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Brahmapurana

બ્રહ્મપુરાણ

૧.૧/૧ય માત્ સવર્ મદં પ્રપ ચર ચતં માયાજગ યતે ।
૧.૧/૨ય મ તષ્ઠ ત યા ત ચા તસમયે ક પાનુક પે પનુઃ ।
૧.૧/૩યં યા વા મનુયઃ પ્રપ ચરિહતં િવ દ ત માેકં્ષ ધ્રવુમ્ ।
૧.૧/૪તં વ દે પુ ષાેત્તમાખ્યમમલં િનતં્ય િવભું િનશ્ચલમ્॥ ૧.૧॥
૧.૨/૧યં યાય ત બુધાઃ સમાિધસમયે શદંુ્ધ િવય સિંનભમ્ ।
૧.૨/૨િનત્યાન દમયં પ્રસન્નમમલં સવશ્વરં િનગુર્ણમ્ ।
૧.૨/૩વ્યક્તાવ્યક્તપરં પ્રપ ચરિહતં યાનૈકગ યં િવભુમ્ ।
૧.૨/૪તં સસંારિવનાશહેતુમજરં વ દે હિર મુ ક્તદમ્॥ ૧.૨॥
૧.૩/૧સપુુ યે નૈ મષાર યે પિવત્રે સમુનાેહરે ।
૧.૩/૨નાનામુિનજનાક ણ નાનાપુ પાપેશાે ભતે॥ ૧.૩॥
૧.૪/૧સરલૈઃ ક ણકારૈશ્ચ પનસધૈર્વખાિદરૈઃ ।
૧.૪/૨આમ્રજ બૂકિપ થૈશ્ચ યગ્રાેધૈદવદા ભઃ॥ ૧.૪॥
૧.૫/૧અશ્વ થૈઃ પાિર તૈશ્ચ ચ દનાગુ પાટલૈઃ ।
૧.૫/૨બકુલૈઃ સપ્તપણશ્ચ પુનંાગનૈાર્ગકેસરૈઃ॥ ૧.૫॥
૧.૬/૧શાલૈ તાલૈ તમાલૈશ્ચ નાિરકેલૈ તથાજુર્નૈઃ ।
૧.૬/૨અ યૈશ્ચ બહુ ભ ર્ક્ષૈશ્ચ પકાદ્યૈશ્ચ શાે ભતે॥ ૧.૬॥
૧.૭/૧નાનાપ ક્ષગણાક ણ નાના ગગણૈયુર્તે ।
૧.૭/૨નાનાજલાશયૈઃ પુ યૈદ ઘકાદ્યૈરલંકૃતે॥ ૧.૭॥
૧.૮/૧બ્રાહ્મણૈઃ ક્ષિત્રયવૈ યૈઃ શદૂ્રશૈ્ચા યૈશ્ચ ત ભઃ ।
૧.૮/૨વાનપ્રસ્થૈગ્ ર્હસ્થૈશ્ચ ય ત ભબ્રર્હ્મચાિર ભઃ॥ ૧.૮॥
૧.૯/૧સ પન્નૈગાકુલૈશ્ચવૈ સવર્ત્ર સમલંકૃતે ।
૧.૯/૨યવગાેધૂમચણકૈમાર્ષમુદ્ગ તલે ભઃ॥ ૧.૯॥
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૧.૧૦/૧ચીનકાદૈ્ય તથા મે યૈઃ સસ્યૈશ્ચા યૈશ્ચ શાે ભતે ।
૧.૧૦/૨તત્ર દ પ્તે હુતવહે હૂયમાને મહામખે॥ ૧.૧૦॥
૧.૧૧/૧યજતાં નૈ મષેયાણાં સ ત્રે દ્વાદશવા ષકે ।
૧.૧૧/૨આજગ્મુ તત્ર મનુય તથા યેઽિપ દ્વ તયઃ॥ ૧.૧૧॥
૧.૧૨/૧તાન્ આગતાન્ દ્વ ં તે તુ પૂ ં ચકુ્રયર્થાે ચતામ્ ।
૧.૧૨/૨તષેુ તત્રાપેિવષે્ટષુ ઋ વ ગ્ભઃ સિહતષેુ ચ॥ ૧.૧૨॥
૧.૧૩/૧તત્રાજગામ સતૂ તુ મ તમાં લાેમહષર્ણઃ ।
૧.૧૩/૨તં દૃ ટ્વા તે મુિનવરાઃ પૂ ં ચકુ્રમુર્દા વતાઃ॥ ૧.૧૩॥
૧.૧૪/૧સાેઽિપ તાન્ પ્ર તપજૂ્યવૈ સિંવવેશ વરાસને ।
૧.૧૪/૨કથાં ચકુ્ર તદા યાે યં સતૂને સિહતા દ્વ ઃ॥ ૧.૧૪॥
૧.૧૫/૧કથા તે વ્યાસ શ યં તે પપ્રચ્છુઃ સશંયં મુદા ।
૧.૧૫/૨ઋ વ ગ્ભઃ સિહતાઃ સવ સદસ્યૈઃ સહ દ ક્ષતાઃ॥ ૧.૧૫॥
૧.૧૬/૧મનુય ઊચુઃ । પુરાણાગમશાસ્ત્રા ણ સે તહાસાિન સત્તમ ।
૧.૧૬/૨ ના સ દેવદૈત્યાનાં ચિરતં જન્મ કમર્ ચ॥ ૧.૧૬॥
૧.૧૭/૧ન તેઽ ત્યિવિદતં િક ચદ્ વેદે શાસે્ત્ર ચ ભારતે ।
૧.૧૭/૨પુરાણે માેક્ષશાસે્ત્ર ચ સવર્જ્ઞાેઽ સ મહામતે॥ ૧.૧૭॥
૧.૧૮/૧યથાપવૂર્ મદં સવર્મુ પનં્ન સચરાચરમ્ ।
૧.૧૮/૨સસરુાસરુગ ધવ સયક્ષાેરગરાક્ષસમ્॥ ૧.૧૮॥
૧.૧૯/૧શ્રાેતુ મચ્છામહે સતૂ બ્રૂિહ સવ યથા જગત્ ।
૧.૧૯/૨બભવૂ ભૂયશ્ચ યથા મહાભાગ ભિવ ય ત॥ ૧.૧૯॥
૧.૨૦/૧યતશ્ચવૈ જગત્ સતૂ યતશ્ચવૈ ચરાચરમ્ ।
૧.૨૦/૨લીનમાસીત્ તથા યત્ર લયમે ય ત યત્ર ચ॥ ૧.૨૦॥
૧.૨૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । અિવકારાય શદુ્ધાય િનત્યાય પરમાત્મને ।
૧.૨૧/૨સદૈક પ પાય િવ ણવે સવર્ જ ણવે॥ ૧.૨૧॥
૧.૨૨/૧નમાે િહર યગભાર્ય હરયે શઙ્કરાય ચ ।
૧.૨૨/૨વાસદેુવાય તારાય સગર્ સ્થત્ય તકમર્ણે॥ ૧.૨૨॥
૧.૨૩/૧અેકાનેક વ પાય સ્થૂલસૂ માત્મને નમઃ ।
૧.૨૩/૨અવ્યક્તવ્યક્તભૂતાય િવ ણવે મુ ક્તહેતવે॥ ૧.૨૩॥
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૧.૨૪/૧સગર્ સ્થ તિવનાશાય જગતાે યાેઽજરામરઃ ।
૧.૨૪/૨મૂલભૂતાે નમ ત મૈ િવ ણવે પરમાત્મને॥ ૧.૨૪॥
૧.૨૫/૧આધારભૂતં િવશ્વસ્યા યણીયાંસમણીયસામ્ ।
૧.૨૫/૨પ્રણ ય સવર્ભૂતસ્થમચ્યુતં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૧.૨૫॥
૧.૨૬/૧જ્ઞાન વ પમત્ય તં િનમર્લં પરમાથર્તઃ ।
૧.૨૬/૨તમવેાથર્ વ પેણ ભ્રા તદશર્નતઃ સ્થતમ્॥ ૧.૨૬॥
૧.૨૭/૧િવ ં ગ્ર સ ં િવશ્વસ્ય સ્થતાૈ સગ તથા પ્રભુમ્ ।
૧.૨૭/૨સવર્જ્ઞં જગતામીશમજમક્ષયમવ્યયમ્॥ ૧.૨૭॥
૧.૨૮/૧આદં્ય સસુૂ મં િવશ્વેશં બ્રહ્માદ ન્ પ્ર ણપત્ય ચ ।
૧.૨૮/૨ઇ તહાસપુરાણજ્ઞં વેદવેદાઙ્ગપારગમ્॥ ૧.૨૮॥
૧.૨૯/૧સવર્શાસ્ત્રાથર્ત વજ્ઞં પરાશરસતંુ પ્રભુમ્ ।
૧.૨૯/૨ગુ ં પ્રણ ય વક્ષ્યા મ પુરાણં વેદસ મતમ્॥ ૧.૨૯॥
૧.૩૦/૧કથયા મ યથા પવૂ દક્ષાદ્યૈમુર્િનસત્તમૈઃ ।
૧.૩૦/૨ ષ્ટઃ પ્રાવેાચ ભગવાન્ અ જયાેિનઃ િપતામહઃ॥ ૧.૩૦॥
૧.૩૧/૧શ ◌ૃ વં સ પ્રવક્ષ્યા મ કથાં પાપપ્રણા શનીમ્ ।
૧.૩૧/૨ક યમાનાં મયા ચત્રાં બહ્વથા શ્રુ તિવ તરામ્॥ ૧.૩૧॥
૧.૩૨/૧યિ વમાં ધારયને્ િનતં્ય શ ◌ૃ યાદ્ વા યભી ણશઃ ।
૧.૩૨/૨ વવંશધારણં કૃ વા વગર્લાેકે મહીયતે॥ ૧.૩૨॥
૧.૩૩/૧અવ્યક્તં કારણં યત્ તન્ િનતં્ય સદસદાત્મકમ્ ।
૧.૩૩/૨પ્રધાનં પુ ષ ત માન્ િનમર્મે િવશ્વમીશ્વરઃ॥ ૧.૩૩॥
૧.૩૪/૧તં બુ ય વં મુિનશ્રેષ્ઠા બ્રહ્માણમ મતાજૈસમ્ ।
૧.૩૪/૨સ્રષ્ટારં સવર્ભૂતાનાં નારાયણપરાયણમ્॥ ૧.૩૪॥
૧.૩૫/૧અહંકાર તુ મહત ત માદ્ ભૂતાિન જ જ્ઞરે ।
૧.૩૫/૨ભૂતભેદાશ્ચ ભૂતે ય ઇ ત સગર્ઃ સનાતનઃ॥ ૧.૩૫॥
૧.૩૬/૧િવ તરાવયવં ચવૈ યથાપ્રજ્ઞં યથાશ્રુ ત ।
૧.૩૬/૨ક ત્યર્માનં શ ◌ૃ વં વઃ સવષાં ક તવધર્નમ્॥ ૧.૩૬॥
૧.૩૭/૧ક તતં સ્થરક ત નાં સવષાં પુ યવધર્નમ્ ।
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૧.૩૭/૨તતઃ વય ભૂભર્ગવાન્ સ િવિવધાઃ પ્ર ઃ॥ ૧.૩૭॥
૧.૩૮/૧અપ અેવ સસ ર્દાૈ તાસુ વીયર્મથા જત્ ।
૧.૩૮/૨આપાે નારા ઇ ત પ્રાેક્તા આપાે વૈ નરસનૂવઃ॥ ૧.૩૮॥
૧.૩૯/૧અયનં તસ્ય તાઃ પવૂ તને નારાયણઃ તઃ ।
૧.૩૯/૨િહર યવણર્મભવત્ તદ્ અ ડમુદકેશયમ્॥ ૧.૩૯॥
૧.૪૦/૧તત્ર જજ્ઞે વયં બ્રહ્મા વય ભૂિર ત નઃ શ્રુતમ્ ।
૧.૪૦/૨િહર યવણા ભગવાન્ ઉ ષ વા પિરવ સરમ્॥ ૧.૪૦॥
૧.૪૧/૧તદ્ અ ડમકરાેદ્ દ્વધંૈ િદવં ભવુમથાિપ ચ ।
૧.૪૧/૨તયાેઃ શકલયાેમર્ ય આકાશમકરાેત્ પ્રભુઃ॥ ૧.૪૧॥
૧.૪૨/૧અ સુ પાિર લવાં વી ં િદશશ્ચ દશધા દધે ।
૧.૪૨/૨તત્ર કાલં મનાે વાચં કામં ક્રાેધમથાે ર તમ્॥ ૧.૪૨॥
૧.૪૩/૧સસજર્ ષ્ટ તદૂ્રપાં સ્રષુ્ટ મચ્છન્ પ્ર પતીન્ ।
૧.૪૩/૨મર ચમ યઙ્ ગરસાૈ પુલ ત્યં પુલહં ક્રતુમ્॥ ૧.૪૩॥
૧.૪૪/૧વ સષં્ઠ ચ મહાતે ઃ સાેઽ જત્ સપ્ત માનસાન્ ।
૧.૪૪/૨સપ્ત બ્રહ્માણ ઇત્યેતે પુરાણે િનશ્ચયં ગતાઃ॥ ૧.૪૪॥
૧.૪૫/૧નારાયણાત્મકાનાં તુ સપ્તાનાં બ્રહ્મજન્મનામ્ ।
૧.૪૫/૨તતાેઽ જત્ પુરા બ્રહ્મા દં્ર રાષેાત્મસ ભવમ્॥ ૧.૪૫॥
૧.૪૬/૧સન કુમારં ચ િવભું પવૂષામિપ પવૂર્જમ્ ।
૧.૪૬/૨સપ્ત વેતા અ ય ત પ્ર દ્રાશ્ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૧.૪૬॥
૧.૪૭/૧સ્ક દઃ સન કુમારશ્ચ તજેઃ સં ક્ષ ય તષ્ઠતઃ ।
૧.૪૭/૨તષેાં સપ્ત મહાવંશા િદવ્યા દેવગણા વતાઃ॥ ૧.૪૭॥
૧.૪૮/૧િક્રયાવ તઃ પ્ર વ તાે મહ ષ ભરલંકૃતાઃ ।
૧.૪૮/૨િવદ્યુતાેઽશિનમેઘાંશ્ચ રાેિહતે દ્રધનૂં ષ ચ॥ ૧.૪૮॥
૧.૪૯/૧વયાં સ ચ સસ ર્દાૈ પજર્ યં ચ સસજર્ હ ।
૧.૪૯/૨ઋચાે યજંૂ ષ સામાિન િનમર્મે યજ્ઞ સદ્ધયે॥ ૧.૪૯॥
૧.૫૦/૧સા યાન્ અજનયદ્ દેવાન્ ઇત્યેવમનુસજંગુઃ ।
૧.૫૦/૨ઉચ્ચાવચાિન ભૂતાિન ગાત્રે ય તસ્ય જ જ્ઞરે॥ ૧.૫૦॥
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૧.૫૧/૧આપવસ્ય પ્ર સગ જતાે િહ પ્ર પતેઃ ।
૧.૫૧/૨ જ્યમાનાઃ પ્ર નવૈ િવવધર્ તે યદા તદા॥ ૧.૫૧॥
૧.૫૨/૧ દ્વધા કૃ વાત્મનાે દેહમધન પુ ષાેઽભવત્ ।
૧.૫૨/૨અધન નાર તસ્યાં તુ સાેઽ જદ્ દ્વિવધાઃ પ્ર ઃ॥ ૧.૫૨॥
૧.૫૩/૧િદવં ચ થવી ં ચવૈ મિહ ા વ્યા ય તષ્ઠ ત ।
૧.૫૩/૨િવરાજમ જદ્ િવ ઃ સાેઽ જત્ પુ ષં િવરાટ્॥ ૧.૫૩॥
૧.૫૪/૧પુ ષં તં મનું િવદ્યાત્ તસ્ય મ વ તરં તમ્ ।
૧.૫૪/૨ દ્વતીયં માનસસ્યૈતન્ મનાેર તરમુચ્યતે॥ ૧.૫૪॥
૧.૫૫/૧સ વૈરાજઃ પ્ર સગ સસજર્ પુ ષઃ પ્રભુઃ ।
૧.૫૫/૨નારાયણિવસગર્સ્ય પ્ર તસ્યા યયાેિન ઃ॥ ૧.૫૫॥
૧.૫૬/૧આયુ માન્ ક તમાન્ પુ ય+ ।પ્ર વાંશ્ચ ભવને્ નરઃ ।
૧.૫૬/૨આિદસગ િવિદ વેમં યથેષ્ટાં ચા ુયાદ્ ગ તમ્॥ ૧.૫૬॥
૨.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । સ ટ્વા તુ પ્ર વવેમાપવાે વૈ પ્ર પ તઃ ।
૨.૧/૨લેભે વૈ પુ ષઃ પત્ની ં શત પામયાેિન મ્॥ ૨.૧॥
૨.૨/૧આપવસ્ય મિહ ા તુ િદવમા ત્ય તષ્ઠતઃ ।
૨.૨/૨ધમણવૈ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ શત પા વ્ય યત॥ ૨.૨॥
૨.૩/૧સા તુ વષાર્યુતં ત વા તપઃ પરમદુશ્ચરમ્ ।
૨.૩/૨ભતાર્રં દ પ્તતપસં પુ ષં પ્રત્યપદ્યત॥ ૨.૩॥
૨.૪/૧સ વૈ વાય ભવુાે િવપ્રાઃ પુ ષાે મનુ ચ્યતે ।
૨.૪/૨તસ્યૈકસપ્ત તયુગં મ વ તર મહાેચ્યતે॥ ૨.૪॥
૨.૫/૧વૈરા ત્ પુ ષાદ્ વીરં શત પા વ્ય યત ।
૨.૫/૨ પ્રયવ્રતાેત્તાનપાદાૈ વીરાત્ કા યા વ્ય યત॥ ૨.૫॥
૨.૬/૧કા યા નામ સતુા શ્રેષ્ઠા કદર્મસ્ય પ્ર પતેઃ ।
૨.૬/૨કા યાપતુ્રા તુ ચ વારઃ સમ્રાટ્ કુ ક્ષિવરાટ્ પ્રભુઃ॥ ૨.૬॥
૨.૭/૧ઉત્તાનપાદં જગ્રાહ પતુ્રમિત્રઃ પ્ર પ તઃ ।
૨.૭/૨ઉત્તાનપાદાચ્ચતુરઃ સૂ તા સષુવુે સતુાન્॥ ૨.૭॥
૨.૮/૧ધમર્સ્ય ક યા સશુ્રાેણી સૂ તા નામ િવશ્રુતા ।
૨.૮/૨ઉ પન્ના વા જમેધને ધ્રવુસ્ય જનની શભુા॥ ૨.૮॥
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૨.૯/૧ધ્રવું ચ ક તમ તં ચ આયુ મ તં વસું તથા ।
૨.૯/૨ઉત્તાનપાદાેઽજનયત્ સૂ તાયાં પ્ર પ તઃ॥ ૨.૯॥
૨.૧૦/૧ધ્રવુાે વષર્સહસ્રા ણ ત્રી ણ િદવ્યાિન ભાે દ્વ ઃ ।
૨.૧૦/૨તપ તપેે મહાભાગઃ પ્રાથર્યન્ સમુહદ્ યશઃ॥ ૨.૧૦॥
૨.૧૧/૧ત મૈ બ્રહ્મા દદાૈ પ્રીતઃ સ્થાનમાત્મસમં પ્રભુઃ ।
૨.૧૧/૨અચલં ચવૈ પુરતઃ સપ્તષ ણાં પ્ર પ તઃ॥ ૨.૧૧॥
૨.૧૨/૧તસ્યા ભમાનમ્ ઋ દ્ધ ચ મિહમાનં િનર ક્ષ્ય ચ ।
૨.૧૨/૨દેવાસરુાણામાચાયર્ઃ શ્લાેકં પ્રાગ્ ઉશના જગાૈ॥ ૨.૧૨॥
૨.૧૩/૧અહાેઽસ્ય તપસાે વીયર્મહાે શ્રુતમહાેઽદ્ભુતમ્ ।
૨.૧૩/૨યમદ્ય પુરતઃ કૃ વા ધ્રવું સપ્તષર્યઃ સ્થતાઃ॥ ૨.૧૩॥
૨.૧૪/૧ત માચ્છ્ લ ષ્ટ ચ ભવં્ય ચ ધ્રવુાચ્છ ભવુ્યર્ યત ।
૨.૧૪/૨ શ્લષ્ટેરાધત્ત સચુ્છાયા પ ચ પતુ્રાન્ અક મષાન્॥ ૨.૧૪॥
૨.૧૫/૧િરપું િરપુજંયં વીરં કલં કતજેસમ્ ।
૨.૧૫/૨િરપાેરાધત્ત હતી ચ ષં સવર્તજેસમ્॥ ૨.૧૫॥
૨.૧૬/૧અ જનત્ પુ કિર યાં વૈિર યાં ચા ષં મનુમ્ ।
૨.૧૬/૨પ્ર પતેરાત્મ યાં વીર યસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૨.૧૬॥
૨.૧૭/૧મનાેર ય ત દશ નડ્વલાયાં મહાજૈસઃ ।
૨.૧૭/૨ક યાયાં મુિનશાદૂર્લા વૈરાજસ્ય પ્ર પતેઃ॥ ૨.૧૭॥
૨.૧૮/૧કુ સઃ પુ ઃ શતદ્યુ તપ વી સત્યવાક્ કિવઃ ।
૨.૧૮/૨અ ગ્ ષુ્ટદ્ અ તરાત્રશ્ચ સદુ્યુ શ્ચે ત તે નવ॥ ૨.૧૮॥
૨.૧૯/૧અ ભમ યુશ્ચ દશમાે નડ્વલાયાં મહાજૈસઃ ।
૨.૧૯/૨પુરાેરજનયત્ પતુ્રાન્ ષડ્ આગ્ ેયી મહાપ્રભાન્॥ ૨.૧૯॥
૨.૨૦/૧અઙ્ગં સમુનસં વા ત ક્રતુમઙ્ ગરસં મયમ્ ।
૨.૨૦/૨અઙ્ગાત્ સનુીથાપતં્ય વૈ વેણમેકં વ્ય યત॥ ૨.૨૦॥
૨.૨૧/૧અપચારેણ વેણસ્ય પ્રકાપેઃ સમુહાન્ અભૂત્ ।
૨.૨૧/૨પ્ર થર્મ્ ઋષયાે યસ્ય મમ થુદર્ ક્ષણં કરમ્॥ ૨.૨૧॥
૨.૨૨/૧વેણસ્ય મ થતે પાણાૈ સ બભવૂ મહાન્ પઃ ।
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૨.૨૨/૨તં દૃ ટ્વા મનુયઃ પ્રાહુરેષ વૈ મુિદતાઃ પ્ર ઃ॥ ૨.૨૨॥
૨.૨૩/૧કિર ય ત મહાતે યશશ્ચ પ્રા સ્યતે મહત્ ।
૨.૨૩/૨સ ધ વી કવચી તાે વલ વલનસિંનભઃ॥ ૨.૨૩॥
૨.૨૪/૧ થવુ ય તથા ચેમાં રરક્ષ ક્ષત્રપૂવર્જઃ ।
૨.૨૪/૨રાજસયૂા ભ ષક્તાનામાદ્યઃ સ વસધુાપ તઃ॥ ૨.૨૪॥
૨.૨૫/૧ત માચ્ચવૈ સમુ પન્નાૈ િનપુણાૈ સતૂમાગધાૈ ।
૨.૨૫/૨તનેેયં ગાૈમુર્િનશ્રેષ્ઠા દુગ્ધા સસ્યાિન ભૂ તા॥ ૨.૨૫॥
૨.૨૬/૧પ્ર નાં ત્તકામને દેવૈઃ સ ષગણૈઃ સહ ।
૨.૨૬/૨િપ ભદાર્નવૈશ્ચવૈ ગ ધવર સરાેગણૈઃ॥ ૨.૨૬॥
૨.૨૭/૧સપઃ પુ યજનૈશ્ચવૈ વી દ્ ભઃ પવર્તૈ તથા ।
૨.૨૭/૨તષેુ તષેુ ચ પાત્રષેુ દુહ્યમાના વસુધંરા॥ ૨.૨૭॥
૨.૨૮/૧પ્રાદાદ્ યથે સતં ક્ષીરં તને પ્રાણાન્ અધારયન્ ।
૨.૨૮/૨ થાે તુ પતુ્રાૈ ધમર્જ્ઞાૈ યજ્ઞા તેઽ તિધપા તનાૈ॥ ૨.૨૮॥
૨.૨૯/૧ શખ ડની હિવધાર્નમ તધાર્નાદ્ વ્ય યત ।
૨.૨૯/૨હિવધાર્નાત્ ષડ્ આગ્ ેયી િધષણાજનયત્ સતુાન્॥ ૨.૨૯॥
૨.૩૦/૧પ્રાચીનબિહષં શકંુ્ર ગયં કૃ ણં વ્ર જનાૈ ।
૨.૩૦/૨પ્રાચીનબિહભર્ગવાન્ મહાન્ આસીત્ પ્ર પ તઃ॥ ૨.૩૦॥
૨.૩૧/૧હિવધાર્નાન્ મુિનશ્રેષ્ઠા યને સવંિધતાઃ પ્ર ઃ ।
૨.૩૧/૨પ્રાચીનબિહભર્ગવાન્ થવીતલચાિરણીઃ॥ ૨.૩૧॥
૨.૩૨/૧સમુદ્રતનયાયાં તુ કૃતદારાેઽભવત્ પ્રભુઃ ।
૨.૩૨/૨મહત તપસઃ પારે સવણાર્યાં પ્ર પ તઃ॥ ૨.૩૨॥
૨.૩૩/૧સવણાર્ધત્ત સામુદ્ર દશ પ્રાચીનબિહષઃ ।
૨.૩૩/૨સવાર્ન્ પ્રચેતસાે નામ ધનવુદસ્ય પારગાન્॥ ૨.૩૩॥
૨.૩૪/૧અ થગ્ધમર્ચરણા તેઽત ય ત મહત્ તપઃ ।
૨.૩૪/૨દશ વષર્સહસ્રા ણ સમુદ્રસ લલેશયાઃ॥ ૨.૩૪॥
૨.૩૫/૧તપશ્ચર સુ થવી ં પ્રચેતઃસુ મહી હાઃ ।
૨.૩૫/૨અરક્ષમાણામાવવ્રુબર્ભવૂાથ પ્ર ક્ષયઃ॥ ૨.૩૫॥
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૨.૩૬/૧નાશકન્ મા તાે વાતું તં ખમભવદ્ દુ્રમૈઃ ।
૨.૩૬/૨દશ વષર્સહસ્રા ણ ન શકુેશ્ચે ષ્ટતું પ્ર ઃ॥ ૨.૩૬॥
૨.૩૭/૧તદ્ ઉપશ્રુત્ય તપસા યુક્તાઃ સવ પ્રચેતસઃ ।
૨.૩૭/૨મખુે યાે વાયુમ ગ્ ચ સ જુ ર્તમ યવઃ॥ ૨.૩૭॥
૨.૩૮/૧ઉન્મૂલાન્ અથ ક્ષાં તુ કૃ વા વાયુરશાષેયત્ ।
૨.૩૮/૨તાન્ અ ગ્ રદહદ્ ઘાેર અેવમાસીદ્ દુ્રમક્ષયઃ॥ ૨.૩૮॥
૨.૩૯/૧દુ્રમક્ષયમથાે બુદ્ વા િક ચ ચ્છષે્ટષુ શા ખષુ ।
૨.૩૯/૨ઉપગ યાબ્રવીદ્ અેતાં તદા સાેમઃ પ્ર પતીન્॥ ૨.૩૯॥
૨.૪૦/૧કાપંે યચ્છત રા નઃ સવ પ્રાચીનબિહષઃ ।
૨.૪૦/૨ ક્ષશૂ યા કૃતા વી શા યેતામ ગ્ મા તાૈ॥ ૨.૪૦॥
૨.૪૧/૧રત્નભૂતા ચ ક યેયં ક્ષાણાં વરવ ણની ।
૨.૪૧/૨ભિવ યં નતા તાત તા ગભણ વૈ મયા॥ ૨.૪૧॥
૨.૪૨/૧માિરષા નામ ના ૈષા ક્ષાણા મ ત િન મતા ।
૨.૪૨/૨ભાયાર્ વાેઽ તુ મહાભાગાઃ સાેમવંશિવવિધની॥ ૨.૪૨॥
૨.૪૩/૧યુ માકં તજેસાેઽધન મમ ચાધન તજેસઃ ।
૨.૪૩/૨અસ્યામુ પ સ્યતે િવદ્વાન્ દક્ષાે નામ પ્ર પ તઃ॥ ૨.૪૩॥
૨.૪૪/૧સ ઇમાં દગ્ધભૂિયષ્ઠાં યુ મત્તે ેમયને વૈ ।
૨.૪૪/૨અ ગ્ ના ગ્ સમાે ભૂયઃ પ્ર ઃ સવંધર્િય ય ત॥ ૨.૪૪॥
૨.૪૫/૧તતઃ સાેમસ્ય વચના જગ્ હુ તે પ્રચેતસઃ ।
૨.૪૫/૨સહૃંત્ય કાપંે ક્ષે યઃ પત્ની ં ધમણ માિરષામ્॥ ૨.૪૫॥
૨.૪૬/૧દશ ય તુ પ્રચેતાે યાે માિરષાયાં પ્ર પ તઃ ।
૨.૪૬/૨દક્ષાે જજ્ઞે મહાતે ઃ સાેમસ્યાંશને ભાે દ્વ ઃ॥ ૨.૪૬॥
૨.૪૭/૧અચરાંશ્ચ ચરાંશ્ચવૈ દ્વપદાેઽથ ચતુ પદઃ ।
૨.૪૭/૨સ ટ્વા મનસા દક્ષઃ પશ્ચાદ્ અ જત સ્ત્રયઃ॥ ૨.૪૭॥
૨.૪૮/૧દદાૈ દશ સ ધમાર્ય ક યપાય ત્રયાેદશ ।
૨.૪૮/૨ શષ્ટાઃ સાેમાય રાજ્ઞે ચ નક્ષત્રાખ્યા દદાૈ પ્રભુઃ॥ ૨.૪૮॥
૨.૪૯/૧તાસુ દેવાઃ ખગા ગાવાે નાગા િદ તજદાનવાઃ ।
૨.૪૯/૨ગ ધવાર્ સરસશ્ચવૈ જ જ્ઞરેઽ યાશ્ચ તયઃ॥ ૨.૪૯॥
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૨.૫૦/૧તતઃ પ્ર ત િવપ્રે દ્રાઃ પ્ર મૈથનુસ ભવાઃ ।
૨.૫૦/૨સકં પાદ્ દશર્નાત્ પશાર્ત્ પવૂષાં પ્રાેચ્યતે પ્ર ॥ ૨.૫૦॥
૨.૫૧/૧મનુય ઊચુઃ । દેવાનાં દાનવાનાં ચ ગ ધવારગરક્ષસામ્ ।
૨.૫૧/૨સ ભવ તુ શ્રુતાેઽ મા ભદર્ક્ષસ્ય ચ મહાત્મનઃ॥ ૨.૫૧॥
૨.૫૨/૧અઙ્ગુષ્ઠાદ્ બ્રહ્મણાે જજ્ઞે દક્ષઃ િકલ શભુવ્રતઃ ।
૨.૫૨/૨વામાઙ્ગુષ્ઠાત્ તથા ચવૈં તસ્ય પત્ની વ્ય યત॥ ૨.૫૨॥
૨.૫૩/૧કથં પ્રાચેતસ વં સ પનુલભે મહાતપાઃ ।
૨.૫૩/૨અેતં નઃ સશંયં સતૂ વ્યાખ્યાતું વ મહાહર્ સ ।
૨.૫૩/૩દાૈિહત્રશ્ચવૈ સાેમસ્ય કથં શ્વશરુતાં ગતઃ॥ ૨.૫૩॥
૨.૫૪/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । ઉ પ ત્તશ્ચ િનરાેધશ્ચ િનતં્ય
ભૂતષેુ ભાે દ્વ ઃ ।
૨.૫૪/૨ઋષયાેઽત્ર ન મુહ્ય ત િવદ્યાવ તશ્ચ યે જનાઃ॥ ૨.૫૪॥
૨.૫૫/૧યુગે યુગે ભવ ત્યેતે પનુદર્ક્ષાદયાે પાઃ ।
૨.૫૫/૨પનુશ્ચવૈ િન ય તે િવદ્વાં તત્ર ન મુહ્ય ત॥ ૨.૫૫॥
૨.૫૬/૧જ્યૈ ઠ્યં કાિનષ્ઠમ યષેાં પવૂ નાસીદ્ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨.૫૬/૨તપ અેવ ગર યાેઽભૂત્ પ્રભાવશ્ચવૈ કારણમ્॥ ૨.૫૬॥
૨.૫૭/૧ઇમાં િવ ષ્ટ દક્ષસ્ય યાે િવદ્યાત્ સચરાચરામ્ ।
૨.૫૭/૨પ્ર વાન્ આયુ ત્તીણર્ઃ વગર્લાેકે મહીયતે॥ ૨.૫૭॥
૩.૧/૧મનુય ઊચુઃ । દેવાનાં દાનવાનાં ચ ગ ધવારગરક્ષસામ્ ।
૩.૧/૨ઉ પ ત્ત િવ તરેણવૈ લાેમહષર્ણ ક તર્ય॥ ૩.૧॥
૩.૨/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । પ્ર ઃ જે ત વ્યાિદષ્ટઃ પવૂ
દક્ષઃ વય ભવુા ।
૩.૨/૨યથા સસજર્ ભૂતાિન તથા શ ◌ૃ ત ભાે દ્વ ઃ॥ ૩.૨॥
૩.૩/૧માનસા યવે ભૂતાિન પવૂર્મવેા જત્ પ્રભુઃ ।
૩.૩/૨ઋષીન્ દેવાન્ સગ ધવાર્ન્ અસરુાન્ યક્ષરાક્ષસાન્॥ ૩.૩॥
૩.૪/૧યદાસ્ય માનસી િવપ્રા ન વ્યવધર્ત વૈ પ્ર ।
૩.૪/૨તદા સં ચ ત્ય ધમાર્ત્મા પ્ર હેતાેઃ પ્ર પ તઃ॥ ૩.૪॥
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૩.૫/૧સ મૈથનુને ધમણ સ િવિવધાઃ પ્ર ઃ ।
૩.૫/૨અ સક્નીમાવહત્ પત્ની ં વીરણસ્ય પ્ર પતેઃ॥ ૩.૫॥
૩.૬/૧સતુાં સતુપસા યુક્તાં મહતી ં લાેકધાિરણીમ્ ।
૩.૬/૨અથ પતુ્રસહસ્રા ણ વૈર યાં પ ચ વીયર્વાન્॥ ૩.૬॥
૩.૭/૧અ સક્ યાં જનયામાસ દક્ષ અેવ પ્ર પ તઃ ।
૩.૭/૨તાં તુ દૃ ટ્વા મહાભાગાન્ સિંવવધર્િયષનૂ્ પ્ર ઃ॥ ૩.૭॥
૩.૮/૧દેવ ષઃ પ્રયસવંાદાે નારદઃ પ્રાબ્રવીદ્ ઇદમ્ ।
૩.૮/૨નાશાય વચનં તષેાં શાપાયવૈાત્મન તથા॥ ૩.૮॥
૩.૯/૧યં ક યપઃ સતુવરં પરમેષ્ઠ વ્ય જનત્ ।
૩.૯/૨દક્ષસ્ય વૈ દુિહતિર દક્ષશાપભયાન્ મુિનઃ॥ ૩.૯॥
૩.૧૦/૧પવૂ સ િહ સમુ પન્નાે નારદઃ પરમે ષ્ઠનઃ ।
૩.૧૦/૨અ સક્ યામથ વૈર યાં ભૂયાે દેવ ષસત્તમઃ॥ ૩.૧૦॥
૩.૧૧/૧તં ભૂયાે જનયામાસ િપતવે મુિનપુંગવમ્ ।
૩.૧૧/૨તને દક્ષસ્ય વૈ પતુ્રા હયર્શ્વા ઇ ત િવશ્રુતાઃ॥ ૩.૧૧॥
૩.૧૨/૧િનમર્ ય ના શતાઃ સવ િવિધના ચ ન સશંયઃ ।
૩.૧૨/૨તસ્યાેદ્યત તદા દક્ષાે નાશાયા મતિવક્રમઃ॥ ૩.૧૨॥
૩.૧૩/૧બ્રહ્મષ ન્ પુરતઃ કૃ વા યા ચતઃ પરમે ષ્ઠના ।
૩.૧૩/૨તતાેઽ ભસિંધશ્ચકે્ર વૈ દક્ષસ્ય પરમે ષ્ઠના॥ ૩.૧૩॥
૩.૧૪/૧ક યાયાં નારદાે મહં્ય તવ પતુ્રાે ભવેદ્ ઇ ત ।
૩.૧૪/૨તતાે દક્ષઃ સતુાં પ્રાદાત્ પ્રયાં વૈ પરમે ષ્ઠને ।
૩.૧૪/૩સ તસ્યાં નારદાે જજ્ઞે ભૂયઃ શાપભયાદ્ ઋ ષઃ॥ ૩.૧૪॥
૩.૧૫/૧મનુય ઊચુઃ । કથં પ્રણા શતાઃ પતુ્રા નારદેન મહ ષણા ।
૩.૧૫/૨પ્ર પતેઃ સતૂવયર્ શ્રાેતુ મચ્છામ ત વતઃ॥ ૩.૧૫॥
૩.૧૬/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । દક્ષસ્ય પતુ્રા હયર્શ્વા
િવવધર્િયષવઃ પ્ર ઃ ।
૩.૧૬/૨સમાગતા મહાવીયાર્ નારદ તાન્ ઉવાચ હ॥ ૩.૧૬॥
૩.૧૭/૧નારદ ઉવાચ । બા લશા બત યૂયં વૈ નાસ્યા નીત વૈ ભવુઃ ।
૩.૧૭/૨પ્રમાણં સ્રષુ્ટકામા વૈ પ્ર ઃ પ્રાચેતસાત્મ ઃ॥ ૩.૧૭॥
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૩.૧૮/૧અ ત વર્મધશ્ચવૈ કથં જથ વૈ પ્ર ઃ ।
૩.૧૮/૨તે તુ તદ્વચનં શ્રુ વા પ્રયાતાઃ સવર્તાે િદશઃ॥ ૩.૧૮॥
૩.૧૯/૧અદ્યાિપ ન િનવતર્ તે સમુદ્રે ય ઇવાપગાઃ ।
૩.૧૯/૨હયર્શ્વે વથ નષ્ટેષુ દક્ષઃ પ્રાચેતસઃ પનુઃ॥ ૩.૧૯॥
૩.૨૦/૧વૈર યામથ પતુ્રાણાં સહસ્રમ જત્ પ્રભુઃ ।
૩.૨૦/૨િવવધર્િયષવ તે તુ શબલાશ્વા તથા પ્ર ઃ॥ ૩.૨૦॥
૩.૨૧/૧પવૂાક્તં વચનં તે તુ નારદેન પ્રચાેિદતાઃ ।
૩.૨૧/૨અ યાે યમૂચુ તે સવ સ યગ્ આહ મહાન્ ઋ ષઃ॥ ૩.૨૧॥
૩.૨૨/૧ભ્રા ણાં પદવી ં જ્ઞાતું ગ તવં્ય નાત્ર સશંયઃ ।
૩.૨૨/૨જ્ઞા વા પ્રમાણં વ્યાશ્ચ સખંુ સ્રક્ષ્યામહે પ્ર ઃ॥ ૩.૨૨॥
૩.૨૩/૧તેઽિપ તનેવૈ માગણ પ્રયાતાઃ સવર્તાે િદશમ્ ।
૩.૨૩/૨અદ્યાિપ ન િનવતર્ તે સમુદ્રે ય ઇવાપગાઃ॥ ૩.૨૩॥
૩.૨૪/૧તદા પ્ર ત વૈ ભ્રાતા ભ્રાતુર વષેણે દ્વ ઃ ।
૩.૨૪/૨પ્રયાતાે ન ય ત ક્ષપં્ર તન્ ન કાય િવપ શ્ચતા॥ ૩.૨૪॥
૩.૨૫/૧તાંશ્ચવૈ નષ્ટાન્ િવજ્ઞાય પતુ્રાન્ દક્ષઃ પ્ર પ તઃ ।
૩.૨૫/૨ષ ષ્ટ તતાેઽ જત્ ક યા વૈર યા મ ત નઃ શ્રુતમ્॥ ૩.૨૫॥
૩.૨૬/૧તા તદા પ્ર તજગ્રાહ ભાયાર્થ ક યપઃ પ્રભુઃ ।
૩.૨૬/૨સાેમાે ધમર્શ્ચ ભાે િવપ્રા તથવૈા યે મહષર્યઃ॥ ૩.૨૬॥
૩.૨૭/૧દદાૈ સ દશ ધમાર્ય ક યપાય ત્રયાેદશ ।
૩.૨૭/૨સપ્તિવશ ત સાેમાય ચતસ્રાેઽિરષ્ટને મને॥ ૩.૨૭॥
૩.૨૮/૧દ્વે ચવૈ બહુપતુ્રાય દ્વે ચવૈાઙ્ ગરસે તથા ।
૩.૨૮/૨દ્વે કૃશાશ્વાય િવદુષે તાસાં નામાિન મે શ ◌ૃ ॥ ૩.૨૮॥
૩.૨૯/૧અ ધતી વસયુાર્મી લ બા ભાનુમર્ વતી ।
૩.૨૯/૨સકં પા ચ મુહૂતાર્ ચ સા યા િવશ્વા ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૩.૨૯॥
૩.૩૦/૧ધમર્પ યાે દશ વેતા તા વપત્યાિન બાેધત ।
૩.૩૦/૨િવશ્વેદેવા તુ િવશ્વાયાઃ સા યા સા યાન્ વ્ય યત॥ ૩.૩૦॥
૩.૩૧/૧મ વત્યાં મ વ તાે વસાે તુ વસવઃ સતુાઃ ।
૩.૩૧/૨ભાનાે તુ ભાનવઃ પતુ્રા મુહૂતાર્ તુ મુહૂતર્ ઃ॥ ૩.૩૧॥
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૩.૩૨/૧લ બાયાશ્ચવૈ ઘાષેાેઽથ નાગવીથી ચ યા મ ।
૩.૩૨/૨ થવી િવષયં સવર્મ ધત્યાં વ્ય યત॥ ૩.૩૨॥
૩.૩૩/૧સકં પાયા તુ િવશ્વાત્મા જજ્ઞે સકં પ અેવ િહ ।
૩.૩૩/૨નાગવી યાં ચ યા મ યાં ષલશ્ચ વ્ય યત॥ ૩.૩૩॥
૩.૩૪/૧પરા યાઃ સાેમપત્નીશ્ચ દક્ષઃ પ્રાચેતસાે દદાૈ ।
૩.૩૪/૨સવાર્ નક્ષત્રના ય તા જ્યાે તષે પિરક તતાઃ॥ ૩.૩૪॥
૩.૩૫/૧યે વ યે ખ્યા તમ તાે વૈ દેવા જ્યાે ત પુરાેગમાઃ ।
૩.૩૫/૨વસવાેઽષ્ટાૈ સમાખ્યાતા તષેાં વક્ષ્યા મ િવ તરમ્॥ ૩.૩૫॥
૩.૩૬/૧આપાે ધ્રવુશ્ચ સાેમશ્ચ ધવશ્ચવૈાિનલાેઽનલઃ ।
૩.૩૬/૨પ્રત્યૂષશ્ચ પ્રભાસશ્ચ વસવાે નામ ભઃ તાઃ॥ ૩.૩૬॥
૩.૩૭/૧આપસ્ય પતુ્રાે વૈત ડ્યઃ શ્રમઃ શ્રા તાે મુિન તથા ।
૩.૩૭/૨ધ્રવુસ્ય પતુ્રાે ભગવાન્ કાલાે લાેકપ્રકાલનઃ॥ ૩.૩૭॥
૩.૩૮/૧સાેમસ્ય ભગવાન્ વચાર્ વચર્ વી યને યતે ।
૩.૩૮/૨ધવસ્ય પતુ્રાે દ્રિવણાે હુતહવ્યવહ તથા ।
૩.૩૮/૩મનાેહરાયાઃ શ શરઃ પ્રાણાેઽથ રમણ તથા॥ ૩.૩૮॥
૩.૩૯/૧અિનલસ્ય શવા ભાયાર્ તસ્યાઃ પતુ્રાે મનાજેવઃ ।
૩.૩૯/૨અિવજ્ઞાતગ તશ્ચવૈ દ્વાૈ પતુ્રાવિનલસ્ય ચ॥ ૩.૩૯॥
૩.૪૦/૧અ ગ્ પુત્રઃ કુમાર તુ શર ત બે શ્રયા તઃ ।
૩.૪૦/૨તસ્ય શાખાે િવશાખશ્ચ નૈગમેયશ્ચ ષ્ઠજઃ॥ ૩.૪૦॥
૩.૪૧/૧અપતં્ય કૃ ત્તકાનાં તુ કા ત્તકેય ઇ ત તઃ ।
૩.૪૧/૨પ્રત્યૂષસ્ય િવદુઃ પતુ્રમ્ ઋ ષ ના ાથ દેવલમ્॥ ૩.૪૧॥
૩.૪૨/૧દ્વાૈ પતુ્રાૈ દેવલસ્યાિપ ક્ષમાવ તાૈ મની ષણાૈ ।
૩.૪૨/૨ હ પતે તુ ભ ગની વરસ્ત્રી બ્રહ્મવાિદની॥ ૩.૪૨॥
૩.૪૩/૧યાેગ સદ્ધા જગત્ કૃ નમસક્તા િવચચાર હ ।
૩.૪૩/૨પ્રભાસસ્ય તુ સા ભાયાર્ વસનૂામષ્ટમસ્ય તુ॥ ૩.૪૩॥
૩.૪૪/૧િવશ્વકમાર્ મહાભાગાે યસ્યાં જજ્ઞે પ્ર પ તઃ ।
૩.૪૪/૨કતાર્ શ પસહસ્રાણાં િત્રદશાનાં ચ વાધર્િકઃ॥ ૩.૪૪॥
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૩.૪૫/૧ભષૂણાનાં ચ સવષાં કતાર્ શ પવતાં વરઃ ।
૩.૪૫/૨યઃ સવષાં િવમાનાિન દૈવતાનાં ચકાર હ॥ ૩.૪૫॥
૩.૪૬/૧માનષુાશ્ચાપે વ ત યસ્ય શ પં મહાત્મનઃ ।
૩.૪૬/૨સરુભી ક યપાદ્ દ્રાન્ અેકાદશ િવિનમર્મે॥ ૩.૪૬॥
૩.૪૭/૧મહાદેવપ્રસાદેન તપસા ભાિવતા સતી ।
૩.૪૭/૨અજૈકપાદ્ અિહબુર્ ય વષ્ટા દ્રશ્ચ વીયર્વાન્॥ ૩.૪૭॥
૩.૪૮/૧હરશ્ચ બહુ પશ્ચ ય બકશ્ચાપરા જતઃ ।
૩.૪૮/૨ ષાકિપશ્ચ શ ભુશ્ચ કપદ રૈવત તથા॥ ૩.૪૮॥
૩.૪૯/૧ ગવ્યાધશ્ચ શવર્શ્ચ કપાલી ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૩.૪૯/૨અેકાદશતૈે િવખ્યાતા દ્રા સ્ત્રભવુનેશ્વરાઃ॥ ૩.૪૯॥
૩.૫૦/૧શતં વવેં સમાખ્યાતં દ્રાણામ મતાજૈસામ્ ।
૩.૫૦/૨પુરાણે મુિનશાદૂર્લા યવૈ્યાર્પં્ત સચરાચરમ્॥ ૩.૫૦॥
૩.૫૧/૧દારાઞ્ શ ◌ૃ વં િવપ્રે દ્રાઃ ક યપસ્ય પ્ર પતેઃ ।
૩.૫૧/૨અિદ તિદ તદર્નુશ્ચવૈ અિરષ્ટા સરુસા ખસા॥ ૩.૫૧॥
૩.૫૨/૧સરુ ભિવનતા ચવૈ તામ્રા ક્રાેધવશા ઇરા ।
૩.૫૨/૨કદુ્રમુર્િનશ્ચ ભાે િવપ્રા તા વપત્યાિન બાેધત॥ ૩.૫૨॥
૩.૫૩/૧પવૂર્મ વ તરે શ્રેષ્ઠા દ્વાદશાસન્ સરુાેત્તમાઃ ।
૩.૫૩/૨તુ ષતા નામ તેઽ યાે યમૂચવુવ વતેઽ તરે॥ ૩.૫૩॥
૩.૫૪/૧ઉપ સ્થતેઽ તયશસશ્ચા ષસ્યા તરે મનાેઃ ।
૩.૫૪/૨િહતાથ સવર્લાેકાનાં સમાગ ય પર પરમ્॥ ૩.૫૪॥
૩.૫૫/૧આગચ્છત દુ્રતં દેવા અિદ ત સ પ્રિવ ય વૈ ।
૩.૫૫/૨મ વ તરે પ્રસયૂામ તન્ નઃ શ્રેયાે ભિવ ય ત॥ ૩.૫૫॥
૩.૫૬/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । અેવમુ વા તુ તે સવ ચા ષસ્યા તરે મનાેઃ ।
૩.૫૬/૨માર ચાત્ ક યપા તા વિદત્યા દક્ષક યયા॥ ૩.૫૬॥
૩.૫૭/૧તત્ર િવ શ્ચ શક્રશ્ચ જજ્ઞાતે પનુરેવ િહ ।
૩.૫૭/૨અયર્મા ચવૈ ધાતા ચ વષ્ટા પષૂા તથવૈ ચ॥ ૩.૫૭॥
૩.૫૮/૧િવવ વાન્ સિવતા ચવૈ મત્રાે વ ણ અેવ ચ ।
૩.૫૮/૨અંશાે ભગશ્ચા તતે આિદત્યા દ્વાદશ તાઃ॥ ૩.૫૮॥
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૩.૫૯/૧સપ્તિવશ ત યાઃ પ્રાેક્તાઃ સાેમપ યાે મહાવ્રતાઃ ।
૩.૫૯/૨તાસામપત્યા યભવન્ દ પ્તા ય મતતજેસઃ॥ ૩.૫૯॥
૩.૬૦/૧અિરષ્ટને મપત્નીનામપત્યાનીહ ષાેડશ ।
૩.૬૦/૨બહુપતુ્રસ્ય િવદુષશ્ચતસ્રાે િવદ્યુતઃ તાઃ॥ ૩.૬૦॥
૩.૬૧/૧ચા ષસ્યા તરે પવૂ ઋચાે બ્રહ્મ ષસ કૃતાઃ ।
૩.૬૧/૨કૃશાશ્વસ્ય ચ દેવષદવપ્રહરણાઃ તાઃ॥ ૩.૬૧॥
૩.૬૨/૧અેતે યુગસહસ્રા તે ય તે પનુરેવ િહ ।
૩.૬૨/૨સવ દેવગણાશ્ચાત્ર ત્રય સ્ત્રશત્ તુ કામ ઃ॥ ૩.૬૨॥
૩.૬૩/૧તષેામિપ ચ ભાે િવપ્રા િનરાેધાે પ ત્ત ચ્યતે ।
૩.૬૩/૨યથા સયૂર્સ્ય ગગન ઉદયા તમયાિવહ॥ ૩.૬૩॥
૩.૬૪/૧અેવં દેવિનકાયા તે સ ભવ ત યુગે યુગે ।
૩.૬૪/૨િદત્યાઃ પતુ્રદ્વયં જજ્ઞે ક યપાદ્ ઇ ત નઃ શ્રુતમ્॥ ૩.૬૪॥
૩.૬૫/૧િહર યક શપુશ્ચવૈ િહર યાક્ષશ્ચ વીયર્વાન્ ।
૩.૬૫/૨ સિહકા ચાભવત્ ક યા િવપ્ર ચત્તેઃ પિરગ્રહઃ॥ ૩.૬૫॥
૩.૬૬/૧સિહકેયા ઇ ત ખ્યાતા યસ્યાઃ પતુ્રા મહાબલાઃ ।
૩.૬૬/૨િહર યક શપાેઃ પતુ્રાશ્ચ વારઃ પ્ર થતાજૈસઃ॥ ૩.૬૬॥
૩.૬૭/૧હ્ર ાદશ્ચ અનુહ્ર ાદશ્ચ પ્રહ્ર ાદશ્ચવૈ વીયર્વાન્ ।
૩.૬૭/૨સહં્ર ાદશ્ચ ચતુથાઽભૂદ્ ધ્રાદપતુ્રાે હ્ર દ તથા॥ ૩.૬૭॥
૩.૬૮/૧હ્ર દસ્ય પતુ્રાૈ દ્વાૈ વીરાૈ શવઃ કાલ તથવૈ ચ ।
૩.૬૮/૨િવરાેચનશ્ચ પ્રાહ્ર ાિદબર્ લજર્જ્ઞે િવરાેચનાત્॥ ૩.૬૮॥
૩.૬૯/૧બલેઃ પતુ્રશતમાસીદ્ બાણજે્યષં્ઠ તપાેધનાઃ ।
૩.૬૯/૨ તરાષ્ટ્રશ્ચ સયૂર્શ્ચ ચ દ્રમાશ્ચ દ્રતાપનઃ॥ ૩.૬૯॥
૩.૭૦/૧કુ ભનાભાે ગદર્ભાક્ષઃ કુ ક્ષિરત્યેવમાદયઃ ।
૩.૭૦/૨બાણ તષેામ તબલાે જ્યેષ્ઠઃ પશપુતેઃ પ્રયઃ॥ ૩.૭૦॥
૩.૭૧/૧પુરા ક પે તુ બાણને પ્રસાદ્યાેમાપ ત પ્રભુમ્ ।
૩.૭૧/૨પાશ્વર્તાે િવહિર યા મ ઇત્યેવં યા ચતાે વરઃ॥ ૩.૭૧॥
૩.૭૨/૧િહર યાક્ષસતુાશ્ચવૈ િવદ્વાંસશ્ચ મહાબલાઃ ।
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૩.૭૨/૨ભભર્રઃ શકુિનશ્ચવૈ ભૂતસતંાપન તથા॥ ૩.૭૨॥
૩.૭૩/૧મહાનાભશ્ચ િવક્રા તઃ કાલનાભ તથવૈ ચ ।
૩.૭૩/૨અભવન્ દનપુતુ્રાશ્ચ શતં તીવ્રપરાક્રમાઃ॥ ૩.૭૩॥
૩.૭૪/૧તપ વનાે મહાવીયાર્ઃ પ્રાધા યને બ્રવી મ તાન્ ।
૩.૭૪/૨ દ્વમૂધાર્ શઙુ્કકણર્શ્ચ તથા હય શરા િવભુઃ॥ ૩.૭૪॥
૩.૭૫/૧અયાેમખુઃ શ બરશ્ચ કિપલાે વામન તથા ।
૩.૭૫/૨માર ચમર્ઘવાંશ્ચવૈ ઇ વલઃ વ મ તથા॥ ૩.૭૫॥
૩.૭૬/૧િવક્ષાેભણશ્ચ કેતુશ્ચ કેતવુીયર્શતહ્ર દાૈ ।
૩.૭૬/૨ઇ દ્ર જત્ સવર્ જચ્ચવૈ વજ્રનાભ તથવૈ ચ॥ ૩.૭૬॥
૩.૭૭/૧અેકચક્રાે મહાબાહુ તારકશ્ચ મહાબલઃ ।
૩.૭૭/૨વૈશ્વાનરઃ પુલાેમા ચ િવદ્રાવણમહા શરાઃ॥ ૩.૭૭॥
૩.૭૮/૧ વભાર્નુ ર્ષપવાર્ ચ િવપ્ર ચ ત્તશ્ચ વીયર્વાન્ ।
૩.૭૮/૨સવર્ અેતે દનાેઃ પતુ્રાઃ ક યપાદ્ અ ભજ જ્ઞરે॥ ૩.૭૮॥
૩.૭૯/૧િવપ્ર ચ ત્તપ્રધાના તે દાનવાઃ સમુહાબલાઃ ।
૩.૭૯/૨અેતષેાં પતુ્રપાતંૈ્ર તુ ન તચ્છકં્ય દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩.૭૯॥
૩.૮૦/૧પ્રસખં્યાતું બહુ વાચ્ચ પતુ્રપાતૈ્રમન તકમ્ ।
૩.૮૦/૨ વભાર્નાે તુ પ્રભા ક યા પુલાે તુ શચી સતુા॥ ૩.૮૦॥
૩.૮૧/૧ઉપદ પ્તહર્ય શરાઃ શ મષ્ઠા વાષર્પવર્ણી ।
૩.૮૧/૨પુલાેમા કા લકા ચવૈ વૈશ્વાનરસતુે ઉભે॥ ૩.૮૧॥
૩.૮૨/૧બહ્વપત્યે મહાપત્યે મર ચે તુ પિરગ્રહઃ ।
૩.૮૨/૨તયાેઃ પતુ્રસહસ્રા ણ ષ ષ્ટદાર્નવન દનાઃ॥ ૩.૮૨॥
૩.૮૩/૧ચતુદર્શશતાન્ અ યાન્ િહર યપુરવા સનઃ ।
૩.૮૩/૨મર ચજર્નયામાસ મહતા તપસા વતઃ॥ ૩.૮૩॥
૩.૮૪/૧પાૈલાેમાઃ કાલકેયાશ્ચ દાનવા તે મહાબલાઃ ।
૩.૮૪/૨અવ યા દેવતાનાં િહ િહર યપુરવા સનઃ॥ ૩.૮૪॥
૩.૮૫/૧િપતામહપ્રસાદેન યે હતાઃ સવ્યસા ચના ।
૩.૮૫/૨તતાેઽપરે મહાવીયાર્ દાનવા વ તદા ણાઃ॥ ૩.૮૫॥
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૩.૮૬/૧ સિહકાયામથાે પન્ના િવપ્ર ચત્તેઃ સતુા તથા ।
૩.૮૬/૨દૈત્યદાનવસયંાેગા તા તીવ્રપરાક્રમાઃ॥ ૩.૮૬॥
૩.૮૭/૧સિહકેયા ઇ ત ખ્યાતાસ્ત્રયાેદશ મહાબલાઃ ।
૩.૮૭/૨વં યઃ શલ્યશ્ચ બ લનાૈ નલશ્ચવૈ તથા બલઃ॥ ૩.૮૭॥
૩.૮૮/૧વાતાિપનર્મુ ચશ્ચવૈ ઇ વલઃ વ મ તથા ।
૩.૮૮/૨અ જકાે નરકશ્ચવૈ કાલનાભ તથવૈ ચ॥ ૩.૮૮॥
૩.૮૯/૧સરમાન તથા ચવૈ વરક પશ્ચ વીયર્વાન્ ।
૩.૮૯/૨અેતે વૈ દાનવાઃ શ્રેષ્ઠા દનાવેશિવવધર્નાઃ॥ ૩.૮૯॥
૩.૯૦/૧તષેાં પતુ્રાશ્ચ પાતૈ્રાશ્ચ શતશાેઽથ સહસ્રશઃ ।
૩.૯૦/૨સહં્ર ાદસ્ય તુ દૈત્યસ્ય િનવાતકવચાઃ કુલે॥ ૩.૯૦॥
૩.૯૧/૧સમુ પન્નાઃ સમુહતા તપસા ભાિવતાત્મનઃ ।
૩.૯૧/૨ તસ્રઃ કાેટ ઃ સતુા તષેાં મ ણવત્યાં િનવા સનઃ॥ ૩.૯૧॥
૩.૯૨/૧અવ યા તેઽિપ દેવાનામજુર્નને િનપા તતાઃ ।
૩.૯૨/૨ષટ્ સતુાઃ સમુહાભાગા તામ્રાયાઃ પિરક તતાઃ॥ ૩.૯૨॥
૩.૯૩/૧ક્રાૈ ચી યનેી ચ ભાસી ચ સગુ્રીવી શુ ચગ્ િધ્રકા ।
૩.૯૩/૨ક્રાૈ ચી તુ જનયામાસ ઉલૂકપ્રત્યુલૂકકાન્॥ ૩.૯૩॥
૩.૯૪/૧ યનેી યનેાં તથા ભાસી ભાસાન્ ગ્ ધ્રાંશ્ચ ગ્ યિપ ।
૩.૯૪/૨શુ ચરાૈદકાન્ પ ક્ષગણાન્ સગુ્રીવી તુ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩.૯૪॥
૩.૯૫/૧અશ્વાન્ ઉષ્ટ્ર ાન્ ગદર્ભાંશ્ચ તામ્રાવંશઃ પ્રક તતઃ ।
૩.૯૫/૨િવનતાયા તુ દ્વાૈ પતુ્રાૈ િવખ્યાતાૈ ગ ડા ણાૈ॥ ૩.૯૫॥
૩.૯૬/૧ગ ડઃ પતતાં શ્રેષ્ઠાે દા ણઃ વને કમર્ણા ।
૩.૯૬/૨સરુસાયાઃ સહસ્રં તુ સપાર્ણામ મતાજૈસામ્॥ ૩.૯૬॥
૩.૯૭/૧અનેક શરસાં િવપ્રાઃ ખચરાણાં મહાત્મનામ્ ।
૩.૯૭/૨કાદ્રવેયા તુ બ લનઃ સહસ્રમ મતાજૈસઃ॥ ૩.૯૭॥
૩.૯૮/૧સપુણર્વશગા નાગા જ જ્ઞરે નૈકમ તકાઃ ।
૩.૯૮/૨યષેાં પ્રધાનાઃ સતતં શષેવાસિુકતક્ષકાઃ॥ ૩.૯૮॥
૩.૯૯/૧અૈરાવતાે મહાપદ્મઃ ક બલાશ્વતરાવુભાૈ ।
૩.૯૯/૨અેલાપ ત્રશ્ચ શઙ્ખશ્ચ કકાટકધનંજયાૈ॥ ૩.૯૯॥
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૩.૧૦૦/૧મહાનીલમહાકણા તરાષ્ટ્રબલાહકાૈ ।
૩.૧૦૦/૨કુહરઃ પુ પદંષ્ટ્રશ્ચ દુમુર્ખઃ સમુખુ તથા॥ ૩.૧૦૦॥
૩.૧૦૧/૧શઙ્ખશ્ચ શઙ્ખપાલશ્ચ કિપલાે વામન તથા ।
૩.૧૦૧/૨નહુષઃ શઙ્ખરાેમા ચ મ ણિરત્યેવમાદયઃ॥ ૩.૧૦૧॥
૩.૧૦૨/૧તષેાં પતુ્રાશ્ચ પાતૈ્રાશ્ચ શતશાેઽથ સહસ્રશઃ ।
૩.૧૦૨/૨ચતુદર્શસહસ્રા ણ કૂ્રરાણામિનલા શનામ્॥ ૩.૧૦૨॥
૩.૧૦૩/૧ગણં ક્રાેધવંશં િવપ્રા તસ્ય સવ ચ દં ષ્ટ્રણઃ ।
૩.૧૦૩/૨સ્થલ ઃ પ ક્ષણાેઽ શ્ચ ધરાયાઃ પ્રસવાઃ તાઃ॥ ૩.૧૦૩॥
૩.૧૦૪/૧ગા તુ વૈ જનયામાસ સરુ ભમર્િહષી તથા ।
૩.૧૦૪/૨ઇરા ક્ષલતા વ લી ણ તીશ્ચ સવર્શઃ॥ ૩.૧૦૪॥
૩.૧૦૫/૧ખસા તુ યક્ષરક્ષાં સ મુિનર સરસ તથા ।
૩.૧૦૫/૨અિરષ્ટા તુ મહા સદ્ધા ગ ધવાર્ન્ અ મતાજૈસઃ॥ ૩.૧૦૫॥
૩.૧૦૬/૧અેતે ક યપદાયાદાઃ ક તતાઃ સ્થા જઙ્ગમાઃ ।
૩.૧૦૬/૨યષેાં પતુ્રાશ્ચ પાતૈ્રાશ્ચ શતશાેઽથ સહસ્રશઃ॥ ૩.૧૦૬॥
૩.૧૦૭/૧અેષ મ વ તરે િવપ્રાઃ સગર્ઃ વારાે ચષે તઃ ।
૩.૧૦૭/૨વવૈ વતેઽ તમહ ત વા ણે િવતતે ક્રતાૈ॥ ૩.૧૦૭॥
૩.૧૦૮/૧જુહ્વાનસ્ય બ્રહ્મણાે વૈ પ્ર સગર્ ઇહાેચ્યતે ।
૩.૧૦૮/૨પવૂ યત્ર સમુ પન્નાન્ બ્રહ્મષ ન્ સપ્ત માનસાન્॥ ૩.૧૦૮॥
૩.૧૦૯/૧પતુ્ર વે ક પયામાસ વયમવે િપતામહઃ ।
૩.૧૦૯/૨તતાે િવરાેધે દેવાનાં દાનવાનાં ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૩.૧૦૯॥
૩.૧૧૦/૧િદ તિવનષ્ટપતુ્રા વૈ તાષેયામાસ ક યપમ્ ।
૩.૧૧૦/૨ક યપ તુ પ્રસન્નાત્મા સ યગ્ આરાિધત તયા॥ ૩.૧૧૦॥
૩.૧૧૧/૧વરેણ ચ્છ દયામાસ સા ચ વવ્રે વરં તદા ।
૩.૧૧૧/૨પતુ્ર મ દ્રવધાથાર્ય સમથર્મ મતાજૈસમ્॥ ૩.૧૧૧॥
૩.૧૧૨/૧સ ચ ત મૈ વરં પ્રાદાત્ પ્રા થતઃ સમુહાતપાઃ ।
૩.૧૧૨/૨દ વા ચ વરમત્યુગ્રાે માર ચઃ સમભાષત॥ ૩.૧૧૨॥
૩.૧૧૩/૧ઇ દં્ર પતુ્રાે િનહ તા તે ગભ વૈ શરદાં શતમ્ ।
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૩.૧૧૩/૨યિદ ધારયસે શાૈચ+ ।ત પરા વ્રતમા સ્થતા॥ ૩.૧૧૩॥
૩.૧૧૪/૧તથેત્ય ભિહતાે ભતાર્ તયા દેવ્યા મહાતપાઃ ।
૩.૧૧૪/૨ધારયામાસ ગભ તુ શુ ચઃ સા મુિનસત્તમાઃ॥ ૩.૧૧૪॥
૩.૧૧૫/૧તતાેઽ યપુાગમદ્ િદત્યાં ગભર્માધાય ક યપઃ ।
૩.૧૧૫/૨રાેધયન્ વૈ ગણં શ્રેષં્ઠ દેવાનામ મતાજૈસમ્॥ ૩.૧૧૫॥
૩.૧૧૬/૧તજેઃ સહૃંત્ય દુધર્ષર્મવ યમમરૈરિપ ।
૩.૧૧૬/૨જગામ પવર્તાયવૈ તપસે સં શતવ્રતા॥ ૩.૧૧૬॥
૩.૧૧૭/૧તસ્યાશ્ચવૈા તરપ્રે સરુભવત્ પાકશાસનઃ ।
૩.૧૧૭/૨ તે વષર્શતે ચાસ્યા દદશાર્ તરમચ્યુતઃ॥ ૩.૧૧૭॥
૩.૧૧૮/૧અકૃ વા પાદયાેઃ શાૈચં િદ તઃ શયનમાિવશત્ ।
૩.૧૧૮/૨િનદ્રાં ચાહારયામાસ તસ્યાં કુ ક્ષ પ્રિવ ય સઃ॥ ૩.૧૧૮॥
૩.૧૧૯/૧વજ્રપા ણ તતાે ગભ સપ્તધા તં યકૃ તયત્ ।
૩.૧૧૯/૨સ પાટ માનાે ગભાઽથ વજે્રણ પ્ર રાેદ હ॥ ૩.૧૧૯॥
૩.૧૨૦/૧મા રાેદ િર ત તં શક્રઃ પનુઃ પનુરથાબ્રવીત્ ।
૩.૧૨૦/૨સાેઽભવત્ સપ્તધા ગભર્ ત મ દ્રાે ષતઃ પનુઃ॥ ૩.૧૨૦॥
૩.૧૨૧/૧અેકૈકં સપ્તધા ચકે્ર વજે્રણવૈાિરકષર્ણઃ ।
૩.૧૨૧/૨મ તાે નામ તે દેવા બભવૂુ દ્વજસત્તમાઃ॥ ૩.૧૨૧॥
૩.૧૨૨/૧યથાેક્તં વૈ મઘવતા તથવૈ મ તાેઽભવન્ ।
૩.૧૨૨/૨દેવાશ્ચૈકાનેપ ચાશત્ સહાયા વજ્રપા ણનઃ॥ ૩.૧૨૨॥
૩.૧૨૩/૧તષેામવંે પ્ર ત્તાનાં ભૂતાનાં દ્વજસત્તમાઃ ।
૩.૧૨૩/૨રાેચયન્ વૈ ગણશ્રેષ્ઠાન્ દેવાનામ મતાજૈસામ્॥ ૩.૧૨૩॥
૩.૧૨૪/૧િનકાયષેુ િનકાયષેુ હિરઃ પ્રાદાત્ પ્ર પતીન્ ।
૩.૧૨૪/૨ક્રમશ તાિન રાજ્યાિન થપુવૂાર્ ણ ભાે દ્વ ઃ॥ ૩.૧૨૪॥
૩.૧૨૫/૧સ હિરઃ પુ ષાે વીરઃ કૃ ણાે જ ઃ પ્ર પ તઃ ।
૩.૧૨૫/૨પજર્ ય તપનાેઽન ત તસ્ય સવર્ મદં જગત્॥ ૩.૧૨૫॥
૩.૧૨૬/૧ભૂતસગર્ મમં સ યગ્ નતાે દ્વજસત્તમાઃ ।
૩.૧૨૬/૨ના ત્તભયમ તીહ પરલાેકભયં કુતઃ॥ ૩.૧૨૬॥
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૪.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । અ ભ ષચ્યાિધરાજે દં્ર થું
વૈ યં િપતામહઃ ।
૪.૧/૨તતઃ ક્રમેણ રાજ્યાિન વ્યાદેષુ્ટમપુચક્રમે॥ ૪.૧॥
૪.૨/૧ દ્વ નાં વી ધાં ચવૈ નક્ષત્રગ્રહયાે તથા ।
૪.૨/૨યજ્ઞાનાં તપસાં ચવૈ સાેમં રાજે્યઽ યષેચયત્॥ ૪.૨॥
૪.૩/૧અપાં તુ વ ણં રાજે્ય રાજ્ઞાં વૈશ્રવણં પ તમ્ ।
૪.૩/૨આિદત્યાનાં તથા િવ ં વસનૂામથ પાવકમ્॥ ૪.૩॥
૪.૪/૧પ્ર પતીનાં દકં્ષ તુ મ તામથ વાસવમ્ ।
૪.૪/૨દૈત્યાનાં દાનવાનાં વૈ પ્રહ્ર ાદમ મતાજૈસમ્॥ ૪.૪॥
૪.૫/૧વવૈ વતં િપ ણાં ચ યમં રાજે્યઽ યષેચયત્ ।
૪.૫/૨યક્ષાણાં રાક્ષસાનાં ચ પા થવાનાં તથવૈ ચ॥ ૪.૫॥
૪.૬/૧સવર્ભૂતિપશાચાનાં ગર શં શલૂપા ણનમ્ ।
૪.૬/૨શલૈાનાં િહમવ તં ચ નદ નામથ સાગરમ્॥ ૪.૬॥
૪.૭/૧ગ ધવાર્ણામિધપ ત ચકે્ર ચત્રરથં પ્રભુમ્ ।
૪.૭/૨નાગાનાં વાસિુક ચકે્ર સપાર્ણામથ તક્ષકમ્॥ ૪.૭॥
૪.૮/૧વારણાનાં તુ રા નમૈરાવતમથાિદશત્ ।
૪.૮/૨ઉચ્ચૈઃશ્રવસમશ્વાનાં ગ ડં ચવૈ પ ક્ષણામ્॥ ૪.૮॥
૪.૯/૧ ગાણામથ શાદૂર્લં ગાે ષં તુ ગવાં પ તમ્ ।
૪.૯/૨વન પતીનાં રા નં લક્ષમવેા યષેચયત્॥ ૪.૯॥
૪.૧૦/૧અેવં િવભજ્ય રાજ્યાિન ક્રમેણવૈ િપતામહઃ ।
૪.૧૦/૨િદશાં પાલાન્ અથ તતઃ સ્થાપયામાસ સ પ્રભુઃ॥ ૪.૧૦॥
૪.૧૧/૧પવૂર્સ્યાં િદ શ પતંુ્ર તુ વૈરાજસ્ય પ્ર પતેઃ ।
૪.૧૧/૨િદશઃ પાલં સધુ વાનં રા નં સાેઽ યષેચયત્॥ ૪.૧૧॥
૪.૧૨/૧દ ક્ષણસ્યાં િદ શ તથા કદર્મસ્ય પ્ર પતેઃ ।
૪.૧૨/૨પતંુ્ર શઙ્ખપદં નામ રા નં સાેઽ યષેચયત્॥ ૪.૧૨॥
૪.૧૩/૧પ શ્ચમસ્યાં િદ શ તથા રજસઃ પતુ્રમચ્યુતમ્ ।
૪.૧૩/૨કેતુમ તં મહાત્માનં રા નં સાેઽ યષેચયત્॥ ૪.૧૩॥
૪.૧૪/૧તથા િહર યરાેમાણં પજર્ યસ્ય પ્ર પતેઃ ।
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૪.૧૪/૨ઉદ ચ્યાં િદ શ દુધર્ષ રા નં સાેઽ યષેચયત્॥ ૪.૧૪॥
૪.૧૫/૧તૈિરયં થવી સવાર્ સપ્તદ્વ પા સપત્તના ।
૪.૧૫/૨યથાપ્રદેશમદ્યાિપ ધમણ પ્ર તપાલ્યતે॥ ૪.૧૫॥
૪.૧૬/૧રાજસયૂા ભ ષક્ત તુ થુરેતનૈર્રાિધપૈઃ ।
૪.૧૬/૨વેદદષૃ્ટેન િવિધના રા રાજે્ય નરાિધપઃ॥ ૪.૧૬॥
૪.૧૭/૧તતાે મ વ તરેઽતીતે ચા ષેઽ મતતજે સ ।
૪.૧૭/૨વવૈ વતાય મનવે થવ્યાં રાજ્યમાિદશત્॥ ૪.૧૭॥
૪.૧૮/૧તસ્ય િવ તરમાખ્યાસ્યે મનાવેવ વતસ્ય હ ।
૪.૧૮/૨ભવતાં ચાનુકૂલ્યાય યિદ શ્રાેતુ મહેચ્છથ ।
૪.૧૮/૩મહદ્ અેતદ્ અિધષ્ઠાનં પુરાણે તદ્ અિધ ષ્ઠતમ્॥ ૪.૧૮॥
૪.૧૯/૧મનુય ઊચુઃ । િવ તરેણ થાજેર્ન્મ લાેમહષર્ણ ક તર્ય ।
૪.૧૯/૨યથા મહાત્મના તને દુગ્ધા વેયં વસુધંરા॥ ૪.૧૯॥
૪.૨૦/૧યથા વાિપ ભદુર્ગ્ધા યથા દેવૈમર્હ ષ ભઃ ।
૪.૨૦/૨યથા દૈત્યૈશ્ચ નાગૈશ્ચ યથા યક્ષૈયર્થા દુ્રમૈઃ॥ ૪.૨૦॥
૪.૨૧/૧યથા શલૈૈઃ િપશાચૈશ્ચ ગ ધવશ્ચ દ્વ ેત્તમૈઃ ।
૪.૨૧/૨રાક્ષસશૈ્ચ મહાસ વૈયર્થા દુગ્ધા વસુધંરા॥ ૪.૨૧॥
૪.૨૨/૧તષેાં પાત્રિવશષેાંશ્ચ વક્તુમહર્ સ સવુ્રત ।
૪.૨૨/૨વ સક્ષીરિવશષેાંશ્ચ દાેગ્ધારં ચાનપુવૂર્શઃ॥ ૪.૨૨॥
૪.૨૩/૧ય માચ્ચ કારણાત્ પા ણવણસ્ય મ થતઃ પુરા ।
૪.૨૩/૨કુ્રદ્ધમૈર્હ ષ ભ તાત કારણં તચ્ચ ક તર્ય॥ ૪.૨૩॥
૪.૨૪/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । શ ◌ૃ વં ક તર્િય યા મ
થાવે યસ્ય િવ તરમ્ ।
૪.૨૪/૨અેકાગ્રાઃ પ્રયતાશ્ચવૈ પુ યાથ વૈ દ્વજષર્ભાઃ॥ ૪.૨૪॥
૪.૨૫/૧નાશચુેઃ દ્રમનસાે ના શ યસ્યાવ્રતસ્ય ચ ।
૪.૨૫/૨ક તર્યેય મદં િવપ્રાઃ કૃતઘ્નાયાિહતાય ચ॥ ૪.૨૫॥
૪.૨૬/૧ વગ્ય યશસ્યમાયુ યં ધ યં વેદૈશ્ચ સ મતમ્ ।
૪.૨૬/૨રહસ્યમ્ ઋ ષ ભઃ પ્રાેક્તં શ ◌ૃ વં વૈ યથાતથમ્॥ ૪.૨૬॥
૪.૨૭/૧યશ્ચેમં ક તર્યને્ િનતં્ય થાવે યસ્ય િવ તરમ્ ।
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૪.૨૭/૨બ્રાહ્મણે યાે નમસૃ્કત્ય ન સ શાેચેત્ કૃતાકૃતમ્॥ ૪.૨૭॥
૪.૨૮/૧આસીદ્ ધમર્સ્ય સગંાેપ્તા પવૂર્મિત્રસમઃ પ્રભુઃ ।
૪.૨૮/૨અિત્રવંશે સમુ પન્ન વઙ્ગાે નામ પ્ર પ તઃ॥ ૪.૨૮॥
૪.૨૯/૧તસ્ય પતુ્રાેઽભવદ્ વેણાે નાત્યથ ધમર્કાેિવદઃ ।
૪.૨૯/૨ તાે ત્યુસતુાયાં વૈ સનુીથાયાં પ્ર પ તઃ॥ ૪.૨૯॥
૪.૩૦/૧સ માતામહદાષેેણ તને કાલાત્મ ત્મજઃ ।
૪.૩૦/૨ વધમ ષ્ઠતઃ કૃ વા કામલાેભે વવતર્ત॥ ૪.૩૦॥
૪.૩૧/૧મયાર્દાં ભેદયામાસ ધમાપેતાં સ પા થવઃ ।
૪.૩૧/૨વેદધમાર્ન્ અ તક્ર ય સાેઽધમર્િનરતાેઽભવત્॥ ૪.૩૧॥
૪.૩૨/૧િનઃ વા યાયવષટ્કારાઃ પ્ર ત મન્ પ્ર પતાૈ ।
૪.૩૨/૨પ્ર તં્ત ન પપુઃ સાેમં હુતં યજ્ઞષેુ દેવતાઃ॥ ૪.૩૨॥
૪.૩૩/૧ન યષ્ટવ્યં ન હાેતવ્ય મ ત તસ્ય પ્ર પતેઃ ।
૪.૩૩/૨આસીત્ પ્ર તજ્ઞા કૂ્રરેયં િવનાશે પ્રત્યુપ સ્થતે॥ ૪.૩૩॥
૪.૩૪/૧અહ મજ્યશ્ચ યષ્ટા ચ યજ્ઞશ્ચે ત ગૂદ્વહ ।
૪.૩૪/૨મિય યજ્ઞાે િવધાતવ્યાે મિય હાેતવ્ય મત્યિપ॥ ૪.૩૪॥
૪.૩૫/૧તમ તક્રા તમયાર્દમાદદાનમસા પ્રતમ્ ।
૪.૩૫/૨ઊચુમર્હષર્યઃ સવ મર ચપ્રમખુા તદા॥ ૪.૩૫॥
૪.૩૬/૧વયં દ ક્ષાં પ્રવેક્ષ્યામઃ સવં સરગણાન્ બહૂન્ ।
૪.૩૬/૨અધમ કુ મા વેણ અેષ ધમર્ઃ સનાતનઃ॥ ૪.૩૬॥
૪.૩૭/૧િનધનેઽત્રેઃ પ્રસતૂ વં પ્ર પ તરસશંયમ્ ।
૪.૩૭/૨પ્ર શ્ચ પાલિય યેઽહ મતીહ સમયઃ કૃતઃ॥ ૪.૩૭॥
૪.૩૮/૧તાં તથા બ્રવુતઃ સવાર્ન્ મહષ ન્ અબ્રવીત્ તદા ।
૪.૩૮/૨વેણઃ પ્રહસ્ય દુબુર્ દ્ધિરમમથર્મનથર્િવત્॥ ૪.૩૮॥
૪.૩૯/૧વેણ ઉવાચ । સ્રષ્ટા ધમર્સ્ય કશ્ચા યઃ શ્રાેતવં્ય કસ્ય વા મયા ।
૪.૩૯/૨શ્રુતવીયર્તપઃસત્યૈમર્યા વા કઃ સમાે ભુિવ॥ ૪.૩૯॥
૪.૪૦/૧પ્રભવં સવર્ભૂતાનાં ધમાર્ણાં ચ િવશષેતઃ ।
૪.૪૦/૨સ મૂઢા ન િવદુનૂર્નં ભવ તાે માં િવચેતસઃ॥ ૪.૪૦॥
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૪.૪૧/૧ઇચ્છન્ દહેયં થવી ં લાવયેયં જલૈ તથા ।
૪.૪૧/૨દ્યાં વૈ ભવું ચ ધેયં નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૪.૪૧॥
૪.૪૨/૧યદા ન શક્યતે માેહાદ્ અવલપેાચ્ચ પા થવઃ ।
૪.૪૨/૨અપનેતું તદા વેણ તતઃ કુ્રદ્ધા મહષર્યઃ॥ ૪.૪૨॥
૪.૪૩/૧તં િનગ્ હ્ય મહાત્માનાે િવસુ્ફર તં મહાબલમ્ ।
૪.૪૩/૨તતાેઽસ્ય સવ્યમૂ ં તે મમ થુ ર્તમ યવઃ॥ ૪.૪૩॥
૪.૪૪/૧ત મન્ િનમ યમાને વૈ રાજ્ઞ ઊરાૈ તુ જ જ્ઞવાન્ ।
૪.૪૪/૨હ્ર વાેઽ તમાત્રઃ પુ ષઃ કૃ ણશ્ચે ત બભવૂ હ॥ ૪.૪૪॥
૪.૪૫/૧સ ભીતઃ પ્રા જ લભૂર્ વા ત સ્થવાન્ દ્વજસત્તમાઃ ।
૪.૪૫/૨તમિત્રિવહ્વલં દૃ ટ્વા િનષીદેત્યબ્રવીત્ તદા॥ ૪.૪૫॥
૪.૪૬/૧િનષાદવંશકતાર્સાૈ બભવૂ વદતાં વરાઃ ।
૪.૪૬/૨ધીવરાન્ અ જચ્ચાિપ વેણક મષસ ભવાન્॥ ૪.૪૬॥
૪.૪૭/૧યે ચા યે િવ યિનલયા તથા પવર્તસશં્રયાઃ ।
૪.૪૭/૨અધમર્ ચયાે િવપ્રા તે તુ વૈ વેણક મષાઃ॥ ૪.૪૭॥
૪.૪૮/૧તતઃ પનુમર્હાત્માનઃ પા ણ વેણસ્ય દ ક્ષણમ્ ।
૪.૪૮/૨અરણી મવ સરં ધા મમ થુ ર્તમ યવઃ॥ ૪.૪૮॥
૪.૪૯/૧ થુ ત માત્ સમુ પન્નઃ કરા વલનસિંનભઃ ।
૪.૪૯/૨દ યમાનઃ વવપષુા સાક્ષાદ્ અ ગ્ િરવ વલન્॥ ૪.૪૯॥
૪.૫૦/૧અથ સાેઽજગવં નામ ધનુગ્ ર્હ્ય મહારવમ્ ।
૪.૫૦/૨શરાંશ્ચ િદવ્યાન્ રક્ષાથ કવચં ચ મહાપ્રભમ્॥ ૪.૫૦॥
૪.૫૧/૧ત મઞ્ તેઽથ ભૂતાિન સ પ્રહૃષ્ટાિન સવર્શઃ ।
૪.૫૧/૨સમાપેતુમર્હાભાગા વેણ તુ િત્રિદવં યયાૈ॥ ૪.૫૧॥
૪.૫૨/૧સમુ પન્નને ભાે િવપ્રાઃ સ પુત્રેણ મહાત્મના ।
૪.૫૨/૨ત્રાતઃ સ પુ ષવ્યાઘ્રઃ પુનંા ાે નરકાત્ તદા॥ ૪.૫૨॥
૪.૫૩/૧તં સમુદ્રાશ્ચ નદ્યશ્ચ રત્ના યાદાય સવર્શઃ ।
૪.૫૩/૨તાેયાિન ચા ભષેકાથ સવર્ અેવાપેત સ્થરે॥ ૪.૫૩॥
૪.૫૪/૧િપતામહશ્ચ ભગવાન્ દેવૈરાઙ્ ગરસઃૈ સહ ।
૪.૫૪/૨સ્થાવરા ણ ચ ભૂતાિન જઙ્ગમાિન ચ સવર્શઃ॥ ૪.૫૪॥
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૪.૫૫/૧સમાગ ય તદા વૈ યમ ય ષ ચન્ નરાિધપમ્ ।
૪.૫૫/૨મહતા રાજરાજેન પ્ર તનેાનુર જતાઃ॥ ૪.૫૫॥
૪.૫૬/૧સાેઽ ભ ષક્તાે મહાતે િવિધવદ્ ધમર્કાેિવદૈઃ ।
૪.૫૬/૨આિધરાજે્ય તદા રાજ્ઞાં થવુ યઃ પ્રતાપવાન્॥ ૪.૫૬॥
૪.૫૭/૧િપત્રાપર જતા તસ્ય પ્ર તનેાનુર જતાઃ ।
૪.૫૭/૨અનુરાગાત્ તત તસ્ય નામ રા ય યત॥ ૪.૫૭॥
૪.૫૮/૧આપ ત ત ભરે તસ્ય સમુદ્રમ ભયાસ્યતઃ ।
૪.૫૮/૨પવર્તાશ્ચ દદુમાર્ગ વજભઙ્ગશ્ચ નાભવત્॥ ૪.૫૮॥
૪.૫૯/૧અકૃષ્ટપચ્યા થવી સ ય ત્યન્નાિન ચ તનાત્ ।
૪.૫૯/૨સવર્કામદુઘા ગાવઃ પુટકે પુટકે મધુ॥ ૪.૫૯॥
૪.૬૦/૧અેત મન્ન્ અેવ કાલે તુ યજ્ઞે પૈતામહે શભુે ।
૪.૬૦/૨સતૂઃ સતૂ્યાં સમુ પન્નઃ સાૈત્યેઽહિન મહામ તઃ॥ ૪.૬૦॥
૪.૬૧/૧ત મન્ન્ અેવ મહાયજ્ઞે જજ્ઞે પ્રાજ્ઞાેઽથ માગધઃ ।
૪.૬૧/૨ થાેઃ તવાથ તાૈ તત્ર સમાહૂતાૈ મહ ષ ભઃ॥ ૪.૬૧॥
૪.૬૨/૧તાવૂચુરષૃયઃ સવ તૂયતામષે પા થવઃ ।
૪.૬૨/૨કમતદ્ અનુ પં વાં પાતં્ર ચાયં નરાિધપઃ॥ ૪.૬૨॥
૪.૬૩/૧તાવૂચતુ તદા સવા તાન્ ઋષીન્ સતૂમાગધાૈ ।
૪.૬૩/૨આવાં દેવાન્ ઋષીશં્ચવૈ પ્રીણયાવઃ વકમર્ ભઃ॥ ૪.૬૩॥
૪.૬૪/૧ન ચાસ્ય િવદ્માે વૈ કમર્ નામ વા લક્ષણં યશઃ ।
૪.૬૪/૨ તાતંે્ર યનેાસ્ય કુયાર્વ રાજ્ઞ તજે વનાે દ્વ ઃ॥ ૪.૬૪॥
૪.૬૫/૧ઋ ષ ભ તાૈ િનયુક્તાૈ તુ ભિવ યૈઃ તૂયતા મ ત ।
૪.૬૫/૨યાિન કમાર્ ણ કૃતવાન્ થુઃ પશ્ચાન્ મહાબલઃ॥ ૪.૬૫॥
૪.૬૬/૧તતઃ પ્ર ત વૈ લાેકે તવષેુ મુિનસત્તમાઃ ।
૪.૬૬/૨આશીવાર્દાઃ પ્રયજુ્ય તે સતૂમાગધબ દ ભઃ॥ ૪.૬૬॥
૪.૬૭/૧તયાેઃ તવા તે સપુ્રીતઃ થુઃ પ્રાદાત્ પ્રજેશ્વરઃ ।
૪.૬૭/૨અનપૂદેશં સતૂાય મગધં માગધાય ચ॥ ૪.૬૭॥
૪.૬૮/૧તં દૃ ટ્વા પરમપ્રીતાઃ પ્ર ઃ પ્રાેચુમર્ની ષણઃ ।
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૪.૬૮/૨ ત્તીનામષે વાે દાતા ભિવ ય ત નરાિધપઃ॥ ૪.૬૮॥
૪.૬૯/૧તતાે વૈ યં મહાત્માનં પ્ર ઃ સમ ભદુદુ્રવુઃ ।
૪.૬૯/૨ વં નાે ત્ત િવધ વે ત મહ ષવચનાત્ તદા॥ ૪.૬૯॥
૪.૭૦/૧સાેઽ ભદુ્રતઃ પ્ર ભ તુ પ્ર િહત ચક ષર્યા ।
૪.૭૦/૨ધનુગ્ ર્હ્ય ષ કાંશ્ચ થવીમાદ્રવદ્ બલી॥ ૪.૭૦॥
૪.૭૧/૧તતાે વૈ યભયત્ર તા ગાૈભૂર્ વા પ્રાદ્રવન્ મહી ।
૪.૭૧/૨તાં થુધર્નુરાદાય દ્રવ તીમ વધાવત॥ ૪.૭૧॥
૪.૭૨/૧સા લાેકાન્ બ્રહ્મલાેકાદ ન્ ગ વા વૈ યભયાત્ તદા ।
૪.૭૨/૨પ્રદદશાર્ગ્રતાે વૈ યં પ્રગ્ હીતશરાસનમ્॥ ૪.૭૨॥
૪.૭૩/૧ વલદ્ ભિન શતૈબાર્ણૈદ પ્તતજેસમ તતઃ ।
૪.૭૩/૨મહાયાેગં મહાત્માનં દુધર્ષર્મમરૈરિપ॥ ૪.૭૩॥
૪.૭૪/૧અલભ તી તુ સા ત્રાણં વૈ યમવેા વપદ્યત ।
૪.૭૪/૨કૃતા જ લપુટા ભૂ વા પજૂ્યા લાેકૈ સ્ત્ર ભ તદા॥ ૪.૭૪॥
૪.૭૫/૧ઉવાચ વૈ યં નાધમ સ્ત્રીવધે પિરપ ય સ ।
૪.૭૫/૨કથં ધારિયતા ચા સ પ્ર રાજન્ િવના મયા॥ ૪.૭૫॥
૪.૭૬/૧મિય લાેકાઃ સ્થતા રાજન્ મયેદં ધાયર્તે જગત્ ।
૪.૭૬/૨મ દ્વનાશે િવન યેયુઃ પ્ર ઃ પા થવ િવ દ્ધ તત્॥ ૪.૭૬॥
૪.૭૭/૧ન મામહર્ સ હ તું વૈ શ્રેયશ્ચેત્ વં ચક ષર્ સ ।
૪.૭૭/૨પ્ર નાં થવીપાલ શ ◌ૃ ચેદં વચાે મમ॥ ૪.૭૭॥
૪.૭૮/૧ઉપાયતઃ સમાર ધાઃ સવ સ ય ત્યુપક્રમાઃ ।
૪.૭૮/૨ઉપાયં પ ય યને વં ધારયેથાઃ પ્ર મમામ્॥ ૪.૭૮॥
૪.૭૯/૧હ વાિપ માં ન શક્ત વં પ્ર નાં પાષેણે પ ।
૪.૭૯/૨અનુકૂલા ભિવ યા મ યચ્છ કાપંે મહામતે॥ ૪.૭૯॥
૪.૮૦/૧અવ યાં ચ સ્ત્રયં પ્રાહુ તયર્ગ્યાેિનગતે વિપ ।
૪.૮૦/૨યદ્યવેં થવીપાલ ન ધમ ત્યક્તુમહર્ સ॥ ૪.૮૦॥
૪.૮૧/૧અેવં બહુિવધં વાક્યં શ્રુ વા રા મહામનાઃ ।
૪.૮૧/૨કાપેં િનગ્ હ્ય ધમાર્ત્મા વસધુા મદમબ્રવીત્॥ ૪.૮૧॥
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૪.૮૨/૧ થુ વાચ । અેકસ્યાથ તુ યાે હ યાદ્ આત્મનાે વા પરસ્ય વા ।
૪.૮૨/૨બહૂન્ વા પ્રા ણનાેઽન તં ભવેત્ તસ્યેહ પાતકમ્॥ ૪.૮૨॥
૪.૮૩/૧સખુમેધ ત બહવાે ય મ તુ િનહતેઽશભુે ।
૪.૮૩/૨ત મન્ હતે ના ત ભદ્રે પાતકં ચાપેપાતકમ્॥ ૪.૮૩॥
૪.૮૪/૧સાેઽહં પ્ર િન મતં્ત વાં હિન યા મ વસુધંરે ।
૪.૮૪/૨યિદ મે વચનાન્ નાદ્ય કિર ય સ જગ દ્ધતમ્॥ ૪.૮૪॥
૪.૮૫/૧ વાં િનહત્યાદ્ય બાણને મચ્છાસનપરાઙ્મખુીમ્ ।
૪.૮૫/૨આત્માનં પ્રથિય વાહં પ્ર ધારિયતા વયમ્॥ ૪.૮૫॥
૪.૮૬/૧સા વં શાસનમાસ્થાય મમ ધમર્ તાં વરે ।
૪.૮૬/૨સં વય પ્ર ઃ સવાર્ઃ સમથાર્ હ્ય સ ધારણે॥ ૪.૮૬॥
૪.૮૭/૧દુિહ વં ચ મે ગચ્છ તત અેનમહં શરમ્ ।
૪.૮૭/૨િનયચ્છેયં વદ્વધાથર્મુદ્ય તં ઘાેરદશર્નમ્॥ ૪.૮૭॥
૪.૮૮/૧વસધુાવેાચ । સવર્મેતદ્ અહં વીર િવધાસ્યા મ ન સશંયઃ ।
૪.૮૮/૨વ સં તુ મમ સ પ ય ક્ષરેયં યને વ સલા॥ ૪.૮૮॥
૪.૮૯/૧સમાં ચ કુ સવર્ત્ર માં વં ધમર્ તાં વર ।
૪.૮૯/૨યથા િવસ્ય દમાનં મે ક્ષીરં સવર્ત્ર ભાવયેત્॥ ૪.૮૯॥
૪.૯૦/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । તત ઉ સારયામાસ શલૈાઞ્ શતસહસ્રશઃ ।
૪.૯૦/૨ધનુ કાેટ ા તદા વૈ ય તને શલૈા િવવિધતાઃ॥ ૪.૯૦॥
૪.૯૧/૧નિહ પવૂર્િવસગ વૈ િવષમે થવીતલે ।
૪.૯૧/૨સિંવભાગઃ પુરાણાં વા ગ્રામાણાં વાભવત્ તદા॥ ૪.૯૧॥
૪.૯૨/૧ન સસ્યાિન ન ગાેરકં્ષ્ય ન કૃ ષનર્ વ ણક્પથઃ ।
૪.૯૨/૨નવૈ સત્યા તં ચાસીન્ ન લાેભાે ન ચ મ સરઃ॥ ૪.૯૨॥
૪.૯૩/૧વવૈ વતેઽ તરે ત મન્ સા પ્રતં સમપુ સ્થતે ।
૪.૯૩/૨વૈ યાત્ પ્ર ત વૈ િવપ્રાઃ સવર્સ્યૈતસ્ય સ ભવઃ॥ ૪.૯૩॥
૪.૯૪/૧યત્ર યત્ર સમં વસ્યા ભૂમેરાસીત્ તદા દ્વ ઃ ।
૪.૯૪/૨તત્ર તત્ર પ્ર ઃ સવાર્ િનવાસં સમરાેચયન્॥ ૪.૯૪॥
૪.૯૫/૧આહારઃ ફલમૂલાિન પ્ર નામભવત્ તદા ।
૪.૯૫/૨કૃચ્છ્ર ેણ મહતા યુક્ત ઇત્યેવમનુશશુ્રુમ॥ ૪.૯૫॥
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૪.૯૬/૧સ ક પિય વા વ સં તુ મનું વાય ભવું પ્રભુમ્ ।
૪.૯૬/૨ વપાણાૈ પુ ષવ્યાઘ્રાે દુદાેહ થવી ં તતઃ॥ ૪.૯૬॥
૪.૯૭/૧સસ્ય તાિન સવાર્ ણ થવુ યઃ પ્રતાપવાન્ ।
૪.૯૭/૨તનેાન્નને પ્ર ઃ સવાર્ વતર્ તેઽદ્યાિપ સવર્શઃ॥ ૪.૯૭॥
૪.૯૮/૧ઋષયશ્ચ તદા દેવાઃ િપતરાેઽથ સર પાઃ ।
૪.૯૮/૨દૈત્યા યક્ષાઃ પુ યજના ગ ધવાર્ઃ પવર્તા નગાઃ॥ ૪.૯૮॥
૪.૯૯/૧અેતે પુરા દ્વજશ્રેષ્ઠા દુદુહુધર્રણી ં િકલ ।
૪.૯૯/૨ક્ષીરં વ સશ્ચ પાતં્ર ચ તષેાં દાેગ્ધા થક્
થક્॥ ૪.૯૯॥
૪.૧૦૦/૧ઋષીણામભવત્ સાેમાે વ સાે દાેગ્ધા હ પ તઃ ।
૪.૧૦૦/૨ક્ષીરં તષેાં તપાે બ્રહ્મ પાતં્ર છ દાં સ ભાે દ્વ ઃ॥ ૪.૧૦૦॥
૪.૧૦૧/૧દેવાનાં કા ચનં પાતં્ર વ સ તષેાં શતક્રતુઃ ।
૪.૧૦૧/૨ક્ષીરમાજેસ્કરં ચવૈ દાેગ્ધા ચ ભગવાન્ રિવઃ॥ ૪.૧૦૧॥
૪.૧૦૨/૧િપ ણાં રાજતં પાતં્ર યમાે વ સઃ પ્રતાપવાન્ ।
૪.૧૦૨/૨અ તકશ્ચાભવદ્ દાેગ્ધા ક્ષીરં તષેાં સધુા તા॥ ૪.૧૦૨॥
૪.૧૦૩/૧નાગાનાં તક્ષકાે વ સઃ પાતં્ર ચાલાબુસજં્ઞકમ્ ।
૪.૧૦૩/૨દાેગ્ધા વૈરાવતાે નાગ તષેાં ક્ષીરં િવષં તમ્॥ ૪.૧૦૩॥
૪.૧૦૪/૧અસરુાણાં મધુદાગ્ધા ક્ષીરં માયામયં તમ્ ।
૪.૧૦૪/૨િવરાેચન તુ વ સાેઽભૂદ્ આયસં પાત્રમવે ચ॥ ૪.૧૦૪॥
૪.૧૦૫/૧યક્ષાણામામપાતં્ર તુ વ સાે વૈશ્રવણઃ પ્રભુઃ ।
૪.૧૦૫/૨દાેગ્ધા રજતનાભ તુ ક્ષીરા તધાર્નમવે ચ॥ ૪.૧૦૫॥
૪.૧૦૬/૧સમુાલી રાક્ષસે દ્રાણાં વ સઃ ક્ષીરં ચ શાે ણતમ્ ।
૪.૧૦૬/૨દાેગ્ધા રજતનાભ તુ કપાલં પાત્રમવે ચ॥ ૪.૧૦૬॥
૪.૧૦૭/૧ગ ધવાર્ણાં ચત્રરથાે વ સઃ પાતં્ર ચ પઙ્કજમ્ ।
૪.૧૦૭/૨દાેગ્ધા ચ સુ ચઃ ક્ષીરં તષેાં ગ ધઃ શુ ચઃ તઃ
॥ ૪.૧૦૭॥
૪.૧૦૮/૧શલંૈ પાતં્ર પવર્તાનાં ક્ષીરં રત્નાષૈધી તથા ।
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૪.૧૦૮/૨વ સ તુ િહમવાન્ આસીદ્ દાેગ્ધા મે મર્હા ગિરઃ॥ ૪.૧૦૮॥
૪.૧૦૯/૧ લક્ષાે વ સ તુ ક્ષાણાં દાેગ્ધા શાલ તુ પુ પતઃ ।
૪.૧૦૯/૨પાલાશપાતં્ર ક્ષીરં ચ * ચ્છન્નદગ્ધપ્રરાેહણમ્॥ ૪.૧૦૯॥
૪.૧૧૦/૧સયંે ધાત્રી િવધાત્રી ચ પાવની ચ વસુધંરા ।
૪.૧૧૦/૨ચરાચરસ્ય સવર્સ્ય પ્ર તષ્ઠા યાેિનરેવ ચ॥ ૪.૧૧૦॥
૪.૧૧૧/૧સવર્કામદુઘા દાેગ્ધ્રી સવર્સસ્યપ્રરાેહણી ।
૪.૧૧૧/૨આસીદ્ ઇયં સમુદ્રા તા મેિદની પિરિવશ્રુતા॥ ૪.૧૧૧॥
૪.૧૧૨/૧મધુકૈટભયાેઃ કૃ ના મેદસા સમ ભ લુતા ।
૪.૧૧૨/૨તનેેયં મેિદની દેવી ઉચ્યતે બ્રહ્મવાિદ ભઃ॥ ૪.૧૧૨॥
૪.૧૧૩/૧તતાેઽ યપુગમાદ્ રાજ્ઞઃ થાવે યસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૪.૧૧૩/૨દુિહ વમનપુ્રાપ્તા દેવી વી ત ચાેચ્યતે॥ ૪.૧૧૩॥
૪.૧૧૪/૧ થનુા પ્રિવભક્તા ચ શાેિધતા ચ વસુધંરા ।
૪.૧૧૪/૨સસ્યાકરવતી સ્ફ તા પુરપત્તનશા લની॥ ૪.૧૧૪॥
૪.૧૧૫/૧અેવ પ્રભાવાે વૈ યઃ સ રા સીદ્ રાજસત્તમઃ ।
૪.૧૧૫/૨નમસ્યશ્ચવૈ પજૂ્યશ્ચ ભૂતગ્રામનૈર્ સશંયઃ॥ ૪.૧૧૫॥
૪.૧૧૬/૧બ્રાહ્મણૈશ્ચ મહાભાગવૈદવેદાઙ્ગપારગૈઃ ।
૪.૧૧૬/૨ થુરેવ નમસ્કાયા બ્રહ્મયાેિનઃ સનાતનઃ॥ ૪.૧૧૬॥
૪.૧૧૭/૧પા થવૈશ્ચ મહાભાગૈઃ પા થવ વ મહેચ્છુ ભઃ ।
૪.૧૧૭/૨આિદરા ે નમસ્કાયર્ઃ થવુ યઃ પ્રતાપવાન્॥ ૪.૧૧૭॥
૪.૧૧૮/૧યાેધૈરિપ ચ િવક્રા તૈઃ પ્રાપ્તુકામજૈર્યં યુિધ ।
૪.૧૧૮/૨આિદરા ે નમસ્કાયા યાેધાનાં પ્રથમાે પઃ॥ ૪.૧૧૮॥
૪.૧૧૯/૧યાે િહ યાેદ્ધા રણં યા ત ક તર્િય વા થું પમ્ ।
૪.૧૧૯/૨સ ઘાેર પાત્ સગં્રામાત્ ક્ષેમી ભવ ત ક તમાન્॥ ૪.૧૧૯॥
૪.૧૨૦/૧વૈ યૈરિપ ચ િવત્તાઢ વૈ ય ત્તિવધાિય ભઃ ।
૪.૧૨૦/૨ થુરેવ નમસ્કાયા ત્તદાતા મહાયશાઃ॥ ૪.૧૨૦॥
૪.૧૨૧/૧તથવૈ શદૂ્રઃૈ શુ ચ ભ સ્ત્રવણર્પિરચાિર ભઃ ।
૪.૧૨૧/૨ થુરેવ નમસ્કાયર્ઃ શ્રેયઃ પર મહે સુ ભઃ॥ ૪.૧૨૧॥
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૪.૧૨૨/૧અેતે વ સિવશષેાશ્ચ દાેગ્ધારઃ ક્ષીરમવે ચ ।
૪.૧૨૨/૨પાત્રા ણ ચ મયાેક્તાિન િક ભૂયાે વણર્યા મ વઃ॥ ૪.૧૨૨॥
૫.૧/૧ઋષય ઊચુઃ । મ વ તરા ણ સવાર્ ણ િવ તરેણ મહામતે ।
૫.૧/૨તષેાં પવૂર્િવ ષ્ટ ચ લાેમહષર્ણ ક તર્ય॥ ૫.૧॥
૫.૨/૧યાવ તાે મનવશ્ચવૈ યાવ તં કાલમવે ચ ।
૫.૨/૨મ વ તરા ણ ભાેઃ સતૂ શ્રાેતુ મચ્છામ ત વતઃ॥ ૫.૨॥
૫.૩/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । ન શક્યાે િવ તરાે િવપ્રા વક્તું વષર્શતૈરિપ ।
૫.૩/૨મ વ તરાણાં સવષાં સકં્ષપેાચ્છૃ ત દ્વ ઃ॥ ૫.૩॥
૫.૪/૧ વાય ભવુાે મનુઃ પવૂ મનુઃ વારાે ચષ તથા ।
૫.૪/૨ઉત્તમ તામસશ્ચવૈ રૈવતશ્ચા ષ તથા॥ ૫.૪॥
૫.૫/૧વવૈ વતશ્ચ ભાે િવપ્રાઃ સા પ્રતં મનુ ચ્યતે ।
૫.૫/૨સાવ ણશ્ચ મનુ તદ્વદ્ રૈ યાે રાૈચ્ય તથવૈ ચ॥ ૫.૫॥
૫.૬/૧તથવૈ મે સાવ યર્શ્ચ વારાે મનવઃ તાઃ ।
૫.૬/૨અતીતા વતર્માનાશ્ચ તથવૈાનાગતા દ્વ ઃ॥ ૫.૬॥
૫.૭/૧ક તતા મનવ તુ યં મયવૈૈતે યથા શ્રુતાઃ ।
૫.૭/૨ઋષી ં વષેાં પ્રવક્ષ્યા મ પતુ્રાન્ દેવગણાં તથા॥ ૫.૭॥
૫.૮/૧મર ચરિત્રભર્ગવાન્ અઙ્ ગરાઃ પુલહઃ ક્રતુઃ ।
૫.૮/૨પુલ ત્યશ્ચ વ સષ્ઠશ્ચ સપ્તૈતે બ્રહ્મણઃ સતુાઃ॥ ૫.૮॥
૫.૯/૧ઉત્તરસ્યાં િદ શ તથા દ્વ ઃ સપ્તષર્ય તથા ।
૫.૯/૨આગ્ ીધ્રશ્ચા ગ્ બાહુશ્ચ મે યાે મેધા ત થવર્સઃુ॥ ૫.૯॥
૫.૧૦/૧જ્યાે ત માન્ દ્યુ તમાન્ હવ્યઃ સવલઃ પતુ્રસજં્ઞકઃ ।
૫.૧૦/૨મનાેઃ વાય ભવુસ્યૈતે દશ પતુ્રા મહાજૈસઃ॥ ૫.૧૦॥
૫.૧૧/૧અેતદ્ વૈ પ્રથમં િવપ્રા મ વ તરમુદાહૃતમ્ ।
૫.૧૧/૨આૈવા વ સષ્ઠપતુ્રશ્ચ ત બઃ ક યપ અેવ ચ॥ ૫.૧૧॥
૫.૧૨/૧પ્રાણાે હ પ તશ્ચવૈ દત્તાેઽિત્રચ્ચ્યવન તથા ।
૫.૧૨/૨અેતે મહષર્યાે િવપ્રા વાયપુ્રાેક્તા મહાવ્રતાઃ॥ ૫.૧૨॥
૫.૧૩/૧દેવાશ્ચ તુ ષતા નામ તાઃ વારાે ચષેઽ તરે ।
૫.૧૩/૨હિવઘ્નઃ સકૃુ તજ્યા તરાપાે મૂ તરિપ તઃ॥ ૫.૧૩॥
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૫.૧૪/૧પ્રતીતશ્ચ નભસ્યશ્ચ નભ ઊજર્ તથવૈ ચ ।
૫.૧૪/૨ વારાે ચષસ્ય પતુ્રા તે મનાેિવપ્રા મહાત્મનઃ॥ ૫.૧૪॥
૫.૧૫/૧ક તતાઃ થવીપાલા મહાવીયર્પરાક્રમાઃ ।
૫.૧૫/૨ દ્વતીયમેતત્ ક થતં િવપ્રા મ વ તરં મયા॥ ૫.૧૫॥
૫.૧૬/૧ઇદં તીયં વક્ષ્યા મ તદ્ બુ ય વં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૫.૧૬/૨વ સષ્ઠપતુ્રાઃ સપ્તાસન્ વા સષ્ઠા ઇ ત િવશ્રુતાઃ॥ ૫.૧૬॥
૫.૧૭/૧િહર યગભર્સ્ય સતુા ઊ ર્ તાઃ સતુજેસઃ ।
૫.૧૭/૨ઋષયાેઽત્ર મયા પ્રાેક્તાઃ ક ત્યર્માનાન્ િનબાેધત॥ ૫.૧૭॥
૫.૧૮/૧આૈત્તમેયાન્ મુિનશ્રેષ્ઠા દશ પતુ્રાન્ મનાેિરમાન્ ।
૫.૧૮/૨ઇષ ઊજર્ તનજૂર્ તુ મધુમાર્ધવ અેવ ચ॥ ૫.૧૮॥
૫.૧૯/૧શુ ચઃ શકુ્રઃ સહશ્ચવૈ નભસ્યાે નભ અેવ ચ ।
૫.૧૯/૨ભાનવ તત્ર દેવાશ્ચ મ વ તરમુદાહૃતમ્॥ ૫.૧૯॥
૫.૨૦/૧મ વ તરં ચતુથ વઃ કથિય યા મ સા પ્રતમ્ ।
૫.૨૦/૨કાવ્યઃ થુ તથવૈા ગ્ જર્હ્નધુાર્તા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૫.૨૦॥
૫.૨૧/૧કપીવાન્ અકપીવાંશ્ચ તત્ર સપ્તષર્યાે દ્વ ઃ ।
૫.૨૧/૨પુરાણે ક તતા િવપ્રાઃ પતુ્રાઃ પાતૈ્રાશ્ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૫.૨૧॥
૫.૨૨/૧તથા દેવગણાશ્ચવૈ તામસસ્યા તરે મનાેઃ ।
૫.૨૨/૨દ્યુ ત તપસ્યઃ સતુપા તપાેભૂતઃ સનાતનઃ॥ ૫.૨૨॥
૫.૨૩/૧તપાેર તરક માષ ત વી ધ વી પરંતપઃ ।
૫.૨૩/૨તામસસ્ય મનાેરેતે દશ પતુ્રાઃ પ્રક તતાઃ॥ ૫.૨૩॥
૫.૨૪/૧વાયપુ્રાેક્તા મુિનશ્રેષ્ઠાશ્ચતુથ ચૈતદ્ અ તરમ્ ।
૫.૨૪/૨દેવબાહુયર્દુધ્રશ્ચ મુિનવદ શરા તથા॥ ૫.૨૪॥
૫.૨૫/૧િહર યરાેમા પજર્ ય ઊ વર્બાહુશ્ચ સાેમજઃ ।
૫.૨૫/૨સત્યનતે્ર તથાત્રેય અેતે સપ્તષર્યાેઽપરે॥ ૫.૨૫॥
૫.૨૬/૧દેવાશ્ચાભૂતરજસ તથા પ્રકૃતયઃ તાઃ ।
૫.૨૬/૨વાિર લવશ્ચ રૈ યશ્ચ મનાેર તરમુચ્યતે॥ ૫.૨૬॥
૫.૨૭/૧અથ પતુ્રાન્ ઇમાં તસ્ય બુ ય વં ગદતાે મમ ।
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૫.૨૭/૨ તમાન્ અવ્યયાે યુક્ત ત વદશ િન સકુઃ॥ ૫.૨૭॥
૫.૨૮/૧આર યશ્ચ પ્રકાશશ્ચ િનમાહઃ સત્યવાક્ કૃતી ।
૫.૨૮/૨રૈવતસ્ય મનાેઃ પતુ્રાઃ પ ચમં ચૈતદ્ અ તરમ્॥ ૫.૨૮॥
૫.૨૯/૧ષષં્ઠ તુ સ પ્રવક્ષ્યા મ તદ્ બુ ય વં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૫.૨૯/૨ ગનુર્ભાે િવવ વાંશ્ચ સધુામા િવર તથા॥ ૫.૨૯॥
૫.૩૦/૧અ તનામા સિહ શ્ચ સપ્તૈતે ચ મહષર્યઃ ।
૫.૩૦/૨ચા ષસ્યા તરે િવપ્રા મનાેદવાિ વમે તાઃ॥ ૫.૩૦॥
૫.૩૧/૧આબાલપ્ર થતા તે વૈ થ વને િદવાૈકસઃ ।
૫.૩૧/૨લખેાશ્ચ નામતાે િવપ્રાઃ પ ચ દેવગણાઃ તાઃ॥ ૫.૩૧॥
૫.૩૨/૧ઋષેરઙ્ ગરસઃ પતુ્રા મહાત્માનાે મહાજૈસઃ ।
૫.૩૨/૨નાડ્વલેયા મુિનશ્રેષ્ઠા દશ પતુ્રા તુ િવશ્રુતાઃ॥ ૫.૩૨॥
૫.૩૩/૧ પ્ર તયાે િવપ્રાશ્ચા ષસ્યા તરે મનાેઃ ।
૫.૩૩/૨ષષં્ઠ મ વ તરં પ્રાેક્તં સપ્તમં તુ િનબાેધત॥ ૫.૩૩॥
૫.૩૪/૧અિત્રવર્ સષ્ઠાે ભગવાન્ ક યપશ્ચ મહાન્ ઋ ષઃ ।
૫.૩૪/૨ગાૈતમાેઽથ ભરદ્વા ે િવશ્વા મત્ર તથવૈ ચ॥ ૫.૩૪॥
૫.૩૫/૧તથવૈ પતુ્રાે ભગવાન્ ઋચીકસ્ય મહાત્મનઃ ।
૫.૩૫/૨સપ્તમાે જમદ ગ્ શ્ચ ઋષયઃ સા પ્રતં િદિવ॥ ૫.૩૫॥
૫.૩૬/૧સા યા દ્રાશ્ચ િવશ્વે ચ વસવાે મ ત તથા ।
૫.૩૬/૨આિદત્યાશ્ચા શ્વનાૈ ચાિપ દેવાૈ વવૈ વતાૈ તાૈ॥ ૫.૩૬॥
૫.૩૭/૧મનાવેવ વતસ્યૈતે વતર્ તે સા પ્રતેઽ તરે ।
૫.૩૭/૨ઇ વાકુપ્રમખુાશ્ચવૈ દશ પતુ્રા મહાત્મનઃ॥ ૫.૩૭॥
૫.૩૮/૧અેતષેાં ક તતાનાં તુ મહષ ણાં મહાજૈસામ્ ।
૫.૩૮/૨તષેાં પતુ્રાશ્ચ પાતૈ્રાશ્ચ િદ સવાર્સુ ભાે દ્વ ઃ॥ ૫.૩૮॥
૫.૩૯/૧મ વ તરેષુ સવષુ પ્રાગ્ આસન્ સપ્ત સપ્તકાઃ ।
૫.૩૯/૨લાેકે ધમર્વ્યવસ્થાથ લાેકસરંક્ષણાય ચ॥ ૫.૩૯॥
૫.૪૦/૧મ વ તરે વ્ય તક્રા તે ચ વારઃ સપ્તકા ગણાઃ ।
૫.૪૦/૨કૃ વા કમર્ િદવં યા ત બ્રહ્મલાેકમનામયમ્॥ ૫.૪૦॥
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૫.૪૧/૧તતાેઽ યે તપસા યુક્તાઃ સ્થાનં તત્ પૂરય ત્યુત ।
૫.૪૧/૨અતીતા વતર્માનાશ્ચ ક્રમેણૈતને ભાે દ્વ ઃ॥ ૫.૪૧॥
૫.૪૨/૧અનાગતાશ્ચ સપ્તૈતે તા િદિવ મહષર્યઃ ।
૫.૪૨/૨મનાેર તરમાસાદ્ય સાવણર્સ્યેહ ભાે દ્વ ઃ॥ ૫.૪૨॥
૫.૪૩/૧રામાે વ્યાસ તથાત્રેયાે દ પ્તમ તાે બહુશ્રુતાઃ ।
૫.૪૩/૨ભારદ્વાજ તથા દ્રાૈ ણરશ્વ થામા મહાદ્યુ તઃ॥ ૫.૪૩॥
૫.૪૪/૧ગાૈતમશ્ચાજરશ્ચવૈ શરદ્વાન્ નામ ગાૈતમઃ ।
૫.૪૪/૨કાૈ શકાે ગાલવશ્ચવૈ આૈવર્ઃ કા યપ અેવ ચ॥ ૫.૪૪॥
૫.૪૫/૧અેતે સપ્ત મહાત્માનાે ભિવ યા મુિનસત્તમાઃ ।
૫.૪૫/૨વૈર ચવૈા વર વાંશ્ચ શમનાે તમાન્ વસઃુ॥ ૫.૪૫॥
૫.૪૬/૧અિરષ્ટશ્ચા ય ષ્ટશ્ચ વા સમુ તરેવ ચ ।
૫.૪૬/૨સાવણર્સ્ય મનાેઃ પતુ્રા ભિવ યા મુિનસત્તમાઃ॥ ૫.૪૬॥
૫.૪૭/૧અેતષેાં કલ્યમુ થાય ક તર્નાત્ સખુમેધતે ।
૫.૪૭/૨યશશ્ચા ાે ત સમુહદ્ આયુ માંશ્ચ ભવને્ નરઃ॥ ૫.૪૭॥
૫.૪૮/૧અેતા યુક્તાિન ભાે િવપ્રાઃ સપ્ત સપ્ત ચ ત વતઃ ।
૫.૪૮/૨મ વ તરા ણ સકં્ષપેાચ્છૃ તાનાગતા યિપ॥ ૫.૪૮॥
૫.૪૯/૧સાવણાર્ મનવાે િવપ્રાઃ પ ચ તાંશ્ચ િનબાેધત ।
૫.૪૯/૨અેકાે વવૈ વત તષેાં ચ વાર તુ પ્ર પતેઃ॥ ૫.૪૯॥
૫.૫૦/૧પરમે ષ્ઠસતુા િવપ્રા મે સાવ યર્તાં ગતાઃ ।
૫.૫૦/૨દક્ષસ્યૈતે િહ દાૈિહત્રાઃ પ્રયાયા તનયા પાઃ॥ ૫.૫૦॥
૫.૫૧/૧મહતા તપસા યુક્તા મે ષે્ઠ મહાજૈસઃ ।
૫.૫૧/૨ ચેઃ પ્ર પતેઃ પતુ્રાે રાૈચ્યાે નામ મનુઃ તઃ॥ ૫.૫૧॥
૫.૫૨/૧ભૂત્યાં ચાે પાિદતાે દેવ્યાં ભાૈત્યાે નામ ચેઃ સતુઃ ।
૫.૫૨/૨અનાગતાશ્ચ સપ્તૈતે ક પેઽ મન્ મનવઃ તાઃ॥ ૫.૫૨॥
૫.૫૩/૧તૈિરયં થવી સવાર્ સપ્તદ્વ પા સપત્તના ।
૫.૫૩/૨પૂણ યુગસહસ્રં તુ પિરપાલ્યા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૫.૫૩॥
૫.૫૪/૧પ્ર પ તશ્ચ તપસા સહંારં તષેુ િનત્યશઃ ।
૫.૫૪/૨યુગાિન સપ્ત ત તાિન સાગ્રા ણ ક થતાિન ચ॥ ૫.૫૪॥
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૫.૫૫/૧કૃતત્રેતાિદયુક્તાિન મનાેર તરમુચ્યતે ।
૫.૫૫/૨ચતુદર્શતૈે મનવઃ ક થતાઃ ક તવધર્નાઃ॥ ૫.૫૫॥
૫.૫૬/૧વેદેષુ સપુરાણષેુ સવષુ પ્રભિવ ણવઃ ।
૫.૫૬/૨પ્ર નાં પતયાે િવપ્રા ધ યમષેાં પ્રક તર્નમ્॥ ૫.૫૬॥
૫.૫૭/૧મ વ તરેષુ સહંારાઃ સહંારા તષેુ સ ભવાઃ ।
૫.૫૭/૨ન શક્યતેઽ ત તષેાં વૈ વક્તું વષર્શતૈરિપ॥ ૫.૫૭॥
૫.૫૮/૧િવસગર્સ્ય પ્ર નાં વૈ સહંારસ્ય ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૫.૫૮/૨મ વ તરેષુ સહંારાઃ શ્રૂય તે દ્વજસત્તમાઃ॥ ૫.૫૮॥
૫.૫૯/૧સશષેા તત્ર તષ્ઠ ત દેવાઃ સપ્ત ષ ભઃ સહ ।
૫.૫૯/૨તપસા બ્રહ્મચયણ શ્રુતને ચ સમ વતાઃ॥ ૫.૫૯॥
૫.૬૦/૧પૂણ યુગસહસ્રે તુ ક પાે િનઃશષે ઉચ્યતે ।
૫.૬૦/૨તત્ર ભૂતાિન સવાર્ ણ દગ્ધા યાિદત્યર મ ભઃ॥ ૫.૬૦॥
૫.૬૧/૧બ્રહ્માણમગ્રતઃ કૃ વા સહાિદત્યગણૈ દ્વ ઃ ।
૫.૬૧/૨પ્રિવશ ત સરુશ્રેષં્ઠ હિરનારાયણં પ્રભુમ્॥ ૫.૬૧॥
૫.૬૨/૧સ્રષ્ટારં સવર્ભૂતાનાં ક પા તષેુ પનુઃ પનુઃ ।
૫.૬૨/૨અવ્યક્તઃ શાશ્વતાે દેવ તસ્ય સવર્ મદં જગત્॥ ૫.૬૨॥
૫.૬૩/૧અત્ર વઃ ક તર્િય યા મ મનાવેવ વતસ્ય વૈ ।
૫.૬૩/૨િવસગ મુિનશાદૂર્લાઃ સા પ્રતસ્ય મહાદ્યુતેઃ॥ ૫.૬૩॥
૫.૬૪/૧અત્ર વંશપ્રસઙ્ગને ક યમાનં પુરાતનમ્ ।
૫.૬૪/૨યત્રાે પન્નાે મહાત્મા સ હિર ર્ ણકુલે પ્રભુઃ॥ ૫.૬૪॥
૬.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । િવવ વાન્ ક યપા જજ્ઞે દાક્ષાય યાં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૬.૧/૨તસ્ય ભાયાર્ભવત્ સજં્ઞા વાષ્ટ્ર દેવી િવવ વતઃ॥ ૬.૧॥
૬.૨/૧સરેુશ્વર ત િવખ્યાતા િત્રષુ લાેકેષુ ભાિવની ।
૬.૨/૨સા વૈ ભાયાર્ ભગવતાે માતર્ ડસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૬.૨॥
૬.૩/૧ભ ર્ પેણ નાતુ યદ્ પયાવૈનશા લની ।
૬.૩/૨સજં્ઞા નામ સતુપસા સદુ પ્તને સમ વતા॥ ૬.૩॥
૬.૪/૧આિદત્યસ્ય િહ તદ્ પં મ ડલસ્ય સતુજેસા ।
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૬.૪/૨ગાત્રષેુ પિરદગ્ધં વૈ ના તકા ત મવાભવત્॥ ૬.૪॥
૬.૫/૧ન ખ વયં તાેઽ ડસ્ય ઇ ત નેહાદ્ અભાષત ।
૬.૫/૨અ નન્ કા યપ ત માન્ માતર્ ડ ઇ ત ચાેચ્યતે॥ ૬.૫॥
૬.૬/૧તજે વ યિધકં તસ્ય િનત્યમવે િવવ વતઃ ।
૬.૬/૨યનેા તતાપયામાસ ત્રી ં લાેકાન્ ક યપાત્મજઃ॥ ૬.૬॥
૬.૭/૧ત્રી યપત્યાિન ભાે િવપ્રાઃ સજં્ઞાયાં તપતાં વરઃ ।
૬.૭/૨આિદત્યાે જનયામાસ ક યાં દ્વાૈ ચ પ્ર પતી॥ ૬.૭॥
૬.૮/૧મનવુવ વતઃ પવૂ શ્રાદ્ધદેવઃ પ્ર પ તઃ ।
૬.૮/૨યમશ્ચ યમનુા ચવૈ યમ ૈ સ બભવૂતુઃ॥ ૬.૮॥
૬.૯/૧ યામવણ તુ તદ્ પં સજં્ઞા દૃ ટ્વા િવવ વતઃ ।
૬.૯/૨અસહ તી તુ વાં છાયાં સવણા િનમર્મે તતઃ॥ ૬.૯॥
૬.૧૦/૧માયામયી તુ સા સજં્ઞા તસ્યાં છાયાસમુ થતામ્ ।
૬.૧૦/૨પ્રા જ લઃ પ્રણતા ભૂ વા છાયા સજં્ઞાં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૬.૧૦॥
૬.૧૧/૧ઉવાચ િક મયા કાય કથય વ શુ ચ મતે ।
૬.૧૧/૨ સ્થતા મ તવ િનદશે શાિધ માં વરવ ણિન॥ ૬.૧૧॥
૬.૧૨/૧સજં્ઞાવેાચ । અહં યાસ્યા મ ભદં્ર તે વમવે ભવનં િપતુઃ ।
૬.૧૨/૨ વયવૈ ભવને મહં્ય વ તવં્ય િનિવશઙ્કયા॥ ૬.૧૨॥
૬.૧૩/૧ઇમાૈ ચ બાલકાૈ મહં્ય ક યા ચેયં સમુ યમા ।
૬.૧૩/૨સ ભાવ્યા તે ન ચાખ્યયે મદં ભગવતે ક્વ ચત્॥ ૬.૧૩॥
૬.૧૪/૧સવણાવાચ । આ કચગ્રહણાદ્ દેિવ આ શાપાન્ નવૈ કિહ ચત્ ।
૬.૧૪/૨આખ્યાસ્યા મ નમ તુ યં ગચ્છ દેિવ યથાસખુમ્॥ ૬.૧૪॥
૬.૧૫/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । સમાિદ ય સવણા તુ તથેત્યુક્તા તયા ચ સા ।
૬.૧૫/૨ વષુ્ટઃ સમીપમગમદ્ વ્રીિડતવે તપ વની॥ ૬.૧૫॥
૬.૧૬/૧િપતુઃ સમીપગા સા તુ િપત્રા િનભર્ સતા શભુા ।
૬.૧૬/૨ભતુર્ઃ સમીપં ગચ્છે ત િનયુક્તા ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૬.૧૬॥
૬.૧૭/૧આગચ્છદ્ વડવા ભૂ વા *આચ્છાદ્ય પમિન દતા ।
૬.૧૭/૨કુ ન્ અથાેત્તરાન્ ગ વા ણા યથ ચચાર હ॥ ૬.૧૭॥
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૬.૧૮/૧ દ્વતીયાયાં તુ સજં્ઞાયાં સજં્ઞેય મ ત ચ તયન્ ।
૬.૧૮/૨આિદત્યાે જનયામાસ પતુ્રમાત્મસમં તદા॥ ૬.૧૮॥
૬.૧૯/૧પવૂર્જસ્ય મનાેિવપ્રાઃ સદશૃાેઽય મ ત પ્રભુઃ ।
૬.૧૯/૨મનુરેવાભવન્ ના ા સાવણર્ ઇ ત ચાેચ્યતે॥ ૬.૧૯॥
૬.૨૦/૧ દ્વતીયાે યઃ સતુ તસ્યાઃ સ િવજ્ઞેયઃ શનૈશ્ચરઃ ।
૬.૨૦/૨સજં્ઞા તુ પા થવી િવપ્રાઃ વસ્ય પતુ્રસ્ય વૈ તદા॥ ૬.૨૦॥
૬.૨૧/૧ચકારા યિધકં નેહં ન તથા પવૂર્જેષુ વૈ ।
૬.૨૧/૨મનુ તસ્યાઃ ક્ષમત્ તત્ તુ યમ તસ્યા ન ચક્ષમે॥ ૬.૨૧॥
૬.૨૨/૧સ વૈ રાષેાચ્ચ બાલ્યાચ્ચ ભાિવનાેઽથર્સ્ય વાનઘ ।
૬.૨૨/૨પદા સતંજર્યામાસ સજં્ઞાં વવૈ વતાે યમઃ॥ ૬.૨૨॥
૬.૨૩/૧તં શશાપ તતઃ ક્રાેધાત્ સાવણર્જનની તદા ।
૬.૨૩/૨ચરણઃ પતતામષે તવે ત શદુઃ ખતા॥ ૬.૨૩॥
૬.૨૪/૧યમ તુ તત્ િપતુઃ સવ પ્રા જ લઃ પ્રત્યવેદયત્ ।
૬.૨૪/૨ શં શાપભયાે દ્વગ્ ઃ સજં્ઞાવાક્યૈિવશિઙ્કતઃ॥ ૬.૨૪॥
૬.૨૫/૧શાપાેઽયં િવિનવતત પ્રાવેાચ િપતરં દ્વ ઃ ।
૬.૨૫/૨માત્રા નેહેન સવષુ વ તતવ્યં સતુષેુ વૈ॥ ૬.૨૫॥
૬.૨૬/૧સયેમ માન્ અપાસ્યેહ િવવ વન્ સ બુભષૂ ત ।
૬.૨૬/૨તસ્યાં મયાેદ્યતઃ પાદાે ન તુ દેહે િનપા તતઃ॥ ૬.૨૬॥
૬.૨૭/૧બાલ્યાદ્ વા યિદ વા લાૈલ્યાન્ માેહાત્ તત્ ક્ષ તુમહર્ સ ।
૬.૨૭/૨શપ્તાેઽહમ મ લાેકેશ જન યા તપતાં વર ।
૬.૨૭/૩તવ પ્રસાદાચ્ચરણાે ન પતને્ મમ ગાપેતે॥ ૬.૨૭॥
૬.૨૮/૧િવવ વાન્ ઉવાચ । અસશંયં પતુ્ર મહદ્ ભિવ યત્યત્ર કારણમ્ ।
૬.૨૮/૨યને વામાિવશત્ ક્રાેધાે ધમર્જં્ઞ સત્યવાિદનમ્॥ ૬.૨૮॥
૬.૨૯/૧ન શક્યમેતન્ મ યા તુ કતુ મા વચ તવ ।
૬.૨૯/૨કૃમયાે માંસમાદાય યાસ્ય ત્યવિનમવે ચ॥ ૬.૨૯॥
૬.૩૦/૧કૃતમવંે વચ ત યં માતુ તવ ભિવ ય ત ।
૬.૩૦/૨શાપસ્ય પિરહારેણ વં ચ ત્રાતાે ભિવ ય સ॥ ૬.૩૦॥
૬.૩૧/૧આિદત્યશ્ચાબ્રવીત્ સજં્ઞાં િકમથ તનયષેુ વૈ ।
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૬.૩૧/૨તુલ્યે વ યિધકઃ નેહ અેક મન્ િક્રયતે વયા॥ ૬.૩૧॥
૬.૩૨/૧સા તત્ પિરહર તી તુ નાચચક્ષે િવવ વતે ।
૬.૩૨/૨સ ચાત્માનં સમાધાય યાેગાત્ ત યમપ યત॥ ૬.૩૨॥
૬.૩૩/૧તાં શપ્તુકામાે ભગવાન્ નાશપન્ મુિનસત્તમાઃ ।
૬.૩૩/૨મૂધર્જેષુ િનજગ્રાહ સ તુ તાં મુિનસત્તમાઃ॥ ૬.૩૩॥
૬.૩૪/૧તતઃ સવ યથા ત્તમાચચક્ષે િવવ વતે ।
૬.૩૪/૨િવવ વાન્ અથ તચ્છ વા કુ્રદ્ધ વષ્ટારમ યગાત્॥ ૬.૩૪॥
૬.૩૫/૧દૃ ટ્વા તુ તં યથા યાયમચર્િય વા િવભાવસમુ્ ।
૬.૩૫/૨િનદર્ગ્ધુકામં રાષેેણ સા વયામાસ વૈ તદા॥ ૬.૩૫॥
૬.૩૬/૧ વષ્ટાવેાચ । તવા તતજેસાિવષ્ટ મદં પં ન શાેભતે ।
૬.૩૬/૨અસહ તી ચ સજં્ઞા સા વને ચર ત શાડ્વલે॥ ૬.૩૬॥
૬.૩૭/૧દ્રષ્ટા િહ તાં ભવાન્ અદ્ય વાં ભાયા શભુચાિરણીમ્ ।
૬.૩૭/૨શ્લાઘ્યાં યાેગબલાપેેતાં યાેગમાસ્થાય ગાપેતે॥ ૬.૩૭॥
૬.૩૮/૧અનુકૂલં તુ તે દેવ યિદ સ્યાન્ મમ સ મતમ્ ।
૬.૩૮/૨ પં િનવર્તર્યા યદ્ય તવ કા તમિરદમ॥ ૬.૩૮॥
૬.૩૯/૧તતાેઽ યપુગમાત્ વષ્ટા માતર્ ડસ્ય િવવ વતઃ ।
૬.૩૯/૨ભ્ર મમારાે ય તત્ તજેઃ શાતયામાસ ભાે દ્વ ઃ॥ ૬.૩૯॥
૬.૪૦/૧તતાે િનભાર્ સતં પં તજેસા સહંતને વૈ ।
૬.૪૦/૨કા તાત્ કા તતરં દ્રષુ્ટમિધકં શશુભુે તદા॥ ૬.૪૦॥
૬.૪૧/૧દદશર્ યાેગમાસ્થાય વાં ભાયા વડવાં તતઃ ।
૬.૪૧/૨અ યાં સવર્ભૂતાનાં તજેસા િનયમને ચ॥ ૬.૪૧॥
૬.૪૨/૧વડવાવપષુા િવપ્રાશ્ચર તીમકુતાેભયામ્ ।
૬.૪૨/૨સાેઽશ્વ પેણ ભગવાં તાં મખુે સમભાવયત્॥ ૬.૪૨॥
૬.૪૩/૧મૈથનુાય િવચેષ્ટ તી ં પરપુંસાેઽવશઙ્કયા ।
૬.૪૩/૨સા તન્ િનરવમચ્છુકં્ર ના સકા યાં િવવ વતઃ॥ ૬.૪૩॥
૬.૪૪/૧દેવાૈ તસ્યામ યેતામ શ્વનાૈ ભષ ં વરાૈ ।
૬.૪૪/૨નાસત્યશ્ચવૈ દસ્રશ્ચ તાૈ દ્વાવ શ્વનાિવ ત॥ ૬.૪૪॥
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૬.૪૫/૧માતર્ ડસ્યાત્મ વેતાવષ્ટમસ્ય પ્ર પતેઃ ।
૬.૪૫/૨તાં તુ પેણ કા તને દશર્યામાસ ભાસ્કરઃ॥ ૬.૪૫॥
૬.૪૬/૧સા તુ દૃ ટૈ્વવ ભતાર્રં તુતાષે મુિનસત્તમાઃ ।
૬.૪૬/૨યમ તુ કમર્ણા તને શં પીિડતમાનસઃ॥ ૬.૪૬॥
૬.૪૭/૧ધમણ ર જયામાસ ધમર્રાજ ઇમાઃ પ્ર ઃ ।
૬.૪૭/૨સ લેભે કમર્ણા તને શભુને પરમદ્યુ તઃ॥ ૬.૪૭॥
૬.૪૮/૧િપ ણામાિધપતં્ય ચ લાેકપાલ વમવે ચ ।
૬.૪૮/૨મનુઃ પ્ર પ ત વાસીત્ સાવ ણઃ સ તપાેધનાઃ॥ ૬.૪૮॥
૬.૪૯/૧ભાવ્યઃ સમાગતે ત મન્ મનુઃ સાવ ણકેઽ તરે ।
૬.૪૯/૨મે ષે્ઠ તપાે િનત્યમદ્યાિપ સ ચરત્યુત॥ ૬.૪૯॥
૬.૫૦/૧ભ્રાતા શનૈશ્ચર તસ્ય ગ્રહ વં સ તુ લ ધવાન્ ।
૬.૫૦/૨ વષ્ટા તુ તજેસા તને િવ ણાેશ્ચક્રમક પયત્॥ ૬.૫૦॥
૬.૫૧/૧તદ્ અપ્ર તહતં યુદ્ધે દાનવા ત ચક ષર્યા ।
૬.૫૧/૨યવીયસી તુ સા યાસીદ્ યમી ક યા યશ વની॥ ૬.૫૧॥
૬.૫૨/૧અભવચ્ચ સિરચ્છ્ર ેષ્ઠા યમનુા લાેકપાવની ।
૬.૫૨/૨મનુિરત્યુચ્યતે લાેકે સાવણર્ ઇ ત ચાેચ્યતે॥ ૬.૫૨॥
૬.૫૩/૧ દ્વતીયાે યઃ સતુ તસ્ય મનાેભ્રાર્તા શનૈશ્ચરઃ ।
૬.૫૩/૨ગ્રહ વં સ ચ લેભે વૈ સવર્લાેકા ભપૂ જતઃ॥ ૬.૫૩॥
૬.૫૪/૧ય ઇદં જન્મ દેવાનાં શ ◌ૃ યાન્ નરસત્તમઃ ।
૬.૫૪/૨આપદં પ્રા ય મુચ્યેત પ્રા ુયાચ્ચ મહદ્ યશઃ॥ ૬.૫૪॥
૭.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । મનાવેવ વતસ્યાસન્ પતુ્રા વૈ નવ ત સમાઃ ।
૭.૧/૨ઇ વાકુશ્ચવૈ નાભાગાે ષ્ટઃ શયાર્ તરેવ ચ॥ ૭.૧॥
૭.૨/૧નિર ય તશ્ચ ષષ્ઠાે વૈ પ્રાંશૂ િરષ્ટશ્ચ સપ્તમઃ ।
૭.૨/૨ક ષશ્ચ ષધ્રશ્ચ નવૈતે મુિનસત્તમાઃ॥ ૭.૨॥
૭.૩/૧અકરાેત્ પતુ્રકામ તુ મનુિર ષ્ટ પ્ર પ તઃ ।
૭.૩/૨ મત્રાવ ણયાેિવપ્રાઃ પવૂર્મવે મહામ તઃ॥ ૭.૩॥
૭.૪/૧અનુ પન્નષેુ બહુષુ પતુ્રે વેતષેુ ભાે દ્વ ઃ ।
૭.૪/૨તસ્યાં ચ વતર્માનાયા મષ્ટ ાં ચ દ્વજસત્તમાઃ॥ ૭.૪॥
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૭.૫/૧ મત્રાવ ણયાેરંશે મનુરાહુ તમાવહત્ ।
૭.૫/૨તત્ર િદવ્યા બરધરા િદવ્યાભરણભૂ ષતા॥ ૭.૫॥
૭.૬/૧િદવ્યસહંનના ચવૈ ઇલા જજ્ઞ ઇ ત શ્રુ તઃ ।
૭.૬/૨તા મલેત્યેવ હાવેાચ મનુદર્ ડધર તદા॥ ૭.૬॥
૭.૭/૧અનુગચ્છ વ માં ભદ્રે ત મલા પ્રત્યુવાચ હ ।
૭.૭/૨ધમર્યુક્ત મદં વાક્યં પતુ્રકામં પ્ર પ તમ્॥ ૭.૭॥
૭.૮/૧ઇલાવેાચ । મત્રાવ ણયાેરંશે તા મ વદતાં વર ।
૭.૮/૨તયાેઃ સકાશં યાસ્યા મ ન માં ધમર્હતાં કુ ॥ ૭.૮॥
૭.૯/૧સવૈમુ વા મનું દેવં મત્રાવ ણયાેિરલા ।
૭.૯/૨ગ વા તકં વરારાેહા પ્રા જ લવાર્ક્યમબ્રવીત્॥ ૭.૯॥
૭.૧૦/૧ઇલાવેાચ । અંશઽે મ યવુયાે ર્તા દેવાૈ િક કરવા ણ વામ્ ।
૭.૧૦/૨મનનુા ચાહમુક્તા વૈ અનુગચ્છ વ મા મ ત॥ ૭.૧૦॥
૭.૧૧/૧તાૈ તથાવાિદની ં સા વી મલાં ધમર્પરાયણામ્ ।
૭.૧૧/૨ મત્રશ્ચ વ ણશ્ચાેભાવૂચતુ તાં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૭.૧૧॥
૭.૧૨/૧ મત્રાવ ણાવૂચતુઃ । અનને તવ ધમણ પ્રશ્રયેણ દમને ચ ।
૭.૧૨/૨સત્યેન ચવૈ સશુ્રાે ણ પ્રીતાૈ વાે વરવ ણિન॥ ૭.૧૨॥
૭.૧૩/૧આવયાે વં મહાભાગે ખ્યા ત ક યે ત યાસ્ય સ॥ ૭.૧૩॥
૭.૧૪/૧મનાવેશકરઃ પતુ્ર વમવે ચ ભિવ ય સ ।
૭.૧૪/૨સદુુ્ય ઇ ત િવખ્યાત સ્ત્રષુ લાેકેષુ શાેભને॥ ૭.૧૪॥
૭.૧૫/૧જગિ પ્રયાે ધમર્શીલાે મનાવેશિવવધર્નઃ ।
૭.૧૫/૨િન ત્તા સા તુ તચ્છ વા ગચ્છ તી િપતુર તકાત્॥ ૭.૧૫॥
૭.૧૬/૧બુધનેા તરમાસાદ્ય મૈથનુાયાપેમિ ત્રતા ।
૭.૧૬/૨સાેમપતુ્રાદ્ બુધાદ્ િવપ્રા તસ્યાં જજ્ઞે પુ રવાઃ॥ ૭.૧૬॥
૭.૧૭/૧જનિય વા તતઃ સા ત મલા સદુ્યુ તાં ગતા ।
૭.૧૭/૨સદુ્યુ સ્ય તુ દાયાદાસ્ત્રયઃ પરમધા મકાઃ॥ ૭.૧૭॥
૭.૧૮/૧ઉ કલશ્ચ ગયશ્ચવૈ િવનતાશ્વશ્ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૭.૧૮/૨ઉ કલસ્યાે કલા િવપ્રા િવનતાશ્વસ્ય પ શ્ચમાઃ॥ ૭.૧૮॥
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૭.૧૯/૧િદક્ પવૂાર્ મુિનશાદૂર્લા ગયસ્ય તુ ગયા તા ।
૭.૧૯/૨પ્રિવષ્ટે તુ મનાૈ િવપ્રા િદવાકરમિરદમમ્॥ ૭.૧૯॥
૭.૨૦/૧દશધા તત્ પનુઃ ક્ષત્રમકરાેત્ થવી મમામ્ ।
૭.૨૦/૨ઇ વાકુજ્યષ્ઠદાયાદાે મ યદેશમવાપ્તવાન્॥ ૭.૨૦॥
૭.૨૧/૧ક યાભાવાત્ તુ સદુ્યુ ાે નૈતદ્ રાજ્યમવાપ્તવાન્ ।
૭.૨૧/૨વ સષ્ઠવચનાત્ વાસીત્ પ્ર તષ્ઠાને મહાત્મનઃ॥ ૭.૨૧॥
૭.૨૨/૧પ્ર તષ્ઠા ધમર્રાજસ્ય સદુુ્ય સ્ય દ્વ ેત્તમાઃ ।
૭.૨૨/૨તત્ પુ રવસે પ્રાદાદ્ રાજં્ય પ્રા ય મહાયશાઃ॥ ૭.૨૨॥
૭.૨૩/૧માનવેયાે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સ્ત્રીપુંસાેલર્ક્ષણૈયુર્તઃ ।
૭.૨૩/૨ તવાં તા મલેત્યેવં સદુુ્ય ે ત ચ િવશ્રુતઃ॥ ૭.૨૩॥
૭.૨૪/૧નાિર ય તાઃ શકાઃ પતુ્રા નાભાગસ્ય તુ ભાે દ્વ ઃ ।
૭.૨૪/૨અ બર ષાેઽભવત્ પતુ્રઃ પા થવષર્ભસત્તમઃ॥ ૭.૨૪॥
૭.૨૫/૧ ષ્ટસ્ય ધાષ્ટર્કં ક્ષતં્ર રણદપંૃ્ત બભવૂ હ ।
૭.૨૫/૨ક ષસ્ય ચ કા ષાઃ ક્ષિત્રયા યુદ્ધદુમર્દાઃ॥ ૭.૨૫॥
૭.૨૬/૧નાભાગ ષ્ટપતુ્રાશ્ચ ક્ષિત્રયા વૈ યતાં ગતાઃ ।
૭.૨૬/૨પ્રાંશાેરેકાેઽભવત્ પતુ્રઃ પ્ર પ તિર ત તઃ॥ ૭.૨૬॥
૭.૨૭/૧નિર ય તસ્ય દાયાદાે રા દ ડધરાે યમઃ ।
૭.૨૭/૨શયાર્તે મથનંુ વાસીદ્ આનતા નામ િવશ્રુતઃ॥ ૭.૨૭॥
૭.૨૮/૧પતુ્રઃ ક યા સકુ યા ચ યા પત્ની ચ્યવનસ્ય હ ।
૭.૨૮/૨આનતર્સ્ય તુ દાયાદાે રૈવાે નામ મહાદ્યુ તઃ॥ ૭.૨૮॥
૭.૨૯/૧આનતર્િવષયશ્ચવૈ પુર ચાસ્ય કુશસ્થલી ।
૭.૨૯/૨રૈવસ્ય રૈવતઃ પતુ્રઃ કકુદ્મી નામ ધા મકઃ॥ ૭.૨૯॥
૭.૩૦/૧જ્યેષ્ઠઃ પતુ્રઃ સ તસ્યાસીદ્ રાજં્ય પ્રા ય કુશસ્થલીમ્ ।
૭.૩૦/૨સ ક યાસિહતઃ શ્રુ વા ગા ધવ બ્રહ્મણાેઽ તકે॥ ૭.૩૦॥
૭.૩૧/૧મુહૂતર્ભૂતં દેવસ્ય તસ્થાૈ બહુયુગં દ્વ ઃ ।
૭.૩૧/૨આજગામ સ ચવૈાથ વાં પુર ં યાદવૈ ર્તામ્॥ ૭.૩૧॥
૭.૩૨/૧કૃતાં દ્વારવતી ં નામ બહુદ્વારાં મનાેરમામ્ ।
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૭.૩૨/૨ભાજે ય ધકૈગુર્પ્તાં વસદેુવપુરાેગમૈઃ॥ ૭.૩૨॥
૭.૩૩/૧તત્રવૈ રૈવતાે જ્ઞા વા યથાત વં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૭.૩૩/૨ક યાં તાં બલદેવાય સભુદ્રાં નામ રેવતીમ્॥ ૭.૩૩॥
૭.૩૪/૧દ વા જગામ શખરં મેરાે તપ સ સં સ્થતઃ ।
૭.૩૪/૨રેમે રામાેઽિપ ધમાર્ત્મા રેવત્યા સિહતઃ સખુી॥ ૭.૩૪॥
૭.૩૫/૧મનુય ઊચુઃ । કથં બહુયુગે કાલે સમતીતે મહામતે ।
૭.૩૫/૨ન જરા રેવતી ં પ્રાપ્તા રૈવતં ચ કકુ દ્મનમ્॥ ૭.૩૫॥
૭.૩૬/૧મે ં ગતસ્ય વા તસ્ય શયાર્તેઃ સતં તઃ કથમ્ ।
૭.૩૬/૨ સ્થતા થવ્યામદ્યાિપ શ્રાેતુ મચ્છામ ત વતઃ॥ ૭.૩૬॥
૭.૩૭/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । ન જરા પપાસા વા ન ત્યુમુર્િનસત્તમાઃ ।
૭.૩૭/૨ઋતુચકં્ર પ્રભવ ત બ્રહ્મલાેકે સદાનઘાઃ ।
૭.૩૭/૩કકુ દ્મનઃ વલાકં તુ રૈવતસ્ય ગતસ્ય હ॥ ૭.૩૭॥
૭.૩૮/૧હૃતા પુ યજનૈિવપ્રા રાક્ષસઃૈ સા કુશસ્થલી ।
૭.૩૮/૨તસ્ય ભ્રા શતં વાસીદ્ ધા મકસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૭.૩૮॥
૭.૩૯/૧તદ્ વ યમાનં રક્ષાે ભિદશઃ પ્રાક્રામદ્ અચ્યુતાઃ ।
૭.૩૯/૨િવદુ્રતસ્ય ચ િવપ્રે દ્રા તસ્ય ભ્રા શતસ્ય વૈ॥ ૭.૩૯॥
૭.૪૦/૧અ વવાય તુ સમુહાં તત્ર તત્ર દ્વ ેત્તમાઃ ।
૭.૪૦/૨તષેાં હ્યેતે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ શયાર્તા ઇ ત િવશ્રુતાઃ॥ ૭.૪૦॥
૭.૪૧/૧ક્ષિત્રયા ગુણસ પન્ના િદ સવાર્સુ િવશ્રુતાઃ ।
૭.૪૧/૨શવર્શઃ સવર્ગહનં પ્રિવષ્ટા તે મહાજૈસઃ॥ ૭.૪૧॥
૭.૪૨/૧નાભાગિરષ્ટપતુ્રાૈ દ્વાૈ વૈ યાૈ બ્રાહ્મણતાં ગતાૈ ।
૭.૪૨/૨ક ષસ્ય તુ કા ષાઃ ક્ષિત્રયા યુદ્ધદુમર્દાઃ॥ ૭.૪૨॥
૭.૪૩/૧ ષધ્રાે િહસિય વા તુ ગુરાેગા દ્વજસત્તમાઃ ।
૭.૪૩/૨શાપાચ્છૂદ્ર વમાપન્નાે નવૈતે પિરક તતાઃ॥ ૭.૪૩॥
૭.૪૪/૧વવૈ વતસ્ય તનયા મનુવે મુિનસત્તમાઃ ।
૭.૪૪/૨ વત તુ મનાેિવપ્રા ઇ વાકુરભવત્ સતુઃ॥ ૭.૪૪॥
૭.૪૫/૧તસ્ય પતુ્રશતં વાસીદ્ ઇ વાકાેભૂર્િરદ ક્ષણમ્ ।
૭.૪૫/૨તષેાં િવકુ ક્ષજ્યષ્ઠ તુ િવકુ ક્ષ વાદ્ અયાેધતામ્॥ ૭.૪૫॥
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૭.૪૬/૧પ્રાપ્તઃ પરમધમર્જ્ઞ સાેઽયાે યાિધપ તઃ પ્રભુઃ ।
૭.૪૬/૨શકુિનપ્રમખુા તસ્ય પતુ્રાઃ પ ચશતં તાઃ॥ ૭.૪૬॥
૭.૪૭/૧ઉત્તરાપથદેશસ્ય ર ક્ષતારાે મહાબલાઃ ।
૭.૪૭/૨ચ વાિરશદ્ દશાષ્ટાૈ ચ દ ક્ષણસ્યાં તથા િદ શ॥ ૭.૪૭॥
૭.૪૮/૧વશા તપ્રમખુાશ્ચા યે ર ક્ષતારાે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૭.૪૮/૨ઇ વાકુ તુ િવકુ ક્ષ વૈ અષ્ટકાયામથાિદશત્॥ ૭.૪૮॥
૭.૪૯/૧માંસમાનય શ્રાદ્ધાથ ગાન્ હ વા મહાબલ ।
૭.૪૯/૨શ્રાદ્ધકમર્ ણ ચાેિદ્દષ્ટાે અકૃતે શ્રાદ્ધકમર્ ણ॥ ૭.૪૯॥
૭.૫૦/૧ભક્ષિય વા શશં િવપ્રાઃ શશાદાે ગયાં ગતઃ ।
૭.૫૦/૨ઇ વાકુણા પિરત્યક્તાે વ સષ્ઠવચનાત્ પ્રભુઃ॥ ૭.૫૦॥
૭.૫૧/૧ઇ વાકાૈ સં સ્થતે િવપ્રાઃ શશાદ તુ પાેઽભવત્ ।
૭.૫૧/૨શશાદસ્ય તુ દાયાદઃ કકુ સ્થાે નામ વીયર્વાન્॥ ૭.૫૧॥
૭.૫૨/૧અનનેા તુ કકુ સ્થસ્ય થુશ્ચાનનેસઃ તઃ ।
૭.૫૨/૨િવષ્ટરાશ્વઃ થાેઃ પતુ્ર ત માદ્ આદ્રર્ વ યત॥ ૭.૫૨॥
૭.૫૩/૧આદ્રર્ તુ યવુનાશ્વ તુ શ્રાવ ત ત સતુાે દ્વ ઃ ।
૭.૫૩/૨જજ્ઞે શ્રાવ તકાે રા શ્રાવ તી યને િન મતા॥ ૭.૫૩॥
૭.૫૪/૧શ્રાવ તસ્ય તુ દાયાદાે હદશ્વાે મહીપ તઃ ।
૭.૫૪/૨કુવલાશ્વઃ સતુ તસ્ય રા પરમધા મકઃ॥ ૭.૫૪॥
૭.૫૫/૧યઃ સ ધુ ધવુધાદ્ રા ધુ ધુમાર વમાગતઃ॥ ૭.૫૫॥
૭.૫૬/૧મનુય ઊચુઃ । ધુ ધાવેર્ધં મહાપ્રાજ્ઞ શ્રાેતુ મચ્છામ ત વતઃ ।
૭.૫૬/૨યદ્વધાત્ કુવલાશ્વાેઽસાૈ ધુ ધુમાર વમાગતઃ॥ ૭.૫૬॥
૭.૫૭/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । કુવલાશ્વસ્ય પતુ્રાણાં શતમુત્તમધ વનામ્ ।
૭.૫૭/૨સવ િવદ્યાસુ િન ણાતા બલવ તાે દુરાસદાઃ॥ ૭.૫૭॥
૭.૫૮/૧બભવૂુધાર્ મકાઃ સવ ય વાનાે ભૂિરદ ક્ષણાઃ ।
૭.૫૮/૨કુવલાશ્વં િપતા રાજે્ય હદશ્વાે યયાજેયત્॥ ૭.૫૮॥
૭.૫૯/૧પતુ્રસકં્રા મતશ્રી તુ વનં રા િવવેશ હ ।
૭.૫૯/૨તમુત્તઙ્કાેઽથ િવપ્ર ષઃ પ્રયા તં પ્રત્યવારયત્॥ ૭.૫૯॥
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૭.૬૦/૧ઉત્તઙ્ક ઉવાચ । ભવતા રક્ષણં કાય તચ્ચ કતુ વમહર્ સ ।
૭.૬૦/૨િન દ્વગ્ તપશ્ચતુ નિહ શક્નાે મ પા થવ॥ ૭.૬૦॥
૭.૬૧/૧મમાશ્રમસમીપે વૈ સમષેુ મ ધ વસુ ।
૭.૬૧/૨સમુદ્રાે વાલુકાપૂણર્ ઉદ્દાલક ઇ ત તઃ॥ ૭.૬૧॥
૭.૬૨/૧દેવતાનામવ યશ્ચ મહાકાયાે મહાબલઃ ।
૭.૬૨/૨અ તભૂર્ મગત તત્ર વાલુકા તિહતાે મહાન્॥ ૭.૬૨॥
૭.૬૩/૧રાક્ષસસ્ય મધાેઃ પતુ્રાે ધુ ધનુાર્મ મહાસરુઃ ।
૭.૬૩/૨શતેે લાેકિવનાશાય તપઆસ્થાય દા ણમ્॥ ૭.૬૩॥
૭.૬૪/૧સવં સરસ્ય પયર્ તે સ િનશ્વાસં િવમુ ચ ત ।
૭.૬૪/૨યદા તદા મહી તત્ર ચલ ત મ નરાિધપ॥ ૭.૬૪॥
૭.૬૫/૧તસ્ય િનઃશ્વાસવાતને રજ ઉદૂ્ધયતે મહત્ ।
૭.૬૫/૨આિદત્યપથમા ત્ય સપ્તાહં ભૂ મક પનમ્॥ ૭.૬૫॥
૭.૬૬/૧સિવસુ્ફ લઙ્ગં સાઙ્ગારં સધૂમમ તદા ણમ્ ।
૭.૬૬/૨તને તાત ન શક્નાે મ ત મન્ સ્થાતું વ આશ્રમે॥ ૭.૬૬॥
૭.૬૭/૧તં મારય મહાકાયં લાેકાનાં િહતકા યયા ।
૭.૬૭/૨લાેકાઃ વસ્થા ભવ ત્યદ્ય ત મન્ િવિનહતે વયા॥ ૭.૬૭॥
૭.૬૮/૧ વં િહ તસ્ય વધાયૈકઃ સમથર્ઃ થવીપતે ।
૭.૬૮/૨િવ ના ચ વરાે દત્તાે મહં્ય પવૂર્યુગે પ॥ ૭.૬૮॥
૭.૬૯/૧ય તં મહાસરંુ રાૈદં્ર હિન ય ત મહાબલમ્ ।
૭.૬૯/૨તસ્ય વં વરદાનને તજેશ્ચાખ્યાપિય ય સ॥ ૭.૬૯॥
૭.૭૦/૧નિહ ધુ ધુમર્હાતે તજેસા પને શક્યતે ।
૭.૭૦/૨િનદર્ગ્ધું થવીપાલ ચરં યુગશતૈરિપ॥ ૭.૭૦॥
૭.૭૧/૧વીય ચ સમુહત્ તસ્ય દેવૈરિપ દુરાસદમ્ ।
૭.૭૧/૨સ અેવમુક્તાે રાજ ષ ત્તઙે્કન મહાત્મના ।
૭.૭૧/૩કુવલાશ્વં સતંુ પ્રાદાત્ ત મૈ ધુ ધુિનબહર્ણે॥ ૭.૭૧॥
૭.૭૨/૧ હદશ્વ ઉવાચ । ભગવન્ ય તશસ્ત્રાેઽહમયં તુ તનયાે મમ ।
૭.૭૨/૨ભિવ ય ત દ્વજશ્રેષ્ઠ ધુ ધુમારાે ન સશંયઃ॥ ૭.૭૨॥
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૭.૭૩/૧સ તં વ્યાિદ ય તનયં રાજ ષધુર્ ધુમારણે ।
૭.૭૩/૨જગામ પવર્તાયવૈ પ તઃ સં શતવ્રતઃ॥ ૭.૭૩॥
૭.૭૪/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । કુવલાશ્વ તુ પતુ્રાણાં શતને સહ ભાે દ્વ ઃ ।
૭.૭૪/૨પ્રાયાદ્ ઉત્તઙ્કસિહતાે ધુ ધાે તસ્ય િનબહર્ણે॥ ૭.૭૪॥
૭.૭૫/૧તમાિવશત્ તદા િવ તજેસા ભગવાન્ પ્રભુઃ ।
૭.૭૫/૨ઉત્તઙ્કસ્ય િનયાેગાદ્ વૈ લાેકાનાં િહતકા યયા॥ ૭.૭૫॥
૭.૭૬/૧ત મન્ પ્રયાતે દુધર્ષ િદિવ શ દાે મહાન્ અભૂત્ ।
૭.૭૬/૨અેષ શ્રીમાન્ અવ યાેઽદ્ય ધુ ધુમારાે ભિવ ય ત॥ ૭.૭૬॥
૭.૭૭/૧િદવ્યૈગર્ ધૈશ્ચ માલ્યૈશ્ચ તં દેવાઃ સમવાિકરન્ ।
૭.૭૭/૨દેવદુ દુભયશ્ચવૈ પ્રણેદુ દ્વજસત્તમાઃ॥ ૭.૭૭॥
૭.૭૮/૧સ ગ વા જયતાં શ્રેષ્ઠ તનયૈઃ સહ વીયર્વાન્ ।
૭.૭૮/૨સમુદં્ર ખાનયામાસ વાલુકા તરમવ્યયમ્॥ ૭.૭૮॥
૭.૭૯/૧તસ્ય પતુ્રૈઃ ખનદ્ ભશ્ચ વાલુકા તિહત તદા ।
૭.૭૯/૨ધુ ધુરાસાિદતાે િવપ્રા િદશમા ત્ય પ શ્ચમામ્॥ ૭.૭૯॥
૭.૮૦/૧મખુજેના ગ્ ના ક્રાેધા લાેકાન્ ઉદ્વતર્યન્ન્ ઇવ ।
૭.૮૦/૨વાિર સસુ્રાવ વેગને મહાેદિધિરવાેદયે॥ ૭.૮૦॥
૭.૮૧/૧સાૈમસ્ય મુિનશાદૂર્લા વરાે મક લલાે મહાન્ ।
૭.૮૧/૨તસ્ય પતુ્રશતં દગ્ધં િત્ર ભ નં તુ રક્ષસા॥ ૭.૮૧॥
૭.૮૨/૧તતઃ સ રા દ્યુ તમાન્ રાક્ષસં તં મહાબલમ્ ।
૭.૮૨/૨આસસાદ મહાતે ધુ ધું ધુ ધુિવનાશનઃ॥ ૭.૮૨॥
૭.૮૩/૧તસ્ય વાિરમયં વેગમાપીય સ નરાિધપઃ ।
૭.૮૩/૨યાેગી યાેગને વિહ્ન ચ શમયામાસ વાિરણા॥ ૭.૮૩॥
૭.૮૪/૧િનહત્ય તં મહાકાયં બલનેાેદકરાક્ષસમ્ ।
૭.૮૪/૨ઉત્તઙં્ક દશર્યામાસ કૃતકમાર્ નરાિધપઃ॥ ૭.૮૪॥
૭.૮૫/૧ઉત્તઙ્ક તુ વરં પ્રાદાત્ ત મૈ રાજ્ઞે મહાત્મને ।
૭.૮૫/૨દદાૈ તસ્યાક્ષયં િવત્તં શત્રુ ભશ્ચાપરા જતમ્॥ ૭.૮૫॥
૭.૮૬/૧ધમ ર ત ચ સતતં વગ વાસં તથાક્ષયમ્ ।
૭.૮૬/૨પતુ્રાણાં ચાક્ષયાં લાેકાન્ વગ યે રક્ષસા હતાઃ॥ ૭.૮૬॥
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૭.૮૭/૧તસ્ય પતુ્રાસ્ત્રયઃ શષ્ટા દૃઢાશ્વાે જ્યેષ્ઠ ઉચ્યતે ।
૭.૮૭/૨ચ દ્રાશ્વકિપલાશ્વાૈ તુ કનીયાંસાૈ કુમારકાૈ॥ ૭.૮૭॥
૭.૮૮/૧ધાૈ ધુમારેદૃર્ઢાશ્વસ્ય હયર્શ્વશ્ચાત્મજઃ તઃ ।
૭.૮૮/૨હયર્શ્વસ્ય િનકુ ભાેઽભૂત્ ક્ષત્રધમર્રતઃ સદા॥ ૭.૮૮॥
૭.૮૯/૧સહંતાશ્વાે િનકુ ભસ્ય સતુાે રણિવશારદઃ ।
૭.૮૯/૨અકૃશાશ્વકૃશાશ્વાૈ તુ સહંતાશ્વસતુાૈ દ્વ ઃ॥ ૭.૮૯॥
૭.૯૦/૧તસ્ય હૈમવતી ક યા સતાં મતા દષૃદ્વતી ।
૭.૯૦/૨િવખ્યાતા િત્રષુ લાેકેષુ પતુ્રશ્ચાસ્યાઃ પ્રસને જત્॥ ૭.૯૦॥
૭.૯૧/૧લેભે પ્રસને જદ્ ભાયા ગાૈર ં નામ પ તવ્રતામ્ ।
૭.૯૧/૨અ ભશ તા તુ સા ભત્રાર્ નદ વૈ બાહુદાભવત્॥ ૭.૯૧॥
૭.૯૨/૧તસ્ય પતુ્રાે મહાન્ આસીદ્ યવુનાશ્વાે નરાિધપઃ ।
૭.૯૨/૨મા ધાતા યવુનાશ્વસ્ય િત્રલાેકિવજયી સતુઃ॥ ૭.૯૨॥
૭.૯૩/૧તસ્ય ચતૈ્રરથી ભાયાર્ શશ બ દાેઃ સતુાભવત્ ।
૭.૯૩/૨સા વી બ દુમતી નામ પેણાસદશૃી ભુિવ॥ ૭.૯૩॥
૭.૯૪/૧પ તવ્રતા ચજ્યેષ્ઠા ચ ભ્રા ણામયુતસ્ય વૈ ।
૭.૯૪/૨તસ્યામુ પાદયામાસ મા ધાતા દ્વાૈ સતુાૈ દ્વ ઃ॥ ૭.૯૪॥
૭.૯૫/૧પુ કુ સં ચ ધમર્જં્ઞ મુચુકુ દં ચ પા થવમ્ ।
૭.૯૫/૨પુ કુ સસતુ વાસીત્ ત્રસદસ્યુમર્હીપ તઃ॥ ૭.૯૫॥
૭.૯૬/૧નમર્દાયામથાે પન્નઃ સ ભૂત તસ્ય ચાત્મજઃ ।
૭.૯૬/૨સ ભૂતસ્ય તુ દાયાદસ-્ ।
૭.૯૬/૩િત્રધ વા િરપુમદર્નઃ॥ ૭.૯૬॥
૭.૯૭/૧રાજ્ઞ સ્ત્રધ વન વાસીદ્ િવદ્વાંસ્ત્ર યા ણઃ પ્રભુઃ ।
૭.૯૭/૨તસ્ય સત્યવ્રતાે નામ કુમારાેઽભનૂ્ મહાબલઃ॥ ૭.૯૭॥
૭.૯૮/૧પિરગ્રહણમ ત્રાણાં િવઘં્ન ચકે્ર સદુુમર્ તઃ ।
૭.૯૮/૨યને ભાયાર્ કૃતાેદ્વાહા હૃતા ચવૈ પરસ્ય હ॥ ૭.૯૮॥
૭.૯૯/૧બાલ્યાત્ કામાચ્ચ માેહાચ્ચ સાહસાચ્ચાપલને ચ ।
૭.૯૯/૨જહાર ક યાં કામાતર્ઃ કસ્ય ચત્ પુરવા સનઃ॥ ૭.૯૯॥
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૭.૧૦૦/૧અધમર્શઙુ્કના તને તં સ ત્ર યા ણાેઽત્યજત્ ।
૭.૧૦૦/૨અપ વંસે ત બહુશાે વદન્ ક્રાેધસમ વતઃ॥ ૭.૧૦૦॥
૭.૧૦૧/૧સાેઽબ્રવીત્ િપતરં ત્યક્તઃ ક્વ ગચ્છામી ત વૈ મુહુઃ ।
૭.૧૦૧/૨િપતા ચ તમથાવેાચ શ્વપાકૈઃ સહ વતર્ય॥ ૭.૧૦૧॥
૭.૧૦૨/૧નાહં પતુ્રેણ પતુ્રાથ વયાદ્ય કુલપાંસન ।
૭.૧૦૨/૨ઇત્યુક્તઃ સ િનરાક્રામન્ નગરાદ્ વચનાત્ િપતુઃ॥ ૭.૧૦૨॥
૭.૧૦૩/૧ન ચ તં વારયામાસ વ સષ્ઠાે ભગવાન્ ઋ ષઃ ।
૭.૧૦૩/૨સ તુ સત્યવ્રતાે િવપ્રાઃ શ્વપાકાવસથા તકે॥ ૭.૧૦૩॥
૭.૧૦૪/૧િપત્રા ત્યક્તાેઽવસદ્ વીરઃ િપતા યસ્ય વનં યયાૈ ।
૭.૧૦૪/૨તત ત મ તુ િવષયે નાવષર્ત્ પાકશાસનઃ॥ ૭.૧૦૪॥
૭.૧૦૫/૧સમા દ્વાદશ ભાે િવપ્રા તનેાધમણ વૈ તદા ।
૭.૧૦૫/૨દારાં તુ તસ્ય િવષયે િવશ્વા મત્રાે મહાતપાઃ॥ ૭.૧૦૫॥
૭.૧૦૬/૧સં યસ્ય સાગરા તે તુ ચકાર િવપુલં તપઃ ।
૭.૧૦૬/૨તસ્ય પત્ની ગલે બદ્ વા મ યમં પતુ્રમાૈરસમ્॥ ૭.૧૦૬॥
૭.૧૦૭/૧શષેસ્ય ભરણાથાર્ય વ્યક્ર ણાદ્ ગાેશતને વૈ ।
૭.૧૦૭/૨તં ચ બદં્ધ ગલે દૃ ટ્વા િવક્રયાથ પાત્મજઃ॥ ૭.૧૦૭॥
૭.૧૦૮/૧મહ ષપતંુ્ર ધમાર્ત્મા માેક્ષયામાસ ભાે દ્વ ઃ ।
૭.૧૦૮/૨સત્યવ્રતાે મહાબાહુભર્રણં તસ્ય ચાકરાેત્॥ ૭.૧૦૮॥
૭.૧૦૯/૧િવશ્વા મત્રસ્ય તુષ્ટ થર્મનુક પાથર્મવે ચ ।
૭.૧૦૯/૨સાેઽભવદ્ ગાલવાે નામ ગલે બ ધાન્ મહાતપાઃ ।
૭.૧૦૯/૩મહ ષઃ કાૈ શકાે ધીમાં તને વીરેણ માે ક્ષતઃ॥ ૭.૧૦૯॥
૮.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । સત્યવ્રત તુ ભ યા ચ કૃપયા ચ પ્ર તજ્ઞયા ।
૮.૧/૨િવશ્વા મત્રકલત્રં તુ બભાર િવનયે સ્થતઃ॥ ૮.૧॥
૮.૨/૧હ વા ગાન્ વરાહાંશ્ચ મિહષાંશ્ચ વનેચરાન્ ।
૮.૨/૨િવશ્વા મત્રાશ્રમા યાશે માંસં ક્ષે બબ ધ ચ॥ ૮.૨॥
૮.૩/૧ઉપાંશવુ્રતમાસ્થાય દ ક્ષાં દ્વાદશવા ષક મ્ ।
૮.૩/૨િપતુિનયાેગાદ્ અવસત્ ત મન્ વનગતે પે॥ ૮.૩॥
૮.૪/૧અયાે યાં ચવૈ રાજં્ય ચ તથવૈા તઃપુરં મુિનઃ ।

44 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૮.૪/૨યાજ્યાપેા યાયસયંાેગાદ્ વ સષ્ઠઃ પયર્રક્ષત॥ ૮.૪॥
૮.૫/૧સત્યવ્રત તુ બાલ્યાચ્ચ ભાિવનાેઽથર્સ્ય વૈ બલાત્ ।
૮.૫/૨વ સષે્ઠઽ યિધકં મ યું ધારયામાસ િનત્યશઃ॥ ૮.૫॥
૮.૬/૧િપત્રા િહ તં તદા રાષ્ટ્ર ાત્ ત્યજ્યમાનં પ્રયં સતુમ્ ।
૮.૬/૨િનવારયામાસ મુિનબર્હુના કારણને ન॥ ૮.૬॥
૮.૭/૧પા ણગ્રહણમ ત્રાણાં િનષ્ઠા સ્યાત્ સપ્તમે પદે ।
૮.૭/૨ન ચ સત્યવ્રત ત માદ્ ધતવાન્ સપ્તમે પદે॥ ૮.૭॥
૮.૮/૧ નન્ ધમ વ સષ્ઠ તુ ન માં ત્રાતી ત ભાે દ્વ ઃ ।
૮.૮/૨સત્યવ્રત તદા રાષેં વ સષે્ઠ મનસાકરાેત્॥ ૮.૮॥
૮.૯/૧ગુણબુદ્ યા તુ ભગવાન્ વ સષ્ઠઃ કૃતવાં તથા ।
૮.૯/૨ન ચ સત્યવ્રત તસ્ય તમપુાંશમુબુ યત॥ ૮.૯॥
૮.૧૦/૧ત મન્ન્ અપિરતાષેશ્ચ િપતુરાસીન્ મહાત્મનઃ ।
૮.૧૦/૨તને દ્વાદશ વષાર્ ણ નાવષર્ત્ પાકશાસનઃ॥ ૮.૧૦॥
૮.૧૧/૧તને વદાની ં િવિહતાં દ ક્ષાં તાં દુવર્હાં ભુિવ ।
૮.૧૧/૨કુલસ્ય િન કૃ તિવપ્રાઃ કૃતા સા વૈ ભવેદ્ ઇ ત॥ ૮.૧૧॥
૮.૧૨/૧ન તં વ સષ્ઠાે ભગવાન્ િપત્રા ત્યક્તં યવારયત્ ।
૮.૧૨/૨અ ભષેક્ષ્યા યહં પતુ્રમસ્યેત્યેવ મ તમુર્િનઃ॥ ૮.૧૨॥
૮.૧૩/૧સ તુ દ્વાદશ વષાર્ ણ તાં દ ક્ષામવહદ્ બલી ।
૮.૧૩/૨અિવદ્યમાને માંસે તુ વ સષ્ઠસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૮.૧૩॥
૮.૧૪/૧સવર્કામદુઘાં દાેગ્ધ્રી ં સ દદશર્ પાત્મજઃ ।
૮.૧૪/૨તાં વૈ ક્રાેધાચ્ચ માેહાચ્ચ શ્રમાચ્ચવૈ ધા વતઃ॥ ૮.૧૪॥
૮.૧૫/૧દેશધમર્ગતાે રા જઘાન મુિનસત્તમાઃ ।
૮.૧૫/૨તન્માંસં સ વયં ચવૈ િવશ્વા મત્રસ્ય ચાત્મ ન્॥ ૮.૧૫॥
૮.૧૬/૧ભાજેયામાસ તચ્છ વા વ સષ્ઠાેઽ યસ્ય ચુકુ્રધે॥ ૮.૧૬॥
૮.૧૭/૧વ સષ્ઠ ઉવાચ । પાતયેયમહં કૂ્રર તવ શઙુ્કમસશંયમ્ ।
૮.૧૭/૨યિદ તે દ્વાિવમાૈ શઙૂ્ક ન સ્યાતાં વૈ કૃતાૈ પનુઃ॥ ૮.૧૭॥
૮.૧૮/૧િપતુશ્ચાપિરતાષેેણ ગુ દાેગ્ધ્રીવધને ચ ।
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૮.૧૮/૨અપ્રાે ક્ષતાપેયાેગાચ્ચ િત્રિવધ તે વ્ય તક્રમઃ॥ ૮.૧૮॥
૮.૧૯/૧અેવં ત્રી યસ્ય શઙૂ્કિન તાિન દૃ ટ્વા મહાતપાઃ ।
૮.૧૯/૨િત્રશઙુ્કિર ત હાવેાચ િત્રશઙુ્ક તને સ તઃ॥ ૮.૧૯॥
૮.૨૦/૧િવશ્વા મત્રસ્ય દારાણામનને ભરણં કૃતમ્ ।
૮.૨૦/૨તને ત મૈ વરં પ્રાદાન્ મુિનઃ પ્રીત સ્ત્રશઙ્કવે॥ ૮.૨૦॥
૮.૨૧/૧છ દ્યમાનાે વરેણાથ વરં વવ્રે પાત્મજઃ ।
૮.૨૧/૨સશર રાે વ્રજે વગર્ મત્યેવં યા ચતાે વરઃ॥ ૮.૨૧॥
૮.૨૨/૧અના ષ્ટભયે ત મન્ ગતે દ્વાદશવા ષકે ।
૮.૨૨/૨િપ યે રાજે્યઽ ભ ષચ્યાથ યાજયામાસ પા થવમ્॥ ૮.૨૨॥
૮.૨૩/૧ મષતાં દેવતાનાં ચ વ સષ્ઠસ્ય ચ કાૈ શકઃ ।
૮.૨૩/૨િદવમારાપેયામાસ સશર રં મહાતપાઃ॥ ૮.૨૩॥
૮.૨૪/૧તસ્ય સત્યરથા નામ પત્ની કૈકેયવંશ ।
૮.૨૪/૨કુમારં જનયામાસ હિરશ્ચ દ્રમક મષમ્॥ ૮.૨૪॥
૮.૨૫/૧સ વૈ રા હિરશ્ચ દ્રસૈ્ત્રશઙ્કવ ઇ ત તઃ ।
૮.૨૫/૨આહતાર્ રાજસયૂસ્ય સમ્રાડ્ ઇ ત હ િવશ્રુતઃ॥ ૮.૨૫॥
૮.૨૬/૧હિરશ્ચ દ્રસ્ય પતુ્રાેઽભૂદ્ રાેિહતાે નામ પા થવઃ ।
૮.૨૬/૨હિરતાે રાેિહતસ્યાથ ચ ચુહાર્િરત ઉચ્યતે॥ ૮.૨૬॥
૮.૨૭/૧િવજયશ્ચ મુિનશ્રેષ્ઠાશ્ચ ચપુતુ્રાે બભવૂ હ ।
૮.૨૭/૨જેતા સ સવર્ થવી ં િવજય તને સ તઃ॥ ૮.૨૭॥
૮.૨૮/૧ ક તનય તસ્ય રા ધમાર્થર્કાેિવદઃ ।
૮.૨૮/૨ કસ્ય કઃ પતુ્રાે કાદ્ બાહુ તુ જ જ્ઞવાન્॥ ૮.૨૮॥
૮.૨૯/૧હૈહયા તાલજઙ્ઘાશ્ચ િનરસ્ય ત મ તં પમ્ ।
૮.૨૯/૨ત પત્ની ગભર્માદાય આૈવર્સ્યાશ્રમમાિવશત્॥ ૮.૨૯॥
૮.૩૦/૧નાસત્યાે ધા મકશ્ચવૈ સ હ ધમર્યુગેઽભવત્ ।
૮.૩૦/૨સગર તુ સતુાે બાહાેયર્જ્ઞે સહ ગરેણ વૈ॥ ૮.૩૦॥
૮.૩૧/૧આૈવર્સ્યાશ્રમમાસાદ્ય ભાગર્વેણા ભર ક્ષતઃ ।
૮.૩૧/૨આગ્ ેયમસં્ત્ર લ વા ચ ભાગર્વાત્ સગરાે પઃ॥ ૮.૩૧॥
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૮.૩૨/૧ જગાય થવી ં હ વા તાલજઙ્ઘાન્ સહૈહયાન્ ।
૮.૩૨/૨શકાનાં પહ્નવાનાં ચ ધમ િનરસદ્ અચ્યુતઃ ।
૮.૩૨/૩ક્ષિત્રયાણાં મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પારદાનાં ચ ધમર્િવત્॥ ૮.૩૨॥
૮.૩૩/૧મનુય ઊચુઃ । કથં સ સગરાે તાે ગરેણવૈ સહાચ્યુતઃ ।
૮.૩૩/૨િકમથ ચ શકાદ નાં ક્ષિત્રયાણાં મહાજૈસામ્॥ ૮.૩૩॥
૮.૩૪/૧ધમાર્ન્ કુલાે ચતાન્ રા કુ્રદ્ધાે િનરસદ્ અચ્યુતઃ ।
૮.૩૪/૨અેતન્ નઃ સવર્માચ વ િવ તરેણ મહામતે॥ ૮.૩૪॥
૮.૩૫/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । બાહાવે્યર્સિનનઃ પવૂ હૃતં રાજ્યમભૂત્ િકલ ।
૮.૩૫/૨હૈહયૈ તાલજઙ્ઘૈશ્ચ શકૈઃ સાધ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૮.૩૫॥
૮.૩૬/૧યવનાઃ પારદાશ્ચવૈ કા બાે ઃ પહ્નવા તથા ।
૮.૩૬/૨અેતે હ્યિપ ગણાઃ પ ચ હૈહયાથ પરાક્રમન્॥ ૮.૩૬॥
૮.૩૭/૧હૃતરાજ્ય તદા રા સ વૈ બાહુવર્નં યયાૈ ।
૮.૩૭/૨પ યા ચાનુગતાે દુઃખી તત્ર પ્રાણાન્ અવા જત્॥ ૮.૩૭॥
૮.૩૮/૧પત્ની તુ યાદવી તસ્ય સગભાર્ ષ્ઠતાેઽ વગાત્ ।
૮.૩૮/૨સપ યા ચ ગર તસ્યૈ દત્તઃ પવૂ િકલાનઘાઃ॥ ૮.૩૮॥
૮.૩૯/૧સા તુ ભતુર્ શ્ચતાં કૃ વા વને તામ યરાેહત ।
૮.૩૯/૨આૈવર્ તાં ભાગર્વાે િવપ્રાઃ કા યાત્ સમવારયત્॥ ૮.૩૯॥
૮.૪૦/૧તસ્યાશ્રમે ચ ગભર્ઃ સ ગરેણવૈ સહાચ્યુતઃ ।
૮.૪૦/૨વ્ય યત મહાબાહુઃ સગરાે નામ પા થવઃ॥ ૮.૪૦॥
૮.૪૧/૧આૈવર્ તુ તકમાર્દ ં તસ્ય કૃ વા મહાત્મનઃ ।
૮.૪૧/૨અ યા ય વેદશાસ્ત્રા ણ તતાેઽસં્ત્ર પ્રત્યપાદયત્॥ ૮.૪૧॥
૮.૪૨/૧આગ્ ેયં તુ મહાભાગા અમરૈરિપ દુઃસહમ્ ।
૮.૪૨/૨સ તનેાસ્ત્રબલનેા ૈ બલને ચ સમ વતઃ॥ ૮.૪૨॥
૮.૪૩/૧હૈહયાન્ િવજઘાનાશુ કુ્રદ્ધાે દ્રઃ પશનૂ્ ઇવ ।
૮.૪૩/૨આજહાર ચ લાેકેષુ ક ત ક તમતાં વરઃ॥ ૮.૪૩॥
૮.૪૪/૧તતઃ શકાંશ્ચ યવનાન્ કા બાે ન્ પારદાં તથા ।
૮.૪૪/૨પહ્નવાંશ્ચવૈ િનઃશષેાન્ કતુ વ્યવ સતાે પઃ॥ ૮.૪૪॥
૮.૪૫/૧તે વ યમાના વીરેણ સગરેણ મહાત્મના ।

brahmapur.pdf 47



બ્રહ્મપુરાણ

૮.૪૫/૨વ સષં્ઠ શરણં ગ વા પ્ર ણપેતુમર્ની ષણમ્॥ ૮.૪૫॥
૮.૪૬/૧વ સષ્ઠ વથ તાન્ દૃ ટ્વા સમયને મહાદ્યુ તઃ ।
૮.૪૬/૨સગરં વારયામાસ તષેાં દ વાભયં તદા॥ ૮.૪૬॥
૮.૪૭/૧સગરઃ વાં પ્ર તજ્ઞાં તુ ગુરાવેાર્ક્યં િનશ ય ચ ।
૮.૪૭/૨ધમ જઘાન તષેાં વૈ વષેાન્ અ યાંશ્ચકાર હ॥ ૮.૪૭॥
૮.૪૮/૧અધ શકાનાં શરસાે મુ ડિય વા વ્યસજર્યત્ ।
૮.૪૮/૨યવનાનાં શરઃ સવ કા બાે નાં તથવૈ ચ॥ ૮.૪૮॥
૮.૪૯/૧પારદા મુક્તકેશાશ્ચ પહ્નવાઞ્ મશ્રુધાિરણઃ ।
૮.૪૯/૨િનઃ વા યાયવષટ્કારાઃ કૃતા તને મહાત્મના॥ ૮.૪૯॥
૮.૫૦/૧શકા યવનકા બાે ઃ પારદાશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૮.૫૦/૨કાે ણસપાર્ માિહષકા દવાર્શ્ચાેલાઃ સકેરલાઃ॥ ૮.૫૦॥
૮.૫૧/૧સવ તે ક્ષિત્રયા િવપ્રા ધમર્ તષેાં િનરાકૃતઃ ।
૮.૫૧/૨વ સષ્ઠવચનાદ્ રાજ્ઞા સગરેણ મહાત્મના॥ ૮.૫૧॥
૮.૫૨/૧સ ધમર્િવજયી રા િવ જત્યેમાં વસુધંરામ્ ।
૮.૫૨/૨અશ્વં પ્રચારયામાસ વા જમેધાય દ ક્ષતઃ॥ ૮.૫૨॥
૮.૫૩/૧તસ્ય ચારયતઃ સાેઽશ્વઃ સમુદ્રે પવૂર્દ ક્ષણે ।
૮.૫૩/૨વેલાસમીપેઽપહૃતાે ભૂ મ ચવૈ પ્રવે શતઃ॥ ૮.૫૩॥
૮.૫૪/૧સ તં દેશં તદા પતુ્રૈઃ ખાનયામાસ પા થવઃ ।
૮.૫૪/૨આસદુે તે તદા તત્ર ખ યમાને મહાણર્વે॥ ૮.૫૪॥
૮.૫૫/૧તમાિદપુ ષં દેવં હિર કૃ ણં પ્ર પ તમ્ ।
૮.૫૫/૨િવ ં કિપલ પેણ વપ તં પુ ષં તદા॥ ૮.૫૫॥
૮.૫૬/૧તસ્ય ચ ઃસમુ થને તજેસા પ્ર તબુ યતઃ ।
૮.૫૬/૨દગ્ધાઃ સવ મુિનશ્રેષ્ઠાશ્ચ વાર વવશે ષતાઃ॥ ૮.૫૬॥
૮.૫૭/૧બિહકેતુઃ સકેુતુશ્ચ તથા ધમર્રથાે પઃ ।
૮.૫૭/૨શરૂઃ પ ચનદશ્ચવૈ તસ્ય વંશકરા પાઃ॥ ૮.૫૭॥
૮.૫૮/૧પ્રાદાચ્ચ ત મૈ ભગવાન્ હિરનાર્રાયણાે વરમ્ ।
૮.૫૮/૨અક્ષયં વંશ મ વાકાેઃ ક ત ચા યિનવ તનીમ્॥ ૮.૫૮॥
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૮.૫૯/૧પતંુ્ર સમુદં્ર ચ િવભુઃ વગ વાસં તથાક્ષયમ્ ।
૮.૫૯/૨સમુદ્રશ્ચાઘર્માદાય વવ દે તં મહીપ તમ્॥ ૮.૫૯॥
૮.૬૦/૧સાગર વં ચ લેભે સ કમર્ણા તને તસ્ય હ ।
૮.૬૦/૨તં ચાશ્વમેિધકં સાેઽશં્વ સમુદ્રાદ્ ઉપલ ધવાન્॥ ૮.૬૦॥
૮.૬૧/૧આજહારાશ્વમેધાનાં શતં સ સમુહાતપાઃ ।
૮.૬૧/૨પતુ્રાણાં ચ સહસ્રા ણ ષ ષ્ટ તસ્યે ત નઃ શ્રુતમ્॥ ૮.૬૧॥
૮.૬૨/૧મનુય ઊચુઃ । સગરસ્યાત્મ વીરાઃ કથં તા મહાબલાઃ ।
૮.૬૨/૨િવક્રા તાઃ ષ ષ્ટસાહસ્રા િવિધના કેન સત્તમ॥ ૮.૬૨॥
૮.૬૩/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । દ્વે ભાય સગરસ્યા તાં તપસા દગ્ધિક બષે ।
૮.૬૩/૨જ્યેષ્ઠા િવદભર્દુિહતા કે શની નામ નામતઃ॥ ૮.૬૩॥
૮.૬૪/૧કનીયસી તુ મહતી પત્ની પરમધ મણી ।
૮.૬૪/૨અિરષ્ટને મદુિહતા પેણાપ્ર તમા ભુિવ॥ ૮.૬૪॥
૮.૬૫/૧આૈવર્ તા યાં વરં પ્રાદાત્ તદ્ બુ ય વં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૮.૬૫/૨ષ ષ્ટ પતુ્રસહસ્રા ણ ગ્ હ્ણા વેકા િનત બની॥ ૮.૬૫॥
૮.૬૬/૧અેકં વંશધરં વેકા યથેષં્ટ વરય વ ત ।
૮.૬૬/૨તત્રૈકા જગ્ હે પતુ્રાન્ ષ ષ્ટસાહસ્રસ મતાન્॥ ૮.૬૬॥
૮.૬૭/૧અેકં વંશધરં વેકા તથેત્યાહ તતાે મુિનઃ ।
૮.૬૭/૨રા પ ચજનાે નામ બભવૂ સ મહાદ્યુ તઃ॥ ૮.૬૭॥
૮.૬૮/૧ઇતરા સષુવુે તુ બી ં બીજપૂણાર્ મ ત શ્રુ તઃ ।
૮.૬૮/૨તત્ર ષ ષ્ટસહસ્રા ણ ગભાર્ તે તલસ મતાઃ॥ ૮.૬૮॥
૮.૬૯/૧સ બભવૂુયર્થાકાલં વ ધુશ્ચ યથાસખુમ્ ।
૮.૬૯/૨ઘ્ તપૂણષુ કુ ભષેુ તાન્ ગભાર્ન્ િનદધે તતઃ॥ ૮.૬૯॥
૮.૭૦/૧ધાત્રીશ્ચૈકૈકશઃ પ્રાદાત્ તાવતીઃ પાષેણે પઃ ।
૮.૭૦/૨તતાે દશસુ માસષેુ સમુત્તસ્થુયર્થાક્રમમ્॥ ૮.૭૦॥
૮.૭૧/૧કુમારા તે યથાકાલં સગરપ્રી તવધર્નાઃ ।
૮.૭૧/૨ષ ષ્ટપતુ્રસહસ્રા ણ તસ્યવૈમભવન્ દ્વ ઃ॥ ૮.૭૧॥
૮.૭૨/૧ગભાર્દ્ અલાબૂમ યાદ્ વૈ તાિન થવીપતેઃ ।
૮.૭૨/૨તષેાં નારાયણં તજેઃ પ્રિવષ્ટાનાં મહાત્મનામ્॥ ૮.૭૨॥
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૮.૭૩/૧અેકઃ પ ચજનાે નામ પતુ્રાે રા બભવૂ હ ।
૮.૭૩/૨શરૂઃ પ ચજનસ્યાસીદ્ અંશમુાન્ નામ વીયર્વાન્॥ ૮.૭૩॥
૮.૭૪/૧િદલીપ તસ્ય તનયઃ ખટ્વાઙ્ગ ઇ ત િવશ્રુતઃ ।
૮.૭૪/૨યને વગાર્દ્ ઇહાગત્ય મુહૂત પ્રા ય િવતમ્॥ ૮.૭૪॥
૮.૭૫/૧ત્રયાેઽ ભસિંધતા લાેકા બુદ્ યા સત્યેન ચાનઘાઃ ।
૮.૭૫/૨િદલીપસ્ય તુ દાયાદાે મહારા ે ભગીરથઃ॥ ૮.૭૫॥
૮.૭૬/૧યઃ સ ગઙ્ગાં સિરચ્છ્ર ેષ્ઠામવાતારયત પ્રભુઃ ।
૮.૭૬/૨સમુદ્રમાનયચ્ચનૈાં દુિહ વેઽ યક પયત્॥ ૮.૭૬॥
૮.૭૭/૧ત માદ્ ભાગીરથી ગઙ્ગા ક યતે વંશ ચ તકૈઃ ।
૮.૭૭/૨ભગીરથસતુાે રા શ્રુત ઇત્ય ભિવશ્રુતઃ॥ ૮.૭૭॥
૮.૭૮/૧નાભાગ તુ શ્રુતસ્યાસીત્ પતુ્રઃ પરમધા મકઃ ।
૮.૭૮/૨અ બર ષ તુ નાભા ગઃ સ ધુદ્વ પિપતાભવત્॥ ૮.૭૮॥
૮.૭૯/૧અયુતા જત્ તુ દાયાદઃ સ ધુદ્વ પસ્ય વીયર્વાન્ ।
૮.૭૯/૨અયુતા જ સતુ વાસીદ્ ઋતપુણા મહાયશાઃ॥ ૮.૭૯॥
૮.૮૦/૧િદવ્યાક્ષહૃદયજ્ઞાે વૈ રા નલસખાે બલી ।
૮.૮૦/૨ઋતપુણર્સતુ વાસીદ્ આતર્પ ણમર્હાયશાઃ॥ ૮.૮૦॥
૮.૮૧/૧સદુાસ તસ્ય તનયાે રા ઇ દ્રસખાેઽભવત્ ।
૮.૮૧/૨સદુાસસ્ય સતુઃ પ્રાેક્તઃ સાૈદાસાે નામ પા થવઃ॥ ૮.૮૧॥
૮.૮૨/૧ખ્યાતઃ ક માષપાદાે વૈ રા મત્રસહાેઽભવત્ ।
૮.૮૨/૨ક માષપાદસ્ય સતુઃ સવર્કમ ત િવશ્રુતઃ॥ ૮.૮૨॥
૮.૮૩/૧અનર ય તુ પતુ્રાેઽભૂદ્ િવશ્રુતઃ સવર્કમર્ણઃ ।
૮.૮૩/૨અનર યસતુાે િનઘ્નાે િનઘ્નતાે દ્વાૈ બભવૂતુઃ॥ ૮.૮૩॥
૮.૮૪/૧અન મત્રાે રઘુશ્ચવૈ પા થવષર્ભસત્તમાૈ ।
૮.૮૪/૨અન મત્રસતુાે રા િવદ્વાન્ દુ લદુહાેઽભવત્॥ ૮.૮૪॥
૮.૮૫/૧િદલીપ તનય તસ્ય રામસ્ય પ્રિપતામહઃ ।
૮.૮૫/૨દ ઘર્બાહુિદલીપસ્ય રઘનુાર્ ા સતુાેઽભવત્॥ ૮.૮૫॥
૮.૮૬/૧અયાે યાયાં મહારા ે યઃ પુરાસીન્ મહાબલઃ ।
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૮.૮૬/૨અજ તુ રાઘવાે જજ્ઞે તથા દશરથાેઽ ય ત્॥ ૮.૮૬॥
૮.૮૭/૧રામાે દશરથા જજ્ઞે ધમાર્ત્મા સમુહાયશાઃ ।
૮.૮૭/૨રામસ્ય તનયાે જજ્ઞે કુશ ઇત્ય ભસં જ્ઞતઃ॥ ૮.૮૭॥
૮.૮૮/૧અ ત થ તુ કુશા જજ્ઞે ધમાર્ત્મા સમુહાયશાઃ ।
૮.૮૮/૨અ તથે વભવત્ પતુ્રાે િનષધાે નામ વીયર્વાન્॥ ૮.૮૮॥
૮.૮૯/૧િનષધસ્ય નલઃ પતુ્રાે નભઃ પતુ્રાે નલસ્ય ચ ।
૮.૮૯/૨નભસ્ય પુ ડર ક તુ ક્ષેમધ વા તતઃ તઃ॥ ૮.૮૯॥
૮.૯૦/૧ક્ષેમધ વસતુ વાસીદ્ દેવાનીકઃ પ્રતાપવાન્ ।
૮.૯૦/૨આસીદ્ અહીનગુનાર્મ દેવાનીકાત્મજઃ પ્રભુઃ॥ ૮.૯૦॥
૮.૯૧/૧અહીનગાે તુ દાયાદઃ સધુ વા નામ પા થવઃ ।
૮.૯૧/૨સધુ વનઃ સતુશ્ચાિપ તતાે જજ્ઞે શલાે પઃ॥ ૮.૯૧॥
૮.૯૨/૧ઉક્યાે નામ સ ધમાર્ત્મા શલપતુ્રાે બભવૂ હ ।
૮.૯૨/૨વજ્રનાભઃ સતુ તસ્ય નલ તસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૮.૯૨॥
૮.૯૩/૧નલાૈ દ્વાવવે િવખ્યાતાૈ પુરાણે મુિનસત્તમાઃ ।
૮.૯૩/૨વીરસનેાત્મજશ્ચવૈ યશ્ચે વાકુકુલાેદ્વહઃ॥ ૮.૯૩॥
૮.૯૪/૧ઇ વાકુવંશપ્રભવાઃ પ્રાધા યને પ્રક તતાઃ ।
૮.૯૪/૨અેતે િવવ વતાે વંશે રા નાે ભૂિરતજેસઃ॥ ૮.૯૪॥
૮.૯૫/૧પઠન્ સ યગ્ ઇમાં ષ્ટમાિદત્યસ્ય િવવ વતઃ ।
૮.૯૫/૨શ્રાદ્ધદેવસ્ય દેવસ્ય પ્ર નાં પુ ષ્ટદસ્ય ચ ।
૮.૯૫/૩પ્ર વાન્ અે ત સાયજુ્યમાિદત્યસ્ય િવવ વતઃ॥ ૮.૯૫॥
૯.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । િપતા સાેમસ્ય ભાે િવપ્રા જજ્ઞેઽિત્રભર્ગવાન્ ઋ ષઃ ।
૯.૧/૨બ્રહ્મણાે માનસાત્ પવૂ પ્ર સગ િવિધ સતઃ॥ ૯.૧॥
૯.૨/૧અનુત્તરં નામ તપાે યને તપં્ત િહ તત્ પુરા ।
૯.૨/૨ત્રી ણ વષર્સહસ્રા ણ િદવ્યાની ત િહ નઃ શ્રુતમ્॥ ૯.૨॥
૯.૩/૧ઊ વર્માચક્રમે તસ્ય રેતઃ સાેમ વમીિયવત્ ।
૯.૩/૨નતે્રા યાં વાિર સસુ્રાવ દશધા દ્યાેતયન્ િદશઃ॥ ૯.૩॥
૯.૪/૧તં ગભ િવિધનાિદષ્ટા દશ દેવ્યાે દધુ તતઃ ।
૯.૪/૨સમેત્ય ધારયામાસનુર્ ચ તાઃ સમશક્નવુન્॥ ૯.૪॥
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૯.૫/૧યદા ન ધારણે શક્તા તસ્ય ગભર્સ્ય તા િદશઃ ।
૯.૫/૨તત તા ભઃ સ ત્યક્ત તુ િનપપાત વસુધંરામ્॥ ૯.૫॥
૯.૬/૧પ તતં સાેમમાલાેક્ય બ્રહ્મા લાેકિપતામહઃ ।
૯.૬/૨રથમારાપેયામાસ લાેકાનાં િહતકા યયા॥ ૯.૬॥
૯.૭/૧ત મન્ િનપ તતે દેવાઃ પતુ્રેઽત્રેઃ પરમાત્મિન ।
૯.૭/૨તુષુ્ટવુબ્રર્હ્મણઃ પતુ્રા તથા યે મુિનસત્તમાઃ॥ ૯.૭॥
૯.૮/૧તસ્ય સં તૂયમાનસ્ય તજેઃ સાેમસ્ય ભા વતઃ ।
૯.૮/૨આ યાયનાય લાેકાનાં ભાવયામાસ સવર્તઃ॥ ૯.૮॥
૯.૯/૧સ તને રથમખુ્યને સાગરા તાં વસુધંરામ્ ।
૯.૯/૨િત્રઃસપ્તકૃ વાેઽ તયશાશ્ચકારા ભપ્રદ ક્ષણામ્॥ ૯.૯॥
૯.૧૦/૧તસ્ય યચ્ચિરતં તજેઃ થવીમ વપદ્યત ।
૯.૧૦/૨આેષ ય તાઃ સમુદ્ભૂતા યા ભઃ સધંાયર્તે જગત્॥ ૯.૧૦॥
૯.૧૧/૧સ લ ધતે ભગવાન્ સં તવૈશ્ચ વકમર્ ભઃ ।
૯.૧૧/૨તપ તપેે મહાભાગઃ પદ્માનાં દશર્નાય સઃ॥ ૯.૧૧॥
૯.૧૨/૧તત ત મૈ દદાૈ રાજં્ય બ્રહ્મા બ્રહ્મિવદાં વરઃ ।
૯.૧૨/૨બી ષૈધીનાં િવપ્રાણામપાં ચ મુિનસત્તમાઃ॥ ૯.૧૨॥
૯.૧૩/૧સ તત્ પ્રા ય મહારાજં્ય સાેમઃ સાૈ યવતાં વરઃ ।
૯.૧૩/૨સમાજહ્ર ે રાજસયંૂ સહસ્રશતદ ક્ષણમ્॥ ૯.૧૩॥
૯.૧૪/૧દ ક્ષણામદદાત્ સાેમસ્ત્રીં લાેકાન્ ઇ ત નઃ શ્રુતમ્ ।
૯.૧૪/૨તે યાે બ્રહ્મ ષમખુ્યે યઃ સદસ્યે યશ્ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૯.૧૪॥
૯.૧૫/૧િહર યગભા બ્રહ્માિત્ર ર્ગુશ્ચ ઋ વ ેઽભવત્ ।
૯.૧૫/૨સદસ્યાેઽભૂદ્ ધિર તત્ર મુિન ભબર્હુ ભ ર્તઃ॥ ૯.૧૫॥
૯.૧૬/૧તં સનીશ્ચ કુહૂશ્ચવૈ દ્યુ તઃ પુ ષ્ટઃ પ્રભા વસઃુ ।
૯.૧૬/૨ક ત ર્ તશ્ચ લ મીશ્ચ નવ દેવ્યઃ સષેિવરે॥ ૯.૧૬॥
૯.૧૭/૧પ્રા યાવ થમ ય યં સવર્દેવ ષપૂ જતઃ ।
૯.૧૭/૨િવરરા િધરાજે દ્રાે દશધા ભાસયન્ િદશઃ॥ ૯.૧૭॥
૯.૧૮/૧તસ્ય તત્ પ્રા ય દુ પ્રા યમૈશ્વયર્મ્ ઋ ષસ કૃતમ્ ।
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૯.૧૮/૨િવબભ્રામ મ ત તાતા+ ।િવનયાદ્ અનયાહૃતા॥ ૯.૧૮॥
૯.૧૯/૧ હ પતેઃ સ વૈ ભાયાર્મૈશ્વયર્મદમાેિહતઃ ।
૯.૧૯/૨જહાર તરસા સાેમાે િવમત્યાઙ્ ગરસઃ સતુમ્॥ ૯.૧૯॥
૯.૨૦/૧સ યાચ્યમાનાે દેવૈશ્ચ તથા દેવ ષ ભમુર્હુઃ ।
૯.૨૦/૨નવૈ વ્યસજર્યત્ તારાં ત મૈ અઙ્ ગરસે તદા॥ ૯.૨૦॥
૯.૨૧/૧ઉશના તસ્ય જગ્રાહ પા ણર્મઙ્ ગરસ તદા ।
૯.૨૧/૨ દ્રશ્ચ પા ણ જગ્રાહ ગ્ હી વાજગવં ધનુઃ॥ ૯.૨૧॥
૯.૨૨/૧તને બ્રહ્મ શરાે નામ પરમાસં્ત્ર મહાત્મના ।
૯.૨૨/૨ઉિદ્દ ય દેવાન્ ઉ ષં્ટ યનેષૈાં ના શતં યશઃ॥ ૯.૨૨॥
૯.૨૩/૧તત્ર તદ્ યુદ્ધમભવત્ પ્રખ્યાતં તારકામયમ્ ।
૯.૨૩/૨દેવાનાં દાનવાનાં ચ લાેકક્ષયકરં મહત્॥ ૯.૨૩॥
૯.૨૪/૧તત્ર શષ્ટા તુ યે દેવા તુ ષતાશ્ચવૈ યે દ્વ ઃ ।
૯.૨૪/૨બ્રહ્માણં શરણં જગ્મુરાિદદેવં સનાતનમ્॥ ૯.૨૪॥
૯.૨૫/૧તદા િનવાયાશનસં તં વૈ દં્ર ચ શકંરમ્ ।
૯.૨૫/૨દદાવઙ્ ગરસે તારાં વયમવે િપતામહઃ॥ ૯.૨૫॥
૯.૨૬/૧તામ તઃપ્રસવાં દૃ ટ્વા કુ્રદ્ધઃ પ્રાહ હ પ તઃ ।
૯.૨૬/૨મદ યાયાં ન તે યાનેાૈ ગભા ધાયર્ઃ કથચંન॥ ૯.૨૬॥
૯.૨૭/૧ઇષીકા ત બમાસાદ્ય ગભ સા ચાે સસજર્ હ ।
૯.૨૭/૨ તમાત્રઃ સ ભગવાન્ દેવાનામા ક્ષપદ્ વપુઃ॥ ૯.૨૭॥
૯.૨૮/૧તતઃ સશંયમાપન્ના તારામૂચુઃ સરુાેત્તમાઃ ।
૯.૨૮/૨સતં્ય બ્રૂિહ સતુઃ કસ્ય સાેમસ્યાથ હ પતેઃ॥ ૯.૨૮॥
૯.૨૯/૧ ચ્છ માના યદા દેવનૈાર્હ સા િવબુધાન્ િકલ ।
૯.૨૯/૨તદા તાં શપ્તુમાર ધઃ કુમારાે દસ્યુહ તમઃ॥ ૯.૨૯॥
૯.૩૦/૧તં િનવાયર્ તતાે બ્રહ્મા તારાં પપ્રચ્છ સશંયમ્ ।
૯.૩૦/૨યદ્ અત્ર ત યં તદ્ બ્રૂિહ તારે કસ્ય સતુ વયમ્॥ ૯.૩૦॥
૯.૩૧/૧ઉવાચ પ્રા જ લઃ સા તં સાેમસ્યે ત િપતામહમ્ ।
૯.૩૧/૨તદા તં મૂિધ્ન ચાઘ્રાય સાેમાે રા સતંુ પ્ર ત॥ ૯.૩૧॥
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૯.૩૨/૧બુધ ઇત્યકરાને્ નામ તસ્ય બાલસ્ય ધીમતઃ ।
૯.૩૨/૨પ્ર તકૂલં ચ ગગને સમ યુ ત્તષ્ઠતે બુધઃ॥ ૯.૩૨॥
૯.૩૩/૧ઉ પાદયામાસ તદા પતંુ્ર વૈરાજપુિત્રકમ્ ।
૯.૩૩/૨તસ્યાપતં્ય મહાતે બભવૂૈલઃ પુ રવાઃ॥ ૯.૩૩॥
૯.૩૪/૧ઉવર્ યાં જ જ્ઞરે યસ્ય પતુ્રાઃ સપ્ત મહાત્મનઃ ।
૯.૩૪/૨અેતત્ સાેમસ્ય વાે જન્મ ક તતં ક તવધર્નમ્॥ ૯.૩૪॥
૯.૩૫/૧વંશમસ્ય મુિનશ્રેષ્ઠાઃ ક ત્યર્માનં િનબાેધત ।
૯.૩૫/૨ધ યમાયુ યમારાેગ્યં પુ યં સકં પસાધનમ્॥ ૯.૩૫॥
૯.૩૬/૧સાેમસ્ય જન્મ શ્રુ વવૈ પાપે યાે િવપ્રમુચ્યતે॥ ૯.૩૬॥
૧૦.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । બુધસ્ય તુ મુિનશ્રેષ્ઠા િવદ્વાન્ પતુ્રઃ પુ રવાઃ ।
૧૦.૧/૨તજે વી દાનશીલશ્ચ ય વા િવપુલદ ક્ષણઃ॥ ૧૦.૧॥
૧૦.૨/૧બ્રહ્મવાદ પરાક્રા તઃ શત્રુ ભયુર્િધ દુદર્મઃ ।
૧૦.૨/૨આહતાર્ ચા ગ્ હાતે્રસ્ય યજ્ઞાનાં ચ મહીપ તઃ॥ ૧૦.૨॥
૧૦.૩/૧સત્યવાદ પુ યમ તઃ સ યકં્સ તમૈથનુઃ ।
૧૦.૩/૨અતીવ િત્રષુ લાેકેષુ યશસાપ્ર તમઃ સદા॥ ૧૦.૩॥
૧૦.૪/૧તં બ્રહ્મવાિદનં શા તં ધમર્જં્ઞ સત્યવાિદનમ્ ।
૧૦.૪/૨ઉવર્શી વરયામાસ િહ વા માનં યશ વની॥ ૧૦.૪॥
૧૦.૫/૧તયા સહાવસદ્ રા દશ વષાર્ ણ પ ચ ચ ।
૧૦.૫/૨ષટ્ પ ચ સપ્ત ચાષ્ટાૈ ચ દશ ચાષ્ટાૈ ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૧૦.૫॥
૧૦.૬/૧વને ચતૈ્રરથે ર યે તથા મ દાિકનીતટે ।
૧૦.૬/૨અલકાયાં િવશાલાયાં ન દને ચ વનાેત્તમે॥ ૧૦.૬॥
૧૦.૭/૧ઉત્તરાન્ સ કુ ન્ પ્રા ય મનાેરમફલદુ્રમાન્ ।
૧૦.૭/૨ગ ધમાદનપાદેષુ મે શ ◌ૃઙ્ગે તથાેત્તરે॥ ૧૦.૭॥
૧૦.૮/૧અેતષેુ વનમખુ્યષેુ સરૈુરાચિરતષેુ ચ ।
૧૦.૮/૨ઉવર્ યા સિહતાે રા રેમે પરમયા મુદા॥ ૧૦.૮॥
૧૦.૯/૧દેશે પુ યતમે ચવૈ મહ ષ ભર ભષુ્ટતે ।
૧૦.૯/૨રાજં્ય સ કારયામાસ પ્રયાગે થવીપ તઃ॥ ૧૦.૯॥
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૧૦.૧૦/૧અેવ પ્રભાવાે રા સીદ્ અૈલ તુ નરસત્તમઃ ।
૧૦.૧૦/૨ઉત્તરે હ્નવીતીરે પ્ર તષ્ઠાને મહાયશાઃ॥ ૧૦.૧૦॥
૧૦.૧૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । અૈલપતુ્રા બભવૂુ તે સપ્ત દેવસતુાપેમાઃ ।
૧૦.૧૧/૨ગ ધવર્લાેકે િવિદતા આયુધ માન્ અમાવસઃુ॥ ૧૦.૧૧॥
૧૦.૧૨/૧િવશ્વાયુશ્ચવૈ ધમાર્ત્મા શ્રુતાયુશ્ચ તથાપરઃ ।
૧૦.૧૨/૨દૃઢાયુશ્ચ વનાયુશ્ચ બહ્વાયુશ્ચાવેર્શીસતુાઃ॥ ૧૦.૧૨॥
૧૦.૧૩/૧અમાવસાે તુ દાયાદાે ભીમાે રા થ રાજરાટ્ ।
૧૦.૧૩/૨શ્રીમાન્ ભીમસ્ય દાયાદાે રા સીત્ કા ચનપ્રભઃ॥ ૧૦.૧૩॥
૧૦.૧૪/૧િવદ્વાં તુ કા ચનસ્યાિપ સહુાતે્રાેઽભનૂ્ મહાબલઃ ।
૧૦.૧૪/૨સહુાતે્રસ્યાભવ જહ્નઃુ કે શ યા ગભર્સ ભવઃ॥ ૧૦.૧૪॥
૧૦.૧૫/૧આજહ્ર ે યાે મહત્ સ તં્ર સપર્મેધં મહામખમ્ ।
૧૦.૧૫/૨પ તલાેભને યં ગઙ્ગા પ ત વને સસાર હ॥ ૧૦.૧૫॥
૧૦.૧૬/૧નેચ્છતઃ લાવયામાસ તસ્ય ગઙ્ગા તદા સદઃ ।
૧૦.૧૬/૨સ તયા લાિવતં દૃ ટ્વા યજ્ઞવાટં સમ તતઃ॥ ૧૦.૧૬॥
૧૦.૧૭/૧સાૈહાેિત્રરશપદ્ ગઙ્ગાં કુ્રદ્ધાે રા દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૦.૧૭/૨અેષ તે િવફલં યત્નં િપબન્ન્ અ ભઃ કરાે યહમ્॥ ૧૦.૧૭॥
૧૦.૧૮/૧અસ્ય ગઙ્ગેઽવલપેસ્ય સદ્યઃ ફલમવા ુિહ ।
૧૦.૧૮/૨જહ્નરુાજ ષણા પીતાં ગઙ્ગાં દૃ ટ્વા મહષર્યઃ॥ ૧૦.૧૮॥
૧૦.૧૯/૧ઉપિન યુમર્હાભાગાં દુિહ વને હ્નવીમ્ ।
૧૦.૧૯/૨યવુનાશ્વસ્ય પતુ્રી ં તુ કાવેર ં જહ્નરુાવહત્॥ ૧૦.૧૯॥
૧૦.૨૦/૧યવુનાશ્વસ્ય શાપને ગઙ્ગાધન િવિનગર્તા ।
૧૦.૨૦/૨કાવેર ં સિરતાં શ્રેષ્ઠાં જહ્નાેભાર્યાર્મિન દતામ્॥ ૧૦.૨૦॥
૧૦.૨૧/૧જહ્નુ તુ દિયતં પતંુ્ર સનુદં્ય નામ ધા મકમ્ ।
૧૦.૨૧/૨કાવેયા જનયામાસ અજક તસ્ય ચાત્મજઃ॥ ૧૦.૨૧॥
૧૦.૨૨/૧અજકસ્ય તુ દાયાદાે બલાકાશ્વાે મહીપ તઃ ।
૧૦.૨૨/૨બભવૂ ગયાશીલઃ કુશ તસ્યાત્મ ેઽભવત્॥ ૧૦.૨૨॥
૧૦.૨૩/૧કુશપતુ્રા બભવૂુિહ ચ વારાે દેવવચર્સઃ ।
૧૦.૨૩/૨કુ શકઃ કુશનાભશ્ચ કુશા બાે મૂ તમાં તથા॥ ૧૦.૨૩॥
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૧૦.૨૪/૧બ લવૈઃ સહ સં દ્ધાે રા વનચરઃ સદા ।
૧૦.૨૪/૨કુ શક તુ તપ તપેે પતુ્ર મ દ્રસમં પ્રભુઃ॥ ૧૦.૨૪॥
૧૦.૨૫/૧લભેય મ ત તં શક્રસ્ત્રાસાદ્ અ યેત્ય જ જ્ઞવાન્ ।
૧૦.૨૫/૨પૂણ વષર્સહસ્રે વૈ તતઃ શક્રાે હ્યપ યત॥ ૧૦.૨૫॥
૧૦.૨૬/૧અત્યુગ્રતપસં દૃ ટ્વા સહસ્રાક્ષઃ પુરંદરઃ ।
૧૦.૨૬/૨સમથર્ઃ પતુ્રજનને વયમવેાસ્ય શાશ્વતઃ॥ ૧૦.૨૬॥
૧૦.૨૭/૧પતુ્રાથ ક પયામાસ દેવે દ્રઃ સરુસત્તમઃ ।
૧૦.૨૭/૨સ ગાિધરભવદ્ રા મઘવાન્ કાૈ શકઃ વયમ્॥ ૧૦.૨૭॥
૧૦.૨૮/૧પાૈરા યસ્યાભવદ્ ભાયાર્ ગાિધ તસ્યામ યત ।
૧૦.૨૮/૨ગાધેઃ ક યા મહાભાગા ના ા સત્યવતી શભુા॥ ૧૦.૨૮॥
૧૦.૨૯/૧તાં ગાિધઃ કાવ્યપતુ્રાય ઋચીકાય દદાૈ પ્રભુઃ ।
૧૦.૨૯/૨તસ્યાઃ પ્રીતઃ સ વૈ ભતાર્ ભાગર્વાે ગનુ દનઃ॥ ૧૦.૨૯॥
૧૦.૩૦/૧પતુ્રાથ સાધયામાસ ચ ં ગાધે તથવૈ ચ ।
૧૦.૩૦/૨ઉવાચાહૂય તાં ભાયાર્મ્ ઋચીકાે ભાગર્વ તદા॥ ૧૦.૩૦॥
૧૦.૩૧/૧ઉપયાજે્યશ્ચ રયં વયા માત્રા વયં શભુે ।
૧૦.૩૧/૨તસ્યાં જિન યતે પતુ્રાે દ પ્તમાન્ ક્ષિત્રયષર્ભઃ॥ ૧૦.૩૧॥
૧૦.૩૨/૧અજેયઃ ક્ષિત્રયૈલાકે ક્ષિત્રયષર્ભસદૂનઃ ।
૧૦.૩૨/૨તવાિપ પતંુ્ર કલ્યા ણ તમ તં તપાેધનમ્॥ ૧૦.૩૨॥
૧૦.૩૩/૧શમાત્મકં દ્વજશ્રેષં્ઠ ચ રેષ િવધાસ્ય ત ।
૧૦.૩૩/૨અેવમુ વા તુ તાં ભાયાર્મ્ ઋચીકાે ગનુ દનઃ॥ ૧૦.૩૩॥
૧૦.૩૪/૧તપસ્ય ભરતાે િનત્યમર યં પ્રિવવેશ હ ।
૧૦.૩૪/૨ગાિધઃ સદાર તુ તદા ઋચીકાશ્રમમ યગાત્॥ ૧૦.૩૪॥
૧૦.૩૫/૧તીથર્યાત્રાપ્રસઙ્ગને સતુાં દ્રષંુ્ટ નરેશ્વરઃ ।
૧૦.૩૫/૨ચ દ્વયં ગ્ હી વા સા ઋષેઃ સત્યવતી તદા॥ ૧૦.૩૫॥
૧૦.૩૬/૧ચ માદાય યત્નને સા તુ માત્રે યવેદયત્ ।
૧૦.૩૬/૨માતા તુ તસ્યા દૈવને દુિહત્રે વં ચ ં દદાૈ॥ ૧૦.૩૬॥
૧૦.૩૭/૧તસ્યાશ્ચ મથાજ્ઞાનાદ્ આત્મસસંં્થ ચકાર હ ।

56 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૦.૩૭/૨અથ સત્યવતી સવ ક્ષિત્રયા તકરં તદા॥ ૧૦.૩૭॥
૧૦.૩૮/૧ધારયામાસ દ પ્તને વપષુા ઘાેરદશર્ના ।
૧૦.૩૮/૨તામ્ ઋચીક તતાે દૃ ટ્વા યાેગનેા યપુ ત્ય ચ॥ ૧૦.૩૮॥
૧૦.૩૯/૧તતાેઽબ્રવીદ્ દ્વજશ્રેષ્ઠઃ વાં ભાયા વરવ ણનીમ્ ।
૧૦.૩૯/૨માત્રા સ વ ચતા ભદ્રે ચ વ્યત્યાસહેતનુા॥ ૧૦.૩૯॥
૧૦.૪૦/૧જનિય ય ત િહ પતુ્ર તે કૂ્રરકમાર્ તદા ણઃ ।
૧૦.૪૦/૨ભ્રાતા જિન યતે ચાિપ બ્રહ્મભૂત તપાેધનઃ॥ ૧૦.૪૦॥
૧૦.૪૧/૧િવશ્વં િહ બ્રહ્મ તપસા મયા ત મન્ સમિપતમ્ ।
૧૦.૪૧/૨અેવમુક્તા મહાભાગા ભત્રાર્ સત્યવતી તદા॥ ૧૦.૪૧॥
૧૦.૪૨/૧પ્રસાદયામાસ પ ત પતુ્રાે મે નેદશૃાે ભવેત્ ।
૧૦.૪૨/૨બ્રાહ્મણાપસદ વત્ત ઇત્યુક્તાે મુિનરબ્રવીત્॥ ૧૦.૪૨॥
૧૦.૪૩/૧ઋચીક ઉવાચ । નષૈ સકં પતઃ કામાે મયા ભદ્રે તથાિ વ ત ।
૧૦.૪૩/૨ઉગ્રકમાર્ ભવેત્ પતુ્રઃ િપતુમાર્તુશ્ચ કારણાત્॥ ૧૦.૪૩॥
૧૦.૪૪/૧પનુઃ સત્યવતી વાક્યમવેમુ વાબ્રવીદ્ ઇદમ્ ।
૧૦.૪૪/૨ઇચ્છં લાેકાન્ અિપ મનુે જેથાઃ િક પનુઃ સતુમ્॥ ૧૦.૪૪॥
૧૦.૪૫/૧શમાત્મકમ્ ઋજંુ વં મે પતંુ્ર દાતુ મહાહર્ સ ।
૧૦.૪૫/૨કામમવેંિવધઃ પાતૈ્રાે મમ સ્યાત્ તવ ચ પ્રભાે॥ ૧૦.૪૫॥
૧૦.૪૬/૧યદ્ય યથા ન શકં્ય વૈ કતુર્મેતદ્ દ્વ ેત્તમ ।
૧૦.૪૬/૨તતઃ પ્રસાદમકરાેત્ સ તસ્યા તપસાે બલાત્॥ ૧૦.૪૬॥
૧૦.૪૭/૧પતુ્રે ના ત િવશષેાે મે પાતૈ્રે વા વરવ ણિન ।
૧૦.૪૭/૨ વયા યથાેક્તં વચનં તથા ભદ્રે ભિવ ય ત॥ ૧૦.૪૭॥
૧૦.૪૮/૧તતઃ સત્યવતી પતંુ્ર જનયામાસ ભાગર્વમ્ ।
૧૦.૪૮/૨તપસ્ય ભરતં દા તં જમદ ગ્ સમાત્મકમ્॥ ૧૦.૪૮॥
૧૦.૪૯/૧ ગાજેર્ગત્યાં વંશઽે મઞ્ ।
૧૦.૪૯/૨જમદ ગ્ ર યત ।
૧૦.૪૯/૩સા િહ સત્યવતી પુ યા સત્યધમર્પરાયણા॥ ૧૦.૪૯॥
૧૦.૫૦/૧કાૈ શક ત સમાખ્યાતા પ્ર ત્તેયં મહાનદ ।
૧૦.૫૦/૨ઇ વાકુવંશપ્રભવાે રે નાર્મ નરાિધપઃ॥ ૧૦.૫૦॥
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૧૦.૫૧/૧તસ્ય ક યા મહાભાગા કામલી નામ રે કા ।
૧૦.૫૧/૨રે કાયાં તુ કામલ્યાં તપાેિવદ્યાસમ વતઃ॥ ૧૦.૫૧॥
૧૦.૫૨/૧આચ કાે જનયામાસ મદગ્ યં સદુા ણમ્ ।
૧૦.૫૨/૨સવર્િવદ્યા તગં શ્રેષં્ઠ ધનવુદસ્ય પારગમ્॥ ૧૦.૫૨॥
૧૦.૫૩/૧રામં ક્ષિત્રયહ તારં પ્રદ પ્ત મવ પાવકમ્ ।
૧૦.૫૩/૨આૈવર્સ્યવૈમ્ ઋચીકસ્ય સત્યવત્યાં મહાયશાઃ॥ ૧૦.૫૩॥
૧૦.૫૪/૧જમદ ગ્ તપાવેીયાર્ જજ્ઞે બ્રહ્મિવદાં વરઃ ।
૧૦.૫૪/૨મ યમશ્ચ શનુઃશફેઃ શનુઃપુચ્છઃ કિનષ્ઠકઃ॥ ૧૦.૫૪॥
૧૦.૫૫/૧િવશ્વા મતં્ર તુ દાયાદં ગાિધઃ કુ શકન દનઃ ।
૧૦.૫૫/૨જનયામાસ પતંુ્ર તુ તપાેિવદ્યાશમાત્મકમ્॥ ૧૦.૫૫॥
૧૦.૫૬/૧પ્રા ય બ્રહ્મ ષસમતાં યાેઽયં બ્રહ્મ ષતાં ગતઃ ।
૧૦.૫૬/૨િવશ્વા મત્ર તુ ધમાર્ત્મા ના ા િવશ્વરથઃ તઃ॥ ૧૦.૫૬॥
૧૦.૫૭/૧જજ્ઞે ગપુ્રસાદેન કાૈ શકાદ્ વંશવધર્નઃ ।
૧૦.૫૭/૨િવશ્વા મત્રસ્ય ચ સતુા દેવરાતાદયઃ તાઃ॥ ૧૦.૫૭॥
૧૦.૫૮/૧પ્રખ્યાતા સ્ત્રષુ લાેકેષુ તષેાં નામા યતઃપરમ્ ।
૧૦.૫૮/૨દેવરાતઃ ક તશ્ચવૈ ય માત્ કાત્યાયનાઃ તાઃ॥ ૧૦.૫૮॥
૧૦.૫૯/૧શાલાવત્યાં િહર યાક્ષાે રે જર્જ્ઞેઽથ રે કઃ ।
૧૦.૫૯/૨સાંકૃ તગાર્લવશ્ચવૈ મુદ્ગલશ્ચવૈ િવશ્રુતઃ॥ ૧૦.૫૯॥
૧૦.૬૦/૧મધુચ્છ દાે જયશ્ચવૈ દેવલશ્ચ તથાષ્ટકઃ ।
૧૦.૬૦/૨કચ્છપાે હાિરતશ્ચવૈ િવશ્વા મત્રસ્ય તે સતુાઃ॥ ૧૦.૬૦॥
૧૦.૬૧/૧તષેાં ખ્યાતાિન ગાતે્રા ણ કાૈ શકાનાં મહાત્મનામ્ ।
૧૦.૬૧/૨પા ણનાે બભ્રવશ્ચવૈ યાનજ યા તથવૈ ચ॥ ૧૦.૬૧॥
૧૦.૬૨/૧પા થવા દેવરાતાશ્ચ શાલઙ્કાયનબા કલાઃ ।
૧૦.૬૨/૨લાેિહતા યમદૂતાશ્ચ તથા કા ષકાઃ તાઃ॥ ૧૦.૬૨॥
૧૦.૬૩/૧પાૈરવસ્ય મુિનશ્રેષ્ઠા બ્રહ્મષઃ કાૈ શકસ્ય ચ ।
૧૦.૬૩/૨સ બ ધાેઽ યસ્ય વંશઽે મન્ બ્રહ્મક્ષત્રસ્ય િવશ્રુતઃ॥ ૧૦.૬૩॥
૧૦.૬૪/૧િવશ્વા મત્રાત્મ નાં તુ શનુઃશફેાેઽગ્રજઃ તઃ ।

58 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૦.૬૪/૨ભાગર્વઃ કાૈ શક વં િહ પ્રાપ્તઃ સ મુિનસત્તમઃ॥ ૧૦.૬૪॥
૧૦.૬૫/૧િવશ્વા મત્રસ્ય પતુ્ર તુ શનુઃશફેાેઽભવત્ િકલ ।
૧૦.૬૫/૨હિરદશ્વસ્ય યજ્ઞે તુ પશુ વે િવિનયાે જતઃ॥ ૧૦.૬૫॥
૧૦.૬૬/૧દેવૈદર્ત્તઃ શનુઃશફેાે િવશ્વા મત્રાય વૈ પનુઃ ।
૧૦.૬૬/૨દેવૈદર્ત્તઃ સ વૈ ય માદ્ દેવરાત તતાેઽભવત્॥ ૧૦.૬૬॥
૧૦.૬૭/૧દેવરાતાદયઃ સપ્ત િવશ્વા મત્રસ્ય વૈ સતુાઃ ।
૧૦.૬૭/૨દષૃદ્વતીસતુશ્ચાિપ વૈશ્વા મત્ર તથાષ્ટકઃ॥ ૧૦.૬૭॥
૧૦.૬૮/૧અષ્ટકસ્ય સતુાે લાૈિહઃ પ્રાેક્તાે જહ્નગુણાે મયા ।
૧૦.૬૮/૨અત ઊ વ પ્રવક્ષ્યા મ વંશમાયાેમર્હાત્મનઃ॥ ૧૦.૬૮॥
૧૧.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । આયાેઃ પતુ્રાશ્ચ તે પ ચ સવ વીરા મહારથાઃ ।
૧૧.૧/૨ વભાર્નુતનયાયાં ચ પ્રભાયાં જ જ્ઞરે પાઃ॥ ૧૧.૧॥
૧૧.૨/૧નહુષઃ પ્રથમં જજ્ઞે દ્ધશમાર્ તતઃ પરમ્ ।
૧૧.૨/૨ર ભાે ર જરનનેાશ્ચ િત્રષુ લાેકેષુ િવશ્રુતાઃ॥ ૧૧.૨॥
૧૧.૩/૧ર જઃ પતુ્રશતાનીહ જનયામાસ પ ચ વૈ ।
૧૧.૩/૨રાજેય મ ત િવખ્યાતં ક્ષત્ર મ દ્રભયાવહમ્॥ ૧૧.૩॥
૧૧.૪/૧યત્ર દૈવાસરેુ યુદ્ધે સમુ પન્ને સદુા ણે ।
૧૧.૪/૨દેવાશ્ચવૈાસરુાશ્ચવૈ િપતામહમથાબ્રવુન્॥ ૧૧.૪॥
૧૧.૫/૧દેવાસરુા ઊચુઃ । આવયાેભર્ગવન્ યુદ્ધે કાે િવજેતા ભિવ ય ત ।
૧૧.૫/૨બ્રૂિહ નઃ સવર્ભૂતેશ શ્રાેતુ મચ્છામ ત વતઃ॥ ૧૧.૫॥
૧૧.૬/૧બ્રહ્માવેાચ । યષેામથાર્ય સગં્રામે ર જરાત્તાયુધઃ પ્રભુઃ ।
૧૧.૬/૨યાે સ્યતે તે િવજે ય ત ત્રી ં લાેકાન્ નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૧.૬॥
૧૧.૭/૧યતાે ર જ ર્ ત તત્ર શ્રીશ્ચ તત્ર યતાે તઃ ।
૧૧.૭/૨યતાે તશ્ચ શ્રીશ્ચવૈ ધમર્ તત્ર જય તથા॥ ૧૧.૭॥
૧૧.૮/૧તે દેવા દાનવાઃ પ્રીતા દેવનેાેક્તા ર જ તદા ।
૧૧.૮/૨અ યયજુર્ય મચ્છ તાે વાના તં નરષર્ભમ્॥ ૧૧.૮॥
૧૧.૯/૧સ િહ વભાર્નુદાૈિહત્રઃ પ્રભાયાં સમપદ્યત ।
૧૧.૯/૨રા પરમતજે વી સાેમવંશિવવધર્નઃ॥ ૧૧.૯॥
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૧૧.૧૦/૧તે હૃષ્ટમનસઃ સવ ર જ વૈ દેવદાનવાઃ ।
૧૧.૧૦/૨ઊચુર મ જયાય વં ગ્ હાણ વરકામુર્કમ્॥ ૧૧.૧૦॥
૧૧.૧૧/૧અથાવેાચ ર જ તત્ર તયાવે દેવદૈત્યયાેઃ ।
૧૧.૧૧/૨અથર્જ્ઞઃ વાથર્મુિદ્દ ય યશઃ વં ચ પ્રકાશયન્॥ ૧૧.૧૧॥
૧૧.૧૨/૧ર જ વાચ । યિદ દૈત્યગણાન્ સવાર્ઞ્ જ વા વીયણ વાસવઃ ।
૧૧.૧૨/૨ઇ દ્રાે ભવા મ ધમણ તતાે યાે સ્યા મ સયંુગે॥ ૧૧.૧૨॥
૧૧.૧૩/૧દેવાઃ પ્રથમતાે િવપ્રાઃ પ્રતીયુહૃર્ષ્ટમાનસાઃ ।
૧૧.૧૩/૨અેવં યથેષં્ટ પતે કામઃ સ પદ્યતાં તવ॥ ૧૧.૧૩॥
૧૧.૧૪/૧શ્રુ વા સરુગણાનાં તુ વાક્યં રા ર જ તદા ।
૧૧.૧૪/૨પપ્રચ્છાસરુમખુ્યાં તુ યથા દેવાન્ અ ચ્છત॥ ૧૧.૧૪॥
૧૧.૧૫/૧દાનવા દપર્સ પૂણાર્ઃ વાથર્મવેાવગ ય હ ।
૧૧.૧૫/૨પ્રત્યૂચુ તં પવરં સા ભમાન મદં વચઃ॥ ૧૧.૧૫॥
૧૧.૧૬/૧દાનવા ઊચુઃ । અ માક મ દ્રઃ પ્રહ્ર ાદાે યસ્યાથ િવજયામહે ।
૧૧.૧૬/૨અ મ તુ સમરે રાજં તષ્ઠ વં રાજસત્તમ॥ ૧૧.૧૬॥
૧૧.૧૭/૧સ તથે ત બ્રવુન્ન્ અેવ દેવૈર ય તચાેિદતઃ ।
૧૧.૧૭/૨ભિવ યસી દ્રાે જ વનૈં દેવૈ ક્ત તુ પા થવઃ॥ ૧૧.૧૭॥
૧૧.૧૮/૧જઘાન દાનવાન્ સવાર્ન્ યેઽવ યા વજ્રપા ણનઃ ।
૧૧.૧૮/૨સ િવપ્રનષ્ટાં દેવાનાં પરમશ્રીઃ શ્રયં વશી॥ ૧૧.૧૮॥
૧૧.૧૯/૧િનહત્ય દાનવાન્ સવાર્ન્ આજહાર ર જઃ પ્રભુઃ ।
૧૧.૧૯/૨તતાે ર જ મહાવીય દેવૈઃ સહ શતક્રતુઃ॥ ૧૧.૧૯॥
૧૧.૨૦/૧ર જપતુ્રાેઽહ મત્યુ વા પનુરેવાબ્રવીદ્ વચઃ ।
૧૧.૨૦/૨ઇ દ્રાેઽ સ તાત દેવાનાં સવષાં નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૧.૨૦॥
૧૧.૨૧/૧યસ્યાહ મ દ્રઃ પતુ્ર તે ખ્યા ત યાસ્યા મ કમર્ ભઃ ।
૧૧.૨૧/૨સ તુ શક્રવચઃ શ્રુ વા વ ચત તને માયયા॥ ૧૧.૨૧॥
૧૧.૨૨/૧તથવૈેત્યબ્રવીદ્ રા પ્રીયમાણઃ શતક્રતુમ્ ।
૧૧.૨૨/૨ત મ તુ દેવૈઃ સદશૃાે િદવં પ્રાપ્તે મહીપતાૈ॥ ૧૧.૨૨॥
૧૧.૨૩/૧દાયાદ્ય મ દ્રાદ્ આજહ રાજં્ય તત્તનયા રજેઃ ।
૧૧.૨૩/૨પ ચ પતુ્રશતા યસ્ય તદ્ વૈ સ્થાનં શતક્રતાેઃ॥ ૧૧.૨૩॥
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૧૧.૨૪/૧સમાક્રામ ત બહુધા વગર્લાેકં િત્રિવષ્ટપમ્ ।
૧૧.૨૪/૨તે યદા તુ વસ મૂઢા રાગાને્મત્તા િવધ મણઃ॥ ૧૧.૨૪॥
૧૧.૨૫/૧બ્રહ્મ દ્વષશ્ચ સં ત્તા હતવીયર્પરાક્રમાઃ ।
૧૧.૨૫/૨તતાે લેભે વમૈશ્વયર્ મ દ્રઃ સ્થાનં તથાેત્તમમ્॥ ૧૧.૨૫॥
૧૧.૨૬/૧હ વા ર જસતુાન્ સવાર્ન્ કામક્રાેધપરાયણાન્ ।
૧૧.૨૬/૨ય ઇદં ચ્યાવનં સ્થાનાત્ પ્ર તષ્ઠાનં શતક્રતાેઃ ।
૧૧.૨૬/૩શ ◌ૃ યાદ્ ધારયેદ્ વાિપ ન સ દાૈગર્ત્યમા ુયાત્॥ ૧૧.૨૬॥
૧૧.૨૭/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । ર ભાેઽનપત્ય વાસીચ્ચ વંશં
વક્ષ્યા યનનેસઃ ।
૧૧.૨૭/૨અનનેસઃ સતુાે રા પ્ર તક્ષત્રાે મહાયશાઃ॥ ૧૧.૨૭॥
૧૧.૨૮/૧પ્ર તક્ષત્રસતુશ્ચાસીત્ સજંયાે નામ િવશ્રુતઃ ।
૧૧.૨૮/૨સજંયસ્ય જયઃ પતુ્રાે િવજય તસ્ય ચાત્મજઃ॥ ૧૧.૨૮॥
૧૧.૨૯/૧િવજયસ્ય કૃ તઃ પતુ્ર તસ્ય હયર્ વતઃ સતુઃ ।
૧૧.૨૯/૨હયર્ વતસતુાે રા સહદેવઃ પ્રતાપવાન્॥ ૧૧.૨૯॥
૧૧.૩૦/૧સહદેવસ્ય ધમાર્ત્મા નદ ન ઇ ત િવશ્રુતઃ ।
૧૧.૩૦/૨નદ નસ્ય જય સનેાે જય સનેસ્ય સકૃં તઃ॥ ૧૧.૩૦॥
૧૧.૩૧/૧સકૃંતેરિપ ધમાર્ત્મા ક્ષત્ર દ્ધાે મહાયશાઃ ।
૧૧.૩૧/૨અનનેસઃ સમાખ્યાતાઃ ક્ષત્ર દ્ધસ્ય ચાપરઃ॥ ૧૧.૩૧॥
૧૧.૩૨/૧ક્ષત્ર દ્ધાત્મજ તત્ર સનુહાતે્રાે મહાયશાઃ ।
૧૧.૩૨/૨સનુહાતે્રસ્ય દાયાદાસ્ત્રયઃ પરમધા મકાઃ॥ ૧૧.૩૨॥
૧૧.૩૩/૧કાશઃ શલશ્ચ દ્વાવેતાૈ તથા ગ્ સમદઃ પ્રભુઃ ।
૧૧.૩૩/૨પતુ્રાે ગ્ સમદસ્યાિપ શનુકાે યસ્ય શાનૈકઃ॥ ૧૧.૩૩॥
૧૧.૩૪/૧બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયાશ્ચવૈ વૈ યાઃ શદૂ્રા તથવૈ ચ ।
૧૧.૩૪/૨શલાત્મજઆ ષ્ટસણે તનય તસ્ય કા યપઃ॥ ૧૧.૩૪॥
૧૧.૩૫/૧કાશસ્ય કા શપાે રા પતુ્રાે દ ઘર્તપા તથા ।
૧૧.૩૫/૨ધનુ તુ દ ઘર્તપસાે િવદ્વાન્ ધ વ તિર તતઃ॥ ૧૧.૩૫॥
૧૧.૩૬/૧તપસાેઽ તે સમુહતાે તાે દ્ધસ્ય ધીમતઃ ।
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૧૧.૩૬/૨પનુધર્ વ તિરદવાે માનષુે વહ જન્મિન॥ ૧૧.૩૬॥
૧૧.૩૭/૧તસ્ય ગેહે સમુ પન્નાે દેવાે ધ વ તિર તદા ।
૧૧.૩૭/૨કા શરા ે મહારાજઃ સવર્રાેગપ્રણાશનઃ॥ ૧૧.૩૭॥
૧૧.૩૮/૧આયવુદં ભરદ્વા ત્ પ્રા યેહ સ ભષ ક્ક્રયઃ ।
૧૧.૩૮/૨તમષ્ટધા પનુવ્યર્સ્ય શ યે યઃ પ્રત્યપાદયત્॥ ૧૧.૩૮॥
૧૧.૩૯/૧ધ વ તરે તુ તનયઃ કેતુમાન્ ઇ ત િવશ્રુતઃ ।
૧૧.૩૯/૨અથ કેતુમતઃ પતુ્રાે વીરાે ભીમરથઃ તઃ॥ ૧૧.૩૯॥
૧૧.૪૦/૧પતુ્રાે ભીમરથસ્યાિપ િદવાેદાસઃ પ્રજેશ્વરઃ ।
૧૧.૪૦/૨િદવાેદાસ તુ ધમાર્ત્મા વારાણસ્યિધપાેઽભવત્॥ ૧૧.૪૦॥
૧૧.૪૧/૧અેત મન્ન્ અેવ કાલે તુ પુર ં વારાણસી ં દ્વ ઃ ।
૧૧.૪૧/૨શૂ યાં િનવેશયામાસ ક્ષેમકાે નામ રાક્ષસઃ॥ ૧૧.૪૧॥
૧૧.૪૨/૧શપ્તા િહ સા મ તમતા િનકુ ભને મહાત્મના ।
૧૧.૪૨/૨શૂ યા વષર્સહસ્રં વૈ ભિવત્રી તુ ન સશંયઃ॥ ૧૧.૪૨॥
૧૧.૪૩/૧તસ્યાં િહ શપ્તમાત્રાયાં િદવાેદાસઃ પ્રજેશ્વરઃ ।
૧૧.૪૩/૨િવષયા તે પુર ં ર યાં ગાેમત્યાં સં યવેશયત્॥ ૧૧.૪૩॥
૧૧.૪૪/૧ભદ્રશ્રે યસ્ય પવૂ તુ પુર વારાણસી અભૂત્ ।
૧૧.૪૪/૨ભદ્રશ્રે યસ્ય પતુ્રાણાં શતમુત્તમધ વનામ્॥ ૧૧.૪૪॥
૧૧.૪૫/૧હ વા િનવેશયામાસ િદવાેદાસાે નરાિધપઃ ।
૧૧.૪૫/૨ભદ્રશ્રે યસ્ય તદ્ રાજં્ય હૃતં યને બલીયસા॥ ૧૧.૪૫॥
૧૧.૪૬/૧ભદ્રશ્રે યસ્ય પતુ્ર તુ દુદર્માે નામ િવશ્રુતઃ ।
૧૧.૪૬/૨િદવાેદાસને બાલે ત ઘ્ ણયા સ િવસ જતઃ॥ ૧૧.૪૬॥
૧૧.૪૭/૧હૈહયસ્ય તુ દાયાદ્યં હૃતવાન્ વૈ મહીપ તઃ ।
૧૧.૪૭/૨આજહ્ર ે િપ દાયાદ્યં િદવાેદાસહૃતં બલાત્॥ ૧૧.૪૭॥
૧૧.૪૮/૧ભદ્રશ્રે યસ્ય પતુ્રેણ દુદર્મને મહાત્મના ।
૧૧.૪૮/૨વૈરસ્યા તાે મહાભાગાઃ કૃતશ્ચાત્મીયતજેસા॥ ૧૧.૪૮॥
૧૧.૪૯/૧િદવાેદાસાદ્ દષૃદ્વત્યાં વીરાે જજ્ઞે પ્રતદર્નઃ ।
૧૧.૪૯/૨તને બાલને પતુ્રેણ પ્રહૃતં તુ પનુબર્લમ્॥ ૧૧.૪૯॥
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૧૧.૫૦/૧પ્રતદર્નસ્ય પતુ્રાૈ દ્વાૈ વ સભગા સિુવશ્રુતાૈ ।
૧૧.૫૦/૨વ સપુત્રાે હ્યલકર્ તુ સનં ત તસ્ય ચાત્મજઃ॥ ૧૧.૫૦॥
૧૧.૫૧/૧અલકર્ તસ્ય પતુ્ર તુ બ્રહ્મ યઃ સત્યસગંરઃ ।
૧૧.૫૧/૨અલક પ્ર ત રાજ ષ શ્લાેકાે ગીતઃ પુરાતનૈઃ॥ ૧૧.૫૧॥
૧૧.૫૨/૧ષ ષ્ટવર્ષર્સહસ્રા ણ ષ ષ્ટવર્ષર્શતાિન ચ ।
૧૧.૫૨/૨યવુા પેણ સ પન્નઃ પ્રાગ્ આસીચ્ચ કુલાેદ્વહઃ॥ ૧૧.૫૨॥
૧૧.૫૩/૧લાપેામુદ્રાપ્રસાદેન પરમાયુરવાપ્તવાન્ ।
૧૧.૫૩/૨તસ્યાસીત્ સમુહદ્ રાજં્ય પયાવૈનશા લનઃ॥ ૧૧.૫૩॥
૧૧.૫૪/૧શાપસ્યા તે મહાબાહુહર્ વા ક્ષેમકરાક્ષસમ્ ।
૧૧.૫૪/૨ર યાં િનવેશયામાસ પુર ં વારાણસી ં પનુઃ॥ ૧૧.૫૪॥
૧૧.૫૫/૧સનંતેરિપ દાયાદઃ સનુીથાે નામ ધા મકઃ ।
૧૧.૫૫/૨સનુીથસ્ય તુ દાયાદઃ ક્ષેમાે નામ મહાયશાઃ॥ ૧૧.૫૫॥
૧૧.૫૬/૧ક્ષેમસ્ય કેતુમાન્ પતુ્રઃ સકેુતુ તસ્ય ચાત્મજઃ ।
૧૧.૫૬/૨સકેુતાે તનયશ્ચાિપ ધમર્કેતુિર ત તઃ॥ ૧૧.૫૬॥
૧૧.૫૭/૧ધમર્કેતાે તુ દાયાદઃ સત્યકેતુમર્હારથઃ ।
૧૧.૫૭/૨સત્યકેતુસતુશ્ચાિપ િવભનુાર્મ પ્રજેશ્વરઃ॥ ૧૧.૫૭॥
૧૧.૫૮/૧આનતર્ તુ િવભાેઃ પતુ્રઃ સકુુમારશ્ચ ત સતુઃ ।
૧૧.૫૮/૨સકુુમારસ્ય પતુ્ર તુ ષ્ટકેતુઃ સધુા મકઃ॥ ૧૧.૫૮॥
૧૧.૫૯/૧ ષ્ટકેતાે તુ દાયાદાે વે હાતે્રઃ પ્રજેશ્વરઃ ।
૧૧.૫૯/૨વે હાતે્રસતુશ્ચાિપ ભાગા નામ પ્રજેશ્વરઃ॥ ૧૧.૫૯॥
૧૧.૬૦/૧વ સસ્ય વ સભૂ મ તુ ભાગર્ભૂ મ તુ ભાગર્જઃ ।
૧૧.૬૦/૨અેતે વઙ્ ગરસઃ પતુ્રા તા વંશઽેથ ભાગર્વ॥ ૧૧.૬૦॥
૧૧.૬૧/૧બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાસ્ત્રયઃ પતુ્રાઃ સહસ્રશઃ ।
૧૧.૬૧/૨ઇત્યેતે કા યપાઃ પ્રાેક્તા નહુષસ્ય િનબાેધત॥ ૧૧.૬૧॥
૧૨.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । ઉ પન્નાઃ િપ ક યાયાં િવર યાં મહાજૈસઃ ।
૧૨.૧/૨નહુષસ્ય તુ દાયાદાઃ ષડ્ ઇ દ્રાપેમતજેસઃ॥ ૧૨.૧॥
૧૨.૨/૧ય તયર્યા તઃ સયંા તર્।
૧૨.૨/૨આયા તઃ પાશ્વર્કાેઽભવત્ ।
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૧૨.૨/૩ય તજ્યષ્ઠ તુ તષેાં વૈ યયા ત તુ તતઃ પરમ્॥ ૧૨.૨॥
૧૨.૩/૧કકુ સ્થક યાં ગાં નામ લેભે પરમધા મકઃ ।
૧૨.૩/૨ય ત તુ માેક્ષમાસ્થાય બ્રહ્મભૂતાેઽભવન્ મુિનઃ॥ ૧૨.૩॥
૧૨.૪/૧તષેાં યયા તઃ પ ચાનાં િવ જત્ય વસધુા મમામ્ ।
૧૨.૪/૨દેવયાનીમુશનસઃ સતુાં ભાયાર્મવાપ સઃ॥ ૧૨.૪॥
૧૨.૫/૧શ મષ્ઠામાસરુ ં ચવૈ તનયાં ષપવર્ણઃ ।
૧૨.૫/૨યદંુ ચ તવુર્સું ચવૈ દેવયાની વ્ય યત॥ ૧૨.૫॥
૧૨.૬/૧દુ્રહં્ય ચાનું ચ પુ ં ચ શ મષ્ઠા વાષર્પવર્ણી ।
૧૨.૬/૨ત મૈ શક્રાે દદાૈ પ્રીતાે રથં પરમભા વરમ્॥ ૧૨.૬॥
૧૨.૭/૧અઙ્ગદં કા ચનં િદવં્ય િદવ્યૈઃ પરમવા જ ભઃ ।
૧૨.૭/૨યુક્તં મનાજેવૈઃ શભુ્રૈયન કાય સમુદ્વહન્॥ ૧૨.૭॥
૧૨.૮/૧સ તને રથમખુ્યને ષડ્રાત્રેણાજયન્ મહીમ્ ।
૧૨.૮/૨યયા તયુર્િધ દુધર્ષર્ તથા દેવાન્ સદાનવાન્॥ ૧૨.૮॥
૧૨.૯/૧સરથઃ કાૈરવાણાં તુ સવષામભવત્ તદા ।
૧૨.૯/૨સવંતર્વસનુા તુ કાૈરવા જનમજેયાત્॥ ૧૨.૯॥
૧૨.૧૦/૧કુરાેઃ પતુ્રસ્ય રાજે દ્ર+ ।રાજ્ઞઃ પાર ક્ષતસ્ય હ ।
૧૨.૧૦/૨જગામ સ રથાે નાશં શાપાદ્ ગગર્સ્ય ધીમતઃ॥ ૧૨.૧૦॥
૧૨.૧૧/૧ગગર્સ્ય િહ સતંુ બાલં સ રા જનમજેયઃ ।
૧૨.૧૧/૨કાલને િહસયામાસ બ્રહ્મહત્યામવાપ સઃ॥ ૧૨.૧૧॥
૧૨.૧૨/૧સ લાેહગ ધી રાજ ષઃ પિરધાવન્ન્ ઇત તતઃ ।
૧૨.૧૨/૨પાૈર નપદૈ ત્યક્તાે ન લેભે શમર્ કિહ ચત્॥ ૧૨.૧૨॥
૧૨.૧૩/૧તતઃ સ દુઃખસતંપ્તાે નાલભત્ સિંવદં ક્વ ચત્ ।
૧૨.૧૩/૨િવપ્રે દં્ર શાનૈકં રા શરણં પ્રત્યપદ્યત॥ ૧૨.૧૩॥
૧૨.૧૪/૧યાજયામાસ ચ જ્ઞાની શાનૈકાે જનમજેયમ્ ।
૧૨.૧૪/૨અશ્વમેધને રા નં પાવનાથ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૨.૧૪॥
૧૨.૧૫/૧સ લાેહગ ધાે વ્યનશત્ તસ્યાવ થમેત્ય ચ ।
૧૨.૧૫/૨સ ચ િદવ્યરથાે રાજ્ઞાે વશશ્ચેિદપતે તદા॥ ૧૨.૧૫॥
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૧૨.૧૬/૧દત્તઃ શકે્રણ તુષ્ટેન લેભે ત માદ્ હદ્રથઃ ।
૧૨.૧૬/૨ હદ્રથાત્ ક્રમેણવૈ ગતાે બાહર્દ્રથં પમ્॥ ૧૨.૧૬॥
૧૨.૧૭/૧તતાે હ વા જરાસધંં ભીમ તં રથમુત્તમમ્ ।
૧૨.૧૭/૨પ્રદદાૈ વાસદેુવાય પ્રીત્યા કાૈરવન દનઃ॥ ૧૨.૧૭॥
૧૨.૧૮/૧સપ્તદ્વ પાં યયા ત તુ જ વા વી ં સસાગરામ્ ।
૧૨.૧૮/૨િવભજ્ય પ ચધા રાજં્ય પતુ્રાણાં નાહુષ તદા॥ ૧૨.૧૮॥
૧૨.૧૯/૧યયા તિદ શ પવૂર્સ્યાં યદંુ જ્યેષં્ઠ યયાજેયત્ ।
૧૨.૧૯/૨મ યે પુ ં ચ રા નમ ય ષ ચત્ સ નાહુષઃ॥ ૧૨.૧૯॥
૧૨.૨૦/૧િદ શ દ ક્ષણપવૂર્સ્યાં તવુર્સું મ તમાન્ પઃ ।
૧૨.૨૦/૨તૈિરયં થવી સવાર્ સપ્તદ્વ પા સપત્તના॥ ૧૨.૨૦॥
૧૨.૨૧/૧યથાપ્રદેશમદ્યાિપ ધમણ પ્ર તપાલ્યતે ।
૧૨.૨૧/૨પ્ર તષેાં પુર તાત્ તુ વક્ષ્યા મ મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૨.૨૧॥
૧૨.૨૨/૧ધનુ યર્સ્ય ષ કાંશ્ચ પ ચ ભઃ પુ ષષર્ભૈઃ ।
૧૨.૨૨/૨જરાવાન્ અભવદ્ રા ભારમાવે ય બ ધષુુ॥ ૧૨.૨૨॥
૧૨.૨૩/૧િન ક્ષપ્તશસ્ત્રઃ થવી ં ચચાર થવીપ તઃ ।
૧૨.૨૩/૨પ્રી તમાન્ અભવદ્ રા યયા તરપરા જતઃ॥ ૧૨.૨૩॥
૧૨.૨૪/૧અેવં િવભજ્ય થવી ં યયા તયર્દુમબ્રવીત્ ।
૧૨.૨૪/૨જરાં મે પ્ર તગ્ હ્ણ વ પતુ્ર કૃત્યા તરેણ વૈ॥ ૧૨.૨૪॥
૧૨.૨૫/૧ત ણ તવ પેણ ચરેયં થવી મમામ્ ।
૧૨.૨૫/૨જરાં વિય સમાધાય તં યદુઃ પ્રત્યુવાચ હ॥ ૧૨.૨૫॥
૧૨.૨૬/૧યદુ વાચ । અિનિદષ્ટા મયા ભક્ષા બ્રાહ્મણસ્ય પ્ર તશ્રુતા ।
૧૨.૨૬/૨અનપાકૃત્ય તાં રાજન્ ન ગ્રહી યા મ તે જરામ્॥ ૧૨.૨૬॥
૧૨.૨૭/૧જરાયાં બહવાે દાષેાઃ પાનભાજેનકાિરતાઃ ।
૧૨.૨૭/૨ત મા જરાં ન તે રાજન્ ગ્રહીતુમહમુ સહે॥ ૧૨.૨૭॥
૧૨.૨૮/૧સ ત તે બહવઃ પતુ્રા મત્તઃ પ્રયતરા પ ।
૧૨.૨૮/૨પ્ર તગ્રહીતું ધમર્જ્ઞ પતુ્રમ યં ણી વ વૈ॥ ૧૨.૨૮॥
૧૨.૨૯/૧સ અેવમુક્તાે યદુના રા કાપેસમ વતઃ ।
૧૨.૨૯/૨ઉવાચ વદતાં શ્રેષ્ઠાે યયા તગર્હર્યન્ સતુમ્॥ ૧૨.૨૯॥
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૧૨.૩૦/૧યયા ત વાચ । ક આશ્રમ તવા યાેઽ ત કાે વા ધમા િવધીયતે ।
૧૨.૩૦/૨મામનાદતૃ્ય દુબુર્દ્ધે યદ્ અહં તવ દે શકઃ॥ ૧૨.૩૦॥
૧૨.૩૧/૧અેવમુ વા યદંુ િવપ્રાઃ શશાપનંૈ સ મ યુમાન્ ।
૧૨.૩૧/૨અરાજ્યા તે પ્ર મૂઢ ભિવત્રી ત ન સશંયઃ॥ ૧૨.૩૧॥
૧૨.૩૨/૧દુ્રહં્ય ચ તવુર્સું ચવૈા યનું ચ દ્વજસત્તમાઃ ।
૧૨.૩૨/૨અેવમવેાબ્રવીદ્ રા પ્રત્યાખ્યાતશ્ચ તૈરિપ॥ ૧૨.૩૨॥
૧૨.૩૩/૧શશાપ તાન્ અ તકુ્રદ્ધાે યયા તરપરા જતઃ ।
૧૨.૩૩/૨યથાવત્ ક થતં સવ મયાસ્ય દ્વજસત્તમાઃ॥ ૧૨.૩૩॥
૧૨.૩૪/૧અેવં શ વા સતુાન્ સવાશ્ચતુરઃ પુ પવૂર્ ન્ ।
૧૨.૩૪/૨તદ્ અેવ વચનં રા પુ મ યાહ ભાે દ્વ ઃ॥ ૧૨.૩૪॥
૧૨.૩૫/૧ત ણ તવ પેણ ચરેયં થવી મમામ્ ।
૧૨.૩૫/૨જરાં વિય સમાધાય વં પુરાે યિદ મ યસે॥ ૧૨.૩૫॥
૧૨.૩૬/૧સ જરાં પ્ર તજગ્રાહ િપતુઃ પુ ઃ પ્રતાપવાન્ ।
૧૨.૩૬/૨યયા તરિપ પેણ પુરાેઃ પયર્ચરન્ મહીમ્॥ ૧૨.૩૬॥
૧૨.૩૭/૧સ માગર્માણઃ કામાનામ તં પ તસત્તમઃ ।
૧૨.૩૭/૨િવશ્વાચ્યા સિહતાે રેમે વને ચતૈ્રરથે પ્રભુઃ॥ ૧૨.૩૭॥
૧૨.૩૮/૧યદા ચ પ્તઃ કામષેુ ભાેગષેુ ચ નરાિધપઃ ।
૧૨.૩૮/૨તદા પુરાેઃ સકાશાદ્ વૈ વાં જરાં પ્રત્યપદ્યત॥ ૧૨.૩૮॥
૧૨.૩૯/૧યત્ર ગાથા મુિનશ્રેષ્ઠા ગીતાઃ િકલ યયા તના ।
૧૨.૩૯/૨યા ભઃ પ્રત્યાહરેત્ કામાન્ સવર્શાેઽઙ્ગાિન કૂમર્વત્॥ ૧૨.૩૯॥
૧૨.૪૦/૧ન તુ કામઃ કામાનામપુભાેગને શા ય ત ।
૧૨.૪૦/૨હિવષા કૃ ણવત્મવ ભૂય અેવા ભવધર્તે॥ ૧૨.૪૦॥
૧૨.૪૧/૧યત્ થવ્યાં વ્રીિહયવં િહર યં પશવઃ સ્ત્રયઃ ।
૧૨.૪૧/૨નાલમેકસ્ય તત્ સવર્ મ ત કૃ વા ન મુહ્ય ત॥ ૧૨.૪૧॥
૧૨.૪૨/૧યદા ભાવં ન કુ તે સવર્ભૂતષેુ પાપકમ્ ।
૧૨.૪૨/૨કમર્ણા મનસા વાચા બ્રહ્મ સ પદ્યતે તદા॥ ૧૨.૪૨॥
૧૨.૪૩/૧યદા તે યાે ન બભે ત યદા ચા માન્ ન બ ય ત ।
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૧૨.૪૩/૨યદા નેચ્છ ત ન દ્વે ષ્ટ બ્રહ્મ સ પદ્યતે તદા॥ ૧૨.૪૩॥
૧૨.૪૪/૧યા દુ ત્ય દુમર્ ત ભયાર્ ન યર્ ત યર્તઃ ।
૧૨.૪૪/૨યાેઽસાૈ પ્રાણા તકાે રાેગ તાં ણાં ત્યજતઃ સખુમ્॥ ૧૨.૪૪॥
૧૨.૪૫/૧ યર્ ત યર્તઃ કેશા દ તા યર્ ત યર્તઃ ।
૧૨.૪૫/૨ધનાશા િવતાશા ચ યર્તાેઽિપ ન યર્ ત॥ ૧૨.૪૫॥
૧૨.૪૬/૧યચ્ચ કામસખંુ લાેકે યચ્ચ િદવ્યં મહત્ સખુમ્ ।
૧૨.૪૬/૨ ણાક્ષયસખુસ્યૈતે નાહર્ ત ષાેડશી ં કલામ્॥ ૧૨.૪૬॥
૧૨.૪૭/૧અેવમુ વા સ રાજ ષઃ સદારઃ પ્રાિવશદ્ વનમ્ ।
૧૨.૪૭/૨કાલને મહતા ચાયં ચચાર િવપુલં તપઃ॥ ૧૨.૪૭॥
૧૨.૪૮/૧ ગુતુઙ્ગે ગ ત પ્રાપ તપસાેઽ તે મહાયશાઃ ।
૧૨.૪૮/૨અનશ્નન્ દેહમુ જ્ય સદારઃ વગર્માપ્તવાન્॥ ૧૨.૪૮॥
૧૨.૪૯/૧તસ્ય વંશે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પ ચ રાજ ષસત્તમાઃ ।
૧૨.૪૯/૨યવૈ્યાર્પ્તા થવી સવાર્ સયૂર્સ્યવે ગભ ત ભઃ॥ ૧૨.૪૯॥
૧૨.૫૦/૧યદાે તુ વંશં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ વં રાજસ કૃતમ્ ।
૧૨.૫૦/૨યત્ર નારાયણાે જજ્ઞે હિર ર્ ણકુલાેદ્વહઃ॥ ૧૨.૫૦॥
૧૨.૫૧/૧સસુ્થઃ પ્ર વાન્ આયુ માન્ ક તમાંશ્ચ ભવને્ નરઃ ।
૧૨.૫૧/૨યયા તચિરતં િનત્ય મદં શ ◌ૃ વન્ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૨.૫૧॥
૧૩.૧/૧બ્રાહ્મણા ઊચુઃ । પુરાવેશં વયં સતૂ શ્રાેતુ મચ્છામ ત વતઃ ।
૧૩.૧/૨દુ્રહ્યસ્યાનાેયર્દાેશ્ચવૈ તવુર્સાેશ્ચ થક્ થક્॥ ૧૩.૧॥
૧૩.૨/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પુરાવેશં મહાત્મનઃ ।
૧૩.૨/૨િવ તરેણાનપૂુવ્યાર્ ચ પ્રથમં વદતાે મમ॥ ૧૩.૨॥
૧૩.૩/૧પુરાેઃ પતુ્રઃ સવુીરાેઽભનૂ્ મનસ્યુ તસ્ય ચાત્મજઃ ।
૧૩.૩/૨રા ચાભયદાે નામ મનસ્યાેરભવત્ સતુઃ॥ ૧૩.૩॥
૧૩.૪/૧તથવૈાભયદસ્યાસીત્ સધુ વા નામ પા થવઃ ।
૧૩.૪/૨સધુ વનઃ સબુાહુશ્ચ રાૈદ્રાશ્વ તસ્ય ચાત્મજઃ॥ ૧૩.૪॥
૧૩.૫/૧રાૈદ્રાશ્વસ્ય દશાણયુઃ કૃકણેયુ તથવૈ ચ ।
૧૩.૫/૨કક્ષેયુસ્થ ડલેયુશ્ચ સન્નતેયુ તથવૈ ચ॥ ૧૩.૫॥
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૧૩.૬/૧ઋચેયુશ્ચ જલેયુશ્ચ સ્થલેયુશ્ચ મહાબલઃ ।
૧૩.૬/૨ધનેયુશ્ચ વનેયુશ્ચ પતુ્રકાશ્ચ દશ સ્ત્રયઃ॥ ૧૩.૬॥
૧૩.૭/૧ભદ્રા શદૂ્રા ચ મદ્રા ચ શલદા મલદા તથા ।
૧૩.૭/૨ખલદા ચ તતાે િવપ્રા નલદા સરુસાિપ ચ॥ ૧૩.૭॥
૧૩.૮/૧તથા ગાેચપલા ચ સ્ત્રી+ ।રત્નકૂટા ચ તા દશ ।
૧૩.૮/૨ઋ ષ ર્તાેઽિત્રવંશે ચ તાસાં ભતાર્ પ્રભાકરઃ॥ ૧૩.૮॥
૧૩.૯/૧ભદ્રાયાં જનયામાસ સતંુ સાેમં યશ વનમ્ ।
૧૩.૯/૨ વભાર્નનુા હતે સયૂ પતમાને િદવાે મહીમ્॥ ૧૩.૯॥
૧૩.૧૦/૧તમાે ભભૂતે લાેકે ચ પ્રભા યને પ્રવ તતા ।
૧૩.૧૦/૨ વ ત તેઽિ વ ત ચાે વા વૈ પતમાનાે િદવાકરઃ॥ ૧૩.૧૦॥
૧૩.૧૧/૧વચનાત્ તસ્ય િવપ્રષનર્ પપાત િદવાે મહીમ્ ।
૧૩.૧૧/૨અિત્રશ્રેષ્ઠાિન ગાતે્રા ણ યશ્ચકાર મહાતપાઃ॥ ૧૩.૧૧॥
૧૩.૧૨/૧યજ્ઞે વત્રેબર્લં ચવૈ દેવૈયર્સ્ય પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
૧૩.૧૨/૨સ તાસુ જનયામાસ પુિત્રકા વાત્મકામ ન્॥ ૧૩.૧૨॥
૧૩.૧૩/૧દશ પતુ્રાન્ મહાસ વાં તપસ્યુગ્રે રતાં તથા ।
૧૩.૧૩/૨તે તુ ગાતે્રકરા િવપ્રા ઋષયાે વેદપારગાઃ॥ ૧૩.૧૩॥
૧૩.૧૪/૧ વ ત્યાત્રેયા ઇ ત ખ્યાતાઃ િકચ િત્રધનવ જતાઃ ।
૧૩.૧૪/૨કક્ષેયાે તનયા વાસસં્ત્રય અેવ મહારથાઃ॥ ૧૩.૧૪॥
૧૩.૧૫/૧સભાનરશ્ચા ષશ્ચ પરમ યુ તથવૈ ચ ।
૧૩.૧૫/૨સભાનરસ્ય પતુ્ર તુ િવદ્વાન્ કાલાનલાે પઃ॥ ૧૩.૧૫॥
૧૩.૧૬/૧કાલાનલસ્ય ધમર્જ્ઞઃ જયાે નામ વૈ સતુઃ ।
૧૩.૧૬/૨ જયસ્યાભવત્ પતુ્રાે વીરાે રા પુરંજયઃ॥ ૧૩.૧૬॥
૧૩.૧૭/૧જનમજેયાે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પુરંજયસતુાેઽભવત્ ।
૧૩.૧૭/૨જનમજેયસ્ય રાજષમર્હાશાલાેઽભવત્ સતુઃ॥ ૧૩.૧૭॥
૧૩.૧૮/૧દેવષેુ સ પિરજ્ઞાતઃ પ્ર ત ષ્ઠતયશા ભુિવ ।
૧૩.૧૮/૨મહામના નામ સતુાે મહાશાલસ્ય િવશ્રુતઃ॥ ૧૩.૧૮॥
૧૩.૧૯/૧જજ્ઞે વીરઃ સરુગણૈઃ પૂ જતઃ સમુહામનાઃ ।
૧૩.૧૯/૨મહામના તુ પતુ્રાૈ દ્વાૈ જનયામાસ ભાે દ્વ ઃ॥ ૧૩.૧૯॥
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૧૩.૨૦/૧ઉશીનરં ચ ધમર્જં્ઞ ત ત ં ચ મહાબલમ્ ।
૧૩.૨૦/૨ઉશીનરસ્ય પ ય તુ પ ચ રાજ ષવંશ ઃ॥ ૧૩.૨૦॥
૧૩.૨૧/૧ ગા કૃ મનર્વા દવાર્ પ ચમી ચ દષૃદ્વતી ।
૧૩.૨૧/૨ઉશીનરસ્ય પતુ્રા તુ પ ચ તાસુ કુલાેદ્વહાઃ॥ ૧૩.૨૧॥
૧૩.૨૨/૧તપસા ચવૈ મહતા તા દ્ધસ્ય ચાત્મ ઃ ।
૧૩.૨૨/૨ ગાયા તુ ગઃ પતુ્રઃ કૃ યાં કૃ મર યત॥ ૧૩.૨૨॥
૧૩.૨૩/૧નવાયા તુ નવઃ પતુ્રાે દવાર્યાઃ સવુ્રતાેઽભવત્ ।
૧૩.૨૩/૨દષૃદ્વત્યા તુ સજંજ્ઞે શ બરાૈશીનરાે પઃ॥ ૧૩.૨૩॥
૧૩.૨૪/૧ શબે તુ શબયાે િવપ્રા યાૈધેયા તુ ગસ્ય હ ।
૧૩.૨૪/૨નવસ્ય નવરાષ્ટ્રં તુ કૃમે તુ કૃ મલા પુર ॥ ૧૩.૨૪॥
૧૩.૨૫/૧સવુ્રતસ્ય તથા બષ્ઠાઃ શ બપતુ્રાન્ િનબાેધત ।
૧૩.૨૫/૨ શબે તુ શબયઃ પતુ્રાશ્ચ વારાે લાેકિવશ્રુતાઃ॥ ૧૩.૨૫॥
૧૩.૨૬/૧ ષદભર્ઃ સવુીરશ્ચ કેકયાે મદ્રક તથા ।
૧૩.૨૬/૨તષેાં જનપદાઃ સ્ફ તા કેકયા મદ્રકા તથા॥ ૧૩.૨૬॥
૧૩.૨૭/૧ ષદભાર્ઃ સવુીરાશ્ચ ત તક્ષાે તુ પ્ર િ વમાઃ ।
૧૩.૨૭/૨ ત ત રભવદ્ રા પવૂર્સ્યાં િદ શ ભાે દ્વ ઃ॥ ૧૩.૨૭॥
૧૩.૨૮/૧ઉષદ્રથાે મહાવીયર્ઃ ફેન તસ્ય સતુાેઽભવત્ ।
૧૩.૨૮/૨ફેનસ્ય સતુપા જજ્ઞે તતઃ સતુપસાે બ લઃ॥ ૧૩.૨૮॥
૧૩.૨૯/૧ તાે માનષુયાનેાૈ તુ સ રા કા ચનષેુિધઃ ।
૧૩.૨૯/૨મહાયાેગી સ તુ બ લબર્ભવૂ પ તઃ પુરા॥ ૧૩.૨૯॥
૧૩.૩૦/૧પતુ્રાન્ ઉ પાદયામાસ પ ચ વંશકરાન્ ભુિવ ।
૧૩.૩૦/૨અઙ્ગઃ પ્રથમતાે જજ્ઞે વઙ્ગઃ સહુ્મ તથવૈ ચ॥ ૧૩.૩૦॥
૧૩.૩૧/૧પુ ડ્ર ઃ ક લઙ્ગશ્ચ તથા બાલેયં ક્ષત્રમુચ્યતે ।
૧૩.૩૧/૨બાલેયા બ્રાહ્મણાશ્ચવૈ તસ્ય વંશકરા ભુિવ॥ ૧૩.૩૧॥
૧૩.૩૨/૧બલેશ્ચ બ્રહ્મણા દત્તાે વરઃ પ્રીતને ભાે દ્વ ઃ ।
૧૩.૩૨/૨મહાયાે ગ વમાયુશ્ચ ક પસ્ય પિરમાણતઃ॥ ૧૩.૩૨॥
૧૩.૩૩/૧બલે ચાપ્ર તમ વં વૈ ધમર્ત વાથર્દશર્નમ્ ।
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૧૩.૩૩/૨સગં્રામે ચા યજેય વં ધમ ચવૈ પ્રધાનતામ્॥ ૧૩.૩૩॥
૧૩.૩૪/૧ત્રૈલાેક્યદશર્નં ચાિપ પ્રાધા યં પ્રસવે તથા ।
૧૩.૩૪/૨ચતુરાે િનયતાન્ વણા વં ચ સ્થાપિયતે ત ચ॥ ૧૩.૩૪॥
૧૩.૩૫/૧ઇત્યુક્તાે િવભનુા રા બ લઃ શા ત પરાં યયાૈ ।
૧૩.૩૫/૨કાલને મહતા િવપ્રાઃ વં ચ સ્થાનમપુાગમત્॥ ૧૩.૩૫॥
૧૩.૩૬/૧તષેાં જનપદાઃ પ ચ અઙ્ગા વઙ્ગાઃ સસહુ્મકાઃ ।
૧૩.૩૬/૨ક લઙ્ગાઃ પુ ડ્રકાશ્ચવૈ પ્ર વઙ્ગસ્ય સા પ્રતમ્॥ ૧૩.૩૬॥
૧૩.૩૭/૧અઙ્ગપતુ્રાે મહાન્ આસીદ્ રાજે દ્રાે દિધવાહનઃ ।
૧૩.૩૭/૨દિધવાહનપતુ્ર તુ રા િદિવરથાેઽભવત્॥ ૧૩.૩૭॥
૧૩.૩૮/૧પતુ્રાે િદિવરથસ્યાસીચ્છક્રતુલ્યપરાક્રમઃ ।
૧૩.૩૮/૨િવદ્વાન્ ધમર્રથાે નામ તસ્ય ચત્રરથઃ સતુઃ॥ ૧૩.૩૮॥
૧૩.૩૯/૧તને ધમર્રથનેાથ તદા કાલ જરે ગરાૈ ।
૧૩.૩૯/૨યજતા સહ શકે્રણ સાેમઃ પીતાે મહાત્મના॥ ૧૩.૩૯॥
૧૩.૪૦/૧અથ ચત્રરથસ્યાિપ પતુ્રાે દશરથાેઽભવત્ ।
૧૩.૪૦/૨લાેમપાદ ઇ ત ખ્યાતાે યસ્ય શા તા સતુાભવત્॥ ૧૩.૪૦॥
૧૩.૪૧/૧તસ્ય દાશર થવ રશ્ચતુરઙ્ગાે મહાયશાઃ ।
૧૩.૪૧/૨ઋ યશ ◌ૃઙ્ગપ્રસાદેન જજ્ઞે વંશિવવધર્નઃ॥ ૧૩.૪૧॥
૧૩.૪૨/૧ચતુરઙ્ગસ્ય પતુ્ર તુ થુલાક્ષ ઇ ત તઃ ।
૧૩.૪૨/૨ થુલાક્ષસતુાે રા ચ પાે નામ મહાયશાઃ॥ ૧૩.૪૨॥
૧૩.૪૩/૧ચ પસ્ય તુ પુર ચ પા યા મા લ યભવત્ પુરા ।
૧૩.૪૩/૨પૂણર્ભદ્રપ્રસાદેન હયર્ઙ્ગાેઽસ્ય સતુાેઽભવત્॥ ૧૩.૪૩॥
૧૩.૪૪/૧તતાે વૈભા ડિક તસ્ય વારણં શક્રવારણમ્ ।
૧૩.૪૪/૨અવતારયામાસ મહી ં મ ત્રવૈાર્હનમુત્તમમ્॥ ૧૩.૪૪॥
૧૩.૪૫/૧હયર્ઙ્ગસ્ય સતુ તત્ર રા ભદ્રરથઃ તઃ ।
૧૩.૪૫/૨પતુ્રાે ભદ્રરથસ્યાસીદ્ હ કમાર્ પ્રજેશ્વરઃ॥ ૧૩.૪૫॥
૧૩.૪૬/૧ હદ્દભર્ઃ સતુ તસ્ય ય મા જજ્ઞે હન્મનાઃ ।
૧૩.૪૬/૨ હન્મના તુ રાજે દ્રાે જનયામાસ વૈ સતુમ્॥ ૧૩.૪૬॥
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૧૩.૪૭/૧ના ા જયદ્રથં નામ ય માદ્ દૃઢરથાે પઃ ।
૧૩.૪૭/૨આસીદ્ દૃઢરથસ્યાિપ િવશ્વ જ જનમજેયી॥ ૧૩.૪૭॥
૧૩.૪૮/૧દાયાદ તસ્ય વૈકણા િવકણર્ તસ્ય ચાત્મજઃ ।
૧૩.૪૮/૨તસ્ય પતુ્રશતં વાસીદ્ અઙ્ગાનાં કુલવધર્નમ્॥ ૧૩.૪૮॥
૧૩.૪૯/૧અેતેઽઙ્ગવંશ ઃ સવ રા નઃ ક તતા મયા ।
૧૩.૪૯/૨સત્યવ્રતા મહાત્માનઃ પ્ર વ તાે મહારથાઃ॥ ૧૩.૪૯॥
૧૩.૫૦/૧ઋચેયાે તુ મુિનશ્રેષ્ઠા રાૈદ્રાશ્વતનયસ્ય વૈ ।
૧૩.૫૦/૨શ ◌ૃ વં સ પ્રવક્ષ્યા મ વંશં રાજ્ઞ તુ ભાે દ્વ ઃ॥ ૧૩.૫૦॥
૧૩.૫૧/૧ઋચેયાે તનયાે રા મ તનારાે મહીપ તઃ ।
૧૩.૫૧/૨મ તનારસતુા વાસસં્ત્રયઃ પરમધા મકાઃ॥ ૧૩.૫૧॥
૧૩.૫૨/૧વસરુાેધઃ પ્ર તરથઃ સબુાહુશ્ચવૈ ધા મકઃ ।
૧૩.૫૨/૨સવ વેદિવદશ્ચવૈ બ્રહ્મ યાઃ સત્યવાિદનઃ॥ ૧૩.૫૨॥
૧૩.૫૩/૧ઇલા નામ તુ યસ્યાસીત્ ક યા વૈ મુિનસત્તમાઃ ।
૧૩.૫૩/૨બ્રહ્મવાિદ યિધસ્ત્રી સા તંસુ તામ યગચ્છત॥ ૧૩.૫૩॥
૧૩.૫૪/૧તંસાેઃ સતુાેઽથ રાજ ષધર્મર્નતે્રઃ પ્રતાપવાન્ ।
૧૩.૫૪/૨બ્રહ્મવાદ પરાક્રા ત તસ્ય ભાયાપદાનવી॥ ૧૩.૫૪॥
૧૩.૫૫/૧ઉપદાનવી તતઃ પતુ્રાંશ્ચતુરાેઽજનયચ્છુબાન્ ।
૧૩.૫૫/૨દુ ય તમથ સુ મ તં પ્રવીરમનઘં તથા॥ ૧૩.૫૫॥
૧૩.૫૬/૧દુ ય તસ્ય તુ દાયાદાે ભરતાે નામ વીયર્વાન્ ।
૧૩.૫૬/૨સ સવર્દમનાે નામ નાગાયુતબલાે મહાન્॥ ૧૩.૫૬॥
૧૩.૫૭/૧ચક્રવત સતુાે જજ્ઞે દુ ય તસ્ય મહાત્મનઃ ।
૧૩.૫૭/૨શકુ તલાયાં ભરતાે યસ્ય ના ા તુ ભારતાઃ॥ ૧૩.૫૭॥
૧૩.૫૮/૧ભરતસ્ય િવનષ્ટેષુ તનયષેુ મહીપતેઃ ।
૧૩.૫૮/૨મા ણાં તુ પ્રકાપેેણ મયા તત્ ક થતં પુરા॥ ૧૩.૫૮॥
૧૩.૫૯/૧ હ પતેરઙ્ ગરસઃ પતુ્રાે િવપ્રાે મહામુિનઃ ।
૧૩.૫૯/૨અયાજયદ્ ભરદ્વા ે મહદ્ ભઃ ક્રતુ ભિવભુઃ॥ ૧૩.૫૯॥
૧૩.૬૦/૧પવૂ તુ િવતથે તસ્ય કૃતે વૈ પતુ્રજન્મિન ।
૧૩.૬૦/૨તતાેઽથ િવતથાે નામ ભરદ્વા ત્ સતુાેઽભવત્॥ ૧૩.૬૦॥
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૧૩.૬૧/૧તતાેઽથ િવતથે તે ભરત તુ િદવં યયાૈ ।
૧૩.૬૧/૨િવતથં ચા ભ ષચ્યાથ ભરદ્વા ે વનં યયાૈ॥ ૧૩.૬૧॥
૧૩.૬૨/૧સ ચાિપ િવતથઃ પતુ્રાઞ્ જનયામાસ પ ચ વૈ ।
૧૩.૬૨/૨સહુાતે્રં ચ સહુાેતારં ગયં ગગ તથવૈ ચ॥ ૧૩.૬૨॥
૧૩.૬૩/૧કિપલં ચ મહાત્માનં સહુાતે્રસ્ય સતુદ્વયમ્ ।
૧૩.૬૩/૨કા શકં ચ મહાસત્યં તથા ગ્ સમ ત પમ્॥ ૧૩.૬૩॥
૧૩.૬૪/૧તથા ગ્ સમતેઃ પતુ્રા બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા િવશઃ ।
૧૩.૬૪/૨કા શકસ્ય તુ કાશયેઃ પતુ્રાે દ ઘર્તપા તથા॥ ૧૩.૬૪॥
૧૩.૬૫/૧બભવૂ દ ઘર્તપસાે િવદ્વાન્ ધ વ તિરઃ સતુઃ ।
૧૩.૬૫/૨ધ વ તરે તુ તનયઃ કેતુમાન્ ઇ ત િવશ્રુતઃ॥ ૧૩.૬૫॥
૧૩.૬૬/૧તથા કેતુમતઃ પતુ્રાે િવદ્વાન્ ભીમરથઃ તઃ ।
૧૩.૬૬/૨પતુ્રાે ભીમરથસ્યાિપ વારાણસ્યિધપાેઽભવત્॥ ૧૩.૬૬॥
૧૩.૬૭/૧િદવાેદાસ ઇ ત ખ્યાતઃ સવર્ક્ષત્રપ્રણાશનઃ ।
૧૩.૬૭/૨િદવાેદાસસ્ય પતુ્ર તુ વીરાે રા પ્રતદર્નઃ॥ ૧૩.૬૭॥
૧૩.૬૮/૧પ્રતદર્નસ્ય પતુ્રાૈ દ્વાૈ વ સાે ભાગર્વ અેવ ચ ।
૧૩.૬૮/૨અલકા રાજપતુ્ર તુ રા સન્મ તમાન્ ભુિવ॥ ૧૩.૬૮॥
૧૩.૬૯/૧હૈહયસ્ય તુ દાયાદ્યં હૃતવાન્ વૈ મહીપ તઃ ।
૧૩.૬૯/૨આજહ્ર ે િપ દાયાદ્યં િદવાેદાસહૃતં બલાત્॥ ૧૩.૬૯॥
૧૩.૭૦/૧ભદ્રશ્રે યસ્ય પતુ્રેણ દુદર્મને મહાત્મના ।
૧૩.૭૦/૨િદવાેદાસને બાલે ત ઘ્ ણયાસાૈ િવસ જતઃ॥ ૧૩.૭૦॥
૧૩.૭૧/૧અષ્ટારથાે નામ પઃ સતુાે ભીમરથસ્ય વૈ ।
૧૩.૭૧/૨તને પતુ્રેણ બાલસ્ય પ્રહૃતં તસ્ય ભાે દ્વ ઃ॥ ૧૩.૭૧॥
૧૩.૭૨/૧વૈરસ્યા તં મુિનશ્રેષ્ઠાઃ ક્ષિત્રયેણ િવિધ સતા ।
૧૩.૭૨/૨અલકર્ઃ કા શરાજ તુ બ્રહ્મ યઃ સત્યસગંરઃ॥ ૧૩.૭૨॥
૧૩.૭૩/૧ષ ષ્ટ વષર્સહસ્રા ણ ષ ષ્ટ વષર્શતાિન ચ ।
૧૩.૭૩/૨યવુા પેણ સ પન્નઆસીત્ કા શકુલાેદ્વહઃ॥ ૧૩.૭૩॥
૧૩.૭૪/૧લાપેામુદ્રાપ્રસાદેન પરમાયુરવાપ સઃ ।
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૧૩.૭૪/૨વયસાેઽ તે મુિનશ્રેષ્ઠા હ વા ક્ષેમકરાક્ષસમ્॥ ૧૩.૭૪॥
૧૩.૭૫/૧ર યાં િનવેશયામાસ પુર ં વારાણસી ં પઃ ।
૧૩.૭૫/૨અલકર્સ્ય તુ દાયાદઃ ક્ષેમકાે નામ પા થવઃ॥ ૧૩.૭૫॥
૧૩.૭૬/૧ક્ષેમકસ્ય તુ પતુ્રાે વૈ વષર્કેતુ તતાેઽભવત્ ।
૧૩.૭૬/૨વષર્કેતાેશ્ચ દાયાદાે િવભનુાર્મ પ્રજેશ્વરઃ॥ ૧૩.૭૬॥
૧૩.૭૭/૧આનતર્ તુ િવભાેઃ પતુ્રઃ સકુુમાર તતાેઽભવત્ ।
૧૩.૭૭/૨સકુુમારસ્ય પતુ્ર તુ સત્યકેતુમર્હારથઃ॥ ૧૩.૭૭॥
૧૩.૭૮/૧સતુાેઽભવન્ મહાતે રા પરમધા મકઃ ।
૧૩.૭૮/૨વ સસ્ય વ સભૂ મ તુ ભગર્ભૂ મ તુ ભાગર્વાત્॥ ૧૩.૭૮॥
૧૩.૭૯/૧અેતે વઙ્ ગરસઃ પતુ્રા તા વંશઽેથ ભાગર્વે ।
૧૩.૭૯/૨બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રાશ્ચ મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૩.૭૯॥
૧૩.૮૦/૧આજમીઢાેઽપરાે વંશઃ શ્રૂયતાં દ્વજસત્તમાઃ ।
૧૩.૮૦/૨સહુાતે્રસ્ય હત્ પતુ્રાે હત તનયાસ્ત્રયઃ॥ ૧૩.૮૦॥
૧૩.૮૧/૧અજમીઢાે દ્વમીઢશ્ચ પુ મીઢશ્ચ વીયર્વાન્ ।
૧૩.૮૧/૨અજમીઢસ્ય પ ય તુ તસ્રાે વૈ યશસા વતાઃ॥ ૧૩.૮૧॥
૧૩.૮૨/૧નીલી ચ કે શની ચવૈ ધૂ મની ચ વરાઙ્ગનાઃ ।
૧૩.૮૨/૨અજમીઢસ્ય કે શ યાં જજ્ઞે જહ્નઃુ પ્રતાપવાન્॥ ૧૩.૮૨॥
૧૩.૮૩/૧આજહ્ર ે યાે મહાસ ત્રં સવર્મેધમખં િવભુમ્ ।
૧૩.૮૩/૨પ તલાેભને યં ગઙ્ગા િવનીતવે સસાર હ॥ ૧૩.૮૩॥
૧૩.૮૪/૧નેચ્છતઃ લાવયામાસ તસ્ય ગઙ્ગા ચ તત્ સદઃ ।
૧૩.૮૪/૨તત્ તયા લાિવતં દૃ ટ્વા યજ્ઞવાટં સમ તતઃ॥ ૧૩.૮૪॥
૧૩.૮૫/૧જહ્નરુ યબ્રવીદ્ ગઙ્ગાં કુ્રદ્ધાે િવપ્રા તદા પઃ ।
૧૩.૮૫/૨અેષ તે િત્રષુ લાેકેષુ સં ક્ષ યાપઃ િપબા યહમ્ ।
૧૩.૮૫/૩અસ્ય ગઙ્ગેઽવલપેસ્ય સદ્યઃ ફલમવા ુિહ॥ ૧૩.૮૫॥
૧૩.૮૬/૧તતઃ પીતાં મહાત્માનાે દૃ ટ્વા ગઙ્ગાં મહષર્યઃ ।
૧૩.૮૬/૨ઉપિન યુમર્હાભાગા દુિહ વને હ્નવીમ્॥ ૧૩.૮૬॥
૧૩.૮૭/૧યવુનાશ્વસ્ય પતુ્રી ં તુ કાવેર ં જહ્નરુાવહત્ ।
૧૩.૮૭/૨ગઙ્ગાશાપને દેહાધ યસ્યાઃ પશ્ચાન્ નદ કૃતમ્॥ ૧૩.૮૭॥
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૧૩.૮૮/૧જહ્નાે તુ દિયતઃ પતુ્રાે અજકાે નામ વીયર્વાન્ ।
૧૩.૮૮/૨અજકસ્ય તુ દાયાદાે બલાકાશ્વાે મહીપ તઃ॥ ૧૩.૮૮॥
૧૩.૮૯/૧બભવૂ ગયાશીલઃ કુ શક તસ્ય ચાત્મજઃ ।
૧૩.૮૯/૨પહ્નવૈઃ સહ સં દ્ધાે રા વનચરૈઃ સહ॥ ૧૩.૮૯॥
૧૩.૯૦/૧કુ શક તુ તપ તપેે પતુ્ર મ દ્રસમં િવભુમ્ ।
૧૩.૯૦/૨લભેય મ ત તં શક્રસ્ત્રાસાદ્ અ યેત્ય જ જ્ઞવાન્॥ ૧૩.૯૦॥
૧૩.૯૧/૧સ ગાિધરભવદ્ રા મઘવા કાૈ શકઃ વયમ્ ।
૧૩.૯૧/૨િવશ્વા મત્ર તુ ગાધેયાે િવશ્વા મત્રાત્ તથાષ્ટકઃ॥ ૧૩.૯૧॥
૧૩.૯૨/૧અષ્ટકસ્ય સતુાે લાૈિહઃ પ્રાેક્તાે જહ્નગુણાે મયા ।
૧૩.૯૨/૨આજમીઢાેઽપરાે વંશઃ શ્રૂયતાં મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૩.૯૨॥
૧૩.૯૩/૧અજમીઢાત્ તુ નીલ્યાં વૈ સશુા ત દપદ્યત ।
૧૩.૯૩/૨પુ તઃ સશુા તેશ્ચ બાહ્યાશ્વઃ પુ તતઃ॥ ૧૩.૯૩॥
૧૩.૯૪/૧બાહ્યાશ્વતનયાઃ પ ચ સ્ફ તા જનપદા તાઃ ।
૧૩.૯૪/૨મુદ્ગલઃ જયશ્ચવૈ રા હિદષુ તદા॥ ૧૩.૯૪॥
૧૩.૯૫/૧યવીનરશ્ચ િવક્રા તઃ કૃ મલાશ્વશ્ચ પ ચમઃ ।
૧૩.૯૫/૨પ ચૈતે રક્ષણાયાલં દેશાના મ ત િવશ્રુતાઃ॥ ૧૩.૯૫॥
૧૩.૯૬/૧પ ચાનાં તે તુ પ ચાલાઃ સ્ફ તા જનપદા તાઃ ।
૧૩.૯૬/૨અલં સરંક્ષણે તષેાં પ ચાલા ઇ ત િવશ્રુતાઃ॥ ૧૩.૯૬॥
૧૩.૯૭/૧મુદ્ગલસ્ય તુ દાયાદાે માૈદ્ગલ્યઃ સમુહાયશાઃ ।
૧૩.૯૭/૨ઇ દ્રસનેા યતાે ગભ વ યં ચ પ્રત્યપદ્યત॥ ૧૩.૯૭॥
૧૩.૯૮/૧આસીત્ પ ચજનઃ પતુ્રઃ જયસ્ય મહાત્મનઃ ।
૧૩.૯૮/૨સતુઃ પ ચજનસ્યાિપ સાેમદત્તાે મહીપ તઃ॥ ૧૩.૯૮॥
૧૩.૯૯/૧સાેમદત્તસ્ય દાયાદઃ સહદેવાે મહાયશાઃ ।
૧૩.૯૯/૨સહદેવસતુશ્ચાિપ સાેમકાે નામ િવશ્રુતઃ॥ ૧૩.૯૯॥
૧૩.૧૦૦/૧અજમીઢસતુાે તઃ ક્ષીણે વંશે તુ સાેમકઃ ।
૧૩.૧૦૦/૨સાેમકસ્ય સતુાે જ તુયર્સ્ય પતુ્રશતં બભાૈ॥ ૧૩.૧૦૦॥
૧૩.૧૦૧/૧તષેાં યવીયાન્ ષતાે દુ્રપદસ્ય િપતા પ્રભુઃ ।
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૧૩.૧૦૧/૨આજમીઢાઃ તાશ્ચૈતે મહાત્માન તુ સાેમકાઃ॥ ૧૩.૧૦૧॥
૧૩.૧૦૨/૧મિહષી વજમીઢસ્ય ધૂ મની પતુ્રગ્ દ્ધની ।
૧૩.૧૦૨/૨પ તવ્રતા મહાભાગા કુલ મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૩.૧૦૨॥
૧૩.૧૦૩/૧સા ચ પતુ્રા થની દેવી વ્રતચયાર્સમ વતા ।
૧૩.૧૦૩/૨તતાે વષાર્યુતં ત વા તપઃ પરમદુશ્ચરમ્॥ ૧૩.૧૦૩॥
૧૩.૧૦૪/૧હુ વા ગ્ િવિધવત્ સા તુ પિવત્રા મતભાજેના ।
૧૩.૧૦૪/૨અ ગ્ હાતે્રકુશે વવે સુ વાપ મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૩.૧૦૪॥
૧૩.૧૦૫/૧ધૂ મ યા સ તયા દેવ્યા વજમીઢઃ સમીિયવાન્ ।
૧૩.૧૦૫/૨ઋકં્ષ સજંનયામાસ ધૂમ્રવણ સદુશર્નમ્॥ ૧૩.૧૦૫॥
૧૩.૧૦૬/૧ઋક્ષાત્ સવંરણાે જજ્ઞે કુ ઃ સવંરણાત્ તથા ।
૧૩.૧૦૬/૨યઃ પ્રયાગાદ્ અ તક્ર ય કુ ક્ષતંે્ર ચકાર હ॥ ૧૩.૧૦૬॥
૧૩.૧૦૭/૧પુ યં ચ રમણીયં ચ પુ યકૃદ્ ભિનષેિવતમ્ ।
૧૩.૧૦૭/૨તસ્યા વવાયઃ સમુહાન્ યસ્ય ના ાથ કાૈરવાઃ॥ ૧૩.૧૦૭॥
૧૩.૧૦૮/૧કુરાેશ્ચ પતુ્રાશ્ચ વારઃ સધુ વા સધુનુ તથા ।
૧૩.૧૦૮/૨પર ક્ષચ્ચ મહાબાહુઃ પ્રવરશ્ચાિરમજેયઃ॥ ૧૩.૧૦૮॥
૧૩.૧૦૯/૧પર ક્ષત તુ દાયાદાે ધા મકાે જનમજેયઃ ।
૧૩.૧૦૯/૨શ્રુતસનેાેઽગ્રસનેશ્ચ ભીમસનેશ્ચ નામતઃ॥ ૧૩.૧૦૯॥
૧૩.૧૧૦/૧અેતે સવ મહાભાગા િવક્રા તા બલશા લનઃ ।
૧૩.૧૧૦/૨જનમજેયસ્ય પતુ્ર તુ સરુથાે મ તમાં તથા॥ ૧૩.૧૧૦॥
૧૩.૧૧૧/૧સરુથસ્ય તુ િવક્રા તઃ પતુ્રાે જજ્ઞે િવદૂરથઃ ।
૧૩.૧૧૧/૨િવદૂરથસ્ય દાયાદ ઋક્ષ અેવ મહારથઃ॥ ૧૩.૧૧૧॥
૧૩.૧૧૨/૧ દ્વતીય તુ ભરદ્વા ન્ ના ા તનેવૈ િવશ્રુતઃ ।
૧૩.૧૧૨/૨દ્વા ક્ષાૈ સાેમવંશઽે મન્ દ્વાવવે ચ પર ક્ષતાૈ॥ ૧૩.૧૧૨॥
૧૩.૧૧૩/૧ભીમસનેાસ્ત્રયાે િવપ્રા દ્વાૈ ચાિપ જનમજેયાૈ ।
૧૩.૧૧૩/૨ઋક્ષસ્ય તુ દ્વતીયસ્ય ભીમસનેાેઽભવત્ સતુઃ॥ ૧૩.૧૧૩॥
૧૩.૧૧૪/૧પ્રતીપાે ભીમસનેાત્ તુ પ્રતીપસ્ય તુ શાંતનુઃ ।
૧૩.૧૧૪/૨દેવાિપબાર્િહ્લકશ્ચવૈ ત્રય અેવ મહારથાઃ॥ ૧૩.૧૧૪॥
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૧૩.૧૧૫/૧શાંતનાે વભવદ્ ભી મ ત મન્ વંશે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૩.૧૧૫/૨બાિહ્લકસ્ય તુ રાજષવશં શ ◌ૃ ત ભાે દ્વ ઃ॥ ૧૩.૧૧૫॥
૧૩.૧૧૬/૧બાિહ્લકસ્ય સતુશ્ચવૈ સાેમદત્તાે મહાયશાઃ ।
૧૩.૧૧૬/૨જ જ્ઞરે સાેમદત્તાત્ તુ ભૂિરભૂર્િરશ્રવાઃ શલઃ॥ ૧૩.૧૧૬॥
૧૩.૧૧૭/૧ઉપા યાય તુ દેવાનાં દેવાિપરભવન્ મુિનઃ ।
૧૩.૧૧૭/૨ચ્યવનપતુ્રઃ કૃતક ઇષ્ટઆસીન્ મહાત્મનઃ॥ ૧૩.૧૧૭॥
૧૩.૧૧૮/૧શાંતનુ વભવદ્ રા કાૈરવાણાં ધુરંધરઃ ।
૧૩.૧૧૮/૨શાંતનાેઃ સ પ્રવક્ષ્યા મ વંશં ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્॥ ૧૩.૧૧૮॥
૧૩.૧૧૯/૧ગાઙ્ગં દેવવ્રતં નામ પતંુ્ર સાેઽજનયત્ પ્રભુઃ ।
૧૩.૧૧૯/૨સ તુ ભી મ ઇ ત ખ્યાતઃ પા ડવાનાં િપતામહઃ॥ ૧૩.૧૧૯॥
૧૩.૧૨૦/૧કાલી િવ ચત્રવીય તુ જનયામાસ ભાે દ્વ ઃ ।
૧૩.૧૨૦/૨શાંતનાેદર્િયતં પતંુ્ર ધમાર્ત્માનમક મષમ્॥ ૧૩.૧૨૦॥
૧૩.૧૨૧/૧કૃ ણદ્વપૈાયનાચ્ચવૈ ક્ષતે્રે વૈ ચત્રવીયર્કે ।
૧૩.૧૨૧/૨ તરાષ્ટ્રં ચ પા ડંુ ચ િવદુરં ચા ય જનત્॥ ૧૩.૧૨૧॥
૧૩.૧૨૨/૧ તરાષ્ટ્ર તુ ગા ધાયા પતુ્રાન્ ઉ પાદયચ્છતમ્ ।
૧૩.૧૨૨/૨તષેાં દુયાધનઃ શ્રેષ્ઠઃ સવષામિપ સ પ્રભુઃ॥ ૧૩.૧૨૨॥
૧૩.૧૨૩/૧પા ડાેધર્નંજયઃ પતુ્રઃ સાૈભદ્ર તસ્ય ચાત્મજઃ ।
૧૩.૧૨૩/૨અ ભમ યાેઃ પર ક્ષત્ તુ િપતા પાર ક્ષતસ્ય હ॥ ૧૩.૧૨૩॥
૧૩.૧૨૪/૧પાર ક્ષતસ્ય કા યાયાં દ્વાૈ પતુ્રાૈ સ બભવૂતુઃ ।
૧૩.૧૨૪/૨ચ દ્રાપીડ તુ પ તઃ સયૂાર્પીડશ્ચ માેક્ષિવત્॥ ૧૩.૧૨૪॥
૧૩.૧૨૫/૧ચ દ્રાપીડસ્ય પતુ્રાણાં શતમુત્તમધ વનામ્ ।
૧૩.૧૨૫/૨ નમજેય મત્યેવં ક્ષાતં્ર ભુિવ પિરશ્રુતમ્॥ ૧૩.૧૨૫॥
૧૩.૧૨૬/૧તષેાં જ્યેષ્ઠ તુ તત્રાસીત્ પુરે વારણસાહ્વયે ।
૧૩.૧૨૬/૨સત્યકણા મહાબાહુયર્ વા િવપુલદ ક્ષણઃ॥ ૧૩.૧૨૬॥
૧૩.૧૨૭/૧સત્યકણર્સ્ય દાયાદઃ શ્વેતકણર્ઃ પ્રતાપવાન્ ।
૧૩.૧૨૭/૨અપતુ્રઃ સ તુ ધમાર્ત્મા પ્રિવવેશ તપાવેનમ્॥ ૧૩.૧૨૭॥
૧૩.૧૨૮/૧ત માદ્ વનગતા ગભ યાદવી પ્રત્યપદ્યત ।
૧૩.૧૨૮/૨સચુારાેદુર્િહતા સભુ્રૂમાર્ લની ગ્રાહમા લની॥ ૧૩.૧૨૮॥
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૧૩.૧૨૯/૧સ ભૂતે સ ચ ગભ ચ શ્વેતકણર્ઃ પ્રજેશ્વરઃ ।
૧૩.૧૨૯/૨અ વગચ્છત્ કૃતં પવૂ મહાપ્રસ્થાનમચ્યુતમ્॥ ૧૩.૧૨૯॥
૧૩.૧૩૦/૧સા તુ દૃ ટ્વા પ્રયં તં તુ મા લની ષ્ઠતાેઽ વગાત્ ।
૧૩.૧૩૦/૨સચુારાેદુર્િહતા સા વી વને રા વલાેચના॥ ૧૩.૧૩૦॥
૧૩.૧૩૧/૧પ થ સા સષુવુે બાલા સકુુમારં કુમારકમ્ ।
૧૩.૧૩૧/૨તમપાસ્યાથ તત્રવૈ રા નં સા વગચ્છત॥ ૧૩.૧૩૧॥
૧૩.૧૩૨/૧પ તવ્રતા મહાભાગા દ્રાપૈદ વ પુરા સતી ।
૧૩.૧૩૨/૨કુમારઃ સકુુમારાેઽસાૈ ગિર ષે્ઠ રાેદ હ॥ ૧૩.૧૩૨॥
૧૩.૧૩૩/૧દયાથ તસ્ય મેઘા તુ પ્રાદુરાસન્ મહાત્મનઃ ।
૧૩.૧૩૩/૨શ્રિવષ્ઠાયા તુ પતુ્રાૈ દ્વાૈ પૈ પલાિદશ્ચ કાૈ શકઃ॥ ૧૩.૧૩૩॥
૧૩.૧૩૪/૧દૃ ટ્વા કૃપા વતાૈ ગ્ હ્ય તાૈ પ્રાક્ષાલયતાં જલે ।
૧૩.૧૩૪/૨િનઘ્ ષ્ટાૈ તસ્ય પાશ્વા તુ શલાયાં િધર લુતાૈ॥ ૧૩.૧૩૪॥
૧૩.૧૩૫/૧અજ યામઃ સ પાશ્વાર્ યાં ઘ્ ષ્ટા યાં સસુમાિહતઃ ।
૧૩.૧૩૫/૨અજ યામાૈ તુ ત પાશ્વા દેવને સ બભવૂતુઃ॥ ૧૩.૧૩૫॥
૧૩.૧૩૬/૧અથાજપાશ્વર્ ઇ ત વૈ ચક્રાતે નામ તસ્ય તાૈ ।
૧૩.૧૩૬/૨સ તુ રેમકશાલાયાં દ્વ યામ ભવિધતઃ॥ ૧૩.૧૩૬॥
૧૩.૧૩૭/૧રેમકસ્ય તુ ભાયાર્ તમુદ્વહત્ પતુ્રકારણાત્ ।
૧૩.૧૩૭/૨રેમત્યાઃ સ તુ પતુ્રાેઽભૂદ્ બ્રાહ્મણાૈ સ ચવાૈ તુ તાૈ॥ ૧૩.૧૩૭॥
૧૩.૧૩૮/૧તષેાં પતુ્રાશ્ચ પાતૈ્રાશ્ચ યુગપત્તુલ્ય િવનઃ ।
૧૩.૧૩૮/૨સ અેષ પાૈરવાે વંશઃ પા ડવાનાં મહાત્મનામ્॥ ૧૩.૧૩૮॥
૧૩.૧૩૯/૧શ્લાેકાેઽિપ ચાત્ર ગીતાેઽયં નાહુષેણ યયા તના ।
૧૩.૧૩૯/૨જરાસકં્રમણે પવૂ તદા પ્રીતને ધીમતા॥ ૧૩.૧૩૯॥
૧૩.૧૪૦/૧અચ દ્રાકર્ગ્રહા ભૂ મભર્વેદ્ ઇયમસશંયમ્ ।
૧૩.૧૪૦/૨અપાૈરવા મહી નવૈ ભિવ ય ત કદાચન॥ ૧૩.૧૪૦॥
૧૩.૧૪૧/૧અેષ વઃ પાૈરવાે વંશાે િવખ્યાતઃ ક થતાે મયા ।
૧૩.૧૪૧/૨તવુર્સાે તુ પ્રવક્ષ્યા મ દુ્રહ્યાેશ્ચાનાેયર્દાે તથા॥ ૧૩.૧૪૧॥
૧૩.૧૪૨/૧તવુર્સાે તુ સતુાે વિહ્નગાભાનુ તસ્ય ચાત્મજઃ ।
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૧૩.૧૪૨/૨ગાેભાનાે તુ સતુાે રા અૈશાનુરપરા જતઃ॥ ૧૩.૧૪૨॥
૧૩.૧૪૩/૧કરંધમ તુ અૈશાનાેમર્ ત્ત તસ્ય ચાત્મજઃ ।
૧૩.૧૪૩/૨અ ય વાિવ ક્ષતાે રા મ ત્તઃ ક થતાે મયા॥ ૧૩.૧૪૩॥
૧૩.૧૪૪/૧અનપત્યાેઽભવદ્ રા ય વા િવપુલદ ક્ષણઃ ।
૧૩.૧૪૪/૨દુિહતા સયંતા નામ તસ્યાસીત્ થવીપતેઃ॥ ૧૩.૧૪૪॥
૧૩.૧૪૫/૧દ ક્ષણાથ તુ સા દત્તા સવંતાર્ય મહાત્મને ।
૧૩.૧૪૫/૨દુ ય તં પાૈરવં ચાિપ લેભે પતુ્રમક મષમ્॥ ૧૩.૧૪૫॥
૧૩.૧૪૬/૧અેવં યયા તશાપને જરાસકં્રમણે તદા ।
૧૩.૧૪૬/૨પાૈરવં તવુર્સાવેશં પ્રિવવેશ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૩.૧૪૬॥
૧૩.૧૪૭/૧દુ ય તસ્ય તુ દાયાદઃ ક રાેમઃ પ્રજેશ્વરઃ ।
૧૩.૧૪૭/૨ક રાેમાદ્ અથાહ્ર ીદશ્ચ વાર તસ્ય ચાત્મ ઃ॥ ૧૩.૧૪૭॥
૧૩.૧૪૮/૧પા ડ્યશ્ચ કેરલશ્ચવૈ કાલશ્ચાેલશ્ચ પા થવઃ ।
૧૩.૧૪૮/૨દુ્રહ્યાેશ્ચ તનયાે રાજન્ બભ્રુસતેુશ્ચ પા થવઃ॥ ૧૩.૧૪૮॥
૧૩.૧૪૯/૧અઙ્ગારસતેુ ત પતુ્રાે મ તાં પ ત ચ્યતે ।
૧૩.૧૪૯/૨યાવૈનાશ્વને સમરે કૃચ્છ્ર ેણ િનહતાે બલી॥ ૧૩.૧૪૯॥
૧૩.૧૫૦/૧યુદં્ધ સમુહદ્ અ યાસીન્ માસાન્ પિરચરદ્ દશ ।
૧૩.૧૫૦/૨અઙ્ગારસતેાેદાર્યાદાે ગા ધારાે નામ પા થવઃ॥ ૧૩.૧૫૦॥
૧૩.૧૫૧/૧ખ્યાયતે યસ્ય ના ા વૈ ગા ધારિવષયાે મહાન્ ।
૧૩.૧૫૧/૨ગા ધારદેશ શ્ચવૈ તુરગા વા જનાં વરાઃ॥ ૧૩.૧૫૧॥
૧૩.૧૫૨/૧અનાે તુ પતુ્રાે ધમાઽભૂદ્ દ્યૂત તસ્યાત્મ ેઽભવત્ ।
૧૩.૧૫૨/૨દ્યૂતાદ્ વનદુહાે જજ્ઞે પ્રચેતા તસ્ય ચાત્મજઃ॥ ૧૩.૧૫૨॥
૧૩.૧૫૩/૧પ્રચેતસઃ સચુેતા તુ ક તતા વનવાે મયા ।
૧૩.૧૫૩/૨બભવૂુ તુ યદાેઃ પતુ્રાઃ પ ચ દેવસતુાપેમાઃ॥ ૧૩.૧૫૩॥
૧૩.૧૫૪/૧સહસ્રાદઃ પયાેદશ્ચ ક્રાેષ્ટા નીલાેઽ જક તથા ।
૧૩.૧૫૪/૨સહસ્રાદસ્ય દાયાદાસ્ત્રયઃ પરમધા મકાઃ॥ ૧૩.૧૫૪॥
૧૩.૧૫૫/૧હૈહયશ્ચ હયશ્ચવૈ રા વે હય તથા ।
૧૩.૧૫૫/૨હૈહયસ્યાભવત્ પતુ્રાે ધમર્નતે્ર ઇ ત શ્રુતઃ॥ ૧૩.૧૫૫॥
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૧૩.૧૫૬/૧ધમર્નતે્રસ્ય કાતર્ તુ સાહ જ તસ્ય ચાત્મજઃ ।
૧૩.૧૫૬/૨સાહ જની નામ પુર તને રાજ્ઞા િનવે શતા॥ ૧૩.૧૫૬॥
૧૩.૧૫૭/૧આસીન્ મિહ મતઃ પતુ્રાે ભદ્રશ્રે યઃ પ્રતાપવાન્ ।
૧૩.૧૫૭/૨ભદ્રશ્રે યસ્ય દાયાદાે દુદર્માે નામ િવશ્રુતઃ॥ ૧૩.૧૫૭॥
૧૩.૧૫૮/૧દુદર્મસ્ય સતુાે ધીમાન્ કનકાે નામ નામતઃ ।
૧૩.૧૫૮/૨કનકસ્ય તુ દાયાદાશ્ચ વારાે લાેકિવશ્રુતાઃ॥ ૧૩.૧૫૮॥
૧૩.૧૫૯/૧કૃતવીયર્ઃ કૃતાૈ શ્ચ કૃતધ વા તથવૈ ચ ।
૧૩.૧૫૯/૨કૃતા ગ્ તુ ચતુથાઽભૂત્ કૃતવીયાર્દ્ અથાજુર્નઃ॥ ૧૩.૧૫૯॥
૧૩.૧૬૦/૧યાેઽસાૈ બાહુસહસ્રેણ સપ્તદ્વ પેશ્વરાેઽભવત્ ।
૧૩.૧૬૦/૨ જગાય થવીમેકાે રથનેાિદત્યવચર્સા॥ ૧૩.૧૬૦॥
૧૩.૧૬૧/૧સ િહ વષાર્યુતં ત વા તપઃ પરમદુશ્ચરમ્ ।
૧૩.૧૬૧/૨દત્તમારાધયામાસ કાતર્વીયાઽિત્રસ ભવમ્॥ ૧૩.૧૬૧॥
૧૩.૧૬૨/૧ત મૈ દત્તાે વરાન્ પ્રાદાચ્ચતુરાે ભૂિરતજેસઃ ।
૧૩.૧૬૨/૨પવૂ બાહુસહસ્રં તુ પ્રા થતં સમુહદ્ વરમ્॥ ૧૩.૧૬૨॥
૧૩.૧૬૩/૧અધમઽધીયમાનસ્ય સદ્ ભ તત્ર િનવારણમ્ ।
૧૩.૧૬૩/૨ઉગ્રેણ થવી ં જ વા ધમણવૈાનુર જનમ્॥ ૧૩.૧૬૩॥
૧૩.૧૬૪/૧સગં્રામાન્ સબુહૂઞ્ જ વા હ વા ચાર ન્ સહસ્રશઃ ।
૧૩.૧૬૪/૨સગં્રામે વતર્માનસ્ય વધં ચા યિધકાદ્ રણે॥ ૧૩.૧૬૪॥
૧૩.૧૬૫/૧તસ્ય બાહુસહસ્રં તુ યુ યતઃ િકલ ભાે દ્વ ઃ ।
૧૩.૧૬૫/૨યાેગાદ્ યાેગીશ્વરસ્યવે પ્રાદુભર્વ ત માયયા॥ ૧૩.૧૬૫॥
૧૩.૧૬૬/૧તનેેયં થવી સવાર્ સપ્તદ્વ પા સપત્તના ।
૧૩.૧૬૬/૨સસમુદ્રા સનગરા ઉગ્રેણ િવિધના જતા॥ ૧૩.૧૬૬॥
૧૩.૧૬૭/૧તને સપ્તસુ દ્વ પષેુ સપ્ત યજ્ઞશતાિન ચ ।
૧૩.૧૬૭/૨પ્રાપ્તાિન િવિધના રાજ્ઞા શ્રૂય તે મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૩.૧૬૭॥
૧૩.૧૬૮/૧સવ યજ્ઞા મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સહસ્રશતદ ક્ષણાઃ ।
૧૩.૧૬૮/૨સવ કા ચનયપૂાશ્ચ સવ કા ચનવેદયઃ॥ ૧૩.૧૬૮॥
૧૩.૧૬૯/૧સવ દેવૈમુર્િનશ્રેષ્ઠા િવમાનસ્થૈરલંકૃતૈઃ ।
૧૩.૧૬૯/૨ગ ધવર સરાે ભશ્ચ િનત્યમવેાપેશાે ભતાઃ॥ ૧૩.૧૬૯॥
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૧૩.૧૭૦/૧યસ્ય યજ્ઞે જગાૈ ગાથાં ગ ધવા નારદ તથા ।
૧૩.૧૭૦/૨વર દાસાત્મ ે િવદ્વાન્ મિહ ા તસ્ય િવ મતઃ॥ ૧૩.૧૭૦॥
૧૩.૧૭૧/૧નારદ ઉવાચ । ન નનંૂ કાતર્વીયર્સ્ય ગ ત યાસ્ય ત પા થવાઃ ।
૧૩.૧૭૧/૨યજ્ઞૈદાર્નૈ તપાે ભશ્ચ િવક્રમેણ શ્રુતને ચ॥ ૧૩.૧૭૧॥
૧૩.૧૭૨/૧સ િહ સપ્તસુ દ્વ પષેુ ચમ ખડ્ગી શરાસની ।
૧૩.૧૭૨/૨રથી દ્વ પાન્ અનુચરન્ યાેગી સદંૃ યતે ભઃ॥ ૧૩.૧૭૨॥
૧૩.૧૭૩/૧અનષ્ટદ્રવ્યતા ચવૈ ન શાેકાે ન ચ િવભ્રમઃ ।
૧૩.૧૭૩/૨પ્રભાવેણ મહારાજ્ઞઃ પ્ર ધમણ રક્ષતઃ॥ ૧૩.૧૭૩॥
૧૩.૧૭૪/૧સ સવર્રત્નભાક્ સમ્રાટ્ ચક્રવત બભવૂ હ ।
૧૩.૧૭૪/૨સ અેવ પશપુાલાેઽભૂત્ ક્ષતે્રપાલઃ સ અેવ ચ॥ ૧૩.૧૭૪॥
૧૩.૧૭૫/૧સવૈ ષ્ટ ા પજર્ યાે યાે ગ વાદ્ અજુર્નાેઽભવત્ ।
૧૩.૧૭૫/૨સ વૈ બાહુસહસ્રેણજ્યાઘાતકિઠન વચા॥ ૧૩.૧૭૫॥
૧૩.૧૭૬/૧ભા ત ર મસહસ્રેણ શરદ વ ચ ભાસ્કરઃ ।
૧૩.૧૭૬/૨સ િહ નાગાન્ મનુ યષેુ માિહ મત્યાં મહાદ્યુ તઃ॥ ૧૩.૧૭૬॥
૧૩.૧૭૭/૧કકાટકસતુાઞ્ જ વા પુયા તસ્યાં યવેશયત્ ।
૧૩.૧૭૭/૨સ વૈ વેગં સમુદ્રસ્ય પ્રા ટ્કાલેઽ બુજેક્ષણઃ॥ ૧૩.૧૭૭॥
૧૩.૧૭૮/૧ક્ર ડન્ન્ ઇવ ભુ ેદ્ ભન્નં પ્ર તસ્રાેતશ્ચકાર હ ।
૧૩.૧૭૮/૨લુ ઠતા ક્ર ડતા તને નદ તદ્ગ્રામમા લની॥ ૧૩.૧૭૮॥
૧૩.૧૭૯/૧ચલદૂ મસહસ્રેણ શિઙ્કતા યે ત નમર્દા ।
૧૩.૧૭૯/૨તસ્ય બાહુસહસ્રેણ ક્ષ યમાણે મહાેદધાૈ॥ ૧૩.૧૭૯॥
૧૩.૧૮૦/૧ભયાન્ િનલીના િનશ્ચેષ્ઠાઃ પાતાલસ્થા મહીસરુાઃ ।
૧૩.૧૮૦/૨ચૂણ કૃતમહાવી ચ ચલન્મીનમહા ત મમ્॥ ૧૩.૧૮૦॥
૧૩.૧૮૧/૧મા તાિવદ્ધફેનાૈઘમાવતર્ક્ષાેભસકુંલમ્ ।
૧૩.૧૮૧/૨પ્રાવતર્યત્ તદા રા સહસ્રેણ ચ બાહુના॥ ૧૩.૧૮૧॥
૧૩.૧૮૨/૧દેવાસરુસમા ક્ષપ્તઃ ક્ષીરાેદ મવ મ દરઃ ।
૧૩.૧૮૨/૨મ દરક્ષાેભચિકતા અ તાે પાદશિઙ્કતાઃ॥ ૧૩.૧૮૨॥
૧૩.૧૮૩/૧સહસાે પ તતા ભીતા ભીમં દૃ ટ્વા પાેત્તમમ્ ।
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૧૩.૧૮૩/૨નતા િનશ્ચલમૂધાર્નાે બભવૂુ તે મહાેરગાઃ॥ ૧૩.૧૮૩॥
૧૩.૧૮૪/૧સાયાહે્ન કદલીખ ડાઃ ક પતા ઇવ વાયનુા ।
૧૩.૧૮૪/૨સ વૈ બદ્ વા ધનજુ્યાર્ ભ સક્તં પ ચ ભઃ શરૈઃ॥ ૧૩.૧૮૪॥
૧૩.૧૮૫/૧લઙે્કશં માેહિય વા તુ સબલં રાવણં બલાત્ ।
૧૩.૧૮૫/૨િન જત્ય વશમાનીય માિહ મત્યાં બબ ધ તમ્॥ ૧૩.૧૮૫॥
૧૩.૧૮૬/૧શ્રુ વા તુ બદં્ધ પાૈલ ત્યં રાવણં વજુર્નને ચ ।
૧૩.૧૮૬/૨તતાે ગ વા પુલ ત્ય તમજુર્નં દદશૃે વયમ્॥ ૧૩.૧૮૬॥
૧૩.૧૮૭/૧મુમાેચ રક્ષઃ પાૈલ ત્યં પુલ ત્યેના ભયા ચતઃ ।
૧૩.૧૮૭/૨યસ્ય બાહુસહસ્રસ્ય બભવૂ જ્યાતલ વનઃ॥ ૧૩.૧૮૭॥
૧૩.૧૮૮/૧યુગા તે તાેયદસ્યવે સુ્ફટતાે હ્યશનેિરવ ।
૧૩.૧૮૮/૨અહાે બત ધે વીય ભાગર્વસ્ય યદ્ અ ચ્છનત્॥ ૧૩.૧૮૮॥
૧૩.૧૮૯/૧રાજ્ઞાે બાહુસહસ્રસ્ય હૈમં તાલવનં યથા ।
૧૩.૧૮૯/૨ ષતને કદા ચત્ સ ભ ક્ષત શ્ચત્રભાનનુા॥ ૧૩.૧૮૯॥
૧૩.૧૯૦/૧સ ભક્ષામદદાદ્ વીરઃ સપ્ત દ્વ પાન્ િવભાવસાેઃ ।
૧૩.૧૯૦/૨પુરા ણ ગ્રામઘાષેાંશ્ચ િવષયાંશ્ચવૈ સવર્શઃ॥ ૧૩.૧૯૦॥
૧૩.૧૯૧/૧જ વાલ તસ્ય સવાર્ ણ ચત્રભાનુિદ ક્ષયા ।
૧૩.૧૯૧/૨સ તસ્ય પુ ષે દ્રસ્ય પ્રભાવેણ મહાત્મનઃ॥ ૧૩.૧૯૧॥
૧૩.૧૯૨/૧દદાહ કાતર્વીયર્સ્ય શલૈાંશ્ચષૈ વનાિન ચ ।
૧૩.૧૯૨/૨સ શૂ યમાશ્રમં ર યં વ ણસ્યાત્મજસ્ય વૈ॥ ૧૩.૧૯૨॥
૧૩.૧૯૩/૧દદાહ બલવદ્ભીત શ્ચત્રભાનુઃ સ હૈહયઃ ।
૧૩.૧૯૩/૨યં લેભે વ ણઃ પતંુ્ર પુરા ભા વ તમુત્તમમ્॥ ૧૩.૧૯૩॥
૧૩.૧૯૪/૧વ સષં્ઠ નામ સ મુિનઃ ખ્યાત આપવ ઇત્યુત ।
૧૩.૧૯૪/૨યત્રાપવ તુ તં ક્રાેધાચ્છપ્તવાન્ અજુર્નં િવભુઃ॥ ૧૩.૧૯૪॥
૧૩.૧૯૫/૧ય માન્ ન વ જત મદં વનં તે મમ હૈહય ।
૧૩.૧૯૫/૨ત માત્ તે દુ કરં કમર્ કૃતમ યાે હિન ય ત॥ ૧૩.૧૯૫॥
૧૩.૧૯૬/૧રામાે નામ મહાબાહુ ર્મદગ્ યઃ પ્રતાપવાન્ ।
૧૩.૧૯૬/૨ છ વા બાહુસહસ્રં તે પ્રમ ય તરસા બલી॥ ૧૩.૧૯૬॥
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૧૩.૧૯૭/૧તપ વી બ્રાહ્મણ વાં તુ હિન ય ત સ ભાગર્વઃ ।
૧૩.૧૯૭/૨અનષ્ટદ્રવ્યતા યસ્ય બભવૂા મત્રક ષણઃ॥ ૧૩.૧૯૭॥
૧૩.૧૯૮/૧પ્રતાપને નરે દ્રસ્ય પ્ર ધમણ રક્ષતઃ ।
૧૩.૧૯૮/૨પ્રાપ્ત તતાેઽસ્ય ત્યુવ તસ્ય શાપાન્ મહામનુેઃ॥ ૧૩.૧૯૮॥
૧૩.૧૯૯/૧વર તથવૈ ભાે િવપ્રાઃ વયમવે તઃ પુરા ।
૧૩.૧૯૯/૨તસ્ય પતુ્રશતં વાસીત્ પ ચ શષેા મહાત્મનઃ॥ ૧૩.૧૯૯॥
૧૩.૨૦૦/૧કૃતાસ્ત્રા બ લનઃ શરૂા ધમાર્ત્માનાે યશ વનઃ ।
૧૩.૨૦૦/૨શરૂસનેશ્ચ શરૂશ્ચ ષણાે મધપુ વજઃ॥ ૧૩.૨૦૦॥
૧૩.૨૦૧/૧જય વજશ્ચ ના ાસીદ્ આવ ત્યાે પ તમર્હાન્ ।
૧૩.૨૦૧/૨કાતર્વીયર્સ્ય તનયા વીયર્વ તાે મહાબલાઃ॥ ૧૩.૨૦૧॥
૧૩.૨૦૨/૧જય વજસ્ય પતુ્ર તુ તાલજઙ્ઘાે મહાબલઃ ।
૧૩.૨૦૨/૨તસ્ય પતુ્રશતં ખ્યાતા તાલજઙ્ઘા ઇ ત તાઃ॥ ૧૩.૨૦૨॥
૧૩.૨૦૩/૧તષેાં કુલે મુિનશ્રેષ્ઠા હૈહયાનાં મહાત્મનામ્ ।
૧૩.૨૦૩/૨વી તહાતે્રાઃ સુ તાશ્ચ ભાે શ્ચાવ તયઃ તાઃ॥ ૧૩.૨૦૩॥
૧૩.૨૦૪/૧તાૈ ડકેરાશ્ચ િવખ્યાતા તાલજઙ્ઘા તથવૈ ચ ।
૧૩.૨૦૪/૨ભરતાશ્ચ સુ તાશ્ચ બહુ વાન્ નાનુક તતાઃ॥ ૧૩.૨૦૪॥
૧૩.૨૦૫/૧ ષપ્ર તયાે િવપ્રા યાદવાઃ પુ યક મણઃ ।
૧૩.૨૦૫/૨ ષાે વંશધર તત્ર તસ્ય પતુ્રાેઽભવન્ મધુઃ॥ ૧૩.૨૦૫॥
૧૩.૨૦૬/૧મધાેઃ પતુ્રશતં વાસીદ્ ષણ તસ્ય વંશકૃત્ ।
૧૩.૨૦૬/૨ ષણાદ્ ણયઃ સવ મધાે તુ માધવાઃ તાઃ॥ ૧૩.૨૦૬॥
૧૩.૨૦૭/૧યાદવા યદુના ા તે િન ચ્ય તે ચ હૈહયાઃ ।
૧૩.૨૦૭/૨ન તસ્ય િવત્તનાશઃ સ્યાન્ નષં્ટ પ્ર ત લભેચ્ચ સઃ॥ ૧૩.૨૦૭॥
૧૩.૨૦૮/૧કાતર્વીયર્સ્ય યાે જન્મ કથયેદ્ ઇહ િનત્યશઃ ।
૧૩.૨૦૮/૨અેતે યયા તપતુ્રાણાં પ ચ વંશા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૩.૨૦૮॥
૧૩.૨૦૯/૧ક તતા લાેકવીરાણાં યે લાેકાન્ ધારય ત વૈ ।
૧૩.૨૦૯/૨ભૂતાનીવ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પ ચ સ્થાવરજઙ્ગમાન્॥ ૧૩.૨૦૯॥
૧૩.૨૧૦/૧શ્રુ વા પ ચ િવસગા તુ રા ધમાર્થર્કાેિવદઃ ।
૧૩.૨૧૦/૨વશી ભવ ત પ ચાનામાત્મ નાં તથેશ્વરઃ॥ ૧૩.૨૧૦॥
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૧૩.૨૧૧/૧લભેત્ પ ચ વરાંશ્ચવૈ દુલર્ભાન્ ઇહ લાૈિકકાન્ ।
૧૩.૨૧૧/૨આયુઃ ક ત તથા પતુ્રાન્ અૈશ્વય ભૂ તમવે ચ॥ ૧૩.૨૧૧॥
૧૩.૨૧૨/૧ધારણાચ્છ્ર વણાચ્ચવૈ પ ચવગર્સ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૧૩.૨૧૨/૨ક્રાેષ્ટાવેશં મુિનશ્રેષ્ઠાઃ શ ◌ૃ વં ગદતાે મમ॥ ૧૩.૨૧૨॥
૧૩.૨૧૩/૧યદાવેશધરસ્યાથ ય વનઃ પુ યક મણઃ ।
૧૩.૨૧૩/૨ક્રાેષ્ટાવેશં િહ શ્રુ વવૈ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
૧૩.૨૧૩/૩યસ્યા વવાય ે િવ હર્િર ર્ ણકુલાેદ્વહઃ॥ ૧૩.૨૧૩॥
૧૪.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । ગા ધાર ચવૈ માદ્ર ચ ક્રાેષ્ટાેભાર્ય બભવૂતુઃ ।
૧૪.૧/૨ગા ધાર જનયામાસ અન મતં્ર મહાબલમ્॥ ૧૪.૧॥
૧૪.૨/૧માદ્ર યુધા જતં પતંુ્ર તતાેઽ યં દેવમીઢુષમ્ ।
૧૪.૨/૨તષેાં વંશ સ્ત્રધા ભૂતાે ણીનાં કુલવધર્નઃ॥ ૧૪.૨॥
૧૪.૩/૧માદ્ર્યાઃ પતુ્રાૈ તુ જજ્ઞાતે શ્રુતાૈ ય ધકાવુભાૈ ।
૧૪.૩/૨જજ્ઞાતે તનયાૈ ણેઃ શ્વફલ્ક શ્ચત્રક તથા॥ ૧૪.૩॥
૧૪.૪/૧શ્વફલ્ક તુ મુિનશ્રેષ્ઠા ધમાર્ત્મા યત્ર વતર્તે ।
૧૪.૪/૨ના ત વ્યાિધભયં તત્ર નાવષર્ તપમવે ચ॥ ૧૪.૪॥
૧૪.૫/૧કદા ચત્ કા શરાજસ્ય િવષયે મુિનસત્તમાઃ ।
૧૪.૫/૨ત્રી ણ વષાર્ ણ પૂણાર્િન નાવષર્ત્ પાકશાસનઃ॥ ૧૪.૫॥
૧૪.૬/૧સ તત્ર ચાનયામાસ શ્વફલં્ક પરમા ચતમ્ ।
૧૪.૬/૨શ્વફલ્કપિરવતન વવષર્ હિરવાહનઃ॥ ૧૪.૬॥
૧૪.૭/૧શ્વફલ્કઃ કા શરાજસ્ય સતુાં ભાયાર્મિવ દત ।
૧૪.૭/૨ગા દની ં નામ ગાં સા ચ દદાૈ િવપ્રાય િનત્યશઃ॥ ૧૪.૭॥
૧૪.૮/૧દાતા ય વા ચ વીરશ્ચ શ્રુતવાન્ અ ત થ પ્રયઃ ।
૧૪.૮/૨અકૂ્રરઃ સષુવુે ત માચ્છ્વફલ્કાદ્ ભૂિરદ ક્ષણઃ॥ ૧૪.૮॥
૧૪.૯/૧ઉપમદુ્ગ તથા મદુ્ગમદુરશ્ચાિરમજેયઃ ।
૧૪.૯/૨અિવ ક્ષત તથાક્ષપેઃ શત્રુઘ્નશ્ચાિરમદર્નઃ॥ ૧૪.૯॥
૧૪.૧૦/૧ધમર્ ગ્ ય તધમાર્ ચ ધમાક્ષા ધક તથા ।
૧૪.૧૦/૨આવાહપ્ર તવાહાૈ ચ સુ દર ચ વરાઙ્ગના॥ ૧૪.૧૦॥
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૧૪.૧૧/૧અકૂ્રરેણાેગ્રસનેાયાં સગુા યાં દ્વજસત્તમાઃ ।
૧૪.૧૧/૨પ્રસનેશ્ચાપેદેવશ્ચ જજ્ઞાતે દેવવચર્સાૈ॥ ૧૪.૧૧॥
૧૪.૧૨/૧ ચત્રકસ્યાભવન્ પતુ્રાઃ થુિવ થુરેવ ચ ।
૧૪.૧૨/૨અશ્વગ્રીવાેઽશ્વબાહુશ્ચ વપાશ્વર્કગવષેણાૈ॥ ૧૪.૧૨॥
૧૪.૧૩/૧અિરષ્ટને મરશ્વશ્ચ સધુમાર્ ધમર્ ત્ તથા ।
૧૪.૧૩/૨સબુાહુબર્હુબાહુશ્ચ શ્રિવષ્ઠાશ્રવણે સ્ત્રયાૈ॥ ૧૪.૧૩॥
૧૪.૧૪/૧અ સક્ યાં જનયામાસ શરંૂ વૈ દેવમીઢુષમ્ ।
૧૪.૧૪/૨મિહ યાં જ જ્ઞરે શરૂા ભાજે્યાયાં પુ ષા દશ॥ ૧૪.૧૪॥
૧૪.૧૫/૧વસદેુવાે મહાબાહુઃ પવૂર્માનકદુ દુ ભઃ ।
૧૪.૧૫/૨જજ્ઞે યસ્ય પ્રસતૂસ્ય દુ દુ યઃ પ્રાણદન્ િદિવ॥ ૧૪.૧૫॥
૧૪.૧૬/૧આનકાનાં ચ સહં્ર ાદઃ સમુહાન્ અભવદ્ િદિવ ।
૧૪.૧૬/૨પપાત પુ પવષર્શ્ચ શરૂસ્ય જનને મહાન્॥ ૧૪.૧૬॥
૧૪.૧૭/૧મનુ યલાેકે કૃ નેઽિપ પે ના ત સમાે ભુિવ ।
૧૪.૧૭/૨યસ્યાસીત્ પુ ષા યસ્ય કા તશ્ચ દ્રમસાે યથા॥ ૧૪.૧૭॥
૧૪.૧૮/૧દેવભાગ તતાે જજ્ઞે તથા દેવશ્રવાઃ પનુઃ ।
૧૪.૧૮/૨અના ષ્ટઃ કનવકાે વ સવાન્ અથ ગ્ જમઃ॥ ૧૪.૧૮॥
૧૪.૧૯/૧ યામઃ શમીકાે ગ ડૂષઃ પ ચ ચાસ્ય વરાઙ્ગનાઃ ।
૧૪.૧૯/૨ થુક તઃ થા ચવૈ શ્રુતદેવા શ્રુતશ્રવા॥ ૧૪.૧૯॥
૧૪.૨૦/૧રા િધદેવી ચ તથા પ ચૈતા વીરમાતરઃ ।
૧૪.૨૦/૨શ્રુતશ્રવાયાં ચૈદ્ય તુ શશપુાલાેઽભવન્ પઃ॥ ૧૪.૨૦॥
૧૪.૨૧/૧િહર યક શપુયાઽસાૈ દૈત્યરા ેઽભવત્ પુરા ।
૧૪.૨૧/૨ થુક ત્યા તુ સજંજ્ઞે તનયાે દ્ધશમર્ણઃ॥ ૧૪.૨૧॥
૧૪.૨૨/૧ક ષાિધપ તવ રાે દ તવક્રાે મહાબલઃ ।
૧૪.૨૨/૨ થાં દુિહતરં ચકે્ર કુ ત તાં પા ડુરાવહત્॥ ૧૪.૨૨॥
૧૪.૨૩/૧યસ્યાં સ ધમર્િવદ્ રા ધમા જજ્ઞે યુિધ ષ્ઠરઃ ।
૧૪.૨૩/૨ભીમસને તથા વાતાદ્ ઇ દ્રાચ્ચવૈ ધનંજયઃ॥ ૧૪.૨૩॥
૧૪.૨૪/૧લાેકે પ્ર તરથાે વીરઃ શક્રતુલ્યપરાક્રમઃ ।
૧૪.૨૪/૨અન મત્રાચ્છિનજર્જ્ઞે કિનષ્ઠાદ્ ણન દનાત્॥ ૧૪.૨૪॥

84 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૪.૨૫/૧શનૈેયઃ સત્યક ત માદ્ યુયુધાનશ્ચ સાત્યિકઃ ।
૧૪.૨૫/૨ઉદ્ધવાે દેવભાગસ્ય મહાભાગઃ સતુાેઽભવત્॥ ૧૪.૨૫॥
૧૪.૨૬/૧પ ડતાનાં પરં પ્રાહુદવશ્રવસમુત્તમમ્ ।
૧૪.૨૬/૨અ મક્યં પ્રાપ્તવાન્ પતુ્રમના ષ્ટયર્શ વનમ્॥ ૧૪.૨૬॥
૧૪.૨૭/૧િન ત્તશત્રું શત્રુઘં્ન શ્રુતદેવા વ યત ।
૧૪.૨૭/૨શ્રુતદેવાત્મ તે તુ નષૈાિદયર્ઃ પિરશ્રુતઃ॥ ૧૪.૨૭॥
૧૪.૨૮/૧અેકલવ્યાે મુિનશ્રેષ્ઠા િનષાદૈઃ પિરવિધતઃ ।
૧૪.૨૮/૨વ સવતે વપતુ્રાય વસદેુવઃ પ્રતાપવાન્ ।
૧૪.૨૮/૩અદ્ ભદર્દાૈ સતંુ વીરં શાૈિરઃ કાૈ શકમાૈરસમ્॥ ૧૪.૨૮॥
૧૪.૨૯/૧ગ ડૂષાય હ્યપતુ્રાય િવ વક્સનેાે દદાૈ સતુાન્ ।
૧૪.૨૯/૨ચા દે ણં સદેુ ણં ચ પ ચાલં કૃતલક્ષણમ્॥ ૧૪.૨૯॥
૧૪.૩૦/૧અસગં્રામેણ યાે વીરાે નાવતર્ત કદાચન ।
૧૪.૩૦/૨રાૈ ક્મણેયાે મહાબાહુઃ કનીયાન્ દ્વજસત્તમાઃ॥ ૧૪.૩૦॥
૧૪.૩૧/૧વાયસાનાં સહસ્રા ણ યં યા તં ષ્ઠતાેઽ વયુઃ ।
૧૪.૩૧/૨ચા ન્ અદ્યાપેભાેક્ષ્યામશ્ચા દે ણહતાન્ ઇ ત॥ ૧૪.૩૧॥
૧૪.૩૨/૧તિ ત્રજ તિ ત્રપાલશ્ચ સતુાૈ કનવકસ્ય તાૈ ।
૧૪.૩૨/૨વી શ્ચાશ્વહનુશ્ચવૈ વીરાૈ તાવથ ગ્ જમાૈ॥ ૧૪.૩૨॥
૧૪.૩૩/૧ યામપતુ્રઃ શમીક તુ શમીકાે રાજ્યમાવહત્ ।
૧૪.૩૩/૨જુગુ સમાનાે ભાજે વાદ્ રાજસયૂમવાપ સઃ॥ ૧૪.૩૩॥
૧૪.૩૪/૧અ તશત્રુઃ શત્રૂણાં જજ્ઞે તસ્ય િવનાશનઃ ।
૧૪.૩૪/૨વસદેુવસતુાન્ વીરાન્ ક તર્િય યા યતઃ પરમ્॥ ૧૪.૩૪॥
૧૪.૩૫/૧ ણે સ્ત્રિવધમવેં તુ બહુશાખં મહાજૈસમ્ ।
૧૪.૩૫/૨ધારયન્ િવપુલં વંશં નાનથિરહ યજુ્યતે॥ ૧૪.૩૫॥
૧૪.૩૬/૧યાઃ પ યાે વસદેુવસ્ય ચતુદર્શ વરાઙ્ગનાઃ ।
૧૪.૩૬/૨પાૈરવી રાેિહણી નામ મિદરાિદતથાવરા॥ ૧૪.૩૬॥
૧૪.૩૭/૧વૈશાખી ચ તથા ભદ્રા સનુા ી ચવૈ પ ચમી ।
૧૪.૩૭/૨સહદેવા શા તદેવા શ્રીદેવી દેવર ક્ષતા॥ ૧૪.૩૭॥
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૧૪.૩૮/૧ કદેવ્યપુદેવી ચ દેવક ચવૈ સપ્તમી ।
૧૪.૩૮/૨સતુનવુર્ડવા ચવૈ દ્વે અેતે પિરચાિરકે॥ ૧૪.૩૮॥
૧૪.૩૯/૧પાૈરવી રાેિહણી નામ બાિહ્લકસ્યાત્મ ભવત્ ।
૧૪.૩૯/૨જ્યેષ્ઠા પત્ની મુિનશ્રેષ્ઠા દિયતાનકદુ દુભેઃ॥ ૧૪.૩૯॥
૧૪.૪૦/૧લેભે જ્યેષં્ઠ સતંુ રામં શર યં શઠમવે ચ ।
૧૪.૪૦/૨દુદર્મં દમનં શભંુ્ર િપ ડારકમુશીનરમ્॥ ૧૪.૪૦॥
૧૪.૪૧/૧ ચત્રા નામ કુમાર ચ રાેિહણીતનયા નવ ।
૧૪.૪૧/૨ ચત્રા સભુદ્રે ત પનુિવખ્યાતા મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૪.૪૧॥
૧૪.૪૨/૧વસદેુવાચ્ચ દેવક્યાં જજ્ઞે શાૈિરમર્હાયશાઃ ।
૧૪.૪૨/૨રામાચ્ચ િનશઠાે જજ્ઞે રેવત્યાં દિયતઃ સતુઃ॥ ૧૪.૪૨॥
૧૪.૪૩/૧સભુદ્રાયાં રથી પાથાર્દ્ અ ભમ યુર યત ।
૧૪.૪૩/૨અકૂ્રરાત્ કા શક યાયાં સત્યકેતુર યત॥ ૧૪.૪૩॥
૧૪.૪૪/૧વસદેુવસ્ય ભાયાર્સુ મહાભાગાસુ સપ્તસુ ।
૧૪.૪૪/૨યે પતુ્રા જ જ્ઞરે શરૂાઃ સમ તાં તાન્ િનબાેધત॥ ૧૪.૪૪॥
૧૪.૪૫/૧ભાજેશ્ચ િવજયશ્ચવૈ શા તદેવાસતુાવુભાૈ ।
૧૪.૪૫/૨ કદેવઃ સનુામાયાં ગદશ્ચા તાં સતુાવુભાૈ॥ ૧૪.૪૫॥
૧૪.૪૬/૧અગાવહં મહાત્માનં કદેવી વ્ય યત ।
૧૪.૪૬/૨ક યા િત્રગતર્રાજસ્ય ભાયાર્ વૈ શ શરાયણેઃ॥ ૧૪.૪૬॥
૧૪.૪૭/૧ જજ્ઞાસાં પાૈ ષે ચકે્ર ન ચસ્ક દે ચ પાૈ ષમ્ ।
૧૪.૪૭/૨કૃ ણાયસસમપ્રખ્યાે વષ દ્વાદશમે તથા॥ ૧૪.૪૭॥
૧૪.૪૮/૧ મ યા ભશ તાે ગાગ્યર્ તુ મ યનુા તસમીિરતઃ ।
૧૪.૪૮/૨ઘાષેક યામપુાદાય મૈથનુાયાપેચક્રમે॥ ૧૪.૪૮॥
૧૪.૪૯/૧ગાપેાલી ચા સરા તસ્ય ગાપેસ્ત્રીવષેધાિરણી ।
૧૪.૪૯/૨ધારયામાસ ગાગ્યર્સ્ય ગભ દુધર્રમચ્યુતમ્॥ ૧૪.૪૯॥
૧૪.૫૦/૧માનુ યાં ગગર્ભાયાર્યાં િનયાેગાચ્છૂલપા ણનઃ ।
૧૪.૫૦/૨સ કાલયવનાે નામ જજ્ઞે રા મહાબલઃ॥ ૧૪.૫૦॥
૧૪.૫૧/૧ ત્તપવૂાર્ધર્કાય તુ સહસહંનનાે યવુા ।
૧૪.૫૧/૨અપતુ્રસ્ય સ રાજ્ઞ તુ વ ધેઽ તઃપુરે શશઃુ॥ ૧૪.૫૧॥
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૧૪.૫૨/૧યવનસ્ય મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સ કાલયવનાેઽભવત્ ।
૧૪.૫૨/૨આયુ યમાનાે પ તઃ પયર્ ચ્છદ્ દ્વ ેત્તમમ્॥ ૧૪.૫૨॥
૧૪.૫૩/૧ ય ધકકુલં તસ્ય નારદાેઽકથયદ્ િવભુઃ ।
૧૪.૫૩/૨અક્ષાૈિહ યા તુ સૈ યસ્ય મથુરામ યયાત્ તદા॥ ૧૪.૫૩॥
૧૪.૫૪/૧દૂતં સ પ્રષેયામાસ ય ધકિનવેશનમ્ ।
૧૪.૫૪/૨તતાે ય ધકાઃ કૃ ણં પુરસૃ્કત્ય મહામ તમ્॥ ૧૪.૫૪॥
૧૪.૫૫/૧સમેતા મ ત્રયામાસયુર્વનસ્ય ભયાત્ તદા ।
૧૪.૫૫/૨કૃ વા િવિનશ્ચયં સવ પલાયનમરાેચયન્॥ ૧૪.૫૫॥
૧૪.૫૬/૧િવહાય મથુરાં ર યાં માનય તઃ િપનાિકનમ્ ।
૧૪.૫૬/૨કુશસ્થલીં દ્વારવતી ં િનવેશિયતુમી સવઃ॥ ૧૪.૫૬॥
૧૪.૫૯/૧ઇ ત કૃ ણસ્ય જન્મેદં યઃ શુ ચિનયતે દ્રયઃ ।
૧૪.૫૯/૨પવર્સુ શ્રાવયેદ્ િવદ્વાન્ અ ણઃ સ સખુી ભવેત્॥ ૧૪.૫૯॥
૧૫.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । ક્રાેષ્ટાેરથાભવત્ પતુ્રાે જનીવાન્ મહાયશાઃ ।
૧૫.૧/૨વા જનીવત મચ્છ ત વાિહ વાહાકૃતાં વરમ્॥ ૧૫.૧॥
૧૫.૨/૧ વાિહપતુ્રાેઽભવદ્ રા ઉષદુ્ગવર્દતાં વરઃ ।
૧૫.૨/૨મહાક્રતુ ભર જે યાે િવિવધૈભૂર્િરદ ક્ષણૈઃ॥ ૧૫.૨॥
૧૫.૩/૧તતઃ પ્રસૂ ત મચ્છન્ વૈ ઉષદુ્ગઃ સાેઽ યમાત્મજમ્ ।
૧૫.૩/૨જજ્ઞે ચત્રરથ તસ્ય પતુ્રઃ કમર્ ભર વતઃ॥ ૧૫.૩॥
૧૫.૪/૧આસીચ્ચતૈ્રર થવ રાે ય વા િવપુલદ ક્ષણઃ ।
૧૫.૪/૨શશ બ દુઃ પરં તં્ત રાજષ ણામનુ ષ્ઠતઃ॥ ૧૫.૪॥
૧૫.૫/૧ થુશ્રવાઃ થુયશા રા સીચ્છા શ બ દવઃ ।
૧૫.૫/૨શસં ત ચ પુરાણજ્ઞાઃ પાથર્શ્રવસમ તરમ્॥ ૧૫.૫॥
૧૫.૬/૧અ તરસ્ય સયુજ્ઞ તુ સયુજ્ઞતનયાેઽભવત્ ।
૧૫.૬/૨ઉષતાે યજ્ઞમ ખલં વધમ ચ કૃતાદરઃ॥ ૧૫.૬॥
૧૫.૭/૧ શનેયુરભવત્ પતુ્ર ઉષતઃ શત્રુતાપનઃ ।
૧૫.૭/૨મ ત તસ્ય તનયાે રાજ ષરભવન્ પઃ॥ ૧૫.૭॥
૧૫.૮/૧મ તાેઽલભતજ્યેષં્ઠ સતંુ ક બલબિહષમ્ ।
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૧૫.૮/૨ચચાર િવપુલં ધમર્મમષાર્ત્ પ્રત્યભાગ્ અિપ॥ ૧૫.૮॥
૧૫.૯/૧સ સ પ્રસૂ ત મચ્છન્ વૈ સતંુ ક બલબિહષઃ ।
૧૫.૯/૨બભવૂ ક્મકવચઃ શતપ્રસવતઃ સતુઃ॥ ૧૫.૯॥
૧૫.૧૦/૧િનહત્ય ક્મકવચઃ શતં કવ ચનાં રણે ।
૧૫.૧૦/૨ધ વનાં િન શતૈબાર્ણૈરવાપ શ્રયમુત્તમામ્॥ ૧૫.૧૦॥
૧૫.૧૧/૧જજ્ઞે ચ ક્મકવચાત્ પર જત્ પરવીરહા ।
૧૫.૧૧/૨જ જ્ઞરે પ ચ પતુ્રા તુ મહાવીયાર્ઃ પરા જતાઃ॥ ૧૫.૧૧॥
૧૫.૧૨/૧ ક્મષેુઃ થુ ક્મશ્ચજ્યામઘઃ પા લતાે હિરઃ ।
૧૫.૧૨/૨પા લતં ચ હિર ચવૈ િવદેહે યઃ િપતા દદાૈ॥ ૧૫.૧૨॥
૧૫.૧૩/૧ ક્મષેુરભવદ્ રા થુ ક્મસ્ય સશં્રયાત્ ।
૧૫.૧૩/૨તા યાં પ્રવ્રા જતાે રા જ્યામઘાેઽવસદ્ આશ્રમે॥ ૧૫.૧૩॥
૧૫.૧૪/૧પ્રશા તશ્ચ તદા રા બ્રાહ્મણૈશ્ચાવબાેિધતઃ ।
૧૫.૧૪/૨જગામ ધનુરાદાય દેશમ યં વ રથી॥ ૧૫.૧૪॥
૧૫.૧૫/૧નમર્દાકૂલમેકાક મેકલાં ત્તકાવતીમ્ ।
૧૫.૧૫/૨ઋક્ષવ તં ગિર જ વા શુ ક્તમત્યામવુાસ સઃ॥ ૧૫.૧૫॥
૧૫.૧૬/૧જ્યામઘસ્યાભવદ્ ભાયાર્ શબૈ્યા બલવતી સતી ।
૧૫.૧૬/૨અપતુ્રાેઽિપ સ રા વૈ ના યાં ભાયાર્મિવ દત॥ ૧૫.૧૬॥
૧૫.૧૭/૧તસ્યાસીદ્ િવજયાે યુદ્ધે તત્ર ક યામવાપ સઃ ।
૧૫.૧૭/૨ભાયાર્મવુાચ સતં્ર તઃ નષુે ત સ જનેશ્વરઃ॥ ૧૫.૧૭॥
૧૫.૧૮/૧અેતચ્છ વાબ્રવીદ્ દેવી કસ્ય દેવ નષુે ત વૈ ।
૧૫.૧૮/૨અબ્રવીત્ તદ્ ઉપશ્રુત્યજ્યામઘાે રાજસત્તમઃ॥ ૧૫.૧૮॥
૧૫.૧૯/૧રા વેાચ । ય તે જિન યતે પતુ્ર તસ્ય ભાયાપપાિદતા॥ ૧૫.૧૯॥
૧૫.૨૦/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । ઉગ્રેણ તપસા તસ્યાઃ ક યાયાઃ સા વ્ય યત ।
૧૫.૨૦/૨પતંુ્ર િવદભ સભુાગા શબૈ્યા પિરણતા સતી॥ ૧૫.૨૦॥
૧૫.૨૧/૧રાજપુ યાં તુ િવદ્વાંસાૈ નષુાયાં ક્રથકૈ શકાૈ ।
૧૫.૨૧/૨પશ્ચાદ્ િવદભાઽજનયચ્છૂરાૈ રણિવશારદાૈ॥ ૧૫.૨૧॥
૧૫.૨૨/૧ભીમાે િવદભર્સ્ય સતુઃ કુ ત તસ્યાત્મ ેઽભવત્ ।
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૧૫.૨૨/૨કુ તે ર્ષ્ટઃ સતુાે જજ્ઞે રણ ષ્ટઃ પ્રતાપવાન્॥ ૧૫.૨૨॥
૧૫.૨૩/૧ ષ્ટસ્ય જ જ્ઞરે શરૂાસ્ત્રયઃ પરમધા મકાઃ ।
૧૫.૨૩/૨આવ તશ્ચ દશાહર્શ્ચ બલી િવષહરશ્ચ સઃ॥ ૧૫.૨૩॥
૧૫.૨૪/૧દશાહર્સ્ય સતુાે વ્યાેમા વ્યાે ાે મૂત ઉચ્યતે ।
૧૫.૨૪/૨ મૂતપતુ્રાે િવકૃ ત તસ્ય ભીમરથઃ તઃ॥ ૧૫.૨૪॥
૧૫.૨૫/૧અથ ભીમરથસ્યાસીત્ પતુ્રાે નવરથ તથા ।
૧૫.૨૫/૨તસ્ય ચાસીદ્ દશરથઃ શકુિન તસ્ય ચાત્મજઃ॥ ૧૫.૨૫॥
૧૫.૨૬/૧ત માત્ કર ભઃ કાર ભદવરાતાેઽભવન્ પઃ ।
૧૫.૨૬/૨દેવક્ષત્રાેઽભવત્ તસ્ય દ્ધક્ષત્રાે મહાયશાઃ॥ ૧૫.૨૬॥
૧૫.૨૭/૧દેવગભર્સમાે જજ્ઞે દેવક્ષત્રસ્ય ન દનઃ ।
૧૫.૨૭/૨મધનૂાં વંશકૃદ્ રા મધુમર્ધુરવાગ્ અિપ॥ ૧૫.૨૭॥
૧૫.૨૮/૧મધાજેર્જ્ઞેઽથ વૈદ યા પુ દ્વાન્ પુ ષાેત્તમઃ ।
૧૫.૨૮/૨અૈ વાક ચાભવદ્ ભાયાર્ મધાે તસ્યાં વ્ય યત॥ ૧૫.૨૮॥
૧૫.૨૯/૧સ વાન્ સવર્ગુણાપેેતઃ સા વતા ક તવધર્નઃ ।
૧૫.૨૯/૨ઇમાં િવ ષ્ટ િવજ્ઞાય જ્યામઘસ્ય મહાત્મનઃ ।
૧૫.૨૯/૩યજુ્યતે પરમપ્રીત્યા પ્ર વાંશ્ચ ભવેત્ સદા॥ ૧૫.૨૯॥
૧૫.૩૦/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । સ વતઃ સ વસ પન્નાન્ કાૈશલ્યા સષુવુે સતુાન્ ।
૧૫.૩૦/૨ભા ગનં ભજમાનં ચ િદવં્ય દેવા ધં પમ્॥ ૧૫.૩૦॥
૧૫.૩૧/૧અ ધકં ચ મહાબાહંુ ણં ચ યદુન દનમ્ ।
૧૫.૩૧/૨તષેાં િવસગાર્શ્ચ વારાે િવ તરેણેહ ક તતાઃ॥ ૧૫.૩૧॥
૧૫.૩૨/૧ભજમાનસ્ય જ યાૈ બાહ્યકાથાપેબાહ્યકા ।
૧૫.૩૨/૨આ તાં ભાય તયાે ત મા જ જ્ઞરે બહવઃ સતુાઃ॥ ૧૫.૩૨॥
૧૫.૩૩/૧િક્ર મશ્ચ ક્રમણશ્ચવૈ ષ્ટઃ શરૂઃ પુરંજયઃ ।
૧૫.૩૩/૨અેતે બાહ્યક જ યાં ભજમાનાદ્ િવજ જ્ઞરે॥ ૧૫.૩૩॥
૧૫.૩૪/૧આયુતા જત્ સહસ્રા જચ્છતા જત્ વથ દાસકઃ ।
૧૫.૩૪/૨ઉપબાહ્યક જ યાં ભજમાનાદ્ િવજ જ્ઞરે॥ ૧૫.૩૪॥
૧૫.૩૫/૧ય વા દેવા ધાે રા ચચાર િવપુલં તપઃ ।
૧૫.૩૫/૨પતુ્રઃ સવર્ગુણાપેેતાે મમ સ્યાદ્ ઇ ત િન શ્ચતઃ॥ ૧૫.૩૫॥
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૧૫.૩૬/૧સયંજુ્યમાન તપસા પણાર્શાયા જલં શન્ ।
૧૫.૩૬/૨સદાપે શત તસ્ય ચકાર પ્રયમાપગા॥ ૧૫.૩૬॥
૧૫.૩૭/૧ ચ તયા ભપર તા સા ન જગામવૈ િનશ્ચયમ્ ।
૧૫.૩૭/૨કલ્યાણ વાન્ નરપતે તસ્ય સા િન ગાેત્તમા॥ ૧૫.૩૭॥
૧૫.૩૮/૧ના યગચ્છત્ તુ તાં નાર ં યસ્યામવેંિવધઃ સતુઃ ।
૧૫.૩૮/૨ભવેત્ ત માત્ વયં ગ વા ભવા યસ્ય સહાનુગા॥ ૧૫.૩૮॥
૧૫.૩૯/૧અથ ભૂ વા કુમાર સા બભ્રતી પરમં વપુઃ ।
૧૫.૩૯/૨વરયામાસ પ ત તા મયષે ચ સ પ્રભુઃ॥ ૧૫.૩૯॥
૧૫.૪૦/૧તસ્યામાધત્ત ગભ સ તજે વનમુદારધીઃ ।
૧૫.૪૦/૨અથ સા દશમે મા સ સષુવુે સિરતાં વરા॥ ૧૫.૪૦॥
૧૫.૪૧/૧પતંુ્ર સવર્ગુણાપેેતં બભ્રું દેવા ધં દ્વ ઃ ।
૧૫.૪૧/૨અત્ર વંશે પુરાણજ્ઞા ગાય તી ત પિરશ્રુતમ્॥ ૧૫.૪૧॥
૧૫.૪૨/૧ગુણાન્ દેવા ધસ્યાિપ ક તર્ય તાે મહાત્મનઃ ।
૧૫.૪૨/૨યથવૈાગ્રે તથા દૂરાત્ પ યામ તાવદ્ અ તકાત્॥ ૧૫.૪૨॥
૧૫.૪૩/૧બભ્રુઃ શ્રેષ્ઠાે મનુ યાણાં દેવૈદવા ધઃ સમઃ ।
૧૫.૪૩/૨ષ ષ્ટશ્ચ ષટ્ ચ પુ ષાઃ સહસ્રા ણ ચ સપ્ત ચ॥ ૧૫.૪૩॥
૧૫.૪૪/૧અેતેઽ ત વં પ્રાપ્તા વૈ બભ્રાેદવા ધાદ્ અિપ ।
૧૫.૪૪/૨ય વા દાનપ તધ માન્ બ્રહ્મ યઃ સદુૃઢાયુધઃ॥ ૧૫.૪૪॥
૧૫.૪૫/૧તસ્યા વવાયઃ સમુહાન્ ભાે યે સા તકાવતાઃ ।
૧૫.૪૫/૨અ ધકાત્ કા યદુિહતા ચતુરાેઽલભતાત્મ ન્॥ ૧૫.૪૫॥
૧૫.૪૬/૧કુકુરં ભજમાનં ચ સસકં બલબિહષમ્ ।
૧૫.૪૬/૨કુકુરસ્ય સતુાે ષ્ટ ર્ષે્ટ તુ તનય તથા॥ ૧૫.૪૬॥
૧૫.૪૭/૧કપાેતરાેમા તસ્યાથ ત લિર તનયાેઽભવત્ ।
૧૫.૪૭/૨જજ્ઞે પનુવર્સુ ત માદ્ અ ભ જચ્ચ પનુવર્સાેઃ॥ ૧૫.૪૭॥
૧૫.૪૮/૧તથા વૈ પતુ્ર મથનંુ બભવૂા ભ જતઃ િકલ ।
૧૫.૪૮/૨આહુકઃ શ્રાહુકશ્ચવૈ ખ્યાતાૈ ખ્યા તમતાં વરાૈ॥ ૧૫.૪૮॥
૧૫.૪૯/૧ઇમાં ચાેદાહર ત્યત્ર ગાથાં પ્ર ત તમાહુકમ્ ।
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૧૫.૪૯/૨શ્વેતને પિરવારેણ િકશાેરપ્ર તમાે મહાન્॥ ૧૫.૪૯॥
૧૫.૫૦/૧અશી તવમર્ણા યુક્તઆહુકઃ પ્રથમં વ્રજેત્ ।
૧૫.૫૦/૨નાપતુ્રવાન્ નાશતદાે નાસહસ્રશતાયષુઃ॥ ૧૫.૫૦॥
૧૫.૫૧/૧નાશદુ્ધકમાર્ નાય વા યાે ભાજેમ ભતાે વ્રજેત્ ।
૧૫.૫૧/૨પવૂર્સ્યાં િદ શ નાગાનાં ભાજેસ્ય પ્રયયુઃ િકલ॥ ૧૫.૫૧॥
૧૫.૫૨/૧સાેમાત્ સઙ્ગાનુકષાર્ણાં વ જનાં સવ થનામ્ ।
૧૫.૫૨/૨રથાનાં મેઘઘાષેાણાં સહસ્રા ણ દશવૈ તુ॥ ૧૫.૫૨॥
૧૫.૫૩/૧રાૈ યકા ચનકક્ષાણાં સહસ્રા યેકિવશ તઃ ।
૧૫.૫૩/૨તાવત્યેવ સહસ્રા ણ ઉત્તરસ્યાં તથા િદ શ॥ ૧૫.૫૩॥
૧૫.૫૪/૧આભૂ મપાલા ભાે તુ સ ત જ્યાિકિઙ્કણીિકનઃ ।
૧૫.૫૪/૨આહુઃ િક ચા યવ ત યઃ વસારં દદુર ધકાઃ॥ ૧૫.૫૪॥
૧૫.૫૫/૧આહુકસ્ય તુ કા યાયાં દ્વાૈ પતુ્રાૈ સ બભવૂતુઃ ।
૧૫.૫૫/૨દેવકશ્ચાેગ્રસનેશ્ચ દેવગભર્સમાવુભાૈ॥ ૧૫.૫૫॥
૧૫.૫૬/૧દેવકસ્યાભવન્ પતુ્રાશ્ચ વાર સ્ત્રદશાપેમાઃ ।
૧૫.૫૬/૨દેવવાન્ ઉપદેવશ્ચ સદેંવાે દેવર ક્ષતઃ॥ ૧૫.૫૬॥
૧૫.૫૭/૧કુમાયર્ઃ સપ્ત ચાસ્યાથ વસદેુવાય તા દદાૈ ।
૧૫.૫૭/૨દેવક શા તદેવા ચ સદેુવા દેવર ક્ષતા॥ ૧૫.૫૭॥
૧૫.૫૮/૧ કદેવ્યપુદેવી ચ સનુા ી ચવૈ સપ્તમી ।
૧૫.૫૮/૨નવાેગ્રસનેસ્ય સતુા તષેાં કંસ તુ પવૂર્જઃ॥ ૧૫.૫૮॥
૧૫.૫૯/૧ યગ્રાેધશ્ચ સનુામા ચ તથા કઙ્કઃ સભુષૂણઃ ।
૧૫.૫૯/૨રાષ્ટ્રપાલાેઽથ સતુનુરના ષ્ટ તુ પુ ષ્ટમાન્॥ ૧૫.૫૯॥
૧૫.૬૦/૧તષેાં વસારઃ પ ચાસન્ કંસા કંસવતી તથા ।
૧૫.૬૦/૨સતુનૂ રાષ્ટ્રપાલી ચ કઙ્કા ચવૈ વરાઙ્ગના॥ ૧૫.૬૦॥
૧૫.૬૧/૧ઉગ્રસનેઃ સહાપત્યાે વ્યાખ્યાતઃ કુકુરાેદ્ભવઃ ।
૧૫.૬૧/૨કુકુરાણા મમં વંશં ધારયન્ન્ અ મતાજૈસામ્॥ ૧૫.૬૧॥
૧૫.૬૨/૧આત્મનાે િવપુલં વંશં પ્ર વાન્ આ ુયાન્ નરઃ॥ ૧૫.૬૨॥
૧૬.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । ભજમાનસ્ય પતુ્રાેઽથ રથમખુ્યાે િવદૂરથઃ ।
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૧૬.૧/૨રા િધદેવઃ શરૂ તુ િવદૂરથસતુાેઽભવત્॥ ૧૬.૧॥
૧૬.૨/૧રા િધદેવસ્ય સતુા જ જ્ઞરે વીયર્વત્તરાઃ ।
૧૬.૨/૨દત્તા તદત્તાૈ બ લનાૈ શાેણાશ્વઃ શ્વેતવાહનઃ॥ ૧૬.૨॥
૧૬.૩/૧શમી ચ દ ડશમાર્ ચ દ તશત્રુશ્ચ શત્રુ જત્ ।
૧૬.૩/૨શ્રવણા ચ શ્રિવષ્ઠા ચ વસારાૈ સ બભવૂતુઃ॥ ૧૬.૩॥
૧૬.૪/૧શ મપતુ્રઃ પ્ર તક્ષત્રઃ પ્ર તક્ષત્રસ્ય ચાત્મજઃ ।
૧૬.૪/૨ વય ભાજેઃ વય ભાે દ્ ભિદકઃ સ બભવૂ હ॥ ૧૬.૪॥
૧૬.૫/૧તસ્ય પતુ્રા બભવૂુિહ સવ ભીમપરાક્રમાઃ ।
૧૬.૫/૨કૃતવમાર્ગ્રજ તષેાં શતધ વા તુ મ યમઃ॥ ૧૬.૫॥
૧૬.૬/૧દેવા તશ્ચ નરા તશ્ચ ભષગ્વૈતરણશ્ચ યઃ ।
૧૬.૬/૨સદુા તશ્ચા તદા તશ્ચ િનકા યઃ કામદ ભકઃ॥ ૧૬.૬॥
૧૬.૭/૧દેવા તસ્યાભવત્ પતુ્રાે િવદ્વાન્ ક બલબિહષઃ ।
૧૬.૭/૨અસમાૈ ઃ સતુ તસ્ય નાસમાૈ શ્ચ તાવુભાૈ॥ ૧૬.૭॥
૧૬.૮/૧અ તપતુ્રાય સતુાન્ પ્રદદાવસમાજૈસે ।
૧૬.૮/૨સદંુષ્ટ્રશ્ચ સચુા શ્ચ કૃ ણ ઇત્ય ધકાઃ તાઃ॥ ૧૬.૮॥
૧૬.૯/૧ગા ધાર ચવૈ માદ્ર ચ ક્રાેષુ્ટભાય બભવૂતુઃ ।
૧૬.૯/૨ગા ધાર જનયામાસ અન મતં્ર મહાબલમ્॥ ૧૬.૯॥
૧૬.૧૦/૧માદ્ર યુધા જતં પતંુ્ર તતાે વૈ દેવમીધષુમ્ ।
૧૬.૧૦/૨અન મત્રમ મત્રાણાં જેતારમપરા જતમ્॥ ૧૬.૧૦॥
૧૬.૧૧/૧અન મત્રસતુાે િનઘ્નાે િનઘ્નતાે દ્વાૈ બભવૂતુઃ ।
૧૬.૧૧/૨પ્રસનેશ્ચાથ સત્રા જચ્છત્રુસનેા જતાવુભાૈ॥ ૧૬.૧૧॥
૧૬.૧૨/૧પ્રસનેાે દ્વારવત્યાં તુ િનવસન્ યાે મહામ ણમ્ ।
૧૬.૧૨/૨િદવં્ય સ્યમ તકં નામ સ સયૂાર્દ્ ઉપલ ધવાન્॥ ૧૬.૧૨॥
૧૬.૧૩/૧તસ્ય સત્રા જતઃ સયૂર્ઃ સખા પ્રાણસમાેઽભવત્ ।
૧૬.૧૩/૨સ કદા ચન્ િનશાપાયે રથને ર થનાં વરઃ॥ ૧૬.૧૩॥
૧૬.૧૪/૧તાેયકૂલમપઃ પ્રષુ્ટમપુસ્થાતું યયાૈ રિવમ્ ।
૧૬.૧૪/૨તસ્યાપે તષ્ઠતઃ સયૂ િવવ વાન્ અગ્રતઃ સ્થતઃ॥ ૧૬.૧૪॥
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૧૬.૧૫/૧િવ પષ્ટમૂ તભર્ગવાં તે ેમ ડલવાન્ િવભુઃ ।
૧૬.૧૫/૨અથ રા િવવ વ તમવુાચ સ્થતમગ્રતઃ॥ ૧૬.૧૫॥
૧૬.૧૬/૧યથવૈ વ્યાે પ યા મ સદા વાં જ્યાે તષાં પતે ।
૧૬.૧૬/૨તે ેમ ડ લનં દેવં તથવૈ પુરતઃ સ્થતમ્॥ ૧૬.૧૬॥
૧૬.૧૭/૧કાે િવશષેાેઽ ત મે વત્તઃ સખ્યનેાપેગતસ્ય વૈ ।
૧૬.૧૭/૨અેતચ્છ વા તુ ભગવાન્ મ ણરત્નં સ્યમ તકમ્॥ ૧૬.૧૭॥
૧૬.૧૮/૧ વક ઠાદ્ અવમુચ્યાથ અેકા તે ય તવાન્ િવભુઃ ।
૧૬.૧૮/૨તતાે િવગ્રહવ તં તં દદશર્ પ ત તદા॥ ૧૬.૧૮॥
૧૬.૧૯/૧પ્રી તમાન્ અથ તં દૃ ટ્વા મુહૂત કૃતવાન્ કથામ્ ।
૧૬.૧૯/૨તમ ભપ્ર સ્થતં ભૂયાે િવવ વ તં સ સત્ર જત્॥ ૧૬.૧૯॥
૧૬.૨૦/૧લાેકાન્ ભાસયસે સવાર્ન્ યને વં સતતં પ્રભાે ।
૧૬.૨૦/૨તદ્ અેતન્ મ ણરત્નં મે ભગવન્ દાતુમહર્ સ॥ ૧૬.૨૦॥
૧૬.૨૧/૧તતઃ સ્યમ તકમ ણ દત્તવાન્ ભાસ્કર તદા ।
૧૬.૨૧/૨સ તમાબ ય નગર ં પ્રિવવેશ મહીપ તઃ॥ ૧૬.૨૧॥
૧૬.૨૨/૧તં જનાઃ પયર્ધાવ ત સયૂાઽયં ગચ્છતી ત હ ।
૧૬.૨૨/૨ વાં પુર ં સ િવ સ માય રા વ તઃપુરં તથા॥ ૧૬.૨૨॥
૧૬.૨૩/૧તં પ્રસને જતં િદવં્ય મ ણરત્નં સ્યમ તકમ્ ।
૧૬.૨૩/૨દદાૈ ભ્રાત્રે નરપ તઃ પ્રે ણા સત્રા જદ્ ઉત્તમમ્॥ ૧૬.૨૩॥
૧૬.૨૪/૧સ મ ણઃ સ્ય દતે ક્મં ય ધકિનવેશને ।
૧૬.૨૪/૨કાલવષ ચ પજર્ યાે ન ચ વ્યાિધભયં હ્યભૂત્॥ ૧૬.૨૪॥
૧૬.૨૫/૧ લ સાં ચકે્ર પ્રસનેસ્ય મ ણરત્ને સ્યમ તકે ।
૧૬.૨૫/૨ગાેિવ દાે ન ચ તં લેભે શક્તાેઽિપ ન જહાર સઃ॥ ૧૬.૨૫॥
૧૬.૨૬/૧કદા ચન્ ગયાં યાતઃ પ્રસને તને ભૂ ષતઃ ।
૧૬.૨૬/૨સ્યમ તકકૃતે સહાદ્ વધં પ્રાપ વનેચરાત્॥ ૧૬.૨૬॥
૧૬.૨૭/૧અથ સહં પ્રધાવ તમ્ ઋક્ષરા ે મહાબલઃ ।
૧૬.૨૭/૨િનહત્ય મ ણરત્નં તદ્ આદાય પ્રાિવશદ્ ગુહામ્॥ ૧૬.૨૭॥
૧૬.૨૮/૧તતાે ય ધકાઃ કૃ ણં પ્રસનેવધકારણાત્ ।
૧૬.૨૮/૨પ્રાથર્નાં તાં મણેબર્દ્ વા સવર્ અેવ શશિઙ્કરે॥ ૧૬.૨૮॥
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૧૬.૨૯/૧સ શઙ્ક્યમાનાે ધમાર્ત્મા અકાર તસ્ય કમર્ણઃ ।
૧૬.૨૯/૨આહિર યે મ ણ મ ત પ્ર તજ્ઞાય વનં યયાૈ॥ ૧૬.૨૯॥
૧૬.૩૦/૧યત્ર પ્રસનેાે ગયાં વ્યચરત્ તત્ર ચા યથ ।
૧૬.૩૦/૨પ્રસનેસ્ય પદં ગ્ હ્ય પુ ષૈરાપ્તકાિર ભઃ॥ ૧૬.૩૦॥
૧૬.૩૧/૧ઋક્ષવ તં ગિરવરં િવ યં ચ ગિરમુત્તમમ્ ।
૧૬.૩૧/૨અ વષેયન્ પિરશ્રા તઃ સ દદશર્ મહામનાઃ॥ ૧૬.૩૧॥
૧૬.૩૨/૧સાશં્વ હતં પ્રસનંે તુ નાિવ દત ચ તન્મ ણમ્ ।
૧૬.૩૨/૨અથ સહઃ પ્રસનેસ્ય શર રસ્યાિવદૂરતઃ॥ ૧૬.૩૨॥
૧૬.૩૩/૧ઋક્ષેણ િનહતાે દષૃ્ટઃ પદૈરકૃ્ષ તુ સૂ ચતઃ ।
૧૬.૩૩/૨પદૈ તૈર વયાયાથ ગુહામ્ ઋક્ષસ્ય માધવઃ॥ ૧૬.૩૩॥
૧૬.૩૪/૧સ િહ ઋક્ષ બલે વાણી ં શશુ્રાવ પ્રમદેિરતામ્ ।
૧૬.૩૪/૨ધા યા કુમારમાદાય સતંુ બવતાે દ્વ ઃ॥ ૧૬.૩૪॥
૧૬.૩૫/૧ક્ર ડય ત્યા ચ મ ણના મા રાેદ િરત્યથેિરતામ્॥ ૧૬.૩૫॥
૧૬.૩૬/૧ધા યવુાચ । સહઃ પ્રસનેમવધીત્ સહાે બવતા હતઃ ।
૧૬.૩૬/૨સકુુમારક મા રાેદ તવ હ્યષે સ્યમ તકઃ॥ ૧૬.૩૬॥
૧૬.૩૭/૧વ્ય ક્તત તસ્ય શ દસ્ય તૂણર્મવે બલં યયાૈ ।
૧૬.૩૭/૨પ્રિવ ય તત્ર ભગવાં તદ્ ઋક્ષ બલમ જસા॥ ૧૬.૩૭॥
૧૬.૩૮/૧સ્થાપિય વા બલદ્વારે યદંૂ લાઙ્ગ લના સહ ।
૧૬.૩૮/૨શાઙ્ર્ગધ વા બલસ્થં તુ બવ તં દદશર્ સઃ॥ ૧૬.૩૮॥
૧૬.૩૯/૧યુયુધે વાસદેુવ તુ બલે બવતા સહ ।
૧૬.૩૯/૨બાહુ યામવે ગાેિવ દાે િદવસાન્ અેકિવશ તમ્॥ ૧૬.૩૯॥
૧૬.૪૦/૧પ્રિવષ્ટેઽથ બલે કૃ ણે બલદેવપુરઃસરાઃ ।
૧૬.૪૦/૨પુર ં દ્વારવતીમેત્ય હતં કૃ ણં યવેદયન્॥ ૧૬.૪૦॥
૧૬.૪૧/૧વાસદેુવાેઽિપ િન જત્ય બવ તં મહાબલમ્ ।
૧૬.૪૧/૨લેભે બવતી ં ક યામ્ ઋક્ષરાજસ્ય સ મતામ્॥ ૧૬.૪૧॥
૧૬.૪૨/૧મ ણસ્યમ તકં ચવૈ જગ્રાહાત્મિવશદુ્ધયે ।
૧૬.૪૨/૨અનનુીયક્ષર્રાજં તુ િનયર્યાૈ ચ તતાે બલાત્॥ ૧૬.૪૨॥
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૧૬.૪૩/૧ઉપાયાદ્ દ્વારકાં કૃ ણઃ સ િવનીતૈઃ પુરઃસરૈઃ ।
૧૬.૪૩/૨અેવં સ મ ણમાહૃત્ય િવશાે યાત્માનમચ્યુતઃ॥ ૧૬.૪૩॥
૧૬.૪૪/૧દદાૈ સત્રા જતે તં વૈ સવર્સા વતસસંિદ ।
૧૬.૪૪/૨અેવં મ યા ભશ તને કૃ ણનેા મત્રઘા તના॥ ૧૬.૪૪॥
૧૬.૪૫/૧આત્મા િવશાેિધતઃ પાપાદ્ િવિન જત્યસ્યમ તકમ્ ।
૧૬.૪૫/૨સત્રા જતાે દશ વાસન્ ભાયાર્ તાસાં શતં સતુાઃ॥ ૧૬.૪૫॥
૧૬.૪૬/૧ખ્યા તમ તસ્ત્રય તષેાં ભગંકાર તુ પવૂર્જઃ ।
૧૬.૪૬/૨વીરાે વાતપ તશ્ચવૈ વસમુેધ તથવૈ ચ॥ ૧૬.૪૬॥
૧૬.૪૭/૧કુમાયર્શ્ચાિપ તસ્રાે વૈ િદ ખ્યાતા દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૬.૪૭/૨સત્યભામાેત્તમા તાસાં વ્ર તની ચ દૃઢવ્રતા॥ ૧૬.૪૭॥
૧૬.૪૮/૧તથા પ્ર વાિપની ચવૈ ભાયા કૃ ણાય તાં દદાૈ ।
૧૬.૪૮/૨સભાક્ષાે ભઙ્ગકાિર તુ નાવેયશ્ચ નરાેત્તમાૈ॥ ૧૬.૪૮॥
૧૬.૪૯/૧જજ્ઞાતે ગુણસ પન્નાૈ િવશ્રુતાૈ પસ પદા ।
૧૬.૪૯/૨માદ્ર્યાઃ પતુ્રાેઽથ જજ્ઞેઽથ ણપુત્રાે યુધા જતઃ॥ ૧૬.૪૯॥
૧૬.૫૦/૧જજ્ઞાતે તનયાૈ ણેઃ શ્વફલ્ક શ્ચત્રક તથા ।
૧૬.૫૦/૨શ્વફલ્કઃ કા શરાજસ્ય સતુાં ભાયાર્મિવ દત॥ ૧૬.૫૦॥
૧૬.૫૧/૧ગા દની ં નામ તસ્યાશ્ચ ગાઃ સદા પ્રદદાૈ િપતા ।
૧૬.૫૧/૨તસ્યાં જજ્ઞે મહાબાહુઃ શ્રુતવાન્ અ ત થ પ્રયઃ॥ ૧૬.૫૧॥
૧૬.૫૨/૧અકૂ્રરાેઽથ મહાભાગાે જજ્ઞે િવપુલદ ક્ષણઃ ।
૧૬.૫૨/૨ઉપમદુ્ગ તથા મદુ્ગમુર્દરશ્ચાિરમદર્નઃ॥ ૧૬.૫૨॥
૧૬.૫૩/૧આિરક્ષપે તથાપેેક્ષઃ શત્રુહા ચાિરમજેયઃ ।
૧૬.૫૩/૨ધમર્ ચ્ચાિપ ધમાર્ ચ ગ્ ધ્રભાે ધક તથા॥ ૧૬.૫૩॥
૧૬.૫૪/૧આવાહપ્ર તવાહાૈ ચ સુ દર ચ વરાઙ્ગના ।
૧૬.૫૪/૨િવશ્રુતાશ્વસ્ય મિહષી ક યા ચાસ્ય વસુધંરા॥ ૧૬.૫૪॥
૧૬.૫૫/૧ પયાવૈનસ પન્ના સવર્સ વમનાેહરા ।
૧૬.૫૫/૨અકૂ્રરેણાેગ્રસનેાયાં સતુાૈ વૈ કુલન દનાૈ॥ ૧૬.૫૫॥
૧૬.૫૬/૧વસદેુવશ્ચાપેદેવશ્ચ જજ્ઞાતે દેવવચર્સાૈ ।
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૧૬.૫૬/૨ ચત્રકસ્યાભવન્ પતુ્રાઃ થુિવ થુરેવ ચ॥ ૧૬.૫૬॥
૧૬.૫૭/૧અશ્વગ્રીવાેઽશ્વબાહુશ્ચ સપુાશ્વર્કગવષેણાૈ ।
૧૬.૫૭/૨અિરષ્ટને મશ્ચ સતુા ધમા ધમર્ દ્ અેવ ચ॥ ૧૬.૫૭॥
૧૬.૫૮/૧સબુાહુબર્હુબાહુશ્ચ શ્રિવષ્ઠાશ્રવણે સ્ત્રયાૈ ।
૧૬.૫૮/૨ઇમાં મ યા ભશ ત યઃ કૃ ણસ્ય સમુદાહૃતામ્॥ ૧૬.૫૮॥
૧૬.૫૯/૧વેદ મ યા ભશાપા તં ન શ ત કદાચન॥ ૧૬.૫૯॥
૧૭.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । યત્ તુ સત્રા જતે કૃ ણાે મ ણરત્નં સ્યમ તકમ્ ।
૧૭.૧/૨દદાવહારયદ્ બભ્રુભાજેન શતધ વના॥ ૧૭.૧॥
૧૭.૨/૧સદા િહ પ્રાથર્યામાસ સત્યભામામિન દતામ્ ।
૧૭.૨/૨અકૂ્રરાેઽ તરમ વ યન્ મ ણ ચવૈ સ્યમ તકમ્॥ ૧૭.૨॥
૧૭.૩/૧સત્રા જતં તતાે હ વા શતધ વા મહાબલઃ ।
૧૭.૩/૨રાત્રાૈ તં મ ણમાદાય તતાેઽકૂ્રરાય દત્તવાન્॥ ૧૭.૩॥
૧૭.૪/૧અકૂ્રર તુ તદા િવપ્રા રત્નમાદાય ચાેત્તમમ્ ।
૧૭.૪/૨સમયં કારયાં ચકે્ર નાવેદ્યાેઽહં વયેત્યુત॥ ૧૭.૪॥
૧૭.૫/૧વયમ યુ પ્રપ સ્યામઃ કૃ ણને વાં પ્રધ ષતમ્ ।
૧૭.૫/૨મમાદ્ય દ્વારકા સવાર્ વશે તષ્ઠત્યસશંયમ્॥ ૧૭.૫॥
૧૭.૬/૧હતે િપતિર દુઃખાતાર્ સત્યભામા મન વની ।
૧૭.૬/૨પ્રયયાૈ રથમા હ્ય નગરં વારણાવતમ્॥ ૧૭.૬॥
૧૭.૭/૧સત્યભામા તુ તદ્ તં્ત ભાજેસ્ય શતધ વનઃ ।
૧૭.૭/૨ભતુર્િનવેદ્ય દુઃખાતાર્ પાશ્વર્સ્થાશ્રૂ યવતર્યત્॥ ૧૭.૭॥
૧૭.૮/૧પા ડવાનાં ચ દગ્ધાનાં હિરઃ કૃ વાેદકિક્રયામ્ ।
૧૭.૮/૨કુલ્યાથ ચાિપ પા ડૂનાં યયાજેયત સાત્યિકમ્॥ ૧૭.૮॥
૧૭.૯/૧તત વિરતમાગ ય દ્વારકાં મધુસદૂનઃ ।
૧૭.૯/૨પવૂર્જં હ લનં શ્રીમાન્ ઇદં વચનમબ્રવીત્॥ ૧૭.૯॥
૧૭.૧૦/૧શ્રીકૃ ણ ઉવાચ । હતઃ પ્રસનેઃ સહેન સત્રા જચ્છતધ વના ।
૧૭.૧૦/૨સ્યમ તક તુ મદ્નામી તસ્ય પ્રભુરહં િવભાે॥ ૧૭.૧૦॥
૧૭.૧૧/૧તદ્ આરાેહ રથં શીઘં્ર ભાજંે હ વા મહારથમ્ ।

96 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૭.૧૧/૨સ્યમ તકાે મહાબાહાે અ માકં સ ભિવ ય ત॥ ૧૭.૧૧॥
૧૭.૧૨/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । તતઃ પ્રવ તે યુદં્ધ તુમુલં ભાજેકૃ ણયાેઃ ।
૧૭.૧૨/૨શતધ વા તતાેઽકૂ્રરં સવર્તાેિદશમૈક્ષત॥ ૧૭.૧૨॥
૧૭.૧૩/૧સરં ધાૈ તાવુભાૈ તત્ર દૃ ટ્વા ભાજેજનાદર્નાૈ ।
૧૭.૧૩/૨શક્તાેઽિપ શાપાદ્ ધાિદક્યમકૂ્રરાે ના વપદ્યત॥ ૧૭.૧૩॥
૧૭.૧૪/૧અપયાને તતાે બુ દ્ધ ભાજેશ્ચકે્ર ભયાિદતઃ ।
૧૭.૧૪/૨યાજેનાનાં શતં સાગં્ર હૃદયા પ્રત્યપદ્યત॥ ૧૭.૧૪॥
૧૭.૧૫/૧િવખ્યાતા હૃદયા નામ શતયાજેનગા મની ।
૧૭.૧૫/૨ભાજેસ્ય વડવા િવપ્રા યયા કૃ ણમયાેધયત્॥ ૧૭.૧૫॥
૧૭.૧૬/૧ક્ષીણાં જવને હૃદયામ વનઃ શતયાજેને ।
૧૭.૧૬/૨દૃ ટ્વા રથસ્ય વાં દ્ધ શતધ વાનમદર્યત્॥ ૧૭.૧૬॥
૧૭.૧૭/૧તત તસ્યા હતાયા તુ શ્રમાત્ ખેદાચ્ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૧૭.૧૭/૨ખમુ પેતુરથ પ્રાણાઃ કૃ ણાે રામમથાબ્રવીત્॥ ૧૭.૧૭॥
૧૭.૧૮/૧શ્રીકૃ ણ ઉવાચ । તષે્ઠહ વં મહાબાહાે દષૃ્ટદાષેા હયા મયા ।
૧૭.૧૮/૨પદ્ યાં ગ વા હિર યા મ મ ણરત્નં સ્યમ તકમ્॥ ૧૭.૧૮॥
૧૭.૧૯/૧પદ્ યામવે તતાે ગ વા શતધ વાનમચ્યુતઃ ।
૧૭.૧૯/૨ મ થલામ ભતાે િવપ્રા જઘાન પરમાસ્ત્રિવત્॥ ૧૭.૧૯॥
૧૭.૨૦/૧સ્યમ તકં ચ નાપ યદ્ ધ વા ભાજંે મહાબલમ્ ।
૧૭.૨૦/૨િન ત્તં ચાબ્રવીત્ કૃ ણં મ ણ દેહી ત લાઙ્ગલી॥ ૧૭.૨૦॥
૧૭.૨૧/૧ના તી ત કૃ ણશ્ચાવેાચ તતાે રામાે ષા વતઃ ।
૧૭.૨૧/૨િધક્ષ દપવૂર્મસકૃત્ પ્રત્યુવાચ જનાદર્નમ્॥ ૧૭.૨૧॥
૧૭.૨૨/૧બલરામ ઉવાચ । ભ્રા વાન્ મષર્યા યષે વ ત તેઽ તુ વ્ર યહમ્ ।
૧૭.૨૨/૨કૃત્યં ન મે દ્વારકયા ન વયા ન ચ ણ ભઃ॥ ૧૭.૨૨॥
૧૭.૨૩/૧પ્રિવવેશ તતાે રામાે મ થલામિરમદર્નઃ ।
૧૭.૨૩/૨સવર્કામૈ પહૃતૈ મ થલનેા ભપૂ જતઃ॥ ૧૭.૨૩॥
૧૭.૨૪/૧અેત મન્ન્ અેવ કાલે તુ બભ્રુમર્ તમતાં વરઃ ।
૧૭.૨૪/૨નાના પાન્ ક્રતનૂ્ સવાર્ન્ આજહાર િનરગર્લાન્॥ ૧૭.૨૪॥
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૧૭.૨૫/૧દ ક્ષામયં સ કવચં રક્ષાથ પ્રિવવેશ હ ।
૧૭.૨૫/૨સ્યમ તકકૃતે પ્રાજ્ઞાે ગા દ પુત્રાે મહાયશાઃ॥ ૧૭.૨૫॥
૧૭.૨૬/૧અથ રત્નાિન ચા યાિન ધનાિન િવિવધાિન ચ ।
૧૭.૨૬/૨ષ ષ્ટ વષાર્ ણ ધમાર્ત્મા યજ્ઞે વવે યયાજેયત્॥ ૧૭.૨૬॥
૧૭.૨૭/૧અકૂ્રરયજ્ઞા ઇ ત તે ખ્યાતા તસ્ય મહાત્મનઃ ।
૧૭.૨૭/૨બહ્વન્નદ ક્ષણાઃ સવ સવર્કામપ્રદાિયનઃ॥ ૧૭.૨૭॥
૧૭.૨૮/૧અથ દુયાધનાે રા ગ વા સ મ થલાં પ્રભુઃ ।
૧૭.૨૮/૨ગદા શક્ષાં તતાે િદવ્યાં બલદેવાદ્ અવાપ્તવાન્॥ ૧૭.૨૮॥
૧૭.૨૯/૧સ પ્રસાદ્ય તતાે રામાે ય ધકમહારથૈઃ ।
૧૭.૨૯/૨આનીતાે દ્વારકામવે કૃ ણને ચ મહાત્મના॥ ૧૭.૨૯॥
૧૭.૩૦/૧અકૂ્રરશ્ચા ધકૈઃ સાધર્માયાતઃ પુ ષષર્ભઃ ।
૧૭.૩૦/૨હ વા સત્રા જતં સપંુ્ત સહબ ધું મહાબલઃ॥ ૧૭.૩૦॥
૧૭.૩૧/૧જ્ઞા તભેદભયાત્ કૃ ણ તમપેુ ક્ષતવાં તદા ।
૧૭.૩૧/૨અપયાતે તદાકૂ્રરે નાવષર્ત્ પાકશાસનઃ॥ ૧૭.૩૧॥
૧૭.૩૨/૧અના ષ્ટ ા તદા રાષ્ટ્રમભવદ્ બહુધા કૃશમ્ ।
૧૭.૩૨/૨તતઃ પ્રસાદયામાસરુકૂ્રરં કુકુરા ધકાઃ॥ ૧૭.૩૨॥
૧૭.૩૩/૧પનુદ્વાર્રવતી ં પ્રાપ્તે ત મન્ દાનપતાૈ તતઃ ।
૧૭.૩૩/૨પ્રવવષર્ સહસ્રાક્ષઃ કક્ષે જલિનધે તદા॥ ૧૭.૩૩॥
૧૭.૩૪/૧ક યાં ચ વાસદેુવાય વસારં શીલસ મતામ્ ।
૧૭.૩૪/૨અકૂ્રરઃ પ્રદદાૈ ધીમાન્ પ્રીત્યથ મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૭.૩૪॥
૧૭.૩૫/૧અથ િવજ્ઞાય યાેગને કૃ ણાે બભ્રુગતં મ ણમ્ ।
૧૭.૩૫/૨સભામ યગતઃ પ્રાહ તમકૂ્રરં જનાદર્નઃ॥ ૧૭.૩૫॥
૧૭.૩૬/૧શ્રીકૃ ણ ઉવાચ । યત્ તદ્ રત્નં મ ણવરં તવ હ તગતં િવભાે ।
૧૭.૩૬/૨તત્ પ્રયચ્છ ચ માનાહર્ મિય માનાયર્કં કૃથાઃ॥ ૧૭.૩૬॥
૧૭.૩૭/૧ષ ષ્ટવષર્ગતે કાલે યાે રાષેાેઽભનૂ્ મમાનઘ ।
૧૭.૩૭/૨સ સં ઢાેઽસકૃત્ પ્રાપ્ત તતઃ કાલાત્યયાે મહાન્॥ ૧૭.૩૭॥
૧૭.૩૮/૧સ તતઃ કૃ ણવચનાત્ સવર્સા વતસસંિદ ।
૧૭.૩૮/૨પ્રદદાૈ તં મ ણ બભ્રુરક્લેશને મહામ તઃ॥ ૧૭.૩૮॥
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૧૭.૩૯/૧તત તમાજર્વાત્ પ્રાપં્ત બભ્રાેહર્ તાદ્ અિરદમઃ ।
૧૭.૩૯/૨દદાૈ હૃષ્ટમનાઃ કૃ ણ તં મ ણ બભ્રવે પનુઃ॥ ૧૭.૩૯॥
૧૭.૪૦/૧સ કૃ ણહ તાત્ સ પ્રાપ્તં મ ણરત્નં સ્યમ તકમ્ ।
૧૭.૪૦/૨આબ ય ગા દનીપુત્રાે િવરરા ં શમુાન્ ઇવ॥ ૧૭.૪૦॥
૧૮.૧/૧મનુય ઊચુઃ । અહાે સમુહદ્ આખ્યાનં ભવતા પિરક તતમ્ ।
૧૮.૧/૨ભારતાનાં ચ સવષાં પા થવાનાં તથવૈ ચ॥ ૧૮.૧॥
૧૮.૨/૧દેવાનાં દાનવાનાં ચ ગ ધવારગરક્ષસામ્ ।
૧૮.૨/૨દૈત્યાનામથ સદ્ધાનાં ગુહ્યકાનાં તથવૈ ચ॥ ૧૮.૨॥
૧૮.૩/૧અત્યદ્ભુતાિન કમાર્ ણ િવક્રમા ધમર્િનશ્ચયાઃ ।
૧૮.૩/૨િવિવધાશ્ચ કથા િદવ્યા જન્મ ચા યમનુત્તમમ્॥ ૧૮.૩॥
૧૮.૪/૧ ષ્ટઃ પ્ર પતેઃ સ યક્ વયા પ્રાેક્તા મહામતે ।
૧૮.૪/૨પ્ર પતીનાં સવષાં ગુહ્યકા સરસાં તથા॥ ૧૮.૪॥
૧૮.૫/૧સ્થાવરં જઙ્ગમં સવર્મુ પનં્ન િવિવધં જગત્ ।
૧૮.૫/૨ વયા પ્રાેક્તં મહાભાગ શ્રુતં ચૈતન્ મનાેહરમ્॥ ૧૮.૫॥
૧૮.૬/૧ક થતં પુ યફલદં પુરાણં શ્લ ણયા ગરા ।
૧૮.૬/૨મનઃકણર્સખંુ સ યક્ પ્રીણાત્ય તસ મતમ્॥ ૧૮.૬॥
૧૮.૭/૧ઇદાની ં શ્રાેતુ મચ્છામઃ સકલં મ ડલં ભવુઃ ।
૧૮.૭/૨વક્તુમહર્ સ સવર્જ્ઞ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૧૮.૭॥
૧૮.૮/૧યાવ તઃ સાગરા દ્વ પા તથા વષાર્ ણ પવર્તાઃ ।
૧૮.૮/૨વનાિન સિરતઃ પુ ય+ ।દેવાદ નાં મહામતે॥ ૧૮.૮॥
૧૮.૯/૧ય પ્રમાણ મદં સવ યદાધારં યદાત્મકમ્ ।
૧૮.૯/૨સસં્થાનમસ્ય જગતાે યથાવદ્ વક્તુમહર્ સ॥ ૧૮.૯॥
૧૮.૧૦/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । મનુયઃ શ્રૂયતામેતત્ સકં્ષપેાદ્ વદતાે મમ ।
૧૮.૧૦/૨નાસ્ય વષર્શતનેાિપ વક્તું શક્યાેઽ તિવ તરઃ॥ ૧૮.૧૦॥
૧૮.૧૧/૧જ બૂ લક્ષાહ્વયાૈ દ્વ પાૈ શા મલશ્ચાપરાે દ્વ ઃ ।
૧૮.૧૧/૨કુશઃ ક્રાૈ ચ તથા શાકઃ પુ કરશ્ચવૈ સપ્તમઃ॥ ૧૮.૧૧॥
૧૮.૧૨/૧અેતે દ્વ પાઃ સમુદ્રૈ તુ સપ્ત સપ્ત ભરા તાઃ ।
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૧૮.૧૨/૨લવણે સરુાસિપદર્િધદુગ્ધજલૈઃ સમમ્॥ ૧૮.૧૨॥
૧૮.૧૩/૧જ બૂદ્વ પઃ સમ તાનામેતષેાં મ યસં સ્થતઃ ।
૧૮.૧૩/૨તસ્યાિપ મ યે િવપ્રે દ્રા મે ઃ કનકપવર્તઃ॥ ૧૮.૧૩॥
૧૮.૧૪/૧ચતુરશી તસાહસ્રૈયાજનૈ તસ્ય ચાેચ્છ્ર યઃ ।
૧૮.૧૪/૨પ્રિવષ્ટઃ ષાેડશાધ તાદ્ દ્વાિત્રશન્ મૂિધ્ન િવ તઃ॥ ૧૮.૧૪॥
૧૮.૧૫/૧મૂલે ષાેડશસાહસ્રૈિવ તાર તસ્ય સવર્તઃ ।
૧૮.૧૫/૨ભપૂદ્મસ્યાસ્ય શલૈાેઽસાૈ ક ણકાકારસં સ્થતઃ॥ ૧૮.૧૫॥
૧૮.૧૬/૧િહમવાન્ હેમકૂટશ્ચ િનષધ તસ્ય દ ક્ષણે ।
૧૮.૧૬/૨નીલઃ શ્વેતશ્ચ શ ◌ૃઙ્ગી ચ ઉત્તરે વષર્પવર્તાઃ॥ ૧૮.૧૬॥
૧૮.૧૭/૧લક્ષપ્રમાણાૈ દ્વાૈ મ યે દશહીના તથાપરે ।
૧૮.૧૭/૨સહસ્ર દ્વતયાેચ્છ્ર ાયા તાવ દ્વ તાિરણશ્ચ તે॥ ૧૮.૧૭॥
૧૮.૧૮/૧ભારતં પ્રથમં વષ તતઃ િક પુ ષં તમ્ ।
૧૮.૧૮/૨હિરવષ તથવૈા યન્ મેરાેદર્ ક્ષણતાે દ્વ ઃ॥ ૧૮.૧૮॥
૧૮.૧૯/૧ર યકં ચાેત્તરં વષ તસ્યવૈ તુ િહર મયમ્ ।
૧૮.૧૯/૨ઉત્તરાઃ કુરવશ્ચવૈ યથા વૈ ભારતં તથા॥ ૧૮.૧૯॥
૧૮.૨૦/૧નવસાહસ્રમેકૈકમેતષેાં દ્વજસત્તમાઃ ।
૧૮.૨૦/૨ઇલા તં ચ તન્મ યે સાવૈણા મે ચ્છ્ર તઃ॥ ૧૮.૨૦॥
૧૮.૨૧/૧મેરાેશ્ચતુિદશં તત્ર નવસાહસ્રિવ તમ્ ।
૧૮.૨૧/૨ઇલા તં મહાભાગાશ્ચ વારશ્ચાત્ર પવર્તાઃ॥ ૧૮.૨૧॥
૧૮.૨૨/૧િવ ક ભા િવતતા મેરાેયાજનાયુતિવ તાઃ ।
૧૮.૨૨/૨પવૂણ મ દરાે નામ દ ક્ષણે ગ ધમાદનઃ॥ ૧૮.૨૨॥
૧૮.૨૩/૧િવપુલઃ પ શ્ચમે પાશ્વ સપુાશ્વર્શ્ચાેત્તરે સ્થતઃ ।
૧૮.૨૩/૨કદ બ તષેુ જ બૂશ્ચ િપ પલાે વટ અેવ ચ॥ ૧૮.૨૩॥
૧૮.૨૪/૧અેકાદશશતાયામાઃ પાદપા ગિરકેતવઃ ।
૧૮.૨૪/૨જ બૂદ્વ પસ્ય સા જ બૂનાર્મહેતુ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૮.૨૪॥
૧૮.૨૫/૧મહાગજપ્રમાણાિન જ વા તસ્યાઃ ફલાિન વૈ ।
૧૮.૨૫/૨પત ત ભૂ તઃ ષે્ઠ શીયર્માણાિન સવર્તઃ॥ ૧૮.૨૫॥
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૧૮.૨૬/૧રસને તષેાં િવખ્યાતા તત્ર જ બૂનદ ત વૈ ।
૧૮.૨૬/૨સિરત્ પ્રવતર્તે સા ચ પીયતે તિન્નવા સ ભઃ॥ ૧૮.૨૬॥
૧૮.૨૭/૧ન ખેદાે ન ચ દાૈગર્ યં ન જરા ને દ્રયક્ષયઃ ।
૧૮.૨૭/૨ત પાન વસ્થમનસાં જનાનાં તત્ર યતે॥ ૧૮.૨૭॥
૧૮.૨૮/૧તીર ત્ તદ્રસં પ્રા ય સખુવાયુિવશાે ષતા ।
૧૮.૨૮/૨ બૂનદાખ્યં ભવ ત સવુણ સદ્ધભષૂણમ્॥ ૧૮.૨૮॥
૧૮.૨૯/૧ભદ્રાશં્વ પવૂર્તાે મેરાેઃ કેતુમાલં ચ પ શ્ચમે ।
૧૮.૨૯/૨વષ દ્વે તુ મુિનશ્રેષ્ઠા તયાેમર્ યે વલા તમ્॥ ૧૮.૨૯॥
૧૮.૩૦/૧વનં ચતૈ્રરથં પવૂ દ ક્ષણે ગ ધમાદનમ્ ।
૧૮.૩૦/૨વૈભ્રાજં પ શ્ચમે તદ્વદ્ ઉત્તરે ન દનં તમ્॥ ૧૮.૩૦॥
૧૮.૩૧/૧અ ણાેદં મહાભદ્રમ સતાેદં સમાનસમ્ ।
૧૮.૩૧/૨સરાંસ્યેતાિન ચ વાિર દેવભાેગ્યાિન સવર્દા॥ ૧૮.૩૧॥
૧૮.૩૨/૧શા તવાંશ્ચક્રકુ જશ્ચ કુરર માલ્યવાં તથા ।
૧૮.૩૨/૨વૈકઙ્કપ્રમખુા મેરાેઃ પવૂર્તઃ કેસરાચલાઃ॥ ૧૮.૩૨॥
૧૮.૩૩/૧િત્રકૂટઃ શ શરશ્ચવૈ પતંગાે ચક તથા ।
૧૮.૩૩/૨િનષધાદયાે દ ક્ષણત તસ્ય કેસરપવર્તાઃ॥ ૧૮.૩૩॥
૧૮.૩૪/૧ શ ખવાસઃ સવૈદૂયર્ઃ કિપલાે ગ ધમાદનઃ ।
૧૮.૩૪/૨ નુિધપ્રમખુા તદ્વત્ પ શ્ચમે કેસરાચલાઃ॥ ૧૮.૩૪॥
૧૮.૩૫/૧મેરાેરન તરા તે ચ જઠરાિદ વવ સ્થતાઃ ।
૧૮.૩૫/૨શઙ્ખકૂટાેઽથ ઋષભાે હંસાે નાગ તથાપરાઃ॥ ૧૮.૩૫॥
૧૮.૩૬/૧કાલ જરાદ્યાશ્ચ તથા ઉત્તરે કેસરાચલાઃ ।
૧૮.૩૬/૨ચતુદર્શ સહસ્રા ણ યાજેનાનાં મહાપુર ॥ ૧૮.૩૬॥
૧૮.૩૭/૧મેરાે પિર િવપ્રે દ્રા બ્રહ્મણઃ ક થતા િદિવ ।
૧૮.૩૭/૨તસ્યાં સમ તતશ્ચાષ્ટાૈ િદશાસુ િવિદશાસુ ચ॥ ૧૮.૩૭॥
૧૮.૩૮/૧ઇ દ્રાિદલાેકપાલાનાં પ્રખ્યાતાઃ પ્રવરાઃ પુરઃ ।
૧૮.૩૮/૨િવ પાદિવિન ક્રા તા લાવય તી દુમ ડલમ્॥ ૧૮.૩૮॥
૧૮.૩૯/૧સમ તાદ્ બ્રહ્મણઃ પુયા ગઙ્ગા પત ત વૈ િદિવ ।
૧૮.૩૯/૨સા તત્ર પ તતા િદ ચતુધાર્ પ્રત્યપદ્યત॥ ૧૮.૩૯॥
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૧૮.૪૦/૧સીતા ચાલકન દા ચ ચ બર્ધ્રા ચ વૈ ક્રમાત્ ।
૧૮.૪૦/૨પવૂણ સીતા શલૈાચ્ચ શલંૈ યા ત્ય તિરક્ષગા॥ ૧૮.૪૦॥
૧૮.૪૧/૧તતશ્ચ પવૂર્વષણ ભદ્રાશ્વનેૈ ત સાણર્વમ્ ।
૧૮.૪૧/૨તથવૈાલકન દા ચ દ ક્ષણનેૈત્ય ભારતમ્॥ ૧૮.૪૧॥
૧૮.૪૨/૧પ્રયા ત સાગરં ભૂ વા સપ્તભેદા દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૮.૪૨/૨ચ શ્ચ પ શ્ચમ ગર ન્ અતીત્ય સકલાં તતઃ॥ ૧૮.૪૨॥
૧૮.૪૩/૧પ શ્ચમં કેતુમાલાખ્યં વષર્મ વે ત સાણર્વમ્ ।
૧૮.૪૩/૨ભદ્રા તથાેત્તર ગર ન્ ઉત્તરાંશ્ચ તથા કુ ન્॥ ૧૮.૪૩॥
૧૮.૪૪/૧અતીત્યાેત્તરમ ભાેિધ સમ યે ત દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૮.૪૪/૨આનીલિનષધાયામાૈ માલ્યવદ્ગ ધમાદનાૈ॥ ૧૮.૪૪॥
૧૮.૪૫/૧તયાેમર્ યગતાે મે ઃ ક ણકાકારસં સ્થતઃ ।
૧૮.૪૫/૨ભારતાઃ કેતુમાલાશ્ચ ભદ્રાશ્વાઃ કુરવ તથા॥ ૧૮.૪૫॥
૧૮.૪૬/૧પ ત્રા ણ લાેકશલૈસ્ય મયાર્દાશલૈબાહ્યતઃ ।
૧૮.૪૬/૨જઠરાે દેવકૂટશ્ચ મયાર્દાપવર્તાવુભાૈ॥ ૧૮.૪૬॥
૧૮.૪૭/૧તાૈ દ ક્ષણાેત્તરાયામાવાનીલિનષધાયતાૈ ।
૧૮.૪૭/૨ગ ધમાદનકૈલાસાૈ પવૂર્પશ્ચાત્ તુ તાવુભાૈ॥ ૧૮.૪૭॥
૧૮.૪૮/૧અશી તયાજેનાયામાવણર્વા તવ્યર્વ સ્થતાૈ ।
૧૮.૪૮/૨િનષધઃ પાિરયાત્રશ્ચ મયાર્દાપવર્તાવુભાૈ॥ ૧૮.૪૮॥
૧૮.૪૯/૧તાૈ દ ક્ષણાેત્તરાયામાવાનીલિનષધાયતાૈ ।
૧૮.૪૯/૨મેરાેઃ પ શ્ચમિદગ્ભાગે યથા પવૂા તથા સ્થતાૈ॥ ૧૮.૪૯॥
૧૮.૫૦/૧િત્રશ ◌ૃઙ્ગાે િધશ્ચવૈ ઉત્તરાૈ વષર્પવર્તાૈ ।
૧૮.૫૦/૨પવૂર્પશ્ચાયતાવેતાવણર્વા તવ્યર્વ સ્થતાૈ॥ ૧૮.૫૦॥
૧૮.૫૧/૧ઇત્યેતે િહ મયા પ્રાેક્તા મયાર્દાપવર્તા દ્વ ઃ ।
૧૮.૫૧/૨જઠરાવ સ્થતા મેરાેયષાં દ્વાૈ દ્વાૈ ચતુિદશમ્॥ ૧૮.૫૧॥
૧૮.૫૨/૧મેરાેશ્ચતુિદશં યે તુ પ્રાેક્તાઃ કેસરપવર્તાઃ ।
૧૮.૫૨/૨શીતા તાદ્યા દ્વ તષેામતીવ િહ મનાેહરાઃ॥ ૧૮.૫૨॥
૧૮.૫૩/૧શલૈાનામ તરદ્રાે યઃ સદ્ધચારણસિેવતાઃ ।
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૧૮.૫૩/૨સરુ યા ણ તથા તાસુ કાનનાિન પુરા ણ ચ॥ ૧૮.૫૩॥
૧૮.૫૪/૧લ મીિવ વ ગ્ સયૂ દ્ર+ ।દેવાનાં મુિનસત્તમાઃ ।
૧૮.૫૪/૨તા વાયતનવયાર્ ણ જુષ્ટાિન નરિકનરૈઃ॥ ૧૮.૫૪॥
૧૮.૫૫/૧ગ ધવર્યક્ષરક્ષાં સ તથા દૈતેયદાનવાઃ ।
૧૮.૫૫/૨ક્ર ડ ત તાસુ ર યાસુ શલૈદ્રાેણી વહિનશમ્॥ ૧૮.૫૫॥
૧૮.૫૬/૧ભાૈમા હ્યેતે તાઃ વગાર્ ધ મણામાલયા દ્વ ઃ ।
૧૮.૫૬/૨નૈતષેુ પાપકતાર્રાે યા ત જન્મશતૈરિપ॥ ૧૮.૫૬॥
૧૮.૫૭/૧ભદ્રાશ્વે ભગવાન્ િવ રા તે હય શરા દ્વ ઃ ।
૧૮.૫૭/૨વારાહઃ કેતુમાલે તુ ભારતે કૂમર્ પ ક્॥ ૧૮.૫૭॥
૧૮.૫૮/૧મ સ્ય પશ્ચ ગાેિવ દઃ કુ વા તે સનાતનઃ ।
૧૮.૫૮/૨િવશ્વ પેણ સવર્ત્ર સવર્ઃ સવશ્વરાે હિરઃ॥ ૧૮.૫૮॥
૧૮.૫૯/૧સવર્સ્યાધારભૂતાેઽસાૈ દ્વ આ તેઽ ખલાત્મકઃ ।
૧૮.૫૯/૨યાિન િક પુ ષાદ્યાિન વષાર્ યષ્ટાૈ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૮.૫૯॥
૧૮.૬૦/૧ન તષેુ શાેકાે નાયાસાે નાેદ્વગેઃ દ્ભયાિદકમ્ ।
૧૮.૬૦/૨સસુ્થાઃ પ્ર િનરાતઙ્કાઃ સવર્દુઃખિવવ જતાઃ॥ ૧૮.૬૦॥
૧૮.૬૧/૧દશદ્વાદશવષાર્ણાં સહસ્રા ણ સ્થરાયષુઃ ।
૧૮.૬૧/૨નૈતષેુ ભાૈમા ય યાિન પપાસાિદ નાે દ્વ ઃ॥ ૧૮.૬૧॥
૧૮.૬૨/૧કૃતત્રેતાિદકા નવૈ તષેુ સ્થાનષેુ ક પના ।
૧૮.૬૨/૨સવ વેતષેુ વષષુ સપ્ત સપ્ત કુલાચલાઃ ।
૧૮.૬૨/૩નદ્યશ્ચ શતશ તે યઃ પ્રસતૂા યા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૮.૬૨॥
૧૯.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । ઉત્તરેણ સમુદ્રસ્ય િહમાદ્રશે્ચવૈ દ ક્ષણે ।
૧૯.૧/૨વષ તદ્ ભારતં નામ ભારતી યત્ર સતં તઃ॥ ૧૯.૧॥
૧૯.૨/૧નવયાજેનસાહસ્રાે િવ તારશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૯.૨/૨કમર્ભૂ મિરયં વગર્મપવગ ચ ચ્છતામ્॥ ૧૯.૨॥
૧૯.૩/૧મહે દ્રાે મલયઃ સહ્યઃ શુ ક્તમાન્ ઋક્ષપવર્તઃ ।
૧૯.૩/૨િવ યશ્ચ પાિરયાત્રશ્ચ સપ્તાત્ર કુલપવર્તાઃ॥ ૧૯.૩॥
૧૯.૪/૧અતઃ સ પ્રા યતે વગા મુ ક્તમ માત્ પ્રયા ત વૈ ।
૧૯.૪/૨ તયર્ વં નરકં ચાિપ યા ત્યતઃ પુ ષા દ્વ ઃ॥ ૧૯.૪॥
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૧૯.૫/૧ઇતઃ વગર્શ્ચ માેક્ષશ્ચ મ યં ચા તે ચ ગચ્છ ત ।
૧૯.૫/૨ન ખ વ યત્ર મત્યાર્નાં કમર્ ભૂમાૈ િવધીયતે॥ ૧૯.૫॥
૧૯.૬/૧ભારતસ્યાસ્ય વષર્સ્ય નવ ભેદાન્ િનશામય ।
૧૯.૬/૨ઇ દ્રદ્વ પઃ કસતેુમાં તામ્રપણા ગભ તમાન્॥ ૧૯.૬॥
૧૯.૭/૧નાગદ્વ પ તથા સાૈ યાે ગ ધવર્ વથ વા ણઃ ।
૧૯.૭/૨અયં તુ નવમ તષેાં દ્વ પઃ સાગરસં તઃ॥ ૧૯.૭॥
૧૯.૮/૧યાજેનાનાં સહસ્રં ચ દ્વ પાેઽયં દ ક્ષણાેત્તરાત્ ।
૧૯.૮/૨પવૂ િકરાતા તષ્ઠ ત પ શ્ચમે યવનાઃ સ્થતાઃ॥ ૧૯.૮॥
૧૯.૯/૧બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યા મ યે શદૂ્રાશ્ચ ભાગશઃ ।
૧૯.૯/૨ઇજ્યાયુદ્ધવ ણજ્યાદ્ય+ । ત્તમ તાે વ્યવ સ્થતાઃ॥ ૧૯.૯॥
૧૯.૧૦/૧શતદુ્રચ દ્રભાગાદ્યા િહમવ પાદિનઃ તાઃ ।
૧૯.૧૦/૨વેદ તમખુાશ્ચા યાઃ પાિરયાત્રાેદ્ભવા મનુે॥ ૧૯.૧૦॥
૧૯.૧૧/૧નમર્દાસરુમાદ્યાશ્ચ નદ્યાે િવ યિવિનઃ તાઃ ।
૧૯.૧૧/૨તાપીપયાે ણીિનિવ યા+ ।કાવેર પ્રમખુા નદ ઃ॥ ૧૯.૧૧॥
૧૯.૧૨/૧ઋક્ષપાદાેદ્ભવા હ્યેતાઃ શ્રુતાઃ પાપં હર ત યાઃ ।
૧૯.૧૨/૨ગાેદાવર ભીમરથી+ ।કૃ ણવે યાિદકા તથા॥ ૧૯.૧૨॥
૧૯.૧૩/૧સહ્યપાદાેદ્ભવા નદ્યઃ તાઃ પાપભયાપહાઃ ।
૧૯.૧૩/૨કૃતમાલાતામ્રપણ + ।પ્રમખુા મલયાેદ્ભવાઃ॥ ૧૯.૧૩॥
૧૯.૧૪/૧િત્રસાં ય ષકુલ્યાદ્યા મહે દ્રપ્રભવાઃ તાઃ ।
૧૯.૧૪/૨ઋ ષકુલ્યાકુમારાદ્યાઃ શુ ક્તમ પાદસ ભવાઃ॥ ૧૯.૧૪॥
૧૯.૧૫/૧આસાં નદ્યપુનદ્યશ્ચ સ ત્ય યા તુ સહસ્રશઃ ।
૧૯.૧૫/૨તા વમે કુ પ ચાલ+ ◌ંઅ યદેશાદયાે જનાઃ॥ ૧૯.૧૫॥
૧૯.૧૬/૧પવૂર્દેશાિદકાશ્ચવૈ કામ પિનવા સનઃ ।
૧૯.૧૬/૨પાૈ ડ્રાઃ ક લઙ્ગા મગધા દા ક્ષણાત્યાશ્ચ સવર્શઃ॥ ૧૯.૧૬॥
૧૯.૧૭/૧તથા પરા ત્યાઃ સાૈરાષ્ટ્ર ાઃ શદૂ્રાભીરા તથાબુર્દાઃ ।
૧૯.૧૭/૨મા કા માલવાશ્ચવૈ પાિરયાત્રિનવા સનઃ॥ ૧૯.૧૭॥
૧૯.૧૮/૧સાવૈીરાઃ સૈ ધવાપન્નાઃ શા વાઃ શાકલવા સનઃ ।
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૧૯.૧૮/૨મદ્રારામા તથા બષ્ઠાઃ પારસીકાદય તથા॥ ૧૯.૧૮॥
૧૯.૧૯/૧આસાં િપબ ત સ લલં વસ ત સિરતાં સદા ।
૧૯.૧૯/૨સમાપેેતા મહાભાગ હૃષ્ટપુષ્ટજનાકુલાઃ॥ ૧૯.૧૯॥
૧૯.૨૦/૧વસ ત ભારતે વષ યુગા યત્ર મહામનુે ।
૧૯.૨૦/૨કૃતં ત્રેતા દ્વાપરં ચ ક લશ્ચા યત્ર ન ક્વ ચત્॥ ૧૯.૨૦॥
૧૯.૨૧/૧તપ ત ય ત યતયાે જુહ્વતે ચાત્ર ય વનઃ ।
૧૯.૨૧/૨દાનાિન ચાત્ર દ ય તે પરલાેકાથર્માદરાત્॥ ૧૯.૨૧॥
૧૯.૨૨/૧પુ ષૈયર્જ્ઞપુ ષાે જ બૂદ્વ પે સદેજ્યતે ।
૧૯.૨૨/૨યજ્ઞૈયર્જ્ઞમયાે િવ ર યદ્વ પષેુ ચા યથા॥ ૧૯.૨૨॥
૧૯.૨૩/૧અત્રાિપ ભારતં શ્રેષં્ઠ જ બૂદ્વ પે મહામનુે ।
૧૯.૨૩/૨યતાે િહ કમર્ભૂરેષા યતાેઽ યા ભાેગભૂમયઃ॥ ૧૯.૨૩॥
૧૯.૨૪/૧અત્ર જન્મસહસ્રાણાં સહસ્રૈરિપ સત્તમ ।
૧૯.૨૪/૨કદા ચ લભતે જ તુમાર્નુ યં પુ યસચંયન્॥ ૧૯.૨૪॥
૧૯.૨૫/૧ગાય ત દેવાઃ િકલ ગીતકાિન ।
૧૯.૨૫/૨ધ યા તુ યે ભારતભૂ મભાગે ।
૧૯.૨૫/૩ વગાર્પવગાર્ પદહેતુભૂતે ।
૧૯.૨૫/૪ભવ ત ભૂયઃ પુ ષા મનુ યાઃ॥ ૧૯.૨૫॥
૧૯.૨૬/૧કમાર્ યસકં પતત ફલાિન ।
૧૯.૨૬/૨સં યસ્ય િવ ણાૈ પરમાત્મ પે ।
૧૯.૨૬/૩અવા ય તાં કમર્મહીમન તે ।
૧૯.૨૬/૪ત મ લયં યે વમલાઃ પ્રયા ત॥ ૧૯.૨૬॥
૧૯.૨૭/૧ નીમ નાે ત કૂવયં િવલીને ।
૧૯.૨૭/૨ વગર્પ્રદે કમર્ ણ દેહબ ધમ્ ।
૧૯.૨૭/૩પ્રા સ્ય ત ધ યાઃ ખલુ તે મનુ યા ।
૧૯.૨૭/૪યે ભારતનેે દ્રયિવપ્રહીનાઃ॥ ૧૯.૨૭॥
૧૯.૨૮/૧નવવષ ચ ભાે િવપ્રા જ બૂદ્વ પ મદં મયા ।
૧૯.૨૮/૨લક્ષયાજેનિવ તારં સકં્ષપેાત્ ક થતં દ્વ ઃ॥ ૧૯.૨૮॥
૧૯.૨૯/૧જ બૂદ્વ પં સમા ત્ય લક્ષયાજેનિવ તરઃ ।
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૧૯.૨૯/૨ભાે દ્વ વલયાકારઃ સ્થતઃ ક્ષીરાેદિધબર્િહઃ॥ ૧૯.૨૯॥
૨૦.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । ક્ષારાેદેન યથા દ્વ પાે જ બૂસજં્ઞાેઽ ભવે ષ્ટતઃ ।
૨૦.૧/૨સવંેષ્ટ ક્ષારમુદિધ લક્ષદ્વ પ તથા સ્થતઃ॥ ૨૦.૧॥
૨૦.૨/૧જ બૂદ્વ પસ્ય િવ તારઃ શતસાહસ્રસ મતઃ ।
૨૦.૨/૨સ અેવ દ્વગુણાે િવપ્રાઃ લક્ષદ્વ પેઽ યુદાહૃતઃ॥ ૨૦.૨॥
૨૦.૩/૧સપ્ત મેધા તથેઃ પતુ્રાઃ લક્ષદ્વ પેશ્વરસ્ય વૈ ।
૨૦.૩/૨શ્રેષ્ઠઃ શા તભયાે નામ શ શર તદન તરમ્॥ ૨૦.૩॥
૨૦.૪/૧સખુાેદય તથાન દઃ શવઃ ક્ષેમક અેવ ચ ।
૨૦.૪/૨ધ્રવુશ્ચ સપ્તમ તષેાં લક્ષદ્વ પેશ્વરા િહ તે॥ ૨૦.૪॥
૨૦.૫/૧પવૂ શા તભયં વષ શ શરં સખુદં તથા ।
૨૦.૫/૨આન દં ચ શવં ચવૈ ક્ષેમકં ધ્રવુમવે ચ॥ ૨૦.૫॥
૨૦.૬/૧મયાર્દાકારકા તષેાં તથા યે વષર્પવર્તાઃ ।
૨૦.૬/૨સપ્તવૈ તષેાં નામાિન શ ◌ૃ વં મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૦.૬॥
૨૦.૭/૧ગાેમેદશ્ચવૈ ચ દ્રશ્ચ નારદાે દ દુ ભ તથા ।
૨૦.૭/૨સાેમકઃ સમુનાઃ શલૈાે વૈભ્રાજશ્ચવૈ સપ્તમઃ॥ ૨૦.૭॥
૨૦.૮/૧વષાર્ચલષેુ ર યષેુ વષ વેતષેુ ચાનઘાઃ ।
૨૦.૮/૨વસ ત દેવગ ધવર્+ ।સિહતાઃ સિહતં પ્ર ઃ॥ ૨૦.૮॥
૨૦.૯/૧તષેુ પુ યા જનપદા વીરા ન મ્રયતે જનઃ ।
૨૦.૯/૨નાધયાે વ્યાધયાે વાિપ સવર્કાલસખું િહ તત્॥ ૨૦.૯॥
૨૦.૧૦/૧તષેાં નદ્યશ્ચ સપ્તવૈ વષાર્ણાં તુ સમુદ્રગાઃ ।
૨૦.૧૦/૨નામત તાઃ પ્રવક્ષ્યા મ શ્રુતાઃ પાપં હર ત યાઃ॥ ૨૦.૧૦॥
૨૦.૧૧/૧અનુતપ્તા શખા ચવૈ િવપ્રાશા િત્રિદવા ક્રમુઃ ।
૨૦.૧૧/૨અ તા સકૃુતા ચવૈ સપ્તૈતા તત્ર િન ગાઃ॥ ૨૦.૧૧॥
૨૦.૧૨/૧અેતે શલૈા તથા નદ્યઃ પ્રધાનાઃ ક થતા દ્વ ઃ ।
૨૦.૧૨/૨ દ્રનદ્ય તથા શલૈા તત્ર સ ત સહસ્રશઃ॥ ૨૦.૧૨॥
૨૦.૧૩/૧તાઃ િપબ ત સદા હૃષ્ટા નદ જર્નપદા તુ તે ।
૨૦.૧૩/૨અવસિપણી નદ તષેાં ન ચવૈાે સિપણી દ્વ ઃ॥ ૨૦.૧૩॥
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૨૦.૧૪/૧ન તે વ ત યુગાવસ્થા તષેુ સ્થાનષેુ સપ્તસુ ।
૨૦.૧૪/૨ત્રેતાયુગસમઃ કાલઃ સવર્દૈવ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦.૧૪॥
૨૦.૧૫/૧ લક્ષદ્વ પાિદકે િવપ્રાઃ શાકદ્વ પા તકેષુ વૈ ।
૨૦.૧૫/૨પ ચવષર્સહસ્રા ણ જના વ ત્યનામયાઃ॥ ૨૦.૧૫॥
૨૦.૧૬/૧ધમર્શ્ચતુિવધ તષેુ વણાર્શ્રમિવભાગજઃ ।
૨૦.૧૬/૨વણાર્શ્ચ તત્ર ચ વાર તાન્ બુધાઃ પ્રવદા મ વઃ॥ ૨૦.૧૬॥
૨૦.૧૭/૧આયર્કાઃ કુરવશ્ચવૈ િવિવશ્વા ભાિવનશ્ચ યે ।
૨૦.૧૭/૨િવપ્રક્ષિત્રયવૈ યા તે શદૂ્રાશ્ચ મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૦.૧૭॥
૨૦.૧૮/૧જ બૂ ક્ષપ્રમાણ તુ તન્મ યે સમુહાત ઃ ।
૨૦.૧૮/૨ લક્ષ તન્નામસજં્ઞાેઽયં લક્ષદ્વ પાે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦.૧૮॥
૨૦.૧૯/૧ઇજ્યતે તત્ર ભગવાં તવૈર્ણરાયર્કાિદ ભઃ ।
૨૦.૧૯/૨સાેમ પી જગ સ્રષ્ટા સવર્ઃ સવશ્વરાે હિરઃ॥ ૨૦.૧૯॥
૨૦.૨૦/૧ લક્ષદ્વ પપ્રમાણને લક્ષદ્વ પઃ સમા તઃ ।
૨૦.૨૦/૨તથવૈે રસાેદેન પિરવષેાનુકાિરણા॥ ૨૦.૨૦॥
૨૦.૨૧/૧ઇત્યેતદ્ વાે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ લક્ષદ્વ પ ઉદાહૃતઃ ।
૨૦.૨૧/૨સકં્ષપેેણ મયા ભૂયઃ શા મલં તં િનબાેધત॥ ૨૦.૨૧॥
૨૦.૨૨/૧શા મલસ્યેશ્વરાે વીરાે વપુ માં ત સતુા દ્વ ઃ ।
૨૦.૨૨/૨તષેાં તુ નામ સજં્ઞાિન સપ્તવષાર્ ણ તાિન વૈ॥ ૨૦.૨૨॥
૨૦.૨૩/૧શ્વેતાેઽથ હિરતશ્ચવૈ મૂતાે રાેિહત તથા ।
૨૦.૨૩/૨વૈદ્યુતાે માનસશ્ચવૈ સપુ્રભશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦.૨૩॥
૨૦.૨૪/૧શા મનશ્ચ સમુદ્રાેઽસાૈ દ્વ પનેે રસાેદકઃ ।
૨૦.૨૪/૨િવ તારાદ્ દ્વગુણનેાથ સવર્તઃ સં તઃ સ્થતઃ॥ ૨૦.૨૪॥
૨૦.૨૫/૧તત્રાિપ પવર્તાઃ સપ્ત િવજ્ઞેયા રત્નયાનેયઃ ।
૨૦.૨૫/૨વષાર્ ભવ્ય જકા તે તુ તથા સપ્તવૈ િન ગાઃ॥ ૨૦.૨૫॥
૨૦.૨૬/૧કુમુદશ્ચાેન્નતશ્ચવૈ તીય તુ બલાહકઃ ।
૨૦.૨૬/૨દ્રાેણાે યત્ર મહાષૈ યઃ સ ચતુથા મહીધરઃ॥ ૨૦.૨૬॥
૨૦.૨૭/૧કઙ્ક તુ પ ચમઃ ષષ્ઠાે મિહષઃ સપ્તમ તથા ।
૨૦.૨૭/૨કકુદ્માન્ પવર્તવરઃ સિરન્નામા યતાે દ્વ ઃ॥ ૨૦.૨૭॥
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૨૦.૨૮/૧શ્રાેણી તાેયા િવ ણા ચ ચ દ્રા શકુ્રા િવમાેચની ।
૨૦.૨૮/૨િન ત્તઃ સપ્તમી તાસાં તા તાઃ પાપશા તદાઃ॥ ૨૦.૨૮॥
૨૦.૨૯/૧શ્વેતં ચ લાેિહતં ચવૈ મૂતં હિરતં તથા ।
૨૦.૨૯/૨વૈદ્યુતં માનસં ચવૈ સપુ્રભં નામ સપ્તમમ્॥ ૨૦.૨૯॥
૨૦.૩૦/૧સપ્તૈતાિન તુ વષાર્ ણ ચાતવુર્ યર્યુતાિન ચ ।
૨૦.૩૦/૨વણાર્શ્ચ શા મલે યે ચ વસ ત્યેષુ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦.૩૦॥
૨૦.૩૧/૧કિપલાશ્ચા ણાઃ પીતાઃ કૃ ણાશ્ચવૈ થક્ થક્ ।
૨૦.૩૧/૨બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રાશ્ચવૈ યજ ત તમ્॥ ૨૦.૩૧॥
૨૦.૩૨/૧ભગવ તં સમ તસ્ય િવ માત્માનમવ્યયમ્ ।
૨૦.૩૨/૨વાયુભૂતં મખશ્રેષૈ્ઠયર્ વાનાે યજ્ઞસં સ્થતમ્॥ ૨૦.૩૨॥
૨૦.૩૩/૧દેવાનામત્ર સાંિન યમતીવ સમુનાેહરે ।
૨૦.૩૩/૨શા મ લશ્ચ મહા ક્ષાે નામિન ર્ ત્તકારકઃ॥ ૨૦.૩૩॥
૨૦.૩૪/૧અેષ દ્વ પઃ સમુદ્રણે સરુાેદેન સમા તઃ ।
૨૦.૩૪/૨િવ તારાચ્છા મલેશ્ચવૈ સમને તુ સમ તતઃ॥ ૨૦.૩૪॥
૨૦.૩૫/૧સરુાેદકઃ પિર તઃ કુશદ્વ પને સવર્તઃ ।
૨૦.૩૫/૨શા મલસ્ય તુ િવ તારાદ્ દ્વગુણને સમ તતઃ॥ ૨૦.૩૫॥
૨૦.૩૬/૧જ્યાે ત મતઃ કુશદ્વ પે શ ◌ૃ વં તસ્ય પતુ્રકાન્ ।
૨૦.૩૬/૨ઉદ્ ભદાે વે માંશ્ચવૈ વૈરથાે ર ધનાે તઃ॥ ૨૦.૩૬॥
૨૦.૩૭/૧પ્રભાકરાેઽથ કિપલ તન્ના ા વષર્પદ્ધ તઃ ।
૨૦.૩૭/૨તસ્યાં વસ ત મનજૈુઃ સહ દૈતેયદાનવાઃ॥ ૨૦.૩૭॥
૨૦.૩૮/૧તથવૈ દેવગ ધવાર્ યક્ષિક પુ ષાદયઃ ।
૨૦.૩૮/૨વણાર્ તત્રાિપ ચ વારાે િન નુષ્ઠાનત પરાઃ॥ ૨૦.૩૮॥
૨૦.૩૯/૧દ મનઃ શુ મણઃ નેહા મા દહાશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૦.૩૯/૨બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રાશ્ચાનુક્રમાેિદતાઃ॥ ૨૦.૩૯॥
૨૦.૪૦/૧યથાેક્તકમર્ક ર્ વાત્ વાિધકારક્ષયાય તે ।
૨૦.૪૦/૨તત્ર તે તુ કુશદ્વ પે બ્રહ્મ પં જનાદર્નમ્॥ ૨૦.૪૦॥
૨૦.૪૧/૧યજ તઃ ક્ષપય ત્યુગ્રમિધકારફલપ્રદમ્ ।
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૨૦.૪૧/૨િવદુ્રમાે હેમશલૈશ્ચ દ્યુ તમાન્ પુ ષ્ટમાં તથા॥ ૨૦.૪૧॥
૨૦.૪૨/૧કુશશેયાે હિરશ્ચવૈ સપ્તમાે મ દરાચલઃ ।
૨૦.૪૨/૨વષાર્ચલા તુ સપ્તૈતે દ્વ પે તત્ર દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦.૪૨॥
૨૦.૪૩/૧નદ્યશ્ચ સપ્ત તાસાં તુ વકે્ષ્ય નામા યનુક્રમાત્ ।
૨૦.૪૩/૨ધૂતપાપા શવા ચવૈ પિવત્રા સ મ ત તથા॥ ૨૦.૪૩॥
૨૦.૪૪/૧િવદ્યુદ્ અ ભાે મહી ચા યા સવર્પાપહરાિ વમાઃ ।
૨૦.૪૪/૨અ યાઃ સહસ્રશ તત્ર દ્રનદ્ય તથાચલાઃ॥ ૨૦.૪૪॥
૨૦.૪૫/૧કુશદ્વ પે કુશ ત બઃ સજં્ઞયા તસ્ય તત્ તમ્ ।
૨૦.૪૫/૨ત પ્રમાણને સ દ્વ પાે ઘ્ તાેદેન સમા તઃ॥ ૨૦.૪૫॥
૨૦.૪૬/૧ઘ્ તાેદશ્ચ સમુદ્રાે વૈ ક્રાૈ ચદ્વ પને સં તઃ ।
૨૦.૪૬/૨ક્રાૈ ચદ્વ પાે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ શ્રૂયતાં ચાપરાે મહાન્॥ ૨૦.૪૬॥
૨૦.૪૭/૧કુશદ્વ પસ્ય િવ તારાદ્ દ્વગુણાે યસ્ય િવ તરઃ ।
૨૦.૪૭/૨ક્રાૈ ચદ્વ પે દ્યુ તમતઃ પતુ્રાઃ સપ્ત મહાત્મનઃ॥ ૨૦.૪૭॥
૨૦.૪૮/૧તન્નામાિન ચ વષાર્ ણ તષેાં ચકે્ર મહામનાઃ ।
૨૦.૪૮/૨કુશગાે મ દગશ્ચાે ણઃ પીવરાેઽથા ધકારકઃ॥ ૨૦.૪૮॥
૨૦.૪૯/૧મુિનશ્ચ દુ દુ ભશ્ચવૈ સપ્તૈતે ત સતુા દ્વ ઃ ।
૨૦.૪૯/૨તત્રાિપ દેવગ ધવર્+ ।સિેવતાઃ સમુનાેરમાઃ॥ ૨૦.૪૯॥
૨૦.૫૦/૧વષાર્ચલા મુિનશ્રેષ્ઠા તષેાં નામાિન ભાે દ્વ ઃ ।
૨૦.૫૦/૨ક્રાૈ ચશ્ચ વામનશ્ચવૈ તીયશ્ચા ધકારકઃ॥ ૨૦.૫૦॥
૨૦.૫૧/૧દેવવ્રતાે ધમશ્ચવૈ તથા યઃ પુ ડર કવાન્ ।
૨૦.૫૧/૨દુ દુ ભશ્ચ મહાશલૈાે દ્વગુણા તે પર પરમ્॥ ૨૦.૫૧॥
૨૦.૫૨/૧દ્વ પાદ્ દ્વ પષેુ યે શલૈા તથા દ્વ પાિન તે તથા ।
૨૦.૫૨/૨વષ વેતષેુ ર યષેુ વષર્શલૈવરેષુ ચ॥ ૨૦.૫૨॥
૨૦.૫૩/૧િનવસ ત િનરાતઙ્કાઃ સહ દેવગણૈઃ પ્ર ઃ ।
૨૦.૫૩/૨પુ કલા પુ કરા ધ યા તે ખ્યાતાશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦.૫૩॥
૨૦.૫૪/૧બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રાશ્ચાનુક્રમાેિદતાઃ ।
૨૦.૫૪/૨તત્ર નદ્યાે મુિનશ્રેષ્ઠા યાઃ િપબ ત તુ તે સદા॥ ૨૦.૫૪॥
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૨૦.૫૫/૧સપ્ત પ્રધાનાઃ શતશ તથા યાઃ દ્રિન ગાઃ ।
૨૦.૫૫/૨ગાૈર કુમુદ્વતી ચવૈ સં યા રાિત્રમર્નાજેવા॥ ૨૦.૫૫॥
૨૦.૫૬/૧ખ્યા તશ્ચ પુ ડર કા ચ સપ્તૈતા વષર્િન ગાઃ ।
૨૦.૫૬/૨તત્રાિપ વણભર્ગવાન્ પુ કરાદૈ્યજર્નાદર્નઃ॥ ૨૦.૫૬॥
૨૦.૫૭/૧ યાનયાેગૈ દ્ર પ ઈજ્યતે યજ્ઞસિંનધાૈ ।
૨૦.૫૭/૨ક્રાૈ ચદ્વ પઃ સમુદ્રણે દિધમ ડાેદકેન તુ॥ ૨૦.૫૭॥
૨૦.૫૮/૧આ તઃ સવર્તઃ ક્રાૈ ચ+ ।દ્વ પતુલ્યને માનતઃ ।
૨૦.૫૮/૨દિધમ ડાેદકશ્ચાિપ શાકદ્વ પને સં તઃ॥ ૨૦.૫૮॥
૨૦.૫૯/૧ક્રાૈ ચદ્વ પસ્ય િવ તાર+ । દ્વગુણને દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૦.૫૯/૨શાકદ્વ પેશ્વરસ્યાિપ ભવ્યસ્ય સમુહાત્મનઃ॥ ૨૦.૫૯॥
૨૦.૬૦/૧સપ્તવૈ તનયા તષેાં દદાૈ વષાર્ ણ સપ્ત સઃ ।
૨૦.૬૦/૨જલદશ્ચ કુમારશ્ચ સકુુમારાે મનીરકઃ॥ ૨૦.૬૦॥
૨૦.૬૧/૧કુસમાેદશ્ચ માેદાિકઃ સપ્તમશ્ચ મહાદુ્રમઃ ।
૨૦.૬૧/૨ત સજં્ઞા યવે તત્રાિપ સપ્ત વષાર્ યનુક્રમાત્॥ ૨૦.૬૧॥
૨૦.૬૨/૧તત્રાિપ પવર્તાઃ સપ્ત વષર્િવચ્છેદકારકાઃ ।
૨૦.૬૨/૨પવૂર્ તત્રાેદય ગિરજર્લધાર તથાપરઃ॥ ૨૦.૬૨॥
૨૦.૬૩/૧તથા રૈવતકઃ યામ તથવૈા ભાે ગિર દ્વ ઃ ।
૨૦.૬૩/૨આ તકેય તથા ર યઃ કેસર પવર્તાેત્તમઃ॥ ૨૦.૬૩॥
૨૦.૬૪/૧શાકશ્ચાત્ર મહા ક્ષઃ સદ્ધગ ધવર્સિેવતઃ ।
૨૦.૬૪/૨ય પ ત્રવાતસં પશાર્દ્ આહ્લાદાે યતે પરઃ॥ ૨૦.૬૪॥
૨૦.૬૫/૧તત્ર પુ યા જનપદાશ્ચાતવુર્ યર્સમ વતાઃ ।
૨૦.૬૫/૨િનવસ ત મહાત્માનાે િનરાતઙ્કા િનરામયાઃ॥ ૨૦.૬૫॥
૨૦.૬૬/૧નદ્યશ્ચાત્ર મહાપુ યાઃ સવર્પાપભયાપહાઃ ।
૨૦.૬૬/૨સકુુમાર કુમાર ચ ન લની રે કા ચ યા॥ ૨૦.૬૬॥
૨૦.૬૭/૧ઇ શ્ચ ધનેુકા ચવૈ ગભ તી સપ્તમી તથા ।
૨૦.૬૭/૨અ યા વયુતશ તત્ર દ્રનદ્યાે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦.૬૭॥
૨૦.૬૮/૧મહીધરા તથા સ ત શતશાેઽથ સહસ્રશઃ ।
૨૦.૬૮/૨તાઃ િપબ ત મુદા યુક્તા જલદાિદષુ યે સ્થતાઃ॥ ૨૦.૬૮॥
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૨૦.૬૯/૧વષષુ યે જનપદાશ્ચતુથાર્થર્સમ વતાઃ ।
૨૦.૬૯/૨નદ્યશ્ચાત્ર મહાપુ યાઃ વગાર્દ્ અ યેત્ય મેિદનીમ્॥ ૨૦.૬૯॥
૨૦.૭૦/૧ધમર્હાિનનર્ તે વ ત ન સહંષા ન શક્ુ તથા ।
૨૦.૭૦/૨મયાર્દાવ્યુ ક્રમશ્ચાિપ તષેુ દેશષેુ સપ્તસુ॥ ૨૦.૭૦॥
૨૦.૭૧/૧મગાશ્ચ માગધાશ્ચવૈ માનસા મ દગા તથા ।
૨૦.૭૧/૨મગા બ્રાહ્મણભૂિયષ્ઠા માગધાઃ ક્ષિત્રયા તુ તે॥ ૨૦.૭૧॥
૨૦.૭૨/૧વૈ યા તુ માનસા તષેાં શદૂ્રા જ્ઞેયા તુ મ દગાઃ ।
૨૦.૭૨/૨શાકદ્વ પે સ્થતૈિવ ઃ સયૂર્ પધરાે હિરઃ॥ ૨૦.૭૨॥
૨૦.૭૩/૧યથાેક્તૈિરજ્યતે સ યક્ કમર્ ભિનયતાત્મ ભઃ ।
૨૦.૭૩/૨શાકદ્વ પ તતાે િવપ્રાઃ ક્ષીરાેદેન સમ તતઃ॥ ૨૦.૭૩॥
૨૦.૭૪/૧શાકદ્વ પપ્રમાણને વલયનેવે વે ષ્ટતઃ ।
૨૦.૭૪/૨ક્ષીરા ધઃ સવર્તાે િવપ્રાઃ પુ કરાખ્યને વે ષ્ટતઃ॥ ૨૦.૭૪॥
૨૦.૭૫/૧દ્વ પને શાકદ્વ પાત્ તુ દ્વગુણને સમ તતઃ ।
૨૦.૭૫/૨પુ કરે સવનસ્યાિપ મહાવીતાેઽભવત્ સતુઃ॥ ૨૦.૭૫॥
૨૦.૭૬/૧ધાતિકશ્ચ તયાે તદ્વદ્ દ્વે વષ નામસં જ્ઞતે ।
૨૦.૭૬/૨મહાવીતં તથવૈા યદ્ ધાતક ખ ડસં જ્ઞતમ્॥ ૨૦.૭૬॥
૨૦.૭૭/૧અેકશ્ચાત્ર મહાભાગાઃ પ્રખ્યાતાે વષર્પવર્તઃ ।
૨૦.૭૭/૨માનસાેત્તરસજં્ઞાે વૈ મ યતાે વલયાકૃ તઃ॥ ૨૦.૭૭॥
૨૦.૭૮/૧યાજેનાનાં સહસ્રા ણ ઊ વ પ ચાશદ્ ઉ ચ્છ્ર તઃ ।
૨૦.૭૮/૨તાવદ્ અેવ ચ િવ તીણર્ઃ સવર્તઃ પિરમ ડલઃ॥ ૨૦.૭૮॥
૨૦.૭૯/૧પુ કરદ્વ પવલયં મ યને િવભજન્ન્ ઇવ ।
૨૦.૭૯/૨ સ્થતાેઽસાૈ તને િવ ચ્છન્નં તં વષર્દ્વયં િહ તત્॥ ૨૦.૭૯॥
૨૦.૮૦/૧વલયાકારમેકૈકં તયાેમર્ યે મહા ગિરઃ ।
૨૦.૮૦/૨દશવષર્સહસ્રા ણ તત્ર વ ત માનવાઃ॥ ૨૦.૮૦॥
૨૦.૮૧/૧િનરામયા િવશાેકાશ્ચ રાગદ્વષેિવવ જતાઃ ।
૨૦.૮૧/૨અધમાેત્તમાૈ ન તે વા તાં ન વ યવધકાૈ દ્વ ઃ॥ ૨૦.૮૧॥
૨૦.૮૨/૧ને યાર્સયૂા ભયં રાષેાે દાષેાે લાેભાિદકં ન ચ ।
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૨૦.૮૨/૨મહાવીતં બિહવર્ષ ધાતક ખ ડમ તતઃ॥ ૨૦.૮૨॥
૨૦.૮૩/૧માનસાેત્તરશલૈસ્ય દેવદૈત્યાિદસિેવતમ્ ।
૨૦.૮૩/૨સત્યા તે ન તત્રા તાં દ્વ પે પુ કરસં જ્ઞતે॥ ૨૦.૮૩॥
૨૦.૮૪/૧ન તત્ર નદ્યઃ શલૈા વા દ્વ પે વષર્દ્વયા વતે ।
૨૦.૮૪/૨તુલ્યવષેા તુ મનુ દેવૈ તત્રૈક િપણઃ॥ ૨૦.૮૪॥
૨૦.૮૫/૧વણાર્શ્રમાચારહીનં ધમાર્હરણવ જતમ્ ।
૨૦.૮૫/૨ત્રયીવાત્તાર્દ ડની ત+ ।શશુ્રષૂારિહતં ચ તત્॥ ૨૦.૮૫॥
૨૦.૮૬/૧વષર્દ્વયં તતાે િવપ્રા ભાૈમ વગાઽયમુત્તમઃ ।
૨૦.૮૬/૨સવર્સ્ય સખુદઃ કાલાે જરારાેગિવવ જતઃ॥ ૨૦.૮૬॥
૨૦.૮૭/૧પુ કરે ધાતક ખ ડે મહાવીતે ચ વૈ દ્વ ઃ ।
૨૦.૮૭/૨ યગ્રાેધઃ પુ કરદ્વ પે બ્રહ્મણઃ સ્થાનમુત્તમમ્॥ ૨૦.૮૭॥
૨૦.૮૮/૧ત મન્ િનવસ ત બ્રહ્મા પજૂ્યમાનઃ સરુાસરૈુઃ ।
૨૦.૮૮/૨ વાદૂદકેનાેદિધના પુ કરઃ પિરવે ષ્ટતઃ॥ ૨૦.૮૮॥
૨૦.૮૯/૧સમને પુ કરસ્યવૈ િવ તારાન્ મ ડલાત્ તથા ।
૨૦.૮૯/૨અેવં દ્વ પાઃ સમુદ્રૈ તુ સપ્ત સપ્ત ભરા તાઃ॥ ૨૦.૮૯॥
૨૦.૯૦/૧દ્વ પશ્ચવૈ સમુદ્રશ્ચ સમાનાૈ દ્વગુણાૈ પરાૈ ।
૨૦.૯૦/૨પયાં સ સવર્દા સવર્+ ।સમુદ્રષેુ સમાિન વૈ॥ ૨૦.૯૦॥
૨૦.૯૧/૧ યનૂા તિરક્તતા તષેાં કદા ચન્ નવૈ યતે ।
૨૦.૯૧/૨સ્થાલીસ્થમ ગ્ સયંાેગાદ્ ઉદ્રિેક સ લલં યથા॥ ૨૦.૯૧॥
૨૦.૯૨/૧તથે દુ દ્ધાૈ સ લલમ ભાેધાૈ મુિનસત્તમાઃ ।
૨૦.૯૨/૨અ યનૂાન તિરક્તાશ્ચ વધર્ ત્યાપાે હ્રસ ત ચ॥ ૨૦.૯૨॥
૨૦.૯૩/૧ઉદયા તમને વ દાેઃ પક્ષયાેઃ શકુ્લકૃ ણયાેઃ ।
૨૦.૯૩/૨દશાેત્તરા ણ પ ચવૈ અઙ્ગુલાનાં શતાિન ચ॥ ૨૦.૯૩॥
૨૦.૯૪/૧અપાં દ્ધક્ષયાૈ દષૃ્ટાૈ સામુદ્ર ણાં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૦.૯૪/૨ભાજેનં પુ કરદ્વ પે તત્ર વયમપુ સ્થતમ્॥ ૨૦.૯૪॥
૨૦.૯૫/૧ભુ જ ત ષડ્રસં િવપ્રાઃ પ્ર ઃ સવાર્ઃ સદૈવ િહ ।
૨૦.૯૫/૨ વાદૂદકસ્ય પિરતાે દૃ યતે લાેકસં સ્થ તઃ॥ ૨૦.૯૫॥
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૨૦.૯૬/૧ દ્વગુણા કા ચની ભૂ મઃ સવર્જ તુિવવ જતા ।
૨૦.૯૬/૨લાેકાલાેક તતઃ શલૈાે યાજેનાયુતિવ તઃ॥ ૨૦.૯૬॥
૨૦.૯૭/૧ઉચ્છ્ર યેણાિપ તાવ ત સહસ્રા યાવલાેિહ સઃ ।
૨૦.૯૭/૨તત તમઃ સમા ત્ય તં શલંૈ સવર્તઃ સ્થતમ્॥ ૨૦.૯૭॥
૨૦.૯૮/૧તમશ્ચા ડકટાહેન સમ તાત્ પિરવે ષ્ટતમ્ ।
૨૦.૯૮/૨પ ચાશ કાેિટિવ તારા સયેમવુ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦.૯૮॥
૨૦.૯૯/૧સહૈવા ડકટાહેન સદ્વ પા સમહીધરા ।
૨૦.૯૯/૨સયંે ધાત્રી િવધાત્રી ચ સવર્ભૂતગુણાિધકા ।
૨૦.૯૯/૩આધારભૂતા જગતાં સવષાં સા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦.૯૯॥
૨૧.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । િવ તાર અેષ ક થતઃ થવ્યા મુિનસત્તમાઃ ।
૨૧.૧/૨સપ્ત ત તુ સહસ્રા ણ તદુચ્છ્ર ાયાેઽિપ ક યતે॥ ૨૧.૧॥
૨૧.૨/૧દશસાહસ્રમેકૈકં પાતાલં મુિનસત્તમાઃ ।
૨૧.૨/૨અતલં િવતલં ચવૈ િનતલં સતુલં તથા॥ ૨૧.૨॥
૨૧.૩/૧તલાતલં રસાતલં પાતાલં ચાિપ સપ્તમમ્ ।
૨૧.૩/૨કૃ ણા શકુ્લા ણા પીતા શકર્રા શલૈકા ચની॥ ૨૧.૩॥
૨૧.૪/૧ભૂમયાે યત્ર િવપ્રે દ્રા વરપ્રાસાદશાે ભતાઃ ।
૨૧.૪/૨તષેુ દાનવદૈતેય તયઃ શતશઃ સ્થતાઃ॥ ૨૧.૪॥
૨૧.૫/૧નાગાનાં ચ મહાઙ્ગાનાં જ્ઞાતયશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૧.૫/૨ વલાકાદ્ અિપ ર યા ણ પાતાલાની ત નારદઃ॥ ૨૧.૫॥
૨૧.૬/૧પ્રાહ વગર્સદાેમ યે પાતાલે યાે ગતાે િદવમ્ ।
૨૧.૬/૨આહ્લાદકાિરણઃ શભુ્રા મણયાે યત્ર સપુ્રભાઃ॥ ૨૧.૬॥
૨૧.૭/૧નાગાભરણભષૂાશ્ચ પાતાલં કેન ત સમમ્ ।
૨૧.૭/૨દૈત્યદાનવક યા ભિરતશ્ચેતશ્ચ શાે ભતે॥ ૨૧.૭॥
૨૧.૮/૧પાતાલે કસ્ય ન પ્રી તિવમુક્તસ્યાિપ યતે ।
૨૧.૮/૨િદવાકર્ર મયાે યત્ર પ્રભા ત વ ત નાતપમ્॥ ૨૧.૮॥
૨૧.૯/૧શ શનશ્ચ ન શીતાય િન શ દ્યાેતાય કેવલમ્ ।
૨૧.૯/૨ભક્ષ્યભાજે્યમહાપાન+ ◌ંઅદમત્તૈશ્ચ ભાે ગ ભઃ॥ ૨૧.૯॥
૨૧.૧૦/૧યત્ર ન જ્ઞાયતે કાલાે ગતાેઽિપ દનુ િદ ભઃ ।
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૨૧.૧૦/૨વનાિન નદ્યાે ર યા ણ સરાં સ કમલાકરાઃ॥ ૨૧.૧૦॥
૨૧.૧૧/૧પુંસ્કાેિકલાિદલાપાશ્ચ મનાેજ્ઞા ય બરા ણ ચ ।
૨૧.૧૧/૨ભષૂણા ય તર યા ણ ગ ધાદં્ય ચાનુલપેનમ્॥ ૨૧.૧૧॥
૨૧.૧૨/૧વીણાવે દઙ્ગાનાં િનઃ વનાશ્ચ સદા દ્વ ઃ ।
૨૧.૧૨/૨અેતા ય યાિન ર યા ણ ભાગ્યભાેગ્યાિન દાનવૈઃ॥ ૨૧.૧૨॥
૨૧.૧૩/૧દૈત્યાેરગૈશ્ચ ભજુ્ય તે પાતાલા તરગાેચરૈઃ ।
૨૧.૧૩/૨પાતાલાનામધશ્ચા તે િવ ણાેયાર્ તામસી તનુઃ॥ ૨૧.૧૩॥
૨૧.૧૪/૧શષેાખ્યા યદુ્ગણાન્ વક્તું ન શક્તા દૈત્યદાનવાઃ ।
૨૧.૧૪/૨યાેઽન તઃ પઠ્યતે સદ્ધદૈવદેવ ષપૂ જતઃ॥ ૨૧.૧૪॥
૨૧.૧૫/૧સહસ્ર શરસા વ્યક્તઃ વ તકામલભષૂણઃ ।
૨૧.૧૫/૨ફણામ ણસહસ્રેણ યઃ સ િવદ્યાેતયન્ િદશઃ॥ ૨૧.૧૫॥
૨૧.૧૬/૧સવાર્ન્ કરાે ત િનવ યાર્ન્ િહતાય જગતાેઽસરુાન્ ।
૨૧.૧૬/૨મદાઘૂ ણતનતે્રાેઽસાૈ યઃ સદૈવૈકકુ ડલઃ॥ ૨૧.૧૬॥
૨૧.૧૭/૧િકર ટ સ્રગ્ધરાે ભા ત સા ગ્ શ્વેત ઇવાચલઃ ।
૨૧.૧૭/૨નીલવાસા મદાે સક્તઃ શ્વેતહારાપેશાે ભતઃ॥ ૨૧.૧૭॥
૨૧.૧૮/૧સાભ્રગઙ્ગાપ્રપાતાેઽસાૈ કૈલાસાિદ્રિરવાેત્તમઃ ।
૨૧.૧૮/૨લાઙ્ગલાસક્તહ તાગ્રાે બભ્રન્ મુશલમુત્તમમ્॥ ૨૧.૧૮॥
૨૧.૧૯/૧ઉપાસ્યતે વયં કા ત્યા યાે વા યા ચ મૂતર્યા ।
૨૧.૧૯/૨ક પા તે યસ્ય વક્ત્રે યાે િવષાનલ શખાે વલઃ॥ ૨૧.૧૯॥
૨૧.૨૦/૧સકંષર્ણાત્મકાે દ્રાે િન ક્ર યા ત્ત જગ ત્રયમ્ ।
૨૧.૨૦/૨સ બભ્ર ચ્છખર ભૂતમશષેં ક્ષ તમ ડલમ્॥ ૨૧.૨૦॥
૨૧.૨૧/૧આ તે પાતાલમૂલસ્થઃ શષેાેઽશષેસરુા ચતઃ ।
૨૧.૨૧/૨તસ્ય વીય પ્રભાવશ્ચ વ પં પમવે ચ॥ ૨૧.૨૧॥
૨૧.૨૨/૧નિહ વણર્િયતું શકં્ય જ્ઞાતું વા િત્રદશરૈિપ ।
૨૧.૨૨/૨યસ્યષૈા સકલા વી ફણામ ણ શખા ણા॥ ૨૧.૨૨॥
૨૧.૨૩/૧આ તે કુસમુમાલવે ક તદ્વ ય વિદ ય ત ।
૨૧.૨૩/૨યદા િવજૃ ભતેઽન તાે મદાઘૂ ણતલાેચનઃ॥ ૨૧.૨૩॥
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૨૧.૨૪/૧તદા ચલ ત ભૂરેષા સાિદ્રતાેયાિધકાનના ।
૨૧.૨૪/૨ગ ધવાર્ સરસઃ સદ્ધાઃ િકનરાેરગવારણાઃ॥ ૨૧.૨૪॥
૨૧.૨૫/૧ના તં ગુણાનાં ગચ્છ ત તતાેઽન તાેઽયમવ્યયઃ ।
૨૧.૨૫/૨યસ્ય નાગવધૂહ તૈલાર્િપતં હિરચ દનમ્॥ ૨૧.૨૫॥
૨૧.૨૬/૧મુહુઃ શ્વાસાિનલાય તં યા ત િદક્પટવાસતામ્ ।
૨૧.૨૬/૨યમારા ય પુરાણ ષગર્ગા જ્યાેતી ં ષ ત વતઃ॥ ૨૧.૨૬॥
૨૧.૨૭/૧જ્ઞાતવાન્ સકલં ચવૈ િન મત્તપિઠતં ફલમ્ ।
૨૧.૨૭/૨તનેેયં નાગવયણ શરસા િવ તા મહી ।
૨૧.૨૭/૩ બભ ત સકલાં લાેકાન્ સદેવાસરુમાનષુાન્॥ ૨૧.૨૭॥
૨૨.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । તતશ્ચાન તરં િવપ્રા નરકા રાૈરવાદયઃ ।
૨૨.૧/૨પાિપનાે યષેુ પાત્ય તે તાઞ્ શ ◌ૃ વં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨.૧॥
૨૨.૨/૧રાૈરવઃ શાૈકરાે રાેધ તાનાે િવશસન તથા ।
૨૨.૨/૨મહા વાલ તપ્તકુડ્યાે મહાલાેભાે િવમાેહનઃ॥ ૨૨.૨॥
૨૨.૩/૧ િધરા ધાે વસાતપ્તઃ કૃમીશઃ કૃ મભાજેનઃ ।
૨૨.૩/૨અ સપ ત્રવનં કૃ ણાે લાલાભક્ષશ્ચ દા ણઃ॥ ૨૨.૩॥
૨૨.૪/૧તથા પૂયવહઃ પાપાે વિહ્ન વાલાે હ્યધઃ શરાઃ ।
૨૨.૪/૨સદંશઃ કૃ ણસતૂ્રશ્ચ તમશ્ચાવી ચરેવ ચ॥ ૨૨.૪॥
૨૨.૫/૧શ્વભાજેનાેઽથાપ્ર તષ્ઠાેમ+ ।આવી ચશ્ચ તથાપરઃ ।
૨૨.૫/૨ઇત્યેવમાદયશ્ચા યે નરકા શદા ણાઃ॥ ૨૨.૫॥
૨૨.૬/૧યમસ્ય િવષયે ઘાેરાઃ શસ્ત્રા ગ્ િવષદ શનઃ ।
૨૨.૬/૨પત ત યષેુ પુ ષાઃ પાપકમર્રતાશ્ચ યે॥ ૨૨.૬॥
૨૨.૭/૧કૂટસાક્ષી તથા સ યક્ પક્ષપાતને યાે વદેત્ ।
૨૨.૭/૨યશ્ચા યદ્ અ તં વ ક્ત સ નરાે યા ત રાૈરવમ્॥ ૨૨.૭॥
૨૨.૮/૧ભ્રૂણહા પુરહ તા ચ ગાેઘ્નશ્ચ મુિનસત્તમાઃ ।
૨૨.૮/૨યા ત તે રાૈરવં ઘાેરં યશ્ચાેચ્છ્વાસિનરાેધકઃ॥ ૨૨.૮॥
૨૨.૯/૧સરુાપાે બ્રહ્મહા હતાર્ સવુણર્સ્ય ચ શકૂરે ।
૨૨.૯/૨પ્રયા ત નરકે યશ્ચ તૈઃ સસંગર્મપુૈ ત વૈ॥ ૨૨.૯॥
૨૨.૧૦/૧રાજ યવૈ યહા ચવૈ તથવૈ ગુ ત પગઃ ।
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૨૨.૧૦/૨તપ્તકુ ભે વ ગામી હ ત રાજભટં ચ યઃ॥ ૨૨.૧૦॥
૨૨.૧૧/૧મા વીિવક્રયકૃન્ વ યપાલઃ કેસરિવક્રયી ।
૨૨.૧૧/૨તપ્તલાેહે પત ત્યેતે યશ્ચ ભક્તં પિરત્યજેત્॥ ૨૨.૧૧॥
૨૨.૧૨/૧સતુાં નષુાં ચાિપ ગ વા મહા વાલે િનપાત્યતે ।
૨૨.૧૨/૨અવમ તા ગુ ણાં યાે યશ્ચાક્રાેષ્ટા નરાધમઃ॥ ૨૨.૧૨॥
૨૨.૧૩/૧વેદદૂષિયતા યશ્ચ વેદિવક્રયકશ્ચ યઃ ।
૨૨.૧૩/૨અગ યગામી યશ્ચ સ્યાત્ તે યા ત શબલં દ્વ ઃ॥ ૨૨.૧૩॥
૨૨.૧૪/૧ચાૈરાે િવમાેહે પત ત મયાર્દાદૂષક તથા ।
૨૨.૧૪/૨દેવ દ્વજિપ દ્વષે્ટા રત્નદૂષિયતા ચ યઃ॥ ૨૨.૧૪॥
૨૨.૧૫/૧સ યા ત કૃ મભકે્ષ્ય વૈ કૃમીશે તુ દુિર ષ્ટકૃત્ ।
૨૨.૧૫/૨િપ દેવા તથીન્ ય તુ પયર્શ્ના ત નરાધમઃ॥ ૨૨.૧૫॥
૨૨.૧૬/૧લાલાભકે્ષ્ય સ યાત્યુગ્રે શરકતાર્ ચ વેધકે ।
૨૨.૧૬/૨કરાે ત ક ણનાે યશ્ચ યશ્ચ ખડ્ગાિદકૃન્ નરઃ॥ ૨૨.૧૬॥
૨૨.૧૭/૧પ્રયા ત્યેતે િવશસને નરકે શદા ણે ।
૨૨.૧૭/૨અસ પ્ર તગ્રહીતા ચ નરકે યાત્યધાેમખુે॥ ૨૨.૧૭॥
૨૨.૧૮/૧અયાજ્યયાજક તત્ર તથા નક્ષત્રસચૂકઃ ।
૨૨.૧૮/૨કૃ મપૂયે નરશ્ચૈકાે યા ત મષ્ટાન્નભુક્ સદા॥ ૨૨.૧૮॥
૨૨.૧૯/૧લાક્ષામાંસરસાનાં ચ તલાનાં લવણસ્ય ચ ।
૨૨.૧૯/૨િવકે્રતા બ્રાહ્મણાે યા ત તમવે નરકં દ્વ ઃ॥ ૨૨.૧૯॥
૨૨.૨૦/૧મા ર્રકુકુ્કટચ્છાગ+ ।શ્વવરાહિવહંગમાન્ ।
૨૨.૨૦/૨પાષેયન્ નરકં યા ત તમવે દ્વજસત્તમાઃ॥ ૨૨.૨૦॥
૨૨.૨૧/૧રઙ્ગાપે વી કૈવતર્ઃ કુ ડાશી ગરદ તથા ।
૨૨.૨૧/૨સચૂી માિહ ષકશ્ચવૈ પવર્ગામી ચ યાે દ્વજઃ॥ ૨૨.૨૧॥
૨૨.૨૨/૧અગારદાહી મત્રઘ્નઃ શકુિનગ્રામયાજકઃ ।
૨૨.૨૨/૨ િધરા ધે પત ત્યેતે સાેમં િવક્ર ણતે ચ યે॥ ૨૨.૨૨॥
૨૨.૨૩/૧મધુહા ગ્રામહ તા ચ યા ત વૈતરણી ં નરઃ ।
૨૨.૨૩/૨રેતઃપાનાિદકતાર્રાે મયાર્દાભેિદનશ્ચ યે॥ ૨૨.૨૩॥
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૨૨.૨૪/૧તે કૃચ્છ્ર ે યા ત્યશાૈચાશ્ચ કુહકા િવનશ્ચ યે ।
૨૨.૨૪/૨અ સપ ત્રવનં યા ત વનચ્છેદ થવૈ યઃ॥ ૨૨.૨૪॥
૨૨.૨૫/૧આૈર ભ્રકા ગવ્યાધા વિહ્ન વાલે પત ત વૈ ।
૨૨.૨૫/૨યા ત તત્રવૈ તે િવપ્રા યશ્ચાપાકેષુ વિહ્નદઃ॥ ૨૨.૨૫॥
૨૨.૨૬/૧વ્રતાપેલાપેકાે યશ્ચ વાશ્રમાદ્ િવચ્યુતશ્ચ યઃ ।
૨૨.૨૬/૨સદંંશયાતનામ યે પતત તાવુભાવિપ॥ ૨૨.૨૬॥
૨૨.૨૭/૧િદવા વ ેષુ સ્ય દ તે યે નરા બ્રહ્મચાિરણઃ ।
૨૨.૨૭/૨પતુ્રૈર યાિપતા યે તુ તે પત ત શ્વભાજેને॥ ૨૨.૨૭॥
૨૨.૨૮/૧અેતે ચા યે ચ નરકાઃ શતશાેઽથ સહસ્રશઃ ।
૨૨.૨૮/૨યષેુ દુ કૃતકમાર્ણઃ પચ્ય તે યાતનાગતાઃ॥ ૨૨.૨૮॥
૨૨.૨૯/૧તથવૈ પાપા યેતાિન તથા યાિન સહસ્રશઃ ।
૨૨.૨૯/૨ભજુ્ય તે તપુ ષનૈર્રકા તરગાેચરૈઃ॥ ૨૨.૨૯॥
૨૨.૩૦/૧વણાર્શ્રમિવ દં્ધ ચ કમર્ કુવર્ ત યે નરાઃ ।
૨૨.૩૦/૨કમર્ણા મનસા વાચા િનરયષેુ પત ત તે॥ ૨૨.૩૦॥
૨૨.૩૧/૧અધઃ શરાે ભદૃર્ ય તે નારકૈિદિવ દેવતાઃ ।
૨૨.૩૧/૨દેવાશ્ચાધાેમખુાન્ સવાર્ન્ અધઃ પ ય ત નારકાન્॥ ૨૨.૩૧॥
૨૨.૩૨/૧સ્થાવરાઃ કૃમયાેઽ વાશ્ચ પ ક્ષણઃ પશવાે નરાઃ ।
૨૨.૩૨/૨ધા મકા સ્ત્રદશા તદ્વન્ માે ક્ષણશ્ચ યથાક્રમમ્॥ ૨૨.૩૨॥
૨૨.૩૩/૧સહસ્રભાગઃ પ્રથમાદ્ દ્વતીયાેઽનુક્રમાત્ તથા ।
૨૨.૩૩/૨સવ હ્યેતે મહાભાગા યાવન્ મુ ક્તસમાશ્રયાઃ॥ ૨૨.૩૩॥
૨૨.૩૪/૧યાવ તાે જ તવઃ વગ તાવ તાે નરકાૈકસઃ ।
૨૨.૩૪/૨પાપકૃદ્ યા ત નરકં પ્રાય શ્ચત્તપરાઙ્મખુઃ॥ ૨૨.૩૪॥
૨૨.૩૫/૧પાપાનામનુ પા ણ પ્રાય શ્ચત્તાિન યદ્ યથા ।
૨૨.૩૫/૨તથા તથવૈ સં ત્ય પ્રાેક્તાિન પરમ ષ ભઃ॥ ૨૨.૩૫॥
૨૨.૩૬/૧પાપે ગુ ણ ગુ ણ વ પા ય પે ચ ત દ્વદઃ ।
૨૨.૩૬/૨પ્રાય શ્ચત્તાિન િવપ્રે દ્રા જગુઃ વાય ભવુાદયઃ॥ ૨૨.૩૬॥
૨૨.૩૭/૧પ્રાય શ્ચત્તા યશષેા ણ તપઃકમાર્ત્મકાિન વૈ ।
૨૨.૩૭/૨યાિન તષેામશષેાણાં કૃ ણાનુ મરણં પરમ્॥ ૨૨.૩૭॥
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૨૨.૩૮/૧કૃતે પાપેઽનુતાપાે વૈ યસ્ય પુંસઃ પ્ર યતે ।
૨૨.૩૮/૨પ્રાય શ્ચત્તં તુ તસ્યૈકં હિરસં મરણં પરમ્॥ ૨૨.૩૮॥
૨૨.૩૯/૧પ્રાતિન શ તથા સં યા+ ◌ંઅ યાહ્નાિદષુ સં મરન્ ।
૨૨.૩૯/૨નારાયણમવા ાે ત સદ્યઃ પાપક્ષયાન્ નરઃ॥ ૨૨.૩૯॥
૨૨.૪૦/૧િવ સં મરણાત્ ક્ષીણ+ ।સમ તક્લેશસચંયઃ ।
૨૨.૪૦/૨મુ ક્ત પ્રયા ત ભાે િવપ્રા િવ ણાે તસ્યાનુક તર્નાત્॥ ૨૨.૪૦॥
૨૨.૪૧/૧વાસદેુવે મનાે યસ્ય જપહાેમાચર્નાિદષુ ।
૨૨.૪૧/૨તસ્યા તરાયાે િવપ્રે દ્રા દેવે દ્ર વાિદકં ફલમ્॥ ૨૨.૪૧॥
૨૨.૪૨/૧ક્વ નાક ષ્ઠગમનં પનુરા ત્તલક્ષણમ્ ।
૨૨.૪૨/૨ક્વ જપાે વાસદેુવે ત મુ ક્તબીજમનુત્તમમ્॥ ૨૨.૪૨॥
૨૨.૪૩/૧ત માદ્ અહિનશં િવ ં સં મરન્ પુ ષાે દ્વજઃ ।
૨૨.૪૩/૨ન યા ત નરકં શદુ્ધઃ સકં્ષીણા ખલપાતકઃ॥ ૨૨.૪૩॥
૨૨.૪૪/૧મનઃપ્રી તકરઃ વગા નરક ત દ્વપયર્યઃ ।
૨૨.૪૪/૨નરક વગર્સજં્ઞે વૈ પાપપુ યે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨.૪૪॥
૨૨.૪૫/૧વ વેકમવે દુઃખાય સખુાયે યાદયાય ચ ।
૨૨.૪૫/૨કાપેાય ચ યત ત માદ્ વ તુ દુઃખાત્મકં કુતઃ॥ ૨૨.૪૫॥
૨૨.૪૬/૧તદ્ અેવ પ્રીતયે ભૂ વા પનુદુર્ઃખાય યતે ।
૨૨.૪૬/૨તદ્ અેવ કાપેાલયતઃ પ્રસાદાય ચ યતે॥ ૨૨.૪૬॥
૨૨.૪૭/૧ત માદ્ દુઃખાત્મકં ના ત ન ચ િક ચત્ સખુાત્મકમ્ ।
૨૨.૪૭/૨મનસઃ પિરણામાેઽયં સખુદુઃખાિદલક્ષણઃ॥ ૨૨.૪૭॥
૨૨.૪૮/૧જ્ઞાનમવે પરં બ્રહ્મા+ ।જ્ઞાનં બ ધાય ચે યતે ।
૨૨.૪૮/૨જ્ઞાનાત્મક મદં િવશ્વં ન જ્ઞાનાદ્ િવદ્યતે પરમ્॥ ૨૨.૪૮॥
૨૨.૪૯/૧િવદ્યાિવદ્યે િહ ભાે િવપ્રા જ્ઞાનમવેાવધાયર્તામ્ ।
૨૨.૪૯/૨અેવમેતદ્ મયાખ્યાતં ભવતાં મ ડલં ભવુઃ॥ ૨૨.૪૯॥
૨૨.૫૦/૧પાતાલાિન ચ સવાર્ ણ તથવૈ નરકા દ્વ ઃ ।
૨૨.૫૦/૨સમુદ્રાઃ પવર્તાશ્ચવૈ દ્વ પા વષાર્ ણ િન ગાઃ ।
૨૨.૫૦/૩સકં્ષપેાત્ સવર્માખ્યાતં િક ભૂયઃ શ્રાેતુ મચ્છથ॥ ૨૨.૫૦॥
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૨૩.૧/૧મનુય ઊચુઃ । ક થતં ભવતા સવર્મ માકં સકલં તથા ।
૨૩.૧/૨ભવુલાકાિદકાં લાેકાઞ્ શ્રાેતુ મચ્છામહે વયમ્॥ ૨૩.૧॥
૨૩.૨/૧તથવૈ ગ્રહસસં્થાનં પ્રમાણાિન યથા તથા ।
૨૩.૨/૨સમાચ વ મહાભાગ યથાવ લાેમહષર્ણ॥ ૨૩.૨॥
૨૩.૩/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । રિવચ દ્રમસાેયાર્વન્ મયખૂૈરવભાસ્યતે ।
૨૩.૩/૨સસમુદ્રસિરચ્છૈલા તાવતી થવી તા॥ ૨૩.૩॥
૨૩.૪/૧યાવ પ્રમાણા થવી િવ તારપિરમ ડલા ।
૨૩.૪/૨નભ તાવ પ્રમાણં િહ િવ તારપિરમ ડલમ્॥ ૨૩.૪॥
૨૩.૫/૧ભૂમેયાજનલકે્ષ તુ સાૈરં િવપ્રા તુ મ ડલમ્ ।
૨૩.૫/૨લક્ષે િદવાકરાચ્ચાિપ મ ડલં શ શનઃ સ્થતમ્॥ ૨૩.૫॥
૨૩.૬/૧પૂણ શતસહસ્રે તુ યાજેનાનાં િનશાકરાત્ ।
૨૩.૬/૨નક્ષત્રમ ડલં કૃ નમપુિરષ્ટાત્ પ્રકાશતે॥ ૨૩.૬॥
૨૩.૭/૧ દ્વલક્ષે ચાેત્તરે િવપ્રા બુધાે નક્ષત્રમ ડલાત્ ।
૨૩.૭/૨તાવ પ્રમાણભાગે તુ બુધસ્યા યુશના સ્થતઃ॥ ૨૩.૭॥
૨૩.૮/૧અઙ્ગારકાેઽિપ શકુ્રસ્ય ત પ્રમાણે વ્યવ સ્થતઃ ।
૨૩.૮/૨લક્ષદ્વયને ભાૈમસ્ય સ્થતાે દેવપુરાેિહતઃ॥ ૨૩.૮॥
૨૩.૯/૧સાૈિર ર્હ પતે વ દ્વલક્ષે સમવ સ્થતઃ ।
૨૩.૯/૨સપ્ત ષમ ડલં ત મા લક્ષમેકં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૩.૯॥
૨૩.૧૦/૧ઋ ષ ય તુ સહસ્રાણાં શતાદ્ ઊ વ વ્યવ સ્થતઃ ।
૨૩.૧૦/૨મેઢ ભૂતઃ સમ તસ્યજ્યાે તશ્ચક્રસ્ય વૈ ધ્રવુઃ॥ ૨૩.૧૦॥
૨૩.૧૧/૧ત્રૈલાેક્યમેતત્ ક થતં સકં્ષપેેણ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૩.૧૧/૨ઇજ્યાફલસ્ય ભૂરેષા ઇજ્યા ચાત્ર પ્ર ત ષ્ઠતા॥ ૨૩.૧૧॥
૨૩.૧૨/૧ધ્રવુાદ્ ઊ વ મહલાકાે યત્ર તે ક પવા સનઃ ।
૨૩.૧૨/૨અેકયાજેનકાેટ તુ મહલાકાે િવધીયતે॥ ૨૩.૧૨॥
૨૩.૧૩/૧દ્વે કાેટ ાૈ તુ જનાે લાેકાે યત્ર તે બ્રહ્મણઃ સતુાઃ ।
૨૩.૧૩/૨સન દનાદ્યાઃ ક થતા િવપ્રાશ્ચામલચેતસઃ॥ ૨૩.૧૩॥
૨૩.૧૪/૧ચતુગુર્ણાેત્તરં ચાે વ જનલાેકાત્ તપઃ તમ્ ।
૨૩.૧૪/૨વૈરા યત્ર તે દેવાઃ સ્થતા દેહિવવ જતાઃ॥ ૨૩.૧૪॥
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૨૩.૧૫/૧ષડ્ગુણને તપાેલાેકાત્ સત્યલાેકાે િવરાજતે ।
૨૩.૧૫/૨અપનુમાર્રકં યત્ર સદ્ધાિદમુિનસિેવતમ્॥ ૨૩.૧૫॥
૨૩.૧૬/૧પાદગ યં તુ યત્ િક ચદ્ વ વ ત થવીમયમ્ ।
૨૩.૧૬/૨સ ભૂલાકઃ સમાખ્યાતાે િવ તારાેઽસ્ય મયાેિદતઃ॥ ૨૩.૧૬॥
૨૩.૧૭/૧ભૂ મસયૂાર્ તરં યત્ તુ સદ્ધાિદમુિનસિેવતમ્ ।
૨૩.૧૭/૨ભવુલાક તુ સાેઽ યુક્તાે દ્વતીયાે મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩.૧૭॥
૨૩.૧૮/૧ધ્રવુસયૂાર્ તરં યત્ તુ િનયુતાિન ચતુદર્શ ।
૨૩.૧૮/૨ વલાકઃ સાેઽિપ ક થતાે લાેકસસં્થાન ચ તકૈઃ॥ ૨૩.૧૮॥
૨૩.૧૯/૧ત્રૈલાેક્યમેતત્ કૃતકં િવપ્રૈશ્ચ પિરપઠ્યતે ।
૨૩.૧૯/૨જન તપ તથા સત્ય મ ત ચાકૃતકં ત્રયમ્॥ ૨૩.૧૯॥
૨૩.૨૦/૧કૃતકાકૃતકાે મ યે મહલાક ઇ ત તઃ ।
૨૩.૨૦/૨શૂ યાે ભવ ત ક પા તે યાેઽ તં ન ચ િવન ય ત॥ ૨૩.૨૦॥
૨૩.૨૧/૧અેતે સપ્ત મહાલાેકા મયા વઃ ક થતા દ્વ ઃ ।
૨૩.૨૧/૨પાતાલાિન ચ સપ્તવૈ બ્રહ્મા ડસ્યષૈ િવ તરઃ॥ ૨૩.૨૧॥
૨૩.૨૨/૧અેતદ્ અ ડકટાહેન તયર્ગ્ ઊ વર્મધ તથા ।
૨૩.૨૨/૨કિપ થસ્ય યથા બીજં સવર્તાે વૈ સમા તમ્॥ ૨૩.૨૨॥
૨૩.૨૩/૧દશાેત્તરેણ પયસા દ્વ શ્ચા ડં ચ તદ્ તમ્ ।
૨૩.૨૩/૨સ ચા બુપિરવારાેઽસાૈ વિહ્નના વે ષ્ટતાે બિહઃ॥ ૨૩.૨૩॥
૨૩.૨૪/૧વિહ્ન તુ વાયનુા વાયુિવપ્રા તુ નભસા તઃ ।
૨૩.૨૪/૨આકાશાેઽિપ મુિનશ્રેષ્ઠા મહતા પિરવે ષ્ટતઃ॥ ૨૩.૨૪॥
૨૩.૨૫/૧દશાેત્તરા યશષેા ણ િવપ્રાશ્ચૈતાિન સપ્ત વૈ ।
૨૩.૨૫/૨મહા તં ચ સમા ત્ય પ્રધાનં સમવ સ્થતમ્॥ ૨૩.૨૫॥
૨૩.૨૬/૧અન તસ્ય ન તસ્યા તઃ સખં્યાનં ચાિપ િવદ્યતે ।
૨૩.૨૬/૨તદ્ અન તમસખં્યાતં પ્રમાણનેાિપ વૈ યતઃ॥ ૨૩.૨૬॥
૨૩.૨૭/૧હેતુભૂતમશષેસ્ય પ્રકૃ તઃ સા પરા દ્વ ઃ ।
૨૩.૨૭/૨અ ડાનાં તુ સહસ્રાણાં સહસ્રા યયુતાિન ચ॥ ૨૩.૨૭॥
૨૩.૨૮/૧ઈદશૃાનાં તથા તત્ર કાેિટકાેિટશતાિન ચ ।
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૨૩.૨૮/૨દા ય ગ્ યર્થા તૈલં તલે તદ્વત્ પુમાન્ ઇહ॥ ૨૩.૨૮॥
૨૩.૨૯/૧પ્રધાનેઽવ સ્થતાે વ્યાપી ચેતનાત્મિનવેદનઃ ।
૨૩.૨૯/૨પ્રધાનં ચ પુમાંશ્ચવૈ સવર્ભૂતાનુભૂતયા॥ ૨૩.૨૯॥
૨૩.૩૦/૧િવ શ યા દ્વજશ્રેષ્ઠા તાૈ સશં્રયધ મણાૈ ।
૨૩.૩૦/૨તયાેઃ સવૈ થગ્ભાવે કારણં સશં્રયસ્ય ચ॥ ૨૩.૩૦॥
૨૩.૩૧/૧ક્ષાેભકારણભૂતા ચ સગર્કાલે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૩.૩૧/૨યથા શતંૈ્ય જલે વાતાે બભ ત ક ણકાગતમ્॥ ૨૩.૩૧॥
૨૩.૩૨/૧જગચ્છ ક્ત તથા િવ ણાેઃ પ્રધાનપુ ષાત્મકમ્ ।
૨૩.૩૨/૨યથા ચ પાદપાે મૂલ+ ।સ્ક ધશાખાિદસયંુતઃ॥ ૨૩.૩૨॥
૨૩.૩૩/૧આદ્યબી ત્ પ્રભવ ત બી ય યાિન વૈ તતઃ ।
૨૩.૩૩/૨પ્રભવ ત તત તે યાે ભવ ત્ય યે પરે દુ્રમાઃ॥ ૨૩.૩૩॥
૨૩.૩૪/૧તેઽિપ ત લક્ષણદ્રવ્ય+ ।કારણાનુગતા દ્વ ઃ ।
૨૩.૩૪/૨અેવમવ્યાકૃતાત્ પવૂ ય તે મહદાદયઃ॥ ૨૩.૩૪॥
૨૩.૩૫/૧િવશષેા તા તત તે યઃ સ ભવ ત સરુાદયઃ ।
૨૩.૩૫/૨તે યશ્ચ પતુ્રા તષેાં તુ પતુ્રાણાં પરમે સતુાઃ॥ ૨૩.૩૫॥
૨૩.૩૬/૧બી દ્ ક્ષપ્રરાેહેણ યથા નાપચય તરાેઃ ।
૨૩.૩૬/૨ભૂતાનાં ભૂતસગણ નવૈા ત્યપચય તથા॥ ૨૩.૩૬॥
૨૩.૩૭/૧સિંનધાનાદ્ યથાકાશ+ ।કાલાદ્યાઃ કારણં તરાેઃ ।
૨૩.૩૭/૨તથવૈાપિરણામને િવશ્વસ્ય ભગવાન્ હિરઃ॥ ૨૩.૩૭॥
૨૩.૩૮/૧વ્રીિહબીજે યથા મૂલં નાલં પ ત્રાઙુ્કરાૈ તથા ।
૨૩.૩૮/૨કા ડકાષેા તથા પુ પં ક્ષીરં તદ્વચ્ચ ત ડુલઃ॥ ૨૩.૩૮॥
૨૩.૩૯/૧તષુાઃ કણાશ્ચ સ તાે વૈ યા ત્યાિવભાર્વમાત્મનઃ ।
૨૩.૩૯/૨પ્રરાેહહેતુસામ યમાસાદ્ય મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩.૩૯॥
૨૩.૪૦/૧તથા કમર્ વનેકેષુ દેવાદ્યા તનવઃ સ્થતાઃ ।
૨૩.૪૦/૨િવ શ ક્ત સમાસાદ્ય પ્રરાેહમપુયા ત વૈ॥ ૨૩.૪૦॥
૨૩.૪૧/૧સ ચ િવ ઃ પરં બ્રહ્મ યતઃ સવર્ મદં જગત્ ।
૨૩.૪૧/૨જગચ્ચ યાે યત્ર ચેદં ય મન્ િવલયમે ય ત॥ ૨૩.૪૧॥
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૨૩.૪૨/૧તદ્ બ્રહ્મ પરમં ધામ સદસત્ પરમં પદમ્ ।
૨૩.૪૨/૨યસ્ય સવર્મભેદેન જગદ્ અેતચ્ચરાચરમ્॥ ૨૩.૪૨॥
૨૩.૪૩/૧સ અેવ મૂલપ્રકૃ તવ્યર્ક્ત પી જગચ્ચ સઃ ।
૨૩.૪૩/૨ત મન્ન્ અેવ લયં સવ યા ત તત્ર ચ તષ્ઠ ત॥ ૨૩.૪૩॥
૨૩.૪૪/૧કતાર્ િક્રયાણાં સ ચ ઇજ્યતે ક્રતુઃ ।
૨૩.૪૪/૨સ અેવ ત કમર્ફલં ચ તસ્ય યત્ ।
૨૩.૪૪/૩યુગાિદ ય માચ્ચ ભવેદ્ અશષેતાે ।
૨૩.૪૪/૪હરેનર્ િક ચદ્ વ્ય તિરક્તમ ત તત્॥ ૨૩.૪૪॥
૨૪.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । તારામયં ભગવતઃ શશમુારાકૃ ત પ્રભાેઃ ।
૨૪.૧/૨િદિવ પં હરેયર્ત્ તુ તસ્ય પુચ્છે સ્થતાે ધ્રવુઃ॥ ૨૪.૧॥
૨૪.૨/૧સઅેષ ભ્રમન્ ભ્રામય ત ચ દ્રાિદત્યાિદકાન્ ગ્રહાન્ ।
૨૪.૨/૨ભ્રમ તમનુ તં યા ત નક્ષત્રા ણ ચ ચક્રવત્॥ ૨૪.૨॥
૨૪.૩/૧સયૂાર્ચ દ્રમસાૈ તારા નક્ષત્રા ણ ગ્રહૈઃ સહ ।
૨૪.૩/૨વાતાનીકમયૈબર્ ધૈધ્રુર્વે બદ્ધાિન તાિન વૈ॥ ૨૪.૩॥
૨૪.૪/૧ શશમુારાકૃ ત પ્રાેક્તં યદ્ પં જ્યાે તષાં િદિવ ।
૨૪.૪/૨નારાયણઃ પરં ધામ તસ્યાધારઃ વયં હૃિદ॥ ૨૪.૪॥
૨૪.૫/૧ઉત્તાનપાદતનય તમારા ય પ્ર પ તમ્ ।
૨૪.૫/૨સ તારા શશમુારસ્ય ધ્રવુઃ પુચ્છે વ્યવ સ્થતઃ॥ ૨૪.૫॥
૨૪.૬/૧આધારઃ શશમુારસ્ય સવાર્ યક્ષાે જનાદર્નઃ ।
૨૪.૬/૨ધ્રવુસ્ય શશમુારશ્ચ ધ્રવુે ભાનવુ્યર્વ સ્થતઃ॥ ૨૪.૬॥
૨૪.૭/૧તદ્ આધારં જગચ્ચેદં સદેવાસરુમાનષુમ્ ।
૨૪.૭/૨યને િવપ્રા િવધાનને તન્ મે શ ◌ૃ ત સા પ્રતમ્॥ ૨૪.૭॥
૨૪.૮/૧િવવ વાન્ અષ્ટ ભમાર્સગૈ્રર્સત્યપાે રસા ત્મકાઃ ।
૨૪.૮/૨વષર્ત્ય બુ તતશ્ચાન્નમન્નાદમ ખલં જગત્॥ ૨૪.૮॥
૨૪.૯/૧િવવ વાન્ અંશુ ભ તી ણૈરાદાય જગતાે જલમ્ ।
૨૪.૯/૨સાેમં પુ યત્યથે દુશ્ચ વાયનુાડીમયૈિદિવ॥ ૨૪.૯॥
૨૪.૧૦/૧જલૈિવ ક્ષ યતેઽભ્રષેુ ધૂમાગ્ યિનલમૂ તષુ ।
૨૪.૧૦/૨ન ભ્ર ય ત યત તે યાે જલા યભ્રા ણ તા યતઃ॥ ૨૪.૧૦॥
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૨૪.૧૧/૧અભ્રસ્થાઃ પ્રપત ત્યાપાે વાયનુા સમુદ િરતાઃ ।
૨૪.૧૧/૨સસં્કારં કાલજિનતં િવપ્રાશ્ચાસાદ્ય િનમર્લાઃ॥ ૨૪.૧૧॥
૨૪.૧૨/૧સિર સમુદ્રા ભાૈમા તુ તથાપઃ પ્રા ણસ ભવાઃ ।
૨૪.૧૨/૨ચતુ પ્રકારા ભગવાન્ આદત્તે સિવતા દ્વ ઃ॥ ૨૪.૧૨॥
૨૪.૧૩/૧આકાશગઙ્ગાસ લલં તથાહૃત્ય ગભ તમાન્ ।
૨૪.૧૩/૨અનભ્રગતમવેાવે્યા સદ્યઃ ક્ષપ ત ર મ ભઃ॥ ૨૪.૧૩॥
૨૪.૧૪/૧તસ્ય સં પશર્િનધૂર્ત+ ।પાપપઙ્કાે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૪.૧૪/૨ન યા ત નરકં મત્યા િદવં્ય નાનં િહ તત્ તમ્॥ ૨૪.૧૪॥
૨૪.૧૫/૧દષૃ્ટસયૂ િહ તદ્ વાિર પતત્યભ્રૈિવના િદવઃ ।
૨૪.૧૫/૨આકાશગઙ્ગાસ લલં તદ્ ગાે ભઃ ક્ષ યતે રવેઃ॥ ૨૪.૧૫॥
૨૪.૧૬/૧કૃ ત્તકાિદષુ ઋક્ષષેુ િવષમે વ બુ યદ્ િદવઃ ।
૨૪.૧૬/૨દૃ ટ્વાક પ તતં જ્ઞેયં તદ્ ગાઙ્ગં િદગ્ગ ેિહ્નતમ્॥ ૨૪.૧૬॥
૨૪.૧૭/૧યુગ્મક્ષષુ તુ યત્ તાેયં પતત્યકાિદ્ગતં િદવઃ ।
૨૪.૧૭/૨તત્ સયૂર્ર મ ભઃ સદ્યઃ સમાદાય િનરસ્યતે॥ ૨૪.૧૭॥
૨૪.૧૮/૧ઉભયં પુ યમત્યથ ણાં પાપહરં દ્વ ઃ ।
૨૪.૧૮/૨આકાશગઙ્ગાસ લલં િદવ્યં નાનં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૪.૧૮॥
૨૪.૧૯/૧યત્ તુ મેઘૈઃ સમુ ષં્ટ વાિર તત્ પ્રા ણનાં દ્વ ઃ ।
૨૪.૧૯/૨પુ ણાત્યાષેધયઃ સવાર્ વનાયા તં િહ તત્॥ ૨૪.૧૯॥
૨૪.૨૦/૧તને દ્ધ પરાં નીતઃ સકલશ્ચાષૈધીગણઃ ।
૨૪.૨૦/૨સાધકઃ ફલપાકા તઃ પ્ર નાં તુ પ્ર યતે॥ ૨૪.૨૦॥
૨૪.૨૧/૧તને યજ્ઞાન્ યથાપ્રાેક્તાન્ માનવાઃ શાસ્ત્રચ ષઃ ।
૨૪.૨૧/૨કુવર્તેઽહરહશ્ચવૈ દેવાન્ આ યાયય ત તે॥ ૨૪.૨૧॥
૨૪.૨૨/૧અેવં યજ્ઞાશ્ચ વેદાશ્ચ વણાર્શ્ચ દ્વજપવૂર્કાઃ ।
૨૪.૨૨/૨સવર્દેવિનકાયાશ્ચ પશભુૂતગણાશ્ચ યે॥ ૨૪.૨૨॥
૨૪.૨૩/૧ ષ્ટ ા ત મદં સવ જગત્ સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
૨૪.૨૩/૨સાિપ િન પાદ્યતે ષ્ટઃ સિવત્રા મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૪.૨૩॥
૨૪.૨૪/૧આધારભૂતઃ સિવતુધ્રુર્વાે મુિનવરાેત્તમાઃ ।
૨૪.૨૪/૨ધ્રવુસ્ય શશમુારાેઽસાૈ સાેઽિપ નારાયણાશ્રયઃ॥ ૨૪.૨૪॥
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૨૪.૨૫/૧હૃિદ નારાયણ તસ્ય શશમુારસ્ય સં સ્થતઃ ।
૨૪.૨૫/૨િવભતાર્ સવર્ભૂતાનામાિદભૂતઃ સનાતનઃ॥ ૨૪.૨૫॥
૨૪.૨૬/૧અેવં મયા મુિનશ્રેષ્ઠા બ્રહ્મા ડં સમુદાહૃતમ્ ।
૨૪.૨૬/૨ભૂસમુદ્રાિદ ભયુર્ક્તં િકમ યચ્છ્ર ાેતુ મચ્છથ॥ ૨૪.૨૬॥
૨૫.૧/૧મનુય ઊચુઃ । થવ્યાં યાિન તીથાર્િન પુ યા યાયતનાિન ચ ।
૨૫.૧/૨વક્તુમહર્ સ ધમર્જ્ઞ શ્રાેતું નાે વતર્તે મનઃ॥ ૨૫.૧॥
૨૫.૨/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । યસ્ય હ તાૈ ચ પાદાૈ ચ મનશ્ચવૈ સસુયંતમ્ ।
૨૫.૨/૨િવદ્યા તપશ્ચ ક તશ્ચ સ તીથર્ફલમશ્નુતે॥ ૨૫.૨॥
૨૫.૩/૧મનાે િવશદંુ્ધ પુ ષસ્ય તીથર્મ્ ।
૨૫.૩/૨વાચાં તથા ચે દ્રયિનગ્રહશ્ચ ।
૨૫.૩/૩અેતાિન તીથાર્િન શર ર િન ।
૨૫.૩/૪ વગર્સ્ય માગ પ્ર તબાેધય ત॥ ૨૫.૩॥
૨૫.૪/૧ ચત્તમ તગર્તં દુષં્ટ તીથર્ નાનનૈર્ શુ ય ત ।
૨૫.૪/૨શતશાેઽિપ જલૈધાતં સરુાભા ડ મવાશુ ચ॥ ૨૫.૪॥
૨૫.૫/૧ન તીથાર્િન ન દાનાિન ન વ્રતાિન ન ચાશ્રમાઃ ।
૨૫.૫/૨દુષ્ટાશયં દ ભ ચ પનુ ત વ્યુ થતે દ્રયમ્॥ ૨૫.૫॥
૨૫.૬/૧ઇ દ્રયા ણ વશે કૃ વા યત્ર યત્ર વસને્ નરઃ ।
૨૫.૬/૨તત્ર તત્ર કુ ક્ષતંે્ર પ્રયાગં પુ કરં તથા॥ ૨૫.૬॥
૨૫.૭/૧ત માચ્છૃ વં વક્ષ્યા મ તીથાર્ યાયતનાિન ચ ।
૨૫.૭/૨સકં્ષપેેણ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ થવ્યાં યાિન કાિન વૈ॥ ૨૫.૭॥
૨૫.૮/૧િવ તરેણ ન શક્ય તે વક્તું વષર્શતૈરિપ ।
૨૫.૮/૨પ્રથમં પુ કરં તીથ નૈ મષાર યમવે ચ॥ ૨૫.૮॥
૨૫.૯/૧પ્રયાગં ચ પ્રવક્ષ્યા મ ધમાર્ર યં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૫.૯/૨ધનેુકં ચ પકાર યં સૈ ધવાર યમવે ચ॥ ૨૫.૯॥
૨૫.૧૦/૧પુ યં ચ મગધાર યં દ ડકાર યમવે ચ ।
૨૫.૧૦/૨ગયા પ્રભાસં શ્રીતીથ િદવં્ય કનખલં તથા॥ ૨૫.૧૦॥
૨૫.૧૧/૧ ગુતુઙ્ગં િહર યાક્ષં ભીમાર યં કુશસ્થલીમ્ ।
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૨૫.૧૧/૨લાેહાકુલં સકેદારં મ દરાર યમવે ચ॥ ૨૫.૧૧॥
૨૫.૧૨/૧મહાબલં કાેિટતીથ સવર્પાપહરં તથા ।
૨૫.૧૨/૨ પતીથ શકૂરવં ચક્રતીથ મહાફલમ્॥ ૨૫.૧૨॥
૨૫.૧૩/૧યાેગતીથ સાેમતીથ તીથ સાહાેટકં તથા ।
૨૫.૧૩/૨તીથ કાેકામખું પુ યં બદર શલૈમવે ચ॥ ૨૫.૧૩॥
૨૫.૧૪/૧સાેમતીથ તુઙ્ગકૂટં તીથ સ્ક દાશ્રમં તથા ।
૨૫.૧૪/૨કાેિટતીથ ચા ગ્ પદં તીથ પ ચ શખં તથા॥ ૨૫.૧૪॥
૨૫.૧૫/૧ધમાદ્ભવં કાેિટતીથ તીથ બાધપ્રમાેચનમ્ ।
૨૫.૧૫/૨ગઙ્ગાદ્વારં પ ચકૂટં મ યકેસરમવે ચ॥ ૨૫.૧૫॥
૨૫.૧૬/૧ચક્રપ્રભં મતઙ્ગં ચ કુ્રશદ ડં ચ િવશ્રુતમ્ ।
૨૫.૧૬/૨દંષ્ટ્ર ાકુ ડં િવ તીથ સાવર્કા મકમવે ચ॥ ૨૫.૧૬॥
૨૫.૧૭/૧તીથ મ સ્ય તલં ચવૈ બદર સપુ્રભં તથા ।
૨૫.૧૭/૨બ્રહ્મકુ ડં વિહ્નકુ ડં તીથ સત્યપદં તથા॥ ૨૫.૧૭॥
૨૫.૧૮/૧ચતુઃસ્રાેતશ્ચતુઃશ ◌ૃઙ્ગં શલંૈ દ્વાદશધારકમ્ ।
૨૫.૧૮/૨માનસં સ્થૂલશ ◌ૃઙ્ગં ચ સ્થૂલદ ડં તથાવેર્શી॥ ૨૫.૧૮॥
૨૫.૧૯/૧લાેકપાલં મનવુરં સાેમાહ્વશલૈમવે ચ ।
૨૫.૧૯/૨સદાપ્રભં મે કુ ડં તીથ સાેમા ભષેચનમ્॥ ૨૫.૧૯॥
૨૫.૨૦/૧મહાસ્રાેતં કાેટરકં પ ચધારં િત્રધારકમ્ ।
૨૫.૨૦/૨સપ્તધારૈકધારં ચ તીથ ચામરક ટકમ્॥ ૨૫.૨૦॥
૨૫.૨૧/૧શાલગ્રામં ચક્રતીથ કાેિટદુ્રમમનુત્તમમ્ ।
૨૫.૨૧/૨ બ વપ્રભં દેવહ્ર દં તીથ િવ હ્ર દં તથા॥ ૨૫.૨૧॥
૨૫.૨૨/૧શઙ્ખપ્રભં દેવકુ ડં તીથ વ યુધં તથા ।
૨૫.૨૨/૨અ ગ્ પ્રભં ચ પુનંાગં દેવપ્રભમનુત્તમમ્॥ ૨૫.૨૨॥
૨૫.૨૩/૧િવદ્યાધરં સગા ધવ શ્રીતીથ બ્રહ્મણાે હ્ર દમ્ ।
૨૫.૨૩/૨સાતીથ લાેકપાલાખ્યં મ ણપુર ગિર તથા॥ ૨૫.૨૩॥
૨૫.૨૪/૧તીથ પ ચહ્ર દં ચવૈ પુ યં િપ ડારકં તથા ।
૨૫.૨૪/૨મલવં્ય ગાપે્રભાવં ચ ગાવેરં વટમૂલકમ્॥ ૨૫.૨૪॥
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૨૫.૨૫/૧ નાનદ ડં પ્રયાગં ચ ગુહ્યં િવ પદં તથા ।
૨૫.૨૫/૨ક યાશ્રમં વાયુકુ ડં જ બૂમાગ તથાેત્તમમ્॥ ૨૫.૨૫॥
૨૫.૨૬/૧ગભ તતીથ ચ તથા યયા તપતનં શુ ચ ।
૨૫.૨૬/૨કાેિટતીથ ભદ્રવટં મહાકાલવનં તથા॥ ૨૫.૨૬॥
૨૫.૨૭/૧નમર્દાતીથર્મપરં તીથર્વજં્ર તથાબુર્દમ્ ।
૨૫.૨૭/૨િપઙ્ગુતીથ સવા સષં્ઠ તીથ ચ થસગંમમ્॥ ૨૫.૨૭॥
૨૫.૨૮/૧તીથ દાવૈાર્ સકં નામ તથા િપ જરકં શભુમ્ ।
૨૫.૨૮/૨ઋ ષતીથ બ્રહ્મતુઙ્ગં વસતુીથ કુમાિરકમ્॥ ૨૫.૨૮॥
૨૫.૨૯/૧શક્રતીથ પ ચનદં રે કાતીથર્મવે ચ ।
૨૫.૨૯/૨પૈતામહં ચ િવમલં દ્રપાદં તથાેત્તમમ્॥ ૨૫.૨૯॥
૨૫.૩૦/૧મ ણમતં્ત ચ કામાખ્યં કૃ ણતીથ કુશાિવલમ્ ।
૨૫.૩૦/૨યજનં યાજનં ચવૈ તથવૈ બ્રહ્મવાલુકમ્॥ ૨૫.૩૦॥
૨૫.૩૧/૧પુ પ યાસં પુ ડર કં મ ણપૂરં તથાેત્તરમ્ ।
૨૫.૩૧/૨દ ઘર્સ ત્રં હયપદં તીથ ચાનશનં તથા॥ ૨૫.૩૧॥
૨૫.૩૨/૧ગઙ્ગાેદ્ભેદં શવાેદ્ભેદં નમર્દાેદ્ભેદમવે ચ ।
૨૫.૩૨/૨વસ્ત્રાપદં દા વલં છાયારાેહણમવે ચ॥ ૨૫.૩૨॥
૨૫.૩૩/૧ સદ્ધશે્વરં મત્રવલં કા લકાશ્રમમવે ચ ।
૨૫.૩૩/૨વટાવટં ભદ્રવટં કાૈશા બી ચ િદવાકરમ્॥ ૨૫.૩૩॥
૨૫.૩૪/૧દ્વ પં સાર વતં ચવૈ િવજયં કામદં તથા ।
૨૫.૩૪/૨ દ્રકાેિટ સમુનસં તીથ સદ્રાવના મતમ્॥ ૨૫.૩૪॥
૨૫.૩૫/૧સ્યમ તપ ચકં તીથ બ્રહ્મતીથ સદુશર્નમ્ ।
૨૫.૩૫/૨સતતં થવીસવ પાિર લવ થૂદકાૈ॥ ૨૫.૩૫॥
૨૫.૩૬/૧દશાશ્વમેિધકં તીથ સિપજં િવષયા તકમ્ ।
૨૫.૩૬/૨કાેિટતીથ પ ચનદં વારાહં ય ક્ષણીહ્ર દમ્॥ ૨૫.૩૬॥
૨૫.૩૭/૧પુ ડર કં સાેમતીથ મુ જવટં તથાેત્તમમ્ ।
૨૫.૩૭/૨બદર વનમાસીનં રત્નમૂલકમવે ચ॥ ૨૫.૩૭॥
૨૫.૩૮/૧લાેકદ્વારં પ ચતીથ કિપલાતીથર્મવે ચ ।
૨૫.૩૮/૨સયૂર્તીથ શઙ્ ખની ચ ગવાં ભવનમવે ચ॥ ૨૫.૩૮॥
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૨૫.૩૯/૧તીથ ચ યક્ષરાજસ્ય બ્રહ્માવત સતુીથર્કમ્ ।
૨૫.૩૯/૨કામેશ્વરં માિત્રતીથ તીથ શીતવનં તથા॥ ૨૫.૩૯॥
૨૫.૪૦/૧ નાનલાેમાપહં ચવૈ માસસસંરકં તથા ।
૨૫.૪૦/૨દશાશ્વમેધં કેદારં બ્રહ્માેદુ બરમવે ચ॥ ૨૫.૪૦॥
૨૫.૪૧/૧સપ્ત ષકુ ડં ચ તથા તીથ દેવ્યાઃ સજુ બુકમ્ ।
૨૫.૪૧/૨ઈટા પદં કાેિટકૂટં િકદાનં િકજપં તથા॥ ૨૫.૪૧॥
૨૫.૪૨/૧કાર ડવં ચાવે યં ચ િત્રિવષ્ટપમથાપરમ્ ।
૨૫.૪૨/૨પા ણષાતં મશ્રકં ચ મધવૂટમનાજેવાૈ॥ ૨૫.૪૨॥
૨૫.૪૩/૧કાૈ શક દેવતીથ ચ તીથ ચ ઋણમાેચનમ્ ।
૨૫.૪૩/૨િદવં્ય ચ ગધૂમાખ્યં તીથ િવ પદં તથા॥ ૨૫.૪૩॥
૨૫.૪૪/૧અમરાણાં હ્ર દં પુ યં કાેિટતીથ તથાપરમ્ ।
૨૫.૪૪/૨શ્રીકુ જં શા લતીથ ચ નૈ મષેયં ચ િવશ્રુતમ્॥ ૨૫.૪૪॥
૨૫.૪૫/૧બ્રહ્મસ્થાનં સાેમતીથ ક યાતીથ તથવૈ ચ ।
૨૫.૪૫/૨બ્રહ્મતીથ મન તીથ તીથ વૈ કા પાવનમ્॥ ૨૫.૪૫॥
૨૫.૪૬/૧સાૈગ ધકવનં ચવૈ મ ણતીથ સર વતી ।
૨૫.૪૬/૨ઈશાનતીથ પ્રવરં પાવનં પા ચય જ્ઞકમ્॥ ૨૫.૪૬॥
૨૫.૪૭/૧િત્રશલૂધારં માહે દં્ર દેવસ્થાનં કૃતાલયમ્ ।
૨૫.૪૭/૨શાક ભર દેવતીથ સવુણાર્ખ્યં િકલં હ્ર દમ્॥ ૨૫.૪૭॥
૨૫.૪૮/૧ક્ષીરશ્રવં િવ પાક્ષં ગુતીથ કુશાેદ્ભવમ્ ।
૨૫.૪૮/૨બ્રહ્મતીથ બ્રહ્મયાેિન નીલપવર્તમવે ચ॥ ૨૫.૪૮॥
૨૫.૪૯/૧કુ બકં ભદ્રવટં વ સષ્ઠપદમવે ચ ।
૨૫.૪૯/૨ વગર્દ્વારં પ્ર દ્વારં કા લકાશ્રમમવે ચ॥ ૨૫.૪૯॥
૨૫.૫૦/૧ દ્રાવત સગુ ધાશં્વ કિપલાવનમવે ચ ।
૨૫.૫૦/૨ભદ્રકણર્હ્ર દં ચવૈ શઙુ્કકણર્હ્ર દં તથા॥ ૨૫.૫૦॥
૨૫.૫૧/૧સપ્તસાર વતં ચવૈ તીથર્માૈશનસં તથા ।
૨૫.૫૧/૨કપાલમાેચનં ચવૈ અવક ણ ચ કા યકમ્॥ ૨૫.૫૧॥
૨૫.૫૨/૧ચતુઃસામુિદ્રકં ચવૈ શતિક ચ સહ સ્રકમ્ ।
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૨૫.૫૨/૨રે કં પ ચવટકં િવમાેચનમથાજૈસમ્॥ ૨૫.૫૨॥
૨૫.૫૩/૧સ્થા તીથ કુરાે તીથ વગર્દ્વારં કુશ વજમ્ ।
૨૫.૫૩/૨િવશ્વેશ્વરં માનવકં કૂપં નારાયણાશ્રયમ્॥ ૨૫.૫૩॥
૨૫.૫૪/૧ગઙ્ગાહ્ર દં વટં ચવૈ બદર પાટનં તથા ।
૨૫.૫૪/૨ઇ દ્રમાગર્મેકરાતં્ર ક્ષીરકાવાસમવે ચ॥ ૨૫.૫૪॥
૨૫.૫૫/૧સાેમતીથ દધીચં ચ શ્રુતતીથ ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૫.૫૫/૨કાેિટતીથર્સ્થલી ં ચવૈ ભદ્રકાલીહ્ર દં તથા॥ ૨૫.૫૫॥
૨૫.૫૬/૧અ ધતીવનં ચવૈ બ્રહ્માવત તથાેત્તમમ્ ।
૨૫.૫૬/૨અશ્વવેદ કુ વનં યમનુાપ્રભવં તથા॥ ૨૫.૫૬॥
૨૫.૫૭/૧વીરં પ્રમાેકં્ષ સ ધૂ થમ્ ઋષ કુલ્યા સકૃ ત્તકમ્ ।
૨૫.૫૭/૨ઉવ સકં્રમણં ચવૈ માયાિવદ્યાેદ્ભવં તથા॥ ૨૫.૫૭॥
૨૫.૫૮/૧મહાશ્રમાે વૈત સકા+ । પં સુ દિરકાશ્રમમ્ ।
૨૫.૫૮/૨બાહુતીથ ચા નદ ં િવમલાશાેકમવે ચ॥ ૨૫.૫૮॥
૨૫.૫૯/૧તીથ પ ચનદં ચવૈ માકર્ ડયેસ્ય ધીમતઃ ।
૨૫.૫૯/૨સાેમતીથ સતાેદં ચ તીથ મ સ્યાેદર ં તથા॥ ૨૫.૫૯॥
૨૫.૬૦/૧સયૂર્પ્રભં સયૂર્તીથર્મશાેકવનમવે ચ ।
૨૫.૬૦/૨અ ણા પદં કામદં ચ શકુ્રતીથ સવાલુકમ્॥ ૨૫.૬૦॥
૨૫.૬૧/૧િપશાચમાેચનં ચવૈ સભુદ્રાહ્ર દમવે ચ ।
૨૫.૬૧/૨કુ ડં િવમલદ ડસ્ય તીથ ચ ડશે્વરસ્ય ચ॥ ૨૫.૬૧॥
૨૫.૬૨/૧જ્યેષ્ઠસ્થાનહ્ર દં ચવૈ પુ યં બ્રહ્મસરં તથા ।
૨૫.૬૨/૨જૈગીષવ્યગુહા ચવૈ હિરકેશવનં તથા॥ ૨૫.૬૨॥
૨૫.૬૩/૧અ મખુસરં ચવૈ ઘ ટાકણર્હ્ર દં તથા ।
૨૫.૬૩/૨પુ ડર કહ્ર દં ચવૈ વાપી કકાટકસ્ય ચ॥ ૨૫.૬૩॥
૨૫.૬૪/૧સવુણર્સ્યાેદપાનં ચ શ્વેતતીથર્હ્ર દં તથા ।
૨૫.૬૪/૨કુ ડં ઘઘર્િરકાયાશ્ચ યામકૂપં ચ ચ દ્રકા॥ ૨૫.૬૪॥
૨૫.૬૫/૧ મશાન ત ભકૂપં ચ િવનાયકહ્ર દં તથા ।
૨૫.૬૫/૨કૂપં સ ધૂદ્ભવં ચવૈ પુ યં બ્રહ્મસરં તથા॥ ૨૫.૬૫॥
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૨૫.૬૬/૧ દ્રાવાસં તથા તીથ નાગતીથ પુલાેમકમ્ ।
૨૫.૬૬/૨ભક્તહ્ર દં ક્ષીરસરઃ પ્રેતાધારં કુમારકમ્॥ ૨૫.૬૬॥
૨૫.૬૭/૧બ્રહ્માવત કુશાવત દિધકણાદપાનકમ્ ।
૨૫.૬૭/૨શ ◌ૃઙ્ગતીથ મહાતીથ તીથર્શ્રેષ્ઠા મહાનદ ॥ ૨૫.૬૭॥
૨૫.૬૮/૧િદવં્ય બ્રહ્મસરં પુ યં ગયાશીષાર્ક્ષયં વટમ્ ।
૨૫.૬૮/૨દ ક્ષણં ચાેત્તરં ચવૈ ગાેમયં પશી તકમ્॥ ૨૫.૬૮॥
૨૫.૬૯/૧કિપલાહ્ર દં ગ્ ધ્રવટં સાિવત્રીહ્ર દમવે ચ ।
૨૫.૬૯/૨પ્રભાસનં સીતવનં યાેિનદ્વારં ચ ધનેુકમ્॥ ૨૫.૬૯॥
૨૫.૭૦/૧ધ યકં કાેિકલાખ્યં ચ મતઙ્ગહ્ર દમવે ચ ।
૨૫.૭૦/૨િપ કૂપં દ્રતીથ શક્રતીથ સમુા લનમ્॥ ૨૫.૭૦॥
૨૫.૭૧/૧બ્રહ્મસ્થાનં સપ્તકુ ડં મ ણરત્નહ્ર દં તથા ।
૨૫.૭૧/૨કાૈ શક્યં ભરતં ચવૈ તીથ જ્યેષ્ઠા લકા તથા॥ ૨૫.૭૧॥
૨૫.૭૨/૧િવશ્વેશ્વરં ક પસરઃ ક યાસવંેત્યમવે ચ ।
૨૫.૭૨/૨િનશ્ચીવા પ્રભવશ્ચવૈ વ સષ્ઠાશ્રમમવે ચ॥ ૨૫.૭૨॥
૨૫.૭૩/૧દેવકૂટં ચ કૂપં ચ વ સષ્ઠાશ્રમમવે ચ ।
૨૫.૭૩/૨વીરાશ્રમં બ્રહ્મસરાે બ્રહ્મવીરાવકાિપલી॥ ૨૫.૭૩॥
૨૫.૭૪/૧કુમારધારા શ્રીધારા ગાૈર શખરમવે ચ ।
૨૫.૭૪/૨શનુઃ કુ ડાેઽથ તીથ ચ ન દતીથ તથવૈ ચ॥ ૨૫.૭૪॥
૨૫.૭૫/૧કુમારવાસં શ્રીવાસમાવૈ શીતાથર્મવે ચ ।
૨૫.૭૫/૨કુ ભકણર્હ્ર દં ચવૈ કાૈ શક હ્ર દમવે ચ॥ ૨૫.૭૫॥
૨૫.૭૬/૧ધમર્તીથ કામતીથ તીથર્મુદ્દાલકં તથા ।
૨૫.૭૬/૨સં યાતીથ કારતાેયં કિપલં લાેિહતાણર્વમ્॥ ૨૫.૭૬॥
૨૫.૭૭/૧શાેણાેદ્ભવં વંશગુ મમ્ ઋષભં કલતીથર્કમ્ ।
૨૫.૭૭/૨પુ યાવતીહ્ર દં તીથ તીથ બદિરકાશ્રમમ્॥ ૨૫.૭૭॥
૨૫.૭૮/૧રામતીથ િપ વનં િવર તીથર્મવે ચ ।
૨૫.૭૮/૨માકર્ ડયેવનં ચવૈ કૃ ણતીથ તથા વટમ્॥ ૨૫.૭૮॥
૨૫.૭૯/૧રાેિહણીકૂપપ્રવર મ દ્રદ્યુ સરં ચ યત્ ।
૨૫.૭૯/૨સાનુગત સમાહે દં્ર શ્રીતીથ શ્રીનદં તથા॥ ૨૫.૭૯॥
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૨૫.૮૦/૧ઇષુતીથ વાષર્ભં ચ કાવેર હ્ર દમવે ચ ।
૨૫.૮૦/૨ક યાતીથ ચ ગાેકણ ગાયત્રીસ્થાનમવે ચ॥ ૨૫.૮૦॥
૨૫.૮૧/૧બદર હ્ર દમ યચ્ચ મ યસ્થાનં િવકણર્કમ્ ।
૨૫.૮૧/૨ તીહ્ર દં દેવકૂપં કુશપ્રવણમવે ચ॥ ૨૫.૮૧॥
૨૫.૮૨/૧સવર્દેવવ્રતં ચવૈ ક યાશ્રમહ્ર દં તથા ।
૨૫.૮૨/૨તથા યદ્ વાલ ખલ્યાનાં સપવૂાર્ણાં તથાપરમ્॥ ૨૫.૮૨॥
૨૫.૮૩/૧તથા યચ્ચ મહષ ણામખ ડતહ્ર દં તથા ।
૨૫.૮૩/૨તીથ વેતષેુ િવિધવત્ સ યક્ શ્રદ્ધાસમ વતઃ॥ ૨૫.૮૩॥
૨૫.૮૪/૧ નાનં કરાે ત યાે મત્યર્ઃ સાપેવાસાે જતે દ્રયઃ ।
૨૫.૮૪/૨દેવાન્ ઋષીન્ મનુ યાંશ્ચ િપ ન્ સતં યર્ ચ ક્રમાત્॥ ૨૫.૮૪॥
૨૫.૮૫/૧અ યચ્યર્ દેવતા તત્ર સ્થ વા ચ રજનીત્રયમ્ ।
૨૫.૮૫/૨ થક્ થક્ ફલં તષેુ પ્ર તતીથષુ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૫.૮૫॥
૨૫.૮૬/૧પ્રા ાે ત હયમેધસ્ય નરાે ના ત્યત્ર સશંયઃ ।
૨૫.૮૬/૨યિ વદં શ ◌ૃ યાન્ િનતં્ય તીથર્માહા યમુત્તમમ્ ।
૨૫.૮૬/૩પઠેચ્ચ શ્રાવયેદ્ વાિપ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૨૫.૮૬॥
૨૬.૧/૧મનુય ઊચુઃ । થવ્યામુત્તમાં ભૂ મ ધમર્કામાથર્માેક્ષદામ્ ।
૨૬.૧/૨તીથાર્નામુત્તમં તીથ બ્રૂિહ નાે વદતાં વર॥ ૨૬.૧॥
૨૬.૨/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । ઇમં પ્રશં્ન મમ ગુ ં પપ્રચ્છુમુર્નયઃ પુરા ।
૨૬.૨/૨તમહં સ પ્રવક્ષ્યા મ યત્ ચ્છ વં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૬.૨॥
૨૬.૩/૧ વાશ્રમે સમુહાપુ યે નાનાપુ પાપેશાે ભતે ।
૨૬.૩/૨નાનાદુ્રમલતાક ણ નાના ગગણૈયુર્તે॥ ૨૬.૩॥
૨૬.૪/૧પુનંાગૈઃ ક ણકારૈશ્ચ સરલૈદવદા ભઃ ।
૨૬.૪/૨શાલૈ તાલૈ તમાલૈશ્ચ પનસધૈર્વખાિદરૈઃ॥ ૨૬.૪॥
૨૬.૫/૧પાટલાશાેકબકુલૈઃ કરવીરૈઃ સચ પકૈઃ ।
૨૬.૫/૨અ યૈશ્ચ િવિવધૈ ર્કૈ્ષનાર્નાપુ પાપેશાે ભતૈઃ॥ ૨૬.૫॥
૨૬.૬/૧કુ ક્ષતે્રે સમાસીનં વ્યાસં મ તમતાં વરમ્ ।
૨૬.૬/૨મહાભારતકતાર્રં સવર્શાસ્ત્રિવશારદમ્॥ ૨૬.૬॥
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૨૬.૭/૧અ યાત્મિનષં્ઠ સવર્જ્ઞં સવર્ભૂતિહતે રતમ્ ।
૨૬.૭/૨પુરાણાગમવક્તારં વેદવેદાઙ્ગપારગમ્॥ ૨૬.૭॥
૨૬.૮/૧પરાશરસતંુ શા તં પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણમ્ ।
૨૬.૮/૨દ્રષુ્ટમ યાયયુઃ પ્રીત્યા મનુયઃ સં શતવ્રતાઃ॥ ૨૬.૮॥
૨૬.૯/૧ક યપાે જમદ ગ્ શ્ચ ભરદ્વા ેઽથ ગાૈતમઃ ।
૨૬.૯/૨વ સષ્ઠાે જૈ મિનધા યાે માકર્ ડયેાેઽથ વા મિકઃ॥ ૨૬.૯॥
૨૬.૧૦/૧િવશ્વા મત્રઃ શતાન દાે વા સ્યાે ગાગ્યાઽથ આસિુરઃ ।
૨૬.૧૦/૨સમુ તુભાર્ગર્વાે નામ ક વાે મેધા ત થગુર્ ઃ॥ ૨૬.૧૦॥
૨૬.૧૧/૧મા ડવ્ય યવનાે ધૂમ્રાે હ્ય સતાે દેવલ તથા ।
૨૬.૧૧/૨માૈદ્ગલ્ય ણયજ્ઞશ્ચ િપ પલાદાેઽકૃતવ્રણઃ॥ ૨૬.૧૧॥
૨૬.૧૨/૧સવંતર્ઃ કાૈ શકાે રૈ યાે મતૈ્રેયાે હિરત તથા ।
૨૬.૧૨/૨શા ડલ્યશ્ચ િવભા ડશ્ચ દુવાર્સા લાેમશ તથા॥ ૨૬.૧૨॥
૨૬.૧૩/૧નારદઃ પવર્તશ્ચવૈ વૈશ પાયનગાલવાૈ ।
૨૬.૧૩/૨ભાસ્કિરઃ પૂરણઃ સતૂઃ પુલ ત્યઃ કિપલ તથા॥ ૨૬.૧૩॥
૨૬.૧૪/૧ઉલૂકઃ પુલહાે વાયુદવસ્થાનશ્ચતુભુર્જઃ ।
૨૬.૧૪/૨સન કુમારઃ પૈલશ્ચ કૃ ણઃ કૃ ણાનુભાૈ તકઃ॥ ૨૬.૧૪॥
૨૬.૧૫/૧અેતૈમુર્િનવરૈશ્ચા યૈ ર્તઃ સત્યવતીસતુઃ ।
૨૬.૧૫/૨રરાજ સ મુિનઃ શ્રીમાન્ નક્ષત્રૈિરવ ચ દ્રમાઃ॥ ૨૬.૧૫॥
૨૬.૧૬/૧તાન્ આગતાન્ મનુીન્ સવાર્ન્ પજૂયામાસ વેદિવત્ ।
૨૬.૧૬/૨તેઽિપ તં પ્ર તપજૂ્યવૈ કથાં ચકુ્રઃ પર પરમ્॥ ૨૬.૧૬॥
૨૬.૧૭/૧કથા તે તે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ કૃ ણં સત્યવતીસતુમ્ ।
૨૬.૧૭/૨પપ્રચ્છુઃ સશંયં સવ તપાવેનિનવા સનઃ॥ ૨૬.૧૭॥
૨૬.૧૮/૧મનુય ઊચુઃ । મનુે વેદાંશ્ચ શાસ્ત્રા ણ પુરાણાગમભારતમ્ ।
૨૬.૧૮/૨ભૂતં ભવં્ય ભિવ યં ચ સવ ના સ વાઙ્મયમ્॥ ૨૬.૧૮॥
૨૬.૧૯/૧કષ્ટેઽ મન્ દુઃખબહુલે િનઃસારે ભવસાગરે ।
૨૬.૧૯/૨રાગગ્રાહાકુલે રાૈદ્રે િવષયાેદકસ લવે॥ ૨૬.૧૯॥
૨૬.૨૦/૧ઇ દ્રયાવતર્ક લલે દષૃ્ટાે મશતસકુંલે ।
૨૬.૨૦/૨માેહપઙ્કાિવલે દુગ લાેભગ ભીરદુ તરે॥ ૨૬.૨૦॥
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૨૬.૨૧/૧િનમ જ જગદ્ આલાેક્ય િનરાલ બમચેતનમ્ ।
૨૬.૨૧/૨ ચ્છામ વાં મહાભાગં બ્રૂિહ નાે મુિનસત્તમ॥ ૨૬.૨૧॥
૨૬.૨૨/૧શ્રેયઃ િકમત્ર સસંારે ભૈરવે લાેમહષર્ણે ।
૨૬.૨૨/૨ઉપદેશપ્રદાનને લાેકાન્ ઉદ્ધતુર્મહર્ સ॥ ૨૬.૨૨॥
૨૬.૨૩/૧દુલર્ભં પરમં ક્ષતંે્ર વક્તુમહર્ સ માેક્ષદમ્ ।
૨૬.૨૩/૨ થવ્યાં કમર્ભૂ મ ચ શ્રાેતુ મચ્છામહે વયમ્॥ ૨૬.૨૩॥
૨૬.૨૪/૧કૃ વા િકલ નરઃ સ યક્ કમર્ ભૂમાૈ યથાેિદતમ્ ।
૨૬.૨૪/૨પ્રા ાે ત પરમાં સ દ્ધ નરકં ચ િવકમર્તઃ॥ ૨૬.૨૪॥
૨૬.૨૫/૧માેક્ષક્ષતે્રે તથા માેકં્ષ પ્રા ાે ત પુ ષઃ સધુીઃ ।
૨૬.૨૫/૨ત માદ્ બ્રૂિહ મહાપ્રાજ્ઞ યત્ ષ્ટાેઽ સ દ્વ ેત્તમ॥ ૨૬.૨૫॥
૨૬.૨૬/૧શ્રુ વા તુ વચનં તષેાં મનુીનાં ભાિવતાત્મનામ્ ।
૨૬.૨૬/૨વ્યાસઃ પ્રાવેાચ ભગવાન્ ભૂતભવ્યભિવ યિવત્॥ ૨૬.૨૬॥
૨૬.૨૭/૧વ્યાસ ઉવાચ । શ ◌ૃ વં મનુયઃ સવ વક્ષ્યા મ યિદ ચ્છથ ।
૨૬.૨૭/૨યઃ સવંાદાેઽભવત્ પવૂર્મ્ ઋષીણાં બ્રહ્મણા સહ॥ ૨૬.૨૭॥
૨૬.૨૮/૧મે ષે્ઠ તુ િવ તીણ નાનારત્નિવભૂ ષતે ।
૨૬.૨૮/૨નાનાદુ્રમલતાક ણ નાનાપુ પાપેશાે ભતે॥ ૨૬.૨૮॥
૨૬.૨૯/૧નાનાપ ક્ષ તે ર યે નાનાપ્રસવનાકુલે ।
૨૬.૨૯/૨નાનાસ વસમાક ણ નાનાશ્ચયર્સમ વતે॥ ૨૬.૨૯॥
૨૬.૩૦/૧નાનાવણર્ શલાક ણ નાનાધાતુિવભૂ ષતે ।
૨૬.૩૦/૨નાનામુિનજનાક ણ નાનાશ્રમસમ વતે॥ ૨૬.૩૦॥
૨૬.૩૧/૧તત્રાસીનં જગન્નાથં જગદ્યાેિન ચતુમુર્ખમ્ ।
૨૬.૩૧/૨જગ પ ત જગદ્વ દં્ય જગદાધારમીશ્વરમ્॥ ૨૬.૩૧॥
૨૬.૩૨/૧દેવદાનવગ ધવયર્ક્ષિવદ્યાધરાેરગૈઃ ।
૨૬.૩૨/૨મુિન સદ્ધા સરાે ભશ્ચ તમ યૈિદવાલયૈઃ॥ ૨૬.૩૨॥
૨૬.૩૩/૧કે ચત્ તવુ ત તં દેવં કે ચદ્ ગાય ત ચાગ્રતઃ ।
૨૬.૩૩/૨કે ચદ્ વાદ્યાિન વાદ્ય તે કે ચન્ ત્ય ત ચાપરે॥ ૨૬.૩૩॥
૨૬.૩૪/૧અેવં પ્રમુિદતે કાલે સવર્ભૂતસમાગમે ।
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૨૬.૩૪/૨નાનાકુસમુગ ધાઢ ે દ ક્ષણાિનલસિેવતે॥ ૨૬.૩૪॥
૨૬.૩૫/૧ ગ્વાદ્યા તં તદા દેવં પ્ર ણપત્ય િપતામહમ્ ।
૨૬.૩૫/૨ઇમમથર્મ્ ઋ ષવરાઃ પપ્રચ્છુઃ િપતરં દ્વ ઃ॥ ૨૬.૩૫॥
૨૬.૩૬/૧ઋષય ઊચુઃ । ભગવઞ્ શ્રાેતુ મચ્છામઃ કમર્ભૂ મ મહીતલે ।
૨૬.૩૬/૨વક્તુમહર્ સ દેવેશ માેક્ષક્ષતંે્ર ચ દુલર્ભમ્॥ ૨૬.૩૬॥
૨૬.૩૭/૧વ્યાસ ઉવાચ । તષેાં વચનમાક યર્ પ્રાહ બ્રહ્મા સરેુશ્વરઃ ।
૨૬.૩૭/૨પપ્રચ્છુ તે યથા પ્રશં્ન તત્ સવ મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૬.૩૭॥
૨૭.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । શ ◌ૃ વં મનુયઃ સવ યદ્ વાે વક્ષ્યા મ સા પ્રતમ્ ।
૨૭.૧/૨પુરાણં વેદસ બદં્ધ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં શભુમ્॥ ૨૭.૧॥
૨૭.૨/૧ થવ્યાં ભારતં વષ કમર્ભૂ મ દાહૃતા ।
૨૭.૨/૨કમર્ણઃ ફલભૂ મશ્ચ વગ ચ નરકં તથા॥ ૨૭.૨॥
૨૭.૩/૧ત મન્ વષ નરઃ પાપં કૃ વા ધમ ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૭.૩/૨અવ યં ફલમા ાે ત અશભુસ્ય શભુસ્ય ચ॥ ૨૭.૩॥
૨૭.૪/૧બ્રાહ્મણાદ્યાઃ વકં કમર્ કૃ વા સ યક્ સસુયંતાઃ ।
૨૭.૪/૨પ્રા ુવ ત પરાં સ દ્ધ ત મન્ વષ ન સશંયઃ॥ ૨૭.૪॥
૨૭.૫/૧ધમ ચાથ ચ કામં ચ માેકં્ષ ચ દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૭.૫/૨પ્રા ાે ત પુ ષઃ સવ ત મન્ વષ સસુયંતઃ॥ ૨૭.૫॥
૨૭.૬/૧ઇ દ્રાદ્યાશ્ચ સરુાઃ સવ ત મન્ વષ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૭.૬/૨કૃ વા સશુાેભનં કમર્ દેવ વં પ્ર તપેિદરે॥ ૨૭.૬॥
૨૭.૭/૧અ યેઽિપ લે ભરે માેકં્ષ પુ ષાઃ સયંતે દ્રયાઃ ।
૨૭.૭/૨ત મન્ વષ બુધાઃ શા તા વીતરાગા િવમ સરાઃ॥ ૨૭.૭॥
૨૭.૮/૧યે ચાિપ વગ તષ્ઠ ત િવમાનને ગત વરાઃ ।
૨૭.૮/૨તેઽિપ કૃ વા શભંુ કમર્ ત મન્ વષ િદવં ગતાઃ॥ ૨૭.૮॥
૨૭.૯/૧િનવાસં ભારતે વષર્ આકાઙ્ક્ષ ત સદા સરુાઃ ।
૨૭.૯/૨ વગાર્પવગર્ફલદે તત્ પ યામઃ કદા વયમ્॥ ૨૭.૯॥
૨૭.૧૦/૧મનુય ઊચુઃ । યદ્ અેતદ્ ભવતા પ્રાેક્તં કમર્ ના યત્ર પુ યદમ્ ।
૨૭.૧૦/૨પાપાય વા સરુશ્રેષ્ઠ વજર્િય વા ચ ભારતમ્॥ ૨૭.૧૦॥
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૨૭.૧૧/૧તતઃ વગર્શ્ચ માેક્ષશ્ચ મ યમં તચ્ચ ગ યતે ।
૨૭.૧૧/૨ન ખ વ યત્ર મત્યાર્નાં ભૂમાૈ કમર્ િવધીયતે॥ ૨૭.૧૧॥
૨૭.૧૨/૧ત માદ્ િવ તરતાે બ્રહ્મન્ન્ અ માકં ભારતં વદ ।
૨૭.૧૨/૨યિદ તેઽ ત દયા માસુ યથાવ સ્થ તરેવ ચ॥ ૨૭.૧૨॥
૨૭.૧૩/૧ત માદ્ વષર્ મદં નાથ યે વા મન્ વષર્પવર્તાઃ ।
૨૭.૧૩/૨ભેદાશ્ચ તસ્ય વષર્સ્ય બ્રૂિહ સવાર્ન્ અશષેતઃ॥ ૨૭.૧૩॥
૨૭.૧૪/૧બ્રહ્માવેાચ । શ ◌ૃ વં ભારતં વષ નવભેદેન ભાે દ્વ ઃ ।
૨૭.૧૪/૨સમુદ્રા તિરતા જ્ઞેયા તે સમાશ્ચ પર પરમ્॥ ૨૭.૧૪॥
૨૭.૧૫/૧ઇ દ્રદ્વ પઃ કશે શ્ચ તામ્રવણા ગભ તમાન્ ।
૨૭.૧૫/૨નાગદ્વ પ તથા સાૈ યાે ગા ધવા વા ણ તથા॥ ૨૭.૧૫॥
૨૭.૧૬/૧અયં તુ નવમ તષેાં દ્વ પઃ સાગરસં તઃ ।
૨૭.૧૬/૨યાજેનાનાં સહસ્રં વૈ દ્વ પાેઽયં દ ક્ષણાેત્તરઃ॥ ૨૭.૧૬॥
૨૭.૧૭/૧પવૂ િકરાતા યસ્યાસન્ પ શ્ચમે યવના તથા ।
૨૭.૧૭/૨બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રાશ્ચા તે સ્થતા દ્વ ઃ॥ ૨૭.૧૭॥
૨૭.૧૮/૧ઇજ્યાયુદ્ધવ ણજ્યાદ્યૈઃ કમર્ ભઃ કૃતપાવનાઃ ।
૨૭.૧૮/૨તષેાં સવં્યવહારશ્ચ અે ભઃ કમર્ ભિર યતે॥ ૨૭.૧૮॥
૨૭.૧૯/૧ વગાર્પવગર્હેતુશ્ચ પુ યં પાપં ચ વૈ તથા ।
૨૭.૧૯/૨મહે દ્રાે મલયઃ સહ્યઃ શુ ક્તમાન્ ઋક્ષપવર્તઃ॥ ૨૭.૧૯॥
૨૭.૨૦/૧િવ યશ્ચ પાિરયાત્રશ્ચ સપ્તવૈાત્ર કુલાચલાઃ ।
૨૭.૨૦/૨તષેાં સહસ્રશશ્ચા યે ભૂધરા યે સમીપગાઃ॥ ૨૭.૨૦॥
૨૭.૨૧/૧િવ તારાેચ્છ્ર િયણાે ર યા િવપુલા શ્ચત્રસાનવઃ ।
૨૭.૨૧/૨કાેલાહલઃ સ વૈભ્રા ે મ દરાે દદર્લાચલઃ॥ ૨૭.૨૧॥
૨૭.૨૨/૧વાતંધયાે વૈદ્યુતશ્ચ મનૈાકઃ સરુસ તથા ।
૨૭.૨૨/૨તુઙ્ગપ્રસ્થાે નાગ ગિરગાધનઃ પા ડરાચલઃ॥ ૨૭.૨૨॥
૨૭.૨૩/૧પુ પ ગિરવજય તાે રૈવતાેઽબુર્દ અેવ ચ ।
૨૭.૨૩/૨ઋ યમૂકઃ સ ગાેમ થઃ કૃતશલૈઃ કૃતાચલઃ॥ ૨૭.૨૩॥
૨૭.૨૪/૧શ્રીપાવર્તશ્ચકાેરશ્ચ શતશાેઽ યે ચ પવર્તાઃ ।
૨૭.૨૪/૨તૈિવ મશ્રા જનપદા લેચ્છાદ્યાશ્ચવૈ ભાગશઃ॥ ૨૭.૨૪॥
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૨૭.૨૫/૧તૈઃ પીય તે સિરચ્છ્ર ેષ્ઠા તા બુ ય વં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૭.૨૫/૨ગઙ્ગા સર વતી સ ધુશ્ચ દ્રભાગા તથાપરા॥ ૨૭.૨૫॥
૨૭.૨૬/૧યમનુા શતદુ્રિવપાશા િવત તૈરાવતી કુહૂઃ ।
૨૭.૨૬/૨ગાેમતી ધૂતપાપા ચ બાહુદા ચ દષૃદ્વતી॥ ૨૭.૨૬॥
૨૭.૨૭/૧િવપાશા દેિવકા ચ િનષ્ઠ વા ગ ડક તથા ।
૨૭.૨૭/૨કાૈ શક ચાપગા ચવૈ િહમવ પાદિનઃ તાઃ॥ ૨૭.૨૭॥
૨૭.૨૮/૧દેવ તદવવતી વાતઘ્ની સ ધુરેવ ચ ।
૨૭.૨૮/૨વે યા તુ ચ દના ચવૈ સદાનીરા મહી તથા॥ ૨૭.૨૮॥
૨૭.૨૯/૧ચમર્ વતી ષી ચવૈ િવિદશા વેદવત્યિપ ।
૨૭.૨૯/૨ સપ્રા હ્યવ તી ચ તથા પાિરયાત્રાનુગાઃ તાઃ॥ ૨૭.૨૯॥
૨૭.૩૦/૧શાેણા મહાનદ ચવૈ નમર્દા સરુથા િક્રયા ।
૨૭.૩૦/૨મ દાિકની દશાણાર્ ચ ચત્રકૂટા તથાપરા॥ ૨૭.૩૦॥
૨૭.૩૧/૧ ચત્રાે પલા વતે્રવતી કરમાેદા િપશા ચકા ।
૨૭.૩૧/૨તથા યા તલઘુશ્રાેણી િવપા મા શવૈલા નદ ॥ ૨૭.૩૧॥
૨૭.૩૨/૧સધે શ ક્તમતી શકુની િત્રિદવા ક્રમુઃ ।
૨૭.૩૨/૨ઋક્ષપાદપ્રસતૂા વૈ તથા યા વેગવાિહની॥ ૨૭.૩૨॥
૨૭.૩૩/૧ સપ્રા પયાે ણી િનિવ યા તાપી ચવૈ સિરદ્વરા ।
૨૭.૩૩/૨વેણા વૈતરણી ચવૈ સનીવાલી કુમુદ્વતી॥ ૨૭.૩૩॥
૨૭.૩૪/૧તાેયા ચવૈ મહાગાૈર દુગાર્ ચા તઃ શલા તથા ।
૨૭.૩૪/૨િવ યપાદપ્રસતૂા તા નદ્યઃ પુ યજલાઃ શભુાઃ॥ ૨૭.૩૪॥
૨૭.૩૫/૧ગાેદાવર ભીમરથી કૃ ણવેણા તથાપગા ।
૨૭.૩૫/૨તુઙ્ગભદ્રા સપુ્રયાેગા તથા યા પાપના શની॥ ૨૭.૩૫॥
૨૭.૩૬/૧સહ્યપાદિવિન ક્રા તા ઇત્યેતાઃ સિરતાં વરાઃ ।
૨૭.૩૬/૨કૃતમાલા તામ્રપણ પુ ય પ્રત્યલાવતી॥ ૨૭.૩૬॥
૨૭.૩૭/૧મલયાિદ્રસમુદ્ભૂતાઃ પુ યાઃ શીતજલાિ વમાઃ ।
૨૭.૩૭/૨િપ સાેમ ષકુલ્યા ચ વ જુલા િત્રિદવા ચ યા॥ ૨૭.૩૭॥
૨૭.૩૮/૧લાઙ્ગુ લની વંશકરા મહે દ્રપ્રભવાઃ તાઃ ।
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૨૭.૩૮/૨સિુવકાલા કુમાર ચ મનૂગા મ દગા મની॥ ૨૭.૩૮॥
૨૭.૩૯/૧ક્ષયાપલા સની ચવૈ શુ ક્તમ પ્રભવાઃ તાઃ ।
૨૭.૩૯/૨સવાર્ઃ પુ યાઃ સર વત્યઃ સવાર્ ગઙ્ગાઃ સમુદ્રગાઃ॥ ૨૭.૩૯॥
૨૭.૪૦/૧િવશ્વસ્ય માતરઃ સવાર્ઃ સવાર્ઃ પાપહરાઃ તાઃ ।
૨૭.૪૦/૨અ યાઃ સહસ્રશઃ પ્રાેક્તાઃ દ્રનદ્યાે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૭.૪૦॥
૨૭.૪૧/૧પ્રા ટ્કાલવહાઃ સ ત સદાકાલવહાશ્ચ યાઃ ।
૨૭.૪૧/૨મ સ્યા મુકુટકુલ્યાશ્ચ કુ તલાઃ કા શકાેશલાઃ॥ ૨૭.૪૧॥
૨૭.૪૨/૧અ ધ્રકાશ્ચ ક લઙ્ગાશ્ચ શમકાશ્ચ કૈઃ સહ ।
૨૭.૪૨/૨મ યદેશા જનપદાઃ પ્રાયશાેઽમી પ્રક તતાઃ॥ ૨૭.૪૨॥
૨૭.૪૩/૧સહ્યસ્ય ચાેત્તરે ય તુ યત્ર ગાેદાવર નદ ।
૨૭.૪૩/૨ થવ્યામિપ કૃ નાયાં સ પ્રદેશાે મનાેરમઃ॥ ૨૭.૪૩॥
૨૭.૪૪/૧ગાવેધર્નપુરં ર યં ભાગર્વસ્ય મહાત્મનઃ ।
૨૭.૪૪/૨વાહીકરાટધાનાશ્ચ સતુીરાઃ કાલતાેયદાઃ॥ ૨૭.૪૪॥
૨૭.૪૫/૧અપરા તાશ્ચ શદૂ્રાશ્ચ વાિહ્લકાશ્ચ સકેરલાઃ ।
૨૭.૪૫/૨ગા ધારા યવનાશ્ચવૈ સ ધુસાવૈીરમદ્રકાઃ॥ ૨૭.૪૫॥
૨૭.૪૬/૧શતદુ્રહાઃ ક લઙ્ગાશ્ચ પારદા હારભૂ ષકાઃ ।
૨૭.૪૬/૨માઠરાશ્ચવૈ કનકાઃ કૈકેયા દ ભમા લકાઃ॥ ૨૭.૪૬॥
૨૭.૪૭/૧ક્ષિત્રયાપેમદેશાશ્ચ વૈ યશદૂ્રકુલાિન ચ ।
૨૭.૪૭/૨કા બાે શ્ચવૈ િવપ્રે દ્રા બબર્રાશ્ચ સલાૈિકકાઃ॥ ૨૭.૪૭॥
૨૭.૪૮/૧વીરાશ્ચવૈ તષુારાશ્ચ પહ્લવાધાયતા નરાઃ ।
૨૭.૪૮/૨આત્રેયાશ્ચ ભરદ્વા ઃ પુ કલાશ્ચ દશરેકાઃ॥ ૨૭.૪૮॥
૨૭.૪૯/૧લ પકાઃ શનુશાેકાશ્ચ કુ લકા ઙ્ગલૈઃ સહ ।
૨૭.૪૯/૨આૈષ યશ્ચલચ દ્રા ચ િકરાતાનાં ચ તયઃ॥ ૨૭.૪૯॥
૨૭.૫૦/૧તાેમરા હંસમાગાર્શ્ચ કા મીરાઃ ક ણા તથા ।
૨૭.૫૦/૨શૂ લકાઃ કુહકાશ્ચવૈ માગધાશ્ચ તથવૈ ચ॥ ૨૭.૫૦॥
૨૭.૫૧/૧અેતે દેશા ઉદ ચ્યા તુ પ્રાચ્યાન્ દેશાન્ િનબાેધત ।
૨૭.૫૧/૨અ ધા વામઙુ્કરાકાશ્ચ વ લકાશ્ચ મખા તકાઃ॥ ૨૭.૫૧॥
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૨૭.૫૨/૧તથાપરેઽઙ્ગા વઙ્ગાશ્ચ મલદા માલવ તકાઃ ।
૨૭.૫૨/૨ભદ્રતુઙ્ગાઃ પ્ર તજયા ભાયાર્ઙ્ગાશ્ચાપમદર્કાઃ॥ ૨૭.૫૨॥
૨૭.૫૩/૧પ્રાગ્જ્યાે તષાશ્ચ મદ્રાશ્ચ િવદેહા તામ્ર લપ્તકાઃ ।
૨૭.૫૩/૨મ લા મગધકા ન દાઃ પ્રાચ્યા જનપદા તથા॥ ૨૭.૫૩॥
૨૭.૫૪/૧અથાપરે જનપદા દ ક્ષણાપથવા સનઃ ।
૨૭.૫૪/૨પૂણાર્શ્ચ કેવલાશ્ચવૈ ગાેલાઙ્ગૂલા તથવૈ ચ॥ ૨૭.૫૪॥
૨૭.૫૫/૧ઋ ષકા મુ ષકાશ્ચવૈ કુમારા રામઠાઃ શકાઃ ।
૨૭.૫૫/૨મહારાષ્ટ્ર ા માિહષકાઃ ક લઙ્ગાશ્ચવૈ સવર્શઃ॥ ૨૭.૫૫॥
૨૭.૫૬/૧આભીરાઃ સહ વૈ શક્યા અટવ્યાઃ સરવાશ્ચ યે ।
૨૭.૫૬/૨પુ લ દાશ્ચવૈ માૈલેયા વૈદભાર્ દ ડકૈઃ સહ॥ ૨૭.૫૬॥
૨૭.૫૭/૧પાૈ લકા માૈ લકાશ્ચવૈ અ મકા ભાજેવધર્નાઃ ।
૨૭.૫૭/૨કાૈ લકાઃ કુ તલાશ્ચવૈ દ ભકા નીલકાલકાઃ॥ ૨૭.૫૭॥
૨૭.૫૮/૧દા ક્ષણાત્યા વમી દેશા અપરા તાન્ િનબાેધત ।
૨૭.૫૮/૨શપૂાર્રકાઃ કા લધના લાેલા તાલકટૈઃ સહ॥ ૨૭.૫૮॥
૨૭.૫૯/૧ઇત્યેતે હ્યપરા તાશ્ચ શ ◌ૃ વં િવ યવા સનઃ ।
૨૭.૫૯/૨મલ ઃ કકર્શાશ્ચવૈ મેલકાશ્ચાેલકૈઃ સહ॥ ૨૭.૫૯॥
૨૭.૬૦/૧ઉત્તમાણાર્ દશાણાર્શ્ચ ભાે ઃ િક ક ધકૈઃ સહ ।
૨૭.૬૦/૨તાષેલાઃ કાેશલાશ્ચવૈ ત્રપૈુરા વૈિદશા તથા॥ ૨૭.૬૦॥
૨૭.૬૧/૧તુ બુરા તુ ચરાશ્ચવૈ યવનાઃ પવનૈઃ સહ ।
૨૭.૬૧/૨અભયા ડકેરાશ્ચ ચચર્રા હાતે્રધતર્યઃ॥ ૨૭.૬૧॥
૨૭.૬૨/૧અેતે જનપદાઃ સવ તત્ર િવ યિનવા સનઃ ।
૨૭.૬૨/૨અતાે દેશાન્ પ્રવક્ષ્યા મ પવર્તાશ્રિયણશ્ચ યે॥ ૨૭.૬૨॥
૨૭.૬૩/૧નીહારા તષુમાગાર્શ્ચ કુરવ તુઙ્ગણાઃ ખસાઃ ।
૨૭.૬૩/૨કણર્પ્રાવરણાશ્ચવૈ ઊણાર્ દઘાર્ઃ સકુ તકાઃ॥ ૨૭.૬૩॥
૨૭.૬૪/૧ ચત્રમાગાર્ માલવાશ્ચ િકરાતા તાેમરૈઃ સહ ।
૨૭.૬૪/૨કૃતત્રેતાિદકશ્ચાત્ર ચતુયુર્ગકૃતાે િવિધઃ॥ ૨૭.૬૪॥
૨૭.૬૫/૧અેવં તુ ભારતં વષ નવસસં્થાનસં સ્થતમ્ ।
૨૭.૬૫/૨દ ક્ષણે પરતાે યસ્ય પવૂ ચવૈ મહાેદિધઃ॥ ૨૭.૬૫॥
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૨૭.૬૬/૧િહમવાન્ ઉત્તરેણાસ્ય કામુર્કસ્ય યથા ગુણઃ ।
૨૭.૬૬/૨તદ્ અેતદ્ ભારતં વષ સવર્બીજં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૭.૬૬॥
૨૭.૬૭/૧બ્રહ્મ વમમરેશ વં દેવ વં મ તાં તથા ।
૨૭.૬૭/૨ ગયક્ષા સરાેયાેિન તદ્વત્ સપર્સર પાઃ॥ ૨૭.૬૭॥
૨૭.૬૮/૧સ્થાવરાણાં ચ સવષાં મતાે િવપ્રાઃ શભુાશભુૈઃ ।
૨૭.૬૮/૨પ્રયા ત કમર્ભૂિવપ્રા ના યા લાેકેષુ િવદ્યતે॥ ૨૭.૬૮॥
૨૭.૬૯/૧દેવાનામિપ ભાે િવપ્રાઃ સદૈવષૈ મનાેરથઃ ।
૨૭.૬૯/૨અિપ માનુ યમા સ્યામાે દેવ વાત્ પ્રચ્યુતાઃ ક્ષતાૈ॥ ૨૭.૬૯॥
૨૭.૭૦/૧મનુ યઃ કુ તે યત્ તુ તન્ ન શકં્ય સરુાસરૈુઃ ।
૨૭.૭૦/૨ત કમર્િનગડગ્ર તૈ ત કમર્ક્ષપણાને્મખુૈઃ॥ ૨૭.૭૦॥
૨૭.૭૧/૧ન ભારતસમં વષ થવ્યામ ત ભાે દ્વ ઃ ।
૨૭.૭૧/૨યત્ર િવપ્રાદયાે વણાર્ઃ પ્રા ુવ ત્ય ભવા છતમ્॥ ૨૭.૭૧॥
૨૭.૭૨/૧ધ યા તે ભારતે વષ ય તે યે નરાેત્તમાઃ ।
૨૭.૭૨/૨ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં પ્રા ુવ ત મહાફલમ્॥ ૨૭.૭૨॥
૨૭.૭૩/૧પ્રા યતે યત્ર તપસઃ ફલં પરમદુલર્ભમ્ ।
૨૭.૭૩/૨સવર્દાનફલં ચવૈ સવર્યજ્ઞફલં તથા॥ ૨૭.૭૩॥
૨૭.૭૪/૧તીથર્યાત્રાફલં ચવૈ ગુ સવેાફલં તથા ।
૨૭.૭૪/૨દેવતારાધનફલં વા યાયસ્ય ફલં દ્વ ઃ॥ ૨૭.૭૪॥
૨૭.૭૫/૧યત્ર દેવાઃ સદા હૃષ્ટા જન્મ વા છ ત શાેભનમ્ ।
૨૭.૭૫/૨નાનાવ્રતફલં ચવૈ નાનાશાસ્ત્રફલં તથા॥ ૨૭.૭૫॥
૨૭.૭૬/૧અિહસાિદફલં સ યક્ ફલં સવાર્ ભવા છતમ્ ।
૨૭.૭૬/૨બ્રહ્મચયર્ફલં ચવૈ ગાહર્ યને ચ યત્ ફલમ્॥ ૨૭.૭૬॥
૨૭.૭૭/૧યત્ ફલં વનવાસને સં યાસને ચ યત્ ફલમ્ ।
૨૭.૭૭/૨ઇષ્ટાપૂતર્ફલં ચવૈ તથા યચ્છુભકમર્ણામ્॥ ૨૭.૭૭॥
૨૭.૭૮/૧પ્રા યતે ભારતે વષ ન ચા યત્ર દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૭.૭૮/૨કઃ શક્નાે ત ગુણાન્ વક્તું ભારતસ્યા ખલાન્ દ્વ ઃ॥ ૨૭.૭૮॥
૨૭.૭૯/૧અેવં સ યઙ્ મયા પ્રાેક્તં ભારતં વષર્મુત્તમમ્ ।
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૨૭.૭૯/૨સવર્પાપહરં પુ યં ધ યં બુ દ્ધિવવધર્નમ્॥ ૨૭.૭૯॥
૨૭.૮૦/૧ય ઇદં શ ◌ૃ યાન્ િનતં્ય પઠેદ્ વા િનયતે દ્રયઃ ।
૨૭.૮૦/૨સવર્પાપૈિવિનમુર્ક્તાે િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૨૭.૮૦॥
૨૮.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તત્રા તે ભારતે વષ દ ક્ષણાેદિધસં સ્થતઃ ।
૨૮.૧/૨આે ડ્રદેશ ઇ ત ખ્યાતઃ વગર્માેક્ષપ્રદાયકઃ॥ ૨૮.૧॥
૨૮.૨/૧સમુદ્રાદ્ ઉત્તરં તાવદ્ યાવદ્ િવરજમ ડલમ્ ।
૨૮.૨/૨દેશાેઽસાૈ પુ યશીલાનાં ગુણૈઃ સવરલંકૃતઃ॥ ૨૮.૨॥
૨૮.૩/૧તત્ર દેશપ્રસતૂા યે બ્રાહ્મણાઃ સયંતે દ્રયાઃ ।
૨૮.૩/૨તપઃ વા યાયિનરતા વ દ્યાઃ પજૂ્યાશ્ચ તે સદા॥ ૨૮.૩॥
૨૮.૪/૧શ્રાદ્ધે દાને િવવાહે ચ યજ્ઞે વાચાયર્કમર્ ણ ।
૨૮.૪/૨પ્રશ તાઃ સવર્કાયષુ તત્રદેશાેદ્ભવા દ્વ ઃ॥ ૨૮.૪॥
૨૮.૫/૧ષટ્કમર્િનરતા તત્ર બ્રાહ્મણા વેદપારગાઃ ।
૨૮.૫/૨ઇ તહાસિવદશ્ચવૈ પુરાણાથર્િવશારદાઃ॥ ૨૮.૫॥
૨૮.૬/૧સવર્શાસ્ત્રાથર્કુશલા ય વાનાે વીતમ સરાઃ ।
૨૮.૬/૨અ ગ્ હાતે્રરતાઃ કે ચત્ કે ચત્ માતાર્ ગ્ ત પરાઃ॥ ૨૮.૬॥
૨૮.૭/૧પતુ્રદારધનૈયુર્ક્તા દાતારઃ સત્યવાિદનઃ ।
૨૮.૭/૨િનવસ ત્યુ કલે પુ યે યજ્ઞાે સવિવભૂ ષતે॥ ૨૮.૭॥
૨૮.૮/૧ઇતરેઽિપ ત્રયાે વણાર્ઃ ક્ષિત્રયાદ્યાઃ સસુયંતાઃ ।
૨૮.૮/૨ વકમર્િનરતાઃ શા તા તત્ર તષ્ઠ ત ધા મકાઃ॥ ૨૮.૮॥
૨૮.૯/૧કાેણાિદત્ય ઇ ત ખ્યાત ત મન્ દેશે વ્યવ સ્થતઃ ।
૨૮.૯/૨યં દૃ ટ્વા ભાસ્કરં મત્યર્ઃ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૨૮.૯॥
૨૮.૧૦/૧મનુય ઊચુઃ । શ્રાેતુ મચ્છામ તદ્ બ્રૂિહ ક્ષતંે્ર સયૂર્સ્ય સા પ્રતમ્ ।
૨૮.૧૦/૨ત મન્ દેશે સરુશ્રેષ્ઠ યત્રા તે સ િદવાકરઃ॥ ૨૮.૧૦॥
૨૮.૧૧/૧બ્રહ્માવેાચ । લવણસ્યાેદધે તીરે પિવત્રે સમુનાેહરે ।
૨૮.૧૧/૨સવર્ત્ર વાલુકાક ણ દેશે સવર્ગુણા વતે॥ ૨૮.૧૧॥
૨૮.૧૨/૧ચ પકાશાેકબકુલૈઃ કરવીરૈઃ સપાટલૈઃ ।
૨૮.૧૨/૨પુનંાગૈઃ ક ણકારૈશ્ચ બકુલનૈાર્ગકેસરૈઃ॥ ૨૮.૧૨॥
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૨૮.૧૩/૧તગરૈધર્વબાણૈશ્ચ અ તમુક્તૈઃ સકુ જકૈઃ ।
૨૮.૧૩/૨માલતીકુ દપુ પૈશ્ચ તથા યૈમર્ લકાિદ ભઃ॥ ૨૮.૧૩॥
૨૮.૧૪/૧કેતક વનખ ડશૈ્ચ સવર્તુર્કુસમુાે વલૈઃ ।
૨૮.૧૪/૨કદ બૈલર્કુચૈઃ શાલૈઃ પનસદૈવદા ભઃ॥ ૨૮.૧૪॥
૨૮.૧૫/૧સરલૈમુર્ચુકુ દૈશ્ચ ચ દનૈશ્ચ સતેતરૈઃ ।
૨૮.૧૫/૨અશ્વ થૈઃ સપ્તપણશ્ચઆમ્રૈરામ્રાતકૈ તથા॥ ૨૮.૧૫॥
૨૮.૧૬/૧તાલૈઃ પૂગફલૈશ્ચવૈ નાિરકેરૈઃ કિપ થકૈઃ ।
૨૮.૧૬/૨અ યૈશ્ચ િવિવધૈ ર્કૈ્ષઃ સવર્તઃ સમલંકૃતમ્॥ ૨૮.૧૬॥
૨૮.૧૭/૧ક્ષતંે્ર તત્ર રવેઃ પુ યમા તે જગ ત િવશ્રુતમ્ ।
૨૮.૧૭/૨સમ તાદ્ યાજેનં સાગં્ર ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદમ્॥ ૨૮.૧૭॥
૨૮.૧૮/૧આ તે તત્ર વયં દેવઃ સહસ્રાંશિુદવાકરઃ ।
૨૮.૧૮/૨કાેણાિદત્ય ઇ ત ખ્યાતાે ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદઃ॥ ૨૮.૧૮॥
૨૮.૧૯/૧માઘે મા સ સતે પક્ષે સપ્ત યાં સયંતે દ્રયઃ ।
૨૮.૧૯/૨કૃતાપેવાસાે યત્રેત્ય ના વા તુ મકરાલયે॥ ૨૮.૧૯॥
૨૮.૨૦/૧કૃતશાૈચાે િવશદુ્ધાત્મા મરન્ દેવં િદવાકરમ્ ।
૨૮.૨૦/૨સાગરે િવિધવત્ ના વા શવર્યર્ તે સમાિહતઃ॥ ૨૮.૨૦॥
૨૮.૨૧/૧દેવાન્ ઋષીન્ મનુ યાંશ્ચ િપ ન્ સતં યર્ ચ દ્વ ઃ ।
૨૮.૨૧/૨ઉત્તીયર્ વાસસી ધાૈતે પિરધાય સિુનમર્લે॥ ૨૮.૨૧॥
૨૮.૨૨/૧આચ ય પ્રયતાે ભૂ વા તીરે તસ્ય મહાેદધેઃ ।
૨૮.૨૨/૨ઉપિવ યાેદયે કાલે પ્રાઙ્મખુઃ સિવતુ તદા॥ ૨૮.૨૨॥
૨૮.૨૩/૧િવ લખ્ય પદં્મ મેધાવી રક્તચ દનવાિરણા ।
૨૮.૨૩/૨અષ્ટપ ત્રં કેસરાઢ ં વતુર્લં ચાે વર્ક ણકમ્॥ ૨૮.૨૩॥
૨૮.૨૪/૧ તલત ડુલતાેયં ચ રક્તચ દનસયંુતમ્ ।
૨૮.૨૪/૨રક્તપુ પં સદભ ચ પ્ર ક્ષપેત્ તામ્રભાજને॥ ૨૮.૨૪॥
૨૮.૨૫/૧તામ્રાભાવેઽકર્પ ત્રસ્ય પુટે કૃ વા તલાિદકમ્ ।
૨૮.૨૫/૨િપધાય તન્ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પાતં્ર પાત્રેણ િવ યસતે્॥ ૨૮.૨૫॥
૨૮.૨૬/૧કર યાસાઙ્ગિવ યાસં કૃ વાઙ્ગૈહૃર્દયાિદ ભઃ ।
૨૮.૨૬/૨આત્માનં ભાસ્કરં યા વા સ યક્ શ્રદ્ધાસમ વતઃ॥ ૨૮.૨૬॥
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૨૮.૨૭/૧મ યે ચા ગ્ દલે ધીમાન્ નૈરતૃે શ્વસને દલે ।
૨૮.૨૭/૨કામાિરગાેચરે ચવૈ પનુમર્ યે ચ પજૂયેત્॥ ૨૮.૨૭॥
૨૮.૨૮/૧પ્રભૂતં િવમલં સારમારા યં પરમં સખુમ્ ।
૨૮.૨૮/૨સ પજૂ્ય પદ્મમાવાહ્ય ગગનાત્ તત્ર ભાસ્કરમ્॥ ૨૮.૨૮॥
૨૮.૨૯/૧ક ણકાપેિર સસં્થા ય તતાે મુદ્રાં પ્રદશર્યેત્ ।
૨૮.૨૯/૨કૃ વા નાનાિદકં સવ યા વા તં સસુમાિહતઃ॥ ૨૮.૨૯॥
૨૮.૩૦/૧ સતપદ્માપેિર રિવ તે ે બ બે વ્યવ સ્થતમ્ ।
૨૮.૩૦/૨િપઙ્ગાક્ષં દ્વભજંુ રકં્ત પદ્મપ ત્રા ણા બરમ્॥ ૨૮.૩૦॥
૨૮.૩૧/૧સવર્લક્ષણસયંુક્તં સવાર્ભરણભૂ ષતમ્ ।
૨૮.૩૧/૨સુ પં વરદં શા તં પ્રભામ ડલમ ડતમ્॥ ૨૮.૩૧॥
૨૮.૩૨/૧ઉદ્ય તં ભાસ્કરં દૃ ટ્વા સા દ્ર સ દૂરસિંનભમ્ ।
૨૮.૩૨/૨તત તત્ પાત્રમાદાય નુ યાં ધરણી ં ગતઃ॥ ૨૮.૩૨॥
૨૮.૩૩/૧કૃ વા શર સ તત્ પાત્રમેક ચત્ત તુ વાગ્યતઃ ।
૨૮.૩૩/૨ યક્ષરેણ તુ મ ત્રેણ સયૂાર્યાઘ્ય િનવેદયેત્॥ ૨૮.૩૩॥
૨૮.૩૪/૧અદ ક્ષત તુ તસ્યવૈ ના ૈવાઘ પ્રયચ્છ ત ।
૨૮.૩૪/૨શ્રદ્ધયા ભાવયુક્તને ભ ક્તગ્રાહ્યાે રિવયર્તઃ॥ ૨૮.૩૪॥
૨૮.૩૫/૧અ ગ્ િનરૃ તવા વીશ+ ◌ંઅ યપવૂાર્િદિદ ચ ।
૨૮.૩૫/૨હૃ ચ્છરશ્ચ શખાવમર્+ ◌ંઅેત્રા યસં્ત્ર ચ પજૂયેત્॥ ૨૮.૩૫॥
૨૮.૩૬/૧દ વાઘ્ય ગ ધધપંૂ ચ દ પં નવૈેદ્યમવે ચ ।
૨૮.૩૬/૨જ વા તુ વા નમસૃ્ક વા મુદ્રાં બદ્ વા િવસજર્યેત્॥ ૨૮.૩૬॥
૨૮.૩૭/૧યે વાઘ્ય સ પ્રયચ્છ ત સયૂાર્ય િનયતે દ્રયાઃ ।
૨૮.૩૭/૨બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ સ્ત્રયઃ શદૂ્રાશ્ચ સયંતાઃ॥ ૨૮.૩૭॥
૨૮.૩૮/૧ભ ક્તભાવને સતતં િવશદુ્ધનેા તરાત્મના ।
૨૮.૩૮/૨તે ભુ વા ભમતાન્ કામાન્ પ્રા ુવ ત પરાં ગ તમ્॥ ૨૮.૩૮॥
૨૮.૩૯/૧ત્રૈલાેક્યદ પકં દેવં ભાસ્કરં ગગનેચરમ્ ।
૨૮.૩૯/૨યે સશં્રય ત મનુ તે સ્યુઃ સખુસ્ય ભાજનમ્॥ ૨૮.૩૯॥
૨૮.૪૦/૧યાવન્ ન દ યતે ચાઘ્ય ભાસ્કરાય યથાેિદતમ્ ।
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૨૮.૪૦/૨તાવન્ ન પજૂયેદ્ િવ ં શકંરં વા સરેુશ્વરમ્॥ ૨૮.૪૦॥
૨૮.૪૧/૧ત માત્ પ્રયત્નમાસ્થાય દદ્યાદ્ અઘ્ય િદને િદને ।
૨૮.૪૧/૨આિદત્યાય શુ ચભૂર્ વા પુ પૈગર્ ધૈમર્નાેરમૈઃ॥ ૨૮.૪૧॥
૨૮.૪૨/૧અેવં દદા ત યશ્ચાઘ્ય સપ્ત યાં સસુમાિહતઃ ।
૨૮.૪૨/૨આિદત્યાય શુ ચઃ નાતઃ સ લભેદ્ ઈ સતં ફલમ્॥ ૨૮.૪૨॥
૨૮.૪૩/૧રાેગાદ્ િવમુચ્યતે રાેગી િવત્તાથ લભતે ધનમ્ ।
૨૮.૪૩/૨િવદ્યાં પ્રા ાે ત િવદ્યાથ સતુાથ પતુ્રવાન્ ભવેત્॥ ૨૮.૪૩॥
૨૮.૪૪/૧યં યં કામમ ભ યાયન્ સયૂાર્યાઘ્ય પ્રયચ્છ ત ।
૨૮.૪૪/૨તસ્ય તસ્ય ફલં સ યક્ પ્રા ાે ત પુ ષઃ સધુીઃ॥ ૨૮.૪૪॥
૨૮.૪૫/૧ ના વા વૈ સાગરે દ વા સયૂાર્યાઘ્ય પ્રણ ય ચ ।
૨૮.૪૫/૨નરાે વા યિદ વા નાર સવર્કામફલં લભેત્॥ ૨૮.૪૫॥
૨૮.૪૬/૧તતઃ સયૂાર્લયં ગચ્છેત્ પુ પમાદાય વાગ્યતઃ ।
૨૮.૪૬/૨પ્રિવ ય પજૂયેદ્ ભાનું કૃ વા તુ િત્રઃ પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૨૮.૪૬॥
૨૮.૪૭/૧પજૂયેત્ પરયા ભ યા કાેણાક મુિનસત્તમાઃ ।
૨૮.૪૭/૨ગ ધૈઃ પુ પૈ તથા દ પૈધૂર્પનૈવેદ્યકૈરિપ॥ ૨૮.૪૭॥
૨૮.૪૮/૧દ ડવત્ પ્ર ણપાતૈશ્ચ જયશ દૈ તથા તવૈઃ ।
૨૮.૪૮/૨અેવં સ પજૂ્ય તં દેવં સહસ્રાંશું જગ પ તમ્॥ ૨૮.૪૮॥
૨૮.૪૯/૧દશાનામશ્વમેધાનાં ફલં પ્રા ાે ત માનવઃ ।
૨૮.૪૯/૨સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે યવુા િદવ્યવપનુર્રઃ॥ ૨૮.૪૯॥
૨૮.૫૦/૧સપ્તાવરાન્ સપ્ત પરાન્ વંશાન્ ઉદૃ્ધત્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૨૮.૫૦/૨િવમાનનેાકર્વણન કામગને સવુચર્સા॥ ૨૮.૫૦॥
૨૮.૫૧/૧ઉપગીયમાનાે ગ ધવઃ સયૂર્લાેકં સ ગચ્છ ત ।
૨૮.૫૧/૨ભુ વા તત્ર વરાન્ ભાેગાન્ યાવદ્ આભૂતસ લવમ્॥ ૨૮.૫૧॥
૨૮.૫૨/૧પુ યક્ષયાદ્ ઇહાયાતઃ પ્રવરે યાે ગનાં કુલે ।
૨૮.૫૨/૨ચતવુદાે ભવેદ્ િવપ્રઃ વધમર્િનરતઃ શુ ચઃ॥ ૨૮.૫૨॥
૨૮.૫૩/૧યાેગં િવવ વતઃ પ્રા ય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્ ।
૨૮.૫૩/૨ચતૈ્રે મા સ સતે પક્ષે યાત્રાં દમનભ જકામ્॥ ૨૮.૫૩॥
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૨૮.૫૪/૧યઃ કરાે ત નર તત્ર પવૂાક્તં સ ફલં લભેત્ ।
૨૮.૫૪/૨શયનાે થાપને ભાનાેઃ સકં્રા ત્યાં િવષવુાયને॥ ૨૮.૫૪॥
૨૮.૫૫/૧વારે રવે તથાૈ ચવૈ પવર્કાલેઽથવા દ્વ ઃ ।
૨૮.૫૫/૨યે તત્ર યાત્રાં કુવર્ ત શ્રદ્ધયા સયંતે દ્રયાઃ॥ ૨૮.૫૫॥
૨૮.૫૬/૧િવમાનનેાકર્વણન સયૂર્લાેકં વ્રજ ત તે ।
૨૮.૫૬/૨આ તે તત્ર મહાદેવ તીરે નદનદ પતેઃ॥ ૨૮.૫૬॥
૨૮.૫૭/૧રામેશ્વર ઇ ત ખ્યાતઃ સવર્કામફલપ્રદઃ ।
૨૮.૫૭/૨યે તં પ ય ત કામાિર ના વા સ યઙ્ મહાેદધાૈ॥ ૨૮.૫૭॥
૨૮.૫૮/૧ગ ધૈઃ પુ પૈ તથા ધપૂૈદ પનૈવેદ્યકૈવર્રૈઃ ।
૨૮.૫૮/૨પ્ર ણપાતૈ તથા તાતે્રૈગ તવૈાર્દ્યૈમર્નાેહરૈઃ॥ ૨૮.૫૮॥
૨૮.૫૯/૧રાજસયૂફલં સ યગ્ વા જમેધફલં તથા ।
૨૮.૫૯/૨પ્રા ુવ ત મહાત્માનઃ સં સ દ્ધ પરમાં તથા॥ ૨૮.૫૯॥
૨૮.૬૦/૧કામગને િવમાનને િકિઙ્કણી લમા લના ।
૨૮.૬૦/૨ઉપગીયમાના ગ ધવઃ શવલાેકં વ્રજ ત તે॥ ૨૮.૬૦॥
૨૮.૬૧/૧આહૂતસ લવં યાવદ્ ભુ વા ભાેગાન્ મનાેરમાન્ ।
૨૮.૬૧/૨પુ યક્ષયાદ્ ઇહાગત્ય ચાતવુદા ભવ ત તે॥ ૨૮.૬૧॥
૨૮.૬૨/૧શાંકરં યાેગમાસ્થાય તતાે માેકં્ષ વ્રજ ત તે ।
૨૮.૬૨/૨ય તત્ર સિવતુઃ ક્ષતે્રે પ્રાણાં ત્યજ ત માનવઃ॥ ૨૮.૬૨॥
૨૮.૬૩/૧સ સયૂર્લાેકમાસ્થાય દેવવન્ માેદતે િદિવ ।
૨૮.૬૩/૨પનુમાર્નષુતાં પ્રા ય રા ભવ ત ધા મકઃ॥ ૨૮.૬૩॥
૨૮.૬૪/૧યાેગં રવેઃ સમાસાદ્ય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્ ।
૨૮.૬૪/૨અેવં મયા મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પ્રાેક્તં ક્ષતંે્ર સદુુલર્ભમ્॥ ૨૮.૬૪॥
૨૮.૬૫/૧કાેણાકર્સ્યાેદધે તીરે ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદઃ॥ ૨૮.૬૫॥
૨૯.૧/૧મનુય ઊચુઃ । શ્રુતાેઽ મા ભઃ સરુશ્રેષ્ઠ ભવતા યદ્ ઉદાહૃતમ્ ।
૨૯.૧/૨ભાસ્કરસ્ય પરં ક્ષતંે્ર ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદમ્॥ ૨૯.૧॥
૨૯.૨/૧ન પ્તમિધગચ્છામઃ શ ◌ૃ વ તઃ સખુદાં કથામ્ ।
૨૯.૨/૨તવ વક્ત્રાેદ્ભવાં પુ યામાિદત્યસ્યાઘના શનીમ્॥ ૨૯.૨॥
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૨૯.૩/૧અતઃ પરં સરુશ્રેષ્ઠ બ્રૂિહ નાે વદતાં વર ।
૨૯.૩/૨દેવપૂ ફલં યચ્ચ યચ્ચ દાનફલં પ્રભાે॥ ૨૯.૩॥
૨૯.૪/૧પ્ર ણપાતે નમસ્કારે તથા ચવૈ પ્રદ ક્ષણે ।
૨૯.૪/૨દ પધપૂપ્રદાને ચ સ માજર્નિવધાૈ ચ યત્॥ ૨૯.૪॥
૨૯.૫/૧ઉપવાસે ચ યત્ પુ યં યત્ પુ યં નક્તભાજેને ।
૨૯.૫/૨અઘર્શ્ચ ક દશૃઃ પ્રાેક્તઃ કુત્ર વા સ પ્રદ યતે॥ ૨૯.૫॥
૨૯.૬/૧કથં ચ િક્રયતે ભ ક્તઃ કથં દેવઃ પ્રસીદ ત ।
૨૯.૬/૨અેતત્ સવ સરુશ્રેષ્ઠ શ્રાેતુ મચ્છામહે વયમ્॥ ૨૯.૬॥
૨૯.૭/૧બ્રહ્માવેાચ । અઘ્ય પૂ િદકં સવ ભાસ્કરસ્ય દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૯.૭/૨ભ ક્ત શ્રદ્ધાં સમાિધ ચ ક યમાનં િનબાેધત॥ ૨૯.૭॥
૨૯.૮/૧મનસા ભાવના ભ ક્તિરષ્ટા શ્રદ્ધા ચ ક ત્યર્તે ।
૨૯.૮/૨ યાનં સમાિધિરત્યુક્તં શ ◌ૃ વં સસુમાિહતાઃ॥ ૨૯.૮॥
૨૯.૯/૧ત કથાં શ્રાવયેદ્ ય તુ તદ્ભક્તાન્ પજૂયીત વા ।
૨૯.૯/૨અ ગ્ શશુ્રષૂકશ્ચવૈ સ વૈ ભક્તઃ સનાતનઃ॥ ૨૯.૯॥
૨૯.૧૦/૧ત ચ્ચત્ત તન્મનાશ્ચવૈ દેવપૂ રતઃ સદા ।
૨૯.૧૦/૨ત કમર્કૃદ્ ભવેદ્ ય તુ સ વૈ ભક્તઃ સનાતનઃ॥ ૨૯.૧૦॥
૨૯.૧૧/૧દેવાથ િક્રયમાણાિન યઃ કમાર્ યનુમ યતે ।
૨૯.૧૧/૨ક તર્નાદ્ વા પરાે િવપ્રાઃ સ વૈ ભક્તતરાે નરઃ॥ ૨૯.૧૧॥
૨૯.૧૨/૧ના યસયૂેત તદ્ભક્તાન્ ન િન દ્યાચ્ચા યદેવતામ્ ।
૨૯.૧૨/૨આિદત્યવ્રતચાર ચ સ વૈ ભક્તતરાે નરઃ॥ ૨૯.૧૨॥
૨૯.૧૩/૧ગચ્છં તષ્ઠન્ વપઞ્ જઘ્રન્ન્ ઉ ન્મષન્ િન મષન્ન્ અિપ ।
૨૯.૧૩/૨યઃ મરેદ્ ભાસ્કરં િનતં્ય સ વૈ ભક્તતરાે નરઃ॥ ૨૯.૧૩॥
૨૯.૧૪/૧અેવંિવધા વયં ભ ક્તઃ સદા કાયાર્ િવ નતા ।
૨૯.૧૪/૨ભ યા સમાિધના ચવૈ તવને મનસા તથા॥ ૨૯.૧૪॥
૨૯.૧૫/૧િક્રયતે િનયમાે ય તુ દાનં િવપ્રાય દ યતે ।
૨૯.૧૫/૨પ્ર તગ્ હ્ણ ત તં દેવા મનુ યાઃ િપતર તથા॥ ૨૯.૧૫॥
૨૯.૧૬/૧પ તં્ર પુ પં ફલં તાેયં યદ્ ભ યા સમપુાહૃતમ્ ।
૨૯.૧૬/૨પ્ર તગ્ હ્ણ ત તદ્ દેવા ના તકાન્ વજર્ય ત ચ॥ ૨૯.૧૬॥
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૨૯.૧૭/૧ભાવશુ દ્ધઃ પ્રયાેક્તવ્યા િનયમાચારસયંુતા ।
૨૯.૧૭/૨ભાવશદ્ુ યા િક્રયતે યત્ તત્ સવ સફલં ભવેત્॥ ૨૯.૧૭॥
૨૯.૧૮/૧ તુ તજ યાપેહારેણ પજૂયાિપ િવવ વતઃ ।
૨૯.૧૮/૨ઉપવાસને ભ યા વૈ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૨૯.૧૮॥
૨૯.૧૯/૧પ્ર ણધાય શરાે ભૂ યાં નમસ્કારં કરાે ત યઃ ।
૨૯.૧૯/૨ત ક્ષણાત્ સવર્પાપે યાે મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૯.૧૯॥
૨૯.૨૦/૧ભ ક્તયુક્તાે નરાે યાેઽસાૈ રવેઃ કુયાર્ત્ પ્રદ ક્ષણામ્ ।
૨૯.૨૦/૨પ્રદ ક્ષણીકૃતા તને સપ્તદ્વ પા વસુધંરા॥ ૨૯.૨૦॥
૨૯.૨૧/૧સયૂ મન સ યઃ કૃ વા કુયાર્દ્ વ્યાેમપ્રદ ક્ષણામ્ ।
૨૯.૨૧/૨પ્રદ ક્ષણીકૃતા તને સવ દેવા ભવ ત િહ॥ ૨૯.૨૧॥
૨૯.૨૨/૧અેકાહારાે નરાે ભૂ વા ષ ઠ્યાં યાેઽચર્યતે રિવમ્ ।
૨૯.૨૨/૨િનયમવ્રતચાર ચ ભવેદ્ ભ ક્તસમ વતઃ॥ ૨૯.૨૨॥
૨૯.૨૩/૧સપ્ત યાં વા મહાભાગાઃ સાેઽશ્વમેધફલં લભેત્ ।
૨૯.૨૩/૨અહાેરાત્રાપેવાસને પજૂયેદ્ ય તુ ભાસ્કરમ્॥ ૨૯.૨૩॥
૨૯.૨૪/૧સપ્ત યામથવા ષ ઠ્યાં સ યા ત પરમાં ગ તમ્ ।
૨૯.૨૪/૨કૃ ણપક્ષસ્ય સપ્ત યાં સાપેવાસાે જતે દ્રયઃ॥ ૨૯.૨૪॥
૨૯.૨૫/૧સવર્રત્નાપેહારેણ પજૂયેદ્ ય તુ ભાસ્કરમ્ ।
૨૯.૨૫/૨પદ્મપ્રભેણ યાનને સયૂર્લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૨૯.૨૫॥
૨૯.૨૬/૧શકુ્લપક્ષસ્ય સપ્ત યામપુવાસપરાે નરઃ ।
૨૯.૨૬/૨સવર્શકુ્લાપેહારેણ પજૂયેદ્ ય તુ ભાસ્કરમ્॥ ૨૯.૨૬॥
૨૯.૨૭/૧સવર્પાપિવિનમુર્ક્તઃ સયૂર્લાેકં સ ગચ્છ ત ।
૨૯.૨૭/૨અકર્સ પુટસયંુક્તમુદકં પ્ર તં િપબેત્॥ ૨૯.૨૭॥
૨૯.૨૮/૧ક્રમ દ્ યા ચતુિવશમેકૈકં ક્ષપયેત્ પનુઃ ।
૨૯.૨૮/૨દ્વા યાં સવં સરા યાં તુ સમાપ્તિનયમાે ભવેત્॥ ૨૯.૨૮॥
૨૯.૨૯/૧સવર્કામપ્રદા હ્યષેા પ્રશ તા હ્યકર્સપ્તમી ।
૨૯.૨૯/૨શકુ્લપક્ષસ્ય સપ્ત યાં યદાિદત્યિદનં ભવેત્॥ ૨૯.૨૯॥
૨૯.૩૦/૧સપ્તમી િવજયા નામ તત્ર દતં્ત મહત્ ફલમ્ ।
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૨૯.૩૦/૨ નાનં દાનં તપાે હાેમ ઉપવાસ તથવૈ ચ॥ ૨૯.૩૦॥
૨૯.૩૧/૧સવ િવજયસપ્ત યાં મહાપાતકનાશનમ્ ।
૨૯.૩૧/૨યે ચાિદત્યિદને પ્રાપ્તે શ્રાદં્ધ કુવર્ ત માનવાઃ॥ ૨૯.૩૧॥
૨૯.૩૨/૧યજ ત ચ મહાશ્વેતં તે લભ તે યથે સતમ્ ।
૨૯.૩૨/૨યષેાં ધ યાર્ઃ િક્રયાઃ સવાર્ઃ સદૈવાેિદ્દ ય ભાસ્કરમ્॥ ૨૯.૩૨॥
૨૯.૩૩/૧ન કુલે યતે તષેાં દિરદ્રાે વ્યાિધતાેઽિપ વા ।
૨૯.૩૩/૨શ્વેતયા રક્તયા વાિપ પીત ત્તકયાિપ વા॥ ૨૯.૩૩॥
૨૯.૩૪/૧ઉપલપેનકતાર્ તુ ચ તતં લભતે ફલમ્ ।
૨૯.૩૪/૨ ચત્રભાનું િવ ચત્રૈ તુ કુસમુૈશ્ચ સગુ ધ ભઃ॥ ૨૯.૩૪॥
૨૯.૩૫/૧પજૂયેત્ સાપેવાસાે યઃ સ કામાન્ ઈ સતાં લભેત્ ।
૨૯.૩૫/૨ઘ્ તને દ પં પ્ર વાલ્ય તલતૈલને વા પનુઃ॥ ૨૯.૩૫॥
૨૯.૩૬/૧આિદતં્ય પજૂયેદ્ ય તુ ચ ષા ન સ હીયતે ।
૨૯.૩૬/૨દ પદાતા નરાે િનતં્ય જ્ઞાનદ પને દ યતે॥ ૨૯.૩૬॥
૨૯.૩૭/૧ તલાઃ પિવતં્ર તૈલં વા તલગાેદાનમુત્તમમ્ ।
૨૯.૩૭/૨અ ગ્ કાય ચ દ પે ચ મહાપાતકનાશનમ્॥ ૨૯.૩૭॥
૨૯.૩૮/૧દ પં દદા ત યાે િનતં્ય દેવતાયતનષેુ ચ ।
૨૯.૩૮/૨ચતુ પથષેુ ર યાસુ પવાન્ સભુગાે ભવેત્॥ ૨૯.૩૮॥
૨૯.૩૯/૧હિવ ભઃ પ્રથમઃ ક પાે દ્વતીયશ્ચાષૈધીરસઃૈ ।
૨૯.૩૯/૨વસામેદાે સ્થિનયાર્સનૈર્ તુ દેયઃ કથચંન॥ ૨૯.૩૯॥
૨૯.૪૦/૧ભવેદ્ ઊ વર્ગ તદ પાે ન કદા ચદ્ અધાેગ તઃ ।
૨૯.૪૦/૨દાતા દ ય ત ચા યવેં ન તયર્ગ્ગ તમા ુયાત્॥ ૨૯.૪૦॥
૨૯.૪૧/૧ વલમાનં સદા દ પં ન હરેન્ નાિપ નાશયેત્ ।
૨૯.૪૧/૨દ પહતાર્ નરાે બ ધં નાશં ક્રાેધં તમાે વ્રજેત્॥ ૨૯.૪૧॥
૨૯.૪૨/૧દ પદાતા વગર્લાેકે દ પમાલવે રાજતે ।
૨૯.૪૨/૨યઃ સમાલભતે િનતં્ય કુઙુ્કમાગુ ચ દનૈઃ॥ ૨૯.૪૨॥
૨૯.૪૩/૧સ પદ્યતે નરઃ પ્રેત્ય ધનને યશસા શ્રયા ।
૨૯.૪૩/૨રક્તચ દનસ મશ્રૈ રક્તપુ પૈઃ શુ ચનર્રઃ॥ ૨૯.૪૩॥
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૨૯.૪૪/૧ઉદયેઽઘ્ય સદા દ વા સ દ્ધ સવં સરા લભેત્ ।
૨૯.૪૪/૨ઉદયાત્ પિરવતત યાવદ્ અ તમને સ્થતઃ॥ ૨૯.૪૪॥
૨૯.૪૫/૧જપન્ન્ અ ભમખુઃ િક ચન્ મ તં્ર તાતે્રમથાિપ વા ।
૨૯.૪૫/૨આિદત્યવ્રતમેતત્ તુ મહાપાતકનાશનમ્॥ ૨૯.૪૫॥
૨૯.૪૬/૧અઘ્યણ સિહતં ચવૈ સવ સાઙ્ગં પ્રદાપયેત્ ।
૨૯.૪૬/૨ઉદયે શ્રદ્ધયા યુક્તઃ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૨૯.૪૬॥
૨૯.૪૭/૧સવુણર્ધનેુઅનડ્વાહ+ ।વસધુાવસ્ત્રસયંુતમ્ ।
૨૯.૪૭/૨અઘ્યર્પ્રદાતા લભતે સપ્તજન્માનુગં ફલમ્॥ ૨૯.૪૭॥
૨૯.૪૮/૧અગ્ ાૈ તાેયેઽ તિરક્ષે ચ શચુાૈ ભૂ યાં તથવૈ ચ ।
૨૯.૪૮/૨પ્ર તમાયાં તથા િપ ડ્યાં દેયમઘ્ય પ્રયત્નતઃ॥ ૨૯.૪૮॥
૨૯.૪૯/૧નાપસવં્ય ન સવં્ય ચ દદ્યાદ્ અ ભમખુઃ સદા ।
૨૯.૪૯/૨સઘ્ તં ગુગ્ગુલં વાિપ રવેભર્ ક્તસમ વતઃ॥ ૨૯.૪૯॥
૨૯.૫૦/૧ત ક્ષણાત્ સવર્પાપે યાે મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ ।
૨૯.૫૦/૨શ્રીવાસં ચતુરસ્રં ચ દેવદા ં તથવૈ ચ॥ ૨૯.૫૦॥
૨૯.૫૧/૧કપૂર્રાગ ધપૂાિન દ વા વૈ વગર્ગા મનઃ ।
૨૯.૫૧/૨અયને તૂત્તરે સયૂર્મથવા દ ક્ષણાયને॥ ૨૯.૫૧॥
૨૯.૫૨/૧પજૂિય વા િવશષેેણ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
૨૯.૫૨/૨િવષવુષેપૂરાગષેુ ષડશી તમખુષેુ ચ॥ ૨૯.૫૨॥
૨૯.૫૩/૧પજૂિય વા િવશષેેણ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
૨૯.૫૩/૨અેવં વેલાસુ સવાર્સુ સવર્કાલં ચ માનવઃ॥ ૨૯.૫૩॥
૨૯.૫૪/૧ભ યા પજૂયતે યાેઽક સાેઽકર્લાેકે મહીયતે ।
૨૯.૫૪/૨કૃસરૈઃ પાયસઃૈ પપૂૈઃ ફલમૂલઘ્ તાૈદનૈઃ॥ ૨૯.૫૪॥
૨૯.૫૫/૧બ લ કૃ વા તુ સયૂાર્ય સવાર્ન્ કામાન્ અવા ુયાત્ ।
૨૯.૫૫/૨ઘ્ તને તપર્ણં કૃ વા સવર્ સદ્ધાે ભવને્ નરઃ॥ ૨૯.૫૫॥
૨૯.૫૬/૧ક્ષીરેણ તપર્ણં કૃ વા મન તાપૈનર્ યજુ્યતે ।
૨૯.૫૬/૨દધ્ના તુ તપર્ણં કૃ વા કાયર્ સ દ્ધ લભને્ નરઃ॥ ૨૯.૫૬॥
૨૯.૫૭/૧ નાનાથર્માહરેદ્ ય તુ જલં ભાનાેઃ સમાિહતઃ ।
૨૯.૫૭/૨તીથષુ શુ ચતાપન્નઃ સ યા ત પરમાં ગ તમ્॥ ૨૯.૫૭॥
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૨૯.૫૮/૧છ તં્ર વજં િવતાનં વા પતાકાં ચામરા ણ ચ ।
૨૯.૫૮/૨શ્રદ્ધયા ભાનવે દ વા ગ ત મષ્ટામવા ુયાત્॥ ૨૯.૫૮॥
૨૯.૫૯/૧યદ્ યદ્ દ્રવં્ય નરાે ભ યા આિદત્યાય પ્રયચ્છ ત ।
૨૯.૫૯/૨તત્ તસ્ય શતસાહસ્રમુ પાદય ત ભાસ્કરઃ॥ ૨૯.૫૯॥
૨૯.૬૦/૧માનસં વા ચકં વાિપ કાયજં યચ્ચ દુ કૃતમ્ ।
૨૯.૬૦/૨સવ સયૂર્પ્રસાદેન તદ્ અશષેં વ્યપાેહ ત॥ ૨૯.૬૦॥
૨૯.૬૧/૧અેકાહેનાિપ યદ્ ભાનાેઃ પૂ યાઃ પ્રા યતે ફલમ્ ।
૨૯.૬૧/૨યથાેક્તદ ક્ષણૈિવપ્રનૈર્ તત્ ક્રતુશતૈરિપ॥ ૨૯.૬૧॥
૩૦.૧/૧મનુય ઊચુઃ । અહાે દેવસ્ય માહા યં શ્રુતમવંે જગ પતે ।
૩૦.૧/૨ભાસ્કરસ્ય સરુશ્રેષ્ઠ વદત તષેુ દુલર્ભમ્॥ ૩૦.૧॥
૩૦.૨/૧ભૂયઃ પ્રબ્રૂિહ દેવેશ યત્ ચ્છામાે જગ પતે ।
૩૦.૨/૨શ્રાેતુ મચ્છામહે બ્રહ્મન્ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૩૦.૨॥
૩૦.૩/૧ગ્ હસ્થાે બ્રહ્મચાર ચ વાનપ્રસ્થાેઽથ ભ કઃ ।
૩૦.૩/૨ય ઇચ્છેન્ માેક્ષમાસ્થાતું દેવતાં કાં યજેત સઃ॥ ૩૦.૩॥
૩૦.૪/૧કુતાે હ્યસ્યાક્ષયઃ વગર્ઃ કુતાે િનઃશ્રેયસં પરમ્ ।
૩૦.૪/૨ વગર્તશ્ચવૈ િક કુયાર્દ્ યને ન ચ્યવતે પનુઃ॥ ૩૦.૪॥
૩૦.૫/૧દેવાનાં ચાત્ર કાે દેવઃ િપ ણાં ચવૈ કઃ િપતા ।
૩૦.૫/૨ય માત્ પરતરં ના ત તન્ મે બ્રૂિહ સરેુશ્વર॥ ૩૦.૫॥
૩૦.૬/૧કુતઃ ષ્ટ મદં િવશ્વં સવ સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
૩૦.૬/૨પ્રલયે ચ કમ યે ત તદ્ ભવાન્ વક્તુમહર્ ત॥ ૩૦.૬॥
૩૦.૭/૧બ્રહ્માવેાચ । ઉદ્યન્ન્ અેવષૈ કુ તે જગદ્ િવ ત મરં કરૈઃ ।
૩૦.૭/૨નાતઃ પરતરાે દેવઃ ક શ્ચદ્ અ યાે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩૦.૭॥
૩૦.૮/૧અનાિદિનધનાે હ્યષે પુ ષઃ શાશ્વતાેઽવ્યયઃ ।
૩૦.૮/૨તાપયત્યેષ ત્રી ં લાેકાન્ ભવન્ ર મ ભ બણઃ॥ ૩૦.૮॥
૩૦.૯/૧સવર્દેવમયાે હ્યષે તપતાં તપનાે વરઃ ।
૩૦.૯/૨સવર્સ્ય જગતાે નાથઃ સવર્સાક્ષી જગ પ તઃ॥ ૩૦.૯॥
૩૦.૧૦/૧સં ક્ષપત્યેષ ભૂતાિન તથા િવ જતે પનુઃ ।
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૩૦.૧૦/૨અેષ ભા ત તપત્યેષ વષર્ત્યેષ ગભ ત ભઃ॥ ૩૦.૧૦॥
૩૦.૧૧/૧અેષ ધાતા િવધાતા ચ ભૂતાિદભૂર્તભાવનઃ ।
૩૦.૧૧/૨ન હ્યષે ક્ષયમાયા ત િનત્યમક્ષયમ ડલઃ॥ ૩૦.૧૧॥
૩૦.૧૨/૧િપ ણાં ચ િપતા હ્યષે દેવતાનાં િહ દેવતા ।
૩૦.૧૨/૨ધ્રવું સ્થાનં તં હ્યેતદ્ ય માન્ ન ચ્યવતે પનુઃ॥ ૩૦.૧૨॥
૩૦.૧૩/૧સગર્કાલે જગત્ કૃ નમાિદત્યાત્ સ પ્રસયૂતે ।
૩૦.૧૩/૨પ્રલયે ચ તમ યે ત ભાસ્કરં દ પ્તતજેસમ્॥ ૩૦.૧૩॥
૩૦.૧૪/૧યાે ગનશ્ચા યસખં્યાતા ત્ય વા ગ્ હકલવેરમ્ ।
૩૦.૧૪/૨વાયુભૂર્ વા િવશ ત્ય મ તે ેરાશાૈ િદવાકરે॥ ૩૦.૧૪॥
૩૦.૧૫/૧અસ્ય ર મસહસ્રા ણ શાખા ઇવ િવહંગમાઃ ।
૩૦.૧૫/૨વસ ત્યા શ્રત્ય મનુયઃ સં સદ્ધા દૈવતૈઃ સહ॥ ૩૦.૧૫॥
૩૦.૧૬/૧ગ્ હસ્થા જનકાદ્યાશ્ચ રા નાે યાેગધ મણઃ ।
૩૦.૧૬/૨વાલ ખલ્યાદયશ્ચવૈ ઋષયાે બ્રહ્મવાિદનઃ॥ ૩૦.૧૬॥
૩૦.૧૭/૧વાનપ્રસ્થાશ્ચ યે ચા યે વ્યાસાદ્યા ભક્ષવ તથા ।
૩૦.૧૭/૨યાેગમાસ્થાય સવ તે પ્રિવષ્ટાઃ સયૂર્મ ડલમ્॥ ૩૦.૧૭॥
૩૦.૧૮/૧શકુાે વ્યાસસતુઃ શ્રીમાન્ યાેગધમર્મવા ય સઃ ।
૩૦.૧૮/૨આિદત્યિકરણાન્ ગ વા હ્યપનુભાર્વમા સ્થતઃ॥ ૩૦.૧૮॥
૩૦.૧૯/૧શ દમાત્રશ્રુ તમખુા બ્રહ્મિવ શવાદયઃ ।
૩૦.૧૯/૨પ્રત્યક્ષાેઽયં પરાે દેવઃ સયૂર્ ત મરનાશનઃ॥ ૩૦.૧૯॥
૩૦.૨૦/૧ત માદ્ અ યત્ર ભ ક્તિહ ન કાયાર્ શભુ મચ્છતા ।
૩૦.૨૦/૨ય માદ્ દષૃ્ટેરગ યા તે દેવા િવ પુરાેગમાઃ॥ ૩૦.૨૦॥
૩૦.૨૧/૧અતાે ભવદ્ ભઃ સતતમ યચ્યા ભગવાન્ રિવઃ ।
૩૦.૨૧/૨સ િહ માતા િપતા ચવૈ કૃ નસ્ય જગતાે ગુ ઃ॥ ૩૦.૨૧॥
૩૦.૨૨/૧અનાદ્યાે લાેકનાથાેઽસાૈ ર મમાલી જગ પ તઃ ।
૩૦.૨૨/૨ મત્ર વે ચ સ્થતાે ય માત્ તપ તપેે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩૦.૨૨॥
૩૦.૨૩/૧અનાિદિનધનાે બ્રહ્મા િનત્યશ્ચાક્ષય અેવ ચ ।
૩૦.૨૩/૨ ટ્વા સસાગરાન્ દ્વ પાન્ ભવુનાિન ચતુદર્શ॥ ૩૦.૨૩॥
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૩૦.૨૪/૧લાેકાનાં સ િહતાથાર્ય સ્થતશ્ચ દ્રસિરત્તટે ।
૩૦.૨૪/૨ ટ્વા પ્ર પતીન્ સવાર્ન્ ટ્વા ચ િવિવધાઃ પ્ર ઃ॥ ૩૦.૨૪॥
૩૦.૨૫/૧તતઃ શતસહસ્રાંશરુવ્યક્તશ્ચ પનુઃ વયમ્ ।
૩૦.૨૫/૨કૃ વા દ્વાદશધાત્માનમાિદત્યમપુપદ્યતે॥ ૩૦.૨૫॥
૩૦.૨૬/૧ઇ દ્રાે ધાતાથ પજર્ ય વષ્ટા પષૂાયર્મા ભગઃ ।
૩૦.૨૬/૨િવવ વાન્ િવ રંશશ્ચ વ ણાે મત્ર અેવ ચ॥ ૩૦.૨૬॥
૩૦.૨૭/૧આ ભદ્વાર્દશ ભ તને સયૂણ પરમાત્મના ।
૩૦.૨૭/૨કૃ નં જગદ્ ઇદં વ્યાપ્તં મૂ ત ભશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩૦.૨૭॥
૩૦.૨૮/૧તસ્ય યા પ્રથમા મૂ તરાિદત્યસ્યે દ્રસં જ્ઞતા ।
૩૦.૨૮/૨ સ્થતા સા દેવરાજ વે દેવાનાં િરપનુા શની॥ ૩૦.૨૮॥
૩૦.૨૯/૧ દ્વતીયા તસ્ય યા મૂ તનાર્ ા ધાતે ત ક તતા ।
૩૦.૨૯/૨ સ્થતા પ્ર પ ત વને િવિવધાઃ જતે પ્ર ઃ॥ ૩૦.૨૯॥
૩૦.૩૦/૧ તીયાકર્સ્ય યા મૂ તઃ પજર્ ય ઇ ત િવશ્રુતા ।
૩૦.૩૦/૨મેઘે વવે સ્થતા સા તુ વષર્તે ચ ગભ ત ભઃ॥ ૩૦.૩૦॥
૩૦.૩૧/૧ચતુથ તસ્ય યા મૂ તનાર્ ા વષ્ટે ત િવશ્રુતા ।
૩૦.૩૧/૨ સ્થતા વન પતાૈ સા તુ આેષધીષુ ચ સવર્તઃ॥ ૩૦.૩૧॥
૩૦.૩૨/૧પ ચમી તસ્ય યા મૂ તનાર્ ા પષૂે ત િવશ્રુતા ।
૩૦.૩૨/૨અન્ને વ્યવ સ્થતા સા તુ પ્ર ં પુ ણા ત િનત્યશઃ॥ ૩૦.૩૨॥
૩૦.૩૩/૧મૂ તઃ ષષ્ઠ રવેયાર્ તુ અયર્મા ઇ ત િવશ્રુતા ।
૩૦.૩૩/૨વાયાેઃ સસંરણા સા તુ દેવે વવે સમા શ્રતા॥ ૩૦.૩૩॥
૩૦.૩૪/૧ભાનાેયાર્ સપ્તમી મૂ તનાર્ ા ભગે ત િવશ્રુતા ।
૩૦.૩૪/૨ભૂિય વ્ અવ સ્થતા સા તુ શર રેષુ ચ દેિહનામ્॥ ૩૦.૩૪॥
૩૦.૩૫/૧મૂ તયાર્ વષ્ટમી તસ્ય િવવ વાન્ ઇ ત િવશ્રુતા ।
૩૦.૩૫/૨અગ્ ાૈ પ્ર ત ષ્ઠતા સા તુ પચત્યનં્ન શર િરણામ્॥ ૩૦.૩૫॥
૩૦.૩૬/૧નવમી ચત્રભાનાેયાર્ મૂ તિવ શ્ચ નામતઃ ।
૩૦.૩૬/૨પ્રાદુભર્વ ત સા િનતં્ય દેવાનામિરસદૂની॥ ૩૦.૩૬॥
૩૦.૩૭/૧દશમી તસ્ય યા મૂ તરંશમુાન્ ઇ ત િવશ્રુતા ।
૩૦.૩૭/૨વાયાૈ પ્ર ત ષ્ઠતા સા તુ પ્રહ્લાદય ત વૈ પ્ર ઃ॥ ૩૦.૩૭॥
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૩૦.૩૮/૧મૂ ત વેકાદશી ભાનાનેાર્ ા વ ણસં જ્ઞતા ।
૩૦.૩૮/૨જલે વવ સ્થતા સા તુ પ્ર ં પુ ણા ત િનત્યશઃ॥ ૩૦.૩૮॥
૩૦.૩૯/૧મૂ તયાર્ દ્વાદશી ભાનાનેાર્ ા મત્રે ત સં જ્ઞતા ।
૩૦.૩૯/૨લાેકાનાં સા િહતાથાર્ય સ્થતા ચ દ્રસિરત્તટે॥ ૩૦.૩૯॥
૩૦.૪૦/૧વાયુભક્ષ તપ તપેે સ્થ વા મતૈ્રેણ ચ ષા ।
૩૦.૪૦/૨અનુગ્ હ્ણન્ સદા ભક્તાન્ વરૈનાર્નાિવધૈ તુ સઃ॥ ૩૦.૪૦॥
૩૦.૪૧/૧અેવં સા જગતાં મૂ તિહતા િવિહતા પુરા ।
૩૦.૪૧/૨તત્ર મત્રઃ સ્થતાે ય માત્ ત માન્ મતં્ર પરં તમ્॥ ૩૦.૪૧॥
૩૦.૪૨/૧આ ભદ્વાર્દશ ભ તને સિવત્રા પરમાત્મના ।
૩૦.૪૨/૨કૃ નં જગદ્ ઇદં વ્યાપ્તં મૂ ત ભશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩૦.૪૨॥
૩૦.૪૩/૧ત માદ્ યેયાે નમસ્યશ્ચ દ્વાદશસ્થાસુ મૂ તષુ ।
૩૦.૪૩/૨ભ ક્તમદ્ ભનર્રૈિનત્યં તદ્ગતનેા તરાત્મના॥ ૩૦.૪૩॥
૩૦.૪૪/૧ઇત્યેવં દ્વાદશાિદત્યાન્ નમસૃ્ક વા તુ માનવઃ ।
૩૦.૪૪/૨િનતં્ય શ્રુ વા પિઠ વા ચ સયૂર્લાેકે મહીયતે॥ ૩૦.૪૪॥
૩૦.૪૫/૧મનુય ઊચુઃ । યિદ તાવદ્ અયં સયૂર્શ્ચાિદદેવઃ સનાતનઃ ।
૩૦.૪૫/૨તતઃ ક માત્ તપ તપેે વરે સઃુ પ્રાકૃતાે યથા॥ ૩૦.૪૫॥
૩૦.૪૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતદ્ વઃ સ પ્રવક્ષ્યા મ પરં ગુહ્યં િવભાવસાેઃ ।
૩૦.૪૬/૨ ષં્ટ મત્રેણ યત્ પવૂ નારદાય મહાત્મને॥ ૩૦.૪૬॥
૩૦.૪૭/૧પ્રાઙ્ મયાેક્તા તુ યુ મ યં રવેદ્વાર્દશ મૂતર્યઃ ।
૩૦.૪૭/૨ મત્રશ્ચ વ ણશ્ચાેભાૈ તાસાં તપ સ સં સ્થતાૈ॥ ૩૦.૪૭॥
૩૦.૪૮/૧અ ભક્ષાે વ ણ તાસાં તસ્થાૈ પ શ્ચમસાગરે ।
૩૦.૪૮/૨ મત્રાે મત્રવને ચા મન્ વાયુભક્ષાેઽભવત્ તદા॥ ૩૦.૪૮॥
૩૦.૪૯/૧અથ મે ગરેઃ શ ◌ૃઙ્ગાત્ પ્રચ્યુતાે ગ ધમાદનાત્ ।
૩૦.૪૯/૨નારદ તુ મહાયાેગી સવા લાેકાંશ્ચરન્ વશી॥ ૩૦.૪૯॥
૩૦.૫૦/૧આજગામાથ તત્રવૈ યત્ર મત્રાેઽચરત્ તપઃ ।
૩૦.૫૦/૨તં દૃ ટ્વા તુ તપસ્ય તં તસ્ય કાૈતૂહલં હ્યભૂત્॥ ૩૦.૫૦॥
૩૦.૫૧/૧યાેઽક્ષયશ્ચાવ્યયશ્ચવૈ વ્યક્તાવ્યક્તઃ સનાતનઃ ।
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૩૦.૫૧/૨ તમેકાત્મકં યને ત્રૈલાેક્યં સમુહાત્મના॥ ૩૦.૫૧॥
૩૦.૫૨/૧યઃ િપતા સવર્દેવાનાં પરાણામિપ યઃ પરઃ ।
૩૦.૫૨/૨અયજદ્ દેવતાઃ કા તુ િપ ન્ વા કાન્ અસાૈ યજેત્ ।
૩૦.૫૨/૩ઇ ત સં ચ ત્ય મનસા તં દેવં નારદાેઽબ્રવીત્॥ ૩૦.૫૨॥
૩૦.૫૩/૧નારદ ઉવાચ । વેદેષુ સપુરાણષેુ સાઙ્ગાપેાઙ્ગષેુ ગીયસે ।
૩૦.૫૩/૨ વમજઃ શાશ્વતાે ધાતા વં િનધાનમનુત્તમમ્॥ ૩૦.૫૩॥
૩૦.૫૪/૧ભૂતં ભવં્ય ભવચ્ચવૈ વિય સવ પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
૩૦.૫૪/૨ચ વારશ્ચાશ્રમા દેવ ગ્ હસ્થાદ્યા તથવૈ િહ॥ ૩૦.૫૪॥
૩૦.૫૫/૧યજ ત વામહરહ વાં મૂ ત વં સમા શ્રતમ્ ।
૩૦.૫૫/૨િપતા માતા ચ સવર્સ્ય દૈવતં વં િહ શાશ્વતમ્॥ ૩૦.૫૫॥
૩૦.૫૬/૧યજસે િપતરં કં વં દેવં વાિપ ન િવદ્મહે॥ ૩૦.૫૬॥
૩૦.૫૭/૧ મત્ર ઉવાચ । અવાચ્યમેતદ્ વક્તવ્યં પરં ગુહ્યં સનાતનમ્ ।
૩૦.૫૭/૨ વિય ભ ક્તમ ત બ્રહ્મન્ પ્રવક્ષ્યા મ યથાતથમ્॥ ૩૦.૫૭॥
૩૦.૫૮/૧યત્ તત્ સૂ મમિવજ્ઞેયમવ્યક્તમચલં ધ્રવુમ્ ।
૩૦.૫૮/૨ઇ દ્રયૈિર દ્રયાથશ્ચ સવર્ભૂતૈિવવ જતમ્॥ ૩૦.૫૮॥
૩૦.૫૯/૧સ હ્ય તરાત્મા ભૂતાનાં ક્ષતે્રજ્ઞશ્ચવૈ ક યતે ।
૩૦.૫૯/૨િત્રગુણાદ્ વ્ય તિરક્તાેઽસાૈ પુ ષશ્ચવૈ ક પતઃ॥ ૩૦.૫૯॥
૩૦.૬૦/૧િહર યગભા ભગવાન્ સવૈ બુ દ્ધિર ત તઃ ।
૩૦.૬૦/૨મહાન્ ઇ ત ચ યાેગષેુ પ્રધાન મ ત ક યતે॥ ૩૦.૬૦॥
૩૦.૬૧/૧સાંખ્યે ચ ક યતે યાેગે નામ ભબર્હુધાત્મકઃ ।
૩૦.૬૧/૨સ ચ િત્ર પાે િવશ્વાત્મા શવાઽક્ષર ઇ ત તઃ॥ ૩૦.૬૧॥
૩૦.૬૨/૧ તમેકાત્મકં તને ત્રૈલાેક્ય મદમાત્મના ।
૩૦.૬૨/૨અશર રઃ શર રેષુ સવષુ િનવસત્યસાૈ॥ ૩૦.૬૨॥
૩૦.૬૩/૧વસન્ન્ અિપ શર રેષુ ન સ લ યેત કમર્ ભઃ ।
૩૦.૬૩/૨મમા તરાત્મા તવ ચ યે ચા યે દેહસં સ્થતાઃ॥ ૩૦.૬૩॥
૩૦.૬૪/૧સવષાં સા ક્ષભૂતાેઽસાૈ ન ગ્રાહ્યઃ કેન ચત્ ક્વ ચત્ ।
૩૦.૬૪/૨સગુણાે િનગુર્ણાે િવશ્વાે જ્ઞાનગ યાે હ્યસાૈ તઃ॥ ૩૦.૬૪॥
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૩૦.૬૫/૧સવર્તઃપા ણપાદા તઃ સવર્તાે ક્ષ શરાેમખુઃ ।
૩૦.૬૫/૨સવર્તઃશ્રુ તમાં લાેકે સવર્મા ત્ય તષ્ઠ ત॥ ૩૦.૬૫॥
૩૦.૬૬/૧િવશ્વમૂધાર્ િવશ્વભુ ે િવશ્વપાદા ક્ષના સકઃ ।
૩૦.૬૬/૨અેકશ્ચર ત વૈ ક્ષતે્રે વૈરચાર યથાસખુમ્॥ ૩૦.૬૬॥
૩૦.૬૭/૧ક્ષતે્રાણીહ શર રા ણ તષેાં ચવૈ યથાસખુમ્ ।
૩૦.૬૭/૨તાિન વે ત્ત સ યાેગાત્મા તતઃ ક્ષતે્રજ્ઞ ઉચ્યતે॥ ૩૦.૬૭॥
૩૦.૬૮/૧અવ્યક્તે ચ પુરે શતેે પુ ષ તને ચાેચ્યતે ।
૩૦.૬૮/૨િવશ્વં બહુિવધં જ્ઞેયં સ ચ સવર્ત્ર ઉચ્યતે॥ ૩૦.૬૮॥
૩૦.૬૯/૧ત માત્ સ બહુ પ વાદ્ િવશ્વ પ ઇ ત તઃ ।
૩૦.૬૯/૨તસ્યૈકસ્ય મહ વં િહ સ ચૈકઃ પુ ષઃ તઃ॥ ૩૦.૬૯॥
૩૦.૭૦/૧મહાપુ ષશ દં િહ બભત્યકઃ સનાતનઃ ।
૩૦.૭૦/૨સ તુ િવિધિક્રયાયત્તઃ જત્યાત્માનમાત્મના॥ ૩૦.૭૦॥
૩૦.૭૧/૧શતધા સહસ્રધા ચવૈ તથા શતસહસ્રધા ।
૩૦.૭૧/૨કાેિટશશ્ચ કરાેત્યેષ પ્રત્યગાત્માનમાત્મના॥ ૩૦.૭૧॥
૩૦.૭૨/૧આકાશાત્ પ તતં તાેયં યા ત વાદ્વ તરં યથા ।
૩૦.૭૨/૨ભૂમે રસિવશષેેણ તથા ગુણરસાત્ તુ સઃ॥ ૩૦.૭૨॥
૩૦.૭૩/૧અેક અેવ યથા વાયુદહે વવે િહ પ ચધા ।
૩૦.૭૩/૨અેક વં ચ થ વં ચ તથા તસ્ય ન સશંયઃ॥ ૩૦.૭૩॥
૩૦.૭૪/૧સ્થાના તરિવશષેાચ્ચ યથા ગ્ લર્ભતે પરામ્ ।
૩૦.૭૪/૨સજં્ઞાં તથા મનુે સાેઽયં બ્રહ્માિદષુ તથા ુયાત્॥ ૩૦.૭૪॥
૩૦.૭૫/૧યથા દ પસહસ્રા ણ દ પ અેકઃ પ્રસયૂતે ।
૩૦.૭૫/૨તથા પસહસ્રા ણ સ અેકઃ સ પ્રસયૂતે॥ ૩૦.૭૫॥
૩૦.૭૬/૧યદા સ બુ યત્યાત્માનં તદા ભવ ત કેવલઃ ।
૩૦.૭૬/૨અેક વપ્રલયે ચાસ્ય બહુ વં ચ પ્રવતર્તે॥ ૩૦.૭૬॥
૩૦.૭૭/૧િનતં્ય િહ ના ત જગ ત ભૂતં સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
૩૦.૭૭/૨અક્ષયશ્ચાપ્રમેયશ્ચ સવર્ગશ્ચ સ ઉચ્યતે॥ ૩૦.૭૭॥
૩૦.૭૮/૧ત માદ્ અવ્યક્તમુ પનં્ન િત્રગુણં દ્વજસત્તમાઃ ।
૩૦.૭૮/૨અવ્યક્તાવ્યક્તભાવસ્થા યા સા પ્રકૃ ત ચ્યતે॥ ૩૦.૭૮॥
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૩૦.૭૯/૧તાં યાેિન બ્રહ્મણાે િવ દ્ધ યાેઽસાૈ સદસદાત્મકઃ ।
૩૦.૭૯/૨લાેકે ચ પજૂ્યતે યાેઽસાૈ દૈવે િપ યે ચ કમર્ ણ॥ ૩૦.૭૯॥
૩૦.૮૦/૧ના ત ત માત્ પરાે હ્ય યઃ િપતા દેવાેઽિપ વા દ્વ ઃ ।
૩૦.૮૦/૨આત્મના સ તુ િવજ્ઞેય તત તં પજૂયા યહમ્॥ ૩૦.૮૦॥
૩૦.૮૧/૧ વગ વિપ િહ યે કે ચત્ તં નમસ્ય ત દેિહનઃ ।
૩૦.૮૧/૨તને ગચ્છ ત દેવષ તનેાેિદ્દષ્ટફલાં ગ તમ્॥ ૩૦.૮૧॥
૩૦.૮૨/૧તં દેવાઃ વાશ્રમસ્થાશ્ચ નાનામૂ તસમા શ્રતાઃ ।
૩૦.૮૨/૨ભ યા સ પજૂય ત્યાદં્ય ગ તશ્ચષૈાં દદા ત સઃ॥ ૩૦.૮૨॥
૩૦.૮૩/૧સ િહ સવર્ગતશ્ચવૈ િનગુર્ણશ્ચવૈ ક યતે ।
૩૦.૮૩/૨અેવં મ વા યથાજ્ઞાનં પજૂયા મ િદવાકરમ્॥ ૩૦.૮૩॥
૩૦.૮૪/૧યે ચ તદ્ભાિવતા લાેક અેકત વં સમા શ્રતાઃ ।
૩૦.૮૪/૨અેતદ્ અ યિધકં તષેાં યદ્ અેકં પ્રિવશ ત્યુત॥ ૩૦.૮૪॥
૩૦.૮૫/૧ઇ ત ગુહ્યસમુદે્દશ તવ નારદ ક તતઃ ।
૩૦.૮૫/૨અ મદ્ભ યાિપ દેવષ વયાિપ પરમં તમ્॥ ૩૦.૮૫॥
૩૦.૮૬/૧સરૈુવાર્ મુિન ભવાર્િપ પુરાણવૈર્રદં તમ્ ।
૩૦.૮૬/૨સવ ચ પરમાત્માનં પજૂય ત િદવાકરમ્॥ ૩૦.૮૬॥
૩૦.૮૭/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમેતત્ પુરાખ્યાતં નારદાય તુ ભાનનુા ।
૩૦.૮૭/૨મયાિપ ચ સમાખ્યાતા કથા ભાનાે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩૦.૮૭॥
૩૦.૮૮/૧ઇદમાખ્યાનમાખ્યયેં મયાખ્યાતં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૩૦.૮૮/૨ન હ્યનાિદત્યભક્તાય ઇદં દેયં કદાચન॥ ૩૦.૮૮॥
૩૦.૮૯/૧યશ્ચૈતચ્છ્ર ાવયને્ િનતં્ય યશ્ચવૈ શ ◌ૃ યાન્ નરઃ ।
૩૦.૮૯/૨સ સહસ્રા ચષં દેવં પ્રિવશને્ નાત્ર સશંયઃ॥ ૩૦.૮૯॥
૩૦.૯૦/૧મુચ્યેતાતર્ તથા રાેગાચ્છ વેમામાિદતઃ કથામ્ ।
૩૦.૯૦/૨ જજ્ઞાસલુર્ભતે જ્ઞાનં ગ ત મષ્ટાં તથવૈ ચ॥ ૩૦.૯૦॥
૩૦.૯૧/૧ક્ષણને લભતેઽ વાન મદં યઃ પઠતે મનુે ।
૩૦.૯૧/૨યાે યં કામયતે કામં સ તં પ્રા ાેત્યસશંયમ્॥ ૩૦.૯૧॥
૩૦.૯૨/૧ત માદ્ ભવદ્ ભઃ સતતં મતર્વ્યાે ભગવાન્ રિવઃ ।
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૩૦.૯૨/૨સ ચ ધાતા િવધાતા ચ સવર્સ્ય જગતઃ પ્રભુઃ॥ ૩૦.૯૨॥
૩૧.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । આિદત્યમૂલમ ખલં ત્રૈલાેક્યં મુિનસત્તમાઃ ।
૩૧.૧/૨ભવત્ય મા જગત્ સવ સદેવાસરુમાનષુમ્॥ ૩૧.૧॥
૩૧.૨/૧ દ્રાપેે દ્રમહે દ્રાણાં િવપ્રે દ્રિત્રિદવાૈકસામ્ ।
૩૧.૨/૨મહાદ્યુ તમતાં ચવૈ તે ેઽયં સાવર્લાૈિકકમ્॥ ૩૧.૨॥
૩૧.૩/૧સવાર્ત્મા સવર્લાેકેશાે દેવદેવઃ પ્ર પ તઃ ।
૩૧.૩/૨સયૂર્ અેવ િત્રલાેકસ્ય મૂલં પરમદૈવતમ્॥ ૩૧.૩॥
૩૧.૪/૧અગ્ ાૈ પ્રા તાહુ તઃ સ યગ્ આિદત્યમપુ તષ્ઠતે ।
૩૧.૪/૨આિદત્યા યતે ષ્ટ ર્ષે્ટરન્નં તતઃ પ્ર ઃ॥ ૩૧.૪॥
૩૧.૫/૧સયૂાર્ત્ પ્રસયૂતે સવ તત્ર ચવૈ પ્રલીયતે ।
૩૧.૫/૨ભાવાભાવાૈ િહ લાેકાનામાિદત્યાન્ િનઃ તાૈ પુરા॥ ૩૧.૫॥
૩૧.૬/૧અેતત્ તુ યાિનનાં યાનં માેક્ષશ્ચા યષે માે ક્ષણામ્ ।
૩૧.૬/૨તત્ર ગચ્છ ત િનવાર્ણં ય તેઽ માત્ પનુઃ પનુઃ॥ ૩૧.૬॥
૩૧.૭/૧ક્ષણા મુહૂતાર્ િદવસા િનશા પક્ષાશ્ચ િનત્યશઃ ।
૩૧.૭/૨માસાઃ સવં સરાશ્ચવૈ ઋતવશ્ચ યુગાિન ચ॥ ૩૧.૭॥
૩૧.૮/૧અથાિદત્યાદ્ ઋતે હ્યષેાં કાલસખં્યા ન િવદ્યતે ।
૩૧.૮/૨કાલાદ્ ઋતે ન િનયમાે નાગ્ ાૈ િવહરણિક્રયા॥ ૩૧.૮॥
૩૧.૯/૧ઋતનૂામિવભાગશ્ તતઃ પુ પફલં કુતઃ ।
૩૧.૯/૨કુતાે વૈ સસ્યિન પ ત્ત ણાષૈિધગણઃ કુતઃ॥ ૩૧.૯॥
૩૧.૧૦/૧અભાવાે વ્યવહારાણાં જ તનૂાં િદિવ ચેહ ચ ।
૩૧.૧૦/૨જગ પ્રભાવાદ્ િવશતે ભાસ્કરાદ્ વાિરતસ્કરાત્॥ ૩૧.૧૦॥
૩૧.૧૧/૧ના ષ્ટ ા તપતે સયૂા ના ષ્ટ ા પિરશુ ય ત ।
૩૧.૧૧/૨ના ષ્ટ ા પિરિધ ધત્તે વાિરણા દ યતે રિવઃ॥ ૩૧.૧૧॥
૩૧.૧૨/૧વસ તે કિપલઃ સયૂા ગ્રી મે કા ચનસિંનભઃ ।
૩૧.૧૨/૨શ્વેતાે વષાર્સુ વણન પા ડુઃ શરિદ ભાસ્કરઃ॥ ૩૧.૧૨॥
૩૧.૧૩/૧હેમ તે તામ્રવણાર્ભઃ શ શરે લાેિહતાે રિવઃ ।
૩૧.૧૩/૨ઇ ત વણાર્ઃ સમાખ્યાતાઃ સયૂર્સ્ય ઋતુસ ભવાઃ॥ ૩૧.૧૩॥
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૩૧.૧૪/૧ઋતુ વભાવવણશ્ચ સયૂર્ઃ ક્ષેમસુ ભક્ષકૃત્ ।
૩૧.૧૪/૨અથાિદત્યસ્ય નામાિન સામા યાિન દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩૧.૧૪॥
૩૧.૧૫/૧દ્વાદશવૈ થ વને તાિન વક્ષ્યા યશષેતઃ ।
૩૧.૧૫/૨આિદત્યઃ સિવતા સયૂા મિહરાેઽકર્ ઃ પ્રભાકરઃ॥ ૩૧.૧૫॥
૩૧.૧૬/૧માતર્ ડાે ભાસ્કરાે ભાનુ શ્ચત્રભાનુિદવાકરઃ ।
૩૧.૧૬/૨રિવદ્વાર્દશ ભ તષેાં જ્ઞેયઃ સામા યનામ ભઃ॥ ૩૧.૧૬॥
૩૧.૧૭/૧િવ ધાર્તા ભગઃ પષૂા મત્રે દ્રાૈ વ ણાેઽયર્મા ।
૩૧.૧૭/૨િવવ વાન્ અંશમુાં વષ્ટા પજર્ યાે દ્વાદશઃ તઃ॥ ૩૧.૧૭॥
૩૧.૧૮/૧ઇત્યેતે દ્વાદશાિદત્યાઃ થ વને વ્યવ સ્થતાઃ ।
૩૧.૧૮/૨ઉ ત્તષ્ઠ ત સદા હ્યેતે માસદૈ્વાર્દશ ભઃ ક્રમાત્॥ ૩૧.૧૮॥
૩૧.૧૯/૧િવ તપ ત ચતૈ્રે તુ વૈશાખે ચાયર્મા તથા ।
૩૧.૧૯/૨િવવ વાઞ્ જ્યેષ્ઠમાસે તુ આષાઢે ચાંશમુાન્ તઃ॥ ૩૧.૧૯॥
૩૧.૨૦/૧પજર્ યઃ શ્રાવણે મા સ વ ણઃ પ્રાૈષ્ઠસજં્ઞકે ।
૩૧.૨૦/૨ઇ દ્ર આશ્વયજેુ મા સ ધાતા તપ ત કા ત્તકે॥ ૩૧.૨૦॥
૩૧.૨૧/૧માગર્શીષ તથા મત્રઃ પાષૈે પષૂા િદવાકરઃ ।
૩૧.૨૧/૨માઘે ભગ તુ િવજ્ઞેય વષ્ટા તપ ત ફા ગનુે॥ ૩૧.૨૧॥
૩૧.૨૨/૧શતૈદ્વાર્દશ ભિવ ણૂ ર મ ભદ યતે સદા ।
૩૧.૨૨/૨દ યતે ગાેસહસ્રેણ શતૈશ્ચ િત્ર ભરયર્મા॥ ૩૧.૨૨॥
૩૧.૨૩/૧ દ્વઃસપ્તકૈિવવ વાં તુ અંશમુાન્ પ ચ ભ સ્ત્ર ભઃ ।
૩૧.૨૩/૨િવવ વાન્ ઇવ પજર્ યાે વ ણશ્ચાયર્મા તથા॥ ૩૧.૨૩॥
૩૧.૨૪/૧ મત્રવદ્ ભગવાં વષ્ટા સહસ્રેણ શતને ચ ।
૩૧.૨૪/૨ઇ દ્ર તુ દ્વગુણૈઃ ષડ્ ભધાર્તૈકાદશ ભઃ શતૈઃ॥ ૩૧.૨૪॥
૩૧.૨૫/૧સહસ્રેણ તુ મત્રાે વૈ પષૂા તુ નવ ભઃ શતૈઃ ।
૩૧.૨૫/૨ઉત્તરાપેક્રમેઽકર્સ્ય વધર્ તે ર મય તથા॥ ૩૧.૨૫॥
૩૧.૨૬/૧દ ક્ષણાપેક્રમે ભૂયાે હ્રસ તે સયૂર્ર મયઃ ।
૩૧.૨૬/૨અેવં ર મસહસ્રં તુ સયૂર્લાેકાદ્ અનુગ્રહમ્॥ ૩૧.૨૬॥
૩૧.૨૭/૧અેવં ના ાં ચતુિવશદ્ અેક અેષાં પ્રક તતઃ ।
૩૧.૨૭/૨િવ તરેણ સહસ્રં તુ પનુર યત્ પ્રક તતમ્॥ ૩૧.૨૭॥
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૩૧.૨૮/૧મનુય ઊચુઃ । યે તન્નામસહસ્રેણ તવુ ત્યક પ્ર પતે ।
૩૧.૨૮/૨તષેાં ભવ ત િક પુ યં ગ તશ્ચ પરમેશ્વર॥ ૩૧.૨૮॥
૩૧.૨૯/૧બ્રહ્માવેાચ । શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ સારભૂતં સનાતનમ્ ।
૩૧.૨૯/૨અલં નામસહસ્રેણ પઠન્ન્ અેવં તવં શભુમ્॥ ૩૧.૨૯॥
૩૧.૩૦/૧યાિન નામાિન ગુહ્યાિન પિવત્રા ણ શભુાિન ચ ।
૩૧.૩૦/૨તાિન વઃ ક તર્િય યા મ શ ◌ૃ વં ભાસ્કરસ્ય વૈ॥ ૩૧.૩૦॥
૩૧.૩૧/૧િવકતર્નાે િવવ વાંશ્ચ માતર્ ડાે ભાસ્કરાે રિવઃ ।
૩૧.૩૧/૨લાેકપ્રકાશકઃ શ્રીમાં લાેકચ મર્હેશ્વરઃ॥ ૩૧.૩૧॥
૩૧.૩૨/૧લાેકસાક્ષી િત્રલાેકેશઃ કતાર્ હતાર્ ત મસ્રહા ।
૩૧.૩૨/૨તપન તાપનશ્ચવૈ શુ ચઃ સપ્તાશ્વવાહનઃ॥ ૩૧.૩૨॥
૩૧.૩૩/૧ગભ તહ તાે બ્રહ્મા ચ સવર્દેવનમસૃ્કતઃ ।
૩૧.૩૩/૨અેકિવશ ત ઇત્યેષ તવ ઇષ્ટઃ સદા રવેઃ॥ ૩૧.૩૩॥
૩૧.૩૪/૧શર રારાેગ્યદશ્ચવૈ ધન દ્ધયશસ્કરઃ ।
૩૧.૩૪/૨ તવરાજ ઇ ત ખ્યાત સ્ત્રષુ લાેકેષુ િવશ્રુતઃ॥ ૩૧.૩૪॥
૩૧.૩૫/૧ય અેતને દ્વજશ્રેષ્ઠા દ્વસં યેઽ તમનાેદયે ।
૩૧.૩૫/૨ તાૈ ત સયૂ શુ ચભૂર્ વા સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૩૧.૩૫॥
૩૧.૩૬/૧માનસં વા ચકં વાિપ દેહજં કમર્જં તથા ।
૩૧.૩૬/૨અેકજ યને તત્ સવ ન યત્યકર્સ્ય સિંનધાૈ॥ ૩૧.૩૬॥
૩૧.૩૭/૧અેકજ યશ્ચ હાેમશ્ચ સં યાપેાસનમવે ચ ।
૩૧.૩૭/૨ધપૂમ ત્રાઘ્યર્મ ત્રશ્ચ બ લમ ત્ર તથવૈ ચ॥ ૩૧.૩૭॥
૩૧.૩૮/૧અન્નપ્રદાને દાને ચ પ્ર ણપાતે પ્રદ ક્ષણે ।
૩૧.૩૮/૨પૂ જતાેઽયં મહામ ત્રઃ સવર્પાપહરઃ શભુઃ॥ ૩૧.૩૮॥
૩૧.૩૯/૧ત માદ્ યૂયં પ્રયત્નને તવનેાનને વૈ દ્વ ઃ ।
૩૧.૩૯/૨ તવુી વં વરદં દેવં સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૩૧.૩૯॥
૩૨.૧/૧મનુય ઊચુઃ । િનગુર્ણઃ શાશ્વતાે દેવ વયા પ્રાેક્તાે િદવાકરઃ ।
૩૨.૧/૨પનુદ્વાર્દશધા તઃ શ્રુતાેઽ મા ભ વયાેિદતઃ॥ ૩૨.૧॥
૩૨.૨/૧સ કથં તજેસાે ર મઃ સ્ત્રયા ગભ મહાદ્યુ તઃ ।
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૩૨.૨/૨સ ભૂતાે ભાસ્કરાે ત તત્ર નઃ સશંયાે મહાન્॥ ૩૨.૨॥
૩૨.૩/૧બ્રહ્માવેાચ । દક્ષસ્ય િહ સતુાઃ શ્રેષ્ઠા બભવૂુઃ ષ ષ્ટઃ શાેભનાઃ ।
૩૨.૩/૨અિદ તિદ તદર્નુશ્ચવૈ િવનતાદ્યા તથવૈ ચ॥ ૩૨.૩॥
૩૨.૪/૧દક્ષ તાઃ પ્રદદાૈ ક યાઃ ક યપાય ત્રયાેદશ ।
૩૨.૪/૨અિદ તજર્નયામાસ દેવાં સ્ત્રભવુનેશ્વરાન્॥ ૩૨.૪॥
૩૨.૫/૧દૈત્યાન્ િદ તદર્નુશ્ચાેગ્રાન્ દાનવાન્ બલદિપતાન્ ।
૩૨.૫/૨િવનતાદ્યા તથા ચા યાઃ સષુવુુઃ સ્થાનજુઙ્ગમાન્॥ ૩૨.૫॥
૩૨.૬/૧તસ્યાથ પતુ્રદાૈિહત્રૈઃ પાતૈ્રદાૈિહત્રકાિદ ભઃ ।
૩૨.૬/૨વ્યાપ્તમેત જગત્ સવ તષેાં તાસાં ચ વૈ મનુે॥ ૩૨.૬॥
૩૨.૭/૧તષેાં ક યપપુત્રાણાં પ્રધાના દેવતાગણાઃ ।
૩૨.૭/૨સા વકા રાજસાશ્ચા યે તામસાશ્ચ ગણાઃ તાઃ॥ ૩૨.૭॥
૩૨.૮/૧દેવાન્ યજ્ઞભજુશ્ચકે્ર તથા િત્રભવુનેશ્વરાન્ ।
૩૨.૮/૨સ્રષ્ટા બ્રહ્મિવદાં શ્રેષ્ઠઃ પરમેષ્ઠ પ્ર પ તઃ॥ ૩૨.૮॥
૩૨.૯/૧તાન્ અબાધ ત સિહતાઃ સાપ યાદ્ દૈત્યદાનવાઃ ।
૩૨.૯/૨તતાે િનરાકૃતાન્ પતુ્રાન્ દૈતેયૈદાર્નવૈ તથા॥ ૩૨.૯॥
૩૨.૧૦/૧હતં િત્રભવુનં દૃ ટ્વા અિદ તમુર્િનસત્તમાઃ ।
૩૨.૧૦/૨આ ચ્છનદ્ યજ્ઞભાગાંશ્ચ ધા સ પીિડતાન્ શમ્॥ ૩૨.૧૦॥
૩૨.૧૧/૧આરાધનાય સિવતુઃ પરં યત્નં પ્રચક્રમે ।
૩૨.૧૧/૨અેકાગ્રા િનયતાહારા પરં િનયમમા સ્થતા ।
૩૨.૧૧/૩તુષ્ટાવ તજેસાં રા શ ગગનસં્થ િદવાકરમ્॥ ૩૨.૧૧॥
૩૨.૧૨/૧અિદ ત વાચ । નમ તુ યં પરં સૂ મં સપુુ યં બભ્રતેઽતુલમ્ ।
૩૨.૧૨/૨ધામ ધામવતામીશં ધામાધારં ચ શાશ્વતમ્॥ ૩૨.૧૨॥
૩૨.૧૩/૧જગતામપુકારાય વામહં તાૈ મ ગાપેતે ।
૩૨.૧૩/૨આદદાનસ્ય યદ્ પં તીવં્ર ત મૈ નમા યહમ્॥ ૩૨.૧૩॥
૩૨.૧૪/૧ગ્રહીતુમષ્ટમાસને કાલનેા બુમયં રસમ્ ।
૩૨.૧૪/૨ બભ્રત તવ યદ્ પમ તતીવં્ર નતા મ તત્॥ ૩૨.૧૪॥
૩૨.૧૫/૧સમેતમ ગ્ સાેમા યાં નમ ત મૈ ગુણાત્મને ।
૩૨.૧૫/૨યદ્ પમ્ ઋગ્યજુઃસા ામૈક્યને તપતે તવ॥ ૩૨.૧૫॥
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૩૨.૧૬/૧િવશ્વમેતત્ ત્રયીસજં્ઞં નમ ત મૈ િવભાવસાે ।
૩૨.૧૬/૨યત્ તુ ત માત્ પરં પમાે મત્યુ વા ભસિંહતમ્ ।
૩૨.૧૬/૩અસ્થૂલં સ્થૂલમમલં નમ ત મૈ સનાતન॥ ૩૨.૧૬॥
૩૨.૧૭/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં સા િનયતા દેવી ચકે્ર તાતે્રમહિનશમ્ ।
૩૨.૧૭/૨િનરાહારા િવવ વ તમાિરરાધિયષુ દ્વ ઃ॥ ૩૨.૧૭॥
૩૨.૧૮/૧તતઃ કાલને મહતા ભગવાં તપનાે દ્વ ઃ ।
૩૨.૧૮/૨પ્રત્યક્ષતામગાત્ તસ્યા દાક્ષાય યા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩૨.૧૮॥
૩૨.૧૯/૧સા દદશર્ મહાકૂટં તજેસાેઽ બરસં તમ્ ।
૩૨.૧૯/૨ભૂમાૈ ચ સં સ્થતં ભા વજ્+ । વાલા ભર તદુદૃર્શમ્ ।
૩૨.૧૯/૩તં દૃ ટ્વા ચ તતાે દેવી સા વસં પરમં ગતા॥ ૩૨.૧૯॥
૩૨.૨૧/૧અિદ ત વાચ । જગદાદ્ય પ્રસીદે ત ન વાં પ યા મ ગાપેતે ।
૩૨.૨૧/૨પ્રસાદં કુ પ યેયં યદ્ પં તે િદવાકર ।
૩૨.૨૧/૩ભક્તાનુક પક િવભાે વદ્ભક્તાન્ પાિહ મે સતુાન્॥ ૩૨.૨૧॥
૩૨.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ સ તજેસ ત માદ્ આિવભૂર્તાે િવભાવસઃુ ।
૩૨.૨૨/૨અદૃ યત તદાિદત્ય તપ્તતામ્રાપેમઃ પ્રભુઃ॥ ૩૨.૨૨॥
૩૨.૨૩/૧તત તાં પ્રણતાં દેવી ં તસ્યાસદંશર્ને દ્વ ઃ ।
૩૨.૨૩/૨પ્રાહ ભા વાન્ વૈકં વરં મત્તાે ય મચ્છ સ॥ ૩૨.૨૩॥
૩૨.૨૪/૧પ્રણતા શરસા સા તુ નપુીિડતમેિદની ।
૩૨.૨૪/૨પ્રત્યુવાચ િવવ વ તં વરદં સમપુ સ્થતમ્॥ ૩૨.૨૪॥
૩૨.૨૫/૧અિદ ત વાચ । દેવ પ્રસીદ પતુ્રાણાં હૃતં િત્રભવુનં મમ ।
૩૨.૨૫/૨યજ્ઞભાગાશ્ચ દૈતેયૈદાર્નવૈશ્ચ બલાિધકૈઃ॥ ૩૨.૨૫॥
૩૨.૨૬/૧તિન્ન મતં્ત પ્રસાદં વં કુ વ મમ ગાપેતે ।
૩૨.૨૬/૨અંશને તષેાં ભ્રા વં ગ વા તાન્ નાશયે િરપનૂ્॥ ૩૨.૨૬॥
૩૨.૨૭/૧યથા મે તનયા ભૂયાે યજ્ઞભાગભજુઃ પ્રભાે ।
૩૨.૨૭/૨ભવેયુરિધપાશ્ચવૈ ત્રૈલાેક્યસ્ય િદવાકર॥ ૩૨.૨૭॥
૩૨.૨૮/૧તથાનુક પં પતુ્રાણાં સપુ્રસન્નાે રવે મમ ।
૩૨.૨૮/૨કુ પ્રસન્ના તહર કાય કતાર્ ઉચ્યતે॥ ૩૨.૨૮॥
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૩૨.૨૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તત તામાહ ભગવાન્ ભાસ્કરાે વાિરતસ્કરઃ ।
૩૨.૨૯/૨પ્રણતામિદ ત િવપ્રાઃ પ્રસાદસમુખુાે િવભુઃ॥ ૩૨.૨૯॥
૩૨.૩૦/૧સયૂર્ ઉવાચ । સહસ્રાંશને તે ગભર્ઃ સ ભૂયાહમશષેતઃ ।
૩૨.૩૦/૨ વ પુત્રશત્રનૂ્ દક્ષાેઽહં નાશયા યાશુ િન ર્તઃ॥ ૩૨.૩૦॥
૩૨.૩૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુ વા ભગવાન્ ભા વાન્ અ તધાર્નમપુાગતઃ ।
૩૨.૩૧/૨િન ત્તા સાિપ તપસઃ સ પ્રાપ્તા ખલવા છતા॥ ૩૨.૩૧॥
૩૨.૩૨/૧તતાે ર મસહસ્રાત્ તુ સષુુ ાખ્યાે રવેઃ કરઃ ।
૩૨.૩૨/૨તતઃ સવં સરસ્યા તે ત કામપૂરણાય સઃ॥ ૩૨.૩૨॥
૩૨.૩૩/૧િનવાસં સિવતા ચકે્ર દેવમાતુ તદાેદરે ।
૩૨.૩૩/૨કૃચ્છ્ર ચા દ્રાયણાદ શં્ચ સા ચકે્ર સસુમાિહતા॥ ૩૨.૩૩॥
૩૨.૩૪/૧શુ ચના ધારયા યનેં િદવં્ય ગભર્ મ ત દ્વ ઃ ।
૩૨.૩૪/૨તત તાં ક યપઃ પ્રાહ િક ચ કાપે લુતાક્ષરમ્॥ ૩૨.૩૪॥
૩૨.૩૫/૧ક યપ ઉવાચ । િક મારય સ ગભાર્ ડ મ ત િનત્યાપેવા સની ।
૩૨.૩૫/૨બ્રહ્માવેાચ । સા ચ તં પ્રાહ ગભાર્ ડમેતત્ પ યે ત કાપેના ।
૩૨.૩૫/૩ન માિરતં િવપક્ષાણાં ત્યુરેવ ભિવ ય ત॥ ૩૨.૩૫॥
૩૨.૩૬/૧ઇત્યુ વા તં તદા ગભર્મુ સસજર્ સરુાર ણઃ ।
૩૨.૩૬/૨ વલ્યમાનં તે ે ભઃ પત્યુવર્ચનકાેિપતા॥ ૩૨.૩૬॥
૩૨.૩૭/૧તં દૃ ટ્વા ક યપાે ગભર્મુદ્યદ્ભાસ્કરવચર્સમ્ ।
૩૨.૩૭/૨તુષ્ટાવ પ્રણતાે ભૂ વા વા ગ્ભરાદ્યા ભરાદરાત્॥ ૩૨.૩૭॥
૩૨.૩૮/૧સં તૂયમાનઃ સ તદા ગભાર્ ડાત્ પ્રકટાેઽભવત્ ।
૩૨.૩૮/૨પદ્મપ ત્રસવણાર્ભ તજેસા વ્યાપ્તિદઙ્મખુઃ॥ ૩૨.૩૮॥
૩૨.૩૯/૧અથા તિરક્ષાદ્ આભા ય ક યપં મુિનસત્તમમ્ ।
૩૨.૩૯/૨સતાેયમેઘગ ભીરા વાગ્ ઉવાચાશર િરણી॥ ૩૨.૩૯॥
૩૨.૪૦/૧વાગ્ ઉવાચ । માિરતંતપેતઃ પ્રાેક્તમેતદ્ અ ડં વયાિદતેઃ ।
૩૨.૪૦/૨ત માન્ મનુે સતુ તેઽયં માતર્ ડાખ્યાે ભિવ ય ત॥ ૩૨.૪૦॥
૩૨.૪૧/૧હિન યત્યસરુાંશ્ચાયં યજ્ઞભાગહરાન્ અર ન્ ।
૩૨.૪૧/૨દેવા િનશ યે ત વચાે ગગનાત્ સમપુાગતમ્॥ ૩૨.૪૧॥
૩૨.૪૨/૧પ્રહષર્મતુલં યાતા દાનવાશ્ચ હતાજૈસઃ ।
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૩૨.૪૨/૨તતાે યુદ્ધાય દૈતેયાન્ આજુહાવ શતક્રતુઃ॥ ૩૨.૪૨॥
૩૨.૪૩/૧સહ દેવૈમુર્દા યુક્તાે દાનવાશ્ચ તમ યયુઃ ।
૩૨.૪૩/૨તષેાં યુદ્ધમભૂદ્ ઘાેરં દેવાનામસરૈુઃ સહ॥ ૩૨.૪૩॥
૩૨.૪૪/૧શસ્ત્રાસ્ત્ર ષ્ટસદં પ્ત+ ।સમ તભવુના તરમ્ ।
૩૨.૪૪/૨ત મન્ યુદ્ધે ભગવતા માતર્ ડને િનર ક્ષતાઃ॥ ૩૨.૪૪॥
૩૨.૪૫/૧તજેસા દહ્યમાના તે ભ મીભૂતા મહાસરુાઃ ।
૩૨.૪૫/૨તતઃ પ્રહષર્મતુલં પ્રાપ્તાઃ સવ િદવાૈકસઃ॥ ૩૨.૪૫॥
૩૨.૪૬/૧તુષુ્ટવુ તજેસાં યાેિન માતર્ ડમિદ ત તથા ।
૩૨.૪૬/૨ વાિધકારાં તતઃ પ્રાપ્તા યજ્ઞભાગાંશ્ચ પવૂર્વત્॥ ૩૨.૪૬॥
૩૨.૪૭/૧ભગવાન્ અિપ માતર્ ડઃ વાિધકારમથાકરાેત્ ।
૩૨.૪૭/૨કદ બપુ પવદ્ ભા વાન્ અધશ્ચાે વ ચ ર મ ભઃ ।
૩૨.૪૭/૩ તાેઽ ગ્ િપ ડસદશૃાે દધ્રે ના તસુ્ફટં વપુઃ॥ ૩૨.૪૭॥
૩૨.૪૮/૧મનુય ઊચુઃ । કથં કા તતરં પશ્ચાદ્ પં સલં ધવાન્ રિવઃ ।
૩૨.૪૮/૨કદ બગાેલકાકારં તન્ મે બ્રૂિહ જગ પતે॥ ૩૨.૪૮॥
૩૨.૪૯/૧બ્રહ્માવેાચ । વષ્ટા ત મૈ દદાૈ ક યાં સજં્ઞાં નામ િવવ વતે ।
૩૨.૪૯/૨પ્રસાદ્ય પ્રણતાે ભૂ વા િવશ્વકમાર્ પ્ર પ તઃ॥ ૩૨.૪૯॥
૩૨.૫૦/૧ત્રી યપત્યા યસાૈ તસ્યાં જનયામાસ ગાપે તઃ ।
૩૨.૫૦/૨દ્વાૈ પતુ્રાૈ સમુહાભાગાૈ ક યાં ચ યમનુાં તથા॥ ૩૨.૫૦॥
૩૨.૫૧/૧યત્ તે ેઽ યિધકં તસ્ય માતર્ ડસ્ય િવવ વતઃ ।
૩૨.૫૧/૨તનેા તતાપયામાસ ત્રી ં લાેકાન્ સચરાચરાન્॥ ૩૨.૫૧॥
૩૨.૫૨/૧તદ્ પં ગાેલકાકારં દૃ ટ્વા સજં્ઞા િવવ વતઃ ।
૩૨.૫૨/૨અસહ તી મહત્ તજેઃ વાં છાયાં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૩૨.૫૨॥
૩૨.૫૩/૧સજં્ઞાવેાચ । અહં યાસ્યા મ ભદં્ર તે વમવે ભવનં િપતુઃ ।
૩૨.૫૩/૨િનિવકારં વયાત્રવૈ સ્થેયં મચ્છાસનાચ્છુભે॥ ૩૨.૫૩॥
૩૨.૫૪/૧ઇમાૈ ચ બાલકાૈ મહં્ય ક યા ચ વરવ ણની ।
૩૨.૫૪/૨સ ભાવ્યા નવૈ ચાખ્યયે મદં ભગવતે વયા॥ ૩૨.૫૪॥
૩૨.૫૫/૧છાયાવેાચ । આ કચગ્રહણાદ્ દેિવ આ શાપાન્ નવૈ કિહ ચત્ ।
૩૨.૫૫/૨આખ્યાસ્યા મ મતં તુ યં ગ યતાં યત્ર વા છતમ્॥ ૩૨.૫૫॥

brahmapur.pdf 161



બ્રહ્મપુરાણ

૩૨.૫૬/૧ઇત્યુક્તા વ્રીિડતા સજં્ઞા જગામ િપ મ દરમ્ ।
૩૨.૫૬/૨વ સરાણાં સહસ્રં તુ વસમાના િપતુગ્ ર્હે॥ ૩૨.૫૬॥
૩૨.૫૭/૧ભતુર્ઃ સમીપં યાહી ત િપત્રાેક્તા સા પનુઃ પનુઃ ।
૩૨.૫૭/૨આગચ્છદ્ વડવા ભૂ વા કુ ન્ અથાેત્તરાં તતઃ॥ ૩૨.૫૭॥
૩૨.૫૮/૧તત્ર તપેે તપઃ સા વી િનરાહારા દ્વ ેત્તમાઃ ।
૩૨.૫૮/૨િપતુઃ સમીપં યાતાયાં સજં્ઞાયાં વાક્યત પરા॥ ૩૨.૫૮॥
૩૨.૫૯/૧તદૂ્રપધાિરણી છાયા ભાસ્કરં સમપુ સ્થતા ।
૩૨.૫૯/૨તસ્યાં ચ ભગવાન્ સયૂર્ઃ સજં્ઞેય મ ત ચ તયન્॥ ૩૨.૫૯॥
૩૨.૬૦/૧તથવૈ જનયામાસ દ્વાૈ પતુ્રાૈ ક યકાં તથા ।
૩૨.૬૦/૨સજં્ઞા તુ પા થવી તષેામાત્મ નાં તથાકરાેત્॥ ૩૨.૬૦॥
૩૨.૬૧/૧ નેહં ન પવૂર્ તાનાં તથા કૃતવતી તુ સા ।
૩૨.૬૧/૨મનુ તત્ ક્ષા તવાં તસ્યા યમ તસ્યા ન ચક્ષમે॥ ૩૨.૬૧॥
૩૨.૬૨/૧બહુધા પીડ્યમાન તુ િપતુઃ પત્યા સદુુઃ ખતઃ ।
૩૨.૬૨/૨સ વૈ કાપેાચ્ચ બાલ્યાચ્ચ ભાિવનાેઽથર્સ્ય વૈ બલાત્ ।
૩૨.૬૨/૩પદા સતંજર્યામાસ ન તુ દેહે યપાતયત્॥ ૩૨.૬૨॥
૩૨.૬૩/૧છાયાવેાચ । પદા તજર્યસે ય માત્ િપતુભાર્યા ગર યસીમ્ ।
૩૨.૬૩/૨ત માત્ તવષૈ ચરણઃ પ ત ય ત ન સશંયઃ॥ ૩૨.૬૩॥
૩૨.૬૪/૧બ્રહ્માવેાચ । યમ તુ તને શાપને શં પીિડતમાનસઃ ।
૩૨.૬૪/૨મનનુા સહ ધમાર્ત્મા િપત્રે સવ યવેદયત્॥ ૩૨.૬૪॥
૩૨.૬૫/૧યમ ઉવાચ । નેહેન તુલ્યમ માસુ માતા દેવ ન વતર્તે ।
૩૨.૬૫/૨િવ જ્યજ્યાયસં ભ યા કનીયાંસં બુભષૂ ત॥ ૩૨.૬૫॥
૩૨.૬૬/૧તસ્યાં મયાેદ્યતઃ પાદાે ન તુ દેહે િનપા તતઃ ।
૩૨.૬૬/૨બાલ્યાદ્ વા યિદ વા માેહાત્ તદ્ ભવાન્ ક્ષ તુમહર્ સ॥ ૩૨.૬૬॥
૩૨.૬૭/૧શપ્તાેઽહં તાત કાપેને જન યા તનયાે યતઃ ।
૩૨.૬૭/૨તતાે મ યે ન જનની મમાં વૈ તપતાં વર॥ ૩૨.૬૭॥
૩૨.૬૮/૧તવ પ્રસાદાચ્ચરણાે ભગવન્ ન પતેદ્ યથા ।
૩૨.૬૮/૨મા શાપાદ્ અયં મેઽદ્ય તથા ચ તય ગાપેતે॥ ૩૨.૬૮॥
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૩૨.૬૯/૧રિવ વાચ । અસશંયં મહત્ પતુ્ર ભિવ યત્યત્ર કારણમ્ ।
૩૨.૬૯/૨યને વામાિવશત્ ક્રાેધાે ધમર્જં્ઞ ધમર્શી લનમ્॥ ૩૨.૬૯॥
૩૨.૭૦/૧સવષામવે શાપાનાં પ્ર તઘાતાે િહ િવદ્યતે ।
૩૨.૭૦/૨ન તુ માત્રા ભશપ્તાનાં ક્વ ચચ્છાપિનવતર્નમ્॥ ૩૨.૭૦॥
૩૨.૭૧/૧ન શક્યમેતન્ મ યા તુ કતુ માતવુર્ચ તવ ।
૩૨.૭૧/૨િક ચત્ તેઽહં િવધાસ્યા મ પતુ્ર નેહાદ્ અનુગ્રહમ્॥ ૩૨.૭૧॥
૩૨.૭૨/૧કૃમયાે માંસમાદાય પ્રયાસ્ય ત મહીતલમ્ ।
૩૨.૭૨/૨કૃતં તસ્યા વચઃ સતં્ય વં ચ ત્રાતાે ભિવ ય સ॥ ૩૨.૭૨॥
૩૨.૭૩/૧બ્રહ્માવેાચ । આિદત્ય વબ્રવીચ્છાયાં િકમથ તનયષેુ વૈ ।
૩૨.૭૩/૨તુલ્યે વ યિધકઃ નેહ અેકં પ્ર ત કૃત વયા॥ ૩૨.૭૩॥
૩૨.૭૪/૧નનંૂ નષૈાં વં જનની સજં્ઞા કાિપ વમાગતા ।
૩૨.૭૪/૨િનગુર્ણે વ યપત્યેષુ માતા શાપં ન દાસ્ય ત॥ ૩૨.૭૪॥
૩૨.૭૫/૧સા ત પિરહર તી ચ શાપાદ્ ભીતા તદા રવેઃ ।
૩૨.૭૫/૨કથયામાસ ત્તા તં સ શ્રુ વા શ્વશરંુ યયાૈ॥ ૩૨.૭૫॥
૩૨.૭૬/૧સ ચાિપ તં યથા યાયમચર્િય વા તદા રિવમ્ ।
૩૨.૭૬/૨િનદર્ગ્ધુકામં રાષેેણ સા વયાન તમબ્રવીત્॥ ૩૨.૭૬॥
૩૨.૭૭/૧િવશ્વકમાવાચ । તવા તતજેસા વ્યાપ્ત મદં પં સદુુઃસહમ્ ।
૩૨.૭૭/૨અસહ તી તુ તત્ સજં્ઞા વને ચર ત વૈ તપઃ॥ ૩૨.૭૭॥
૩૨.૭૮/૧દ્રક્ષ્યતે તાં ભવાન્ અદ્ય વાં ભાયા શભુચાિરણીમ્ ।
૩૨.૭૮/૨ પાથ ભવતાેઽર યે ચર તી ં સમુહત્ તપઃ॥ ૩૨.૭૮॥
૩૨.૭૯/૧શ્રુતં મે બ્રહ્મણાે વાક્યં તવ તે વેરાેધને ।
૩૨.૭૯/૨ પં િનવર્તર્યા યદ્ય તવ કા તં િદવ પતે॥ ૩૨.૭૯॥
૩૨.૮૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તત તથે ત તં પ્રાહ વષ્ટારં ભગવાન્ રિવઃ ।
૩૨.૮૦/૨તતાે િવવ વતાે પં પ્રાગ્ આસીત્ પિરમ ડલમ્॥ ૩૨.૮૦॥
૩૨.૮૧/૧િવશ્વકમાર્ વનુજ્ઞાતઃ શાકદ્વ પે િવવ વતા ।
૩૨.૮૧/૨ભ્ર મમારાે ય તત્તજેઃ+ ।શાતનાયાપેચક્રમે॥ ૩૨.૮૧॥
૩૨.૮૨/૧ભ્રમતાશષેજગતાં ના ભભૂતને ભા વતા ।
૩૨.૮૨/૨સમુદ્રાિદ્રવનાપેેતા વા રાેહ મહી નભઃ॥ ૩૨.૮૨॥
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૩૨.૮૩/૧ગગનં ચા ખલં િવપ્રાઃ સચ દ્રગ્રહતારકમ્ ।
૩૨.૮૩/૨અધાેગતં મહાભાગા બભવૂા ક્ષપ્તમાકુલમ્॥ ૩૨.૮૩॥
૩૨.૮૪/૧િવ ક્ષપ્તસ લલાઃ સવ બભવૂુશ્ચ તથાણર્વાઃ ।
૩૨.૮૪/૨વ્ય ભદ્ય ત મહાશલૈાઃ શીણર્સાનુિનબ ધનાઃ॥ ૩૨.૮૪॥
૩૨.૮૫/૧ધ્રવુાધારા યશષેા ણ િધ યાિન મુિનસત્તમાઃ ।
૩૨.૮૫/૨ત્રુટ દ્ર મિનબ ધીિન બ ધનાિન અધાે યયુઃ॥ ૩૨.૮૫॥
૩૨.૮૬/૧વેગભ્રમણસ પાત+ ।વાયુ ક્ષપ્તાઃ સહસ્રશઃ ।
૩૨.૮૬/૨વ્યશીયર્ ત મહામેઘા ઘાેરારાવિવરાિવણઃ॥ ૩૨.૮૬॥
૩૨.૮૭/૧ભા વદ્ભ્રમણિવભ્રા ત+ ।ભૂ યાકાશરસાતલમ્ ।
૩૨.૮૭/૨જગદ્ આકુલમત્યથ તદાસીન્ મુિનસત્તમાઃ॥ ૩૨.૮૭॥
૩૨.૮૮/૧ત્રૈલાેક્યમાકુલં વીક્ષ્ય ભ્રમમાણં સરુષર્યઃ ।
૩૨.૮૮/૨દેવાશ્ચ બ્રહ્મણા સાધ ભા વ તમ ભતુષુ્ટવુઃ॥ ૩૨.૮૮॥
૩૨.૮૯/૧આિદદેવાેઽ સ દેવાનાં ત વં ભૂતયે ભવુઃ ।
૩૨.૮૯/૨સગર્ સ્થત્ય તકાલષેુ િત્રધા ભેદેન તષ્ઠ સ॥ ૩૨.૮૯॥
૩૨.૯૦/૧ વ ત તેઽ તુ જગન્નાથ ઘમર્વષર્િદવાકર ।
૩૨.૯૦/૨ઇ દ્રાદય તદા દેવા લખ્યમાનમથા તવુન્॥ ૩૨.૯૦॥
૩૨.૯૧/૧જય દેવ જગ વા મઞ્ જયાશષેજગ પતે ।
૩૨.૯૧/૨ઋષયશ્ચ તતઃ સપ્ત વ સષ્ઠાિત્રપુરાેગમાઃ॥ ૩૨.૯૧॥
૩૨.૯૨/૧તુષુ્ટવુિવિવધૈઃ તાતે્રૈઃ વ ત વ તી તવાિદનઃ ।
૩૨.૯૨/૨વેદાે ક્ત ભરથા યા ભવાર્લ ખલ્યાશ્ચ તુષુ્ટવુઃ॥ ૩૨.૯૨॥
૩૨.૯૩/૧અ ગ્ રાદ્યાશ્ચ ભા વ તં લખ્યમાનં મુદા યુતાઃ ।
૩૨.૯૩/૨ વં નાથ માે ક્ષણાં માેક્ષાે યેય વં યાિનનાં પરઃ॥ ૩૨.૯૩॥
૩૨.૯૪/૧ વં ગ તઃ સવર્ભૂતાનાં કમર્કા ડિવવ તનામ્ ।
૩૨.૯૪/૨સ પજૂ્ય વં તુ દેવેશ શં નાેઽ તુ જગતાં પતે॥ ૩૨.૯૪॥
૩૨.૯૫/૧શં નાેઽ તુ દ્વપદે િનતં્ય શં નશ્ચા તુ ચતુ પદે ।
૩૨.૯૫/૨તતાે િવદ્યાધરગણા યક્ષરાક્ષસપન્નગાઃ॥ ૩૨.૯૫॥
૩૨.૯૬/૧કૃતા જ લપુટાઃ સવ શરાે ભઃ પ્રણતા રિવમ્ ।
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૩૨.૯૬/૨ઊચુ તે િવિવધા વાચાે મનઃશ્રાતે્રસખુાવહાઃ॥ ૩૨.૯૬॥
૩૨.૯૭/૧સહં્ય ભવતુ તજે તે ભૂતાનાં ભૂતભાવન ।
૩૨.૯૭/૨તતાે હાહાહૂહૂશ્ચવૈ નારદ તુ બુ તથા॥ ૩૨.૯૭॥
૩૨.૯૮/૧ઉપગાિયતુમાર ધા ગા ધવર્કુશલા રિવમ્ ।
૩૨.૯૮/૨ષડ્જમ યમગા ધાર+ ।ગાનત્રયિવશારદાઃ॥ ૩૨.૯૮॥
૩૨.૯૯/૧મૂછર્ના ભશ્ચ તાલૈશ્ચ સ પ્રયાેગૈઃ સખુપ્રદમ્ ।
૩૨.૯૯/૨િવશ્વાચી ચ ઘ્ તાચી ચ ઉવર્ યથ તલાેત્તમાઃ॥ ૩૨.૯૯॥
૩૨.૧૦૦/૧મનેકા સહજ યા ચ ર ભા ચા સરસાં વરા ।
૩૨.૧૦૦/૨ન તજુર્ગતામીશે લખ્યમાને િવભાવસાૈ॥ ૩૨.૧૦૦॥
૩૨.૧૦૧/૧ભાવહાવિવલાસાદ્યાન્ કુવર્ત્યાેઽ ભનયાન્ બહૂન્ ।
૩૨.૧૦૧/૨પ્રાવાદ્ય ત તત તત્ર વીણા વે વાિદઝઝર્રાઃ॥ ૩૨.૧૦૧॥
૩૨.૧૦૨/૧પણવાઃ પુ કરાશ્ચવૈ દઙ્ગાઃ પટહાનકાઃ ।
૩૨.૧૦૨/૨દેવદુ દુભયઃ શઙ્ખાઃ શતશાેઽથ સહસ્રશઃ॥ ૩૨.૧૦૨॥
૩૨.૧૦૩/૧ગાયદ્ ભશ્ચવૈ ત્યદ્ ભગર્ ધવર સરાેગણૈઃ ।
૩૨.૧૦૩/૨તૂયર્વાિદત્રઘાષેૈશ્ચ સવ કાેલાહલીકૃતમ્॥ ૩૨.૧૦૩॥
૩૨.૧૦૪/૧તતઃ કૃતા જ લપુટા ભ ક્તનમ્રાત્મમૂતર્યઃ ।
૩૨.૧૦૪/૨ લખ્યમાનં સહસ્રાંશું પ્રણેમુઃ સવર્દેવતાઃ॥ ૩૨.૧૦૪॥
૩૨.૧૦૫/૧તતઃ કાેલાહલે ત મન્ સવર્દેવસમાગમે ।
૩૨.૧૦૫/૨તજેસઃ શાતનં ચકે્ર િવશ્વકમાર્ શનૈઃ શનૈઃ॥ ૩૨.૧૦૫॥
૩૨.૧૦૬/૧આ નુ લ ખતશ્ચાસાૈ િનપુણં િવશ્વકમર્ણા ।
૩૨.૧૦૬/૨ના યન દત્ તુ લખનં તત તનેાવતાિરતઃ॥ ૩૨.૧૦૬॥
૩૨.૧૦૭/૧ન તુ િનભર્ સતં પં તજેસાે હનનને તુ ।
૩૨.૧૦૭/૨કા તાત્ કા તતરં પમિધકં શશુભુે તતઃ॥ ૩૨.૧૦૭॥
૩૨.૧૦૮/૧ઇ ત િહમજલઘમર્કાલહેતાેર્।
૩૨.૧૦૮/૨હરકમલાસનિવ સં તુતસ્ય ।
૩૨.૧૦૮/૩તદુપિર લખનં િનશ ય ભાનાેર્।
૩૨.૧૦૮/૪વ્રજ ત િદવાકરલાેકમાયષુાેઽ તે॥ ૩૨.૧૦૮॥
૩૨.૧૦૯/૧અેવં જન્મ રવેઃ પવૂ બભવૂ મુિનસત્તમાઃ ।
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૩૨.૧૦૯/૨ પં ચ પરમં તસ્ય મયા સ પિરક તતમ્॥ ૩૨.૧૦૯॥
૩૩.૧/૧મનુય ઊચુઃ । ભૂયાેઽિપ કથયા માકં કથાં સયૂર્સમા શ્રતામ્ ।
૩૩.૧/૨ન પ્તમિધગચ્છામઃ શ ◌ૃ વ ત તાં કથાં શભુામ્॥ ૩૩.૧॥
૩૩.૨/૧યાેઽયં દ પ્તાે મહાતે વિહ્નરા શસમપ્રભઃ ।
૩૩.૨/૨અેતદ્ વેિદતુ મચ્છામઃ પ્રભાવાેઽસ્ય કુતઃ પ્રભાે॥ ૩૩.૨॥
૩૩.૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તમાેભૂતષેુ લાેકેષુ નષ્ટે સ્થાવરજઙ્ગમે ।
૩૩.૩/૨પ્રકૃતેગુર્ણહેતુ તુ પવૂ બુ દ્ધર યત॥ ૩૩.૩॥
૩૩.૪/૧અહંકાર તતાે તાે મહાભૂતપ્રવતર્કઃ ।
૩૩.૪/૨વા વ ગ્ રાપઃ ખં ભૂ મ તત વ ડમ યત॥ ૩૩.૪॥
૩૩.૫/૧ત મન્ન્ અ ડે વમે લાેકાઃ સપ્ત ચવૈ પ્ર ત ષ્ઠતાઃ ।
૩૩.૫/૨ થવી સપ્ત ભદ્વ પૈઃ સમુદ્રશૈ્ચવૈ સપ્ત ભઃ॥ ૩૩.૫॥
૩૩.૬/૧તત્રવૈાવ સ્થતાે હ્યાસીદ્ અહં િવ મર્હેશ્વરઃ ।
૩૩.૬/૨િવમૂઢા તામસાઃ સવ પ્ર યાય ત તમીશ્વરમ્॥ ૩૩.૬॥
૩૩.૭/૧તતાે વૈ સમુહાતે ઃ પ્રાદુભૂર્ત તમાનેુદઃ ।
૩૩.૭/૨ યાનયાેગેન ચા મા ભિવજ્ઞાતઃ સિવતા તદા॥ ૩૩.૭॥
૩૩.૮/૧જ્ઞા વા ચ પરમાત્માનં સવર્ અેવ થક્ થક્ ।
૩૩.૮/૨િદવ્યા ભઃ તુ ત ભદવઃ તુતાેઽ મા ભ તદેશ્વરઃ॥ ૩૩.૮॥
૩૩.૯/૧આિદદેવાેઽ સ દેવાનામૈશ્વયાર્ચ્ચ વમીશ્વરઃ ।
૩૩.૯/૨આિદકતાર્ સ ભૂતાનાં દેવદેવાે િદવાકરઃ॥ ૩૩.૯॥
૩૩.૧૦/૧ વનઃ સવર્ભૂતાનાં દેવગ ધવર્રક્ષસામ્ ।
૩૩.૧૦/૨મુિનિકનર સદ્ધાનાં તથવૈાેરગપ ક્ષણામ્॥ ૩૩.૧૦॥
૩૩.૧૧/૧ વં બ્રહ્મા વં મહાદેવ વં િવ વં પ્ર પ તઃ ।
૩૩.૧૧/૨વાયુિર દ્રશ્ચ સાેમશ્ચ િવવ વાન્ વ ણ તથા॥ ૩૩.૧૧॥
૩૩.૧૨/૧ વં કાલઃ ષ્ટકતાર્ ચ હતાર્ ભતાર્ તથા પ્રભુઃ ।
૩૩.૧૨/૨સિરતઃ સાગરાઃ શલૈા િવદ્યુિદ દ્રધનૂં ષ ચ॥ ૩૩.૧૨॥
૩૩.૧૩/૧પ્રલયઃ પ્રભવશ્ચવૈ વ્યક્તાવ્યક્તઃ સનાતનઃ ।
૩૩.૧૩/૨ઈશ્વરાત્ પરતાે િવદ્યા િવદ્યાયાઃ પરતઃ શવઃ॥ ૩૩.૧૩॥
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૩૩.૧૪/૧ શવાત્ પરતરાે દેવ વમવે પરમેશ્વરઃ ।
૩૩.૧૪/૨સવર્તઃપા ણપાદા તઃ સવર્તાે ક્ષ શરાેમખુઃ॥ ૩૩.૧૪॥
૩૩.૧૫/૧સહસ્રાંશઃુ સહસ્રાસ્યઃ સહસ્રચરણેક્ષણઃ ।
૩૩.૧૫/૨ભૂતાિદભૂર્ભુર્વઃ વશ્ચ મહઃ સતં્ય તપાે જનઃ॥ ૩૩.૧૫॥
૩૩.૧૬/૧પ્રદ પં્ત દ પનં િદવં્ય સવર્લાેકપ્રકાશકમ્ ।
૩૩.૧૬/૨દુિનર ક્ષં સરેુ દ્રાણાં યદ્ પં તસ્ય તે નમઃ॥ ૩૩.૧૬॥
૩૩.૧૭/૧સરુ સદ્ધગણજુૈર્ષં્ટ ગ્વિત્રપુલહાિદ ભઃ ।
૩૩.૧૭/૨ તુતં પરમમવ્યકં્ત યદ્ પં તસ્ય તે નમઃ॥ ૩૩.૧૭॥
૩૩.૧૮/૧વેદં્ય વેદિવદાં િનતં્ય સવર્જ્ઞાનસમ વતમ્ ।
૩૩.૧૮/૨સવર્દેવા તદેવસ્ય યદ્ પં તસ્ય તે નમઃ॥ ૩૩.૧૮॥
૩૩.૧૯/૧િવશ્વકૃદ્ િવશ્વભૂતં ચ વૈશ્વાનરસરુા ચતમ્ ।
૩૩.૧૯/૨િવશ્વ સ્થતમ ચ ત્યં ચ યદ્ પં તસ્ય તે નમઃ॥ ૩૩.૧૯॥
૩૩.૨૦/૧પરં યજ્ઞાત્ પરં વેદાત્ પરં લાેકાત્ પરં િદવઃ ।
૩૩.૨૦/૨પરમાત્મેત્ય ભખ્યાતં યદ્ પં તસ્ય તે નમઃ॥ ૩૩.૨૦॥
૩૩.૨૧/૧અિવજ્ઞેયમનાલક્ષ્યમ યાનગતમવ્યયમ્ ।
૩૩.૨૧/૨અનાિદિનધનં ચવૈ યદ્ પં તસ્ય તે નમઃ॥ ૩૩.૨૧॥
૩૩.૨૨/૧નમાે નમઃ કારણકારણાય ।
૩૩.૨૨/૨નમાે નમઃ પાપિવમાેચનાય ।
૩૩.૨૨/૩નમાે નમ તે િદ ત દર્નાય ।
૩૩.૨૨/૪નમાે નમાે રાેગિવમાેચનાય॥ ૩૩.૨૨॥
૩૩.૨૩/૧નમાે નમઃ સવર્વરપ્રદાય ।
૩૩.૨૩/૨નમાે નમઃ સવર્સખુપ્રદાય ।
૩૩.૨૩/૩નમાે નમઃ સવર્ધનપ્રદાય ।
૩૩.૨૩/૪નમાે નમઃ સવર્મ તપ્રદાય॥ ૩૩.૨૩॥
૩૩.૨૪/૧ તુતઃ સ ભગવાન્ અેવં તજૈસં પમા સ્થતઃ ।
૩૩.૨૪/૨ઉવાચ વાચા કલ્યા યા કાે વરાે વઃ પ્રદ યતામ્॥ ૩૩.૨૪॥
૩૩.૨૫/૧દેવા ઊચુઃ । તવા તતજૈસં પં ન ક શ્ચત્ સાેઢુમુ સહેત્ ।
૩૩.૨૫/૨સહનીયં તદ્ ભવતુ િહતાય જગતઃ પ્રભાે॥ ૩૩.૨૫॥
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૩૩.૨૬/૧અેવમિ વ ત સાેઽ યુ વા ભગવાન્ આિદકૃત્ પ્રભુઃ ।
૩૩.૨૬/૨લાેકાનાં કાયર્ સદ્ યથ ઘમર્વષર્િહમપ્રદઃ॥ ૩૩.૨૬॥
૩૩.૨૭/૧તતઃ સાખં્યાશ્ચ યાેગાશ્ચ યે ચા યે માેક્ષકાિઙ્ક્ષણઃ ।
૩૩.૨૭/૨ યાય ત યાિયનાે દેવં હૃદયસ્થં િદવાકરમ્॥ ૩૩.૨૭॥
૩૩.૨૮/૧સવર્લક્ષણહીનાેઽિપ યુક્તાે વા સવર્પાતકૈઃ ।
૩૩.૨૮/૨સવ ચ તરતે પાપં દેવમક સમા શ્રતઃ॥ ૩૩.૨૮॥
૩૩.૨૯/૧અ ગ્ હાતે્રં ચ વેદાશ્ચ યજ્ઞાશ્ચ બહુદ ક્ષણાઃ ।
૩૩.૨૯/૨ભાનાેભર્ ક્તનમસ્કાર+ ।કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૩૩.૨૯॥
૩૩.૩૦/૧તીથાર્નાં પરમં તીથ મઙ્ગલાનાં ચ મઙ્ગલમ્ ।
૩૩.૩૦/૨પિવતં્ર ચ પિવત્રાણાં પ્રપદ્ય તે િદવાકરમ્॥ ૩૩.૩૦॥
૩૩.૩૧/૧શક્રાદૈ્યઃ સં તુતં દેવં યે નમસ્ય ત ભાસ્કરમ્ ।
૩૩.૩૧/૨સવર્િક બષિનમુર્ક્તાઃ સયૂર્લાેકં વ્રજ ત તે॥ ૩૩.૩૧॥
૩૩.૩૨/૧મનુય ઊચુઃ । ચરાત્ પ્ર ત નાે બ્રહ્મઞ્ શ્રાેતુ મચ્છા પ્રવતર્તે ।
૩૩.૩૨/૨ના ામષ્ટશતં બ્રૂિહ યત્ વયાેક્તં પુરા રવેઃ॥ ૩૩.૩૨॥
૩૩.૩૩/૧બ્રહ્માવેાચ । અષ્ટાેત્તરશતં ના ાં શ ◌ૃ વં ગદતાે મમ ।
૩૩.૩૩/૨ભાસ્કરસ્ય પરં ગુહ્યં વગર્માેક્ષપ્રદં દ્વ ઃ॥ ૩૩.૩૩॥
૩૩.૩૪/૧આ સયૂાઽયર્મા ભગ વષ્ટા પષૂાકર્ ઃ સિવતા રિવઃ ।
૩૩.૩૪/૨ગભ તમાન્ અજઃ કાલાે ત્યુધાર્તા પ્રભાકરઃ॥ ૩૩.૩૪॥
૩૩.૩૫/૧ થવ્યાપશ્ચ તજેશ્ચ ખં વાયુશ્ચ પરાયણમ્ ।
૩૩.૩૫/૨સાેમાે હ પ તઃ શકુ્રાે બુધાેઽઙ્ગારક અેવ ચ॥ ૩૩.૩૫॥
૩૩.૩૬/૧ઇ દ્રાે િવવ વાન્ દ પ્તાંશઃુ શુ ચઃ શાૈિરઃ શનૈશ્ચરઃ ।
૩૩.૩૬/૨બ્રહ્મા િવ શ્ચ દ્રશ્ચ સ્ક દાે વૈશ્રવણાે યમઃ॥ ૩૩.૩૬॥
૩૩.૩૭/૧વૈદ્યુતાે ઠરશ્ચા ગ્ રૈ ધન તજેસાં પ તઃ ।
૩૩.૩૭/૨ધમર્ વ ે વેદકતાર્ વેદાઙ્ગાે વેદવાહનઃ॥ ૩૩.૩૭॥
૩૩.૩૮/૧કૃતં ત્રેતા દ્વાપરશ્ચ ક લઃ સવાર્મરાશ્રયઃ ।
૩૩.૩૮/૨કલાકાષ્ઠામુહૂતાર્શ્ચ ક્ષપા યામા તથા ક્ષણાઃ॥ ૩૩.૩૮॥
૩૩.૩૯/૧સવં સરકરાેઽશ્વ થઃ કાલચક્રાે િવભાવસઃુ ।
૩૩.૩૯/૨પુ ષઃ શાશ્વતાે યાેગી વ્યક્તાવ્યક્તઃ સનાતનઃ॥ ૩૩.૩૯॥
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૩૩.૪૦/૧કાલા યક્ષઃ પ્ર યક્ષાે િવશ્વકમાર્ તમાનેુદઃ ।
૩૩.૪૦/૨વ ણઃ સાગરાેઽંશશ્ચ મૂતાે જવનાેઽિરહા॥ ૩૩.૪૦॥
૩૩.૪૧/૧ભૂતાશ્રયાે ભૂતપ તઃ સવર્લાેકનમસૃ્કતઃ ।
૩૩.૪૧/૨સ્રષ્ટા સવંતર્કાે વિહ્નઃ સવર્સ્યાિદરલાેલપુઃ॥ ૩૩.૪૧॥
૩૩.૪૨/૧અન તઃ કિપલાે ભાનુઃ કામદઃ સવર્તાેમખુઃ ।
૩૩.૪૨/૨જયાે િવશાલાે વરદઃ સવર્ભૂતિનષેિવતઃ॥ ૩૩.૪૨॥
૩૩.૪૩/૧મનઃ સપુણા ભૂતાિદઃ શીઘ્રગઃ પ્રાણધારણઃ ।
૩૩.૪૩/૨ધ વ તિરધૂર્મકેતુરાિદદેવાેઽિદતેઃ સતુઃ॥ ૩૩.૪૩॥
૩૩.૪૪/૧દ્વાદશાત્મા રિવદર્ક્ષઃ િપતા માતા િપતામહઃ ।
૩૩.૪૪/૨ વગર્દ્વારં પ્ર દ્વારં માેક્ષદ્વારં િત્રિવષ્ટપમ્॥ ૩૩.૪૪॥
૩૩.૪૫/૧દેહકતાર્ પ્રશા તાત્મા િવશ્વાત્મા િવશ્વતાેમખુઃ ।
૩૩.૪૫/૨ચરાચરાત્મા સૂ માત્મા મતૈ્રેયઃ ક ણા વતઃ॥ ૩૩.૪૫॥
૩૩.૪૬/૧અેતદ્ વૈ ક તર્નીયસ્ય સયૂર્સ્યા મતતજેસઃ ।
૩૩.૪૬/૨ના ામષ્ટશતં ર યં મયા પ્રાેક્તં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩૩.૪૬॥
૩૩.૪૭/૧સરુગણિપ યક્ષસિેવતં હ્ય।્
૩૩.૪૭/૨અસરુિનશાકર સદ્ધવ દતમ્ ।
૩૩.૪૭/૩વરકનકહુતાશનપ્રભમ્ ।
૩૩.૪૭/૪પ્ર ણપ તતાેઽ મ િહતાય ભાસ્કરમ્॥ ૩૩.૪૭॥
૩૩.૪૮/૧સયૂાદયે યઃ સસુમાિહતઃ પઠેત્ ।
૩૩.૪૮/૨સ પતુ્રદારાન્ ધનરત્નસચંયાન્ ।
૩૩.૪૮/૩લભેત ત મરતાં નરઃ સ તુ ।
૩૩.૪૮/૪ ત ચ મેધાં ચ સ િવ દતે પરામ્॥ ૩૩.૪૮॥
૩૩.૪૯/૧ઇમં તવં દેવવરસ્ય યાે નરઃ ।
૩૩.૪૯/૨પ્રક તર્યેચ્છુદ્ધમનાઃ સમાિહતઃ ।
૩૩.૪૯/૩િવમુચ્યતે શાેકદવા ગ્ સાગરાલ્ ।
૩૩.૪૯/૪લભેત કામાન્ મનસા યથે સતાન્॥ ૩૩.૪૯॥
૩૪.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । યાેઽસાૈ સવર્ગતાે દેવ સ્ત્રપુરાિર સ્ત્રલાેચનઃ ।
૩૪.૧/૨ઉમા પ્રયકરાે દ્રશ્ચ દ્રાધર્કૃતશખેરઃ॥ ૩૪.૧॥
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૩૪.૨/૧િવદ્રાવ્ય િવબુધાન્ સવાર્ન્ સદ્ધિવદ્યાધરાન્ ઋષીન્ ।
૩૪.૨/૨ગ ધવર્યક્ષનાગાંશ્ચ તથા યાંશ્ચ સમાગતાન્॥ ૩૪.૨॥
૩૪.૩/૧જઘાન પવૂ દક્ષસ્ય યજતાે ધરણીતલે ।
૩૪.૩/૨યજ્ઞં સ દં્ધ રત્નાઢ ં સવર્સ ભારસ તમ્॥ ૩૪.૩॥
૩૪.૪/૧યસ્ય પ્રતાપસતં્ર તાઃ શક્રાદ્યા સ્ત્રિદવાૈકસઃ ।
૩૪.૪/૨શા ત ન લે ભરે િવપ્રાઃ કૈલાસં શરણં ગતાઃ॥ ૩૪.૪॥
૩૪.૫/૧સઆ તે તત્ર વરદઃ શલૂપા ણ ર્ષ વજઃ ।
૩૪.૫/૨િપનાકપા ણભર્ગવાન્ દક્ષયજ્ઞિવનાશનઃ॥ ૩૪.૫॥
૩૪.૬/૧મહાદેવાેઽકલે દેશે કૃ ત્તવાસા ષ વજઃ ।
૩૪.૬/૨અેકામ્રકે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સવર્કામપ્રદાે હરઃ॥ ૩૪.૬॥
૩૪.૭/૧મનુય ઊચુઃ । િકમથ સ ભવાે દેવઃ સવર્ભૂતિહતે રતઃ ।
૩૪.૭/૨જઘાન યજ્ઞં દક્ષસ્ય દેવૈઃ સવરલંકૃતમ્॥ ૩૪.૭॥
૩૪.૮/૧ન હ્ય પં કારણં તત્ર પ્રભાે મ યામહે વયમ્ ।
૩૪.૮/૨શ્રાેતુ મચ્છામહે બ્રૂિહ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૩૪.૮॥
૩૪.૯/૧બ્રહ્માવેાચ । દક્ષસ્યાસન્ન્ અષ્ટ ક યા યાશ્ચવૈં પ તસગંતાઃ ।
૩૪.૯/૨ વે યાે ગ્ હે યશ્ચાનીય તાઃ િપતા યચર્યદ્ ગ્ હે॥ ૩૪.૯॥
૩૪.૧૦/૧તત વ ય ચતા િવપ્રા યવસં તાઃ િપતુગ્ ર્હે ।
૩૪.૧૦/૨તાસાં જ્યેષ્ઠા સતી નામ પત્ની યા ય બકસ્ય વૈ॥ ૩૪.૧૦॥
૩૪.૧૧/૧નાજુહાવાત્મ ં તાં વૈ દક્ષાે દ્રમ ભ દ્વષન્ ।
૩૪.૧૧/૨અકરાેત્ સનં ત દક્ષે ન ચ કાં ચન્ મહેશ્વરઃ॥ ૩૪.૧૧॥
૩૪.૧૨/૧ માતા શ્વશરેુ ત મન્ વભાવાત્ તજે સ સ્થતઃ ।
૩૪.૧૨/૨તતાે જ્ઞા વા સતી સવાર્ તા તુ પ્રાપ્તાઃ િપતુગ્ ર્હમ્॥ ૩૪.૧૨॥
૩૪.૧૩/૧જગામ સા યનાહૂતા સતી તુ વિપતુગ્ ર્હમ્ ।
૩૪.૧૩/૨તા યાે હીનાં િપતા ચકે્ર સત્યાઃ પૂ મસ મતામ્ ।
૩૪.૧૩/૩તતાેઽબ્રવીત્ સા િપતરં દેવી ક્રાેધસમાકુલા॥ ૩૪.૧૩॥
૩૪.૧૪/૧સત્યુવાચ । યવીયસી યઃ શ્રેષ્ઠાહં િક ન પજૂ સ માં પ્રભાે ।
૩૪.૧૪/૨અસ કૃતામવસ્થાં યઃ કૃતવાન્ અ સ ગિહતામ્ ।
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૩૪.૧૪/૩અહં જ્યેષ્ઠા વિરષ્ઠા ચ માં વં સ કતુર્મહર્ સ॥ ૩૪.૧૪॥
૩૪.૧૫/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુક્તાેઽબ્રવીદ્ અેનાં દક્ષઃ સરંક્તલાેચનઃ॥ ૩૪.૧૫॥
૩૪.૧૬/૧દક્ષ ઉવાચ । વત્તઃ શ્રેષ્ઠા વિરષ્ઠાશ્ચ પજૂ્યા બાલાઃ સતુા મમ ।
૩૪.૧૬/૨તાસાં યે ચવૈ ભતાર્ર તે મે બહુમતાઃ સ ત॥ ૩૪.૧૬॥
૩૪.૧૭/૧બ્ર હ્મષ્ઠાશ્ચ વ્રતસ્થાશ્ચ મહાયાેગાઃ સધુા મકાઃ ।
૩૪.૧૭/૨ગુણૈશ્ચવૈાિધકાઃ શ્લાઘ્યાઃ સવ તે ય બકાત્ સ ત॥ ૩૪.૧૭॥
૩૪.૧૮/૧વ સષ્ઠાેઽિત્રઃ પુલ ત્યશ્ચ અઙ્ ગરાઃ પુલહઃ ક્રતુઃ ।
૩૪.૧૮/૨ ગુમર્ર ચશ્ચ તથા શ્રેષ્ઠા માતરાે મમ॥ ૩૪.૧૮॥
૩૪.૧૯/૧તૈશ્ચાિપ પધર્તે શવર્ઃ સવ તે ચવૈ તં પ્ર ત ।
૩૪.૧૯/૨તને વાં ન બુભષૂા મ પ્ર તકૂલાે િહ મે ભવઃ॥ ૩૪.૧૯॥
૩૪.૨૦/૧ઇત્યુક્તવાં તદા દક્ષઃ સ પ્રમૂઢેન ચેતસા ।
૩૪.૨૦/૨શાપાથર્માત્મનશ્ચવૈ યનેાેક્તા વૈ મહષર્યઃ ।
૩૪.૨૦/૩તથાેક્તા િપતરં સા વૈ કુ્રદ્ધા દેવી તમબ્રવીત્॥ ૩૪.૨૦॥
૩૪.૨૧/૧સત્યુવાચ । વાઙ્મનઃકમર્ ભયર્ માદ્ અદુષ્ટાં માં િવગહર્ સ ।
૩૪.૨૧/૨ત માત્ ત્ય યહં દેહ મમં તાત તવાત્મજમ્॥ ૩૪.૨૧॥
૩૪.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તત તનેાપમાનને સતી દુઃખાદ્ અમ ષતા ।
૩૪.૨૨/૨અબ્રવીદ્ વચનં દેવી નમસૃ્કત્ય વય ભવુે॥ ૩૪.૨૨॥
૩૪.૨૩/૧સત્યુવાચ । યનેાહમપદેહા વૈ પનુદહેન ભા વતા ।
૩૪.૨૩/૨તત્રા યહમસ મૂઢા સ ભૂતા ધા મક પનુઃ ।
૩૪.૨૩/૩ગચ્છેયં ધમર્પત્ની વં ય બકસ્યવૈ ધીમતઃ॥ ૩૪.૨૩॥
૩૪.૨૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તત્રવૈાથ સમાસીના ષ્ટાત્માનં સમાદધે ।
૩૪.૨૪/૨ધારયામાસ ચાગ્ ેયી ં ધારણામાત્મનાત્મિન॥ ૩૪.૨૪॥
૩૪.૨૫/૧તતઃ વાત્માનમુ થા ય વાયનુા સમુદ િરતઃ ।
૩૪.૨૫/૨સવાર્ઙ્ગે યાે િવિનઃ ત્ય વિહ્નભર્ મ ચકાર તામ્॥ ૩૪.૨૫॥
૩૪.૨૬/૧તદ્ ઉપશ્રુત્ય િનધનં સત્યા દેવ્યાઃ સ શલૂ ક્ ।
૩૪.૨૬/૨સવંાદં ચ તયાેબુર્દ્ વા યાથાત યને શકંરઃ ।
૩૪.૨૬/૩દક્ષસ્ય ચ િવનાશાય ચુકાપે ભગવાન્ પ્રભુઃ॥ ૩૪.૨૬॥
૩૪.૨૭/૧શ્રીશકંર ઉવાચ । ય માદ્ અવમતા દક્ષ સહસવૈાગતા સતી ।
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૩૪.૨૭/૨પ્રશ તાશ્ચેતરાઃ સવાર્ વ સતુા ભ ર્ ભઃ સહ॥ ૩૪.૨૭॥
૩૪.૨૮/૧ત માદ્ વવૈ વતે પ્રાપ્તે પનુરેતે મહષર્યઃ ।
૩૪.૨૮/૨ઉ પ સ્ય ત દ્વતીયે વૈ તવ યજ્ઞે હ્યયાેિન ઃ॥ ૩૪.૨૮॥
૩૪.૨૯/૧હુતે વૈ બ્રહ્મણઃ સ ત્રે ચા ષસ્યા તરે મનાેઃ ।
૩૪.૨૯/૨અ ભવ્યાહૃત્ય સપ્તષ ન્ દકં્ષ સાેઽ યશપત્ પનુઃ॥ ૩૪.૨૯॥
૩૪.૩૦/૧ભિવતા માનષુાે રા ચા ષસ્યા તરે મનાેઃ ।
૩૪.૩૦/૨પ્રાચીનબિહષઃ પાતૈ્રઃ પતુ્રશ્ચાિપ પ્રચેતસઃ॥ ૩૪.૩૦॥
૩૪.૩૧/૧દક્ષ ઇત્યેવ ના ા વં માિરષાયાં જિન ય સ ।
૩૪.૩૧/૨ક યાયાં શા ખનાં ચવૈ પ્રાપ્તે વૈ ચા ષા તરે॥ ૩૪.૩૧॥
૩૪.૩૨/૧અહં તત્રાિપ તે િવઘ્નમાચિર યા મ દુમર્તે ।
૩૪.૩૨/૨ધમર્કામાથર્યુક્તષેુ કમર્ વહ પનુઃ પનુઃ॥ ૩૪.૩૨॥
૩૪.૩૩/૧તતાે વૈ વ્યાહૃતાે દક્ષાે દં્ર સાેઽ યશપત્ પનુઃ॥ ૩૪.૩૩॥
૩૪.૩૪/૧દક્ષ ઉવાચ । ય માત્ વં મ કૃતે કૂ્રર ઋષીન્ વ્યાહૃતવાન્ અ સ ।
૩૪.૩૪/૨ત માત્ સાધ સરૈુયર્જ્ઞે ન વાં યક્ષ્ય ત વૈ દ્વ ઃ॥ ૩૪.૩૪॥
૩૪.૩૫/૧કૃ વાહુ ત તવ કૂ્રર અપઃ શ ત કમર્સુ ।
૩૪.૩૫/૨ઇહૈવ વ સ્યસે લાેકે િદવં િહ વાયુગક્ષયાત્ ।
૩૪.૩૫/૩તતાે દેવૈ તુ તે સાધ ન તુ પૂ ભિવ ય ત॥ ૩૪.૩૫॥
૩૪.૩૬/૧ દ્ર ઉવાચ । ચાતવુર્ ય તુ દેવાનાં તે ચા યેકત્ર ભુ જતે ।
૩૪.૩૬/૨ન ભાેકે્ષ્ય સિહત તૈ તુ તતાે ભાેક્ષ્યા યહં થક્॥ ૩૪.૩૬॥
૩૪.૩૭/૧સવષાં ચવૈ લાેકાનામાિદભૂર્લાક ઉચ્યતે ।
૩૪.૩૭/૨તમહં ધારયા યેકઃ વેચ્છયા ન તવાજ્ઞયા॥ ૩૪.૩૭॥
૩૪.૩૮/૧ત મન્ તે સવર્લાેકાઃ સવ તષ્ઠ ત શાશ્વતાઃ ।
૩૪.૩૮/૨ત માદ્ અહં વસામીહ સતતં ન તવાજ્ઞયા॥ ૩૪.૩૮॥
૩૪.૩૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાેઽ ભવ્યાહૃતાે દક્ષાે દ્રણેા મતતજેસા ।
૩૪.૩૯/૨ વાય ભવુી ં તનું ત્ય વા ઉ પન્નાે માનષુે વહ॥ ૩૪.૩૯॥
૩૪.૪૦/૧યદા ગ્ હપ તદર્ક્ષાે યજ્ઞાનામીશ્વરઃ પ્રભુઃ ।
૩૪.૪૦/૨સમ તનેેહ યજ્ઞને સાેઽયજદ્ દૈવતૈઃ સહ॥ ૩૪.૪૦॥
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૩૪.૪૧/૧અથ દેવી સતી યત્ તે પ્રાપ્તે વવૈ વતેઽ તરે ।
૩૪.૪૧/૨મનેાયાં તામુમાં દેવી ં જનયામાસ શલૈરાટ્॥ ૩૪.૪૧॥
૩૪.૪૨/૧સા તુ દેવી સતી પવૂર્માસીત્ પશ્ચાદ્ ઉમાભવત્ ।
૩૪.૪૨/૨સહવ્રતા ભવસ્યષૈા નૈતયા મુચ્યતે ભવઃ॥ ૩૪.૪૨॥
૩૪.૪૩/૧યાવદ્ ઇચ્છ ત સસં્થાનં પ્રભુમર્ વ તરે વહ ।
૩૪.૪૩/૨માર ચં ક યપં દેવી યથાિદ તરનવુ્રતા॥ ૩૪.૪૩॥
૩૪.૪૪/૧સાધ નારાયણં શ્રી તુ મઘવ તં શચી યથા ।
૩૪.૪૪/૨િવ ં ક ત ષા સયૂ વ સષં્ઠ ચા ય ધતી॥ ૩૪.૪૪॥
૩૪.૪૫/૧નૈતાં તુ િવજહત્યેતા ભ ર્ન્ દેવ્યઃ કથચંન ।
૩૪.૪૫/૨અેવં પ્રાચેતસાે દક્ષાે જજ્ઞે વૈ ચા ષેઽ તરે॥ ૩૪.૪૫॥
૩૪.૪૬/૧પ્રાચીનબિહષઃ પાતૈ્રઃ પતુ્રશ્ચાિપ પ્રચેતસામ્ ।
૩૪.૪૬/૨દશ ય તુ પ્રચેતાે યાે માિરષાયાં પનુ ર્પ॥ ૩૪.૪૬॥
૩૪.૪૭/૧જજ્ઞે દ્રા ભશાપને દ્વતીય મ ત નઃ શ્રુતમ્ ।
૩૪.૪૭/૨ ગ્વાદય તુ તે સવ જ જ્ઞરે વૈ મહષર્યઃ॥ ૩૪.૪૭॥
૩૪.૪૮/૧આદે્ય ત્રેતાયુગે પવૂ મનાવેવ વતસ્ય હ ।
૩૪.૪૮/૨દેવસ્ય મહતાે યજ્ઞે વા ણી ં બભ્રત તનુમ્॥ ૩૪.૪૮॥
૩૪.૪૯/૧ઇત્યેષાેઽનુશયાે હ્યાસીત્ તયાે ર્ત્ય તરે ગતઃ ।
૩૪.૪૯/૨પ્ર પતેશ્ચ દક્ષસ્ય ય બકસ્ય ચ ધીમતઃ॥ ૩૪.૪૯॥
૩૪.૫૦/૧ત માન્ નાનુશયઃ કાયા વરે વહ કદાચન ।
૩૪.૫૦/૨ ત્ય તરગતસ્યાિપ ભાિવતસ્ય શભુાશભુૈઃ ।
૩૪.૫૦/૩જ તાનેર્ ભૂતયે ખ્યા ત તન્ ન કાય િવ નતા॥ ૩૪.૫૦॥
૩૪.૫૧/૧મનુય ઊચુઃ । કથં રાષેેણ સા પવૂ દક્ષસ્ય દુિહતા સતી ।
૩૪.૫૧/૨ત્ય વા દેહં પનુ ર્તા ગિરરાજગ્ હે પ્રભાે॥ ૩૪.૫૧॥
૩૪.૫૨/૧દેહા તરે કથં તસ્યાઃ પવૂર્દેહાે બભવૂ હ ।
૩૪.૫૨/૨ભવને સહ સયંાેગઃ સવંાદશ્ચ તયાેઃ કથમ્॥ ૩૪.૫૨॥
૩૪.૫૩/૧ વયંવરઃ કથં ત્ત ત મન્ મહ ત જન્મિન ।
૩૪.૫૩/૨િવવાહશ્ચ જગન્નાથ સવાર્શ્ચયર્સમ વતઃ॥ ૩૪.૫૩॥
૩૪.૫૪/૧તત્ સવ િવ તરાદ્ બ્રહ્મન્ વક્તુમહર્ સ સા પ્રતમ્ ।
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૩૪.૫૪/૨શ્રાેતુ મચ્છામહે પુ યાં કથાં ચા તમનાેહરામ્॥ ૩૪.૫૪॥
૩૪.૫૫/૧બ્રહ્માવેાચ । શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ કથાં પાપપ્રણા શનીમ્ ।
૩૪.૫૫/૨ઉમાશકંરયાેઃ પુ યાં સવર્કામફલપ્રદામ્॥ ૩૪.૫૫॥
૩૪.૫૬/૧કદા ચત્ વગ્ હાત્ પ્રાપ્તં ક યપં દ્વપદાં વરમ્ ।
૩૪.૫૬/૨અ ચ્છદ્ િધમવાન્ તં્ત લાેકે ખ્યા તકરં િહતમ્॥ ૩૪.૫૬॥
૩૪.૫૭/૧કેનાક્ષયાશ્ચ લાેકાઃ સ્યુઃ ખ્યા તશ્ચ પરમા મનુે ।
૩૪.૫૭/૨તથવૈ ચાચર્નીય વં સ સુ તત્ કથય વ મે॥ ૩૪.૫૭॥
૩૪.૫૮/૧ક યપ ઉવાચ । અપત્યેન મહાબાહાે સવર્મેતદ્ અવા યતે ।
૩૪.૫૮/૨મમાખ્યા તરપત્યેન બ્રહ્મણા ઋ ષ ભઃ સહ॥ ૩૪.૫૮॥
૩૪.૫૯/૧િક ન પ ય સ શલૈે દ્ર યતાે માં પિર ચ્છ સ ।
૩૪.૫૯/૨વતર્િય યા મ યચ્ચાિપ યથાદષંૃ્ટ પુરાચલ॥ ૩૪.૫૯॥
૩૪.૬૦/૧વારાણસીમહં ગચ્છન્ન્ અપ યં સં સ્થતં િદિવ ।
૩૪.૬૦/૨િવમાનં સનુવં િદવ્યમનાપૈ યં મહિધમત્॥ ૩૪.૬૦॥
૩૪.૬૧/૧તસ્યાધ તાદ્ આતર્નાદં ગતર્સ્થાને શ ◌ૃણાે યહમ્ ।
૩૪.૬૧/૨તમહં તપસા જ્ઞા વા તત્રવૈા તિહતઃ સ્થતઃ॥ ૩૪.૬૧॥
૩૪.૬૨/૧અથાગાત્ તત્ર શલૈે દ્ર િવપ્રાે િનયમવાઞ્ શુ ચઃ ।
૩૪.૬૨/૨તીથાર્ ભષેકપૂતાત્મા પરે તપ સ સં સ્થતઃ॥ ૩૪.૬૨॥
૩૪.૬૩/૧અથ સ વ્રજમાન તુ વ્યાઘે્રણાભી ષતાે દ્વજઃ ।
૩૪.૬૩/૨િવવેશ તં તદા દેશં સ ગતા યત્ર ભૂધર॥ ૩૪.૬૩॥
૩૪.૬૪/૧ગતાર્યાં વીરણ ત બે લ બમાનાં તદા મનુીન્ ।
૩૪.૬૪/૨અપ યદ્ આતા દુઃખાતા તાન્ અ ચ્છચ્ચ સ દ્વજઃ॥ ૩૪.૬૪॥
૩૪.૬૫/૧ દ્વજ ઉવાચ । કે યૂયં વીરણ ત બે લ બમાના હ્યધાેમખુાઃ ।
૩૪.૬૫/૨દુઃ ખતાઃ કેન માેક્ષશ્ચ યુ માકં ભિવતાનઘાઃ॥ ૩૪.૬૫॥
૩૪.૬૬/૧િપતર ઊચુઃ । વયં તે કૃતપુ યસ્ય િપતરઃ સિપતામહાઃ ।
૩૪.૬૬/૨પ્રિપતામહાશ્ચ ક્લ યામ તવ દુષ્ટેન કમર્ણા॥ ૩૪.૬૬॥
૩૪.૬૭/૧નરકાેઽયં મહાભાગ ગતર્ પેણ સં સ્થતઃ ।
૩૪.૬૭/૨ વં ચાિપ વીરણ ત બ વિય લ બામહે વયમ્॥ ૩૪.૬૭॥
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૩૪.૬૮/૧યાવત્ વં વસે િવપ્ર તાવદ્ અેવ વયં સ્થતાઃ ।
૩૪.૬૮/૨ તે વિય ગ મ યામાે નરકં પાપચેતસઃ॥ ૩૪.૬૮॥
૩૪.૬૯/૧યિદ વં દારસયંાેગં કૃ વાપત્યં ગુણાેત્તરમ્ ।
૩૪.૬૯/૨ઉ પાદય સ તનેા માન્ મુચ્યેમ વયમનેસઃ॥ ૩૪.૬૯॥
૩૪.૭૦/૧ના યને તપસા પતુ્ર તીથાર્નાં ચ ફલને ચ ।
૩૪.૭૦/૨અેતત્ કુ મહાબુદ્ધે તારય વ િપ ન્ ભયાત્॥ ૩૪.૭૦॥
૩૪.૭૧/૧ક યપ ઉવાચ । સ તથે ત પ્ર તજ્ઞાય આરા ય ષભ વજમ્ ।
૩૪.૭૧/૨િપ ન્ ગતાર્ત્ સમુદૃ્ધત્ય ગણપાન્ પ્રચકાર હ॥ ૩૪.૭૧॥
૩૪.૭૨/૧ વયં દ્રસ્ય દિયતઃ સવુેશાે નામ નામતઃ ।
૩૪.૭૨/૨સ મતાે બલવાંશ્ચવૈ દ્રસ્ય ગણપાેઽભવત્॥ ૩૪.૭૨॥
૩૪.૭૩/૧ત માત્ કૃ વા તપાે ઘાેરમપતં્ય ગુણવદ્ શમ્ ।
૩૪.૭૩/૨ઉ પાદય વ શલૈે દ્ર સતુાં વં વરવ ણનીમ્॥ ૩૪.૭૩॥
૩૪.૭૪/૧બ્રહ્માવેાચ । સ અેવમુ વા ઋ ષણા શલૈે દ્રાે િનયમ સ્થતઃ ।
૩૪.૭૪/૨તપશ્ચકારા યતુલં યને તુ ષ્ટરભનૂ્ મમ॥ ૩૪.૭૪॥
૩૪.૭૫/૧તદા તમુ પપાતાહં વરદાેઽ મી ત ચાબ્રવમ્ ।
૩૪.૭૫/૨બ્રૂિહ તુષ્ટાેઽ મ શલૈે દ્ર તપસાનને સવુ્રત॥ ૩૪.૭૫॥
૩૪.૭૬/૧િહમવાન્ ઉવાચ । ભગવન્ પતુ્ર મચ્છા મ ગુણૈઃ સવરલંકૃતમ્ ।
૩૪.૭૬/૨અેવં વરં પ્રયચ્છ વ યિદ તુષ્ટાેઽ સ મે પ્રભાે॥ ૩૪.૭૬॥
૩૪.૭૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તસ્ય તદ્ વચનં શ્રુ વા ગિરરાજસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૩૪.૭૭/૨તદા ત મૈ વરં ચાહં દત્તવાન્ મનસે સતમ્॥ ૩૪.૭૭॥
૩૪.૭૮/૧ક યા ભિવત્રી શલૈે દ્ર તપસાનને સવુ્રત ।
૩૪.૭૮/૨યસ્યાઃ પ્રભાવાત્ સવર્ત્ર ક તમા સ્ય સ શાેભનામ્॥ ૩૪.૭૮॥
૩૪.૭૯/૧અ ચતઃ સવર્દેવાનાં તીથર્કાેિટસમા તઃ ।
૩૪.૭૯/૨પાવનશ્ચવૈ પુ યને દેવાનામિપ સવર્તઃ॥ ૩૪.૭૯॥
૩૪.૮૦/૧જ્યેષ્ઠા ચ સા ભિવત્રી તે અ યે ચાત્ર તતઃ શભુે॥ ૩૪.૮૦॥
૩૪.૮૧/૧સાેઽિપ કાલને શલૈે દ્રાે મનેાયામુદપાદયત્ ।
૩૪.૮૧/૨અપણાર્મેકપણા ચ તથા ચવૈૈકપાટલામ્॥ ૩૪.૮૧॥
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૩૪.૮૨/૧ યગ્રાેધમેકપણ તુ પાટલં ચૈકપાટલામ્ ।
૩૪.૮૨/૨અ શ વા વેકપણા તુ અિનકેત તપાેઽચરત્॥ ૩૪.૮૨॥
૩૪.૮૩/૧શતં વષર્સહસ્રાણાં દુશ્ચરં દેવદાનવૈઃ ।
૩૪.૮૩/૨આહારમેકપણ તુ અેકપણાર્ સમાચરત્॥ ૩૪.૮૩॥
૩૪.૮૪/૧પાટલને તથૈકેન િવદધે ચૈકપાટલા ।
૩૪.૮૪/૨પૂણ વષર્સહસ્રે તુ આહારં તાઃ પ્રચક્રતુઃ॥ ૩૪.૮૪॥
૩૪.૮૫/૧અપણાર્ તુ િનરાહારા તાં માતા પ્રત્યભાષત ।
૩૪.૮૫/૨િનષેધય તી ચાે મે ત મા નેહેન દુઃ ખતા॥ ૩૪.૮૫॥
૩૪.૮૬/૧સા તથાેક્તા તયા માત્રા દેવી દુશ્ચરચાિરણી ।
૩૪.૮૬/૨તનેવૈ ના ા લાેકેષુ િવખ્યાતા સરુપૂ જતા॥ ૩૪.૮૬॥
૩૪.૮૭/૧અેતત્ તુ િત્રકુમાર કં જગત્ સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
૩૪.૮૭/૨અેતાસાં તપસાં તં્ત યાવદ્ ભૂ મધર્િર ય ત॥ ૩૪.૮૭॥
૩૪.૮૮/૧તપઃશર રા તાઃ સવાર્ તસ્રાે યાેગં સમા શ્રતાઃ ।
૩૪.૮૮/૨સવાર્શ્ચવૈ મહાભાગા તથા ચ સ્થરયાવૈનાઃ॥ ૩૪.૮૮॥
૩૪.૮૯/૧તા લાેકમાતરશ્ચવૈ બ્રહ્મચાિર ય અેવ ચ ।
૩૪.૮૯/૨અનુગ્ હ્ણ ત લાેકાંશ્ચ તપસા વને સવર્દા॥ ૩૪.૮૯॥
૩૪.૯૦/૧ઉમા તાસાં વિરષ્ઠા ચ જ્યેષ્ઠા ચ વરવ ણની ।
૩૪.૯૦/૨મહાયાેગબલાપેેતા મહાદેવમપુ સ્થતા॥ ૩૪.૯૦॥
૩૪.૯૧/૧દત્તકશ્ચાેશના તસ્ય પતુ્રઃ સ ગનુ દનઃ ।
૩૪.૯૧/૨આસીત્ તસ્યૈકપણાર્ તુ દેવલં સષુવુે સતુમ્॥ ૩૪.૯૧॥
૩૪.૯૨/૧યા તુ તાસાં કુમાર ણાં તીયા હ્યેકપાટલા ।
૩૪.૯૨/૨પતંુ્ર સા તમલકર્સ્ય જૈગીષવ્યમપુ સ્થતા॥ ૩૪.૯૨॥
૩૪.૯૩/૧તસ્યાશ્ચ શઙ્ખ લ ખતાૈ તાૈ પતુ્રાવયાેિન ૈ ।
૩૪.૯૩/૨ઉમા તુ યા મયા તુ યં ક તતા વરવ ણની॥ ૩૪.૯૩॥
૩૪.૯૪/૧અથ તસ્યા તપાેયાેગાત્ ત્રૈલાેક્યમ ખલં તદા ।
૩૪.૯૪/૨પ્રધૂિપત મહાલક્ષ્ય વચ તામહમબ્રવમ્॥ ૩૪.૯૪॥
૩૪.૯૫/૧દેિવ િક તપસા લાેકાં તાપિય ય સ શાેભને ।
૩૪.૯૫/૨ વયા ષ્ટ મદં સવ મા કૃ વા તદ્ િવનાશય॥ ૩૪.૯૫॥
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૩૪.૯૬/૧ વં િહ ધારયસે લાેકાન્ ઇમાન્ સવાર્ન્ વતજેસા ।
૩૪.૯૬/૨બ્રૂિહ િક તે જગન્માતઃ પ્રા થતં સ પ્રતીહ નઃ॥ ૩૪.૯૬॥
૩૪.૯૭/૧દેવ્યવુાચ । યદથ તપસાે હ્યસ્ય ચરણં મે િપતામહ ।
૩૪.૯૭/૨ વમવે તદ્ િવ નીષે તતઃ ચ્છ સ િક પનુઃ॥ ૩૪.૯૭॥
૩૪.૯૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તત તામબ્રવં ચાહં યદથ ત યસે શભુે ।
૩૪.૯૮/૨સ વાં વયમપુાગ ય ઇહૈવ વરિય ય ત॥ ૩૪.૯૮॥
૩૪.૯૯/૧શવર્ અેવ પ તઃ શ્રેષ્ઠઃ સવર્લાેકેશ્વરેશ્વરઃ ।
૩૪.૯૯/૨વયં સદૈવ યસ્યેમે વ યા વૈ િકકરાઃ શભુે॥ ૩૪.૯૯॥
૩૪.૧૦૦/૧સ દેવદેવઃ પરમેશ્વરઃ વયમ્ ।
૩૪.૧૦૦/૨ વય ભુરાયાસ્ય ત દેિવ તેઽ તકમ્ ।
૩૪.૧૦૦/૩ઉદાર પાે િવકૃતાિદ પઃ ।
૩૪.૧૦૦/૪સમાન પાેઽિપ ન યસ્ય કસ્ય ચત્॥ ૩૪.૧૦૦॥
૩૪.૧૦૧/૧મહેશ્વરઃ પવર્તલાેકવાસી ।
૩૪.૧૦૧/૨ચરાચરેશઃ પ્રથમાેઽપ્રમેયઃ ।
૩૪.૧૦૧/૩િવને દુના હી દ્રસમાનવચર્સા ।
૩૪.૧૦૧/૪િવભીષણં પ મવા સ્થતાે યઃ॥ ૩૪.૧૦૧॥
૩૫.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તત તામબ્રવુન્ દેવા તદા ગ વા તુ સુ દર મ્ ।
૩૫.૧/૨દેિવ શીઘે્રણ કાલને ધજૂર્િટન લલાેિહતઃ॥ ૩૫.૧॥
૩૫.૨/૧સ ભતાર્ તવ દેવેશાે ભિવતા મા તપઃ કૃથાઃ ।
૩૫.૨/૨તતઃ પ્રદ ક્ષણીકૃત્ય દેવા િવપ્રા ગરેઃ સતુામ્॥ ૩૫.૨॥
૩૫.૩/૧જગ્મુશ્ચાદશર્નં તસ્યાઃ સા ચાિપ િવરરામ હ ।
૩૫.૩/૨સા દેવી સકૂ્ત મત્યેવમુ વા વસ્યાશ્રમે શભુે॥ ૩૫.૩॥
૩૫.૪/૧દ્વાિર તમશાેકં ચ સમપુા શ્રત્ય ચા સ્થતા ।
૩૫.૪/૨અથાગાચ્ચ દ્ર તલક સ્ત્રદશા તહરાે હરઃ॥ ૩૫.૪॥
૩૫.૫/૧િવકૃતં પમાસ્થાય હ્ર વાે બાહુક અેવ ચ ।
૩૫.૫/૨િવભગ્ ના સકાે ભૂ વા કુ જઃ કેશા તિપઙ્ગલઃ॥ ૩૫.૫॥
૩૫.૬/૧ઉવાચ િવકૃતાસ્યશ્ચ દેિવ વાં વરયા યહમ્ ।
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૩૫.૬/૨અથાેમા યાેગસં સદ્ધા જ્ઞા વા શકંરમાગતમ્॥ ૩૫.૬॥
૩૫.૭/૧અ તભાર્વિવશદુ્ધાત્મા કૃપાનુષ્ઠાન લ સયા ।
૩૫.૭/૨તમવુાચાઘર્પાદ્યા યાં મધપુકણ ચવૈ હ॥ ૩૫.૭॥
૩૫.૮/૧સ પજૂ્ય સમુનાે ભ તં બ્રાહ્મણં બ્રાહ્મણ પ્રયા॥ ૩૫.૮॥
૩૫.૯/૧દેવ્યવુાચ । ભગવન્ ન વત ત્રાહં િપતા મે વગ્રણીગ્ ર્હે ।
૩૫.૯/૨સ પ્રભુમર્મ દાને વૈ ક યાહં દ્વજપુંગવ॥ ૩૫.૯॥
૩૫.૧૦/૧ગ વા યાચ વ િપતરં મમ શલૈે દ્રમવ્યયમ્ ।
૩૫.૧૦/૨સ ચેદ્ દદા ત માં િવપ્ર તુ યં તદ્ ઉ ચતં મમ॥ ૩૫.૧૦॥
૩૫.૧૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ સ ભગવાન્ દેવ તથવૈ િવકૃતઃ પ્રભુઃ ।
૩૫.૧૧/૨ઉવાચ શલૈરા નં સતુાં મે યચ્છ શલૈરાટ્॥ ૩૫.૧૧॥
૩૫.૧૨/૧સ તં િવકૃત પેણ જ્ઞા વા દ્રમથાવ્યયમ્ ।
૩૫.૧૨/૨ભીતઃ શાપાચ્ચ િવમના ઇદં વચનમબ્રવીત્॥ ૩૫.૧૨॥
૩૫.૧૩/૧શલૈે દ્ર ઉવાચ । ભગવન્ નાવમ યેઽહં બ્રાહ્મણાન્ ભુિવ દેવતાઃ ।
૩૫.૧૩/૨મની ષતં તુ યત્ પવૂ તચ્છૃ વ મહામતે॥ ૩૫.૧૩॥
૩૫.૧૪/૧ વયંવરાે મે દુિહતુભર્િવતા િવપ્રપૂ જતઃ ।
૩૫.૧૪/૨વરયેદ્ યં વયં તત્ર સ ભતાર્સ્યા ભિવ ય ત॥ ૩૫.૧૪॥
૩૫.૧૫/૧તચ્છ વા શલૈવચનં ભગવાન્ ષભ વજઃ ।
૩૫.૧૫/૨દેવ્યાઃ સમીપમાગત્ય ઇદમાહ મહામનાઃ॥ ૩૫.૧૫॥
૩૫.૧૬/૧ શવ ઉવાચ । દેિવ િપત્રા વનુજ્ઞાતઃ વયવંર ઇ ત શ્રુ તઃ ।
૩૫.૧૬/૨તત્ર વં વરિયત્રી યં સ તે ભતાર્ ભવેદ્ ઇ ત॥ ૩૫.૧૬॥
૩૫.૧૭/૧તદ્ આ ચ્છ ગ મ યા મ દુલર્ભાં વાં વરાનને ।
૩૫.૧૭/૨ પવ તં સમુ જ્ય ણાે યસદશૃં કથમ્॥ ૩૫.૧૭॥
૩૫.૧૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તનેાેક્તા સા તદા તત્ર ભાવય તી તદ િરતમ્ ।
૩૫.૧૮/૨ભાવં ચ દ્રિનિહતં પ્રસાદં મનસ તથા॥ ૩૫.૧૮॥
૩૫.૧૯/૧સ પ્રા યાવેાચ દેવેશં મા તેઽભૂદ્ બુ દ્ધર યથા ।
૩૫.૧૯/૨અહં વાં વરિય યા મ નાદ્ભુતં તુ કથચંન॥ ૩૫.૧૯॥
૩૫.૨૦/૧અથવા તેઽ ત સદેંહાે મિય િવપ્ર કથચંન ।
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૩૫.૨૦/૨ઇહૈવ વાં મહાભાગ વરયા મ મનાેગતમ્॥ ૩૫.૨૦॥
૩૫.૨૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ગ્ હી વા તબકં સા તુ હ તા યાં તત્ર સં સ્થતા ।
૩૫.૨૧/૨સ્ક ધે શ ભાેઃ સમાધાય દેવી પ્રાહ તાેઽ સ મે॥ ૩૫.૨૧॥
૩૫.૨૨/૧તતઃ સ ભગવાન્ દેવ તયા દેવ્યા ત તદા ।
૩૫.૨૨/૨ઉવાચ તમશાેકં વૈ વાચા સં વયન્ન્ ઇવ॥ ૩૫.૨૨॥
૩૫.૨૩/૧ શવ ઉવાચ । ય માત્ તવ સપુુ યને તબકેન તાેઽ યહમ્ ।
૩૫.૨૩/૨ત માત્ વં જરયા ત્યક્ત વમરઃ સ ભિવ ય સ॥ ૩૫.૨૩॥
૩૫.૨૪/૧કામ પી કામપુ પઃ કામદાે દિયતાે મમ ।
૩૫.૨૪/૨સવાર્ભરણપુ પાઢ ઃ સવર્પુ પફલાપેગઃ॥ ૩૫.૨૪॥
૩૫.૨૫/૧સવાર્ન્નભક્ષકશ્ચવૈ અ ત વાદ અેવ ચ ।
૩૫.૨૫/૨સવર્ગ ધશ્ચ દેવાનાં ભિવ ય સ દૃઢ પ્રયઃ॥ ૩૫.૨૫॥
૩૫.૨૬/૧િનભર્યઃ સવર્લાેકેષુ ભિવ ય સ સિુન ર્તઃ ।
૩૫.૨૬/૨આશ્રમં વેદમત્યથ ચત્રકૂટે ત િવશ્રુતમ્॥ ૩૫.૨૬॥
૩૫.૨૭/૧યાે િહ યાસ્ય ત પુ યાથ સાેઽશ્વમેધમવા સ્ય ત ।
૩૫.૨૭/૨ય તુ તત્ર તશ્ચાિપ બ્રહ્મલાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૩૫.૨૭॥
૩૫.૨૮/૧યશ્ચાત્ર િનયમૈયુર્ક્તઃ પ્રાણાન્ સ યક્ પિરત્યજેત્ ।
૩૫.૨૮/૨સ દેવ્યા તપસા યુક્તાે મહાગણપ તભર્વેત્॥ ૩૫.૨૮॥
૩૫.૨૯/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા તદા દેવ આ ચ્છ િહમવ સતુામ્ ।
૩૫.૨૯/૨અ તદર્ધે જગ સ્રષ્ટા સવર્ભૂતપ ઈશ્વરઃ॥ ૩૫.૨૯॥
૩૫.૩૦/૧સાિપ દેવી ગતે ત મન્ ભગવત્ય મતાત્મિન ।
૩૫.૩૦/૨તત અેવાને્મખુી ભૂ વા શલાયાં સ બભવૂ હ॥ ૩૫.૩૦॥
૩૫.૩૧/૧ઉન્મખુી સા ભવે ત મન્ મહેશે જગતાં પ્રભાૈ ।
૩૫.૩૧/૨િનશવે ચ દ્રરિહતા ન બભાૈ િવમના તદા॥ ૩૫.૩૧॥
૩૫.૩૨/૧અથ શશુ્રાવ શ દં ચ બાલસ્યાતર્સ્ય શલૈ ।
૩૫.૩૨/૨સરસ્યુદકસ પૂણ સમીપે ચાશ્રમસ્ય ચ॥ ૩૫.૩૨॥
૩૫.૩૩/૧સ કૃ વા બાલ પં તુ દેવદેવઃ વયં શવઃ ।
૩૫.૩૩/૨ક્ર ડાહેતાેઃ સરાેમ યે ગ્રાહગ્ર તાેઽભવત્ તદા॥ ૩૫.૩૩॥
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૩૫.૩૪/૧યાેગમાયાં સમાસ્થાય પ્રપ ચાેદ્ભવકારણમ્ ।
૩૫.૩૪/૨તદ્ પં સરસાે મ યે કૃ વવૈં સમભાષત॥ ૩૫.૩૪॥
૩૫.૩૫/૧બાલ ઉવાચ । ત્રાતુ માં ક શ્ચદ્ ઇત્યાહ ગ્રાહેણ હૃતચેતસમ્ ।
૩૫.૩૫/૨િધક્ કષં્ટ બાલ અેવાહમપ્રાપ્તાથર્મનાેરથઃ॥ ૩૫.૩૫॥
૩૫.૩૬/૧પ્રયા મ િનધનં વક્ત્રે ગ્રાહસ્યાસ્ય દુરાત્મનઃ ।
૩૫.૩૬/૨શાેચા મ ન વકં દેહં ગ્રાહગ્ર તઃ સદુુઃ ખતઃ॥ ૩૫.૩૬॥
૩૫.૩૭/૧યથા શાેચા મ િપતરં માતરં ચ તપ વનીમ્ ।
૩૫.૩૭/૨ગ્રાહગ્ હીતં માં શ્રુ વા પ્રાપ્તં િનધનમુ સકુાૈ॥ ૩૫.૩૭॥
૩૫.૩૮/૧ પ્રયપતુ્રાવેકપુત્રાૈ પ્રાણાન્ નનંૂ ત્ય જ યતઃ ।
૩૫.૩૮/૨અહાે બત સકુષં્ટ વૈ યાેઽહં બાલાેઽકૃતાશ્રમઃ ।
૩૫.૩૮/૩અ તગ્રાર્હેણ ગ્ર ત તુ યાસ્યા મ િનધનં િકલ॥ ૩૫.૩૮॥
૩૫.૩૯/૧બ્રહ્માવેાચ । શ્રુ વા તુ દેવી તં નાદં િવપ્રસ્યાતર્સ્ય શાેભના ।
૩૫.૩૯/૨ઉ થાય પ્ર સ્થતા તત્ર યત્ર તષ્ઠત્યસાૈ દ્વજઃ॥ ૩૫.૩૯॥
૩૫.૪૦/૧સાપ યદ્ ઇ દુવદના બાલકં ચા િપણમ્ ।
૩૫.૪૦/૨ગ્રાહસ્ય મખુમાપનં્ન વપેમાનમવ સ્થતમ્॥ ૩૫.૪૦॥
૩૫.૪૧/૧સાેઽિપ ગ્રાહવરઃ શ્રીમાન્ દૃ ટ્વા દેવીમપુાગતામ્ ।
૩૫.૪૧/૨તં ગ્ હી વા દુ્રતં યાતાે મ યં સરસ અેવ િહ॥ ૩૫.૪૧॥
૩૫.૪૨/૧સ કૃ યમાણ તજે વી નાદમાત તદાકરાેત્ ।
૩૫.૪૨/૨અથાહ દેવી દુઃખાતાર્ બાલં દૃ ટ્વા ગ્રહા તમ્॥ ૩૫.૪૨॥
૩૫.૪૩/૧પાવર્ત્યુવાચ । ગ્રાહરાજ મહાસ વ બાલકં હ્યેકપતુ્રકમ્ ।
૩૫.૪૩/૨િવમુ ચેમં મહાદંષ્ટ્ર ક્ષપં્ર ભીમપરાક્રમ॥ ૩૫.૪૩॥
૩૫.૪૪/૧ગ્રાહ ઉવાચ । યાે દેિવ િદવસે ષષે્ઠ પ્રથમં સમપુૈ ત મામ્ ।
૩૫.૪૪/૨સઆહારાે મમ પુરા િવિહતાે લાેકક ર્ ભઃ॥ ૩૫.૪૪॥
૩૫.૪૫/૧સાેઽયં મમ મહાભાગે ષષે્ઠઽહિન ગર દ્રજે ।
૩૫.૪૫/૨બ્રહ્મણા પ્રેિરતાે નનંૂ નનંૈ માેકે્ષ્ય કથચંન॥ ૩૫.૪૫॥
૩૫.૪૬/૧દેવ્યવુાચ । યન્ મયા િહમવચ્છૃઙ્ગે ચિરતં તપ ઉત્તમમ્ ।
૩૫.૪૬/૨તને બાલ મમં મુ ચ ગ્રાહરાજ નમાેઽ તુ તે॥ ૩૫.૪૬॥
૩૫.૪૭/૧ગ્રાહ ઉવાચ । મા વ્યય તપસાે દેિવ શં બાલે શભુાનને ।
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૩૫.૪૭/૨યદ્ બ્રવી મ કુ શ્રેષે્ઠ તથા માેક્ષમવા સ્ય ત॥ ૩૫.૪૭॥
૩૫.૪૮/૧દેવ્યવુાચ । ગ્રાહાિધપ વદ વાશુ યત્ સતામિવગિહતમ્ ।
૩૫.૪૮/૨તત્ કૃતં નાત્ર સદેંહાે યતાે મે બ્રાહ્મણાઃ પ્રયાઃ॥ ૩૫.૪૮॥
૩૫.૪૯/૧ગ્રાહ ઉવાચ । યત્ કૃતં વૈ તપઃ િક ચદ્ ભવત્યા વ પમુત્તમમ્ ।
૩૫.૪૯/૨તત્ સવ મે પ્રયચ્છાશુ તતાે માેક્ષમવા સ્ય ત॥ ૩૫.૪૯॥
૩૫.૫૦/૧દેવ્યવુાચ । જન્મપ્ર ત યત્ પુ યં મહાગ્રાહ કૃતં મયા ।
૩૫.૫૦/૨તત્ તે સવ મયા દતં્ત બાલં મુ ચ મહાગ્રહ॥ ૩૫.૫૦॥
૩૫.૫૧/૧બ્રહ્માવેાચ । પ્રજ વાલ તતાે ગ્રાહ તપસા તને ભૂ ષતઃ ।
૩૫.૫૧/૨આિદત્ય ઇવ મ યાહે્ન દુિનર ક્ષ તદાભવત્ ।
૩૫.૫૧/૩ઉવાચ ચવૈં તુષ્ટાત્મા દેવી ં લાેકસ્ય ધાિરણીમ્॥ ૩૫.૫૧॥
૩૫.૫૨/૧ગ્રાહ ઉવાચ । દેિવ િક કૃત્યમેતત્ તે સિુન શ્ચત્ય મહાવ્રતે ।
૩૫.૫૨/૨તપસાેઽ યજર્નં દુઃખં તસ્ય ત્યાગાે ન શસ્યતે॥ ૩૫.૫૨॥
૩૫.૫૩/૧ગ્ હાણ તપ અેવ વં બાલં ચેમં સમુ યમે ।
૩૫.૫૩/૨તુષ્ટાેઽ મ તે િવપ્રભ યા વરં ત માદ્ દદા મ તે ।
૩૫.૫૩/૩સા વવેમુક્તા ગ્રાહેણ ઉવાચેદં મહાવ્રતા॥ ૩૫.૫૩॥
૩૫.૫૪/૧દેવ્યવુાચ । દેહેનાિપ મયા ગ્રાહ રક્ષ્યાે િવપ્રઃ પ્રયત્નતઃ ।
૩૫.૫૪/૨તપઃ પનુમર્યા પ્રા યં ન પ્રા યાે બ્રાહ્મણઃ પનુઃ॥ ૩૫.૫૪॥
૩૫.૫૫/૧સિુન શ્ચત્ય મહાગ્રાહ કૃતં બાલસ્ય માેક્ષણમ્ ।
૩૫.૫૫/૨ન િવપ્રે ય તપઃ શ્રેષં્ઠ શ્રેષ્ઠા મે બ્રાહ્મણા મતાઃ॥ ૩૫.૫૫॥
૩૫.૫૬/૧દ વા ચાહં ન ગ્ હ્ણા મ ગ્રાહે દ્ર િવિહતં િહ તે ।
૩૫.૫૬/૨નિહ ક શ્ચન્ નરાે ગ્રાહ પ્રદતં્ત પનુરાહરેત્॥ ૩૫.૫૬॥
૩૫.૫૭/૧દત્તમેતન્ મયા તુ યં નાદદાિન િહ તત્ પનુઃ ।
૩૫.૫૭/૨ વ યવે રમતામેતદ્ બાલશ્ચાયં િવમુચ્યતામ્॥ ૩૫.૫૭॥
૩૫.૫૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તથાેક્ત તાં પ્રશસ્યાથ મુ વા બાલં નમસ્ય ચ ।
૩૫.૫૮/૨દેવીમાિદત્યાવભાસ તત્રવૈા તરધીયત॥ ૩૫.૫૮॥
૩૫.૫૯/૧બાલાેઽિપ સરસ તીરે મુક્તાે ગ્રાહેણ વૈ તદા ।
૩૫.૫૯/૨ વ લ ધ ઇવાથાઘ તત્રવૈા તરધીયત॥ ૩૫.૫૯॥
૩૫.૬૦/૧તપસાેઽપચયં મ વા દેવી િહમ ગર દ્ર ।
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૩૫.૬૦/૨ભૂય અેવ તપઃ કતુર્મારેભે િનયમ સ્થતા॥ ૩૫.૬૦॥
૩૫.૬૧/૧કતુર્કામાં તપાે ભૂયાે જ્ઞા વા તાં શકંરઃ વયમ્ ।
૩૫.૬૧/૨પ્રાવેાચ વચનં િવપ્રા મા કૃથા તપ ઇત્યુત॥ ૩૫.૬૧॥
૩૫.૬૨/૧મહ્યમેતત્ તપાે દેિવ વયા દતં્ત મહાવ્રતે ।
૩૫.૬૨/૨તત્ તનેવૈાક્ષયં તુ યં ભિવ ય ત સહસ્રધા॥ ૩૫.૬૨॥
૩૫.૬૩/૧ઇ ત લ વા વરં દેવી તપસાેઽક્ષયમુત્તમમ્ ।
૩૫.૬૩/૨ વયવંરમુદ ક્ષ તી તસ્થાૈ પ્રીતા મુદા યુતા॥ ૩૫.૬૩॥
૩૫.૬૪/૧ઇદં પઠેદ્ યાે િહ નરઃ સદૈવ ।
૩૫.૬૪/૨બાલાનુભાવાચરણં િહ શ ભાેઃ ।
૩૫.૬૪/૩સ દેહભેદં સમવા ય પૂતાે ।
૩૫.૬૪/૪ભવેદ્ ગણેશ તુ કુમારતુલ્યઃ॥ ૩૫.૬૪॥
૩૬.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । િવ તે િહમવ ષે્ઠ િવમાનશતસકુંલે ।
૩૬.૧/૨અભવત્ સ તુ કાલને શલૈપુ યાઃ વયવંરઃ॥ ૩૬.૧॥
૩૬.૨/૧અથ પવર્તરા ેઽસાૈ િહમવાન્ યાનકાેિવદઃ ।
૩૬.૨/૨દુિહતુદવદેવને જ્ઞા વા તદ્ અ ભમિ ત્રતમ્॥ ૩૬.૨॥
૩૬.૩/૧ નન્ન્ અિપ મહાશલૈઃ સમયારક્ષણે સયા ।
૩૬.૩/૨ વયવંરં તતાે દેવ્યાઃ સવર્લાેકે વઘાષેયત્॥ ૩૬.૩॥
૩૬.૪/૧દેવદાનવ સદ્ધાનાં સવર્લાેકિનવા સનામ્ ।
૩૬.૪/૨ યાત્ પરમેશાનં સમકં્ષ યિદ મે સતુા॥ ૩૬.૪॥
૩૬.૫/૧તદ્ અેવ સકૃુતં શ્લાઘ્યં મમા યુદયસ મતમ્ ।
૩૬.૫/૨ઇ ત સં ચ ત્ય શલૈે દ્રઃ કૃ વા હૃિદ મહેશ્વરમ્॥ ૩૬.૫॥
૩૬.૬/૧આબ્રહ્મકેષુ દેવષેુ દેવ્યાઃ શલૈે દ્રસત્તમઃ ।
૩૬.૬/૨કૃ વા રત્નાકુલં દેશં વયવંરમચીકરત્॥ ૩૬.૬॥
૩૬.૭/૧અથવૈમાઘાે ષતમાત્ર અેવ ।
૩૬.૭/૨ વયવંરે તત્ર નગે દ્રપુ યાઃ ।
૩૬.૭/૩દેવાદયઃ સવર્જગિન્નવાસાઃ ।
૩૬.૭/૪સમાયયુ તત્ર ગ્ હીતવેશાઃ॥ ૩૬.૭॥
૩૬.૮/૧પ્રફુ લપદ્માસનસિંનિવષ્ટઃ ।

182 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૩૬.૮/૨ સદ્ધૈ ર્તાે યાે ગ ભરપ્રમેયૈઃ ।
૩૬.૮/૩િવજ્ઞાિપત તને મહીધ્રરાજ્ઞા ।
૩૬.૮/૪આગત તદાહં િત્રિદવૈ પેતઃ॥ ૩૬.૮॥
૩૬.૯/૧અ ણાં સહસ્રં સરુરાટ્ સ બભ્રદ્ ।
૩૬.૯/૨િદવ્યાઙ્ગહારસ્રગુદાર પઃ ।
૩૬.૯/૩અૈરાવતં સવર્ગજે દ્રમખુ્યમ્ ।
૩૬.૯/૪સ્રવન્મદાસારકૃતપ્રવાહમ્॥ ૩૬.૯॥
૩૬.૧૦/૧આ હ્ય સવાર્મરરાટ્ સ વજ્રમ્ ।
૩૬.૧૦/૨ બભ્રત્ સમાગાત્ પુરતઃ સરુાણામ્ ।
૩૬.૧૦/૩તજેઃપ્રભાવાિધકતુલ્ય પી ।
૩૬.૧૦/૪પ્રાેદ્ભાસયન્ સવર્િદશાે િવવ વાન્॥ ૩૬.૧૦॥
૩૬.૧૧/૧હૈમં િવમાનં સવલ પતાકમ્ ।
૩૬.૧૧/૨આ ઢઆગાત્ વિરતં જવને ।
૩૬.૧૧/૩મ ણપ્રદ પ્તાે વલકુ ડલશ્ચ ।
૩૬.૧૧/૪વહ્ યકર્તજેઃપ્ર તમે િવમાને॥ ૩૬.૧૧॥
૩૬.૧૨/૧સમ યગાત્ ક યપસનૂુરેક ।
૩૬.૧૨/૨આિદત્યમ યાદ્ ભગનામધાર ।
૩૬.૧૨/૩પીનાઙ્ગય ષ્ટઃ સકૃુતાઙ્ગહાર+ ।
૩૬.૧૨/૪તે ેબલાજ્ઞાસદશૃપ્રભાવઃ॥ ૩૬.૧૨॥
૩૬.૧૩/૧દ ડં સમાગ્ હ્ય કૃતા ત આગાદ્ ।
૩૬.૧૩/૨આ હ્યભીમં મિહષં જવને ।
૩૬.૧૩/૩મહામહીધ્રાેચ્છ્ર યપીનગાત્રઃ ।
૩૬.૧૩/૪ વણાર્િદરત્ના ચતચા વેશઃ॥ ૩૬.૧૩॥
૩૬.૧૪/૧સમીરણઃ સવર્જગ દ્વભતાર્ ।
૩૬.૧૪/૨િવમાનમા હ્ય સમ યગાદ્ િધ ।
૩૬.૧૪/૩સતંાપયન્ સવર્સરુાસરેુશાંસ-્ ।
૩૬.૧૪/૪તે ેિધક તજે સ સિંનિવષ્ટઃ॥ ૩૬.૧૪॥
૩૬.૧૫/૧વિહ્નઃ સમ યેત્ય સરેુ દ્રમ યે ।
૩૬.૧૫/૨ વલન્ પ્રતસ્થાૈ વરવેશધાર ।
૩૬.૧૫/૩નાનામ ણપ્ર વ લતાઙ્ગય ષ્ટર્।
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૩૬.૧૫/૪જગદ્વરં િદવ્યિવમાનમ યમ્॥ ૩૬.૧૫॥
૩૬.૧૬/૧આ હ્ય સવર્દ્રિવણાિધપેશઃ ।
૩૬.૧૬/૨સ રાજરાજ વિરતાેઽ યગાચ્ચ ।
૩૬.૧૬/૩આ યાયયન્ સવર્સરુાસરેુશાન્ ।
૩૬.૧૬/૪કા ત્યા ચ વેશને ચ ચા પઃ॥ ૩૬.૧૬॥
૩૬.૧૭/૧ વલન્ મહારત્નિવ ચત્ર પમ્ ।
૩૬.૧૭/૨િવમાનમા હ્ય શશી સમાયાત્ ।
૩૬.૧૭/૩ યામાઙ્ગય ષ્ટઃ સિુવ ચત્રવેશઃ ।
૩૬.૧૭/૪સવાર્ઙ્ગ આબદ્ધસગુ ધમાલ્યઃ॥ ૩૬.૧૭॥
૩૬.૧૮/૧તાક્ષ્ય સમા હ્ય મહીધ્રક પમ્ ।
૩૬.૧૮/૨ગદાધરાેઽસાૈ વિરતઃ સમેતઃ ।
૩૬.૧૮/૩અથા શ્વનાૈ ચાિપ ભષગ્વરાૈ દ્વાવ્।
૩૬.૧૮/૪અેકં િવમાનં વરયાિધ હ્ય॥ ૩૬.૧૮॥
૩૬.૧૯/૧મનાેહરાૈ પ્ર વલચા વેશાૈ ।
૩૬.૧૯/૨આજગ્મતુદવવરાૈ સવુીરાૈ ।
૩૬.૧૯/૩સહસ્રનાગઃ સુ્ફરદ ગ્ વણર્મ્ ।
૩૬.૧૯/૪ બભ્રત્ તદાની ં વલનાકર્તે ઃ॥ ૩૬.૧૯॥
૩૬.૨૦/૧સાધ સ નાગૈરપરૈમર્હાત્મા ।
૩૬.૨૦/૨િવમાનમા હ્ય સમ યગાચ્ચ ।
૩૬.૨૦/૩િદતેઃ સતુાનાં ચ મહાસરુાણામ્ ।
૩૬.૨૦/૪વહ્ યકર્શક્રાિનલતુલ્યભાસામ્॥ ૩૬.૨૦॥
૩૬.૨૧/૧વરાનુ પં પ્રિવધાય વેશમ્ ।
૩૬.૨૧/૨ દં સમાગાત્ પુરતઃ સરુાણામ્ ।
૩૬.૨૧/૩ગ ધવર્રાજઃ સ ચ ચા પી ।
૩૬.૨૧/૪િદવ્યાઙ્ગદાે િદવ્યિવમાનચાર ॥ ૩૬.૨૧॥
૩૬.૨૨/૧ગ ધવર્સઘંૈઃ સિહતાેઽ સરાે ભઃ ।
૩૬.૨૨/૨શક્રાજ્ઞયા તત્ર સમાજગામ ।
૩૬.૨૨/૩અ યે ચ દેવા સ્ત્રિદવાત્ તદાનીમ્ ।
૩૬.૨૨/૪ થક્ થક્ ચા ગ્ હીતવેશાઃ॥ ૩૬.૨૨॥
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૩૬.૨૩/૧આજગ્મુરા હ્ય િવમાન ષ્ઠમ્ ।
૩૬.૨૩/૨ગ ધવર્યક્ષાેરગિકનરાશ્ચ ।
૩૬.૨૩/૩શચીપ ત તત્ર સરેુ દ્રમ યે ।
૩૬.૨૩/૪રરાજ રા િધકલક્ષ્યમૂ તઃ॥ ૩૬.૨૩॥
૩૬.૨૪/૧આજ્ઞાબલૈશ્વયર્કૃતપ્રમાેદઃ ।
૩૬.૨૪/૨ વયવંરં તં સમલંચકાર ।
૩૬.૨૪/૩હેતુ સ્ત્રલાેકસ્ય જગ પ્રસતૂેર્।
૩૬.૨૪/૪માતા ચ તષેાં સસરુાસરુાણામ્॥ ૩૬.૨૪॥
૩૬.૨૫/૧પત્ની ચ શ ભાેઃ પુ ષસ્ય ધીમતાે ।
૩૬.૨૫/૨ગીતા પુરાણે પ્રકૃ તઃ પરા યા ।
૩૬.૨૫/૩દક્ષસ્ય કાપેાદ્ િધમવદ્ગહંૃ સા ।
૩૬.૨૫/૪કાયાર્થર્માયાત્ િત્રિદવાૈકસાં િહ॥ ૩૬.૨૫॥
૩૬.૨૬/૧િવમાન ષે્ઠ મ ણહેમજુષ્ટે ।
૩૬.૨૬/૨ સ્થતા વલચ્ચામરવી જતાઙ્ગી ।
૩૬.૨૬/૩સવર્તુર્પુ પાં સસુગુ ધમાલામ્ ।
૩૬.૨૬/૪પ્રગ્ હ્ય દેવી પ્રસભં પ્રતસ્થે॥ ૩૬.૨૬॥
૩૬.૨૭/૧બ્રહ્માવેાચ । માલાં પ્રગ્ હ્ય દેવ્યાં તુ સ્થતાયાં દેવસસંિદ ।
૩૬.૨૭/૨શક્રાદ્યૈરાગતૈદવૈઃ વયવંર ઉપાગતે॥ ૩૬.૨૭॥
૩૬.૨૮/૧દેવ્યા જજ્ઞાસયા શ ભુભૂર્ વા પ ચ શખઃ શશઃુ ।
૩૬.૨૮/૨ઉ સઙ્ગતલસસંપુ્તાે બભવૂ સહસા િવભુઃ॥ ૩૬.૨૮॥
૩૬.૨૯/૧તતાે દદશર્ તં દેવી શશું પ ચ શખં સ્થતમ્ ।
૩૬.૨૯/૨જ્ઞા વા તં સમવ યાના જગ્ હે પ્રી તસયંુતા॥ ૩૬.૨૯॥
૩૬.૩૦/૧અથ સા શદુ્ધસકં પા કાિઙ્ક્ષતં પ્રા ય સ પ તમ્ ।
૩૬.૩૦/૨િન ત્તા ચ તદા તસ્થાૈ કૃ વા સા હૃિદ તં િવભુમ્॥ ૩૬.૩૦॥
૩૬.૩૧/૧તતાે દૃ ટ્વા શશું દેવા દેવ્યા ઉ સઙ્ગવ તનમ્ ।
૩૬.૩૧/૨કાેઽયમત્રે ત સ મ ય ચુકુ્રશુ ર્શમાેિહતાઃ॥ ૩૬.૩૧॥
૩૬.૩૨/૧વજ્રમાહારયત્ તસ્ય બાહુમુિ ક્ષ ય ત્રહા ।
૩૬.૩૨/૨સ બાહુ થત તસ્ય તથવૈ સમ તષ્ઠત॥ ૩૬.૩૨॥
૩૬.૩૩/૧ ત ભતઃ શશુ પેણ દેવદેવને શ ભનુા ।
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૩૬.૩૩/૨વજં્ર ક્ષેપ્તું ન શશાક ત્રહા ચ લતું ન ચ॥ ૩૬.૩૩॥
૩૬.૩૪/૧ભગાે નામ તતાે દેવ આિદત્યઃ કા યપાે બલી ।
૩૬.૩૪/૨ઉિ ક્ષ યઆયુધં દ પ્તં છેત્તુ મચ્છન્ િવમાેિહતઃ॥ ૩૬.૩૪॥
૩૬.૩૫/૧તસ્યાિપ ભગવાન્ બાહંુ તથવૈા ત ભયત્ તદા ।
૩૬.૩૫/૨બલં તજેશ્ચ યાેગશ્ચ તથવૈા ત ભયદ્ િવભુઃ॥ ૩૬.૩૫॥
૩૬.૩૬/૧ શરઃ પ્રક પયન્ િવ ઃ શકંરં સમવૈક્ષત ।
૩૬.૩૬/૨અથ તષેુ સ્થતે વવેં મ યુમ સુ સરેુષુ ચ॥ ૩૬.૩૬॥
૩૬.૩૭/૧અહં પરમસિંવગ્ ાે યાનમાસ્થાય સાદરમ્ ।
૩૬.૩૭/૨બુદ્ધવાન્ દેવદેવેશમુમાે સઙ્ગે સમા સ્થતમ્॥ ૩૬.૩૭॥
૩૬.૩૮/૧જ્ઞા વાહં પરમેશાનં શીઘ્રમુ થાય સાદરમ્ ।
૩૬.૩૮/૨વવ દે ચરણં શ ભાેઃ તુતવાં તમહં દ્વ ઃ॥ ૩૬.૩૮॥
૩૬.૩૯/૧પુરાણૈઃ સામસગંીતૈઃ પુ યાખ્યગૈુર્હ્યનામ ભઃ ।
૩૬.૩૯/૨અજ વમજરાે દેવઃ સ્રષ્ટા િવભુઃ પરાપરમ્॥ ૩૬.૩૯॥
૩૬.૪૦/૧પ્રધાનં પુ ષાે ય વં બ્રહ્મ યેયં તદ્ અક્ષરમ્ ।
૩૬.૪૦/૨અ તં પરમાત્મા ચ ઈશ્વરઃ કારણં મહત્॥ ૩૬.૪૦॥
૩૬.૪૧/૧બ્રહ્મ ક્ પ્રકૃતેઃ સ્રષ્ટા સવર્કૃત્ પ્રકૃતેઃ પરઃ ।
૩૬.૪૧/૨ઇયં ચ પ્રકૃ તદવી સદા તે ષ્ટકારણમ્॥ ૩૬.૪૧॥
૩૬.૪૨/૧પત્ની પં સમાસ્થાય જગ કારણમાગતા ।
૩૬.૪૨/૨નમ તુ યં મહાદેવ દેવ્યા વૈ સિહતાય ચ॥ ૩૬.૪૨॥
૩૬.૪૩/૧પ્રસાદાત્ તવ દેવેશ િનયાેગાચ્ચ મયા પ્ર ઃ ।
૩૬.૪૩/૨દેવાદ્યા તુ ઇમાઃ ષ્ટા મૂઢા વદ્યાેગમાયયા॥ ૩૬.૪૩॥
૩૬.૪૪/૧કુ પ્રસાદમેતષેાં યથાપવૂ ભવિ વમે ।
૩૬.૪૪/૨તત અેવમહં િવપ્રા િવજ્ઞા ય પરમેશ્વરમ્॥ ૩૬.૪૪॥
૩૬.૪૫/૧ ત ભતાન્ સવર્દેવાં તાન્ ઇદં ચાહં તદાેક્તવાન્ ।
૩૬.૪૫/૨મૂઢાશ્ચ દેવતાઃ સવાર્ નનંૈ બુ યત શકંરમ્॥ ૩૬.૪૫॥
૩૬.૪૬/૧ગચ્છ વં શરણં શીઘ્રમનેમવે મહેશ્વરમ્ ।
૩૬.૪૬/૨સાધ મયવૈ દેવેશં પરમાત્માનમવ્યયમ્॥ ૩૬.૪૬॥
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૩૬.૪૭/૧તત તે ત ભતાઃ સવ તથવૈ િત્રિદવાૈકસઃ ।
૩૬.૪૭/૨પ્રણેમુમર્નસા શવ ભાવશદુ્ધને ચેતસા॥ ૩૬.૪૭॥
૩૬.૪૮/૧અથ તષેાં પ્રસન્નાેઽભૂદ્ દેવદેવાે મહેશ્વરઃ ।
૩૬.૪૮/૨યથાપવૂ ચકારાશુ દેવતાનાં તનૂ તદા॥ ૩૬.૪૮॥
૩૬.૪૯/૧તત અેવં પ્ર ત્તે તુ સવર્દેવિનવારણે ।
૩૬.૪૯/૨વપુશ્ચકાર દેવેશ યકં્ષ પરમમદ્ભુતમ્॥ ૩૬.૪૯॥
૩૬.૫૦/૧તજેસા તસ્ય તે વ તાશ્ચ ઃ સવ યમીલયન્ ।
૩૬.૫૦/૨તે યઃ સ પરમં ચ ઃ વવપુદૃર્ ષ્ટશ ક્તમત્॥ ૩૬.૫૦॥
૩૬.૫૧/૧પ્રાદાત્ પરમદેવેશમપ યં તે તદા િવભુમ્ ।
૩૬.૫૧/૨તે દૃ ટ્વા પરમેશાનં તીયેક્ષણધાિરણમ્॥ ૩૬.૫૧॥
૩૬.૫૨/૧શક્રાદ્યા મેિનરે દેવાઃ સવર્ અેવ સરેુશ્વરાઃ ।
૩૬.૫૨/૨તસ્ય દેવી તદા હૃષ્ટા સમકં્ષ િત્રિદવાૈકસામ્॥ ૩૬.૫૨॥
૩૬.૫૩/૧પાદયાેઃ સ્થાપયામાસ સ્રઙ્માલામ મતદ્યુ તઃ ।
૩૬.૫૩/૨સાધુ સા વ ત તે હાેચુઃ સવ દેવાઃ પનુિવભુમ્॥ ૩૬.૫૩॥
૩૬.૫૪/૧સહ દેવ્યા નમશ્ચકુ્રઃ શરાે ભભૂર્તલા શ્રતૈઃ ।
૩૬.૫૪/૨અથા મન્ન્ અ તરે િવપ્રા તમહં દૈવતૈઃ સહ॥ ૩૬.૫૪॥
૩૬.૫૫/૧િહમવ તં મહાશલૈમુક્તવાંશ્ચ મહાદ્યુ તમ્ ।
૩૬.૫૫/૨શ્લાઘ્યઃ પજૂ્યશ્ચ વ દ્યશ્ચ સવષાં વં મહાન્ અ સ॥ ૩૬.૫૫॥
૩૬.૫૬/૧શવણ સહ સ બ ધાે યસ્ય તેઽ યુદયાે મહાન્ ।
૩૬.૫૬/૨િક્રયતાં ચા દ્વાહઃ િકમથ સ્થીયતે પરમ્ ।
૩૬.૫૬/૩તતઃ પ્રણ ય િહમવાં તદા માં પ્રત્યભાષત॥ ૩૬.૫૬॥
૩૬.૫૭/૧િહમવાન્ ઉવાચ । વમવે કારણં દેવ યસ્ય સવાદયે મમ ।
૩૬.૫૭/૨પ્રસાદઃ સહસાે પન્નાે હેતુશ્ચાિપ વમવે િહ ।
૩૬.૫૭/૩ઉદ્વાહ તુ યદા યાદક્ૃ તદ્ િવધ વ િપતામહ॥ ૩૬.૫૭॥
૩૬.૫૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તત અેવં વચઃ શ્રુ વા ગિરરાજસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૩૬.૫૮/૨ઉદ્વાહઃ િક્રયતાં દેવ ઇત્યહં ચાેક્તવાન્ િવભુમ્॥ ૩૬.૫૮॥
૩૬.૫૯/૧મામાહ શકંરાે દેવાે યથેષ્ટ મ ત લાેકપઃ ।
૩૬.૫૯/૨ત ક્ષણાચ્ચ તતાે િવપ્રા અ મા ભિન મતં પુરમ્॥ ૩૬.૫૯॥
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૩૬.૬૦/૧ઉદ્વાહાથ મહેશસ્ય નાનારત્નાપેશાે ભતમ્ ।
૩૬.૬૦/૨રત્નાિન મણય શ્ચત્રા હેમમાૈ ક્તકમવે ચ॥ ૩૬.૬૦॥
૩૬.૬૧/૧મૂ તમ ત ઉપાગ ય અલંચકુ્રઃ પુરાેત્તમમ્ ।
૩૬.૬૧/૨ ચત્રા મારકતી ભૂ મઃ સવુણર્ ત ભશાે ભતા॥ ૩૬.૬૧॥
૩૬.૬૨/૧ભા વ સ્ફિટક ભ ત્તશ્ચ મુક્તાહારપ્રલ બતા ।
૩૬.૬૨/૨ત મન્ દ્વાિર પુરે ર ય ઉદ્વાહાથ િવિન મતા॥ ૩૬.૬૨॥
૩૬.૬૩/૧શશુભુે દેવદેવસ્ય મહેશસ્ય મહાત્મનઃ ।
૩૬.૬૩/૨સાેમાિદત્યાૈ સમં તત્ર તાપય તાૈ મહામણી॥ ૩૬.૬૩॥
૩૬.૬૪/૧સાૈરભેયં મનાેર યં ગ ધમાદાય મા તઃ ।
૩૬.૬૪/૨પ્રવવાૈ સખુસં પશા ભવભ ક્ત પ્રદશર્યન્॥ ૩૬.૬૪॥
૩૬.૬૫/૧સમુદ્રા તત્ર ચ વારઃ શક્રાદ્યાશ્ચ સરુાેત્તમાઃ ।
૩૬.૬૫/૨દેવનદ્યાે મહાનદ્યઃ સદ્ધા મનુય અેવ ચ॥ ૩૬.૬૫॥
૩૬.૬૬/૧ગ ધવાર્ સરસઃ સવ નાગા યક્ષાઃ સરાક્ષસાઃ ।
૩૬.૬૬/૨આૈદકાઃ ખેચરાશ્ચા યે િકનરા દેવચારણાઃ॥ ૩૬.૬૬॥
૩૬.૬૭/૧તુ બુ નાર્રદાે હાહા હૂહૂશ્ચવૈ તુ સામગાઃ ।
૩૬.૬૭/૨ર યા યાદાય વાદ્યાિન તત્રાજગ્મુ તદા પુરમ્॥ ૩૬.૬૭॥
૩૬.૬૮/૧ઋષય તુ કથા તત્ર વેદગીતા તપાેધનાઃ ।
૩૬.૬૮/૨પુ યાન્ વવૈાિહકાન્ મ ત્રાઞ્ જેપુઃ સહૃંષ્ટમાનસાઃ॥ ૩૬.૬૮॥
૩૬.૬૯/૧જગતાે માતરઃ સવાર્ દેવક યાશ્ચ કૃ નશઃ ।
૩૬.૬૯/૨ગાય ત હ ષતાઃ સવાર્ ઉદ્વાહે પરમે ષ્ઠનઃ॥ ૩૬.૬૯॥
૩૬.૭૦/૧ઋતવઃ ષટ્ સમં તત્ર નાનાગ ધસખુાવહાઃ ।
૩૬.૭૦/૨ઉદ્વાહઃ શકંરસ્યે ત મૂ તમ ત ઉપ સ્થતાઃ॥ ૩૬.૭૦॥
૩૬.૭૧/૧નીલ મૂતસકંાશમૈર્ ત્ર વિનપ્રહ ષ ભઃ ।
૩૬.૭૧/૨કેકાયમાનૈઃ શ ખ ભ ર્ત્યમાનૈશ્ચ સવર્શઃ॥ ૩૬.૭૧॥
૩૬.૭૨/૧િવલાેલિપઙ્ગલ પષ્ટ+ ।િવદ્યુ લખેાિવહા સતા ।
૩૬.૭૨/૨કુમુદાપીડશકુ્લા ભબર્લાકા ભશ્ચ શાે ભતા॥ ૩૬.૭૨॥
૩૬.૭૩/૧પ્રત્યગ્રસં ત શલી ધ્રક દલી+ ।
૩૬.૭૩/૨લતાદુ્રમાદ્યુદ્ગતપ લવા શભુા ।
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૩૬.૭૩/૩શભુા બુધારાપ્રણયપ્રબાેિધતૈર્।
૩૬.૭૩/૪મહાલસભૈકગણૈશ્ચ નાિદતા॥ ૩૬.૭૩॥
૩૬.૭૪/૧ પ્રયષેુ માનાેદ્ધતમાનસાનામ્ ।
૩૬.૭૪/૨મન વનીનામિપ કા મનીનામ્ ।
૩૬.૭૪/૩મયૂરકેકા ભ તૈઃ ક્ષણને ।
૩૬.૭૪/૪મનાેહરૈમાર્નિવભઙ્ગહેતુ ભઃ॥ ૩૬.૭૪॥
૩૬.૭૫/૧તથા િવવણા વલચા મૂ તના ।
૩૬.૭૫/૨શશાઙ્કલખેાકુિટલને સવર્તઃ ।
૩૬.૭૫/૩પયાેદસઘંાતસમીપવ તના ।
૩૬.૭૫/૪મહે દ્રચાપેન શં િવરા જતા॥ ૩૬.૭૫॥
૩૬.૭૬/૧િવ ચત્રપુ પા બુભવૈઃ સગુ ધ ભર્।
૩૬.૭૬/૨ઘના બુસ પકર્તયા સશુીતલૈઃ ।
૩૬.૭૬/૩િવક પય તી પવનૈમર્નાેહરૈઃ ।
૩૬.૭૬/૪સરુાઙ્ગનાનામલકાવલીઃ શભુાઃ॥ ૩૬.૭૬॥
૩૬.૭૭/૧ગજર્ પયાેદસ્થ ગતે દુ બ બા ।
૩૬.૭૭/૨નવા બુ સક્તાેદકચા દૂવાર્ ।
૩૬.૭૭/૩િનર ક્ષતા સાદરમુ સકુા ભર્।
૩૬.૭૭/૪િનશ્વાસધૂમં્ર પ થકાઙ્ગના ભઃ॥ ૩૬.૭૭॥
૩૬.૭૮/૧હંસનપૂુરશ દાઢ ા સમુન્નતપયાેધરા ।
૩૬.૭૮/૨ચલ દ્વદ્યુ લતાહારા પષ્ટપદ્મિવલાેચના॥ ૩૬.૭૮॥
૩૬.૭૯/૧અ સતજલદધીર વાનિવત્ર તહંસા ।
૩૬.૭૯/૨િવમલસ લલધારાે પાતનમ્રાે પલાગ્રા ।
૩૬.૭૯/૩સરુ ભકુસમુરે ક્। પ્તસવાર્ઙ્ગશાેભા ।
૩૬.૭૯/૪ ગિરદુિહ િવવાહે પ્રા ડ્ આિવબર્ભવૂ॥ ૩૬.૭૯॥
૩૬.૮૦/૧મેઘક ચુકિનમુર્ક્તા પદ્મકાેશાેદ્ભવ તની ।
૩૬.૮૦/૨હંસનપૂુરિનહ્ર ાદા સવર્સસ્યિદગ તરા॥ ૩૬.૮૦॥
૩૬.૮૧/૧િવ તીણર્પુ લનશ્રાેણી કૂજ સારસમખેલા ।
૩૬.૮૧/૨પ્રફુ લે દ વર યામ+ ।િવલાેચનમનાેહરા॥ ૩૬.૮૧॥
૩૬.૮૨/૧પક્વ બ બાધરપુટા કુ દદ તપ્રહા સની ।
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૩૬.૮૨/૨નવ યામલતા યામ+ ।રાેમરા જપુરસૃ્કતા॥ ૩૬.૮૨॥
૩૬.૮૩/૧ચ દ્રાંશહુારવગણ ક ઠાેરસ્થલગા મના ।
૩૬.૮૩/૨પ્રહ્લાદય તી ચેતાં સ સવષાં િત્રિદવાૈકસામ્॥ ૩૬.૮૩॥
૩૬.૮૪/૧સમદા લકુલાેદ્ગ ત+ ◌ંઅધુર વરભા ષણી ।
૩૬.૮૪/૨ચલ કુમુદસઘંાત+ ◌ૅહા કુ ડલશાે ભની॥ ૩૬.૮૪॥
૩૬.૮૫/૧રક્તાશાેકપ્રશાખાે થ+ ।પ લવાઙ્ગુ લધાિરણી ।
૩૬.૮૫/૨ત પુ પસચંયમયવૈાર્સાે ભઃ સમલંકૃતા॥ ૩૬.૮૫॥
૩૬.૮૬/૧રક્તાે પલાગ્રચરણા તીપુ પનખાવલી ।
૩૬.૮૬/૨કદલી ત ભવામાે ઃ શશાઙ્કવદના તથા॥ ૩૬.૮૬॥
૩૬.૮૭/૧સવર્લક્ષણસ પન્ના સવાર્લંકારભૂ ષતા ।
૩૬.૮૭/૨પ્રે ણા શ ત કા તવે સાનુરાગા મનાેરમા॥ ૩૬.૮૭॥
૩૬.૮૮/૧િનમુર્ક્તા સતમેઘક ચુકપટા પૂણ દુ બ બાનના ।
૩૬.૮૮/૨નીલા ભાજેિવલાેચના રિવકરપ્રાેદ્ ભન્નપદ્મ તની ।
૩૬.૮૮/૩નાનાપુ પરજઃસગુ ધપવનપ્રહ્ર ાદની ચેતસામ્ ।
૩૬.૮૮/૪તત્રાસીત્ કલહંસનપૂુરરવા દેવ્યા િવવાહે શરત્॥ ૩૬.૮૮॥
૩૬.૮૯/૧અત્યથર્શીતલા ભાે ભઃ લાવય તાૈ િદશઃ સદા ।
૩૬.૮૯/૨ઋતૂ હેમ ત શ શરાૈ આજગ્મતુર તદ્યુતી॥ ૩૬.૮૯॥
૩૬.૯૦/૧તા યામ્ ઋતુ યાં સ પ્રાપ્તાે િહમવાન્ સ નગાેત્તમઃ ।
૩૬.૯૦/૨પ્રાલેયચૂણર્વ ષ યાં ક્ષપં્ર રાૈ યહરાે બભાૈ॥ ૩૬.૯૦॥
૩૬.૯૧/૧તને પ્રાલેયવષણ ઘનનેવૈ િહમાલયઃ ।
૩૬.૯૧/૨અગાધને તદા રેજે ક્ષીરાેદ ઇવ સાગરઃ॥ ૩૬.૯૧॥
૩૬.૯૨/૧ઋતપુાયર્યસ પ્રાપ્તાે બભવૂ સ મહા ગિરઃ ।
૩૬.૯૨/૨સાધપૂચારાત્ સહસા કૃતાથર્ ઇવ દુજર્નઃ॥ ૩૬.૯૨॥
૩૬.૯૩/૧પ્રાલેયપટલચ્છન્નૈઃ શ ◌ૃઙ્ગૈ તુ શશુભુે નગઃ ।
૩૬.૯૩/૨છ ત્રૈિરવ મહાભાગૈઃ પા ડરૈઃ થવીપ તઃ॥ ૩૬.૯૩॥
૩૬.૯૪/૧મનાેભવાેદ્રકેકરાઃ સરુાણામ્ ।
૩૬.૯૪/૨સરુાઙ્ગનાનાં ચ મુહુઃ સમીરાઃ ।
૩૬.૯૪/૩ વચ્છા બુપૂણાર્શ્ચ તથા ન લ યઃ ।
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૩૬.૯૪/૪પદ્માે પલાનાં કુસમુૈ પેતાઃ॥ ૩૬.૯૪॥
૩૬.૯૫/૧િવવાહે ગુ ક યાયા વસ તઃ સમગાદ્ ઋતુઃ॥ ૩૬.૯૫॥
૩૬.૯૬/૧ઈષ સમુદ્ ભન્નપયાેધરાગ્રા ।
૩૬.૯૬/૨નાયા યથા ર યતરા બભવૂુઃ ।
૩૬.૯૬/૩નાત્યુ ણશીતાિન પયઃસરાં સ ।
૩૬.૯૬/૪િક જલ્કચૂણઃ કિપલીકૃતાિન ।
૩૬.૯૬/૫ચક્રાહ્વયુગ્મૈ પનાિદતાિન ।
૩૬.૯૬/૬યયુઃ પ્રહૃષ્ટાઃ સરુદ તમખુ્યાઃ॥ ૩૬.૯૬॥
૩૬.૯૭/૧ પ્રયઙ્ગૂશ્ચૂતતરવશ્ચૂતાંશ્ચાિપ પ્રયઙ્ગવઃ ।
૩૬.૯૭/૨તજર્ય ત ઇવા યાે યં મ જર ભશ્ચકા શરે॥ ૩૬.૯૭॥
૩૬.૯૮/૧િહમશ ◌ૃઙ્ગષેુ શકુ્લષેુ તલકાઃ કુસમુાે કરાઃ ।
૩૬.૯૮/૨શશુભુુઃ કાયર્મુિદ્દ ય દ્ધા ઇવ સમાગતાઃ॥ ૩૬.૯૮॥
૩૬.૯૯/૧ફુ લાશાેકલતા તત્ર રે જરે શાલસં શ્રતાઃ ।
૩૬.૯૯/૨કા મ ય ઇવ કા તાનાં ક ઠાલ બતબાહવઃ॥ ૩૬.૯૯॥
૩૬.૧૦૦/૧ત મન્ન્ ઋતાૈ શભુ્રકદ બનીપાસ-્ ।
૩૬.૧૦૦/૨તાલાઃ તમાલાઃ સરલાઃ કિપ થાઃ॥ ૩૬.૧૦૦॥
૩૬.૧૦૧/૧અશાેકસ ર્જુર્નકાેિવદારાઃ ।
૩૬.૧૦૧/૨પુનંાગનાગેશ્વરક ણકારાઃ ।
૩૬.૧૦૧/૩લવઙ્ગતાલાગુ સપ્તપણાર્ ।
૩૬.૧૦૧/૪ યગ્રાેધશાેભા જનનાિરકેલાઃ॥ ૩૬.૧૦૧॥
૩૬.૧૦૨/૧ ક્ષા તથા યે ફલપુ પવ તાે ।
૩૬.૧૦૨/૨દૃ યા બભવૂુઃ સમુનાેહરાઙ્ગાઃ ।
૩૬.૧૦૨/૩જલાશયાશ્ચવૈ સવુણર્તાેયાશ્ ।
૩૬.૧૦૨/૪ચક્રાઙ્ગકાર ડવહંસજુષ્ટાઃ॥ ૩૬.૧૦૨॥
૩૬.૧૦૩/૧કાેય ષ્ટદાત્યૂહબલાકયુક્તા ।
૩૬.૧૦૩/૨દૃ યા તુ પદ્માે પલમીનપૂણાર્ઃ ।
૩૬.૧૦૩/૩ખગાશ્ચ નાનાિવધભૂ ષતાઙ્ગા ।
૩૬.૧૦૩/૪દૃ યા તુ ક્ષષેુ સુ ચત્રપક્ષાઃ॥ ૩૬.૧૦૩॥
૩૬.૧૦૪/૧ક્ર ડાસુ યુક્તાન્ અથ તજર્ય તઃ ।
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૩૬.૧૦૪/૨કુવર્ ત શ દં મદનેિરતાઙ્ગાઃ ।
૩૬.૧૦૪/૩ત મન્ ગરાવિદ્રસતુાિવવાહે ।
૩૬.૧૦૪/૪વવુશ્ચ વાતાઃ સખુશીતલાઙ્ગાઃ॥ ૩૬.૧૦૪॥
૩૬.૧૦૫/૧પુ પા ણ શભુ્રા યિપ પાતય તઃ ।
૩૬.૧૦૫/૨શનનૈર્ગે યાે મલયાિદ્ર તાઃ ।
૩૬.૧૦૫/૩તથવૈ સવ ઋતવશ્ચ પુ યાશ્ ।
૩૬.૧૦૫/૪ચકા શરેઽ યાે યિવ મ શ્રતાઙ્ગાઃ॥ ૩૬.૧૦૫॥
૩૬.૧૦૬/૧યષેાં સુ લઙ્ગાિન ચ ક તતાિન ।
૩૬.૧૦૬/૨તે તત્ર આસન્ સમુનાેજ્ઞ પાઃ॥ ૩૬.૧૦૬॥
૩૬.૧૦૭/૧સમદા લકુલાેદ્ગ ત+ । શલાકુસમુસચંયૈઃ ।
૩૬.૧૦૭/૨પર પરં િહ માલત્યાે ભાવય ત્યાે િવરે જરે॥ ૩૬.૧૦૭॥
૩૬.૧૦૮/૧નીલાિન નીલા બુ હૈઃ પયાં સ ।
૩૬.૧૦૮/૨ગાૈરા ણ ગાૈરૈશ્ચ ણાલદ ડઃૈ ।
૩૬.૧૦૮/૩રક્તૈશ્ચ રક્તાિન શં કૃતાિન ।
૩૬.૧૦૮/૪મત્ત દ્વરેફાવ લજુષ્ટપ ત્રૈઃ॥ ૩૬.૧૦૮॥
૩૬.૧૦૯/૧હૈમાિન િવ તીણર્જલષેુ કેષુ ચન્ ।
૩૬.૧૦૯/૨િનર તરં ચા તરા ણ કેષુ ચત્ ।
૩૬.૧૦૯/૩વૈદૂયર્નાલાિન સરઃસુ કેષુ ચત્ ।
૩૬.૧૦૯/૪પ્રજ જ્ઞરે પદ્મવનાિન સવર્તઃ॥ ૩૬.૧૦૯॥
૩૬.૧૧૦/૧વા ય તત્રાભવન્ ર યાઃ કમલાે પલપુ પતાઃ ।
૩૬.૧૧૦/૨નાનાિવહંગસજુંષ્ટા હૈમસાપેાનપઙ્ક્તયઃ॥ ૩૬.૧૧૦॥
૩૬.૧૧૧/૧શ ◌ૃઙ્ગા ણ તસ્ય તુ ગરેઃ ક ણકારૈઃ સપુુ પતૈઃ ।
૩૬.૧૧૧/૨સમુ ચ્છ્ર તા યિવરલૈહમાનીવ બભુ દ્વ ઃ॥ ૩૬.૧૧૧॥
૩૬.૧૧૨/૧ઈષ દ્વ ભન્નકુસમુૈઃ પાટલૈશ્ચાિપ પાટલાઃ ।
૩૬.૧૧૨/૨સ બભવૂુિદશઃ સવાર્ઃ પવનાક પમૂ ત ભઃ॥ ૩૬.૧૧૨॥
૩૬.૧૧૩/૧કૃ ણાજુર્ના દશગુણા નીલાશાેકમહી હાઃ ।
૩૬.૧૧૩/૨ ગરાૈ વ િધરે ફુ લાઃ પધર્ય તઃ પર પરમ્॥ ૩૬.૧૧૩॥
૩૬.૧૧૪/૧ચા રાવિવજુષ્ટાિન િકશકુાનાં વનાિન ચ ।
૩૬.૧૧૪/૨પવર્તસ્ય િનત બેષુ સવષુ ચ િવરે જરે॥ ૩૬.૧૧૪॥
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૩૬.૧૧૫/૧તમાલગુ મૈ તસ્યાસીચ્છાેભા િહમવત તદા ।
૩૬.૧૧૫/૨નીલ મૂતસઘંાતૈિનલીનૈિરવ સિંધષુ॥ ૩૬.૧૧૫॥
૩૬.૧૧૬/૧િનકામપુ પૈઃ સિુવશાલશાખૈઃ ।
૩૬.૧૧૬/૨સમુ ચ્છ્ર તૈશ્ચ દનચ પકૈશ્ચ ।
૩૬.૧૧૬/૩પ્રમત્તપુંસ્કાેિકલસ પ્રલાપૈર્।
૩૬.૧૧૬/૪િહમાચલાેઽતીવ તદા રરાજ॥ ૩૬.૧૧૬॥
૩૬.૧૧૭/૧શ્રુ વા શ દં દુમદકલં સવર્તઃ કાેિકલાનામ્ ।
૩૬.૧૧૭/૨ચ ચ પક્ષાઃ સમધુરતરં નીલક ઠા િવનેદુઃ ।
૩૬.૧૧૭/૩તષેાં શ દૈ પ ચતબલઃ પુ પચાપષેુહ તઃ ।
૩૬.૧૧૭/૪સ ભૂત સ્ત્રદશવિનતા વેદુ્ધમઙ્ગે વનઙ્ગઃ॥ ૩૬.૧૧૭॥
૩૬.૧૧૮/૧પટુઃ સયૂાર્તપશ્ચાિપ પ્રાયશાેઽ પજલાશયઃ ।
૩૬.૧૧૮/૨દેવીિવવાહસમયે ગ્રી મ આગાદ્ િધમાચલમ્॥ ૩૬.૧૧૮॥
૩૬.૧૧૯/૧સ ચાિપ ત ભ તત્ર બહુ ભઃ કુસમુાે કરૈઃ ।
૩૬.૧૧૯/૨શાેભયામાસ શ ◌ૃઙ્ગા ણ પ્રાલેયાદ્રઃે સમ તતઃ॥ ૩૬.૧૧૯॥
૩૬.૧૨૦/૧તથાિપ ચ ગરાૈ તત્ર વાયવઃ સમુનાેહરાઃ ।
૩૬.૧૨૦/૨વવુઃ પાટલિવ તીણર્+ ।કદ બાજુર્નગ ધનઃ॥ ૩૬.૧૨૦॥
૩૬.૧૨૧/૧વા યઃ પ્રફુ લપદ્માૈઘ+ ।કેસરા ણમૂતર્યઃ ।
૩૬.૧૨૧/૨અભવં તટસઘંુષ્ટ+ ।ફલહંસકદ બકાઃ॥ ૩૬.૧૨૧॥
૩૬.૧૨૨/૧તથા કુરબકાશ્ચાિપ કુસમુાપા ડુમૂતર્યઃ ।
૩૬.૧૨૨/૨સવષુ નગશ ◌ૃઙ્ગષેુ ભ્રમરાવ લસિેવતાઃ॥ ૩૬.૧૨૨॥
૩૬.૧૨૩/૧બકુલાશ્ચ િનત બેષુ િવશાલષેુ મહી તઃ ।
૩૬.૧૨૩/૨ઉ સસજર્ મનાેજ્ઞાિન કુસમુાિન સમ તતઃ॥ ૩૬.૧૨૩॥
૩૬.૧૨૪/૧ઇ ત કુસમુિવ ચત્રસવર્ ક્ષા ।
૩૬.૧૨૪/૨િવિવધિવહંગમનાદર યદેશાઃ ।
૩૬.૧૨૪/૩િહમ ગિરતનયાિવવાહભૂત્યૈ ।
૩૬.૧૨૪/૪ષડ્ ઉપયયુરતૃવાે મુિનપ્રવીરાઃ॥ ૩૬.૧૨૪॥
૩૬.૧૨૫/૧તત અેવં પ્ર ત્તે તુ સવર્ભૂતસમાગમે ।
૩૬.૧૨૫/૨નાનાવાદ્યસમાક ણ અહં તત્ર દ્વ તયઃ॥ ૩૬.૧૨૫॥
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૩૬.૧૨૬/૧શલૈપતુ્રીમલંકૃત્ય યાેગ્યાભરણસ પદા ।
૩૬.૧૨૬/૨પુરં પ્રવે શતવાં તાં વયમાદાય ભાે દ્વ ઃ॥ ૩૬.૧૨૬॥
૩૬.૧૨૭/૧તત તુ પનુરેવેશમહં ચવૈાેક્તવાન્ િવભુમ્ ।
૩૬.૧૨૭/૨હિવજુર્હાે મ વહ્નાૈ તે ઉપા યાયપદે સ્થતઃ॥ ૩૬.૧૨૭॥
૩૬.૧૨૮/૧દદા સ મહં્ય યદ્યાજ્ઞાં કતર્વ્યાેઽયં િક્રયાિવિધઃ ।
૩૬.૧૨૮/૨મામાહ શકંરશ્ચવંૈ દેવદેવાે જગ પ તઃ॥ ૩૬.૧૨૮॥
૩૬.૧૨૯/૧ શવ ઉવાચ । યદ્ ઉિદ્દષં્ટ સરેુશાન તત્ કુ વ યથે સતમ્ ।
૩૬.૧૨૯/૨કતાર્ મ વચનં સવ બ્રહ્મં તવ જગ દ્વભાે॥ ૩૬.૧૨૯॥
૩૬.૧૩૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તતશ્ચાહં પ્રહૃષ્ટાત્મા કુશાન્ આદાય સ વરમ્ ।
૩૬.૧૩૦/૨હ તં દેવસ્ય દેવ્યાશ્ચ યાેગબ ધને યુક્તવાન્॥ ૩૬.૧૩૦॥
૩૬.૧૩૧/૧ વલનશ્ચ વયં તત્ર કૃતા જ લપુટઃ સ્થતઃ ।
૩૬.૧૩૧/૨શ્રુ તગીતૈમર્હામ ત્રૈમૂર્ તમદ્ ભ પ સ્થતૈઃ॥ ૩૬.૧૩૧॥
૩૬.૧૩૨/૧યથાેક્તિવિધના હુ વા સિપ તદ્ અ તં હિવઃ ।
૩૬.૧૩૨/૨તત તં વલનં સવ કારિય વા પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૩૬.૧૩૨॥
૩૬.૧૩૩/૧મુ વા હ તસમાયાેગં સિહતઃ સવર્દૈવતૈઃ ।
૩૬.૧૩૩/૨પતુ્રૈશ્ચ માનસઃૈ સદ્ધઃૈ પ્રહૃષ્ટેના તરાત્મના॥ ૩૬.૧૩૩॥
૩૬.૧૩૪/૧ ત્ત ઉદ્વાહકાલે તુ પ્રણ ય ચ ષ વજમ્ ।
૩૬.૧૩૪/૨યાેગનેવૈ તયાેિવપ્રા તદ્ ઉમાપરમેશયાેઃ॥ ૩૬.૧૩૪॥
૩૬.૧૩૫/૧ઉદ્વાહઃ સ પરાે ત્તાે યં દેવા ન િવદુઃ ક્વ ચત્ ।
૩૬.૧૩૫/૨ઇ ત વઃ સવર્માખ્યાતં વયવંર મદં શભુમ્ ।
૩૬.૧૩૫/૩ઉદ્વાહશ્ચવૈ દેવસ્ય શ ◌ૃ વં પરમાદ્ભુતમ્॥ ૩૬.૧૩૫॥
૩૭.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અથ ત્તે િવવાહે તુ ભવસ્યા મતતજેસઃ ।
૩૭.૧/૨પ્રહષર્મતુલં ગ વા દેવાઃ શક્રપુરાેગમાઃ ।
૩૭.૧/૩તુષુ્ટવવુાર્ ગ્ભરાદ્યા ભઃ પ્રણેમુ તે મહેશ્વરમ્॥ ૩૭.૧॥
૩૭.૨/૧દેવા ઊચુઃ । નમઃ પવર્ત લઙ્ગાય પવર્તેશાય વૈ નમઃ ।
૩૭.૨/૨નમઃ પવનવેગાય િવ પાયા જતાય ચ ।
૩૭.૨/૩નમઃ ક્લેશિવનાશાય દાત્રે ચ શભુસ પદામ્॥ ૩૭.૨॥
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૩૭.૩/૧નમાે નીલ શખ ડાય અ બકાપતયે નમઃ ।
૩૭.૩/૨નમઃ પવન પાય શત પાય વૈ નમઃ॥ ૩૭.૩॥
૩૭.૪/૧નમાે ભૈરવ પાય િવ પનયનાય ચ ।
૩૭.૪/૨નમઃ સહસ્રનતે્રાય સહસ્રચરણાય ચ॥ ૩૭.૪॥
૩૭.૫/૧નમાે દેવવયસ્યાય વેદાઙ્ગાય નમાે નમઃ ।
૩૭.૫/૨િવષ્ટ ભનાય શક્રસ્ય બાહ્વાવેદાઙુ્કરાય ચ॥ ૩૭.૫॥
૩૭.૬/૧ચરાચરાિધપતયે શમનાય નમાે નમઃ ।
૩૭.૬/૨સ લલાશય લઙ્ગાય યુગા તાય નમાે નમઃ॥ ૩૭.૬॥
૩૭.૭/૧નમઃ કપાલમાલાય કપાલસતૂ્રધાિરણે ।
૩૭.૭/૨નમઃ કપાલહ તાય દ ડને ગિદને નમઃ॥ ૩૭.૭॥
૩૭.૮/૧નમસૈ્ત્રલાેક્યનાથાય પશલુાેકરતાય ચ ।
૩૭.૮/૨નમઃ ખટ્વાઙ્ગહ તાય પ્રમથા તહરાય ચ॥ ૩૭.૮॥
૩૭.૯/૧નમાે યજ્ઞ શરાેહ ત્રે કૃ ણકેશાપહાિરણે ।
૩૭.૯/૨ભગનતે્રિનપાતાય પૂ ણાે દ તહરાય ચ॥ ૩૭.૯॥
૩૭.૧૦/૧નમઃ િપનાકશલૂા સ+ ।ખડ્ગમુદ્ગરધાિરણે ।
૩૭.૧૦/૨નમાેઽ તુ કાલકાલાય તીયનયનાય ચ॥ ૩૭.૧૦॥
૩૭.૧૧/૧અ તકા તકૃતે ચવૈ નમઃ પવર્તવા સને ।
૩૭.૧૧/૨સવુણર્રેતસે ચવૈ નમઃ કુ ડલધાિરણે॥ ૩૭.૧૧॥
૩૭.૧૨/૧દૈત્યાનાં યાેગનાશાય યાે ગનાં ગુરવે નમઃ ।
૩૭.૧૨/૨શશાઙ્કાિદત્યનતે્રાય લલાટનયનાય ચ॥ ૩૭.૧૨॥
૩૭.૧૩/૧નમઃ મશાનરતયે મશાનવરદાય ચ ।
૩૭.૧૩/૨નમાે દૈવતનાથાય ય બકાય નમાે નમઃ॥ ૩૭.૧૩॥
૩૭.૧૪/૧ગ્ હસ્થસાધવે િનતં્ય જિટલે બ્રહ્મચાિરણે ।
૩૭.૧૪/૨નમાે મુ ડાધર્મુ ડાય પશનૂાં પતયે નમઃ॥ ૩૭.૧૪॥
૩૭.૧૫/૧સ લલે ત યમાનાય યાેગૈશ્વયર્પ્રદાય ચ ।
૩૭.૧૫/૨નમઃ શા તાય દા તાય પ્રલયાે પ ત્તકાિરણે॥ ૩૭.૧૫॥
૩૭.૧૬/૧નમાેઽનુગ્રહકત્ર ચ સ્થ તકત્ર નમાે નમઃ ।
૩૭.૧૬/૨નમાે દ્રાય વસવઆિદત્યાયા શ્વને નમઃ॥ ૩૭.૧૬॥
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૩૭.૧૭/૧નમઃ િપત્રેઽથ સાખં્યાય િવશ્વેદેવાય વૈ નમઃ ।
૩૭.૧૭/૨નમઃ શવાર્ય ઉગ્રાય શવાય વરદાય ચ॥ ૩૭.૧૭॥
૩૭.૧૮/૧નમાે ભીમાય સનેા યે પશનૂાં પતયે નમઃ ।
૩૭.૧૮/૨શચુયે વૈિરહાનાય સદ્યાે તાય વૈ નમઃ॥ ૩૭.૧૮॥
૩૭.૧૯/૧મહાદેવાય ચત્રાય િવ ચત્રાય ચ વૈ નમઃ ।
૩૭.૧૯/૨પ્રધાનાયાપ્રમેયાય કાયાર્ય કારણાય ચ॥ ૩૭.૧૯॥
૩૭.૨૦/૧પુ ષાય નમ તેઽ તુ પુ ષેચ્છાકરાય ચ ।
૩૭.૨૦/૨નમઃ પુ ષસયંાેગ+ ।પ્રધાનગુણકાિરણે॥ ૩૭.૨૦॥
૩૭.૨૧/૧પ્રવતર્કાય પ્રકૃતેઃ પુ ષસ્ય ચ સવર્શઃ ।
૩૭.૨૧/૨કૃતાકૃતસ્ય સ કત્ર ફલસયંાેગદાય ચ॥ ૩૭.૨૧॥
૩૭.૨૨/૧કાલજ્ઞાય ચ સવષાં નમાે િનયમકાિરણે ।
૩૭.૨૨/૨નમાે વષૈ યકત્ર ચ ગુણાનાં ત્તદાય ચ॥ ૩૭.૨૨॥
૩૭.૨૩/૧નમ તે દેવદેવેશ નમ તે ભૂતભાવન ।
૩૭.૨૩/૨ શવ સાૈ યમખુાે દ્રષંુ્ટ ભવ સાૈ યાે િહ નઃ પ્રભાે॥ ૩૭.૨૩॥
૩૭.૨૪/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં સ ભગવાન્ દેવાે જગ પ ત માપ તઃ ।
૩૭.૨૪/૨ તૂયમાનઃ સરૈુઃ સવરમરાન્ ઇદમબ્રવીત્॥ ૩૭.૨૪॥
૩૭.૨૫/૧શ્રીશકંર ઉવાચ । દ્રષંુ્ટ સખુશ્ચ સાૈ યશ્ચ
દેવાનામ મ ભાેઃ સરુાઃ ।
૩૭.૨૫/૨વરં વરયત ક્ષપં્ર દાતા મ તમસશંયમ્॥ ૩૭.૨૫॥
૩૭.૨૬/૧બ્રહ્માવેાચ । તત તે પ્રણતાઃ સવ સરુા ઊચુ સ્ત્રલાેચનમ્॥ ૩૭.૨૬॥
૩૭.૨૭/૧દેવા ઊચુઃ । તવવૈ ભગવન્ હ તે વર અેષાેઽવ તષ્ઠતામ્ ।
૩૭.૨૭/૨યદા કાય તદા ન વં દાસ્યસે વરમી સતમ્॥ ૩૭.૨૭॥
૩૭.૨૮/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમિ વ ત તાન્ ઉ વા િવ જ્ય ચ સરુાન્ હરઃ ।
૩૭.૨૮/૨લાેકાંશ્ચ પ્રમથૈઃ સાધ િવવેશ ભવનં વકમ્॥ ૩૭.૨૮॥
૩૭.૨૯/૧ય તુ હરાે સવમદ્ભુતમનેમ્ ।
૩૭.૨૯/૨ગાય ત દૈવતિવપ્રસમક્ષમ્ ।
૩૭.૨૯/૩સાેઽપ્ર ત પગણેશસમાનાે ।
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૩૭.૨૯/૪દેહિવપયર્યમેત્ય સખુી સ્યાત્॥ ૩૭.૨૯॥
૩૭.૩૦/૧બ્રહ્માવેાચ । િવપ્રવયાર્ઃ તવં હીમં શ ◌ૃ યાદ્ વા પઠેચ્ચ યઃ ।
૩૭.૩૦/૨સ સવર્લાેકગાે દેવૈઃ પજૂ્યતેઽમરરાડ્ ઇવ॥ ૩૭.૩૦॥
૩૮.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । પ્રિવષ્ટે ભવનં દેવે સપૂિવષ્ટે વરાસને ।
૩૮.૧/૨સ વક્રાે મન્મથઃ કૂ્રરાે દેવં વેદુ્ધમના ભવત્॥ ૩૮.૧॥
૩૮.૨/૧તમનાચારસયંુક્તં દુરાત્માનં કુલાધમમ્ ।
૩૮.૨/૨લાેકાન્ સવાર્ન્ પીડય તં સવાર્ઙ્ગાવરણાત્મકમ્॥ ૩૮.૨॥
૩૮.૩/૧ઋષીણાં િવઘ્નકતાર્રં િનયમાનાં વ્રતૈઃ સહ ।
૩૮.૩/૨ચક્રાહ્વયસ્ય પેણ રત્યા સહ સમાગતમ્॥ ૩૮.૩॥
૩૮.૪/૧અથાતતાિયનં િવપ્રા વેદુ્ધકામં સરેુશ્વરઃ ।
૩૮.૪/૨નયનને તીયને સાવજ્ઞં સમવૈક્ષત॥ ૩૮.૪॥
૩૮.૫/૧તતાેઽસ્ય નતે્ર ે વિહ્ન વાર્લામાલાસહસ્રવાન્ ।
૩૮.૫/૨સહસા ર તભતાર્રમદહત્ સપિરચ્છદમ્॥ ૩૮.૫॥
૩૮.૬/૧સ દહ્યમાનઃ ક ણમાતાઽક્રાેશત િવ વરમ્ ।
૩૮.૬/૨પ્રસાદયંશ્ચ તં દેવં પપાત ધરણીતલે॥ ૩૮.૬॥
૩૮.૭/૧અથ સાેઽ ગ્ પર તાઙ્ગાે મન્મથાે લાેકતાપનઃ ।
૩૮.૭/૨પપાત સહસા મૂછા ક્ષણને સમપદ્યત॥ ૩૮.૭॥
૩૮.૮/૧પત્ની તુ ક ણં તસ્ય િવલલાપ સદુુઃ ખતા ।
૩૮.૮/૨દેવી ં દેવં ચ દુઃખાતાર્ અયાચત્ ક ણાવતી॥ ૩૮.૮॥
૩૮.૯/૧તસ્યાશ્ચ ક ણાં જ્ઞા વા દેવાૈ તાૈ ક ણાત્મકાૈ ।
૩૮.૯/૨ઊચતુ તાં સમાલાેક્ય સમાશ્વાસ્ય ચ દુઃ ખતામ્॥ ૩૮.૯॥
૩૮.૧૦/૧ઉમામહેશ્વરાવૂચતુઃ । દગ્ધ અેવ ધ્રવું ભદ્રે નાસ્યાે પ ત્તિરહે યતે ।
૩૮.૧૦/૨અશર રાેઽિપ તે ભદ્રે કાય સવ કિર ય ત॥ ૩૮.૧૦॥
૩૮.૧૧/૧યદા તુ િવ ભર્ગવાન્ વસદેુવસતુઃ શભુે ।
૩૮.૧૧/૨તદા તસ્ય સતુાે યશ્ચ પ ત તે સ ભિવ ય ત॥ ૩૮.૧૧॥
૩૮.૧૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ સા તુ વરં લ વા કામપત્ની શભુાનના ।
૩૮.૧૨/૨જગામેષં્ટ તદા દેશં પ્રી તયુક્તા ગતક્લમા॥ ૩૮.૧૨॥
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૩૮.૧૩/૧દગ્ વા કામં તતાે િવપ્રાઃ સ તુ દેવાે ષ વજઃ ।
૩૮.૧૩/૨રેમે તત્રાેમયા સાધ પ્રહૃષ્ટ તુ િહમાચલે॥ ૩૮.૧૩॥
૩૮.૧૪/૧ક દરેષુ ચ ર યષેુ પ દ્મનીષુ ગુહાસુ ચ ।
૩૮.૧૪/૨િનઝર્રેષુ ચ ર યષેુ ક ણકારવનષેુ ચ॥ ૩૮.૧૪॥
૩૮.૧૫/૧નદ તીરેષુ કા તષેુ િકનરાચિરતષેુ ચ ।
૩૮.૧૫/૨શ ◌ૃઙ્ગષેુ શલૈરાજસ્ય તડાગષેુ સરઃસુ ચ॥ ૩૮.૧૫॥
૩૮.૧૬/૧વનરા જષુ ર યાસુ નાનાપ ક્ષ તષેુ ચ ।
૩૮.૧૬/૨તીથષુ પુ યતાેયષેુ મનુીનામાશ્રમષેુ ચ॥ ૩૮.૧૬॥
૩૮.૧૭/૧અેતષેુ પુ યષેુ મનાેહરેષુ ।
૩૮.૧૭/૨દેશષેુ િવદ્યાધરભૂ ષતષેુ ।
૩૮.૧૭/૩ગ ધવર્યક્ષામરસિેવતષેુ ।
૩૮.૧૭/૪રેમે સ દેવ્યા સિહત સ્ત્રનતે્રઃ॥ ૩૮.૧૭॥
૩૮.૧૮/૧દેવૈઃ સહે દ્રમૈુર્િનયક્ષ સદ્ધર્ૈ।
૩૮.૧૮/૨ગ ધવર્િવદ્યાધરદૈત્યમખુ્યઃૈ ।
૩૮.૧૮/૩અ યૈશ્ચ સવિવિવધૈ ર્તાેઽસાૈ ।
૩૮.૧૮/૪ત મન્ નગે હષર્મવાપ શ ભુઃ॥ ૩૮.૧૮॥
૩૮.૧૯/૧ ત્ય ત તત્રા સરસઃ સરેુશા ।
૩૮.૧૯/૨ગાય ત ગ ધવર્ગણાઃ પ્રહૃષ્ટાઃ ।
૩૮.૧૯/૩િદવ્યાિન વાદ્યા યથ વાદય ત ।
૩૮.૧૯/૪કે ચદ્ દુ્રતં દેવવરં તવુ ત॥ ૩૮.૧૯॥
૩૮.૨૦/૧અેવં સ દેવઃ વગણૈ પેતાે ।
૩૮.૨૦/૨મહાબલૈઃ શક્રયમા ગ્ તુલ્યૈઃ ।
૩૮.૨૦/૩દેવ્યાઃ પ્રયાથ ભગનતે્રહ તા ।
૩૮.૨૦/૪ ગિર ન તત્યાજ તદા મહાત્મા॥ ૩૮.૨૦॥
૩૮.૨૧/૧ઋષય ઊચુઃ । દેવ્યાઃ સમં તુ ભગવાં તષં્ઠ તત્ર સ કામહા ।
૩૮.૨૧/૨અકરાેત્ િક મહાદેવ અેતદ્ ઇચ્છામ વેિદતુમ્॥ ૩૮.૨૧॥
૩૮.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । ભગવાન્ િહમવચ્છૃઙ્ગે સ િહ દેવ્યાઃ પ્રયેચ્છયા ।
૩૮.૨૨/૨ગણેશિૈવિવધાકારૈહાર્સં સજંનયન્ મુહુઃ॥ ૩૮.૨૨॥
૩૮.૨૩/૧દેવી ં બાલે દુ તલકાે રમયંશ્ચ રરામ ચ ।
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૩૮.૨૩/૨મહાનુભાવૈઃ સવર્જ્ઞૈઃ કામ પધરૈઃ શભુૈઃ॥ ૩૮.૨૩॥
૩૮.૨૪/૧અથ દેવ્યાસસાદૈકા માતરં પરમેશ્વર ।
૩૮.૨૪/૨આસીનાં કા ચને શભુ્ર આસને પરમાદ્ભુતે॥ ૩૮.૨૪॥
૩૮.૨૫/૧અથ દૃ ટ્વા સતી ં દેવીમાગતાં સરુ િપણીમ્ ।
૩૮.૨૫/૨આસનને મહાહણઽસ પાદયદ્ અિન દતામ્ ।
૩૮.૨૫/૩આસીનાં તામથાવેાચ મનેા િહમવતઃ પ્રયા॥ ૩૮.૨૫॥
૩૮.૨૬/૧મનેાવેાચ । ચરસ્યાગમનં તેઽદ્ય વદ પુિત્ર શભુેક્ષણે ।
૩૮.૨૬/૨દિરદ્રા ક્ર ડનૈ વં િહ ભત્રાર્ ક્ર ડ સ સગંતા॥ ૩૮.૨૬॥
૩૮.૨૭/૧યે દિરદ્રા ભવ ત મ તથવૈ ચ િનરાશ્રયાઃ ।
૩૮.૨૭/૨ઉમે ત અેવં ક્ર ડ ત યથા તવ પ તઃ શભુે॥ ૩૮.૨૭॥
૩૮.૨૮/૧બ્રહ્માવેાચ । સવૈમુક્તાથ માત્રા તુ ના તહૃષ્ટમના ભવત્ ।
૩૮.૨૮/૨મહત્યા ક્ષમયા યુક્તા ન િક ચત્ તામવુાચ હ ।
૩૮.૨૮/૩િવ ષ્ટા ચ તદા માત્રા ગ વા દેવમવુાચ હ॥ ૩૮.૨૮॥
૩૮.૨૯/૧પાવર્ત્યુવાચ । ભગવન્ દેવદેવેશ નેહ વ સ્યા મ ભૂધરે ।
૩૮.૨૯/૨અ યં કુ મમાવાસં ભવુનષેુ મહાદ્યુતે॥ ૩૮.૨૯॥
૩૮.૩૦/૧દેવ ઉવાચ । સદા વમુચ્યમાના વૈ મયા વાસાથર્મીશ્વિર ।
૩૮.૩૦/૨અ યં ન રાે ચતવતી વાસં વૈ દેિવ કિહ ચત્॥ ૩૮.૩૦॥
૩૮.૩૧/૧ઇદાની ં વયમવે વં વાસમ યત્ર શાેભને ।
૩૮.૩૧/૨ક માન્ ગયસે દેિવ બ્રૂિહ તન્ મે શુ ચ મતે॥ ૩૮.૩૧॥
૩૮.૩૨/૧દેવ્યવુાચ । ગ્ હં ગતા મ દેવેશ િપતુરદ્ય મહાત્મનઃ ।
૩૮.૩૨/૨દૃ ટ્વા ચ તત્ર મે માતા િવજને લાેકભાવને॥ ૩૮.૩૨॥
૩૮.૩૩/૧આસનાિદ ભર યચ્યર્ સા મામવેમભાષત ।
૩૮.૩૩/૨ઉમે તવ સદા ભતાર્ દિરદ્રઃ ક્ર ડનૈઃ શભુે॥ ૩૮.૩૩॥
૩૮.૩૪/૧ક્ર ડતે નિહ દેવાનાં ક્ર ડા ભવ ત તાદશૃી ।
૩૮.૩૪/૨યત્ િકલ વં મહાદેવ ગણૈશ્ચ િવિવધૈ તથા ।
૩૮.૩૪/૩રમસે તદ્ અિનષં્ટ િહ મમ માતુ ર્ષ વજ॥ ૩૮.૩૪॥
૩૮.૩૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે દેવઃ પ્રહસ્યાહ દેવી ં હાસિયતું પ્રભુઃ॥ ૩૮.૩૫॥
૩૮.૩૬/૧દેવ ઉવાચ । અેવમવે ન સદેંહઃ ક માન્ મ યુરભૂત્ તવ ।
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૩૮.૩૬/૨કૃ ત્તવાસા હ્યવાસાશ્ચ મશાનિનલયશ્ચ હ॥ ૩૮.૩૬॥
૩૮.૩૭/૧અિનકેતાે હ્યર યષેુ પવર્તાનાં ગુહાસુ ચ ।
૩૮.૩૭/૨િવચરા મ ગણનૈર્ગ્ ૈ ર્તાેઽ ભાજેિવલાેચને॥ ૩૮.૩૭॥
૩૮.૩૮/૧મા કુ્રધાે દેિવ માત્રે વં ત યં માતાવદત્ તવ ।
૩૮.૩૮/૨નિહ મા સમાે બ ધજુર્ તનૂામ ત ભૂતલે॥ ૩૮.૩૮॥
૩૮.૩૯/૧દેવ્યવુાચ । ન મેઽ ત બ ધુ ભઃ િક ચત્ કૃત્યં સરુવરેશ્વર ।
૩૮.૩૯/૨તથા કુ મહાદેવ યથાહં સખુમા ુયામ્॥ ૩૮.૩૯॥
૩૮.૪૦/૧બ્રહ્માવેાચ । શ્રુ વા સ દેવ્યા વચનં સરેુશસ-્ ।
૩૮.૪૦/૨તસ્યાઃ પ્રયાથ વ ગિર િવહાય ।
૩૮.૪૦/૩જગામ મે ં સરુ સદ્ધસિેવતમ્ ।
૩૮.૪૦/૪ભાયાર્સહાયઃ વગણૈશ્ચ યુક્તઃ॥ ૩૮.૪૦॥
૩૯.૧/૧ઋષય ઊચુઃ । પ્રાચેતસસ્ય દક્ષસ્ય કથં વવૈ વતેઽ તરે ।
૩૯.૧/૨િવનાશમગમદ્ બ્રહ્મન્ હયમેધઃ પ્ર પતેઃ॥ ૩૯.૧॥
૩૯.૨/૧દેવ્યા મ યુકૃતં બુદ્ વા કુ્રદ્ધઃ સવાર્ત્મકઃ પ્રભુઃ ।
૩૯.૨/૨કથં િવના શતાે યજ્ઞાે દક્ષસ્યા મતતજેસઃ ।
૩૯.૨/૩મહાદેવને રાષેાદ્ વૈ તન્ નઃ પ્રબ્રૂિહ િવ તરાત્॥ ૩૯.૨॥
૩૯.૩/૧બ્રહ્માવેાચ । વણર્િય યા મ વાે િવપ્રા મહાદેવને વૈ યથા ।
૩૯.૩/૨ક્રાેધાદ્ િવ વં સતાે યજ્ઞાે દેવ્યાઃ પ્રય ચક ષર્યા॥ ૩૯.૩॥
૩૯.૪/૧પુરા મેરાે દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ શ ◌ૃઙ્ગં ત્રૈલાેક્યપૂ જતમ્ ।
૩૯.૪/૨જ્યાે તઃસ્થલં નામ ચતં્ર સવર્રત્નિવભૂ ષતમ્॥ ૩૯.૪॥
૩૯.૫/૧અપ્રમેયમના યં સવર્લાેકનમસૃ્કતમ્ ।
૩૯.૫/૨તત્ર દેવાે ગિરતટે સવર્ધાતુિવ ચિત્રતે॥ ૩૯.૫॥
૩૯.૬/૧પયર્ઙ્ક ઇવ િવ તીણર્ ઉપિવષ્ટાે બભવૂ હ ।
૩૯.૬/૨શલૈરાજસતુા ચાસ્ય િનતં્ય પાશ્વર્ સ્થતાભવત્॥ ૩૯.૬॥
૩૯.૭/૧આિદત્યાશ્ચ મહાત્માનાે વસવશ્ચ મહાજૈસઃ ।
૩૯.૭/૨તથવૈ ચ મહાત્માનાવ શ્વનાૈ ભષ ં વરાૈ॥ ૩૯.૭॥
૩૯.૮/૧તથા વૈશ્રવણાે રા ગુહ્યકૈઃ પિરવાિરતઃ ।
૩૯.૮/૨યક્ષાણામીશ્વરઃ શ્રીમાન્ કૈલાસિનલયઃ પ્રભુઃ॥ ૩૯.૮॥
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૩૯.૯/૧ઉપાસતે મહાત્માનમુશના ચ મહામુિનઃ ।
૩૯.૯/૨સન કુમારપ્રમખુા તથવૈ પરમષર્યઃ॥ ૩૯.૯॥
૩૯.૧૦/૧અઙ્ ગરઃપ્રમખુાશ્ચવૈ તથા દેવષર્યાેઽિપ ચ ।
૩૯.૧૦/૨િવશ્વાવસશુ્ચ ગ ધવર્ તથા નારદપવર્તાૈ॥ ૩૯.૧૦॥
૩૯.૧૧/૧અ સરાેગણસઘંાશ્ચ સમાજગ્મુરનેકશઃ ।
૩૯.૧૧/૨વવાૈ સખુ શવાે વાયનુાર્નાગ ધવહઃ શુ ચઃ॥ ૩૯.૧૧॥
૩૯.૧૨/૧સવર્તુર્કુસમુાપેેતઃ પુ પવ તાેઽભવન્ દુ્રમાઃ ।
૩૯.૧૨/૨તથા િવદ્યાધરાઃ સા યાઃ સદ્ધાશ્ચવૈ તપાેધનાઃ॥ ૩૯.૧૨॥
૩૯.૧૩/૧મહાદેવં પશપુ ત પયુર્પાસત તત્ર વૈ ।
૩૯.૧૩/૨ભૂતાિન ચ તથા યાિન નાના પધરા યથ॥ ૩૯.૧૩॥
૩૯.૧૪/૧રાક્ષસાશ્ચ મહારાૈદ્રાઃ િપશાચાશ્ચ મહાબલાઃ ।
૩૯.૧૪/૨બહુ પધરા ષ્ટા નાનાપ્રહરણાયુધાઃ॥ ૩૯.૧૪॥
૩૯.૧૫/૧દેવસ્યાનુચરા તત્ર તસ્થવુશ્વાનરાપેમાઃ ।
૩૯.૧૫/૨ન દ શ્વરશ્ચ ભગવાન્ દેવસ્યાનુમતે સ્થતઃ॥ ૩૯.૧૫॥
૩૯.૧૬/૧પ્રગ્ હ્ય વ લતં શલંૂ દ યમાનં વતજેસા ।
૩૯.૧૬/૨ગઙ્ગા ચ સિરતાં શ્રેષ્ઠા સવર્તીથર્જલાેદ્ભવા॥ ૩૯.૧૬॥
૩૯.૧૭/૧પયુર્પાસત તં દેવં િપણી દ્વજસત્તમાઃ ।
૩૯.૧૭/૨અેવં સ ભગવાં તત્ર પજૂ્યમાનઃ સરુ ષ ભઃ॥ ૩૯.૧૭॥
૩૯.૧૮/૧દેવૈશ્ચ સમુહાભાગૈમર્હાદેવાે વ્ય તષ્ઠત ।
૩૯.૧૮/૨કસ્ય ચત્ વથ કાલસ્ય દક્ષાે નામ પ્ર પ તઃ॥ ૩૯.૧૮॥
૩૯.૧૯/૧પવૂાક્તને િવધાનને યક્ષ્યમાણાેઽ યપદ્યત ।
૩૯.૧૯/૨તત તસ્ય મખે દેવાઃ સવ શક્રપુરાેગમાઃ॥ ૩૯.૧૯॥
૩૯.૨૦/૧ વગર્સ્થાનાદ્ અથાગ ય દક્ષમાપેિદરે તથા ।
૩૯.૨૦/૨તે િવમાનૈમર્હાત્માનાે વલદ્ ભ વર્લનપ્રભાઃ॥ ૩૯.૨૦॥
૩૯.૨૧/૧દેવસ્યાનુમતેઽગચ્છન્ ગઙ્ગાદ્વાર મ ત શ્રુ તઃ ।
૩૯.૨૧/૨ગ ધવાર્ સરસાક ણ નાનાદુ્રમલતા તમ્॥ ૩૯.૨૧॥
૩૯.૨૨/૧ઋ ષ સદ્ધઃૈ પિર તં દકં્ષ ધમર્ તાં વરમ્ ।
૩૯.૨૨/૨ થવ્યામ તિરક્ષે ચ યે ચ વલાકવા સનઃ॥ ૩૯.૨૨॥
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૩૯.૨૩/૧સવ પ્રા જલયાે ભૂ વા ઉપતસ્થુઃ પ્ર પ તમ્ ।
૩૯.૨૩/૨આિદત્યા વસવાે દ્રાઃ સા યાઃ સવ મ દ્ગણાઃ॥ ૩૯.૨૩॥
૩૯.૨૪/૧િવ ના સિહતાઃ સવર્ આગતા યજ્ઞભા ગનઃ ।
૩૯.૨૪/૨ઊ મપા ધૂમપાશ્ચવૈ આજ્યપાઃ સાેમપા તથા॥ ૩૯.૨૪॥
૩૯.૨૫/૧અ શ્વનાૈ મ તશ્ચવૈ નાનાદેવગણૈઃ સહ ।
૩૯.૨૫/૨અેતે ચા યે ચ બહવાે ભૂતગ્રામા તથવૈ ચ॥ ૩૯.૨૫॥
૩૯.૨૬/૧જરાયુ ડ શ્ચવૈ તથવૈ વેદ ેદ્ ભદઃ ।
૩૯.૨૬/૨આગતાઃ સિ ત્રણઃ સવ દેવાઃ સ્ત્રી ભઃ સહ ષ ભઃ॥ ૩૯.૨૬॥
૩૯.૨૭/૧િવરાજ તે િવમાનસ્થા દ યમાના ઇવાગ્ યઃ ।
૩૯.૨૭/૨તાન્ દૃ ટ્વા મ યનુાિવષ્ટાે દધી ચવાર્ક્યમબ્રવીત્॥ ૩૯.૨૭॥
૩૯.૨૮/૧દધી ચ વાચ । અપજૂ્યપજૂને ચવૈ પજૂ્યાનાં ચા યપૂજને ।
૩૯.૨૮/૨નરઃ પાપમવા ાે ત મહદ્ વૈ નાત્ર સશંયઃ॥ ૩૯.૨૮॥
૩૯.૨૯/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા તુ િવપ્ર ષઃ પનુદર્ક્ષમભાષત॥ ૩૯.૨૯॥
૩૯.૩૦/૧દધી ચ વાચ । પજંૂ્ય ચ પશભુતાર્રં ક માન્
નાચર્યસે પ્રભુમ્॥ ૩૯.૩૦॥
૩૯.૩૧/૧દક્ષ ઉવાચ । સ ત મે બહવાે દ્રાઃ શલૂહ તાઃ કપિદનઃ ।
૩૯.૩૧/૨અેકાદશસ્થાનગતા ના યં િવદ્માે મહેશ્વરમ્॥ ૩૯.૩૧॥
૩૯.૩૨/૧દધી ચ વાચ । સવષામેકમ ત્રાેઽયં મમેશાે ન
િનમિ ત્રતઃ ।
૩૯.૩૨/૨યથાહં શકંરાદ્ ઊ વ ના યં પ યા મ દૈવતમ્ ।
૩૯.૩૨/૩તથા દક્ષસ્ય િવપુલાે યજ્ઞાેઽયં ન ભિવ ય ત॥ ૩૯.૩૨॥
૩૯.૩૩/૧દક્ષ ઉવાચ । દક્ષ ઉવાચ । િવ ણાેશ્ચ ભાગા િવિવધાઃ પ્રદત્તાસ-્ ।
૩૯.૩૩/૨તથા ચ દ્રે ય ઉત પ્રદત્તાઃ ।
૩૯.૩૩/૩અ યેઽિપ દેવા િનજભાગયુક્તા ।
૩૯.૩૩/૪દદા મ ભાગં ન તુ શકંરાય॥ ૩૯.૩૩॥
૩૯.૩૪/૧બ્રહ્માવેાચ । ગતા તુ દેવતા જ્ઞા વા શલૈરાજસતુા તદા ।
૩૯.૩૪/૨ઉવાચ વચનં શવ દેવં પશપુ ત પ તમ્॥ ૩૯.૩૪॥
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૩૯.૩૫/૧ઉમાવેાચ । ભગવન્ કુત્ર યા ત્યેતે દેવાઃ શક્રપુરાેગમાઃ ।
૩૯.૩૫/૨બ્રૂિહ ત વને ત વજ્ઞ સશંયાે મે મહાન્ અયમ્॥ ૩૯.૩૫॥
૩૯.૩૬/૧મહેશ્વર ઉવાચ । દક્ષાે નામ મહાભાગે પ્ર નાં પ ત ત્તમઃ ।
૩૯.૩૬/૨હયમેધને યજતે તત્ર યા ત િદવાૈકસઃ॥ ૩૯.૩૬॥
૩૯.૩૭/૧દેવ્યવુાચ । યજ્ઞમેતં મહાભાગ િકમથ નાનુગચ્છ સ ।
૩૯.૩૭/૨કેન વા પ્ર તષેધને ગમનં તે ન િવદ્યતે॥ ૩૯.૩૭॥
૩૯.૩૮/૧મહેશ્વર ઉવાચ । સરૈુરેવ મહાભાગે સવર્મેતદ્ અનુ ષ્ઠતમ્ ।
૩૯.૩૮/૨યજ્ઞષેુ મમ સવષુ ન ભાગ ઉપક પતઃ॥ ૩૯.૩૮॥
૩૯.૩૯/૧પવૂાર્ગતને ગ તવં્ય માગણ વરવ ણિન ।
૩૯.૩૯/૨ન મે સરુાઃ પ્રયચ્છ ત ભાગં યજ્ઞસ્ય ધમર્તઃ॥ ૩૯.૩૯॥
૩૯.૪૦/૧ઉમાવેાચ । ભગવન્ સવર્દેવષેુ પ્રભાવા યિધકાે ગુણૈઃ ।
૩૯.૪૦/૨અજેયશ્ચા ય યશ્ચ તજેસા યશસા શ્રયા॥ ૩૯.૪૦॥
૩૯.૪૧/૧અનને તુ મહાભાગ પ્ર તષેધને ભાગતઃ ।
૩૯.૪૧/૨અતીવ દુઃખમાપન્ના વપેથુશ્ચ મહાન્ અયમ્॥ ૩૯.૪૧॥
૩૯.૪૨/૧િક નામ દાનં િનયમં તપાે વા ।
૩૯.૪૨/૨કુયાર્મહં યને પ તમર્માદ્ય ।
૩૯.૪૨/૩લભેત ભાગં ભગવાન્ અ ચ ત્યાે ।
૩૯.૪૨/૪યજ્ઞસ્ય ચે દ્રાદ્યમરૈિવ ચત્રમ્॥ ૩૯.૪૨॥
૩૯.૪૩/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં બ્રવુાણાં ભગવાન્ િવ ચ ત્ય ।
૩૯.૪૩/૨પત્ની ં પ્રહૃષ્ટઃ ભતામવુાચ ।
૩૯.૪૩/૩મહેશ્વર ઉવાચ । ન વે સ માં દેિવ કૃશાેદરાઙ્ ગ ।
૩૯.૪૩/૪િક નામ યુક્તં વચનં તવેદમ્॥ ૩૯.૪૩॥
૩૯.૪૪/૧અહં િવ ના મ િવશાલનતે્રે ।
૩૯.૪૪/૨ યાનને સવ ચ િવદ ત સ તઃ ।
૩૯.૪૪/૩તવાદ્ય માેહેન સહે દ્રદેવા ।
૩૯.૪૪/૪લાેકત્રયં સવર્મથાે િવનષ્ટમ્॥ ૩૯.૪૪॥
૩૯.૪૫/૧મામ વરેશં િનતરાં તવુ ત ।
૩૯.૪૫/૨રથતંરં સામ ગાય ત મહ્યમ્ ।
૩૯.૪૫/૩માં બ્રાહ્મણા બ્રહ્મમ ત્રૈયર્જ ત ।
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૩૯.૪૫/૪મમા વયર્વઃ ક પય તે ચ ભાગમ્॥ ૩૯.૪૫॥
૩૯.૪૬/૧દેવ્યવુાચ । િવક થસે પ્રાકૃતવત્ સવર્સ્ત્રીજનસસંિદ ।
૩૯.૪૬/૨ તાૈ ષ ગવાર્યસે ચાિપ વમાત્માનં ન સશંયઃ॥ ૩૯.૪૬॥
૩૯.૪૭/૧ભગવાન્ ઉવાચ । નાત્માનં તાૈ મ દેવે શ યથા વમનુગચ્છ સ ।
૩૯.૪૭/૨સસં્રક્ષ્યા મ વરારાેહે ભાગાથ વરવ ણિન॥ ૩૯.૪૭॥
૩૯.૪૮/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુ વા ભગવાન્ પત્નીમુમાં પ્રાણૈરિપ પ્રયામ્ ।
૩૯.૪૮/૨સાેઽ જદ્ ભગવાન્ વક્ત્રાદ્ ભૂતં ક્રાેધા ગ્ સ ભવમ્॥ ૩૯.૪૮॥
૩૯.૪૯/૧તમવુાચ મખં ગચ્છ દક્ષસ્ય વં મહેશ્વરઃ ।
૩૯.૪૯/૨નાશયાશુ ક્રતું તસ્ય દક્ષસ્ય મદનુજ્ઞયા॥ ૩૯.૪૯॥
૩૯.૫૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે દ્રપ્રયુક્તને સહવષેેણ લીલયા ।
૩૯.૫૦/૨દેવ્યા મ યુકૃતં જ્ઞા વા હતાે દક્ષસ્ય સ ક્રતુઃ॥ ૩૯.૫૦॥
૩૯.૫૧/૧મ યનુા ચ મહાભીમા ભદ્રકાલી મહેશ્વર ।
૩૯.૫૧/૨આત્મનઃ કમર્સા ક્ષ વે તને સાધ સહાનુગા॥ ૩૯.૫૧॥
૩૯.૫૨/૧સ અેષ ભગવાન્ ક્રાેધઃ પ્રેતાવાસકૃતાલયઃ ।
૩૯.૫૨/૨વીરભદ્રે ત િવખ્યાતાે દેવ્યા મ યપુ્રમાજર્કઃ॥ ૩૯.૫૨॥
૩૯.૫૩/૧સાેઽ જદ્ રાેમકૂપે ય આત્મનવૈ ગણેશ્વરાન્ ।
૩૯.૫૩/૨ દ્રાનુગાન્ ગણાન્ રાૈદ્રાન્ દ્રવીયર્પરાક્રમાન્॥ ૩૯.૫૩॥
૩૯.૫૪/૧ દ્રસ્યાનુચરાઃ સવ સવ દ્રપરાક્રમાઃ ।
૩૯.૫૪/૨તે િનપેતુ તત તૂણ શતશાેઽથ સહસ્રશઃ॥ ૩૯.૫૪॥
૩૯.૫૫/૧તતઃ િકલિકલાશ દ આકાશં પૂરયન્ન્ ઇવ ।
૩૯.૫૫/૨સમભૂત્ સમુહાન્ િવપ્રાઃ સવર્ દ્રગણૈઃ કૃતઃ॥ ૩૯.૫૫॥
૩૯.૫૬/૧તને શ દેન મહતા ત્ર તાઃ સવ િદવાૈકસઃ ।
૩૯.૫૬/૨પવર્તાશ્ચ વ્યશીયર્ ત ચક પે ચ વસુધંરા॥ ૩૯.૫૬॥
૩૯.૫૭/૧મ તશ્ચ વવુઃ કૂ્રરાશ્ચુ ભે વ ણાલયઃ ।
૩૯.૫૭/૨અગ્ યાે વૈ ન દ ય તે ન ચાદ યત ભાસ્કરઃ॥ ૩૯.૫૭॥
૩૯.૫૮/૧ગ્રહા નવૈ પ્રકાશ તે નક્ષત્રા ણ ન તારકાઃ ।
૩૯.૫૮/૨ઋષયાે ન પ્રભાસ તે ન દેવા ન ચ દાનવાઃ॥ ૩૯.૫૮॥
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૩૯.૫૯/૧અેવં િહ ત મર ભૂતે િનદર્હ ત ગણેશ્વરાઃ ।
૩૯.૫૯/૨પ્રભ જ ત્યપરે યપૂાન્ ઘાેરાન્ ઉ પાટય ત ચ॥ ૩૯.૫૯॥
૩૯.૬૦/૧પ્રણદ ત તથા ચા યે િવકુવર્ ત તથા પરે ।
૩૯.૬૦/૨ વિરતં વૈ પ્રધાવ ત વાયવુેગા મનાજેવાઃ॥ ૩૯.૬૦॥
૩૯.૬૧/૧ચૂ યર્ તે યજ્ઞપાત્રા ણ યજ્ઞસ્યાયતનાિન ચ ।
૩૯.૬૧/૨શીયર્માણા યદૃ ય ત તારા ઇવ નભ તલાત્॥ ૩૯.૬૧॥
૩૯.૬૨/૧િદવ્યાન્નપાનભક્ષ્યાણાં રાશયઃ પવર્તાપેમાઃ ।
૩૯.૬૨/૨ક્ષીરનદ્ય તથા ચા યા ઘ્ તપાયસકદર્માઃ॥ ૩૯.૬૨॥
૩૯.૬૩/૧મધુમ ડાેદકા િદવ્યાઃ ખ ડશકર્રવાલુકાઃ ।
૩૯.૬૩/૨ષડ્રસાન્ િનવહ ત્ય યા ગુડકુલ્યા મનાેરમાઃ॥ ૩૯.૬૩॥
૩૯.૬૪/૧ઉચ્ચાવચાિન માંસાિન ભક્ષ્યા ણ િવિવધાિન ચ ।
૩૯.૬૪/૨યાિન કાિન ચ િદવ્યાિન લેહ્યચાે યા ણ યાિન ચ॥ ૩૯.૬૪॥
૩૯.૬૫/૧ભુ જ ત િવિવધવૈર્ક્ત્રૈિવલુ પ ત ક્ષપ ત ચ ।
૩૯.૬૫/૨ દ્રકાપેા મહાકાપેાઃ કાલા ગ્ સદશૃાપેમાઃ॥ ૩૯.૬૫॥
૩૯.૬૬/૧ભક્ષય તાેઽથ શલૈાભા ભીષય તશ્ચ સવર્તઃ ।
૩૯.૬૬/૨ક્ર ડ ત િવિવધાકારા શ્ચ ક્ષપુઃ સરુયાે ષતઃ॥ ૩૯.૬૬॥
૩૯.૬૭/૧અેવં ગણાશ્ચ તૈયુર્ક્તાે વીરભદ્રઃ પ્રતાપવાન્ ।
૩૯.૬૭/૨ દ્રકાપેપ્રયુક્તશ્ચ સવર્દેવૈઃ સરુ ક્ષતમ્॥ ૩૯.૬૭॥
૩૯.૬૮/૧તં યજ્ઞમદહચ્છ ઘં્ર ભદ્રકાલ્યાઃ સમીપતઃ ।
૩૯.૬૮/૨ચકુ્રર યે તથા નાદાન્ સવર્ભૂતભયંકરાન્॥ ૩૯.૬૮॥
૩૯.૬૯/૧ છ વા શરાેઽ યે યજ્ઞસ્યવ્યનદ ત ભયંકરમ્ ।
૩૯.૬૯/૨તતઃ શક્રાદયાે દેવા દક્ષશ્ચવૈ પ્ર પ તઃ ।
૩૯.૬૯/૩ઊચુઃ પ્રા જલયાે ભૂ વા ક યતાં કાે ભવાન્ ઇ ત॥ ૩૯.૬૯॥
૩૯.૭૦/૧વીરભદ્ર ઉવાચ । નાહં દેવાે ન દૈત્યાે વા ન ચ ભાેક્તુ મહાગતઃ ।
૩૯.૭૦/૨નવૈ દ્રષંુ્ટ ચ દેવે દ્રા ન ચ કાૈતૂહલા વતાઃ॥ ૩૯.૭૦॥
૩૯.૭૧/૧દક્ષયજ્ઞિવનાશાથ સ પ્રાપ્તાેઽહં સરુાેત્તમાઃ ।
૩૯.૭૧/૨વીરભદ્રે ત િવખ્યાતાે દ્રકાપેાદ્ િવિનઃ તઃ॥ ૩૯.૭૧॥
૩૯.૭૨/૧ભદ્રકાલી ચ િવખ્યાતા દેવ્યાઃ ક્રાેધાદ્ િવિનગર્તા ।
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૩૯.૭૨/૨પ્રે ષતા દેવદેવને યજ્ઞા તકમપુાગતા॥ ૩૯.૭૨॥
૩૯.૭૩/૧શરણં ગચ્છ રાજે દ્ર દેવદેવમુમાપ તમ્ ।
૩૯.૭૩/૨વરં ક્રાેધાેઽિપ દેવસ્ય ન વરઃ પિરચારકૈઃ॥ ૩૯.૭૩॥
૩૯.૭૪/૧બ્રહ્માવેાચ । િનખાતાે પાિટતૈયૂર્પૈરપિવદ્ધૈ તત તતઃ ।
૩૯.૭૪/૨ઉ પતદ્ ભઃ પતદ્ ભશ્ચ ગ્ ધ્રૈરા મષગ્ ધ્નુ ભઃ॥ ૩૯.૭૪॥
૩૯.૭૫/૧પક્ષવાતિવિનધૂર્તૈઃ શવા તિવનાિદતૈઃ ।
૩૯.૭૫/૨સ તસ્ય યજ્ઞાે પતેબાર્ યમાન તદા ગણૈઃ॥ ૩૯.૭૫॥
૩૯.૭૬/૧આસ્થાય ગ પં વૈ ખમવેા યપતત્ તદા ।
૩૯.૭૬/૨તં તુ યજ્ઞં તથા પં ગચ્છ તમપુલ ય સઃ॥ ૩૯.૭૬॥
૩૯.૭૭/૧ધનુરાદાય બાણં ચ તદથર્મગમત્ પ્રભુઃ ।
૩૯.૭૭/૨તત તસ્ય ગણેશસ્ય ક્રાેધાદ્ અ મતતજેસઃ॥ ૩૯.૭૭॥
૩૯.૭૮/૧લલાટાત્ પ્ર તાે ઘાેરઃ વેદ બ દુબર્ભવૂ હ ।
૩૯.૭૮/૨ત મન્ પ તતમાત્રે ચ વેદ બ દાૈ તદા ભુિવ॥ ૩૯.૭૮॥
૩૯.૭૯/૧પ્રાદુભૂર્તાે મહાન્ અ ગ્ વર્લ કાલાનલાપેમઃ ।
૩૯.૭૯/૨તત્રાેદપદ્યત તદા પુ ષાે દ્વજસત્તમાઃ॥ ૩૯.૭૯॥
૩૯.૮૦/૧હ્ર વાેઽ તમાત્રાે રક્તાક્ષાે હિરચ્છ્મશ્રુિવભીષણઃ ।
૩૯.૮૦/૨ઊ વર્કેશાેઽ તરાેમાઙ્ગઃ શાેણકણર્ તથવૈ ચ॥ ૩૯.૮૦॥
૩૯.૮૧/૧કરાલકૃ ણવણર્શ્ચ રક્તવાસા તથવૈ ચ ।
૩૯.૮૧/૨તં યજ્ઞં સ મહાસ વાેઽદહત્ કક્ષ મવાનલઃ॥ ૩૯.૮૧॥
૩૯.૮૨/૧દેવાશ્ચ પ્રદુ્રતાઃ સવ ગતા ભીતા િદશાે દશ ।
૩૯.૮૨/૨તને ત મન્ િવચરતા િવક્રમેણ તદા તુ વૈ॥ ૩૯.૮૨॥
૩૯.૮૩/૧ થવી વ્યચલત્ સવાર્ સપ્તદ્વ પા સમ તતઃ ।
૩૯.૮૩/૨મહાભૂતે પ્ર ત્તે તુ દેવલાેકભયંકરે॥ ૩૯.૮૩॥
૩૯.૮૪/૧તદા ચાહં મહાદેવમબ્રવં પ્ર તપજૂયન્ ।
૩૯.૮૪/૨ભવતેઽિપ સરુાઃ સવ ભાગં દાસ્ય ત વૈ પ્રભાે॥ ૩૯.૮૪॥
૩૯.૮૫/૧િક્રયતાં પ્ર તસહંારઃ સવર્દેવેશ્વર વયા ।
૩૯.૮૫/૨ઇમાશ્ચ દેવતાઃ સવાર્ ઋષયશ્ચ સહસ્રશઃ॥ ૩૯.૮૫॥
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૩૯.૮૬/૧તવ ક્રાેધાન્ મહાદેવ ન શા તમપુલે ભરે ।
૩૯.૮૬/૨યશ્ચષૈ પુ ષાે તઃ વેદજ તે સરુષર્ભ॥ ૩૯.૮૬॥
૩૯.૮૭/૧ વરાે નામષૈ ધમર્જ્ઞ લાેકેષુ પ્રચિર ય ત ।
૩૯.૮૭/૨અેક ભૂતસ્ય નહ્યસ્ય ધારણે તજેસઃ પ્રભાે॥ ૩૯.૮૭॥
૩૯.૮૮/૧સમથાર્ સકલા વી બહુધા જ્યતામયમ્ ।
૩૯.૮૮/૨ઇત્યુક્તઃ સ મયા દેવાે ભાગે ચાિપ પ્રક પતે॥ ૩૯.૮૮॥
૩૯.૮૯/૧ભગવાન્ માં તથેત્યાહ દેવદેવઃ િપનાક ક્ ।
૩૯.૮૯/૨પરાં ચ પ્રી તમગમત્ સ વયં ચ િપનાક ક્॥ ૩૯.૮૯॥
૩૯.૯૦/૧દક્ષાેઽિપ મનસા દેવં ભવં શરણમ વગાત્ ।
૩૯.૯૦/૨પ્રાણાપાનાૈ સમા ય ચ ઃસ્થાને પ્રયત્નતઃ॥ ૩૯.૯૦॥
૩૯.૯૧/૧િવધાયર્ સવર્તાે દૃ ષ્ટ બહુદૃ ષ્ટર મત્ર જત્ ।
૩૯.૯૧/૨ મતં કૃ વાબ્રવીદ્ વાક્યં બ્રૂિહ િક કરવા ણ તે॥ ૩૯.૯૧॥
૩૯.૯૨/૧શ્રાિવતે ચ મહાખ્યાને દેવાનાં િપ ભઃ સહ ।
૩૯.૯૨/૨તમવુાચા જ લ કૃ વા દક્ષાે દેવં પ્ર પ તઃ ।
૩૯.૯૨/૩ભીતઃ શિઙ્કત ચત્ત તુ સબા પવદનેક્ષણઃ॥ ૩૯.૯૨॥
૩૯.૯૩/૧દક્ષ ઉવાચ । યિદ પ્રસન્નાે ભગવાન્ યિદ વાહં તવ પ્રયઃ ।
૩૯.૯૩/૨યિદ ચાહમનુગ્રાહ્યાે યિદ દેયાે વરાે મમ॥ ૩૯.૯૩॥
૩૯.૯૪/૧યદ્ ભકં્ષ્ય ભ ક્ષતં પીતં ત્રા સતં યચ્ચ ના શતમ્ ।
૩૯.૯૪/૨ચૂણ કૃતાપિવદં્ધ ચ યજ્ઞસ ભારમીદશૃમ્॥ ૩૯.૯૪॥
૩૯.૯૫/૧દ ઘર્કાલને મહતા પ્રયત્નને ચ સં ચતમ્ ।
૩૯.૯૫/૨ન ચ મ યા ભવને્ મહં્ય વ પ્રસાદાન્ મહેશ્વર॥ ૩૯.૯૫॥
૩૯.૯૬/૧બ્રહ્માવેાચ । તથાિ વત્યાહ ભગવાન્ ભગનતે્રહરાે હરઃ ।
૩૯.૯૬/૨ધમાર્ યક્ષં મહાદેવં ય બકં ચ પ્ર પ તઃ॥ ૩૯.૯૬॥
૩૯.૯૭/૧ નુ યામવની ં ગ વા દક્ષાે લ વા ભવાદ્ વરમ્ ।
૩૯.૯૭/૨ના ાં ચાષ્ટસહસ્રેણ તુતવાન્ ષભ વજમ્॥ ૩૯.૯૭॥
૪૦.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં દૃ ટ્વા તદા દક્ષઃ શ ભાવે ય દ્વ ેત્તમાઃ ।
૪૦.૧/૨પ્રા જ લઃ પ્રણતાે ભૂ વા સં તાેતુમપુચક્રમે॥ ૪૦.૧॥
૪૦.૨/૧દક્ષ ઉવાચ । નમ તે દેવદેવેશ નમ તેઽ ધકસદૂન ।
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૪૦.૨/૨દેવે દ્ર વં બલશ્રેષ્ઠ દેવદાનવપૂ જત॥ ૪૦.૨॥
૪૦.૩/૧સહસ્રાક્ષ િવ પાક્ષ યક્ષ યક્ષાિધપ પ્રય ।
૪૦.૩/૨સવર્તઃપા ણપાદ વં સવર્તાે ક્ષ શરાેમખુઃ॥ ૪૦.૩॥
૪૦.૪/૧સવર્તઃશ્રુ તમાં લાેકે સવર્મા ત્ય તષ્ઠ સ ।
૪૦.૪/૨શઙુ્કકણા મહાકણર્ઃ કુ ભકણાઽણર્વાલયઃ॥ ૪૦.૪॥
૪૦.૫/૧ગજે દ્રકણા ગાેકણર્ઃ શતકણા નમાેઽ તુ તે ।
૪૦.૫/૨શતાેદરઃ શતાવતર્ઃ શત જહ્વઃ સનાતનઃ॥ ૪૦.૫॥
૪૦.૬/૧ગાય ત વાં ગાયિત્રણાે અચર્ય ત્યકર્મિકણઃ ।
૪૦.૬/૨દેવદાનવગાેપ્તા ચ બ્રહ્મા ચ વં શતક્રતુઃ॥ ૪૦.૬॥
૪૦.૭/૧મૂ તમાં વં મહામૂ તઃ સમુદ્રઃ સરસાં િનિધઃ ।
૪૦.૭/૨ વિય સવાર્ દેવતા િહ ગાવાે ગાેષ્ઠ ઇવાસતે॥ ૪૦.૭॥
૪૦.૮/૧ વત્તઃ શર રે પ યા મ સાેમમ ગ્ જલેશ્વરમ્ ।
૪૦.૮/૨આિદત્યમથ િવ ં ચ બ્રહ્માણં સ હ પ તમ્॥ ૪૦.૮॥
૪૦.૯/૧િક્રયા કરણકાય ચ કતાર્ કારણમવે ચ ।
૪૦.૯/૨અસચ્ચ સદસચ્ચવૈ તથવૈ પ્રભવાવ્યયાૈ॥ ૪૦.૯॥
૪૦.૧૦/૧નમાે ભવાય શવાર્ય દ્રાય વરદાય ચ ।
૪૦.૧૦/૨પશનૂાં પતયે ચવૈ નમાેઽ વ ધકઘા તને॥ ૪૦.૧૦॥
૪૦.૧૧/૧િત્રજટાય િત્રશીષાર્ય િત્રશલૂવરધાિરણે ।
૪૦.૧૧/૨ ય બકાય િત્રનતે્રાય િત્રપુરઘ્નાય વૈ નમઃ॥ ૪૦.૧૧॥
૪૦.૧૨/૧નમશ્ચ ડાય મુ ડાય િવશ્વચ ડધરાય ચ ।
૪૦.૧૨/૨દ ડને શઙુ્કકણાર્ય દ ડદ ડાય વૈ નમઃ॥ ૪૦.૧૨॥
૪૦.૧૩/૧નમાેઽધર્દ ડકેશાય શુ કાય િવકૃતાય ચ ।
૪૦.૧૩/૨િવલાેિહતાય ધૂમ્રાય નીલગ્રીવાય વૈ નમઃ॥ ૪૦.૧૩॥
૪૦.૧૪/૧નમાેઽ વપ્ર ત પાય િવ પાય શવાય ચ ।
૪૦.૧૪/૨સયૂાર્ય સયૂર્પતયે સયૂર્ વજપતાિકને॥ ૪૦.૧૪॥
૪૦.૧૫/૧નમઃ પ્રમથનાશાય ષસ્ક ધાય વૈ નમઃ ।
૪૦.૧૫/૨નમાે િહર યગભાર્ય િહર યકવચાય ચ॥ ૪૦.૧૫॥
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૪૦.૧૬/૧િહર યકૃતચૂડાય િહર યપતયે નમઃ ।
૪૦.૧૬/૨શત્રુઘાતાય ચ ડાય પણર્સઘંશયાય ચ॥ ૪૦.૧૬॥
૪૦.૧૭/૧નમઃ તુતાય તુતયે તૂયમાનાય વૈ નમઃ ।
૪૦.૧૭/૨સવાર્ય સવર્ભક્ષાય સવર્ભૂતા તરાત્મને॥ ૪૦.૧૭॥
૪૦.૧૮/૧નમાે હાેમાય મ ત્રાય શકુ્લ વજપતાિકને ।
૪૦.૧૮/૨નમાેઽન યાય ન યાય નમઃ િકલિકલાય ચ॥ ૪૦.૧૮॥
૪૦.૧૯/૧નમ વાં શયમાનાય શિયતાયાે થતાય ચ ।
૪૦.૧૯/૨ સ્થતાય ધાવમાનાય કુ ય કુિટલાય ચ॥ ૪૦.૧૯॥
૪૦.૨૦/૧નમાે નતર્નશીલાય મખુવાિદત્રકાિરણે ।
૪૦.૨૦/૨બાધાપહાય લુ ધાય ગીતવાિદત્રકાિરણે॥ ૪૦.૨૦॥
૪૦.૨૧/૧નમાે જ્યેષ્ઠાય શ્રેષ્ઠાય બલપ્રમથનાય ચ ।
૪૦.૨૧/૨ઉગ્રાય ચ નમાે િનતં્ય નમશ્ચ દશબાહવે॥ ૪૦.૨૧॥
૪૦.૨૨/૧નમઃ કપાલહ તાય સતભ મ પ્રયાય ચ ।
૪૦.૨૨/૨િવભીષણાય ભીમાય ભી મવ્રતધરાય ચ॥ ૪૦.૨૨॥
૪૦.૨૩/૧નાનાિવકૃતવક્ત્રાય ખડ્ગ જહ્વાેગ્રદં ષ્ટ્રણે ।
૪૦.૨૩/૨પક્ષમાસલવાધાર્ય તુ બીવીણા પ્રયાય ચ॥ ૪૦.૨૩॥
૪૦.૨૪/૧અઘાેરઘાેર પાય ઘાેરાઘાેરતરાય ચ ।
૪૦.૨૪/૨નમઃ શવાય શા તાય નમઃ શા તતમાય ચ॥ ૪૦.૨૪॥
૪૦.૨૫/૧નમાે બુદ્ધાય શદુ્ધાય સિંવભાગ પ્રયાય ચ ।
૪૦.૨૫/૨પવનાય પતંગાય નમઃ સાખં્યપરાય ચ॥ ૪૦.૨૫॥
૪૦.૨૬/૧નમશ્ચ ડકૈઘ ટાય ઘ ટાજ પાય ઘ ટને ।
૪૦.૨૬/૨સહસ્રશતઘ ટાય ઘ ટામાલા પ્રયાય ચ॥ ૪૦.૨૬॥
૪૦.૨૭/૧પ્રાણદ ડાય િનત્યાય નમ તે લાેિહતાય ચ ।
૪૦.૨૭/૨હંૂહંૂકારાય દ્રાય ભગાકાર પ્રયાય ચ॥ ૪૦.૨૭॥
૪૦.૨૮/૧નમાેઽપારવતે િનતં્ય ગિર ક્ષ પ્રયાય ચ ।
૪૦.૨૮/૨નમાે યજ્ઞાિધપતયે ભૂતાય પ્રસતુાય ચ॥ ૪૦.૨૮॥
૪૦.૨૯/૧યજ્ઞવાહાય દા તાય ત યાય ચ ભગાય ચ ।
૪૦.૨૯/૨નમ તટાય તટ ાય તિટનીપતયે નમઃ॥ ૪૦.૨૯॥
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૪૦.૩૦/૧અન્નદાયાન્નપતયે નમ વન્નભુ ય ચ ।
૪૦.૩૦/૨નમઃ સહસ્રશીષાર્ય સહસ્રચરણાય ચ॥ ૪૦.૩૦॥
૪૦.૩૧/૧સહસ્રાેદ્ધતશલૂાય સહસ્રનયનાય ચ ।
૪૦.૩૧/૨નમાે બાલાકર્વણાર્ય બાલ પધરાય ચ॥ ૪૦.૩૧॥
૪૦.૩૨/૧નમાે બાલાકર્ પાય બાલક્ર ડનકાય ચ ।
૪૦.૩૨/૨નમઃ શદુ્ધાય બુદ્ધાય ક્ષાેભણાય ક્ષયાય ચ॥ ૪૦.૩૨॥
૪૦.૩૩/૧તરંગાિઙ્કતકેશાય મુક્તકેશાય વૈ નમઃ ।
૪૦.૩૩/૨નમઃ ષટ્કમર્િનષ્ઠાય િત્રકમર્િનયતાય ચ॥ ૪૦.૩૩॥
૪૦.૩૪/૧વણાર્શ્રમાણાં િવિધવત્ થગ્ધમર્પ્રવ તને ।
૪૦.૩૪/૨નમઃ શ્રેષ્ઠાય જ્યેષ્ઠાય નમઃ કલકલાય ચ॥ ૪૦.૩૪॥
૪૦.૩૫/૧શ્વેતિપઙ્ગલનતે્રાય કૃ ણરક્તેક્ષણાય ચ ।
૪૦.૩૫/૨ધમર્કામાથર્માેક્ષાય ક્રથાય ક્રથનાય ચ॥ ૪૦.૩૫॥
૪૦.૩૬/૧સાંખ્યાય સાખં્યમખુ્યાય યાેગાિધપતયે નમઃ ।
૪૦.૩૬/૨નમાે ર યાિધર યાય ચતુ પથપથાય ચ॥ ૪૦.૩૬॥
૪૦.૩૭/૧કૃ ણા જનાેત્તર યાય વ્યાલયજ્ઞાપેવી તને ।
૪૦.૩૭/૨ઈશાન દ્રસઘંાત હિરકેશ નમાેઽ તુ તે॥ ૪૦.૩૭॥
૪૦.૩૮/૧ ય બકાયા બકાનાથ વ્યક્તાવ્યક્ત નમાેઽ તુ તે ।
૪૦.૩૮/૨કાલકામદકામઘ્ન દુષ્ટાેદ્વતૃ્તિનષૂદન॥ ૪૦.૩૮॥
૪૦.૩૯/૧સવર્ગિહત સવર્ઘ્ન સદ્યાે ત નમાેઽ તુ તે ।
૪૦.૩૯/૨ઉન્માદન શતાવતર્+ ।ગઙ્ગાતાેયાદ્રર્મૂધર્જ॥ ૪૦.૩૯॥
૪૦.૪૦/૧ચ દ્રાધર્સયંુગાવતર્ મેઘાવતર્ નમાેઽ તુ તે ।
૪૦.૪૦/૨નમાેઽન્નદાનકત્ર ચ અન્નદપ્રભવે નમઃ॥ ૪૦.૪૦॥
૪૦.૪૧/૧અન્નભાેક્ત્રે ચ ગાે ત્રે ચ વમવે પ્રલયાનલ ।
૪૦.૪૧/૨જરાયુ ડ શ્ચવૈ વેદ ેદ્ ભ જ અેવ ચ॥ ૪૦.૪૧॥
૪૦.૪૨/૧ વમવે દેવદેવેશ ભૂતગ્રામશ્ચતુિવધઃ ।
૪૦.૪૨/૨ચરાચરસ્ય સ્રષ્ટા વં પ્ર તહતાર્ વમવે ચ॥ ૪૦.૪૨॥
૪૦.૪૩/૧ વમવે બ્રહ્મા િવશ્વેશ અ સુ બ્રહ્મ વદ ત તે ।
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૪૦.૪૩/૨સવર્સ્ય પરમા યાેિનઃ સધુાંશાે જ્યાે તષાં િનિધઃ॥ ૪૦.૪૩॥
૪૦.૪૪/૧ઋક્સામાિન તથાકારમાહુ વાં બ્રહ્મવાિદનઃ ।
૪૦.૪૪/૨હાિય હાિય હરે હાિય હુવાહાવે ત વાસકૃત્॥ ૪૦.૪૪॥
૪૦.૪૫/૧ગાય ત વાં સરુશ્રેષ્ઠાઃ સામગા બ્રહ્મવાિદનઃ ।
૪૦.૪૫/૨યજુમર્ય ઋઙ્મયશ્ચ સામાથવર્યુત તથા॥ ૪૦.૪૫॥
૪૦.૪૬/૧પઠ્યસે બ્રહ્મિવદ્ ભ વં ક પાપેિનષદાં ગણૈઃ ।
૪૦.૪૬/૨બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રા વણાર્શ્રમાશ્ચ યે॥ ૪૦.૪૬॥
૪૦.૪૭/૧ વમવેાશ્રમસઘંાશ્ચ િવદ્યુત્ તિનતમવે ચ ।
૪૦.૪૭/૨સવં સર વમ્ ઋતવાે માસા માસાધર્મવે ચ॥ ૪૦.૪૭॥
૪૦.૪૮/૧કલા કાષ્ઠા િનમષેાશ્ચ નક્ષત્રા ણ યુગાિન ચ ।
૪૦.૪૮/૨ ષાણાં કકુદં વં િહ ગર ણાં શખરા ણ ચ॥ ૪૦.૪૮॥
૪૦.૪૯/૧ સહાે ગાણાં પતય તક્ષકાન તભાે ગનામ્ ।
૪૦.૪૯/૨ક્ષીરાેદાે હ્યુદધીનાં ચ મ ત્રાણાં પ્રણવ તથા॥ ૪૦.૪૯॥
૪૦.૫૦/૧વજં્ર પ્રહરણાનાં ચ વ્રતાનાં સત્યમવે ચ ।
૪૦.૫૦/૨ વમવેેચ્છા ચ દ્વષેશ્ચ રાગાે માેહઃ શમઃ ક્ષમા॥ ૪૦.૫૦॥
૪૦.૫૧/૧વ્યવસાયાે તલાભઃ કામક્રાેધાૈ જયાજયાૈ ।
૪૦.૫૧/૨ વં ગદ વં શર ચાપી ખટ્વાઙ્ગી મુદ્ગર તથા॥ ૪૦.૫૧॥
૪૦.૫૨/૧છેત્તા ભેત્તા પ્રહતાર્ ચ નેતા મ તા સ નાે મતઃ ।
૪૦.૫૨/૨દશલક્ષણસયંુક્તાે ધમાઽથર્ઃ કામ અેવ ચ॥ ૪૦.૫૨॥
૪૦.૫૩/૧ઇ દુઃ સમુદ્રઃ સિરતઃ પ વલાિન સરાં સ ચ ।
૪૦.૫૩/૨લતાવ લ્ય ણાષૈ યઃ પશવાે ગપ ક્ષણઃ॥ ૪૦.૫૩॥
૪૦.૫૪/૧દ્રવ્યકમર્ગુણાર ભઃ કાલપુ પફલપ્રદઃ ।
૪૦.૫૪/૨આિદશ્ચા તશ્ચ મ યશ્ચ ગાય યાકાર અેવ ચ॥ ૪૦.૫૪॥
૪૦.૫૫/૧હિરતાે લાેિહતઃ કૃ ણાે નીલઃ પીત તથા ક્ષણઃ ।
૪૦.૫૫/૨કદુ્રશ્ચ કિપલાે બભ્રુઃ કપાેતાે મચ્છક તથા॥ ૪૦.૫૫॥
૪૦.૫૬/૧સવુણર્રેતા િવખ્યાતઃ સવુણર્શ્ચા યથાે મતઃ ।
૪૦.૫૬/૨સવુણર્નામા ચ તથા સવુણર્ પ્રય અેવ ચ॥ ૪૦.૫૬॥
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૪૦.૫૭/૧ વ મ દ્રશ્ચ યમશ્ચવૈ વ ણાે ધનદાેઽનલઃ ।
૪૦.૫૭/૨ઉ ફુ લ શ્ચત્રભાનુશ્ચ વભાર્નુભાર્નુરેવ ચ॥ ૪૦.૫૭॥
૪૦.૫૮/૧હાતંે્ર હાેતા ચ હાે યં ચ હુતં ચવૈ તથા પ્રભુઃ ।
૪૦.૫૮/૨િત્રસાપૈણર્ તથા બ્રહ્મન્ યજુષાં શત િદ્રયમ્॥ ૪૦.૫૮॥
૪૦.૫૯/૧પિવતં્ર ચ પિવત્રાણાં મઙ્ગલાનાં ચ મઙ્ગલમ્ ।
૪૦.૫૯/૨પ્રાણશ્ચ વં રજશ્ચ વં તમઃ સ વયુત તથા॥ ૪૦.૫૯॥
૪૦.૬૦/૧પ્રાણાેઽપાનઃ સમાનશ્ચ ઉદાનાે વ્યાન અેવ ચ ।
૪૦.૬૦/૨ઉન્મષેશ્ચ િનમષેશ્ચ ઙ્જૃ ભા તથવૈ ચ॥ ૪૦.૬૦॥
૪૦.૬૧/૧લાેિહતાઙ્ગશ્ચ દંષ્ટ્ર ચ મહાવક્ત્રાે મહાેદરઃ ।
૪૦.૬૧/૨શુ ચરાેમા હિરચ્છ્મશ્રુ વર્કેશશ્ચલાચલઃ॥ ૪૦.૬૧॥
૪૦.૬૨/૧ગીતવાિદત્ર ત્યાઙ્ગાે ગીતવાદનક પ્રયઃ ।
૪૦.૬૨/૨મ સ્યાે લાે જલાેઽજ યાે જલવ્યાલઃ કુટ ચરઃ॥ ૪૦.૬૨॥
૪૦.૬૩/૧િવકાલશ્ચ સકુાલશ્ચ દુ કાલઃ કાલનાશનઃ ।
૪૦.૬૩/૨ ત્યુશ્ચવૈાક્ષયાેઽ તશ્ચ ક્ષમામાયાકરાે કરઃ॥ ૪૦.૬૩॥
૪૦.૬૪/૧સવંતા વતર્કશ્ચવૈ સવંતર્કબલાહકાૈ ।
૪૦.૬૪/૨ઘ ટાક ઘ ટક ઘ ટ ચૂડાલાે લવણાેદિધઃ॥ ૪૦.૬૪॥
૪૦.૬૫/૧બ્રહ્મા કાલા ગ્ વક્ત્રશ્ચ દ ડી મુ ડ સ્ત્રદ ડ ક્ ।
૪૦.૬૫/૨ચતુયુર્ગશ્ચતવુદશ્ચતુહાત્રશ્ચતુ પથઃ॥ ૪૦.૬૫॥
૪૦.૬૬/૧ચાતુરાશ્ર યનેતા ચ ચાતવુર્ યર્કરશ્ચ હ ।
૪૦.૬૬/૨ક્ષરાક્ષરઃ પ્રયાે ધૂતા ગણૈગર્ યાે ગણાિધપઃ॥ ૪૦.૬૬॥
૪૦.૬૭/૧રક્તમાલ્યા બરધરાે ગર શાે ગિર પ્રયઃ ।
૪૦.૬૭/૨ શ પીશઃ શ પનઃ શ્રેષ્ઠઃ સવર્ શ પપ્રવતર્કઃ॥ ૪૦.૬૭॥
૪૦.૬૮/૧ભગનતે્રા તકશ્ચ ડઃ પૂ ણાે દ તિવનાશનઃ ।
૪૦.૬૮/૨ વાહા વધા વષટ્કારાે નમસ્કાર નમાેઽ તુ તે॥ ૪૦.૬૮॥
૪૦.૬૯/૧ગૂઢવ્રતશ્ચ ગૂઢશ્ચ ગૂઢવ્રતિનષેિવતઃ ।
૪૦.૬૯/૨તરણ તારણશ્ચવૈ સવર્ભૂતષેુ તારણઃ॥ ૪૦.૬૯॥
૪૦.૭૦/૧ધાતા િવધાતા સધંાતા િનધાતા ધારણાે ધરઃ ।
૪૦.૭૦/૨તપાે બ્રહ્મ ચ સતં્ય ચ બ્રહ્મચય તથાજર્વમ્॥ ૪૦.૭૦॥
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૪૦.૭૧/૧ભૂતાત્મા ભૂતકૃદ્ ભૂતાે ભૂતભવ્યભવાેદ્ભવઃ ।
૪૦.૭૧/૨ભૂભુર્વઃ વિરતશ્ચવૈ ભૂતાે હ્ય ગ્ મર્હેશ્વરઃ॥ ૪૦.૭૧॥
૪૦.૭૨/૧બ્રહ્માવતર્ઃ સરુાવતર્ઃ કામાવતર્ નમાેઽ તુ તે ।
૪૦.૭૨/૨કામ બ બિવિનહર્ તા ક ણકારસ્રજ પ્રયઃ॥ ૪૦.૭૨॥
૪૦.૭૩/૧ગાનેેતા ગાપે્રચારશ્ચ ગાે ષેશ્વરવાહનઃ ।
૪૦.૭૩/૨ત્રૈલાેક્યગાેપ્તા ગાેિવ દાે ગાેપ્તા ગાેગગર્ અેવ ચ॥ ૪૦.૭૩॥
૪૦.૭૪/૧અખ ડચ દ્રા ભમખુઃ સમુખુાે દુમુર્ખાેઽમખુઃ ।
૪૦.૭૪/૨ચતુમુર્ખાે બહુમખુાે રણે વ ભમખુઃ સદા॥ ૪૦.૭૪॥
૪૦.૭૫/૧િહર યગભર્ઃ શકુિનધર્નદાેઽથર્પ તિવરાટ્ ।
૪૦.૭૫/૨અધમર્હા મહાદક્ષાે દ ડધારાે રણ પ્રયઃ॥ ૪૦.૭૫॥
૪૦.૭૬/૧ તષ્ઠન્ સ્થરશ્ચસ્થા શ્ચ િન ક પશ્ચ સિુનશ્ચલઃ ।
૪૦.૭૬/૨દુવાર્રણાે દુિવષહાે દુઃસહાે દુર તક્રમઃ॥ ૪૦.૭૬॥
૪૦.૭૭/૧દુધર્રાે દુવર્શાે િનત્યાે દુદર્પા િવજયાે જયઃ ।
૪૦.૭૭/૨શશઃ શશાઙ્કનયન+ ।શીતાે ણઃ ત્ ષા જરા॥ ૪૦.૭૭॥
૪૦.૭૮/૧આધયાે વ્યાધયશ્ચવૈ વ્યાિધહા વ્યાિધપશ્ચ યઃ ।
૪૦.૭૮/૨સહ્યાે યજ્ઞ ગવ્યાધાે વ્યાધીનામાકરાેઽકરઃ॥ ૪૦.૭૮॥
૪૦.૭૯/૧ શખ ડી પુ ડર કશ્ચ પુ ડર કાવલાેકનઃ ।
૪૦.૭૯/૨દ ડ ક્ ચક્રદ ડશ્ચ રાૈદ્રભાગિવનાશનઃ॥ ૪૦.૭૯॥
૪૦.૮૦/૧િવષપાેઽ તપશ્ચવૈ સરુાપઃ ક્ષીરસાેમપઃ ।
૪૦.૮૦/૨મધપુશ્ચાપપશ્ચવૈ સવર્પશ્ચ બલાબલઃ॥ ૪૦.૮૦॥
૪૦.૮૧/૧ ષાઙ્ગરા ભાે ષભ તથા ષભલાેચનઃ ।
૪૦.૮૧/૨ ષભશ્ચવૈ િવખ્યાતાે લાેકાનાં લાેકસસૃં્કતઃ॥ ૪૦.૮૧॥
૪૦.૮૨/૧ચ દ્રાિદત્યાૈ ચ ષી તે હૃદયં ચ િપતામહઃ ।
૪૦.૮૨/૨અ ગ્ ષ્ટાેમ તથા દેહાે ધમર્કમર્પ્રસાિધતઃ॥ ૪૦.૮૨॥
૪૦.૮૩/૧ન બ્રહ્મા ન ચ ગાેિવ દઃ પુરાણષર્યાે ન ચ ।
૪૦.૮૩/૨માહા યં વેિદતું શક્તા યાથાત યને તે શવ॥ ૪૦.૮૩॥
૪૦.૮૪/૧ શવા યા મૂતર્યઃ સૂ મા તે મહં્ય યા તુ દશર્નમ્ ।
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૪૦.૮૪/૨તા ભમા સવર્તાે રક્ષ િપતા પતુ્ર મવાૈરસમ્॥ ૪૦.૮૪॥
૪૦.૮૫/૧રક્ષ માં રક્ષણીયાેઽહં તવાનઘ નમાેઽ તુ તે ।
૪૦.૮૫/૨ભક્તાનુક પી ભગવાન્ ભક્તશ્ચાહં સદા વિય॥ ૪૦.૮૫॥
૪૦.૮૬/૧યઃ સહસ્રા યનેકાિન પુંસામા ત્ય દુદૃર્શામ્ ।
૪૦.૮૬/૨ તષ્ઠત્યેકઃ સમુદ્રા તે સ મે ગાેપ્તા તુ િનત્યશઃ॥ ૪૦.૮૬॥
૪૦.૮૭/૧યં િવિનદ્રા જતશ્વાસાઃ સ વસ્થાઃ સમદ શનઃ ।
૪૦.૮૭/૨જ્યાે તઃ પ ય ત યુ ના ત મૈ યાેગાત્મને નમઃ॥ ૪૦.૮૭॥
૪૦.૮૮/૧સ ભક્ષ્ય સવર્ભૂતાિન યુગા તે સમપુ સ્થતે ।
૪૦.૮૮/૨યઃ શતેે જલમ યસ્થ તં પ્રપદે્યઽ બુશાિયનમ્॥ ૪૦.૮૮॥
૪૦.૮૯/૧પ્રિવ ય વદનં રાહાેયર્ઃ સાેમં િપબતે િન શ ।
૪૦.૮૯/૨ગ્રસત્યક ચ વભાર્નુભૂર્ વા સાેમા ગ્ રેવ ચ॥ ૪૦.૮૯॥
૪૦.૯૦/૧અઙ્ગુષ્ઠમાત્રાઃ પુ ષા દેહસ્થાઃ સવર્દેિહનામ્ ।
૪૦.૯૦/૨રક્ષ તુ તે ચ માં િનતં્ય િનતં્ય ચા યાયય તુ મામ્॥ ૪૦.૯૦॥
૪૦.૯૧/૧યનેા યુ પાિદતા ગભાર્ અપાે ભાગગતાશ્ચ યે ।
૪૦.૯૧/૨તષેાં વાહા વધા ચવૈ આ ુવ ત વદ ત ચ॥ ૪૦.૯૧॥
૪૦.૯૨/૧યને રાેહ ત દેહસ્થાઃ પ્રા ણનાે રાેદય ત ચ ।
૪૦.૯૨/૨હષર્ય ત ન કૃ ય ત નમ તે ય તુ િનત્યશઃ॥ ૪૦.૯૨॥
૪૦.૯૩/૧યે સમુદ્રે નદ દુગ પવર્તષેુ ગુહાસુ ચ ।
૪૦.૯૩/૨ ક્ષમૂલષેુ ગાેષે્ઠષુ કા તારગહનષેુ ચ॥ ૪૦.૯૩॥
૪૦.૯૪/૧ચતુ પથષેુ ર યાસુ ચ વરેષુ સભાસુ ચ ।
૪૦.૯૪/૨હ ત્યશ્વરથશાલાસુ ણાદ્યાનાલયષેુ ચ॥ ૪૦.૯૪॥
૪૦.૯૫/૧યષેુ પ ચસુ ભૂતષેુ િદશાસુ િવિદશાસુ ચ ।
૪૦.૯૫/૨ઇ દ્રાકર્યાેમર્ યગતા યે ચ ચ દ્રાકર્ર મષુ॥ ૪૦.૯૫॥
૪૦.૯૬/૧રસાતલગતા યે ચ યે ચ ત માત્ પરં ગતાઃ ।
૪૦.૯૬/૨નમ તે યાે નમ તે યાે નમ તે ય તુ સવર્શઃ॥ ૪૦.૯૬॥
૪૦.૯૭/૧સવર્ વં સવર્ગાે દેવઃ સવર્ભૂતપ તભર્વઃ ।
૪૦.૯૭/૨સવર્ભૂતા તરાત્મા ચ તને વં ન િનમિ ત્રતઃ॥ ૪૦.૯૭॥
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૪૦.૯૮/૧ વમવે ચજે્યસે દેવ યજ્ઞૈિવિવધદ ક્ષણૈઃ ।
૪૦.૯૮/૨ વમવે કતાર્ સવર્સ્ય તને વં ન િનમિ ત્રતઃ॥ ૪૦.૯૮॥
૪૦.૯૯/૧અથવા માયયા દેવ માેિહતઃ સૂ મયા તવ ।
૪૦.૯૯/૨ત માત્ તુ કારણાદ્ વાિપ વં મયા ન િનમિ ત્રતઃ॥ ૪૦.૯૯॥
૪૦.૧૦૦/૧પ્રસીદ મમ દેવેશ વમવે શરણં મમ ।
૪૦.૧૦૦/૨ વં ગ ત વં પ્ર તષ્ઠા ચ ન ચા યાેઽ તી ત મે મ તઃ॥ ૪૦.૧૦૦॥
૪૦.૧૦૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તુ વવૈં સ મહાદેવં િવરરામ મહામ તઃ ।
૪૦.૧૦૧/૨ભગવાન્ અિપ સપુ્રીતઃ પનુદર્ક્ષમભાષત॥ ૪૦.૧૦૧॥
૪૦.૧૦૨/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । પિરતુષ્ટાેઽ મ તે દક્ષ તવનેાનને સવુ્રત ।
૪૦.૧૦૨/૨બહુના તુ િકમુક્તને મ સમીપં ગ મ ય સ॥ ૪૦.૧૦૨॥
૪૦.૧૦૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તથવૈમબ્રવીદ્ વાક્યં ત્રૈલાેક્યાિધપ તભર્વઃ ।
૪૦.૧૦૩/૨કૃ વાશ્વાસકરં વાક્યં સવર્જ્ઞાે વાક્યસિંહતમ્॥ ૪૦.૧૦૩॥
૪૦.૧૦૪/૧શ્રી શવ ઉવાચ । દક્ષ દુઃખં ન કતર્વં્ય
યજ્ઞિવ વંસનં પ્ર ત ।
૪૦.૧૦૪/૨અહં યજ્ઞહન તુ યં દષૃ્ટમેતત્ પુરાનઘ॥ ૪૦.૧૦૪॥
૪૦.૧૦૫/૧ભૂયશ્ચ વં વર મમં મત્તાે ગ્ હ્ણ વ સવુ્રત ।
૪૦.૧૦૫/૨પ્રસન્નસમુખુાે ભૂ વા મમૈકાગ્રમનાઃ શ ◌ૃ ॥ ૪૦.૧૦૫॥
૪૦.૧૦૬/૧અશ્વમેધસહસ્રસ્ય વાજપેયશતસ્ય વૈ ।
૪૦.૧૦૬/૨પ્ર પતે મ પ્રસાદાત્ ફલભાગી ભિવ ય સ॥ ૪૦.૧૦૬॥
૪૦.૧૦૭/૧વેદાન્ ષડઙ્ગાન્ બુ ય વ સાખં્યયાેગાંશ્ચ કૃ નશઃ ।
૪૦.૧૦૭/૨તપશ્ચ િવપુલં ત વા દુશ્ચરં દેવદાનવૈઃ॥ ૪૦.૧૦૭॥
૪૦.૧૦૮/૧અ દૈદ્વાર્દશ ભયુર્ક્તં ગૂઢમપ્રજ્ઞિન દતમ્ ।
૪૦.૧૦૮/૨વણાર્શ્રમકૃતૈધર્મિવનીતં ન ક્વ ચત્ ક્વ ચત્॥ ૪૦.૧૦૮॥
૪૦.૧૦૯/૧સમાગતં વ્યવ સતં પશપુાશિવમાેક્ષણમ્ ।
૪૦.૧૦૯/૨સવષામાશ્રમાણાં ચ મયા પાશપુતં વ્રતમ્॥ ૪૦.૧૦૯॥
૪૦.૧૧૦/૧ઉ પાિદતં દક્ષ શભંુ સવર્પાપિવમાેચનમ્ ।
૪૦.૧૧૦/૨અસ્ય ચીણર્સ્ય યત્ સ યક્ ફલં ભવ ત પુ કલમ્ ।
૪૦.૧૧૦/૩તચ્ચા તુ સમુહાભાગ માનસ ત્યજ્યતાં વરઃ॥ ૪૦.૧૧૦॥
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૪૦.૧૧૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા તુ દેવેશઃ સપત્નીકઃ સહાનુગઃ ।
૪૦.૧૧૧/૨અદશર્નમનપુ્રાપ્તાે દક્ષસ્યા મતતજેસઃ॥ ૪૦.૧૧૧॥
૪૦.૧૧૨/૧અવા ય ચ તથા ભાગં યથાેક્તં ચાેમયા ભવઃ ।
૪૦.૧૧૨/૨ વરં ચ સવર્ધમર્જ્ઞાે બહુધા વ્યભજત્ તદા॥ ૪૦.૧૧૨॥
૪૦.૧૧૩/૧શા ત્યથ સવર્ભૂતાનાં શ ◌ૃ વમથ વૈ દ્વ ઃ ।
૪૦.૧૧૩/૨ શખા ભતાપાે નાગાનાં પવર્તાનાં શલાજતુ॥ ૪૦.૧૧૩॥
૪૦.૧૧૪/૧અપાં તુ ની લકાં િવદ્યાન્ િનમાકાે ભજુગષેુ ચ ।
૪૦.૧૧૪/૨ખાેરકઃ સાૈરભેયાણામખૂરઃ થવીતલે॥ ૪૦.૧૧૪॥
૪૦.૧૧૫/૧શનુામિપ ચ ધમર્જ્ઞા દૃ ષ્ટપ્રત્યવરાેધનમ્ ।
૪૦.૧૧૫/૨ર ધ્રાગતમથાશ્વાનાં શખાેદ્ભેદશ્ચ બિહણામ્॥ ૪૦.૧૧૫॥
૪૦.૧૧૬/૧નતે્રરાગઃ કાેિકલાનાં દ્વષેઃ પ્રાેક્તાે મહાત્મનામ્ ।
૪૦.૧૧૬/૨જનાનામિપ ભેદશ્ચ સવષા મ ત નઃ શ્રુતમ્॥ ૪૦.૧૧૬॥
૪૦.૧૧૭/૧શકુાનામિપ સવષાં િહ ક્કકા પ્રાેચ્યતે વરઃ ।
૪૦.૧૧૭/૨શાદૂર્લે વથ વૈ િવપ્રાઃ શ્રમાે વર ઇહાેચ્યતે॥ ૪૦.૧૧૭॥
૪૦.૧૧૮/૧માનષુષેુ ચ સવર્જ્ઞા વરાે નામષૈ ક તતઃ ।
૪૦.૧૧૮/૨મરણે જન્મિન તથા મ યે ચાિપ િનવે શતઃ॥ ૪૦.૧૧૮॥
૪૦.૧૧૯/૧અેતન્ માહેશ્વરં તે ે વરાે નામ સદુા ણઃ ।
૪૦.૧૧૯/૨નમસ્યશ્ચવૈ મા યશ્ચ સવર્પ્રા ણ ભર શ્વરઃ॥ ૪૦.૧૧૯॥
૪૦.૧૨૦/૧ઇમાં વરાે પ ત્તમદ નમાનસઃ ।
૪૦.૧૨૦/૨પઠેત્ સદા યઃ સસુમાિહતાે નરઃ ।
૪૦.૧૨૦/૩િવમુક્તરાેગઃ સ નરાે મુદાયુતાે ।
૪૦.૧૨૦/૪લભેત કામાંશ્ચ યથામની ષતાન્॥ ૪૦.૧૨૦॥
૪૦.૧૨૧/૧દક્ષપ્રાેક્તં તવં ચાિપ ક તર્યેદ્ યઃ શ ◌ૃણાે ત વા ।
૪૦.૧૨૧/૨નાશભું પ્રા ુયાત્ િક ચદ્ દ ઘર્માયુરવા ુયાત્॥ ૪૦.૧૨૧॥
૪૦.૧૨૨/૧યથા સવષુ દેવષેુ વિરષ્ઠાે ભગવાન્ ભવઃ ।
૪૦.૧૨૨/૨તથા તવાે વિરષ્ઠાેઽયં તવાનાં દક્ષિન મતઃ॥ ૪૦.૧૨૨॥
૪૦.૧૨૩/૧યશઃ વગર્સરૈુશ્વયર્+ ।િવત્તાિદજયકાિઙ્ક્ષ ભઃ ।
૪૦.૧૨૩/૨ તાેતવ્યાે ભ ક્તમાસ્થાય િવદ્યાકામૈશ્ચ યત્નતઃ॥ ૪૦.૧૨૩॥
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૪૦.૧૨૪/૧વ્યાિધતાે દુઃ ખતાે દ નાે નરાે ગ્ર તાે ભયાિદ ભઃ ।
૪૦.૧૨૪/૨રાજકાયર્િનયુક્તાે વા મુચ્યતે મહતાે ભયાત્॥ ૪૦.૧૨૪॥
૪૦.૧૨૫/૧અનનેવૈ ચ દેહેન ગણાનાં ચ મહેશ્વરાત્ ।
૪૦.૧૨૫/૨ઇહ લાેકે સખંુ પ્રા ય ગણરાડ્ ઉપ યતે॥ ૪૦.૧૨૫॥
૪૦.૧૨૬/૧ન યક્ષા ન િપશાચા વા ન નાગા ન િવનાયકાઃ ।
૪૦.૧૨૬/૨કુયુર્િવઘ્નં ગ્ હે તસ્ય યત્ર સં તૂયતે ભવઃ॥ ૪૦.૧૨૬॥
૪૦.૧૨૭/૧શ ◌ૃ યાદ્ વા ઇદં નાર ભ યાથ ભવભાિવતા ।
૪૦.૧૨૭/૨િપ પકે્ષ ભ ર્પકે્ષ પજૂ્યા ભવ ત ચવૈ હ॥ ૪૦.૧૨૭॥
૪૦.૧૨૮/૧શ ◌ૃ યાદ્ વા ઇદં સવ ક તર્યેદ્ વા યભી ણશઃ ।
૪૦.૧૨૮/૨તસ્ય સવાર્ ણ કાયાર્ ણ સ દ્ધ ગચ્છ ત્યિવઘ્નતઃ॥ ૪૦.૧૨૮॥
૪૦.૧૨૯/૧મનસા ચ તતં યચ્ચ યચ્ચ વાચા યુદાહૃતમ્ ।
૪૦.૧૨૯/૨સવ સ પદ્યતે તસ્ય તવસ્યાસ્યાનુક તર્નાત્॥ ૪૦.૧૨૯॥
૪૦.૧૩૦/૧દેવસ્ય સગુહસ્યાથ દેવ્યા ન દ શ્વરસ્ય ચ ।
૪૦.૧૩૦/૨બ લ િવભજતઃ કૃ વા દમને િનયમને ચ॥ ૪૦.૧૩૦॥
૪૦.૧૩૧/૧તતઃ પ્રયુક્તાે ગ્ હ્ણ યાન્ નામા યાશુ યથાક્રમમ્ ।
૪૦.૧૩૧/૨ઈ સતાં લભતેઽ યથાર્ન્ કામાન્ ભાેગાંશ્ચ માનવઃ॥ ૪૦.૧૩૧॥
૪૦.૧૩૨/૧ તશ્ચ વગર્મા ાે ત સ્ત્રીસહસ્રસમા તઃ ।
૪૦.૧૩૨/૨સવર્કામસયુુક્તાે વા યુક્તાે વા સવર્પાતકૈઃ॥ ૪૦.૧૩૨॥
૪૦.૧૩૩/૧પઠન્ દક્ષકૃતં તાતંે્ર સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
૪૦.૧૩૩/૨ તશ્ચ ગણસાયજંુ્ય પજૂ્યમાનઃ સરુાસરૈુઃ॥ ૪૦.૧૩૩॥
૪૦.૧૩૪/૧ ષેણ િવિનયુક્તને િવમાનને િવરાજતે ।
૪૦.૧૩૪/૨આભૂતસ લવસ્થાયી દ્રસ્યાનુચરાે ભવેત્॥ ૪૦.૧૩૪॥
૪૦.૧૩૫/૧ઇત્યાહ ભગવાન્ વ્યાસઃ પરાશરસતુઃ પ્રભુઃ ।
૪૦.૧૩૫/૨નૈતદ્ વેદયતે ક શ્ચન્ નૈતચ્છ્ર ાવં્ય ચ કસ્ય ચત્॥ ૪૦.૧૩૫॥
૪૦.૧૩૬/૧શ્રુ વેમં પરમં ગુહ્યં યેઽિપ સ્યુઃ પાપયાનેયઃ ।
૪૦.૧૩૬/૨વૈ યાઃ સ્ત્રયશ્ચ શદૂ્રાશ્ચ દ્રલાેકમવા ુયુઃ॥ ૪૦.૧૩૬॥
૪૦.૧૩૭/૧શ્રાવયેદ્ યશ્ચ િવપ્રે યઃ સદા પવર્સુ પવર્સુ ।
૪૦.૧૩૭/૨ દ્રલાેકમવા ાે ત દ્વ ે વૈ નાત્ર સશંયઃ॥ ૪૦.૧૩૭॥

brahmapur.pdf 217



બ્રહ્મપુરાણ

૪૧.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । શ્રુ વવૈં વૈ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ કથાં
પાપપ્રણા શનીમ્ ।
૪૧.૧/૨ દ્રક્રાેધાેદ્ભવાં પુ યાં વ્યાસસ્ય વદતાે દ્વ ઃ॥ ૪૧.૧॥
૪૧.૨/૧પાવર્ત્યાશ્ચ તથા રાષેં ક્રાેધં શ ભાેશ્ચ દુઃસહમ્ ।
૪૧.૨/૨ઉ પ ત્ત વીરભદ્રસ્ય ભદ્રકાલ્યાશ્ચ સ ભવમ્॥ ૪૧.૨॥
૪૧.૩/૧દક્ષયજ્ઞિવનાશં ચ વીય શ ભાે તથાદ્ભુતમ્ ।
૪૧.૩/૨પનુઃ પ્રસાદં દેવસ્ય દક્ષસ્ય સમુહાત્મનઃ॥ ૪૧.૩॥
૪૧.૪/૧યજ્ઞભાગં ચ દ્રસ્ય દક્ષસ્ય ચ ફલં ક્રતાેઃ ।
૪૧.૪/૨હૃષ્ટા બભવૂુઃ સ પ્રીતા િવ મતાશ્ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૪૧.૪॥
૪૧.૫/૧પપ્રચ્છુશ્ચ પનુવ્યાર્સં કથાશષેં તથા દ્વ ઃ ।
૪૧.૫/૨ ષ્ટઃ પ્રાવેાચ તાન્ વ્યાસઃ ક્ષતે્રમેકામ્રકં પનુઃ॥ ૪૧.૫॥
૪૧.૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । બ્રહ્મપ્રાેક્તાં કથાં પુ યાં શ્રુ વા તુ ઋ ષપુંગવાઃ ।
૪૧.૬/૨પ્રશશસંુ તદા હૃષ્ટા રાેમા ચતતનૂ હાઃ॥ ૪૧.૬॥
૪૧.૭/૧ઋષય ઊચુઃ । અહાે દેવસ્ય માહા યં વયા શ ભાેઃ પ્રક તતમ્ ।
૪૧.૭/૨દક્ષસ્ય ચ સરુશ્રેષ્ઠ યજ્ઞિવ વંસનં તથા॥ ૪૧.૭॥
૪૧.૮/૧અેકામ્રકં ક્ષતે્રવરં વક્તુમહર્ સ સા પ્રતમ્ ।
૪૧.૮/૨શ્રાેતુ મચ્છામહે બ્રહ્મન્ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૪૧.૮॥
૪૧.૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । તષેાં તદ્ વચનં શ્રુ વા લાેકનાથશ્ચતુમુર્ખઃ ।
૪૧.૯/૨પ્રાવેાચ શ ભાે તત્ ક્ષતંે્ર ભૂતલે દુ કૃતચ્છદમ્॥ ૪૧.૯॥
૪૧.૧૦/૧બ્રહ્માવેાચ । શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પ્રવક્ષ્યા મ સમાસતઃ ।
૪૧.૧૦/૨સવર્પાપહરં પુ યં ક્ષતંે્ર પરમદુલર્ભમ્॥ ૪૧.૧૦॥
૪૧.૧૧/૧ લઙ્ગકાેિટસમાયુક્તં વારાણસીસમં શભુમ્ ।
૪૧.૧૧/૨અેકામ્રકે ત િવખ્યાતં તીથાર્ષ્ટકસમ વતમ્॥ ૪૧.૧૧॥
૪૧.૧૨/૧અેકામ્ર ક્ષ તત્રાસીત્ પુરા ક પે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૪૧.૧૨/૨ના ા તસ્યવૈ તત્ ક્ષતે્રમેકામ્રક મ ત શ્રુતમ્॥ ૪૧.૧૨॥
૪૧.૧૩/૧હૃષ્ટપુષ્ટજનાક ણ નરનાર સમ વતમ્ ।
૪૧.૧૩/૨િવદ્વાંસગણ ભૂિયષં્ઠ ધનધા યાિદસયંુતમ્॥ ૪૧.૧૩॥
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૪૧.૧૪/૧ગ્ હગાપેુરસ બાધં િત્રકચાદ્વારભૂ ષતમ્ ।
૪૧.૧૪/૨નાનાવ ણક્સમાક ણ નાનારત્નાપેશાે ભતમ્॥ ૪૧.૧૪॥
૪૧.૧૫/૧પુરાટ્ટાલકસયંુક્તં ર થ ભઃ સમલંકૃતમ્ ।
૪૧.૧૫/૨રાજહંસિનભૈઃ શભુ્રૈઃ પ્રાસાદૈ પશાે ભતમ્॥ ૪૧.૧૫॥
૪૧.૧૬/૧માગર્ગદ્વારસયંુક્તં સતપ્રાકારશાે ભતમ્ ।
૪૧.૧૬/૨ર ક્ષતં શસ્ત્રસઘંૈશ્ચ પિરખા ભરલંકૃતમ્॥ ૪૧.૧૬॥
૪૧.૧૭/૧ સતરક્તૈ તથા પીતૈઃ કૃ ણ યામૈશ્ચ વણર્કૈઃ ।
૪૧.૧૭/૨સમીરણાેદ્ધતા ભશ્ચ પતાકા ભરલંકૃતમ્॥ ૪૧.૧૭॥
૪૧.૧૮/૧િનત્યાે સવપ્રમુિદતં નાનાવાિદત્રિન વનૈઃ ।
૪૧.૧૮/૨વીણાવે દઙ્ગૈશ્ચ ક્ષપેણી ભરલંકૃતમ્॥ ૪૧.૧૮॥
૪૧.૧૯/૧દેવતાયતનૈિદવ્યૈઃ પ્રાકારાેદ્યાનમ ડતૈઃ ।
૪૧.૧૯/૨પૂ િવ ચત્રર ચતૈઃ સવર્ત્ર સમલંકૃતમ્॥ ૪૧.૧૯॥
૪૧.૨૦/૧ સ્ત્રયઃ પ્રમુિદતા તત્ર દૃ ય તે તનુમ યમાઃ ।
૪૧.૨૦/૨હારૈરલંકૃતગ્રીવાઃ પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણાઃ॥ ૪૧.૨૦॥
૪૧.૨૧/૧પીનાેન્નતકુચાઃ યામાઃ પૂણર્ચ દ્રિનભાનનાઃ ।
૪૧.૨૧/૨ સ્થરાલકાઃ સકુપાેલાઃ કા ચીનપૂુરનાિદતાઃ॥ ૪૧.૨૧॥
૪૧.૨૨/૧સકેુ યશ્ચા જઘનાઃ કણાર્ તાયતલાેચનાઃ ।
૪૧.૨૨/૨સવર્લક્ષણસ પન્નાઃ સવાર્ભરણભૂ ષતાઃ॥ ૪૧.૨૨॥
૪૧.૨૩/૧િદવ્યવસ્ત્રધરાઃ શભુ્રાઃ કા શ્ચત્ કા ચનસિંનભાઃ ।
૪૧.૨૩/૨હંસવારણગા મ યઃ કુચભારાવના મતાઃ॥ ૪૧.૨૩॥
૪૧.૨૪/૧િદવ્યગ ધાનુ લપ્તાઙ્ગાઃ કણાર્ભરણભૂ ષતાઃ ।
૪૧.૨૪/૨મદાલસાશ્ચ સશુ્રાે યાે િનતં્ય પ્રહ સતાનનાઃ॥ ૪૧.૨૪॥
૪૧.૨૫/૧ઈષ દ્વ પષ્ટદશના બ બાૈષ્ઠા મધુર વરાઃ ।
૪૧.૨૫/૨તા બૂલર જતમખુા િવદગ્ધાઃ પ્રયદશર્નાઃ॥ ૪૧.૨૫॥
૪૧.૨૬/૧સભુગાઃ પ્રયવાિદ યાે િનતં્ય યાવૈનગિવતાઃ ।
૪૧.૨૬/૨િદવ્યવસ્ત્રધરાઃ સવાર્ઃ સદા ચાિરત્રમ ડતાઃ॥ ૪૧.૨૬॥
૪૧.૨૭/૧ક્ર ડ ત તાઃ સદા તત્ર સ્ત્રયશ્ચા સરસાપેમાઃ ।
૪૧.૨૭/૨ વે વે ગ્ હે પ્રમુિદતા િદવા રાત્રાૈ વરાનનાઃ॥ ૪૧.૨૭॥
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૪૧.૨૮/૧પુ ષા તત્ર દૃ ય તે પયાવૈનગિવતાઃ ।
૪૧.૨૮/૨સવર્લક્ષણસ પન્નાઃ સુ ષ્ટમ ણકુ ડલાઃ॥ ૪૧.૨૮॥
૪૧.૨૯/૧બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રાશ્ચ મુિનસત્તમાઃ ।
૪૧.૨૯/૨ વધમર્િનરતા તત્ર િનવસ ત સધુા મકાઃ॥ ૪૧.૨૯॥
૪૧.૩૦/૧અ યાશ્ચ તત્ર તષ્ઠ ત વારમખુ્યાઃ સલુાેચનાઃ ।
૪૧.૩૦/૨ઘ્ તાચીમનેકાતુલ્યા તથા સમ તલાેત્તમાઃ॥ ૪૧.૩૦॥
૪૧.૩૧/૧ઉવર્શીસદશૃાશ્ચવૈ િવપ્ર ચ ત્તિનભા તથા ।
૪૧.૩૧/૨િવશ્વાચીસહજ યાભાઃ પ્ર લાેચાસદશૃા તથા॥ ૪૧.૩૧॥
૪૧.૩૨/૧સવાર્ તાઃ પ્રયવાિદ યઃ સવાર્ િવહ સતાનનાઃ ।
૪૧.૩૨/૨કલાકાૈશલસયંુક્તાઃ સવાર્ તા ગુણસયંુતાઃ॥ ૪૧.૩૨॥
૪૧.૩૩/૧અેવં પ ય સ્ત્રય તત્ર ત્યગીતિવશારદાઃ ।
૪૧.૩૩/૨િનવસ ત મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સવર્સ્ત્રીગુણગિવતાઃ॥ ૪૧.૩૩॥
૪૧.૩૪/૧પ્રેક્ષણાલાપકુશલાઃ સુ દયર્ઃ પ્રયદશર્નાઃ ।
૪૧.૩૪/૨ન પહીના દુ ર્ત્તા ન પરદ્રાેહકાિરકાઃ॥ ૪૧.૩૪॥
૪૧.૩૫/૧યાસાં કટાક્ષપાતને માેહં ગચ્છ ત માનવાઃ ।
૪૧.૩૫/૨ન તત્ર િનધર્નાઃ સ ત ન મખૂાર્ ન પર દ્વષઃ॥ ૪૧.૩૫॥
૪૧.૩૬/૧ન રાે ગણાે ન મ લના ન કદયાર્ ન માિયનઃ ।
૪૧.૩૬/૨ન પહીના દુ ર્ત્તા ન પરદ્રાેહકાિરણઃ॥ ૪૧.૩૬॥
૪૧.૩૭/૧ તષ્ઠ ત માનવા તત્ર ક્ષતે્રે જગ ત િવશ્રુતે ।
૪૧.૩૭/૨સવર્ત્ર સખુસચંારં સવર્સ વસખુાવહમ્॥ ૪૧.૩૭॥
૪૧.૩૮/૧નાનાજનસમાક ણ સવર્સસ્યસમ વતમ્ ।
૪૧.૩૮/૨ક ણકારૈશ્ચ પનસશૈ્ચ પકૈનાર્ગકેસરૈઃ॥ ૪૧.૩૮॥
૪૧.૩૯/૧પાટલાશાેકબકુલૈઃ કિપ થૈબર્હુલૈધર્વૈઃ ।
૪૧.૩૯/૨ચૂતિન બકદ બૈશ્ચ તથા યૈઃ પુ પ ત ભઃ॥ ૪૧.૩૯॥
૪૧.૪૦/૧નીપકૈધર્વખિદરૈલર્તા ભશ્ચ િવરા જતમ્ ।
૪૧.૪૦/૨શાલૈ તાલૈ તમાલૈશ્ચ નાિરકેલૈઃ શભુા જનૈઃ॥ ૪૧.૪૦॥
૪૧.૪૧/૧અજુર્નૈઃ સમપણશ્ચ કાેિવદારૈઃ સિપ પલૈઃ ।
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૪૧.૪૧/૨લકુચૈઃ સરલૈલાધ્રૈિહ તાલૈદવદા ભઃ॥ ૪૧.૪૧॥
૪૧.૪૨/૧પલાશમૈુર્ચુકુ દૈશ્ચ પાિર તૈઃ સકુ જકૈઃ ।
૪૧.૪૨/૨કદલીવનખ ડશૈ્ચ જ બૂપૂગફલૈ તથા॥ ૪૧.૪૨॥
૪૧.૪૩/૧કેતક કરવીરૈશ્ચ અ તમુક્તૈશ્ચ િકશકૈુઃ ।
૪૧.૪૩/૨મ દારકુ દપુ પૈશ્ચ તથા યૈઃ પુ પ ત ભઃ॥ ૪૧.૪૩॥
૪૧.૪૪/૧નાનાપ ક્ષ તૈઃ સવે્યૈ દ્યાનનૈર્ દનાપેમૈઃ ।
૪૧.૪૪/૨ફલભારાનતૈ ર્ક્ષૈઃ સવર્તુર્કુસમુાે કરૈઃ॥ ૪૧.૪૪॥
૪૧.૪૫/૧ચકાેરૈઃ શતપ ત્રૈશ્ચ ઙ્ગરાજૈશ્ચ કાેિકલૈઃ ।
૪૧.૪૫/૨કલિવઙૈ્કમર્યૂરૈશ્ચ પ્રયપતુ્રૈઃ શકૈુ તથા॥ ૪૧.૪૫॥
૪૧.૪૬/૧ વં વકહાર તૈશ્ચાતકૈવર્નવે ષ્ટતૈઃ ।
૪૧.૪૬/૨નાનાપ ક્ષગણૈશ્ચા યૈઃ કૂજદ્ ભમર્ધુર વરૈઃ॥ ૪૧.૪૬॥
૪૧.૪૭/૧દ ઘકા ભ તડાગૈશ્ચ પુ કિરણી ભશ્ચ વાિપ ભઃ ।
૪૧.૪૭/૨નાનાજલાશયૈશ્ચા યૈઃ પ દ્મનીખ ડમ ડતૈઃ॥ ૪૧.૪૭॥
૪૧.૪૮/૧કુમુદૈઃ પુ ડર કૈશ્ચ તથા નીલાે પલૈઃ શભુૈઃ ।
૪૧.૪૮/૨કાદ બૈશ્ચક્રવાકૈશ્ચ તથવૈ જલકુકુ્કટૈઃ॥ ૪૧.૪૮॥
૪૧.૪૯/૧કાર ડવૈઃ લવૈહસૈ તથા યજૈર્લચાિર ભઃ ।
૪૧.૪૯/૨અેવં નાનાિવધૈ ર્કૈ્ષઃ પુ પનૈાર્નાિવધવૈર્રૈઃ॥ ૪૧.૪૯॥
૪૧.૫૦/૧નાનાજલાશયૈઃ પુ યૈઃ શાે ભતં તત્ સમ તતઃ ।
૪૧.૫૦/૨આ તે તત્ર વયં દેવઃ કૃ ત્તવાસા ષ વજઃ॥ ૪૧.૫૦॥
૪૧.૫૧/૧િહતાય સવર્લાેકસ્ય ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદઃ શવઃ ।
૪૧.૫૧/૨ થવ્યાં યાિન તીથાર્િન સિરતશ્ચ સરાં સ ચ॥ ૪૧.૫૧॥
૪૧.૫૨/૧પુ કિર ય તડાગાિન વા યઃ કૂપાશ્ચ સાગરાઃ ।
૪૧.૫૨/૨તે યઃ પવૂ સમાહૃત્ય જલ બ દૂન્ થક્ થક્॥ ૪૧.૫૨॥
૪૧.૫૩/૧સવર્લાેકિહતાથાર્ય દ્રઃ સવર્સરૈુઃ સહ ।
૪૧.૫૩/૨તીથ બ દુસરાે નામ ત મન્ ક્ષતે્રે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૪૧.૫૩॥
૪૧.૫૪/૧ચકાર ઋ ષ ભઃ સાધ તને બ દુસરઃ તમ્ ।
૪૧.૫૪/૨અષ્ટ યાં બહુલે પક્ષે માગર્શીષ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૪૧.૫૪॥
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૪૧.૫૫/૧ય તત્ર યાત્રાં કુ તે િવષવુે િવ જતે દ્રયઃ ।
૪૧.૫૫/૨િવિધવદ્ બ દુસર સ ના વા શ્રદ્ધાસમ વતઃ॥ ૪૧.૫૫॥
૪૧.૫૬/૧દેવાન્ ઋષીન્ મનુ યાંશ્ચ િપ ન્ સતં યર્ વાગ્યતઃ ।
૪૧.૫૬/૨ તલાેદકેન િવિધના નામગાતે્રિવધાનિવત્॥ ૪૧.૫૬॥
૪૧.૫૭/૧ ના વવૈં િવિધવત્ તત્ર સાેઽશ્વમેધફલં લભેત્ ।
૪૧.૫૭/૨ગ્રહાપેરાગે િવષવુે સકં્રા ત્યામયને તથા॥ ૪૧.૫૭॥
૪૧.૫૮/૧યુગાિદષુ ષડશીત્યાં તથા યત્ર શભુે તથાૈ ।
૪૧.૫૮/૨યે તત્ર દાનં િવપ્રે યઃ પ્રયચ્છ ત ધનાિદકમ્॥ ૪૧.૫૮॥
૪૧.૫૯/૧અ યતીથાર્ચ્છતગુણં ફલં તે પ્રા ુવ ત વૈ ।
૪૧.૫૯/૨િપ ડં યે સ પ્રયચ્છ ત િપ યઃ સરસ તટે॥ ૪૧.૫૯॥
૪૧.૬૦/૧િપ ણામક્ષયાં પ્ત તે કુવર્ ત ન સશંયઃ ।
૪૧.૬૦/૨તતઃ શ ભાેગ્ ર્હં ગ વા વાગ્યતઃ સયંતે દ્રયઃ॥ ૪૧.૬૦॥
૪૧.૬૧/૧પ્રિવ ય પજૂયેચ્છવ કૃ વા તં િત્રઃ પ્રદ ક્ષણમ્ ।
૪૧.૬૧/૨ઘ્ તક્ષીરાિદ ભઃ નાનં કારિય વા ભવં શુ ચઃ॥ ૪૧.૬૧॥
૪૧.૬૨/૧ચ દનને સગુ ધને િવ લ ય કુઙુ્કમને ચ ।
૪૧.૬૨/૨તતઃ સ પજૂયેદ્ દેવં ચ દ્રમાૈ લમુમાપ તમ્॥ ૪૧.૬૨॥
૪૧.૬૩/૧પુ પનૈાર્નાિવધૈમ યૈ બ વાકર્કમલાિદ ભઃ ।
૪૧.૬૩/૨આગમાેક્તને મ ત્રેણ વેદાેક્તને ચ શકંરમ્॥ ૪૧.૬૩॥
૪૧.૬૪/૧અદ ક્ષત તુ ના ૈવ મૂલમ ત્રેણ ચાચર્યેત્ ।
૪૧.૬૪/૨અેવં સ પજૂ્ય તં દેવં ગ ધપુ પાનુરા ગ ભઃ॥ ૪૧.૬૪॥
૪૧.૬૫/૧ધપૂદ પૈશ્ચ નવૈેદૈ્ય પહારૈ તથા તવૈઃ ।
૪૧.૬૫/૨દ ડવ પ્ર ણપાતૈશ્ચ ગીતવૈાર્દ્યૈમર્નાેહરૈઃ॥ ૪૧.૬૫॥
૪૧.૬૬/૧ ત્યજ યનમસ્કારૈજર્યશ દૈઃ પ્રદ ક્ષણૈઃ ।
૪૧.૬૬/૨અેવં સ પજૂ્ય િવિધવદ્ દેવદેવમુમાપ તમ્॥ ૪૧.૬૬॥
૪૧.૬૭/૧સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે પયાવૈનગિવતઃ ।
૪૧.૬૭/૨કુલૈકિવશમુદૃ્ધત્ય િદવ્યાભરણભૂ ષતાઃ॥ ૪૧.૬૭॥
૪૧.૬૮/૧સાવૈણન િવમાનને િકિઙ્કણી લમા લના ।
૪૧.૬૮/૨ઉપગીયમાનાે ગ ધવર સરાે ભરલંકૃતઃ॥ ૪૧.૬૮॥
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૪૧.૬૯/૧ઉદ્દય્ાેતયન્ િદશઃ સવાર્ઃ શવલાેકં સ ગચ્છ ત ।
૪૧.૬૯/૨ભુ વા તત્ર સખંુ િવપ્રા મનસઃ પ્રી તદાયકમ્॥ ૪૧.૬૯॥
૪૧.૭૦/૧ત લાેકવા સ ભઃ સાધ યાવદ્ આભૂતસ લવમ્ ।
૪૧.૭૦/૨તત ત માદ્ ઇહાયાતઃ થવ્યાં પુ યસકં્ષયે॥ ૪૧.૭૦॥
૪૧.૭૧/૧ યતે યાે ગનાં ગેહે ચતવુદ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૪૧.૭૧/૨યાેગં પાશપુતં પ્રા ય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૪૧.૭૧॥
૪૧.૭૨/૧શયનાે થાપને ચવૈ સકં્રા ત્યામયને તથા ।
૪૧.૭૨/૨અશાેકાખ્યાં તથાષ્ટ યાં પિવત્રારાપેણે તથા॥ ૪૧.૭૨॥
૪૧.૭૩/૧યે ચ પ ય ત તં દેવં કૃ ત્તવાસસમુત્તમમ્ ।
૪૧.૭૩/૨િવમાનનેાકર્વણન શવલાેકં વ્રજ ત તે॥ ૪૧.૭૩॥
૪૧.૭૪/૧સવર્કાલેઽિપ તં દેવં યે પ ય ત સમુેધસઃ ।
૪૧.૭૪/૨તેઽિપ પાપિવિનમુર્ક્તાઃ શવલાેકં વ્રજ ત વૈ॥ ૪૧.૭૪॥
૪૧.૭૫/૧દેવસ્ય પ શ્ચમે પવૂ દ ક્ષણે ચાેત્તરે તથા ।
૪૧.૭૫/૨યાજેન દ્વતયં સાધ ક્ષતંે્ર તદ્ ભુ ક્તમુ ક્તદમ્॥ ૪૧.૭૫॥
૪૧.૭૬/૧ત મન્ ક્ષતે્રવરે લઙ્ગં ભાસ્કરેશ્વરસં જ્ઞતમ્ ।
૪૧.૭૬/૨પ ય ત યે તુ તં દેવં ના વા કુ ડે મહેશ્વરમ્॥ ૪૧.૭૬॥
૪૧.૭૭/૧આિદત્યેના ચતં પવૂ દેવદેવં િત્રલાેચનમ્ ।
૪૧.૭૭/૨સવર્પાપિવિનમુર્ક્તા િવમાનવરમા સ્થતાઃ॥ ૪૧.૭૭॥
૪૧.૭૮/૧ઉપગીયમાના ગ ધવઃ શવલાેકં વ્રજ ત તે ।
૪૧.૭૮/૨ તષ્ઠ ત તત્ર મુિદતાઃ ક પમેકં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૪૧.૭૮॥
૪૧.૭૯/૧ભુ વા તુ િવપુલાન્ ભાેગાઞ્ શવલાેકે મનાેરમાન્ ।
૪૧.૭૯/૨પુ યક્ષયાદ્ ઇહાયાતા ય તે પ્રવરે કુલે॥ ૪૧.૭૯॥
૪૧.૮૦/૧અથવા યાે ગનાં ગેહે વેદવેદાઙ્ગપારગાઃ ।
૪૧.૮૦/૨ઉ પદ્ય તે દ્વજવરાઃ સવર્ભૂતિહતે રતાઃ॥ ૪૧.૮૦॥
૪૧.૮૧/૧માેક્ષશાસ્ત્રાથર્કુશલાઃ સવર્ત્ર સમબુદ્ધયઃ ।
૪૧.૮૧/૨યાેગં શ ભાવેર્રં પ્રા ય તતાે માેકં્ષ વ્રજ ત તે॥ ૪૧.૮૧॥
૪૧.૮૨/૧ત મન્ ક્ષતે્રવરે પુ યે લઙ્ગં યદ્ દૃ યતે દ્વ ઃ ।
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૪૧.૮૨/૨પજૂ્યાપજૂ્યં ચ સવર્ત્ર વને ર યા તરેઽિપ વા॥ ૪૧.૮૨॥
૪૧.૮૩/૧ચતુ પથે મશાને વા યત્ર કુત્ર ચ તષ્ઠ ત ।
૪૧.૮૩/૨દૃ ટ્વા ત લઙ્ગમવ્યગ્રઃ શ્રદ્ધયા સસુમાિહતઃ॥ ૪૧.૮૩॥
૪૧.૮૪/૧ નાપિય વા તુ તં ભ યા ગ ધૈઃ પુ પૈમર્નાેહરૈઃ ।
૪૧.૮૪/૨ધપૂૈદ પૈઃ સનવૈેદૈ્યનર્મસ્કારૈ તથા તવૈઃ॥ ૪૧.૮૪॥
૪૧.૮૫/૧દ ડવ પ્ર ણપાતૈશ્ચ ત્યગીતાિદ ભ તથા ।
૪૧.૮૫/૨સ પજૂ્યવંૈ િવધાનને શવલાેકં વ્રજેન્ નરઃ॥ ૪૧.૮૫॥
૪૧.૮૬/૧નાર વા દ્વજશાદૂર્લાઃ સ પજૂ્ય શ્રદ્ધયા વતા ।
૪૧.૮૬/૨પવૂાક્તં ફલમા ાે ત નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૪૧.૮૬॥
૪૧.૮૭/૧કઃ શક્નાે ત ગુણાન્ વક્તું સમગ્રાન્ મુિનસત્તમાઃ ।
૪૧.૮૭/૨તસ્ય ક્ષતે્રવરસ્યાથ ઋતે દેવાન્ મહેશ્વરાત્॥ ૪૧.૮૭॥
૪૧.૮૮/૧ત મન્ ક્ષતે્રાેત્તમે ગ વા શ્રદ્ધયાશ્રદ્ધયાિપ વા ।
૪૧.૮૮/૨માધવાિદષુ માસષેુ નરાે વા યિદ વાઙ્ગના॥ ૪૧.૮૮॥
૪૧.૮૯/૧ય મન્ ય મ તથાૈ િવપ્રાઃ ના વા બ દુસરાે ભ સ ।
૪૧.૮૯/૨પ યેદ્ દેવં િવ પાક્ષં દેવી ં ચ વરદાં શવામ્॥ ૪૧.૮૯॥
૪૧.૯૦/૧ગણં ચ ડં કા ત્તકેયં ગણેશં ષભં તથા ।
૪૧.૯૦/૨ક પદુ્રમં ચ સાિવત્રી ં શવલાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૪૧.૯૦॥
૪૧.૯૧/૧ ના વા ચ કાિપલે તીથ િવિધવત્ પાપનાશને ।
૪૧.૯૧/૨પ્રા ાેત્ય ભમતાન્ કામાઞ્ શવલાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૪૧.૯૧॥
૪૧.૯૨/૧યઃ ત યં તત્ર િવિધવત્ કરાે ત િનયતે દ્રયઃ ।
૪૧.૯૨/૨કુલૈકિવશમુદૃ્ધત્ય શવલાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૪૧.૯૨॥
૪૧.૯૩/૧અેકામ્રકે શવક્ષતે્રે વારાણસીસમે શભુે ।
૪૧.૯૩/૨ નાનં કરાે ત ય તત્ર માેકં્ષ સ લભતે ધ્રવુમ્॥ ૪૧.૯૩॥
૪૨.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । િવરજે િવર માતા બ્રહ્માણી સ પ્ર ત ષ્ઠતા ।
૪૨.૧/૨યસ્યાઃ સદંશર્નાન્ મત્યર્ઃ પનુાત્યાસપ્તમં કુલમ્॥ ૪૨.૧॥
૪૨.૨/૧સકૃદ્ દૃ ટ્વા તુ તાં દેવી ં ભ યાપજૂ્ય પ્રણ ય ચ ।
૪૨.૨/૨નરઃ વવંશમુદૃ્ધત્ય મમ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૪૨.૨॥
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૪૨.૩/૧અ યાશ્ચ તત્ર તષ્ઠ ત િવરજે લાેકમાતરઃ ।
૪૨.૩/૨સવર્પાપહરા દેવ્યાે વરદા ભ ક્તવ સલાઃ॥ ૪૨.૩॥
૪૨.૪/૧આ તે વૈતરણી તત્ર સવર્પાપહરા નદ ।
૪૨.૪/૨યસ્યાં ના વા નરશ્રેષ્ઠઃ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૪૨.૪॥
૪૨.૫/૧આ તે વય ભૂ તત્રવૈ ક્રાેડ પી હિરઃ વયમ્ ।
૪૨.૫/૨દૃ ટ્વા પ્રણ ય તં ભ યા પરં િવ ં વ્રજ ત તે॥ ૪૨.૫॥
૪૨.૬/૧કાિપલે ગાેગ્રહે સાેમે તીથ ચાલાબુસં જ્ઞતે ।
૪૨.૬/૨ ત્યુંજયે ક્રાેડતીથ વાસકેુ સદ્ધકેશ્વરે॥ ૪૨.૬॥
૪૨.૭/૧તીથ વેતષેુ મ તમાન્ િવરજે સયંતે દ્રયઃ ।
૪૨.૭/૨ગ વાષ્ટતીથ િવિધવત્ ના વા દેવાન્ પ્રણ ય ચ॥ ૪૨.૭॥
૪૨.૮/૧સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે િવમાનવરમા સ્થતઃ ।
૪૨.૮/૨ઉપગીયમાનાે ગ ધવમર્મ લાેકે મહીયતે॥ ૪૨.૮॥
૪૨.૯/૧િવરજે યાે મમ ક્ષતે્રે િપ ડદાનં કરાે ત વૈ ।
૪૨.૯/૨સ કરાેત્યક્ષયાં પ્ત િપ ણાં નાત્ર સશંયઃ॥ ૪૨.૯॥
૪૨.૧૦/૧મમ ક્ષતે્રે મુિનશ્રેષ્ઠા િવરજે યે કલવેરમ્ ।
૪૨.૧૦/૨પિરત્યજ ત પુ ષા તે માેકં્ષ પ્રા ુવ ત વૈ॥ ૪૨.૧૦॥
૪૨.૧૧/૧ ના વા યઃ સાગરે મત્યા દૃ ટ્વા ચ કિપલં હિરમ્ ।
૪૨.૧૧/૨પ યેદ્ દેવી ં ચ વારાહી ં સ યા ત િત્રદશાલયમ્॥ ૪૨.૧૧॥
૪૨.૧૨/૧સ ત ચા યાિન તીથાર્િન પુ યા યાયતનાિન ચ ।
૪૨.૧૨/૨ત કાલે તુ મુિનશ્રેષ્ઠા વેિદતવ્યાિન તાિન વૈ॥ ૪૨.૧૨॥
૪૨.૧૩/૧સમુદ્રસ્યાેત્તરે તીરે ત મન્ દેશે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૪૨.૧૩/૨આ તે ગુહ્યં પરં ક્ષતંે્ર મુ ક્તદં પાપનાશનમ્॥ ૪૨.૧૩॥
૪૨.૧૪/૧સવર્ત્ર વાલુકાક ણ પિવતં્ર સવર્કામદમ્ ।
૪૨.૧૪/૨દશયાજેનિવ તીણ ક્ષતંે્ર પરમદુલર્ભમ્॥ ૪૨.૧૪॥
૪૨.૧૫/૧અશાેકાજુર્નપુનંાગૈબર્કુલૈઃ સરલદુ્રમૈઃ ।
૪૨.૧૫/૨પનસનૈાર્િરકેલૈશ્ચ શાલૈ તાલૈઃ કિપ થકૈઃ॥ ૪૨.૧૫॥
૪૨.૧૬/૧ચ પકૈઃ ક ણકારૈશ્ચ ચૂત બ વૈઃ સપાટલૈઃ ।
૪૨.૧૬/૨કદ બૈઃ કાેિવદારૈશ્ચ લકુચનૈાર્ગકેસરૈઃ॥ ૪૨.૧૬॥
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૪૨.૧૭/૧પ્રાચીનામલકૈલાધ્રનૈાર્રઙ્ગૈધર્વખાિદરૈઃ ।
૪૨.૧૭/૨સજર્ભૂ ર્શ્વકણશ્ચ તમાલૈદવદા ભઃ॥ ૪૨.૧૭॥
૪૨.૧૮/૧મ દારૈઃ પાિર તૈશ્ચ યગ્રાેધાગુ ચ દનૈઃ ।
૪૨.૧૮/૨ખજૂર્રામ્રાતકૈઃ સદ્ધમૈુર્ચુકુ દૈઃ સિકશકૈુઃ॥ ૪૨.૧૮॥
૪૨.૧૯/૧અશ્વ થૈઃ સપ્તપણશ્ચ મધુધારશભુા જનૈઃ ।
૪૨.૧૯/૨ શશપામલકૈન પૈિન બ ત દુિવભીતકૈઃ॥ ૪૨.૧૯॥
૪૨.૨૦/૧સવર્તુર્ફલગ ધાઢ ૈઃ સવર્તુર્કુસમુાે વલૈઃ ।
૪૨.૨૦/૨મનાેહ્લાદકરૈઃ શભુ્રનૈાર્નાિવહગનાિદતૈઃ॥ ૪૨.૨૦॥
૪૨.૨૧/૧શ્રાતે્રર યૈઃ સમુધુરૈબર્લિનમર્દનેિરતૈઃ ।
૪૨.૨૧/૨મનસઃ પ્રી તજનકૈઃ શ દૈઃ ખગમખુેિરતૈઃ॥ ૪૨.૨૧॥
૪૨.૨૨/૧ચકાેરૈઃ શતપ ત્રૈશ્ચ ઙ્ગરાજૈ તથા શકૈુઃ ।
૪૨.૨૨/૨કાેિકલૈઃ કલિવઙૈ્કશ્ચ હાર તૈ ર્ વ વકૈઃ॥ ૪૨.૨૨॥
૪૨.૨૩/૧ પ્રયપતુ્રૈશ્ચાતકૈશ્ચ તથા યૈમર્ધુર વરૈઃ ।
૪૨.૨૩/૨શ્રાતે્રર યૈઃ પ્રયકરૈઃ કૂજદ્ ભશ્ચાવર્િધ ષ્ઠતૈઃ॥ ૪૨.૨૩॥
૪૨.૨૪/૧કેતક વનખ ડશૈ્ચ અ તમુક્તૈઃ સકુ જકૈઃ ।
૪૨.૨૪/૨માલતીકુ દબાણૈશ્ચ કરવીરૈઃ સતેતરૈઃ॥ ૪૨.૨૪॥
૪૨.૨૫/૧જ બીરક ણાઙ્કાેલૈદાર્િડમૈબ જપૂરકૈઃ ।
૪૨.૨૫/૨માતુલુઙ્ગૈઃ પૂગફલૈિહ તાલૈઃ કદલીવનૈઃ॥ ૪૨.૨૫॥
૪૨.૨૬/૧અ યૈશ્ચ િવિવધૈ ર્કૈ્ષઃ પુ પૈશ્ચા યૈમર્નાેહરૈઃ ।
૪૨.૨૬/૨લતાિવતાનગુ મૈશ્ચ િવિવધૈશ્ચ જલાશયૈઃ॥ ૪૨.૨૬॥
૪૨.૨૭/૧દ ઘકા ભ તડાગૈશ્ચ પુ કિરણી ભશ્ચ વાિપ ભઃ ।
૪૨.૨૭/૨નાનાજલાશયૈઃ પુ યૈઃ પ દ્મનીખ ડમ ડતૈઃ॥ ૪૨.૨૭॥
૪૨.૨૮/૧સરાં સ ચ મનાેજ્ઞાિન પ્રસન્નસ લલાિન ચ ।
૪૨.૨૮/૨કુમુદૈઃ પુ ડર કૈશ્ચ તથા નીલાે પલૈઃ શભુૈઃ॥ ૪૨.૨૮॥
૪૨.૨૯/૧કહ્લારૈઃ કમલૈશ્ચાિપ આ ચતાિન સમ તતઃ ।
૪૨.૨૯/૨કાદ બૈશ્ચક્રવાકૈશ્ચ તથવૈ જલકુકુ્કટૈઃ॥ ૪૨.૨૯॥
૪૨.૩૦/૧કાર ડવૈઃ લવૈહસઃૈ કૂમમર્ સ્યૈશ્ચ મદુ્ગ ભઃ ।
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૪૨.૩૦/૨દાત્યૂહસારસાક ણઃ કાેય ષ્ટબકશાે ભતૈઃ॥ ૪૨.૩૦॥
૪૨.૩૧/૧અેતૈશ્ચા યૈશ્ચ કૂજદ્ ભઃ સમ તા જલચાિર ભઃ ।
૪૨.૩૧/૨ખગજૈર્લચરૈશ્ચા યૈઃ કુસમુૈશ્ચ જલાેદ્ભવૈઃ॥ ૪૨.૩૧॥
૪૨.૩૨/૧અેવં નાનાિવધૈ ર્કૈ્ષઃ પુ પૈઃ સ્થલજલાેદ્ભવૈઃ ।
૪૨.૩૨/૨બ્રહ્મચાિરગ્ હસ્થૈશ્ચ વાનપ્રસ્થૈશ્ચ ભ ભઃ॥ ૪૨.૩૨॥
૪૨.૩૩/૧ વધમર્િનરતવૈર્ણ તથા યૈઃ સમલંકૃતમ્ ।
૪૨.૩૩/૨હૃષ્ટપુષ્ટજનાક ણ નરનાર સમાકુલમ્॥ ૪૨.૩૩॥
૪૨.૩૪/૧અશષેિવદ્યાિનલયં સવર્ધમર્ગુણાકરમ્ ।
૪૨.૩૪/૨અેવં સવર્ગુણાપેેતં ક્ષતંે્ર પરમદુલર્ભમ્॥ ૪૨.૩૪॥
૪૨.૩૫/૧આ તે તત્ર મુિનશ્રેષ્ઠા િવખ્યાતઃ પુ ષાેત્તમઃ ।
૪૨.૩૫/૨યાવદ્ ઉ કલમયાર્દા િદક્ ક્રમેણ પ્રક તતા॥ ૪૨.૩૫॥
૪૨.૩૬/૧તાવત્ કૃ ણપ્રસાદેન દેશઃ પુ યતમાે િહ સઃ ।
૪૨.૩૬/૨યત્ર તષ્ઠ ત િવશ્વાત્મા દેશે સ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૪૨.૩૬॥
૪૨.૩૭/૧જગદ્વ્યાપી જગન્નાથ તત્ર સવ પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
૪૨.૩૭/૨અહં દ્રશ્ચ શક્રશ્ચ દેવાશ્ચા ગ્ પુરાેગમાઃ॥ ૪૨.૩૭॥
૪૨.૩૮/૧િનવસામાે મુિનશ્રેષ્ઠા ત મન્ દેશે સદા વયમ્ ।
૪૨.૩૮/૨ગ ધવાર્ સરસઃ સવાર્ઃ િપતરાે દેવમાનષુાઃ॥ ૪૨.૩૮॥
૪૨.૩૯/૧યક્ષા િવદ્યાધરાઃ સદ્ધા મનુયઃ સં શતવ્રતાઃ ।
૪૨.૩૯/૨ઋષયાે વાલ ખલ્યાશ્ચ ક યપાદ્યાઃ પ્રજેશ્વરાઃ॥ ૪૨.૩૯॥
૪૨.૪૦/૧સપુણાર્ઃ િકનરા નાગા તથા યે વગર્વા સનઃ ।
૪૨.૪૦/૨સાઙ્ગાશ્ચ ચતુરાે વેદાઃ શાસ્ત્રા ણ િવિવધાિન ચ॥ ૪૨.૪૦॥
૪૨.૪૧/૧ઇ તહાસપુરાણાિન યજ્ઞાશ્ચ વરદ ક્ષણાઃ ।
૪૨.૪૧/૨નદ્યશ્ચ િવિવધાઃ પુ યા તીથાર્ યાયતનાિન ચ॥ ૪૨.૪૧॥
૪૨.૪૨/૧સાગરાશ્ચ તથા શલૈા ત મન્ દેશે વ્યવ સ્થતાઃ ।
૪૨.૪૨/૨અેવં પુ યતમે દેશે દેવ ષિપ સિેવતે॥ ૪૨.૪૨॥
૪૨.૪૩/૧સવાપભાેગસિહતે વાસઃ કસ્ય ન રાેચતે ।
૪૨.૪૩/૨શ્રેષ્ઠ વં કસ્ય દેશસ્ય િક ચા યદ્ અિધકં તતઃ॥ ૪૨.૪૩॥
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૪૨.૪૪/૧આ તે યત્ર વયં દેવાે મુ ક્તદઃ પુ ષાેત્તમઃ ।
૪૨.૪૪/૨ધ યા તે િવબુધપ્રખ્યા યે વસ ત્યુ કલે નરાઃ॥ ૪૨.૪૪॥
૪૨.૪૫/૧તીથર્રાજજલે ના વા પ ય ત પુ ષાેત્તમમ્ ।
૪૨.૪૫/૨ વગ વસ ત તે મત્યાર્ ન તે યા ત યમાલયે॥ ૪૨.૪૫॥
૪૨.૪૬/૧યે વસ ત્યુ કલે ક્ષતે્રે પુ યે શ્રીપુ ષાેત્તમે ।
૪૨.૪૬/૨સફલં િવતં તષેામુ કલાનાં સમુેધસામ્॥ ૪૨.૪૬॥
૪૨.૪૭/૧યે પ ય ત સરુશ્રેષં્ઠ પ્રસન્નાયતલાેચનમ્ ।
૪૨.૪૭/૨ચા ભ્રૂકેશમુકુટં ચા કણાર્વતંસકમ્॥ ૪૨.૪૭॥
૪૨.૪૮/૧ચા મતં ચા દ તં ચા કુ ડલમ ડતમ્ ।
૪૨.૪૮/૨સનુાસં સકુપાેલં ચ સલુલાટં સલુક્ષણમ્॥ ૪૨.૪૮॥
૪૨.૪૯/૧ત્રૈલાેક્યાન દજનનં કૃ ણસ્ય મખુપઙ્કજમ્॥ ૪૨.૪૯॥
૪૩.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । પુરા કૃતયુગે િવપ્રાઃ શક્રતુલ્યપરાક્રમઃ ।
૪૩.૧/૨બભવૂ પ તઃ શ્રીમાન્ ઇ દ્રદ્યુ ઇ ત શ્રુતઃ॥ ૪૩.૧॥
૪૩.૨/૧સત્યવાદ શુ ચદર્ક્ષઃ સવર્શાસ્ત્રિવશારદઃ ।
૪૩.૨/૨ પવાન્ સભુગઃ શરૂાે દાતા ભાેક્તા પ્રયવંદઃ॥ ૪૩.૨॥
૪૩.૩/૧યષ્ટા સમ તયજ્ઞાનાં બ્રહ્મ યઃ સત્યસગંરઃ ।
૪૩.૩/૨ધનવુદે ચ વેદે ચ શાસે્ત્ર ચ િનપુણઃ કૃતી॥ ૪૩.૩॥
૪૩.૪/૧વ લભાે નરનાર ણાં પાૈણર્માસ્યાં યથા શશી ।
૪૩.૪/૨આિદત્ય ઇવ દુ પ્રેક્ષ્યઃ શત્રુસઘંભયંકરઃ॥ ૪૩.૪॥
૪૩.૫/૧વૈ ણવઃ સ વસ પન્નાે જતક્રાેધાે જતે દ્રયઃ ।
૪૩.૫/૨અ યેતા યાેગસાખં્યાનાં મુમુ ધર્મર્ત પરઃ॥ ૪૩.૫॥
૪૩.૬/૧અેવં સ પાલયન્ વી ં રા સવર્ગુણાકરઃ ।
૪૩.૬/૨તસ્ય બુ દ્ધઃ સમુ પન્ના હરેરારાધનં પ્ર ત॥ ૪૩.૬॥
૪૩.૭/૧કથમારાધિય યા મ દેવદેવં જનાદર્નમ્ ।
૪૩.૭/૨ક મન્ ક્ષતે્રેઽથવા તીથ નદ તીરે તથાશ્રમે॥ ૪૩.૭॥
૪૩.૮/૧અેવં ચ તાપરઃ સાેઽથ િનર ક્ષ્ય મનસા મહીમ્ ।
૪૩.૮/૨આલાેક્ય સવર્તીથાર્િન ક્ષતે્રા યથ પુરા યિપ॥ ૪૩.૮॥
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૪૩.૯/૧તાિન સવાર્ ણ સતં્યજ્ય જગામાયતનં પનુઃ ।
૪૩.૯/૨િવખ્યાતં પરમં ક્ષતંે્ર મુ ક્તદં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૪૩.૯॥
૪૩.૧૦/૧સ ગ વા તત્ ક્ષતે્રવરં સ દ્ધબલવાહનઃ ।
૪૩.૧૦/૨અયજચ્ચાશ્વમેધને િવિધવદ્ ભૂિરદ ક્ષણઃ॥ ૪૩.૧૦॥
૪૩.૧૧/૧કારિય વા મહાે સધંે પ્રાસાદં ચવૈ િવશ્રુતમ્ ।
૪૩.૧૧/૨તત્ર સકંષર્ણં કૃ ણં સભુદ્રાં સ્થા ય વીયર્વાન્॥ ૪૩.૧૧॥
૪૩.૧૨/૧પ ચતીથ ચ િવિધવત્ કૃ વા તત્ર મહીપ તઃ ।
૪૩.૧૨/૨ નાનં દાનં તપાે હાેમં દેવતાપ્રેક્ષણં તથા॥ ૪૩.૧૨॥
૪૩.૧૩/૧ભ યા ચારા ય િવિધવત્ પ્રત્યહં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૪૩.૧૩/૨પ્રસાદાદ્ દેવદેવસ્ય તતાે માેક્ષમવાપ્તવાન્॥ ૪૩.૧૩॥
૪૩.૧૪/૧માકર્ ડયંે ચ કૃ ણં ચ દૃ ટ્વા રામં ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૪૩.૧૪/૨સાગરે ચે દ્રદ્યુ ાખ્યે ના વા માેકં્ષ લભેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૪૩.૧૪॥
૪૩.૧૫/૧મનુય ઊચુઃ । ક માત્ સ પ તઃ પવૂર્ મ દ્રદ્યુ ાે જગ પ તઃ ।
૪૩.૧૫/૨જગામ પરમં ક્ષતંે્ર મુ ક્તદં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૪૩.૧૫॥
૪૩.૧૬/૧ગ વા તત્ર સરુશ્રેષ્ઠ કથં સ પસત્તમઃ ।
૪૩.૧૬/૨વા જમેધને િવિધવદ્ ઇષ્ટવાન્ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૪૩.૧૬॥
૪૩.૧૭/૧કથં સ સવર્ફલદે ક્ષતે્રે પરમદુલર્ભે ।
૪૩.૧૭/૨પ્રાસાદં કારયામાસ ચેષં્ટ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્॥ ૪૩.૧૭॥
૪૩.૧૮/૧કથં સ કૃ ણં રામં ચ સભુદ્રાં ચ પ્ર પતે ।
૪૩.૧૮/૨િનમર્મે રાજશાદૂર્લઃ ક્ષતંે્ર ર ક્ષતવાન્ કથમ્॥ ૪૩.૧૮॥
૪૩.૧૯/૧કથં તત્ર મહીપાલઃ પ્રાસાદે ભવુનાેત્તમે ।
૪૩.૧૯/૨સ્થાપયામાસ મ તમાન્ કૃ ણાદ ં સ્ત્રદશા ચતાન્॥ ૪૩.૧૯॥
૪૩.૨૦/૧અેતત્ સવ સરુશ્રેષ્ઠ િવ તરેણ યથાતથમ્ ।
૪૩.૨૦/૨વક્તુમહર્સ્યશષેેણ ચિરતં તસ્ય ધીમતઃ॥ ૪૩.૨૦॥
૪૩.૨૧/૧ન પ્તમિધગચ્છામ તવ વાક્યા તને વૈ ।
૪૩.૨૧/૨શ્રાેતુ મચ્છામહે બ્રહ્મન્ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૪૩.૨૧॥
૪૩.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । સાધુ સાધુ દ્વજશ્રેષ્ઠા યત્ ચ્છ વં પુરાતનમ્ ।
૪૩.૨૨/૨સવર્પાપહરં પુ યં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં શભુમ્॥ ૪૩.૨૨॥
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૪૩.૨૩/૧વક્ષ્યા મ તસ્ય ચિરતં યથા ત્તં કૃતે યુગે ।
૪૩.૨૩/૨શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પ્રયતાઃ સયંતે દ્રયાઃ॥ ૪૩.૨૩॥
૪૩.૨૪/૧અવ તી નામ નગર માલવે ભુિવ િવશ્રુતા ।
૪૩.૨૪/૨બભવૂ તસ્ય પતેઃ થવી કકુદાપેમા॥ ૪૩.૨૪॥
૪૩.૨૫/૧હૃષ્ટપુષ્ટજનાક ણાર્ દૃઢપ્રાકારતાેરણા ।
૪૩.૨૫/૨દૃઢય ત્રાગર્લદ્વારા પિરખા ભરલંકૃતા॥ ૪૩.૨૫॥
૪૩.૨૬/૧નાનાવ ણક્સમાક ણાર્ નાનાભા ડસિુવિક્રયા ।
૪૩.૨૬/૨ર યાપણવતી ર યા ।
૪૩.૨૬/૩સિુવભક્તચતુ પથા॥ ૪૩.૨૬॥
૪૩.૨૭/૧ગ્ હગાપેુરસ બાધા વીથી ભઃ સમલંકૃતા ।
૪૩.૨૭/૨રાજહંસિનભૈઃ શભુ્રૈ શ્ચત્રગ્રીવૈમર્નાેહરૈઃ॥ ૪૩.૨૭॥
૪૩.૨૮/૧અનેકશતસાહસ્રૈઃ પ્રાસાદૈઃ સમલંકૃતા ।
૪૩.૨૮/૨યજ્ઞાે સવપ્રમુિદતા ગીતવાિદત્રિન વના॥ ૪૩.૨૮॥
૪૩.૨૯/૧નાનાવણર્પતાકા ભ વર્જૈશ્ચ સમલંકૃતા ।
૪૩.૨૯/૨હ ત્યશ્વરથસકં ણાર્ પદા તગણસકુંલા॥ ૪૩.૨૯॥
૪૩.૩૦/૧નાનાયાેધસમાક ણાર્ નાનાજનપદૈયુર્તા ।
૪૩.૩૦/૨બ્રાહ્મણૈઃ ક્ષિત્રયવૈ યૈઃ શદૂ્રશૈ્ચવૈ દ્વ ત ભઃ॥ ૪૩.૩૦॥
૪૩.૩૧/૧સ દ્ધા સા મુિનશ્રેષ્ઠા િવદ્વદ્ ભઃ સમલંકૃતા ।
૪૩.૩૧/૨ન તત્ર મ લનાઃ સ ત ન મખૂાર્ નાિપ િનધર્નાઃ॥ ૪૩.૩૧॥
૪૩.૩૨/૧ન રાે ગણાે ન હીનાઙ્ગા ન દ્યૂતવ્યસના વતાઃ ।
૪૩.૩૨/૨સદા હૃષ્ટાઃ સમુનસાે દૃ ય તે પુ ષાઃ સ્ત્રયઃ॥ ૪૩.૩૨॥
૪૩.૩૩/૧ક્ર ડ ત મ િદવા રાત્રાૈ હૃષ્ટા તત્ર થક્ થક્ ।
૪૩.૩૩/૨સવુષેાઃ પુ ષા તત્ર દૃ ય તે ષ્ટકુ ડલાઃ॥ ૪૩.૩૩॥
૪૩.૩૪/૧સુ પાઃ સગુુણાશ્ચવૈ િદવ્યાલંકારભૂ ષતાઃ ।
૪૩.૩૪/૨કામદેવપ્રતીકાશાઃ સવર્લક્ષણલ ક્ષતાઃ॥ ૪૩.૩૪॥
૪૩.૩૫/૧સકેુશાઃ સકુપાેલાશ્ચ સમુખુાઃ મશ્રુધાિરણઃ ।
૪૩.૩૫/૨જ્ઞાતારઃ સવર્શાસ્ત્રાણાં ભેત્તારઃ શત્રવુાિહનીમ્॥ ૪૩.૩૫॥
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૪૩.૩૬/૧દાતારઃ સવર્રત્નાનાં ભાેક્તારઃ સવર્સ પદામ્ ।
૪૩.૩૬/૨ સ્ત્રય તત્ર મુિનશ્રેષ્ઠા દૃ ય તે સમુનાેહરાઃ॥ ૪૩.૩૬॥
૪૩.૩૭/૧હંસવારણગા મ યઃ પ્રફુ લા ભાજેલાેચનાઃ ।
૪૩.૩૭/૨સમુ યમાઃ સજુઘનાઃ પીનાેન્નતપયાેધરાઃ॥ ૪૩.૩૭॥
૪૩.૩૮/૧સકેુશાશ્ચા વદનાઃ સકુપાેલાઃ સ્થરાલકાઃ ।
૪૩.૩૮/૨હાવભાવાનતગ્રીવાઃ કણાર્ભરણભૂ ષતાઃ॥ ૪૩.૩૮॥
૪૩.૩૯/૧ બ બાૈ ઠ્યાે ર જતમખુા તા બૂલને િવરા જતાઃ ।
૪૩.૩૯/૨સવુણાર્ભરણાપેેતાઃ સવાર્લંકારભૂ ષતાઃ॥ ૪૩.૩૯॥
૪૩.૪૦/૧ યામાવદાતાઃ સશુ્રાે યઃ કા ચીનપૂુરનાિદતાઃ ।
૪૩.૪૦/૨િદવ્યમાલ્યા બરધરા િદવ્યગ ધાનુલપેનાઃ॥ ૪૩.૪૦॥
૪૩.૪૧/૧િવદગ્ધાઃ સભુગાઃ કા તાશ્ચાવર્ઙ્ગ્યઃ પ્રયદશર્નાઃ ।
૪૩.૪૧/૨ પલાવ યસયંુક્તાઃ સવાર્ઃ પ્રહ સતાનનાઃ॥ ૪૩.૪૧॥
૪૩.૪૨/૧ક્ર ડ ત્યશ્ચ મદાને્મત્તાઃ ચ ।
૪૩.૪૨/૨ગીતવાદ્યકથાલાપૈ રમય ત્યશ્ચ તાઃ સ્ત્રયઃ॥ ૪૩.૪૨॥
૪૩.૪૩/૧વારમખુ્યાશ્ચ દૃ ય તે ત્યગીતિવશારદાઃ ।
૪૩.૪૩/૨પ્રેક્ષણાલાપકુશલાઃ સવર્યાે ષદુ્ગણા વતાઃ॥ ૪૩.૪૩॥
૪૩.૪૪/૧અ યાશ્ચ તત્ર દૃ ય તે ગુણાચાયાર્ઃ કુલ સ્ત્રયઃ ।
૪૩.૪૪/૨પ તવ્રતાશ્ચ સભુગા ગુણૈઃ સવરલંકૃતાઃ॥ ૪૩.૪૪॥
૪૩.૪૫/૧વનૈશ્ચાપેવનૈઃ પુ યૈ દ્યાનૈશ્ચ મનાેરમૈઃ ।
૪૩.૪૫/૨દેવતાયતનૈિદવ્યનૈાર્નાકુસમુશાે ભતૈઃ॥ ૪૩.૪૫॥
૪૩.૪૬/૧શાલૈ તાલૈ તમાલૈશ્ચ બકુલનૈાર્ગકેસરૈઃ ।
૪૩.૪૬/૨િપ પલૈઃ ક ણકારૈશ્ચ ચ દનાગુ ચ પકૈઃ॥ ૪૩.૪૬॥
૪૩.૪૭/૧પુનંાગનૈાર્િરકેરૈશ્ચ પનસઃૈ સરલદુ્રમૈઃ ।
૪૩.૪૭/૨નારઙ્ગૈલર્કુચૈલાધ્રૈઃ સપ્તપણઃ શભુા જનૈઃ॥ ૪૩.૪૭॥
૪૩.૪૮/૧ચૂત બ વકદ બૈશ્ચ શશપૈધર્વખાિદરૈઃ ।
૪૩.૪૮/૨પાટલાશાેકતગરૈઃ કરવીરૈઃ સતેતરૈઃ॥ ૪૩.૪૮॥
૪૩.૪૯/૧પીતાજુર્નકભ લાતૈઃ સદ્ધરૈામ્રાતકૈ તથા ।
૪૩.૪૯/૨ યગ્રાેધાશ્વ થકા મયઃ પલાશદૈવદા ભઃ॥ ૪૩.૪૯॥
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૪૩.૫૦/૧મ દારૈઃ પાિર તૈશ્ચ ત તડીકિવભીતકૈઃ ।
૪૩.૫૦/૨પ્રાચીનામલકૈઃ લક્ષજૈર્ બૂ શર ષપાદપૈઃ॥ ૪૩.૫૦॥
૪૩.૫૧/૧કાલેયૈઃ કા ચનારૈશ્ચ મધજુ બીર ત દુકૈઃ ।
૪૩.૫૧/૨ખજૂર્રાગ ત્યબકુલૈઃ શાખાેટકહર તકૈઃ॥ ૪૩.૫૧॥
૪૩.૫૨/૧કઙ્કાેલૈમુર્ચુકુ દૈશ્ચ િહ તાલૈબ જપૂરકૈઃ ।
૪૩.૫૨/૨કેતક વનખ ડશૈ્ચ અ તમુક્તૈઃ સકુ જકૈઃ॥ ૪૩.૫૨॥
૪૩.૫૩/૧મ લકાકુ દબાણૈશ્ચ કદલીખ ડમ ડતૈઃ ।
૪૩.૫૩/૨માતુલુઙ્ગૈઃ પૂગફલૈઃ ક ણૈઃ સ ધવુારકૈઃ॥ ૪૩.૫૩॥
૪૩.૫૪/૧બહુવારૈઃ કાેિવદારૈબર્દરૈઃ સકર જકૈઃ ।
૪૩.૫૪/૨અ યૈશ્ચ િવિવધૈઃ પુ પ+ । ક્ષૈશ્ચા યૈમર્નાેહરૈઃ॥ ૪૩.૫૪॥
૪૩.૫૫/૧લતાગુ મૈિવતાનૈશ્ચ ઉદ્યાનનૈર્ દનાપેમૈઃ ।
૪૩.૫૫/૨સદા કુસમુગ ધાઢ ૈઃ સદા ફલભરાનતૈઃ॥ ૪૩.૫૫॥
૪૩.૫૬/૧નાનાપ ક્ષ તૈ ર યનૈાર્ના ગગણા તૈઃ ।
૪૩.૫૬/૨ચકાેરૈઃ શતપ ત્રૈશ્ચ ઙ્ગારૈઃ પ્રયપતુ્રકૈઃ॥ ૪૩.૫૬॥
૪૩.૫૭/૧કલિવઙૈ્કમર્યૂરૈશ્ચ શકૈુઃ કાેિકલકૈ તથા ।
૪૩.૫૭/૨કપાેતૈઃ ખ જર ટૈશ્ચ યનેૈઃ પારાવતૈ તથા॥ ૪૩.૫૭॥
૪૩.૫૮/૧ખગૈશ્ચા યૈબર્હુિવધૈઃ શ્રાતે્રર યૈમર્નાેરમૈઃ ।
૪૩.૫૮/૨સિરતઃ પુ કિર યશ્ચ સરાં સ સબુહૂિન ચ॥ ૪૩.૫૮॥
૪૩.૫૯/૧અ યજૈર્લાશયૈઃ પુ યૈઃ કુમુદાે પલમ ડતૈઃ ।
૪૩.૫૯/૨પદ્મૈઃ સતેતરૈઃ શભુ્રૈઃ કહ્લારૈશ્ચ સગુ ધ ભઃ॥ ૪૩.૫૯॥
૪૩.૬૦/૧અ યૈબર્હુિવધૈઃ પુ પજૈર્લજૈઃ સમુનાેહરૈઃ ।
૪૩.૬૦/૨ગ ધામાેદકરૈિદવ્યૈઃ સવર્તુર્કુસમુાે વલૈઃ॥ ૪૩.૬૦॥
૪૩.૬૧/૧હંસકાર ડવાક ણશ્ચક્રવાકાપેશાે ભતૈઃ ।
૪૩.૬૧/૨સારસશૈ્ચ બલાકૈશ્ચ કૂમમર્ સ્યૈઃ સનક્રકૈઃ॥ ૪૩.૬૧॥
૪૩.૬૨/૧જલપાદૈઃ કદ બૈશ્ચ લવૈશ્ચ જલકુકુ્કટૈઃ ।
૪૩.૬૨/૨ખગજૈર્લચરૈશ્ચા યનૈાર્નારવિવભૂ ષતૈઃ॥ ૪૩.૬૨॥
૪૩.૬૩/૧નાનાવણઃ સદા હૃષ્ટૈર ચતાિન સમ તતઃ ।
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૪૩.૬૩/૨અેવં નાનાિવધૈઃ પુ પૈિવિવધૈશ્ચ જલાશયૈઃ॥ ૪૩.૬૩॥
૪૩.૬૪/૧િવિવધૈઃ પાદપૈઃ પુ યૈ દ્યાનૈિવિવધૈ તથા ।
૪૩.૬૪/૨જલસ્થલચરૈશ્ચવૈ િવહગૈશ્ચાવર્િધ ષ્ઠતૈઃ॥ ૪૩.૬૪॥
૪૩.૬૫/૧દેવતાયતનૈિદવ્યૈઃ શાે ભતા સા મહાપુર ।
૪૩.૬૫/૨તત્રા તે ભગવાન્ દેવ સ્ત્રપુરાિર સ્ત્રલાેચનઃ॥ ૪૩.૬૫॥
૪૩.૬૬/૧મહાકાલે ત િવખ્યાતઃ સવર્કામપ્રદઃ શવઃ ।
૪૩.૬૬/૨ શવકુ ડે નરઃ ના વા િવિધવત્ પાપનાશને॥ ૪૩.૬૬॥
૪૩.૬૭/૧દેવાન્ િપ ન્ ઋષીશં્ચવૈ સતં યર્ િવિધવદ્ બુધઃ ।
૪૩.૬૭/૨ગ વા શવાલયં પશ્ચાત્ કૃ વા તં િત્રઃ પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૪૩.૬૭॥
૪૩.૬૮/૧પ્રિવ ય સયંતાે ભૂ વા ધાૈતવાસા જતે દ્રયઃ ।
૪૩.૬૮/૨ નાનૈઃ પુ પૈ તથા ગ ધૈધૂર્પૈદ પૈશ્ચ ભ ક્તતઃ॥ ૪૩.૬૮॥
૪૩.૬૯/૧નવૈેદૈ્ય પહારૈશ્ચ ગીતવાદ્યૈઃ પ્રદ ક્ષણૈઃ ।
૪૩.૬૯/૨દ ડવ પ્ર ણપાતૈશ્ચ ત્યૈઃ તાતે્રૈશ્ચ શકંરમ્॥ ૪૩.૬૯॥
૪૩.૭૦/૧સ પજૂ્ય િવિધવદ્ ભ યા મહાકાલં સકૃ ચ્છવમ્ ।
૪૩.૭૦/૨અશ્વમેધસહસ્રસ્ય ફલં પ્રા ાે ત માનવઃ॥ ૪૩.૭૦॥
૪૩.૭૧/૧પાપૈઃ સવિવિનમુર્ક્તાે િવમાનૈઃ સાવર્કા મકૈઃ ।
૪૩.૭૧/૨આ હ્ય િત્રિદવં યા ત યત્ર શ ભાેિનકેતનમ્॥ ૪૩.૭૧॥
૪૩.૭૨/૧િદવ્ય પધરઃ શ્રીમાન્ િદવ્યાલંકારભૂ ષતઃ ।
૪૩.૭૨/૨ભુઙ્ક્તે તત્ર વરાન્ ભાેગાન્ યાવદ્ આભૂતસ લવમ્॥ ૪૩.૭૨॥
૪૩.૭૩/૧ શવલાેકે મુિનશ્રેષ્ઠા જરામરણવ જતઃ ।
૪૩.૭૩/૨પુ યક્ષયાદ્ ઇહાયાતઃ પ્રવરે બ્રાહ્મણે કુલે॥ ૪૩.૭૩॥
૪૩.૭૪/૧ચતવુદ ભવેદ્ િવપ્રઃ સવર્શાસ્ત્રિવશારદઃ ।
૪૩.૭૪/૨યાેગં પાશપુતં પ્રા ય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૪૩.૭૪॥
૪૩.૭૫/૧આ તે તત્ર નદ પુ યા શપ્રા નામે ત િવશ્રુતા ।
૪૩.૭૫/૨તસ્યાં નાત તુ િવિધવત્ સતં યર્ િપ દેવતાઃ॥ ૪૩.૭૫॥
૪૩.૭૬/૧સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે િવમાનવરમા સ્થતઃ ।
૪૩.૭૬/૨ભુઙ્ક્તે બહુિવધાન્ ભાેગાન્ વગર્લાેકે નરાેત્તમઃ॥ ૪૩.૭૬॥
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૪૩.૭૭/૧આ તે તત્રવૈ ભગવાન્ દેવદેવાે જનાદર્નઃ ।
૪૩.૭૭/૨ગાેિવ દ વા મનામાસાૈ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાે હિરઃ॥ ૪૩.૭૭॥
૪૩.૭૮/૧તં દૃ ટ્વા મુ ક્તમા ાે ત િત્રસપ્તકુલસયંુતઃ ।
૪૩.૭૮/૨િવમાનનેાકર્વણન િકિઙ્કણી લમા લના॥ ૪૩.૭૮॥
૪૩.૭૯/૧સવર્કામસ દ્ધને કામગનેા સ્થરેણ ચ ।
૪૩.૭૯/૨ઉપગીયમાનાે ગ ધવિવ લાેકે મહીયતે॥ ૪૩.૭૯॥
૪૩.૮૦/૧ભુઙ્ક્તે ચ િવિવધાન્ કામાન્ િનરાતઙ્કાે ગત વરઃ ।
૪૩.૮૦/૨આભૂતસ લવં યાવત્ સુ પઃ સભુગઃ સખુી॥ ૪૩.૮૦॥
૪૩.૮૧/૧કાલનેાગત્ય મ તમાન્ બ્રાહ્મણઃ સ્યાન્ મહીતલે ।
૪૩.૮૧/૨પ્રવરે યાે ગનાં ગેહે વેદશાસ્ત્રાથર્ત વિવત્॥ ૪૩.૮૧॥
૪૩.૮૨/૧વૈ ણવં યાેગમાસ્થાય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્ ।
૪૩.૮૨/૨િવક્રમ વા મનામાનં િવ ં તત્રવૈ ભાે દ્વ ઃ॥ ૪૩.૮૨॥
૪૩.૮૩/૧દૃ ટ્વા નરાે વા નાર વા ફલં પવૂાિદતં લભેત્ ।
૪૩.૮૩/૨અ યેઽિપ તત્ર તષ્ઠ ત દેવાઃ શક્રપુરાેગમાઃ॥ ૪૩.૮૩॥
૪૩.૮૪/૧માતરશ્ચ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સવર્કામફલપ્રદાઃ ।
૪૩.૮૪/૨દૃ ટ્વા તાન્ િવિધવદ્ ભ યા સ પજૂ્ય પ્ર ણપત્ય ચ॥ ૪૩.૮૪॥
૪૩.૮૫/૧સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે નરાે યા ત િત્રિવષ્ટપમ્ ।
૪૩.૮૫/૨અેવં સા નગર ર યા રાજ સહેન પા લતા॥ ૪૩.૮૫॥
૪૩.૮૬/૧િનત્યાે સવપ્રમુિદતા યથે દ્રસ્યામરાવતી ।
૪૩.૮૬/૨પુરાષ્ટાદશસયંુક્તા સિુવ તીણર્ચતુ પથા॥ ૪૩.૮૬॥
૪૩.૮૭/૧ધનજુ્યાર્ઘાષેિનનદા સદ્ધસગંમભૂ ષતા ।
૪૩.૮૭/૨િવદ્યાવદ્ગણભૂિયષ્ઠા વેદિનઘાષનાિદતા॥ ૪૩.૮૭॥
૪૩.૮૮/૧ઇ તહાસપુરાણાિન શાસ્ત્રા ણ િવિવધાિન ચ ।
૪૩.૮૮/૨કાવ્યાલાપકથાશ્ચવૈ શ્રૂય તેઽહિનશં દ્વ ઃ॥ ૪૩.૮૮॥
૪૩.૮૯/૧અેવં મયા ગુણાઢ ા સા તદુિયની?? સમુદાહૃતા ।
૪૩.૮૯/૨યસ્યાં રા ભવત્ પવૂર્ મ દ્રદ્યુ ાે મહામ તઃ॥ ૪૩.૮૯॥
૪૪.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તસ્યાં સ પ તઃ પવૂ કુવર્ન્ રાજ્યમનુત્તમમ્ ।
૪૪.૧/૨પાલયામાસ મ તમાન્ પ્ર ઃ પતુ્રાન્ ઇવાૈરસાન્॥ ૪૪.૧॥
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૪૪.૨/૧સત્યવાદ મહાપ્રાજ્ઞઃ શરૂઃ સવર્ગુણાકરઃ ।
૪૪.૨/૨મ તમાન્ ધમર્સ પન્નઃ સવર્શસ્ત્ર તાં વરઃ॥ ૪૪.૨॥
૪૪.૩/૧સત્યવાઞ્ શીલવાન્ દા તઃ શ્રીમાન્ પરપુરંજયઃ ।
૪૪.૩/૨આિદત્ય ઇવ તે ેભી પૈરા શ્વનયાેિરવ॥ ૪૪.૩॥
૪૪.૪/૧વધર્માનસરુાશ્ચયર્ઃ શક્રતુલ્યપરાક્રમઃ ।
૪૪.૪/૨શારદે દુિરવાભા ત લક્ષણૈઃ સમલંકૃતઃ॥ ૪૪.૪॥
૪૪.૫/૧આહતાર્ સવર્યજ્ઞાનાં હયમેધાિદકૃત્ તથા ।
૪૪.૫/૨દાનૈયર્જ્ઞૈ તપાે ભશ્ચ તત્તુલ્યાે ના ત ભપૂ તઃ॥ ૪૪.૫॥
૪૪.૬/૧સવુણર્મ ણમુક્તાનાં ગ શ્વાનાં ચ ભપૂ તઃ ।
૪૪.૬/૨પ્રદદાૈ િવપ્રમખુ્યે યાે યાગે યાગે મહાધનમ્॥ ૪૪.૬॥
૪૪.૭/૧હ ત્યશ્વરથમખુ્યાનાં ક બલા જનવાસસામ્ ।
૪૪.૭/૨રત્નાનાં ધનધા યાનામ ત તસ્ય ન િવદ્યતે॥ ૪૪.૭॥
૪૪.૮/૧અેવં સવર્ધનૈયુર્ક્તાે ગુણૈઃ સવરલંકૃતઃ ।
૪૪.૮/૨સવર્કામસ દ્ધાત્મા કુવર્ન્ રાજ્યમક ટકમ્॥ ૪૪.૮॥
૪૪.૯/૧તસ્યેયં મ ત પન્ના સવર્યાેગેશ્વરં હિરમ્ ।
૪૪.૯/૨કથમારાધિય યા મ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં પ્રભુમ્॥ ૪૪.૯॥
૪૪.૧૦/૧િવચાયર્ સવર્શાસ્ત્રા ણ ત ત્રા યાગમિવ તરમ્ ।
૪૪.૧૦/૨ઇ તહાસપુરાણાિન વેદાઙ્ગાિન ચ સવર્શઃ॥ ૪૪.૧૦॥
૪૪.૧૧/૧ધમર્શાસ્ત્રા ણ સવાર્ ણ િનયમાન્ ઋ ષભા ષતાન્ ।
૪૪.૧૧/૨વેદાઙ્ગાિન ચ શાસ્ત્રા ણ િવદ્યાસ્થાનાિન યાિન ચ॥ ૪૪.૧૧॥
૪૪.૧૨/૧ગુ ં સસંવે્ય યત્નને બ્રાહ્મણાન્ વેદપારગાન્ ।
૪૪.૧૨/૨આધાય પરમાં કાષ્ઠાં કૃતકૃત્યાેઽભવત્ તદા॥ ૪૪.૧૨॥
૪૪.૧૩/૧સ પ્રા ય પરમં ત વં વાસદેુવાખ્યમવ્યયમ્ ।
૪૪.૧૩/૨ભ્રા તજ્ઞાનાદ્ અતીત તુ મુમુ ઃ સયંતે દ્રયઃ॥ ૪૪.૧૩॥
૪૪.૧૪/૧કથમારાધિય યા મ દેવદેવં સનાતનમ્ ।
૪૪.૧૪/૨પીતવસં્ત્ર ચતુબાર્હંુ શઙ્ખચક્રગદાધરમ્॥ ૪૪.૧૪॥
૪૪.૧૫/૧વનમાલા તાેરસં્ક પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણમ્ ।
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૪૪.૧૫/૨શ્રીવ સાેરઃસમાયુક્તં મુકુટાઙ્ગદશાે ભતમ્॥ ૪૪.૧૫॥
૪૪.૧૬/૧ વપુરાત્ સ તુ િન ક્રા ત ઉ જિય યાઃ પ્ર પ તઃ ।
૪૪.૧૬/૨બલને મહતા યુક્તઃ સ ત્યઃ સપુરાેિહતઃ॥ ૪૪.૧૬॥
૪૪.૧૭/૧અનજુગ્મુ તુ તં સવ ર થનઃ શસ્ત્રપાણયઃ ।
૪૪.૧૭/૨રથૈિવમાનસકંાશઃૈ પતાકા વજસિેવતૈઃ॥ ૪૪.૧૭॥
૪૪.૧૮/૧સાિદનશ્ચ તથા સવ પ્રાસતાેમરપાણયઃ ।
૪૪.૧૮/૨અશ્વૈઃ પવનસકંાશરૈનજુગ્મુ તુ તં પમ્॥ ૪૪.૧૮॥
૪૪.૧૯/૧િહમવ સ ભવૈમર્ત્તવૈાર્રણૈઃ પવર્તાપેમૈઃ ।
૪૪.૧૯/૨ઈષાદ તૈઃ સદા મત્તૈઃ પ્રચ ડઃૈ ષ ષ્ટહાયનૈઃ॥ ૪૪.૧૯॥
૪૪.૨૦/૧હેમકક્ષૈઃ સપતાકૈઘર્ ટારવિવભૂ ષતૈઃ ।
૪૪.૨૦/૨અનજુગ્મુશ્ચ તં સવ ગજયુદ્ધિવશારદાઃ॥ ૪૪.૨૦॥
૪૪.૨૧/૧અસખં્યયેાશ્ચ પાદાતા ધનુ પ્રાસા સપાણયઃ ।
૪૪.૨૧/૨િદવ્યમાલ્યા બરધરા િદવ્યગ ધાનુલપેનાઃ॥ ૪૪.૨૧॥
૪૪.૨૨/૧અનજુગ્મુશ્ચ તં સવ યવુાનાે ષ્ટકુ ડલાઃ ।
૪૪.૨૨/૨સવાર્સ્ત્રકુશલાઃ શરૂાઃ સદા સગં્રામલાલસાઃ॥ ૪૪.૨૨॥
૪૪.૨૩/૧અ તઃપુરિનવા સ યઃ સ્ત્રયઃ સવાર્ઃ વલંકૃતાઃ ।
૪૪.૨૩/૨ બ બાૈષ્ઠચા દશનાઃ સવાર્ભરણભૂ ષતાઃ॥ ૪૪.૨૩॥
૪૪.૨૪/૧િદવ્યવસ્ત્રધરાઃ સવાર્ િદવ્યમાલ્યિવભૂ ષતાઃ ।
૪૪.૨૪/૨િદવ્યગ ધાનુ લપ્તાઙ્ગાઃ શરચ્ચ દ્રિનભાનનાઃ॥ ૪૪.૨૪॥
૪૪.૨૫/૧સમુ યમાશ્ચા વષેાશ્ચા કણાર્લકા ચતાઃ ।
૪૪.૨૫/૨તા બૂલર જતમખુા ર ક્ષ ભશ્ચ સરુ ક્ષતાઃ॥ ૪૪.૨૫॥
૪૪.૨૬/૧યાનૈ ચ્ચાવચૈઃ શભુ્રૈમર્ ણકા ચનભૂ ષતૈઃ ।
૪૪.૨૬/૨ઉપગીયમાના તાઃ સવાર્ ગાયનૈઃ તુ તપાઠકૈઃ॥ ૪૪.૨૬॥
૪૪.૨૭/૧વે ષ્ટતાઃ શસ્ત્રહ તૈશ્ચ પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણાઃ ।
૪૪.૨૭/૨બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યા અનજુગ્મુશ્ચ તં પમ્॥ ૪૪.૨૭॥
૪૪.૨૮/૧વ ણગ્ગ્રામગણાઃ સવ નાનાપુરિનવા સનઃ ।
૪૪.૨૮/૨ધનૈ રત્નૈઃ સવુણશ્ચ સદારાઃ સપિરચ્છદાઃ॥ ૪૪.૨૮॥
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૪૪.૨૯/૧અસ્ત્રિવક્રયકાશ્ચવૈ તા બૂલપ ય િવનઃ ।
૪૪.૨૯/૨ ણિવક્રયકાશ્ચવૈ કાષ્ઠિવક્રયકારકાઃ॥ ૪૪.૨૯॥
૪૪.૩૦/૧રઙ્ગાપે િવનઃ સવ માંસિવક્રિયણ તથા ।
૪૪.૩૦/૨તૈલિવક્રયકાશ્ચવૈ વસ્ત્રિવક્રયકા તથા॥ ૪૪.૩૦॥
૪૪.૩૧/૧ફલિવક્રિયણશ્ચવૈ પ ત્રિવક્રિયણ તથા ।
૪૪.૩૧/૨તથા જવસહારાશ્ચ રજકાશ્ચ સહસ્રશઃ॥ ૪૪.૩૧॥
૪૪.૩૨/૧ગાપેાલા નાિપતાશ્ચવૈ તથા યે વસ્ત્રસચૂકાઃ ।
૪૪.૩૨/૨મષેપાલાશ્ચાજપાલા ગપાલાશ્ચ હંસકાઃ॥ ૪૪.૩૨॥
૪૪.૩૩/૧ધા યિવક્રિયણશ્ચવૈ સક્તુિવક્રિયણશ્ચ યે ।
૪૪.૩૩/૨ગુડિવક્રિયકાશ્ચવૈ તથા લવણ િવનઃ॥ ૪૪.૩૩॥
૪૪.૩૪/૧ગાયના નતર્કાશ્ચવૈ તથા મઙ્ગલપાઠકાઃ ।
૪૪.૩૪/૨શલૈષૂાઃ કથકાશ્ચવૈ પુરાણાથર્િવશારદાઃ॥ ૪૪.૩૪॥
૪૪.૩૫/૧કવયઃ કાવ્યકતાર્રાે નાનાકાવ્યિવશારદાઃ ।
૪૪.૩૫/૨િવષઘ્ના ગા ડાશ્ચવૈ નાનારત્નપર ક્ષકાઃ॥ ૪૪.૩૫॥
૪૪.૩૬/૧વ્યાેકારા તામ્રકારાશ્ચ કાંસ્યકારાશ્ચ ઠકાઃ ।
૪૪.૩૬/૨કાષૈકારા શ્ચત્રકારાઃ કુ દકારાશ્ચ પાવકાઃ॥ ૪૪.૩૬॥
૪૪.૩૭/૧દ ડકારાશ્ચા સકારાઃ સરુાધૂતાપે િવનઃ ।
૪૪.૩૭/૨મ લા દૂતાશ્ચ કાયસ્થા યે ચા યે કમર્કાિરણઃ॥ ૪૪.૩૭॥
૪૪.૩૮/૧ત તવુાયા પકારા વા તકા તૈલપાઠકાઃ ।
૪૪.૩૮/૨લાવ વા તૈ ત્તિરકા ગપકુ્ષ્યપ િવનઃ॥ ૪૪.૩૮॥
૪૪.૩૯/૧ગજવૈદ્યાશ્ચ વૈદ્યાશ્ચ નરવૈદ્યાશ્ચ યે નરાઃ ।
૪૪.૩૯/૨ ક્ષવૈદ્યાશ્ચ ગાવેૈદ્યા યે ચા યે છેદદાહકાઃ॥ ૪૪.૩૯॥
૪૪.૪૦/૧અેતે નાગરકાઃ સવ યે ચા યે નાનુક તતાઃ ।
૪૪.૪૦/૨અનજુગ્મુ તુ રા નં સમ તપુરવા સનઃ॥ ૪૪.૪૦॥
૪૪.૪૧/૧યથા વ્રજ તં િપતરં ગ્રામા તરં સમુ સકુાઃ ।
૪૪.૪૧/૨અનુયા ત યથા પતુ્રા તથા તં તેઽિપ નાગરાઃ॥ ૪૪.૪૧॥
૪૪.૪૨/૧અેવં સ પ તઃ શ્રીમાન્ તઃ સવમર્હાજનૈઃ ।
૪૪.૪૨/૨હ ત્યશ્વરથપાદાતજૈર્ગામ ચ શનૈઃ શનૈઃ॥ ૪૪.૪૨॥
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૪૪.૪૩/૧અેવં ગ વા સ પ તદર્ ક્ષણસ્યાેદધે તટમ્ ।
૪૪.૪૩/૨સવ તૈદ ઘર્કાલને બલૈરનુગતઃ પ્રભુઃ॥ ૪૪.૪૩॥
૪૪.૪૪/૧દદશર્ સાગરં ર યં ત્ય ત મવ ચ સ્થતમ્ ।
૪૪.૪૪/૨અનેકશતસાહસ્રૈ મ ભશ્ચ સમાકુલમ્॥ ૪૪.૪૪॥
૪૪.૪૫/૧નાનારત્નાલયં પૂણ નાનાપ્રા ણસમાકુલમ્ ।
૪૪.૪૫/૨વીચીતરઙ્ગબહુલં મહાશ્ચયર્સમ વતમ્॥ ૪૪.૪૫॥
૪૪.૪૬/૧તીથર્રાજં મહાશ દમપારં સભુયંકરમ્ ।
૪૪.૪૬/૨મેઘ દપ્રતીકાશમગાધં મકરાલયમ્॥ ૪૪.૪૬॥
૪૪.૪૭/૧મ સ્યૈઃ કૂમશ્ચ શઙ્ખૈશ્ચ શુ ક્તકાનક્રશઙુ્ક ભઃ ।
૪૪.૪૭/૨ શશમુારૈઃ કકર્ટૈશ્ચ તં સપમર્હાિવષૈઃ॥ ૪૪.૪૭॥
૪૪.૪૮/૧લવણાેદં હરેઃ સ્થાનં શયનસ્ય નદ પ તમ્ ।
૪૪.૪૮/૨સવર્પાપહરં પુ યં સવર્વા છાફલપ્રદમ્॥ ૪૪.૪૮॥
૪૪.૪૯/૧અનેકાવતર્ગ ભીરં દાનવાનાં સમાશ્રયમ્ ।
૪૪.૪૯/૨અ તસ્યાર ણ િદવં્ય દેવયાેિનમપાં પ તમ્॥ ૪૪.૪૯॥
૪૪.૫૦/૧િવ શષં્ટ સવર્ભૂતાનાં પ્રા ણનાં વધારણમ્ ।
૪૪.૫૦/૨સપુિવતં્ર પિવત્રાણાં મઙ્ગલાનાં ચ મઙ્ગલમ્॥ ૪૪.૫૦॥
૪૪.૫૧/૧તીથાર્નામુત્તમં તીથર્મવ્યયં યાદસાં પ તમ્ ।
૪૪.૫૧/૨ચ દ્ર દ્ધક્ષયસ્યવે યસ્ય માનં પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૪૪.૫૧॥
૪૪.૫૨/૧અભેદં્ય સવર્ભૂતાનાં દેવાનામ તાલયમ્ ।
૪૪.૫૨/૨ઉ પ ત્ત સ્થ તસહંાર+ અેતુભૂતં સનાતનમ્॥ ૪૪.૫૨॥
૪૪.૫૩/૧ઉપ વં્ય ચ સવષાં પુ યં નદનદ પ તમ્ ।
૪૪.૫૩/૨દૃ ટ્વા તં પ તશ્રેષ્ઠાે િવ મયં પરમં ગતઃ॥ ૪૪.૫૩॥
૪૪.૫૪/૧િનવાસમકરાેત્ તત્ર વેલામસાદ્ય સાગર મ્ ।
૪૪.૫૪/૨પુ યે મનાેહરે દેશે સવર્ભૂ મગુણૈયુર્તે॥ ૪૪.૫૪॥
૪૪.૫૫/૧ તં શાલૈઃ કદ બૈશ્ચ પુનંાગૈઃ સરલદુ્રમૈઃ ।
૪૪.૫૫/૨પનસનૈાર્િરકેલૈશ્ચ બકુલનૈાર્ગકેસરૈઃ॥ ૪૪.૫૫॥
૪૪.૫૬/૧તાલૈઃ િપ પલૈઃ ખજૂર્રૈનાર્રઙ્ગૈબ જપૂરકૈઃ ।
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૪૪.૫૬/૨શાલૈરામ્રાતકૈલાધ્રૈબર્કુલૈબર્હુવારકૈઃ॥ ૪૪.૫૬॥
૪૪.૫૭/૧કિપ થૈઃ ક ણકારૈશ્ચ પાટલાશાેકચ પકૈઃ ।
૪૪.૫૭/૨દાિડમૈશ્ચ તમાલૈશ્ચ પાિર તૈ તથાજુર્નૈઃ॥ ૪૪.૫૭॥
૪૪.૫૮/૧પ્રાચીનામલકૈ બ વૈઃ પ્રયઙ્ગવુટખાિદરૈઃ ।
૪૪.૫૮/૨ઇઙ્ગુદ સપ્તપણશ્ચ અશ્વ થાગ ત્યજ બુકૈઃ॥ ૪૪.૫૮॥
૪૪.૫૯/૧મધુકૈઃ ક ણકારૈશ્ચ બહુવારૈઃ સ ત દુકૈઃ ।
૪૪.૫૯/૨પલાશબદરૈન પૈઃ સદ્ધિન બશભુા જનૈઃ॥ ૪૪.૫૯॥
૪૪.૬૦/૧વારકૈઃ કાેિવદારૈશ્ચ ભ લાતામલકૈ તથા ।
૪૪.૬૦/૨ઇ ત િહ તાલકાઙ્કાેલૈઃ કર જૈઃ સિવભીતકૈઃ॥ ૪૪.૬૦॥
૪૪.૬૧/૧સસજર્મધુકા મયઃ શા મલીદેવદા ભઃ ।
૪૪.૬૧/૨શાખાેઠકૈિન બવટૈઃ કુ ભીકાૈષ્ઠહર તકૈઃ॥ ૪૪.૬૧॥
૪૪.૬૨/૧ગુગ્ગુલૈશ્ચ દનૈ ર્કૈ્ષ તથવૈાગુ પાટલૈઃ ।
૪૪.૬૨/૨જ બીરક ણૈ ર્કૈ્ષ ત તડીરક્તચ દનૈઃ॥ ૪૪.૬૨॥
૪૪.૬૩/૧અેવં નાનાિવધૈ ર્ક્ષૈ તથા યૈબર્હુપાદપૈઃ ।
૪૪.૬૩/૨ક પદુ્રમૈિનત્યફલૈઃ સવર્તુર્કુસમુાે કરૈઃ॥ ૪૪.૬૩॥
૪૪.૬૪/૧નાનાપ ક્ષ તૈિદવ્યૈમર્ત્તકાેિકલનાિદતૈઃ ।
૪૪.૬૪/૨મયૂરવરસઘંુષ્ટૈઃ શકુસાિરકસકુંલૈઃ॥ ૪૪.૬૪॥
૪૪.૬૫/૧હાર તૈ ર્ઙ્ગરાજૈશ્ચ ચાતકૈબર્હુપતુ્રકૈઃ ।
૪૪.૬૫/૨ વં વકકાકાેલૈઃ કલિવઙૈ્કઃ કપાેતકૈઃ॥ ૪૪.૬૫॥
૪૪.૬૬/૧ખગનૈાર્નાિવધૈશ્ચા યૈઃ શ્રાતે્રર યૈમર્નાેહરૈઃ ।
૪૪.૬૬/૨પુ પતાગ્રષેુ ક્ષષેુ કૂજદ્ ભશ્ચાવર્િધ ષ્ઠતૈઃ॥ ૪૪.૬૬॥
૪૪.૬૭/૧કેતક વનખ ડશૈ્ચ સદા પુ પધરૈઃ સતૈઃ ।
૪૪.૬૭/૨મ લકાકુ દકુસમુૈયૂર્ થકાતગરૈ તથા॥ ૪૪.૬૭॥
૪૪.૬૮/૧કુટજૈબાર્ણપુ પૈશ્ચ અ તમુક્તૈઃ સકુ જકૈઃ ।
૪૪.૬૮/૨માલતીકરવીરૈશ્ચ તથા કદલકા ચનૈઃ॥ ૪૪.૬૮॥
૪૪.૬૯/૧અ યનૈાર્નાિવધૈઃ પુ પૈઃ સગુ ધૈશ્ચા દશર્નૈઃ ।
૪૪.૬૯/૨વનાેદ્યાનાપેવનજૈનાર્નાવણઃ સગુ ધ ભઃ॥ ૪૪.૬૯॥
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૪૪.૭૦/૧િવદ્યાધરગણાક ણઃ સદ્ધચારણસિેવતૈઃ ।
૪૪.૭૦/૨ગ ધવારગરક્ષાે ભભૂર્તા સરસિકનરૈઃ॥ ૪૪.૭૦॥
૪૪.૭૧/૧મુિનયક્ષગણાક ણનાર્નાસ વિનષેિવતૈઃ ।
૪૪.૭૧/૨ ગૈઃ શાખા ગૈઃ સહૈવર્રાહમિહષાકુલૈઃ॥ ૪૪.૭૧॥
૪૪.૭૨/૧તથા યૈઃ કૃ ણસારાદ્યૈ ર્ગૈઃ સવર્ત્ર શાે ભતૈઃ ।
૪૪.૭૨/૨શાદૂર્લૈદ પ્તમાતઙ્ગૈ તથા યવૈર્નચાિર ભઃ॥ ૪૪.૭૨॥
૪૪.૭૩/૧અેવં નાનાિવધૈ ર્કૈ્ષ દ્યાનનૈર્ દનાપેમૈઃ ।
૪૪.૭૩/૨લતાગુ મિવતાનૈશ્ચ િવિવધૈશ્ચ જલાશયૈઃ॥ ૪૪.૭૩॥
૪૪.૭૪/૧હંસકાર ડવાક ણઃ પ દ્મનીખ ડમ ડતૈઃ ।
૪૪.૭૪/૨કાદ બૈશ્ચ લવૈહસશૈ્ચક્રવાકાપેશાે ભતૈઃ॥ ૪૪.૭૪॥
૪૪.૭૫/૧કમલૈઃ શતપ ત્રૈશ્ચ કહ્લારૈઃ કુમુદાે પલૈઃ ।
૪૪.૭૫/૨ખગજૈર્લચરૈશ્ચા યૈઃ પુ પજૈર્લસમુદ્ભવૈઃ॥ ૪૪.૭૫॥
૪૪.૭૬/૧પવર્તૈદ પ્ત શખરૈશ્ચા ક દરમ ડતૈઃ ।
૪૪.૭૬/૨નાના ક્ષસમાક ણનાર્નાધાતુિવભૂ ષતૈઃ॥ ૪૪.૭૬॥
૪૪.૭૭/૧સવાર્શ્ચયર્મયૈઃ શ ◌ૃઙ્ગૈઃ સવર્ભૂતાલયૈઃ શભુૈઃ ।
૪૪.૭૭/૨સવાષિધસમાયુક્તૈિવપુલૈ શ્ચત્રસાનુ ભઃ॥ ૪૪.૭૭॥
૪૪.૭૮/૧અેવં સવઃ સમુિદતૈઃ શાે ભતં સમુનાેહરૈઃ ।
૪૪.૭૮/૨દદશર્ સ મહીપાલઃ સ્થાનં ત્રૈલાેક્યપૂ જતમ્॥ ૪૪.૭૮॥
૪૪.૭૯/૧દશયાજેનિવ તીણ પ ચયાજેનમાયતમ્ ।
૪૪.૭૯/૨નાનાશ્ચયર્સમાયુક્તં ક્ષતંે્ર પરમદુલર્ભમ્॥ ૪૪.૭૯॥
૪૫.૧/૧મનુય ઊચુઃ । ત મન્ ક્ષતે્રવરે પુ યે વૈ ણવે પુ ષાેત્તમે ।
૪૫.૧/૨િક તત્ર પ્ર તમા પવૂ ન સ્થતા વૈ ણવી પ્રભાે॥ ૪૫.૧॥
૪૫.૨/૧યનેાસાૈ પ ત તત્ર ગ વા સબલવાહનઃ ।
૪૫.૨/૨સ્થાપયામાસ કૃ ણં ચ રામં ભદ્રાં શભુપ્રદામ્॥ ૪૫.૨॥
૪૫.૩/૧સશંયાે નાે મહાન્ અત્ર િવ મયશ્ચ જગ પતે ।
૪૫.૩/૨શ્રાેતુ મચ્છામહે સવ બ્રૂિહ ત કારણં ચ નઃ॥ ૪૫.૩॥
૪૫.૪/૧બ્રહ્માવેાચ । શ ◌ૃ વં પવૂર્સં ત્તાં કથાં પાપપ્રણા શનીમ્ ।
૪૫.૪/૨પ્રવક્ષ્યા મ સમાસને શ્રયા ષ્ટઃ પુરા હિરઃ॥ ૪૫.૪॥
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૪૫.૫/૧સમુેરાેઃ કા ચને શ ◌ૃઙ્ગે સવાર્શ્ચયર્સમ વતે ।
૪૫.૫/૨ સદ્ધિવદ્યાધરૈયર્ક્ષૈઃ િકનરૈ પશાે ભતે॥ ૪૫.૫॥
૪૫.૬/૧દેવદાનવગ ધવનાર્ગૈર સરસાં ગણૈઃ ।
૪૫.૬/૨મુિન ભગુર્હ્યકૈઃ સદ્ધઃૈ સાપૈણઃ સમ દ્ગણૈઃ॥ ૪૫.૬॥
૪૫.૭/૧અ યૈદવાલયૈઃ સા યૈઃ ક યપાદૈ્યઃ પ્રજેશ્વરૈઃ ।
૪૫.૭/૨વાલ ખલ્યાિદ ભશ્ચવૈ શાે ભતે સમુનાેહરે॥ ૪૫.૭॥
૪૫.૮/૧ક ણકારવનૈિદવ્યૈઃ સવર્તુર્કુસમુાે કરૈઃ ।
૪૫.૮/૨ ત પપ્રતીકાશભૈૂર્ ષતે સયૂર્સિંનભૈઃ॥ ૪૫.૮॥
૪૫.૯/૧અ યૈશ્ચ બહુ ભ ર્ક્ષૈઃ શાલતાલાિદ ભવર્નૈઃ ।
૪૫.૯/૨પુનંાગાશાેકસરલ+ ◌ંયગ્રાેધામ્રાતકાજુર્નૈઃ॥ ૪૫.૯॥
૪૫.૧૦/૧પાિર તામ્રખિદર+ ◌ંઈપ બ વકદ બકૈઃ ।
૪૫.૧૦/૨ધવખાિદરપાલાશ+ ।શીષાર્મલક ત દુકૈઃ॥ ૪૫.૧૦॥
૪૫.૧૧/૧નાિરઙ્ગકાેલબકુલ+ ।લાેધ્રદાિડમદા કૈઃ ।
૪૫.૧૧/૨સજશ્ચ કણ તગરૈઃ શ શભજૂર્વિન બકૈઃ॥ ૪૫.૧૧॥
૪૫.૧૨/૧અ યૈશ્ચ કા ચનૈશ્ચવૈ ફલભારૈશ્ચ ના મતૈઃ ।
૪૫.૧૨/૨નાનાકુસમુગ ધાઢ ૈભૂર્ ષતે પુ પપાદપૈઃ॥ ૪૫.૧૨॥
૪૫.૧૩/૧માલતીયૂ થકામ લી+ ।કુ દબાણકુ ટકૈઃ ।
૪૫.૧૩/૨પાટલાગ ત્યકુટજ+ ◌ંઅ દારકુસમુાિદ ભઃ॥ ૪૫.૧૩॥
૪૫.૧૪/૧અ યૈશ્ચ િવિવધૈઃ પુ પૈમર્નસઃ પ્રી તદાયકૈઃ ।
૪૫.૧૪/૨નાનાિવહગસઘંૈશ્ચ કૂજદ્ ભમર્ધુર વરૈઃ॥ ૪૫.૧૪॥
૪૫.૧૫/૧પુંસ્કાેિકલ તૈિદવ્યૈમર્ત્તબિહણનાિદતૈઃ ।
૪૫.૧૫/૨અેવં નાનાિવધૈ ર્ક્ષૈઃ પુ પનૈાર્નાિવધૈ તથા॥ ૪૫.૧૫॥
૪૫.૧૬/૧ખગનૈાર્નાિવધૈશ્ચવૈ શાે ભતે સરુસિેવતે ।
૪૫.૧૬/૨તત્ર સ્થતં જગન્નાથં જગ સ્રષ્ટારમવ્યયમ્॥ ૪૫.૧૬॥
૪૫.૧૭/૧સવર્લાેકિવધાતારં વાસદેુવાખ્યમવ્યયમ્ ।
૪૫.૧૭/૨પ્રણ ય શરસા દેવી લાેકાનાં િહતકા યયા ।
૪૫.૧૭/૩પપ્રચ્છેમં મહાપ્રશં્ન પદ્મ તમનુત્તમમ્॥ ૪૫.૧૭॥
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૪૫.૧૮/૧શ્રી વાચ । બ્રૂિહ વં સવર્લાેકેશ સશંયં મે હૃિદ સ્થતમ્ ।
૪૫.૧૮/૨મત્યર્લાેકે મહાશ્ચય કમર્ભૂમાૈ સદુુલર્ભે॥ ૪૫.૧૮॥
૪૫.૧૯/૧લાેભમાેહગ્રહગ્ર તે કામક્રાેધમહાણર્વે ।
૪૫.૧૯/૨યને મુચ્યેત દેવેશ અ માત્ સસંારસાગરાત્॥ ૪૫.૧૯॥
૪૫.૨૦/૧આચ વ સવર્દેવેશ પ્રણતાં યિદ મ યસે ।
૪૫.૨૦/૨ વદતૃે ના ત લાેકેઽ મન્ વક્તા સશંયિનણર્યે॥ ૪૫.૨૦॥
૪૫.૨૧/૧બ્રહ્માવેાચ । શ્રુ વવૈં વચનં તસ્યા દેવદેવાે જનાદર્નઃ ।
૪૫.૨૧/૨પ્રાવેાચ પરયા પ્રીત્યા પરં સારા તાપેમમ્॥ ૪૫.૨૧॥
૪૫.૨૨/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । સખુાપેાસ્યઃ સસુા યશ્ચઽ ભરામશ્ચ સસુ ફલઃ ।
૪૫.૨૨/૨આ તે તીથર્વરે દેિવ િવખ્યાતઃ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૪૫.૨૨॥
૪૫.૨૩/૧ન તને સદશૃઃ ક શ્ચત્ િત્રષુ લાેકેષુ િવદ્યતે ।
૪૫.૨૩/૨ક તર્નાદ્ યસ્ય દેવે શ મુચ્યતે સવર્પાતકૈઃ॥ ૪૫.૨૩॥
૪૫.૨૪/૧ન િવજ્ઞાતાેઽમરૈઃ સવનર્ દૈત્યૈનર્ ચ દાનવૈઃ ।
૪૫.૨૪/૨મર ચ્યાદ્યૈમુર્િનવરૈગાિપતં મે વરાનને॥ ૪૫.૨૪॥
૪૫.૨૫/૧તત્ તેઽહં સ પ્રવક્ષ્યા મ તીથર્રાજં ચ સા પ્રતમ્ ।
૪૫.૨૫/૨ભાવનેૈકેન સશુ્રાે ણ શ ◌ૃ વ વરવ ણિન॥ ૪૫.૨૫॥
૪૫.૨૬/૧આસીત્ ક પે સમુ પન્ને નષ્ટે સ્થાવરજઙ્ગમે ।
૪૫.૨૬/૨પ્રલીના દેવગ ધવર્+ ।દૈત્યિવદ્યાધરાેરગાઃ॥ ૪૫.૨૬॥
૪૫.૨૭/૧તમાેભૂત મદં સવ ન પ્રાજ્ઞાયત િકચન ।
૪૫.૨૭/૨ત મઞ્ ગ ત ભૂતાત્મા પરમાત્મા જગદુ્ગ ઃ॥ ૪૫.૨૭॥
૪૫.૨૮/૧શ્રીમાં સ્ત્રમૂ તકૃદ્ દેવાે જગ કતાર્ મહેશ્વરઃ ।
૪૫.૨૮/૨વાસદેુવે ત િવખ્યાતાે યાેગાત્મા હિરર શ્વરઃ॥ ૪૫.૨૮॥
૪૫.૨૯/૧સાેઽ જદ્ યાેગિનદ્રા તે ના ય ભાે હમ યગમ્ ।
૪૫.૨૯/૨પદ્મકેશરસકંાશં બ્રહ્માણં ભૂતમવ્યયમ્॥ ૪૫.૨૯॥
૪૫.૩૦/૧તાદગૃ્ભૂત તતાે બ્રહ્મા સવર્લાેકમહેશ્વરઃ ।
૪૫.૩૦/૨પ ચભૂતસમાયુક્તં જતે ચ શનૈઃ શનૈઃ॥ ૪૫.૩૦॥
૪૫.૩૧/૧માત્રાયાનેીિન ભૂતાિન સ્થૂલસૂ મા ણ યાિન ચ ।
૪૫.૩૧/૨ચતુિવધાિન સવાર્ ણ સ્થાવરા ણ ચરા ણ ચ॥ ૪૫.૩૧॥
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૪૫.૩૨/૧તતઃ પ્ર પ તબ્રર્હ્મા ચકે્ર સવ ચરાચરમ્ ।
૪૫.૩૨/૨સં ચ ત્ય મનસાત્માનં સસજર્ િવિવધાઃ પ્ર ઃ॥ ૪૫.૩૨॥
૪૫.૩૩/૧મર ચ્યાદ ન્ મનુીન્ સવાર્ન્ દેવાસરુિપ ન્ અિપ ।
૪૫.૩૩/૨યક્ષિવદ્યાધરાંશ્ચા યાન્ ગઙ્ગાદ્યાઃ સિરત તથા॥ ૪૫.૩૩॥
૪૫.૩૪/૧નરવાનર સહાંશ્ચ િવિવધાંશ્ચ િવહંગમાન્ ।
૪૫.૩૪/૨જરાયનૂ્ અ ડ ન્ દેિવ વેદ ેદ્ભેદ ં તથા॥ ૪૫.૩૪॥
૪૫.૩૫/૧બ્રહ્મ ક્ષતં્ર તથા વૈ યં શદંૂ્ર ચવૈ ચતુષ્ટયમ્ ।
૪૫.૩૫/૨અ ત્ય તાંશ્ચ લેચ્છાંશ્ચ સસજર્ િવિવધાન્ થક્॥ ૪૫.૩૫॥
૪૫.૩૬/૧યત્ િક ચ વસજં્ઞં તુ ણગુ મિપપી લકમ્ ।
૪૫.૩૬/૨બ્રહ્મા ભૂ વા જગત્ સવ િનમર્મે સ ચરાચરમ્॥ ૪૫.૩૬॥
૪૫.૩૭/૧દ ક્ષણાઙ્ગે તથાત્માનં સં ચ ત્ય પુ ષં વયમ્ ।
૪૫.૩૭/૨વામે ચવૈ તુ નાર ં સ દ્વધા ભૂતમક પયત્॥ ૪૫.૩૭॥
૪૫.૩૮/૧તતઃ પ્ર ત લાેકેઽ મન્ પ્ર મૈથનુસ ભવાઃ ।
૪૫.૩૮/૨અધમાેત્તમમ યાશ્ચ મમ ક્ષતે્રા ણ યાિન ચ॥ ૪૫.૩૮॥
૪૫.૩૯/૧અેવં સં ચ ત્ય દેવાેઽસાૈ પુરા સ લલયાેિનજઃ ।
૪૫.૩૯/૨જગામ યાનમાસ્થાય વાસદેુવા ત્મકાં તનુમ્॥ ૪૫.૩૯॥
૪૫.૪૦/૧ યાનમાત્રેણ દેવને વયમવે જનાદર્નઃ ।
૪૫.૪૦/૨ત મન્ ક્ષણે સમુ પન્નઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્॥ ૪૫.૪૦॥
૪૫.૪૧/૧સહસ્રશીષાર્ પુ ષઃ પુ ડર કિનભેક્ષણઃ ।
૪૫.૪૧/૨સ લલ વા તમેઘાભઃ શ્રીમાઞ્ શ્રીવ સલક્ષણઃ॥ ૪૫.૪૧॥
૪૫.૪૨/૧અપ યત્ સહસા તં તુ બ્રહ્મા લાેકિપતામહઃ ।
૪૫.૪૨/૨આસનૈરઘ્યર્પાદૈ્યશ્ચ અક્ષતૈર ભન દ્ય ચ॥ ૪૫.૪૨॥
૪૫.૪૩/૧તુષ્ટાવ પરમૈઃ તાતે્રૈિવિર ચઃ સસુમાિહતઃ ।
૪૫.૪૩/૨તતાેઽહમુક્તવાન્ દેવં બ્રહ્માણં કમલાેદ્ભવમ્ ।
૪૫.૪૩/૩કારણં વદ માં તાત મમ યાનસ્ય સા પ્રતમ્॥ ૪૫.૪૩॥
૪૫.૪૪/૧બ્રહ્માવેાચ । જગ દ્ધતાય દેવેશ મત્યર્લાેકૈશ્ચ દુલર્ભમ્ ।
૪૫.૪૪/૨ વગર્દ્વારસ્ય માગાર્ ણ યજ્ઞદાનવ્રતાિન ચ॥ ૪૫.૪૪॥
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૪૫.૪૫/૧યાેગઃ સતં્ય તપઃ શ્રદ્ધા તીથાર્િન િવિવધાિન ચ ।
૪૫.૪૫/૨િવહાય સવર્મેતષેાં સખંુ ત સાધનં વદ॥ ૪૫.૪૫॥
૪૫.૪૬/૧સ્થાનં જગ પતે મહ્યામુ કૃષં્ટ ચ યદ્ ઉચ્યતે ।
૪૫.૪૬/૨સવષામુત્તમં સ્થાનં બ્રૂિહ મે પુ ષાેત્તમ॥ ૪૫.૪૬॥
૪૫.૪૭/૧િવધાતવુર્ચનં શ્રુ વા તતાેઽહં પ્રાેક્તવાન્ પ્રયે ।
૪૫.૪૭/૨શ ◌ૃ બ્રહ્મન્ પ્રવક્ષ્યા મ િનમર્લં ભુિવ દુલર્ભમ્॥ ૪૫.૪૭॥
૪૫.૪૮/૧ઉત્તમં સવર્ક્ષતે્રાણાં ધ યં સસંારતારણમ્ ।
૪૫.૪૮/૨ગાેબ્રાહ્મણિહતં પુ યં ચાતવુર્ યર્સખુાેદયમ્॥ ૪૫.૪૮॥
૪૫.૪૯/૧ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ણાં ક્ષતંે્ર પરમદુલર્ભમ્ ।
૪૫.૪૯/૨મહાપુ યં તુ સવષાં સ દ્ધદં વૈ િપતામહે॥ ૪૫.૪૯॥
૪૫.૫૦/૧ત માદ્ આસીત્ સમુ પનં્ન તીથર્રાજં સનાતનમ્ ।
૪૫.૫૦/૨િવખ્યાતં પરમં ક્ષતંે્ર ચતુયુર્ગિનષેિવતમ્॥ ૪૫.૫૦॥
૪૫.૫૧/૧સવષામવે દેવાનામ્ ઋષીણાં બ્રહ્મચાિરણામ્ ।
૪૫.૫૧/૨દૈત્યદાનવ સદ્ધાનાં ગ ધવારગરક્ષસામ્॥ ૪૫.૫૧॥
૪૫.૫૨/૧નાગિવદ્યાધરાણાં ચ સ્થાવરસ્ય ચરસ્ય ચ ।
૪૫.૫૨/૨ઉત્તમઃ પુ ષાે ય માત્ ત માત્ સ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૪૫.૫૨॥
૪૫.૫૩/૧દ ક્ષણસ્યાેદધે તીરે યગ્રાેધાે યત્ર તષ્ઠ ત ।
૪૫.૫૩/૨દશયાજેનિવ તીણ ક્ષતંે્ર પરમદુલર્ભમ્॥ ૪૫.૫૩॥
૪૫.૫૪/૧ય તુ ક પે સમુ પન્ને મહદુલ્કાિનબહર્ણે ।
૪૫.૫૪/૨િવનાશં નવૈમ યે ત વયં તત્રવૈમા સ્થતઃ॥ ૪૫.૫૪॥
૪૫.૫૫/૧દષૃ્ટમાત્રે વટે ત મ છાયામાક્ર ય ચાસકૃત્ ।
૪૫.૫૫/૨બ્રહ્મહત્યાત્ પ્રમુચ્યેત પાપે વ યષેુ કા કથા॥ ૪૫.૫૫॥
૪૫.૫૬/૧પ્રદ ક્ષણા કૃતા યૈ તુ નમસ્કારશ્ચ જ તુ ભઃ ।
૪૫.૫૬/૨સવ િવધૂતપા માન તે ગતાઃ કેશવાલયમ્॥ ૪૫.૫૬॥
૪૫.૫૭/૧ યગ્રાેધસ્યાેત્તરે િક ચદ્ દ ક્ષણે કેશવસ્ય તુ ।
૪૫.૫૭/૨પ્રાસાદ તત્ર તષે્ઠત્ તુ પદં ધમર્મયં િહ તત્॥ ૪૫.૫૭॥
૪૫.૫૮/૧પ્ર તમાં તત્ર વૈ દૃ ટ્વા વયં દેવને િન મતામ્ ।
૪૫.૫૮/૨અનાયાસને વૈ યા ત ભવુનં મે તતાે નરાઃ॥ ૪૫.૫૮॥
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૪૫.૫૯/૧ગચ્છમાનાં તુ તાન્ પ્રેક્ષ્ય અેકદા ધમર્રાટ્ પ્રયે ।
૪૫.૫૯/૨મદ તકમનપુ્રા ય પ્રણ ય શરસાબ્રવીત્॥ ૪૫.૫૯॥
૪૫.૬૦/૧યમ ઉવાચ । નમ તે ભગવન્ દેવ લાેકનાથ જગ પતે ।
૪૫.૬૦/૨ક્ષીરાેદવા સનં દેવં શષેભાેગાનુશાિયનમ્॥ ૪૫.૬૦॥
૪૫.૬૧/૧વરં વરે યં વરદં કતાર્રમકૃતં પ્રભુમ્ ।
૪૫.૬૧/૨િવશ્વેશ્વરમજં િવ ં સવર્જ્ઞમપરા જતમ્॥ ૪૫.૬૧॥
૪૫.૬૨/૧નીલાે પલદલ યામં પુ ડર કિનભેક્ષણમ્ ।
૪૫.૬૨/૨સવર્જ્ઞં િનગુર્ણં શા તં જગદ્ધાતારમવ્યયમ્॥ ૪૫.૬૨॥
૪૫.૬૩/૧સવર્લાેકિવધાતારં સવર્લાેકસખુાવહમ્ ।
૪૫.૬૩/૨પુરાણં પુ ષં વેદ્યં વ્યક્તાવ્યક્તં સનાતનમ્॥ ૪૫.૬૩॥
૪૫.૬૪/૧પરાવરાણાં સ્રષ્ટારં લાેકનાથં જગદુ્ગ મ્ ।
૪૫.૬૪/૨શ્રીવ સાેરસ્કસયંુક્તં વનમાલાિવભૂ ષતમ્॥ ૪૫.૬૪॥
૪૫.૬૫/૧પીતવસં્ત્ર ચતુબાર્હંુ શઙ્ખચક્રગદાધરમ્ ।
૪૫.૬૫/૨હારકેયૂરસયંુક્તં મુકુટાઙ્ગદધાિરણમ્॥ ૪૫.૬૫॥
૪૫.૬૬/૧સવર્લક્ષણસ પૂણ સવ દ્રયિવવ જતમ્ ।
૪૫.૬૬/૨કૂટસ્થમચલં સૂ મં જ્યાેતી પં સનાતનમ્॥ ૪૫.૬૬॥
૪૫.૬૭/૧ભાવાભાવિવિનમુર્ક્તં વ્યાિપનં પ્રકૃતેઃ પરમ્ ।
૪૫.૬૭/૨નમસ્યા મ જગન્નાથમીશ્વરં સખુદં પ્રભુમ્॥ ૪૫.૬૭॥
૪૫.૬૮/૧ઇત્યેવં ધમર્રાજ તુ પુરા યગ્રાેધસિંનધાૈ ।
૪૫.૬૮/૨ તુ વા નાનાિવધૈઃ તાતે્રૈઃ પ્રણામમકરાેત્ તદા॥ ૪૫.૬૮॥
૪૫.૬૯/૧તં દૃ ટ્વા તુ મહાભાગે પ્રણતં પ્રા જ લ સ્થતમ્ ।
૪૫.૬૯/૨ તાતે્રસ્ય કારણં દેિવ ષ્ટવાન્ અહમ તકમ્॥ ૪૫.૬૯॥
૪૫.૭૦/૧વવૈ વત મહાબાહાે સવર્દેવાેત્તમાે હ્ય સ ।
૪૫.૭૦/૨િકમથ તુતવાન્ માં વં સકં્ષપેાત્ તદ્ બ્રવીિહ મે॥ ૪૫.૭૦॥
૪૫.૭૧/૧ધમર્રાજ ઉવાચ । અ મન્ન્ આયતને પુ યે િવખ્યાતે પુ ષાેત્તમે ।
૪૫.૭૧/૨ઇ દ્રનીલમયી શ્રેષ્ઠા પ્ર તમા સાવર્કા મક ॥ ૪૫.૭૧॥
૪૫.૭૨/૧તાં દૃ ટ્વા પુ ડર કાક્ષ ભાવનેૈકેન શ્રદ્ધયા ।

brahmapur.pdf 245



બ્રહ્મપુરાણ

૪૫.૭૨/૨શ્વેતાખ્યં ભવનં યા ત િન કામાશ્ચવૈ માનવાઃ॥ ૪૫.૭૨॥
૪૫.૭૩/૧અતઃ કતુ ન શક્નાે મ વ્યાપારમિરસદૂન ।
૪૫.૭૩/૨પ્રસીદ સમુહાદેવ સહંર પ્ર તમાં િવભાે॥ ૪૫.૭૩॥
૪૫.૭૪/૧શ્રુ વા વવૈ વતસ્યૈતદ્ વાક્યમેતદ્ ઉવાચ હ ।
૪૫.૭૪/૨યમ તાં ગાપેિય યા મ સકતા ભઃ સમ તતઃ॥ ૪૫.૭૪॥
૪૫.૭૫/૧તતઃ સા પ્ર તમા દેિવ વ લ ભગાિપતા મયા ।
૪૫.૭૫/૨યથા તત્ર ન પ ય ત મનુ ઃ વગર્કાિઙ્ક્ષણઃ॥ ૪૫.૭૫॥
૪૫.૭૬/૧પ્રચ્છાદ્ય વ લકૈદિવ ત પપિરચ્છદૈઃ ।
૪૫.૭૬/૨યમં પ્રસ્થાપયામાસ વાં પુર ં દ ક્ષણાં િદશમ્॥ ૪૫.૭૬॥
૪૫.૭૭/૧બ્રહ્માવેાચ । લુપ્તાયાં પ્ર તમાયાં તુ ઇ દ્રનીલસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૪૫.૭૭/૨ત મન્ ક્ષતે્રવરે પુ યે િવખ્યાતે પુ ષાેત્તમે॥ ૪૫.૭૭॥
૪૫.૭૮/૧યાે ભૂત તત્ર ત્તા તાે દેવદેવાે જનાદર્નઃ ।
૪૫.૭૮/૨તં સવ કથયામાસ સ તસ્યૈ ભગવાન્ પુરા॥ ૪૫.૭૮॥
૪૫.૭૯/૧ઇ દ્રદ્યુ સ્ય ગમનં ક્ષતે્રસદંશર્નં તથા ।
૪૫.૭૯/૨ક્ષતે્રસ્ય વણર્નં ચવૈ પ્રાસાદકરણં તથા॥ ૪૫.૭૯॥
૪૫.૮૦/૧હયમેધસ્ય યજનં વ દશર્નમવે ચ ।
૪૫.૮૦/૨લવણસ્યાેદધે તીરે કાષ્ઠસ્ય દશર્નં તથા॥ ૪૫.૮૦॥
૪૫.૮૧/૧દશર્નં વાસદેુવસ્ય શ પરાજસ્ય ચ દ્વ ઃ ।
૪૫.૮૧/૨િનમાર્ણં પ્ર તમાયા તુ યથાવણ િવશષેતઃ॥ ૪૫.૮૧॥
૪૫.૮૨/૧સ્થાપનં ચવૈ સવષાં પ્રાસાદે ભવુનાેત્તમે ।
૪૫.૮૨/૨યાત્રાકાલે ચ િવપ્રે દ્રાઃ ક પસકં તર્નં તથા॥ ૪૫.૮૨॥
૪૫.૮૩/૧માકર્ ડયેસ્ય ચિરતં સ્થાપનં શકંરસ્ય ચ ।
૪૫.૮૩/૨પ ચતીથર્સ્ય માહા યં દશર્નં શલૂપા ણનઃ॥ ૪૫.૮૩॥
૪૫.૮૪/૧વટસ્ય દશર્નં ચવૈ વ્યુ ષ્ટ તસ્ય ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૪૫.૮૪/૨દશર્નં બલદેવસ્ય કૃ ણસ્ય ચ િવશષેતઃ॥ ૪૫.૮૪॥
૪૫.૮૫/૧સભુદ્રાયાશ્ચ તત્રવૈ માહા યં ચવૈ સવર્શઃ ।
૪૫.૮૫/૨દશર્નં નર સહસ્યવ્યુ ષ્ટસકં તર્નં તથા॥ ૪૫.૮૫॥
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૪૫.૮૬/૧અન તવાસદેુવસ્ય દશર્નં ગુણક તર્નમ્ ।
૪૫.૮૬/૨શ્વેતમાધવમાહા યં વગર્દ્વારસ્ય દશર્નમ્॥ ૪૫.૮૬॥
૪૫.૮૭/૧ઉદધેદર્શર્નં ચવૈ નાનં તપર્ણમવે ચ ।
૪૫.૮૭/૨સમુદ્ર નાનમાહા ય મ દ્રદ્યુ સ્ય ચ દ્વ ઃ॥ ૪૫.૮૭॥
૪૫.૮૮/૧પ ચતીથર્ફલં ચવૈ મહાજે્યષં્ઠ તથવૈ ચ ।
૪૫.૮૮/૨સ્થાનં કૃ ણસ્ય હ લનઃ પવર્યાત્રાફલં તથા॥ ૪૫.૮૮॥
૪૫.૮૯/૧વણર્નં િવ લાેકસ્ય ક્ષતે્રસ્ય ચ પનુઃ પનુઃ ।
૪૫.૮૯/૨પવૂ ક થતવાન્ સવ તસ્યૈ સ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૪૫.૮૯॥
૪૬.૧/૧મનુય ઊચુઃ । શ્રાેતુ મચ્છામહે દેવ કથાશષેં મહીપતેઃ ।
૪૬.૧/૨ત મન્ ક્ષતે્રવરે ગ વા િક ચકાર નરાિધપઃ॥ ૪૬.૧॥
૪૬.૨/૧બ્રહ્માવેાચ । શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પ્રવક્ષ્યા મ સમાસતઃ ।
૪૬.૨/૨ક્ષતે્રસદંશર્નં ચવૈ કૃત્યં તસ્ય ચ ભપૂતેઃ॥ ૪૬.૨॥
૪૬.૩/૧ગ વા તત્ર મહીપાલઃ ક્ષતે્રે ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતે ।
૪૬.૩/૨દદશર્ રમણીયાિન સ્થાનાિન સિરત તથા॥ ૪૬.૩॥
૪૬.૪/૧નદ તત્ર મહાપુ યા િવ યપાદિવિનગર્તા ।
૪૬.૪/૨ વ ત્રાપેલે ત િવખ્યાતા સવર્પાપહરા શવા॥ ૪૬.૪॥
૪૬.૫/૧ગઙ્ગાતુલ્યા મહાસ્રાેતા દ ક્ષણાણર્વગા મની ।
૪૬.૫/૨મહાનદ ત ના ા સા પુ યતાેયા સિરદ્વરા॥ ૪૬.૫॥
૪૬.૬/૧દ ક્ષણસ્યાેદધેગર્ભ શાે ભતા ।
૪૬.૬/૨ઉભયાે તટયાેયર્સ્યા ગ્રામાશ્ચ નગરા ણ ચ॥ ૪૬.૬॥
૪૬.૭/૧દૃ ય તે મુિનશાદૂર્લાઃ સસુસ્યાઃ સમુનાેહરાઃ ।
૪૬.૭/૨હૃષ્ટપુષ્ટજનાક ણાર્ વસ્ત્રાલંકારભૂ ષતાઃ॥ ૪૬.૭॥
૪૬.૮/૧બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રા તત્ર થક્ થક્ ।
૪૬.૮/૨ વધમર્િનરતાઃ શા તા દૃ ય તે શભુલક્ષણાઃ॥ ૪૬.૮॥
૪૬.૯/૧તા બૂલપૂણર્વદના માલાદામિવભૂ ષતાઃ ।
૪૬.૯/૨વેદપૂણર્મખુા િવપ્રાઃ સષડઙ્ગપદક્રમાઃ॥ ૪૬.૯॥
૪૬.૧૦/૧અ ગ્ હાતે્રરતાઃ કે ચત્ કે ચદ્ આૈપાસનિક્રયાઃ ।
૪૬.૧૦/૨સવર્શાસ્ત્રાથર્કુશલા ય વાનાે ભૂિરદ ક્ષણાઃ॥ ૪૬.૧૦॥
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૪૬.૧૧/૧ચ વારે રાજમાગષુ વનષેપૂવનષેુ ચ ।
૪૬.૧૧/૨સભામ ડલહ યષુ દેવતાયતનષેુ ચ॥ ૪૬.૧૧॥
૪૬.૧૨/૧ઇ તહાસપુરાણાિન વેદાઃ સાઙ્ગાઃ સલુક્ષણાઃ ।
૪૬.૧૨/૨કાવ્યશાસ્ત્રકથા તત્ર શ્રૂય તે ચ મહાજનૈઃ॥ ૪૬.૧૨॥
૪૬.૧૩/૧ સ્ત્રય તદે્દશવા સ યાે પયાવૈનગિવતાઃ ।
૪૬.૧૩/૨સ પૂણર્લક્ષણાપેેતા િવ તીણર્શ્રાે ણમ ડલાઃ॥ ૪૬.૧૩॥
૪૬.૧૪/૧સરાે હમખુાઃ યામાઃ શરચ્ચ દ્રિનભાનનાઃ ।
૪૬.૧૪/૨પીનાેન્નત તનાઃ સવાર્ઃ સ દ્ યા ચા દશર્નાઃ॥ ૪૬.૧૪॥
૪૬.૧૫/૧સાવૈણર્વલયાક્રા તા િદવ્યવૈર્સૈ્ત્રરલંકૃતાઃ ।
૪૬.૧૫/૨કદલીગભર્સકંાશાઃ પદ્મિક જલ્કસપ્રભાઃ॥ ૪૬.૧૫॥
૪૬.૧૬/૧ બ બાધરપુટાઃ કા તાઃ કણાર્ તાયતલાેચનાઃ ।
૪૬.૧૬/૨સમુખુાશ્ચા કેશાશ્ચ હાવભાવાવના મતાઃ॥ ૪૬.૧૬॥
૪૬.૧૭/૧કા શ્ચત્ પદ્મપલાશાક્ષ્યઃ કા શ્ચદ્ ઇ દ વરેક્ષણાઃ ।
૪૬.૧૭/૨િવદ્યુ દ્વ પષ્ટદશના ત વઙ્ગ્યશ્ચ તથાપરાઃ॥ ૪૬.૧૭॥
૪૬.૧૮/૧કુિટલાલકસયંુક્તાઃ સીમ તને િવરા જતાઃ ।
૪૬.૧૮/૨ગ્રીવાભરણસયંુક્તા માલ્યદામિવભૂ ષતાઃ॥ ૪૬.૧૮॥
૪૬.૧૯/૧કુ ડલૈ રત્નસયંુક્તૈઃ કણર્પૂરૈમર્નાેહરૈઃ ।
૪૬.૧૯/૨દેવયાે ષ પ્રતીકાશા દૃ ય તે શભુલક્ષણાઃ॥ ૪૬.૧૯॥
૪૬.૨૦/૧િદવ્યગીતવરૈધર્ યૈઃ ક્ર ડમાના વરાઙ્ગનાઃ ।
૪૬.૨૦/૨વીણાવે દઙ્ગૈશ્ચ પણવૈશ્ચવૈ ગાેમખુૈઃ॥ ૪૬.૨૦॥
૪૬.૨૧/૧શઙ્ખદુ દુ ભિનઘાષનૈાર્નાવાદ્યૈમર્નાેહરૈઃ ।
૪૬.૨૧/૨ક્ર ડ ત્ય તાઃ સદા હૃષ્ટા િવલા સ યઃ પર પરમ્॥ ૪૬.૨૧॥
૪૬.૨૨/૧અેવમાિદ તથાનેક+ ।ગીતવાદ્યિવશારદાઃ ।
૪૬.૨૨/૨િદવા રાત્રાૈ સમાયુક્તાઃ કામાને્મત્તા વરાઙ્ગનાઃ॥ ૪૬.૨૨॥
૪૬.૨૩/૧ ભ વખૈાનસઃૈ સદ્ધઃૈ નાતકૈબ્રર્હ્મચાિર ભઃ ।
૪૬.૨૩/૨મ ત્ર સદ્ધૈ તપઃ સદ્ધયૈર્જ્ઞ સદ્ધિૈનષેિવતમ્॥ ૪૬.૨૩॥
૪૬.૨૪/૧ઇત્યેવં દદશૃે રા ક્ષતંે્ર પરમશાેભનમ્ ।
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૪૬.૨૪/૨અત્રવૈારાધિય યા મ ભગવ તં સનાતનમ્॥ ૪૬.૨૪॥
૪૬.૨૫/૧જગદુ્ગ ં પરં દેવં પરં પારં પરં પદમ્ ।
૪૬.૨૫/૨સવશ્વરેશ્વરં િવ મન તમપરા જતમ્॥ ૪૬.૨૫॥
૪૬.૨૬/૧ઇદં તન્માનસં તીથ જ્ઞાતં મે પુ ષાેત્તમમ્ ।
૪૬.૨૬/૨ક પ ક્ષાે મહાકાયાે યગ્રાેધાે યત્ર તષ્ઠ ત॥ ૪૬.૨૬॥
૪૬.૨૭/૧પ્ર તમા ચે દ્રનીલાખ્યા વયં દેવને ગાેિપતા ।
૪૬.૨૭/૨ન ચાત્ર દૃ યતે ચા યા પ્ર તમા વૈ ણવી શભુા॥ ૪૬.૨૭॥
૪૬.૨૮/૧તથા યત્નં કિર યા મ યથા દેવાે જગ પ તઃ ।
૪૬.૨૮/૨પ્રત્યકં્ષ મમ ચા યે ત િવ ઃ સત્યપરાક્રમઃ॥ ૪૬.૨૮॥
૪૬.૨૯/૧યજ્ઞૈદાર્નૈ તપાે ભશ્ચ હાેમૈ યાર્નૈ તથાચર્નૈઃ ।
૪૬.૨૯/૨ઉપવાસશૈ્ચ િવિધવચ્ચરેયં વ્રતમુત્તમમ્॥ ૪૬.૨૯॥
૪૬.૩૦/૧અન યમનસા ચવૈ તન્મના ના યમાનસઃ ।
૪૬.૩૦/૨િવ વાયતનિવ યાસે પ્રાર ભં ચ કરાે યહમ્॥ ૪૬.૩૦॥
૪૭.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં સ થવીપાલ શ્ચ તિય વા દ્વ ેત્તમાઃ ।
૪૭.૧/૨પ્રાસાદાથ હરે તત્ર પ્રાર ભમકરાેત્ તદા॥ ૪૭.૧॥
૪૭.૨/૧આના ય ગણકાન્ સવાર્ન્ આચાયાર્ઞ્ શાસ્ત્રપારગાન્ ।
૪૭.૨/૨ભૂ મ સશંાે ય યત્નને રા તુ પરયા મુદા॥ ૪૭.૨॥
૪૭.૩/૧બ્રાહ્મણૈજ્ઞાર્નસ પન્નવૈદશાસ્ત્રાથર્પારગૈઃ ।
૪૭.૩/૨અમાત્યૈમર્િ ત્ર ભશ્ચવૈ વા તુિવદ્યાિવશારદૈઃ॥ ૪૭.૩॥
૪૭.૪/૧તૈઃ સાધ સ સમાલાેચ્ય સમુુહૂત શભુે િદને ।
૪૭.૪/૨સચુ દ્રતારાસયંાેગે ગ્રહાનુકૂલ્યસયંુતે॥ ૪૭.૪॥
૪૭.૫/૧જયમઙ્ગલશ દૈશ્ચ નાનાવાદ્યૈમર્નાેહરૈઃ ।
૪૭.૫/૨વેદા યયનિનઘાષૈગ તૈઃ સમુધુર વરૈઃ॥ ૪૭.૫॥
૪૭.૬/૧પુ પલા ક્ષતૈગર્ ધૈઃ પૂણર્કુ ભૈઃ સદ પકૈઃ ।
૪૭.૬/૨દદાવઘ્ય તતાે રા શ્રદ્ધયા સસુમાિહતઃ॥ ૪૭.૬॥
૪૭.૭/૧દ વવૈમઘ્ય િવિધવદ્ આના ય સ મહીપ તઃ ।
૪૭.૭/૨ક લઙ્ગાિધપ ત શરૂમુ કલાિધપ ત તથા ।
૪૭.૭/૩કાેશલાિધપ ત ચવૈ તાન્ ઉવાચ તદા પઃ॥ ૪૭.૭॥
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૪૭.૮/૧રા વેાચ । ગચ્છ વં સિહતાઃ સવ શલાથ સસુમાિહતાઃ ।
૪૭.૮/૨ગ્ હી વા શ પમખુ્યાંશ્ચ શલાકમર્િવશારદાન્॥ ૪૭.૮॥
૪૭.૯/૧િવ યાચલં સિુવ તીણ બહુક દરશાે ભતમ્ ।
૪૭.૯/૨િન ય સવર્સાનૂિન *ચ્છેદિય વા શલાઃ શભુાઃ ।
૪૭.૯/૩સવંાહ્ય તાં ચ શકટૈનાકા ભમાર્ િવલ બથ॥ ૪૭.૯॥
૪૭.૧૦/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં ગ તું સમાિદ ય તાન્ પાન્ સ મહીપ તઃ ।
૪૭.૧૦/૨પનુરેવાબ્રવીદ્ વાક્યં સામાત્યાન્ સપુરાેિહતાન્॥ ૪૭.૧૦॥
૪૭.૧૧/૧રા વેાચ । ગચ્છ તુ દૂતાઃ સવર્ત્ર મમાજ્ઞાં પ્રવદ તુ વૈ ।
૪૭.૧૧/૨યત્ર તષ્ઠ ત રા નઃ થવ્યાં તાન્ સશુીઘ્રગાઃ॥ ૪૭.૧૧॥
૪૭.૧૨/૧હ ત્યશ્વરથપાદાતૈઃ સામાત્યૈઃ સપુરાેિહતૈઃ ।
૪૭.૧૨/૨ગચ્છત સિહતાઃ સવર્ ઇ દ્રદ્યુ સ્ય શાસનાત્॥ ૪૭.૧૨॥
૪૭.૧૩/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં દૂતાઃ સમાજ્ઞાતા રાજ્ઞા તને મહાત્મના ।
૪૭.૧૩/૨ગ વા તદા પાન્ ઊચવુર્ચનં તસ્ય ભપૂતેઃ॥ ૪૭.૧૩॥
૪૭.૧૪/૧શ્રુ વા તુ તે તથા સવ દૂતાનાં વચનં પાઃ ।
૪૭.૧૪/૨આજગ્મુ વિરતાઃ સવ વસૈ યૈઃ પિરવાિરતાઃ॥ ૪૭.૧૪॥
૪૭.૧૫/૧યે પાઃ સવર્િદગ્ભાગે યે ચ દ ક્ષણતઃ સ્થતાઃ ।
૪૭.૧૫/૨પ શ્ચમાયાં સ્થતા યે ચ ઉત્તરાપથસં સ્થતાઃ॥ ૪૭.૧૫॥
૪૭.૧૬/૧પ્રત્ય તવા સનાે યેઽિપ યે ચ સિંનિધવા સનઃ ।
૪૭.૧૬/૨પાવર્તીયાશ્ચ યે કે ચત્ તથા દ્વ પિનવા સનઃ॥ ૪૭.૧૬॥
૪૭.૧૭/૧રથનૈાર્ગૈઃ પદાતૈશ્ચ વા જ ભધર્નિવ તરૈઃ ।
૪૭.૧૭/૨સ પ્રાપ્તા બહુશાે િવપ્રાઃ શ્રુ વે દ્રદ્યુ શાસનમ્॥ ૪૭.૧૭॥
૪૭.૧૮/૧તાન્ આગતાન્ પાન્ દૃ ટ્વા સામાત્યાન્ સપુરાેિહતાન્ ।
૪૭.૧૮/૨પ્રાવેાચ રા હૃષ્ટાત્મા કાયર્મુિદ્દ ય સાદરમ્॥ ૪૭.૧૮॥
૪૭.૧૯/૧રા વેાચ । શ ◌ૃ વં પશાદૂર્લા યથા િક ચદ્ બ્રવી યહમ્ ।
૪૭.૧૯/૨અ મન્ ક્ષતે્રવરે પુ યે ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદે શવે॥ ૪૭.૧૯॥
૪૭.૨૦/૧હયમેધં મહાયજ્ઞં પ્રાસાદં ચવૈ વૈ ણવમ્ ।
૪૭.૨૦/૨કથં શક્નાે યહં કતુર્ મ ત ચ તાકુલં મનઃ॥ ૪૭.૨૦॥
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૪૭.૨૧/૧ભવદ્ ભઃ સસુહાયૈ તુ સવર્મેતત્ કરાે યહમ્ ।
૪૭.૨૧/૨યિદ યૂયં સહાયા મે ભવ વં પસત્તમાઃ॥ ૪૭.૨૧॥
૪૭.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યેવં વદમાનસ્ય રાજરાજસ્ય ધીમતઃ ।
૪૭.૨૨/૨સવ પ્રમુિદતા હૃષ્ટા ભપૂા તે તસ્ય શાસનાત્॥ ૪૭.૨૨॥
૪૭.૨૩/૧વ ષુધર્નરત્નૈશ્ચ સવુણર્મ ણમાૈ ક્તકૈઃ ।
૪૭.૨૩/૨ક બલા જનરત્નૈશ્ચ રાઙ્કવા તરણૈઃ શભુૈઃ॥ ૪૭.૨૩॥
૪૭.૨૪/૧વજ્રવૈદૂયર્મા ણક્યૈઃ પદ્મરાગે દ્રનીલકૈઃ ।
૪૭.૨૪/૨ગજૈરશ્વૈધર્નૈશ્ચા યૈ રથૈશ્ચવૈ કરે ભઃ॥ ૪૭.૨૪॥
૪૭.૨૫/૧અસખં્યયેૈબર્હુિવધૈદ્રર્વ્યૈ ચ્ચાવચૈ તથા ।
૪૭.૨૫/૨શા લવ્રીિહયવૈશ્ચવૈ માષમુદ્ગ તલૈ તથા॥ ૪૭.૨૫॥
૪૭.૨૬/૧ સદ્ધાથર્ચણકૈશ્ચવૈ ગાેધૂમૈમર્સરુાિદ ભઃ ।
૪૭.૨૬/૨ યામાકૈમર્ધુકૈશ્ચવૈ નીવારૈઃ સકુલ થકૈઃ॥ ૪૭.૨૬॥
૪૭.૨૭/૧અ યૈશ્ચ િવિવધૈધાર્ યૈગ્રાર્ યાર યૈઃ સહસ્રશઃ ।
૪૭.૨૭/૨બહુધા યસહસ્રાણાં ત ડુલાનાં ચ રા શ ભઃ॥ ૪૭.૨૭॥
૪૭.૨૮/૧ગવ્યસ્ય હિવષઃ કુ ભૈઃ શતશાેઽથ સહસ્રશઃ ।
૪૭.૨૮/૨તથા યૈિવિવધૈદ્રર્વ્યૈભર્ક્ષ્યભાજે્યાનુલપેનૈઃ॥ ૪૭.૨૮॥
૪૭.૨૯/૧રા નઃ પૂરયામાસયુર્ત્ િક ચદ્ દ્રવ્યસ ભવૈઃ ।
૪૭.૨૯/૨તાન્ દૃ ટ્વા યજ્ઞસ ભારાન્ સવર્સ પ સમ વતાન્॥ ૪૭.૨૯॥
૪૭.૩૦/૧યજ્ઞકમર્િવદાે િવપ્રાન્ વેદવેદાઙ્ગપારગાન્ ।
૪૭.૩૦/૨શાસે્ત્રષુ િનપુણાન્ દક્ષાન્ કુશલાન્ સવર્કમર્સુ॥ ૪૭.૩૦॥
૪૭.૩૧/૧ઋષીશં્ચવૈ મહષ શ્ચ દેવષ શ્ચવૈ તાપસાન્ ।
૪૭.૩૧/૨બ્રહ્મચાિરગ્ હસ્થાંશ્ચ વાનપ્રસ્થાન્ યતી ં તથા॥ ૪૭.૩૧॥
૪૭.૩૨/૧ નાતકાન્ બ્રાહ્મણાંશ્ચા યાન્ અ ગ્ હાતે્રે સદા સ્થતાન્ ।
૪૭.૩૨/૨આચાયાપા યાયવરાન્ વા યાયતપસા વતાન્॥ ૪૭.૩૨॥
૪૭.૩૩/૧સદસ્યાઞ્ શાસ્ત્રકુશલાં તથા યાન્ પાવકાન્ બહૂન્ ।
૪૭.૩૩/૨દૃ ટ્વા તાન્ પ તઃ શ્રીમાન્ ઉવાચ વં પુરાેિહતમ્॥ ૪૭.૩૩॥
૪૭.૩૪/૧રા વેાચ । તતઃ પ્રયા તુ િવદ્વાંસાે બ્રાહ્મણા વેદપારગાઃ ।
૪૭.૩૪/૨વા જમેધાથર્ સદ્ યથ દેશં પ ય તુ ય જ્ઞયમ્॥ ૪૭.૩૪॥
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૪૭.૩૫/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુક્તઃ સ તથા ચકે્ર વચનં તસ્ય ભપૂતેઃ ।
૪૭.૩૫/૨હૃષ્ટઃ સ મિ ત્ર ભઃ સાધ તદા રાજપુરાેિહતઃ॥ ૪૭.૩૫॥
૪૭.૩૬/૧તતાે યયાૈ પુરાેધાશ્ચ પ્રાજ્ઞઃ સ્થપ ત ભઃ સહ ।
૪૭.૩૬/૨બ્રાહ્મણાન્ અગ્રતઃ કૃ વા કુશલાન્ યજ્ઞકમર્ ણ॥ ૪૭.૩૬॥
૪૭.૩૭/૧તં દેશં ધીવરગ્રામં સપ્રતાે લિવટિઙ્કનમ્ ।
૪૭.૩૭/૨કારયામાસ િવપ્રાેઽસાૈ યજ્ઞવાટં યથાિવિધ॥ ૪૭.૩૭॥
૪૭.૩૮/૧પ્રાસાદશતસ બાધં મ ણપ્રવરશાે ભતમ્ ।
૪૭.૩૮/૨ઇ દ્રસદ્મિનભં ર યં હેમરત્નિવભૂ ષતમ્॥ ૪૭.૩૮॥
૪૭.૩૯/૧ ત ભાન્ કનક ચત્રાંશ્ચ તાેરણાિન હ ત ચ ।
૪૭.૩૯/૨યજ્ઞાયતનદેશષેુ દ વા શદંુ્ધ ચ કા ચનમ્॥ ૪૭.૩૯॥
૪૭.૪૦/૧અ તઃપુરા ણ રાજ્ઞાં ચ નાનાદેશિનવા સનામ્ ।
૪૭.૪૦/૨કારયામાસ ધમાર્ત્મા તત્ર તત્ર યથાિવિધ॥ ૪૭.૪૦॥
૪૭.૪૧/૧બ્રાહ્મણાનાં ચ વૈ યાનાં નાનાદેશસમીયષુામ્ ।
૪૭.૪૧/૨કારયામાસ િવિધવચ્છાલા તત્રા યનેકશઃ॥ ૪૭.૪૧॥
૪૭.૪૨/૧ પ્રયાથ તસ્ય પતેરાયયુ ર્પસત્તમાઃ ।
૪૭.૪૨/૨રત્ના યનેકા યાદાય સ્ત્રયશ્ચાયયુ સવે॥ ૪૭.૪૨॥
૪૭.૪૩/૧તષેાં િનિવશતાં વષેુ શ બરેષુ મહાત્મનામ્ ।
૪૭.૪૩/૨નદતઃ સાગરસ્યવે િદિવ ગ્ અભવદ્ વિનઃ॥ ૪૭.૪૩॥
૪૭.૪૪/૧તષેામ યાગતાનાં ચ સ રા મુિનસત્તમાઃ ।
૪૭.૪૪/૨વ્યાિદદેશાયતનાિન શ યાશ્ચા યપુચારતઃ॥ ૪૭.૪૪॥
૪૭.૪૫/૧ભાજેનાિન િવ ચત્રા ણ શાલી યવગાેરસઃૈ ।
૪૭.૪૫/૨ઉપેત્ય પ તશ્રેષ્ઠાે વ્યાિદદેશ વયં તદા॥ ૪૭.૪૫॥
૪૭.૪૬/૧તથા ત મન્ મહાયજ્ઞે બહવાે બ્રહ્મવાિદનઃ ।
૪૭.૪૬/૨યે ચ દ્વ તપ્રવરા તત્રાસન્ દ્વજસત્તમાઃ॥ ૪૭.૪૬॥
૪૭.૪૭/૧સમાજગ્મુઃ સ શ યા તાન્ પ્ર તજગ્રાહ પા થવઃ ।
૪૭.૪૭/૨સવાશ્ચ તાન્ અનુયયાૈ યાવદ્ આવસથાન્ ઇ ત॥ ૪૭.૪૭॥
૪૭.૪૮/૧ વયમવે મહાતે દ ભં ત્ય વા પાેત્તમઃ ।
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૪૭.૪૮/૨તતઃ કૃ વા વ શ પં ચ શ પનાેઽ યે ચ યે તદા॥ ૪૭.૪૮॥
૪૭.૪૯/૧કૃ નં યજ્ઞિવિધ રાજ્ઞે તદા ત મૈ યવેદયન્ ।
૪૭.૪૯/૨તતઃ શ્રુ વા પશ્રેષ્ઠઃ કૃતં સવર્મત દ્રતઃ ।
૪૭.૪૯/૩હૃષ્ટરાેમાભવદ્ રા સહ મિ ત્ર ભરચ્યુતઃ॥ ૪૭.૪૯॥
૪૭.૫૦/૧બ્રહ્માવેાચ । ત મન્ યજ્ઞે પ્ર ત્તે તુ વા ગ્મનાે હેતવુાિદ ભઃ ।
૪૭.૫૦/૨હેતવુાદાન્ બહૂન્ આહુઃ પર પર જગીષવઃ॥ ૪૭.૫૦॥
૪૭.૫૧/૧દેવે દ્રસ્યવે િવિહતં રાજ સહેન ભાે દ્વ ઃ ।
૪૭.૫૧/૨દદશૃુ તાેરણા યત્ર શાતકુ ભમયાિન ચ॥ ૪૭.૫૧॥
૪૭.૫૨/૧શ યાસનિવકારાંશ્ચ સબુહૂન્ રત્નસચંયાન્ ।
૪૭.૫૨/૨ઘટપાત્રીકટાહાિન કલશાન્ વધર્માનકાન્॥ ૪૭.૫૨॥
૪૭.૫૩/૧નિહ ક શ્ચદ્ અસાવૈણર્મપ યદ્ વસધુાિધપઃ ।
૪૭.૫૩/૨યપૂાંશ્ચ શાસ્ત્રપિઠતાન્ દારવાન્ હેમભૂ ષતાન્॥ ૪૭.૫૩॥
૪૭.૫૪/૧ઉપ ક્ષપ્તાન્ યથાકાલં િવિધવદ્ ભૂિરવચર્સઃ ।
૪૭.૫૪/૨સ્થલ જલ યે ચ પશવઃ કેચન દ્વ ઃ॥ ૪૭.૫૪॥
૪૭.૫૫/૧સવાર્ન્ અેવ સમાનીતાન્ અપ યં તત્ર તે પાઃ ।
૪૭.૫૫/૨ગાશ્ચવૈ મિહષીશ્ચવૈ તથા દ્ધ સ્ત્રયાેઽિપ ચ॥ ૪૭.૫૫॥
૪૭.૫૬/૧આૈદકાિન ચ સ વાિન શ્વાપદાિન વયાં સ ચ ।
૪૭.૫૬/૨જરાયુ ડ તાિન વેદ યુદ્ ભદાિન ચ॥ ૪૭.૫૬॥
૪૭.૫૭/૧પવર્તા યપુધા યાિન ભૂતાિન દદશૃશુ્ચ તે ।
૪૭.૫૭/૨અેવં પ્રમુિદતં સવ પશતુાે ધનધા યતઃ॥ ૪૭.૫૭॥
૪૭.૫૮/૧યજ્ઞવાટં પા દૃ ટ્વા િવ મયં પરમં ગતાઃ ।
૪૭.૫૮/૨બ્રાહ્મણાનાં િવશાં ચવૈ બહુ મષ્ટાન્નમ્ ઋ દ્ધમત્॥ ૪૭.૫૮॥
૪૭.૫૯/૧પૂણ શતસહસ્રે તુ િવપ્રાણાં તત્ર ભુ જતામ્ ।
૪૭.૫૯/૨દુ દુ ભમઘિનઘાષાન્ મુહુમુર્હુરથાકરાેત્॥ ૪૭.૫૯॥
૪૭.૬૦/૧િવનનાદાસકૃચ્ચાિપ િદવસે િદવસે ગતે ।
૪૭.૬૦/૨અેવં સ વ ધે યજ્ઞ તસ્ય રાજ્ઞ તુ ધીમતઃ॥ ૪૭.૬૦॥
૪૭.૬૧/૧અન્નસ્ય સબુહૂન્ િવપ્રા ઉ સગાર્ન્ િનગર્તાપેમાન્ ।
૪૭.૬૧/૨દિધકુલ્યાશ્ચ દદશૃઃુ પયસશ્ચ હ્રદાં તથા॥ ૪૭.૬૧॥
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૪૭.૬૨/૧જ બૂદ્વ પાે િહ સકલાે નાનાજનપદૈયુર્તઃ ।
૪૭.૬૨/૨ દ્વ શ્ચ તત્ર દૃ ય તે રાજ્ઞ તસ્ય મહામખે॥ ૪૭.૬૨॥
૪૭.૬૩/૧તત્ર યાિન સહસ્રા ણ પુ ષાણાં તત તતઃ ।
૪૭.૬૩/૨ગ્ હી વા ભાજનં જગ્મુબર્હૂિન દ્વજસત્તમાઃ॥ ૪૭.૬૩॥
૪૭.૬૪/૧શ્રાિવણશ્ચાિપ તે સવ સુ ષ્ટમ ણકુ ડલાઃ ।
૪૭.૬૪/૨પયર્વષેયન્ દ્વ તીઞ્ શતશાેઽથ સહસ્રશઃ॥ ૪૭.૬૪॥
૪૭.૬૫/૧િવિવધા યનપુાનાિન પુ ષા યેઽનુયાિયનઃ ।
૪૭.૬૫/૨તે વૈ પાપેભાજે્યાિન બ્રાહ્મણે યાે દદુઃ સહ॥ ૪૭.૬૫॥
૪૭.૬૬/૧સમાગતાન્ વેદિવદાે રાજ્ઞશ્ચ થવીશ્વરાન્ ।
૪૭.૬૬/૨પૂ ં ચકે્ર તદા તષેાં િવિધવદ્ ભૂિરદ ક્ષણઃ॥ ૪૭.૬૬॥
૪૭.૬૭/૧િદગ્દેશાદ્ આગતાન્ રાજ્ઞાે મહાસગં્રામશા લનઃ ।
૪૭.૬૭/૨નટનતર્કકાદ શં્ચ ગીત તુ તિવશારદાન્॥ ૪૭.૬૭॥
૪૭.૬૮/૧પ યાે મનાેરમા તસ્ય પીનાેન્નતપયાેધરાઃ ।
૪૭.૬૮/૨ઇ દ વરપલાશાક્ષ્યઃ શરચ્ચ દ્રિનભાનનાઃ॥ ૪૭.૬૮॥
૪૭.૬૯/૧કુલશીલગુણાપેેતાઃ સહસ્રૈકં શતાિધકમ્ ।
૪૭.૬૯/૨અેવં તદ્ભપૂપરમ+ ।પત્નીગણસમ વતમ્॥ ૪૭.૬૯॥
૪૭.૭૦/૧રત્નમાલાકુલં િદવં્ય પતાકા વજસિેવતમ્ ।
૪૭.૭૦/૨રત્નહારયુતં ર યં ચ દ્રકા તસમપ્રભમ્॥ ૪૭.૭૦॥
૪૭.૭૧/૧કિરણઃ પવર્તાકારાન્ મદ સક્તાન્ મહાબલાન્ ।
૪૭.૭૧/૨શતશઃ કાેિટસઘંાતૈદર્ ત ભદર્ તભષૂણૈઃ॥ ૪૭.૭૧॥
૪૭.૭૨/૧વાતવેગજવૈરશ્વૈઃ સ ધુ તૈઃ સશુાેભનૈઃ ।
૪૭.૭૨/૨શ્વેતાશ્વૈઃ યામકણશ્ચ કાેટ નેકૈજર્વા વતૈઃ॥ ૪૭.૭૨॥
૪૭.૭૩/૧સનંદ્ધબદ્ધકક્ષૈશ્ચ નાનાપ્રહરણાેદ્યતૈઃ ।
૪૭.૭૩/૨અસખં્યયેૈઃ પદાતૈશ્ચ દેવપતુ્રાપેમૈ તથા॥ ૪૭.૭૩॥
૪૭.૭૪/૧ઇત્યેવં દદશૃે રા યજ્ઞસ ભારિવ તરમ્ ।
૪૭.૭૪/૨મુદં લેભે તદા રા સહૃંષ્ટાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૪૭.૭૪॥
૪૭.૭૫/૧રા વેાચ । આનય વં હયશ્રેષં્ઠ સવર્લક્ષણલ ક્ષતમ્ ।
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૪૭.૭૫/૨ચારય વં થવ્યાં વૈ રાજપતુ્રાઃ સસુયંતાઃ॥ ૪૭.૭૫॥
૪૭.૭૬/૧િવદ્વદ્ ભધર્મર્િવદ્ ભશ્ચ અત્ર હાેમાે િવધીયતામ્ ।
૪૭.૭૬/૨કૃ ણચ્છાગં ચ મિહષં કૃ ણસાર ગં દ્વ ન્॥ ૪૭.૭૬॥
૪૭.૭૭/૧અનડ્વાહં ચ ગાશ્ચવૈ સવાશ્ચ પશપુાલકાન્ ।
૪૭.૭૭/૨ઇષ્ટયશ્ચ પ્રવતર્ તાં પ્રાસાદં વૈ ણવં તતઃ॥ ૪૭.૭૭॥
૪૭.૭૮/૧સવર્મેતચ્ચ િવપ્રે યાે દ યતાં મનસે સતમ્ ।
૪૭.૭૮/૨ સ્ત્રયશ્ચ રત્નકાેટ શ્ચ ગ્રામાશ્ચ નગરા ણ ચ॥ ૪૭.૭૮॥
૪૭.૭૯/૧સ યક્ સ દ્ધભૂ યશ્ચ િવષયાશ્ચવૈમ થનામ્ ।
૪૭.૭૯/૨અ યાિન દ્રવ્ય તાિન મનાેજ્ઞાિન બહૂિન ચ॥ ૪૭.૭૯॥
૪૭.૮૦/૧સવષાં યાચમાનાનાં ના ત હ્યેતન્ ન ભાષયેત્ ।
૪૭.૮૦/૨તાવત્ પ્રવતર્તાં યજ્ઞાે યાવદ્ દેવઃ પુરા વહ ।
૪૭.૮૦/૩પ્રત્યકં્ષ મમ ચા યે ત યજ્ઞસ્યાસ્ય સમીપતઃ॥ ૪૭.૮૦॥
૪૭.૮૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા તદા િવપ્રા રાજ સહાે મહાભજુઃ ।
૪૭.૮૧/૨દદાૈ સવુણર્સઘંાતં કાેટ નાં ચવૈ ભષૂણમ્॥ ૪૭.૮૧॥
૪૭.૮૨/૧કરે શતસાહસં્ર વા જનાે િનયુતાિન ચ ।
૪૭.૮૨/૨અબુર્દં ચવૈ ષભં વણર્શ ◌ૃઙ્ગીશ્ચ ધનેુકાઃ॥ ૪૭.૮૨॥
૪૭.૮૩/૧સુ પાઃ સરુભીશ્ચવૈ કાંસ્યદાેહાઃ પય વનીઃ ।
૪૭.૮૩/૨પ્રાયચ્છત્ સ તુ િવપ્રે યાે વેદિવદ્ યાે મુદા યુતઃ॥ ૪૭.૮૩॥
૪૭.૮૪/૧વાસાં સ ચ મહાહાર્ ણ રાઙ્કવા તરણાિન ચ ।
૪૭.૮૪/૨સશુકુ્લાિન ચ શભુ્રા ણ પ્રવાલમ ણમુત્તમમ્॥ ૪૭.૮૪॥
૪૭.૮૫/૧અદદાત્ સ મહાયજ્ઞે રત્નાિન િવિવધાિન ચ॥ ૪૭.૮૫॥
૪૭.૮૬/૧વજ્રવૈદૂયર્મા ણક્ય+ ◌ંઉ ક્તકાદ્યાિન યાિન ચ ।
૪૭.૮૬/૨અલંકારવતીઃ શભુ્રાઃ ક યા રા વલાેચનાઃ॥ ૪૭.૮૬॥
૪૭.૮૭/૧શતાિન પ ચ િવપ્રે યાે રા હૃષ્ટઃ પ્રદત્તવાન્ ।
૪૭.૮૭/૨ સ્ત્રયઃ પીનપયાેભારાઃ ક ચુકૈઃ વ તના તાઃ॥ ૪૭.૮૭॥
૪૭.૮૮/૧મ યહીનાશ્ચ સશુ્રાે યઃ પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણાઃ ।
૪૭.૮૮/૨હાવભાવા વતગ્રીવા બહ્વ્યાે વલયભૂ ષતાઃ॥ ૪૭.૮૮॥
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૪૭.૮૯/૧પાદનપૂુરસયંુક્તાઃ પટ્ટદુકૂલવાસસઃ ।
૪૭.૮૯/૨અેકૈકશાેઽદદાત્ ત મન્ કા યાશ્ચ કા મનીબર્હૂઃ॥ ૪૭.૮૯॥
૪૭.૯૦/૧અ થ યાે બ્રાહ્મણાિદ યાે હયમેધે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૪૭.૯૦/૨ભકં્ષ્ય ભાજંે્ય ચ સ પૂણ નાનાસ ભારસયંુતમ્॥ ૪૭.૯૦॥
૪૭.૯૧/૧ખ ડકાદ્યા યનેકાિન વન્નપક્વાંશ્ચ િપષ્ટકાન્ ।
૪૭.૯૧/૨અન્ના ય યાિન મે યાંશ્ચ ઘ્ તપૂરાંશ્ચ ખા ડવાન્॥ ૪૭.૯૧॥
૪૭.૯૨/૧મધુરાં ત જતાન્ પપૂાન્ અન્નં ષં્ટ સપુાિકકમ્ ।
૪૭.૯૨/૨પ્રીત્યથ સવર્સ વાનાં દ યતેઽનં્ન પનુઃ પનુઃ॥ ૪૭.૯૨॥
૪૭.૯૩/૧દત્તસ્ય દ યમાનસ્ય ધનસ્યા તાે ન િવદ્યતે ।
૪૭.૯૩/૨અેવં દૃ ટ્વા મહાયજ્ઞં દેવદૈત્યાઃ સવારણાઃ॥ ૪૭.૯૩॥
૪૭.૯૪/૧ગ ધવાર્ સરસઃ સદ્ધા ઋષયશ્ચ પ્રજેશ્વરાઃ ।
૪૭.૯૪/૨િવ મયં પરમં યાતા દૃ ટ્વા ક્રતવુરં શભુમ્॥ ૪૭.૯૪॥
૪૭.૯૫/૧પુરાેધા મિ ત્રણાે રા હૃષ્ટા તત્રવૈ સવર્શઃ ।
૪૭.૯૫/૨ન તત્ર મ લનઃ ક શ્ચન્ ન દ નાે ન ધા વતઃ॥ ૪૭.૯૫॥
૪૭.૯૬/૧ન વાપેસગા ન ગ્લાિનનાર્ધયાે વ્યાધય તથા ।
૪૭.૯૬/૨નાકાલમરણં તત્ર ન દંશાે ન ગ્રહા િવષમ્॥ ૪૭.૯૬॥
૪૭.૯૭/૧હૃષ્ટપુષ્ટજનાઃ સવ ત મન્ રાજ્ઞાે મહાે સવે ।
૪૭.૯૭/૨યે ચ તત્ર તપઃ સદ્ધા મનુય શ્ચર િવનઃ॥ ૪૭.૯૭॥
૪૭.૯૮/૧ન તં તાદશૃં યજ્ઞં ધનધા યસમ વતમ્ ।
૪૭.૯૮/૨અેવં સ રા િવિધવદ્ વા જમેધં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૪૭.૯૮/૩ક્રતું સમાપયામાસ પ્રાસાદં વૈ ણવં તથા॥ ૪૭.૯૮॥
૪૮.૧/૧મનુય ઊચુઃ । બ્રૂિહ નાે દેવદેવેશ યત્ ચ્છામઃ પુરાતનમ્ ।
૪૮.૧/૨યથા તાઃ પ્ર તમાઃ પવૂર્ મ દ્રદ્યુ ેન િન મતાઃ॥ ૪૮.૧॥
૪૮.૨/૧કેન ચવૈ પ્રકારેણ તુષ્ટ ત મૈ સ માધવઃ ।
૪૮.૨/૨તત્ સવ વદ ચા માકં પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૪૮.૨॥
૪૮.૩/૧બ્રહ્માવેાચ । શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પુરાણં વેદસ મતમ્ ।
૪૮.૩/૨કથયા મ પુરા તં્ત પ્ર તમાનાં ચ સ ભવમ્॥ ૪૮.૩॥
૪૮.૪/૧પ્ર ત્તે ચ મહાયજ્ઞે પ્રાસાદે ચવૈ િન મતે ।
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૪૮.૪/૨ ચ તા તસ્ય બભવૂાથ પ્ર તમાથર્મહિનશમ્॥ ૪૮.૪॥
૪૮.૫/૧ન વે દ્મ કેન દેવેશં સવશં લાેકપાવનમ્ ।
૪૮.૫/૨સગર્ સ્થત્ય તકતાર્રં પ યા મ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૪૮.૫॥
૪૮.૬/૧ ચ તાિવષ્ટ વભૂદ્ રા શતેે રાત્રાૈ િદવાિપ ન ।
૪૮.૬/૨ન ભુઙ્ક્તે િવિવધાન્ ભાેગાન્ ન ચ નાનં પ્રસાધનમ્॥ ૪૮.૬॥
૪૮.૭/૧નવૈ વાદ્યને ગ ધને ગાયનવૈર્ણર્કૈરિપ ।
૪૮.૭/૨ન ગજૈમર્દયુક્તૈશ્ચ ન ચાનેકૈહર્યા વતૈઃ॥ ૪૮.૭॥
૪૮.૮/૧ને દ્રનીલૈમર્હાનીલૈઃ પદ્મરાગમયનૈર્ ચ ।
૪૮.૮/૨સવુણર્રજતાદ્યૈશ્ચ વજ્રસ્ફિટકસયંુતૈઃ॥ ૪૮.૮॥
૪૮.૯/૧બહુરાગાથર્કામવૈાર્ ન વ યૈર તિરક્ષગૈઃ ।
૪૮.૯/૨બભવૂ તસ્ય પતેમર્નસ તુ ષ્ટવધર્નમ્॥ ૪૮.૯॥
૪૮.૧૦/૧શલૈ દ્દા તષેુ પ્રશ તં િક મહીતલે ।
૪૮.૧૦/૨િવ પ્ર તમાયાેગ્યં ચ સવર્લક્ષણલ ક્ષતમ્॥ ૪૮.૧૦॥
૪૮.૧૧/૧અેતૈરેવ ત્રયાણાં તુ દિયતં સ્યાત્ સરુા ચતમ્ ।
૪૮.૧૧/૨સ્થાિપતે પ્રી તમ યે ત ઇ ત ચ તાપરાેઽભવત્॥ ૪૮.૧૧॥
૪૮.૧૨/૧પ ચરાત્રિવધાનને સ પજૂ્ય પુ ષાેત્તમમ્ ।
૪૮.૧૨/૨ ચ તાિવષ્ટાે મહીપાલઃ સં તાેતુમપુચક્રમે॥ ૪૮.૧૨॥
૪૯.૧/૧વાસદેુવ નમ તેઽ તુ નમ તે માેક્ષકારણ ।
૪૯.૧/૨ત્રાિહ માં સવર્લાેકેશ જન્મસસંારસાગરાત્॥ ૪૯.૧॥
૪૯.૨/૧િનમર્લા બરસકંાશ નમ તે પુ ષાેત્તમ ।
૪૯.૨/૨સકંષર્ણ નમ તેઽ તુ ત્રાિહ માં ધરણીધર॥ ૪૯.૨॥
૪૯.૩/૧નમ તે હેમગભાર્ભ નમ તે મકર વજ ।
૪૯.૩/૨ર તકા ત નમ તેઽ તુ ત્રાિહ માં સવંરા તક॥ ૪૯.૩॥
૪૯.૪/૧નમ તેઽ જનસકંાશ નમ તે ભક્તવ સલ ।
૪૯.૪/૨અિન દ્ધ નમ તેઽ તુ ત્રાિહ માં વરદાે ભવ॥ ૪૯.૪॥
૪૯.૫/૧નમ તે િવબુધાવાસ નમ તે િવબુધ પ્રય ।
૪૯.૫/૨નારાયણ નમ તેઽ તુ ત્રાિહ માં શરણાગતમ્॥ ૪૯.૫॥
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૪૯.૬/૧નમ તે બ લનાં શ્રેષ્ઠ નમ તે લાઙ્ગલાયુધ ।
૪૯.૬/૨ચતુમુર્ખ જગદ્ધામ ત્રાિહ માં પ્રિપતામહ॥ ૪૯.૬॥
૪૯.૭/૧નમ તે નીલમેઘાભ નમ તે િત્રદશા ચત ।
૪૯.૭/૨ત્રાિહ િવ ણાે જગન્નાથ મગ્ ં માં ભવસાગરે॥ ૪૯.૭॥
૪૯.૮/૧પ્રલયાનલસકંાશ નમ તે િદ ત તક ।
૪૯.૮/૨નર સહ મહાવીયર્ ત્રાિહ માં દ પ્તલાેચન॥ ૪૯.૮॥
૪૯.૯/૧યથા રસાતલાદ્ ઉવ વયા દંષ્ટ્ર ાેદૃ્ધતા પુરા ।
૪૯.૯/૨તથા મહાવરાહ વં ત્રાિહ માં દુઃખસાગરાત્॥ ૪૯.૯॥
૪૯.૧૦/૧તવૈતા મૂતર્યઃ કૃ ણ વરદાઃ સં તુતા મયા ।
૪૯.૧૦/૨તવેમે બલદેવાદ્યાઃ થગ્રપૂેણ સં સ્થતાઃ॥ ૪૯.૧૦॥
૪૯.૧૧/૧અઙ્ગાિન તવ દેવેશ ગ ત્માદ્યા તથા પ્રભાે ।
૪૯.૧૧/૨િદક્પાલાઃ સાયુધાશ્ચવૈ કેશવાદ્યા તથાચ્યુત॥ ૪૯.૧૧॥
૪૯.૧૨/૧યે ચા યે તવ દેવેશ ભેદાઃ પ્રાેક્તા મની ષ ભઃ ।
૪૯.૧૨/૨તેઽિપ સવ જગન્નાથ પ્રસન્નાયતલાેચન॥ ૪૯.૧૨॥
૪૯.૧૩/૧મયા ચતાઃ તુતાઃ સવ તથા યૂયં નમસૃ્કતાઃ ।
૪૯.૧૩/૨પ્રયચ્છત વરં મહં્ય ધમર્કામાથર્માેક્ષદમ્॥ ૪૯.૧૩॥
૪૯.૧૪/૧ભેદા તે ક તતા યે તુ હરે સકંષર્ણાદયઃ ।
૪૯.૧૪/૨તવ પૂ થર્સ ભૂતા તત વિય સમા શ્રતાઃ॥ ૪૯.૧૪॥
૪૯.૧૫/૧ન ભેદ તવ દેવેશ િવદ્યતે પરમાથર્તઃ ।
૪૯.૧૫/૨િવિવધં તવ યદ્ પમુકં્ત તદ્ ઉપચારતઃ॥ ૪૯.૧૫॥
૪૯.૧૬/૧અદ્વતંૈ વાં કથં દ્વતંૈ વક્તું શક્નાે ત માનવઃ ।
૪૯.૧૬/૨અેક વં િહ હરે વ્યાપી ચ વભાવાે િનર જનઃ॥ ૪૯.૧૬॥
૪૯.૧૭/૧પરમં તવ યદ્ પં ભાવાભાવિવવ જતમ્ ।
૪૯.૧૭/૨િનલપં િનગુર્ણં શ્રેષં્ઠ કૂટસ્થમચલં ધ્રવુમ્॥ ૪૯.૧૭॥
૪૯.૧૮/૧સવાપાિધિવિનમુર્ક્તં સત્તામાત્રવ્યવ સ્થતમ્ ।
૪૯.૧૮/૨તદ્ દેવાશ્ચ ન ન ત કથં ના યહં પ્રભાે॥ ૪૯.૧૮॥
૪૯.૧૯/૧અપરં તવ યદ્ પં પીતવસં્ત્ર ચતુભુર્જમ્ ।
૪૯.૧૯/૨શઙ્ખચક્રગદાપા ણ+ ◌ંઉકુટાઙ્ગદધાિરણમ્॥ ૪૯.૧૯॥
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૪૯.૨૦/૧શ્રીવ સાેરસ્કસયંુક્તં વનમાલાિવભૂ ષતમ્ ।
૪૯.૨૦/૨તદ્ અચર્ય ત િવબુધા યે ચા યે તવ સશં્રયાઃ॥ ૪૯.૨૦॥
૪૯.૨૧/૧દેવદેવ સરુશ્રેષ્ઠ ભક્તાનામભયપ્રદ ।
૪૯.૨૧/૨ત્રાિહ માં પદ્મપ ત્રાક્ષ મગ્ ં િવષયસાગરે॥ ૪૯.૨૧॥
૪૯.૨૨/૧ના યં પ યા મ લાેકેશ યસ્યાહં શરણં વ્રજે ।
૪૯.૨૨/૨ વામ્ ઋતે કમલાકા ત પ્રસીદ મધુસદૂન॥ ૪૯.૨૨॥
૪૯.૨૩/૧જરાવ્યાિધશતૈયુર્ક્તાે નાનાદુઃખૈિનપીિડતઃ ।
૪૯.૨૩/૨હષર્શાેકા વતાે મૂઢઃ કમર્પાશઃૈ સયુિ ત્રતઃ॥ ૪૯.૨૩॥
૪૯.૨૪/૧પ તતાેઽહં મહારાૈદ્રે ઘાેરે સસંારસાગરે ।
૪૯.૨૪/૨િવષમાેદકદુ પારે રાગદ્વષેઝષાકુલે॥ ૪૯.૨૪॥
૪૯.૨૫/૧ઇ દ્રયાવતર્ગ ભીરે ણાશાેકાે મસકુંલે ।
૪૯.૨૫/૨િનરાશ્રયે િનરાલ બે િનઃસારેઽત્ય તચ ચલે॥ ૪૯.૨૫॥
૪૯.૨૬/૧માયયા માેિહત તત્ર ભ્રમા મ સુ ચરં પ્રભાે ।
૪૯.૨૬/૨નાના તસહસ્રષેુ યમાનઃ પનુઃ પનુઃ॥ ૪૯.૨૬॥
૪૯.૨૭/૧મયા જન્મા યનેકાિન સહસ્રા યયુતાિન ચ ।
૪૯.૨૭/૨િવિવધા યનુભૂતાિન સસંારેઽ મઞ્ જનાદર્ન॥ ૪૯.૨૭॥
૪૯.૨૮/૧વેદાઃ સાઙ્ગા મયાધીતાઃ શાસ્ત્રા ણ િવિવધાિન ચ ।
૪૯.૨૮/૨ઇ તહાસપુરાણાિન તથા શ પા યનેકશઃ॥ ૪૯.૨૮॥
૪૯.૨૯/૧અસતંાષેાશ્ચ સતંાષેાઃ સચંયાપચયા વ્યયાઃ ।
૪૯.૨૯/૨મયા પ્રાપ્તા જગન્નાથ ક્ષય દ્ યક્ષયેતરાઃ॥ ૪૯.૨૯॥
૪૯.૩૦/૧ભાયાર્િર મત્રબ ધનૂાં િવયાેગાઃ સગંમા તથા ।
૪૯.૩૦/૨િપતરાે િવિવધા દષૃ્ટા માતરશ્ચ તથા મયા॥ ૪૯.૩૦॥
૪૯.૩૧/૧દુઃખાિન ચાનુભૂતાિન યાિન સાખૈ્યા યનેકશઃ ।
૪૯.૩૧/૨પ્રાપ્તાશ્ચ બા ધવાઃ પતુ્રા ભ્રાતરાે જ્ઞાતય તથા॥ ૪૯.૩૧॥
૪૯.૩૨/૧મયાે ષતં તથા સ્ત્રીણાં કાેષે્ઠ િવ મતૂ્રિપચ્છલે ।
૪૯.૩૨/૨ગભર્વાસે મહાદુઃખમનુભૂતં તથા પ્રભાે॥ ૪૯.૩૨॥
૪૯.૩૩/૧દુઃખાિન યા યનેકાિન બાલ્યયાવૈનગાેચરે ।
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૪૯.૩૩/૨વાધર્કે ચ હૃષીકેશ તાિન પ્રાપ્તાિન વૈ મયા॥ ૪૯.૩૩॥
૪૯.૩૪/૧મરણે યાિન દુઃખાિન યમમાગ યમાલયે ।
૪૯.૩૪/૨મયા તા યનુભૂતાિન નરકે યાતના તથા॥ ૪૯.૩૪॥
૪૯.૩૫/૧કૃ મક ટદુ્રમાણાં ચ હ ત્યશ્વ ગપ ક્ષણામ્ ।
૪૯.૩૫/૨મિહષાેષ્ટ્રગવાં ચવૈ તથા યષેાં વનાૈકસામ્॥ ૪૯.૩૫॥
૪૯.૩૬/૧ દ્વ તીનાં ચ સવષાં શદૂ્રાણાં ચવૈ યાેિનષુ ।
૪૯.૩૬/૨ધિનનાં ક્ષિત્રયાણાં ચ દિરદ્રાણાં તપ વનામ્॥ ૪૯.૩૬॥
૪૯.૩૭/૧ પાણાં પ ત્યાનાં તથા યષેાં ચ દેિહનામ્ ।
૪૯.૩૭/૨ગ્ હેષુ તષેામુ પન્નાે દેવ ચાહં પનુઃ પનુઃ॥ ૪૯.૩૭॥
૪૯.૩૮/૧ગતાેઽ મ દાસતાં નાથ ત્યાનાં બહુશાે ણામ્ ।
૪૯.૩૮/૨દિરદ્ર વં ચેશ્વર વં વા મ વં ચ તથા ગતઃ॥ ૪૯.૩૮॥
૪૯.૩૯/૧હતાે મયા હતાશ્ચા યે ઘા તતાે ઘા તતા તથા ।
૪૯.૩૯/૨દત્તં મમા યૈર યે યાે મયા દત્તમનેકશઃ॥ ૪૯.૩૯॥
૪૯.૪૦/૧િપ મા સહૃુદ્ભ્રા + ।કલત્રાણાં કૃતને ચ ।
૪૯.૪૦/૨ધિનનાં શ્રાેિત્રયાણાં ચ દિરદ્રાણાં તપ વનામ્॥ ૪૯.૪૦॥
૪૯.૪૧/૧ઉક્તં દૈ યં ચ િવિવધં ત્ય વા લ ં જનાદર્ન ।
૪૯.૪૧/૨દેવ તયર્ઙ્મનુ યષેુ સ્થાવરેષુ ચરેષુ ચ॥ ૪૯.૪૧॥
૪૯.૪૨/૧ન િવદ્યતે તથા સ્થાનં યત્રાહં ન ગતઃ પ્રભાે ।
૪૯.૪૨/૨કદા મે નરકે વાસઃ કદા વગ જગ પતે॥ ૪૯.૪૨॥
૪૯.૪૩/૧કદા મનુ યલાેકેષુ કદા તયર્ગ્ગતષેુ ચ ।
૪૯.૪૩/૨જલય ત્રે યથા ચકે્ર ઘટ ર જુિનબ ધના॥ ૪૯.૪૩॥
૪૯.૪૪/૧યા ત ચાે વર્મધશ્ચવૈ કદા મ યે ચ તષ્ઠ ત ।
૪૯.૪૪/૨તથા ચાહં સરુશ્રેષ્ઠ કમર્ર જુસમા તઃ॥ ૪૯.૪૪॥
૪૯.૪૫/૧અધશ્ચાે વ તથા મ યે ભ્રમન્ ગચ્છા મ યાેગતઃ ।
૪૯.૪૫/૨અેવં સસંારચકે્રઽ મન્ ભૈરવે રાેમહષર્ણે॥ ૪૯.૪૫॥
૪૯.૪૬/૧ભ્રમા મ સુ ચરં કાલં ના તં પ યા મ કિહ ચત્ ।
૪૯.૪૬/૨ન ને િક કરાે યદ્ય હરે વ્યાકુ લતે દ્રયઃ॥ ૪૯.૪૬॥
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૪૯.૪૭/૧શાેક ણા ભભૂતાેઽહં કાંિદશીકાે િવચેતનઃ ।
૪૯.૪૭/૨ઇદાની ં વામહં દેવ િવહ્વલઃ શરણં ગતઃ॥ ૪૯.૪૭॥
૪૯.૪૮/૧ત્રાિહ માં દુઃ ખતં કૃ ણ મગ્ ં સસંારસાગરે ।
૪૯.૪૮/૨કૃપાં કુ જગન્નાથ ભક્તં માં યિદ મ યસે॥ ૪૯.૪૮॥
૪૯.૪૯/૧ વદતૃે ના ત મે બ ધુયાઽસાૈ ચ તાં કિર ય ત ।
૪૯.૪૯/૨દેવ વાં નાથમાસાદ્ય ન ભયં મેઽ ત કુત્ર ચત્॥ ૪૯.૪૯॥
૪૯.૫૦/૧ િવતે મરણે ચવૈ યાેગક્ષેમેઽથવા પ્રભાે ।
૪૯.૫૦/૨યે તુ વાં િવિધવદ્ દેવ નાચર્ય ત નરાધમાઃ॥ ૪૯.૫૦॥
૪૯.૫૧/૧સગુ ત તુ કથં તષેાં ભવેત્ સસંારબ ધનાત્ ।
૪૯.૫૧/૨િક તષેાં કુલશીલને િવદ્યયા િવતને ચ॥ ૪૯.૫૧॥
૪૯.૫૨/૧યષેાં ન યતે ભ ક્તજર્ગદ્ધાતિર કેશવે ।
૪૯.૫૨/૨પ્રકૃ ત વાસરુ ં પ્રા ય યે વાં િન દ ત માેિહતાઃ॥ ૪૯.૫૨॥
૪૯.૫૩/૧પત ત નરકે ઘાેરે યમાનાઃ પનુઃ પનુઃ ।
૪૯.૫૩/૨ન તષેાં િન કૃ ત ત માદ્ િવદ્યતે નરકાણર્વાત્॥ ૪૯.૫૩॥
૪૯.૫૪/૧યે દૂષય ત દુ ર્ત્તા વાં દેવ પુ ષાધમાઃ ।
૪૯.૫૪/૨યત્ર યત્ર ભવે જન્મ મમ કમર્િનબ ધનાત્॥ ૪૯.૫૪॥
૪૯.૫૫/૧તત્ર તત્ર હરે ભ ક્ત વિય ચા તુ દૃઢા સદા ।
૪૯.૫૫/૨આરા ય વાં સરુા દૈત્યા નરાશ્ચા યેઽિપ સયંતાઃ॥ ૪૯.૫૫॥
૪૯.૫૬/૧અવાપુઃ પરમાં સ દ્ધ ક વાં દેવ ન પજૂયેત્ ।
૪૯.૫૬/૨ન શક્નવુ ત બ્રહ્માદ્યાઃ તાેતું વાં િત્રદશા હરે॥ ૪૯.૫૬॥
૪૯.૫૭/૧કથં માનષુબુદ્ યાહં તાૈ મ વાં પ્રકૃતેઃ પરમ્ ।
૪૯.૫૭/૨તથા ચાજ્ઞાનભાવને સં તુતાેઽ સ મયા પ્રભાે॥ ૪૯.૫૭॥
૪૯.૫૮/૧તત્ ક્ષમ વાપરાધં મે યિદ તેઽ ત દયા મિય ।
૪૯.૫૮/૨કૃતાપરાધેઽિપ હરે ક્ષમાં કુવર્ ત સાધવઃ॥ ૪૯.૫૮॥
૪૯.૫૯/૧ત માત્ પ્રસીદ દેવેશ ભક્ત નેહં સમા શ્રતઃ ।
૪૯.૫૯/૨ તુતાેઽ સ યન્ મયા દેવ ભ ક્તભાવને ચેતસા ।
૪૯.૫૯/૩સાઙ્ગં ભવતુ તત્ સવ વાસદેુવ નમાેઽ તુ તે॥ ૪૯.૫૯॥
૪૯.૬૦/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ થં તુત તદા તને પ્રસન્નાે ગ ડ વજઃ ।
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૪૯.૬૦/૨દદાૈ ત મૈ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સકલં મનસે સતમ્॥ ૪૯.૬૦॥
૪૯.૬૧/૧યઃ સ પજૂ્ય જગન્નાથં પ્રત્યહં તાૈ ત માનવઃ ।
૪૯.૬૧/૨ તાતે્રેણાનને મ તમાન્ સ માેકં્ષ લભતે ધ્રવુમ્॥ ૪૯.૬૧॥
૪૯.૬૨/૧િત્રસં યં યાે જપેદ્ િવદ્વાન્ ઇદં તાતે્રવરં શુ ચઃ ।
૪૯.૬૨/૨ધમ ચાથ ચ કામં ચ માેકં્ષ ચ લભતે નરઃ॥ ૪૯.૬૨॥
૪૯.૬૩/૧યઃ પઠેચ્છૃ યાદ્ વાિપ શ્રાવયેદ્ વા સમાિહતઃ ।
૪૯.૬૩/૨સ લાેકં શાશ્વતં િવ ણાેયાર્ ત િનધૂર્તક મષઃ॥ ૪૯.૬૩॥
૪૯.૬૪/૧ધ યં પાપહરં ચેદં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં શવમ્ ।
૪૯.૬૪/૨ગુહ્યં સદુુલર્ભં પુ યં ન દેયં યસ્ય કસ્ય ચત્॥ ૪૯.૬૪॥
૪૯.૬૫/૧ન ના તકાય મખૂાર્ય ન કૃતઘ્નાય માિનને ।
૪૯.૬૫/૨ન દુષ્ટમતયે દદ્યાન્ નાભક્તાય કદાચન॥ ૪૯.૬૫॥
૪૯.૬૬/૧દાતવં્ય ભ ક્તયુક્તાય ગુણશીલા વતાય ચ ।
૪૯.૬૬/૨િવ ભક્તાય શા તાય શ્રદ્ધાનુષ્ઠાનશા લને॥ ૪૯.૬૬॥
૪૯.૬૭/૧ઇદં સમ તાઘિવનાશહેતુઃ ।
૪૯.૬૭/૨કા યસજં્ઞં સખુમાેક્ષદં ચ ।
૪૯.૬૭/૩અશષેવા છાફલદં વિરષ્ઠમ્ ।
૪૯.૬૭/૪ તાતંે્ર મયાેક્તં પુ ષાેત્તમસ્ય॥ ૪૯.૬૭॥
૪૯.૬૮/૧યે તં સસુૂ મં િવમલા મુરાિરમ્ ।
૪૯.૬૮/૨ યાય ત િનતં્ય પુ ષં પુરાણમ્ ।
૪૯.૬૮/૩તે મુ ક્તભાજઃ પ્રિવશ ત િવ મ્ ।
૪૯.૬૮/૪મ ત્રૈયર્થાજં્ય હુતમ વરાગ્ ાૈ॥ ૪૯.૬૮॥
૪૯.૬૯/૧અેકઃ સ દેવાે ભવદુઃખહ તા ।
૪૯.૬૯/૨પરઃ પરેષાં ન તતાેઽ ત ચા યત્ ।
૪૯.૬૯/૩દ્રષ્ટા સ પાતા સ તુ નાશકતાર્ ।
૪૯.૬૯/૪િવ ઃ સમ તા ખલસારભૂતઃ॥ ૪૯.૬૯॥
૪૯.૭૦/૧િક િવદ્યયા િક વગુણૈશ્ચ તષેામ્ ।
૪૯.૭૦/૨યજ્ઞૈશ્ચ દાનૈશ્ચ તપાે ભ ગ્રૈઃ ।
૪૯.૭૦/૩યષેાં ન ભ ક્તભર્વતીહ કૃ ણે ।
૪૯.૭૦/૪જગદુ્ગરાૈ માેક્ષસખુપ્રદે ચ॥ ૪૯.૭૦॥

262 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૪૯.૭૧/૧લાેકે સ ધ યઃ સ શુ ચઃ સ િવદ્વાન્ ।
૪૯.૭૧/૨મખૈ તપાે ભઃ સ ગુણવૈર્િરષ્ઠઃ ।
૪૯.૭૧/૩જ્ઞાતા સ દાતા સ તુ સત્યવક્તા ।
૪૯.૭૧/૪યસ્યા ત ભ ક્તઃ પુ ષાેત્તમાખ્યે॥ ૪૯.૭૧॥
૫૦.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તુ વવૈં મુિનશાદૂર્લાઃ પ્રણ ય ચ સનાતનમ્ ।
૫૦.૧/૨વાસદેુવં જગન્નાથં સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૫૦.૧॥
૫૦.૨/૧ ચ તાિવષ્ટાે મહીપાલઃ કુશાન્ આ તીયર્ ભૂતલે ।
૫૦.૨/૨વસં્ત્ર ચ તન્મના ભૂ વા સુ વાપ ધરણીતલે॥ ૫૦.૨॥
૫૦.૩/૧કથં પ્રત્યક્ષમ યે ત દેવદેવાે જનાદર્નઃ ।
૫૦.૩/૨મમ ચા તહરાે દેવ તદાસાિવ ત ચ તયન્॥ ૫૦.૩॥
૫૦.૪/૧સપુ્તસ્ય તસ્ય પતવેાર્સદેુવાે જગદુ્ગ ઃ ।
૫૦.૪/૨આત્માનં દશર્યામાસ શઙ્ખચક્રગદા તમ્॥ ૫૦.૪॥
૫૦.૫/૧સ દદશર્ તુ સપ્રેમ દેવદેવં જગદુ્ગ મ્ ।
૫૦.૫/૨શઙ્ખચક્રધરં દેવં ગદાચક્રાેગ્રપા ણનમ્॥ ૫૦.૫॥
૫૦.૬/૧શાઙ્ર્ગબાણધરં દેવં વલત્તે ે તમ ડલમ્ ।
૫૦.૬/૨યુગા તાિદત્યવણાર્ભં નીલવૈદૂયર્સિંનભમ્॥ ૫૦.૬॥
૫૦.૭/૧સપુણાસે તમાસીનં ષાેડશાધર્ભજંુ શભુમ્ ।
૫૦.૭/૨સ ચા મૈ પ્રાબ્રવીદ્ ધીરાઃ સાધુ રાજન્ મહામતે॥ ૫૦.૭॥
૫૦.૮/૧ક્રતનુાનને િદવ્યને તથા ભ યા ચ શ્રદ્ધયા ।
૫૦.૮/૨તુષ્ટાેઽ મ તે મહીપાલ થા િકમનુશાેચ સ॥ ૫૦.૮॥
૫૦.૯/૧યદ્ અત્ર પ્ર તમા રાજઞ્ જગ પજૂ્યા સનાતની ।
૫૦.૯/૨યથા સા પ્રા યતે ભપૂ તદુપાયં બ્રવી મ તે॥ ૫૦.૯॥
૫૦.૧૦/૧ગતાયામદ્ય શવર્યા િનમર્લે ભાસ્કરાેિદતે ।
૫૦.૧૦/૨સાગરસ્ય જલસ્યા તે નાનાદુ્રમિવભૂ ષતે॥ ૫૦.૧૦॥
૫૦.૧૧/૧જલં તથવૈ વેલાયાં દૃ યતે તત્ર વૈ મહત્ ।
૫૦.૧૧/૨લવણસ્યાેદધે રાજં તરઙ્ગૈઃ સમ ભ લુતમ્॥ ૫૦.૧૧॥
૫૦.૧૨/૧કૂલા તે િહ મહા ક્ષઃ સ્થતઃ સ્થલજલષેુ ચ ।
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૫૦.૧૨/૨વેલા ભહર્ યમાનશ્ચ ન ચાસાૈ ક પતે દુ્રમઃ॥ ૫૦.૧૨॥
૫૦.૧૩/૧પરશમુાદાય હ તને ઊમર ત તતાે વ્રજ ।
૫૦.૧૩/૨અેકાક િવહરન્ રાજન્ સ વં પ ય સ પાદપમ્॥ ૫૦.૧૩॥
૫૦.૧૪/૧ઈદક્ૃ ચહં્ન સમાલાેક્ય છેદય વમશિઙ્કતઃ ।
૫૦.૧૪/૨છેદ્યમાનં તુ તં કં્ષ પ્રાતરદ્ભુતદશર્નમ્॥ ૫૦.૧૪॥
૫૦.૧૫/૧દૃ ટ્વા તનેવૈ સં ચ ત્ય તતાે ભપૂાલ દશર્નાત્ ।
૫૦.૧૫/૨કુ તાં પ્ર તમાં િદવ્યાં જિહ ચ તાં િવમાેિહનીમ્॥ ૫૦.૧૫॥
૫૦.૧૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા મહાભાગાે જગામાદશર્નં હિરઃ ।
૫૦.૧૬/૨સ ચાિપ વ માલાેક્ય પરં િવ મયમાગતઃ॥ ૫૦.૧૬॥
૫૦.૧૭/૧તાં િનશાં સ સમુદ્વ ક્ષ્ય સ્થત તદ્ગતમાનસઃ ।
૫૦.૧૭/૨વ્યાહરન્ વૈ ણવાન્ મ ત્રાન્ સકંૂ્ત ચવૈ તદાત્મકમ્॥ ૫૦.૧૭॥
૫૦.૧૮/૧પ્રગતાયાં રજ યાં તુ ઉ થતાે ના યમાનસઃ ।
૫૦.૧૮/૨સ ના વા સાગરે સ યગ્ યથાવદ્ િવિધના તતઃ॥ ૫૦.૧૮॥
૫૦.૧૯/૧દ વા દાનં ચ િવપ્રે યાે ગ્રામાંશ્ચ નગરા ણ ચ ।
૫૦.૧૯/૨કૃ વા પાવૈાર્િહ્ણકં કમર્ જગામ સ પાેત્તમઃ॥ ૫૦.૧૯॥
૫૦.૨૦/૧ન ચાશ્વાે ન પદા તશ્ચ ન ગ ે ન ચ સાર થઃ ।
૫૦.૨૦/૨અેકાક સ મહાવેલાં પ્રિવવેશ મહીપ તઃ॥ ૫૦.૨૦॥
૫૦.૨૧/૧તં દદશર્ મહા કં્ષ તજે વ તં મહાદુ્રમમ્ ।
૫૦.૨૧/૨મહા તગમહારાેહં પુ યં િવપુલમવે ચ॥ ૫૦.૨૧॥
૫૦.૨૨/૧મહાે સધંે મહાકાયં પ્રસપંુ્ત ચ જલા તકે ।
૫૦.૨૨/૨સા દ્રમા જષ્ઠવણાર્ભં નામ તિવવ જતમ્॥ ૫૦.૨૨॥
૫૦.૨૩/૧નરનાથ તદા િવપ્રા દુ્રમં દૃ ટ્વા મુદા વતઃ ।
૫૦.૨૩/૨પરશનુા શાતયામાસ િન શતને દૃઢેન ચ॥ ૫૦.૨૩॥
૫૦.૨૪/૧દ્વધૈીકતુર્મના તત્ર બભવૂે દ્રસખઃ સ ચ ।
૫૦.૨૪/૨િનર ક્ષ્યમાણે કાષે્ઠ તુ બભવૂાદ્ભુતદશર્નમ્॥ ૫૦.૨૪॥
૫૦.૨૫/૧િવશ્વકમાર્ ચ િવ શ્ચ િવપ્ર પધરાવુભાૈ ।
૫૦.૨૫/૨આજગ્મતુમર્હાભાગાૈ તદા તુલ્યાગ્રજન્મનાૈ॥ ૫૦.૨૫॥
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૫૦.૨૬/૧ વલમાનાૈ વતે ે ભિદવ્યસ્રગનુલપેનાૈ ।
૫૦.૨૬/૨અથ તાૈ તં સમાગ ય પ મ દ્રસખં તદા॥ ૫૦.૨૬॥
૫૦.૨૭/૧તાવૂચતુમર્હારાજ િકમત્ર વં કિર ય સ ।
૫૦.૨૭/૨િકમથ ચ મહાબાહાે શા તતશ્ચ વન પ તઃ॥ ૫૦.૨૭॥
૫૦.૨૮/૧અસહાયાે મહાદુગ િનજર્ને ગહને વને ।
૫૦.૨૮/૨મહા સ ધુતટે ચવૈ કથં વૈ શા તતાે દુ્રમઃ॥ ૫૦.૨૮॥
૫૦.૨૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તયાેઃ શ્રુ વા વચાે િવપ્રાઃ સ તુ રા મુદા વતઃ ।
૫૦.૨૯/૨બભાષે વચનં તા યાં દુલં મધુરં તથા॥ ૫૦.૨૯॥
૫૦.૩૦/૧દૃ ટ્વા તાૈ બ્રાહ્મણાૈ તત્ર ચ દ્રસયૂાર્િવવાગતાૈ ।
૫૦.૩૦/૨નમસૃ્કત્ય જગન્નાથાવવાઙ્મખુમવ સ્થતઃ॥ ૫૦.૩૦॥
૫૦.૩૧/૧રા વેાચ । દેવદેવમનાદ્ય તમન તં જગતાં પ તમ્ ।
૫૦.૩૧/૨આરાધિયતું પ્ર તમાં કરાેમી ત મ તમર્મ॥ ૫૦.૩૧॥
૫૦.૩૨/૧અહં સ દેવદેવને પરમેણ મહાત્મના ।
૫૦.૩૨/૨ વ ા તે ચ સમુિદ્દષ્ટાે ભવદ્ યાં શ્રાિવતં મયા॥ ૫૦.૩૨॥
૫૦.૩૩/૧બ્રહ્માવેાચ । રાજ્ઞ તુ વચનં શ્રુ વા દેવે દ્રપ્ર તમસ્ય ચ ।
૫૦.૩૩/૨પ્રહસ્ય ત મૈ િવશ્વેશ તુષ્ટાે વચનમબ્રવીત્॥ ૫૦.૩૩॥
૫૦.૩૪/૧િવ વાચ । સાધુ સાધુ મહીપાલ યદ્ અેતન્ મતમુત્તમમ્ ।
૫૦.૩૪/૨સસંારસાગરે ઘાેરે કદલીદલસિંનભે॥ ૫૦.૩૪॥
૫૦.૩૫/૧િનઃસારે દુઃખબહુલે કામક્રાેધસમાકુલે ।
૫૦.૩૫/૨ઇ દ્રયાવતર્ક લલે દુ તરે રાેમહષર્ણે॥ ૫૦.૩૫॥
૫૦.૩૬/૧નાનાવ્યાિધશતાવત જલબુદુ્બદસિંનભે ।
૫૦.૩૬/૨યત તે મ ત પન્ના િવ ણાેરારાધનાય વૈ॥ ૫૦.૩૬॥
૫૦.૩૭/૧ધ ય વં પશાદૂર્લ ગુણૈઃ સવરલંકૃતઃ ।
૫૦.૩૭/૨સપ્ર થવી ધ યા સશલૈવનકાનના॥ ૫૦.૩૭॥
૫૦.૩૮/૧સપુરગ્રામનગરા ચતવુર્ણરલંકૃતા ।
૫૦.૩૮/૨યત્ર વં પશાદૂર્લ પ્ર ઃ પાલિયતા પ્રભુઃ॥ ૫૦.૩૮॥
૫૦.૩૯/૧અેહ્યેિહ સમુહાભાગ દુ્રમેઽ મન્ સખુશીતલે ।
૫૦.૩૯/૨આવા યાં સહ તષ્ઠ વં કથા ભધર્મર્સં શ્રતઃ॥ ૫૦.૩૯॥
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૫૦.૪૦/૧અયં મમ સહાય તુ આગતઃ શ પનાં વરઃ ।
૫૦.૪૦/૨િવશ્વકમર્સમઃ સાક્ષાન્ િનપુણઃ સવર્કમર્સુ ।
૫૦.૪૦/૩મયાેિદ્દષ્ટાં તુ પ્ર તમાં કરાેત્યેષ તટં ત્યજ॥ ૫૦.૪૦॥
૫૦.૪૧/૧બ્રહ્માવેાચ । શ્રુ વવૈં વચનં તસ્ય તદા રા દ્વજન્મનઃ ।
૫૦.૪૧/૨સાગરસ્ય તટં ત્ય વા ગ વા તસ્ય સમીપતઃ॥ ૫૦.૪૧॥
૫૦.૪૨/૧તસ્થાૈ સ પ તશ્રેષ્ઠાે ક્ષચ્છાયે સશુીતલે ।
૫૦.૪૨/૨તત ત મૈ સ િવશ્વાત્મા દદાવાજ્ઞાં દ્વ કૃ તઃ॥ ૫૦.૪૨॥
૫૦.૪૩/૧ શ પમખુ્યાય િવપ્રે દ્રાઃ કુ વ પ્ર તમા ઇ ત ।
૫૦.૪૩/૨કૃ ણ પં પરં શા તં પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણમ્॥ ૫૦.૪૩॥
૫૦.૪૪/૧શ્રીવ સકાૈ તુભધરં શઙ્ખચક્રગદાધરમ્ ।
૫૦.૪૪/૨ગાૈરાઙ્ગં ક્ષીરવણાર્ભં દ્વતીયં વ તકાિઙ્કતમ્॥ ૫૦.૪૪॥
૫૦.૪૫/૧લાઙ્ગલાસ્ત્રધરં દેવમન તાખ્યં મહાબલમ્ ।
૫૦.૪૫/૨દેવદાનવગ ધવર્+ ।યક્ષિવદ્યાધરાેરગૈઃ॥ ૫૦.૪૫॥
૫૦.૪૬/૧ન િવજ્ઞાતાે િહ તસ્યા ત તનેાન ત ઇ ત તઃ ।
૫૦.૪૬/૨ભ ગની ં વાસદેુવસ્ય ક્મવણા સશુાેભનામ્॥ ૫૦.૪૬॥
૫૦.૪૭/૧ તીયાં વૈ સભુદ્રાં ચ સવર્લક્ષણલ ક્ષતામ્॥ ૫૦.૪૭॥
૫૦.૪૮/૧બ્રહ્માવેાચ । શ્રુ વૈતદ્ વચનં તસ્ય િવશ્વકમાર્ સકુમર્કૃત્ ।
૫૦.૪૮/૨ત ક્ષણાત્ કારયામાસ પ્ર તમાઃ શભુલક્ષણાઃ॥ ૫૦.૪૮॥
૫૦.૪૯/૧પ્રથમં શકુ્લવણાર્ભં શારદે દુસમપ્રભમ્ ।
૫૦.૪૯/૨આરક્તાકં્ષ મહાકાયં સ્ફટાિવકટમ તકમ્॥ ૫૦.૪૯॥
૫૦.૫૦/૧નીલા બરધરં ચાેગ્રં બલં બલમદાેદ્ધતમ્ ।
૫૦.૫૦/૨કુ ડલૈકધરં િદવ્યં ગદામુશલધાિરણમ્॥ ૫૦.૫૦॥
૫૦.૫૧/૧ દ્વતીયં પુ ડર કાકં્ષ નીલ મૂતસિંનભમ્ ।
૫૦.૫૧/૨અતસીપુ પસકંાશં પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણમ્॥ ૫૦.૫૧॥
૫૦.૫૨/૧પીતવાસસમત્યુગં્ર શભંુ શ્રીવ સલક્ષણમ્ ।
૫૦.૫૨/૨ચક્રપૂણર્કરં િદવ્યં સવર્પાપહરં હિરમ્॥ ૫૦.૫૨॥
૫૦.૫૩/૧ તીયાં વણર્વણાર્ભાં પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણામ્ ।
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૫૦.૫૩/૨િવ ચત્રવસ્ત્રસછંન્નાં હારકેયૂરભૂ ષતામ્॥ ૫૦.૫૩॥
૫૦.૫૪/૧િવ ચત્રાભરણાપેેતાં રત્નહારાવલ બતામ્ ।
૫૦.૫૪/૨પીનાેન્નતકુચાં ર યાં િવશ્વકમાર્ િવિનમર્મે॥ ૫૦.૫૪॥
૫૦.૫૫/૧સ તુ રા દ્ભુતં દૃ ટ્વા ક્ષણનેૈકેન િન મતાઃ ।
૫૦.૫૫/૨િદવ્યવસ્ત્રયુગચ્છન્ના નાનારત્નૈરલંકૃતાઃ॥ ૫૦.૫૫॥
૫૦.૫૬/૧સવર્લક્ષણસ પન્નાઃ પ્ર તમાઃ સમુનાેહરાઃ ।
૫૦.૫૬/૨િવ મયં પરમં ગ વા ઇદં વચનમબ્રવીત્॥ ૫૦.૫૬॥
૫૦.૫૭/૧ઇ દ્રદ્યુ ઉવાચ । િક દેવાૈ સમનપુ્રાપ્તાૈ દ્વજ પધરાવુભાૈ ।
૫૦.૫૭/૨ઉભાૈ ચાદ્ભુતકમાર્ણાૈ દેવ ત્તાવમાનષુાૈ॥ ૫૦.૫૭॥
૫૦.૫૮/૧દેવાૈ વા માનષુાૈ વાિપ યક્ષિવદ્યાધરાૈ યવુામ્ ।
૫૦.૫૮/૨િક નુ બ્રહ્મહૃષીકેશાૈ િક વસૂ િકમુતા શ્વનાૈ॥ ૫૦.૫૮॥
૫૦.૫૯/૧ન વે દ્મ સત્યસદ્ભાવાૈ માયા પેણ સં સ્થતાૈ ।
૫૦.૫૯/૨યવુાં ગતાેઽ મ શરણમાત્મા તુ મે પ્રકા યતામ્॥ ૫૦.૫૯॥
૫૧.૧/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । નાહં દેવાે ન યક્ષાે વા ન દૈત્યાે ન ચ દેવરાટ્ ।
૫૧.૧/૨ન બ્રહ્મા ન ચ દ્રાેઽહં િવ દ્ધ માં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૫૧.૧॥
૫૧.૨/૧અ તહા સવર્લાેકાનામન તબલપાૈ ષઃ ।
૫૧.૨/૨આરાધનીયાે ભૂતાનામ તાે યસ્ય ન િવદ્યતે॥ ૫૧.૨॥
૫૧.૩/૧પઠ્યતે સવર્શાસે્ત્રષુ વેદા તષેુ િનગદ્યતે ।
૫૧.૩/૨યમાહુજ્ઞાર્નગ યે ત વાસદેુવે ત યાે ગનઃ॥ ૫૧.૩॥
૫૧.૪/૧અહમવે વયં બ્રહ્મા અહં િવ ઃ શવાેઽ યહમ્ ।
૫૧.૪/૨ઇ દ્રાેઽહં દેવરાજશ્ચ જગ સયંમનાે યમઃ॥ ૫૧.૪॥
૫૧.૫/૧ થવ્યાદ િન ભૂતાિન ત્રેતા ગ્ હુર્તભુઙ્ પ ।
૫૧.૫/૨વ ણાેઽપાં પ તશ્ચાહં ધિરત્રી ચ મહીધરઃ॥ ૫૧.૫॥
૫૧.૬/૧યત્ િક ચદ્ વાઙ્મયં લાેકે જગત્ સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
૫૧.૬/૨ચરાચરં ચ યદ્ િવશ્વં મદ યન્ ના ત િકચન॥ ૫૧.૬॥
૫૧.૭/૧પ્રીતાેઽહં તે પશ્રેષ્ઠ વરં વરય સવુ્રત ।
૫૧.૭/૨યદ્ ઇષં્ટ તત્ પ્રયચ્છા મ હૃિદ યત્ તે વ્યવ સ્થતમ્॥ ૫૧.૭॥
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૫૧.૮/૧મદ્દશર્નમપુ યાનાં વ ા તેઽિપ ન યતે ।
૫૧.૮/૨ વં પનુદૃર્ઢભ ક્ત વાત્ પ્રત્યકં્ષ દષૃ્ટવાન્ અ સ॥ ૫૧.૮॥
૫૧.૯/૧બ્રહ્માવેાચ । શ્રુ વવૈં વાસદેુવસ્ય વચનં તસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૫૧.૯/૨રાેમા ચતતનુભૂર્ વા ઇદં તાતંે્ર જગાૈ પઃ॥ ૫૧.૯॥
૫૧.૧૦/૧રા વેાચ । શ્રયઃ કા ત નમ તેઽ તુ શ્રીપતે પીતવાસસે ।
૫૧.૧૦/૨શ્રીદ શ્રીશ શ્રીિનવાસ નમ તે શ્રીિનકેતન॥ ૫૧.૧૦॥
૫૧.૧૧/૧આદં્ય પુ ષમીશાનં સવશં સવર્તાેમખુમ્ ।
૫૧.૧૧/૨િન કલં પરમં દેવં પ્રણતાેઽ મ સનાતનમ્॥ ૫૧.૧૧॥
૫૧.૧૨/૧શ દાતીતં ગુણાતીતં ભાવાભાવિવવ જતમ્ ।
૫૧.૧૨/૨િનલપં િનગુર્ણં સૂ મં સવર્જ્ઞં સવર્ભાવનમ્॥ ૫૧.૧૨॥
૫૧.૧૩/૧પ્રા મેઘપ્રતીકાશં ગાેબ્રાહ્મણિહતે રતમ્ ।
૫૧.૧૩/૨સવષામવે ગાેપ્તારં વ્યાિપનં સવર્ભાિવનમ્॥ ૫૧.૧૩॥
૫૧.૧૪/૧શઙ્ખચક્રધરં દેવં ગદામુશલધાિરણમ્ ।
૫૧.૧૪/૨નમસ્યે વરદં દેવં નીલાે પલદલચ્છિવમ્॥ ૫૧.૧૪॥
૫૧.૧૫/૧નાગપયર્ઙ્કશયનં ક્ષીરાેદાણર્વશાિયનમ્ ।
૫૧.૧૫/૨નમસ્યેઽહં હૃષીકેશં સવર્પાપહરં હિરમ્॥ ૫૧.૧૫॥
૫૧.૧૬/૧પનુ વાં દેવદેવેશં નમસ્યે વરદં િવભુમ્ ।
૫૧.૧૬/૨સવર્લાેકેશ્વરં િવ ં માેક્ષકારણમવ્યયમ્॥ ૫૧.૧૬॥
૫૧.૧૭/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં તુ વા તુ તં દેવં પ્ર ણપત્ય કૃતા જ લઃ ।
૫૧.૧૭/૨ઉવાચ પ્રણતાે ભૂ વા િનપત્ય ધરણીતલે॥ ૫૧.૧૭॥
૫૧.૧૮/૧રા વેાચ । પ્રીતાેઽ સ યિદ મે નાથ ણાે મ વરમુત્તમમ્ ।
૫૧.૧૮/૨દેવાસરુાઃ સગ ધવાર્ યક્ષરક્ષાેમહાેરગાઃ॥ ૫૧.૧૮॥
૫૧.૧૯/૧ સદ્ધિવદ્યાધરાઃ સા યાઃ િકનરા ગુહ્યકા તથા ।
૫૧.૧૯/૨ઋષયાે યે મહાભાગા નાનાશાસ્ત્રિવશારદાઃ॥ ૫૧.૧૯॥
૫૧.૨૦/૧પિરવ્રાડ્યાેગયુક્તાશ્ચ વેદત વાથર્ ચ તકાઃ ।
૫૧.૨૦/૨માેક્ષમાગર્િવદાે યેઽ યે યાય ત પરમં પદમ્॥ ૫૧.૨૦॥
૫૧.૨૧/૧િનગુર્ણં િનમર્લં શા તં યત્ પ ય ત મની ષનઃ ।
૫૧.૨૧/૨તત્ પદં ગ તુ મચ્છા મ વ પ્રસાદાત્ સદુુલર્ભમ્॥ ૫૧.૨૧॥
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૫૧.૨૨/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । સવ ભવતુ ભદં્ર તે યથેષં્ટ સવર્મા ુિહ ।
૫૧.૨૨/૨ભિવ ય ત યથાકામં મ પ્રસાદાન્ ન સશંયઃ॥ ૫૧.૨૨॥
૫૧.૨૩/૧દશ વષર્સહસ્રા ણ તથા નવ શતાિન ચ ।
૫૧.૨૩/૨અિવ ચ્છન્નં મહારાજં્ય કુ વં પસત્તમ॥ ૫૧.૨૩॥
૫૧.૨૪/૧પ્રયાસ્ય સ પદં િદવ્યં દુલર્ભં યત્ સરુાસરૈુઃ ।
૫૧.૨૪/૨પૂણર્મનાેરથં શા તં ગુહ્યમવ્યક્તમવ્યયમ્॥ ૫૧.૨૪॥
૫૧.૨૫/૧પરાત્ પરતરં સૂ મં િનલપં િન કલં ધ્રવુમ્ ।
૫૧.૨૫/૨ ચ તાશાેકિવિનમુર્ક્તં િક્રયાકારણવ જતમ્॥ ૫૧.૨૫॥
૫૧.૨૬/૧તદ્ અહં દશર્િય યા મ જ્ઞેયાખ્યં પરમં પદમ્ ।
૫૧.૨૬/૨યં પ્રા ય પરમાન દં પ્રા સ્ય સ પરમાં ગ તમ્॥ ૫૧.૨૬॥
૫૧.૨૭/૧ક તશ્ચ તવ રાજે દ્ર ભવત્યત્ર મહીતલે ।
૫૧.૨૭/૨યાવદ્ ઘના નભાે યાવદ્ યાવચ્ચ દ્રાકર્તારકમ્॥ ૫૧.૨૭॥
૫૧.૨૮/૧યાવત્ સમુદ્રાઃ સપ્તવૈ યાવન્ મવેાર્િદપવર્તાઃ ।
૫૧.૨૮/૨ તષ્ઠ ત િદિવ દેવાશ્ચ તાવત્ સવર્ત્ર ચાવ્યયા॥ ૫૧.૨૮॥
૫૧.૨૯/૧ઇ દ્રદ્યુ સરાે નામ તીથ યજ્ઞાઙ્ગસ ભવમ્ ।
૫૧.૨૯/૨યત્ર ના વા સકૃ લાેકઃ શક્રલાેકમવા ુયાત્॥ ૫૧.૨૯॥
૫૧.૩૦/૧દાપિય ય ત યઃ િપ ડાં તટેઽ મન્ સરસઃ શભુે ।
૫૧.૩૦/૨કુલૈકિવશમુદૃ્ધત્ય શક્રલાેકં ગ મ ય ત॥ ૫૧.૩૦॥
૫૧.૩૧/૧પજૂ્યમાનાેઽ સરાે ભશ્ચ ગ ધવગ તિન વનૈઃ ।
૫૧.૩૧/૨િવમાનને વસતે્ તત્ર યાવદ્ ઇ દ્રાશ્ચતુદર્શ॥ ૫૧.૩૧॥
૫૧.૩૨/૧સરસાે દ ક્ષણે ભાગે નૈરતૃ્યાં તુ સમા શ્રતે ।
૫૧.૩૨/૨ યગ્રાેધ તષ્ઠતે તત્ર ત સમીપે તુ મ ડપઃ॥ ૫૧.૩૨॥
૫૧.૩૩/૧કેતક વનસછંન્નાે નાનાપાદપસકુંલઃ ।
૫૧.૩૩/૨નાિરકેલૈરસખં્યયેૈશ્ચ પકૈબર્કુલા તૈઃ॥ ૫૧.૩૩॥
૫૧.૩૪/૧અશાેકૈઃ ક ણકારૈશ્ચ પુનંાગનૈાર્ગકેસરૈઃ ।
૫૧.૩૪/૨પાટલામ્રાતસરલૈશ્ચ દનૈદવદા ભઃ॥ ૫૧.૩૪॥
૫૧.૩૫/૧ યગ્રાેધાશ્વ થખિદરૈઃ પાિર તૈઃ સહાજુર્નૈઃ ।
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૫૧.૩૫/૨િહ તાલૈશ્ચવૈ તાલૈશ્ચ શશપૈબર્દરૈ તથા॥ ૫૧.૩૫॥
૫૧.૩૬/૧કર જૈલર્કુચૈઃ લક્ષૈઃ પનસૈ બ વધાતુકૈઃ ।
૫૧.૩૬/૨અ યૈબર્હુિવધૈ ર્કૈ્ષઃ શાે ભતઃ સમલંકૃતઃ॥ ૫૧.૩૬॥
૫૧.૩૭/૧આષાઢસ્ય સતે પક્ષે પ ચ યાં િપ દૈવતે ।
૫૧.૩૭/૨ઋક્ષે ને ય ત ન તત્ર ની વા સપ્ત િદનાિન વૈ॥ ૫૧.૩૭॥
૫૧.૩૮/૧મ ડપે સ્થાપિય ય ત સવુે યા ભઃ સશુાેભનૈઃ ।
૫૧.૩૮/૨ક્ર ડાિવશષેબહુલૈ ર્ત્યગીતમનાેહરૈઃ॥ ૫૧.૩૮॥
૫૧.૩૯/૧ચામરૈઃ વણર્દ ડશૈ્ચ વ્યજનૈ રત્નભષૂણૈઃ ।
૫૧.૩૯/૨વીજય ત તથા મ યં સ્થાપિય ય ત મઙ્ગલાઃ॥ ૫૧.૩૯॥
૫૧.૪૦/૧બ્રહ્મચાર ય તશ્ચવૈ નાતકાશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૫૧.૪૦/૨વાનપ્રસ્થા ગ્ હસ્થાશ્ચ સદ્ધાશ્ચા યે ચ બ્રાહ્મણાઃ॥ ૫૧.૪૦॥
૫૧.૪૧/૧નાનાવણર્પદૈઃ તાતે્રૈરગૃ્યજુઃસામિન વનૈઃ ।
૫૧.૪૧/૨કિર ય ત તુ ત રાજન્ રામકેશવયાેઃ પનુઃ॥ ૫૧.૪૧॥
૫૧.૪૨/૧તતઃ તુ વા ચ દૃ ટ્વા ચ સ પ્રણ ય ચ ભ ક્તતઃ ।
૫૧.૪૨/૨નરાે વષાર્યુતં િદવં્ય શ્રીમદ્ધિરપુરે વસતે્॥ ૫૧.૪૨॥
૫૧.૪૩/૧પજૂ્યમાનાેઽ સરાે ભશ્ચ ગ ધવગ તિન વનૈઃ ।
૫૧.૪૩/૨હરેરનુચર તત્ર ક્ર ડતે કેશવને વૈ॥ ૫૧.૪૩॥
૫૧.૪૪/૧િવમાનનેાકર્વણન રત્નહારેણ ભ્રાજતા ।
૫૧.૪૪/૨સવર્કામૈમર્હાભાેગૈ તષ્ઠતે ભવુનાેત્તમે॥ ૫૧.૪૪॥
૫૧.૪૫/૧તપઃક્ષયાિદહાગત્ય મનુ યાે બ્રાહ્મણાે ભવેત્ ।
૫૧.૪૫/૨કાેટ ધનપ તઃ શ્રીમાંશ્ચતવુદ ભવેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૫૧.૪૫॥
૫૧.૪૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં ત મૈ વરં દ વા કૃ વા ચ સમયં હિરઃ ।
૫૧.૪૬/૨જગામાદશર્નં િવપ્રાઃ સિહતાે િવશ્વકમર્ણા॥ ૫૧.૪૬॥
૫૧.૪૭/૧સ તુ રા તદા હૃષ્ટાે રાેમા ચતતનૂ હઃ ।
૫૧.૪૭/૨કૃતકૃત્ય મવાત્માનં મનેે સદંશર્નાદ્ ધરેઃ॥ ૫૧.૪૭॥
૫૧.૪૮/૧તતઃ કૃ ણં ચ રામં ચ સભુદ્રાં ચ વરપ્રદામ્ ।
૫૧.૪૮/૨રથૈિવમાનસકંાશમૈર્ ણકા ચન ચિત્રતૈઃ॥ ૫૧.૪૮॥

270 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૫૧.૪૯/૧સવંાહ્ય તા તદા રા મહામઙ્ગલિનઃ વનૈઃ ।
૫૧.૪૯/૨આનયામાસ મ તમાન્ સામાત્યઃ સપુરાેિહતઃ॥ ૫૧.૪૯॥
૫૧.૫૦/૧નાનાવાિદત્રિનઘાષનૈાર્નાવેદ વનૈઃ શભુૈઃ ।
૫૧.૫૦/૨સસં્થા ય ચ શભુે દેશે પિવત્રે સમુનાેહરે॥ ૫૧.૫૦॥
૫૧.૫૧/૧તતઃ શભુ તથાૈ કાલે નક્ષત્રે શભુલક્ષણે ।
૫૧.૫૧/૨પ્ર તષ્ઠાં કારયામાસ સમુુહૂત દ્વજૈઃ સહ॥ ૫૧.૫૧॥
૫૧.૫૨/૧યથાેક્તને િવધાનને િવિધદષૃ્ટેન કમર્ણા ।
૫૧.૫૨/૨આચાયાર્નુમતનેવૈ સવ કૃ વા મહીપ તઃ॥ ૫૧.૫૨॥
૫૧.૫૩/૧આચાયાર્ય તદા દ વા દ ક્ષણાં િવિધવત્ પ્રભુઃ ।
૫૧.૫૩/૨ઋ વગ્ યશ્ચ િવધાનને તથા યે યાે ધનં દદાૈ॥ ૫૧.૫૩॥
૫૧.૫૪/૧કૃ વા પ્ર તષ્ઠાં િવિધવત્ પ્રાસાદે ભવનાેત્તમે ।
૫૧.૫૪/૨સ્થાપયામાસ તાન્ સવાર્ન્ િવિધદષૃ્ટેન કમર્ણા॥ ૫૧.૫૪॥
૫૧.૫૫/૧તતઃ સ પજૂ્ય િવિધના નાનાપુ પૈઃ સગુ ધ ભઃ ।
૫૧.૫૫/૨સવુણર્મ ણમુક્તાદ્યનૈાર્નાવસૈ્ત્રઃ સશુાેભનૈઃ॥ ૫૧.૫૫॥
૫૧.૫૬/૧રત્નૈશ્ચ િવિવધૈિદવ્યૈરાસનૈગ્રાર્મપત્તનૈઃ ।
૫૧.૫૬/૨દદાૈ ચા યાન્ સ િવષયાન્ પુરા ણ નગરા ણ ચ॥ ૫૧.૫૬॥
૫૧.૫૭/૧અેવં બહુિવધં દ વા રાજં્ય કૃ વા યથાે ચતમ્ ।
૫૧.૫૭/૨ઇ ટ્વા ચ િવિવધૈયર્જ્ઞૈદર્ વા દાના યનેકશઃ॥ ૫૧.૫૭॥
૫૧.૫૮/૧કૃતકૃત્ય તતાે રા ત્યક્તસવર્પિરગ્રહઃ ।
૫૧.૫૮/૨જગામ પરમં સ્થાનં તદ્ િવ ણાેઃ પરમં પદમ્॥ ૫૧.૫૮॥
૫૧.૫૯/૧અેવં મયા મુિનશ્રેષ્ઠાઃ ક થતાે વાે પાેત્તમઃ ।
૫૧.૫૯/૨ક્ષતે્રસ્ય ચવૈ માહા યં િકમ યચ્છ્ર ાેતુ મચ્છથ॥ ૫૧.૫૯॥
૫૧.૬૦/૧િવ વાચ । શ્રુ વવૈં વચનં તસ્ય બ્રહ્મણાેઽવ્યક્તજન્મનઃ ।
૫૧.૬૦/૨આશ્ચય મેિનરે િવપ્રાઃ પપ્રચ્છુશ્ચ પનુમુર્દા॥ ૫૧.૬૦॥
૫૧.૬૧/૧મનુય ઊચુઃ । ક મન્ કાલે સરુશ્રેષ્ઠ ગ તવં્ય પુ ષાેત્તમમ્ ।
૫૧.૬૧/૨િવિધના કેન કતર્વં્ય પ ચતીથર્ મ ત પ્રભાે॥ ૫૧.૬૧॥
૫૧.૬૨/૧અેકૈકસ્ય ચ તીથર્સ્ય નાનદાનસ્ય યત્ ફલમ્ ।
૫૧.૬૨/૨દેવતાપ્રેક્ષણે ચવૈ બ્રૂિહ સવ થક્ થક્॥ ૫૧.૬૨॥
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૫૧.૬૩/૧બ્રહ્માવેાચ । િનરાહારઃ કુ ક્ષતે્રે પાદેનૈકેન ય તપેત્ ।
૫૧.૬૩/૨ જતે દ્રયાે જતક્રાેધઃ સપ્તસવં સરાયુતમ્॥ ૫૧.૬૩॥
૫૧.૬૪/૧દૃ ટ્વા સદા જ્યેષ્ઠશકુ્લ+ ।દ્વાદ યાં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૫૧.૬૪/૨કૃતાપેવાસઃ પ્રા ાે ત તતાેઽિધકતરં ફલમ્॥ ૫૧.૬૪॥
૫૧.૬૫/૧ત મા જ્યેષે્ઠ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પ્રયત્નને સસુયંતૈઃ ।
૫૧.૬૫/૨ વગર્લાેકે સિુવપ્રાદ્યૈદ્રર્ષ્ટવ્યઃ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૫૧.૬૫॥
૫૧.૬૬/૧પ ચતીથ તુ િવિધવત્ કૃ વા જ્યેષે્ઠ નરાેત્તમઃ ।
૫૧.૬૬/૨શકુ્લપક્ષસ્ય દ્વાદ યાં પ યેત્ તં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૫૧.૬૬॥
૫૧.૬૭/૧યે પ ય ત્યવ્યયં દેવં દ્વાદ યાં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૫૧.૬૭/૨તે િવ લાેકમાસાદ્ય ન ચ્યવ તે કદાચન॥ ૫૧.૬૭॥
૫૧.૬૮/૧ત મા જ્યેષે્ઠ પ્રયત્નને ગ તવં્ય ભાે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૫૧.૬૮/૨કૃ વા ત મન્ પ ચતીથ દ્રષ્ટવ્યઃ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૫૧.૬૮॥
૫૧.૬૯/૧સદૂુરસ્થાેઽિપ યાે ભ યા ક તર્યેત્ પુ ષાેત્તમમ્ ।
૫૧.૬૯/૨અહ યહિન શદુ્ધાત્મા સાેઽિપ િવ પુરં વ્રજેત્॥ ૫૧.૬૯॥
૫૧.૭૦/૧યાત્રાં કરાે ત કૃ ણસ્ય શ્રદ્ધયા યઃ સમાિહતઃ ।
૫૧.૭૦/૨સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે િવ લાેકં વ્રજેન્ નરઃ॥ ૫૧.૭૦॥
૫૧.૭૧/૧ચકં્ર દૃ ટ્વા હરેદૂર્રાત્ પ્રાસાદાપેિર સં સ્થતમ્ ।
૫૧.૭૧/૨સહસા મુચ્યતે પાપાન્ નરાે ભ યા પ્રણ ય તત્॥ ૫૧.૭૧॥
૫૨.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । આસીત્ ક પે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સ પ્ર ત્તે મહાક્ષયે ।
૫૨.૧/૨નષ્ટેઽકર્ચ દ્રે પવને નષ્ટે સ્થાવરજઙ્ગમે॥ ૫૨.૧॥
૫૨.૨/૧ઉિદતે પ્રલયાિદત્યે પ્રચ ડે ઘનગ જતે ।
૫૨.૨/૨િવદ્યુદુ પાતસઘંાતૈઃ સ ભગ્ ે ત પવર્તે॥ ૫૨.૨॥
૫૨.૩/૧લાેકે ચ સહૃંતે સવ મહદુલ્કાિનબહર્ણે ।
૫૨.૩/૨શુ કેષુ સવર્તાેયષેુ સરઃસુ ચ સિર સુ ચ॥ ૫૨.૩॥
૫૨.૪/૧તતઃ સવંતર્કાે વિહ્નવાર્યનુા સહ ભાે દ્વ ઃ ।
૫૨.૪/૨લાેકં તુ પ્રાિવશત્ સવર્માિદત્યૈ પશાે ભતમ્॥ ૫૨.૪॥
૫૨.૫/૧પશ્ચાત્ સ થવી ં ભ વા પ્રિવ ય ચ રસાતલમ્ ।
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૫૨.૫/૨દેવદાનવયક્ષાણાં ભયં જનયતે મહત્॥ ૫૨.૫॥
૫૨.૬/૧િનદર્હન્ નાગલાેકં ચ યચ્ચ િક ચત્ ક્ષતાિવહ ।
૫૨.૬/૨અધ તાન્ મુિનશાદૂર્લાઃ સવ નાશયતે ક્ષણાત્॥ ૫૨.૬॥
૫૨.૭/૧તતાે યાજેનિવશાનાં સહસ્રા ણ શતાિન ચ ।
૫૨.૭/૨િનદર્હત્યાશગુાે વાયુઃ સ ચ સવંતર્કાેઽનલઃ॥ ૫૨.૭॥
૫૨.૮/૧સદેવાસરુગ ધવ સયક્ષાેરગરાક્ષસમ્ ।
૫૨.૮/૨તતાે દહ ત સદં પ્તઃ સવર્મવે જગત્ પ્રભુઃ॥ ૫૨.૮॥
૫૨.૯/૧પ્રદ પ્તાેઽસાૈ મહારાૈદ્રઃ ક પા ગ્ િર ત સશં્રુતઃ ।
૫૨.૯/૨મહા વાલાે મહા ચ માન્ સ પ્રદ પ્તમહા વનઃ॥ ૫૨.૯॥
૫૨.૧૦/૧સયૂર્કાેિટપ્રતીકાશાે વલન્ન્ ઇવ સ તજેસા ।
૫૨.૧૦/૨ત્રૈલાેક્યં ચાદહત્ તૂણ સસરુાસરુમાનષુમ્॥ ૫૨.૧૦॥
૫૨.૧૧/૧અેવંિવધે મહાઘાેરે મહાપ્રલયદા ણે ।
૫૨.૧૧/૨ઋ ષઃ પરમધમાર્ત્મા યાનયાેગપરાેઽભવત્॥ ૫૨.૧૧॥
૫૨.૧૨/૧અેકઃ સં તષ્ઠતે િવપ્રા માકર્ ડયેે ત િવશ્રુતઃ ।
૫૨.૧૨/૨માેહપાશિૈનબદ્ધાેઽસાૈ ણાકુ લતે દ્રયાઃ॥ ૫૨.૧૨॥
૫૨.૧૩/૧સ દૃ ટ્વા તં મહાવિહ્ન શુ કક ઠાૈષ્ઠતાલુકઃ ।
૫૨.૧૩/૨ ણાતર્ઃ પ્ર ખલન્ િવપ્રા તદાસાૈ ભયિવહ્વલઃ॥ ૫૨.૧૩॥
૫૨.૧૪/૧બભ્રામ થવી ં સવા કાંિદશીકાે િવચેતનઃ ।
૫૨.૧૪/૨ત્રાતારં નાિધગચ્છન્ વૈ ઇતશ્ચેતશ્ચ ધાવ ત॥ ૫૨.૧૪॥
૫૨.૧૫/૧ન લેભે ચ તદા શમર્ યત્ર િવશ્રા યતા દ્વ ઃ ।
૫૨.૧૫/૨કરાે મ િક ન ના મ યસ્યાહં શરણં વ્રજે॥ ૫૨.૧૫॥
૫૨.૧૬/૧કથં પ યા મ તં દેવં પુ ષેશં સનાતનમ્ ।
૫૨.૧૬/૨ઇ ત સં ચ તયન્ દેવમેકાગ્રેણ સનાતનમ્॥ ૫૨.૧૬॥
૫૨.૧૭/૧પ્રાપ્તવાં તત્ પદં િદવ્યં મહાપ્રલયકારણમ્ ।
૫૨.૧૭/૨પુ ષેશ મ ત ખ્યાતં વટરાજં સનાતનમ્॥ ૫૨.૧૭॥
૫૨.૧૮/૧ વરાયુક્તાે મુિનશ્ચાસાૈ યગ્રાેધસ્યા તકં યયાૈ ।
૫૨.૧૮/૨આસાદ્ય તં મુિનશ્રેષ્ઠા તસ્ય મૂલે સમાિવશત્॥ ૫૨.૧૮॥
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૫૨.૧૯/૧ન કાલા ગ્ ભયં તત્ર ન ચાઙ્ગારપ્રવષર્ણમ્ ।
૫૨.૧૯/૨ન સવંતાર્ગમ તત્ર ન ચ વ શિન તથા॥ ૫૨.૧૯॥
૫૩.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે ગજકુલપ્રખ્યા તિડન્માલાિવભૂ ષતાઃ ।
૫૩.૧/૨સમુત્તસ્થુમર્હામેઘા નભસ્યદ્ભુતદશર્નાઃ॥ ૫૩.૧॥
૫૩.૨/૧કે ચન્ નીલાે પલ યામાઃ કે ચત્ કુમુદસિંનભાઃ ।
૫૩.૨/૨કે ચત્ િક જલ્કસકંાશાઃ કે ચત્ પીતાઃ પયાેધરાઃ॥ ૫૩.૨॥
૫૩.૩/૧કે ચદ્ ધિરતસકંાશાઃ કાકા ડસિંનભા તથા ।
૫૩.૩/૨કે ચત્ કમલપ ત્રાભાઃ કે ચદ્ િધઙ્ગુલસિંનભાઃ॥ ૫૩.૩॥
૫૩.૪/૧કે ચત્ પુરવરાકારાઃ કે ચદ્ ગિરવરાપેમાઃ ।
૫૩.૪/૨કે ચદ્ અ જનસકંાશાઃ કે ચન્ મરકતપ્રભાઃ॥ ૫૩.૪॥
૫૩.૫/૧િવદ્યનુ્માલાિપનદ્ધાઙ્ગાઃ સમુત્તસ્થુમર્હાઘનાઃ ।
૫૩.૫/૨ઘાેર પા મહાભાગા ઘાેર વનિનનાિદતાઃ॥ ૫૩.૫॥
૫૩.૬/૧તતાે જલધરાઃ સવ સમા વન્ નભ તલમ્ ।
૫૩.૬/૨તૈિરયં થવી સવાર્ સપવર્તવનાકરા॥ ૫૩.૬॥
૫૩.૭/૧આપૂિરતા િદશઃ સવાર્ઃ સ લલાૈઘપિર લુતાઃ ।
૫૩.૭/૨તત તે જલદા ઘાેરા વાિરણા મુિનસત્તમાઃ॥ ૫૩.૭॥
૫૩.૮/૧સવર્તઃ લાવયામાસશુ્ચાેિદતાઃ પરમે ષ્ઠના ।
૫૩.૮/૨વષર્માણા મહાતાેયં પૂરય તાે વસુધંરામ્॥ ૫૩.૮॥
૫૩.૯/૧સઘુાેરમ શવં રાૈદં્ર નાશય ત મ પાવકમ્ ।
૫૩.૯/૨તતાે દ્વાદશ વષાર્ ણ પયાેદાઃ સમપુ લવે॥ ૫૩.૯॥
૫૩.૧૦/૧ધારા ભઃ પૂરય તાે વૈ ચાેદ્યમાના મહાત્મના ।
૫૩.૧૦/૨તતઃ સમુદ્રાઃ વાં વેલામ તક્રામ ત ભાે દ્વ ઃ॥ ૫૩.૧૦॥
૫૩.૧૧/૧પવર્તાશ્ચ વ્યશીયર્ ત મહી ચા સુ િનમ જ ત ।
૫૩.૧૧/૨સવર્તઃ સમુહાભ્રા તા તે પયાેદા નભ તલમ્॥ ૫૩.૧૧॥
૫૩.૧૨/૧સવંેષ્ટિય વા ન ય ત વાયવુેગસમાહતાઃ ।
૫૩.૧૨/૨તત તં મા તં ઘાેરં સ િવ મુર્િનસત્તમાઃ॥ ૫૩.૧૨॥
૫૩.૧૩/૧આિદપદ્માલયાે દેવઃ પી વા વિપ ત ભાે દ્વ ઃ ।
૫૩.૧૩/૨ત મન્ન્ અેકાણર્વે ઘાેરે નષ્ટે સ્થાવરજઙ્ગમે॥ ૫૩.૧૩॥
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૫૩.૧૪/૧નષ્ટે દેવાસરુનરે યક્ષરાક્ષસવ જતે ।
૫૩.૧૪/૨તતાે મુિનઃ સ િવશ્રા તાે યા વા ચ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૫૩.૧૪॥
૫૩.૧૫/૧દદશર્ ચ ન્મીલ્ય જલપૂણા વસુધંરામ્ ।
૫૩.૧૫/૨નાપ યત્ તં વટં નાવે ન િદગાિદ ન ભાસ્કરમ્॥ ૫૩.૧૫॥
૫૩.૧૬/૧ન ચ દ્રાકાર્ ગ્ પવનં ન દેવાસરુપન્નગમ્ ।
૫૩.૧૬/૨ત મન્ન્ અેકાણર્વે ઘાેરે તમાેભૂતે િનરાશ્રયે॥ ૫૩.૧૬॥
૫૩.૧૭/૧િનમ જન્ સ તદા િવપ્રાઃ સતંતુર્મપુચક્રમે ।
૫૩.૧૭/૨બભ્રામાસાૈ મુિનશ્ચાતર્ ઇતશ્ચેતશ્ચ સ લવન્॥ ૫૩.૧૭॥
૫૩.૧૮/૧િનમમ જ તદા િવપ્રાસ્ત્રાતારં નાિધગચ્છ ત ।
૫૩.૧૮/૨અેવં તં િવહ્વલં દૃ ટ્વા કૃપયા પુ ષાેત્તમઃ ।
૫૩.૧૮/૩પ્રાવેાચ મુિનશાદૂર્લા તદા યાનને તાે ષતઃ॥ ૫૩.૧૮॥
૫૩.૧૯/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । વ સ શ્રા તાેઽ સ બાલ વં ભક્તત્ર મમ સવુ્રત ।
૫૩.૧૯/૨આગચ્છાગચ્છ શીઘં્ર વં માકર્ ડયે મમા તકમ્॥ ૫૩.૧૯॥
૫૩.૨૦/૧મા વયવૈ ચ ભેતવં્ય સ પ્રાપ્તાેઽ સ મમાગ્રતઃ ।
૫૩.૨૦/૨માકર્ ડયે મનુે ધીર બાલ વં શ્રમપીિડતઃ॥ ૫૩.૨૦॥
૫૩.૨૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તસ્ય તદ્ વચનં શ્રુ વા મુિનઃ પરમકાેિપતઃ ।
૫૩.૨૧/૨ઉવાચ સ તદા િવપ્રા િવ મતશ્ચાભવન્ મુહુઃ॥ ૫૩.૨૧॥
૫૩.૨૨/૧માકર્ ડયે ઉવાચ । કાેઽયં ના ા ક તર્ય ત તપઃ પિરભવન્ન્ ઇવ ।
૫૩.૨૨/૨બહુવષર્સહસ્રાખ્યં ધષર્યન્ન્ ઇવ મે વપુઃ॥ ૫૩.૨૨॥
૫૩.૨૩/૧ન હ્યષે સમુદાચારાે દેવે વિપ સમાિહતઃ ।
૫૩.૨૩/૨માં બ્રહ્મા સ ચ દેવેશાે દ ઘાર્યુિર ત ભાષતે॥ ૫૩.૨૩॥
૫૩.૨૪/૧ક તપાે ઘાેર શરસાે મમાદ્ય ત્યક્ત િવતઃ ।
૫૩.૨૪/૨માકર્ ડયેે ત ચાે વા મન+્ ◌ંઋત્યું ગ તુ મહેચ્છ ત॥ ૫૩.૨૪॥
૫૩.૨૫/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા તદા િવપ્રા શ્ચ તાિવષ્ટાેઽભવન્ મુિનઃ ।
૫૩.૨૫/૨િક વ ાેઽયં મયા દષૃ્ટઃ િક વા માેહાેઽયમાગતઃ॥ ૫૩.૨૫॥
૫૩.૨૬/૧ઇ થં ચ તયત તસ્ય ઉ પન્ના દુઃખહા મ તઃ ।
૫૩.૨૬/૨વ્ર મ શરણં દેવં ભ યાહં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૫૩.૨૬॥
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૫૩.૨૭/૧સ ગ વા શરણં દેવં મુિન તદ્ગતમાનસઃ ।
૫૩.૨૭/૨દદશર્ તં વટં ભૂયાે િવશાલં સ લલાપેિર॥ ૫૩.૨૭॥
૫૩.૨૮/૧શાખાયાં તસ્ય સાવૈણ િવ તીણાર્યાં મહાદ્ભુતમ્ ।
૫૩.૨૮/૨ ચરં િદવ્યપયર્ઙં્ક ર ચતં િવશ્વકમર્ણા॥ ૫૩.૨૮॥
૫૩.૨૯/૧વજ્રવૈદૂયર્ર ચતં મ ણિવદુ્રમશાે ભતમ્ ।
૫૩.૨૯/૨પદ્મરાગાિદ ભજુર્ષં્ટ રત્નૈર યૈરલંકૃતમ્॥ ૫૩.૨૯॥
૫૩.૩૦/૧નાના તરણસવંીતં નાનારત્નાપેશાે ભતમ્ ।
૫૩.૩૦/૨નાનાશ્ચયર્સમાયુક્તં પ્રભામ ડલમ ડતમ્॥ ૫૩.૩૦॥
૫૩.૩૧/૧તસ્યાપેિર સ્થતં દેવં કૃ ણં બાલવપુધર્રમ્ ।
૫૩.૩૧/૨સયૂર્કાેિટપ્રતીકાશં દ યમાનં સવુચર્સમ્॥ ૫૩.૩૧॥
૫૩.૩૨/૧ચતુભુર્જં સુ દરાઙ્ગં પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણમ્ ।
૫૩.૩૨/૨શ્રીવ સવક્ષસં દેવં શઙ્ખચક્રગદાધરમ્॥ ૫૩.૩૨॥
૫૩.૩૩/૧વનમાલા તાેરસં્ક િદવ્યકુ ડલધાિરણમ્ ।
૫૩.૩૩/૨હારભારાિપતગ્રીવં િદવ્યરત્નિવભૂ ષતમ્॥ ૫૩.૩૩॥
૫૩.૩૪/૧દૃ ટ્વા તદા મુિનદવં િવ મયાે ફુ લલાેચનઃ ।
૫૩.૩૪/૨રાેમા ચતતનુદવં પ્ર ણપત્યેદમબ્રવીત્॥ ૫૩.૩૪॥
૫૩.૩૫/૧માકર્ ડયે ઉવાચ । અહાે ચૈકાણર્વે ઘાેરે િવનષ્ટે સચરાચરે ।
૫૩.૩૫/૨કથમેકાે હ્યયં બાલ તષ્ઠત્યત્ર સિુનભર્યઃ॥ ૫૩.૩૫॥
૫૩.૩૬/૧બ્રહ્માવેાચ । ભૂતં ભવં્ય ભિવ યં ચ નન્ન્ અિપ મહામુિનઃ ।
૫૩.૩૬/૨ન બુબાેધ તદા દેવં માયયા તસ્ય માેિહતઃ ।
૫૩.૩૬/૩યદા ન બુબુધે ચનંૈ તદા ખેદાદ્ ઉવાચ હ॥ ૫૩.૩૬॥
૫૩.૩૭/૧માકર્ ડયે ઉવાચ । થા મે તપસાે વીય થા
જ્ઞાનં થા િક્રયા ।
૫૩.૩૭/૨ થા મે િવતં દ ઘ થા માનુ યમવે ચ॥ ૫૩.૩૭॥
૫૩.૩૮/૧યાેઽહં સપંુ્ત ન ના મ પયર્ઙે્ક િદવ્યબાલકમ્॥ ૫૩.૩૮॥
૫૩.૩૯/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં સં ચ તયન્ િવપ્રઃ લવમાનાે િવચેતનઃ ।
૫૩.૩૯/૨ત્રાણાથ િવહ્વલશ્ચાસાૈ િનવદં ગતવાં તદા॥ ૫૩.૩૯॥
૫૩.૪૦/૧તતાે બાલાકર્સકંાશં વમિહ ા વ્યવ સ્થતમ્ ।
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૫૩.૪૦/૨સવર્તે ેમયં િવપ્રા ન શશાકા ભવી ક્ષતુમ્॥ ૫૩.૪૦॥
૫૩.૪૧/૧દૃ ટ્વા તં મુિનમાયા તં સ બાલઃ પ્રહસન્ન્ ઇવ ।
૫૩.૪૧/૨પ્રાવેાચ મુિનશાદૂર્લા તદા મેઘાૈઘિન વનઃ॥ ૫૩.૪૧॥
૫૩.૪૨/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । વ સ ના મ શ્રા તં વાં ત્રાણાથ
મામપુ સ્થતમ્ ।
૫૩.૪૨/૨શર રં િવશ મે ક્ષપં્ર િવશ્રામ તે મયાેિદતઃ॥ ૫૩.૪૨॥
૫૩.૪૩/૧બ્રહ્માવેાચ । શ્રુ વા સ વચનં તસ્ય િક ચન્ નાવેાચ માેિહતઃ ।
૫૩.૪૩/૨િવવેશ વદનં તસ્ય િવ તં ચાવશાે મુિનઃ॥ ૫૩.૪૩॥
૫૪.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । સ પ્રિવ યાેદરે તસ્ય બાલસ્ય મુિનસત્તમઃ ।
૫૪.૧/૨દદશર્ થવી ં કૃ નાં નાનાજનપદૈ ર્તામ્॥ ૫૪.૧॥
૫૪.૨/૧લવણે સરુાસિપર્+ ।દિધદુગ્ધજલાેદધીન્ ।
૫૪.૨/૨દદશર્ તાન્ સમુદ્રાંશ્ચ જ બુ લકં્ષ ચ શા મલમ્॥ ૫૪.૨॥
૫૪.૩/૧કુશં ક્રાૈ ચં ચ શાકં ચ પુ કરં ચ દદશર્ સઃ ।
૫૪.૩/૨ભારતાદ િન વષાર્ ણ તથા સવાશ્ચ પવર્તાન્॥ ૫૪.૩॥
૫૪.૪/૧મે ં ચ સવર્રત્નાઢ ં અપ યત્ કનકાચલમ્ ।
૫૪.૪/૨નાનારત્ના વતૈઃ શ ◌ૃઙ્ગૈભૂર્ ષતં બહુક દરમ્॥ ૫૪.૪॥
૫૪.૫/૧નાનામુિનજનાક ણ નાના ક્ષવનાકુલમ્ ।
૫૪.૫/૨નાનાસ વસમાયુક્તં નાનાશ્ચયર્સમ વતમ્॥ ૫૪.૫॥
૫૪.૬/૧વ્યાઘૈ્રઃ સહૈવર્રાહૈશ્ચ ચામરૈમર્િહષૈગર્જૈઃ ।
૫૪.૬/૨ ગૈઃ શાખા ગૈશ્ચા યૈભૂર્ ષતં સમુનાેહરમ્॥ ૫૪.૬॥
૫૪.૭/૧શક્રાદૈ્યિવિવધૈદવૈઃ સદ્ધચારણપન્નગૈઃ ।
૫૪.૭/૨મુિનયક્ષા સરાે ભશ્ચ તૈશ્ચા યૈઃ સરુાલયૈઃ॥ ૫૪.૭॥
૫૪.૮/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં સમુે ં શ્રીમ તમપ યન્ મુિનસત્તમઃ ।
૫૪.૮/૨પયર્ટન્ સ તદા િવપ્ર તસ્ય બાલસ્ય ચાેદરે॥ ૫૪.૮॥
૫૪.૯/૧િહમવ તં હેમકૂટં િનષધં ગ ધમાદનમ્ ।
૫૪.૯/૨શ્વેતં ચ દુધર્રં નીલં કૈલાસં મ દરં ગિરમ્॥ ૫૪.૯॥
૫૪.૧૦/૧મહે દં્ર મલયં િવ યં પાિરયાત્રં તથાબુર્દમ્ ।
૫૪.૧૦/૨સહ્યં ચ શુ ક્તમ તં ચ મનૈાકં વક્રપવર્તમ્॥ ૫૪.૧૦॥
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૫૪.૧૧/૧અેતાશ્ચા યાશ્ચ બહવાે યાવ તઃ થવીધરાઃ ।
૫૪.૧૧/૨તત તાં તુ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સાેઽપ યદ્ રત્નભૂ ષતાન્॥ ૫૪.૧૧॥
૫૪.૧૨/૧કુ ક્ષતંે્ર ચ પા ચાલાન્ મ સ્યાન્ મદ્રાન્ સકેકયાન્ ।
૫૪.૧૨/૨બાહ્લ કાન્ શરૂસનેાંશ્ચ કા મીરાં તઙ્ગણાન્ ખસાન્॥ ૫૪.૧૨॥
૫૪.૧૩/૧પાવર્તીયાન્ િકરાતાંશ્ચ કણર્પ્રાવરણાન્ મ ન્ ।
૫૪.૧૩/૨અ ત્ય ન્ અ ત્ય તીશં્ચ સાેઽપ યત્ તસ્ય ચાેદરે॥ ૫૪.૧૩॥
૫૪.૧૪/૧ ગાઞ્ શાખા ગાન્ સહાન્ વરાહાન્ મરાઞ્ શશાન્ ।
૫૪.૧૪/૨ગ ં શ્ચા યાં તથા સ વાન્ સાેઽપ યત્ તસ્ય ચાેદરે॥ ૫૪.૧૪॥
૫૪.૧૫/૧ થવ્યાં યાિન તીથાર્િન ગ્રામાશ્ચ નગરા ણ ચ ।
૫૪.૧૫/૨કૃ ષગાેરક્ષવા ણજ્યં ક્રયિવક્રયણં તથા॥ ૫૪.૧૫॥
૫૪.૧૬/૧શક્રાદ ન્ િવબુધાઞ્ શ્રેષ્ઠાં તથા યાંશ્ચ િદવાૈકસઃ ।
૫૪.૧૬/૨ગ ધવાર્ સરસાે યક્ષાન્ ઋષીશં્ચવૈ સનાતનાન્॥ ૫૪.૧૬॥
૫૪.૧૭/૧દૈત્યદાનવસઘંાંશ્ચ નાગાંશ્ચ મુિનસત્તમાઃ ।
૫૪.૧૭/૨ સિહકાતનયાંશ્ચવૈ યે ચા યે સરુશત્રવઃ॥ ૫૪.૧૭॥
૫૪.૧૮/૧યત્ િક ચત્ તને લાેકેઽ મન્ દષૃ્ટપવૂ ચરાચરમ્ ।
૫૪.૧૮/૨અપ યત્ સ તદા સવ તસ્ય કુક્ષાૈ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૫૪.૧૮॥
૫૪.૧૯/૧અથવા િક બહૂક્તને ક તતને પનુઃ પનુઃ ।
૫૪.૧૯/૨બ્રહ્માિદ ત બપયર્ તં યત્ િક ચત્ સચરાચરમ્॥ ૫૪.૧૯॥
૫૪.૨૦/૧ભૂલાકં ચ ભવુલાકં વલાકં ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૫૪.૨૦/૨મહજર્ન તપઃ સત્યમતલં િવતલં તથા॥ ૫૪.૨૦॥
૫૪.૨૧/૧પાતાલં સતુલં ચવૈ િવતલં ચ રસાતલમ્ ।
૫૪.૨૧/૨મહાતલં ચ બ્રહ્મા ડમપ યત્ તસ્ય ચાેદરે॥ ૫૪.૨૧॥
૫૪.૨૨/૧અવ્યાહતા ગ ત તસ્ય તદાભૂદ્ દ્વજસત્તમાઃ ।
૫૪.૨૨/૨પ્રસાદાત્ તસ્ય દેવસ્ય તલાપેશ્ચ નાભવત્॥ ૫૪.૨૨॥
૫૪.૨૩/૧ભ્રમમાણ તદા કુક્ષાૈ કૃ નં જગદ્ ઇદં દ્વ ઃ ।
૫૪.૨૩/૨ના તં જગામ દેહસ્ય તસ્ય િવ ણાેઃ કદાચન॥ ૫૪.૨૩॥
૫૪.૨૪/૧યદાસાૈ નાગતશ્ચા તં તસ્ય દેહસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
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૫૪.૨૪/૨તદા તં વરદં દેવં શરણં ગતવાન્ મુિનઃ॥ ૫૪.૨૪॥
૫૪.૨૫/૧તતાેઽસાૈ સહસા િવપ્રા વાયવુેગને િનઃ તઃ ।
૫૪.૨૫/૨મહાત્મનાે મખુાત્ તસ્ય િવ તાત્ પુ ષસ્ય સઃ॥ ૫૪.૨૫॥
૫૫.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । સ િન ક્ર યાેદરાત્ તસ્ય બાલસ્ય મુિનસત્તમાઃ ।
૫૫.૧/૨પનુશ્ચૈકાણર્વામવુ મપ ય જનવ જતામ્॥ ૫૫.૧॥
૫૫.૨/૧પવૂર્દષંૃ્ટ ચ તં દેવં દદશર્ શશુ િપણમ્ ।
૫૫.૨/૨શાખાયાં વટ ક્ષસ્ય પયર્ઙ્કાપેિર સં સ્થતમ્॥ ૫૫.૨॥
૫૫.૩/૧શ્રીવ સવક્ષસં દેવં પીતવસં્ત્ર ચતુભુર્જમ્ ।
૫૫.૩/૨જગદ્ આદાય તષ્ઠ તં પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણમ્॥ ૫૫.૩॥
૫૫.૪/૧સાેઽિપ તં મુિનમાયા તં લવમાનમચેતનમ્ ।
૫૫.૪/૨દૃ ટ્વા મખુાદ્ િવિન ક્રા તં પ્રાવેાચ પ્રહસન્ન્ ઇવ॥ ૫૫.૪॥
૫૫.૫/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । ક ચ્ચત્ વયાે ષતં વ સ િવશ્રા તં ચ મમાેદરે ।
૫૫.૫/૨ભ્રમમાણશ્ચ િક તત્રઆશ્ચય દષૃ્ટવાન્ અ સ॥ ૫૫.૫॥
૫૫.૬/૧ભક્તાેઽ સ મે મુિનશ્રેષ્ઠ શ્રા તાેઽ સ ચ મમા શ્રતઃ ।
૫૫.૬/૨તને વામપુકારાય સ ભાષે પ ય મા મહ॥ ૫૫.૬॥
૫૫.૭/૧બ્રહ્માવેાચ । શ્રુ વા સ વચનં તસ્ય સ પ્રહૃષ્ટતનૂ હઃ ।
૫૫.૭/૨દદશર્ તં સદુુ પ્રેકં્ષ રત્નૈિદવ્યૈરલંકૃતમ્॥ ૫૫.૭॥
૫૫.૮/૧પ્રસન્ના િનમર્લા દૃ ષ્ટમુર્હૂતાર્ત્ તસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૫૫.૮/૨પ્રસાદાત્ તસ્ય દેવસ્ય પ્રાદુભૂર્તા પનુનર્વા॥ ૫૫.૮॥
૫૫.૯/૧રક્તાઙ્ગુ લતલાૈ પાદાૈ તત તસ્ય સરુા ચતાૈ ।
૫૫.૯/૨પ્રણ ય શરસા િવપ્રા હષર્ગદ્ગદયા ગરા॥ ૫૫.૯॥
૫૫.૧૦/૧કૃતા જ લ તદા હૃષ્ટાે િવ મતશ્ચ પનુઃ પનુઃ ।
૫૫.૧૦/૨દૃ ટ્વા તં પરમાત્માનં સં તાેતુમપુચક્રમે॥ ૫૫.૧૦॥
૫૫.૧૧/૧માકર્ ડયે ઉવાચ । દેવદેવ જગન્નાથ માયાબાલવપુધર્ર ।
૫૫.૧૧/૨ત્રાિહ માં ચા પદ્માક્ષ દુઃ ખતં શરણાગતમ્॥ ૫૫.૧૧॥
૫૫.૧૨/૧સતંપ્તાેઽ મ સરુશ્રેષ્ઠ સવંતાર્ખ્યને વિહ્નના ।
૫૫.૧૨/૨અઙ્ગારવષર્ભીતં ચ ત્રાિહ માં પુ ષાેત્તમ॥ ૫૫.૧૨॥
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૫૫.૧૩/૧શાે ષતશ્ચ પ્રચ ડને વાયનુા જગદાયનુા ।
૫૫.૧૩/૨િવહ્વલાેઽહં તથા શ્રા તસ્ત્રાિહ માં પુ ષાેત્તમ॥ ૫૫.૧૩॥
૫૫.૧૪/૧તાિપતશ્ચ તશામાત્યૈઃ પ્રલયાવતર્કાિદ ભઃ ।
૫૫.૧૪/૨ન શા તમિધગચ્છા મ ત્રાિહ માં પુ ષાેત્તમ॥ ૫૫.૧૪॥
૫૫.૧૫/૧ ષતશ્ચ ધાિવષ્ટાે દુઃ ખતશ્ચ જગ પતે ।
૫૫.૧૫/૨ત્રાતારં નાત્ર પ યા મ ત્રાિહ માં પુ ષાેત્તમ॥ ૫૫.૧૫॥
૫૫.૧૬/૧અ મન્ન્ અેકાણર્વે ઘાેરે િવનષ્ટે સચરાચરે ।
૫૫.૧૬/૨ન ચા તમિધગચ્છા મ ત્રાિહ માં પુ ષાેત્તમ॥ ૫૫.૧૬॥
૫૫.૧૭/૧તવાેદરે ચ દેવેશ મયા દષંૃ્ટ ચરાચરમ્ ।
૫૫.૧૭/૨િવ મતાેઽહં િવષ ણશ્ચ ત્રાિહ માં પુ ષાેત્તમ॥ ૫૫.૧૭॥
૫૫.૧૮/૧સસંારેઽ મન્ િનરાલ બે પ્રસીદ પુ ષાેત્તમ ।
૫૫.૧૮/૨પ્રસીદ િવબુધશ્રેષ્ઠ પ્રસીદ િવબુધ પ્રય॥ ૫૫.૧૮॥
૫૫.૧૯/૧પ્રસીદ િવબુધાં નાથ પ્રસીદ િવબુધાલય ।
૫૫.૧૯/૨પ્રસીદ સવર્લાેકેશ જગ કારણકારણ॥ ૫૫.૧૯॥
૫૫.૨૦/૧પ્રસીદ સવર્કૃદ્ દેવ પ્રસીદ મમ ભૂધર ।
૫૫.૨૦/૨પ્રસીદ સ લલાવાસ પ્રસીદ મધુસદૂન॥ ૫૫.૨૦॥
૫૫.૨૧/૧પ્રસીદ કમલાકા ત પ્રસીદ િત્રદશશે્વર ।
૫૫.૨૧/૨પ્રસીદ કંસકેશીઘ્ન પ્રસીદાિરષ્ટનાશન॥ ૫૫.૨૧॥
૫૫.૨૨/૧પ્રસીદ કૃ ણ દૈત્યઘ્ન પ્રસીદ દનુ તક ।
૫૫.૨૨/૨પ્રસીદ મથુરાવાસ પ્રસીદ યદુન દન॥ ૫૫.૨૨॥
૫૫.૨૩/૧પ્રસીદ શક્રાવરજ પ્રસીદ વરદાવ્યય ।
૫૫.૨૩/૨ વં મહી વં જલં દેવ વમ ગ્ વં સમીરણઃ॥ ૫૫.૨૩॥
૫૫.૨૪/૧ વં નભ વં મનશ્ચવૈ વમહંકાર અેવ ચ ।
૫૫.૨૪/૨ વં બુ દ્ધઃ પ્રકૃ તશ્ચવૈ સ વાદ્યા વં જગ પતે॥ ૫૫.૨૪॥
૫૫.૨૫/૧પુ ષ વં જગદ્વ્યાપી પુ ષાદ્ અિપ ચાેત્તમઃ ।
૫૫.૨૫/૨ વ મ દ્રયા ણ સવાર્ ણ શ દાદ્યા િવષયાઃ પ્રભાે॥ ૫૫.૨૫॥
૫૫.૨૬/૧ વં િદક્પાલાશ્ચ ધમાર્શ્ચ વેદા યજ્ઞાઃ સદ ક્ષણાઃ ।
૫૫.૨૬/૨ વ મ દ્ર વં શવાે દેવ વં હિવ વં હુતાશનઃ॥ ૫૫.૨૬॥
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૫૫.૨૭/૧ વં યમઃ િપ રાટ્ દેવ વં રક્ષાેિધપ તઃ વયમ્ ।
૫૫.૨૭/૨વ ણ વમપાં નાથ વં વાયુ વં ધનેશ્વરઃ॥ ૫૫.૨૭॥
૫૫.૨૮/૧ વમીશાન વમન ત વં ગણેશશ્ચ ષ મખુઃ ।
૫૫.૨૮/૨વસવ વં તથા દ્રા વમાિદત્યાશ્ચ ખેચરાઃ॥ ૫૫.૨૮॥
૫૫.૨૯/૧દાનવા વં તથા યક્ષા વં દૈત્યાઃ સમ દ્ગણાઃ ।
૫૫.૨૯/૨ સદ્ધાશ્ચા સરસાે નાગા ગ ધવાર્ વં સચારણાઃ॥ ૫૫.૨૯॥
૫૫.૩૦/૧િપતરાે વાલ ખલ્યાશ્ચ પ્ર નાં પતયાેઽચ્યુત ।
૫૫.૩૦/૨મનુય વમ્ ઋ ષગણા વમ શ્વનાૈ િનશાચરાઃ॥ ૫૫.૩૦॥
૫૫.૩૧/૧અ યાશ્ચ તય વં િહ યત્ િક ચ વસં જ્ઞતમ્ ।
૫૫.૩૧/૨િક ચાત્ર બહુનાેક્તને બ્રહ્માિદ ત બગાેચરમ્॥ ૫૫.૩૧॥
૫૫.૩૨/૧ભૂતં ભવં્ય ભિવ યં ચ વં જગત્ સચરાચરમ્ ।
૫૫.૩૨/૨યત્ તે પં પરં દેવ કૂટસ્થમચલં ધ્રવુમ્॥ ૫૫.૩૨॥
૫૫.૩૩/૧બ્રહ્માદ્યા તન્ ન ન ત કથમ યેઽ પમેધસઃ ।
૫૫.૩૩/૨દેવ શદુ્ધ વભાવાેઽ સ િનત્ય વં પ્રકૃતેઃ પરઃ॥ ૫૫.૩૩॥
૫૫.૩૪/૧અવ્યક્તઃ શાશ્વતાેઽન તઃ સવર્વ્યાપી મહેશ્વરઃ ।
૫૫.૩૪/૨ વમાકાશઃ પરઃ શા તાે અજ વં િવભુરવ્યયઃ॥ ૫૫.૩૪॥
૫૫.૩૫/૧અેવં વાં િનગુર્ણં તાેતું કઃ શક્નાે ત િનર જનમ્ ।
૫૫.૩૫/૨ તુતાેઽ સ યન્ મયા દેવ િવકલનેા પચેતસા ।
૫૫.૩૫/૩તત્ સવ દેવદેવેશ ક્ષ તુમહર્ સ ચાવ્યય॥ ૫૫.૩૫॥
૫૬.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ થં તુત તદા તને માકર્ ડયેને ભાે દ્વ ઃ ।
૫૬.૧/૨પ્રીતઃ પ્રાવેાચ ભગવાન્ મેઘગ ભીરયા ગરા॥ ૫૬.૧॥
૫૬.૨/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । બ્રૂિહ કામં મુિનશ્રેષ્ઠ યત્ તે મન સ વતર્તે ।
૫૬.૨/૨દદા મ સવ િવપ્રષ મત્તાે યદ્ અ ભવા છ સ॥ ૫૬.૨॥
૫૬.૩/૧બ્રહ્માવેાચ । શ્રુ વા સ વચનં િવપ્રાઃ શશાે તસ્ય મહાત્મનઃ ।
૫૬.૩/૨ઉવાચ પરમપ્રીતાે મુિન તદ્ગતમાનસઃ॥ ૫૬.૩॥
૫૬.૪/૧માકર્ ડયે ઉવાચ । જ્ઞાતુ મચ્છા મ દેવ વાં માયાં વૈ તવ ચાેત્તમામ્ ।
૫૬.૪/૨ વ પ્રસાદાચ્ચ દેવેશ તનર્ પિરહીયતે॥ ૫૬.૪॥

brahmapur.pdf 281



બ્રહ્મપુરાણ

૫૬.૫/૧દુ્રતમ તઃ શર રેણ સતતં પયર્વ તતમ્ ।
૫૬.૫/૨ઇચ્છા મ પુ ડર કાક્ષ જ્ઞાતું વામહમવ્યયમ્॥ ૫૬.૫॥
૫૬.૬/૧ઇહ ભૂ વા શશઃુ સાક્ષાત્ િક ભવાન્ અવ તષ્ઠતે ।
૫૬.૬/૨પી વા જગદ્ ઇદં સવર્મેતદ્ આખ્યાતુમહર્ સ॥ ૫૬.૬॥
૫૬.૭/૧િકમથ ચ જગત્ સવ શર રસં્થ તવાનઘ ।
૫૬.૭/૨િકય તં ચ વયા કાલ મહ સ્થેયમિરદમ॥ ૫૬.૭॥
૫૬.૮/૧જ્ઞાતુ મચ્છા મ દેવેશ બ્રૂિહ સવર્મશષેતઃ ।
૫૬.૮/૨ વત્તઃ કમલપ ત્રાક્ષ િવ તરેણ યથાતથમ્ ।
૫૬.૮/૩મહદ્ અેતદ્ અ ચ ત્યં ચ યદ્ અહં દષૃ્ટવાન્ પ્રભાે॥ ૫૬.૮॥
૫૬.૯/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુક્તઃ સ તદા તને દેવદેવાે મહાદ્યુ તઃ ।
૫૬.૯/૨સા વયન્ સ તદા વાક્યમવુાચ વદતાં વરઃ॥ ૫૬.૯॥
૫૬.૧૦/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । કામં દેવાશ્ચ માં િવપ્ર નિહ ન ત ત વતઃ ।
૫૬.૧૦/૨તવ પ્રીત્યા પ્રવક્ષ્યા મ યથેદં િવ યહમ્॥ ૫૬.૧૦॥
૫૬.૧૧/૧િપ ભક્તાેઽ સ િવપ્રષ મામવે શરણં ગતઃ ।
૫૬.૧૧/૨તતાે દષૃ્ટાેઽ મ તે સાક્ષાદ્ બ્રહ્મચય ચ તે મહત્॥ ૫૬.૧૧॥
૫૬.૧૨/૧આપાે નારા ઇ ત પુરા સજં્ઞાકમર્ કૃતં મયા ।
૫૬.૧૨/૨તને નારાયણાેઽ યુક્તાે મમ તા વયનં સદા॥ ૫૬.૧૨॥
૫૬.૧૩/૧અહં નારાયણાે નામ પ્રભવઃ શાશ્વતાેઽવ્યયઃ ।
૫૬.૧૩/૨િવધાતા સવર્ભૂતાનાં સહંતાર્ ચ દ્વ ેત્તમ॥ ૫૬.૧૩॥
૫૬.૧૪/૧અહં િવ રહં બ્રહ્મા શક્રશ્ચાિપ સરુાિધપઃ ।
૫૬.૧૪/૨અહં વૈશ્રવણાે રા યમઃ પ્રેતાિધપ તથા॥ ૫૬.૧૪॥
૫૬.૧૫/૧અહં શવશ્ચ સાેમશ્ચ ક યપશ્ચ પ્ર પ તઃ ।
૫૬.૧૫/૨અહં ધાતા િવધાતા ચ યજ્ઞશ્ચાહં દ્વ ેત્તમ॥ ૫૬.૧૫॥
૫૬.૧૬/૧અ ગ્ રાસ્યં ક્ષ તઃ પાદાૈ ચ દ્રાિદત્યાૈ ચ લાેચને ।
૫૬.૧૬/૨દ્યાૈમૂર્ધાર્ ખં િદશઃ શ્રાતે્રે તથાપઃ વેદસ ભવાઃ॥ ૫૬.૧૬॥
૫૬.૧૭/૧સિદશં ચ નભઃ કાયાે વાયુમર્ન સ મે સ્થતઃ ।
૫૬.૧૭/૨મયા ક્રતુશતૈિરષં્ટ બહુ ભશ્ચાપ્તદ ક્ષણૈઃ॥ ૫૬.૧૭॥
૫૬.૧૮/૧યજ તે વેદિવદુષાે માં દેવયજને સ્થતમ્ ।
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૫૬.૧૮/૨ થવ્યાં ક્ષિત્રયે દ્રાશ્ચ પા થવાઃ વગર્કાિઙ્ક્ષણઃ॥ ૫૬.૧૮॥
૫૬.૧૯/૧યજ તે માં તથા વૈ યાઃ વગર્લાેક જગીષવઃ ।
૫૬.૧૯/૨ચતુઃસમુદ્રપયર્ તાં મે મ દરભષૂણામ્॥ ૫૬.૧૯॥
૫૬.૨૦/૧શષેાે ભૂ વાહમેકાે િહ ધારયા મ વસુધંરામ્ ।
૫૬.૨૦/૨વારાહં પમાસ્થાય મમેયં જગતી પુરા॥ ૫૬.૨૦॥
૫૬.૨૧/૧મ જમાના જલે િવપ્ર વીયણા મ સમુદૃ્ધતા ।
૫૬.૨૧/૨અ ગ્ શ્ચ વાડવાે િવપ્ર ભૂ વાહં દ્વજસત્તમ॥ ૫૬.૨૧॥
૫૬.૨૨/૧િપબા યપઃ સમાિવષ્ટ તાશ્ચવૈ િવ યહમ્ ।
૫૬.૨૨/૨બ્રહ્મ વક્ત્રં ભુ ૈ ક્ષત્રમૂ મે સં શ્રતા િવશઃ॥ ૫૬.૨૨॥
૫૬.૨૩/૧પાદાૈ શદૂ્રા ભવ તીમે િવક્રમેણ ક્રમેણ ચ ।
૫૬.૨૩/૨ઋગ્વેદઃ સામવેદશ્ચ યજુવદ વથવર્ણઃ॥ ૫૬.૨૩॥
૫૬.૨૪/૧મત્તઃ પ્રાદુભર્વ ત્યેતે મામવે પ્રિવશ ત ચ ।
૫૬.૨૪/૨યતયઃ શા તપરમા યતાત્માનાે બુભુ સવઃ॥ ૫૬.૨૪॥
૫૬.૨૫/૧કામક્રાેધદ્વષેમુક્તા િનઃસઙ્ગા વીતક મષાઃ ।
૫૬.૨૫/૨સ વસ્થા િનરહંકારા િનત્યમ યાત્મકાેિવદાઃ॥ ૫૬.૨૫॥
૫૬.૨૬/૧મામવે સતતં િવપ્રા શ્ચ તય ત ઉપાસતે ।
૫૬.૨૬/૨અહં સવંતર્કાે જ્યાે તરહં સવંતર્કાેઽનલઃ॥ ૫૬.૨૬॥
૫૬.૨૭/૧અહં સવંતર્કઃ સયૂર્ વહં સવંતર્કાેઽિનલઃ ।
૫૬.૨૭/૨તારા પા ણ દૃ ય તે યા યેતાિન નભ તલે॥ ૫૬.૨૭॥
૫૬.૨૮/૧મમ વૈ રાેમકૂપા ણ િવ દ્ધ વં દ્વજસત્તમ ।
૫૬.૨૮/૨રત્નાકરાઃ સમુદ્રાશ્ચ સવર્ અેવ ચતુિદશઃ॥ ૫૬.૨૮॥
૫૬.૨૯/૧વસનં શયનં ચવૈ િનલયં ચવૈ િવ દ્ધ મે ।
૫૬.૨૯/૨કામઃ ક્રાેધશ્ચ હષર્શ્ચ ભયં માેહ તથવૈ ચ॥ ૫૬.૨૯॥
૫૬.૩૦/૧મમવૈ િવ દ્ધ પા ણ સવાર્ યેતાિન સત્તમ ।
૫૬.૩૦/૨પ્રા ુવ ત નરા િવપ્ર યત્ કૃ વા કમર્ શાેભનમ્॥ ૫૬.૩૦॥
૫૬.૩૧/૧સતં્ય દાનં તપશ્ચાેગ્રમિહસાં સવર્જ તષુુ ।
૫૬.૩૧/૨મ દ્વધાનને િવિહતા મમ દેહિવચાિરણઃ॥ ૫૬.૩૧॥
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૫૬.૩૨/૧મયા ભભૂતિવજ્ઞાનાશ્ચેષ્ટય ત ન કામતઃ ।
૫૬.૩૨/૨સ યગ્ વેદમધીયાના યજ તાે િવિવધૈમર્ખૈઃ॥ ૫૬.૩૨॥
૫૬.૩૩/૧શા તાત્માનાે જતક્રાેધાઃ પ્રા ુવ ત દ્વ તયઃ ।
૫૬.૩૩/૨પ્રાપ્તું શક્યાે ન ચવૈાહં નરૈદુર્ કૃતકમર્ ભઃ॥ ૫૬.૩૩॥
૫૬.૩૪/૧લાેભા ભભૂતૈઃ કૃપણૈરનાયરકૃતાત્મ ભઃ ।
૫૬.૩૪/૨તન્ માં મહાફલં િવ દ્ધ નરાણાં ભાિવતાત્મનામ્॥ ૫૬.૩૪॥
૫૬.૩૫/૧સદુુ પ્રાપં િવમૂઢાનાં માં કુયાેગિનષેિવણામ્ ।
૫૬.૩૫/૨યદા યદા િહ ધમર્સ્ય ગ્લાિનભર્વ ત સત્તમ॥ ૫૬.૩૫॥
૫૬.૩૬/૧અ યુ થાનમધમર્સ્ય તદાત્માનં યહમ્ ।
૫૬.૩૬/૨દૈત્યા િહસાનુરક્તાશ્ચ અવ યાઃ સરુસત્તમૈઃ॥ ૫૬.૩૬॥
૫૬.૩૭/૧રાક્ષસાશ્ચાિપ લાેકેઽ મન્ યદાે પ સ્ય ત દા ણાઃ ।
૫૬.૩૭/૨તદાહં સ પ્રસયૂા મ ગ્ હેષુ પુ યકમર્ણામ્॥ ૫૬.૩૭॥
૫૬.૩૮/૧પ્રિવષ્ટાે માનષું દેહં સવ પ્રશમયા યહમ્ ।
૫૬.૩૮/૨ ટ્વા દેવમનુ યાંશ્ચ ગ ધવારગરાક્ષસાન્॥ ૫૬.૩૮॥
૫૬.૩૯/૧સ્થાવરા ણ ચ ભૂતાિન સહંરા યાત્મમાયયા ।
૫૬.૩૯/૨કમર્કાલે પનુદહમનુ ચ ત્ય યહમ્॥ ૫૬.૩૯॥
૫૬.૪૦/૧આિવ ય માનષું દેહં મયાર્દાબ ધકારણાત્ ।
૫૬.૪૦/૨શ્વેતઃ કૃતયુગે ધમર્ઃ યામસે્ત્રતાયુગે મમ॥ ૫૬.૪૦॥
૫૬.૪૧/૧રક્તાે દ્વાપરમાસાદ્ય કૃ ણઃ ક લયુગે તથા ।
૫૬.૪૧/૨ત્રયાે ભાગા હ્યધમર્સ્ય ત મન્ કાલે ભવ ત ચ॥ ૫૬.૪૧॥
૫૬.૪૨/૧અ તકાલે ચ સ પ્રાપ્તે કાલાે ભૂ વા તદા ણઃ ।
૫૬.૪૨/૨ત્રૈલાેક્યં નાશયા યેકઃ સવ સ્થાવરજઙ્ગમમ્॥ ૫૬.૪૨॥
૫૬.૪૩/૧અહં િત્રધમાર્ િવશ્વાત્મા સવર્લાેકસખુાવહઃ ।
૫૬.૪૩/૨અ ભન્નઃ સવર્ગાેઽન તાે હૃષીકેશ ઉ ક્રમઃ॥ ૫૬.૪૩॥
૫૬.૪૪/૧કાલચકં્ર નયા યેકાે બ્રહ્મ પં મમવૈ તત્ ।
૫૬.૪૪/૨શમનં સવર્ભૂતાનાં સવર્ભૂતકૃતાેદ્યમમ્॥ ૫૬.૪૪॥
૫૬.૪૫/૧અેવં પ્ર ણિહતઃ સ યઙ્ મમાત્મા મુિનસત્તમ ।
૫૬.૪૫/૨સવર્ભૂતષેુ િવપ્રે દ્ર ન ચ માં વે ત્ત કશ્ચન॥ ૫૬.૪૫॥
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૫૬.૪૬/૧સવર્લાેકે ચ માં ભક્તાઃ પજૂય ત ચ સવર્શઃ ।
૫૬.૪૬/૨યચ્ચ િક ચત્ વયા પ્રાપ્તં મિય ક્લેશાત્મકં દ્વજ॥ ૫૬.૪૬॥
૫૬.૪૭/૧સખુાેદયાય તત્ સવ શ્રેયસે ચ તવાનઘ ।
૫૬.૪૭/૨યચ્ચ િક ચત્ વયા લાેકે દષંૃ્ટ સ્થાવરજઙ્ગમમ્॥ ૫૬.૪૭॥
૫૬.૪૮/૧િવિહતઃ સવર્ અેવાસાૈ મયાત્મા ભૂતભાવનઃ ।
૫૬.૪૮/૨અહં નારાયણાે નામ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ॥ ૫૬.૪૮॥
૫૬.૪૯/૧યાવદ્ યુગાનાં િવપ્રષ સહસ્રં પિરવતર્તે ।
૫૬.૪૯/૨તાવત્ વિપ મ િવશ્વાત્મા સવર્િવશ્વાિન માેહયન્॥ ૫૬.૪૯॥
૫૬.૫૦/૧અેવં સવર્મહં કાલ મહાસે મુિનસત્તમ ।
૫૬.૫૦/૨અ શશઃુ શશુ પેણ યાવદ્ બ્રહ્મા ન બુ યતે॥ ૫૬.૫૦॥
૫૬.૫૧/૧મયા ચ દત્તાે િવપ્રે દ્ર વર તે બ્રહ્મ િપણા ।
૫૬.૫૧/૨અસકૃત્ પિરતુષ્ટેન િવપ્ર ષગણપૂ જત॥ ૫૬.૫૧॥
૫૬.૫૨/૧સવર્મેકાણર્વં કૃ વા નષ્ટે સ્થાવરજઙ્ગમે ।
૫૬.૫૨/૨િનગર્તાેઽ સ મયાજ્ઞાત તત તે દ શતં જગત્॥ ૫૬.૫૨॥
૫૬.૫૩/૧અ ય તરં શર રસ્ય પ્રિવષ્ટાેઽ સ યદા મમ ।
૫૬.૫૩/૨દૃ ટ્વા લાેકં સમ તં િહ િવ મતાે નાવબુ યસે॥ ૫૬.૫૩॥
૫૬.૫૪/૧તતાેઽ સ વક્ત્રાદ્ િવપ્રષ દુ્રતં િનઃસાિરતાે મયા ।
૫૬.૫૪/૨આખ્યાત તે મયા ચાત્મા દુજ્ઞયાે િહ સરુાસરૈુઃ॥ ૫૬.૫૪॥
૫૬.૫૫/૧યાવત્ સ ભગવાન્ બ્રહ્મા ન બુ યેત મહાતપાઃ ।
૫૬.૫૫/૨તાવત્ વ મહ િવપ્રષ િવશ્ર ધશ્ચર વૈ સખુમ્॥ ૫૬.૫૫॥
૫૬.૫૬/૧તતાે િવબુદ્ધે ત મ તુ સવર્લાેકિપતામહે ।
૫૬.૫૬/૨અેકાે ભૂતાિન સ્રક્ષ્યા મ શર રા ણ દ્વ ેત્તમ॥ ૫૬.૫૬॥
૫૬.૫૭/૧આકાશં થવી ંજ્યાે તવાર્યુઃ સ લલમવે ચ ।
૫૬.૫૭/૨લાેકે યચ્ચ ભવેત્ િક ચદ્ ઇહ સ્થાવરજઙ્ગમમ્॥ ૫૬.૫૭॥
૫૬.૫૮/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા તદા િવપ્રાઃ પનુ તં પ્રાહ માધવઃ ।
૫૬.૫૮/૨પૂણ યુગસહસ્રે તુ મેઘગ ભીરિન વનઃ॥ ૫૬.૫૮॥
૫૬.૫૯/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । મનુે બ્રૂિહ યદથ માં તુતવાન્ પરમાથર્તઃ ।
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૫૬.૫૯/૨વરં ણી વ યચ્છ્ર ેષં્ઠ દદા મ ન ચરાદ્ અહમ્॥ ૫૬.૫૯॥
૫૬.૬૦/૧આયુ માન્ અ સ દેવાનાં મદ્ભક્તાેઽ સ દૃઢવ્રતઃ ।
૫૬.૬૦/૨તને વમ સ િવપ્રે દ્ર પનુદ ઘાર્યુરા ુિહ॥ ૫૬.૬૦॥
૫૬.૬૧/૧બ્રહ્માવેાચ । શ્રુ વા વાણી ં શભુાં તસ્ય િવલાેક્ય સ તદા પનુઃ ।
૫૬.૬૧/૨મૂધ્નાર્ િનપત્ય સહસા પ્રણ ય પનુરબ્રવીત્॥ ૫૬.૬૧॥
૫૬.૬૨/૧માકર્ ડયે ઉવાચ । દષંૃ્ટ પરં િહ દેવેશ તવ પં દ્વ ેત્તમ ।
૫૬.૬૨/૨માેહાેઽયં િવગતઃ સતં્ય વિય દષૃ્ટે તુ મે હરે॥ ૫૬.૬૨॥
૫૬.૬૩/૧અેવમવેમહં નાથ ઇચ્છેયં વ પ્રસાદતઃ ।
૫૬.૬૩/૨લાેકાનાં ચ િહતાથાર્ય નાનાભાવપ્રશા તયે॥ ૫૬.૬૩॥
૫૬.૬૪/૧શવૈભાગવતાનાં ચ વાદાથર્પ્ર તષેધકમ્ ।
૫૬.૬૪/૨અ મન્ ક્ષતે્રવરે પુ યે િનમર્લે પુ ષાેત્તમે॥ ૫૬.૬૪॥
૫૬.૬૫/૧ શવસ્યાયતનં દેવ કરાે મ પરમં મહત્ ।
૫૬.૬૫/૨પ્ર તષે્ઠય તથા તત્ર તવ સ્થાને ચ શકંરમ્॥ ૫૬.૬૫॥
૫૬.૬૬/૧તતાે જ્ઞાસ્ય ત લાેકેઽ મન્ન્ અેકમૂત હર શ્વરાૈ ।
૫૬.૬૬/૨પ્રત્યુવાચ જગન્નાથઃ સ પનુ તં મહામુિનમ્॥ ૫૬.૬૬॥
૫૬.૬૭/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । યદ્ અેતત્ પરમં દેવં કારણં ભવુનેશ્વરમ્ ।
૫૬.૬૭/૨ લઙ્ગમારાધનાથાર્ય નાનાભાવપ્રશા તયે॥ ૫૬.૬૭॥
૫૬.૬૮/૧મમાિદષ્ટેન િવપ્રે દ્ર કુ શીઘં્ર શવાલયમ્ ।
૫૬.૬૮/૨ત પ્રભાવા ચ્છવલાેકે તષ્ઠ વં ચ તથાક્ષયમ્॥ ૫૬.૬૮॥
૫૬.૬૯/૧ શવે સસં્થાિપતે િવપ્ર મમ સસં્થાપનં ભવેત્ ।
૫૬.૬૯/૨નાવયાેર તરં િક ચદ્ અેકભાવાૈ દ્વધા કૃતાૈ॥ ૫૬.૬૯॥
૫૬.૭૦/૧યાે દ્રઃ સ વયં િવ યા િવ ઃ સ મહેશ્વરઃ ।
૫૬.૭૦/૨ઉભયાેર તરં ના ત પવનાકાશયાેિરવ॥ ૫૬.૭૦॥
૫૬.૭૧/૧માેિહતાે ના ભ ના ત ય અેવ ગ ડ વજઃ ।
૫૬.૭૧/૨ ષ વજઃ સ અેવે ત િત્રપુરઘં્ન િત્રલાેચનમ્॥ ૫૬.૭૧॥
૫૬.૭૨/૧તવ નામાિઙ્કતં ત માત્ કુ િવપ્ર શવાલયમ્ ।
૫૬.૭૨/૨ઉત્તરે દેવદેવસ્ય કુ તીથ સશુાેભનમ્॥ ૫૬.૭૨॥
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૫૬.૭૩/૧માકર્ ડયેહ્ર દાે નામ નરલાેકેષુ િવશ્રુતઃ ।
૫૬.૭૩/૨ભિવ ય ત દ્વજશ્રેષ્ઠ સવર્પાપપ્રણાશનઃ॥ ૫૬.૭૩॥
૫૬.૭૪/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુ વા સ તદા દેવ તત્રવૈા તરધીયત ।
૫૬.૭૪/૨માકર્ ડયંે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સવર્વ્યાપી જનાદર્નઃ॥ ૫૬.૭૪॥
૫૭.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યા મ પ ચતીથર્િવિધ દ્વ ઃ ।
૫૭.૧/૨યત્ ફલં નાનદાનને દેવતાપ્રેક્ષણને ચ॥ ૫૭.૧॥
૫૭.૨/૧માકર્ ડયેહ્ર દં ગ વા નરશ્ચાેદઙ્મખુઃ શુ ચઃ ।
૫૭.૨/૨િનમ જેત્ તત્ર વારાંસ્ત્રીન્ ઇમં મ ત્રમુદ રયેત્॥ ૫૭.૨॥
૫૭.૩/૧સસંારસાગરે મગ્ ં પાપગ્ર તમચેતનમ્ ।
૫૭.૩/૨ત્રાિહ માં ભગનતે્રઘ્ન િત્રપુરારે નમાેઽ તુ તે॥ ૫૭.૩॥
૫૭.૪/૧નમઃ શવાય શા તાય સવર્પાપહરાય ચ ।
૫૭.૪/૨ નાનં કરાે મ દેવેશ મમ ન યતુ પાતકમ્॥ ૫૭.૪॥
૫૭.૫/૧ના ભમાત્રે જલે ના વા િવિધવદ્ દેવતા ઋષીન્ ।
૫૭.૫/૨ તલાેદકેન મ તમાન્ િપ શં્ચા યાંશ્ચ તપર્યેત્॥ ૫૭.૫॥
૫૭.૬/૧ ના વા તથવૈ ચાચ ય તતાે ગચ્છે ચ્છવાલયમ્ ।
૫૭.૬/૨પ્રિવ ય દેવતાગારં કૃ વા તં િત્રઃ પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૫૭.૬॥
૫૭.૭/૧મૂલમ ત્રેણ સ પજૂ્ય માકર્ ડયેસ્ય ચેશ્વરમ્ ।
૫૭.૭/૨અઘાેરેણ ચ ભાે િવપ્રાઃ પ્ર ણપત્ય પ્રસાદયેત્॥ ૫૭.૭॥
૫૭.૮/૧િત્રલાેચન નમ તેઽ તુ નમ તે શ શભષૂણ ।
૫૭.૮/૨ત્રાિહ માં વં િવ પાક્ષ મહાદેવ નમાેઽ તુ તે॥ ૫૭.૮॥
૫૭.૯/૧માકર્ ડયેહ્ર દે વવેં ના વા દૃ ટ્વા ચ શકંરમ્ ।
૫૭.૯/૨દશાનામશ્વમેધાનાં ફલં પ્રા ાે ત માનવઃ॥ ૫૭.૯॥
૫૭.૧૦/૧પાપૈઃ સવિવિનમુર્ક્તઃ શવલાેકં સ ગચ્છ ત ।
૫૭.૧૦/૨તત્ર ભુ વા વરાન્ ભાેગાન્ યાવદ્ આભૂતસ લવમ્॥ ૫૭.૧૦॥
૫૭.૧૧/૧ઇહલાેકં સમાસાદ્ય ભવેદ્ િવપ્રાે બહુશ્રુતઃ ।
૫૭.૧૧/૨શાંકરં યાેગમાસાદ્ય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૫૭.૧૧॥
૫૭.૧૨/૧ક પ કં્ષ તતાે ગ વા કૃ વા તં િત્રઃ પ્રદ ક્ષણમ્ ।
૫૭.૧૨/૨પજૂયેત્ પરયા ભ યા મ ત્રેણાનને તં વટમ્॥ ૫૭.૧૨॥
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૫૭.૧૩/૧આ નમાે વ્યક્ત પાય મહાપ્રલયકાિરણે ।
૫૭.૧૩/૨મહદ્રસાપેિવષ્ટાય યગ્રાેધાય નમાેઽ તુ તે॥ ૫૭.૧૩॥
૫૭.૧૪/૧અમર વં સદા ક પે હરેશ્ચાયતનં વટ ।
૫૭.૧૪/૨ યગ્રાેધ હર મે પાપં ક પ ક્ષ નમાેઽ તુ તે॥ ૫૭.૧૪॥
૫૭.૧૫/૧ભ યા પ્રદ ક્ષણં કૃ વા ન વા ક પવટં નરઃ ।
૫૭.૧૫/૨સહસા મુચ્યતે પાપા ણર્ વચ ઇવાેરગઃ॥ ૫૭.૧૫॥
૫૭.૧૬/૧છાયાં તસ્ય સમાક્ર ય ક પ ક્ષસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૫૭.૧૬/૨બ્રહ્મહત્યાં નરાે જહ્યાત્ પાપે વ યષેુ કા કથા॥ ૫૭.૧૬॥
૫૭.૧૭/૧દૃ ટ્વા કૃ ણાઙ્ગસ ભૂતં બ્રહ્મતે ેમયં પરમ્ ।
૫૭.૧૭/૨ યગ્રાેધાકૃ તકં િવ ં પ્ર ણપત્ય ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૫૭.૧૭॥
૫૭.૧૮/૧રાજસયૂાશ્વમેધા યાં ફલં પ્રા ાે ત ચાિધકમ્ ।
૫૭.૧૮/૨તથા વવંશમુદૃ્ધત્ય િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૫૭.૧૮॥
૫૭.૧૯/૧વનૈતેયં નમસૃ્કત્ય કૃ ણસ્ય પુરતઃ સ્થતમ્ ।
૫૭.૧૯/૨સવર્પાપિવિનમુર્ક્ત તતાે િવ પુરં વ્રજેત્॥ ૫૭.૧૯॥
૫૭.૨૦/૧દૃ ટ્વા વટં વનૈતેયં યઃ પ યેત્ પુ ષાેત્તમમ્ ।
૫૭.૨૦/૨સકંષર્ણં સભુદ્રાં ચ સ યા ત પરમાં ગ તમ્॥ ૫૭.૨૦॥
૫૭.૨૧/૧પ્રિવ યાયતનં િવ ણાેઃ કૃ વા તં િત્રઃ પ્રદ ક્ષણમ્ ।
૫૭.૨૧/૨સકંષર્ણં વમ ત્રેણ ભ યાપજૂ્ય પ્રસાદયેત્॥ ૫૭.૨૧॥
૫૭.૨૨/૧નમ તે હલ ગ્ રામ નમ તે મુશલાયુધ ।
૫૭.૨૨/૨નમ તે રેવતીકા ત નમ તે ભક્તવ સલ॥ ૫૭.૨૨॥
૫૭.૨૩/૧નમ તે બ લનાં શ્રેષ્ઠ નમ તે ધરણીધર ।
૫૭.૨૩/૨પ્રલ બારે નમ તેઽ તુ ત્રાિહ માં કૃ ણપવૂર્જ॥ ૫૭.૨૩॥
૫૭.૨૪/૧અેવં પ્રસાદ્ય ચાન તમજેયં િત્રદશા ચતમ્ ।
૫૭.૨૪/૨કૈલાસ શખરાકારં ચ દ્રાત્ કા તતરાનનમ્॥ ૫૭.૨૪॥
૫૭.૨૫/૧નીલવસ્ત્રધરં દેવં ફણાિવકટમ તકમ્ ।
૫૭.૨૫/૨મહાબલં હલધરં કુ ડલૈકિવભૂ ષતમ્॥ ૫૭.૨૫॥
૫૭.૨૬/૧રાૈિહણેયં નરાે ભ યા લભેદ્ અ ભમતં ફલમ્ ।
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૫૭.૨૬/૨સવર્પાપૈિવિનમુર્ક્તાે િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૫૭.૨૬॥
૫૭.૨૭/૧આભૂતસ લવં યાવદ્ ભુ વા તત્ર સખંુ નરઃ ।
૫૭.૨૭/૨પુ યક્ષયાદ્ ઇહાગત્ય પ્રવરે યાે ગનાં કુલે॥ ૫૭.૨૭॥
૫૭.૨૮/૧બ્રાહ્મણપ્રવરાે ભૂ વા સવર્શાસ્ત્રાથર્પારગઃ ।
૫૭.૨૮/૨જ્ઞાનં તત્ર સમાસાદ્ય મુ ક્ત પ્રા ાે ત દુલર્ભામ્॥ ૫૭.૨૮॥
૫૭.૨૯/૧અેવમ યચ્યર્ હ લનં તતઃ કૃ ણં િવચક્ષણઃ ।
૫૭.૨૯/૨દ્વાદશાક્ષરમ ત્રેણ પજૂયેત્ સસુમાિહતઃ॥ ૫૭.૨૯॥
૫૭.૩૦/૧ દ્વષટ્કવણર્મ ત્રેણ ભ યા યે પુ ષાેત્તમમ્ ।
૫૭.૩૦/૨પજૂય ત સદા ધીરા તે માેકં્ષ પ્રા ુવ ત વૈ॥ ૫૭.૩૦॥
૫૭.૩૧/૧ન તાં ગ ત સરુા યા ત યાે ગનાે નવૈ સાેમપાઃ ।
૫૭.૩૧/૨યાં ગ ત યા ત ભાે િવપ્રા દ્વાદશાક્ષરત પરાઃ॥ ૫૭.૩૧॥
૫૭.૩૨/૧ત માત્ તનેવૈ મ ત્રેણ ભ યા કૃ ણં જગદુ્ગ મ્ ।
૫૭.૩૨/૨સ પજૂ્ય ગ ધપુ પાદૈ્યઃ પ્ર ણપત્ય પ્રસાદયેત્॥ ૫૭.૩૨॥
૫૭.૩૩/૧જય કૃ ણ જગન્નાથ જય સવાર્ઘનાશન ।
૫૭.૩૩/૨જય ચાણૂરકે શઘ્ન જય કંસિનષૂદન॥ ૫૭.૩૩॥
૫૭.૩૪/૧જય પદ્મપલાશાક્ષ જય ચક્રગદાધર ।
૫૭.૩૪/૨જય નીલા બુદ યામ જય સવર્સખુપ્રદ॥ ૫૭.૩૪॥
૫૭.૩૫/૧જય દેવ જગ પજૂ્ય જય સસંારનાશન ।
૫૭.૩૫/૨જય લાેકપતે નાથ જય વા છાફલપ્રદ॥ ૫૭.૩૫॥
૫૭.૩૬/૧સસંારસાગરે ઘાેરે િનઃસારે દુઃખફેિનલે ।
૫૭.૩૬/૨ક્રાેધગ્રાહાકુલે રાૈદ્રે િવષયાેદકસ લવે॥ ૫૭.૩૬॥
૫૭.૩૭/૧નાનારાેગાે મક લલે માેહાવતર્સદુુ તરે ।
૫૭.૩૭/૨િનમગ્ ાેઽહં સરુશ્રેષ્ઠ ત્રાિહ માં પુ ષાેત્તમ॥ ૫૭.૩૭॥
૫૭.૩૮/૧અેવં પ્રસાદ્ય દેવેશં વરદં ભક્તવ સલમ્ ।
૫૭.૩૮/૨સવર્પાપહરં દેવં સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૫૭.૩૮॥
૫૭.૩૯/૧પીનાંસં દ્વભજંુ કૃ ણં પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણમ્ ।
૫૭.૩૯/૨મહાેરસં્ક મહાબાહંુ પીતવસં્ત્ર શભુાનનમ્॥ ૫૭.૩૯॥

brahmapur.pdf 289



બ્રહ્મપુરાણ

૫૭.૪૦/૧શઙ્ખચક્રગદાપા ણ મુકુટાઙ્ગદભષૂણમ્ ।
૫૭.૪૦/૨સવર્લક્ષણસયંુક્તં વનમાલાિવભૂ ષતમ્॥ ૫૭.૪૦॥
૫૭.૪૧/૧દૃ ટ્વા નરાેઽ જ લ કૃ વા દ ડવત્ પ્ર ણપત્ય ચ ।
૫૭.૪૧/૨અશ્વમેધસહસ્રાણાં ફલં પ્રા ાે ત વૈ દ્વ ઃ॥ ૫૭.૪૧॥
૫૭.૪૨/૧યત્ ફલં સવર્તીથષુ નાને દાને પ્રક તતમ્ ।
૫૭.૪૨/૨નર તત્ ફલમા ાે ત દૃ ટ્વા કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૫૭.૪૨॥
૫૭.૪૩/૧યત્ ફલં સવર્રત્નાદ્યૈિરષ્ટે બહુસવુણર્કે ।
૫૭.૪૩/૨નર તત્ ફલમા ાે ત દૃ ટ્વા કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૫૭.૪૩॥
૫૭.૪૪/૧યત્ ફલં સવર્વેદેષુ સવર્યજ્ઞષેુ યત્ ફલમ્ ।
૫૭.૪૪/૨તત્ ફલં સમવા ાે ત નરઃ કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૫૭.૪૪॥
૫૭.૪૫/૧યત્ ફલં સવર્દાનને વ્રતને િનયમને ચ ।
૫૭.૪૫/૨નર તત્ ફલમા ાે ત દૃ ટ્વા કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૫૭.૪૫॥
૫૭.૪૬/૧તપાે ભિવિવધૈ ગ્રૈયર્ત્ ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૫૭.૪૬/૨નર તત્ ફલમા ાે ત દૃ ટ્વા કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૫૭.૪૬॥
૫૭.૪૭/૧યત્ ફલં બ્રહ્મચયણ સ યક્ ચીણન ત કૃતમ્ ।
૫૭.૪૭/૨નર તત્ ફલમા ાે ત દૃ ટ્વા કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૫૭.૪૭॥
૫૭.૪૮/૧યત્ ફલં ચ ગ્ હસ્થસ્ય યથાેક્તાચારવ તનઃ ।
૫૭.૪૮/૨નર તત્ ફલમા ાે ત દૃ ટ્વા કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૫૭.૪૮॥
૫૭.૪૯/૧યત્ ફલં વનવાસને વાનપ્રસ્થસ્ય ક તતમ્ ।
૫૭.૪૯/૨નર તત્ ફલમા ાે ત દૃ ટ્વા કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૫૭.૪૯॥
૫૭.૫૦/૧સં યાસને યથાેક્તને યત્ ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૫૭.૫૦/૨નર તત્ ફલમા ાે ત દૃ ટ્વા કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૫૭.૫૦॥
૫૭.૫૧/૧િક ચાત્ર બહુનાેક્તને માહા યે તસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૫૭.૫૧/૨દૃ ટ્વા કૃ ણં નરાે ભ યા માેકં્ષ પ્રા ાે ત દુલર્ભમ્॥ ૫૭.૫૧॥
૫૭.૫૨/૧પાપૈિવમુક્તઃ શદુ્ધાત્મા ક પકાેિટસમુદ્ભવૈઃ ।
૫૭.૫૨/૨ શ્રયા પરમયા યુક્તઃ સવઃ સમુિદતાે ગુણૈઃ॥ ૫૭.૫૨॥
૫૭.૫૩/૧સવર્કામસ દ્ધને િવમાનને સવુચર્સા ।
૫૭.૫૩/૨િત્રસપ્તકુલમુદૃ્ધત્ય નરાે િવ પુરં વ્રજેત્॥ ૫૭.૫૩॥

290 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૫૭.૫૪/૧તત્ર ક પશતં યાવદ્ ભુ વા ભાેગાન્ મનાેરમાન્ ।
૫૭.૫૪/૨ગ ધવાર્ સરસઃૈ સાધ યથા િવ શ્ચતુભુર્જઃ॥ ૫૭.૫૪॥
૫૭.૫૫/૧ચ્યુત ત માદ્ ઇહાયાતાે િવપ્રાણાં પ્રવરે કુલે ।
૫૭.૫૫/૨સવર્જ્ઞઃ સવર્વેદ ચ યતે ગતમ સરઃ॥ ૫૭.૫૫॥
૫૭.૫૬/૧ વધમર્િનરતઃ શા તાે દાતા ભૂતિહતે રતઃ ।
૫૭.૫૬/૨આસાદ્ય વૈ ણવં જ્ઞાનં તતાે મુ ક્તમવા ુયાત્॥ ૫૭.૫૬॥
૫૭.૫૭/૧તતઃ સ પજૂ્ય મ ત્રેણ સભુદ્રાં ભક્તવ સલામ્ ।
૫૭.૫૭/૨પ્રસાદયેત્ તતાે િવપ્રાઃ પ્ર ણપત્ય કૃતા જ લઃ॥ ૫૭.૫૭॥
૫૭.૫૮/૧નમ તે સવર્ગે દેિવ નમ તે શભુસાખૈ્યદે ।
૫૭.૫૮/૨ત્રાિહ માં પદ્મપ ત્રા ક્ષ કાત્યાયિન નમાેઽ તુ તે॥ ૫૭.૫૮॥
૫૭.૫૯/૧અેવં પ્રસાદ્ય તાં દેવી ં જગદ્ધાત્રી ં જગ દ્ધતામ્ ।
૫૭.૫૯/૨બલદેવસ્ય ભ ગની ં સભુદ્રાં વરદાં શવામ્॥ ૫૭.૫૯॥
૫૭.૬૦/૧કામગને િવમાનને નરાે િવ પુરં વ્રજેત્ ।
૫૭.૬૦/૨આભૂતસ લવં યાવત્ ક્ર િડ વા તત્ર દેવવત્॥ ૫૭.૬૦॥
૫૭.૬૧/૧ઇહ માનષુતાં પ્રાપ્તાે બ્રાહ્મણાે વેદિવદ્ ભવેત્ ।
૫૭.૬૧/૨પ્રા ય યાેગં હરે તત્ર માેકં્ષ ચ લભતે ધ્રવુમ્॥ ૫૭.૬૧॥
૫૮.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં દૃ ટ્વા બલં કૃ ણં સભુદ્રાં પ્ર ણપત્ય ચ ।
૫૮.૧/૨ધમ ચાથ ચ કામં ચ માેકં્ષ ચ લભતે ધ્રવુમ્॥ ૫૮.૧॥
૫૮.૨/૧િન ક્ર ય દેવતાગારાત્ કૃતકૃત્યાે ભવને્ નરઃ ।
૫૮.૨/૨પ્રણ યાયતનં પશ્ચાદ્ વ્રજેત્ તત્ર સમાિહતઃ॥ ૫૮.૨॥
૫૮.૩/૧ઇ દ્રનીલમયાે િવ યર્ત્રા તે વાલુકા તઃ ।
૫૮.૩/૨અ તધાર્નગતં ન વા તતાે િવ પુરં વ્રજેત્॥ ૫૮.૩॥
૫૮.૪/૧સવર્દેવમયાે યાેઽસાૈ હતવાન્ અસરુાેત્તમમ્ ।
૫૮.૪/૨સઆ તે તત્ર ભાે િવપ્રાઃ સહાધર્કૃતિવગ્રહઃ॥ ૫૮.૪॥
૫૮.૫/૧ભ યા દૃ ટ્વા તુ તં દેવં પ્રણ ય નરકેસર મ્ ।
૫૮.૫/૨મુચ્યતે પાતકૈમર્ત્યર્ઃ સમ તનૈાર્ત્ર સશંયઃ॥ ૫૮.૫॥
૫૮.૬/૧નર સહસ્ય યે ભક્તા ભવ ત ભુિવ માનવાઃ ।
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૫૮.૬/૨ન તષેાં દુ કૃતં િક ચત્ ફલં સ્યાદ્ યદ્ યદ્ ઈ સતમ્॥ ૫૮.૬॥
૫૮.૭/૧ત માત્ સવર્પ્રયત્નને નર સહં સમાશ્રયેત્ ।
૫૮.૭/૨ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં ફલં ય માત્ પ્રયચ્છ ત॥ ૫૮.૭॥
૫૮.૮/૧મનુય ઊચુઃ । માહા યં નર સહસ્ય સખુદં ભુિવ દુલર્ભમ્ ।
૫૮.૮/૨યથા કથયસે દેવ તને નાે િવ મયાે મહાન્॥ ૫૮.૮॥
૫૮.૯/૧પ્રભાવં તસ્ય દેવસ્ય િવ તરેણ જગ પતે ।
૫૮.૯/૨શ્રાેતુ મચ્છામહે બ્રૂિહ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૫૮.૯॥
૫૮.૧૦/૧યથા પ્રસીદેદ્ દેવાેઽસાૈ નર સહાે મહાબલઃ ।
૫૮.૧૦/૨ભક્તાનામપુકારાય બ્રૂિહ દેવ નમાેઽ તુ તે॥ ૫૮.૧૦॥
૫૮.૧૧/૧પ્રસાદાન્ નર સહસ્ય યા ભવ ત્યત્ર સદ્ધયઃ ।
૫૮.૧૧/૨બ્રૂિહ તાઃ કુ ચા માકં પ્રસાદં પ્રિપતામહ॥ ૫૮.૧૧॥
૫૮.૧૨/૧બ્રહ્માવેાચ । શ ◌ૃ વં તસ્ય ભાે િવપ્રાઃ પ્રભાવં ગદતાે મમ ।
૫૮.૧૨/૨અ જતસ્યાપ્રમેયસ્ય ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદસ્ય ચ॥ ૫૮.૧૨॥
૫૮.૧૩/૧કઃ શક્નાે ત ગુણાન્ વક્તું સમ તાં તસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૫૮.૧૩/૨ સહાધર્કૃતદેહસ્ય પ્રવક્ષ્યા મ સમાસતઃ॥ ૫૮.૧૩॥
૫૮.૧૪/૧યાઃ કા શ્ચત્ સદ્ધયશ્ચાત્ર શ્રૂય તે દૈવમાનષુાઃ ।
૫૮.૧૪/૨પ્રસાદાત્ તસ્ય તાઃ સવાર્ઃ સ ય ત નાત્ર સશંયઃ॥ ૫૮.૧૪॥
૫૮.૧૫/૧ વગ મત્ય ચ પાતાલે િદ તાેયે પુરે નગે ।
૫૮.૧૫/૨પ્રસાદાત્ તસ્ય દેવસ્ય ભવત્યવ્યાહતા ગ તઃ॥ ૫૮.૧૫॥
૫૮.૧૬/૧અસા યં તસ્ય દેવસ્ય ના ત્યત્ર સચરાચરે ।
૫૮.૧૬/૨નર સહસ્ય ભાે િવપ્રાઃ સદા ભક્તાનુક પનઃ॥ ૫૮.૧૬॥
૫૮.૧૭/૧િવધાનં તસ્ય વક્ષ્યા મ ભક્તાનામપુકારકમ્ ।
૫૮.૧૭/૨યને પ્રસીદેચ્ચવૈાસાૈ સહાધર્કૃતિવગ્રહઃ॥ ૫૮.૧૭॥
૫૮.૧૮/૧શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ ક પરાજં સનાતનમ્ ।
૫૮.૧૮/૨નર સહસ્ય ત વં ચ યન્ ન જ્ઞાતં સરુાસરૈુઃ॥ ૫૮.૧૮॥
૫૮.૧૯/૧શાકયાવકમૂલૈ તુ ફલિપ યાકસક્તુકૈઃ ।
૫૮.૧૯/૨પયાેભક્ષેણ િવપ્રે દ્રા વતર્યેત્ સાધકાેત્તમઃ॥ ૫૮.૧૯॥
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૫૮.૨૦/૧કાેશકાપૈીનવાસાશ્ચ યાનયુક્તાે જતે દ્રયઃ ।
૫૮.૨૦/૨અર યે િવજને દેશે પવર્તે સ ધુસગંમે॥ ૫૮.૨૦॥
૫૮.૨૧/૧ઊષરે સદ્ધક્ષતે્રે ચ નર સહાશ્રમે તથા ।
૫૮.૨૧/૨પ્ર તષ્ઠા ય વયં વાિપ પૂ ં કૃ વા િવધાનતઃ॥ ૫૮.૨૧॥
૫૮.૨૨/૧દ્વાદ યાં શકુ્લપક્ષસ્ય ઉપાે ય મુિનપુંગવાઃ ।
૫૮.૨૨/૨જપે લક્ષા ણ વૈ િવશન્ મનસા સયંતે દ્રયઃ॥ ૫૮.૨૨॥
૫૮.૨૩/૧ઉપપાતકયુક્તશ્ચ મહાપાતકસયંુતઃ ।
૫૮.૨૩/૨મુક્તાે ભવેત્ તતાે િવપ્રાઃ સાધકાે નાત્ર સશંયઃ॥ ૫૮.૨૩॥
૫૮.૨૪/૧કૃ વા પ્રદ ક્ષણં તત્ર નર સહં પ્રપજૂયેત્ ।
૫૮.૨૪/૨પુ યગ ધાિદ ભધૂર્પૈઃ પ્રણ ય શરસા પ્રભુમ્॥ ૫૮.૨૪॥
૫૮.૨૫/૧કપૂર્રચ દનાક્તાિન તીપુ પા ણ મ તકે ।
૫૮.૨૫/૨પ્રદદ્યાન્ નર સહસ્ય તતઃ સ દ્ધઃ પ્ર યતે॥ ૫૮.૨૫॥
૫૮.૨૬/૧ભગવાન્ સવર્કાયષુ ન ક્વ ચત્ પ્ર તહ યતે ।
૫૮.૨૬/૨તજેઃ સાેઢંુ ન શક્તાઃ સ્યુબ્રર્હ્મ દ્રાદયઃ સરુાઃ॥ ૫૮.૨૬॥
૫૮.૨૭/૧િક પનુદાર્નવા લાેકે સદ્ધગ ધવર્માનષુાઃ ।
૫૮.૨૭/૨િવદ્યાધરા યક્ષગણાઃ સિકનરમહાેરગાઃ॥ ૫૮.૨૭॥
૫૮.૨૮/૧મ તં્ર યાન્ આસરુાન્ હ તું જપ ત્યેકેઽ યસાધકાઃ ।
૫૮.૨૮/૨તે સવ પ્રલયં યા ત દૃ ટ્વાિદત્યા ગ્ વચર્સઃ॥ ૫૮.૨૮॥
૫૮.૨૯/૧સકૃ જપં્ત તુ કવચં રક્ષેત્ સવર્મપુદ્રવમ્ ।
૫૮.૨૯/૨ દ્વજર્પ્તં કવચં િદવં્ય રક્ષતે દેવદાનવાત્॥ ૫૮.૨૯॥
૫૮.૩૦/૧ગ ધવાર્ઃ િકનરા યક્ષા િવદ્યાધરમહાેરગાઃ ।
૫૮.૩૦/૨ભૂતાઃ િપશાચા રક્ષાં સ યે ચા યે પિરપ થનઃ॥ ૫૮.૩૦॥
૫૮.૩૧/૧િત્રજર્પ્તં કવચં િદવ્યમભેદં્ય ચ સરુાસરૈુઃ ।
૫૮.૩૧/૨દ્વાદશા ય તરે ચવૈ યાજેનાનાં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૫૮.૩૧॥
૫૮.૩૨/૧રક્ષતે ભગવાન્ દેવાે નર સહાે મહાબલઃ ।
૫૮.૩૨/૨તતાે ગ વા બલદ્વારમપુાે ય રજનીત્રયમ્॥ ૫૮.૩૨॥
૫૮.૩૩/૧પલાશકાષૈ્ઠઃ પ્ર વાલ્ય ભગવ તં હુતાશનમ્ ।
૫૮.૩૩/૨પલાશસ મધ તત્ર જુહુયાત્ િત્રમધુ લુતાઃ॥ ૫૮.૩૩॥
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૫૮.૩૪/૧દ્વે શતે દ્વજશાદૂર્લા વષટ્કારેણ સાધકઃ ।
૫૮.૩૪/૨તતાે િવવરદ્વારં તુ પ્રકટં યતે ક્ષણાત્॥ ૫૮.૩૪॥
૫૮.૩૫/૧તતાે િવશતે્ તુ િનઃશઙં્ક કવચી િવવરં બુધઃ ।
૫૮.૩૫/૨ગચ્છતઃ સકંટં તસ્ય તમાેમાેહશ્ચ ન ય ત॥ ૫૮.૩૫॥
૫૮.૩૬/૧રાજમાગર્ઃ સિુવ તીણા દૃ યતે ભ્રમરા જતઃ ।
૫૮.૩૬/૨નર સહં મરં તત્ર પાતાલં િવશતે દ્વ ઃ॥ ૫૮.૩૬॥
૫૮.૩૭/૧ગ વા તત્ર જપેત્ ત વં નર સહાખ્યમવ્યયમ્ ।
૫૮.૩૭/૨તતઃ સ્ત્રીણાં સહસ્રા ણ વીણાવાદનકમર્ણામ્॥ ૫૮.૩૭॥
૫૮.૩૮/૧િનગર્ચ્છ ત પુરાે િવપ્રાઃ વાગતં તા વદ ત ચ ।
૫૮.૩૮/૨પ્રવેશય ત તા હ તે ગ્ હી વા સાધકેશ્વરમ્॥ ૫૮.૩૮॥
૫૮.૩૯/૧તતાે રસાયનં િદવં્ય પાયય ત દ્વ ેત્તમાઃ ।
૫૮.૩૯/૨પીતમાત્રે િદવ્યદેહાે યતે સમુહાબલઃ॥ ૫૮.૩૯॥
૫૮.૪૦/૧ક્ર ડતે સહ ક યા ભયાર્વદ્ આભૂતસ લવમ્ ।
૫૮.૪૦/૨ ભન્નદેહાે વાસદેુવે લીયતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૫૮.૪૦॥
૫૮.૪૧/૧યદા ન રાેચતે વાસ ત માન્ િનગર્ચ્છતે પનુઃ ।
૫૮.૪૧/૨પટં્ટ શલંૂ ચ ખડ્ગં ચ રાેચનાં ચ મ ણ તથા॥ ૫૮.૪૧॥
૫૮.૪૨/૧રસં રસાયનં ચવૈ પાદુકા જનમવે ચ ।
૫૮.૪૨/૨કૃ ણા જનં મુિનશ્રેષ્ઠા ગુિટકાં ચ મનાેહરામ્॥ ૫૮.૪૨॥
૫૮.૪૩/૧કમ ડલું ચાક્ષસતંૂ્ર ય ષ્ટ સં વની ં તથા ।
૫૮.૪૩/૨ સદ્ધિવદ્યાં ચ શાસ્ત્રા ણ ગ્ હી વા સાધકેશ્વરઃ॥ ૫૮.૪૩॥
૫૮.૪૪/૧ વલદ્વિહ્નસુ્ફ લઙ્ગાે મ+ ।વે ષ્ટતં િત્ર શખં હૃિદ ।
૫૮.૪૪/૨સકૃન્ ય તં દહેત્ સવ જનં જન્મકાેિટજમ્॥ ૫૮.૪૪॥
૫૮.૪૫/૧િવષે ય તં િવષં હ યાત્ કુષં્ઠ હ યાત્ તનાૈ સ્થતમ્ ।
૫૮.૪૫/૨ વદેહે ભ્રૂણહત્યાિદ કૃ વા િદવ્યને શુ ય ત॥ ૫૮.૪૫॥
૫૮.૪૬/૧મહાગ્રહગ્ હીતષેુ વલમાનં િવ ચ તયેત્ ।
૫૮.૪૬/૨હૃદ તે વૈ તતઃ શીઘં્ર ન યેયુદાર્ ણા ગ્રહાઃ॥ ૫૮.૪૬॥
૫૮.૪૭/૧બાલાનાં ક ઠકે બદં્ધ રક્ષા ભવ ત િનત્યશઃ ।
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૫૮.૪૭/૨ગ ડિપ ડકલૂતાનાં નાશનં કુ તે ધ્રવુમ્॥ ૫૮.૪૭॥
૫૮.૪૮/૧વ્યાિધ તે સ મદ્ ભશ્ચ ઘ્ તક્ષીરેણ હાેમયેત્ ।
૫૮.૪૮/૨િત્રસં યં માસમેકં તુ સવર્રાેગાન્ િવનાશયેત્॥ ૫૮.૪૮॥
૫૮.૪૯/૧અસા યં તુ ન પ યા મ ત્રૈલાેક્યે સચરાચરે ।
૫૮.૪૯/૨યાં યાં કામયતે સ દ્ધ તાં તાં પ્રા ાે ત સ ધ્રવુમ્॥ ૫૮.૪૯॥
૫૮.૫૦/૧અષ્ટાેત્તરશતં વેકે પજૂિય વા ગાિધપમ્ ।
૫૮.૫૦/૨ ત્તકાઃ સપ્ત વ મીકે મશાને ચ ચતુ પથે॥ ૫૮.૫૦॥
૫૮.૫૧/૧રક્તચ દનસ મશ્રા ગવાં ક્ષીરેણ લાેડયેત્ ।
૫૮.૫૧/૨ સહસ્ય પ્ર તમાં કૃ વા પ્રમાણને ષડઙ્ગુલામ્॥ ૫૮.૫૧॥
૫૮.૫૨/૧ લ પેત્ તથા ભજૂર્પ ત્રે રાેચનયા સમા લખેત્ ।
૫૮.૫૨/૨નર સહસ્ય ક ઠે તુ બદ્ વા ચવૈ િહ મ ત્રિવત્॥ ૫૮.૫૨॥
૫૮.૫૩/૧જપેત્ સખં્યાિવહીનં તુ પજૂિય વા જલાશયે ।
૫૮.૫૩/૨યાવત્ સપ્તાહમાત્રં તુ જપેત્ સયં મતે દ્રયઃ॥ ૫૮.૫૩॥
૫૮.૫૪/૧જલાક ણાર્ મુહૂતન યતે સવર્મેિદની ।
૫૮.૫૪/૨અથવા શુ ક ક્ષાગ્રે નર સહં તુ પજૂયેત્॥ ૫૮.૫૪॥
૫૮.૫૫/૧જ વા ચાષ્ટશતં ત વં વષર્ તં િવિનવારયેત્ ।
૫૮.૫૫/૨તમવેં િપ જકે બદ્ વા ભ્રામયેત્ સાધકાેત્તમઃ॥ ૫૮.૫૫॥
૫૮.૫૬/૧મહાવાતાે મુહૂતન આગચ્છેન્ નાત્ર સશંયઃ ।
૫૮.૫૬/૨પનુશ્ચ ધારયેત્ ક્ષપં્ર સપ્તસપ્તને વાિરણા॥ ૫૮.૫૬॥
૫૮.૫૭/૧અથ તાં પ્ર તમાં દ્વાિર િનખનેદ્ યસ્ય સાધકઃ ।
૫૮.૫૭/૨ગાતે્રાે સાદાે ભવેત્ તસ્ય ઉદૃ્ધતે ચવૈ શા તદઃ॥ ૫૮.૫૭॥
૫૮.૫૮/૧ત માત્ તં મુિનશાદૂર્લા ભ યા સ પજૂયેત્ સદા ।
૫૮.૫૮/૨ ગરાજં મહાવીય સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૫૮.૫૮॥
૫૮.૫૯/૧િવમુક્તઃ સવર્પાપે યાે િવ લાેકં સ ગચ્છ ત ।
૫૮.૫૯/૨બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ સ્ત્રયઃ શદૂ્રા ત્ય તયઃ॥ ૫૮.૫૯॥
૫૮.૬૦/૧સ પજૂ્ય તં સરુશ્રેષં્ઠ ભ યા સહવપુધર્રમ્ ।
૫૮.૬૦/૨મુચ્ય તે ચાશભુૈદુર્ઃખજૈર્ન્મકાેિટસમુદ્ભવૈઃ॥ ૫૮.૬૦॥
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૫૮.૬૧/૧સ પજૂ્ય તં સરુશ્રેષં્ઠ પ્રા ુવ ત્ય ભવા છતમ્ ।
૫૮.૬૧/૨દેવ વમમરેશ વં ગ ધવર્ વં ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૫૮.૬૧॥
૫૮.૬૨/૧યક્ષિવદ્યાધર વં ચ તથા યચ્ચા ભવા છતમ્ ।
૫૮.૬૨/૨દૃ ટ્વા તુ વા નમસૃ્ક વા સ પજૂ્ય નરકેસર મ્॥ ૫૮.૬૨॥
૫૮.૬૩/૧પ્રા ુવ ત નરા રાજં્ય વગ માેકં્ષ ચ દુલર્ભમ્ ।
૫૮.૬૩/૨નર સહં નરાે દૃ ટ્વા લભેદ્ અ ભમતં ફલમ્॥ ૫૮.૬૩॥
૫૮.૬૪/૧િનમુર્ક્તઃ સવર્પાપે યાે િવ લાેકં સ ગચ્છ ત ।
૫૮.૬૪/૨સકૃદ્ દૃ ટ્વા તુ તં દેવં ભ યા સહવપુધર્રમ્॥ ૫૮.૬૪॥
૫૮.૬૫/૧મુચ્યતે ચાશભુૈદુર્ઃખજૈર્ન્મકાેિટસમુદ્ભવૈઃ ।
૫૮.૬૫/૨સગં્રામે સકંટે દુગ ચાેરવ્યાઘ્રાિદપીિડતે॥ ૫૮.૬૫॥
૫૮.૬૬/૧કા તારે પ્રાણસદેંહે િવષવિહ્નજલષેુ ચ ।
૫૮.૬૬/૨રા િદ યઃ સમુદ્રે યાે ગ્રહરાેગાિદપીિડતે॥ ૫૮.૬૬॥
૫૮.૬૭/૧ વા તં પુ ષઃ સવ રાજગ્રામૈિવમુચ્યતે ।
૫૮.૬૭/૨સયૂાદયે યથા નાશં તમાેઽ યે ત મહત્તરમ્॥ ૫૮.૬૭॥
૫૮.૬૮/૧તથા સદંશર્ને તસ્ય િવનાશં યા ત્યુપદ્રવાઃ ।
૫૮.૬૮/૨ગુિટકા જનપાતાલ+ ।પાદુકે ચ રસાયનમ્॥ ૫૮.૬૮॥
૫૮.૬૯/૧નર સહે પ્રસન્ને તુ પ્રા ાેત્ય યાંશ્ચ વા છતાન્ ।
૫૮.૬૯/૨યાન્ યાન્ કામાન્ અ ભ યાયન્ ભજતે નરકેસર મ્॥ ૫૮.૬૯॥
૫૮.૭૦/૧તાં તાન્ કામાન્ અવા ાે ત નરાે ના ત્યત્ર સશંયઃ ।
૫૮.૭૦/૨દૃ ટ્વા તં દેવદેવેશં ભ યાપજૂ્ય પ્રણ ય ચ॥ ૫૮.૭૦॥
૫૮.૭૧/૧દશાનામશ્વમેધાનાં ફલં દશગુણં લભેત્ ।
૫૮.૭૧/૨પાપૈઃ સવિવિનમુર્ક્તાે ગુણૈઃ સવરલંકૃતઃ॥ ૫૮.૭૧॥
૫૮.૭૨/૧સવર્કામસ દ્ધાત્મા જરામરણવ જતઃ ।
૫૮.૭૨/૨સાવૈણન િવમાનને િકિઙ્કણી લમા લના॥ ૫૮.૭૨॥
૫૮.૭૩/૧સવર્કામસ દ્ધને કામગને સવુચર્સા ।
૫૮.૭૩/૨ત ણાિદત્યવણન મુક્તાહારાવલ બના॥ ૫૮.૭૩॥
૫૮.૭૪/૧િદવ્યસ્ત્રીશતયુક્તને િદવ્યગ ધવર્નાિદના ।
૫૮.૭૪/૨કુલૈકિવશમુદૃ્ધત્ય દેવવન્ મુિદતઃ સખુી॥ ૫૮.૭૪॥
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૫૮.૭૫/૧ તૂયમાનાેઽ સરાે ભશ્ચ િવ લાેકં વ્રજેન્ નરઃ ।
૫૮.૭૫/૨ભુ વા તત્ર વરાન્ ભાેગાન્ િવ લાેકે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૫૮.૭૫॥
૫૮.૭૬/૧ગ ધવર સરૈયુર્ક્તઃ કૃ વા પં ચતુભુર્જમ્ ।
૫૮.૭૬/૨મનાેહ્લાદકરં સાખૈ્યં યાવદ્ આભૂતસ લવમ્॥ ૫૮.૭૬॥
૫૮.૭૭/૧પુ યક્ષયાદ્ ઇહાયાતઃ પ્રવરે યાે ગનાં કુલે ।
૫૮.૭૭/૨ચતવુદ ભવેદ્ િવપ્રાે વેદવેદાઙ્ગપારગઃ ।
૫૮.૭૭/૩વૈ ણવં યાેગમાસ્થાય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૫૮.૭૭॥
૫૯.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અન તાખ્યં વાસદેુવં દૃ ટ્વા ભ યા પ્રણ ય ચ ।
૫૯.૧/૨સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે નરાે યા ત પરં પદમ્॥ ૫૯.૧॥
૫૯.૨/૧મયા ચારાિધતશ્ચાસાૈ શકે્રણ તદન તરમ્ ।
૫૯.૨/૨િવભીષણને રામેણ ક તં નારાધયેત્ પુમાન્॥ ૫૯.૨॥
૫૯.૩/૧શ્વેતગઙ્ગાં નરઃ ના વા યઃ પ યેચ્છ્વેતમાધવમ્ ।
૫૯.૩/૨મ સ્યાખ્યં માધવં ચવૈ શ્વેતદ્વ પં સ ગચ્છ ત॥ ૫૯.૩॥
૫૯.૪/૧મનુય ઊચુઃ । શ્વેતમાધવમાહા યં વક્તુમહર્સ્યશષેતઃ ।
૫૯.૪/૨િવ તરેણ જગન્નાથ પ્ર તમાં તસ્ય વૈ હરેઃ॥ ૫૯.૪॥
૫૯.૫/૧ત મન્ ક્ષતે્રવરે પુ યે િવખ્યાતે જગતીતલે ।
૫૯.૫/૨શ્વેતાખ્યં માધવં દેવં ક તં સ્થાિપતવાન્ પુરા॥ ૫૯.૫॥
૫૯.૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અભૂત્ કૃતયુગે િવપ્રાઃ શ્વેતાે નામ પાે બલી ।
૫૯.૬/૨મ તમાન્ ધમર્િવચ્છૂરઃ સત્યસધંાે દૃઢવ્રતઃ॥ ૫૯.૬॥
૫૯.૭/૧યસ્ય રાજે્ય તુ વષાર્ણાં સહસ્રં દશ માનવાઃ ।
૫૯.૭/૨ભવ ત્યાયુ મ તાે લાેકા બાલ ત મન્ ન સીદ ત॥ ૫૯.૭॥
૫૯.૮/૧વતર્માને તદા રાજે્ય િક ચત્ કાલે ગતે દ્વ ઃ ।
૫૯.૮/૨કપાલગાૈતમાે નામ ઋ ષઃ પરમધા મકઃ॥ ૫૯.૮॥
૫૯.૯/૧સતુાેઽસ્યા તદ તશ્ચ તઃ કાલવશાદ્ દ્વ ઃ ।
૫૯.૯/૨તમાદાય ઋ ષધ માન્ પસ્યા તકમાનયત્॥ ૫૯.૯॥
૫૯.૧૦/૧દૃ ટૈ્વવં પ તઃ સપંુ્ત કુમારં ગતચેતસમ્ ।
૫૯.૧૦/૨પ્ર તજ્ઞામકરાેદ્ િવપ્રા વનાથ શશાે તદા॥ ૫૯.૧૦॥
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૫૯.૧૧/૧રા વેાચ । યાવદ્ બાલમહં વનંે યમસ્ય સદને ગતમ્ ।
૫૯.૧૧/૨નાનયે સપ્તરાત્રેણ ચતાં દ પ્તાં સમા હે॥ ૫૯.૧૧॥
૫૯.૧૨/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા સતૈઃ પદ્મૈઃ શતૈદર્શશતાિદકૈઃ ।
૫૯.૧૨/૨સ પજૂ્ય ચ મહાદેવં રા િવદ્યાં પનુજર્પેત્॥ ૫૯.૧૨॥
૫૯.૧૩/૧અ તભ ક્ત તુ સં ચ ત્ય પસ્ય જગદ શ્વરઃ ।
૫૯.૧૩/૨સાંિન યમગમત્ તુષ્ટાેઽ મીત્યુવાચ સહાેમયા॥ ૫૯.૧૩॥
૫૯.૧૪/૧શ્રુ વવૈં ગરમીશસ્ય િવલાેક્ય સહસા હરમ્ ।
૫૯.૧૪/૨ભ મિદગ્ધં િવ પાક્ષં શર કુ દે દુવચર્સમ્॥ ૫૯.૧૪॥
૫૯.૧૫/૧શાદૂર્લચમર્વસનં શશાઙ્કાિઙ્કતમૂધર્જમ્ ।
૫૯.૧૫/૨મહી ં િનપત્ય સહસા પ્રણ ય સ તદાબ્રવીત્॥ ૫૯.૧૫॥
૫૯.૧૬/૧શ્વેત ઉવાચ । કા યં યિદ મે દૃ ટ્વા પ્રસન્નાેઽ સ પ્રભાે યિદ ।
૫૯.૧૬/૨કાલસ્ય વશમાપન્નાે બાલકાે દ્વજપતુ્રકઃ॥ ૫૯.૧૬॥
૫૯.૧૭/૧ વ વષે પનુબાર્લ ઇત્યેવં વ્રતમાિહતમ્ ।
૫૯.૧૭/૨અક માચ્ચ તં બાલં િનય ય ભગવન્ વયમ્ ।
૫૯.૧૭/૩યથાેક્તાયુ યસયંુક્તં ક્ષેમં કુ મહેશ્વર॥ ૫૯.૧૭॥
૫૯.૧૮/૧બ્રહ્માવેાચ । શ્વેતસ્યૈતદ્ વચઃ શ્રુ વા મુદં પ્રાપ હર તદા ।
૫૯.૧૮/૨કાલમાજ્ઞાપયામાસ સવર્ભૂતભયંકરમ્॥ ૫૯.૧૮॥
૫૯.૧૯/૧િનય ય કાલં દુધર્ષ યમસ્યાજ્ઞાકરં દ્વ ઃ ।
૫૯.૧૯/૨બાલં સં વયામાસ ત્યાેમુર્ખગતં પનુઃ॥ ૫૯.૧૯॥
૫૯.૨૦/૧કૃ વા ક્ષેમં જગત્ સવ મનુેઃ પતંુ્ર સ તં દ્વ ઃ ।
૫૯.૨૦/૨દેવ્યા સહાેમયા દેવ તત્રવૈા તરધીયત॥ ૫૯.૨૦॥
૫૯.૨૧/૧અેવં સં વયામાસ મનુેઃ પતંુ્ર પાેત્તમઃ॥ ૫૯.૨૧॥
૫૯.૨૨/૧મનુય ઊચુઃ । દેવદેવ જગન્નાથ ત્રૈલાેક્યપ્રભવાવ્યય ।
૫૯.૨૨/૨બ્રૂિહ નઃ પરમં ત યં શ્વેતાખ્યસ્ય ચ સા પ્રતમ્॥ ૫૯.૨૨॥
૫૯.૨૩/૧બ્રહ્માવેાચ । શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ સવર્સ વિહતાવહમ્ ।
૫૯.૨૩/૨પ્રવક્ષ્યા મ યથાત યં યત્ ચ્છથ મમાનઘાઃ॥ ૫૯.૨૩॥
૫૯.૨૪/૧માધવસ્ય ચ માહા યં સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
૫૯.૨૪/૨યચ્છ વા ભમતાન્ કામાન્ ધ્રવું પ્રા ાે ત માનવઃ॥ ૫૯.૨૪॥

298 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૫૯.૨૫/૧શ્રુતવાન્ ઋ ષ ભઃ પવૂ માધવાખ્યસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૫૯.૨૫/૨શ ◌ૃ વં તાં કથાં િદવ્યાં ભયશાેકા તના શનીમ્॥ ૫૯.૨૫॥
૫૯.૨૬/૧સ કૃ વા રાજ્યમેકા યં વષાર્ણાં ચ સહસ્રશઃ ।
૫૯.૨૬/૨િવચાયર્ લાૈિકકાન્ ધમાર્ન્ વૈિદકાન્ િનયમાં તથા॥ ૫૯.૨૬॥
૫૯.૨૭/૧કેશવારાધને િવપ્રા િન શ્ચતં વ્રતમા સ્થતઃ ।
૫૯.૨૭/૨સ ગ વા પરમં ક્ષતંે્ર સાગરં દ ક્ષણાશ્રયમ્॥ ૫૯.૨૭॥
૫૯.૨૮/૧તટે ત મઞ્ શભુે ર યે દેશે કૃ ણસ્ય ચા તકે ।
૫૯.૨૮/૨શ્વેતાેઽથ કારયામાસ પ્રાસાદં શભુલક્ષણમ્॥ ૫૯.૨૮॥
૫૯.૨૯/૧ધ વ તરશતં ચૈકં દેવદેવસ્ય દ ક્ષણે ।
૫૯.૨૯/૨તતઃ શ્વેતને િવપ્રે દ્રાઃ શ્વેતશલૈમયને ચ॥ ૫૯.૨૯॥
૫૯.૩૦/૧કૃતઃ સ ભગવાઞ્ શ્વેતાે માધવશ્ચ દ્રસિંનભઃ ।
૫૯.૩૦/૨પ્ર તષ્ઠાં િવિધવચ્ચકે્ર યથાેિદ્દષ્ટાં વયં તુ સઃ॥ ૫૯.૩૦॥
૫૯.૩૧/૧દ વા દાનં દ્વ ત યાે દ નાનાથતપ વનામ્ ।
૫૯.૩૧/૨અથાન તરતાે રા માધવસ્ય ચ સિંનધાૈ॥ ૫૯.૩૧॥
૫૯.૩૨/૧મહી ં િનપત્ય સહસા આકારં દ્વાદશાક્ષરમ્ ।
૫૯.૩૨/૨જપન્ સ માનૈમાસ્થાય માસમેકં સમાિધના॥ ૫૯.૩૨॥
૫૯.૩૩/૧િનરાહારાે મહાભાગઃ સ યગ્ િવ પદે સ્થતઃ ।
૫૯.૩૩/૨જપા તે સ તુ દેવેશં સં તાેતુમપુચક્રમે॥ ૫૯.૩૩॥
૫૯.૩૪/૧શ્વેત ઉવાચ । આનમાે વાસદેુવાય નમઃ સકંષર્ણાય ચ ।
૫૯.૩૪/૨પ્રદ્યુ ાયાિન દ્ધાય નમાે નારાયણાય ચ॥ ૫૯.૩૪॥
૫૯.૩૫/૧નમાેઽ તુ બહુ પાય િવશ્વ પાય વેધસે ।
૫૯.૩૫/૨િનગુર્ણાયાપ્રતક્યાર્ય શચુયે શકુ્લકમર્ણે॥ ૫૯.૩૫॥
૫૯.૩૬/૧આ નમઃ પદ્મનાભાય પદ્મગભાદ્ભવાય ચ ।
૫૯.૩૬/૨નમાેઽ તુ પદ્મવણાર્ય પદ્મહ તાય તે નમઃ॥ ૫૯.૩૬॥
૫૯.૩૭/૧આ નમઃ પુ કરાક્ષાય સહસ્રાક્ષાય મીઢુષે ।
૫૯.૩૭/૨નમઃ સહસ્રપાદાય સહસ્રભજુમ યવે॥ ૫૯.૩૭॥
૫૯.૩૮/૧આ નમાેઽ તુ વરાહાય વરદાય સમુેધસે ।
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૫૯.૩૮/૨વિરષ્ઠાય વરે યાય શર યાયાચ્યુતાય ચ॥ ૫૯.૩૮॥
૫૯.૩૯/૧આ નમાે બાલ પાય બાલપદ્મપ્રભાય ચ ।
૫૯.૩૯/૨બાલાકર્સાેમનતે્રાય મુ જકેશાય ધીમતે॥ ૫૯.૩૯॥
૫૯.૪૦/૧કેશવાય નમાે િનતં્ય નમાે નારાયણાય ચ ।
૫૯.૪૦/૨માધવાય વિરષ્ઠાય ગાેિવ દાય નમાે નમઃ॥ ૫૯.૪૦॥
૫૯.૪૧/૧આ નમાે િવ ણવે િનતં્ય દેવાય વસરેુતસે ।
૫૯.૪૧/૨મધુસદૂનાય નમઃ શદુ્ધાયાંશધુરાય ચ॥ ૫૯.૪૧॥
૫૯.૪૨/૧નમાે અન તાય સૂ માય નમઃ શ્રીવ સધાિરણે ।
૫૯.૪૨/૨િત્રિવક્રમાય ચ નમાે િદવ્યપીતા બરાય ચ॥ ૫૯.૪૨॥
૫૯.૪૩/૧ ષ્ટકત્ર નમ તુ યં ગાે ત્રે ધાત્રે નમાે નમઃ ।
૫૯.૪૩/૨નમાેઽ તુ ગુણભૂતાય િનગુર્ણાય નમાે નમઃ॥ ૫૯.૪૩॥
૫૯.૪૪/૧નમાે વામન પાય નમાે વામનકમર્ણે ।
૫૯.૪૪/૨નમાે વામનનતે્રાય નમાે વામનવાિહને॥ ૫૯.૪૪॥
૫૯.૪૫/૧નમાે ર યાય પજૂ્યાય નમાેઽ વવ્યક્ત િપણે ।
૫૯.૪૫/૨અપ્રતક્યાર્ય શદુ્ધાય નમાે ભયહરાય ચ॥ ૫૯.૪૫॥
૫૯.૪૬/૧સસંારાણર્વપાેતાય પ્રશા તાય વ િપણે ।
૫૯.૪૬/૨ શવાય સાૈ ય પાય દ્રાયાેત્તારણાય ચ॥ ૫૯.૪૬॥
૫૯.૪૭/૧ભવભઙ્ગકૃતે ચવૈ ભવભાેગપ્રદાય ચ ।
૫૯.૪૭/૨ભવસઘંાત પાય ભવ ષ્ટકૃતે નમઃ॥ ૫૯.૪૭॥
૫૯.૪૮/૧આ નમાે િદવ્ય પાય સાેમા ગ્ શ્વ સતાય ચ ।
૫૯.૪૮/૨સાેમસયૂાશકેુશાય ગાેબ્રાહ્મણિહતાય ચ॥ ૫૯.૪૮॥
૫૯.૪૯/૧આ નમ ઋ વ પાય પદક્રમ વ િપણે ।
૫૯.૪૯/૨ઋ તુતાય નમ તુ યં નમ ઋક્સાધનાય ચ॥ ૫૯.૪૯॥
૫૯.૫૦/૧આ નમાે યજુષાં ધાત્રે યજૂ પધરાય ચ ।
૫૯.૫૦/૨યજુયાર્જ્યાય જુષ્ટાય યજુષાં પતયે નમઃ॥ ૫૯.૫૦॥
૫૯.૫૧/૧આ નમઃ શ્રીપતે દેવ શ્રીધરાય વરાય ચ ।
૫૯.૫૧/૨ શ્રયઃ કા તાય દા તાય યાે ગ ચ ત્યાય યાે ગને॥ ૫૯.૫૧॥
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૫૯.૫૨/૧આ નમઃ સામ પાય સામ વિનવરાય ચ ।
૫૯.૫૨/૨આ નમઃ સામસાૈ યાય સામયાેગિવદે નમઃ॥ ૫૯.૫૨॥
૫૯.૫૩/૧સા ે ચ સામગીતાય આ નમઃ સામધાિરણે ।
૫૯.૫૩/૨સામયજ્ઞિવદે ચવૈ નમઃ સામકરાય ચ॥ ૫૯.૫૩॥
૫૯.૫૪/૧નમ વથવર્ શરસે નમાેઽથવર્ વ િપણે ।
૫૯.૫૪/૨નમાેઽ વથવર્પાદાય નમાેઽથવર્કરાય ચ॥ ૫૯.૫૪॥
૫૯.૫૫/૧આ નમાે વજ્રશીષાર્ય મધુકૈટભઘા તને ।
૫૯.૫૫/૨મહાેદિધજલસ્થાય વેદાહરણકાિરણે॥ ૫૯.૫૫॥
૫૯.૫૬/૧નમાે દ પ્ત વ પાય હૃષીકેશાય વૈ નમઃ ।
૫૯.૫૬/૨નમાે ભગવતે તુ યં વાસદેુવાય તે નમઃ॥ ૫૯.૫૬॥
૫૯.૫૭/૧નારાયણ નમ તુ યં નમાે લાેકિહતાય ચ ।
૫૯.૫૭/૨આ નમાે માેહનાશાય ભવભઙ્ગકરાય ચ॥ ૫૯.૫૭॥
૫૯.૫૮/૧ગ તપ્રદાય ચ નમાે નમાે બ ધહરાય ચ ।
૫૯.૫૮/૨ત્રૈલાેક્યતજેસાં કત્ર નમ તજેઃ વ િપણે॥ ૫૯.૫૮॥
૫૯.૫૯/૧યાેગીશ્વરાય શદુ્ધાય રામાયાેત્તરણાય ચ ।
૫૯.૫૯/૨સખુાય સખુનતે્રાય નમઃ સકૃુતધાિરણે॥ ૫૯.૫૯॥
૫૯.૬૦/૧વાસદેુવાય વ દ્યાય વામદેવાય વૈ નમઃ ।
૫૯.૬૦/૨દેિહનાં દેહકત્ર ચ ભેદભઙ્ગકરાય ચ॥ ૫૯.૬૦॥
૫૯.૬૧/૧દેવવૈર્ દતદેહાય નમ તે િદવ્યમાૈ લને ।
૫૯.૬૧/૨નમાે વાસિનવાસાય વાસવ્યવહરાય ચ॥ ૫૯.૬૧॥
૫૯.૬૨/૧આ નમાે વસકુત્ર ચ વસવુાસપ્રદાય ચ ।
૫૯.૬૨/૨નમાે યજ્ઞ વ પાય યજ્ઞેશાય ચ યાે ગને॥ ૫૯.૬૨॥
૫૯.૬૩/૧ય તયાેગકરેશાય નમાે યજ્ઞાઙ્ગધાિરણે ।
૫૯.૬૩/૨સકંષર્ણાય ચ નમઃ પ્રલ બમથનાય ચ॥ ૫૯.૬૩॥
૫૯.૬૪/૧મેઘઘાષે વનાેત્તીણર્+ ।વેગલાઙ્ગલધાિરણે ।
૫૯.૬૪/૨નમાેઽ તુ જ્ઞાિનનાં જ્ઞાન નારાયણપરાયણ॥ ૫૯.૬૪॥
૫૯.૬૫/૧ન મેઽ ત વામ્ ઋતે બ ધનુર્રકાેત્તારણે પ્રભાે ।
૫૯.૬૫/૨અત વાં સવર્ભાવને પ્રણતાે નતવ સલ॥ ૫૯.૬૫॥
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૫૯.૬૬/૧મલં યત્ કાયજં વાિપ માનસં ચવૈ કેશવ ।
૫૯.૬૬/૨ન તસ્યા યાેઽ ત દેવેશ ક્ષાલક વામ્ ઋતેઽચ્યુત॥ ૫૯.૬૬॥
૫૯.૬૭/૧સસંગાર્ ણ સમ તાિન િવહાય વામપુ સ્થતઃ ।
૫૯.૬૭/૨સઙ્ગાે મેઽ તુ વયા સાધર્માત્મલાભાય કેશવ॥ ૫૯.૬૭॥
૫૯.૬૮/૧કષ્ટમાપત્ સદુુ પારં સસંારં વે દ્મ કેશવ ।
૫૯.૬૮/૨તાપત્રયપિર ક્લષ્ટ તને વાં શરણં ગતઃ॥ ૫૯.૬૮॥
૫૯.૬૯/૧અેષણા ભજર્ગત્ સવ માેિહતં માયયા તવ ।
૫૯.૬૯/૨આક ષતં ચ લાેભાદ્યૈરત વામહમા શ્રતઃ॥ ૫૯.૬૯॥
૫૯.૭૦/૧ના ત િક ચત્ સખંુ િવ ણાે સસંારસ્થસ્ય દેિહનઃ ।
૫૯.૭૦/૨યથા યથા િહ યજ્ઞેશ વિય ચેતઃ પ્રવતર્તે॥ ૫૯.૭૦॥
૫૯.૭૧/૧તથા ફલિવહીનં તુ સખુમાત્ય તકં લભેત્ ।
૫૯.૭૧/૨નષ્ટાે િવવેકશૂ યાેઽ મ દૃ યતે જગદ્ આતુરમ્॥ ૫૯.૭૧॥
૫૯.૭૨/૧ગાેિવ દ ત્રાિહ સસંારાન્ મામુદ્ધતુ વમહર્ સ ।
૫૯.૭૨/૨મગ્ સ્ય માેહસ લલે િન ત્તારે ભવાણર્વે ।
૫૯.૭૨/૩ઉદ્ધતાર્ પુ ડર કાક્ષ વામ્ ઋતેઽ યાે ન િવદ્યતે॥ ૫૯.૭૨॥
૫૯.૭૩/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ થં તુત તત તને રાજ્ઞા શ્વેતને ભાે દ્વ ઃ ।
૫૯.૭૩/૨ત મન્ ક્ષતે્રવરે િદવ્યે િવખ્યાતે પુ ષાેત્તમે॥ ૫૯.૭૩॥
૫૯.૭૪/૧ભ ક્ત તસ્ય તુ સં ચ ત્ય દેવદેવાે જગદુ્ગ ઃ ।
૫૯.૭૪/૨આજગામ પસ્યાગ્રે સવદવૈ ર્તાે હિરઃ॥ ૫૯.૭૪॥
૫૯.૭૫/૧નીલ મૂતસકંાશઃ પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણઃ ।
૫૯.૭૫/૨દધત્ સદુશર્નં ધીમાન્ કરાગ્રે દ પ્તમ ડલમ્॥ ૫૯.૭૫॥
૫૯.૭૬/૧ક્ષીરાેદજલસકંાશાે િવમલશ્ચ દ્રસિંનભઃ ।
૫૯.૭૬/૨રરાજ વામહ તેઽસ્ય પા ચજ યાે મહાદ્યુ તઃ॥ ૫૯.૭૬॥
૫૯.૭૭/૧પ ક્ષરાજ વજઃ શ્રીમાન્ ગદાશાઙ્ર્ગા સ ક્ પ્રભુઃ ।
૫૯.૭૭/૨ઉવાચ સાધુ ભાે રાજન્ યસ્ય તે મ ત ત્તમા ।
૫૯.૭૭/૩યદ્ ઇષં્ટ વર ભદં્ર તે પ્રસન્નાેઽ મ તવાનઘ॥ ૫૯.૭૭॥
૫૯.૭૮/૧બ્રહ્માવેાચ । શ્રુ વવૈં દેવદેવસ્ય વાક્યં તત્ પરમા તમ્ ।
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૫૯.૭૮/૨પ્રણ ય શરસાવેાચ શ્વેત તદ્ગતમાનસઃ॥ ૫૯.૭૮॥
૫૯.૭૯/૧શ્વેત ઉવાચ । યદ્યહં ભગવન્ ભક્તઃ પ્રયચ્છ વરમુત્તમમ્ ।
૫૯.૭૯/૨આબ્રહ્મભવનાદ્ ઊ વ વૈ ણવં પદમવ્યયમ્॥ ૫૯.૭૯॥
૫૯.૮૦/૧િવમલં િવરજં શદંુ્ધ સસંારાસઙ્ગવ જતમ્ ।
૫૯.૮૦/૨તત્ પદં ગ તુ મચ્છા મ વ પ્રસાદા જગ પતે॥ ૫૯.૮૦॥
૫૯.૮૧/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । યત્ પદં િવબુધાઃ સવ મનુયઃ સદ્ધયાે ગનઃ ।
૫૯.૮૧/૨ના ભગચ્છ ત યદ્ ર યં પરં પદમનામયમ્॥ ૫૯.૮૧॥
૫૯.૮૨/૧યાસ્ય સ પરમં સ્થાનં રાજ્યા તમપુાસ્ય ચ ।
૫૯.૮૨/૨સવા લાેકાન્ અ તક્ર ય મમ લાેકં ગ મ ય સ॥ ૫૯.૮૨॥
૫૯.૮૩/૧ક ત તવાત્ર રાજે દ્ર ત્રી ં લાેકાંશ્ચ ગ મ ય ત ।
૫૯.૮૩/૨સાંિન યં મમ ચવૈાત્ર સવર્દૈવ ભિવ ય ત॥ ૫૯.૮૩॥
૫૯.૮૪/૧શ્વેતગઙ્ગે ત ગાસ્ય ત સવ તે દેવદાનવાઃ ।
૫૯.૮૪/૨કુશાગ્રેણાિપ રાજે દ્ર શ્વેતગાઙ્ગેયમ બુ ચ॥ ૫૯.૮૪॥
૫૯.૮૫/૧ ટ્વા વગ ગ મ ય ત મદ્ભક્તા યે સમાિહતાઃ ।
૫૯.૮૫/૨યિ વમાં પ્ર તમાં ગચ્છેન્ માધવાખ્યાં શ શપ્રભામ્॥ ૫૯.૮૫॥
૫૯.૮૬/૧શઙ્ખગાેક્ષીરસકંાશામશષેાઘિવના શનીમ્ ।
૫૯.૮૬/૨તાં પ્રણ ય સકૃદ્ ભ યા પુ ડર કિનભેક્ષણામ્॥ ૫૯.૮૬॥
૫૯.૮૭/૧િવહાય સવર્લાેકાન્ વૈ મમ લાેકે મહીયતે ।
૫૯.૮૭/૨મ વ તરા ણ તત્રવૈ દેવક યા ભરા તઃ॥ ૫૯.૮૭॥
૫૯.૮૮/૧ગીયમાનશ્ચ મધુરં સદ્ધગ ધવર્સિેવતઃ ।
૫૯.૮૮/૨ભનુ ક્ત િવપુલાન્ ભાેગાન્ યથેષં્ટ મામકૈઃ સહ॥ ૫૯.૮૮॥
૫૯.૮૯/૧ચ્યુત ત માદ્ ઇહાગત્ય મનુ યાે બ્રાહ્મણાે ભવેત્ ।
૫૯.૮૯/૨વેદવેદાઙ્ગિવચ્છ્ર માન્ ભાેગવાં શ્ચર િવતઃ॥ ૫૯.૮૯॥
૫૯.૯૦/૧ગ શ્વરથયાનાઢ ાે ધનધા યા તઃ શુ ચઃ ।
૫૯.૯૦/૨ પવાન્ બહુભાગ્યશ્ચ પતુ્રપાતૈ્રસમ વતઃ॥ ૫૯.૯૦॥
૫૯.૯૧/૧પુ ષાેત્તમં પનુઃ પ્રા ય વટમૂલેઽથ સાગરે ।
૫૯.૯૧/૨ત્ય વા દેહં હિર વા તતઃ શા તપદં વ્રજેત્॥ ૫૯.૯૧॥
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૬૦.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । શ્વેતમાધવમાલાેક્ય સમીપે મ સ્યમાધવમ્ ।
૬૦.૧/૨અેકાણર્વજલે પવૂ રાેિહતં પમા સ્થતમ્॥ ૬૦.૧॥
૬૦.૨/૧વેદાનાં હરણાથાર્ય રસાતલતલે સ્થતમ્ ।
૬૦.૨/૨ ચ તિય વા ક્ષ ત સ યક્ ત મન્ સ્થાને પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૬૦.૨॥
૬૦.૩/૧આદ્યાવતરણં પં માધવં મ સ્ય િપણમ્ ।
૬૦.૩/૨પ્રણ ય પ્રણતાે ભૂ વા સવર્દુઃખાદ્ િવમુચ્યતે॥ ૬૦.૩॥
૬૦.૪/૧પ્રયા ત પરમં સ્થાનં યત્ર દેવાે હિરઃ વયમ્ ।
૬૦.૪/૨કાલે પનુિરહાયાતાે રા સ્યાત્ થવીતલે॥ ૬૦.૪॥
૬૦.૫/૧વ સમાધવમાસાદ્ય દુરાધષા ભવને્ નરઃ ।
૬૦.૫/૨દાતા ભાેક્તા ભવેદ્ ય વા વૈ ણવઃ સત્યસગંરઃ॥ ૬૦.૫॥
૬૦.૬/૧યાેગં પ્રા ય હરેઃ પશ્ચાત્ તતાે માેક્ષમવા ુયાત્ ।
૬૦.૬/૨મ સ્યમાધવમાહા યં મયા સ પિરક તતમ્ ।
૬૦.૬/૩યં દૃ ટ્વા મુિનશાદૂર્લાઃ સવાર્ન્ કામાન્ અવા ુયાત્॥ ૬૦.૬॥
૬૦.૭/૧મનુય ઊચુઃ । ભગવઞ્ શ્રાેતુ મચ્છામાે માજર્નં વ ણાલયે ।
૬૦.૭/૨િક્રયતે નાનદાનાિદ તસ્યાશષેફલં વદ॥ ૬૦.૭॥
૬૦.૮/૧બ્રહ્માવેાચ । શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લા માજર્નસ્ય યથાિવિધ ।
૬૦.૮/૨ભ યા તુ તન્મના ભૂ વા સ પ્રા ય પુ યમુત્તમમ્॥ ૬૦.૮॥
૬૦.૯/૧માકર્ ડયેહ્ર દે નાનં પવૂર્કાલે પ્રશસ્યતે ।
૬૦.૯/૨ચતુદર્ યાં િવશષેેણ સવર્પાપપ્રણાશનમ્॥ ૬૦.૯॥
૬૦.૧૦/૧તદ્વત્ નાનં સમુદ્રસ્ય સવર્કાલં પ્રશસ્યતે ।
૬૦.૧૦/૨પાૈણર્માસ્યાં િવશષેેણ હયમેધફલં લભેત્॥ ૬૦.૧૦॥
૬૦.૧૧/૧માકર્ ડયંે વટં કૃ ણં રાૈિહણેયં મહાેદિધમ્ ।
૬૦.૧૧/૨ઇ દ્રદ્યુ સરશ્ચવૈ પ ચતીથ િવિધઃ તઃ॥ ૬૦.૧૧॥
૬૦.૧૨/૧પૂ ણમા જ્યેષ્ઠમાસસ્યજ્યેષ્ઠા ઋકં્ષ યદા ભવેત્ ।
૬૦.૧૨/૨તદા ગચ્છેદ્ િવશષેેણ તીથર્રાજં પરં શભુમ્॥ ૬૦.૧૨॥
૬૦.૧૩/૧કાયવાઙ્માનસઃૈ શદુ્ધ તદ્ભાવાે ના યમાનસઃ ।
૬૦.૧૩/૨સવર્દં્વદ્વિવિનમુર્ક્તાે વીતરાગાે િવમ સરઃ॥ ૬૦.૧૩॥
૬૦.૧૪/૧ક પ ક્ષવટં ર યં તત્ર ના વા જનાદર્નમ્ ।
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૬૦.૧૪/૨પ્રદ ક્ષણં પ્રકુવ ત િત્રવારં સસુમાિહતઃ॥ ૬૦.૧૪॥
૬૦.૧૫/૧યં દૃ ટ્વા મુચ્યતે પાપાત્ સપ્તજન્મસમુદ્ભવાત્ ।
૬૦.૧૫/૨પુ યં ચા ાે ત િવપુલં ગ ત મષ્ટાં ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૬૦.૧૫॥
૬૦.૧૬/૧તસ્ય નામાિન વક્ષ્યા મ પ્રમાણં ચ યુગે યુગે ।
૬૦.૧૬/૨યથાસખં્યં ચ ભાે િવપ્રાઃ કૃતાિદષુ યથાક્રમમ્॥ ૬૦.૧૬॥
૬૦.૧૭/૧વટં વટેશ્વરં કૃ ણં પુરાણપુ ષં દ્વ ઃ ।
૬૦.૧૭/૨વટસ્યૈતાિન નામાિન ક તતાિન કૃતાિદષુ॥ ૬૦.૧૭॥
૬૦.૧૮/૧યાજેનં પાદહીનં ચ યાજેનાધ તદધર્કમ્ ।
૬૦.૧૮/૨પ્રમાણં ક પ ક્ષસ્ય કૃતાદાૈ પિરક તતમ્॥ ૬૦.૧૮॥
૬૦.૧૯/૧યથાેક્તને તુ મ ત્રેણ નમસૃ્ક વા તુ તં વટમ્ ।
૬૦.૧૯/૨દ ક્ષણા ભમખુાે ગચ્છેદ્ ધ વ તરશતત્રયમ્॥ ૬૦.૧૯॥
૬૦.૨૦/૧યત્રાસાૈ દૃ યતે િવ ઃ વગર્દ્વારં મનાેરમમ્ ।
૬૦.૨૦/૨સાગરા ભઃસમાકૃષં્ટ કાષં્ઠ સવર્ગુણા વતમ્॥ ૬૦.૨૦॥
૬૦.૨૧/૧પ્ર ણપત્ય તત તં ભાેઃ પિરપજૂ્ય તતઃ પનુઃ ।
૬૦.૨૧/૨મુચ્યતે સવર્રાેગાદ્યૈ તથા પાપૈગ્રર્હાિદ ભઃ॥ ૬૦.૨૧॥
૬૦.૨૨/૧ઉગ્રસનંે પુરા દૃ ટ્વા વગર્દ્વારેણ સાગરમ્ ।
૬૦.૨૨/૨ગ વાચ ય શુ ચ તત્ર યા વા નારાયણં પરમ્॥ ૬૦.૨૨॥
૬૦.૨૩/૧ યસદ્ે અષ્ટાક્ષરં મ તં્ર પશ્ચાદ્ ધ તશર રયાેઃ ।
૬૦.૨૩/૨આ નમાે નારાયણાયે ત યં વદ ત મની ષણઃ॥ ૬૦.૨૩॥
૬૦.૨૪/૧િક કાય બહુ ભમર્ ત્રૈમર્નાેિવભ્રમકારકૈઃ ।
૬૦.૨૪/૨આ નમાે નારાયણાયે ત મ ત્રઃ સવાર્થર્સાધકઃ॥ ૬૦.૨૪॥
૬૦.૨૫/૧આપાે નરસ્ય સનૂુ વાન્ નારા ઇતીહ ક તતાઃ ।
૬૦.૨૫/૨િવ ણાે તા વયનં પવૂ તને નારાયણઃ તઃ॥ ૬૦.૨૫॥
૬૦.૨૬/૧નારાયણપરા વેદા નારાયણપરા દ્વ ઃ ।
૬૦.૨૬/૨નારાયણપરા યજ્ઞા નારાયણપરાઃ િક્રયાઃ॥ ૬૦.૨૬॥
૬૦.૨૭/૧નારાયણપરા વી નારાયણપરં જલમ્ ।
૬૦.૨૭/૨નારાયણપરાે વિહ્નનાર્રાયણપરં નભઃ॥ ૬૦.૨૭॥
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૬૦.૨૮/૧નારાયણપરાે વાયનુાર્રાયણપરં મનઃ ।
૬૦.૨૮/૨અહંકારશ્ચ બુ દ્ધશ્ચ ઉભે નારાયણાત્મકે॥ ૬૦.૨૮॥
૬૦.૨૯/૧ભૂતં ભવં્ય ભિવ યં ચ યત્ િક ચ વસં જ્ઞતમ્ ।
૬૦.૨૯/૨સ્થૂલં સૂ મં પરં ચવૈ સવ નારાયણાત્મકમ્॥ ૬૦.૨૯॥
૬૦.૩૦/૧શ દાદ્યા િવષયાઃ સવ શ્રાતે્રાદ ની દ્રયા ણ ચ ।
૬૦.૩૦/૨પ્રકૃ તઃ પુ ષશ્ચવૈ સવ નારાયણાત્મકાઃ॥ ૬૦.૩૦॥
૬૦.૩૧/૧જલે સ્થલે ચ પાતાલે વગર્લાેકેઽ બરે નગે ।
૬૦.૩૧/૨અવષ્ટ ય ઇદં સવર્મા તે નારાયણઃ પ્રભુઃ॥ ૬૦.૩૧॥
૬૦.૩૨/૧િક ચાત્ર બહુનાેક્તને જગદ્ અેતચ્ચરાચરમ્ ।
૬૦.૩૨/૨બ્રહ્માિદ ત બપયર્ તં સવ નારાયણાત્મકમ્॥ ૬૦.૩૨॥
૬૦.૩૩/૧નારાયણાત્ પરં િક ચન્ નેહ પ યા મ ભાે દ્વ ઃ ।
૬૦.૩૩/૨તને વ્યાપ્ત મદં સવ દૃ યાદૃ યં ચરાચરમ્॥ ૬૦.૩૩॥
૬૦.૩૪/૧આપાે હ્યાયતનં િવ ણાેઃ સ ચ અેવા ભસાં પ તઃ ।
૬૦.૩૪/૨ત માદ્ અ સુ મરેન્ િનતં્ય નારાયણમઘાપહમ્॥ ૬૦.૩૪॥
૬૦.૩૫/૧ નાનકાલે િવશષેેણ ચાપેસ્થાય જલે શુ ચઃ ।
૬૦.૩૫/૨ મરેન્ નારાયણં યાયેદ્ ધ તે કાયે ચ િવ યસતે્॥ ૬૦.૩૫॥
૬૦.૩૬/૧આકારં ચ નકારં ચ અઙ્ગુષે્ઠ હ તયાે યર્સતે્ ।
૬૦.૩૬/૨શષેૈહર્ તતલં યાવત્ તજર્ યાિદષુ િવ યસતે્॥ ૬૦.૩૬॥
૬૦.૩૭/૧આકારં વામપાદે તુ નકારં દ ક્ષણે યસતે્ ।
૬૦.૩૭/૨માેકારં વામકટ ાં તુ નાકારં દ ક્ષણે યસતે્॥ ૬૦.૩૭॥
૬૦.૩૮/૧રાકારં ના ભદેશે તુ યકારં વામબાહુકે ।
૬૦.૩૮/૨ણાકારં દ ક્ષણે યસ્ય યકારં મૂિધ્ન િવ યસતે્॥ ૬૦.૩૮॥
૬૦.૩૯/૧અધશ્ચાે વ ચ હૃદયે પાશ્વર્તઃ ષ્ઠતાેઽગ્રતઃ ।
૬૦.૩૯/૨ યા વા નારાયણં પશ્ચાદ્ આરભેત્ કવચં બુધઃ॥ ૬૦.૩૯॥
૬૦.૪૦/૧પવૂ માં પાતુ ગાેિવ દાે દ ક્ષણે મધુસદૂનઃ ।
૬૦.૪૦/૨પ શ્ચમે શ્રીધરાે દેવઃ કેશવ તુ તથાેત્તરે॥ ૬૦.૪૦॥
૬૦.૪૧/૧પાતુ િવ તથાગ્ ેયે નૈરતૃે માધવાેઽવ્યયઃ ।
૬૦.૪૧/૨વાયવ્યે તુ હૃષીકેશ તથેશાને ચ વામનઃ॥ ૬૦.૪૧॥
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૬૦.૪૨/૧ભૂતલે પાતુ વારાહ તથાે વ ચ િત્રિવક્રમઃ ।
૬૦.૪૨/૨કૃ વવૈં કવચં પશ્ચાદ્ આત્માનં ચ તયેત્ તતઃ॥ ૬૦.૪૨॥
૬૦.૪૩/૧અહં નારાયણાે દેવઃ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ ।
૬૦.૪૩/૨અેવં યા વા તદાત્માન મમં મ ત્રમુદ રયેત્॥ ૬૦.૪૩॥
૬૦.૪૪/૧ વમ ગ્ દ્વપદાં નાથ રેતાેધાઃ કામદ પનઃ ।
૬૦.૪૪/૨પ્રધાનઃ સવર્ભૂતાનાં વાનાં પ્રભુરવ્યયઃ॥ ૬૦.૪૪॥
૬૦.૪૫/૧અ તસ્યાર ણ વં િહ દેવયાેિનરપાં પતે ।
૬૦.૪૫/૨ જનં હર મે સવ તીથર્રાજ નમાેઽ તુ તે॥ ૬૦.૪૫॥
૬૦.૪૬/૧અેવમુચ્ચાયર્ િવિધવત્ તતઃ નાનં સમાચરેત્ ।
૬૦.૪૬/૨અ યથા ભાે દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ નાનં તત્ર ન શસ્યતે॥ ૬૦.૪૬॥
૬૦.૪૭/૧કૃ વા તુ વૈિદકૈમર્ ત્રૈર ભષેકં ચ માજર્નમ્ ।
૬૦.૪૭/૨અ તજર્લે જપેત્ પશ્ચાત્ િત્રરા ત્ત્યાઘમષર્ણમ્॥ ૬૦.૪૭॥
૬૦.૪૮/૧હયમેધાે યથા િવપ્રાઃ સવર્પાપહરઃ ક્રતુઃ ।
૬૦.૪૮/૨તથાઘમષર્ણં ચાત્ર સકૂ્તં સવાર્ઘનાશનમ્॥ ૬૦.૪૮॥
૬૦.૪૯/૧ઉત્તીયર્ વાસસી ધાૈતે િનમર્લે પિરધાય વૈ ।
૬૦.૪૯/૨પ્રાણાન્ આય ય ચાચ ય સં યાં ચાપેાસ્ય ભાસ્કરમ્॥ ૬૦.૪૯॥
૬૦.૫૦/૧ઉપ તષે્ઠત્ તતશ્ચાે વ ક્ષ વા પુ પજલા જ લમ્ ।
૬૦.૫૦/૨ઉપસ્થાયાે વર્બાહુશ્ચ ત લઙ્ગૈભાર્સ્કરં તતઃ॥ ૬૦.૫૦॥
૬૦.૫૧/૧ગાયત્રી ં પાવની ં દેવી ં જપેદ્ અષ્ટાેત્તરં શતમ્ ।
૬૦.૫૧/૨અ યાંશ્ચ સાૈરમ ત્રાંશ્ચ જ વા તષ્ઠન્ સમાિહતઃ॥ ૬૦.૫૧॥
૬૦.૫૨/૧કૃ વા પ્રદ ક્ષણં સયૂ નમસૃ્કત્યાપેિવ ય ચ ।
૬૦.૫૨/૨ વા યાયં પ્રાઙ્મખુઃ કૃ વા તપર્યેદ્ દૈવતા ષીન્॥ ૬૦.૫૨॥
૬૦.૫૩/૧મનુ યાંશ્ચ િપ શં્ચા યાન્ નામગાતે્રેણ મ ત્રિવત્ ।
૬૦.૫૩/૨તાેયને તલ મશ્રેણ િવિધવત્ સસુમાિહતઃ॥ ૬૦.૫૩॥
૬૦.૫૪/૧તપર્ણં દેવતાનાં ચ પવૂ કૃ વા સમાિહતઃ ।
૬૦.૫૪/૨અિધકાર ભવેત્ પશ્ચાત્ િપ ણાં તપર્ણે દ્વજઃ॥ ૬૦.૫૪॥
૬૦.૫૫/૧શ્રાદ્ધે હવનકાલે ચ પા ણનૈકેન િનવર્પેત્ ।
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૬૦.૫૫/૨તપર્ણે તૂભયં કુયાર્દ્ અેષ અેવ િવિધઃ સદા॥ ૬૦.૫૫॥
૬૦.૫૬/૧અ વાર ધને સવ્યને પા ણના દ ક્ષણને તુ ।
૬૦.૫૬/૨ યતા મ ત સ ચેત્ તુ નામગાતે્રેણ વાગ્યતઃ॥ ૬૦.૫૬॥
૬૦.૫૭/૧કાયસ્થૈયર્ તલૈમાહાત્ કરાે ત િપ તપર્ણમ્ ।
૬૦.૫૭/૨તિપતા તને િપતર વઙ્માંસ િધરા સ્થ ભઃ॥ ૬૦.૫૭॥
૬૦.૫૮/૧અઙ્ગસ્થનૈર્ તલૈઃ કુયાર્દ્ દેવતાિપ તપર્ણમ્ ।
૬૦.૫૮/૨ િધરં તદ્ ભવેત્ તાેયં પ્રદાતા િક બષી ભવેત્॥ ૬૦.૫૮॥
૬૦.૫૯/૧ભૂ યાં યદ્ દ યતે તાેયં દાતા ચવૈ જલે સ્થતઃ ।
૬૦.૫૯/૨ થા તન્ મુિનશાદૂર્લા નાપે તષ્ઠ ત કસ્ય ચત્॥ ૬૦.૫૯॥
૬૦.૬૦/૧સ્થલે સ્થ વા જલે ય તુ પ્રયચ્છેદ્ ઉદકં નરઃ ।
૬૦.૬૦/૨િપ ણાં નાપે તષે્ઠત સ લલં તન્ િનરથર્કમ્॥ ૬૦.૬૦॥
૬૦.૬૧/૧ઉદકે નાેદકં કુયાર્ત્ િપ યશ્ચ કદાચન ।
૬૦.૬૧/૨ઉત્તીયર્ તુ શચુાૈ દેશે કુયાર્દ્ ઉદકતપર્ણમ્॥ ૬૦.૬૧॥
૬૦.૬૨/૧નાેદકેષુ ન પાત્રષેુ ન કુ્રદ્ધાે નૈકપા ણના ।
૬૦.૬૨/૨નાપે તષ્ઠ ત તત્ તાેયં યદ્ ભૂ યાં ન પ્રદ યતે॥ ૬૦.૬૨॥
૬૦.૬૩/૧િપ ણામક્ષયં સ્થાનં મહી દત્તા મયા દ્વ ઃ ।
૬૦.૬૩/૨ત માત્ તત્રવૈ દાતવ્યં િપ ણાં પ્રી ત મચ્છતા॥ ૬૦.૬૩॥
૬૦.૬૪/૧ભૂ મ ષે્ઠ સમુ પન્ના ભૂ યાં ચવૈ ચ સં સ્થતાઃ ।
૬૦.૬૪/૨ભૂ યાં ચવૈ લયં યાતા ભૂમાૈ દદ્યાત્ તતાે જલમ્॥ ૬૦.૬૪॥
૬૦.૬૫/૧આ તીયર્ ચ કુશાન્ સાગ્રાં તાન્ આવાહ્ય વમ ત્રતઃ ।
૬૦.૬૫/૨પ્રાચીનાગ્રષેુ વૈ દેવાન્ યા યાગ્રષેુ તથા િપ ન્॥ ૬૦.૬૫॥
૬૧.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । દેવાન્ િપ ં તથા ચા યાન્ સતં યાર્ચ ય વાગ્યતઃ ।
૬૧.૧/૨હ તમાતં્ર ચતુ કાેણં ચતુદ્વાર્રં સશુાેભનમ્॥ ૬૧.૧॥
૬૧.૨/૧પુરં િવ લખ્ય ભાે િવપ્રા તીરે તસ્ય મહાેદધેઃ ।
૬૧.૨/૨મ યે તત્ર લખેત્ પદ્મમષ્ટપ તં્ર સક ણકમ્॥ ૬૧.૨॥
૬૧.૩/૧અેવં મ ડલમા લખ્ય પજૂયેત્ તત્ર ભાે દ્વ ઃ ।
૬૧.૩/૨અષ્ટાક્ષરિવધાનને નારાયણમજં િવભુમ્॥ ૬૧.૩॥
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૬૧.૪/૧અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યા મ કાયશાેધનમુત્તમમ્ ।
૬૧.૪/૨અકારં હૃદયે યા વા ચક્રરેખાસમ વતમ્॥ ૬૧.૪॥
૬૧.૫/૧ વલ તં િત્ર શખં ચવૈ દહ તં પાપનાશનમ્ ।
૬૧.૫/૨ચ દ્રમ ડલમ યસં્થ રાકારં મૂિધ્ન ચ તયેત્॥ ૬૧.૫॥
૬૧.૬/૧શકુ્લવણ પ્રવષર્ તમ તં લાવયન્ મહીમ્ ।
૬૧.૬/૨અેવં િનધૂર્તપાપ તુ િદવ્યદેહ તતાે ભવેત્॥ ૬૧.૬॥
૬૧.૭/૧અષ્ટાક્ષરં તતાે મ તં્ર યસદ્ે અેવાત્મનાે બુધઃ ।
૬૧.૭/૨વામપાદં સમાર ય ક્રમશશ્ચવૈ િવ યસતે્॥ ૬૧.૭॥
૬૧.૮/૧પ ચાઙ્ગં વૈ ણવં ચવૈ ચતવુ્યૂર્હં તથવૈ ચ ।
૬૧.૮/૨કરશુ દ્ધ પ્રકુવ ત મૂલમ ત્રેણ સાધકઃ॥ ૬૧.૮॥
૬૧.૯/૧અેકૈકં ચવૈ વણ તુ અઙ્ગુલીષુ થક્ થક્ ।
૬૧.૯/૨આકારં થવી ં શકુ્લાં વામપાદે તુ િવ યસતે્॥ ૬૧.૯॥
૬૧.૧૦/૧નકારઃ શા ભવઃ યામાે દ ક્ષણે તુ વ્યવ સ્થતઃ ।
૬૧.૧૦/૨માેકારં કાલમવેાહુવાર્મકટ ાં િનધાપયેત્॥ ૬૧.૧૦॥
૬૧.૧૧/૧નાકારઃ સવર્બીજં તુ દ ક્ષણસ્યાં વ્યવ સ્થતઃ ।
૬૧.૧૧/૨રાકાર તજે ઇત્યાહુનાર્ ભદેશે વ્યવ સ્થતઃ॥ ૬૧.૧૧॥
૬૧.૧૨/૧વાયવ્યાેઽયં યકાર તુ વામસ્ક ધે સમા શ્રતઃ ।
૬૧.૧૨/૨ણાકારઃ સવર્ગાે જ્ઞેયાે દ ક્ષણાંસે વ્યવ સ્થતઃ ।
૬૧.૧૨/૩યકારાેઽયં શરસ્થશ્ચ યત્ર લાેકાઃ પ્ર ત ષ્ઠતાઃ॥ ૬૧.૧૨॥
૬૧.૧૩/૧આ િવ ણવે નમઃ શરઃ આ વલનાય નમઃ શખા ।
૬૧.૧૩/૨આ િવ ણવે નમઃ કવચમા િવ ણવે નમઃ સુ્ફરણં િદશાેબ ધાય ।
૬૧.૧૩/૩આ હુમ્ફડસ્ત્રમા શર સ શકુ્લાે વાસદેુવ ઇ ત ।
૬૧.૧૩/૪આઆં લલાટે રક્તઃ સકંષર્ણાે ગ ત્માન્ વિહ્ન તજે આિદત્ય ઇ ત ।
૬૧.૧૩/૫આઆં ગ્રીવાયાં પીતઃ પ્રદ્યુ ાે વાયુમેઘ ઇ ત ।
૬૧.૧૩/૬આઆં હૃદયે કૃ ણાેઽિન દ્ધઃ સવર્શ ક્તસમ વત ઇ ત ।
૬૧.૧૩/૭અેવં ચતવુ્યૂર્હમાત્માનં કૃ વા તતઃ કમર્ સમાચરેત્॥ ૬૧.૧૩॥
૬૧.૧૪/૧મમાગ્રેઽવ સ્થતાે િવ ઃ ષ્ઠતશ્ચાિપ કેશવઃ ।
૬૧.૧૪/૨ગાેિવ દાે દ ક્ષણે પાશ્વ વામે તુ મધુસદૂનઃ॥ ૬૧.૧૪॥
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૬૧.૧૫/૧ઉપિરષ્ટાત્ તુ વૈકુ ઠાે વારાહઃ થવીતલે ।
૬૧.૧૫/૨અવા તરિદશાે યા તુ તાસુ સવાર્સુ માધવઃ॥ ૬૧.૧૫॥
૬૧.૧૬/૧ગચ્છત તષ્ઠતાે વાિપ ગ્રતઃ વપતાેઽિપ વા ।
૬૧.૧૬/૨નર સહકૃતા ગુ પ્તવાર્સદેુવમયાે હ્યહમ્॥ ૬૧.૧૬॥
૬૧.૧૭/૧અેવં િવ મયાે ભૂ વા તતઃ કમર્ સમારભેત્ ।
૬૧.૧૭/૨યથા દેહે તથા દેવે સવર્ત વાિન યાજેયેત્॥ ૬૧.૧૭॥
૬૧.૧૮/૧તતશ્ચવૈ પ્રકુવ ત પ્રાેક્ષણં પ્રણવને તુ ।
૬૧.૧૮/૨ફટ્કારા તં સમુિદ્દષં્ટ સવર્િવઘ્નહરં શભુમ્॥ ૬૧.૧૮॥
૬૧.૧૯/૧તત્રાકર્ચ દ્રવહ્ન નાં મ ડલાિન િવ ચ તયેત્ ।
૬૧.૧૯/૨પદ્મમ યે યસદ્ે િવ ં પવનસ્યા બરસ્ય ચ॥ ૬૧.૧૯॥
૬૧.૨૦/૧તતાે િવ ચ ત્ય હૃદય આકારં જ્યાેતી િપણમ્ ।
૬૧.૨૦/૨ક ણકાયાં સમાસીનં જ્યાેતી પં સનાતનમ્॥ ૬૧.૨૦॥
૬૧.૨૧/૧અષ્ટાક્ષરં તતાે મ તં્ર િવ યસચે્ચ યથાક્રમમ્ ।
૬૧.૨૧/૨તને વ્ય તસમ તને પજૂનં પરમં તમ્॥ ૬૧.૨૧॥
૬૧.૨૨/૧દ્વાદશાક્ષરમ ત્રેણ યજેદ્ દેવં સનાતનમ્ ।
૬૧.૨૨/૨તતાેઽવધાયર્ હૃદયે ક ણકાયાં બિહ યર્સતે્॥ ૬૧.૨૨॥
૬૧.૨૩/૧ચતુભુર્જં મહાસ વં સયૂર્કાેિટસમપ્રભમ્ ।
૬૧.૨૩/૨ ચ તિય વા મહાયાેગં જ્યાેતી પં સનાતનમ્ ।
૬૧.૨૩/૩તતશ્ચાવાહયને્ મ તં્ર ક્રમેણા ચ ત્ય માનસે॥ ૬૧.૨૩॥
૬૧.૨૪/૧આવાહનમ ત્રઃ । મીન પાે વરાહશ્ચ નર સહાેઽથ વામનઃ ।
૬૧.૨૪/૨આયાતુ દેવાે વરદાે મમ નારાયણાેઽગ્રતઃ ।
૬૧.૨૪/૩આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૨૪॥
૬૧.૨૫/૧સ્થાપનમ ત્રઃ । ક ણકાયાં સપુીઠેઽત્ર પદ્મક પતમાસનમ્ ।
૬૧.૨૫/૨સવર્સ વિહતાથાર્ય તષ્ઠ વં મધુસદૂન ।
૬૧.૨૫/૩આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૨૫॥
૬૧.૨૬/૧અઘર્મ ત્રઃ । આત્રૈલાેક્યપતીનાં પતયે દેવદેવાય
હૃષીકેશાય િવ ણવે નમઃ ।
૬૧.૨૬/૨આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૨૬॥
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૬૧.૨૭/૧પાદ્યમ ત્રઃ । આપાદં્ય પાદયાેદવ પદ્મનાભ સનાતન ।
૬૧.૨૭/૨િવ ણાે કમલપ ત્રાક્ષ ગ્ હાણ મધુસદૂન ।
૬૧.૨૭/૩આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૨૭॥
૬૧.૨૮/૧મધપુકર્મ ત્રઃ । મધપુક મહાદેવ બ્રહ્માદૈ્યઃ ક પતં તવ ।
૬૧.૨૮/૨મયા િનવેિદતં ભ યા ગ્ હાણ પુ ષાેત્તમ ।
૬૧.૨૮/૩આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૨૮॥
૬૧.૨૯/૧આચમનીયમ ત્રઃ । મ દાિક યાઃ સતં વાિર સવર્પાપહરં શવમ્ ।
૬૧.૨૯/૨ગ્ હાણાચમનીયં વં મયા ભ યા િનવેિદતમ્ ।
૬૧.૨૯/૩આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૨૯॥
૬૧.૩૦/૧ નાનમ ત્રઃ । વમાપઃ થવી ચવૈ જ્યાે ત વં વાયુરેવ ચ ।
૬૧.૩૦/૨લાેકેશ ત્તમાત્રેણ વાિરણા નાપયા યહમ્ ।
૬૧.૩૦/૩આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૩૦॥
૬૧.૩૧/૧વસ્ત્રમ ત્રઃ । દેવત વસમાયુક્ત યજ્ઞવણર્સમ વત ।
૬૧.૩૧/૨ વણર્વણર્પ્રભે દેવ વાસસી તવ કેશવ ।
૬૧.૩૧/૩આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૩૧॥
૬૧.૩૨/૧િવલપેનમ ત્રઃ । શર રં તે ન ના મ ચેષ્ટાં ચવૈ ચ કેશવ ।
૬૧.૩૨/૨મયા િનવેિદતાે ગ ધઃ પ્ર તગ્ હ્ય િવ લ યતામ્ ।
૬૧.૩૨/૩આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૩૨॥
૬૧.૩૩/૧ઉપવીતમ ત્રઃ । ઋગ્યજુઃસામમ ત્રેણ િત્ર તં પદ્મયાેિનના ।
૬૧.૩૩/૨સાિવત્રીગ્ર થસયંુક્તમપુવીતં તવાપર્યે ।
૬૧.૩૩/૩આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૩૩॥
૬૧.૩૪/૧અલંકારમ ત્રઃ । િદવ્યરત્નસમાયુક્ત વિહ્નભાનુસમપ્રભ ।
૬૧.૩૪/૨ગાત્રા ણ તવ શાેભ તુ સાલંકારા ણ માધવ ।
૬૧.૩૪/૩આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૩૪॥
૬૧.૩૫/૧આ નમ ઇ ત પ્રત્યક્ષરં સમ તને મૂલમ ત્રેણ વા પજૂયેત્॥ ૬૧.૩૫॥
૬૧.૩૬/૧ધપૂમ ત્રઃ । વન પ તરસાે િદવ્યાે ગ ધાઢ ઃ સરુ ભશ્ચ તે ।
૬૧.૩૬/૨મયા િનવેિદતાે ભ યા ધપૂાેઽયં પ્ર તગ્ હ્યતામ્ ।
૬૧.૩૬/૩આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૩૬॥
૬૧.૩૭/૧દ પમ ત્રઃ । સયૂર્ચ દ્રસમાે જ્યાે તિવદ્યુદગ્ યાે તથવૈ ચ ।
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૬૧.૩૭/૨ વમવે જ્યાે તષાં દેવ દ પાેઽયં પ્ર તગ્ હ્યતામ્ ।
૬૧.૩૭/૩આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૩૭॥
૬૧.૩૮/૧નવૈેદ્યમ ત્રઃ । અન્નં ચતુિવધં ચવૈ રસઃૈ ષડ્ ભઃ સમ વતમ્ ।
૬૧.૩૮/૨મયા િનવેિદતં ભ યા નવૈેદં્ય તવ કેશવ ।
૬૧.૩૮/૩આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૩૮॥
૬૧.૩૯/૧પવૂ દલે વાસદેુવં યા યે સકંષર્ણં યસતે્ ।
૬૧.૩૯/૨પ્રદ્યુ ં પ શ્ચમે કુયાર્દ્ અિન દં્ધ તથાેત્તરે॥ ૬૧.૩૯॥
૬૧.૪૦/૧વારાહં ચ તથાગ્ ેયે નર સહં ચ નૈરતૃે ।
૬૧.૪૦/૨વાયવ્યે માધવં ચવૈ તથૈશાને િત્રિવક્રમમ્॥ ૬૧.૪૦॥
૬૧.૪૧/૧તથાષ્ટાક્ષરદેવસ્ય ગ ડં પુરતાે યસતે્ ।
૬૧.૪૧/૨વામપાશ્વ તથા ચકં્ર શઙ્ખં દ ક્ષણતાે યસતે્॥ ૬૧.૪૧॥
૬૧.૪૨/૧તથા મહાગદાં ચવૈ યસદ્ે દેવસ્ય દ ક્ષણે ।
૬૧.૪૨/૨તતઃ શાઙ્ગ ધનુિવદ્વાન્ યસદ્ે દેવસ્ય વામતઃ॥ ૬૧.૪૨॥
૬૧.૪૩/૧દ ક્ષણનેષેુધી િદવ્યે ખડ્ગં વામે ચ િવ યસતે્ ।
૬૧.૪૩/૨ શ્રયં દ ક્ષણતઃ સ્થા ય પુ ષ્ટમુત્તરતાે યસતે્॥ ૬૧.૪૩॥
૬૧.૪૪/૧વનમાલાં ચ પુરત તતઃ શ્રીવ સકાૈ તુભાૈ ।
૬૧.૪૪/૨િવ યસદ્ે દયાદ િન પવૂાર્િદષુ ચતુિદશમ્॥ ૬૧.૪૪॥
૬૧.૪૫/૧તતાેઽસં્ત્ર દેવદેવસ્ય કાેણે ચવૈ તુ િવ યસતે્ ।
૬૧.૪૫/૨ઇ દ્રમ ગ્ યમં ચવૈ નૈરતંૃ વ ણં તથા॥ ૬૧.૪૫॥
૬૧.૪૬/૧વાયું ધનદમીશાનમન તં બ્રહ્મણા સહ ।
૬૧.૪૬/૨પજૂયેત્ તાિ ત્રકૈમર્ ત્રૈરધશ્ચાે વ તથવૈ ચ॥ ૬૧.૪૬॥
૬૧.૪૭/૧અેવં સ પજૂ્ય દેવેશં મ ડલસં્થ જનાદર્નમ્ ।
૬૧.૪૭/૨લભેદ્ અ ભમતાન્ કામાન્ નરાે ના ત્યત્ર સશંયઃ॥ ૬૧.૪૭॥
૬૧.૪૮/૧અનનેવૈ િવધાનને મ ડલસં્થ જનાદર્નમ્ ।
૬૧.૪૮/૨પૂ જતં યઃ સ પ યેત સ િવશદ્ે િવ મવ્યયમ્॥ ૬૧.૪૮॥
૬૧.૪૯/૧સકૃદ્ અ ય ચતાે યને િવિધનાનને કેશવઃ ।
૬૧.૪૯/૨જન્મ ત્યુજરાં તી વાર્ સ િવ ણાેઃ પદમા ુયાત્॥ ૬૧.૪૯॥
૬૧.૫૦/૧યઃ મરેત્ સતતં ભ યા નારાયણમત દ્રતઃ ।
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૬૧.૫૦/૨અ વહં તસ્ય વાસાય શ્વેતદ્વ પઃ પ્રક પતઃ॥ ૬૧.૫૦॥
૬૧.૫૧/૧આકારાિદસમાયુક્તં નમઃકારા તદ િપતમ્ ।
૬૧.૫૧/૨તન્નામ સવર્ત વાનાં મ ત્ર ઇત્ય ભધીયતે॥ ૬૧.૫૧॥
૬૧.૫૨/૧અનનેવૈ િવધાનને ગ ધપુ પં િનવેદયેત્ ।
૬૧.૫૨/૨અેકૈકસ્ય પ્રકુવ ત યથાેિદ્દષં્ટ ક્રમેણ તુ॥ ૬૧.૫૨॥
૬૧.૫૩/૧મુદ્રા તતાે િનબધ્નીયાદ્ યથાેક્તક્રમચાેિદતાઃ ।
૬૧.૫૩/૨જપં ચવૈ પ્રકુવ ત મૂલમ ત્રેણ મ ત્રિવત્॥ ૬૧.૫૩॥
૬૧.૫૪/૧અષ્ટાિવશ તમષ્ટાૈ વા શતમષ્ટાેત્તરં તથા ।
૬૧.૫૪/૨કામષેુ ચ યથાપ્રાેક્તં યથાશ ક્ત સમાિહતઃ॥ ૬૧.૫૪॥
૬૧.૫૫/૧પદં્મ શઙ્ખશ્ચ શ્રીવ સાે ગદા ગ ડ અેવ ચ ।
૬૧.૫૫/૨ચકં્ર ખડ્ગશ્ચ શાઙ્ગ ચ અષ્ટાૈ મુદ્રાઃ પ્રક તતાઃ॥ ૬૧.૫૫॥
૬૧.૫૬/૧િવસજર્નમ ત્રઃ । ગચ્છ ગચ્છ પરં સ્થાનં પુરાણપુ ષાેત્તમ ।
૬૧.૫૬/૨યત્ર બ્રહ્માદયાે દેવા િવ દ ત પરમં પદમ્ ।
૬૧.૫૬/૩।૬૧.૫૬।
૬૧.૫૭/૧અચર્નં યે ન ન ત હરેમર્ ત્રૈયર્થાેિદતમ્ ।
૬૧.૫૭/૨તે તત્ર મૂલમ ત્રેણ પજૂય વચ્યુતં સદા॥ ૬૧.૫૭॥
૬૨.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં સ પજૂ્ય િવિધવદ્ ભ યા તં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૬૨.૧/૨પ્રણ ય શરસા પશ્ચાત્ સાગરં ચ પ્રસાદયેત્॥ ૬૨.૧॥
૬૨.૨/૧પ્રાણ વં સવર્ભૂતાનાં યાેિનશ્ચ સિરતાં પતે ।
૬૨.૨/૨તીથર્રાજ નમ તેઽ તુ ત્રાિહ મામચ્યુત પ્રય॥ ૬૨.૨॥
૬૨.૩/૧ ના વવૈં સાગરે સ યક્ ત મન્ ક્ષતે્રવરે દ્વ ઃ ।
૬૨.૩/૨તીરે ચા યચ્યર્ િવિધવન્ નારાયણમનામયમ્॥ ૬૨.૩॥
૬૨.૪/૧રામં કૃ ણં સભુદ્રાં ચ પ્ર ણપત્ય ચ સાગરમ્ ।
૬૨.૪/૨શતાનામશ્વમેધાનાં ફલં પ્રા ાે ત માનવઃ॥ ૬૨.૪॥
૬૨.૫/૧સવર્પાપિવિનમુર્ક્તઃ સવર્દુઃખિવવ જતઃ ।
૬૨.૫/૨ દારક ઇવ શ્રીમાન્ પયાવૈનગિવતઃ॥ ૬૨.૫॥
૬૨.૬/૧િવમાનનેાકર્વણન િદવ્યગ ધવર્નાિદના ।
૬૨.૬/૨કુલૈકિવશમુદૃ્ધત્ય િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૬૨.૬॥
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૬૨.૭/૧ભુ વા તત્ર વરાન્ ભાેગાન્ ક્ર િડ વા ચા સરૈઃ સહ ।
૬૨.૭/૨મ વ તરશતં સાગં્ર જરા ત્યુિવવ જતઃ॥ ૬૨.૭॥
૬૨.૮/૧પુ યક્ષયાદ્ ઇહાયાતઃ કુલે સવર્ગુણા વતે ।
૬૨.૮/૨ પવાન્ સભુગઃ શ્રીમાન્ સત્યવાદ જતે દ્રયઃ॥ ૬૨.૮॥
૬૨.૯/૧વેદશાસ્ત્રાથર્િવદ્ િવપ્રાે ભવેદ્ ય વા તુ વૈ ણવઃ ।
૬૨.૯/૨યાેગં ચ વૈ ણવં પ્રા ય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૬૨.૯॥
૬૨.૧૦/૧ગ્રહાપેરાગે સકં્રા ત્યામયને િવષવુે તથા ।
૬૨.૧૦/૨યુગાિદષુ ષડશીત્યાં વ્યતીપાતે િદનક્ષયે॥ ૬૨.૧૦॥
૬૨.૧૧/૧આષાઢ ાં ચવૈ કા ત્તક્યાં માઘ્યાં વા યે શભુે તથાૈ ।
૬૨.૧૧/૨યે તત્ર દાનં િવપ્રે યઃ પ્રયચ્છ ત સમુેધસઃ॥ ૬૨.૧૧॥
૬૨.૧૨/૧ફલં સહસ્રગુ ણતમ યતીથાર્ લભ ત તે ।
૬૨.૧૨/૨િપ ણાં યે પ્રયચ્છ ત િપ ડં તત્ર િવધાનતઃ॥ ૬૨.૧૨॥
૬૨.૧૩/૧અક્ષયાં િપતર તષેાં પ્ત સ પ્રા ુવ ત વૈ ।
૬૨.૧૩/૨અેવં નાનફલં સ યક્ સાગરસ્ય મયાેિદતમ્॥ ૬૨.૧૩॥
૬૨.૧૪/૧દાનસ્ય ચ ફલં િવપ્રાઃ િપ ડદાનસ્ય ચવૈ િહ ।
૬૨.૧૪/૨ધમાર્થર્માેક્ષફલદમાયુ ક તયશસ્કરમ્॥ ૬૨.૧૪॥
૬૨.૧૫/૧ભુ ક્તમુ ક્તફલં ણાં ધ યં દુઃ વ નાશનમ્ ।
૬૨.૧૫/૨સવર્પાપહરં પુ યં સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૬૨.૧૫॥
૬૨.૧૬/૧ના તકાય ન વક્તવ્યં પુરાણં ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૬૨.૧૬/૨તાવદ્ ગજર્ ત તીથાર્િન માહા યૈઃ વૈઃ થક્ થક્॥ ૬૨.૧૬॥
૬૨.૧૭/૧યાવન્ ન તીથર્રાજસ્ય માહા યં વ યર્તે દ્વ ઃ ।
૬૨.૧૭/૨પુ કરાદ િન તીથાર્િન પ્રયચ્છ ત વકં ફલમ્॥ ૬૨.૧૭॥
૬૨.૧૮/૧તીથર્રાજ તુ સ પનુઃ સવર્તીથર્ફલપ્રદઃ ।
૬૨.૧૮/૨ભૂતલે યાિન તીથાર્િન સિરતશ્ચ સરાં સ ચ॥ ૬૨.૧૮॥
૬૨.૧૯/૧િવશ ત સાગરે તાિન તનેાસાૈ શ્રેષ્ઠતાં ગતઃ ।
૬૨.૧૯/૨રા સમ તતીથાર્નાં સાગરઃ સિરતાં પ તઃ॥ ૬૨.૧૯॥
૬૨.૨૦/૧ત માત્ સમ તતીથ યઃ શ્રેષ્ઠાેઽસાૈ સવર્કામદઃ ।
૬૨.૨૦/૨તમાે નાશં યથા યે ત ભાસ્કરેઽ યુિદતે દ્વ ઃ॥ ૬૨.૨૦॥
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૬૨.૨૧/૧ નાનને તીથર્રાજસ્ય તથા પાપસ્ય સકં્ષયઃ ।
૬૨.૨૧/૨તીથર્રાજસમં તીથ ન ભૂતં ન ભિવ ય ત॥ ૬૨.૨૧॥
૬૨.૨૨/૧અિધષ્ઠાનં યદા યત્ર પ્રભાનેાર્રાયણસ્ય વૈ ।
૬૨.૨૨/૨કઃ શક્નાે ત ગુણાન્ વક્તું તીથર્રાજસ્ય ભાે દ્વ ઃ॥ ૬૨.૨૨॥
૬૨.૨૩/૧કાેટ ાે નવનવત્ય તુ યત્ર તીથાર્િન સ ત વૈ ।
૬૨.૨૩/૨ત માત્ નાનં ચ દાનં ચ હાેમં જ યં સરુાચર્નમ્ ।
૬૨.૨૩/૩યત્ િક ચત્ િક્રયતે તત્ર ચાક્ષયં િક્રયતે દ્વ ઃ॥ ૬૨.૨૩॥
૬૩.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે ગચ્છેદ્ દ્વજશ્રેષ્ઠા તીથ યજ્ઞાઙ્ગસ ભવમ્ ।
૬૩.૧/૨ઇ દ્રદ્યુ સરાે નામ યત્રા તે પાવનં શભુમ્॥ ૬૩.૧॥
૬૩.૨/૧ગ વા તત્ર શુ ચધ માન્ આચ ય મનસા હિરમ્ ।
૬૩.૨/૨ યા વાપેસ્થાય ચ જલ મમં મ ત્રમુદ રયેત્॥ ૬૩.૨॥
૬૩.૩/૧અશ્વમેધાઙ્ગસ ભૂત તીથર્ સવાર્ઘનાશન ।
૬૩.૩/૨ નાનં વિય કરાે યદ્ય પાપં હર નમાેઽ તુ તે॥ ૬૩.૩॥
૬૩.૪/૧અેવમુચ્ચાયર્ િવિધવત્ ના વા દેવાન્ ઋષીન્ િપ ન્ ।
૬૩.૪/૨ તલાેદકેન ચા યાંશ્ચ સતં યાર્ચ ય વાગ્યતઃ॥ ૬૩.૪॥
૬૩.૫/૧દ વા િપ ણાં િપ ડાંશ્ચ સ પજૂ્ય પુ ષાેત્તમમ્ ।
૬૩.૫/૨દશાશ્વમેિધકં સ યક્ ફલં પ્રા ાે ત માનવઃ॥ ૬૩.૫॥
૬૩.૬/૧સપ્તાવરાન્ સપ્ત પરાન્ વંશાન્ ઉદૃ્ધત્ય દેવવત્ ।
૬૩.૬/૨કામગને િવમાનને િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૬૩.૬॥
૬૩.૭/૧ભુ વા તત્ર સખુાન્ ભાેગાન્ યાવચ્ચ દ્રાકર્તારકમ્ ।
૬૩.૭/૨ચ્યુત ત માદ્ ઇહાયાતાે માેકં્ષ ચ લભતે ધ્રવુમ્॥ ૬૩.૭॥
૬૩.૮/૧અેવં કૃ વા પ ચતીથ મેકાદ યામપુાે ષતઃ ।
૬૩.૮/૨જ્યેષ્ઠશકુ્લપ ચદ યાં યઃ પ યેત્ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૩.૮॥
૬૩.૯/૧સ પવૂાક્તં ફલં પ્રા ય ક્ર િડ વા વાચ્યુતાલયે ।
૬૩.૯/૨પ્રયા ત પરમં સ્થાનં ય માન્ નાવતર્તે પનુઃ॥ ૬૩.૯॥
૬૩.૧૦/૧મનુય ઊચુઃ । માસાન્ અ યાન્ પિરત્યજ્ય માઘાદ ન્ પ્રિપતામહ ।
૬૩.૧૦/૨પ્રશસં સ કથં જ્યેષં્ઠ બ્રૂિહ ત કારણં પ્રભાે॥ ૬૩.૧૦॥
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૬૩.૧૧/૧બ્રહ્માવેાચ । શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પ્રવક્ષ્યા મ સમાસતઃ ।
૬૩.૧૧/૨જ્યેષં્ઠ માસં યથા તે યઃ પ્રશસંા મ પનુઃ પનુઃ॥ ૬૩.૧૧॥
૬૩.૧૨/૧ થવ્યાં યાિન તીથાર્િન સિરતશ્ચ સરાં સ ચ ।
૬૩.૧૨/૨પુ કિર ય તડાગાિન વા યઃ કૂપા તથા હ્ર દાઃ॥ ૬૩.૧૨॥
૬૩.૧૩/૧નાનાનદ્યઃ સમુદ્રાશ્ચ સપ્તાહં પુ ષાેત્તમે ।
૬૩.૧૩/૨જ્યેષ્ઠશકુ્લદશ યાિદ પ્રત્યકં્ષ યા ત સવર્દા॥ ૬૩.૧૩॥
૬૩.૧૪/૧ નાનદાનાિદકં ત માદ્ દેવતાપ્રેક્ષણં દ્વ ઃ ।
૬૩.૧૪/૨યત્ િક ચત્ િક્રયતે તત્ર ત મન્ કાલેઽક્ષયં ભવેત્॥ ૬૩.૧૪॥
૬૩.૧૫/૧શકુ્લપક્ષસ્ય દશમી જ્યેષે્ઠ મા સ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૬૩.૧૫/૨હરતે દશ પાપાિન ત માદ્ દશહરા તા॥ ૬૩.૧૫॥
૬૩.૧૬/૧ય તસ્યાં હ લનં કૃ ણં પ યેદ્ ભદ્રાં સસુયંતઃ ।
૬૩.૧૬/૨સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે િવ લાેકં વ્રજેન્ નરઃ॥ ૬૩.૧૬॥
૬૩.૧૭/૧ઉત્તરે દ ક્ષણે િવપ્રા વયને પુ ષાેત્તમમ્ ।
૬૩.૧૭/૨દૃ ટ્વા રામં સભુદ્રાં ચ િવ લાેકં વ્રજેન્ નરઃ॥ ૬૩.૧૭॥
૬૩.૧૮/૧નરાે દાેલાગતં દૃ ટ્વા ગાેિવ દં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૬૩.૧૮/૨ફા ગુ યાં પ્રયતાે ભૂ વા ગાેિવ દસ્ય પુરં વ્રજેત્॥ ૬૩.૧૮॥
૬૩.૧૯/૧િવષવુિદ્દવસે પ્રાપ્તે પ ચતીથ િવધાનતઃ ।
૬૩.૧૯/૨કૃ વા સકંષર્ણં કૃ ણં દૃ ટ્વા ભદ્રાં ચ
ભાે દ્વ ઃ॥ ૬૩.૧૯॥
૬૩.૨૦/૧નરઃ સમ તયજ્ઞાનાં ફલં પ્રા ાે ત દુલર્ભમ્ ।
૬૩.૨૦/૨િવમુક્તઃ સવર્પાપે યાે િવ લાેકં ચ ગચ્છ ત॥ ૬૩.૨૦॥
૬૩.૨૧/૧યઃ પ ય ત તીયાયાં કૃ ણં ચ દન ષતમ્ ।
૬૩.૨૧/૨વૈશાખસ્યા સતે પક્ષે સ યાત્યચ્યુતમ દરમ્॥ ૬૩.૨૧॥
૬૩.૨૨/૧જ્યૈ ઠ્યાં જ્યેષ્ઠક્ષર્યુક્તાયાં યઃ પ યેત્ પુ ષાેત્તમમ્ ।
૬૩.૨૨/૨કુલૈકિવશમુદૃ્ધત્ય િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૬૩.૨૨॥
૬૪.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । યદા ભવને્ મહાજૈ્યષ્ઠ રા શનક્ષત્રયાેગતઃ ।
૬૪.૧/૨પ્રયત્નને તદા મત્યગર્ તવં્ય પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૪.૧॥
૬૪.૨/૧કૃ ણં દૃ ટ્વા મહાજૈ્ય ઠ્યાં રામં ભદ્રાં ચ ભાે દ્વ ઃ ।
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૬૪.૨/૨નરાે દ્વાદશયાત્રાયાઃ ફલં પ્રા ાે ત ચાિધકમ્॥ ૬૪.૨॥
૬૪.૩/૧પ્રયાગે ચ કુ ક્ષતે્રે નૈ મષે પુ કરે ગયે ।
૬૪.૩/૨ગઙ્ગાદ્વારે કુશાવત ગઙ્ગાસાગરસગંમે॥ ૬૪.૩॥
૬૪.૪/૧કાેકામખુે શકૂરે ચ મથુરાયાં મ સ્થલે ।
૬૪.૪/૨શાલગ્રામે વાયુતીથ મ દરે સ ધુસાગરે॥ ૬૪.૪॥
૬૪.૫/૧િપ ડારકે ચત્રકૂટે પ્રભાસે કનખલે દ્વ ઃ ।
૬૪.૫/૨શઙ્ખાેદ્ધારે દ્વારકાયાં તથા બદિરકાશ્રમે॥ ૬૪.૫॥
૬૪.૬/૧લાેહકુ ડે ચાશ્વતીથ સવર્પાપપ્રમાેચને ।
૬૪.૬/૨કામાલયે કાેિટતીથ તથા ચામરક ટકે॥ ૬૪.૬॥
૬૪.૭/૧લાેહાગર્લે જ બુમાગ સાેમતીથ થૂદકે ।
૬૪.૭/૨ઉ પલાવતર્કે ચવૈ થુતુઙ્ગે સકુુ જકે॥ ૬૪.૭॥
૬૪.૮/૧અેકામ્રકે ચ કેદારે કા યાં ચ િવરજે દ્વ ઃ ।
૬૪.૮/૨કાલ જરે ચ ગાેકણ શ્રીશલૈે ગ ધમાદને॥ ૬૪.૮॥
૬૪.૯/૧મહે દ્રે મલયે િવ યે પાિરયાત્રે િહમાલયે ।
૬૪.૯/૨સહ્યે ચ શુ ક્તમ તે ચ ગાેમ તે ચાબુર્દે તથા॥ ૬૪.૯॥
૬૪.૧૦/૧ગઙ્ગાયાં સવર્તીથષુ યામનુષેુ ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૬૪.૧૦/૨સાર વતષેુ ગાેમત્યાં બ્રહ્મપતુ્રષેુ સપ્તસુ॥ ૬૪.૧૦॥
૬૪.૧૧/૧ગાેદાવર ભીમરથી તુઙ્ગભદ્રા ચ નમર્દા ।
૬૪.૧૧/૨તાપી પયાેઉ ણી કાવેર શપ્રા ચમર્ વતી દ્વ ઃ॥ ૬૪.૧૧॥
૬૪.૧૨/૧િવત તા ચ દ્રભાગા ચ શતદુ્રબાર્હુદા તથા ।
૬૪.૧૨/૨ઋ ષકુલ્યા કુમાર ચ િવપાશા ચ દષૃદ્વતી॥ ૬૪.૧૨॥
૬૪.૧૩/૧શરયનૂાર્કગઙ્ગા ચ ગ ડક ચ મહાનદ ।
૬૪.૧૩/૨કાૈ શક કરતાેયા ચ િત્રસ્રાેતા મધવુાિહની॥ ૬૪.૧૩॥
૬૪.૧૪/૧મહાનદ વૈતરણી યાશ્ચા યા નાનુક તતાઃ ।
૬૪.૧૪/૨અથવા િક બહૂક્તને ભા ષતને દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૬૪.૧૪॥
૬૪.૧૫/૧ થવ્યાં સવર્તીથષુ સવ વાયતનષેુ ચ ।
૬૪.૧૫/૨સાગરેષુ ચ શલૈષેુ નદ ષુ ચ સરઃસુ ચ॥ ૬૪.૧૫॥
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૬૪.૧૬/૧યત્ ફલં નાનદાનને રાહુગ્ર તે િદવાકરે ।
૬૪.૧૬/૨તત્ ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મહાજૈ્ય ઠ્યાં લભને્ નરઃ॥ ૬૪.૧૬॥
૬૪.૧૭/૧ત માત્ સવર્પ્રયત્નને ગ તવં્ય પુ ષાેત્તમે ।
૬૪.૧૭/૨મહાજૈ્ય ઠ્યાં મુિનશ્રેષ્ઠા સવર્કામફલે સુ ભઃ॥ ૬૪.૧૭॥
૬૪.૧૮/૧દૃ ટ્વા રામં મહાજે્યષં્ઠ કૃ ણં સભુદ્રયા સહ ।
૬૪.૧૮/૨િવ લાેકં નરાે યા ત સમુદૃ્ધત્ય સમં કુલમ્॥ ૬૪.૧૮॥
૬૪.૧૯/૧ભુ વા તત્ર વરાન્ ભાેગાન્ યાવદ્ આભૂતસ લવમ્ ।
૬૪.૧૯/૨પુ યક્ષયાદ્ ઇહાગત્ય ચતવુદ દ્વ ે ભવેત્॥ ૬૪.૧૯॥
૬૪.૨૦/૧ વધમર્િનરતઃ શા તઃ કૃ ણભક્તાે જતે દ્રયઃ ।
૬૪.૨૦/૨વૈ ણવં યાેગમાસ્થાય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૬૪.૨૦॥
૬૫.૧/૧મનુય ઊચુઃ । ક મન્ કાલે ભવેત્ નાનં કૃ ણસ્ય કમલાેદ્ભવ ।
૬૫.૧/૨િવિધના કેન તદ્ બ્રૂિહ તતાે િવિધિવદાં વર॥ ૬૫.૧॥
૬૫.૨/૧બ્રહ્માવેાચ । શ ◌ૃ વં મનુયઃ નાનં કૃ ણસ્ય વદતાે મમ ।
૬૫.૨/૨રામસ્ય ચ સભુદ્રાયાઃ પુ યં સવાર્ઘનાશનમ્॥ ૬૫.૨॥
૬૫.૩/૧મા સજ્યેષે્ઠ ચ સ પ્રાપ્તે નક્ષત્રે ચ દ્રદૈવતે ।
૬૫.૩/૨પાૈણર્માસ્યાં તદા નાનં સવર્કાલં હરે દ્વ ઃ॥ ૬૫.૩॥
૬૫.૪/૧સવર્તીથર્મયઃ કૂપ તત્રા તે િનમર્લઃ શુ ચઃ ।
૬૫.૪/૨તદા ભાેગવતી તત્ર પ્રત્યક્ષા ભવ ત દ્વ ઃ॥ ૬૫.૪॥
૬૫.૫/૧ત મા જ્યૈ ઠ્યાં સમુદૃ્ધત્ય હૈમાઢ ૈઃ કલશજૈર્લમ્ ।
૬૫.૫/૨કૃ ણરામા ભષેકાથ સભુદ્રાયાશ્ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૬૫.૫॥
૬૫.૬/૧કૃ વા સશુાેભનં મ ચં પતાકા ભરલંકૃતમ્ ।
૬૫.૬/૨સદુૃઢં સખુસચંારં વસૈ્ત્રઃ પુ પૈરલંકૃતમ્॥ ૬૫.૬॥
૬૫.૭/૧િવ તીણ ધૂિપતં ધપૂૈઃ નાનાથ રામકૃ ણયાેઃ ।
૬૫.૭/૨ સતવસ્ત્રપિરચ્છન્નં મુક્તાહારાવલ બતમ્॥ ૬૫.૭॥
૬૫.૮/૧તત્ર નાનાિવધવૈાર્દ્યૈઃ કૃ ણં નીલા બરં દ્વ ઃ ।
૬૫.૮/૨મ યે સભુદ્રાં ચાસ્થા ય જયમઙ્ગલિન વનૈઃ॥ ૬૫.૮॥
૬૫.૯/૧બ્રાહ્મણૈઃ ક્ષિત્રયવૈ યૈઃ શદૂ્રશૈ્ચા યૈશ્ચ ત ભઃ ।
૬૫.૯/૨અનેકશતસાહસ્રૈ ર્તં સ્ત્રીપુ ષૈ દ્વ ઃ॥ ૬૫.૯॥
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૬૫.૧૦/૧ગ્ હસ્થાઃ નાતકાશ્ચવૈ યતયાે બ્રહ્મચાિરણઃ ।
૬૫.૧૦/૨ નાપય ત તદા કૃ ણં મ ચસ્થં સહલાયુધમ્॥ ૬૫.૧૦॥
૬૫.૧૧/૧તથા સમ તતીથાર્િન પવૂાક્તાિન દ્વ ેત્તમાઃ ।
૬૫.૧૧/૨ વાેદકૈઃ પુ પ મશ્રૈશ્ચ નાપય ત થક્ થક્॥ ૬૫.૧૧॥
૬૫.૧૨/૧પશ્ચાત્ પટહશઙ્ખાદૈ્યભર મુરજિન વનૈઃ ।
૬૫.૧૨/૨કાહલૈ તાલશ દૈશ્ચ દઙ્ગૈઝર્ઝર્રૈ તથા॥ ૬૫.૧૨॥
૬૫.૧૩/૧અ યૈશ્ચ િવિવધવૈાર્દ્યૈઘર્ ટા વનિવભૂ ષતૈઃ ।
૬૫.૧૩/૨સ્ત્રીણાં મઙ્ગલશ દૈશ્ચ તુ તશ દૈમર્નાેહરૈઃ॥ ૬૫.૧૩॥
૬૫.૧૪/૧જયશ દૈ તથા તાતે્રવૈ ણાવે િનનાિદતૈઃ ।
૬૫.૧૪/૨શ્રૂયતે સમુહાઞ્ શ દઃ સાગરસ્યવે ગજર્તઃ॥ ૬૫.૧૪॥
૬૫.૧૫/૧મનુીનાં વેદશ દેન મ ત્રશ દૈ તથાપરૈઃ ।
૬૫.૧૫/૨નાના તાતે્રરવૈઃ પુ યૈઃ સામશ દાપે િંહતૈઃ॥ ૬૫.૧૫॥
૬૫.૧૬/૧ય ત ભઃ નાતકૈશ્ચવૈ ગ્ હસ્થૈબ્રર્હ્મચાિર ભઃ ।
૬૫.૧૬/૨ નાનકાલે સરુશ્રેષ્ઠ તવુ ત પરયા મુદા॥ ૬૫.૧૬॥
૬૫.૧૭/૧ યામવૈ યાજનૈશ્ચવૈ કુચભારાવના મ ભઃ ।
૬૫.૧૭/૨પીતરક્તા બરા ભશ્ચ માલ્યદામાવના મ ભઃ॥ ૬૫.૧૭॥
૬૫.૧૮/૧સરત્નકુ ડલૈિદવ્યૈઃ સવુણર્ તબકા વતૈઃ ।
૬૫.૧૮/૨ચામરૈ રત્નદ ડશૈ્ચ વીજે્યતે રામકેશવાૈ॥ ૬૫.૧૮॥
૬૫.૧૯/૧યક્ષિવદ્યાધરૈઃ સદ્ધઃૈ િકનરૈશ્ચા સરાેગણૈઃ ।
૬૫.૧૯/૨પિરવાયાર્ બરગતૈદવગ ધવર્ચારણૈઃ॥ ૬૫.૧૯॥
૬૫.૨૦/૧આિદત્યા વસવાે દ્રાઃ સા યા િવશ્વે મ દ્ગણાઃ ।
૬૫.૨૦/૨લાેકપાલા તથા ચા યે તવુ ત પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૫.૨૦॥
૬૫.૨૧/૧નમ તે દેવદેવેશ પુરાણ પુ ષાેત્તમ ।
૬૫.૨૧/૨સગર્ સ્થત્ય તકૃદ્ દેવ લાેકનાથ જગ પતે॥ ૬૫.૨૧॥
૬૫.૨૨/૧ત્રૈલાેક્યધાિરણં દેવં બ્રહ્મ યં માેક્ષકારણમ્ ।
૬૫.૨૨/૨તં નમસ્યામહે ભ યા સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૬૫.૨૨॥
૬૫.૨૩/૧ તુ વવૈં િવબુધાઃ કૃ ણં રામં ચવૈ મહાબલમ્ ।
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૬૫.૨૩/૨સભુદ્રાં ચ મુિનશ્રેષ્ઠા તદાકાશે વ્યવ સ્થતાઃ॥ ૬૫.૨૩॥
૬૫.૨૪/૧ગાય ત દેવગ ધવાર્ ત્ય ત્ય સરસ તથા ।
૬૫.૨૪/૨દેવતૂયાર્ યવાદ્ય ત વાતા વા ત સશુીતલાઃ॥ ૬૫.૨૪॥
૬૫.૨૫/૧પુ પ મશં્ર તદા મેઘા વષર્ ત્યાકાશગાેચરાઃ ।
૬૫.૨૫/૨જયશ દં ચ કુવર્ ત મનુયઃ સદ્ધચારણાઃ॥ ૬૫.૨૫॥
૬૫.૨૬/૧શક્રાદ્યા િવબુધાઃ સવર્ ઋષયઃ િપતર તથા ।
૬૫.૨૬/૨પ્ર નાં પતયાે નાગા યે ચા યે વગર્વા સનઃ॥ ૬૫.૨૬॥
૬૫.૨૭/૧તતાે મઙ્ગલસ ભારૈિવિધમ ત્રપુરસૃ્કતમ્ ।
૬૫.૨૭/૨આ ભષેચિનકં દ્રવં્ય ગ્ હી વા દેવતાગણાઃ॥ ૬૫.૨૭॥
૬૫.૨૮/૧ઇ દ્રાે િવ મર્હાવીયર્ઃ સયૂાર્ચ દ્રમસાૈ તથા ।
૬૫.૨૮/૨ધાતા ચવૈ િવધાતા ચ તથા ચવૈાિનલાનલાૈ॥ ૬૫.૨૮॥
૬૫.૨૯/૧પષૂા ભગાેઽયર્મા વષ્ટા અંશનુવૈ િવવ વતા ।
૬૫.૨૯/૨પત્ની યાં સિહતાે ધીમાન્ મત્રેણ વ ણને ચ॥ ૬૫.૨૯॥
૬૫.૩૦/૧ દ્રવૈર્સુ ભરાિદત્યૈર શ્વ યાં ચ તઃ પ્રભુઃ ।
૬૫.૩૦/૨િવશ્વૈદવૈમર્ દ્ ભશ્ચ સા યૈશ્ચ િપ ભઃ સહ॥ ૬૫.૩૦॥
૬૫.૩૧/૧ગ ધવર સરાે ભશ્ચ યક્ષરાક્ષસપન્નગૈઃ ।
૬૫.૩૧/૨દેવ ષ ભરસખં્યયેૈ તથા બ્રહ્મ ષ ભવર્રૈઃ॥ ૬૫.૩૧॥
૬૫.૩૨/૧વખૈાનસવૈાર્લ ખલ્યવૈાર્ વાહારૈમર્ર ચપૈઃ ।
૬૫.૩૨/૨ ગુ ભશ્ચાઙ્ ગરાે ભશ્ચ સવર્િવદ્યાસિુન ષ્ઠતૈઃ॥ ૬૫.૩૨॥
૬૫.૩૩/૧સવર્િવદ્યાધરૈઃ પુ યૈયાગ સ દ્ધ ભરા તઃ ।
૬૫.૩૩/૨િપતામહઃ પુલ ત્યશ્ચ પુલહશ્ચ મહાતપાઃ॥ ૬૫.૩૩॥
૬૫.૩૪/૧અઙ્ ગરાઃ ક યપાેઽિત્રશ્ચ મર ચ ર્ગુરેવ ચ ।
૬૫.૩૪/૨ક્રતુહર્રઃ પ્રચેતાશ્ચ મનુદર્ક્ષ તથવૈ ચ॥ ૬૫.૩૪॥
૬૫.૩૫/૧ઋતવશ્ચ ગ્રહાશ્ચવૈ જ્યાેતી ં ષ ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૬૫.૩૫/૨મૂ તમત્યશ્ચ સિરતાે દેવાશ્ચવૈ સનાતનાઃ॥ ૬૫.૩૫॥
૬૫.૩૬/૧સમુદ્રાશ્ચ હ્ર દાશ્ચવૈ તીથાર્િન િવિવધાિન ચ ।
૬૫.૩૬/૨ થવી દ્યાૈિદશશ્ચવૈ પાદપાશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૬૫.૩૬॥
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૬૫.૩૭/૧અિદ તદવમાતા ચ હ્ર ીઃ શ્રીઃ વાહા સર વતી ।
૬૫.૩૭/૨ઉમા શચી સનીવાલી તથા ચાનુમ તઃ કુહૂઃ॥ ૬૫.૩૭॥
૬૫.૩૮/૧રાકા ચ િધષણા ચવૈ પ યશ્ચા યા િદવાૈકસામ્ ।
૬૫.૩૮/૨િહમવાંશ્ચવૈ િવ યશ્ચ મે શ્ચાનેકશ ◌ૃઙ્ગવાન્॥ ૬૫.૩૮॥
૬૫.૩૯/૧અૈરાવતઃ સાનુચરઃ કલાકાષ્ઠા તથવૈ ચ ।
૬૫.૩૯/૨માસાધ માસતર્વ તથા રા યહની સમાઃ॥ ૬૫.૩૯॥
૬૫.૪૦/૧ઉચ્ચૈઃશ્રવા હયશ્રેષ્ઠાે નાગરાજશ્ચ વામનઃ ।
૬૫.૪૦/૨અ ણાે ગ ડશ્ચવૈ ક્ષાશ્ચાષૈિધ ભઃ સહ॥ ૬૫.૪૦॥
૬૫.૪૧/૧ધમર્શ્ચ ભગવાન્ દેવઃ સમાજગ્મુિહ સગંતાઃ ।
૬૫.૪૧/૨કાલાે યમશ્ચ ત્યુશ્ચ યમસ્યાનુચરાશ્ચ યે॥ ૬૫.૪૧॥
૬૫.૪૨/૧બહુલ વાચ્ચ નાેક્તા યે િવિવધા દેવતાગણાઃ ।
૬૫.૪૨/૨તે દેવસ્યા ભષેકાથ સમાયા ત તત તતઃ॥ ૬૫.૪૨॥
૬૫.૪૩/૧ગ્ હી વા તે તદા િવપ્રાઃ સવ દેવા િદવાૈકસઃ ।
૬૫.૪૩/૨આ ભષેચિનકં દ્રવં્ય મઙ્ગલાિન ચ સવર્શઃ॥ ૬૫.૪૩॥
૬૫.૪૪/૧િદવ્યસ ભારસયંુક્તૈઃ કલશઃૈ કા ચનૈ દ્વ ઃ ।
૬૫.૪૪/૨સાર વતી ભઃ પુ યા ભિદવ્યતાેયા ભરેવ ચ॥ ૬૫.૪૪॥
૬૫.૪૫/૧તાેયનેાકાશગઙ્ગાયાઃ કૃ ણં રામેણ સગંતમ્ ।
૬૫.૪૫/૨સપુ પૈઃ કા ચનૈઃ કુ ભૈઃ નાપય ત્યવિન સ્થતાઃ॥ ૬૫.૪૫॥
૬૫.૪૬/૧સચંર ત િવમાનાિન દેવાનામ બરે તથા ।
૬૫.૪૬/૨ઉચ્ચાવચાિન િદવ્યાિન કામગાિન સ્થરા ણ ચ॥ ૬૫.૪૬॥
૬૫.૪૭/૧િદવ્યરત્નિવ ચત્રા ણ સિેવતા ય સરાેગણૈઃ ।
૬૫.૪૭/૨ગીતવૈાર્દ્યૈઃ પતાકા ભઃ શાે ભતાિન સમ તતઃ॥ ૬૫.૪૭॥
૬૫.૪૮/૧અેવં તદા મુિનશ્રેષ્ઠાઃ કૃ ણં રામેણ સગંતમ્ ।
૬૫.૪૮/૨ નાપિય વા સભુદ્રાં ચ સં તવુ ત મુદા વતાઃ॥ ૬૫.૪૮॥
૬૫.૪૯/૧જય જય લાેકપાલ ભક્તરક્ષક જય જય પ્રણતવ સલ
જય જય ભૂતચરણ જય જયાિદદેવ બહુકારણ જય જય વાસદેુવ
જય જયાસરુસહંરણ જય જય િદવ્યમીન જય જય િત્રદશવર જય
જય જલિધશયન ।
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૬૫.૪૯/૨જય જય યાે ગવર જય જય સયૂર્નતે્ર જય જય દેવરાજ
જય જય કૈટભારે જય જય વેદવર જય જય કૂમર્ પ જય જય
યજ્ઞવર જય જય કમલનાભ જય જય શલૈચર ।
૬૫.૪૯/૩જય જય યાેગશાિયઞ્ જય જય વેગધર જય જય
િવશ્વમૂત જય જય ચક્રધર જય જય ભૂતનાથ જય જય
ધરણીધર જય જય શષેશાિયઞ્ જય જય પીતવાસાે જય જય
સાેમકા ત ।
૬૫.૪૯/૪જય જય યાેગવાસ જય જય દહનવક્ત્ર જય જય
ધમર્વાસ જય જય ગુણિનધાન જય જય શ્રીિનવાસ જય જય
ગ ડગમન જય જય સખુિનવાસ જય જય ધમર્કેતાે જય જય
મહીિનવાસ ।
૬૫.૪૯/૫જય જય ગહનચિરત્ર જય જય યાે ગગ ય જય જય
મખિનવાસ જય જય વેદવેદ્ય જય શા તકર જય જય યાે ગ ચ ત્ય
જય જય પુ ષ્ટકર જય જય જ્ઞાનમૂત જય જય કમલાકર ।
૬૫.૪૯/૬જય જય ભાવવેદ્ય જય જય મુ ક્તકર જય જય િવમલદેહ
જય જય સ વિનલય જય જય ગુણસ દ્ધ જય જય યજ્ઞકર
જય જય ગુણિવહીન જય જય માેક્ષકર જય જય ભૂશર ય ।
૬૫.૪૯/૭જય જય કા તયુત જય જય લાેકશરણ જય જય
લ મીયુત જય જય પઙ્ક ક્ષ જય જય ષ્ટકર જય જય
યાેગયુત જય જયાતસીકુસમુ યામદેહ જય જય સમુદ્રાિવષ્ટદેહ જય
જય લ મીપઙ્કજષટ્ચરણ ।
૬૫.૪૯/૮જય જય ભક્તવશ જય જય લાેકકા ત જય જય
પરમશા ત જય જય પરમસાર જય જય ચક્રધર જય જય
ભાે ગયુત જય જય નીલા બર જય જય શા તકર જય જય માેક્ષકર
જય જય કલષુહર॥ ૬૫.૪૯॥
૬૫.૫૦/૧જય કૃ ણ જગન્નાથ જય સકંષર્ણાનજુ ।
૬૫.૫૦/૨જય પદ્મપલાશાક્ષ જય વા છાફલપ્રદ॥ ૬૫.૫૦॥
૬૫.૫૧/૧જય માલા તાેરસ્ક જય ચક્રગદાધર ।
૬૫.૫૧/૨જય પદ્માલયાકા ત જય િવ ણાે નમાેઽ તુ તે॥ ૬૫.૫૧॥
૬૫.૫૩/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં તુ વા તદા દેવાઃ શક્રાદ્યા હૃષ્ટમાનસાઃ ।
૬૫.૫૩/૨ સદ્ધચારણસઘંાશ્ચ યે ચા યે વગર્વા સનઃ મનુયાે
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વાલ ખલ્યાશ્ચ કૃ ણં રામેણ સગંતમ્ ।
૬૫.૫૩/૩સભુદ્રાં ચ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પ્ર ણપત્યા બરે સ્થતાઃ॥ ૬૫.૫૩॥
૬૫.૫૪/૧દૃ ટ્વા તુ વા નમસૃ્ક વા તદા તે િત્રિદવાૈકસઃ ।
૬૫.૫૪/૨કૃ ણં રામં સભુદ્રાં ચ યા ત વં વં િનવેશનમ્॥ ૬૫.૫૪॥
૬૫.૫૫/૧સચંર ત િવમાનાિન દેવાનામ બરે તદા ।
૬૫.૫૫/૨ઉચ્ચાવચાિન િદવ્યાિન કામગાિન સ્થરા ણ ચ॥ ૬૫.૫૫॥
૬૫.૫૬/૧િદવ્યરત્નિવ ચત્રા ણ સિેવતા ય સરાેગણૈઃ ।
૬૫.૫૬/૨ગીતવૈાર્દ્યૈઃ પતાકા ભઃ શાે ભતાિન સમ તતઃ॥ ૬૫.૫૬॥
૬૫.૫૭/૧ત મન્ કાલે તુ યે મત્યાર્ઃ પ ય ત પુ ષાેત્તમમ્ ।
૬૫.૫૭/૨બલભદં્ર સભુદ્રાં ચ તે યા ત પદમવ્યયમ્॥ ૬૫.૫૭॥
૬૫.૫૮/૧સભુદ્રારામસિહતં મ ચસ્થં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૬૫.૫૮/૨દૃ ટ્વા િનરામયં સ્થાનં યા ત ના ત્યત્ર સશંયઃ॥ ૬૫.૫૮॥
૬૫.૫૯/૧કિપલાશતદાનને યત્ ફલં પુ કરે તમ્ ।
૬૫.૫૯/૨તત્ ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં સહલાયુધમ્ ।
૬૫.૫૯/૩સભુદ્રાં ચ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પ્રા ાે ત શભુકૃન્ નરઃ॥ ૬૫.૫૯॥
૬૫.૬૦/૧ક યાશતપ્રદાનને યત્ ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૬૫.૬૦/૨તત્ ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૦॥
૬૫.૬૧/૧સવુણર્શતિન કાણાં દાનને યત્ ફલં તમ્ ।
૬૫.૬૧/૨તત્ ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૧॥
૬૫.૬૨/૧ગાેસહસ્રપ્રદાનને યત્ ફલં પિરક તતમ્ ।
૬૫.૬૨/૨તત્ ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૨॥
૬૫.૬૩/૧ભૂ મદાનને િવિધવદ્ યત્ ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૬૫.૬૩/૨તત્ ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૩॥
૬૫.૬૪/૧યત્ ફલં ચાન્નદાનને અઘાર્ ત યને ક તતમ્ ।
૬૫.૬૪/૨તત્ ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૪॥
૬૫.૬૫/૧ ષાે સગણ િવિધવદ્ યત્ ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૬૫.૬૫/૨તત્ ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૫॥
૬૫.૬૬/૧યત્ ફલં તાેયદાનને ગ્રી મે વા યત્ર ક તતમ્ ।
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૬૫.૬૬/૨તત્ ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૬॥
૬૫.૬૭/૧ તલધનેપુ્રદાનને યત્ ફલં સ પ્રક તતમ્ ।
૬૫.૬૭/૨તત્ ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૭॥
૬૫.૬૮/૧ગ શ્વરથદાનને યત્ ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૬૫.૬૮/૨તત્ ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૮॥
૬૫.૬૯/૧સવુણર્શ ◌ૃઙ્ગીદાનને યત્ ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૬૫.૬૯/૨તત્ ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૯॥
૬૫.૭૦/૧જલધનેપુ્રદાનને યત્ ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૬૫.૭૦/૨તત્ ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૭૦॥
૬૫.૭૧/૧દાનને ઘ્ તધે વાશ્ચ ફલં યત્ સમુદાહૃતમ્ ।
૬૫.૭૧/૨તત્ ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૭૧॥
૬૫.૭૨/૧ચા દ્રાયણને ચીણન યત્ ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૬૫.૭૨/૨તત્ ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૭૨॥
૬૫.૭૩/૧માસાપેવાસિૈવિધવદ્ યત્ ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૬૫.૭૩/૨તત્ ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૭૩॥
૬૫.૭૪/૧અથ િક બહુનાેક્તને ભા ષતને પનુઃ પનુઃ ।
૬૫.૭૪/૨તસ્ય દેવસ્ય માહા યં મ ચસ્થસ્ય દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૬૫.૭૪॥
૬૫.૭૫/૧યત્ ફલં સવર્તીથષુ વ્રતૈદાર્નૈશ્ચ ક તતમ્ ।
૬૫.૭૫/૨તત્ ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં સહલાયુધમ્॥ ૬૫.૭૫॥
૬૫.૭૬/૧સભુદ્રાં ચ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પ્રા ાે ત શભુકૃન્ નરઃ ।
૬૫.૭૬/૨ત માન્ નરાેઽથવા નાર પ યેત્ તં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૫.૭૬॥
૬૫.૭૭/૧તતઃ સમ તતીથાર્નાં લભેત્ નાનાિદકં ફલમ્ ।
૬૫.૭૭/૨ નાનશષેેણ કૃ ણસ્ય તાેયનેાત્મા ભ ષચ્યતે॥ ૬૫.૭૭॥
૬૫.૭૮/૧વ યા તપ્ર યા તુ દુભર્ગા ગ્રહપીિડતા ।
૬૫.૭૮/૨રાક્ષસાદ્યૈગ્ ર્હીતા વા તથા રાેગૈશ્ચ સહંતાઃ॥ ૬૫.૭૮॥
૬૫.૭૯/૧સદ્ય તાઃ નાનશષેેણ ઉદકેના ભષે ચતાઃ ।
૬૫.૭૯/૨પ્રા ુવ તી સતાન્ કામાન્ યાન્ યાન્ વા છ ત ચે સતાન્॥ ૬૫.૭૯॥
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૬૫.૮૦/૧પતુ્રા થની લભેત્ પતુ્રાન્ સાૈભાગ્યં ચ સખુા થની ।
૬૫.૮૦/૨રાેગાતાર્ મુચ્યતે રાેગાદ્ ધનં ચ ધનકાિઙ્ક્ષણી॥ ૬૫.૮૦॥
૬૫.૮૧/૧પુ યાિન યાિન તાેયાિન તષ્ઠ ત ધરણીતલે ।
૬૫.૮૧/૨તાિન નાનાવશષેસ્ય કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૬૫.૮૧॥
૬૫.૮૨/૧ત માત્ નાનાવશષેં યત્ કૃ ણસ્ય સ લલં દ્વ ઃ ।
૬૫.૮૨/૨તનેા ભ ષ ચેદ્ ગાત્રા ણ સવર્કામપ્રદં િહ તત્॥ ૬૫.૮૨॥
૬૫.૮૩/૧ નાતં પ ય ત યે કૃ ણં વ્રજ તં દ ક્ષણામખુમ્ ।
૬૫.૮૩/૨બ્રહ્મહત્યાિદ ભઃ પાપૈમુર્ચ્ય તે તે ન સશંયઃ॥ ૬૫.૮૩॥
૬૫.૮૪/૧શાસે્ત્રષુ યત્ ફલં પ્રાેક્તં થવ્-ય સ્ત્રપ્રદ ક્ષણૈઃ ।
૬૫.૮૪/૨દૃ ટ્વા નરાે લભેત્ કૃ ણં વ્રજ તં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૮૪॥
૬૫.૮૫/૧તીથર્યાત્રાફલં યત્ તુ થવ્યાં સમુદાહૃતમ્ ।
૬૫.૮૫/૨દૃ ટ્વા નરાે લભેત્ કૃ ણં તત્ ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૮૫॥
૬૫.૮૬/૧બદયા યત્ ફલં પ્રાેક્તં દૃ ટ્વા નારાયણં નરમ્ ।
૬૫.૮૬/૨દૃ ટ્વા નરાે લભેત્ કૃ ણં તત્ ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૮૬॥
૬૫.૮૭/૧ગઙ્ગાદ્વારે કુ ક્ષતે્રે નાનદાનને યત્ ફલમ્ ।
૬૫.૮૭/૨દૃ ટ્વા નરાે લભેત્ કૃ ણં તત્ ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૮૭॥
૬૫.૮૮/૧પ્રયાગે ચ મહામાઘ્યાં યત્ ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૬૫.૮૮/૨દૃ ટ્વા નરાે લભેત્ કૃ ણં તત્ ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૮૮॥
૬૫.૮૯/૧શાલગ્રામે મહાચૈ યાં નાનદાનને યત્ ફલમ્ ।
૬૫.૮૯/૨દૃ ટ્વા નરાે લભેત્ કૃ ણં તત્ ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૮૯॥
૬૫.૯૦/૧મહા ભધાનકા ત્તક્યાં પુ કરે યત્ ફલં તમ્ ।
૬૫.૯૦/૨દૃ ટ્વા નરાે લભેત્ કૃ ણં તત્ ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૯૦॥
૬૫.૯૧/૧યત્ ફલં નાનદાનને ગઙ્ગાસાગરસગંમે ।
૬૫.૯૧/૨દૃ ટ્વા નરાે લભેત્ કૃ ણં તત્ ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૯૧॥
૬૫.૯૨/૧ગ્ર તે સયૂ કુ ક્ષતે્રે નાનદાનને યત્ ફલમ્ ।
૬૫.૯૨/૨દૃ ટ્વા નરાે લભેત્ કૃ ણં તત્ ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૯૨॥
૬૫.૯૩/૧ગઙ્ગાયાં સવર્તીથષુ યામનુષેુ ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૬૫.૯૩/૨સાર વતષેુ તીથષુ તથા યષેુ સરઃસુ ચ॥ ૬૫.૯૩॥
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૬૫.૯૪/૧યત્ ફલં નાનદાનને િવિધવત્ સમુદાહૃતમ્ ।
૬૫.૯૪/૨દૃ ટ્વા નરાે લભેત્ કૃ ણં તત્ ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૯૪॥
૬૫.૯૫/૧પુ કરે ચાથ તીથષુ ગયે ચામરક ટકે ।
૬૫.૯૫/૨નૈ મષાિદષુ તીથષુ ક્ષતે્રે વાયતનષેુ ચ॥ ૬૫.૯૫॥
૬૫.૯૬/૧યત્ ફલં નાનદાનને રાહુગ્ર તે િદવાકરે ।
૬૫.૯૬/૨દૃ ટ્વા નરાે લભેત્ કૃ ણં તત્ ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૯૬॥
૬૫.૯૭/૧અથ િક પનુ ક્તને ભા ષતને પનુઃ પનુઃ ।
૬૫.૯૭/૨યત્ િક ચત્ ક થતં ચાત્ર ફલં પુ યસ્ય કમર્ણઃ॥ ૬૫.૯૭॥
૬૫.૯૮/૧વેદશાસે્ત્ર પુરાણે ચ ભારતે ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૬૫.૯૮/૨ધમર્શાસે્ત્રષુ સવષુ તથા યત્ર મની ષ ભઃ॥ ૬૫.૯૮॥
૬૫.૯૯/૧દૃ ટ્વા નરાે લભેત્ કૃ ણં તત્ ફલં સહલાયુધમ્ ।
૬૫.૯૯/૨સકલં ભદ્રયા સાધ વ્રજ તં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૯૯॥
૬૬.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ગુિડવામ ડપં યા તં યે પ ય ત રથે સ્થતમ્ ।
૬૬.૧/૨કૃ ણં બલં સભુદ્રાં ચ તે યા ત ભવનં હરેઃ॥ ૬૬.૧॥
૬૬.૨/૧યે પ ય ત તદા કૃ ણં સપ્તાહં મ ડપે સ્થતમ્ ।
૬૬.૨/૨હ લનં ચ સભુદ્રાં ચ િવ લાેકં વ્રજ ત તે॥ ૬૬.૨॥
૬૬.૩/૧મનુય ઊચુઃ । કેન સા િન મતા યાત્રા દ ક્ષણસ્યાં જગ પતે ।
૬૬.૩/૨યાત્રાફલં ચ િક તત્ર પ્રા યતે બ્રૂિહ માનવૈઃ॥ ૬૬.૩॥
૬૬.૪/૧િકમથ સરસ તીરે રાજ્ઞ તસ્ય જગ પતે ।
૬૬.૪/૨પિવત્રે િવજને દેશે ગ વા તત્ર ચ મ ડપે॥ ૬૬.૪॥
૬૬.૫/૧કૃ ણઃ સકંષર્ણશ્ચવૈ સભુદ્રા ચ રથને તે ।
૬૬.૫/૨ વસ્થાનં સ પિરત્યજ્ય સપ્તરાતં્ર વસ ત વૈ॥ ૬૬.૫॥
૬૬.૬/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ દ્રદ્યુ ેન ભાે િવપ્રાઃ પુરા વૈ પ્રા થતાે હિરઃ ।
૬૬.૬/૨સપ્તાહં સરસ તીરે મમ યાત્રા ભવ વ ત॥ ૬૬.૬॥
૬૬.૭/૧ગુિડવા નામ દેવેશ ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદા ।
૬૬.૭/૨ત મૈ િકલ વરં ચાસાૈ દદાૈ સ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૬૬.૭॥
૬૬.૮/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । સપ્તાહં સરસ તીરે તવ રાજન્ ભિવ ય ત ।
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૬૬.૮/૨ગુિડવા નામ યાત્રા મે સવર્કામફલપ્રદા॥ ૬૬.૮॥
૬૬.૯/૧યે માં તત્રાચર્િય ય ત શ્રદ્ધયા મ ડપે સ્થતમ્ ।
૬૬.૯/૨સકંષર્ણં સભુદ્રાં ચ િવિધવત્ સસુમાિહતાઃ॥ ૬૬.૯॥
૬૬.૧૦/૧બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ સ્ત્રયઃ શદૂ્રાશ્ચ વૈ પ ।
૬૬.૧૦/૨પુ પૈગર્ ધૈ તથા ધપૂૈદ પનૈવેદ્યકૈવર્રૈઃ॥ ૬૬.૧૦॥
૬૬.૧૧/૧ઉપહારૈબર્હુિવધૈઃ પ્ર ણપાતૈઃ પ્રદ ક્ષણૈઃ ।
૬૬.૧૧/૨જયશ દૈ તથા તાતે્રૈગ તવૈાર્દ્યૈમર્નાેહરૈઃ॥ ૬૬.૧૧॥
૬૬.૧૨/૧ન તષેાં દુલર્ભં િક ચત્ ફલં યસ્ય યદ્ ઈ સતમ્ ।
૬૬.૧૨/૨ભિવ ય ત પશ્રેષ્ઠ મ પ્રસાદાદ્ અસશંયમ્॥ ૬૬.૧૨॥
૬૬.૧૩/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા તુ તં દેવ તત્રવૈા તરધીયત ।
૬૬.૧૩/૨સ તુ રાજવરઃ શ્રીમાન્ કૃતકૃત્યાેઽભવત્ તદા॥ ૬૬.૧૩॥
૬૬.૧૪/૧ત માત્ સવર્પ્રયત્નને ગુિડવાયાં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૬૬.૧૪/૨સવર્કામપ્રદં દેવં પ યેત્ તં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૬.૧૪॥
૬૬.૧૫/૧અપતુ્રાે લભતે પતુ્રાન્ િનધર્નાે લભતે ધનમ્ ।
૬૬.૧૫/૨રાેગાચ્ચ મુચ્યતે રાેગી ક યા પ્રા ાે ત સ પ તમ્॥ ૬૬.૧૫॥
૬૬.૧૬/૧આયુઃ ક ત યશાે મેધાં બલં િવદ્યાં ત પશનૂ્ ।
૬૬.૧૬/૨નરઃ સતં તમા ાે ત પયાવૈનસ પદમ્॥ ૬૬.૧૬॥
૬૬.૧૭/૧યાન્ યાન્ સમીહતે ભાેગાન્ દૃ ટ્વા તં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૬૬.૧૭/૨નરાે વા યથવા નાર તાં તાન્ પ્રા ાેત્યસશંયમ્॥ ૬૬.૧૭॥
૬૬.૧૮/૧યાત્રાં કૃ વા ગુિડવાખ્યાં િવિધવત્ સસુમાિહતઃ ।
૬૬.૧૮/૨આષાઢસ્ય સતે પક્ષે નરાે યાે ષદ્ અથાિપ વા॥ ૬૬.૧૮॥
૬૬.૧૯/૧દૃ ટ્વા કૃ ણં ચ રામં ચ સભુદ્રાં ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૬૬.૧૯/૨દશપ ચાશ્વમેધાનાં ફલં પ્રા ાે ત ચાિધકમ્॥ ૬૬.૧૯॥
૬૬.૨૦/૧સપ્તાવરાન્ સપ્ત પરાન્ વંશાન્ ઉદૃ્ધત્ય ચાત્મનઃ ।
૬૬.૨૦/૨કામગને િવમાનને સવર્રત્નૈરલંકૃતઃ॥ ૬૬.૨૦॥
૬૬.૨૧/૧ગ ધવર સરાે ભશ્ચ સવે્યમાનાે યથાેત્તરૈઃ ।
૬૬.૨૧/૨ પવાન્ સભુગઃ શરૂાે નરાે િવ પુરં વ્રજેત્॥ ૬૬.૨૧॥
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૬૬.૨૨/૧તત્ર ભુ વા વરાન્ ભાેગાન્ યાવદ્ આભૂતસ લવમ્ ।
૬૬.૨૨/૨સવર્કામસ દ્ધાત્મા જરામરણવ જતઃ॥ ૬૬.૨૨॥
૬૬.૨૩/૧પુ યક્ષયાદ્ ઇહાગત્ય ચતવુદ દ્વ ે ભવેત્ ।
૬૬.૨૩/૨વૈ ણવં યાેગમાસ્થાય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૬૬.૨૩॥
૬૭.૧/૧મનુય ઊચુઃ । અેકૈકસ્યા તુ યાત્રાયાઃ ફલં બ્રૂિહ થક્ થક્ ।
૬૭.૧/૨યત્ પ્રા ાે ત નરઃ કૃ વા નાર વા તત્ર સયંતા॥ ૬૭.૧॥
૬૭.૨/૧બ્રહ્માવેાચ । પ્ર તયાત્રાફલં િવપ્રાઃ શ ◌ૃ વં ગદતાે મમ ।
૬૭.૨/૨યત્ પ્રા ાે ત નરઃ કૃ વા ત મન્ ક્ષતે્રે સસુયંતઃ॥ ૬૭.૨॥
૬૭.૩/૧ગુિડવાયાં તથાે થાને ફા ગુ યાં િવષવુે તથા ।
૬૭.૩/૨યાત્રાં કૃ વા િવધાનને દૃ ટ્વા કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૬૭.૩॥
૬૭.૪/૧સકંષર્ણં સભુદ્રાં ચ લભેત્ સવર્ત્ર વૈ ફલમ્ ।
૬૭.૪/૨નરાે ગચ્છેદ્ િવ લાેકે યાવદ્ ઇ દ્રાશ્ચતુદર્શ॥ ૬૭.૪॥
૬૭.૫/૧યાવદ્ યાત્રાં જ્યેષ્ઠમાસે કરાે ત િવિધવન્ નરઃ ।
૬૭.૫/૨તાવત્ ક પં િવ લાેકે સખંુ ભુઙ્ક્તે ન સશંયઃ॥ ૬૭.૫॥
૬૭.૬/૧ત મન્ ક્ષતે્રવરે પુ યે ર યે શ્રીપુ ષાેત્તમે ।
૬૭.૬/૨ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદે ણાં સવર્સ વસખુાવહે॥ ૬૭.૬॥
૬૭.૭/૧જ્યેષે્ઠ યાત્રાં નરઃ કૃ વા નાર વા સયંતે દ્રયઃ ।
૬૭.૭/૨યથાેક્તને િવધાનને દશ દ્વે ચ સમાિહતઃ॥ ૬૭.૭॥
૬૭.૮/૧પ્ર તષ્ઠાં કુ તે ય તુ શાઠ્યદ ભિવવ જતઃ ।
૬૭.૮/૨સ ભુ વા િવિવધાન્ ભાેગાન્ માેકં્ષ ચા તે લભેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૬૭.૮॥
૬૭.૯/૧મનુય ઊચુઃ । શ્રાેતુ મચ્છામહે દેવ પ્ર તષ્ઠાં વદત તવ ।
૬૭.૯/૨િવધાનં ચાચર્નં દાનં ફલં તત્ર જગ પતેઃ॥ ૬૭.૯॥
૬૭.૧૦/૧બ્રહ્માવેાચ । શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પ્ર તષ્ઠાં િવિધચાેિદતામ્ ।
૬૭.૧૦/૨યાં કૃ વા તુ નરાે ભ યા નાર વા લભતે ફલમ્॥ ૬૭.૧૦॥
૬૭.૧૧/૧યાત્રા દ્વાદશ સ પૂણાર્ યદા સ્યાત્ તુ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૬૭.૧૧/૨તદા કુવ ત િવિધવત્ પ્ર તષ્ઠાં પાપના શનીમ્॥ ૬૭.૧૧॥
૬૭.૧૨/૧જ્યેષે્ઠ મા સ સતે પક્ષે વેકાદ યાં સમાિહતઃ ।
૬૭.૧૨/૨ગ વા જલાશયં પુ યમાચ ય પ્રયતઃ શુ ચઃ॥ ૬૭.૧૨॥
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૬૭.૧૩/૧આવાહ્ય સવર્તીથાર્િન યા વા નારાયણં તથા ।
૬૭.૧૩/૨તતઃ નાનં પ્રકુવ ત િવિધવત્ સસુમાિહતઃ॥ ૬૭.૧૩॥
૬૭.૧૪/૧યસ્ય યાે િવિધ િદ્દષ્ટ ઋ ષ ભઃ નાનકમર્ ણ ।
૬૭.૧૪/૨તનેવૈ તુ િવધાનને નાનં તસ્ય િવધીયતે॥ ૬૭.૧૪॥
૬૭.૧૫/૧ ના વા સ યગ્ િવધાનને તતાે દેવાન્ ઋષીન્ િપ ન્ ।
૬૭.૧૫/૨સતંપર્યેત્ તથા યાંશ્ચ નામગાતે્રિવધાનિવત્॥ ૬૭.૧૫॥
૬૭.૧૬/૧ઉત્તીયર્ વાસસી ધાૈતે િનમર્લે પિરધાય વૈ ।
૬૭.૧૬/૨ઉપ ય િવધાનને ભાસ્કરા ભમખુ તતઃ॥ ૬૭.૧૬॥
૬૭.૧૭/૧ગાયત્રી ં પાવની ં દેવી ં મનસા વેદમાતરમ્ ।
૬૭.૧૭/૨સવર્પાપહરાં પુ યાં જપેદ્ અષ્ટાેત્તરં શતમ્॥ ૬૭.૧૭॥
૬૭.૧૮/૧પુ યાંશ્ચ સાૈરમ ત્રાંશ્ચ શ્રદ્ધયા સસુમાિહતઃ ।
૬૭.૧૮/૨િત્રઃ પ્રદ ક્ષણમા ત્ય ભાસ્કરં પ્રણમેત્ તતઃ॥ ૬૭.૧૮॥
૬૭.૧૯/૧વેદાેક્તં િત્રષુ વણષુ નાનં યમુદાહૃતમ્ ।
૬૭.૧૯/૨સ્ત્રીશદૂ્રયાેઃ નાન યં વેદાેક્તિવિધવ જતમ્॥ ૬૭.૧૯॥
૬૭.૨૦/૧તતાે ગચ્છેદ્ ગ્ હં માનૈી પજૂયેત્ પુ ષાેત્તમમ્ ।
૬૭.૨૦/૨પ્રક્ષાલ્ય હ તાૈ પાદાૈ ચ ઉપ ય યથાિવિધ॥ ૬૭.૨૦॥
૬૭.૨૧/૧ઘ્ તને નાપયેદ્ દેવં ક્ષીરેણ તદન તરમ્ ।
૬૭.૨૧/૨મધુગ ધાેદકેનવૈ તીથર્ચ દનવાિરણા॥ ૬૭.૨૧॥
૬૭.૨૨/૧તતાે વસ્ત્રયુગં શ્રેષં્ઠ ભ યા તં પિરધાપયેત્ ।
૬૭.૨૨/૨ચ દનાગ કપૂર્રૈઃ કુઙુ્કમને િવલપેયેત્॥ ૬૭.૨૨॥
૬૭.૨૩/૧પજૂયેત્ પરયા ભ યા પદ્મૈશ્ચ પુ ષાેત્તમમ્ ।
૬૭.૨૩/૨અ યૈશ્ચ વૈ ણવૈઃ પુ પૈરચર્યને્ મ લકાિદ ભઃ॥ ૬૭.૨૩॥
૬૭.૨૪/૧સ પજૂ્યવંૈ જગન્નાથં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં હિરમ્ ।
૬૭.૨૪/૨ધપંૂ ચાગુ સયંુક્તં દહેદ્ દેવસ્ય ચાગ્રતઃ॥ ૬૭.૨૪॥
૬૭.૨૫/૧ગુગ્ગુલં ચ મુિનશ્રેષ્ઠા દહેદ્ ગ ધસમ વતમ્ ।
૬૭.૨૫/૨દ પં પ્ર વાલયેદ્ ભ યા યથાશ યા ઘ્ તને વૈ॥ ૬૭.૨૫॥
૬૭.૨૬/૧અ યાંશ્ચ દ પકાન્ દદ્યાદ્ દ્વાદશવૈ સમાિહતઃ ।
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૬૭.૨૬/૨ઘ્ તને ચ મુિનશ્રેષ્ઠા તલતૈલને વા પનુઃ॥ ૬૭.૨૬॥
૬૭.૨૭/૧નવૈેદે્ય પાયસાપપૂ+ ।શ કુલીવટકં તથા ।
૬૭.૨૭/૨માેદકં ફા ણતં વા પં ફલાિન ચ િનવેદયેત્॥ ૬૭.૨૭॥
૬૭.૨૮/૧અેવં પ ચાપેચારેણ સ પજૂ્ય પુ ષાેત્તમમ્ ।
૬૭.૨૮/૨નમઃ પુ ષાેત્તમાયે ત જપેદ્ અષ્ટાેત્તરં શતમ્॥ ૬૭.૨૮॥
૬૭.૨૯/૧તતઃ પ્રસાદયેદ્ દેવં ભ યા તં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૬૭.૨૯/૨નમ તે સવર્લાેકેશ ભક્તાનામભયપ્રદ॥ ૬૭.૨૯॥
૬૭.૩૦/૧સસંારસાગરે મગ્ ં ત્રાિહ માં પુ ષાેત્તમ ।
૬૭.૩૦/૨યા તે મયા કૃતા યાત્રા દ્વાદશવૈ જગ પતે॥ ૬૭.૩૦॥
૬૭.૩૧/૧પ્રસાદાત્ તવ ગાેિવ દ સ પૂણાર્ તા ભવ તુ મે ।
૬૭.૩૧/૨અેવં પ્રસાદ્ય તં દેવં દ ડવત્ પ્ર ણપત્ય ચ॥ ૬૭.૩૧॥
૬૭.૩૨/૧તતાેઽચર્યેદ્ ગુ ં ભ યા પુ પવસ્ત્રાનુલપેનૈઃ ।
૬૭.૩૨/૨નાનયાેર તરં ય માદ્ િવદ્યતે મુિનસત્તમાઃ॥ ૬૭.૩૨॥
૬૭.૩૩/૧દેવસ્યાપેિર કુવ ત શ્રદ્ધયા સસુમાિહતઃ ।
૬૭.૩૩/૨નાનાપુ પૈમુર્િનશ્રેષ્ઠા િવ ચત્રં પુ પમ ડપમ્॥ ૬૭.૩૩॥
૬૭.૩૪/૧કૃ વાવધારણં પશ્ચા ગરં કારયને્ િન શ ।
૬૭.૩૪/૨કથાં ચ વાસદેુવસ્ય ગી તકાં ચાિપ કારયેત્॥ ૬૭.૩૪॥
૬૭.૩૫/૧ યાયન્ પઠન્ તવુન્ દેવં પ્રણયેદ્ રજની ં બુધઃ ।
૬૭.૩૫/૨તતઃ પ્રભાતે િવમલે દ્વાદ યાં દ્વાદશવૈ તુ॥ ૬૭.૩૫॥
૬૭.૩૬/૧િનમ ત્રયેદ્ વ્રત નાતાન્ બ્રાહ્મણાન્ વેદપારગાન્ ।
૬૭.૩૬/૨ઇ તહાસપુરાણજ્ઞાઞ્ શ્રાેિત્રયાન્ સયંતે દ્રયાન્॥ ૬૭.૩૬॥
૬૭.૩૭/૧ ના વા સ યગ્ િવધાનને ધાૈતવાસા જતે દ્રયઃ ।
૬૭.૩૭/૨ નાપયેત્ પવૂર્વત્ તત્ર પજૂયેત્ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૭.૩૭॥
૬૭.૩૮/૧ગ ધૈઃ પુ પૈ પહારૈનવેદૈ્યદ પકૈ તથા ।
૬૭.૩૮/૨ઉપચારૈબર્હુિવધૈઃ પ્ર ણપાતૈઃ પ્રદ ક્ષણૈઃ॥ ૬૭.૩૮॥
૬૭.૩૯/૧ યૈઃ તુ તનમસ્કારૈગ તવાદ્યૈમર્નાેહરૈઃ ।
૬૭.૩૯/૨સ પજૈૂ્યવં જગન્નાથં બ્રાહ્મણાન્ પજૂયેત્ તતઃ॥ ૬૭.૩૯॥
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૬૭.૪૦/૧દ્વાદશવૈ તુ ગા તે યાે દ વા કનકમવે ચ ।
૬૭.૪૦/૨છ ત્રાપેાનદ્યુગં ચવૈ શ્રદ્ધાભ ક્તસમ વતઃ॥ ૬૭.૪૦॥
૬૭.૪૧/૧ભ યા તુ સધનં તે યાે દદ્યાદ્ વસ્ત્રાિદકં દ્વ ઃ ।
૬૭.૪૧/૨સદ્ભાવને તુ ગાેિવ દ તાે યતે પૂ જતાે યતઃ॥ ૬૭.૪૧॥
૬૭.૪૨/૧આચાયાર્ય તતાે દદ્યાદ્ ગાવેસં્ત્ર કનકં તથા ।
૬૭.૪૨/૨છ ત્રાપેાનદ્યુગં ચા યત્ કાંસ્યપાતં્ર ચ ભ ક્તતઃ॥ ૬૭.૪૨॥
૬૭.૪૩/૧તત તાન્ ભાજેયેદ્ િવપ્રાન્ ભાજંે્ય પાયસપવૂર્કમ્ ।
૬૭.૪૩/૨પક્વાન્નં ભક્ષ્યભાજંે્ય ચ ગુડસિપઃસમ વતમ્॥ ૬૭.૪૩॥
૬૭.૪૪/૧તત તાન્ અન્ન પ્તાંશ્ચ બ્રાહ્મણાન્ વસ્થમાનસાન્ ।
૬૭.૪૪/૨દ્વાદશવૈાેદકુ ભાંશ્ચ દદ્યાત્ તે યઃ સમાેદકાન્॥ ૬૭.૪૪॥
૬૭.૪૫/૧દ ક્ષણાં ચ યથાશ યા દદ્યાત્ તે યાે િવમ સરઃ ।
૬૭.૪૫/૨કુ ભં ચ દ ક્ષણાં ચવૈ આચાયાર્ય િનવેદયેત્॥ ૬૭.૪૫॥
૬૭.૪૬/૧અેવં સ પજૂ્ય તાન્ િવપ્રાન્ ગુ ં જ્ઞાનપ્રદાયકમ્ ।
૬૭.૪૬/૨પજૂયેત્ પરયા ભ યા િવ તુલ્યં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૬૭.૪૬॥
૬૭.૪૭/૧સવુણર્વસ્ત્રગાેધા યૈદ્રર્વ્યૈશ્ચા યવૈર્રૈબુર્ધઃ ।
૬૭.૪૭/૨સ પજૂ્ય તં નમસૃ્કત્ય ઇમં મ ત્રમુદ રયેત્॥ ૬૭.૪૭॥
૬૭.૪૮/૧સવર્વ્યાપી જગન્નાથઃ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ ।
૬૭.૪૮/૨અનાિદિનધનાે દેવઃ પ્રીયતાં પુ ષાેત્તમઃ॥ ૬૭.૪૮॥
૬૭.૪૯/૧ઇત્યુચ્ચાયર્ તતાે િવપ્રાં સ્ત્રઃ કૃ વા ચ પ્રદ ક્ષણામ્ ।
૬૭.૪૯/૨પ્રણ ય શરસા ભ યા આચાય તુ િવસજર્યેત્॥ ૬૭.૪૯॥
૬૭.૫૦/૧તત તાન્ બ્રાહ્મણાન્ ભ યા ચાસીમા તમનવુ્રજેત્ ।
૬૭.૫૦/૨અનવુ્રજ્ય તુ તાન્ સવાર્ન્ નમસૃ્કત્ય િનવતર્યેત્॥ ૬૭.૫૦॥
૬૭.૫૧/૧બા ધવૈઃ વજનૈયુર્ક્ત તતાે ભુ ત વાગ્યતઃ ।
૬૭.૫૧/૨અ યૈશ્ચાપેાસકૈદ નૈ ભ કૈશ્ચાન્નકાિઙ્ક્ષ ભઃ॥ ૬૭.૫૧॥
૬૭.૫૨/૧અેવં કૃ વા નરઃ સ યઙ્ નાર વા લભતે ફલમ્ ।
૬૭.૫૨/૨અશ્વમેધસહસ્રાણાં રાજસયૂશતસ્ય ચ॥ ૬૭.૫૨॥
૬૭.૫૩/૧અતીતં શતમાદાય પુ ષાણાં નરાેત્તમાઃ ।
૬૭.૫૩/૨ભિવ યં ચ શતં િવપ્રાઃ વગર્ત્યા િદવ્ય પ ક્॥ ૬૭.૫૩॥
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૬૭.૫૪/૧સવર્લક્ષણસ પન્નઃ સવાર્લંકારભૂ ષતઃ ।
૬૭.૫૪/૨સવર્કામસ દ્ધાત્મા દેવવદ્ િવગત વરઃ॥ ૬૭.૫૪॥
૬૭.૫૫/૧ પયાવૈનસ પન્નાે ગુણૈઃ સવરલંકૃતઃ ।
૬૭.૫૫/૨ તૂયમાનાેઽ સરાે ભશ્ચ ગ ધવઃ સમલંકૃતઃ॥ ૬૭.૫૫॥
૬૭.૫૬/૧િવમાનનેાકર્વણન કામગને સ્થરેણ ચ ।
૬૭.૫૬/૨પતાકા વજયુક્તને સવર્રત્નૈરલંકૃતઃ॥ ૬૭.૫૬॥
૬૭.૫૭/૧ઉદ્યાેતયન્ િદશઃ સવાર્ આકાશે િવગતક્લમઃ ।
૬૭.૫૭/૨યવુા મહાબલાે ધીમાન્ િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૬૭.૫૭॥
૬૭.૫૮/૧તત્ર ક પશતં યાવદ્ ભુઙ્ક્તે ભાેગાન્ યથે સતાન્ ।
૬૭.૫૮/૨ સદ્ધા સરાે ભગર્ ધવઃ સરુિવદ્યાધરાેરગૈઃ॥ ૬૭.૫૮॥
૬૭.૫૯/૧ તૂયમાનાે મુિનવરૈ તષ્ઠતે િવગત વરઃ ।
૬૭.૫૯/૨યથા દેવાે જગન્નાથઃ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ॥ ૬૭.૫૯॥
૬૭.૬૦/૧તથાસાૈ મુિદતાે િવપ્રાઃ કૃ વા પં ચતુભુર્જમ્ ।
૬૭.૬૦/૨ભુ વા તત્ર વરાન્ ભાેગાન્ ક્ર ડાં કૃ વા સરૈુઃ સહ॥ ૬૭.૬૦॥
૬૭.૬૧/૧તદ તે બ્રહ્મસદનમાયા ત સવર્કામદમ્ ।
૬૭.૬૧/૨ સદ્ધિવદ્યાધરૈશ્ચાિપ શાે ભતં સરુિકનરૈઃ॥ ૬૭.૬૧॥
૬૭.૬૨/૧કાલં નવ તક પં તુ તત્ર ભુ વા સખંુ નરઃ ।
૬૭.૬૨/૨ત માદ્ આયા ત િવપ્રે દ્રાઃ સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૬૭.૬૨॥
૬૭.૬૩/૧ દ્રલાેકં સરુગણૈઃ સિેવતં સખુમાેક્ષદમ્ ।
૬૭.૬૩/૨અનેકશતસાહસ્રૈિવમાનૈઃ સમલંકૃતમ્॥ ૬૭.૬૩॥
૬૭.૬૪/૧ સદ્ધિવદ્યાધરૈયર્ક્ષૈભૂર્ ષતં દૈત્યદાનવૈઃ ।
૬૭.૬૪/૨અશી તક પકાલં તુ તત્ર ભુ વા સખંુ નરઃ॥ ૬૭.૬૪॥
૬૭.૬૫/૧તદ તે યા ત ગાેલાેકં સવર્ભાેગસમ વતમ્ ।
૬૭.૬૫/૨સરુ સદ્ધા સરાે ભશ્ચ શાે ભતં સમુનાેહરમ્॥ ૬૭.૬૫॥
૬૭.૬૬/૧તત્ર સપ્ત તક પાં તુ ભુ વા ભાેગમનુત્તમમ્ ।
૬૭.૬૬/૨દુલર્ભં િત્રષુ લાેકેષુ વસ્થ ચત્તાે યથામરઃ॥ ૬૭.૬૬॥
૬૭.૬૭/૧ત માદ્ આગચ્છતે લાેકં પ્રા પત્યમનુત્તમમ્ ।
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૬૭.૬૭/૨ગ ધવાર્ સરસઃૈ સદ્ધમૈુર્િનિવદ્યાધરૈ ર્તઃ॥ ૬૭.૬૭॥
૬૭.૬૮/૧ષ ષ્ટક પાન્ સખંુ તત્ર ભુ વા નાનાિવધં મુદા ।
૬૭.૬૮/૨તદ તે શક્રભવનં નાનાશ્ચયર્સમ વતમ્॥ ૬૭.૬૮॥
૬૭.૬૯/૧ગ ધવઃ િકનરૈઃ સદ્ધઃૈ સરુિવદ્યાધરાેરગૈઃ ।
૬૭.૬૯/૨ગુહ્યકા સરસઃૈ સા યૈ ર્તૈશ્ચા યૈઃ સરુાેત્તમૈઃ॥ ૬૭.૬૯॥
૬૭.૭૦/૧આગત્ય તત્ર પ ચાશત્ ક પાન્ ભુ વા સખંુ નરઃ ।
૬૭.૭૦/૨સરુલાેકં તતાે ગ વા િવમાનૈઃ સમલંકૃતઃ॥ ૬૭.૭૦॥
૬૭.૭૧/૧ચ વાિરશત્ તુ ક પાં તુ ભુ વા ભાેગાન્ સદુુલર્ભાન્ ।
૬૭.૭૧/૨આગચ્છતે તતાે લાેકં નક્ષત્રાખ્યં સદુુલર્ભમ્॥ ૬૭.૭૧॥
૬૭.૭૨/૧તતાે ભાેગાન્ વરાન્ ભુઙ્ક્તે િત્રશત્ ક પાન્ યથે સતાન્ ।
૬૭.૭૨/૨ત માદ્ આગચ્છતે લાેકં શશાઙ્કસ્ય દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૬૭.૭૨॥
૬૭.૭૩/૧યત્રાસાૈ તષ્ઠતે સાેમઃ સવદવૈરલંકૃતઃ ।
૬૭.૭૩/૨તત્ર િવશ તક પાં તુ ભુ વા ભાેગં સદુુલર્ભમ્॥ ૬૭.૭૩॥
૬૭.૭૪/૧આિદત્યસ્ય તતાે લાેકમાયા ત સરુપૂ જતમ્ ।
૬૭.૭૪/૨નાનાશ્ચયર્મયં પુ યં ગ ધવાર્ સરઃસિેવતમ્॥ ૬૭.૭૪॥
૬૭.૭૫/૧તત્ર ભુ વા શભુાન્ ભાેગાન્ દશ ક પાન્ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૬૭.૭૫/૨ત માદ્ આયા ત ભવુનં ગ ધવાર્ણાં સદુુલર્ભમ્॥ ૬૭.૭૫॥
૬૭.૭૬/૧તત્ર ભાેગાન્ સમ તાંશ્ચ ક પમેકં યથાસખુમ્ ।
૬૭.૭૬/૨ભુ વા ચાયા ત મેિદ યાં રા ભવ ત ધા મકઃ॥ ૬૭.૭૬॥
૬૭.૭૭/૧ચક્રવત મહાવીયા ગુણૈઃ સવરલંકૃતઃ ।
૬૭.૭૭/૨કૃ વા રાજં્ય વધમણ યજ્ઞૈિર ટ્વા સદુ ક્ષણૈઃ॥ ૬૭.૭૭॥
૬૭.૭૮/૧તદ તે યાે ગનાં લાેકં ગ વા માેક્ષપ્રદં શવમ્ ।
૬૭.૭૮/૨તત્ર ભુ વા વરાન્ ભાેગાન્ યાવદ્ આભૂતસ લવમ્॥ ૬૭.૭૮॥
૬૭.૭૯/૧ત માદ્ આગચ્છતે ચાત્ર યતે યાે ગનાં કુલે ।
૬૭.૭૯/૨પ્રવરે વૈ ણવે િવપ્રા દુલર્ભે સાધુસ મતે॥ ૬૭.૭૯॥
૬૭.૮૦/૧ચતવુદ િવપ્રવરાે યજ્ઞૈિર ટ્વાપ્તદ ક્ષણૈઃ ।
૬૭.૮૦/૨વૈ ણવં યાેગમાસ્થાય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૬૭.૮૦॥
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૬૭.૮૧/૧અેવં યાત્રાફલં િવપ્રા મયા સ યગ્ ઉદાહૃતમ્ ।
૬૭.૮૧/૨ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ણાં િકમ યચ્છ્ર ાેતુ મચ્છથ॥ ૬૭.૮૧॥
૬૮.૧/૧મનુય ઊચુઃ । શ્રાેતુ મચ્છામહે દેવ િવ લાેકમનામયમ્ ।
૬૮.૧/૨લાેકાન દકરં કા તં સવાર્શ્ચયર્સમ વતમ્॥ ૬૮.૧॥
૬૮.૨/૧પ્રમાણં તસ્ય લાેકસ્ય ભાેગં કા ત બલં પ્રભાે ।
૬૮.૨/૨કમર્ણા કેન ગચ્છ ત તત્ર ધમર્પરાયણાઃ॥ ૬૮.૨॥
૬૮.૩/૧દશર્નાત્ પશર્નાદ્ વાિપ તીથર્ નાનાિદનાિપ વા ।
૬૮.૩/૨િવ તરાદ્ બ્રૂિહ ત વને પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૬૮.૩॥
૬૮.૪/૧બ્રહ્માવેાચ । શ ◌ૃ વં મનુયઃ સવ યત્ પરં પરમં પદમ્ ।
૬૮.૪/૨ભક્તાનામીિહતં ધ યં પુ યં સસંારનાશનમ્॥ ૬૮.૪॥
૬૮.૫/૧પ્રવરં સવર્લાેકાનાં િવ વાખ્યં વદતાે મમ ।
૬૮.૫/૨સવાર્શ્ચયર્મયં પુ યં સ્થાનં ત્રૈલાેક્યપૂ જતમ્॥ ૬૮.૫॥
૬૮.૬/૧અશાેકૈઃ પાિર તૈશ્ચ મ દારૈશ્ચ પકદુ્રમૈઃ ।
૬૮.૬/૨માલતીમ લકાકુ દૈબર્કુલનૈાર્ગકેસરૈઃ॥ ૬૮.૬॥
૬૮.૭/૧પુનંાગૈર તમુક્તૈશ્ચ પ્રયઙ્ગુતગરાજુર્નૈઃ ।
૬૮.૭/૨પાટલાચૂતખિદરૈઃ ક ણકારવનાે વલૈઃ॥ ૬૮.૭॥
૬૮.૮/૧નારઙ્ગૈઃ પનસલૈાધ્રૈિન બદાિડમસજર્કૈઃ ।
૬૮.૮/૨દ્રાક્ષાલકુચખજૂર્રૈમર્ધુકે દ્રફલૈદુ્રર્મૈઃ॥ ૬૮.૮॥
૬૮.૯/૧કિપ થનૈાર્િરકેરૈશ્ચ તાલૈઃ શ્રીફલસ ભવૈઃ ।
૬૮.૯/૨ક પ કૈ્ષરસખં્યશૈ્ચ વ યૈર યૈઃ સશુાેભનૈઃ॥ ૬૮.૯॥
૬૮.૧૦/૧સરલૈશ્ચ દનનૈ પૈદવદા શભુા જનૈઃ ।
૬૮.૧૦/૨ તીલવઙ્ગકઙ્કાેલૈઃ કપૂર્રામાેદવા સ ભઃ॥ ૬૮.૧૦॥
૬૮.૧૧/૧તા બૂલપ ત્રિનચયૈ તથા પૂગીફલદુ્રમૈઃ ।
૬૮.૧૧/૨અ યૈશ્ચ િવિવધૈ ર્કૈ્ષઃ સવર્તુર્ફલશાે ભતૈઃ॥ ૬૮.૧૧॥
૬૮.૧૨/૧પુ પનૈાર્નાિવધૈશ્ચવૈ લતાગુચ્છસમુદ્ભવૈઃ ।
૬૮.૧૨/૨નાનાજલાશયૈઃ પુ યનૈાર્નાપ ક્ષ તવૈર્રૈઃ॥ ૬૮.૧૨॥
૬૮.૧૩/૧દ ઘકાશતસઘંાતૈ તાેયપૂણમર્નાેહરૈઃ ।
૬૮.૧૩/૨કુમુદૈઃ શતપ ત્રૈશ્ચ પુ પૈઃ કાેકનદૈવર્રૈઃ॥ ૬૮.૧૩॥
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૬૮.૧૪/૧રક્તનીલાે પલૈઃ કા તૈઃ કહ્લારૈશ્ચ સગુ ધ ભઃ ।
૬૮.૧૪/૨અ યૈશ્ચ જલજૈઃ પુ પનૈાર્નાવણઃ સશુાેભનૈઃ॥ ૬૮.૧૪॥
૬૮.૧૫/૧હંસકાર ડવાક ણશ્ચક્રવાકાપેશાે ભતૈઃ ।
૬૮.૧૫/૨કાેય ષ્ટકૈશ્ચ દાત્યૂહૈઃ કાર ડવરવાકુલૈઃ॥ ૬૮.૧૫॥
૬૮.૧૬/૧ચાતકૈઃ પ્રયપતુ્રૈશ્ચ વં વક ત ભઃ ।
૬૮.૧૬/૨અ યૈિદવ્યજૈર્લચરૈિવહારમધુર વનૈઃ॥ ૬૮.૧૬॥
૬૮.૧૭/૧અેવં નાનાિવધૈિદવ્યનૈાર્નાશ્ચયર્સમ વતૈઃ ।
૬૮.૧૭/૨ ક્ષજૈર્લાશયૈઃ પુ યૈભૂર્ ષતં સમુનાેહરૈઃ॥ ૬૮.૧૭॥
૬૮.૧૮/૧તત્ર િદવ્યૈિવમાનૈશ્ચ નાનારત્નિવભૂ ષતૈઃ ।
૬૮.૧૮/૨કામગૈઃ કા ચનૈઃ શભુ્રૈિદવ્યગ ધવર્નાિદતૈઃ॥ ૬૮.૧૮॥
૬૮.૧૯/૧ત ણાિદત્યસકંાશરૈ સરાે ભરલંકૃતૈઃ ।
૬૮.૧૯/૨હેમશ યાસનયુતનૈાર્નાભાેગસમ વતૈઃ॥ ૬૮.૧૯॥
૬૮.૨૦/૧ખેચરૈઃ સપતાકૈશ્ચ મુક્તાહારાવલ બ ભઃ ।
૬૮.૨૦/૨નાનાવણરસખં્યાતૈ ર્ત પપિરચ્છદૈઃ॥ ૬૮.૨૦॥
૬૮.૨૧/૧નાનાકુસમુગ ધાઢ ૈશ્ચ દનાગુ ભૂ ષતૈઃ ।
૬૮.૨૧/૨સખુપ્રચારબહુલનૈાર્નાવાિદત્રિનઃ વનૈઃ॥ ૬૮.૨૧॥
૬૮.૨૨/૧મનાેમા તતુલ્યૈશ્ચ િકિઙ્કણી તબકાકુલૈઃ ।
૬૮.૨૨/૨િવહર ત પુરે ત મન્ વૈ ણવે લાેકપૂ જતે॥ ૬૮.૨૨॥
૬૮.૨૩/૧નાનાઙ્ગના ભઃ સતતં ગ ધવાર્ સરસાિદ ભઃ ।
૬૮.૨૩/૨ચ દ્રાનના ભઃ કા તા ભયા ષદ્ ભઃ સમુનાેહરૈઃ॥ ૬૮.૨૩॥
૬૮.૨૪/૧પીનાેન્નતકુચાગ્રા ભઃ સમુ યા ભઃ સમ તતઃ ।
૬૮.૨૪/૨ યામાવદાતવણાર્ ભમર્ત્તમાતઙ્ગગા મ ભઃ॥ ૬૮.૨૪॥
૬૮.૨૫/૧પિરવાયર્ નરશ્રેષં્ઠ વીજય ત મ તાઃ સ્ત્રયઃ ।
૬૮.૨૫/૨ચામરૈ ક્મદ ડશૈ્ચ નાનારત્નિવભૂ ષતૈઃ॥ ૬૮.૨૫॥
૬૮.૨૬/૧ગીત ત્યૈ તથા વાદ્યૈમાદમાનૈમર્દાલસઃૈ ।
૬૮.૨૬/૨યક્ષિવદ્યાધરૈઃ સદ્ધગૈર્ ધવર સરાેગણૈઃ॥ ૬૮.૨૬॥
૬૮.૨૭/૧સરુસઘંૈશ્ચ ઋ ષ ભઃ શશુભુે ભવુનાેત્તમમ્ ।
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૬૮.૨૭/૨તત્ર પ્રા ય મહાભાેગાન્ પ્રા ુવ ત મની ષણઃ॥ ૬૮.૨૭॥
૬૮.૨૮/૧વટરાજસમીપે તુ દ ક્ષણસ્યાેદધે તટે ।
૬૮.૨૮/૨દષૃ્ટાે યૈભર્ગવાન્ કૃ ણઃ પુ કરાક્ષાે જગ પ તઃ॥ ૬૮.૨૮॥
૬૮.૨૯/૧ક્ર ડ ત્ય સરસઃૈ સાધ યાવદ્ દ્યાૈશ્ચ દ્રતારકમ્ ।
૬૮.૨૯/૨પ્રતપ્તહેમસકંાશા જરામરણવ જતાઃ॥ ૬૮.૨૯॥
૬૮.૩૦/૧સવર્દુઃખિવહીનાશ્ચ ણાગ્લાિનિવવ જતાઃ ।
૬૮.૩૦/૨ચતુભુર્ મહાવીયાર્ વનમાલાિવભૂ ષતાઃ॥ ૬૮.૩૦॥
૬૮.૩૧/૧શ્રીવ સલા છનૈયુર્ક્તાઃ શઙ્ખચક્રગદાધરાઃ ।
૬૮.૩૧/૨કે ચન્ નીલાે પલ યામાઃ કે ચત્ કા ચનસિંનભાઃ॥ ૬૮.૩૧॥
૬૮.૩૨/૧કે ચન્ મરકતપ્રખ્યાઃ કે ચદ્ વૈદૂયર્સિંનભાઃ ।
૬૮.૩૨/૨ યામવણાર્ઃ કુ ડ લન તથા યે વજ્રસિંનભાઃ॥ ૬૮.૩૨॥
૬૮.૩૩/૧ન તાદક્ૃ સવર્દેવાનાં ભા ત લાેકા દ્વ ેત્તમાઃ ।
૬૮.૩૩/૨યાદગૃ્ ભા ત હરેલાકઃ સવાર્શ્ચયર્સમ વતઃ॥ ૬૮.૩૩॥
૬૮.૩૪/૧ન તત્ર પનુરા ત્તગર્મના યતે દ્વ ઃ ।
૬૮.૩૪/૨પ્રભાવાત્ તસ્ય દેવસ્ય યાવદ્ આભૂતસ લવમ્॥ ૬૮.૩૪॥
૬૮.૩૫/૧િવચર ત પુરે િદવ્યે પયાવૈનગિવતાઃ ।
૬૮.૩૫/૨કૃ ણં રામં સભુદ્રાં ચ પ ય ત પુ ષાેત્તમે॥ ૬૮.૩૫॥
૬૮.૩૬/૧પ્રતપ્તહેમસકંાશં ત ણાિદત્યસિંનભમ્ ।
૬૮.૩૬/૨પુરમ યે હરેભાર્ ત મ દરં રત્નભૂ ષતમ્॥ ૬૮.૩૬॥
૬૮.૩૭/૧અનેકશતસાહસ્રૈઃ પતાકૈઃ સમલંકૃતમ્ ।
૬૮.૩૭/૨યાજેનાયુતિવ તીણ હેમપ્રાકારવે ષ્ટતમ્॥ ૬૮.૩૭॥
૬૮.૩૮/૧નાનાવણ વર્જૈ શ્ચત્રૈઃ ક પતૈઃ સમુનાેહરૈઃ ।
૬૮.૩૮/૨િવભા ત શારદાે યદ્વન્ નક્ષત્રૈઃ સહ ચ દ્રમાઃ॥ ૬૮.૩૮॥
૬૮.૩૯/૧ચતુદ્વાર્રં સિુવ તીણ ક ચુિક ભઃ સરુ ક્ષતમ્ ।
૬૮.૩૯/૨પુરસપ્તકસયંુક્તં મહાે સકંે મનાેહરમ્॥ ૬૮.૩૯॥
૬૮.૪૦/૧પ્રથમં કા ચનં તત્ર દ્વતીયં મરકતૈયુર્તમ્ ।
૬૮.૪૦/૨ઇ દ્રનીલં તીયં તુ મહાનીલં તતઃ પરમ્॥ ૬૮.૪૦॥
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૬૮.૪૧/૧પુરં તુ પ ચમં દ પ્તં પદ્મરાગમયં પુરમ્ ।
૬૮.૪૧/૨ષષં્ઠ વજ્રમયં િવપ્રા વૈદૂય સપ્તમં પુરમ્॥ ૬૮.૪૧॥
૬૮.૪૨/૧નાનારત્નમયૈહમ+ ।પ્રવાલાઙુ્કરભૂ ષતૈઃ ।
૬૮.૪૨/૨ ત ભૈરદ્ભુતસકંાશભૈાર્ ત તદ્ ભવનં મહત્॥ ૬૮.૪૨॥
૬૮.૪૩/૧દૃ ય તે તત્ર સદ્ધાશ્ચ ભાસય ત િદશાે દશ ।
૬૮.૪૩/૨પાૈણર્માસ્યાં સનક્ષત્રાે યથા ભા ત િનશાકરઃ॥ ૬૮.૪૩॥
૬૮.૪૪/૧આ ઢ તત્ર ભગવાન્ સલ મીકાે જનાદર્નઃ ।
૬૮.૪૪/૨પીતા બરધરઃ યામઃ શ્રીવ સલ મસયંુતઃ॥ ૬૮.૪૪॥
૬૮.૪૫/૧ વલત્ સદુશર્નં ચકં્ર ઘાેરં સવાર્સ્ત્રનાયકમ્ ।
૬૮.૪૫/૨દધાર દ ક્ષણે હ તે સવર્તે ેમયં હિરઃ॥ ૬૮.૪૫॥
૬૮.૪૬/૧કુ દે દુરજતપ્રખ્યં હારગાેક્ષીરસિંનભમ્ ।
૬૮.૪૬/૨આદાય તં મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સવ્યહ તને કેશવઃ॥ ૬૮.૪૬॥
૬૮.૪૭/૧યસ્ય શ દેન સકલં સકં્ષાેભં યતે જગત્ ।
૬૮.૪૭/૨િવશ્રુતં પા ચજ યે ત સહસ્રાવતર્ભૂ ષતમ્॥ ૬૮.૪૭॥
૬૮.૪૮/૧દુ કૃતા તકર ં રાૈદ્રાં દૈત્યદાનવના શનીમ્ ।
૬૮.૪૮/૨ વલદ્વિહ્ન શખાકારાં દુઃસહાં િત્રદશરૈિપ॥ ૬૮.૪૮॥
૬૮.૪૯/૧કાૈમાેદક ં ગદાં ચાસાૈ તવાન્ દ ક્ષણે કરે ।
૬૮.૪૯/૨વામે િવસુ્ફર ત હ્યસ્ય શાઙ્ગ સયૂર્સમપ્રભમ્॥ ૬૮.૪૯॥
૬૮.૫૦/૧શરૈરાિદત્યસકંાશૈ વાર્લામાલાકુલવૈર્રૈઃ ।
૬૮.૫૦/૨યાેઽસાૈ સહંરતે દેવસૈ્ત્રલાેક્યં સચરાચરમ્॥ ૬૮.૫૦॥
૬૮.૫૧/૧સવાર્ન દકરઃ શ્રીમાન્ સવર્શાસ્ત્રિવશારદઃ ।
૬૮.૫૧/૨સવર્લાેકગુ દવઃ સવદવનૈર્મસૃ્કતઃ॥ ૬૮.૫૧॥
૬૮.૫૨/૧સહસ્રમૂધાર્ દેવેશઃ સહસ્રચરણેક્ષણઃ ।
૬૮.૫૨/૨સહસ્રાખ્યઃ સહસ્રાઙ્ગઃ સહસ્રભજુવાન્ પ્રભુઃ॥ ૬૮.૫૨॥
૬૮.૫૩/૧ સહાસનગતાે દેવઃ પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણઃ ।
૬૮.૫૩/૨િવદ્યુ દ્વ પષ્ટસકંાશાે જગન્નાથાે જગદુ્ગ ઃ॥ ૬૮.૫૩॥
૬૮.૫૪/૧પર તઃ સરુ સદ્ધશૈ્ચ ગ ધવાર્ સરસાં ગણૈઃ ।
૬૮.૫૪/૨યક્ષિવદ્યાધરૈનાર્ગૈમુર્િન સદ્ધઃૈ સચારણૈઃ॥ ૬૮.૫૪॥
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૬૮.૫૫/૧સપુણદાર્નવૈદત્યૈ રાક્ષસગૈુર્હ્યિકનરૈઃ ।
૬૮.૫૫/૨અ યૈદવગણૈિદવ્યૈઃ તૂયમાનાે િવરાજતે॥ ૬૮.૫૫॥
૬૮.૫૬/૧તત્રસ્થા સતતં ક તઃ પ્રજ્ઞા મેધા સર વતી ।
૬૮.૫૬/૨બુ દ્ધમર્ ત તથા ક્ષા તઃ સ દ્ધમૂ ત તથા દ્યુ તઃ॥ ૬૮.૫૬॥
૬૮.૫૭/૧ગાયત્રી ચવૈ સાિવત્રી મઙ્ગલા સવર્મઙ્ગલા ।
૬૮.૫૭/૨પ્રભા મ ત તથા કા ત તત્ર નારાયણી સ્થતા॥ ૬૮.૫૭॥
૬૮.૫૮/૧શ્રદ્ધા ચ કાૈ શક દેવી િવદ્યુત્ સાૈદા મની તથા ।
૬૮.૫૮/૨િનદ્રા રાિત્ર તથા માયા તથા યામરયાે ષતઃ॥ ૬૮.૫૮॥
૬૮.૫૯/૧વાસદેુવસ્ય સવાર્ તા ભવને સ પ્ર ત ષ્ઠતાઃ ।
૬૮.૫૯/૨અથ િક બહુનાેક્તને સવ તત્ર પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૬૮.૫૯॥
૬૮.૬૦/૧ઘ્ તાચી મનેકા ર ભા સહજ યા તલાેત્તમા ।
૬૮.૬૦/૨ઉવર્શી ચવૈ િન લાેચા તથા યા વામના પરા॥ ૬૮.૬૦॥
૬૮.૬૧/૧મ દાેદર ચ સભુગા િવશ્વાચી િવપુલાનના ।
૬૮.૬૧/૨ભદ્રાઙ્ગી ચત્રસનેા ચ પ્ર લાેચા સમુનાેહરા॥ ૬૮.૬૧॥
૬૮.૬૨/૧મુિનસ માેિહની રામા ચ દ્રમ યા શભુાનના ।
૬૮.૬૨/૨સકેુશી નીલકેશા ચ તથા મન્મથદ િપની॥ ૬૮.૬૨॥
૬૮.૬૩/૧અલ બુષા મશ્રકેશી તથા યા મુ જકસ્થલા ।
૬૮.૬૩/૨ક્રતુસ્થલા વરાઙ્ગી ચ પવૂર્ ચ ત્ત તથા પરા॥ ૬૮.૬૩॥
૬૮.૬૪/૧પરાવતી મહા પા શ શલખેા શભુાનના ।
૬૮.૬૪/૨હંસલીલાનુગા મ યાે મત્તવારણગા મની॥ ૬૮.૬૪॥
૬૮.૬૫/૧ બ બાૈષ્ઠ નવગભાર્ ચ િવખ્યાતાઃ સરુયાે ષતઃ ।
૬૮.૬૫/૨અેતાશ્ચા યા અ સરસાે પયાવૈનગિવતાઃ॥ ૬૮.૬૫॥
૬૮.૬૬/૧સમુ યાશ્ચા વદનાઃ સવાર્લંકારભૂ ષતાઃ ।
૬૮.૬૬/૨ગીતમાધુયર્સયંુક્તાઃ સવર્લક્ષણસયંુતાઃ॥ ૬૮.૬૬॥
૬૮.૬૭/૧ગીતવાદ્યે ચ કુશલાઃ સરુગ ધવર્યાે ષતઃ ।
૬૮.૬૭/૨ ત્ય ત્યનુિદનં તત્ર યત્રાસાૈ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૬૮.૬૭॥
૬૮.૬૮/૧ન તત્ર રાેગાે નાે ગ્લાિનનર્ ત્યુનર્ િહમાતપાૈ ।
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૬૮.૬૮/૨ન ત્ િપપાસા ન જરા ન વૈ યં ન ચાસખુમ્॥ ૬૮.૬૮॥
૬૮.૬૯/૧પરમાન દજનનં સવર્કામફલપ્રદમ્ ।
૬૮.૬૯/૨િવ લાેકાત્ પરં લાેકં નાત્ર પ યા મ ભાે દ્વ ઃ॥ ૬૮.૬૯॥
૬૮.૭૦/૧યે લાેકાઃ વગર્લાેકે તુ શ્રૂય તે પુ યકમર્ણામ્ ।
૬૮.૭૦/૨િવ લાેકસ્ય તે િવપ્રાઃ કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૬૮.૭૦॥
૬૮.૭૧/૧અેવં હરેઃ પુરસ્થાનં સવર્ભાેગગુણા વતમ્ ।
૬૮.૭૧/૨સવર્સાખૈ્યકરં પુ યં સવાર્શ્ચયર્મયં દ્વ ઃ॥ ૬૮.૭૧॥
૬૮.૭૨/૧ન તત્ર ના તકા યા ત પુ ષા િવષયાત્મકાઃ ।
૬૮.૭૨/૨ન કૃતઘ્ના ન િપશનુા નાે તનેા ના જતે દ્રયાઃ॥ ૬૮.૭૨॥
૬૮.૭૩/૧યેઽચર્ય ત સદા ભ યા વાસદેુવં જગદુ્ગ મ્ ।
૬૮.૭૩/૨તે તત્ર વૈ ણવા યા ત િવ લાેકં ન સશંયઃ॥ ૬૮.૭૩॥
૬૮.૭૪/૧દ ક્ષણસ્યાેદધે તીરે ક્ષતે્રે પરમદુલર્ભે ।
૬૮.૭૪/૨દૃ ટ્વા કૃ ણં ચ રામં ચ સભુદ્રાં ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૬૮.૭૪॥
૬૮.૭૫/૧ક પ ક્ષસમીપે તુ યે ત્યજ ત કલવેરમ્ ।
૬૮.૭૫/૨તે તત્ર મનુ યા ત તા યે પુ ષાેત્તમે॥ ૬૮.૭૫॥
૬૮.૭૬/૧વટસાગરયાેમર્ યે યઃ મરેત્ પુ ષાેત્તમમ્ ।
૬૮.૭૬/૨તેઽિપ તત્ર નરા યા ત યે તાઃ પુ ષાેત્તમે॥ ૬૮.૭૬॥
૬૮.૭૭/૧તેઽિપ તત્ર પરં સ્થાનં યા ત ના ત્યત્ર સશંયઃ ।
૬૮.૭૭/૨અેવં મયા મુિનશ્રેષ્ઠા િવ લાેકઃ સનાતનઃ ।
૬૮.૭૭/૩સવાર્ન દકરઃ પ્રાેક્તાે ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદઃ॥ ૬૮.૭૭॥
૬૯.૧/૧મનુય ઊચુઃ । બહ્વાશ્ચયર્ વયા પ્રાેક્તાે િવ લાેકાે જગ પતે ।
૬૯.૧/૨િનત્યાન દકરઃ શ્રીમાન્ ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદઃ॥ ૬૯.૧॥
૬૯.૨/૧ક્ષતંે્ર ચ દુલર્ભં લાેકે ક તતં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૬૯.૨/૨ત્ય વા યત્ર નરાે દેહં યા ત સાલાેક્યતાં હરેઃ॥ ૬૯.૨॥
૬૯.૩/૧સ યક્ ક્ષતે્રસ્ય માહા યં વયા સ યક્ પ્રક તતમ્ ।
૬૯.૩/૨યત્ર વદેહસતં્યાગાદ્ િવ લાેકં વ્રજેન્ નરઃ॥ ૬૯.૩॥
૬૯.૪/૧અહાે માેક્ષસ્ય માગાઽયં દેહત્યાગ વયાેિદતઃ ।
૬૯.૪/૨નરાણામપુકારાય પુ ષાખ્યે ન સશંયઃ॥ ૬૯.૪॥
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૬૯.૫/૧અનાયાસને દેવેશ દેહં ત્ય વા નરાેત્તમાઃ ।
૬૯.૫/૨ત મન્ ક્ષતે્રે પરં િવ ણાેઃ પદં યા ત િનરામયમ્॥ ૬૯.૫॥
૬૯.૬/૧શ્રુ વા ક્ષતે્રસ્ય માહા યં િવ મયાે નાે મહાન્ અભૂત્ ।
૬૯.૬/૨પ્રયાગપુ કરાદ િન ક્ષતે્રા યાયતનાિન ચ॥ ૬૯.૬॥
૬૯.૭/૧ થવ્યાં સવર્તીથાર્િન સિરતશ્ચ સરાં સ ચ ।
૬૯.૭/૨ન તથા તાિન સવાર્ ણ પ્રશસં સ સરુાેત્તમ॥ ૬૯.૭॥
૬૯.૮/૧યથા પ્રશસં સ ક્ષતંે્ર પુ ષાખ્યં પનુઃ પનુઃ ।
૬૯.૮/૨જ્ઞાતાેઽ મા ભર ભપ્રાય તવેદાની ં િપતામહ॥ ૬૯.૮॥
૬૯.૯/૧યને પ્રશસં સ ક્ષતંે્ર મુ ક્તદં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૬૯.૯/૨પુ ષાખ્યસમં નનંૂ ક્ષતંે્ર ના ત મહીતલે ।
૬૯.૯/૩તને વં િવબુધશ્રેષ્ઠ પ્રશસં સ પનુઃ પનુઃ॥ ૬૯.૯॥
૬૯.૧૦/૧બ્રહ્માવેાચ । સતં્ય સતં્ય મુિનશ્રેષ્ઠા ભવદ્ ભઃ સમુદાહૃતમ્ ।
૬૯.૧૦/૨પુ ષાખ્યસમં ક્ષતંે્ર ના ત્યત્ર થવીતલે॥ ૬૯.૧૦॥
૬૯.૧૧/૧સ ત યાિન તુ તીથાર્િન પુ યા યાયતનાિન ચ ।
૬૯.૧૧/૨તાિન શ્રીપુ ષાખ્યસ્ય કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૬૯.૧૧॥
૬૯.૧૨/૧યથા સવશ્વરાે િવ ઃ સવર્લાેકાેત્તમાેત્તમઃ ।
૬૯.૧૨/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૧૨॥
૬૯.૧૩/૧આિદત્યાનાં યથા િવ ઃ શ્રેષ્ઠ વે સમુદાહૃતઃ ।
૬૯.૧૩/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૧૩॥
૬૯.૧૪/૧નક્ષત્રાણાં યથા સાેમઃ સરસાં સાગરાે યથા ।
૬૯.૧૪/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૧૪॥
૬૯.૧૫/૧વસનૂાં પાવકાે યદ્વદ્ દ્રાણાં શકંરાે યથા ।
૬૯.૧૫/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૧૫॥
૬૯.૧૬/૧વણાર્નાં બ્રાહ્મણાે યદ્વદ્ વનૈતેયશ્ચ પ ક્ષણામ્ ।
૬૯.૧૬/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૧૬॥
૬૯.૧૭/૧ શખિરણાં યથા મે ઃ પવર્તાનાં િહમાલયઃ ।
૬૯.૧૭/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૧૭॥
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૬૯.૧૮/૧પ્રમદાનાં યથા લ મીઃ સિરતાં હ્નવી યથા ।
૬૯.૧૮/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૧૮॥
૬૯.૧૯/૧અૈરાવતાે ગજે દ્રાણાં મહષ ણાં ગુયર્થા ।
૬૯.૧૯/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૧૯॥
૬૯.૨૦/૧સનેાનીનાં યથા સ્ક દઃ સદ્ધાનાં કિપલાે યથા ।
૬૯.૨૦/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૦॥
૬૯.૨૧/૧ઉચ્ચૈઃશ્રવા યથાશ્વાનાં કવીનામુશના કિવઃ ।
૬૯.૨૧/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૧॥
૬૯.૨૨/૧મનુીનાં ચ યથા વ્યાસઃ કુબેરાે યક્ષરક્ષસામ્ ।
૬૯.૨૨/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૨॥
૬૯.૨૩/૧ઇ દ્રયાણાં મનાે યદ્વદ્ ભૂતાનામવની યથા ।
૬૯.૨૩/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૩॥
૬૯.૨૪/૧અશ્વ થઃ સવર્ ક્ષાણાં પવનઃ લવતાં યથા ।
૬૯.૨૪/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૪॥
૬૯.૨૫/૧ભષૂણાનાં તુ સવષાં યથા ચૂડામ ણ દ્વ ઃ ।
૬૯.૨૫/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૫॥
૬૯.૨૬/૧ગ ધવાર્ણાં ચત્રરથઃ શસ્ત્રાણાં કુ લશાે યથા ।
૬૯.૨૬/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૬॥
૬૯.૨૭/૧અકારઃ સવર્વણાર્નાં ગાયત્રી છ દસાં યથા ।
૬૯.૨૭/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૭॥
૬૯.૨૮/૧સવાર્ઙ્ગે યાે યથા શ્રેષ્ઠમુત્તમાઙ્ગં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૬૯.૨૮/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૮॥
૬૯.૨૯/૧અ ધતી યથા સ્ત્રીણાં સતીનાં શ્રેષ્ઠતાં ગતા ।
૬૯.૨૯/૨તથા સમ તતીથાર્નાં શ્રેષં્ઠ તત્ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૯॥
૬૯.૩૦/૧યથા સમ તિવદ્યાનાં માેક્ષિવદ્યા પરા તા ।
૬૯.૩૦/૨તથા સમ તતીથાર્નાં શ્રેષં્ઠ તત્ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૦॥
૬૯.૩૧/૧મનુ યાણાં યથા રા ધનેનૂામિપ કામધુક્ ।
૬૯.૩૧/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૧॥
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૬૯.૩૨/૧સવુણ સવર્રત્નાનાં સપાર્ણાં વાસિુકયર્થા ।
૬૯.૩૨/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૨॥
૬૯.૩૩/૧પ્રહ્લાદઃ સવર્દૈત્યાનાં રામઃ શસ્ત્ર તાં યથા ।
૬૯.૩૩/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૩॥
૬૯.૩૪/૧ઝષાણાં મકરાે યદ્વન્ ગાણાં ગરાડ્ યથા ।
૬૯.૩૪/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૪॥
૬૯.૩૫/૧સમુદ્રાણાં યથા શ્રેષ્ઠઃ ક્ષીરાેદઃ સિરતાં પ તઃ ।
૬૯.૩૫/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૫॥
૬૯.૩૬/૧વ ણાે યાદસાં યદ્વદ્ યમઃ સયં મનાં યથા ।
૬૯.૩૬/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૬॥
૬૯.૩૭/૧દેવષ ણાં યથા શ્રેષ્ઠાે નારદાે મુિનસત્તમાઃ ।
૬૯.૩૭/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૭॥
૬૯.૩૮/૧ધાતનૂાં કા ચનં યદ્વત્ પિવત્રાણાં ચ દ ક્ષણા ।
૬૯.૩૮/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૮॥
૬૯.૩૯/૧પ્ર પ તયર્થા દક્ષ ઋષીણાં ક યપાે યથા ।
૬૯.૩૯/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૯॥
૬૯.૪૦/૧ગ્રહાણાં ભાસ્કરાે યદ્વન્ મ ત્રાણાં પ્રણવાે યથા ।
૬૯.૪૦/૨તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૪૦॥
૬૯.૪૧/૧અશ્વમેધ તુ યજ્ઞાનાં યથા શ્રેષ્ઠઃ પ્રક તતઃ ।
૬૯.૪૧/૨તથા સમ તતીથાર્નાં ક્ષતંે્ર ચ તદ્ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૬૯.૪૧॥
૬૯.૪૨/૧આેષધીનાં યથા ધા યં ણષેુ ણરાડ્ યથા ।
૬૯.૪૨/૨તથા સમ તતીથાર્નામુત્તમં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૪૨॥
૬૯.૪૩/૧યથા સમ તતીથાર્નાં ધમર્ઃ સસંારતારકઃ ।
૬૯.૪૩/૨તથા સમ તતીથાર્નાં શ્રેષં્ઠ તત્ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૪૩॥
૭૦.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । સવષાં ચવૈ તીથાર્નાં ક્ષતે્રાણાં ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૭૦.૧/૨જપહાેમવ્રતાનાં ચ તપાેદાનફલાિન ચ॥ ૭૦.૧॥
૭૦.૨/૧ન તત્ પ યા મ ભાે િવપ્રા યત્ તને સદશૃં ભુિવ ।
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૭૦.૨/૨િક ચાત્ર બહુનાેક્તને ભા ષતને પનુઃ પનુઃ॥ ૭૦.૨॥
૭૦.૩/૧સતં્ય સતં્ય પનુઃ સતં્ય ક્ષતંે્ર તત્ પરમં મહત્ ।
૭૦.૩/૨પુ ષાખ્યં સકૃદ્ દૃ ટ્વા સાગરા ભઃસમા લુતમ્॥ ૭૦.૩॥
૭૦.૪/૧બ્રહ્મિવદ્યાં સકૃજ્જ્ઞા વા ગભર્વાસાે ન િવદ્યતે ।
૭૦.૪/૨હરેઃ સિંનિહતે સ્થાન ઉત્તમે પુ ષાેત્તમે॥ ૭૦.૪॥
૭૦.૫/૧સવં સરમપુાસીત માસમાત્રમથાિપ વા ।
૭૦.૫/૨તને જપં્ત હુતં તને તને તપં્ત તપાે મહત્॥ ૭૦.૫॥
૭૦.૬/૧સ યા ત પરમં સ્થાનં યત્ર યાેગેશ્વરાે હિરઃ ।
૭૦.૬/૨ભુ વા ભાેગાન્ િવ ચત્રાંશ્ચ દેવયાે ષ સમ વતઃ॥ ૭૦.૬॥
૭૦.૭/૧ક પા તે પનુરાગત્ય મત્યર્લાેકે નરાેત્તમઃ ।
૭૦.૭/૨ યતે યાે ગનાં િવપ્રા જ્ઞાનજ્ઞેયાેદ્યતાે ગ્ હે॥ ૭૦.૭॥
૭૦.૮/૧સ પ્રા ય વૈ ણવં યાેગં હરેઃ વચ્છ દતાં વ્રજેત્ ।
૭૦.૮/૨ક પ ક્ષસ્ય રામસ્ય કૃ ણસ્ય ભદ્રયા સહ॥ ૭૦.૮॥
૭૦.૯/૧માકર્ ડયેે દ્રદ્યુ સ્ય માહા યં માધવસ્ય ચ ।
૭૦.૯/૨ વગર્દ્વારસ્ય માહા યં સાગરસ્ય િવિધઃ ક્રમાત્॥ ૭૦.૯॥
૭૦.૧૦/૧માજર્નસ્ય યથાકાલે ભાગીર યાઃ સમાગમમ્ ।
૭૦.૧૦/૨સવર્મેતન્ મયા ખ્યાતં યત્ પરં શ્રાેતુ મચ્છથ॥ ૭૦.૧૦॥
૭૦.૧૧/૧ઇ દ્રદ્યુ સ્ય માહા યમેતચ્ચ ક થતં મયા ।
૭૦.૧૧/૨સવાર્શ્ચય સમાખ્યાતં રહસ્યં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૭૦.૧૧/૩પુરાણં પરમં ગુહ્યં ધ યં સસંારમાેચનમ્॥ ૭૦.૧૧॥
૭૦.૧૨/૧મનુય ઊચુઃ । નિહ ન પ્તર તીહ શ ◌ૃ વતાં તીથર્િવ તરમ્ ।
૭૦.૧૨/૨પનુરેવ પરં ગુહ્યં વક્તુમહર્સ્યશષેતઃ ।
૭૦.૧૨/૩પરં તીથર્સ્ય માહા યં સવર્તીથાત્તમાેત્તમમ્॥ ૭૦.૧૨॥
૭૦.૧૩/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇમમવે પુરા પ્રશં્ન ષ્ટાેઽ મ દ્વજસત્તમાઃ ।
૭૦.૧૩/૨નારદેન પ્રયત્નને તદા તં પ્રાેક્તવાન્ અહમ્॥ ૭૦.૧૩॥
૭૦.૧૪/૧નારદ ઉવાચ । તપસાે યજ્ઞદાનાનાં તીથાર્નાં પાવનં તમ્ ।
૭૦.૧૪/૨સવ શ્રુતં મયા વત્તાે જગદ્યાનેે જગ પતે॥ ૭૦.૧૪॥
૭૦.૧૫/૧િકય ત સ ત તીથાર્િન વગર્મત્યર્રસાતલે ।
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૭૦.૧૫/૨સવષામવે તીથાર્નાં સવર્દા િક િવ શ યતે॥ ૭૦.૧૫॥
૭૦.૧૬/૧બ્રહ્માવેાચ । ચતુિવધાિન તીથાર્િન વગ મત્ય રસાતલે ।
૭૦.૧૬/૨દૈવાિન મુિનશાદૂર્લ આસરુા યાષાર્ ણ ચ॥ ૭૦.૧૬॥
૭૦.૧૭/૧માનષુા ણ િત્રલાેકેષુ િવખ્યાતાિન સરુાિદ ભઃ ।
૭૦.૧૭/૨માનષુે યશ્ચ તીથ યઆષ તીથર્મનુત્તમમ્॥ ૭૦.૧૭॥
૭૦.૧૮/૧આષ યશ્ચવૈ તીથ યઆસરંુ બહુપુ યદમ્ ।
૭૦.૧૮/૨આસરેુ ય તથા પુ યં દૈવં તત્ સાવર્કા મકમ્॥ ૭૦.૧૮॥
૭૦.૧૯/૧બ્રહ્મિવ શવૈશ્ચવૈ િન મતં દૈવમુચ્યતે ।
૭૦.૧૯/૨િત્ર યાે યદ્ અેકં યેત ત માન્ નાતઃ પરં િવદુઃ॥ ૭૦.૧૯॥
૭૦.૨૦/૧ત્રયાણામિપ લાેકાનાં તીથ મે યમુદાહૃતમ્ ।
૭૦.૨૦/૨તત્રાિપ બવં દ્વ પં તીથ બહુગુણાેદયમ્॥ ૭૦.૨૦॥
૭૦.૨૧/૧ બવે ભારતં વષ તીથ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્ ।
૭૦.૨૧/૨કમર્ભૂ મયર્તઃ પતુ્ર ત માત્ તીથ તદ્ ઉચ્યતે॥ ૭૦.૨૧॥
૭૦.૨૨/૧તત્રવૈ યાિન તીથાર્િન યા યુક્તાિન મયા તવ ।
૭૦.૨૨/૨િહમવ દ્વ યયાેમર્ યે ષ નદ્યાે દેવસ ભવાઃ॥ ૭૦.૨૨॥
૭૦.૨૩/૧તથવૈ દેવ બ્રહ્મન્ દ ક્ષણાણર્વિવ યયાેઃ ।
૭૦.૨૩/૨અેતા દ્વાદશ નદ્ય તુ પ્રાધા યને પ્રક તતાઃ॥ ૭૦.૨૩॥
૭૦.૨૪/૧અ ભસ પૂ જતં ય માદ્ ભારતં બહુપુ યદમ્ ।
૭૦.૨૪/૨કમર્ભૂ મરતાે દેવવૈર્ષ ત માત્ પ્રક તતમ્॥ ૭૦.૨૪॥
૭૦.૨૫/૧આષાર્ ણ ચવૈ તીથાર્િન દેવ િન ક્વ ચત્ ક્વ ચત્ ।
૭૦.૨૫/૨આસરૈુરા તા યાસં તદ્ અેવાસરુમુચ્યતે॥ ૭૦.૨૫॥
૭૦.૨૬/૧દૈવે વવે પ્રદેશષેુ તપ ત વા મહષર્યઃ ।
૭૦.૨૬/૨દૈવપ્રભાવાત્ તપસઆષાર્ યિપ ચ તા યિપ॥ ૭૦.૨૬॥
૭૦.૨૭/૧આત્મનઃ શ્રેયસે મુ યૈ પૂ યૈ ભૂતયેઽથવા ।
૭૦.૨૭/૨આત્મનઃ ફલભૂત્યથ યશસાેઽવાપ્તયે પનુઃ॥ ૭૦.૨૭॥
૭૦.૨૮/૧માનષુૈઃ કાિરતા યાહુમાર્નષુાણી ત નારદ ।
૭૦.૨૮/૨અેવં ચતુિવધાે ભેદ તીથાર્નાં મુિનસત્તમ॥ ૭૦.૨૮॥
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૭૦.૨૯/૧ભેદં ન ક શ્ચ ના ત શ્રાેતું યુક્તાેઽ સ નારદ ।
૭૦.૨૯/૨બહવઃ પ ડત મ યાઃ શ ◌ૃ વ ત કથય ત ચ ।
૭૦.૨૯/૩સકૃુતી કાેઽિપ ના ત વક્તું શ્રાેતું િનજૈગુર્ણૈઃ॥ ૭૦.૨૯॥
૭૦.૩૦/૧નારદ ઉવાચ । તષેાં વ પં ભેદં ચ શ્રાેતુ મચ્છા મ ત વતઃ ।
૭૦.૩૦/૨યચ્છ વા સવર્પાપે યાે મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૭૦.૩૦॥
૭૦.૩૧/૧બ્રહ્મન્ કૃતયુગાદાૈ તુ ઉપાયાેઽ યાે ન િવદ્યતે ।
૭૦.૩૧/૨તીથર્સવેાં િવના વ પ+ ।આયાસનેાભીષ્ટદાિયનીમ્॥ ૭૦.૩૧॥
૭૦.૩૨/૧ન વયા સદશૃાે ધાતવર્ક્તા જ્ઞાતાથવા ક્વ ચત્ ।
૭૦.૩૨/૨ વં ના ભકમલે િવ ણાેઃ સં તાેઽ ખલપવૂર્જઃ॥ ૭૦.૩૨॥
૭૦.૩૩/૧બ્રહ્માવેાચ । ગાેદાવર ભીમરથી તુઙ્ગભદ્રા ચ વે ણકા ।
૭૦.૩૩/૨તાપી પયાેઉ ણી િવ યસ્ય દ ક્ષણે તુ પ્રક તતાઃ॥ ૭૦.૩૩॥
૭૦.૩૪/૧ભાગીરથી નમર્દા તુ યમનુા ચ સર વતી ।
૭૦.૩૪/૨િવશાેકા ચ િવત તા ચ િહમવ પવર્તા શ્રતાઃ॥ ૭૦.૩૪॥
૭૦.૩૫/૧અેતા નદ્યઃ પુ યતમા દેવતીથાર્ યુદાહૃતાઃ ।
૭૦.૩૫/૨ગયઃ કાે લાસરુાે ત્ર સ્ત્રપુરાે હ્ય ધક તથા॥ ૭૦.૩૫॥
૭૦.૩૬/૧હયમૂધાર્ ચ લવણાે નમુ ચઃ શ ◌ૃઙ્ગક તથા ।
૭૦.૩૬/૨યમઃ પાતાલકેતુશ્ચ મયઃ પુ કર અેવ ચ॥ ૭૦.૩૬॥
૭૦.૩૭/૧અેતૈરા તતીથાર્િન આસરુા ણ શભુાિન ચ ।
૭૦.૩૭/૨પ્રભાસાે ભાગર્વાેઽગ તનર્રનારાયણાૈ તથા॥ ૭૦.૩૭॥
૭૦.૩૮/૧વ સષ્ઠશ્ચ ભરદ્વા ે ગાેતમઃ ક યપાે મનુઃ ।
૭૦.૩૮/૨ઇત્યાિદમુિનજુષ્ટાિન ઋ ષતીથાર્િન નારદ॥ ૭૦.૩૮॥
૭૦.૩૯/૧અ બર ષાે હિરશ્ચ દ્રાે મા ધાતા મનુરેવ ચ ।
૭૦.૩૯/૨કુ ઃ કનખલશ્ચવૈ ભદ્રાશ્વઃ સગર તથા॥ ૭૦.૩૯॥
૭૦.૪૦/૧અશ્વયપૂાે ના ચકેતા ષાકિપરિરદમઃ ।
૭૦.૪૦/૨ઇત્યાિદમાનષુૈિવપ્ર િન મતાિન શભુાિન ચ॥ ૭૦.૪૦॥
૭૦.૪૧/૧યશસઃ ફલભૂત્યથ િન મતાનીહ નારદ ।
૭૦.૪૧/૨ વતાેઉદ્ભૂતાિન દૈવાિન યત્ર ક્વાિપ જગ ત્રયે ।
૭૦.૪૧/૩પુ યતીથાર્િન તા યાહુ તીથર્ભેદાે મયાેિદતઃ॥ ૭૦.૪૧॥
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૭૧.૧/૧નારદ ઉવાચ । િત્રદૈવતં્ય તુ યત્ તીથ સવ યાે હ્યુક્તમુત્તમમ્ ।
૭૧.૧/૨તસ્ય વ પભેદં ચ િવ તરેણ બ્રવીતુ મે॥ ૭૧.૧॥
૭૧.૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તાવદ્ અ યાિન તીથાર્િન તાવત્ તાઃ પુ યભૂમયઃ ।
૭૧.૨/૨તાવદ્ યજ્ઞાદયાે યાવત્ િત્રદૈવતં્ય ન દૃ યતે॥ ૭૧.૨॥
૭૧.૩/૧ગઙ્ગેયં સિરતાં શ્રેષ્ઠા સવર્કામપ્રદાિયની ।
૭૧.૩/૨િત્રદૈવત્યા મુિનશ્રેષ્ઠ તદુ પ ત્તમતઃ શ ◌ૃ ॥ ૭૧.૩॥
૭૧.૪/૧વષાર્ણામયુતાત્ પવૂ દેવકાયર્ ઉપ સ્થતે ।
૭૧.૪/૨તારકાે બલવાન્ આસીન્ મદ્વરાદ્ અ તગિવતઃ॥ ૭૧.૪॥
૭૧.૫/૧દેવાનાં પરમૈશ્વય હૃતં તને બલીયસા ।
૭૧.૫/૨તત તે શરણં જગ્મુદવાઃ સે દ્રપુરાેગમાઃ॥ ૭૧.૫॥
૭૧.૬/૧ક્ષીરાેદશાિયનં દેવં જગતાં પ્રિપતામહમ્ ।
૭૧.૬/૨કૃતા જ લપુટા દેવા િવ મૂચુરન યગાઃ॥ ૭૧.૬॥
૭૧.૭/૧દેવા ઊચુઃ । વં ત્રાતા જગતાં નાથ દેવાનાં ક તવધર્ન ।
૭૧.૭/૨સવશ્વર જગદ્યાનેે ત્રયીમૂત નમાેઽ તુ તે॥ ૭૧.૭॥
૭૧.૮/૧લાેકસ્રષ્ટાસરુાન્ હ તા વમવે જગતાં પ તઃ ।
૭૧.૮/૨ સ્થત્યુ પ ત્તિવનાશાનાં કારણં વં જગન્મય॥ ૭૧.૮॥
૭૧.૯/૧ત્રાતા ન કાે ય ત જગ ત્રયેઽિપ ।
૭૧.૯/૨શર િરણાં સવર્િવપદ્ગતાનામ્ ।
૭૧.૯/૩ વયા િવના વાિરજપ ત્રનતે્ર ।
૭૧.૯/૪તાપત્રયાણાં શરણં ન ચા યત્॥ ૭૧.૯॥
૭૧.૧૦/૧િપતા ચ માતા જગતાેઽ ખલસ્ય ।
૭૧.૧૦/૨ વમવે સવેાસલુભાેઽ સ િવ ણાે ।
૭૧.૧૦/૩પ્રસીદ પાહીશ મહાભયે યાે ।
<71।10/4>ઽ મદા તહ તા વદ ક વદ યઃ॥ ૭૧.૧૦॥
૭૧.૧૧/૧આિદકતાર્ વરાહ વં મ સ્યઃ કૂમર્ તથવૈ ચ ।
૭૧.૧૧/૨ઇત્યાિદ પભેદૈના રક્ષસે ભયઆગતે॥ ૭૧.૧૧॥
૭૧.૧૨/૧હૃત વા યાન્ સરુગણાન્ હૃતદારાન્ ગતાપદઃ ।
૭૧.૧૨/૨ક માન્ ન રક્ષસે દેવ અન યશરણાન્ હરે॥ ૭૧.૧૨॥
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૭૧.૧૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્રાવેાચ ભગવાઞ્ શષેશાયી જગ પ તઃ ।
૭૧.૧૩/૨ક માચ્ચ ભયમાપનં્ન તદ્ બ્રવુ તુ ગત વરાઃ ।
૭૧.૧૩/૩તતઃ શ્રયઃ પ ત પ્રાહુ તં તારકવધં પ્ર ત॥ ૭૧.૧૩॥
૭૧.૧૪/૧દેવા ઊચુઃ । તારકાદ્ ભયમાપનં્ન ભીષણં રાેમહષર્ણમ્ ।
૭૧.૧૪/૨ન યુદ્ધૈ તપસા શાપૈહર્ તું નવૈ ક્ષમા વયમ્॥ ૭૧.૧૪॥
૭૧.૧૫/૧અવાર્ગ્દશાહાદ્ યાે બાલ ત માન્ ત્યુમવા સ્ય ત ।
૭૧.૧૫/૨ત માદ્ દેવ ન ચા યે ય તત્ર ની તિવધીયતામ્॥ ૭૧.૧૫॥
૭૧.૧૬/૧બ્રહ્માવેાચ । પનુનાર્રાયણઃ પ્રાહ નાહં બલાે કટઃ સરુાઃ ।
૭૧.૧૬/૨ન મત્તાે મદપત્યાચ્ચ ન દેવે યાે વધાે ભવેત્॥ ૭૧.૧૬॥
૭૧.૧૭/૧ઈશ્વરાદ્ યિદ યેત અપતં્ય બહુશ ક્તકમ્ ।
૭૧.૧૭/૨ત માદ્ વધમવા ાે ત તારકાે લાેકદા ણઃ॥ ૭૧.૧૭॥
૭૧.૧૮/૧તદ્ ગચ્છામઃ સરુાઃ સવ ય તતુમ્ ઋ ષ ભઃ સહ ।
૭૧.૧૮/૨ભાયાર્થ પ્રથમાે યત્નઃ કતર્વ્યઃ પ્રભિવ ભઃ॥ ૭૧.૧૮॥
૭૧.૧૯/૧તથેત્યુ વા સરુગણા જગ્મુ તે ચ નગાેત્તમમ્ ।
૭૧.૧૯/૨િહમવ તં રત્નમયં મનેાં ચ િહમવિ પ્રયામ્॥ ૭૧.૧૯॥
૭૧.૨૦/૧ઇદમૂચુઃ સવર્ અેવ સભાય તુિહનં ગિરમ્॥ ૭૧.૨૦॥
૭૧.૨૧/૧દેવા ઊચુઃ । દાક્ષાયણી લાેકમાતા યા શ ક્તઃ સં સ્થતા ગરાૈ ।
૭૧.૨૧/૨બુ દ્ધઃ પ્રજ્ઞા તમધા લ પુ ષ્ટઃ સર વતી॥ ૭૧.૨૧॥
૭૧.૨૨/૧અેવં વનેકધા લાેકે યા સ્થતા લાેકપાવની ।
૭૧.૨૨/૨દેવાનાં કાયર્ સદ્ યથ યવુયાેગર્ભર્માિવશત્॥ ૭૧.૨૨॥
૭૧.૨૩/૧સમુ પન્ના જગન્માતા શ ભાેઃ પત્ની ભિવ ય ત ।
૭૧.૨૩/૨અ માકં ભવતાં ચાિપ પાલની ચ ભિવ ય ત॥ ૭૧.૨૩॥
૭૧.૨૪/૧બ્રહ્માવેાચ । િહમવાન્ અિપ તદ્ વાક્યં સરુાણામ ભન દ્ય ચ ।
૭૧.૨૪/૨મનેા ચાિપ મહાે સાહા અિ વત્યેવં વચાેઽબ્રવીત્॥ ૭૧.૨૪॥
૭૧.૨૫/૧તદાે પન્ના જગદ્ધાત્રી ગાૈર િહમવતાે ગ્ હે ।
૭૧.૨૫/૨ શવ યાનરતા િનતં્ય તિન્નષ્ઠા તન્મનાેગતા॥ ૭૧.૨૫॥
૭૧.૨૬/૧તાં વૈ પ્રાેચુઃ સરુગણા ઈશાથ તપઆિવશ ।
૭૧.૨૬/૨તથા િહમવતઃ ષે્ઠ ગાૈર તપેે તપાે મહત્॥ ૭૧.૨૬॥
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૭૧.૨૭/૧પનુઃ સ મ ત્રયામાસરુ શાે યાય ત તાં શવામ્ ।
૭૧.૨૭/૨આત્માનં વા તથા યદ્ વા ન નીમઃ કથં ભવઃ॥ ૭૧.૨૭॥
૭૧.૨૮/૧મનેકાયાઃ સતુાયાં તુ ચત્તં દ યાત્ સરેુશ્વરઃ ।
૭૧.૨૮/૨તત્ર ની તિવધાતવ્યા તતઃ શ્રૈ ઠ્યમવા સ્યથ ।
૭૧.૨૮/૩તતઃ પ્રાહ મહાબુ દ્ધવાર્ચ પ ત દારધીઃ॥ ૭૧.૨૮॥
૭૧.૨૯/૧ હ પ ત વાચ । ય વયં મદનાે ધીમાન્ ક દપર્ઃ પુ પચાપ ક્ ।
૭૧.૨૯/૨સ િવ યતુ શવં શા તં બાણૈઃ પુ પમયૈઃ શભુૈઃ॥ ૭૧.૨૯॥
૭૧.૩૦/૧તને િવદ્ધ સ્ત્રનતે્રાેઽિપ ઈશાયાં બુ દ્ધમાદધેત્ ।
૭૧.૩૦/૨પિરણે યત્યસાૈ નનંૂ તદા તાં ગિર ં હરઃ॥ ૭૧.૩૦॥
૭૧.૩૧/૧જિયનઃ પ ચબાણસ્ય ન બાણાઃ ક્વાિપ કુ ઠતાઃ ।
૭૧.૩૧/૨તથાેઢાયાં જગદ્ધા યાં શ ભાેઃ પતુ્રાે ભિવ ય ત॥ ૭૧.૩૧॥
૭૧.૩૨/૧ તઃ પતુ્ર સ્ત્રનતે્રસ્ય તારકં સ હિન ય ત ।
૭૧.૩૨/૨વસ તં ચ સહાયાથ શાે ભષં્ઠ કુસમુાકરમ્॥ ૭૧.૩૨॥
૭૧.૩૩/૧આહ્લાદનં ચ મનસા કામાયનંૈ પ્રયચ્છથ॥ ૭૧.૩૩॥
૭૧.૩૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા સરુગણા મદનં કુસમુાકરમ્ ।
૭૧.૩૪/૨પ્રષેયામાસરુવ્યગ્રાઃ શવા તકમિરદમાઃ॥ ૭૧.૩૪॥
૭૧.૩૫/૧સ જગામ વરા કામાે તચાપાે સમાધવઃ ।
૭૧.૩૫/૨રત્યા ચ સિહતઃ કામઃ કતુ કમર્ સદુુ કરમ્॥ ૭૧.૩૫॥
૭૧.૩૬/૧ગ્ હી વા સશરં ચાપ મદં તસ્ય મનાેઽભવત્ ।
૭૧.૩૬/૨મયા વે ય વવે યાે વૈ શ ભુલાકગુ ઃ પ્રભુઃ॥ ૭૧.૩૬॥
૭૧.૩૭/૧ત્રૈલાેક્યજિયનાે બાણાઃ શ ભાૈ મે િક દૃઢા ન વા ।
૭૧.૩૭/૨તનેાસાૈ ચા ગ્ નતે્રેણ ભ મશષે તદા કૃતઃ॥ ૭૧.૩૭॥
૭૧.૩૮/૧તદ્ અેવ કમર્ સદુૃઢમી ક્ષતું સરુસત્તમાઃ ।
૭૧.૩૮/૨આજગ્મુ તત્ર યદ્ તં્ત શ ◌ૃ િવ મયકારકમ્॥ ૭૧.૩૮॥
૭૧.૩૯/૧શ ભું દૃ ટ્વા સરુગણા યાવત્ પ ય ત મન્મથમ્ ।
૭૧.૩૯/૨તાવચ્ચ ભ મસાદ્ભૂતં કામં દૃ ટ્વા ભયાતુરાઃ ।
૭૧.૩૯/૩તુષુ્ટવુ સ્ત્રદશશેાનં કૃતા જ લપુટાઃ સરુાઃ॥ ૭૧.૩૯॥
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૭૧.૪૦/૧દેવા ઊચુઃ । તારકાદ્ ભયમાપનં્ન કુ પત્ની ં ગરેઃ સતુામ્॥ ૭૧.૪૦॥
૭૧.૪૧/૧બ્રહ્માવેાચ । િવદ્ધ ચત્તાે હરાેઽ યાશુ મનેે વાક્યં સરુાેિદતમ્ ।
૭૧.૪૧/૨અ ધતી ં વ સષં્ઠ ચ માં તુ ચક્રધરં તથા॥ ૭૧.૪૧॥
૭૧.૪૨/૧પ્રષેયામાસરુમરા િવવાહાય પર પરમ્ ।
૭૧.૪૨/૨સ બ ધાેઽિપ તથા યાસીદ્ િધમવ લાેકનાથયાેઃ॥ ૭૧.૪૨॥
૭૨.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । િહમવ પવર્તે શ્રેષે્ઠ નાનારત્નિવ ચિત્રતે ।
૭૨.૧/૨નાના ક્ષલતાક ણ નાના દ્વજિનષેિવતે॥ ૭૨.૧॥
૭૨.૨/૧નદ નદસરઃકૂપ+ ।તડાગાિદ ભરા તે ।
૭૨.૨/૨દેવગ ધવર્યક્ષાિદ+ । સદ્ધચારણસિેવતે॥ ૭૨.૨॥
૭૨.૩/૧શભુમા તસ પન્ને હષા કષકકારણે ।
૭૨.૩/૨મે મ દરકૈલાસ+ ◌ંઅૈનાકાિદનગૈ ર્તે॥ ૭૨.૩॥
૭૨.૪/૧વ સષ્ઠાગ ત્યપાૈલ ત્ય+ ।લાેમશાિદ ભરા તે ।
૭૨.૪/૨મહાે સવે વતર્માને િવવાહઃ સમ યત॥ ૭૨.૪॥
૭૨.૫/૧તત્ર વેદ રત્નમયી શાે ભતા વણર્ભૂ ષતા ।
૭૨.૫/૨વજ્રમા ણક્યવૈદૂયર્+ ।તન્મય ત ભશાે ભતા॥ ૭૨.૫॥
૭૨.૬/૧જયાલ મીશભુાક્ષા ત+ ।ક તપુષ્ટ ાિદસં તા ।
૭૨.૬/૨મે મ દરકૈલાસ+ ।રૈવતૈઃ પિરશાે ભતૈઃ॥ ૭૨.૬॥
૭૨.૭/૧પૂ જતાે લાેકનાથને િવ ના પ્રભિવ ના ।
૭૨.૭/૨મનૈાકઃ પવર્તશ્રેષ્ઠાે રેજેઽતીવ િહર મયઃ॥ ૭૨.૭॥
૭૨.૮/૧ઋષયાે લાેકપાલાશ્ચઆિદત્યાઃ સમ દ્ગણાઃ ।
૭૨.૮/૨િવવાહે વેિદકાં ચકુ્રદવદેવસ્ય શૂ લનઃ॥ ૭૨.૮॥
૭૨.૯/૧િવશ્વકમાર્ વયં વષ્ટા વેદ ં ચકે્ર સતાેરણામ્ ।
૭૨.૯/૨સરુભી ન દની ન દા સનુ દા કામદાેિહની॥ ૭૨.૯॥
૭૨.૧૦/૧આ ભ તુ શાે ભતેશા યા િવવાહઃ સમ યત ।
૭૨.૧૦/૨સમુદ્રાઃ સિરતાે નાગા આેષ યાે લાેકમાતરઃ॥ ૭૨.૧૦॥
૭૨.૧૧/૧સવન પ તબી શ્ચ સવ તત્ર સમાયયુઃ ।
૭૨.૧૧/૨ભવુઃ કમર્ ઇલા ચકે્ર આેષ ય વન્નકમર્ ચ॥ ૭૨.૧૧॥
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૭૨.૧૨/૧વ ણઃ પાનકમાર્ ણ દાનકમર્ ધનાિધપઃ ।
૭૨.૧૨/૨અ ગ્ શ્ચકાર તત્રાનં્ન યચ્ચેષં્ટ લાેકનાથયાેઃ॥ ૭૨.૧૨॥
૭૨.૧૩/૧તત્ર તત્ર થક્ પૂ ં ચકે્ર િવ ઃ સનાતનઃ ।
૭૨.૧૩/૨વેદાશ્ચ સરહસ્યા વૈ ગાય ત ચ હસ ત॥ ૭૨.૧૩॥
૭૨.૧૪/૧ ત્ય ત્ય સરસઃ સવાર્ જગુગર્ ધવર્િકનરાઃ ।
૭૨.૧૪/૨લા ક્ ચાિપ મનૈાકાે બભવૂ મુિનસત્તમ॥ ૭૨.૧૪॥
૭૨.૧૫/૧પુ યાહવાચનં ત્તમ તવ મિન નારદ ।
૭૨.૧૫/૨વેિદકાયામપુાિવષ્ટાૈ દ પતી સરુસત્તમાૈ॥ ૭૨.૧૫॥
૭૨.૧૬/૧પ્ર તષ્ઠા યા ગ્ િવિધવદ્ અ માનં ચાિપ પતુ્રક ।
૭૨.૧૬/૨હુ વા લા ં શ્ચ િવિધવત્ પ્રદ ક્ષણમથાકરાેત્॥ ૭૨.૧૬॥
૭૨.૧૭/૧અ મનઃ પશર્હેતાેશ્ચ દેવ્યઙ્ગુષં્ઠ કરેઽ શત્ ।
૭૨.૧૭/૨િવ ના પ્રેિરતઃ શ ભુદર્ ક્ષણસ્ય પદસ્ય ચ॥ ૭૨.૧૭॥
૭૨.૧૮/૧તામદશર્મહં તત્ર હાેમં કુવર્ન્ હરા તકે ।
૭૨.૧૮/૨દષૃ્ટેઽઙ્ગુષે્ઠ દુષ્ટબુદ્ યા વીય સસુ્રાવ મે તદા॥ ૭૨.૧૮॥
૭૨.૧૯/૧લ જયા કલષુીભૂતઃ સ્કનં્ન વીયર્મચૂણર્યમ્ ।
૭૨.૧૯/૨મદ્વ યાર્ચ્ચૂ ણતાત્ સૂ માદ્ વાલ ખલ્યા તુ જ જ્ઞરે॥ ૭૨.૧૯॥
૭૨.૨૦/૧તતાે મહાન્ અભૂત્ તત્ર હાહાકારઃ સરુાેિદતઃ ।
૭૨.૨૦/૨લ જયા પિરભૂતાેઽહં િનગર્ત તુ તદાસનાત્॥ ૭૨.૨૦॥
૭૨.૨૧/૧પ ય સુ દેવસઘંષેુ તૂ ણી ભૂતષેુ નારદ ।
૭૨.૨૧/૨ગચ્છ તં માં મહાદેવાે દૃ ટ્વા ન દનમબ્રવીત્॥ ૭૨.૨૧॥
૭૨.૨૨/૧ શવ ઉવાચ । બ્રહ્માણમાહ્વય વેહ ગતપાપં કરાે યહમ્ ।
૭૨.૨૨/૨કૃતાપરાધેઽિપ જને સ તઃ સકૃપમાનસાઃ ।
૭૨.૨૨/૩માેહય ત્યિપ િવદ્વાંસં િવષયાણા મયં સ્થ તઃ॥ ૭૨.૨૨॥
૭૨.૨૩/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા સ ભગવાન્ ઉમયા સિહતઃ શવઃ ।
૭૨.૨૩/૨મમાનુક પયા ચવૈ લાેકાનાં િહતકા યયા॥ ૭૨.૨૩॥
૭૨.૨૪/૧અેતચ્ચકાર લાેકેશઃ શ ◌ૃ નારદ યત્નતઃ ।
૭૨.૨૪/૨પાિપનાં પાપમાેક્ષાય ભૂ મરાપાે ભિવ ય ત॥ ૭૨.૨૪॥
૭૨.૨૫/૧તયાેશ્ચ સારસવર્ વમાહિર યા મ પાવનમ્ ।
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૭૨.૨૫/૨અેવં િન શ્ચત્ય ભગવાં તયાેઃ સારં સમાહરત્॥ ૭૨.૨૫॥
૭૨.૨૬/૧ભૂ મ કમ ડલું કૃ વા તત્રાપઃ સિંનવે ય ચ ।
૭૨.૨૬/૨પાવમા યાિદ ભઃ સકૂ્તૈર ભમ ય ચ યત્નતઃ॥ ૭૨.૨૬॥
૭૨.૨૭/૧િત્રજગ પાવની ં શ ક્ત તત્ર સ માર પાપહા ।
૭૨.૨૭/૨મામવુાચ સ લાેકેશાે ગ્ હાણેમં કમ ડલુમ્॥ ૭૨.૨૭॥
૭૨.૨૮/૧આપાે વૈ માતરાે દેવ્યાે ભૂ મમાર્તા તથાપરા ।
૭૨.૨૮/૨ સ્થત્યુ પ ત્તિવનાશાનાં હેતુ વમુભયાેઃ સ્થતમ્॥ ૭૨.૨૮॥
૭૨.૨૯/૧અત્ર પ્ર ત ષ્ઠતાે ધમા હ્યત્ર યજ્ઞઃ સનાતનઃ ।
૭૨.૨૯/૨અત્ર ભુ ક્તશ્ચ મુ ક્તશ્ચસ્થાવરં જઙ્ગમં તથા॥ ૭૨.૨૯॥
૭૨.૩૦/૧ મરણાન્ માનસં પાપં વચનાદ્ વા ચકં તથા ।
૭૨.૩૦/૨ નાનપાના ભષેકાચ્ચ પ્રણ યત્યિપ કાિયકમ્॥ ૭૨.૩૦॥
૭૨.૩૧/૧અેતદ્ અેવા તં લાેકે નૈત માત્ પાવનં પરમ્ ।
૭૨.૩૧/૨મયા ભમિ ત્રતં બ્રહ્મન્ ગ્ હાણેમં કમ ડલુમ્॥ ૭૨.૩૧॥
૭૨.૩૨/૧અત્રતં્ય વાિર યઃ ક શ્ચત્ મરેદ્ અિપ પઠેદ્ અિપ ।
૭૨.૩૨/૨સ સવર્કામાન્ આ ાે ત ગ્ હાણેમં કમ ડલુમ્॥ ૭૨.૩૨॥
૭૨.૩૩/૧ભૂતે યશ્ચાિપ પ ચ યઆપાે ભૂતં મહાેિદતમ્ ।
૭૨.૩૩/૨તાસામુ કૃષ્ટમેત માદ્ ગ્ હાણેમં કમ ડલુમ્॥ ૭૨.૩૩॥
૭૨.૩૪/૧અત્ર યદ્ વાિર શાે ભષં્ઠ પુ યં પાવનમવે ચ ।
૭૨.૩૪/૨ ટ્વા વા ચ દૃ ટ્વા ચ બ્રહ્મન્ પાપાદ્ િવમાેક્ષ્યસે॥ ૭૨.૩૪॥
૭૨.૩૫/૧અેવમુ વા મહાદેવઃ પ્રાદાન્ મમ કમ ડલુમ્ ।
૭૨.૩૫/૨તતઃ સરુગણાઃ સવ ભ યા પ્રાેચુઃ સરેુશ્વરમ્ ।
૭૨.૩૫/૩આહ્લાદશ્ચ મહાં તત્ર જયશ દાે વ્યવતર્ત॥ ૭૨.૩૫॥
૭૨.૩૮/૧દેવાે સવે માતુરજઃ પદાગ્રમ્ ।
૭૨.૩૮/૨સમીક્ષ્ય પાપાત્ પ તત વમાપ ।
૭૨.૩૮/૩પ્રાદાત્ કૃપાલુઃ મરણાત્ પિવત્રામ્ ।
૭૨.૩૮/૪ગઙ્ગાં િપતા પુ યકમ ડલુસ્થામ્॥ ૭૨.૩૮॥
૭૩.૧/૧નારદ ઉવાચ । કમ ડલુ સ્થતા દેવી તવ પુ યિવવિધની ।
૭૩.૧/૨યથા મત્ય ગતા નાથ તન્ મે િવ તરતાે વદ॥ ૭૩.૧॥
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૭૩.૨/૧બ્રહ્માવેાચ । બ લનાર્મ મહાદૈત્યાે દેવાિરરપરા જતઃ ।
૭૩.૨/૨ધમણ યશસા ચવૈ પ્ર સરંક્ષણને ચ॥ ૭૩.૨॥
૭૩.૩/૧ગુ ભ યા ચ સત્યેન વીયણ ચ બલને ચ ।
૭૩.૩/૨ત્યાગને ક્ષમયા ચવૈ ત્રૈલાેક્યે નાપેમીયતે॥ ૭૩.૩॥
૭૩.૪/૧તસ્ય દ્ધમુન્નતાં દૃ ટ્વા દેવા શ્ચ તાપરાયણાઃ ।
૭૩.૪/૨ મથઃ સમૂચુરમરા જે યામાે વૈ કથં બ લમ્॥ ૭૩.૪॥
૭૩.૫/૧ત મઞ્ શાસ ત રાજં્ય તુ ત્રૈલાેક્યં હતક ટકમ્ ।
૭૩.૫/૨નારયાે વ્યાધયાે વાિપ નાધયાે વા કથચંન॥ ૭૩.૫॥
૭૩.૬/૧અના ષ્ટરધમા વા ના તશ દાે ન દુજર્નઃ ।
૭૩.૬/૨ વ ેઽિપ નવૈ દૃ યેત બલાૈ રાજં્ય પ્રશાસ ત॥ ૭૩.૬॥
૭૩.૭/૧તસ્યાેન્ન તશરૈભર્ગ્ ાઃ ક તખડ્ગ દ્વધાકૃતાઃ ।
૭૩.૭/૨તસ્યાજ્ઞાશ ક્ત ભન્નાઙ્ગા દેવાઃ શમર્ ન લે ભરે॥ ૭૩.૭॥
૭૩.૮/૧તતઃ સ મ ત્રયામાસઃુ કૃ વા મા સયર્મગ્રતઃ ।
૭૩.૮/૨તદ્યશાે ગ્ પ્રદ પ્તાઙ્ગા િવ ં જગ્મુઃ સિુવહ્વલાઃ॥ ૭૩.૮॥
૭૩.૯/૧દેવા ઊચુઃ । આતાર્ઃ મ ગતસ વાઃ મ શઙ્ખચક્રગદાધર ।
૭૩.૯/૨અ મદથ ભવાન્ િનત્યમાયુધાિન બભ ત ચ॥ ૭૩.૯॥
૭૩.૧૦/૧ વિય નાથે જગન્નાથ અ માકં દુઃખમીદશૃમ્ ।
૭૩.૧૦/૨ વાં તુ પ્રણમતી વાણી કથં દૈત્યં નમસ્ય ત॥ ૭૩.૧૦॥
૭૩.૧૧/૧મનસા કમર્ણા વાચા વામવે શરણં ગતાઃ ।
૭૩.૧૧/૨ વદઙ્ ઘ્રશરણાઃ સ તઃ કથં દૈત્યં નમેમિહ॥ ૭૩.૧૧॥
૭૩.૧૨/૧ય મ વાં મહાયજ્ઞવૈર્દામાે વા ગ્ભરચ્યુત ।
૭૩.૧૨/૨ વદેકશરણાઃ સ તઃ કથં દૈતં્ય નમેમિહ॥ ૭૩.૧૨॥
૭૩.૧૩/૧ વદ્વ યર્મા શ્રતા િનતં્ય દેવાઃ સે દ્રપુરાેગમાઃ ।
૭૩.૧૩/૨ વયા દતં્ત પદં પ્રા ય કથં દૈત્યં નમેમિહ॥ ૭૩.૧૩॥
૭૩.૧૪/૧સ્રષ્ટા વં બ્રહ્મમૂત્યાર્ તુ િવ ભૂર્ વા તુ રક્ષ સ ।
૭૩.૧૪/૨સહંતાર્ દ્રશ યા વં કથં દૈતં્ય નમેમિહ॥ ૭૩.૧૪॥
૭૩.૧૫/૧અૈશ્વય કારણં લાેકે િવનૈશ્વય તુ િક ફલમ્ ।
૭૩.૧૫/૨હતૈશ્વયાર્ઃ સરેુશાન કથં દૈતં્ય નમેમિહ॥ ૭૩.૧૫॥
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૭૩.૧૬/૧અનાિદ વં જગદ્ધાતરન ત વં જગદુ્ગ ઃ ।
૭૩.૧૬/૨અ તવ તમમું શત્રું કથં દૈત્યં નમેમિહ॥ ૭૩.૧૬॥
૭૩.૧૭/૧તવૈશ્વયણ પુષ્ટાઙ્ગા જ વા ત્રૈલાેક્યમાજેસા ।
૭૩.૧૭/૨ સ્થરાઃ સ્યામઃ સરેુશાન કથં દૈત્યં નમેમિહ॥ ૭૩.૧૭॥
૭૩.૧૮/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યેતદ્ અેવ વચનં શ્રુ વા દૈતેયસદૂનઃ ।
૭૩.૧૮/૨ઉવાચ સવાર્ન્ અમરાન્ દેવાનાં કાયર્ સદ્ધયે॥ ૭૩.૧૮॥
૭૩.૧૯/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । મદ્ભક્તાેઽસાૈ બ લદત્યાે
હ્યવ યાેઽસાૈ સરુાસરૈુઃ ।
૭૩.૧૯/૨યથા ભવ તાે મ પાે યા તથા પાે યાે બ લમર્મ॥ ૭૩.૧૯॥
૭૩.૨૦/૧િવના તુ સગંરં દેવા હ વા રાજં્ય િત્રિવષ્ટપે ।
૭૩.૨૦/૨બ લ િનબ ય મ ત્રાે યા રાજં્ય વઃ પ્રદદા યહમ્॥ ૭૩.૨૦॥
૭૩.૨૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા સરુગણાઃ સજંગ્મુિદવમવે િહ ।
૭૩.૨૧/૨ભગવાન્ અિપ દેવેશાે હ્યિદત્યા ગભર્માિવશત્॥ ૭૩.૨૧॥
૭૩.૨૨/૧ત મન્ન્ ઉ પદ્યમાને તુ ઉ સવાશ્ચ બભૂિવરે ।
૭૩.૨૨/૨ તાેઽસાૈ વામનાે બ્રહ્મન્ યજ્ઞેશાે યજ્ઞપૂ ષઃ॥ ૭૩.૨૨॥
૭૩.૨૩/૧અેત મન્ન્ અ તરે બ્રહ્મન્ હયમેધાય દ ક્ષતઃ ।
૭૩.૨૩/૨બ લબર્લવતાં શ્રેષ્ઠ ઋ ષમખુ્યઃૈ સમાિહતઃ॥ ૭૩.૨૩॥
૭૩.૨૪/૧પુરાેધસા ચ શકેુ્રણ વેદવેદાઙ્ગવેિદના ।
૭૩.૨૪/૨મખે ત મન્ વતર્માને યજમાને બલાૈ તથા॥ ૭૩.૨૪॥
૭૩.૨૫/૧આ વજ્યઋ ષમખુ્યે તુ શકેુ્ર તત્ર પુરાેધ સ ।
૭૩.૨૫/૨હિવભાર્ગાથર્માસન્ન+ ।દેવગ ધવર્પન્નગે॥ ૭૩.૨૫॥
૭૩.૨૬/૧દ યતાં ભજુ્યતાં પૂ િક્રયતાં ચ થક્ થક્ ।
૭૩.૨૬/૨પિરપૂણ પનુઃ પૂણર્મવંે વાક્યે પ્રવતર્ ત॥ ૭૩.૨૬॥
૭૩.૨૭/૧શનૈ તદે્દશમ યાગાદ્ વામનઃ સામગાયનઃ ।
૭૩.૨૭/૨યજ્ઞવાટમનપુ્રાપ્તાે વામન શ્ચત્રકુ ડલઃ॥ ૭૩.૨૭॥
૭૩.૨૮/૧પ્રશસંમાન તં યજ્ઞં વામનં પ્રેક્ષ્ય ભાગર્વઃ ।
૭૩.૨૮/૨બ્રહ્મ પધરં દેવં વામનં દૈત્યસદૂનમ્॥ ૭૩.૨૮॥
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૭૩.૨૯/૧દાતારં યજ્ઞતપસાં ફલં હ તારં રક્ષસામ્ ।
૭૩.૨૯/૨જ્ઞા વા વરન્ન્ અથાવેાચ રા નં ભૂિરતજેસમ્॥ ૭૩.૨૯॥
૭૩.૩૦/૧જેતારં ક્ષત્રધમણ દાતારં ભ ક્તતાે ધનમ્ ।
૭૩.૩૦/૨બ લ બલવતાં શ્રેષં્ઠ સભાય દ ક્ષતં મખે॥ ૭૩.૩૦॥
૭૩.૩૧/૧ યાય તં યજ્ઞપુ ષમુ જ તં હિવઃ થક્ ।
૭૩.૩૧/૨તમાહ ગુશાદૂર્લઃ શકુ્રઃ પરમબુ દ્ધમાન્॥ ૭૩.૩૧॥
૭૩.૩૨/૧શકુ્ર ઉવાચ । યાેઽસાૈ તવ મખં પ્રાપ્તાે બ્રાહ્મણાે વામનાકૃ તઃ ।
૭૩.૩૨/૨નાસાૈ િવપ્રાે બલે સતં્ય યજ્ઞેશાે યજ્ઞવાહનઃ॥ ૭૩.૩૨॥
૭૩.૩૩/૧ શશુ વાં યા ચતું પ્રાપ્તાે નનંૂ દેવિહતાય િહ ।
૭૩.૩૩/૨મયા ચ સહ સ મ ય પશ્ચાદ્ દેયં વયા પ્રભાે॥ ૭૩.૩૩॥
૭૩.૩૪/૧બ્રહ્માવેાચ । બ લ તુ ભાગર્વં પ્રાહ પુરાેધસમિરદમઃ॥ ૭૩.૩૪॥
૭૩.૩૫/૧બ લ વાચ । ધ યાેઽહં મમ યજ્ઞેશાે ગ્ હમાયા ત મૂ તમાન્ ।
૭૩.૩૫/૨આગત્ય યાચતે િક ચત્ િક મ યમવ શ યતે॥ ૭૩.૩૫॥
૭૩.૩૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા સભાયાઽસાૈ શકેુ્રણ ચ પુરાેધસા ।
૭૩.૩૬/૨જગામ યત્ર િવપ્રે દ્રાે વામનાેઽિદ તન દનઃ॥ ૭૩.૩૬॥
૭૩.૩૭/૧કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા કેના થ વં તદ્ ઉચ્યતામ્ ।
૭૩.૩૭/૨વામનાેઽિપ તદા પ્રાહ પદત્રય મતાં ભવુમ્॥ ૭૩.૩૭॥
૭૩.૩૮/૧દેિહ રાજે દ્ર ના યને કાયર્મ ત ધનને િકમ્ ।
૭૩.૩૮/૨તથેત્યુ વા તુ કલશાન્ નાનારત્નિવભૂ ષતાત્॥ ૭૩.૩૮॥
૭૩.૩૯/૧વાિરધારાં પુરસૃ્કત્ય વામનાય ભવું દદાૈ ।
૭૩.૩૯/૨પ ય સુ ઋ ષમખુ્યષેુ શકેુ્ર ચવૈ પુરાેધ સ॥ ૭૩.૩૯॥
૭૩.૪૦/૧પ ય સુ લાેકનાથષેુ વામનાય ભવું દદાૈ ।
૭૩.૪૦/૨પ ય સુ દૈત્યસઘંષેુ જયશ દે પ્રવતર્ ત॥ ૭૩.૪૦॥
૭૩.૪૧/૧શનૈ તુ વામનઃ પ્રાહ વ ત રાજન્ સખુી ભવ ।
૭૩.૪૧/૨દેિહ મે સ મતાં ભૂ મ િત્રપદામાશુ ગ યતે॥ ૭૩.૪૧॥
૭૩.૪૨/૧તથેત્યુવાચ દૈત્યેશાે યાવત્ પ ય ત વામનમ્ ।
૭૩.૪૨/૨યજ્ઞેશાે યજ્ઞપુ ષશ્ચ દ્રાિદત્યાૈ તના તરે॥ ૭૩.૪૨॥
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૭૩.૪૩/૧યથા સ્યાતાં સરુા મૂિધ્ન વ ધે િવક્રમાકૃ તઃ ।
૭૩.૪૩/૨અન તશ્ચાચ્યુતાે દેવાે િવક્રા તાે િવક્રમાકૃ તઃ ।
૭૩.૪૩/૩તં દૃ ટ્વા દૈત્યરાટ્ પ્રાહ સભાયા િવનયા વતઃ॥ ૭૩.૪૩॥
૭૩.૪૪/૧બ લ વાચ । ક્રમ વ િવ ણાે લાેકેશ યાવચ્છ યા જગન્મય ।
૭૩.૪૪/૨ જતં મયા સરેુશાન સવર્ભાવને િવશ્વકૃત્॥ ૭૩.૪૪॥
૭૩.૪૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્વાક્યસમકાલં તુ િવ ઃ પ્રાહ મહાક્રતુઃ॥ ૭૩.૪૫॥
૭૩.૪૬/૧િવ વાચ । દૈત્યેશ્વર મહાબાહાે ક્ર મ યે પ ય
દૈત્યરાટ્॥ ૭૩.૪૬॥
૭૩.૪૭/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં વદ તં સ પ્રાહ ક્રમ િવ ણાે પનુઃ પનુઃ॥ ૭૩.૪૭॥
૭૩.૪૮/૧બ્રહ્માવેાચ । કૂમર્ ષે્ઠ પદં યસ્ય બ લયજ્ઞે પદં યસત્ ।
૭૩.૪૮/૨ દ્વતીયં તુ પદં પ્રાપ બ્રહ્મલાેકં સનાતનમ્॥ ૭૩.૪૮॥
૭૩.૪૯/૧ તીયસ્ય પદસ્યાત્ર સ્થાનં ના ત્યસરેુશ્વર ।
૭૩.૪૯/૨ક્વ ક્ર મ યે ભવું દેિહ બ લ તં હિરરબ્રવીત્ ।
૭૩.૪૯/૩િવહસ્ય બ લર યાહ સભાયર્ઃ સ કૃતા જ લઃ॥ ૭૩.૪૯॥
૭૩.૫૦/૧બ લ વાચ । વયા ષં્ટ જગત્ સવ ન સ્રષ્ટાહં સરેુશ્વર ।
૭૩.૫૦/૨ વદ્દાષેાદ્ અ પમભવત્ િક કરાે મ જગન્મય॥ ૭૩.૫૦॥
૭૩.૫૧/૧તથાિપ ના તપવૂ કદા ચદ્ વ ચ્મ કેશવ ।
૭૩.૫૧/૨સત્યવાક્યં ચ માં કુવર્ન્ મ ષે્ઠ િહ પદં યસ॥ ૭૩.૫૧॥
૭૩.૫૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્રસન્નાે ભગવાંસ્ત્રયીમૂ તઃ સરુા ચતઃ॥ ૭૩.૫૨॥
૭૩.૫૩/૧ભગવાન્ ઉવાચ । વરં ણી વ ભદં્ર તે ભ યા
પ્રીતાેઽ મ દૈત્યરાટ્॥ ૭૩.૫૩॥
૭૩.૫૪/૧બ્રહ્માવેાચ । સ તુ પ્રાહ જગન્નાથં ન યાચે વાં િત્રિવક્રમમ્ ।
૭૩.૫૪/૨સ તુ પ્રાદાત્ વયં િવ ઃ પ્રીતઃ સન્ મનસે સતમ્॥ ૭૩.૫૪॥
૭૩.૫૫/૧રસાતલપ ત વં ચ ભાિવ ચે દ્રપદં પનુઃ ।
૭૩.૫૫/૨આત્માિધપતં્ય ચ હિરરિવના શ યશાે િવભુઃ॥ ૭૩.૫૫॥
૭૩.૫૬/૧અેવં દ વા બલેઃ સવ સસતંુ ભાયર્યા વતમ્ ।
૭૩.૫૬/૨રસાતલે હિરઃ સ્થા ય બ લ વમરવૈિરણમ્॥ ૭૩.૫૬॥
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૭૩.૫૭/૧શતક્રતાે તથા પ્રાદાત્ સરુરાજં્ય યથાભવમ્ ।
૭૩.૫૭/૨અેત મન્ન્ અ તરે તત્ર પદં પ્રાગાત્ સરુા ચતમ્॥ ૭૩.૫૭॥
૭૩.૫૮/૧ દ્વતીયં તત્ પદં િવ ણાેઃ િપતુમર્મ મહામતે ।
૭૩.૫૮/૨યત્ પદં સમનપુ્રાપં્ત ગ્ હં દૃ ટ્વા ય ચ તયમ્॥ ૭૩.૫૮॥
૭૩.૫૯/૧િક કૃત્યં યચ્છુભં મે સ્યાત્ પદે િવ ણાેઃ સમાગતે ।
૭૩.૫૯/૨સવર્ વં ચ સમાલાેક્ય શ્રેષ્ઠાે મે સ્યાત્ કમ ડલુઃ॥ ૭૩.૫૯॥
૭૩.૬૦/૧તદ્ વાિર યત્ પુ યતમં દતં્ત ચ િત્રપુરાિરણા ।
૭૩.૬૦/૨વરં વરે યં વરદં વરં શા તકરં પરમ્॥ ૭૩.૬૦॥
૭૩.૬૧/૧શભંુ ચ શભુદં િનતં્ય ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકમ્ ।
૭૩.૬૧/૨મા વ પં લાેકાનામ તં ભષેજં શુ ચ॥ ૭૩.૬૧॥
૭૩.૬૨/૧પિવતં્ર પાવનં પજંૂ્ય જ્યેષં્ઠ શ્રેષં્ઠ ગુણા વતમ્ ।
૭૩.૬૨/૨ મરણાદ્ અેવ લાેકાનાં પાવનં િક નુ દશર્નાત્॥ ૭૩.૬૨॥
૭૩.૬૩/૧તાદગૃ્ વાિર શુ ચભૂર્ વા ક પયેઽઘાર્ય મે િપતુઃ ।
૭૩.૬૩/૨ઇ ત સં ચ ત્ય તદ્ વાિર ગ્ હી વાઘાર્ય ક પતમ્॥ ૭૩.૬૩॥
૭૩.૬૪/૧િવ ણાેઃ પાદે તુ પ તતમઘર્વાિર સમુિ ત્રતમ્ ।
૭૩.૬૪/૨તદ્ વાિર પ તતં મેરાૈ ચતુધાર્ વ્યગમદ્ ભવુમ્॥ ૭૩.૬૪॥
૭૩.૬૫/૧પવૂ તુ દ ક્ષણે ચવૈ પ શ્ચમે ચાેત્તરે તથા ।
૭૩.૬૫/૨દ ક્ષણે યત્ તુ પ તતં જટા ભઃ શકંરાે મનુે॥ ૭૩.૬૫॥
૭૩.૬૬/૧જગ્રાહ પ શ્ચમે યત્ તુ પનુઃ પ્રાયાત્ કમ ડલુમ્ ।
૭૩.૬૬/૨ઉત્તરે પ તતં યત્ તુ િવ જર્ગ્રાહ ત જલમ્॥ ૭૩.૬૬॥
૭૩.૬૭/૧પવૂર્ મન્ન્ ઋષયાે દેવા િપતરાે લાેકપાલકાઃ ।
૭૩.૬૭/૨જગ્ હુઃ શભુદં વાિર ત માચ્છ્ર ેષં્ઠ તદ્ ઉચ્યતે॥ ૭૩.૬૭॥
૭૩.૬૮/૧યા દ ક્ષણાં િદશં પ્રાપ્તા આપાે વૈ લાેકમાતરઃ ।
૭૩.૬૮/૨િવ પાદપ્રસતૂા તા બ્રહ્મ યા લાેકમાતરઃ॥ ૭૩.૬૮॥
૭૩.૬૯/૧મહેશ્વરજટાસસં્થાઃ પવર્ તશભુાેદયાઃ ।
૭૩.૬૯/૨તાસાં પ્રભાવ મરણાત્ સવર્કામાન્ અવા ુયાત્॥ ૭૩.૬૯॥
૭૪.૧/૧નારદ ઉવાચ । કમ ડલુ સ્થતા દેવી મહેશ્વરજટાગતા ।
૭૪.૧/૨શ્રુતા દેવ યથા મત્યર્માગતા તદ્ બ્રવીતુ મે॥ ૭૪.૧॥
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૭૪.૨/૧બ્રહ્માવેાચ । મહેશ્વરજટાસ્થા યા આપાે દેવ્યાે મહામતે ।
૭૪.૨/૨તાસાં ચ દ્વિવધાે ભેદ આહતુર્દ્વર્યકારણાત્॥ ૭૪.૨॥
૭૪.૩/૧અેકાંશાે બ્રાહ્મણનેાત્ર વ્રતદાનસમાિધના ।
૭૪.૩/૨ગાેતમને શવં પજૂ્ય આહૃતાે લાેકિવશ્રુતઃ॥ ૭૪.૩॥
૭૪.૪/૧અપર તુ મહાપ્રાજ્ઞ ક્ષિત્રયેણ બલીયસા ।
૭૪.૪/૨આરા ય શકંરં દેવં તપાે ભિનયમૈ તથા॥ ૭૪.૪॥
૭૪.૫/૧ભગીરથને ભપૂને આહૃતાેઽંશાે અપર તથા ।
૭૪.૫/૨અેવં દ્વૈ યમભવદ્ ગઙ્ગાયા મુિનસત્તમ॥ ૭૪.૫॥
૭૪.૬/૧નારદ ઉવાચ । મહેશ્વરજટાસ્થા યા હેતનુા કેન ગાૈતમઃ ।
૭૪.૬/૨આહતાર્ ક્ષિત્રયેણાિપ આહૃતા કેન તદ્ વદ॥ ૭૪.૬॥
૭૪.૭/૧બ્રહ્માવેાચ । યથાનીતા પુરા વ સ બ્રાહ્મણનેેતરેણ વા ।
૭૪.૭/૨તત્ સવ િવ તરેણાહં વિદ યે પ્રીતયે તવ॥ ૭૪.૭॥
૭૪.૮/૧ય મન્ કાલે સરેુશસ્ય ઉમા પ યભવત્ પ્રયા ।
૭૪.૮/૨ત મન્ન્ અેવાભવદ્ ગઙ્ગા પ્રયા શ ભાેમર્હામતે॥ ૭૪.૮॥
૭૪.૯/૧મમ દાષેાપનાેદાય ચ તયાનઃ શવ તદા ।
૭૪.૯/૨ઉમયા સિહતઃ શ્રીમાન્ દેવી ં પ્રેક્ષ્ય િવશષેતઃ॥ ૭૪.૯॥
૭૪.૧૦/૧રસ ત્તાૈ સ્થતાે ય માન્ િનમર્મે રસમુત્તમમ્ ।
૭૪.૧૦/૨ર સક વાત્ પ્રય વાચ્ચ સૈ્ત્રણ વાત્ પાવન વતઃ॥ ૭૪.૧૦॥
૭૪.૧૨/૧સવાર્ યાે હ્યિધકપ્રી તગર્ઙ્ગાભૂદ્ દ્વજસત્તમ ।
૭૪.૧૨/૨સવૈાેદ્ભૂતા જટામાગાર્ત્ ક મ શ્ચત્ કારણા તરે ।
૭૪.૧૨/૩સ તુ સગંાપેયામાસ ગઙ્ગાં શ ભજુર્ટાગતામ્॥ ૭૪.૧૨॥
૭૪.૧૩/૧ શરસા ચ તાં જ્ઞા વા ન શશાક ઉમા તદા ।
૭૪.૧૩/૨સાેઢંુ બ્રહ્મઞ્ જટાજૂટે સ્થતાં દૃ ટ્વા પનુઃ પનુઃ॥ ૭૪.૧૩॥
૭૪.૧૪/૧અમષણ ભવં ગાેર પ્રેરય વેત્યભાષત ।
૭૪.૧૪/૨નવૈાસાૈ પ્રૈરયચ્છ ભૂ ર સકાે રસમુત્તમમ્॥ ૭૪.૧૪॥
૭૪.૧૫/૧જટા વવે તદા દેવી ં ગાપેાય તં િવ ય સા ।
૭૪.૧૫/૨િવનાયકં જયાં સ્ક દં રહાે વચનમબ્રવીત્॥ ૭૪.૧૫॥
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૭૪.૧૬/૧નવૈાયં િત્રદશશેાનાે ગઙ્ગાં ત્યજ ત કામુકઃ ।
૭૪.૧૬/૨સાિપ પ્રયા શવસ્યાદ્ય કથં ત્યજ ત તાં પ્રયામ્॥ ૭૪.૧૬॥
૭૪.૧૭/૧અેવં િવ ય બહુશાે ગાૈર ચાહ િવનાયકમ્॥ ૭૪.૧૭॥
૭૪.૧૮/૧પાવર્ત્યુવાચ । ન દેવનૈાર્સરૈુયર્ક્ષનૈર્ સદ્ધભૈર્વતાિપ ચ ।
૭૪.૧૮/૨ન રાજ ભરથા યવૈાર્ ન ગઙ્ગાં ત્યજ ત પ્રભુઃ॥ ૭૪.૧૮॥
૭૪.૧૯/૧પનુ ત સ્યા મ વા ગ વા િહમવ તં નગાેત્તમમ્ ।
૭૪.૧૯/૨અથવા બ્રાહ્મણૈઃ પુ યૈ તપાે ભહર્તક મષૈઃ॥ ૭૪.૧૯॥
૭૪.૨૦/૧તવૈાર્ જટા સ્થતા ગઙ્ગા પ્રા થતા ભવુમા ુયાત્॥ ૭૪.૨૦॥
૭૪.૨૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વા મા વાક્યં માતરં પ્રાહ િવઘ્નરાટ્ ।
૭૪.૨૧/૨ભ્રાત્રા સ્ક દેન જયયા સ મ યેહ ચ યજુ્યતે॥ ૭૪.૨૧॥
૭૪.૨૨/૧તત્ કુમા મ તકાદ્ ગઙ્ગાં યથા ત્યજ ત મે િપતા ।
૭૪.૨૨/૨અેત મન્ન્ અ તરે બ્રહ્મન્ન્ અના ષ્ટર યત॥ ૭૪.૨૨॥
૭૪.૨૩/૧ દ્વદ્વાર્દશ સમા મત્ય સવર્પ્રા ણભયાવહા ।
૭૪.૨૩/૨તતાે િવનષ્ટમભવ જગત્ સ્થાવરજઙ્ગમમ્॥ ૭૪.૨૩॥
૭૪.૨૪/૧િવના તુ ગાૈતમં પુ યમાશ્રમં સવર્કામદમ્ ।
૭૪.૨૪/૨સ્રષુ્ટકામઃ પુરા પતુ્ર સ્થાવરં જઙ્ગમં તથા॥ ૭૪.૨૪॥
૭૪.૨૫/૧કૃતાે યજ્ઞાે મયા પવૂ સ દેવયજનાે ગિરઃ ।
૭૪.૨૫/૨મન્નામા તત્ર િવખ્યાત તતાે બ્રહ્મ ગિરઃ સદા॥ ૭૪.૨૫॥
૭૪.૨૬/૧તમા શ્રત્ય નગશ્રેષં્ઠ સવર્દા તે સ ગાૈતમઃ ।
૭૪.૨૬/૨તસ્યાશ્રમે મહાપુ યે શ્રેષે્ઠ બ્રહ્મ ગરાૈ શભુે॥ ૭૪.૨૬॥
૭૪.૨૭/૧આધયાે વ્યાધયાે વાિપ દુ ભક્ષં વા યવષર્ણમ્ ।
૭૪.૨૭/૨ભયશાેકાૈ ચ દાિરદ્ર્યં ન શ્રૂય તે કદાચન॥ ૭૪.૨૭॥
૭૪.૨૮/૧તદાશ્રમં િવના યત્ર હવ્યં વા કવ્યમવે ચ ।
૭૪.૨૮/૨ના ત પતુ્ર તથા દાતા હાેતા યષ્ટા તથવૈ ચ॥ ૭૪.૨૮॥
૭૪.૨૯/૧યદૈવ ગાૈતમાે િવપ્રાે દદા ત ચ જુહાે ત ચ ।
૭૪.૨૯/૨તદૈવા યયનં વગ સરુાણામિપ ના યતઃ॥ ૭૪.૨૯॥
૭૪.૩૦/૧દેવલાેકેઽિપ મત્ય વા શ્રૂયતે ગાૈતમાે મુિનઃ ।
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૭૪.૩૦/૨હાેતા દાતા ચ ભાેક્તા ચ સ અેવે ત જના િવદુઃ॥ ૭૪.૩૦॥
૭૪.૩૧/૧તચ્છ વા મનુયઃ સવ નાનાશ્રમિનવા સનઃ ।
૭૪.૩૧/૨ગાૈતમાશ્રમમા ચ્છન્ન્ આગચ્છ ત તપાેધનાઃ॥ ૭૪.૩૧॥
૭૪.૩૨/૧તષેાં મનુીનાં સવષામાગતાનાં સ ગાૈતમઃ ।
૭૪.૩૨/૨ શ યવત્ પતુ્રવદ્ ભ યા િપ વત્ પાષેકાેઽભવત્॥ ૭૪.૩૨॥
૭૪.૩૩/૧યસ્ય યથે સતં કામં યથાયાેગ્યં યથાક્રમમ્ ।
૭૪.૩૩/૨યથાનુ પં સવષાં શશુ્રષૂામકરાને્ મુિનઃ॥ ૭૪.૩૩॥
૭૪.૩૪/૧આજ્ઞયા ગાૈતમસ્યાસન્ન્ આેષ યાે લાેકમાતરઃ ।
૭૪.૩૪/૨આરાિધતાઃ પનુ તને બ્રહ્મિવ મહેશ્વરાઃ॥ ૭૪.૩૪॥
૭૪.૩૫/૧ ય તે ચ તદાષૈ યાે લૂય તે ચ તદૈવ િહ ।
૭૪.૩૫/૨સ પ સ્ય તે તદાે ય તે ગાૈતમસ્ય તપાેબલાત્॥ ૭૪.૩૫॥
૭૪.૩૬/૧સવાર્ઃ સ દ્ધય તસ્ય સં સ ય તે મનાેગતાઃ ।
૭૪.૩૬/૨પ્રત્યહં વ ક્ત િવનયાદ્ ગાૈતમ વાગતાન્ મનુીન્॥ ૭૪.૩૬॥
૭૪.૩૭/૧પતુ્રવ ચ્છ યવચ્ચવૈ પ્રે યવત્ કરવા ણ િકમ્ ।
૭૪.૩૭/૨િપ વત્ પાષેયામાસ સવં સરગણાન્ બહૂન્॥ ૭૪.૩૭॥
૭૪.૩૮/૧અેવં વસ સુ મુિનષુ ત્રૈલાેક્યે ખ્યા તરાશ્રયાત્ ।
૭૪.૩૮/૨તતાે િવનાયકઃ પ્રાહ માતરં ભ્રાતરં જયામ્॥ ૭૪.૩૮॥
૭૪.૩૯/૧િવનાયક ઉવાચ । દેવાનાં સદને માતગ યતે ગાૈતમાે દ્વજઃ ।
૭૪.૩૯/૨યન્ ન સા યં સરુગણૈગાતમઃ કૃતવાન્ ઇ ત॥ ૭૪.૩૯॥
૭૪.૪૦/૧અેવં શ્રુતં મયા દેિવ બ્રાહ્મણસ્ય તપાેબલમ્ ।
૭૪.૪૦/૨સ િવપ્રશ્ચાલયેદ્ અેનાં માતગર્ઙ્ગાં જટાગતામ્॥ ૭૪.૪૦॥
૭૪.૪૧/૧તપસા વા યતાે વાિપ પજૂિય વા િત્રલાેચનમ્ ।
૭૪.૪૧/૨સ અેવ ચ્યાવયેદ્ અેનાં જટાસ્થાં મે િપ પ્રયામ્॥ ૭૪.૪૧॥
૭૪.૪૨/૧તત્ર ની તિવધાતવ્યા તાં િવપ્રાે યાચયેદ્ યથા ।
૭૪.૪૨/૨ત પ્રભાવાત્ સિરચ્છ્ર ેષ્ઠા શરસાેઽવતરત્યિપ॥ ૭૪.૪૨॥
૭૪.૪૩/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુ વા માતરં ભ્રાત્રા જયયા સહ િવઘ્નરાટ્ ।
૭૪.૪૩/૨જગામ ગાૈતમાે યત્ર બ્રહ્મસતૂ્રધરઃ કૃશઃ॥ ૭૪.૪૩॥
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૭૪.૪૪/૧વસન્ ક તપયાહઃસુ ગાૈતમાશ્રમમ ડલે ।
૭૪.૪૪/૨ઉવાચ બ્રાહ્મણાન્ સવા તત્ર તત્ર ચ િવઘ્નરાટ્॥ ૭૪.૪૪॥
૭૪.૪૫/૧ગચ્છામઃ વમિધષ્ઠાનમાશ્રમા ણ શચુીિન ચ ।
૭૪.૪૫/૨પુષ્ટાઃ મ ગાૈતમાન્નને ચ્છામાે ગાૈતમં મુિનમ્॥ ૭૪.૪૫॥
૭૪.૪૬/૧ઇ ત સ મ ય ચ્છ ત મનુયાે મુિનસત્તમાઃ ।
૭૪.૪૬/૨સ તાન્ િનવારયામાસ નેહબુદ્ યા મનુીન્ થક્॥ ૭૪.૪૬॥
૭૪.૪૭/૧ગાૈતમ ઉવાચ । કૃતા જ લઃ સિવનયમાસ વ મહ ચવૈ િહ ।
૭૪.૪૭/૨યુ મચ્ચરણશશુ્રષૂાં કરાે મ મુિનપુંગવાઃ॥ ૭૪.૪૭॥
૭૪.૪૮/૧શશુ્રષૂાૈ પતુ્રવન્ િનતં્ય મિય તષ્ઠ ત નાે ચતમ્ ।
૭૪.૪૮/૨ભવતાં ભૂ મદેવાનામાશ્રમા તરસવેનમ્॥ ૭૪.૪૮॥
૭૪.૪૯/૧ઇદમવેાશ્રમં પુ યં સવષા મ ત મે મ તઃ ।
૭૪.૪૯/૨અલમ યને મનુય આશ્રમેણ ગતને વા॥ ૭૪.૪૯॥
૭૪.૫૦/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત શ્રુ વા મનુવેાર્ક્યં િવઘ્નકૃત્યમનુ મરન્ ।
૭૪.૫૦/૨ઉવાચ પ્રા જ લભૂર્ વા બ્રાહ્મણાન્ સ ગણાિધપઃ॥ ૭૪.૫૦॥
૭૪.૫૧/૧ગણાિધપ ઉવાચ । અન્નક્ર તા વયં િક નાે િનવારયત ગાૈતમઃ ।
૭૪.૫૧/૨સા ા નવૈ વયં શક્તા ગ તું વં વં િનવેશનમ્॥ ૭૪.૫૧॥
૭૪.૫૨/૧નાયમહર્ ત દ ડં વા ઉપકાર દ્વ ેત્તમઃ ।
૭૪.૫૨/૨ત માદ્ બુદ્ યા વ્યવસ્યા મ તત્ સવરનુમ યતામ્॥ ૭૪.૫૨॥
૭૪.૫૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ સવ દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ િક્રયતા મત્યનુબ્રવુન્ ।
૭૪.૫૩/૨અેતસ્ય તપૂકારાય લાેકાનાં િહતકા યયા॥ ૭૪.૫૩॥
૭૪.૫૪/૧બ્રાહ્મણાનાં ચ સવષાં શ્રેયાે યત્ સ્યાત્ તથા કુ ।
૭૪.૫૪/૨બ્રાહ્મણાનાં વચઃ શ્રુ વા મનેે વાક્યં ગણાિધપઃ॥ ૭૪.૫૪॥
૭૪.૫૫/૧િવનાયક ઉવાચ । િક્રયતે ગુણ પં યદ્ ગાૈતમસ્ય િવશષેતઃ॥ ૭૪.૫૫॥
૭૪.૫૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અનુમા ય દ્વ ન્ સવાર્ન્ પનુઃ પનુ દારધીઃ ।
૭૪.૫૬/૨ વયં ચ બ્રાહ્મણાે ભૂ વા પ્રણ ય બ્રાહ્મણાન્ પનુઃ ।
૭૪.૫૬/૩માતુમર્તે સ્થતાે િવદ્વાઞ્ જયાં પ્રાહ ગણેશ્વરઃ॥ ૭૪.૫૬॥
૭૪.૫૭/૧િવનાયક ઉવાચ । યથા ના યાે િવ નીતે તથા કુ શભુાનને ।
૭૪.૫૭/૨ગાે પધાિરણી ગચ્છ ગાૈતમાે યત્ર તષ્ઠ ત॥ ૭૪.૫૭॥
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૭૪.૫૮/૧શાલીન્ ખાદ િવના યાથ િવકારં કુ ભા મિન ।
૭૪.૫૮/૨કૃતે પ્રહારે હંુકારે પ્રે ક્ષતે ચાિપ િકચન ।
૭૪.૫૮/૩પત દ નં વનં કૃ વા ન મ્રય વ ન વ ચ॥ ૭૪.૫૮॥
૭૪.૫૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તથા ચકાર િવજયા િવઘે્નશ્વરમતે સ્થતા ।
૭૪.૫૯/૨યત્રાસીદ્ ગાૈતમાે િવપ્રાે જયા ગાે પધાિરણી॥ ૭૪.૫૯॥
૭૪.૬૦/૧જગામ શાલીન્ ખાદ તી તાં દદશર્ સ ગાૈતમઃ ।
૭૪.૬૦/૨ગાં દૃ ટ્વા િવકૃતાં િવપ્ર તાં ણને યવારયત્॥ ૭૪.૬૦॥
૭૪.૬૧/૧િનવાયર્માણા સા તને વનં કૃ વા પપાત ગાૈઃ ।
૭૪.૬૧/૨તસ્યાં તુ પ તતાયાં ચ હાહાકારાે મહાન્ અભૂત્॥ ૭૪.૬૧॥
૭૪.૬૨/૧ વનં શ્રુ વા ચ દૃ ટ્વા ચ ગાૈતમસ્ય િવચે ષ્ટતમ્ ।
૭૪.૬૨/૨વ્ય થતા બ્રાહ્મણાઃ પ્રાહુિવઘ્નરાજપુરસૃ્કતાઃ॥ ૭૪.૬૨॥
૭૪.૬૩/૧બ્રાહ્મણા ઊચુઃ । ઇતાે ગચ્છામહે સવ ન સ્થાતવ્યં તવાશ્રમે ।
૭૪.૬૩/૨પતુ્રવત્ પાે ષતાઃ સવ ષ્ટાેઽ સ મુિનપુંગવ॥ ૭૪.૬૩॥
૭૪.૬૪/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત શ્રુ વા મુિનવાર્ક્યં િવપ્રાણાં ગચ્છતાં તદા ।
૭૪.૬૪/૨વ હત ઇવાસીત્ સ િવપ્રાણાં પુરતાેઽપતત્॥ ૭૪.૬૪॥
૭૪.૬૫/૧તમૂચુબ્રાર્હ્મણાઃ સવ પ યેમાં પ તતાં ભુિવ ।
૭૪.૬૫/૨ દ્રાણાં માતરં દેવી ં જગતાં પાવની ં પ્રયામ્॥ ૭૪.૬૫॥
૭૪.૬૬/૧તીથર્દેવ વ િપ યામસ્યાં ગિવ િવધેબર્લાત્ ।
૭૪.૬૬/૨પ તતાયાં મુિનશ્રેષ્ઠ ગ તવ્યમવ શ યતે॥ ૭૪.૬૬॥
૭૪.૬૭/૧ચીણ વ્રતં ક્ષયં યા ત યથા વાસ વદાશ્રમે ।
૭૪.૬૭/૨વયં ના યધના બ્રહ્મન્ કેવલં તુ તપાેધનાઃ॥ ૭૪.૬૭॥
૭૪.૬૮/૧બ્રહ્માવેાચ । િવપ્રાણાં પુરતઃ સ્થ વા િવનીતઃ પ્રાહ ગાૈતમઃ॥ ૭૪.૬૮॥
૭૪.૬૯/૧ગાૈતમ ઉવાચ । ભવ ત અેવ શરણં પૂતં માં કતુર્મહર્થ॥ ૭૪.૬૯॥
૭૪.૭૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્રાવેાચ ભગવાન્ િવઘ્નરાડ્
બ્રાહ્મણૈ ર્તઃ॥ ૭૪.૭૦॥
૭૪.૭૧/૧િવઘ્નરાજ ઉવાચ । નવૈેયં મ્રયતે તત્ર નવૈ વ ત તત્ર િકમ્ ।
૭૪.૭૧/૨વદામાેઽ મન્ સસુિંદગ્ધે િન કૃ ત ગ તમવે વા॥ ૭૪.૭૧॥
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૭૪.૭૨/૧ગાૈતમ ઉવાચ । કથમુ થાસ્યતીયં ગાૈરથ ચા મશ્ચ િન કૃ તમ્ ।
૭૪.૭૨/૨વક્તુમહર્થ તત્ સવ કિર યેઽહમસશંયમ્॥ ૭૪.૭૨॥
૭૪.૭૩/૧બ્રાહ્મણા ઊચુઃ । સવષાં ચ મતનેાયં વિદ ય ત ચ બુ દ્ધમાન્ ।
૭૪.૭૩/૨અેતદ્ વાક્યમથા માકં પ્રમાણં તવ ગાૈતમ॥ ૭૪.૭૩॥
૭૪.૭૪/૧બ્રહ્માવેાચ । બ્રાહ્મણૈઃ પ્રેયર્માણાેઽસાૈ ગાૈતમને બલીયસા ।
૭૪.૭૪/૨િવઘ્નકૃદ્ બ્રહ્મવપષુા પ્રાહ સવાર્ન્ ઇદં વચઃ॥ ૭૪.૭૪॥
૭૪.૭૫/૧િવઘ્નરાજ ઉવાચ । સવષાં ચ મતનેાહં વિદ યા મ યથાથર્વત્ ।
૭૪.૭૫/૨અનુમ ય તુ મનુયાે મદ્વાક્યં ગાૈતમાેઽિપ ચ॥ ૭૪.૭૫॥
૭૪.૭૬/૧મહેશ્વરજટાજૂટે બ્રહ્મણાેઽવ્યક્તજન્મનઃ ।
૭૪.૭૬/૨કમ ડલુ સ્થતં વાિર તષ્ઠતી ત િહ શશુ્રુમ॥ ૭૪.૭૬॥
૭૪.૭૭/૧તદ્ આનય વ તરસા તપસા િનયમને ચ ।
૭૪.૭૭/૨તનેા ભ ષ ચ ગામેતાં ભગવન્ ભવુમા શ્રતામ્ ।
૭૪.૭૭/૩તતાે વ સ્યામહે સવ પવૂર્વત્ તવ વે મિન॥ ૭૪.૭૭॥
૭૪.૭૮/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુક્તવ ત િવપ્રે દ્રે બ્રાહ્મણાનાં ચ સસંિદ ।
૭૪.૭૮/૨તત્રાપતત્ પુ પ ષ્ટજર્યશ દાે વ્યવધર્ત ।
૭૪.૭૮/૩તતઃ કૃતા જ લનર્મ્રાે ગાૈતમાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૭૪.૭૮॥
૭૪.૭૯/૧ગાૈતમ ઉવાચ । તપસા ગ્ પ્રસાદેન દેવબ્રહ્મપ્રસાદતઃ ।
૭૪.૭૯/૨ભવતાં ચ પ્રસાદેન મ સકં પાેઽનુ સ યતામ્॥ ૭૪.૭૯॥
૭૪.૮૦/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમિ વ ત તં િવપ્રા આ ચ્છન્ મુિનપુંગવમ્ ।
૭૪.૮૦/૨ વાિન સ્થાનાિન તે જગ્મુઃ સ દ્ધા યન્નવાિર ભઃ॥ ૭૪.૮૦॥
૭૪.૮૧/૧યાતષેુ તષેુ િવપ્રષેુ ભ્રાત્રા સહ ગણેશ્વરઃ ।
૭૪.૮૧/૨જયયા સહ સપુ્રીતઃ કૃતકૃત્યાે યવતર્ત॥ ૭૪.૮૧॥
૭૪.૮૨/૧ગતષેુ બ્રહ્મ દેષુ ગણેશે ચ ગતે તથા ।
૭૪.૮૨/૨ગાૈતમાેઽિપ મુિનશ્રેષ્ઠ તપસા હતક મષઃ॥ ૭૪.૮૨॥
૭૪.૮૩/૧ યાયં તદથ સ મુિનઃ િક મદં મમ સં સ્થતમ્ ।
૭૪.૮૩/૨ઇત્યેવં બહુશાે યાયઞ્ જ્ઞાનને જ્ઞાતવાન્ દ્વજ॥ ૭૪.૮૩॥
૭૪.૮૪/૧િન શ્ચત્ય દેવકાયાર્થર્માત્મનઃ િક બષાં ગ તમ્ ।

362 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૭૪.૮૪/૨લાેકાનામપુકારં ચ શ ભાેઃ પ્રીણનમવે ચ॥ ૭૪.૮૪॥
૭૪.૮૫/૧ઉમાયાઃ પ્રીણનં ચાિપ ગઙ્ગાનયનમવે ચ ।
૭૪.૮૫/૨સવ શ્રેયસ્કરં મ યે મિય નવૈ ચ િક બષમ્॥ ૭૪.૮૫॥
૭૪.૮૬/૧ઇત્યેવં મનસા યાયન્ સપુ્રીતાેઽભૂદ્ દ્વ ેત્તમઃ ।
૭૪.૮૬/૨આરા ય જગતામીશં િત્રનતંે્ર ષભ વજમ્॥ ૭૪.૮૬॥
૭૪.૮૭/૧આનિય યે સિરચ્છ્ર ેષ્ઠાં પ્રીતાઽ તુ ગિર મમ ।
૭૪.૮૭/૨સપત્ની જગદ બાયા મહેશ્વરજટા સ્થતા॥ ૭૪.૮૭॥
૭૪.૮૮/૧અેવં િહ સકં ય મુિનપ્રવીરઃ ।
૭૪.૮૮/૨સ ગાૈતમાે બ્રહ્મ ગરેજર્ગામ ।
૭૪.૮૮/૩કૈલાસમાિધ ષ્ઠતમુગ્રધ વના ।
૭૪.૮૮/૪સરુા ચતં પ્રયયા બ્રહ્મ દૈઃ॥ ૭૪.૮૮॥
૭૫.૧/૧નારદ ઉવાચ । કૈલાસ શખરં ગ વા ગાૈતમાે ભગવાન્ ઋ ષઃ ।
૭૫.૧/૨િક ચકાર તપાે વાિપ કાં ચકે્ર તુ તમુત્તમામ્॥ ૭૫.૧॥
૭૫.૨/૧બ્રહ્માવેાચ । ગિર ગ વા તતાે વ સ વાચં સયં ય ગાૈતમઃ ।
૭૫.૨/૨આ તીયર્ સ કુશાન્ પ્રાજ્ઞઃ કૈલાસે પવર્તાેત્તમે॥ ૭૫.૨॥
૭૫.૩/૧ઉપિવ ય શુ ચભૂર્ વા તાતંે્ર ચેદં તતાે જગાૈ ।
૭૫.૩/૨અપતત્ પુ પ ષ્ટશ્ચ તૂયમાને મહેશ્વરે॥ ૭૫.૩॥
૭૫.૪/૧ગાૈતમ ઉવાચ । ભાેગા થનાં ભાેગમભી સતં ચ ।
૭૫.૪/૨દાતું મહા ત્યષ્ટવપૂં ષ ધત્તે ।
૭૫.૪/૩સાેમાે જનાનાં ગુણવ ત િનત્યમ્ ।
૭૫.૪/૪દેવં મહાદેવ મ ત તવુ ત॥ ૭૫.૪॥
૭૫.૫/૧કતુ વક યૈિવષયૈઃ સખુાિન ।
૭૫.૫/૨ભતુ સમ તં સચરાચરં ચ ।
૭૫.૫/૩સ પત્તયે હ્યસ્ય િવ દ્ધયે ચ ।
૭૫.૫/૪મહીમયં પ મતીશ્વરસ્ય॥ ૭૫.૫॥
૭૫.૬/૧ ષ્ટેઃ સ્થતેઃ સહંરણાય ભૂમેર્।
૭૫.૬/૨આધારમાધાતુમપાં વ પમ્ ।
૭૫.૬/૩ભજેે શવઃ શા તતનજુર્નાનામ્ ।
૭૫.૬/૪સખુાય ધમાર્ય જગત્ પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૭૫.૬॥
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૭૫.૭/૧કાલવ્યવસ્થામ તસ્રવં ચ ।
૭૫.૭/૨ વ સ્થ ત ષ્ટમથાે િવનાશનમ્ ।
૭૫.૭/૩મુદં પ્ર નાં સખુમુન્ન ત ચ ।
૭૫.૭/૪ચકે્રઽકર્ચ દ્રા ગ્ મયં શર રમ્॥ ૭૫.૭॥
૭૫.૮/૧ દ્ધ ગ ત શ ક્તમથાક્ષરા ણ ।
૭૫.૮/૨ વવ્યવસ્થાં મુદમ યનેકામ્ ।
૭૫.૮/૩સ્રષંુ્ટ કૃતં વાયુિરતીશ પમ્ ।
૭૫.૮/૪ વં વે સ નનંૂ ભગવન્ ભવ તમ્॥ ૭૫.૮॥
૭૫.૯/૧ભેદૈિવના નવૈ કૃ તનર્ ધમા ।
૭૫.૯/૨નાત્મીયમ યન્ ન િદશાેઽ તિરક્ષમ્ ।
૭૫.૯/૩દ્યાવા થવ્યાૈ ન ચ ભુ ક્તમુક્તી ।
૭૫.૯/૪ત માદ્ ઇદં વ્યાેમવપુ તવેશ॥ ૭૫.૯॥
૭૫.૧૦/૧ધમ વ્યવસ્થાપિયતું વ્યવસ્ય ।
૭૫.૧૦/૨ઋક્સામશાસ્ત્રા ણ યજુશ્ચ શાખાઃ ।
૭૫.૧૦/૩લાેકે ચ ગાથાઃ તયઃ પુરાણમ્ ।
૭૫.૧૦/૪ઇત્યાિદશ દાત્મકતામપુૈ ત॥ ૭૫.૧૦॥
૭૫.૧૧/૧યષ્ટા ક્રતુયાર્ યિપ સાધનાિન ।
૭૫.૧૧/૨ઋ વક્પ્રદેશં ફલદેશકાલાઃ ।
૭૫.૧૧/૩ વમવે શ ભાે પરમાથર્ત વમ્ ।
૭૫.૧૧/૪વદ ત યજ્ઞાઙ્ગમયં વપુ તે॥ ૭૫.૧૧॥
૭૫.૧૨/૧કતાર્ પ્રદાતા પ્ર તભૂઃ પ્રદાનમ્ ।
૭૫.૧૨/૨સવર્જ્ઞસાક્ષી પુ ષઃ પરશ્ચ ।
૭૫.૧૨/૩પ્રત્યાત્મભૂતઃ પરમાથર્ પસ-્ ।
૭૫.૧૨/૪ વમવે સવ િકમુ વા ગ્વલાસઃૈ॥ ૭૫.૧૨॥
૭૫.૧૩/૧ન વેદશાસૈ્ત્રગુર્ ભઃ પ્રિદષ્ટાે ।
૭૫.૧૩/૨ન ના સ બુદ્ યાિદ ભરપ્ર યઃ ।
૭૫.૧૩/૩અ ેઽપ્રમેયઃ શવશ દવાચ્યસ-્ ।
૭૫.૧૩/૪ વમ ત સતં્ય ભગવન્ નમ તે॥ ૭૫.૧૩॥
૭૫.૧૪/૧આત્મૈકતાં વપ્રકૃ ત કદા ચદ્ ।
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૭૫.૧૪/૨અૈક્ષ ચ્છવઃ સ પદ્ ઇયં મમે ત ।
૭૫.૧૪/૩ થક્ તદૈવાભવદ્ અપ્રતક્યર્+ ।
૭૫.૧૪/૪અ ચ ત્યપ્રભાવાે બહુિવશ્વમૂ તઃ॥ ૭૫.૧૪॥
૭૫.૧૫/૧ભાવેઽ ભ દ્ધા ચ ભવે ભવે ચ ।
૭૫.૧૫/૨ વકારણં કારણમા સ્થતા ચ ।
૭૫.૧૫/૩િનત્યા શવા સવર્સલુક્ષણા વા ।
૭૫.૧૫/૪િવલક્ષણા િવશ્વકરસ્ય શ ક્તઃ॥ ૭૫.૧૫॥
૭૫.૧૬/૧ઉ પાદનં સં સ્થ તરન્ન દ્ધ+ ।
૭૫.૧૬/૨લયાઃ સતાં યત્ર સનાતના તે ।
૭૫.૧૬/૩અેકૈવ મૂ તનર્ સમ ત િક ચદ્ ।
૭૫.૧૬/૪અસા યમસ્યા દિયતા હરસ્ય॥ ૭૫.૧૬॥
૭૫.૧૭/૧યદથર્મન્નાિન ધનાિન વા ।
૭૫.૧૭/૨યચ્છ ત કુવર્ ત તપાં સ ધમાર્ન્ ।
૭૫.૧૭/૩સાપીયમ બા જગતાે જિનત્રી ।
૭૫.૧૭/૪ પ્રયા તુ સાેમસ્ય મહાસકુ તઃ॥ ૭૫.૧૭॥
૭૫.૧૮/૧યદ્ ઈ ક્ષતં કાઙ્ક્ષ ત વાસવાેઽિપ ।
૭૫.૧૮/૨યન્નામતાે મઙ્ગલમા ુયાચ્ચ ।
૭૫.૧૮/૩યા વ્યા ય િવશ્વં િવમલીકરાે ત ।
૭૫.૧૮/૪સાેમા સદા સાેમસમાન પા॥ ૭૫.૧૮॥
૭૫.૧૯/૧બ્રહ્માિદ વસ્ય ચરાચરસ્ય ।
૭૫.૧૯/૨બુદ્ ય ક્ષચૈત યમનઃસખુાિન ।
૭૫.૧૯/૩યસ્યાઃ પ્રસાદાત્ ફલવ ત િનત્યમ્ ।
૭૫.૧૯/૪વાગીશ્વર લાેકગુરાેઃ સરુ યા॥ ૭૫.૧૯॥
૭૫.૨૦/૧ચતુમુર્ખસ્યાિપ મનાે મલીનમ્ ।
૭૫.૨૦/૨િકમ યજ તાેિર ત ચ ત્ય માતા ।
૭૫.૨૦/૩ગઙ્ગાવતારં િવિવધૈ પાયૈઃ ।
૭૫.૨૦/૪સવ જગત્ પાવિયતું ચકાર॥ ૭૫.૨૦॥
૭૫.૨૧/૧શ્રુતીઃ સમાલક્ષ્ય હરપ્રભુ વમ્ ।
૭૫.૨૧/૨િવશ્વસ્ય લાેકઃ સકલૈઃ પ્રમાણૈઃ ।
૭૫.૨૧/૩કૃ વા ચ ધમાર્ન્ બુભજેુ ચ ભાેગાન્ ।

brahmapur.pdf 365



બ્રહ્મપુરાણ

૭૫.૨૧/૪િવભૂ તરેષા તુ સદા શવસ્ય॥ ૭૫.૨૧॥
૭૫.૨૨/૧કાયર્િક્રયાકારકસાધનાનામ્ ।
૭૫.૨૨/૨વેદાેિદતાનામથ લાૈિકકાનામ્ ।
૭૫.૨૨/૩યત્ સા યમુ કૃષ્ટતમં પ્રયં ચ ।
૭૫.૨૨/૪પ્રાેક્તા ચ સા સ દ્ધરનાિદકતુર્ઃ॥ ૭૫.૨૨॥
૭૫.૨૩/૧ યા વા વરં બ્રહ્મ પરં પ્રધાનમ્ ।
૭૫.૨૩/૨યત્ સારભૂતં યદ્ ઉપા સતવ્યમ્ ।
૭૫.૨૩/૩યત્ પ્રા ય મુક્તા ન પનુભર્વ ત ।
૭૫.૨૩/૪સદ્યાે ગનાે મુ ક્ત માપ તઃ સઃ॥ ૭૫.૨૩॥
૭૫.૨૪/૧યથા યથા શ ભુરમેયમાયા+ ।
૭૫.૨૪/૨ પા ણ ધત્તે જગતાે િહતાય ।
૭૫.૨૪/૩તદ્યાેગયાેગ્યાિન તથવૈ ધ સે ।
૭૫.૨૪/૪પ તવ્રતા વં વિય માતરેવમ્॥ ૭૫.૨૪॥
૭૫.૨૫/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યેવં તવુત તસ્ય પુર તાદ્ ષભ વજઃ ।
૭૫.૨૫/૨ઉમયા સિહતઃ શ્રીમાન્ ગણેશાિદગણૈ ર્તઃ॥ ૭૫.૨૫॥
૭૫.૨૬/૧સાક્ષાદ્ આગત્ય તં શ ભુઃ પ્રસન્નાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૭૫.૨૬॥
૭૫.૨૭/૧ શવ ઉવાચ । િક તે ગાૈતમ દાસ્યા મ ભ ક્ત તાતે્રવ્રતૈઃ શભુૈઃ ।
૭૫.૨૭/૨પિરતુષ્ટાેઽ મ યાચ વ દેવાનામિપ દુ કરમ્॥ ૭૫.૨૭॥
૭૫.૨૮/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત શ્રુ વા જગન્મૂતવાર્ક્યં વાક્યિવશારદઃ ।
૭૫.૨૮/૨હષર્બા પપર તાઙ્ગાે ગાૈતમઃ પયર્ ચ તયત્॥ ૭૫.૨૮॥
૭૫.૨૯/૧અહાે દૈવમહાે ધમા હ્યહાે વૈ િવપ્રપૂજનમ્ ।
૭૫.૨૯/૨અહાે લાેકગ ત શ્ચત્રા અહાે ધાતનર્માેઽ તુ તે॥ ૭૫.૨૯॥
૭૫.૩૦/૧ગાૈતમ ઉવાચ । જટા સ્થતાં શભુાં ગઙ્ગાં દેિહ મે િત્રદશા ચત ।
૭૫.૩૦/૨યિદ તુષ્ટાેઽ સ દેવેશ ત્રયીધામ નમાેઽ તુ તે॥ ૭૫.૩૦॥
૭૫.૩૧/૧ઈશ્વર ઉવાચ । ત્રયાણામપુકારાથ લાેકાનાં યા ચતં વયા ।
૭૫.૩૧/૨આત્મન તપૂકારાય તદ્ યાચ વાકુતાેભયઃ॥ ૭૫.૩૧॥
૭૫.૩૨/૧ગાૈતમ ઉવાચ । તાતે્રેણાનને યે ભક્તા વાં ચ દેવી ં તવુ ત વૈ ।
૭૫.૩૨/૨સવર્કામસ દ્ધાઃ સ્યુરેતદ્ િધ વરયા યહમ્॥ ૭૫.૩૨॥
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૭૫.૩૩/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમિ વ ત દેવેશઃ પિરતુષ્ટાેઽબ્રવીદ્ વચઃ ।
૭૫.૩૩/૨અ યાન્ અિપ વરાન્ મત્તાે યાચ વ િવગત વરઃ॥ ૭૫.૩૩॥
૭૫.૩૪/૧અેવમુક્ત તુ હષણ ગાૈતમઃ પ્રાહ શકંરમ્॥ ૭૫.૩૪॥
૭૫.૩૫/૧ગાૈતમ ઉવાચ । ઇમાં દેવી ં જટાસસં્થાં પાવની ં લાેકપાવનીમ્ ।
૭૫.૩૫/૨તવ પ્રયાં જગન્નાથ ઉ જ બ્રહ્મણાે ગરાૈ॥ ૭૫.૩૫॥
૭૫.૩૬/૧સવાર્સાં તીથર્ભૂતા તુ યાવદ્ ગચ્છ ત સાગરમ્ ।
૭૫.૩૬/૨બ્રહ્મહત્યાિદપાપાિન મનાવેાક્કાિયકાિન ચ॥ ૭૫.૩૬॥
૭૫.૩૭/૧ નાનમાત્રેણ સવાર્ ણ િવલયં યા તુ શકંર ।
૭૫.૩૭/૨ચ દ્રસયૂાપરાગે ચ અયને િવષવુે તથા॥ ૭૫.૩૭॥
૭૫.૩૮/૧સકં્રા તાૈ વૈ તાૈ પુ ય+ ।તીથ વ યષેુ યત્ ફલમ્ ।
૭૫.૩૮/૨અસ્યા તુ મરણાદ્ અેવ તત્ પુ યં યતાં હર॥ ૭૫.૩૮॥
૭૫.૩૯/૧શ્લાઘ્યં કૃતે તપઃ પ્રાેક્તં ત્રેતાયાં યજ્ઞકમર્ ચ ।
૭૫.૩૯/૨દ્વાપરે યજ્ઞદાને ચ દાનમવે કલાૈ યુગે॥ ૭૫.૩૯॥
૭૫.૪૦/૧યુગધમાર્શ્ચ યે સવ દેશધમાર્ તથવૈ ચ ।
૭૫.૪૦/૨દેશકાલાિદસયંાેગે યાે ધમા યત્ર શસ્યતે॥ ૭૫.૪૦॥
૭૫.૪૧/૧યદ્ અ યત્ર કૃતં પુ યં નાનદાનાિદસયંમૈઃ ।
૭૫.૪૧/૨અસ્યા તુ મરણાદ્ અેવ તત્ પુ યં યતાં હર॥ ૭૫.૪૧॥
૭૫.૪૨/૧યત્ર યત્ર વયં યા ત યાવત્ સાગરગા મની ।
૭૫.૪૨/૨તત્ર તત્ર વયા ભાવ્યમષે ચા તુ વરાે વરઃ॥ ૭૫.૪૨॥
૭૫.૪૩/૧યાજેનાનાં તપૂિર તુ દશ યાવચ્ચ સખં્યયા ।
૭૫.૪૩/૨તદ તરપ્રિવષ્ટાનાં મહાપાતિકનામિપ॥ ૭૫.૪૩॥
૭૫.૪૪/૧તત્ િપ ણાં ચ તષેાં ચ નાનાયાગચ્છતાં શવ ।
૭૫.૪૪/૨ નાને ચા ય તરે ત્યાેમુર્ ક્તભા ે ભવ તુ વૈ॥ ૭૫.૪૪॥
૭૫.૪૫/૧અેકતઃ સવર્તીથાર્િન વગર્મત્યર્રસાતલે ।
૭૫.૪૫/૨અેષા તે યાે િવ શષ્ટા તુ અલં શ ભાે નમાેઽ તુ તે॥ ૭૫.૪૫॥
૭૫.૪૬/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ ગાૈતમવચઃ શ્રુ વા તથાિ વત્યબ્રવી ચ્છવઃ ।
૭૫.૪૬/૨અસ્યાઃ પરતરં તીથ ન ભૂતં ન ભિવ ય ત॥ ૭૫.૪૬॥
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૭૫.૪૭/૧સતં્ય સતં્ય પનુઃ સતં્ય વેદે ચ પિરિન ષ્ઠતમ્ ।
૭૫.૪૭/૨સવષાં ગાૈતમી પુ યા ઇત્યુ વા તરધીયત॥ ૭૫.૪૭॥
૭૫.૪૮/૧તતાે ગતે ભગવ ત લાેકપૂ જતે ।
૭૫.૪૮/૨તદાજ્ઞયા પૂણર્બલઃ સ ગાૈતમઃ ।
૭૫.૪૮/૩જટાં સમાદાય સિરદ્વરાં તામ્ ।
૭૫.૪૮/૪સરૈુ ર્તાે બ્રહ્મ ગિર િવવેશ॥ ૭૫.૪૮॥
૭૫.૪૯/૧તત તુ ગાૈતમે પ્રાપ્તે જટામાદાય નારદ ।
૭૫.૪૯/૨પુ પ ષ્ટરભૂત્ તત્ર સમાજગ્મુઃ સરેુશ્વરાઃ॥ ૭૫.૪૯॥
૭૫.૫૦/૧ઋષયશ્ચ મહાભાગા બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા તથા ।
૭૫.૫૦/૨જયશ દેન તં િવપં્ર પજૂય તાે મુદા વતાઃ॥ ૭૫.૫૦॥
૭૬.૧/૧નારદ ઉવાચ । મહેશ્વરજટાજુટાદ્ ગઙ્ગામાદાય ગાૈતમઃ ।
૭૬.૧/૨આગત્ય બ્રહ્મણઃ પુ યે તતઃ િકમકરાેદ્ ગરાૈ॥ ૭૬.૧॥
૭૬.૨/૧બ્રહ્માવેાચ । આદાય ગાૈતમાે ગઙ્ગાં શુ ચઃ પ્રયતમાનસઃ ।
૭૬.૨/૨પૂ જતાે દેવગ ધવ તથા ગિરિનવા સ ભઃ॥ ૭૬.૨॥
૭૬.૩/૧ ગરેમૂર્િધ્ન જટાં સ્થા ય મરન્ દેવં િત્રલાેચનમ્ ।
૭૬.૩/૨ઉવાચ પ્રા જ લભૂર્ વા ગઙ્ગાં સ દ્વજસત્તમઃ॥ ૭૬.૩॥
૭૬.૪/૧ગાૈતમ ઉવાચ । િત્રલાેચનજટાેદ્ભૂતે સવર્કામપ્રદાિયિન ।
૭૬.૪/૨ક્ષમ વ માતઃ શા તા સ સખંુ યાિહ િહતં કુ ॥ ૭૬.૪॥
૭૬.૫/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુક્તા ગાૈતમને ગઙ્ગા પ્રાવેાચ ગાૈતમમ્ ।
૭૬.૫/૨િદવ્ય પધરા દેવી િદવ્યસ્રગનુલપેના॥ ૭૬.૫॥
૭૬.૬/૧ગઙ્ગાવેાચ । ગચ્છેયં દેવસદનમથવાિપ કમ ડલુમ્ ।
૭૬.૬/૨રસાતલં વા ગચ્છેયં ત વં સત્યવાગ્ અ સ॥ ૭૬.૬॥
૭૬.૭/૧ગાૈતમ ઉવાચ । ત્રયાણામપુકારાથ લાેકાનાં યા ચતા મયા ।
૭૬.૭/૨શ ભનુા ચ તથા દત્તા દેિવ તન્ ના યથા ભવેત્॥ ૭૬.૭॥
૭૬.૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ ગાૈતમવચઃ શ્રુ વા ગઙ્ગા મનેે દ્વજેિરતમ્ ।
૭૬.૮/૨ત્રેધાત્માનં િવભજ્યાથ વગર્મત્યર્રસાતલે॥ ૭૬.૮॥
૭૬.૯/૧ વગ ચતુધાર્ વ્યગમત્ સપ્તધા મત્યર્મ ડલે ।
૭૬.૯/૨રસાતલે ચતુધવ સવૈં પ ચદશાકૃ તઃ॥ ૭૬.૯॥
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૭૬.૧૦/૧સવર્ત્ર સવર્ભૂતવૈ સવર્પાપિવના શની ।
૭૬.૧૦/૨સવર્કામપ્રદા િનતં્ય સવૈ વેદે પ્રગીયતે॥ ૭૬.૧૦॥
૭૬.૧૧/૧મત્યાર્ મત્યર્ગતામવે પ ય ત ન તલં ગતામ્ ।
૭૬.૧૧/૨નવૈ વગર્ગતાં મત્યાર્ઃ પ ય ત્યજ્ઞાનબુદ્ધયઃ॥ ૭૬.૧૧॥
૭૬.૧૨/૧યાવત્ સાગરગા દેવી તાવદ્ દેવમયી તા ।
૭૬.૧૨/૨ઉ ષ્ટા ગાૈતમનેવૈ પ્રાયાત્ પવૂાર્ણર્વં પ્ર ત॥ ૭૬.૧૨॥
૭૬.૧૩/૧તતાે દેવ ષ ભજુર્ષ્ટાં માતરં જગતઃ શભુામ્ ।
૭૬.૧૩/૨ગાૈતમાે મુિનશાદૂર્લઃ પ્રદ ક્ષણમથાકરાેત્॥ ૭૬.૧૩॥
૭૬.૧૪/૧િત્રલાેચનં સરેુશાનં પ્રથમં પજૂ્ય ગાૈતમઃ ।
૭૬.૧૪/૨ઉભયાે તીરયાેઃ નાનં કરાેમી ત દધે મ તમ્॥ ૭૬.૧૪॥
૭૬.૧૫/૧ તમાત્ર તદા તત્ર *આિવરાસીત્ ક ણાણર્વઃ ।
૭૬.૧૫/૨તત્ર નાનં કથં સ યેદ્ ઇત્યેવં શવર્મબ્રવીત્॥ ૭૬.૧૫॥
૭૬.૧૬/૧કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા ભ ક્તનમ્ર સ્ત્રલાેચનમ્॥ ૭૬.૧૬॥
૭૬.૧૭/૧ગાૈતમ ઉવાચ । દેવદેવ મહેશાન તીથર્ નાનિવિધ મમ ।
૭૬.૧૭/૨બ્રૂિહ સ યઙ્ મહેશાન લાેકાનાં િહતકા યયા॥ ૭૬.૧૭॥
૭૬.૧૮/૧ શવ ઉવાચ । મહષ શ ◌ૃ સવ ચ િવિધ ગાેદાવર ભવમ્ ।
૭૬.૧૮/૨પવૂ ના દ મખંુ કૃ વા દેહશુ દ્ધ િવધાય ચ॥ ૭૬.૧૮॥
૭૬.૧૯/૧બ્રાહ્મણાન્ ભાજેિય વા ચ તષેામાજ્ઞાં પ્રગ્ હ્ય ચ ।
૭૬.૧૯/૨બ્રહ્મચયણ ગચ્છ ત પ તતાલાપવ જતાઃ॥ ૭૬.૧૯॥
૭૬.૨૦/૧યસ્ય હ તાૈ ચ પાદાૈ ચ મનશ્ચવૈ સસુયંતમ્ ।
૭૬.૨૦/૨િવદ્યા તપશ્ચ ક તશ્ચ સ તીથર્ફલમશ્નુતે॥ ૭૬.૨૦॥
૭૬.૨૧/૧ભાવદુ ષ્ટ પિરત્યજ્ય વધમર્પિરિન ષ્ઠતઃ ।
૭૬.૨૧/૨શ્રા તસવંાહનં કુવર્ન્ દદ્યાદ્ અન્નં યથાે ચતમ્॥ ૭૬.૨૧॥
૭૬.૨૨/૧અિકચને યઃ સાધુ યાે દદ્યાદ્ વસ્ત્રા ણ ક બલાન્ ।
૭૬.૨૨/૨શ ◌ૃ વન્ હિરકથાં િદવ્યાં તથા ગઙ્ગાસમુદ્ભવામ્ ।
૭૬.૨૨/૩અનને િવિધના ગચ્છન્ સ યક્ તીથર્ફલં લભેત્॥ ૭૬.૨૨॥
૭૭.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ય બકશ્ચ ઇ ત પ્રાહ ગાૈતમં મુિન ભ ર્તમ્॥ ૭૭.૧॥
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૭૭.૨/૧ શવ ઉવાચ । દ્વહ તમાત્રે તીથાર્િન સ ભિવ ય ત ગાૈતમ ।
૭૭.૨/૨સવર્ત્રાહં સિંનિહતઃ સવર્કામપ્રદ તથા॥ ૭૭.૨॥
૭૭.૩/૧બ્રહ્માવેાચ । ગઙ્ગાદ્વારે પ્રયાગે ચ તથા સાગરસગંમે ।
૭૭.૩/૨અેતષેુ પુ યદા પુંસાં મુ ક્તદા સા ભગીરથી॥ ૭૭.૩॥
૭૭.૪/૧નમર્દા તુ સિરચ્છ્ર ેષ્ઠા પવર્તેઽમરક ટકે ।
૭૭.૪/૨યમનુા સગંતા તત્ર પ્રભાસે તુ સર વતી॥ ૭૭.૪॥
૭૭.૫/૧કૃ ણા ભીમરથી ચવૈ તુઙ્ગભદ્રા તુ નારદ ।
૭૭.૫/૨ ત ણાં સગંમાે યત્ર તત્ તીથ મુ ક્તદં ણામ્॥ ૭૭.૫॥
૭૭.૬/૧પયાેઉ ણી સગંતા યત્ર તત્રત્યા તચ્ચ મુ ક્તદમ્ ।
૭૭.૬/૨ઇયં તુ ગાૈતમી વ સ યત્ર ક્વાિપ મમાજ્ઞયા॥ ૭૭.૬॥
૭૭.૭/૧સવષાં સવર્દા ણાં નાનાન્ મુ ક્ત પ્રદાસ્ય ત ।
૭૭.૭/૨િક ચ કાલે પુ યતમં િક ચત્તીથ સરુાગમે॥ ૭૭.૭॥
૭૭.૮/૧સવષાં સવર્દા તીથ ગાૈતમી નાત્ર સશંયઃ ।
૭૭.૮/૨ તસ્રઃ કાેટ ાેઽધર્કાેટ ચ યાજેનાનાં શતદ્વયે॥ ૭૭.૮॥
૭૭.૯/૧તીથાર્િન મુિનશાદૂર્લ સ ભિવ ય ત ગાૈતમ ।
૭૭.૯/૨ઇયં માહેશ્વર ગઙ્ગા ગાૈતમી વૈ ણવી ત ચ॥ ૭૭.૯॥
૭૭.૧૦/૧બ્રાહ્મી ગાેદાવર ન દા સનુ દા કામદાિયની ।
૭૭.૧૦/૨બ્રહ્મતજેઃસમાનીતા સવર્પાપપ્રણાશની॥ ૭૭.૧૦॥
૭૭.૧૧/૧ મરણાદ્ અેવ પાપાૈઘ+ અ ત્રી મમ સદા પ્રયા ।
૭૭.૧૧/૨પ ચાનામિપ ભૂતાનામાપઃ શ્રેષ્ઠ વમાગતાઃ॥ ૭૭.૧૧॥
૭૭.૧૨/૧તત્રાિપ તીથર્ભૂતા તુ ત માદ્ આપઃ પરાઃ તાઃ ।
૭૭.૧૨/૨તાસાં ભાગીરથી શ્રેષ્ઠા તા યાેઽિપ ગાૈતમી તથા॥ ૭૭.૧૨॥
૭૭.૧૩/૧આનીતા સજટા ગઙ્ગા અસ્યા ના યચ્છુભાવહમ્ ।
૭૭.૧૩/૨ વગ ભુિવ તલે વાિપ તીથ સવાર્થર્દં મનુે॥ ૭૭.૧૩॥
૭૭.૧૪/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યેતત્ ક થતં પતુ્ર ગાૈતમાય મહાત્મને ।
૭૭.૧૪/૨સાક્ષાદ્ ધરેણ તુષ્ટેન મયા તવ િનવેિદતમ્॥ ૭૭.૧૪॥
૭૭.૧૫/૧અેવં સા ગાૈતમી ગઙ્ગા સવ યાેઽ યિધકા મતા ।
૭૭.૧૫/૨ત વ પં ચ ક થતં કુતાેઽ યા શ્રવણ હા॥ ૭૭.૧૫॥
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૭૮.૧/૧નારદ ઉવાચ । દ્વિવધા સવૈ ગિદતા અેકાિપ સરુસત્તમ ।
૭૮.૧/૨અેકાે ભેદ તુ ક થતાે બ્રાહ્મણનેાહૃતાે યતઃ॥ ૭૮.૧॥
૭૮.૨/૧ક્ષિત્રયેણાપરાેઽ યંશાે જટા વવે વ્યવ સ્થતઃ ।
૭૮.૨/૨ભવસ્ય દેવદેવસ્યઆહૃત તદ્ વદ વ મે॥ ૭૮.૨॥
૭૮.૩/૧બ્રહ્માવેાચ । વવૈ વતા વયે ત ઇ વાકુકુલસ ભવઃ ।
૭૮.૩/૨પુરા વૈ સગરાે નામ રા સીદ્ અ તધા મકઃ॥ ૭૮.૩॥
૭૮.૪/૧ય વા દાનપરાે િનતં્ય ધમાર્ચારિવચારવાન્ ।
૭૮.૪/૨તસ્ય ભાયાર્દ્વયં ચાસીત્ પ તભ ક્તપરાયણમ્॥ ૭૮.૪॥
૭૮.૫/૧તસ્ય વૈ સતં તનાર્ભૂદ્ ઇ ત ચ તાપરાેઽભવત્ ।
૭૮.૫/૨વ સષં્ઠ ગ્ હમાહૂય સ પજૂ્ય િવિધવત્ તતઃ॥ ૭૮.૫॥
૭૮.૬/૧ઉવાચ વચનં રા સતંતેઃ કારણં પ્ર ત ।
૭૮.૬/૨ઇ ત તદ્વચનં શ્રુ વા યા વા રા નમબ્રવીત્॥ ૭૮.૬॥
૭૮.૭/૧વ સષ્ઠ ઉવાચ । સપત્નીકઃ સદા રાજન્ન્ ઋ ષપૂ પરાે ભવ॥ ૭૮.૭॥
૭૮.૮/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુ વા સ મુિનિવપ્ર યથાસ્થાનં જગામ હ ।
૭૮.૮/૨અેકદા તસ્ય રાજષગ્ ર્હમાગાત્ તપાેિનિધઃ॥ ૭૮.૮॥
૭૮.૯/૧તસ્યષઃ પજૂનં ચકે્ર સ સતંુષ્ટાેઽબ્રવીદ્ વચમ્ ।
૭૮.૯/૨વરં બ્રૂિહ મહાભાગેત્યુક્તે પતુ્રાન્ સ ચા ણાેત્॥ ૭૮.૯॥
૭૮.૧૦/૧સ મુિનઃ પ્રાહ રા નમેકસ્યાં વંશધારકઃ ।
૭૮.૧૦/૨પતુ્રાે ભૂયાત્ તથા યસ્યાં ષ ષ્ટસાહસ્રકં સતુાઃ॥ ૭૮.૧૦॥
૭૮.૧૧/૧વરં દ વા મનુાૈ યાતે પતુ્રા તાઃ સહસ્રશઃ ।
૭૮.૧૧/૨સ યજ્ઞાન્ સબુહંૂશ્ચકે્ર હયમેધાન્ સદુ ક્ષણાન્॥ ૭૮.૧૧॥
૭૮.૧૨/૧અેક મન્ હયમેધે વૈ દ ક્ષતાે િવિધવન્ પઃ ।
૭૮.૧૨/૨પતુ્રાન્ યયાજેયદ્ રા સસૈ યાન્ હયરક્ષણે॥ ૭૮.૧૨॥
૭૮.૧૩/૧ક્વ ચદ્ અ તરમાસાદ્ય હયં જહ્ર ે શતક્રતુઃ ।
૭૮.૧૩/૨માગર્માણાશ્ચ તે પતુ્રા નવૈાપ યન્ હયં તદા॥ ૭૮.૧૩॥
૭૮.૧૪/૧સહસ્રાણાં તથા ષ ષ્ટનાર્નાયુદ્ધિવશારદાઃ ।
૭૮.૧૪/૨તષેુ પ ય સુ રક્ષાં સ પતુ્રષેુ સગરસ્ય િહ॥ ૭૮.૧૪॥
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૭૮.૧૫/૧પ્રાે ક્ષતં તદ્ ધયં ની વા તે રસાતલમાગમન્ ।
૭૮.૧૫/૨રાક્ષસાન્ માયયા યુક્તાન્ નવૈાપ ય ત સાગરાઃ॥ ૭૮.૧૫॥
૭૮.૧૬/૧ન દૃ ટ્વા તે હયં પતુ્રાઃ સગરસ્ય બલીયસઃ ।
૭૮.૧૬/૨ઇતશ્ચેતશ્ચર ત તે નવૈાપ યન્ હયં તદા॥ ૭૮.૧૬॥
૭૮.૧૭/૧દેવલાેકં તદા જગ્મુઃ પવર્તાંશ્ચ સરાં સ ચ ।
૭૮.૧૭/૨વનાિન ચ િવ ચ વ તાે નવૈાપ યન્ હયં તદા॥ ૭૮.૧૭॥
૭૮.૧૮/૧કૃત વ ત્યયનાે રા ઋ વ ગ્ભઃ કૃતમઙ્ગલઃ ।
૭૮.૧૮/૨અદૃ ટ્વા તુ પશું ર યં રા ચ તામપુેિયવાન્॥ ૭૮.૧૮॥
૭૮.૧૯/૧અટ તઃ સાગરાઃ સવ દેવલાેકમપુાગમન્ ।
૭૮.૧૯/૨હયં તમનુ ચ વ ત તત્રાિપ ન હયાેઽભવત્॥ ૭૮.૧૯॥
૭૮.૨૦/૧તતાે મહી ં સમાજગ્મુઃ પવર્તાંશ્ચ વનાિન ચ ।
૭૮.૨૦/૨તત્રાિપ ચ હયં નવૈ દષૃ્ટવ તાે પાત્મ ઃ॥ ૭૮.૨૦॥
૭૮.૨૧/૧અેત મન્ન્ અ તરે તત્ર દૈવી વાગ્ અભવત્ તદા ।
૭૮.૨૧/૨રસાતલે હયાે બદ્ધઆ તે ના યત્ર સાગરાઃ॥ ૭૮.૨૧॥
૭૮.૨૨/૧ઇ ત શ્રુ વા તતાે વાક્યં ગ તુકામા રસાતલમ્ ।
૭૮.૨૨/૨અખનન્ થવી ં સવા પિરતઃ સાગરા તતઃ॥ ૭૮.૨૨॥
૭૮.૨૩/૧તે ધાતાર્ દં શુ કાં ભક્ષય ત વહિનશમ્ ।
૭૮.૨૩/૨ યખનંશ્ચાિપ જગ્મુશ્ચ સ વરા તે રસાતલમ્॥ ૭૮.૨૩॥
૭૮.૨૪/૧તાન્ આગતાન્ ભપૂસતુાન્ સાગરાન્ બ લનઃ કૃતીન્ ।
૭૮.૨૪/૨શ્રુ વા રક્ષાં સ સતં્ર તા વ્યગમન્ કિપલા તકમ્॥ ૭૮.૨૪॥
૭૮.૨૫/૧કિપલાેઽિપ મહાપ્રાજ્ઞ તત્ર શતેે રસાતલે ।
૭૮.૨૫/૨પુરા ચ સાિધતં તને દેવાનાં કાયર્મુત્તમમ્॥ ૭૮.૨૫॥
૭૮.૨૬/૧િવિનદ્રણે તતઃ શ્રા તઃ સદ્ધે કાય સરુાન્ પ્ર ત ।
૭૮.૨૬/૨અબ્રવીત્ કિપલઃ શ્રીમાન્ િનદ્રાસ્થાનં પ્રયચ્છથ॥ ૭૮.૨૬॥
૭૮.૨૭/૧રસાતલં દદુ ત મૈ પનુરાહ સરુાન્ મુિનઃ ।
૭૮.૨૭/૨યાે મામુ થાપયને્ મ દાે ભ મી ભૂયાચ્ચ સ વરમ્॥ ૭૮.૨૭॥
૭૮.૨૮/૧તતઃ શયે તલગતાે નાે ચને્ ન વ અેવ િહ ।
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૭૮.૨૮/૨તથેત્યુક્તઃ સરુગણૈ તત્ર શતેે રસાતલે॥ ૭૮.૨૮॥
૭૮.૨૯/૧તસ્ય પ્રભાવં તે જ્ઞા વા રાક્ષસા માયયા યુતાઃ ।
૭૮.૨૯/૨સાગરાણાં ચ સવષાં વધાપેાયં પ્રચિક્રરે॥ ૭૮.૨૯॥
૭૮.૩૦/૧િવના યુદ્ધને તે ભીતા રાક્ષસાઃ સ વરા તદા ।
૭૮.૩૦/૨આગત્ય યત્ર સ મુિનઃ કિપલઃ કાપેનાે મહાન્॥ ૭૮.૩૦॥
૭૮.૩૧/૧ શરાેદેશે હયં તે વૈ બદ્ વાથ વરયા વતાઃ ।
૭૮.૩૧/૨દૂરે સ્થ વા માૈિનનશ્ચ પ્રેક્ષ તઃ િક ભવેદ્ ઇ ત॥ ૭૮.૩૧॥
૭૮.૩૨/૧તત તુ સાગરાઃ સવ િનિવશ તાે રસાતલમ્ ।
૭૮.૩૨/૨દદશૃુ તે હયં બદં્ધ શયાનં પુ ષં તથા॥ ૭૮.૩૨॥
૭૮.૩૩/૧તં મેિનરે ચ હતાર્રં ક્રતુહ તારમવે ચ ।
૭૮.૩૩/૨અેનં હ વા મહાપાપં નયામાેઽશ્વં પા તકમ્॥ ૭૮.૩૩॥
૭૮.૩૪/૧કે ચદ્ ઊચુઃ પશું બદં્ધ નયામાેઽનને િક ફલમ્ ।
૭૮.૩૪/૨તદાહુરપરે શરૂા રા નઃ શાસકા વયમ્॥ ૭૮.૩૪॥
૭૮.૩૫/૧ઉ થા યનંૈ મહાપાપં હન્મઃ ક્ષાત્રેણ વચર્સા ।
૭૮.૩૫/૨તે તં જઘુ્નમુર્િન પાદૈબ્રુર્વ તાે િનષુ્ઠરા ણ ચ॥ ૭૮.૩૫॥
૭૮.૩૬/૧તતઃ કાપેને મહતા કિપલાે મુિનસત્તમઃ ।
૭૮.૩૬/૨સાગરાન્ ઈક્ષયામાસ તાન્ કાપેાદ્ ભ મસાત્ કરાેત્॥ ૭૮.૩૬॥
૭૮.૩૭/૧જ વલુ તે તત તત્ર સાગરાઃ સવર્ અેવ િહ ।
૭૮.૩૭/૨તત્ તુ સવ ન ના ત દ ક્ષતઃ સગરાે પઃ॥ ૭૮.૩૭॥
૭૮.૩૮/૧નારદઃ કથયામાસ સગરાય મહાત્મને ।
૭૮.૩૮/૨કિપલસ્ય તુ સસં્થાનં હયસ્યાિપ તુ સં સ્થ તમ્॥ ૭૮.૩૮॥
૭૮.૩૯/૧રાક્ષસાનાં તુ િવકૃ ત સાગરાણાં ચ નાશનમ્ ।
૭૮.૩૯/૨તત શ્ચ તાપરાે રા કતર્વં્ય નાવબુ યત॥ ૭૮.૩૯॥
૭૮.૪૦/૧અપરાેઽિપ સતુશ્ચાસીદ્ અસમ ઇ ત શ્રુતઃ ।
૭૮.૪૦/૨સ તુ બાલાં તથા પાૈરાન્ માખૈ્યાર્ત્ ક્ષપ ત ચા ભ સ॥ ૭૮.૪૦॥
૭૮.૪૧/૧સગરાેઽ યથ િવજ્ઞપ્તઃ પાૈરૈઃ સ મ લતૈ તદા ।
૭૮.૪૧/૨દુનર્યં તસ્ય તં જ્ઞા વા તતઃ કુ્રદ્ધાેઽબ્રવીન્ પઃ॥ ૭૮.૪૧॥
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૭૮.૪૨/૧ વાન્ અમાત્યાં તદા રા દેશત્યાગં કરાે વયમ્ ।
૭૮.૪૨/૨અસમ ઃ ક્ષત્રધમર્+ ।ત્યાગી વૈ બાલઘાતકઃ॥ ૭૮.૪૨॥
૭૮.૪૩/૧સગરસ્ય તુ તદ્ વાક્યં શ્રુ વામાત્યા વરા વતાઃ ।
૭૮.૪૩/૨તત્યજુ ર્પતેઃ પતુ્રમસમ ગતાે વનમ્॥ ૭૮.૪૩॥
૭૮.૪૪/૧સાગરા બ્રહ્મશાપને નષ્ટાઃ સવ રસાતલે ।
૭૮.૪૪/૨અેકાેઽિપ ચ વનં પ્રાપ્ત ઇદાની ં કા ગ તમર્મ॥ ૭૮.૪૪॥
૭૮.૪૫/૧અંશમુાન્ ઇ ત િવખ્યાતઃ પતુ્ર તસ્યાસમ જસઃ ।
૭૮.૪૫/૨આના ય બાલકં રા કાય ત મૈ યવેદયત્॥ ૭૮.૪૫॥
૭૮.૪૬/૧કિપલં ચ સમારા ય અંશમુાન્ અિપ બાલકઃ ।
૭૮.૪૬/૨સગરાય હયં પ્રાદાત્ તતઃ પૂણાઽભવત્ ક્રતુઃ॥ ૭૮.૪૬॥
૭૮.૪૭/૧તસ્યાિપ પતુ્ર તજે વી િદલીપ ઇ ત ધા મકઃ ।
૭૮.૪૭/૨તસ્યાિપ પતુ્રાે મ તમાન્ ભગીરથ ઇ ત શ્રુતઃ॥ ૭૮.૪૭॥
૭૮.૪૮/૧િપતામહાનાં સવષાં ગ ત શ્રુ વા સદુુઃ ખતઃ ।
૭૮.૪૮/૨સગરં પશાદૂર્લં પપ્રચ્છ િવનયા વતઃ॥ ૭૮.૪૮॥
૭૮.૪૯/૧સાગરાણાં તુ સવષાં િન કૃ ત તુ કથં ભવેત્ ।
૭૮.૪૯/૨ભગીરથં પઃ પ્રાહ કિપલાે વે ત્ત પતુ્રક॥ ૭૮.૪૯॥
૭૮.૫૦/૧તસ્ય તદ્ વચનં શ્રુ વા બાલઃ પ્રાયાદ્ રસાતલમ્ ।
૭૮.૫૦/૨કિપલં ચ નમસૃ્ક વા સવ ત મૈ યવેદયત્॥ ૭૮.૫૦॥
૭૮.૫૧/૧સ મુિન તુ ચરં યા વા તપસારા ય શકંરમ્ ।
૭૮.૫૧/૨જટાજલને વિપ ન્ આ લાવ્ય પસત્તમ॥ ૭૮.૫૧॥
૭૮.૫૨/૧તતઃ કૃતાથા ભિવતા વં ચ તે િપતર તથા ।
૭૮.૫૨/૨તથા કરાેમી ત મુિન પ્રણ ય પનુરબ્રવીત્॥ ૭૮.૫૨॥
૭૮.૫૩/૧ક્વ ગચ્છેઽહં મુિનશ્રેષ્ઠ કતર્વં્ય ચાિપ તદ્ વદ॥ ૭૮.૫૩॥
૭૮.૫૪/૧કિપલ ઉવાચ । કૈલાસં તં નરશ્રેષ્ઠ ગ વા તુિહ મહેશ્વરમ્ ।
૭૮.૫૪/૨તપઃ કુ યથાશ ક્ત તતશ્ચે સતમા સ્ય સ॥ ૭૮.૫૪॥
૭૮.૫૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તચ્છ વા સ મનુવેાર્ક્યં મુિન ન વા વગાન્ નગમ્ ।
૭૮.૫૫/૨કૈલાસં સ શુ ચભૂર્ વા બાલાે બાલિક્રયા વતઃ ।
૭૮.૫૫/૩તપસે િનશ્ચયં કૃ વા ઉવાચ સ ભગીરથઃ॥ ૭૮.૫૫॥
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૭૮.૫૬/૧ભગીરથ ઉવાચ । બાલાેઽહં બાલબુ દ્ધશ્ચ બાલચ દ્રધર પ્રભાે ।
૭૮.૫૬/૨નાહં િકમિપ ના મ તતઃ પ્રીતાે ભવ પ્રભાે॥ ૭૮.૫૬॥
૭૮.૫૭/૧વા ગ્ભમર્નાે ભઃ કૃ ત ભઃ કદા ચન્ ।
૭૮.૫૭/૨મમાપેકુવર્ ત િહતે રતા યે ।
૭૮.૫૭/૩તે યાે િહતાથ વહ ચામરેશ ।
૭૮.૫૭/૪સાેમં નમસ્યા મ સરુાિદપજૂ્યમ્॥ ૭૮.૫૭॥
૭૮.૫૮/૧ઉ પાિદતાે યૈર ભવિધતશ્ચ ।
૭૮.૫૮/૨સમાનગાતે્રશ્ચ સમાનધમાર્ ।
૭૮.૫૮/૩તષેામભીષ્ટાિન શવઃ કરાેતુ ।
૭૮.૫૮/૪બાલે દુમાૈ લ પ્રણતાેઽ મ િનત્યમ્॥ ૭૮.૫૮॥
૭૮.૫૯/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં તુ બ્રવુત તસ્ય પુર તાદ્ અભવ ચ્છવઃ ।
૭૮.૫૯/૨વરેણ ચ્છ દયાનાે વૈ ભગીરથમવુાચ હ॥ ૭૮.૫૯॥
૭૮.૬૦/૧ શવ ઉવાચ । યન્ ન સા યં સરુગણૈદયં તત્ તે મયા ધ્રવુમ્ ।
૭૮.૬૦/૨વદ વ િનભર્યાે ભૂ વા ભગીરથ મહામતે॥ ૭૮.૬૦॥
૭૮.૬૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ભગીરથઃ પ્રણ યેશં હૃષ્ટઃ પ્રાવેાચ
શકંરમ્॥ ૭૮.૬૧॥
૭૮.૬૨/૧ભગીરથ ઉવાચ । જટા સ્થતાં િપ ણાં મે પાવનાય સિરદ્વરામ્ ।
૭૮.૬૨/૨તામવે દેિહ દેવેશ સવર્માપં્ત તતાે ભવેત્॥ ૭૮.૬૨॥
૭૮.૬૩/૧બ્રહ્માવેાચ । મહેશાેઽિપ િવહસ્યાથ ભગીરથમવુાચ હ॥ ૭૮.૬૩॥
૭૮.૬૪/૧ શવ ઉવાચ । દત્તા મયેયં તે પતુ્ર પનુ તાં તુિહ સવુ્રત॥ ૭૮.૬૪॥
૭૮.૬૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ દેવવચનં શ્રુ વા તદથ તુ તપાે મહત્ ।
૭૮.૬૫/૨ તુ ત ચકાર ગઙ્ગાયા ભ યા પ્રયતમાનસઃ॥ ૭૮.૬૫॥
૭૮.૬૬/૧તસ્યા અિપ પ્રસાદં ચ પ્રા ય બાલાેઽ યબાલવત્ ।
૭૮.૬૬/૨ગઙ્ગાં મહેશ્વરાત્ પ્રાપ્તામાદાયાગાદ્ રસાતલમ્॥ ૭૮.૬૬॥
૭૮.૬૭/૧ યવેદયત્ સ મનુયે કિપલાય મહાત્મને ।
૭૮.૬૭/૨યથાેિદતપ્રકારેણ ગઙ્ગાં સસં્થા ય યત્નતઃ॥ ૭૮.૬૭॥
૭૮.૬૮/૧પ્રદ ક્ષણમથાવત્યર્ કૃતા જ લપુટાેઽબ્રવીત્॥ ૭૮.૬૮॥
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૭૮.૬૯/૧ભગીરથ ઉવાચ । દેિવ મે િપતરઃ શાપાત્ કિપલસ્ય મહામનુેઃ ।
૭૮.૬૯/૨પ્રાપ્તા તે િવગ ત માત ત માત્ તાન્ પાતુમહર્ સ॥ ૭૮.૬૯॥
૭૮.૭૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા સરુનદ સવષામપુકાિરકા ।
૭૮.૭૦/૨લાેકાનામપુકારાથ િપ ણાં પાવનાય ચ॥ ૭૮.૭૦॥
૭૮.૭૧/૧અગ ત્યપીતસ્યા ભાેધેઃ પૂરણાય િવશષેતઃ ।
૭૮.૭૧/૨ મરણાદ્ અેવ પાપાનાં નાશાય સરુિન ગા॥ ૭૮.૭૧॥
૭૮.૭૨/૧ભગીરથાેિદતં ચકે્ર રસાતલતલે સ્થતાન્ ।
૭૮.૭૨/૨ભ મીભૂતાન્ પસતુાન્ સાગરાંશ્ચ િવશષેતઃ॥ ૭૮.૭૨॥
૭૮.૭૩/૧િવિનદર્ગ્ધાન્ અથા લાવ્ય ખાતપૂરમથાકરાેત્ ।
૭૮.૭૩/૨તતાે મે ં સમા લાવ્ય સ્થતાં બાલાેઽબ્રવીન્ પઃ॥ ૭૮.૭૩॥
૭૮.૭૪/૧કમર્ભૂમાૈ વયા ભાવ્યં તથેત્યાગાદ્ િધમાલયમ્ ।
૭૮.૭૪/૨િહમવ પવર્તાત્ પુ યાદ્ ભારતં વષર્મ યગાત્॥ ૭૮.૭૪॥
૭૮.૭૫/૧તન્મ યતઃ પુ યનદ પ્રાયાત્ પવૂાર્ણર્વં પ્ર ત ।
૭૮.૭૫/૨અેવમષેાિપ તે પ્રાેક્તા ગઙ્ગા ક્ષાત્રા મહામનુે॥ ૭૮.૭૫॥
૭૮.૭૬/૧માહેશ્વર વૈ ણવી ચ સવૈ બ્રાહ્મી ચ પાવની ।
૭૮.૭૬/૨ભાગીરથી દેવનદ િહમવ ચ્છખરાશ્રયા॥ ૭૮.૭૬॥
૭૮.૭૭/૧મહેશ્વરજટાવાિર અેવં દ્વિૈવ યમાગતમ્ ।
૭૮.૭૭/૨િવ યસ્ય દ ક્ષણે ગઙ્ગા ગાૈતમી સા િનગદ્યતે ।
૭૮.૭૭/૩ઉત્તરે સાિપ િવ યસ્ય ભાગીર ય ભધીયતે॥ ૭૮.૭૭॥
૭૯.૧/૧નારદ ઉવાચ । ન મન પ્તમાધત્તે કથાઃ શ ◌ૃ વત્ વયેિરતાઃ ।
૭૯.૧/૨ થક્ તીથર્ફલં શ્રાેતું પ્ર તં્ત મમ માનસમ્॥ ૭૯.૧॥
૭૯.૨/૧ક્રમશાે બ્રાહ્મણાનીતાં ગઙ્ગાં મે પ્રથમં વદ ।
૭૯.૨/૨ થક્ તીથર્ફલં પુ યં સે તહાસં યથાક્રમમ્॥ ૭૯.૨॥
૭૯.૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તીથાર્નાં ચ થગ્ ભાવં ફલં માહા યમવે ચ ।
૭૯.૩/૨સવ વક્તું ન શક્નાે મ ન ચ વં શ્રવણે ક્ષમઃ॥ ૭૯.૩॥
૭૯.૪/૧તથાિપ િક ચદ્ વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ નારદ યત્નતઃ ।
૭૯.૪/૨યા યુક્તાિન ચ તીથાર્િન શ્રુ તવાક્યાિન યાિન ચ॥ ૭૯.૪॥
૭૯.૫/૧તાિન વક્ષ્યા મ સકં્ષપેાન્ નમસૃ્ક વા િત્રલાેચનમ્ ।
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૭૯.૫/૨યત્રાસાૈ ભગવાન્ આસીત્ પ્રત્યક્ષ ય બકાે મનુે॥ ૭૯.૫॥
૭૯.૬/૧ ય બકં નામ તત્ તીથ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકમ્ ।
૭૯.૬/૨વારાહમપરં તીથ િત્રષુ લાેકેષુ િવશ્રુતમ્॥ ૭૯.૬॥
૭૯.૭/૧તસ્ય પં પ્રવક્ષ્યા મ નામ િવ ણાેયર્થાભવત્ ।
૭૯.૭/૨પુરા દેવાન્ પરાભૂય યજ્ઞમાદાય રાક્ષસઃ॥ ૭૯.૭॥
૭૯.૮/૧રસાતલમનપુ્રાપ્તઃ સ ધુસને ઇ ત શ્રુતઃ ।
૭૯.૮/૨યજ્ઞે તલમનપુ્રાપ્તે િનયર્જ્ઞા હ્યભવન્ મહી॥ ૭૯.૮॥
૭૯.૯/૧નાયં લાેકાેઽ ત ન પરાે યજ્ઞે નષ્ટ ઇતી વરાઃ ।
૭૯.૯/૨સરુા તમવે િવિવશૂ રસાતલમનુ દ્વષમ્॥ ૭૯.૯॥
૭૯.૧૦/૧નાશક્નવંુ તુ તં જેતું દેવા ઇ દ્રપુરાેગમાઃ ।
૭૯.૧૦/૨િવ ં પુરાણપુ ષં ગ વા ત મૈ યવેદયન્॥ ૭૯.૧૦॥
૭૯.૧૧/૧રાક્ષસસ્ય તુ તત્ કમર્ યજ્ઞભ્રંશમશષેતઃ ।
૭૯.૧૧/૨તતઃ પ્રાવેાચ ભગવાન્ વારાહં વપુરા સ્થતઃ॥ ૭૯.૧૧॥
૭૯.૧૨/૧શઙ્ખચક્રગદાપા ણગર્ વા ચવૈ રસાતલમ્ ।
૭૯.૧૨/૨આનિય યે મખં પુ યં હ વા રાક્ષસપુંગવાન્॥ ૭૯.૧૨॥
૭૯.૧૩/૧ વઃ પ્રયા તુ સરુાઃ સવ વ્યેતુ વાે માનસાે વરઃ ।
૭૯.૧૩/૨યને ગઙ્ગા તલં પ્રાપ્તા પથા તનેવૈ ચક્ર ક્॥ ૭૯.૧૩॥
૭૯.૧૪/૧જગામ તરસા પતુ્ર ભવું ભ વા રસાતલમ્ ।
૭૯.૧૪/૨સ વરાહવપુઃ શ્રીમાન્ રસાતલિનવા સનઃ॥ ૭૯.૧૪॥
૭૯.૧૫/૧રાક્ષસાન્ દાનવાન્ હ વા મખુે વા મહા વરમ્ ।
૭૯.૧૫/૨વારાહ પી ભગવાન્ મખમાદાય યજ્ઞભુક્॥ ૭૯.૧૫॥
૭૯.૧૬/૧યને પ્રાપ તલં િવ ઃ પથા તનેવૈ શત્રુ જત્ ।
૭૯.૧૬/૨મખુે યસ્ય મહાયજ્ઞં િનશ્ચક્રામ રસાતલાત્॥ ૭૯.૧૬॥
૭૯.૧૭/૧તત્ર બ્રહ્મ ગરાૈ દેવાઃ પ્રતીક્ષાં ચિક્રરે હરેઃ ।
૭૯.૧૭/૨પથ ત માદ્ િવિનઃ ત્ય ગઙ્ગાસ્રવણમ યગાત્॥ ૭૯.૧૭॥
૭૯.૧૮/૧પ્રાક્ષાલયચ્ચ વાઙ્ગાિન અ ગ્લપ્તાિન નારદ ।
૭૯.૧૮/૨ગઙ્ગા ભસા તત્ર કુ ડં વારાહમભવત્ તતઃ॥ ૭૯.૧૮॥
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૭૯.૧૯/૧મખુે ય તં મહાયજ્ઞં દેવાનાં પુરતાે હિરઃ ।
૭૯.૧૯/૨દત્તવાં સ્ત્રદશશ્રેષ્ઠાે મખુાદ્ યજ્ઞાેઽ ય યત॥ ૭૯.૧૯॥
૭૯.૨૦/૧તતઃ પ્ર ત યજ્ઞાઙ્ગં પ્રધાનં સ્રવુ ઉચ્યતે ।
૭૯.૨૦/૨વારાહ પમભવદ્ અેવં વૈ કારણા તરાત્॥ ૭૯.૨૦॥
૭૯.૨૧/૧ત માત્ પુ યતમં તીથ વારાહં સવર્કામદમ્ ।
૭૯.૨૧/૨તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્॥ ૭૯.૨૧॥
૭૯.૨૨/૧તત્ર સ્થતાેઽિપ યઃ ક શ્ચત્ િપ ન્ મર ત પુ યકૃત્ ।
૭૯.૨૨/૨િવમુક્તાઃ સવર્પાપે યઃ િપતરઃ વગર્મા ુયુઃ॥ ૭૯.૨૨॥
૮૦.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । કુશાવતર્સ્ય માહા યમહં વક્તું ન તે ક્ષમઃ ।
૮૦.૧/૨તસ્ય મરણમાત્રેણ કૃતકૃત્યાે ભવને્ નરઃ॥ ૮૦.૧॥
૮૦.૨/૧કુશાવતર્ મ ત ખ્યાતં નરાણાં સવર્કામદમ્ ।
૮૦.૨/૨કુશનેાવ તતં યત્ર ગાૈતમને મહાત્મના॥ ૮૦.૨॥
૮૦.૩/૧કુશનેાવતર્િય વા તુ આનયામાસ તાં મુિનઃ ।
૮૦.૩/૨તત્ર નાનં ચ દાનં ચ િપ ણાં પ્તદાયકમ્॥ ૮૦.૩॥
૮૦.૪/૧નીલગઙ્ગા સિરચ્છ્ર ેષ્ઠા િનઃ તા નીલપવર્તાત્ ।
૮૦.૪/૨તત્ર નાનાિદ યત્ િક ચત્ કરાે ત પ્રયતાે નરઃ॥ ૮૦.૪॥
૮૦.૫/૧સવ તદ્ અક્ષયં િવદ્યાત્ િપ ણાં પ્તદાયકમ્ ।
૮૦.૫/૨િવશ્રુતં િત્રષુ લાેકેષુ કપાેતં તીથર્મુત્તમમ્॥ ૮૦.૫॥
૮૦.૬/૧તસ્ય પં ચ વક્ષ્યા મ મનુે શ ◌ૃ મહાફલમ્ ।
૮૦.૬/૨તત્ર બ્રહ્મ ગરાૈ ક શ્ચદ્ વ્યાધઃ પરમદા ણઃ॥ ૮૦.૬॥
૮૦.૭/૧િહન ત બ્રાહ્મણાન્ સાધનૂ્ યતીન્ ગાપે ક્ષણાે ગાન્ ।
૮૦.૭/૨અેવ ભૂતઃ સ પાપાત્મા ક્રાેધનાેઽ તભાષણઃ॥ ૮૦.૭॥
૮૦.૮/૧ભીષણાકૃ તરત્યુગ્રાે નીલાક્ષાે હ્ર વબાહુકઃ ।
૮૦.૮/૨દ તુરાે નષ્ટનાસાક્ષાે હ્ર વપાત્ થુકુ ક્ષકઃ॥ ૮૦.૮॥
૮૦.૯/૧હ્ર વાેદરાે હ્ર વભુ ે િવકૃતાે ગદર્ભ વનઃ ।
૮૦.૯/૨પાશહ તઃ પાપ ચત્તઃ પાિપષ્ઠઃ સધનુઃ સદા॥ ૮૦.૯॥
૮૦.૧૦/૧તસ્ય ભાયાર્ તથાભૂતા અપત્યા યિપ નારદ ।
૮૦.૧૦/૨તયા તુ પ્રેયર્માણાેઽસાૈ િવવેશ ગહનં વનમ્॥ ૮૦.૧૦॥
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૮૦.૧૧/૧સ જઘાન ગાન્ પાપઃ પ ક્ષણાે બહુ િપણઃ ।
૮૦.૧૧/૨પ જરે પ્રા ક્ષપત્ કાં શ્ચ વમાનાં તથેતરાન્॥ ૮૦.૧૧॥
૮૦.૧૨/૧ ધયા પિરતપ્તાઙ્ગાે િવહ્વલ ષયા તથા ।
૮૦.૧૨/૨ભ્રા તદેશાે બહુતરં યવતર્ત ગ્ હં પ્ર ત॥ ૮૦.૧૨॥
૮૦.૧૩/૧તતાેઽપરાહે્ણ સ પ્રાપ્તે િન ત્તે મધુમાધવે ।
૮૦.૧૩/૨ક્ષણાત્ તિડદ્ ગ જતં ચ સાભ્રં ચવૈાભવત્ તદા॥ ૮૦.૧૩॥
૮૦.૧૪/૧વવાૈ વાયુઃ સા મવષા વાિરધારા તભીષણઃ ।
૮૦.૧૪/૨સ ગચ્છં લુ ધકઃ શ્રા તઃ પ થાનં નાવબુ યત॥ ૮૦.૧૪॥
૮૦.૧૫/૧જલં સ્થલં ગતર્મથાે પ થાનમથવા િદશઃ ।
૮૦.૧૫/૨ન બુબાેધ તદા પાપઃ શ્રા તઃ શરણમ યથ॥ ૮૦.૧૫॥
૮૦.૧૬/૧ક્વ ગચ્છા મ ક્વ તષે્ઠયં િક કરાેમીત્ય ચ તયત્ ।
૮૦.૧૬/૨સવષાં પ્રા ણનાં પ્રાણાન્ આહતાર્હં યથા તકઃ॥ ૮૦.૧૬॥
૮૦.૧૭/૧મમા ય તકરં ભૂતં સ પ્રાપ્તં ચા મવષર્ણમ્ ।
૮૦.૧૭/૨ત્રાતારં નવૈ પ યા મ શલાં વા ક્ષમ તકે॥ ૮૦.૧૭॥
૮૦.૧૮/૧અેવં બહુિવધં વ્યાધાે િવ ચ ત્યાપ યદ્ અ તકે ।
૮૦.૧૮/૨વને વન પ ત મવ નક્ષત્રાણાં યથાિત્રજમ્॥ ૮૦.૧૮॥
૮૦.૧૯/૧ ગાણાં ચ યથા સહમાશ્રમાણાં ગ્ હાિધપમ્ ।
૮૦.૧૯/૨ઇ દ્રયાણાં મન ઇવ ત્રાતારં પ્રા ણનાં નગમ્॥ ૮૦.૧૯॥
૮૦.૨૦/૧શ્રેષં્ઠ િવટિપનં શભંુ્ર શાખાપ લવમ ડતમ્ ।
૮૦.૨૦/૨તમા શ્રત્યાપેિવષ્ટાેઽભૂત્ ક્લન્નવાસા સ લુ ધકઃ॥ ૮૦.૨૦॥
૮૦.૨૧/૧ મરન્ ભાયાર્મપત્યાિન વેયુરથવા ન વા ।
૮૦.૨૧/૨અેત મન્ન્ અ તરે તત્ર ચા તં પ્રાપ્તાે િદવાકરઃ॥ ૮૦.૨૧॥
૮૦.૨૨/૧તમવે નગમા શ્રત્ય કપાેતાે ભાયર્યા સહ ।
૮૦.૨૨/૨પતુ્રપાતૈ્રૈઃ પિર તાે હ્યા તે તત્ર નગાેત્તમે॥ ૮૦.૨૨॥
૮૦.૨૩/૧સખુને િનભર્યાે ભૂ વા સુ પ્તઃ પ્રીત અેવ ચ ।
૮૦.૨૩/૨બહવાે વ સરા યાતા વસત તસ્ય પ ક્ષણઃ॥ ૮૦.૨૩॥
૮૦.૨૪/૧પ તવ્રતા તસ્ય ભાયાર્ સપુ્રીતા તને ચવૈ િહ ।
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૮૦.૨૪/૨કાેટરે તન્નગે શ્રેષે્ઠ જલવા વ ગ્ વ જતે॥ ૮૦.૨૪॥
૮૦.૨૫/૧ભાયાર્પતુ્રૈઃ પિર તઃ સવર્દા તે કપાેતકઃ ।
૮૦.૨૫/૨ત મન્ િદને દૈવવશાત્ કપાેતશ્ચ કપાેતક ॥ ૮૦.૨૫॥
૮૦.૨૬/૧ભક્ષ્યાથ તુ ઉભાૈ યાતાૈ કપાેતાે નગમ યગાત્ ।
૮૦.૨૬/૨સાિપ દૈવવશાત્ પતુ્ર પ જરસૈ્થવ વતર્તે॥ ૮૦.૨૬॥
૮૦.૨૭/૧ગ્ હીતા લુ ધકેનાથ વમાનવે વતર્તે ।
૮૦.૨૭/૨કપાેતકાેઽ યપત્યાિન મા હીના યુદ ક્ષ્ય ચ॥ ૮૦.૨૭॥
૮૦.૨૮/૧વષ ચ ભીષણં પ્રાપ્તમ તં યાતાે િદવાકરઃ ।
૮૦.૨૮/૨ વકાેટરં તયા હીનમાલાેક્ય િવલલાપ સઃ॥ ૮૦.૨૮॥
૮૦.૨૯/૧તાં બદ્ધાં પ જરસ્થાં વા ન બુબાેધ કપાેતરાટ્ ।
૮૦.૨૯/૨અ વારેભે કપાેતાે વૈ પ્રયાયા ગુણક તર્નમ્॥ ૮૦.૨૯॥
૮૦.૩૦/૧નાદ્યા યાયા ત કલ્યાણી મમ હષર્િવવિધની ।
૮૦.૩૦/૨મમ ધમર્સ્ય જનની મમ દેહસ્ય ચેશ્વર ॥ ૮૦.૩૦॥
૮૦.૩૧/૧ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં સવૈ િનતં્ય સહાિયની ।
૮૦.૩૧/૨તુષ્ટે હસ તી ષ્ટે ચ મમ દુઃખપ્રમાજર્ની॥ ૮૦.૩૧॥
૮૦.૩૨/૧સખી મ ત્રષેુ સા િનતં્ય મમ વાક્યરતા સદા ।
૮૦.૩૨/૨નાદ્યા યાયા ત કલ્યાણી સ પ્રયાતેઽિપ ભાસ્કરે॥ ૮૦.૩૨॥
૮૦.૩૩/૧ન ના ત વ્રતં મ તં્ર દૈવં ધમાર્થર્મવે ચ ।
૮૦.૩૩/૨પ તવ્રતા પ તપ્રાણા પ તમ ત્રા પ ત પ્રયા॥ ૮૦.૩૩॥
૮૦.૩૪/૧નાદ્યા યાયા ત કલ્યાણી િક કરાે મ ક્વ યા મ વા ।
૮૦.૩૪/૨િક મે ગ્ હં કાનનં ચ તયા હીનં િહ દૃ યતે॥ ૮૦.૩૪॥
૮૦.૩૫/૧તયા યુક્તં શ્રયા યુક્તં ભીષણં વાિપ શાેભનમ્ ।
૮૦.૩૫/૨નાદ્યા યાયા ત મે કા તા યયા ગ્ હમુદ િરતમ્॥ ૮૦.૩૫॥
૮૦.૩૬/૧િવનાનયા ન િવ યે ત્યજે વાિપ પ્રયાં તનુમ્ ।
૮૦.૩૬/૨િક કુવર્ તુ વપત્યાિન લુપ્તધમર્ વહં પનુઃ॥ ૮૦.૩૬॥
૮૦.૩૭/૧અેવં િવલપત તસ્ય ભતુર્વાર્ક્યં િનશ ય સા ।
૮૦.૩૭/૨પ જરસૈ્થવ સા વાક્યં ભતાર્ર મદમબ્રવીત્॥ ૮૦.૩૭॥
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૮૦.૩૮/૧કપાેતક્યવુાચ । અત્રાહમ મ બદ્ધવૈ િવવશા મ ખગાેત્તમ ।
૮૦.૩૮/૨આનીતાહં લુ ધકેન બદ્ધા પાશમૈર્હામતે॥ ૮૦.૩૮॥
૮૦.૩૯/૧ધ યા યનુગ્ હીતા મ પ તવર્ ક્ત ગુણાન્ મમ ।
૮૦.૩૯/૨સતાે વા યસતાે વાિપ કૃતાથાર્હં ન સશંયઃ॥ ૮૦.૩૯॥
૮૦.૪૦/૧તુષ્ટે ભતર્િર નાર ણાં તુષ્ટાઃ સ્યુઃ સવર્દેવતાઃ ।
૮૦.૪૦/૨િવપયર્યે તુ નાર ણામવ યં નાશમા ુયાત્॥ ૮૦.૪૦॥
૮૦.૪૧/૧ વં દૈવં વં પ્રભુમર્હં્ય વં સહૃુત્ વં પરાયણમ્ ।
૮૦.૪૧/૨ વં વ્રતં વં પરં બ્રહ્મ વગા માેક્ષ વમવે ચ॥ ૮૦.૪૧॥
૮૦.૪૩/૧મા ચ તાં કુ કલ્યાણ ધમ બુ દ્ધ સ્થરાં કુ ।
૮૦.૪૩/૨ વ પ્રસાદાચ્ચ ભુક્તા િહ ભાેગાશ્ચ િવિવધા મયા ।
૮૦.૪૩/૩અલં ખેદેન મ જેન ધમ બુ દ્ધ કુ સ્થરામ્॥ ૮૦.૪૩॥
૮૦.૪૪/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત શ્રુ વા પ્રયાવાક્યમુત્તતાર નગાેત્તમાત્ ।
૮૦.૪૪/૨યત્ર સા પ જરસ્થા તુ કપાેતી વતર્તે વરમ્॥ ૮૦.૪૪॥
૮૦.૪૫/૧તામાગત્ય પ્રયાં દૃ ટ્વા તવચ્ચાિપ લુ ધકમ્ ।
૮૦.૪૫/૨માેચયામી ત તામાહ િનશ્ચેષ્ટાે લુ ધકાેઽધનુા॥ ૮૦.૪૫॥
૮૦.૪૬/૧મા મુ ચ વ મહાભાગ જ્ઞા વા સ બ ધમ સ્થરમ્ ।
૮૦.૪૬/૨લુ ધાનાં ખેચરા હ્યનં્ન વાે વસ્ય ચાશનમ્॥ ૮૦.૪૬॥
૮૦.૪૭/૧નાપરાધં મરા યસ્ય ધમર્બુ દ્ધ સ્થરાં કુ ।
૮૦.૪૭/૨ગુ ર ગ્ દ્વ તીનાં વણાર્નાં બ્રાહ્મણાે ગુ ઃ॥ ૮૦.૪૭॥
૮૦.૪૮/૧પ તરેવ ગુ ઃ સ્ત્રીણાં સવર્સ્યા યાગતાે ગુ ઃ ।
૮૦.૪૮/૨અ યાગતમનપુ્રાપ્તં વચનૈ તાષેય ત યે॥ ૮૦.૪૮॥
૮૦.૪૯/૧તષેાં વાગીશ્વર દેવી પ્તા ભવ ત િન શ્ચતમ્ ।
૮૦.૪૯/૨તસ્યાન્નસ્ય પ્રદાનને શક્ર પ્તમવા ુયાત્॥ ૮૦.૪૯॥
૮૦.૫૦/૧િપતરઃ પાદશાૈચને અન્નાદ્યને પ્ર પ તઃ ।
૮૦.૫૦/૨તસ્યાપેચારાદ્ વૈ લ મીિવ ના પ્રી તમા ુયાત્॥ ૮૦.૫૦॥
૮૦.૫૧/૧શયને સવર્દેવા તુ ત માત્ પજૂ્યતમાેઽ ત થઃ ।
૮૦.૫૧/૨અ યાગતમનુશ્રા તં સયૂાઢં ગ્ હમાગતમ્ ।
૮૦.૫૧/૩તં િવદ્યાદ્ દેવ પેણ સવર્ક્રતુફલાે હ્યસાૈ॥ ૮૦.૫૧॥
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૮૦.૫૨/૧અ યાગતં શ્રા તમનવુ્રજ ત ।
૮૦.૫૨/૨દેવાશ્ચ સવ િપતરાેઽગ્ યશ્ચ ।
૮૦.૫૨/૩ત મન્ િહ પ્તે મુદમા ુવ ત ।
૮૦.૫૨/૪ગતે િનરાશઽેિપ ચ તે િનરાશાઃ॥ ૮૦.૫૨॥
૮૦.૫૩/૧ત માત્ સવાર્ત્મના કા ત દુઃખં ત્ય વા શમં વ્રજ ।
૮૦.૫૩/૨કૃ વા તષ્ઠ શભુાં બુ દ્ધ ધમર્કૃતં્ય સમાચર॥ ૮૦.૫૩॥
૮૦.૫૪/૧ઉપકારાેઽપકારશ્ચ પ્રવરાિવ ત સ મતાૈ ।
૮૦.૫૪/૨ઉપકાિરષુ સવાઽિપ કરાેત્યુપકૃ ત પનુઃ॥ ૮૦.૫૪॥
૮૦.૫૫/૧અપકાિરષુ યઃ સાધુઃ પુ યભાક્ સ ઉદાહૃતઃ॥ ૮૦.૫૫॥
૮૦.૫૬/૧કપાેત ઉવાચ । આવયાેરનુ પં ચ વયાેક્તં સાધુ મ યસે ।
૮૦.૫૬/૨િકતુ વક્તવ્યમ ય ત તચ્છૃ વ વરાનને॥ ૮૦.૫૬॥
૮૦.૫૭/૧સહસ્રં ભરતે ક શ્ચચ્છતમ યાે દશાપરઃ ।
૮૦.૫૭/૨આત્માનં ચ સખુનેા યાે વયં કષ્ટાેદર ભરાઃ॥ ૮૦.૫૭॥
૮૦.૫૮/૧ગતર્ધા યધનાઃ કે ચત્ કુશલૂધિનનાેઽપરે ।
૮૦.૫૮/૨ઘટ ક્ષપ્તધનાઃ કે ચચ્ચ ચુ ક્ષપ્તધના વયમ્॥ ૮૦.૫૮॥
૮૦.૫૯/૧પજૂયા મ કથં શ્રા તમ યાગત મમં શભુે॥ ૮૦.૫૯॥
૮૦.૬૦/૧કપાેત્યુવાચ । અ ગ્ રાપઃ શભુા વાણી ણકાષ્ઠાિદકં ચ યત્ ।
૮૦.૬૦/૨અેતદ્ અ ય થને દેયં શીતાતા લુ ધક વયમ્॥ ૮૦.૬૦॥
૮૦.૬૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વા પ્રયાવાક્યં ક્ષમા હ્ય પ ક્ષરાટ્ ।
૮૦.૬૧/૨આલાેકયામાસ તદા વિહ્ન દૂરં દદશર્ હ॥ ૮૦.૬૧॥
૮૦.૬૨/૧સ તુ ગ વા વિહ્નદેશં ચ ચનુાે મુકમાહરત્ ।
૮૦.૬૨/૨પુરાેઽ ગ્ વાલયામાસ લુ ધકસ્ય કપાેતકઃ॥ ૮૦.૬૨॥
૮૦.૬૩/૧શુ કકાષ્ઠાિન પણાર્િન ણાિન ચ પનુઃ પનુઃ ।
૮૦.૬૩/૨અગ્ ાૈ િનકે્ષપયામાસ િનશીથે સ કપાેતરાટ્॥ ૮૦.૬૩॥
૮૦.૬૪/૧તમ ગ્ વ લતં દૃ ટ્વા લુ ધકઃ શીતદુઃ ખતઃ ।
૮૦.૬૪/૨અવશાિન વકાઙ્ગાિન પ્રતા ય સખુમાપ્તવાન્॥ ૮૦.૬૪॥
૮૦.૬૫/૧ ધા ગ્ ના દહ્યમાનં વ્યાધં દૃ ટ્વા કપાેતક ।
૮૦.૬૫/૨મા મુ ચ વ મહાભાગ ઇ ત ભતાર્રમબ્રવીત્॥ ૮૦.૬૫॥
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૮૦.૬૬/૧ વશર રેણ દુઃખાત લુ ધકં પ્રીણયા મ તમ્ ।
૮૦.૬૬/૨ઇષ્ટા તથીનાં યે લાેકા તાં વં પ્રા ુિહ સવુ્રત॥ ૮૦.૬૬॥
૮૦.૬૭/૧કપાેત ઉવાચ । મિય તષ્ઠ ત નવૈાયં તવ ધમા િવધીયતે ।
૮૦.૬૭/૨ઇષ્ટા ત થભર્વામીહ અનુ નીિહ માં શભુે॥ ૮૦.૬૭॥
૮૦.૬૮/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુ વા ગ્ િત્રરાવત્યર્ મરન્ દેવં ચતુભુર્જમ્ ।
૮૦.૬૮/૨િવશ્વાત્મકં મહાિવ ં શર યં ભક્તવ સલમ્॥ ૮૦.૬૮॥
૮૦.૬૯/૧યથાસખંુ જુષ વે ત વદન્ન્ અ ગ્ તથાિવશત્ ।
૮૦.૬૯/૨તં દૃ ટ્વાગ્ ાૈ ક્ષપ્ત વં લુ ધકાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૮૦.૬૯॥
૮૦.૭૦/૧લુ ધક ઉવાચ । અહાે માનષુદેહસ્ય િધગ્ િવત મદં મમ ।
૮૦.૭૦/૨યદ્ ઇદં પ ક્ષરાજેન મદથ સાહસં કૃતમ્॥ ૮૦.૭૦॥
૮૦.૭૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં બ્રવુ તં તં લુ ધં પ ક્ષણી
વાક્યમબ્રવીત્॥ ૮૦.૭૧॥
૮૦.૭૨/૧કપાેતક્યવુાચ । માં વં મુ ચ મહાભાગ દૂરં યાત્યેષ
મે પ તઃ॥ ૮૦.૭૨॥
૮૦.૭૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તસ્યા તદ્ વચનં શ્રુ વા પ જરસ્થાં કપાેતક મ્ ।
૮૦.૭૩/૨લુ ધકાે માેચયામાસ તરસા ભીતવત્ તદા॥ ૮૦.૭૩॥
૮૦.૭૪/૧સાિપ પ્રદ ક્ષણં કૃ વા પ તમ ગ્ તદા જગાૈ॥ ૮૦.૭૪॥
૮૦.૭૫/૧કપાેત્યુવાચ । સ્ત્રીણામયં પરાે ધમા યદ્ ભતુર્રનવુેશનમ્ ।
૮૦.૭૫/૨વેદે ચ િવિહતાે માગર્ઃ સવર્લાેકેષુ પૂ જતઃ॥ ૮૦.૭૫॥
૮૦.૭૬/૧વ્યાલગ્રાહી યથા વ્યાલં બલાદ્ ઉદ્ધરતે બલાત્ ।
૮૦.૭૬/૨અેવં વનુગતા નાર સહ ભત્રાર્ િદવં વ્રજેત્॥ ૮૦.૭૬॥
૮૦.૭૭/૧ તસ્રઃ કાેટ ાેઽધર્કાેટ ચ યાિન રાેમા ણ માનષુે ।
૮૦.૭૭/૨તાવ કાલં વસતે્ વગ ભતાર્રં યાનુગચ્છ ત॥ ૮૦.૭૭॥
૮૦.૭૮/૧નમસૃ્ક વા ભવું દેવાન્ ગઙ્ગાં ચાિપ વન પતીન્ ।
૮૦.૭૮/૨આશ્વાસ્ય તા યપત્યાિન લુ ધકં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૮૦.૭૮॥
૮૦.૭૯/૧કપાેત્યુવાચ । વ પ્રસાદાન્ મહાભાગ ઉપપનં્ન મમેદશૃમ્ ।
૮૦.૭૯/૨અપત્યાનાં ક્ષમ વેહ ભત્રાર્ યા મ િત્રિવષ્ટપમ્॥ ૮૦.૭૯॥
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૮૦.૮૦/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુ વા પ ક્ષણી સા વી પ્રિવવેશ હુતાશનમ્ ।
૮૦.૮૦/૨પ્રિવષ્ટાયાં હુતવહે જયશ દાે યવતર્ત॥ ૮૦.૮૦॥
૮૦.૮૧/૧ગગને સયૂર્સકંાશં િવમાનમ તશાેભનમ્ ।
૮૦.૮૧/૨તદા ઢાૈ સરુિનભાૈ દ પતી દદશૃે તતઃ॥ ૮૦.૮૧॥
૮૦.૮૨/૧હષણ પ્રાેચતુ ભાૈ લુ ધકં િવ મયા વતમ્॥ ૮૦.૮૨॥
૮૦.૮૩/૧દ પતી ઊચતુઃ । ગચ્છાવ સ્ત્રદશસ્થાનમા ષ્ટાેઽ સ મહામતે ।
૮૦.૮૩/૨આવયાેઃ વગર્સાપેાનમ ત થ વં નમાેઽ તુ તે॥ ૮૦.૮૩॥
૮૦.૮૪/૧બ્રહ્માવેાચ । િવમાનવરમા ઢાૈ તાૈ દૃ ટ્વા લુ ધકાેઽિપ સઃ ।
૮૦.૮૪/૨સધનુઃ પ જરં ત્ય વા કૃતા જ લરભાષત॥ ૮૦.૮૪॥
૮૦.૮૫/૧લુ ધક ઉવાચ । ન ત્યક્તવ્યાે મહાભાગાૈ દેયં િક ચદ્ અ નતે ।
૮૦.૮૫/૨અહમત્રા ત થમાર્ યાે િન કૃ ત વક્તુમહર્થઃ॥ ૮૦.૮૫॥
૮૦.૮૬/૧દ પતી ઊચતુઃ । ગાૈતમી ં ગચ્છ ભદં્ર તે તસ્યાઃ પાપં િનવેદય ।
૮૦.૮૬/૨તત્રવૈા લવનાત્ પકં્ષ સવર્પાપૈિવમાેક્ષ્યસે॥ ૮૦.૮૬॥
૮૦.૮૭/૧મુક્તપાપઃ પનુ તત્ર ગઙ્ગાયામવગાહને ।
૮૦.૮૭/૨અશ્વમેધફલં પુ યં પ્રા ય પુ યાે ભિવ ય સ॥ ૮૦.૮૭॥
૮૦.૮૮/૧સિરદ્વરાયાં ગાૈત યાં બ્રહ્મિવ વીશસ ભુિવ ।
૮૦.૮૮/૨પનુરા લવનાદ્ અેવ ત્ય વા દેહં મલીમસમ્॥ ૮૦.૮૮॥
૮૦.૮૯/૧િવમાનવરમા ઢઃ વગ ગ તાસ્યસશંયમ્॥ ૮૦.૮૯॥
૮૦.૯૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તચ્છ વા વચનં તા યાં તથા ચકે્ર સ લુ ધકઃ ।
૮૦.૯૦/૨િવમાનવરમા ઢાે િદવ્ય પધરાેઽભવત્॥ ૮૦.૯૦॥
૮૦.૯૧/૧િદવ્યમાલ્યા બરધરઃ પજૂ્યમાનાેઽ સરાેગણૈઃ ।
૮૦.૯૧/૨કપાેતશ્ચ કપાેતી ચ તીયાે લુ ધક તથા ।
૮૦.૯૧/૩ગઙ્ગાયાશ્ચ પ્રભાવેણ સવ વૈ િદવમાક્રમન્॥ ૮૦.૯૧॥
૮૦.૯૨/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ કાપાેત મ ત િવશ્રુતમ્ ।
૮૦.૯૨/૨તત્ર નાનં ચ દાનં ચ િપ પજૂનમવે ચ॥ ૮૦.૯૨॥
૮૦.૯૩/૧જપયજ્ઞાિદકં કમર્ તદ્ આન ત્યાય ક પતે॥ ૮૦.૯૩॥
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૮૧.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । કા ત્તકેયં પરં તીથ કાૈમાર મ ત િવશ્રુતમ્ ।
૮૧.૧/૨યન્નામશ્રવણાદ્ અેવ કુલવાન્ પવાન્ ભવેત્॥ ૮૧.૧॥
૮૧.૨/૧િનહતે તારકે દૈત્યે વસ્થે તે િત્રિવષ્ટપે ।
૮૧.૨/૨કા ત્તકેયં સતંુ જ્યેષં્ઠ પ્રીત્યા પ્રાવેાચ પાવર્તી॥ ૮૧.૨॥
૮૧.૩/૧યથાસખંુ ભુઙ્ વ ભાેગાંસૈ્ત્રલાેક્યે મનસઃ પ્રયાન્ ।
૮૧.૩/૨મમાજ્ઞયા પ્રીતમનાઃ િપતુશ્ચવૈ પ્રસાદતઃ॥ ૮૧.૩॥
૮૧.૪/૧અેવમુક્તઃ સ વૈ માત્રા િવશાખાે દેવતા સ્ત્રયઃ ।
૮૧.૪/૨યથાસખું બલાદ્ રેમે દેવપ યાેઽિપ રે મરે॥ ૮૧.૪॥
૮૧.૫/૧તતઃ સ ભજુ્યમાનાસુ દેવપત્નીષુ નારદ ।
૮૧.૫/૨નાશક્નવુન્ વારિયતું કા ત્તકેયં િદવાૈકસઃ॥ ૮૧.૫॥
૮૧.૬/૧તતાે િનવેદયામાસઃુ પાવર્ત્યૈ પતુ્રકમર્ તત્ ।
૮૧.૬/૨અસકૃદ્ વાયર્માણાેઽિપ માત્રા દેવૈઃ સ શ ક્ત ક્॥ ૮૧.૬॥
૮૧.૭/૧નવૈાસાવકરાેદ્ વાક્યં સ્ત્રી વાસક્ત તુ ષ મખુઃ ।
૮૧.૭/૨અ ભશાપભયાદ્ ભીતા પાવર્તી પયર્ ચ તયત્॥ ૮૧.૭॥
૮૧.૮/૧પતુ્ર નેહાત્ તથવૈેશા દેવાનાં કાયર્ સદ્ધયે ।
૮૧.૮/૨દેવપ ય શ્ચરં રક્ષ્યા ઇ ત મ વા પનુઃ પનુઃ॥ ૮૧.૮॥
૮૧.૯/૧યસ્યાં તુ રમતે સ્ક દઃ પાવર્તી વિપ તાદશૃી ।
૮૧.૯/૨તદૂ્રપમાત્મનઃ કૃ વા વતર્યામાસ પાવર્તી॥ ૮૧.૯॥
૮૧.૧૦/૧ઇ દ્રસ્ય વ ણસ્યાિપ ભાયાર્માહૂય ષ મખુઃ ।
૮૧.૧૦/૨યાવત્ પ ય ત તસ્યાં તુ મા પમપ યત॥ ૮૧.૧૦॥
૮૧.૧૧/૧તામપાસ્ય નમસ્યાથ પનુર યામથાહ્વયત્ ।
૮૧.૧૧/૨તસ્યાં તુ મા પં સ પ્રેક્ષ્ય લ મપુેિયવાન્॥ ૮૧.૧૧॥
૮૧.૧૨/૧અેવં બહ્વ ષુ તદ્ પં દૃ ટ્વા મા મયં જગત્ ।
૮૧.૧૨/૨ઇ ત સં ચ ત્ય ગાઙ્ગેયાે વૈરાગ્યમગમત્ તદા॥ ૮૧.૧૨॥
૮૧.૧૩/૧સ તુ મા કૃતં જ્ઞા વા પ્ર ત્તસ્ય િનવતર્નમ્ ।
૮૧.૧૩/૨િનવાયર્શ્ચેદ્ અહં ભાેગાત્ િકતુ પવૂ પ્રવ તતઃ॥ ૮૧.૧૩॥
૮૧.૧૪/૧ત માન્ મા કૃતં સવ મમ હાસ્યા પદં વ ત ।
૮૧.૧૪/૨લ જયા પરયા યુક્તાે ગાૈતમીમગમત્ તદા॥ ૮૧.૧૪॥
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૮૧.૧૫/૧ઇયં ચ મા પા મે શ ◌ૃણાેતુ મમ ભા ષતમ્ ।
૮૧.૧૫/૨ઇતઃ સ્ત્રીનામધેયં યન્ મમ મા સમં મતમ્॥ ૮૧.૧૫॥
૮૧.૧૬/૧અેવં જ્ઞા વા લાેકનાથઃ પાવર્ત્યા સહ શકંરઃ ।
૮૧.૧૬/૨પતંુ્ર િનવારયામાસ ત્ત મત્યબ્રવીદ્ ગુ ઃ॥ ૮૧.૧૬॥
૮૧.૧૭/૧તતઃ સરુપ તઃ પ્રીતઃ િક દદામી ત ચ તયન્ ।
૮૧.૧૭/૨કૃતા જ લપુટઃ સ્ક દઃ િપતરં પનુરબ્રવીત્॥ ૮૧.૧૭॥
૮૧.૧૮/૧સ્ક દ ઉવાચ । સનેાપ તઃ સરુપ ત તવ પતુ્રાેઽહ મત્યિપ ।
૮૧.૧૮/૨અલમેતને દેવેશ િક વરૈઃ સરુપૂ જત॥ ૮૧.૧૮॥
૮૧.૧૯/૧અથવા દાતુકામાેઽ સ લાેકાનાં િહતકા યયા ।
૮૧.૧૯/૨યાચેઽહં નાત્મના દેવ તદ્ અનુજ્ઞાતુમહર્ સ॥ ૮૧.૧૯॥
૮૧.૨૦/૧મહાપાતિકનઃ કે ચદ્ ગુ દારા ભગા મનઃ ।
૮૧.૨૦/૨અત્રા લવનમાત્રેણ ધાૈતપાપા ભવ તુ તે॥ ૮૧.૨૦॥
૮૧.૨૧/૧આ ુવ તૂત્તમાં ત તયર્ ચાેઽિપ સરેુશ્વર ।
૮૧.૨૧/૨કુ પાે પસ પ ત્તમત્ર નાનાદ્ અવા ુયાત્॥ ૮૧.૨૧॥
૮૧.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમિ વ ત તં શ ભુઃ પ્રત્યન દત્ સતુેિરતમ્ ।
૮૧.૨૨/૨તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ કા ત્તકેય મ ત શ્રુતમ્ ।
૮૧.૨૨/૩તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્॥ ૮૧.૨૨॥
૮૨.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । યત્ ખ્યાતં કૃ ત્તકાતીથ કા ત્તકેયાદ્ અન તરમ્ ।
૮૨.૧/૨તસ્ય શ્રવણમાત્રેણ સાેમપાનફલં લભેત્॥ ૮૨.૧॥
૮૨.૨/૧પુરા તારકનાશાય ભવરેતાેઽિપબત્ કિવઃ ।
૮૨.૨/૨રેતાેગભ કિવ દૃ ટ્વા ઋ ષપ યાેઽ હન્ મનુે॥ ૮૨.૨॥
૮૨.૩/૧સપ્તષ ણામ્ ઋતુ નાતાં વજર્િય વા વ ધતીમ્ ।
૮૨.૩/૨તાસુ ગભર્ઃ સમભવત્ ષટ્સુ સ્ત્રીષુ તદા ગ્ તઃ॥ ૮૨.૩॥
૮૨.૪/૧ત યમાના તુ શાે ભષ્ઠા ઋતુ નાતા તુ તા મનુે ।
૮૨.૪/૨િક કુમર્ઃ ક્વ નુ ગચ્છામઃ િક કૃ વા સકૃુતં ભવેત્॥ ૮૨.૪॥
૮૨.૫/૧ઇત્યુ વા તા મથાે ગઙ્ગાં વ્યગ્રા ગ વા વ્યપીડયન્ ।
૮૨.૫/૨તા ય તે િનઃ તા ગભાર્ઃ ફેન પા તદા ભ સ॥ ૮૨.૫॥
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૮૨.૬/૧અ ભસા વેકતાં પ્રાપ્તા વાયનુા સવર્ અેવ િહ ।
૮૨.૬/૨અેક પ તદા તા યઃ ષ મખુઃ સમ યત॥ ૮૨.૬॥
૮૨.૭/૧સ્રાવિય વા તુ તાન્ ગભાર્ન્ ઋ ષપ યાે ગ્ હાન્ યયુઃ ।
૮૨.૭/૨તાસાં િવકૃત પા ણ દૃ ટ્વા તે ઋષયાેઽબ્રવુન્॥ ૮૨.૭॥
૮૨.૮/૧ગ યતાં ગ યતાં શીઘં્ર વૈર ત્તનર્ યજુ્યતે ।
૮૨.૮/૨સ્ત્રીણા મ ત તતાે વ સ િનર તાઃ પ ત ભ તુ તાઃ॥ ૮૨.૮॥
૮૨.૯/૧તતાે દુઃખં સમાિવષ્ટા ત્યક્તાઃ વપ ત ભશ્ચ ષટ્ ।
૮૨.૯/૨તા દૃ ટ્વા નારદઃ પ્રાહ કા ત્તકેયાે હરાેદ્ભવઃ॥ ૮૨.૯॥
૮૨.૧૦/૧ગાઙ્ગેયાેઽ ગ્ ભવશ્ચે ત િવખ્યાત તારકા તકઃ ।
૮૨.૧૦/૨તં યા તુ ન ચરાદ્ અેવ પ્રીતાે ભાેગં પ્રદાસ્ય ત॥ ૮૨.૧૦॥
૮૨.૧૧/૧દેવષવર્ચનાદ્ અેવ સમ યેત્ય ચ ષ મખુમ્ ।
૮૨.૧૧/૨કૃ ત્તકાઃ વયમવેૈતદ્ યથા ત્તં યવેદયત્॥ ૮૨.૧૧॥
૮૨.૧૨/૧તા યાે વાક્યં કૃ ત્તકા યઃ કા ત્તકેયાેઽનુમ ય ચ ।
૮૨.૧૨/૨ગાૈતમી ં યા તુ સવાર્શ્ચ ના વાપજૂ્ય મહેશ્વરમ્॥ ૮૨.૧૨॥
૮૨.૧૩/૧અે યા મ ચાહં તત્રવૈ યાસ્યા મ સરુમ દરમ્ ।
૮૨.૧૩/૨તથેત્યુ વા કૃ ત્તકાશ્ચ ના વા ગઙ્ગાં ચ ગાૈતમીમ્॥ ૮૨.૧૩॥
૮૨.૧૪/૧દેવેશ્વરં ચ સ પજૂ્ય કા ત્તકેયાનુશાસનાત્ ।
૮૨.૧૪/૨દેવેશ્વરપ્રસાદેન પ્રયયુઃ સરુમ દરમ્॥ ૮૨.૧૪॥
૮૨.૧૫/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ કૃ ત્તકાતીથર્મુચ્યતે ।
૮૨.૧૫/૨કા ત્તક્યાં કૃ ત્તકાયાેગે તત્ર યઃ નાનમાચરેત્॥ ૮૨.૧૫॥
૮૨.૧૬/૧સવર્ક્રતુફલં પ્રા ય રા ભવ ત ધા મકઃ ।
૮૨.૧૬/૨તત્તીથર્ મરણં વાિપ યઃ કરાે ત શ ◌ૃણાે ત ચ ।
૮૨.૧૬/૩સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે દ ઘર્માયુરવા ુયાત્॥ ૮૨.૧૬॥
૮૩.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । દશાશ્વમેિધકં તીથ તચ્છૃ વ મહામનુે ।
૮૩.૧/૨યસ્ય શ્રવણમાત્રેણ હયમેધફલં લભેત્॥ ૮૩.૧॥
૮૩.૨/૧િવશ્વકમર્સતુઃ શ્રીમાન્ િવશ્વ પાે મહાબલઃ ।
૮૩.૨/૨તસ્યાિપ પ્રથમઃ પતુ્ર ત પુત્રાે ભાવૈનાે િવભુઃ॥ ૮૩.૨॥
૮૩.૩/૧પુરાેધાઃ ક યપ તસ્ય સવર્જ્ઞાનિવશારદઃ ।
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૮૩.૩/૨તમ ચ્છન્ મહાબાહુભાવનઃ સાવર્ભાવૈનઃ॥ ૮૩.૩॥
૮૩.૪/૧યકે્ષ્યઽહં હયમેધૈશ્ચ યુગપદ્ દશ ભમુર્ને ।
૮૩.૪/૨ઇત્ય ચ્છદ્ ગુ ં િવપં્ર ક્વ યક્ષ્યા મ સરુાન્ ઇ ત॥ ૮૩.૪॥
૮૩.૫/૧સાેઽવદદ્ દેવયજનં તત્ર તત્ર પાેત્તમ ।
૮૩.૫/૨યત્ર યત્ર દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ પ્રાવતર્ ત મહાક્રતનૂ્॥ ૮૩.૫॥
૮૩.૬/૧તત્રાભવન્ન્ ઋ ષગણા આ વજ્યે મખમ ડલે ।
૮૩.૬/૨યુગપદ્ દશમેધાિન પ્ર ત્તાિન પુરાેધસા॥ ૮૩.૬॥
૮૩.૭/૧પૂણર્તાં નાયયુ તાિન દૃ ટ્વા ચ તાપરાે પઃ ।
૮૩.૭/૨િવહાય દેવયજનં પનુર યત્ર તાન્ ક્રતનૂ્॥ ૮૩.૭॥
૮૩.૮/૧ઉપાક્રામત્ તથા તત્ર િવઘ્નદાષેા તમાયયુઃ ।
૮૩.૮/૨દૃ ટ્વાપૂણા તતાે યજ્ઞાન્ રા ગુ મભાષત॥ ૮૩.૮॥
૮૩.૯/૧રા વેાચ । દેશદાષેાત્ કાલદાષેાન્ મમ દાષેાત્ તવાિપ વા ।
૮૩.૯/૨પૂણર્તાં ના ુવ ત મ દશમેધાિન વા જનઃ॥ ૮૩.૯॥
૮૩.૧૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તતશ્ચ દુઃ ખતાે રા ક યપને પુરાેધસા ।
૮૩.૧૦/૨ગી પતેભ્રાર્તરં જ્યેષં્ઠ ગ વા સવંતર્મૂચતુઃ॥ ૮૩.૧૦॥
૮૩.૧૧/૧ક યપભાવૈનાવૂચતુઃ । ભગવન્ યુગપત્ કાયાર્ યશ્વમેધાિન માનદ ।
૮૩.૧૧/૨દશ સ પૂણર્તાં યા ત તં દેશં તં ગુ ં વદ॥ ૮૩.૧૧॥
૮૩.૧૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે યા વા ઋ ષશ્રેષ્ઠઃ સવંતા ભાવૈનં તદા ।
૮૩.૧૨/૨અબ્રવીદ્ ગચ્છ બ્રહ્માણં ગુ ં દેશં વિદ ય ત॥ ૮૩.૧૨॥
૮૩.૧૩/૧ભાવૈનાેઽિપ મહાપ્રાજ્ઞઃ ક યપેન મહાત્મના ।
૮૩.૧૩/૨આગત્ય મામબ્રવીચ્ચ ગુ ં દેશાિદકં ચ યત્॥ ૮૩.૧૩॥
૮૩.૧૪/૧તતાેઽહમબ્રવં પતુ્ર ભાવૈનં ક યપં તથા ।
૮૩.૧૪/૨ગાૈતમી ં ગચ્છ રાજે દ્ર સ દેશઃ ક્રતપુુ યવાન્॥ ૮૩.૧૪॥
૮૩.૧૫/૧અયમવે ગુ ઃ શ્રેષ્ઠઃ ક યપાે વેદપારગઃ ।
૮૩.૧૫/૨ગુરાેરસ્ય પ્રસાદેન ગાૈત યાશ્ચ પ્રસાદતઃ॥ ૮૩.૧૫॥
૮૩.૧૬/૧અેકેન હયમેધને તત્ર નાનને વા પનુઃ ।
૮૩.૧૬/૨સે સ્ય ત તત્ર યજ્ઞાશ્ચ દશમેધાિન વા જનઃ॥ ૮૩.૧૬॥
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૮૩.૧૭/૧તચ્છ વા ભાવૈનાે રા ગાૈતમીતીરમ યગાત્ ।
૮૩.૧૭/૨ક યપેન સહાયને હયમેધાય દ ક્ષતઃ॥ ૮૩.૧૭॥
૮૩.૧૮/૧તતઃ પ્ર ત્તે યજ્ઞેશે હયમેધે મહાક્રતાૈ ।
૮૩.૧૮/૨સ પૂણ તુ તદા રા થવી ં દાતુમુદ્યતઃ॥ ૮૩.૧૮॥
૮૩.૧૯/૧તતાેઽ તિરક્ષે વાગ્ ઉચ્ચૈ વાચ પસત્તમમ્ ।
૮૩.૧૯/૨પજૂિય વા સ્થતં િવપ્રાન્ ઋ વ ેઽથ સદ પતીન્॥ ૮૩.૧૯॥
૮૩.૨૦/૧આકાશવાગ્ ઉવાચ । પુરાેધસે ક યપાય સશલૈવનકાનનામ્ ।
૮૩.૨૦/૨ થવી ં દાતુકામને દતં્ત સવ વયા પ॥ ૮૩.૨૦॥
૮૩.૨૧/૧ભૂ મદાન હાં ત્ય વા અન્નં દેિહ મહાફલમ્ ।
૮૩.૨૧/૨નાન્નદાનસમં પુ યં િત્રષુ લાેકેષુ િવદ્યતે॥ ૮૩.૨૧॥
૮૩.૨૨/૧િવશષેત તુ ગઙ્ગાયાઃ શ્રદ્ધયા પુ લને મનુે ।
૮૩.૨૨/૨ વયા તુ હયમેધાેઽયં કૃતઃ સબહુદ ક્ષણઃ ।
૮૩.૨૨/૩કૃતકૃત્યાેઽ સ ભદં્ર તે નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૮૩.૨૨॥
૮૩.૨૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તથાિપ દાતુકામં તં મહી પ્રાવેાચ ભાવૈનમ્॥ ૮૩.૨૩॥
૮૩.૨૪/૧ થવ્યવુાચ । િવશ્વકમર્જ સાવર્ભાૈમ મા માં દેિહ પનુઃ પનુઃ ।
૮૩.૨૪/૨િનમ જેઽહં સ લલસ્ય મ યે ત માન્ ન દ યતામ્॥ ૮૩.૨૪॥
૮૩.૨૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તતશ્ચ ભાવૈનાે ભીતઃ િક દેય મ ત ચાબ્રવીત્ ।
૮૩.૨૫/૨પનુશ્ચાવેાચ સા વી ભાવૈનં બ્રાહ્મણૈ ર્તમ્॥ ૮૩.૨૫॥
૮૩.૨૬/૧ભૂ યવુાચ । તલા ગાવાે ધનં ધા યં યત્ િક ચદ્ ગાૈતમીતટે ।
૮૩.૨૬/૨સવ તદ્ અક્ષયં દાનં િક માં ભાવૈન દાસ્ય સ॥ ૮૩.૨૬॥
૮૩.૨૭/૧ગઙ્ગાતીરં સમા શ્રત્ય ગ્રાસમેકં દદા ત યઃ ।
૮૩.૨૭/૨તનેાહં સકલા દત્તા િક માં ભાવૈન દાસ્ય સ॥ ૮૩.૨૭॥
૮૩.૨૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ ભવુાે વચનં શ્રુ વા ભાવૈનઃ સાવર્ભાવૈનઃ ।
૮૩.૨૮/૨તથે ત મ વા િવપ્રે યાે હ્યનં્ન પ્રાદાત્ સિુવ તરમ્॥ ૮૩.૨૮॥
૮૩.૨૯/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ દશાશ્વમેિધકં િવદુઃ ।
૮૩.૨૯/૨દશાનામશ્વમેધાનાં ફલં નાનાદ્ અવા યતે॥ ૮૩.૨૯॥
૮૪.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । પૈશાચં તીથર્મપરં પૂ જતં બ્રહ્મવાિદ ભઃ ।
૮૪.૧/૨તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ ગાૈત યા દ ક્ષણે તટે॥ ૮૪.૧॥
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૮૪.૨/૧ ગિરબ્રર્હ્મ ગરેઃ પાશ્વ અ જનાે નામ નારદ ।
૮૪.૨/૨ત મઞ્ શલૈે મુિનવર શાપભ્રષ્ટા વરા સરા॥ ૮૪.૨॥
૮૪.૩/૧અ જના નામ તત્રાસીદ્ ઉત્તમાઙ્ગને વાનર ।
૮૪.૩/૨કેસર નામ તદ્ભતાર્ અિદ્રકે ત તથાપરા॥ ૮૪.૩॥
૮૪.૪/૧સાિપ કેસિરણાે ભાયાર્ શાપભ્રષ્ટા વરા સરા ।
૮૪.૪/૨ઉત્તમાઙ્ગને મા ર્ર સા યા તેઽ જનપવર્તે॥ ૮૪.૪॥
૮૪.૫/૧દ ક્ષણાણર્વમ યાગાત્ કેસર લાેકિવશ્રુતઃ ।
૮૪.૫/૨અેત મન્ન્ અ તરેઽગ ત્યાેઽ જનં પવર્તમ યગાત્॥ ૮૪.૫॥
૮૪.૬/૧અ જના ચાિદ્રકા ચવૈ અગ ત્યમ્ ઋ ષસત્તમમ્ ।
૮૪.૬/૨પજૂયામાસતુ ભે યથા યાયં યથાસખુમ્॥ ૮૪.૬॥
૮૪.૭/૧તતઃ પ્રસન્નાે ભગવાન્ આહાેભે િવ્રયતાં વરઃ ।
૮૪.૭/૨તે આહતુ ભેઽગ ત્યં પતુ્રાૈ દેિહ મનુીશ્વર॥ ૮૪.૭॥
૮૪.૮/૧સવ યાે બ લનાૈ શ્રેષ્ઠાૈ સવર્લાેકાપેકારકાૈ ।
૮૪.૮/૨તથેત્યુ વા મુિનશ્રેષ્ઠાે જગામાશાં સ દ ક્ષણામ્॥ ૮૪.૮॥
૮૪.૯/૧તતઃ કદા ચત્ તે કાલે અ જના ચાિદ્રકા તથા ।
૮૪.૯/૨ગીતં તં્ય ચ હાસ્યં ચ કુવર્ત્યાૈ ગિરમૂધર્િન॥ ૮૪.૯॥
૮૪.૧૦/૧વાયુશ્ચ િનરૃ તશ્ચાિપ તે દૃ ટ્વા સ મતાૈ સરુાૈ ।
૮૪.૧૦/૨કામાક્રા તિધયાૈ ચાેભાૈ તદા સ વરમીયતુઃ॥ ૮૪.૧૦॥
૮૪.૧૧/૧ભાય ભવેતામુભયાેરાવાં દેવાૈ વરપ્રદાૈ ।
૮૪.૧૧/૨તે અ યૂચતુર વેતદ્ રેમાતે ગિરમૂધર્િન॥ ૮૪.૧૧॥
૮૪.૧૨/૧અ જનાયાં તથા વાયાેહર્નુમાન્ સમ યત ।
૮૪.૧૨/૨અિદ્રકાયાં ચ િનરતૃેરિદ્રનાર્મ િપશાચરાટ્॥ ૮૪.૧૨॥
૮૪.૧૩/૧પનુ તે આહતુ ભે પતુ્રાૈ તાૈ મનુવેર્રાત્ ।
૮૪.૧૩/૨આવયાેિવકૃતં પમુત્તમાઙ્ગને દૂ ષતમ્॥ ૮૪.૧૩॥
૮૪.૧૪/૧શાપાચ્છચીપતે તત્ર યવુામાજ્ઞાતુમહર્થઃ ।
૮૪.૧૪/૨તતઃ પ્રાવેાચ ભગવાન્ વાયુશ્ચ િનરૃ ત તથા॥ ૮૪.૧૪॥
૮૪.૧૫/૧ગાૈત યાં નાનદાના યાં શાપમાેક્ષાે ભિવ ય ત ।
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૮૪.૧૫/૨ઇત્યુ વા તાવુભાૈ પ્રીતાૈ તત્રવૈા તરધીયતામ્॥ ૮૪.૧૫॥
૮૪.૧૬/૧તતાેઽ જનાં સમાદાય અિદ્રઃ પૈશાચમૂ તમાન્ ।
૮૪.૧૬/૨ભ્રાતુહર્નુમતઃ પ્રીત્યૈ નાપયામાસ માતરમ્॥ ૮૪.૧૬॥
૮૪.૧૭/૧તથવૈ હનુમાન્ ગઙ્ગામાદાયાિદ્રમ ત વરન્ ।
૮૪.૧૭/૨મા ર્ર િપણી ં ની વા ગાૈત યા તીરમાપ્તવાન્॥ ૮૪.૧૭॥
૮૪.૧૮/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ પૈશાચં ચા જનં તથા ।
૮૪.૧૮/૨બ્રહ્મણાે ગિરમાસાદ્ય સવર્કામપ્રદં શભુમ્॥ ૮૪.૧૮॥
૮૪.૧૯/૧યાજેનાનાં િત્રપ ચાશન્ મા ર્રં પવૂર્તાે ભવેત્ ।
૮૪.૧૯/૨મા ર્રસં જ્ઞતાત્ ત માદ્ ધનૂમ તં ષાકિપમ્॥ ૮૪.૧૯॥
૮૪.૨૦/૧ફેનાસગંમમાખ્યાતં સવર્કામપ્રદં શભુમ્ ।
૮૪.૨૦/૨તસ્ય વ પં વ્યુ ષ્ટશ્ચ તત્રવૈ પ્રાેચ્યતે શભુા॥ ૮૪.૨૦॥
૮૫.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ધાતીથર્ મ ત ખ્યાતં શ ◌ૃ નારદ તન્મનાઃ ।
૮૫.૧/૨ક યમાનં મહાપુ યં સવર્કામપ્રદં ણામ્॥ ૮૫.૧॥
૮૫.૨/૧ઋ ષરાસીત્ પુરા ક વ તપ વી વેદિવત્તમઃ ।
૮૫.૨/૨પિરભ્રમન્ન્ આશ્રમા ણ ધયા પિરપીિડતઃ॥ ૮૫.૨॥
૮૫.૩/૧ગાૈતમસ્યાશ્રમં પુ યં સ દં્ધ ચાન્નવાિરણા ।
૮૫.૩/૨આત્માનં ચ ધાયુક્તં સ દં્ધ ચાિપ ગાૈતમમ્॥ ૮૫.૩॥
૮૫.૪/૧વીક્ષ્ય ક વાેઽથ વષૈ યં વૈરાગ્યમગમત્ તદા ।
૮૫.૪/૨ગાૈતમાેઽિપ દ્વજશ્રેષ્ઠાે હ્યહં તપ સ િન ષ્ઠતઃ॥ ૮૫.૪॥
૮૫.૫/૧સમને યાચ્ઞાયુક્તા સ્યાત્ ત માદ્ ગાૈતમવે મિન ।
૮૫.૫/૨ન ભાેકે્ષ્યઽહં ધાતાઽિપ પીિડતેઽિપ કલવેરે॥ ૮૫.૫॥
૮૫.૬/૧ગચ્છેયં ગાૈતમી ં ગઙ્ગામજર્યેયં ચ સ પદમ્ ।
૮૫.૬/૨ઇ ત િન શ્ચત્ય મેધાવી ગ વા ગઙ્ગાં ચ પાવનીમ્॥ ૮૫.૬॥
૮૫.૭/૧ ના વા શુ ચયર્તમના ઉપિવ ય કુશાસને ।
૮૫.૭/૨તુષ્ટાવ ગાૈતમી ં ગઙ્ગાં ધાં ચ પરમાપદમ્॥ ૮૫.૭॥
૮૫.૮/૧ક વ ઉવાચ । નમાેઽ તુ ગઙ્ગે પરમા તહાિર ણ ।
૮૫.૮/૨નમઃ ધે સવર્જના તકાિર ણ ।
૮૫.૮/૩નમાે મહેશાનજટાેદ્ભવે શભુે ।
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૮૫.૮/૪નમાે મહા ત્યુમખુાદ્ િવિન તે॥ ૮૫.૮॥
૮૫.૯/૧પુ યાત્મનાં શા ત પે ક્રાેધ પે દુરાત્મનામ્ ।
૮૫.૯/૨સિરદૂ્રપેણ સવષાં તાપપાપાપહાિર ણ॥ ૮૫.૯॥
૮૫.૧૦/૧ ધા પેણ સવષાં તાપપાપપ્રદે નમઃ ।
૮૫.૧૦/૨નમઃ શ્રેયસ્કિર દેિવ નમઃ પાપપ્રતિદિન ।
૮૫.૧૦/૩નમઃ શા તકિર દેિવ નમાે દાિરદ્ર્યના શિન॥ ૮૫.૧૦॥
૮૫.૧૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યેવં તવુત તસ્ય પુર તાદ્ અભવદ્ દ્વયમ્ ।
૮૫.૧૧/૨અેકં ગાઙ્ગં મનાેહાિર હ્યપરં ભીષણાકૃ ત ।
૮૫.૧૧/૩પનુઃ કૃતા જ લભૂર્ વા નમસૃ્ક વા દ્વ ેત્તમઃ॥ ૮૫.૧૧॥
૮૫.૧૨/૧ક વ ઉવાચ । સવર્મઙ્ગલમાઙ્ગલ્યે બ્રા હ્મ માહેશ્વિર શભુે ।
૮૫.૧૨/૨વૈ ણિવ ય બકે દેિવ ગાેદાવિર નમાેઽ તુ તે॥ ૮૫.૧૨॥
૮૫.૧૩/૧ ય બકસ્ય જટાેદ્ભૂતે ગાૈતમસ્યાઘના શિન ।
૮૫.૧૩/૨સપ્તધા સાગરં યા ત ગાેદાવિર નમાેઽ તુ તે॥ ૮૫.૧૩॥
૮૫.૧૪/૧સવર્પાપકૃતાં પાપે ધમર્કામાથર્ના શિન ।
૮૫.૧૪/૨દુઃખલાેભમિય દેિવ ધે તુ યં નમાે નમઃ॥ ૮૫.૧૪॥
૮૫.૧૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તત્ ક વવચનં શ્રુ વા સપુ્રીતે આહતુ દ્વજમ્॥ ૮૫.૧૫॥
૮૫.૧૬/૧ગઙ્ગા ધે ઊચતુઃ । અભીષં્ટ વદ કલ્યાણ વરાન્ વરય
સવુ્રત॥ ૮૫.૧૬॥
૮૫.૧૭/૧બ્રહ્માવેાચ । પ્રાવેાચ પ્રણતાે ગઙ્ગાં ક વઃ ધાં
યથાક્રમમ્॥ ૮૫.૧૭॥
૮૫.૧૮/૧ક વ ઉવાચ । દેિહ દેિવ મનાેજ્ઞાિન કામાિન િવભવં મમ ।
૮૫.૧૮/૨આયુિવત્તં ચ ભુ ક્ત ચ મુ ક્ત ગઙ્ગે પ્રયચ્છ મે॥ ૮૫.૧૮॥
૮૫.૧૯/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુ વા ગાૈતમી ં ગઙ્ગાં ધાં ચાહ
દ્વ ેત્તમઃ॥ ૮૫.૧૯॥
૮૫.૨૦/૧ક વ ઉવાચ । મિય મદં્વશજે ચાિપ ધે ણે દિરિદ્ર ણ ।
૮૫.૨૦/૨યાિહ પાપતરે ક્ષે ન ભૂયા વં કદાચન॥ ૮૫.૨૦॥
૮૫.૨૧/૧અનને તવને યે વૈ વાં તવુ ત ધાતુરાઃ ।
૮૫.૨૧/૨તષેાં દાિરદ્ર્યદુઃખાિન ન ભવેયવુર્રાેઽપરઃ॥ ૮૫.૨૧॥
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૮૫.૨૨/૧અ મ તીથ મહાપુ યે નાનદાનજપાિદકમ્ ।
૮૫.૨૨/૨યે કુવર્ ત નરા ભ યા લ મીભા ે ભવ તુ તે॥ ૮૫.૨૨॥
૮૫.૨૩/૧યિ વદં પઠતે તાતંે્ર તીથ વા યિદ વા ગ્ હે ।
૮૫.૨૩/૨તસ્ય દાિરદ્ર્યદુઃખે યાે ન ભયં સ્યાદ્ વરાેઽપરઃ॥ ૮૫.૨૩॥
૮૫.૨૫/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમિ વ ત ચાે વા તે ક વં યાતે વમાલયમ્ ।
૮૫.૨૫/૨તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ કા વં ગાઙ્ગં ધા ભધમ્ ।
૮૫.૨૫/૩સવર્પાપહરં વ સ િપ ણાં પ્રી તવધર્નમ્॥ ૮૫.૨૫॥
૮૬.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અ ત બ્રહ્મન્ મહાતીથ ચક્રતીથર્ મ ત શ્રુતમ્ ।
૮૬.૧/૨તત્ર નાનાન્ નરાે ભ યા હરેલાકમવા ુયાત્॥ ૮૬.૧॥
૮૬.૨/૧અેકાદ યાં તુ શકુ્લાયામપુાે ય થવીપતે ।
૮૬.૨/૨ગ ણકાસગંમે ના વા પ્રા ુયાદ્ અક્ષયં પદમ્॥ ૮૬.૨॥
૮૬.૩/૧પુરા તત્ર યથા તં્ત તન્ મે િનગદતઃ શ ◌ૃ ।
૮૬.૩/૨આસીદ્ િવશ્વધરાે નામ વૈ યાે બહુધના વતઃ॥ ૮૬.૩॥
૮૬.૪/૧ઉત્તરે વય સ શ્રેષ્ઠ તસ્ય પતુ્રાેઽભવદ્ ઋષે ।
૮૬.૪/૨ગુણવાન્ પસ પન્નાે િવલાસી શભુદશર્નઃ॥ ૮૬.૪॥
૮૬.૫/૧પ્રાણે યાેઽિપ પ્રયઃ પતુ્રઃ કાલે પ ચ વમાગતઃ ।
૮૬.૫/૨તથા દૃ ટ્વા તુ તં પતંુ્ર દ પતી દુઃખપીિડતાૈ॥ ૮૬.૫॥
૮૬.૬/૧કુવાર્તે મ તદા તને સહૈવ મરણે મ તમ્ ।
૮૬.૬/૨હા પતુ્ર હ ત કાલને પાપને સદુુરાત્મના॥ ૮૬.૬॥
૮૬.૭/૧યાવૈને વતર્માનાેઽિપ નીતાેઽ સ ગુણસાગર ।
૮૬.૭/૨આવયાેશ્ચ તથવૈ વં પ્રાણે યાેઽિપ સદુુલર્ભઃ॥ ૮૬.૭॥
૮૬.૮/૧ઇ થં તુ િદતં શ્રુ વા દ પત્યાેઃ ક ણં યમઃ ।
૮૬.૮/૨ત્ય વા િનજપુરં તૂણ કૃપયાિવષ્ટમાનસઃ॥ ૮૬.૮॥
૮૬.૯/૧ગાેદાવયાર્ઃ શભુે તીરે સ્થતાે યાયઞ્ જનાદર્નમ્ ।
૮૬.૯/૨અિપ વ પને કાલને પ્ર દ્ધાઃ સમ તતઃ॥ ૮૬.૯॥
૮૬.૧૦/૧ઇયત ઇ ત મે વી ક યતાં કેન પૂિરતા ।
૮૬.૧૦/૨ન ક શ્ચન્ મ્રયતે જ તુભાર્રાક્રા તા વસુધંરા॥ ૮૬.૧૦॥
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૮૬.૧૧/૧તતાે દેવી ગતા તૂણ વસધુા મુિનસત્તમ ।
૮૬.૧૧/૨યત્રા ત સરુસયંુક્તઃ શક્રઃ પરપુરંજયઃ ।
૮૬.૧૧/૩દૃ ટ્વા વસુધંરા મ દ્રઃ પ્ર ણપત્યેદમબ્રવીત્॥ ૮૬.૧૧॥
૮૬.૧૨/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । િકમાગમનકાય ત ઇ ત મે વ ક યતામ્॥ ૮૬.૧૨॥
૮૬.૧૩/૧ધરાવેાચ । ભારેણ ગુ ણા શક્ર પીિડતાહં િવના વધમ્ ।
૮૬.૧૩/૨કારણં પ્રષુ્ટમાયાતા િક મદં ક યતાં મમ॥ ૮૬.૧૩॥
૮૬.૧૪/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત શ્રુ વા મહીવાક્ય મ દ્રાે વચનમબ્રવીત્॥ ૮૬.૧૪॥
૮૬.૧૫/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । કારણં યિદ નામ સ્યાત્ તદાની ં જ્ઞાયતે મયા ।
૮૬.૧૫/૨સરુાણાં િહ પ તયર્ માદ્ અહં સવાર્સુ મેિદિન॥ ૮૬.૧૫॥
૮૬.૧૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અથ વી તદા વાક્યં શ્રુ વા ચાહ શચીપ તમ્ ।
૮૬.૧૬/૨યમઆિદ યતાં તિહ યથા સહંરતે પ્ર ઃ॥ ૮૬.૧૬॥
૮૬.૧૭/૧ઇ ત શ્રુ વા વચાે મહ્યા આિદષ્ટાઃ સદ્ધિકનરાઃ ।
૮૬.૧૭/૨યમસ્યાનયને શીઘં્ર મહે દ્રણે મહામનુે॥ ૮૬.૧૭॥
૮૬.૧૮/૧તત તે સ વરં યાતાઃ સવ વવૈ વતં પુરમ્ ।
૮૬.૧૮/૨નવૈાપ યન્ યમં તત્ર તે સદ્ધાઃ સહ િકનરૈઃ ।
૮૬.૧૮/૩તથાગત્ય પનુવગાદ્ વાત્તાર્ શકે્ર િનવેિદતા॥ ૮૬.૧૮॥
૮૬.૧૯/૧ સદ્ધિકનરા ઊચુઃ । યમાે યમપુરે નાથ અ મા ભનાર્વલાેિકતઃ ।
૮૬.૧૯/૨મહતાિપ સયુત્નને વીક્ષ્યમાણઃ સમ તતઃ॥ ૮૬.૧૯॥
૮૬.૨૦/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત શ્રુ વા વચ તષેાં ષ્ટઃ શકે્રણ વૈ તદા ।
૮૬.૨૦/૨સિવતા સ િપતા તસ્ય યમઃ કુત્રા ત ઇત્યથ॥ ૮૬.૨૦॥
૮૬.૨૧/૧સયૂર્ ઉવાચ । શક્ર ગાેદાવર તીરે કૃતા તાે વતર્તેઽધનુા ।
૮૬.૨૧/૨ચરં તત્ર તપ તીવં્ર ન ને િક નુ કારણમ્॥ ૮૬.૨૧॥
૮૬.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત શ્રુ વા વચાે ભાનાેઃ શક્રઃ
શઙ્કામપુાિવશત્॥ ૮૬.૨૨॥
૮૬.૨૩/૧શક્ર ઉવાચ । અહાે કષં્ટ મહાકષં્ટ નષ્ટા મે સરુનાથતા ।
૮૬.૨૩/૨ગાેદાવયા તપઃ કુયાર્દ્ યમાે વૈ દુષ્ટચે ષ્ટતઃ ।
૮૬.૨૩/૩ જઘ્ મર્ પદં નનંૂ દેવા ઇ ત મ તમર્મ॥ ૮૬.૨૩॥
૮૬.૨૪/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુ વા સહસે દ્રણે આહૂતશ્ચા સરાેગણઃ॥ ૮૬.૨૪॥
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૮૬.૨૫/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । કા ભવતીષુ કાલસ્ય સ્થતસ્ય તપ સ દ્વષઃ ।
૮૬.૨૫/૨તપઃપ્રણાશને શક્તા ઇ ત મે શીઘ્રમુચ્યતામ્॥ ૮૬.૨૫॥
૮૬.૨૬/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત શક્રવચઃ શ્રુ વા નાેચે કાિપ મહામનુે ।
૮૬.૨૬/૨અથ શક્રઃ પ્રકાપેેણ પ્રત્યુવાચા સરાેગણમ્॥ ૮૬.૨૬॥
૮૬.૨૭/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । ઉત્તરં નાબ્રવીત્ િક ચદ્ યામ તિહ વયં વયમ્ ।
૮૬.૨૭/૨સ ભવ તુ િવબુધાઃ સૈ યૈરાયા તુ મા ચરમ્ ।
૮૬.૨૭/૩ઘાતયામાે વયં શત્રું તપસા વગર્કામુકમ્॥ ૮૬.૨૭॥
૮૬.૨૮/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુક્તે સ ત દેવાનાં સનેા પ્રાદુબર્ભવૂ હ ।
૮૬.૨૮/૨ઇતી દ્રહૃદયં જ્ઞા વા હિરણા લાેકધાિરણા॥ ૮૬.૨૮॥
૮૬.૨૯/૧પ્રે ષતં ચિક્રણા ચકં્ર રક્ષણાય યમસ્ય િહ ।
૮૬.૨૯/૨ચકં્ર યત્રાભવત્ તત્ર ચક્રતીથર્મનુત્તમમ્॥ ૮૬.૨૯॥
૮૬.૩૦/૧અથે દં્ર મનેકા પ્રાહ શિઙ્કતે ત વચ તદા॥ ૮૬.૩૦॥
૮૬.૩૧/૧મનેકાવેાચ । કાલાવલાેકને નાલં કા ચદ્ અ ત સરેુશ્વર ।
૮૬.૩૧/૨મરણં ચ વરં દેવ ભવતાે ન યમાત્ પનુઃ॥ ૮૬.૩૧॥
૮૬.૩૨/૧ પયાવૈનમત્તેયં ગ ણકાયાચનં પ્રભાે ।
૮૬.૩૨/૨પ્રષેણં તત્ પ્રયચ્છૈષા વા મ વં મ યતે વયા॥ ૮૬.૩૨॥
૮૬.૩૩/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત શ્રુ વા વચ તસ્યાઃ શક્રઃ સરુવરેશ્વરઃ ।
૮૬.૩૩/૨આિદદેશાબલાં ક્ષામાં સ કૃત્ય ગ ણકાં તથા॥ ૮૬.૩૩॥
૮૬.૩૪/૧શક્ર ઉવાચ । ગ ણકે ગચ્છ મે કાય કુ સુ દિર મા ચરમ્ ।
૮૬.૩૪/૨કૃતકૃત્યાગતા ભૂયાે વ લભા મે યથા શચી॥ ૮૬.૩૪॥
૮૬.૩૫/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યાક યર્ વચઃ શક્રાદ્ ઉ પત્ય ગ ણકા િદશઃ ।
૮૬.૩૫/૨ક્ષણને યમસાંિન યમાયાતા ચા િપણી॥ ૮૬.૩૫॥
૮૬.૩૬/૧યમા તકમનપુ્રાપ્તા દ્યાેતય તી િદશાે દશ ।
૮૬.૩૬/૨સલીલં લ લતં બાલા જગાૈ િહ દાેલકઙ્કલમ્॥ ૮૬.૩૬॥
૮૬.૩૭/૧તતશ્ચચાલ કાલસ્ય મનાે લાેલં ચલાચલમ્ ।
૮૬.૩૭/૨અથાને્મીલ્ય યમાે નતે્રે કામપાવકપૂિરતે॥ ૮૬.૩૭॥
૮૬.૩૮/૧તસ્યાં વ્યાપારયામાસ શ્રેયઃશત્રાૈ મહામનુે ।
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૮૬.૩૮/૨તતાે િવલીય સા સદ્યઃ સિર વમગમત્ તદા॥ ૮૬.૩૮॥
૮૬.૩૯/૧ગાૈત યાં તુ સમાગ ય ગ ણકાગણિકકરૈઃ ।
૮૬.૩૯/૨ગીયમાના ગતા વગ તસ્ય તીથર્પ્રભાવતઃ॥ ૮૬.૩૯॥
૮૬.૪૦/૧ગચ્છ તી ં ગ ણકાં દૃ ટ્વા િવમાનસ્થાં િદવં પ્ર ત ।
૮૬.૪૦/૨િવ મયં પરમં પ્રાપ્તઃ કાલ તરલલાેચનઃ ।
૮૬.૪૦/૩અથાિદત્યેન ચાગત્ય અેવમુક્તાે યમ તદા॥ ૮૬.૪૦॥
૮૬.૪૧/૧સયૂર્ ઉવાચ । કુ પતુ્ર િનજં કમર્ પ્ર નાં વં પિરક્ષયમ્ ।
૮૬.૪૧/૨પ ય વાતં સદા વા તં જ તં વેધસં પ્ર ઃ ।
૮૬.૪૧/૩પયર્ટ તં િત્રલાેક ં માં વહ તી ં વસધુાં પ્ર ઃ॥ ૮૬.૪૧॥
૮૬.૪૨/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત શ્રુ વા યમાે વાક્યં િપતવુર્ચનમબ્રવીત્॥ ૮૬.૪૨॥
૮૬.૪૩/૧યમ ઉવાચ । અેતન્ ન ગિહતં કમર્ કુયાર્મહ મદં ધ્રવુમ્ ।
૮૬.૪૩/૨કમર્ ય મન્ મહાકૂ્રરે સમાદેષંુ્ટ ન વાહર્ સ॥ ૮૬.૪૩॥
૮૬.૪૪/૧ઇ ત શ્રુ વા ચ તદ્ વાક્યં ભાનવુર્ચનમબ્રવીત્ ।
૮૬.૪૪/૨િક નામ ગિહતં કમર્ તવ કતુર્મલં યમ॥ ૮૬.૪૪॥
૮૬.૪૫/૧િક ન દષૃ્ટા વયા યા તી ગ ણકા ગણિકકરૈઃ ।
૮૬.૪૫/૨ગીયમાના િદવં સદ્યાે ગાૈતમીતાેયમા લુતા॥ ૮૬.૪૫॥
૮૬.૪૬/૧ વયા ચાત્ર તપ તીવં્ર કૃતં પતુ્ર સદુુ કરમ્ ।
૮૬.૪૬/૨નવૈા તં તસ્ય પ યા મ ત માદ્ ગચ્છ િનજં પુરમ્॥ ૮૬.૪૬॥
૮૬.૪૭/૧ઇત્યુ વા ભગવાન્ ભાનુ તત્ર ના વા ગતાે િદવમ્ ।
૮૬.૪૭/૨યમાેઽિપ સગંમે ના વા તતાે િનજપુરં યયાૈ॥ ૮૬.૪૭॥
૮૬.૪૮/૧ભૂતહાિપ તતઃ શઙ્કાં તત્યાજ ચ મહામનુે ।
૮૬.૪૮/૨તથા દૃ ટ્વા યમં યા તં ચકે્ર ચકં્ર પ્રયાણકમ્॥ ૮૬.૪૮॥
૮૬.૪૯/૧ભગવાન્ યત્ર ગાેિવ દાે વનમાલાિવભૂ ષતઃ ।
૮૬.૪૯/૨ઇ ત યઃ શ ◌ૃ યાન્ મત્યર્ઃ પઠેદ્ વાિપ સમાિહતઃ॥ ૮૬.૪૯॥
૮૬.૫૦/૧આપદ તસ્ય ન ય ત દ ઘર્માયુરવા ુયાત્॥ ૮૬.૫૦॥
૮૭.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અહલ્યાસગંમં ચેહ તીથ ત્રૈલાેક્યપાવનમ્ ।
૮૭.૧/૨શ ◌ૃ સ યઙ્ મુિનશ્રેષ્ઠ તત્ર ત્ત મદં યથા॥ ૮૭.૧॥
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૮૭.૨/૧કાૈતુકેના તમહતા મયા પવૂ મનુીશ્વર ।
૮૭.૨/૨ ષ્ટા ક યા બહુિવધા પવત્યાે ગુણા વતાઃ॥ ૮૭.૨॥
૮૭.૩/૧તાસામેકાં શ્રેષ્ઠતમાં િનમર્મે શભુલક્ષણામ્ ।
૮૭.૩/૨તાં બાલાં ચા સવાર્ઙ્ગી ં દૃ ટ્વા પગુણા વતામ્॥ ૮૭.૩॥
૮૭.૪/૧કાે વાસ્યાઃ પાષેણે શક્ત ઇ ત મે બુ દ્ધરાિવશત્ ।
૮૭.૪/૨ન દૈત્યાનાં સરુાણાં ચ ન મનુીનાં તથવૈ ચ॥ ૮૭.૪॥
૮૭.૫/૧ના ત્યસ્યાઃ પાષેણે શ ક્તિર ત મે બુ દ્ધર વભૂત્ ।
૮૭.૫/૨ગુણજે્યષ્ઠાય િવપ્રાય તપાેયુક્તાય ધીમતે॥ ૮૭.૫॥
૮૭.૬/૧સવર્લક્ષણયુક્તાય વેદવેદાઙ્ગવેિદને ।
૮૭.૬/૨ગાૈતમાય મહાપ્રાજ્ઞામદદાં પાષેણાય તામ્॥ ૮૭.૬॥
૮૭.૭/૧પાલય વ મુિનશ્રેષ્ઠ યાવદ્ આ સ્ય ત યાવૈનમ્ ।
૮૭.૭/૨યાવૈનસ્થાં પનુઃ સા વીમાનયેથા મમા તકમ્॥ ૮૭.૭॥
૮૭.૮/૧અેવમુ વા ગાૈતમાય પ્રાદાં ક યાં સમુ યમામ્ ।
૮૭.૮/૨તામાદાય મુિનશ્રેષ્ઠ તપસા હતક મષઃ॥ ૮૭.૮॥
૮૭.૯/૧તાં પાષેિય વા િવિધવદ્ અલંકૃત્ય મમા તકમ્ ।
૮૭.૯/૨િનિવકારાે મુિનશ્રેષ્ઠાે હ્યહલ્યામાનયત્ તદા॥ ૮૭.૯॥
૮૭.૧૦/૧તાં દૃ ટ્વા િવબુધાઃ સવ શક્રા ગ્ વ ણાદયઃ ।
૮૭.૧૦/૨મમ દેયા સરેુશાન ઇત્યૂચુ તે થક્ થક્॥ ૮૭.૧૦॥
૮૭.૧૧/૧તથવૈ મનુયઃ સા યા દાનવા યક્ષરાક્ષસાઃ ।
૮૭.૧૧/૨તાન્ સવાર્ન્ આગતાન્ દૃ ટ્વા ક યાથર્મથ સગંતાન્॥ ૮૭.૧૧॥
૮૭.૧૨/૧ઇ દ્રસ્ય તુ િવશષેેણ મહાંશ્ચાભૂત્ તદા ગ્રહઃ ।
૮૭.૧૨/૨ગાૈતમસ્ય તુ માહા યં ગા ભીય ધૈયર્મવે ચ॥ ૮૭.૧૨॥
૮૭.૧૩/૧ વા સિુવ મતાે ભૂ વા મમવૈમભવત્ સધુીઃ ।
૮૭.૧૩/૨દેયેયં ગાૈતમાયવૈ ના યયાેગ્યા શભુાનના॥ ૮૭.૧૩॥
૮૭.૧૪/૧ત મૈ અેવ તુ તાં દાસ્યે તથા યવેમ ચ તયમ્ ।
૮૭.૧૪/૨સવષાં ચ મ તધય મ થતં બાલયાનયા॥ ૮૭.૧૪॥
૮૭.૧૫/૧અહલ્યે ત સરૈુઃ પ્રાેક્તં મયા ચ ઋ ષ ભ તદા ।
૮૭.૧૫/૨દેવાન્ ઋષી ં તદા વીક્ષ્ય મયા તત્રાેક્તમુચ્ચકૈઃ॥ ૮૭.૧૫॥
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૮૭.૧૬/૧ત મૈ સા દ યતે સભુ્રૂયર્ઃ થવ્યાઃ પ્રદ ક્ષણામ્ ।
૮૭.૧૬/૨કૃ વાપે તષ્ઠતે પવૂ ન ચા ય મૈ પનુઃ પનુઃ॥ ૮૭.૧૬॥
૮૭.૧૭/૧તતઃ સવ સરુગણાઃ શ્રુ વા વાક્યં મયેિરતમ્ ।
૮૭.૧૭/૨અહલ્યાથ સરુા જગ્મુઃ થવ્યાશ્ચ પ્રદ ક્ષણે॥ ૮૭.૧૭॥
૮૭.૧૮/૧ગતષેુ સરુસઘંષેુ ગાૈતમાેઽિપ મનુીશ્વર ।
૮૭.૧૮/૨પ્રયત્નમકરાેત્ િક ચદ્ અહલ્યાથર્ મમં તથા॥ ૮૭.૧૮॥
૮૭.૧૯/૧અેત મન્ન્ અ તરે બ્રહ્મન્ સરુ ભઃ સવર્કામધુક્ ।
૮૭.૧૯/૨અધર્પ્રસતૂા હ્યભવત્ તાં દદશર્ સ ગાૈતમઃ॥ ૮૭.૧૯॥
૮૭.૨૦/૧તસ્યાઃ પ્રદ ક્ષણં ચકે્ર ઇયમવુ ત સં મરન્ ।
૮૭.૨૦/૨ લઙ્ગસ્ય ચ સરેુશસ્ય પ્રદ ક્ષણમથાકરાેત્॥ ૮૭.૨૦॥
૮૭.૨૧/૧તયાેઃ પ્રદ ક્ષણં કૃ વા ગાૈતમાે મુિનસત્તમઃ ।
૮૭.૨૧/૨સવષાં ચવૈ દેવાનામેકં ચાિપ પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૮૭.૨૧॥
૮૭.૨૨/૧નવૈાભવદ્ ભવુાે ગ તુઃ સં તં દ્વતયં મમ ।
૮૭.૨૨/૨અેવં િન શ્ચત્ય સ મુિનમર્મા તકમથા યગાત્॥ ૮૭.૨૨॥
૮૭.૨૩/૧નમસૃ્ક વાબ્રવીદ્ વાક્યં ગાૈતમાે માં મહામ તઃ ।
૮૭.૨૩/૨કમલાસન િવશ્વાત્મન્ નમ તેઽ તુ પનુઃ પનુઃ॥ ૮૭.૨૩॥
૮૭.૨૪/૧પ્રદ ક્ષણીકૃતા બ્રહ્મન્ મયેયં વસધુા ખલા ।
૮૭.૨૪/૨યદ્ અત્ર યુક્તં દેવેશ નીતે તદ્ ભવાન્ વયમ્॥ ૮૭.૨૪॥
૮૭.૨૫/૧મયા તુ યાનયાેગેન જ્ઞા વા ગાૈતમમબ્રવમ્ ।
૮૭.૨૫/૨તવવૈ દ યતે સભુ્રૂઃ પ્રદ ક્ષણ મદં કૃતમ્॥ ૮૭.૨૫॥
૮૭.૨૬/૧ધમ નીિહ િવપ્રષ દુજ્ઞયં િનગમૈરિપ ।
૮૭.૨૬/૨અધર્પ્રસતૂા સરુ ભઃ સપ્તદ્વ પવતી મહી॥ ૮૭.૨૬॥
૮૭.૨૭/૧કૃતા પ્રદ ક્ષણા તસ્યાઃ થવ્યાઃ સા કૃતા ભવેત્ ।
૮૭.૨૭/૨ લઙ્ગં પ્રદ ક્ષણીકૃત્ય તદ્ અેવ ફલમા ુયાત્॥ ૮૭.૨૭॥
૮૭.૨૮/૧ત માત્ સવર્પ્રયત્નને મનુે ગાૈતમ સવુ્રત ।
૮૭.૨૮/૨તુષ્ટાેઽહં તવ ધૈયણ જ્ઞાનને તપસા તથા॥ ૮૭.૨૮॥
૮૭.૨૯/૧દત્તેયમ્ ઋ ષશાદૂર્લ ક યા લાેકવરા મયા ।
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૮૭.૨૯/૨ઇત્યુ વાહં ગાૈતમાય અહલ્યામદદાં મનુે॥ ૮૭.૨૯॥
૮૭.૩૦/૧ તે િવવાહે તે દેવાઃ કૃ વેલાયાઃ પ્રદ ક્ષણમ્ ।
૮૭.૩૦/૨શનૈઃ શનૈરથાગત્ય દદશૃઃુ સવર્ અેવ તે॥ ૮૭.૩૦॥
૮૭.૩૧/૧તં ગાૈતમમહલ્યાં ચ દા પત્યં પ્રી તવધર્નમ્ ।
૮૭.૩૧/૨તે ચાગત્યાથ પ ય તાે િવ મતાશ્ચાભવન્ સરુાઃ॥ ૮૭.૩૧॥
૮૭.૩૨/૧અ તક્રા તે િવવાહે તુ સરુાઃ સવ િદવં યયુઃ ।
૮૭.૩૨/૨સમ સરઃ શચીભતાર્ તામીક્ષ્ય ચ િદવં યયાૈ॥ ૮૭.૩૨॥
૮૭.૩૩/૧તતઃ પ્રીતમના ત મૈ ગાૈતમાય મહાત્મને ।
૮૭.૩૩/૨પ્રાદાં બ્રહ્મ ગિર પુ યં સવર્કામપ્રદં શભુમ્॥ ૮૭.૩૩॥
૮૭.૩૪/૧અહલ્યાયાં મુિનશ્રેષ્ઠાે રેમે તત્ર સ ગાૈતમઃ ।
૮૭.૩૪/૨ગાૈતમસ્ય કથાં પુ યાં શ્રુ વા શક્ર સ્ત્રિવષ્ટપે॥ ૮૭.૩૪॥
૮૭.૩૫/૧તમાશ્રમં તં ચ મુિન તસ્ય ભાયાર્મિન દતામ્ ।
૮૭.૩૫/૨ભૂ વા બ્રાહ્મણવષેેણ દ્રષુ્ટમાગાચ્છતક્રતુઃ॥ ૮૭.૩૫॥
૮૭.૩૬/૧સ દૃ ટ્વા ભવનં તસ્ય ભાયા ચ િવભવં તથા ।
૮૭.૩૬/૨પાપીયસી ં મ ત કૃ વા અહલ્યાં સમુદૈક્ષત॥ ૮૭.૩૬॥
૮૭.૩૭/૧નાત્માનં ન પરં દેશં કાલં શાપાદ્ ઋષેભર્યમ્ ।
૮૭.૩૭/૨ન બુબાેધ તદા વ સ કામાકૃષ્ટઃ શતક્રતુઃ॥ ૮૭.૩૭॥
૮૭.૩૮/૧તદ્ યાનપરમાે િનતં્ય સરુરાજે્યન ગિવતઃ ।
૮૭.૩૮/૨સતંપ્તાઙ્ગઃ કથં કુયા પ્રવેશાે મે કથં ભવેત્॥ ૮૭.૩૮॥
૮૭.૩૯/૧અેવં વસન્ િવપ્ર પાે ના તરં વ યગચ્છત ।
૮૭.૩૯/૨સ કદા ચન્ મહાપ્રાજ્ઞઃ કૃ વા પાવૈાર્િહ્ણક ં િક્રયામ્॥ ૮૭.૩૯॥
૮૭.૪૦/૧સિહતાે ગાૈતમઃ શ યૈિનગર્તશ્ચાશ્રમાદ્ બિહઃ ।
૮૭.૪૦/૨આશ્રમં ગાૈતમી ં િવપ્રાન્ ધા યાિન િવિવધાિન ચ॥ ૮૭.૪૦॥
૮૭.૪૧/૧દ્રષંુ્ટ ગતાે મુિનવર ઇ દ્ર તં સમુદૈક્ષત ।
૮૭.૪૧/૨ઇદમ તર મત્યુ વા ચકે્ર કાય મનઃ પ્રયમ્॥ ૮૭.૪૧॥
૮૭.૪૨/૧ પં કૃ વા ગાૈતમસ્ય પ્રયે સઃુ સ શતક્રતુઃ ।
૮૭.૪૨/૨તાં દૃ ટ્વા ચા સવાર્ઙ્ગીમહલ્યાં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૮૭.૪૨॥
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૮૭.૪૩/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । આકૃષ્ટાેઽહં તવ ગુણૈ પં વા ખલ પદઃ ।
૮૭.૪૩/૨ઇ ત બ્રવુન્ હસન્ હ તમાદાયા તઃ સમાિવશત્॥ ૮૭.૪૩॥
૮૭.૪૪/૧ન બુબાેધ વહલ્યા તં રં મનેે તુ ગાૈતમમ્ ।
૮૭.૪૪/૨રમમાણા યથાસાખૈ્યં પ્રાગા ચ્છ યૈઃ સ ગાૈતમઃ॥ ૮૭.૪૪॥
૮૭.૪૫/૧આગચ્છ તં િનત્યમવે અહલ્યા પ્રયવાિદની ।
૮૭.૪૫/૨પ્ર તયા ત પ્રયં વ ક્ત તાષેય તી ચ તં ગુણૈઃ॥ ૮૭.૪૫॥
૮૭.૪૬/૧તામદૃ ટ્વા મહાપ્રાજ્ઞાે મનેે તન્ મહદ્ અદ્ભુતમ્ ।
૮૭.૪૬/૨દ્વાર સ્થતં મુિનશ્રેષં્ઠ સવ પ ય ત નારદ॥ ૮૭.૪૬॥
૮૭.૪૭/૧અ ગ્ હાતે્રસ્ય શાલાયા ર ક્ષણાે ગ્ હક મણઃ ।
૮૭.૪૭/૨ઊચુમુર્િનવરં ભીતા ગાૈતમં િવ મયા વતાઃ॥ ૮૭.૪૭॥
૮૭.૪૮/૧ર ક્ષણ ઊચુઃ । ભગવન્ િક મદં ચતં્ર બિહર તશ્ચ દૃ યસે ।
૮૭.૪૮/૨ પ્રયયા તઃ પ્રિવષ્ટાેઽ સ તથવૈ ચ બિહભર્વાન્ ।
૮૭.૪૮/૩અહાે તપઃપ્રભાવાેઽયં નાના પધરાે ભવાન્॥ ૮૭.૪૮॥
૮૭.૫૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તચ્છ વા િવ મત વ તઃ પ્રિવષ્ટઃ કાે નુ તષ્ઠ ત ।
૮૭.૫૦/૨ પ્રયે અહલ્યે ભવ ત િક માં ન પ્ર તભાષસે ।
૮૭.૫૦/૩ઇ ષવેર્ચનં શ્રુ વા અહલ્યા રમબ્રવીત્॥ ૮૭.૫૦॥
૮૭.૫૧/૧અહલ્યાવેાચ । કાે ભવાન્ મુિન પેણ પાપં વં કૃતવાન્ અ સ ।
૮૭.૫૧/૨ઇ ત બ્રવુતી શયનાદ્ ઉ થતા સ વરં ભયાત્॥ ૮૭.૫૧॥
૮૭.૫૨/૧સ ચાિપ પાપકૃચ્છક્રાે બડાલાેઽભનૂ્ મનુેભર્યાત્ ।
૮૭.૫૨/૨ત્ર તાં ચ િવકૃતાં દૃ ટ્વા વ પ્રયાં દૂ ષતાં તદા॥ ૮૭.૫૨॥
૮૭.૫૩/૧ઉવાચ સ મુિનઃ કાપેાત્ િક મદં સાહસં કૃતમ્ ।
૮૭.૫૩/૨ઇ ત બ્રવુ તં ભતાર્રં સાિપ નાવેાચ લ જતા॥ ૮૭.૫૩॥
૮૭.૫૪/૧અ વષેયં તુ તં રં બડાલં દદશૃે મુિનઃ ।
૮૭.૫૪/૨કાે ભવાન્ ઇ ત તં પ્રાહ ભ મીકુયા ષાવદન્॥ ૮૭.૫૪॥
૮૭.૫૫/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા ચવૈમાહ શચીપ તઃ ।
૮૭.૫૫/૨શચીભતાર્ પુરાં ભેત્તા તપાેધન પુ ષુ્ટતઃ॥ ૮૭.૫૫॥
૮૭.૫૬/૧મમેદં પાપમાપનં્ન સત્યમુકં્ત મયાનઘ ।
૮૭.૫૬/૨મહ દ્વગિહતં કમર્ કૃતવાન્ અ યહં મનુે॥ ૮૭.૫૬॥
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૮૭.૫૭/૧ મરસાયકિન ભન્ન+ ઋદયાઃ િક ન કુવર્તે ।
૮૭.૫૭/૨બ્રહ્મન્ મિય મહાપાપે ક્ષમ વ ક ણાિનધે॥ ૮૭.૫૭॥
૮૭.૫૮/૧સ તઃ કૃતાપરાધેઽિપ ન રાૈકં્ષ્ય તુ કુવર્તે ।
૮૭.૫૮/૨િનશ ય તદ્ વચાે િવપ્રાે હિરમાહ ષા વતઃ॥ ૮૭.૫૮॥
૮૭.૫૯/૧ગાૈતમ ઉવાચ । ભગભ યા કૃતં પાપં સહસ્રભગવાન્ ભવ ।
૮૭.૫૯/૨તામ યાહ મુિનઃ કાપેાત્ વં ચ શુ કનદ ભવ॥ ૮૭.૫૯॥
૮૭.૬૦/૧તતઃ પ્રસાદયામાસ કથય તી તદાકૃ તમ્॥ ૮૭.૬૦॥
૮૭.૬૧/૧અહલ્યાવેાચ । મનસા ય યપુ ષં પાિપષ્ઠાઃ કામય ત યાઃ ।
૮૭.૬૧/૨અક્ષયાન્ યા ત નરકાં તાસાં સવઽિપ પવૂર્ ઃ॥ ૮૭.૬૧॥
૮૭.૬૨/૧ભૂ વા પ્રસન્નાે ભગવન્ન્ અવધારય મદ્વચઃ ।
૮૭.૬૨/૨તવ પેણ ચાગત્ય મામગાત્ સા ક્ષણિ વમે॥ ૮૭.૬૨॥
૮૭.૬૩/૧તથે ત ર ક્ષણઃ પ્રાેચુરહલ્યા સત્યવાિદની ।
૮૭.૬૩/૨ યાનનેાિપ મુિનજ્ઞાર્ વા શા તઃ પ્રાહ પ તવ્રતામ્॥ ૮૭.૬૩॥
૮૭.૬૪/૧ગાૈતમ ઉવાચ । યદા તુ સગંતા ભદ્રે ગાૈત યા સિરદ શયા ।
૮૭.૬૪/૨નદ ભૂ વા પનુા પં પ્રા સ્યસે પ્રયકૃન્ મમ॥ ૮૭.૬૪॥
૮૭.૬૫/૧ઇ ષવેર્ચનં શ્રુ વા તથા ચકે્ર પ તવ્રતા ।
૮૭.૬૫/૨તયા તુ સગંતા દેવ્યા અહલ્યા ગાૈતમ પ્રયા॥ ૮૭.૬૫॥
૮૭.૬૬/૧પનુ તદ્ પમભવદ્ યન્ મયા િન મતં પુરા ।
૮૭.૬૬/૨તતઃ કૃતા જ લપુટઃ સરુરાટ્ પ્રાહ ગાૈતમમ્॥ ૮૭.૬૬॥
૮૭.૬૭/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । માં પાિહ મુિનશાદૂર્લ પાિપષં્ઠ ગ્ હમાગતમ્ ।
૮૭.૬૭/૨પાદયાેઃ પ તતં દૃ ટ્વા કૃપયા પ્રાહ ગાૈતમઃ॥ ૮૭.૬૭॥
૮૭.૬૮/૧ગાૈતમ ઉવાચ । ગાૈતમી ં ગચ્છ ભદં્ર તે નાનં કુ પુરંદર ।
૮૭.૬૮/૨ક્ષણાન્ િનધૂર્તપાપ વં સહસ્રાક્ષાે ભિવ ય સ॥ ૮૭.૬૮॥
૮૭.૬૯/૧ઉભયં િવ મયકરં દષૃ્ટવાન્ અ મ નારદ ।
૮૭.૬૯/૨અહલ્યાયાઃ પનુભાર્વં શચીભતાર્ સહસ્રદક્ૃ॥ ૮૭.૬૯॥
૮૭.૭૦/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથર્મહલ્યાસગંમં શભુમ્ ।
૮૭.૭૦/૨ઇ દ્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્કામપ્રદં ણામ્॥ ૮૭.૭૦॥
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૮૮.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ત માદ્ અ યપરં તીથ જનસ્થાન મ ત શ્રુતમ્ ।
૮૮.૧/૨ચતુયાજનિવ તીણ મરણાન્ મુ ક્તદં ણામ્॥ ૮૮.૧॥
૮૮.૨/૧વવૈ વતા વયે તાે રા ભૂ જનકઃ પુરા ।
૮૮.૨/૨સાેઽપા પતે તુ તનુ મપુયેમે ગુણાણર્વામ્॥ ૮૮.૨॥
૮૮.૩/૧ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં જનકાં જનકાે પઃ ।
૮૮.૩/૨અનુ પગુણ વાચ્ચ તસ્ય ભાયાર્ ગુણાણર્વા॥ ૮૮.૩॥
૮૮.૪/૧યાજ્ઞવ ક્યશ્ચ િવપ્રે દ્ર તસ્ય રાજ્ઞઃ પુરાેિહતઃ ।
૮૮.૪/૨તમ ચ્છન્ પશ્રેષ્ઠાે યાજ્ઞવ ક્યં પુરાેિહતમ્॥ ૮૮.૪॥
૮૮.૫/૧જનક ઉવાચ । ભુ ક્તમુક્તી ઉભે શ્રેષે્ઠ િનણ તે મુિનસત્તમૈઃ ।
૮૮.૫/૨દાસીદાસભેતુરગ+ ।રથાદૈ્યભુર્ ક્ત ત્તમા॥ ૮૮.૫॥
૮૮.૬/૧િક વ તિવરસા ભુ ક્તમુર્ ક્તરેકા િનરત્યયા ।
૮૮.૬/૨ભુક્તેમુર્ ક્તઃ શ્રેષ્ઠતમા ભુ યા મુ ક્ત કથં વ્રજેત્॥ ૮૮.૬॥
૮૮.૭/૧સવર્સઙ્ગપિરત્યાગાન્ મુ ક્તપ્રા પ્તઃ સદુુઃખતઃ ।
૮૮.૭/૨તદ્ બ્રૂિહ દ્વજશાદૂર્લ સખુાન્ મુ ક્તઃ કથં ભવેત્॥ ૮૮.૭॥
૮૮.૮/૧યાજ્ઞવ ક્ય ઉવાચ । અપા પ ત તવ ગુ ઃ શ્વશરુઃ પ્રયકૃત્ તથા ।
૮૮.૮/૨તં ગ વા ચ્છ પતે ઉપદેક્ષ્ય ત તે િહતમ્॥ ૮૮.૮॥
૮૮.૯/૧યાજ્ઞવ ક્યશ્ચ જનકાે રા નં વ ણં તદા ।
૮૮.૯/૨ગ વા ચાેચતુરવ્યગ્રાૈ મુ ક્તમાગ યથાક્રમમ્॥ ૮૮.૯॥
૮૮.૧૦/૧વ ણ ઉવાચ । દ્વધા તુ સં સ્થતા મુ ક્તઃ કમર્દ્વારેઽ યકમર્ ણ ।
૮૮.૧૦/૨વેદે ચ િન શ્ચતાે માગર્ઃ કમર્ જ્યાયાે હ્યકમર્ણઃ॥ ૮૮.૧૦॥
૮૮.૧૧/૧સવ ચ કમર્ણા બદં્ધ પુ ષાથર્ચતુષ્ટયમ્ ।
૮૮.૧૧/૨અકમર્ણવૈા યત ઇ ત મુ ક્તમાગા ષાેચ્યતે॥ ૮૮.૧૧॥
૮૮.૧૨/૧કમર્ણા સવર્ધા યાિન સે સ્ય ત પસત્તમ ।
૮૮.૧૨/૨ત માત્ સવાર્ત્મના કમર્ કતર્વં્ય વૈિદકં ભઃ॥ ૮૮.૧૨॥
૮૮.૧૩/૧તને ભુ ક્ત ચ મુ ક્ત ચ પ્રા ુવ તીહ માનવાઃ ।
૮૮.૧૩/૨અકમર્ણઃ કમર્ પુ યં કમર્ ચા યાશ્રમષેુ ચ॥ ૮૮.૧૩॥
૮૮.૧૪/૧ ત્યા શ્રતં ચ રાજે દ્ર તત્રાિપ શ ◌ૃ ધમર્િવત્ ।
૮૮.૧૪/૨આશ્રમા ણ ચ ચ વાિર કમર્દ્વારા ણ માનદ॥ ૮૮.૧૪॥
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૮૮.૧૫/૧ચતુણાર્માશ્રમાણાં ચ ગાહર્ યં પુ યદં તમ્ ।
૮૮.૧૫/૨ત માદ્ ભુ ક્તશ્ચ મુ ક્તશ્ચ ભવતી ત મ તમર્મ॥ ૮૮.૧૫॥
૮૮.૧૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વા તુ જનકાે યાજ્ઞવ ક્યશ્ચ બુ દ્ધમાન્ ।
૮૮.૧૬/૨વ ણં પજૂિય વા તુ પનુવર્ચનમૂચતુઃ॥ ૮૮.૧૬॥
૮૮.૧૭/૧કાે દેશઃ િક ચ તીથ સ્યાદ્ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકમ્ ।
૮૮.૧૭/૨તદ્ વદ વ સરુશ્રેષ્ઠ સવર્જ્ઞાેઽ સ નમાેઽ તુ તે॥ ૮૮.૧૭॥
૮૮.૧૮/૧વ ણ ઉવાચ । થવ્યાં ભારતં વષ દ ડકં તત્ર પુ યદમ્ ।
૮૮.૧૮/૨ત મન્ ક્ષતે્રે કૃતં કમર્ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ણામ્॥ ૮૮.૧૮॥
૮૮.૧૯/૧તીથાર્નાં ગાૈતમી ગઙ્ગા શ્રેષ્ઠા મુ ક્તપ્રદા ણામ્ ।
૮૮.૧૯/૨તત્ર યજ્ઞને દાનને ભાેગાન્ મુ ક્તમવા સ્ય ત॥ ૮૮.૧૯॥
૮૮.૨૦/૧બ્રહ્માવેાચ । યાજ્ઞવ ક્યશ્ચ જનકાે વાચં શ્રુ વા હ્યપા પતેઃ ।
૮૮.૨૦/૨વ ણને હ્યનુજ્ઞાતાૈ વપુર ં જગ્મતુ તદા॥ ૮૮.૨૦॥
૮૮.૨૧/૧અશ્વમેધાિદકં કમર્ ચકાર જનકાે પઃ ।
૮૮.૨૧/૨યાજયામાસ િવપ્રે દ્રાે યાજ્ઞવ ક્યશ્ચ તં પમ્॥ ૮૮.૨૧॥
૮૮.૨૨/૧ગઙ્ગાતીરં સમા શ્રત્ય યજ્ઞાન્ મુ ક્તમવાપ રાટ્ ।
૮૮.૨૨/૨તથા જનકરા નાે બહવ તત્ર કમર્ણા॥ ૮૮.૨૨॥
૮૮.૨૩/૧મુ ક્ત પ્રાપુમર્હાભાગા ગાૈત યાશ્ચ પ્રસાદતઃ ।
૮૮.૨૩/૨તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ જનસ્થાને ત િવશ્રુતમ્॥ ૮૮.૨૩॥
૮૮.૨૪/૧જનકાનાં યજ્ઞસદાે જનસ્થાનં પ્રક તતમ્ ।
૮૮.૨૪/૨ચતુયાજનિવ તીણ મરણાત્ સવર્પાપનુત્॥ ૮૮.૨૪॥
૮૮.૨૫/૧તત્ર નાનને દાનને િપ ણાં તપર્ણને તુ ।
૮૮.૨૫/૨તીથર્સ્ય મરણાદ્ વાિપ ગમનાદ્ ભ ક્તસવેનાત્॥ ૮૮.૨૫॥
૮૮.૨૬/૧સવાર્ન્ કામાન્ અવા ાે ત મુ ક્ત ચ સમવા ુયાત્॥ ૮૮.૨૬॥
૮૯.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અ ણા વ ણા ચવૈ નદ્યાૈ પુ યતરે શભુે ।
૮૯.૧/૨તયાેશ્ચ સગંમઃ પુ યાે ગઙ્ગાયાં મુિનસત્તમ॥ ૮૯.૧॥
૮૯.૨/૧તદુ પ ત્ત શ ◌ૃ વેહ સવર્પાપિવના શનીમ્ ।
૮૯.૨/૨ક યપસ્ય સતુાે જ્યેષ્ઠ આિદત્યાે લાેકિવશ્રુતઃ॥ ૮૯.૨॥

brahmapur.pdf 403



બ્રહ્મપુરાણ

૮૯.૩/૧ત્રૈલાેક્યચ તી ણાંશઃુ સપ્તાશ્વાે લાેકપૂ જતઃ ।
૮૯.૩/૨તસ્ય પત્ની ઉષા ખ્યાતા વાષ્ટ્ર ત્રૈલાેક્યસુ દર ॥ ૮૯.૩॥
૮૯.૪/૧ભતુર્ઃ પ્રતાપતીવ્ર વમસહ તી સમુ યમા ।
૮૯.૪/૨ ચ તયામાસ િક કૃતં્ય મમ સ્યાદ્ ઇ ત ભા મની॥ ૮૯.૪॥
૮૯.૫/૧તસ્યાઃ પતુ્રાૈ મહારાજ્ઞાૈ મનવુવ વતાે યમઃ ।
૮૯.૫/૨યમનુા ચ નદ પુ યા શ ◌ૃ િવ મયકારણમ્॥ ૮૯.૫॥
૮૯.૬/૧સાકરાેદ્ આત્મન છાયામાત્મ પેણ યત્નતઃ ।
૮૯.૬/૨તામબ્રવીત્ તતશ્ચાષેા વં ચ મ સદશૃી ભવ॥ ૮૯.૬॥
૮૯.૭/૧ભતાર્રં વમપત્યાિન પાલય વ મમાજ્ઞયા ।
૮૯.૭/૨યાવદ્ આગમનં મે સ્યાત્ પત્યુ તાવત્ પ્રયા ભવ॥ ૮૯.૭॥
૮૯.૮/૧નાખ્યાતવં્ય વયા ક્વાિપ અપત્યાનાં તથા પ્રયે ।
૮૯.૮/૨તથેત્યાહ ચ સા છાયા િનજર્ગામ ગ્ હાદ્ ઉષા॥ ૮૯.૮॥
૮૯.૯/૧ઇત્યુ વા સા જગામાશુ શા તં પમભી સતી ।
૮૯.૯/૨સા ગ વાષેા ગ્ હં વષુ્ટઃ િપત્રે સવ યવેદયત્ ।
૮૯.૯/૩ વષ્ટાિપ ચિકતઃ પ્રાહ તાં સતુાં સતુવ સલઃ॥ ૮૯.૯॥
૮૯.૧૦/૧ વષ્ટાવેાચ । નૈતદ્ યુક્તં ભ ર્મત્યા યત્ વૈરેણ પ્રવતર્નમ્ ।
૮૯.૧૦/૨અપત્યાનાં કથં ત્તભર્તુર્વાર્ સિવતુ તવ ।
૮૯.૧૦/૩ બભે મ ભદ્રે શષ્ટાેઽહં ભતુર્ગહં પનુવ્રર્જ॥ ૮૯.૧૦॥
૮૯.૧૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુક્તા તુ િપત્રા સા નેત્યુ વા વૈ પનુઃ પનુઃ ।
૮૯.૧૧/૨ઉત્તરં ચ કુરાેદશં જગામ તપસે વરા॥ ૮૯.૧૧॥
૮૯.૧૨/૧તત્ર તપેે તપ તીવં્ર વડવા પધાિરણી ।
૮૯.૧૨/૨દુ પ્રેક્ષં તં વકં કા તં યાય તી િનશ્ચલા ઉષા॥ ૮૯.૧૨॥
૮૯.૧૩/૧અેત મન્ન્ અ તરે તાત છાયા ચાષેા વ િપણી ।
૮૯.૧૩/૨પત્યાૈ સા વતર્યામાસ અપત્યા યથ જ જ્ઞરે॥ ૮૯.૧૩॥
૮૯.૧૪/૧સાવ ણશ્ચ શિનશ્ચવૈ િવ ષ્ટયાર્ દુષ્ટક યકા ।
૮૯.૧૪/૨સા છાયા વતર્યામાસ વષૈ યેણવૈ િનત્યશઃ॥ ૮૯.૧૪॥
૮૯.૧૫/૧ વે વપત્યેષુ ચાષેાયા યમ તત્ર ચુકાપે હ ।

404 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૮૯.૧૫/૨વષૈ યેણાથ વતર્ તી ં છાયાં તાં માતરં તદા॥ ૮૯.૧૫॥
૮૯.૧૬/૧તાડયામાસ પાદેન દ ક્ષણાશાપ તયર્મઃ ।
૮૯.૧૬/૨પતુ્રદાજૈર્ યસકં્ષાેભાચ્છાયા વવૈ વતં યમમ્॥ ૮૯.૧૬॥
૮૯.૧૭/૧શશાપ પાપ તે પાદાે િવશીયર્તુ મમાજ્ઞયા ।
૮૯.૧૭/૨િવશીણર્ચરણાે દુઃખાદ્ દન્ િપતરમ યગાત્ ।
૮૯.૧૭/૩સિવત્રે તં તુ ત્તા તં યવેદયદ્ અશષેતઃ॥ ૮૯.૧૭॥
૮૯.૧૮/૧યમ ઉવાચ । નેયં માતા સરુશ્રેષ્ઠ યયા શપ્તાેઽહમીદશૃઃ ।
૮૯.૧૮/૨અપત્યેષુ િવ દ્ધષેુ જનની નવૈ કુ યતે॥ ૮૯.૧૮॥
૮૯.૧૯/૧યદ્ બાલ્યાદ્ અબ્રવં િક ચદ્ અથવા દુ કૃતં કૃતમ્ ।
૮૯.૧૯/૨નવૈ કુ ય ત સા માતા ત માન્ નેયં મમા બકા॥ ૮૯.૧૯॥
૮૯.૨૦/૧યદ્ અપત્યકૃતં િક ચત્ સા વસાધુ યથા તથા ।
૮૯.૨૦/૨માત્યસ્યાં સવર્મ યેતત્ ત માન્ માતે ત ગીયતે॥ ૮૯.૨૦॥
૮૯.૨૧/૧પ્રધક્ષ્ય તીવ માં તાત િનતં્ય પ ય ત ચ ષા ।
૮૯.૨૧/૨વ ય ગ્ કાલસદશૃા વાચા નેયં મદ બકા॥ ૮૯.૨૧॥
૮૯.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તત્ પતુ્રવચનં શ્રુ વા સિવતા ચ તયત્ તતઃ ।
૮૯.૨૨/૨ઇયં છાયા નાસ્ય માતા ઉષા માતા તુ સા યતઃ॥ ૮૯.૨૨॥
૮૯.૨૩/૧મમ શા તમભી સ તી દેશઽે ય મ તપાેરતા ।
૮૯.૨૩/૨ઉત્તરે ચ કુરાૈ વાષ્ટ્ર વડવા પધાિરણી॥ ૮૯.૨૩॥
૮૯.૨૪/૧તત્રા તે સા ઇ ત જ્ઞા વા જગામેશાે િદવાકરઃ ।
૮૯.૨૪/૨યત્ર સા વતર્તે કા તા અશ્વ પઃ વયં તદા॥ ૮૯.૨૪॥
૮૯.૨૫/૧તાં દૃ ટ્વા વડવા પાં પયર્ધાવદ્ ધયાકૃ તઃ ।
૮૯.૨૫/૨કામાતુરં હયં દૃ ટ્વા શ્રુ વા વૈ હે ષત વનમ્॥ ૮૯.૨૫॥
૮૯.૨૬/૧ઉષા પ તવ્રતાપેેતા પ ત યાનપરાયણા ।
૮૯.૨૬/૨હયધષર્ણસ ભીતા કાે વયં ચેત્ય નતી॥ ૮૯.૨૬॥
૮૯.૨૭/૧અપલાયત્ પતાૈ પ્રાપ્તે દ ક્ષણા ભમખુી વરા ।
૮૯.૨૭/૨કાે નુ મે રક્ષકાેઽત્ર સ્યાદ્ ઋષયાે વાથવા સરુાઃ॥ ૮૯.૨૭॥
૮૯.૨૮/૧ધાવ તી ં તાં પ્રયામશ્વામશ્વ પધરઃ વયમ્ ।
૮૯.૨૮/૨પયર્ધાવદ્ યતાે યા ત ઉષા ભાનુ તત તતઃ॥ ૮૯.૨૮॥
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૮૯.૨૯/૧ મરગ્રહવશે તઃ કાે દુશ્ચેષં્ટ ન ચેષ્ટતે ।
૮૯.૨૯/૨ભાગીરથી ં નદ શ્ચા યા વના યપુવનાિન ચ॥ ૮૯.૨૯॥
૮૯.૩૦/૧નમર્દાં ચાથ િવ યં ચ દ ક્ષણા ભમખુાવુભાૈ ।
૮૯.૩૦/૨અ તક્ર ય ભયાે દ્વગ્ ા વાષ્ટ્ર ્ય યગાચ્ચ ગાૈતમીમ્॥ ૮૯.૩૦॥
૮૯.૩૧/૧ત્રાતારઃ સ ત મનુયાે જનસ્થાન ઇ ત શ્રુતમ્ ।
૮૯.૩૧/૨ઋષીણામાશ્રમં સાશ્વા પ્રિવષ્ટા ગાૈતમી ં તથા॥ ૮૯.૩૧॥
૮૯.૩૨/૧અનપુ્રાપ્ત તથા ચાશ્વાે ભાનુ તદૂ્રપવાં તતઃ ।
૮૯.૩૨/૨અશ્વં િનવારયામાસજુર્નસ્થા મુિનદારકાઃ ।
૮૯.૩૨/૩તતઃ કાપેાદ્ ઋષી ં તાંશ્ચ શશાપાષેાપ તઃ પ્રભુઃ॥ ૮૯.૩૨॥
૮૯.૩૩/૧ભાનુ વાચ । િનવારયથ માં ય માદ્ વટા યૂયં ભિવ યથ॥ ૮૯.૩૩॥
૮૯.૩૪/૧બ્રહ્માવેાચ । જ્ઞાનદષૃ્ટ ા તુ મનુયાે મેિનરેઽશ્વમષુાપ તમ્ ।
૮૯.૩૪/૨ તવુ તાે દેવદેવેશં ભાનું તં મનુયાે મુદા॥ ૮૯.૩૪॥
૮૯.૩૫/૧ તૂયમાનાે મુિનગણૈરશ્વાં ભાનુરથાગમત્ ।
૮૯.૩૫/૨વડવાયા મખુે લગ્ ં મખંુ ચાશ્વ વ િપણમ્॥ ૮૯.૩૫॥
૮૯.૩૬/૧જ્ઞા વા વાષ્ટ્ર ચ ભતાર્રં મખુાદ્ વીય પ્રસસુ્રવુે ।
૮૯.૩૬/૨તયાવે યણ ગઙ્ગાયામ શ્વનાૈ સમ યતામ્॥ ૮૯.૩૬॥
૮૯.૩૭/૧તત્રાગચ્છન્ સરુગણાઃ સદ્ધાશ્ચ મનુય તથા ।
૮૯.૩૭/૨નદ્યાે ગાવ તથાષૈ યાે દેવા જ્યાે તગર્ણા તથા॥ ૮૯.૩૭॥
૮૯.૩૮/૧સપ્તાશ્વશ્ચ રથઃ પુ યાે હ્ય ણાે ભાનુસાર થઃ ।
૮૯.૩૮/૨યમાે મનુશ્ચ વ ણઃ શિનવવ વત તથા॥ ૮૯.૩૮॥
૮૯.૩૯/૧યમનુા ચ નદ પુ યા તાપી ચવૈ મહાનદ ।
૮૯.૩૯/૨તત્તદૂ્રપં સમાસ્થાય નદ્ય તા િવ મયાન્ મનુે॥ ૮૯.૩૯॥
૮૯.૪૦/૧દ્રષંુ્ટ તે િવ મયાિવષ્ટા આજગ્મુઃ શ્વશરુ તથા ।
૮૯.૪૦/૨અ ભપ્રાયં િવિદ વા તુ શ્વશરંુ ભાનુરબ્રવીત્॥ ૮૯.૪૦॥
૮૯.૪૧/૧ભાનુ વાચ । ઉષાયાઃ પ્રીતયે વષ્ટઃ કુવર્ત્યા તપ ઉત્તમમ્ ।
૮૯.૪૧/૨ય ત્રા ઢં ચ માં કૃ વા છ ધ તે ં સ્યનેકશઃ ।
૮૯.૪૧/૩યાવત્ સાખૈ્યં ભવેદ્ અસ્યા તાવ ચ્છ ધ પ્ર પતે॥ ૮૯.૪૧॥
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૮૯.૪૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા તત વષ્ટા સાેમનાથસ્ય સિંનધાૈ ।
૮૯.૪૨/૨તજેસાં છેદનં ચકે્ર પ્રભાસં તુ તતાે િવદુઃ॥ ૮૯.૪૨॥
૮૯.૪૩/૧ભત્રાર્ ચ સગંતા યત્ર ગાૈત યામશ્વ િપણી ।
૮૯.૪૩/૨અ શ્વનાેયર્ત્ર ચાે પ ત્તરશ્વતીથ તદ્ ઉચ્યતે॥ ૮૯.૪૩॥
૮૯.૪૪/૧ભાનુતીથ તદ્ આખ્યાતં તથા પ ચવટાશ્રમઃ ।
૮૯.૪૪/૨તાપી ચ યમનુા ચવૈ િપતરં દ્રષુ્ટમાગતે॥ ૮૯.૪૪॥
૮૯.૪૫/૧અ ણાવ ણાનદ્યાેગર્ઙ્ગાયાં સગંમઃ શભુઃ ।
૮૯.૪૫/૨દેવાનાં તત્ર તીથાર્નામાગતાનાં થક્ થક્॥ ૮૯.૪૫॥
૮૯.૪૬/૧નવ ત્રી ણ સહસ્રા ણ તીથાર્િન ગુણવ ત ચ ।
૮૯.૪૬/૨તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સવર્મક્ષયપુ યદમ્॥ ૮૯.૪૬॥
૮૯.૪૭/૧ મરણાત્ પઠનાદ્ વાિપ શ્રવણાદ્ અિપ નારદ ।
૮૯.૪૭/૨સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે ધમર્વાન્ સ સખુી ભવેત્॥ ૮૯.૪૭॥
૯૦.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ગા ડં નામ યત્ તીથ સવર્િવઘ્નપ્રશા તદમ્ ।
૯૦.૧/૨તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ નારદ યત્નતઃ॥ ૯૦.૧॥
૯૦.૨/૧મ ણનાગ ઇ ત વાસીચ્છેષપતુ્રાે મહાબલઃ ।
૯૦.૨/૨ગ ડસ્ય ભયાદ્ ભ યા તાષેયામાસ શકંરમ્॥ ૯૦.૨॥
૯૦.૩/૧તતઃ પ્રસન્નાે ભગવાન્ પરમેષ્ઠ મહેશ્વરઃ ।
૯૦.૩/૨તમવુાચ મહાનાગં વરં વરય પન્નગ॥ ૯૦.૩॥
૯૦.૪/૧નાગઃ પ્રાહ પ્રભાે મહં્ય દેિહ મે ગ ડાભયમ્ ।
૯૦.૪/૨તથેત્યાહ ચ તં શ ભુગર્ ડાદ્ અભયં ભવેત્॥ ૯૦.૪॥
૯૦.૫/૧િનગર્તાે િનભર્યાે નાગાે ગ ડાદ્ અ ણાનુ ત્ ।
૯૦.૫/૨ક્ષીરાેદશાયી યત્રા તે ક્ષીરાણર્વસમીપતઃ॥ ૯૦.૫॥
૯૦.૬/૧ઇતશ્ચેતશ્ચ ચર ત નાગાેઽસાૈ સખુશીતલે ।
૯૦.૬/૨ગ ડાેઽિપ ચ યત્રા તે તં દેશમિપ યાત્યસાૈ॥ ૯૦.૬॥
૯૦.૭/૧ગ ડઃ પન્નગં દૃ ટ્વા ચર તં િનભર્યને તુ ।
૯૦.૭/૨તં ગ્ હી વા મહાનાગં પ્રા ક્ષપત્ વસ્ય વે મિન॥ ૯૦.૭॥
૯૦.૮/૧તં બદ્ વા ગા ડઃૈ પાશગૈર્ ડાે નાગસત્તમમ્ ।
૯૦.૮/૨અેત મન્ન્ અ તરે ન દ પ્રાવેાચેશં જગ પ્રભુમ્॥ ૯૦.૮॥
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૯૦.૯/૧ન દકેશ્વર ઉવાચ । નનંૂ નાગાે ન ચાયા ત ભ ક્ષતાે બદ્ધ અેવ વા ।
૯૦.૯/૨ગ ડને સરેુશાન વન્ નાગાે ન સવં્રજેત્॥ ૯૦.૯॥
૯૦.૧૦/૧બ્રહ્માવેાચ । ન દનાે વચનં શ્રુ વા જ્ઞા વા
શ ભુરથાબ્રવીત્॥ ૯૦.૧૦॥
૯૦.૧૧/૧ શવ ઉવાચ । ગ ડસ્ય ગ્ હે નાગાે બદ્ધ તષ્ઠ ત સ વરમ્ ।
૯૦.૧૧/૨ગ વા તં જગતામીશં િવ ં તુિહ જનાદર્નમ્॥ ૯૦.૧૧॥
૯૦.૧૨/૧બદં્ધ નાગં કા યપેન મદ્વાક્યાદ્ આનય વયમ્ ।
૯૦.૧૨/૨તત્ પ્રભાવેર્ચનં શ્રુ વા ન દ ગ વા શ્રયઃ પ તમ્॥ ૯૦.૧૨॥
૯૦.૧૩/૧વ્યજ્ઞાપયત્ વયં વાક્યં િવ ં લાેકપરાયણમ્ ।
૯૦.૧૩/૨નારાયણઃ પ્રીતમના ગ ડં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૯૦.૧૩॥
૯૦.૧૪/૧િવ વાચ । િવનતાત્મજ મે વાક્યાન્ ન દને દેિહ પન્નગમ્ ।
૯૦.૧૪/૨ક પમાન તદ્ આક યર્ નેત્યુવાચ િવહંગમઃ ।
૯૦.૧૪/૩િવ મ યબ્રવીત્ કાપેાત્ સપુણા ન દનાેઽ તકે॥ ૯૦.૧૪॥
૯૦.૧૫/૧ગ ડ ઉવાચ । યદ્ યત્ પ્રયતમં િક ચદ્ ત્યે યઃ
પ્રભિવ ણવઃ ।
૯૦.૧૫/૨દાસ્ય ત્ય યે ભવાન્ નવૈ મયાનીતં હિર ય ત॥ ૯૦.૧૫॥
૯૦.૧૬/૧પ ય દેવં િત્રનયનં નાગં માેક્ષ્ય ત ન દના ।
૯૦.૧૬/૨મયાપેપાિદતં નાગં વં તુ દાસ્ય સ ન દને॥ ૯૦.૧૬॥
૯૦.૧૭/૧ વાં વહા મ સદા વા મન્ મમ દેયં સદા વયા ।
૯૦.૧૭/૨મયાપેપાિદતં નાગં વક્તું દેહી ત નાે ચતમ્॥ ૯૦.૧૭॥
૯૦.૧૮/૧સતાં પ્રભૂણાં નેયં સ્યાદ્ ત્તઃ સદ્વ ૃ ત્તકાિરણામ્ ।
૯૦.૧૮/૨સ તાે દાસ્ય ત ત્યે યાે મદુપાત્તહરાે ભવાન્॥ ૯૦.૧૮॥
૯૦.૧૯/૧દૈત્યાઞ્ જય સ સગં્રામે મદ્બલનેવૈ કેશવ ।
૯૦.૧૯/૨અહં મહાબલીત્યેવં મુધવૈ શ્લાઘતે ભવાન્॥ ૯૦.૧૯॥
૯૦.૨૦/૧બ્રહ્માવેાચ । ગ ડસ્યે ત તદ્ વાક્યં શ્રુ વા ચક્રગદાધરઃ ।
૯૦.૨૦/૨િવહસ્ય ન દનઃ પાશ્વ પ યદ્ ભલાકપાલકૈઃ॥ ૯૦.૨૦॥
૯૦.૨૧/૧ઇદમાહ મહાબુ દ્ધમા સમુહ્ય કૃશાે ભવાન્ ।
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૯૦.૨૧/૨ વદ્બલાદ્ અસરુાન્ સવાર્ઞ્ જે યેઽહં ખગસત્તમ॥ ૯૦.૨૧॥
૯૦.૨૨/૧ઇત્યુ વા શ્રીપ તબ્રર્હ્મઞ્ શા તકાપેાેઽબ્રવીદ્ ઇદમ્ ।
૯૦.૨૨/૨વહાઙ્ગુ લ કરસ્યાશુ કિનષ્ઠાં ન દનાેઽ તકે॥ ૯૦.૨૨॥
૯૦.૨૩/૧ગ ડસ્ય તતાે મૂિધ્ન યસ્યેદં પનુરબ્રવીત્ ।
૯૦.૨૩/૨સતં્ય માં વહસે િનતં્ય પ ય ધમ િવહંગમ॥ ૯૦.૨૩॥
૯૦.૨૪/૧ ય તાયાં ચ તતાેઽઙ્ગુલ્યાં શરઃ કુક્ષાૈ સમાિવશત્ ।
૯૦.૨૪/૨કુ ક્ષશ્ચ ચરણસ્યા તઃ પ્રાિવશચ્ચૂ ણતાેઽભવત્ ।
૯૦.૨૪/૩તતઃ કૃતા જ લદ નાે વ્ય થતાે લ જયા વતઃ॥ ૯૦.૨૪॥
૯૦.૨૫/૧ગ ડ ઉવાચ । ત્રાિહ ત્રાિહ જગન્નાથ તં્ય મામપરાિધનમ્ ।
૯૦.૨૫/૨ વં પ્રભુઃ સવર્લાેકાનાં ધતાર્ ધાયર્ વમવે ચ॥ ૯૦.૨૫॥
૯૦.૨૬/૧અપરાધસહસ્રા ણ ક્ષમ તે પ્રભિવ ણવઃ ।
૯૦.૨૬/૨કૃતાપરાધેઽિપ જને મહતી યસ્ય વૈ કૃપા॥ ૯૦.૨૬॥
૯૦.૨૭/૧વદ ત મનુયઃ સવ વામવે ક ણાકરમ્ ।
૯૦.૨૭/૨રક્ષ વાત જગન્માતમાર્મ બુજિનવા સિન ।
૯૦.૨૭/૩કમલે બાલકં દ નમાત તનયવ સલે॥ ૯૦.૨૭॥
૯૦.૨૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ કૃપા વતા દેવી શ્રીર યાહ જનાદર્નમ્॥ ૯૦.૨૮॥
૯૦.૨૯/૧કમલાવેાચ । રક્ષ નાથ વકં તં્ય ગ ડં િવપદં ગતમ્ ।
૯૦.૨૯/૨જનાદર્ન ઉવાચેદં ન દનં શ ભવુાહનમ્॥ ૯૦.૨૯॥
૯૦.૩૦/૧િવ વાચ । નય નાગં સગ ડં શ ભાેર તકમવે ચ ।
૯૦.૩૦/૨ત પ્રસાદાચ્ચ ગ ડાે મહેશ્વરિનર ક્ષતઃ ।
૯૦.૩૦/૩આત્મીયં ચ પનુા પં ગ ડઃ સમવા સ્ય ત॥ ૯૦.૩૦॥
૯૦.૩૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા ચ ષભાે નાગને ગ ડને ચ ।
૯૦.૩૧/૨શનૈઃ સ શકંરં ગ વા સવ ત મૈ યવેદયત્ ।
૯૦.૩૧/૩શકંરાેઽિપ ગ ત્મ તં પ્રાવેાચ શ શશખેરઃ॥ ૯૦.૩૧॥
૯૦.૩૨/૧ શવ ઉવાચ । યાિહ ગઙ્ગાં મહાબાહાે ગાૈતમી ં લાેકપાવનીમ્ ।
૯૦.૩૨/૨સવર્કામપ્રદાં શા તાં તામા લુત્ય પનુવર્પુઃ॥ ૯૦.૩૨॥
૯૦.૩૩/૧પ્રા સ્યસે સવર્કામાંશ્ચ શતધાથ સહસ્રધા ।
૯૦.૩૩/૨સવર્પાપાપેતપ્તા યે દુદવાને્મૂ લતાેદ્યમાઃ ।
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૯૦.૩૩/૩પ્રા ણનાેઽભીષ્ટદા તષેાં શરણં ખગ ગાૈતમી॥ ૯૦.૩૩॥
૯૦.૩૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્વાક્યં પ્રણતાે ભૂ વા શ્રુ વા તુ ગ ડાેઽ યગાત્ ।
૯૦.૩૪/૨ગઙ્ગામા લુત્ય ગ ડઃ શવં િવ ં નનામ સઃ॥ ૯૦.૩૪॥
૯૦.૩૫/૧તતઃ વણર્મયઃ પક્ષી વજ્રદેહાે મહાબલઃ ।
૯૦.૩૫/૨વેગી ભવન્ મુિનશ્રેષ્ઠ પનુિવ મયાત્ સધુીઃ॥ ૯૦.૩૫॥
૯૦.૩૬/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ ગા ડં સવર્કામદમ્ ।
૯૦.૩૬/૨તત્ર નાનાિદ યત્ િક ચત્ કરાે ત પ્રયતાે નરઃ ।
૯૦.૩૬/૩સવ તદ્ અક્ષયં વ સ શવિવ પ્રયાવહમ્॥ ૯૦.૩૬॥
૯૧.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે ગાવેધર્નં તીથ સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
૯૧.૧/૨િપ ણાં પુ યજનનં મરણાદ્ અિપ પાપનુત્॥ ૯૧.૧॥
૯૧.૨/૧તસ્ય પ્રભાવ અેષ સ્યાન્ મયા દષૃ્ટ તુ નારદ ।
૯૧.૨/૨બ્રાહ્મણઃ કષર્કઃ ક શ્ચ બા લિર ત િવશ્રુતઃ॥ ૯૧.૨॥
૯૧.૩/૧ન િવમુ ચત્યનડ્વાહાૈ મ યં યાતેઽિપ ભાસ્કરે ।
૯૧.૩/૨પ્રતાેદેન પ્રતુદ ત ષ્ઠતાેઽિપ ચ પાશ્વર્યાેઃ॥ ૯૧.૩॥
૯૧.૪/૧તાૈ ગાવાવશ્રપુૂણાર્ક્ષાૈ દૃ ટ્વા ગાૈઃ કામદાેિહની ।
૯૧.૪/૨સરુ ભજર્ગતાં માતા ન દને સવર્મબ્રવીત્॥ ૯૧.૪॥
૯૧.૫/૧સ ચાિપ વ્ય થતાે ભૂ વા શ ભવે તન્ યવેદયત્ ।
૯૧.૫/૨શ ભુશ્ચ ષભં પ્રાહ સવ સ યતુ તે વચઃ॥ ૯૧.૫॥
૯૧.૬/૧ શવાજ્ઞાસિહતાે ન દ ગાે તં સવર્માહરત્ ।
૯૧.૬/૨નષ્ટેષુ ગાષેુ સવષુ વગ મત્ય તત વરા॥ ૯૧.૬॥
૯૧.૭/૧મામવાેચન્ સરુગણા િવના ગાે ભનર્ વ્યતે ।
૯૧.૭/૨તાન્ અવાેચં સરુાન્ સવાર્ઞ્ શકંરં યાત યાચત॥ ૯૧.૭॥
૯૧.૮/૧તથવૈેશં તુ તે સવ તુ વા કાય યવેદયન્ ।
૯૧.૮/૨ઈશાેઽિપ િવબુધાન્ આહ ના ત ષભાે મમ॥ ૯૧.૮॥
૯૧.૯/૧તે ષં પ્રાેચુરમરા દેિહ ગા ઉપકાિરણઃ ।
૯૧.૯/૨ ષાેઽિપ િવબુધાન્ આહ ગાેસવઃ િક્રયતાં ક્રતુઃ॥ ૯૧.૯॥
૯૧.૧૦/૧તતઃ પ્રા સ્યથ ગાઃ સવાર્ યા િદવ્યા યાશ્ચ માનષુાઃ ।
૯૧.૧૦/૨તતઃ પ્રવતર્તે યજ્ઞાે ગાેસવાે દેવિન મતઃ॥ ૯૧.૧૦॥
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૯૧.૧૧/૧ગાૈત યાશ્ચ શભુે પાશ્વ ગાવાે વ િધરે તતઃ ।
૯૧.૧૧/૨ગાવેધર્નં તુ તત્ તીથ દેવાનાં પ્રી તવધર્નમ્॥ ૯૧.૧૧॥
૯૧.૧૨/૧તત્ર નાનં મુિનશ્રેષ્ઠ ગાેસહસ્રફલપ્રદમ્ ।
૯૧.૧૨/૨િક ચદ્ દાનાિદના યત્ સ્યાત્ ફલં તત્ તુ ન િવદ્મહે॥ ૯૧.૧૨॥
૯૨.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । પાપપ્રણાશનં નામ તીથ પાપભયાપહમ્ ।
૯૨.૧/૨નામધેયં પ્રવક્ષ્યા મ શ ◌ૃ નારદ યત્નતઃ॥ ૯૨.૧॥
૯૨.૨/૧ તવ્રત ઇ ત ખ્યાતાે બ્રાહ્મણાે લાેકિવશ્રુતઃ ।
૯૨.૨/૨તસ્ય ભાયાર્ મહી નામ ત ણી લાેકસુ દર ॥ ૯૨.૨॥
૯૨.૩/૧તસ્ય પતુ્રઃ સયૂર્િનભઃ સના ત ઇ ત શ્રુતઃ ।
૯૨.૩/૨ તવ્રતં તથાકષર્ન્ ત્યુઃ કાલેિરતાે મનુે॥ ૯૨.૩॥
૯૨.૪/૧તતઃ સા બાલિવધવા બાલપતુ્રા સુ િપણી ।
૯૨.૪/૨ત્રાતારં નવૈ પ ય તી ગાલવાશ્રમમ યગાત્॥ ૯૨.૪॥
૯૨.૫/૧ત મૈ પતંુ્ર િનવેદ્યાથ વૈિરણી પાપમાેિહતા ।
૯૨.૫/૨સા બભ્રામ બહૂન્ દેશાન્ પુંસ્કામા કામચાિરણી॥ ૯૨.૫॥
૯૨.૬/૧ત પુત્રાે ગાલવગ્ હે વેદવેદાઙ્ગપારગઃ ।
૯૨.૬/૨ તાેઽિપ મા દાષેેણ વે યેિરતમ ત વભૂત્॥ ૯૨.૬॥
૯૨.૭/૧જનસ્થાન મ ત ખ્યાતં નાના તસમા તમ્ ।
૯૨.૭/૨તત્રાસાૈ પ યવષેેણ અ યા તે ચ મહી તથા॥ ૯૨.૭॥
૯૨.૮/૧ત સતુાેઽિપ બહૂન્ દેશાન્ પિરબભ્રામ કામુકઃ ।
૯૨.૮/૨સાેઽિપ કાલવશાત્ તત્ર જનસ્થાનેઽવસત્ તદા॥ ૯૨.૮॥
૯૨.૯/૧ સ્ત્રયમાકાઙ્ક્ષતે વે યાં તવ્રતસતુાે દ્વજઃ ।
૯૨.૯/૨મહી ચાિપ ધનં દા ન્ પુ ષાન્ સમપેક્ષતે॥ ૯૨.૯॥
૯૨.૧૦/૧મનેે ન પતુ્રમાત્મીયં સ ચાિપ ન તુ માતરમ્ ।
૯૨.૧૦/૨તયાેઃ સમાગમશ્ચાસીદ્ િવિધના મા પતુ્રયાેઃ॥ ૯૨.૧૦॥
૯૨.૧૧/૧અેવં બહુ તથે કાલે પતુ્રે માતિર ગચ્છ ત ।
૯૨.૧૧/૨તયાેઃ પર પરં જ્ઞાનં નવૈાસીન્ મા પતુ્રયાેઃ॥ ૯૨.૧૧॥
૯૨.૧૨/૧અેવં પ્રવતર્માનસ્ય િપ ધમણ સન્મ તઃ ।
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૯૨.૧૨/૨આસીત્ તસ્યા યસદ્વતૃ્તેઃ શ ◌ૃ નારદ ચત્રવત્॥ ૯૨.૧૨॥
૯૨.૧૩/૧ વૈર સ્થત્યા વતર્માનાે નેદં સ પિરહાતવાન્ ।
૯૨.૧૩/૨બ્રાહ્મીં સં યામનુષ્ઠાય તદ્ ઊ વ તુ ધનાજર્નમ્॥ ૯૨.૧૩॥
૯૨.૧૪/૧િવદ્યાબલને િવત્તાિન બહૂ યાજ્યર્ દદાત્યસાૈ ।
૯૨.૧૪/૨તથા સ પ્રાત થાય ગઙ્ગાં ગ વા યથાિવિધ॥ ૯૨.૧૪॥
૯૨.૧૫/૧શાૈચાિદ નાનસં યાિદ સવ કાય યથાક્રમમ્ ।
૯૨.૧૫/૨કૃ વા તુ બ્રાહ્મણાન્ ન વા તતાેઽ યે ત વકમર્સુ॥ ૯૨.૧૫॥
૯૨.૧૬/૧પ્રાતઃકાલે ગાૈતમી ં તુ યદા યા ત િવ પવાન્ ।
૯૨.૧૬/૨કુષ્ઠસવાર્ઙ્ગ શ થલઃ પૂયશાે ણતિનઃસ્રવઃ॥ ૯૨.૧૬॥
૯૨.૧૭/૧ ના વા તુ ગાૈતમી ં ગઙ્ગાં યદા યા ત સુ પ ક્ ।
૯૨.૧૭/૨શા તઃ સયૂાર્ ગ્ સદશૃાે મૂ તમાન્ ઇવ ભાસ્કરઃ॥ ૯૨.૧૭॥
૯૨.૧૮/૧અેતદ્ પદ્વયં વસ્ય નવૈ પ ય ત સ દ્વજઃ ।
૯૨.૧૮/૨ગાલવાે યત્ર ભગવાં તપાેજ્ઞાનપરાયણઃ॥ ૯૨.૧૮॥
૯૨.૧૯/૧આ શ્રત્ય ગાૈતમી ં દેવી ંઆ તે ચ મુિન ભ ર્તઃ ।
૯૨.૧૯/૨બ્રાહ્મણાેઽિપ ચ તત્રવૈ િનતં્ય તીથ સમેત્ય ચ॥ ૯૨.૧૯॥
૯૨.૨૦/૧ગાલવં ચ નમસ્યાથ તતાે યા ત વમ દરમ્ ।
૯૨.૨૦/૨ગઙ્ગાયાઃ સવેનાત્ પવૂ સના તસ્ય યદ્ વપુઃ॥ ૯૨.૨૦॥
૯૨.૨૧/૧ નાનસં યાેત્તરે કાલે પનુયર્દ્ અિપ તદ્ દ્વજે ।
૯૨.૨૧/૨ઉભયં તસ્ય તદ્ પં ગાલવાે િનત્યમવે ચ॥ ૯૨.૨૧॥
૯૨.૨૨/૧દૃ ટ્વા સિવ મયાે મનેે િક ચદ્ અ ત્યત્ર કારણમ્ ।
૯૨.૨૨/૨અેવં સિવ મયાે ભૂ વા ગાલવઃ પ્રાહ તં દ્વજમ્॥ ૯૨.૨૨॥
૯૨.૨૩/૧ગચ્છ તં તુ નમસ્યાથ સના તં ગુ ગ્ ર્હમ્ ।
૯૨.૨૩/૨આહૂય યત્નતાે ધીમાન્ કૃપયા િવ મયને ચ॥ ૯૨.૨૩॥
૯૨.૨૪/૧ગાલવ ઉવાચ । કાે ભવાન્ ક્વ ચ ગ તા સ િક કરાે ષ ક્વ ભાેક્ષ્ય સ ।
૯૨.૨૪/૨િકનામા વં ક્વ શ યા તે કા તે ભાયાર્ વદ વ મે॥ ૯૨.૨૪॥
૯૨.૨૫/૧બ્રહ્માવેાચ । ગાલવસ્ય વચઃ શ્રુ વા બ્રાહ્મણાેઽ યાહ તં
મુિનમ્॥ ૯૨.૨૫॥
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૯૨.૨૬/૧બ્રાહ્મણ ઉવાચ । શ્વઃ ક યતે મયા સવ જ્ઞા વા
કાયર્િવિનણર્યમ્॥ ૯૨.૨૬॥
૯૨.૨૭/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા ગાલવં તં સના તાે ગ્ હં યયાૈ ।
૯૨.૨૭/૨ભુ વા રાત્રાૈ તયા સ યક્ શ યામાસાદ્ય બ ધક મ્ ।
૯૨.૨૭/૩ઉવાચ ચિકતઃ વા ગાલવસ્ય તુ યદ્ વચઃ॥ ૯૨.૨૭॥
૯૨.૨૮/૧બ્રાહ્મણ ઉવાચ । વં તુ સવર્ગુણાપેેતા બ ધક્યિપ પ તવ્રતા ।
૯૨.૨૮/૨આવયાેઃ સદશૃી પ્રી તયાર્વ વં પ્રવતર્તામ્॥ ૯૨.૨૮॥
૯૨.૨૯/૧તથાિપ િક ચત્ ચ્છા મ િકના ી વં ક્વ વા કુલમ્ ।
૯૨.૨૯/૨િક નુ સ્થાનં ક્વ વા બ ધુમર્મ સવ િનવેદ્યતામ્॥ ૯૨.૨૯॥
૯૨.૩૦/૧બ ધક્યવુાચ । તવ્રત ઇ ત ખ્યાતાે બ્રાહ્મણાે દ ક્ષતઃ શુ ચઃ ।
૯૨.૩૦/૨તસ્ય ભાયાર્ મહી ચાહં મ પુત્રાે ગાલવાશ્રમે॥ ૯૨.૩૦॥
૯૨.૩૧/૧ઉ ષ્ટાે મ તમાન્ બાલઃ સના ત ઇ ત શ્રુતઃ ।
૯૨.૩૧/૨અહં તુ પવૂર્દાષેેણ ત્ય વા ધમ કુલાગતમ્ ।
૯૨.૩૧/૩ વૈિરણી વહ વતઽહં િવ દ્ધ માં બ્રાહ્મણીં દ્વજ॥ ૯૨.૩૧॥
૯૨.૩૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તસ્યા તદ્ વચનં શ્રુ વા મમર્િવદ્ધ ઇવાભવત્ ।
૯૨.૩૨/૨પપાત સહસા ભૂમાૈ વે યા તં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૯૨.૩૨॥
૯૨.૩૩/૧વે યાવેાચ । િક તુ તં દ્વજશ્રેષ્ઠ ક્વ ચ પ્રી તગર્તા તવ ।
૯૨.૩૩/૨િક તુ વાક્યં મયા ચાેક્તં તવ ચત્તિવરાેધકૃત્॥ ૯૨.૩૩॥
૯૨.૩૪/૧આત્માનમાત્મનાશ્વાસ્ય બ્રાહ્મણાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૯૨.૩૪॥
૯૨.૩૫/૧બ્રાહ્મણ ઉવાચ । તવ્રતઃ િપતા િવપ્ર ત પુત્રાેઽહં સનાદ્યતઃ ।
૯૨.૩૫/૨માતા મહી મમ ઇયં મમ દૈવાદ્ ઉપાગતા॥ ૯૨.૩૫॥
૯૨.૩૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વા તસ્ય વાક્યં સા યભૂદ્ અ તદુઃ ખતા ।
૯૨.૩૬/૨તયાે તુ શાેચતાેઃ પશ્ચાત્ પ્રભાતે િવમલે રવાૈ ।
૯૨.૩૬/૩ગાલવં મુિનશાદૂર્લં ગ વા િવપ્રાે યવેદયત્॥ ૯૨.૩૬॥
૯૨.૩૭/૧બ્રાહ્મણ ઉવાચ । તવ્રતસતુાે બ્રહ્મં વયા પવૂ તુ પા લતઃ ।
૯૨.૩૭/૨ઉપનીત વયા ચવૈ મહી માતા મમ પ્રભાે॥ ૯૨.૩૭॥
૯૨.૩૮/૧િક કરાે મ ચ િક કૃ વા િન કૃ તમર્મ વૈ ભવેત્॥ ૯૨.૩૮॥
૯૨.૩૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ િવપ્રવચનં શ્રુ વા ગાલવઃ પ્રાહ મા શચુઃ ।
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૯૨.૩૯/૨તવેદં દ્વિવધં પં િનતં્ય પ યા યપવૂર્વત્॥ ૯૨.૩૯॥
૯૨.૪૦/૧તતઃ ષ્ટાેઽ સ ત્તા તં શ્રુતં જ્ઞાતં મયા યથા ।
૯૨.૪૦/૨યત્ કૃતં્ય તવ તત્ સવ ગઙ્ગાયાં પ્રત્યગાત્ ક્ષયમ્॥ ૯૨.૪૦॥
૯૨.૪૧/૧અસ્ય તીથર્સ્ય માહા યાદ્ અસ્યા દેવ્યાઃ પ્રસાદતઃ ।
૯૨.૪૧/૨પૂતાેઽ સ પ્રત્યહં વ સ નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૯૨.૪૧॥
૯૨.૪૨/૧પ્રભાતે તવ પા ણ સપાપાિન વહિનશમ્ ।
૯૨.૪૨/૨પ યેઽહં પનુર યવે પં તવ ગુણાેત્તમમ્॥ ૯૨.૪૨॥
૯૨.૪૩/૧આગચ્છ તં વાગાેયુક્તં ગચ્છ તં વામનાગસમ્ ।
૯૨.૪૩/૨પ યા મ િનતં્ય ત માત્ વં પૂતાે દેવ્યા કૃતાેઽધનુા॥ ૯૨.૪૩॥
૯૨.૪૪/૧ત માન્ ન કાય તે િક ચદ્ અવ શષં્ટ ભિવ ય ત ।
૯૨.૪૪/૨ઇયં ચ માતા તે િવપ્ર જ્ઞાતા યા ચવૈ બ ધક ॥ ૯૨.૪૪॥
૯૨.૪૫/૧પશ્ચાત્તાપં ગતાત્ય તં િન ત્તા વથ પાતકાત્ ।
૯૨.૪૫/૨ભૂતાનાં િવષયે પ્રી તવર્ સ વાભાિવક યતઃ॥ ૯૨.૪૫॥
૯૨.૪૬/૧સ સઙ્ગતાે મહાપુ યાન્ િન ત્તદવતાે ભવેત્ ।
૯૨.૪૬/૨અત્યથર્મનુતપે્તયં પ્રાગાચિરતપુ યતઃ॥ ૯૨.૪૬॥
૯૨.૪૭/૧ નાનં કૃ વા ચાત્ર તીથ તતઃ પૂતા ભિવ ય ત ।
૯૨.૪૭/૨તથા તાૈ ચક્રતુ ભાૈ માતાપતુ્રાૈ ચ નારદ॥ ૯૨.૪૭॥
૯૨.૪૮/૧ નાનાદ્ બભવૂતુ ભાૈ ગતપાપાવસશંયમ્ ।
૯૨.૪૮/૨તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ ધાૈતપાપં પ્રચક્ષતે॥ ૯૨.૪૮॥
૯૨.૪૯/૧પાપપ્રણાશનં નામ ગાલવં ચે ત િવશ્રુતમ્ ।
૯૨.૪૯/૨મહાપાતકમ પં વા તથા યચ્ચાપેપાતકમ્ ।
૯૨.૪૯/૩તત્ સવ નાશયેદ્ અેતદ્ ધાૈતપાપં સપુુ યદમ્॥ ૯૨.૪૯॥
૯૩.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । યત્ર દાશરથી રામઃ સીતયા સિહતાે દ્વજ ।
૯૩.૧/૨િપ ન્ સતંપર્યામાસ િપ તીથ તતાે િવદુઃ॥ ૯૩.૧॥
૯૩.૨/૧તત્ર નાનં ચ દાનં ચ િપ ણાં તપર્ણં તથા ।
૯૩.૨/૨સવર્મક્ષયતામે ત નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૯૩.૨॥
૯૩.૩/૧યત્ર દાશરથી રામાે િવશ્વા મત્રં મહામુિનમ્ ।
૯૩.૩/૨પજૂયામાસ રાજે દ્રાે મુિન ભ ત વદ શ ભઃ॥ ૯૩.૩॥
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૯૩.૪/૧િવશ્વા મતં્ર તુ તત્ તીથર્મ્ ઋ ષજુષં્ટ સપુુ યદમ્ ।
૯૩.૪/૨ત વ પં ચ વક્ષ્યા મ પિઠતં વેદવાિદ ભઃ॥ ૯૩.૪॥
૯૩.૫/૧અના ષ્ટરભૂત્ પવૂ પ્ર નામ તભીષણા ।
૯૩.૫/૨િવશ્વા મત્રાે મહાપ્રાજ્ઞઃ સ શ યાે ગાૈતમીમગાત્॥ ૯૩.૫॥
૯૩.૬/૧ શ યાન્ પતુ્રાંશ્ચ યાં ચ કૃશાન્ દૃ ટ્વા ધાતુરાન્ ।
૯૩.૬/૨વ્ય થતઃ કાૈ શકઃ શ્રીમાઞ્ શ યાન્ ઇદમવુાચ હ॥ ૯૩.૬॥
૯૩.૭/૧િવશ્વા મત્ર ઉવાચ । યથા કથં ચદ્ યત્ િક ચદ્ યત્ર
ક્વાિપ યથા તથા ।
૯૩.૭/૨આનીયતાં િકતુ ભકં્ષ્ય ભાજંે્ય વા મા િવલ બ્યતામ્ ।
૯૩.૭/૩ઇદાનીમવે ગ તવ્યમાનેતવં્ય ક્ષણને તુ॥ ૯૩.૭॥
૯૩.૮/૧બ્રહ્માવેાચ । ઋષે તદ્ વચના ચ્છ યાઃ િધતા વરયા યયુઃ ।
૯૩.૮/૨અટમાના ઇતશ્ચેતાે તં દદૃ શરે શનુમ્॥ ૯૩.૮॥
૯૩.૯/૧તમાદાય વરાયુક્તા આચાયાર્ય યવેદયન્ ।
૯૩.૯/૨સાેઽિપ તં ભદ્ર મત્યુ વા પ્ર તજગ્રાહ પા ણના॥ ૯૩.૯॥
૯૩.૧૦/૧િવશસ વં શ્વમાંસં ચ ક્ષાલય વં ચ વાિરણા ।
૯૩.૧૦/૨પચ વં મ ત્રવચ્ચાિપ હુ વાગ્ ાૈ તુ યથાિવિધ॥ ૯૩.૧૦॥
૯૩.૧૧/૧દેવાન્ ઋષીન્ િપ ન્ અ યાં તપર્િય વા તથીન્ ગુ ન્ ।
૯૩.૧૧/૨સવ ભાેક્ષ્યામહે શષે મત્યુવાચ સ કાૈ શકઃ॥ ૯૩.૧૧॥
૯૩.૧૨/૧િવશ્વા મત્રવચઃ શ્રુ વા શ યાશ્ચકુ્ર તથવૈ તત્ ।
૯૩.૧૨/૨પચ્યમાને શ્વમાંસે તુ દેવદૂતાેઽ ગ્ ર યગાત્ ।
૯૩.૧૨/૩દેવાનાં સદને સવ દેવે ય તન્ યવેદયત્॥ ૯૩.૧૨॥
૯૩.૧૩/૧અ ગ્ વાચ । દેવૈઃ શ્વમાંસં ભાેક્તવ્યમાપન્નમ્
ઋ ષક પતમ્॥ ૯૩.૧૩॥
૯૩.૧૪/૧બ્રહ્માવેાચ । અગ્ ે તદ્વચનાદ્ ઇ દ્રઃ યનેાે ભૂ વા િવહાય સ ।
૯૩.૧૪/૨સ્થાલીમથાહરત્ પૂણા માંસને િપિહતાં તદા॥ ૯૩.૧૪॥
૯૩.૧૫/૧તત્ કમર્ દૃ ટ્વા શ યા તે ઋષેઃ યનંે યવેદયન્ ।
૯૩.૧૫/૨હૃતા સ્થાલી મુિનશ્રેષ્ઠ યનેનેાકૃતબુ દ્ધના॥ ૯૩.૧૫॥
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૯૩.૧૬/૧તતશ્ચુકાપે ભગવાઞ્ શપ્તુકામ તદા હિરમ્ ।
૯૩.૧૬/૨તતાે જ્ઞા વા સરુપ તઃ સ્થાલી ં ચકે્ર મધુ લુતામ્॥ ૯૩.૧૬॥
૯૩.૧૭/૧પનુિનવેશયામાસ ઉલ્કા વવે ખગાે હિરઃ ।
૯૩.૧૭/૨મધનુા તુ સમાયુક્તાં િવશ્વા મત્રશ્ચુકાપે હ ।
૯૩.૧૭/૩સ્થાલી ં વીક્ષ્ય તતઃ કાપેાદ્ ઇદમાહ સ કાૈ શકઃ॥ ૯૩.૧૭॥
૯૩.૧૮/૧િવશ્વા મત્ર ઉવાચ । શ્વમાંસમવે નાે દેિહ વં હરા તમુત્તમમ્ ।
૯૩.૧૮/૨નાે ચેત્ વાં ભ મસાત્ કુયાર્ મ દ્રાે ભીત તદાબ્રવીત્॥ ૯૩.૧૮॥
૯૩.૧૯/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । મધુ હુ વા યથા યાયં િપબ પતુ્રૈઃ સમ વતઃ ।
૯૩.૧૯/૨િકમનને શ્વમાંસને અમે યને મહામનુે॥ ૯૩.૧૯॥
૯૩.૨૦/૧બ્રહ્માવેાચ । િવશ્વા મત્રાેઽિપ નેત્યાહ ભુક્તનેૈકેન િક ફલમ્ ।
૯૩.૨૦/૨પ્ર ઃ સવાર્શ્ચ સીદ ત િક તને મધનુા હરે॥ ૯૩.૨૦॥
૯૩.૨૧/૧સવષામ તં ચેત્ સ્યાદ્ ભાેકે્ષ્યઽહમ તં શુ ચ ।
૯૩.૨૧/૨અથવા દેવિપતરાે ભાેક્ષ્ય તીદં શ્વમાંસકમ્॥ ૯૩.૨૧॥
૯૩.૨૨/૧પશ્ચાદ્ અહં તચ્ચ માંસં ભાેકે્ષ્ય ના તમ ત મે ।
૯૩.૨૨/૨તતાે ભીતઃ સહસ્રાક્ષાે મેઘાન્ આહૂય ત ક્ષણાત્॥ ૯૩.૨૨॥
૯૩.૨૩/૧વવષર્ ચા તં વાિર હ્ય તનેાિપતાઃ પ્ર ઃ ।
૯૩.૨૩/૨પશ્ચાત્ તદ્ અ તં પુ યં હિરદત્તં યથાિવિધ॥ ૯૩.૨૩॥
૯૩.૨૪/૧તપર્િય વા સરુાન્ આદાૈ તપર્િય વા જગ ત્રયમ્ ।
૯૩.૨૪/૨િવપ્રઃ સ ભુક્તવાઞ્ શ યૈિવશ્વા મત્રઃ વભાયર્યા॥ ૯૩.૨૪॥
૯૩.૨૫/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથર્માખ્યાતં ચા તપુ યદમ્ ।
૯૩.૨૫/૨યત્રાગતઃ સરુપ તલાકાનામ તાપર્ણમ્॥ ૯૩.૨૫॥
૯૩.૨૬/૧સં તં માંસવજ તુ તત્ તીથ પુ યદં ણામ્ ।
૯૩.૨૬/૨તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્॥ ૯૩.૨૬॥
૯૩.૨૭/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ િવશ્વા મત્ર મ ત તમ્ ।
૯૩.૨૭/૨મધુતીથર્મથૈ દં્ર ચ યનંે પજર્ યમવે ચ॥ ૯૩.૨૭॥
૯૪.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । શ્વેતતીથર્ મ ત ખ્યાતં ત્રૈલાેક્યે િવશ્રુતં શભુમ્ ।
૯૪.૧/૨તસ્ય શ્રવણમાત્રેણ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૯૪.૧॥
૯૪.૨/૧શ્વેતાે નામ પુરા િવપ્રાે ગાૈતમસ્ય પ્રયઃ સખા ।
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૯૪.૨/૨આ ત યપૂ િનરતાે ગાૈતમીતીરમા શ્રતઃ॥ ૯૪.૨॥
૯૪.૩/૧મનસા કમર્ણા વાચા શવભ ક્તપરાયણઃ ।
૯૪.૩/૨ યાય તં તં દ્વજશ્રેષં્ઠ પજૂય તં સદા શવમ્॥ ૯૪.૩॥
૯૪.૪/૧પૂણાર્યષંુ દ્વજવરં શવભ ક્તપરાયણમ્ ।
૯૪.૪/૨નેતું દૂતાઃ સમાજગ્મુદર્ ક્ષણાશાપતે તદા॥ ૯૪.૪॥
૯૪.૫/૧નાશક્નવુન્ ગ્ હં તસ્ય પ્રવેષુ્ટમિપ નારદ ।
૯૪.૫/૨તદા કાલે વ્ય તક્રા તે ચત્રકાે ત્યુમબ્રવીત્॥ ૯૪.૫॥
૯૪.૬/૧ ચત્રક ઉવાચ । િક નાયા ત ક્ષીણ વાે ત્યાે શ્વેતઃ કથં વ ત ।
૯૪.૬/૨નાદ્યા યાયા ત દૂતા તે ત્યાનેવાે ચતં તુ તે॥ ૯૪.૬॥
૯૪.૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તતશ્ચ કુિપતાે ત્યુઃ પ્રાયાચ્છ્વેતગ્ હં વયમ્ ।
૯૪.૭/૨બિહઃ સ્થતાં તદા પ યન્ ત્યુદૂર્તાન્ ભયાિદતાન્ ।
૯૪.૭/૩પ્રાવેાચ િક મદં દૂતા ત્યુમૂચુશ્ચ દૂતકાઃ॥ ૯૪.૭॥
૯૪.૮/૧દૂતા ઊચુઃ । શવને ર ક્ષતં શ્વેતં વયં નાે વી ક્ષતું ક્ષમાઃ ।
૯૪.૮/૨યષેાં પ્રસન્નાે ગિરશ તષેાં કા નામ ભીતયઃ॥ ૯૪.૮॥
૯૪.૯/૧બ્રહ્માવેાચ । પાશપા ણ તદા ત્યુઃ પ્રાિવશદ્ યત્ર સ દ્વજઃ ।
૯૪.૯/૨નાસાૈ િવપ્રાે િવ ના ત ત્યું વા યમિકકરાન્॥ ૯૪.૯॥
૯૪.૧૦/૧ શવં પજૂયતે ભ યા શ્વેતસ્ય તુ સમીપતઃ ।
૯૪.૧૦/૨ ત્યું પાશધરં દૃ ટ્વા દ ડી પ્રાવેાચ િવ મતઃ॥ ૯૪.૧૦॥
૯૪.૧૧/૧દ ડ્યવુાચ । િકમત્ર વીક્ષસે ત્યાે દ ડનં ત્યુરબ્રવીત્॥ ૯૪.૧૧॥
૯૪.૧૨/૧ ત્યુ વાચ । શ્વેતં નેતુ મહાયાત ત માદ્ વીક્ષે
દ્વ ેત્તમમ્॥ ૯૪.૧૨॥
૯૪.૧૩/૧બ્રહ્માવેાચ । વં ગચ્છેત્યબ્રવીદ્ દ ડી ત્યુઃ પાશાન્ અથા ક્ષપત્ ।
૯૪.૧૩/૨શ્વેતાય મુિનશાદૂર્લ તતાે દ ડી ચુકાપે હ॥ ૯૪.૧૩॥
૯૪.૧૪/૧ શવદત્તને દ ડને દ ડી ત્યુમતાડયત્ ।
૯૪.૧૪/૨તતઃ પાશધરાે ત્યુઃ પપાત ધરણીતલે॥ ૯૪.૧૪॥
૯૪.૧૫/૧તત તે સ વરં દૂતા હતં ત્યુમવેક્ષ્ય ચ ।
૯૪.૧૫/૨યમાય સવર્મવદન્ વધં ત્યાે તુ દ ડના॥ ૯૪.૧૫॥
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૯૪.૧૬/૧તતશ્ચ કુિપતાે ધમા યમાે મિહષવાહનઃ ।
૯૪.૧૬/૨ ચત્રગુપ્તં બહુબલં યમદ ડં ચ રક્ષકમ્॥ ૯૪.૧૬॥
૯૪.૧૭/૧મિહષં ભૂતવેતાલાન્ આિધવ્યાધી ં તથવૈ ચ ।
૯૪.૧૭/૨અ ક્ષરાેગાન્ કુ ક્ષરાેગાન્ કણર્શલંૂ તથવૈ ચ॥ ૯૪.૧૭॥
૯૪.૧૮/૧ વરં ચ િત્રિવધં પાપં નરકા ણ થક્ થક્ ।
૯૪.૧૮/૨ વર તા મ ત તાન્ ઉ વા જગામ વિરતાે યમઃ॥ ૯૪.૧૮॥
૯૪.૧૯/૧અેતૈર યૈઃ પિર તાે યત્ર શ્વેતાે દ્વ ેત્તમઃ ।
૯૪.૧૯/૨તમાયા તં યમં દૃ ટ્વા ન દ પ્રાવેાચ સાયુધઃ॥ ૯૪.૧૯॥
૯૪.૨૦/૧િવનાયકં તથા સ્ક દં ભૂતનાથં તુ દ ડનમ્ ।
૯૪.૨૦/૨તત્ર તદ્ યુદ્ધમભવત્ સવર્લાેકભયાવહમ્॥ ૯૪.૨૦॥
૯૪.૨૧/૧કા ત્તકેયઃ વયં શ યા બભેદ યમિકકરાન્ ।
૯૪.૨૧/૨દ ક્ષણાશાપ ત ચાિપ િનજઘાન બલા વતમ્॥ ૯૪.૨૧॥
૯૪.૨૨/૧હતાવ શષ્ટા યા યા તે આિદત્યાય યવેદયન્ ।
૯૪.૨૨/૨આિદત્યાેઽિપ સરૈુઃ સાધ શ્રુ વા તન્ મહદ્ અદ્ભુતમ્॥ ૯૪.૨૨॥
૯૪.૨૩/૧લાેકપાલૈરનુ તાે મમા તકમપુાગમત્ ।
૯૪.૨૩/૨અહં િવ શ્ચ ભગવાન્ ઇ દ્રાેઽ ગ્ વર્ ણ તથા॥ ૯૪.૨૩॥
૯૪.૨૪/૧ચ દ્રાિદત્યાવ શ્વનાૈ ચ લાેકપાલા મ દ્ગણાઃ ।
૯૪.૨૪/૨અેતે ચા યે ચ બહવાે વયં યાતા યમા તકમ્॥ ૯૪.૨૪॥
૯૪.૨૫/૧ ત આ તે દ ક્ષણેશાે ગઙ્ગાતીરે બલા વતઃ ।
૯૪.૨૫/૨સમુદ્રાશ્ચ નદા નાગા નાનાભૂતા યનેકશઃ॥ ૯૪.૨૫॥
૯૪.૨૬/૧તત્રાજગ્મુઃ સરેુશાનં દ્રષંુ્ટ વવૈ વતં યમમ્ ।
૯૪.૨૬/૨તં દૃ ટ્વા હતસૈ યં ચ યમં દેવા ભયાિદતાઃ ।
૯૪.૨૬/૩કૃતા જ લપુટાઃ શ ભુમૂચુઃ સવ પનુઃ પનુઃ॥ ૯૪.૨૬॥
૯૪.૨૭/૧દેવા ઊચુઃ । ભ ક્ત પ્રય વં તે િનતં્ય દુષ્ટહ વમવે ચ ।
૯૪.૨૭/૨આિદકતર્નર્મ તુ યં નીલક ઠ નમાેઽ તુ તે ।
૯૪.૨૭/૩બ્રહ્મ પ્રય નમ તેઽ તુ દેવ પ્રય નમાેઽ તુ તે॥ ૯૪.૨૭॥
૯૪.૨૮/૧શ્વેતં દ્વજં ભક્તમનાયષું તે ।
૯૪.૨૮/૨નેતું યમાિદઃ સકલાેઽસમથર્ઃ ।
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૯૪.૨૮/૩સતંાષેમાપ્તાઃ પરમં સમીક્ષ્ય ।
૯૪.૨૮/૪ભક્ત પ્રય વં વિય નાથ સત્યમ્॥ ૯૪.૨૮॥
૯૪.૨૯/૧યે વાં પ્રપન્નાઃ શરણં કૃપાલુમ્ ।
૯૪.૨૯/૨નાલં કૃતા તાેઽ યનવુી ક્ષતું તાન્ ।
૯૪.૨૯/૩અેવં િવિદ વા શવ અેવ સવ ।
૯૪.૨૯/૪ વામવે ભ યા પરયા ભજ તે॥ ૯૪.૨૯॥
૯૪.૩૦/૧ વમવે જગતાં નાથ િક ન મર સ શકંર ।
૯૪.૩૦/૨ વાં િવના કઃ સમથાઽત્ર વ્યવસ્થાં કતુર્મીશ્વરઃ॥ ૯૪.૩૦॥
૯૪.૩૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં તુ તવુતાં તષેાં પુર તાદ્ અભવ ચ્છવઃ ।
૯૪.૩૧/૨િક દદામી ત તાન્ આહ ઇદમૂચુઃ સરુા અિપ॥ ૯૪.૩૧॥
૯૪.૩૨/૧દેવા ઊચુઃ । અયં વવૈ વતાે ધમા િનય તા સવર્દેિહનામ્ ।
૯૪.૩૨/૨ધમાર્ધમર્વ્યવસ્થાયાં સ્થાિપતાે લાેકપાલકઃ॥ ૯૪.૩૨॥
૯૪.૩૩/૧નાયં વધમવા ાે ત નાપરાધી ન પાપકૃત્ ।
૯૪.૩૩/૨િવના તને જગદ્ધાતનુવ િક ચદ્ ભિવ ય ત॥ ૯૪.૩૩॥
૯૪.૩૪/૧ત મા વય દેવેશ યમં સબલવાહનમ્ ।
૯૪.૩૪/૨પ્રાથર્ના સફલા નાથ મહ સુ ન થા ભવેત્॥ ૯૪.૩૪॥
૯૪.૩૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્રાવેાચ ભગવાઞ્ વયેયમસશંયમ્ ।
૯૪.૩૫/૨યમં યિદ વચાે મેઽદ્ય અનુમ ય ત દેવતાઃ॥ ૯૪.૩૫॥
૯૪.૩૬/૧તતઃ પ્રાેચુઃ સરુાઃ સવ કુમા વાક્યં વયાેિદતમ્ ।
૯૪.૩૬/૨હિરબ્રહ્માિદસિહતં વશે યસ્યા ખલં જગત્॥ ૯૪.૩૬॥
૯૪.૩૭/૧તતઃ પ્રાવેાચ ભગવાન્ અમરાન્ સમપુાગતાન્ ।
૯૪.૩૭/૨મદ્ભક્તાે ન ત યાતુ નેત્યૂચુરમરાઃ પનુઃ॥ ૯૪.૩૭॥
૯૪.૩૮/૧અમરાઃ સ્યુ તતાે દેવ સવર્લાેકાશ્ચરાચરાઃ ।
૯૪.૩૮/૨અમત્યર્મત્યર્ભેદાેઽયં ન સ્યાદ્ દેવ જગન્મય॥ ૯૪.૩૮॥
૯૪.૩૯/૧પનુર યાહ તાઞ્ શ ભુઃ શ ◌ૃ વ તુ મમ ભા ષતમ્ ।
૯૪.૩૯/૨મદ્ભક્તાનાં વૈ ણવાનાં ગાૈતમીમનુસવેતામ્॥ ૯૪.૩૯॥
૯૪.૪૦/૧વયં તુ વા મનાે િનતં્ય ન ત્યુઃ વા યમહર્ ત ।
૯૪.૪૦/૨વાત્તાર્ યષેાં ન કતર્વ્યા યમને તુ કદાચન॥ ૯૪.૪૦॥
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૯૪.૪૧/૧આિધવ્યા યાિદ ભ ર્તુ કાયા ના ભભવઃ ક્વ ચત્ ।
૯૪.૪૧/૨યે શવં શરણં યાતા તે મુક્તા ત ક્ષણાદ્ અિપ॥ ૯૪.૪૧॥
૯૪.૪૨/૧સાનુગસ્ય યમસ્યાતાે નમસ્યાઃ સવર્ અેવ તે ।
૯૪.૪૨/૨તથેત્યૂચુઃ સરુગણા દેવદેવં શવં પ્ર ત॥ ૯૪.૪૨॥
૯૪.૪૩/૧તતશ્ચ ભગવાન્ નાથાે ન દનં પ્રાહ વાહનમ્॥ ૯૪.૪૩॥
૯૪.૪૪/૧ શવ ઉવાચ । ગાૈત યા ઉદકેન વમ ભ ષ ચ તં યમમ્॥ ૯૪.૪૪॥
૯૪.૪૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે યમાદયઃ સવ અ ભ ષક્તા તુ ન દના ।
૯૪.૪૫/૨ઉ થતાશ્ચ સ વા તે દ ક્ષણાશાં તતાે ગતાઃ॥ ૯૪.૪૫॥
૯૪.૪૬/૧ઉત્તરે ગાૈતમીતીરે િવ વાદ્યાઃ સવર્દૈવતાઃ ।
૯૪.૪૬/૨ સ્થતા આસન્ પજૂય તાે દેવદેવં મહેશ્વરમ્॥ ૯૪.૪૬॥
૯૪.૪૭/૧તત્રાસન્ન્ અયુતા યષ્ટ સહસ્રા ણ ચતુદર્શ ।
૯૪.૪૭/૨તથા ષટ્ ચ સહસ્રા ણ પનુઃ ષટ્ ચ તથવૈ ચ॥ ૯૪.૪૭॥
૯૪.૪૮/૧ષડ્ દ ક્ષણે તથા તીરે તીથાર્નામયુતત્રયમ્ ।
૯૪.૪૮/૨પુ યમાખ્યાનમેતદ્ િધ શ્વેતતીથર્સ્ય નારદ॥ ૯૪.૪૮॥
૯૪.૪૯/૧યત્રાસાૈ પ તતાે ત્યુ ર્ત્યુતીથ તદ્ ઉચ્યતે ।
૯૪.૪૯/૨તસ્ય શ્રવણમાત્રેણ સહસ્રં વતે સમાઃ॥ ૯૪.૪૯॥
૯૪.૫૦/૧તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
૯૪.૫૦/૨શ્રવણં પઠનં ચાિપ મરણં ચ મલક્ષયમ્ ।
૯૪.૫૦/૩કરાે ત સવર્લાેકાનાં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકમ્॥ ૯૪.૫૦॥
૯૫.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । શકુ્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્ સ દ્ધકરં ણામ્ ।
૯૫.૧/૨સવર્પાપપ્રશમનં સવર્વ્યાિધિવનાશનમ્॥ ૯૫.૧॥
૯૫.૨/૧અઙ્ ગરાશ્ચ ગુશ્ચવૈ ઋષી પરમધા મકાૈ ।
૯૫.૨/૨તયાેઃ પતુ્રાૈ મહાપ્રાજ્ઞાૈ પબુ દ્ધિવલા સનાૈ॥ ૯૫.૨॥
૯૫.૩/૧ વઃ કિવિર ત ખ્યાતાૈ માતાિપત્રાવેર્શે રતાૈ ।
૯૫.૩/૨ઉપનીતાૈ સતુાૈ દૃ ટ્વા િપતરાવૂચતુ મથઃ॥ ૯૫.૩॥
૯૫.૪/૧ઋષી ઊચતુઃ । આવયાેરેક અેવા તુ શા તા િનતં્ય ચ પતુ્રયાેઃ ।
૯૫.૪/૨ત માદ્ અેકઃ શા સતા સ્યાત્ તષ્ઠ વેકાે યથાસખુમ્॥ ૯૫.૪॥
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૯૫.૫/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વા તતઃ શીઘ્રમઙ્ ગરાઃ પ્રાહ ભાગર્વમ્ ।
૯૫.૫/૨અ યાપિય યે સદશૃં સખંુ તષ્ઠતુ ભાગર્વઃ॥ ૯૫.૫॥
૯૫.૬/૧અેતચ્છ વા ચાઙ્ ગરસાે વાક્યં ગુકુલાેદ્વહઃ ।
૯૫.૬/૨તથે ત મ વાઙ્ ગરસે શકંુ્ર ત મૈ યવેદયત્॥ ૯૫.૬॥
૯૫.૭/૧ઉભાવિપ સતુાૈ િનત્યમ યાપય ત વૈ થક્ ।
૯૫.૭/૨વષૈ યબુદ્ યા તાૈ બાલાૈ ચરાચ્છુક્રાેઽબ્રવીદ્ ઇદમ્॥ ૯૫.૭॥
૯૫.૮/૧શકુ્ર ઉવાચ । વષૈ યેણ ગુરાે માં વમ યાપય સ િનત્યશઃ ।
૯૫.૮/૨ગુ ણાં નેદમુ ચતં વષૈ યં પતુ્ર શ યયાેઃ॥ ૯૫.૮॥
૯૫.૯/૧વષૈ યેણ ચ વતર્ તે મૂઢાઃ શ યષેુ દે શકાઃ ।
૯૫.૯/૨નષૈા િવષમબુદ્ધ નાં સખં્યા પાપસ્ય િવદ્યતે॥ ૯૫.૯॥
૯૫.૧૦/૧આચાયર્ સ યગ્ જ્ઞાતાેઽ સ નમસ્યેઽહં પનુઃ પનુઃ ।
૯૫.૧૦/૨ગચ્છેયં ગુ મ યં વૈ મામનુજ્ઞાતુમહર્ સ॥ ૯૫.૧૦॥
૯૫.૧૧/૧ગચ્છેયં િપતરં બ્રહ્મન્ યદ્યસાૈ િવષમાે ભવેત્ ।
૯૫.૧૧/૨તતાે વા યત્ર ગચ્છા મ વા મન્ ષ્ટાેઽ સ ગ યતે॥ ૯૫.૧૧॥
૯૫.૧૨/૧બ્રહ્માવેાચ । ગુ ં હ પ ત દૃ ટ્વા અનુજ્ઞાત વગાત્ તતઃ ।
૯૫.૧૨/૨અવાપ્તિવદ્યઃ િપતરં ગચ્છેયં ચેત્ય ચ તયત્॥ ૯૫.૧૨॥
૯૫.૧૩/૧ત માત્ કમનુ ચ્છેયમુ કૃષ્ટઃ કાે ગુ ભર્વેત્ ।
૯૫.૧૩/૨ઇ ત મરન્ મહાપ્રાજ્ઞમ ચ્છદ્ દ્ધગાૈતમમ્॥ ૯૫.૧૩॥
૯૫.૧૪/૧શકુ્ર ઉવાચ । કાે ગુ ઃ સ્યાન્ મુિનશ્રેષ્ઠ મમ બ્રૂિહ ગુ ભર્વેત્ ।
૯૫.૧૪/૨ત્રયાણામિપ લાેકાનાં યાે ગુ તં વ્ર યહમ્॥ ૯૫.૧૪॥
૯૫.૧૫/૧બ્રહ્માવેાચ । સ પ્રાહ જગતામીશં શ ભું દેવં જગદુ્ગ મ્ ।
૯૫.૧૫/૨ક્વારાધયા મ ગિરશ મત્યુક્તઃ પ્રાહ ગાૈતમઃ॥ ૯૫.૧૫॥
૯૫.૧૬/૧ગાૈતમ ઉવાચ । ગાૈત યાં તુ શુ ચભૂર્ વા તાતે્રૈ તાષેય શકંરમ્ ।
૯૫.૧૬/૨તત તુષ્ટાે જગન્નાથઃ સ તે િવદ્યાં પ્રદાસ્ય ત॥ ૯૫.૧૬॥
૯૫.૧૭/૧બ્રહ્માવેાચ । ગાૈતમસ્ય તુ તદ્વાક્યાત્ પ્રાગાદ્ ગઙ્ગાં સ ભાગર્વઃ ।
૯૫.૧૭/૨ ના વા ભૂ વા શુ ચઃ સ યક્ તુ ત ચકે્ર સ બાલકઃ॥ ૯૫.૧૭॥
૯૫.૧૮/૧શકુ્ર ઉવાચ । બાલાેઽહં બાલબુ દ્ધશ્ચ બાલચ દ્રધર પ્રભાે ।
૯૫.૧૮/૨નાહં ના મ તે િક ચત્ તુ ત કતુ નમાેઽ તુ તે॥ ૯૫.૧૮॥
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૯૫.૧૯/૧પિરત્યક્તસ્ય ગુ ણા ન મમા ત સહૃુત્ સખા ।
૯૫.૧૯/૨ વં પ્રભુઃ સવર્ભાવને જગન્નાથ નમાેઽ તુ તે॥ ૯૫.૧૯॥
૯૫.૨૦/૧ગુ ગુર્ મતાં દેવ મહતાં ચ મહાન્ અ સ ।
૯૫.૨૦/૨અહમ પતરાે બાલાે જગન્મય નમાેઽ તુ તે॥ ૯૫.૨૦॥
૯૫.૨૧/૧િવદ્યાથ િહ સરેુશાન નાહં વે દ્મ ભવદ્ગ તમ્ ।
૯૫.૨૧/૨માં વં ચ કૃપયા પ ય લાેકસા ક્ષન્ નમાેઽ તુ તે॥ ૯૫.૨૧॥
૯૫.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં તુ તવુત તસ્ય પ્રસન્નાેઽભૂત્ સરેુશ્વરઃ॥ ૯૫.૨૨॥
૯૫.૨૩/૧ શવ ઉવાચ । કામં વરય ભદં્ર તે યચ્ચાિપ
સરુદુલર્ભમ્॥ ૯૫.૨૩॥
૯૫.૨૪/૧બ્રહ્માવેાચ । કિવર યાહ દેવેશં કૃતા જ લ દારધીઃ॥ ૯૫.૨૪॥
૯૫.૨૫/૧શકુ્ર ઉવાચ । બ્રહ્માિદ ભશ્ચ ઋ ષ ભયાર્ િવદ્યા નવૈ ગાેચરા ।
૯૫.૨૫/૨તાં િવદ્યાં નાથ યા ચ યે વં ગુ મર્મ દૈવતમ્॥ ૯૫.૨૫॥
૯૫.૨૬/૧બ્રહ્માવેાચ । તસં િવની ં િવદ્યામજ્ઞાતાં િત્રદશરૈિપ ।
૯૫.૨૬/૨તાં દત્તવાન્ સરુશ્રેષ્ઠ ત મૈ શકુ્રાય યાચતે॥ ૯૫.૨૬॥
૯૫.૨૭/૧ઇતરા લાૈિકક િવદ્યા વૈિદક ચા યગાેચરા ।
૯૫.૨૭/૨િક પનુઃ શકંરે તુષ્ટે િવચાયર્મવ શ યતે॥ ૯૫.૨૭॥
૯૫.૨૮/૧સ તુ લ વા મહાિવદ્યાં પ્રાયાત્ વિપતરં ગુ મ્ ।
૯૫.૨૮/૨દૈત્યાનાં ચ ગુ શ્ચાસીદ્ િવદ્યયા પૂ જતઃ કિવઃ॥ ૯૫.૨૮॥
૯૫.૨૯/૧તતઃ કદા ચત્ તાં િવદ્યાં ક મ શ્ચત્ કારણા તરે ।
૯૫.૨૯/૨કચાે હ પ તસતુાે િવદ્યાં પ્રાપ્તઃ કવે તુ તામ્॥ ૯૫.૨૯॥
૯૫.૩૦/૧કચાદ્ હ પ તશ્ચાિપ તતાે દેવાઃ થક્ થક્ ।
૯૫.૩૦/૨અવાપુમર્હતી ં િવદ્યાં યામાહુ ર્ત િવનીમ્॥ ૯૫.૩૦॥
૯૫.૩૧/૧યત્ર સા કિવના પ્રાપ્તા િવદ્યાપજૂ્ય મહેશ્વરમ્ ।
૯૫.૩૧/૨ગાૈત યા ઉત્તરે પારે શકુ્રતીથ તદ્ ઉચ્યતે॥ ૯૫.૩૧॥
૯૫.૩૨/૧ તસં િવનીતીથર્માયુરારાેગ્યવધર્નમ્ ।
૯૫.૩૨/૨ નાનં દાનં ચ યત્ િક ચત્ સવર્મક્ષયપુ યદમ્॥ ૯૫.૩૨॥
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૯૬.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ દ્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં બ્રહ્મહત્યાિવનાશનમ્ ।
૯૬.૧/૨ મરણાદ્ અિપ પાપાૈઘ+ ।ક્લેશસઘંિવનાશનમ્॥ ૯૬.૧॥
૯૬.૨/૧પુરા ત્રવધે ત્તે બ્રહ્મહત્યા તુ નારદ ।
૯૬.૨/૨શચીપ ત ચાનુગતા તાં દૃ ટ્વા ભીતવદ્ ધિરઃ॥ ૯૬.૨॥
૯૬.૩/૧ઇ દ્ર તતાે ત્રહ તા ઇતશ્ચેતશ્ચ ધાવ ત ।
૯૬.૩/૨યત્ર યત્ર વસાૈ યા ત હત્યા સાપી દ્રગા મની॥ ૯૬.૩॥
૯૬.૪/૧સ મહત્ સર આિવ ય પદ્મનાલમપુાગમત્ ।
૯૬.૪/૨તત્રાસાૈ ત તવુદ્ ભૂ વા વાસં ચકે્ર શચીપ તઃ॥ ૯૬.૪॥
૯૬.૫/૧સર તીરેઽિપ હત્યાસીદ્ િદવં્ય વષર્સહસ્રકમ્ ।
૯૬.૫/૨અેત મન્ન્ અ તરે દેવા િનિર દ્રા હ્યભવન્ મનુે॥ ૯૬.૫॥
૯૬.૬/૧મ ત્રયામાસરુવ્યગ્રાઃ કથ મ દ્રાે ભવેદ્ ઇ ત ।
૯૬.૬/૨તત્રાહમવદં દેવાન્ હત્યાસ્થાનં પ્રક ય ચ॥ ૯૬.૬॥
૯૬.૭/૧ઇ દ્રસ્ય પાવનાથાર્ય ગાૈત યામ ભ ષચ્યતામ્ ।
૯૬.૭/૨યત્રા ભ ષક્તઃ પૂતાત્મા પનુિર દ્રાે ભિવ ય ત॥ ૯૬.૭॥
૯૬.૮/૧તથા તે િનશ્ચયં કૃ વા ગાૈતમી ં શીઘ્રમાગમન્ ।
૯૬.૮/૨તત્ર નાતં સરુપ ત દેવાશ્ચ ઋષય તથા॥ ૯૬.૮॥
૯૬.૯/૧અ ભષેક્તુકામા તે સવ શચીકા તં ચ ત સ્થરે ।
૯૬.૯/૨અ ભ ષચ્યમાન મ દં્ર તં પ્રકાપેાદ્ ગાૈતમાેઽબ્રવીત્॥ ૯૬.૯॥
૯૬.૧૦/૧ગાૈતમ ઉવાચ । અ ભષેક્ષ્ય ત પાિપષં્ઠ મહે દં્ર ગુ ત પગમ્ ।
૯૬.૧૦/૨તાન્ સવાર્ન્ ભ મસાત્ કુયા શીઘં્ર યા વસરુારયઃ॥ ૯૬.૧૦॥
૯૬.૧૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ ઋષવેર્ચનં શ્રુ વા પિરહૃત્ય ચ ગાૈતમીમ્ ।
૯૬.૧૧/૨નમર્દામગમન્ સવર્ ઇ દ્રમાદાય સ વરાઃ॥ ૯૬.૧૧॥
૯૬.૧૨/૧ઉત્તરે નમર્દાતીરે અ ભષેકાય ત સ્થરે ।
૯૬.૧૨/૨અ ભષેક્ષ્યમાણ મ દં્ર તં મા ડવ્યાે ભગવાન્ ઋ ષઃ॥ ૯૬.૧૨॥
૯૬.૧૩/૧અબ્રવીદ્ ભ મસાત્ કુયા યિદ સ્યાદ્ અ ભષેચનમ્ ।
૯૬.૧૩/૨પજૂયામાસરુમરા મા ડવં્ય યુ ક્ત ભઃ તવૈઃ॥ ૯૬.૧૩॥
૯૬.૧૪/૧દેવા ઊચુઃ । અય મ દ્રઃ સહસ્રાક્ષાે ય મન્ દેશઽે ભ ષચ્યતે ।
૯૬.૧૪/૨તત્રા તદા ણં િવઘં્ન મનુે સમપુ યતે॥ ૯૬.૧૪॥
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૯૬.૧૫/૧તચ્છા ત કુ કલ્યાણ પ્રસીદ વરદાે ભવ ।
૯૬.૧૫/૨મલિનયાર્તનં ય મન્ કુમર્ ત મન્ વરાન્ બહૂન્॥ ૯૬.૧૫॥
૯૬.૧૬/૧દેશે દાસ્યામહે સવ તદ્ અનુજ્ઞાતુમહર્ સ ।
૯૬.૧૬/૨ય મન્ દેશે સરેુ દ્રસ્ય અ ભષેકાે ભિવ ય ત॥ ૯૬.૧૬॥
૯૬.૧૭/૧સ સવર્કામદઃ પુંસાં ધા ય ક્ષફલૈયુર્તઃ ।
૯૬.૧૭/૨નાના ષ્ટનર્ દુ ભક્ષં ભવેદ્ અત્ર કદાચન॥ ૯૬.૧૭॥
૯૬.૧૮/૧બ્રહ્માવેાચ । મનેે તતાે મુિનશ્રેષ્ઠાે મા ડવ્યાે લાેકપૂ જતઃ ।
૯૬.૧૮/૨અ ભષેકઃ કૃત તત્ર મલિનયાર્તનં તથા॥ ૯૬.૧૮॥
૯૬.૧૯/૧દેવૈ તદાેક્તાે મુિન ભઃ સ દેશાે માલવ તતઃ ।
૯૬.૧૯/૨અ ભ ષક્તે સરુપતાૈ તે ચ િવમલે તદા॥ ૯૬.૧૯॥
૯૬.૨૦/૧આનીય ગાૈતમી ં ગઙ્ગાં તં પુ યાયા ભષે ચરે ।
૯૬.૨૦/૨સરુાશ્ચ ઋષયશ્ચવૈ અહં િવ તથવૈ ચ॥ ૯૬.૨૦॥
૯૬.૨૧/૧વ સષ્ઠાે ગાૈતમશ્ચાિપ અગ ત્યાેઽિત્રશ્ચ ક યપઃ ।
૯૬.૨૧/૨અેતે ચા યે ચ ઋષયાે દેવા યક્ષાઃ સપન્નગાઃ॥ ૯૬.૨૧॥
૯૬.૨૨/૧ નાનં ત પુ યતાેયને અકુવર્ન્ન્ અ ભષેચનમ્ ।
૯૬.૨૨/૨મયા પનુઃ શચીભતાર્ કમ ડલુભવને ચ॥ ૯૬.૨૨॥
૯૬.૨૩/૧વાિરણા ય ભ ષક્તશ્ચ તત્ર પુ યાભવન્ નદ ।
૯૬.૨૩/૨ સક્તા ચે ત ચ તત્રાસીત્ તે ગઙ્ગાયાં ચ સગંતે॥ ૯૬.૨૩॥
૯૬.૨૪/૧સગંમાૈ તત્ર િવખ્યાતાૈ સવર્દા મુિનસિેવતાૈ ।
૯૬.૨૪/૨તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ પુ યાસગંમમુચ્યતે॥ ૯૬.૨૪॥
૯૬.૨૫/૧ સક્તાયાઃ સગંમે પુ યમૈ દં્ર તદ્ અ ભધીયતે ।
૯૬.૨૫/૨તત્ર સપ્ત સહસ્રા ણ તીથાર્ યાસઞ્ શભુાિન ચ॥ ૯૬.૨૫॥
૯૬.૨૬/૧તષેુ નાનં ચ દાનં ચ િવશષેેણ તુ સગંમે ।
૯૬.૨૬/૨સવ તદ્ અક્ષયં િવદ્યાન્ નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૯૬.૨૬॥
૯૬.૨૭/૧યદ્ અેતત્ પુ યમાખ્યાનં યઃ પઠેચ્ચ શ ◌ૃણાે ત વા ।
૯૬.૨૭/૨સવર્પાપૈઃ સ મુચ્યેત મનાવેાક્કાયકમર્જૈઃ॥ ૯૬.૨૭॥
૯૭.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । પાૈલ ત્યં તીથર્માખ્યાતં સવર્ સ દ્ધપ્રદં ણામ્ ।
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૯૭.૧/૨પ્રભાવં તસ્ય વક્ષ્યા મ ભ્રષ્ટરાજ્યપ્રદાયકમ્॥ ૯૭.૧॥
૯૭.૨/૧ઉત્તરાશાપ તઃ પવૂર્મ્ ઋ દ્ધ સ દ્ધસમ વતઃ ।
૯૭.૨/૨પુરા લઙ્કાપ તશ્ચાસી જ્યેષ્ઠાે િવશ્રવસઃ સતુઃ॥ ૯૭.૨॥
૯૭.૩/૧તસ્યૈતે ભ્રાતરશ્ચાસન્ બલવ તાેઽ મતપ્રભાઃ ।
૯૭.૩/૨સાપત્ના રાવણશ્ચવૈ કુ ભકણા િવભીષણઃ॥ ૯૭.૩॥
૯૭.૪/૧તેઽિપ િવશ્રવસઃ પતુ્રા રાક્ષસ્યાં રાક્ષસા તુ તે ।
૯૭.૪/૨મદ્દત્તને િવમાનને ધનદાે ભ્રા ભઃ સહ॥ ૯૭.૪॥
૯૭.૫/૧મમા તકં ભ ક્તયુક્તાે િનત્યમે ત તુ યા ત ચ ।
૯૭.૫/૨રાવણસ્ય તુ યા માતા કુિપતા સાબ્રવીત્ સતુાન્॥ ૯૭.૫॥
૯૭.૬/૧રાવણમાતાવેાચ । મિર યે ન ચ િવ યે પતુ્રા વૈ યકારણાત્ ।
૯૭.૬/૨દેવાશ્ચ દાનવાશ્ચાસન્ સાપત્ના ભ્રાતરાે મથઃ॥ ૯૭.૬॥
૯૭.૭/૧અ યાે યવધમી સ તે જયૈશ્વયર્વશાનુગાઃ ।
૯૭.૭/૨તદ્ભવ તાે ન પુ ષા ન શક્તા ન જયૈ ષણઃ ।
૯૭.૭/૩સાપ યં યાેઽનુમ યતે તસ્ય વાે િનરથર્કઃ॥ ૯૭.૭॥
૯૭.૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તન્ મા વચનં શ્રુ વા ભ્રાતર તે ત્રયાે મનુે ।
૯૭.૮/૨જગ્મુ તે તપસઽેર યં કૃતવ ત તપાે મહત્॥ ૯૭.૮॥
૯૭.૯/૧મત્તાે વરાન્ અવાપુશ્ચ ત્રય અેતે ચ રાક્ષસાઃ ।
૯૭.૯/૨માતુલને મર ચને તથા માતામહેન તુ॥ ૯૭.૯॥
૯૭.૧૦/૧તન્મા વચનાચ્ચાિપ તતાે લઙ્કામયાચત ।
૯૭.૧૦/૨રક્ષાેભાવાન્ મા દાષેાદ્ ભ્રાત્રાવેરમભનૂ્ મહત્॥ ૯૭.૧૦॥
૯૭.૧૧/૧તત તદ્ અભવદ્ યુદં્ધ દેવદાનવયાેિરવ ।
૯૭.૧૧/૨યુદ્ધે જ વાગ્રજં શા તં ધનદં ભ્રાતરં તથા॥ ૯૭.૧૧॥
૯૭.૧૨/૧પુ પકં ચ પુર ં લઙ્કાં સવ ચવૈ વ્યપાહરત્ ।
૯૭.૧૨/૨રાવણાે ઘાષેયામાસ ત્રૈલાેક્યે સચરાચરે॥ ૯૭.૧૨॥
૯૭.૧૩/૧યાે દદ્યાદ્ આશ્રયં ભ્રાતુઃ સ ચ વ યાે ભવને્ મમ ।
૯૭.૧૩/૨ભ્રાત્રા િનર તાે વૈશ્રવણાે નવૈ પ્રાપાશ્રયં ક્વ ચત્ ।
૯૭.૧૩/૩િપતામહં પુલ ત્યં તં ગ વા ન વાબ્રવીદ્ વચઃ॥ ૯૭.૧૩॥
૯૭.૧૪/૧ધનદ ઉવાચ । ભ્રાત્રા િનર તાે દુષ્ટેન િક કરાે મ વદ વ મે ।
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૯૭.૧૪/૨આશ્રયઃ શરણં યત્ સ્યાદ્ દૈવં વા તીથર્મવે ચ॥ ૯૭.૧૪॥
૯૭.૧૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તત્ પાતૈ્રવચનં શ્રુ વા પુલ ત્યાે
વાક્યમબ્રવીત્॥ ૯૭.૧૫॥
૯૭.૧૬/૧પુલ ત્ય ઉવાચ । ગાૈતમી ં ગચ્છ પતુ્ર વં તુિહ દેવં મહેશ્વરમ્ ।
૯૭.૧૬/૨તત્ર નાસ્ય પ્રવેશઃ સ્યાદ્ ગઙ્ગાયા જલમ યતઃ॥ ૯૭.૧૬॥
૯૭.૧૭/૧ સ દ્ધ પ્રા સ્ય સ કલ્યાણીં તથા કુ મયા સહ॥ ૯૭.૧૭॥
૯૭.૧૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા જગામાસાૈ સભાયા ધનદ તથા ।
૯૭.૧૮/૨િપત્રા માત્રા ચ દ્ધને પુલ ત્યેન ધનેશ્વરઃ॥ ૯૭.૧૮॥
૯૭.૧૯/૧ગ વા તુ ગાૈતમી ં ગઙ્ગાં શુ ચઃ ના વા યતવ્રતઃ ।
૯૭.૧૯/૨તુષ્ટાવ દેવદેવેશં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં શવમ્॥ ૯૭.૧૯॥
૯૭.૨૦/૧ધનદ ઉવાચ । વામી વમવેાસ્ય ચરાચરસ્ય ।
૯૭.૨૦/૨િવશ્વસ્ય શ ભાે ન પરાેઽ ત ક શ્ચત્ ।
૯૭.૨૦/૩ વામ યવજ્ઞાય યદ હ માેહાત્ ।
૯૭.૨૦/૪પ્રગ ભતે કાેઽિપ સ શાેચ્ય અેવ॥ ૯૭.૨૦॥
૯૭.૨૧/૧ વમષ્ટમૂત્યાર્ સકલં બભ ષ ।
૯૭.૨૧/૨ વદાજ્ઞયા વતર્ત અેવ સવર્મ્ ।
૯૭.૨૧/૩તથાિપ વેદે ત બુધાે ભવ તમ્ ।
૯૭.૨૧/૪ન વિવદ્વાન્ મિહમા પુરાતનમ્॥ ૯૭.૨૧॥
૯૭.૨૨/૧મલપ્રસતંૂ યદ્ અવાેચદ્ અ બા ।
૯૭.૨૨/૨હાસ્યાત્ સતુાેઽયં તવ દેવ શરૂઃ ।
૯૭.૨૨/૩ વ પે્ર ક્ષતાદ્ યઃ સ ચ િવઘ્નરા ે ।
૯૭.૨૨/૪જજ્ઞે વહાે ચે ષ્ટતમીશદષૃ્ટેઃ॥ ૯૭.૨૨॥
૯૭.૨૩/૧અશ્રુ લુતાઙ્ગી ગિર સમીક્ષ્ય ।
૯૭.૨૩/૨િવયુક્તદા પત્ય મતીશમૂચે ।
૯૭.૨૩/૩મનાેભવાેઽભનૂ્ મદનાે ર તશ્ચ ।
૯૭.૨૩/૪સાૈભાગ્યપવૂર્ વમવાપ સાેમાત્॥ ૯૭.૨૩॥
૯૭.૨૪/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યાિદ તવુત તસ્ય પુરતાેઽભૂત્ િત્રલાેચનઃ ।
૯૭.૨૪/૨વરેણ ચ્છ દયામાસ હષાર્ન્ નાવેાચ િકચન॥ ૯૭.૨૪॥
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૯૭.૨૫/૧તૂ ણી ભૂતે તુ ધનદે પુલ ત્યે ચ મહેશ્વરે ।
૯૭.૨૫/૨પનુઃ પનુવર્ર વે ત શવે વાિદિન હ ષતે॥ ૯૭.૨૫॥
૯૭.૨૬/૧અેત મન્ન્ અ તરે તત્ર વાગ્ ઉવાચાશર િરણી ।
૯૭.૨૬/૨પ્રાપ્તવ્યં ધનપાલ વં વદ તીદં મહેશ્વરમ્॥ ૯૭.૨૬॥
૯૭.૨૭/૧પુલ ત્યસ્ય તુ ય ચ્ચત્તં િપતવુશ્રવણસ્ય તુ ।
૯૭.૨૭/૨િવિદ વવે તદા વાણી શભુમથર્મુદ રયત્॥ ૯૭.૨૭॥
૯૭.૨૮/૧ભૂતવદ્ ભિવતવ્યં સ્યાદ્ દાસ્યમાનં તુ દત્તવત્ ।
૯૭.૨૮/૨પ્રાપ્તવ્યં પ્રાપ્તવત્ તત્ર દૈવી વાગ્ અભવચ્છુભા॥ ૯૭.૨૮॥
૯૭.૨૯/૧પ્રભૂતશત્રુઃ પિરભૂતદુઃખઃ ।
૯૭.૨૯/૨સ પજૂ્ય સાેમેશ્વરમાપ લઙ્ગમ્ ।
૯૭.૨૯/૩િદગીશ્વર વં દ્રિવણપ્રભુ વમ્ ।
૯૭.૨૯/૪અપારદા વકલત્રપતુ્રાન્॥ ૯૭.૨૯॥
૯૭.૩૦/૧તાં વાચં ધનદઃ શ્રુ વા દેવદેવં િત્રશૂ લનમ્ ।
૯૭.૩૦/૨અેવં ભવતુ નામે ત ધનદાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૯૭.૩૦॥
૯૭.૩૧/૧તથવૈાિ વ ત દેવેશાે દૈવી ં વાચમમ યત ।
૯૭.૩૧/૨પુલ ત્યં ચ વરૈઃ પુ યૈ તથા િવશ્રવસં મુિનમ્॥ ૯૭.૩૧॥
૯૭.૩૨/૧ધનપાલં ચ દેવેશાે હ્ય ભન દ્ય યયાૈ શવઃ ।
૯૭.૩૨/૨તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ પાૈલ ત્યં ધનદં િવદુઃ॥ ૯૭.૩૨॥
૯૭.૩૩/૧તથા વૈશ્રવસં પુ યં સવર્કામપ્રદં શભુમ્ ।
૯૭.૩૩/૨તષેુ નાનાિદ યત્ િક ચત્ તત્ સવ બહુપુ યદમ્॥ ૯૭.૩૩॥
૯૮.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અ ગ્ તીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્ ।
૯૮.૧/૨સવર્િવઘ્નાપેશમનં તત્તીથર્સ્ય ફલં શ ◌ૃ ॥ ૯૮.૧॥
૯૮.૨/૧ તવેદા ઇ ત ખ્યાતાે અગ્ ેભ્રાર્તા સ હવ્યવાટ્ ।
૯૮.૨/૨હવ્યં વહ તં દેવાનાં ગાૈત યા તીર અેવ તુ॥ ૯૮.૨॥
૯૮.૩/૧ઋષીણાં સ ત્રસદને અગ્ ેભ્રાર્તરમુત્તમમ્ ।
૯૮.૩/૨ભ્રાતુઃ પ્રયં તથા દકં્ષ મધુિદ તસતુાે બલી॥ ૯૮.૩॥
૯૮.૪/૧જઘાન ઋ ષમખુ્યષેુ પ ય સુ ચ સરેુ વિપ ।
૯૮.૪/૨હવ્યં દેવા નવૈ ચાપુ ર્તે વૈ તવેદ સ॥ ૯૮.૪॥
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૯૮.૫/૧ તે ભ્રાતિર સ વ ગ્ ઃ પ્રયે વૈ તવેદ સ ।
૯૮.૫/૨કાપેને મહતાિવષ્ટાે ગાઙ્ગમ ભઃ સમાિવશત્॥ ૯૮.૫॥
૯૮.૬/૧ગઙ્ગા ભ સ સમાિવષ્ટે હ્યગ્ ાૈ દેવાશ્ચ માનષુાઃ ।
૯૮.૬/૨ વમુ સજર્યામાસરુ ગ્ વા યતાે મતાઃ॥ ૯૮.૬॥
૯૮.૭/૧યત્રા ગ્ જર્લમાિવષ્ટ તં દેશં સવર્ અેવ તે ।
૯૮.૭/૨આજગ્મુિવબુધાઃ સવર્ ઋષયઃ િપતર તથા॥ ૯૮.૭॥
૯૮.૮/૧િવના ગ્ ના ન વામઃ તવુ તાેઽ ગ્ િવશષેતઃ ।
૯૮.૮/૨અ ગ્ જલગતં દૃ ટ્વા પ્રયં ચાેચુિદવાૈકસઃ॥ ૯૮.૮॥
૯૮.૯/૧દેવા ઊચુઃ । દેવાઞ્ વય હવ્યને કવ્યને ચ િપ ં તથા ।
૯૮.૯/૨માનષુાન્ અન્નપાકેન બી નાં ક્લેદનને ચ॥ ૯૮.૯॥
૯૮.૧૦/૧બ્રહ્માવેાચ । અ ગ્ ર યાહ તાન્ દેવાઞ્ શક્તાે યાે મે ગતાેઽનજુઃ ।
૯૮.૧૦/૨િક્રયમાણે ભવ કાય યા ગ ત ર્તવેદસઃ॥ ૯૮.૧૦॥
૯૮.૧૧/૧સા વાિપ સ્યાન્ મમ સરુા નાે સહે કાયર્સાધને ।
૯૮.૧૧/૨કાય તુ સવર્ત તસ્ય ભવતાં તવેદસઃ॥ ૯૮.૧૧॥
૯૮.૧૨/૧ઇમાં સ્થ તમનપુ્રાપ્તાે ન ને મે કથં ભવેત્ ।
૯૮.૧૨/૨ઇહ ચામતુ્ર ચ વ્યાપ્તાૈ શ ક્તર યત્ર નાે ભવેત્॥ ૯૮.૧૨॥
૯૮.૧૩/૧અથાિપ િક્રયમાણે વૈ કાય સવૈ ગ તમર્મ ।
૯૮.૧૩/૨દેવા તમૂચુભાર્વને સવણ ઋષય તથા॥ ૯૮.૧૩॥
૯૮.૧૪/૧આયુઃ કમર્ ણ ચ પ્રી તવ્યાર્પ્તાૈ શ ક્તશ્ચ દ યતે ।
૯૮.૧૪/૨પ્રયા ન્ અનુયા ં શ્ચ દાસ્યામાે હવ્યવાહન॥ ૯૮.૧૪॥
૯૮.૧૫/૧દેવાનાં વં મખંુ શ્રેષ્ઠમાહુત્યઃ પ્રથમા તવ ।
૯૮.૧૫/૨ વયા દતં્ત તુ યદ્ દ્રવં્ય ભાેક્ષ્યામઃ સરુસત્તમ॥ ૯૮.૧૫॥
૯૮.૧૬/૧બ્રહ્માવેાચ । તત તુષ્ટાેઽભવદ્ વિહ્નદવવાક્યાદ્ યથાક્રમમ્ ।
૯૮.૧૬/૨ઇહ ચામતુ્ર ચ વ્યાપ્તાૈ હવ્યે વા લાૈિકકે તથા॥ ૯૮.૧૬॥
૯૮.૧૭/૧સવર્ત્ર વિહ્નરભયઃ સમથાઽભૂત્ સરુાજ્ઞયા ।
૯૮.૧૭/૨ તવેદા હદ્ભાનુઃ સપ્તા ચન લલાેિહતઃ॥ ૯૮.૧૭॥
૯૮.૧૮/૧જલગભર્ઃ શમીગભા યજ્ઞગભર્ઃ સ ઉચ્યતે ।
૯૮.૧૮/૨જલાદ્ આકૃ ય િવબુધા અ ભ ષચ્ય િવભાવસમુ્॥ ૯૮.૧૮॥
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૯૮.૧૯/૧ઉભયત્ર પદે વાસઃ સવર્ગાેઽ ગ્ તતાેઽભવત્ ।
૯૮.૧૯/૨યથાગતં સરુા જગ્મવુર્િહ્નતીથ તદ્ ઉચ્યતે॥ ૯૮.૧૯॥
૯૮.૨૦/૧તત્ર સપ્ત શતા યાસં તીથાર્િન ગુણવ ત ચ ।
૯૮.૨૦/૨તષેુ નાનં ચ દાનં ચ યઃ કરાે ત જતાત્મવાન્॥ ૯૮.૨૦॥
૯૮.૨૧/૦અશ્વમેધફલં સાગં્ર પ્રા ાેત્યિવકલં શભુમ્ ।
૯૮.૨૨/૦દેવતીથ ચ તત્રવૈ આગ્ ેયં તવેદસમ્॥ ૨૧.૨॥
૯૮.૨૨/૧અ ગ્ પ્ર ત ષ્ઠતં લઙ્ગં તત્રા તેઽનેકવણર્વત્ ।
૯૮.૨૨/૨તદે્દવદશર્નાદ્ અેવ સવર્ક્રતુફલં લભેત્॥ ૯૮.૨૨॥
૯૯.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ઋણપ્રમાેચનં નામ તીથ વેદિવદાે િવદુઃ ।
૯૯.૧/૨તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ નારદ તન્મનાઃ॥ ૯૯.૧॥
૯૯.૨/૧આસીત્ થુશ્રવા નામ પ્રયઃ કક્ષીવતઃ સતુઃ ।
૯૯.૨/૨ન દારસગં્રહં લેભે વૈરાગ્યાન્ ના ગ્ પજૂનમ્॥ ૯૯.૨॥
૯૯.૩/૧કનીયાં તુ સમથાઽિપ પિરિવ ત્તભયાન્ મનુે ।
૯૯.૩/૨નાકરાેદ્ દારકમાર્િદ નવૈાગ્ ીનામપુાસનમ્॥ ૯૯.૩॥
૯૯.૪/૧તતઃ પ્રાેચુઃ િપ ગણાઃ પતંુ્ર કક્ષીવતઃ શભુમ્ ।
૯૯.૪/૨જ્યેષં્ઠ ચવૈ કિનષં્ઠ ચ થક્ થગ્ ઇદં વચઃ॥ ૯૯.૪॥
૯૯.૫/૧િપતર ઊચુઃ । ઋણત્રયાપનાેદાય િક્રયતાં દારસગં્રહઃ॥ ૯૯.૫॥
૯૯.૬/૧બ્રહ્માવેાચ । નેત્યુવાચ તતાે જ્યેષ્ઠઃ િકમ્ ઋણં કેન યજુ્યતે ।
૯૯.૬/૨કનીયાં તુ િપ ન્ પ્રાહ ન યાેગ્યાે દારસગં્રહઃ॥ ૯૯.૬॥
૯૯.૭/૧જ્યેષે્ઠ સ ત મહાપ્રાજ્ઞઃ પિરિવ ત્તભયાદ્ ઇ ત ।
૯૯.૭/૨તાવુભાૈ પનુર યવેમૂચુ તે વૈ િપતામહાઃ॥ ૯૯.૭॥
૯૯.૮/૧િપતર ઊચુઃ । યાતામુભાૈ ગાૈતમી ં તુ પુ યાં કક્ષીવતઃ સતુાૈ ।
૯૯.૮/૨કુ તાં ગાૈતમી નાનં સવાર્ભીષ્ટપ્રદાયકમ્॥ ૯૯.૮॥
૯૯.૯/૧ગચ્છતાં ગાૈતમી ં ગઙ્ગાં લાેકિત્રતયપાવનીમ્ ।
૯૯.૯/૨ નાનં ચ તપર્ણં તસ્યાં કુ તાં શ્રદ્ધયા વતાૈ॥ ૯૯.૯॥
૯૯.૧૦/૧દષૃ્ટાવના મતા યાતા ગાૈતમી સવર્કામદા ।
૯૯.૧૦/૨ન દેશકાલ ત્યાિદ+ ◌ંઇયમાેઽત્રાવગાહને ।
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૯૯.૧૦/૩જ્યેષ્ઠાેઽ ણ તતાે ભૂયાત્ પિરિવ ત્તનર્ ચેતરઃ॥ ૯૯.૧૦॥
૯૯.૧૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ થુશ્રવા જ્યેષ્ઠઃ કૃ વા નાનં સતપર્ણમ્ ।
૯૯.૧૧/૨ત્રયાણામિપ લાેકાનાં કાક્ષીવતાેઽ ણાેઽભવત્॥ ૯૯.૧૧॥
૯૯.૧૨/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથર્મ્ ઋણમાેચનમુચ્યતે ।
૯૯.૧૨/૨શ્રાૈત માતર્ણ યશ્ચ ઇતરે યશ્ચ નારદ ।
૯૯.૧૨/૩તત્ર નાનને દાનને ઋણી મુક્તઃ સખુી ભવેત્॥ ૯૯.૧૨॥
૧૦૦.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । સપુણાર્સગંમં નામ કાદ્રવાસગંમં તથા ।
૧૦૦.૧/૨મહેશ્વરાે યત્ર દેવાે ગઙ્ગાપુ લનમા શ્રતઃ॥ ૧૦૦.૧॥
૧૦૦.૨/૧અ ગ્ કુ ડં ચ તત્રવૈ રાૈદં્ર વૈ ણવમવે ચ ।
૧૦૦.૨/૨સાૈરં સાૈ યં તથા બ્રાહ્મં કાૈમારં વા ણં તથા॥ ૧૦૦.૨॥
૧૦૦.૩/૧અ સરા ચ નદ યત્ર સગંતા ગઙ્ગયા તથા ।
૧૦૦.૩/૨તત્તીથર્ મરણાદ્ અેવ કૃતકૃત્યાે ભવને્ નરઃ॥ ૧૦૦.૩॥
૧૦૦.૪/૧સવર્પાપપ્રશમનં શ ◌ૃ યત્નને નારદ ।
૧૦૦.૪/૨ઇ દ્રણે િહ સતાઃ પવૂ વાલ ખલ્યા મહષર્યઃ ।
૧૦૦.૪/૩દત્તાધર્તપસઃ સવ પ્રાેચુ તે કા યપં મુિનમ્॥ ૧૦૦.૪॥
૧૦૦.૫/૧વાલ ખલ્યા ઊચુઃ । પતુ્રમુ પાદયાનને ઇ દ્રદપર્હરં શભુમ્ ।
૧૦૦.૫/૨તપસાેઽધ તુ દાસ્યામ તથેત્યાહ મુિન તુ તાન્॥ ૧૦૦.૫॥
૧૦૦.૬/૧સપુણાર્યાં તતાે ગભર્માદધે સ પ્ર પ તઃ ।
૧૦૦.૬/૨કદ્્રવાં ચવૈ શનૈબ્રર્હ્મન્ સપાર્ણાં સપર્માતિર॥ ૧૦૦.૬॥
૧૦૦.૭/૧તે ગ ભ યાવુભે આહ ગ તુકામઃ પ્ર પ તઃ ।
૧૦૦.૭/૨અપરાધાે ન ચ ક્વાિપ કાયા ગમનમવે ચ॥ ૧૦૦.૭॥
૧૦૦.૮/૧અ યત્ર ગમનાચ્છાપાે ભિવ ય ત ન સશંયઃ॥ ૧૦૦.૮॥
૧૦૦.૯/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુ વા સ યયાૈ પ યાૈ ગતે ભતર્િર તે ઉભે ।
૧૦૦.૯/૨તદૈવ જગ્મતુઃ સ ત્રમ્ ઋષીણાં ભાિવતાત્મનામ્॥ ૧૦૦.૯॥
૧૦૦.૧૦/૧બ્રહ્મ દસમાક ણ ગઙ્ગાતીરસમા શ્રતમ્ ।
૧૦૦.૧૦/૨ઉન્મત્તે તે ઉભે િનતં્ય વયઃસ પ ત્તગિવતે॥ ૧૦૦.૧૦॥
૧૦૦.૧૧/૧િનવાયર્માણે બહુશાે મુિન ભ ત વદ શ ભઃ ।
૧૦૦.૧૧/૨િવકુવર્ત્યાૈ તત્ર સ ત્રે સમાિન ચ હવી ં ષ ચ॥ ૧૦૦.૧૧॥
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૧૦૦.૧૨/૧યાે ષતાં દુિવલ સતં કઃ સવંિરતુમીશ્વરઃ ।
૧૦૦.૧૨/૨તે દૃ ટ્વા ચુ ભુિવપ્રા અપમાગર્રતે ઉભે॥ ૧૦૦.૧૨॥
૧૦૦.૧૩/૧અપમાગર્ સ્થતે ય માદ્ આપગે િહ ભિવ યથઃ ।
૧૦૦.૧૩/૨સપુણાર્ ચવૈ કદૂ્રશ્ચ નદ્યાૈ તે સ બભવૂતુઃ॥ ૧૦૦.૧૩॥
૧૦૦.૧૪/૧સ કદા ચદ્ ગ્ હં પ્રાયાત્ ક યપાેઽથ પ્ર પ તઃ ।
૧૦૦.૧૪/૨ઋ ષ ય તત્ર ત્તા તં શાપં તા યાં સિવ તરમ્॥ ૧૦૦.૧૪॥
૧૦૦.૧૫/૧શ્રુ વા તુ િવ મયાિવષ્ટઃ િક કરાેમીત્ય ચ તયત્ ।
૧૦૦.૧૫/૨ઋ ષ યઃ કથયામાસ વાલ ખલ્યા ઇ ત શ્રુતાઃ॥ ૧૦૦.૧૫॥
૧૦૦.૧૬/૧ત ઊચુઃ ક યપં િવપં્ર ગ વા ગઙ્ગાં તુ ગાૈતમીમ્ ।
૧૦૦.૧૬/૨તત્ર તુિહ મહેશાનં પનુભાર્ય ભિવ યતઃ॥ ૧૦૦.૧૬॥
૧૦૦.૧૭/૧બ્રહ્મહત્યાભયાદ્ અેવ યત્ર દેવાે મહેશ્વરઃ ।
૧૦૦.૧૭/૨ગઙ્ગામ યે સદા હ્યા તે મ યમેશ્વરસજં્ઞયા॥ ૧૦૦.૧૭॥
૧૦૦.૧૮/૧તથેત્યુ વા ક યપાેઽિપ ના વા ગઙ્ગાં જતવ્રતઃ ।
૧૦૦.૧૮/૨તુષ્ટાવ તવનૈઃ પુ યૈદવદેવં મહેશ્વરમ્॥ ૧૦૦.૧૮॥
૧૦૦.૧૯/૧ક યપ ઉવાચ । લાેકત્રયૈકાિધપતનેર્ યસ્ય ।
૧૦૦.૧૯/૨કુત્રાિપ વ તુ ય ભમાનલેશઃ ।
૧૦૦.૧૯/૩સ સદ્ધનાથાેઽ ખલિવશ્વકતાર્ ।
૧૦૦.૧૯/૪ભતાર્ શવાયા ભવતુ પ્રસન્નઃ॥ ૧૦૦.૧૯॥
૧૦૦.૨૦/૧તાપત્રયાે ણદ્યુ તતાિપતાનામ્ ।
૧૦૦.૨૦/૨ઇત તતાે વૈ પિરધાવતાં ચ ।
૧૦૦.૨૦/૩શર િરણાં સ્થાવરજઙ્ગમાનામ્ ।
૧૦૦.૨૦/૪ વમવે દુઃખવ્યપનાેદદક્ષઃ॥ ૧૦૦.૨૦॥
૧૦૦.૨૧/૧સ વાિદયાેગ સ્ત્રિવધાેઽિપ યસ્ય ।
૧૦૦.૨૧/૨શક્રાિદ ભવર્ક્તુમશક્ય અેવ ।
૧૦૦.૨૧/૩િવ ચત્ર ત્ત પિર ચ ત્ય સાેમમ્ ।
૧૦૦.૨૧/૪સખુી સદા દાનપરાે વરે યઃ॥ ૧૦૦.૨૧॥
૧૦૦.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યાિદ તુ ત ભદવઃ તુતાે ગાૈર પ તઃ શવઃ ।
૧૦૦.૨૨/૨પ્રસન્નાે હ્યદદાચ્છ ભુઃ ક યપાય વરાન્ બહૂન્॥ ૧૦૦.૨૨॥
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૧૦૦.૨૩/૧ભાયાર્ થનં તુ તં પ્રાહ સ્યાતાં ભાય ઉભે તુ તે ।
૧૦૦.૨૩/૨નદ વ પે પ યાૈ યે ગઙ્ગાં પ્રા ય સિરદ્વરામ્॥ ૧૦૦.૨૩॥
૧૦૦.૨૪/૧ત સગંમનમાત્રેણ તા યાં ભૂયાત્ વકં વપુઃ ।
૧૦૦.૨૪/૨તે ગ ભ યાૈ પનુ ર્તે ગઙ્ગાયાશ્ચ પ્રસાદતઃ॥ ૧૦૦.૨૪॥
૧૦૦.૨૫/૧તતઃ પ્ર પ તઃ પ્રીતાે ભાય પ્રા ય મહામનાઃ ।
૧૦૦.૨૫/૨આહ્વયામાસ તાન્ િવપ્રાન્ ગાૈતમીતીરમા શ્રતાન્॥ ૧૦૦.૨૫॥
૧૦૦.૨૬/૧સીમ તાેન્નયનં ચકે્ર તા યાં પ્રીતઃ પ્ર પ તઃ ।
૧૦૦.૨૬/૨બ્રાહ્મણાન્ પજૂયામાસ િવિધદષૃ્ટેન કમર્ણા॥ ૧૦૦.૨૬॥
૧૦૦.૨૭/૧ભુક્તવ વથ િવપ્રષેુ ક યપસ્યાથ મ દરે ।
૧૦૦.૨૭/૨ભ ર્સમીપાપેિવષ્ટા કદૂ્રિવપ્રાન્ િનર ક્ષ્ય ચ॥ ૧૦૦.૨૭॥
૧૦૦.૨૮/૧તતઃ કદૂ્રરષૃીન્ અ ણા પ્રાહસત્ તે ચ ચુ ભુઃ ।
૧૦૦.૨૮/૨યનેા ણા હ સતા પાપે ભજ્યતાં તેઽ ક્ષ પાપવત્॥ ૧૦૦.૨૮॥
૧૦૦.૨૯/૧કાણાભવત્ તતઃ કદૂ્રઃ સપર્માતે ત યાેચ્યતે ।
૧૦૦.૨૯/૨તતઃ પ્રસાદયામાસ ક યપાે ભગવાન્ ઋષીન્॥ ૧૦૦.૨૯॥
૧૦૦.૩૦/૧તતઃ પ્રસન્ના તે પ્રાેચુગાતમી સિરતાં વરા ।
૧૦૦.૩૦/૨અપરાધસહસ્રે યાે ર ક્ષ ય ત ચ સવેનાત્॥ ૧૦૦.૩૦॥
૧૦૦.૩૧/૧ભાયાર્ વત તથા ચકે્ર ક યપાે મુિનસત્તમઃ ।
૧૦૦.૩૧/૨તતઃ પ્ર ત તત્ તીથર્મુભયાેઃ સગંમં િવદુઃ ।
૧૦૦.૩૧/૩સવર્પાપપ્રશમનં સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્॥ ૧૦૦.૩૧॥
૧૦૧.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । પુ રવસમાખ્યાતં તીથ વેદિવદાે િવદુઃ ।
૧૦૧.૧/૨ મરણાદ્ અેવ પાપાનાં નાશનં િક તુ દશર્નાત્॥ ૧૦૧.૧॥
૧૦૧.૨/૧પુ રવા બ્રહ્મસદઃ પ્રા ય તત્ર સર વતીમ્ ।
૧૦૧.૨/૨યદચૃ્છયા દેવનદ ં હસ તી ં બ્રહ્મણાેઽ તકે ।
૧૦૧.૨/૩તાં દૃ ટ્વા પસ પન્નામવુર્શી ં પ્રાહ ભપૂ તઃ॥ ૧૦૧.૨॥
૧૦૧.૩/૧રા વેાચ । કેયં પવતી સા વી સ્થતેયં બ્રહ્મણાેઽ તકે ।
૧૦૧.૩/૨સવાર્સામુત્તમા યાે ષદ્ દ પય તી સભા મમામ્॥ ૧૦૧.૩॥
૧૦૧.૪/૧બ્રહ્માવેાચ । ઉવર્શી પ્રાહ રા ન મયં દેવનદ શભુા ।
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૧૦૧.૪/૨સર વતી બ્રહ્મસતુા િનત્યમે ત ચ યા ત ચ ।
૧૦૧.૪/૩તચ્છ વા િવ મતાે રા આનયેમાં મમા તકમ્॥ ૧૦૧.૪॥
૧૦૧.૫/૧બ્રહ્માવેાચ । ઉવર્શી પનુર યાહ રા નં ભૂિરદ ક્ષણમ્॥ ૧૦૧.૫॥
૧૦૧.૬/૧ઉવર્ યવુાચ । આનીયતે મહારાજ તસ્યાઃ સવ િનવેદ્ય ચ॥ ૧૦૧.૬॥
૧૦૧.૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તત તાં પ્રાિહણાેત્ તત્ર રા પ્રીત્યા તદાવેર્શીમ્ ।
૧૦૧.૭/૨સા ગ વા રાજવચનં યવેદયદ્ અથાવેર્શી॥ ૧૦૧.૭॥
૧૦૧.૮/૧સર વત્યિપ તન્ મનેે ઉવર્ યા યન્ િનવેિદતમ્ ।
૧૦૧.૮/૨સા તથે ત પ્ર તજ્ઞાય પ્રાયાદ્ યત્ર પુ રવાઃ॥ ૧૦૧.૮॥
૧૦૧.૯/૧સર વત્યા તત તીરે સ રેમે બહુલાઃ સમાઃ ।
૧૦૧.૯/૨સર વાન્ અભવત્ પતુ્રાે યસ્ય પતુ્રાે હદ્રથઃ॥ ૧૦૧.૯॥
૧૦૧.૧૦/૧તાં ગચ્છ તી ં પગ્ હં િનત્યમવે સર વતીમ્ ।
૧૦૧.૧૦/૨સર વ તં તતાે લ મ જ્ઞા વા યષેુ તથા કૃતમ્॥ ૧૦૧.૧૦॥
૧૦૧.૧૧/૧તસ્યૈ દદાવહં શાપં ભૂયા ઇ ત મહાનદ ।
૧૦૧.૧૧/૨મચ્છાપભીતા વાગીશા પ્રાગાદ્ દેવી ં ચ ગાૈતમીમ્॥ ૧૦૧.૧૧॥
૧૦૧.૧૨/૧કમ ડલુભવાં પૂતાં માતરં લાેકપાવનીમ્ ।
૧૦૧.૧૨/૨તાપત્રયાપેશમનીમૈિહકામુ મકપ્રદામ્॥ ૧૦૧.૧૨॥
૧૦૧.૧૩/૧સા ગ વા ગાૈતમી ં દેવી ં પ્રાહ મચ્છાપમાિદતઃ ।
૧૦૧.૧૩/૨ગઙ્ગાિપ મામવુાચેદં િવશાપાં કતુર્મહર્ સ॥ ૧૦૧.૧૩॥
૧૦૧.૧૪/૧ન યુક્તં યત્ સર વત્યાઃ શાપં વં દત્તવાન્ અ સ ।
૧૦૧.૧૪/૨સ્ત્રીણામષે વભાવાે વૈ પુંસ્કામા યાે ષતાે યતઃ॥ ૧૦૧.૧૪॥
૧૦૧.૧૫/૧ વભાવચપલા બ્રહ્મન્ યાે ષતઃ સકલા અિપ ।
૧૦૧.૧૫/૨ વં કથં તુ ન નીષે જગ સ્રષ્ટા બુ સન॥ ૧૦૧.૧૫॥
૧૦૧.૧૬/૧િવડ બય ત કં વા ન કામાે વાિપ વભાવતઃ ।
૧૦૧.૧૬/૨તતાે િવશાપમવદં દૃ યાિપ સ્યાત્ સર વતી॥ ૧૦૧.૧૬॥
૧૦૧.૧૭/૧ત માચ્છાપાન્ નદ મત્ય દૃ યાદૃ યા સર વતી ।
૧૦૧.૧૭/૨યત્રષૈા સગંતા દેવી ગઙ્ગાયાં શાપિવહ્વલા॥ ૧૦૧.૧૭॥
૧૦૧.૧૮/૧તત્ર પ્રાયાન્ પવરાે ધા મકઃ સ પુ રવાઃ ।
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૧૦૧.૧૮/૨તપ ત વા સમારા ય દેવં સદ્ધશે્વરં હરમ્॥ ૧૦૧.૧૮॥
૧૦૧.૧૯/૧સવાર્ન્ કામાન્ અથાવાપ ગઙ્ગાયાશ્ચ પ્રસાદતઃ ।
૧૦૧.૧૯/૨તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ પુ રવસમુચ્યતે॥ ૧૦૧.૧૯॥
૧૦૧.૨૦/૧સર વતીસગંમં ચ બ્રહ્મતીથ તદ્ ઉચ્યતે ।
૧૦૧.૨૦/૨ સદ્ધશે્વરાે યત્ર દેવઃ સવર્કામપ્રદં તુ તત્॥ ૧૦૧.૨૦॥
૧૦૨.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । સાિવત્રી ચવૈ ગાયત્રી શ્રદ્ધા મેધા સર વતી ।
૧૦૨.૧/૨અેતાિન પ ચ તીથાર્િન પુ યાિન મનુયાે િવદુઃ॥ ૧૦૨.૧॥
૧૦૨.૨/૧તત્ર ના વા તુ પી વા તુ મુચ્યતે સવર્ક મષાત્ ।
૧૦૨.૨/૨સાિવત્રી ચવૈ ગાયત્રી શ્રદ્ધા મેધા સર વતી॥ ૧૦૨.૨॥
૧૦૨.૩/૧અેતા મમ સતુા જ્યેષ્ઠા ધમર્સસં્થાનહેતવઃ ।
૧૦૨.૩/૨સવાર્સામુત્તમાં કાં ચન્ િનમર્મે લાેકસુ દર મ્॥ ૧૦૨.૩॥
૧૦૨.૪/૧તાં દૃ ટ્વા િવકૃતા બુ દ્ધમર્માસીન્ મુિનસત્તમ ।
૧૦૨.૪/૨ગ્ હ્યમાણા મયા બાલા સા માં દૃ ટ્વા પલાિયતા॥ ૧૦૨.૪॥
૧૦૨.૫/૧ ગીભૂતા તુ સા બાલા ગાેઽહમભવં તદા ।
૧૦૨.૫/૨ ગવ્યાધાેઽભવચ્છ ભુધર્મર્સરંક્ષણાય ચ॥ ૧૦૨.૫॥
૧૦૨.૬/૧તા મદ્ભીતાઃ પ ચ સતુા ગઙ્ગામીયુમર્હાનદ મ્ ।
૧૦૨.૬/૨તતાે મહેશ્વરઃ પ્રાયાદ્ ધમર્સરંક્ષણાય સઃ॥ ૧૦૨.૬॥
૧૦૨.૭/૧ધનુગ્ ર્હી વા સશરમીશાેઽિપ ગ િપણમ્ ।
૧૦૨.૭/૨મામવુાચ વિધ યે વાં ગવ્યાધ તદા હરઃ॥ ૧૦૨.૭॥
૧૦૨.૮/૧ત કમર્ણાે િન ત્તાેઽહં પ્રાદાં ક યાં િવવ વતે ।
૧૦૨.૮/૨સાિવ યાદ્યાઃ પ ચ સતુા નદ પેણ સગંતાઃ॥ ૧૦૨.૮॥
૧૦૨.૯/૧તા આગતાઃ પનુશ્ચાિપ વગ લાેકં મમા તકમ્ ।
૧૦૨.૯/૨યત્ર તાઃ સગંતા દેવ્યા પ ચ તીથાર્િન નારદ॥ ૧૦૨.૯॥
૧૦૨.૧૦/૧સગંતાિન ચ પુ યાિન પ ચ નદ્યઃ સર વતી ।
૧૦૨.૧૦/૨તષેુ નાનં તથા દાનં યત્ િક ચત્ કુ તે નરઃ॥ ૧૦૨.૧૦॥
૧૦૨.૧૧/૧સવર્કામપ્રદં તત્ સ્યાન્ નૈ ક યાર્ન્ મુ ક્તદં તમ્ ।
૧૦૨.૧૧/૨તત્રાભવન્ ગવ્યાધં તીથ સવાર્થર્દં ણામ્ ।
૧૦૨.૧૧/૩ વગર્માેક્ષફલં ચા યદ્ બ્રહ્મતીથર્ફલં તમ્॥ ૧૦૨.૧૧॥
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૧૦૩.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । શમીતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્પાપાપેશા તદમ્ ।
૧૦૩.૧/૨તસ્યાખ્યાનં પ્રવક્ષ્યા મ શ ◌ૃ યત્નને નારદ॥ ૧૦૩.૧॥
૧૦૩.૨/૧આસીત્ પ્રયવ્રતાે નામ ક્ષિત્રયાે જયતાં વરઃ ।
૧૦૩.૨/૨ગાૈત યા દ ક્ષણે તીરે દ ક્ષાં ચકે્ર પુરાેધસા॥ ૧૦૩.૨॥
૧૦૩.૩/૧હયમેધ ઉપક્રા તે ઋ વ ગ્ભરૃ ષ ભ ર્તે ।
૧૦૩.૩/૨તસ્ય રાજ્ઞાે મહાબાહાવેર્ સષ્ઠ તુ પુરાેિહતઃ॥ ૧૦૩.૩॥
૧૦૩.૪/૧તદ્યજ્ઞવાટમગમદ્ દાનવાેઽથ િહર યકઃ ।
૧૦૩.૪/૨તં દાનવમ ભપ્રેક્ષ્ય દેવાિ વ દ્રપુરાેગમાઃ॥ ૧૦૩.૪॥
૧૦૩.૫/૧ભીતાઃ કે ચદ્ િદવં જગ્મુહર્વ્યવાટ્ શ મમાિવશત્ ।
૧૦૩.૫/૨અશ્વ થં િવ રગમદ્ ભાનુરક વટં શવઃ॥ ૧૦૩.૫॥
૧૦૩.૬/૧સાેમઃ પલાશમગમદ્ ગઙ્ગા ભાે હવ્યવાહનઃ ।
૧૦૩.૬/૨અ શ્વનાૈ તુ હયં ગ્ હ્ય વાયસાેઽભૂદ્ યમઃ વયમ્॥ ૧૦૩.૬॥
૧૦૩.૭/૧અેત મન્ન્ અ તરે તત્ર વ સષ્ઠાે ભગવાન્ ઋ ષઃ ।
૧૦૩.૭/૨ય ષ્ટમાદાય દૈતેયાન્ યવારયદ્ અથાજ્ઞયા॥ ૧૦૩.૭॥
૧૦૩.૮/૧તતઃ પ્ર ત્તઃ પનુરેવ યજ્ઞાે ।
૧૦૩.૮/૨દૈત્યાે ગતઃ વને બલને યુક્તઃ ।
૧૦૩.૮/૩ઇમાિન તીથાર્િન તતઃ શભુાિન ।
૧૦૩.૮/૪દશાશ્વમેધસ્ય ફલાિન દદ્યુઃ॥ ૧૦૩.૮॥
૧૦૩.૯/૧પ્રથમં તુ શમીતીથ દ્વતીયં વૈ ણવં િવદુઃ ।
૧૦૩.૯/૨આક શવૈં ચ સાૈ યં ચ વા સષં્ઠ સવર્કામદમ્॥ ૧૦૩.૯॥
૧૦૩.૧૦/૧દેવાશ્ચ ઋષયઃ સવ િન ત્તે મખિવ તરે ।
૧૦૩.૧૦/૨તુષ્ટાઃ પ્રાેચવુર્ સષં્ઠ તં યજમાનં પ્રયવ્રતમ્॥ ૧૦૩.૧૦॥
૧૦૩.૧૧/૧તાંશ્ચ ક્ષાં તાં ચ ગઙ્ગાં મુદા યુક્તાઃ પનુઃ પનુઃ ।
૧૦૩.૧૧/૨હયમેધસ્ય િન પત્ત્યૈ અેતે યાતા ઇત તતઃ॥ ૧૦૩.૧૧॥
૧૦૩.૧૨/૧હયમેધફલં દદ્યુ તીથાર્નીત્યવદન્ સરુાઃ ।
૧૦૩.૧૨/૨ત માત્ નાનને દાનને તષેુ તીથષુ નારદ ।
૧૦૩.૧૨/૩હયમેધફલં પુ યં પ્રા ાે ત ન ષા વચઃ॥ ૧૦૩.૧૨॥
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૧૦૪.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । િવશ્વા મત્રં હિરશ્ચ દં્ર શનુઃશપંે ચ રાેિહતમ્ ।
૧૦૪.૧/૨વા ણં બ્રાહ્મમાગ્ ેયમૈ દ્રમૈ દવમૈશ્વરમ્॥ ૧૦૪.૧॥
૧૦૪.૨/૧મતંૈ્ર ચ વૈ ણવં ચવૈ યા યમા શ્વનમાૈશનમ્ ।
૧૦૪.૨/૨અેતષેાં પુ યતીથાર્નાં નામધેયં શ ◌ૃ વ મે॥ ૧૦૪.૨॥
૧૦૪.૩/૧હિરશ્ચ દ્ર ઇ ત વાસીદ્ ઇ વાકુપ્રભવાે પઃ ।
૧૦૪.૩/૨તસ્ય ગ્ હે મનુી પ્રાપ્તાૈ નારદઃ પવર્ત તથા ।
૧૦૪.૩/૩કૃ વા ત યં તયાેઃ સ યગ્ *ઘિરશ્ચ દ્રાેઽબ્રવીદ્ ઋષી॥ ૧૦૪.૩॥
૧૦૪.૪/૧હિરશ્ચ દ્ર ઉવાચ । પતુ્રાથ ક્લ યતે લાેકઃ િક
પતુ્રેણ ભિવ ય ત ।
૧૦૪.૪/૨જ્ઞાની વા યથવાજ્ઞાની ઉત્તમાે મ યમાેઽથવા ।
૧૦૪.૪/૩અેતં મે સશંયં િનતં્ય બ્રૂતામ્ ઋ ષવરાવુભાૈ॥ ૧૦૪.૪॥
૧૦૪.૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તાવૂચતુહર્િરશ્ચ દં્ર પવર્તાે નારદ તથા॥ ૧૦૪.૫॥
૧૦૪.૬/૧નારદપવર્તાવૂચતુઃ । અેકધા દશધા રાજઞ્ શતધા ચ સહસ્રધા ।
૧૦૪.૬/૨ઉત્તરં િવદ્યતે સ યક્ તથા યેતદ્ ઉદ યર્તે॥ ૧૦૪.૬॥
૧૦૪.૭/૧નાપતુ્રસ્ય પરાે લાેકાે િવદ્યતે પસત્તમ ।
૧૦૪.૭/૨ તે પતુ્રે િપતા નાનં યઃ કરાે ત જનાિધપ॥ ૧૦૪.૭॥
૧૦૪.૮/૧દશાનામશ્વમેધાનામ ભષેકફલં લભેત્ ।
૧૦૪.૮/૨આત્મપ્ર તષ્ઠા પતુ્રાત્ સ્યા યતે ચામરાેત્તમઃ॥ ૧૦૪.૮॥
૧૦૪.૯/૧અ તનેામરા દેવાઃ પતુ્રેણ બ્રાહ્મણાદયઃ ।
૧૦૪.૯/૨િત્રઋણાન્ માેચયેત્ પતુ્રઃ િપતરં ચ િપતામહાન્॥ ૧૦૪.૯॥
૧૦૪.૧૦/૧િક તુ મૂલં િકમુ જલં િક તુ મશ્રૂ ણ િક તપઃ ।
૧૦૪.૧૦/૨િવના પતુ્રેણ રાજે દ્ર વગા મુ ક્તઃ સતુાત્ તાઃ॥ ૧૦૪.૧૦॥
૧૦૪.૧૧/૧પતુ્ર અેવ પરાે લાેકાે ધમર્ઃ કામાેઽથર્ અેવ ચ ।
૧૦૪.૧૧/૨પતુ્રાે મુ ક્તઃ પરં જ્યાે ત તારકઃ સવર્દેિહનામ્॥ ૧૦૪.૧૧॥
૧૦૪.૧૨/૧િવના પતુ્રેણ રાજે દ્ર વગર્માેક્ષાૈ સદુુલર્ભાૈ ।
૧૦૪.૧૨/૨પતુ્ર અેવ પરાે લાેકે ધમર્કામાથર્ સદ્ધયે॥ ૧૦૪.૧૨॥
૧૦૪.૧૩/૧િવના પતુ્રેણ યદ્ દતં્ત િવના પતુ્રેણ યદ્ ધુતમ્ ।
૧૦૪.૧૩/૨િવના પતુ્રેણ ય જન્મ વ્યથ તદ્ અવભા ત મે॥ ૧૦૪.૧૩॥
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૧૦૪.૧૪/૧ત માત્ પતુ્રસમં િક ચત્ કા યં ના ત જગ ત્રયે ।
૧૦૪.૧૪/૨તચ્છ વા િવ મયવાં તાવવુાચ પઃ પનુઃ॥ ૧૦૪.૧૪॥
૧૦૪.૧૫/૧હિરશ્ચ દ્ર ઉવાચ । કથં મે સ્યાત્ સતુાે બ્રૂતાં યત્ર
ક્વાિપ યથાતથમ્ ।
૧૦૪.૧૫/૨યને કેના યપુાયને કૃ વા િક ચત્ તુ પાૈ ષમ્ ।
૧૦૪.૧૫/૩મ ત્રેણ યાગદાના યામુ પાદ્યાેઽસાૈ સતુાે મયા॥ ૧૦૪.૧૫॥
૧૦૪.૧૬/૧બ્રહ્માવેાચ । તાવૂચતુ ર્પશ્રેષં્ઠ હિરશ્ચ દં્ર સતુા થનમ્ ।
૧૦૪.૧૬/૨ યા વા ક્ષણં તથા સ યગ્ ગાૈતમી ં યાિહ માનદ॥ ૧૦૪.૧૬॥
૧૦૪.૧૭/૧તત્રાપા પ ત કૃષં્ટ દદા ત મનસી સતમ્ ।
૧૦૪.૧૭/૨વ ણઃ સવર્દાતા વૈ મુિન ભઃ પિરક તતઃ॥ ૧૦૪.૧૭॥
૧૦૪.૧૮/૧સ તુ પ્રીતઃ શનૈઃ કાલે તવ પતંુ્ર પ્રદાસ્ય ત ।
૧૦૪.૧૮/૨અેતચ્છ વા પશ્રેષ્ઠાે મુિનવાક્યં તથાકરાેત્॥ ૧૦૪.૧૮॥
૧૦૪.૧૯/૧તાષેયામાસ વ ણં ગાૈતમીતીરમા શ્રતઃ ।
૧૦૪.૧૯/૨તતશ્ચ તુષ્ટાે વ ણાે હિરશ્ચ દ્રમવુાચ હ॥ ૧૦૪.૧૯॥
૧૦૪.૨૦/૧વ ણ ઉવાચ । પતંુ્ર દાસ્યા મ તે રાજં લાેકત્રયિવભષૂણમ્ ।
૧૦૪.૨૦/૨યિદ યક્ષ્ય સ તનેવૈ તવ પતુ્રાે ભવેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૧૦૪.૨૦॥
૧૦૪.૨૧/૧બ્રહ્માવેાચ । હિરશ્ચ દ્રાેઽિપ વ ણં યકે્ષ્ય તનેેત્યવાેચત ।
૧૦૪.૨૧/૨તતાે ગ વા હિરશ્ચ દ્રશ્ચ ં કૃ વા તુ વા ણમ્॥ ૧૦૪.૨૧॥
૧૦૪.૨૨/૧ભાયાર્યૈ પ તઃ પ્રાદાત્ તતાે તઃ સતુાે પાત્ ।
૧૦૪.૨૨/૨ તે પતુ્રે અપામીશઃ પ્રાવેાચ વદતાં વરઃ॥ ૧૦૪.૨૨॥
૧૦૪.૨૩/૧વ ણ ઉવાચ । અદૈ્યવ પતુ્રાે યષ્ટવ્યઃ મરસે વચનં
પુરા॥ ૧૦૪.૨૩॥
૧૦૪.૨૪/૧બ્રહ્માવેાચ । હિરશ્ચ દ્રાેઽિપ વ ણં પ્રાવેાચેદં
ક્રમાગતમ્॥ ૧૦૪.૨૪॥
૧૦૪.૨૫/૧હિરશ્ચ દ્ર ઉવાચ । િનદર્શાે મે યતાં યા ત
પશયુર્કે્ષ્ય તતાે હ્યહમ્॥ ૧૦૪.૨૫॥
૧૦૪.૨૬/૧બ્રહ્માવેાચ । તચ્છ વા વચનં રાજ્ઞાે વ ણાેઽગાત્ વમાલયમ્ ।
૧૦૪.૨૬/૨િનદર્શે પનુર યેત્ય યજ વેત્યાહ તં પમ્॥ ૧૦૪.૨૬॥
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૧૦૪.૨૭/૧રા િપ વ ણં પ્રાહ િનદર્ તાે િન ફલઃ પશઃુ ।
૧૦૪.૨૭/૨પશાેદર્ તષેુ તષેુ અેિહ ગચ્છાધનુા પતે॥ ૧૦૪.૨૭॥
૧૦૪.૨૮/૧તચ્છ વા રાજવચનં પનુઃ પ્રાયાદ્ અપા પ તઃ ।
૧૦૪.૨૮/૨ તષેુ ચવૈ દ તષેુ સપ્તવષષુ નારદ॥ ૧૦૪.૨૮॥
૧૦૪.૨૯/૧પનુર યાહ રા નં યજ વે ત તતાેઽબ્રવીત્ ।
૧૦૪.૨૯/૨રા િપ વ ણં પ્રાહ પ સ્ય તીમે અપા પતે॥ ૧૦૪.૨૯॥
૧૦૪.૩૦/૧સ પ સ્ય ત તથા ચા યે તતાે યકે્ષ્ય વ્ર ધનુા ।
૧૦૪.૩૦/૨પનુઃ પ્રાયાત્ સ વ ણઃ પનુદર્ તષેુ નારદ ।
૧૦૪.૩૦/૩યજ વે ત પં પ્રાહ રા પ્રાહ વપા પ તમ્॥ ૧૦૪.૩૦॥
૧૦૪.૩૧/૧રા વેાચ । યદા તુ ક્ષિત્રયાે યજ્ઞે પશભુર્વ ત વાિરપ ।
૧૦૪.૩૧/૨ધનવુદં યદા વે ત્ત તદા સ્યાત્ પશુ ત્તમઃ॥ ૧૦૪.૩૧॥
૧૦૪.૩૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તચ્છ વા રાજવચનં વ ણાેઽગાત્ વમાલયમ્ ।
૧૦૪.૩૨/૨યદાસે્ત્રષુ ચ શસે્ત્રષુ સમથાઽભૂત્ સ રાેિહતઃ॥ ૧૦૪.૩૨॥
૧૦૪.૩૩/૧સવર્વેદેષુ શાસે્ત્રષુ વેત્તાભૂત્ સ વિરદમઃ ।
૧૦૪.૩૩/૨યવુરાજ્યમનપુ્રાપ્તે રાેિહતે ષાેડશા દકે॥ ૧૦૪.૩૩॥
૧૦૪.૩૪/૧પ્રી તમાન્ અગમત્ તત્ર યત્ર રા સરાેિહતઃ ।
૧૦૪.૩૪/૨આગત્ય વ ણઃ પ્રાહ યજ વાદ્ય સતંુ વકમ્॥ ૧૦૪.૩૪॥
૧૦૪.૩૫/૧આે મત્યુ વા પવર ઋ વજઃ પ્રાહ ભપૂ તઃ ।
૧૦૪.૩૫/૨રાેિહતં ચ સતંુ જ્યેષં્ઠ શ ◌ૃ વતાે વ ણસ્ય ચ॥ ૧૦૪.૩૫॥
૧૦૪.૩૬/૧હિરશ્ચ દ્ર ઉવાચ । અેિહ પતુ્ર મહાવીર યકે્ષ્ય વાં
વ ણાય િહ॥ ૧૦૪.૩૬॥
૧૦૪.૩૭/૧બ્રહ્માવેાચ । િકમેતદ્ ઇત્યથાવેાચ રાેિહતઃ િપતરં પ્ર ત ।
૧૦૪.૩૭/૨િપતાિપ તદ્ યથા ત્તમાચચક્ષે સિવ તરમ્ ।
૧૦૪.૩૭/૩રાેિહતઃ િપતરં પ્રાહ શ ◌ૃ વતાે વ ણસ્ય ચ॥ ૧૦૪.૩૭॥
૧૦૪.૩૮/૧રાેિહત ઉવાચ । અહં પવૂ મહારાજ ઋ વ ગ્ભઃ સપુરાેિહતઃ ।
૧૦૪.૩૮/૨િવ ણવે લાેકનાથાય યકે્ષ્યઽહં વિરતં શુ ચઃ ।
૧૦૪.૩૮/૩પશનુા વ ણનેાથ તદ્ અનુજ્ઞાતુમહર્ સ॥ ૧૦૪.૩૮॥
૧૦૪.૩૯/૧બ્રહ્માવેાચ । રાેિહતસ્ય તુ તદ્ વાક્યં શ્રુ વા વાર શ્વર તદા ।
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૧૦૪.૩૯/૨કાપેને મહતાિવષ્ટાે જલાેદરમથાકરાેત્॥ ૧૦૪.૩૯॥
૧૦૪.૪૦/૧હિરશ્ચ દ્રસ્ય પતે રાેિહતઃ સ વનં યયાૈ ।
૧૦૪.૪૦/૨ગ્ હી વા સ ધનુિદવ્યં રથા ઢાે ગતવ્યથઃ॥ ૧૦૪.૪૦॥
૧૦૪.૪૧/૧યત્ર ચારા ય વ ણં હિરશ્ચ દ્રાે જનેશ્વરઃ ।
૧૦૪.૪૧/૨ગઙ્ગાયાં પ્રાપ્તવાન્ પતંુ્ર તત્રાગાત્ સાેઽિપ રાેિહતઃ॥ ૧૦૪.૪૧॥
૧૦૪.૪૨/૧વ્યતીતા યથ વષાર્ ણ પ ચ ષષે્ઠ પ્રવતર્ ત ।
૧૦૪.૪૨/૨તત્ર સ્થ વા પસતુઃ શશુ્રાવ પતે જમ્॥ ૧૦૪.૪૨॥
૧૦૪.૪૩/૧મયા પતુ્રેણ તને િપતવુ ક્લેશકાિરણા ।
૧૦૪.૪૩/૨િક ફલં િક નુ કૃતં્ય સ્યાદ્ ઇત્યેવં પયર્ ચ તયત્॥ ૧૦૪.૪૩॥
૧૦૪.૪૪/૧તસ્યા તીરે ઋષીન્ પુ યાન્ અપ યન્ પતેઃ સતુઃ ।
૧૦૪.૪૪/૨ગઙ્ગાતીરે વતર્માનમપ યદ્ ઋ ષસત્તમમ્॥ ૧૦૪.૪૪॥
૧૦૪.૪૫/૧અ ગતર્ મ ત ખ્યાતમ્ ઋષે તુ વયસઃ સતુમ્ ।
૧૦૪.૪૫/૨િત્ર ભઃ પતુ્રૈરનુ તં ભાયર્યા ક્ષીણ ત્તકમ્ ।
૧૦૪.૪૫/૩તં દૃ ટ્વા પતેઃ પતુ્રાે નમસ્યેદં વચાેઽબ્રવીત્॥ ૧૦૪.૪૫॥
૧૦૪.૪૬/૧રાેિહત ઉવાચ । ક્ષીણ ત્તઃ કૃશઃ ક માદ્ દુમર્ના
ઇવ લક્ષ્યસે॥ ૧૦૪.૪૬॥
૧૦૪.૪૭/૧બ્રહ્માવેાચ । અ ગતાઽિપ ચાવેાચ રાેિહતં પતેઃ સતુમ્॥ ૧૦૪.૪૭॥
૧૦૪.૪૮/૧અ ગતર્ ઉવાચ । વતર્નં ના ત દેહસ્ય ભાેક્તારાે બહવશ્ચ મે ।
૧૦૪.૪૮/૨િવનાન્નને મિર યામાે બ્રૂિહ િક કરવામહે॥ ૧૦૪.૪૮॥
૧૦૪.૪૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તચ્છ વા પનુર યાહ પપતુ્ર ઋ ષ
તદા॥ ૧૦૪.૪૯॥
૧૦૪.૫૦/૧રાેિહત ઉવાચ । તવ િક વતર્તે ચત્તે તદ્ બ્રૂિહ વદતાં
વર॥ ૧૦૪.૫૦॥
૧૦૪.૫૧/૧અ ગતર્ ઉવાચ । િહર યં રજતં ગાવાે ધા યં વસ્ત્રાિદકં ન મે ।
૧૦૪.૫૧/૨િવદ્યતે પશાદૂર્લ વતર્નં ના ત મે તતઃ॥ ૧૦૪.૫૧॥
૧૦૪.૫૨/૧સતુા મે સ ત ભાયાર્ ચ અહં વૈ પ ચમ તથા ।
૧૦૪.૫૨/૨નૈતષેાં કતમસ્યાિપ કે્રતાન્નને પાેત્તમ॥ ૧૦૪.૫૨॥
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૧૦૪.૫૩/૧રાેિહત ઉવાચ । િક ક્ર ણા સ મહાબુદ્ધઽે ગતર્ સત્યમવે મે ।
૧૦૪.૫૩/૨વદ ના યચ્ચ વક્તવ્યં િવપ્રા વૈ સત્યવાિદનઃ॥ ૧૦૪.૫૩॥
૧૦૪.૫૪/૧અ ગતર્ ઉવાચ । ત્રયાણામિપ પતુ્રાણામેકં વા માં તથવૈ ચ ।
૧૦૪.૫૪/૨ભાયા વાિપ ગ્ હાણેમાં ક્ર વા વામહે વયમ્॥ ૧૦૪.૫૪॥
૧૦૪.૫૫/૧રાેિહત ઉવાચ । િક ભાયર્યા મહાબુદ્ધે િક વયા દ્ધ િપણા ।
૧૦૪.૫૫/૨યવુાનં દેિહ પતંુ્ર મે પતુ્રાણાં યં વ મચ્છ સ॥ ૧૦૪.૫૫॥
૧૦૪.૫૬/૧અ ગતર્ ઉવાચ । જ્યેષ્ઠપતંુ્ર શનુઃપુચ્છં નાહં ક્ર ણા મ રાેિહત ।
૧૦૪.૫૬/૨માતા કનીયસં ચાિપ ન ક્ર ણા ત તતાેઽનયાેઃ ।
૧૦૪.૫૬/૩મ યમં તુ શનુઃશપંે ક્ર ણા મ વદ તદ્ધનમ્॥ ૧૦૪.૫૬॥
૧૦૪.૫૭/૧રાેિહત ઉવાચ । વ ણાય પશઃુ ક યઃ પુ ષાે ગુણવત્તરઃ ।
૧૦૪.૫૭/૨યિદ ક્ર ણા સ મૂલં્ય વં વદ સતં્ય મહામનુે॥ ૧૦૪.૫૭॥
૧૦૪.૫૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા વ ગતર્ઃ પતુ્રમૂલ્યમક પયત્ ।
૧૦૪.૫૮/૨ગવાં સહસ્રં ધા યાનાં િન કાનાં ચાિપ વાસસામ્ ।
૧૦૪.૫૮/૩રાજપતુ્ર વરં દેિહ દાસ્યા મ વસતંુ તવ॥ ૧૦૪.૫૮॥
૧૦૪.૫૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા રાેિહતાેઽિપ પ્રાદાત્ સવસનં ધનમ્ ।
૧૦૪.૫૯/૨દ વા જગામ િપતરમ્ ઋ ષપતુ્રેણ રાેિહતઃ ।
૧૦૪.૫૯/૩િપત્રે િનવેદયામાસ ક્રયક્ર તમ્ ઋષેઃ સતુમ્॥ ૧૦૪.૫૯॥
૧૦૪.૬૦/૧રાેિહત ઉવાચ । વ ણાય યજ વ વં પશનુા વમ ગ્ ભવ॥ ૧૦૪.૬૦॥
૧૦૪.૬૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તથાવેાચ હિરશ્ચ દ્રઃ પતુ્રવાક્યાદ્ અન તરમ્॥ ૧૦૪.૬૧॥
૧૦૪.૬૨/૧હિરશ્ચ દ્ર ઉવાચ । બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યા રાજ્ઞા
પાલ્યા ઇ ત શ્રુ તઃ ।
૧૦૪.૬૨/૨િવશષેત તુ વણાર્નાં ગુરવાે િહ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૦૪.૬૨॥
૧૦૪.૬૩/૧િવ ણાેરિપ િહ યે પજૂ્યા માદશૃાઃ કુત અેવ િહ ।
૧૦૪.૬૩/૨અવજ્ઞયાિપ યષેાં સ્યાન્ પાણાં વકુલક્ષયઃ॥ ૧૦૪.૬૩॥
૧૦૪.૬૪/૧તાન્ પશનૂ્ કૃ વા કૃપણં કથં ર ક્ષતુમુ સહે ।
૧૦૪.૬૪/૨અહં ચ બ્રાહ્મણં કુયા પશું નૈતદ્ િધ યજુ્યતે॥ ૧૦૪.૬૪॥
૧૦૪.૬૫/૧વરં િહ તુ મરણં ન કથં ચદ્ દ્વજં પશમુ્ ।
૧૦૪.૬૫/૨કરાે મ ત માત્ પતુ્ર વં બ્રાહ્મણને સખંુ વ્રજ॥ ૧૦૪.૬૫॥
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૧૦૪.૬૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અેત મન્ન્ અ તરે તત્ર વાગ્ ઉવાચાશર િરણી॥ ૧૦૪.૬૬॥
૧૦૪.૬૭/૧આકાશવાગ્ ઉવાચ । ગાૈતમી ં ગચ્છ રાજે દ્ર ઋ વ ગ્ભઃ સપુરાેિહતઃ ।
૧૦૪.૬૭/૨પશનુા િવપ્રપુત્રેણ રાેિહતને સતુને ચ॥ ૧૦૪.૬૭॥
૧૦૪.૬૮/૧ વયા કાયર્ઃ ક્રતુશ્ચવૈ શનુઃશપેવધં િવના ।
૧૦૪.૬૮/૨ક્રતુઃ પૂણા ભવેત્ તત્ર ત માદ્ યાિહ મહામતે॥ ૧૦૪.૬૮॥
૧૦૪.૬૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તચ્છ વા વચનં શીઘં્ર ગઙ્ગામગાન્ પાેત્તમઃ ।
૧૦૪.૬૯/૨િવશ્વા મત્રેણ ઋ ષણા વ સષે્ઠન પુરાેધસા॥ ૧૦૪.૬૯॥
૧૦૪.૭૦/૧વામદેવને ઋ ષણા તથા યૈમુર્િન ભઃ સહ ।
૧૦૪.૭૦/૨પ્રા ય ગઙ્ગાં ગાૈતમી ં તાં નરમેધાય દ ક્ષતઃ॥ ૧૦૪.૭૦॥
૧૦૪.૭૧/૧વેિદમ ડપકુ ડાિદ યપૂપશ્વાિદ ચાકરાેત્ ।
૧૦૪.૭૧/૨કૃ વા સવ યથા યાયં ત મન્ યજ્ઞે પ્રવ તતે॥ ૧૦૪.૭૧॥
૧૦૪.૭૨/૧શનુઃશપંે પશું યપૂે િનબ યાથ સમ ત્રકમ્ ।
૧૦૪.૭૨/૨વાિર ભઃ પ્રાે ક્ષતં દૃ ટ્વા િવશ્વા મત્રાેઽબ્રવીદ્ ઇદમ્॥ ૧૦૪.૭૨॥
૧૦૪.૭૩/૧િવશ્વા મત્ર ઉવાચ । દેવાન્ ઋષીન્ હિરશ્ચ દં્ર રાેિહતં
ચ િવશષેતઃ ।
૧૦૪.૭૩/૨અનુ નિ વમં સવ શનુઃશપંે દ્વ ેત્તમમ્॥ ૧૦૪.૭૩॥
૧૦૪.૭૪/૧યે ય વયં હિવદયાે દેવે યાેઽયં થક્ થક્ ।
૧૦૪.૭૪/૨અનુ ન તુ તે સવ શનુઃશપંે િવશષેતઃ॥ ૧૦૪.૭૪॥
૧૦૪.૭૫/૧વસા ભલામ ભ વ ગ્ભમાસઃૈ સન્મિ ત્રતૈમર્ખે ।
૧૦૪.૭૫/૨અગ્ ાૈ હાે યઃ પશશુ્ચાયં શનુઃશપેાે દ્વ ેત્તમઃ॥ ૧૦૪.૭૫॥
૧૦૪.૭૬/૧ઉપા સતાઃ સ્યુિવપ્રે દ્રા તે સવ વનુમ ય મામ્ ।
૧૦૪.૭૬/૨ગાૈતમી ં યા તુ િવપ્રે દ્રાઃ ના વા દેવાન્ થક્ થક્॥ ૧૦૪.૭૬॥
૧૦૪.૭૭/૧મ ત્રૈઃ તાતે્રૈઃ તવુ ત તે મુદં યા તુ શવે રતાઃ ।
૧૦૪.૭૭/૨અેનં રક્ષ તુ મનુયાે દેવાશ્ચ હિવષાે ભજુઃ॥ ૧૦૪.૭૭॥
૧૦૪.૭૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યૂચુશ્ચ મનુયાે મનેે ચ પસત્તમઃ ।
૧૦૪.૭૮/૨તતાે ગ વા શનુઃશપેાે ગઙ્ગાં ત્રૈલાેક્યપાવનીમ્॥ ૧૦૪.૭૮॥
૧૦૪.૭૯/૧ ના વા તુષ્ટાવ તાન્ દેવાન્ યે તત્ર હિવષાે ભજુઃ ।
૧૦૪.૭૯/૨તત તુષ્ટાઃ સરુગણાઃ શનુઃશપંે ચ તે મનુે ।

brahmapur.pdf 441



બ્રહ્મપુરાણ

૧૦૪.૭૯/૩અવદ ત સરુાઃ સવ િવશ્વા મત્રસ્ય શ ◌ૃ વતઃ॥ ૧૦૪.૭૯॥
૧૦૪.૮૦/૧સરુા ઊચુઃ । ક્રતુઃ પૂણા ભવ વષે શનુઃશપેવધં િવના॥ ૧૦૪.૮૦॥
૧૦૪.૮૧/૧બ્રહ્માવેાચ । િવશષેેણાથ વ ણશ્ચાવદન્ પસત્તમમ્ ।
૧૦૪.૮૧/૨તતઃ પૂણાઽભવદ્ રાજ્ઞાે મેધાે લાેકિવશ્રુતઃ॥ ૧૦૪.૮૧॥
૧૦૪.૮૨/૧દેવાનાં ચ પ્રસાદેન મનુીનાં ચ પ્રસાદતઃ ।
૧૦૪.૮૨/૨તીથર્સ્ય તુ પ્રસાદેન રાજ્ઞઃ પૂણાઽભવત્ ક્રતુઃ॥ ૧૦૪.૮૨॥
૧૦૪.૮૩/૧િવશ્વા મત્રઃ શનુઃશપંે પજૂયામાસ સસંિદ ।
૧૦૪.૮૩/૨અકરાેદ્ આત્મનઃ પતંુ્ર પજૂિય વા સરુા તકે॥ ૧૦૪.૮૩॥
૧૦૪.૮૪/૧જ્યેષં્ઠ ચકાર પતુ્રાણામાત્મનઃ સ તુ કાૈ શકઃ ।
૧૦૪.૮૪/૨ન મેિનરે યે ચ પતુ્રા િવશ્વા મત્રસ્ય ધીમતઃ॥ ૧૦૪.૮૪॥
૧૦૪.૮૫/૧શનુઃશપેસ્ય ચજ્યૈ ઠ્યં તાઞ્ શશાપ સ કાૈ શકઃ ।
૧૦૪.૮૫/૨જ્યૈ ઠ્યં યે મેિનરે પતુ્રાઃ પજૂયામાસ તાન્ સતુાન્॥ ૧૦૪.૮૫॥
૧૦૪.૮૬/૧વરેણ મુિનશાદૂર્લ તદ્ અેતત્ ક થતં મયા ।
૧૦૪.૮૬/૨અેતત્ સવ યત્ર તં ગાૈત યા દ ક્ષણે તટે॥ ૧૦૪.૮૬॥
૧૦૪.૮૭/૧તત્ર તીથાર્િન પુ યાિન િવખ્યાતાિન સરુાિદ ભઃ ।
૧૦૪.૮૭/૨બહૂિન તષેાં નામાિન મત્તઃ શ ◌ૃ મહામતે॥ ૧૦૪.૮૭॥
૧૦૪.૮૮/૧હિરશ્ચ દં્ર શનુઃશપંે િવશ્વા મત્રં સરાેિહતમ્ ।
૧૦૪.૮૮/૨ઇત્યાદ્યષ્ટ સહસ્રા ણ તીથાર્ યથ ચતુદર્શ॥ ૧૦૪.૮૮॥
૧૦૪.૮૯/૧તષેુ નાનં ચ દાનં ચ નરમેધફલપ્રદમ્ ।
૧૦૪.૮૯/૨આખ્યાતં ચાસ્ય માહા યં તીથર્સ્ય મુિનસત્તમ॥ ૧૦૪.૮૯॥
૧૦૪.૯૦/૧યઃ પઠેત્ પાઠયેદ્ વાિપ શ ◌ૃ યાદ્ વાિપ ભ ક્તતઃ ।
૧૦૪.૯૦/૨અપતુ્રઃ પતુ્રમા ાે ત યચ્ચા યન્ મનસઃ પ્રયમ્॥ ૧૦૪.૯૦॥
૧૦૫.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । સાેમતીથર્ મ ત ખ્યાતં િપ ણાં પ્રી તવધર્નમ્ ।
૧૦૫.૧/૨તત્ર તં્ત મહાપુ યં શ ◌ૃ યત્નને નારદ॥ ૧૦૫.૧॥
૧૦૫.૨/૧સાેમાે રા તમયાે ગ ધવાર્ણાં પુરાભવત્ ।
૧૦૫.૨/૨ન દેવાનાં તદા દેવા મામ યેત્યેદમબ્રવુન્॥ ૧૦૫.૨॥
૧૦૫.૩/૧દેવા ઊચુઃ । ગ ધવરાહૃતઃ સાેમાે દેવાનાં પ્રાણદઃ પુરા ।
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૧૦૫.૩/૨તમ યાયન્ સરુગણા ઋષય વ તદુઃ ખતાઃ ।
૧૦૫.૩/૩યથા સ્યાત્ સાેમાે હ્ય માકં તથા ની તિવધીયતામ્॥ ૧૦૫.૩॥
૧૦૫.૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તત્ર વાગ્ િવબુધાન્ આહ ગ ધવાર્ઃ સ્ત્રીષુ કામુકાઃ ।
૧૦૫.૪/૨તે યાે દ વાથ માં દેવાઃ સાેમમાહતુર્મહર્થ॥ ૧૦૫.૪॥
૧૦૫.૫/૧વાચં પ્રત્યૂચુરમરા વાં દાતું ન ક્ષમા વયમ્ ।
૧૦૫.૫/૨િવના તનેાિપ ન સ્થાતું શકં્ય નવૈ વયા િવના॥ ૧૦૫.૫॥
૧૦૫.૬/૧પનુવાર્ગ્ અબ્રવીદ્ દેવાન્ પનુરે યા યહં વહ ।
૧૦૫.૬/૨અત્ર બુ દ્ધિવધાતવ્યા િક્રયતાં ક્રતુ ત્તમઃ॥ ૧૦૫.૬॥
૧૦૫.૭/૧ગાૈત યા દ ક્ષણે તીરે ભવેદ્ દેવાગમાે યિદ ।
૧૦૫.૭/૨મખં તુ િવષયં કૃ વા આયા તુ સરુસત્તમાઃ॥ ૧૦૫.૭॥
૧૦૫.૮/૧ગ ધવાર્ઃ સ્ત્રી પ્રયા િનતં્ય પણ વં તં મયા સહ ।
૧૦૫.૮/૨તથેત્યુ વા સરુગણાઃ સર વત્યા વચઃ સ્થતાઃ॥ ૧૦૫.૮॥
૧૦૫.૯/૧દેવદૂતૈઃ થગ્ દેવાન્ યક્ષાન્ ગ ધવર્પન્નગાન્ ।
૧૦૫.૯/૨આહ્વાનં ચિક્રરે તત્ર પુ યે દેવ ગરાૈ તદા॥ ૧૦૫.૯॥
૧૦૫.૧૦/૧તતાે દેવ ગિરનાર્મ પવર્તસ્યાભવન્ મનુે ।
૧૦૫.૧૦/૨તત્રાગમન્ સરુગણા ગ ધવાર્ યક્ષિકનરાઃ॥ ૧૦૫.૧૦॥
૧૦૫.૧૧/૧દેવાઃ સદ્ધાશ્ચ ઋષય તથાષ્ટાૈ દેવયાનેયઃ ।
૧૦૫.૧૧/૨ઋ ષ ભગાતમીતીરે િક્રયમાણે મહા વરે॥ ૧૦૫.૧૧॥
૧૦૫.૧૨/૧તત્ર દેવૈઃ પિર તઃ સહસ્રાક્ષાેઽ યભાષત॥ ૧૦૫.૧૨॥
૧૦૫.૧૩/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । ગ ધવાર્ન્ અથ સ પજૂ્ય સર વત્યાઃ સમીપતઃ ।
૧૦૫.૧૩/૨સર વત્યા પણ વં નાે યુ માકમ તાત્મના॥ ૧૦૫.૧૩॥
૧૦૫.૧૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તચ્છક્રવચનાત્ તે વૈ ગ ધવાર્ઃ સ્ત્રીષુ કામુકાઃ ।
૧૦૫.૧૪/૨સાેમં દ વા સરેુ ય તુ જગ્ હુ તાં સર વતીમ્॥ ૧૦૫.૧૪॥
૧૦૫.૧૫/૧સાેમાેઽભવચ્ચામરાણાં ગ ધવાર્ણાં સર વતી ।
૧૦૫.૧૫/૨અવસત્ તત્ર વાગીશા તથાિપ ચ સરુા તકે॥ ૧૦૫.૧૫॥
૧૦૫.૧૬/૧આયા ત ચ રહાે િનત્યમપુાંશુ િક્રયતા મ ત ।
૧૦૫.૧૬/૨અત અેવ િહ સાેમસ્ય ક્રયાે ભવ ત નારદ॥ ૧૦૫.૧૬॥
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૧૦૫.૧૭/૧ઉપાંશનુા વ તતવ્યં સાેમક્રયણ અેવ િહ ।
૧૦૫.૧૭/૨તતાેઽભવદ્ દેવતાનાં સાેમશ્ચાિપ સર વતી॥ ૧૦૫.૧૭॥
૧૦૫.૧૮/૧ગ ધવાર્ણાં નવૈ સાેમાે નવૈાસીચ્ચ સર વતી ।
૧૦૫.૧૮/૨તત્રાગમન્ સવર્ અેવ સાેમાથ ગાૈતમીતટમ્॥ ૧૦૫.૧૮॥
૧૦૫.૧૯/૧ગાવાે દેવાઃ પવર્તા યક્ષરક્ષાઃ ।
૧૦૫.૧૯/૨ સદ્ધાઃ સા યા મનુયાે ગુહ્યકાશ્ચ ।
૧૦૫.૧૯/૩ગ ધવાર્ તે મ તઃ પન્નગાશ્ચ ।
૧૦૫.૧૯/૪સવાષ યાે માતરાે લાેકપાલાઃ ।
૧૦૫.૧૯/૫ દ્રાિદત્યા વસવશ્ચા શ્વનાૈ ચ ।
૧૦૫.૧૯/૬યેઽ યે દેવા યજ્ઞભાગસ્ય યાેગ્યાઃ॥ ૧૦૫.૧૯॥
૧૦૫.૨૦/૧પ ચિવશ તનદ્ય તુ ગઙ્ગાયાં સગંતા મનુે ।
૧૦૫.૨૦/૨પૂણાર્હુ તયર્ત્ર દત્તા પૂણાર્ખ્યાનં તદ્ ઉચ્યતે॥ ૧૦૫.૨૦॥
૧૦૫.૨૧/૧ગાૈત યાં સગંતા યા તુ સવાર્શ્ચાિપ યથાેિદતાઃ ।
૧૦૫.૨૧/૨તન્નામધેયતીથાર્િન સકં્ષપેાચ્છૃ નારદ॥ ૧૦૫.૨૧॥
૧૦૫.૨૨/૧સાેમતીથ ચ ગા ધવ દેવતીથર્મતઃ પરમ્ ।
૧૦૫.૨૨/૨પૂણાર્તીથ તતઃ શાલં શ્રીપણાર્સગંમં તથા॥ ૧૦૫.૨૨॥
૧૦૫.૨૩/૧ વાગતાસગંમં પુ યં કુસમુાયાશ્ચ સગંમમ્ ।
૧૦૫.૨૩/૨પુ ષ્ટસગંમમાખ્યાતં ક ણકાસગંમં શભુમ્॥ ૧૦૫.૨૩॥
૧૦૫.૨૪/૧વૈણવીસગંમશ્ચવૈ કૃશરાસગંમ તથા ।
૧૦૫.૨૪/૨વાસવીસગંમશ્ચવૈ શવશયાર્ તથા શખી॥ ૧૦૫.૨૪॥
૧૦૫.૨૫/૧કુસુ ભકા ઉપાર યા શા ત દેવ તદા ।
૧૦૫.૨૫/૨અ ે દ્ધઃ સરુાે ભદ્રાે ગાૈત યા સહ સગંતાઃ॥ ૧૦૫.૨૫॥
૧૦૫.૨૬/૧અેતે ચા યે ચ બહવાે નદ નદસહાયગાઃ ।
૧૦૫.૨૬/૨ થવ્યાં યાિન તીથાર્િન હ્યગમન્ દેવપવર્તે॥ ૧૦૫.૨૬॥
૧૦૫.૨૭/૧સાેમાથ વૈ તથા ચા યેઽ યાગમન્ મખમ ડપમ્ ।
૧૦૫.૨૭/૨તાિન તીથાર્િન ગઙ્ગાયાં સગંતાિન યથાક્રમમ્॥ ૧૦૫.૨૭॥
૧૦૫.૨૮/૧નદ પેણ કા યવે નદ પેણ કાિન ચત્ ।
૧૦૫.૨૮/૨સરાે પેણ કા યત્ર તવ પેણ કાિન ચત્॥ ૧૦૫.૨૮॥
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૧૦૫.૨૯/૧તા યવે સવર્તીથાર્િન િવખ્યાતાિન થક્ થક્ ।
૧૦૫.૨૯/૨તષેુ નાનં જપાે હાેમઃ િપ તપર્ણમવે ચ॥ ૧૦૫.૨૯॥
૧૦૫.૩૦/૧સવર્કામપ્રદં પુંસાં ભુ ક્તદં મુ ક્તભાજનમ્ ।
૧૦૫.૩૦/૨અેતષેાં પઠનં ચાિપ મરણં વા કરાે ત યઃ ।
૧૦૫.૩૦/૩સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે યા ત િવ પુરં જનઃ॥ ૧૦૫.૩૦॥
૧૦૬.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । પ્રવરાસગંમાે નામ શ્રેષ્ઠા ચવૈ મહાનદ ।
૧૦૬.૧/૨યત્ર સદ્ધશે્વરાે દેવઃ સવર્લાેકાપેકારકૃત્॥ ૧૦૬.૧॥
૧૦૬.૨/૧દેવાનાં દાનવાનાં ચ સગંમાેઽભૂત્ સદુા ણઃ ।
૧૦૬.૨/૨તષેાં પર પરં વાિપ પ્રી તશ્ચાભનૂ્ મહામનુે॥ ૧૦૬.૨॥
૧૦૬.૩/૧તેઽ યવંે મ ત્રયામાસદુવા વૈ દાનવા મથઃ ।
૧૦૬.૩/૨મે પવર્તમાસાદ્ય પર પરિહતૈ ષણઃ॥ ૧૦૬.૩॥
૧૦૬.૪/૧દેવદૈત્યા ઊચુઃ । અ તનેામર વં સ્યાદ્ ઉ પાદ્યા તમુત્તમમ્ ।
૧૦૬.૪/૨િપબામઃ સવર્ અેવૈતે ભવામશ્ચામરા વયમ્॥ ૧૦૬.૪॥
૧૦૬.૫/૧અેક ભૂ વા વયં લાેકાન્ પાલયામઃ સખુાિન ચ ।
૧૦૬.૫/૨પ્રા સ્યામઃ સગંરં િહ વા સગંરાે દુઃખકારણમ્॥ ૧૦૬.૫॥
૧૦૬.૬/૧પ્રીત્યા ચવૈા જતાન્ અથાર્ન્ ભાેક્ષ્યામાે ગતમ સરાઃ ।
૧૦૬.૬/૨યતઃ નેહેન ત્તયાર્ સા માકં સખુદા સદા॥ ૧૦૬.૬॥
૧૦૬.૭/૧વપૈર તં્ય તુ યદ્ તં્ત ન મતર્વં્ય કદાચન ।
૧૦૬.૭/૨ન ચ ત્રૈલાેક્યરાજે્યઽિપ કૈવલ્યે વા સખંુ મનાક્ ।
૧૦૬.૭/૩તદ્ ઊ વર્મિપ વા યત્ તુ િનવર વાદ્ અવા યતે॥ ૧૦૬.૭॥
૧૦૬.૮/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં પર પરં પ્રીતાઃ સ તાે દેવાશ્ચ દાનવાઃ ।
૧૦૬.૮/૨અેક ભૂતાશ્ચ સપુ્રીતા િવમ ય વ ણાલયમ્॥ ૧૦૬.૮॥
૧૦૬.૯/૧મ થાનં મ દરં કૃ વા ર જંુ કૃ વા તુ વાસિુકમ્ ।
૧૦૬.૯/૨દેવાશ્ચ દાનવાઃ સવ મમ થવુર્ ણાલયમ્॥ ૧૦૬.૯॥
૧૦૬.૧૦/૧ઉ પનં્ન ચ તતઃ પુ યમ તં સરુવ લભમ્ ।
૧૦૬.૧૦/૨િન પન્ને ચા તે પુ યે તે ચ પ્રાેચુઃ પર પરમ્॥ ૧૦૬.૧૦॥
૧૦૬.૧૧/૧યામઃ વં વમિધષ્ઠાનં કૃતકાયાર્ઃ શ્રમં ગતાઃ ।
૧૦૬.૧૧/૨સવ સમં ચ સવ યાે યથાયાેગ્યં િવભજ્યતામ્॥ ૧૦૬.૧૧॥
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૧૦૬.૧૨/૧યદા સવાર્ગમાે યત્ર ય મ લગ્ ે શભુાવહે ।
૧૦૬.૧૨/૨િવભજ્યતા મદં પુ યમ તં સરુસત્તમાઃ॥ ૧૦૬.૧૨॥
૧૦૬.૧૩/૧ઇત્યુ વા તે યયુઃ સવ દૈત્યદાનવરાક્ષસાઃ ।
૧૦૬.૧૩/૨ગતષેુ દૈત્યસઘંષેુ દેવાઃ સવઽ વમ ત્રયન્॥ ૧૦૬.૧૩॥
૧૦૬.૧૪/૧દેવા ઊચુઃ । ગતા તે િરપવાેઽ માકં દૈવયાેગાદ્ અિરદમાઃ ।
૧૦૬.૧૪/૨િરપૂણામ તં નવૈ દેયં ભવ ત સવર્થા॥ ૧૦૬.૧૪॥
૧૦૬.૧૫/૧બ્રહ્માવેાચ । હ પ ત તથેત્યાહ પનુરાહ સરુાન્ ઇદમ્॥ ૧૦૬.૧૫॥
૧૦૬.૧૬/૧ હ પ ત વાચ । ન ન ત યથા પાપા િપબ વં ચ તથા તમ્ ।
૧૦૬.૧૬/૨અયમવેાે ચતાે મ ત્રાે યચ્છત્રૂણાં પરાભવઃ॥ ૧૦૬.૧૬॥
૧૦૬.૧૭/૧દ્વે યાઃ સવાર્ત્મના દ્વે યા ઇ ત ની તિવદાે િવદુઃ ।
૧૦૬.૧૭/૨ન િવશ્વાસ્યા ન ચાખ્યયેા નવૈ મ યાશ્ચ શત્રવઃ॥ ૧૦૬.૧૭॥
૧૦૬.૧૮/૧તે યાે ન દેયમ તં ભવેયુરમરા તતઃ ।
૧૦૬.૧૮/૨અમરેષુ ચ તષેુ તષેુ દૈત્યેષુ શત્રષુુ ।
૧૦૬.૧૮/૩તાઞ્ જેતું નવૈ શક્ષ્યામાે ન દેયમ તં તતઃ॥ ૧૦૬.૧૮॥
૧૦૬.૧૯/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત સ મ ય તે દેવા વાચ પ તમથાબ્રવુન્॥ ૧૦૬.૧૯॥
૧૦૬.૨૦/૧દેવા ઊચુઃ । ક્વ યામઃ કુત્ર મ ત્રઃ સ્યાત્ ક્વ િપબામઃ ક્વ સં સ્થ તઃ ।
૧૦૬.૨૦/૨કુમર્ તદ્ અેવ પ્રથમં વદ વાચ પતે તથા॥ ૧૦૬.૨૦॥
૧૦૬.૨૧/૧ હ પ ત વાચ । યા તુ બ્રહ્માણમમરાઃ ચ્છ વત્ર ગ ત પરામ્ ।
૧૦૬.૨૧/૨સ તુ જ્ઞાતા ચ વક્તા ચ દાતા ચવૈ િપતામહઃ॥ ૧૦૬.૨૧॥
૧૦૬.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । હ પતવેર્ચઃ શ્રુ વા મદ તકમથાગમન્ ।
૧૦૬.૨૨/૨નમસ્ય માં સરુાઃ સવ યદ્ તં્ત તન્ યવેદયન્॥ ૧૦૬.૨૨॥
૧૦૬.૨૩/૧તદ્ દેવવચનાત્ પતુ્ર તૈઃ સરૈુરગમં હિરમ્ ।
૧૦૬.૨૩/૨િવ ણવે ક થતં સવ શ ભવે િવષહાિરણે॥ ૧૦૬.૨૩॥
૧૦૬.૨૪/૧અહં િવ શ્ચ શ ભુશ્ચ દેવગ ધવર્િકનરૈઃ ।
૧૦૬.૨૪/૨મે ક દરમાગત્ય ન ન ત યથાસરુાઃ॥ ૧૦૬.૨૪॥
૧૦૬.૨૫/૧રક્ષકં ચ હિર કૃ વા સાેમપાનાય ત સ્થરે ।
૧૦૬.૨૫/૨આિદત્ય તત્ર િવજ્ઞાતા સાેમભાજે્યાન્ અથેતરાન્॥ ૧૦૬.૨૫॥
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૧૦૬.૨૬/૧સાેમાે દાતા તં ભાગં ચક્ર ગ્ રક્ષક તથા ।
૧૦૬.૨૬/૨નવૈ ન ત તદ્ દૈત્યા દનુ રાક્ષસા તથા॥ ૧૦૬.૨૬॥
૧૦૬.૨૭/૧િવના રાહંુ મહાપ્રાજ્ઞં સિહકેયં ચ સાેમપમ્ ।
૧૦૬.૨૭/૨કામ પધરાે રાહુમર્ તાં મ યમાિવશત્॥ ૧૦૬.૨૭॥
૧૦૬.૨૮/૧મ દૂ્રપં સમાસ્થાય પાનપાત્રધર તથા ।
૧૦૬.૨૮/૨જ્ઞા વા િદવાકરાે દૈત્યં તં સાેમાય યવેદયત્॥ ૧૦૬.૨૮॥
૧૦૬.૨૯/૧તદા તદ્ અ તં ત મૈ દૈત્યાયાદૈત્ય િપણે ।
૧૦૬.૨૯/૨દ વા સાેમં તદા સાેમાે િવ ણવે તન્ યવેદયત્॥ ૧૦૬.૨૯॥
૧૦૬.૩૦/૧િવ ઃ પીતા તં દૈત્યં ચકે્રણાેદ્ય ય ત ચ્છરઃ ।
૧૦૬.૩૦/૨ ચચ્છેદ તરસા વ સ ત ચ્છર વમરં વભૂત્॥ ૧૦૬.૩૦॥
૧૦૬.૩૧/૧ શરાેમાત્રિવહીનં યદ્ દેહં તદ્ અપતદ્ ભુિવ ।
૧૦૬.૩૧/૨દેહં તદ્ અ ત ષં્ટ પ તતં દ ક્ષણે તટે॥ ૧૦૬.૩૧॥
૧૦૬.૩૨/૧ગાૈત યા મુિનશાદૂર્લ ક પયદ્ વસધુાતલમ્ ।
૧૦૬.૩૨/૨દેહં ચા યમરં પતુ્ર તદ્ અદ્ભુત મવાભવત્॥ ૧૦૬.૩૨॥
૧૦૬.૩૩/૧દેહં ચ શરસાેઽપે ક્ષ શરાે દેહમપેક્ષતે ।
૧૦૬.૩૩/૨ઉભયં ચામરં તં દૈત્યશ્ચાયં મહાબલઃ॥ ૧૦૬.૩૩॥
૧૦૬.૩૪/૧ શરઃ કાયે સમાિવષં્ટ સવાર્ન્ ભક્ષયતે સરુાન્ ।
૧૦૬.૩૪/૨ત માદ્ દેહ મદં પવૂ નાશયામાે મહીગતમ્ ।
૧૦૬.૩૪/૩તત તે શકંરં પ્રાહુદવાઃ સવ સસ ભ્રમાઃ॥ ૧૦૬.૩૪॥
૧૦૬.૩૫/૧દેવા ઊચુઃ । મહીગતં દૈત્યદેહં નાશય વ સરુાેત્તમ ।
૧૦૬.૩૫/૨ વં દેવ ક ણા સ ધુઃ શરણાગતરક્ષકઃ॥ ૧૦૬.૩૫॥
૧૦૬.૩૬/૧ શરસા નવૈ યજેુ્યત દૈત્યદેહં તથા કુ ॥ ૧૦૬.૩૬॥
૧૦૬.૩૭/૧બ્રહ્માવેાચ । પ્રષેયામાસ ચેશાેઽિપ શ્રેષ્ઠાં શ ક્ત તદાત્મનઃ ।
૧૦૬.૩૭/૨મા ભઃ સિહતાં દેવી ં માતરં લાેકપા લનીમ્॥ ૧૦૬.૩૭॥
૧૦૬.૩૮/૧ઈશાયુધધરા દેવી ઈશશ ક્તસમ વતા ।
૧૦૬.૩૮/૨મહીગતં યત્ર દેહં તત્રાગાદ્ ભક્ષ્યકાિઙ્ક્ષણી॥ ૧૦૬.૩૮॥
૧૦૬.૩૯/૧ શરાેમાતં્ર સરુાઃ સવ મેરાૈ તત્રવૈ સા વયન્ ।
૧૦૬.૩૯/૨દેહાે દેવ્યા પનુ તત્ર યુયુધે બહવઃ સમાઃ॥ ૧૦૬.૩૯॥
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૧૦૬.૪૦/૧રાહુ તત્ર સરુાન્ આહ ભ વા દેહં પુરા મમ ।
૧૦૬.૪૦/૨અત્રા તે રસમુ કૃષં્ટ તદ્ આકૃ ય શર રતઃ॥ ૧૦૬.૪૦॥
૧૦૬.૪૧/૧ થક્ભૂતે રસે દેહં પ્રવરેઽ તમુત્તમમ્ ।
૧૦૬.૪૧/૨ભ મીભૂયાત્ ક્ષણનેવૈ ત માત્ કુવર્ તુ તત્ પુરા॥ ૧૦૬.૪૧॥
૧૦૬.૪૨/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતદ્ રાહુવચઃ શ્રુ વા પ્રીતાઃ સવઽસરુારયઃ ।
૧૦૬.૪૨/૨અ ય ષ ચન્ ગ્રહાણાં વં ગ્રહાે ભૂયા મુદા વતઃ॥ ૧૦૬.૪૨॥
૧૦૬.૪૩/૧તદે્દવવચનાચ્છ ક્તર શ્વર યા િનગદ્યતે ।
૧૦૬.૪૩/૨દેહં ભ વા દૈત્યપતેઃ સરુશ ક્તસમ વતા॥ ૧૦૬.૪૩॥
૧૦૬.૪૪/૧આકૃ ય શીઘ્રમુ કૃષં્ટ પ્રવરં ચા તં બિહઃ ।
૧૦૬.૪૪/૨સ્થાપિય વા તુ તદ્ દેહં ભક્ષયામાસ ચા બકા॥ ૧૦૬.૪૪॥
૧૦૬.૪૫/૧કાલરાિત્રભર્દ્રકાલી પ્રાેચ્યતે યા મહાબલા ।
૧૦૬.૪૫/૨સ્થાિપતં રસમુ કૃષં્ટ રસાનાં પ્રવરં રસમ્॥ ૧૦૬.૪૫॥
૧૦૬.૪૬/૧વ્યસ્રવત્ સ્થાિપતં તત્ તુ પ્રવરા સાભવન્ નદ ।
૧૦૬.૪૬/૨આકૃષ્ટમ તં ચવૈ સ્થાિપતં સા યભક્ષયત્॥ ૧૦૬.૪૬॥
૧૦૬.૪૭/૧તતઃ શ્રેષ્ઠા નદ તા પ્રવરા ચા તા શભુા ।
૧૦૬.૪૭/૨રાહુદેહસમુદ્ભૂતા દ્રશ ક્તસમ વતા॥ ૧૦૬.૪૭॥
૧૦૬.૪૮/૧નદ નાં પ્રવરા ર યા ચા તા પ્રેિરતા તહા ।
૧૦૬.૪૮/૨તત્ર પ ચ સહસ્રા ણ તીથાર્િન ગુણવ ત ચ॥ ૧૦૬.૪૮॥
૧૦૬.૪૯/૧તત્ર શ ભુઃ વયં તસ્થાૈ સવર્દા સરુપૂ જતઃ ।
૧૦૬.૪૯/૨તસ્યૈ તુષ્ટાઃ સરુાઃ સવ દેવ્યૈ નદૈ્ય થક્ થક્॥ ૧૦૬.૪૯॥
૧૦૬.૫૦/૧વરાન્ દદુમુર્દા યુક્તા યથા પૂ મવા સ્ય ત ।
૧૦૬.૫૦/૨શ ભુઃ સરુપ તલાકે તથા પૂ મવા સ્ય સ॥ ૧૦૬.૫૦॥
૧૦૬.૫૧/૧િનવાસં કુ દેિવ વં લાેકાનાં િહતકા યયા ।
૧૦૬.૫૧/૨સદા તષ્ઠ રસશેાિન સવષાં સવર્ સ દ્ધદા॥ ૧૦૬.૫૧॥
૧૦૬.૫૨/૧ તવનાત્ ક તર્નાદ્ યાનાત્ સવર્કામપ્રદાિયની ।
૧૦૬.૫૨/૨ વાં નમસ્ય ત યે ભ યા િક ચદ્ આપેક્ષ્ય સવર્દા॥ ૧૦૬.૫૨॥
૧૦૬.૫૩/૧તષેાં સવાર્ ણ કાયાર્ ણ ભવેયુદવતાજ્ઞયા ।
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૧૦૬.૫૩/૨ શવશ યાેયર્ત ત મન્ િનવાસાેઽભૂત્ સનાતનઃ॥ ૧૦૬.૫૩॥
૧૦૬.૫૪/૧અતાે વદ ત મનુયાે િનવાસપુર મત્યદઃ ।
૧૦૬.૫૪/૨પ્રવરાયાઃ પુરા દેવાઃ સપુ્રીતા તે વરાન્ દદુઃ॥ ૧૦૬.૫૪॥
૧૦૬.૫૫/૧ગઙ્ગાયાઃ સગંમાે ય તે િવખ્યાતઃ સરુવ લભઃ ।
૧૦૬.૫૫/૨તત્રા લુતાનાં સવષાં ભુ ક્તવાર્ મુ ક્તરેવ ચ॥ ૧૦૬.૫૫॥
૧૦૬.૫૬/૧યદ્ વાિપ મનસઃ કા યં દેવાનામિપ દુલર્ભમ્ ।
૧૦૬.૫૬/૨સ્યાત્ તષેાં સવર્મવેેહ અેવં દ વા સરુા યયુઃ॥ ૧૦૬.૫૬॥
૧૦૬.૫૭/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ પ્રવરાસગંમં િવદુઃ ।
૧૦૬.૫૭/૨પ્રેિરતા દેવદેવને શ ક્તયાર્ પ્રેિરતા તુ સા॥ ૧૦૬.૫૭॥
૧૦૬.૫૮/૧અ તા સવૈ િવખ્યાતા પ્રવરૈવં મહાનદ ॥ ૧૦૬.૫૮॥
૧૦૭.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । દ્ધાસગંમમાખ્યાતં યત્ર દ્ધશે્વરઃ શવઃ ।
૧૦૭.૧/૨તસ્યાખ્યાનં પ્રવક્ષ્યા મ શ ◌ૃ પાપપ્રણાશનમ્॥ ૧૦૭.૧॥
૧૦૭.૨/૧ગાૈતમાે દ્ધ ઇત્યુક્તાે મુિનરાસીન્ મહાતપાઃ ।
૧૦૭.૨/૨યદા પુરાભવદ્ બાલાે ગાૈતમસ્ય સતુાે દ્વજઃ॥ ૧૦૭.૨॥
૧૦૭.૩/૧અનાસઃ સ પુરાે પન્ન ત માદ્ િવકૃત પ ક્ ।
૧૦૭.૩/૨સ વૈરાગ્યા જગામાથ દેશં તીથર્ મત તતઃ॥ ૧૦૭.૩॥
૧૦૭.૪/૧ઉપા યાયને નવૈાસી લ જતસ્ય સમાગમઃ ।
૧૦૭.૪/૨ શ યૈર યૈઃ સહા યાયાે લ જતસ્ય ચ નાભવત્॥ ૧૦૭.૪॥
૧૦૭.૫/૧ઉપનીતઃ કથં ચચ્ચ િપત્રા વૈ ગાૈતમને સઃ ।
૧૦૭.૫/૨અેતાવતા ગાૈતમાેઽિપ વ્યગમચ્ચિરતું બિહઃ॥ ૧૦૭.૫॥
૧૦૭.૬/૧અેવં બહુ તથે કાલે બ્રહ્મમાત્રા તે દ્વજે ।
૧૦૭.૬/૨નવૈ ચા યયનં તસ્ય સં તં ગાૈતમસ્ય િહ॥ ૧૦૭.૬॥
૧૦૭.૭/૧નવૈ શાસ્ત્રસ્ય ચા યાસાે ગાૈતમસ્યાભવત્ તદા ।
૧૦૭.૭/૨અ ગ્ કાય તતશ્ચકે્ર િનત્યમવે યતવ્રતઃ॥ ૧૦૭.૭॥
૧૦૭.૮/૧ગાય ય યાસમાત્રેણ બ્રાહ્મણાે નામધારકઃ ।
૧૦૭.૮/૨અગ્ યપુાસનમાતં્ર ચ ગાય ય યસનં તથા॥ ૧૦૭.૮॥
૧૦૭.૯/૧અેતાવતા બ્રાહ્મણ વં ગાૈતમસ્યાભવન્ મનુે ।
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૧૦૭.૯/૨ઉપાસતાેઽ ગ્ િવિધવદ્ ગાયત્રી ં ચ મહાત્મનઃ॥ ૧૦૭.૯॥
૧૦૭.૧૦/૧તસ્યાયવુર્ ધે પતુ્ર ગાૈતમસ્ય ચરાયષુઃ ।
૧૦૭.૧૦/૨ન દારસગં્રહં લેભે નવૈ દાતા ત ક યકામ્॥ ૧૦૭.૧૦॥
૧૦૭.૧૧/૧તથા ચરં તીથર્દેશે વનષેુ િવિવધષેુ ચ ।
૧૦૭.૧૧/૨આશ્રમષેુ ચ પુ યષેુ અટન્ન્ આ તે સ ગાૈતમઃ॥ ૧૦૭.૧૧॥
૧૦૭.૧૨/૧અેવં ભ્રમઞ્ શીત ગિરમા શ્રત્યા તે સ ગાૈતમઃ ।
૧૦૭.૧૨/૨તત્રાપ યદ્ ગુહાં ર યાં વ લીિવટપમા લનીમ્॥ ૧૦૭.૧૨॥
૧૦૭.૧૩/૧તત્રાપેિવ ય િવપ્રે દ્રાે વ તું સમકરાને્ મ તમ્ ।
૧૦૭.૧૩/૨ ચ તયં તુ પ્રિવષ્ટાેઽસાવપ યત્ સ્ત્રયમુત્તમામ્॥ ૧૦૭.૧૩॥
૧૦૭.૧૪/૧ શ થલાઙ્ગીમથ કૃશાં દ્ધાં ચ તપ સ સ્થતામ્ ।
૧૦૭.૧૪/૨બ્રહ્મચયણ વતર્ તી ં િવરાગાં રહ સ સ્થતામ્॥ ૧૦૭.૧૪॥
૧૦૭.૧૫/૧સ તાં દૃ ટ્વા મુિનશ્રેષ્ઠાે નમસ્કારાય ત સ્થવાન્ ।
૧૦૭.૧૫/૨નમસ્ય તં મુિનશ્રેષં્ઠ તં ગાૈતમમવારયત્॥ ૧૦૭.૧૫॥
૧૦૭.૧૬/૧ દ્ધાવેાચ । ગુ વં ભિવતા મહં્ય ન માં વ દતુમહર્ સ ।
૧૦૭.૧૬/૨આયુિવદ્યા ધનં ક તધર્મર્ઃ વગાર્િદકં ચ યત્ ।
૧૦૭.૧૬/૩તસ્ય ન ય ત વૈ સવ યં નમસ્ય ત વૈ ગુ ઃ॥ ૧૦૭.૧૬॥
૧૦૭.૧૭/૧બ્રહ્માવેાચ । કૃતા જ લપુટ તાં વૈ ગાૈતમઃ પ્રાહ
િવ મતઃ॥ ૧૦૭.૧૭॥
૧૦૭.૧૮/૧ગાૈતમ ઉવાચ । તપ વની વં દ્ધા ચ ગુણજે્યષ્ઠા ચ ભા મની ।
૧૦૭.૧૮/૨અ પિવદ્ય વ પવયા અહં તવ ગુ ઃ કથમ્॥ ૧૦૭.૧૮॥
૧૦૭.૧૯/૧ દ્ધાવેાચ । આ ષ્ટષેણ પ્રયપતુ્ર ઋત વજ ઇ ત શ્રુતઃ ।
૧૦૭.૧૯/૨ગુણવાન્ મ તમાઞ્ શરૂઃ ક્ષત્રધમર્પરાયણઃ॥ ૧૦૭.૧૯॥
૧૦૭.૨૦/૧સ કદા ચદ્ વનં પ્રાયાન્ ગયાકૃષ્ટચેતનઃ ।
૧૦૭.૨૦/૨િવશ્રામમકરાેદ્ અસ્યાં ગુહાયાં સ ઋત વજઃ॥ ૧૦૭.૨૦॥
૧૦૭.૨૧/૧યવુા સ મ તમાન્ દક્ષાે બલને મહતા તઃ ।
૧૦૭.૨૧/૨તં િવશ્રા તં પવરમ સરા દદશૃે તતઃ॥ ૧૦૭.૨૧॥
૧૦૭.૨૨/૧ગ ધવર્રાજસ્ય સતુા સુ યામા ઇ ત િવશ્રુતા ।
૧૦૭.૨૨/૨તાં દૃ ટ્વા ચકમે રા રા નં ચકમે ચ સા॥ ૧૦૭.૨૨॥
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૧૦૭.૨૩/૧ઇ ત ક્ર ડા સમભવત્ તયા રાજ્ઞાે મહામતે ।
૧૦૭.૨૩/૨િન ત્તકામાે રાજે દ્ર તામા ચ્છ ાગમદ્ ગ્ હમ્॥ ૧૦૭.૨૩॥
૧૦૭.૨૪/૧ઉ પન્નાહં તત તસ્યાં સુ યામાયાં મહામતે ।
૧૦૭.૨૪/૨ગચ્છ તી માં તદા માતા ઇદમાહ તપાેધન॥ ૧૦૭.૨૪॥
૧૦૭.૨૫/૧સુ યામાવેાચ । ય વસ્યાં પ્રિવશદ્ે ભદ્રે સ તે ભતાર્
ભિવ ય ત॥ ૧૦૭.૨૫॥
૧૦૭.૨૬/૧ દ્ધાવેાચ । ઇત્યુ વા સા જગમાથ માતા મમ મહામતે ।
૧૦૭.૨૬/૨ત માદ્ અત્ર પ્રિવષ્ટ વં પુમાન્ ના યઃ કદાચન॥ ૧૦૭.૨૬॥
૧૦૭.૨૭/૧સહસ્રા ણ તથાશી ત કૃ વા રાજં્ય િપતા મમ ।
૧૦૭.૨૭/૨અત્રવૈ ચ તપ ત વા તતઃ વગર્મપુેિયવાન્॥ ૧૦૭.૨૭॥
૧૦૭.૨૮/૧ વગ યાતેઽિપ િપતિર સહસ્રા ણ તથા દશ ।
૧૦૭.૨૮/૨વષાર્ ણ મુિનશાદૂર્લ રાજં્ય કૃ વા તથા પરઃ॥ ૧૦૭.૨૮॥
૧૦૭.૨૯/૧ વગ યાતાે મમ ભ્રાતા અહમત્રવૈ સં સ્થતા ।
૧૦૭.૨૯/૨અહં બ્રહ્મન્ ના ય ત્તા ન માતા ન િપતા મમ॥ ૧૦૭.૨૯॥
૧૦૭.૩૦/૧અહમાત્મેશ્વર બ્રહ્મન્ િનિવષ્ટા ક્ષત્રક યકા ।
૧૦૭.૩૦/૨ત માદ્ ભજ વ માં બ્રહ્મન્ વ્રતસ્થાં પુ ષા થનીમ્॥ ૧૦૭.૩૦॥
૧૦૭.૩૧/૧ગાૈતમ ઉવાચ । સહસ્રાયુરહં ભદ્રે મત્ત વં વયસાિધકા ।
૧૦૭.૩૧/૨અહં બાલ વં તુ દ્ધા નવૈાયં ઘટતે મથઃ॥ ૧૦૭.૩૧॥
૧૦૭.૩૨/૧ દ્ધાવેાચ । વં ભતાર્ મે પુરા િદષ્ટાે ના યાે ભતાર્ મતાે મમ ।
૧૦૭.૩૨/૨ધાત્રા દત્ત તત વં માં ન િનરાકતુર્મહર્ સ॥ ૧૦૭.૩૨॥
૧૦૭.૩૩/૧અથવા નેચ્છ સ માં વમપ્રદુષ્ટામનવુ્રતામ્ ।
૧૦૭.૩૩/૨તત ત્યક્ષ્યા મ વં મે ઇદાની ં તવ પ યતઃ॥ ૧૦૭.૩૩॥
૧૦૭.૩૪/૧અપે ક્ષતાપ્રા પ્તતાે િહ દેિહનાં મરણં વરમ્ ।
૧૦૭.૩૪/૨અનુરક્તજનત્યાગે પાતકા તાે ન િવદ્યતે॥ ૧૦૭.૩૪॥
૧૦૭.૩૫/૧બ્રહ્માવેાચ । દ્ધાયા તદ્ વચઃ શ્રુ વા ગાૈતમાે
વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૦૭.૩૫॥
૧૦૭.૩૬/૧ગાૈતમ ઉવાચ । અહં તપાેિવરિહતાે િવદ્યાહીનાે હ્યિકચનઃ ।
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૧૦૭.૩૬/૨નાહં વરાે િહ યાેગ્ય તે કુ પાે ભાેગવ જતઃ॥ ૧૦૭.૩૬॥
૧૦૭.૩૭/૧અનાસાેઽહં િક કરાે મ અતપાેિવદ્ય અેવ ચ ।
૧૦૭.૩૭/૨ત માત્ સુ પં સિુવદ્યામાપાદ્ય પ્રથમં શભુે ।
૧૦૭.૩૭/૩પશ્ચાત્ તે વચનં કાય તતાે દ્ધાબ્રવીદ્ દ્વજમ્॥ ૧૦૭.૩૭॥
૧૦૭.૩૮/૧ દ્ધાવેાચ । મયા સર વતી દેવી તાે ષતા તપસા દ્વજ ।
૧૦૭.૩૮/૨તથવૈાપાે પવત્યાે પદાતા ગ્ રેવ ચ॥ ૧૦૭.૩૮॥
૧૦૭.૩૯/૧ત માદ્ વાગીશ્વર દેવી સા તે િવદ્યાં પ્રદાસ્ય ત ।
૧૦૭.૩૯/૨અ ગ્ શ્ચ પવાન્ દેવ તવ પં પ્રદાસ્ય ત॥ ૧૦૭.૩૯॥
૧૦૭.૪૦/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા ગાૈતમં તં દ્ધાવેાચ િવભાવસમુ્ ।
૧૦૭.૪૦/૨પ્રાથર્િય વા સિુવદ્યં તં સુ પં ચાકરાને્ મુિનમ્॥ ૧૦૭.૪૦॥
૧૦૭.૪૧/૧તતઃ સિુવદ્યઃ સભુગઃ સકુા તાે ।
૧૦૭.૪૧/૨ દ્ધાં સ પત્નીમકરાેત્ પ્રી તયુક્તઃ ।
૧૦૭.૪૧/૩તયા સ રેમે બહુલા મનાેજ્ઞયા ।
૧૦૭.૪૧/૪સમાઃ સખંુ પ્રીતમના ગુહાયામ્॥ ૧૦૭.૪૧॥
૧૦૭.૪૨/૧કદા ચત્ તત્ર વસતાેદર્ પત્યાેમુર્દતાે ગરાૈ ।
૧૦૭.૪૨/૨ગુહાયાં મુિનશાદૂર્લ આજગ્મુમુર્નયાેઽમલાઃ॥ ૧૦૭.૪૨॥
૧૦૭.૪૩/૧વ સષ્ઠવામદેવાદ્યા યે ચા યે ચ મહષર્યઃ ।
૧૦૭.૪૩/૨ભ્રમ તઃ પુ યતીથાર્િન પ્રા ુવં તસ્ય તાં ગુહામ્॥ ૧૦૭.૪૩॥
૧૦૭.૪૪/૧આગતાં તાન્ ઋષીઞ્ જ્ઞા વા ગાૈતમઃ સહ ભાયર્યા ।
૧૦૭.૪૪/૨સ કારમકરાેત્ તષેાં જહસુ તં ચ કેચન॥ ૧૦૭.૪૪॥
૧૦૭.૪૫/૧યે બાલા યાવૈનાને્મત્તા વયસા યે ચ મ યમાઃ ।
૧૦૭.૪૫/૨ દ્ધાં ચ ગાૈતમં પ્રેક્ષ્ય જહસુ તત્ર કેચન॥ ૧૦૭.૪૫॥
૧૦૭.૪૬/૧ઋષય ઊચુઃ । પતુ્રાેઽયં તવ પાતૈ્રાે વા દ્ધે કાે ગાૈતમાેઽભવત્ ।
૧૦૭.૪૬/૨સતં્ય વદ વ કલ્યા ણ ઇત્યેવં જહસુ દ્વ ઃ॥ ૧૦૭.૪૬॥
૧૦૭.૪૭/૧િવષં દ્ધસ્ય યવુતી દ્ધાયા અ તં યવુા ।
૧૦૭.૪૭/૨ઇષ્ટાિનષ્ટસમાયાેગાે દષૃ્ટાેઽ મા ભરહાે ચરાત્॥ ૧૦૭.૪૭॥
૧૦૭.૪૮/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યેવમૂ ચરે કે ચદ્ દ પત્યાેઃ શ ◌ૃ વતાે તદા ।
૧૦૭.૪૮/૨અેવમુ વા કૃતા ત યા યયુઃ સવ મહષર્યઃ॥ ૧૦૭.૪૮॥
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૧૦૭.૪૯/૧ઋષીણાં વચનં શ્રુ વા ઉભાવિપ સદુુઃ ખતાૈ ।
૧૦૭.૪૯/૨લ જતાૈ ચ મહાપ્રાજ્ઞાૈ ગાૈતમાે ભાયર્યા સહ ।
૧૦૭.૪૯/૩પપ્રચ્છ મુિનશાદૂર્લમગ ત્યમ્ ઋ ષસત્તમમ્॥ ૧૦૭.૪૯॥
૧૦૭.૫૦/૧ગાૈતમ ઉવાચ । કાે દેશઃ િકમુ તીથ વા યત્ર શ્રેયઃ સમા યતે ।
૧૦૭.૫૦/૨શીઘ્રમવે મહાપ્રાજ્ઞ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકમ્॥ ૧૦૭.૫૦॥
૧૦૭.૫૧/૧અગ ત્ય ઉવાચ । વદદ્ ભમુર્િન ભબ્રર્હ્મન્ મયા શ્રુત મદં વચઃ ।
૧૦૭.૫૧/૨સવ કામા તત્ર પૂણાર્ ગાૈત યાં નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૦૭.૫૧॥
૧૦૭.૫૨/૧ત માદ્ ગચ્છ મહાબુદ્ધે ગાૈતમી ં પાપના શનીમ્ ।
૧૦૭.૫૨/૨અહં વામનુયાસ્યા મ યથેચ્છ સ તથા કુ ॥ ૧૦૭.૫૨॥
૧૦૭.૫૩/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વાગ ત્યવાક્યં દ્ધયા ગાૈતમાેઽ યગાત્ ।
૧૦૭.૫૩/૨તત્ર તપેે તપ તીવં્ર પ યા સ ભગવાન્ ઋ ષઃ॥ ૧૦૭.૫૩॥
૧૦૭.૫૪/૧ તુ ત ચકાર દેવસ્ય શ ભાેિવ ણાે તથવૈ ચ ।
૧૦૭.૫૪/૨ગઙ્ગાં ચ તાષેયામાસ ભાયાર્થ ભગવાન્ ઋ ષઃ॥ ૧૦૭.૫૪॥
૧૦૭.૫૫/૧ગાૈતમ ઉવાચ । ખન્નાત્મનામત્ર ભવે વમવે શરણં શવઃ ।
૧૦૭.૫૫/૨મ ભૂમાવ વગાનાં િવટપીવ પ્રયાયુતઃ॥ ૧૦૭.૫૫॥
૧૦૭.૫૬/૧ઉચ્ચાવચાનાં ભૂતાનાં સવર્થા પાપનાેદનઃ ।
૧૦૭.૫૬/૨સસ્યાનાં ઘનવત્ કૃ ણ વમવગ્રહશાે ષણામ્॥ ૧૦૭.૫૬॥
૧૦૭.૫૭/૧વૈકુ ઠદુગર્િનઃશ્રે ણ વં પીયષૂતરં ગણી ।
૧૦૭.૫૭/૨અધાેગતાનાં તપ્તાનાં શરણં ભવ ગાૈત મ॥ ૧૦૭.૫૭॥
૧૦૭.૫૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તત તુષ્ટાવદદ્ વાક્યં ગાૈતમં દ્ધયા યુતમ્ ।
૧૦૭.૫૮/૨શરણાગતદ નાત શર યા ગાૈતમી મુદા॥ ૧૦૭.૫૮॥
૧૦૭.૫૯/૧ગાૈત યવુાચ । અ ભ ષ ચ વ ભાયા વં મ જલૈમર્ ત્રસયંુતૈઃ ।
૧૦૭.૫૯/૨કલશૈ પચારૈશ્ચ તતઃ પત્ની તવ પ્રયા॥ ૧૦૭.૫૯॥
૧૦૭.૬૦/૧સુ પા ચા સવાર્ઙ્ગી સભુગા ચા લાેચના ।
૧૦૭.૬૦/૨સવર્લક્ષણસ પૂણાર્ ર ય પમવા સ્ય ત॥ ૧૦૭.૬૦॥
૧૦૭.૬૧/૧ પવત્યા પનુ વં વૈ ભાયર્યા ચા ભષે ચતઃ ।
૧૦૭.૬૧/૨સવર્લક્ષણસ પૂણર્ઃ કા તં પમવા સ્ય સ॥ ૧૦૭.૬૧॥
૧૦૭.૬૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તથે ત ગાઙ્ગવચનાદ્ યથાેક્તં તાૈ ચ ચક્રતુઃ ।
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૧૦૭.૬૨/૨સુ પતામુભાૈ પ્રાપ્તાૈ ગાૈત યાશ્ચ પ્રસાદતઃ॥ ૧૦૭.૬૨॥
૧૦૭.૬૩/૧અ ભષેકાેદકં યચ્ચ સા નદ સમ યત ।
૧૦૭.૬૩/૨તસ્યા ના ા તુ િવખ્યાતા દ્ધાયા મુિનસત્તમ॥ ૧૦૭.૬૩॥
૧૦૭.૬૪/૧ દ્ધા નદ ત િવખ્યાતા ગાૈતમાેઽિપ તથાેચ્યતે ।
૧૦૭.૬૪/૨ દ્ધગાૈતમ ઇત્યુક્ત ઋ ષ ભઃ સમવા સ ભઃ ।
૧૦૭.૬૪/૩ દ્ધા તુ ગાૈતમી ં પ્રાહ ગઙ્ગાં પ્રત્યક્ષ િપણીમ્॥ ૧૦૭.૬૪॥
૧૦૭.૬૫/૧ દ્ધાવેાચ । મન્ના ીયં નદ દેિવ દ્ધા ચેત્ય ભધીયતામ્ ।
૧૦૭.૬૫/૨ વયા ચ સગંમ તસ્યા તસ્યા તીથર્મનુત્તમમ્॥ ૧૦૭.૬૫॥
૧૦૭.૬૬/૧ પસાૈભાગ્યસ પ ત્ત+ ।પતુ્રપાતૈ્રપ્રવધર્નમ્ ।
૧૦૭.૬૬/૨આયુરારાેગ્યકલ્યાણં જયપ્રી તિવવધર્નમ્ ।
૧૦૭.૬૬/૩ નાનદાનાિદહાેમૈશ્ચ િપ ણાં પાવનં પરમ્॥ ૧૦૭.૬૬॥
૧૦૭.૬૭/૧બ્રહ્માવેાચ । અિ વત્યાહ ચ તાં ગઙ્ગા સુ દ્ધાં ગાૈતમ પ્રયામ્ ।
૧૦૭.૬૭/૨ગાૈતમસ્થાિપતં લઙ્ગં દ્ધાના ૈવ ક તતમ્॥ ૧૦૭.૬૭॥
૧૦૭.૬૮/૧તત્રવૈ ચ મુદં પ્રાપ્તાે દ્ધયા મુિનસત્તમઃ ।
૧૦૭.૬૮/૨તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સવાર્ભીષ્ટપ્રદાયકમ્॥ ૧૦૭.૬૮॥
૧૦૭.૬૯/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ દ્ધાસગંમમુચ્યતે॥ ૧૦૭.૬૯॥
૧૦૮.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇલાતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્ સ દ્ધકરં ણામ્ ।
૧૦૮.૧/૨બ્રહ્મહત્યાિદપાપાનાં પાવનં સવર્કામદમ્॥ ૧૦૮.૧॥
૧૦૮.૨/૧વવૈ વતા વયે ત ઇલાે નામ જનેશ્વરઃ ।
૧૦૮.૨/૨મહત્યા સનેયા સાધ જગામ ગયાવનમ્॥ ૧૦૮.૨॥
૧૦૮.૩/૧પિરબભ્રામ ગહનં બહુવ્યાલસમાકુલમ્ ।
૧૦૮.૩/૨નાનાકાર દ્વજયુતં િવટપૈઃ પિરશાે ભતમ્॥ ૧૦૮.૩॥
૧૦૮.૪/૧વનેચરં પશ્રેષ્ઠાે ગયાગતમાનસઃ ।
૧૦૮.૪/૨તત્રવૈ મ તમાધત્ત ઇલાેઽમાત્યાન્ અથાબ્રવીત્॥ ૧૦૮.૪॥
૧૦૮.૫/૧ઇલ ઉવાચ । ગચ્છ તુ નગરં સવ મમ પતુ્રેણ પા લતમ્ ।
૧૦૮.૫/૨દેશં કાેશં બલં રાજં્ય પાલય તુ પનુશ્ચ તમ્॥ ૧૦૮.૫॥
૧૦૮.૬/૧વ સષ્ઠાેઽિપ તથા યાતુ આદાયાગ્ ીન્ િપતવે નઃ ।
૧૦૮.૬/૨પત્ની ભઃ સિહતાે ધીમાન્ અર યેઽહં વસા યથ॥ ૧૦૮.૬॥
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૧૦૮.૭/૧અર યભાેગભુ ગ્ભશ્ચ વા જવારણમાનષુૈઃ ।
૧૦૮.૭/૨ ગયાશી લ ભઃ કૈ શ્ચદ્ યા તુ સવર્ ઇતઃ પુર મ્॥ ૧૦૮.૭॥
૧૦૮.૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા યયુ તેઽિપ વયં પ્રાયાચ્છનૈ ગિરમ્ ।
૧૦૮.૮/૨િહમવ તં રત્નમયં વસં તત્ર ઇલાે પઃ॥ ૧૦૮.૮॥
૧૦૮.૯/૧દદશર્ ક દરં તત્ર નાનારત્નિવ ચિત્રતમ્ ।
૧૦૮.૯/૨તત્ર યક્ષેશ્વરઃ ક શ્ચત્ સમ યુિર ત િવશ્રુતઃ॥ ૧૦૮.૯॥
૧૦૮.૧૦/૧તસ્ય ભાયાર્ સમાના ી ભ ર્વ્રતપરાયણા ।
૧૦૮.૧૦/૨ત મન્ વસત્યસાૈ યક્ષાે રમણીયે નગાેત્તમે॥ ૧૦૮.૧૦॥
૧૦૮.૧૧/૧ ગ પેણ વ્યચરદ્ ભાયર્યા સ મહામ તઃ ।
૧૦૮.૧૧/૨ વેચ્છયા વવને યક્ષઃ ક્ર ડતે ત્યગીતકૈઃ॥ ૧૦૮.૧૧॥
૧૦૮.૧૨/૧ઇ થં સ યક્ષાે ના ત ગ પધરાેઽિપ ચ ।
૧૦૮.૧૨/૨ઇલ તુ તં ન ના ત ક દરં યક્ષપા લતમ્॥ ૧૦૮.૧૨॥
૧૦૮.૧૩/૧યક્ષસ્ય ગેહં િવપુલં નાનારત્નિવ ચિત્રતમ્ ।
૧૦૮.૧૩/૨તત્રાપેિવષ્ટાે પ તમર્હત્યા સનેયા તઃ॥ ૧૦૮.૧૩॥
૧૦૮.૧૪/૧વાસં ચકે્ર સ તત્રવૈ ગેહે યક્ષસ્ય ધીમતઃ ।
૧૦૮.૧૪/૨સ યક્ષાેઽધમર્કાપેને ભાયર્યા ગ પ ક્॥ ૧૦૮.૧૪॥
૧૦૮.૧૫/૧ઇલં જેતું ન શક્નાે મ યા ચતાે ન દદા ત ચ ।
૧૦૮.૧૫/૨હૃતં ગેહં મમાનને િક કરાેમીત્ય ચ તયત્॥ ૧૦૮.૧૫॥
૧૦૮.૧૬/૧યુિધ મતં્ત કથં હ યાં ચે ત સ્થ વા સ યક્ષરાટ્ ।
૧૦૮.૧૬/૨આત્મીયાન્ પ્રષેયામાસ યક્ષાઞ્ શરૂાન્ ધનુધર્રાન્॥ ૧૦૮.૧૬॥
૧૦૮.૧૭/૧યક્ષ ઉવાચ । યુદ્ધે જ વા ચ રા ન મલમુદ્ધતદ તનમ્ ।
૧૦૮.૧૭/૨ગ્ હાદ્ યથા યતાે યા ત મમ તત્ કતુર્મહર્થ॥ ૧૦૮.૧૭॥
૧૦૮.૧૮/૧બ્રહ્માવેાચ । યક્ષેશ્વરસ્ય તદ્ વાક્યાદ્ યક્ષા તે યુદ્ધદુમર્દાઃ ।
૧૦૮.૧૮/૨ઇલં ગ વાબ્રવુન્ સવ િનગર્ચ્છા માદ્ ગુહાલયાત્॥ ૧૦૮.૧૮॥
૧૦૮.૧૯/૧ન ચેદ્ યુદ્ધાત્ પિરભ્રષ્ટઃ પલા ય ક્વ ગ મ ય સ ।
૧૦૮.૧૯/૨તદ્ યક્ષવચનાત્ કાપેાદ્ યુદં્ધ ચકે્ર સ રાજરાટ્॥ ૧૦૮.૧૯॥
૧૦૮.૨૦/૧ જ વા યક્ષાન્ બહુિવધાન્ ઉવાસ દશ શવર્ર ઃ ।
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૧૦૮.૨૦/૨યક્ષેશ્વરાે ગાે ભૂ વા ભાયર્યાિપ વને વસન્॥ ૧૦૮.૨૦॥
૧૦૮.૨૧/૧હૃતગેહાે વનં પ્રાપ્તાે હૃત ત્યઃ સ ય ક્ષણીમ્ ।
૧૦૮.૨૧/૨પ્રાહ ચ તાપરાે ભૂ વા ગી પધરાં પ્રયામ્॥ ૧૦૮.૨૧॥
૧૦૮.૨૨/૧યક્ષ ઉવાચ । રા ઽયં દુમર્નાઃ કા તે વ્યસનાસક્તમાનસઃ ।
૧૦૮.૨૨/૨કથમાયા ત િવપદં તત્રાપેાયાે િવ ચ ત્યતામ્॥ ૧૦૮.૨૨॥
૧૦૮.૨૩/૧પાપ દ્ધવ્યસના તાિન રાજ્યા ય ખલભૂભુ મ્ ।
૧૦૮.૨૩/૨પ્રાપયાેમાવનં સભુ્રૂ ર્ગી ભૂ વા મનાેહરા॥ ૧૦૮.૨૩॥
૧૦૮.૨૪/૧પ્રિવશતે્ તત્ર રા યં સ્ત્રી ભિવ યત્યસશંયમ્ ।
૧૦૮.૨૪/૨કરણીયં વયા ભદ્રે ન ચૈતદ્ યજુ્યતે મમ ।
૧૦૮.૨૪/૩અહં તુ પુ ષાે યને વં પનુઃ સ્ત્રી ચ ય ક્ષણી॥ ૧૦૮.૨૪॥
૧૦૮.૨૫/૧ય ક્ષ યવુાચ । કથં વયા ન ગ તવ્યમુમાવનમનુત્તમમ્ ।
૧૦૮.૨૫/૨ગતેઽિપ વિય કાે દાષે તન્ મે કથય ત વતઃ॥ ૧૦૮.૨૫॥
૧૦૮.૨૬/૧યક્ષ ઉવાચ । િહમવ પવર્તશ્રેષ્ઠ ઉમયા સિહતઃ શવઃ ।
૧૦૮.૨૬/૨દેવૈગર્ણૈરનુ તાે િવચચાર યથાસખુમ્ ।
૧૦૮.૨૬/૩પાવર્તી શકંરં પ્રાહ કદા ચદ્ રહ સ સ્થતમ્॥ ૧૦૮.૨૬॥
૧૦૮.૨૭/૧પાવર્ત્યુવાચ । સ્ત્રીણામષે વભાવાેઽ ત રતં ગાપેાિયતં ભવેત્ ।
૧૦૮.૨૭/૨ત માન્ મે િનયતં દેશમાજ્ઞયા ર ક્ષતં તવ॥ ૧૦૮.૨૭॥
૧૦૮.૨૮/૧દેિહ મે િત્રદશશેાન ઉમાવન મ ત શ્રુતમ્ ।
૧૦૮.૨૮/૨િવના વયા ગણેશને કા ત્તકેયને ન દના॥ ૧૦૮.૨૮॥
૧૦૮.૨૯/૧ય વત્ર પ્રિવશને્ નાથ સ્ત્રી વં તસ્ય ભવેદ્ ઇ ત॥ ૧૦૮.૨૯॥
૧૦૮.૩૦/૧યક્ષ ઉવાચ । ઇત્યાજ્ઞાેમાવને દત્તા પ્રસન્નનેે દુમાૈ લના ।
૧૦૮.૩૦/૨િક કરાે મ પુમાન્ કા તે વયા પ્રણયનાિદતઃ ।
૧૦૮.૩૦/૩ત માન્ મયા ન ગ તવ્યમુમાયા વનમુત્તમમ્॥ ૧૦૮.૩૦॥
૧૦૮.૩૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ ભ ર્વચનં શ્રુ વા ય ક્ષણી કામ િપણી ।
૧૦૮.૩૧/૨ ગી ભૂ વા િવશાલાક્ષી ઇલસ્ય પુરતાેઽભવત્॥ ૧૦૮.૩૧॥
૧૦૮.૩૨/૧યક્ષ તુ સં સ્થત તત્ર દદશલાે ગી ં તદા ।
૧૦૮.૩૨/૨ ગયાસક્ત ચત્તાે વૈ ગી ં દૃ ટ્વા િવશષેતઃ॥ ૧૦૮.૩૨॥
૧૦૮.૩૩/૧અેક અેવ હયા ઢાે િનયર્યાૈ તાં ગીમનુ ।
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૧૦૮.૩૩/૨સાકષર્ત શનૈ તં તુ રા નં ગયાકુલમ્॥ ૧૦૮.૩૩॥
૧૦૮.૩૪/૧શનજૈર્ગામ સા તત્ર યદ્ ઉમાવનમુચ્યતે ।
૧૦૮.૩૪/૨અદૃ યા તુ ગી ત મૈ દશર્ય તી ક્વ ચત્ ક્વ ચત્॥ ૧૦૮.૩૪॥
૧૦૮.૩૫/૧ તષ્ઠ તી ચવૈ ગચ્છ તી ધાવ તી ચ િવભીતવત્ ।
૧૦૮.૩૫/૨હિરણી ચપલાક્ષી સા તમાકષર્દ્ ઉમાવનમ્॥ ૧૦૮.૩૫॥
૧૦૮.૩૬/૧અનપુ્રાપ્તાે હયા ઢ તત્ પ્રાપ સ ઉમાવનમ્ ।
૧૦૮.૩૬/૨ઉમાવનં પ્રિવષં્ટ તં જ્ઞા વા સા ય ક્ષણી તદા॥ ૧૦૮.૩૬॥
૧૦૮.૩૭/૧ ગી પં પિરત્યજ્ય ય ક્ષણી કામ િપણી ।
૧૦૮.૩૭/૨િદવ્ય પં સમાસ્થાય ચાશાેકત સિંનધાૈ॥ ૧૦૮.૩૭॥
૧૦૮.૩૮/૧તચ્છાખાલ બતકરા િદવ્યગ ધાનુલપેના ।
૧૦૮.૩૮/૨િદવ્ય પધરા ત વી કૃતકાયાર્ સમા તદા॥ ૧૦૮.૩૮॥
૧૦૮.૩૯/૧હસ તી પ ત પ્રેક્ષ્ય શ્રા તં હયગતં તદા ।
૧૦૮.૩૯/૨ ગીમાલાેકય તં તં ચપલાક્ષ મલં તદા॥ ૧૦૮.૩૯॥
૧૦૮.૪૦/૧ભ ર્વાક્યમશષેેણ મર તી પ્રાહ ભૂ મપમ્॥ ૧૦૮.૪૦॥
૧૦૮.૪૧/૧સમાવેાચ । હયા ઢાબલા ત વ ક્વ અેકૈવ તુ ગચ્છ સ ।
૧૦૮.૪૧/૨પુ ષસ્ય ચ વષેેણ ઇલે કમનુયાસ્ય સ॥ ૧૦૮.૪૧॥
૧૦૮.૪૨/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇલે ત વચનં શ્રુ વા રા સાૈ ક્રાેધમૂ છતઃ ।
૧૦૮.૪૨/૨ય ક્ષણીં ભ સર્િય વાસાૈ તામ ચ્છન્ ગી ં પનુઃ॥ ૧૦૮.૪૨॥
૧૦૮.૪૩/૧તથાિપ ય ક્ષણી પ્રાહ ઇલે િકમનવુીક્ષસે ।
૧૦૮.૪૩/૨ઇલે ત વચનં શ્રુ વા તચાપાે હય સ્થતઃ॥ ૧૦૮.૪૩॥
૧૦૮.૪૪/૧કુિપતાે દશર્યામાસ ત્રૈલાેક્યિવજયી ધનુઃ ।
૧૦૮.૪૪/૨પનુઃ સા પ્રાહ પ ત મહાત્માન મલે વયમ્॥ ૧૦૮.૪૪॥
૧૦૮.૪૫/૧પ્રેક્ષ વ પશ્ચાન્ માં બ્રૂિહ અસત્યાં સત્યવાિદનીમ્ ।
૧૦૮.૪૫/૨તદા ચાલાેકયદ્ રા તનાૈ તુઙ્ગાૈ ભુ તરે॥ ૧૦૮.૪૫॥
૧૦૮.૪૬/૧િક મદં મમ સં ત મત્યેવં ચિકતાેઽભવત્॥ ૧૦૮.૪૬॥
૧૦૮.૪૭/૧ઇલાવેાચ । િક મદં મમ સં તં નીતે ભવતી સુ્ફટમ્ ।
૧૦૮.૪૭/૨વદ સવ યથાત યં વં કા વા વદ સવુ્રતે॥ ૧૦૮.૪૭॥
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૧૦૮.૪૮/૧ય ક્ષ યવુાચ । િહમવ ક દરશ્રેષે્ઠ સમ યવુર્સતે પ તઃ ।
૧૦૮.૪૮/૨યક્ષાણામિધપઃ શ્રીમાં તદ્ભાયાર્હં તુ ય ક્ષણી॥ ૧૦૮.૪૮॥
૧૦૮.૪૯/૧ય ક દરે ભવાન્ રા તપૂિવષ્ટઃ સશુીતલે ।
૧૦૮.૪૯/૨યસ્ય યક્ષા હતા માેહાત્ વયા િહ સગંરં િવના॥ ૧૦૮.૪૯॥
૧૦૮.૫૦/૧તતાેઽહં િનગર્માથ તે ગી ભૂ વા ઉમાવનમ્ ।
૧૦૮.૫૦/૨પ્રિવષ્ટા વં પ્રિવષ્ટાેઽ સ પુરા પ્રાહ મહેશ્વરઃ॥ ૧૦૮.૫૦॥
૧૦૮.૫૧/૧ય વત્ર પ્રિવશને્ મ દઃ પુમાન્ સ્ત્રી વમવા સ્ય ત ।
૧૦૮.૫૧/૨ત માત્ સ્ત્રી વમવાપ્તાેઽ સ ન વં દુઃ ખતુમહર્ સ ।
૧૦૮.૫૧/૩પ્રાૈઢાેઽિપ કાેઽત્ર ના ત િવ ચત્રભિવતવ્યતામ્॥ ૧૦૮.૫૧॥
૧૦૮.૫૨/૧બ્રહ્માવેાચ । ય ક્ષણીવચનં શ્રુ વા હયા ઢ તદાપતત્ ।
૧૦૮.૫૨/૨તમાશ્વાસ્ય પનુઃ સવૈ ય ક્ષણી વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૦૮.૫૨॥
૧૦૮.૫૩/૧ય ક્ષ યવુાચ । સ્ત્રી વં તં તમવે ન પું વં કતુર્મહર્ સ ।
૧૦૮.૫૩/૨ગ્ હાણ િવદ્યાં સ્ત્રીયાેગ્યાં તં્ય ગીતમલંકૃ તમ્ ।
૧૦૮.૫૩/૩સ્ત્રીલા લત્યં સ્ત્રીિવલાસં સ્ત્રીકૃત્યં સવર્મવે તત્॥ ૧૦૮.૫૩॥
૧૦૮.૫૪/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇલા સવર્મથાવા ય ય ક્ષણીં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૦૮.૫૪॥
૧૦૮.૫૫/૧ઇલાવેાચ । કાે વા ભતાર્ િક તુ કૃત્યં પનુઃ પું વં કથં ભવેત્ ।
૧૦૮.૫૫/૨અેતદ્ વદ વ કલ્યાણી દુઃખાતાર્યા િવશષેતઃ ।
૧૦૮.૫૫/૩આતાર્નામા તશમનાચ્છ્ર ેયાે ના યિધકં ક્વ ચત્॥ ૧૦૮.૫૫॥
૧૦૮.૫૬/૧ય ક્ષ યવુાચ । બુધઃ સાેમસતુાે નામ વનાદ્ અ માચ્ચ પવૂર્તઃ ।
૧૦૮.૫૬/૨આશ્રમ તસ્ય સભુગે િપતરં િનત્યમે ય ત॥ ૧૦૮.૫૬॥
૧૦૮.૫૭/૧અનનેવૈ પથા સાેમં િપતરં સ બુધાે ગ્રહઃ ।
૧૦૮.૫૭/૨દ્રષંુ્ટ યા ત તતાે િનતં્ય નમસ્કતુ તથવૈ ચ॥ ૧૦૮.૫૭॥
૧૦૮.૫૮/૧યદા યા ત બુધઃ શા ત તદાત્માનં ચ દશર્ય ।
૧૦૮.૫૮/૨તં દૃ ટ્વા વં તુ સભુગે સવર્કામાન્ અવા સ્ય સ॥ ૧૦૮.૫૮॥
૧૦૮.૫૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તામાશ્વાસ્ય તતઃ સભુ્રૂયર્ ક્ષ ય તરધીયત ।
૧૦૮.૫૯/૨ય ક્ષણી સા તમાચષ્ટ યક્ષાેઽિપ સખુમાપ્તવાન્॥ ૧૦૮.૫૯॥
૧૦૮.૬૦/૧ઇલસૈ યં ચ તત્રાસીત્ તદ્ ગતં ચ યથાસખુમ્ ।
૧૦૮.૬૦/૨ઉમાવન સ્થતા ચેલા ગાય તી ત્યતી પનુઃ॥ ૧૦૮.૬૦॥
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૧૦૮.૬૧/૧સ્ત્રીભાવમનુચેષ્ટ તી મર તી કમર્ણાે ગ તમ્ ।
૧૦૮.૬૧/૨કદા ચત્ િક્રયમાણે તુ ઇલયા ત્યકમર્ ણ॥ ૧૦૮.૬૧॥
૧૦૮.૬૨/૧તામપ યદ્ બુધાે ધીમાન્ િપતરં ગ તુમુદ્યતઃ ।
૧૦૮.૬૨/૨ઇલાં દૃ ટ્વા ગ ત ત્ય વા તામાગત્યાબ્રવીદ્ બુધઃ॥ ૧૦૮.૬૨॥
૧૦૮.૬૩/૧બુધ ઉવાચ । ભાયાર્ ભવ મમ વસ્થા સવાર્ ય વં
પ્રયા ભવ॥ ૧૦૮.૬૩॥
૧૦૮.૬૪/૧બ્રહ્માવેાચ । બુધવાક્ય મલા ભ યા વ ભન દ્ય તથાકરાેત્ ।
૧૦૮.૬૪/૨ વા ચ ય ક્ષણીવાક્યં તત તુષ્ટાભવન્ મનુે॥ ૧૦૮.૬૪॥
૧૦૮.૬૫/૧બુધાે રેમે તયા પ્રીત્યા ની વા વસ્થાનમુત્તમમ્ ।
૧૦૮.૬૫/૨સા ચાિપ સવર્ભાવને તાષેયામાસ તં પ તમ્ ।
૧૦૮.૬૫/૩તતાે બહુ તથે કાલે બુધ તુષ્ટાેઽવદત્ પ્રયામ્॥ ૧૦૮.૬૫॥
૧૦૮.૬૬/૧બુધ ઉવાચ । િક તે દેયં મયા ભદ્રે પ્રયં યન્ મન સ
સ્થતમ્॥ ૧૦૮.૬૬॥
૧૦૮.૬૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્વાક્યસમકાલં તુ પતંુ્ર દેહીત્યભાષત ।
૧૦૮.૬૭/૨ઇલા બુધં સાેમસતંુ પ્રી તમ તં પ્રયં તથા॥ ૧૦૮.૬૭॥
૧૦૮.૬૮/૧બુધ ઉવાચ । અમાેઘમેતન્ મદ્વ ય તથા પ્રી તસમુદ્ભવમ્ ।
૧૦૮.૬૮/૨પતુ્ર તે ભિવતા ત માત્ ક્ષિત્રયાે લાેકિવશ્રુતઃ॥ ૧૦૮.૬૮॥
૧૦૮.૬૯/૧સાેમવંશકરઃ શ્રીમાન્ આિદત્ય ઇવ તજેસા ।
૧૦૮.૬૯/૨બુદ્ યા હ પ તસમઃ ક્ષમયા થવીસમઃ॥ ૧૦૮.૬૯॥
૧૦૮.૭૦/૧વીયણા ૈ હિરિરવ કાપેને હુતભુગ્ યથા॥ ૧૦૮.૭૦॥
૧૦૮.૭૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ત મન્ન્ ઉ પદ્યમાને તુ બુધપતુ્રે મહાત્મિન ।
૧૦૮.૭૧/૨જયશ દશ્ચ સવર્ત્ર વાસીચ્ચ સરુવે મિન॥ ૧૦૮.૭૧॥
૧૦૮.૭૨/૧બુધપતુ્રે સમુ પન્ને તત્રાજગ્મુઃ સરેુશ્વરાઃ ।
૧૦૮.૭૨/૨અહમ યાગમં તત્ર મુદા યુક્તાે મહામતે॥ ૧૦૮.૭૨॥
૧૦૮.૭૩/૧ તમાત્રઃ સતુાે રાવમકરાેત્ સ થુ વરમ્ ।
૧૦૮.૭૩/૨તને સવઽ યવાેચન્ વૈ સગંતા ઋષયઃ સરુાઃ॥ ૧૦૮.૭૩॥
૧૦૮.૭૪/૧ય માત્ પુ રવાેઽસ્યે ત ત માદ્ અેષ પુ રવાઃ ।
૧૦૮.૭૪/૨સ્યાદ્ ઇત્યેવં નામ ચકુ્રઃ સવ સતંુષ્ટમાનસાઃ॥ ૧૦૮.૭૪॥
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૧૦૮.૭૫/૧બુધાેઽ ય યાપયામાસ ક્ષાત્રિવદ્યાં સતંુ શભુામ્ ।
૧૦૮.૭૫/૨ધનવુદં સપ્રયાેગં બુધઃ પ્રાદાત્ તદાત્મજે॥ ૧૦૮.૭૫॥
૧૦૮.૭૬/૧સ શીઘં્ર દ્ધમગમચ્છુક્લપક્ષે યથા શશી ।
૧૦૮.૭૬/૨સ માતરં દુઃખયુતાં સમીકે્ષ્યલાં મહામ તઃ ।
૧૦૮.૭૬/૩નમસ્યાથ િવનીતાત્મા ઇલામૈલાેઽબ્રવીદ્ ઇદમ્॥ ૧૦૮.૭૬॥
૧૦૮.૭૭/૧અૈલ ઉવાચ । બુધાે માતમર્મ િપતા તવ ભતાર્ પ્રય તથા ।
૧૦૮.૭૭/૨અહં ચ પતુ્રઃ કમર્ યઃ ક માત્ તે માનસાે વરઃ॥ ૧૦૮.૭૭॥
૧૦૮.૭૮/૧ઇલાવેાચ । સતં્ય પતુ્ર બુધાે ભતાર્ વં ચ પતુ્રાે ગુણાકરઃ ।
૧૦૮.૭૮/૨ભ ર્પતુ્રકૃતા ચ તા ન મમા ત કદાચન॥ ૧૦૮.૭૮॥
૧૦૮.૭૯/૧તથાિપ પવૂર્જં િક ચદ્ દુઃખં વા પનુઃ પનુઃ ।
૧૦૮.૭૯/૨ ચ તયેયં મહાબુદ્ધે તતાે માતરમબ્રવીત્॥ ૧૦૮.૭૯॥
૧૦૮.૮૦/૧અૈલ ઉવાચ । િનવેદય વ મે માત તદ્ અેવ પ્રથમં મમ॥ ૧૦૮.૮૦॥
૧૦૮.૮૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇલા ચનૈમવુાચેદં રહાવેાચં કથં વદે ।
૧૦૮.૮૧/૨તથાિપ પતુ્ર તે વ ચ્મ િપત્રાેઃ પતુ્રાે યતાે ગ તઃ ।
૧૦૮.૮૧/૩મગ્ ાનાં દુઃખપાથાે ધાૈ પતુ્રઃ પ્રવહણં પરમ્॥ ૧૦૮.૮૧॥
૧૦૮.૮૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તન્ મા વચનં શ્રુ વા િવનીતઃ પ્રાહ માતરમ્ ।
૧૦૮.૮૨/૨પાદયાેઃ પ તતશ્ચાિપ વદ માતયર્થા તથા॥ ૧૦૮.૮૨॥
૧૦૮.૮૩/૧બ્રહ્માવેાચ । સા પુ રવસં પ્રાહ ઇ વાકૂણાં તથા કુલમ્ ।
૧૦૮.૮૩/૨તત્રાે પ ત્ત વસ્ય નામ રાજ્યપ્રા પ્ત પ્રયાન્ સતુાન્॥ ૧૦૮.૮૩॥
૧૦૮.૮૪/૧પુરાેધસં વ સષં્ઠ ચ પ્રયાં ભાયા વકં પદમ્ ।
૧૦૮.૮૪/૨વનિનયાર્ણમવેાથ અમાત્યાનાં પુરાેધસઃ॥ ૧૦૮.૮૪॥
૧૦૮.૮૫/૧પ્રષેણં ચ નગયા તાં ગયાસ ક્તમવે ચ ।
૧૦૮.૮૫/૨િહમવ ક દરગ ત યક્ષેશ્વરગ્ હે ગ તમ્॥ ૧૦૮.૮૫॥
૧૦૮.૮૬/૧ઉમાવનપ્રવેશં ચ સ્ત્રી વપ્રા પ્તમશષેતઃ ।
૧૦૮.૮૬/૨મહેશ્વરાજ્ઞયા તત્ર ચાપ્રવેશં નરસ્ય તુ॥ ૧૦૮.૮૬॥
૧૦૮.૮૭/૧ય ક્ષણીવાક્યમ યસ્ય વરદાનં તથવૈ ચ ।
૧૦૮.૮૭/૨બુધપ્રા પ્ત તથા પ્રી ત પતુ્રાે પત્ત્યાદ્યશષેતઃ॥ ૧૦૮.૮૭॥
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૧૦૮.૮૮/૧કથયામાસ તત્ સવ શ્રુ વા માતરમબ્રવીત્ ।
૧૦૮.૮૮/૨પુ રવાઃ િક કરાે મ િક કૃ વા સકૃુતં ભવેત્॥ ૧૦૮.૮૮॥
૧૦૮.૮૯/૧અેતાવતા તે પ્તશ્ચેદ્ અલમેતને ચા બકે ।
૧૦૮.૮૯/૨યદ્ અ ય યન્ મનાવે ત તદ્ અ યાજ્ઞાપય વ મે॥ ૧૦૮.૮૯॥
૧૦૮.૯૦/૧ઇલાવેાચ । ઇચ્છેયં પું વમુ કૃષ્ટ મચ્છેયં રાજ્યમુત્તમમ્ ।
૧૦૮.૯૦/૨અ ભષેકં ચ પતુ્રાણાં તવ ચાિપ િવશષેતઃ॥ ૧૦૮.૯૦॥
૧૦૮.૯૧/૧દાનં દાતું ચ યષંુ્ટ ચ મુ ક્તમાગર્સ્ય વીક્ષણમ્ ।
૧૦૮.૯૧/૨સવ ચ કતુર્ મચ્છા મ તવ પતુ્ર પ્રસાદતઃ॥ ૧૦૮.૯૧॥
૧૦૮.૯૨/૧પતુ્ર ઉવાચ । ઉપાયં વા તુ ચ્છા મ યને પું વમવા સ્ય સ ।
૧૦૮.૯૨/૨તપસાે વા યતાે વાિપ વદ વ મમ ત વતઃ॥ ૧૦૮.૯૨॥
૧૦૮.૯૩/૧ઇલાવેાચ । બુધં વં િપતરં ચ્છ ગ વા પતુ્ર યથાથર્વત્ ।
૧૦૮.૯૩/૨સ તુ સવ તુ ના ત ઉપદેક્ષ્ય ત તે િહતમ્॥ ૧૦૮.૯૩॥
૧૦૮.૯૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તન્મા વચનાદ્ અૈલાે ગ વા િપતરમ જસા ।
૧૦૮.૯૪/૨ઉવાચ પ્રણતાે ભૂ વા માતુઃ કૃત્યં તથાત્મનઃ॥ ૧૦૮.૯૪॥
૧૦૮.૯૫/૧બુધ ઉવાચ । ઇલં ને મહાપ્રાજ્ઞ ઇલાં તાં પનુ તથા ।
૧૦૮.૯૫/૨ઉમાવનપ્રવેશં ચ શ ભાેરાજ્ઞાં તથવૈ ચ॥ ૧૦૮.૯૫॥
૧૦૮.૯૬/૧ત માચ્છ ભપુ્રસાદેન ઉમાયાશ્ચ પ્રસાદતઃ ।
૧૦૮.૯૬/૨િવશાપાે ભિવતા પતુ્ર તાવારા ય ન ચા યથા॥ ૧૦૮.૯૬॥
૧૦૮.૯૭/૧પુ રવા ઉવાચ । પ યેયં તં કથં દેવં કથં
વા માતરં શવામ્ ।
૧૦૮.૯૭/૨તીથાર્દ્ વા તપસાે વાિપ તત્ િપતઃ પ્રથમં વદ॥ ૧૦૮.૯૭॥
૧૦૮.૯૮/૧બુધ ઉવાચ । ગાૈતમી ં ગચ્છ પતુ્ર વં તત્રા તે સવર્દા શવઃ ।
૧૦૮.૯૮/૨ઉમયા સિહતઃ શ્રીમાઞ્ શાપહ તા વરપ્રદઃ॥ ૧૦૮.૯૮॥
૧૦૮.૯૯/૧બ્રહ્માવેાચ । પુ રવાઃ િપતવુાર્ક્યં શ્રુ વા તુ મુિદતાેઽભવત્ ।
૧૦૮.૯૯/૨ગાૈતમી ં તપસે ધીમાન્ ગઙ્ગાં ત્રૈલાેક્યપાવનીમ્॥ ૧૦૮.૯૯॥
૧૦૮.૧૦૦/૧પું વ મચ્છં તથા માતજુર્ગામ તપસે વરન્ ।
૧૦૮.૧૦૦/૨િહમવ તં ગિર ન વા માતરં િપતરં ગુ મ્॥ ૧૦૮.૧૦૦॥
૧૦૮.૧૦૧/૧ગચ્છ તમ વગાત્ પતુ્ર મલા સાેમસતુ તથા ।
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૧૦૮.૧૦૧/૨તે સવ ગાૈતમી ં પ્રાપ્તા િહમવ પવર્તાેત્તમાત્॥ ૧૦૮.૧૦૧॥
૧૦૮.૧૦૨/૧તત્ર ના વા તપઃ િક ચત્ કૃ વા ચકુ્રઃ તુ ત પરામ્ ।
૧૦૮.૧૦૨/૨ભવસ્ય દેવદેવસ્ય તુ તક્રમ મમં શ ◌ૃ ॥ ૧૦૮.૧૦૨॥
૧૦૮.૧૦૩/૧બુધ તુષ્ટાવ પ્રથમ મલા ચ તદન તરમ્ ।
૧૦૮.૧૦૩/૨તતઃ પુ રવાઃ પતુ્રાે ગાૈર ં દેવી ં ચ શકંરમ્॥ ૧૦૮.૧૦૩॥
૧૦૮.૧૦૪/૧બુધ ઉવાચ । યાૈ કુઙુ્કમને વશર રજેન ।
૧૦૮.૧૦૪/૨ વભાવહેમપ્ર તમાૈ સ પાૈ ।
૧૦૮.૧૦૪/૩યાવ ચતાૈ સ્ક દગણેશ્વરા યામ્ ।
૧૦૮.૧૦૪/૪તાૈ મે શર યાૈ શરણં ભવેતામ્॥ ૧૦૮.૧૦૪॥
૧૦૮.૧૦૫/૧ઇલાવેાચ । સસંારતાપત્રયદાવદગ્ધાઃ ।
૧૦૮.૧૦૫/૨શર િરણાે યાૈ પિર ચ તય તઃ ।
૧૦૮.૧૦૫/૩સદ્યઃ પરાં િન ર્ તમા ુવ ત ।
૧૦૮.૧૦૫/૪તાૈ શકંરાૈ મે શરણં ભવેતામ્॥ ૧૦૮.૧૦૫॥
૧૦૮.૧૦૬/૧આતાર્ હ્યહં પીિડતમાનસા તે ।
૧૦૮.૧૦૬/૨ક્લેશાિદગાેપ્તા ન પરાેઽ ત ક શ્ચત્ ।
૧૦૮.૧૦૬/૩દેવ વદ યાૈ ચરણાૈ સપુુ યાૈ ।
૧૦૮.૧૦૬/૪તાૈ મે શર યાૈ શરણં ભવેતામ્॥ ૧૦૮.૧૦૬॥
૧૦૮.૧૦૭/૧પુ રવા ઉવાચ । યયાેઃ સકાશાદ્ ઇદમ યુદૈ ત ।
૧૦૮.૧૦૭/૨પ્રયા ત ચા તે લયમવે સવર્મ્ ।
૧૦૮.૧૦૭/૩જગચ્છર યાૈ જગદાત્મકાૈ તુ ।
૧૦૮.૧૦૭/૪ગાૈર હરાૈ મે શરણં ભવેતામ્॥ ૧૦૮.૧૦૭॥
૧૦૮.૧૦૮/૧યાૈ દેવ દેષુ મહાે સવે તુ ।
૧૦૮.૧૦૮/૨પાદાૈ ગ્ હાણેશ ગર શપુ યાઃ ।
૧૦૮.૧૦૮/૩પ્રાેક્તં તાૈ પ્રી તવશા ચ્છવને ।
૧૦૮.૧૦૮/૪તાૈ મે શર યાૈ શરણં ભવેતામ્॥ ૧૦૮.૧૦૮॥
૧૦૮.૧૦૯/૧શ્રીદેવ્યવુાચ । િકમભીષં્ટ પ્રદાસ્યા મ યુ મ યં તદ્ વદ તુ મે ।
૧૦૮.૧૦૯/૨કૃતકૃત્યાઃ સ્થ ભદં્ર વાે દેવાનામિપ દુ કરમ્॥ ૧૦૮.૧૦૯॥
૧૦૮.૧૧૦/૧પુ રવા ઉવાચ । ઇલાે રા તવાજ્ઞા વા વનં પ્રાિવશદ્ અ બકે ।
૧૦૮.૧૧૦/૨તત્ ક્ષમ વ સરેુશાિન પું વં દાતું વમહર્ સ॥ ૧૦૮.૧૧૦॥

462 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૦૮.૧૧૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુવાચ તાન્ સવાર્ન્ ભવસ્ય તુ મતે સ્થતા ।
૧૦૮.૧૧૧/૨તતઃ સ ભગવાન્ આહ દેવીવાક્યરતઃ સદા॥ ૧૦૮.૧૧૧॥
૧૦૮.૧૧૨/૧ શવ ઉવાચ । અત્રા ભષેકમાત્રેણ પું વં પ્રા ાે વયં
પઃ॥ ૧૦૮.૧૧૨॥
૧૦૮.૧૧૩/૧બ્રહ્માવેાચ । નાતાયા બુધભાયાર્યાઃ શર રાદ્ વાિર સસુુ્રવે ।
૧૦૮.૧૧૩/૨ તં્ય ગીતં ચ લાવ યં ય ક્ષ યા યદ્ ઉપા જતમ્॥ ૧૦૮.૧૧૩॥
૧૦૮.૧૧૪/૧તત્ સવ વાિરધારા ભગર્ઙ્ગા ભ સ સમાિવશત્ ।
૧૦૮.૧૧૪/૨ ત્યા ગીતા ચ સાૈભાગ્યા ઇમા નદ્યાે બભૂિવરે॥ ૧૦૮.૧૧૪॥
૧૦૮.૧૧૫/૧તાશ્ચાિપ સગંતા ગઙ્ગાં તે પુ યાઃ સગંમાસ્ત્રયઃ ।
૧૦૮.૧૧૫/૨તષેુ નાનં ચ દાનં ચ સરુરાજ્યફલપ્રદમ્॥ ૧૦૮.૧૧૫॥
૧૦૮.૧૧૬/૧ઇલા પું વમવા યાથ ગાૈર શ ભાેઃ પ્રસાદતઃ ।
૧૦૮.૧૧૬/૨મહા યુદય સદ્ યથ વા જમેધમથાકરાેત્॥ ૧૦૮.૧૧૬॥
૧૦૮.૧૧૭/૧પુરાેધસં વ સષં્ઠ ચ ભાયા પતુ્રાં તથવૈ ચ ।
૧૦૮.૧૧૭/૨અમાત્યાંશ્ચ બલં કાેશમાનીય સ પાેત્તમઃ॥ ૧૦૮.૧૧૭॥
૧૦૮.૧૧૮/૧ચતુરઙ્ગં બલં રાજં્ય દ ડકેઽસ્થાપયત્ તદા ।
૧૦૮.૧૧૮/૨ઇલસ્ય ના ા િવખ્યાતં તત્ર તત્ પુરમુચ્યતે॥ ૧૦૮.૧૧૮॥
૧૦૮.૧૧૯/૧પવૂર્ તાન્ અથાે પતુ્રાન્ સયૂર્વંશક્રમાગતે ।
૧૦૮.૧૧૯/૨રાજે્યઽ ભ ષચ્ય પશ્ચાત્ તમૈલં નેહાદ્ અ સ ચયત્॥ ૧૦૮.૧૧૯॥
૧૦૮.૧૨૦/૧સાેમવંશકરઃ શ્રીમાન્ અયં રા ભવેદ્ ઇ ત ।
૧૦૮.૧૨૦/૨સવ યાે મ તમાને યાે જ્યેષ્ઠઃ શ્રેષ્ઠાેઽભવન્ મનુે॥ ૧૦૮.૧૨૦॥
૧૦૮.૧૨૧/૧યત્ર ચ ક્રતવાે ત્તા ઇલસ્ય પતેઃ શભુાઃ ।
૧૦૮.૧૨૧/૨યત્ર પું વમવા યાથ યત્ર પતુ્રાઃ સમાગતાઃ॥ ૧૦૮.૧૨૧॥
૧૦૮.૧૨૨/૧ય ક્ષણીદત્ત ત્યાિદ+ ।ગીતસાૈભાગ્યમઙ્ગલાઃ ।
૧૦૮.૧૨૨/૨નદ્યાે ભૂ વા યત્ર ગઙ્ગાં સગંતા તાિન નારદ॥ ૧૦૮.૧૨૨॥
૧૦૮.૧૨૩/૧તીથાર્િન શભુદા યાસન્ સહસ્રા યથ ષાેડશ ।
૧૦૮.૧૨૩/૨ઉભયાે તીરયાે તાત તત્ર શ ભુિરલેશ્વરઃ ।
૧૦૮.૧૨૩/૩તષેુ નાનં ચ દાનં ચ સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્॥ ૧૦૮.૧૨૩॥
૧૦૯.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ચક્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં બ્રહ્મહત્યાિદનાશનમ્ ।
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૧૦૯.૧/૨યત્ર ચકે્રશ્વરાે દેવશ્ચક્રમાપ યતાે હિરઃ॥ ૧૦૯.૧॥
૧૦૯.૨/૧યત્ર િવ ઃ વયં સ્થ વા ચક્રાથ શકંરં પ્રભુઃ ।
૧૦૯.૨/૨પજૂયામાસ તત્ તીથ ચક્રતીથર્મુદાહૃતમ્॥ ૧૦૯.૨॥
૧૦૯.૩/૧યસ્ય શ્રવણમાત્રેણ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
૧૦૯.૩/૨દક્ષક્રતાૈ પ્ર ત્તે તુ દેવાનાં ચ સમાગમે॥ ૧૦૯.૩॥
૧૦૯.૪/૧દક્ષેણ દૂ ષતે દેવે શવે શવ મહેશ્વરે ।
૧૦૯.૪/૨અનાહ્વાને સરેુશસ્ય દક્ષ ચત્તે મલીમસે॥ ૧૦૯.૪॥
૧૦૯.૫/૧દાક્ષાય યા શ્રુતે વાક્યે અનાહ્વાનસ્ય કારણે ।
૧૦૯.૫/૨અહલ્યાયાં ચાેક્તવત્યાં કુિપતાભૂત્ સરેુશ્વર ॥ ૧૦૯.૫॥
૧૦૯.૬/૧િપતરં નાશયે પાપં ક્ષમેયં ન કથચંન ।
૧૦૯.૬/૨શ ◌ૃ વતી દાષેવાક્યાિન િપત્રા ચાેક્તાિન ભતર્િર॥ ૧૦૯.૬॥
૧૦૯.૭/૧પત્યુઃ શ ◌ૃ વ ત યા િન દાં તાસાં પાપાવિધઃ કુતઃ ।
૧૦૯.૭/૨યાદશૃ તાદશૃાે વાિપ પ તઃ સ્ત્રીણાં પરા ગ તઃ॥ ૧૦૯.૭॥
૧૦૯.૮/૧િક પનુઃ સકલાધીશાે મહાદેવાે જગદુ્ગ ઃ ।
૧૦૯.૮/૨શ્રુતં તિન્ન દનં તિહ ધારયા મ ન દેહકમ્॥ ૧૦૯.૮॥
૧૦૯.૯/૧ત માત્ ત્યક્ષ્ય ઇમં દેહ મત્યુ વા સા મહાસતી ।
૧૦૯.૯/૨કાપેને મહતાિવષ્ટા પ્રજ વાલ સરેુશ્વર ॥ ૧૦૯.૯॥
૧૦૯.૧૦/૧ શવૈકચેતના દેહં બલાદ્ યાેગાચ્ચ તત્યજે ।
૧૦૯.૧૦/૨મહેશ્વરાેઽિપ સકલં ત્તમાક યર્ નારદાત્॥ ૧૦૯.૧૦॥
૧૦૯.૧૧/૧દૃ ટ્વા ચુકાપે પપ્રચ્છ જયાં ચ િવજયાં તથા ।
૧૦૯.૧૧/૨તે ઊચતુ ભે દેવં દક્ષક્રતુિવનાશનમ્॥ ૧૦૯.૧૧॥
૧૦૯.૧૨/૧દાક્ષાય યા ઇ ત શ્રુ વા મખં પ્રાયાન્ મહેશ્વરઃ ।
૧૦૯.૧૨/૨ભીમૈગર્ણૈઃ પિર તાે ભૂતનાથૈઃ સમં યયાૈ॥ ૧૦૯.૧૨॥
૧૦૯.૧૩/૧મખ તવૈ ષ્ટતઃ સવા દેવબ્રહ્મપુરસૃ્કતઃ ।
૧૦૯.૧૩/૨દક્ષેણ યજમાનને શદુ્ધભાવને ર ક્ષતઃ॥ ૧૦૯.૧૩॥
૧૦૯.૧૪/૧વ સષ્ઠાિદ ભરત્યુગ્રૈમુર્િન ભઃ પિરવાિરતઃ ।
૧૦૯.૧૪/૨ઇ દ્રાિદત્યાદ્યવૈર્સુ ભઃ સવર્તઃપિરપા લતઃ॥ ૧૦૯.૧૪॥
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૧૦૯.૧૫/૧ઋગ્યજુઃસામવેદૈશ્ચ વાહાશ દૈરલંકૃતઃ ।
૧૦૯.૧૫/૨શ્રદ્ધા પુ ષ્ટ તથા તુ ષ્ટઃ શા તલર્ સર વતી॥ ૧૦૯.૧૫॥
૧૦૯.૧૬/૧ભૂ મદ્યાઃ શવર્ર ક્ષા ત ષા આશા જયા મ તઃ ।
૧૦૯.૧૬/૨અેતા ભશ્ચ તથા યા ભઃ સવર્તઃ સમલંકૃતઃ॥ ૧૦૯.૧૬॥
૧૦૯.૧૭/૧ વષ્ટ્ર ા મહાત્મના ચાિપ કાિરતાે િવશ્વકમર્ણા ।
૧૦૯.૧૭/૨સરુ ભનર્ દની ધનેુઃ કામધુક્ કામદાેિહની॥ ૧૦૯.૧૭॥
૧૦૯.૧૮/૧અેતા ભઃ કામવષાર્ ભઃ સવર્કામસ દ્ધમાન્ ।
૧૦૯.૧૮/૨ક પ ક્ષઃ પાિર તાે લતાઃ ક પલતાિદકાઃ॥ ૧૦૯.૧૮॥
૧૦૯.૧૯/૧યદ્ યદ્ ઇષ્ટતમં િક ચત્ તત્ર ત મન્ મખે સ્થતમ્ ।
૧૦૯.૧૯/૨ વયં મઘવતા પૂ ણા હિરણા પિરર ક્ષતઃ॥ ૧૦૯.૧૯॥
૧૦૯.૨૦/૧દ યતાં ભજુ્યતાં વાિપ િક્રયતાં સ્થીયતાં સખુમ્ ।
૧૦૯.૨૦/૨અેતૈશ્ચ સવર્તાે વાક્યૈદર્ક્ષસ્ય પૂ જતં મખમ્॥ ૧૦૯.૨૦॥
૧૦૯.૨૧/૧આદાૈ તુ વીરભદ્રાેઽસાૈ ભદ્રકાલ્યા યુતાે યયાૈ ।
૧૦૯.૨૧/૨શાેકકાપેપર તાત્મા પશ્ચાચ્છૂલિપનાક ક્॥ ૧૦૯.૨૧॥
૧૦૯.૨૨/૧અ યાયયાૈ મહાદેવાે મહાભૂતૈરલંકૃતઃ ।
૧૦૯.૨૨/૨તાિન ભૂતાિન પિરતાે મખે વેષ્ટ મહેશ્વરમ્॥ ૧૦૯.૨૨॥
૧૦૯.૨૩/૧ક્રતું િવ વંસયામાસુ તત્ર ક્ષાેભાે મહાન્ અભૂત્ ।
૧૦૯.૨૩/૨પલાય ત તતઃ કે ચત્ કે ચદ્ ગ વા તતઃ શવમ્॥ ૧૦૯.૨૩॥
૧૦૯.૨૪/૧કે ચત્ તવુ ત દેવેશં કે ચત્ કુ ય ત શકંરમ્ ।
૧૦૯.૨૪/૨અેવં િવ વં સતં યજ્ઞં દૃ ટ્વા પષૂા સમ યગાત્॥ ૧૦૯.૨૪॥
૧૦૯.૨૫/૧પૂ ણાે દ તાન્ અથાે પાટ ઇ દં્ર વ્યદ્રાવયત્ ક્ષણાત્ ।
૧૦૯.૨૫/૨ભગસ્ય ચ ષી િવપ્ર વીરભદ્રાે વ્યપાટયત્॥ ૧૦૯.૨૫॥
૧૦૯.૨૬/૧િદવાકરં પનુદા યા પિરભ્રા ય સમા ક્ષપત્ ।
૧૦૯.૨૬/૨તતઃ સરુગણાઃ સવ િવ ં તે શરણં યયુઃ॥ ૧૦૯.૨૬॥
૧૦૯.૨૭/૧દેવા ઊચુઃ । ત્રાિહ ત્રાિહ ગદાપાણે ભૂતનાથકૃતાદ્ ભયાત્ ।
૧૦૯.૨૭/૨મહેશ્વરગણઃ ક શ્ચત્ પ્રમથાનાં તુ નાયકઃ ।
૧૦૯.૨૭/૩તને દગ્ધાે મખઃ સવા વૈ ણવઃ પ યતાે હરેઃ॥ ૧૦૯.૨૭॥
૧૦૯.૨૮/૧બ્રહ્માવેાચ । હિરણા ચક્રમુ ષં્ટ ભૂતનાથવધં પ્ર ત ।
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૧૦૯.૨૮/૨ભૂતનાથાેઽિપ તચ્ચક્રમાપતચ્ચ તદાગ્રસત્॥ ૧૦૯.૨૮॥
૧૦૯.૨૯/૧ગ્ર તે ચકે્ર તતાે િવ ણાેલાકપાલા ભયાદ્ યયુઃ ।
૧૦૯.૨૯/૨તથા સ્થતાન્ અવેક્ષ્યાથ દક્ષાે યજ્ઞં સરુાન્ અિપ ।
૧૦૯.૨૯/૩તુષ્ટાવ શકંરં દેવં દક્ષાે ભ યા પ્ર પ તઃ॥ ૧૦૯.૨૯॥
૧૦૯.૩૦/૧દક્ષ ઉવાચ । જય શકંર સાેમેશ જય સવર્જ્ઞ શ ભવે ।
૧૦૯.૩૦/૨જય કલ્યાણ ચ્છ ભાે જય કાલાત્મને નમઃ॥ ૧૦૯.૩૦॥
૧૦૯.૩૧/૧આિદકતર્નર્મ તેઽ તુ નીલક ઠ નમાેઽ તુ તે ।
૧૦૯.૩૧/૨બ્રહ્મ પ્રય નમ તેઽ તુ બ્રહ્મ પ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૦૯.૩૧॥
૧૦૯.૩૨/૧િત્રમૂતર્યે નમાે દેવ િત્રધામ પરમેશ્વર ।
૧૦૯.૩૨/૨સવર્મૂત નમ તેઽ તુ ત્રૈલાેક્યાધાર કામદ॥ ૧૦૯.૩૨॥
૧૦૯.૩૩/૧નમાે વેદા તવેદ્યાય નમ તે પરમાત્મને ।
૧૦૯.૩૩/૨યજ્ઞ પ નમ તેઽ તુ યજ્ઞધામ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૦૯.૩૩॥
૧૦૯.૩૪/૧યજ્ઞદાન નમ તેઽ તુ હવ્યવાહ નમાેઽ તુ તે ।
૧૦૯.૩૪/૨યજ્ઞહત્ર નમ તેઽ તુ ફલદાય નમાેઽ તુ તે॥ ૧૦૯.૩૪॥
૧૦૯.૩૫/૧ત્રાિહ ત્રાિહ જગન્નાથ શરણાગતવ સલ ।
૧૦૯.૩૫/૨ભક્તાનામ યભક્તાનાં વમવે શરણં પ્રભાે॥ ૧૦૯.૩૫॥
૧૦૯.૩૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં તુ તવુત તસ્ય પ્રસન્નાેઽભનૂ્ મહેશ્વરઃ ।
૧૦૯.૩૬/૨િક દદામી ત તં પ્રાહ ક્રતુઃ પૂણાઽ તુ મે પ્રભાે॥ ૧૦૯.૩૬॥
૧૦૯.૩૭/૧તથેત્યુવાચ ભગવાન્ દેવદેવાે મહેશ્વરઃ ।
૧૦૯.૩૭/૨શકંરઃ સવર્ભૂતાત્મા ક ણાવ ણાલયઃ॥ ૧૦૯.૩૭॥
૧૦૯.૩૮/૧ક્રતું કૃ વા તતઃ પૂણ તસ્ય દક્ષસ્ય વૈ મનુે ।
૧૦૯.૩૮/૨અેવમુ વા સ ભગવાન્ ભૂતૈર તરધીયત॥ ૧૦૯.૩૮॥
૧૦૯.૩૯/૧યથાગતં સરુા જગ્મુઃ વમવે સદનં પ્ર ત ।
૧૦૯.૩૯/૨તતઃ કદા ચદ્ દેવાનાં દૈત્યાનાં િવગ્રહાે મહાન્॥ ૧૦૯.૩૯॥
૧૦૯.૪૦/૧બભવૂ તત્ર દૈત્યે યાે ભીતા દેવાઃ શ્રયઃ પ તમ્ ।
૧૦૯.૪૦/૨તુષુ્ટવુઃ સવર્ભાવને વચાે ભ તં જનાદર્નમ્॥ ૧૦૯.૪૦॥
૧૦૯.૪૧/૧દેવા ઊચુઃ । શક્રાદયાેઽિપ િત્રદશાઃ કટાક્ષમ્ ।
૧૦૯.૪૧/૨અવેક્ષ્ય યસ્યા તપઆચર ત ।
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૧૦૯.૪૧/૩સા ચાિપ ય પાદરતા ચ લ મીસ-્ ।
૧૦૯.૪૧/૪તં બ્રહ્મભૂતં શરણં પ્રપદે્ય॥ ૧૦૯.૪૧॥
૧૦૯.૪૨/૧ય માત્ િત્રલાેક્યાં ન પરઃ સમાનાે ।
૧૦૯.૪૨/૨ન ચાિધક તાક્ષ્યર્રથાન્ સહાત્ ।
૧૦૯.૪૨/૩સ દેવદેવાેઽવતુ નઃ સમ તાન્ ।
૧૦૯.૪૨/૪મહાભયે યઃ કૃપયા પ્રપન્નાન્॥ ૧૦૯.૪૨॥
૧૦૯.૪૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્રસન્નાે ભગવાઞ્ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ ।
૧૦૯.૪૩/૨િકમથર્માગતાઃ સવ ત કતાર્ મીત્યુવાચ તાન્॥ ૧૦૯.૪૩॥
૧૦૯.૪૪/૧દેવા ઊચુઃ । ભયં ચ તીવં્ર દૈત્યે યાે દેવાનાં મધુસદૂન ।
૧૦૯.૪૪/૨તતસ્ત્રાણાય દેવાનાં મ ત કુ જનાદર્ન॥ ૧૦૯.૪૪॥
૧૦૯.૪૬/૧બ્રહ્માવેાચ । તાન્ આગતાન્ હિરઃ પ્રાહ ગ્ર તં ચકં્ર હરેણ મે ।
૧૦૯.૪૬/૨િક કરાે મ ગતં ચકં્ર ભવ તશ્ચા તમાગતાઃ ।
૧૦૯.૪૬/૩યા તુ સવ દેવગણા રક્ષા વઃ િક્રયતે મયા॥ ૧૦૯.૪૬॥
૧૦૯.૪૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે ગતષેુ દેવષેુ િવ શ્ચક્રાથર્મુદ્યતઃ ।
૧૦૯.૪૭/૨ગાેદાવર ં તતાે ગ વા શ ભાેઃ પૂ ં પ્રચક્રમે॥ ૧૦૯.૪૭॥
૧૦૯.૪૮/૧સવુણર્કમલૈિદવ્યૈઃ સગુ ધૈદર્શ ભઃ શતૈઃ ।
૧૦૯.૪૮/૨ભ ક્તતાે િનત્યવત્ પૂ ં ચકે્ર િવ માપતેઃ॥ ૧૦૯.૪૮॥
૧૦૯.૪૯/૧અેવં સ પજૂ્યમાને તુ તયાે ત વ મદં શ ◌ૃ ।
૧૦૯.૪૯/૨કમલાનાં સહસ્રે તુ યદૈકં નવૈ પૂયર્તે॥ ૧૦૯.૪૯॥
૧૦૯.૫૦/૧તદાસરુાિરઃ વં નતે્રમુ પાટ ાઘ્યર્મક પયત્ ।
૧૦૯.૫૦/૨અઘ્યર્પાતં્ર કરે ગ્ હ્ય સહસ્રકમલા વતમ્ ।
૧૦૯.૫૦/૩ યા વા શ ભું દદાવઘ્યર્મન યશરણાે હિરઃ॥ ૧૦૯.૫૦॥
૧૦૯.૫૧/૧િવ વાચ । વમવે દેવ નીષે ભાવમ તગર્તં ણામ્ ।
૧૦૯.૫૧/૨ વમવે શરણાેઽધીશાેઽત્ર કા ભવેદ્ િવચારણા॥ ૧૦૯.૫૧॥
૧૦૯.૫૨/૧બ્રહ્માવેાચ । વદન્ન્ ઉદશ્રનુયનાે િન લલ્યેઽસાિવતીશ્વરે ।
૧૦૯.૫૨/૨ભવાનીસિહતઃ શ ભુઃ પુર તાદ્ અભવત્ તદા॥ ૧૦૯.૫૨॥
૧૦૯.૫૩/૧ગાઢમા લઙ્ગ્ય િવિવધવૈર્રૈરાપૂરયદ્ ધિરમ્ ।
૧૦૯.૫૩/૨તદ્ અેવ ચક્રમભવન્ નતંે્ર ચાિપ યથા પુરા॥ ૧૦૯.૫૩॥
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૧૦૯.૫૪/૧તતઃ સરુગણાઃ સવ તુષુ્ટવુહર્િરશકંરાૈ ।
૧૦૯.૫૪/૨ગઙ્ગાં ચાિપ સિરચ્છ્ર ેષ્ઠાં દેવં ચ ષભ વજમ્॥ ૧૦૯.૫૪॥
૧૦૯.૫૫/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ ચક્રતીથર્ મ ત તમ્ ।
૧૦૯.૫૫/૨યસ્યાનુશ્રવણનેવૈ મુચ્યતે સવર્િક બષૈઃ॥ ૧૦૯.૫૫॥
૧૦૯.૫૬/૧તત્ર નાનં ચ દાનં ચ યઃ કુયાર્ત્ િપ તપર્ણમ્ ।
૧૦૯.૫૬/૨સવર્પાપિવિનમુર્ક્તઃ િપ ભઃ વગર્ભાગ્ ભવેત્ ।
૧૦૯.૫૬/૩તત્ તુ ચક્રાિઙ્કતં તીથર્મદ્યાિપ પિરદૃ યતે॥ ૧૦૯.૫૬॥
૧૧૦.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । િપ પલં તીથર્માખ્યાતં ચક્રતીથાર્દ્ અન તરમ્ ।
૧૧૦.૧/૨યત્ર ચકે્રશ્વરાે દેવશ્ચક્રમાપ યતાે હિરઃ॥ ૧૧૦.૧॥
૧૧૦.૨/૧યત્ર િવ ઃ વયં સ્થ વા ચક્રાથ શકંરં િવભુમ્ ।
૧૧૦.૨/૨પજૂયામાસ તત્ તીથ ચક્રતીથર્મુદાહૃતમ્॥ ૧૧૦.૨॥
૧૧૦.૩/૧યત્ર પ્રીતાેઽભવદ્ િવ ણાેઃ શ ભુ તત્ િપ પલં િવદુઃ ।
૧૧૦.૩/૨મિહમાનં યસ્ય વક્તું ન ક્ષમાેઽ યિહનાયકઃ॥ ૧૧૦.૩॥
૧૧૦.૪/૧ચકે્રશ્વરાે િપ પલેશાે નામધેયસ્ય કારણમ્ ।
૧૧૦.૪/૨શ ◌ૃ નારદ તદ્ ભ યા સાક્ષાદ્ વેદાેિદતં મયા॥ ૧૧૦.૪॥
૧૧૦.૫/૧દધી ચિર ત િવખ્યાતાે મુિનરાસીદ્ ગુણા વતઃ ।
૧૧૦.૫/૨તસ્ય ભાયાર્ મહાપ્રાજ્ઞા કુલીના ચ પ તવ્રતા॥ ૧૧૦.૫॥
૧૧૦.૬/૧લાપેામુદ્રે ત યા ખ્યાતા વસા તસ્યા ગભ તની ।
૧૧૦.૬/૨ઇ ત ના ા ચ િવખ્યાતા વડવે ત પ્રક તતા॥ ૧૧૦.૬॥
૧૧૦.૭/૧દધીચેઃ સા પ્રયા િનતં્ય તપ તપેે તયા મહત્ ।
૧૧૦.૭/૨દધી ચર ગ્ માન્ િનતં્ય ગ્ હધમર્પરાયણઃ॥ ૧૧૦.૭॥
૧૧૦.૮/૧ભાગીરથી ં સમા શ્રત્ય દેવા ત થપરાયણઃ ।
૧૧૦.૮/૨ વકલત્રરતઃ શા તઃ કુ ભયાેિનિરવાપરઃ॥ ૧૧૦.૮॥
૧૧૦.૯/૧તસ્ય પ્રભાવાત્ તં દેશં નારયાે દૈત્યદાનવાઃ ।
૧૧૦.૯/૨આજગ્મુમુર્િનશાદૂર્લ યત્રાગ ત્યસ્ય ચાશ્રમઃ॥ ૧૧૦.૯॥
૧૧૦.૧૦/૧તત્ર દેવાઃ સમાજગ્મૂ દ્રાિદત્યા તથા શ્વનાૈ ।
૧૧૦.૧૦/૨ઇ દ્રાે િવ યર્માેઽ ગ્ શ્ચ જ વા દૈત્યાન્ ઉપાગતાન્॥ ૧૧૦.૧૦॥
૧૧૦.૧૧/૧જયને તસહંષાર્ઃ તુતાશ્ચવૈ મ દ્ગણૈઃ ।
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૧૧૦.૧૧/૨દધી ચ મુિનશાદૂર્લં દૃ ટ્વા નેમુઃ સરેુશ્વરાઃ॥ ૧૧૦.૧૧॥
૧૧૦.૧૨/૧દધી ચ ર્તસહંષર્ઃ સરુાન્ પજૂ્ય થક્ થક્ ।
૧૧૦.૧૨/૨ગ્ હકૃત્યં તતશ્ચકે્ર સરેુ યાે ભાયર્યા સહ॥ ૧૧૦.૧૨॥
૧૧૦.૧૩/૧ ષ્ટાશ્ચ કુશલં તને કથાશ્ચકુ્રઃ સરુા અિપ ।
૧૧૦.૧૩/૨દધી ચમબ્રવુન્ દેવા ભાયર્યા સુ ખતં પનુઃ॥ ૧૧૦.૧૩॥
૧૧૦.૧૪/૧આસીનં હૃષ્ટમનસ ઋ ષ ન વા પનુઃ પનુઃ॥ ૧૧૦.૧૪॥
૧૧૦.૧૫/૧દેવા ઊચુઃ । િકમદ્ય દુલર્ભં લાેકે ઋષેઽ માકં ભિવ ય ત ।
૧૧૦.૧૫/૨ વાદશૃઃ સકૃપાે યષેુ મુિનભૂર્ક પપાદપઃ॥ ૧૧૦.૧૫॥
૧૧૦.૧૬/૧અેતદ્ અેવ ફલં પુંસાં વતાં મુિનસત્તમ ।
૧૧૦.૧૬/૨તીથાર્ લુ તભૂર્તદયા દશર્નં ચ ભવાદશૃામ્॥ ૧૧૦.૧૬॥
૧૧૦.૧૭/૧યત્ નેહાદ્ ઉચ્યતેઽ મા ભરવધારય તન્ મનુે ।
૧૧૦.૧૭/૨ જ વા દૈત્યાન્ ઇહ પ્રાપ્તા હ વા રાક્ષસપુંગવાન્॥ ૧૧૦.૧૭॥
૧૧૦.૧૮/૧વયં ચ સુ ખનાે બ્રહ્મં વિય દષૃ્ટે િવશષેતઃ ।
૧૧૦.૧૮/૨નાયુધૈઃ ફલમ માકં વાેઢંુ નવૈ ક્ષમા વયમ્॥ ૧૧૦.૧૮॥
૧૧૦.૧૯/૧સ્થા યદેશં ન પ યામ આયુધાનાં મનુીશ્વર ।
૧૧૦.૧૯/૨ વગ સરુ દ્વષાે જ્ઞા વા સ્થાિપતાિન હર ત ચ॥ ૧૧૦.૧૯॥
૧૧૦.૨૦/૧નયેયુરાયુધાની ત તથવૈ ચ રસાતલે ।
૧૧૦.૨૦/૨ત માત્ તવાશ્રમે પુ યે સ્થા ય તેઽસ્ત્રા ણ માનદ॥ ૧૧૦.૨૦॥
૧૧૦.૨૧/૧નવૈાત્ર િક ચદ્ ભયમ ત િવપ્ર ।
૧૧૦.૨૧/૨ન દાનવે યાે રાક્ષસે યશ્ચ ઘાેરમ્ ।
૧૧૦.૨૧/૩ વદાજ્ઞયા ર ક્ષતપુ યદેશાે ।
૧૧૦.૨૧/૪ન િવદ્યતે તપસા તે સમાનઃ॥ ૧૧૦.૨૧॥
૧૧૦.૨૨/૧ જતારયાે બ્રહ્મિવદાં વિરષ્ઠમ્ ।
૧૧૦.૨૨/૨વયં ચ પવૂ િનહતા દૈત્યસઘંાઃ ।
૧૧૦.૨૨/૩અસૈ્ત્રરલં ભારભૂતૈઃ કૃતાથઃ ।
૧૧૦.૨૨/૪સ્થા યં સ્થાનં તે સમીપે મનુીશ॥ ૧૧૦.૨૨॥
૧૧૦.૨૩/૧િદવ્યાન્ ભાેગાન્ કા મની ભઃ સમેતાન્ ।
૧૧૦.૨૩/૨દેવાેદ્યાને ન દને સ ભ મઃ ।
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૧૧૦.૨૩/૩તતાે યામઃ કૃતકાયાર્ઃ સહે દ્રાઃ ।
૧૧૦.૨૩/૪ વં વં સ્થાનં ચાયુધાનાં ચ રક્ષા॥ ૧૧૦.૨૩॥
૧૧૦.૨૪/૧ વયા કૃતા યતાં તત્ પ્રશાિધ ।
૧૧૦.૨૪/૨સમથર્ વં રક્ષણે ધારણે ચ॥ ૧૧૦.૨૪॥
૧૧૦.૨૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્વાક્યમાક યર્ દધી ચરેવમ્ ।
૧૧૦.૨૫/૨વાક્યં જગાૈ િવબુધાન્ અેવમ તુ ।
૧૧૦.૨૫/૩િનવાયર્માણઃ પ્રયશીલયા સ્ત્રયા ।
૧૧૦.૨૫/૪િક દેવકાયણ િવ દ્ધકાિરણા॥ ૧૧૦.૨૫॥
૧૧૦.૨૬/૧યે જ્ઞાતશાસ્ત્રાઃ પરમાથર્િનષ્ઠાઃ ।
૧૧૦.૨૬/૨સસંારચેષ્ટાસુ ગતાનુરાગાઃ ।
૧૧૦.૨૬/૩તષેાં પરાથર્વ્યસનને િક મનુે ।
૧૧૦.૨૬/૪યનેાત્ર વામતુ્ર સખંુ ન િક ચત્॥ ૧૧૦.૨૬॥
૧૧૦.૨૭/૧દેવ દ્વષાે દ્વષેમનપુ્રયા ત ।
૧૧૦.૨૭/૨દત્તે સ્થાને િવપ્રવયર્ શ ◌ૃ વ ।
૧૧૦.૨૭/૩નષ્ટે હૃતે ચાયુધાનાં મનુીશ ।
૧૧૦.૨૭/૪કુ ય ત દેવા િરપવ તે ભવ ત॥ ૧૧૦.૨૭॥
૧૧૦.૨૮/૧ત માન્ નેદં વેદિવદાં વિરષ્ઠ ।
૧૧૦.૨૮/૨યુક્તં દ્રવ્યે પરક યે મમ વમ્ ।
૧૧૦.૨૮/૩તાવચ્ચ મતૈ્રી દ્રવ્યભાવશ્ચ તાવન્ ।
૧૧૦.૨૮/૪નષ્ટે હૃતે િરપવ તે ભવ ત॥ ૧૧૦.૨૮॥
૧૧૦.૨૯/૧ચેદ્ અ ત શ ક્તદ્રર્વ્યદાને તત તે ।
૧૧૦.૨૯/૨દાતવ્યમવેા થને િક િવચાયર્મ્ ।
૧૧૦.૨૯/૩નાે ચેત્ સ તઃ પરકાયાર્ ણ કુયુર્ર્।
૧૧૦.૨૯/૪વા ગ્ભમર્નાે ભઃ કૃ ત ભ તથવૈ॥ ૧૧૦.૨૯॥
૧૧૦.૩૦/૧પર વસધંારણમેતદ્ અેવ ।
૧૧૦.૩૦/૨સદ્ ભિનર તં ત્યજ કા ત સદ્યઃ॥ ૧૧૦.૩૦॥
૧૧૦.૩૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં પ્રયાયા વચનં સ િવપ્રાે ।
૧૧૦.૩૧/૨િનશ ય ભાયાર્ મદમાહ સભુ્રૂમ્॥ ૧૧૦.૩૧॥
૧૧૦.૩૨/૧દધી ચ વાચ । પુરા સરુાણામનુમા ય ભદ્રે ।
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૧૧૦.૩૨/૨નેતી ત વાણી ન સખંુ મમૈ ત॥ ૧૧૦.૩૨॥
૧૧૦.૩૩/૧બ્રહ્માવેાચ । શ્રુ વેિરતં પત્યુિર ત પ્રયાયામ્ ।
૧૧૦.૩૩/૨દૈવં િવના યન્ ન ણાં સમથર્મ્ ।
૧૧૦.૩૩/૩તૂ ણી ં સ્થતાયાં સરુસત્તમા તે ।
૧૧૦.૩૩/૪સસં્થા ય ચાસ્ત્રા ય તદ પ્તમ ત॥ ૧૧૦.૩૩॥
૧૧૦.૩૪/૧ન વા મનુી દં્ર યયુરેવ લાેકાન્ ।
૧૧૦.૩૪/૨દૈત્ય દ્વષાે ય તશસ્ત્રાઃ કૃતાથાર્ઃ ।
૧૧૦.૩૪/૩ગતષેુ દેવષેુ મુિનપ્રવયા ।
૧૧૦.૩૪/૪હૃષ્ટાેઽવસદ્ ભાયર્યા ધમર્યુક્તઃ॥ ૧૧૦.૩૪॥
૧૧૦.૩૫/૧ગતે ચ કાલે હ્ય તિવપ્રયુક્તે ।
૧૧૦.૩૫/૨દૈવે વષ સખં્યયા વૈ સહસ્રે ।
૧૧૦.૩૫/૩ન તે સરુા આયુધાનાં મનુીશ ।
૧૧૦.૩૫/૪વાચં મનશ્ચાિપ તથવૈ ચકુ્રઃ॥ ૧૧૦.૩૫॥
૧૧૦.૩૬/૧દધી ચર યાહ ગભ તમાજેસા ।
૧૧૦.૩૬/૨દેવારયાે માં દ્વષતીહ ભદ્રે ।
૧૧૦.૩૬/૩ન તે સરુા નેતુકામા ભવ ત ।
૧૧૦.૩૬/૪સસં્થાિપતા યત્ર વદ વ યુક્તમ્॥ ૧૧૦.૩૬॥
૧૧૦.૩૭/૧સા ચાહ કા તં િવનયાદ્ ઉક્તમવે ।
૧૧૦.૩૭/૨ વં નીષે નાથ યદ્ અત્ર યુક્તમ્ ।
૧૧૦.૩૭/૩દૈત્યા હિર ય ત મહાપ્ર દ્ધાસ-્ ।
૧૧૦.૩૭/૪તપાેયુક્તા બ લનઃ વાયુધાિન॥ ૧૧૦.૩૭॥
૧૧૦.૩૮/૧તદસ્ત્રરક્ષાથર્ મદં સ ચકે્ર ।
૧૧૦.૩૮/૨મ ત્રૈ તુ સકં્ષાલ્ય જલૈશ્ચ પુ યૈઃ ।
૧૧૦.૩૮/૩તદ્ વાિર સવાર્સ્ત્રમયં સપુુ યમ્ ।
૧૧૦.૩૮/૪તે ેયુકં્ત તચ્ચ પપાૈ દધી ચઃ॥ ૧૧૦.૩૮॥
૧૧૦.૩૯/૧િનવ યર્ પા ણ તદાયુધાિન ।
૧૧૦.૩૯/૨ક્ષયં જગ્મુઃ ક્રમશઃ કાલયાેગાત્ ।
૧૧૦.૩૯/૩સરુાઃ સમાગત્ય દધી ચમૂચુર્।
૧૧૦.૩૯/૪મહાભયં હ્યાગતં શાત્રવં નઃ॥ ૧૧૦.૩૯॥
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૧૧૦.૪૦/૧દદ વ ચાસ્ત્રા ણ મુિનપ્રવીર ।
૧૧૦.૪૦/૨યાિન વદ તે િનિહતાિન દેવૈઃ ।
૧૧૦.૪૦/૩દધી ચર યાહ સરુાિરભીત્યા ।
૧૧૦.૪૦/૪અનાગત્યા ભવતાં ચા ચરેણ॥ ૧૧૦.૪૦॥
૧૧૦.૪૧/૧અસ્ત્રા ણ પીતાિન શર રસસં્થા ય્।
૧૧૦.૪૧/૨ઉક્તાિન યુક્તં મમ તદ્ વદ તુ ।
૧૧૦.૪૧/૩શ્રુ વા તદુક્તં વચનં તુ દેવાઃ ।
૧૧૦.૪૧/૪પ્રાેચુ ત મ થં િવનયાવનમ્રાઃ॥ ૧૧૦.૪૧॥
૧૧૦.૪૨/૧અસ્ત્રા ણ દેહી ત ચ વક્તુમેતચ્ ।
૧૧૦.૪૨/૨છક્યં ન વા યત્ પ્ર તવક્તું મનુી દ્ર ।
૧૧૦.૪૨/૩િવના ચ તૈઃ પિરભૂયેમ િનત્યમ્ ।
૧૧૦.૪૨/૪પુષ્ટારયઃ ક્વ પ્રયામાે મનુીશ॥ ૧૧૦.૪૨॥
૧૧૦.૪૩/૧ન મત્યર્લાેકે ન તલે ન નાકે ।
૧૧૦.૪૩/૨વાસઃ સરુાણાં ભિવતાદ્ય તાત ।
૧૧૦.૪૩/૩ વં િવપ્રવયર્ તપસા ચવૈ યુક્તાે ।
૧૧૦.૪૩/૪ના યદ્ વક્તું યજુ્યતે તે પુર તાત્॥ ૧૧૦.૪૩॥
૧૧૦.૪૪/૧િવપ્ર તદાવેાચ મદ સ્થસસં્થા ય્।
૧૧૦.૪૪/૨અસ્ત્રા ણ ગ્ હ્ણ તુ ન સશંયાેઽત્ર ।
૧૧૦.૪૪/૩દેવા તમ યાહુરનને િક નાે હ્ય।્
૧૧૦.૪૪/૪અસૈ્ત્રહ નાઃ સ્ત્રી વમાપ્તાઃ સરેુ દ્રાઃ॥ ૧૧૦.૪૪॥
૧૧૦.૪૫/૧પનુ તદા ચાહ મુિનપ્રવીરસ-્ ।
૧૧૦.૪૫/૨ત્યકે્ષ્ય વાન્ દૈિહકાન્ યાેગયુક્તઃ ।
૧૧૦.૪૫/૩અસ્ત્રા ણ કુવર્ તુ મદ સ્થભૂતા ય્।
૧૧૦.૪૫/૪અનુત્તમા યુત્તમ પવ ત॥ ૧૧૦.૪૫॥
૧૧૦.૪૬/૧કુ વ ચેત્યાહુરદ નસ વમ્ ।
૧૧૦.૪૬/૨દધી ચ મત્યુત્તરમ ગ્ ક પમ્ ।
૧૧૦.૪૬/૩તદા તુ તસ્ય પ્રયમીરય તી ।
૧૧૦.૪૬/૪ન સાંિન યે પ્રા તથેયી મનુીશ॥ ૧૧૦.૪૬॥
૧૧૦.૪૭/૧તે ચાિપ દેવા તામદૃ ટૈ્વવ શીઘ્રમ્ ।
૧૧૦.૪૭/૨તસ્યા ભીતા િવપ્રમૂચુઃ કુ વ ।
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૧૧૦.૪૭/૩તત્યાજ વાન્ દુ ત્ય ન્ પ્રી તયુક્તાે ।
૧૧૦.૪૭/૪યથાસખંુ દેહ મમં જુષ વમ્॥ ૧૧૦.૪૭॥
૧૧૦.૪૮/૧મદ સ્થ ભઃ પ્રી તમ તાે ભવ તુ ।
૧૧૦.૪૮/૨સરુાઃ સવ િક તુ દેહેન કાયર્મ્॥ ૧૧૦.૪૮॥
૧૧૦.૪૯/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુ વાસાૈ બદ્ધપદ્માસનસ્થાે ।
૧૧૦.૪૯/૨નાસાગ્રદત્તા ક્ષપ્રકાશપ્રસન્નઃ ।
૧૧૦.૪૯/૩વાયું સવિહ્ન મ યમાેદ્ઘાટયાેગાન્ ।
૧૧૦.૪૯/૪ની વા શનૈદર્હરાકાશગભર્મ્॥ ૧૧૦.૪૯॥
૧૧૦.૫૦/૧યદ્ અપ્રમેયં પરમં પદં યદ્ ।
૧૧૦.૫૦/૨યદ્ બ્રહ્મ પં યદ્ ઉપા સતવ્યમ્ ।
૧૧૦.૫૦/૩તત્રવૈ િવ યસ્ય િધયં મહાત્મા ।
૧૧૦.૫૦/૪સાયજુ્યતાં બ્રહ્મણાેઽસાૈ જગામ॥ ૧૧૦.૫૦॥
૧૧૦.૫૧/૧િન ર્ વતાં પ્રાપ્તમભીક્ષ્ય દેવાઃ ।
૧૧૦.૫૧/૨કલવેરં તસ્ય સરુાશ્ચ સ યક્ ।
૧૧૦.૫૧/૩ વષ્ટારમ યૂચુર ત વર તઃ ।
૧૧૦.૫૧/૪કુ વ ચાસ્ત્રા ણ બહૂિન સદ્યઃ॥ ૧૧૦.૫૧॥
૧૧૦.૫૨/૧સ ચાિપ તાન્ આહ કથં નુ કાયર્મ્ ।
૧૧૦.૫૨/૨કલવેરં બ્રાહ્મણસ્યેહ દેવાઃ ।
૧૧૦.૫૨/૩ બભે મ કતુ દા ણં ચાક્ષમાેઽહમ્ ।
૧૧૦.૫૨/૪િવદાિરતા યાયુધા યુત્તમાિન॥ ૧૧૦.૫૨॥
૧૧૦.૫૩/૧તદ સ્થભૂતાિન કરાે મ સદ્યસ-્ ।
૧૧૦.૫૩/૨તતાે દેવા ગાઃ સમૂચુ વર તઃ॥ ૧૧૦.૫૩॥
૧૧૦.૫૪/૧દેવા ઊચુઃ । વજં્ર મખંુ વઃ િક્રયતે િહતાથર્મ્ ।
૧૧૦.૫૪/૨ગાવાે દેવૈરાયુધાથ ક્ષણને ।
૧૧૦.૫૪/૩દધી ચદેહં તુ િવદાયર્ યૂયમ્ ।
૧૧૦.૫૪/૪અસ્થીિન શદુ્ધાિન પ્રયચ્છતાદ્ય॥ ૧૧૦.૫૪॥
૧૧૦.૫૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તા દેવવાક્યાચ્ચ તથવૈ ચકુ્રઃ ।
૧૧૦.૫૫/૨સં લહ્ય ચાસ્થીિન દદુઃ સરુાણામ્ ।
૧૧૦.૫૫/૩સરુા વરા જગ્મુરદ નસ વાઃ ।
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૧૧૦.૫૫/૪ વમાલયં ચાિપ તથવૈ ગાવઃ॥ ૧૧૦.૫૫॥
૧૧૦.૫૬/૧કૃ વા તથાસ્ત્રા ણ ચ દેવતાનામ્ ।
૧૧૦.૫૬/૨ વષ્ટા જગામાથ સરુાજ્ઞયા તદા ।
૧૧૦.૫૬/૩તત શ્ચરાચ્છ લવતી સભુદ્રા ।
૧૧૦.૫૬/૪ભતુર્ઃ પ્રયા બાલગભાર્ વર તી॥ ૧૧૦.૫૬॥
૧૧૦.૫૭/૧કરે ગ્ હી વા કલશં વાિરપૂણર્મ્ ।
૧૧૦.૫૭/૨ઉમાં ન વા ફલપુ પૈઃ સમેત્ય ।
૧૧૦.૫૭/૩અ ગ્ ચ ભતાર્રમથાશ્રમં ચ ।
૧૧૦.૫૭/૪સદં્રષુ્ટકામા હ્યાજગામાથ શીઘ્રમ્॥ ૧૧૦.૫૭॥
૧૧૦.૫૮/૧આગચ્છ તી ં તાં પ્રા તથેયી ં તદાનીમ્ ।
૧૧૦.૫૮/૨િનવારયામાસ તદાેલ્કપાતઃ ।
૧૧૦.૫૮/૩સા સ ભ્રમાદ્ આગતા ચાશ્રમં વમ્ ।
૧૧૦.૫૮/૪નવૈાપ યત્ તત્ર ભતાર્રમગ્રે॥ ૧૧૦.૫૮॥
૧૧૦.૫૯/૧ક્વ વા ગતશ્ચે ત સિવ મયા સા ।
૧૧૦.૫૯/૨પપ્રચ્છ ચા ગ્ પ્રા તથેયી તદાનીમ્ ।
૧૧૦.૫૯/૩અ ગ્ તદાવેાચ સિવ તરં તામ્ ।
૧૧૦.૫૯/૪દેવાગમં યાચનં વૈ શર રે॥ ૧૧૦.૫૯॥
૧૧૦.૬૦/૧અ નામપુાદાનમથ પ્રયાણમ્ ।
૧૧૦.૬૦/૨શ્રુ વા સવ દુઃ ખતા સા બભવૂ ।
૧૧૦.૬૦/૩દુઃખાેદ્વગેાત્ સા પપાતાથ વ્યામ્ ।
૧૧૦.૬૦/૪મ દં મ દં વિહ્નનાશ્વા સતા ચ॥ ૧૧૦.૬૦॥
૧૧૦.૬૧/૧પ્રા તથે યવુાચ । શાપેઽમરાણાં તુ નાહં સમથાર્ ।
૧૧૦.૬૧/૨અ ગ્ પ્રા સ્યે િક નુ કાય ભવને્ મે॥ ૧૧૦.૬૧॥
૧૧૦.૬૨/૧બ્રહ્માવેાચ । કાપંે ચ દુઃખં ચ િનય ય સા વી ।
૧૧૦.૬૨/૨તદાવાદ દ્ ધમર્યુકં્ત ચ ભતુર્ઃ॥ ૧૧૦.૬૨॥
૧૧૦.૬૩/૧પ્રા તથે યવુાચ । ઉ પદ્યતે યત્ તુ િવના શ સવર્મ્ ।
૧૧૦.૬૩/૨ન શાેચ્યમ તી ત મનુ યલાેકે ।
૧૧૦.૬૩/૩ગાેિવપ્રદેવાથર્ મહ ત્યજ ત ।
૧૧૦.૬૩/૪પ્રાણાન્ પ્રયાન્ પુ યભા ે મનુ યાઃ॥ ૧૧૦.૬૩॥
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૧૧૦.૬૪/૧સસંારચકે્ર પિરવતર્માને ।
૧૧૦.૬૪/૨દેહં સમથ ધમર્યુકં્ત વવા ય ।
૧૧૦.૬૪/૩ પ્રયાન્ પ્રાણાન્ દેવિવપ્રાથર્હેતાેસ-્ ।
૧૧૦.૬૪/૪તે વૈ ધ યાઃ પ્રા ણનાે યે ત્યજ ત॥ ૧૧૦.૬૪॥
૧૧૦.૬૫/૧પ્રાણાઃ સવઽસ્યાિપ દેહા વતસ્ય ।
૧૧૦.૬૫/૨યાતારાે વૈ નાત્ર સદેંહલેશઃ ।
૧૧૦.૬૫/૩અેવં જ્ઞા વા િવપ્રગાેદેવદ નાદ્ય્+ ।
૧૧૦.૬૫/૪અથ ચનૈાન્ ઉ જ તીશ્વરા તે॥ ૧૧૦.૬૫॥
૧૧૦.૬૬/૧િનવાયર્માણાેઽિપ મયા પ્રપન્નયા ।
૧૧૦.૬૬/૨ચકાર દેવાસ્ત્રપિરગ્રહં સઃ ।
૧૧૦.૬૬/૩મનાેગતં વેત્ત્યથવા િવધાતુઃ ।
૧૧૦.૬૬/૪કાે મત્યર્લાેકા તગચે ષ્ટતસ્ય॥ ૧૧૦.૬૬॥
૧૧૦.૬૭/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યેવમુ વાપજૂ્ય ચાગ્ ીન્ યથાવદ્ ।
૧૧૦.૬૭/૨ભતુર્ વચા લાેમ ભઃ સા િવવેશ ।
૧૧૦.૬૭/૩ગભર્ સ્થતં બાલકં પ્રા તથેયી ।
૧૧૦.૬૭/૪કુ ક્ષ િવદાયાર્થ કરે ગ્ હી વા॥ ૧૧૦.૬૭॥
૧૧૦.૬૮/૧ન વા ચ ગઙ્ગાં ભવુમાશ્રમં ચ ।
૧૧૦.૬૮/૨વન પતીન્ આેષધીરાશ્રમસ્થાન્॥ ૧૧૦.૬૮॥
૧૧૦.૬૯/૧પ્રા તથે યવુાચ । િપત્રા હીનાે બ ધુ ભગાત્રજૈશ્ચ ।
૧૧૦.૬૯/૨માત્રા હીનાે બાલકઃ સવર્ અેવ ।
૧૧૦.૬૯/૩રક્ષ તુ સવઽિપ ચ ભૂતસઘંાસ-્ ।
૧૧૦.૬૯/૪તથાષૈ યાે બાલકં લાેકપાલાઃ॥ ૧૧૦.૬૯॥
૧૧૦.૭૦/૧યે બાલકં મા િપ પ્રહીણમ્ ।
૧૧૦.૭૦/૨સિનિવશષેં વતનપુ્ર ઢૈઃ ।
૧૧૦.૭૦/૩પ ય ત રક્ષ ત ત અેવ નનૂમ્ ।
૧૧૦.૭૦/૪બ્રહ્માિદકાનામિપ વ દનીયાઃ॥ ૧૧૦.૭૦॥
૧૧૦.૭૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુ વા ચાત્યજદ્ બાલં ભ ર્ ચત્તપરાયણા ।
૧૧૦.૭૧/૨િપ પલાનાં સમીપે તુ યસ્ય બાલં નમસ્ય ચ॥ ૧૧૦.૭૧॥
૧૧૦.૭૨/૧અ ગ્ પ્રદ ક્ષણીકૃત્ય યજ્ઞપાત્રસમ વતા ।
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૧૧૦.૭૨/૨િવવેશા ગ્ પ્રા તથેયી ભત્રાર્ સહ િદવં યયાૈ॥ ૧૧૦.૭૨॥
૧૧૦.૭૩/૧ દુશ્ચાશ્રમસ્થા યે ક્ષાશ્ચ વનવા સનઃ ।
૧૧૦.૭૩/૨પતુ્રવત્ પાે ષતા યને ઋ ષણા ચ દધી ચના॥ ૧૧૦.૭૩॥
૧૧૦.૭૪/૧િવના તને ન વામ તયા માત્રા િવના તથા ।
૧૧૦.૭૪/૨ ગાશ્ચ પ ક્ષણઃ સવ ક્ષાઃ પ્રાેચુઃ પર પરમ્॥ ૧૧૦.૭૪॥
૧૧૦.૭૫/૧ ક્ષા ઊચુઃ । વગર્માસદુેષાેઃ િપત્રાે તદપત્યે વકૃિત્રમમ્ ।
૧૧૦.૭૫/૨યે કુવર્ ત્યિનશં નેહં ત અેવ કૃ તનાે નરાઃ॥ ૧૧૦.૭૫॥
૧૧૦.૭૬/૧દધી ચઃ પ્રા તથેયી વા વીક્ષતેઽ માન્ યથા પુરા ।
૧૧૦.૭૬/૨તથા િપતા ન માતા વા િધગ્ અ માન્ પાિપનાે વયમ્॥ ૧૧૦.૭૬॥
૧૧૦.૭૭/૧અ માકમિપ સવષામતઃ પ્ર ત િન શ્ચતમ્ ।
૧૧૦.૭૭/૨બાલાે દધી ચઃ પ્રા તથેયી બાલાે ધમર્ઃ સનાતનઃ॥ ૧૧૦.૭૭॥
૧૧૦.૭૮/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા તદાષૈ યાે વન પ તસમ વતાઃ ।
૧૧૦.૭૮/૨સાેમં રા નમ યેત્ય યા ચરેઽ તમુત્તમમ્॥ ૧૧૦.૭૮॥
૧૧૦.૭૯/૧સ ચાિપ દત્તવાં તે યઃ સાેમાેઽ તમનુત્તમમ્ ।
૧૧૦.૭૯/૨દદુબાર્લાય તે ચાિપ અ તં સરુવ લભમ્॥ ૧૧૦.૭૯॥
૧૧૦.૮૦/૧સ તને પ્તાે વ ધે શકુ્લપકે્ષ યથા શશી ।
૧૧૦.૮૦/૨િપ પલૈઃ પા લતાે ય માત્ િપ પલાદઃ સ બાલકઃ ।
૧૧૦.૮૦/૩પ્ર દ્ધઃ િપ પલાન્ અેવમવુાચ વ તિવ મતઃ॥ ૧૧૦.૮૦॥
૧૧૦.૮૧/૧િપ પલાદ ઉવાચ । માનષુે યાે માનષુા તુ ય તે પ ક્ષ ભઃ ખગાઃ ।
૧૧૦.૮૧/૨બીજે યાે વી ધાે લાેકે વષૈ યં નવૈ દૃ યતે ।
૧૧૦.૮૧/૩વાક્ષર્ વહં કથં તાે હ તપાદાિદ વવાન્॥ ૧૧૦.૮૧॥
૧૧૦.૮૨/૧બ્રહ્માવેાચ । ક્ષા તદ્વચનં શ્રુ વા સવર્મૂચુયર્થાક્રમમ્ ।
૧૧૦.૮૨/૨દધીચેમર્રણં સા વ્યા તથા ચા ગ્ પ્રવેશનમ્॥ ૧૧૦.૮૨॥
૧૧૦.૮૩/૧અ નાં સહંરણં દેવૈરેતત્ સવ સિવ તરમ્ ।
૧૧૦.૮૩/૨શ્રુ વા દુઃખસમાિવષ્ટાે િનપપાત તદા ભુિવ॥ ૧૧૦.૮૩॥
૧૧૦.૮૪/૧આશ્વા સતઃ પનુ ર્ક્ષવૈાર્ક્યૈધર્માર્થર્સિંહતૈઃ ।
૧૧૦.૮૪/૨આશ્વ તઃ સ પનુઃ પ્રાહ તદાષૈિધવન પતીન્॥ ૧૧૦.૮૪॥
૧૧૦.૮૫/૧િપ પલાદ ઉવાચ । િપ હ ન્ હિન યેઽહં ના યથા
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િવતું ક્ષમઃ ।
૧૧૦.૮૫/૨િપતુ મત્રા ણ શત્રૂંશ્ચ તથા પતુ્રાેઽનવુતર્તે॥ ૧૧૦.૮૫॥
૧૧૦.૮૬/૧સ અેવ પતુ્રાે યાેઽ ય તુ પતુ્ર પાે િરપુઃ તઃ ।
૧૧૦.૮૬/૨વદ ત િપ મત્રા ણ તારય ત્યિહતાન્ અિપ॥ ૧૧૦.૮૬॥
૧૧૦.૮૭/૧બ્રહ્માવેાચ । ક્ષા તં બાલમાદાય સાેમા તકમથાયયુઃ ।
૧૧૦.૮૭/૨બાલવાક્યં તુ તે ક્ષાઃ સાેમાયાથ યવેદયન્ ।
૧૧૦.૮૭/૩શ્રુ વા સાેમાેઽિપ તં બાલં િપ પલાદમભાષત॥ ૧૧૦.૮૭॥
૧૧૦.૮૮/૧સાેમ ઉવાચ । ગ્ હાણ િવદ્યાં િવિધવત્ સમગ્રામ્ ।
૧૧૦.૮૮/૨તપઃસ દ્ધ ચ શભુાં ચ વાચમ્ ।
૧૧૦.૮૮/૩શાૈય ચ પં ચ બલં ચ બુ દ્ધમ્ ।
૧૧૦.૮૮/૪સ પ્રા સ્યસે પતુ્ર મદાજ્ઞયા વમ્॥ ૧૧૦.૮૮॥
૧૧૦.૮૯/૧બ્રહ્માવેાચ । િપ પલાદ તમ યાહ આેષધીશં િવનીતવત્॥ ૧૧૦.૮૯॥
૧૧૦.૯૦/૧િપ પલાદ ઉવાચ । સવર્મેતદ્ થા મ યે િપ હ િવિન કૃ તમ્ ।
૧૧૦.૯૦/૨ન કરાે યત્ર યાવચ્ચ ત માત્ તત્ પ્રથમં વદ॥ ૧૧૦.૯૦॥
૧૧૦.૯૧/૧ય મન્ દેશે યત્ર કાલે ય મન્ દેવે ચ મ ત્રકે ।
૧૧૦.૯૧/૨યત્ર તીથ ચ સ યેત મ સકં પઃ સરુાેત્તમ॥ ૧૧૦.૯૧॥
૧૧૦.૯૨/૧બ્રહ્માવેાચ । ચ દ્રઃ પ્રાહ ચરં યા વા ભુ ક્તવાર્ મુ ક્તરેવ વા ।
૧૧૦.૯૨/૨સવ મહેશ્વરાદ્ દેવા યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૧૦.૯૨॥
૧૧૦.૯૩/૧સ સાેમં પનુર યાહ કથં દ્રકે્ષ્ય મહેશ્વરમ્ ।
૧૧૦.૯૩/૨બાલાેઽહં બાલબુ દ્ધશ્ચ ન સામ ય તપ તથા॥ ૧૧૦.૯૩॥
૧૧૦.૯૪/૧ચ દ્ર ઉવાચ । ગાૈતમી ં ગચ્છ ભદ્ર વં તુિહ
ચકે્રશ્વરં હરમ્ ।
૧૧૦.૯૪/૨પ્રસન્ન તુ તવેશાનાે હ્ય પાયાસને વ સક॥ ૧૧૦.૯૪॥
૧૧૦.૯૫/૧પ્રીતાે ભવને્ મહાદેવઃ સાક્ષાત્ કા ણકઃ શવઃ ।
૧૧૦.૯૫/૨આ તે સાક્ષા કૃતઃ શ ભુિવ ના પ્રભિવ ના॥ ૧૧૦.૯૫॥
૧૧૦.૯૬/૧વરં ચ દત્તવાન્ િવ ણાેશ્ચકં્ર ચ િત્રદશા ચતમ્ ।
૧૧૦.૯૬/૨ગચ્છ તત્ર મહાબુદ્ધે દ ડકે ગાૈતમી ં નદ મ્॥ ૧૧૦.૯૬॥
૧૧૦.૯૭/૧ચકે્રશ્વરં નામ તીથ ન ત્યાષેધય તુ તત્ ।
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૧૧૦.૯૭/૨તં ગ વા તુિહ દેવેશં સવર્ભાવને શકંરમ્ ।
૧૧૦.૯૭/૩સ તે પ્રીતમના તાત સવાર્ન્ કામાન્ પ્રદાસ્ય ત॥ ૧૧૦.૯૭॥
૧૧૦.૯૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ રાજવચનાદ્ બ્રહ્મન્ િપ પલાદાે મહામુિનઃ ।
૧૧૦.૯૮/૨આજગામ જગન્નાથાે યત્ર દ્રઃ સ ચક્રદઃ॥ ૧૧૦.૯૮॥
૧૧૦.૯૯/૧તં બાલં કૃપયાિવષ્ટાઃ િપ પલાઃ વાશ્રમાન્ યયુઃ ।
૧૧૦.૯૯/૨ગાેદાવયા તતઃ ના વા ન વા િત્રભવુનેશ્વરમ્ ।
૧૧૦.૯૯/૩તુષ્ટાવ સવર્ભાવને િપ પલાદઃ શવં શુ ચઃ॥ ૧૧૦.૯૯॥
૧૧૦.૧૦૦/૧િપ પલાદ ઉવાચ । સવાર્ ણ કમાર્ ણ િવહાય ધીરાસ-્ ।
૧૧૦.૧૦૦/૨ત્યક્તષૈણા િન જત ચત્તવાતાઃ ।
૧૧૦.૧૦૦/૩યં યા ત મુ યૈ શરણં પ્રયત્નાત્ ।
૧૧૦.૧૦૦/૪તમાિદદેવં પ્રણમા મ શ ભુમ્॥ ૧૧૦.૧૦૦॥
૧૧૦.૧૦૧/૧યઃ સવર્સાક્ષી સકલા તરાત્મા ।
૧૧૦.૧૦૧/૨સવશ્વરઃ સવર્કલાિનધાનમ્ ।
૧૧૦.૧૦૧/૩િવજ્ઞાય મ ચ્ચત્તગતં સમ તમ્ ।
૧૧૦.૧૦૧/૪સ મે મરાિરઃ ક ણાં કરાેતુ॥ ૧૧૦.૧૦૧॥
૧૧૦.૧૦૨/૧િદગીશ્વરાઞ્ જત્ય સરુા ચતસ્ય ।
૧૧૦.૧૦૨/૨કૈલાસમા દાેલયતઃ પુરારેઃ ।
૧૧૦.૧૦૨/૩અઙ્ગુષ્ઠકૃત્યૈવ રસાતલાદ્ અધાે+ ।
૧૧૦.૧૦૨/૪ગતસ્ય તસ્યવૈ દશાનનસ્ય॥ ૧૧૦.૧૦૨॥
૧૧૦.૧૦૩/૧આલનૂકાયસ્ય ગરં િનશ ય ।
૧૧૦.૧૦૩/૨િવહસ્ય દેવ્યા સહ દત્ત મષ્ટમ્ ।
૧૧૦.૧૦૩/૩ત મૈ પ્રસન્નઃ કુિપતાેઽિપ તદ્વદ્ ।
૧૧૦.૧૦૩/૪અયુક્તદાતા સ મહેશ્વર વમ્॥ ૧૧૦.૧૦૩॥
૧૧૦.૧૦૪/૧સાતૈ્રામણીમ્ ઋ દ્ધમધઃ સ ચકે્ર ।
૧૧૦.૧૦૪/૨યાેઽચા હરાૈ િનત્યમતીવ કૃ વા ।
૧૧૦.૧૦૪/૩બાણઃ પ્રશસ્યઃ કૃતવાન્ ઉચ્ચપૂ મ્ ।
૧૧૦.૧૦૪/૪ર યાં મનાેજ્ઞાં શ શખ ડમાૈલેઃ॥ ૧૧૦.૧૦૪॥
૧૧૦.૧૦૫/૧ જ વા િરપનૂ્ દેવગણાન્ પ્રપજૂ્ય ।
૧૧૦.૧૦૫/૨ગુ ં નમસ્કતુર્મગાદ્ િવશાખઃ ।

478 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૧૦.૧૦૫/૩ચુકાપે દૃ ટ્વા ગણનાથમૂઢમ્ ।
૧૧૦.૧૦૫/૪અઙે્ક તમારાે ય જહાસ સાેમઃ॥ ૧૧૦.૧૦૫॥
૧૧૦.૧૦૬/૧ઈશાઙ્ક ઢાેઽિપ શશુ વભાવાન્ ।
૧૧૦.૧૦૬/૨ન માતુરઙં્ક પ્રમુમાેચ બાલઃ ।
૧૧૦.૧૦૬/૩કુ્રદં્ધ સતંુ બાેિધતુમ યશક્તસ-્ ।
૧૧૦.૧૦૬/૪તતાેઽધર્નાિર વમવાપ સાેમઃ॥ ૧૧૦.૧૦૬॥
૧૧૦.૧૦૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ વય ભૂઃ સપુ્રીતઃ િપ પલાદમભાષત॥ ૧૧૦.૧૦૭॥
૧૧૦.૧૦૮/૧ શવ ઉવાચ । વરં વરય ભદં્ર તે િપ પલાદ
યથે સતમ્॥ ૧૧૦.૧૦૮॥
૧૧૦.૧૦૯/૧િપ પલાદ ઉવાચ । હતાે દેવૈમર્હાદેવ િપતા મમ મહાયશાઃ ।
૧૧૦.૧૦૯/૨અદા ભકઃ સત્યવાદ તથા માતા પ તવ્રતા॥ ૧૧૦.૧૦૯॥
૧૧૦.૧૧૦/૧દેવે યશ્ચ તયાનેાર્શં શ્રુ વા નાથ સિવ તરમ્ ।
૧૧૦.૧૧૦/૨દુઃખકાપેસમાિવષ્ટાે નાહં િવતુમુ સહે॥ ૧૧૦.૧૧૦॥
૧૧૦.૧૧૧/૧ત માન્ મે દેિહ સામ ય નાશયેયં સરુાન્ યથા ।
૧૧૦.૧૧૧/૨અવ યસવે્યસૈ્ત્રલાેક્યે વમવે શ શશખેર॥ ૧૧૦.૧૧૧॥
૧૧૦.૧૧૨/૧ઈશ્વર ઉવાચ । તીયં નયનં દ્રષંુ્ટ યિદ શક્નાે ષ મેઽનઘ ।
૧૧૦.૧૧૨/૨તતઃ સમથા ભિવતા દેવાં છેદિયતું ભવાન્॥ ૧૧૦.૧૧૨॥
૧૧૦.૧૧૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે દ્રષંુ્ટ મનશ્ચકે્ર તીયં લાેચનં િવભાેઃ ।
૧૧૦.૧૧૩/૨ન શશાક તદાવેાચ ન શક્તાેઽ મી ત શકંરમ્॥ ૧૧૦.૧૧૩॥
૧૧૦.૧૧૪/૧ઈશ્વર ઉવાચ । િક ચત્ કુ તપાે બાલ યદા દ્રક્ષ્ય સ લાેચનમ્ ।
૧૧૦.૧૧૪/૨ તીયં વં તદાભીષં્ટ પ્રા સ્યસે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૧૦.૧૧૪॥
૧૧૦.૧૧૫/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વેશાનવાક્યં તપસે કૃતિનશ્ચયઃ ।
૧૧૦.૧૧૫/૨દધી ચસનૂુધર્માર્ત્મા તત્રવૈ બહુલાઃ સમાઃ॥ ૧૧૦.૧૧૫॥
૧૧૦.૧૧૬/૧ શવ યાનૈકિનરતાે બાલાેઽિપ બલવાન્ ઇવ ।
૧૧૦.૧૧૬/૨પ્રત્યહં પ્રાત થાય ના વા ન વા ગુ ન્ ક્રમાત્॥ ૧૧૦.૧૧૬॥
૧૧૦.૧૧૭/૧સખુાસીનાે મનઃ કૃ વા સષુુ ાયામન યધીઃ ।
૧૧૦.૧૧૭/૨હ ત વ તકમારાે ય નાભાૈ િવ તસં તઃ॥ ૧૧૦.૧૧૭॥
૧૧૦.૧૧૮/૧સ્થાનાત્ સ્થાના તરાે કષાર્ન્ િવદ યાૈ શા ભવં મહઃ ।
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૧૧૦.૧૧૮/૨દદશર્ ચ દવસ્ય તીયં િપ પલાશનઃ ।
૧૧૦.૧૧૮/૩કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા િવનીત ઇદમબ્રવીત્॥ ૧૧૦.૧૧૮॥
૧૧૦.૧૧૯/૧િપ પલાદ ઉવાચ । શ ભનુા દેવદેવને વરાે દત્તઃ પુરા મમ ।
૧૧૦.૧૧૯/૨તાત યચ ષાે જ્યાે તયર્દા પ ય સ ત ક્ષણાત્॥ ૧૧૦.૧૧૯॥
૧૧૦.૧૨૦/૧સવ તે પ્રા થતં સ યેદ્ ઇત્યાહ િત્રદશશે્વરઃ ।
૧૧૦.૧૨૦/૨ત માદ્ િરપુિવનાશાય હેતુભૂતાં પ્રયચ્છ મે॥ ૧૧૦.૧૨૦॥
૧૧૦.૧૨૧/૧તદૈવ િપ પલાઃ પ્રાેચવુર્ડવાિપ મહાદ્યુતે ।
૧૧૦.૧૨૧/૨માતા તવ પ્રા તથેયી વદ ત્યેવં િદવં ગતા॥ ૧૧૦.૧૨૧॥
૧૧૦.૧૨૨/૧પરા ભદ્રાેહિનરતા િવ તાત્મિહતા નરાઃ ।
૧૧૦.૧૨૨/૨ઇત તતાે ભ્રા ત ચત્તાઃ પત ત નરકાવટે॥ ૧૧૦.૧૨૨॥
૧૧૦.૧૨૩/૧તન્ મા વચનં શ્રુ વા કુિપતઃ િપ પલાશનઃ ।
૧૧૦.૧૨૩/૨અ ભમાને વલત્ય તઃ સાધવુાદાે િનરથર્કઃ॥ ૧૧૦.૧૨૩॥
૧૧૦.૧૨૪/૧દેિહ દેહી ત તં પ્રાહ કૃત્યા નતે્રિવિનગર્તા ।
૧૧૦.૧૨૪/૨વડવે ત મરન્ િવપ્રઃ કૃત્યાિપ વડવાકૃ તઃ॥ ૧૧૦.૧૨૪॥
૧૧૦.૧૨૫/૧સવર્સ વિવનાશાય પ્રભૂતાનલગ ભણી ।
૧૧૦.૧૨૫/૨ગભ તની બાલગભાર્ યા માતા િપ પલા શનઃ॥ ૧૧૦.૧૨૫॥
૧૧૦.૧૨૬/૧તદ્ યાનયાેગાત્ તુ તા કૃત્યા સાનલગ ભણી ।
૧૧૦.૧૨૬/૨ઉ પન્ના સા મહારાૈદ્રા ત્યુ જહે્વવ ભીષણા॥ ૧૧૦.૧૨૬॥
૧૧૦.૧૨૭/૧અવાેચત્ િપ પલાદં તં િક કૃત્યં મે વદ વ તત્ ।
૧૧૦.૧૨૭/૨િપ પલાદાેઽિપ તાં પ્રાહ દેવાન્ ખાદ િરપનૂ્ મમ॥ ૧૧૦.૧૨૭॥
૧૧૦.૧૨૮/૧જગ્રાહ સા તથેત્યુ વા િપ પલાદં પુર સ્થતમ્ ।
૧૧૦.૧૨૮/૨સ પ્રાહ િક મદં કૃત્યે સા ચા યાહ વયાેિદતમ્॥ ૧૧૦.૧૨૮॥
૧૧૦.૧૨૯/૧દેવૈશ્ચ િન મતં દેહં તતાે ભીતઃ શવં યયાૈ ।
૧૧૦.૧૨૯/૨તુષ્ટાવ દેવં સ મુિનઃ કૃત્યાં પ્રાહ તદા શવઃ॥ ૧૧૦.૧૨૯॥
૧૧૦.૧૩૦/૧ શવ ઉવાચ । યાજેના તઃ સ્થતાઞ્ વાન્ ન ગ્ હાણ મદાજ્ઞયા ।
૧૧૦.૧૩૦/૨ત માદ્ યાિહ તતાે દૂરં કૃત્યે કૃત્યં તતઃ કુ ॥ ૧૧૦.૧૩૦॥
૧૧૦.૧૩૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તીથાર્ત્ તુ િપ પલાત્ પવૂ યાવદ્ યાજેનસખં્યયા ।
૧૧૦.૧૩૧/૨પ્રા તષ્ઠદ્ વડવા પા કૃત્યા સા ઋ ષિન મતા॥ ૧૧૦.૧૩૧॥
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૧૧૦.૧૩૨/૧તસ્યાં તાે મહાન્ અ ગ્ લાકસહંરણક્ષમઃ ।
૧૧૦.૧૩૨/૨તં દૃ ટ્વા િવબુધાઃ સવ ત્ર તાઃ શ ભુમપુાગમન્॥ ૧૧૦.૧૩૨॥
૧૧૦.૧૩૩/૧ચકે્રશ્વરં િપ પલેશં િપ પલાદેન તાે ષતમ્ ।
૧૧૦.૧૩૩/૨ તવુ તાે ભીતમનસઃ શ ભુમૂચુિદવાૈકસઃ॥ ૧૧૦.૧૩૩॥
૧૧૦.૧૩૪/૧દેવા ઊચુઃ । રક્ષ વ શ ભાે કૃત્યા માન્ બાધતે તદ્ભવાનલઃ ।
૧૧૦.૧૩૪/૨શરણં ભવ સવશ ભીતાનામભયપ્રદ॥ ૧૧૦.૧૩૪॥
૧૧૦.૧૩૫/૧સવર્તઃ પિરભૂતાનામાતાર્નાં શ્રા તચેતસામ્ ।
૧૧૦.૧૩૫/૨સવષામવે જ તનૂાં વમવે શરણં શવ॥ ૧૧૦.૧૩૫॥
૧૧૦.૧૩૬/૧ઋ ષણા ય થતા કૃત્યા વચ્ચ વર્િહ્નિનગર્તા ।
૧૧૦.૧૩૬/૨સા જઘાંસ ત લાેકાંસ્ત્રી ં વં નસ્ત્રાતા ન ચેતરઃ॥ ૧૧૦.૧૩૬॥
૧૧૦.૧૩૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તાન્ અબ્રવી જગન્નાથાે યાજેના તિનવા સનઃ ।
૧૧૦.૧૩૭/૨ન બાધતે વસાૈ કૃત્યા ત માદ્ યૂયમહિનશમ્ ।
૧૧૦.૧૩૭/૩ઇહૈવાસ વમમરા તસ્યા વાે ન ભયં ભવેત્॥ ૧૧૦.૧૩૭॥
૧૧૦.૧૩૮/૧બ્રહ્માવેાચ । પનુ ચુઃ સરેુશાનં વયા દતં્ત િત્રિવષ્ટપમ્ ।
૧૧૦.૧૩૮/૨તત્ ત્ય વાત્ર કથં નાથ વ સ્યામ સ્ત્રદશા ચત॥ ૧૧૦.૧૩૮॥
૧૧૦.૧૪૦/૧બ્રહ્માવેાચ । દેવાનાં વચનં શ્રુ વા શવાે
વાક્યમથાબ્રવીત્॥ ૧૧૦.૧૪૦॥
૧૧૦.૧૪૧/૧ શવ ઉવાચ । દેવાેઽસાૈ િવશ્વતશ્ચ યા દેવાે િવશ્વતાેમખુઃ ।
૧૧૦.૧૪૧/૨યાે ર મ ભ તુ ધમતે િનતં્ય યાે જનકાે મતઃ॥ ૧૧૦.૧૪૧॥
૧૧૦.૧૪૨/૧સ સયૂર્ અેક અેવાત્ર સાક્ષાદ્ પેણ સવર્દા ।
૧૧૦.૧૪૨/૨ સ્થ ત કરાેતુ તન્મૂતા ભિવ ય ત્ય ખલાઃ સ્થતાઃ॥ ૧૧૦.૧૪૨॥
૧૧૦.૧૪૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તથે ત શ ભવુચનાત્ પાિર તતરાે તદા ।
૧૧૦.૧૪૩/૨દેવા િદવાકરં ચકુ્ર વષ્ટા ભાસ્કરમબ્રવીત્॥ ૧૧૦.૧૪૩॥
૧૧૦.૧૪૪/૧ વષ્ટાવેાચ । ઇહૈવા વ જગ વા મન્ રક્ષેમાન્ િવબુધાન્ વયમ્ ।
૧૧૦.૧૪૪/૨ વાંશશૈ્ચ વયમ યત્ર તષ્ઠામઃ શ ભુસિંનધાૈ॥ ૧૧૦.૧૪૪॥
૧૧૦.૧૪૫/૧ચકે્રશ્વરસ્ય પિરતાે યાવદ્ યાજેનસખં્યયા ।
૧૧૦.૧૪૫/૨ગઙ્ગાયા ઉભયં તીરમાસાદ્યાસન્ સરુાેત્તમાઃ॥ ૧૧૦.૧૪૫॥
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૧૧૦.૧૪૬/૧અઙ્ગુલ્યધાર્ધર્માતં્ર તુ ગઙ્ગાતીરં સમા શ્રતાઃ ।
૧૧૦.૧૪૬/૨ તસ્રઃ કાેટ તથા પ ચ શતાિન મુિનસત્તમ ।
૧૧૦.૧૪૬/૩તીથાર્નાં તત્ર વ્યુ ષ્ટ ચ કઃ શ ◌ૃણાે ત બ્રવી ત વા॥ ૧૧૦.૧૪૬॥
૧૧૦.૧૪૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ સરુગણાઃ સવ િવનીતાઃ શવમબ્રવુન્॥ ૧૧૦.૧૪૭॥
૧૧૦.૧૪૮/૧દેવા ઊચુઃ । િપ પલાદં સરેુશાન શમં નય જગન્મય॥ ૧૧૦.૧૪૮॥
૧૧૦.૧૪૯/૧બ્રહ્માવેાચ । આે મત્યુ વા જગન્નાથઃ િપ પલાદમવાેચત॥ ૧૧૦.૧૪૯॥
૧૧૦.૧૫૦/૧ શવ ઉવાચ । ના શતે વિપ દેવષેુ િપતા તે નાગ મ ય ત ।
૧૧૦.૧૫૦/૨દત્તાઃ િપત્રા તવ પ્રાણા દેવાનાં કાયર્ સદ્ધયે॥ ૧૧૦.૧૫૦॥
૧૧૦.૧૫૧/૧દ નાતર્ક ણાબ ધુઃ કાે િહ તાદગૃ્ભવે ભવેત્ ।
૧૧૦.૧૫૧/૨તથા યાતા િદવં તાત તવ માતા પ તવ્રતા॥ ૧૧૦.૧૫૧॥
૧૧૦.૧૫૨/૧સમા કા યત્ર મતયા લાપેામુદ્રા ય ધતી ।
૧૧૦.૧૫૨/૨યદ્ અ સ્થ ભઃ સરુાઃ સવ જિયનઃ સુ ખનઃ સદા॥ ૧૧૦.૧૫૨॥
૧૧૦.૧૫૩/૧તનેાવાપ્તં યશઃ સ્ફ તં તવ માત્રાક્ષયં કૃતમ્ ।
૧૧૦.૧૫૩/૨ વયા પતુ્રેણ સવર્ત્ર નાતઃ પરતરં કૃતમ્॥ ૧૧૦.૧૫૩॥
૧૧૦.૧૫૪/૧ વ પ્રતાપભયાત્ વગાર્ચ્ચ્યુતાં વં પાતુમહર્ સ ।
૧૧૦.૧૫૪/૨કાંિદશીકાં તવ ભયાદ્ અમરાંસ્ત્રાતુમહર્ સ ।
૧૧૦.૧૫૪/૩નાતર્ત્રાણાદ્ અ યિધકં સકૃુતં ક્વાિપ િવદ્યતે॥ ૧૧૦.૧૫૪॥
૧૧૦.૧૫૫/૧યાવદ્ યશઃ સુ્ફર ત ચા મનુ યલાેકે ।
૧૧૦.૧૫૫/૨અહાિન તાવ ત િદવં ગતસ્ય ।
૧૧૦.૧૫૫/૩િદને િદને વષર્સખં્યા પર મલ્ ।
૧૧૦.૧૫૫/૪લાેકે વાસાે યતે િનિવકારઃ॥ ૧૧૦.૧૫૫॥
૧૧૦.૧૫૬/૧ તા ત અેવાત્ર યશાે ન યષેામ્ ।
૧૧૦.૧૫૬/૨અ ધા ત અેવ શ્રુતવ જતા યે ।
૧૧૦.૧૫૬/૩યે દાનશીલા ન નપુંસકા તે ।
૧૧૦.૧૫૬/૪યે ધમર્શીલા ન ત અેવ શાેચ્યાઃ॥ ૧૧૦.૧૫૬॥
૧૧૦.૧૫૭/૧બ્રહ્માવેાચ । ભા ષતં દેવદેવસ્ય શ્રુ વા શા તાેઽભવન્ મુિનઃ ।
૧૧૦.૧૫૭/૨કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા ન વા નાથમથાબ્રવીત્॥ ૧૧૦.૧૫૭॥
૧૧૦.૧૫૮/૧િપ પલાદ ઉવાચ । વા ગ્ભમર્નાે ભઃ કૃ ત ભઃ કદા ચન્ ।
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૧૧૦.૧૫૮/૨મમાપેકુવર્ ત િહતે રતા યે ।
૧૧૦.૧૫૮/૩તે યાે િહતાથ વહ ચાપરેષામ્ ।
૧૧૦.૧૫૮/૪સાેમં નમસ્યા મ સરુાિદપજૂ્યમ્॥ ૧૧૦.૧૫૮॥
૧૧૦.૧૫૯/૧સરં ક્ષતાે યૈર ભવિધતશ્ચ ।
૧૧૦.૧૫૯/૨સમાનગાતે્રશ્ચ સમાનધમાર્ ।
૧૧૦.૧૫૯/૩તષેામભીષ્ટાિન શવઃ કરાેતુ ।
૧૧૦.૧૫૯/૪બાલે દુમાૈ લ પ્રણતાેઽ મ િનત્યમ્॥ ૧૧૦.૧૫૯॥
૧૧૦.૧૬૦/૧યૈરહં વિધતાે િનતં્ય મા વત્ િપ વત્ પ્રભાે ।
૧૧૦.૧૬૦/૨તન્ના ા યતાં તીથ દેવદેવ જગ ત્રયે॥ ૧૧૦.૧૬૦॥
૧૧૦.૧૬૧/૧યશ તુ તષેાં ભિવતા તે યાેઽહમ ણ તતઃ ।
૧૧૦.૧૬૧/૨યાિન ક્ષતે્રા ણ દેવાનાં યાિન તીથાર્િન ભૂતલે॥ ૧૧૦.૧૬૧॥
૧૧૦.૧૬૨/૧તે યાે યદ્ ઇદમિધકમનુમ ય તુ દેવતાઃ ।
૧૧૦.૧૬૨/૨તતઃ ક્ષમેઽહં દેવાનામપરાધં િનર જનઃ॥ ૧૧૦.૧૬૨॥
૧૧૦.૧૬૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ સમકં્ષ સરુસાક્ષરાં ગરમ્ ।
૧૧૦.૧૬૩/૨સહસ્રચ ઃપ્રમખુાં તથાગ્રતઃ ।
૧૧૦.૧૬૩/૩ઉવાચ દેવા અિપ મેિનરે વચાે ।
૧૧૦.૧૬૩/૪દધી ચપતુ્રાેિદતમાદરેણ॥ ૧૧૦.૧૬૩॥
૧૧૦.૧૬૪/૧બાલસ્ય બુ દ્ધ િવનયં ચ િવદ્યામ્ ।
૧૧૦.૧૬૪/૨શાૈય બલં સાહસં સત્યવાચમ્ ।
૧૧૦.૧૬૪/૩િપત્રાેભર્ ક્ત ભાવશુ દ્ધ િવિદ વા ।
૧૧૦.૧૬૪/૪તદાવાદ ચ્છંકરઃ િપ પલાદમ્॥ ૧૧૦.૧૬૪॥
૧૧૦.૧૬૫/૧શકંર ઉવાચ । વ સ યદ્ વૈ પ્રયં કામં યચ્ચાિપ સરુવ લભમ્ ।
૧૧૦.૧૬૫/૨પ્રા સ્યસે વદ કલ્યાણં ના યથા વં મનઃ કૃથાઃ॥ ૧૧૦.૧૬૫॥
૧૧૦.૧૬૬/૧િપ પલાદ ઉવાચ । યે ગઙ્ગાયામા લુતા ધમર્િનષ્ઠાઃ ।
૧૧૦.૧૬૬/૨સ પ ય ત વ પદા જં મહેશ ।
૧૧૦.૧૬૬/૩સવાર્ન્ કામાન્ આ ુવ તુ પ્રસહ્ય ।
૧૧૦.૧૬૬/૪દેહા તે તે પદમાયા તુ શવૈમ્॥ ૧૧૦.૧૬૬॥
૧૧૦.૧૬૭/૧તાતઃ પ્રાપ્ત વ પદં ચા બકા મે ।
૧૧૦.૧૬૭/૨નાથ પ્રાપ્તા િપ પલશ્ચામરાશ્ચ ।
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૧૧૦.૧૬૭/૩સખંુ પ્રાપ્તા નાથનાથં િવલાેક્ય ।
૧૧૦.૧૬૭/૪ વાં પ યેયુ વ પદં તે પ્રયા તુ॥ ૧૧૦.૧૬૭॥
૧૧૦.૧૬૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા િપ પલાદં દેવદેવાે મહેશ્વરઃ ।
૧૧૦.૧૬૮/૨અ ભન દ્ય ચ તં દેવૈઃ સાધ વાક્યમથાબ્રવીત્॥ ૧૧૦.૧૬૮॥
૧૧૦.૧૬૯/૧દેવા અિપ મુદા યુક્તા િનભર્યા ત કૃતાદ્ ભયાત્ ।
૧૧૦.૧૬૯/૨ઇદમૂચુઃ સવર્ અેવ દાધીચં શવસિંનધાૈ॥ ૧૧૦.૧૬૯॥
૧૧૦.૧૭૦/૧દેવા ઊચુઃ । સરુાણાં યદ્ અભીષં્ટ ચ વયા કૃતમસશંયમ્ ।
૧૧૦.૧૭૦/૨પા લતા દેવદેવસ્યઆજ્ઞા ત્રૈલાેક્યમ ડની॥ ૧૧૦.૧૭૦॥
૧૧૦.૧૭૧/૧યા ચતં ચ વયા પવૂ પરાથ નાત્મને દ્વજ ।
૧૧૦.૧૭૧/૨ત માદ્ અ યતમં બ્રૂિહ િક ચદ્ દાસ્યામહે વયમ્॥ ૧૧૦.૧૭૧॥
૧૧૦.૧૭૨/૧બ્રહ્માવેાચ । પનુઃ પનુ તદ્ અેવાેચુઃ સરુસઘંા દ્વ ેત્તમમ્ ।
૧૧૦.૧૭૨/૨કૃતા જ લપુટઃ પવૂ ન વા શ ભુસરુાન્ ઇદમ્ ।
૧૧૦.૧૭૨/૩ઉવાચ િપ પલાદશ્ચ ઉમાં ન વા ચ િપ પલાન્॥ ૧૧૦.૧૭૨॥
૧૧૦.૧૭૩/૧િપ પલાદ ઉવાચ । િપતરાૈ દ્રષુ્ટકામાેઽ મ સદા મે શ દગાેચરાૈ ।
૧૧૦.૧૭૩/૨તે ધ યાઃ પ્રા ણનાે લાેકે માતાિપત્રાવેર્શે સ્થતાઃ॥ ૧૧૦.૧૭૩॥
૧૧૦.૧૭૪/૧શશુ્રષૂણપરા િનતં્ય ત પાદાજ્ઞાપ્રતીક્ષકાઃ ।
૧૧૦.૧૭૪/૨ઇ દ્રયા ણ શર રં ચ કુલં શ ક્ત િધયં વપુઃ॥ ૧૧૦.૧૭૪॥
૧૧૦.૧૭૫/૧પિરલ ય તયાેઃ કૃત્યે કૃતકૃત્યાે ભવેત્ વયમ્ ।
૧૧૦.૧૭૫/૨પશનૂાં પ ક્ષણાં ચાિપ સલુભં મા દશર્નમ્॥ ૧૧૦.૧૭૫॥
૧૧૦.૧૭૬/૧દુલર્ભં મમ તચ્ચાિપ ચ્છે પાપફલં નુ િકમ્ ।
૧૧૦.૧૭૬/૨દુલર્ભં ચ તથા ચેત્ સ્યાત્ સવષાં યસ્ય કસ્ય ચત્॥ ૧૧૦.૧૭૬॥
૧૧૦.૧૭૭/૧નાપેપદે્યત સલુભં મત્તાે ના યાેઽ ત પાપકૃત્ ।
૧૧૦.૧૭૭/૨તયાેદર્શર્નમાતં્ર ચ યિદ પ્રા સ્યે સરુાેત્તમાઃ॥ ૧૧૦.૧૭૭॥
૧૧૦.૧૭૮/૧મનાવેાક્કાયકમર્ યઃ ફલં પ્રાપ્તં ભિવ ય ત ।
૧૧૦.૧૭૮/૨િપતરાૈ યે ન પ ય ત સમુ પન્ના ન સં તાૈ ।
૧૧૦.૧૭૮/૩તષેાં મહાપાતકાનાં કઃ સખં્યાં કતુર્મીશ્વરઃ॥ ૧૧૦.૧૭૮॥
૧૧૦.૧૭૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ ઋષવેર્ચનં શ્રુ વા મથઃ સ મ ય તે સરુાઃ ।
૧૧૦.૧૭૯/૨િવમાનવરમા ઢાૈ િપતરાૈ દ પતી શભુાૈ॥ ૧૧૦.૧૭૯॥
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૧૧૦.૧૮૦/૧તવ સદંશર્નાકાઙ્ક્ષાૈ દ્રક્ષ્યસે વાદ્ય િન શ્ચતમ્ ।
૧૧૦.૧૮૦/૨િવષાદં લાેભમાેહાૈ ચ ત્ય વા ચત્તં શમં નય॥ ૧૧૦.૧૮૦॥
૧૧૦.૧૮૧/૧પ ય પ યે ત તં પ્રાહુદાર્ધીચં સરુસત્તમાઃ ।
૧૧૦.૧૮૧/૨િવમાનવરમા ઢાૈ વ ગણાૈ વણર્ભષૂણાૈ॥ ૧૧૦.૧૮૧॥
૧૧૦.૧૮૨/૧તવ સદંશર્નાકાઙ્ક્ષાૈ િપતરાૈ દ પતી શભુાૈ ।
૧૧૦.૧૮૨/૨વીજ્યમાનાૈ સરુસ્ત્રી ભઃ તૂયમાનાૈ ચ િકનરૈઃ॥ ૧૧૦.૧૮૨॥
૧૧૦.૧૮૩/૧દૃ ટ્વા સ માતાિપતરાૈ નનામ શવસિંનધાૈ ।
૧૧૦.૧૮૩/૨હષર્બા પાશ્રનુયનાૈ સ કથં ચદ્ ઉવાચ તાૈ॥ ૧૧૦.૧૮૩॥
૧૧૦.૧૮૪/૧પતુ્ર ઉવાચ । તારય ત્યેવ િપતરાવ યે પતુ્રાઃ કુલાેદ્વહાઃ ।
૧૧૦.૧૮૪/૨અહં તુ માતુ દરે કેવલં ભેદકારણમ્ ।
૧૧૦.૧૮૪/૩અેવ ભૂતાેઽિપ તાૈ માેહાત્ પ યેયમ તદુમર્ તઃ॥ ૧૧૦.૧૮૪॥
૧૧૦.૧૮૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તાવાલાેક્ય તતાે દુઃખાદ્ વક્તું નવૈ શશાક સઃ ।
૧૧૦.૧૮૫/૨દેવાશ્ચ માતાિપતરાૈ િપ પલાદમથાબ્રવુન્॥ ૧૧૦.૧૮૫॥
૧૧૦.૧૮૬/૧ધ ય વં પતુ્ર લાેકેષુ યસ્ય ક તગર્તા િદવમ્ ।
૧૧૦.૧૮૬/૨સાક્ષા કૃત વયા યક્ષાે દેવાશ્ચાશ્વા સતા વયા ।
૧૧૦.૧૮૬/૩ વયા પતુ્રેણ સ લાેકા ન ક્ષીય તે કદાચન॥ ૧૧૦.૧૮૬॥
૧૧૦.૧૮૭/૧બ્રહ્માવેાચ । પુ પ ષ્ટ તદા વગાર્ત્ પપાત તસ્ય મૂધર્િન ।
૧૧૦.૧૮૭/૨જયશ દઃ સરૈુ ક્તઃ પ્રાદુભૂર્તાે મહામનુે॥ ૧૧૦.૧૮૭॥
૧૧૦.૧૮૮/૧આ શષં તુ સતુે દ વા દધી ચઃ સહ ભાયર્યા ।
૧૧૦.૧૮૮/૨શ ભું ગઙ્ગાં સરુાન્ ન વા પતંુ્ર વાક્યમથાબ્રવીત્॥ ૧૧૦.૧૮૮॥
૧૧૦.૧૮૯/૧દધી ચ વાચ । પ્રા ય ભાયા શવે ભ ક્ત કુ
ગઙ્ગાં ચ સવેય ।
૧૧૦.૧૮૯/૨પતુ્રાન્ ઉ પાદ્ય િવિધવદ્ યજ્ઞાન્ ઇ ટ્વા સદ ક્ષણાન્ ।
૧૧૦.૧૮૯/૩કૃતકૃત્ય તતાે વ સઆક્રમ વ ચરં િદવમ્॥ ૧૧૦.૧૮૯॥
૧૧૦.૧૯૦/૧બ્રહ્માવેાચ । કરાે યવે મ ત પ્રાહ દધી ચ િપ પલાશનઃ ।
૧૧૦.૧૯૦/૨દધી ચઃ પતુ્રમાશ્વાસ્ય ભાયર્યા ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૧૧૦.૧૯૦॥
૧૧૦.૧૯૧/૧અનુજ્ઞાતઃ સરુગણૈઃ પનુઃ સ િદવમાક્રમત્ ।
૧૧૦.૧૯૧/૨દેવા અ યૂ ચરે સવ િપ પલાદં સસ ભ્રમાઃ॥ ૧૧૦.૧૯૧॥
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૧૧૦.૧૯૨/૧દેવા ઊચુઃ । કૃત્યાં શમય ભદં્ર તે તદ્ ઉ પનં્ન
મહાનલમ્॥ ૧૧૦.૧૯૨॥
૧૧૦.૧૯૩/૧બ્રહ્માવેાચ । િપ પલાદ તુ તાન્ આહ ન શક્તાેઽહં િનવારણે ।
૧૧૦.૧૯૩/૨અસત્યં નવૈ વક્તાહં યૂયં કૃત્યાં તુ બ્રૂત તામ્॥ ૧૧૦.૧૯૩॥
૧૧૦.૧૯૪/૧માં દૃ ટ્વા સા મહારાૈદ્રા િવપર તં કિર ય ત ।
૧૧૦.૧૯૪/૨તામવે ગ વા િવબુધાઃ પ્રાેચુ તે શા તકારણમ્॥ ૧૧૦.૧૯૪॥
૧૧૦.૧૯૫/૧અનલં ચ યથાપ્રી ત તે ઉભે નેત્યવાેચતામ્ ।
૧૧૦.૧૯૫/૨સવષાં ભક્ષણાયવૈ ષ્ટા ચાહં દ્વજન્મના॥ ૧૧૦.૧૯૫॥
૧૧૦.૧૯૬/૧તથા ચ મ પ્રસતૂાેઽ ગ્ ર યથા તત્ કથં ભવેત્ ।
૧૧૦.૧૯૬/૨મહાભૂતાિન પ ચાિપ સ્થાવરં જઙ્ગમં તથા॥ ૧૧૦.૧૯૬॥
૧૧૦.૧૯૭/૧સવર્મ મન્મખુે િવદ્યાદ્ વક્તવ્યં નાવ શ યતે ।
૧૧૦.૧૯૭/૨મયા સ મ ય તે દેવાઃ પનુ ચુ ભાવિપ॥ ૧૧૦.૧૯૭॥
૧૧૦.૧૯૮/૧ભક્ષયેતામુભાૈ સવ યથાનુક્રમત તથા ।
૧૧૦.૧૯૮/૨વડવાિપ સરુાન્ અેવમવુાચ શ ◌ૃ નારદ॥ ૧૧૦.૧૯૮॥
૧૧૦.૧૯૯/૧વડવાવેાચ । ભવતા મચ્છયા સવ ભકં્ષ્ય મે
સરુસત્તમાઃ॥ ૧૧૦.૧૯૯॥
૧૧૦.૨૦૦/૧બ્રહ્માવેાચ । વડવા સા નદ તા ગઙ્ગયા સગંતા મનુે ।
૧૧૦.૨૦૦/૨તદ્ભવ તુ મહાન્ અ ગ્ યર્ આસીદ્ અ તભીષણઃ ।
૧૧૦.૨૦૦/૩તમાહુરમરા વિહ્ન ભૂતાનામાિદતાે િવદુઃ॥ ૧૧૦.૨૦૦॥
૧૧૦.૨૦૧/૧સરુા ઊચુઃ । આપાે જ્યેષ્ઠતમા જ્ઞેયા તથવૈ પ્રથમં ભવાન્ ।
૧૧૦.૨૦૧/૨તત્રા યપા પ તજ્યેષં્ઠ સમુદ્રમશનં કુ ।
૧૧૦.૨૦૧/૩યથવૈ તુ વયં બ્રૂમાે ગચ્છ ભુઙ્ વ યથાસખુમ્॥ ૧૧૦.૨૦૧॥
૧૧૦.૨૦૨/૧બ્રહ્માવેાચ । અનલ વમરાન્ આહઆપ તત્ર કથં વહમ્ ।
૧૧૦.૨૦૨/૨વ્રજેયં યિદ માં તત્ર પ્રાપય ત્યુદકં મહત્॥ ૧૧૦.૨૦૨॥
૧૧૦.૨૦૩/૧ભવ ત અેવ તેઽ યાહુઃ કથં તેઽગ્ ે ગ તભર્વેત્ ।
૧૧૦.૨૦૩/૨અ ગ્ ર યાહ તાન્ દેવાન્ ક યા માં ગુણશા લની॥ ૧૧૦.૨૦૩॥
૧૧૦.૨૦૪/૧િહર યકલશે સ્થા ય નયેદ્ યત્ર ગ તમર્મ ।
૧૧૦.૨૦૪/૨તસ્ય તદ્ વચનં શ્રુ વા ક યામૂચુઃ સર વતીમ્॥ ૧૧૦.૨૦૪॥
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૧૧૦.૨૦૫/૧દેવા ઊચુઃ । નયનૈમનલં શીઘં્ર શરસા વ ણાલયમ્॥ ૧૧૦.૨૦૫॥
૧૧૦.૨૦૬/૧બ્રહ્માવેાચ । સર વતી સરુાન્ આહ નૈકા શક્તા ચ ધારણે ।
૧૧૦.૨૦૬/૨યુક્તા ચત ભઃ શીઘં્ર વહેયં વ ણાલયમ્॥ ૧૧૦.૨૦૬॥
૧૧૦.૨૦૭/૧સર વત્યા વચઃ શ્રુ વા ગઙ્ગાં ચ યમનુાં તથા ।
૧૧૦.૨૦૭/૨નમર્દાં તપતી ં ચવૈ સરુાઃ પ્રાેચુઃ થક્ થક્॥ ૧૧૦.૨૦૭॥
૧૧૦.૨૦૮/૧તા ભઃ સમ વતાવેાહ િહર યકલશઽેનલમ્ ।
૧૧૦.૨૦૮/૨સસં્થા ય શરસાધાયર્ તા જગ્મવુર્ ણાલયમ્॥ ૧૧૦.૨૦૮॥
૧૧૦.૨૦૯/૧સસં્થા ય યત્ર દેવેશઃ સાેમનાથાે જગ પ તઃ ।
૧૧૦.૨૦૯/૨અ યા તે િવબુધૈઃ સાધ પ્રભાસે શ શભષૂણઃ॥ ૧૧૦.૨૦૯॥
૧૧૦.૨૧૦/૧પ્રાપયામાસરુનલં પ ચનદ્યઃ સર વતી ।
૧૧૦.૨૧૦/૨અ યા તે ચ મહાન્ અ ગ્ ઃ િપબન્ વાિર શનૈઃ શનૈઃ॥ ૧૧૦.૨૧૦॥
૧૧૦.૨૧૧/૧તતઃ સરુગણાઃ સવ શવમૂચુઃ સરુાેત્તમમ્॥ ૧૧૦.૨૧૧॥
૧૧૦.૨૧૨/૧દેવા ઊચુઃ । અ નાં ચ પાવનં બ્રૂિહ અ માકં ચ
ગવાં તથા॥ ૧૧૦.૨૧૨॥
૧૧૦.૨૧૩/૧બ્રહ્માવેાચ । શવઃ પ્રાહ તદા સવાર્ન્ ગઙ્ગામા લુત્ય યત્નતઃ ।
૧૧૦.૨૧૩/૨દેવાશ્ચ ગાવ ત પાપાન્ મુચ્ય તે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૧૦.૨૧૩॥
૧૧૦.૨૧૪/૧પ્રક્ષા લતાિન ચાસ્થીિન ઋ ષદેહભવા યથ ।
૧૧૦.૨૧૪/૨તાિન પ્રક્ષાલનાદ્ અેવ તત્ર પ્રાપ્તાિન પૂતતામ્॥ ૧૧૦.૨૧૪॥
૧૧૦.૨૧૫/૧યત્ર દેવા મુક્તપાપા તત્ તીથ પાપનાશનમ્ ।
૧૧૦.૨૧૫/૨તત્ર નાનં ચ દાનં ચ બ્રહ્મહત્યાિવનાશનમ્॥ ૧૧૦.૨૧૫॥
૧૧૦.૨૧૬/૧ગવાં ચ પાવનં યત્ર ગાેતીથ તદ્ ઉદાહૃતમ્ ।
૧૧૦.૨૧૬/૨તત્ર નાનાન્ મહાબુ દ્ધગામેધફલમા ુયાત્॥ ૧૧૦.૨૧૬॥
૧૧૦.૨૧૭/૧યત્ર તદ્બ્રાહ્મણાસ્થીિન આસન્ પુ યાિન નારદ ।
૧૧૦.૨૧૭/૨િપ તીથ તુ વૈ જ્ઞેયં િપ ણાં પ્રી તવધર્નમ્॥ ૧૧૦.૨૧૭॥
૧૧૦.૨૧૮/૧ભ મા સ્થનખરાેમા ણ પ્રા ણનાે યસ્ય કસ્ય ચત્ ।
૧૧૦.૨૧૮/૨તત્ર તીથ સકં્રમેરન્ યાવચ્ચ દ્રાકર્તારકમ્॥ ૧૧૦.૨૧૮॥
૧૧૦.૨૧૯/૧ વગ વાસાે ભવેત્ તસ્ય અિપ દુ કૃતકમર્ણઃ ।

brahmapur.pdf 487



બ્રહ્મપુરાણ

૧૧૦.૨૧૯/૨તથા ચકે્રશ્વરાત્ તીથાર્ત્ ત્રી ણ તીથાર્િન નારદ ।
૧૧૦.૨૧૯/૩તતઃ પૂતાઃ સરુગણા ગાવઃ શ ભુમથાબ્રવુન્॥ ૧૧૦.૨૧૯॥
૧૧૦.૨૨૦/૧ગાેસરુા ઊચુઃ । યામઃ વં વમિધષ્ઠાનમત્ર સયૂર્ઃ પ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
૧૧૦.૨૨૦/૨અ મન્ સ્થતે િદનકરે સરુાઃ સવ પ્ર ત ષ્ઠતાઃ॥ ૧૧૦.૨૨૦॥
૧૧૦.૨૨૧/૧ભવેયજુર્ગતામીશ તદ્ અનુજ્ઞાતુમહર્ સ ।
૧૧૦.૨૨૧/૨સયૂા હ્યાત્માસ્ય જગત તસ્થષુશ્ચ સનાતનઃ॥ ૧૧૦.૨૨૧॥
૧૧૦.૨૨૨/૧િદવાકરાે દેવમય તત્રા મા ભઃ પ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
૧૧૦.૨૨૨/૨યત્ર ગઙ્ગા જગદ્ધાત્રી યત્ર વૈ ય બકઃ વયમ્ ।
૧૧૦.૨૨૨/૩સરુવાસં પ્ર તષ્ઠાનં ભવેદ્ યત્ર ચ ય બકમ્॥ ૧૧૦.૨૨૨॥
૧૧૦.૨૨૩/૧બ્રહ્માવેાચ । આ ચ્છ િપ પલાદં તં સરુાઃ વં સદનં યયુઃ ।
૧૧૦.૨૨૩/૨િપ પલાઃ કાલપયાર્યે વગ જગ્મુરથાક્ષયમ્॥ ૧૧૦.૨૨૩॥
૧૧૦.૨૨૪/૧પાદપાનાં પદં િવપ્રઃ િપ પલાદઃ પ્રતાપવાન્ ।
૧૧૦.૨૨૪/૨ક્ષતે્રાિધપત્યે સસં્થા ય પજૂયામાસ શકંરમ્॥ ૧૧૦.૨૨૪॥
૧૧૦.૨૨૫/૧દધી ચસનૂુમુર્િન ગ્રતે ।
૧૧૦.૨૨૫/૨અવા ય ભાયા ગાૈતમસ્યાત્મ ં ચ ।
૧૧૦.૨૨૫/૩પતુ્રાન્ અથાવા ય શ્રયં યશશ્ચ ।
૧૧૦.૨૨૫/૪સહૃુ જનૈઃ વગર્મવાપ ધીરઃ॥ ૧૧૦.૨૨૫॥
૧૧૦.૨૨૬/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ િપ પલેશ્વરમુચ્યતે ।
૧૧૦.૨૨૬/૨સવર્ક્રતુફલં પુ યં મરણાદ્ અઘનાશનમ્॥ ૧૧૦.૨૨૬॥
૧૧૦.૨૨૭/૧િક પનુઃ નાનદાના યામાિદત્યસ્ય તુ દશર્નાત્ ।
૧૧૦.૨૨૭/૨ચકે્રશ્વરઃ િપ પલેશાે દેવદેવસ્ય નામની॥ ૧૧૦.૨૨૭॥
૧૧૦.૨૨૮/૧સરહસં્ય િવિદ વા તુ સવર્કામાન્ અવા ુયાત્ ।
૧૧૦.૨૨૮/૨સયૂર્સ્ય ચ પ્ર તષ્ઠાનાત્ સરુવાસે પ્ર ત ષ્ઠતે ।
૧૧૦.૨૨૮/૩પ્ર તષ્ઠાનં તુ તત્ ક્ષતંે્ર સરુાણામિપ વ લભમ્॥ ૧૧૦.૨૨૮॥
૧૧૦.૨૨૯/૧ઇતીદમાખ્યાનમતીવ પુ યમ્ ।
૧૧૦.૨૨૯/૨પઠેત વા યઃ શ ◌ૃ યાત્ મરેદ્ વા ।
૧૧૦.૨૨૯/૩સ દ ઘર્ વી ધનવાન્ ધમર્યુક્તશ્ ।
૧૧૦.૨૨૯/૪ચા તે મરઞ્ શ ભુમપૈુ ત િનત્યમ્॥ ૧૧૦.૨૨૯॥
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૧૧૧.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । નાગતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્કામપ્રદં શભુમ્ ।
૧૧૧.૧/૨યત્ર નાગેશ્વરાે દેવઃ શ ◌ૃ તસ્યાિપ િવ તરમ્॥ ૧૧૧.૧॥
૧૧૧.૨/૧પ્ર તષ્ઠાનપુરે રા શરૂસને ઇ ત શ્રુતઃ ।
૧૧૧.૨/૨સાેમવંશભવઃ શ્રીમાન્ મ તમાન્ ગુણસાગરઃ॥ ૧૧૧.૨॥
૧૧૧.૩/૧પતુ્રાથ સ મહાયત્નમકરાેત્ પ્રયયા સહ ।
૧૧૧.૩/૨તસ્ય પતુ્ર શ્ચરાદ્ આસીત્ સપા વૈ ભીષણાકૃ તઃ॥ ૧૧૧.૩॥
૧૧૧.૪/૧પતંુ્ર તં ગાપેયામાસ શરૂસનેાે મહીપ તઃ ।
૧૧૧.૪/૨રાજ્ઞઃ પતુ્રઃ સપર્ ઇ ત ન ક શ્ચદ્ િવ દતે જનઃ॥ ૧૧૧.૪॥
૧૧૧.૫/૧અ તવર્ત પરાે વાિપ માતરં િપતરં િવના ।
૧૧૧.૫/૨ધાત્રે યિપ ન ના ત નામાત્યાે ન પુરાેિહતઃ॥ ૧૧૧.૫॥
૧૧૧.૬/૧તં દૃ ટ્વા ભીષણં સપ સભાયા પસત્તમઃ ।
૧૧૧.૬/૨સતંાપં િનત્યમા ાે ત સપાર્દ્ વરમપતુ્રતા॥ ૧૧૧.૬॥
૧૧૧.૭/૧અેતદ્ અ ત મહાસપા વ ક્ત િનતં્ય મનુ યવત્ ।
૧૧૧.૭/૨સ સપર્ઃ િપતરં પ્રાહ કુ ચૂડામિપ િક્રયામ્॥ ૧૧૧.૭॥
૧૧૧.૮/૧તથાપેનયનં ચાિપ વેદા યયનમવે ચ ।
૧૧૧.૮/૨યાવદ્ વેદં ન ચાધીતે તાવચ્છૂદ્રસમાે દ્વજઃ॥ ૧૧૧.૮॥
૧૧૧.૯/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વા પતુ્રવચઃ શરૂસનેાેઽ તદુઃ ખતઃ ।
૧૧૧.૯/૨બ્રાહ્મણં કંચનાનીય સસં્કારાિદ તદાકરાેત્ ।
૧૧૧.૯/૩અધીતવેદઃ સપાઽિપ િપતરં ચાબ્રવીદ્ ઇદમ્॥ ૧૧૧.૯॥
૧૧૧.૧૦/૧સપર્ ઉવાચ । િવવાહં કુ મે રાજન્ સ્ત્રીકામાેઽહં પાેત્તમ ।
૧૧૧.૧૦/૨અ યથાિપ ચ કૃત્યં તે ન સ યેદ્ ઇ ત મે મ તઃ॥ ૧૧૧.૧૦॥
૧૧૧.૧૧/૧જનિય વાત્મ ન્ વેદ+ ।િવિધના ખલસસૃં્કતીઃ ।
૧૧૧.૧૧/૨ન કુયાર્દ્ યઃ િપતા તસ્ય નરકાન્ ના ત િન કૃ તઃ॥ ૧૧૧.૧૧॥
૧૧૧.૧૨/૧બ્રહ્માવેાચ । િવ મતઃ સ િપતા પ્રાહ સતંુ તમુરગાકૃ તમ્॥ ૧૧૧.૧૨॥
૧૧૧.૧૩/૧શરૂસને ઉવાચ । યસ્ય શ દાદ્ અિપ ત્રાસં યા ત શરૂાશ્ચ પૂ ષાઃ ।
૧૧૧.૧૩/૨ત મૈ ક યાં તુ કાે દદ્યાદ્ વદ પતુ્ર કરાે મ િકમ્॥ ૧૧૧.૧૩॥
૧૧૧.૧૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તત્ િપતવુર્ચનં શ્રુ વા સપર્ઃ પ્રાહ
િવચક્ષણઃ॥ ૧૧૧.૧૪॥
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૧૧૧.૧૫/૧સપર્ ઉવાચ । િવવાહા બહવાે રાજન્ રાજ્ઞાં સ ત જનેશ્વર ।
૧૧૧.૧૫/૨પ્રસહ્યાહરણં ચાિપ શસૈ્ત્રવવાહ અેવ ચ॥ ૧૧૧.૧૫॥
૧૧૧.૧૬/૧ તે િવવાહે પતુ્રસ્ય િપતાસાૈ કૃતકૃદ્ ભવેત્ ।
૧૧૧.૧૬/૨નાે ચેદ્ અત્રવૈ ગઙ્ગાયાં મિર યે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૧૧.૧૬॥
૧૧૧.૧૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તત્ પતુ્રિનશ્ચયં જ્ઞા વા અપતુ્રાે પસત્તમઃ ।
૧૧૧.૧૭/૨િવવાહાથર્મમાત્યાં તાન્ આહૂયેદં વચાેઽબ્રવીત્॥ ૧૧૧.૧૭॥
૧૧૧.૧૮/૧શરૂસને ઉવાચ । નાગેશ્વરાે મમ સતુાે યવુરા ે ગુણાકરઃ ।
૧૧૧.૧૮/૨ગુણવાન્ મ તમાઞ્ શરૂાે દુજર્યઃ શત્રુતાપનઃ॥ ૧૧૧.૧૮॥
૧૧૧.૧૯/૧રથે નાગે સ ધનુ ષ થવ્યાં નાપેમીયતે ।
૧૧૧.૧૯/૨િવવાહ તસ્ય કતર્વ્યાે હ્યહં દ્ધ તથવૈ ચ॥ ૧૧૧.૧૯॥
૧૧૧.૨૦/૧રાજ્યભારં સતુે યસ્ય િન શ્ચ તાેઽહં ભવા યતઃ ।
૧૧૧.૨૦/૨ન દારસગં્રહાે યાવત્ તાવત્ પતુ્રાે મમ પ્રયઃ॥ ૧૧૧.૨૦॥
૧૧૧.૨૧/૧બાલભાવં નાે જહા ત ત માત્ સવઽનુમ ય ચ ।
૧૧૧.૨૧/૨િવવાહાયાથ કુવર્ તુ યત્નં મમ િહતે રતાઃ॥ ૧૧૧.૨૧॥
૧૧૧.૨૨/૧ન મે કા ચત્ તદા ચ તા કૃતાેદ્વાહાે યદાત્મજઃ ।
૧૧૧.૨૨/૨સતુે ય તભરા યા ત કૃ તન તપસે વનમ્॥ ૧૧૧.૨૨॥
૧૧૧.૨૩/૧બ્રહ્માવેાચ । અમાત્યા રાજવચનં શ્રુ વા સવ િવનીતવત્ ।
૧૧૧.૨૩/૨ઊચુઃ પ્રા જલયાે હષાર્દ્ રા નં ભૂિરતજેસમ્॥ ૧૧૧.૨૩॥
૧૧૧.૨૪/૧અમાત્યા ઊચુઃ । તવ પતુ્રાે ગુણજે્યષ્ઠ વં ચ સવર્ત્ર િવશ્રુતઃ ।
૧૧૧.૨૪/૨િવવાહે તવ પતુ્રસ્ય િક મ યં િક તુ ચ ત્યતે॥ ૧૧૧.૨૪॥
૧૧૧.૨૫/૧બ્રહ્માવેાચ । અમાત્યેષુ તથાેક્તષેુ ગ ભીરાે પસત્તમઃ ।
૧૧૧.૨૫/૨પતંુ્ર સપ વમાત્યાનાં ન ચાખ્યા ત ન તે િવદુઃ॥ ૧૧૧.૨૫॥
૧૧૧.૨૬/૧રા પનુ તાન્ ઉવાચ કા સ્યાત્ ક યા ગુણાિધકા ।
૧૧૧.૨૬/૨મહાવંશભવઃ શ્રીમાન્ કાે રા સ્યાદ્ ગુણાશ્રયઃ॥ ૧૧૧.૨૬॥
૧૧૧.૨૭/૧સ બ ધયાેગ્યઃ શરૂશ્ચ ય સ બ ધઃ પ્રશસ્યતે ।
૧૧૧.૨૭/૨તદ્ રાજવચનં શ્રુ વા અમાત્યાનાં મહામ તઃ॥ ૧૧૧.૨૭॥
૧૧૧.૨૮/૧કુલીનઃ સાધુરત્ય તં રાજકાયર્િહતે રતઃ ।
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૧૧૧.૨૮/૨રાજ્ઞાે મ ત િવિદ વા તુ ઇઙ્ ગતજ્ઞાેઽબ્રવીદ્ ઇદમ્॥ ૧૧૧.૨૮॥
૧૧૧.૨૯/૧અમાત્ય ઉવાચ । પવૂર્દેશે મહારાજ િવજયાે નામ ભપૂ તઃ ।
૧૧૧.૨૯/૨વા જવારણરત્નાનાં યસ્ય સખં્યા ન િવદ્યતે॥ ૧૧૧.૨૯॥
૧૧૧.૩૦/૧અષ્ટાૈ પતુ્રા મહે વાસા મહારાજસ્ય ધીમતઃ ।
૧૧૧.૩૦/૨તષેાં વસા ભાેગવતી સાક્ષા લ મીિરવાપરા ।
૧૧૧.૩૦/૩તવ પતુ્રસ્ય યાેગ્યા સા ભાયાર્ રાજન્ મયાેિદતા॥ ૧૧૧.૩૦॥
૧૧૧.૩૧/૧બ્રહ્માવેાચ । દ્ધામાત્યવચઃ શ્રુ વા રા તં
પ્રત્યભાષત॥ ૧૧૧.૩૧॥
૧૧૧.૩૨/૧રા વેાચ । સતુા તસ્ય કથં મેઽસ્ય સતુસ્યસ્યાદ્ વદ વ
તત્॥ ૧૧૧.૩૨॥
૧૧૧.૩૩/૧ દ્ધામાત્ય ઉવાચ । લ ક્ષતાેઽ સ મહારાજ યત્ તે મન સ વતર્તે ।
૧૧૧.૩૩/૨યચ્છૂરસને કૃતં્ય સ્યાદ્ અનુ નીિહ માં તતઃ॥ ૧૧૧.૩૩॥
૧૧૧.૩૪/૧બ્રહ્માવેાચ । દ્ધામાત્યવચઃ શ્રુ વા ભષૂણાચ્છાદનાે ક્ત ભઃ ।
૧૧૧.૩૪/૨સ પજૂ્ય પ્રષેયામાસ મહત્યા સનેયા સહ॥ ૧૧૧.૩૪॥
૧૧૧.૩૫/૧સ પવૂર્દેશમાગત્ય મહારાજં સમેત્ય ચ ।
૧૧૧.૩૫/૨સ પજૂ્ય િવિવધવૈાર્ક્યૈ પાયનૈ તસ ભવૈઃ॥ ૧૧૧.૩૫॥
૧૧૧.૩૬/૧મહારાજસતુાયાશ્ચ ભાેગવત્યા મહામ તઃ ।
૧૧૧.૩૬/૨શરૂસનેસ્ય પતેઃ સનૂાનેાર્ગસ્ય ધીમતઃ॥ ૧૧૧.૩૬॥
૧૧૧.૩૭/૧િવવાહાયાકરાેત્ સિંધ મ યા મ યાવચાેઉ ક્ત ભઃ ।
૧૧૧.૩૭/૨પજૂયામાસ પ ત ભષૂણાચ્છાદનાિદ ભઃ॥ ૧૧૧.૩૭॥
૧૧૧.૩૮/૧અવા ય પૂ ં પ તદર્દામીત્યવદત્ તદા ।
૧૧૧.૩૮/૨તતઆગત્ય રાજ્ઞેઽસાૈ દ્ધામાત્યાે મહામ તઃ॥ ૧૧૧.૩૮॥
૧૧૧.૩૯/૧શરૂસનેાય તદ્ તં્ત વવૈાિહકમવેદયત્ ।
૧૧૧.૩૯/૨તતાે બહુ તથે કાલે દ્ધામાત્યાે મહામ તઃ॥ ૧૧૧.૩૯॥
૧૧૧.૪૦/૧પનુબર્લને મહતા વસ્ત્રાલંકારભૂ ષતઃ ।
૧૧૧.૪૦/૨જગામ તરસા સવર યૈશ્ચ સ ચવૈ ર્તઃ॥ ૧૧૧.૪૦॥
૧૧૧.૪૧/૧િવવાહાય મહામાત્યાે મહારા ય બુ દ્ધમાન્ ।
૧૧૧.૪૧/૨સવ પ્રાવેાચ દ્ધાેઽસાવમાત્યઃ સ ચવૈ ર્તઃ॥ ૧૧૧.૪૧॥
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૧૧૧.૪૨/૧ દ્ધામાત્ય ઉવાચ । અત્રાગ તું ન ચાયા ત શરૂસનેસ્ય ભપૂતેઃ ।
૧૧૧.૪૨/૨પતુ્રાે નાગ ઇ ત ખ્યાતાે બુ દ્ધમાન્ ગુણસાગરઃ॥ ૧૧૧.૪૨॥
૧૧૧.૪૩/૧ક્ષિત્રયાણાં િવવાહાશ્ચ ભવેયુબર્હુધા પ ।
૧૧૧.૪૩/૨ત માચ્છસૈ્ત્રરલંકારૈિવવાહઃ સ્યાન્ મહામતે॥ ૧૧૧.૪૩॥
૧૧૧.૪૪/૧ક્ષિત્રયા બ્રાહ્મણાશ્ચવૈ સત્યાં વાચં વદ ત િહ ।
૧૧૧.૪૪/૨ત માચ્છસૈ્ત્રરલંકારૈિવવાહ વનુમ યતામ્॥ ૧૧૧.૪૪॥
૧૧૧.૪૫/૧બ્રહ્માવેાચ । દ્ધામાત્યવચઃ શ્રુ વા િવજયાે રાજસત્તમઃ ।
૧૧૧.૪૫/૨મનેે વાક્યં તથા સત્યમમાતં્ય ભપૂ ત તદા॥ ૧૧૧.૪૫॥
૧૧૧.૪૬/૧િવવાહમકરાેદ્ રા ભાેગવત્યાઃ સિવ તરમ્ ।
૧૧૧.૪૬/૨શસે્ત્રણ ચ યથાશાસં્ત્ર પ્રષેયામાસ તાં પનુઃ॥ ૧૧૧.૪૬॥
૧૧૧.૪૭/૧ વાન્ અમાત્યાં તથા ગાશ્ચ િહર યતુરગાિદકમ્ ।
૧૧૧.૪૭/૨બહુ દ વાથ િવજયાે હષણ મહતા યુતઃ॥ ૧૧૧.૪૭॥
૧૧૧.૪૮/૧તામાદાયાથ સ ચવા દ્ધામાત્યપુરાેગમાઃ ।
૧૧૧.૪૮/૨પ્ર તષ્ઠાનમથા યેત્ય શરૂસનેાય તાં નષુામ્॥ ૧૧૧.૪૮॥
૧૧૧.૪૯/૧ યવેદયં તથાેચુ તે િવજયસ્ય વચાે બહુ ।
૧૧૧.૪૯/૨ભષૂણાિન િવ ચત્રા ણ દાસ્યાે વસ્ત્રાિદકં ચ યત્॥ ૧૧૧.૪૯॥
૧૧૧.૫૦/૧િનવેદ્ય શરૂસનેાય કૃતકૃત્યા બભૂિવરે ।
૧૧૧.૫૦/૨િવજયસ્ય તુ યેઽમાત્યા ભાેગવત્યા સહાગતાઃ॥ ૧૧૧.૫૦॥
૧૧૧.૫૧/૧તાન્ પજૂિય વા રા સાૈ બહુમાનપુરઃસરમ્ ।
૧૧૧.૫૧/૨િવજયાય યથા પ્રી ત તથા કૃ વા વ્યસજર્યત્॥ ૧૧૧.૫૧॥
૧૧૧.૫૨/૧િવજયસ્ય સતુા બાલા પયાવૈનશા લની ।
૧૧૧.૫૨/૨શ્વશ્રૂશ્વશરુયાેિનત્યં શશુ્રષૂ તી સમુ યમા॥ ૧૧૧.૫૨॥
૧૧૧.૫૩/૧ભાેગવત્યાશ્ચ યાે ભતાર્ મહાસપાઽ તભીષણઃ ।
૧૧૧.૫૩/૨અેકા તદેશે િવજને ગ્ હે રત્નસશુાે ભતે॥ ૧૧૧.૫૩॥
૧૧૧.૫૪/૧સગુ ધકુસમુાક ણ તત્રા તે સખુશીતલે ।
૧૧૧.૫૪/૨સ સપા માતરં પ્રાહ િપતરં ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૧૧૧.૫૪॥
૧૧૧.૫૫/૧મમ ભાયાર્ રાજપતુ્રી િક માં નવૈાપેસપર્ ત ।
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૧૧૧.૫૫/૨તત્ પતુ્રવચનં શ્રુ વા સપર્માતેદમબ્રવીત્॥ ૧૧૧.૫૫॥
૧૧૧.૫૬/૧રાજપ યવુાચ । ધાિત્રકે ગચ્છ સભુગે શીઘં્ર ભાેગવતી ં વદ ।
૧૧૧.૫૬/૨તવ ભતાર્ સપર્ ઇ ત તતઃ સા િક વિદ ય ત॥ ૧૧૧.૫૬॥
૧૧૧.૫૭/૧બ્રહ્માવેાચ । ધાિત્રકા ચ તથેત્યુ વા ગ વા ભાેગવતી ં તદા ।
૧૧૧.૫૭/૨રહાેગતા ઉવાચેદં િવનીતવદ્ અપવૂર્વત્॥ ૧૧૧.૫૭॥
૧૧૧.૫૮/૧ધાિત્રકાવેાચ । નેઽહં સભુગે ભદ્રે ભતાર્રં તવ દૈવતમ્ ।
૧૧૧.૫૮/૨ન ચાખ્યયેં વયા ક્વાિપ સપા ન પુ ષાે ધ્રવુમ્॥ ૧૧૧.૫૮॥
૧૧૧.૫૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તસ્યા તદ્ વચનં શ્રુ વા ભાેગવત્યબ્રવીદ્ ઇદમ્॥ ૧૧૧.૫૯॥
૧૧૧.૬૦/૧ભાેગવત્યુવાચ । માનષુીણાં મનુ યાે િહ ભતાર્ સામા યતાે ભવેત્ ।
૧૧૧.૬૦/૨િક પનુદવ ત તુ ભતાર્ પુ યને લ યતે॥ ૧૧૧.૬૦॥
૧૧૧.૬૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ભાેગવત્યા તુ તદ્ વાક્યં સા ચ સવ
યવેદયત્ ।
૧૧૧.૬૧/૨સપાર્ય સપર્માત્રે ચ રાજ્ઞે ચવૈ યથાક્રમમ્॥ ૧૧૧.૬૧॥
૧૧૧.૬૨/૧ રાેદ રા તદ્વાક્યાત્ વા તાં કમર્ણાે ગ તમ્ ।
૧૧૧.૬૨/૨ભાેગવત્યિપ તાં પ્રાહ ઉક્તપવૂા પનુઃ સખીમ્॥ ૧૧૧.૬૨॥
૧૧૧.૬૩/૧ભાેગવત્યુવાચ । કા તં દશર્ય ભદં્ર તે થા
યા ત વયાે મમ॥ ૧૧૧.૬૩॥
૧૧૧.૬૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ સા દશર્યામાસ સપ તમ તભીષણમ્ ।
૧૧૧.૬૪/૨સગુ ધકુસમુાક ણ શયને સા રહાેગતા॥ ૧૧૧.૬૪॥
૧૧૧.૬૫/૧તં દૃ ટ્વા ભીષણં સપ ભતાર્રં રત્નભૂ ષતમ્ ।
૧૧૧.૬૫/૨કૃતા જ લપુટા વાક્યમવદત્ કા તમ જસા॥ ૧૧૧.૬૫॥
૧૧૧.૬૬/૧ભાેગવત્યુવાચ । ધ યા યનુગ્ હીતા મ યસ્યા મે દૈવતં
પ તઃ॥ ૧૧૧.૬૬॥
૧૧૧.૬૭/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુ વા શયને સ્થ વા તં સપ સપર્ભાવનૈઃ ।
૧૧૧.૬૭/૨ખેલયામાસ ત વઙ્ગી ગીતૈશ્ચવૈાઙ્ગસગંમૈઃ॥ ૧૧૧.૬૭॥
૧૧૧.૬૮/૧સગુ ધકુસમુૈઃ પાનૈ તાષેયામાસ તં પ તમ્ ।
૧૧૧.૬૮/૨તસ્યાશ્ચવૈ પ્રસાદેન સપર્સ્યાભૂત્ તમુર્ને ।
૧૧૧.૬૮/૩ વા સવ દૈવકૃતં રાત્રાૈ સપાઽબ્રવીત્ પ્રયામ્॥ ૧૧૧.૬૮॥
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૧૧૧.૬૯/૧સપર્ ઉવાચ । રાજક યાિપ માં દૃ ટ્વા ન ભીતા સ કથં પ્રયે ।
૧૧૧.૬૯/૨સાવેાચ દૈવિવિહતં કાેઽ તક્ર મતુમીશ્વરઃ ।
૧૧૧.૬૯/૩પ તરેવ ગ તઃ સ્ત્રીણાં સવર્દૈવ િવશષેતઃ॥ ૧૧૧.૬૯॥
૧૧૧.૭૦/૧બ્રહ્માવેાચ । શ્રુ વે ત હૃષ્ટ તામાહ નાગઃ પ્રહ સતાનનઃ॥ ૧૧૧.૭૦॥
૧૧૧.૭૧/૧સપર્ ઉવાચ । તુષ્ટાેઽ મ તવ ભ યાહં િક દદા મ તવે સતમ્ ।
૧૧૧.૭૧/૨તવ પ્રસાદાચ્ચાવર્ઙ્ ગ સવર્ તરભૂદ્ ઇયમ્॥ ૧૧૧.૭૧॥
૧૧૧.૭૨/૧શપ્તાેઽહં દેવદેવને કુિપતને િપનાિકના ।
૧૧૧.૭૨/૨મહેશ્વરકરે નાગઃ શષેપતુ્રાે મહાબલઃ॥ ૧૧૧.૭૨॥
૧૧૧.૭૩/૧સાેઽહં પ ત વં ચ ભાયાર્ ના ા ભાેગવતી પુરા ।
૧૧૧.૭૩/૨ઉમાવાક્યા જહાસાેચ્ચૈઃ શ ભુઃ પ્રીતાે રહાેગતઃ॥ ૧૧૧.૭૩॥
૧૧૧.૭૪/૧મમાિપ ચાગતં ભદ્રે હાસ્યં તદે્દવસિંનધાૈ ।
૧૧૧.૭૪/૨તત તુ કુિપતઃ શ ભુઃ પ્રાદાચ્છાપં મમેદશૃમ્॥ ૧૧૧.૭૪॥
૧૧૧.૭૫/૧ શવ ઉવાચ । મનુ યયાનેાૈ વં સપા ભિવતા જ્ઞાનવાન્
ઇ ત॥ ૧૧૧.૭૫॥
૧૧૧.૭૬/૧સપર્ ઉવાચ । તતઃ પ્રસાિદતઃ શ ભુ વયા ભદ્રે મયા સહ ।
૧૧૧.૭૬/૨તતશ્ચાેક્તં તને ભદ્રે ગાૈત યાં મમ પજૂનમ્॥ ૧૧૧.૭૬॥
૧૧૧.૭૭/૧કુવર્તાે જ્ઞાનમાધાસ્યે યદા સપાર્કૃતે તવ ।
૧૧૧.૭૭/૨તદા િવશાપાે ભિવતા ભાેગવત્યાઃ પ્રસાદતઃ॥ ૧૧૧.૭૭॥
૧૧૧.૭૮/૧ત માદ્ ઇદં મમાપનં્ન તવ ચાિપ શભુાનને ।
૧૧૧.૭૮/૨ત માન્ ની વા ગાૈતમી ં માં પૂ ં કુ મયા સહ॥ ૧૧૧.૭૮॥
૧૧૧.૭૯/૧તતાે િવશાપાે ભિવતા આવાં યાવઃ શવં પનુઃ ।
૧૧૧.૭૯/૨સવષાં સવર્દાતાર્નાં શવ અેવ પરા ગ તઃ॥ ૧૧૧.૭૯॥
૧૧૧.૮૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તચ્છ વા ભ ર્વચનં સા ભત્રાર્ ગાૈતમી ં યયાૈ ।
૧૧૧.૮૦/૨તતઃ ના વા તુ ગાૈત યાં પૂ ં ચકે્ર શવસ્ય તુ॥ ૧૧૧.૮૦॥
૧૧૧.૮૧/૧તતઃ પ્રસન્નાે ભગવાન્ િદવ્ય પં દદાૈ મનુે ।
૧૧૧.૮૧/૨આ ચ્છ િપતરાૈ સપા ભાયર્યા ગ તુમુદ્યતઃ ।
૧૧૧.૮૧/૩ શવલાેકં તતાે જ્ઞા વા િપતા પ્રાહ મહામ તઃ॥ ૧૧૧.૮૧॥

494 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૧૧.૮૨/૧િપતાવેાચ । યવુરાજ્યધરાે જ્યેષ્ઠઃ પતુ્ર અેકાે ભવાન્ ઇ ત ।
૧૧૧.૮૨/૨ત માદ્ રાજ્યમશષેેણ કૃ વાે પાદ્ય સતુાન્ બહૂન્ ।
૧૧૧.૮૨/૩યાતે મિય પરં ધામ તતાે યાિહ શવં પુરમ્॥ ૧૧૧.૮૨॥
૧૧૧.૮૩/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વા િપ વચ તથેત્યાહ સ નાગરાટ્ ।
૧૧૧.૮૩/૨કામ પમવા યાથ ભાયર્યા સહ સવુ્રતઃ॥ ૧૧૧.૮૩॥
૧૧૧.૮૪/૧િપત્રા માત્રા તથા પતુ્રૈ રાજં્ય કૃ વા સિુવ તરમ્ ।
૧૧૧.૮૪/૨યાતે િપતિર વલાકં પતુ્રાન્ સ્થા ય વકે પદે॥ ૧૧૧.૮૪॥
૧૧૧.૮૫/૧ભાયાર્માત્યાિદસિહત તતઃ શવપુરં યયાૈ ।
૧૧૧.૮૫/૨તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ નાગતીથર્ મ ત શ્રુતમ્॥ ૧૧૧.૮૫॥
૧૧૧.૮૬/૧યત્ર નાગેશ્વરાે દેવાે ભાેગવત્યા પ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
૧૧૧.૮૬/૨તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્॥ ૧૧૧.૮૬॥
૧૧૨.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । મા તીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્ સ દ્ધકરં ણામ્ ।
૧૧૨.૧/૨આિધ ભમુર્ચ્યતે જ તુ તત્તીથર્ મરણાદ્ અિપ॥ ૧૧૨.૧॥
૧૧૨.૨/૧દેવાનામસરુાણાં ચ સગંરાેઽભૂત્ સદુા ણઃ ।
૧૧૨.૨/૨નાશક્નવું તદા જેતું દેવા દાનવસગંરમ્॥ ૧૧૨.૨॥
૧૧૨.૩/૧તદાહમગમં દેવૈ તષ્ઠ તં શલૂપા ણનમ્ ।
૧૧૨.૩/૨અ તવં િવિવધવૈાર્ક્યૈઃ કૃતા જ લપુટઃ શનૈઃ॥ ૧૧૨.૩॥
૧૧૨.૪/૧સ મ ય દેવૈરસરૈુશ્ચ સવર્।
૧૧૨.૪/૨યદાહૃતં સ મ થતું સમુદ્રમ્ ।
૧૧૨.૪/૩યત્ કાલકૂટં સમભનૂ્ મહેશ ।
૧૧૨.૪/૪તત્ વાં િવના કાે ગ્ર સતું સમથર્ઃ॥ ૧૧૨.૪॥
૧૧૨.૫/૧પુ પપ્રહારેણ જગ ત્રયં યઃ ।
૧૧૨.૫/૨ વાધીનમાપાદિયતું સમથર્ઃ ।
૧૧૨.૫/૩મારાે હરેઽ ય યસરુાિદવ દ્યાે ।
૧૧૨.૫/૪િવતાયમાનાે િવલયં પ્રયાતઃ॥ ૧૧૨.૫॥
૧૧૨.૬/૧િવમ ય વાર શમનઙ્ગશત્રાે ।
૧૧૨.૬/૨યદ્ ઉત્તમં તત્ તુ િદવાૈકસે યઃ ।
૧૧૨.૬/૩દ વા િવષં સહંરન્ નીલક ઠ ।
૧૧૨.૬/૪કાે વા ધતુ વામ્ ઋતે વૈ સમથર્ઃ॥ ૧૧૨.૬॥
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૧૧૨.૭/૧તતશ્ચ તુષ્ટાે ભગવાન્ આિદકતાર્ િત્રલાેચનઃ॥ ૧૧૨.૭॥
૧૧૨.૮/૧ શવ ઉવાચ । દાસ્યેઽહં યદ્ અભીષં્ટ વાે બ્રવુ તુ
સરુસત્તમાઃ॥ ૧૧૨.૮॥
૧૧૨.૯/૧દેવા ઊચુઃ । દાનવે યાે ભયં ઘાેરં તત્રૈિહ ષભ વજ ।
૧૧૨.૯/૨જિહ શત્રનૂ્ સરુાન્ પાિહ નાથવ ત વયા પ્રભાે॥ ૧૧૨.૯॥
૧૧૨.૧૦/૧િન કારણઃ સહૃુચ્છ ભાે નાભિવ યદ્ ભવાન્ યિદ ।
૧૧૨.૧૦/૨તદાકિર યન્ િક મવ દુઃખાતાર્ઃ સવર્દેિહનઃ॥ ૧૧૨.૧૦॥
૧૧૨.૧૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુક્ત ત ક્ષણાત્ પ્રાયાદ્ યત્ર તે દેવશત્રવઃ ।
૧૧૨.૧૧/૨તત્ર તદ્ યુદ્ધમભવચ્છંકરેણ સરુ દ્વષામ્॥ ૧૧૨.૧૧॥
૧૧૨.૧૨/૧તત સ્ત્રલાેચનઃ શ્રા ત તમાે પધરઃ શવઃ ।
૧૧૨.૧૨/૨લલાટાદ્ વ્યપતં તસ્ય યુ યતઃ વેદ બ દવઃ॥ ૧૧૨.૧૨॥
૧૧૨.૧૩/૧સ સહંરન્ દૈત્યગણાં તામસી ં મૂ તમા શ્રતઃ ।
૧૧૨.૧૩/૨તાં મૂ તમસરુા દૃ ટ્વા મે ષ્ઠાદ્ ભવું યયુઃ॥ ૧૧૨.૧૩॥
૧૧૨.૧૪/૧સ સહંરન્ સવર્દૈત્યાં તદાગચ્છદ્ ભવું હરઃ ।
૧૧૨.૧૪/૨ઇતશ્ચેતશ્ચ ભીતા તેઽધાવન્ સવા મહી મમામ્॥ ૧૧૨.૧૪॥
૧૧૨.૧૫/૧તથવૈ કાપેાદ્ દ્રાેઽિપ શત્રૂં તાન્ અનુધાવ ત ।
૧૧૨.૧૫/૨તથવૈ યુ યતઃ શ ભાેઃ પ તતાઃ વેદ બ દવઃ॥ ૧૧૨.૧૫॥
૧૧૨.૧૬/૧યત્ર યત્ર ભવું પ્રાપ્તાે બ દુમાર્હેશ્વરાે મનુે ।
૧૧૨.૧૬/૨તત્ર તત્ર શવાકારા માતરાે જ જ્ઞરે તતઃ॥ ૧૧૨.૧૬॥
૧૧૨.૧૭/૧પ્રાેચુમર્હેશ્વરં સવાર્ઃ ખાદામ વસરુાન્ ઇ ત ।
૧૧૨.૧૭/૨તતઃ પ્રાવેાચ ભગવાન્ સવઃ સરુગણૈ ર્તઃ॥ ૧૧૨.૧૭॥
૧૧૨.૧૮/૧ શવ ઉવાચ । વગાર્દ્ ભવુમનપુ્રાપ્તા રાક્ષસા તે રસાતલમ્ ।
૧૧૨.૧૮/૨અનપુ્રાપ્તા તતઃ સવાર્ઃ શ ◌ૃ વ તુ મમ ભા ષતમ્॥ ૧૧૨.૧૮॥
૧૧૨.૧૯/૧યત્ર યત્ર દ્વષાે યા ત તત્ર ગચ્છ તુ માતરઃ ।
૧૧૨.૧૯/૨રસાતલમનપુ્રાપ્તા ઇદાની ં મદ્ભયાદ્ દ્વષઃ ।
૧૧૨.૧૯/૩ભવત્યાેઽ યનુગચ્છ તુ રસાતલમનુ દ્વષઃ॥ ૧૧૨.૧૯॥
૧૧૨.૨૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તાશ્ચ જગ્મુભુર્વં ભ વા યત્ર તે દૈત્યદાનવાઃ ।
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૧૧૨.૨૦/૨તાન્ હ વા માતરઃ સવાર્ન્ દેવાર ન્ અ તભીષણાન્॥ ૧૧૨.૨૦॥
૧૧૨.૨૧/૧પનુદવાન્ ઉપાજગ્મુઃ પથા તનેવૈ માતરઃ ।
૧૧૨.૨૧/૨ગતાશ્ચ માતરાે યાવદ્ યાવચ્ચ પનુરાગતાઃ॥ ૧૧૨.૨૧॥
૧૧૨.૨૨/૧તાવદ્ દેવાઃ સ્થતા આસન્ ગાૈતમીતીરમા શ્રતાઃ ।
૧૧૨.૨૨/૨પ્રસ્થાનાત્ તત્ર મા ણાં સરુાણાં ચ પ્ર ત ષ્ઠતેઃ॥ ૧૧૨.૨૨॥
૧૧૨.૨૩/૧પ્ર તષ્ઠાનં તુ તત્ ક્ષતંે્ર પુ યં િવજયવધર્નમ્ ।
૧૧૨.૨૩/૨મા ણાં યત્ર ચાે પ ત્તમાર્ તીથ થક્ થક્॥ ૧૧૨.૨૩॥
૧૧૨.૨૪/૧તત્ર તત્ર બલા યાસન્ રસાતલગતાિન ચ ।
૧૧૨.૨૪/૨સરુા તા યાે વરાન્ પ્રાેચુલાકે પૂ ં યથા શવઃ॥ ૧૧૨.૨૪॥
૧૧૨.૨૫/૧પ્રા ાે ત તદ્વન્ મા યઃ પૂ ભવતુ સવર્દા ।
૧૧૨.૨૫/૨ઇત્યુ વા તદર્ધુદવા આસં તત્રવૈ માતરઃ॥ ૧૧૨.૨૫॥
૧૧૨.૨૬/૧યત્ર યત્ર સ્થતા દેવ્યાે મા તીથ તતાે િવદુઃ ।
૧૧૨.૨૬/૨સરુાણામિપ સવે્યાિન િક પનુમાર્નષુાિદ ભઃ॥ ૧૧૨.૨૬॥
૧૧૨.૨૭/૧તષેુ નાનમથાે દાનં િપ ણાં ચવૈ તપર્ણમ્ ।
૧૧૨.૨૭/૨સવ તદ્ અક્ષયં જ્ઞેયં શવસ્ય વચનં યથા॥ ૧૧૨.૨૭॥
૧૧૨.૨૮/૧યિ વદં શ ◌ૃ યાન્ િનતં્ય મરેદ્ અિપ પઠેત્ તથા ।
૧૧૨.૨૮/૨આખ્યાનં મા તીથાર્નામાયુ માન્ સ સખુી ભવેત્॥ ૧૧૨.૨૮॥
૧૧૩.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇદમ યપરં તીથ દેવાનામિપ દુલર્ભમ્ ।
૧૧૩.૧/૨બ્રહ્મતીથર્ મ ત ખ્યાતં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ણામ્॥ ૧૧૩.૧॥
૧૧૩.૨/૧ સ્થતષેુ દેવસૈ યષેુ પ્રિવષ્ટેષુ રસાતલમ્ ।
૧૧૩.૨/૨દૈત્યેષુ ચ મુિનશ્રેષ્ઠ તથા મા ષુ તાન્ અનુ॥ ૧૧૩.૨॥
૧૧૩.૩/૧મદ યં પ ચમં વક્ત્રં ગદર્ભાકૃ ત ભીષણમ્ ।
૧૧૩.૩/૨તદ્ વક્ત્રં દેવસૈ યષેુ મિય તષ્ઠત્યુવાચ હ॥ ૧૧૩.૩॥
૧૧૩.૪/૧હે દૈત્યાઃ િક પલાય તે ન ભયં વાેઽ તુ સ વરમ્ ।
૧૧૩.૪/૨આગચ્છ તુ સરુાન્ સવાર્ન્ ભક્ષિય યે ક્ષણાદ્ ઇ ત॥ ૧૧૩.૪॥
૧૧૩.૫/૧િનવારય તં મામવંે ભક્ષણાયાેદ્યતં તથા ।
૧૧૩.૫/૨તં દૃ ટ્વા િવબુધાઃ સવ િવત્ર તા િવ મબ્રવુન્॥ ૧૧૩.૫॥
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૧૧૩.૬/૧ત્રાિહ િવ ણાે જગન્નાથ બ્રહ્મણાેઽસ્ય મખંુ લનુ ।
૧૧૩.૬/૨ચક્ર ગ્ િવબુધાન્ આહ *ચ્છે દ્મ ચકે્રણ વૈ શરઃ॥ ૧૧૩.૬॥
૧૧૩.૭/૧િક તુ ત ચ્છન્નમવેેદં સહંરેત્ સચરાચરમ્ ।
૧૧૩.૭/૨મ તં્ર બ્રૂમાેઽત્ર િવબુધાઃ શ્રૂયતાં સવર્મવે િહ॥ ૧૧૩.૭॥
૧૧૩.૮/૧િત્રનતે્રઃ ક શર છેત્તા સ ચ ધત્તે ન સશંયઃ ।
૧૧૩.૮/૨મયા ચ શ ભુઃ સવશ્ચ તુતઃ પ્રાેક્ત તથવૈ ચ॥ ૧૧૩.૮॥
૧૧૩.૯/૧યાગઃ ક્ષણી દષૃ્ટફલેઽસમથર્ઃ ।
૧૧૩.૯/૨સ નવૈ કતુર્ઃ ફલતી ત મ વા ।
૧૧૩.૯/૩ફલસ્ય દાને પ્ર તભજૂર્ટ ત ।
૧૧૩.૯/૪િન શ્ચત્ય લાેકઃ પ્ર તકમર્ યાતઃ॥ ૧૧૩.૯॥
૧૧૩.૧૦/૧તતઃ સરેુશઃ સતંુષ્ટાે દેવાનાં કાયર્ સદ્ધયે ।
૧૧૩.૧૦/૨લાેકાનામપુકારાથ તથેત્યાહ સરુાન્ પ્ર ત॥ ૧૧૩.૧૦॥
૧૧૩.૧૧/૧તદ્વક્તં્ર પાપ પં યદ્ ભીષણં લાેમહષર્ણમ્ ।
૧૧૩.૧૧/૨િનકૃત્ય નખશસૈ્ત્રશ્ચ ક્વ સ્થા યં ચેત્યથાબ્રવીત્॥ ૧૧૩.૧૧॥
૧૧૩.૧૨/૧તત્રેલા િવબુધાન્ આહ નાહં વાેઢંુ શરઃ ક્ષમા ।
૧૧૩.૧૨/૨રસાતલમથાે યાસ્યે ઉદિધશ્ચા યથાબ્રવીત્॥ ૧૧૩.૧૨॥
૧૧૩.૧૩/૧શાષંે યાસ્યે ક્ષણાદ્ અેવ પનુશ્ચાેચુઃ શવં સરુાઃ ।
૧૧૩.૧૩/૨ વયવૈૈતદ્ બ્રહ્મ શરાે ધાય લાેકાનુક પયા॥ ૧૧૩.૧૩॥
૧૧૩.૧૪/૧અચ્છેદે જગતાં નાશ છેદે દાષેશ્ચ તાદશૃઃ ।
૧૧૩.૧૪/૨અેવં િવ ય સાેમેશાે દધાર ક શર તદા॥ ૧૧૩.૧૪॥
૧૧૩.૧૫/૧તદ્ દૃ ટ્વા દુ કરં કમર્ ગાૈતમી ં પ્રા ય પાવનીમ્ ।
૧૧૩.૧૫/૨અ તવુઞ્ જગતામીશં પ્રણયાદ્ ભ ક્તતઃ સરુાઃ॥ ૧૧૩.૧૫॥
૧૧૩.૧૬/૧દેવે વ મતં્ર ક શરાેઽ તભીમમ્ ।
૧૧૩.૧૬/૨તાન્ ભક્ષણાયાપેગતં િનકૃત્ય ।
૧૧૩.૧૬/૩નખાગ્રસચૂ્યા શકલે દુમાૈ લસ-્ ।
૧૧૩.૧૬/૪ત્યાગેઽિપ દાષેાત્ કૃપયાનુધત્તે॥ ૧૧૩.૧૬॥
૧૧૩.૧૭/૧તત્ર તે િવબુધાઃ સવ સ્થતા યે બ્રહ્મણાેઽ તકે ।
૧૧૩.૧૭/૨તુષુ્ટવુિવબુધેશાનં કમર્ દૃ ટ્વા તદૈવતમ્॥ ૧૧૩.૧૭॥
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૧૧૩.૧૮/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ બ્રહ્મતીથર્ મ ત શ્રુતમ્ ।
૧૧૩.૧૮/૨અદ્યાિપ બ્રહ્મણાે પં ચતુમુર્ખમવ સ્થતમ્॥ ૧૧૩.૧૮॥
૧૧૩.૧૯/૧ શરાેમાતં્ર તુ યઃ પ યેત્ સ ગચ્છેદ્ બ્રહ્મણઃ પદમ્ ।
૧૧૩.૧૯/૨યત્ર સ્થ વા વયં દ્રાે લનૂવાન્ બ્રહ્મણઃ શરઃ॥ ૧૧૩.૧૯॥
૧૧૩.૨૦/૧ દ્રતીથ તદ્ અેવ સ્યાત્ તત્ર સાક્ષાદ્ િદવાકરઃ ।
૧૧૩.૨૦/૨દેવાનાં ચ વ પેણ સ્થતાે ય માત્ તદ્ ઉત્તમમ્॥ ૧૧૩.૨૦॥
૧૧૩.૨૧/૧સાૈય તીથ તદ્ આખ્યાતં સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્ ।
૧૧૩.૨૧/૨તત્ર ના વા રિવ દૃ ટ્વા પનુજર્ન્મ ન િવદ્યતે॥ ૧૧૩.૨૧॥
૧૧૩.૨૨/૧મહાદેવને ય ચ્છનં્ન બ્રહ્મણઃ પ ચમં શરઃ ।
૧૧૩.૨૨/૨ક્ષતે્રેઽિવમુક્તે સસં્થા ય દેવતાનાં િહતં કૃતમ્॥ ૧૧૩.૨૨॥
૧૧૩.૨૩/૧બ્રહ્મતીથ શરાેમાતં્ર યાે દૃ ટ્વા ગાૈતમીતટે ।
૧૧૩.૨૩/૨ક્ષતે્રેઽિવમુક્તે તસ્યવૈ સ્થાિપતં યાેઽનપુ ય ત ।
૧૧૩.૨૩/૩કપાલં બ્રહ્મણઃ પુ યં બ્રહ્મહા પૂતતાં વ્રજેત્॥ ૧૧૩.૨૩॥
૧૧૪.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અિવઘં્ન તીથર્માખ્યાતં સવર્િવઘ્નિવનાશનમ્ ।
૧૧૪.૧/૨તત્રાિપ ત્તમાખ્યાસ્યે શ ◌ૃ નારદ ભ ક્તતઃ॥ ૧૧૪.૧॥
૧૧૪.૨/૧દેવસ ત્રે પ્ર ત્તે તુ ગાૈત યાશ્ચાેત્તરે તટે ।
૧૧૪.૨/૨સમા પ્તનવ સ ત્રસ્ય સં તા િવઘ્નદાષેતઃ॥ ૧૧૪.૨॥
૧૧૪.૩/૧તતઃ સરુગણાઃ સવ મામવાેચન્ હિર તદા ।
૧૧૪.૩/૨તતાે યાનગતાેઽહં તાન્ અવાેચં વીક્ષ્ય કારણમ્॥ ૧૧૪.૩॥
૧૧૪.૪/૧િવનાયકકૃતૈિવઘૈ્નનતત્ સ તં્ર સમા યતે ।
૧૧૪.૪/૨ત માત્ તવુ તુ તે સવ આિદદેવં િવનાયકમ્॥ ૧૧૪.૪॥
૧૧૪.૫/૧તથેત્યુ વા સરુગણાઃ ના વા તે ગાૈતમીતટે ।
૧૧૪.૫/૨અ તવુન્ ભ ક્તતાે દેવા આિદદેવં ગણેશ્વરમ્॥ ૧૧૪.૫॥
૧૧૪.૬/૧દેવા ઊચુઃ । યઃ સવર્કાયષુ સદા સરુાણામ્ ।
૧૧૪.૬/૨અપીશિવ વ બુજસ ભવાનામ્ ।
૧૧૪.૬/૩પજૂ્યાે નમસ્યઃ પિર ચ તનીયસ-્ ।
૧૧૪.૬/૪તં િવઘ્નરાજં શરણં વ્ર મઃ॥ ૧૧૪.૬॥
૧૧૪.૭/૧ન િવઘ્નરાજેન સમાેઽ ત ક શ્ચદ્ ।
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૧૧૪.૭/૨દેવાે મનાવેા છતસ પ્રદાતા ।
૧૧૪.૭/૩િન શ્ચત્ય ચૈતત્ િત્રપુરા તકાેઽિપ ।
૧૧૪.૭/૪તં પજૂયામાસ વધે પુરાણામ્॥ ૧૧૪.૭॥
૧૧૪.૮/૧કરાેતુ સાેઽ માકમિવઘ્નમ મન્ ।
૧૧૪.૮/૨મહાક્રતાૈ સ વરમા બકેયઃ ।
૧૧૪.૮/૩ યાતને યનેા ખલદેહભા મ્ ।
૧૧૪.૮/૪પૂણાર્ ભિવ ય ત મનાે ભલાષાઃ॥ ૧૧૪.૮॥
૧૧૪.૯/૧મહાે સવાેઽભૂદ્ અ ખલસ્ય દેવ્યા ।
૧૧૪.૯/૨ તઃ સતુ શ્ચ તતમાત્ર અેવ ।
૧૧૪.૯/૩અતાેઽવદન્ સરુસઘંાઃ કૃતાથાર્ઃ ।
૧૧૪.૯/૪સદ્યાે તં િવઘ્નરાજં નમ તઃ॥ ૧૧૪.૯॥
૧૧૪.૧૦/૧યાે માતુ સઙ્ગગતાેઽથ માત્રા ।
૧૧૪.૧૦/૨િનવાયર્માણાેઽિપ બલાચ્ચ ચ દ્રમ્ ।
૧૧૪.૧૦/૩સગંાપેયામાસ િપતજુર્ટાસુ ।
૧૧૪.૧૦/૪ગણાિધનાથસ્ય િવનાેદ અેષઃ॥ ૧૧૪.૧૦॥
૧૧૪.૧૧/૧પપાૈ તનં માતુરથાિપ પ્તાે ।
૧૧૪.૧૧/૨યાે ભ્રા મા સયર્કષાયબુ દ્ધઃ ।
૧૧૪.૧૧/૩લ બાેદર વં ભવ િવઘ્નરા ે ।
૧૧૪.૧૧/૪લ બાેદરં નામ ચકાર શ ભુઃ॥ ૧૧૪.૧૧॥
૧૧૪.૧૨/૧સવંે ષ્ટતાે દેવગણૈમર્હેશઃ ।
૧૧૪.૧૨/૨પ્રવતર્તાં ત્ય મતીત્યુવાચ ।
૧૧૪.૧૨/૩સતંાે ષતાે નપૂુરરાવમાત્રાદ્ ।
૧૧૪.૧૨/૪ગણેશ્વર વેઽ ભ ષષેચ પતુ્રમ્॥ ૧૧૪.૧૨॥
૧૧૪.૧૩/૧યાે િવઘ્નપાશં ચ કરેણ બભ્રત્ ।
૧૧૪.૧૩/૨સ્ક ધે કુઠારં ચ તથા પરેણ ।
૧૧૪.૧૩/૩અપૂ જતાે િવઘ્નમથાેઽિપ માતુઃ ।
૧૧૪.૧૩/૪કરાે ત કાે િવઘ્નપતેઃ સમાેઽ યઃ॥ ૧૧૪.૧૩॥
૧૧૪.૧૪/૧ધમાર્થર્કામાિદષુ પવૂર્પજૂ્યાે ।
૧૧૪.૧૪/૨દેવાસરૈુઃ પજૂ્યત અેવ િનત્યમ્ ।
૧૧૪.૧૪/૩યસ્યાચર્નં નવૈ િવનાશમ ત ।
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૧૧૪.૧૪/૪તં પવૂર્પજંૂ્ય પ્રથમં નમા મ॥ ૧૧૪.૧૪॥
૧૧૪.૧૫/૧યસ્યાચર્નાત્ પ્રાથર્નયાનુ પામ્ ।
૧૧૪.૧૫/૨દૃ ટ્વા તુ સવર્સ્ય ફલસ્ય સ દ્ધમ્ ।
૧૧૪.૧૫/૩ વત ત્રસામ યર્કૃતા તગવર્મ્ ।
૧૧૪.૧૫/૪ભ્રા પ્રયં વાખુરથં તમીડે॥ ૧૧૪.૧૫॥
૧૧૪.૧૬/૧યાે માતરં સરસૈ ર્ત્યગીતૈસ-્ ।
૧૧૪.૧૬/૨તથા ભલાષૈર ખલૈિવનાેદૈઃ ।
૧૧૪.૧૬/૩સતંાષેયામાસ તદા તતુષ્ટમ્ ।
૧૧૪.૧૬/૪તં શ્રીગણેશં શરણં પ્રપદે્ય॥ ૧૧૪.૧૬॥
૧૧૪.૧૭/૧સરુાપેકારૈરસરૈુશ્ચ યુદ્ધઃૈ ।
૧૧૪.૧૭/૨ તાતે્રનૈર્મસ્કારપરૈશ્ચ મ ત્રૈઃ ।
૧૧૪.૧૭/૩િપ પ્રસાદેન સદા સ દ્ધમ્ ।
૧૧૪.૧૭/૪તં શ્રીગણેશં શરણં પ્રપદે્ય॥ ૧૧૪.૧૭॥
૧૧૪.૧૮/૧જયે પુરાણામકરાેત્ પ્રતીપમ્ ।
૧૧૪.૧૮/૨િપત્રાિપ હષાર્ત્ પ્ર તપૂ જતાે યઃ ।
૧૧૪.૧૮/૩િનિવઘ્નતાં ચાિપ પનુશ્ચકાર ।
૧૧૪.૧૮/૪ત મૈ ગણેશાય નમસ્કરાે મ॥ ૧૧૪.૧૮॥
૧૧૪.૧૯/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત તુતઃ સરુગણૈિવઘ્નેશઃ પ્રાહ તાન્ પનુઃ॥ ૧૧૪.૧૯॥
૧૧૪.૨૦/૧ગણેશ ઉવાચ । ઇતાે િનિવઘ્નતા સ ત્રે મત્તઃ સ્યાદ્
અસરુાિરણઃ॥ ૧૧૪.૨૦॥
૧૧૪.૨૧/૧બ્રહ્માવેાચ । દેવસ ત્રે િન ત્તે તુ ગણેશઃ પ્રાહ તાન્
સરુાન્॥ ૧૧૪.૨૧॥
૧૧૪.૨૨/૧ગણેશ ઉવાચ । તાતે્રેણાનને યે ભ યા માં તાે ય ત યતવ્રતાઃ ।
૧૧૪.૨૨/૨તષેાં દાિરદ્ર્યદુઃખાિન ન ભવેયુઃ કદાચન॥ ૧૧૪.૨૨॥
૧૧૪.૨૩/૧અત્ર યે ભ ક્તતઃ નાનં દાનં કુયુર્રત દ્રતાઃ ।
૧૧૪.૨૩/૨તષેાં સવાર્ ણ કાયાર્ ણ ભવેયુિર ત મ યતામ્॥ ૧૧૪.૨૩॥
૧૧૪.૨૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્વાક્યસમકાલં તુ તથેત્યૂચુઃ સરુા અિપ ।
૧૧૪.૨૪/૨િન ત્તે તુ મખે ત મન્ સરુા જગ્મુઃ વમાલયમ્॥ ૧૧૪.૨૪॥
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૧૧૪.૨૫/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથર્મિવઘ્ન મ ત ગદ્યતે ।
૧૧૪.૨૫/૨સવર્કામપ્રદં પુંસાં સવર્િવઘ્નિવનાશનમ્॥ ૧૧૪.૨૫॥
૧૧૫.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । શષેતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્કામપ્રદાયકમ્ ।
૧૧૫.૧/૨તસ્ય પં પ્રવક્ષ્યા મ યન્ મયા પિરભા ષતમ્॥ ૧૧૫.૧॥
૧૧૫.૨/૧શષેાે નામ મહાનાગાે રસાતલપ તઃ પ્રભુઃ ।
૧૧૫.૨/૨સવર્નાગૈઃ પિર તાે રસાતલમથા યગાત્॥ ૧૧૫.૨॥
૧૧૫.૩/૧રાક્ષસા દૈત્યદનુ ઃ પ્રિવષ્ટા યે રસાતલમ્ ।
૧૧૫.૩/૨તૈિનર તાે ભાે ગપ તમાર્મવુાચાથ િવહ્વલઃ॥ ૧૧૫.૩॥
૧૧૫.૪/૧શષે ઉવાચ । રસાતલં વયા દતં્ત રાક્ષસાનાં મમાિપ ચ ।
૧૧૫.૪/૨તે મે સ્થાનં ન દાસ્ય ત ત માત્ વાં શરણં ગતઃ॥ ૧૧૫.૪॥
૧૧૫.૫/૧તતાેઽહમબ્રવં નાગં ગાૈતમી ં યાિહ પન્નગ ।
૧૧૫.૫/૨તત્ર તુ વા મહાદેવં લ સ્યસે વં મનાેરથમ્॥ ૧૧૫.૫॥
૧૧૫.૬/૧ના યાેઽ ત લાેકિત્રતયે મનાેરથસમપર્કઃ ।
૧૧૫.૬/૨મદ્વાક્યપ્રેિરતાે નાગાે ગઙ્ગામા લુત્ય યત્નતઃ ।
૧૧૫.૬/૩કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા તુષ્ટાવ િત્રદશશે્વરમ્॥ ૧૧૫.૬॥
૧૧૫.૭/૧શષે ઉવાચ । નમસૈ્ત્રલાેક્યનાથાય દક્ષયજ્ઞિવભેિદને ।
૧૧૫.૭/૨આિદકત્ર નમ તુ યં નમસૈ્ત્રલાેક્ય િપણે॥ ૧૧૫.૭॥
૧૧૫.૮/૧નમઃ સહસ્ર શરસે નમઃ સહંારકાિરણે ।
૧૧૫.૮/૨સાેમસયૂાર્ ગ્ પાય જલ પાય તે નમઃ॥ ૧૧૫.૮॥
૧૧૫.૯/૧સવર્દા સવર્ પાય કાલ પાય તે નમઃ ।
૧૧૫.૯/૨પાિહ શકંર સવશ પાિહ સાેમેશ સવર્ગ ।
૧૧૫.૯/૩જગન્નાથ નમ તુ યં દેિહ મે મનસે સતમ્॥ ૧૧૫.૯॥
૧૧૫.૧૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે મહેશ્વરઃ પ્રીતઃ પ્રાદાન્ નાગે સતાન્ વરાન્ ।
૧૧૫.૧૦/૨િવનાશાય સરુાર ણાં દૈત્યદાનવરક્ષસામ્॥ ૧૧૫.૧૦॥
૧૧૫.૧૧/૧શષેાય પ્રદદાૈ શલંૂ જહ્યનનેાિરપુંગવાન્ ।
૧૧૫.૧૧/૨તતઃ પ્રાેક્તઃ શવનેાસાૈ શષેઃ શલૂને ભાે ગ ભઃ॥ ૧૧૫.૧૧॥
૧૧૫.૧૨/૧રસાતલમથાે ગ વા િનજઘાન િરપનૂ્ રણે ।
૧૧૫.૧૨/૨િનહત્ય નાગઃ શલૂને દૈત્યદાનવરાક્ષસાન્॥ ૧૧૫.૧૨॥
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૧૧૫.૧૩/૧ યવતર્ત પનુદવાે યત્ર શષેેશ્વરાે હરઃ ।
૧૧૫.૧૩/૨પથા યને સમાયાતાે દેવં દ્રષંુ્ટ સ નાગરાટ્॥ ૧૧૫.૧૩॥
૧૧૫.૧૪/૧રસાતલાદ્ યત્ર દેવાે બલં તત્ર વ્ય યત ।
૧૧૫.૧૪/૨ત માદ્ બલતલાદ્ યાતં ગાઙ્ગં વાયર્ તપુ યદમ્॥ ૧૧૫.૧૪॥
૧૧૫.૧૫/૧તદ્ વાિર ગઙ્ગામગમદ્ ગઙ્ગાયાઃ સગંમ તતઃ ।
૧૧૫.૧૫/૨દેવસ્ય પુરતશ્ચાિપ કુ ડં તત્ર સિુવ તરમ્॥ ૧૧૫.૧૫॥
૧૧૫.૧૬/૧નાગ તત્રાકરાેદ્ ધાેમં યત્ર ચા ગ્ ઃ સદા સ્થતઃ ।
૧૧૫.૧૬/૨સાે ણં તદ્ અભવદ્ વાિર ગઙ્ગાયા તત્ર સગંમઃ॥ ૧૧૫.૧૬॥
૧૧૫.૧૭/૧દેવદેવં સમારા ય નાગઃ પ્રીતાે મહાયશાઃ ।
૧૧૫.૧૭/૨રસાતલં તતાેઽભીષં્ટ શવાત્ પ્રા ય તલં યયાૈ॥ ૧૧૫.૧૭॥
૧૧૫.૧૮/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ નાગતીથર્મુદાહૃતમ્ ।
૧૧૫.૧૮/૨સવર્કામપ્રદં પુ યં રાેગદાિરદ્ર્યનાશનમ્॥ ૧૧૫.૧૮॥
૧૧૫.૧૯/૧આયુલર્ મીકરં પુ યં નાનદાનાચ્ચ મુ ક્તદમ્ ।
૧૧૫.૧૯/૨શ ◌ૃ યાદ્ વા પઠેદ્ ભ યા યાે વાિપ મરતે તુ તત્॥ ૧૧૫.૧૯॥
૧૧૫.૨૦/૧તીથ શષેેશ્વરાે યત્ર યત્ર શ ક્તપ્રદઃ શવઃ ।
૧૧૫.૨૦/૨અેકિવશ તતીથાર્નામુભયાે તત્ર તીરયાેઃ ।
૧૧૫.૨૦/૩શતાિન મુિનશાદૂર્લ સવર્સ પ પ્રદાિયનામ્॥ ૧૧૫.૨૦॥
૧૧૬.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । મહાનલ મ ત ખ્યાતં વડવાનલમુચ્યતે ।
૧૧૬.૧/૨મહાનલાે યત્ર દેવાે વડવા યત્ર સા નદ ॥ ૧૧૬.૧॥
૧૧૬.૨/૧તત્ તીથ પતુ્ર વક્ષ્યા મ ત્યુદાષેજરાપહમ્ ।
૧૧૬.૨/૨પુરાસન્ નૈ મષાર યે ઋષયઃ સ ત્રકાિરણઃ॥ ૧૧૬.૨॥
૧૧૬.૩/૧શ મતારં ચ ઋષયાે ત્યું ચકુ્ર તપ વનઃ ।
૧૧૬.૩/૨વતર્માને સ ત્રયાગે ત્યાૈ શ મતિર સ્થતે॥ ૧૧૬.૩॥
૧૧૬.૪/૧ન મમાર તદા ક શ્ચદ્ ઉભયં સ્થા નુ જઙ્ગમમ્ ।
૧૧૬.૪/૨િવના પશનૂ્ મુિનશ્રેષ્ઠ મત્ય ચામત્યર્તાં ગતમ્॥ ૧૧૬.૪॥
૧૧૬.૫/૧તત સ્ત્રિવષ્ટપે શૂ યે મત્ય ચવૈા તસ તે ।
૧૧૬.૫/૨ ત્યુનાપેે ક્ષતે દેવા રાક્ષસાન્ ઊ ચરે તદા॥ ૧૧૬.૫॥
૧૧૬.૬/૧દેવા ઊચુઃ । ગચ્છ વમ્ ઋ ષસ તં્ર તન્ નાશય વં મહા વરમ્ ।
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૧૧૬.૬/૨બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત દેવવચઃ શ્રુ વા પ્રાેચુ તે રાક્ષસાઃ સરુાન્॥ ૧૧૬.૬॥
૧૧૬.૭/૧અસરુા ઊચુઃ । િવ વંસયામ તં યજ્ઞમ માકં િક ફલં તતઃ ।
૧૧૬.૭/૨પ્રવતર્તે િવના હેતું ન કાેઽિપ ક્વાિપ તુ ચત્॥ ૧૧૬.૭॥
૧૧૬.૮/૧બ્રહ્માવેાચ । દેવા અ યસરુાન્ ઊચુયર્જ્ઞાધ ભવતામિપ ।
૧૧૬.૮/૨ભવેદ્ અેવ તતાે યા તુ ઋષીણાં સ ત્રમુત્તમમ્॥ ૧૧૬.૮॥
૧૧૬.૯/૧તે શ્રુ વા વિરતાઃ સવ યત્ર યજ્ઞઃ પ્રવતર્તે ।
૧૧૬.૯/૨જગ્મુ તત્ર િવનાશાય દેવવાક્યાદ્ િવશષેતઃ॥ ૧૧૬.૯॥
૧૧૬.૧૦/૧તજ્જ્ઞા વા ઋષયાે ત્યુમાહુઃ િક કુમર્હે વયમ્ ।
૧૧૬.૧૦/૨આગતા દેવવચનાદ્ રાક્ષસા યજ્ઞના શનઃ॥ ૧૧૬.૧૦॥
૧૧૬.૧૧/૧ ત્યુના સહ સ મ ય નૈ મષાર યવા સનઃ ।
૧૧૬.૧૧/૨સવ ત્ય વા વાશ્રમં તં શ મત્રા સહ નારદ॥ ૧૧૬.૧૧॥
૧૧૬.૧૨/૧અ ગ્ માત્રમપુાદાય ત્ય વા પાત્રાિદકં તુ યત્ ।
૧૧૬.૧૨/૨ક્રતુિન પત્તયે જગ્મુગાતમી ં પ્ર ત સ વરાઃ॥ ૧૧૬.૧૨॥
૧૧૬.૧૩/૧તત્ર ના વા મહેશાનં રક્ષણાયાપેત સ્થરે ।
૧૧૬.૧૩/૨કૃતા જ લપુટા તે તુ તુષુ્ટવુ સ્ત્રદશશે્વરમ્॥ ૧૧૬.૧૩॥
૧૧૬.૧૪/૧ઋષય ઊચુઃ । યાે લીલયા િવશ્વ મદં ચકાર ।
૧૧૬.૧૪/૨ધાતા િવધાતા ભવુનત્રયસ્ય ।
૧૧૬.૧૪/૩યાે િવશ્વ પઃ સદસ પરાે યઃ ।
૧૧૬.૧૪/૪સાેમેશ્વરં તં શરણં વ્ર મઃ॥ ૧૧૬.૧૪॥
૧૧૬.૧૫/૧ ત્યુ વાચ । ઇચ્છામાત્રેણ યઃ સવ હ ત પા ત કરાે ત ચ ।
૧૧૬.૧૫/૨તમહં િત્રદશશેાનં શરણં યા મ શકંરમ્॥ ૧૧૬.૧૫॥
૧૧૬.૧૬/૧મહાનલં મહાકાયં મહાનાગિવભષૂણમ્ ।
૧૧૬.૧૬/૨મહામૂ તધરં દેવં શરણં યા મ શકંરમ્॥ ૧૧૬.૧૬॥
૧૧૬.૧૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્રાવેાચ ભગવાન્ ત્યાે કા પ્રી તર તુ
તે॥ ૧૧૬.૧૭॥
૧૧૬.૧૮/૧ ત્યુ વાચ । રાક્ષસે યાે ભયં ઘાેરમાપનં્ન િત્રદશશે્વર ।
૧૧૬.૧૮/૨યજ્ઞમ માંશ્ચ રક્ષ વ યાવત્ સ તં્ર સમા યતે॥ ૧૧૬.૧૮॥
૧૧૬.૧૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તથા ચકાર ભગવાં સ્ત્રનતે્રાે ષભ વજઃ ।
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૧૧૬.૧૯/૨શ મત્રા ત્યુના સ ત્રમ્ ઋષીણાં પૂણર્તાં યયાૈ॥ ૧૧૬.૧૯॥
૧૧૬.૨૦/૧હિવષાં ભાગધેયાય આજગ્મુરમરાઃ ક્રમાત્ ।
૧૧૬.૨૦/૨તાન્ અવાેચન્ મુિનગણાઃ સં ધા ત્યુના સહ॥ ૧૧૬.૨૦॥
૧૧૬.૨૧/૧ઋષય ઊચુઃ । અ મન્મખિવનાશાય રાક્ષસાઃ પ્રે ષતા યતઃ ।
૧૧૬.૨૧/૨ત માદ્ ભવદ્ યઃ પાિપષ્ઠા રાક્ષસાઃ સ તુ શત્રવઃ॥ ૧૧૬.૨૧॥
૧૧૬.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્ર ત દેવાનાં રાક્ષસા વૈિરણાેઽભવન્ ।
૧૧૬.૨૨/૨કૃત્યાં ચ વડવાં તત્ર દેવાશ્ચ ઋષયાેઽમલાઃ॥ ૧૧૬.૨૨॥
૧૧૬.૨૩/૧ ત્યાેભાર્યાર્ ભવ વં તા મત્યુ વા તેઽ યષેચયન્ ।
૧૧૬.૨૩/૨અ ભષેકાેદકં યત્ તુ સા નદ વડવાભવત્॥ ૧૧૬.૨૩॥
૧૧૬.૨૪/૧ ત્યુના સ્થાિપતં લઙ્ગં મહાનલ મ ત શ્રુતમ્ ।
૧૧૬.૨૪/૨તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ વડવાસગંમં િવદુઃ॥ ૧૧૬.૨૪॥
૧૧૬.૨૫/૧મહાનલાે યત્ર દેવ તત્ તીથ ભુ ક્તમુ ક્તદમ્ ।
૧૧૬.૨૫/૨સહસ્રં તત્ર તીથાર્નાં સવાર્ભીષ્ટપ્રદાિયનામ્ ।
૧૧૬.૨૫/૩ઉભયાે તીરયાે તત્ર મરણાદ્ અઘઘા તનામ્॥ ૧૧૬.૨૫॥
૧૧૭.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । આત્મતીથર્ મ ત ખ્યાતં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ણામ્ ।
૧૧૭.૧/૨તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ યત્ર જ્ઞાનેશ્વરઃ શવઃ॥ ૧૧૭.૧॥
૧૧૭.૨/૧દત્ત ઇત્યિપ િવખ્યાતઃ સાેઽિત્રપુત્રાે હર પ્રયઃ ।
૧૧૭.૨/૨દુવાર્સસઃ પ્રયાે ભ્રાતા સવર્જ્ઞાનિવશારદઃ ।
૧૧૭.૨/૩સ ગ વા િપતરં પ્રાહ િવનયને પ્રણ ય ચ॥ ૧૧૭.૨॥
૧૧૭.૩/૧દત્ત ઉવાચ । બ્રહ્મજ્ઞાનં કથં મે સ્યાત્ કં ચ્છા મ
ક્વ યા મ ચ॥ ૧૧૭.૩॥
૧૧૭.૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તચ્છ વાિત્રઃ પતુ્રવાકં્ય યા વા
વચનમબ્રવીત્॥ ૧૧૭.૪॥
૧૧૭.૫/૧અિત્ર વાચ । ગાૈતમી ં પતુ્ર ગચ્છ વં તત્ર તુિહ મહેશ્વરમ્ ।
૧૧૭.૫/૨સ તુ પ્રીતાે યદૈવ સ્યાત્ તદા જ્ઞાનમવા સ્ય સ॥ ૧૧૭.૫॥
૧૧૭.૬/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા તદાત્રેયાે ગઙ્ગાં ગ વા શુ ચયર્તઃ ।
૧૧૭.૬/૨કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા ભ યા તુષ્ટાવ શકંરમ્॥ ૧૧૭.૬॥
૧૧૭.૭/૧દત્ત ઉવાચ । સસંારકૂપે પ તતાેઽ મ દૈવાન્ ।
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૧૧૭.૭/૨માેહેન ગુપ્તાે ભવદુઃખપઙે્ક ।
૧૧૭.૭/૩અજ્ઞાનના ા તમસા તાેઽહમ્ ।
૧૧૭.૭/૪પરં ન િવ દા મ સરુાિધનાથ॥ ૧૧૭.૭॥
૧૧૭.૮/૧ ભન્ન સ્ત્રશલૂને બલીયસાહમ્ ।
૧૧૭.૮/૨પાપને ચ તા રપાિટતશ્ચ ।
૧૧૭.૮/૩તપ્તાેઽ મ પ ચે દ્રયતીવ્રતાપૈઃ ।
૧૧૭.૮/૪શ્રા તાેઽ મ સતંારય સાેમનાથ॥ ૧૧૭.૮॥
૧૧૭.૯/૧બદ્ધાેઽ મ દાિરદ્ર્યમયૈશ્ચ બ ધૈર્।
૧૧૭.૯/૨હતાેઽ મ રાેગાનલતીવ્રતાપૈઃ ।
૧૧૭.૯/૩ક્રા તાેઽ યહં ત્યુભજંુગમને ।
૧૧૭.૯/૪ભીતાે શં િક કરવા ણ શ ભાે॥ ૧૧૭.૯॥
૧૧૭.૧૦/૧ભવાભવા યામ તપીિડતાેઽહમ્ ।
૧૧૭.૧૦/૨ ણા ધા યાં ચ રજ તમાે યામ્ ।
૧૧૭.૧૦/૩ઈદકૃ્ષયા જરયા ચા ભભૂતઃ ।
૧૧૭.૧૦/૪પ યાવસ્થાં કૃપયા મેઽદ્ય નાથ॥ ૧૧૭.૧૦॥
૧૧૭.૧૧/૧કામને કાપેને ચ મ સરેણ ।
૧૧૭.૧૧/૨દ ભને દપાર્િદ ભર યનેકૈઃ ।
૧૧૭.૧૧/૩અેકૈકશઃ કષ્ટગતાેઽ મ િવદ્ધસ-્ ।
૧૧૭.૧૧/૪ વં નાથવદ્ વારય નાથ શત્રનૂ્॥ ૧૧૭.૧૧॥
૧૧૭.૧૨/૧કસ્યાિપ ક શ્ચત્ પ તતસ્ય પુંસાે ।
૧૧૭.૧૨/૨દુઃખપ્રણાેદ ભવતી ત સત્યમ્ ।
૧૧૭.૧૨/૩િવના ભવ તં મમ સાેમનાથ ।
૧૧૭.૧૨/૪કુત્રાિપ કા યવચાેઽિપ ના ત॥ ૧૧૭.૧૨॥
૧૧૭.૧૩/૧તાવત્ સ કાપેાે ભયમાેહદુઃખા ય્।
૧૧૭.૧૩/૨અજ્ઞાનદાિરદ્ર્ય જ તથવૈ ।
૧૧૭.૧૩/૩કામાદયાે ત્યુરપીહ યાવન્ ।
૧૧૭.૧૩/૪નમઃ શવાયે ત ન વ ચ્મ વાક્યમ્॥ ૧૧૭.૧૩॥
૧૧૭.૧૪/૧ન મેઽ ત ધમા ન ચ મેઽ ત ભ ક્તર્।
૧૧૭.૧૪/૨નાહં િવવેક ક ણા કુતાે મે ।
૧૧૭.૧૪/૩દાતા સ તનેાશુ શર ય ચત્તે ।
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૧૧૭.૧૪/૪િનધેિહ સાેમે ત પદં મદ યે॥ ૧૧૭.૧૪॥
૧૧૭.૧૫/૧યાચે ન ચાહં સરુભપૂ ત વમ્ ।
૧૧૭.૧૫/૨હૃ પદ્મમ યે મમ સાેમનાથ ।
૧૧૭.૧૫/૩શ્રીસાેમપાદા બુજસિંનધાનમ્ ।
૧૧૭.૧૫/૪યાચે િવચાયવ ચ તત્ કુ વ॥ ૧૧૭.૧૫॥
૧૧૭.૧૬/૧યથા તવાહં િવિદતાેઽ મ પાપસ-્ ।
૧૧૭.૧૬/૨તથાિપ િવજ્ઞાપનમાશ ◌ૃ વ ।
૧૧૭.૧૬/૩સશં્રૂયતે યત્ર વચઃ શવે ત ।
૧૧૭.૧૬/૪તત્ર સ્થ તઃ સ્યાન્ મમ સાેમનાથ॥ ૧૧૭.૧૬॥
૧૧૭.૧૭/૧ગાૈર પતે શકંર સાેમનાથ ।
૧૧૭.૧૭/૨િવશ્વેશ કા યિનધેઽ ખલાત્મન્ ।
૧૧૭.૧૭/૩સં તૂયતે યત્ર સદે ત તત્ર ।
૧૧૭.૧૭/૪કેષામિપ સ્યાત્ કૃ તનાં િનવાસઃ॥ ૧૧૭.૧૭॥
૧૧૭.૧૮/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યાત્રેય તુ ત શ્રુ વા તુતાષે ભગવાન્ હરઃ ।
૧૧૭.૧૮/૨વરદાેઽ મી ત તં પ્રાહ યાે ગનં િવશ્વકૃદ્ ભવઃ॥ ૧૧૭.૧૮॥
૧૧૭.૧૯/૧આત્રેય ઉવાચ । આત્મજ્ઞાનં ચ મુ ક્ત ચ ભુ ક્ત ચ િવપુલાં વિય ।
૧૧૭.૧૯/૨તીથર્સ્યાિપ ચ માહા યં વરાેઽયં િત્રદશા ચત॥ ૧૧૭.૧૯॥
૧૧૭.૨૦/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમિ વ ત તં શ ભુ વા ચા તરધીયત ।
૧૧૭.૨૦/૨તતઃ પ્ર ત તત્ તીથર્માત્મતીથ િવદુબુર્ધાઃ ।
૧૧૭.૨૦/૩તત્ર નાનને દાનને મુ ક્તઃ સ્યાદ્ ઇહ નારદ॥ ૧૧૭.૨૦॥
૧૧૮.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અશ્વ થતીથર્માખ્યાતં િપ પલં ચ તતઃ પરમ્ ।
૧૧૮.૧/૨ઉત્તરે મ દતીથ તુ તત્ર વ્યુ ષ્ટ મતઃ શ ◌ૃ ॥ ૧૧૮.૧॥
૧૧૮.૨/૧પુરા વગ ત્યાે ભગવાન્ દ ક્ષણાશાપ તઃ પ્રભુઃ ।
૧૧૮.૨/૨દેવૈ તુ પ્રેિરતઃ પવૂ િવ યસ્ય પ્રાથર્નં પ્ર ત॥ ૧૧૮.૨॥
૧૧૮.૩/૧સ શનૈિવ યમ યાગાત્ સહસ્રમુિન ભ ર્તઃ ।
૧૧૮.૩/૨તમાગત્ય નગશ્રેષં્ઠ બહુ ક્ષસમાકુલમ્॥ ૧૧૮.૩॥
૧૧૮.૪/૧ પિધનં મે ભાનુ યાં િવ યં શ ◌ૃઙ્ગશતૈ ર્તમ્ ।
૧૧૮.૪/૨અત્યુન્નતં નગં ધીરાે લાપેામુદ્રાપ તમુર્િનઃ॥ ૧૧૮.૪॥
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૧૧૮.૫/૧કૃતા ત યાે દ્વજૈઃ સાધ પ્રશસ્ય ચ નગં પનુઃ ।
૧૧૮.૫/૨ઇદમાહ મુિનશ્રેષ્ઠાે દેવકાયાર્થર્ સદ્ધયે॥ ૧૧૮.૫॥
૧૧૮.૬/૧અગ ત્ય ઉવાચ । અહં યા મ નગશ્રેષ્ઠ મુિન ભ ત વદ શ ભઃ ।
૧૧૮.૬/૨તીથર્યાત્રાં કરાેમી ત દ ક્ષણાશાં વ્ર યહમ્॥ ૧૧૮.૬॥
૧૧૮.૭/૧દેિહ માગ નગપતે આ ત યં દેિહ યાચતે ।
૧૧૮.૭/૨યાવદ્ આગમનં મે સ્યાત્ સ્થાતવ્યં તાવદ્ અેવ િહ॥ ૧૧૮.૭॥
૧૧૮.૮/૧ના યથા ભિવતવ્યં તે તથેત્યાહ નગાેત્તમઃ ।
૧૧૮.૮/૨આક્રામન્ દ ક્ષણામાશાં તૈ ર્તાે મુિન ભમુર્િનઃ॥ ૧૧૮.૮॥
૧૧૮.૯/૧શનૈઃ સ ગાૈતમીમાગાત્ સ ત્રયાગાય દ ક્ષતઃ ।
૧૧૮.૯/૨યાવત્ સવં સરં સ ત્રમકરાેદ્ ઋ ષ ભ ર્તઃ॥ ૧૧૮.૯॥
૧૧૮.૧૦/૧કૈટભસ્ય સતુાૈ પાપાૈ રાક્ષસાૈ ધમર્ક ટકાૈ ।
૧૧૮.૧૦/૨અશ્વ થઃ િપ પલશ્ચે ત િવખ્યાતાૈ િત્રદશાલયે॥ ૧૧૮.૧૦॥
૧૧૮.૧૧/૧અશ્વ થાેઽશ્વ થ પેણ િપ પલાે બ્રહ્મ પ ક્ ।
૧૧૮.૧૧/૨તાવુભાવ તરં પ્રે સૂ યજ્ઞિવ વંસનાય તુ॥ ૧૧૮.૧૧॥
૧૧૮.૧૨/૧કુ તાં કાિઙ્ક્ષતં પં દાનવાૈ પાપચેતસાૈ ।
૧૧૮.૧૨/૨અશ્વ થાે ક્ષ પેણ િપ પલાે બ્રાહ્મણાકૃ તઃ॥ ૧૧૮.૧૨॥
૧૧૮.૧૩/૧ઉભાૈ તાૈ બ્રાહ્મણાન્ િનતં્ય પીડયેતાં તપાેધન ।
૧૧૮.૧૩/૨આલભ તે ચ યેઽશ્વ થં તાં તાન્ અશ્નાત્યસાૈ ત ઃ॥ ૧૧૮.૧૩॥
૧૧૮.૧૪/૧િપ પલઃ સામગાે ભૂ વા શ યાન્ અશ્ના ત રાક્ષસઃ ।
૧૧૮.૧૪/૨ત માદ્ અદ્યાિપ િવપ્રષેુ સામગાેઽતીવ િન કૃપઃ॥ ૧૧૮.૧૪॥
૧૧૮.૧૫/૧ક્ષીયમાણાન્ દ્વ ન્ દૃ ટ્વા મનુયાે રાક્ષસાિવમાૈ ।
૧૧૮.૧૫/૨ઇ ત બુદ્ વા મહાપ્રાજ્ઞા દ ક્ષણં તીરમા શ્રતમ્॥ ૧૧૮.૧૫॥
૧૧૮.૧૬/૧સાૈિર શનૈશ્ચરં મ દં તપસ્ય તં તવ્રતમ્ ।
૧૧૮.૧૬/૨ગ વા મુિનગણાઃ સવ રક્ષઃકમર્ યવેદયન્॥ ૧૧૮.૧૬॥
૧૧૮.૧૭/૧સાૈિરમુર્િનગણાન્ આહ પૂણ તપ સ મે દ્વ ઃ ।
૧૧૮.૧૭/૨રાક્ષસાૈ હ યપૂણ તુ તપસ્યક્ષમ અેવ િહ॥ ૧૧૮.૧૭॥
૧૧૮.૧૮/૧પનુઃ પ્રાેચુમુર્િનગણા દાસ્યામ તે તપાે મહત્ ।
૧૧૮.૧૮/૨ઇત્યુક્તાે બ્રાહ્મણૈઃ સાૈિરઃ કૃત મત્યાહ તાન્ અિપ॥ ૧૧૮.૧૮॥
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૧૧૮.૧૯/૧સાૈિરબ્રાર્હ્મણવષેેણ પ્રાયાદ્ અશ્વ થ િપણમ્ ।
૧૧૮.૧૯/૨રાક્ષસં બ્રાહ્મણાે ભૂ વા પ્રદ ક્ષણમથાકરાેત્॥ ૧૧૮.૧૯॥
૧૧૮.૨૦/૧પ્રદ ક્ષણં તુ કુવાર્ણં મનેે બ્રાહ્મણમવે તમ્ ।
૧૧૮.૨૦/૨િનત્યવદ્ રાક્ષસઃ પાપાે ભક્ષયામાસ માયયા॥ ૧૧૮.૨૦॥
૧૧૮.૨૧/૧તસ્ય કાયં સમાિવ ય ચ ષા ત્રા યપ યત ।
૧૧૮.૨૧/૨દષૃ્ટઃ સ રાક્ષસઃ પાપાે મ દેન રિવસનૂનુા॥ ૧૧૮.૨૧॥
૧૧૮.૨૨/૧ભ મીભૂતઃ ક્ષણનેવૈ ગિરવર્જ્રહતાે યથા ।
૧૧૮.૨૨/૨અશ્વ થં ભ મસાત્ કૃ વા અ યં બ્રાહ્મણ િપણમ્॥ ૧૧૮.૨૨॥
૧૧૮.૨૩/૧રાક્ષસં પાપિનલયમેક અેવ તમ યગાત્ ।
૧૧૮.૨૩/૨અધીયાનાે િવપ્ર ઇવ શ ય પાે િવનીતવત્॥ ૧૧૮.૨૩॥
૧૧૮.૨૪/૧િપ પલઃ પવૂર્વચ્ચાિપ ભક્ષયામાસ ભાનજુમ્ ।
૧૧૮.૨૪/૨સ ભ ક્ષતઃ પવૂર્વચ્ચ કુક્ષાવ ત્રા યવૈક્ષત॥ ૧૧૮.૨૪॥
૧૧૮.૨૫/૧તનેાલાેિકતમાત્રાેઽસાૈ રાક્ષસાે ભ મસાદ્ અભૂત્ ।
૧૧૮.૨૫/૨ઉભાૈ હ વા ભાનુસતુઃ િક કૃતં્ય મે વદ વથ॥ ૧૧૮.૨૫॥
૧૧૮.૨૬/૧મનુયાે તસહંષાર્ઃ સવર્ અેવ તપ વનઃ ।
૧૧૮.૨૬/૨તતઃ પ્રસન્ના હ્યભવન્ન્ ઋષયાેઽગ ત્યપવૂર્કાઃ॥ ૧૧૮.૨૬॥
૧૧૮.૨૭/૧વરાન્ દદુયર્થાકામં સાૈરયે મ દગા મને ।
૧૧૮.૨૭/૨સ પ્રીતાે બ્રાહ્મણાન્ આહ શિનઃ સયૂર્સતુાે બલી॥ ૧૧૮.૨૭॥
૧૧૮.૨૮/૧સાૈિર વાચ । મદ્દવ્ારે િનયતા યે ચ કુવર્ ત્યશ્વ થલ ભનમ્ ।
૧૧૮.૨૮/૨તષેાં સવાર્ ણ કાયાર્ ણ સ્યુઃ પીડા મદ્ભવા ન ચ॥ ૧૧૮.૨૮॥
૧૧૮.૨૯/૧તીથ ચાશ્વ થસજં્ઞે વૈ નાનં કુવર્ ત યે નરાઃ ।
૧૧૮.૨૯/૨તષેાં સવાર્ ણ કાયાર્ ણ ભવેયુરપરાે વરઃ॥ ૧૧૮.૨૯॥
૧૧૮.૩૦/૧મ દવારે તુ યેઽશ્વ થં પ્રાત થાય માનવાઃ ।
૧૧૮.૩૦/૨આલભ તે ચ તષેાં વૈ ગ્રહપીડા વ્યપાેહતુ॥ ૧૧૮.૩૦॥
૧૧૮.૩૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્ર ત તત્ તીથર્મશ્વ થં િપ પલં િવદુઃ ।
૧૧૮.૩૧/૨તીથ શનૈશ્ચરં તત્ર તત્રાગ ત્યં ચ સાિ ત્રકમ્॥ ૧૧૮.૩૧॥
૧૧૮.૩૨/૧યા જ્ઞકં ચાિપ તત્ તીથ સામગં તીથર્મવે ચ ।
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૧૧૮.૩૨/૨ઇત્યાદ્યષ્ટાેત્તરા યાસન્ સહસ્રા યથ ષાેડશ ।
૧૧૮.૩૨/૩તષેુ નાનં ચ દાનં ચ સ ત્રયાગફલપ્રદમ્॥ ૧૧૮.૩૨॥
૧૧૯.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । સાેમતીથર્ મ ત ખ્યાતં તદ્ અ યુક્તં મહાત્મ ભઃ ।
૧૧૯.૧/૨તત્ર નાનને દાનને સાેમપાનફલં લભેત્॥ ૧૧૯.૧॥
૧૧૯.૨/૧જગતાં માતરઃ પવૂર્માષે યાે વસ મતાઃ ।
૧૧૯.૨/૨મમાિપ માતરાે દેવ્યઃ પવૂાર્સાં પવૂર્વત્તરાઃ॥ ૧૧૯.૨॥
૧૧૯.૩/૧આસુ પ્ર ત ષ્ઠતાે ધમર્ઃ વા યાયાે યજ્ઞકમર્ ચ ।
૧૧૯.૩/૨આ ભરેવ તં સવ ત્રૈલાેક્યં સચરાચરમ્॥ ૧૧૯.૩॥
૧૧૯.૪/૧અશષેરાેગાપેશમાે ભવત્યા ભરસશંયમ્ ।
૧૧૯.૪/૨અન્નમેતા ભરેવ સ્યાદ્ અશષેપ્રાણરક્ષણમ્ ।
૧૧૯.૪/૩અત્રાષૈ યાે જગદ્વ દ્યા મામૂચુરનહંકૃતાઃ॥ ૧૧૯.૪॥
૧૧૯.૫/૧આેષ ય ઊચુઃ । અ માકં વં પ ત દેિહ રા નં સરુસત્તમ॥ ૧૧૯.૫॥
૧૧૯.૬/૧બ્રહ્માવેાચ । તચ્છ વા વચનં તાસાં મયાેક્તા આેષધીિરદમ્ ।
૧૧૯.૬/૨પ ત પ્રા સ્યથ સવાર્શ્ચ રા નં પ્રી તવધર્નમ્॥ ૧૧૯.૬॥
૧૧૯.૭/૧રા ન મ ત તચ્છ વા તા મામૂચુઃ પનુમુર્ને ।
૧૧૯.૭/૨ગ તવં્ય ક્વ પનુશ્ચાેક્તા ગાૈતમી ં યા તુ માતરઃ॥ ૧૧૯.૭॥
૧૧૯.૮/૧તુષ્ટાયામથ તસ્યાં વાે રા સ્યા લાેકપૂ જતઃ ।
૧૧૯.૮/૨તાશ્ચ ગ વા મુિનશ્રેષ્ઠ તુષુ્ટવુગાતમી ં નદ મ્॥ ૧૧૯.૮॥
૧૧૯.૯/૧આેષ ય ઊચુઃ । િક વાકિર યન્ ભવવ તનાે જના ।
૧૧૯.૯/૨નાનાઘસઘંા ભભવાચ્ચ દુઃ ખતાઃ ।
૧૧૯.૯/૩ન ચાગ મ યદ્ ભવતી ભવું ચેત્ ।
૧૧૯.૯/૪પુ યાેદકે ગાૈત મ શ ભુકા તે॥ ૧૧૯.૯॥
૧૧૯.૧૦/૧કાે વે ત્ત ભાગ્યં નરદેહભા મ્ ।
૧૧૯.૧૦/૨મહીગતાનાં સિરતામધીશે ।
૧૧૯.૧૦/૩અેષાં મહાપાતકસઘંહ ત્રી ।
૧૧૯.૧૦/૪ વમ બ ગઙ્ગે સલુભા સદૈવ॥ ૧૧૯.૧૦॥
૧૧૯.૧૧/૧ન તે િવભૂ ત નનુ વે ત્ત કાેઽિપ ।
૧૧૯.૧૧/૨ત્રૈલાેક્યવ દ્યે જગદ બ ગઙ્ગે ।
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૧૧૯.૧૧/૩ગાૈર સમા લઙ્ ગતિવગ્રહાેઽિપ ।
૧૧૯.૧૧/૪ધત્તે મરાિરઃ શરસાિપ યત્ વામ્॥ ૧૧૯.૧૧॥
૧૧૯.૧૨/૧નમાેઽ તુ તે માતરભીષ્ટદાિયિન ।
૧૧૯.૧૨/૨નમાેઽ તુ તે બ્રહ્મમયેઽઘના શિન ।
૧૧૯.૧૨/૩નમાેઽ તુ તે િવ પદા જિનઃ તે ।
૧૧૯.૧૨/૪નમાેઽ તુ તે શ ભજુટાિવિનઃ તે॥ ૧૧૯.૧૨॥
૧૧૯.૧૩/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યેવં તવુતામીશા િક દદામીત્યવાેચત॥ ૧૧૯.૧૩॥
૧૧૯.૧૪/૧આેષ ય ઊચુઃ । પ ત દેિહ જગન્માતા રા નમ તતજેસમ્॥ ૧૧૯.૧૪॥
૧૧૯.૧૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તદાવેાચ નદ ગઙ્ગા આેષધી તા ઇદં વચઃ॥ ૧૧૯.૧૫॥
૧૧૯.૧૬/૧ગઙ્ગાવેાચ । અહં ચા ત પા મ આેષ યાે માતરાેઽ તાઃ ।
૧૧૯.૧૬/૨તાદશૃં ચા તાત્માનં પ ત સાેમં દદા મ વઃ॥ ૧૧૯.૧૬॥
૧૧૯.૧૭/૧બ્રહ્માવેાચ । દેવાશ્ચ ઋષયાે વાક્યં મેિનરે સાેમ અેવ ચ ।
૧૧૯.૧૭/૨આેષ યશ્ચાિપ તદ્ વાક્યં તતાે જગ્મુઃ વમાલયમ્॥ ૧૧૯.૧૭॥
૧૧૯.૧૮/૧યત્ર ચાપુમર્હાષૈ યાે રા નમ તાત્મકમ્ ।
૧૧૯.૧૮/૨સાેમં સમ તસતંાપ+ ।પાપસઘંિનવારકમ્॥ ૧૧૯.૧૮॥
૧૧૯.૧૯/૧સાેમતીથ તુ તત્ ખ્યાતં સાેમપાનફલપ્રદમ્ ।
૧૧૯.૧૯/૨તત્ર નાનને દાનને િપતરઃ વગર્મા ુયુઃ॥ ૧૧૯.૧૯॥
૧૧૯.૨૦/૧ય ઇદં શ ◌ૃ યાન્ િનતં્ય પઠેદ્ વા ભ ક્તતઃ મરેત્ ।
૧૧૯.૨૦/૨દ ઘર્માયુરવા ાે ત સ પતુ્રી ધનવાન્ ભવેત્॥ ૧૧૯.૨૦॥
૧૨૦.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ધા યતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્કામપ્રદં ણામ્ ।
૧૨૦.૧/૨સુ ભકં્ષ ક્ષેમદં પુંસાં સવાર્પ દ્વિનવારણમ્॥ ૧૨૦.૧॥
૧૨૦.૨/૧આેષ યઃ સાેમરા નં પ ત પ્રા ય મુદા વતાઃ ।
૧૨૦.૨/૨ઊચુઃ સવર્સ્ય લાેકસ્ય ગઙ્ગાયાશ્ચે સતં વચઃ॥ ૧૨૦.૨॥
૧૨૦.૩/૧આેષ ય ઊચુઃ । વૈિદક પુ યગાથા ત યાં વૈ વેદિવદાે િવદુઃ ।
૧૨૦.૩/૨ભૂ મ સસ્યવતી ં ક શ્ચન્ માતરં મા સ મતામ્॥ ૧૨૦.૩॥
૧૨૦.૪/૧ગઙ્ગાસમીપે યાે દદ્યાત્ સવર્કામાન્ અવા ુયાત્ ।
૧૨૦.૪/૨ભૂ મ સસ્યવતી ં ગાશ્ચઆેષધીશ્ચ મુદા વતઃ॥ ૧૨૦.૪॥
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૧૨૦.૫/૧િવ બ્રહ્મશે પાય યાે દદ્યાદ્ ભ ક્તમાન્ નરઃ ।
૧૨૦.૫/૨સવ તદ્ અક્ષયં િવદ્યાત્ સવર્કામાન્ અવા ુયાત્॥ ૧૨૦.૫॥
૧૨૦.૬/૧આેષ યઃ સાેમરાજ યાઃ સાેમશ્ચા યાષેધીપ તઃ ।
૧૨૦.૬/૨ઇ ત જ્ઞા વા બ્રહ્મિવદ આેષધીયર્ઃ પ્રદાસ્ય ત॥ ૧૨૦.૬॥
૧૨૦.૭/૧સવાર્ન્ કામાન્ અવા ાે ત બ્રહ્મલાેકે મહીયતે ।
૧૨૦.૭/૨તા અેવ સાેમરાજ યાઃ પ્રીતાઃ પ્રાેચુઃ પનુઃ પનુઃ॥ ૧૨૦.૭॥
૧૨૦.૮/૧આેષ ય ઊચુઃ । યાેઽ માન્ દદા ત ગઙ્ગાયાં તં રાજન્ પારયામ સ ।
૧૨૦.૮/૨ વમુત્તમશ્ચાષૈધીશ વદધીનં ચરાચરમ્॥ ૧૨૦.૮॥
૧૨૦.૯/૧આેષધયઃ સવંદ તે સાેમને સહ રાજ્ઞા ।
૧૨૦.૯/૨યાેઽ માન્ દદા ત િવપ્રે ય તં રાજન્ પારયામ સ॥ ૧૨૦.૯॥
૧૨૦.૧૦/૧વયં ચ બ્રહ્મ િપ યઃ પ્રાણ િપ ય અેવ ચ ।
૧૨૦.૧૦/૨યાેઽ માન્ દદા ત િવપ્રે ય તં રાજન્ પારયામ સ॥ ૧૨૦.૧૦॥
૧૨૦.૧૧/૧અ માન્ દદા ત યાે િનતં્ય બ્રાહ્મણે યાે જતવ્રતઃ ।
૧૨૦.૧૧/૨ઉપા તર ત સા માકં તં રાજન્ પારયામ સ॥ ૧૨૦.૧૧॥
૧૨૦.૧૨/૧સ્થાવરં જઙ્ગમં િક ચદ્ અ મા ભવ્યાર્ તં જગત્ ।
૧૨૦.૧૨/૨યાેઽ માન્ દદા ત િવપ્રે ય તં રાજન્ પારયામ સ॥ ૧૨૦.૧૨॥
૧૨૦.૧૩/૧હવં્ય કવં્ય યદ્ અ તં યત્ િક ચદ્ ઉપભજુ્યતે ।
૧૨૦.૧૩/૨તદ્ગર યશ્ચ યાે દદ્યાત્ તં રાજન્ પારયામ સ॥ ૧૨૦.૧૩॥
૧૨૦.૧૪/૧ઇત્યેતાં વૈિદક ં ગાથાં યઃ શ ◌ૃણાે ત મરેત વા ।
૧૨૦.૧૪/૨પઠતે ભ ક્તમાપન્ન તં રાજન્ પારયામ સ॥ ૧૨૦.૧૪॥
૧૨૦.૧૫/૧બ્રહ્માવેાચ । યત્રષૈા પિઠતા ગાથા સાેમને સહ રાજ્ઞા ।
૧૨૦.૧૫/૨ગઙ્ગાતીરે ચાષૈધી ભધાર્ યતીથ તદ્ ઉચ્યતે॥ ૧૨૦.૧૫॥
૧૨૦.૧૬/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથર્માષૈ યં સાૈ યમવે ચ ।
૧૨૦.૧૬/૨અ તં વેદગાથં ચ મા તીથ તથવૈ ચ॥ ૧૨૦.૧૬॥
૧૨૦.૧૭/૧અેષુ નાનં જપાે હાેમાે દાનં ચ િપ તપર્ણમ્ ।
૧૨૦.૧૭/૨અન્નદાનં તુ યઃ કુયાર્ત્ તદ્ આન ત્યાય ક પતે॥ ૧૨૦.૧૭॥
૧૨૦.૧૮/૧ષટ્શતાિધકસાહસ્રં તીથાર્નાં તીરયાેદ્વર્યાેઃ ।
૧૨૦.૧૮/૨સવર્પાપિનહ ણાં સવર્સ પ દ્વવધર્નમ્॥ ૧૨૦.૧૮॥
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૧૨૧.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । િવદભાર્સગંમં પુ યં રેવતીસગંમં તથા ।
૧૨૧.૧/૨તત્ર યદ્ ત્તમાખ્યાસ્યે યત્ પુરાણિવદાે િવદુઃ॥ ૧૨૧.૧॥
૧૨૧.૨/૧ભરદ્વાજ ઇ ત ખ્યાત ઋ ષરાસીત્ તપાેિધકઃ ।
૧૨૧.૨/૨તસ્ય વસા રેવતી ત કુ પા િવકૃત વરા॥ ૧૨૧.૨॥
૧૨૧.૩/૧તાં દૃ ટ્વા િવકૃતાં ભ્રાતા ભરદ્વાજઃ પ્રતાપવાન્ ।
૧૨૧.૩/૨ ચ તયા પરયા યુક્તાે ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તટે॥ ૧૨૧.૩॥
૧૨૧.૪/૧ક મૈ દદ્યા મમાં ક યાં વસારં ભીષણાકૃ તમ્ ।
૧૨૧.૪/૨ન ક શ્ચત્ પ્ર તગ્ હ્ણા ત દાતવ્યા ચ વસા તથા॥ ૧૨૧.૪॥
૧૨૧.૫/૧અહાે ભૂયાન્ ન કસ્યાિપ ક યા દુઃખૈકકારણમ્ ।
૧૨૧.૫/૨મરણં વતાેઽ યસ્ય પ્રા ણન તુ પદે પદે॥ ૧૨૧.૫॥
૧૨૧.૬/૧અેવં િવ શત તસ્ય વાશ્રમે ચા તશાેભને ।
૧૨૧.૬/૨દ્રષંુ્ટ મુિનવરઃ પ્રાયાદ્ ભરદ્વાજં યતવ્રતમ્॥ ૧૨૧.૬॥
૧૨૧.૭/૧દ્વ્યષ્ટવષર્ઃ શભુવપુઃ શા તાે દા તાે ગુણાકરઃ ।
૧૨૧.૭/૨ના ા કઠ ઇ ત ખ્યાતાે ભરદ્વાજં નનામ સઃ॥ ૧૨૧.૭॥
૧૨૧.૮/૧િવિધવત્ પજૂ્ય તં િવપં્ર ભરદ્વાજઃ કઠં તદા ।
૧૨૧.૮/૨તસ્યાગમનકાય ચ પપ્રચ્છ પુરતઃ સ્થતઃ॥ ૧૨૧.૮॥
૧૨૧.૯/૧કઠાેઽ યાહ ભરદ્વાજં િવદ્યા યર્હમપુાગતઃ ।
૧૨૧.૯/૨તથા ચ દશર્નાકાઙ્ક્ષ યદ્ યુક્તં તદ્ િવધીયતામ્॥ ૧૨૧.૯॥
૧૨૧.૧૦/૧ભરદ્વાજઃ કઠં પ્રાહ અધી વ યદ્ અભી સતમ્ ।
૧૨૧.૧૦/૨પુરાણં તયાે વેદા ધમર્સ્થાના યનેકશઃ॥ ૧૨૧.૧૦॥
૧૨૧.૧૧/૧સવ વે દ્મ મહાપ્રાજ્ઞ ચરં વદ મા ચરમ્ ।
૧૨૧.૧૧/૨કુલીનાે ધમર્િનરતાે ગુ શશુ્રષૂણે રતઃ ।
૧૨૧.૧૧/૩અ ભમાની શ્રુતધરઃ શ યઃ પુ યૈરવા યતે॥ ૧૨૧.૧૧॥
૧૨૧.૧૨/૧કઠ ઉવાચ । અ યાપય વ ભાે બ્રહ્મઞ્ શ યં માં વીતક મષમ્ ।
૧૨૧.૧૨/૨શશુ્રષૂણરતં ભક્તં કુલીનં સત્યવાિદનમ્॥ ૧૨૧.૧૨॥
૧૨૧.૧૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા ભરદ્વાજઃ પ્રાદાદ્ િવદ્યામશષેતઃ ।
૧૨૧.૧૩/૨પ્રાપ્તિવદ્યઃ કઠઃ પ્રીતાે ભરદ્વાજમથાબ્રવીત્॥ ૧૨૧.૧૩॥
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૧૨૧.૧૪/૧કઠ ઉવાચ । ઇચ્છેયં દ ક્ષણાં દાતું ગુરાે તવ મનઃ પ્રયામ્ ।
૧૨૧.૧૪/૨વદ વ દુલર્ભં વાિપ ગુરાે તુ યં નમાેઽ તુ તે॥ ૧૨૧.૧૪॥
૧૨૧.૧૫/૧િવદ્યાં પ્રા યાિપ યે માેહાત્ વગુરાેઃ પાિરતાે ષકમ્ ।
૧૨૧.૧૫/૨ન પ્રયચ્છ ત િનરયં તે યા ત્યાચ દ્રતારકમ્॥ ૧૨૧.૧૫॥
૧૨૧.૧૬/૧ભરદ્વાજ ઉવાચ । ગ્ હાણ ક યાં િવિધવદ્ ભાયા કુ મમ વસામ્ ।
૧૨૧.૧૬/૨અસ્યાં પ્રીત્યા વ તતવં્ય યાચેયં દ ક્ષણા મમામ્॥ ૧૨૧.૧૬॥
૧૨૧.૧૭/૧કઠ ઉવાચ । ભ્રા વત્ પતુ્રવચ્ચાિપ શ યઃ સ્યાત્ તુ ગુરાેઃ સદા ।
૧૨૧.૧૭/૨ગુ શ્ચ િપ વચ્ચ સ્યાત્ સ બ ધાેઽત્ર કથં ભવેત્॥ ૧૨૧.૧૭॥
૧૨૧.૧૮/૧ભરદ્વાજ ઉવાચ । મદ્વાક્યં કુ સતં્ય વં મમાજ્ઞા તવ દ ક્ષણા ।
૧૨૧.૧૮/૨સવ વા કઠાદ્ય વં રેવતી ં ભર તન્મનાઃ॥ ૧૨૧.૧૮॥
૧૨૧.૧૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા ગુરાવેાર્ક્યાત્ કઠાે જગ્રાહ પા ણના ।
૧૨૧.૧૯/૨રેવતી ં િવિધવદ્ દત્તાં તાં સમીક્ષ્ય કઠ વથ॥ ૧૨૧.૧૯॥
૧૨૧.૨૦/૧તત્રવૈ પજૂયામાસ દેવેશં શકંરં તદા ।
૧૨૧.૨૦/૨રેવત્યા પસ પત્ત્યૈ શવપ્રીત્યૈ ચ રેવતી॥ ૧૨૧.૨૦॥
૧૨૧.૨૧/૧સુ પા ચા સવાર્ઙ્ગી ન પેણાપેમીયતે ।
૧૨૧.૨૧/૨અ ભષેકાેદકં તત્ર રેવત્યા યદ્ િવિનઃ તમ્॥ ૧૨૧.૨૧॥
૧૨૧.૨૨/૧સાભવત્ તત્ર ગઙ્ગાયાં ત માત્ તન્નામતાે નદ ।
૧૨૧.૨૨/૨રેવતી ત સમાખ્યાતા પસાૈભાગ્યદાિયની॥ ૧૨૧.૨૨॥
૧૨૧.૨૩/૧પનુદર્ભશ્ચ િવિવધૈર ભષેકં ચકાર સઃ ।
૧૨૧.૨૩/૨પુ ય પ વસં સદ્ યૈ િવદભાર્ તદ્ અભનૂ્ નદ ॥ ૧૨૧.૨૩॥
૧૨૧.૨૪/૧શ્રદ્ધયા સગંમે ના વા રેવતીગઙ્ગયાનેર્રઃ ।
૧૨૧.૨૪/૨સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે િવ લાેકે મહીયતે॥ ૧૨૧.૨૪॥
૧૨૧.૨૫/૧તથા િવદભાર્ગાૈત યાેઃ સગંમે શ્રદ્ધયા મનુે ।
૧૨૧.૨૫/૨ નાનં કરાેત્યસાૈ યા ત ભુ ક્ત મુ ક્ત ચ ત ક્ષણાત્॥ ૧૨૧.૨૫॥
૧૨૧.૨૬/૧ઉભયાે તીરયાે તત્ર તીથાર્નાં શતમુત્તમમ્ ।
૧૨૧.૨૬/૨સવર્પાપક્ષયકરં સવર્ સ દ્ધપ્રદાયકમ્॥ ૧૨૧.૨૬॥
૧૨૨.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । પૂણર્તીથર્ મ ત ખ્યાતં ગઙ્ગાયા ઉત્તરે તટે ।
૧૨૨.૧/૨તત્ર ના વા નરાેઽજ્ઞાનાત્ તથાિપ શભુમા ુયાત્॥ ૧૨૨.૧॥
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૧૨૨.૨/૧પૂણર્તીથર્સ્ય માહા યં વ યર્તે કેન જ તનુા ।
૧૨૨.૨/૨ વયં સસં્થીયતે યત્ર ચિક્રણા ચ િપનાિકના॥ ૧૨૨.૨॥
૧૨૨.૩/૧પુરા ધ વ તિરનાર્મ ક પાદાવાયષુઃ સતુઃ ।
૧૨૨.૩/૨ઇ ટ્વા બહુિવધૈયર્જ્ઞૈરશ્વમેધપુરઃસરૈઃ॥ ૧૨૨.૩॥
૧૨૨.૪/૧દ વા દાના યનેકાિન ભુ વા ભાેગાંશ્ચ પુ કલાન્ ।
૧૨૨.૪/૨િવજ્ઞાય ભાેગવષૈ યં પરં વૈરાગ્યમા શ્રતઃ॥ ૧૨૨.૪॥
૧૨૨.૫/૧ ગિરશ ◌ૃઙ્ગેઽ બુધેઃ પારે તથા ગઙ્ગાનદ તટે ।
૧૨૨.૫/૨ શવિવ વાેગ્ ર્હે વાિપ િવશષેાત્ પુ યસગંમે॥ ૧૨૨.૫॥
૧૨૨.૬/૧તપં્ત હુતં ચ જપં્ત ચ સવર્મક્ષયતાં વ્રજેત્ ।
૧૨૨.૬/૨ધ વ તિરિર ત જ્ઞા વા તત્ર તપેે તપાે મહત્॥ ૧૨૨.૬॥
૧૨૨.૭/૧જ્ઞાનવૈરાગ્યસ પન્નાે ભીમેશચરણાશ્રયઃ ।
૧૨૨.૭/૨તપશ્ચકાર િવપુલં ગઙ્ગાસાગરસગંમે॥ ૧૨૨.૭॥
૧૨૨.૮/૧પુરા ચ િનકૃતાે રાજ્ઞા રણં િહ વા મહાસરુઃ ।
૧૨૨.૮/૨સહસ્રમેકં વષાર્ણાં સમુદં્ર પ્રાિવશદ્ ભયાત્॥ ૧૨૨.૮॥
૧૨૨.૯/૧ધ વ તરાૈ વનં પ્રાપ્તે રાજં્ય પ્રાપ્તે તુ ત સતુે ।
૧૨૨.૯/૨િવરાગં ચ ગતે રા જ્ઞ તતઃ પ્રાયાદ્ અથાણર્વાત્॥ ૧૨૨.૯॥
૧૨૨.૧૦/૧તપસ્ય તં તમાે નામ બલવાન્ અસરુાે મનુે ।
૧૨૨.૧૦/૨ગઙ્ગાતીરં સમા શ્રત્ય રા ધ વ તિરયર્તઃ॥ ૧૨૨.૧૦॥
૧૨૨.૧૧/૧જપહાેમરતાે િનતં્ય બ્રહ્મજ્ઞાનપરાયણઃ ।
૧૨૨.૧૧/૨તં િરપું નાશયામી ત તમઃ પ્રાયાદ્ અથાણર્વાત્॥ ૧૨૨.૧૧॥
૧૨૨.૧૨/૧ના શતાે બહુશાેઽનને રાજ્ઞા બલવતા વહમ્ ।
૧૨૨.૧૨/૨તં િરપું નાશયામી ત તમઃ પ્રાયાદ્ અથાણર્વાત્॥ ૧૨૨.૧૨॥
૧૨૨.૧૩/૧માયયા પ્રમદા પં કૃ વા રા નમ યગાત્ ।
૧૨૨.૧૩/૨ ત્યગીતવતી સભુ્રૂહર્સ તી ચા દશર્ના॥ ૧૨૨.૧૩॥
૧૨૨.૧૪/૧તાં દૃ ટ્વા ચા સવાર્ઙ્ગી ં બહુકાલં નયા વતામ્ ।
૧૨૨.૧૪/૨શા તામનવુ્રતાં ભક્તાં કૃપયા ચાબ્રવીન્ પઃ॥ ૧૨૨.૧૪॥
૧૨૨.૧૫/૧ પ ઉવાચ । કા સ વં કસ્ય હેતાવેાર્ વતર્સે ગહને વને ।
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૧૨૨.૧૫/૨કં દૃ ટ્વા હષર્સીવ વં વદ કલ્યા ણ ચ્છતે॥ ૧૨૨.૧૫॥
૧૨૨.૧૬/૧બ્રહ્માવેાચ । પ્રમદા ચાિપ તદ્વાક્યં શ્રુ વા રા નમબ્રવીત્॥ ૧૨૨.૧૬॥
૧૨૨.૧૭/૧પ્રમદાવેાચ । વિય તષ્ઠ ત કાે લાેકે હેતુહર્ષર્સ્ય મે ભવેત્ ।
૧૨૨.૧૭/૨અહ મ દ્રસ્ય યા લ મી વાં દૃ ટ્વા કામસ તમ્॥ ૧૨૨.૧૭॥
૧૨૨.૧૮/૧હષાર્ચ્ચરા મ પુરતાે રાજં તવ પનુઃ પનુઃ ।
૧૨૨.૧૮/૨અગ યપુ યિવરહાદ્ અહં સવર્સ્ય દુલર્ભા॥ ૧૨૨.૧૮॥
૧૨૨.૧૯/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતદ્ વચાે િનશ યાશુ તપ ત્ય વા સદુુ કરમ્ ।
૧૨૨.૧૯/૨તામવે મનસા યાયં તિન્નષ્ઠ ત પરાયણઃ॥ ૧૨૨.૧૯॥
૧૨૨.૨૦/૧તદેકશરણાે રા બભવૂ સ યદા તમઃ ।
૧૨૨.૨૦/૨અ તધાર્નં ગતાે બ્રહ્મન્ નાશિય વા તપાે હત્॥ ૧૨૨.૨૦॥
૧૨૨.૨૧/૧અેત મન્ન્ અ તરેઽહં વૈ વરાન્ દાતું સમ યગામ્ ।
૧૨૨.૨૧/૨તં દૃ ટ્વા િવહ્વલીભૂતં તપાેભ્રષં્ટ યથા તમ્॥ ૧૨૨.૨૧॥
૧૨૨.૨૨/૧તમાશ્વાસ્યાથ િવિવધૈહતુ ભ ર્પસત્તમમ્ ।
૧૨૨.૨૨/૨તવ શત્રુ તમાે નામ કૃ વા તાં તપસ યુ તમ્॥ ૧૨૨.૨૨॥
૧૨૨.૨૩/૧ચિરતાથા ગતાે રાજન્ ન વં શાે ચતુમહર્ સ ।
૧૨૨.૨૩/૨આન દય ત પ્રમદા તાપય ત ચ માનવમ્॥ ૧૨૨.૨૩॥
૧૨૨.૨૪/૧સવાર્ અેવ િવશષેેણ િકમુ માયામયી તુ સા ।
૧૨૨.૨૪/૨તતઃ કૃતા જલી રા મામાહ િવગતભ્રમઃ॥ ૧૨૨.૨૪॥
૧૨૨.૨૫/૧રા વેાચ । િક કરાે મ કથં બ્રહ્મં તપસઃ પારમા ુયામ્॥ ૧૨૨.૨૫॥
૧૨૨.૨૬/૧બ્રહ્માવેાચ । તત તસ્યાેત્તરં પ્રાદાં દેવદેવં જનાદર્નમ્ ।
૧૨૨.૨૬/૨ તુિહ સવર્પ્રયત્નને તતઃ સ દ્ધમવા સ્ય સ॥ ૧૨૨.૨૬॥
૧૨૨.૨૭/૧સ હ્યશષેજગ સ્રષ્ટા વેદવેદ્યઃ પુરાતનઃ ।
૧૨૨.૨૭/૨સવાર્થર્ સ દ્ધદઃ પુંસાં ના યાેઽ ત ભવુનત્રયે॥ ૧૨૨.૨૭॥
૧૨૨.૨૮/૧સ જગામ નગશ્રેષં્ઠ િહમવ તં પાેત્તમઃ ।
૧૨૨.૨૮/૨કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા િવ ં તુષ્ટાવ ભ ક્તતઃ॥ ૧૨૨.૨૮॥
૧૨૨.૨૯/૧ધ વ તિર વાચ । જય િવ ણાે જયા ચ ત્ય જય જ ણાે જયાચ્યુત ।
૧૨૨.૨૯/૨જય ગાપેાલ લ મીશ જય કૃ ણ જગન્મય॥ ૧૨૨.૨૯॥
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૧૨૨.૩૦/૧જય ભૂતપતે નાથ જય પન્નગશાિયને ।
૧૨૨.૩૦/૨જય સવર્ગ ગાેિવ દ જય િવશ્વકૃતે નમઃ॥ ૧૨૨.૩૦॥
૧૨૨.૩૧/૧જય િવશ્વભજેુ દેવ જય િવશ્વ તે નમઃ ।
૧૨૨.૩૧/૨જયેશ સદસત્ વં વૈ જય માધવ ધ મણે॥ ૧૨૨.૩૧॥
૧૨૨.૩૨/૧જય કામદ કામ વં જય રામ ગુણાણર્વ ।
૧૨૨.૩૨/૨જય પુ ષ્ટદ પુષ્ટ શ જય કલ્યાણદાિયને॥ ૧૨૨.૩૨॥
૧૨૨.૩૩/૧જય ભૂતપ ભૂતેશ જય માનિવધાિયને ।
૧૨૨.૩૩/૨જય કમર્દ કમર્ વં જય પીતા બરચ્છદ॥ ૧૨૨.૩૩॥
૧૨૨.૩૪/૧જય સવશ સવર્ વં જય મઙ્ગલ િપણે ।
૧૨૨.૩૪/૨જય સ વાિધનાથાય જય વેદિવદે નમઃ॥ ૧૨૨.૩૪॥
૧૨૨.૩૫/૧જય જન્મદ જ ન્મસ્થ પરમાત્મન્ નમાેઽ તુ તે ।
૧૨૨.૩૫/૨જય મુ ક્તદ મુ ક્ત વં જય ભુ ક્તદ કેશવ॥ ૧૨૨.૩૫॥
૧૨૨.૩૬/૧જય લાેકદ લાેકેશ જય પાપિવનાશન ।
૧૨૨.૩૬/૨જય વ સલ ભક્તાનાં જય ચક્ર તે નમઃ॥ ૧૨૨.૩૬॥
૧૨૨.૩૭/૧જય માનદ માન વં જય લાેકનમસૃ્કત ।
૧૨૨.૩૭/૨જય ધમર્દ ધમર્ વં જય સસંારપારગ॥ ૧૨૨.૩૭॥
૧૨૨.૩૮/૧જય અન્નદ અન્નં વં જય વાચ પતે નમઃ ।
૧૨૨.૩૮/૨જય શ ક્તદ શ ક્ત વં જય જૈત્રવરપ્રદ॥ ૧૨૨.૩૮॥
૧૨૨.૩૯/૧જય યજ્ઞદ યજ્ઞ વં જય પદ્મદલેક્ષણ ।
૧૨૨.૩૯/૨જય દાનદ દાનં વં જય કૈટભસદૂન॥ ૧૨૨.૩૯॥
૧૨૨.૪૦/૧જય ક તદ ક ત વં જય મૂ તદ મૂ ત ક્ ।
૧૨૨.૪૦/૨જય સાખૈ્યદ સાખૈ્યાત્મઞ્ જય પાવનપાવન॥ ૧૨૨.૪૦॥
૧૨૨.૪૧/૧જય શા તદ શા ત વં જય શકંરસ ભવ ।
૧૨૨.૪૧/૨જય પાનદ પાન વં જયજ્યાે તઃ વ િપણે॥ ૧૨૨.૪૧॥
૧૨૨.૪૨/૧જય વામન િવત્તેશ જય ધૂમપતાિકને ।
૧૨૨.૪૨/૨જય સવર્સ્ય જગતાે દા મૂત નમાેઽ તુ તે॥ ૧૨૨.૪૨॥
૧૨૨.૪૩/૧ વમવે લાેકત્રયવ ત વ+ ।
૧૨૨.૪૩/૨િનકાયસકં્લેશિવનાશદક્ષ ।
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૧૨૨.૪૩/૩શ્રીપુ ડર કાક્ષ કૃપાિનધે વમ્ ।
૧૨૨.૪૩/૪િનધેિહ પા ણ મમ મૂિધ્ન િવ ણાે॥ ૧૨૨.૪૩॥
૧૨૨.૪૪/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં તવુ તં ભગવાઞ્ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ ।
૧૨૨.૪૪/૨વરેણ ચ્છ દયામાસ સવર્કામસ દ્ધદઃ॥ ૧૨૨.૪૪॥
૧૨૨.૪૫/૧ધ વ તિરઃ પ્રીતમના વરદાનને ચિક્રણઃ ।
૧૨૨.૪૫/૨વરદાનાય દેવેશં ગાેિવ દં સં સ્થતં પુરઃ॥ ૧૨૨.૪૫॥
૧૨૨.૪૬/૧તમાહ પ તઃ પ્રહ્વઃ સરુરાજં્ય મમે સતમ્ ।
૧૨૨.૪૬/૨તચ્ચ દતં્ત વયા િવ ણાે પ્રાપ્તાેઽ મ કૃતકૃત્યતામ્॥ ૧૨૨.૪૬॥
૧૨૨.૪૭/૧ તુતઃ સ પૂ જતાે િવ તત્રવૈા તરધીયત ।
૧૨૨.૪૭/૨તથવૈ િત્રદશશે વમવાપ પ તઃ ક્રમાત્॥ ૧૨૨.૪૭॥
૧૨૨.૪૮/૧પ્રાગ જતાનેકકમર્+ ।પિરપાકવશાત્ તતઃ ।
૧૨૨.૪૮/૨િત્રઃકૃ વાે નાશમગમત્ સહસ્રાક્ષઃ વકાત્ પદાત્॥ ૧૨૨.૪૮॥
૧૨૨.૪૯/૧નહુષાદ્ ત્રહત્યાયાઃ સ ધુસનેવધાત્ તતઃ ।
૧૨૨.૪૯/૨અહલ્યાયાં ચ ગમનાદ્ યને કેન ચ હેતનુા॥ ૧૨૨.૪૯॥
૧૨૨.૫૦/૧ મારં મારં તત્ તદ્ ઇ દ્ર શ્ચ તાસતંાપદુમર્નાઃ ।
૧૨૨.૫૦/૨તતઃ સરુપ તઃ પ્રાહ વાચ પ ત મદં વચઃ॥ ૧૨૨.૫૦॥
૧૨૨.૫૧/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । હેતનુા કેન વાગીશ ભ્રષ્ટરાજ્યાે ભવા યહમ્ ।
૧૨૨.૫૧/૨મ યે મ યે પદભં્રશાદ્ વરં િનઃશ્રીકતા ણામ્॥ ૧૨૨.૫૧॥
૧૨૨.૫૨/૧ગહનાં કમર્ણાં વ+ ।ગ ત કાે વે ત્ત ત વતઃ ।
૧૨૨.૫૨/૨રહસ્યં સવર્ભાવાનાં જ્ઞાતું ના યઃ પ્રગ ભતે॥ ૧૨૨.૫૨॥
૧૨૨.૫૩/૧બ્રહ્માવેાચ । હ પ તહર્િર પ્રાહ બ્રહ્માણં ચ્છ ગચ્છ તમ્ ।
૧૨૨.૫૩/૨સ તુ ના ત યદ્ ભૂતં ભિવ યચ્ચાિપ વતર્નમ્॥ ૧૨૨.૫૩॥
૧૨૨.૫૪/૧સ તુ વક્ષ્ય ત યનેેદં તં તચ્ચ મહામતે ।
૧૨૨.૫૪/૨તાવાગત્ય મહાપ્રાજ્ઞાૈ નમસૃ્કત્ય મમા તકમ્ ।
૧૨૨.૫૪/૩કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા મામૂચતુિરદં વચઃ॥ ૧૨૨.૫૪॥
૧૨૨.૫૫/૧ઇ દ્ર હ પતી ઊચતુઃ । ભગવન્ કેન દાષેેણ શચીભતાર્ ઉદારધીઃ ।
૧૨૨.૫૫/૨રાજ્યાત્ પ્રભ્ર યતે નાથ સશંયં છેત્તુમહર્ સ॥ ૧૨૨.૫૫॥
૧૨૨.૫૬/૧બ્રહ્માવેાચ । તદાહમબ્રવં બ્રહ્મં શ્ચરં યા વા હ પ તમ્ ।
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૧૨૨.૫૬/૨ખ ડધમાર્ખ્યદાષેેણ તને રાજ્યપદાચ્ચ્યુતઃ॥ ૧૨૨.૫૬॥
૧૨૨.૫૭/૧દેશકાલાિદદાષેેણ શ્રદ્ધામ ત્રિવપયર્યાત્ ।
૧૨૨.૫૭/૨યથાવદ્દ ક્ષણાદાનાદ્ અસદ્દ્રવ્યપ્રદાનતઃ॥ ૧૨૨.૫૭॥
૧૨૨.૫૮/૧દેવભૂદેવતાવજ્ઞા+ ।પાતકાચ્ચ િવશષેતઃ ।
૧૨૨.૫૮/૨યત્ ખ ડ વં વધમર્સ્ય દેિહનામપુ યતે॥ ૧૨૨.૫૮॥
૧૨૨.૫૯/૧તનેા તમાનસ તાપઃ પદહાિનશ્ચ દુ ત્ય ।
૧૨૨.૫૯/૨કૃતાેઽિપ ધમાઽિનષ્ટાય યતે ધચેતસા॥ ૧૨૨.૫૯॥
૧૨૨.૬૦/૧કાયર્સ્ય ન ભવેત્ સદ્ યૈ ત માદ્ અવ્યાકુલાય ચ ।
૧૨૨.૬૦/૨અસ પૂણ વધમ િહ િકમિનષં્ટ ન યતે॥ ૧૨૨.૬૦॥
૧૨૨.૬૧/૧તા યાં યત્ પવૂર્ ત્તા તં તદ્ અ યુક્તં મયાનઘ ।
૧૨૨.૬૧/૨આયષુ તુ સતુઃ શ્રીમાન્ ધ વ તિર દારધીઃ॥ ૧૨૨.૬૧॥
૧૨૨.૬૨/૧તમસા ચ કૃતં િવઘં્ન િવ ના તચ્ચ ના શતમ્ ।
૧૨૨.૬૨/૨પવૂર્જન્મસુ ત્તા ત મત્યાિદ પિરક તતમ્॥ ૧૨૨.૬૨॥
૧૨૨.૬૩/૧તચ્છ વા િવ મતાૈ ચાેભાૈ મામવે પનુ ચતુઃ॥ ૧૨૨.૬૩॥
૧૨૨.૬૪/૧ઇ દ્ર હ પતી ઊચતુઃ । તદ્દાષેપ્ર તબ ધ તુ કેન
સ્યાત્ સરુસત્તમ॥ ૧૨૨.૬૪॥
૧૨૨.૬૫/૧બ્રહ્માવેાચ । પનુ યાર્ વા તાવવદં શ્રૂયતાં દાષેકારકમ્ ।
૧૨૨.૬૫/૨કારણં સવર્ સદ્ધ નાં દુઃખસસંારતારણમ્॥ ૧૨૨.૬૫॥
૧૨૨.૬૬/૧શરણં તપ્ત ચત્તાનાં િનવાર્ણં વતામિપ ।
૧૨૨.૬૬/૨ગ વા તુ ગાૈતમી ં દેવી ં તૂયેતાં હિરશકંરાૈ॥ ૧૨૨.૬૬॥
૧૨૨.૬૭/૧નાપેાયાેઽ યાેઽ ત સશંદ્ુ યૈ તાૈ તાં િહ વા જગ ત્રયે ।
૧૨૨.૬૭/૨તદૈવ જગ્મતુ ભાૈ ગાૈતમી ં મુિનસત્તમ ।
૧૨૨.૬૭/૩ નાતાૈ કૃતક્ષણાૈ ચાેભાૈ દેવાૈ તુષુ્ટવતુમુર્દા॥ ૧૨૨.૬૭॥
૧૨૨.૬૮/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । નમાે મ સ્યાય કૂમાર્ય વરાહાય નમાે નમઃ ।
૧૨૨.૬૮/૨નર સહાય દેવાય વામનાય નમાે નમઃ॥ ૧૨૨.૬૮॥
૧૨૨.૬૯/૧નમાેઽ તુ હય પાય િત્રિવક્રમ નમાેઽ તુ તે ।
૧૨૨.૬૯/૨નમાેઽ તુ બુદ્ધ પાય રામ પાય ક લ્કને॥ ૧૨૨.૬૯॥
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૧૨૨.૭૦/૧અન તાયાચ્યુતાયેશ મદગ્ યાય તે નમઃ ।
૧૨૨.૭૦/૨વ ણે દ્ર વ પાય યમ પાય તે નમઃ॥ ૧૨૨.૭૦॥
૧૨૨.૭૧/૧પરમેશાય દેવાય નમસૈ્ત્રલાેક્ય િપણે ।
૧૨૨.૭૧/૨ બભ્ર સર વતી ં વક્ત્રે સવર્જ્ઞાેઽ સ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૨૨.૭૧॥
૧૨૨.૭૨/૧લ મીવાન્ અસ્યતાે લ મી ં બભ્રદ્ વક્ષ સ ચાનઘ ।
૧૨૨.૭૨/૨બહુબાહૂ પાદ વં બહુકણાર્ ક્ષશીષર્કઃ ।
૧૨૨.૭૨/૩ વામવે સુ ખનં પ્રા ય બહવઃ સુ ખનાેઽભવન્॥ ૧૨૨.૭૨॥
૧૨૨.૭૩/૧તાવન્ િનઃશ્રીકતા પુંસાં મા લ યં દૈ યમવે વા ।
૧૨૨.૭૩/૨યાવન્ ન યા ત શરણં હરે વાં ક ણાણર્વમ્॥ ૧૨૨.૭૩॥
૧૨૨.૭૪/૧ હ પ ત વાચ । સૂ મં પરં ે તરન ત પમ્ ।
૧૨૨.૭૪/૨આકારમાત્રં પ્રકૃતેઃ પરં યત્ ।
૧૨૨.૭૪/૩ ચદૂ્રપમાન દમયં સમ તમ્ ।
૧૨૨.૭૪/૪અેવં વદ તીશ મુમુક્ષવ વામ્॥ ૧૨૨.૭૪॥
૧૨૨.૭૫/૧આરાધય ત્યત્ર ભવ તમીશમ્ ।
૧૨૨.૭૫/૨મહામખૈઃ પ ચ ભર યકામાઃ ।
૧૨૨.૭૫/૩સસંાર સ ધાેઃ પરમાપ્તકામા ।
૧૨૨.૭૫/૪િવશ ત િદવ્યં ભવુનં વપુ તે॥ ૧૨૨.૭૫॥
૧૨૨.૭૬/૧સવષુ સ વષેુ સમ વબુદ્ યા ।
૧૨૨.૭૬/૨સવંીક્ષ્ય ષટ્સૂ મષુ શા તભાવાઃ ।
૧૨૨.૭૬/૩જ્ઞાનને તે કમર્ફલાિન િહ વા ।
૧૨૨.૭૬/૪ યાનને તે વાં પ્રિવશ ત શ ભાે॥ ૧૨૨.૭૬॥
૧૨૨.૭૭/૧ન તધમાર્ ણ ન વેદશાસ્ત્રમ્ ।
૧૨૨.૭૭/૨ન યાનયાેગાે ન સમાિધધમર્ઃ ।
૧૨૨.૭૭/૩ દં્ર શવં શકંરં શા ત ચત્તમ્ ।
૧૨૨.૭૭/૪ભ યા દેવં સાેમમહં નમસ્યે॥ ૧૨૨.૭૭॥
૧૨૨.૭૮/૧મખૂાઽિપ શ ભાે તવ પાદભ યા ।
૧૨૨.૭૮/૨સમા ુયાન્ મુ ક્તમયી ં તનું તે ।
૧૨૨.૭૮/૩જ્ઞાનષેુ યજ્ઞષેુ તપઃસુ ચવૈ ।
૧૨૨.૭૮/૪ યાનષેુ હાેમષેુ મહાફલષેુ॥ ૧૨૨.૭૮॥
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૧૨૨.૭૯/૧સ પન્નમેતત્ ફલમુત્તમં યત્ ।
૧૨૨.૭૯/૨સાેમેશ્વરે ભ ક્તરહિનશં યત્ ।
૧૨૨.૭૯/૩સવર્સ્ય વસ્ય સદા પ્રયસ્ય ।
૧૨૨.૭૯/૪ફલસ્ય દષૃ્ટસ્ય તથા શ્રુતસ્ય॥ ૧૨૨.૭૯॥
૧૨૨.૮૦/૧ વગર્સ્ય માેક્ષસ્ય જગિન્નવાસ ।
૧૨૨.૮૦/૨સાપેાનપઙ્ ક્ત તવ ભ ક્તરેષા ।
૧૨૨.૮૦/૩ વ પાદસ પ્રા પ્તફલાપ્તયે તુ ।
૧૨૨.૮૦/૪સાપેાનપઙ્ ક્ત ન વદ ત ધીરાઃ॥ ૧૨૨.૮૦॥
૧૨૨.૮૧/૧ત માદ્ દયાલાે મમ ભ ક્તર તુ ।
૧૨૨.૮૧/૨નવૈા ત્યુપાય તવ પસવેા ।
૧૨૨.૮૧/૩આત્મીયમાલાેક્ય મહ વમીશ ।
૧૨૨.૮૧/૪પાપષેુ ચા માસુ કુ પ્રસાદમ્॥ ૧૨૨.૮૧॥
૧૨૨.૮૨/૧સ્થૂલં ચ સૂ મં વમનાિદ િનત્યમ્ ।
૧૨૨.૮૨/૨િપતા ચ માતા યદ્ અસચ્ચ સચ્ચ ।
૧૨૨.૮૨/૩અેવં તુતાે યઃ શ્રુ ત ભઃ પુરાણૈર્।
૧૨૨.૮૨/૪નમા મ સાેમેશ્વરમી શતારમ્॥ ૧૨૨.૮૨॥
૧૨૨.૮૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્રીતાૈ હિરહરાવૂચતુ સ્ત્રદશશે્વરાૈ॥ ૧૨૨.૮૩॥
૧૨૨.૮૪/૧હિરહરાવૂચતુઃ । િવ્રયતાં યન્ મનાેભીષં્ટ યદ્ વરં
ચા તદુલર્ભમ્॥ ૧૨૨.૮૪॥
૧૨૨.૮૫/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ દ્રઃ પ્રાહ સરેુશાનં મદ્રાજં્ય તુ પનુઃ પનુઃ ।
૧૨૨.૮૫/૨ યતે ભ્ર યતે ચવૈ તત્ પાપમપુશા યતામ્॥ ૧૨૨.૮૫॥
૧૨૨.૮૬/૧યથા સ્થરાેઽહં રાજે્ય સ્યાં સવ સ્યાન્ િનશ્ચલં મમ ।
૧૨૨.૮૬/૨સપુ્રીતાૈ યિદ દેવેશાૈ સવ સ્યાન્ િનશ્ચલં સદા॥ ૧૨૨.૮૬॥
૧૨૨.૮૭/૧તથે ત હિરવાક્યં તાવ ભન દ્યેદમૂચતુઃ ।
૧૨૨.૮૭/૨પરં પ્રસાદમાપન્નાૈ તાવાલાેક્ય મતાનનાૈ॥ ૧૨૨.૮૭॥
૧૨૨.૮૮/૧િનરપાયિનરાધાર+ ◌ંઇિવકાર વ િપણાૈ ।
૧૨૨.૮૮/૨શર યાૈ સવર્લાેકાનાં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાવુભાૈ॥ ૧૨૨.૮૮॥
૧૨૨.૮૯/૧હિરહરાવૂચતુઃ । િત્રદૈવતં્ય મહાતીથ ગાૈતમી વા છતપ્રદા ।
૧૨૨.૮૯/૨તસ્યામનને મ ત્રેણ કુ તાં નાનમાદરાત્॥ ૧૨૨.૮૯॥
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૧૨૨.૯૦/૧અ ભષેકં મહે દ્રસ્ય મઙ્ગલાય હ પ તઃ ।
૧૨૨.૯૦/૨કરાેતુ સં મરન્ન્ આવાં સ પદાં સ્થૈયર્ સદ્ધયે॥ ૧૨૨.૯૦॥
૧૨૨.૯૧/૧ઇહ જન્મિન પવૂર્ મન્ યત્ િક ચત્ સકૃુતં કૃતમ્ ।
૧૨૨.૯૧/૨તત્ સવ પૂણર્તામેતુ ગાેદાવિર નમાેઽ તુ તે॥ ૧૨૨.૯૧॥
૧૨૨.૯૨/૧અેવં વા તુ યઃ ક શ્ચદ્ ગાૈત યાં નાનમાચરેત્ ।
૧૨૨.૯૨/૨આવા યાં તુ પ્રસાદેન ધમર્ઃ સ પૂણર્તા મયાત્ ।
૧૨૨.૯૨/૩પવૂર્જન્મકૃતાદ્ દાષેાત્ સ મુક્તઃ પુ યવાન્ ભવેત્॥ ૧૨૨.૯૨॥
૧૨૨.૯૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તથે ત ચક્રતુઃ પ્રીતાૈ સરેુ દ્રિધષણાૈ તતઃ ।
૧૨૨.૯૩/૨મહા ભષેક મ દ્રસ્ય ચકાર દ્યુસદાં ગુ ઃ॥ ૧૨૨.૯૩॥
૧૨૨.૯૪/૧તનેાભૂદ્ યા નદ પુ યા મઙ્ગલેત્યુિદતા તુ સા ।
૧૨૨.૯૪/૨તયા ચ સગંમઃ પુ યાે ગઙ્ગાયાઃ શભુદ વસાૈ॥ ૧૨૨.૯૪॥
૧૨૨.૯૫/૧ઇ દ્રણે સં તુતાે િવ ઃ પ્રત્યક્ષાેઽભૂ જગન્મયઃ ।
૧૨૨.૯૫/૨િત્રલાેકસ મતાં શક્રાે ભૂ મ લેભે જગ પતેઃ॥ ૧૨૨.૯૫॥
૧૨૨.૯૬/૧તન્ના ા ચાિપ િવખ્યાતાે ગાેિવ દ ઇ ત તત્ર ચ ।
૧૨૨.૯૬/૨િત્રલાેકસ મતા લ ધા તને ગાવૈર્જ્રધાિરણા॥ ૧૨૨.૯૬॥
૧૨૨.૯૭/૧દત્તા ચ હિરણા તત્ર ગાેિવ દ તદ્ અભૂદ્ ધિરઃ ।
૧૨૨.૯૭/૨ત્રૈલાેક્યરાજ્યં યત્ પ્રાપં્ત હિરણા ચ હરેમુર્ને॥ ૧૨૨.૯૭॥
૧૨૨.૯૮/૧િનશ્ચલં યને સં તં દેવદેવાન્ મહેશ્વરાત્ ।
૧૨૨.૯૮/૨ હ પ તદવગુ યર્ત્રા તાષૈીન્ મહેશ્વરમ્॥ ૧૨૨.૯૮॥
૧૨૨.૯૯/૧રાજ્યસ્ય સ્થરભાવાય દેવે દ્રસ્ય મહાત્મનઃ ।
૧૨૨.૯૯/૨ સદ્ધશે્વર તત્ર દેવાે લઙ્ગં તુ િત્રદશા ચતમ્॥ ૧૨૨.૯૯॥
૧૨૨.૧૦૦/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ ગાેિવ દ મ ત િવશ્રુતમ્ ।
૧૨૨.૧૦૦/૨મઙ્ગલાસગંમં ચવૈ પૂણર્તીથ તતઃ પરમ્॥ ૧૨૨.૧૦૦॥
૧૨૨.૧૦૧/૧ઇ દ્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં બાહર્ પત્યં ચ િવશ્રુતમ્ ।
૧૨૨.૧૦૧/૨યત્ર સદ્ધશે્વરાે દેવાે િવ ગાિવ દ અેવ ચ॥ ૧૨૨.૧૦૧॥
૧૨૨.૧૦૨/૧તષેુ નાનં ચ દાનં ચ યત્ િક ચત્ સકૃુતાજર્નમ્ ।
૧૨૨.૧૦૨/૨સવ તદ્ અક્ષયં િવદ્યાત્ િપ ણામ તવ લભમ્॥ ૧૨૨.૧૦૨॥
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૧૨૨.૧૦૩/૧શ ◌ૃણાે ત યશ્ચાિપ પઠેદ્ યશ્ચ મર ત િનત્યશઃ ।
૧૨૨.૧૦૩/૨તસ્ય તીથર્સ્ય માહા યં ભ્રષ્ટરાજ્યપ્રદાયકમ્॥ ૧૨૨.૧૦૩॥
૧૨૨.૧૦૪/૧સપ્તિત્રશત્ સહસ્રા ણ તીથાર્નાં તીરયાેદ્વર્યાેઃ ।
૧૨૨.૧૦૪/૨ઉભયાેમુર્િનશાદૂર્લ સવર્ સ દ્ધપ્રદાિયનામ્॥ ૧૨૨.૧૦૪॥
૧૨૨.૧૦૫/૧ન પૂણર્તીથર્સદશૃં તીથર્મ ત મહાફલમ્ ।
૧૨૨.૧૦૫/૨િન ફલં તસ્ય જન્માિદ યાે ન સવેેત તન્ નરઃ॥ ૧૨૨.૧૦૫॥
૧૨૩.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । રામતીથર્ મ ત ખ્યાતં ભ્રૂણહત્યાિવનાશનમ્ ।
૧૨૩.૧/૨તસ્ય શ્રવણમાત્રેણ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૧૨૩.૧॥
૧૨૩.૨/૧ઇ વાકુવંશપ્રભવઃ ક્ષિત્રયાે લાેકિવશ્રુતઃ ।
૧૨૩.૨/૨બલવાન્ મ તમાઞ્ શરૂાે યથા શક્રઃ પુરંદરઃ॥ ૧૨૩.૨॥
૧૨૩.૩/૧િપ પૈતામહં રાજં્ય કુવર્ન્ન્ આ તે યથા બ લઃ ।
૧૨૩.૩/૨તસ્ય તસ્રાે મિહ યઃ સ્યૂ રાજ્ઞાે દશરથસ્ય િહ॥ ૧૨૩.૩॥
૧૨૩.૪/૧કાૈશલ્યા ચ સુ મત્રા ચ કૈકેયી ચ મહામતે ।
૧૨૩.૪/૨અેતાઃ કુલીનાઃ સભુગા પલક્ષણસયંુતાઃ॥ ૧૨૩.૪॥
૧૨૩.૫/૧ત મન્ રાજિન રાજે્ય તુ સ્થતેઽયાે યાપતાૈ મનુે ।
૧૨૩.૫/૨વ સષે્ઠ બ્રહ્મિવચ્છ્ર ેષે્ઠ પુરાેધ સ િવશષેતઃ॥ ૧૨૩.૫॥
૧૨૩.૬/૧ન ચ વ્યાિધનર્ દુ ભક્ષં ન ચા ષ્ટનર્ ચાધયઃ ।
૧૨૩.૬/૨બ્રહ્મક્ષત્રિવશાં િનતં્ય શદૂ્રાણાં ચ િવશષેતઃ॥ ૧૨૩.૬॥
૧૨૩.૭/૧આશ્રમાણાં તુ સવષામાન દાેઽભૂત્ થક્ થક્ ।
૧૨૩.૭/૨ત મઞ્ શાસ ત રાજે દ્ર ઇ વાકૂણાં કુલાેદ્વહે॥ ૧૨૩.૭॥
૧૨૩.૮/૧દેવાનાં દાનવાનાં તુ રાજ્યાથ િવગ્રહાેઽભવત્ ।
૧૨૩.૮/૨ક્વાિપ તત્ર જયં પ્રાપુદવાઃ ક્વાિપ તથેતરે॥ ૧૨૩.૮॥
૧૨૩.૯/૧અેવં પ્રવતર્માને તુ ત્રૈલાેક્યમ તપીિડતમ્ ।
૧૨૩.૯/૨અભનૂ્ નારદ તત્રાહમવદં દૈત્યદાનવાન્॥ ૧૨૩.૯॥
૧૨૩.૧૦/૧દેવાંશ્ચાિપ િવશષેેણ ન કૃતં તૈમર્દ િરતમ્ ।
૧૨૩.૧૦/૨પનુશ્ચ સગંર તષેાં બભવૂ સમુહાન્ મથઃ॥ ૧૨૩.૧૦॥
૧૨૩.૧૧/૧િવ ં ગ વા સરુાઃ પ્રાેચુ તથેશાનં જગન્મયમ્ ।
૧૨૩.૧૧/૨તાવૂચતુ ભાૈ દેવાન્ અસરુાન્ દૈત્યદાનવાન્॥ ૧૨૩.૧૧॥
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૧૨૩.૧૨/૧તપસા બ લનાે યા તુ પનુઃ કુવર્ તુ સગંરમ્ ।
૧૨૩.૧૨/૨તથેત્યાહુયર્યુઃ સવ તપસે િનયતવ્રતાઃ॥ ૧૨૩.૧૨॥
૧૨૩.૧૩/૧યયુ તુ રાક્ષસાન્ દેવાઃ પનુ તે મ સરા વતાઃ ।
૧૨૩.૧૩/૨દેવાનાં દાનવાનાં ચ સગંરાેઽભૂત્ સદુા ણઃ॥ ૧૨૩.૧૩॥
૧૨૩.૧૪/૧ન તત્ર દેવા જેતારાે નવૈ દૈત્યાશ્ચ દાનવાઃ ।
૧૨૩.૧૪/૨સયંુગે વતર્માને તુ વાગ્ ઉવાચાશર િરણી॥ ૧૨૩.૧૪॥
૧૨૩.૧૫/૧આકાશવાગ્ ઉવાચ । યષેાં દશરથાે રા તે જેતારાે ન
ચેતરે॥ ૧૨૩.૧૫॥
૧૨૩.૧૬/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત શ્રુ વા જયાયાેભાૈ જગ્મતુદવદાનવાૈ ।
૧૨૩.૧૬/૨તત્ર વાયુ વરન્ પ્રાપ્તાે રા નમવદત્ તદા॥ ૧૨૩.૧૬॥
૧૨૩.૧૭/૧વાયુ વાચ । આગ તવં્ય વયા રાજન્ દેવદાનવસગંરે ।
૧૨૩.૧૭/૨યત્ર રા દશરથાે જય તત્રે ત િવશ્રુતમ્॥ ૧૨૩.૧૭॥
૧૨૩.૧૮/૧ત માત્ વં દેવપકે્ષ સ્યા ભવેયજુર્િયનઃ સરુાઃ॥ ૧૨૩.૧૮॥
૧૨૩.૧૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ વાયવુચનં શ્રુ વા રા દશરથાે પઃ ।
૧૨૩.૧૯/૨આગ યતે મયા સતં્ય ગચ્છ વાયાે યથાસખુમ્॥ ૧૨૩.૧૯॥
૧૨૩.૨૦/૧ગતે વાયાૈ તદા દૈત્યા આજગ્મુભૂર્પ ત પ્ર ત ।
૧૨૩.૨૦/૨તેઽ યૂચુભર્ગવન્ન્ અ મત+્ ।સાહા યં કતુર્મહર્ સ॥ ૧૨૩.૨૦॥
૧૨૩.૨૧/૧રાજન્ દશરથ શ્રીમન્ િવજય વિય સં સ્થતઃ ।
૧૨૩.૨૧/૨ત માત્ વં વૈ દૈત્યપતેઃ સાહા યં કતુર્મહર્ સ॥ ૧૨૩.૨૧॥
૧૨૩.૨૨/૧તતઃ પ્રાવેાચ પ તવાર્યનુા પ્રા થતઃ પુરા ।
૧૨૩.૨૨/૨પ્ર તજ્ઞાતં મયા તચ્ચ યા તુ દૈત્યાશ્ચ દાનવાઃ॥ ૧૨૩.૨૨॥
૧૨૩.૨૩/૧સ તુ રા તથા ચકે્ર ગ વા ચવૈ િત્રિવષ્ટપમ્ ।
૧૨૩.૨૩/૨યુદં્ધ ચકે્ર તથા દૈત્યૈદાર્નવૈઃ સહ રાક્ષસઃૈ॥ ૧૨૩.૨૩॥
૧૨૩.૨૪/૧પ ય સુ દેવસઘંષેુ નમુચેભ્રાર્તર તદા ।
૧૨૩.૨૪/૨િવિવધુિન શતૈબાર્ણૈરથાક્ષં પતે તથા॥ ૧૨૩.૨૪॥
૧૨૩.૨૫/૧ ભન્નાકં્ષ તં રથં રા ન ના ત સ સ ભ્રમાત્ ।
૧૨૩.૨૫/૨રા તકે સ્થતા સભુ્રૂઃ કૈકે યાજ્ઞાિય નારદ॥ ૧૨૩.૨૫॥
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૧૨૩.૨૬/૧ન જ્ઞાિપતં તયા રાજ્ઞે વયમાલાેક્ય સવુ્રતા ।
૧૨૩.૨૬/૨ભગ્ મકં્ષ સમાલક્ષ્ય ચકે્ર હ તં તદા વકમ્॥ ૧૨૩.૨૬॥
૧૨૩.૨૭/૧અક્ષવન્ મુિનશાદૂર્લ તદ્ અેતન્ મહદ્ અદ્ભુતમ્ ।
૧૨૩.૨૭/૨રથને ર થનાં શ્રેષ્ઠ તયા દત્તકરેણ ચ॥ ૧૨૩.૨૭॥
૧૨૩.૨૮/૧ જતવાન્ દૈત્યદનુ ન્ દેવૈઃ પ્રા ય વરાન્ બહૂન્ ।
૧૨૩.૨૮/૨તતાે દેવૈરનુજ્ઞાત વયાે યાં પનુર યગાત્॥ ૧૨૩.૨૮॥
૧૨૩.૨૯/૧સ તુ મ યે મહારા ે માગ વીક્ષ્ય તદા પ્રયામ્ ।
૧૨૩.૨૯/૨કૈકે યાઃ કમર્ તદ્ દૃ ટ્વા િવ મયં પરમં ગતઃ॥ ૧૨૩.૨૯॥
૧૨૩.૩૦/૧તત તસ્યૈ વરાન્ પ્રાદાત્ ત્રી ં તુ નારદ સા અિપ ।
૧૨૩.૩૦/૨અનુમા ય પપ્રાેકં્ત કૈકેયી વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૨૩.૩૦॥
૧૨૩.૩૧/૧કૈકે યવુાચ । વિય તષ્ઠ તુ રાજે દ્ર વયા દત્તા વરા
અમી॥ ૧૨૩.૩૧॥
૧૨૩.૩૨/૧બ્રહ્માવેાચ । િવભષૂણાિન રાજે દ્રાે દ વા સ પ્રયયા સહ ।
૧૨૩.૩૨/૨રથને િવજયી રા યયાૈ વનગરં સખુી॥ ૧૨૩.૩૨॥
૧૨૩.૩૩/૧યાે ષતાં િકમદેયં િહ પ્રયાણામુ ચતાગમે ।
૧૨૩.૩૩/૨સ કદા ચદ્ દશરથાે ગયાશી લ ભ ર્તઃ॥ ૧૨૩.૩૩॥
૧૨૩.૩૪/૧અટન્ન્ અર યે શવર્યા વાિરબ ધમથાકરાેત્ ।
૧૨૩.૩૪/૨સપ્તવ્યસનહીનને ભિવતવ્યં તુ ભૂભુ ॥ ૧૨૩.૩૪॥
૧૨૩.૩૫/૧ઇ ત નન્ન્ અિપ ચ તચ્ચકાર તુ િવધવેર્શાત્ ।
૧૨૩.૩૫/૨ગત પ્રિવ ય પાનાથર્માગતાન્ િન શતૈઃ શરૈઃ॥ ૧૨૩.૩૫॥
૧૨૩.૩૬/૧ ગાન્ હ ત મહાબાહુઃ શ ◌ૃ કાલિવપયર્યમ્ ।
૧૨૩.૩૬/૨ગત પ્રિવષ્ટે પતાૈ ત મન્ન્ અેવ નગાેત્તમે॥ ૧૨૩.૩૬॥
૧૨૩.૩૭/૧ દ્ધાે વૈશ્રવણાે નામ ન શ ◌ૃણાે ત ન પ ય ત ।
૧૨૩.૩૭/૨તસ્ય ભાયાર્ તથાભૂતા તાવબ્રૂતાં તદા સતુમ્॥ ૧૨૩.૩૭॥
૧૨૩.૩૮/૧માતાિપતરાવૂચતુઃ । આવાં ષાતા રાિત્રશ્ચ કૃ ણા
ચાિપ પ્રવતર્તે ।
૧૨૩.૩૮/૨ દ્ધાનાં િવતં કૃ નં બાલ વમ સ પતુ્રક॥ ૧૨૩.૩૮॥
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૧૨૩.૩૯/૧અ ધાનાં બિધરાણાં ચ દ્ધાનાં િધક્ ચ િવતમ્ ।
૧૨૩.૩૯/૨જરાજજર્રદેહાનાં િધગ્ િધક્ પતુ્રક િવતમ્॥ ૧૨૩.૩૯॥
૧૨૩.૪૦/૧તાવત્ પુ ભ ર્ િવતવ્યં યાવ લ મીદૃર્ઢં વપુઃ ।
૧૨૩.૪૦/૨યાવદ્ આજ્ઞાપ્ર તહતા તીથાર્દાવ યથા તઃ॥ ૧૨૩.૪૦॥
૧૨૩.૪૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યેતદ્ વચનં શ્રુ વા દ્ધયાેગુર્ વ સલઃ ।
૧૨૩.૪૧/૨પતુ્રઃ પ્રાવેાચ તદ્ દુઃખં ગરા મધુરયા હરન્॥ ૧૨૩.૪૧॥
૧૨૩.૪૨/૧પતુ્ર ઉવાચ । મિય વ ત િક નામ યવુયાેદુર્ઃખમીદશૃમ્ ।
૧૨૩.૪૨/૨ન હરત્યાત્મજઃ િપત્રાેયર્શ્ચિરત્રૈમર્નાે જમ્॥ ૧૨૩.૪૨॥
૧૨૩.૪૩/૧તને િક તનજેુનેહ કુલાેદ્વગેિવધાિયના॥ ૧૨૩.૪૩॥
૧૨૩.૪૪/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુ વા િપતરાૈ ન વા તાવાશ્વાસ્ય મહામનાઃ ।
૧૨૩.૪૪/૨ત સ્ક ધે સમારાે ય દ્ધાૈ ચ િપતરાૈ તદા॥ ૧૨૩.૪૪॥
૧૨૩.૪૫/૧હ તે ગ્ હી વા કલશં જગામ ઋ ષપતુ્રકઃ ।
૧૨૩.૪૫/૨સ ઋ ષનર્ તુ રા નં ના ત પ ત દ્વજમ્॥ ૧૨૩.૪૫॥
૧૨૩.૪૬/૧ઉભાૈ સરભસાૈ તત્ર દ્વ ે વાિર સમાિવશત્ ।
૧૨૩.૪૬/૨સ વરં કલશે યુ જે વાિર ગ્ હ્ણ તમાશગુૈઃ॥ ૧૨૩.૪૬॥
૧૨૩.૪૭/૧ દ્વજં રા દ્વપં મ વા િવવ્યાધ િન શતૈઃ શરૈઃ ।
૧૨૩.૪૭/૨વન દ્વપાેઽિપ ભપૂાનામવ ય તદ્ િવદન્ન્ અિપ॥ ૧૨૩.૪૭॥
૧૨૩.૪૮/૧િવવ્યાધ તં પઃ કુયાર્ન્ ન િક િક િવિધવ ચતઃ ।
૧૨૩.૪૮/૨સ િવદ્ધાે મમર્દેશે તુ દુઃ ખતાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૨૩.૪૮॥
૧૨૩.૪૯/૧ દ્વજ ઉવાચ । કેનેદં દુઃખદં કમર્ કૃતં સદ્બ્રાહ્મણસ્ય મે ।
૧૨૩.૪૯/૨મતૈ્રાે બ્રાહ્મણ ઇત્યુક્તાે નાપરાધાેઽ ત કશ્ચન॥ ૧૨૩.૪૯॥
૧૨૩.૫૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ અેતદ્ વચનં શ્રુ વા મનુેરાતર્સ્ય ભપૂ તઃ ।
૧૨૩.૫૦/૨િનશ્ચેષ્ટશ્ચ િન સાહાે શનૈ તં દેશમ યગાત્॥ ૧૨૩.૫૦॥
૧૨૩.૫૧/૧તં તુ દૃ ટ્વા દ્વજવરં વલ ત મવ તજેસા ।
૧૨૩.૫૧/૨અસાવ યભવત્ તત્ર સશલ્ય ઇવ મૂ ચ્છતઃ॥ ૧૨૩.૫૧॥
૧૨૩.૫૨/૧આત્માનમાત્મના કૃ વા સ્થરં રા બ્રવીદ્ ઇદમ્॥ ૧૨૩.૫૨॥
૧૨૩.૫૩/૧રા વેાચ । કાે ભવાન્ દ્વજશાદૂર્લ િકમથર્ મહ ચાગતઃ ।
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૧૨૩.૫૩/૨વદ પાપકૃતે મહં્ય વદ મે િન કૃ ત પરામ્॥ ૧૨૩.૫૩॥
૧૨૩.૫૪/૧બ્રહ્મહા વ ણ ભઃ િકતુ શ્વપચૈરિપ તુ ચત્ ।
૧૨૩.૫૪/૨ન પ્રષ્ટવ્યાે મહાબુદ્ધે દ્રષ્ટવ્યાે ન કદાચન॥ ૧૨૩.૫૪॥
૧૨૩.૫૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ રાજવચનં શ્રુ વા મુિનપતુ્રાેઽબ્રવીદ્
વચઃ॥ ૧૨૩.૫૫॥
૧૨૩.૫૬/૧મુિનપતુ્ર ઉવાચ । ઉ ક્ર મ ય ત મે પ્રાણા અતાે વક્ષ્યા મ િકચન ।
૧૨૩.૫૬/૨ વચ્છ દ ત્તતાજ્ઞાને િવ દ્ધ પાકં ચ કમર્ણામ્॥ ૧૨૩.૫૬॥
૧૨૩.૫૭/૧આત્માથ તુ ન શાેચા મ દ્ધાૈ તુ િપતરાૈ મમ ।
૧૨૩.૫૭/૨તયાેઃ શશુ્રષૂકઃ કઃ સ્યાદ્ અ ધયાેરેકપતુ્રયાેઃ॥ ૧૨૩.૫૭॥
૧૨૩.૫૮/૧િવના મયા મહાર યે કથં તાૈ વિય યતઃ ।
૧૨૩.૫૮/૨મમાભાગ્યમહાે ક દક્ૃ િપ શશુ્રષૂણે ક્ષ તઃ॥ ૧૨૩.૫૮॥
૧૨૩.૫૯/૧ તા મેઽદ્ય િવના પ્રાણૈહાર્ િવધે િક કૃતં વયા ।
૧૨૩.૫૯/૨તથાિપ ગચ્છ તત્ર વં ગ્ હીતકલશ વરન્॥ ૧૨૩.૫૯॥
૧૨૩.૬૦/૧તા યાં દેહ્યુદપાનં વં યથા તાૈ ન મિર યતઃ॥ ૧૨૩.૬૦॥
૧૨૩.૬૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યેવં બ્રવુત તસ્ય ગતાઃ પ્રાણા મહાવને ।
૧૨૩.૬૧/૨િવ જ્ય સશરં ચાપમાદાય કલશં પઃ॥ ૧૨૩.૬૧॥
૧૨૩.૬૨/૧તત્રાગાત્ સ તુ વેગને યત્ર દ્ધાૈ મહાવને ।
૧૨૩.૬૨/૨ દ્ધાૈ ચાિપ તદા રાત્રાૈ તાવ યાે યં સમૂચતુઃ॥ ૧૨૩.૬૨॥
૧૨૩.૬૩/૧ દ્ધાવૂચતુઃ । ઉ દ્વગ્ ઃ કુિપતાે વા સ્યાદ્ અથવા ભ ક્ષતઃ કથમ્ ।
૧૨૩.૬૩/૨ન પ્રાપ્તશ્ચાવયાેયર્ ષ્ટઃ િક કુમર્ઃ કા ગ તભર્વેત્॥ ૧૨૩.૬૩॥
૧૨૩.૬૪/૧ન કાેઽિપ તાદશૃઃ પતુ્રાે િવદ્યતે સચરાચરે ।
૧૨૩.૬૪/૨યઃ િપત્રાેર યથા વાક્યં ન કરાેત્યિપ િન દતઃ॥ ૧૨૩.૬૪॥
૧૨૩.૬૫/૧વ દ્ અિપ કઠાેરં વા િવતં તમપ યતાેઃ ।
૧૨૩.૬૫/૨શીઘં્ર ન યા ત યત્ પ્રાણા તદેકાયત્ત વયાેઃ॥ ૧૨૩.૬૫॥
૧૨૩.૬૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં બહુિવધા વાચાે દ્ધયાવેર્દતાવેર્ને ।
૧૨૩.૬૬/૨તદા દશરથાે રા શનૈ તં દેશમ યગાત્॥ ૧૨૩.૬૬॥
૧૨૩.૬૭/૧પાદસચંારશ દેન મનેાતે સતુમાગતમ્॥ ૧૨૩.૬૭॥
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૧૨૩.૬૮/૧ દ્ધાવૂચતુઃ । કુતાે વ સ ચરાત્ પ્રાપ્ત વં દૃ ષ્ટ વં પરાયણમ્ ।
૧૨૩.૬૮/૨ન બ્રષૂે િકતુ ષ્ટાેઽ સ દ્ધયાેર ધયાેઃ સતુઃ॥ ૧૨૩.૬૮॥
૧૨૩.૬૯/૧બ્રહ્માવેાચ । સશલ્ય ઇવ દુઃખાતર્ઃ શાેચન્ દુ કૃતમાત્મનઃ ।
૧૨૩.૬૯/૨સ ભીત ઇવ રાજે દ્ર તાવવુાચાથ નારદ॥ ૧૨૩.૬૯॥
૧૨૩.૭૦/૧ઉદપાનં ચ કુ તાં તચ્છ વા પભા ષતમ્ ।
૧૨૩.૭૦/૨નાયં વક્તા સતુાેઽ માકં કાે ભવાં તત્ પુરા વદ॥ ૧૨૩.૭૦॥
૧૨૩.૭૧/૧પશ્ચાત્ િપબાવઃ પાનીયં તતાે રા બ્રવીચ્ચ તાૈ॥ ૧૨૩.૭૧॥
૧૨૩.૭૨/૧રા વેાચ । તત્ર તષ્ઠ ત વાં પતુ્રાે યત્ર વાિરસમાશ્રયઃ॥ ૧૨૩.૭૨॥
૧૨૩.૭૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તચ્છ વાેચતુરાતા તાૈ સતં્ય બ્રૂિહ ન ચા યથા ।
૧૨૩.૭૩/૨આચચક્ષે તતાે રા સવર્મવે યથાતથમ્॥ ૧૨૩.૭૩॥
૧૨૩.૭૪/૧તત તુ પ તતાૈ દ્ધાૈ તત્રાવાં નય મા શ ।
૧૨૩.૭૪/૨બ્રહ્મઘ્ન પશર્નં પાપં ન કદા ચદ્ િવન ય ત॥ ૧૨૩.૭૪॥
૧૨૩.૭૫/૧િન યે વૈ શ્રવણં દં્ધ સભાય પસત્તમઃ ।
૧૨૩.૭૫/૨યત્રાસાૈ પ તતઃ પતુ્ર તં ટ્વા તાૈ િવલપેતુઃ॥ ૧૨૩.૭૫॥
૧૨૩.૭૬/૧ દ્ધાવૂચતુઃ । યથા પતુ્રિવયાેગને ત્યુના િવિહત તથા ।
૧૨૩.૭૬/૨ વં ચાિપ પાપ પતુ્રસ્ય િવયાેગાન્ ત્યુમા સ્ય સ॥ ૧૨૩.૭૬॥
૧૨૩.૭૭/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં તુ જ પતાેબ્રર્હ્મન્ ગતાઃ પ્રાણા તતાે પઃ ।
૧૨૩.૭૭/૨અ ગ્ ના યાજેયામાસ દ્ધાૈ ચ ઋ ષપતુ્રકમ્॥ ૧૨૩.૭૭॥
૧૨૩.૭૮/૧તતાે જગામ નગરં દુઃ ખતાે પ તમુર્ને ।
૧૨૩.૭૮/૨વ સષ્ઠાય ચ તત્ સવ યવેદયદ્ અશષેતઃ॥ ૧૨૩.૭૮॥
૧૨૩.૭૯/૧ પાણાં સયૂર્વં યાનાં વ સષ્ઠાે િહ પરા ગ તઃ ।
૧૨૩.૭૯/૨વ સષ્ઠાેઽિપ દ્વજશ્રેષૈ્ઠઃ સ મ યાહ ચ િન કૃ તમ્॥ ૧૨૩.૭૯॥
૧૨૩.૮૦/૧વ સષ્ઠ ઉવાચ । ગાલવં વામદેવં ચ બા લમથ ક યપમ્ ।
૧૨૩.૮૦/૨અેતાન્ અ યાન્ સમાહૂય હયમેધાય યત્નતઃ॥ ૧૨૩.૮૦॥
૧૨૩.૮૧/૧યજ વ હયમેધૈશ્ચ બહુ ભબર્હુદ ક્ષણૈઃ॥ ૧૨૩.૮૧॥
૧૨૩.૮૨/૧બ્રહ્માવેાચ । અકરાેદ્ ધયમેધાંશ્ચ રા દશરથાે દ્વજૈઃ ।
૧૨૩.૮૨/૨અેત મન્ન્ અ તરે તત્ર વાગ્ ઉવાચાશર િરણી॥ ૧૨૩.૮૨॥
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૧૨૩.૮૩/૧આકાશવા યવુાચ । પૂતં શર રમભવદ્ રાજ્ઞાે દશરથસ્ય િહ ।
૧૨૩.૮૩/૨વ્યવહાયર્શ્ચ ભિવતા ભિવ ય ત તથા સતુાઃ ।
૧૨૩.૮૩/૩જ્યેષ્ઠપતુ્રપ્રસાદેન રા પાપાે ભિવ ય ત॥ ૧૨૩.૮૩॥
૧૨૩.૮૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે બહુ તથે કાલે ઋ યશ ◌ૃઙ્ગાન્ મનુીશ્વરાત્ ।
૧૨૩.૮૪/૨દેવાનાં કાયર્ સદ્ યથ સતુા આસન્ સરુાપેમાઃ॥ ૧૨૩.૮૪॥
૧૨૩.૮૫/૧કાૈશલ્યાયાં તથા રામઃ સુ મત્રાયાં ચ લ મણઃ ।
૧૨૩.૮૫/૨શત્રુઘ્નશ્ચાિપ કૈકે યાં ભરતાે મ તમત્તરઃ॥ ૧૨૩.૮૫॥
૧૨૩.૮૬/૧તે સવ મ તમ તશ્ચ પ્રયા રાજ્ઞાે વશે સ્થતાઃ ।
૧૨૩.૮૬/૨તં રા નમ્ ઋ ષઃ પ્રા ય િવશ્વા મત્રઃ પ્ર પ તઃ॥ ૧૨૩.૮૬॥
૧૨૩.૮૭/૧રામં ચ લ મણં ચાિપ અયાચત મહામતે ।
૧૨૩.૮૭/૨યજ્ઞસરંક્ષણાથાર્ય જ્ઞાતતન્મિહમા મુિનઃ॥ ૧૨૩.૮૭॥
૧૨૩.૮૮/૧ ચરપ્રાપ્તસતુાે દ્ધાે રા નવૈેત્યભાષત॥ ૧૨૩.૮૮॥
૧૨૩.૮૯/૧રા વેાચ । મહતા દૈવયાેગેન કથં ચદ્ વાધર્કે મનુે ।
૧૨૩.૮૯/૨ તાવાન દસદંાેહ+ ।દાયકાૈ મમ બાલકાૈ॥ ૧૨૩.૮૯॥
૧૨૩.૯૦/૧સશર ર મદં રાજં્ય દાસ્યે નવૈ સતુાિવમાૈ॥ ૧૨૩.૯૦॥
૧૨૩.૯૧/૧બ્રહ્માવેાચ । વ સષે્ઠન તદા પ્રાેક્તાે રા દશરથિ વ ત॥ ૧૨૩.૯૧॥
૧૨૩.૯૨/૧વ સષ્ઠ ઉવાચ । રઘવઃ પ્રાથર્નાભઙ્ગં ન રાજન્
ક્વાિપ શ ક્ષતાઃ॥ ૧૨૩.૯૨॥
૧૨૩.૯૩/૧બ્રહ્માવેાચ । રામં ચ લ મણં ચવૈ કથં ચદ્
અવદન્ પઃ॥ ૧૨૩.૯૩॥
૧૨૩.૯૪/૧રા વેાચ । િવશ્વા મત્રસ્ય બ્રહ્મષઃ કુ તાં યજ્ઞરક્ષણમ્॥ ૧૨૩.૯૪॥
૧૨૩.૯૫/૧બ્રહ્માવેાચ । વદન્ન્ ઇ ત સતુાૈ સાે ણં િનશ્વસન્ ગ્લિપતાધરઃ ।
૧૨૩.૯૫/૨પતુ્રાૈ સમપર્યામાસ િવશ્વા મત્રસ્ય શાસ્ત્રકૃત્॥ ૧૨૩.૯૫॥
૧૨૩.૯૬/૧તથેત્યુ વા દશરથં નમસ્ય ચ પનુઃ પનુઃ ।
૧૨૩.૯૬/૨જગ્મતૂ રક્ષણાથાર્ય િવશ્વા મત્રેણ તાૈ મુદા॥ ૧૨૩.૯૬॥
૧૨૩.૯૭/૧તતઃ પ્રહૃષ્ટઃ સ મુિનમુર્દા પ્રાદાત્ તદાેભયાેઃ ।
૧૨૩.૯૭/૨માહેશ્વર ં મહાિવદ્યાં ધનુિવદ્યાપુરઃસરામ્॥ ૧૨૩.૯૭॥
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૧૨૩.૯૮/૧શાસ્ત્રીમાસ્ત્રીં લાૈિકક ં ચ રથિવદ્યાં ગ ેદ્ભવામ્ ।
૧૨૩.૯૮/૨અશ્વિવદ્યાં ગદાિવદ્યાં મ ત્રાહ્વાનિવસજર્ને॥ ૧૨૩.૯૮॥
૧૨૩.૯૯/૧સવર્િવદ્યામથાવા ય ઉભાૈ તાૈ રામલ મણાૈ ।
૧૨૩.૯૯/૨વનાૈકસાં િહતાથાર્ય જઘ્નતુ તાટકાં વને॥ ૧૨૩.૯૯॥
૧૨૩.૧૦૦/૧અહલ્યાં શાપિનમુર્ક્તાં પાદ પશાર્ચ્ચ ચક્રતુઃ ।
૧૨૩.૧૦૦/૨યજ્ઞિવ વંસનાયાતાઞ્ જઘ્નતુ તત્ર રાક્ષસાન્॥ ૧૨૩.૧૦૦॥
૧૨૩.૧૦૧/૧કૃતિવદ્યાૈ ધનુ પાણી ચક્રતુયર્જ્ઞરક્ષણમ્ ।
૧૨૩.૧૦૧/૨તતાે મહામખે ત્તે િવશ્વા મત્રાે મનુીશ્વરઃ॥ ૧૨૩.૧૦૧॥
૧૨૩.૧૦૨/૧પતુ્રા યાં સિહતાે રાજ્ઞાે જનકં દ્રષુ્ટમ યગાત્ ।
૧૨૩.૧૦૨/૨ ચત્રામદશર્યત્ તત્ર રાજમ યે પાત્મજઃ॥ ૧૨૩.૧૦૨॥
૧૨૩.૧૦૩/૧રામઃ સાૈ મિત્રસિહતાે ધનુિવદ્યાં ગુરાેમર્તામ્ ।
૧૨૩.૧૦૩/૨ત પ્રીતાે જનકઃ પ્રાદાત્ સીતાં લ મીમયાેિન મ્॥ ૧૨૩.૧૦૩॥
૧૨૩.૧૦૪/૧તથવૈ લ મણસ્યાિપ ભરતસ્યાનજુસ્ય ચ ।
૧૨૩.૧૦૪/૨શત્રુઘ્નભરતાદ નાં વ સષ્ઠાિદમતે સ્થતઃ॥ ૧૨૩.૧૦૪॥
૧૨૩.૧૦૫/૧રા દશરથઃ શ્રીમાન્ િવવાહમકરાને્ મનુે ।
૧૨૩.૧૦૫/૨તતાે બહુ તથે કાલે રાજં્ય તસ્ય પ્રયચ્છ ત॥ ૧૨૩.૧૦૫॥
૧૨૩.૧૦૬/૧ પતાૈ સવર્લાેકાનામનુમત્યા ગુરાેરિપ ।
૧૨૩.૧૦૬/૨મ થરાત્મકદુદવ+ ।પ્રેિરતા મ સરાકુલા॥ ૧૨૩.૧૦૬॥
૧૨૩.૧૦૭/૧કૈકેયી િવઘ્નમાતસ્થે વનપ્રવ્રાજનં તથા ।
૧૨૩.૧૦૭/૨ભરતસ્ય ચ તદ્ રાજં્ય રા નવૈ ચ દત્તવાન્॥ ૧૨૩.૧૦૭॥
૧૨૩.૧૦૮/૧િપતરં સત્યવાક્યં તં કુવર્ન્ રામાે મહાવનમ્ ।
૧૨૩.૧૦૮/૨િવવેશ સીતયા સાધ તથા સાૈ મિત્રણા સહ॥ ૧૨૩.૧૦૮॥
૧૨૩.૧૦૯/૧સતાં ચ માનસં શદંુ્ધ સ િવવેશ વકૈગુર્ણૈઃ ।
૧૨૩.૧૦૯/૨ત મન્ િવિનગર્તે રામે વનવાસાય દ ક્ષતે॥ ૧૨૩.૧૦૯॥
૧૨૩.૧૧૦/૧સમં લ મણસીતા યાં રાજ્ય ણાિવવ જતે ।
૧૨૩.૧૧૦/૨તં રામં ચાિપ સાૈ મિત્ર સીતાં ચ ગુણશા લનીમ્॥ ૧૨૩.૧૧૦॥
૧૨૩.૧૧૧/૧દુઃખને મહતાિવષ્ટાે બ્રહ્મશાપં ચ સં મરન્ ।
૧૨૩.૧૧૧/૨તદા દશરથાે રા પ્રાણાં તત્યાજ દુઃ ખતઃ॥ ૧૨૩.૧૧૧॥
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૧૨૩.૧૧૨/૧કૃતકમર્િવપાકેન રા નીતાે યમાનુગૈઃ ।
૧૨૩.૧૧૨/૨ત મૈ રાજ્ઞે મહાપ્રાજ્ઞ યાવત્ સ્થાવરજઙ્ગમે॥ ૧૨૩.૧૧૨॥
૧૨૩.૧૧૩/૧યમસદ્મ યનેકાિન તા મસ્રાદ િન નારદ ।
૧૨૩.૧૧૩/૨નરકા યથ ઘાેરા ણ ભીષણાિન બહૂિન ચ॥ ૧૨૩.૧૧૩॥
૧૨૩.૧૧૪/૧તત્ર ક્ષપ્ત તદા રા નરકેષુ થક્ થક્ ।
૧૨૩.૧૧૪/૨પચ્યતે છદ્યતે રા િપ યતે ચૂ યર્તે તથા॥ ૧૨૩.૧૧૪॥
૧૨૩.૧૧૫/૧શાે યતે દ યતે ભૂયાે દહ્યતે ચ િનમ જ્યતે ।
૧૨૩.૧૧૫/૨અેવમાિદષુ ઘાેરેષુ નરકેષુ સ પચ્યતે॥ ૧૨૩.૧૧૫॥
૧૨૩.૧૧૬/૧રામાેઽિપ ગચ્છન્ન્ અ વાનં ચત્રકૂટમથાગમત્ ।
૧૨૩.૧૧૬/૨તત્રવૈ ત્રી ણ વષાર્ ણ વ્યતીતાિન મહામતે॥ ૧૨૩.૧૧૬॥
૧૨૩.૧૧૭/૧પનુઃ સ દ ક્ષણામાશામાક્રામદ્ દ ડકં વનમ્ ।
૧૨૩.૧૧૭/૨િવખ્યાતં િત્રષુ લાેકેષુ દેશાનાં તદ્ િધ પુ યદમ્॥ ૧૨૩.૧૧૭॥
૧૨૩.૧૧૮/૧પ્રાિવશત્ તન્ મહાર યં ભીષણં દૈત્યસિેવતમ્ ।
૧૨૩.૧૧૮/૨તદ્ભયાદ્ ઋ ષ ભ ત્યક્તં હ વા દૈત્યાં તુ રાક્ષસાન્॥ ૧૨૩.૧૧૮॥
૧૨૩.૧૧૯/૧િવચરન્ દ ડકાર યે ઋ ષસવે્યમથાકરાેત્ ।
૧૨૩.૧૧૯/૨તત્રેદં ત્તમાખ્યાસ્યે શ ◌ૃ નારદ યત્નતઃ॥ ૧૨૩.૧૧૯॥
૧૨૩.૧૨૦/૧તાવચ્છનૈ વગાદ્ રામાે યાવદ્ યાજેનપ ચકમ્ ।
૧૨૩.૧૨૦/૨ગાૈતમી ં સમનપુ્રાપ્તાે રા િપ નરકે સ્થતઃ॥ ૧૨૩.૧૨૦॥
૧૨૩.૧૨૧/૧યમઃ વિકકરાન્ આહ રામાે દશરથાત્મજઃ ।
૧૨૩.૧૨૧/૨ગાૈતમીમ ભતાે યા ત િપતરં તસ્ય ધીમતઃ॥ ૧૨૩.૧૨૧॥
૧૨૩.૧૨૨/૧આકષર્ વથ રા નં નરકાન્ નાત્ર સશંયઃ ।
૧૨૩.૧૨૨/૨ઉત્તીયર્ ગાૈતમી ં યા ત યાવદ્ યાજેનપ ચકમ્॥ ૧૨૩.૧૨૨॥
૧૨૩.૧૨૩/૧રામ તાવત્ તસ્ય િપતા નરકે નવૈ પચ્યતામ્ ।
૧૨૩.૧૨૩/૨યદ્ અેતન્ મદ્વચઃ પુ યં ન કુયુર્યર્િદ દૂતકાઃ॥ ૧૨૩.૧૨૩॥
૧૨૩.૧૨૪/૧તતશ્ચ નરકે ઘાેરે યૂયં સવ િનમ જથ ।
૧૨૩.૧૨૪/૨યા કા યુક્તા પરા શ ક્તઃ શવસ્ય સમવાિયની॥ ૧૨૩.૧૨૪॥
૧૨૩.૧૨૫/૧તામવે ગાૈતમી ં સ તાે વદ ત્ય ભઃ વ િપણીમ્ ।
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૧૨૩.૧૨૫/૨હિરબ્રહ્મમહેશાનાં મા યા વ દ્યા ચ સવૈ યત્॥ ૧૨૩.૧૨૫॥
૧૨૩.૧૨૬/૧િન તીયર્તે ન કેનાિપ તદ્ અ તક્રમજં વઘમ્ ।
૧૨૩.૧૨૬/૨પાિપનાેઽ યાત્મજઃ ક શ્ચદ્ યશ્ચ ગઙ્ગામનુ મરેત્॥ ૧૨૩.૧૨૬॥
૧૨૩.૧૨૭/૧સાેઽનેકદુગર્િનરયાન્ િનગર્તાે મુક્તતાં વ્રજેત્ ।
૧૨૩.૧૨૭/૨િક પનુ તાદશૃઃ પતુ્રાે ગાૈતમીિનકટે સ્થતઃ॥ ૧૨૩.૧૨૭॥
૧૨૩.૧૨૮/૧યસ્યાસાૈ નરકે પક્તું ન કૈરિપ િહ શક્યતે ।
૧૨૩.૧૨૮/૨દ ક્ષણાશાપતવેાર્ક્યં િનશ ય યમિકકરાઃ॥ ૧૨૩.૧૨૮॥
૧૨૩.૧૨૯/૧નરકે પચ્યમાનં તમયાે યાિધપ ત પમ્ ।
૧૨૩.૧૨૯/૨ઉત્તાયર્ ઘાેરનરકાદ્ વચનં ચેદમબ્રવુન્॥ ૧૨૩.૧૨૯॥
૧૨૩.૧૩૦/૧યમિકકરા ઊચુઃ । ધ યાેઽ સ પશાદૂર્લ યસ્ય પતુ્રઃ સ તાદશૃઃ ।
૧૨૩.૧૩૦/૨ઇહ ચામતુ્ર િવશ્રા તઃ સપુતુ્રઃ કેન લ યતે॥ ૧૨૩.૧૩૦॥
૧૨૩.૧૩૧/૧બ્રહ્માવેાચ । સ િવશ્રા તઃ શનૈ રા િકકરાન્
વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૨૩.૧૩૧॥
૧૨૩.૧૩૨/૧રા વેાચ । નરકે વથ ઘાેરેષુ પચ્યમાનઃ પનુઃ પનુઃ ।
૧૨૩.૧૩૨/૨કથં વાક ષતઃ શીઘં્ર તન્ મે વક્તુ મહાહર્થ॥ ૧૨૩.૧૩૨॥
૧૨૩.૧૩૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તત્ર ક શ્ચચ્છા તમના રા ન મદમબ્રવીત્॥ ૧૨૩.૧૩૩॥
૧૨૩.૧૩૪/૧યમદૂત ઉવાચ । વેદશાસ્ત્રપુરાણાદાવેતદ્ ગાે યં પ્રયત્નતઃ ।
૧૨૩.૧૩૪/૨પ્રકા યતે તદ્ અિપ તે સામ ય પતુ્રતીથર્યાેઃ॥ ૧૨૩.૧૩૪॥
૧૨૩.૧૩૫/૧રામ તવ સતુઃ શ્રીમાન્ ગાૈતમીતીરમાગતઃ ।
૧૨૩.૧૩૫/૨ત માત્ વં નરકાદ્ ઘાેરાદ્ આકૃષ્ટાેઽ સ નરાેત્તમ॥ ૧૨૩.૧૩૫॥
૧૨૩.૧૩૬/૧યિદ વાં તત્ર ગાૈત યાં મરેદ્ રામઃ સલ મણઃ ।
૧૨૩.૧૩૬/૨ નાનં કૃ વાથ િપ ડાિદ તે દદ્યાત્ સ પાેત્તમ ।
૧૨૩.૧૩૬/૩તત વં સવર્પાપે યાે મુક્તાે યા સ િત્રિવષ્ટપમ્॥ ૧૨૩.૧૩૬॥
૧૨૩.૧૩૭/૧રા વેાચ । તત્ર ગ વા ભવદ્વાક્યમાખ્યાસ્યે વસતુાૈ પ્ર ત ।
૧૨૩.૧૩૭/૨ભવ ત અેવ શરણમનુજ્ઞાં દાતુમહર્થ॥ ૧૨૩.૧૩૭॥
૧૨૩.૧૩૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ રાજવચનં શ્રુ વા કૃપયા યમિકકરાઃ ।
૧૨૩.૧૩૮/૨આજ્ઞાં ચ પ્રદદુ ત મૈ રા પ્રાગાત્ સતુાૈ પ્ર ત॥ ૧૨૩.૧૩૮॥
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૧૨૩.૧૩૯/૧ભીષણં યાતનાદેહમાપન્નાે િનઃશ્વસન્ મુહુઃ ।
૧૨૩.૧૩૯/૨િનર ક્ષ્ય વં લ જમાનઃ કૃતં કમર્ ચ સં મરન્॥ ૧૨૩.૧૩૯॥
૧૨૩.૧૪૦/૧ વેચ્છયા િવહરન્ ગઙ્ગામાસસાદ ચ રાઘવઃ ।
૧૨૩.૧૪૦/૨ગાૈત યા તટમા શ્રત્ય રામાે લ મણ અેવ ચ॥ ૧૨૩.૧૪૦॥
૧૨૩.૧૪૧/૧સીતયા સહ વૈદેહ્યા સ નાૈ ચવૈ યથાિવિધ ।
૧૨૩.૧૪૧/૨નવૈ તત્રાભવદ્ ભાજંે્ય ભકં્ષ્ય વા ગાૈતમીતટે॥ ૧૨૩.૧૪૧॥
૧૨૩.૧૪૨/૧તિદ્દને તત્ર વસતાં ગાૈતમીતીરવા સનામ્ ।
૧૨૩.૧૪૨/૨તદ્ દૃ ટ્વા દુઃ ખતાે ભ્રાતા લ મણાે રામમબ્રવીત્॥ ૧૨૩.૧૪૨॥
૧૨૩.૧૪૩/૧લ મણ ઉવાચ । પતુ્રાૈ દશરથસ્યાવાં તવાિપ બલમીદશૃમ્ ।
૧૨૩.૧૪૩/૨ના ત ભાજે્યમથા માકં ગઙ્ગાતીરિનવા સનામ્॥ ૧૨૩.૧૪૩॥
૧૨૩.૧૪૪/૧રામ ઉવાચ । ભ્રાતયર્દ્ િવિહતં કમર્ નવૈ તચ્ચા યથા ભવેત્ ।
૧૨૩.૧૪૪/૨ થવ્યામન્નપૂણાર્યાં વયમન્ના ભલા ષણઃ॥ ૧૨૩.૧૪૪॥
૧૨૩.૧૪૫/૧સાૈ મત્રે નનૂમ મા ભનર્ બ્રાહ્મણમખુે હુતમ્ ।
૧૨૩.૧૪૫/૨અવજ્ઞયા મહીદેવાં તપર્ય ત્યચર્ય ત ન॥ ૧૨૩.૧૪૫॥
૧૨૩.૧૪૬/૧તે યે લ મણ ય તે સવર્દૈવ બુભુ ક્ષતાઃ ।
૧૨૩.૧૪૬/૨ ના વા દેવાન્ અથા યચ્યર્ હાેતવ્યશ્ચ હુતાશનઃ ।
૧૨૩.૧૪૬/૩તતઃ વસમયે દેવાે િવધાસ્યત્યશનં તુ નાૈ॥ ૧૨૩.૧૪૬॥
૧૨૩.૧૪૭/૧બ્રહ્માવેાચ । ભ્રાત્રાેઃ સજં પતાેરેવં પ યતાેઃ કમર્ણાે ગ તમ્ ।
૧૨૩.૧૪૭/૨શનૈદર્શરથાે રા તં દેશમપુજ ગ્મવાન્॥ ૧૨૩.૧૪૭॥
૧૨૩.૧૪૮/૧તં દૃ ટ્વા લ મણઃ શીઘં્ર તષ્ઠ તષે્ઠ ત ચાબ્રવીત્ ।
૧૨૩.૧૪૮/૨ધનુરાકૃ ય કાપેને રક્ષ વં દાનવાેઽથવા॥ ૧૨૩.૧૪૮॥
૧૨૩.૧૪૯/૧આસનં્ન ચ પનુદૃર્ ટ્વા યાિહ યાહ્યત્ર પુ યભાક્ ।
૧૨૩.૧૪૯/૨રામાે દાશરથી રા ધમર્ભાક્ પ ય વતર્તે॥ ૧૨૩.૧૪૯॥
૧૨૩.૧૫૦/૧ગુ ભક્તઃ સત્યસધંાે દેવબ્રાહ્મણસવેકઃ ।
૧૨૩.૧૫૦/૨ત્રૈલાેક્યરક્ષાદક્ષાેઽસાૈ વતર્તે યત્ર રાઘવઃ॥ ૧૨૩.૧૫૦॥
૧૨૩.૧૫૧/૧ન તત્ર વાદશૃામ ત પ્રવેશઃ પાપકમર્ણામ્ ।
૧૨૩.૧૫૧/૨યિદ પ્રિવશસે પાપ તતાે વધમવા સ્ય સ॥ ૧૨૩.૧૫૧॥
૧૨૩.૧૫૨/૧તત્ પતુ્રવચનં શ્રુ વા શનૈરાહૂય વાચયા ।
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૧૨૩.૧૫૨/૨ઉવાચાધાેમખુાે ભૂ વા નષુાં પતુ્રાૈ કૃતા જ લઃ ।
૧૨૩.૧૫૨/૩મુહુર તિવિન યાયન્ ગ ત દુ કૃતકમર્ણઃ॥ ૧૨૩.૧૫૨॥
૧૨૩.૧૫૩/૧રા વેાચ । અહં દશરથાે રા પતુ્રાૈ મે શ ◌ૃ તં વચઃ ।
૧૨૩.૧૫૩/૨ ત ભબ્રર્હ્મહત્યા ભ ર્તાેઽહં દુઃખમાગતઃ ।
૧૨૩.૧૫૩/૩ છન્નં પ યત મે દેહં નરકેષુ ચ પા તતમ્॥ ૧૨૩.૧૫૩॥
૧૨૩.૧૫૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ કૃતા જલી રામઃ સીતયા લ મણને ચ ।
૧૨૩.૧૫૪/૨ભૂમાૈ પ્રણેમુ તે સવ વચનં ચૈતદ્ અબ્રવુન્॥ ૧૨૩.૧૫૪॥
૧૨૩.૧૫૫/૧સીતારામલ મણા ઊચુઃ । કસ્યેદં કમર્ણ તાત ફલં
પ તસત્તમ॥ ૧૨૩.૧૫૫॥
૧૨૩.૧૫૬/૧બ્રહ્માવેાચ । સ ચ પ્રાહ યથા ત્તં બ્રહ્મહત્યાત્રયં
તથા॥ ૧૨૩.૧૫૬॥
૧૨૩.૧૫૭/૧રા વેાચ । િન કૃ તબ્રર્હ્મહ ણાં પતુ્રાૈ ક્વાિપ ન
િવદ્યતે॥ ૧૨૩.૧૫૭॥
૧૨૩.૧૫૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે દુઃખને મહતા *આ તાઃ સવ ભવું ગતાઃ ।
૧૨૩.૧૫૮/૨રા નં વનવાસં ચ માતરં િપતરં તથા॥ ૧૨૩.૧૫૮॥
૧૨૩.૧૫૯/૧દુઃખાગમં કમર્ગ ત નરકે પાતનં તથા ।
૧૨૩.૧૫૯/૨અેવમાદ્યથ સં ત્ય મુમાેહ પતેઃ સતુઃ ।
૧૨૩.૧૫૯/૩િવસજં્ઞં પ ત દૃ ટ્વા સીતા વાક્યમથાબ્રવીત્॥ ૧૨૩.૧૫૯॥
૧૨૩.૧૬૦/૧સીતાવેાચ । ન શાેચ ત મહાત્માન વાદશૃા વ્યસનાગમે ।
૧૨૩.૧૬૦/૨ ચ તય ત પ્રતીકારં દૈવ્યમ યથ માનષુમ્॥ ૧૨૩.૧૬૦॥
૧૨૩.૧૬૧/૧શાેચદ્ ભયુર્ગસાહસ્રં િવપ ત્તનવ તીયર્તે ।
૧૨૩.૧૬૧/૨વ્યામાેહમા ુવ તીહ ન કદા ચદ્ િવચક્ષણાઃ॥ ૧૨૩.૧૬૧॥
૧૨૩.૧૬૨/૧િકમનનેાત્ર દુઃખને િન ફલને જનેશ્વર ।
૧૨૩.૧૬૨/૨દેિહ હત્યાં પ્રથમતાે યા તા હ્ય તભીષણા॥ ૧૨૩.૧૬૨॥
૧૨૩.૧૬૩/૧િપ ભક્તઃ પુ યશીલાે વેદવેદાઙ્ગપારગઃ ।
૧૨૩.૧૬૩/૨અનાગા યાે હતાે િવપ્ર ત પાપસ્યાત્ર િન કૃ તમ્॥ ૧૨૩.૧૬૩॥
૧૨૩.૧૬૪/૧આચરા મ યથાશાસં્ત્ર મા શાેકં કુ તં યવુામ્ ।
૧૨૩.૧૬૪/૨ દ્વતીયાં લ મણાે હત્યાં ગ્ હ્ણાતુ વપરાં ભવાન્॥ ૧૨૩.૧૬૪॥
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૧૨૩.૧૬૫/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતદ્ ધમર્યુતં વાક્યં સીતયા ભા ષતં દૃઢમ્ ।
૧૨૩.૧૬૫/૨તથે ત ચાહતુ ભાૈ તતાે દશરથાેઽબ્રવીત્॥ ૧૨૩.૧૬૫॥
૧૨૩.૧૬૬/૧દશરથ ઉવાચ । વં િહ બ્રહ્મિવદઃ ક યા જનકસ્ય વયાેિન ।
૧૨૩.૧૬૬/૨ભાયાર્ રામસ્ય િક ચતં્ર યદ્ યુક્તમનુભાષસે॥ ૧૨૩.૧૬૬॥
૧૨૩.૧૬૭/૧ન કાેઽિપ ભવતાં િકતુ શ્રમઃ વ પાેઽિપ િવદ્યતે ।
૧૨૩.૧૬૭/૨ગાૈત યાં નાનદાનને િપ ડિનવર્પણને ચ॥ ૧૨૩.૧૬૭॥
૧૨૩.૧૬૮/૧ ત ભબ્રર્હ્મહત્યા ભમુર્ક્તાે યા મ િત્રિવષ્ટપમ્ ।
૧૨૩.૧૬૮/૨ વયા જનકસ ભૂતે વકુલાે ચતમીિરતમ્॥ ૧૨૩.૧૬૮॥
૧૨૩.૧૬૯/૧પ્રાપય ત પરં પારં ભવા ધેઃ કુલયાે ષતઃ ।
૧૨૩.૧૬૯/૨ગાેદાવયાર્ઃ પ્રસાદેન િક નામા ત્યત્ર દુલર્ભમ્॥ ૧૨૩.૧૬૯॥
૧૨૩.૧૭૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તથે ત િક્રયમાણે તુ િપ ડદાનાય શત્રુહા ।
૧૨૩.૧૭૦/૨નવૈાપ યદ્ ભક્ષ્યભાજંે્ય તતાે લ મણમબ્રવીત્॥ ૧૨૩.૧૭૦॥
૧૨૩.૧૭૧/૧લ મણઃ પ્રાહ િવનયાદ્ ઇઙ્ગુદ્યાશ્ચ ફલાિન ચ ।
૧૨૩.૧૭૧/૨સ ત તષેાં ચ િપ યાકમાનીતં ત ક્ષણાદ્ ઇવ॥ ૧૨૩.૧૭૧॥
૧૨૩.૧૭૨/૧િપ યાકેનાથ ગઙ્ગાયાં િપ ડં દાતું તથા િપતુઃ ।
૧૨૩.૧૭૨/૨મનઃ કુવ તતાે રામાે મ દાેઽભૂદ્ દુઃ ખત તદા॥ ૧૨૩.૧૭૨॥
૧૨૩.૧૭૩/૧દૈવી વાગ્ અભવત્ તત્ર દુઃખં ત્યજ પાત્મજ ।
૧૨૩.૧૭૩/૨રાજ્યભ્રષ્ટાે વનં પ્રાપ્તઃ િક વૈ િન કચનાે ભવાન્॥ ૧૨૩.૧૭૩॥
૧૨૩.૧૭૪/૧અશઠાે ધમર્િનરતાે ન શાે ચતુ મહાહર્ સ ।
૧૨૩.૧૭૪/૨િવત્તશાઠ્યને યાે ધમ કરાે ત સ તુ પાતક ॥ ૧૨૩.૧૭૪॥
૧૨૩.૧૭૫/૧શ્રૂયતે સવર્શાસે્ત્રષુ યદ્ રામ શ ◌ૃ યત્નતઃ ।
૧૨૩.૧૭૫/૨યદન્નઃ પુ ષાે રાજં તદન્ના તસ્ય દેવતાઃ॥ ૧૨૩.૧૭૫॥
૧૨૩.૧૭૬/૧િપ ડે િનપ તતે ભૂમાૈ નાપ યત્ િપતરં તદા ।
૧૨૩.૧૭૬/૨શવં ચ પ તતં યત્ર શવતીથર્મનુત્તમમ્॥ ૧૨૩.૧૭૬॥
૧૨૩.૧૭૭/૧મહાપાતકસઘંાત+ ।િવઘાતકૃદ્ અનુ તઃ ।
૧૨૩.૧૭૭/૨તત્રાગચ્છં લાેકપાલા દ્રાિદત્યા તથા શ્વનાૈ॥ ૧૨૩.૧૭૭॥
૧૨૩.૧૭૮/૧ વં વં િવમાનમા ઢા તષેાં મ યેઽ તદ પ્તમાન્ ।
૧૨૩.૧૭૮/૨િવમાનવરમા ઢઃ તૂયમાનશ્ચ િકનરૈઃ॥ ૧૨૩.૧૭૮॥
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૧૨૩.૧૭૯/૧આિદત્યસદશૃાકાર તષેાં મ યે બભાૈ િપતા ।
૧૨૩.૧૭૯/૨તમદૃ ટ્વા વિપતરં દેવાન્ દૃ ટ્વા િવમાિનનઃ॥ ૧૨૩.૧૭૯॥
૧૨૩.૧૮૦/૧કૃતા જ લપુટાે રામઃ િપતા મે ક્વેત્યભાષત ।
૧૨૩.૧૮૦/૨ઇ ત િદવ્યાભવદ્ વાણી રામં સ બાે ય સીતયા॥ ૧૨૩.૧૮૦॥
૧૨૩.૧૮૧/૧ ત ભબ્રર્હ્મહત્યા ભમુર્ક્તાે દશરથાે પઃ ।
૧૨૩.૧૮૧/૨ તં પ ય સરૈુ તાત દેવા અ યૂ ચરે ચ તમ્॥ ૧૨૩.૧૮૧॥
૧૨૩.૧૮૨/૧દેવા ઊચુઃ । ધ યાેઽ સ કૃતકૃત્યાેઽ સ રામ વગ ગતઃ િપતા ।
૧૨૩.૧૮૨/૨નાનાિનરયસઘંાતાત્ પવૂર્ ન્ ઉદ્ધરેત્ તુ યઃ॥ ૧૨૩.૧૮૨॥
૧૨૩.૧૮૩/૧સ ધ યાેઽલંકૃતં તને કૃ તના ભવુનત્રયમ્ ।
૧૨૩.૧૮૩/૨અેનં પ ય મહાબાહાે મુક્તપાપં રિવપ્રભમ્॥ ૧૨૩.૧૮૩॥
૧૨૩.૧૮૪/૧સવર્સ પ ત્તયુક્તાેઽિપ પાપી દગ્ધદુ્રમાપેમઃ ।
૧૨૩.૧૮૪/૨િન કચનાેઽિપ સકૃુતી દૃ યતે ચ દ્રમાૈ લવત્॥ ૧૨૩.૧૮૪॥
૧૨૩.૧૮૫/૧બ્રહ્માવેાચ । દૃ ટ્વાબ્રવીત્ સતંુ રા
આશી ભર ભન દ્ય ચ॥ ૧૨૩.૧૮૫॥
૧૨૩.૧૮૬/૧રા વેાચ । કૃતકૃત્યાેઽ સ ભદં્ર તે તાિરતાેઽહં વયાનઘ ।
૧૨૩.૧૮૬/૨ધ યઃ સ પતુ્રાે લાેકેઽ મન્ િપ ણાં ય તુ તારકઃ॥ ૧૨૩.૧૮૬॥
૧૨૩.૧૮૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ સરુગણાઃ પ્રાેચુદવાનાં કાયર્ સદ્ધયે ।
૧૨૩.૧૮૭/૨રામં ચ પુ ષશ્રેષં્ઠ ગચ્છ તાત યથાસખુમ્ ।
૧૨૩.૧૮૭/૩તત તદ્વચનં શ્રુ વા રામ તાન્ અબ્રવીત્ સરુાન્॥ ૧૨૩.૧૮૭॥
૧૨૩.૧૮૮/૧રામ ઉવાચ । ગુરાૈ િપતિર મે દેવાઃ િક કૃત્યમવ શ યતે॥ ૧૨૩.૧૮૮॥
૧૨૩.૧૮૯/૧દેવા ઊચુઃ । નદ ન ગઙ્ગયા તુલ્યા ન વયા સદશૃઃ સતુઃ ।
૧૨૩.૧૮૯/૨ન શવને સમાે દેવાે ન તારેણ સમાે મનુઃ॥ ૧૨૩.૧૮૯॥
૧૨૩.૧૯૦/૧ વયા રામ ગુ ણાં ચ કાય સવર્મનુ ષ્ઠતમ્ ।
૧૨૩.૧૯૦/૨તાિરતાઃ િપતરાે રામ વયા પતુ્રેણ માનદ ।
૧૨૩.૧૯૦/૩ગચ્છ તુ સવ વસ્થાનં વં ચ ગચ્છ યથાસખુમ્॥ ૧૨૩.૧૯૦॥
૧૨૩.૧૯૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ દેવવચનાદ્ ષ્ટઃ સીતયા લ મણાગ્રજઃ ।
૧૨૩.૧૯૧/૨તદ્ દૃ ટ્વા ગઙ્ગામાહા યં િવ મતાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૨૩.૧૯૧॥
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૧૨૩.૧૯૨/૧રામ ઉવાચ । અહાે ગઙ્ગાપ્રભાવાેઽયં ત્રૈલાેક્યે નાપેમીયતે ।
૧૨૩.૧૯૨/૨વયં ધ યા યતાે ગઙ્ગા દષૃ્ટા મા ભ સ્ત્રપાવની॥ ૧૨૩.૧૯૨॥
૧૨૩.૧૯૩/૧બ્રહ્માવેાચ । હષણ મહતા યુક્તાે દેવં સ્થા ય મહેશ્વરમ્ ।
૧૨૩.૧૯૩/૨તં ષાેડશ ભર શાનમપુચારૈઃ પ્રયત્નતઃ॥ ૧૨૩.૧૯૩॥
૧૨૩.૧૯૪/૧સ પજૂ્યાવરણૈયુર્ક્તં ષટ્િત્રશ કલમીશ્વરમ્ ।
૧૨૩.૧૯૪/૨કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા રામ તુષ્ટાવ શકંરમ્॥ ૧૨૩.૧૯૪॥
૧૨૩.૧૯૫/૧રામ ઉવાચ । નમા મ શ ભું પુ ષં પુરાણમ્ ।
૧૨૩.૧૯૫/૨નમા મ સવર્જ્ઞમપારભાવમ્ ।
૧૨૩.૧૯૫/૩નમા મ દં્ર પ્રભુમક્ષયં તમ્ ।
૧૨૩.૧૯૫/૪નમા મ શવ શરસા નમા મ॥ ૧૨૩.૧૯૫॥
૧૨૩.૧૯૬/૧નમા મ દેવં પરમવ્યયં તમ્ ।
૧૨૩.૧૯૬/૨ઉમાપ ત લાેકગુ ં નમા મ ।
૧૨૩.૧૯૬/૩નમા મ દાિરદ્ર્યિવદારણં તમ્ ।
૧૨૩.૧૯૬/૪નમા મ રાેગાપહરં નમા મ॥ ૧૨૩.૧૯૬॥
૧૨૩.૧૯૭/૧નમા મ કલ્યાણમ ચ ત્ય પમ્ ।
૧૨૩.૧૯૭/૨નમા મ િવશ્વાેદ્ભવબીજ પમ્ ।
૧૨૩.૧૯૭/૩નમા મ િવશ્વ સ્થ તકારણં તમ્ ।
૧૨૩.૧૯૭/૪નમા મ સહંારકરં નમા મ॥ ૧૨૩.૧૯૭॥
૧૨૩.૧૯૮/૧નમા મ ગાૈર પ્રયમવ્યયં તમ્ ।
૧૨૩.૧૯૮/૨નમા મ િનતં્ય ક્ષરમક્ષરં તમ્ ।
૧૨૩.૧૯૮/૩નમા મ ચદૂ્રપમમેયભાવમ્ ।
૧૨૩.૧૯૮/૪િત્રલાેચનં તં શરસા નમા મ॥ ૧૨૩.૧૯૮॥
૧૨૩.૧૯૯/૧નમા મ કા યકરં ભવસ્ય ।
૧૨૩.૧૯૯/૨ભયંકરં વાિપ સદા નમા મ ।
૧૨૩.૧૯૯/૩નમા મ દાતારમભી સતાનામ્ ।
૧૨૩.૧૯૯/૪નમા મ સાેમેશમુમેશમાદાૈ॥ ૧૨૩.૧૯૯॥
૧૨૩.૨૦૦/૧નમા મ વેદત્રયલાેચનં તમ્ ।
૧૨૩.૨૦૦/૨નમા મ મૂ તત્રયવ જતં તમ્ ।
૧૨૩.૨૦૦/૩નમા મ પુ યં સદસદ્વ્યતીતમ્ ।
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૧૨૩.૨૦૦/૪નમા મ તં પાપહરં નમા મ॥ ૧૨૩.૨૦૦॥
૧૨૩.૨૦૧/૧નમા મ િવશ્વસ્ય િહતે રતં તમ્ ।
૧૨૩.૨૦૧/૨નમા મ પા ણ બહૂિન ધત્તે ।
૧૨૩.૨૦૧/૩યાે િવશ્વગાેપ્તા સદસ પ્રણેતા ।
૧૨૩.૨૦૧/૪નમા મ તં િવશ્વપ ત નમા મ॥ ૧૨૩.૨૦૧॥
૧૨૩.૨૦૨/૧યજ્ઞેશ્વરં સ પ્ર ત હવ્યકવ્યમ્ ।
૧૨૩.૨૦૨/૨તથા ગ ત લાેકસદા શવાે યઃ ।
૧૨૩.૨૦૨/૩આરાિધતાે યશ્ચ દદા ત સવર્મ્ ।
૧૨૩.૨૦૨/૪નમા મ દાન પ્રય મષ્ટદેવમ્॥ ૧૨૩.૨૦૨॥
૧૨૩.૨૦૩/૧નમા મ સાેમેશ્વરમ વત ત્રમ્ ।
૧૨૩.૨૦૩/૨ઉમાપ ત તં િવજયં નમા મ ।
૧૨૩.૨૦૩/૩નમા મ િવઘે્નશ્વરન દનાથમ્ ।
૧૨૩.૨૦૩/૪પતુ્ર પ્રયં તં શરસા નમા મ॥ ૧૨૩.૨૦૩॥
૧૨૩.૨૦૪/૧નમા મ દેવં ભવદુઃખશાેક+ ।
૧૨૩.૨૦૪/૨િવનાશનં ચ દ્રધરં નમા મ ।
૧૨૩.૨૦૪/૩નમા મ ગઙ્ગાધરમીશમીડ્યમ્ ।
૧૨૩.૨૦૪/૪ઉમાધવં દેવવરં નમા મ॥ ૧૨૩.૨૦૪॥
૧૨૩.૨૦૫/૧નમા ય દ શપુરંદરાિદ+ ।
૧૨૩.૨૦૫/૨સરુાસરૈુર ચતપાદપદ્મમ્ ।
૧૨૩.૨૦૫/૩નમા મ દેવીમખુવાદનાનામ્ ।
૧૨૩.૨૦૫/૪ઈક્ષાથર્મ ક્ષિત્રતયં ય અૈચ્છત્॥ ૧૨૩.૨૦૫॥
૧૨૩.૨૦૬/૧પ ચા તૈગર્ ધસધુપૂદ પૈર્।
૧૨૩.૨૦૬/૨િવ ચત્રપુ પૈિવિવધૈશ્ચ મ ત્રૈઃ ।
૧૨૩.૨૦૬/૩અન્નપ્રકારૈઃ સકલાપેચારૈઃ ।
૧૨૩.૨૦૬/૪સ પૂ જતં સાેમમહં નમા મ॥ ૧૨૩.૨૦૬॥
૧૨૩.૨૦૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ સ ભગવાન્ આહ રામં શ ભુઃ સલ મણમ્ ।
૧૨૩.૨૦૭/૨વરાન્ ણી વ ભદં્ર તે રામઃ પ્રાહ ષ વજમ્॥ ૧૨૩.૨૦૭॥
૧૨૩.૨૦૮/૧રામ ઉવાચ । તાતે્રેણાનને યે ભ યા તાે ય ત વાં સરુાેત્તમ ।
૧૨૩.૨૦૮/૨તષેાં સવાર્ ણ કાયાર્ ણ સ દ્ધ યા તુ મહેશ્વર॥ ૧૨૩.૨૦૮॥
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૧૨૩.૨૦૯/૧યષેાં ચ િપતરઃ શ ભાે પ તતા નરકાણર્વે ।
૧૨૩.૨૦૯/૨તષેાં િપ ડાિદદાનને પૂતા યા તુ િત્રિવષ્ટપમ્॥ ૧૨૩.૨૦૯॥
૧૨૩.૨૧૦/૧જન્મપ્ર ત પાપાિન મનાવેાક્કાિયકં વઘમ્ ।
૧૨૩.૨૧૦/૨અત્ર તુ નાનમાત્રેણ તત્ સદ્યાે નાશમા ુયાત્॥ ૧૨૩.૨૧૦॥
૧૨૩.૨૧૧/૧અત્ર યે ભ ક્તતઃ શ ભાે દદત્ય થ ય અ વિપ ।
૧૨૩.૨૧૧/૨સવ તદ્ અક્ષયં શ ભાે દા ણાં ફલકૃદ્ ભવેત્॥ ૧૨૩.૨૧૧॥
૧૨૩.૨૧૨/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમિ વ ત તં રામં શકંરાે હૃ ષતાેઽબ્રવીત્ ।
૧૨૩.૨૧૨/૨ગતે ત મન્ સરુશ્રેષે્ઠ રામાેઽ યનુચરૈઃ સહ॥ ૧૨૩.૨૧૨॥
૧૨૩.૨૧૩/૧ગાૈતમી યત્ર ચાે પન્ના શનૈ તં દેશમ યગાત્ ।
૧૨૩.૨૧૩/૨તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ રામતીથર્મુદાહૃતમ્॥ ૧૨૩.૨૧૩॥
૧૨૩.૨૧૪/૧દયાલાેરપતત્ તત્ર લ મણસ્ય કરાચ્છરઃ ।
૧૨૩.૨૧૪/૨તદ્ બાણતીથર્મભવત્ સવાર્પ દ્વિનવારણમ્॥ ૧૨૩.૨૧૪॥
૧૨૩.૨૧૫/૧યત્ર સાૈ મિત્રણા નાનં શકંરસ્યાચર્નં કૃતમ્ ।
૧૨૩.૨૧૫/૨તત્ તીથ લ મણં તં તથા સીતાસમુદ્ભવમ્॥ ૧૨૩.૨૧૫॥
૧૨૩.૨૧૬/૧નાનાિવધાશષેપાપ+ ।સઘંિનમૂર્લનક્ષમમ્ ।
૧૨૩.૨૧૬/૨યદ્ અઙ્ ઘ્રસગંાદ્ અભવદ્ ગઙ્ગા ત્રૈલાેક્યપાવની॥ ૧૨૩.૨૧૬॥
૧૨૩.૨૧૭/૧સ યત્ર નાનમકરાેત્ તદ્ વૈ શષ્ટ ં િકમુચ્યતે ।
૧૨૩.૨૧૭/૨તદ્ રામતીથર્સદશૃં તીથ ક્વાિપ ન િવદ્યતે॥ ૧૨૩.૨૧૭॥
૧૨૪.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । પતુ્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં પુ યતીથ તદ્ ઉચ્યતે ।
૧૨૪.૧/૨સવાર્ન્ કામાન્ અવા ાે ત યન્મિહ ઃ શ્રુતેરિપ॥ ૧૨૪.૧॥
૧૨૪.૨/૧તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ યત્નને નારદ ।
૧૨૪.૨/૨િદતેઃ પતુ્રાશ્ચ દનુ ઃ પિરક્ષીણા યદાભવન્ ।
૧૨૪.૨/૩અિદતે તુ સતુા જ્યેષ્ઠાઃ સવર્ભાવને નારદ॥ ૧૨૪.૨॥
૧૨૪.૩/૧તદા િદ તઃ પતુ્રિવયાેગદુઃખાત્ ।
૧૨૪.૩/૨સં પધર્માના દનુમાજગામ॥ ૧૨૪.૩॥
૧૨૪.૪/૧િદ ત વાચ । ક્ષીણાઃ સતુા આવયાેરેવ ભદ્રે ।
૧૨૪.૪/૨િક કુમર્હે કમર્ લાેકે ગર યઃ ।
૧૨૪.૪/૩પ યાિદતવેશમ ભન્નમુત્તમમ્ ।
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૧૨૪.૪/૪સાૈરાજ્યયુક્તં યશસા જય શ્રયા॥ ૧૨૪.૪॥
૧૨૪.૫/૧ જતાિરમ યુન્નતક તધમર્મ્ ।
૧૨૪.૫/૨મ ચ્ચત્તસહંષર્િવનાશદક્ષમ્ ।
૧૨૪.૫/૩સમાનભ ર્ વસમાનધમ ।
૧૨૪.૫/૪સમાનગાતે્રેઽિપ સમાન પે॥ ૧૨૪.૫॥
૧૨૪.૬/૧ન વયેયં શ્રયમુન્ન ત ચ ।
૧૨૪.૬/૨ ણાર્ મ દૃ ટ્વા વિદ તપ્રસતૂાન્ ।
૧૨૪.૬/૩કામ યવસ્થામનુયા મ દુઃસ્થા ।
<124।6/4>ઽિદતેિવલાેક્યાથ પરાં સ દ્ધમ્ ।
૧૨૪.૬/૫દાવપ્રવેશાેઽિપ સખુાય નનૂમ્ ।
૧૨૪.૬/૬ વ ેઽ યવેક્ષ્યા ન સપત્નલ મીઃ॥ ૧૨૪.૬॥
૧૨૪.૭/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં બ્રવુાણામ તદ નવક્ત્રામ્ ।
૧૨૪.૭/૨િવિનશ્વસ તી ં પરમે ષ્ઠપતુ્રઃ ।
૧૨૪.૭/૩કૃતા ભપૂ ે િવગતશ્રમ તામ્ ।
૧૨૪.૭/૪સ સા વયન્ન્ આહ મનાે ભરામામ્॥ ૧૨૪.૭॥
૧૨૪.૮/૧પરમે ષ્ઠપતુ્ર ઉવાચ । ખેદાે ન કાયર્ઃ સમભી સતં યત્ ।
૧૨૪.૮/૨તત્ પ્રા યતે પુ યત અેવ ભદ્રે ।
૧૨૪.૮/૩ત સાધનં વે ત્ત મહાનુભાવઃ ।
૧૨૪.૮/૪પ્ર પ ત તે સ તુ વક્ષ્યતી ત॥ ૧૨૪.૮॥
૧૨૪.૯/૧સા વ્યેતત્ સવર્ભાવને પ્રશ્રયાવનતા સતી॥ ૧૨૪.૯॥
૧૨૪.૧૦/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં બ્રવુાણાં ચ િદ ત દનુઃ પ્રાવેાચ નારદ॥ ૧૨૪.૧૦॥
૧૨૪.૧૧/૧દનુ વાચ । ભતાર્રં ક યપં ભદ્રે તાષેય વ િનજૈગુર્ણૈઃ ।
૧૨૪.૧૧/૨તુષ્ટાે યિદ ભવેદ્ ભતાર્ તતઃ કામાન્ અવા સ્ય સ॥ ૧૨૪.૧૧॥
૧૨૪.૧૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા સવર્ભાવૈ તાષેયામાસ ક યપમ્ ।
૧૨૪.૧૨/૨િદ ત પ્રાવેાચ ભગવાન્ ક યપાેઽથ પ્ર પ તઃ॥ ૧૨૪.૧૨॥
૧૨૪.૧૩/૧ક યપ ઉવાચ । િક દદા મ વદાભીષં્ટ િદતે વરય સવુ્રતે॥ ૧૨૪.૧૩॥
૧૨૪.૧૪/૧બ્રહ્માવેાચ । િદ તર યાહ ભતાર્રં પતંુ્ર બહુગુણા વતમ્ ।
૧૨૪.૧૪/૨જેતારં સવર્લાેકાનાં સવર્લાેકનમસૃ્કતમ્॥ ૧૨૪.૧૪॥
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૧૨૪.૧૫/૧યને તને લાેકેઽ મન્ ભવેયં વીરપુિત્રણી ।
૧૨૪.૧૫/૨તં વરેયં સરુિપતિરત્યાહ િવનયા વતા॥ ૧૨૪.૧૫॥
૧૨૪.૧૬/૧ક યપ ઉવાચ । ઉપદેકે્ષ્ય વ્રતં શ્રેષં્ઠ દ્વાદશા દફલપ્રદમ્ ।
૧૨૪.૧૬/૨તતઆગત્ય તે ગભર્માધાસ્યે યન્ મનાેગતમ્ ।
૧૨૪.૧૬/૩િન પાપતાયાં તાયાં સ ય ત િહ મનાેરથાઃ॥ ૧૨૪.૧૬॥
૧૨૪.૧૭/૧બ્રહ્માવેાચ । ભ ર્વાક્યાદ્ િદ તઃ પ્રીતા તં નમસ્યાયતેક્ષણા ।
૧૨૪.૧૭/૨ઉપિદષં્ટ વ્રતં ચકે્ર ભત્રાર્િદષં્ટ યથાિવિધ॥ ૧૨૪.૧૭॥
૧૨૪.૧૮/૧તીથર્સવેાપાત્રદાન+ ।વ્રતચયાર્િદવ જતાઃ ।
૧૨૪.૧૮/૨કથમાસાદિય ય ત પ્રા ણનાેઽત્ર મનાેરથાન્॥ ૧૨૪.૧૮॥
૧૨૪.૧૯/૧તતશ્ચીણ વ્રતે તસ્યાં િદત્યાં ગભર્મધારયત્ ।
૧૨૪.૧૯/૨પનુઃ કા તામથાવેાચ ક યપ તાં િદ ત રહઃ॥ ૧૨૪.૧૯॥
૧૨૪.૨૦/૧ક યપ ઉવાચ । ન પ્રા ુવ ત ય કામાન્ મનુયાેઽિપ તપિ સ્થતાઃ ।
૧૨૪.૨૦/૨યથાિવિહતકમાર્ઙ્ગ+ ઽવજ્ઞયા તચ્છુ ચ મતે॥ ૧૨૪.૨૦॥
૧૨૪.૨૧/૧િન દતં ચ ન કતર્વં્ય સં યયાે ભયાેરિપ ।
૧૨૪.૨૧/૨ન વપ્તવં્ય ન ગ તવં્ય મુક્તકેશી ચ નાે ભવ॥ ૧૨૪.૨૧॥
૧૨૪.૨૨/૧ભાેક્તવ્યં સભુગે નવૈ તં વા જૃ ભણં તથા ।
૧૨૪.૨૨/૨સં યાકાલે ન કતર્વં્ય ભૂતસઘંસમાકુલે॥ ૧૨૪.૨૨॥
૧૨૪.૨૩/૧સા તધાર્નં સદા કાય હ સતં તુ િવશષેતઃ ।
૧૨૪.૨૩/૨ગ્ હા તદેશે સં યાસુ ન સ્થાતવ્યં કદાચન॥ ૧૨૪.૨૩॥
૧૨૪.૨૪/૧મુશલાેલખૂલાદ િન શપૂર્પીઠિપધાનકમ્ ।
૧૨૪.૨૪/૨નવૈા તક્રમણીયાિન િદવા રાત્રાૈ સદા પ્રયે॥ ૧૨૪.૨૪॥
૧૨૪.૨૫/૧ઉદક્ષીષ તુ શયનં ન સં યાસુ િવશષેતઃ ।
૧૨૪.૨૫/૨વક્તવ્યં ના તં િક ચન્ ના યગેહાટનં તથા॥ ૧૨૪.૨૫॥
૧૨૪.૨૬/૧કા તાદ્ અ યાે ન વીક્ષ્ય તુ પ્રયત્નને નરઃ ક્વ ચત્ ।
૧૨૪.૨૬/૨ઇત્યાિદિનયમૈયુર્ક્તા યિદ વમનવુતર્સે ।
૧૨૪.૨૬/૩તત તે ભિવતા પતુ્રસૈ્ત્રલાેક્યૈશ્વયર્ભાજનમ્॥ ૧૨૪.૨૬॥
૧૨૪.૨૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તથે ત પ્ર તજજ્ઞે સા ભતાર્રં લાેકપૂ જતમ્ ।
૧૨૪.૨૭/૨ગતશ્ચ ક યપાે બ્રહ્મન્ન્ ઇતશ્ચેતઃ સરુાન્ પ્ર ત॥ ૧૨૪.૨૭॥
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૧૨૪.૨૮/૧િદતેગર્ભાઽિપ વ ધે બલવાન્ પુ યસ ભવઃ ।
૧૨૪.૨૮/૨અેતત્ સવ મયાે દૈત્યાે માયયા વે ત્ત ત વતઃ॥ ૧૨૪.૨૮॥
૧૨૪.૨૯/૧ઇ દ્રસ્ય સખ્યમભવન્ મયને પ્રી તપવૂર્કમ્ ।
૧૨૪.૨૯/૨મયાે ગ વા રહઃ પ્રાહ ઇ દં્ર સ િવનયા વતઃ॥ ૧૨૪.૨૯॥
૧૨૪.૩૦/૧િદતેદર્નાેર ભપ્રાયં વ્રતં ગભર્સ્ય વધર્નમ્ ।
૧૨૪.૩૦/૨તસ્ય વીય ચ િવિવધં પ્રીત્યે દ્રાય યવેદયત્॥ ૧૨૪.૩૦॥
૧૨૪.૩૧/૧િવશ્વાસકૈગ્ હં મત્રમપાયત્રાસવ જતમ્ ।
૧૨૪.૩૧/૨અ જતં સકૃુતં નાના+ ।િવધં ચેત્ તદ્ અવા યતે॥ ૧૨૪.૩૧॥
૧૨૪.૩૨/૧નારદ ઉવાચ । નમુચેશ્ચ પ્રયાે ભ્રાતા મયાે દૈત્યાે મહાબલઃ ।
૧૨૪.૩૨/૨ભ્રા હ ત્રા કથં મૈ યં મયસ્યાસીત્ સરેુશ્વર॥ ૧૨૪.૩૨॥
૧૨૪.૩૩/૧બ્રહ્માવેાચ । દૈત્યાનામિધપશ્ચાસીદ્ બલવાન્ નમુ ચઃ પુરા ।
૧૨૪.૩૩/૨ઇ દ્રણે વૈરમભવદ્ ભીષણં લાેમહષર્ણમ્॥ ૧૨૪.૩૩॥
૧૨૪.૩૪/૧યુદં્ધ િહ વા કદા ચદ્ ભાે ગચ્છ તં તુ શતક્રતુમ્ ।
૧૨૪.૩૪/૨દૃ ટ્વા દૈત્યપ તઃ શરૂાે નમુ ચઃ ષ્ઠતાેઽ વગાત્॥ ૧૨૪.૩૪॥
૧૨૪.૩૫/૧તમાયા તમ ભપ્રેક્ષ્ય શચીભતાર્ ભયાતુરઃ ।
૧૨૪.૩૫/૨અૈરાવતં ગજં ત્ય વા ઇ દ્રઃ ફેનમથાિવશત્॥ ૧૨૪.૩૫॥
૧૨૪.૩૬/૧સ વજ્રપા ણ તરસા ફેનનેવૈાહનદ્ િરપુમ્ ।
૧૨૪.૩૬/૨નમુ ચનાર્શમગમત્ તસ્ય ભ્રાતા મયાેઽનજુઃ॥ ૧૨૪.૩૬॥
૧૨૪.૩૭/૧ભ્રા હ િવનાશાય તપ તપેે મયાે મહત્ ।
૧૨૪.૩૭/૨માયાં ચ િવિવધામાપ દેવાનામ તભીષણામ્॥ ૧૨૪.૩૭॥
૧૨૪.૩૮/૧વરાંશ્ચાવા ય તપસા િવ ણાેલાકપરાયણાત્ ।
૧૨૪.૩૮/૨દાનશાૈ ડઃ પ્રયાલાપી તદાભવદ્ અસાૈ મયઃ॥ ૧૨૪.૩૮॥
૧૨૪.૩૯/૧અગ્ ીશં્ચ બ્રાહ્મણાન્ પજૂ્ય જેતુ મ દં્ર કૃતક્ષણઃ ।
૧૨૪.૩૯/૨દાતારં ચ તદા થ યઃ તૂયમાનં ચ બ દ ભઃ॥ ૧૨૪.૩૯॥
૧૨૪.૪૦/૧િવિદ વા મઘવા વાયાેમર્યં માયાિવનં િરપુમ્ ।
૧૨૪.૪૦/૨ઉપક્રા તં સયુુદ્ધાય િવપ્રાે ભૂ વા તમ યગાત્ ।
૧૨૪.૪૦/૩શચીભતાર્ મયં દૈત્યં પ્રાવેાચેદં પનુઃ પનુઃ॥ ૧૨૪.૪૦॥
૧૨૪.૪૧/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । દેિહ દૈત્યપતે મહ્યમ થનેઽપે ક્ષતં વરમ્ ।
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૧૨૪.૪૧/૨ વાં શ્રુ વા દા તલકમાગતાેઽહં દ્વ ેત્તમઃ॥ ૧૨૪.૪૧॥
૧૨૪.૪૨/૧બ્રહ્માવેાચ । મયાેઽિપ બ્રાહ્મણં મ વાઽવદદ્ દતં્ત મયા તવ ।
૧૨૪.૪૨/૨િવચારય ત કૃ તનાે બહ્વ પં વા પુરાેઽ થિન॥ ૧૨૪.૪૨॥
૧૨૪.૪૩/૧ઇત્યુક્તે તુ હિરઃ પ્રાહ સખ્ય મચ્છે હ્યહં વયા ।
૧૨૪.૪૩/૨ઇ દં્ર મયઃ પનુઃ પ્રાહ િકમનને દ્વ ેત્તમ॥ ૧૨૪.૪૩॥
૧૨૪.૪૪/૧ન વયા મમ વૈરં ભાેઃ વ તીત્યાહ હિરમર્યમ્ ।
૧૨૪.૪૪/૨ત વં વદે ત સ હિરદત્યેનાેક્તઃ વકં વપુઃ॥ ૧૨૪.૪૪॥
૧૨૪.૪૫/૧દશર્યામાસ દૈત્યાય સહસ્રાક્ષં યદ્ ઉચ્યતે ।
૧૨૪.૪૫/૨તતઃ સિવ મયાે દૈત્યાે મયાે હિરમવુાચ હ॥ ૧૨૪.૪૫॥
૧૨૪.૪૬/૧મય ઉવાચ । િક મદં વજ્રપા ણ વં તવાયાેગ્યા કૃ તઃ સખે॥ ૧૨૪.૪૬॥
૧૨૪.૪૭/૧બ્રહ્માવેાચ । પિર વજ્ય િવહસ્યાથ ત્ત મત્યબ્રવીદ્ ધિરઃ ।
૧૨૪.૪૭/૨કેનાિપ સાધય ત્યત્ર પ ડતાશ્ચ સમીિહતમ્॥ ૧૨૪.૪૭॥
૧૨૪.૪૮/૧તતઃ પ્ર ત શક્રસ્ય મયને મહતી હ્યભૂત્ ।
૧૨૪.૪૮/૨સપુ્રી તમુર્િનશાદૂર્લ મયાે હિરિહતઃ સદા॥ ૧૨૪.૪૮॥
૧૨૪.૪૯/૧ઇ દ્રસ્ય ભવનં ગ વા ત મૈ સવ યવેદયત્ ।
૧૨૪.૪૯/૨િક મે કૃત્ય મ ત પ્રાહ મયં માયાિવનં હિરઃ॥ ૧૨૪.૪૯॥
૧૨૪.૫૦/૧હરયે ચ મયાે માયાં પ્રાદાત્ પ્રીત્યા તથા હિરઃ ।
૧૨૪.૫૦/૨પ્રાપ્તઃ સ પ્રી તમાન્ આહ િક કૃત્યં મય તદ્ વદ॥ ૧૨૪.૫૦॥
૧૨૪.૫૧/૧મય ઉવાચ । અગ ત્યસ્યાશ્રમં ગચ્છ તત્રા તે ગ ભણી િદ તઃ ।
૧૨૪.૫૧/૨તસ્યાઃ શશુ્રષૂણં કુવર્ન્ન્ આ વ તત્ર િકય ત ચ॥ ૧૨૪.૫૧॥
૧૨૪.૫૨/૧અહાિન મઘવં તસ્યા ગભર્માિવ ય વજ્ર ક્ ।
૧૨૪.૫૨/૨વધર્માનં ચ તં છ ધ યાવદ્ વ યાેઽથવા તમ્ ।
૧૨૪.૫૨/૩પ્રા ાે ત તાવદ્ વજે્રણ તતાે ન ભિવતા િરપુઃ॥ ૧૨૪.૫૨॥
૧૨૪.૫૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા મયં પજૂ્ય મઘવાન્ અેક અેવ િહ ।
૧૨૪.૫૩/૨િવનીતવત્ તદા પ્રાયાદ્ િદ ત માતરમ જસા ।
૧૨૪.૫૩/૩શશુ્રષૂમાણ તાં દેવી ં શક્રાે દૈતેયમાતરમ્ ।
૧૨૪.૫૩/૪સા ન ના ત ત ચ્ચત્તં શક્રસ્ય દ્વષતાે િદ તઃ॥ ૧૨૪.૫૩॥
૧૨૪.૫૪/૧ગભ સ્થતં તુ યદ્ ભૂતં દેવે દ્રસ્ય િવચે ષ્ટતમ્ ।
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૧૨૪.૫૪/૨અમાેઘં તન્ મનુે તજેઃ ક યપસ્ય દુરાસદમ્॥ ૧૨૪.૫૪॥
૧૨૪.૫૫/૧તતઃ પ્રગ્ હ્ય કુ લશં સહસ્રાક્ષઃ પુરંદરઃ ।
૧૨૪.૫૫/૨અ તઃપ્રવેશકામાેઽસાૈ બહુકાલં સમાવસન્॥ ૧૨૪.૫૫॥
૧૨૪.૫૬/૧સં યાેદક્ષીષર્િનદ્રાં તામવેક્ષ્ય કુ લશાયુધઃ ।
૧૨૪.૫૬/૨ઇદમ તર મત્યુ વા િદત્યાઃ કુ ક્ષ સમાિવશત્॥ ૧૨૪.૫૬॥
૧૨૪.૫૭/૧અ તવર્ ત ચ યદ્ ભૂત મ દં્ર દૃ ટ્વા તાયુધમ્ ।
૧૨૪.૫૭/૨હ તુકામં તદાવેાચ પનુઃ પનુરભીતવત્॥ ૧૨૪.૫૭॥
૧૨૪.૫૮/૧ગભર્સ્થ ઉવાચ । િક માં ન રક્ષસે વ જ્રન્ ભ્રાતરં
વં જઘાંસ સ ।
૧૨૪.૫૮/૨નારણે મારણાદ્ અ યત્ પાતકં િવદ્યતે મહત્॥ ૧૨૪.૫૮॥
૧૨૪.૫૯/૧ઋતે યુદ્ધાન્ મહાબાહાે શક્ર યુ ય વ િનગર્તે ।
૧૨૪.૫૯/૨મિય ત માન્ નૈતદ્ અેવં તવ યુક્તં ભિવ ય ત॥ ૧૨૪.૫૯॥
૧૨૪.૬૦/૧શતક્રતુઃ સહસ્રાક્ષઃ શચીભતાર્ પુરંદરઃ ।
૧૨૪.૬૦/૨વજ્રપા ણઃ સરેુ દ્ર વં તે ન યુક્તં ભવેત્ પ્રભાે॥ ૧૨૪.૬૦॥
૧૨૪.૬૧/૧અથવા યુદ્ધકામ વં મમ િન ક્રમણં યથા ।
૧૨૪.૬૧/૨તથા કુ મહાબાહાે માગાર્દ્ અ માદ્ અપાસર॥ ૧૨૪.૬૧॥
૧૨૪.૬૨/૧કુમાગ ન પ્રવતર્ તે મહા તાેઽિપ િવપદ્ગતાઃ ।
૧૨૪.૬૨/૨અિવદ્યશ્ચા યશસ્ત્રશ્ચ નવૈ ચાયુધસગં્રહઃ॥ ૧૨૪.૬૨॥
૧૨૪.૬૩/૧ વં િવદ્યાવાન્ વજ્રપાણે માં િનઘ્નન્ િક ન લ જસે ।
૧૨૪.૬૩/૨કુવર્ ત ગિહતં કમર્ ન કુલીનાઃ કદાચન॥ ૧૨૪.૬૩॥
૧૨૪.૬૪/૧હ વા વા િક તુ યેત યશાે વા પુ યમવે વા ।
૧૨૪.૬૪/૨વ ય તે ભ્રાતરઃ કામાદ્ ગભર્સ્થાઃ િક નુ પાૈ ષમ્॥ ૧૨૪.૬૪॥
૧૨૪.૬૫/૧યિદ વા યુદ્ધભ ક્ત તે મિય ભ્રાતરસશંયમ્ ।
૧૨૪.૬૫/૨તતાે મુ ષ્ટ પુરસૃ્કત્ય વ જ્રણેઽસાૈ વ્યવ સ્થતઃ॥ ૧૨૪.૬૫॥
૧૨૪.૬૬/૧બાલઘાતી બ્રહ્મઘાતી તથા િવશ્વાસઘાતકઃ ।
૧૨૪.૬૬/૨અેવ ભૂતં ફલં શક્ર ક માન્ માં હ તુમુદ્યતઃ॥ ૧૨૪.૬૬॥
૧૨૪.૬૭/૧યસ્યાજ્ઞયા સવર્ મદં વતર્તે સચરાચરમ્ ।
૧૨૪.૬૭/૨સ હ તા બાલકં માં વૈ િક યશઃ િક તુ પાૈ ષમ્॥ ૧૨૪.૬૭॥
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૧૨૪.૬૮/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં બ્રવુ તં તં ગભ ચચ્છેદ કુ લશને સઃ ।
૧૨૪.૬૮/૨ક્રાેધા ધાનાં લાે ભનાં ચ ન ઘ્ ણા ક્વાિપ િવદ્યતે॥ ૧૨૪.૬૮॥
૧૨૪.૬૯/૧ન મમાર તતાે દુઃખાદ્ આહુ તે ભ્રાતરાે વયમ્ ।
૧૨૪.૬૯/૨પનુ શ્ચચ્છેદ તાન્ ખ ડાન્ મા વધીિર ત ચાબ્રવુન્॥ ૧૨૪.૬૯॥
૧૨૪.૭૦/૧િવશ્વ તાન્ મા ગભર્સ્થાન્ િનજભ્રા ઞ્ શતક્રતાે ।
૧૨૪.૭૦/૨દ્વષેિવ વ તબુદ્ધ નાં ન ચત્તે ક ણાકણઃ॥ ૧૨૪.૭૦॥
૧૨૪.૭૧/૧અેવં તુ ખ ડતં ખ ડં હ તપાદાિદ વવત્ ।
૧૨૪.૭૧/૨િનિવકારં તતાે દૃ ટ્વા સપ્તસપ્ત સિુવ મતઃ॥ ૧૨૪.૭૧॥
૧૨૪.૭૨/૧અેકવદ્ બહુ પા ણ ગભર્સ્થાિન શભુાિન ચ ।
૧૨૪.૭૨/૨ દ ત બહુ પા ણ મા તેત્યબ્રવીદ્ ધિરઃ॥ ૧૨૪.૭૨॥
૧૨૪.૭૩/૧તત તે મ તાે તા બલવ તાે મહાજૈસઃ ।
૧૨૪.૭૩/૨ગભર્સ્થા અેવ તેઽ યાે યમૂચુઃ શકં્ર ગતભ્રમાઃ॥ ૧૨૪.૭૩॥
૧૨૪.૭૪/૧અગ ત્યં મુિનશાદૂર્લં માતા યસ્યાશ્રમે સ્થતા ।
૧૨૪.૭૪/૨અ મ પતા તવ ભ્રાતા સખ્યં તે બહુ મ યતે॥ ૧૨૪.૭૪॥
૧૨૪.૭૫/૧અ માન્ ઉપિર સ નેહં મન તે િવદ્મહે મનુે ।
૧૨૪.૭૫/૨ન યત્ કરાે ત શ્વપચઃ પ્ર ત્ત તત્ર વજ્ર ક્॥ ૧૨૪.૭૫॥
૧૨૪.૭૬/૧ઇત્યેતદ્ વચનં શ્રુ વા અગ ત્યાેઽગાત્ સસ ભ્રમઃ ।
૧૨૪.૭૬/૨િદ ત સ બાેધયામાસ વ્ય થતાં ગભર્વેદનાત્॥ ૧૨૪.૭૬॥
૧૨૪.૭૭/૧તત્રાગ ત્યઃ શચીકા તમશપત્ કુિપતાે શમ્॥ ૧૨૪.૭૭॥
૧૨૪.૭૮/૧અગ ત્ય ઉવાચ । સગં્રામે િરપવઃ ષં્ઠ પ યેયુ તે સદા હરે ।
૧૨૪.૭૮/૨ વતામવે મરણમેતદ્ અેવ િહ માિનનામ્ ।
૧૨૪.૭૮/૩ ષં્ઠ પલાયમાનાનાં યત્ પ ય ત્યિહતા રણે॥ ૧૨૪.૭૮॥
૧૨૪.૭૯/૧બ્રહ્માવેાચ । સાિપ તં ગભર્સસંં્થ ચ શશાપે દં્ર
ષા િદ તઃ॥ ૧૨૪.૭૯॥
૧૨૪.૮૦/૧િદ ત વાચ । ન પાૈ ષં કૃતં ત માચ્છાપાેઽયં ભિવતા તવ ।
૧૨૪.૮૦/૨સ્ત્રી ભઃ પિરભવં પ્રા ય રાજ્યાત્ પ્રભ્ર યસે હરે॥ ૧૨૪.૮૦॥
૧૨૪.૮૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અેત મન્ન્ અ તરે તત્ર ક યપાે વૈ પ્ર પ તઃ ।
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૧૨૪.૮૧/૨પ્રાયાચ્ચ વ્ય થતાેઽગ ત્યાચ્છ વા શક્રિવચે ષ્ટતમ્ ।
૧૨૪.૮૧/૩ગભાર્ તરગતઃ શક્રઃ િપતરં પ્રાહ ભીતવત્॥ ૧૨૪.૮૧॥
૧૨૪.૮૨/૧શક્ર ઉવાચ । અગ ત્યાચ્ચ િદતેશ્ચવૈ બભે મ ક્ર મતું
બિહઃ॥ ૧૨૪.૮૨॥
૧૨૪.૮૩/૧બ્રહ્માવેાચ । અેત મન્ન્ અ તરે પ્રા ય ક યપાેઽિપ પ્ર પ તઃ ।
૧૨૪.૮૩/૨પતુ્રકમર્ ચ તદ્ દૃ ટ્વા ગભાર્ તઃ સ્થ તમવે ચ ।
૧૨૪.૮૩/૩િદ તશાપમગ ત્યસ્ય શ્રુ વાસાૈ દુઃ ખતાેઽભવત્॥ ૧૨૪.૮૩॥
૧૨૪.૮૪/૧ક યપ ઉવાચ । િનગર્ચ્છ શક્ર પતુ્રૈતત્ પાપં િક કૃતવાન્ અ સ ।
૧૨૪.૮૪/૨ન િનમર્લકુલાે પન્ના મનઃ કુવર્ ત પાતકે॥ ૧૨૪.૮૪॥
૧૨૪.૮૫/૧બ્રહ્માવેાચ । સ િનગર્તાે વજ્રપા ણઃ સવ્રીડાેઽધાેમખુાેઽબ્રવીત્ ।
૧૨૪.૮૫/૨તન્મૂ તરેવ વદ ત સદસચ્ચે ષ્ટતં ણામ્॥ ૧૨૪.૮૫॥
૧૨૪.૮૬/૧શક્ર ઉવાચ । યદ્ ઉક્તમત્ર શ્રેયઃ સ્યાત્
ત કતાર્હમસશંયમ્॥ ૧૨૪.૮૬॥
૧૨૪.૮૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે મમા તકં પ્રાયા લાેકપાલૈઃ સ ક યપઃ ।
૧૨૪.૮૭/૨સવ ત્તમથાવેાચ પનુઃ પપ્રચ્છ માં સરૈુઃ॥ ૧૨૪.૮૭॥
૧૨૪.૮૮/૧િદ તગભર્સ્ય વૈ શા ત સહસ્રાક્ષિવશાપતામ્ ।
૧૨૪.૮૮/૨ગભર્સ્થાનાં ચ સવષા મ દ્રણે સહ મત્રતામ્॥ ૧૨૪.૮૮॥
૧૨૪.૮૯/૧તષેામારાેગ્યતાં ચાિપ શચીભતુર્રદાષેતામ્ ।
૧૨૪.૮૯/૨અગ ત્યદત્તશાપસ્ય િવશાપ વમિપ ક્રમાત્॥ ૧૨૪.૮૯॥
૧૨૪.૯૦/૧તતાેઽહમબ્રવં વાક્યં ક યપં િવનયા વતમ્ ।
૧૨૪.૯૦/૨પ્ર પતે ક યપ વં વસુ ભલાકપાલકૈઃ॥ ૧૨૪.૯૦॥
૧૨૪.૯૧/૧ઇ દ્રણે સિહતઃ શીઘં્ર ગાૈતમી ં યાિહ માનદ ।
૧૨૪.૯૧/૨તત્ર ના વા મહેશાનં તુિહ સવઃ સમ વતઃ॥ ૧૨૪.૯૧॥
૧૨૪.૯૨/૧તતઃ શવપ્રસાદેન સવ શ્રેયાે ભવેદ્ ઇ ત ।
૧૨૪.૯૨/૨તથેત્યુ વા જગામાસાૈ ક યપાે ગાૈતમી ં તદા॥ ૧૨૪.૯૨॥
૧૨૪.૯૩/૧ ના વા તુષ્ટાવ દેવેશમે ભરેવ પદક્રમૈઃ ।
૧૨૪.૯૩/૨સવર્દુઃખાપનાેદાય દ્વયમવે પ્રક તતમ્ ।
૧૨૪.૯૩/૩ગાૈતમી વા પુ યનદ શવાે વા ક ણાકરઃ॥ ૧૨૪.૯૩॥
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૧૨૪.૯૪/૧ક યપ ઉવાચ । પાિહ શકંર દેવેશ પાિહ લાેકનમસૃ્કત ।
૧૨૪.૯૪/૨પાિહ પાવન વાગીશ પાિહ પન્નગભષૂણ॥ ૧૨૪.૯૪॥
૧૨૪.૯૫/૧પાિહ ધમર્ ષા ઢ પાિહ વેદત્રયેક્ષણ ।
૧૨૪.૯૫/૨પાિહ ગાેધર લ મીશ પાિહ શવર્ ગ બર॥ ૧૨૪.૯૫॥
૧૨૪.૯૬/૧પાિહ િત્રપુરહન્ નાથ પાિહ સાેમાધર્ભષૂણ ।
૧૨૪.૯૬/૨પાિહ યજ્ઞેશ સાેમેશ પાહ્યભીષ્ટપ્રદાયક॥ ૧૨૪.૯૬॥
૧૨૪.૯૭/૧પાિહ કા યિનલય પાિહ મઙ્ગલદાયક ।
૧૨૪.૯૭/૨પાિહ પ્રભવ સવર્સ્ય પાિહ પાલક વાસવ॥ ૧૨૪.૯૭॥
૧૨૪.૯૮/૧પાિહ ભાસ્કર િવત્તેશ પાિહ બ્રહ્મનમસૃ્કત ।
૧૨૪.૯૮/૨પાિહ િવશ્વેશ સદ્ધશે પાિહ પૂણર્ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૨૪.૯૮॥
૧૨૪.૯૯/૧ઘાેરસસંારકા તાર+ ।સચંારાે દ્વગ્ ચેતસામ્ ।
૧૨૪.૯૯/૨શર િરણાં કૃપા સ ધાે વમવે શરણં શવ॥ ૧૨૪.૯૯॥
૧૨૪.૧૦૦/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં સં તવુત તસ્ય પુરતાેઽભૂદ્ ષ વજઃ ।
૧૨૪.૧૦૦/૨વરેણ ચ્છ દયામાસ ક યપં તં પ્ર પ તમ્॥ ૧૨૪.૧૦૦॥
૧૨૪.૧૦૧/૧ક યપાેઽિપ શવં પ્રાહ િવનીતવદ્ ઇદં વચઃ ।
૧૨૪.૧૦૧/૨સ પ્રાહ િવ તરેણાથ ઇ દ્રસ્ય તુ િવચે ષ્ટતમ્॥ ૧૨૪.૧૦૧॥
૧૨૪.૧૦૨/૧શાપં નાશં ચ પતુ્રાણાં પર પરમ મત્રતામ્ ।
૧૨૪.૧૦૨/૨પાપપ્રા પ્ત તુ શક્રસ્ય શાપપ્રા પ્ત તથવૈ ચ ।
૧૨૪.૧૦૨/૩તતાે ષાકિપઃ પ્રાહ િદ ત ચાગ ત્યમવે ચ॥ ૧૨૪.૧૦૨॥
૧૨૪.૧૦૩/૧ શવ ઉવાચ । મ તાે યે ભવ પુત્રાઃ પ ચાશચ્ચૈકવ જતાઃ ।
૧૨૪.૧૦૩/૨સવ ભવેયુઃ સભુગા ભવેયુયર્જ્ઞભા ગનઃ॥ ૧૨૪.૧૦૩॥
૧૨૪.૧૦૪/૧ઇ દ્રણે સિહતા િનતં્ય વતર્યેયુમુર્દા વતાઃ॥ ૧૨૪.૧૦૪॥
૧૨૪.૧૦૫/૧ઇ દ્રસ્ય તુ હિવભાર્ગાે યત્ર યત્ર મખે ભવેત્ ।
૧૨૪.૧૦૫/૨આદાૈ તુ મ ત તત્ર ભવેયનુાર્ત્ર સશંયઃ॥ ૧૨૪.૧૦૫॥
૧૨૪.૧૦૬/૧મ દ્ ભઃ સિહતં શકં્ર ન જયેયુઃ કદાચન ।
૧૨૪.૧૦૬/૨જેતા ભવેત્ સવર્દૈવ સખંુ તષ્ઠ પ્ર પતે॥ ૧૨૪.૧૦૬॥
૧૨૪.૧૦૭/૧અદ્યપ્ર ત યે કુયુર્રનયાદ્ ભ્રા ઘાતનમ્ ।
૧૨૪.૧૦૭/૨વશંચ્છેદાે િવપ ત્તશ્ચ િનતં્ય તષેાં ભિવ ય ત॥ ૧૨૪.૧૦૭॥
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૧૨૪.૧૦૮/૧બ્રહ્માવેાચ । અગ ત્યમ્ ઋ ષશાદૂર્લં શ ભુર યાહ
યત્નતઃ॥ ૧૨૪.૧૦૮॥
૧૨૪.૧૦૯/૧શ ભુ વાચ । ન કુયાર્ વં ચ કાપંે ચ શચીભતર્િર વૈ મનુે ।
૧૨૪.૧૦૯/૨શમં વ્રજ મહાપ્રાજ્ઞ મ ત વમરા ભવન્॥ ૧૨૪.૧૦૯॥
૧૨૪.૧૧૦/૧બ્રહ્માવેાચ । િદ ત ચાિપ શવઃ પ્રાહ પ્રસન્નાે
ષભ વજઃ॥ ૧૨૪.૧૧૦॥
૧૨૪.૧૧૧/૧ શવ ઉવાચ । અેકાે ભૂયાન્ મમ સતુસૈ્ત્રલાેક્યૈશ્વયર્મ ડતઃ ।
૧૨૪.૧૧૧/૨ઇત્યેવં ચ તય તી વં તપસે િનયતાભવઃ॥ ૧૨૪.૧૧૧॥
૧૨૪.૧૧૨/૧તદ્ અેતત્ સફલં તેઽદ્ય પતુ્રા બહુગુણાઃ શભુાઃ ।
૧૨૪.૧૧૨/૨અભવન્ બ લનઃ શરૂા ત મા જિહ મનાે જમ્ ।
૧૨૪.૧૧૨/૩અ યાન્ અિપ વરાન્ સભુ્રૂયાર્ચ વ ગતસ ભ્રમા॥ ૧૨૪.૧૧૨॥
૧૨૪.૧૧૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ અેતદ્ વચનં શ્રુ વા દેવદેવસ્ય સા િદ તઃ ।
૧૨૪.૧૧૩/૨કૃતા જ લપુટા ન વા શ ભું વાક્યમથાબ્રવીત્॥ ૧૨૪.૧૧૩॥
૧૨૪.૧૧૪/૧િદ ત વાચ । લાેકે યદ્ અેતત્ પરમં યત્ િપત્રાેઃ પતુ્રદશર્નમ્ ।
૧૨૪.૧૧૪/૨િવશષેેણ તુ તન્ માતુઃ પ્રયં સ્યાત્ સરુપૂ જત॥ ૧૨૪.૧૧૪॥
૧૨૪.૧૧૫/૧તત્રાિપ પસ પ ત્ત+ ।શાૈયર્િવક્રમવાન્ ભવેત્ ।
૧૨૪.૧૧૫/૨અેકાેઽિપ તનયઃ િકતુ બહવશ્ચેત્ િકમુચ્યતે॥ ૧૨૪.૧૧૫॥
૧૨૪.૧૧૬/૧મ પુત્રા તે પ્રભાવાચ્ચ જેતારાે બ લનાે ધ્રવુમ્ ।
૧૨૪.૧૧૬/૨ઇ દ્રસ્ય ભ્રાતરઃ સતં્ય પતુ્રાશ્ચવૈ પ્ર પતેઃ॥ ૧૨૪.૧૧૬॥
૧૨૪.૧૧૭/૧અગ ત્યસ્ય પ્રસાદાચ્ચ ગઙ્ગાયાશ્ચ પ્રસાદતઃ ।
૧૨૪.૧૧૭/૨યત્ર દેવ પ્રસાદ તે તચ્છુભં કાેઽત્ર સશંયઃ॥ ૧૨૪.૧૧૭॥
૧૨૪.૧૧૮/૧કૃતાથાર્હં તથાિપ વાં ભ યા િવજ્ઞાપયા યહમ્ ।
૧૨૪.૧૧૮/૨શ ◌ૃ વ દેવ વચનં કુ વ ચ જગ દ્ધતમ્॥ ૧૨૪.૧૧૮॥
૧૨૪.૧૧૯/૧બ્રહ્માવેાચ । વદેત્યુક્તા જગદ્ધાત્રા િદ તનર્મ્રાબ્રવીદ્ ઇદમ્॥ ૧૨૪.૧૧૯॥
૧૨૪.૧૨૦/૧િદ ત વાચ । સતં તપ્રાપણં લાેકે દુલર્ભં સરુવ દત ।
૧૨૪.૧૨૦/૨િવશષેેણ પ્રયં માતુઃ પતુ્રશ્ચેત્ િક નુ વ યર્તે॥ ૧૨૪.૧૨૦॥
૧૨૪.૧૨૧/૧સ ચાિપ ગુણવાઞ્ શ્રીમાન્ આયુ માન્ યિદ યતે ।
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૧૨૪.૧૨૧/૨િક તુ વગણ દેવેશ પારમે ઠ્યપદેન વા॥ ૧૨૪.૧૨૧॥
૧૨૪.૧૨૨/૧સવષામિપ ભૂતાના મહામતુ્ર ફલૈ ષણામ્ ।
૧૨૪.૧૨૨/૨ગુણવ પતુ્રસ પ્રા પ્તરભીષ્ટા સવર્દૈવ ચ ।
૧૨૪.૧૨૨/૩ત માદ્ આ લવનાદ્ અત્ર િક્રયતાં સમનુગ્રહઃ॥ ૧૨૪.૧૨૨॥
૧૨૪.૧૨૩/૧શકંર ઉવાચ । મહાપાપફલં ચેદં યદ્ અેતદ્ અનપત્યતા ।
૧૨૪.૧૨૩/૨ સ્ત્રયા વા પુ ષસ્યાિપ વ ય વં યિદ યતે॥ ૧૨૪.૧૨૩॥
૧૨૪.૧૨૪/૧તદ્ અત્ર નાનમાત્રેણ તદ્દાષેાે નાશમા ુયાત્ ।
૧૨૪.૧૨૪/૨ ના વા તત્ર ફલં દદ્યાત્ તાતે્રમેતચ્ચ યઃ પઠેત્॥ ૧૨૪.૧૨૪॥
૧૨૪.૧૨૫/૧સ તુ પતુ્રમવા ાે ત િત્રમાસ નાનદાનતઃ ।
૧૨૪.૧૨૫/૨અપુિત્રણી વત્ર નાનં કૃ વા પતુ્રમવા ુયાત્॥ ૧૨૪.૧૨૫॥
૧૨૪.૧૨૬/૧ઋતુ નાતા તુ યા કા ચત્ તત્ર નાતા સતુાં લભેત્ ।
૧૨૪.૧૨૬/૨િત્રમાસા ય તરં યા તુ ગુિવણી ભ ક્તતિ વહ॥ ૧૨૪.૧૨૬॥
૧૨૪.૧૨૭/૧ફલૈઃ ના વા તુ માં પ યેત્ તાતે્રેણ તાૈ ત માં તથા ।
૧૨૪.૧૨૭/૨તસ્યાઃ શક્રસમઃ પતુ્રાે યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૨૪.૧૨૭॥
૧૨૪.૧૨૮/૧િપ દાષેૈશ્ચ યે પતંુ્ર ન લભ તે િદતે શ ◌ૃ ।
૧૨૪.૧૨૮/૨ધનાપહારદાષેૈશ્ચ તત્રષૈા િન કૃ તઃ પરા॥ ૧૨૪.૧૨૮॥
૧૨૪.૧૨૯/૧તત્રષૈાં િપ ડદાનને િપ ણાં પ્રીણનને ચ ।
૧૨૪.૧૨૯/૨િક ચત્ સવુણર્દાનને તતઃ પતુ્રાે ભવેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૧૨૪.૧૨૯॥
૧૨૪.૧૩૦/૧યે યાસાદ્યપહતાર્રાે રત્નાપહ્નવકારકાઃ ।
૧૨૪.૧૩૦/૨શ્રાદ્ધકમર્િવહીનાશ્ચ તષેાં વંશાે ન વધર્તે॥ ૧૨૪.૧૩૦॥
૧૨૪.૧૩૧/૧દાે ષણાં તુ પરેતાનાં ગ તરેષા ભવેદ્ ઇ ત ।
૧૨૪.૧૩૧/૨સતં ત ર્યતાં શ્લાઘ્યા વતાં તીથર્સવેનાત્॥ ૧૨૪.૧૩૧॥
૧૨૪.૧૩૨/૧સગંમે િદ તગઙ્ગાયાઃ ના વા સદ્ધશે્વરં પ્રભુમ્ ।
૧૨૪.૧૩૨/૨અનાદ્યપારમજરં ચ સદાન દિવગ્રહમ્॥ ૧૨૪.૧૩૨॥
૧૨૪.૧૩૩/૧દેવ ષ સદ્ધગ ધવર્+ ।યાેગીશ્વરિનષેિવતમ્ ।
૧૨૪.૧૩૩/૨ લઙ્ગાત્મકં મહાદેવં જ્યાે તમર્યમનામયમ્॥ ૧૨૪.૧૩૩॥
૧૨૪.૧૩૪/૧પજૂિય વાપેચારૈશ્ચ િનતં્ય ભ યા યતવ્રતઃ ।
૧૨૪.૧૩૪/૨ તાતે્રેણાનને યઃ તાૈ ત ચતુદર્ યષ્ટમીષુ ચ॥ ૧૨૪.૧૩૪॥
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૧૨૪.૧૩૫/૧યથાશ યા વણર્દાનં બ્રાહ્મણાનાં ચ ભાજેનમ્ ।
૧૨૪.૧૩૫/૨યઃ કરાેત્યત્ર ગઙ્ગાયાં સ પતુ્રશતમા ુયાત્॥ ૧૨૪.૧૩૫॥
૧૨૪.૧૩૬/૧સ પ્રા ય સકલાન્ કામાન્ અ તે શવપુરં વ્રજેત્ ।
૧૨૪.૧૩૬/૨ તાતે્રેણાનને યઃ ક શ્ચદ્ યત્ર ક્વાિપ તવી ત મામ્ ।
૧૨૪.૧૩૬/૩ષ માસાત્ પતુ્રમા ાે ત અિપ વ યા યશિઙ્કતમ્॥ ૧૨૪.૧૩૬॥
૧૨૪.૧૩૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ પતુ્રતીથર્મુદાહૃતમ્ ।
૧૨૪.૧૩૭/૨તત્ર તુ નાનદાનાદ્યૈઃ સવર્કામાન્ અવા ુયાત્॥ ૧૨૪.૧૩૭॥
૧૨૪.૧૩૮/૧મ દ્ ભઃ સહ મૈ યેણ મત્રતીથ તદ્ ઉચ્યતે ।
૧૨૪.૧૩૮/૨િન પાપ વને ચે દ્રસ્ય શક્રતીથ તદ્ ઉચ્યતે॥ ૧૨૪.૧૩૮॥
૧૨૪.૧૩૯/૧અૈ દ્ર ં શ્રયં યત્ર લેભે તત્ તીથ કમલા ભધમ્ ।
૧૨૪.૧૩૯/૨અેતાિન સવર્તીથાર્િન સવાર્ભીષ્ટપ્રદાિન િહ॥ ૧૨૪.૧૩૯॥
૧૨૪.૧૪૦/૧સવ ભિવ યતીત્યુ વા શવશ્ચા તરધીયત ।
૧૨૪.૧૪૦/૨કૃતકૃત્યાશ્ચ તે જગ્મુઃ સવર્ અેવ યથાગતમ્ ।
૧૨૪.૧૪૦/૩તીથાર્નાં પુ યદં તત્ર લક્ષમેકં પ્રક તતમ્॥ ૧૨૪.૧૪૦॥
૧૨૫.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । યમતીથર્ મ ત ખ્યાતં િપ ણાં પ્રી તવધર્નમ્ ।
૧૨૫.૧/૨દષૃ્ટાદષૃ્ટેષ્ટદં સવર્+ ।દેવ ષગણસિેવતમ્॥ ૧૨૫.૧॥
૧૨૫.૨/૧તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
૧૨૫.૨/૨અનુહ્ર ાદ ઇ ત ખ્યાતઃ કપાેતાે બલવાન્ અભૂત્॥ ૧૨૫.૨॥
૧૨૫.૩/૧તસ્ય ભાયાર્ હે તના ી પ ક્ષણી કામ િપણી ।
૧૨૫.૩/૨ ત્યાેઃ પાતૈ્રાે હ્યનુહ્ર ાદાે દાૈિહત્રી હે તરેવ ચ॥ ૧૨૫.૩॥
૧૨૫.૪/૧કાલનેાથ તયાેઃ પતુ્રાઃ પાતૈ્રાશ્ચવૈ બભૂિવરે ।
૧૨૫.૪/૨તસ્ય શત્રુશ્ચ બલવાન્ ઉલૂકાે નામ પ ક્ષરાટ્॥ ૧૨૫.૪॥
૧૨૫.૫/૧તસ્ય પતુ્રાશ્ચ પાતૈ્રાશ્ચ આગ્ ેયા તે બલાે કટાઃ ।
૧૨૫.૫/૨તયાેશ્ચ વૈરમભવદ્ બહુકાલં દ્વજન્મનાેઃ॥ ૧૨૫.૫॥
૧૨૫.૬/૧ગઙ્ગાયા ઉત્તરે તીરે કપાેતસ્યાશ્રમાેઽભવત્ ।
૧૨૫.૬/૨તસ્યાશ્ચ દ ક્ષણે કૂલ ઉલૂકાે નામ પ ક્ષરાટ્॥ ૧૨૫.૬॥
૧૨૫.૭/૧વાસં ચકે્ર તત્ર પતુ્રૈઃ પાતૈ્રૈશ્ચ દ્વજસત્તમ ।
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૧૨૫.૭/૨તયાેશ્ચ યુદ્ધમભવદ્ બહુકાલં િવ દ્ધયાેઃ॥ ૧૨૫.૭॥
૧૨૫.૮/૧પતુ્રૈઃ પાતૈ્રૈશ્ચ તયાેબર્ લનાેબર્ લ ભઃ સહ ।
૧૨૫.૮/૨ઉલૂકાે વા કપાેતાે વા નવૈા ાે ત જયાજયાૈ॥ ૧૨૫.૮॥
૧૨૫.૯/૧કપાેતાે યમમારા ય ત્યું પૈતામહં તથા ।
૧૨૫.૯/૨યા યમસ્ત્રમવા યાથ સવ યાેઽ યિધકાેઽભવત્॥ ૧૨૫.૯॥
૧૨૫.૧૦/૧તથાેલૂકાેઽ ગ્ મારા ય બલવાન્ અભવદ્ શમ્ ।
૧૨૫.૧૦/૨વરૈ ન્મત્તયાેયુર્દ્ધમભવચ્ચા તભીષણમ્॥ ૧૨૫.૧૦॥
૧૨૫.૧૧/૧તત્રાગ્ ેયમુલૂકાેઽિપ કપાેતાયાસ્ત્રમા ક્ષપત્ ।
૧૨૫.૧૧/૨કપાેતાેઽ યથ પાશાન્ વૈ યા યાન્ આ ક્ષ ય શત્રવે॥ ૧૨૫.૧૧॥
૧૨૫.૧૨/૧ઉલૂકાયાથ દ ડં ચ ત્યુપાશાન્ અવા જત્ ।
૧૨૫.૧૨/૨પનુ તદ્ અભવદ્ યુદં્ધ પુરાિડબકયાેયર્થા॥ ૧૨૫.૧૨॥
૧૨૫.૧૩/૧હે તઃ કપાેતક દૃ ટ્વા વલનં પ્રાપ્તમ તકે ।
૧૨૫.૧૩/૨પ તવ્રતા મહાયુદ્ધે ભતુર્ઃ સા દુઃખિવહ્વલા॥ ૧૨૫.૧૩॥
૧૨૫.૧૪/૧અ ગ્ ના વેષ્ટ માનાંશ્ચ પતુ્રાન્ દૃ ટ્વા િવશષેતઃ ।
૧૨૫.૧૪/૨સા ગ વા વલનં હે ત તુષ્ટાવ િવિવધાે ક્ત ભઃ॥ ૧૨૫.૧૪॥
૧૨૫.૧૫/૧હે ત વાચ । પં ન દાનં ન પરાેક્ષમ ત ।
૧૨૫.૧૫/૨યસ્યાત્મભૂતં ચ પદાથર્ તમ્ ।
૧૨૫.૧૫/૩અશ્ન ત હવ્યાિન ચ યને દેવાઃ ।
૧૨૫.૧૫/૪ વાહાપ ત યજ્ઞભજંુ નમસ્યે॥ ૧૨૫.૧૫॥
૧૨૫.૧૬/૧મખુભૂતં ચ દેવાનાં દેવાનાં હવ્યવાહનમ્ ।
૧૨૫.૧૬/૨હાેતારં ચાિપ દેવાનાં દેવાનાં દૂતમવે ચ॥ ૧૨૫.૧૬॥
૧૨૫.૧૭/૧તં દેવં શરણં યા મ આિદદેવં િવભાવસમુ્ ।
૧૨૫.૧૭/૨અ તઃ સ્થતઃ પ્રાણ પાે બિહશ્ચાન્નપ્રદાે િહ યઃ ।
૧૨૫.૧૭/૩યાે યજ્ઞસાધનં યા મ શરણં તં ધનંજયમ્॥ ૧૨૫.૧૭॥
૧૨૫.૧૮/૧અ ગ્ વાચ । અમાેઘમેતદ્ અસં્ત્ર મે ય તં યુદ્ધે કપાેતિક ।
૧૨૫.૧૮/૨યત્ર િવશ્રમયેદ્ અસં્ત્ર તન્ મે બ્રૂિહ પ તવ્રતે॥ ૧૨૫.૧૮॥
૧૨૫.૧૯/૧કપાેત્યુવાચ । મિય િવશ્ર યતામસં્ત્ર ન પતુ્રે ન ચ ભતર્િર ।
૧૨૫.૧૯/૨સત્યવાગ્ ભવ હવ્યેશ તવેદાે નમાેઽ તુ તે॥ ૧૨૫.૧૯॥
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૧૨૫.૨૦/૧ તવેદા ઉવાચ । તુષ્ટાેઽ મ તવ વાક્યને ભ ર્ભ યા પ તવ્રતે ।
૧૨૫.૨૦/૨તવાિપ ભ ર્પતુ્રાણાં હે ત ક્ષેમં દદા યહમ્॥ ૧૨૫.૨૦॥
૧૨૫.૨૧/૧આગ્ ેયમેતદ્ અસં્ત્ર મે ન ભતાર્રં સતુાન્ અિપ ।
૧૨૫.૨૧/૨ન વાં દહેત્ તતાે યાિહ સખુને વં કપાેતિક॥ ૧૨૫.૨૧॥
૧૨૫.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । અેત મન્ન્ અ તરે તત્ર ઉલૂક દદશૃે પ તમ્ ।
૧૨૫.૨૨/૨વેષ્ટ માનં યા યપાશયૈર્મદ ડને તાિડતમ્ ।
૧૨૫.૨૨/૩ઉલૂક દુઃ ખતા ભૂ વા યમં પ્રાયાદ્ ભયાતુરા॥ ૧૨૫.૨૨॥
૧૨૫.૨૩/૧ઉલૂક્યવુાચ । વદ્ભીતા અનુદ્રવ તે જનાસ-્ ।
૧૨૫.૨૩/૨ વદ્ભીતા બ્રહ્મચય ચર ત ।
૧૨૫.૨૩/૩ વદ્ભીતાઃ સાધુ ચર ત ધીરાસ-્ ।
૧૨૫.૨૩/૪ વદ્ભીતાઃ કમર્િનષ્ઠા ભવ ત॥ ૧૨૫.૨૩॥
૧૨૫.૨૪/૧ વદ્ભીતા અનાશકમાચર ત ।
૧૨૫.૨૪/૨ગ્રામાદ્ અર યમ ભ યચ્ચર ત ।
૧૨૫.૨૪/૩ વદ્ભીતાઃ સાૈ યતામાશ્રય તે ।
૧૨૫.૨૪/૪ વદ્ભીતાઃ સાેમપાનં ભજ તે ।
૧૨૫.૨૪/૫ વદ્ભીતાશ્ચાન્નગાેદાનિનષ્ઠાસ-્ ।
૧૨૫.૨૪/૬ વદ્ભીતા બ્રહ્મવાદં વદ ત॥ ૧૨૫.૨૪॥
૧૨૫.૨૫/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં બ્રવુત્યાં તસ્યાં તામાહ દ ક્ષણિદક્પ તઃ॥ ૧૨૫.૨૫॥
૧૨૫.૨૬/૧યમ ઉવાચ । વરં વરય ભદં્ર તે દાસ્યેઽહં મનસઃ
પ્રયમ્॥ ૧૨૫.૨૬॥
૧૨૫.૨૭/૧બ્રહ્માવેાચ । યમસ્યે ત વચઃ શ્રુ વા સા તમાહ પ તવ્રતા॥ ૧૨૫.૨૭॥
૧૨૫.૨૮/૧ઉલૂક્યવુાચ । ભતાર્ મે વે ષ્ટતઃ પાશદૈર્ ડનેા ભહત તવ ।
૧૨૫.૨૮/૨ત માદ્ રક્ષ સરુશ્રેષ્ઠ પતુ્રાન્ ભતાર્રમવે ચ॥ ૧૨૫.૨૮॥
૧૨૫.૨૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્વાક્યાત્ કૃપયા યુક્તાે યમઃ પ્રાહ પનુઃ
પનુઃ॥ ૧૨૫.૨૯॥
૧૨૫.૩૦/૧યમ ઉવાચ । પાશાનાં ચાિપ દ ડસ્યસ્થાનં વદ
શભુાનને॥ ૧૨૫.૩૦॥
૧૨૫.૩૧/૧બ્રહ્માવેાચ । સા પ્રાવેાચ યમં દેવં મિય પાશા વયેિરતાઃ ।
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૧૨૫.૩૧/૨આિવશ તુ જગન્નાથ દ ડાે મ યવે સિંવશતે્ ।
૧૨૫.૩૧/૩તતઃ પ્રાવેાચ ભગવાન્ યમ તાં કૃપયા પનુઃ॥ ૧૨૫.૩૧॥
૧૨૫.૩૨/૧યમ ઉવાચ । તવ ભતાર્ ચ પતુ્રાશ્ચ સવ વ તુ
િવ વરાઃ॥ ૧૨૫.૩૨॥
૧૨૫.૩૩/૧બ્રહ્માવેાચ । યવારયદ્ યમઃ પાશાન્ આગ્ ેયાસં્ત્ર તુ હવ્યવાટ્ ।
૧૨૫.૩૩/૨કપાેતાેલૂકયાેશ્ચાિપ પ્રી ત વૈ ચક્રતુઃ સરુાૈ ।
૧૨૫.૩૩/૩આહતુશ્ચ દ્વજન્માનાૈ િવ્રયતાં વર ઈ સતઃ॥ ૧૨૫.૩૩॥
૧૨૫.૩૪/૧પ ક્ષણાવૂચતુઃ । ભવતાેદર્શર્નં લ ધં વૈરવ્યાજેન દુ કરમ્ ।
૧૨૫.૩૪/૨વયં ચ પ ક્ષણઃ પાપાઃ િક વરેણ સરુાેત્તમાૈ॥ ૧૨૫.૩૪॥
૧૨૫.૩૫/૧અથ દેયાે વરાેઽ માકં ભવદ્ યાં પ્રી તપવૂર્કમ્ ।
૧૨૫.૩૫/૨નાત્માથર્મનુયાચાવાે દ યમાનં વરં શભુમ્॥ ૧૨૫.૩૫॥
૧૨૫.૩૬/૧આત્માથ ય તુ યાચેત સ શાેચ્યાે િહ સરેુશ્વરાૈ ।
૧૨૫.૩૬/૨ િવતં સફલં તસ્ય યઃ પરાથાદ્યતઃ સદા॥ ૧૨૫.૩૬॥
૧૨૫.૩૭/૧અ ગ્ રાપાે રિવઃ વી ધા યાિન િવિવધાિન ચ ।
૧૨૫.૩૭/૨પરાથ વતર્નં તષેાં સતાં ચાિપ િવશષેતઃ॥ ૧૨૫.૩૭॥
૧૨૫.૩૮/૧બ્રહ્માદયાેઽિપ િહ યતાે યજુ્ય તે ત્યુના સહ ।
૧૨૫.૩૮/૨અેવં જ્ઞા વા તુ દેવેશાૈ થા વાથર્પિરશ્રમઃ॥ ૧૨૫.૩૮॥
૧૨૫.૩૯/૧જન્મના સહ યત્ પુંસાં િવિહતં પરમે ષ્ઠના ।
૧૨૫.૩૯/૨કદા ચન્ ના યથા તદ્ વૈ થા ક્લ ય ત જ તવઃ॥ ૧૨૫.૩૯॥
૧૨૫.૪૦/૧ત માદ્ યાચાવહે િક ચદ્ િધતાય જગતાં શભુમ્ ।
૧૨૫.૪૦/૨ગુણદાિય તુ સવષાં તદ્ યવુામનુમ યતામ્॥ ૧૨૫.૪૦॥
૧૨૫.૪૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તાવાહતુ ભાૈ દેવાૈ પ ક્ષણાૈ લાેકિવશ્રુતાૈ ।
૧૨૫.૪૧/૨ધમર્સ્ય યશસાેઽવા યે લાેકાનાં િહતકા યયા॥ ૧૨૫.૪૧॥
૧૨૫.૪૨/૧પ ક્ષણાવૂચતુઃ । આવા યામાશ્રમાૈ તીથ ગઙ્ગાયા ઉભયે તટે ।
૧૨૫.૪૨/૨ભવેતાં જગતાં નાથાવષે અેવ પરાે વરઃ॥ ૧૨૫.૪૨॥
૧૨૫.૪૩/૧ નાનં દાનં જપાે હાેમઃ િપ ણાં ચાિપ પજૂનમ્ ।
૧૨૫.૪૩/૨સકૃુતી દુ કૃતી વાિપ યઃ કરાે ત યથા તથા ।
૧૨૫.૪૩/૩સવ તદ્ અક્ષયં પુ યં સ્યાદ્ ઇત્યેષ પરાે વરઃ॥ ૧૨૫.૪૩॥
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૧૨૫.૪૪/૧દેવાવૂચતુઃ । અેવમ તુ તથા ચા યત્ સપુ્રીતાૈ તુ બ્રવાવહૈ॥ ૧૨૫.૪૪॥
૧૨૫.૪૫/૧યમ ઉવાચ । ઉત્તરે ગાૈતમીતીરે યમ તાતંે્ર પઠ ત યે ।
૧૨૫.૪૫/૨તષેાં સપ્તસુ વંશષેુ નાકાલે ત્યુમા ુયાત્॥ ૧૨૫.૪૫॥
૧૨૫.૪૬/૧પુ ષાે ભાજનં ચ સ્યાત્ સવર્દા સવર્સ પદામ્ ।
૧૨૫.૪૬/૨યિ વદં પઠતે િનતં્ય ત્યુ તાતંે્ર જતાત્મવાન્॥ ૧૨૫.૪૬॥
૧૨૫.૪૭/૧અષ્ટાશી તસહસ્રૈશ્ચ વ્યાિધ ભનર્ સ બા યતે ।
૧૨૫.૪૭/૨અ મ તીથ દ્વજશ્રેષ્ઠાૈ િત્રમાસાદ્ ગુિવણી સતી॥ ૧૨૫.૪૭॥
૧૨૫.૪૮/૧અવાર્ગ્વ યા ચ ષ માસાત્ સપ્તાહં નાનમાચરેત્ ।
૧૨૫.૪૮/૨વીરસઃૂ સા ભવને્ નાર શતાયુઃ સ સતુાે ભવેત્॥ ૧૨૫.૪૮॥
૧૨૫.૪૯/૧લ મીવાન્ મ તમાઞ્ શરૂઃ પતુ્રપાતૈ્રિવવધર્નઃ ।
૧૨૫.૪૯/૨તત્ર િપ ડાિદદાનને િપતરાે મુ ક્તમા ુયુઃ ।
૧૨૫.૪૯/૩મનાવેાક્કાય ત્ પાપાત્ નાનાન્ મુક્તાે ભવને્ નરઃ॥ ૧૨૫.૪૯॥
૧૨૫.૫૦/૧બ્રહ્માવેાચ । યમવાક્યાદ્ અનુ તથા હવ્યવાડ્ આહ પ ક્ષણાૈ॥ ૧૨૫.૫૦॥
૧૨૫.૫૧/૧અ ગ્ વાચ । મ તાતંે્ર દ ક્ષણે તીરે યે પઠ ત યતવ્રતાઃ ।
૧૨૫.૫૧/૨તષેામારાેગ્યમૈશ્વય લ મી ં પં દદા યહમ્॥ ૧૨૫.૫૧॥
૧૨૫.૫૨/૧ઇદં તાતંે્ર તુ યઃ ક શ્ચદ્ યત્ર ક્વાિપ પઠેન્ નરઃ ।
૧૨૫.૫૨/૨નવૈા ગ્ તાે ભયં તસ્ય લ ખતેઽિપ ગ્ હે સ્થતે॥ ૧૨૫.૫૨॥
૧૨૫.૫૩/૧ નાનં દાનં ચ યઃ કુયાર્દ્ અ ગ્ તીથ શુ ચનર્રઃ ।
૧૨૫.૫૩/૨અ ગ્ ષ્ટાેમફલં તસ્ય ભવેદ્ અેવ ન સશંયઃ॥ ૧૨૫.૫૩॥
૧૨૫.૫૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ યા યમાગ્ ેયમવે ચ ।
૧૨૫.૫૪/૨કપાેતં ચ તથાેલૂકં હેત્યુલૂકં િવદુબુર્ધાઃ॥ ૧૨૫.૫૪॥
૧૨૫.૫૫/૧તત્ર ત્રી ણ સહસ્રા ણ તાવ ત્યેવ શતાિન ચ ।
૧૨૫.૫૫/૨પનુનર્વ તતીથાર્િન પ્રત્યેકં મુ ક્તભાજનમ્॥ ૧૨૫.૫૫॥
૧૨૫.૫૬/૧તષેુ નાનને દાનને પ્રેતીભૂતાશ્ચ યે નરાઃ ।
૧૨૫.૫૬/૨પૂતા તે પતુ્રિવત્તાઢ ા આક્રમેયુિદવં શભુાઃ॥ ૧૨૫.૫૬॥
૧૨૬.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તપ તીથર્ મ ત ખ્યાતં તપાે દ્ધકરં મહત્ ।
૧૨૬.૧/૨સવર્કામપ્રદં પુ યં િપ ણાં પ્રી તવધર્નમ્॥ ૧૨૬.૧॥
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૧૨૬.૨/૧ત મ તીથ તુ યદ્ તં્ત શ ◌ૃ પાપપ્રણાશનમ્ ।
૧૨૬.૨/૨અપામગ્ ેશ્ચ સવંાદમ્ ઋષીણાં ચ પર પરમ્॥ ૧૨૬.૨॥
૧૨૬.૩/૧અપાે જ્યેષ્ઠતમાઃ કે ચન્ મેિનરેઽ ગ્ તથાપરે ।
૧૨૬.૩/૨અેવં બ્રવુ તાે મનુયઃ સવંાદં ચા ગ્ વાિરણાેઃ॥ ૧૨૬.૩॥
૧૨૬.૪/૧િવના ગ્ વનં ક્વ સ્યા વભૂતાે યતાેઽનલઃ ।
૧૨૬.૪/૨આત્મભૂતાે હવ્યભૂતશ્ચા ગ્ ના યતેઽ ખલમ્॥ ૧૨૬.૪॥
૧૨૬.૫/૧અ ગ્ ના િધ્રયતે લાેકાે હ્ય ગ્ જ્યા તમર્યં જગત્ ।
૧૨૬.૫/૨ત માદ્ અગ્ ેઃ પરં ના ત પાવનં દૈવતં મહત્॥ ૧૨૬.૫॥
૧૨૬.૬/૧અ તજ્યા તઃ સ અેવાેક્તઃ પરં જ્યાે તઃ સ અેવ િહ ।
૧૨૬.૬/૨િવના ગ્ ના િક ચદ્ અ ત યસ્ય ધામ જગ ત્રયમ્॥ ૧૨૬.૬॥
૧૨૬.૭/૧ત માદ્ અગ્ ેઃ પરં ના ત ભૂતાનાં જ્યૈ ઠ્યભાજનમ્ ।
૧૨૬.૭/૨યાે ષ ક્ષતે્રેઽિપતં બીજં પુ ષેણ યથા તથા॥ ૧૨૬.૭॥
૧૨૬.૮/૧તસ્ય દેહાિદકા શ ક્તઃ કૃશાનાેરેવ ના યથા ।
૧૨૬.૮/૨દેવાનાં િહ મખંુ વિહ્ન ત માન્ નાતઃ પરં િવદુઃ॥ ૧૨૬.૮॥
૧૨૬.૯/૧અપરે તુ હ્યપાં જ્યૈ ઠ્યં મેિનરે વેદવાિદનઃ ।
૧૨૬.૯/૨અદ્ ભઃ સ પ સ્યતે હ્યનં્ન શુ ચરદ્ ભઃ પ્ર યતે॥ ૧૨૬.૯॥
૧૨૬.૧૦/૧અદ્ ભરેવ તં સવર્માપાે વૈ માતરઃ તાઃ ।
૧૨૬.૧૦/૨ત્રૈલાેક્ય વનં વાિર વદ તી ત પુરાિવદઃ॥ ૧૨૬.૧૦॥
૧૨૬.૧૧/૧ઉ પન્નમ તં હ્યદ્ ય તા યશ્ચાષૈિધસ ભવઃ ।
૧૨૬.૧૧/૨અ ગ્ જ્યષ્ઠ ઇ ત પ્રાહુરાપાે જ્યેષ્ઠતમાઃ પરે॥ ૧૨૬.૧૧॥
૧૨૬.૧૨/૧અેવં મીમાંસમાના તે ઋષયાે વેદવાિદનઃ ।
૧૨૬.૧૨/૨િવ દ્ધવાિદનાે માં ચ સમ યેત્યેદમબ્રવુન્॥ ૧૨૬.૧૨॥
૧૨૬.૧૩/૧ઋષય ઊચુઃ । અગ્ ેરપાં વદ જ્યૈ ઠ્યં ત્રૈલાેક્યસ્ય
ભવાન્ પ્રભુઃ॥ ૧૨૬.૧૩॥
૧૨૬.૧૪/૧બ્રહ્માવેાચ । અહમ યબ્રવં પ્રાપ્તાન્ ઋષીન્ સવાર્ન્ યતવ્રતાન્ ।
૧૨૬.૧૪/૨ઉભાૈ પજૂ્યતમાૈ લાેક ઉભા યાં યતે જગત્॥ ૧૨૬.૧૪॥
૧૨૬.૧૫/૧ઉભા યાં યતે હવ્યં કવં્ય ચા તમવે ચ ।
૧૨૬.૧૫/૨ઉભા યાં વનં લાેકે શર રસ્ય ચ ધારણમ્॥ ૧૨૬.૧૫॥
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૧૨૬.૧૬/૧નાનયાેશ્ચ િવશષેાેઽ ત તતાે જ્યૈ ઠ્યં સમં મતમ્ ।
૧૨૬.૧૬/૨તતાે મદ્વચના જૈ્ય ઠ્યમુભયાનેવ કસ્ય ચત્॥ ૧૨૬.૧૬॥
૧૨૬.૧૭/૧જ્યૈ ઠ્યમ યતરસ્યે ત મેિનરે ઋ ષસત્તમાઃ ।
૧૨૬.૧૭/૨ન પ્તા મમ વાક્યને જગ્મવુાર્યું તપ વનઃ॥ ૧૨૬.૧૭॥
૧૨૬.૧૮/૧મનુય ઊચુઃ । કસ્યજ્યૈ ઠ્યં ભવાન્ પ્રાણાે વાયાે સતં્ય
વિય સ્થતમ્॥ ૧૨૬.૧૮॥
૧૨૬.૧૯/૧બ્રહ્માવેાચ । વાયુરાહાનલાે જ્યેષ્ઠઃ સવર્મગ્ ાૈ પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
૧૨૬.૧૯/૨નેત્યુ વા યાે યમ્ ઋષયાે જગ્મુ તેઽિપ વસુધંરામ્॥ ૧૨૬.૧૯॥
૧૨૬.૨૦/૧મનુય ઊચુઃ । સતં્ય ભૂમે વદ જ્યૈ ઠ્યમાધારા સ ચરાચરે॥ ૧૨૬.૨૦॥
૧૨૬.૨૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ભૂ મર યાહ િવનયાદ્ આગતાં તાન્ ઋષીન્ ઇદમ્॥ ૧૨૬.૨૧॥
૧૨૬.૨૨/૧ભૂ મ વાચ । મમા યાધારભૂતાઃ સ્યુરાપાે દેવ્યઃ સનાતનાઃ ।
૧૨૬.૨૨/૨અદ્ ય તુ યતે સવજ્યૈ ઠ્યમ સુ પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૧૨૬.૨૨॥
૧૨૬.૨૩/૧બ્રહ્માવેાચ । નેત્યુ વા યાે યમ્ ઋષયાે જગ્મુઃ ક્ષીરાેદશાિયનમ્ ।
૧૨૬.૨૩/૨તુષુ્ટવુિવિવધૈઃ તાતે્રૈઃ શઙ્ખચક્રગદાધરમ્॥ ૧૨૬.૨૩॥
૧૨૬.૨૪/૧ઋષય ઊચુઃ । યાે વેદ સવ ભવુનં ભિવ યદ્ ।
૧૨૬.૨૪/૨ય યમાનં ચ ગુહાિનિવષ્ટમ્ ।
૧૨૬.૨૪/૩લાેકત્રયં ચત્રિવ ચત્ર પમ્ ।
૧૨૬.૨૪/૪અ તે સમ તં ચ યમાિવવેશ॥ ૧૨૬.૨૪॥
૧૨૬.૨૫/૧યદ્ અક્ષરં શાશ્વતમપ્રમેયમ્ ।
૧૨૬.૨૫/૨યં વેદવેદ્યમ્ ઋષયાે વદ ત ।
૧૨૬.૨૫/૩યમા શ્રતાઃ વે સતમા ુવ ત ।
૧૨૬.૨૫/૪તદ્ વ તુ સતં્ય શરણં વ્ર મઃ॥ ૧૨૬.૨૫॥
૧૨૬.૨૬/૧ભૂતં મહાભૂતજગ પ્રધાનમ્ ।
૧૨૬.૨૬/૨ન િવ દતે યાે ગનાે િવ પમ્ ।
૧૨૬.૨૬/૩તદ્ વક્તુમેતે ઋષયાેઽત્ર યાતાઃ ।
૧૨૬.૨૬/૪સતં્ય વદ વેહ જગિન્નવાસ॥ ૧૨૬.૨૬॥
૧૨૬.૨૭/૧ વમ તરાત્મા ખલદેહભા મ્ ।
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૧૨૬.૨૭/૨ વમવે સવ વિય સવર્મીશ ।
૧૨૬.૨૭/૩તથાિપ ન ત ન કેઅિપ કુત્રાિપ ।
૧૨૬.૨૭/૪અહાે ભવ તં પ્રકૃ તપ્રભાવાત્ ।
૧૨૬.૨૭/૫અ તબર્િહઃ સવર્ત અેવ સ તમ્ ।
૧૨૬.૨૭/૬િવશ્વાત્મના સ પિરવતર્માનમ્॥ ૧૨૬.૨૭॥
૧૨૬.૨૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્રાહ જગદ્ધાત્રી દૈવી વાગ્ અશર િરણી॥ ૧૨૬.૨૮॥
૧૨૬.૨૯/૧દૈવી વાગ્ ઉવાચ । ઉભાવારા ય તપસા ભ યા ચ િનયમને ચ ।
૧૨૬.૨૯/૨યસ્યસ્યાત્ પ્રથમં સ દ્ધ તદ્ ભૂતં જ્યેષ્ઠમુચ્યતે॥ ૧૨૬.૨૯॥
૧૨૬.૩૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તથે તથા યયુઃ સવ ઋષયાે લાેકપૂ જતાઃ ।
૧૨૬.૩૦/૨શ્રા તાઃ ખન્ના તરાત્માનઃ પરં વૈરાગ્યમા શ્રતાઃ॥ ૧૨૬.૩૦॥
૧૨૬.૩૧/૧સવર્લાેકૈકજનની ં ભવુનત્રયપાવનીમ્ ।
૧૨૬.૩૧/૨ગાૈતમીમગમન્ સવ તપ તપ્તું યતવ્રતાઃ॥ ૧૨૬.૩૧॥
૧૨૬.૩૨/૧અ દૈવતં તથા ગ્ ચ પજૂનાયાેદ્યતા તદા ।
૧૨૬.૩૨/૨અગ્ ેશ્ચ પજૂકા યે ચ અપાં વૈ પજૂને સ્થતાઃ ।
૧૨૬.૩૨/૩તત્ર વાગ્ અબ્રવીદ્ દૈવી વેદમાતા સર વતી॥ ૧૨૬.૩૨॥
૧૨૬.૩૩/૧દૈવી વાગ્ ઉવાચ । અગ્ ેરાપ તથા યાેિનરદ્ ભઃ શાૈચમવા યતે ।
૧૨૬.૩૩/૨અગ્ ેશ્ચ પજૂકા યે ચ િવનાદ્ ભઃ પજૂનં કથમ્॥ ૧૨૬.૩૩॥
૧૨૬.૩૪/૧અ સુ તાસુ સવર્ત્ર કમર્ યિધકૃતાે ભવેત્ ।
૧૨૬.૩૪/૨તાવત્ કમર્ યનહાઽયમશુ ચમર્ લનાે નરઃ॥ ૧૨૬.૩૪॥
૧૨૬.૩૫/૧ન મગ્ ઃ શ્રદ્ધયા યાવદ્ અ સુ શીતાસુ વેદિવત્ ।
૧૨૬.૩૫/૨ત માદ્ આપાે વિરષ્ઠાઃ સ્યુમાર્ ભૂતા યતઃ તાઃ ।
૧૨૬.૩૫/૩ત મા જ્યૈ ઠ્યમપામવે જન યાેઽગ્ ેિવશષેતઃ॥ ૧૨૬.૩૫॥
૧૨૬.૩૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતદ્ વચઃ શશુ્રવુુ તે ઋષયાે વેદવાિદનઃ ।
૧૨૬.૩૬/૨િનશ્ચયં ચ તતશ્ચકુ્રભર્વે જ્યૈ ઠ્યમપા મ ત॥ ૧૨૬.૩૬॥
૧૨૬.૩૭/૧યત્ર તીથ ત્ત મદમ્ ઋ ષસ ત્રે ચ નારદ ।
૧૨૬.૩૭/૨તપ તીથ તુ તત્ પ્રાેક્તં સ ત્રતીથ તદ્ ઉચ્યતે॥ ૧૨૬.૩૭॥
૧૨૬.૩૮/૧અ ગ્ તીથ ચ તત્ પ્રાેક્તં તથા સાર વતં િવદુઃ ।
૧૨૬.૩૮/૨તષેુ નાનં ચ દાનં ચ સવર્કામપ્રદં શભુમ્॥ ૧૨૬.૩૮॥
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૧૨૬.૩૯/૧ચતુદર્શ શતા યત્ર તીથાર્નાં પુ યદાિયનામ્ ।
૧૨૬.૩૯/૨તષેુ નાનં ચ દાનં ચ વગર્માેક્ષપ્રદાયકમ્॥ ૧૨૬.૩૯॥
૧૨૬.૪૦/૧કૃતં સદેંહહરણમ્ ઋષીણાં યત્ર ભાષયા ।
૧૨૬.૪૦/૨સર વત્યભવત્ તત્ર ગઙ્ગયા સગંતા નદ ।
૧૨૬.૪૦/૩માહા યં તસ્ય કાે વક્તું સગંમસ્ય ક્ષમાે નરઃ॥ ૧૨૬.૪૦॥
૧૨૭.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । દેવતીથર્ મ ત ખ્યાતં ગઙ્ગાયા ઉત્તરે તટે ।
૧૨૭.૧/૨તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ સવર્પાપપ્રણાશનમ્॥ ૧૨૭.૧॥
૧૨૭.૨/૧આ ષ્ટષેણ ઇ ત ખ્યાતાે રા સવર્ગુણા વતઃ ।
૧૨૭.૨/૨તસ્ય ભાયાર્ જયા નામ સાક્ષા લ મીિરવાપરા॥ ૧૨૭.૨॥
૧૨૭.૩/૧તસ્ય પતુ્રાે ભરાે નામ મ તમાન્ િપ વ સલઃ ।
૧૨૭.૩/૨ધનવુદે ચ વેદે ચ િન ણાતાે દક્ષ અેવ ચ॥ ૧૨૭.૩॥
૧૨૭.૪/૧તસ્ય ભાયાર્ પવતી સપુ્રભેત્ય ભિવશ્રુતા ।
૧૨૭.૪/૨આ ષ્ટષેણ તતાે રા પતુ્રે રાજં્ય િનવે ય સઃ॥ ૧૨૭.૪॥
૧૨૭.૫/૧પુરાેધસા ચ મખુ્યને દ ક્ષાં ચકે્ર નરેશ્વરઃ ।
૧૨૭.૫/૨સર વત્યા તત તીરે હયમેધાય યત્નવાન્॥ ૧૨૭.૫॥
૧૨૭.૬/૧ઋ વ ગ્ભરૃ ષમખુ્યશૈ્ચ વેદશાસ્ત્રપરાયણૈઃ ।
૧૨૭.૬/૨દ ક્ષતં તં પશ્રેષં્ઠ બ્રાહ્મણા ગ્ સમીપતઃ॥ ૧૨૭.૬॥
૧૨૭.૭/૧ મથુદાર્નવરાટ્ શરૂઃ પાપબુ દ્ધઃ પ્રતાપવાન્ ।
૧૨૭.૭/૨મખં િવ વસ્ય પ ત સભાય સપુરાેિહતમ્॥ ૧૨૭.૭॥
૧૨૭.૮/૧આદાય વેગાત્ સ પ્રાગાદ્ રસાતલતલં મનુે ।
૧૨૭.૮/૨નીતે ત મન્ પવરે યજ્ઞે નષ્ટે તતાેઽમરાઃ॥ ૧૨૭.૮॥
૧૨૭.૯/૧ઋ વજશ્ચ યયુઃ સવ વં વં સ્થાનં મખાત્ તતઃ ।
૧૨૭.૯/૨પુરાેિહતસતુાે રાજ્ઞાે દેવાિપિર ત િવશ્રુતઃ॥ ૧૨૭.૯॥
૧૨૭.૧૦/૧બાલ તાં માતરં દૃ ટ્વા આત્મનઃ િપતરં ન ચ ।
૧૨૭.૧૦/૨દૃ ટ્વા સિવ મયાે ભૂ વા દુઃ ખતાેઽતીવ ચાભવત્॥ ૧૨૭.૧૦॥
૧૨૭.૧૧/૧સ માતરં તુ પપ્રચ્છ િપતા મે ક્વ ગતાેઽ બકે ।
૧૨૭.૧૧/૨િપ હીનાે ન વેયં માતઃ સતં્ય વદ વ મે॥ ૧૨૭.૧૧॥
૧૨૭.૧૨/૧િધગ્ િધક્ િપ િવહીનાનાં િવતં પાપકમર્ણામ્ ।
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૧૨૭.૧૨/૨ન વ ક્ષ યિદ મે માતજર્લમ ગ્ મથાિવશે॥ ૧૨૭.૧૨॥
૧૨૭.૧૩/૧પતંુ્ર પ્રાવેાચ સા માતા રાજ્ઞાે ભાયાર્ પુરાેધસઃ ।
૧૨૭.૧૩/૨દાનવને તલં નીતાે રાજ્ઞા સહ િપતા તવ॥ ૧૨૭.૧૩॥
૧૨૭.૧૪/૧દેવાિપ વાચ । ક્વ નીતઃ કેન વા નીતઃ કથં નીતઃ ક્વ કમર્ ણ ।
૧૨૭.૧૪/૨કેષુ પ ય સુ િક સ્થાનં દાનવસ્ય વદ વ મે॥ ૧૨૭.૧૪॥
૧૨૭.૧૫/૧માતાવેાચ । દ ક્ષતં યજ્ઞસદ સ સભાય સપુરાેધસમ્ ।
૧૨૭.૧૫/૨રા નં તં મથુદત્યાે નીતવાન્ સ રસાતલમ્ ।
૧૨૭.૧૫/૩પ ય સુ દેવસઘંષેુ વિહ્નબ્રાહ્મણસિંનધાૈ॥ ૧૨૭.૧૫॥
૧૨૭.૧૬/૧બ્રહ્માવેાચ । તન્ મા વચનં શ્રુ વા દેવાિપઃ કૃત્યમ મરત્ ।
૧૨૭.૧૬/૨દેવાન્ પ યેઽથવા ગ્ વા ઋ વ ે વાસરુાં તથા॥ ૧૨૭.૧૬॥
૧૨૭.૧૭/૧અેતે વવે િપતા વે યાે ના યત્રે ત મ તમર્મ ।
૧૨૭.૧૭/૨ઇ ત િન શ્ચત્ય દેવાિપભર્રં પ્રાહ પાત્મજમ્॥ ૧૨૭.૧૭॥
૧૨૭.૧૮/૧દેવાિપ વાચ । તપસા બ્રહ્મચયણ વ્રતને િનયમને ચ ।
૧૨૭.૧૮/૨આનેતવ્યા મયા સવ નીતા યે ચ રસાતલમ્॥ ૧૨૭.૧૮॥
૧૨૭.૧૯/૧ તે પરાભવે ઘાેરે યાે ન કુયાર્ત્ પ્ર તિક્રયામ્ ।
૧૨૭.૧૯/૨નરાધમને િક તને વતા વા તને વા॥ ૧૨૭.૧૯॥
૧૨૭.૨૦/૧ વં પ્રશાિધ મહી ં કૃ નામા ષ્ટષેણઃ િપતા યથા ।
૧૨૭.૨૦/૨માતા મમ વયા પાલ્યા રાજન્ યાવન્ મમાગ તઃ ।
૧૨૭.૨૦/૩ભવેચ્ચ કૃતકાયર્સ્ય અનુ નીિહ માં ભર॥ ૧૨૭.૨૦॥
૧૨૭.૨૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ભરેણાેક્તઃ સ દેવાિપઃ સવ િન શ્ચત્ય
યત્નતઃ॥ ૧૨૭.૨૧॥
૧૨૭.૨૨/૧ભર ઉવાચ । સ દ્ધ કુ સખંુ યાિહ મા ચ તામ પકાં
ભજ॥ ૧૨૭.૨૨॥
૧૨૭.૨૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે દેવાિપરમર+ ।રા ઙ્ ઘ્ર યાનત પરઃ ।
૧૨૭.૨૩/૨ઋ વ ેઽ વે ય યત્નને ન વા તાન્ ઋ વજઃ થક્ ।
૧૨૭.૨૩/૩કૃતા જ લપુટાે બાલાે દેવાિપવાર્ક્યમબ્રવીત્॥ ૧૨૭.૨૩॥
૧૨૭.૨૪/૧દેવાિપ વાચ । ભવદ્ ભશ્ચ મખાે રક્ષ્યાે યજમાનશ્ચ દ ક્ષતઃ ।
૧૨૭.૨૪/૨પુરાેધાશ્ચ તથા રક્ષ્યઃ પત્ની યા દ ક્ષતસ્ય તુ॥ ૧૨૭.૨૪॥
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૧૨૭.૨૫/૧ભવ સુ તત્ર પ ય સુ યજ્ઞં િવ વસ્ય દૈત્યરાટ્ ।
૧૨૭.૨૫/૨રા દય તને નીતા તન્ ન યુક્તતમં ભવેત્॥ ૧૨૭.૨૫॥
૧૨૭.૨૬/૧અથા યેતદ્ અહં મ યે ભવ ત તાન્ અરાે ગણઃ ।
૧૨૭.૨૬/૨દાતુમહર્ ત તાન્ સવાર્ન્ અ યથા શાપમહર્થ॥ ૧૨૭.૨૬॥
૧૨૭.૨૭/૧ઋ વજ ઊચુઃ । મખેઽ ગ્ ઃ પ્રથમં પજૂ્યાે હ્ય ગ્ રેવાત્ર દૈવતમ્ ।
૧૨૭.૨૭/૨ત માદ્ વયં ન નીમાે હ્યગ્ ીનાં પિરચારકાઃ॥ ૧૨૭.૨૭॥
૧૨૭.૨૮/૧સ અેવ દાતા ભાેક્તા ચ હતાર્ કતાર્ ચ હવ્યવાટ્॥ ૧૨૭.૨૮॥
૧૨૭.૨૯/૧બ્રહ્માવેાચ । ઋ વજઃ ષ્ઠતઃ કૃ વા દેવાિપ ર્તવેદસમ્ ।
૧૨૭.૨૯/૨પજૂિય વા યથા યાયમગ્ યે તન્ યવેદયત્॥ ૧૨૭.૨૯॥
૧૨૭.૩૦/૧અ ગ્ વાચ । યથ વજ તથા ચાહં દેવાનાં પિરચારકઃ ।
૧૨૭.૩૦/૨હવ્યં વહા મ દેવાનાં ભાેક્તારાે રક્ષકાશ્ચ તે॥ ૧૨૭.૩૦॥
૧૨૭.૩૧/૧દેવાિપ વાચ । દેવાન્ આહૂય યત્નને હિવભાર્ગાન્ થક્ થક્ ।
૧૨૭.૩૧/૨દાસ્યેઽહમષે દાષેાે મે ત માદ્ યાિહ સરુાન્ પ્ર ત॥ ૧૨૭.૩૧॥
૧૨૭.૩૨/૧બ્રહ્માવેાચ । દેવાિપઃ સ સરુાન્ પ્રા ય ન વા તે યઃ થક્ થક્ ।
૧૨૭.૩૨/૨ઋ વગ્વાક્યં ચા ગ્ વાક્યં શાપં ચાિપ યવેદયત્॥ ૧૨૭.૩૨॥
૧૨૭.૩૩/૧દેવા ઊચુઃ । આહૂતા વૈિદકૈમર્ ત્રૈરૃ વ ગ્ભશ્ચ યથાક્રમમ્ ।
૧૨૭.૩૩/૨ભાેક્ષ્યામહે હિવભાર્ગાન્ ન વત ત્રા દ્વ ેત્તમ॥ ૧૨૭.૩૩॥
૧૨૭.૩૪/૧ત માદ્ વેદાનુગા િનતં્ય વયં વેદેન ચાેિદતાઃ ।
૧૨૭.૩૪/૨પરત ત્રા તતાે િવપ્ર વેદે ય તન્ િનવેદય॥ ૧૨૭.૩૪॥
૧૨૭.૩૫/૧બ્રહ્માવેાચ । સ દેવાિપઃ શુ ચભૂર્ વા વેદાન્ આહૂય યત્નતઃ ।
૧૨૭.૩૫/૨ યાનને તપસા યુક્તાે વેદાશ્ચાિપ પુરાેઽભવન્॥ ૧૨૭.૩૫॥
૧૨૭.૩૬/૧વેદાન્ ઉવાચ દેવાિપનર્મસ્ય તુ પનુઃ પનુઃ ।
૧૨૭.૩૬/૨ઋ વગ્વાક્યં ચા ગ્ વાક્યં દેવવાક્યં યવેદયત્॥ ૧૨૭.૩૬॥
૧૨૭.૩૭/૧વેદા ઊચુઃ । પરત ત્રા વયં તાત ઈશ્વરસ્ય વશાનુગાઃ ।
૧૨૭.૩૭/૨અશષેજગદાધારાે િનરાધારાે િનર જનઃ॥ ૧૨૭.૩૭॥
૧૨૭.૩૮/૧સવર્શ યૈકસદનં િનધાનં સવર્સ પદામ્ ।
૧૨૭.૩૮/૨સ તુ કતાર્ મહાદેવઃ સહંતાર્ સ મહેશ્વરઃ॥ ૧૨૭.૩૮॥
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૧૨૭.૩૯/૧વયં શ દમયા બ્રહ્મન્ વદામાે િવદ્મ અેવ ચ ।
૧૨૭.૩૯/૨અ માકમેતત્ કૃતં્ય સ્યાદ્ વદામાે યત્ તુ ચ્છ સ॥ ૧૨૭.૩૯॥
૧૨૭.૪૦/૧કેન નીતા તસ્ય નામ ત પુરં તદ્બલં તથા ।
૧૨૭.૪૦/૨ભ ક્ષતાઃ િક તુ નાે નષ્ટા અેત નીમહે વયમ્॥ ૧૨૭.૪૦॥
૧૨૭.૪૧/૧યથા ચ તવ સામ ય યમારા ય ચ યત્ર ચ ।
૧૨૭.૪૧/૨સ્યાદ્ ઇત્યેતચ્ચ નીમાે યથા પ્રા સ્ય સ તાન્ પુરઃ॥ ૧૨૭.૪૧॥
૧૨૭.૪૨/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વાવદદ્ વેદાન્ િવચાયર્ સુ ચરં હૃિદ॥ ૧૨૭.૪૨॥
૧૨૭.૪૩/૧દેવાિપ વાચ । વેદા વદ વેતદ્ અેવ સવર્મવે યથાથર્તઃ ।
૧૨૭.૪૩/૨સવાર્ન્ પ્રા સ્યે તલં નીતાન્ અલં તે યાે નમાેઽ તુ વઃ॥ ૧૨૭.૪૩॥
૧૨૭.૪૪/૧વેદા ઊચુઃ । ગાૈતમી ં ગચ્છ દેવાપે તત્ર તુિહ મહેશ્વરમ્ ।
૧૨૭.૪૪/૨સપુ્રસન્ન તવાભીષં્ટ દાસ્યત્યેવ કૃપાકરઃ॥ ૧૨૭.૪૪॥
૧૨૭.૪૫/૧ભવેદ્ દેવઃ શવઃ પ્રીતઃ તુતઃ સતં્ય મહામતે ।
૧૨૭.૪૫/૨આ ષ્ટષેણશ્ચ પ ત તસ્ય યા જયા સતી॥ ૧૨૭.૪૫॥
૧૨૭.૪૬/૧િપતા તવા યપુમ યુ તલે તષ્ઠ ત્યરાે ગણઃ ।
૧૨૭.૪૬/૨વરદાનાન્ મહેશસ્ય મથું હ વા ચ રાક્ષસમ્ ।
૧૨૭.૪૬/૩યશઃ પ્રા સ્ય સ ધમ ચ અેતચ્છકં્ય ન ચેતરત્॥ ૧૨૭.૪૬॥
૧૨૭.૪૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ વેદવચનાદ્ બાલાે દેવાિપગાતમી ં ગતઃ ।
૧૨૭.૪૭/૨ ના વા કૃતક્ષણાે િવપ્ર તુષ્ટાવ ચ મહેશ્વરમ્॥ ૧૨૭.૪૭॥
૧૨૭.૪૮/૧દેવાિપ વાચ । બાલાેઽહં દેવદેવેશ ગુ ણાં વં ગુ મર્મ ।
૧૨૭.૪૮/૨ન મે શ ક્ત વ તવને તુ યં શ ભાે નમાેઽ તુ તે॥ ૧૨૭.૪૮॥
૧૨૭.૪૯/૧ન વાં ન ત િનગમા ન દેવા મનુયાે ન ચ ।
૧૨૭.૪૯/૨ન બ્રહ્મા નાિપ વૈકુ ઠાે યાેઽ સ સાેઽ સ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૨૭.૪૯॥
૧૨૭.૫૦/૧યેઽનાથા યે ચ કૃપણા યે દિરદ્રાશ્ચ રાે ગણઃ ।
૧૨૭.૫૦/૨પાપાત્માનાે યે ચ લાેકે તાં વં પા સ મહેશ્વર॥ ૧૨૭.૫૦॥
૧૨૭.૫૧/૧તપસા િનયમૈમર્ ત્રૈઃ પૂ જતા સ્ત્રિદવાૈકસઃ ।
૧૨૭.૫૧/૨ વયા દતં્ત ફલં તે યાે દાસ્ય ત જગતાં પતે॥ ૧૨૭.૫૧॥
૧૨૭.૫૨/૧યા ચતારશ્ચ દાતાર તે યાે યદ્ યન્ મની ષતમ્ ।
૧૨૭.૫૨/૨ભવતી ત ન ચતં્ર સ્યાત્ વં િવપયર્યકારકઃ॥ ૧૨૭.૫૨॥
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૧૨૭.૫૩/૧યેઽજ્ઞાિનનાે યે ચ પાપા યે મગ્ ા નરકાણર્વે ।
૧૨૭.૫૩/૨ શવે ત વચનાન્ નાથ તાન્ પા સ વં જગદુ્ગરાે॥ ૧૨૭.૫૩॥
૧૨૭.૫૪/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં તુ તવુત તસ્ય પુરઃ પ્રાહ િત્રલાેચનઃ॥ ૧૨૭.૫૪॥
૧૨૭.૫૫/૧ શવ ઉવાચ । વરં બ્રૂહ્યથ દેવાપે અલં દૈ યને બાલક॥ ૧૨૭.૫૫॥
૧૨૭.૫૬/૧દેવાિપ વાચ । રા નં રાજપત્ની ં ચ િપતરં ચ ગુ ં મમ ।
૧૨૭.૫૬/૨પ્રાપ્તુ મચ્છે જગન્નાથ િનધનં ચ િરપાેમર્મ॥ ૧૨૭.૫૬॥
૧૨૭.૫૭/૧બ્રહ્માવેાચ । દેવાિપવચનં શ્રુ વા તથેત્યાહા ખલેશ્વરઃ ।
૧૨૭.૫૭/૨દેવાપેઃ સવર્મભવદ્ આજ્ઞયા શકંરસ્ય તત્॥ ૧૨૭.૫૭॥
૧૨૭.૫૮/૧પનુર યાહ તં શ ભુદવાિપક ણાકરઃ ।
૧૨૭.૫૮/૨ન દનં પ્રષેયામાસ શ ભુઃ શલૂને નારદ॥ ૧૨૭.૫૮॥
૧૨૭.૫૯/૧રસાતલં મથું ન દ હ વા ચાસરુપુંગવાન્ ।
૧૨૭.૫૯/૨ત પત્રાદ ન્ સમાનીય ત મૈ તાન્ સ યવેદયત્॥ ૧૨૭.૫૯॥
૧૨૭.૬૦/૧હયમેધશ્ચ તત્રાસીદ્ આ ષ્ટષેણસ્ય ધીમતઃ ।
૧૨૭.૬૦/૨અ ગ્ શ્ચ ઋ વ ે દેવા વેદાશ્ચ ઋષયાેઽબ્રવુન્॥ ૧૨૭.૬૦॥
૧૨૭.૬૧/૧અગ્ યાદય ઊચુઃ । યત્ર સાક્ષાદ્ અભૂચ્છ ભુદવાપે ભક્તવ સલઃ ।
૧૨૭.૬૧/૨દેવદેવાે જગન્નાથાે દેવતીથર્મભૂચ્ચ તત્॥ ૧૨૭.૬૧॥
૧૨૭.૬૨/૧સવર્પાપક્ષયકરં સવર્ સ દ્ધપ્રદં ણામ્ ।
૧૨૭.૬૨/૨પુ યદં તીથર્મેતત્ સ્યાત્ તવ ક તશ્ચ શાશ્વતી॥ ૧૨૭.૬૨॥
૧૨૭.૬૩/૧બ્રહ્માવેાચ । અશ્વમેધે િન ત્તે તુ સરુા તે યાે વરાન્ દદુઃ ।
૧૨૭.૬૩/૨ ના વા કૃતાથાર્ ગઙ્ગાયાં તત તે િદવમાક્રમન્॥ ૧૨૭.૬૩॥
૧૨૭.૬૪/૧તતઃ પ્ર ત તત્રાસં તીથાર્િન દશ પ ચ ચ ।
૧૨૭.૬૪/૨સહસ્રા ણ શતા યષ્ટાવુભયાેરિપ તીરયાેઃ ।
૧૨૭.૬૪/૩તષેુ નાનં ચ દાનં ચ હ્યતીવ ફલદં િવદુઃ॥ ૧૨૭.૬૪॥
૧૨૮.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તપાવેન મ ત ખ્યાતં ન દનીસગંમં તથા ।
૧૨૮.૧/૨ સદ્ધશે્વરં તત્ર તીથ ગાૈત યા દ ક્ષણે તટે॥ ૧૨૮.૧॥
૧૨૮.૨/૧શાદૂર્લં ચે ત િવખ્યાતં તષેાં ત્ત મદં શ ◌ૃ ।
૧૨૮.૨/૨યસ્યાકણર્નમાત્રેણ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૧૨૮.૨॥
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૧૨૮.૩/૧અ ગ્ હાતા પુરા વાસીદ્ દેવાનાં હવ્યવાહનઃ ।
૧૨૮.૩/૨ભાયા પ્રાપ્તાે દક્ષસતુાં વાહાના ી ં સુ િપણીમ્॥ ૧૨૮.૩॥
૧૨૮.૪/૧સાનપત્યા પુરા ચાસીત્ પતુ્રાથ તપઆિવશત્ ।
૧૨૮.૪/૨તપશ્ચર તી ં િવપુલં તાષેય તી ં હુતાશનમ્ ।
૧૨૮.૪/૩સ ભતાર્ હુતભુક્ પ્રાહ ભાયા વાહામિન દતામ્॥ ૧૨૮.૪॥
૧૨૮.૫/૧અ ગ્ વાચ । અપત્યાિન ભિવ ય ત મા તપઃ કુ શાેભને॥ ૧૨૮.૫॥
૧૨૮.૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વા ભ ર્વાક્યં િન ત્તા તપસાેઽભવત્ ।
૧૨૮.૬/૨સ્ત્રીણામભીષ્ટદં ના યદ્ ભ ર્વાક્યં િવના ક્વ ચત્॥ ૧૨૮.૬॥
૧૨૮.૭/૧તતઃ ક તપયે કાલે તારકાદ્ ભયઆગતે ।
૧૨૮.૭/૨અનુ પન્ને કા ત્તકેયે ચરકાલરહાેગતે॥ ૧૨૮.૭॥
૧૨૮.૮/૧મહેશ્વરે ભવા યા ચ ત્ર તા દેવાઃ સમાગતાઃ ।
૧૨૮.૮/૨દેવાનાં કાયર્ સદ્ યથર્મ ગ્ પ્રાેચુિદવાૈકસઃ॥ ૧૨૮.૮॥
૧૨૮.૯/૧દેવા ઊચુઃ । દેવ ગચ્છ મહાભાગ શ ભું ત્રૈલાેક્યપૂ જતમ્ ।
૧૨૮.૯/૨તારકાદ્ ભયમુ પનં્ન શ ભવે વં િનવેદય॥ ૧૨૮.૯॥
૧૨૮.૧૦/૧અ ગ્ વાચ । ન ગ તવં્ય તત્ર દેશે દ પત્યાેઃ સ્થતયાે રહઃ ।
૧૨૮.૧૦/૨સામા યમાત્રતાે યાયઃ િક પનુઃ શલૂપા ણિન॥ ૧૨૮.૧૦॥
૧૨૮.૧૧/૧અેકા ત સ્થતયાેઃ વૈરં જ પતાેયર્ઃ સરાગયાેઃ ।
૧૨૮.૧૧/૨દ પત્યાેઃ શ ◌ૃ યાદ્ વાક્યં િનરયાત્ તસ્ય નાેદૃ્ધ તઃ॥ ૧૨૮.૧૧॥
૧૨૮.૧૨/૧સ વા ય ખલલાેકાનાં મહાકાલ સ્ત્રશલૂવાન્ ।
૧૨૮.૧૨/૨િનર ક્ષણીયઃ કેન સ્યાદ્ ભવા યા રહ સ સ્થતઃ॥ ૧૨૮.૧૨॥
૧૨૮.૧૩/૧દેવા ઊચુઃ । મહાભયે ચાનુગતે યાયઃ કાેઽ વત્ર વ યર્તે ।
૧૨૮.૧૩/૨તારકાદ્ ભય ઉ પન્ને ગચ્છ વં તારકાે ભવાન્॥ ૧૨૮.૧૩॥
૧૨૮.૧૪/૧મહાભયા ધાૈ સાધનૂાં યત્ પરાથાર્ય િવતમ્ ।
૧૨૮.૧૪/૨ પેણા યને વા ગચ્છ વાચં વદ યથા તથા॥ ૧૨૮.૧૪॥
૧૨૮.૧૫/૧િવશ્રાવ્ય દેવવચનં શ ભુમાગચ્છ સ વરઃ ।
૧૨૮.૧૫/૨તતાે દાસ્યામહે પૂ મુભયાેલાકયાેઃ કવે॥ ૧૨૮.૧૫॥
૧૨૮.૧૬/૧બ્રહ્માવેાચ । શકુાે ભૂ વા જગામાશુ દેવવાક્યાદ્ ધુતાશનઃ ।

brahmapur.pdf 563



બ્રહ્મપુરાણ

૧૨૮.૧૬/૨યત્રાસી જગતાં નાથાે રમમાણ તદાેમયા॥ ૧૨૮.૧૬॥
૧૨૮.૧૭/૧સ ભીતવદ્ અથ પ્રાયાચ્છુકાે ભૂ વા તદાનલઃ ।
૧૨૮.૧૭/૨નાશકદ્ દ્વારદેશે તુ પ્રવેષંુ્ટ હવ્યવાહનઃ॥ ૧૨૮.૧૭॥
૧૨૮.૧૮/૧તતાે ગવાક્ષદેશે તુ તસ્થાૈ ધુ વન્ન્ અધાેમખુઃ ।
૧૨૮.૧૮/૨તં દૃ ટ્વા પ્રહસઞ્ શ ભુ માં પ્રાહ રહાેગતઃ॥ ૧૨૮.૧૮॥
૧૨૮.૧૯/૧શ ભુ વાચ । પ ય દેિવ શકંુ પ્રાપ્તં દેવવાક્યાદ્
ધુતાશનમ્॥ ૧૨૮.૧૯॥
૧૨૮.૨૦/૧બ્રહ્માવેાચ । લ જતા ચાવદદ્ દેવમલં દેવે ત પાવર્તી ।
૧૨૮.૨૦/૨પુરશ્ચર તં દેવેશાે હ્ય ગ્ તં દ્વજ િપણમ્॥ ૧૨૮.૨૦॥
૧૨૮.૨૧/૧આહૂય બહુશશ્ચાિપ જ્ઞાતાેઽસ્યગ્ ેઽત્ર મા વદ ।
૧૨૮.૨૧/૨િવદારય વ વમખંુ ગ્ હાણેદં નય વ તત્॥ ૧૨૮.૨૧॥
૧૨૮.૨૨/૧ઇત્યુ વા તસ્ય ચાસ્યેઽગ્ ે રેતઃ સ પ્રા ક્ષપદ્ બહુ ।
૧૨૮.૨૨/૨રેતાેગભર્ તદા ચા ગ્ ગર્ તું નવૈ ચ શક્તવાન્॥ ૧૨૮.૨૨॥
૧૨૮.૨૩/૧સરુનદ્યા તત તીરં શ્રા તાેઽ ગ્ પત સ્થવાન્ ।
૧૨૮.૨૩/૨કૃ ત્તકાસુ ચ તદ્ રેતઃ પ્રક્ષપેાત્ કા ત્તકાેઽભવત્॥ ૧૨૮.૨૩॥
૧૨૮.૨૪/૧અવ શષં્ટ ચ યત્ િક ચદ્ અગ્ ેદહે ચ શા ભવમ્ ।
૧૨૮.૨૪/૨તદ્ અેવ રેતાે વિહ્ન તુ વભાયાર્યાં દ્વધા ક્ષપત્॥ ૧૨૮.૨૪॥
૧૨૮.૨૫/૧ વાહાયાં પ્રયભૂતાયાં પતુ્રા થ યાં િવશષેતઃ ।
૧૨૮.૨૫/૨પુરા સાશ્વા સતા તને સતં ત તે ભિવ ય ત॥ ૧૨૮.૨૫॥
૧૨૮.૨૬/૧તદ્ વિહ્નનાથ સં ત્ય તત્ ક્ષપ્તં શા ભવં મહઃ ।
૧૨૮.૨૬/૨તદ્ અગ્ ે રેતસ તસ્યાં જજ્ઞે મથનુમુત્તમમ્॥ ૧૨૮.૨૬॥
૧૨૮.૨૭/૧સવુણર્શ્ચ સવુણાર્ ચ પેણાપ્ર તમં ભુિવ ।
૧૨૮.૨૭/૨અગ્ ેઃ પ્રી તકરં િનતં્ય લાેકાનાં પ્રી તવધર્નમ્॥ ૧૨૮.૨૭॥
૧૨૮.૨૮/૧અ ગ્ ઃ પ્રીત્યા સવુણા તાં પ્રાદાદ્ ધમાર્ય ધીમતે ।
૧૨૮.૨૮/૨સવુણર્સ્યાથ પતુ્રસ્ય સકં પામકરાેત્ પ્રયામ્ ।
૧૨૮.૨૮/૩અેવં પતુ્રસ્ય પુ યાશ્ચ િવવાહમકરાેત્ કિવઃ॥ ૧૨૮.૨૮॥
૧૨૮.૨૯/૧અ યાે યરેતાવે્ય તષઙ્ગદાષેાદ્ ।
૧૨૮.૨૯/૨અગ્ ેરપત્યમુભયં તથવૈ ।
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૧૨૮.૨૯/૩પતુ્રઃ સવુણા બહુ પ પી ।
૧૨૮.૨૯/૪ પા ણ કૃ વા સરુસત્તમાનામ્॥ ૧૨૮.૨૯॥
૧૨૮.૩૦/૧ઇ દ્રસ્ય વાયાેધર્નદસ્ય ભાયાર્મ્ ।
૧૨૮.૩૦/૨જલેશ્વરસ્યાિપ મનુીશ્વરાણામ્ ।
૧૨૮.૩૦/૩ભાયાર્ તુ ગચ્છત્યિનશં સવુણા ।
૧૨૮.૩૦/૪યસ્યાઃ પ્રયં યચ્ચ વપુઃ સ કૃ વા॥ ૧૨૮.૩૦॥
૧૨૮.૩૧/૧યા ત ક્વ ચચ્ચાિપ કવે તનજૂસ-્ ।
૧૨૮.૩૧/૨તદ્ભ ર્ પં ચ પ તવ્રતાસુ ।
૧૨૮.૩૧/૩કૃ વાિનશં તા ભ દારભાવઃ ।
૧૨૮.૩૧/૪કુવર્ન્ કૃતાથ મદનં સ રેમે॥ ૧૨૮.૩૧॥
૧૨૮.૩૨/૧કૃ વા ગતા ક્વાિપ ચવૈં સવુણાર્ ।
૧૨૮.૩૨/૨ધમર્સ્ય ભાયાર્િપ સવુણર્ના ી ।
૧૨૮.૩૨/૩ વાહાસતુા વૈિરણી સા બભવૂ ।
૧૨૮.૩૨/૪યસ્યાિપ યસ્યાિપ મનાેગતા યા॥ ૧૨૮.૩૨॥
૧૨૮.૩૩/૧ભાયાર્ વ પા સવૈ ભૂ વા સવુણાર્ ।
૧૨૮.૩૩/૨રેમે પતીન્ માનષુાન્ આસરુાંશ્ચ ।
૧૨૮.૩૩/૩દેવાન્ ઋષીન્ િપ પાં તથા યાન્ ।
૧૨૮.૩૩/૪ પાૈદાયર્સ્થૈયર્ગા ભીયર્યુક્તાન્॥ ૧૨૮.૩૩॥
૧૨૮.૩૪/૧યા ભપ્રેતા યસ્ય દેવસ્ય ભાયાર્ ।
૧૨૮.૩૪/૨તદૂ્રપા સા રમતે તને સાધર્મ્ ।
૧૨૮.૩૪/૩નાનાભેદૈઃ કરણૈશ્ચા યનેકૈર્।
૧૨૮.૩૪/૪આકષર્ તી તન્મનઃ કામ સ દ્ધમ્॥ ૧૨૮.૩૪॥
૧૨૮.૩૫/૧અેવં સવુણર્સ્ય િનર ક્ષ્ય ચેષ્ટામ્ ।
૧૨૮.૩૫/૨અગ્ ેઃ સનૂાેઃ પુિત્રકાયા તથાગ્ ેઃ ।
૧૨૮.૩૫/૩સવ ચ શપેુઃ કુિપતા તદાગ્ ેઃ ।
૧૨૮.૩૫/૪પતંુ્ર ચ પતુ્રી ં ચ સરુાસરુા તે॥ ૧૨૮.૩૫॥
૧૨૮.૩૬/૧સરુાસરુા ઊચુઃ । કૃતં યદ્ અેતદ્ વ્ય ભચાર પમ્ ।
૧૨૮.૩૬/૨યચ્છદ્મના વતર્નં પાપ પમ્ ।
૧૨૮.૩૬/૩ત માત્ સતુ તે વ્ય ભચારવાંશ્ચ ।
૧૨૮.૩૬/૪સવર્ત્ર ગામી યતાં હવ્યવાહ॥ ૧૨૮.૩૬॥
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૧૨૮.૩૭/૧તથા સવુણાર્િપ ન ચૈકિનષ્ઠા ।
૧૨૮.૩૭/૨ભૂયાદ્ અગ્ ે નૈક પ્તા બહંૂશ્ચ ।
૧૨૮.૩૭/૩નાના તીન્ િન દતાન્ દેહભા ે ।
૧૨૮.૩૭/૪ભ જત્રી સ્યાદ્ અેષ દાષેશ્ચ પુ યાઃ॥ ૧૨૮.૩૭॥
૧૨૮.૩૮/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યેતચ્છાપવચનં શ્રુ વા ગ્ ર તભીતવત્ ।
૧૨૮.૩૮/૨મામ યેત્ય તદાવેાચ િન કૃ ત વદ પતુ્રયાેઃ॥ ૧૨૮.૩૮॥
૧૨૮.૩૯/૧તદાહમબ્રવં વહે્ન ગાૈતમી ં ગચ્છ શકંરમ્ ।
૧૨૮.૩૯/૨ તુ વા તત્ર મહાબાહાે િનવેદય જગ પતેઃ॥ ૧૨૮.૩૯॥
૧૨૮.૪૦/૧માહેશ્વરેણ વીયણ તવ દેહ સ્થતને ચ ।
૧૨૮.૪૦/૨અેવંિવધં વપતં્ય તે તં વહે્ન તતાે ભવાન્॥ ૧૨૮.૪૦॥
૧૨૮.૪૧/૧િનવેદય વ દેવાય દેવાનાં શાપમીદશૃમ્ ।
૧૨૮.૪૧/૨ વાપત્યરક્ષણાયાસાૈ શ ભુઃ શ્રેયઃ કિર ય ત॥ ૧૨૮.૪૧॥
૧૨૮.૪૨/૧ તુિહ દેવં ચ દેવી ં ચ ભ યા પ્રીતાે ભવે ચ્છવઃ ।
૧૨૮.૪૨/૨તત વપત્યિવષયે પ્રયાન્ કામાન્ અવા સ્ય સ॥ ૧૨૮.૪૨॥
૧૨૮.૪૩/૧તતાે મદ્વચનાદ્ અ ગ્ ગર્ઙ્ગાં ગ વા મહેશ્વરમ્ ।
૧૨૮.૪૩/૨તુષ્ટાવ િનયતાે વાક્યૈઃ તુ ત ભવદસ મતૈઃ॥ ૧૨૮.૪૩॥
૧૨૮.૪૪/૧અ ગ્ વાચ । િવશ્વસ્ય જગતાે ધાતા િવશ્વમૂ તિનર જનઃ ।
૧૨૮.૪૪/૨આિદકતાર્ વય ભૂશ્ચ તં નમા મ જગ પ તમ્॥ ૧૨૮.૪૪॥
૧૨૮.૪૫/૧યાેઽ ગ્ ભૂર્ વા સહંર ત સ્રષ્ટા વૈ જલ પતઃ ।
૧૨૮.૪૫/૨સયૂર્ પેણ યઃ પા ત તં નમા મ ચ ય બકમ્॥ ૧૨૮.૪૫॥
૧૨૮.૪૬/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્રસન્નાે ભગવાન્ અન તઃ શ ભુરવ્યયઃ ।
૧૨૮.૪૬/૨વરેણ ચ્છ દયામાસ પાવકં સરુપૂ જતમ્॥ ૧૨૮.૪૬॥
૧૨૮.૪૭/૧સ િવનીતઃ શવં પ્રાહ તવ વીય મિય સ્થતમ્ ।
૧૨૮.૪૭/૨તને તઃ સતુાે ર યઃ સવુણા લાેકિવશ્રુતઃ॥ ૧૨૮.૪૭॥
૧૨૮.૪૮/૧તથા સવુણાર્ પતુ્રી ચ ત માદ્ અેવ જગ પ્રભાે ।
૧૨૮.૪૮/૨અ યાે યવીયર્સઙ્ગાચ્ચ તદ્દાષેાદ્ ઉભયં વદમ્॥ ૧૨૮.૪૮॥
૧૨૮.૪૯/૧વ્ય ભચારાત્ સદાષેં ચ અપત્યમભવ ચ્છવ ।
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૧૨૮.૪૯/૨શાપં દદુઃ સરુાઃ સવ તયાેઃ શા ત કુ પ્રભાે॥ ૧૨૮.૪૯॥
૧૨૮.૫૦/૧તદ ગ્ વચનાચ્છ ભુઃ પ્રાવેાચેદં શભુાેદયમ્॥ ૧૨૮.૫૦॥
૧૨૮.૫૧/૧શ ભુ વાચ । મદ્વ યાર્દ્ અભવત્ વત્તઃ સવુણા ભૂિરિવક્રમઃ ।
૧૨૮.૫૧/૨સમગ્રા ઋદ્ધયઃ સવાર્ઃ સવુણઽ મન્ સમાિહતાઃ॥ ૧૨૮.૫૧॥
૧૨૮.૫૨/૧ભિવ ય ત ન સદેંહાે વહે્ન શ ◌ૃ વચાે મમ ।
૧૨૮.૫૨/૨ત્રયાણામિપ લાેકાનાં પાવનઃ સ ભિવ ય ત॥ ૧૨૮.૫૨॥
૧૨૮.૫૩/૧સ અેવ ચા તં લાેકે સ અેવ સરુવ લભઃ ।
૧૨૮.૫૩/૨સ અેવ ભુ ક્તમુક્તી ચ સ અેવ મખદ ક્ષણા॥ ૧૨૮.૫૩॥
૧૨૮.૫૪/૧સ અેવ પં સવર્સ્ય ગુ ણામ યસાૈ ગુ ઃ ।
૧૨૮.૫૪/૨વીય શ્રેષ્ઠતમં િવદ્યાદ્ વીય મત્તાે યદ્ ઉત્તમમ્॥ ૧૨૮.૫૪॥
૧૨૮.૫૫/૧િવશષેત વિય ક્ષપ્તં તસ્ય કા સ્યાદ્ િવચારણા ।
૧૨૮.૫૫/૨હીનં તને િવના સવ સ પૂણાર્ તને સ પદઃ॥ ૧૨૮.૫૫॥
૧૨૮.૫૬/૧ વ તાેઽિપ તાઃ સવ સવુણન િવના નરાઃ ।
૧૨૮.૫૬/૨િનગુર્ણાેઽિપ ધની મા યઃ સગુણાેઽ યધનાે નિહ॥ ૧૨૮.૫૬॥
૧૨૮.૫૭/૧ત માન્ નાતઃ પરં િક ચત્ સવુણાર્દ્ િધ ભિવ ય ત ।
૧૨૮.૫૭/૨તથા ચષૈા સવુણાર્િપ સ્યાદ્ ઉ કૃષ્ટાિપ ચ ચલા॥ ૧૨૮.૫૭॥
૧૨૮.૫૮/૧અનયા વી ક્ષતં સવ યનંૂ પૂણ ભિવ ય ત ।
૧૨૮.૫૮/૨તપસા જપહાેમૈશ્ચ યેયં પ્રા યા જગ ત્રયે॥ ૧૨૮.૫૮॥
૧૨૮.૫૯/૧તસ્યાઃ પ્રભાવં પ્રાશ ત્યમગ્ ે િક ચચ્ચ ક ત્યર્તે ।
૧૨૮.૫૯/૨સવર્ત્ર યા તુ સં તષે્ઠદ્ આયાતુ િવચિર ય ત॥ ૧૨૮.૫૯॥
૧૨૮.૬૦/૧સવુણાર્ કમલા સાક્ષાત્ પિવત્રા ચ ભિવ ય ત ।
૧૨૮.૬૦/૨અદ્ય પ્ર ત્યાત્મજયાે તથા વૈરં િવચેષ્ટતાેઃ॥ ૧૨૮.૬૦॥
૧૨૮.૬૧/૧તથાિપ ચૈતયાેઃ પુ યં ન ભૂતં ન ભિવ ય ત॥ ૧૨૮.૬૧॥
૧૨૮.૬૨/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા તતઃ શ ભુઃ સાક્ષાત્ તત્રાભવ ચ્છવઃ ।
૧૨૮.૬૨/૨ લઙ્ગ પેણ સવષાં લાેકાનાં િહતકા યયા॥ ૧૨૮.૬૨॥
૧૨૮.૬૩/૧વરાન્ પ્રા ય સતુા યાં સ અ ગ્ તુષ્ટાેઽભવત્ તતઃ ।
૧૨૮.૬૩/૨ વભત્રાર્ ચ સવુણાર્ સા ધમણા ગ્ સતુા મુદા॥ ૧૨૮.૬૩॥
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૧૨૮.૬૪/૧વતર્યામાસ પતુ્રાેઽિપ વહે્નઃ સકં પયા મુદા ।
૧૨૮.૬૪/૨અેત મન્ન્ અ તરે વણાર્મગ્ ેદુર્િહતરં મનુે॥ ૧૨૮.૬૪॥
૧૨૮.૬૫/૧પિરભૂય ચ ધમ તં શાદૂર્લાે દાનવેશ્વરઃ ।
૧૨૮.૬૫/૨અહરદ્ ભાગ્યસાૈભાગ્ય+ ।િવલાસવસ ત છલાત્॥ ૧૨૮.૬૫॥
૧૨૮.૬૬/૧નીતા રસાતલં તને સવુણાર્ લાેકિવશ્રુતા ।
૧૨૮.૬૬/૨ માતાગ્ ેઃ સ ધમર્શ્ચ અ ગ્ શ્ચવૈ સ હવ્યવાટ્॥ ૧૨૮.૬૬॥
૧૨૮.૬૭/૧િવ ણવે લાેકનાથાય તુ વા ચવૈ પનુઃ પનુઃ ।
૧૨૮.૬૭/૨કાયર્િવજ્ઞાપનં ચાેભાૈ ચક્રતુઃ પ્રભિવ ણવે॥ ૧૨૮.૬૭॥
૧૨૮.૬૮/૧તતશ્ચકે્રણ ચચ્છેદ શાદૂર્લસ્ય શરાે હિરઃ ।
૧૨૮.૬૮/૨સાનીતા િવ ના દેવી સવુણાર્ લાેકસુ દર ॥ ૧૨૮.૬૮॥
૧૨૮.૬૯/૧મહેશ્વરસતુા ચવૈ અગ્ ેશ્ચવૈ તથા પ્રયા ।
૧૨૮.૬૯/૨મહેશ્વરાય તાં િવ દર્શર્યામાસ નારદ॥ ૧૨૮.૬૯॥
૧૨૮.૭૦/૧પ્રીતાેઽભવન્ મહેશાેઽિપ સ વજે તાં પનુઃ પનુઃ ।
૧૨૮.૭૦/૨ચકં્ર પ્રક્ષા લતં યત્ર શાદૂર્લચ્છેિદ દ પ્તમત્॥ ૧૨૮.૭૦॥
૧૨૮.૭૧/૧ચક્રતીથ તુ િવખ્યાતં શાદૂર્લં ચે ત તદ્ િવદુઃ ।
૧૨૮.૭૧/૨યત્ર નીતા સવુણાર્ સા િવ ના શકંરા તકમ્॥ ૧૨૮.૭૧॥
૧૨૮.૭૨/૧તત્ તીથ શાંકરં જ્ઞેયં વૈ ણવં સદ્ધમવે તુ ।
૧૨૮.૭૨/૨યત્રાન દમનપુ્રાપ્તાે હ્ય ગ્ ધર્મર્શ્ચ શાશ્વતઃ॥ ૧૨૮.૭૨॥
૧૨૮.૭૩/૧આન દાશ્રૂ ણ યપતન્ યત્રાગ્ ેમુર્િનસત્તમ ।
૧૨૮.૭૩/૨આન દે ત નદ તા તથા વૈ ન દની ત ચ॥ ૧૨૮.૭૩॥
૧૨૮.૭૪/૧તસ્યાશ્ચ સગંમઃ પુ યાે ગઙ્ગાયાં તત્ર વૈ શવઃ ।
૧૨૮.૭૪/૨તત્રવૈ સગંમે સાક્ષાત્ સવુણાર્દ્યાિપ સં સ્થતા॥ ૧૨૮.૭૪॥
૧૨૮.૭૫/૧દાક્ષાયણી સવૈ શવા આગ્ ેયી ચે ત િવશ્રુતા ।
૧૨૮.૭૫/૨અ બકા જગદાધારા શવા કાત્યાયનીશ્વર ॥ ૧૨૮.૭૫॥
૧૨૮.૭૬/૧ભક્તાભીષ્ટપ્રદા િનત્યમલંકૃત્યાેભયં તટમ્ ।
૧૨૮.૭૬/૨તપ તપેે યત્ર ચા ગ્ તત્ તીથ તુ તપાવેનમ્॥ ૧૨૮.૭૬॥
૧૨૮.૭૭/૧અેવમાદ િન તીથાર્િન તીરયાે ભયાેમુર્ને ।
૧૨૮.૭૭/૨તષેુ નાનં ચ દાનં ચ સવર્કામપ્રદં શભુમ્॥ ૧૨૮.૭૭॥
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૧૨૮.૭૮/૧ઉત્તરે ચવૈ પારે ચ સહસ્રા ણ ચતુદર્શ ।
૧૨૮.૭૮/૨દ ક્ષણે ચ તથા પારે સહસ્રા યથ ષાેડશ॥ ૧૨૮.૭૮॥
૧૨૮.૭૯/૧તત્ર તત્ર ચ તીથાર્િન સા ભજ્ઞાનાિન સ ત વૈ ।
૧૨૮.૭૯/૨નામાિન ચ થક્ સ ત સકં્ષપેાત્ તન્ મયાેચ્યતે॥ ૧૨૮.૭૯॥
૧૨૮.૮૦/૧અેતાિન યશ્ચ શ ◌ૃ યાદ્ યશ્ચ વા પઠ ત મરેત્ ।
૧૨૮.૮૦/૨સવષુ તત્ર કા યષેુ પિરપૂણા ભવને્ નરઃ॥ ૧૨૮.૮૦॥
૧૨૮.૮૧/૧અેતદ્ તં્ત તુ યાે જ્ઞા વા તત્ર નાનાિદકં ચરેત્ ।
૧૨૮.૮૧/૨લ મીવાઞ્ યતે િનતં્ય ધમર્વાંશ્ચ િવશષેતઃ॥ ૧૨૮.૮૧॥
૧૨૮.૮૨/૧અ જકાત્ પ શ્ચમે તીથ તચ્છાદૂર્લમુદાહૃતમ્ ।
૧૨૮.૮૨/૨વારાણસ્યાિદતીથ યઃ સવ યાે હ્યિધકં ભવેત્॥ ૧૨૮.૮૨॥
૧૨૮.૮૩/૧તત્ર ના વા િપ ન્ દેવાન્ વ દતે તપર્યત્યિપ ।
૧૨૮.૮૩/૨સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે િવ લાેકે મહીયતે॥ ૧૨૮.૮૩॥
૧૨૮.૮૪/૧તપાવેનાચ્ચ શાદૂર્લાન્ મ યે તીથાર્ યશષેતઃ ।
૧૨૮.૮૪/૨તસ્યૈકૈકસ્ય માહા યં ન કેના યત્ર વ યર્તે॥ ૧૨૮.૮૪॥
૧૨૯.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ દ્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં તત્રવૈ ચ ષાકપમ્ ।
૧૨૯.૧/૨ફેનાયાઃ સગંમાે યત્ર હનૂમતં તથવૈ ચ॥ ૧૨૯.૧॥
૧૨૯.૨/૧અ જકં ચાિપ યત્ પ્રાેક્તં યત્ર દેવ સ્ત્રિવક્રમઃ ।
૧૨૯.૨/૨તત્ર નાનં ચ દાનં ચ પનુરા ત્તદુલર્ભમ્॥ ૧૨૯.૨॥
૧૨૯.૩/૧તત્ર ત્તા યથાખ્યાસ્યે ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તટે ।
૧૨૯.૩/૨ઇ દ્રશે્વરં ચાેત્તરે ચ શ ◌ૃ ભ યા યતવ્રતઃ॥ ૧૨૯.૩॥
૧૨૯.૪/૧નમુ ચબર્લવાન્ આસીદ્ ઇ દ્રશત્રુમર્દાે કટઃ ।
૧૨૯.૪/૨તસ્યે દ્રણેાભવદ્ યુદં્ધ ફેનનેે દ્રાેઽહર ચ્છરઃ॥ ૧૨૯.૪॥
૧૨૯.૫/૧અપાં ચ નમુચેઃ શત્રાે ત ફેનવજ્ર પ ક્ ।
૧૨૯.૫/૨ શર છ વા તચ્ચ ફેનં ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તટે॥ ૧૨૯.૫॥
૧૨૯.૬/૧ યપતદ્ ભૂ મ ભ વા તુ રસાતલમથાિવશત્ ।
૧૨૯.૬/૨રસાતલભવં ગાઙ્ગં વાિર યદ્ િવશ્વપાવનમ્॥ ૧૨૯.૬॥
૧૨૯.૭/૧વ િદષે્ટન માગણ વ્યગમદ્ ભૂ મમ ડલમ્ ।
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૧૨૯.૭/૨ત જલં ફેનના ા તુ નદ ફેને ત ગદ્યતે॥ ૧૨૯.૭॥
૧૨૯.૮/૧તસ્યા તુ સગંમઃ પુ યાે ગઙ્ગયા લાેકિવશ્રુતઃ ।
૧૨૯.૮/૨સવર્પાપક્ષયકરાે ગઙ્ગાયમનુયાેિરવ॥ ૧૨૯.૮॥
૧૨૯.૯/૧હનૂમદુપમાતા વૈ યત્રા લવનમાત્રતઃ ।
૧૨૯.૯/૨મા ર્ર વાદ્ અભનૂ્ મુક્તા િવ ગઙ્ગાપ્રસાદતઃ॥ ૧૨૯.૯॥
૧૨૯.૧૦/૧મા ર્રં ચે ત તત્ તીથ પુરા પ્રાેક્તં મયા તવ ।
૧૨૯.૧૦/૨હનૂમતં ચ તત્ પ્રાેક્તં તત્રાખ્યાનં પુરાેિદતમ્॥ ૧૨૯.૧૦॥
૧૨૯.૧૧/૧ ષાકપં ચા જકં ચ તત્રેદં પ્રયતઃ શ ◌ૃ ।
૧૨૯.૧૧/૨િહર ય ઇ ત િવખ્યાતાે દૈત્યાનાં પવૂર્ ે બલી॥ ૧૨૯.૧૧॥
૧૨૯.૧૨/૧તપ ત વા સરૈુઃ સવરજેયાેઽભૂત્ સદુા ણઃ ।
૧૨૯.૧૨/૨તસ્યાિપ બલવાન્ પતુ્રાે દેવાનાં દુજર્યઃ સદા॥ ૧૨૯.૧૨॥
૧૨૯.૧૩/૧મહાશિનિર ત ખ્યાત તસ્ય ભાયાર્ પરા જતા ।
૧૨૯.૧૩/૨તનેે દ્રસ્યાભવદ્ યુદં્ધ બહુકાલં િનર તરમ્॥ ૧૨૯.૧૩॥
૧૨૯.૧૪/૧મહાશિનમર્હાવીયર્ઃ સતતં રણમૂધર્િન ।
૧૨૯.૧૪/૨ જ વા નાગને સિહતં શકં્ર િપત્રે યવેદયત્॥ ૧૨૯.૧૪॥
૧૨૯.૧૫/૧બદ્ વા હ તસમાયુક્તં વસારં વીક્ષ્ય તાં તદા ।
૧૨૯.૧૫/૨િવહાય કૂ્રરતાં દૈત્યાે િહર યાય યવેદયત્॥ ૧૨૯.૧૫॥
૧૨૯.૧૬/૧મહાશિનિપતા દૈત્યઃ પવૂષાં પવૂર્વત્તરઃ ।
૧૨૯.૧૬/૨શચીકા તં તલે સ્થા ય તસ્ય રક્ષામથાકરાેત્॥ ૧૨૯.૧૬॥
૧૨૯.૧૭/૧મહાશિનહર્િર જ વા જેતું વ ણમ યગાત્ ।
૧૨૯.૧૭/૨વ ણાેઽિપ મહાબુ દ્ધઃ પ્રાદાત્ ક યાં મહાશનેઃ॥ ૧૨૯.૧૭॥
૧૨૯.૧૮/૧ઉદિધ વાલયં પ્રાદાદ્ વ ણ તુ મહાશનેઃ ।
૧૨૯.૧૮/૨તયાેશ્ચ સખ્યમભવદ્ વ ણસ્ય મહાશનેઃ॥ ૧૨૯.૧૮॥
૧૨૯.૧૯/૧વા ણી ચાિપ યા ક યા સા પ્રયાભનૂ્ મહાશનેઃ ।
૧૨૯.૧૯/૨વીયણ યશસા ચાિપ શાૈયણ ચ બલને ચ॥ ૧૨૯.૧૯॥
૧૨૯.૨૦/૧મહાશિનમર્હાદૈત્યસૈ્ત્રલાેક્યે નાપેમીયતે ।
૧૨૯.૨૦/૨િનિર દ્ર વં ગતે લાેકે દેવાઃ સવ યમ ત્રયન્॥ ૧૨૯.૨૦॥

570 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૨૯.૨૧/૧દેવા ઊચુઃ । િવ રેવે દ્રદાતા સ્યાદ્ દૈત્યહ તા સ અેવ ચ ।
૧૨૯.૨૧/૨મ ત્રદગૃ્ વા સ અેવ સ્યાદ્ ઇ દં્ર ચા યં કિર ય ત॥ ૧૨૯.૨૧॥
૧૨૯.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં સ મ ય તે દેવા િવ ણાેમર્ તં્ર યવેદયન્ ।
૧૨૯.૨૨/૨મમાવ યાે મહાદૈત્યાે મહાશિનિર ત બ્રવુન્॥ ૧૨૯.૨૨॥
૧૨૯.૨૩/૧પ્રાયાદ્ વાર શ્વરં િવ ઃ શ્વશરંુ વ ણં તદા ।
૧૨૯.૨૩/૨કેશવાે વ ણં ગ વા પ્રાહે દ્રસ્ય પરાભવમ્॥ ૧૨૯.૨૩॥
૧૨૯.૨૪/૧તથા વયૈતત્ કતર્વં્ય યથાયા ત પુરંદરઃ ।
૧૨૯.૨૪/૨ત દ્વ વચનાચ્છ ઘં્ર યયાૈ જલપ તમુર્ને॥ ૧૨૯.૨૪॥
૧૨૯.૨૫/૧સતુાપ ત િહર યસતંુ િવક્રા તં તં મહાશિનમ્ ।
૧૨૯.૨૫/૨અ તસ માિનત તને માત્રા વ ણઃ પ્રભુઃ॥ ૧૨૯.૨૫॥
૧૨૯.૨૬/૧પપ્રચ્છાગમનં દૈત્યાે િવનયાચ્છ્વશરંુ તદા ।
૧૨૯.૨૬/૨વ ણઃ પ્રાહ તં દૈતં્ય યદ્ આગમનકારણમ્॥ ૧૨૯.૨૬॥
૧૨૯.૨૭/૧વ ણ ઉવાચ । ઇ દં્ર દેિહ મહાબાહાે ય વયા િન જતઃ પુરા ।
૧૨૯.૨૭/૨બદં્ધ રસાતલસં્થ તં દેવાનામિધપં સખે॥ ૧૨૯.૨૭॥
૧૨૯.૨૮/૧અ માકં સવર્દા મા યં દેિહ વં મમ શત્રુહન્ ।
૧૨૯.૨૮/૨બદ્ વા િવમાેક્ષણં શત્રાેમર્હતે યશસે સતામ્॥ ૧૨૯.૨૮॥
૧૨૯.૨૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા કથં ચત્ સ દૈત્યેશાે વ ણાય તમ્ ।
૧૨૯.૨૯/૨પ્રાદાદ્ ઇ દં્ર શચીકા તં વારણને સમ વતમ્॥ ૧૨૯.૨૯॥
૧૨૯.૩૦/૧સ દૈત્યમ યેઽ તિવરાજમાનાે ।
૧૨૯.૩૦/૨હિર તદાવેાચ જલેશસિંનધાૈ ।
૧૨૯.૩૦/૩સ પજૂ્ય ચવૈાથ મહાપેચારૈર્।
૧૨૯.૩૦/૪મહાશિનમર્ઘવ તં બભાષે॥ ૧૨૯.૩૦॥
૧૨૯.૩૧/૧મહાશિન વાચ । કેન વ મ દ્રાેઽદ્ય કૃતાેઽ સ કેન ।
૧૨૯.૩૧/૨વીય તવેદગૃ્ બહુ ભાષસે ચ ।
૧૨૯.૩૧/૩ વં સગંરે શત્રુ ભબાર્ યસે ચ ।
૧૨૯.૩૧/૪તથાિપ ચે દ્રાે ભવસી ત ચત્રમ્॥ ૧૨૯.૩૧॥
૧૨૯.૩૨/૧અથાિપ બદ્ધા પુ ષેણ કા ચત્ ।
૧૨૯.૩૨/૨તસ્યાઃ પ ત તાં માેચયતી ત યુક્તમ્ ।
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૧૨૯.૩૨/૩ સ્ત્રયાેઽ વત ત્રાઃ પુ ષપ્રધાનાસ-્ ।
૧૨૯.૩૨/૪ વં વૈ પુમાન્ ભિવતા શક્ર સાધાે॥ ૧૨૯.૩૨॥
૧૨૯.૩૩/૧બદ્ધાે મયા સગંરે વાહનને ।
૧૨૯.૩૩/૨ક્વા યસં્ત્ર તે વજ્રમુદ્દામશ ક્ત ।
૧૨૯.૩૩/૩ ચ તારત્નં ન દનં યાે ષત તા ।
૧૨૯.૩૩/૪યશાે બલં દેવરા પેભાેગ્યમ્ ।
૧૨૯.૩૩/૫સવ િહ વા િક તુ મુક્તાે જલેશાદ્ ।
૧૨૯.૩૩/૬આકાઙ્ક્ષસે િવતં િધક્ તવેદમ્॥ ૧૨૯.૩૩॥
૧૨૯.૩૪/૧ત વનં યત્ તુ યશાેિનધાનમ્ ।
૧૨૯.૩૪/૨સ અેવ ત્યુયર્શસાે યદ્ િવરાેિધ ।
૧૨૯.૩૪/૩અેવં નઞ્ શક્ર કથં જલેશાન્ ।
૧૨૯.૩૪/૪મુ ક્ત પ્રાપ્તાે નવૈ લ ં ભજેથાઃ॥ ૧૨૯.૩૪॥
૧૨૯.૩૫/૧િત્રિવષ્ટપસ્થઃ પિરવે ષ્ટતઃ સન્ ।
૧૨૯.૩૫/૨સવઃ સરૈુઃ કા તયા વીજ્યમાનઃ ।
૧૨૯.૩૫/૩સં તૂયમાનશ્ચ તથા સરાે ભર્।
૧૨૯.૩૫/૪નનંૂ લ તે બભેતી ત મ યે॥ ૧૨૯.૩૫॥
૧૨૯.૩૬/૧ વં ત્રહા નમુચેશ્ચાિપ હ તા ।
૧૨૯.૩૬/૨પુરાં ભેત્તા ગાતે્ર ભદ્ વજ્રબાહુઃ ।
૧૨૯.૩૬/૩અેવં સરુા વાં પિરપજૂય તીત્ય।્
૧૨૯.૩૬/૪અતાે જ ણાે સવર્મેતત્ ત્યજ વ॥ ૧૨૯.૩૬॥
૧૨૯.૩૭/૧િવકારમા યા યિહતાેદ્ભવં યે ।
૧૨૯.૩૭/૨ વ ત લાેકાન્ અનુસિંવશ ત ।
૧૨૯.૩૭/૩ભવાદશૃાં દુ યવના જજન્મા ।
૧૨૯.૩૭/૪કથં ન હૃદ્ભેદમવાપ કતાર્॥ ૧૨૯.૩૭॥
૧૨૯.૩૮/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા તુ દૈત્યેશાે વ ણાય મહાત્મને ।
૧૨૯.૩૮/૨પ્રાદાદ્ ઇ દં્ર પનુશ્ચેદં વચનં તદ્ અભાષત॥ ૧૨૯.૩૮॥
૧૨૯.૩૯/૧મહાશિન વાચ । અદ્ય પ્ર ત્યસાૈ શ ય ઇ દ્રઃ સ્યાદ્ વ ણાે ગુ ઃ ।
૧૨૯.૩૯/૨શ્વશરુાે મમ યને વં મુ ક્તમાપ્તાેઽ સ વાસવ॥ ૧૨૯.૩૯॥
૧૨૯.૪૦/૧તથા વં ત્યભાવને વતથા વ ણં પ્ર ત ।
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૧૨૯.૪૦/૨નાે ચેદ્ બદ્ વા પનુ વાં વૈ ક્ષે સ્યે ચવૈ રસાતલમ્॥ ૧૨૯.૪૦॥
૧૨૯.૪૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં િનભર્ સ્યર્ તં શકં્ર હસશં્ચાિપ પનુઃ પનુઃ ।
૧૨૯.૪૧/૨અબ્રવીદ્ ગચ્છ ગચ્છે ત વ ણં ચાનુમ ય તુ॥ ૧૨૯.૪૧॥
૧૨૯.૪૨/૧સ તુ પ્રાપ્તઃ વિનલયં લ જયા કલષુીકૃતઃ ।
૧૨૯.૪૨/૨પાૈલાે યાં પ્રાહ તત્ સવ યત્ તચ્છત્રપુરાભવમ્॥ ૧૨૯.૪૨॥
૧૨૯.૪૩/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । અેવમુક્તઃ કૃતશ્ચવૈ શત્રુણાહં વરાનને ।
૧૨૯.૪૩/૨િનવાર્પયા મ યને વમાત્માનં સભુગે વદ॥ ૧૨૯.૪૩॥
૧૨૯.૪૪/૧ઇ દ્રા યવુાચ । દાનવાનામથાેદ્ભૂ ત શક્ર માયાં પરાભવમ્ ।
૧૨૯.૪૪/૨વરદાનં તથા ત્યું નેઽહં બલસદૂન॥ ૧૨૯.૪૪॥
૧૨૯.૪૫/૧ત માદ્ ય માત્ તસ્ય ત્યુરથવાિપ પરાભવઃ ।
૧૨૯.૪૫/૨ યેત શ ◌ૃ તત્ સવ વકે્ષ્યઽહં પ્રીતયે તવ॥ ૧૨૯.૪૫॥
૧૨૯.૪૬/૧િહર યસ્ય સતુાે વીરઃ િપ વ્યસ્ય સતુાે બલી ।
૧૨૯.૪૬/૨ત માન્ મમ સ્યાત્ સ ભ્રાતા વરદાનાચ્ચ દિપતઃ॥ ૧૨૯.૪૬॥
૧૨૯.૪૭/૧બ્રહ્માણં તાષેયામાસ તપસા િનયમને ચ ।
૧૨૯.૪૭/૨ઈદશૃં બલમાપનં્ન તપસા િક ન સ ય ત॥ ૧૨૯.૪૭॥
૧૨૯.૪૮/૧ત માત્ વયા ચત્તરાગાે િવ મયાે વા કથચંન ।
૧૨૯.૪૮/૨ન કાયર્ઃ શ ◌ૃ તત્રેદં કાય યત્ તુ ક્રમાગતમ્॥ ૧૨૯.૪૮॥
૧૨૯.૪૯/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા તુ પાૈલાેમી પ્રાહે દં્ર િવનયા વતા॥ ૧૨૯.૪૯॥
૧૨૯.૫૦/૧ઇ દ્રા યવુાચ । નાસા યમ ત તપસાે નાસા યં યજ્ઞકમર્ણઃ ।
૧૨૯.૫૦/૨નાસા યં લાેકનાથસ્ય િવ ણાેભર્ યા હરસ્ય ચ॥ ૧૨૯.૫૦॥
૧૨૯.૫૧/૧પનુશ્ચેદં મયા કા ત શ્રુતમ ત્ય તશાેભનમ્ ।
૧૨૯.૫૧/૨સ્ત્રીણાં વભાવં ન ત સ્ત્રય અેવ સરુાિધપ॥ ૧૨૯.૫૧॥
૧૨૯.૫૨/૧ત માદ્ ભૂમે તથા ચાપાં નાસા યં િવદ્યતે પ્રભાે ।
૧૨૯.૫૨/૨તપાે વા યજ્ઞકમાર્િદ તા યામવે યતાે ભવેત્॥ ૧૨૯.૫૨॥
૧૨૯.૫૩/૧તત્રાિપ તીથર્ભૂતા તુ યા ભૂ મ તાં વ્રજેદ્ ભવાન્ ।
૧૨૯.૫૩/૨તત્ર િવ ં શવં પજૂ્ય સવાર્ન્ કામાન્ અવા સ્ય સ॥ ૧૨૯.૫૩॥
૧૨૯.૫૪/૧શ્રુતમ ત પનુશ્ચેદં સ્ત્રયાે યાશ્ચ પ તવ્રતાઃ ।
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૧૨૯.૫૪/૨તા અેવ સવ ન ત તં તા ભશ્ચરાચરમ્॥ ૧૨૯.૫૪॥
૧૨૯.૫૫/૧ થવ્યાં સારભૂતં સ્યાત્ તન્મ યે દ ડકં વનમ્ ।
૧૨૯.૫૫/૨તત્ર ગઙ્ગા જગદ્ધાત્રી તત્રેશં પજૂય પ્રભાે॥ ૧૨૯.૫૫॥
૧૨૯.૫૬/૧િવ ં વા જગતામીશં દ નાતાર્ તહરં િવભુમ્ ।
૧૨૯.૫૬/૨અનાથાના મહ ણાં મ જતાં દુઃખસાગરે॥ ૧૨૯.૫૬॥
૧૨૯.૫૭/૧હરાે હિરવાર્ ગઙ્ગા વા ક્વા ય યચ્છરણં નિહ ।
૧૨૯.૫૭/૨ત માત્ સવર્પ્રયત્નને તાષેયૈતાન્ સમાિહતઃ॥ ૧૨૯.૫૭॥
૧૨૯.૫૮/૧ભ યા તાતે્રૈશ્ચ તપસા કુ ચવૈ મયા સહ ।
૧૨૯.૫૮/૨તતઃ પ્રા સ્ય સ કલ્યાણમીશિવ પ્રસાદજમ્॥ ૧૨૯.૫૮॥
૧૨૯.૫૯/૧અજ્ઞા વૈકગુણં કમર્ ફલં દાસ્ય ત ક મણઃ ।
૧૨૯.૫૯/૨જ્ઞા વા શતગુણં તત્ સ્યાદ્ ભાયર્યા ચ તદ્ અક્ષયમ્॥ ૧૨૯.૫૯॥
૧૨૯.૬૦/૧પુંસઃ સવષુ કાયષુ ભાયવેહ સહાિયની ।
૧૨૯.૬૦/૨ વ પાનામિપ કાયાર્ણાં નિહ સ દ્ધ તયા િવના॥ ૧૨૯.૬૦॥
૧૨૯.૬૧/૧અેકેન યત્ કૃતં કમર્ ત માદ્ અધર્ફલં ભવેત્ ।
૧૨૯.૬૧/૨ યયા તુ કૃતં નાથ પુ કલં પુ ષાે લભેત્॥ ૧૨૯.૬૧॥
૧૨૯.૬૨/૧ત માદ્ અેતત્ સિુવિદતમધા યા ઇ ત શ્રુતેઃ ।
૧૨૯.૬૨/૨શ્રૂયતે દ ડકાર યે સિરચ્છ્ર ેષ્ઠા ત ગાૈતમી॥ ૧૨૯.૬૨॥
૧૨૯.૬૩/૧અશષેાઘપ્રશમની સવાર્ભીષ્ટપ્રદાિયની ।
૧૨૯.૬૩/૨ત માદ્ ગચ્છ મયા તત્ર કુ પુ યં મહાફલમ્॥ ૧૨૯.૬૩॥
૧૨૯.૬૪/૧તતઃ શત્રનૂ્ િનહત્યા ૈ મહત્ સખુમવા સ્ય સ॥ ૧૨૯.૬૪॥
૧૨૯.૬૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા સ ગુ ણા ભાયર્યા ચ શતક્રતુઃ ।
૧૨૯.૬૫/૨યયાૈ ગઙ્ગાં જગદ્ધાત્રી ં ગાૈતમી ં ચે ત િવશ્રુતામ્॥ ૧૨૯.૬૫॥
૧૨૯.૬૬/૧દ ડકાર યમ યસ્થાં યયાૈ સ પ્રી તમાન્ હિરઃ ।
૧૨૯.૬૬/૨તપઃ કતુ મનશ્ચકે્ર દેવદેવાય શ ભવે॥ ૧૨૯.૬૬॥
૧૨૯.૬૭/૧ગઙ્ગાં ન વા તુ પ્રથમં ના વા ચ સ કૃતા જ લઃ ।
૧૨૯.૬૭/૨ શવૈકશરણાે ભૂ વા તાતંે્ર ચેદં તતાેઽબ્રવીત્॥ ૧૨૯.૬૭॥
૧૨૯.૬૮/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । વમાયયા યાે હ્ય ખલં ચરાચરમ્ ।
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૧૨૯.૬૮/૨ જત્યવત્ય ત્ત ન સ જતેઽ મન્ ।
૧૨૯.૬૮/૩અેકઃ વત ત્રાેઽદ્વય ચત્ સખુાત્મકઃ ।
૧૨૯.૬૮/૪સ નઃ પ્રસન્નાેઽ તુ િપનાકપા ણઃ॥ ૧૨૯.૬૮॥
૧૨૯.૬૯/૧ન યસ્ય ત વં સનકાદયાેઽિપ ।
૧૨૯.૬૯/૨ ન ત વેદા તરહસ્યિવજ્ઞાઃ ।
૧૨૯.૬૯/૩સ પાવર્તીશઃ સકલા ભલાષ+ ।
૧૨૯.૬૯/૪દાતા પ્રસન્નાેઽ તુ મમા ધકાિરઃ॥ ૧૨૯.૬૯॥
૧૨૯.૭૦/૧ ટ્વા વય ભૂભર્ગવાન્ િવિર ચમ્ ।
૧૨૯.૭૦/૨ભયંકરં ચાસ્ય શરાેઽ વપ યત્ ।
૧૨૯.૭૦/૩ છ વા નખાગ્રનૈર્ખસક્તમેતચ્ ।
૧૨૯.૭૦/૪ ચક્ષપે ત માદ્ અભવત્ િત્રવગર્ઃ॥ ૧૨૯.૭૦॥
૧૨૯.૭૧/૧પાપં દિરદં્ર વથ લાેભયાચ્ઞે ।
૧૨૯.૭૧/૨માેહાે િવપચ્ચે ત તતાેઽ યન તમ્ ।
૧૨૯.૭૧/૩ તપ્રભાવં ભવદુઃખ પમ્ ।
૧૨૯.૭૧/૪બભવૂ તવૈ્યાર્પ્ત મદં સમ તમ્॥ ૧૨૯.૭૧॥
૧૨૯.૭૨/૧અવેક્ષ્ય સવ ચિકતઃ સરેુશાે ।
૧૨૯.૭૨/૨દેવીમવાેચ જગદ્ અ તમે ત ।
૧૨૯.૭૨/૩ વં પાિહ લાેકેશ્વિર લાેકમાતર્।
૧૨૯.૭૨/૪ઉમે શર યે સભુગે સભુદ્રે॥ ૧૨૯.૭૨॥
૧૨૯.૭૩/૧જગ પ્ર તષે્ઠ વરદે જય વમ્ ।
૧૨૯.૭૩/૨ભુ ક્તઃ સમાિધઃ પરમા ચ મુ ક્તઃ ।
૧૨૯.૭૩/૩ વાહા વધા વ તરનાિદ સ દ્ધર્।
૧૨૯.૭૩/૪ગીબુર્ દ્ધરાસીરજરામરે વમ્॥ ૧૨૯.૭૩॥
૧૨૯.૭૪/૧િવદ્યાિદ પેણ જગ ત્રયે વમ્ ।
૧૨૯.૭૪/૨રક્ષાં કરાે યવે મદાજ્ઞયા ચ ।
૧૨૯.૭૪/૩ વયવૈ ષં્ટ ભવુનત્રયં સ્યાદ્ ।
૧૨૯.૭૪/૪યતઃ પ્રકૃત્યૈવ તથવૈ ચત્રમ્॥ ૧૨૯.૭૪॥
૧૨૯.૭૫/૧ઇત્યેવમુક્તા દિયતા હરેણ ।
૧૨૯.૭૫/૨સશં્લષેસલંાપપરા બભવૂ ।
૧૨૯.૭૫/૩શ્રા તા ભવસ્યાધર્તનાૈ સલુગ્ ા ।
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૧૨૯.૭૫/૪ ચક્ષપે ચ વેદજલં કરાગ્રૈઃ॥ ૧૨૯.૭૫॥
૧૨૯.૭૬/૧ત માદ્ બભવૂ પ્રથમં સ ધમા ।
૧૨૯.૭૬/૨લ મીરથાે દાનમથાે સુ ષ્ટઃ ।
૧૨૯.૭૬/૩સ વં સસુ પન્નધરં સરાં સ ।
૧૨૯.૭૬/૪ધા યાિન પુ પા ણ ફલાિન ચવૈ॥ ૧૨૯.૭૬॥
૧૨૯.૭૭/૧સાૈભાગ્યવ તૂિન વપુઃ સવુષેઃ ।
૧૨૯.૭૭/૨શ ◌ૃઙ્ગારભા િન મહાષૈધાિન ।
૧૨૯.૭૭/૩ ત્યાિન ગીતા ય તં પુરાણમ્ ।
૧૨૯.૭૭/૪શ્રુ ત તી ની તરથાન્નપાને॥ ૧૨૯.૭૭॥
૧૨૯.૭૮/૧શસ્ત્રા ણ શાસ્ત્રા ણ ગ્ હાપેયાેગ્યા ય્।
૧૨૯.૭૮/૨અસ્ત્રા ણ તીથાર્િન ચ કાનનાિન ।
૧૨૯.૭૮/૩ઇષ્ટાિન પૂતાર્િન ચ મઙ્ગલાિન ।
૧૨૯.૭૮/૪યાનાિન શભુ્રાભરણાસનાિન॥ ૧૨૯.૭૮॥
૧૨૯.૭૯/૧ભવાઙ્ગસસંગર્સસુ પ્રહાસ+ ।
૧૨૯.૭૯/૨સુ વેદસલંાપરહઃપ્રકારૈઃ ।
૧૨૯.૭૯/૩તથવૈ તં સચરાચરં ચ ।
૧૨૯.૭૯/૪અપાપકં દેિવ તતશ્ચ તમ્॥ ૧૨૯.૭૯॥
૧૨૯.૮૦/૧સખંુ પ્રભૂતં ચ શભંુ ચ િનત્યમ્ ।
૧૨૯.૮૦/૨િવરા જ ચૈતત્ તવ દેિવ ભાવાત્ ।
૧૨૯.૮૦/૩ત માત્ તુ માં રક્ષ જગ જિનિત્ર ।
૧૨૯.૮૦/૪ભીતં ભયે યાે જગતાં પ્રધાને॥ ૧૨૯.૮૦॥
૧૨૯.૮૧/૧અેકે તકિવમુહ્ય ત લીય તે તત્ર ચાપરે ।
૧૨૯.૮૧/૨ શવશ યાે તદાદ્વતૈં સુ દરં નાૈ મ િવગ્રહમ્॥ ૧૨૯.૮૧॥
૧૨૯.૮૨/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં તુ તવુત તસ્ય પુર તાદ્ અભવ ચ્છવઃ॥ ૧૨૯.૮૨॥
૧૨૯.૮૩/૧ શવ ઉવાચ । િકમભીષં્ટ વરયસે હરે વદ પરાયણમ્॥ ૧૨૯.૮૩॥
૧૨૯.૮૪/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । બલવાન્ મે િરપુશ્ચાસીદ્ દશર્નૈશ્ચ શિનયર્થા ।
૧૨૯.૮૪/૨તને બદ્ધ તલં નીતઃ પિરભૂત વનેકધા॥ ૧૨૯.૮૪॥
૧૨૯.૮૫/૧વાક્સાયકૈ તથા િવદ્ધ તદ્વધાય વયં કૃ તઃ ।
૧૨૯.૮૫/૨તદથ જગતામીશ યને જે યે િરપું પ્રભાે॥ ૧૨૯.૮૫॥
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૧૨૯.૮૬/૧તદ્ અેવ દેિહ વીય મે યચ્ચા યદ્ િરપનુાશનમ્ ।
૧૨૯.૮૬/૨ તઃ પરાભવાે ય માત્ ત દ્વનાશે કૃતે સ ત ।
૧૨૯.૮૬/૩પનુ ર્તમહં મ યે વરં ક તજર્ય શ્રયાેઃ॥ ૧૨૯.૮૬॥
૧૨૯.૮૭/૧બ્રહ્માવેાચ । સ શવઃ શક્રમાહેદં ન મયૈકેન તે િરપુઃ ।
૧૨૯.૮૭/૨વધમા ાે ત ત માત્ વં િવ મ યવ્યયં હિરમ્॥ ૧૨૯.૮૭॥
૧૨૯.૮૮/૧આરાધય વ પાૈલાે યા સહ દેવં જનાદર્નમ્ ।
૧૨૯.૮૮/૨લાેકત્રયૈકશરણં નારાયણમન યધીઃ॥ ૧૨૯.૮૮॥
૧૨૯.૮૯/૧તતઃ પ્રા સ્ય સ ત માચ્ચ મત્તશ્ચાિપ પ્રયં હરે ।
૧૨૯.૮૯/૨પનુશ્ચાવેાચ ભગવાન્ આિદકતાર્ મહેશ્વરઃ॥ ૧૨૯.૮૯॥
૧૨૯.૯૦/૧મ ત્રા યાસ તપાે વાિપ યાેગા યસનમવે ચ ।
૧૨૯.૯૦/૨સગંમે યત્ર કુત્રાિપ સ દ્ધદં મનુયાે િવદુઃ॥ ૧૨૯.૯૦॥
૧૨૯.૯૧/૧િક પનુઃ સગંમે િવપ્ર ગાૈતમી સ ધુફેનયાેઃ ।
૧૨૯.૯૧/૨ ગર ણાં ગહ્વરે યદ્ વા સિરતામથ સગંમે॥ ૧૨૯.૯૧॥
૧૨૯.૯૨/૧િવપ્રાે િધયવૈ ભવ ત મુકુ દાઙ્ ઘ્રિનિવષ્ટયા ।
૧૨૯.૯૨/૨ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તીર આપ ત બાે મનુીશ્વરઃ॥ ૧૨૯.૯૨॥
૧૨૯.૯૩/૧આ તે તસ્યા યહં તાષેમગમં બલસદૂન ।
૧૨૯.૯૩/૨તને વં ભાયર્યા ચવૈ તાષેય વ ગદાધરમ્॥ ૧૨૯.૯૩॥
૧૨૯.૯૪/૧બ્રહ્માવેાચ । આપ ત બેન સિહતાે ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તટે ।
૧૨૯.૯૪/૨તુષ્ટાવ દેવં પ્રયતઃ ના વા પુ યેઽથ સગંમે॥ ૧૨૯.૯૪॥
૧૨૯.૯૫/૧ફેનાયાશ્ચવૈ ગઙ્ગાયા તત્ર દેવં જનાદર્નમ્ ।
૧૨૯.૯૫/૨વૈિદકૈિવિવધૈમર્ ત્રૈ તપસાતાષેયત્ તદા॥ ૧૨૯.૯૫॥
૧૨૯.૯૬/૧તત તુષ્ટાેઽભવદ્ િવ ઃ િક દેયં ચેત્યભાષત ।
૧૨૯.૯૬/૨દેિહ મે શત્રુહ તાર મત્યાહ ભગવાન્ હિરઃ॥ ૧૨૯.૯૬॥
૧૨૯.૯૭/૧દત્ત મત્યેવ નીિહ તમવુાચ જનાદર્નઃ ।
૧૨૯.૯૭/૨તત્રાભવ ચ્છવસ્યવૈ ગઙ્ગાિવ વાેઃ પ્રસાદતઃ॥ ૧૨૯.૯૭॥
૧૨૯.૯૮/૧અ ભસા પુ ષાે તઃ શવિવ વ પ ક્ ।
૧૨૯.૯૮/૨ચક્રપા ણઃ શલૂધરઃ સ ગ વા તુ રસાતલમ્॥ ૧૨૯.૯૮॥
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૧૨૯.૯૯/૧િનજઘાન તદા દૈત્ય મ દ્રશત્રું મહાશિનમ્ ।
૧૨૯.૯૯/૨સખાભવત્ સ ચે દ્રસ્ય અ જકઃ સ ષાકિપઃ॥ ૧૨૯.૯૯॥
૧૨૯.૧૦૦/૧િદિવસ્થાેઽિપ સદા ચે દ્ર તમ વે ત ષાકિપમ્ ।
૧૨૯.૧૦૦/૨કુિપતા પ્રણયનેાભૂદ્ અ યાસક્તં િવલાેક્ય તમ્ ।
૧૨૯.૧૦૦/૩શચી ં તાં સા વયન્ન્ આહ શતમ યુહર્સન્ન્ ઇદમ્॥ ૧૨૯.૧૦૦॥
૧૨૯.૧૦૧/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । નાહ મ દ્રા ણ શરણમ્ ઋતે સખ્યુ ર્ષાકપેઃ ।
૧૨૯.૧૦૧/૨વાિર વાિપ હિવયર્સ્ય અગ્ ેઃ પ્રયકરં સદા॥ ૧૨૯.૧૦૧॥
૧૨૯.૧૦૨/૧નાહમ યત્ર ગ તા મ પ્રયે ચાઙ્ગને તે શપે ।
૧૨૯.૧૦૨/૨ત માન્ નાહર્ સ માં વક્તું શઙ્કયા યત્ર ભા મિન॥ ૧૨૯.૧૦૨॥
૧૨૯.૧૦૩/૧પ તવ્રતા પ્રયા મે વં ધમ મ ત્રે સહાિયની ।
૧૨૯.૧૦૩/૨સાપત્યા ચ કુલીના ચ વત્તાેઽ યા કા પ્રયા મમ॥ ૧૨૯.૧૦૩॥
૧૨૯.૧૦૪/૧ત માત્ તવાપેદેશને ગઙ્ગાં પ્રા ય મહાનદ મ્ ।
૧૨૯.૧૦૪/૨પ્રસાદાદ્ દેવદેવસ્ય િવ ણાવે ચક્રપા ણનઃ॥ ૧૨૯.૧૦૪॥
૧૨૯.૧૦૫/૧તથા શવસ્ય દેવસ્ય પ્રસાદાચ્ચ ષાકપેઃ ।
૧૨૯.૧૦૫/૨જલાેદ્ભવાચ્ચ મે મત્રાદ્ અ જકા લાેકિવશ્રુતાત્॥ ૧૨૯.૧૦૫॥
૧૨૯.૧૦૬/૧ઉત્તીણર્દુઃખઃ સભુગે ઇત ઇ દ્રાેઽહમચ્યુતઃ ।
૧૨૯.૧૦૬/૨િક ન સા યં યત્ર ભાયાર્ ભ ર્ ચત્તાનુગા મની॥ ૧૨૯.૧૦૬॥
૧૨૯.૧૦૭/૧દુ કરા તત્ર નાે મુ ક્તઃ િક વથાર્િદત્રયં શભુે ।
૧૨૯.૧૦૭/૨ યવૈ પરમં મતં્ર લાેકદ્વયિહતૈ ષણી॥ ૧૨૯.૧૦૭॥
૧૨૯.૧૦૮/૧સા ચેત્ કુલીના પ્રયભા ષણી ચ ।
૧૨૯.૧૦૮/૨પ તવ્રતા પવતી ગુણાઢ ા ।
૧૨૯.૧૦૮/૩સ પ સુ ચાપ સુ સમાન પા ।
૧૨૯.૧૦૮/૪તયા હ્યસા યં િક મહ િત્રલાેક્યામ્॥ ૧૨૯.૧૦૮॥
૧૨૯.૧૦૯/૧ત માત્ તવ િધયા કા તે મમેદં શભુમાગતમ્ ।
૧૨૯.૧૦૯/૨ઇત તવાેિદતં ચવૈ કતર્વં્ય ના યદ્ અ ત મે॥ ૧૨૯.૧૦૯॥
૧૨૯.૧૧૦/૧પરલાેકે ચ ધમ ચ સ પુત્રસદશૃં ન ચ ।
૧૨૯.૧૧૦/૨આતર્સ્ય પુ ષસ્યેહ ભાયાર્વદ્ ભષેજં નિહ॥ ૧૨૯.૧૧૦॥
૧૨૯.૧૧૧/૧િનઃશ્રેયસપદપ્રા યૈ તથા પાપસ્ય મુક્તયે ।
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૧૨૯.૧૧૧/૨ગઙ્ગયા સદશૃં ના ત શ ◌ૃ ચા યદ્ વરાનને॥ ૧૨૯.૧૧૧॥
૧૨૯.૧૧૨/૧ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં પ્રાપ્તયે પાપમુક્તયે ।
૧૨૯.૧૧૨/૨ શવિવ વાેરન ય વ+ ।જ્ઞાનાન્ ના ત્યત્ર મુક્તયે॥ ૧૨૯.૧૧૨॥
૧૨૯.૧૧૩/૧ત માત્ તવ િધયા સા વ સવર્મેતન્ મનાેગતમ્ ।
૧૨૯.૧૧૩/૨અવાપ્તં ચ શવાદ્ િવ ણાેગર્ઙ્ગાયાશ્ચ પ્રસાદતઃ॥ ૧૨૯.૧૧૩॥
૧૨૯.૧૧૪/૧ઇ દ્ર વં મે સ્થરં ચેતાે મ યે મત્રબલાત્ પનુઃ ।
૧૨૯.૧૧૪/૨ ષાકિપમર્મ સખા યાે ત વ સુ ભા મિન॥ ૧૨૯.૧૧૪॥
૧૨૯.૧૧૫/૧ વં ચ પ્રયસખી િનતં્ય ના યત્ પ્રયતરં મમ ।
૧૨૯.૧૧૫/૨તીથાર્નાં ગાૈતમી ગઙ્ગા દેવાનાં હિરશકંરાૈ॥ ૧૨૯.૧૧૫॥
૧૨૯.૧૧૬/૧ત માદ્ અે યઃ પ્રસાદેન સવ ચે સતમાપ્તવાન્ ।
૧૨૯.૧૧૬/૨મમ પ્રી તકરં ચેદં તીથ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્॥ ૧૨૯.૧૧૬॥
૧૨૯.૧૧૭/૧ત માદ્ અેતદ્ િધ યા ચ યે દેવાન્ સવાર્ન્ અનુક્રમાત્ ।
૧૨૯.૧૧૭/૨અનુમ ય તુ ઋષયાે ગઙ્ગા ચ હિરશકંરાૈ॥ ૧૨૯.૧૧૭॥
૧૨૯.૧૧૮/૧ઇ દ્રશે્વરે ચા જકે ચ ઉભયાે તીરયાેઃ સરુાઃ ।
૧૨૯.૧૧૮/૨અેકત્ર શકંરાે દેવાે હ્યપરત્ર જનાદર્નઃ॥ ૧૨૯.૧૧૮॥
૧૨૯.૧૧૯/૧પાવયન્ દ ડકાર યં સાક્ષાદ્ િવ સ્ત્રિવક્રમઃ ।
૧૨૯.૧૧૯/૨અ તરે યાિન તીથાર્િન સવર્પુ યપ્રદાિન ચ॥ ૧૨૯.૧૧૯॥
૧૨૯.૧૨૦/૧અત્ર તુ નાનમાત્રેણ સવ તે મુ ક્તમા ુયુઃ ।
૧૨૯.૧૨૦/૨પાિપષ્ઠાઃ પાપતાે મુ ક્તમા ુયુય ચ ધ મણઃ॥ ૧૨૯.૧૨૦॥
૧૨૯.૧૨૧/૧તષેાં તુ પરમા મુ ક્તઃ િપ ભઃ પ ચપ ચ ભઃ ।
૧૨૯.૧૨૧/૨અત્ર િક ચચ્ચ યે દદ્યુર થ ય તલમાત્રકમ્॥ ૧૨૯.૧૨૧॥
૧૨૯.૧૨૨/૧દા યાે હ્યક્ષયં તત્ સ્યાત્ કામદં માેક્ષદં તથા ।
૧૨૯.૧૨૨/૨ધ યં યશસ્યમાયુ યમારાેગ્યં પુ યવધર્નમ્॥ ૧૨૯.૧૨૨॥
૧૨૯.૧૨૩/૧આખ્યાનં િવ શ વાેશ્ચ જ્ઞા વા નાનાચ્ચ મુ ક્તદમ્ ।
૧૨૯.૧૨૩/૨અસ્ય તીથર્સ્ય માહા યં યે શ ◌ૃ વ ત પઠ ત ચ॥ ૧૨૯.૧૨૩॥
૧૨૯.૧૨૪/૧પુ યભા ે ભવેયુ તે તે યાેઽત્રવૈ તભર્વેત્ ।
૧૨૯.૧૨૪/૨ શવિવ વાેરશષેાઘ+ ।સઘંિવચ્છેદકાિરણી ।
૧૨૯.૧૨૪/૩યાં પ્રાથર્ય ત મનુયાે િવ જતે દ્રયમાનસાઃ॥ ૧૨૯.૧૨૪॥
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૧૨૯.૧૨૫/૧બ્રહ્માવેાચ । ભિવ યત્યેવમવેે ત તં દેવા ઋષયાેઽબ્રવુન્ ।
૧૨૯.૧૨૫/૨ગાૈત યા ઉત્તરે પારે તીથાર્નાં માેક્ષદાિયનામ્॥ ૧૨૯.૧૨૫॥
૧૨૯.૧૨૬/૧દેવ ષ સદ્ધસવે્યાનાં સહસ્રા યથ સપ્ત વૈ ।
૧૨૯.૧૨૬/૨તથવૈ દ ક્ષણે તીરે તીથાર્ યેકાદશવૈ તુ॥ ૧૨૯.૧૨૬॥
૧૨૯.૧૨૭/૧અ જકં હૃદયં પ્રાેક્તં ગાેદાવયાર્ મનુીશ્વરૈઃ ।
૧૨૯.૧૨૭/૨િવશ્રામસ્થાનમીશસ્ય િવ ણાેબ્રર્હ્મણ અેવ ચ॥ ૧૨૯.૧૨૭॥
૧૩૦.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । આપ ત બ મ ત ખ્યાતં તીથ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્ ।
૧૩૦.૧/૨ મરણાદ્ અ યશષેાઘ+ ।સઘંિવ વંસનક્ષમમ્॥ ૧૩૦.૧॥
૧૩૦.૨/૧આપ ત બાે મહાપ્રાજ્ઞાે મુિનરાસીન્ મહાયશાઃ ।
૧૩૦.૨/૨તસ્ય ભાયાર્ક્ષસતૂ્રે ત પ તધમર્પરાયણા॥ ૧૩૦.૨॥
૧૩૦.૩/૧તસ્ય પતુ્રાે મહાપ્રાજ્ઞઃ કિકનામાથ ત વિવત્ ।
૧૩૦.૩/૨તસ્યાશ્રમમનપુ્રાપ્તાે હ્યગ ત્યાે મુિનસત્તમઃ॥ ૧૩૦.૩॥
૧૩૦.૪/૧તમગ તં્ય પજૂિય વા આપ ત બાે મનુીશ્વરઃ ।
૧૩૦.૪/૨ શ યૈરનુગતાે ધીમાં તં પ્રષુ્ટમપુચક્રમે॥ ૧૩૦.૪॥
૧૩૦.૫/૧આપ ત બ ઉવાચ । ત્રયાણાં કાે નુ પજૂ્યઃ સ્યાદ્ દેવાનાં મુિનસત્તમ ।
૧૩૦.૫/૨ભુ ક્તમુર્ ક્તશ્ચ ક માદ્ વા સ્યાદ્ અનાિદશ્ચ કાે ભવેત્॥ ૧૩૦.૫॥
૧૩૦.૬/૧અન તશ્ચાિપ કાે િવપ્ર દેવાનામિપ દૈવતમ્ ।
૧૩૦.૬/૨યજ્ઞૈઃ ક ઇજ્યતે દેવઃ કાે વેદે વનુગીયતે ।
૧૩૦.૬/૩અેતં મે સશંયં છેત્તું વદાગ ત્ય મહામનુે॥ ૧૩૦.૬॥
૧૩૦.૭/૧અગ ત્ય ઉવાચ । ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં પ્રમાણં શ દ ઉચ્યતે ।
૧૩૦.૭/૨તત્રાિપ વૈિદકઃ શ દઃ પ્રમાણં પરમં મતઃ॥ ૧૩૦.૭॥
૧૩૦.૮/૧વેદેન ગીયતે ય તુ પુ ષઃ સ પરાત્ પરઃ ।
૧૩૦.૮/૨ તાેઽપરઃ સ િવજ્ઞેયાે હ્ય તઃ પર ઉચ્યતે॥ ૧૩૦.૮॥
૧૩૦.૯/૧યાેઽમૂતર્ઃ સ પરાે જ્ઞેયાે હ્યપરાે મૂતર્ ઉચ્યતે ।
૧૩૦.૯/૨ગુણા ભવ્યા પ્તભેદેન મૂતાઽસાૈ િત્રિવધાે ભવેત્॥ ૧૩૦.૯॥
૧૩૦.૧૦/૧બ્રહ્મા િવ ઃ શવશ્ચે ત અેક અેવ િત્રધાેચ્યતે ।
૧૩૦.૧૦/૨ત્રયાણામિપ દેવાનાં વેદ્યમેકં પરં િહ તત્॥ ૧૩૦.૧૦॥
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૧૩૦.૧૧/૧અેકસ્ય બહુધા વ્યા પ્તગુર્ણકમર્િવભેદતઃ ।
૧૩૦.૧૧/૨લાેકાનામપુકારાથર્માકૃ તિત્રતયં ભવેત્॥ ૧૩૦.૧૧॥
૧૩૦.૧૨/૧ય ત વં વે ત્ત પરમં સ ચ િવદ્વાન્ ન ચેતરઃ ।
૧૩૦.૧૨/૨તત્ર યાે ભેદમાચષ્ટે લઙ્ગભેદ સ ઉચ્યતે॥ ૧૩૦.૧૨॥
૧૩૦.૧૩/૧પ્રાય શ્ચતં્ત ન તસ્યા ત યશ્ચષૈાં વ્યાહરેદ્ ભદમ્ ।
૧૩૦.૧૩/૨ત્રયાણામિપ દેવાનાં મૂ તભેદઃ થક્ થક્॥ ૧૩૦.૧૩॥
૧૩૦.૧૪/૧વેદાઃ પ્રમાણં સવર્ત્ર સાકારેષુ થક્ થક્ ।
૧૩૦.૧૪/૨િનરાકારં ચ યત્ વેકં તત્ તે યઃ પરમં મતમ્॥ ૧૩૦.૧૪॥
૧૩૦.૧૫/૧આપ ત બ ઉવાચ । નાનને િનણર્યઃ ક શ્ચન્ મયાત્ર િવિદતાે ભવેત્ ।
૧૩૦.૧૫/૨તત્રા યત્ર રહસ્યં યત્ તદ્ િવ યાશુ ક ત્યર્તામ્ ।
૧૩૦.૧૫/૩િનઃસશંયં િનિવક પં ભાજનં સવર્સ પદામ્॥ ૧૩૦.૧૫॥
૧૩૦.૧૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતદ્ આક યર્ ભગવાન્ અગ ત્યાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૩૦.૧૬॥
૧૩૦.૧૭/૧અગ ત્ય ઉવાચ । યદ્ય યષેાં ન ભેદાેઽ ત દેવાનાં તુ પર પરમ્ ।
૧૩૦.૧૭/૨તથાિપ સવર્ સ દ્ધઃ સ્યા ચ્છવાદ્ અેવ સખુાત્મનઃ॥ ૧૩૦.૧૭॥
૧૩૦.૧૮/૧પ્રપ ચસ્ય િન મતં્ત યત્ ત જ્યાે તશ્ચ પરં શવઃ ।
૧૩૦.૧૮/૨તમવે સાધય હરં ભ યા પરમયા મનુે ।
૧૩૦.૧૮/૩ગાૈત યાં સકલાઘાૈઘ+ ।સહંતાર્ દ ડકે વને॥ ૧૩૦.૧૮॥
૧૩૦.૧૯/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વા મનુવેાર્ક્યં પરાં પ્રી તમપુાગતઃ ।
૧૩૦.૧૯/૨ભુ ક્તદાે મુ ક્તદઃ પુંસાં સાકારાેઽથ િનરાકૃ તઃ॥ ૧૩૦.૧૯॥
૧૩૦.૨૦/૧ ષ્ટ ાકાર તતઃ શક્તઃ પાલનાકાર અેવ ચ ।
૧૩૦.૨૦/૨દાતા ચ હ ત સવ યાે ય માદ્ અેતત્ સમા યતે॥ ૧૩૦.૨૦॥
૧૩૦.૨૧/૧અગ ત્ય ઉવાચ । બ્રહ્માકૃ તઃ ક ર્ પા વૈ ણવી પાલની તથા ।
૧૩૦.૨૧/૨ દ્રાકૃ તિનહ ત્રી સા સવર્વેદેષુ પઠ્યતે॥ ૧૩૦.૨૧॥
૧૩૦.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । આપ ત બ તદા ગઙ્ગાં ગ વા ના વા યતવ્રતઃ ।
૧૩૦.૨૨/૨તુષ્ટાવ શકંરં દેવં તાતે્રેણાનને નારદ॥ ૧૩૦.૨૨॥
૧૩૦.૨૩/૧આપ ત બ ઉવાચ । કાષે્ઠષુ વિહ્નઃ કુસમુષેુ ગ ધાે ।
૧૩૦.૨૩/૨બીજેષુ ક્ષાિદ દષૃ સુ હેમ ।
૧૩૦.૨૩/૩ભૂતષેુ સવષુ તથા ત યાે વૈ ।
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૧૩૦.૨૩/૪તં સાેમનાથં શરણં વ્ર મ॥ ૧૩૦.૨૩॥
૧૩૦.૨૪/૧યાે લીલયા િવશ્વ મદં ચકાર ।
૧૩૦.૨૪/૨ધાતા િવધાતા ભવુનત્રયસ્ય ।
૧૩૦.૨૪/૩યાે િવશ્વ પઃ સદસ પરાે યઃ ।
૧૩૦.૨૪/૪સાેમેશ્વરં તં શરણં વ્ર મ॥ ૧૩૦.૨૪॥
૧૩૦.૨૫/૧યં ત્ય દાિરદ્ર્યમહા ભશાપ+ ।
૧૩૦.૨૫/૨રાેગાિદ ભનર્ યતે શર ર ।
૧૩૦.૨૫/૩યમા શ્રતાશ્ચે સતમા ુવ ત ।
૧૩૦.૨૫/૪સાેમેશ્વરં તં શરણં વ્ર મ॥ ૧૩૦.૨૫॥
૧૩૦.૨૬/૧યને ત્રયીધમર્મવેક્ષ્ય પવૂર્મ્ ।
૧૩૦.૨૬/૨બ્રહ્માદય તત્ર સમીિહતાશ્ચ ।
૧૩૦.૨૬/૩અેવં દ્વધા યને કૃતં શર રમ્ ।
૧૩૦.૨૬/૪સાેમેશ્વરં તં શરણં વ્ર મ॥ ૧૩૦.૨૬॥
૧૩૦.૨૭/૧ય મૈ નમાે ગચ્છ ત મ ત્રપૂતમ્ ।
૧૩૦.૨૭/૨હુતં હિવયાર્ ચ કૃતા ચ પૂ ।
૧૩૦.૨૭/૩દત્તં હિવયન સરુા ભજ તે ।
૧૩૦.૨૭/૪સાેમેશ્વરં તં શરણં વ્ર મ॥ ૧૩૦.૨૭॥
૧૩૦.૨૮/૧ય માત્ પરં ના યદ્ અ ત પ્રશ તમ્ ।
૧૩૦.૨૮/૨ય માત્ પરં નવૈ સસુૂ મમ યત્ ।
૧૩૦.૨૮/૩ય માત્ પરં નાે મહતાં મહચ્ચ ।
૧૩૦.૨૮/૪સાેમેશ્વરં તં શરણં વ્ર મ॥ ૧૩૦.૨૮॥
૧૩૦.૨૯/૧યસ્યાજ્ઞયા િવશ્વ મદં િવ ચત્રમ્ ।
૧૩૦.૨૯/૨અ ચ ત્ય પં િવિવધં મહચ્ચ ।
૧૩૦.૨૯/૩અેકિક્રયં યદ્વદ્ અનપુ્રયા ત ।
૧૩૦.૨૯/૪સાેમેશ્વરં તં શરણં વ્ર મ॥ ૧૩૦.૨૯॥
૧૩૦.૩૦/૧ય મન્ િવભૂ તઃ સકલાિધપત્યમ્ ।
૧૩૦.૩૦/૨ક ર્ વદા વમહ વમવે ।
૧૩૦.૩૦/૩પ્રી તયર્શઃ સાખૈ્યમનાિદધમર્ઃ ।
૧૩૦.૩૦/૪સાેમેશ્વરં તં શરણં વ્ર મ॥ ૧૩૦.૩૦॥
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૧૩૦.૩૧/૧િનતં્ય શર યઃ સકલસ્ય પજૂ્યાે ।
૧૩૦.૩૧/૨િનતં્ય પ્રયાે યઃ શરણાગતસ્ય ।
૧૩૦.૩૧/૩િનતં્ય શવાે યઃ સકલસ્ય પમ્ ।
૧૩૦.૩૧/૪સાેમેશ્વરં તં શરણં વ્ર મ॥ ૧૩૦.૩૧॥
૧૩૦.૩૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્રસન્નાે ભગવાન્ આહ નારદ તં મુિનમ્ ।
૧૩૦.૩૨/૨આત્માથ ચ પરાથ ચઆપ ત બાેઽબ્રવી ચ્છવમ્॥ ૧૩૦.૩૨॥
૧૩૦.૩૩/૧સવાર્ન્ કામાન્ આ ુયુ તે યે ના વા દેવમીશ્વરમ્ ।
૧૩૦.૩૩/૨પ યેયજુર્ગતામીશમિ વત્યાહ શવાે મુિનમ્॥ ૧૩૦.૩૩॥
૧૩૦.૩૪/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથર્માપ ત બમુદાહૃતમ્ ।
૧૩૦.૩૪/૨અનાદ્યિવદ્યા ત મર+ ।વ્રાતિનમૂર્લનક્ષમમ્॥ ૧૩૦.૩૪॥
૧૩૧.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । યમતીથર્ મ ત ખ્યાતં િપ ણાં પ્રી તવધર્નમ્ ।
૧૩૧.૧/૨અશષેપાપશમનં તત્ર ત્ત મદં શ ◌ૃ ॥ ૧૩૧.૧॥
૧૩૧.૨/૧તત્રાખ્યાન મદં વાસીદ્ ઇ તહાસં પુરાતનમ્ ।
૧૩૧.૨/૨સરમે ત પ્ર સદ્ધા ત ના ા દેવશનુી મનુે॥ ૧૩૧.૨॥
૧૩૧.૩/૧તસ્યાઃ પતુ્રાૈ મહાશ્રેષ્ઠાૈ શ્વાનાૈ િનતં્ય જનાન્ અનુ ।
૧૩૧.૩/૨ગા મનાૈ પવનાહારાૈ ચતુરક્ષાૈ યમ પ્રયાૈ॥ ૧૩૧.૩॥
૧૩૧.૪/૧ગા રક્ષ ત મ દેવાનાં યજ્ઞાથ ક પતાન્ પશનૂ્ ।
૧૩૧.૪/૨રક્ષ તીમનજુગ્મુ તે રાક્ષસા દૈત્યદાનવાઃ॥ ૧૩૧.૪॥
૧૩૧.૫/૧રક્ષ તી ં તાં મહાપ્રાજ્ઞાઃ શ્વાનયાેમાર્તરં શનુીમ્ ।
૧૩૧.૫/૨પ્રલાેભિય વા િવિવધવૈાર્ક્યૈદાર્નૈશ્ચ યત્નતઃ॥ ૧૩૧.૫॥
૧૩૧.૬/૧હૃતા ગા રાક્ષસઃૈ પાપૈઃ પશ્વથ ક પતાઃ શભુાઃ ।
૧૩૧.૬/૨તતઆગત્ય સા દેવાન્ ઇદમાહ ક્રમાચ્છુની॥ ૧૩૧.૬॥
૧૩૧.૭/૧સરમાવેાચ । માં બદ્ વા રાક્ષસઃૈ પાશૈ તાડિય વા પ્રહારકૈઃ ।
૧૩૧.૭/૨નીતા ગા યજ્ઞ સદ્ યથ ક પતાઃ પશવઃ સરુાઃ॥ ૧૩૧.૭॥
૧૩૧.૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તસ્યા વાચં િનશ યાશુ સરુાન્ પ્રાહ હ પ તઃ॥ ૧૩૧.૮॥
૧૩૧.૯/૧ હ પ ત વાચ । ઇયં િવકૃત પા તે અસ્યાઃ પાપં ચ લક્ષયે ।
૧૩૧.૯/૨અસ્યા મતને તા ગાવાે નીતા ના યને હેતનુા ।
૧૩૧.૯/૩પાપેયં સકૃુતીવે ત લક્ષ્યતે દેહચે ષ્ટતૈઃ॥ ૧૩૧.૯॥
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૧૩૧.૧૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ ગુરાવેર્ચનાચ્છક્રઃ પદા તાં પ્રાહરચ્છુનીમ્ ।
૧૩૧.૧૦/૨પદાઘાતાત્ તદા તસ્યા મખુાત્ ક્ષીરં પ્રસસુ્રવુે॥ ૧૩૧.૧૦॥
૧૩૧.૧૧/૧પનુઃ પ્રાહ શચીભતાર્ ક્ષીરં પીતં વયા શિુન ।
૧૩૧.૧૧/૨રાક્ષસશૈ્ચ તદા દતં્ત ત માન્ નીતા તુ ગા મમ॥ ૧૩૧.૧૧॥
૧૩૧.૧૨/૧સરમાવેાચ । નાપરાધાેઽ ત મે નાથ ન ચા યસ્યાિપ કસ્ય ચત્ ।
૧૩૧.૧૨/૨નાપરાધાે ન ચાપેેક્ષા મમા ત િત્રદશશે્વર ।
૧૩૧.૧૨/૩ત માદ્ ષ્ટાેઽ સ િક નાથ િરપવાે બ લન તુ તે॥ ૧૩૧.૧૨॥
૧૩૧.૧૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે યા વા દેવગુ જ્ઞાર્ વા તસ્યા િવચે ષ્ટતમ્ ।
૧૩૧.૧૩/૨સતં્ય શક્ર વયં દુષ્ટા િરપૂણાં પક્ષકાિરણી॥ ૧૩૧.૧૩॥
૧૩૧.૧૪/૧તતઃ શશાપ તાં શક્રઃ પાિપષે્ઠ વં શનુી ભવ ।
૧૩૧.૧૪/૨મત્યર્લાેકે પાપભૂતા અજ્ઞાનાત્ પાપકાિરણી॥ ૧૩૧.૧૪॥
૧૩૧.૧૫/૧તદે દ્રસ્ય તુ શાપને માનષુે સા વ્ય યત ।
૧૩૧.૧૫/૨યથા શપ્તા મઘવતા પાપાત્ સા હ્ય તભીષણા॥ ૧૩૧.૧૫॥
૧૩૧.૧૬/૧ગાવાે યા રાક્ષસનૈ તા તાસામાનયનાય ચ ।
૧૩૧.૧૬/૨યત્નં કુવર્ન્ સરુપ તિવ ણવે તન્ યવેદયત્॥ ૧૩૧.૧૬॥
૧૩૧.૧૭/૧િવ દત્યાંશ્ચ દનુ ન્ ગાેહ શ્ચવૈ રાક્ષસાન્ ।
૧૩૧.૧૭/૨હ તું પ્રયત્નમકરાે જગ્ હે ચ મહદ્ ધનુઃ॥ ૧૩૧.૧૭॥
૧૩૧.૧૮/૧શાઙ્ગ ય લાેકિવખ્યાતં દૈત્યનાશનમવે ચ ।
૧૩૧.૧૮/૨ જતાિરઃ પૂ જતાે દેવૈઃ વયં સ્થ વા જનાદર્નઃ॥ ૧૩૧.૧૮॥
૧૩૧.૧૯/૧યત્ર વૈ દ ડકાર યે શાઙ્ર્ગપા ણજર્ગ પ્રભુઃ ।
૧૩૧.૧૯/૨તત્રસ્થાન્ દૈત્યદનુ ન્ રાક્ષસાંશ્ચ બલીયસઃ॥ ૧૩૧.૧૯॥
૧૩૧.૨૦/૧પનુજર્ઘે્ન સ વૈ િવ ગાર્ યનૈ તાશ્ચ રાક્ષસઃૈ ।
૧૩૧.૨૦/૨તત્ર વૈ દ ડકાર યે શાઙ્ર્ગપા ણિર ત શ્રુતઃ॥ ૧૩૧.૨૦॥
૧૩૧.૨૧/૧યુ યમાન તતાે િવ િદ તજૈ રાક્ષસઃૈ સહ ।
૧૩૧.૨૧/૨તે જગ્મુદર્ ક્ષણામાશાં િવ ણાેસ્ત્રાસાન્ મહામનુે॥ ૧૩૧.૨૧॥
૧૩૧.૨૨/૧અ વગચ્છત્ તતાે િવ તાન્ અેવ પરમેશ્વરઃ ।
૧૩૧.૨૨/૨ગ ત્મતા તાન્ અવા ય શાઙ્ર્ગમુક્તૈમર્નાજેવૈઃ॥ ૧૩૧.૨૨॥
૧૩૧.૨૩/૧બાણૈ તાન્ વ્યાહનદ્ િવ ગર્ઙ્ગાયા ઉત્તરે તટે ।
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૧૩૧.૨૩/૨દેવારયઃ ક્ષયં નીતા િવ ના પ્રભિવ ના॥ ૧૩૧.૨૩॥
૧૩૧.૨૪/૧શાઙ્ર્ગમુક્તૈમર્હાવેગૈઃ સુ વનૈશ્ચ સમુિ ત્રતૈઃ ।
૧૩૧.૨૪/૨ક્ષયં પ્રાપ્તા િવ બાણૈ તત તે દેવશત્રવઃ॥ ૧૩૧.૨૪॥
૧૩૧.૨૫/૧ગાવાે લ ધા યત્ર દેવૈબાર્ણતીથ તદ્ ઉચ્યતે ।
૧૩૧.૨૫/૨વૈ ણવં લાેકિવિદતં ગાેતીથ ચે ત િવશ્રુતમ્॥ ૧૩૧.૨૫॥
૧૩૧.૨૬/૧પશ્વથ ક પતા ગાવાે ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તટે ।
૧૩૧.૨૬/૨પ્રદુ્રતા તે સરુાઃ સવ ગઙ્ગાયાં સં યવેશયન્॥ ૧૩૧.૨૬॥
૧૩૧.૨૭/૧તન્મ યે કારયામાસદુ્વ પં ચવૈાશ્રયં ગવામ્ ।
૧૩૧.૨૭/૨તૈગા ભ તત્ર ગઙ્ગાયાં સરુયજ્ઞાે વ્ય યત॥ ૧૩૧.૨૭॥
૧૩૧.૨૮/૧યજ્ઞતીથ તુ તત્ પ્રાેક્તં ગાેદ્વ પં ગાઙ્ગમ યતઃ ।
૧૩૧.૨૮/૨દેવાનાં યજનં તચ્ચ સવર્કામપ્રદં શભુમ્॥ ૧૩૧.૨૮॥
૧૩૧.૨૯/૧ વયં મૂ તમતી ભૂ વા ગઙ્ગાશ ક્તમર્હાદ્યુતે ।
૧૩૧.૨૯/૨અસારાપારસસંાર+ ।સાગરાેત્તરણે તિરઃ॥ ૧૩૧.૨૯॥
૧૩૧.૩૦/૧િવશ્વેશ્વર યાેગમાયા સદ્ભક્તાભયદાિયની ।
૧૩૧.૩૦/૨ગાેરક્ષં તુ તત તીથ ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તટે॥ ૧૩૧.૩૦॥
૧૩૧.૩૧/૧તાૈ શ્વાનાૈ સરમાપતુ્રાૈ ચતુરક્ષાૈ યમ પ્રયાૈ ।
૧૩૧.૩૧/૨માતુઃ શાપં ચાપરાધં સવ ચાિપ સિવ તરમ્॥ ૧૩૧.૩૧॥
૧૩૧.૩૨/૧િનવેદ્ય તુ યથા યાયં કાય ચાિપ સખુપ્રદમ્ ।
૧૩૧.૩૨/૨િવશાપકરણં ચાિપ પપ્રચ્છતુ ભાૈ યમમ્॥ ૧૩૧.૩૨॥
૧૩૧.૩૩/૧સ તા યાં સિહતઃ સાૈિરઃ િપત્રે સયૂાર્ય ચાબ્રવીત્ ।
૧૩૧.૩૩/૨શ્રુ વા સયૂર્ઃ સતંુ પ્રાહ ગઙ્ગાયાં સરુસત્તમ॥ ૧૩૧.૩૩॥
૧૩૧.૩૪/૧લાેકત્રયૈકપાવ યાં ગાૈત યાં દ ડકે વને ।
૧૩૧.૩૪/૨શ્રદ્ધયા પરયા વ સ સુ નાતઃ સસુમાિહતઃ॥ ૧૩૧.૩૪॥
૧૩૧.૩૫/૧બ્રહ્માણં ચવૈ િવ ં ચ મામીશં ચ યથાક્રમમ્ ।
૧૩૧.૩૫/૨ તુિહ વં સવર્ભાવને ત્યાૈ પ્રી તમવા સ્યતઃ॥ ૧૩૧.૩૫॥
૧૩૧.૩૬/૧તત્ િપતવુર્ચનં શ્રુ વા યમઃ પ્રીતમના તદા ।
૧૩૧.૩૬/૨તયાેશ્ચ પ્રીતયે પ્રાયાદ્ દેવતપર્ણયાેયર્મઃ॥ ૧૩૧.૩૬॥

brahmapur.pdf 585



બ્રહ્મપુરાણ

૧૩૧.૩૭/૧ગાૈત યામઘહાિર યાં સસુમાિહતમાનસઃ ।
૧૩૧.૩૭/૨તથવૈ તાષેયામાસ ગઙ્ગાયાં સરુસત્તમાન્॥ ૧૩૧.૩૭॥
૧૩૧.૩૮/૧શ્વ યાં ચ સિહતઃ શ્રીમાન્ દ ક્ષણાશાપ તઃ પ્રભુઃ ।
૧૩૧.૩૮/૨બ્રહ્માણં તાષેયામાસ ભાનું વૈ દ ક્ષણે તટે॥ ૧૩૧.૩૮॥
૧૩૧.૩૯/૧ઈશાનમુત્તરે િવ ં વયં ધમર્ઃ પ્રતાપવાન્ ।
૧૩૧.૩૯/૨દત્તવ તાે વરં શ્રેષં્ઠ સરમાયા િવશાપકમ્ ।
૧૩૧.૩૯/૩વરાન્ અયાચત બહંૂ લાેકાનામપુકારકાન્॥ ૧૩૧.૩૯॥
૧૩૧.૪૦/૧યમ ઉવાચ । અેષુ નાનં તુ યે કુયુર્બ્રર્હ્મિવ મહેશ્વરાઃ ।
૧૩૧.૪૦/૨આત્માથ ચ પરાથ ચ તે કામાન્ આ ુયુઃ શભુાન્॥ ૧૩૧.૪૦॥
૧૩૧.૪૧/૧બાણતીથ તુ યે ના વા શાઙ્ર્ગપા ણ મર ત વૈ ।
૧૩૧.૪૧/૨તે યાે દાિરદ્ર્યદુઃખાિન ન ભવેયુયુર્ગે યુગે॥ ૧૩૧.૪૧॥
૧૩૧.૪૨/૧ગાેતીથ બ્રહ્મતીથ વા ય તુ ના વા યતવ્રતઃ ।
૧૩૧.૪૨/૨બ્રહ્માણં તં નમસ્યાથ દ્વ પસ્યાિપ પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૧૩૧.૪૨॥
૧૩૧.૪૩/૧યઃ કુયાર્ત્ તને થવી સપ્તદ્વ પા વસુધંરા ।
૧૩૧.૪૩/૨પ્રદ ક્ષણીકૃતા તત્ર િક ચદ્ દ વા વસુ દ્વજમ્॥ ૧૩૧.૪૩॥
૧૩૧.૪૪/૧તદ્ દેવયજનં પ્રા ય િક ચદ્ ધુ વા હુતાશને ।
૧૩૧.૪૪/૨અશ્વમેધાિદયજ્ઞાનાં ફલં પ્રા ાે ત પુ કલમ્॥ ૧૩૧.૪૪॥
૧૩૧.૪૫/૧યઃ સકૃત્ તત્ર પઠ ત ગાયત્રી ં વેદમાતરમ્ ।
૧૩૧.૪૫/૨અધીતા તને વેદા વૈ િન કામાે મુ ક્તભાજનમ્॥ ૧૩૧.૪૫॥
૧૩૧.૪૬/૧ ના વા તુ દ ક્ષણે કૂલે શ ક્ત દેવી ં તુ ભ ક્તતઃ ।
૧૩૧.૪૬/૨પજૂિય વા યથા યાયં સવાર્ન્ કામાન્ અવા ુયાત્॥ ૧૩૧.૪૬॥
૧૩૧.૪૭/૧બ્રહ્મિવ મહેશાનાં શ ક્તમાર્તા ત્રયીમયી ।
૧૩૧.૪૭/૨સવાર્ન્ કામાન્ અવા ાે ત પતુ્રવાન્ ધનવાન્ ભવેત્॥ ૧૩૧.૪૭॥
૧૩૧.૪૮/૧આિદતં્ય ભ ક્તતાે ય તુ દ ક્ષણે િનયતાે નરઃ ।
૧૩૧.૪૮/૨ ના વા પ યેત તનેેષ્ટા યજ્ઞા િવિવધદ ક્ષણાઃ॥ ૧૩૧.૪૮॥
૧૩૧.૪૯/૧કૂલે યશ્ચાેત્તરે ચવૈ ગઙ્ગાયા દૈત્યસદૂનમ્ ।
૧૩૧.૪૯/૨ ના વા પ યેત તં ન વા તસ્ય િવ ણાેઃ પરં પદમ્॥ ૧૩૧.૪૯॥
૧૩૧.૫૦/૧યમેશ્વરં તતાે ય તુ યમતીથ તુ પૂ જતમ્ ।
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૧૩૧.૫૦/૨ નાતઃ પ ય ત યુક્તાત્મા સ કરાેત્ય ચરેણ િહ॥ ૧૩૧.૫૦॥
૧૩૧.૫૧/૧િપ ણામક્ષયં પુ યં ફલદં ક તવધર્નમ્ ।
૧૩૧.૫૧/૨તત્ર નાનને દાનને જપને તવનને ચ ।
૧૩૧.૫૧/૩અિપ દુ કૃતકમાર્ણઃ િપતરાે માેક્ષમા ુયુઃ॥ ૧૩૧.૫૧॥
૧૩૧.૫૨/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યાદ્યષ્ટ સહસ્રા ણ તીથાર્િન ત્રી ણ નારદ ।
૧૩૧.૫૨/૨તષેુ નાનં ચ દાનં ચ સવર્મક્ષયપુ યદમ્॥ ૧૩૧.૫૨॥
૧૩૧.૫૩/૧અેતષેાં મરણં પુ યં નાનાજન્માઘનાશનમ્ ।
૧૩૧.૫૩/૨શ્રવણાત્ િપ ભઃ સાધ પઠનાત્ વકુલૈઃ સહ॥ ૧૩૧.૫૩॥
૧૩૧.૫૪/૧તષેામ ય તપાપાિન નાશં યા ત મમાજ્ઞયા ।
૧૩૧.૫૪/૨તત્ર નાનાિદ યઃ કૃ વા િક ચદ્ દ વા યતાત્મવાન્॥ ૧૩૧.૫૪॥
૧૩૧.૫૫/૧િપ ણાં િપ ડદાનાિદ કૃ વા ન વા સરુાન્ ઇમાન્ ।
૧૩૧.૫૫/૨ધનં ધા યં યશાે વીયર્માયુરારાેગ્યસ પદઃ॥ ૧૩૧.૫૫॥
૧૩૧.૫૬/૧પતુ્રાન્ પાતૈ્રાન્ પ્રયાં ભાયા લ વા ચા યન્ મની ષતમ્ ।
૧૩૧.૫૬/૨અિવયુક્તઃ પ્રીતમના બ ધુ ભશ્ચા તમાિનતઃ॥ ૧૩૧.૫૬॥
૧૩૧.૫૭/૧નરકસ્થાન્ અિપ િપ ં તારિય વા કુલાિન ચ ।
૧૩૧.૫૭/૨પાવિય વા પ્રયૈયુર્ક્તાે હ્ય તે િવ ં શવં મરેત્ ।
૧૩૧.૫૭/૩તતાે મુ ક્તપદં ગચ્છેદ્ દેવાનાં વચનં યથા॥ ૧૩૧.૫૭॥
૧૩૨.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ય ક્ષણીસગંમં નામ તીથ સવર્ફલપ્રદમ્ ।
૧૩૨.૧/૨તત્ર નાનને દાનને સવાર્ન્ કામાન્ અવા ુયાત્॥ ૧૩૨.૧॥
૧૩૨.૨/૧યત્ર યક્ષેશ્વરાે દેવાે દશર્નાદ્ ભુ ક્તમુ ક્તદઃ ।
૧૩૨.૨/૨તત્ર ચ નાનમાત્રેણ સ ત્રયાગફલં લભેત્॥ ૧૩૨.૨॥
૧૩૨.૩/૧િવશ્વાવસાેઃ વસા ના ા િપ પલા ગુ હા સની ।
૧૩૨.૩/૨ઋષીણાં સ ત્રમગમદ્ ગાૈતમીતીરવ તનામ્॥ ૧૩૨.૩॥
૧૩૨.૪/૧દૃ ટ્વા તત્ર ઋષીન્ ક્ષામાન્ સા જહાસા તગિવતા ।
૧૩૨.૪/૨યા ગ વાશ્રાવય વાષૈડ્ અ તુ શ્રાષૈડ્ ઇ ત સ્થરમ્॥ ૧૩૨.૪॥
૧૩૨.૫/૧િવ વરેણ બ્રવુતી તાં તે શપેુઃ સ્રાિવણી ભવ ।
૧૩૨.૫/૨તતાે નદ્યભવત્ તત્ર ય ક્ષણી ત સિુવશ્રુતા॥ ૧૩૨.૫॥
૧૩૨.૬/૧તતાે િવશ્વાવસઃુ પજૂ્ય ઋષીન્ દેવં િત્રલાેચનમ્ ।
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૧૩૨.૬/૨સગં ય ચવૈ ગાૈત યા તાં િવશાપામથાકરાેત્॥ ૧૩૨.૬॥
૧૩૨.૭/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ ય ક્ષણીસગંમં તમ્ ।
૧૩૨.૭/૨તત્ર નાનાિદદાનને સવાર્ન્ કામાન્ અવા ુયાત્॥ ૧૩૨.૭॥
૧૩૨.૮/૧િવશ્વાવસાેઃ પ્રસન્નાેઽભૂદ્ યત્ર શ ભુઃ શવા વતઃ ।
૧૩૨.૮/૨શવૈં તત્ પરમં તીથ દુગાર્તીથ ચ િવશ્રુતમ્॥ ૧૩૨.૮॥
૧૩૨.૯/૧સવર્પાપાૈઘહરણં સવર્દુગર્ તનાશનમ્ ।
૧૩૨.૯/૨સવષાં તીથર્મખુ્યાનાં તદ્ િધ સારં મહામનુે ।
૧૩૨.૯/૩તીથ મુિનવરૈઃ ખ્યાતં સવર્ સ દ્ધપ્રદં ણામ્॥ ૧૩૨.૯॥
૧૩૩.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । શકુ્લતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્ સ દ્ધકરં ણામ્ ।
૧૩૩.૧/૨યસ્ય મરણમાત્રેણ સવર્કામાન્ અવા ુયાત્॥ ૧૩૩.૧॥
૧૩૩.૨/૧ભરદ્વાજ ઇ ત ખ્યાતાે મુિનઃ પરમધા મકઃ ।
૧૩૩.૨/૨તસ્ય પૈઠ નસી નામ ભાયાર્ સકુલભષૂણા॥ ૧૩૩.૨॥
૧૩૩.૩/૧ગાૈતમીતીરમ યા તે પ તવ્રતપરાયણા ।
૧૩૩.૩/૨અગ્ ીષાેમીયમૈ દ્રાગ્ ં પુરાેડાશમક પયત્॥ ૧૩૩.૩॥
૧૩૩.૪/૧પુરાેડાશે શ્ર યમાણે ધૂમાત્ ક શ્ચદ્ અ યત ।
૧૩૩.૪/૨પુરાેડાશં ભક્ષિય વા લાેકિત્રતયભીષણઃ॥ ૧૩૩.૪॥
૧૩૩.૫/૧યજં્ઞ મે હ્યત્ર કાે હં સ કાપેાત્ વ મ ત તં મુિનઃ ।
૧૩૩.૫/૨પ્રાવેાચ સ વરં કુ્રદ્ધાે ભરદ્વા ે દ્વ ેત્તમઃ ।
૧૩૩.૫/૩તદ્ ઋષવેર્ચનં શ્રુ વા રાક્ષસઃ પ્રત્યુવાચ તમ્॥ ૧૩૩.૫॥
૧૩૩.૬/૧રાક્ષસ ઉવાચ । હવ્યઘ્ન ઇ ત િવખ્યાતં ભરદ્વાજ િનબાેધ મામ્ ।
૧૩૩.૬/૨સં યાસતુાેઽહં જ્યેષ્ઠશ્ચ સતુઃ પ્રાચીનબિહષઃ॥ ૧૩૩.૬॥
૧૩૩.૭/૧બ્રહ્મણા મે વરાે દત્તાે યજ્ઞાન્ ખાદ યથાસખુમ્ ।
૧૩૩.૭/૨મમાનજુઃ ક લશ્ચાિપ બલવાન્ અ તભીષણઃ॥ ૧૩૩.૭॥
૧૩૩.૮/૧અહં કૃ ણઃ િપતા કૃ ણાે માતા કૃ ણા તથાનજુઃ ।
૧૩૩.૮/૨અહં મખં હિન યા મ યપંૂ છે દ્મ કૃતા તકઃ॥ ૧૩૩.૮॥
૧૩૩.૯/૧ભરદ્વાજ ઉવાચ । રક્ષ્યતાં મે વયા યજ્ઞઃ પ્રયાે ધમર્ઃ સનાતનઃ ।
૧૩૩.૯/૨ ને વાં યજ્ઞહ તારં સદ્દિ્વજં રક્ષ મે ક્રતુમ્॥ ૧૩૩.૯॥
૧૩૩.૧૦/૧યજ્ઞઘ્ન ઉવાચ । ભરદ્વાજ િનબાેધેદં વાક્યં મમ સમાસતઃ ।
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૧૩૩.૧૦/૨બ્રહ્મણાહં પુરા શપ્તાે દેવદાનવસિંનધાૈ॥ ૧૩૩.૧૦॥
૧૩૩.૧૧/૧તતઃ પ્રસાિદતાે દેવાે મયા લાેકિપતામહઃ ।
૧૩૩.૧૧/૨અ તૈઃ પ્રાેક્ષિય ય ત યદા વાં મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૩૩.૧૧॥
૧૩૩.૧૨/૧તદા િવશાપાે ભિવતા હવ્યઘ્ન વં ન ચા યથા ।
૧૩૩.૧૨/૨અેવં કિર ય સ યદા તતઃ સવ ભિવ ય ત॥ ૧૩૩.૧૨॥
૧૩૩.૧૩/૧બ્રહ્માવેાચ । ભરદ્વાજઃ પનુઃ પ્રાહ સખા મેઽ સ મહામતે ।
૧૩૩.૧૩/૨મખસરંક્ષણં યને સ્યાન્ મે વદ કરાે મ તત્॥ ૧૩૩.૧૩॥
૧૩૩.૧૪/૧સ ભૂય દેવા દૈતેયા મમ થુઃ ક્ષીરસાગરમ્ ।
૧૩૩.૧૪/૨અલભ તા તં કષ્ટાત્ તદ્ અ મ સલુભં કથમ્॥ ૧૩૩.૧૪॥
૧૩૩.૧૫/૧પ્રીત્યા યિદ પ્રસન્નાેઽ સ સલુભં યદ્ વદ વ તત્ ।
૧૩૩.૧૫/૨તદ્ ઋષવેર્ચનં શ્રુ વા રક્ષઃ પ્રાહ તદા મુદા॥ ૧૩૩.૧૫॥
૧૩૩.૧૬/૧રક્ષ ઉવાચ । અ તં ગાૈતમીવાિર અ તં વણર્મુચ્યતે ।
૧૩૩.૧૬/૨અ તં ગાેભવં ચાજ્યમ તં સાેમ અેવ ચ॥ ૧૩૩.૧૬॥
૧૩૩.૧૭/૧અેતૈમાર્મ ભ ષ ચ વ અથવૈતૈ તથા િત્ર ભઃ ।
૧૩૩.૧૭/૨ગઙ્ગાયા વાિરણાજે્યન િહર યને તથવૈ ચ ।
૧૩૩.૧૭/૩સવ યાેઽ યિધકં િદવ્યમ તં ગાૈતમીજલમ્॥ ૧૩૩.૧૭॥
૧૩૩.૧૮/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતદ્ આક યર્ સ ઋ ષઃ પરં સતંાષેમાગતઃ ।
૧૩૩.૧૮/૨પાણાવાદાય ગઙ્ગાયાઃ સ લલા તમાદરાત્॥ ૧૩૩.૧૮॥
૧૩૩.૧૯/૧તનેાકરાેદ્ ઋષી રક્ષાે હ્ય ભ ષક્તં તદા મખે ।
૧૩૩.૧૯/૨પનુશ્ચ યપૂે ચ પશા વ મખમ ડલે॥ ૧૩૩.૧૯॥
૧૩૩.૨૦/૧સવર્મવેાભવચ્છુક્લમ ભષેકાન્ મહાત્મનઃ ।
૧૩૩.૨૦/૨તદ્ રક્ષાેઽિપ તદા શકુ્લાે ભૂ વાે પન્નાે મહાબલઃ॥ ૧૩૩.૨૦॥
૧૩૩.૨૧/૧યઃ પુરા કૃ ણ પાેઽભૂત્ સ તુ શકુ્લાેઽભવત્ ક્ષણાત્ ।
૧૩૩.૨૧/૨યજ્ઞં સવ સમા યાથ ભરદ્વાજઃ પ્રતાપવાન્॥ ૧૩૩.૨૧॥
૧૩૩.૨૨/૧ઋ વ ેઽિપ િવ જ્યાથ યપંૂ ગઙ્ગાેદકેઽ ક્ષપત્ ।
૧૩૩.૨૨/૨ગઙ્ગામ યે તદ્ િધ યપૂમદ્યા યા તે મહામતે॥ ૧૩૩.૨૨॥
૧૩૩.૨૩/૧અ ભ ષક્તં ચા તને અ ભજ્ઞાનં તુ તન્ મહત્ ।
૧૩૩.૨૩/૨તત્ર તીથ પનુા રક્ષાે ભરદ્વાજમવુાચ હ॥ ૧૩૩.૨૩॥
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૧૩૩.૨૪/૧રક્ષ ઉવાચ । અહં યા મ ભરદ્વાજ કૃતઃ શકુ્લ વયા પનુઃ ।
૧૩૩.૨૪/૨ત માત્ તવાત્ર તીથ યે નાનદાનાિદપજૂનમ્॥ ૧૩૩.૨૪॥
૧૩૩.૨૫/૧કુયુર્ તષેામભીષ્ટાિન ભવેયુયર્ત્ ફલં મખે ।
૧૩૩.૨૫/૨ મરણાદ્ અિપ પાપાિન નાશં યા તુ સદા મનુે॥ ૧૩૩.૨૫॥
૧૩૩.૨૬/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ શકુ્લતીથર્ મ ત તમ્ ।
૧૩૩.૨૬/૨ગાૈત યાં દ ડકાર યે વગર્દ્વારમપા તમ્॥ ૧૩૩.૨૬॥
૧૩૩.૨૭/૧ઉભયાે તીરયાેઃ સપ્ત સહસ્રા યપરા ણ ચ ।
૧૩૩.૨૭/૨તીથાર્નાં મુિનશાદૂર્લ સવર્ સ દ્ધપ્રદાિયનામ્॥ ૧૩૩.૨૭॥
૧૩૪.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ચક્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં મરણાત્ પાપનાશનમ્ ।
૧૩૪.૧/૨તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ યત્નને નારદ॥ ૧૩૪.૧॥
૧૩૪.૨/૧ઋષયઃ સપ્ત િવખ્યાતા વ સષ્ઠપ્રમખુા મનુે ।
૧૩૪.૨/૨ગાૈત યા તીરમા શ્રત્ય સ ત્રયજ્ઞમપુાસતે॥ ૧૩૪.૨॥
૧૩૪.૩/૧તત્ર િવઘ્ન ઉપક્રા તે રક્ષાે ભર તભીષણે ।
૧૩૪.૩/૨મામ યેત્યાથ મનુયાે રક્ષઃકૃત્યં યવેદયન્॥ ૧૩૪.૩॥
૧૩૪.૪/૧તદાહં પ્રમદા પં માયયા જ્ય નારદ ।
૧૩૪.૪/૨યસ્યાશ્ચ દશર્નાદ્ અેવ નાશં યા ત્યથ રાક્ષસાઃ॥ ૧૩૪.૪॥
૧૩૪.૫/૧અેવમુ વા તુ તાં પ્રાદામ્ ઋ ષ યઃ પ્રમદાં મનુે ।
૧૩૪.૫/૨મદ્વાક્યાદ્ ઋષયાે માયામાદાય પનુરાગમન્॥ ૧૩૪.૫॥
૧૩૪.૬/૧અજૈકા યા સમાખ્યાતા કૃ ણલાેિહત િપણી ।
૧૩૪.૬/૨મુક્તકેશીત્ય ભધયા સા તેઽદ્યાિપ વ િપણી॥ ૧૩૪.૬॥
૧૩૪.૭/૧લાેકિત્રતયસ માેહ+ ।દાિયની કામ િપણી ।
૧૩૪.૭/૨તદ્બલાત્ વસ્થમનસઃ સવ ચ મુિનપુંગવઃ॥ ૧૩૪.૭॥
૧૩૪.૮/૧ગાૈતમી ં સિરતાં શ્રેષ્ઠાં પનુયર્જ્ઞાય દ ક્ષતાઃ ।
૧૩૪.૮/૨પનુ તન્મખનાશાય રાક્ષસાઃ સમપુાગમન્॥ ૧૩૪.૮॥
૧૩૪.૯/૧યક્ષવાટા તકે માયાં દૃ ટ્વા રાક્ષસપુંગવાઃ ।
૧૩૪.૯/૨તતાે ત્ય ત ગાય ત હસ ત ચ દ ત ચ॥ ૧૩૪.૯॥
૧૩૪.૧૦/૧માહેશ્વર મહામાયા પ્રભાવેણા તદિપતા ।
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૧૩૪.૧૦/૨તષેાં મ યે દૈત્યપ તઃ શ બરાે નામ વીયર્વાન્॥ ૧૩૪.૧૦॥
૧૩૪.૧૧/૧માયા પાં તુ પ્રમદાં ભક્ષયામાસ નારદ ।
૧૩૪.૧૧/૨તદ્ અદ્ભુતમતીવાસીત્ તન્માયાબલદ શનામ્॥ ૧૩૪.૧૧॥
૧૩૪.૧૨/૧મખે િવ વંસ્યમાને તુ તે િવ ં શરણં યયુઃ ।
૧૩૪.૧૨/૨પ્રાદાદ્ િવ શ્ચક્રમથાે મનુીનાં રક્ષણાય તુ॥ ૧૩૪.૧૨॥
૧૩૪.૧૩/૧ચકં્ર તદ્ રાક્ષસાન્ આ ૈ દૈત્યાંશ્ચ દનુ ં તથા ।
૧૩૪.૧૩/૨ ચચ્છેદ તદ્ભયાદ્ અેવ તા રાક્ષસપુંગવાઃ॥ ૧૩૪.૧૩॥
૧૩૪.૧૪/૧ઋ ષ ભ તન્ મહાસ ત્રં સ પૂણર્મભવત્ તદા ।
૧૩૪.૧૪/૨િવ ણાેઃ પ્રક્ષા લતં ચકં્ર ગઙ્ગા ભાે ભઃ સદુશર્નમ્॥ ૧૩૪.૧૪॥
૧૩૪.૧૫/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ ચક્રતીથર્મુદાહૃતમ્ ।
૧૩૪.૧૫/૨તત્ર નાનને દાનને સ ત્રયાગફલં લભેત્॥ ૧૩૪.૧૫॥
૧૩૪.૧૬/૧તત્ર પ ચ શતા યાસં તીથાર્નાં પાપહાિરણામ્ ।
૧૩૪.૧૬/૨તષેુ નાનં તથા દાનં પ્રત્યેકં મુ ક્તદાયકમ્॥ ૧૩૪.૧૬॥
૧૩૫.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । વાણીસગંમમાખ્યાતં યત્ર વાગીશ્વરાે હરઃ ।
૧૩૫.૧/૨તત્ તીથ સવર્પાપાનાં માેચનં સવર્કામદમ્॥ ૧૩૫.૧॥
૧૩૫.૨/૧તત્ર નાનને દાનને બ્રહ્મહત્યાિદનાશનમ્ ।
૧૩૫.૨/૨બ્રહ્મિવ વાેશ્ચ સવંાદે મહ વે ચ પર પરમ્॥ ૧૩૫.૨॥
૧૩૫.૩/૧તયાેમર્ યે મહાદેવાે જ્યાે તમૂર્ તરભૂત્ િકલ ।
૧૩૫.૩/૨તત્રવૈ વાગ્ ઉવાચેદં દૈવી પતુ્ર તયાેઃ શભુા॥ ૧૩૫.૩॥
૧૩૫.૪/૧અહમ મ મહાં તત્ર અહમ મી ત વૈ મથઃ ।
૧૩૫.૪/૨દૈવી વાક્ તાવુભાૈ પ્રાહ ય વસ્યા તં તુ પ ય ત॥ ૧૩૫.૪॥
૧૩૫.૫/૧સ તુ જ્યેષ્ઠાે ભવેત્ ત માન્ મા વાદં કતુર્મહર્થઃ ।
૧૩૫.૫/૨તદ્વાક્યાદ્ િવ રગમદ્ અધાેઽહં ચાે વર્મવે ચ॥ ૧૩૫.૫॥
૧૩૫.૬/૧તતાે િવ ઃ શીઘ્રમેત્યજ્યાે તઃપાશ્વર્ ઉપાિવશત્ ।
૧૩૫.૬/૨અપ્રા યા તમહં પ્રાયાં દૂરાદ્ દૂરતરં મનુે॥ ૧૩૫.૬॥
૧૩૫.૭/૧તતઃ શ્રા તાે િન ત્તાેઽહં દ્રષુ્ટમીશં તુ તં પ્રભુમ્ ।
૧૩૫.૭/૨તદૈવં મમ ધીરાસીદ્ દષૃ્ટશ્ચા તાે મયા શમ્॥ ૧૩૫.૭॥
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૧૩૫.૮/૧અસ્ય દેવસ્ય તદ્ િવ ણાેમર્મ જ્યૈ ઠ્યં સુ્ફટં ભવેત્ ।
૧૩૫.૮/૨પનુશ્ચાિપ મમ વવેં મ તરાસીન્ મહામતે॥ ૧૩૫.૮॥
૧૩૫.૯/૧સત્યૈવર્ક્ત્રૈઃ કથં વકે્ષ્ય પીિડતાેઽ ય તં વચઃ ।
૧૩૫.૯/૨નાનાિવધષેુ પાપષેુ ના તાત્ પાતકં પરમ્॥ ૧૩૫.૯॥
૧૩૫.૧૦/૧સત્યૈવર્ક્ત્રૈરસત્યાં વા વાચં વકે્ષ્ય કથં વ ત ।
૧૩૫.૧૦/૨તતાેઽહં પ ચમં વક્ત્રં ગદર્ભાકૃ તભીષણમ્॥ ૧૩૫.૧૦॥
૧૩૫.૧૧/૧કૃ વા તનેા તં વક્ષ્ય ઇ ત યા વા ચરં તદા ।
૧૩૫.૧૧/૨અબ્રવં તં હિર તત્રઆસીનં જગતાં પ્રભુમ્॥ ૧૩૫.૧૧॥
૧૩૫.૧૨/૧અસ્ય ચા તાે મયા દષૃ્ટ તને જ્યૈ ઠ્યં જનાદર્ન ।
૧૩૫.૧૨/૨મમે ત વદતઃ પાશ્વ ઉભાૈ તાૈ હિરશકંરાૈ॥ ૧૩૫.૧૨॥
૧૩૫.૧૩/૧અેક પ વમાપન્નાૈ સયૂાર્ચ દ્રમસાિવવ ।
૧૩૫.૧૩/૨તાૈ દૃ ટ્વા િવ મતાે ભીતશ્ચા તવં તાવુભાવિપ ।
૧૩૫.૧૩/૩તતઃ કુ્રદ્ધાૈ જગન્નાથાૈ વાચં તા મદમૂચતુઃ॥ ૧૩૫.૧૩॥
૧૩૫.૧૪/૧હિરહરાવૂચતુઃ । દુષ્ટે વં િન ગા ભૂયા ના તાદ્
અ ત પાતકમ્॥ ૧૩૫.૧૪॥
૧૩૫.૧૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ સા િવહ્વલા ભૂ વા નદ ભાવમપુાગતા ।
૧૩૫.૧૫/૨તદ્ દૃ ટ્વા િવ મતાે ભીત તામબ્રવમહં તદા॥ ૧૩૫.૧૫॥
૧૩૫.૧૬/૧ય માદ્ અસત્યમુક્તા સ બ્રહ્મવા ચ સ્થતા સતી ।
૧૩૫.૧૬/૨ત માદ્ અદૃ યા વં ભૂયાઃ પાપ પાસ્યસશંયમ્॥ ૧૩૫.૧૬॥
૧૩૫.૧૭/૧અેતચ્છાપં િવિદ વા તુ તાૈ દેવાૈ પ્રણતા તદા ।
૧૩૫.૧૭/૨િવશાપ વં પ્રાથર્ય તી તુષ્ટાવ ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૧૩૫.૧૭॥
૧૩૫.૧૮/૧તત તુષ્ટાૈ દેવદેવાૈ પ્રા થતાૈ િત્રદશા ચતાૈ ।
૧૩૫.૧૮/૨પ્રીત્યા હિરહરાવવેં વાચં વાચમથાેચતુઃ॥ ૧૩૫.૧૮॥
૧૩૫.૧૯/૧હિરહરાવૂચતુઃ । ગઙ્ગયા સગંતા ભદ્રે યદા વં લાેકપાવની ।
૧૩૫.૧૯/૨તદા પનુવર્પુ તે સ્યાત્ પિવતં્ર િહ સશુાેભને॥ ૧૩૫.૧૯॥
૧૩૫.૨૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા સાિપ દેવી ગઙ્ગયા સગંતાભવત્ ।
૧૩૫.૨૦/૨ભાગીરથી ગાૈતમી ચ તતશ્ચાિપ વકં વપુઃ॥ ૧૩૫.૨૦॥
૧૩૫.૨૧/૧દેવી સા વ્યગમદ્ બ્રહ્મન્ દેવાનામિપ દુલર્ભમ્ ।
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૧૩૫.૨૧/૨ગાૈત યાં સવૈ િવખ્યાતા ના ા વાણી ત પુ યદા॥ ૧૩૫.૨૧॥
૧૩૫.૨૨/૧ભાગીર યાં સવૈ દેવી સર વત્ય ભધીયતે ।
૧૩૫.૨૨/૨ઉભયત્રાિપ િવખ્યાતઃ સગંમાે લાેકપૂ જતઃ॥ ૧૩૫.૨૨॥
૧૩૫.૨૩/૧સર વતીસગંમશ્ચ વાણીસગંમ અેવ ચ ।
૧૩૫.૨૩/૨ગાૈત યા સગંતા દેવી વાણી વાચા સર વતી॥ ૧૩૫.૨૩॥
૧૩૫.૨૪/૧સવર્ત્ર પૂ જતં તીથ તત્ર વાચા શવં પ્રભુમ્ ।
૧૩૫.૨૪/૨દેવેશ્વરં પજૂિય વા િવશાપમગમદ્ યતઃ॥ ૧૩૫.૨૪॥
૧૩૫.૨૫/૧બ્રહ્મા િવધૂય વાગ્દાૈષ્ટ ં વં ચ ધામાગમત્ પનુઃ ।
૧૩૫.૨૫/૨ત માત્ તત્ર શુ ચભૂર્ વા ના વા તત્ર ચ સગંમે॥ ૧૩૫.૨૫॥
૧૩૫.૨૬/૧વાગીશ્વરં તતાે દૃ ટ્વા તાવતા મુ ક્તમા ુયાત્ ।
૧૩૫.૨૬/૨દાનહાેમાિદકં િક ચદ્ ઉપવાસાિદકાં િક્રયામ્॥ ૧૩૫.૨૬॥
૧૩૫.૨૭/૧યઃ કુયાર્ત્ સગંમે પુ યે સસંારે ન ભવેત્ પનુઃ ।
૧૩૫.૨૭/૨અેકાનેિવશ તશતં તીથાર્નાં તીરયાેદ્વર્યાેઃ ।
૧૩૫.૨૭/૩નાનાજન્મા જતાશષે+ ।પાપક્ષયિવધાિયનામ્॥ ૧૩૫.૨૭॥
૧૩૬.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । િવ તીથર્ મ ત ખ્યાતં તત્ર ત્ત મદં શ ◌ૃ ।
૧૩૬.૧/૨માૈદ્ગલ્ય ઇ ત િવખ્યાતાે મુદ્ગલસ્ય સતુાે ઋ ષઃ॥ ૧૩૬.૧॥
૧૩૬.૨/૧તસ્ય ભાયાર્ તુ બાલા ના ા ખ્યાતા સપુુિત્રણી ।
૧૩૬.૨/૨િપતા ઋ ષ તથા દ્ધાે મુદ્ગલાે લાેકિવશ્રુતઃ॥ ૧૩૬.૨॥
૧૩૬.૩/૧તસ્ય ભાયાર્ તથા ખ્યાતા ના ા ભાગીરથી શભુા ।
૧૩૬.૩/૨સ માૈદ્ગલ્યઃ પ્રાતરેવ ગઙ્ગાં ના ત યતવ્રતઃ॥ ૧૩૬.૩॥
૧૩૬.૪/૧િનત્યમવે વદં કમર્ તસ્યાસીન્ મુિનસત્તમ ।
૧૩૬.૪/૨ગઙ્ગાતીરે કુશૈ ર્દ્ ભઃ શમીપુ પૈરહિનશમ્॥ ૧૩૬.૪॥
૧૩૬.૫/૧ગુ િદતને માગણ વમાનસસરાે હે ।
૧૩૬.૫/૨આવાહનં િનત્યમવે િવ ણાેશ્ચકે્ર સ માૈદ્ગ લઃ॥ ૧૩૬.૫॥
૧૩૬.૬/૧તનેાહૂત વરન્ન્ અે ત લ મીભતાર્ જગ પ તઃ ।
૧૩૬.૬/૨વનૈતેયમથા હ્ય શઙ્ખચક્રગદાધરઃ॥ ૧૩૬.૬॥
૧૩૬.૭/૧પૂ જત તને ઋ ષણા સ માૈદ્ગલ્યને યત્નતઃ ।
૧૩૬.૭/૨પ્રબ્રૂતે ચ કથા શ્ચત્રા માૈદ્ગલ્યાય જગ પ્રભુઃ॥ ૧૩૬.૭॥
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૧૩૬.૮/૧તતાેઽપરાહ્ણસમયે િવ ઃ પ્રાહ સ માૈદ્ગ લમ્ ।
૧૩૬.૮/૨યાિહ વ સ વભવનં શ્રા તાેઽસી ત પનુઃ પનુઃ॥ ૧૩૬.૮॥
૧૩૬.૯/૧અેવમુક્તઃ સ દેવને િવ ના યા ત સ દ્વજઃ ।
૧૩૬.૯/૨જગ પ્રભુ તતાે યા ત દેવૈયુર્ક્તઃ વમ દરમ્॥ ૧૩૬.૯॥
૧૩૬.૧૦/૧માૈદ્ગલ્યાેઽિપ તથા યેત્ય િક ચદ્ આદાય િનત્યશઃ ।
૧૩૬.૧૦/૨ વમવે ભવનં િવદ્વાન્ ભાયાર્યૈ વા જતં ધનમ્॥ ૧૩૬.૧૦॥
૧૩૬.૧૧/૧દદા ત સ મહાિવ + ◌ૅહરણા જપરાયણઃ ।
૧૩૬.૧૧/૨માૈદ્ગલ્યસ્ય પ્રયા સાિપ પ તવ્રતપરાયણા॥ ૧૩૬.૧૧॥
૧૩૬.૧૨/૧શાકં મૂલં ફલં વાિપ ભત્રાર્નીતં તુ યત્નતઃ ।
૧૩૬.૧૨/૨સસુસૃં્કત્યા ય તથીનાં બાલાનાં ભતુર્રેવ ચ॥ ૧૩૬.૧૨॥
૧૩૬.૧૩/૧દ વા તુ ભાજેનં તે યઃ પશ્ચાદ્ ભુઙ્ક્તે યતવ્રતા ।
૧૩૬.૧૩/૨ભુક્તવ વથ સવષુ રાત્રાૈ િનતં્ય સ માૈદ્ગ લઃ॥ ૧૩૬.૧૩॥
૧૩૬.૧૪/૧િવ ણાેઃ શ્રુતાઃ કથા શ્ચત્રા તે યાે વ યથ હ ષતઃ ।
૧૩૬.૧૪/૨અેવં બહુ તથે કાલે વ્યતીતે ચા તિવ મતા ।
૧૩૬.૧૪/૩માૈદ્ગલ્યસ્ય રહાે ભાયાર્ ભતાર્રં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૩૬.૧૪॥
૧૩૬.૧૫/૧ બાલાવેાચ । યિદ તે િવ ર યે ત સમીપં િત્રદશા ચતઃ ।
૧૩૬.૧૫/૨તથાિપ કષ્ટમ માકં ક માદ્ ઇ ત જગ પ્રભુમ્॥ ૧૩૬.૧૫॥
૧૩૬.૧૬/૧તત્ ચ્છ વં મહાપ્રાજ્ઞ યદાસાૈ િવ રે ત ચ ।
૧૩૬.૧૬/૨ય મશ્ચ તમાત્રે તુ જરાજન્મ ે તઃ ।
૧૩૬.૧૬/૩નાશં યા ત કુતાે દષૃ્ટે ત માત્ ચ્છ જગ પ તમ્॥ ૧૩૬.૧૬॥
૧૩૬.૧૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા પ્રયાવાક્યાન્ માૈદ્ગલ્યાે િનત્યવદ્ ધિરમ્ ।
૧૩૬.૧૭/૨પજૂિય વા િવનીતશ્ચ પપ્રચ્છ સ કૃતા જ લઃ॥ ૧૩૬.૧૭॥
૧૩૬.૧૮/૧માૈદ્ગલ્ય ઉવાચ । વિય તે જગન્નાથ શાેકદાિરદ્ર્યદુ કૃતમ્ ।
૧૩૬.૧૮/૨નાશં યા ત િવપ ત્તમ વિય દષૃ્ટે કથં સ્થતા॥ ૧૩૬.૧૮॥
૧૩૬.૧૯/૧શ્રીિવ વાચ । વકૃતં ભજુ્યતે ભૂતૈઃ સવઃ સવર્ત્ર સવર્દા ।
૧૩૬.૧૯/૨ન કાેઽિપ કસ્ય ચત્ િક ચત્ કરાેત્યત્ર િહતાિહતે॥ ૧૩૬.૧૯॥
૧૩૬.૨૦/૧યાદશૃં ચાે યતે બીજં ફલં ભવ ત તાદશૃમ્ ।
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૧૩૬.૨૦/૨રસાલઃ સ્યાન્ ન િન બસ્ય બી વિપ કુત્ર ચત્॥ ૧૩૬.૨૦॥
૧૩૬.૨૧/૧ન કૃતા ગાૈતમીસવેા ના ચતાૈ હિરશકંરાૈ ।
૧૩૬.૨૧/૨ન દતં્ત યૈશ્ચ િવપ્રે ય તે કથં ભાજનં શ્રયઃ॥ ૧૩૬.૨૧॥
૧૩૬.૨૨/૧ વયા ન દતં્ત િક ચચ્ચ બ્રાહ્મણે યાે મમાિપ ચ ।
૧૩૬.૨૨/૨યદ્ દ યતે તદ્ અેવેહ પર મશ્ચાપે તષ્ઠ ત॥ ૧૩૬.૨૨॥
૧૩૬.૨૩/૧ દ્ ભવાર્ ભઃ કુશમૈર્ ત્રૈઃ શુ ચકમર્ સદૈવ યત્ ।
૧૩૬.૨૩/૨કરાે ત ત માત્ પૂતાત્મા શર રસ્ય ચ શાષેણાત્॥ ૧૩૬.૨૩॥
૧૩૬.૨૪/૧િવના દાનને ન ક્વાિપ ભાેગાવા પ્ત ર્ણાં ભવેત્ ।
૧૩૬.૨૪/૨સ કમાર્ચરણાચ્છુદ્ધાે િવરક્તઃ સ્યાત્ તતાે નરઃ॥ ૧૩૬.૨૪॥
૧૩૬.૨૫/૧તતાેઽપ્ર તહતજ્ઞાનાે વન્મુક્ત તતાે ભવેત્ ।
૧૩૬.૨૫/૨સવષાં સલુભા મુ ક્તમર્દ્ભ યા ચેહ પૂતર્તઃ॥ ૧૩૬.૨૫॥
૧૩૬.૨૬/૧ભુ ક્તદાર્નાિદના સવર્+ ।ભૂતદુઃખિનબહર્ણાત્ ।
૧૩૬.૨૬/૨અથવા લ સ્યસે મુ ક્ત ભ યા ભુ ક્ત ન લ સ્યસે॥ ૧૩૬.૨૬॥
૧૩૬.૨૭/૧માૈદ્ગલ્ય ઉવાચ । ભ યા મુ ક્તઃ કથં ભૂયાદ્ ભુક્તેમુર્ ક્તઃ સદુુલર્ભા ।
૧૩૬.૨૭/૨ તા ચેદ્ દેિહનાં મુ ક્તઃ િકમ યને પ્રયાજેનમ્॥ ૧૩૬.૨૭॥
૧૩૬.૨૮/૧ભ યા મુ ક્તઃ સવર્પજૂ્યા તા મચ્છેયં જગન્મય॥ ૧૩૬.૨૮॥
૧૩૬.૨૯/૧િવ વાચ । અેતદ્ અેવા તરં બ્રહ્મન્ દ યતે મામનુ મરન્ ।
૧૩૬.૨૯/૨બ્રાહ્મણાયાથવા થ ય તદ્ અેવાક્ષયતાં વ્રજેત્॥ ૧૩૬.૨૯॥
૧૩૬.૩૦/૧મામ યા વાથ યદ્ દદ્યાત્ તત્ તન્માત્રફલપ્રદમ્ ।
૧૩૬.૩૦/૨તત્ પનુદર્ત્તમવેેહ ન ભાેગાયાત્ર ક પતે॥ ૧૩૬.૩૦॥
૧૩૬.૩૧/૧ત માદ્ દેિહ મહાબુદ્ધે ભાજંે્ય િક ચન્ મમ ધ્રવુમ્ ।
૧૩૬.૩૧/૨અથવા િવપ્રમખુ્યાય ગાૈતમીતીરમા શ્રતઃ॥ ૧૩૬.૩૧॥
૧૩૬.૩૨/૧બ્રહ્માવેાચ । માૈદ્ગલ્યઃ પ્રાહ તં િવ ં દેયં મમ ન િવદ્યતે ।
૧૩૬.૩૨/૨ના યત્ િકચન દેહાિદ યત્ તત્ વિય સમિપતમ્॥ ૧૩૬.૩૨॥
૧૩૬.૩૩/૧તતાે િવ ગર્ ત્મ તં પ્રાહ શીઘં્ર જગ પ તઃ ।
૧૩૬.૩૩/૨ઇહાનય વ ક ણશં મમાયં ચાપર્િય ય ત॥ ૧૩૬.૩૩॥
૧૩૬.૩૪/૧તતાે યાેગ્યાન્ અયં ભાેગાન્ પ્રા સ્યતે મનસઃ પ્રયાન્ ।

brahmapur.pdf 595



બ્રહ્મપુરાણ

૧૩૬.૩૪/૨આક યર્ વા મનાિદષં્ટ તથા ચકે્ર સ પ ક્ષરાટ્॥ ૧૩૬.૩૪॥
૧૩૬.૩૫/૧િવ હ તે કણાન્ પ્રાદાત્ સ માૈદ્ગલ્યાે યતવ્રતઃ ।
૧૩૬.૩૫/૨અેત મન્ન્ અ તરે િવ િવશ્વકમાર્ણમબ્રવીત્॥ ૧૩૬.૩૫॥
૧૩૬.૩૬/૧િવ વાચ । યાવચ્ચાસ્ય કુલે સપ્ત પુ ષા તાવદ્ અેવ તુ ।
૧૩૬.૩૬/૨ભિવતારાે મહાબુદ્ધે તાવત્ કામા મની ષતાઃ ।
૧૩૬.૩૬/૩ગાવાે િહર યં ધા યાિન વસ્ત્રા યાભરણાિન ચ॥ ૧૩૬.૩૬॥
૧૩૬.૩૭/૧બ્રહ્માવેાચ । યચ્ચ િક ચન્ મનઃપ્રીત્યૈ લાેકે ભવ ત ભષૂણમ્ ।
૧૩૬.૩૭/૨તત્ સવર્માપ માૈદ્ગલ્યાે િવ ગઙ્ગાપ્રભાવતઃ॥ ૧૩૬.૩૭॥
૧૩૬.૩૮/૧ગ્ હં ગચ્છે ત માૈદ્ગલ્યાે િવ નાેક્ત તતાે યયાૈ ।
૧૩૬.૩૮/૨આશ્રમે વસ્ય સવર્ દ્ધ દૃ ટ્વા ઋ ષરભાષત॥ ૧૩૬.૩૮॥
૧૩૬.૩૯/૧ઋ ષ વાચ । અહાે દાનપ્રભાવાેઽયમહાે િવ ણાેરનુ તઃ ।
૧૩૬.૩૯/૨અહાે ગઙ્ગાપ્રભાવશ્ચ કૈિવચાયા મહાન્ અયમ્॥ ૧૩૬.૩૯॥
૧૩૬.૪૦/૧બ્રહ્માવેાચ । માૈદ્ગલ્યાે ભાયર્યા સાધ પતુ્રૈઃ પાતૈ્રૈશ્ચ બ ધુ ભઃ ।
૧૩૬.૪૦/૨િપ યાં બુભજેુ ભાેગાન્ ભુ ક્ત મુ ક્તમવાપ ચ॥ ૧૩૬.૪૦॥
૧૩૬.૪૧/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ માૈદ્ગલ્યં વૈ ણવં તથા ।
૧૩૬.૪૧/૨તત્ર નાનં ચ દાનં ચ ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદમ્॥ ૧૩૬.૪૧॥
૧૩૬.૪૨/૧તત્ર શ્રુ તઃ તવાર્િપ તીથર્સ્ય સ્યાત્ કથચંન ।
૧૩૬.૪૨/૨તસ્ય િવ ભર્વેત્ પ્રીતઃ પાપૈમુર્ક્તઃ સખુી ભવેત્॥ ૧૩૬.૪૨॥
૧૩૬.૪૩/૧અેકાદશ સહસ્રા ણ તીથાર્નાં તીરયાેદ્વર્યાેઃ ।
૧૩૬.૪૩/૨સવાર્થર્દાિયનાં તત્ર નાનદાનજપાિદ ભઃ॥ ૧૩૬.૪૩॥
૧૩૭.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । લ મીતીથર્ મ ત ખ્યાતં સાક્ષા લ મીિવવધર્નમ્ ।
૧૩૭.૧/૨અલ મીનાશનં પુ યમાખ્યાનં શ ◌ૃ નારદ॥ ૧૩૭.૧॥
૧૩૭.૨/૧સવંાદશ્ચ પુરા વાસી લ યાઃ પતુ્ર દિરદ્રયા ।
૧૩૭.૨/૨પર પરિવરાેિધ યાવુભે િવશ્વં સમીયતુઃ॥ ૧૩૭.૨॥
૧૩૭.૩/૧તા યામવ્યા તં વ તુ તન્ ના ત ભવુનત્રયે ।
૧૩૭.૩/૨મમજ્યૈ ઠ્યં મમજ્યૈ ઠ્ય મત્યૂચતુ ભે મથઃ ।
૧૩૭.૩/૩અહં પવૂ સમુદ્ભૂતા ઇત્યાહ શ્રયમાજેસા॥ ૧૩૭.૩॥
૧૩૭.૪/૧શ્રીલ મી વાચ । કુલં શીલં િવતં વા દેિહનામહમવે તુ ।
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૧૩૭.૪/૨મયા િવના દેહભા ે વ તાેઽિપ તા ઇવ॥ ૧૩૭.૪॥
૧૩૭.૫/૧બ્રહ્માવેાચ । દિરદ્રયા ચ સા પ્રાેક્તા સવ યાે હ્યિધકા હ્યહમ્ ।
૧૩૭.૫/૨મુ ક્તમર્દા શ્રતા િનતં્ય દિરદ્રવંૈ વચાેઽબ્રવીત્॥ ૧૩૭.૫॥
૧૩૭.૬/૧કામઃ ક્રાેધશ્ચ લાેભશ્ચ મદાે મા સયર્મવે ચ ।
૧૩૭.૬/૨યત્રાહમ મ તત્રૈતે ન તષ્ઠ ત કદાચન॥ ૧૩૭.૬॥
૧૩૭.૭/૧ન ભયાેદ્ભૂ ત ન્માદ ઈ યાર્ ઉદ્ધત ત્તતા ।
૧૩૭.૭/૨યત્રાહમ મ તત્રૈતે ન તષ્ઠ ત કદાચન॥ ૧૩૭.૭॥
૧૩૭.૮/૧દિરદ્રાયા વચઃ શ્રુ વા લ મી તાં પ્રત્યભાષત॥ ૧૩૭.૮॥
૧૩૭.૯/૧લ મી વાચ । અલંકૃતાે મયા જ તુઃ સવા ભવ ત પૂ જતઃ ।
૧૩૭.૯/૨િનધર્નઃ શવતુલ્યાેઽિપ સવર ય ભભૂયતે॥ ૧૩૭.૯॥
૧૩૭.૧૦/૧દેહી ત વચનદ્વારા દેહસ્થાઃ પ ચ દેવતાઃ ।
૧૩૭.૧૦/૨સદ્યાે િનગર્ત્ય ગચ્છ ત ધીશ્રીહ્ર ીશા તક તર્યઃ॥ ૧૩૭.૧૦॥
૧૩૭.૧૧/૧તાવદ્ ગુણા ગુ વં ચ યાવન્ નાથર્યતે પરમ્ ।
૧૩૭.૧૧/૨અથ ચેત્ પુ ષાે તઃ ક્વ ગુણાઃ ક્વ ચ ગાૈરવમ્॥ ૧૩૭.૧૧॥
૧૩૭.૧૨/૧તાવત્ સવાત્તમાે જ તુ તાવત્ સવર્ગુણાલયઃ ।
૧૩૭.૧૨/૨નમસ્યઃ સવર્લાેકાનાં યાવન્ નાથર્યતે પરમ્॥ ૧૩૭.૧૨॥
૧૩૭.૧૩/૧કષ્ટમેતન્ મહાપાપં િનધર્ન વં શર િરણામ્ ।
૧૩૭.૧૩/૨ન માનય ત નાે વ ક્ત ન શત્યધનં જનઃ॥ ૧૩૭.૧૩॥
૧૩૭.૧૪/૧અહમવે તતઃ શ્રેષ્ઠા દિરદ્રે શ ◌ૃ મે વચઃ॥ ૧૩૭.૧૪॥
૧૩૭.૧૫/૧બ્રહ્માવેાચ । ત લ મીવચનં શ્રુ વા દિરદ્રા વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૩૭.૧૫॥
૧૩૭.૧૬/૧દિરદ્રાવેાચ । વક્તું ન લ મીજ્યષ્ઠાહ મ ત વૈ લ જસે મુહુઃ ।
૧૩૭.૧૬/૨પાપષેુ રમસે િનતં્ય િવહાય પુ ષાેત્તમમ્॥ ૧૩૭.૧૬॥
૧૩૭.૧૭/૧િવશ્વ તવ ચકા િનતં્ય ભવતી શ્લાઘસે કથમ્ ।
૧૩૭.૧૭/૨સખંુ ન તાદક્ૃ વ પ્રાપ્તાૈ પશ્ચાત્તાપાે યથા ગુ ઃ॥ ૧૩૭.૧૭॥
૧૩૭.૧૮/૧ન તથા યતે પુંસાં સરુયા દા ણાે મદઃ ।
૧૩૭.૧૮/૨ વ સિંનધાનમાત્રેણ યથા વૈ િવદુષામિપ॥ ૧૩૭.૧૮॥
૧૩૭.૧૯/૧સદૈવ રમસે લ મીઃ પ્રાય વં પાપકાિરષુ ।
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૧૩૭.૧૯/૨અહં વસા મ યાેગ્યષેુ ધમર્શીલષેુ સવર્દા॥ ૧૩૭.૧૯॥
૧૩૭.૨૦/૧ શવિવ વનુરક્તષેુ કૃતજ્ઞષેુ મહ સુ ચ ।
૧૩૭.૨૦/૨સદાચારેષુ શા તષેુ ગુ સવેાેદ્યતષેુ ચ॥ ૧૩૭.૨૦॥
૧૩૭.૨૧/૧સ સુ િવદ્વ સુ શરેૂષુ કૃતબુ દ્ધષુ સાધષુુ ।
૧૩૭.૨૧/૨િનવસા મ સદા લ મી ત મા જૈ્ય ઠ્યં મિય સ્થતમ્॥ ૧૩૭.૨૧॥
૧૩૭.૨૨/૧બ્રાહ્મણષેુ શુ ચ મ સુ વ્રતચાિરષુ ભ ષુ ।
૧૩૭.૨૨/૨િનભર્યષેુ વ સ યા મ લ મી વં શ ◌ૃ તે સ્થ તમ્॥ ૧૩૭.૨૨॥
૧૩૭.૨૩/૧રાજવ તષુ પાપષેુ િનષુ્ઠરેષુ ખલષેુ ચ ।
૧૩૭.૨૩/૨િપશનુષેુ ચ લુ ધષેુ િવકૃતષેુ શઠેષુ ચ॥ ૧૩૭.૨૩॥
૧૩૭.૨૪/૧અનાયષુ કૃતઘ્નષેુ ધમર્ઘા તષુ સવર્દા ।
૧૩૭.૨૪/૨ મત્રદ્રાેિહ વિનષ્ટેષુ ભગ્ ચત્તષેુ વતર્સે॥ ૧૩૭.૨૪॥
૧૩૭.૨૫/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં િવવદમાને તે જગ્મતુમાર્મુભે અિપ ।
૧૩૭.૨૫/૨તયાવેાર્ક્યમપુશ્રુત્ય મયાેક્તે તે ઉભે અિપ॥ ૧૩૭.૨૫॥
૧૩૭.૨૬/૧મત્તઃ પવૂર્તરા વી આપઃ પવૂર્તરા તતઃ ।
૧૩૭.૨૬/૨સ્ત્રીણાં િવવાદં તા અેવ સ્ત્રયાે ન ત નેતરે॥ ૧૩૭.૨૬॥
૧૩૭.૨૭/૧િવશષેતઃ પનુ તા યઃ કમ ડલુભવાશ્ચ યાઃ ।
૧૩૭.૨૭/૨તત્રાિપ ગાૈતમી દેવી િનશ્ચયં કથિય ય ત॥ ૧૩૭.૨૭॥
૧૩૭.૨૮/૧સવૈ સવાર્ તસહંત્ર સવૈ સદેંહકતર્ર ।
૧૩૭.૨૮/૨તે મદ્વાક્યાદ્ ભવું ગ વા ભૂ યા ચ સિહતે અિપ॥ ૧૩૭.૨૮॥
૧૩૭.૨૯/૧અદ્ ભશ્ચ સિહતાઃ સવાર્ ગાૈતમી ં યયુરાપગામ્ ।
૧૩૭.૨૯/૨ભૂ મરાપ તયાવેાર્ક્યં ગાૈત યૈ ક્રમશઃ સુ્ફટમ્॥ ૧૩૭.૨૯॥
૧૩૭.૩૦/૧સવ િનવેદયામાસયુર્થા ત્તં પ્રણ ય તામ્ ।
૧૩૭.૩૦/૨દિરદ્રાયાશ્ચ લ યાશ્ચ વાક્યં મ યસ્થવત્ તદા॥ ૧૩૭.૩૦॥
૧૩૭.૩૧/૧શ ◌ૃ વ સુ લાેકપાલષેુ શ ◌ૃ વત્યાં ભુિવ નારદ ।
૧૩૭.૩૧/૨શ ◌ૃ વતી વ સુ સા ગઙ્ગા દિરદ્રાં વાક્યમબ્રવીત્ ।
૧૩૭.૩૧/૩સ પ્રશસ્ય તથા લ મી ં ગાૈતમી વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૩૭.૩૧॥
૧૩૭.૩૨/૧ગાૈત યવુાચ । બ્રહ્મશ્રીશ્ચ તપઃશ્રીશ્ચ યજ્ઞશ્રીઃ ક તસં જ્ઞતા ।
૧૩૭.૩૨/૨ધનશ્રીશ્ચ યશશ્રીશ્ચ િવદ્યા પ્રજ્ઞા સર વતી॥ ૧૩૭.૩૨॥

598 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૩૭.૩૩/૧ભુ ક્તશ્રીશ્ચાથ મુ ક્તશ્ચ તલર્ તઃ ક્ષમા ।
૧૩૭.૩૩/૨ સ દ્ધ તુ ષ્ટ તથા પુ ષ્ટઃ શા તરાપ તથા મહી॥ ૧૩૭.૩૩॥
૧૩૭.૩૪/૧અહંશ ક્તરથાષૈ યઃ શ્રુ તઃ શુ દ્ધિવભાવર ।
૧૩૭.૩૪/૨દ્યાજૈ્યા ના આ શષઃ વ તવ્યાર્ પ્તમાર્યા ઉષા શવા॥ ૧૩૭.૩૪॥
૧૩૭.૩૫/૧યત્ િક ચદ્ િવદ્યતે લાેકે લ યા વ્યાપ્તં ચરાચરમ્ ।
૧૩૭.૩૫/૨બ્રાહ્મણે વથ ધીરેષુ ક્ષમાવ વથ સાધષુુ॥ ૧૩૭.૩૫॥
૧૩૭.૩૬/૧િવદ્યાયુક્તષેુ ચા યષેુ ભુ ક્તમુ યનુસાિરષુ ।
૧૩૭.૩૬/૨યદ્ યદ્ ર યં સુ દરં વા તત્ ત લ મીિવજૃ ભતમ્॥ ૧૩૭.૩૬॥
૧૩૭.૩૭/૧િકમત્ર બહુનાેક્તને સવ લ મીમયં જગત્ ।
૧૩૭.૩૭/૨ય મન્ ક મશ્ચ યત્ િક ચદ્ ઉ કૃષં્ટ પિરદૃ યતે॥ ૧૩૭.૩૭॥
૧૩૭.૩૮/૧લ મીમયં તુ તત્ સવ તયા હીનં ન િકચન ।
૧૩૭.૩૮/૨અત્રેમાં સુ દર ં દેવી ં પધર્ય તી ન લ જસે॥ ૧૩૭.૩૮॥
૧૩૭.૩૯/૧ગચ્છ ગચ્છે ત તાં ગઙ્ગા દિરદ્રાં વાક્યમબ્રવીત્ ।
૧૩૭.૩૯/૨તતઃ પ્ર ત ગઙ્ગા ભાે દિરદ્રાવૈરકાયર્ભૂત્॥ ૧૩૭.૩૯॥
૧૩૭.૪૦/૧તાવદ્ દિરદ્રા ભભવાે ગઙ્ગા યાવન્ ન સવે્યતે ।
૧૩૭.૪૦/૨તતઃ પ્ર ત તત્ તીથર્મલ મીનાશનં શભુમ્॥ ૧૩૭.૪૦॥
૧૩૭.૪૧/૧તત્ર નાનને દાનને લ મીવાન્ પુ યવાન્ ભવેત્ ।
૧૩૭.૪૧/૨તીથાર્નાં ષટ્ સહસ્રા ણ ત મ તીથ મહામતે ।
૧૩૭.૪૧/૩દેવ ષમુિનજુષ્ટાનાં સવર્ સ દ્ધપ્રદાિયનામ્॥ ૧૩૭.૪૧॥
૧૩૮.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ભાનુતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્ સ દ્ધકરં ણામ્ ।
૧૩૮.૧/૨તત્રેદં ત્તમાખ્યાસ્યે મહાપાતકનાશનમ્॥ ૧૩૮.૧॥
૧૩૮.૨/૧શયાર્ તિર ત િવખ્યાતાે રા પરમધા મકઃ ।
૧૩૮.૨/૨તસ્ય ભાયાર્ સ્થિવષે્ઠ ત પેણાપ્ર તમા ભુિવ॥ ૧૩૮.૨॥
૧૩૮.૩/૧મધુચ્છ દા ઇ ત ખ્યાતાે વૈશ્વા મત્રાે દ્વ ેત્તમઃ ।
૧૩૮.૩/૨પુરાેધા તસ્ય પતેબ્રર્હ્મ ષઃ શ મનાં પ્રભુઃ॥ ૧૩૮.૩॥
૧૩૮.૪/૧િદશાે િવજેતું સ જગામ રા ।
૧૩૮.૪/૨પુરાેધસા તને પપ્રવીરઃ ।
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૧૩૮.૪/૩પુરાેધસં પ્રાહ મહાનુભાવમ્ ।
૧૩૮.૪/૪ જ વા િદશશ્ચા વિન સિંનિવષ્ટઃ॥ ૧૩૮.૪॥
૧૩૮.૫/૧પપ્રચ્છેદં કેન ખેદં ગતાેઽ સ ।
૧૩૮.૫/૨હેતું વદ વે ત મહાનુભાવ ।
૧૩૮.૫/૩ વમવે રાજે્ય મમ સવર્મા યઃ ।
૧૩૮.૫/૪સમ તિવદ્યાિનરવદ્યબાેધઃ॥ ૧૩૮.૫॥
૧૩૮.૬/૧િવધૂતપાપઃ પિરતાપશૂ યઃ ।
૧૩૮.૬/૨િકમ યચેતા ઇવ લક્ષ્યસે વમ્ ।
૧૩૮.૬/૩ જતેયમવુ િવ જતા નરે દ્રા ।
૧૩૮.૬/૪હષર્સ્ય હેતાૈ મહતીહ તે॥ ૧૩૮.૬॥
૧૩૮.૭/૧િક વં કૃશાે મે વદ સત્યમવે ।
૧૩૮.૭/૨ દ્વ તવયાર્ તમહાનુભાવ ।
૧૩૮.૭/૩સ બાે ય શયાર્ તમવુાચ િવપ્રશ્ ।
૧૩૮.૭/૪છ દાેમધુઃ પ્રેમમયી ં પ્રયાે ક્તમ્॥ ૧૩૮.૭॥
૧૩૮.૮/૧મધુચ્છ દા ઉવાચ । શ ◌ૃ ભપૂાલ મદ્વાક્યં ભાયર્યા યદ્ ઉદ િરતમ્ ।
૧૩૮.૮/૨ સ્થતે યામે વયં યામાે યા મની ચાધર્ગા મની॥ ૧૩૮.૮॥
૧૩૮.૯/૧ વા મની ચાસ્ય દેહસ્ય કા મની માં પ્રતીક્ષતે ।
૧૩૮.૯/૨ વા તત્ કા મનીવાક્યં શાષેં યા ત કલવેરમ્ ।
૧૩૮.૯/૩િવકારે મરસં તે વાતનુર્ લનાનના॥ ૧૩૮.૯॥
૧૩૮.૧૦/૧બ્રહ્માવેાચ । િવહસ્ય ચાબ્રવીદ્ રા પુરાેધસમિરદમઃ॥ ૧૩૮.૧૦॥
૧૩૮.૧૧/૧રા વેાચ । વં ગુ મર્મ મતં્ર ચ િકમાત્માનં િવડ બસે ।
૧૩૮.૧૧/૨િકમનને મહાપ્રાજ્ઞ મમ વાક્યને માનદ ।
૧૩૮.૧૧/૩ક્ષણિવ વં સિન સખુે કા નામાસ્થા મહાત્મનામ્॥ ૧૩૮.૧૧॥
૧૩૮.૧૨/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતદ્ આક યર્ મ તમાન્ મધુચ્છ દા વચાેઽબ્રવીત્॥ ૧૩૮.૧૨॥
૧૩૮.૧૩/૧મધુચ્છ દા ઉવાચ । યત્રાનુકૂલ્યં દ પત્યાે સ્ત્રવગર્ તત્ર વધર્તે ।
૧૩૮.૧૩/૨ન ચેદં દૂષણં રાજન્ ભષૂણં ચા તમ યતામ્॥ ૧૩૮.૧૩॥
૧૩૮.૧૪/૧બ્રહ્માવેાચ । આજગામ વકં દેશં મહત્યા સનેયા તઃ ।
૧૩૮.૧૪/૨પર ક્ષાથ ચ ત પે્રમ પુયા વાત્તાર્મદ િદશત્॥ ૧૩૮.૧૪॥
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૧૩૮.૧૫/૧િદશાે િવજેતું શયાર્તાૈ યાતે રાક્ષસપુંગવઃ ।
૧૩૮.૧૫/૨હ વા રસાતલં યાતાે રા નં સપુરાેધસમ્॥ ૧૩૮.૧૫॥
૧૩૮.૧૬/૧રાજ્ઞાે ભાયાર્ િનશ્ચયાય પ્ર ત્તા મુિનસત્તમ ।
૧૩૮.૧૬/૨વાત્તા શ્રુ વા દૂતમખુાન્ મધુચ્છ દઃ પ્રયા પનુઃ॥ ૧૩૮.૧૬॥
૧૩૮.૧૭/૧તદૈવાભૂદ્ ગતપ્રાણા તદ્ િવ ચત્ર મવાભવત્ ।
૧૩૮.૧૭/૨તસ્યા તં્ત તુ તે દૃ ટ્વા દૂતા રાજ્ઞે યવેદયન્॥ ૧૩૮.૧૭॥
૧૩૮.૧૮/૧યત્ કૃતં રાજપત્ની ભઃ પ્રયયા ચ પુરાેધસઃ ।
૧૩૮.૧૮/૨િવ મતાે દુઃ ખતાે રા પનુદૂર્તાન્ અભાષત॥ ૧૩૮.૧૮॥
૧૩૮.૧૯/૧રા વેાચ । શીઘં્ર ગચ્છ તુ હે દૂતા બ્રાહ્મ યા યત્ કલવેરમ્ ।
૧૩૮.૧૯/૨રક્ષ તુ વાત્તા કુ ત રા ગ તા પુરાેધસા॥ ૧૩૮.૧૯॥
૧૩૮.૨૦/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત ચ તાતુરે રા જ્ઞ વાગ્ ઉવાચાશર િરણી॥ ૧૩૮.૨૦॥
૧૩૮.૨૧/૧આકાશવાગ્ ઉવાચ । િવધાસ્યત્ય ખલં ગઙ્ગા રાજં તવ સમીિહતમ્ ।
૧૩૮.૨૧/૨સવાર્ ભષઙ્ગશમની પાવની ભુિવ ગાૈતમી॥ ૧૩૮.૨૧॥
૧૩૮.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વા સ શયાર્ તગાતમીતટમા શ્રતઃ ।
૧૩૮.૨૨/૨બ્રાહ્મણે યાે ધનં દ વા તપર્િય વા િપ ન્ દ્વ ન્॥ ૧૩૮.૨૨॥
૧૩૮.૨૩/૧પુરાેિહતં દ્વજશ્રેષં્ઠ પ્રષેિય વા ધના વતમ્ ।
૧૩૮.૨૩/૨અ યત્ર તીથ સાથષુ દાનં દેિહ પ્રયત્નતઃ॥ ૧૩૮.૨૩॥
૧૩૮.૨૪/૧અેતત્ સવ ન ના ત રાજ્ઞઃ કૃતં્ય પુરાેિહતઃ ।
૧૩૮.૨૪/૨ગતે ત મન્ ગુરાૈ રા વૈશ્વા મત્રે મહાત્મિન॥ ૧૩૮.૨૪॥
૧૩૮.૨૫/૧સવ બલં પ્રષેિય વા ગઙ્ગાતીરેઽ ગ્ માિવશત્ ।
૧૩૮.૨૫/૨ઇત્યુ વા સ તુ રાજે દ્રાે ગઙ્ગાં ભાનું સરુાન્ અિપ॥ ૧૩૮.૨૫॥
૧૩૮.૨૬/૧યિદ દતં્ત યિદ હુતં યિદ ત્રાતા પ્ર મયા ।
૧૩૮.૨૬/૨તને સત્યેન સા સા વી મમાયુ યેણ વતુ॥ ૧૩૮.૨૬॥
૧૩૮.૨૭/૧ઇત્યુ વાગ્ ાૈ પ્રિવષ્ટે તુ શયાર્તાૈ પસત્તમે ।
૧૩૮.૨૭/૨તદૈવ િવતા ભાયાર્ રાજ્ઞ તસ્ય પુરાેધસઃ॥ ૧૩૮.૨૭॥
૧૩૮.૨૮/૧અ ગ્ પ્રિવષં્ટ રા નં શ્રુ વા િવ મયકારણમ્ ।
૧૩૮.૨૮/૨પ તવ્રતાં તથા ભાયા તાં વા વતાં પનુઃ॥ ૧૩૮.૨૮॥
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૧૩૮.૨૯/૧તદથ ચાિપ રા નં ત્યક્તાત્માનં િવશષેતઃ ।
૧૩૮.૨૯/૨આત્મનશ્ચ પનુઃ કૃત્યમ મરન્ પતેગુર્ ઃ॥ ૧૩૮.૨૯॥
૧૩૮.૩૦/૧અહમ ય ગ્ માવેક્ષ્ય ઉત યાસ્યે પ્રયા તકમ્ ।
૧૩૮.૩૦/૨અથવેહ તપ ત સ્યે તતાે િનશ્ચયવાન્ દ્વજઃ॥ ૧૩૮.૩૦॥
૧૩૮.૩૧/૧અેતદ્ અેવાત્મનઃ કૃતં્ય મ યે સકૃુતમવે ચ ।
૧૩૮.૩૧/૨ વયા મ ચ રા નં તતાે યા મ પ્રયાં પનુઃ॥ ૧૩૮.૩૧॥
૧૩૮.૩૨/૧અેતદ્ અેવ શભંુ મે સ્યાત્ તત તુષ્ટાવ ભાસ્કરમ્ ।
૧૩૮.૩૨/૨ન હ્ય યઃ કાેઽિપ દેવાેઽ ત સવાર્ભીષ્ટપ્રદાે રવેઃ॥ ૧૩૮.૩૨॥
૧૩૮.૩૩/૧મધુચ્છ દા ઉવાચ । નમાેઽ તુ ત મૈ સયૂાર્ય મુક્તયેઽ મતતજેસે ।
૧૩૮.૩૩/૨છ દાેમયાય દેવાય આકારાથાર્ય તે નમઃ॥ ૧૩૮.૩૩॥
૧૩૮.૩૪/૧િવ પાય સુ પાય િત્રગુણાય િત્રમૂતર્યે ।
૧૩૮.૩૪/૨ સ્થત્યુ પ ત્તિવનાશાનાં હેતવે પ્રભિવ ણવે॥ ૧૩૮.૩૪॥
૧૩૮.૩૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્રસન્નઃ સયૂાઽભૂદ્ વરય વેત્યભાષત॥ ૧૩૮.૩૫॥
૧૩૮.૩૬/૧મધુચ્છ દા ઉવાચ । રા નં દેિહ દેવેશ ભાયા ચ પ્રયવાિદનીમ્ ।
૧૩૮.૩૬/૨આત્મનશ્ચ શભુાન્ પતુ્રાન્ રાજ્ઞશ્ચવૈ શભુાન્ વરાન્॥ ૧૩૮.૩૬॥
૧૩૮.૩૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્રાદા જગન્નાથઃ શયાર્ ત રત્નભૂ ષતમ્ ।
૧૩૮.૩૭/૨તાં ચ ભાયા વરાન્ અ યાન્ સવ ક્ષેમમયં તથા॥ ૧૩૮.૩૭॥
૧૩૮.૩૮/૧તતાે યાતઃ પ્રયાિવષ્ટઃ પ્રીતને ચ પુરાેધસા ।
૧૩૮.૩૮/૨યયાૈ સખુી વકં દેશં તત્ તુ તીથ શભંુ તમ્॥ ૧૩૮.૩૮॥
૧૩૮.૩૯/૧તત્ર ત્રી ણ સહસ્રા ણ તીથાર્િન ગુણવ ત ચ ।
૧૩૮.૩૯/૨તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ ભાનુતીથર્મુદાહૃતમ્॥ ૧૩૮.૩૯॥
૧૩૮.૪૦/૧ તસં વનં ચવૈ શાયાર્તં ચે ત િવશ્રુતમ્ ।
૧૩૮.૪૦/૨માધુચ્છ દસમાખ્યાતં મરણાત્ પાપનનુ્ મનુે॥ ૧૩૮.૪૦॥
૧૩૮.૪૧/૧તષેુ નાનં ચ દાનં ચ સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્ ।
૧૩૮.૪૧/૨ તસં વનં તત્ સ્યાદ્ આયુરારાેગ્યવધર્નમ્॥ ૧૩૮.૪૧॥
૧૩૯.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ખડ્ગતીથર્ મ ત ખ્યાતં ગાૈત યા ઉત્તરે તટે ।
૧૩૯.૧/૨તત્ર નાનને દાનને મુ ક્તભાગી ભવને્ નરઃ॥ ૧૩૯.૧॥
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૧૩૯.૨/૧તત્ર તં્ત પ્રવક્ષ્યા મ શ ◌ૃ નારદ યત્નતઃ ।
૧૩૯.૨/૨પૈલષૂ ઇ ત િવખ્યાતઃ કવષસ્ય સતુાે દ્વજઃ॥ ૧૩૯.૨॥
૧૩૯.૩/૧કુટુ બભારાત્ પિરતાે હ્યથાર્થ પિરધાવ ત ।
૧૩૯.૩/૨ન િકમ યાસસાદાસાૈ તતાે વૈરાગ્યમા સ્થતઃ॥ ૧૩૯.૩॥
૧૩૯.૪/૧અત્ય તિવમખુે દૈવે વ્યથ ભૂતે તુ પાૈ ષે ।
૧૩૯.૪/૨ન વૈરાગ્યાદ્ અ યદ્ અ ત પ ડતસ્યાવલ બનમ્॥ ૧૩૯.૪॥
૧૩૯.૫/૧ઇ ત સં ચ તયામાસ તદાસાૈ િનઃશ્વસન્ મુહુઃ ।
૧૩૯.૫/૨ક્રમાગતં ધનં ના ત પાે યાશ્ચ બહવાે મમ॥ ૧૩૯.૫॥
૧૩૯.૬/૧માની ચાત્મા ન કષ્ટાહા હા િધગ્ દુદવચે ષ્ટતમ્ ।
૧૩૯.૬/૨સ કદા ચદ્ ત્તયુતાે ત્ત ભઃ પિરવતર્યન્॥ ૧૩૯.૬॥
૧૩૯.૭/૧ન લેભે તદ્ ધનં ત્તેિવરાગમગમત્ તદા ।
૧૩૯.૭/૨સવેા િન ષદ્ધા યા કા ચદ્ ગહના દુ કરં તપઃ॥ ૧૩૯.૭॥
૧૩૯.૮/૧બલાદ્ આકષર્તીયં માં ણા સવર્ત્ર દુ કૃતે ।
૧૩૯.૮/૨ વયાપકૃતમજ્ઞાનાત્ ત માત્ ણે નમાેઽ તુ તે॥ ૧૩૯.૮॥
૧૩૯.૯/૧અેવં િવ ચ ત્ય મેધાવી ણાછેદાય િક ભવેત્ ।
૧૩૯.૯/૨ઇત્યાલાેચ્ય સ પૈલષૂઃ િપતરં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૩૯.૯॥
૧૩૯.૧૦/૧પૈલષૂ ઉવાચ । જ્ઞાના સના ક્રાેધલાેભાૈ સં ત ચા તદુ તરામ્ ।
૧૩૯.૧૦/૨છેદ્મીમાં કેન હે તાત તમપુાયં વદ પ્રભાે॥ ૧૩૯.૧૦॥
૧૩૯.૧૧/૧કવષ ઉવાચ । ઈશ્વરાજ્જ્ઞાનમ વચ્છેદ્ ઇત્યેષા વૈિદક શ્રુ તઃ ।
૧૩૯.૧૧/૨ત માદ્ આરાધયેશાનં તતાે જ્ઞાનમવા સ્ય સ॥ ૧૩૯.૧૧॥
૧૩૯.૧૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા સ પૈલષૂાે જ્ઞાનાયેશ્વરમાચર્યત્ ।
૧૩૯.૧૨/૨તત તુષ્ટાે મહેશાનાે જ્ઞાનં પ્રાદાદ્ દ્વ તયે ।
૧૩૯.૧૨/૩પ્રાપ્તજ્ઞાનાે મહાબુ દ્ધગાર્થાઃ પ્રાવેાચ મુ ક્તદાઃ॥ ૧૩૯.૧૨॥
૧૩૯.૧૩/૧પૈલષૂ ઉવાચ । ક્રાેધ તુ પ્રથમં શત્રુિન ફલાે દેહનાશનઃ ।
૧૩૯.૧૩/૨જ્ઞાનખડ્ગને તં છ વા પરમં સખુમા ુયાત્॥ ૧૩૯.૧૩॥
૧૩૯.૧૪/૧ ણા બહુિવધા માયા બ ધની પાપકાિરણી ।
૧૩૯.૧૪/૨ છ વૈતાં જ્ઞાનખડ્ગને સખંુ તષ્ઠ ત માનવઃ॥ ૧૩૯.૧૪॥
૧૩૯.૧૫/૧સઙ્ગ તુ પરમાેઽધમા દેવાદ ના મ ત શ્રુ તઃ ।
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૧૩૯.૧૫/૨અસઙ્ગસ્યાત્મનાે હ્યસ્ય સઙ્ગાેઽયં પરમાે િરપુઃ॥ ૧૩૯.૧૫॥
૧૩૯.૧૬/૧ છ વનંૈ જ્ઞાનખડ્ગને શવૈક વમવા ુયાત્ ।
૧૩૯.૧૬/૨સશંયઃ પરમાે નાશાે ધમાર્થાર્નાં િવનાશકૃત્॥ ૧૩૯.૧૬॥
૧૩૯.૧૭/૧ છ વનંૈ સશંયં જ તુઃ પરમે સતમા ુયાત્ ।
૧૩૯.૧૭/૨િપશાચીવ િવશત્યાશા િનદર્હત્ય ખલં સખુમ્ ।
૧૩૯.૧૭/૩પૂણાર્હ તા સના છ વા વન્ મુ ક્તમવા ુયાત્॥ ૧૩૯.૧૭॥
૧૩૯.૧૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે જ્ઞાનમવા યાસાૈ ગઙ્ગાતીરં સમા શ્રતઃ ।
૧૩૯.૧૮/૨જ્ઞાનખડ્ગને િનમાહ તતાે મુ ક્તમવાપ સઃ॥ ૧૩૯.૧૮॥
૧૩૯.૧૯/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ ખડ્ગતીથર્ મ ત તમ્ ।
૧૩૯.૧૯/૨જ્ઞાનતીથ ચ કવષં પૈલષંૂ સવર્કામદમ્॥ ૧૩૯.૧૯॥
૧૩૯.૨૦/૧ઇત્યાિદષટ્સહસ્રા ણ તીથાર્ યાહુમર્હષર્યઃ ।
૧૩૯.૨૦/૨અશષેપાપતાપાૈઘ+ અરાણીષ્ટપ્રદાિન ચ॥ ૧૩૯.૨૦॥
૧૪૦.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । આત્રેય મ ત િવખ્યાતમ વ દં્ર તીથર્મુત્તમમ્ ।
૧૪૦.૧/૨તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ ભ્રષ્ટરાજ્યપ્રદાયકમ્॥ ૧૪૦.૧॥
૧૪૦.૨/૧ગાૈત યા ઉત્તરે તીર આત્રેયાે ભગવાન્ ઋ ષઃ ।
૧૪૦.૨/૨અ વારેભેઽથ સ ત્રા ણ ઋ વ ગ્ભમુર્િન ભ ર્તઃ॥ ૧૪૦.૨॥
૧૪૦.૩/૧તસ્ય હાેતાભવત્ વ ગ્ હર્વ્યવાહન અેવ ચ ।
૧૪૦.૩/૨અેવં સ ત્રે તુ સ પૂણર્ ઇ ષ્ટ માહેશ્વર ં પનુઃ॥ ૧૪૦.૩॥
૧૪૦.૪/૧કૃ વૈશ્વયર્મગાદ્ િવપ્રઃ સવર્ત્ર ગ તમવે ચ ।
૧૪૦.૪/૨ઇ દ્રસ્ય ભવનં ર યં વગર્લાેકં રસાતલમ્॥ ૧૪૦.૪॥
૧૪૦.૫/૧ વેચ્છયા યા ત િવપ્રે દ્રઃ પ્રભાવાત્ તપસઃ શભુાત્ ।
૧૪૦.૫/૨સ કદા ચદ્ િદવં ગ વા ઇ દ્રલાેકમગાત્ પનુઃ॥ ૧૪૦.૫॥
૧૪૦.૬/૧તત્રાપ યત્ સહસ્રાક્ષં સરૈુઃ પિર તં શભુૈઃ ।
૧૪૦.૬/૨ તૂયમાનં સદ્ધસા યૈઃ પ્રેક્ષ તં ત્યમુત્તમમ્ ।
૧૪૦.૬/૩શ ◌ૃ વાનં મધુરં ગીતમ સરાે ભશ્ચ વી જતમ્॥ ૧૪૦.૬॥
૧૪૦.૭/૧ઉપાપેિવષ્ટૈઃ સરુનાયકૈ તૈઃ ।
૧૪૦.૭/૨સ પજૂ્યમાનં મહદાસનસ્થમ્ ।
૧૪૦.૭/૩જય તમઙે્ક િવિનધાય સનૂુમ્ ।
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૧૪૦.૭/૪શચ્યા યુતં પ્રાપ્તર ત મિહષ્ઠમ્॥ ૧૪૦.૭॥
૧૪૦.૮/૧સતાં શર યં વરદં મહે દ્રમ્ ।
૧૪૦.૮/૨સમીક્ષ્ય િવપ્રાિધપ તમર્હાત્મા ।
૧૪૦.૮/૩િવમાેિહતાેઽસાૈ મુિનિર દ્રલ યા ।
૧૪૦.૮/૪સમીહયામાસ તદ્ ઇ દ્રરાજ્યમ્॥ ૧૪૦.૮॥
૧૪૦.૯/૧સ પૂ જતાે દેવગણૈયર્થાવત્ ।
૧૪૦.૯/૨ વમાશ્રમં વૈ પનુરાજગામ ।
૧૪૦.૯/૩સમીક્ષ્ય તાં શક્રપુર ં સરુ યામ્ ।
૧૪૦.૯/૪રત્નૈયુર્તાં પુ યગુણૈઃ સપુૂણાર્મ્॥ ૧૪૦.૯॥
૧૪૦.૧૦/૧ વમાશ્રમં િન પ્રભહેમવજ્યર્મ્ ।
૧૪૦.૧૦/૨સમીક્ષ્ય િવપ્રાે િવરમં જગામ ।
૧૪૦.૧૦/૩સમીહમાનઃ સરુરાજ્યમાશુ ।
૧૪૦.૧૦/૪ પ્રયાં તદાવેાચ મહાિત્રપુત્રઃ॥ ૧૪૦.૧૦॥
૧૪૦.૧૧/૧આત્રેય ઉવાચ । ભાેક્તું ન શક્તાેઽ મ ફલાિન મૂલા ય।્
૧૪૦.૧૧/૨અનુત્તમા ય ય તસસૃં્કતાિન ।
૧૪૦.૧૧/૩ વા તં પુ યતમં ચ તત્ર ।
૧૪૦.૧૧/૪ભકં્ષ્ય ચ ભાજંે્ય ચ વરાસનાિન ।
૧૪૦.૧૧/૫ તુ ત ચ દાનં ચ સભાં શભુાં ચ ।
૧૪૦.૧૧/૬અસં્ત્ર ચ વાસાં સ પુર ં વનાિન॥ ૧૪૦.૧૧॥
૧૪૦.૧૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે મહાત્મા તપસઃ પ્રભાવાત્ ।
૧૪૦.૧૨/૨ વષ્ટારમાહૂય વચાે બભાષે॥ ૧૪૦.૧૨॥
૧૪૦.૧૩/૧આત્રેય ઉવાચ । ઇચ્છેય મ દ્ર વમહં મહાત્મન્ ।
૧૪૦.૧૩/૨કુ વ શીઘં્ર પદમૈ દ્રમત્ર ।
૧૪૦.૧૩/૩બ્રષૂેઽ યથા ચને્ મદુદ િરતં વમ્ ।
૧૪૦.૧૩/૪ભ મીકરાે યવે ન સશંયાેઽત્ર॥ ૧૪૦.૧૩॥
૧૪૦.૧૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તદિત્રવાક્યાત્ વિરતઃ પ્ર નામ્ ।
૧૪૦.૧૪/૨સ્રષ્ટા િવભુિવશ્વકમાર્ તદૈવ ।
૧૪૦.૧૪/૩ચકાર મે ં ચ પુર ં સરુાણામ્ ।
૧૪૦.૧૪/૪ક પદુ્રમાન્ ક પલતાં ચ ધનેુમ્॥ ૧૪૦.૧૪॥
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૧૪૦.૧૫/૧ચકાર વ િદિવભૂ ષતાિન ।
૧૪૦.૧૫/૨ગ્ હા ણ શભુ્રા ય ત ચિત્રતાિન ।
૧૪૦.૧૫/૩ચકાર સવાર્વયવાનવદ્યામ્ ।
૧૪૦.૧૫/૪શચી ં મરસ્યવે િવહારશાલામ્॥ ૧૪૦.૧૫॥
૧૪૦.૧૬/૧સભાં સધુમાર્ણમહાે ક્ષણને ।
૧૪૦.૧૬/૨તથા ચકારા સરસાે મનાેજ્ઞાઃ ।
૧૪૦.૧૬/૩ચકાર ચાેચ્ચૈઃશ્રવસં ગજં ચ ।
૧૪૦.૧૬/૪વ િદ ચાસ્ત્રા ણ સરુાન્ અશષેાન્॥ ૧૪૦.૧૬॥
૧૪૦.૧૭/૧િનવાયર્માણઃ પ્રયયાિત્રપુત્રઃ ।
૧૪૦.૧૭/૨શચીસમામાત્મવધૂં ચકાર ।
૧૪૦.૧૭/૩તદાિત્રપુત્રાેઽિત્રમખુૈઃ સમેતાે ।
૧૪૦.૧૭/૪વ િદ પં ચ ચકાર ચાસ્ત્રમ્॥ ૧૪૦.૧૭॥
૧૪૦.૧૮/૧ ત્યાિદ ગીતાિદ ચ સવર્મવે ।
૧૪૦.૧૮/૨ચકાર શક્રસ્ય પુરે ચ દષૃ્ટમ્ ।
૧૪૦.૧૮/૩તત્ સવર્માસાદ્ય તદા મનુી દ્રઃ ।
૧૪૦.૧૮/૪પ્રહૃષ્ટચેતાઃ સતુરાં બભવૂ॥ ૧૪૦.૧૮॥
૧૪૦.૧૯/૧આપાતર યે વિપ કસ્ય નામ ।
૧૪૦.૧૯/૨ભવત્યપેક્ષા નિહ ગાેચરેષુ ।
૧૪૦.૧૯/૩શ્રુ વા ચ દૈત્યા દનુ ઃ સમેતા ।
૧૪૦.૧૯/૪રક્ષાં સ કાપેને યુતાિન સદ્યઃ॥ ૧૪૦.૧૯॥
૧૪૦.૨૦/૧ વગ પિરત્યજ્ય કુતાે હિરભુર્વમ્ ।
૧૪૦.૨૦/૨સમાગતાે વષે મથઃ સખુાય ।
૧૪૦.૨૦/૩ત માદ્ વયં યામ ઇતાે નુ યાેદુ્ધમ્ ।
૧૪૦.૨૦/૪ ત્રસ્ય હ તારમદ ઘર્સ ત્રમ્॥ ૧૪૦.૨૦॥
૧૪૦.૨૧/૧તતઃ સમાગત્ય તદાિત્રપતુ્રમ્ ।
૧૪૦.૨૧/૨સવંેષ્ટયામાસરુથાસરુા તે ।
૧૪૦.૨૧/૩સવંેષ્ટિય વા પુરમિત્રપતુ્ર+ ।
૧૪૦.૨૧/૪કૃતં તથા ચે દ્રપુરા ભધાનમ્ ।
૧૪૦.૨૧/૫તવૈર્ યમાનઃ શસ્ત્રપાતૈમર્હદ્ ભસ-્ ।
૧૪૦.૨૧/૬તતાે ભીતાે વાક્ય મદં જગાદ॥ ૧૪૦.૨૧॥
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૧૪૦.૨૨/૧આત્રેય ઉવાચ । યાે ત અેવ પ્રથમાે મન વાન્ ।
૧૪૦.૨૨/૨દેવાે દેવાન્ ક્રતનુા પયર્ભષૂત્ ।
૧૪૦.૨૨/૩યસ્ય શુ માદ્ રાેદસી અ યસતેામ્ ।
૧૪૦.૨૨/૪ ણસ્ય મહ્ના સ જનાસ ઇ દ્રઃ॥ ૧૪૦.૨૨॥
૧૪૦.૨૩/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યાિદસકૂ્તને િરપનૂ્ ઉવાચ ।
૧૪૦.૨૩/૨હિર ચ તુષ્ટાવ તદાિત્રપુત્રઃ॥ ૧૪૦.૨૩॥
૧૪૦.૨૪/૧આત્રેય ઉવાચ । નાહં હિરનવ શચી મદ યા ।
૧૪૦.૨૪/૨નેયં પુર નવૈ વનં તદ્ અૈ દ્રમ્ ।
૧૪૦.૨૪/૩સ અેવ ચે દ્રાે ત્રહ તા સ વ ।
૧૪૦.૨૪/૪સહસ્રાક્ષાે ગાતે્ર ભદ્ વજ્રબાહુઃ॥ ૧૪૦.૨૪॥
૧૪૦.૨૫/૧અહં તુ િવપ્રાે વેદિવદ્ બ્રહ્મ દૈઃ ।
૧૪૦.૨૫/૨સમાિવષ્ટાે ગાૈતમીતીરસસં્થઃ ।
૧૪૦.૨૫/૩યત્રાયત્યાં નાદ્ય વા સાખૈ્યહેતુસ-્ ।
૧૪૦.૨૫/૪તચ્ચાકાષ કમર્ દુદવયાેગાત્॥ ૧૪૦.૨૫॥
૧૪૦.૨૬/૧અસરુા ઊચુઃ । સહંર વેદમાત્રેય યદ્ ઇ દ્રસ્ય િવડ બનમ્ ।
૧૪૦.૨૬/૨ક્ષેમ તે ભિવતા સતં્ય ના યથા મુિનસત્તમ॥ ૧૪૦.૨૬॥
૧૪૦.૨૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તદાત્રેયાેઽબ્રવીદ્ વાક્યં યથા વક્ષ્ય ત મા મહ ।
૧૪૦.૨૭/૨કરાે યવે મહાભાગાઃ સત્યેના ગ્ સમાલભે॥ ૧૪૦.૨૭॥
૧૪૦.૨૮/૧અેવમુ વા સ દૈતેયાં વષ્ટારં પનુરબ્રવીત્॥ ૧૪૦.૨૮॥
૧૪૦.૨૯/૧આત્રેય ઉવાચ । યત્ કૃતં વત્ર મ પ્રીત્યૈ અૈ દં્ર
વષ્ટઃ પદં વયા ।
૧૪૦.૨૯/૨સહંર વ પનુઃ શીઘં્ર રક્ષ માં બ્રાહ્મણં મુિનમ્॥ ૧૪૦.૨૯॥
૧૪૦.૩૦/૧પનુદિહ પદં મહ્યમાશ્રમં ગપ ક્ષણઃ ।
૧૪૦.૩૦/૨ ક્ષાંશ્ચ વાિર યત્રાસીન્ ન મે િદવ્યૈઃ પ્રયાજેનમ્ ।
૧૪૦.૩૦/૩સવર્મક્રમમાયાતં ન સખુાય મની ષણામ્॥ ૧૪૦.૩૦॥
૧૪૦.૩૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા પ્ર નાથ વષ્ટા સહૃંતવાં તદા ।
૧૪૦.૩૧/૨દૈત્યાશ્ચ જગ્મુઃ વસ્થાનં કૃ વા દેશમક ટકમ્॥ ૧૪૦.૩૧॥
૧૪૦.૩૨/૧ વષ્ટા ચાિપ યયાૈ સ્થાનં વકં સ પ્રહસન્ન્ ઇવ ।
૧૪૦.૩૨/૨આત્રેયાેઽિપ તદા શ યૈઃ સં તઃ સહ ભાયર્યા॥ ૧૪૦.૩૨॥
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૧૪૦.૩૩/૧ગાૈતમીતીરમા શ્રત્ય તપાેિનષ્ઠાેઽ ખલૈ ર્તઃ ।
૧૪૦.૩૩/૨વતર્માને મહાયજ્ઞે લ જતાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૪૦.૩૩॥
૧૪૦.૩૪/૧આત્રેય ઉવાચ । અહાે માેહસ્ય મિહમા મમાિપ ભ્રા ત ચત્તતા ।
૧૪૦.૩૪/૨િક મહે દ્રપદં લ ધં િક મયાત્ર પુરા કૃતમ્॥ ૧૪૦.૩૪॥
૧૪૦.૩૫/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં વદ તમાત્રેયં લ જતં પ્રાબ્રવુન્ સરુાઃ॥ ૧૪૦.૩૫॥
૧૪૦.૩૬/૧સરુા ઊચુઃ । લ ં જિહ મહાબાહાે ભિવતા ખ્યા ત ત્તમા ।
૧૪૦.૩૬/૨આત્રેયતીથ યે નાનં પ્રા ણનઃ કુયુર્ર જસા॥ ૧૪૦.૩૬॥
૧૪૦.૩૭/૧ઇ દ્રા તે ભિવતારાે વૈ મરણાત્ સખુભા ગનઃ ।
૧૪૦.૩૭/૨તત્ર પ ચ સહસ્રા ણ તીથાર્ યાહુમર્ની ષણઃ॥ ૧૪૦.૩૭॥
૧૪૦.૩૮/૧અ વ દ્રાત્રેયદૈતેય+ ◌ંઆમ ભઃ ક તતાિન ચ ।
૧૪૦.૩૮/૨તષેુ નાનં ચ દાનં ચ સવર્મક્ષયપુ યદમ્॥ ૧૪૦.૩૮॥
૧૪૦.૩૯/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુ વા િવબુધા યાતાઃ સતંુષ્ટશ્ચાભવન્
મુિનઃ॥ ૧૪૦.૩૯॥
૧૪૧.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । કિપલાસગંમં નામ તીથ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્ ।
૧૪૧.૧/૨તત્ર નારદ વક્ષ્યા મ કથાં પુ યામનુત્તમામ્॥ ૧૪૧.૧॥
૧૪૧.૨/૧કિપલાે નામ ત વજ્ઞાે મુિનરાસીન્ મહાયશાઃ ।
૧૪૧.૨/૨કૂ્રરશ્ચાિપ પ્રસન્નશ્ચ તપાવે્રતપરાયણઃ॥ ૧૪૧.૨॥
૧૪૧.૩/૧તપસ્ય તં મુિનશ્રેષં્ઠ ગાૈતમીતીરમા શ્રતમ્ ।
૧૪૧.૩/૨તમાગત્ય મહાત્માનં વામદેવાદયાેઽબ્રવુન્॥ ૧૪૧.૩॥
૧૪૧.૪/૧હ વા વનંે બ્રહ્મશાપનૈર્ષ્ટધમ વરાજકે ।
૧૪૧.૪/૨કિપલં સદ્ધમાચાયર્મૂચુમુર્િનગણા તદા॥ ૧૪૧.૪॥
૧૪૧.૫/૧મુિનગણા ઊચુઃ । ગતે વેદે ગતે ધમ િક કતર્વં્ય મનુીશ્વર॥ ૧૪૧.૫॥
૧૪૧.૬/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાેઽબ્રવીન્ મુિન યાર્ વા કિપલ વાગતાન્ મનુીન્॥ ૧૪૧.૬॥
૧૪૧.૭/૧કિપલ ઉવાચ । વનેસ્યાે િવમ યાેઽભૂત્ તતઃ ક શ્ચદ્
ભિવ ય ત॥ ૧૪૧.૭॥
૧૪૧.૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તથવૈ ચકુ્રમુર્નયાે વનેસ્યાે ં િવમ ય વૈ ।
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૧૪૧.૮/૨તત્રાે પન્નાે મહાપાપઃ કૃ ણાે રાૈદ્રપરાક્રમઃ॥ ૧૪૧.૮॥
૧૪૧.૯/૧તં દૃ ટ્વા મનુયાે ભીતા િનષીદ વે ત ચાબ્રવુન્ ।
૧૪૧.૯/૨િનષાદઃ સાેઽભવત્ ત માન્ િનષાદાશ્ચાભવં તતઃ॥ ૧૪૧.૯॥
૧૪૧.૧૦/૧વનેબાહંુ મમ થુ તે દ ક્ષણં ધમર્સિંહતમ્ ।
૧૪૧.૧૦/૨તતઃ થુ વરશ્ચવૈ સવર્લક્ષણલ ક્ષતઃ॥ ૧૪૧.૧૦॥
૧૪૧.૧૧/૧રા ભવત્ થુઃ શ્રીમાન્ બ્રહ્મસામ યર્સયંુતઃ ।
૧૪૧.૧૧/૨તમાગત્ય સરુાઃ સવ અ ભન દ્ય વરાઞ્ શભુાન્॥ ૧૪૧.૧૧॥
૧૪૧.૧૨/૧ત મૈ દદુ તથાસ્ત્રા ણ મ ત્રા ણ ગુણવ ત ચ ।
૧૪૧.૧૨/૨તતાેઽબ્રવુન્ મુિનગણા તં થું કિપલને ચ॥ ૧૪૧.૧૨॥
૧૪૧.૧૩/૧મનુય ઊચુઃ । આહારં દેિહ વે યાે ભવુા ગ્ર તાષૈધીરિપ॥ ૧૪૧.૧૩॥
૧૪૧.૧૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ સ ધનુરાદાય ભવુમાહ પાેત્તમઃ॥ ૧૪૧.૧૪॥
૧૪૧.૧૫/૧ થુ વાચ । આેષધીદિહ યા ગ્ર તાઃ પ્ર નાં િહતકા યયા॥ ૧૪૧.૧૫॥
૧૪૧.૧૬/૧બ્રહ્માવેાચ । તમવુાચ મહી ભીતા થું તં
થુલાેચનમ્॥ ૧૪૧.૧૬॥
૧૪૧.૧૭/૧મહ્યવુાચ । મિય ણાર્ મહાષૈ યઃ કથં દાતુમહં ક્ષમા॥ ૧૪૧.૧૭॥
૧૪૧.૧૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ સકાપેાે પ ત તામાહ થવી ં પનુઃ॥ ૧૪૧.૧૮॥
૧૪૧.૧૯/૧ થુ વાચ । નાે ચેદ્ દદાસ્યદ્ય વાં વૈ હ વા દાસ્યે
મહાષૈધીઃ॥ ૧૪૧.૧૯॥
૧૪૧.૨૦/૧ભૂ મ વાચ । કથં હં સ સ્ત્રયં રાજઞ્ જ્ઞાની ભૂ વા પાેત્તમ ।
૧૪૧.૨૦/૨િવના મયા કથં ચેમાઃ પ્ર ઃ સધંારિય ય સ॥ ૧૪૧.૨૦॥
૧૪૧.૨૧/૧ થુ વાચ । યત્રાપેકારાેઽનેકાનામેકનાશે ભિવ ય ત ।
૧૪૧.૨૧/૨ન દાષે તત્ર થિવ તપસા ધારયે પ્ર ઃ॥ ૧૪૧.૨૧॥
૧૪૧.૨૨/૧ન દાષેમત્ર પ યા મ નાચક્ષેઽનથર્કં વચઃ ।
૧૪૧.૨૨/૨ય મન્ િનપા તતે સાખૈ્યં બહૂનામપુ યતે ।
૧૪૧.૨૨/૩મનુય તદ્વધં પ્રાહુરશ્વમેધશતાિધકમ્॥ ૧૪૧.૨૨॥
૧૪૧.૨૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે દેવાશ્ચ ઋષયઃ સા વિય વા પાેત્તમમ્ ।
૧૪૧.૨૩/૨મહી ં ચ માતરં દેવીમૂચુઃ સરુગણા તદા॥ ૧૪૧.૨૩॥
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૧૪૧.૨૪/૧દેવા ઊચુઃ । ભૂમે ગાે િપણી ભૂ વા પયાે પા મહાષૈધીઃ ।
૧૪૧.૨૪/૨દેિહ વં થવે રાજ્ઞે તતઃ પ્રીતાે ભવને્ પઃ ।
૧૪૧.૨૪/૩પ્ર સરંક્ષણં ચ સ્યાત્ તતઃ ક્ષેમં ભિવ ય ત॥ ૧૪૧.૨૪॥
૧૪૧.૨૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાે ગાે પમાસ્થાય ભૂ યાસીત્ કિપલા તકે ।
૧૪૧.૨૫/૨દુદાેહ ચ મહાષૈ યાે રા વનેકરાેદ્ભવઃ॥ ૧૪૧.૨૫॥
૧૪૧.૨૬/૧યત્ર દેવાઃ સગ ધવાર્ ઋષયઃ કિપલાે મુિનઃ ।
૧૪૧.૨૬/૨મહી ં ગાે પમાપન્નાં નમર્દાયાં મહામનુે॥ ૧૪૧.૨૬॥
૧૪૧.૨૭/૧સર વત્યાં ભાગીર યાં ગાેદાવયા િવશષેતઃ ।
૧૪૧.૨૭/૨મહાનદ ષુ સવાર્સુ દુદુહેઽસાૈ પયાે મહત્॥ ૧૪૧.૨૭॥
૧૪૧.૨૮/૧સા દુહ્યમાના થનુા પુ યતાેયાભવન્ નદ ।
૧૪૧.૨૮/૨ગાૈત યા સગંતા ચાભૂત્ તદ્ અદ્ભુત મવાભવત્॥ ૧૪૧.૨૮॥
૧૪૧.૨૯/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ કિપલાસગંમં િવદુઃ ।
૧૪૧.૨૯/૨તત્રાષ્ટાશી તઃ પજૂ્યાિન સહસ્રા ણ મહામતે॥ ૧૪૧.૨૯॥
૧૪૧.૩૦/૧તીથાર્ યાહુમુર્િનગણાઃ મરણાદ્ અિપ નારદ ।
૧૪૧.૩૦/૨પાવનાિન જગત્ય મ તાિન સવાર્ યનુક્રમાત્॥ ૧૪૧.૩૦॥
૧૪૨.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । દેવસ્થાન મ ત ખ્યાતં તીથ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્ ।
૧૪૨.૧/૨તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ યત્નને નારદ॥ ૧૪૨.૧॥
૧૪૨.૨/૧પુરા કૃતયુગસ્યાદાૈ દેવદાનવસગંરે ।
૧૪૨.૨/૨પ્ર ત્તે વા સિહકે ત િવખ્યાતા દૈત્યસુ દર ॥ ૧૪૨.૨॥
૧૪૨.૩/૧તસ્યાઃ પતુ્રાે મહાદૈત્યાે રાહુનાર્મ મહાબલઃ ।
૧૪૨.૩/૨અ તે તુ સમુ પન્ને સિહકેયે ચ ભેિદતે॥ ૧૪૨.૩॥
૧૪૨.૪/૧તસ્ય પતુ્રાે મહાદૈત્યાે મેઘહાસ ઇ ત શ્રુતઃ ।
૧૪૨.૪/૨િપતરં ઘા તતં શ્રુ વા તપ તપેેઽ તદુઃ ખતઃ॥ ૧૪૨.૪॥
૧૪૨.૫/૧તપસ્ય તં રાહુસતંુ ગાૈતમીતીરમા શ્રતમ્ ।
૧૪૨.૫/૨દેવાશ્ચ ઋષયઃ સવ તમૂચુર તભીતવત્॥ ૧૪૨.૫॥
૧૪૨.૬/૧દેવષર્ય ઊચુઃ । તપાે જિહ મહાબાહાે યત્ તે મન સ સં સ્થતમ્ ।
૧૪૨.૬/૨સવ ભવતુ નામેદં શવગઙ્ગાપ્રસાદતઃ ।
૧૪૨.૬/૩ શવગઙ્ગાપ્રસાદેન િક નામા ત્યત્ર દુલર્ભમ્॥ ૧૪૨.૬॥
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૧૪૨.૭/૧મેઘહાસ ઉવાચ । પિરભૂતઃ િપતા પજૂ્યાે યુ મા ભમર્મ દૈવતમ્ ।
૧૪૨.૭/૨તસ્યાિપ મમ ચાત્ય તં પ્રી તશ્ચ િક્રયતે યિદ॥ ૧૪૨.૭॥
૧૪૨.૮/૧ભવદ્ ભ તપસાેઽ માચ્ચ અહં વૈરાન્ િનવતર્યે ।
૧૪૨.૮/૨વૈરિનયાર્તનં કાય પતુ્રેણ િપતુરાદરાત્ ।
૧૪૨.૮/૩પ્રાથર્ય તે ભવ તશ્ચેત્ પૂણાર્ તન્ મે મનાેરથાઃ॥ ૧૪૨.૮॥
૧૪૨.૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ સરુગણાઃ સવ રાહંુ ચકુ્રગ્રર્હાનુગમ્ ।
૧૪૨.૯/૨તં ચાિપ મેઘહાસં તે ચકૂ્ર રાક્ષસપુંગવમ્॥ ૧૪૨.૯॥
૧૪૨.૧૦/૧તતાેઽભવદ્ રાહુસતુાે નૈરતૃાિધપ તઃ પ્રભુઃ ।
૧૪૨.૧૦/૨પનુશ્ચાહ સરુાન્ દૈત્યાે મમ ખ્યા તયર્થા ભવેત્॥ ૧૪૨.૧૦॥
૧૪૨.૧૧/૧તીથર્સ્યાસ્ય પ્રભાવશ્ચ દાતવ્ય ઇ ત મે મ તઃ ।
૧૪૨.૧૧/૨તથેત્યુ વા દદુદવાઃ સવર્મવે મનાેગતમ્॥ ૧૪૨.૧૧॥
૧૪૨.૧૨/૧દૈત્યેશ્વરસ્ય દેવષ તન્ના ા તીથર્મુચ્યતે ।
૧૪૨.૧૨/૨દેવા યતાેઽભવન્ સવ તત્ર સ્થાને મહામતે॥ ૧૪૨.૧૨॥
૧૪૨.૧૩/૧દેવસ્થાનં તુ તત્ તીથ દેવાનામિપ દુલર્ભમ્ ।
૧૪૨.૧૩/૨યત્ર દેવેશ્વરાે દેવાે દેવતીથ તતઃ તમ્॥ ૧૪૨.૧૩॥
૧૪૨.૧૪/૧તત્રાષ્ટાદશ તીથાર્િન દૈત્યપજૂ્યાિન નારદ ।
૧૪૨.૧૪/૨તષેુ નાનં ચ દાનં ચ મહાપાતકનાશનમ્॥ ૧૪૨.૧૪॥
૧૪૩.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । સદ્ધતીથર્ મ ત ખ્યાતં યત્ર સદ્ધશે્વરાે હરઃ ।
૧૪૩.૧/૨તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ સવર્ સ દ્ધકરં ણામ્॥ ૧૪૩.૧॥
૧૪૩.૨/૧પુલ ત્યવંશસ ભૂતાે રાવણાે લાેકરાવણઃ ।
૧૪૩.૨/૨િદશાે િવ જત્ય સવાર્શ્ચ સાેમલાેકમ ગમત્॥ ૧૪૩.૨॥
૧૪૩.૩/૧સાેમને સહ યાે સ્ય તં દશાસ્યમહમબ્રવમ્ ।
૧૪૩.૩/૨મ તં્ર દાસ્યે િનવતર્ વ સાેમયુદ્ધાદ્ દશાનન॥ ૧૪૩.૩॥
૧૪૩.૪/૧ઇત્યુ વાષ્ટાેત્તરં મ તં્ર શતનામ ભર વતમ્ ।
૧૪૩.૪/૨ શવસ્ય રાક્ષસે દ્રાય પ્રાદાં નારદ શા તયે॥ ૧૪૩.૪॥
૧૪૩.૫/૧િનઃશ્રીકાણાં િવપન્નાનાં નાનાક્લેશજુષાં ણામ્ ।
૧૪૩.૫/૨શરણં શવ અેવાત્ર સસંારેઽ યાે ન કશ્ચન॥ ૧૪૩.૫॥
૧૪૩.૬/૧તતાે િન ત્તઃ સ હ મિ ત્રયુક્તસ-્ ।
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૧૪૩.૬/૨તત્ સાેમલાેકા જયમા ય રક્ષઃ ।
૧૪૩.૬/૩સ પુ પકા ઢગ તઃ સગવા ।
૧૪૩.૬/૪લાેકાન્ પનુઃ પ્રાપ જવાદ્ દશાસ્યઃ॥ ૧૪૩.૬॥
૧૪૩.૭/૧સ પ્રેક્ષમાણાે દેવમ તિરક્ષમ્ ।
૧૪૩.૭/૨ભવું ચ નાગાંશ્ચ ગ ં શ્ચ િવપ્રાન્ ।
૧૪૩.૭/૩આલાેકયામાસ નગં મહા તમ્ ।
૧૪૩.૭/૪કૈલાસમાવાસ ઉમાપતેયર્ઃ॥ ૧૪૩.૭॥
૧૪૩.૮/૧દૃ ટ્વા મયાે ફુ લદગૃ્ અિદ્રરાજમ્ ।
૧૪૩.૮/૨સ મિ ત્રણાૈ રાવણ ઇત્યુવાચ॥ ૧૪૩.૮॥
૧૪૩.૯/૧રાવણ ઉવાચ । કાે વા ગરાવત્ર વસને્ મહાત્મા ।
૧૪૩.૯/૨ ગિર નયા યનેમથાિધ ભૂમેઃ ।
૧૪૩.૯/૩લઙ્કાગતાેઽયં ગિરરાશુ શાેભામ્ ।
૧૪૩.૯/૪લઙ્કાિપ સતં્ય શ્રયમાતનાે ત॥ ૧૪૩.૯॥
૧૪૩.૧૦/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ થં વચાે રાક્ષસમિ ત્રણાૈ તાૈ ।
૧૪૩.૧૦/૨િનશ ય રક્ષાેિધપતેશ્ચ ભાવમ્ ।
૧૪૩.૧૦/૩ન યુક્ત મત્યૂચતુિરષ્ટબુદ્ યા ।
૧૪૩.૧૦/૪િનશાચર તદ્વચનં ન મનેે॥ ૧૪૩.૧૦॥
૧૪૩.૧૧/૧સસં્થા ય તત્ પુ પકમાશુ રક્ષઃ ।
૧૪૩.૧૧/૨પુ લાવ કૈલાસ ગરેશ્ચ મૂલે ।
૧૪૩.૧૧/૩િહ દાેલયામાસ ગિર દશાસ્યાે ।
૧૪૩.૧૧/૪જ્ઞા વા ભવઃ કૃત્ય મદં ચકાર॥ ૧૪૩.૧૧॥
૧૪૩.૧૨/૧ જ વા િદગીશાંશ્ચ સગિવતસ્ય ।
૧૪૩.૧૨/૨કૈલાસમા દાેલયતઃ સરુારેઃ ।
૧૪૩.૧૨/૩અઙ્ગુષ્ઠકૃત્યૈવ રસાતલાિદ+ ।
૧૪૩.૧૨/૪લાેકાંશ્ચ યાતસ્ય દશાનનસ્ય॥ ૧૪૩.૧૨॥
૧૪૩.૧૩/૧આલનૂકાયસ્ય ગરં િનશ ય ।
૧૪૩.૧૩/૨િવહસ્ય દેવ્યા સહ દત્ત મષ્ટમ્ ।
૧૪૩.૧૩/૩ત મૈ પ્રસન્નઃ કુિપતાેઽિપ શ ભુર્।
૧૪૩.૧૩/૪અયુક્તદાતે ત ન સશંયાેઽત્ર॥ ૧૪૩.૧૩॥
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૧૪૩.૧૪/૧તતાેઽયમાવા ય વરાન્ સવુીરાે ।
૧૪૩.૧૪/૨ભવપ્રસાદાત્ કુસમંુ જગામ ।
૧૪૩.૧૪/૩ગચ્છન્ સ લઙ્કાં ભવપજૂનાય ।
૧૪૩.૧૪/૪ગઙ્ગામગાચ્છ ભજુટાપ્રસતૂામ્॥ ૧૪૩.૧૪॥
૧૪૩.૧૫/૧સ પજૂિય વા િવિવધૈશ્ચ મ ત્રૈર્।
૧૪૩.૧૫/૨ગઙ્ગાજલૈઃ શ ભુમદ નસ વઃ ।
૧૪૩.૧૫/૩અ સ સ લેભે શ શખ ડભષૂાત્ ।
૧૪૩.૧૫/૪ સ દ્ધ ચ સવર્ દ્ધમભી સતાં ચ॥ ૧૪૩.૧૫॥
૧૪૩.૧૬/૧મદ્દત્તમ તં્ર શ શરક્ષણાય ।
૧૪૩.૧૬/૨સ સાધયામાસ ભવં પ્રપજૂ્ય ।
૧૪૩.૧૬/૩ સદ્ધે તુ મ ત્રે પનુરેવ લઙ્કામ્ ।
૧૪૩.૧૬/૪અયાત્ સ રક્ષાેિધપ તઃ સ તુષ્ટઃ॥ ૧૪૩.૧૬॥
૧૪૩.૧૭/૧તતઃ પ્ર ત્યેતદ્ અ તપ્રભાવમ્ ।
૧૪૩.૧૭/૨તીથ મહા સ દ્ધદ મષ્ટદં ચ ।
૧૪૩.૧૭/૩સમ તપાપાૈઘિવનાશનં ચ ।
૧૪૩.૧૭/૪ સદ્ધરૈશષેૈઃ પિરસિેવતં ચ॥ ૧૪૩.૧૭॥
૧૪૪.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । પ ણીસગંમં ચે ત તીથ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્ ।
૧૪૪.૧/૨તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ પાપિવનાશનમ્॥ ૧૪૪.૧॥
૧૪૪.૨/૧અિત્રરારાધયામાસ બ્રહ્મિવ મહેશ્વરાન્ ।
૧૪૪.૨/૨તષેુ તુષ્ટેષુ સ પ્રાહ પતુ્રા યૂયં ભિવ યથ॥ ૧૪૪.૨॥
૧૪૪.૩/૧તથા ચૈકા પવતી ક યા મમ ભવેત્ સરુાઃ ।
૧૪૪.૩/૨તથા પતુ્ર વમાપુ તે બ્રહ્મિવ મહેશ્વરાઃ॥ ૧૪૪.૩॥
૧૪૪.૪/૧ક યાં ચ જનયામાસ શભુાત્રેયી ત નામતઃ ।
૧૪૪.૪/૨દત્તઃ સાેમાેઽથ દુવાર્સાઃ પતુ્રા તસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૧૪૪.૪॥
૧૪૪.૫/૧અગ્ ેરઙ્ ગરસાે તાે હ્યઙ્ગારૈરઙ્ ગરા યતઃ ।
૧૪૪.૫/૨ત માદ્ અઙ્ ગરસે પ્રાદાદ્ આત્રેયીમ તરાે ચષમ્॥ ૧૪૪.૫॥
૧૪૪.૬/૧અગ્ ેઃ પ્રભાવાત્ પ ષમાત્રેયી ં સવર્દાવદત્ ।
૧૪૪.૬/૨આત્રે યિપ ચ શશુ્રષૂાં કુવર્તી સવર્દાભવત્॥ ૧૪૪.૬॥
૧૪૪.૭/૧તસ્યામાઙ્ ગરસા તા મહાબલપરાક્રમાઃ ।
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૧૪૪.૭/૨અઙ્ ગરાઃ પ ષં વાદ દ્ આત્રેયી ં િનત્યમવે ચ॥ ૧૪૪.૭॥
૧૪૪.૮/૧પતુ્રા વાઙ્ ગરસા િનતં્ય િપતરં શમય ત તે ।
૧૪૪.૮/૨સા કદા ચદ્ ભ ર્વાક્યાદ્ ઉ દ્વગ્ ા પ ષાક્ષરાત્ ।
૧૪૪.૮/૩કૃતા જ લપુટા દ ના પ્રાબ્રવીચ્છ્વશરંુ ગુ મ્॥ ૧૪૪.૮॥
૧૪૪.૯/૧આત્રે યવુાચ । અિત્ર હં હવ્યવાહ ભાયાર્ તવ સતુસ્ય વૈ ।
૧૪૪.૯/૨શશુ્રષૂણપરા િનતં્ય પતુ્રાણાં ભતુર્રેવ ચ॥ ૧૪૪.૯॥
૧૪૪.૧૦/૧પ તમા પ ષં વ ક્ત થવૈાેદ્વ ક્ષતે ષા ।
૧૪૪.૧૦/૨પ્રશાિધ માં સરુજ્યેષ્ઠ ભતાર્રં મમ દૈવતમ્॥ ૧૪૪.૧૦॥
૧૪૪.૧૧/૧ વલન ઉવાચ । અઙ્ગારે યઃ સમુદ્ભૂતાે ભતાર્ તે હ્યઙ્ ગરા ઋ ષઃ ।
૧૪૪.૧૧/૨યથા શા તાે ભવેદ્ ભદ્રે તથા ની તિવધીયતામ્॥ ૧૪૪.૧૧॥
૧૪૪.૧૨/૧આગ્ ેયાેઽ ગ્ સમાયાતાે તવ ભતાર્ વરાનને ।
૧૪૪.૧૨/૨તદા વં જલ પેણ લાવયેથા મદાજ્ઞયા॥ ૧૪૪.૧૨॥
૧૪૪.૧૩/૧આત્રે યવુાચ । સહેયં પ ષં વાક્યં મા ભતાર્ ગ્ સમાિવશતે્ ।
૧૪૪.૧૩/૨ભતર્િર પ્ર તકૂલાનાં યાે ષતાં વનને િકમ્॥ ૧૪૪.૧૩॥
૧૪૪.૧૪/૧ઇચ્છેયં શા તવાક્યાિન ભતાર્રં લભતે તથા॥ ૧૪૪.૧૪॥
૧૪૪.૧૫/૧ વલન ઉવાચ । અ ગ્ વ સુ શર રેષુ સ્થાવરે જઙ્ગમે તથા ।
૧૪૪.૧૫/૨તવ ભતુર્રહં ધામ િનતં્ય ચ જનકાે મતઃ॥ ૧૪૪.૧૫॥
૧૪૪.૧૬/૧યાેઽહં સાેઽહ મ ત જ્ઞા વા ન ચ તાં કતુર્મહર્ સ ।
૧૪૪.૧૬/૨િક ચાપાે માતરાે દેવ્યાે હ્ય ગ્ ઃ શ્વશરુ ઇત્યિપ ।
૧૪૪.૧૬/૩ઇ ત બુદ્ યા િવિન શ્ચત્ય મા િવષ ણા ભવ નષુે॥ ૧૪૪.૧૬॥
૧૪૪.૧૭/૧ નષુાવેાચ । આપાે જન ય ઇ ત યદ્ બભાષે ।
૧૪૪.૧૭/૨અગ્ ેરહં તવ પતુ્રસ્ય ભાયાર્ ।
૧૪૪.૧૭/૩કથં ભૂ વા જનની ચાિપ ભાયાર્ ।
૧૪૪.૧૭/૪િવ દ્ધમેત જલ પેણ નાથ॥ ૧૪૪.૧૭॥
૧૪૪.૧૮/૧ વલન ઉવાચ । આદાૈ તુ પત્ની ભરણાત્ તુ ભાયાર્ ।
૧૪૪.૧૮/૨જને તુ યા વગુણૈઃ કલત્રમ્ ।
૧૪૪.૧૮/૩ઇત્યાિદ પા ણ બભ ષ ભદ્રે ।
૧૪૪.૧૮/૪કુ વ વાક્યં મદુદ િરતં યત્॥ ૧૪૪.૧૮॥
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૧૪૪.૧૯/૧યાેઽસ્યાં પ્ર તઃ સ તુ પતુ્ર અેવ ।
૧૪૪.૧૯/૨સા તસ્ય માતવૈ ન સશંયાેઽત્ર ।
૧૪૪.૧૯/૩ત માદ્ વદ ત શ્રુ તત વિવજ્ઞાઃ ।
૧૪૪.૧૯/૪સા નવૈ યાે ષત્ તનયેઽ ભ તે॥ ૧૪૪.૧૯॥
૧૪૪.૨૦/૧બ્રહ્માવેાચ । શ્વશરુસ્ય તુ તદ્ વાક્યં શ્રુ વાત્રેયી તદૈવ તત્ ।
૧૪૪.૨૦/૨આગ્ ેયં પમાપન્નમ ભસા લાવયત્ પ તમ્॥ ૧૪૪.૨૦॥
૧૪૪.૨૧/૧ઉભાૈ તાૈ દ પતી બ્રહ્મન્ સગંતાૈ ગાઙ્ગવાિરણા ।
૧૪૪.૨૧/૨શા ત પધરાૈ ચાેભાૈ દ પતી સ બભવૂતુઃ॥ ૧૪૪.૨૧॥
૧૪૪.૨૨/૧લ યા યુક્તાે યથા િવ મયા શકંરાે યથા ।
૧૪૪.૨૨/૨રાેિહ યા ચ યથા ચ દ્ર તથાભનૂ્ મથનંુ તદા॥ ૧૪૪.૨૨॥
૧૪૪.૨૩/૧ભતાર્રં લાવય તી સા દધારા બુમયં વપુઃ ।
૧૪૪.૨૩/૨પ ણી ચે ત િવખ્યાતા ગઙ્ગયા સગંતા નદ ॥ ૧૪૪.૨૩॥
૧૪૪.૨૪/૧ગાેશતાપર્ણજં પુ યં પ ણી નાનતાે ભવેત્ ।
૧૪૪.૨૪/૨તત્ર ચાઙ્ ગરસાશ્ચકુ્રયર્જ્ઞાંશ્ચ બહુદ ક્ષણાન્॥ ૧૪૪.૨૪॥
૧૪૪.૨૫/૧તત્ર ત્રી ણ સહસ્રા ણ તીથાર્ યાહુઃ પુરાણગાઃ ।
૧૪૪.૨૫/૨ઉભયાે તીરયાે તાત થગ્ યાગફલં િવદુઃ॥ ૧૪૪.૨૫॥
૧૪૪.૨૬/૧તષેુ નાનં ચ દાનં ચ વાજપેયાિધકં મતમ્ ।
૧૪૪.૨૬/૨િવશષેત તુ ગઙ્ગાયાઃ પ યા સહ સગંમે॥ ૧૪૪.૨૬॥
૧૪૪.૨૭/૧ નાનદાનાિદ ભઃ પુ યં યત્ તદ્ વક્તું ન શક્યતે॥ ૧૪૪.૨૭॥
૧૪૫.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । માકર્ ડયંે નામ તીથ સવર્પાપિવમાેચનમ્ ।
૧૪૫.૧/૨સવર્ક્રતુફલં પુ યમઘાૈઘિવિનવારણમ્॥ ૧૪૫.૧॥
૧૪૫.૨/૧તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ નારદ યત્નતઃ ।
૧૪૫.૨/૨માકર્ ડયેાે ભરદ્વા ે વ સષ્ઠાેઽિત્રશ્ચ ગાૈતમઃ॥ ૧૪૫.૨॥
૧૪૫.૩/૧યાજ્ઞવ ક્યશ્ચ બા લમુર્નયાેઽ યેઽિપ નારદ ।
૧૪૫.૩/૨અેતે શાસ્ત્રપ્રણેતારાે વેદવેદાઙ્ગપારગાઃ॥ ૧૪૫.૩॥
૧૪૫.૪/૧પુરાણ યાયમીમાંસા+ ।કથાસુ પિરિન ષ્ઠતાઃ ।
૧૪૫.૪/૨ મથઃ સમૂચુિવદ્વાંસાે મુ ક્ત પ્ર ત યથામ ત॥ ૧૪૫.૪॥
૧૪૫.૫/૧કે ચજ્જ્ઞાનં પ્રશસં ત કે ચત્ કમર્ તથાેભયમ્ ।

brahmapur.pdf 615



બ્રહ્મપુરાણ

૧૪૫.૫/૨અેવં િવવદમાના તે મામૂચુ ભયં મતમ્॥ ૧૪૫.૫॥
૧૪૫.૬/૧મદ યં તુ મતં જ્ઞા વા યયુશ્ચક્રગદાધરમ્ ।
૧૪૫.૬/૨તસ્ય ચાિપ મતં જ્ઞા વા ઋષય તે મહાજૈસઃ॥ ૧૪૫.૬॥
૧૪૫.૭/૧પનુિવવદમાના તે શકંરં પ્રષુ્ટમુદ્યતાઃ ।
૧૪૫.૭/૨ગઙ્ગાયાં ચ ભવં પજૂ્ય તમવેાથ શશં સરે॥ ૧૪૫.૭॥
૧૪૫.૮/૧કમર્ણ તુ પ્રધાન વમવુાચ િત્રપુરા તકઃ ।
૧૪૫.૮/૨િક્રયા પં ચ તજ્જ્ઞાનં િક્રયા સવૈ તદ્ ઉચ્યતે॥ ૧૪૫.૮॥
૧૪૫.૯/૧ત માત્ સવાર્ ણ ભૂતાિન કમર્ણા સ દ્ધમા ુયુઃ ।
૧૪૫.૯/૨કમવ િવશ્વતાવે્યાિપ તદતૃે ના ત િકચન॥ ૧૪૫.૯॥
૧૪૫.૧૦/૧િવદ્યા યાસાે યજ્ઞકૃ તયાગા યાસઃ શવાચર્નમ્ ।
૧૪૫.૧૦/૨સવ કમવ નાકમ પ્રાણી ક્વા યત્ર િવદ્યતે॥ ૧૪૫.૧૦॥
૧૪૫.૧૧/૧કમવ કારણં ત માદ્ અ યદ્ ઉન્મત્તચે ષ્ટતમ્ ।
૧૪૫.૧૧/૨ઋષીણાં યત્ર સવંાદાે યત્ર દેવાે મહેશ્વરઃ॥ ૧૪૫.૧૧॥
૧૪૫.૧૨/૧ચકાર િનણર્યં સવ કમર્ણાવા યતે ભઃ ।
૧૪૫.૧૨/૨માકર્ ડં મખુ્યતઃ કૃ વા તતાે માકર્ ડમુચ્યતે॥ ૧૪૫.૧૨॥
૧૪૫.૧૩/૧તીથર્મ્ ઋ ષગણાક ણ ગઙ્ગાયા ઉત્તરે તટે ।
૧૪૫.૧૩/૨િપ ણાં પાવનં પુ યં મરણાદ્ અિપ સવર્દા॥ ૧૪૫.૧૩॥
૧૪૫.૧૪/૧તત્રાષ્ટાૈ નવ ત તાત તીથાર્ યાહ જગન્મયઃ ।
૧૪૫.૧૪/૨વેદેન ચાિપ તત્ પ્રાેક્તમ્ ઋષયાે મેિનરે ચ તત્॥ ૧૪૫.૧૪॥
૧૪૬.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । યાયાતમપરં તીથ યત્ર કાલ જરઃ શવઃ ।
૧૪૬.૧/૨સવર્પાપપ્રશમનં તદ્વતૃ્તમુચ્યતે મયા॥ ૧૪૬.૧॥
૧૪૬.૨/૧યયા તનાર્હુષાે રા સાક્ષાદ્ ઇ દ્ર ઇવાપરઃ ।
૧૪૬.૨/૨તસ્ય ભાયાર્દ્વયં ચાસીત્ કુલલક્ષણભૂ ષતમ્॥ ૧૪૬.૨॥
૧૪૬.૩/૧જ્યેષ્ઠા તુ દેવયાની ત ના ા શકુ્રસતુા શભુા ।
૧૪૬.૩/૨શ મષે્ઠ ત દ્વતીયા સા સતુા સ્યાદ્ ષપવર્ણઃ॥ ૧૪૬.૩॥
૧૪૬.૪/૧બ્રાહ્મ યિપ મહાપ્રાજ્ઞા દેવયાની સમુ યમા ।
૧૪૬.૪/૨યયાતેરભવદ્ ભાયાર્ સા તુ શકુ્રપ્રસાદતઃ॥ ૧૪૬.૪॥
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૧૪૬.૫/૧શ મષ્ઠા ચાિપ તસ્યવૈ ભાયાર્ યા ષપવર્ ।
૧૪૬.૫/૨દેવયાની શકુ્રસતુા દ્વાૈ પતુ્રાૈ સમ જનત્॥ ૧૪૬.૫॥
૧૪૬.૬/૧યદંુ ચ તવુર્સું ચવૈ દેવપતુ્રસમાવુભાૈ ।
૧૪૬.૬/૨શ મષ્ઠા ચ પા લેભે ત્રીન્ પતુ્રાન્ દેવસિંનભાન્॥ ૧૪૬.૬॥
૧૪૬.૭/૧દુ્રહ્યું ચાનું ચ પૂ ં ચ યયાતે ર્પસત્તમાત્ ।
૧૪૬.૭/૨દેવયા યાઃ સતુાૈ બ્રહ્મન્ સદશૃાૈ શકુ્ર પતઃ॥ ૧૪૬.૭॥
૧૪૬.૮/૧શ મષ્ઠાયા તુ તનયાઃ શક્રા ગ્ વ ણપ્રભાઃ ।
૧૪૬.૮/૨દેવયાની કદા ચત્ તુ િપતરં પ્રાહ દુઃ ખતા॥ ૧૪૬.૮॥
૧૪૬.૯/૧દેવયા યવુાચ । મમ વપત્ય દ્વતયમભાગ્યાયા ગૂદ્વહ ।
૧૪૬.૯/૨મમ દાસ્યાઃ સભાગ્યાયા અપત્યિત્રતયં િપતઃ॥ ૧૪૬.૯॥
૧૪૬.૧૦/૧તદ્ અેતદ્ અનુ યાયં દુઃખમત્ય તમાગતા ।
૧૪૬.૧૦/૨મિર યે દાનવગુરાે યયા તકૃતિવ પ્રયાત્ ।
૧૪૬.૧૦/૩માનભઙ્ગાદ્ વરં તાત મરણં િહ મન વનામ્॥ ૧૪૬.૧૦॥
૧૪૬.૧૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ અેતત્ પુિત્રકાવાક્યં શ્રુ વા શકુ્રઃ પ્રતાપવાન્ ।
૧૪૬.૧૧/૨કુિપતાેઽ યાયયાૈ શીઘં્ર યયા ત મદમબ્રવીત્॥ ૧૪૬.૧૧॥
૧૪૬.૧૨/૧શકુ્ર ઉવાચ । યદ્ ઇદં િવ પ્રયં મે વં સતુાયાઃ કૃતવાન્ અ સ ।
૧૪૬.૧૨/૨ પાને્મત્તને રાજે દ્ર ત માદ્ દ્ધાે ભિવ ય સ॥ ૧૪૬.૧૨॥
૧૪૬.૧૩/૧ન ચ ભાેક્તું ન ચ ત્યક્તું શક્નાે ત િવષયાતુરઃ ।
૧૪૬.૧૩/૨ હયન્ મનસવૈા તે િનઃશ્વાસાેચ્છ્વાસનષ્ટધીઃ॥ ૧૪૬.૧૩॥
૧૪૬.૧૪/૧ દ્ધ વમવે મરણં વતામિપ દેિહનામ્ ।
૧૪૬.૧૪/૨ત માચ્છ ઘં્ર પ્રયાિહ વં જરાં ભપૂા તદુધર્રામ્॥ ૧૪૬.૧૪॥
૧૪૬.૧૫/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વા યયા ત તુ શાપં શકુ્રસ્ય ધીમતઃ ।
૧૪૬.૧૫/૨કૃતા જ લપુટાે રા યયા તઃ શકુ્રમબ્રવીત્॥ ૧૪૬.૧૫॥
૧૪૬.૧૬/૧યયા ત વાચ । નાપરા યે ન સકું યે નવૈાધમ પ્રવતર્યે ।
૧૪૬.૧૬/૨અધમર્કાિરણઃ પાપાઃ શાસ્યા અેવ મહાત્મનામ્॥ ૧૪૬.૧૬॥
૧૪૬.૧૭/૧ધમર્મવે ચર તં વૈ કથં માં શપ્તવાન્ અ સ ।
૧૪૬.૧૭/૨દેવયાની દ્વજશ્રેષ્ઠ થા માં વ ક્ત િકચન॥ ૧૪૬.૧૭॥
૧૪૬.૧૮/૧ત માન્ ન મમ િવપ્રે દ્ર શાપં દાતું વમહર્ સ ।
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૧૪૬.૧૮/૨િવદ્વાંસાેઽિપ િહ િનદાષે યિદ કુ ય ત માેિહતાઃ ।
૧૪૬.૧૮/૩તદા ન દાષેાે મખૂાર્ણાં દ્વષેા ગ્ લુષ્ટચેતસામ્॥ ૧૪૬.૧૮॥
૧૪૬.૧૯/૧બ્રહ્માવેાચ । યયા તવાક્યાચ્છુક્રાેઽિપ સ માર સતુયા કૃતમ્ ।
૧૪૬.૧૯/૨અસકૃદ્ િવ પ્રયં તસ્ય િદવા રાત્રાૈ પ્રચ ડયા॥ ૧૪૬.૧૯॥
૧૪૬.૨૦/૧ગતકાપેાેઽહ મત્યુ વા કાવ્યાે રા નમબ્રવીત્॥ ૧૪૬.૨૦॥
૧૪૬.૨૧/૧શકુ્ર ઉવાચ । જ્ઞાતં મયાનયાકાિર િવ પ્રયં ન વદેઽ તમ્ ।
૧૪૬.૨૧/૨શાપસ્યેમં કિર યા મ શ ◌ૃ વાનુગ્રહં પ॥ ૧૪૬.૨૧॥
૧૪૬.૨૨/૧ય મૈ પતુ્રાય સદંાતું જરા મચ્છ સ માનદ ।
૧૪૬.૨૨/૨તસ્ય સા યા વયં રાજઞ્ જરા પતુ્રાય મદ્વરાત્॥ ૧૪૬.૨૨॥
૧૪૬.૨૩/૧બ્રહ્માવેાચ । પનુયર્યા તઃ શ્વશરંુ શકંુ્ર પ્રાહ િવનીતવત્॥ ૧૪૬.૨૩॥
૧૪૬.૨૪/૧યયા ત વાચ । યાે ગ્ હ્ણા ત મયા દત્તાં જરાં ભ ક્તસમ વતઃ ।
૧૪૬.૨૪/૨સ રા સ્યાદ્ દૈત્યગુરાે તદ્ અેતદ્ અનુમ યતામ્॥ ૧૪૬.૨૪॥
૧૪૬.૨૫/૧યાે મદ્વાક્યં ના ભન દેત્ સતુાે દૈત્યગુરાે દૃઢમ્ ।
૧૪૬.૨૫/૨તં શપેયમનુજ્ઞાત્ર દાતવ્યવૈ વયા ગુરાે॥ ૧૪૬.૨૫॥
૧૪૬.૨૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમિ વ ત રા નમવુાચ ગનુ દનઃ ।
૧૪૬.૨૬/૨તતાે યયા તઃ વં પતુ્રમાહૂયેદં વચાેઽબ્રવીત્॥ ૧૪૬.૨૬॥
૧૪૬.૨૭/૧યયા ત વાચ । યદાે ગ્ હાણ મે શાપા જરાં તાં સતુાે ભવાન્ ।
૧૪૬.૨૭/૨જ્યેષ્ઠઃ સવાર્થર્િવત્ પ્રાૈઢઃ પતુ્રાણાં ધુિર સં સ્થતઃ ।
૧૪૬.૨૭/૩પતુ્રી તનેવૈ જનકાે ય તદાજ્ઞાવશે સ્થતઃ॥ ૧૪૬.૨૭॥
૧૪૬.૨૮/૧બ્રહ્માવેાચ । નેત્યુવાચ યદુ તાતં યયા ત ભૂિરદ ક્ષણમ્ ।
૧૪૬.૨૮/૨યયા તશ્ચ યદંુ શ વા તવુર્સું કામમબ્રવીત્॥ ૧૪૬.૨૮॥
૧૪૬.૨૯/૧નાગ્ હ્ણાત્ તવુર્સશુ્ચાિપ િપત્રા દત્તાં જરાં તદા ।
૧૪૬.૨૯/૨તં શ વા ચાબ્રવીદ્ દુ્રહ્યું ગ્ હાણેમાં જરાં મમ॥ ૧૪૬.૨૯॥
૧૪૬.૩૦/૧દુ્રહ્યુશ્ચ નૈચ્છત્ તાં દત્તાં જરાં પિવના શનીમ્ ।
૧૪૬.૩૦/૨અનુમ યબ્રવીદ્ રા ગ્ હાણેમાં જરાં મમ॥ ૧૪૬.૩૦॥
૧૪૬.૩૧/૧અનનુ ત તદાવેાચ શ વા તં પૂ મબ્રવીત્ ।
૧૪૬.૩૧/૨અ ભન દ્ય તદા પૂ જર્રાં તાં જગ્ હે િપતુઃ॥ ૧૪૬.૩૧॥

618 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૪૬.૩૨/૧સહસ્રમેકં વષાર્ણાં યાવત્ પ્રીતાેઽભવત્ િપતા ।
૧૪૬.૩૨/૨યાવૈને યાિન ભાેગ્યાિન વ તૂિન િવિવધાિન ચ॥ ૧૪૬.૩૨॥
૧૪૬.૩૩/૧પતુ્રયાવૈનસતંુષ્ટાે યયા તબુર્ભજેુ સખુમ્ ।
૧૪૬.૩૩/૨તત પ્તાેઽભવદ્ રા સવર્ભાેગષેુ નાહુષઃ ।
૧૪૬.૩૩/૩તતાે હષાર્ત્ સમાહૂય પૂ ં પતુ્રમથાબ્રવીત્॥ ૧૪૬.૩૩॥
૧૪૬.૩૪/૧યયા ત વાચ । પ્તાેઽ મ સવર્ભાેગષેુ યાવૈનને તવાનઘ ।
૧૪૬.૩૪/૨ગ્ હાણ યાવૈનં પતુ્ર જરાં મે દેિહ ક મલામ્॥ ૧૪૬.૩૪॥
૧૪૬.૩૫/૧બ્રહ્માવેાચ । નેત્યુવાચ તદા પૂ જર્રયા ક્ષીયતે મયા ।
૧૪૬.૩૫/૨િવકારા તાત ભાવાનાં દુિનવારાઃ શર િરણામ્॥ ૧૪૬.૩૫॥
૧૪૬.૩૬/૧બલાત્ કાલાગતા સહ્યા જરા ય ખલદેિહ ભઃ ।
૧૪૬.૩૬/૨સા ચેદ્ ગુ પકારાય ગ્ હીતા ત્યજ્યતે કથમ્॥ ૧૪૬.૩૬॥
૧૪૬.૩૭/૧ વીકૃતત્યાગપાપાદ્ િધ દેિહનાં મરણં વરમ્ ।
૧૪૬.૩૭/૨અથવા તુ જરાં રાજં તપસા નાશયા યહમ્॥ ૧૪૬.૩૭॥
૧૪૬.૩૮/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા તુ િપતરં યયાૈ ગઙ્ગામનુત્તમામ્ ।
૧૪૬.૩૮/૨ગાૈત યા દ ક્ષણે પારે તત તપેે તપાે મહત્॥ ૧૪૬.૩૮॥
૧૪૬.૩૯/૧તતઃ પ્રીતાેઽભવદ્ દેવઃ કાલને મહતા શવઃ ।
૧૪૬.૩૯/૨લાેકાતીતમહાેદાર+ ।ગુણસન્મ ણભૂ ષતમ્ ।
૧૪૬.૩૯/૩િક દદામી ત તં પ્રાહ પૂ ં સ સરુસત્તમઃ॥ ૧૪૬.૩૯॥
૧૪૬.૪૦/૧પૂ વાચ । શાપપ્રાપ્તાં જરાં નાથ િપતુમર્મ સરુાિધપ ।
૧૪૬.૪૦/૨તાં નાશય વ દેવેશ િપ શપ્તાંશ્ચ કાપેતઃ ।
૧૪૬.૪૦/૩મદ્ભ્રા ઞ્ શાપતાે મુક્તાન્ કુ વ સરુપૂ જત॥ ૧૪૬.૪૦॥
૧૪૬.૪૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા જગન્નાથઃ શાપા તાં જરાં તથા ।
૧૪૬.૪૧/૨અનાશય જગન્નાથાે ભ્રા શં્ચકે્ર િવશાિપનઃ॥ ૧૪૬.૪૧॥
૧૪૬.૪૨/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ જરારાેગિવનાશનમ્ ।
૧૪૬.૪૨/૨અકાલજજરાદ નાં મરણાદ્ અિપ નાશનમ્॥ ૧૪૬.૪૨॥
૧૪૬.૪૩/૧તન્ના ા ચાિપ િવખ્યાતં કાલ જરમુદાહૃતમ્ ।
૧૪૬.૪૩/૨યાયાતં નાહુષં પાૈરં શાૈકં્ર શા મષ્ઠમવે ચ॥ ૧૪૬.૪૩॥
૧૪૬.૪૪/૧અેવમાદ િન તીથાર્િન તત્રાષ્ટાેત્તરમવે ચ ।
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૧૪૬.૪૪/૨શતં િવદ્યાન્ મહાબુદ્ધે સવર્ સ દ્ધકરં તથા॥ ૧૪૬.૪૪॥
૧૪૬.૪૫/૧તષેુ નાનં ચ દાનં ચ શ્રવણં પઠનં તથા ।
૧૪૬.૪૫/૨સવર્પાપપ્રશમનં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ભવેત્॥ ૧૪૬.૪૫॥
૧૪૭.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અ સરાેયુગમાખ્યાતમ સરાસગંમં તતઃ ।
૧૪૭.૧/૨તીરે ચ દ ક્ષણે પુ યં મરણાત્ સભુગાે ભવેત્॥ ૧૪૭.૧॥
૧૪૭.૨/૧મુક્તાે ભવત્યસદેંહં તત્ર નાનાિદના નરઃ ।
૧૪૭.૨/૨સ્ત્રી સતી સગંમે ત મન્ન્ ઋતુ નાતા ચ નારદ॥ ૧૪૭.૨॥
૧૪૭.૩/૧વ યાિપ જનયેત્ પતંુ્ર િત્રમાસાત્ પ તના સહ ।
૧૪૭.૩/૨ નાનદાનને વતર્ તી ના યથા મદ્વચાે ભવેત્॥ ૧૪૭.૩॥
૧૪૭.૪/૧અ સરાેયુગમાખ્યાતં તીથ યને ચ હેતનુા ।
૧૪૭.૪/૨તત્રેદં કારણં વકે્ષ્ય શ ◌ૃ નારદ યત્નતઃ॥ ૧૪૭.૪॥
૧૪૭.૫/૧ પધાર્સીન્ મહતી બ્રહ્મન્ િવશ્વા મત્રવ સષ્ઠયાેઃ ।
૧૪૭.૫/૨તપસ્ય તં ગાિધસતું બ્રાહ્મ યાથ યતવ્રતમ્॥ ૧૪૭.૫॥
૧૪૭.૬/૧ગઙ્ગાદ્વારે સમાસીનં પ્રેિરતે દ્રણે મનેકા ।
૧૪૭.૬/૨તં ગ વા તપસાે ભ્રષં્ટ કુ ભદ્રે મમાજ્ઞયા॥ ૧૪૭.૬॥
૧૪૭.૭/૧તદાેક્તે દ્રણે સા મનેા િવશ્વા મત્રં તપ યુતમ્ ।
૧૪૭.૭/૨કૃ વા ક યાં તથા દ વા જગામે દ્રપુરં પનુઃ॥ ૧૪૭.૭॥
૧૪૭.૮/૧તસ્યાં ગતાયાં સ માર ગાિધપતુ્રાેઽ ખલં કૃતમ્ ।
૧૪૭.૮/૨તં તુ દેશં પિરત્યજ્ય તીથ તુ સરુવ લભમ્॥ ૧૪૭.૮॥
૧૪૭.૯/૧જગામ દ ક્ષણાં ગઙ્ગાં યત્ર કાલ જરાે હરઃ ।
૧૪૭.૯/૨તપસ્ય તં તદાવેાચ પનુિર દ્રઃ સહસ્રદક્ૃ॥ ૧૪૭.૯॥
૧૪૭.૧૦/૧ઉવર્શી ં ચ તતાે મનેાં ર ભાં ચાિપ તલાેત્તમામ્ ।
૧૪૭.૧૦/૨નવૈેત્યૂચુભર્યત્ર તાઃ પનુરાહ શચીપ તઃ॥ ૧૪૭.૧૦॥
૧૪૭.૧૧/૧ગ ભીરાં ચા તગ ભીરામુભે યે ગિવતે તદા ।
૧૪૭.૧૧/૨તે ઊચતુ ભે દેવં સહસ્રાક્ષં પુરંદરમ્॥ ૧૪૭.૧૧॥
૧૪૭.૧૨/૧ગ ભીરા તગ ભીરે ઊચતુઃ । આવાં ગ વા તપસ્ય તં
ગાિધપતંુ્ર મહાદ્યુ તમ્ ।
૧૪૭.૧૨/૨ચ્યાવયાવાે ત્યગીતૈ પયાવૈનસ પદા॥ ૧૪૭.૧૨॥
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૧૪૭.૧૩/૧યાસામપાઙ્ગે હ સતે વા ચ િવભ્રમસ પિદ ।
૧૪૭.૧૩/૨િનતં્ય વસ ત પ ચષેુ તા ભઃ કાેઽત્ર ન યતે॥ ૧૪૭.૧૩॥
૧૪૭.૧૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુક્તે સહસ્રાક્ષે તે આગત્ય મહાનદ મ્ ।
૧૪૭.૧૪/૨દદશૃાતે તપસ્ય તં િવશ્વા મત્રં મહામુિનમ્॥ ૧૪૭.૧૪॥
૧૪૭.૧૫/૧ ત્યાેરિપ દુરાધષ ભૂ મસ્થ મવ ધજૂર્િટમ્ ।
૧૪૭.૧૫/૨સહસ્રમેકં વષાર્ણામી ક્ષતું ન ચ શક્નુતઃ॥ ૧૪૭.૧૫॥
૧૪૭.૧૬/૧દૂરે સ્થતે ત્યગીત+ ◌ૅહાટુકારરતે તદા ।
૧૪૭.૧૬/૨િવલાેક્ય મુિનશાદૂર્લ તતઃ કાપેાકુલાેઽભવત્॥ ૧૪૭.૧૬॥
૧૪૭.૧૭/૧પ્રતીપાચરણં દૃ ટ્વા ક્રાેધઃ કસ્ય ન યતે ।
૧૪૭.૧૭/૨િન હાેઽિપ મહાબાહુ ત મ દં્ર પ્રહસન્ન્ ઇવ॥ ૧૪૭.૧૭॥
૧૪૭.૧૮/૧આ યાં મુક્તઃ સહસ્રાક્ષાે હ્ય સરાે યાં બ્રવુન્ન્ ઇવ ।
૧૪૭.૧૮/૨શશાપ તે સ ગાધેયાે દ્રવ પે ભિવ યથઃ॥ ૧૪૭.૧૮॥
૧૪૭.૧૯/૧દ્રિવતું માં સમાયાતે યતિ વહ તતાે લઘુ ।
૧૪૭.૧૯/૨તતઃ પ્રસાિદત તા યાં શાપમાેકં્ષ ચકાર સઃ॥ ૧૪૭.૧૯॥
૧૪૭.૨૦/૧ભવેતાં િદવ્ય પે વાં ગઙ્ગયા સગંતે યદા ।
૧૪૭.૨૦/૨તચ્છાપાત્ તે નદ પે ત ક્ષણાત્ સ બભવૂતુઃ॥ ૧૪૭.૨૦॥
૧૪૭.૨૧/૧અ સરાેયુગમાખ્યાતં નદ દ્વયમતાેઽભવત્ ।
૧૪૭.૨૧/૨તા યાં પર પરં ચાિપ તા યાં ગઙ્ગાસસુગંમઃ॥ ૧૪૭.૨૧॥
૧૪૭.૨૨/૧સવર્લાેકેષુ િવખ્યાતાે ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદઃ શવઃ ।
૧૪૭.૨૨/૨તત્રા તે દષૃ્ટ અેવાસાૈ સવર્ સ દ્ધપ્રદાયકઃ॥ ૧૪૭.૨૨॥
૧૪૭.૨૩/૧તત્ર ના વા તુ તં દૃ ટ્વા મુચ્યતે સવર્બ ધનાત્॥ ૧૪૭.૨૩॥
૧૪૮.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । કાેિટતીથર્ મ ત ખ્યાતં ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તટે ।
૧૪૮.૧/૨યસ્યાનુ મરણાદ્ અેવ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૧૪૮.૧॥
૧૪૮.૨/૧યત્ર કાેટ શ્વરાે દેવઃ સવ કાેિટગુણં ભવેત્ ।
૧૪૮.૨/૨કાેિટદ્વયં તત્ર પૂણ તીથાર્નાં શભુદાિયનામ્॥ ૧૪૮.૨॥
૧૪૮.૩/૧તત્ર વ્યુ ષ્ટ પ્રવક્ષ્યા મ શ ◌ૃ નારદ તન્મનાઃ ।
૧૪૮.૩/૨ક વસ્ય તુ સતુાે જ્યેષ્ઠાે બાહ્લ ક ઇ ત િવશ્રુતઃ॥ ૧૪૮.૩॥
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૧૪૮.૪/૧કા વશ્ચે ત જનૈઃ ખ્યાતાે વેદવેદાઙ્ગપારગઃ ।
૧૪૮.૪/૨ઇષ્ટ ઃ પાવાર્યણાનીયાર્ઃ સભાયા વેદપારગઃ॥ ૧૪૮.૪॥
૧૪૮.૫/૧કુવર્ન્ન્ આ તે સ ગાૈત યા તીરસ્થાે લાેકપૂ જતઃ ।
૧૪૮.૫/૨પ્રાતઃકાલે સભાયાઽસાૈ જુહ્વદ્ અગ્ ાૈ સમાિહતઃ॥ ૧૪૮.૫॥
૧૪૮.૬/૧સવર્દા તે કદા ચત્ તુ હવનાય સમુદ્યતઃ ।
૧૪૮.૬/૨અેકાહુ ત સ હુ વા તુ સ મદ્ધે હવ્યવાહને॥ ૧૪૮.૬॥
૧૪૮.૭/૧આહુત્ય તરદાનાય હિવદ્રર્વ્યં કરેઽગ્રહીત્ ।
૧૪૮.૭/૨અેત મન્ન્ અ તરે વિહ્ન પશા તાેઽભવત્ તદા॥ ૧૪૮.૭॥
૧૪૮.૮/૧તત શ્ચ તાપરઃ કા વઃ કતર્વં્ય િક ભવેદ્ ઇ ત ।
૧૪૮.૮/૨અ તિવચારયામાસ િવષાદં પરમં ગતઃ॥ ૧૪૮.૮॥
૧૪૮.૯/૧આહુત્યાેશ્ચ દ્વયાેમર્ ય ઉપશા તાે હુતાશનઃ ।
૧૪૮.૯/૨અગ્ ય તરમપુાદેયં વૈિદકં લાૈિકકં તથા॥ ૧૪૮.૯॥
૧૪૮.૧૦/૧ક્વ હાે યં સ્યાદ્ દ્વતીયં તુ આહુત્ય તરમવે ચ ।
૧૪૮.૧૦/૨અેવં મીમાંસમાને તુ દૈવી વાગ્ અબ્રવીત્ તદા॥ ૧૪૮.૧૦॥
૧૪૮.૧૧/૧અગ્ ય તરં નવૈ તેઽત્ર ઉપાદેયં ભિવ ય ત ।
૧૪૮.૧૧/૨યાિન તત્ર ભિવ ય ત શકલાિન સમીપતઃ॥ ૧૪૮.૧૧॥
૧૪૮.૧૨/૧અધર્દગ્ધષેુ કાષે્ઠષુ િવપ્રરાજ પ્રહૂયતામ્ ।
૧૪૮.૧૨/૨નેત્યુવાચ તદા કા વઃ સવૈ વાગ્ અબ્રવીત્ પનુઃ॥ ૧૪૮.૧૨॥
૧૪૮.૧૩/૧અગ્ ેઃ પતુ્રાે િહર ય તુ િપતા પતુ્રઃ સ અેવ તુ ।
૧૪૮.૧૩/૨પતુ્રે દતં્ત પ્રયાયવૈ િપતુઃ પ્રીત્યૈ ભિવ ય ત॥ ૧૪૮.૧૩॥
૧૪૮.૧૪/૧િપત્રે દેયં સતુે દદ્યાત્ કાેિટપ્રી તગુણં ભવેત્ ।
૧૪૮.૧૪/૨દૈવી વાગ્ અબ્રવીદ્ અેવં તતઃ સવ મહષર્યઃ॥ ૧૪૮.૧૪॥
૧૪૮.૧૫/૧િન શ્ચત્ય ધમર્સવર્ વં તથા ચકુ્રયર્થાેિદતમ્ ।
૧૪૮.૧૫/૨અેતજ્જ્ઞા વા જગત્યત્ર પતુ્રે દતં્ત િપતુભર્વેત્॥ ૧૪૮.૧૫॥
૧૪૮.૧૬/૧અપત્યાદ્યપુકારેણ િપત્રાેઃ પ્રી તયર્થા ભવેત્ ।
૧૪૮.૧૬/૨તથા ના યને કેનાિપ જગત્યેતદ્ િધ િવશ્રુતમ્॥ ૧૪૮.૧૬॥
૧૪૮.૧૭/૧સપુ્ર સદં્ધ જગત્યેતત્ સવર્લાેકેષુ પૂ જતમ્ ।
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૧૪૮.૧૭/૨ત મન્ દત્તે ભવેત્ પુ યં સવ કાેિટગુણં સતુ॥ ૧૪૮.૧૭॥
૧૪૮.૧૮/૧મનાેગ્લાિનિન ત્તશ્ચ યતે ચ મહત્ સખુમ્ ।
૧૪૮.૧૮/૨પનુર યાહ સા વાણી કા વેઽ મ તીથર્ ઉત્તમે॥ ૧૪૮.૧૮॥
૧૪૮.૧૯/૧અભવત્ તન્ મહત્ તીથ કા વ પુ યપ્રભાવતઃ ।
૧૪૮.૧૯/૨લાેકત્રયાશ્રયાશષે+ ।તીથ યાેઽિપ મહાફલમ્॥ ૧૪૮.૧૯॥
૧૪૮.૨૦/૧ નાનદાનાિદકં િક ચદ્ ભ યા કુવર્ન્ સમાિહતઃ ।
૧૪૮.૨૦/૨ફલં પ્રા સ્યસ્યશષેેણ સવ કાેિટગુણં મનુે॥ ૧૪૮.૨૦॥
૧૪૮.૨૧/૧યત્ િક ચત્ િક્રયતે ચાત્ર નાનદાનાિદકં નરૈઃ ।
૧૪૮.૨૧/૨સવ કાેિટગુણં િવદ્યાત્ કાેિટતીથ તતાે િવદુઃ॥ ૧૪૮.૨૧॥
૧૪૮.૨૨/૧યત્રૈતદ્ ત્તમાગ્ ેયં કા વં પાતંૈ્ર િહર યકમ્ ।
૧૪૮.૨૨/૨વાણીસજં્ઞં કાેિટતીથ કાેિટતીથર્ફલં યતઃ॥ ૧૪૮.૨૨॥
૧૪૮.૨૩/૧કાેિટતીથર્સ્ય માહા યમત્ર વક્તું ન શક્યતે ।
૧૪૮.૨૩/૨વાચ પ તપ્ર ત ભરથવા યૈઃ સરૈુરિપ॥ ૧૪૮.૨૩॥
૧૪૮.૨૪/૧યત્રાનુષ્ઠ યમાનં િહ સવ કમર્ યથા તથા ।
૧૪૮.૨૪/૨ગાેદાવયાર્ઃ પ્રસાદેન સવ કાેિટગુણં ભવેત્॥ ૧૪૮.૨૪॥
૧૪૮.૨૫/૧કાેિટતીથ દ્વ યાય ગામેકાં યઃ પ્રયચ્છ ત ।
૧૪૮.૨૫/૨તસ્ય તીથર્સ્ય માહા યાદ્ ગાેકાેિટફલમશ્નુતે॥ ૧૪૮.૨૫॥
૧૪૮.૨૬/૧ત મ તીથ શુ ચભૂર્ વા ભૂ મદાનં કરાે ત યઃ ।
૧૪૮.૨૬/૨શ્રદ્ધાયુક્તને મનસા સ્યાત્ ત કાેિટગુણાેત્તરમ્॥ ૧૪૮.૨૬॥
૧૪૮.૨૭/૧સવર્ત્ર ગાૈતમીતીરે િપ ણાં દાનમુત્તમમ્ ।
૧૪૮.૨૭/૨િવશષેતઃ કાેિટતીથ તદ્ અન તફલપ્રદમ્ ।
૧૪૮.૨૭/૩અત્રૈક યનૂપ ચાશત્ તીથાર્િન મનુયાે િવદુઃ॥ ૧૪૮.૨૭॥
૧૪૯.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । નાર સહ મ ત ખ્યાતં ગઙ્ગાયા ઉત્તરે તટે ।
૧૪૯.૧/૨તસ્યાનુભાવં વક્ષ્યા મ સવર્રક્ષાિવધાયકમ્॥ ૧૪૯.૧॥
૧૪૯.૨/૧િહર યક શપુઃ પવૂર્મભવદ્ બ લનાં વરઃ ।
૧૪૯.૨/૨તપસા િવક્રમેણાિપ દેવાનામપરા જતઃ॥ ૧૪૯.૨॥
૧૪૯.૩/૧હિરભક્તાત્મજદ્વષે+ ।કલષુીકૃતમાનસઃ ।
૧૪૯.૩/૨આિવભૂર્ય સભા ત ભાદ્ િવશ્વાત્મ વં પ્રદશર્યન્॥ ૧૪૯.૩॥
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૧૪૯.૪/૧તં હ વા નર સહ તત્+ ।સૈ યમદ્રાવયત્ તદા ।
૧૪૯.૪/૨સવાર્ન્ હ વા મહાદૈત્યાન્ ક્રમેણા ૈ મહા ગઃ॥ ૧૪૯.૪॥
૧૪૯.૫/૧રસાતલસ્થાઞ્ શત્રૂંશ્ચ જ વા વલાકમીિયવાન્ ।
૧૪૯.૫/૨તત્ર જ વા ભવું ગ વા દૈત્યાન્ હ વા નગ સ્થતાન્॥ ૧૪૯.૫॥
૧૪૯.૬/૧સમુદ્રસ્થાન્ નદ સસં્થાન્ ગ્રામસ્થાન્ વનવા સનઃ ।
૧૪૯.૬/૨નાના પધરાન્ દૈત્યાન્ િનજઘાન ગાકૃ તઃ॥ ૧૪૯.૬॥
૧૪૯.૭/૧આકાશગાન્ વાયુસસં્થાઞ્ જ્યાે તલાકમપુાગતાન્ ।
૧૪૯.૭/૨વજ્રપાતાિધકનખઃ સમુદૂ્ધતમહાસટઃ॥ ૧૪૯.૭॥
૧૪૯.૮/૧દૈત્યગભર્સ્રાિવગ ર્ િન જતાશષેરાક્ષસઃ ।
૧૪૯.૮/૨મહાનાદૈવ ક્ષતૈશ્ચ પ્રલયાનલસિંનભૈઃ॥ ૧૪૯.૮॥
૧૪૯.૯/૧ચપેટૈરઙ્ગિવક્ષપેૈરસરુાન્ પયર્ચૂણર્યત્ ।
૧૪૯.૯/૨અેવં હ વા બહુિવધાન્ ગાૈતમીમગમદ્ ધિરઃ॥ ૧૪૯.૯॥
૧૪૯.૧૦/૧ વપદા બુજસ ભૂતાં મનાનેયનન દનીમ્ ।
૧૪૯.૧૦/૨તત્રા બયર્ ઇ ત ખ્યાતાે દ ડકાિધપતે િરપુઃ॥ ૧૪૯.૧૦॥
૧૪૯.૧૧/૧દેવાનાં દુજર્યાે યાેદ્ધા બલને મહતા તઃ ।
૧૪૯.૧૧/૨તનેાભવન્ મહારાૈદં્ર ભીષણં લાેમહષર્ણમ્॥ ૧૪૯.૧૧॥
૧૪૯.૧૨/૧શસ્ત્રાસ્ત્રવષર્ણં યુદં્ધ હિરણા દૈત્યસનૂનુા ।
૧૪૯.૧૨/૨િનજઘાન હિરઃ શ્રીમાં તં િરપું હ્યુત્તરે તટે॥ ૧૪૯.૧૨॥
૧૪૯.૧૩/૧ગઙ્ગાયાં નાર સહં તુ તીથ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્ ।
૧૪૯.૧૩/૨ નાનદાનાિદકં તત્ર સવર્પાપગ્રહાદર્નમ્॥ ૧૪૯.૧૩॥
૧૪૯.૧૪/૧સવર્રક્ષાકરં િનતં્ય જરામરણવારણમ્ ।
૧૪૯.૧૪/૨યથા સરુાણાં સવષાં ન કાેઽિપ હિરણા સમઃ॥ ૧૪૯.૧૪॥
૧૪૯.૧૫/૧તીથાર્નામ યશષેાણાં તથા તત્ તીથર્મુત્તમમ્ ।
૧૪૯.૧૫/૨તત્ર તીથ નરઃ ના વા કુયાર્ન્ હિરપજૂનમ્॥ ૧૪૯.૧૫॥
૧૪૯.૧૬/૧ વગ મત્ય તલે વાિપ તસ્ય િક ચન્ ન દુલર્ભમ્ ।
૧૪૯.૧૬/૨ઇત્યાદ્યષ્ટાૈ મનુે તત્ર મહાતીથાર્િન નારદ॥ ૧૪૯.૧૬॥
૧૪૯.૧૭/૧ થક્ થક્ તીથર્કાેિટ+ ।ફલમાહુમર્ની ષણઃ ।
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૧૪૯.૧૭/૨અશ્રદ્ધયાિપ યન્ના તે સવાર્ઘસકં્ષયઃ॥ ૧૪૯.૧૭॥
૧૪૯.૧૮/૧ભવેત્ સાક્ષાન્ સહાેઽસાૈ સવર્દા યત્ર સં સ્થતઃ ।
૧૪૯.૧૮/૨તત્ તીથર્સવેાસં તં ફલં કૈિરહ વ યર્તે॥ ૧૪૯.૧૮॥
૧૪૯.૧૯/૧યથા ન દેવાે હરેરિધકઃ ક્વાિપ વતર્તે ।
૧૪૯.૧૯/૨તથા સહતીથન સમં તીથ ન કુત્ર ચત્॥ ૧૪૯.૧૯॥
૧૫૦.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । પૈશાચં તીથર્માખ્યાતં ગઙ્ગાયા ઉત્તરે તટે ।
૧૫૦.૧/૨િપશાચ વાત્ પુરા િવપ્રાે મુ ક્તમાપ મહામતે॥ ૧૫૦.૧॥
૧૫૦.૨/૧સયુવસ્યાત્મ ે લાેકે ગ તિર ત િવશ્રુતઃ ।
૧૫૦.૨/૨કુટુ બભારદુઃખાતા દુ ભક્ષેણ તુ પીિડતઃ॥ ૧૫૦.૨॥
૧૫૦.૩/૧મ યમં તુ શનુઃશપંે પતંુ્ર બ્રહ્મિવદાં વરમ્ ।
૧૫૦.૩/૨િવક્ર તવાન્ ક્ષિત્રયાય વધાય બહુલૈધર્નૈઃ॥ ૧૫૦.૩॥
૧૫૦.૪/૧િક નામાપદ્ગતઃ પાપં નાચરત્યિપ પ ડતઃ ।
૧૫૦.૪/૨શ મ વે ધનં ચાિપ જગ્ હે બહુલં મુિનઃ॥ ૧૫૦.૪॥
૧૫૦.૫/૧િવદારણાથ ચ ધનં જગ્ હે બ્રાહ્મણાધમઃ ।
૧૫૦.૫/૨તતાેઽપ્ર તસમાધેય+ ◌ંઅહારાેગિનપીિડતઃ॥ ૧૫૦.૫॥
૧૫૦.૬/૧સ તઃ કાલપયાર્યે નરકે વથ પા તતઃ ।
૧૫૦.૬/૨ભાેગાદ્ ઋતે ન ક્ષયાેઽ ત પ્રાક્તનાના મહાંહસામ્॥ ૧૫૦.૬॥
૧૫૦.૭/૧િકકરૈયર્મવાક્યને બહુયાે ય તરં ગતઃ ।
૧૫૦.૭/૨તતઃ િપશાચાે હ્યભવદ્ દા ણાે દા ણાકૃ તઃ॥ ૧૫૦.૭॥
૧૫૦.૮/૧શુ કકાષે્ઠ વથાર યે િનજર્લે િનજર્ને તથા ।
૧૫૦.૮/૨ગ્રી મે ગ્રી મદવવ્યાપ્તે ક્ષ યતે યમિકકરૈઃ॥ ૧૫૦.૮॥
૧૫૦.૯/૧ક યાપતુ્રમહીવા જ+ ।ગવાં િવક્રયકાિરણઃ ।
૧૫૦.૯/૨નરકાન્ ન િનવતર્ તે યાવદ્ આભૂતસ લવમ્॥ ૧૫૦.૯॥
૧૫૦.૧૦/૧ વકૃતાઘિવપાકેન દા ણૈયર્મિકકરૈઃ ।
૧૫૦.૧૦/૨સઘંાતે પચ્યમાનાેઽસાૈ રાેદાેચ્ચૈઃ કૃતં મરન્॥ ૧૫૦.૧૦॥
૧૫૦.૧૧/૧પ થ ગચ્છન્ કદા ચત્ સ ગતમર્ યમઃ સતુઃ ।
૧૫૦.૧૧/૨શશુ્રાવ દતાે વાણી ં િપશાચસ્ય મુહુમુર્હુઃ॥ ૧૫૦.૧૧॥
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૧૫૦.૧૨/૧પતુ્રકે્રતુબ્રર્હ્મહ તુ ર્ ગત તુ િપતુ તદા ।
૧૫૦.૧૨/૨પાિપનઃ પતુ્રિવકે્રતુબ્રર્હ્મહ તુઃ િપતુશ્ચ તામ્॥ ૧૫૦.૧૨॥
૧૫૦.૧૩/૧શનુઃશપે તદાવેાચ કાે ભવાન્ અ તદુઃ ખતઃ ।
૧૫૦.૧૩/૨ ગ તરબ્રવીદ્ દુઃખાચ્છુનઃશપેિપતા હ્યહમ્॥ ૧૫૦.૧૩॥
૧૫૦.૧૪/૧પાપીયસી ં િક્રયાં કૃ વા યાેિન પ્રાપ્તાેઽ મ દા ણામ્ ।
૧૫૦.૧૪/૨નરકે વથ પક્વશ્ચ પનુઃ પ્રાપ્તાેઽ તરાલકમ્ ।
૧૫૦.૧૪/૩યે યે દુ કૃતકમાર્ણ તષેાં તષેા મયં ગ તઃ॥ ૧૫૦.૧૪॥
૧૫૦.૧૫/૧ ગ તપતુ્ર તમવુાચ દુઃખાત્ ।
૧૫૦.૧૫/૨સાેઽહં સતુ તે મમ દાષેેણ તાત ।
૧૫૦.૧૫/૩િવક્ર વા માં નરકાન્ અેવમાપ્તસ-્ ।
૧૫૦.૧૫/૪તતઃ કિર યે વગર્તં વા મદાનીમ્॥ ૧૫૦.૧૫॥
૧૫૦.૧૬/૧અેવં પ્ર તજ્ઞાય સ ગાિધપતુ્ર+ ।
૧૫૦.૧૬/૨પતુ્ર વમાપ્તાેઽથ મુિનપ્રવીરઃ ।
૧૫૦.૧૬/૩ગઙ્ગામ ભ યાય િપતુશ્ચ લાેકાન્ ।
૧૫૦.૧૬/૪અનુત્તમાન્ ઈહમાનાે જગામ॥ ૧૫૦.૧૬॥
૧૫૦.૧૭/૧અશષેદુઃખાનલધૂિપતાનામ્ ।
૧૫૦.૧૭/૨િનમ જતાં માેહમહાસમુદ્રે ।
૧૫૦.૧૭/૩શર િરણાં ના યદ્ અહાે િત્રલાેક્યામ્ ।
૧૫૦.૧૭/૪આલ બનં િવ પદ ં િવહાય॥ ૧૫૦.૧૭॥
૧૫૦.૧૮/૧અેવં િવિન શ્ચત્ય મુિનમર્હાત્મા ।
૧૫૦.૧૮/૨સમુિદ્દધીષુર્ઃ િપતરં સ દુગર્તેઃ ।
૧૫૦.૧૮/૩શુ ચ તતાે ગાૈતમીમાશુ ગ વા ।
૧૫૦.૧૮/૪તત્ર ના વા સં મરઞ્ છ ભુિવ ણૂ॥ ૧૫૦.૧૮॥
૧૫૦.૧૯/૧દદાૈ જલં પ્રેત પાય િપત્રે ।
૧૫૦.૧૯/૨િપશાચ પાય સદુુઃ ખતાય ।
૧૫૦.૧૯/૩તદ્દાનમાત્રેણ તદૈવ પૂતાે ।
૧૫૦.૧૯/૪ ગ તરાવાપ વપુઃ સપુુ યમ્॥ ૧૫૦.૧૯॥
૧૫૦.૨૦/૧િવમાનયુક્તઃ સરુસઘંજુષ્ટમ્ ।
૧૫૦.૨૦/૨િવ ણાેઃ પદં પ્રાપ સતુપ્રભાવાત્ ।
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૧૫૦.૨૦/૩ગઙ્ગાપ્રભાવાચ્ચ હરેશ્ચ શ ભાેર્।
૧૫૦.૨૦/૪િવધાતુરકાર્યુતતુલ્યતે ઃ॥ ૧૫૦.૨૦॥
૧૫૦.૨૧/૧તતઃ પ્ર ત્યેતદ્ અ તપ્ર સદ્ધમ્ ।
૧૫૦.૨૧/૨પૈશાચનાશં ચ મહાગદં ચ ।
૧૫૦.૨૧/૩મહા ત પાપાિન ચ નાશમાશુ ।
૧૫૦.૨૧/૪પ્રયા ત યસ્ય મરણને પુંસામ્॥ ૧૫૦.૨૧॥
૧૫૦.૨૨/૧તીથર્સ્ય ચેદં ગિદતં તવાદ્ય ।
૧૫૦.૨૨/૨માહા યમેતત્ િત્રશતાિન યત્ર ।
૧૫૦.૨૨/૩તીથાર્ યથા યાિન ભવ ત ભુ ક્ત+ ।
૧૫૦.૨૨/૪મુ ક્તપ્રદાયીિન િકમ યદ્ અત્ર॥ ૧૫૦.૨૨॥
૧૫૦.૨૩/૧સવર્ સ દ્ધદમાખ્યાત મત્યાદ્યત્ર શતત્રયમ્ ।
૧૫૦.૨૩/૨તીથાર્નાં મુિનજુષ્ટાનાં મરણાદ્ અ યભીષ્ટદમ્॥ ૧૫૦.૨૩॥
૧૫૧.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । િન ભેદ મ ત ખ્યાતં સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
૧૫૧.૧/૨ગઙ્ગાયા ઉત્તરે પારે તીથ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્॥ ૧૫૧.૧॥
૧૫૧.૨/૧યસ્ય સં મરણનેાિપ સવર્પાપક્ષયાે ભવેત્ ।
૧૫૧.૨/૨વેદદ્વ પશ્ચ તત્રવૈ દશર્નાદ્ વેદિવદ્ ભવેત્॥ ૧૫૧.૨॥
૧૫૧.૩/૧ઉવર્શી ં ચકમે રા અૈલઃ પરમધા મકઃ ।
૧૫૧.૩/૨કાે ન માેહમપુાયા ત િવલાેક્ય મિદરેક્ષણામ્॥ ૧૫૧.૩॥
૧૫૧.૪/૧સા પ્રાયાદ્ યત્ર રા સાૈ ઘ્ તં તાેકં સમશ્નુતે ।
૧૫૧.૪/૨આનગ્ દશર્નાત્ કૃ વા તસ્યાઃ કાલાવિધ પઃ॥ ૧૫૧.૪॥
૧૫૧.૫/૧તાં વીચકાર લલનાં યનૂાં ર યાં નવાં નવામ્ ।
૧૫૧.૫/૨સપુ્તાયાં શયને તસ્યાં સમુત્તસ્થાૈ પુ રવાઃ॥ ૧૫૧.૫॥
૧૫૧.૬/૧િવલાેક્ય તં િવવસનં તદૈવાસાૈ િવિનગર્તા ।
૧૫૧.૬/૨િવદ્યુચ્ચ ચલ ચત્તાનાં ક્વ સ્થૈય નનુ યાે ષતામ્॥ ૧૫૧.૬॥
૧૫૧.૭/૧ઈક્ષાં ચકે્ર સ શવર્યા િવવસ્ત્રાે િવ મતાે મહાન્ ।
૧૫૧.૭/૨અેત મન્ન્ અ તરે રા યુદ્ધાયાગાદ્ િરપનૂ્ પ્ર ત॥ ૧૫૧.૭॥
૧૫૧.૮/૧તાઞ્ જ વા પનુર યાગાદ્ દેવલાેકં સપુૂ જતમ્ ।
૧૫૧.૮/૨સ ચાગત્ય મહારા ે વ સષ્ઠાચ્ચ પુરાેધસઃ॥ ૧૫૧.૮॥
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૧૫૧.૯/૧ઉવર્ યા ગમનં શ્રુ વા તતાે દુઃખસમ વતઃ ।
૧૫૧.૯/૨ન જુહાે ત ન ચાશ્ના ત ન શ ◌ૃણાે ત ન પ ય ત॥ ૧૫૧.૯॥
૧૫૧.૧૦/૧અેત મન્ન્ અ તરે તત્ર તાવસ્થં પાેત્તમમ્ ।
૧૫૧.૧૦/૨બાેધયામાસ વાક્યૈશ્ચ હેતુભૂતૈઃ પુરાેિહતઃ॥ ૧૫૧.૧૦॥
૧૫૧.૧૧/૧વ સષ્ઠ ઉવાચ । સા તાદ્ય મહારાજ મા વ્યથ વ મહામતે ।
૧૫૧.૧૧/૨અેવં સ્થતં તુ મા વાં વૈ અ શવાઃ યુરાશગુાઃ॥ ૧૫૧.૧૧॥
૧૫૧.૧૨/૧ન વૈ સૈ્ત્રણાિન નીષે હૃદયાિન મહામતે ।
૧૫૧.૧૨/૨શાલા કાણાં યાદૃં શ ત માત્ વં ભપૂ મા શચુઃ॥ ૧૫૧.૧૨॥
૧૫૧.૧૩/૧કાે નામ લાેકે રાજે દ્ર કા મની ભનર્ વ ચતઃ ।
૧૫૧.૧૩/૨વ ચક વં શસં વં ચ ચલ વં કુશીલતા॥ ૧૫૧.૧૩॥
૧૫૧.૧૪/૧ઇ ત વાભાિવકં યાસાં તાઃ કથં સખુહેતવઃ ।
૧૫૧.૧૪/૨કાલને કાે ન િનહતઃ કાેઽથ ગાૈરવમાગતઃ॥ ૧૫૧.૧૪॥
૧૫૧.૧૫/૧ શ્રયા ન ભ્રા મતઃ કાે વા યાે ષદ્ ભઃ કાે ન ખ ડતઃ ।
૧૫૧.૧૫/૨ વ માયાપેમા રાજન્ મદિવ લુતચેતસઃ॥ ૧૫૧.૧૫॥
૧૫૧.૧૬/૧સખુાય યાે ષતઃ કસ્ય જ્ઞા વૈતદ્ િવ વરાે ભવ ।
૧૫૧.૧૬/૨િવહાય શકંરં િવ ં ગાૈતમી ં વા મહામતે ।
૧૫૧.૧૬/૩દુઃ ખનાં શરણં ના યદ્ િવદ્યતે ભવુનત્રયે॥ ૧૫૧.૧૬॥
૧૫૧.૧૭/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વા તતાે રા દુઃખં સહૃંત્ય યત્નતઃ ।
૧૫૧.૧૭/૨ગાૈત યા મ યસસં્થાેઽસાવૈલઃ પરમધા મકઃ॥ ૧૫૧.૧૭॥
૧૫૧.૧૮/૧તત્ર ચારાધયામાસ શવં દેવં જનાદર્નમ્ ।
૧૫૧.૧૮/૨બ્રહ્માણં ભાસ્કરં ગઙ્ગાં દેવાન્ અ યાંશ્ચ યત્નતઃ॥ ૧૫૧.૧૮॥
૧૫૧.૧૯/૧યાે િવપન્નાે ન તીથાર્િન દેવતાશ્ચ ન સવેતે ।
૧૫૧.૧૯/૨સ કાલવશગાે જ તુઃ કાં દશામનુયાસ્ય ત॥ ૧૫૧.૧૯॥
૧૫૧.૨૦/૧તદ શ્વરૈકશરણાે ગાૈતમીસવેનાે સકુઃ ।
૧૫૧.૨૦/૨પરાં શ્રદ્ધામપુગતઃ સસંારાસ્થાપરાઙ્મખુઃ॥ ૧૫૧.૨૦॥
૧૫૧.૨૧/૧ઈજે યજ્ઞાંશ્ચ બહુલાન્ ઋ વ ગ્ભબર્હુદ ક્ષણાન્ ।
૧૫૧.૨૧/૨વેદદ્વ પાેઽભવત્ તને યજ્ઞદ્વ પઃ સ ઉચ્યતે॥ ૧૫૧.૨૧॥
૧૫૧.૨૨/૧પાૈણર્માસ્યાં તુ શવર્યા તત્રાયા ત સદાવેર્શી ।
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૧૫૧.૨૨/૨તસ્ય દ પસ્ય યઃ કુયાર્ત્ પ્રદ ક્ષણમથાે નરઃ॥ ૧૫૧.૨૨॥
૧૫૧.૨૩/૧પ્રદ ક્ષણીકૃતા તને થવી સાગરા બરા ।
૧૫૧.૨૩/૨વેદાનાં મરણં તત્ર યજ્ઞાનાં મરણં તથા॥ ૧૫૧.૨૩॥
૧૫૧.૨૪/૧સકૃુતી તત્ર યઃ કુયાર્દ્ વેદયજ્ઞફલં લભેત્ ।
૧૫૧.૨૪/૨અૈલતીથ તુ તજ્જ્ઞેયં તદ્ અેવ ચ પુ રવમ્॥ ૧૫૧.૨૪॥
૧૫૧.૨૫/૧વા સષં્ઠ ચાિપ તત્ તુ સ્યાન્ િન ભેદં તદ્ ઉચ્યતે ।
૧૫૧.૨૫/૨અૈલે રા જ્ઞ ન િક ચત્ સ્યાન્ િન ં સવષુ કમર્સુ॥ ૧૫૧.૨૫॥
૧૫૧.૨૬/૧યદ્ અેતન્ િન મવુર્ યાં સવર્ભાવને વતર્નમ્ ।
૧૫૧.૨૬/૨તચ્ચાિપ ભેિદતં િન ં વ સષે્ઠન ચ ગઙ્ગયા॥ ૧૫૧.૨૬॥
૧૫૧.૨૭/૧િન ભેદમભૂત્ તને દષૃ્ટાદષૃ્ટેષ્ટ સ દ્ધદમ્ ।
૧૫૧.૨૭/૨તત્ર સપ્ત શતા યાહુ તીથાર્િન ગુણવ ત ચ॥ ૧૫૧.૨૭॥
૧૫૧.૨૮/૧તષેુ નાનં ચ દાનં ચ સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્ ।
૧૫૧.૨૮/૨ નાનં કૃ વા િન ભેદે યઃ પ ય ત સરુાન્ ઇમાન્॥ ૧૫૧.૨૮॥
૧૫૧.૨૯/૧ઇહ ચામતુ્ર વા િન ં ન િક ચત્ તસ્ય િવદ્યતે ।
૧૫૧.૨૯/૨સવાન્ન તમવા યાસાૈ માેદતે િદિવ શક્રવત્॥ ૧૫૧.૨૯॥
૧૫૨.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ન દ તટ મ ત ખ્યાતં તીથ વેદિવદાે િવદુઃ ।
૧૫૨.૧/૨તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ યત્નને નારદ॥ ૧૫૨.૧॥
૧૫૨.૨/૧અિત્રપુત્રાે મહાતે શ્ચ દ્રમા ઇ ત િવશ્રુતઃ ।
૧૫૨.૨/૨સવાર્ન્ વેદાંશ્ચ િવિધવદ્ ધનવુદં યથાિવિધ॥ ૧૫૨.૨॥
૧૫૨.૩/૧અધીત્ય વાત્ સવાર્શ્ચ િવદ્યાશ્ચા યા મહામતે ।
૧૫૨.૩/૨ગુ પૂ ં કરાેમી ત વમાહ સ ચ દ્રમાઃ ।
૧૫૨.૩/૩ હ પ ત તદા પ્રાહ ચ દં્ર શ યં મુદા વતઃ॥ ૧૫૨.૩॥
૧૫૨.૪/૧ હ પ ત વાચ । મમ પ્રયા તુ નીતે તારા ર તસમપ્રભા॥ ૧૫૨.૪॥
૧૫૨.૫/૧બ્રહ્માવેાચ । પ્રષંુ્ટ તાં ચ તદા પ્રાયાદ્ અ તવ મ સ ચ દ્રમાઃ ।
૧૫૨.૫/૨તારાં તારામખુી ં દૃ ટ્વા જગ્ હે તાં કરેણ સઃ॥ ૧૫૨.૫॥
૧૫૨.૬/૧ વવે મ પ્ર ત તાં લાેભાદ્ બલાદ્ આકષર્યત્ તદા ।
૧૫૨.૬/૨તાવદ્ ધૈયર્િનિધજ્ઞાર્ની મ તમાન્ િવ જતે દ્રયઃ॥ ૧૫૨.૬॥
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૧૫૨.૭/૧યાવન્ ન કા મનીનતે્ર+ ।વાગુરા ભિનબ યતે ।
૧૫૨.૭/૨િવશષેતાે રહઃસસં્થાં કા મનીમાયતેક્ષણામ્॥ ૧૫૨.૭॥
૧૫૨.૮/૧િવલાેક્ય ન મનાે યા ત કસ્ય કામષેુ વ યતામ્ ।
૧૫૨.૮/૨અત અેવા યપુ ષ+ ।દશર્નં ન કદાચન॥ ૧૫૨.૮॥
૧૫૨.૯/૧કુલવ વા રહઃ કાય ભીતયા શીલિવ લુતેઃ ।
૧૫૨.૯/૨િવજ્ઞાય તત્ પિરજનાત્ સહસાે થાય િનગર્તઃ॥ ૧૫૨.૯॥
૧૫૨.૧૦/૧દૃ ટ્વા તદ્ દુ કૃતં કમર્ હ પ ત દારધીઃ ।
૧૫૨.૧૦/૨શશાપ કાપેાચ્ચા ક્ષ ય વા ગ્ભિવ પ્રયકાિર ભઃ॥ ૧૫૨.૧૦॥
૧૫૨.૧૧/૧પરા ભભૂતામાલાેક્ય કા તાં કઃ સાેઢુમીશ્વરઃ ।
૧૫૨.૧૧/૨યુયુધે તને વાેઽિપ દેવશ્ચ દ્રમસા ષા॥ ૧૫૨.૧૧॥
૧૫૨.૧૨/૧ન શાપૈહર્ યતે ચ દ્રાે નાયુધૈઃ સરુમિ ત્રતૈઃ ।
૧૫૨.૧૨/૨ હ પ તપ્રણીતૈશ્ચ ન મ ત્રૈહર્ યતે શશી॥ ૧૫૨.૧૨॥
૧૫૨.૧૩/૧તદા ચ દ્ર તુ તાં તારાં ની વા સસં્થા ય મ દરે ।
૧૫૨.૧૩/૨બુભજેુ બહુવષાર્ ણ રાેિહણી ં ચાકુતાેભયઃ॥ ૧૫૨.૧૩॥
૧૫૨.૧૪/૧ન યેત તદા દેવનૈર્ કાપેૈઃ શાપમ ત્રકૈઃ ।
૧૫૨.૧૪/૨ન રાજ ભનર્ ઋ ષ ભનર્ સા ા ભેદદ ડનૈઃ॥ ૧૫૨.૧૪॥
૧૫૨.૧૫/૧યદા ભાયા ન લેભેઽસાૈ ગુ ઃ સવર્પ્રયત્નતઃ ।
૧૫૨.૧૫/૨સવાપાયક્ષયે વ તદા ની તમથા મરત્॥ ૧૫૨.૧૫॥
૧૫૨.૧૬/૧અપમાનં પુરસૃ્કત્ય માનં કૃ વા તુ ષ્ઠતઃ ।
૧૫૨.૧૬/૨ વાથર્મુદ્ધરતે પ્રાજ્ઞઃ વાથર્ભ્રંશાે િહ મખૂર્તા॥ ૧૫૨.૧૬॥
૧૫૨.૧૭/૧સા યં કેના યપુાયને નદ્ ભઃ પુ ષૈઃ ફલમ્ ।
૧૫૨.૧૭/૨ થા ભમાિનનઃ શીઘં્ર િવપદ્ય તે િવમાેિહતાઃ॥ ૧૫૨.૧૭॥
૧૫૨.૧૮/૧અેવં િન શ્ચત્ય મેધાવી શકંુ્ર ગ વા યવેદયત્ ।
૧૫૨.૧૮/૨તમાગતં કિવજ્ઞાર્ વા સ માનનેા યન દયત્॥ ૧૫૨.૧૮॥
૧૫૨.૧૯/૧ઉપિવષં્ટ સિુવશ્રા તં પૂ જતં ચ યથાિવિધ ।
૧૫૨.૧૯/૨પયર્ ચ્છદ્ દૈત્યગુ તદાગમનકારણમ્॥ ૧૫૨.૧૯॥
૧૫૨.૨૦/૧ગ્ હાગતસ્ય િવમખુાઃ શત્રવાેઽ યુત્તમા નિહ ।
૧૫૨.૨૦/૨ત મૈ સ િવ તરેણાહ ભાયાર્હરણમાિદતઃ॥ ૧૫૨.૨૦॥
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૧૫૨.૨૧/૧ હ પતે તદા વાક્યં શ્રુ વા કાપેા વતઃ કિવઃ ।
૧૫૨.૨૧/૨અપરાધં તુ ચ દ્રસ્ય મનેે શ યસ્ય નારદ ।
૧૫૨.૨૧/૩અ તક્રમ મમં શ્રુ વા કાપેાત્ કિવરથાબ્રવીત્॥ ૧૫૨.૨૧॥
૧૫૨.૨૨/૧શકુ્ર ઉવાચ । તદા ભાેકે્ષ્ય તદા પાસ્યે તદા વ સ્યે તદા વદે ।
૧૫૨.૨૨/૨યદાનયે પ્રયાં ભ્રાત તવ ભાયા પરાિદતામ્॥ ૧૫૨.૨૨॥
૧૫૨.૨૩/૧તામાનીય ભવં પજૂ્ય ચ દં્ર શ વા ગુ દુ્રહમ્ ।
૧૫૨.૨૩/૨પશ્ચાદ્ ભાેકે્ષ્ય મહાબાહાે શ ◌ૃ વાચં ગ્રહેશ્વર॥ ૧૫૨.૨૩॥
૧૫૨.૨૪/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા સ વને દૈત્યાચાયા જગામ હ ।
૧૫૨.૨૪/૨ શવમારા ય યત્નને પરં સામ યર્માપ્તવાન્॥ ૧૫૨.૨૪॥
૧૫૨.૨૫/૧વરાન્ અવા ય િવિવધાઞ્ શકંરાદ્ ભાવપૂ જતાત્ ।
૧૫૨.૨૫/૨ શવપ્રસાદાત્ િક નામ દેિહના મહ દુલર્ભમ્॥ ૧૫૨.૨૫॥
૧૫૨.૨૬/૧જગામ શકુ્રાે વને તારયા યત્ર ચ દ્રમાઃ ।
૧૫૨.૨૬/૨વતર્તે તં શશાપાેચ્ચૈઃ શ ◌ૃ વં ચ દ્ર મે વચઃ॥ ૧૫૨.૨૬॥
૧૫૨.૨૭/૧ય માત્ પાપતરં કમર્ વયા પાપ મદાત્ કૃતમ્ ।
૧૫૨.૨૭/૨કુષ્ઠ ભૂયા તતશ્ચ દં્ર શશાપવંૈ ષા કિવઃ॥ ૧૫૨.૨૭॥
૧૫૨.૨૮/૧કિવશાપપ્રદગ્ધાેઽભૂત્ તદૈવ ગલા છનઃ ।
૧૫૨.૨૮/૨પ્રાપુઃ ક્ષયં ન કે નામ ગુ વા મસ ખદુ્રહઃ॥ ૧૫૨.૨૮॥
૧૫૨.૨૯/૧તત્યાજ તાં સ ચ દ્રાેઽિપ તાં તારાં જગ્ હે કિવઃ ।
૧૫૨.૨૯/૨શકુ્રાેઽિપ દેવાન્ આહૂય ઋષીન્ િપ ગણાં તથા॥ ૧૫૨.૨૯॥
૧૫૨.૩૦/૧નદ નર્દાંશ્ચ િવિવધાન્ આેષધીશ્ચ પ તવ્રતાઃ ।
૧૫૨.૩૦/૨તતઃ સ પ્રષુ્ટમારેભે તારા ત્તિવિન ક્રયમ્॥ ૧૫૨.૩૦॥
૧૫૨.૩૧/૧તતઃ શ્રુ તઃ સરુાન્ આહ ગાૈત યાં ભ ક્તતિ વયમ્ ।
૧૫૨.૩૧/૨ નાનં કરાેતુ વને તારા પૂતા ભિવ ય ત॥ ૧૫૨.૩૧॥
૧૫૨.૩૨/૧રહસ્યમેતત્ પરમં ન ક યં યસ્ય કસ્ય ચત્ ।
૧૫૨.૩૨/૨સવાર્ વિપ દશા વેહ શરણં ગાૈતમી ણામ્॥ ૧૫૨.૩૨॥
૧૫૨.૩૩/૧તથાકરાેચ્ચવૈ તારા ભત્રાર્ નાનં યથાિવિધ ।
૧૫૨.૩૩/૨પુ પ ષ્ટરભૂત્ તત્ર જયશ દાે વ્યવતર્ત॥ ૧૫૨.૩૩॥
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૧૫૨.૩૪/૧પનુવ દેવા અદદુઃ પનુમર્નુ યા ઉત ।
૧૫૨.૩૪/૨રા નઃ સતં્ય કૃ વાના બ્રહ્મ યાં પનુદર્દુઃ॥ ૧૫૨.૩૪॥
૧૫૨.૩૫/૧પનુદર્ વા બ્રહ્મ યાં કૃતાં દેવૈરક મષામ્ ।
૧૫૨.૩૫/૨સવ ક્ષેમમભૂત્ તત્ર ત માત્ તીથ મહામનુે॥ ૧૫૨.૩૫॥
૧૫૨.૩૬/૧પનુદર્ વા બ્રહ્મ યાં કૃતાં દેવૈરક મષામ્ ।
૧૫૨.૩૬/૨સવ ક્ષેમમભૂત્ તત્ર ત માત્ તીથ મહામનુે ।
૧૫૨.૩૬/૩તદ્ અભૂત્ સકલાઘાૈઘ+ । વંસનં સવર્કામદમ્ ।
૧૫૨.૩૬/૪આન દં ક્ષેમમભવત્ સરુાણામસરુાિરણામ્॥ ૧૫૨.૩૬॥
૧૫૨.૩૭/૧ હ પતેશ્ચ શકુ્રસ્ય તારાયાશ્ચ િવશષેતઃ ।
૧૫૨.૩૭/૨પરમાન દમાપન્નાે ગુ ગર્ઙ્ગામભાષત॥ ૧૫૨.૩૭॥
૧૫૨.૩૮/૧ગુ વાચ । વં ગાૈત મ સદા પજૂ્યા સવષામિપ મુ ક્તદા ।
૧૫૨.૩૮/૨િવશષેત તુ સહસ્થે મિય ત્રૈલાેક્યપાવની॥ ૧૫૨.૩૮॥
૧૫૨.૩૯/૧ભિવ ય સ સિરચ્છ્ર ેષે્ઠ સવર્તીથઃ સમ વતા ।
૧૫૨.૩૯/૨યાિન કાિન ચ તીથાર્િન વગર્ ત્યુરસાતલે ।
૧૫૨.૩૯/૩ વાં નાતું તાિન યાસ્ય ત મિય સહ સ્થતેઽ બકે॥ ૧૫૨.૩૯॥
૧૫૨.૪૦/૧બ્રહ્માવેાચ । ધ યં યશસ્યમાયુ યમારાેગ્યશ્રીિવવધર્નમ્ ।
૧૫૨.૪૦/૨સાૈભાગ્યૈશ્વયર્જનનં તીથર્માન દનામકમ્॥ ૧૫૨.૪૦॥
૧૫૨.૪૧/૧તત્ર પ ચ સહસ્રા ણ તીથાર્ યાહ સ ગાૈતમઃ ।
૧૫૨.૪૧/૨ મરણાત્ પઠનાદ્ વાિપ ઇષ્ટૈઃ સયંજુ્યતે સદા॥ ૧૫૨.૪૧॥
૧૫૨.૪૨/૧ શવસ્યાત્ર િનિવષ્ટસ્ય ન દ ગઙ્ગાતટેઽિનશમ્ ।
૧૫૨.૪૨/૨સાક્ષાચ્ચરત્યસાૈ ધમર્ ત માન્ ન દ તટં તમ્ ।
૧૫૨.૪૨/૩આન દમિપ તત્ તીથ સવાર્ન દિવવધર્નાત્॥ ૧૫૨.૪૨॥
૧૫૩.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ભાવતીથર્ મ ત પ્રાેક્તં યત્ર સાક્ષાદ્ ભવઃ સ્થતઃ ।
૧૫૩.૧/૨અશષેજગદ તસ્થાે ભૂતાત્મા સ ચ્ચદાકૃ તઃ॥ ૧૫૩.૧॥
૧૫૩.૨/૧તત્રેમાં શ ◌ૃ વક્ષ્યા મ કથાં પુ યતમાં શભુામ્ ।
૧૫૩.૨/૨સયૂર્વંશકરઃ શ્રીમાન્ ક્ષિત્રયાણાં ધુરંધરઃ॥ ૧૫૩.૨॥
૧૫૩.૩/૧પ્રાચીનબિહરાખ્યાતઃ સવર્ધમષુ પારગઃ ।
૧૫૩.૩/૨ તસ્રઃ કાેટ ાેઽધર્કાેિટશ્ચ વષાર્ણાં રાજ્યઆસ્થતઃ॥ ૧૫૩.૩॥
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૧૫૩.૪/૧તસ્યેદશૃં વ્રતં ચાસીદ્ યદ્ અહં યાવૈનચ્યુતઃ ।
૧૫૩.૪/૨ભવેયં પ્રયયા વાિપ પતુ્રવૈાર્ પ્રયવ તુ ભઃ॥ ૧૫૩.૪॥
૧૫૩.૫/૧િવયજુ્યેયં તતાે રાજં્ય ત્યકે્ષ્યઽહં નાત્ર સશંયઃ ।
૧૫૩.૫/૨િવવેિકનાં કુલીનાના મદમવેાે ચતં ણામ્॥ ૧૫૩.૫॥
૧૫૩.૬/૧સ્થીયતે િવજને ક્વાિપ િવરક્તૈિવભવક્ષયે ।
૧૫૩.૬/૨ત મન્ પ્રશાસ ત મહી ં ન િવયાેગઃ પ્રયૈઃ ક્વ ચત્॥ ૧૫૩.૬॥
૧૫૩.૭/૧નાિધવ્યાધી ન દુ ભક્ષં ન બ ધુકલહાે ણામ્ ।
૧૫૩.૭/૨ત મઞ્ શાસ ત રાજં્ય તુ ન ચ ક શ્ચદ્ િવયજુ્યતે॥ ૧૫૩.૭॥
૧૫૩.૮/૧તતઃ પતુ્રાથર્મકરાેદ્ યજ્ઞં રા મહામ તઃ ।
૧૫૩.૮/૨તતઃ પ્રસન્નાે ભગવાન્ વરં પ્રાદાદ્ યથે સતમ્॥ ૧૫૩.૮॥
૧૫૩.૯/૧ગાૈતમીતીરસસં્થાય રાજ્ઞે દેવાે મહેશ્વરઃ ।
૧૫૩.૯/૨પતંુ્ર દેહી ત રા વૈ ભવં પ્રાહ સ ભાયર્યા॥ ૧૫૩.૯॥
૧૫૩.૧૦/૧ભવઃ પ્રાહ પં પ્રીત્યા પ ય નતંે્ર તીયકમ્ ।
૧૫૩.૧૦/૨તતઃ પ ય ત રાજે દ્રે ભવસ્યા ક્ષ તુ માનદ॥ ૧૫૩.૧૦॥
૧૫૩.૧૧/૧ચ દ યાભવત્ પતુ્રાે મિહમા નામ િવશ્રુતઃ ।
૧૫૩.૧૧/૨યનેાકાિર તુ તઃ પુ યા મિહ ઇ ત િવશ્રુતા॥ ૧૫૩.૧૧॥
૧૫૩.૧૨/૧િકમલ યં ભગવ ત પ્રસન્ને િત્રપુરા તકે ।
૧૫૩.૧૨/૨યં િનત્યમનવુતર્ તે હિરબ્રહ્માદયઃ સરુાઃ॥ ૧૫૩.૧૨॥
૧૫૩.૧૩/૧પ્રાપ્તપતુ્રશ્ચ પ ત તીથર્શ્રૈ ઠ્યમયાચત ।
૧૫૩.૧૩/૨મહાપાપમહારાેગ+ ◌ંઅહાવ્યસિનનાં ણામ્॥ ૧૫૩.૧૩॥
૧૫૩.૧૪/૧નાનાિવપદ્ગણાતાર્નાં સવાર્ ભમતલ ધયે ।
૧૫૩.૧૪/૨પ્રાદા જૈ્ય ઠ્યં ભવશ્ચાિપ ભાવતીથ તદ્ ઉચ્યતે॥ ૧૫૩.૧૪॥
૧૫૩.૧૫/૧તત્ર નાનને દાનને સવાર્ન્ કામાન્ અવા ુયાત્ ।
૧૫૩.૧૫/૨ભવપ્રસાદાદ્ અભવત્ સતુઃ પ્રાચીનબિહષઃ॥ ૧૫૩.૧૫॥
૧૫૩.૧૬/૧મિહમા ગાૈતમીતીરે ભાવતીથ તદ્ ઉચ્યતે ।
૧૫૩.૧૬/૨તત્ર સપ્ત ત તીથાર્િન પુ યા ય ખલદાિન ચ॥ ૧૫૩.૧૬॥
૧૫૪.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । સહસ્રકુ ડમાખ્યાતં તીથ વેદિવદાે િવદુઃ ।
૧૫૪.૧/૨યસ્ય મરણમાત્રેણ સખુી સ પદ્યતે નરઃ॥ ૧૫૪.૧॥
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૧૫૪.૨/૧પુરા દાશરથી રામઃ સતેું બદ્ વા મહાણર્વે ।
૧૫૪.૨/૨લઙ્કાં દગ્ વા િરપનૂ્ હ વા રાવણાદ ન્ રણે શરૈઃ॥ ૧૫૪.૨॥
૧૫૪.૩/૧વૈદેહી ં ચ સમાસાદ્ય રામાે વચનમબ્રવીત્ ।
૧૫૪.૩/૨પ ય સુ લાેકપાલષેુ તસ્યાચાય પુરઃ સ્થતે॥ ૧૫૪.૩॥
૧૫૪.૪/૧અગ્ ાૈ શુ દ્ધગતાં સીતાં રામાે લ મણસિંનધાૈ ।
૧૫૪.૪/૨અેિહ વૈદેિહ શદુ્ધા સ અઙ્કમારાેઢુમહર્ સ॥ ૧૫૪.૪॥
૧૫૪.૫/૧નેત્યુવાચ તદા શ્રીમાન્ અઙ્ગદાે હનુમાં તથા ।
૧૫૪.૫/૨અયાે યાયાં તુ વૈદેિહ સાધ યામઃ સહૃુ જનૈઃ॥ ૧૫૪.૫॥
૧૫૪.૬/૧તત્ર શુ દ્ધમવા યાથ પનુભ્રાર્ ષુ મા ષુ ।
૧૫૪.૬/૨લાૈિકકે વિપ પ ય સુ તતઃ શદુ્ધા પાત્મ ॥ ૧૫૪.૬॥
૧૫૪.૭/૧અયાે યાયાં સપુુ યેઽિહ્ન અઙ્કમારાેઢુમહર્ સ ।
૧૫૪.૭/૨અસ્યાશ્ચિરત્રિવષયે સદેંહઃ કસ્ય યતે॥ ૧૫૪.૭॥
૧૫૪.૮/૧લાેકાપવાદ તદ્ અિપ િનરસ્યઃ વજનષેુ િહ ।
૧૫૪.૮/૨તયાવેાર્ક્યમનાદતૃ્ય લ મણઃ સિવભીષણઃ॥ ૧૫૪.૮॥
૧૫૪.૯/૧રામશ્ચ બવાંશ્ચવૈ તામાહ્વયન્ પાત્મ મ્ ।
૧૫૪.૯/૨ વ તીત્યુક્તા દેવતાભી રાજ્ઞાેઽઙં્ક ચા રાેહ સા॥ ૧૫૪.૯॥
૧૫૪.૧૦/૧મુિદતા તે યયુઃ શીઘં્ર પુ પકેણ િવરાજતા ।
૧૫૪.૧૦/૨અયાે યાં નગર ં પ્રા ય તથા રાજં્ય વકં તુ યત્॥ ૧૫૪.૧૦॥
૧૫૪.૧૧/૧મુિદતા તેઽભવન્ સવ સદા રામાનવુ તનઃ ।
૧૫૪.૧૧/૨તતઃ ક તપયાહેષુ અનાય યાે િવ િપકામ્॥ ૧૫૪.૧૧॥
૧૫૪.૧૨/૧વાચં શ્રુ વા સ તત્યાજ ગુિવણી ં તામયાેિન મ્ ।
૧૫૪.૧૨/૨ મ યાપવાદમિપ િહ ન સહ તે કુલાેન્નતાઃ॥ ૧૫૪.૧૨॥
૧૫૪.૧૩/૧વા મીકેમુર્િનમખુ્યસ્યઆશ્રમસ્ય સમીપતઃ ।
૧૫૪.૧૩/૨તત્યાજ લ મણઃ સીતામદુષ્ટાં દતી ં દન્॥ ૧૫૪.૧૩॥
૧૫૪.૧૪/૧નાે લઙ્ઘ્યાજ્ઞા ગુ ણા મત્યસાૈ તદ્ અકરાેદ્ ભયા ।
૧૫૪.૧૪/૨તતઃ ક તપયાહેષુ વ્યતીતષેુ પાત્મજઃ॥ ૧૫૪.૧૪॥
૧૫૪.૧૫/૧રામઃ સાૈ મિત્રણા સાધ હયમેધાય દ ક્ષતઃ ।
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૧૫૪.૧૫/૨તત્રવૈાજગ્મતુ ભાૈ રામપતુ્રાૈ યશ વનાૈ॥ ૧૫૪.૧૫॥
૧૫૪.૧૬/૧લવઃ કુશશ્ચ િવખ્યાતાૈ નારદાિવવ ગાયકાૈ ।
૧૫૪.૧૬/૨રામાયણં સમગં્ર તદ્ ગ ધવાર્િવવ સુ વરાૈ॥ ૧૫૪.૧૬॥
૧૫૪.૧૭/૧રામસ્ય ચિરતં સવ ગાયમાનાૈ સમીયતુઃ ।
૧૫૪.૧૭/૨યજ્ઞવાટં રાજસતુાૈ હેતુ ભલર્ ક્ષતાૈ તદા॥ ૧૫૪.૧૭॥
૧૫૪.૧૮/૧રામપતુ્રાવુભાૈ શરૂાૈ વૈદેહ્યા તનયાિવ ત ।
૧૫૪.૧૮/૨તાવાનીય તતઃ પતુ્રાવ ભ ષચ્ય યથાક્રમમ્॥ ૧૫૪.૧૮॥
૧૫૪.૧૯/૧અઙ્કા ઢાૈ તતઃ કૃ વા સ વજે તાૈ પનુઃ પનુઃ ।
૧૫૪.૧૯/૨સસંારદુઃખ ખન્નાનામગતીનાં શર િરણામ્॥ ૧૫૪.૧૯॥
૧૫૪.૨૦/૧પતુ્રા લઙ્ગનમવેાત્ર પરં િવશ્રા તકારણમ્ ।
૧૫૪.૨૦/૨મુહુરા લઙ્ગ્ય તાૈ પતુ્રાૈ મુહુઃ વજ ત ચુ બ ત॥ ૧૫૪.૨૦॥
૧૫૪.૨૧/૧િકમ ય ત યાર્ય ત ચ િનઃશ્વસત્યિપ વૈ મુહુઃ ।
૧૫૪.૨૧/૨અેત મન્ન્ અ તરે પ્રાપ્તા રાક્ષસા લઙ્કવા સનઃ॥ ૧૫૪.૨૧॥
૧૫૪.૨૨/૧સગુ્રીવાે હનુમાંશ્ચવૈ અઙ્ગદાે બવાં તથા ।
૧૫૪.૨૨/૨અ યે ચ વાનરાઃ સવ િવભીષણપુરઃસરાઃ॥ ૧૫૪.૨૨॥
૧૫૪.૨૩/૧તે ચાગત્ય પં પ્રાપ્તાઃ સહાસનમપુ સ્થતમ્ ।
૧૫૪.૨૩/૨સીતામદૃ ટ્વા હનુમાન્ અઙ્ગદઃ કનકાઙ્ગદઃ॥ ૧૫૪.૨૩॥
૧૫૪.૨૪/૧ક્વ ગતાયાેિન માતા અેકાે રામાેઽત્ર દૃ યતે ।
૧૫૪.૨૪/૨રામેણ સા પિરત્યક્તા ઇત્યૂચુદ્વાર્રપાલકાઃ॥ ૧૫૪.૨૪॥
૧૫૪.૨૫/૧પ ય સુ લાેકપાલષેુ આય તત્ર પ્રવાિદિન ।
૧૫૪.૨૫/૨અગ્ ાૈ શુ દ્ધગતાં સીતાં િક તુ રા િનરઙુ્કશઃ॥ ૧૫૪.૨૫॥
૧૫૪.૨૬/૧ઉ પન્નૈલાિકકૈવાર્ક્યૈ રામ ત્યજ ત તાં પ્રયામ્ ।
૧૫૪.૨૬/૨મિર યાવ ઇ ત હ્યુ વા ગાૈતમી ં પનુર યતુઃ॥ ૧૫૪.૨૬॥
૧૫૪.૨૭/૧રામ તાૈ ષ્ઠતાેઽ યેત્ય અયાે યાવા સ ભઃ સહ ।
૧૫૪.૨૭/૨આગત્ય ગાૈતમી ં તત્રઽકુવ તે પરમં તપઃ॥ ૧૫૪.૨૭॥
૧૫૪.૨૮/૧ મારં મારં િનશ્વસ ત તાં સીતાં લાેકમાતરમ્ ।
૧૫૪.૨૮/૨સસંારાસ્થાિવરિહતા ગાૈતમીસવેનાે સકુાઃ॥ ૧૫૪.૨૮॥
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૧૫૪.૨૯/૧લાેકત્રયપ તઃ સાક્ષાદ્ રામાેઽનજુસમ વતઃ ।
૧૫૪.૨૯/૨પ્રાપ્તઃ ના વા ચ ગાૈત યાં શવારાધનત પરઃ॥ ૧૫૪.૨૯॥
૧૫૪.૩૦/૧પિરતાપં જહાૈ સવ સહસ્રપિરવાિરતઃ ।
૧૫૪.૩૦/૨યત્ર ચાસીત્ સ ત્તા તઃ સહસ્રકુ ડમુચ્યતે॥ ૧૫૪.૩૦॥
૧૫૪.૩૧/૧દશાપરા ણ તીથાર્િન તત્ર સવાર્થર્દાિન ચ ।
૧૫૪.૩૧/૨તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સહસ્રફલદાયકમ્॥ ૧૫૪.૩૧॥
૧૫૪.૩૨/૧યત્ર શ્રીગાૈતમીતીરે વ સષ્ઠાિદમનુીશ્વરૈઃ ।
૧૫૪.૩૨/૨સવાર્પત્તારકં હાેમમકારયદ્ અઘા તકમ્॥ ૧૫૪.૩૨॥
૧૫૪.૩૩/૧સહસ્રસખં્યાયુક્તષેુ કુ ડષેુ વસધુારયા ।
૧૫૪.૩૩/૨સવાર્ન્ અપે ક્ષતાન્ કામાન્ અવાપાસાૈ મહાતપાઃ॥ ૧૫૪.૩૩॥
૧૫૪.૩૪/૧ગાૈત યાઃ સિરદ બાયાઃ પ્રસાદાદ્ રાક્ષસા તકઃ ।
૧૫૪.૩૪/૨સહસ્રકુ ડા ભધં તદ્ અભૂત્ તીથ મહાફલમ્॥ ૧૫૪.૩૪॥
૧૫૫.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । કિપલતીથર્માખ્યાતં તદ્ અેવાઙ્ ગરસં તમ્ ।
૧૫૫.૧/૨તદ્ અેવાિદત્યમાખ્યાતં સિહકેયં તદ્ ઉચ્યતે॥ ૧૫૫.૧॥
૧૫૫.૨/૧ગાૈત યા દ ક્ષણે પારે આિદત્યાન્ મુિનસત્તમ ।
૧૫૫.૨/૨અયાજયન્ન્ અઙ્ ગરસાે દ ક્ષણાં તે ભવું દદુઃ॥ ૧૫૫.૨॥
૧૫૫.૩/૧અઙ્ ગરાે ય તદાિદત્યા તપસઽેઙ્ ગરસાે યયુઃ ।
૧૫૫.૩/૨સા ભૂ મઃ સિહક ભૂ વા જનાન્ સવાર્ન્ અભક્ષયત્॥ ૧૫૫.૩॥
૧૫૫.૪/૧તત્રસુ તે જનાઃ સવ અઙ્ ગરાે યાે યવેદયન્ ।
૧૫૫.૪/૨િવભીતા જ્ઞાનતાે જ્ઞા વા ભવું તાં સિહક મ ત॥ ૧૫૫.૪॥
૧૫૫.૫/૧આિદત્યાન્ અનુગ વાથ વાચમઙ્ ગરસાેઽબ્રવુન્ ।
૧૫૫.૫/૨ભવું ગ્ હ્ણ તુ યા દત્તા નેત્યાિદત્યા તદાબ્રવુન્॥ ૧૫૫.૫॥
૧૫૫.૬/૧િન ત્તાં દ ક્ષણાં નવૈ પ્ર તગ્ હ્ણ ત સરૂયઃ ।
૧૫૫.૬/૨ વદત્તાં પરદત્તાં વા યાે હરેત વસુધંરામ્॥ ૧૫૫.૬॥
૧૫૫.૭/૧ષ ષ્ટવર્ષર્સહસ્રા ણ િવષ્ઠાયાં યતે કૃ મઃ ।
૧૫૫.૭/૨ભૂમેઃ વપરદત્તાયા હરણાન્ નાિધકં ક્વ ચત્॥ ૧૫૫.૭॥
૧૫૫.૮/૧પાપમ ત મહારાૈદં્ર ન વીકુમર્ઃ પનુ તુ તામ્ ।
૧૫૫.૮/૨અેવં યદા વદત્તાયા હરણે િક તદા ભવેત્॥ ૧૫૫.૮॥
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૧૫૫.૯/૧તથાિપ ક્રય પેણ ગ્ હ્ણ માે દ ક્ષણાં ભવુમ્ ।
૧૫૫.૯/૨તથેત્યુક્તે તુ તે દેવાઃ કિપલાં શભુલક્ષણામ્॥ ૧૫૫.૯॥
૧૫૫.૧૦/૧ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે પારે ભવુઃ સ્થાને તુ તાં દદુઃ ।
૧૫૫.૧૦/૨ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદઃ સાક્ષાદ્ િવ તષ્ઠ ત મૂ તમાન્॥ ૧૫૫.૧૦॥
૧૫૫.૧૧/૧કિપલાસગંમં તચ્ચ સવાર્ઘાૈઘિવનાશનમ્ ।
૧૫૫.૧૧/૨તત્રાભવદ્ દાનતાેયાદ્ આપગા કિપલા ભધા॥ ૧૫૫.૧૧॥
૧૫૫.૧૨/૧સસ્યવત્યા અિપ ભવુાે દાનાદ્ ગાેદાનમુત્તમમ્ ।
૧૫૫.૧૨/૨લાેકરક્ષાં ચકારાસાૈ કૃ વા િવિનમયં મુિનઃ॥ ૧૫૫.૧૨॥
૧૫૫.૧૩/૧યત્ર તીથ ચ તદ્ તં્ત ગાેતીથ તદ્ ઉદાહૃતમ્ ।
૧૫૫.૧૩/૨પુ યદં તત્ર તીથાર્નાં શતમુકં્ત મની ષ ભઃ॥ ૧૫૫.૧૩॥
૧૫૫.૧૪/૧તત્ર નાનને દાનને ભૂ મદાનફલં લભેત્ ।
૧૫૫.૧૪/૨સગંતા ગઙ્ગયા તચ્ચ કિપલાસગંમં િવદુઃ॥ ૧૫૫.૧૪॥
૧૫૬.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । શઙ્ખહ્ર દં નામ તીથ યત્ર શઙ્ખગદાધરઃ ।
૧૫૬.૧/૨તત્ર ના વા ચ તં દૃ ટ્વા મુચ્યતે ભવબ ધનાત્॥ ૧૫૬.૧॥
૧૫૬.૨/૧તત્રેદં ત્તમાખ્યાસ્યે ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકમ્ ।
૧૫૬.૨/૨પુરા કૃતયુગસ્યાદાૈ બ્રહ્મણઃ સામગાિયનઃ॥ ૧૫૬.૨॥
૧૫૬.૩/૧બ્રહ્મા ડાગારસ ભૂતા રાક્ષસા બહુ િપણઃ ।
૧૫૬.૩/૨બ્રહ્માણં ખાિદતું પ્રાપ્તા બલાને્મત્તા તાયુધાઃ॥ ૧૫૬.૩॥
૧૫૬.૪/૧તદાહમબ્રવં િવ ં રક્ષણાય જગદુ્ગ મ્ ।
૧૫૬.૪/૨સ િવ તાિન રક્ષાં સ હ તું ચકે્રણ ચાેદ્યતઃ॥ ૧૫૬.૪॥
૧૫૬.૫/૧ છ વા ચકે્રણ રક્ષાં સ શઙ્ખમાપૂરયત્ તદા ।
૧૫૬.૫/૨િન ક ટકં તલં કૃ વા વગ િનવરમવે ચ॥ ૧૫૬.૫॥
૧૫૬.૬/૧તતાે હષર્પ્રકષણ શઙ્ખમાપૂરયદ્ ધિરઃ ।
૧૫૬.૬/૨તતાે રક્ષાં સ સવાર્ ણ હ્યનીનશરુશષેતઃ॥ ૧૫૬.૬॥
૧૫૬.૭/૧યત્રૈતદ્ ત્તમ ખલં િવ શઙ્ખપ્રભાવતઃ ।
૧૫૬.૭/૨શઙ્ખતીથ તુ તત્ પ્રાેક્તં સવર્ક્ષેમકરં ણામ્॥ ૧૫૬.૭॥
૧૫૬.૮/૧સવાર્ભીષ્ટપ્રદં પુ યં મરણાન્ મઙ્ગલપ્રદમ્ ।
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૧૫૬.૮/૨આયુરારાેગ્યજનનં લ મીપતુ્રપ્રવધર્નમ્॥ ૧૫૬.૮॥
૧૫૬.૯/૧ મરણાત્ પઠનાદ્ વાિપ સવર્કામાન્ અવા ુયાત્ ।
૧૫૬.૯/૨તીથાર્નામયુતં તત્ર સવર્પાપનુદં મનુે॥ ૧૫૬.૯॥
૧૫૬.૧૦/૧તીથાર્ યયુતસખં્યાિન સવર્પાપહરા ણ ચ ।
૧૫૬.૧૦/૨યષેાં પ્રભાવં ના ત વક્તું દેવાે મહેશ્વરઃ॥ ૧૫૬.૧૦॥
૧૫૬.૧૧/૧પાપક્ષયપ્ર તિનિધનતે યાેઽ ત્યપરઃ ક્વ ચત્॥ ૧૫૬.૧૧॥
૧૫૭.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । િક ક ધાતીથર્માખ્યાતં સવર્કામપ્રદં ણામ્ ।
૧૫૭.૧/૨સવર્પાપપ્રશમનં યત્ર સિંનિહતાે ભવઃ॥ ૧૫૭.૧॥
૧૫૭.૨/૧તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ યત્નને શ ◌ૃ નારદ ।
૧૫૭.૨/૨પુરા દાશરથી રામાે રાવણં લાેકરાવણમ્॥ ૧૫૭.૨॥
૧૫૭.૩/૧િક ક ધાવા સ ભઃ સાધ જઘાન રણમૂધર્િન ।
૧૫૭.૩/૨સપતંુ્ર સબલં હ વા સીતામાદાય શત્રુહા॥ ૧૫૭.૩॥
૧૫૭.૪/૧ભ્રાત્રા સાૈ મિત્રણા સાધ વાનરૈશ્ચ મહાબલૈઃ ।
૧૫૭.૪/૨િવભીષણને બ લના દેવૈઃ પ્રત્યાગતાે પઃ॥ ૧૫૭.૪॥
૧૫૭.૫/૧કૃત વ ત્યયનઃ શ્રીમાન્ પુ પકેણ િવરા જતઃ ।
૧૫૭.૫/૨યદ્ આસીદ્ ધનરાજસ્ય કામગનેાશગુા મના॥ ૧૫૭.૫॥
૧૫૭.૬/૧અયાે યામગમન્ સવ ગચ્છન્ ગઙ્ગામપ યત ।
૧૫૭.૬/૨રામાે િવરામઃ શત્રૂણાં શર યઃ શરણા થનામ્॥ ૧૫૭.૬॥
૧૫૭.૭/૧ગાૈતમી ં તુ જગ પુ યાં સવર્કામપ્રદાિયનીમ્ ।
૧૫૭.૭/૨મનાનેયનસતંાપ+ ◌ંઇવારણપરાયણામ્॥ ૧૫૭.૭॥
૧૫૭.૮/૧તાં દૃ ટ્વા પ તઃ શ્રીમાન્ ગઙ્ગાતીરમથાિવશત્ ।
૧૫૭.૮/૨તાં દૃ ટ્વા પ્રાહ પ તહર્ષર્ગદ્ગદયા ગરા ।
૧૫૭.૮/૩હર ન્ સવાર્ન્ અથામ ય હનુમ પ્રમખુાન્ મનુે॥ ૧૫૭.૮॥
૧૫૭.૯/૧રામ ઉવાચ । અસ્યાઃ પ્રભાવાદ્ ધરયાે યાેઽસાૈ મમ િપતા પ્રભુઃ ।
૧૫૭.૯/૨સવર્પાપિવિનમુર્ક્ત તતાે યાત સ્ત્રિવષ્ટપમ્॥ ૧૫૭.૯॥
૧૫૭.૧૦/૧ઇયં જિનત્રી સકલસ્ય જ તાેર્।
૧૫૭.૧૦/૨ભુ ક્તપ્રદા મુ ક્તમથાિપ દદ્યાત્ ।
૧૫૭.૧૦/૩પાપાિન હ યાદ્ અિપ દા ણાિન ।
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૧૫૭.૧૦/૪કા યાનયા ત્યત્ર નદ સમાના॥ ૧૫૭.૧૦॥
૧૫૭.૧૧/૧હતાિન શશ્વદ્ દુિરતાિન ચવૈ ।
૧૫૭.૧૧/૨અસ્યાઃ પ્રભાવાદ્ અરયઃ સખાયઃ ।
૧૫૭.૧૧/૩િવભીષણાે મતૈ્રમપૈુ ત િનત્યમ્ ।
૧૫૭.૧૧/૪સીતા ચ લ ધા હનુમાંશ્ચ બ ધુઃ॥ ૧૫૭.૧૧॥
૧૫૭.૧૨/૧લઙ્કા ચ ભગ્ ા સગણં િહ રક્ષાે ।
૧૫૭.૧૨/૨હતં િહ યસ્યાઃ પિરસવેનને ।
૧૫૭.૧૨/૩યાં ગાૈતમાે દેવવરં પ્રપજૂ્ય ।
૧૫૭.૧૨/૪ શવં શર યં સજટામવાપ॥ ૧૫૭.૧૨॥
૧૫૭.૧૩/૧સયંે જિનત્રી સકલે સતાનામ્ ।
૧૫૭.૧૩/૨અમઙ્ગલાનામિપ સિંનહ ત્રી ।
૧૫૭.૧૩/૩જગ પિવત્રીકરણૈકદક્ષા ।
૧૫૭.૧૩/૪દષૃ્ટાદ્ય સાક્ષાત્ સિરતાં સિવત્રી॥ ૧૫૭.૧૩॥
૧૫૭.૧૪/૧કાયને વાચા મનસા સદૈનામ્ ।
૧૫૭.૧૪/૨વ્ર મ ગઙ્ગાં શરણં શર યામ્॥ ૧૫૭.૧૪॥
૧૫૭.૧૫/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતત્ સમાક યર્ વચાે પસ્ય ।
૧૫૭.૧૫/૨તત્રા લવન્ હરયઃ સવર્ અેવ ।
૧૫૭.૧૫/૩પૂ ં ચકુ્રિવિધવત્ તે થક્ ચ ।
૧૫૭.૧૫/૪પુ પૈરનેકૈઃ સવર્લાેકાપેહારૈઃ॥ ૧૫૭.૧૫॥
૧૫૭.૧૬/૧સ પજૂ્ય શવ પ તયર્થાવત્ ।
૧૫૭.૧૬/૨ તુ વા વાક્યૈઃ સવર્ભાવાપેયુક્તૈઃ ।
૧૫૭.૧૬/૩તે વાનરા મુિદતાઃ સવર્ અેવ ।
૧૫૭.૧૬/૪ તં્ય ચ ગીતં ચ તથવૈ ચકુ્રઃ॥ ૧૫૭.૧૬॥
૧૫૭.૧૭/૧સખુાે ષત તાં રજની ં મહાત્મા ।
૧૫૭.૧૭/૨ પ્રયાનુયુક્તઃ સં તઃ પ્રેમવદ્ ભઃ ।
૧૫૭.૧૭/૩દુઃખં જહાૈ સવર્મ મત્રસ ભવમ્ ।
૧૫૭.૧૭/૪િક ના યતે ગાૈતમીસવેનને॥ ૧૫૭.૧૭॥
૧૫૭.૧૮/૧સિવ મયઃ પ ય ત ત્યવગર્મ્ ।
૧૫૭.૧૮/૨ગાેદાવર ં તાૈ ત ચ સ પ્રહૃષ્ટઃ ।
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૧૫૭.૧૮/૩સ માનયન્ ત્યગણં સમગ્રમ્ ।
૧૫૭.૧૮/૪અવાપ રામઃ કમિપ પ્રમાેદમ્ ।
૧૫૭.૧૮/૫પનુઃ પ્રભાતે િવમલે તુ સયૂ ।
૧૫૭.૧૮/૬િવભીષણાે દાશર થ બભાષે॥ ૧૫૭.૧૮॥
૧૫૭.૧૯/૧િવભીષણ ઉવાચ । નાદ્યાિપ પ્તા તુ ભવામ તીથ ।
૧૫૭.૧૯/૨કં ચચ્ચ કાલં િનવસામ ચાત્ર ।
૧૫૭.૧૯/૩વ સ્યામ ચાત્રવૈ પરાશ્ચતસ્રાે ।
૧૫૭.૧૯/૪રાત્રીરથાે યામ તા વયાે યામ્॥ ૧૫૭.૧૯॥
૧૫૭.૨૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તસ્યાથ વાક્યં હરયાેઽનુમેિનરે ।
૧૫૭.૨૦/૨તથવૈ રાત્રીરપરાશ્ચતસ્રઃ ।
૧૫૭.૨૦/૩સ પજૂ્ય દેવં સકલેશ્વરં તમ્ ।
૧૫૭.૨૦/૪ભ્રા પ્રયં તીથર્મથાે જગામ॥ ૧૫૭.૨૦॥
૧૫૭.૨૧/૧ સદ્ધશે્વરં નામ જગ પ્ર સદ્ધમ્ ।
૧૫૭.૨૧/૨યસ્ય પ્રભાવાત્ પ્રબલાે દશાસ્યઃ ।
૧૫૭.૨૧/૩અેવં તુ પ ચાહમથાે ષરે તે ।
૧૫૭.૨૧/૪ વં વં પ્ર તષ્ઠાિપત લઙ્ગમચ્યર્॥ ૧૫૭.૨૧॥
૧૫૭.૨૨/૧શશુ્રષૂણં તત્ર કરાે ત વાયાેઃ ।
૧૫૭.૨૨/૨સતુાેઽનુગામી હનુમાન્ પસ્ય ।
૧૫૭.૨૨/૩ગચ્છન્ પે દ્રાે હનુમ તમાહ ।
૧૫૭.૨૨/૪ લઙ્ગાિન સવાર્ ણ િવસજર્ય વ॥ ૧૫૭.૨૨॥
૧૫૭.૨૩/૧મ સ્થાિપતા યુત્તમમ ત્રિવદ્ ભસ-્ ।
૧૫૭.૨૩/૨તથેતરૈઃ શકંરિકકરૈશ્ચ ।
૧૫૭.૨૩/૩નાેદ્વાસ્ય પૂ ં પરશકંરેણ ।
૧૫૭.૨૩/૪બાહ્યં સમાયાજે્યમહાે ભવસ્ય॥ ૧૫૭.૨૩॥
૧૫૭.૨૪/૧ તષ્ઠ ત સસુ્થા તદનાદરેણ ।
૧૫૭.૨૪/૨તે ખડ્ગપ ત્રાિદષુ સ ભવ ત ।
૧૫૭.૨૪/૩યેઽશ્રદ્દધાનાઃ શવ લઙ્ગપૂ મ્ ।
૧૫૭.૨૪/૪િવધાય કૃતં્ય ન સમાચર ત॥ ૧૫૭.૨૪॥
૧૫૭.૨૫/૧યથાે ચતં તે યમિકકરૈિહ ।
૧૫૭.૨૫/૨પચ્ય ત અેવા ખલદુગર્તીષુ ।
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૧૫૭.૨૫/૩રામાજ્ઞયા વાયુસતુાે જગામ ।
૧૫૭.૨૫/૪દાે યા ન ચાે પાટિયતું શશાક॥ ૧૫૭.૨૫॥
૧૫૭.૨૬/૧તતઃ વપુચ્છેન ગ્રહીતુકામઃ ।
૧૫૭.૨૬/૨સવંેષ્ટ લઙ્ગં તુ િવ ષ્ટકામઃ ।
૧૫૭.૨૬/૩નવૈાશકત્ તન્ મહદ્ અદ્ભુતં સ્યાત્ ।
૧૫૭.૨૬/૪કપીશ્વરાણાં પતે તથવૈ॥ ૧૫૭.૨૬॥
૧૫૭.૨૭/૧કશ્ચાલયે લ ધમહાનુભાવમ્ ।
૧૫૭.૨૭/૨મહેશ લઙ્ગં પુ ષાે મન વી ।
૧૫૭.૨૭/૩તન્ િનશ્ચલં પ્રેક્ષ્ય મહાનુભાવાે ।
૧૫૭.૨૭/૪ પપ્રવીરઃ સહસા જગામ॥ ૧૫૭.૨૭॥
૧૫૭.૨૮/૧િવપ્રાન્ અથામ ય િવધાય પૂ મ્ ।
૧૫૭.૨૮/૨પ્રદ ક્ષણીકૃત્ય ચ રામચ દ્રઃ ।
૧૫૭.૨૮/૩શદુ્ધા તશદુ્ધને હૃદા ખલૈ તૈર્।
૧૫૭.૨૮/૪ લઙ્ગાિન સવાર્ ણ નનામ રામઃ॥ ૧૫૭.૨૮॥
૧૫૭.૨૯/૧િક ક ધવા સપ્રવરૈરશષેૈઃ ।
૧૫૭.૨૯/૨સસંિેવતં તીથર્મતાે બભવૂ ।
૧૫૭.૨૯/૩અત્રા લવાદ્ અેવ મહા ત પાપા ય્।
૧૫૭.૨૯/૪અિપ ક્ષયં યા ત ન સશંયાેઽત્ર॥ ૧૫૭.૨૯॥
૧૫૭.૩૦/૧પનુશ્ચ ગઙ્ગાં પ્રણનામ ભ યા ।
૧૫૭.૩૦/૨પ્રસીદ માતમર્મ ગાૈતમી ત ।
૧૫૭.૩૦/૩જ પન્ મુહુિવ મત ચત્ત ત્તર્।
૧૫૭.૩૦/૪િવલાેકયન્ પ્રણમન્ ગાૈતમી ં તામ્॥ ૧૫૭.૩૦॥
૧૫૭.૩૧/૧તતઃ પ્ર ત્યેતદ્ અતીવ પુ યમ્ ।
૧૫૭.૩૧/૨િક ક ધતીથ િવબુધા વદ ત ।
૧૫૭.૩૧/૩પઠેત્ મરેદ્ વાિપ શ ◌ૃણાે ત ભ યા ।
૧૫૭.૩૧/૪પાપાપહં િક પનુઃ નાનદાનૈઃ॥ ૧૫૭.૩૧॥
૧૫૮.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । વ્યાસતીથર્ મ ત ખ્યાતં પ્રાચેતસમતઃ પરમ્ ।
૧૫૮.૧/૨નાતઃ પરતરં િક ચત્ પાવનં સવર્ સ દ્ધદમ્॥ ૧૫૮.૧॥
૧૫૮.૨/૧દશ મે માનસાઃ પતુ્રાઃ સ્રષ્ટારાે જગતામિપ ।
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૧૫૮.૨/૨અ તં જજ્ઞાસવ તે વૈ થવ્યા જગ્મુરાજેસા॥ ૧૫૮.૨॥
૧૫૮.૩/૧પનુઃ ષ્ટાઃ પનુ તેઽિપ યાતા તાન્ સમવે ક્ષતુમ્ ।
૧૫૮.૩/૨નવૈ તેઽિપ સમાયાતા યે ગતા તે ગતા ગતાઃ॥ ૧૫૮.૩॥
૧૫૮.૪/૧તદાે પન્ના મહાપ્રાજ્ઞા િદવ્યા આઙ્ ગરસાે મનુે ।
૧૫૮.૪/૨વેદવેદાઙ્ગત વજ્ઞાઃ સવર્શાસ્ત્રિવશારદાઃ॥ ૧૫૮.૪॥
૧૫૮.૫/૧તેઽનુજ્ઞાતા અઙ્ ગરસા ગુ ં ન વા તપાેધનાઃ ।
૧૫૮.૫/૨તપસે િન શ્ચતાઃ સવ નવૈ ટ્વા તુ માતરમ્॥ ૧૫૮.૫॥
૧૫૮.૬/૧સવ યાે હ્યિધકા માતા ગુ યાે ગાૈરવેણ િહ ।
૧૫૮.૬/૨તદા નારદ કાપેને સા શશાપ તદાત્મ ન્॥ ૧૫૮.૬॥
૧૫૮.૭/૧માતાવેાચ । મામનાદતૃ્ય યે પતુ્રાઃ પ્ર ત્તાશ્ચિરતું તપઃ ।
૧૫૮.૭/૨સવરિપ પ્રકારૈ તન્ ન તષેાં સ દ્ધમે ય ત॥ ૧૫૮.૭॥
૧૫૮.૮/૧બ્રહ્માવેાચ । નાનાદેશાંશ્ચ ચ વાના તપઃ સ દ્ધ ન યા ત ચ ।
૧૫૮.૮/૨િવઘ્નમ વે ત તાન્ સવાર્ન્ ઇતશ્ચેતશ્ચ ધાવતઃ॥ ૧૫૮.૮॥
૧૫૮.૯/૧ક્વાિપ તદ્ રાક્ષસિૈવઘ્નં ક્વાિપ તન્ માનષુૈરભૂત્ ।
૧૫૮.૯/૨પ્રમદા ભઃ ક્વ ચચ્ચાિપ ક્વાિપ તદે્દહદાષેતઃ॥ ૧૫૮.૯॥
૧૫૮.૧૦/૧અેવં તુ ભ્રમમાણા તે યયુઃ સવ તપાેિનિધમ્ ।
૧૫૮.૧૦/૨અગ ત્યં તપતાં શ્રેષં્ઠ કુ ભયાેિન જગદુ્ગ મ્॥ ૧૫૮.૧૦॥
૧૫૮.૧૧/૧નમસૃ્ક વા હ્યાઙ્ ગરસા હ્ય ગ્ વંશસમુદ્ભવાઃ ।
૧૫૮.૧૧/૨દ ક્ષણાશાપ ત શા તં િવનીતાઃ પ્રષુ્ટમુદ્યતાઃ॥ ૧૫૮.૧૧॥
૧૫૮.૧૨/૧આઙ્ ગરસા ઊચુઃ । ભગવન્ કેન દાષેેણ તપાેઽ માકં ન સ ય ત ।
૧૫૮.૧૨/૨નાનાિવધૈર યપુાયૈઃ કુવર્તાં ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૧૫૮.૧૨॥
૧૫૮.૧૩/૧િક કુમર્ઃ કઃ પ્રકારાેઽત્ર તપસ્યવે ભવામ િકમ્ ।
૧૫૮.૧૩/૨ઉપાયં બ્રૂિહ િવપ્રે દ્ર જ્યેષ્ઠાેઽ સ તપસા ધ્રવુમ્॥ ૧૫૮.૧૩॥
૧૫૮.૧૪/૧જ્ઞાતા સ જ્ઞાિનનાં બ્રહ્મન્ વક્તા સ વદતાં વરઃ ।
૧૫૮.૧૪/૨શા તાેઽ સ ય મનાં િનતં્ય દયાવાન્ પ્રયકૃત્ તથા॥ ૧૫૮.૧૪॥
૧૫૮.૧૫/૧અક્રાેધનશ્ચ ન દ્વષે્ટા ત માદ્ બ્રૂિહ િવવ ક્ષતમ્ ।
૧૫૮.૧૫/૨સાહંકારા દયાહીના ગુ સવેાિવવ જતાઃ ।
૧૫૮.૧૫/૩અસત્યવાિદનઃ કૂ્રરા ન તે ત વં િવ નતે॥ ૧૫૮.૧૫॥

642 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૫૮.૧૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અગ ત્યઃ પ્રાહ તાન્ સવાર્ન્ ક્ષણં યા વા
શનૈઃ શનૈઃ॥ ૧૫૮.૧૬॥
૧૫૮.૧૭/૧અગ ત્ય ઉવાચ । શા તાત્માનાે ભવ તાે વૈ સ્રષ્ટારાે બ્રહ્મણા કૃતાઃ ।
૧૫૮.૧૭/૨ન પયાર્પં્ત તપશ્ચાભૂત્ મર વં મયકારણમ્॥ ૧૫૮.૧૭॥
૧૫૮.૧૮/૧બ્રહ્મણા િન મતાઃ પવૂ યે ગતાઃ સખુમેધતે ।
૧૫૮.૧૮/૨યે ગતાઃ પનુર વેષંુ્ટ તે ચ વાઙ્ ગરસાેઽભવન્॥ ૧૫૮.૧૮॥
૧૫૮.૧૯/૧તે યૂયં ચ પનુઃ કાલે યાતા યાતાઃ શનૈઃ શનૈઃ ।
૧૫૮.૧૯/૨પ્ર પતેર યિધકા ભિવતારાે ન સશંયઃ॥ ૧૫૮.૧૯॥
૧૫૮.૨૦/૧ઇતાે યા તુ તપ તપ્તું ગઙ્ગાં ત્રૈલાેક્યપાવનીમ્ ।
૧૫૮.૨૦/૨નાપેાયાેઽ યાેઽ ત સસંારે િવના ગઙ્ગાં શવ પ્રયામ્॥ ૧૫૮.૨૦॥
૧૫૮.૨૧/૧તત્રાશ્રમે પુ યદેશે જ્ઞાનદં પજૂિય યથ ।
૧૫૮.૨૧/૨સ ચ્છેદિય યત્ય ખલં સશંયં વાે મહામ તઃ ।
૧૫૮.૨૧/૩ન સ દ્ધઃ ક્વાિપ કેષાં ચદ્ િવના સદુ્ગ ણા યતઃ॥ ૧૫૮.૨૧॥
૧૫૮.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તે તમૂચુમુર્િનવરં જ્ઞાનદઃ કાેઽ ભધીયતે ।
૧૫૮.૨૨/૨બ્રહ્મા િવ મર્હેશાે વા આિદત્યાે વાિપ ચ દ્રમાઃ॥ ૧૫૮.૨૨॥
૧૫૮.૨૩/૧અ ગ્ શ્ચ વ ણઃ કઃ સ્યાજ્જ્ઞાનદાે મુિનસત્તમ ।
૧૫૮.૨૩/૨અગ ત્યઃ પનુર યાહ જ્ઞાનદઃ શ્રૂયતામયમ્॥ ૧૫૮.૨૩॥
૧૫૮.૨૪/૧યા આપઃ સાેઽ ગ્ િરત્યુક્તાે યાેઽ ગ્ ઃ સયૂર્ઃ સ ઉચ્યતે ।
૧૫૮.૨૪/૨યશ્ચ સયૂર્ઃ સ વૈ િવ યર્શ્ચ િવ ઃ સ ભાસ્કરઃ॥ ૧૫૮.૨૪॥
૧૫૮.૨૫/૧યશ્ચ બ્રહ્મા સ વૈ દ્રાે યાે દ્રઃ સવર્મવે તત્ ।
૧૫૮.૨૫/૨યસ્ય સવ તુ તજ્જ્ઞાનં જ્ઞાનદઃ સાેઽત્ર ક ત્યર્તે॥ ૧૫૮.૨૫॥
૧૫૮.૨૬/૧દે શકપે્રરકવ્યાખ્યા+ ।કૃદુપા યાયદેહદાઃ ।
૧૫૮.૨૬/૨ગુરવઃ સ ત બહવ તષેાં જ્ઞાનપ્રદાે મહાન્॥ ૧૫૮.૨૬॥
૧૫૮.૨૭/૧તદ્ અેવ જ્ઞાનમત્રાેક્તં યને ભેદાે િવહ યતે ।
૧૫૮.૨૭/૨અેક અેવાદ્વયઃ શ ભુિર દ્ર મત્રા ગ્ નામ ભઃ ।
૧૫૮.૨૭/૩વદ ત બહુધા િવપ્રા ભ્રા તાપેકૃ તહેતવે॥ ૧૫૮.૨૭॥
૧૫૮.૨૮/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વા મનુવેાર્ક્યં ગાથા ગાય ત અેવ તે ।
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૧૫૮.૨૮/૨જગ્મુઃ પ ચાેત્તરાં ગઙ્ગાં પ ચ જગ્મુશ્ચ દ ક્ષણામ્॥ ૧૫૮.૨૮॥
૧૫૮.૨૯/૧અગ ત્યેનાેિદતાન્ દેવાન્ પજૂય તાે યથાિવિધ ।
૧૫૮.૨૯/૨આસનષેુ િવશષેેણ હ્યાસીના ત વ ચ તકાઃ॥ ૧૫૮.૨૯॥
૧૫૮.૩૦/૧તષેાં સવ સરુગણાઃ પ્રી તમ તાેઽભવન્ મનુે ।
૧૫૮.૩૦/૨સ્રષૃ્ટ વં તુ યુગાદાૈ યત્ ક પતં િવશ્વયાેિનના॥ ૧૫૮.૩૦॥
૧૫૮.૩૧/૧અધમાર્ણાં િન ત્ત્યથ વેદાનાં સ્થાપનાય ચ ।
૧૫૮.૩૧/૨લાેકાનામપુકારાથ ધમર્કામાથર્ સદ્ધયે॥ ૧૫૮.૩૧॥
૧૫૮.૩૨/૧પુરાણ તવેદાથર્+ ।ધમર્શાસ્ત્રાથર્િનશ્ચયે ।
૧૫૮.૩૨/૨સ્રષૃ્ટ વં જગતા મષં્ટ તાદગૃ્રપૂા ભિવ યથ॥ ૧૫૮.૩૨॥
૧૫૮.૩૩/૧પ્ર પ ત વં તષેાં વૈ ભિવ ય ત શનૈઃ ક્રમાત્ ।
૧૫૮.૩૩/૨યદા હ્યધમા ભિવતા વેદાનાં ચ પરાભવઃ॥ ૧૫૮.૩૩॥
૧૫૮.૩૪/૧વેદાનાં વ્યસનં તે યાે ભાિવવ્યાસા તત તુ તે ।
૧૫૮.૩૪/૨યદા યદા તુ ધમર્સ્ય ગ્લાિનવદસ્ય દૃ યતે॥ ૧૫૮.૩૪॥
૧૫૮.૩૫/૧તદા તદા તુ તે વ્યાસા ભિવ ય ત્યુપકાિરણઃ ।
૧૫૮.૩૫/૨તષેાં યત્ તપસઃ સ્થાનં ગઙ્ગાયા તીરમુત્તમમ્॥ ૧૫૮.૩૫॥
૧૫૮.૩૬/૧તત્ર તત્ર શવાે િવ રહમાિદત્ય અેવ ચ ।
૧૫૮.૩૬/૨અ ગ્ રાપઃ સવર્ મ ત તત્ર સિંનિહતં સદા॥ ૧૫૮.૩૬॥
૧૫૮.૩૭/૧નૈતે યઃ પાવનં િક ચન્ નૈતે ય વિધકં ક્વ ચત્ ।
૧૫૮.૩૭/૨તત્તદાકારતાં પ્રાપં્ત પરં બ્રહ્મવૈ કેવલમ્॥ ૧૫૮.૩૭॥
૧૫૮.૩૮/૧સવાર્ત્મકઃ શવાે વ્યાપી સવર્ભાવ વ પ ક્ ।
૧૫૮.૩૮/૨િવશષેત તત્ર તીથ સવર્પ્રા યનુક પયા॥ ૧૫૮.૩૮॥
૧૫૮.૩૯/૧સવદવૈરનુ ત તદનુગ્રહકારકઃ ।
૧૫૮.૩૯/૨ધમર્વ્યાસા તુ તે જ્ઞેયા વેદવ્યાસા તથવૈ ચ॥ ૧૫૮.૩૯॥
૧૫૮.૪૦/૧તષેાં તીથ તને ના ા વ્યપિદષં્ટ જગ ત્રયે ।
૧૫૮.૪૦/૨પાપપઙ્કક્ષાલના ભાે માેહ વા તમદાપહમ્ ।
૧૫૮.૪૦/૩સવર્ સ દ્ધપ્રદં પુંસાં વ્યાસતીથર્મનુત્તમમ્॥ ૧૫૮.૪૦॥
૧૫૯.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । વ જરાસગંમં નામ તીથ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્ ।
૧૫૯.૧/૨ઋ ષ ભઃ સિેવતં િનતં્ય સદ્ધૈ રાજ ષ ભ તથા॥ ૧૫૯.૧॥
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૧૫૯.૨/૧દાસ વમગમત્ પવૂ નાગાનાં ગ ડઃ ખગઃ ।
૧૫૯.૨/૨મા દાસ્યાત્ તદા દુઃખ+ ।પિરસતંપ્તમાનસઃ ।
૧૫૯.૨/૩કદા ચ ચ્ચ તયામાસ રહઃ સ્થ વા િવિનશ્વસન્॥ ૧૫૯.૨॥
૧૫૯.૩/૧ગ ડ ઉવાચ । ત અેવ ધ યા લાેકેઽ મન્ કૃતપુ યા ત અેવ િહ ।
૧૫૯.૩/૨ના યસવેા કૃતા યૈ તુ ન યષેાં વ્યસનાગમઃ॥ ૧૫૯.૩॥
૧૫૯.૪/૧સખંુ તષ્ઠ ત ગાય ત વપ ત ચ હસ ત ચ ।
૧૫૯.૪/૨ વદેહપ્રભવાે ધ યા િધગ્ િધગ્ અ યવશે સ્થતાન્॥ ૧૫૯.૪॥
૧૫૯.૫/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત ચ તાસમાિવષ્ટાે જનનીમેત્ય દુઃ ખતઃ ।
૧૫૯.૫/૨પયર્ ચ્છદ્ અમેયાત્મા વનૈતેયાેઽથ માતરમ્॥ ૧૫૯.૫॥
૧૫૯.૬/૧ગ ડ ઉવાચ । કસ્યાપરાધાન્ માત વં િપતવુાર્ મમ વા યતઃ ।
૧૫૯.૬/૨દાસી વમાપ્તા વદ તત+્ ।કારણં મમ ચ્છતઃ॥ ૧૫૯.૬॥
૧૫૯.૭/૧બ્રહ્માવેાચ । સાબ્રવીત્ પતુ્રમાત્મીયમ ણસ્યાનજંુ પ્રયમ્॥ ૧૫૯.૭॥
૧૫૯.૮/૧િવનતાવેાચ । નવૈ કસ્યાપરાધાેઽ ત વાપરાધાે મયાેિદતઃ ।
૧૫૯.૮/૨યસ્યા વાક્યં િવપય ત સા દાસી સ્યાન્ મયાેિદતમ્॥ ૧૫૯.૮॥
૧૫૯.૯/૧કદૂ્રશ્ચાિપ તથવૈાહં સા મયા સયંુતા યયાૈ ।
૧૫૯.૯/૨કદ્્રવા મમાભવદ્ વાદ છદ્મનાહં તયા જતા॥ ૧૫૯.૯॥
૧૫૯.૧૦/૧િવિધિહ બલવાં તાત કાં કાં ચેષ્ટાં ન ચેષ્ટતે ।
૧૫૯.૧૦/૨અેવં દાસી વમગમં કદ્્રવાઃ ક યપન દન ।
૧૫૯.૧૦/૩યદા દાસી તુ તાહં દાસાેઽભૂ વં દ્વજન્મજ॥ ૧૫૯.૧૦॥
૧૫૯.૧૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તૂ ણી ં તદા બભવૂાસાૈ ગ ડાેઽતીવ દુઃ ખતઃ ।
૧૫૯.૧૧/૨ન િક ચદ્ ઊચે જનની ં ચ તયન્ ભિવતવ્યતામ્॥ ૧૫૯.૧૧॥
૧૫૯.૧૨/૧કદૂ્રઃ કદા ચત્ સા પ્રાહ પતુ્રાણાં િહત મચ્છતી ।
૧૫૯.૧૨/૨આત્મનાે ભૂ ત મચ્છ તી િવનતાં ખગમાતરમ્॥ ૧૫૯.૧૨॥
૧૫૯.૧૩/૧કદૂ્ર વાચ । પતુ્રઃ સયૂ નમસ્કતુ તવ યાત્યિનવાિરતઃ ।
૧૫૯.૧૩/૨અહાે લાેકત્રયેઽ ય મન્ ધ યા સ બત દાસ્યિપ॥ ૧૫૯.૧૩॥
૧૫૯.૧૪/૧બ્રહ્માવેાચ । વદુઃખં ગૂહમાના સા કદંૂ્ર પ્રાહ સિુવ મતા॥ ૧૫૯.૧૪॥
૧૫૯.૧૫/૧િવનતાવેાચ । તવ પતુ્રા તુ િક મ ત રિવ દ્રષંુ્ટ ન
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યા ત ચ॥ ૧૫૯.૧૫॥
૧૫૯.૧૬/૧કદૂ્ર વાચ । પતુ્રાન્ મદ યાન્ સભુગે નય નાગાલયં પ્ર ત ।
૧૫૯.૧૬/૨સમુદ્રસ્ય સમીપે તુ તદ્ આ તે શીતલં સરઃ॥ ૧૫૯.૧૬॥
૧૫૯.૧૭/૧બ્રહ્માવેાચ । સપુણર્ વવહન્ નાગાન્ કદંૂ્ર ચ િવનતા તથા ।
૧૫૯.૧૭/૨તતઃ પ્રાવેાચ મુિદતા વનૈતેયસ્ય માતરમ્॥ ૧૫૯.૧૭॥
૧૫૯.૧૮/૧સરુાણાં નેતુ િનલયં ગ ડાે મ સતુાન્ ઇ ત ।
૧૫૯.૧૮/૨પનુઃ પ્રાહ સપર્માતા ગ ડં િવનયા વતમ્॥ ૧૫૯.૧૮॥
૧૫૯.૧૯/૧સપર્માતાવેાચ । પતુ્રા મે દ્રષુ્ટ મચ્છ ત હંસં િત્રજગતાં ગુ મ્ ।
૧૫૯.૧૯/૨નમસૃ્ક વા તતઃ સયૂર્મે ય ત િનલયં મમ ।
૧૫૯.૧૯/૩હ ડે વં નય પતુ્રાન્ મે સયૂર્મ ડલમ વહમ્॥ ૧૫૯.૧૯॥
૧૫૯.૨૦/૧બ્રહ્માવેાચ । સા વપેમાના િવનતા દ ના કદૂ્રમભાષત॥ ૧૫૯.૨૦॥
૧૫૯.૨૧/૧િવનતાવેાચ । નાહં ક્ષમા સપર્માતઃ પતુ્રાે મે ને યતે સતુાન્ ।
૧૫૯.૨૧/૨દૃ ટ્વા િદનકરં દેવં પનુરેવ પ્રયા તુ તે॥ ૧૫૯.૨૧॥
૧૫૯.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । િવનતા વસતંુ પ્રાહ િવહગાનામધીશ્વરમ્ ।
૧૫૯.૨૨/૨નમસ્કતુર્મથેચ્છ ત નાગાઃ વા મ વમાગતાઃ॥ ૧૫૯.૨૨॥
૧૫૯.૨૩/૧ભા વ ત મત્યુવાચેયં માં સપર્જનની હઠાત્ ।
૧૫૯.૨૩/૨તથેત્યુ વા સ ગ ડાે મામારાેહ તુ પન્નગાઃ॥ ૧૫૯.૨૩॥
૧૫૯.૨૪/૧તદા ઢં સપર્સૈ યં ગ ડં િવહગાિધપમ્ ।
૧૫૯.૨૪/૨શનૈઃ શનૈ પગમદ્ યત્ર દેવાે િદવાકરઃ ।
૧૫૯.૨૪/૩તે દહ્યમાના તી ણને ભાનુતાપને િવવ્યથુઃ॥ ૧૫૯.૨૪॥
૧૫૯.૨૫/૧સપાર્ ઊચુઃ । િનવતર્ વ મહાપ્રાજ્ઞ પતંગાય નમાે નમઃ ।
૧૫૯.૨૫/૨અલં સયૂર્સ્ય સદનં દગ્ધાઃ સયૂર્સ્ય તજેસા ।
૧૫૯.૨૫/૩યામ વયા વા ગ ડ િવહાય વામથાિપ વા॥ ૧૫૯.૨૫॥
૧૫૯.૨૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં નાગૈ ચ્યમાન આિદત્યં દશર્યા મ વઃ ।
૧૫૯.૨૬/૨ઇત્યુ વા ગગનં શીઘં્ર જગામાિદત્યસ મખુઃ॥ ૧૫૯.૨૬॥
૧૫૯.૨૭/૧દગ્ધભાેગા િનપેતુ તે દ્વ પં તં વીરણં પ્ર ત ।
૧૫૯.૨૭/૨બહવઃ શતસાહસ્રાઃ પીિડતા દગ્ધિવગ્રહાઃ॥ ૧૫૯.૨૭॥
૧૫૯.૨૮/૧પતુ્રાણામાતર્સનંાદં પ તતાનાં મહીતલે ।
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૧૫૯.૨૮/૨આશ્વા સતું સમાયાતા તાન્ સા કદૂ્રઃ સિુવહ્વલા॥ ૧૫૯.૨૮॥
૧૫૯.૨૯/૧ઉવાચ િવનતાં કદૂ્ર તવ પતુ્રાેઽ તદુ કૃતમ્ ।
૧૫૯.૨૯/૨કૃતવાન્ અ તદુમધા યષેાં શા તનર્ િવદ્યતે॥ ૧૫૯.૨૯॥
૧૫૯.૩૦/૧ના યથા કતુર્માયા ત વા મવાક્યં ફણીશ્વરઃ ।
૧૫૯.૩૦/૨સ કા યપાે હત્તે યદ્યત્ર સ્યાદ્ અનામયમ્॥ ૧૫૯.૩૦॥
૧૫૯.૩૧/૧ભવેચ્ચવંૈ કથં શા તઃ પતુ્રાણાં મમ ભા મિન ।
૧૫૯.૩૧/૨કદ્્રવા તદ્ વચનં શ્રુ વા િવનતા હ્ય તભીતવત્॥ ૧૫૯.૩૧॥
૧૫૯.૩૨/૧પતુ્રમાહ મહાત્માનં ગ ડં િવહગાિધપમ્॥ ૧૫૯.૩૨॥
૧૫૯.૩૩/૧િવનતાવેાચ । નેદં યુક્તતરં પતુ્ર ભષૂણં િવનયને િહ ।
૧૫૯.૩૩/૨વ તતું યુક્ત મત્યુક્તં વપૈર તં્ય ન યજુ્યતે॥ ૧૫૯.૩૩॥
૧૫૯.૩૪/૧ના મત્રે વિપ કતર્વં્ય સદ્ ભ જહ્મં કદાચન ।
૧૫૯.૩૪/૨શ્રાેિત્રયે ચા ત્યજે વાિપ સમં ચ દ્રઃ પ્રકાશતે॥ ૧૫૯.૩૪॥
૧૫૯.૩૫/૧કુવર્ ત્યિનષં્ટ કપટૈ ત અેવ મમ પતુ્રક ।
૧૫૯.૩૫/૨પ્રસહ્ય કતુ યે સાક્ષાદ્ અશક્તાઃ પુ ષાધમાઃ॥ ૧૫૯.૩૫॥
૧૫૯.૩૬/૧બ્રહ્માવેાચ । િવનતા ચ તતઃ પ્રાહ કદંૂ્ર તાં સપર્માતરમ્॥ ૧૫૯.૩૬॥
૧૫૯.૩૭/૧િવનતાવેાચ । િક કૃ વા શા તર યે ત પતુ્રાણાં તે કરાે મ તત્ ।
૧૫૯.૩૭/૨જરયા તુ ગ્ હીતા તે વદ શા ત કરાે મ તત્॥ ૧૫૯.૩૭॥
૧૫૯.૩૮/૧બ્રહ્માવેાચ । કદૂ્રર યાહ િવનતાં રસાતલગતં પયઃ ।
૧૫૯.૩૮/૨તનેા ભષે ચતાનાં મે પતુ્રાણાં શા તરે ય ત॥ ૧૫૯.૩૮॥
૧૫૯.૩૯/૧કદ્્રવા તદ્ વચનં શ્રુ વા રસાતલગતં પયઃ ।
૧૫૯.૩૯/૨ક્ષણનેવૈ સમાનીય નાગાં તાન્ અ યષેચયત્ ।
૧૫૯.૩૯/૩તતઃ પ્રાવેાચ ગ ડાે મઘવાનં શતક્રતુમ્॥ ૧૫૯.૩૯॥
૧૫૯.૪૦/૧ગ ડ ઉવાચ । મેઘાશ્ચા યત્ર વષર્ તુ
ત્રૈલાેક્યસ્યાપેકાિરણઃ॥ ૧૫૯.૪૦॥
૧૫૯.૪૧/૧બ્રહ્માવેાચ । તથા વવષર્ પજર્ યાે નાગાનામભવ ચ્છવમ્ ।
૧૫૯.૪૧/૨રસાતલભવં ગાઙ્ગં નાગસં વનં પયઃ॥ ૧૫૯.૪૧॥
૧૫૯.૪૨/૧જરાશાેકિવનાશાથર્માનીતં ગ ડને યત્ ।
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૧૫૯.૪૨/૨યત્રા ભષે ચતા નાગા તન્ નાગાલયમુચ્યતે॥ ૧૫૯.૪૨॥
૧૫૯.૪૩/૧ગ ડને યતાે વાિર આનીતં તદ્ રસાતલાત્ ।
૧૫૯.૪૩/૨તદ્ ગાઙ્ગં વાિર સવષાં સવર્પાપપ્રણાશનમ્॥ ૧૫૯.૪૩॥
૧૫૯.૪૪/૧જરાયા વારણં ય માન્ નાગાનામભવ ચ્છવમ્ ।
૧૫૯.૪૪/૨રસાતલભવં ગાઙ્ગં નાગસં વનં યતઃ॥ ૧૫૯.૪૪॥
૧૫૯.૪૫/૧જરાશાેકિવનાશાથ ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તટે ।
૧૫૯.૪૫/૨સાક્ષાદ્ અ તસવંાહા વ જરા સાભવન્ નદ ॥ ૧૫૯.૪૫॥
૧૫૯.૪૬/૧જરાદાિરદ્ર્યસતંાપ+આિરણી ક્લેશવાિરણી ।
૧૫૯.૪૬/૨રસાતલભવા ગઙ્ગા મત્યર્લાેકભવા તુ યા॥ ૧૫૯.૪૬॥
૧૫૯.૪૭/૧તયાેશ્ચ સગંમાે યઃ સ્યાત્ િક પનુ તત્ર વ યર્તે ।
૧૫૯.૪૭/૨યસ્યાનુ મરણાદ્ અેવ નાશં યા ત્યઘસચંયાઃ॥ ૧૫૯.૪૭॥
૧૫૯.૪૮/૧તત્ર ચ નાનદાનાનાં ફલં કાે વક્તુમીશ્વરઃ ।
૧૫૯.૪૮/૨સપાદં તત્ર તીથાર્નાં લક્ષમાહુમર્ની ષણઃ॥ ૧૫૯.૪૮॥
૧૫૯.૪૯/૧સવર્સ પ ત્તદા ણાં સવર્પાપાૈઘહાિરણામ્ ।
૧૫૯.૪૯/૨વ જરાસગંમસમં તીથ ક્વાિપ ન િવદ્યતે ।
૧૫૯.૪૯/૩યદનુ મરણનેાિપ િવપદ્ય તે િવપત્તયઃ॥ ૧૫૯.૪૯॥
૧૬૦.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । દેવાગમં નામ તીથ સવર્કામપ્રદં શવમ્ ।
૧૬૦.૧/૨ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ણાં િપ ણાં પ્તકારકમ્॥ ૧૬૦.૧॥
૧૬૦.૨/૧તત્ર તં્ત સમાખ્યાસ્યે તવ યત્નને નારદ ।
૧૬૦.૨/૨દેવાનામસરુાણાં ચ પધાર્ભૂદ્ ધનહેતવે॥ ૧૬૦.૨॥
૧૬૦.૩/૧ વગર્ઃ સરુાણામભવદ્ અસરુાણા મલાભવત્ ।
૧૬૦.૩/૨કમર્ભૂ મમવષ્ટ ય અસરુાઃ સવર્તાેઽભવન્॥ ૧૬૦.૩॥
૧૬૦.૪/૧દેવાનાં યજ્ઞભાગાંશ્ચ દા ન્ ઘ્ન ત્યસરુા તતઃ ।
૧૬૦.૪/૨તતઃ સરુગણાઃ સવ યજ્ઞભાગૈિવના કૃતાઃ॥ ૧૬૦.૪॥
૧૬૦.૫/૧વ્ય થતા મામપુાજગ્મુઃ િક કૃત્ય મ ત ચાબ્રવુન્ ।
૧૬૦.૫/૨મયા ચાેક્તાઃ સરુગણા યુદ્ધે જ વાસરુાન્ બલાત્॥ ૧૬૦.૫॥
૧૬૦.૬/૧ભવંુ પ્રા સ્યથ કમાર્ ણ હવી ં ષ ચ યશાં સ ચ ।
૧૬૦.૬/૨તથેત્યુ વા ગતા દેવા ભૂ મ તે સમરા થનઃ॥ ૧૬૦.૬॥
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૧૬૦.૭/૧દૈત્યાશ્ચ દાનવાશ્ચવૈ રાક્ષસા બલદિપતાઃ ।
૧૬૦.૭/૨અેક ભૂ વા યયુ તેઽિપ જિયનાે યુદ્ધકાિઙ્ક્ષણઃ॥ ૧૬૦.૭॥
૧૬૦.૮/૧અિહ ર્ત્રાે બ લ વા ષ્ટ્રનર્મુ ચઃ શ બરાે મયઃ ।
૧૬૦.૮/૨અેતે ચા યે ચ બહવાે યાેદ્ધારાે બલદિપતાઃ॥ ૧૬૦.૮॥
૧૬૦.૯/૧અ ગ્ િર દ્રાેઽથ વ ણ વષ્ટા પષૂા તથા શ્વનાૈ ।
૧૬૦.૯/૨મ તાે લાેકપાલાશ્ચ નાનાયુદ્ધિવશારદાઃ॥ ૧૬૦.૯॥
૧૬૦.૧૦/૧તે દાનવાઃ સવર્ અેવ યા યાં વૈ િદ શ સગંરે ।
૧૬૦.૧૦/૨અકુવર્ ત મહાયત્નં દ ક્ષણાણર્વસં સ્થતાઃ॥ ૧૬૦.૧૦॥
૧૬૦.૧૧/૧િત્રકૂટઃ પવર્તશ્રેષ્ઠાે રાક્ષસાનાં પુરાભવત્ ।
૧૬૦.૧૧/૨તદ્વનને યયુઃ સવ તૈઃ સાધ દ ક્ષણાણર્વમ્॥ ૧૬૦.૧૧॥
૧૬૦.૧૨/૧સવષાં મેલનં યત્ર પવર્તાે મલય તુ સઃ ।
૧૬૦.૧૨/૨મલયસ્યાિપ દેશાેઽસાૈ દેવાર ણામભૂત્ તદા॥ ૧૬૦.૧૨॥
૧૬૦.૧૩/૧દેવાનાં ગાૈતમીતીરે તત્ર સિંનિહતઃ શવઃ ।
૧૬૦.૧૩/૨ઇ ત તષેાં સમાયાેગાે દેવાનામભવત્ િકલ॥ ૧૬૦.૧૩॥
૧૬૦.૧૪/૧દેવાઃ વરથમા ઢા તત્ર તત્ર સમાગમન્ ।
૧૬૦.૧૪/૨ગાૈત યાઃ સિરદ બાયાઃ પુ લને િવમલાશયાઃ॥ ૧૬૦.૧૪॥
૧૬૦.૧૫/૧પ્રસન્નાભીષ્ટદા યા સ્યાત્ િપ ણામ ખલસ્ય તુ ।
૧૬૦.૧૫/૨તતાે દેવગણાઃ સવ તુ વા દેવં મહેશ્વરમ્ ।
૧૬૦.૧૫/૩અભયં ચ તયામાસુ તે સવઽથ પર પરમ્॥ ૧૬૦.૧૫॥
૧૬૦.૧૬/૧દેવા ઊચુઃ । અત્રા યપુાયઃ કાેઽ માકં િન જતાનાં પરૈહર્ઠાત્ ।
૧૬૦.૧૬/૨અેકમવેાત્ર નઃ શ્રેયાે િવજયાે વાથવા તઃ ।
૧૬૦.૧૬/૩સપત્નૈર ભભૂતાનાં િવતં િધઙ્ મન વનામ્॥ ૧૬૦.૧૬॥
૧૬૦.૧૭/૧બ્રહ્માવેાચ । અેત મન્ન્ અ તરે પતુ્ર વાગ્ ઉવાચાશર િરણી॥ ૧૬૦.૧૭॥
૧૬૦.૧૮/૧આકાશવાગ્ ઉવાચ । ક્લેશનેાલં સરુગણા ગાૈતમીમાશુ ગચ્છત ।
૧૬૦.૧૮/૨ભ યા હિરહરાૈ તત્ર સમારાધયતેશ્વરાૈ॥ ૧૬૦.૧૮॥
૧૬૦.૧૯/૧ગાેદાવયાર્ તયાેશ્ચવૈ પ્રસાદાત્ િક તુ દુ કરમ્॥ ૧૬૦.૧૯॥
૧૬૦.૨૦/૧બ્રહ્માવેાચ । પ્રસન્ના યાં હર શા યાં દેવા જયમભી સતમ્ ।
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૧૬૦.૨૦/૨અવા ય સવર્તાે જગ્મુઃ પાલય તાે િદવાૈકસઃ॥ ૧૬૦.૨૦॥
૧૬૦.૨૧/૧યત્ર દેવાગમાે ત તત્ તીથ તને િવશ્રુતમ્ ।
૧૬૦.૨૧/૨દેવાગમં પ્રશસં ત મનુય ત વદ શનઃ॥ ૧૬૦.૨૧॥
૧૬૦.૨૨/૧તત્રાશી તસહસ્રા ણ શવ લઙ્ગાિન નારદ ।
૧૬૦.૨૨/૨દેવાગમઃ પવર્તાેઽસાૈ પ્રય ઇત્યિપ ક યતે ।
૧૬૦.૨૨/૩તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ દેવ પ્રયમતાે િવદુઃ॥ ૧૬૦.૨૨॥
૧૬૧.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । કુશતપર્ણમાખ્યાતં પ્રણીતાસગંમં તથા ।
૧૬૧.૧/૨તીથ સવષુ લાેકેષુ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકમ્॥ ૧૬૧.૧॥
૧૬૧.૨/૧તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ પાપહરં શભુમ્ ।
૧૬૧.૨/૨િવ યસ્ય દ ક્ષણે પાશ્વ સહ્યાે નામ મહા ગિરઃ॥ ૧૬૧.૨॥
૧૬૧.૩/૧યદઙ્ ઘ્ર યાેઽભવન્ નદ્યાે ગાેદાભીમરથીમખુાઃ ।
૧૬૧.૩/૨યત્રાભવત્ તદ્ િવરજમેકવીરા ચ યત્ર સા॥ ૧૬૧.૩॥
૧૬૧.૪/૧ન તસ્ય મિહમા કૈ શ્ચદ્ અિપ શક્યાેઽનવુ ણતુમ્ ।
૧૬૧.૪/૨ત મન્ ગરાૈ પુ યદેશે શ ◌ૃ નારદ યત્નતઃ॥ ૧૬૧.૪॥
૧૬૧.૫/૧ગુહ્યાદ્ ગુહ્યતરં વકે્ષ્ય સાક્ષાદ્ વેદાેિદતં શભુમ્ ।
૧૬૧.૫/૨યન્ ન ન ત મનુયાે દેવાશ્ચ િપતરાેઽસરુાઃ॥ ૧૬૧.૫॥
૧૬૧.૬/૧તદ્ અહં પ્રીતયે વકે્ષ્ય શ્રવણાત્ સવર્કામદમ્ ।
૧૬૧.૬/૨પરઃ સ પુ ષાે જ્ઞેયાે હ્યવ્યક્તાેઽક્ષર અેવ તુ॥ ૧૬૧.૬॥
૧૬૧.૭/૧અપરશ્ચ ક્ષર ત માત્ પ્રકૃત્ય વત અેવ ચ ।
૧૬૧.૭/૨િનરાકારાત્ સાવયવઃ પુ ષઃ સમ યત॥ ૧૬૧.૭॥
૧૬૧.૮/૧ત માદ્ આપઃ સમુદ્ભૂતા અદ્ યશ્ચ પુ ષ તથા ।
૧૬૧.૮/૨તા યામ જં સમુદ્ભૂતં તત્રાહમભવં મનુે॥ ૧૬૧.૮॥
૧૬૧.૯/૧ થવી વાયુરાકાશ આપાે જ્યાે ત તથવૈ ચ ।
૧૬૧.૯/૨અેતે મત્તઃ પવૂર્તરા અેકદૈવાભવન્ મનુે॥ ૧૬૧.૯॥
૧૬૧.૧૦/૧અેતાન્ અેવ પ્રપ યા મ ના યત્ સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
૧૬૧.૧૦/૨નવૈ વેદા તદા ચાસન્ નાહં દ્રષ્ટા મ િકચન॥ ૧૬૧.૧૦॥
૧૬૧.૧૧/૧ય માદ્ અહં સમુદ્ભૂતાે ન પ યેયં તમ યથ ।
૧૬૧.૧૧/૨તૂ ણી ં સ્થતે મિય તદા અશ્રાષૈં વાચમુત્તમામ્॥ ૧૬૧.૧૧॥

650 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૬૧.૧૨/૧આકાશવાગ્ ઉવાચ । બ્રહ્મન્ કુ જગ ષ્ટ સ્થાવરસ્ય
ચરસ્ય ચ॥ ૧૬૧.૧૨॥
૧૬૧.૧૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તતાેઽહમબ્રવં વાચં પ ષાં તત્ર નારદ ।
૧૬૧.૧૩/૨કથં સ્રકે્ષ્ય ક્વ વા સ્રકે્ષ્ય કેન સ્રક્ષ્ય ઇદં જગત્॥ ૧૬૧.૧૩॥
૧૬૧.૧૪/૧સવૈ વાગ્ અબ્રવીદ્ દૈવી પ્રકૃ તયાર્ ભધીયતે ।
૧૬૧.૧૪/૨િવ ના પ્રેિરતા માતા જગદ શા જગન્મયી॥ ૧૬૧.૧૪॥
૧૬૧.૧૫/૧આકાશવાગ્ ઉવાચ । યજ્ઞં કુ તતઃ શ ક્ત તે ભિવત્રી ન સશંયઃ ।
૧૬૧.૧૫/૨યજ્ઞાે વૈ િવ િરત્યેષા શ્રુ તબ્રર્હ્મન્ સનાતની॥ ૧૬૧.૧૫॥
૧૬૧.૧૬/૧િક ય વનામસા યં સ્યાદ્ ઇહ લાેકે પરત્ર ચ॥ ૧૬૧.૧૬॥
૧૬૧.૧૭/૧બ્રહ્માવેાચ । પનુ તામબ્રવં દેવી ં ક્વ વા કેને ત તદ્ વદ ।
૧૬૧.૧૭/૨યજ્ઞઃ કાયા મહાભાગે તતઃ સાવેાચ માં પ્ર ત॥ ૧૬૧.૧૭॥
૧૬૧.૧૮/૧આકાશવાગ્ ઉવાચ । આકારભૂતા યા દેવી મા ક પા જગન્મયી ।
૧૬૧.૧૮/૨કમર્ભૂમાૈ યજ વેહ યજ્ઞેશં યજ્ઞપૂ ષમ્॥ ૧૬૧.૧૮॥
૧૬૧.૧૯/૧સ અેવ સાધનં તે સ્યાત્ તને તં યજ સવુ્રત ।
૧૬૧.૧૯/૨યજ્ઞઃ વાહા વધા મ ત્રા બ્રાહ્મણા હિવરાિદકમ્॥ ૧૬૧.૧૯॥
૧૬૧.૨૦/૧હિરરેવા ખલં તને સવ િવ ણાેરવા યતે॥ ૧૬૧.૨૦॥
૧૬૧.૨૧/૧બ્રહ્માવેાચ । પનુ તામબ્રવં દેવી ં કમર્ભૂઃ ક્વ િવધીયતે ।
૧૬૧.૨૧/૨તદા નારદ નવૈાસીદ્ ભાગીર યથ નમર્દા॥ ૧૬૧.૨૧॥
૧૬૧.૨૨/૧યમનુા નવૈ તાપી સા સર વત્યથ ગાૈતમી ।
૧૬૧.૨૨/૨સમુદ્રાે વા નદઃ ક શ્ચન્ ન સરઃ સિરતાેઽમલાઃ ।
૧૬૧.૨૨/૩સા શ ક્તઃ પનુર યવંે મામવુાચ પનુઃ પનુઃ॥ ૧૬૧.૨૨॥
૧૬૧.૨૩/૧દૈવી વાગ્ ઉવાચ । સમુેરાેદર્ ક્ષણે પાશ્વ તથા િહમવતાે ગરેઃ ।
૧૬૧.૨૩/૨દ ક્ષણે ચાિપ િવ યસ્ય સહ્યાચ્ચવૈાથ દ ક્ષણે ।
૧૬૧.૨૩/૩સવર્સ્ય સવર્કાલે તુ કમર્ભૂ મઃ શભુાેદયા॥ ૧૬૧.૨૩॥
૧૬૧.૨૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તત્ તુ વાક્યમથાે શ્રુ વા ત્ય વા મે ં મહા ગિરમ્ ।
૧૬૧.૨૪/૨તં પ્રદેશમથાગત્યસ્થાતવ્યં ક્વેત્ય ચ તયમ્ ।
૧૬૧.૨૪/૩તતાે મામબ્રવીત્ સવૈ િવ ણાવેાર્ યશર િરણી॥ ૧૬૧.૨૪॥
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૧૬૧.૨૫/૧આકાશવાગ્ ઉવાચ । ઇતાે ગચ્છ ઇત તષ્ઠ તથાપેિવશ ચાત્ર િહ ।
૧૬૧.૨૫/૨સકં પં કુ યજ્ઞસ્ય સ તે યજ્ઞઃ સમા યતે॥ ૧૬૧.૨૫॥
૧૬૧.૨૬/૧કૃતે ચવૈાથ સકં પે યજ્ઞાથ સરુસત્તમ ।
૧૬૧.૨૬/૨યદ્ વદ ત્ય ખલા વેદા િવધે તત્ તત્ સમાચર॥ ૧૬૧.૨૬॥
૧૬૧.૨૭/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ તહાસપુરાણાિન યદ્ અ યચ્છ દગાેચરમ્ ।
૧૬૧.૨૭/૨ વતાે મખુે મમ પ્રાયાદ્ અભૂચ્ચ તગાેચરમ્॥ ૧૬૧.૨૭॥
૧૬૧.૨૮/૧વેદાથર્શ્ચ મયા સવા જ્ઞાતાેઽસાૈ ત ક્ષણને ચ ।
૧૬૧.૨૮/૨તતઃ પુ ષસકંૂ્ત તદ્ અ મરં લાેકિવશ્રુતમ્॥ ૧૬૧.૨૮॥
૧૬૧.૨૯/૧યજ્ઞાપેકરણં સવ તદ્ ઉક્તં ચ વક પયમ્ ।
૧૬૧.૨૯/૨તદુક્તને પ્રકારેણ યજ્ઞપાત્રા યક પયમ્॥ ૧૬૧.૨૯॥
૧૬૧.૩૦/૧અહં સ્થ વા યત્ર દેશે શુ ચભૂર્ વા યતાત્મવાન્ ।
૧૬૧.૩૦/૨દ ક્ષતાે િવપ્રદેશાેઽસાૈ મન્ના ા તુ પ્રક તતઃ॥ ૧૬૧.૩૦॥
૧૬૧.૩૧/૧મદે્દવયજનં પુ યં ના ા બ્રહ્મ ગિરઃ તઃ ।
૧૬૧.૩૧/૨ચતુરશી તપયર્ તં યાજેનાિન મહામનુે॥ ૧૬૧.૩૧॥
૧૬૧.૩૨/૧મદે્દવયજનં પુ યં પવૂર્તાે બ્રહ્મણાે ગરેઃ ।
૧૬૧.૩૨/૨તત્ર મ યે વેિદકા સ્યાદ્ ગાહર્પત્યાેઽસ્ય દ ક્ષણે॥ ૧૬૧.૩૨॥
૧૬૧.૩૩/૧તત્ર ચાહવનીયસ્ય અેવમગ્ ી ં વક પયમ્ ।
૧૬૧.૩૩/૨િવના પ યા ન સ યેત યજ્ઞઃ શ્રુ તિનદશર્નાત્॥ ૧૬૧.૩૩॥
૧૬૧.૩૪/૧શર રમાત્મનાેઽહં વૈ દ્વધેા ચાકરવં મનુે ।
૧૬૧.૩૪/૨પવૂાર્ધન તતઃ પત્ની મમાભૂદ્ યજ્ઞ સદ્ધયે॥ ૧૬૧.૩૪॥
૧૬૧.૩૫/૧ઉત્તરેણ વહં તદ્વદ્ અધા યા ઇ ત શ્રુતેઃ ।
૧૬૧.૩૫/૨કાલં વસ તમુ કૃષ્ટમાજ્ય પેણ નારદ॥ ૧૬૧.૩૫॥
૧૬૧.૩૬/૧અક પયં તથા ચે મં ગ્રી મં ચાિપ શરદ્ ધિવઃ ।
૧૬૧.૩૬/૨ઋતું ચ પ્રા ષં પતુ્ર તદા બિહરક પયમ્॥ ૧૬૧.૩૬॥
૧૬૧.૩૭/૧છ દાં સ સપ્ત વૈ તત્ર તદા પિરધયાેઽભવન્ ।
૧૬૧.૩૭/૨કલાકાષ્ઠાિનમષેા િહ સ મ પાત્રકુશાઃ તાઃ॥ ૧૬૧.૩૭॥
૧૬૧.૩૮/૧યાેઽનાિદશ્ચ વન તશ્ચ વયં કાલાેઽભવત્ તદા ।
૧૬૧.૩૮/૨યપૂ પેણ દેવષ યાેક્ત્રં ચ પશબુ ધનમ્॥ ૧૬૧.૩૮॥
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૧૬૧.૩૯/૧સ વાિદિત્રગુણાઃ પાશા નવૈ તત્રાભવત્ પશઃુ ।
૧૬૧.૩૯/૨તતાેઽહમબ્રવં વાચં વૈ ણવીમશર િરણીમ્॥ ૧૬૧.૩૯॥
૧૬૧.૪૦/૧િવનવૈ પશનુા નાયં યજ્ઞઃ પિરસમા યતે ।
૧૬૧.૪૦/૨તતાે મામવદદ્ દેવી સવૈ િનત્યાશર િરણી॥ ૧૬૧.૪૦॥
૧૬૧.૪૧/૧આકાશવાગ્ ઉવાચ । પાૈ ષેણાથ સકૂ્તને તુિહ તં પુ ષં
પરમ્॥ ૧૬૧.૪૧॥
૧૬૧.૪૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા તૂયમાને દેવદેવે જનાદર્ને ।
૧૬૧.૪૨/૨મમ ચાે પાદકે ભ યા સકૂ્તને પુ ષસ્ય િહ॥ ૧૬૧.૪૨॥
૧૬૧.૪૩/૧સા ચ મામબ્રવીદ્ દેવી બ્રહ્મન્ માં વં પશું કુ ।
૧૬૧.૪૩/૨તદા િવજ્ઞાય પુ ષં જનકં મમ ચાવ્યયમ્॥ ૧૬૧.૪૩॥
૧૬૧.૪૪/૧કાલયપૂસ્ય પાશ્વ તં ગુણપાશિૈનવે શતમ્ ।
૧૬૧.૪૪/૨બિહ સ્થતમહં પ્રાૈકં્ષ પુ ષં તમગ્રતઃ॥ ૧૬૧.૪૪॥
૧૬૧.૪૫/૧અેત મન્ન્ અ તરે તત્ર ત માત્ સવર્મભૂદ્ ઇદમ્ ।
૧૬૧.૪૫/૨બ્રાહ્મણા તુ મખુાત્ તસ્યઽભવન્ બાહ્વાેશ્ચ ક્ષિત્રયાઃ॥ ૧૬૧.૪૫॥
૧૬૧.૪૬/૧મખુાદ્ ઇ દ્ર તથા ગ્ શ્ચ શ્વસનઃ પ્રાણતાેઽભવત્ ।
૧૬૧.૪૬/૨િદશઃ શ્રાતે્રાત્ તથા શી ણર્ઃ સવર્ઃ વગાઽભવત્ તદા॥ ૧૬૧.૪૬॥
૧૬૧.૪૭/૧મનસશ્ચ દ્રમા તઃ સયૂાઽભૂચ્ચ ષ તથા ।
૧૬૧.૪૭/૨અ તિરક્ષં તથા નાભે યાં િવશ અેવ ચ॥ ૧૬૧.૪૭॥
૧૬૧.૪૮/૧પદ્ યાં શદૂ્રશ્ચ સં ત તથા ભૂ મર યત ।
૧૬૧.૪૮/૨ઋષયાે રાેમકૂપે ય આેષ યઃ કેશતાેઽભવન્॥ ૧૬૧.૪૮॥
૧૬૧.૪૯/૧ગ્રા યાર યાશ્ચ પશવાે નખે યઃ સવર્તાેઽભવન્ ।
૧૬૧.૪૯/૨કૃ મક ટપતંગાિદ પાયપૂસ્થાદ્ અ યત॥ ૧૬૧.૪૯॥
૧૬૧.૫૦/૧સ્થાવરં જઙ્ગમં િક ચદ્ દૃ યાદૃ યં ચ િકચન ।
૧૬૧.૫૦/૨ત માત્ સવર્મભૂદ્ દેવા મત્તશ્ચા યભવન્ પનુઃ ।
૧૬૧.૫૦/૩અેત મન્ન્ અ તરે સવૈ િવ ણાવેાર્ગ્ અબ્રવીચ્ચ મામ્॥ ૧૬૧.૫૦॥
૧૬૧.૫૧/૧આકાશવાગ્ ઉવાચ । સવ સ પૂણર્મભવત્ ષ્ટ ર્તા તથે સતા ।
૧૬૧.૫૧/૨ઇદાની ં જુહુિધ હ્યગ્ ાૈ પાત્રા ણ ચ સમાિન ચ॥ ૧૬૧.૫૧॥
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૧૬૧.૫૨/૧િવસજર્ય તથા યપંૂ પ્રણીતાં ચ કુશાં તથા ।
૧૬૧.૫૨/૨ઋ વગ્રપૂં યજ્ઞ પમુદે્દ યં યેયમવે ચ॥ ૧૬૧.૫૨॥
૧૬૧.૫૩/૧સ્રવું ચ પુ ષં પાશાન્ સવ બ્રહ્મન્ િવસજર્ય॥ ૧૬૧.૫૩॥
૧૬૧.૫૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્વાક્યસમકાલં તુ ક્રમશાે યજ્ઞયાેિનષુ ।
૧૬૧.૫૪/૨ગાહર્પત્યે દ ક્ષણાગ્ ાૈ તથા ચવૈ મહામનુે॥ ૧૬૧.૫૪॥
૧૬૧.૫૫/૧પવૂર્ મન્ન્ અિપ ચવૈાગ્ ાૈ ક્રમશાે જુહ્વત તદા ।
૧૬૧.૫૫/૨તત્ર તત્ર જગદ્યાેિનમનુસધંાય પૂ ષમ્॥ ૧૬૧.૫૫॥
૧૬૧.૫૬/૧મ ત્રપૂતં શુ ચઃ સ યગ્ યજ્ઞદેવાે જગન્મયઃ ।
૧૬૧.૫૬/૨લાેકનાથાે િવશ્વકતાર્ કુ ડાનાં તત્ર સિંનધાૈ॥ ૧૬૧.૫૬॥
૧૬૧.૫૭/૧શકુ્લ પધરાે િવ ભર્વેદ્ આહવનીયકે ।
૧૬૧.૫૭/૨ યામાે િવ દર્ ક્ષણાગ્ ેઃ પીતાે ગ્ હપતેઃ કવેઃ॥ ૧૬૧.૫૭॥
૧૬૧.૫૮/૧સવર્કાલં તષેુ િવ રતાે દેશષેુ સં સ્થતઃ ।
૧૬૧.૫૮/૨ન તને રિહતં િક ચદ્ િવ ના િવશ્વયાેિનના॥ ૧૬૧.૫૮॥
૧૬૧.૫૯/૧પ્રણીતાયાઃ પ્રણયનં મ ત્રૈશ્ચાકરવં તતઃ ।
૧૬૧.૫૯/૨પ્રણીતાેદકમ યેતત્ પ્રણીતે ત નદ શભુા॥ ૧૬૧.૫૯॥
૧૬૧.૬૦/૧વ્યસજર્યં પ્રણીતાં તાં માજર્િય વા કુશરૈથ ।
૧૬૧.૬૦/૨માજર્ને િક્રયમાણે તુ પ્રણીતાેદક બ દવઃ॥ ૧૬૧.૬૦॥
૧૬૧.૬૧/૧પ તતા તત્ર તીથાર્િન તાિન ગુણવ ત ચ ।
૧૬૧.૬૧/૨સં તા મુિનશાદૂર્લ નાનાત્ ક્રતુફલપ્રદા॥ ૧૬૧.૬૧॥
૧૬૧.૬૨/૧યાલંકૃતા સવર્કાલં દેવદેવને શાઙ્ર્ ગણા ।
૧૬૧.૬૨/૨સાપેાનપઙ્ ક્તઃ સવષાં વૈકુ ઠારાેહણાય સા॥ ૧૬૧.૬૨॥
૧૬૧.૬૩/૧સ મા જતાઃ કુશા યત્ર પ તતા ભૂતલે શભુે ।
૧૬૧.૬૩/૨કુશતપર્ણમાખ્યાતં બહુપુ યફલપ્રદમ્॥ ૧૬૧.૬૩॥
૧૬૧.૬૪/૧કુશશૈ્ચ તિપતાઃ સવ કુશતપર્ણમુચ્યતે ।
૧૬૧.૬૪/૨પશ્ચાચ્ચ સગંતા તત્ર ગાૈતમી કારણા તરાત્॥ ૧૬૧.૬૪॥
૧૬૧.૬૫/૧પ્રણીતાયાં મહાબુદ્ધે પ્રણીતાસગંમાેઽભવત્ ।
૧૬૧.૬૫/૨કુશતપર્ણદેશે તુ તત્ તીથ કુશતપર્ણમ્॥ ૧૬૧.૬૫॥
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૧૬૧.૬૬/૧તત્રવૈ ક પતાે યપૂાે મયા િવ યસ્ય ચાેત્તરે ।
૧૬૧.૬૬/૨િવ ષ્ટાે લાેકપજૂ્યાેઽસાૈ િવ ણાેરાસીત્ સમાશ્રયઃ॥ ૧૬૧.૬૬॥
૧૬૧.૬૭/૧અક્ષયશ્ચાભવચ્છ્ર માન્ અક્ષયાેઽસાૈ વટાેઽભવત્ ।
૧૬૧.૬૭/૨િનત્યશ્ચ કાલ પાેઽસાૈ મરણાત્ ક્રતપુુ યદઃ॥ ૧૬૧.૬૭॥
૧૬૧.૬૮/૧મદે્દવયજનં ચેદં દ ડકાર યમુચ્યતે ।
૧૬૧.૬૮/૨સ પૂણ તુ ક્રતાૈ િવ મર્યા ભ યા પ્રસાિદતઃ॥ ૧૬૧.૬૮॥
૧૬૧.૬૯/૧યાે િવરાડ્ ઉચ્યતે વેદે ય માન્ મૂતર્મ યત ।
૧૬૧.૬૯/૨ય માચ્ચ મમ ચાે પ ત્તયર્સ્યેદં િવકૃતં જગત્॥ ૧૬૧.૬૯॥
૧૬૧.૭૦/૧તમહં દેવદેવેશમ ભવ દ્ય વ્યસજર્યમ્ ।
૧૬૧.૭૦/૨યાજેનાિન ચતુિવશન્ મદે્દવયજનં શભુમ્॥ ૧૬૧.૭૦॥
૧૬૧.૭૧/૧ત માદ્ અદ્યાિપ કુ ડાિન સ ત ચ ત્રી ણ નારદ ।
૧૬૧.૭૧/૨યજ્ઞેશ્વર વ પા ણ િવ ણાવે ચક્રપા ણનઃ॥ ૧૬૧.૭૧॥
૧૬૧.૭૨/૧તતઃ પ્ર ત ચાખ્યાતં મદે્દવયજનં ચ તત્ ।
૧૬૧.૭૨/૨તત્રસ્થઃ કૃ મક ટાિદઃ સાેઽ ય તે મુ ક્તભાજનમ્॥ ૧૬૧.૭૨॥
૧૬૧.૭૩/૧ધમર્બીજં મુ ક્તબીજં દ ડકાર યમુચ્યતે ।
૧૬૧.૭૩/૨િવશષેાદ્ ગાૈતમી શ્લષ્ટાે દેશઃ પુ યતમાેઽભવત્॥ ૧૬૧.૭૩॥
૧૬૧.૭૪/૧પ્રણીતાસગંમે ચાિપ કુશતપર્ણ અેવ વા ।
૧૬૧.૭૪/૨ નાનદાનાિદ યઃ કુયાર્ત્ સ ગચ્છેત્ પરમં પદમ્॥ ૧૬૧.૭૪॥
૧૬૧.૭૫/૧ મરણં પઠનં વાિપ શ્રવણં ચાિપ ભ ક્તતઃ ।
૧૬૧.૭૫/૨સવર્કામપ્રદં પુંસાં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં િવદુઃ॥ ૧૬૧.૭૫॥
૧૬૧.૭૬/૧ઉભયાે તીરયાે તત્ર તીથાર્ યાહુમર્ની ષણઃ ।
૧૬૧.૭૬/૨ષડશી તસહસ્રા ણ તષેુ પુ યં પુરાેિદતમ્॥ ૧૬૧.૭૬॥
૧૬૧.૭૭/૧વારાણસ્યા અિપ મનુે કુશતપર્ણમુત્તમમ્ ।
૧૬૧.૭૭/૨નાનને સદશૃં તીથ િવદ્યતે સચરાચરે॥ ૧૬૧.૭૭॥
૧૬૧.૭૮/૧બ્રહ્મહત્યાિદપાપાનાં મરણાદ્ અિપ નાશનમ્ ।
૧૬૧.૭૮/૨તીથર્મેતન્ મનુે પ્રાેક્તં વગર્દ્વારં મહીતલે॥ ૧૬૧.૭૮॥
૧૬૨.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । મ યુતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
૧૬૨.૧/૨સવર્કામપ્રદં ણાં મરણાદ્ અઘનાશનમ્॥ ૧૬૨.૧॥
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૧૬૨.૨/૧તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ વાવિહતાે મનુે ।
૧૬૨.૨/૨દેવાનાં દાનવાનાં ચ સગંરાેઽભનૂ્ મથઃ પુરા॥ ૧૬૨.૨॥
૧૬૨.૩/૧તત્રાજયન્ નવૈ સરુા દાનવા જિયનાેઽભવન્ ।
૧૬૨.૩/૨પરાઙ્મખુાઃ સરુગણાઃ સગંરાદ્ ગતચેતસઃ॥ ૧૬૨.૩॥
૧૬૨.૪/૧મામ યેત્ય સમૂચુ તે દેિહ નાેઽભયકારણમ્ ।
૧૬૨.૪/૨તાન્ અહં પ્રત્યવાેચં વૈ ગઙ્ગાં ગચ્છત સવર્શઃ॥ ૧૬૨.૪॥
૧૬૨.૫/૧તત્ર વૈ ગાૈતમીતીરે તુ વા દેવં મહેશ્વરમ્ ।
૧૬૨.૫/૨અનપાયિનરાયાસ+ ।સહ ન દસુ દરમ્॥ ૧૬૨.૫॥
૧૬૨.૬/૧લ સ્યતે સવર્િવબુધા જયહેતુમર્હેશ્વરાત્ ।
૧૬૨.૬/૨તથેત્યુ વા સરુગણાઃ તવુ ત મ મહેશ્વરમ્॥ ૧૬૨.૬॥
૧૬૨.૭/૧તપાેઽત ય ત કે ચદ્ વૈ ન તુશ્ચ તથાપરે ।
૧૬૨.૭/૨અ નાપયંશ્ચ કે ચચ્ચઽપજૂયંશ્ચ તથાપરે॥ ૧૬૨.૭॥
૧૬૨.૮/૧તતઃ પ્રસન્નાે ભગવાઞ્ શલૂપા ણમર્હેશ્વરઃ ।
૧૬૨.૮/૨દેવાન્ અથાબ્રવીત્ તુષ્ટાે િવ્રયતાં યદ્ અભી સતમ્॥ ૧૬૨.૮॥
૧૬૨.૯/૧દેવા ઊચુઃ સરુપ ત િવજયાય દદ વ નઃ ।
૧૬૨.૯/૨પુ ષં પરમશ્લાઘ્યં રણષેુ પુરતઃ સ્થતમ્॥ ૧૬૨.૯॥
૧૬૨.૧૦/૧યદ્બાહુબલમા શ્રત્ય ભવામઃ સુ ખનાે વયમ્ ।
૧૬૨.૧૦/૨તથેત્યુવાચ ભગવાન્ દેવાન્ પ્ર ત મહેશ્વરઃ॥ ૧૬૨.૧૦॥
૧૬૨.૧૧/૧આત્મન તજેસા ક શ્ચન્ િન મતઃ પરમે ષ્ઠના ।
૧૬૨.૧૧/૨મ યનુામાનમત્યુગં્ર દેવસૈ યપુરાેગમમ્॥ ૧૬૨.૧૧॥
૧૬૨.૧૨/૧તં ન વા િત્રદશાઃ સવ શવં ન વા વમાલયમ્ ।
૧૬૨.૧૨/૨મ યનુા સહ ચા યેત્ય પનુયુર્દ્ધાય ત સ્થરે॥ ૧૬૨.૧૨॥
૧૬૨.૧૩/૧યુદ્ધે સ્થ વા તુ દનજૈુદતેયૈશ્ચ મહાબલૈઃ ।
૧૬૨.૧૩/૨િવબુધા તસનંદ્ધા મ યુમૂચુઃ પુરઃ સ્થતાઃ॥ ૧૬૨.૧૩॥
૧૬૨.૧૪/૧દેવા ઊચુઃ । સામ ય તવ પ યામઃ પશ્ચાદ્ યાે સ્યામહે પરૈઃ ।
૧૬૨.૧૪/૨ત માદ્ દશર્ય ચાત્માનં મ યાેઽ માકં યુયુ સતામ્॥ ૧૬૨.૧૪॥
૧૬૨.૧૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ દેવવચનં શ્રુ વા મ યુરાહ મયન્ન્ ઇવ॥ ૧૬૨.૧૫॥
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૧૬૨.૧૬/૧મ યુ વાચ । જિનતા મમ દેવેશઃ સવર્જ્ઞઃ સવર્દક્ૃ પ્રભુઃ ।
૧૬૨.૧૬/૨યઃ સવ વે ત્ત સવષાં ધામનામ મનઃ સ્થતમ્॥ ૧૬૨.૧૬॥
૧૬૨.૧૭/૧નવૈ ક શ્ચચ્ચ તં વે ત્ત યઃ સવ વે ત્ત સવર્દા ।
૧૬૨.૧૭/૨અમૂત મૂતર્મ યેતદ્ વે ત્ત કતાર્ જગન્મયઃ॥ ૧૬૨.૧૭॥
૧૬૨.૧૮/૧પરાેઽસાૈ ભગવાન્ સાક્ષાત્ તથા િદવ્ય તિરક્ષગઃ ।
૧૬૨.૧૮/૨ક તસ્ય પં યાે વેદ કસ્ય કતાર્ જગન્મયઃ॥ ૧૬૨.૧૮॥
૧૬૨.૧૯/૧અેવંિવધાદ્ અહં તાે માં કથં વેત્તુમહર્થ ।
૧૬૨.૧૯/૨અથવા દ્રષુ્ટકામા વૈ ભવ તાે માનપુ યત॥ ૧૬૨.૧૯॥
૧૬૨.૨૦/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુ વા દશર્યામાસ મ યૂ પં વકં મહત્ ।
૧૬૨.૨૦/૨તાત યચ ષાેદ્ભૂતં ભવસ્ય પરમે ષ્ઠનઃ॥ ૧૬૨.૨૦॥
૧૬૨.૨૧/૧તજેસા સ તં પં યતઃ સવ તદ્ ઉચ્યતે ।
૧૬૨.૨૧/૨પાૈ ષં પુ ષે વવે અહંકારશ્ચ જ તષુુ॥ ૧૬૨.૨૧॥
૧૬૨.૨૨/૧ક્રાેધઃ સવર્સ્ય યાે ભીમ ઉપસહંારકૃદ્ ભવેત્ ।
૧૬૨.૨૨/૨તં શકંરપ્ર તિનિધ વલ તં િનજતજેસા॥ ૧૬૨.૨૨॥
૧૬૨.૨૩/૧સવાર્યુધધરં દૃ ટ્વા પ્રણેમુઃ સવર્દેવતાઃ ।
૧૬૨.૨૩/૨િવત્રેસદુત્યદનુ ઃ કૃતા જ લપુટાઃ સરુાઃ॥ ૧૬૨.૨૩॥
૧૬૨.૨૪/૧ભૂ વા મ યુમથાેચુ તે વં સનેાનીઃ પ્રભાે ભવ ।
૧૬૨.૨૪/૨ વયા દત્ત મદં રાજં્ય મ યાે ભાેક્ષ્યામહે વયમ્॥ ૧૬૨.૨૪॥
૧૬૨.૨૫/૧ત માત્ સવષુ કાયષુ જેતા વં જયવધર્નઃ ।
૧૬૨.૨૫/૨ વ મ દ્ર વં ચ વ ણાે લાેકપાલા વમવે ચ॥ ૧૬૨.૨૫॥
૧૬૨.૨૬/૧અ માસુ સવર્દેવષેુ પ્રિવશ વં જયાય વૈ ।
૧૬૨.૨૬/૨મ યુઃ પ્રાવેાચ તાન્ સવાર્ન્ િવના મત્તાે ન િકચન॥ ૧૬૨.૨૬॥
૧૬૨.૨૭/૧સવ વ તઃ પ્રિવષ્ટાેઽહં ન માં ના ત કશ્ચન ।
૧૬૨.૨૭/૨સ અેવ ભગવાન્ મ યુ તતાે તઃ થક્ થક્॥ ૧૬૨.૨૭॥
૧૬૨.૨૮/૧સ અેવ દ્ર પી સ્યાદ્ દ્રાે મ યુઃ શવાેઽભવત્ ।
૧૬૨.૨૮/૨સ્થાવરં જઙ્ગમં ચવૈ સવ વ્યાપ્તં િહ મ યનુા॥ ૧૬૨.૨૮॥
૧૬૨.૨૯/૧તમવા ય સરુાઃ સવ જયમાપુશ્ચ સગંરે ।
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૧૬૨.૨૯/૨જયાે મ યુશ્ચ શાૈય ચ ઈશતજેઃસમુદ્ભવમ્॥ ૧૬૨.૨૯॥
૧૬૨.૩૦/૧મ યનુા જયમા યાથ કૃ વા દૈત્યૈશ્ચ સગંમમ્ ।
૧૬૨.૩૦/૨યથાગતં યયુઃ સવ મ યનુા પિરર ક્ષતાઃ॥ ૧૬૨.૩૦॥
૧૬૨.૩૧/૧યત્ર વૈ ગાૈતમીતીરે શવમારા ય તે સરુાઃ ।
૧૬૨.૩૧/૨મ યુમાપજુર્યં ચવૈ મ યુતીથ તદ્ ઉચ્યતે॥ ૧૬૨.૩૧॥
૧૬૨.૩૨/૧ઉ પ ત્ત ચ તથા મ યાેયા નરઃ પ્રયતઃ મરેત્ ।
૧૬૨.૩૨/૨િવજયાે યતે તસ્ય ન કૈ શ્ચત્ પિરભૂયતે॥ ૧૬૨.૩૨॥
૧૬૨.૩૩/૧ન મ યુતીથર્સદશૃં પાવનં િહ મહામનુે ।
૧૬૨.૩૩/૨યત્ર સાક્ષાન્ મ યુ પી સવર્દા શકંરઃ સ્થતઃ ।
૧૬૨.૩૩/૩તત્ર નાનં ચ દાનં ચ મરણં સવર્કામદમ્॥ ૧૬૨.૩૩॥
૧૬૩.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । સાર વતં નામ તીથ સવર્કામપ્રદં શભુમ્ ।
૧૬૩.૧/૨ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ણાં સવર્પાપપ્રણાશનમ્॥ ૧૬૩.૧॥
૧૬૩.૨/૧સવર્રાેગપ્રશમનં સવર્ સ દ્ધપ્રદાયકમ્ ।
૧૬૩.૨/૨તત્રેમં શ ◌ૃ ત્તા તં િવ તરેણાથ નારદ॥ ૧૬૩.૨॥
૧૬૩.૩/૧પુ પાે કટાત્ પવૂર્ભાગે પવર્તાે લાેકિવશ્રુતઃ ।
૧૬૩.૩/૨શભુ્રાે નામ ગિરશ્રેષ્ઠાે ગાૈત યા દ ક્ષણે તટે॥ ૧૬૩.૩॥
૧૬૩.૪/૧શાકલ્ય ઇ ત િવખ્યાતાે મુિનઃ પરમનૈ ષ્ઠકઃ ।
૧૬૩.૪/૨ત મઞ્ શભુ્રે પુ ય ગરાૈ તપ તપેે હ્યનુત્તમમ્॥ ૧૬૩.૪॥
૧૬૩.૫/૧તપસ્ય તં દ્વજશ્રેષં્ઠ ગાૈતમીતીરમા શ્રતમ્ ।
૧૬૩.૫/૨સવ ભૂતગણા િનતં્ય પ્રણમ ત તવુ ત તમ્॥ ૧૬૩.૫॥
૧૬૩.૬/૧અ ગ્ શશુ્રષૂણપરં વેદા યયનત પરમ્ ।
૧૬૩.૬/૨ઋ ષગ ધવર્સમુનઃ+ ।સિેવતે તત્ર પવર્તે॥ ૧૬૩.૬॥
૧૬૩.૭/૧ત મન્ ગરાૈ મહાપુ યે દેવ દ્વજભયંકરઃ ।
૧૬૩.૭/૨યજ્ઞદ્વષેી બ્રહ્મહ તા પરશનુાર્મ રાક્ષસઃ॥ ૧૬૩.૭॥
૧૬૩.૮/૧કામ પી િવચર ત નાના પધરાે વને ।
૧૬૩.૮/૨ક્ષણં ચ બ્રહ્મ પેણ કદા ચદ્ વ્યાઘ્ર પ ક્॥ ૧૬૩.૮॥
૧૬૩.૯/૧કદા ચદ્ દેવ પેણ કદા ચત્ પશુ પ ક્ ।
૧૬૩.૯/૨કદા ચત્ પ્રમદા પઃ કદા ચન્ ગ પતઃ॥ ૧૬૩.૯॥
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૧૬૩.૧૦/૧કદા ચદ્ બાલ પેણ અેવં ચર ત પાપકૃત્ ।
૧૬૩.૧૦/૨યત્રા તે બ્રાહ્મણાે િવદ્વાઞ્ શાકલ્યાે મુિનસત્તમઃ॥ ૧૬૩.૧૦॥
૧૬૩.૧૧/૧તમાયા ત મહાપાપી પરશૂ રાક્ષસાધમઃ ।
૧૬૩.૧૧/૨શુ ચ મ તં દ્વજશ્રેષં્ઠ પરશિુનત્યમવે ચ॥ ૧૬૩.૧૧॥
૧૬૩.૧૨/૧નેતું હ તું પ્ર ત્તાેઽિપ ન શશાક સ પાપકૃત્ ।
૧૬૩.૧૨/૨સ કદા ચદ્ દ્વજશ્રેષ્ઠાે દેવાન્ અ યચ્યર્ યત્નતઃ॥ ૧૬૩.૧૨॥
૧૬૩.૧૩/૧ભાેક્તુકામઃ િકલાયાત તત્રાયાત્ પરશમુુર્ને ।
૧૬૩.૧૩/૨બ્રહ્મ પધરાે ભૂ વા શ થલઃ પ લતાેઽબલી ।
૧૬૩.૧૩/૩ક યામાદાય કાં ચચ્ચ શાકલ્યં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૬૩.૧૩॥
૧૬૩.૧૪/૧પરશુ વાચ । ભાજેનસ્યા થનં િવ દ્ધ માં ચ ક યા મમાં દ્વજ ।
૧૬૩.૧૪/૨આ ત યકાલે સ પ્રાપ્તં કૃતકૃત્યાેઽ સ માનદ॥ ૧૬૩.૧૪॥
૧૬૩.૧૫/૧ત અેવ ધ યા લાેકેઽ મન્ યષેામ તથયાે ગ્ હાત્ ।
૧૬૩.૧૫/૨પૂણાર્ ભલાષા િનયાર્ ત વ તાેઽિપ તાઃ પરે॥ ૧૬૩.૧૫॥
૧૬૩.૧૬/૧ભાજેને તપૂિવષ્ટે તુ આત્માથ ક પતં તુ યત્ ।
૧૬૩.૧૬/૨અ ત થ ય તુ યાે દદ્યાદ્ દત્તા તને વસુધંરા॥ ૧૬૩.૧૬॥
૧૬૩.૧૭/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વા તુ શાકલ્યાે દદામીત્યેવમબ્રવીત્ ।
૧૬૩.૧૭/૨આસને ચાપેવે યાથા+ ।જ્ઞાનાત્ તં પરશું દ્વજમ્॥ ૧૬૩.૧૭॥
૧૬૩.૧૮/૧યથા યાયં પજૂિય વા શાકલ્યાે ભાજેનં દદાૈ ।
૧૬૩.૧૮/૨આપાેશનં કરે કૃ વા પરશવુાર્ક્યમબ્રવીત્॥ ૧૬૩.૧૮॥
૧૬૩.૧૯/૧પરશુ વાચ । દૂરાદ્ અ યાગતં શ્રા તમનુગચ્છ ત દેવતાઃ ।
૧૬૩.૧૯/૨ત મ પ્તે તુ પ્તાઃ સ્યુર પ્તે તુ િવપયર્યઃ॥ ૧૬૩.૧૯॥
૧૬૩.૨૦/૧અ ત થશ્ચાપવાદ ચ દ્વાવેતાૈ િવશ્વબા ધવાૈ ।
૧૬૩.૨૦/૨અપવાદ હરેત્ પાપમ ત થઃ વગર્સકં્રમઃ॥ ૧૬૩.૨૦॥
૧૬૩.૨૧/૧અ યાગતં પ થ શ્રા તં સાવજ્ઞં યાેઽ ભવીક્ષતે ।
૧૬૩.૨૧/૨ત ક્ષણાદ્ અેવ ન ય ત તસ્ય ધમર્યશઃ શ્રયઃ॥ ૧૬૩.૨૧॥
૧૬૩.૨૨/૧ત માદ્ અ યાગતઃ શ્રા તાે યાચેઽહં વાં દ્વ ેત્તમ ।
૧૬૩.૨૨/૨દાસ્યસે યિદ મે કામં તદ્ ભાેકે્ષ્યઽહં ન ચા યથા॥ ૧૬૩.૨૨॥
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૧૬૩.૨૩/૧બ્રહ્માવેાચ । દત્ત મત્યેવ શાકલ્યાે ભુઙ્ વેત્યેવાહ રાક્ષસમ્ ।
૧૬૩.૨૩/૨તતઃ પ્રાવેાચ પરશરુહં રાક્ષસસત્તમઃ॥ ૧૬૩.૨૩॥
૧૬૩.૨૪/૧નાહં દ્વજ તવ િરપનુર્ દ્ધઃ પ લતઃ કૃશઃ ।
૧૬૩.૨૪/૨બહૂિન મે વ્યતીતાિન વષાર્ ણ વાં પ્રપ યતઃ॥ ૧૬૩.૨૪॥
૧૬૩.૨૫/૧શુ ય ત મમ ગાત્રા ણ ગ્રી મે વ પાેદકં યથા ।
૧૬૩.૨૫/૨ત માન્ ને યે સાનુગં વાં ભક્ષિય યે દ્વ ેત્તમ॥ ૧૬૩.૨૫॥
૧૬૩.૨૬/૧બ્રહ્માવેાચ । શ્રુ વા પરશવુાકં્ય તચ્છાકલ્યાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૬૩.૨૬॥
૧૬૩.૨૭/૧શાકલ્ય ઉવાચ । યે મહાકુલસ ભૂતા િવજ્ઞાતસકલાગમાઃ ।
૧૬૩.૨૭/૨તત્ પ્ર તશ્રુતમ યે ત ન વત્ર િવપયર્યમ્॥ ૧૬૩.૨૭॥
૧૬૩.૨૮/૧યથાે ચતં કુ સખે તથાિપ શ ◌ૃ મે વચઃ ।
૧૬૩.૨૮/૨િનહ તુમ યુદ્યતષેુ વક્તવ્યં િહતમુત્તમૈઃ॥ ૧૬૩.૨૮॥
૧૬૩.૨૯/૧બ્રાહ્મણાેઽહં વજ્રતનુઃ સવર્તાે રક્ષકાે હિરઃ ।
૧૬૩.૨૯/૨પાદાૈ રક્ષતુ મે િવ ઃ શરાે દેવાે જનાદર્નઃ॥ ૧૬૩.૨૯॥
૧૬૩.૩૦/૧બાહૂ રક્ષતુ વારાહઃ ષં્ઠ રક્ષતુ કૂમર્રાટ્ ।
૧૬૩.૩૦/૨હૃદયં રક્ષતાત્ કૃ ણાે હ્યઙ્ગુલી રક્ષતાન્ ગઃ॥ ૧૬૩.૩૦॥
૧૬૩.૩૧/૧મખંુ રક્ષતુ વાગીશાે નતે્રે રક્ષતુ પ ક્ષગઃ ।
૧૬૩.૩૧/૨શ્રાતંે્ર રક્ષતુ િવત્તેશઃ સવર્તાે રક્ષતાદ્ ભવઃ ।
૧૬૩.૩૧/૩નાનાપ વેકશરણં દેવાે નારાયણઃ વયમ્॥ ૧૬૩.૩૧॥
૧૬૩.૩૨/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા તુ શાકલ્યાે નય વા ભક્ષ વા સખુમ્ ।
૧૬૩.૩૨/૨માં રાક્ષસે દ્ર પરશાે વ મદાનીમત દ્રતઃ॥ ૧૬૩.૩૨॥
૧૬૩.૩૩/૧રાક્ષસ તસ્ય વચનાદ્ ભક્ષણાય સમુદ્યતઃ ।
૧૬૩.૩૩/૨ના ત્યેવ હૃદયે નનંૂ પાિપનાં ક ણાકણઃ॥ ૧૬૩.૩૩॥
૧૬૩.૩૪/૧દંષ્ટ્ર ાકરાલવદનાે ગ વા તસ્યા તકં તદા ।
૧૬૩.૩૪/૨બ્રાહ્મણં તં િનર કૈ્ષ્યવં પરશવુાર્ક્યમબ્રવીત્॥ ૧૬૩.૩૪॥
૧૬૩.૩૫/૧પરશુ વાચ । શઙ્ખચક્રગદાપા ણ વાં પ યેઽહં દ્વ ેત્તમ ।
૧૬૩.૩૫/૨સહસ્રપાદ શરસં સહસ્રાક્ષકરં િવભુમ્॥ ૧૬૩.૩૫॥
૧૬૩.૩૬/૧સવર્ભૂતૈકિનલયં છ દાે પં જગન્મયમ્ ।
૧૬૩.૩૬/૨ વામદ્ય િવપ્ર પ યા મ ના ત તે પવૂર્કં વપુઃ॥ ૧૬૩.૩૬॥

660 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૬૩.૩૭/૧ત માત્ પ્રસાદયે િવપ્ર વમવે શરણં ભવ ।
૧૬૩.૩૭/૨જ્ઞાનં દેિહ મહાબુદ્ધે તીથ બ્રૂહ્યઘિન કૃ તમ્॥ ૧૬૩.૩૭॥
૧૬૩.૩૮/૧મહતાં દશર્નં બ્રહ્મઞ્ યતે નિહ િન ફલમ્ ।
૧૬૩.૩૮/૨દ્વષેાદ્ અજ્ઞાનતાે વાિપ પ્રસઙ્ગાદ્ વા પ્રમાદતઃ॥ ૧૬૩.૩૮॥
૧૬૩.૩૯/૧અયસઃ પશર્સં પશા ક્મ વાયવૈ યતે॥ ૧૬૩.૩૯॥
૧૬૩.૪૦/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતદ્ વાક્યં સમાક યર્ રાક્ષસને સમીિરતમ્ ।
૧૬૩.૪૦/૨શાકલ્યઃ કૃપયા પ્રાહ વરદા સા સર વતી॥ ૧૬૩.૪૦॥
૧૬૩.૪૧/૧તવા ચરાદ્ દૈત્યપતે તતઃ તુિહ જનાદર્નમ્ ।
૧૬૩.૪૧/૨મનાેરથફલપ્રાપ્તાૈ ના યન્ નારાયણ તુતેઃ॥ ૧૬૩.૪૧॥
૧૬૩.૪૨/૧િક ચદ્ અ ય ત લાેકેઽ મન્ કારણં શ ◌ૃ રાક્ષસ ।
૧૬૩.૪૨/૨પ્રસન્ના તવ સા દેવી મદ્વાક્યાચ્ચ ભિવ ય ત॥ ૧૬૩.૪૨॥
૧૬૩.૪૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા સ પરશગુર્ઙ્ગાં ત્રૈલાેક્યપાવનીમ્ ।
૧૬૩.૪૩/૨ ના વા શુ ચયર્તમના ગઙ્ગામ ભમખુઃ સ્થતઃ॥ ૧૬૩.૪૩॥
૧૬૩.૪૪/૧તત્રાપ યદ્ િદવ્ય પાં િદવ્યગ ધાનુલપેનામ્ ।
૧૬૩.૪૪/૨સર વતી ં જગદ્ધાત્રી ં શાકલ્યવચને સ્થતામ્॥ ૧૬૩.૪૪॥
૧૬૩.૪૫/૧જગ ડ્યહરાં િવશ્વ+ ।જનની ં ભવુનેશ્વર મ્ ।
૧૬૩.૪૫/૨તામવુાચ િવનીતાત્મા પરશગુર્તક મષઃ॥ ૧૬૩.૪૫॥
૧૬૩.૪૬/૧પરશુ વાચ । ગુ ઃ શાકલ્ય ઇત્યાહ માકા તં તુિહ િવ વજમ્ ।
૧૬૩.૪૬/૨તવ પ્રસાદાત્ સા શ ક્તયર્થા મે સ્યાત્ તથા કુ ॥ ૧૬૩.૪૬॥
૧૬૩.૪૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તથાિ વ ત ચ સા પ્રાહ પરશું શ્રીસર વતી ।
૧૬૩.૪૭/૨સર વત્યાઃ પ્રસાદેન પરશુ તં જનાદર્નમ્॥ ૧૬૩.૪૭॥
૧૬૩.૪૮/૧તુષ્ટાવ િવિવધવૈાર્ક્યૈ તત તુષ્ટાેઽભવદ્ ધિરઃ ।
૧૬૩.૪૮/૨વરં પ્રાદાદ્ રાક્ષસાય કૃપા સ ધજુર્નાદર્નઃ॥ ૧૬૩.૪૮॥
૧૬૩.૪૯/૧જનાદર્ન ઉવાચ । યદ્ યન્ મનાેગતં રક્ષ તત્ તત્ સવ
ભિવ ય ત॥ ૧૬૩.૪૯॥
૧૬૩.૫૦/૧બ્રહ્માવેાચ । શાકલ્યસ્ય પ્રસાદેન ગાૈત યાશ્ચ પ્રસાદતઃ ।
૧૬૩.૫૦/૨સર વત્યાઃ પ્રસાદેન નર સહપ્રસાદતઃ॥ ૧૬૩.૫૦॥
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૧૬૩.૫૧/૧પાિપષ્ઠાેઽિપ તદા રક્ષઃ પરશિુદવમેિયવાન્ ।
૧૬૩.૫૧/૨સવર્તીથાર્ઙ્ ઘ્રપદ્મસ્ય પ્રસાદાચ્છાઙ્ર્ગધ વનઃ॥ ૧૬૩.૫૧॥
૧૬૩.૫૨/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ સાર વત મ ત શ્રુતમ્ ।
૧૬૩.૫૨/૨તત્ર નાનને દાનને િવ લાેકે મહીયતે॥ ૧૬૩.૫૨॥
૧૬૩.૫૩/૧વાગ્જવૈ ણવશાકલ્ય+ ।પરશપુ્રભવા ણ િહ ।
૧૬૩.૫૩/૨બહૂ યભવૂં તીથાર્િન ત મન્ વૈ શ્વેતપવર્તે॥ ૧૬૩.૫૩॥
૧૬૪.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ચ ચ્ચકાતીથર્ મત્યુક્તં સવર્રાેગિવનાશનમ્ ।
૧૬૪.૧/૨સવર્ ચ તાપ્રહરણં સવર્શા તકરં ણામ્॥ ૧૬૪.૧॥
૧૬૪.૨/૧તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ શભુ્રે ત મન્ નગાેત્તમે ।
૧૬૪.૨/૨ગઙ્ગાયા ઉત્તરે પારે યત્ર દેવાે ગદાધરઃ॥ ૧૬૪.૨॥
૧૬૪.૩/૧ ચ ચ્ચકઃ પ ક્ષરાટ્ તત્ર ભે ડાે યાેઽ ભધીયતે ।
૧૬૪.૩/૨સદા વસ ત તત્રવૈ માંસાશી શ્વેતપવર્તે॥ ૧૬૪.૩॥
૧૬૪.૪/૧નાનાપુ પફલાક ણઃ સવર્તુર્કુસમુનૈર્ગૈઃ ।
૧૬૪.૪/૨સિેવતે દ્વજમખુ્યશૈ્ચ ગાૈત યા ચાપેશાે ભતે॥ ૧૬૪.૪॥
૧૬૪.૫/૧ સદ્ધચારણગ ધવર્+ ।િકનરામરસકુંલે ।
૧૬૪.૫/૨ત સમીપે નગઃ ક શ્ચદ્ દ્વપદાં ચ ચતુ પદામ્॥ ૧૬૪.૫॥
૧૬૪.૬/૧રાેગા ત ષા ચ તા+ ◌ંઅરણાનાં ન ભાજનમ્ ।
૧૬૪.૬/૨અેવં ગુણા વતે શલૈે નાનામુિનગણા તે॥ ૧૬૪.૬॥
૧૬૪.૭/૧પવૂર્દેશાિધપઃ ક શ્ચત્ પવમાન ઇ ત શ્રુતઃ ।
૧૬૪.૭/૨ક્ષત્રધમર્રતઃ શ્રીમાન્ દેવબ્રાહ્મણપાલકઃ॥ ૧૬૪.૭॥
૧૬૪.૮/૧બલને મહતા યુક્તઃ સપુરાેધા વનં યયાૈ ।
૧૬૪.૮/૨રેમે સ્ત્રી ભમર્નાેજ્ઞા ભ ર્ત્યવાિદત્રજૈઃ સખુૈઃ॥ ૧૬૪.૮॥
૧૬૪.૯/૧સ ચ અેવં ધનુ પા ણ ર્ગયાશી લ ભ ર્તઃ ।
૧૬૪.૯/૨અેવં ભ્રમન્ કદા ચત્ સ શ્રા તાે દુ્રમમપુાગતઃ॥ ૧૬૪.૯॥
૧૬૪.૧૦/૧ગાૈતમીતીરસ ભૂતં નાનાપ ક્ષગણૈ ર્તમ્ ।
૧૬૪.૧૦/૨આશ્રમાણાં ગ્ હપ ત ધમર્જ્ઞ મવ સિેવતમ્॥ ૧૬૪.૧૦॥
૧૬૪.૧૧/૧તમા શ્રત્ય નગશ્રેષં્ઠ પવમાનાે પાેત્તમઃ ।
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૧૬૪.૧૧/૨સ િવશ્રા તાે જન ત ઈક્ષાં ચકે્ર નગાેત્તમમ્॥ ૧૬૪.૧૧॥
૧૬૪.૧૨/૧તત્રાપ યદ્ દ્વજં સ્થૂલં દ્વમખંુ શાેભનાકૃ તમ્ ।
૧૬૪.૧૨/૨ ચ તાિવષં્ટ તથા શ્રા તં તમ ચ્છન્ પાેત્તમઃ॥ ૧૬૪.૧૨॥
૧૬૪.૧૩/૧રા વેાચ । કાે ભવાન્ દ્વમખુઃ પક્ષી ચ તાવાન્ ઇવ લક્ષ્યસે ।
૧૬૪.૧૩/૨નવૈાત્ર ક શ્ચદ્ દુઃખાતર્ઃ ક માત્ વં દુઃખમાગતઃ॥ ૧૬૪.૧૩॥
૧૬૪.૧૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્રાવેાચ પ ત પવમાનં શનૈઃ શનૈઃ ।
૧૬૪.૧૪/૨સમાશ્વ તમનાઃ પક્ષી ચ ચ્ચકાે િનઃશ્વસન્ મુહુઃ॥ ૧૬૪.૧૪॥
૧૬૪.૧૫/૧ ચ ચ્ચક ઉવાચ । મત્તાે ભયં ન ચા યષેાં મમ વા યાપેપાિદતમ્ ।
૧૬૪.૧૫/૨નાનાપુ પફલાક ણ મુિન ભઃ પિરસિેવતમ્॥ ૧૬૪.૧૫॥
૧૬૪.૧૬/૧પ યેયં શૂ યમવેાિદ્ર તતઃ શાેચા મ મામહમ્ ।
૧૬૪.૧૬/૨ન લભા મ સખંુ િક ચન્ ન યા મ કદાચન ।
૧૬૪.૧૬/૩િનદ્રાં પ્રા ાે મ ન ક્વાિપ ન િવશ્રા ત ન િન ર્ તમ્॥ ૧૬૪.૧૬॥
૧૬૪.૧૭/૧બ્રહ્માવેાચ । દ્વમખુસ્ય દ્વજસ્યાેક્તં શ્રુ વા રા તિવ મતઃ॥ ૧૬૪.૧૭॥
૧૬૪.૧૮/૧રા વેાચ । કાે ભવાન્ િક કૃતં પાપં ક માચ્છૂ યશ્ચ પવર્તઃ ।
૧૬૪.૧૮/૨અેકેનાસ્યને ય ત પ્રા ણનાેઽત્ર નગાેત્તમે॥ ૧૬૪.૧૮॥
૧૬૪.૧૯/૧િકમુતાસ્યદ્વયને વં ન પ્તમપુયાસ્ય સ ।
૧૬૪.૧૯/૨િક વા તે દુ કૃતં પ્રાપ્ત મહ જન્મ યથાે પુરા॥ ૧૬૪.૧૯॥
૧૬૪.૨૦/૧તત્ સવ શસં મે સતં્ય ત્રાસ્યે વાં મહતાે ભયાત્॥ ૧૬૪.૨૦॥
૧૬૪.૨૧/૧બ્રહ્માવેાચ । રા નં તં દ્વજઃ પ્રાહ િનઃશ્વસન્ન્ અથ
ચ ચ્ચકઃ॥ ૧૬૪.૨૧॥
૧૬૪.૨૨/૧ ચ ચ્ચક ઉવાચ । વકે્ષ્યઽહં વાં પવૂર્ તં્ત
પવમાન શ ◌ૃ વ તત્ ।
૧૬૪.૨૨/૨અહં દ્વ તપ્રવરાે વેદવેદાઙ્ગપારગઃ॥ ૧૬૪.૨૨॥
૧૬૪.૨૩/૧કુલીનાે િવિદતપ્રાજ્ઞઃ કાયર્હ તા ક લ પ્રયઃ ।
૧૬૪.૨૩/૨વદે પુર તથા ષે્ઠ અ યદ્ અ યચ્ચ જ તષુુ॥ ૧૬૪.૨૩॥
૧૬૪.૨૪/૧પર દ્ યા સદા દુઃખી માયયા િવશ્વવ ચકઃ ।
૧૬૪.૨૪/૨કૃતઘ્નઃ સત્યરિહતઃ પરિન દાિવચક્ષણઃ॥ ૧૬૪.૨૪॥
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૧૬૪.૨૫/૧ મત્ર વા મગુ દ્રાેહી દ ભાચારાેઽ તિનઘ્ ર્ણઃ ।
૧૬૪.૨૫/૨મનસા કમર્ણા વાચા તાપયા મ જનાન્ બહૂન્॥ ૧૬૪.૨૫॥
૧૬૪.૨૬/૧અયમવે િવનાેદાે મે સદા યત્ પરિહસનમ્ ।
૧૬૪.૨૬/૨યુગ્મભેદં ગણાેચ્છેદં મયાર્દાભેદનં સદા॥ ૧૬૪.૨૬॥
૧૬૪.૨૭/૧કરાે મ િનિવચારાેઽહં િવદ્વ સવેાપરાઙ્મખુઃ ।
૧૬૪.૨૭/૨ન મયા સદશૃઃ ક શ્ચત્ પાતક ભવનત્રયે॥ ૧૬૪.૨૭॥
૧૬૪.૨૮/૧તનેાહં દ્વમખુાે ત તાપનાદ્ દુઃખભાગ્યહમ્ ।
૧૬૪.૨૮/૨ત માદ્ દુઃખને સતંપ્તઃ શૂ યાેઽયં પવર્તાે મમ॥ ૧૬૪.૨૮॥
૧૬૪.૨૯/૧અ યચ્ચ શ ◌ૃ ભપૂાલ વાક્યં ધમાર્થર્સિંહતમ્ ।
૧૬૪.૨૯/૨બ્રહ્મહત્યાસમં પાપં તદ્ િવના તદ્ અવા યતે॥ ૧૬૪.૨૯॥
૧૬૪.૩૦/૧ક્ષિત્રયઃ સગંરં ગ વા અથવા યત્ર સગંરાત્ ।
૧૬૪.૩૦/૨પલાય તં ય તશસં્ત્ર િવશ્વ તં ચ પરાઙ્મખુમ્॥ ૧૬૪.૩૦॥
૧૬૪.૩૧/૧અિવજ્ઞાતં ચાપેિવષં્ટ બભેમી ત ચ વાિદનમ્ ।
૧૬૪.૩૧/૨તં યિદ ક્ષિત્રયાે હ યાત્ સ તુ સ્યાદ્ બ્રહ્મઘાતકઃ॥ ૧૬૪.૩૧॥
૧૬૪.૩૨/૧અધીતં િવ મર ત ય વં કરાે ત તથાેત્તમમ્ ।
૧૬૪.૩૨/૨અનાદરં ચ ગુ ષુ તમાહુબ્રર્હ્મઘાતકમ્॥ ૧૬૪.૩૨॥
૧૬૪.૩૩/૧પ્રત્યક્ષે ચ પ્રયં વ ક્ત પરાેક્ષે પ ષા ણ ચ ।
૧૬૪.૩૩/૨અ યદ્ િદ વચસ્ય યત્ કરાેત્ય યત્ સદૈવ યઃ॥ ૧૬૪.૩૩॥
૧૬૪.૩૪/૧ગુ ણાં શપથં કતાર્ દ્વષે્ટા બ્રાહ્મણિન દકઃ ।
૧૬૪.૩૪/૨ મ યા િવનીતઃ પાપાત્મા સ તુ સ્યાદ્ બ્રહ્મઘાતકઃ॥ ૧૬૪.૩૪॥
૧૬૪.૩૫/૧દેવં વેદમથા યાત્મં ધમર્બ્રાહ્મણસગં તમ્ ।
૧૬૪.૩૫/૨અેતાન્ િન દ ત યાે દ્વષેાત્ સ તુ સ્યાદ્ બ્રહ્મઘાતકઃ॥ ૧૬૪.૩૫॥
૧૬૪.૩૬/૧અેવં ભૂતાેઽ યહં રાજન્ દ ભાથ લ જયા તથા ।
૧૬૪.૩૬/૨સદ્વતૃ્ત ઇવ વતઽહં ત માદ્ રાજન્ દ્વ ેઽભવમ્॥ ૧૬૪.૩૬॥
૧૬૪.૩૭/૧અેવં ભૂતાેઽિપ સ કમર્ િક ચત્ કતાર્ મ કુત્ર ચત્ ।
૧૬૪.૩૭/૨તનેાહં કમર્ણા રાજન્ વતઃ મતાર્ પુરા કૃતમ્॥ ૧૬૪.૩૭॥
૧૬૪.૩૮/૧બ્રહ્માવેાચ । ત ચ્ચ ચ્ચકવચઃ શ્રુ વા પવમાનઃ સિુવ મતઃ ।
૧૬૪.૩૮/૨કમર્ણા કેન તે મુ ક્તિરત્યાહ પ ત દ્વજમ્॥ ૧૬૪.૩૮॥
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૧૬૪.૩૯/૧ઇ ત તસ્ય વચઃ શ્રુ વા પ ત પ્રાહ પ ક્ષરાટ્॥ ૧૬૪.૩૯॥
૧૬૪.૪૦/૧ ચ ચ્ચક ઉવાચ । અ મન્ન્ અેવ નગશ્રેષે્ઠ ગાૈત યા ઉત્તરે તટે ।
૧૬૪.૪૦/૨ગદાધરં નામ તીથ તત્ર માં નય સવુ્રત॥ ૧૬૪.૪૦॥
૧૬૪.૪૧/૧તદ્ િધ તીથ પુ યતમં સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
૧૬૪.૪૧/૨સવર્કામપ્રદં ચે ત મહદ્ ભમુર્િન ભઃ શ્રુતમ્॥ ૧૬૪.૪૧॥
૧૬૪.૪૨/૧ન ગાૈત યા તથા િવ ણાેરપરં ક્લેશનાશનમ્ ।
૧૬૪.૪૨/૨સવર્ભાવને તત્ તીથ પ યેય મ ત મે મ તઃ॥ ૧૬૪.૪૨॥
૧૬૪.૪૩/૧મ કૃતને પ્રયત્નને નૈતચ્છકં્ય કદાચન ।
૧૬૪.૪૩/૨કથમાકાિઙ્ક્ષતપ્રા પ્તભર્વેદ્ દુ કૃતકમર્ણામ્॥ ૧૬૪.૪૩॥
૧૬૪.૪૪/૧સપ્રયત્નાેઽ યહં વીર ન પ યે તત્ સદુુ કરમ્ ।
૧૬૪.૪૪/૨ત માત્ તવ પ્રસાદાચ્ચ પ યેયં િહ ગદાધરમ્॥ ૧૬૪.૪૪॥
૧૬૪.૪૫/૧અિવજ્ઞાિપતદુઃખજ્ઞં ક ણાવ ણાલયમ્ ।
૧૬૪.૪૫/૨ય મન્ દષૃ્ટે ભવક્લેશા ન દૃ ય તે પનુનર્રૈઃ॥ ૧૬૪.૪૫॥
૧૬૪.૪૬/૧દૃ ટૈ્વવ તં િદવં યાસ્યે પ્રસાદાત્ તવ સવુ્રત॥ ૧૬૪.૪૬॥
૧૬૪.૪૭/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુક્તઃ સ પ ત શ્ચ ચ્ચકેન દ્વજન્મના ।
૧૬૪.૪૭/૨દશર્યામાસ તં દેવં તાં ચ ગઙ્ગાં દ્વજન્મને॥ ૧૬૪.૪૭॥
૧૬૪.૪૮/૧તતઃ સ ચ ચ્ચકઃ ના વા ગઙ્ગાં ત્રૈલાેક્યપાવનીમ્॥ ૧૬૪.૪૮॥
૧૬૪.૪૯/૧ ચ ચ્ચક ઉવાચ । ગઙ્ગે ગાૈત મ યાવત્ વાં િત્રજગ પાવની ં નરઃ ।
૧૬૪.૪૯/૨ન પ યત્યુચ્યતે તાવદ્ ઇહામતુ્રાિપ પાતક ॥ ૧૬૪.૪૯॥
૧૬૪.૫૦/૧ત માત્ સવાર્ગસમિપ મામુદ્ધર સિરદ્વરે ।
૧૬૪.૫૦/૨સસંારે દેિહનામ યા ન ગ તઃ કાિપ કુત્ર ચત્ ।
૧૬૪.૫૦/૩ વાં િવના િવ ચરણ+ ।સરાે હસમુદ્ભવે॥ ૧૬૪.૫૦॥
૧૬૪.૫૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત શ્રદ્ધાિવશદુ્ધાત્મા ગઙ્ગૈકશરણાે દ્વજઃ ।
૧૬૪.૫૧/૨ નાનં ચકે્ર મરન્ન્ અ તગર્ઙ્ગે ત્રાય વ મા મ ત॥ ૧૬૪.૫૧॥
૧૬૪.૫૨/૧ગદાધરં તતાે ન વા પ ય સુ નગવા સષુ ।
૧૬૪.૫૨/૨પવમાના યનુજ્ઞાત તદૈવ િદવમાક્રમત્॥ ૧૬૪.૫૨॥
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૧૬૪.૫૩/૧પવમાનઃ વનગરં પ્રયયાૈ સાનુગ તતઃ ।
૧૬૪.૫૩/૨તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ પાવમાનં સ ચ ચ્ચકમ્॥ ૧૬૪.૫૩॥
૧૬૪.૫૪/૧ગદાધરં કાેિટતીથર્ મ ત વેદિવદાે િવદુઃ ।
૧૬૪.૫૪/૨કાેિટકાેિટગુણં કમર્ કૃતં તત્ર ભવને્ ણામ્॥ ૧૬૪.૫૪॥
૧૬૫.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ભદ્રતીથર્ મ ત પ્રાેક્તં સવાર્િનષ્ટિનવારણમ્ ।
૧૬૫.૧/૨સવર્પાપપ્રશમનં મહાશા તપ્રદાયકમ્॥ ૧૬૫.૧॥
૧૬૫.૨/૧આિદત્યસ્ય પ્રયા ભાયાર્ ઉષા વાષ્ટ્ર પ તવ્રતા ।
૧૬૫.૨/૨છાયાિપ ભાયાર્ સિવતુ તસ્યાઃ પતુ્રઃ શનૈશ્ચરઃ॥ ૧૬૫.૨॥
૧૬૫.૩/૧તસ્ય વસા િવ ષ્ટિર ત ભીષણા પાપ િપણી ।
૧૬૫.૩/૨તાં ક યાં સિવતા ક મૈ દદામી ત મ ત દધે॥ ૧૬૫.૩॥
૧૬૫.૪/૧ય મૈ ય મૈ દાતુકામઃ સયૂા લાેકગુ ઃ પ્રભુઃ ।
૧૬૫.૪/૨તચ્છ વા ભીષણા ચે ત િક કુમા ભાયર્યાનયા ।
૧૬૫.૪/૩અેવં તુ વતર્માને સા િપતરં પ્રાહ દુઃ ખતા॥ ૧૬૫.૪॥
૧૬૫.૬/૧િવ ષ્ટ વાચ । બાલામવે િપતા ય તુ દદ્યાત્ ક યાં સુ િપણે ।
૧૬૫.૬/૨સ કૃતાથા ભવે લાેકે ન ચેદ્ દુ કૃતવાન્ િપતા॥ ૧૬૫.૬॥
૧૬૫.૭/૧ચતુથાર્દ્ વ સરાદ્ ઊ વ યાવન્ ન દશમાત્યયઃ ।
૧૬૫.૭/૨તાવદ્ િવવાહઃ ક યાયાઃ િપત્રા કાયર્ઃ પ્રયત્નતઃ॥ ૧૬૫.૭॥
૧૬૫.૮/૧શ્રીમતે િવદુષે યનૂે કુલીનાય યશ વને ।
૧૬૫.૮/૨ઉદારાય સનાથાય ક યા દેયા વરાય વૈ॥ ૧૬૫.૮॥
૧૬૫.૯/૧અેતચ્ચેદ્ અ યથા કુયાર્ત્ િપતા સ િનરયી સદા ।
૧૬૫.૯/૨ધમર્સ્ય સાધનં ક યા િવદુષામિપ ભાસ્કર॥ ૧૬૫.૯॥
૧૬૫.૧૦/૧નરકસ્યવે મખૂાર્ણાં કામાપેહતચેતસામ્ ।
૧૬૫.૧૦/૨અેકતઃ થવી કૃ ના સશલૈવનકાનના॥ ૧૬૫.૧૦॥
૧૬૫.૧૧/૧ વલંકૃતાપેાિધહીના સકુ યા ચૈકતઃ તા ।
૧૬૫.૧૧/૨િવક્ર ણીતે યશ્ચ ક યામશ્વં વા ગાં તલાન્ અિપ॥ ૧૬૫.૧૧॥
૧૬૫.૧૨/૧ન તસ્ય રાૈરવાિદ યઃ કદા ચન્ િન કૃ તભર્વેત્ ।
૧૬૫.૧૨/૨િવવાહા તક્રમઃ કાયા ન ક યાયાઃ કદાચન॥ ૧૬૫.૧૨॥
૧૬૫.૧૩/૧ત મન્ કૃતે યત્ િપતુઃ સ્યાત્ પાપં તત્ કેન ક યતે ।
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૧૬૫.૧૩/૨યાવ લ ં ન ના ત યાવત્ ક્ર ડ ત પાંશુ ભઃ॥ ૧૬૫.૧૩॥
૧૬૫.૧૪/૧તાવત્ ક યા પ્રદાતવ્યા નાે ચેત્ િપત્રાેરધાેગ તઃ ।
૧૬૫.૧૪/૨િપતુઃ વ પં પતુ્રઃ સ્યાદ્ યઃ િપતા પતુ્ર અેવ સઃ॥ ૧૬૫.૧૪॥
૧૬૫.૧૫/૧આત્મનઃ સુ ખતાં લાેકે કાે ન કુયાર્ત્ કરાે ત ચ ।
૧૬૫.૧૫/૨યત્ ક યાયાં િપતા કુયાર્દ્ દાનં પજૂનમીક્ષણમ્॥ ૧૬૫.૧૫॥
૧૬૫.૧૬/૧યત્ કૃતં તત્ કૃતં િવદ્યાત્ તાસુ દતં્ત તદ્ અક્ષયમ્ ।
૧૬૫.૧૬/૨યદ્ દતં્ત તાસુ ક યાસુ તદ્ આન ત્યાય ક પતે॥ ૧૬૫.૧૬॥
૧૬૫.૧૭/૧પતુ્રષેુ ચવૈ પાતૈ્રષેુ કાે ન કુયાર્ત્ સખંુ રવે ।
૧૬૫.૧૭/૨કરાે ત યઃ ક યકાનાં સ સ પદ્ભાજનં ભવેત્॥ ૧૬૫.૧૭॥
૧૬૫.૧૮/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં તાં વાિદની ં ક યાં િવ ષ્ટ પ્રાવેાચ
ભાસ્કરઃ॥ ૧૬૫.૧૮॥
૧૬૫.૧૯/૧સયૂર્ ઉવાચ । િક કરાે મ ન ગ્ હ્ણા ત વાં ક શ્ચદ્ ભીષણાકૃ તમ્ ।
૧૬૫.૧૯/૨કુલં પં વયાે િવત્તં િવદ્યાં તં્ત સશુીલતામ્॥ ૧૬૫.૧૯॥
૧૬૫.૨૦/૧ મથઃ પ ય ત સ બ ધે િવવાહે સ્ત્રીષુ પુંસુ ચ ।
૧૬૫.૨૦/૨અ માસુ સવર્મ ય ત િવના તવ ગુણૈઃ શભુે ।
૧૬૫.૨૦/૩િક કરાે મ ક્વ દાસ્યા મ થા માં િધક્ કરાે ષ િકમ્॥ ૧૬૫.૨૦॥
૧૬૫.૨૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા પનુ તાં ચ િવ ષ્ટ પ્રાવેાચ ભાસ્કરઃ॥ ૧૬૫.૨૧॥
૧૬૫.૨૨/૧સયૂર્ ઉવાચ । ય મૈ ક મૈ ચ દાતવ્યા વં વૈ યદ્યનુમ યસે ।
૧૬૫.૨૨/૨દ યસઽેદ્ય મયા િવષ્ટે અનુ નીિહ માં તતઃ॥ ૧૬૫.૨૨॥
૧૬૫.૨૩/૧બ્રહ્માવેાચ । િપતરં પ્રાહ સા િવ ષ્ટભર્તાર્ પતુ્રા ધનં સખુમ્ ।
૧૬૫.૨૩/૨આયૂ પં ચ સ પ્રી ત ર્યતે પ્રાક્તનાનુગમ્॥ ૧૬૫.૨૩॥
૧૬૫.૨૪/૧યત્ પુરા િવિહતં કમર્ પ્રા ણના સા વસાધુ વા ।
૧૬૫.૨૪/૨ફલં તદનુરાેધને પ્રા યતેઽિપ ભવા તરે॥ ૧૬૫.૨૪॥
૧૬૫.૨૫/૧ વદાષે અેવ તત્ િપત્રા પિરહતર્વ્યઆદરાત્ ।
૧૬૫.૨૫/૨તાદગૃ્ અેવ ફલં તુ સ્યાદ્ યાદગૃ્ આચિરતં પુરા॥ ૧૬૫.૨૫॥
૧૬૫.૨૬/૧ત માત્ તદ્દાનસ બ ધં વવંશાનુગતં િપતા ।
૧૬૫.૨૬/૨કરાે ત શષંે દૈવને યદ્ ભાવ્યં તદ્ ભિવ ય ત॥ ૧૬૫.૨૬॥
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૧૬૫.૨૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તચ્છ વા દુિહતવુાર્ક્યં વષુ્ટઃ પતુ્રાય ભીષણામ્ ।
૧૬૫.૨૭/૨િવશ્વ પાય તાં પ્રાદાદ્ િવ ષ્ટ લાેકભયંકર મ્॥ ૧૬૫.૨૭॥
૧૬૫.૨૮/૧િવશ્વ પાેઽિપ તદ્વચ્ચ ભીષણાે ભીષણાકૃ તઃ ।
૧૬૫.૨૮/૨અેવં મથઃ સચંરતાેઃ શીલ પસમાનયાેઃ॥ ૧૬૫.૨૮॥
૧૬૫.૨૯/૧પ્રી તઃ કદા ચદ્ વષૈ યં દ પત્યાેરભવન્ મથઃ ।
૧૬૫.૨૯/૨ગ ડાે નામાભવત્ પતુ્રાે હ્ય તગ ડ તથવૈ ચ॥ ૧૬૫.૨૯॥
૧૬૫.૩૦/૧રક્તાક્ષઃ ક્રાેધનશ્ચવૈ વ્યયાે દુમુર્ખ અેવ ચ ।
૧૬૫.૩૦/૨તે યઃ કનીયાન્ અભવદ્ ધષર્ણાે નામ પુ યભાક્॥ ૧૬૫.૩૦॥
૧૬૫.૩૧/૧સતુઃ સશુીલઃ સભુગઃ શા તઃ શદુ્ધમ તઃ શુ ચઃ ।
૧૬૫.૩૧/૨સ કદા ચદ્ યમગ્ હં દ્રષંુ્ટ માતુલમ યગાત્॥ ૧૬૫.૩૧॥
૧૬૫.૩૨/૧સ દદશર્ બહૂઞ્ જ તનૂ્ વગર્સ્થાન્ ઇવ દુઃ ખનઃ ।
૧૬૫.૩૨/૨સ માતુલં તુ પપ્રચ્છ ન વા ધમ સનાતનમ્॥ ૧૬૫.૩૨॥
૧૬૫.૩૩/૧હષર્ણ ઉવાચ । ક ઇમે સુ ખન તાત પચ્ય તે નરકે ચ કે॥ ૧૬૫.૩૩॥
૧૬૫.૩૪/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં ષ્ટાે ધમર્રાજઃ સવ પ્રાહ યથાથર્વત્ ।
૧૬૫.૩૪/૨ત કમર્ણાં ગ ત સવાર્મશષેેણ યવેદયત્॥ ૧૬૫.૩૪॥
૧૬૫.૩૫/૧યમ ઉવાચ । િવિહતસ્ય ન કુવર્ ત યે કદા ચદ્ અ તક્રમમ્ ।
૧૬૫.૩૫/૨ન તે પ ય ત િનરયં કદા ચદ્ અિપ માનવાઃ॥ ૧૬૫.૩૫॥
૧૬૫.૩૬/૧ન માનય ત યે શાસં્ત્ર નાચારં ન બહુશ્રુતાન્ ।
૧૬૫.૩૬/૨િવિહતા તક્રમં કુયુર્ય તે નરકગા મનઃ॥ ૧૬૫.૩૬॥
૧૬૫.૩૭/૧બ્રહ્માવેાચ । સ તુ શ્રુ વા ધમર્વાક્યં હષર્ણઃ પનુરબ્રવીત્॥ ૧૬૫.૩૭॥
૧૬૫.૩૮/૧હષર્ણ ઉવાચ । િપતા વાષ્ટ્ર ાે ભીષણશ્ચ માતા િવ ષ્ટશ્ચ ભીષણા ।
૧૬૫.૩૮/૨ભ્રાતરશ્ચ મહાત્માનાે યને તે શા તબુદ્ધયઃ॥ ૧૬૫.૩૮॥
૧૬૫.૩૯/૧સુ પાશ્ચ ભિવ ય ત િનદાષા મઙ્ગલપ્રદાઃ ।
૧૬૫.૩૯/૨તન્ મે કમર્ વદ વાદ્ય ત કતાર્ મ સરુાેત્તમ॥ ૧૬૫.૩૯॥
૧૬૫.૪૦/૧અ યથા તાન્ ન ગચ્છેય મત્યુક્તઃ પ્રાહ ધમર્રાટ્ ।
૧૬૫.૪૦/૨હષર્ણં શદુ્ધબુ દ્ધ તં હષર્ણાેઽ સ ન સશંયઃ॥ ૧૬૫.૪૦॥
૧૬૫.૪૧/૧બહવઃ સ્યુઃ સતુાઃ કે ચન્ નવૈ તે કુલત તવઃ ।
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૧૬૫.૪૧/૨અેક અેવ સતુઃ ક શ્ચદ્ યને તદ્ િધ્રયતે કુલમ્॥ ૧૬૫.૪૧॥
૧૬૫.૪૨/૧કુલસ્યાધારભૂતાે યાે યઃ િપત્રાેઃ પ્રયકારકઃ ।
૧૬૫.૪૨/૨યઃ પવૂર્ ન્ ઉદ્ધર ત સ પતુ્રિ વતરાે ગદઃ॥ ૧૬૫.૪૨॥
૧૬૫.૪૩/૧ય માત્ વયાનુ પં મે પ્રાેક્તં માતામહ પ્રયમ્ ।
૧૬૫.૪૩/૨ત માત્ વં ગાૈતમી ં ગચ્છ ના વા િનયતમાનસઃ॥ ૧૬૫.૪૩॥
૧૬૫.૪૪/૧ તુિહ િવ ં જગદ્યાેિન શા તં પ્રીતને ચેતસા ।
૧૬૫.૪૪/૨સ તુ પ્રીતાે યિદ ભવેત્ સવર્ મષં્ટ પ્રદાસ્ય ત॥ ૧૬૫.૪૪॥
૧૬૫.૪૫/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત શ્રુ વા ધમર્વાક્યં હષર્ણાે ગાૈતમી ં યયાૈ ।
૧૬૫.૪૫/૨શુ ચ તુષ્ટાવ દેવેશં હિર પ્રીતાેઽભવદ્ ધિરઃ॥ ૧૬૫.૪૫॥
૧૬૫.૪૬/૧હષર્ણાય તતઃ પ્રાદાત્ કુલભદં્ર તત તુ સઃ ।
૧૬૫.૪૬/૨સવાર્ભદ્રપ્રશમન+ ।પવૂર્કં ભદ્રમ તુ તે॥ ૧૬૫.૪૬॥
૧૬૫.૪૭/૧તદ્ ભદ્રા પ્રાેચ્યતે િવ ષ્ટઃ િપતા ભદ્ર તથા સતુાઃ ।
૧૬૫.૪૭/૨તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ ભદ્રતીથ તદ્ ઉચ્યતે॥ ૧૬૫.૪૭॥
૧૬૫.૪૮/૧સવર્મઙ્ગલદં પુંસાં તત્ર ભદ્રપ તહર્િરઃ ।
૧૬૫.૪૮/૨તત્તીથર્સિેવનાં પુંસાં સવર્ સ દ્ધપ્રદાયકમ્ ।
૧૬૫.૪૮/૩મઙ્ગલૈકિનિધઃ સાક્ષાદ્ દેવદેવાે જનાદર્નઃ॥ ૧૬૫.૪૮॥
૧૬૬.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । પતિત્રતીથર્માખ્યાતં રાેગઘં્ન પાપનાશનમ્ ।
૧૬૬.૧/૨તસ્ય શ્રવણમાત્રેણ કૃતકૃત્યાે ભવને્ નરઃ॥ ૧૬૬.૧॥
૧૬૬.૨/૧બભવૂતુઃ ક યપસ્ય સતુાવ ણાવીશ્વરાૈ ।
૧૬૬.૨/૨સ પા તશ્ચ જટાયુશ્ચ સ ભવેતાં તદ વયે॥ ૧૬૬.૨॥
૧૬૬.૩/૧તાક્ષ્યર્પ્ર પતેઃ પતુ્રાવ ણાે ગ ડ તથા ।
૧૬૬.૩/૨તદ વયે સ ભૂતઃ ચ સ પા તઃ પતગાેત્તમઃ॥ ૧૬૬.૩॥
૧૬૬.૪/૧જટાયુિર ત િવખ્યાતાે હ્યપરઃ સાેદરાેઽનજુઃ ।
૧૬૬.૪/૨અ યાે ય પધર્યા યુક્તાવનુ્મત્તાૈ વબલને તાૈ॥ ૧૬૬.૪॥
૧૬૬.૫/૧સજંગ્મતુિદનકરં નમસ્કતુ િવહાય સ ।
૧૬૬.૫/૨યાવત્ સયૂર્સ્ય સામી યં પ્રાપ્તાૈ તાૈ િવહગાેત્તમાૈ॥ ૧૬૬.૫॥
૧૬૬.૬/૧દગ્ધપક્ષાવુભાૈ શ્રા તાૈ પ તતાૈ ગિરમૂધર્િન ।
૧૬૬.૬/૨બા ધવાૈ પ તતાૈ દૃ ટ્વા િનશ્ચેષ્ટાૈ ગતચેતસાૈ॥ ૧૬૬.૬॥
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૧૬૬.૭/૧તાવદ્ દુઃખા ભભૂતાેઽસાવ ણઃ પ્રાહ ભાસ્કરમ્ ।
૧૬૬.૭/૨તાૈ દૃ ટ્વા વ ણઃ સયૂ્ર્ઽમ્ પ્રાહેદં પ તતાૈ ભુિવ ।
૧૬૬.૭/૩આશ્વાસયૈતાૈ તગ્માંશાે યાવન્ નૈતાૈ મિર યતઃ॥ ૧૬૬.૭॥
૧૬૬.૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા િદનકરાે વયામાસ તાૈ ખગાૈ ।
૧૬૬.૮/૨ગ ડાેઽિપ તયાેઃ શ્રુ વા અવસ્થાં સહ િવ ના॥ ૧૬૬.૮॥
૧૬૬.૯/૧આગત્યાશ્વાસયામાસ સખંુ ચકે્ર ચ નારદ ।
૧૬૬.૯/૨સવર્ અેવ તદા જગ્મુગર્ઙ્ગાં તાપાપનુત્તયે॥ ૧૬૬.૯॥
૧૬૬.૧૦/૧જટાયુશ્ચા ણશ્ચવૈ સ પા તગર્ ડ તથા ।
૧૬૬.૧૦/૨સયૂા િવ તત્ પ્રયયાૈ તત્ તીથ બહુપુ યદમ્॥ ૧૬૬.૧૦॥
૧૬૬.૧૧/૧પતિત્રતીથર્માખ્યાતં િવષઘં્ન સવર્કામદમ્ ।
૧૬૬.૧૧/૨ વયં સયૂર્ તથા િવ ઃ સપુણના ણને ચ॥ ૧૬૬.૧૧॥
૧૬૬.૧૨/૧આસતે ગાૈતમીતીરે તથવૈ ષભ વજઃ ।
૧૬૬.૧૨/૨ત્રયાણામિપ દેવાનાં સ્થતે તત્ તીથર્મુત્તમમ્॥ ૧૬૬.૧૨॥
૧૬૬.૧૩/૧તત્ર ના વા શુ ચભૂર્ વા નમસુ્કયાર્ત્ સરુાન્ ઇમાન્ ।
૧૬૬.૧૩/૨આિધવ્યાિધિવિનમુર્ક્તઃ સ પરં સાખૈ્યમા ુયાત્॥ ૧૬૬.૧૩॥
૧૬૭.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । િવપ્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં તથા નારાયણં િવદુઃ ।
૧૬૭.૧/૨તસ્યાખ્યાનં પ્રવક્ષ્યા મ શ ◌ૃ િવ મયકારકમ્॥ ૧૬૭.૧॥
૧૬૭.૨/૧અ તવદ્યાં દ્વજઃ ક શ્ચદ્ બ્રાહ્મણાે વેદપારગઃ ।
૧૬૭.૨/૨તસ્ય પતુ્રા મહાપ્રાજ્ઞા ગુણ પદયા વતાઃ॥ ૧૬૭.૨॥
૧૬૭.૩/૧તષેાં કનીયાન્ યાે ભ્રાતા શા તાે ગુણગણૈ ર્તઃ ।
૧૬૭.૩/૨આસ દવ ઇ ત ખ્યાતઃ સવર્જ્ઞાનાે મહામ તઃ॥ ૧૬૭.૩॥
૧૬૭.૪/૧િવવાહાય િપતા ત મૈ આસ દવાય યત્નવાન્ ।
૧૬૭.૪/૨અેત મન્ન્ અ તરે રાત્રાૈ સપંુ્ત તં દ્વજપતુ્રકમ્॥ ૧૬૭.૪॥
૧૬૭.૫/૧અિવ મરણં સાૈ ય+ । શરસ્કમસમાિહતમ્ ।
૧૬૭.૫/૨આસ દવં કૂ્રર પા રાક્ષસી કામ િપણી॥ ૧૬૭.૫॥
૧૬૭.૬/૧તમાદાયાગમચ્છ ઘં્ર ગાૈત યા દ ક્ષણે તટે ।
૧૬૭.૬/૨શ્રી ગરે ત્તરે પારે બહુબ્રાહ્મણસિેવતમ્॥ ૧૬૭.૬॥
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૧૬૭.૭/૧નગરં ધમર્િનલયં લ યા િનલયમવે ચ ।
૧૬૭.૭/૨તત્ર રા હ ક તઃ સવર્ક્ષત્રગુણા વતઃ॥ ૧૬૭.૭॥
૧૬૭.૮/૧તસ્યા મતક્ષેમસુ ભક્ષયુક્તમ્ ।
૧૬૭.૮/૨િનશાવસાને દ્વજપતુ્રયુક્તા ।
૧૬૭.૮/૩સા રાક્ષસી તત્ પુરમાસસાદ ।
૧૬૭.૮/૪મનાેજ્ઞ પા ણ બભ ત િનત્યમ્॥ ૧૬૭.૮॥
૧૬૭.૯/૧સા કામ પેણ ચરત્યશષેામ્ ।
૧૬૭.૯/૨મહી મમાં તને સમં દ્વજેન ।
૧૬૭.૯/૩ગાેદાવર દ ક્ષણતીરભાગે ।
૧૬૭.૯/૪ દ્ધાકૃ ત તં દ્વજમાહ ભીમા॥ ૧૬૭.૯॥
૧૬૭.૧૦/૧રાક્ષસ્યવુાચ । અેષા તુ ગઙ્ગા દ્વજમખુ્ય સં યા ।
૧૬૭.૧૦/૨ઉપાસ્યતાં િવપ્રવરૈઃ સમેત્ય ।
૧૬૭.૧૦/૩યથાે ચતં િવપ્રવરા તુ કાલે ।
૧૬૭.૧૦/૪નાપેાસતે યત્નત અેવ સં યામ્॥ ૧૬૭.૧૦॥
૧૬૭.૧૧/૧નીચા ત અેવા ભિહતાઃ સરેુશર્ૈ।
૧૬૭.૧૧/૨અ ત્યાવસાિયપ્રવરા ત અેતે ।
૧૬૭.૧૧/૩અહં જિનત્રી તવ ચે ત વાચ્યમ્ ।
૧૬૭.૧૧/૪નાે ચેદ્ ઇદાની ં વમપુૈ ષ નાશમ્॥ ૧૬૭.૧૧॥
૧૬૭.૧૨/૧મદ્વાક્યકતાર્ સ યિદ દ્વજે દ્ર ।
૧૬૭.૧૨/૨સખંુ કિર યે તવ યત્ પ્રયં ચ ।
૧૬૭.૧૨/૩પનુશ્ચ દેશં િનલયં ગુ ંશ્ચ ।
૧૬૭.૧૨/૪સ પ્રાપિય યે નનુ સત્યમેતત્॥ ૧૬૭.૧૨॥
૧૬૭.૧૩/૧બ્રહ્માવેાચ । સ પ્રાહ કા વં દ્વજપુંગવાેઽિપ ।
૧૬૭.૧૩/૨સાવેાચ તં રાક્ષસી કામ પા ।
૧૬૭.૧૩/૩િવશ્વાસય તી શપથૈરનેકૈસ-્ ।
૧૬૭.૧૩/૪તં ભ્રા ત ચત્તં મુિનરાજપતુ્રમ્॥ ૧૬૭.૧૩॥
૧૬૭.૧૪/૧કઙ્કા લની નામ જગ પ્ર સદ્ધા ।
૧૬૭.૧૪/૨િવપ્રાેઽિપ તામાહ િનવેિદતં યત્ ।
૧૬૭.૧૪/૩તદ્ અેવ કતાર્ મ ન સશંયાેઽત્ર ।
૧૬૭.૧૪/૪યત્ તત્ પ્રયં વ ચ્મ કરાે મ ચવૈ॥ ૧૬૭.૧૪॥
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૧૬૭.૧૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ િવપ્રવચનં શ્રુ વા રાક્ષસી કામ િપણી ।
૧૬૭.૧૫/૨ દ્ધા તથાિપ ચાવર્ઙ્ગી િદવ્યાલંકારભષૂણા॥ ૧૬૭.૧૫॥
૧૬૭.૧૬/૧ દ્વજમાદાય સવર્ત્ર મ સતુાેઽયં ગુણાકરઃ ।
૧૬૭.૧૬/૨અેવં વદ તી સવર્ત્ર યા ત વ ક્ત કરાે ત ચ॥ ૧૬૭.૧૬॥
૧૬૭.૧૭/૧તં િવપં્ર પસાૈભાગ્ય+ ।વયાેિવદ્યાિવભૂ ષતમ્ ।
૧૬૭.૧૭/૨તાં ચ દ્ધાં ગુણાપેેતામસ્ય માતે ત મેિનરે॥ ૧૬૭.૧૭॥
૧૬૭.૧૮/૧તત્ર દ્વજવરઃ ક શ્ચત્ વાં ક યાં ભષૂણા વતામ્ ।
૧૬૭.૧૮/૨રાક્ષસી ં તાં પુરસૃ્કત્ય પ્રાદાત્ ત મૈ દ્વ તયે॥ ૧૬૭.૧૮॥
૧૬૭.૧૯/૧સા ક યા તં પ ત પ્રા ય કૃતાથાર્ મીત્ય ચ તયત્ ।
૧૬૭.૧૯/૨સ દ્વ ેઽિપ ગુણૈયુર્ક્તાં પત્ની ં દૃ ટ્વા સદુુઃ ખતઃ॥ ૧૬૭.૧૯॥
૧૬૭.૨૦/૧ દ્વજ ઉવાચ । મા મયં ભક્ષયેદ્ અેવ રાક્ષસી પાપ િપણી ।
૧૬૭.૨૦/૨િક કરાે મ ક્વ ગચ્છા મ કસ્યૈતત્ કથયા મ વા॥ ૧૬૭.૨૦॥
૧૬૭.૨૧/૧મહત્ સકંટમાપનં્ન રક્ષિય ય ત કાેઽત્ર મામ્ ।
૧૬૭.૨૧/૨ભાયાર્ મમેયં કલ્યાણી ગુણ પવયાેયુતા ।
૧૬૭.૨૧/૩અેનામ યશભુાક માદ્ ભક્ષિય ય ત રાક્ષસી॥ ૧૬૭.૨૧॥
૧૬૭.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । અેત મન્ન્ અ તરે તત્ર ભાયાર્ સા ગુણશા લની ।
૧૬૭.૨૨/૨ દ્ધા ય તદુરાધષાર્ સા ગતા કુત્ર ચત્ તદા॥ ૧૬૭.૨૨॥
૧૬૭.૨૩/૧પ્રશ્રયાવનતા ભૂ વા બાલા ચાિપ પ તવ્રતા ।
૧૬૭.૨૩/૨ભતાર્રં દુઃ ખતં જ્ઞા વા પ ત પ્રાહ રહઃ શનૈઃ॥ ૧૬૭.૨૩॥
૧૬૭.૨૪/૧ભાયાવાચ । ક માત્ તે દુઃખમાપનં્ન વા મ ત વં
વદ વ મે॥ ૧૬૭.૨૪॥
૧૬૭.૨૫/૧બ્રહ્માવેાચ । શનૈઃ પ્રાવેાચ તાં ભાયા યથાવત્ પવૂર્િવ તરમ્ ।
૧૬૭.૨૫/૨િકમક યં પ્રયે મત્રે કુલીનાયાં ચ યાે ષ ત॥ ૧૬૭.૨૫॥
૧૬૭.૨૬/૧ભ ર્વાક્યં િનશ યેદં પ્રાવેાચ વદતાં વરા॥
૧૬૭.૨૬॥
૧૬૭.૨૭/૧ભાયાવાચ । અનાત્મનઃ સવર્તાેઽિપ ભયમ ત ગ્ હે વિપ ।
૧૬૭.૨૭/૨કુતાે ભયં હ્યાત્મવતાં િક પનુગાતમીતટે॥ ૧૬૭.૨૭॥
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૧૬૭.૨૮/૧વસતાં િવ ભક્તાનાં િવરક્તાનાં િવવેિકનામ્ ।
૧૬૭.૨૮/૨અત્ર ના વા શુ ચભૂર્ વા તુિહ દેવમનામયમ્॥ ૧૬૭.૨૮॥
૧૬૭.૨૯/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતદ્ આક યર્ ગઙ્ગાયાં ના વા િવગતક મષઃ ।
૧૬૭.૨૯/૨તુષ્ટાવ ગાૈતમીતીરે દ્વ ે નારાયણં તથા॥ ૧૬૭.૨૯॥
૧૬૭.૩૦/૧ દ્વજ ઉવાચ । વમ તરાત્મા જગતાેઽસ્ય નાથ ।
૧૬૭.૩૦/૨ વમવે કતાર્સ્ય મુકુ દ હતાર્ ।
૧૬૭.૩૦/૩ વં પાલકઃ પાલયસે ન દ નમ્ ।
૧૬૭.૩૦/૪અનાથબ ધાે નર સહ ક માત્॥ ૧૬૭.૩૦॥
૧૬૭.૩૧/૧શ્રુ વૈતત્ પ્રાથર્નં તસ્ય જગચ્છાેકિનવારણઃ ।
૧૬૭.૩૧/૨નારાયણાેઽિપ તાં પાપાં િનજઘાન સ રાક્ષસીમ્॥ ૧૬૭.૩૧॥
૧૬૭.૩૨/૧સદુશર્નને ચકે્રણ સહસ્રારેણ ભા વતા ।
૧૬૭.૩૨/૨ત મૈ પ્રાદાદ્ વરાન્ ઇષ્ટાન્ પ્રાપયચ્ચ ગુ ં પ્રભુઃ॥ ૧૬૭.૩૨॥
૧૬૭.૩૩/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ િવપં્ર નારાયણં િવદુઃ ।
૧૬૭.૩૩/૨ નાનદાનને પૂ દૈ્યયર્ત્ર સ ય ત વા છતમ્॥ ૧૬૭.૩૩॥
૧૬૮.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ભાનુતીથર્ મ ત ખ્યાતં વાષ્ટ્રં માહેશ્વરં તથા ।
૧૬૮.૧/૨અૈ દં્ર યા યં તથાગ્ ેયં સવર્પાપપ્રણાશનમ્॥ ૧૬૮.૧॥
૧૬૮.૨/૧અ ભષુ્ટત ઇ ત ખ્યાતાે રા સીત્ પ્રયદશર્નઃ ।
૧૬૮.૨/૨હયમેધને પુ યને યષુ્ટમાર ધવાન્ સરુાન્॥ ૧૬૮.૨॥
૧૬૮.૩/૧તત્ર વજઃ ષાેડશ સ્યવુર્ સષ્ઠાિત્રપુરાેગમાઃ ।
૧૬૮.૩/૨ક્ષિત્રયે યજમાને તુ યજ્ઞભૂ મઃ કથં ભવેત્॥ ૧૬૮.૩॥
૧૬૮.૪/૧બ્રાહ્મણે દ ક્ષતે રા ભવું દાસ્ય ત ય જ્ઞયામ્ ।
૧૬૮.૪/૨ભપૂતાૈ દ ક્ષતે દાતા કાે ભવેત્ કાે નુ યાચતે॥ ૧૬૮.૪॥
૧૬૮.૫/૧યાચ્ઞેયમ ખલાશમર્+ ।જનની પાપ િપણી ।
૧૬૮.૫/૨કેના યતાે ન કાયવ ક્ષિત્રયેણ િવશષેતઃ॥ ૧૬૮.૫॥
૧૬૮.૬/૧અેવં મીમાંસમાનષેુ બ્રાહ્મણષેુ પર પરમ્ ।
૧૬૮.૬/૨તત્ર પ્રાહ મહાપ્રાજ્ઞાે વ સષ્ઠાે ધમર્િવત્તમઃ॥ ૧૬૮.૬॥
૧૬૮.૭/૧વ સષ્ઠ ઉવાચ । રા જ્ઞ દ ક્ષાયમાણે તુ સયૂા યાચ્યાે ભવું પ્ર ત ।
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૧૬૮.૭/૨દેિહ મે દેવ સિવતયર્જનં દેવતાે ચતમ્॥ ૧૬૮.૭॥
૧૬૮.૮/૧દૈવં ક્ષત્રમ સ બ્રહ્મન્ ભૂતનાથ નમાેઽ તુ તે ।
૧૬૮.૮/૨યા ચતઃ સિવતા રાજ્ઞા દેવાનાં યજનં શભુમ્॥ ૧૬૮.૮॥
૧૬૮.૯/૧દદાત્યેવ તતાે રાજન્ પ્રાથર્યેશં િદવાકરમ્॥ ૧૬૮.૯॥
૧૬૮.૧૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા ભષુ્ટતાેઽિપ દેવદેવં િદવાકરમ્ ।
૧૬૮.૧૦/૨શ્રદ્ધયા પ્રાથર્યામાસ હર શા ત્મકં રિવમ્॥ ૧૬૮.૧૦॥
૧૬૮.૧૧/૧રા વેાચ । દેવાનાં યજનં દેિહ સિવત તે નમાેઽ તુ તે॥ ૧૬૮.૧૧॥
૧૬૮.૧૨/૧બ્રહ્માવેાચ । ક્ષતં્ર દૈવં યતઃ સયૂા દત્તા ભૂભૂર્પતે તતઃ ।
૧૬૮.૧૨/૨સિવતા દેવદેવેશાે દદામીત્ય યભાષત॥ ૧૬૮.૧૨॥
૧૬૮.૧૩/૧અેવં કરાે ત યાે યજ્ઞં તસ્ય િર ષ્ટનર્ કાચન ।
૧૬૮.૧૩/૨તથા વા જમખે સ ત્રે બ્રાહ્મણવૈદપારગૈઃ॥ ૧૬૮.૧૩॥
૧૬૮.૧૪/૧પ્રાર ધેઽ ભષુ્ટતા રાજ્ઞા યત્રાગાદ્ ભપૂ ત રિવઃ ।
૧૬૮.૧૪/૨દેવાનાં યજનં દાતું ભાનુતીથ તદ્ ઉચ્યતે॥ ૧૬૮.૧૪॥
૧૬૮.૧૫/૧તં દેવક્રતુમુ કૃષં્ટ હયમેધં સરૈુયુર્તમ્ ।
૧૬૮.૧૫/૨દૈત્યાશ્ચ દનુ શ્ચવૈ તથા યે યજ્ઞઘાતકાઃ॥ ૧૬૮.૧૫॥
૧૬૮.૧૬/૧બ્રહ્મવષેધરાઃ સવ ગાય તઃ સામગા ઇવ ।
૧૬૮.૧૬/૨તેઽિપ તત્ર મહાપ્રાજ્ઞાઃ પ્રાિવશન્ન્ અિનવાિરતાઃ॥ ૧૬૮.૧૬॥
૧૬૮.૧૭/૧ચમસાિન ચ પાત્રા ણ સાેમં ચષાલમવે ચ ।
૧૬૮.૧૭/૨સાેમપાનં હિવ ત્યાગમ્ ઋ વ ે ભપૂ ત તથા॥ ૧૬૮.૧૭॥
૧૬૮.૧૮/૧િન દ ત િન ક્ષપ ત્ય યે હસ ત્ય યે તથાસરુાઃ ।
૧૬૮.૧૮/૨તષેાં ચેષ્ટાં ન ન ત િવશ્વ પં િવના મનુે॥ ૧૬૮.૧૮॥
૧૬૮.૧૯/૧િવશ્વ પાેઽિપ િપતરં પ્રાહ દૈત્યા ઇમે ઇ ત ।
૧૬૮.૧૯/૨તત્ પતુ્રવચનં શ્રુ વા વષ્ટા પ્રાહ સરુાન્ ઇદમ્॥ ૧૬૮.૧૯॥
૧૬૮.૨૦/૧ વષ્ટાવેાચ । ગ્ હી વા વાિરદભાશ્ચ પ્રાેક્ષય વં સમ તતઃ ।
૧૬૮.૨૦/૨યે િન દ ત મખં પુ યં ચમસં સાેમમવે ચ॥ ૧૬૮.૨૦॥
૧૬૮.૨૧/૧મયા વપહતાઃ સવર્ ઇત્યુ વા પિર ષ ચત॥ ૧૬૮.૨૧॥
૧૬૮.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તથા ચકુ્રઃ સરુગણા વષ્ટા ચાિપ તથાકરાેત્ ।
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૧૬૮.૨૨/૨ભ મીભૂતા તતઃ સવ કાંિદશીકા તતાેઽભવન્॥ ૧૬૮.૨૨॥
૧૬૮.૨૩/૧હતા મયા મહાપાપા ઇત્યુ વા વાયર્વા ક્ષપત્ ।
૧૬૮.૨૩/૨તતઃ ક્ષીણાયષુાે દૈત્યાઃ પ્રા તષ્ઠન્ કુિપતા તતઃ॥ ૧૬૮.૨૩॥
૧૬૮.૨૪/૧યત્રૈતત્ પ્રા ક્ષપદ્ વાિર વષ્ટા લાેકપ્ર પ તઃ ।
૧૬૮.૨૪/૨ વાષ્ટ્રં તીથ તદ્ આખ્યાતં સવર્પાપપ્રણાશનમ્॥ ૧૬૮.૨૪॥
૧૬૮.૨૫/૧ વષુ્ટવાર્ક્યાચ્ચ્યુતાન્ દૈત્યાન્ િનજઘાન યમ તદા ।
૧૬૮.૨૫/૨કાલદ ડને ચકે્રણ કાલપાશને મ યનુા॥ ૧૬૮.૨૫॥
૧૬૮.૨૬/૧યત્ર તે િનહતા દૈત્યા તત્ તીથ યા યમુચ્યતે ।
૧૬૮.૨૬/૨યત્રાભવત્ ક્રતુઃ પૂણા હુ વાગ્ ાૈ ચા તં બહુ॥ ૧૬૮.૨૬॥
૧૬૮.૨૭/૧ધારા ભઃ શરમાના ભરખ ડા ભમર્હા વરે ।
૧૬૮.૨૭/૨યત્રાભવદ્ ધવ્યવાહ પ્ત તસ્યહ્ય ભષુ્ટતઃ॥ ૧૬૮.૨૭॥
૧૬૮.૨૮/૧અ ગ્ તીથ તદ્ આખ્યાતમશ્વમેધફલપ્રદમ્ ।
૧૬૮.૨૮/૨ઇ દ્રાે મ દ્ ભ ર્પ ત પ્રાહેદં વચનં શભુમ્॥ ૧૬૮.૨૮॥
૧૬૮.૨૯/૧ વં સરંાડ્ ભિવતા રાજન્ન્ ઉભયાેરિપ લાેકયાેઃ ।
૧૬૮.૨૯/૨સખા મમ પ્રયાે િનતં્ય ભિવતા નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૬૮.૨૯॥
૧૬૮.૩૦/૧સ કૃતાથા મત્યર્લાેક ઇ દ્રતીથ ચ તપર્ણમ્ ।
૧૬૮.૩૦/૨કુયાર્ત્ િપ ણાં પ્રીત્યથ યમતીથ િવશષેતઃ॥ ૧૬૮.૩૦॥
૧૬૮.૩૧/૧માહેશ્વરં તુ તત્ તીથ પૂ જતાેઽ ભષુ્ટતઃ શવઃ ।
૧૬૮.૩૧/૨ભ ક્તયુક્તને િવપ્રૈશ્ચ સવર્કમર્િવશારદૈઃ॥ ૧૬૮.૩૧॥
૧૬૮.૩૨/૧વૈિદકૈલાિકકૈશ્ચવૈ મ ત્રૈઃ પજંૂ્ય મહેશ્વરમ્ ।
૧૬૮.૩૨/૨ ત્યૈગ તૈ તથા વાદ્યૈર તૈઃ પ ચસ ભવૈઃ॥ ૧૬૮.૩૨॥
૧૬૮.૩૩/૧ઉપચારૈશ્ચ બહુ ભદર્ ડપાતપ્રદ ક્ષણૈઃ ।
૧૬૮.૩૩/૨ધપૂૈદ પૈશ્ચ નવૈેદૈ્યઃ પુ પૈગર્ ધૈઃ સગુ ધ ભઃ॥ ૧૬૮.૩૩॥
૧૬૮.૩૪/૧પજૂયામાસ દેવેશં િવ ં શ ભું િધયૈકયા ।
૧૬૮.૩૪/૨તતઃ પ્રસન્નાૈ દેવેશાૈ વરાન્ દદતુરાજેસા॥ ૧૬૮.૩૪॥
૧૬૮.૩૫/૧અ ભષુ્ટતે નરે દ્રાય ભુ ક્તમુક્તી ઉભે અિપ ।
૧૬૮.૩૫/૨માહા યમસ્ય તીથર્સ્ય તથા દદતુ ત્તમમ્॥ ૧૬૮.૩૫॥
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૧૬૮.૩૬/૧તતઃપ્ર ત તત્ તીથ શવૈં વૈ ણવમુચ્યતે ।
૧૬૮.૩૬/૨તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સવર્કામપ્રદં િવદુઃ॥ ૧૬૮.૩૬॥
૧૬૮.૩૭/૧ઇમાિન સવર્તીથાર્િન મરેદ્ અિપ પઠેત વા ।
૧૬૮.૩૭/૨િવમુક્તઃ સવર્પાપે યઃ શવિવ પુરં વ્રજેત્॥ ૧૬૮.૩૭॥
૧૬૮.૩૮/૧ભાનુતીથ િવશષેેણ નાનં સવાર્થર્ સ દ્ધદમ્ ।
૧૬૮.૩૮/૨તત્ર તીથ મહાપુ યં તીથાર્નાં શતમત્ર િહ॥ ૧૬૮.૩૮॥
૧૬૯.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ભ લતીથર્ મ ત ખ્યાતં રાેગઘં્ન પાપનાશનમ્ ।
૧૬૯.૧/૨મહાદેવપદા ભાજે+ ।યુગભ ક્તપ્રદાયકમ્॥ ૧૬૯.૧॥
૧૬૯.૨/૧તત્રા યવંેિવધાં પુ યાં કથાં શ ◌ૃ મહામતે ।
૧૬૯.૨/૨ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તીરે શ્રી ગરે ત્તરે તટે॥ ૧૬૯.૨॥
૧૬૯.૩/૧આિદકેશ ઇ ત ખ્યાત ઋ ષ ભઃ પિરપૂ જતઃ ।
૧૬૯.૩/૨મહાદેવાે લઙ્ગ પી સદા તે સવર્કામદઃ॥ ૧૬૯.૩॥
૧૬૯.૪/૧ સ ધુદ્વ પ ઇ ત ખ્યાતાે મુિનઃ પરમધા મકઃ ।
૧૬૯.૪/૨તસ્ય ભ્રાતા વેદ ઇ ત સ ચાિપ પરમાે ઋ ષઃ॥ ૧૬૯.૪॥
૧૬૯.૫/૧તમાિદકેશં વૈ દેવં િત્રપુરાિર િત્રલાેચનમ્ ।
૧૬૯.૫/૨િનતં્ય પજૂયતે ભ યા પ્રાપ્તે મ યંિદને રવાૈ॥ ૧૬૯.૫॥
૧૬૯.૬/૧ ભક્ષાટનાય વેદાેઽિપ યા ત ગ્રામં િવચક્ષણઃ ।
૧૬૯.૬/૨યાતે ત મન્ દ્વજવરે વ્યાધઃ પરમધા મકઃ॥ ૧૬૯.૬॥
૧૬૯.૭/૧ત મન્ ગિરવરે પુ યે ગયાં યા ત િનત્યશઃ ।
૧૬૯.૭/૨અિટ વા િવિવધાન્ દેશાન્ ગાન્ હ વા યથાસખુમ્॥ ૧૬૯.૭॥
૧૬૯.૮/૧મખુે ગ્ હી વા પાનીયમ ભષેકાય શૂ લનઃ ।
૧૬૯.૮/૨ યસ્ય માંસં ધનુ કાેટ ાં શ્રા તાે વ્યાધઃ શવં પ્રભુમ્॥ ૧૬૯.૮॥
૧૬૯.૯/૧આિદકેશં સમાગત્ય યસ્ય માંસં તતાે બિહઃ ।
૧૬૯.૯/૨ગઙ્ગાં ગ વા મખુે વાિર ગ્ હી વાગત્ય તં શવમ્॥ ૧૬૯.૯॥
૧૬૯.૧૦/૧યસ્ય કસ્યાિપ પ ત્રા ણ કરેણાદાય ભ ક્તતઃ ।
૧૬૯.૧૦/૨અપરેણ ચ માંસાિન નવૈેદ્યાથ ચ તન્મનાઃ॥ ૧૬૯.૧૦॥
૧૬૯.૧૧/૧આિદકેશં સમાગત્ય વેદેના ચતમાજેસા ।
૧૬૯.૧૧/૨પાદેનાહત્ય તાં પૂ ં મખુાનીતને વાિરણા॥ ૧૬૯.૧૧॥
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૧૬૯.૧૨/૧ નાપિય વા શવં દેવમચર્િય વા તુ પ ત્રકૈઃ ।
૧૬૯.૧૨/૨ક પિય વા તુ તન્ માંસં શવાે મે પ્રીયતા મ ત॥ ૧૬૯.૧૨॥
૧૬૯.૧૩/૧નવૈ િક ચત્ સ ના ત શવભ ક્ત િવના શભુામ્ ।
૧૬૯.૧૩/૨તતાે યા ત વકં સ્થાનં માંસને તુ યથાગતમ્॥ ૧૬૯.૧૩॥
૧૬૯.૧૪/૧કરાેત્યેતાદગૃ્ આગત્ય *આગત્ય પ્રત્યહમવે સઃ ।
૧૬૯.૧૪/૨તથાપીશ તુતાષેાસ્ય િવ ચત્રા હીશ્વર સ્થ તઃ॥ ૧૬૯.૧૪॥
૧૬૯.૧૫/૧યાવન્ નાયાત્યસાૈ ભ લઃ શવ તાવન્ ન સાખૈ્યભાક્ ।
૧૬૯.૧૫/૨ભક્તાનુક પતાં શ ભાેમાર્નાતીતાં તુ વે ત્ત કઃ॥ ૧૬૯.૧૫॥
૧૬૯.૧૬/૧સ પજૂયત્યાિદકેશમુમયા પ્રત્યહં શવમ્ ।
૧૬૯.૧૬/૨અેવં બહુ તથે કાલે યાતે વેદશ્ચુકાપે હ॥ ૧૬૯.૧૬॥
૧૬૯.૧૭/૧પૂ ં મ ત્રવતી ં ચત્રાં શવભ ક્તસમ વતામ્ ।
૧૬૯.૧૭/૨કાે નુ િવ વંસતે પાપાે મત્તઃ સ વધમા ુયાત્॥ ૧૬૯.૧૭॥
૧૬૯.૧૮/૧ગુ દેવ દ્વજ વા મ+ ।દ્રાેહી વ યાે મનુેરિપ ।
૧૬૯.૧૮/૨સવર્સ્યાિપ વધાહાઽસાૈ શવસ્ય દ્રાેહકૃન્ નરઃ॥ ૧૬૯.૧૮॥
૧૬૯.૧૯/૧અેવં િન શ્ચત્ય મેધાવી વેદઃ સ ધાે તથાનજુઃ ।
૧૬૯.૧૯/૨કસ્યેયં પાપચેષ્ટા સ્યાત્ પાિપષ્ઠસ્ય દુરાત્મનઃ॥ ૧૬૯.૧૯॥
૧૬૯.૨૦/૧પુ પવૈર્ યભવૈિદવ્યૈઃ ક દૈમૂર્લફલૈઃ શભુૈઃ ।
૧૬૯.૨૦/૨કૃતાં પૂ ં સ િવ વસ્યહ્ય યાં પૂ ં કરાે ત યઃ॥ ૧૬૯.૨૦॥
૧૬૯.૨૧/૧માંસને ત પ ત્રૈશ્ચ સ ચ વ યાે ભવને્ મમ ।
૧૬૯.૨૧/૨અેવં સં ચ ત્ય મેધાવી ગાપેિય વા તનું તદા॥ ૧૬૯.૨૧॥
૧૬૯.૨૨/૧તં પ યેયમહં પાપં પૂ કતાર્રમીશ્વરે ।
૧૬૯.૨૨/૨અેત મન્ન્ અ તરે પ્રાયાદ્ વ્યાધાે દેવં યથા પુરા॥ ૧૬૯.૨૨॥
૧૬૯.૨૩/૧િનત્યવત્ પજૂય તં તમાિદકેશ તદાબ્રવીત્॥ ૧૬૯.૨૩॥
૧૬૯.૨૪/૧આિદકેશ ઉવાચ । ભાે ભાે વ્યાધ મહાબુદ્ધે શ્રા તાેઽસી ત પનુઃ પનુઃ ।
૧૬૯.૨૪/૨ ચરાય કથમાયાત વાં િવના તાત દુઃ ખતઃ ।
૧૬૯.૨૪/૩ન િવ દા મ સખંુ િક ચત્ સમાશ્વ સિહ પતુ્રક॥ ૧૬૯.૨૪॥
૧૬૯.૨૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તમવંેવાિદનં દેવં વેદઃ શ્રુ વા િવલાેક્ય તુ ।
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૧૬૯.૨૫/૨ચુકાપે િવ મયાિવષ્ટાે ન ચ િક ચદ્ ઉવાચ હ॥ ૧૬૯.૨૫॥
૧૬૯.૨૬/૧વ્યાધશ્ચ િનત્યવત્ પૂ ં કૃ વા વભવનં યયાૈ ।
૧૬૯.૨૬/૨વેદશ્ચ કુિપતાે ભૂ વા આગત્યેશમવુાચ હ॥ ૧૬૯.૨૬॥
૧૬૯.૨૭/૧વેદ ઉવાચ । અયં વ્યાધઃ પાપરતઃ િક્રયાજ્ઞાનિવવ જતઃ ।
૧૬૯.૨૭/૨પ્રા ણિહસારતઃ કૂ્રરાે િનદર્યઃ સવર્જ તષુુ॥ ૧૬૯.૨૭॥
૧૬૯.૨૮/૧હીન તરિક ચજ્જ્ઞાે ગુ ક્રમિવવ જતઃ ।
૧૬૯.૨૮/૨સદાનુ ચતકાર ચા+ ◌ંઇ જતા ખલગાેગણઃ॥ ૧૬૯.૨૮॥
૧૬૯.૨૯/૧તસ્યાત્માનં દ શતવાન્ ન માં િકચન વક્ષ્ય સ ।
૧૬૯.૨૯/૨પૂ ં મ ત્રિવધાનને કરાેમીશ યતવ્રતઃ॥ ૧૬૯.૨૯॥
૧૬૯.૩૦/૧ વદેકશરણાે િનતં્ય ભાયાર્પતુ્રિવવ જતઃ ।
૧૬૯.૩૦/૨વ્યાધાે માંસને દુષ્ટેન પૂ ં તવ કરાેત્યસાૈ॥ ૧૬૯.૩૦॥
૧૬૯.૩૧/૧તસ્ય પ્રસન્નાે ભગવાન્ ન મમે ત મહાદ્ભુતમ્ ।
૧૬૯.૩૧/૨શા તમસ્ય કિર યા મ ભ લસ્યહ્યપકાિરણઃ॥ ૧૬૯.૩૧॥
૧૬૯.૩૨/૧ દાેઃ કાેઽિપ ભવેત્ પ્રીતઃ કાેઽિપ તદ્વદ્ દુરાત્મનઃ ।
૧૬૯.૩૨/૨ત માદ્ અહં મૂિધ્ન શલાં પાતયેયમસશંયમ્॥ ૧૬૯.૩૨॥
૧૬૯.૩૩/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇત્યુક્તવ ત વૈ વેદે િવહસ્યેશાેઽબ્રવીદ્ ઇદમ્॥ ૧૬૯.૩૩॥
૧૬૯.૩૪/૧આિદકેશ ઉવાચ । શ્વઃ પ્રતીક્ષ વ પશ્ચાન્ મે શલાં
પાતય મૂધર્િન॥ ૧૬૯.૩૪॥
૧૬૯.૩૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા સ વેદાેઽિપ શલાં સતં્યજ્ય બાહુના ।
૧૬૯.૩૫/૨ઉપસહૃંત્ય તં કાપંે શ્વઃ કરાેમીત્યુવાચ હ॥ ૧૬૯.૩૫॥
૧૬૯.૩૬/૧તતઃ પ્રાતઃ સમાગત્ય કૃ વા નાનાિદકમર્ ચ ।
૧૬૯.૩૬/૨વેદાેઽિપ િનત્યવત્ પૂ ં કુવર્ન્ પ ય ત મ તકે॥ ૧૬૯.૩૬॥
૧૬૯.૩૭/૧ લઙ્ગસ્ય સવ્રણાં ભીમાં ધારાં ચ િધર લુતામ્ ।
૧૬૯.૩૭/૨વેદઃ સ િવ મતાે ભૂ વા િક મદં લઙ્ગમૂધર્િન॥ ૧૬૯.૩૭॥
૧૬૯.૩૮/૧મહાે પાતાે ભવેત્ કસ્ય સચૂયેદ્ ઇત્ય ચ તયત્ ।
૧૬૯.૩૮/૨ દ્ ભશ્ચ ગાેમયનેાિપ કુશૈ તં ગાઙ્ગવાિર ભઃ॥ ૧૬૯.૩૮॥
૧૬૯.૩૯/૧પ્રક્ષાલિય વા તાં પૂ ં કૃતવાન્ િનત્યવત્ તદા ।
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૧૬૯.૩૯/૨અેત મન્ન્ અ તરે પ્રાયાદ્ વ્યાધાે િવગતક મષઃ॥ ૧૬૯.૩૯॥
૧૬૯.૪૦/૧મૂધાર્નં વ્રણસયંુક્તં સરકં્ત લઙ્ગમ તકે ।
૧૬૯.૪૦/૨શકંરસ્યાિદકેશસ્ય દદશૃઽે તગર્ત તદા॥ ૧૬૯.૪૦॥
૧૬૯.૪૧/૧દૃ ટૈ્વવ િક મદં ચત્ર મત્યુ વા િન શતૈઃ શરૈઃ ।
૧૬૯.૪૧/૨આત્માનં ભેદયામાસ શતધા ચ સહસ્રધા॥ ૧૬૯.૪૧॥
૧૬૯.૪૨/૧ વા મનાે વૈકૃતં દૃ ટ્વા કઃ ક્ષમેતાેત્તમાશયઃ ।
૧૬૯.૪૨/૨મુહુિનિન દ ચાત્માનં મિય વત્યભૂદ્ ઇદમ્॥ ૧૬૯.૪૨॥
૧૬૯.૪૩/૧કષ્ટમાપ તતં ક દગૃ્ અહાે દુિવિધવૈશસાત્ ।
૧૬૯.૪૩/૨તત્ કમર્ તસ્ય સવંીક્ષ્ય મહાદેવાેઽ તિવ મતઃ ।
૧૬૯.૪૩/૩તતઃ પ્રાવેાચ ભગવાન્ વેદં વેદિવદાં વરમ્॥ ૧૬૯.૪૩॥
૧૬૯.૪૪/૧આિદકેશ ઉવાચ । પ ય વ્યાધં મહાબુદ્ધે ભક્તં ભાવને સયંુતમ્ ।
૧૬૯.૪૪/૨ વં તુ દ્ ભઃ કુશવૈાર્ ભમૂર્ધાર્નં ષ્ટવાન્ અ સ॥ ૧૬૯.૪૪॥
૧૬૯.૪૫/૧અનને સહસા બ્રહ્મન્ મમાત્માિપ િનવેિદતઃ ।
૧૬૯.૪૫/૨ભ ક્તઃ પ્રેમાથવા શ ક્તિવચારાે યત્ર િવદ્યતે ।
૧૬૯.૪૫/૩ત માદ્ અ મૈ વરાન્ દાસ્યે પશ્ચાત્ તુ યં દ્વ ેત્તમ॥ ૧૬૯.૪૫॥
૧૬૯.૪૬/૧બ્રહ્માવેાચ । વરેણ ચ્છ દયામાસ વ્યાધં દેવાે મહેશ્વરઃ ।
૧૬૯.૪૬/૨વ્યાધઃ પ્રાવેાચ દેવેશં િનમાર્લં્ય તવ યદ્ ભવેત્॥ ૧૬૯.૪૬॥
૧૬૯.૪૭/૧તદ્ અ માકં ભવને્ નાથ મન્ના ા તીથર્મુચ્યતામ્ ।
૧૬૯.૪૭/૨સવર્ક્રતુફલં તીથ મરણાદ્ અેવ યતામ્॥ ૧૬૯.૪૭॥
૧૬૯.૪૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુવાચ દેવેશ તત તત્ તીથર્મુત્તમમ્ ।
૧૬૯.૪૮/૨ ભ લતીથ સમ તાઘ+ ।સઘંિવચ્છેદકારણમ્॥ ૧૬૯.૪૮॥
૧૬૯.૪૯/૧શ્રીમહાદેવચરણ+ ◌ંઅહાભ ક્તિવધાયકમ્ ।
૧૬૯.૪૯/૨અભવત્ નાનદાનાદ્યૈભુર્ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકમ્ ।
૧૬૯.૪૯/૩વેદસ્યાિપ વરાન્ પ્રાદા ચ્છવાે નાનાિવધાન્ બહૂન્॥ ૧૬૯.૪૯॥
૧૭૦.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ચ તીથર્ મ ત ખ્યાતં પસાૈભાગ્યદાયકમ્ ।
૧૭૦.૧/૨યત્ર યાેગેશ્વરાે દેવાે ગાૈત યા દ ક્ષણે તટે॥ ૧૭૦.૧॥
૧૭૦.૨/૧પુરં ભાવૈનમાખ્યાતં ગિરમૂ યર્ ભધીયતે ।
૧૭૦.૨/૨યત્રાસાૈ ભાવૈનાે રા ક્ષત્રધમર્પરાયણઃ॥ ૧૭૦.૨॥
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૧૭૦.૩/૧ત મન્ પુરવરે ક શ્ચદ્ બ્રાહ્મણાે દ્ધકાૈ શકઃ ।
૧૭૦.૩/૨ત પુત્રાે ગાૈતમ ઇ ત ખ્યાતાે વેદિવદુત્તમઃ॥ ૧૭૦.૩॥
૧૭૦.૪/૧તસ્ય માતુમર્નાેદાષેાદ્ િવપર તાેઽભવદ્ દ્વજઃ ।
૧૭૦.૪/૨સખા તસ્ય વ ણક્ ક શ્ચન્ મ ણકુ ડલ ઉચ્યતે॥ ૧૭૦.૪॥
૧૭૦.૫/૧તને સખ્યં દ્વજસ્યાસીદ્ િવષમં દ્વજવૈ યયાેઃ ।
૧૭૦.૫/૨શ્રીમદ્દિરદ્રયાેિનત્યં પર પરિહતૈ ષણાેઃ॥ ૧૭૦.૫॥
૧૭૦.૬/૧કદા ચદ્ ગાૈતમાે વૈ યં િવત્તેશં મ ણકુ ડલમ્ ।
૧૭૦.૬/૨પ્રાહેદં વચનં પ્રીત્યા રહઃ સ્થ વા પનુઃ પનુઃ॥ ૧૭૦.૬॥
૧૭૦.૭/૧ગાૈતમ ઉવાચ । ગચ્છામાે ધનમાદાતું પવર્તાન્ ઉદધીન્ અિપ ।
૧૭૦.૭/૨યાવૈનં તદ્ થા જ્ઞેયં િવના સાખૈ્યાનુકૂલ્યતઃ ।
૧૭૦.૭/૩ધનં િવના તત્ કથં સ્યાદ્ અહાે િધઙ્ િનધર્નં નરમ્॥ ૧૭૦.૭॥
૧૭૦.૮/૧બ્રહ્માવેાચ । કુ ડલાે દ્વજમાહેદં મ પત્રાપેા જતં ધનમ્ ।
૧૭૦.૮/૨બહ્વ ત િક ધનનેાદ્ય કિર યે દ્વજસત્તમ ।
૧૭૦.૮/૩ દ્વજઃ પનુ વાચેદં મ ણકુ ડલમાજેસા॥ ૧૭૦.૮॥
૧૭૦.૯/૧ગાૈતમ ઉવાચ । ધમાર્થર્જ્ઞાનકામાનાં કાે નુ પ્તઃ પ્રશસ્યતે ।
૧૭૦.૯/૨ઉ કષર્પ્રા પ્તરેવષૈાં સખે શ્લાઘ્યા શર િરણામ્॥ ૧૭૦.૯॥
૧૭૦.૧૦/૧ વનેવૈ વ્યવસાયને ધ યા વ ત જ તવઃ ।
૧૭૦.૧૦/૨પરદત્તાથર્સતંુષ્ટાઃ કષ્ટ િવન અેવ તે॥ ૧૭૦.૧૦॥
૧૭૦.૧૧/૧સ પતુ્રઃ શસ્યતે લાેકે િપ ભશ્ચા ભન દ્યતે ।
૧૭૦.૧૧/૨યઃ પૈ યમ ભ લ સતે ન વાચાિપ તુ કુ ડલ॥ ૧૭૦.૧૧॥
૧૭૦.૧૨/૧ વબાહુબલમા શ્રત્ય યાેઽથાર્ન્ અજર્યતે સતુઃ ।
૧૭૦.૧૨/૨સ કૃતાથા ભવે લાેકે પૈ યં િવત્તં ન તુ શતે્॥ ૧૭૦.૧૨॥
૧૭૦.૧૩/૧ વયમાજ્યર્ સતુાે િવત્તં િપત્રે દાસ્ય ત બ ધવે ।
૧૭૦.૧૩/૨તં તુ પતંુ્ર િવ નીયાદ્ ઇતરાે યાેિનક ટકઃ॥ ૧૭૦.૧૩॥
૧૭૦.૧૪/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વા તુ તદ્ વાક્યં બ્રાહ્મણસ્યા ભલા ષણઃ ।
૧૭૦.૧૪/૨તથે ત મ વા તદ્વાક્યં રત્ના યાદાય સ વરઃ॥ ૧૭૦.૧૪॥
૧૭૦.૧૫/૧આત્મક યાિન િવત્તાિન ગાૈતમાય યવેદયત્ ।
૧૭૦.૧૫/૨ધનનેૈતને દેશાંશ્ચ પિરભ્ર ય યથાસખુમ્॥ ૧૭૦.૧૫॥
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૧૭૦.૧૬/૧ધના યાદાય િવત્તાિન પનુરે યામહે ગ્ હમ્ ।
૧૭૦.૧૬/૨સત્યમવે વ ણગ્ વ ક્ત સ તુ િવપ્રઃ પ્રતારકઃ॥ ૧૭૦.૧૬॥
૧૭૦.૧૭/૧પાપાત્મા પાપ ચતં્ત ચ ન બુબાેધ વ ણગ્ દ્વજમ્ ।
૧૭૦.૧૭/૨તાૈ પર પરમામ ય માતાિપત્રાેર નતાેઃ॥ ૧૭૦.૧૭॥
૧૭૦.૧૮/૧દેશાદ્ દેશા તરં યાતાૈ ધનાથ તાૈ વ ણિગ્દ્વ ૈ ।
૧૭૦.૧૮/૨વ ણગ્ઘ ત સ્થતં િવત્તં બ્રાહ્મણાે હતુર્ મચ્છ ત॥ ૧૭૦.૧૮॥
૧૭૦.૧૯/૧બ્રાહ્મણ ઉવાચ । યને કેના યપુાયને તદ્ ધનં િહ સમાહરે ।
૧૭૦.૧૯/૨અહાે થવ્યાં ર યા ણ નગરા ણ સહસ્રશઃ॥ ૧૭૦.૧૯॥
૧૭૦.૨૦/૧ઇષ્ટપ્રદા યઃ કામસ્ય દેવતા ઇવ યાે ષતઃ ।
૧૭૦.૨૦/૨મનાેહરા તત્ર તત્ર સ ત િક િક્રયતે મયા॥ ૧૭૦.૨૦॥
૧૭૦.૨૧/૧ધનમાહૃત્ય યત્નને યાે ષદ્ યાે યિદ દ યતે ।
૧૭૦.૨૧/૨ભજુ્ય તે તા તતાે િનતં્ય સફલં િવતં િહ તત્॥ ૧૭૦.૨૧॥
૧૭૦.૨૨/૧ ત્યગીતરતાે િનતં્ય પ યસ્ત્રી ભરલંકૃતઃ ।
૧૭૦.૨૨/૨ભાેકે્ષ્ય કથં તુ તદ્ િવત્તં વૈ યાન્ મદ્ધ તમાગતમ્॥ ૧૭૦.૨૨॥
૧૭૦.૨૩/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં ચ તયમાનાેઽસાૈ ગાૈતમઃ પ્રહસન્ન્ ઇવ ।
૧૭૦.૨૩/૨મ ણકુ ડલમાહેદમધમાર્દ્ અેવ જ તવઃ॥ ૧૭૦.૨૩॥
૧૭૦.૨૪/૧ દ્ધ સખુમભીષ્ટાિન પ્રા ુવ ત ન સશંયઃ ।
૧૭૦.૨૪/૨ધ મષ્ઠાઃ પ્રા ણનાે લાેકે દૃ ય તે દુઃખભા ગનઃ॥ ૧૭૦.૨૪॥
૧૭૦.૨૫/૧ત માદ્ ધમણ િક તને દુઃખૈકફલહેતનુા॥ ૧૭૦.૨૫॥
૧૭૦.૨૬/૧બ્રહ્માવેાચ । નેત્યુવાચ તતાે વૈ યઃ સખંુ ધમ પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
૧૭૦.૨૬/૨પાપે દુઃખં ભયં શાેકાે દાિરદ્ર્યં ક્લેશ અેવ ચ ।
૧૭૦.૨૬/૩યતાે ધમર્ તતાે મુ ક્તઃ વધમર્ઃ િક િવન ય ત॥ ૧૭૦.૨૬॥
૧૭૦.૨૭/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં િવવદતાે તત્ર સ પરાય તયાેરભૂત્ ।
૧૭૦.૨૭/૨યસ્ય પક્ષાે ભવે જ્યાયાન્ સ પરાથર્મવા ુયાત્॥ ૧૭૦.૨૭॥
૧૭૦.૨૮/૧ ચ્છાવઃ કસ્ય પ્રાબલ્યં ધ મણાે વા યધ મણઃ ।
૧૭૦.૨૮/૨વેદાત્ તુ લાૈિકકં જ્યેષં્ઠ લાેકે ધમાર્ત્ સખંુ ભવેત્॥ ૧૭૦.૨૮॥
૧૭૦.૨૯/૧અેવં િવવદમાનાૈ તાવૂચતુઃ સકલાઞ્ જનાન્ ।
૧૭૦.૨૯/૨ધમર્સ્ય વા યધમર્સ્ય પ્રાબલ્યમનયાેભુર્િવ॥ ૧૭૦.૨૯॥
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૧૭૦.૩૦/૧તદ્ વદ તુ યથા ત્તમવેમૂચતુરાજેસા ।
૧૭૦.૩૦/૨અેવં તત્રાે ચરે કે ચદ્ યે ધમણાનવુ તનઃ॥ ૧૭૦.૩૦॥
૧૭૦.૩૧/૧તૈદુર્ઃખમનુભૂયતે પાિપષ્ઠાઃ સુ ખનાે જનાઃ ।
૧૭૦.૩૧/૨સ પરાયે ધનં સવ જતં િવપ્રે યવેદયત્॥ ૧૭૦.૩૧॥
૧૭૦.૩૨/૧મ ણમાન્ ધમર્િવચ્છ્ર ેષ્ઠઃ પનુધર્મ પ્રશસં ત ।
૧૭૦.૩૨/૨મ ણમ તં દ્વજઃ પ્રાહ િક ધમર્મનુશસં સ ।
૧૭૦.૩૨/૩બ્રહ્માવેાચ । તથે ત ચેત્યાહ વૈ યાે બ્રાહ્મણઃ પનુરબ્રવીત્॥ ૧૭૦.૩૨॥
૧૭૦.૩૩/૧બ્રાહ્મણ ઉવાચ । જતં મયા ધનં વૈ ય િનલર્ જઃ િક નુ ભાષસે ।
૧૭૦.૩૩/૨મયવૈ િવ જતાે ધમા યથેષ્ટચરણાત્મના॥ ૧૭૦.૩૩॥
૧૭૦.૩૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ બ્રાહ્મણવચઃ શ્રુ વા વૈ યઃ સ મત
ઊ ચવાન્॥ ૧૭૦.૩૪॥
૧૭૦.૩૫/૧વૈ ય ઉવાચ । પુલાકા ઇવ ધા યષેુ પુ ત્તકા ઇવ પ ક્ષષુ ।
૧૭૦.૩૫/૨તથવૈ તાન્ સખે મ યે યષેાં ધમા ન િવદ્યતે॥ ૧૭૦.૩૫॥
૧૭૦.૩૬/૧ચતુણા પુ ષાથાર્નાં ધમર્ઃ પ્રથમ ઉચ્યતે ।
૧૭૦.૩૬/૨પશ્ચાદ્ અથર્શ્ચ કામશ્ચ સ ધમા મિય તષ્ઠ ત ।
૧૭૦.૩૬/૩કથં બ્રષૂે દ્વજશ્રેષ્ઠ મયા િવ જત મત્યદઃ॥ ૧૭૦.૩૬॥
૧૭૦.૩૭/૧બ્રહ્માવેાચ । દ્વ ે વૈ યં પનુઃ પ્રાહ હ તા યાં યતાં પણઃ ।
૧૭૦.૩૭/૨તથે ત મ યતે વૈ ય તાૈ ગ વા પનુ ચતુઃ॥ ૧૭૦.૩૭॥
૧૭૦.૩૮/૧પવૂર્વ લાૈિકકાન્ ગ વા જત મત્યબ્રવીદ્ દ્વજઃ ।
૧૭૦.૩૮/૨કરાૈ છ વા તતઃ પ્રાહ કથં ધમ તુ મ યસે ।
૧૭૦.૩૮/૩આ ક્ષપ્તાે બ્રાહ્મણનેવૈં વૈ યાે વચનમબ્રવીત્॥ ૧૭૦.૩૮॥
૧૭૦.૩૯/૧વૈ ય ઉવાચ । ધમર્મવે પરં મ યે પ્રાણૈઃ ક ઠગતૈરિપ ।
૧૭૦.૩૯/૨માતા િપતા સહૃુદ્ બ ધુધર્મર્ અેવ શર િરણામ્॥ ૧૭૦.૩૯॥
૧૭૦.૪૦/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં િવવદમાનાૈ તાવથર્વાન્ બ્રાહ્મણાેઽભવત્ ।
૧૭૦.૪૦/૨િવમુક્તાે વૈ યક તત્ર બાહુ યાં ચ ધનને ચ॥ ૧૭૦.૪૦॥
૧૭૦.૪૧/૧અેવં ભ્રમ તાૈ સ પ્રાપ્તાૈ ગઙ્ગાં યાેગેશ્વરં હિરમ્ ।
૧૭૦.૪૧/૨યદચૃ્છયા મુિનશ્રેષ્ઠ મથ તાવૂચતુઃ પનુઃ॥ ૧૭૦.૪૧॥
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૧૭૦.૪૨/૧વૈ યાે ગઙ્ગાં તુ યાેગેશં ધમર્મવે પ્રશસં ત ।
૧૭૦.૪૨/૨અ તકાપેાદ્ દ્વ ે વૈ યમા ક્ષપન્ પનુરબ્રવીત્॥ ૧૭૦.૪૨॥
૧૭૦.૪૩/૧બ્રાહ્મણ ઉવાચ । ગતં ધનં કરાૈ છન્નાવવ શષ્ટાેઽસુ ભભર્વાન્ ।
૧૭૦.૪૩/૨ વમ યથા યિદ બ્રષૂ આહિર યેઽ સના શરઃ॥ ૧૭૦.૪૩॥
૧૭૦.૪૪/૧બ્રહ્માવેાચ । િવહસ્ય પનુરાહેદં વૈ યાે ગાૈતમમ જસા॥ ૧૭૦.૪૪॥
૧૭૦.૪૫/૧વૈ ય ઉવાચ । ધમર્મવે પરં મ યે યથેચ્છ સ તથા કુ ।
૧૭૦.૪૫/૨બ્રાહ્મણાંશ્ચ ગુ ન્ દેવાન્ વેદાન્ ધમ જનાદર્નમ્॥ ૧૭૦.૪૫॥
૧૭૦.૪૬/૧ય તુ િન દયતે પાપાે નાસાૈ યાેઽથ પાપકૃત્ ।
૧૭૦.૪૬/૨ઉપેક્ષણીયાે દુ ર્ત્તઃ પાપાત્મા ધમર્દૂષકઃ॥ ૧૭૦.૪૬॥
૧૭૦.૪૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્રાહ સ કાપેને ધમ યદ્યનુશસં સ ।
૧૭૦.૪૭/૨આવયાેઃ પ્રાણયાેરત્ર પણઃ સ્યાદ્ ઇ ત વૈ મનુે॥ ૧૭૦.૪૭॥
૧૭૦.૪૮/૧અેવમુક્તે ગાૈતમને તથેત્યાહ વ ણક્ તદા ।
૧૭૦.૪૮/૨પનુર યૂચતુ ભાૈ લાેકાં લાેકા તથાે ચરે॥ ૧૭૦.૪૮॥
૧૭૦.૪૯/૧યાેગેશ્વરસ્ય પુરતાે ગાૈત યા દ ક્ષણે તટે ।
૧૭૦.૪૯/૨તં િનપાત્ય િવશં િવપ્રશ્ચ પાટ ચાબ્રવીત્॥ ૧૭૦.૪૯॥
૧૭૦.૫૦/૧િવપ્ર ઉવાચ । ગતાેઽસીમાં દશાં વૈ ય િનતં્ય ધમર્પ્રશસંયા ।
૧૭૦.૫૦/૨ગતં ધનં ગતં ચ છેિદતાૈ કરપ લવાૈ ।
૧૭૦.૫૦/૩ ષ્ટાેઽ સ મત્ર ગચ્છા મ મવંૈ બ્રૂયાઃ કથા તરે॥ ૧૭૦.૫૦॥
૧૭૦.૫૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ત મન્ પ્રયાતે વૈ યાેઽસાૈ ચ તયામાસ ચેત સ ।
૧૭૦.૫૧/૨હા કષં્ટ મે િકમભવદ્ ધમકમનસાે હરે॥ ૧૭૦.૫૧॥
૧૭૦.૫૨/૧સ કુ ડલાે વ ણક્ષ્રેષ્ઠાે િનધર્નાે ગતબાહુકઃ ।
૧૭૦.૫૨/૨ગતનતે્રઃ શચંુ પ્રાપ્તાે ધમર્મવેાનુસં મરન્॥ ૧૭૦.૫૨॥
૧૭૦.૫૩/૧અેવં બહુિવધાં ચ તાં કુવર્ન્ન્ આ તે મહીતલે ।
૧૭૦.૫૩/૨િનશ્ચેષ્ટાેઽથ િન સાહઃ પ તતઃ શાેકસાગરે॥ ૧૭૦.૫૩॥
૧૭૦.૫૪/૧િદનાવસાને શવર્યાર્મુિદતે ચ દ્રમ ડલે ।
૧૭૦.૫૪/૨અેકાદ યાં શકુ્લપકે્ષ તત્રાયા ત િવભીષણઃ॥ ૧૭૦.૫૪॥
૧૭૦.૫૫/૧સ તુ યાેગેશ્વરં દેવં પજૂિય વા યથાિવિધ ।
૧૭૦.૫૫/૨ ના વા તુ ગાૈતમી ં ગઙ્ગાં સપતુ્રાે રાક્ષસૈ ર્તઃ॥ ૧૭૦.૫૫॥
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૧૭૦.૫૬/૧િવભીષણસ્ય િહ સતુાે િવભીષણ ઇવાપરઃ ।
૧૭૦.૫૬/૨વૈભીષ ણિર ત ખ્યાત તમપ યદ્ ઉવાચ હ॥ ૧૭૦.૫૬॥
૧૭૦.૫૭/૧વૈ યસ્ય વચનં શ્રુ વા યથા ત્તં સ ધમર્િવત્ ।
૧૭૦.૫૭/૨િપત્રે િનવેદયામાસ લઙે્કશાય મહાત્મને ।
૧૭૦.૫૭/૩સ તુ લઙે્કશ્વરઃ પ્રાહ પતંુ્ર પ્રીત્યા ગુણાકરમ્॥ ૧૭૦.૫૭॥
૧૭૦.૫૮/૧િવભીષણ ઉવાચ । શ્રીમાન્ રામાે મમ ગુ તસ્ય મા યઃ સખા મમ ।
૧૭૦.૫૮/૨હનુમાન્ ઇ ત િવખ્યાત તનેાનીતાે ગિરમર્હાન્॥ ૧૭૦.૫૮॥
૧૭૦.૫૯/૧પુરા કાયાર્ તરે પ્રાપ્તે સવાષ યાશ્રયાેઽચલઃ ।
૧૭૦.૫૯/૨ તે કાય તમાદાય િહમવ તમથાગમત્॥ ૧૭૦.૫૯॥
૧૭૦.૬૦/૧િવશલ્યકરણી ચે ત તસં વની ત ચ ।
૧૭૦.૬૦/૨તદાનીય મહાબુદ્ધ રામાયા ક્લષ્ટકમર્ણે॥ ૧૭૦.૬૦॥
૧૭૦.૬૧/૧િનવેદિય વા તત્ સા યં ત મન્ ત્તે સમાગતઃ ।
૧૭૦.૬૧/૨પનુ ગિર સમાદાય આગચ્છદ્ દેવપવર્તમ્॥ ૧૭૦.૬૧॥
૧૭૦.૬૨/૧તામાનીયાસ્ય હૃદયે િનવેશય હિર મરન્ ।
૧૭૦.૬૨/૨તતઃ પ્રા સ્યત્યયં સવર્મપે ક્ષતમુદારધીઃ॥ ૧૭૦.૬૨॥
૧૭૦.૬૩/૧ગચ્છત તસ્ય વેગને િવશલ્યકરણી પનુઃ ।
૧૭૦.૬૩/૨અપતદ્ ગાૈતમીતીરે યત્ર યાેગેશ્વરાે હિરઃ॥ ૧૭૦.૬૩॥
૧૭૦.૬૪/૧વૈભીષ ણ વાચ । તામાષેધી ં મમ િપતદર્શર્યાશુ િવલ બ મા ।
૧૭૦.૬૪/૨પરા તશમનાદ્ અ યચ્છ્ર ેયાે ન ભવુનત્રયે॥ ૧૭૦.૬૪॥
૧૭૦.૬૫/૧બ્રહ્માવેાચ । િવભીષણ તથેત્યુ વા તાં પતુ્રસ્યા યદશર્યત્ ।
૧૭૦.૬૫/૨ઇષે વેત્યસ્ય ક્ષસ્ય શાખાં ચચ્છેદ ત સતુઃ ।
૧૭૦.૬૫/૩વૈ યસ્ય ચાિપ વૈ પ્રીત્યા સ તઃ પરિહતે રતાઃ॥ ૧૭૦.૬૫॥
૧૭૦.૬૬/૧િવભીષણ ઉવાચ । યત્રાપતન્ નગે ચા મન્ સ ક્ષ તુ પ્રતાપવાન્ ।
૧૭૦.૬૬/૨તસ્ય શાખાં સમાદાય હૃદયેઽસ્ય િનવેશય ।
૧૭૦.૬૬/૩ત ષ્ટમાત્ર અેવાસાૈ વકં પમવા ુયાત્॥ ૧૭૦.૬૬॥
૧૭૦.૬૭/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વા િપતવુાર્ક્યં વૈભીષ ણ દારધીઃ ।
૧૭૦.૬૭/૨તથા ચકાર વૈ સ યક્ કાષ્ઠખ ડં યવેશયત્॥ ૧૭૦.૬૭॥
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૧૭૦.૬૮/૧હૃદયે સ તુ વૈ યાેઽિપ સચ ઃ સકરાેઽભવત્ ।
૧૭૦.૬૮/૨મ ણમ ત્રાષૈધીનાં િહ વીય કાેઽિપ ન બુ યતે॥ ૧૭૦.૬૮॥
૧૭૦.૬૯/૧તદ્ અેવ કાષ્ઠમાદાય ધમર્મવેાનુસં મરન્ ।
૧૭૦.૬૯/૨ ના વા તુ ગાૈતમી ં ગઙ્ગાં તથા યાેગેશ્વરં હિરમ્॥ ૧૭૦.૬૯॥
૧૭૦.૭૦/૧નમસૃ્ક વા પનુરગાત્ કાષ્ઠખ ડને વૈ યકઃ ।
૧૭૦.૭૦/૨પિરભ્રમન્ પપુરં મહાપુર મ ત શ્રુતમ્॥ ૧૭૦.૭૦॥
૧૭૦.૭૧/૧મહારાજ ઇ ત ખ્યાત તત્ર રા મહાબલઃ ।
૧૭૦.૭૧/૨તસ્ય ના ત સતુઃ ક શ્ચત્ પુિત્રકા નષ્ટલાેચના॥ ૧૭૦.૭૧॥
૧૭૦.૭૨/૧સવૈ તસ્ય સતુા પતુ્ર તસ્યાિપ વ્રતમીદશૃમ્ ।
૧૭૦.૭૨/૨દેવાે વા દાનવાે વાિપ બ્રાહ્મણઃ ક્ષિત્રયાે ભવેત્॥ ૧૭૦.૭૨॥
૧૭૦.૭૩/૧વૈ યાે વા શદૂ્રયાેિનવાર્ સગુણાે િનગુર્ણાેઽિપ વા ।
૧૭૦.૭૩/૨ત મૈ દેયા ઇયં પતુ્રી યાે નતે્રે આહિર ય ત॥ ૧૭૦.૭૩॥
૧૭૦.૭૪/૧રાજે્યન સહ દેયેય મ ત રા હ્યઘાષેયત્ ।
૧૭૦.૭૪/૨અહિનશમસાૈ વૈ યઃ શ્રુ વા ઘાષેમથાબ્રવીત્॥ ૧૭૦.૭૪॥
૧૭૦.૭૫/૧વૈ ય ઉવાચ । અહં નતે્રે આહિર યે રાજપુ યા અસશંયમ્॥ ૧૭૦.૭૫॥
૧૭૦.૭૬/૧બ્રહ્માવેાચ । તં વૈ યં તરસાદાય મહારાજ્ઞે યવેદયત્ ।
૧૭૦.૭૬/૨ત કાષ્ઠ પશર્માત્રેણ સનતે્રાભનૂ્ પાત્મ ॥ ૧૭૦.૭૬॥
૧૭૦.૭૭/૧તતઃ સિવ મયાે રા કાે ભવાન્ ઇ ત ચાબ્રવીત્ ।
૧૭૦.૭૭/૨વૈ યાે રાજ્ઞે યથા ત્તં યવેદયદ્ અશષેતઃ॥ ૧૭૦.૭૭॥
૧૭૦.૭૮/૧વૈ ય ઉવાચ । બ્રાહ્મણાનાં પ્રસાદેન ધમર્સ્ય તપસ તથા ।
૧૭૦.૭૮/૨દાનપ્રભાવાદ્ યજ્ઞૈશ્ચ િવિવધૈભૂર્િરદ ક્ષણૈઃ ।
૧૭૦.૭૮/૩િદવ્યાષૈિધપ્રભાવને મમ સામ યર્મીદશૃમ્॥ ૧૭૦.૭૮॥
૧૭૦.૭૯/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતદ્ વૈ યવચઃ શ્રુ વા િવ મતાેઽભનૂ્ મહીપ તઃ॥ ૧૭૦.૭૯॥
૧૭૦.૮૦/૧રા વેાચ । અહાે મહાનુભાવાેઽયં પ્રાયાે દારકાે ભવેત્ ।
૧૭૦.૮૦/૨અ યથૈતાદગૃ્ અ યસ્ય સામ ય દૃ યતે કથમ્ ।
૧૭૦.૮૦/૩ત માદ્ અ મૈ તુ તાં ક યાં પ્રદાસ્યે રાજ્યપૂિવકામ્॥ ૧૭૦.૮૦॥
૧૭૦.૮૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ઇ ત સકં ય મન સ ક યાં રાજં્ય ચ દત્તવાન્ ।
૧૭૦.૮૧/૨િવહારાથ ગતઃ વૈરં પરં ખેદમપુાગતઃ॥ ૧૭૦.૮૧॥
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૧૭૦.૮૨/૧ન મત્રેણ િવના રાજં્ય ન મત્રેણ િવના સખુમ્ ।
૧૭૦.૮૨/૨તમવે સતતં િવપં્ર ચ તયન્ વૈ યન દનઃ॥ ૧૭૦.૮૨॥
૧૭૦.૮૩/૧અેતદ્ અેવ સુ તાનાં લક્ષણં ભુિવ દેિહનામ્ ।
૧૭૦.૮૩/૨કૃપાદ્ર યન્ મનાે િનતં્ય તષેામ યિહતષેુ િહ॥ ૧૭૦.૮૩॥
૧૭૦.૮૪/૧મહા પાે વનં પ્રાયાત્ સ રા મ ણકુ ડલઃ ।
૧૭૦.૮૪/૨ત મઞ્ શાસ ત રાજં્ય તુ કદા ચદ્ ગાૈતમં દ્વજમ્॥ ૧૭૦.૮૪॥
૧૭૦.૮૫/૧હૃત વં દ્યૂતકૈઃ પાપૈરપ યન્ મ ણકુ ડલઃ ।
૧૭૦.૮૫/૨તમાદાય દ્વજં મતં્ર પજૂયામાસ ધમર્િવત્॥ ૧૭૦.૮૫॥
૧૭૦.૮૬/૧ધમાર્ણાં તુ પ્રભાવં તં ત મૈ સવ યવેદયત્ ।
૧૭૦.૮૬/૨ નાપયામાસ ગઙ્ગાયાં તં સવાર્ઘિન ત્તયે॥ ૧૭૦.૮૬॥
૧૭૦.૮૭/૧તને િવપ્રેણ સવ તૈઃ વક યૈગાત્રજૈ ર્તઃ ।
૧૭૦.૮૭/૨વૈ યૈઃ વદેશસ ભૂતૈબ્રાર્હ્મણસ્ય તુ બા ધવૈઃ॥ ૧૭૦.૮૭॥
૧૭૦.૮૮/૧ દ્ધકાૈ શકમખુ્યશૈ્ચ ત મન્ યાેગેશ્વરા તકે ।
૧૭૦.૮૮/૨યજ્ઞાન્ ઇ ટ્વા સરુાન્ પજૂ્ય તતઃ વગર્મપુેિયવાન્॥ ૧૭૦.૮૮॥
૧૭૦.૮૯/૧તતઃ પ્ર ત તત્ તીથ તસં વનં િવદુઃ ।
૧૭૦.૮૯/૨ચ તીથ સયાેગેશં મરણાદ્ અિપ પુ યદમ્ ।
૧૭૦.૮૯/૩મનઃપ્રસાદજનનં સવર્દુભાર્વનાશનમ્॥ ૧૭૦.૮૯॥
૧૭૧.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ઉવર્શીતીથર્માખ્યાતમશ્વમેધફલપ્રદમ્ ।
૧૭૧.૧/૨ નાનદાનમહાદેવ+ ।વાસદેુવાચર્નાિદ ભઃ॥ ૧૭૧.૧॥
૧૭૧.૨/૧મહેશ્વરાે યત્ર દેવાે યત્ર શાઙ્ર્ગધરાે હિરઃ ।
૧૭૧.૨/૨પ્રમ તનાર્મ રા સીત્ સાવર્ભાૈમઃ પ્રતાપવાન્॥ ૧૭૧.૨॥
૧૭૧.૩/૧િરપૂઞ્ જ વા જગામાશુ ઇ દ્રલાેકં સરૈુ ર્તમ્ ।
૧૭૧.૩/૨તત્રાપ યત્ સરુપ ત મ દ્ ભઃ સહ નારદ॥ ૧૭૧.૩॥
૧૭૧.૪/૧જહાસે દં્ર પાશહ તં પ્રમ તઃ ક્ષિત્રયષર્ભઃ ।
૧૭૧.૪/૨તં હસ તમથાલક્ષ્ય હિરઃ પ્રમ તમબ્રવીત્॥ ૧૭૧.૪॥
૧૭૧.૫/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । દેવાલયે મહાબુદ્ધે મ દ્ ભઃ ક્ર િડતૈરલમ્ ।
૧૭૧.૫/૨િદશાે જ વા િદવં પ્રાપ્તઃ કુ ક્ર ડાં મયા સહ॥ ૧૭૧.૫॥
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૧૭૧.૬/૧બ્રહ્માવેાચ । સકષાયં હિરવચાે િનશ ય પ્રમ ત ર્પઃ ।
૧૭૧.૬/૨તથેત્યુવાચ દેવે દં્ર િન કૃ ત કાં તુ મ યસે ।
૧૭૧.૬/૩તચ્છ વા પ્રમતવેાર્કં્ય સરુરાણ્ પમબ્રવીત્॥ ૧૭૧.૬॥
૧૭૧.૭/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । ઉવર્ યવે પણાેઽ માકં પ્રા યા યા િન ખલૈમર્ખૈઃ॥ ૧૭૧.૭॥
૧૭૧.૮/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વે દ્રવચનં પ્રમ તઃ પ્રાહ ગિવતઃ ।
૧૭૧.૮/૨ઉવર્શી ં િન કૃ ત મ યે વં રાજન્ િક નુ મ યસે॥ ૧૭૧.૮॥
૧૭૧.૯/૧યદ્ બ્રવી ષ સરેુશાન તન્ મ યેઽહં શતક્રતાે ।
૧૭૧.૯/૨પ્રાહે દં્ર પ્રમ ત તદ્વન્ િન કૃત્યૈ દ ક્ષણં કરમ્ ।
૧૭૧.૯/૩સવમર્ સશરં ધ ય દેિહ દ વ્યામહે વયમ્॥ ૧૭૧.૯॥
૧૭૧.૧૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તાવવેં સિંવદં કૃ વા દેવનાયાપેતસ્થતુઃ ।
૧૭૧.૧૦/૨પ્રમ ત જતવાં તત્ર ઉવર્શી ં દૈવત સ્ત્રયમ્ ।
૧૭૧.૧૦/૩તાં જ વા પ્રમ તઃ પ્રાહ સરં ભાત્ તં શતક્રતુમ્॥ ૧૭૧.૧૦॥
૧૭૧.૧૧/૧પ્રમ ત વાચ । િન કૃત્યૈ પનુર યન્ મે પશ્ચાદ્ દ વ્યે
વયા િવભાે॥ ૧૭૧.૧૧॥
૧૭૧.૧૨/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । દેવયાેગ્યમથાે વજં્ર જૈતં્ર સરથમુત્તમમ્ ।
૧૭૧.૧૨/૨દ વ્યેઽહં તને પતે કરેણા યિવચારયન્॥ ૧૭૧.૧૨॥
૧૭૧.૧૩/૧બ્રહ્માવેાચ । સ ગ્ હી વા તદા પાશાન્ અ યાંશ્ચ મ ણભૂ ષતાન્ ।
૧૭૧.૧૩/૨ જત મત્યબ્રવીચ્છકં્ર પ્રમ તઃ પ્રહસં તદા॥ ૧૭૧.૧૩॥
૧૭૧.૧૪/૧અેત મન્ન્ અ તરે પ્રાયાદ્ અક્ષજ્ઞ તત્ર નારદ ।
૧૭૧.૧૪/૨િવશ્વાવસિુર ત ખ્યાતાે ગ ધવાર્ણાં મહેશ્વરઃ॥ ૧૭૧.૧૪॥
૧૭૧.૧૫/૧િવશ્વાવસુ વાચ । ગ ધવર્િવદ્યયા રાજં તયા દ વ્યામહે વયા ।
૧૭૧.૧૫/૨તથેત્યુ વા સ પ ત જત મત્યબ્રવીત્ તદા॥ ૧૭૧.૧૫॥
૧૭૧.૧૬/૧તાૈ જ વા પ તમાખ્યાર્દ્ દેવે દં્ર પ્રાહ ક મલમ્॥ ૧૭૧.૧૬॥
૧૭૧.૧૭/૧પ્રમ ત વાચ । રણે વા દેવને વાિપ ન વં જેતા કથચંન ।
૧૭૧.૧૭/૨મહે દ્ર સતતં ત માદ્ અ મદારાધકાે ભવ ।
૧૭૧.૧૭/૩વદ કેન પ્રકારેણ તા દેવે દ્રતા તવ॥ ૧૭૧.૧૭॥
૧૭૧.૧૮/૧બ્રહ્માવેાચ । તથા પ્રાહાવેર્શી ં ગવાર્દ્ ગચ્છ કમર્કર ભવ ।
૧૭૧.૧૮/૨ઉવર્શી પ્રાહ દેવષેુ યથા વત તથા વિય ।
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૧૭૧.૧૮/૩વતય સવર્ભાવને ન માં િધક્કતુર્મહર્ સ॥ ૧૭૧.૧૮॥
૧૭૧.૧૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તત તાં પ્રમ તઃ પ્રાહ વાદૃ યઃ સ ત ચાિરકાઃ ।
૧૭૧.૧૯/૨ વં િક િવલ જસે ભદ્રે ગચ્છ કમર્કર ભવ॥ ૧૭૧.૧૯॥
૧૭૧.૨૦/૧અેતચ્છ વા પેણાેકં્ત ગ ધવાર્િધપ ત તદા ।
૧૭૧.૨૦/૨ ચત્રસને ઇ ત ખ્યાતઃ સતુાે િવશ્વાવસાેબર્લી॥ ૧૭૧.૨૦॥
૧૭૧.૨૧/૧ ચત્રસને ઉવાચ । દ વ્યેઽહં વૈ વયા રાજન્ સવણાનને ભપૂતે ।
૧૭૧.૨૧/૨રાજે્યન િવતનેાિપ મદ યને તવાિપ ચ॥ ૧૭૧.૨૧॥
૧૭૧.૨૨/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા પનુ ભાૈ ચત્રસને પાેત્તમાૈ ।
૧૭૧.૨૨/૨દ વ્યેતામ ભસરં ધાૈ ચત્રસનેાેઽજયત્ તદા॥ ૧૭૧.૨૨॥
૧૭૧.૨૩/૧ગા ધવ તં મહાપાશબૈર્બ ધ પ ત તદા ।
૧૭૧.૨૩/૨ ચત્રસનેાેઽજયત્ સવર્મવુર્શીમખુ્યતઃ પણૈઃ॥ ૧૭૧.૨૩॥
૧૭૧.૨૪/૧રાજં્ય કાેશં બલં ચવૈ યદ્ અ યદ્ વસુ િકચન ।
૧૭૧.૨૪/૨ ચત્રસનેસ્ય ત તં યદ્ આસીત્ પ્રમતેધર્નમ્॥ ૧૭૧.૨૪॥
૧૭૧.૨૫/૧તસ્ય પતુ્રાે બાલ અેવ પુરાેધસમવુાચ હ ।
૧૭૧.૨૫/૨વૈશ્વા મત્રં મહાપ્રાજ્ઞં મધુચ્છ દસમાજેસા॥ ૧૭૧.૨૫॥
૧૭૧.૨૬/૧પ્રમ તપતુ્ર ઉવાચ । િક મે િપત્રા કૃતં પાપં ક્વ વા બદ્ધાે મહામ તઃ ।
૧૭૧.૨૬/૨કથમે ય ત વં સ્થાનં કથં પાશિૈવમાેક્ષ્યતે॥ ૧૭૧.૨૬॥
૧૭૧.૨૭/૧બ્રહ્માવેાચ । સમુતવેર્ચનં શ્રુ વા યા વા સ મુિનસત્તમઃ ।
૧૭૧.૨૭/૨મધુચ્છ દા જગાદેદં પ્રમતવેર્તર્નં તદા॥ ૧૭૧.૨૭॥
૧૭૧.૨૮/૧મધુચ્છ દા ઉવાચ । દેવલાેકે તવ િપતા બદ્ધઆ તે મહામતે ।
૧૭૧.૨૮/૨કૈતવૈબર્હુદાષેૈશ્ચ ભ્રષ્ટરાજ્યાે બભવૂ હ॥ ૧૭૧.૨૮॥
૧૭૧.૨૯/૧યાે યા ત કૈતવસભાં સ ચાિપ ક્લેશભાગ્ ભવેત્ ।
૧૭૧.૨૯/૨દ્યૂતમદ્યા મષાદ િન વ્યસનાિન પાત્મજ॥ ૧૭૧.૨૯॥
૧૭૧.૩૦/૧પાિપનામવે ય તે સદા પાપાત્મકાિન િહ ।
૧૭૧.૩૦/૨અેકૈકમ યનથાર્ય પાપાય નરકાય ચ॥ ૧૭૧.૩૦॥
૧૭૧.૩૧/૧યાનાસના ભલાપાદ્યૈઃ કૃતૈઃ કૈતવવ ત ભઃ ।
૧૭૧.૩૧/૨કુલીનાઃ કલષુીભૂતાઃ િક પનુઃ િકતવાે જનઃ॥ ૧૭૧.૩૧॥
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૧૭૧.૩૨/૧િકતવસ્ય તુ યા યા ત યતે િનત્યમવે સા ।
૧૭૧.૩૨/૨સ ચાિપ િકતવઃ પાપાે યાે ષતં વીક્ષ્ય ત યતે॥ ૧૭૧.૩૨॥
૧૭૧.૩૩/૧તાં દૃ ટ્વા િવગતાન દાે િનતં્ય વદ ત પાપકૃત્ ।
૧૭૧.૩૩/૨અહાે સસંારચકે્રઽ મન્ મયા તુલ્યાે ન પાતક ॥ ૧૭૧.૩૩॥
૧૭૧.૩૪/૧ન િક ચદ્ અિપ યસ્યા તે લાેકે િવષયજં સખુમ્ ।
૧૭૧.૩૪/૨લાેકદ્વયેઽિપ ન સખુી િકતવઃ કાેઽિપ દૃ યતે॥ ૧૭૧.૩૪॥
૧૭૧.૩૫/૧િવભા ત ચ તથા િનતં્ય લ જયા દગ્ધમાનસઃ ।
૧૭૧.૩૫/૨ગતધમા િનરાન દાે ગ્ર તગવર્ તથાટ ત॥ ૧૭૧.૩૫॥
૧૭૧.૩૬/૧અકૈતવી ચ યા ત્તઃ સા પ્રશ તા દ્વજન્મનામ્ ।
૧૭૧.૩૬/૨કૃ ષગાેરક્ષ્યવા ણજ્યમિપ કુયાર્ન્ ન કૈતવમ્॥ ૧૭૧.૩૬॥
૧૭૧.૩૭/૧ય તુ કૈતવ ત્ત્યા િહ ધનમાહતુર્ મચ્છ ત ।
૧૭૧.૩૭/૨ધમાર્થર્કામા ભજનૈઃ સ િવમુચ્યેત પાૈ ષાત્॥ ૧૭૧.૩૭॥
૧૭૧.૩૮/૧વેદેઽિપ દૂ ષતં કમર્ તવ િપત્રા તદાદતૃમ્ ।
૧૭૧.૩૮/૨ત માત્ િક કુમર્હે વ સ યદ્ ઉક્તં તે િવધીયતે॥ ૧૭૧.૩૮॥
૧૭૧.૩૯/૧િવધા િવિહતં માગ કાે નુ વાત્યે ત પ ડતઃ॥ ૧૭૧.૩૯॥
૧૭૧.૪૦/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતત્ પુરાેધસાે વાક્યં શ્રુ વા સમુ તરબ્રવીત્॥ ૧૭૧.૪૦॥
૧૭૧.૪૧/૧સમુ ત વાચ । િક કૃ વા પ્રમ ત તાતઃ પનુા રાજ્યમવા ુયાત્॥ ૧૭૧.૪૧॥
૧૭૧.૪૨/૧બ્રહ્માવેાચ । પનુ યાર્ વા મધુચ્છ દાઃ સમુ ત ચેદમબ્રવીત્॥ ૧૭૧.૪૨॥
૧૭૧.૪૩/૧મધુચ્છ દા ઉવાચ । ગાૈતમી ં યાિહ વ સ વં તત્ર પજૂય શકંરમ્ ।
૧૭૧.૪૩/૨અિદ ત વ ણં િવ ં તતઃ પાશાદ્ િવમાેક્ષ્યતે॥ ૧૭૧.૪૩॥
૧૭૧.૪૪/૧બ્રહ્માવેાચ । તથેત્યુ વા જગામાશુ ગઙ્ગાં ન વા જનાદર્નમ્ ।
૧૭૧.૪૪/૨પજૂયામાસ શ ભું ચ તપ તપેે યતવ્રતઃ॥ ૧૭૧.૪૪॥
૧૭૧.૪૫/૧સહસ્રમેકં વષાર્ણાં બદં્ધ િપતરમાત્મનઃ ।
૧૭૧.૪૫/૨માેચયામાસ દેવે યઃ પનુા રાજ્યમવાપ સઃ॥ ૧૭૧.૪૫॥
૧૭૧.૪૬/૧ શવેશા યાં મુક્તપાશાે રાજં્ય પ્રાપ સતુાત્ વકાત્ ।
૧૭૧.૪૬/૨અવા ય િવદ્યાં ગા ધવ પ્રયશ્ચાસીચ્છતક્રતાેઃ॥ ૧૭૧.૪૬॥
૧૭૧.૪૭/૧શા ભવં વૈ ણવં ચવૈ ઉવર્શીતીથર્મવે ચ ।
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૧૭૧.૪૭/૨તતઃપ્ર ત તત્ તીથ કૈતવં ચે ત િવશ્રુતમ્॥ ૧૭૧.૪૭॥
૧૭૧.૪૮/૧ શવિવ સિરન્માતુ+ ।પ્રસાદાદ્ આ યતે ન િકમ્ ।
૧૭૧.૪૮/૨તત્ર નાનં ચ દાનં ચ બહુપુ યફલપ્રદમ્ ।
૧૭૧.૪૮/૩પાપપાશિવમાેકં્ષ તુ સવર્દુગર્ તનાશનમ્॥ ૧૭૧.૪૮॥
૧૭૨.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । સામુદં્ર તીથર્માખ્યાતં સવર્તીથર્ફલપ્રદમ્ ।
૧૭૨.૧/૨તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ નારદ તન્મનાઃ॥ ૧૭૨.૧॥
૧૭૨.૨/૧િવ ષ્ટા ગાૈતમનેાસાૈ ગઙ્ગા પાપપ્રણાશની ।
૧૭૨.૨/૨લાેકાનામપુકારાથ પ્રાયાત્ પવૂાર્ણર્વં પ્ર ત॥ ૧૭૨.૨॥
૧૭૨.૩/૧આગચ્છ તી દેવનદ કમ ડલુ તા મયા ।
૧૭૨.૩/૨ શરસા ચ તા દેવી શ ભનુા પરમાત્મના॥ ૧૭૨.૩॥
૧૭૨.૪/૧િવ પાદાત્ પ્રસતૂાં તાં બ્રાહ્મણને મહાત્મના ।
૧૭૨.૪/૨આનીતાં મત્યર્ભવનં મરણાદ્ અઘનાશનીમ્॥ ૧૭૨.૪॥
૧૭૨.૫/૧ગુરાેગુર્ તમાં સ ધુદૃર્ ટ્વા કૃત્યમ ચ તયત્ ।
૧૭૨.૫/૨યા વ દ્યા જગતામીશા બ્રહ્મશેાદૈ્યનર્મસૃ્કતા॥ ૧૭૨.૫॥
૧૭૨.૬/૧તામહં પ્ર તગચ્છેયં નાે ચેત્ સ્યાદ્ ધમર્દૂષણમ્ ।
૧૭૨.૬/૨આગચ્છ તં મહાત્માનં યાે માેહાન્ નાપે તષ્ઠતે॥ ૧૭૨.૬॥
૧૭૨.૭/૧ન તસ્ય કાેઽિપ ત્રાતા ત પાિપનાે લાેકયાેદ્વર્યાેઃ ।
૧૭૨.૭/૨અેવં િવ ય રત્નેશાે મૂ તમાન્ િવનયા વતઃ ।
૧૭૨.૭/૩કૃતા જ લપુટાે ગઙ્ગામાહેદં સિરતા પ તઃ॥ ૧૭૨.૭॥
૧૭૨.૮/૧ સ ધુ વાચ । રસાતલગતં વાિર થવ્યાં યન્ નભ તલે ।
૧૭૨.૮/૨તન્ મામવેાત્ર િવશતુ નાહં વક્ષ્યા મ િકચન॥ ૧૭૨.૮॥
૧૭૨.૯/૧મિય રત્નાિન પીયષૂં પવર્તા રાક્ષસાસરુાઃ ।
૧૭૨.૯/૨અેતાન્ અ ય ખલાન્ અ યાન્ ભીમાન્ સધંારયા યહમ્॥ ૧૭૨.૯॥
૧૭૨.૧૦/૧મમા તઃ કમલાયુક્તાે િવ ઃ વિપ ત િનત્યદા ।
૧૭૨.૧૦/૨મમાશકં્ય ન િકમિપ િવદ્યતે સચરાચરે॥ ૧૭૨.૧૦॥
૧૭૨.૧૧/૧મહત્ય યાગતે કુયાર્ત્ પ્રત્યુ થાનં ન યાે મદાત્ ।
૧૭૨.૧૧/૨સ ધમાર્િદપિરભ્રષ્ટાે િનરયં તુ સમા ુયાત્॥ ૧૭૨.૧૧॥
૧૭૨.૧૨/૧ન તાન્ મે બભ્રતઃ ખેદાે િવનાગ ત્યપરાભવાત્ ।
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૧૭૨.૧૨/૨િક તુ વં ગાૈરવેણષૈામ તિરક્તા તત વહમ્॥ ૧૭૨.૧૨॥
૧૭૨.૧૩/૧બ્રવી મ દેિવ ગઙ્ગે માં વં સા યાત્ સગંતા ભવ ।
૧૭૨.૧૩/૨નૈક પામહં શક્તઃ સગં તું બહુધા યિદ॥ ૧૭૨.૧૩॥
૧૭૨.૧૪/૧સઙ્ગમે ય સ દેિવ વં સગંચ્છેઽહં ન ચા યથા ।
૧૭૨.૧૪/૨ગઙ્ગે સમે ય સ યિદ બહુધા તદ્ િવચારયે॥ ૧૭૨.૧૪॥
૧૭૨.૧૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તમવંેવાિદનં સ ધુમપામીશં તદાબ્રવીત્ ।
૧૭૨.૧૫/૨ગઙ્ગા સા ગાૈતમી દેવી કુ ચૈતદ્ વચાે મમ॥ ૧૭૨.૧૫॥
૧૭૨.૧૬/૧સપ્તષ ણાં ચ યા ભાયાર્ અ ધ તપુરાેગમાઃ ।
૧૭૨.૧૬/૨ભ ર્ ભઃ સિહતાઃ સવાર્ આનય વં તદા વહમ્॥ ૧૭૨.૧૬॥
૧૭૨.૧૭/૧અ પભૂતા ભિવ યા મ તતઃ સ્યાં તવ સગંતા ।
૧૭૨.૧૭/૨તથેત્યુ વા સપ્તષ ણાં ભાયાર્ ભરૃ ષ ભ ર્તઃ॥ ૧૭૨.૧૭॥
૧૭૨.૧૮/૧આનયામાસ તાં દેવી સપ્તધા સા વ્યભજ્યત ।
૧૭૨.૧૮/૨સા ચેયં ગાૈતમી ગઙ્ગા સપ્તધા સાગરં ગતા॥ ૧૭૨.૧૮॥
૧૭૨.૧૯/૧સપ્તષ ણાં તુ ના ા તુ સપ્ત ગઙ્ગા તતાેઽભવન્ ।
૧૭૨.૧૯/૨તત્ર નાનં ચ દાનં ચ શ્રવણં પઠનં તથા॥ ૧૭૨.૧૯॥
૧૭૨.૨૦/૧ મરણં ચાિપ યદ્ ભ યા સવર્કામપ્રદં ભવેત્ ।
૧૭૨.૨૦/૨ના માદ્ અ યત્ પરં તીથ સમુદ્રાદ્ ભવુનત્રયે ।
૧૭૨.૨૦/૩પાપહાનાૈ ભુ ક્તમુ ક્ત+ ।પ્રાપ્તાૈ ચ મનસાે મુદે॥ ૧૭૨.૨૦॥
૧૭૩.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ઋ ષસ ત્ર મ ત ખ્યાતમ્ ઋષયઃ સપ્ત નારદ ।
૧૭૩.૧/૨િનષેદુ તપસે યત્ર યત્ર ભીમેશ્વરઃ શવઃ॥ ૧૭૩.૧॥
૧૭૩.૨/૧તત્રેદં ત્તમાખ્યાસ્યે દેવ ષિપ િંહતમ્ ।
૧૭૩.૨/૨શ ◌ૃ યત્નને વક્ષ્યા મ સવર્કામપ્રદં શભુમ્॥ ૧૭૩.૨॥
૧૭૩.૩/૧સપ્તધા વ્યભજન્ ગઙ્ગામ્ ઋષયઃ સપ્ત નારદ ।
૧૭૩.૩/૨વા સષ્ઠ દા ક્ષણેયી સ્યાદ્ વૈશ્વા મત્રી તદુત્તરા॥ ૧૭૩.૩॥
૧૭૩.૪/૧વામદેવ્યપરા જ્ઞેયા ગાૈતમી મ યતઃ શભુા ।
૧૭૩.૪/૨ભારદ્વા તા ચા યા આત્રેયી ચેત્યથાપરા॥ ૧૭૩.૪॥
૧૭૩.૫/૧ મદગ્ ી તથા ચા યા વ્યપિદષ્ટા તુ સપ્તધા ।
૧૭૩.૫/૨તૈઃ સવરૃ ષ ભ તત્ર યષુ્ટ મષ્ટૈમર્હાત્મ ભઃ॥ ૧૭૩.૫॥
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૧૭૩.૬/૧િન પાિદતં મહાસ ત્રમ્ ઋ ષ ભઃ પારદ શ ભઃ ।
૧૭૩.૬/૨અેત મન્ન્ અ તરે તત્ર દેવાનાં પ્રબલાે િરપુઃ॥ ૧૭૩.૬॥
૧૭૩.૭/૧િવશ્વ પ ઇ ત ખ્યાતાે મનુીનાં સ ત્રમ યગાત્ ।
૧૭૩.૭/૨બ્રહ્મચયણ તપસા તાન્ આરા ય યથાિવિધ ।
૧૭૩.૭/૩િવનયનેાથ પપ્રચ્છ ઋષીન્ સવાર્ન્ અનુક્રમાત્॥ ૧૭૩.૭॥
૧૭૩.૮/૧િવશ્વ પ ઉવાચ । ધ્રવું સવ યથાકામં મમ વા યને હેતનુા ।
૧૭૩.૮/૨યથા સ્યાદ્ બલવાન્ પતુ્રાે દેવાનામિપ દુધર્રઃ ।
૧૭૩.૮/૩યજ્ઞવૈાર્ તપસા વાિપ મનુયાે વક્તુમહર્થ॥ ૧૭૩.૮॥
૧૭૩.૯/૧બ્રહ્માવેાચ । તત્ર પ્રાહ મહાબુ દ્ધિવશ્વા મત્રાે મહામનાઃ॥ ૧૭૩.૯॥
૧૭૩.૧૦/૧િવશ્વા મત્ર ઉવાચ । કમર્ણા તાત લ ય તે ફલાિન િવિવધાિન ચ ।
૧૭૩.૧૦/૨ત્રયાણાં કારણાનાં ચ કમર્ પ્રથમકારણમ્॥ ૧૭૩.૧૦॥
૧૭૩.૧૧/૧તતશ્ચ કારણં કતાર્ તતશ્ચા યત્ પ્રક તતમ્ ।
૧૭૩.૧૧/૨ઉપાદાનં તથા બીજં ન ચ કમર્ િવદુબુર્ધાઃ॥ ૧૭૩.૧૧॥
૧૭૩.૧૨/૧કમર્ણાં કારણ વં ચ કારણે પુ કલે સ ત ।
૧૭૩.૧૨/૨ભાવાભાવાૈ ફલે દષૃ્ટાૈ ત માત્ કમાર્ શ્રતં ફલમ્॥ ૧૭૩.૧૨॥
૧૭૩.૧૩/૧કમાર્િપ દ્વિવધં જ્ઞેયં િક્રયમાણં તથા કૃતમ્ ।
૧૭૩.૧૩/૨કતર્વ્યં િક્રયમાણસ્ય સાધનં યદ્ યદ્ ઉચ્યતે॥ ૧૭૩.૧૩॥
૧૭૩.૧૪/૧તદ્ભાવાઃ કમર્ સદ્ધાૈ ચ ઉભયત્રાિપ કારણમ્ ।
૧૭૩.૧૪/૨યદ્ યદ્ ભાવયતે જ તુઃ કમર્ કુવર્ન્ િવચક્ષણઃ॥ ૧૭૩.૧૪॥
૧૭૩.૧૫/૧તદ્ભાવનાનુ પેણ ફલિન પ ત્ત ચ્યતે ।
૧૭૩.૧૫/૨કરાે ત કમર્ િવિધવદ્ િવના ભાવનયા યિદ॥ ૧૭૩.૧૫॥
૧૭૩.૧૬/૧અ યથા સ્યાત્ ફલં સવ તસ્ય ભાવાનુ પતઃ ।
૧૭૩.૧૬/૨ત માત્ તપાે વ્રતં દાનં જપયજ્ઞાિદકાઃ િક્રયાઃ॥ ૧૭૩.૧૬॥
૧૭૩.૧૭/૧કમર્ણ વનુ પેણ ફલં દાસ્ય ત ભાવતઃ ।
૧૭૩.૧૭/૨ત માદ્ ભાવાનુ પેણ કમર્ વૈ દાસ્યતે ફલમ્॥ ૧૭૩.૧૭॥
૧૭૩.૧૮/૧ભાવ તુ િત્રિવધાે જ્ઞેયઃ સા વકાે રાજસ તથા ।
૧૭૩.૧૮/૨તામસ તુ તથા જ્ઞેયઃ ફલં કમાર્નુસારતઃ॥ ૧૭૩.૧૮॥
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૧૭૩.૧૯/૧ભાવનાનુગુણં ચે ત િવ ચત્રા કમર્ણાં સ્થ તઃ ।
૧૭૩.૧૯/૨ત માદ્ ઇચ્છાનુસારેણ ભાવં કુયાર્દ્ િવચક્ષણઃ॥ ૧૭૩.૧૯॥
૧૭૩.૨૦/૧પશ્ચાત્ કમાર્િપ કતર્વં્ય ફલદાતાિપ ત દ્વધમ્ ।
૧૭૩.૨૦/૨ફલં દદા ત ફ લનાં ફલે યિદ પ્રવતર્તે॥ ૧૭૩.૨૦॥
૧૭૩.૨૧/૧કમર્કારાે ન તત્રા ત કુયાર્ત્ કમર્ વભાવતઃ ।
૧૭૩.૨૧/૨તદ્ અેવ ચાપેદાનાિદ સ વાિદગુણભેદતઃ॥ ૧૭૩.૨૧॥
૧૭૩.૨૨/૧ભાવાત્ પ્રારભતે તદ્વદ્ ભાવૈઃ ફલમવા યતે ।
૧૭૩.૨૨/૨ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં કમર્ ચવૈ િહ કારણમ્॥ ૧૭૩.૨૨॥
૧૭૩.૨૩/૧ભાવ સ્થતં ભવેત્ કમર્ મુ ક્તદં બ ધકારણમ્ ।
૧૭૩.૨૩/૨ વભાવાનુગુણં કમર્ વસ્યવૈેહ પરત્ર ચ॥ ૧૭૩.૨૩॥
૧૭૩.૨૪/૧ફલાિન િવિવધા યાશુ કરાે ત સમતાનુગમ્ ।
૧૭૩.૨૪/૨અેક અેવ પદાથાઽસાૈ ભાવૈભદઃ પ્રદૃ યતે॥ ૧૭૩.૨૪॥
૧૭૩.૨૫/૧િક્રયતે ભજુ્યતે વાિપ ત માદ્ ભાવાે િવ શ યતે ।
૧૭૩.૨૫/૨યથાભાવં કમર્ કુ યથે સતમવા સ્ય સ॥ ૧૭૩.૨૫॥
૧૭૩.૨૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતચ્છ વા ઋષવેાર્ક્યં િવશ્વા મત્રસ્ય ધીમતઃ ।
૧૭૩.૨૬/૨તપ ત વા બહુકાલં તામસં ભાવમા શ્રતઃ॥ ૧૭૩.૨૬॥
૧૭૩.૨૭/૧િવશ્વ પઃ કમર્ ભીમં ચકાર સરુભીષણમ્ ।
૧૭૩.૨૭/૨પ ય સુ ઋ ષમખુ્યષેુ વાયર્માણાેઽિપ િનત્યશઃ॥ ૧૭૩.૨૭॥
૧૭૩.૨૮/૧આત્મકાપેાનુસારેણ ભીમં કમર્ તથાકરાેત્ ।
૧૭૩.૨૮/૨ભીષણે કુ ડખાતે તુ ભીષણે તવેદ સ॥ ૧૭૩.૨૮॥
૧૭૩.૨૯/૧ભીષણં રાૈદ્રપુ ષં યા વાત્માનં ગુહાશયમ્ ।
૧૭૩.૨૯/૨અેવં તપ તમાલક્ષ્ય વાગ્ ઉવાચાશર િરણી॥ ૧૭૩.૨૯॥
૧૭૩.૩૦/૧જટાજૂટં િવનાત્માનં ન ચ ત્રાે વ્ય યત ।
૧૭૩.૩૦/૨ થાત્માનં િવશ્વ પાે જુહુયા તવેદ સ॥ ૧૭૩.૩૦॥
૧૭૩.૩૧/૧સ અેવે દ્રઃ સ વ ણઃ સ ચ સ્યાત્ સવર્મવે ચ ।
૧૭૩.૩૧/૨ત્ય વાત્માનં જટામાતં્ર હુતવાન્ જનાેદ્ભવઃ॥ ૧૭૩.૩૧॥
૧૭૩.૩૨/૧ ત્ર ઇત્યુચ્યતે વેદે સ ચાિપ જનાેઽભવત્ ।
૧૭૩.૩૨/૨ભીમસ્ય મિહમાનં કાે ના ત જગદ શતુઃ॥ ૧૭૩.૩૨॥
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૧૭૩.૩૩/૧ જત્યશષેમિપ યાે ન ચ સઙ્ગને લ યતે ।
૧૭૩.૩૩/૨િવરરામે ત સકં ત્યર્ સા વા યનેં મનુીશ્વરાઃ॥ ૧૭૩.૩૩॥
૧૭૩.૩૪/૧ભીમેશ્વરં નમસૃ્કત્ય જગ્મુઃ વં વમથાશ્રમમ્ ।
૧૭૩.૩૪/૨િવશ્વ પાે મહાભીમાે ભીમકમાર્ તથાકૃ તઃ॥ ૧૭૩.૩૪॥
૧૭૩.૩૫/૧ભીમભાવાે ભીમતનું યા વાત્માનં જુહાવ હ ।
૧૭૩.૩૫/૨ત માદ્ ભીમેશ્વરાે દેવઃ પુરાણે પિરપઠ્યતે ।
૧૭૩.૩૫/૩તત્ર નાનં ચ દાનં ચ મુ ક્તદં નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૭૩.૩૫॥
૧૭૩.૩૬/૧ઇ ત પઠ ત શ ◌ૃણાે ત યશ્ચ ભ યા ।
૧૭૩.૩૬/૨િવબુધપ ત શવમત્ર ભીમ પમ્ ।
૧૭૩.૩૬/૩જગ ત િવિદતમશષેપાપહાિર+ ।
૧૭૩.૩૬/૪ તપદશરણને મુ ક્તદશ્ચ॥ ૧૭૩.૩૬॥
૧૭૩.૩૭/૧ગાેદાવર તાવદ્ અશષેપાપ+ ।
૧૭૩.૩૭/૨સમૂહહ ત્રી પરમાથર્દાત્રી ।
૧૭૩.૩૭/૩સદૈવ સવર્ત્ર િવશષેત તુ ।
૧૭૩.૩૭/૪યત્રા બુરા શ સમનપુ્રિવષ્ટા॥ ૧૭૩.૩૭॥
૧૭૩.૩૮/૧ ના વા તુ ત મન્ સકૃુતી શર ર ।
૧૭૩.૩૮/૨ગાેદાવર વાિરિધસગંમે યઃ ।
૧૭૩.૩૮/૩ઉદૃ્ધત્ય તીવ્રાન્ િનરયાદ્ અશષેાત્ ।
૧૭૩.૩૮/૪સ પવૂર્ ન્ યા ત પુરં પુરારેઃ॥ ૧૭૩.૩૮॥
૧૭૩.૩૯/૧વેદા તવેદં્ય યદ્ ઉપા સતવ્યમ્ ।
૧૭૩.૩૯/૨તદ્ બ્રહ્મ સાક્ષાત્ ખલુ ભીમનાથઃ ।
૧૭૩.૩૯/૩દષૃ્ટે િહ ત મન્ ન પનુિવશ ત ।
૧૭૩.૩૯/૪શર િરણઃ સં તમુગ્રદુઃખામ્॥ ૧૭૩.૩૯॥
૧૭૪.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । સા સગંતા પવૂર્મપા પ ત તમ્ ।
૧૭૪.૧/૨ગઙ્ગા સરુાણામિપ વ દનીયા ।
૧૭૪.૧/૩દેવૈશ્ચ સવરનુગ યમાના ।
૧૭૪.૧/૪સં તૂયમાના મુિન ભમર્ દ્ ભઃ॥ ૧૭૪.૧॥
૧૭૪.૨/૧વ સષ્ઠ બા લસયાજ્ઞવ ક્ય+ ।

694 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૭૪.૨/૨ક્ર વઙ્ ગરાેદક્ષમર ચવૈ ણવાઃ ।
૧૭૪.૨/૩શાતાતપઃ શાનૈકદેવરાત+ ।
૧૭૪.૨/૪ ગ્વ ગ્ વે યાિત્રમર ચમખુ્યાઃ॥ ૧૭૪.૨॥
૧૭૪.૩/૧સધુૂતપાપા મનુગાૈતમાદયઃ ।
૧૭૪.૩/૨સકાૈ શકા તુ બ પવર્તાદ્યાઃ ।
૧૭૪.૩/૩અગ ત્યમાકર્ ડસિપ પલાદ્યાઃ ।
૧૭૪.૩/૪સગાલવા યાેગપરાયણાશ્ચ॥ ૧૭૪.૩॥
૧૭૪.૪/૧સવામદેવાઙ્ ગરસાેઽથ ભાગર્વાઃ ।
૧૭૪.૪/૨ તપ્રવીણાઃ શ્રુ ત ભમર્નાેજ્ઞાઃ ।
૧૭૪.૪/૩સવ પુરાણાથર્િવદાે બહુજ્ઞાસ-્ ।
૧૭૪.૪/૪તે ગાૈતમી ં દેવનદ ં તુ ગ વા॥ ૧૭૪.૪॥
૧૭૪.૫/૧ તાે ય ત મ ત્રૈઃ શ્રુ ત ભઃ પ્રભૂતૈર્।
૧૭૪.૫/૨હૃદ્યૈશ્ચ તુષ્ટૈમુર્િદતૈમર્નાે ભઃ ।
૧૭૪.૫/૩તાં સગંતાં વીક્ષ્ય શવાે હિરશ્ચ ।
૧૭૪.૫/૪આત્માનમાદશર્યતાં મુિન યઃ॥ ૧૭૪.૫॥
૧૭૪.૬/૧તથામરા તાૈ િપ ભશ્ચ દષૃ્ટાૈ ।
૧૭૪.૬/૨ તવુ ત દેવાૈ સકલા તહાિરણાૈ॥ ૧૭૪.૬॥
૧૭૪.૭/૧આિદત્યા વસવાે દ્રા મ તાે લાેકપાલકાઃ ।
૧૭૪.૭/૨કૃતા જ લપુટાઃ સવ તવુ ત હિરશકંરાૈ॥ ૧૭૪.૭॥
૧૭૪.૮/૧સગંમષેુ પ્ર સદ્ધષેુ િનતં્ય સપ્તસુ નારદ ।
૧૭૪.૮/૨સમુદ્રસ્ય ચ ગઙ્ગાયા િનતં્ય દેવાૈ પ્ર ત ષ્ઠતાૈ॥ ૧૭૪.૮॥
૧૭૪.૯/૧ગાૈતમેશ્વર આખ્યાતાે યત્ર દેવાે મહેશ્વરઃ ।
૧૭૪.૯/૨િનતં્ય સિંનિહત તત્ર માધવાે રમયા સહ॥ ૧૭૪.૯॥
૧૭૪.૧૦/૧બ્રહ્મશે્વર ઇ ત ખ્યાતાે મયવૈ સ્થાિપતઃ શવઃ ।
૧૭૪.૧૦/૨લાેકાનામપુકારાથર્માત્મનઃ કારણા તરે॥ ૧૭૪.૧૦॥
૧૭૪.૧૧/૧ચક્રપા ણિર ત ખ્યાતઃ તુતાે દેવૈમર્યા સહ ।
૧૭૪.૧૧/૨તત્ર સિંનિહતાે િવ દવૈઃ સહ મ દ્ગણૈઃ॥ ૧૭૪.૧૧॥
૧૭૪.૧૨/૧અૈ દ્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં તદ્ અેવ હયમૂધર્કમ્ ।
૧૭૪.૧૨/૨હયમૂધાર્ તત્ર િવ તન્મૂધર્િન સરુા અિપ ।
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૧૭૪.૧૨/૩સાેમતીથર્ મ ત ખ્યાતં યત્ર સાેમેશ્વરઃ શવઃ॥ ૧૭૪.૧૨॥
૧૭૪.૧૩/૧ઇ દ્રસ્ય સાેમશ્રવસાે દેવૈશ્ચ ઋ ષ ભ તથા ।
૧૭૪.૧૩/૨પ્રા થતઃ સાેમ અેવાદાિવ દ્રાયે દાે પિરસ્રવ॥ ૧૭૪.૧૩॥
૧૭૪.૧૪/૧સપ્ત િદશાે નાનાસયૂાર્ઃ સપ્ત હાેતાર ઋ વજઃ ।
૧૭૪.૧૪/૨દેવા આિદત્યા યે સપ્ત તે ભઃ સાેમા ભરક્ષ ન ।
૧૭૪.૧૪/૩ઇ દ્રાયે દાે પિરસ્રવ॥ ૧૭૪.૧૪॥
૧૭૪.૧૫/૧યત્ તે રાજઞ્ છૃતં હિવ તને સાેમા ભરક્ષ નઃ ।
૧૭૪.૧૫/૨અરાતીવા મા ન તાર ન્ માે ચ નઃ િકચનામમદ્ ।
૧૭૪.૧૫/૩ઇ દ્રાયે દાે પિરસ્રવ॥ ૧૭૪.૧૫॥
૧૭૪.૧૬/૧ઋષે મ ત્રકૃતાં તાેમૈઃ ક યપાેદ્વધર્યન્ ગરઃ ।
૧૭૪.૧૬/૨સાેમં નમસ્ય રા નં યાે જજ્ઞે વી ધાં પ તર્।
૧૭૪.૧૬/૩ઇ દ્રાયે દાે પિરસ્રવ॥ ૧૭૪.૧૬॥
૧૭૪.૧૭/૧કા રહં તતાે ભષગ્ ઉપલપ્ર ક્ષણી નના ।
૧૭૪.૧૭/૨નાનાિધયાે વસયૂવાેઽનુ ગા ઇવ ત સ્થમ ।
૧૭૪.૧૭/૩ઇ દ્રાયે દાે પિરસ્રવ॥ ૧૭૪.૧૭॥
૧૭૪.૧૮/૧અેવમુ વા ચ ઋ ષ ભઃ સાેમં પ્રા ય ચ વ જ્રણે ।
૧૭૪.૧૮/૨તે યાે દ વા તતાે યજ્ઞઃ પૂણા તઃ શતક્રતાેઃ॥ ૧૭૪.૧૮॥
૧૭૪.૧૯/૧તત્ સાેમતીથર્માખ્યાતમાગ્ ેયં પુરત તુ તત્ ।
૧૭૪.૧૯/૨અ ગ્ િર ટ્વા મહાયજ્ઞૈમાર્મારા ય મની ષતમ્॥ ૧૭૪.૧૯॥
૧૭૪.૨૦/૧સ પ્રાપ્તવાન્ મ પ્રસાદાદ્ અહં તત્રવૈ િનત્યશઃ ।
૧૭૪.૨૦/૨ સ્થતાે લાેકાપેકારાથ તત્ર િવ ઃ શવ તથા॥ ૧૭૪.૨૦॥
૧૭૪.૨૧/૧ત માદ્ આગ્ ેયમાખ્યાતમાિદત્યં તદન તરમ્ ।
૧૭૪.૨૧/૨યત્રાિદત્યાે વેદમયાે િનત્યમે ત ઉપા સતુમ્॥ ૧૭૪.૨૧॥
૧૭૪.૨૨/૧ પા તરેણ મ યાહે્ન દ્રષંુ્ટ માં શકંરં હિરમ્ ।
૧૭૪.૨૨/૨નમસ્કાયર્ તત્ર સદા મ યાહે્ન સકલાે જનઃ॥ ૧૭૪.૨૨॥
૧૭૪.૨૩/૧ પેણ કેન સિવતા સમાયાતીત્યિનશ્ચયાત્ ।
૧૭૪.૨૩/૨ત માદ્ આિદત્યમાખ્યાતં બાહર્ પત્યમન તરમ્॥ ૧૭૪.૨૩॥
૧૭૪.૨૪/૧ હ પ તઃ સરૈુઃ પૂ ં ત માત્ તીથાર્દ્ અવાપ હ ।
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૧૭૪.૨૪/૨ઈજે ચ યજ્ઞાન્ િવિવધાન્ બાહર્ પત્યં તતાે િવદુઃ॥ ૧૭૪.૨૪॥
૧૭૪.૨૫/૧તત્તીથર્ મરણાદ્ અેવ ગ્રહશા તભર્િવ ય ત ।
૧૭૪.૨૫/૨ત માદ્ અ યપરં તીથર્ મ દ્રગાપેે નગાેત્તમે॥ ૧૭૪.૨૫॥
૧૭૪.૨૬/૧પ્ર ત ષ્ઠતં મહા લઙ્ગં ક મ શ્ચત્ કારણા તરે ।
૧૭૪.૨૬/૨િહમાલયને તત્ તીથર્મિદ્રતીથ તદ્ ઉચ્યતે॥ ૧૭૪.૨૬॥
૧૭૪.૨૭/૧તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સવર્કામપ્રદં શભુમ્ ।
૧૭૪.૨૭/૨અેવં સા ગાૈતમી ગઙ્ગા બ્રહ્માદ્રશે્ચ િવિનઃ તા॥ ૧૭૪.૨૭॥
૧૭૪.૨૮/૧યાવત્ સાગરગા દેવી તત્ર તીથાર્િન કાિન ચત્ ।
૧૭૪.૨૮/૨સકં્ષપેેણ મયાેક્તાિન રહસ્યાિન શભુાિન ચ॥ ૧૭૪.૨૮॥
૧૭૪.૨૯/૧વેદે પુરાણે ઋ ષ ભઃ પ્ર સદ્ધા ।
૧૭૪.૨૯/૨યા ગાૈતમી લાેકનમસૃ્કતા ચ ।
૧૭૪.૨૯/૩વક્તું કથં તામ તસપુ્રભાવામ્ ।
૧૭૪.૨૯/૪અશષેતાે નારદ કસ્ય શ ક્તઃ॥ ૧૭૪.૨૯॥
૧૭૪.૩૦/૧ભ યા પ્ર ત્તસ્ય યથાકથં ચન્ ।
૧૭૪.૩૦/૨નવૈાપરાધાેઽ ત ન સશંયાેઽત્ર ।
૧૭૪.૩૦/૩ત માચ્ચ િદઙ્માત્રમ તપ્રયાસાત્ ।
૧૭૪.૩૦/૪સસંૂ ચતં લાેકિહતાય તસ્યાઃ॥ ૧૭૪.૩૦॥
૧૭૪.૩૧/૧ક તસ્યાઃ પ્ર તતીથ તુ પ્રભાવં વક્તુમીશ્વરઃ ।
૧૭૪.૩૧/૨અિપ લ મીપ તિવ રલં સાેમેશ્વરઃ શવઃ॥ ૧૭૪.૩૧॥
૧૭૪.૩૨/૧ક્વ ચત્ ક મશ્ચ તીથાર્િન કાલયાેગે ભવ ત િહ ।
૧૭૪.૩૨/૨ગુણવ ત મહાપ્રાજ્ઞ ગાૈતમી તુ સદા ણામ્॥ ૧૭૪.૩૨॥
૧૭૪.૩૩/૧સવર્ત્ર સવર્દા પુ યા કાે વસ્યા ગુણક તર્નમ્ ।
૧૭૪.૩૩/૨વક્તું શક્ત તત તસ્યૈ નમ ઇત્યેવ યજુ્યતે॥ ૧૭૪.૩૩॥
૧૭૫.૧/૧નારદ ઉવાચ । િત્રદૈવત્યાં સરેુશાન ગઙ્ગાં બ્રષૂે સરેુશ્વર ।
૧૭૫.૧/૨બ્રાહ્મણનેાહૃતાં પુ યાં જગતઃ પાવની ં શભુામ્॥ ૧૭૫.૧॥
૧૭૫.૨/૧આિદમ યાવસાને ચ ઉભયાે તીરયાેરિપ ।
૧૭૫.૨/૨યા વ્યાપ્તા િવ નેશને વયા ચ સરુસત્તમ ।
૧૭૫.૨/૩પનુઃ સકં્ષપેતાે બ્રૂિહ ન મે પ્તઃ પ્ર યતે॥ ૧૭૫.૨॥
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૧૭૫.૩/૧બ્રહ્માવેાચ । કમ ડલુ સ્થતા પવૂ તતાે િવ પદાનુગા ।
૧૭૫.૩/૨મહેશ્વરજટાજૂટે સ્થતા સવૈ નમસૃ્કતા॥ ૧૭૫.૩॥
૧૭૫.૪/૧બ્રહ્મતજેઃપ્રભાવેણ શવમારા ય યત્નતઃ ।
૧૭૫.૪/૨તતઃ પ્રાપ્તા ગિર પુ યં તતઃ પવૂાર્ણર્વં પ્ર ત॥ ૧૭૫.૪॥
૧૭૫.૫/૧આગત્ય સગંતા દેવી સવર્તીથર્મયી ણામ્ ।
૧૭૫.૫/૨ઈ સતાનાં તથા દાત્રી પ્રભાવાેઽસ્યા િવ શ યતે॥ ૧૭૫.૫॥
૧૭૫.૬/૧અેતસ્યા નાિધકં મ યે િક ચત્ તીથ જગ ત્રયે ।
૧૭૫.૬/૨અસ્યાશ્ચવૈ પ્રભાવેણ ભાવ્યં યચ્ચ મનઃ સ્થતમ્॥ ૧૭૫.૬॥
૧૭૫.૭/૧અદ્યા યસ્યા િહ માહા યં વક્તું કૈ શ્ચન્ ન શક્યતે ।
૧૭૫.૭/૨ભ ક્તતાે વક્ષ્યતે િનતં્ય યા બ્રહ્મ પરમાથર્તઃ॥ ૧૭૫.૭॥
૧૭૫.૮/૧તસ્યાઃ પરતરં તીથ ન સ્યાદ્ ઇ ત મ તમર્મ ।
૧૭૫.૮/૨અ યતીથન સાધ ય ન યજેુ્યત કથચંન॥ ૧૭૫.૮॥
૧૭૫.૯/૧શ્રુ વા મદ્વાક્યપીયષૂૈગર્ઙ્ગાયા ગુણક તર્નમ્ ।
૧૭૫.૯/૨સવષાં ન મ તઃ ક માત્ તત્રવૈાપેર ત ગતા ।
૧૭૫.૯/૩ઇ ત ભા ત િવ ચત્રં મે મનુે ખલુ જગ ત્રયે॥ ૧૭૫.૯॥
૧૭૫.૧૦/૧નારદ ઉવાચ । ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં વં વેત્તા ચાપેદેશકઃ ।
૧૭૫.૧૦/૨છ દાં સ સરહસ્યાિન પુરાણ તયાેઽિપ ચ॥ ૧૭૫.૧૦॥
૧૭૫.૧૧/૧ધમર્શાસ્ત્રા ણ યચ્ચા યત્ તવ વાક્યે પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
૧૭૫.૧૧/૨તીથાર્નામથ દાનાનાં યજ્ઞાનાં તપસાં તથા॥ ૧૭૫.૧૧॥
૧૭૫.૧૨/૧દેવતામ ત્રસવેાનામિધકં િક વદ પ્રભાે ।
૧૭૫.૧૨/૨યદ્ બ્રષૂે ભગવન્ ભ યા તથા ભાવ્યં ન ચા યથા॥ ૧૭૫.૧૨॥
૧૭૫.૧૩/૧અેતં મે સશંયં બ્રહ્મન્ વાક્યાત્ વં છેત્તુમહર્ સ ।
૧૭૫.૧૩/૨ઇષં્ટ મનાેગતં શ્રુ વા ત માદ્ િવ મયમાગતઃ॥ ૧૭૫.૧૩॥
૧૭૫.૧૪/૧બ્રહ્માવેાચ । શ ◌ૃ નારદ વક્ષ્યા મ રહસ્યં ધમર્મુત્તમમ્ ।
૧૭૫.૧૪/૨ચતુિવધાિન તીથાર્િન તાવ ત્યેવ યુગાિન ચ॥ ૧૭૫.૧૪॥
૧૭૫.૧૫/૧ગુણાસ્ત્રયશ્ચ પુ ષાસ્ત્રયાે દેવાઃ સનાતનાઃ ।
૧૭૫.૧૫/૨વેદાશ્ચ ત ભયુર્ક્તાશ્ચ વાર તે પ્રક તતાઃ॥ ૧૭૫.૧૫॥
૧૭૫.૧૬/૧પુ ષાથાર્શ્ચ ચ વારાે વાણી ચાિપ ચતુિવધા ।
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૧૭૫.૧૬/૨ગુણા હ્યિપ તુ ચ વારઃ સમ વનેે ત નારદ॥ ૧૭૫.૧૬॥
૧૭૫.૧૭/૧સવર્ત્ર ધમર્ઃ સામા યાે યતાે ધમર્ઃ સનાતનઃ ।
૧૭૫.૧૭/૨સા યસાધનભાવને સ અેવ બહુધા મતઃ॥ ૧૭૫.૧૭॥
૧૭૫.૧૮/૧તસ્યાશ્રયશ્ચ દ્વિવધાે દેશઃ કાલશ્ચ સવર્દા ।
૧૭૫.૧૮/૨કાલાશ્રયશ્ચ યાે ધમા હીયતે વધર્તે સદા॥ ૧૭૫.૧૮॥
૧૭૫.૧૯/૧યુગાનામનુ પેણ પાદઃ પાદાેઽસ્ય હીયતે ।
૧૭૫.૧૯/૨ધમર્સ્યે ત મહાપ્રાજ્ઞ દેશાપેક્ષા તથાેભયમ્॥ ૧૭૫.૧૯॥
૧૭૫.૨૦/૧કાલને ચા શ્રતાે ધમા દેશે િનતં્ય પ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
૧૭૫.૨૦/૨યુગષેુ ક્ષીયમાણષેુ ન દેશષેુ સ હીયતે॥ ૧૭૫.૨૦॥
૧૭૫.૨૧/૧ઉભયત્ર િવહીને ચ ધમર્સ્ય સ્યાદ્ અભાવતા ।
૧૭૫.૨૧/૨ત માદ્ દેશા શ્રતાે ધમર્શ્ચતુ પાત્ સપુ્ર ત ષ્ઠતઃ॥ ૧૭૫.૨૧॥
૧૭૫.૨૨/૧સ ચાિપ ધમા દેશષેુ તીથર્ પેણ તષ્ઠ ત ।
૧૭૫.૨૨/૨કૃતે દેશં ચ કાલં ચ ધમાઽવષ્ટ ય તષ્ઠ ત॥ ૧૭૫.૨૨॥
૧૭૫.૨૩/૧ત્રેતાયાં પાદહીનને સ તુ પાદઃ પ્રદેશતઃ ।
૧૭૫.૨૩/૨દ્વાપરે ચાધર્તઃ કાલે ધમા દેશે સમા સ્થતઃ॥ ૧૭૫.૨૩॥
૧૭૫.૨૪/૧કલાૈ પાદેન ચૈકેન ધમર્શ્ચલ ત સકંટમ્ ।
૧૭૫.૨૪/૨અેવંિવધં તુ યાે ધમ વે ત્ત તસ્ય ન હીયતે॥ ૧૭૫.૨૪॥
૧૭૫.૨૫/૧યુગાનામનુભાવને તભેદાશ્ચ સં સ્થતાઃ ।
૧૭૫.૨૫/૨ગુણે યાે ગુણક ર્ યાે િવ ચત્રા ધમર્સં સ્થ તઃ॥ ૧૭૫.૨૫॥
૧૭૫.૨૬/૧ગુણાનામનુભાવને ઉદ્ભવા ભભવાૈ તથા ।
૧૭૫.૨૬/૨તીથાર્નામિપ વણાર્નાં વેદાનાં વગર્માેક્ષયાેઃ॥ ૧૭૫.૨૬॥
૧૭૫.૨૭/૧તાદગૃ્રપૂપ્ર ત્ત્યા તુ તદ્ અેવ ચ િવ શ યતે ।
૧૭૫.૨૭/૨કાલાેઽ ભવ્ય જકઃ પ્રાેક્તાે દેશાેઽ ભવ્યઙ્ગ્ય ઉચ્યતે॥ ૧૭૫.૨૭॥
૧૭૫.૨૮/૧યદા યદા અ ભવ્ય ક્ત કાલાે ધત્તે તદા તદા ।
૧૭૫.૨૮/૨તદ્ અેવ વ્ય જનં બ્રહ્મં ત માન્ ના ત્યત્ર સશંયઃ॥ ૧૭૫.૨૮॥
૧૭૫.૨૯/૧યુગાનુ પા મૂ તઃ સ્યાદ્ દેવાનાં વૈિદક તથા ।
૧૭૫.૨૯/૨કમર્ણામિપ તીથાર્નાં તીનામાશ્રમસ્ય તુ॥ ૧૭૫.૨૯॥
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૧૭૫.૩૦/૧િત્રદૈવતં્ય સત્યયુગે તીથ લાેકેષુ પજૂ્યતે ।
૧૭૫.૩૦/૨ દ્વદૈવત્યં યુગેઽ ય મન્ દ્વાપરે ચૈકદૈિવકમ્॥ ૧૭૫.૩૦॥
૧૭૫.૩૧/૧કલાૈ ન િક ચદ્ િવજ્ઞેયમથા યદ્ અિપ તચ્છૃ ।
૧૭૫.૩૧/૨દૈવં કૃતયુગે તીથ ત્રેતાયામાસરંુ િવદુઃ॥ ૧૭૫.૩૧॥
૧૭૫.૩૨/૧આષ ચ દ્વાપરે પ્રાેક્તં કલાૈ માનષુમુચ્યતે ।
૧૭૫.૩૨/૨અથા યદ્ અિપ વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ નારદ કારણમ્॥ ૧૭૫.૩૨॥
૧૭૫.૩૩/૧ગાૈત યાં યત્ વયા ષં્ટ તત્ તે વક્ષ્યા મ િવ તરાત્ ।
૧૭૫.૩૩/૨યદા ચેયં હર શરઃ પ્રાપ્તા ગઙ્ગા મહામનુે॥ ૧૭૫.૩૩॥
૧૭૫.૩૪/૧તદા પ્ર ત સા ગઙ્ગા શ ભાેઃ પ્રયતરાભવત્ ।
૧૭૫.૩૪/૨તદ્ દેવસ્ય મતં જ્ઞા વા ગજવક્ત્રમવુાચ સા॥ ૧૭૫.૩૪॥
૧૭૫.૩૫/૧ઉમા લાેકત્રયેશાના માતા ચ જગતાે િહતા ।
૧૭૫.૩૫/૨શા તા શ્રુ તિર ત ખ્યાતા ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાિયની॥ ૧૭૫.૩૫॥
૧૭૫.૩૬/૧બ્રહ્માવેાચ । તન્ માતવુર્ચનં શ્રુ વા
ગજવક્ત્રાેઽ યભાષત॥ ૧૭૫.૩૬॥
૧૭૫.૩૭/૧ગજવક્ત્ર ઉવાચ । િક કૃતં્ય શાિધ માં
માત ત કતાર્હમસશંયમ્॥ ૧૭૫.૩૭॥
૧૭૫.૩૮/૧બ્રહ્માવેાચ । ઉમા સતુમવુાચેદં મહેશ્વરજટા સ્થતા ।
૧૭૫.૩૮/૨ વયાવતાયર્તાં ગઙ્ગા સત્યમીશ પ્રયા સતી॥ ૧૭૫.૩૮॥
૧૭૫.૩૯/૧પનુશ્ચેશ તત્ર ચત્રમ યા તે સવર્દા સતુ ।
૧૭૫.૩૯/૨ શવાે યત્ર સરુા તત્ર તત્ર વેદાઃ સનાતનાઃ॥ ૧૭૫.૩૯॥
૧૭૫.૪૦/૧તત્રવૈ ઋષયઃ સવ મનુ યાઃ િપતર તથા ।
૧૭૫.૪૦/૨ત માન્ િનવતર્યેશાનં દેવદેવં મહેશ્વરમ્॥ ૧૭૫.૪૦॥
૧૭૫.૪૧/૧તસ્યા િનવ તતે દેવે ગઙ્ગાયાઃ સવર્ અેવ િહ ।
૧૭૫.૪૧/૨િન ત્તા તે ભિવ ય ત શ ◌ૃ ચેદં વચાે મમ ।
૧૭૫.૪૧/૩િનવતર્ય તત તસ્યાઃ સવર્ભાવને શકંરમ્॥ ૧૭૫.૪૧॥
૧૭૫.૪૨/૧બ્રહ્માવેાચ । માતુ તદ્ વચનં શ્રુ વા પનુરાહ ગણેશ્વરઃ॥ ૧૭૫.૪૨॥
૧૭૫.૪૩/૧ગણેશ્વર ઉવાચ । નવૈ શક્યઃ શવાે દેવાે મયા તસ્યા િનવ તતુમ્ ।
૧૭૫.૪૩/૨અિન ત્તે શવે તસ્યા દેવા અિપ િનવ તતુમ્॥ ૧૭૫.૪૩॥
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૧૭૫.૪૪/૧ન શક્યા જગતાં માતરથા યચ્ચાિપ કારણમ્ ।
૧૭૫.૪૪/૨ગઙ્ગાવતાિરતા પવૂ ગાૈતમને મહાત્મના॥ ૧૭૫.૪૪॥
૧૭૫.૪૫/૧ઋ ષણા લાેકપૂજ્યને ત્રૈલાેક્યિહતકાિરણા ।
૧૭૫.૪૫/૨સામાપેાયને તદ્વાક્યાત્ પજેૂ્યન બ્રહ્મતજેસા॥ ૧૭૫.૪૫॥
૧૭૫.૪૬/૧આરાધિય વા દેવેશં તપાે ભઃ તુ ત ભભર્વમ્ ।
૧૭૫.૪૬/૨તુષ્ટેન શકંરેણેદમુક્તાેઽસાૈ ગાૈતમ તદા॥ ૧૭૫.૪૬॥
૧૭૫.૪૭/૧શકંર ઉવાચ । વરાન્ વરય પુ યાંશ્ચ પ્રયાંશ્ચ મનસે સતાન્ ।
૧૭૫.૪૭/૨યદ્ યદ્ ઇચ્છ સ તત્ સવ દાતા તેઽદ્ય મહામતે॥ ૧૭૫.૪૭॥
૧૭૫.૪૮/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુક્તઃ શવનેાસાૈ ગાૈતમાે મિય શ ◌ૃ વ ત ।
૧૭૫.૪૮/૨ઇદમવે તદાવેાચ સજટાં દેિહ શકંર ।
૧૭૫.૪૮/૩ગઙ્ગાં મે યાચતે પુ યાં િકમ યને વરેણ મે॥ ૧૭૫.૪૮॥
૧૭૫.૪૯/૧બ્રહ્માવેાચ । પનુઃ પ્રાવેાચ તં શ ભુઃ સવર્લાેકાપેકારકઃ॥ ૧૭૫.૪૯॥
૧૭૫.૫૦/૧શ ભુ વાચ । ઉક્તં ન ચાત્મનઃ િક ચત્ ત માદ્
યાચ વ દુ કરમ્॥ ૧૭૫.૫૦॥
૧૭૫.૫૧/૧બ્રહ્માવેાચ । ગાૈતમાેઽદ નસ વ તં ભવમાહ કૃતા જ લઃ॥ ૧૭૫.૫૧॥
૧૭૫.૫૨/૧ગાૈતમ ઉવાચ । અેતદ્ અેવ ચ સવષાં દુ કરં તવ દશર્નમ્ ।
૧૭૫.૫૨/૨મયા તદ્ અદ્ય સ પ્રાપ્તં કૃપયા તવ શકંર॥ ૧૭૫.૫૨॥
૧૭૫.૫૩/૧ મરણાદ્ અેવ તે પદ્ યાં કૃતકૃત્યા મની ષણઃ ।
૧૭૫.૫૩/૨ભવ ત િક પનુઃ સાક્ષાત્ વિય દષૃ્ટે મહેશ્વરે॥ ૧૭૫.૫૩॥
૧૭૫.૫૪/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુક્તે ગાૈતમને ભવાે હષર્સમ વતઃ ।
૧૭૫.૫૪/૨ત્રયાણામપુકારાથ લાેકાનાં યા ચતં વયા॥ ૧૭૫.૫૪॥
૧૭૫.૫૫/૧ન ચાત્મનાે મહાબુદ્ધે યાચેત્યાહ શવાે દ્વજમ્ ।
૧૭૫.૫૫/૨અેવં પ્રાેક્તઃ પનુિવપ્રાે યા વા પ્રાહ શવં તથા॥ ૧૭૫.૫૫॥
૧૭૫.૫૬/૧િવનીતવદ્ અદ નાત્મા શવભ ક્તસમ વતઃ ।
૧૭૫.૫૬/૨સવર્લાેકાપેકારાય પનુયાર્ ચતવાન્ ઇદમ્ ।
૧૭૫.૫૬/૩શ ◌ૃ વ સુ લાેકપાલષેુ જગાદેદં સ ગાૈતમઃ॥ ૧૭૫.૫૬॥
૧૭૫.૫૭/૧ગાૈતમ ઉવાચ । યાવત્ સાગરગા દેવી િન ષ્ટા બ્રહ્મણાે ગરેઃ ।
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૧૭૫.૫૭/૨સવર્ત્ર સવર્દા તસ્યાં સ્થાતવ્યં ષભ વજ॥ ૧૭૫.૫૭॥
૧૭૫.૫૮/૧ફલે સનૂાં ફલં દાતા વમવે જગતઃ પ્રભાે ।
૧૭૫.૫૮/૨તીથાર્ ય યાિન દેવેશ ક્વાિપ ક્વાિપ શભુાિન ચ॥ ૧૭૫.૫૮॥
૧૭૫.૫૯/૧યત્ર તે સિંનિધિનત્યં તદ્ અેવ શભુદં િવદુઃ ।
૧૭૫.૫૯/૨યત્ર ગઙ્ગા વયા દત્તા જટામુકુટસં સ્થતા ।
૧૭૫.૫૯/૩સવર્ત્ર તવ સાંિન યાત્ સવર્તીથાર્િન શકંર॥ ૧૭૫.૫૯॥
૧૭૫.૬૦/૧બ્રહ્માવેાચ । તદ્ ગાૈતમવચઃ શ્રુ વા
પનુહર્ષાર્ ચ્છવાેઽબ્રવીત્॥ ૧૭૫.૬૦॥
૧૭૫.૬૧/૧ શવ ઉવાચ । યત્ર ક્વાિપ ચ યત્ િક ચદ્ યાે વા ભવ ત ભ ક્તતઃ ।
૧૭૫.૬૧/૨યાત્રાં નાનમથાે દાનં િપ ણાં વાિપ તપર્ણમ્॥ ૧૭૫.૬૧॥
૧૭૫.૬૨/૧શ્રવણં પઠનં વાિપ મરણં વાિપ ગાૈતમ ।
૧૭૫.૬૨/૨યઃ કરાે ત નરાે ભ યા ગાેદાવયાર્ યતવ્રતઃ॥ ૧૭૫.૬૨॥
૧૭૫.૬૩/૧સપ્તદ્વ પવતી વી સશલૈવનકાનના ।
૧૭૫.૬૩/૨સરત્ના સાષૈધી ર યા સાણર્વા ધમર્ભૂ ષતા॥ ૧૭૫.૬૩॥
૧૭૫.૬૪/૧દ વા ભવ ત યાે ધમર્ઃ સ ભવેદ્ ગાૈતમી તેઃ ।
૧૭૫.૬૪/૨અેવંિવધા ઇલા િવપ્ર ગાેદાનાદ્ યા ભધીયતે॥ ૧૭૫.૬૪॥
૧૭૫.૬૫/૧ચ દ્રસયૂર્ગ્રહે કાલે મ સાંિન યે યતવ્રતઃ ।
૧૭૫.૬૫/૨ભૂ તે િવ ણવે ભ યા સવર્કાલં કૃતા સધુીઃ॥ ૧૭૫.૬૫॥
૧૭૫.૬૬/૧ગાઃ સુ દરાઃ સવ સાશ્ચ સગંમે લાેકિવશ્રુતે ।
૧૭૫.૬૬/૨યાે દદા ત દ્વજશ્રેષ્ઠ તત્ર યત્ પુ યમા ુયાત્॥ ૧૭૫.૬૬॥
૧૭૫.૬૭/૧ત માદ્ વરં પુ યમે ત નાનદાનાિદના નરઃ ।
૧૭૫.૬૭/૨ગાૈત યાં િવશ્વવ દ્યાયાં મહાનદ્યાં તુ ભ ક્તતઃ॥ ૧૭૫.૬૭॥
૧૭૫.૬૮/૧ત માદ્ ગાેદાવર ગઙ્ગા વયા નીતા ભિવ ય ત ।
૧૭૫.૬૮/૨સવર્પાપક્ષયકર સવાર્ભીષ્ટપ્રદાિયની॥ ૧૭૫.૬૮॥
૧૭૫.૬૯/૧ગણેશ્વર ઉવાચ । અેતચ્છતં મયા માતવર્દતાે ગાૈતમં શવાત્ ।
૧૭૫.૬૯/૨અેત માત્ કારણાચ્છ ભુગર્ઙ્ગાયાં િનયતઃ સ્થતઃ॥ ૧૭૫.૬૯॥
૧૭૫.૭૦/૧કાે િનવતર્િયતું શક્ત તમ બ ક ણાેદિધમ્ ।
૧૭૫.૭૦/૨અથાિપ માતરેતત્ સ્યાન્ માનષુા િવઘ્નપાશકૈઃ॥ ૧૭૫.૭૦॥
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૧૭૫.૭૧/૧િવિનબદ્ધા ન ગચ્છ ત ગાેદામ ય તક સ્થતામ્ ।
૧૭૫.૭૧/૨ન નમ ત શવં દેવં ન મર ત તવુ ત ન॥ ૧૭૫.૭૧॥
૧૭૫.૭૨/૧તથા માતઃ કિર યા મ તવ સતંાષેહેતવે ।
૧૭૫.૭૨/૨સિંનરાેદુ્ધમથાે ક્લેશ તવ વાક્યં ક્ષમ વ મે॥ ૧૭૫.૭૨॥
૧૭૫.૭૩/૧બ્રહ્માવેાચ । તતઃ પ્ર ત િવઘે્નશાે માનષુાન્ પ્ર ત િકચન ।
૧૭૫.૭૩/૨િવઘ્નમાચરતે ય તુ તમપુાસ્ય પ્રવતર્તે॥ ૧૭૫.૭૩॥
૧૭૫.૭૪/૧અથાે િવઘ્નમનાદતૃ્ય ગાૈતમી ં યા ત ભ ક્તતઃ ।
૧૭૫.૭૪/૨સ કૃતાથા ભવે લાેકે ન કૃત્યમવ શ યતે॥ ૧૭૫.૭૪॥
૧૭૫.૭૫/૧િવઘ્ના યનેકાિન ભવ ત ગેહાન્ ।
૧૭૫.૭૫/૨િનગર્ તુકામસ્ય નરાધમસ્ય ।
૧૭૫.૭૫/૩િનધાય તન્મૂિધ્ન પદં પ્રયા ત ।
૧૭૫.૭૫/૪ગઙ્ગાં ન િક તને ફલં પ્રલ ધમ્॥ ૧૭૫.૭૫॥
૧૭૫.૭૬/૧અસ્યાઃ પ્રભાવં કાે બ્રૂયાદ્ અિપ સાક્ષાત્ સદા શવઃ ।
૧૭૫.૭૬/૨સકં્ષપેેણ મયા પ્રાેક્ત મ તહાસપદાનુગમ્॥ ૧૭૫.૭૬॥
૧૭૫.૭૭/૧ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં સાધનં યચ્ચરાચરે ।
૧૭૫.૭૭/૨તદ્ અત્ર િવદ્યતે સવર્ મ તહાસે સિવ તરે॥ ૧૭૫.૭૭॥
૧૭૫.૭૮/૧વેદાેિદતં શ્રુ તસકલરહસ્યમુક્તમ્ ।
૧૭૫.૭૮/૨સ કારણં સમ ભધાન મદં સદૈવ ।
૧૭૫.૭૮/૩સ યક્ ચ દષંૃ્ટ જગતાં િહતાય ।
૧૭૫.૭૮/૪પ્રાેક્તં પુરાણં બહુધમર્યુક્તમ્॥ ૧૭૫.૭૮॥
૧૭૫.૭૯/૧અસ્ય શ્લાેકં પદં વાિપ ભ ક્તતઃ શ ◌ૃ યાત્ પઠેત્ ।
૧૭૫.૭૯/૨ગઙ્ગા ગઙ્ગે ત વા વાક્યં સ તુ પુ યમવા ુયાત્॥ ૧૭૫.૭૯॥
૧૭૫.૮૦/૧ક લકલઙ્કિવનાશનદક્ષ મદમ્ ।
૧૭૫.૮૦/૨સકલ સ દ્ધકરં શભુદં શવમ્ ।
૧૭૫.૮૦/૩જગ ત પજૂ્યમભીષ્ટફલપ્રદમ્ ।
૧૭૫.૮૦/૪ગાઙ્ગમેતદ્ ઉદ િરતમુત્તમમ્॥ ૧૭૫.૮૦॥
૧૭૫.૮૧/૧સાધુ ગાૈતમ ભદં્ર તે કાેઽ યાેઽ ત સદશૃ વયા ।
૧૭૫.૮૧/૨ય અેનાં ગાૈતમી ં ગઙ્ગાં દ ડકાર યમા ુયાત્॥ ૧૭૫.૮૧॥
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૧૭૫.૮૨/૧ગઙ્ગા ગઙ્ગે ત યાે બ્રૂયાદ્ યાજેનાનાં શતૈરિપ ।
૧૭૫.૮૨/૨મુચ્યતે સવર્પાપે યાે િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૧૭૫.૮૨॥
૧૭૫.૮૩/૧ તસ્રઃ કાેટ ાેઽધર્કાેટ ચ તીથાર્િન ભવુનત્રયે ।
૧૭૫.૮૩/૨તાિન નાતું સમાયા ત ગઙ્ગાયાં સહગે ગુરાૈ॥ ૧૭૫.૮૩॥
૧૭૫.૮૪/૧ષ ષ્ટવર્ષર્સહસ્રા ણ ભાગીર યવગાહનમ્ ।
૧૭૫.૮૪/૨સકૃદ્ ગાેદાવર નાનં સહયુક્તે હ પતાૈ॥ ૧૭૫.૮૪॥
૧૭૫.૮૫/૧ઇયં તુ ગાૈતમી પતુ્ર યત્ર ક્વાિપ મમાજ્ઞયા ।
૧૭૫.૮૫/૨સવષાં સવર્દા ણાં નાનાન્ મુ ક્ત પ્રદાસ્ય ત॥ ૧૭૫.૮૫॥
૧૭૫.૮૬/૧અશ્વમેધસહસ્રા ણ વાજપેયશતાિન ચ ।
૧૭૫.૮૬/૨કૃ વા યત્ ફલમા ાે ત તદ્ અસ્ય શ્રવણાદ્ ભવેત્॥ ૧૭૫.૮૬॥
૧૭૫.૮૭/૧યસ્યૈતત્ તષ્ઠ ત ગ્ હે પુરાણં બ્રહ્મણાેિદતમ્ ।
૧૭૫.૮૭/૨ન ભયં િવદ્યતે તસ્ય ક લકાલસ્ય નારદ॥ ૧૭૫.૮૭॥
૧૭૫.૮૮/૧યસ્ય કસ્યાિપ નાખ્યયેં પુરાણ મદમુત્તમમ્ ।
૧૭૫.૮૮/૨શ્રદ્દધાનાય શા તાય વૈ ણવાય મહાત્મને॥ ૧૭૫.૮૮॥
૧૭૫.૮૯/૧ઇદં ક ત્ય ભુ ક્તમુ ક્ત+ ।દાયકં પાપનાશકમ્ ।
૧૭૫.૮૯/૨અેતચ્છ્ર વણમાત્રેણ કૃતકૃત્યાે ભવને્ નરઃ॥ ૧૭૫.૮૯॥
૧૭૫.૯૦/૧ લ ખ વા પુ તક મદં બ્રાહ્મણાય પ્રયચ્છ ત ।
૧૭૫.૯૦/૨સવર્પાપિવિનમુર્ક્તઃ પનુગર્ભ ન સિંવશતે્॥ ૧૭૫.૯૦॥
૧૭૬.૧/૧મનુય ઊચુઃ । નિહ ન પ્તર તીહ શ ◌ૃ વતાં ભગવ કથામ્ ।
૧૭૬.૧/૨પનુરેવ પરં ગુહ્યં વક્તુમહર્સ્યશષેતઃ॥ ૧૭૬.૧॥
૧૭૬.૨/૧અન તવાસદેુવસ્ય ન સ યગ્ વ ણતં વયા ।
૧૭૬.૨/૨શ્રાેતુ મચ્છામહે દેવ િવ તરેણ વદ વ નઃ॥ ૧૭૬.૨॥
૧૭૬.૩/૧બ્રહ્માવેાચ । પ્રવક્ષ્યા મ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સારાત્ સારતરં પરમ્ ।
૧૭૬.૩/૨અન તવાસદેુવસ્ય માહા યં ભુિવ દુલર્ભમ્॥ ૧૭૬.૩॥
૧૭૬.૪/૧આિદક પે પુરા િવપ્રા વહમવ્યક્તજન્મવાન્ ।
૧૭૬.૪/૨િવશ્વકમાર્ણમાહૂય વચનં પ્રાેક્તવાન્ ઇદમ્॥ ૧૭૬.૪॥
૧૭૬.૫/૧વિરષં્ઠ દેવ શ પી દં્ર િવશ્વકમાર્ગ્રક મણમ્ ।
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૧૭૬.૫/૨પ્ર તમાં વાસદેુવસ્ય કુ શલૈમયી ં ભુિવ॥ ૧૭૬.૫॥
૧૭૬.૬/૧યાં પ્રેક્ષ્ય િવિધવદ્ ભક્તાઃ સે દ્રા વૈ માનષુાદયઃ ।
૧૭૬.૬/૨યને દાનવરક્ષાે યાે િવજ્ઞાય સમુહદ્ ભયમ્॥ ૧૭૬.૬॥
૧૭૬.૭/૧િત્રિદવં સમનપુ્રા ય સમુે શખરં ચરમ્ ।
૧૭૬.૭/૨વાસદેુવં સમારા ય િનરાતઙ્કા વસ ત તે॥ ૧૭૬.૭॥
૧૭૬.૮/૧મમ તદ્ વચનં શ્રુ વા િવશ્વકમાર્ તુ ત ક્ષણાત્ ।
૧૭૬.૮/૨ચકાર પ્ર તમાં શદુ્ધાં શઙ્ખચક્રગદાધરામ્॥ ૧૭૬.૮॥
૧૭૬.૯/૧સવર્લક્ષણસયંુક્તાં પુ ડર કાયતેક્ષણામ્ ।
૧૭૬.૯/૨શ્રીવ સલ મસયંુક્તામત્યુગ્રાં પ્ર તમાેત્તમામ્॥ ૧૭૬.૯॥
૧૭૬.૧૦/૧વનમાલા તાેરસ્કાં મુકુટાઙ્ગદધાિરણીમ્ ।
૧૭૬.૧૦/૨પીતવસ્ત્રાં સપુીનાંસાં કુ ડલા યામલંકૃતામ્॥ ૧૭૬.૧૦॥
૧૭૬.૧૧/૧અેવં સા પ્ર તમા િદવ્યા ગુહ્યમ ત્રૈ તદા વયમ્ ।
૧૭૬.૧૧/૨પ્ર તષ્ઠાકાલમાસાદ્ય મયાસાૈ િન મતા પુરા॥ ૧૭૬.૧૧॥
૧૭૬.૧૨/૧ત મન્ કાલે તદા શક્રાે દેવરાટ્ ખેચરૈઃ સહ ।
૧૭૬.૧૨/૨જગામ બ્રહ્મસદનમા હ્ય ગજમુત્તમમ્॥ ૧૭૬.૧૨॥
૧૭૬.૧૩/૧પ્રસાદ્ય પ્ર તમાં શક્રઃ નાનદાનૈઃ પનુઃ પનુઃ ।
૧૭૬.૧૩/૨પ્ર તમાં તાં સમારા ય વપુરં પનુરાગમત્॥ ૧૭૬.૧૩॥
૧૭૬.૧૪/૧તાં સમારા ય સુ ચરં યતવાક્કાયમાનસઃ ।
૧૭૬.૧૪/૨ ત્રાદ્યાન્ અસરુાન્ કૂ્રરાન્ નમુ ચપ્રમખુાન્ સ ચ॥ ૧૭૬.૧૪॥
૧૭૬.૧૫/૧િનહત્ય દાનવાન્ ભીમાન્ ભુક્તવાન્ ભવુનત્રયમ્ ।
૧૭૬.૧૫/૨ દ્વતીયે ચ યુગે પ્રાપ્તે ત્રેતાયાં રાક્ષસાિધપઃ॥ ૧૭૬.૧૫॥
૧૭૬.૧૬/૧બભવૂ સમુહાવીયા દશગ્રીવઃ પ્રતાપવાન્ ।
૧૭૬.૧૬/૨દશ વષર્સહસ્રા ણ િનરાહારાે જતે દ્રયઃ॥ ૧૭૬.૧૬॥
૧૭૬.૧૭/૧ચચાર વ્રતમત્યુગં્ર તપઃ પરમદુશ્ચરમ્ ।
૧૭૬.૧૭/૨તપસા તને તુષ્ટાેઽહં વરં ત મૈ પ્રદત્તવાન્॥ ૧૭૬.૧૭॥
૧૭૬.૧૮/૧અવ યઃ સવર્દેવાનાં સ દૈત્યાેરગરક્ષસામ્ ।
૧૭૬.૧૮/૨શાપપ્રહરણૈ ગ્રૈરવ યાે યમિકકરૈઃ॥ ૧૭૬.૧૮॥
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૧૭૬.૧૯/૧વરં પ્રા ય તદા રક્ષાે યક્ષાન્ સવર્ગણાન્ ઇમાન્ ।
૧૭૬.૧૯/૨ધના યક્ષં િવિન જત્ય શકં્ર જેતું સમુદ્યતઃ॥ ૧૭૬.૧૯॥
૧૭૬.૨૦/૧સગં્રામં સમુહાઘાેરં કૃ વા દેવૈઃ સ રાક્ષસઃ ।
૧૭૬.૨૦/૨દેવરાજં િવિન જત્ય તદા ઇ દ્ર જતે ત વૈ॥ ૧૭૬.૨૦॥
૧૭૬.૨૧/૧રાક્ષસ ત સતુાે નામ મેઘનાદઃ પ્રલ ધવાન્ ।
૧૭૬.૨૧/૨અમરાવતી ં તતઃ પ્રા ય દેવરાજગ્ હે શભુે॥ ૧૭૬.૨૧॥
૧૭૬.૨૨/૧દદશાર્ જનસકંાશાં રાવણ તુ બલા વતઃ ।
૧૭૬.૨૨/૨પ્ર તમાં વાસદેુવસ્ય સવર્લક્ષણસયંુતામ્॥ ૧૭૬.૨૨॥
૧૭૬.૨૩/૧શ્રીવ સલ મસયંુક્તાં પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણામ્ ।
૧૭૬.૨૩/૨વનમાલા તાેરસ્કાં મુકુટાઙ્ગદભૂ ષતામ્॥ ૧૭૬.૨૩॥
૧૭૬.૨૪/૧શઙ્ખચક્રગદાહ તાં પીતવસ્ત્રાં ચતુભુર્ મ્ ।
૧૭૬.૨૪/૨સવાર્ભરણસયંુક્તાં સવર્કામફલપ્રદામ્॥ ૧૭૬.૨૪॥
૧૭૬.૨૫/૧િવહાય રત્નસઘંાંશ્ચ પ્ર તમાં શભુલક્ષણામ્ ।
૧૭૬.૨૫/૨પુ પકેણ િવમાનને લઙ્કાં પ્રાસ્થાપયદ્ દુ્રતમ્॥ ૧૭૬.૨૫॥
૧૭૬.૨૬/૧પુરા યક્ષઃ સ્થતઃ શ્રીમાન્ ધમાર્ત્મા સ િવભીષણઃ ।
૧૭૬.૨૬/૨રાવણસ્યાનુ ે મ ત્રી નારાયણપરાયણઃ॥ ૧૭૬.૨૬॥
૧૭૬.૨૭/૧દૃ ટ્વા તાં પ્ર તમાં િદવ્યાં દેવે દ્રભવનચ્યુતામ્ ।
૧૭૬.૨૭/૨રાેમા ચતતનુભૂર્ વા િવ મયં સમપદ્યત॥ ૧૭૬.૨૭॥
૧૭૬.૨૮/૧પ્રણ ય શરસા દેવં પ્રહૃષ્ટેના તરાત્મના ।
૧૭૬.૨૮/૨અદ્ય મે સફલં જન્મ અદ્ય મે સફલં તપઃ॥ ૧૭૬.૨૮॥
૧૭૬.૨૯/૧ઇત્યુ વા સ તુ ધમાર્ત્મા પ્ર ણપત્ય મુહુમુર્હુઃ ।
૧૭૬.૨૯/૨જ્યેષં્ઠ ભ્રાતરમાસાદ્ય કૃતા જ લરભાષત॥ ૧૭૬.૨૯॥
૧૭૬.૩૦/૧રાજન્ પ્ર તમયા વં મે પ્રસાદં કતુર્મહર્ સ ।
૧૭૬.૩૦/૨યામારા ય જગન્નાથ િન તરેયં ભવાણર્વમ્॥ ૧૭૬.૩૦॥
૧૭૬.૩૧/૧ભ્રાતવુર્ચનમાક યર્ રાવણ તં તદાબ્રવીત્ ।
૧૭૬.૩૧/૨ગ્ હાણ પ્ર તમાં વીર વનયા િક કરાે યહમ્॥ ૧૭૬.૩૧॥
૧૭૬.૩૨/૧ વય ભવંુ સમારા ય ત્રૈલાેક્યં િવજયે વહમ્ ।
૧૭૬.૩૨/૨નાનાશ્ચયર્મયં દેવં સવર્ભૂતભવાેદ્ભવમ્॥ ૧૭૬.૩૨॥
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૧૭૬.૩૩/૧િવભીષણાે મહાબુ દ્ધ તદા તાં પ્ર તમાં શભુામ્ ।
૧૭૬.૩૩/૨શતમષ્ટાેત્તરં ચા દં સમારા ય જનાદર્નમ્॥ ૧૭૬.૩૩॥
૧૭૬.૩૪/૧અજરામરણં પ્રાપ્તમ ણમાિદગુણૈયુર્તમ્ ।
૧૭૬.૩૪/૨રાજં્ય લઙ્કાિધપત્યં ચ ભાેગાન્ ભુઙ્ક્તે યથે સતાન્॥ ૧૭૬.૩૪॥
૧૭૬.૩૫/૧મનુય ઊચુઃ । અહાે નાે િવ મયાે તઃ શ્રુ વેદં પરમા તમ્ ।
૧૭૬.૩૫/૨અન તવાસદેુવસ્ય સ ભવં ભુિવ દુલર્ભમ્॥ ૧૭૬.૩૫॥
૧૭૬.૩૬/૧શ્રાેતુ મચ્છામહે દેવ િવ તરેણ યથાતથમ્ ।
૧૭૬.૩૬/૨તસ્ય દેવસ્ય માહા યં વક્તુમહર્સ્યશષેતઃ॥ ૧૭૬.૩૬॥
૧૭૬.૩૭/૧બ્રહ્માવેાચ । તદા સ રાક્ષસઃ કૂ્રરાે દેવગ ધવર્િકનરાન્ ।
૧૭૬.૩૭/૨લાેકપાલાન્ સમનુ ન્ મુિન સદ્ધાંશ્ચ પાપકૃત્॥ ૧૭૬.૩૭॥
૧૭૬.૩૮/૧િવ જત્ય સમરે સવાર્ન્ આજહાર તદઙ્ગનાઃ ।
૧૭૬.૩૮/૨સસં્થા ય નગર ં લઙ્કાં પનુઃ સીતાથર્માેિહતઃ॥ ૧૭૬.૩૮॥
૧૭૬.૩૯/૧શિઙ્કતાે ગ પેણ સાવૈણન ચ રાવણઃ ।
૧૭૬.૩૯/૨તતઃ કુ્રદ્ધને રામેણ રણે સાૈ મિત્રણા સહ॥ ૧૭૬.૩૯॥
૧૭૬.૪૦/૧રાવણસ્ય વધાથાર્ય હ વા વા લ મનાજેવમ્ ।
૧૭૬.૪૦/૨અ ભ ષક્તશ્ચ સગુ્રીવાે યવુરા ેઽઙ્ગદ તથા॥ ૧૭૬.૪૦॥
૧૭૬.૪૧/૧હનુમાન્ નલનીલશ્ચ બવાન્ પનસ તથા ।
૧૭૬.૪૧/૨ગવયશ્ચ ગવાક્ષશ્ચ પાઠ નઃ પરમાજૈસઃ॥ ૧૭૬.૪૧॥
૧૭૬.૪૨/૧અેતૈશ્ચા યૈશ્ચ બહુ ભવાર્નરૈઃ સમહાબલૈઃ ।
૧૭૬.૪૨/૨સમા તાે મહાઘાેરૈ રામાે રા વલાેચનઃ॥ ૧૭૬.૪૨॥
૧૭૬.૪૩/૧ ગર ણાં સવર્સઘંાતૈઃ સતેું બદ્ વા મહાેદધાૈ ।
૧૭૬.૪૩/૨બલને મહતા રામઃ સમુત્તીયર્ મહાેદિધમ્॥ ૧૭૬.૪૩॥
૧૭૬.૪૪/૧સગં્રામમતુલં ચકે્ર રક્ષાેગણસમ વતઃ ।
૧૭૬.૪૪/૨યમહ તં પ્રહ તં ચ િનકુ ભં કુ ભમવે ચ॥ ૧૭૬.૪૪॥
૧૭૬.૪૫/૧નરા તકં મહાવીય તથા ચવૈ યમા તકમ્ ।
૧૭૬.૪૫/૨માલાઢ ં મા લકાઢ ં ચ હ વા રામ તુ વીયર્વાન્॥ ૧૭૬.૪૫॥
૧૭૬.૪૬/૧પનુિર દ્ર જતં હ વા કુ ભકણ સરાવણમ્ ।
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૧૭૬.૪૬/૨વૈદેહી ં ચા ગ્ નાશાે ય દ વા રાજં્ય િવભીષણે॥ ૧૭૬.૪૬॥
૧૭૬.૪૭/૧વાસદેુવં સમાદાય યાનં પુ પકમા હત્ ।
૧૭૬.૪૭/૨લીલયા સમનપુ્રાપદ્ અયાે યાં પવૂર્પા લતામ્॥ ૧૭૬.૪૭॥
૧૭૬.૪૮/૧કિનષં્ઠ ભરતં નેહાચ્છત્રુઘં્ન ભક્તવ સલઃ ।
૧૭૬.૪૮/૨અ ભ ષચ્ય તદા રામઃ સવર્રાજ્યેઽિધરાજવત્॥ ૧૭૬.૪૮॥
૧૭૬.૪૯/૧પુરાતની ં વમૂ ત ચ સમારા ય તતાે હિરઃ ।
૧૭૬.૪૯/૨દશ વષર્સહસ્રા ણ દશ વષર્શતાિન ચ॥ ૧૭૬.૪૯॥
૧૭૬.૫૦/૧ભુ વા સાગરપયર્ તાં મેિદની ં સ તુ રાઘવઃ ।
૧૭૬.૫૦/૨રાજ્યમાસાદ્ય સગુ ત વૈ ણવં પદમાિવશત્॥ ૧૭૬.૫૦॥
૧૭૬.૫૧/૧તાં ચાિપ પ્ર તમાં રામઃ સમુદ્રશેાય દત્તવાન્ ।
૧૭૬.૫૧/૨ધ યાે રક્ષિયતા સ વં તાેયરત્નસમ વતઃ॥ ૧૭૬.૫૧॥
૧૭૬.૫૨/૧દ્વાપરં યુગમાસાદ્ય યદા દેવાે જગ પ તઃ ।
૧૭૬.૫૨/૨ધર યાશ્ચાનુરાેધને ભાવશૈ થલ્યકારણાત્॥ ૧૭૬.૫૨॥
૧૭૬.૫૩/૧અવતીણર્ઃ સ ભગવાન્ વસદેુવકુલે પ્રભુઃ ।
૧૭૬.૫૩/૨કંસાદ નાં વધાથાર્ય સકંષર્ણસહાયવાન્॥ ૧૭૬.૫૩॥
૧૭૬.૫૪/૧તદા તાં પ્ર તમાં િવપ્રાઃ સવર્વા છાફલપ્રદામ્ ।
૧૭૬.૫૪/૨સવર્લાેકિહતાથાર્ય કસ્ય ચત્ કારણા તરે॥ ૧૭૬.૫૪॥
૧૭૬.૫૫/૧ત મન્ ક્ષતે્રવરે પુ યે દુલર્ભે પુ ષાેત્તમે ।
૧૭૬.૫૫/૨ઉ જહાર વયં તાેયાત્ સમુદ્રઃ સિરતાં પ તઃ॥ ૧૭૬.૫૫॥
૧૭૬.૫૬/૧તદા પ્ર ત તત્રવૈ ક્ષતે્રે મુ ક્તપ્રદે દ્વ ઃ ।
૧૭૬.૫૬/૨આ તે સ દેવાે દેવાનાં સવર્કામફલપ્રદઃ॥ ૧૭૬.૫૬॥
૧૭૬.૫૭/૧યે સશં્રય ત ચાન તં ભ યા સવશ્વરં પ્રભુમ્ ।
૧૭૬.૫૭/૨વાઙ્મનઃકમર્ ભિનત્યં તે યા ત પરમં પદમ્॥ ૧૭૬.૫૭॥
૧૭૬.૫૮/૧દૃ ટ્વાન તં સકૃદ્ ભ યા સ પજૂ્ય પ્ર ણપત્ય ચ ।
૧૭૬.૫૮/૨રાજસયૂાશ્વમેધા યાં ફલં દશગુણં લભેત્॥ ૧૭૬.૫૮॥
૧૭૬.૫૯/૧સવર્કામસ દ્ધને કામગને સવુચર્સા ।
૧૭૬.૫૯/૨િવમાનનેાકર્વણન િકિઙ્કણી લમા લના॥ ૧૭૬.૫૯॥
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૧૭૬.૬૦/૧િત્રઃસપ્તકુલમુદૃ્ધત્ય િદવ્યસ્ત્રીગણસિેવતઃ ।
૧૭૬.૬૦/૨ઉપગીયમાનાે ગ ધવનર્રાે િવ પુરં વ્રજેત્॥ ૧૭૬.૬૦॥
૧૭૬.૬૧/૧તત્ર ભુ વા વરાન્ ભાેગાઞ્ જરામરણવ જતઃ ।
૧૭૬.૬૧/૨િદવ્ય પધરઃ શ્રીમાન્ યાવદ્ આભૂતસ લવમ્॥ ૧૭૬.૬૧॥
૧૭૬.૬૨/૧પુ યક્ષયાદ્ ઇહાયાતશ્ચતવુદ દ્વ ેત્તમઃ ।
૧૭૬.૬૨/૨વૈ ણવં યાેગમાસ્થાય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૧૭૬.૬૨॥
૧૭૬.૬૩/૧અેવં મયા વન તાેઽસાૈ ક તતાે મુિનસત્તમાઃ ।
૧૭૬.૬૩/૨કઃ શક્નાે ત ગુણાન્ વક્તું તસ્ય વષર્શતૈરિપ॥ ૧૭૬.૬૩॥
૧૭૭.૧/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવં વાેઽન તમાહા યં ક્ષતંે્ર ચ પુ ષાેત્તમમ્ ।
૧૭૭.૧/૨ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ણાં મયા પ્રાેક્તં સદુુલર્ભમ્॥ ૧૭૭.૧॥
૧૭૭.૨/૧યત્રા તે પુ ડર કાક્ષઃ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ ।
૧૭૭.૨/૨પીતા બરધરઃ કૃ ણઃ કંસકે શિનષૂદનઃ॥ ૧૭૭.૨॥
૧૭૭.૩/૧યે તત્ર કૃ ણં પ ય ત સરુાસરુનમસૃ્કતમ્ ।
૧૭૭.૩/૨સકંષર્ણં સભુદ્રાં ચ ધ યા તે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૭૭.૩॥
૧૭૭.૪/૧ત્રૈલાેક્યાિધપ ત દેવં સવર્કામફલપ્રદમ્ ।
૧૭૭.૪/૨યે યાય ત સદા કૃ ણં મુક્તા તે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૭૭.૪॥
૧૭૭.૫/૧કૃ ણે રતાઃ કૃ ણમનુ મર ત ।
૧૭૭.૫/૨રાત્રાૈ ચ કૃ ણં પનુ થતા યે ।
૧૭૭.૫/૩તે ભન્નદેહાઃ પ્રિવશ ત કૃ ણમ્ ।
૧૭૭.૫/૪હિવયર્થા મ ત્રહુતં હુતાશમ્॥ ૧૭૭.૫॥
૧૭૭.૬/૧ત માત્ સદા મુિનશ્રેષ્ઠાઃ કૃ ણઃ કમલલાેચનઃ ।
૧૭૭.૬/૨ત મન્ ક્ષતે્રે પ્રયત્નને દ્રષ્ટવ્યાે માેક્ષકાિઙ્ક્ષ ભઃ॥ ૧૭૭.૬॥
૧૭૭.૭/૧શયનાે થાપને કૃ ણં યે પ ય ત મની ષણઃ ।
૧૭૭.૭/૨હલાયુધં સભુદ્રાં ચ હરેઃ સ્થાનં વ્રજ ત તે॥ ૧૭૭.૭॥
૧૭૭.૮/૧સવર્કાલેઽિપ યે ભ યા પ ય ત પુ ષાેત્તમમ્ ।
૧૭૭.૮/૨રાૈિહણેયં સભુદ્રાં ચ િવ લાેકં વ્રજ ત તે॥ ૧૭૭.૮॥
૧૭૭.૯/૧આ તે યશ્ચતુરાે માસાન્ વા ષકાન્ પુ ષાેત્તમે ।
૧૭૭.૯/૨ થવ્યા તીથર્યાત્રાયાઃ ફલં પ્રા ાે ત ચાિધકમ્॥ ૧૭૭.૯॥

brahmapur.pdf 709



બ્રહ્મપુરાણ

૧૭૭.૧૦/૧યે સવર્કાલં તત્રવૈ િનવસ ત મની ષણઃ ।
૧૭૭.૧૦/૨ જતે દ્રયા જતક્રાેધા લભ તે તપસઃ ફલમ્॥ ૧૭૭.૧૦॥
૧૭૭.૧૧/૧તપ ત વા યતીથષુ વષાર્ણામયુતં નરઃ ।
૧૭૭.૧૧/૨યદ્ આ ાે ત તદ્ આ ાે ત માસને પુ ષાેત્તમે॥ ૧૭૭.૧૧॥
૧૭૭.૧૨/૧તપસા બ્રહ્મચયણ સઙ્ગત્યાગને યત્ ફલમ્ ।
૧૭૭.૧૨/૨તત્ ફલં સતતં તત્ર પ્રા ુવ ત મની ષણઃ॥ ૧૭૭.૧૨॥
૧૭૭.૧૩/૧સવર્તીથષુ યત્ પુ યં નાનદાનને ક તતમ્ ।
૧૭૭.૧૩/૨તત્ ફલં સતતં તત્ર પ્રા ુવ ત મની ષણઃ॥ ૧૭૭.૧૩॥
૧૭૭.૧૪/૧સ યક્ તીથન યત્ પ્રાેક્તં વ્રતને િનયમને ચ ।
૧૭૭.૧૪/૨તત્ ફલં લભતે તત્ર પ્રત્યહં પ્રયતઃ શુ ચઃ॥ ૧૭૭.૧૪॥
૧૭૭.૧૫/૧ય તુ નાનાિવધૈયર્જ્ઞૈયર્ત્ ફલં લભતે નરઃ ।
૧૭૭.૧૫/૨તત્ ફલં લભતે તત્ર પ્રત્યહં સયંતે દ્રયઃ॥ ૧૭૭.૧૫॥
૧૭૭.૧૬/૧દેહં ત્યજ ત પુ ષા તત્ર યે પુ ષાેત્તમે ।
૧૭૭.૧૬/૨ક પ કં્ષ સમાસાદ્ય મુક્તા તે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૭૭.૧૬॥
૧૭૭.૧૭/૧વટસાગરયાેમર્ યે યે ત્યજ ત કલવેરમ્ ।
૧૭૭.૧૭/૨તે દુલર્ભં પરં માેકં્ષ પ્રા ુવ ત ન સશંયઃ॥ ૧૭૭.૧૭॥
૧૭૭.૧૮/૧અિનચ્છન્ન્ અિપ ય તત્ર પ્રાણાં ત્યજ ત માનવઃ ।
૧૭૭.૧૮/૨સાેઽિપ દુઃખિવિનમુર્ક્તાે મુ ક્ત પ્રા ાે ત દુલર્ભામ્॥ ૧૭૭.૧૮॥
૧૭૭.૧૯/૧કૃ મક ટપતંગાદ્યા તયર્ગ્યાેિનગતાશ્ચ યે ।
૧૭૭.૧૯/૨તત્ર દેહં પિરત્યજ્ય તે યા ત પરમાં ગ તમ્॥ ૧૭૭.૧૯॥
૧૭૭.૨૦/૧ભ્રા ત લાેકસ્ય પ ય વમ યતીથ પ્ર ત દ્વ ઃ ।
૧૭૭.૨૦/૨પુ ષાખ્યને યત્ પ્રાપ્તમ યતીથર્ફલાિદકમ્॥ ૧૭૭.૨૦॥
૧૭૭.૨૧/૧સકૃત્ પ ય ત યાે મત્યર્ઃ શ્રદ્ધયા પુ ષાેત્તમમ્ ।
૧૭૭.૨૧/૨પુ ષાણાં સહસ્રષેુ સ ભવેદ્ ઉત્તમઃ પુમાન્॥ ૧૭૭.૨૧॥
૧૭૭.૨૨/૧પ્રકૃતેઃ સ પરાે ય માત્ પુ ષાદ્ અિપ ચાેત્તમઃ ।
૧૭૭.૨૨/૨ત માદ્ વેદે પુરાણે ચ લાેકેઽ મન્ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૧૭૭.૨૨॥
૧૭૭.૨૩/૧યાેઽસાૈ પુરાણે વેદા તે પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ ।
૧૭૭.૨૩/૨આ તે િવશ્વાપેકારાય તનેાસાૈ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૧૭૭.૨૩॥
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૧૭૭.૨૪/૧પાથે મશાને ગ્ હમ ડપે વા ।
૧૭૭.૨૪/૨ર યાપ્રદેશે વિપ યત્ર કુત્ર ।
૧૭૭.૨૪/૩ઇચ્છન્ન્ અિનચ્છન્ન્ અિપ તત્ર દેહમ્ ।
૧૭૭.૨૪/૪સતં્યજ્ય માેકં્ષ લભતે મનુ યઃ॥ ૧૭૭.૨૪॥
૧૭૭.૨૫/૧ત માત્ સવર્પ્રયત્નને ત મન્ ક્ષતે્રે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૭૭.૨૫/૨દેહત્યાગાે નરૈઃ કાયર્ઃ સ યઙ્ માેક્ષા ભકાિઙ્ક્ષ ભઃ॥ ૧૭૭.૨૫॥
૧૭૭.૨૬/૧પુ ષાખ્યસ્ય માહા યં ન ભૂતં ન ભિવ ય ત ।
૧૭૭.૨૬/૨ત્ય વા યત્ર નરાે દેહં મુ ક્ત પ્રા ાે ત દુલર્ભામ્॥ ૧૭૭.૨૬॥
૧૭૭.૨૭/૧ગુણાનામેકદેશાેઽયં મયા ક્ષતે્રસ્ય ક તતઃ ।
૧૭૭.૨૭/૨કઃ સમ તાન્ ગુણાન્ વક્તું શક્તાે વષર્શતૈરિપ॥ ૧૭૭.૨૭॥
૧૭૭.૨૮/૧યિદ યૂયં મુિનશ્રેષ્ઠા માેક્ષ મચ્છથ શાશ્વતમ્ ।
૧૭૭.૨૮/૨ત મન્ ક્ષતે્રવરે પુ યે િનવસ વમત દ્રતાઃ॥ ૧૭૭.૨૮॥
૧૭૭.૨૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । તે તસ્ય વચનં શ્રુ વા બ્રહ્મણાેઽવ્યક્તજન્મનઃ ।
૧૭૭.૨૯/૨િનવાસં ચિક્રરે તત્ર અવાપુઃ પરમં પદમ્॥ ૧૭૭.૨૯॥
૧૭૭.૩૦/૧ત માદ્ યૂયં પ્રયત્નને િનવસ વં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૭૭.૩૦/૨પુ ષાખ્યે વરે ક્ષતે્રે યિદ મુ ક્તમભી સથ॥ ૧૭૭.૩૦॥
૧૭૮.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । ત મન્ ક્ષતે્રે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સવર્સ વસખુાવહે ।
૧૭૮.૧/૨ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં ફલદે પુ ષાેત્તમે॥ ૧૭૮.૧॥
૧૭૮.૨/૧ક ડુનાર્મ મહાતે ઋ ષઃ પરમધા મકઃ ।
૧૭૮.૨/૨સત્યવાદ શુ ચદાર્ તઃ સવર્ભૂતિહતે રતઃ॥ ૧૭૮.૨॥
૧૭૮.૩/૧ જતે દ્રયાે જતક્રાેધાે વેદવેદાઙ્ગપારગઃ ।
૧૭૮.૩/૨અવાપ પરમાં સ દ્ધમારા ય પુ ષાેત્તમમ્॥ ૧૭૮.૩॥
૧૭૮.૪/૧અ યેઽિપ તત્ર સં સદ્ધા મનુયઃ સં શતવ્રતાઃ ।
૧૭૮.૪/૨સવર્ભૂતિહતા દા તા જતક્રાેધા િવમ સરાઃ॥ ૧૭૮.૪॥
૧૭૮.૫/૧મનુય ઊચુઃ । કાેઽસાૈ ક ડુઃ કથં તત્ર જગામ પરમાં ગ તમ્ ।
૧૭૮.૫/૨શ્રાેતુ મચ્છામહે તસ્ય ચિરતં બ્રૂિહ સત્તમ॥ ૧૭૮.૫॥
૧૭૮.૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ કથાં તસ્ય મનાેહરામ્ ।
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૧૭૮.૬/૨પ્રવક્ષ્યા મ સમાસને મનુે તસ્ય િવચે ષ્ટતમ્॥ ૧૭૮.૬॥
૧૭૮.૭/૧પિવત્રે ગાેમતીતીરે િવજને સમુનાેહરે ।
૧૭૮.૭/૨ક દમૂલફલૈઃ પૂણ સ મ પુ પકુશા વતૈઃ॥ ૧૭૮.૭॥
૧૭૮.૮/૧નાનાદુ્રમલતાક ણ નાનાપુ પાપેશાે ભતે ।
૧૭૮.૮/૨નાનાપ ક્ષ તે ર યે નાના ગગણા વતે॥ ૧૭૮.૮॥
૧૭૮.૯/૧તત્રાશ્રમપદં ક ડાેબર્ભવૂ મુિનસત્તમાઃ ।
૧૭૮.૯/૨સવર્તુર્ફલપુ પાઢ ં કદલીખ ડમ ડતમ્॥ ૧૭૮.૯॥
૧૭૮.૧૦/૧તપ તપેે મુિન તત્ર સમુહત્ પરમાદ્ભુતમ્ ।
૧૭૮.૧૦/૨વ્રતાપેવાસિૈનયમૈઃ નાનમાનૈસસુયંમૈઃ॥ ૧૭૮.૧૦॥
૧૭૮.૧૧/૧ગ્રી મે પ ચતપા ભૂ વા વષાર્સુ સ્થ ડલેશયઃ ।
૧૭૮.૧૧/૨આદ્રર્વાસા તુ હેમ તે સ તપેે સમુહત્ તપઃ॥ ૧૭૮.૧૧॥
૧૭૮.૧૨/૧દૃ ટ્વા તુ તપસાે વીય મનુે તસ્ય સિુવ મતાઃ ।
૧૭૮.૧૨/૨બભવૂુદવગ ધવાર્ઃ સદ્ધિવદ્યાધરા તથા॥ ૧૭૮.૧૨॥
૧૭૮.૧૩/૧ભૂ મ તથા તિરકં્ષ ચ િદવં ચ મુિનસત્તમાઃ ।
૧૭૮.૧૩/૨ક ડુઃ સતંાપયામાસ ત્રૈલાેક્યં તપસાે બલાત્॥ ૧૭૮.૧૩॥
૧૭૮.૧૪/૧અહાેઽસ્ય પરમં ધૈયર્મહાેઽસ્ય પરમં તપઃ ।
૧૭૮.૧૪/૨ઇત્યબ્રવું તદા દૃ ટ્વા દેવા તં તપ સ સ્થતમ્॥ ૧૭૮.૧૪॥
૧૭૮.૧૫/૧મ ત્રયામાસરુવ્યગ્રાઃ શકે્રણ સિહતા તદા ।
૧૭૮.૧૫/૨ભયાત્ તસ્ય સમુ દ્વગ્ ા તપાેિવઘ્નમભી સવઃ॥ ૧૭૮.૧૫॥
૧૭૮.૧૬/૧જ્ઞા વા તષેામ ભપ્રાયં શક્ર સ્ત્રભવુનેશ્વરઃ ।
૧૭૮.૧૬/૨પ્ર લાેચાખ્યાં વરારાેહાં પયાવૈનગિવતામ્॥ ૧૭૮.૧૬॥
૧૭૮.૧૭/૧સમુ યાં ચા જઙ્ઘાં તાં પીનશ્રાે ણપયાેધરામ્ ।
૧૭૮.૧૭/૨સવર્લક્ષણસ પન્નાં પ્રાવેાચ ફલસદૂનઃ॥ ૧૭૮.૧૭॥
૧૭૮.૧૮/૧શક્ર ઉવાચ । પ્ર લાેચે ગચ્છ શીઘં્ર વં યદાસાૈ ત યતે મુિનઃ ।
૧૭૮.૧૮/૨િવઘ્નાથ તસ્ય તપસઃ ક્ષાેભય વાંશુ સપુ્રભે॥ ૧૭૮.૧૮॥
૧૭૮.૧૯/૧પ્ર લાેચાવેાચ । તવ વાક્યં સરુશ્રેષ્ઠ કરાે મ સતતં પ્રભાે ।
૧૭૮.૧૯/૨િકતુ શઙ્કા મમવૈાત્ર િવતસ્ય ચ સશંયઃ॥ ૧૭૮.૧૯॥
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૧૭૮.૨૦/૧ બભે મ તં મુિનવરં બ્રહ્મચયર્વ્રતે સ્થતમ્ ।
૧૭૮.૨૦/૨અત્યુગ્રં દ પ્તતપસં વલનાકર્સમપ્રભમ્॥ ૧૭૮.૨૦॥
૧૭૮.૨૧/૧જ્ઞા વા માં સ મુિનઃ ક્રાેધાદ્ િવઘ્નાથ સમપુાગતામ્ ।
૧૭૮.૨૧/૨ક ડુઃ પરમતજે વી શાપં દાસ્ય ત દુઃસહમ્॥ ૧૭૮.૨૧॥
૧૭૮.૨૨/૧ઉવર્શી મનેકા ર ભા ઘ્ તાચી પુ જકસ્થલા ।
૧૭૮.૨૨/૨િવશ્વાચી સહજ યા ચ પવૂર્ ચ ત્ત તલાેત્તમા॥ ૧૭૮.૨૨॥
૧૭૮.૨૩/૧અલ બુષા મશ્રકેશી શ શલખેા ચ વામના ।
૧૭૮.૨૩/૨અ યાશ્ચા સરસઃ સ ત પયાવૈનગિવતાઃ॥ ૧૭૮.૨૩॥
૧૭૮.૨૪/૧સમુ યાશ્ચા વદનાઃ પીનાેન્નતપયાેધરાઃ ।
૧૭૮.૨૪/૨કામપ્રધાનકુશલા તા તત્ર સિંનયાજેય॥ ૧૭૮.૨૪॥
૧૭૮.૨૫/૧બ્રહ્માવેાચ । તસ્યા તદ્ વચનં શ્રુ વા પનુઃ પ્રાહ શચીપ તઃ ।
૧૭૮.૨૫/૨ તષ્ઠ તુ નામ ચા યા તા વં ચાત્ર કુશલા શભુે॥ ૧૭૮.૨૫॥
૧૭૮.૨૬/૧કામં વસ તં વાયું ચ સહાયાથ દદા મ તે ।
૧૭૮.૨૬/૨તૈઃ સાધ ગચ્છ સશુ્રાે ણ યત્રા તે સ મહામુિનઃ॥ ૧૭૮.૨૬॥
૧૭૮.૨૭/૧શક્રસ્ય વચનં શ્રુ વા તદા સા ચા લાેચના ।
૧૭૮.૨૭/૨જગામાકાશમાગણ તૈઃ સાધ ચાશ્રમં મનુેઃ॥ ૧૭૮.૨૭॥
૧૭૮.૨૮/૧ગ વા સા તત્ર ચરં દદશર્ વનમુત્તમમ્ ।
૧૭૮.૨૮/૨મુિન ચ દ પ્તતપસમાશ્રમસ્થમક મષમ્॥ ૧૭૮.૨૮॥
૧૭૮.૨૯/૧અપ યત્ સા વનં ર યં તૈઃ સાધ ન દનાપેમમ્ ।
૧૭૮.૨૯/૨સવર્તુર્વરપુ પાઢ ં શાખા ગગણાકુલમ્॥ ૧૭૮.૨૯॥
૧૭૮.૩૦/૧પુ યં પદ્મબલાપેેતં સપ લવમહાબલમ્ ।
૧૭૮.૩૦/૨શ્રાતે્રર યાન્ સમુધુરાઞ્ શ દાન્ ખગમખુેિરતાન્॥ ૧૭૮.૩૦॥
૧૭૮.૩૧/૧સવર્તુર્ફલભારાઢ ાન્ સવર્તુર્કુસમુાે વલાન્ ।
૧૭૮.૩૧/૨અપ યત્ પાદપાંશ્ચવૈ િવહંગૈરનનુાિદતાન્॥ ૧૭૮.૩૧॥
૧૭૮.૩૨/૧આમ્રાન્ આમ્રાતકાન્ ભવ્યાન્ નાિરકેરાન્ સ ત દુકાન્ ।
૧૭૮.૩૨/૨અથ બ વાં તથા વાન્ દાિડમાન્ બીજપૂરકાન્॥ ૧૭૮.૩૨॥
૧૭૮.૩૩/૧પનસાં લકુચાન્ નીપાઞ્ શર ષાન્ સમુનાેહરાન્ ।
૧૭૮.૩૩/૨પારાવતાં તથા કાેલાન્ અિરમેદા લવેતસાન્॥ ૧૭૮.૩૩॥
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૧૭૮.૩૪/૧ભ લાતકાન્ આમલકાઞ્ શતપણાશ્ચ િકશકુાન્ ।
૧૭૮.૩૪/૨ઇઙ્ગુદાન્ કરવીરાંશ્ચ હર તક િવભીતકાન્॥ ૧૭૮.૩૪॥
૧૭૮.૩૫/૧અેતાન્ અ યાંશ્ચ સા ક્ષાન્ દદશર્ થુલાેચના ।
૧૭૮.૩૫/૨તથવૈાશાેકપંુનાગ+ ।કેતક બકુલાન્ અથ॥ ૧૭૮.૩૫॥
૧૭૮.૩૬/૧પાિર તાન્ કાેિવદારાન્ મ દારે દ વરાં તથા ।
૧૭૮.૩૬/૨પાટલાઃ પુ પતા ર યા દેવદા દુ્રમાં તથા॥ ૧૭૮.૩૬॥
૧૭૮.૩૭/૧શાલાં તાલાં તમાલાંશ્ચ િનચુલાં લાેમકાં તથા ।
૧૭૮.૩૭/૨અ યાંશ્ચ પાદપશ્રેષ્ઠાન્ અપ યત્ ફલપુ પતાન્॥ ૧૭૮.૩૭॥
૧૭૮.૩૮/૧ચકાેરૈઃ શતપ ત્રૈશ્ચ ઙ્ગરાજૈ તથા શકૈુઃ ।
૧૭૮.૩૮/૨કાેિકલૈઃ કલિવઙૈ્કશ્ચ હાર તૈ ર્ વ વકૈઃ॥ ૧૭૮.૩૮॥
૧૭૮.૩૯/૧ પ્રયપતુ્રૈશ્ચાતકૈશ્ચ તથા યૈિવિવધૈઃ ખગૈઃ ।
૧૭૮.૩૯/૨શ્રાતે્રર યં સમુધુરં કૂજદ્ ભશ્ચા યિધ ષ્ઠતમ્॥ ૧૭૮.૩૯॥
૧૭૮.૪૦/૧સરાં સ ચ મનાેજ્ઞાિન પ્રસન્નસ લલાિન ચ ।
૧૭૮.૪૦/૨કુમુદૈઃ પુ ડર કૈશ્ચ તથા નીલાે પલૈઃ શભુૈઃ॥ ૧૭૮.૪૦॥
૧૭૮.૪૧/૧કહ્લારૈઃ કમલૈશ્ચવૈ આ ચતાિન સમ તતઃ ।
૧૭૮.૪૧/૨કાદ બૈશ્ચક્રવાકૈશ્ચ તથવૈ જલકુકુ્કટૈઃ॥ ૧૭૮.૪૧॥
૧૭૮.૪૨/૧કાર ડવૈબર્કૈહસઃૈ કૂમમર્દુ્ગ ભરેવ ચ ।
૧૭૮.૪૨/૨અેતૈશ્ચા યૈશ્ચ ક ણાર્િન સમ તા જલચાિર ભઃ॥ ૧૭૮.૪૨॥
૧૭૮.૪૩/૧ક્રમેણવૈ તથા સા તુ વનં બભ્રામ તૈઃ સહ ।
૧૭૮.૪૩/૨અેવં દૃ ટ્વા વનં ર યં તૈઃ સાધ પરમાદ્ભુતમ્॥ ૧૭૮.૪૩॥
૧૭૮.૪૪/૧િવ મયાે ફુ લનયના સા બભવૂ વરાઙ્ગના ।
૧૭૮.૪૪/૨પ્રાવેાચ વાયું કામં ચ વસ તં ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૭૮.૪૪॥
૧૭૮.૪૫/૧પ્ર લાેચાવેાચ । કુ વં મમ સાહા યં યૂયં સવ
થક્ થક્॥ ૧૭૮.૪૫॥
૧૭૮.૪૬/૧બ્રહ્માવેાચ । અેવમુ વા તદા સા તુ તથેત્યુક્તા સરૈુ દ્વ ઃ ।
૧૭૮.૪૬/૨પ્રત્યુવાચાદ્ય યાસ્યા મ યત્રાસાૈ સં સ્થતાે મુિનઃ॥ ૧૭૮.૪૬॥
૧૭૮.૪૭/૧અદ્ય તં દેહય તારં પ્રયુક્તે દ્રયવા જનમ્ ।
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૧૭૮.૪૭/૨ મરશસ્ત્રગલદ્ર મ કિર યા મ કુસાર થમ્॥ ૧૭૮.૪૭॥
૧૭૮.૪૮/૧બ્રહ્મા જનાદર્નાે વાિપ યિદ વા નીલલાેિહતઃ ।
૧૭૮.૪૮/૨તથા યદ્ય કિર યા મ કામબાણક્ષતા તરમ્॥ ૧૭૮.૪૮॥
૧૭૮.૪૯/૧ઇત્યુ વા પ્રયયાૈ સાથ યત્રાસાૈ તષ્ઠતે મુિનઃ ।
૧૭૮.૪૯/૨મનુે તપઃપ્રભાવેણ પ્રશા તશ્વાપદાશ્રમમ્॥ ૧૭૮.૪૯॥
૧૭૮.૫૦/૧સા પુંસ્કાેિકલમાધુય નદ તીરે વ્યવ સ્થતા ।
૧૭૮.૫૦/૨ તાેકમાતં્ર સ્થતા ત માદ્ અગાયત વરા સરાઃ॥ ૧૭૮.૫૦॥
૧૭૮.૫૧/૧તતાે વસ તઃ સહસા બલં સમકરાેત્ તદા ।
૧૭૮.૫૧/૨કાેિકલારાવમધુરમકા લકમનાેહરમ્॥ ૧૭૮.૫૧॥
૧૭૮.૫૨/૧વવાૈ ગ ધવહશ્ચવૈ મલયાિદ્રિનકેતનઃ ।
૧૭૮.૫૨/૨પુ પાન્ ઉચ્ચાવચાન્ મે યાન્ પાતયંશ્ચ શનૈઃ શનૈઃ॥ ૧૭૮.૫૨॥
૧૭૮.૫૩/૧પુ પબાણધરશ્ચવૈ ગ વા તસ્ય સમીપતઃ ।
૧૭૮.૫૩/૨મનુેશ્ચ ક્ષાેભયામાસ કામ તસ્યાિપ માનસમ્॥ ૧૭૮.૫૩॥
૧૭૮.૫૪/૧તતાે ગીત વિન શ્રુ વા મુિનિવ મતમાનસઃ ।
૧૭૮.૫૪/૨જગામ યત્ર સા સભુ્રૂઃ કામબાણપ્રપીિડતઃ॥ ૧૭૮.૫૪॥
૧૭૮.૫૫/૧દૃ ટ્વા તામાહ સદંષૃ્ટાે િવ મયાે ફુ લલાેચનઃ ।
૧૭૮.૫૫/૨ભ્રષ્ટાેત્તર યાે િવકલઃ પુલકા ચતિવગ્રહઃ॥ ૧૭૮.૫૫॥
૧૭૮.૫૬/૧ઋ ષ વાચ । કા સ કસ્યા સ સશુ્રાે ણ સભુગે ચા હા સિન ।
૧૭૮.૫૬/૨મનાે હર સ મે સભુ્રુ બ્રૂિહ સતં્ય સમુ યમે॥ ૧૭૮.૫૬॥
૧૭૮.૫૭/૧પ્ર લાેચાવેાચ । તવ કમર્કરા ચાહં પુ પાથર્મહમાગતા ।
૧૭૮.૫૭/૨આદેશં દેિહ મે ક્ષપં્ર િક કરાે મ તવાજ્ઞયા॥ ૧૭૮.૫૭॥
૧૭૮.૫૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । શ્રુ વવૈં વચનં તસ્યા ત્ય વા ધૈય િવમાેિહતઃ ।
૧૭૮.૫૮/૨આદાય હ તે તાં બાલાં પ્રિવવેશ વમાશ્રમમ્॥ ૧૭૮.૫૮॥
૧૭૮.૫૯/૧તતઃ કામશ્ચ વાયુશ્ચ વસ તશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૭૮.૫૯/૨જગ્મુયર્થાગતં સવ કૃતકૃત્યા સ્ત્રિવષ્ટપમ્॥ ૧૭૮.૫૯॥
૧૭૮.૬૦/૧શશસંશુ્ચ હિર ગ વા તસ્યા તસ્ય ચ ચે ષ્ટતમ્ ।
૧૭૮.૬૦/૨શ્રુ વા શક્ર તદા દેવાઃ પ્રીતાઃ સમુનસાેઽભવન્॥ ૧૭૮.૬૦॥
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૧૭૮.૬૧/૧સ ચ ક ડુ તયા સાધ પ્રિવશન્ન્ અેવ ચાશ્રમમ્ ।
૧૭૮.૬૧/૨આત્મનઃ પરમં પં ચકાર મદનાકૃ ત॥ ૧૭૮.૬૧॥
૧૭૮.૬૨/૧ પયાવૈનસ પન્નમતીવ સમુનાેહરમ્ ।
૧૭૮.૬૨/૨િદવ્યાલંકારસયંુક્તં ષાેડશવ સરાકૃ ત॥ ૧૭૮.૬૨॥
૧૭૮.૬૩/૧િદવ્યવસ્ત્રધરં કા તં િદવ્યસ્રગ્ગ ધભૂ ષતમ્ ।
૧૭૮.૬૩/૨સવાપભાેગસ પન્નં સહસા તપસાે બલાત્॥ ૧૭૮.૬૩॥
૧૭૮.૬૪/૧દૃ ટ્વા સા તસ્ય તદ્ વીય પરં િવ મયમાગતા ।
૧૭૮.૬૪/૨અહાેઽસ્ય તપસાે વીયર્ મત્યુ વા મુિદતાભવત્॥ ૧૭૮.૬૪॥
૧૭૮.૬૫/૧ નાનં સં યાં જપં હાેમં વા યાયં દેવતાચર્નમ્ ।
૧૭૮.૬૫/૨વ્રતાપેવાસિનયમં યાનં ચ મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૭૮.૬૫॥
૧૭૮.૬૬/૧ત્ય વા સ રેમે મુિદત તયા સાધર્મહિનશમ્ ।
૧૭૮.૬૬/૨મન્મથાિવષ્ટહૃદયાે ન બુબાેધ તપઃક્ષયમ્॥ ૧૭૮.૬૬॥
૧૭૮.૬૭/૧સં યારાિત્રિદવાપક્ષ+ ◌ંઆસ વર્યનહાયનમ્ ।
૧૭૮.૬૭/૨ન બુબાેધ ગતં કાલં િવષયાસક્તમાનસઃ॥ ૧૭૮.૬૭॥
૧૭૮.૬૮/૧સા ચ તં કામજૈભાર્વૈિવદગ્ધા રહ સ દ્વ ઃ ।
૧૭૮.૬૮/૨વરયામાસ સશુ્રાે ણઃ પ્રલાપકુશલા તદા॥ ૧૭૮.૬૮॥
૧૭૮.૬૯/૧અેવં ક ડુ તયા સાધ વષાર્ણામિધકં શતમ્ ।
૧૭૮.૬૯/૨અ તષ્ઠન્ મ દરદ્રાે યાં ગ્રા યધમર્રતાે મુિનઃ॥ ૧૭૮.૬૯॥
૧૭૮.૭૦/૧સા તં પ્રાહ મહાભાગં ગ તુ મચ્છા યહં િદવમ્ ।
૧૭૮.૭૦/૨પ્રસાદસમુખુાે બ્રહ્મન્ન્ અનુજ્ઞાતું વમહર્ સ॥ ૧૭૮.૭૦॥
૧૭૮.૭૧/૧તયવૈમુક્તઃ સ મુિન તસ્યામાસક્તમાનસઃ ।
૧૭૮.૭૧/૨િદનાિન ક ત ચદ્ ભદ્રે સ્થીયતા મત્યભાષત॥ ૧૭૮.૭૧॥
૧૭૮.૭૨/૧અેવમુક્તા તત તને સાગં્ર વષર્શતં પનુઃ ।
૧૭૮.૭૨/૨બુભજેુ િવષયાં ત વી તને સાધ મહાત્મના॥ ૧૭૮.૭૨॥
૧૭૮.૭૩/૧અનુજ્ઞાં દેિહ ભગવન્ વ્ર મ િત્રદશાલયમ્ ।
૧૭૮.૭૩/૨ઉક્ત તયે ત સ પનુઃ સ્થીયતા મત્યભાષત॥ ૧૭૮.૭૩॥
૧૭૮.૭૪/૧પનુગર્તે વષર્શતે સાિધકે સા શભુાનના ।
૧૭૮.૭૪/૨યા યહં િત્રિદવં બ્રહ્મન્ પ્રણય મતશાેભનમ્॥ ૧૭૮.૭૪॥
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૧૭૮.૭૫/૧ઉક્ત તયવંૈ સ મુિનઃ પનુરાહાયતેક્ષણામ્ ।
૧૭૮.૭૫/૨ઇહાસ્યતાં મયા સભુ્રુ ચરં કાલં ગ મ ય સ॥ ૧૭૮.૭૫॥
૧૭૮.૭૬/૧તચ્છાપભીતા સશુ્રાેણી સહ તને ષણા પનુઃ ।
૧૭૮.૭૬/૨શતદ્વયં િક ચદ્ ઊનં વષાર્ણાં સમ તષ્ઠત॥ ૧૭૮.૭૬॥
૧૭૮.૭૭/૧ગમનાય મહાભાગાે દેવરાજિનવેશનમ્ ।
૧૭૮.૭૭/૨પ્રાેક્તઃ પ્રાેક્ત તયા ત વ્યા સ્થીયતા મત્યભાષત॥ ૧૭૮.૭૭॥
૧૭૮.૭૮/૧તસ્ય શાપભયાદ્ ભી દાર્ ક્ષ યને ચ દ ક્ષણા ।
૧૭૮.૭૮/૨પ્રાેક્તા પ્રણયભઙ્ગા ત+ ।વેિદની ન જહાૈ મુિનમ્॥ ૧૭૮.૭૮॥
૧૭૮.૭૯/૧તયા ચ રમત તસ્ય પરમષરહિનશમ્ ।
૧૭૮.૭૯/૨નવં નવમભૂત્ પ્રેમ મન્મથાસક્તચેતસઃ॥ ૧૭૮.૭૯॥
૧૭૮.૮૦/૧અેકદા તુ વરાયુક્તાે િનશ્ચક્રામાેટ ન્ મુિનઃ ।
૧૭૮.૮૦/૨િન ક્રામ તં ચ કુત્રે ત ગ યતે પ્રાહ સા શભુા॥ ૧૭૮.૮૦॥
૧૭૮.૮૧/૧ઇત્યુક્તઃ સ તયા પ્રાહ પિર ત્તમહઃ શભુે ।
૧૭૮.૮૧/૨સં યાપેા ત કિર યા મ િક્રયાલાપેાેઽ યથા ભવેત્॥ ૧૭૮.૮૧॥
૧૭૮.૮૨/૧તતઃ પ્રહસ્ય મુિદતા સા તં પ્રાહ મહામુિનમ્ ।
૧૭૮.૮૨/૨િકમદ્ય સવર્ધમર્જ્ઞ પિર ત્તમહ તવ ।
૧૭૮.૮૨/૩ગતમેતન્ ન કુ તે િવ મયં કસ્ય ક યતે॥ ૧૭૮.૮૨॥
૧૭૮.૮૩/૧મુિન વાચ । પ્રાત વમાગતા ભદ્રે નદ તીર મદં શભુમ્ ।
૧૭૮.૮૩/૨મયા દષૃ્ટા સ સશુ્રાે ણ પ્રિવષ્ટા ચ મમાશ્રમમ્॥ ૧૭૮.૮૩॥
૧૭૮.૮૪/૧ઇયં ચ વતર્તે સં યા પિરણામમહાે ગતમ્ ।
૧૭૮.૮૪/૨અવહાસઃ િકમથાઽયં સદ્ભાવઃ ક યતાં મમ॥ ૧૭૮.૮૪॥
૧૭૮.૮૫/૧પ્ર લાેચાવેાચ । પ્રત્યૂષસ્યાગતા બ્રહ્મન્ સત્યમેતન્ ન મે ષા ।
૧૭૮.૮૫/૨િક વદ્ય તસ્ય કાલસ્ય ગતા ય દશતાિન તે॥ ૧૭૮.૮૫॥
૧૭૮.૮૬/૧તતઃ સસા વસાે િવપ્ર તાં પપ્રચ્છાયતેક્ષણામ્ ।
૧૭૮.૮૬/૨ક યતાં ભી કઃ કાલ વયા મે રમતઃ સદા॥ ૧૭૮.૮૬॥
૧૭૮.૮૭/૧પ્ર લાેચાવેાચ । સપ્તાેત્તરા યતીતાિન નવવષર્શતાિન ચ ।
૧૭૮.૮૭/૨માસાશ્ચ ષટ્ તથવૈા યત્ સમતીતં િદનત્રયમ્॥ ૧૭૮.૮૭॥
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૧૭૮.૮૮/૧ઋ ષ વાચ । સતં્ય ભી વદસ્યેતત્ પિરહાસાેઽથવા શભુે ।
૧૭૮.૮૮/૨િદનમેકમહં મ યે વયા સાધર્ મહાે ષતમ્॥ ૧૭૮.૮૮॥
૧૭૮.૮૯/૧પ્ર લાેચાવેાચ । વિદ યા ય તં બ્રહ્મન્ કથમત્ર તવા તકે ।
૧૭૮.૮૯/૨િવશષેાદ્ અદ્ય ભવતા ષ્ટા માગાર્નુગા મના॥ ૧૭૮.૮૯॥
૧૭૮.૯૦/૧વ્યાસ ઉવાચ । િનશ ય તદ્ વચ તસ્યાઃ સ મુિન દ્વજસત્તમાઃ ।
૧૭૮.૯૦/૨િધગ્ િધઙ્ મા મત્યનાચારં િવિન દ્યાત્માનમાત્મના॥ ૧૭૮.૯૦॥
૧૭૮.૯૧/૧મુિન વાચ । તપાં સ મમ નષ્ટાિન હતં બ્રહ્મિવદાં ધનમ્ ।
૧૭૮.૯૧/૨હૃતાે િવવેકઃ કેનાિપ યાે ષન્ માેહાય િન મતા॥ ૧૭૮.૯૧॥
૧૭૮.૯૨/૧ઊ મષટ્કા તગં બ્રહ્મ જ્ઞેયમાત્મજયને મે ।
૧૭૮.૯૨/૨ગ તરેષા કૃતા યને િધક્ તં કામમહાગ્રહમ્॥ ૧૭૮.૯૨॥
૧૭૮.૯૩/૧વ્રતાિન સવર્વેદાશ્ચ કારણા ય ખલાિન ચ ।
૧૭૮.૯૩/૨નરકગ્રામમાગણ કામનેાદ્ય હતાિન મે॥ ૧૭૮.૯૩॥
૧૭૮.૯૪/૧િવિન દ્યે થં સ ધમર્જ્ઞઃ વયમાત્માનમાત્મના ।
૧૭૮.૯૪/૨તામ સરસમાસીના મદં વચનમબ્રવીત્ ।
૧૭૮.૯૪/૩ઋ ષ વાચ । ગચ્છ પાપે યથાકામં યત્ કાય તત્ વયા કૃતમ્ ।
૧૭૮.૯૪/૪દેવરાજસ્ય યત્ ક્ષાેભં કુવર્ ત્યા ભાવચે ષ્ટતૈઃ॥ ૧૭૮.૯૪॥
૧૭૮.૯૫/૧ન વાં કરાે યહં ભ મ ક્રાેધતીવ્રેણ વિહ્નના ।
૧૭૮.૯૫/૨સતાં સાપ્તપદં મૈ યમુ ષતાેઽહં વયા સહ॥ ૧૭૮.૯૫॥
૧૭૮.૯૬/૧અથવા તવ દાષેઃ કઃ િક વા કુયાર્મહં તવ ।
૧૭૮.૯૬/૨મમવૈ દાષેાે િનતરાં યનેાહમ જતે દ્રયઃ॥ ૧૭૮.૯૬॥
૧૭૮.૯૭/૧યથા શક્ર પ્રયા થ યા કૃતાે મત્તપસાે વ્યયઃ ।
૧૭૮.૯૭/૨ વયા દૃ ષ્ટમહામાેહ+ ◌ંઅનનુાહં જુગુ સતઃ॥ ૧૭૮.૯૭॥
૧૭૮.૯૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । યાવદ્ ઇ થં સ િવપ્ર ષ તાં બ્રવી ત સમુ યમામ્ ।
૧૭૮.૯૮/૨તાવત્ ખલ વેદજલા સા બભવૂા તવપેથુઃ॥ ૧૭૮.૯૮॥
૧૭૮.૯૯/૧પ્રવપેમાનાં સ ચ તાં વન્નગાત્રલતાં સતીમ્ ।
૧૭૮.૯૯/૨ગચ્છ ગચ્છે ત સક્રાેધમવુાચ મુિનસત્તમઃ॥ ૧૭૮.૯૯॥
૧૭૮.૧૦૦/૧સા તુ િનભર્ સતા તને િવિન ક્ર ય તદાશ્રમાત્ ।
૧૭૮.૧૦૦/૨આકાશગા મની વેદં મમાજર્ ત પ લવૈઃ॥ ૧૭૮.૧૦૦॥
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૧૭૮.૧૦૧/૧ ક્ષાદ્ કં્ષ યયાૈ બાલા ઉદગ્રા ણપ લવૈઃ ।
૧૭૮.૧૦૧/૨િનમર્માજર્ ચ ગાત્રા ણ ગલ વેદજલાિન વૈ॥ ૧૭૮.૧૦૧॥
૧૭૮.૧૦૨/૧ઋ ષણા ય તદા ગભર્ તસ્યા દેહે સમાિહતઃ ।
૧૭૮.૧૦૨/૨િનજર્ગામ સરાેમા ચ વેદ પી તદઙ્ગતઃ॥ ૧૭૮.૧૦૨॥
૧૭૮.૧૦૩/૧તં ક્ષા જગ્ હુગર્ભર્મેકં ચકે્ર ચ મા તઃ ।
૧૭૮.૧૦૩/૨સાેમનેા યાિયતાે ગાે ભઃ સ તદા વ દ્ધે શનૈઃ॥ ૧૭૮.૧૦૩॥
૧૭૮.૧૦૪/૧માિરષા નામ ક યાભૂદ્ ક્ષાણાં ચા લાેચના ।
૧૭૮.૧૦૪/૨પ્રાચેતસાનાં સા ભાયાર્ દક્ષસ્ય જનની દ્વ ઃ॥ ૧૭૮.૧૦૪॥
૧૭૮.૧૦૫/૧સ ચાિપ ભગવાન્ ક ડુઃ ક્ષીણે તપ સ સત્તમઃ ।
૧૭૮.૧૦૫/૨પુ ષાેત્તમાખ્યં ભાે િવપ્રા િવ ણાેરાયતનં યયાૈ॥ ૧૭૮.૧૦૫॥
૧૭૮.૧૦૬/૧દદશર્ પરમં ક્ષતંે્ર મુ ક્તદં ભુિવ દુલર્ભમ્ ।
૧૭૮.૧૦૬/૨દ ક્ષણસ્યાેદધે તીરે સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૧૭૮.૧૦૬॥
૧૭૮.૧૦૭/૧સરુ યં વાલુકાક ણ કેતક વનશાે ભતમ્ ।
૧૭૮.૧૦૭/૨નાનાદુ્રમલતાક ણ નાનાપ ક્ષ તં શવમ્॥ ૧૭૮.૧૦૭॥
૧૭૮.૧૦૮/૧સવર્ત્ર સખુસચંારં સવર્તુર્કુસમુા વતમ્ ।
૧૭૮.૧૦૮/૨સવર્સાખૈ્યપ્રદં ણાં ધ યં સવર્ગુણાકરમ્॥ ૧૭૮.૧૦૮॥
૧૭૮.૧૦૯/૧ ગ્વાદ્યૈઃ સિેવતં પવૂ મુિન સદ્ધવરૈ તથા ।
૧૭૮.૧૦૯/૨ગ ધવઃ િકનરૈયર્ક્ષૈ તથા યૈમાક્ષકાિઙ્ક્ષ ભઃ॥ ૧૭૮.૧૦૯॥
૧૭૮.૧૧૦/૧દદશર્ ચ હિર તત્ર દેવૈઃ સવરલંકૃતમ્ ।
૧૭૮.૧૧૦/૨બ્રાહ્મણાદ્યૈ તથા વણરાશ્રમસ્થૈિનષેિવતમ્॥ ૧૭૮.૧૧૦॥
૧૭૮.૧૧૧/૧દૃ ટૈ્વવ સ તદા ક્ષતંે્ર દેવં ચ પુ ષાેત્તમમ્ ।
૧૭૮.૧૧૧/૨કૃતકૃત્ય મવાત્માનં મનેે સ મુિનસત્તમઃ॥ ૧૭૮.૧૧૧॥
૧૭૮.૧૧૨/૧તત્રૈકાગ્રમના ભૂ વા ચકારારાધનં હરેઃ ।
૧૭૮.૧૧૨/૨બ્રહ્મપારમયં કુવર્ઞ્ જપમેકાગ્રમાનસઃ ।
૧૭૮.૧૧૨/૩ઊ વર્બાહુમર્હાયાેગી સ્થ વાસાૈ મુિનસત્તમઃ॥ ૧૭૮.૧૧૨॥
૧૭૮.૧૧૩/૧મનુય ઊચુઃ । બ્રહ્મપારં મનુે શ્રાેતુ મચ્છામઃ પરમં શભુમ્ ।
૧૭૮.૧૧૩/૨જપતા ક ડુના દેવાે યનેારા યત કેશવઃ॥ ૧૭૮.૧૧૩॥
૧૭૮.૧૧૪/૧વ્યાસ ઉવાચ । પારં પરં િવ રપારપારઃ ।
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૧૭૮.૧૧૪/૨પરઃ પરે યઃ પરમાત્મ પઃ ।
૧૭૮.૧૧૪/૩સ બ્રહ્મપારઃ પરપારભૂતઃ ।
૧૭૮.૧૧૪/૪પરઃ પરાણામિપ પારપારઃ॥ ૧૭૮.૧૧૪॥
૧૭૮.૧૧૫/૧સ કારણં કારણસં શ્રતાેઽિપ ।
૧૭૮.૧૧૫/૨તસ્યાિપ હેતુઃ પરહેતુહેતુઃ ।
૧૭૮.૧૧૫/૩કાયાઽિપ ચષૈ સહ કમર્ક ર્+ ।
૧૭૮.૧૧૫/૪ પૈરનેકૈરવતીહ સવર્મ્॥ ૧૭૮.૧૧૫॥
૧૭૮.૧૧૬/૧બ્રહ્મ પ્રભુબ્રર્હ્મ સ સવર્ભૂતાે ।
૧૭૮.૧૧૬/૨બ્રહ્મ પ્ર નાં પ તરચ્યુતાેઽસાૈ ।
૧૭૮.૧૧૬/૩બ્રહ્માવ્યયં િનત્યમજં સ િવ ર્।
૧૭૮.૧૧૬/૪અપક્ષયાદ્યૈર ખલૈરસઙ્ગઃ॥ ૧૭૮.૧૧૬॥
૧૭૮.૧૧૭/૧બ્રહ્માક્ષરમજં િનતં્ય યથાસાૈ પુ ષાેત્તમઃ ।
૧૭૮.૧૧૭/૨તથા રાગાદયાે દાષેાઃ પ્રયા તુ પ્રશમં મમ॥ ૧૭૮.૧૧૭॥
૧૭૮.૧૧૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । શ્રુ વા તસ્ય મનુે ર્ યં બ્રહ્મપારં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૭૮.૧૧૮/૨ભ ક્ત ચ પરમાં જ્ઞા વા સદુૃઢાં પુ ષાેત્તમઃ॥ ૧૭૮.૧૧૮॥
૧૭૮.૧૧૯/૧પ્રીત્યા સ પરયા દેવ તદાસાૈ ભક્તવ સલઃ ।
૧૭૮.૧૧૯/૨ગ વા તસ્ય સમીપં તુ પ્રાવેાચ મધુસદૂનઃ॥ ૧૭૮.૧૧૯॥
૧૭૮.૧૨૦/૧મેઘગ ભીરયા વાચા િદશઃ સનંાદયન્ન્ ઇવ ।
૧૭૮.૧૨૦/૨આ હ્ય ગ ડં િવપ્રા િવનતાકુલન દનમ્॥ ૧૭૮.૧૨૦॥
૧૭૮.૧૨૧/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । મનુે બ્રૂિહ પરં કાય યત્ તે મન સ વતર્તે ।
૧૭૮.૧૨૧/૨વરદાેઽહમનપુ્રાપ્તાે વરં વરય સવુ્રત॥ ૧૭૮.૧૨૧॥
૧૭૮.૧૨૨/૧શ્રુ વવૈં વચનં તસ્ય દેવદેવસ્ય ચિક્રણઃ ।
૧૭૮.૧૨૨/૨ચ ન્મીલ્ય સહસા દદશર્ પુરતાે હિરમ્॥ ૧૭૮.૧૨૨॥
૧૭૮.૧૨૩/૧અતસીપુ પસકંાશં પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણમ્ ।
૧૭૮.૧૨૩/૨શઙ્ખચક્રગદાપા ણ મુકુટાઙ્ગદધાિરણમ્॥ ૧૭૮.૧૨૩॥
૧૭૮.૧૨૪/૧ચતુબાર્હુમુદારાઙ્ગં પીતવસ્ત્રધરં શભુમ્ ।
૧૭૮.૧૨૪/૨શ્રીવ સલ મસયંુક્તં વનમાલાિવભૂ ષતમ્॥ ૧૭૮.૧૨૪॥
૧૭૮.૧૨૫/૧સવર્લક્ષણસયંુક્તં સવર્રત્નિવભૂ ષતમ્ ।
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૧૭૮.૧૨૫/૨િદવ્યચ દન લપ્તાઙ્ગં િદવ્યમાલ્યિવભૂ ષતમ્॥ ૧૭૮.૧૨૫॥
૧૭૮.૧૨૬/૧તતઃ સ િવ મયાિવષ્ટાે રાેમા ચતતનૂ હઃ ।
૧૭૮.૧૨૬/૨દ ડવત્ પ્ર ણપત્યાવે્યા પ્રણામમકરાેત્ તદા॥ ૧૭૮.૧૨૬॥
૧૭૮.૧૨૭/૧અદ્ય મે સફલં જન્મ અદ્ય મે સફલં તપઃ ।
૧૭૮.૧૨૭/૨ઇત્યુ વા મુિનશાદૂર્લા તં તાેતુમપુચક્રમે॥ ૧૭૮.૧૨૭॥
૧૭૮.૧૨૮/૧ક ડુ વાચ । નારાયણ હરે કૃ ણ શ્રીવ સાઙ્ક જગ પતે ।
૧૭૮.૧૨૮/૨જગદ્બ જ જગદ્ધામ જગ સા ક્ષન્ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૨૮॥
૧૭૮.૧૨૯/૧અવ્યક્ત જ ણાે પ્રભવ પ્રધાનપુ ષાેત્તમ ।
૧૭૮.૧૨૯/૨પુ ડર કાક્ષ ગાેિવ દ લાેકનાથ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૨૯॥
૧૭૮.૧૩૦/૧િહર યગભર્ શ્રીનાથ પદ્મનાથ સનાતન ।
૧૭૮.૧૩૦/૨ભૂગભર્ ધ્રવુ ઈશાન હૃષીકેશ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૦॥
૧૭૮.૧૩૧/૧અનાદ્ય તા તાજેય જય વં જયતાં વર ।
૧૭૮.૧૩૧/૨અ જતાખ ડ શ્રીકૃ ણ શ્રીિનવાસ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૧॥
૧૭૮.૧૩૨/૧પજર્ યધમર્કતાર્ ચ દુ પાર દુરિધ ષ્ઠત ।
૧૭૮.૧૩૨/૨દુઃખા તનાશન હરે જલશાિયન્ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૨॥
૧૭૮.૧૩૩/૧ભૂતપાવ્યક્ત ભૂતેશ ભૂતત વૈરનાકુલ ।
૧૭૮.૧૩૩/૨ભૂતાિધવાસ ભૂતાત્મન્ ભૂતગભર્ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૩॥
૧૭૮.૧૩૪/૧યજ્ઞય વન્ યજ્ઞધર યજ્ઞધાતાભયપ્રદ ।
૧૭૮.૧૩૪/૨યજ્ઞગભર્ િહર યાઙ્ગ શ્નગભર્ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૪॥
૧૭૮.૧૩૫/૧ક્ષતે્રજ્ઞઃ ક્ષતે્ર ત્ ક્ષતે્રી ક્ષતે્રહા ક્ષતે્રકૃદ્ વશી ।
૧૭૮.૧૩૫/૨ક્ષતે્રાત્મન્ ક્ષતે્રરિહત ક્ષતે્રસ્રષ્ટ્ર ે નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૫॥
૧૭૮.૧૩૬/૧ગુણાલય ગુણાવાસ ગુણાશ્રય ગુણાવહ ।
૧૭૮.૧૩૬/૨ગુણભાે ગુણારામ ગુણત્યા ગન્ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૬॥
૧૭૮.૧૩૭/૧ વં િવ વં હિરશ્ચક્ર વં જ વં જનાદર્નઃ ।
૧૭૮.૧૩૭/૨ વં ભૂત વં વષટ્કાર વં ભવ્ય વં ભવ પ્રભુઃ॥ ૧૭૮.૧૩૭॥
૧૭૮.૧૩૮/૧ વં ભૂતકૃત્ વમવ્યક્ત વં ભવાે ભૂત દ્ ભવાન્ ।
૧૭૮.૧૩૮/૨ વં ભૂતભાવનાે દેવ વામાહુરજમીશ્વરમ્॥ ૧૭૮.૧૩૮॥
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૧૭૮.૧૩૯/૧ વમન તઃ કૃતજ્ઞ વં પ્રકૃ ત વં ષાકિપઃ ।
૧૭૮.૧૩૯/૨ વં દ્ર વં દુરાધષર્ વમમાેઘ વમીશ્વરઃ॥ ૧૭૮.૧૩૯॥
૧૭૮.૧૪૦/૧ વં િવશ્વકમાર્ જ વં વં શ ભુ વં ષાકૃ તઃ ।
૧૭૮.૧૪૦/૨ વં શકંર વમુશના વં સતં્ય વં તપાે જનઃ॥ ૧૭૮.૧૪૦॥
૧૭૮.૧૪૧/૧ વં િવશ્વજેતા વં શમર્ વં શર ય વમક્ષરમ્ ।
૧૭૮.૧૪૧/૨ વં શ ભુ વં વય ભૂશ્ચ વં જ્યેષ્ઠ વં
પરાયણઃ॥ ૧૭૮.૧૪૧॥
૧૭૮.૧૪૨/૧ વમાિદત્ય વમાકાર વં પ્રાણ વં ત મસ્રહા ।
૧૭૮.૧૪૨/૨ વં પજર્ ય વં પ્ર થત વં વેધા વં સરેુશ્વરઃ॥ ૧૭૮.૧૪૨॥
૧૭૮.૧૪૩/૧ વમ્ ઋગ્ યજુઃ સામ ચવૈ વમાત્મા સ મતાે ભવાન્ ।
૧૭૮.૧૪૩/૨ વમ ગ્ વં ચ પવન વમાપાે વસધુા ભવાન્॥ ૧૭૮.૧૪૩॥
૧૭૮.૧૪૪/૧ વં સ્રષ્ટા વં તથા ભાેક્તા હાેતા વં ચ હિવઃ ક્રતુઃ ।
૧૭૮.૧૪૪/૨ વં પ્રભુ વં િવભુઃ શ્રેષ્ઠ વં લાેકપ તરચ્યુતઃ॥ ૧૭૮.૧૪૪॥
૧૭૮.૧૪૫/૧ વં સવર્દશર્નઃ શ્રીમાં વં સવર્દમનાેઽિરહા ।
૧૭૮.૧૪૫/૨ વમહ વં તથા રાિત્ર વામાહુવર્ સરં બુધાઃ॥ ૧૭૮.૧૪૫॥
૧૭૮.૧૪૬/૧ વં કાલ વં કલા કાષ્ઠા વં મુહૂતર્ઃ ક્ષણા લવાઃ ।
૧૭૮.૧૪૬/૨ વં બાલ વં તથા દ્ધ વં પુમાન્ સ્ત્રી નપુંસકઃ॥ ૧૭૮.૧૪૬॥
૧૭૮.૧૪૭/૧ વં િવશ્વયાેિન વં ચ વં સ્થા વં શુ ચશ્રવાઃ ।
૧૭૮.૧૪૭/૨ વં શાશ્વત વમ જત વમપુે દ્ર વમુત્તમઃ॥ ૧૭૮.૧૪૭॥
૧૭૮.૧૪૮/૧ વં સવર્િવશ્વસખુદ વં વેદાઙ્ગં વમવ્યયઃ ।
૧૭૮.૧૪૮/૨ વં વેદવેદ વં ધાતા િવધાતા વં સમાિહતઃ॥ ૧૭૮.૧૪૮॥
૧૭૮.૧૪૯/૧ વં જલિનિધરામૂલં વં ધાતા વં પનુવર્સઃુ ।
૧૭૮.૧૪૯/૨ વં વૈદ્ય વં તાત્મા ચ વમતી દ્રયગાેચરઃ॥ ૧૭૮.૧૪૯॥
૧૭૮.૧૫૦/૧ વમગ્રણીગ્રાર્મણી વં વં સપુણર્ વમાિદમાન્ ।
૧૭૮.૧૫૦/૨ વં સગં્રહ વં સમુહત્ વં તાત્મા વમચ્યુતઃ॥ ૧૭૮.૧૫૦॥
૧૭૮.૧૫૧/૧ વં યમ વં ચ િનયમ વં પ્રાંશુ વં ચતુભુર્જઃ ।
૧૭૮.૧૫૧/૨ વમવેાન્ના તરાત્મા વં પરમાત્મા વમુચ્યતે॥ ૧૭૮.૧૫૧॥
૧૭૮.૧૫૨/૧ વં ગુ વં ગુ તમ વં વામ વં પ્રદ ક્ષણઃ ।
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૧૭૮.૧૫૨/૨ વં િપ પલ વમગમ વં વ્યક્ત વં પ્ર પ તઃ॥ ૧૭૮.૧૫૨॥
૧૭૮.૧૫૩/૧િહર યનાભ વં દેવ વં શશી વં પ્ર પ તઃ ।
૧૭૮.૧૫૩/૨અિનદ યવપુ વં વૈ વં યમ વં સરુાિરહા॥ ૧૭૮.૧૫૩॥
૧૭૮.૧૫૪/૧ વં ચ સકંષર્ણાે દેવ વં કતાર્ વં સનાતનઃ ।
૧૭૮.૧૫૪/૨ વં વાસદેુવાેઽમેયાત્મા વમવે ગુણવ જતઃ॥ ૧૭૮.૧૫૪॥
૧૭૮.૧૫૫/૧ વં જ્યેષ્ઠ વં વિરષ્ઠ વં વં સિહ શ્ચ માધવઃ ।
૧૭૮.૧૫૫/૨સહસ્રશીષાર્ વં દેવ વમવ્યક્તઃ સહસ્રદક્ૃ॥ ૧૭૮.૧૫૫॥
૧૭૮.૧૫૬/૧સહસ્રપાદ વં દેવ વં િવરાટ્ વં સરુપ્રભુઃ ।
૧૭૮.૧૫૬/૨ વમવે તષ્ઠસે ભૂયાે દેવદેવ દશાઙ્ગુલઃ॥ ૧૭૮.૧૫૬॥
૧૭૮.૧૫૭/૧યદ્ ભૂતં તત્ વમવેાેક્તઃ પુ ષઃ શક્ર ઉત્તમઃ ।
૧૭૮.૧૫૭/૨યદ્ ભાવ્યં તત્ વમીશાન વમ્ ઋત વં તથા તઃ॥ ૧૭૮.૧૫૭॥
૧૭૮.૧૫૮/૧ વત્તાે રાેહત્યયં લાેકાે મહીયાં વમનુત્તમઃ ।
૧૭૮.૧૫૮/૨ વં જ્યાયાન્ પુ ષ વં ચ વં દેવ દશધા સ્થતઃ॥ ૧૭૮.૧૫૮॥
૧૭૮.૧૫૯/૧િવશ્વભૂતશ્ચતુભાર્ગાે નવભાગાેઽ તાે િદિવ ।
૧૭૮.૧૫૯/૨નવભાગાેઽ તિરક્ષસ્થઃ પાૈ ષેયઃ સનાતનઃ॥ ૧૭૮.૧૫૯॥
૧૭૮.૧૬૦/૧ભાગદ્વયં ચ ભૂસસંં્થ ચતુભાર્ગાેઽ યભૂદ્ ઇહ ।
૧૭૮.૧૬૦/૨ વત્તાે યજ્ઞાઃ સ ભવ ત જગતાે ષ્ટકારણમ્॥ ૧૭૮.૧૬૦॥
૧૭૮.૧૬૧/૧ વત્તાે િવરાટ્ સમુ પન્નાે જગતાે હૃિદ યઃ પુમાન્ ।
૧૭૮.૧૬૧/૨સાેઽ તિરચ્યત ભૂતે ય તજેસા યશસા શ્રયા॥ ૧૭૮.૧૬૧॥
૧૭૮.૧૬૨/૧ વત્તઃ સરુાણામાહારઃ ષદાજ્યમ યત ।
૧૭૮.૧૬૨/૨ગ્રા યાર યાશ્ચાષૈધય વત્તઃ પશુ ગાદયઃ॥ ૧૭૮.૧૬૨॥
૧૭૮.૧૬૩/૧ યેય યાનપર વં ચ કૃતવાન્ અ સ ચાષૈધીઃ ।
૧૭૮.૧૬૩/૨ વં દેવદેવ સપ્તાસ્ય કાલાખ્યાે દ પ્તિવગ્રહઃ॥ ૧૭૮.૧૬૩॥
૧૭૮.૧૬૪/૧જઙ્ગમાજઙ્ગમં સવ જગદ્ અેતચ્ચરાચરમ્ ।
૧૭૮.૧૬૪/૨ વત્તઃ સવર્ મદં તં વિય સવ પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૧૭૮.૧૬૪॥
૧૭૮.૧૬૫/૧અિન દ્ધ વં માધવ વં પ્રદ્યુ ઃ સરુાિરહા ।
૧૭૮.૧૬૫/૨દેવ સવર્સરુશ્રેષ્ઠ સવર્લાેકપરાયણ॥ ૧૭૮.૧૬૫॥
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૧૭૮.૧૬૬/૧ત્રાિહ મામરિવ દાક્ષ નારાયણ નમાેઽ તુ તે ।
૧૭૮.૧૬૬/૨નમ તે ભગવન્ િવ ણાે નમ તે પુ ષાેત્તમ॥ ૧૭૮.૧૬૬॥
૧૭૮.૧૬૭/૧નમ તે સવર્લાેકેશ નમ તે કમલાલય ।
૧૭૮.૧૬૭/૨ગુણાલય નમ તેઽ તુ નમ તેઽ તુ ગુણાકર॥ ૧૭૮.૧૬૭॥
૧૭૮.૧૬૮/૧વાસદેુવ નમ તેઽ તુ નમ તેઽ તુ સરુાેત્તમ ।
૧૭૮.૧૬૮/૨જનાદર્ન નમ તેઽ તુ નમ તેઽ તુ સનાતન॥ ૧૭૮.૧૬૮॥
૧૭૮.૧૬૯/૧નમ તે યાે ગનાં ગ ય યાેગાવાસ નમાેઽ તુ તે ।
૧૭૮.૧૬૯/૨ગાપેતે શ્રીપતે િવ ણાે નમ તેઽ તુ મ પતે॥ ૧૭૮.૧૬૯॥
૧૭૮.૧૭૦/૧જગ પતે જગ સતૂે નમ તે જ્ઞાિનનાં પતે ।
૧૭૮.૧૭૦/૨િદવ પતે નમ તેઽ તુ નમ તેઽ તુ મહીપતે॥ ૧૭૮.૧૭૦॥
૧૭૮.૧૭૧/૧નમ તે મધુહ ત્રે ચ નમ તે પુ કરેક્ષણ ।
૧૭૮.૧૭૧/૨કૈટભઘ્ન નમ તેઽ તુ સબુ્રહ્મ ય નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૭૧॥
૧૭૮.૧૭૨/૧નમાેઽ તુ તે મહામીન શ્રુ ત ષ્ઠધરાચ્યુત ।
૧૭૮.૧૭૨/૨સમુદ્રસ લલક્ષાેભ પદ્મ હ્લાદકાિરણે॥ ૧૭૮.૧૭૨॥
૧૭૮.૧૭૩/૧અશ્વશીષર્ મહાઘાેણ મહાપુ ષિવગ્રહ ।
૧૭૮.૧૭૩/૨મધુકૈટભહ ત્રે ચ નમ તે તુરગાનન॥ ૧૭૮.૧૭૩॥
૧૭૮.૧૭૪/૧મહાકમઠભાેગાય થવ્યુદ્ધરણાય ચ ।
૧૭૮.૧૭૪/૨િવ તાિદ્ર વ પાય મહાકૂમાર્ય તે નમઃ॥ ૧૭૮.૧૭૪॥
૧૭૮.૧૭૫/૧નમાે મહાવરાહાય થવ્યુદ્ધારકાિરણે ।
૧૭૮.૧૭૫/૨નમશ્ચાિદવરાહાય િવશ્વ પાય વેધસે॥ ૧૭૮.૧૭૫॥
૧૭૮.૧૭૬/૧નમાેઽન તાય સૂ માય મખુ્યાય ચ વરાય ચ ।
૧૭૮.૧૭૬/૨પરમા વ પાય યાે ગગ યાય તે નમઃ॥ ૧૭૮.૧૭૬॥
૧૭૮.૧૭૭/૧ત મૈ નમઃ કારણકારણાય ।
૧૭૮.૧૭૭/૨યાેગી દ્ર ત્તિનલયાય સદુુિવદાય ।
૧૭૮.૧૭૭/૩ક્ષીરાણર્વા શ્રતમહાિહસતુ પગાય ।
૧૭૮.૧૭૭/૪તુ યં નમઃ કનકરત્નસકુુ ડલાય॥ ૧૭૮.૧૭૭॥
૧૭૮.૧૭૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇ થં તુત તદા તને પ્રીતઃ પ્રાવેાચ માધવઃ ।
૧૭૮.૧૭૮/૨ ક્ષપ્રં બ્રૂિહ મુિનશ્રેષ્ઠ મત્તાે યદ્ અ ભવા છ સ॥ ૧૭૮.૧૭૮॥
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૧૭૮.૧૭૯/૧ક ડુ વાચ । સસંારેઽ મઞ્ જગન્નાથ દુ તરે લાેમહષર્ણે ।
૧૭૮.૧૭૯/૨અિનત્યે દુઃખબહુલે કદલીદલસિંનભે॥ ૧૭૮.૧૭૯॥
૧૭૮.૧૮૦/૧િનરાશ્રયે િનરાલ બે જલબુદુ્બદચ ચલે ।
૧૭૮.૧૮૦/૨સવાપદ્રવસયંુક્તે દુ તરે ચા તભૈરવે॥ ૧૭૮.૧૮૦॥
૧૭૮.૧૮૧/૧ભ્રમા મ સુ ચરં કાલં માયયા માેિહત તવ ।
૧૭૮.૧૮૧/૨ન ચા તમ ભગચ્છા મ િવષયાસક્તમાનસઃ॥ ૧૭૮.૧૮૧॥
૧૭૮.૧૮૨/૧ વામહં ચાદ્ય દેવેશ સસંારભયપીિડતઃ ।
૧૭૮.૧૮૨/૨ગતાેઽ મ શરણં કૃ ણ મામુદ્ધર ભવાણર્વાત્॥ ૧૭૮.૧૮૨॥
૧૭૮.૧૮૩/૧ગ તુ મચ્છા મ પરમં પદં યત્ તે સનાતનમ્ ।
૧૭૮.૧૮૩/૨પ્રસાદાત્ તવ દેવેશ પનુરા ત્તદુલર્ભમ્॥ ૧૭૮.૧૮૩॥
૧૭૮.૧૮૪/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । ભક્તાેઽ સ મે મુિનશ્રેષ્ઠ મામારાધય િનત્યશઃ ।
૧૭૮.૧૮૪/૨મ પ્રસાદાદ્ ધ્રવું માેકં્ષ પ્રા ય સ વં સમીિહતમ્॥ ૧૭૮.૧૮૪॥
૧૭૮.૧૮૫/૧મદ્ભક્તાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ સ્ત્રયઃ શદૂ્રા ત્ય ત ઃ ।
૧૭૮.૧૮૫/૨પ્રા ુવ ત પરાં સ દ્ધ િક પનુ વં દ્વ ેત્તમ॥ ૧૭૮.૧૮૫॥
૧૭૮.૧૮૬/૧શ્વપાકાેઽિપ ચ મદ્ભક્તઃ સ યક્ શ્રદ્ધાસમ વતઃ ।
૧૭૮.૧૮૬/૨પ્રા ાેત્ય ભમતાં સ દ્ધમ યષેાં તત્ર કા કથા॥ ૧૭૮.૧૮૬॥
૧૭૮.૧૮૭/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેવમુ વા તુ તં િવપ્રાઃ સ દેવાે ભક્તવ સલઃ ।
૧૭૮.૧૮૭/૨દુિવજ્ઞેયગ તિવ તત્રવૈા તરધીયત॥ ૧૭૮.૧૮૭॥
૧૭૮.૧૮૮/૧ગતે ત મન્ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ ક ડુઃ સહૃંષ્ટમાનસઃ ।
૧૭૮.૧૮૮/૨સવાર્ન્ કામાન્ પિરત્યજ્ય વસ્થ ચત્તાે ભવત્ પનુઃ॥ ૧૭૮.૧૮૮॥
૧૭૮.૧૮૯/૧સવ દ્રયા ણ સયં ય િનમર્માે િનરહંકૃ તઃ ।
૧૭૮.૧૮૯/૨અેકાગ્રમાનસઃ સ યગ્ યા વા તં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૧૭૮.૧૮૯॥
૧૭૮.૧૯૦/૧િનલપં િનગુર્ણં શા તં સત્તામાત્રવ્યવ સ્થતમ્ ।
૧૭૮.૧૯૦/૨અવાપ પરમં માેકં્ષ સરુાણામિપ દુલર્ભમ્॥ ૧૭૮.૧૯૦॥
૧૭૮.૧૯૧/૧યઃ પઠેચ્છૃ યાદ્ વાિપ કથાં ક ડાેમર્હાત્મનઃ ।
૧૭૮.૧૯૧/૨િવમુક્તઃ સવર્પાપે યઃ વગર્લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૧૭૮.૧૯૧॥
૧૭૮.૧૯૨/૧અેવં મયા મુિનશ્રેષ્ઠાઃ કમર્ભૂ મ દાહૃતા ।
૧૭૮.૧૯૨/૨માેક્ષક્ષતંે્ર ચ પરમં દેવં ચ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૧૭૮.૧૯૨॥
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૧૭૮.૧૯૩/૧યે પ ય ત િવભું તવુ ત વરદં યાય ત મુ ક્તપ્રદમ્ ।
૧૭૮.૧૯૩/૨ભ યા શ્રીપુ ષાેત્તમાખ્યમજરં સસંારદુઃખાપહમ્॥ ૧૭૮.૧૯૩॥
૧૭૮.૧૯૪/૧તે ભુ વા મનજેુ દ્રભાેગમમલાઃ વગ ચ િદવં્ય સખુમ્ ।
૧૭૮.૧૯૪/૨પશ્ચાદ્ યા ત સમ તદાષેરિહતાઃ સ્થાનં હરેરવ્યયમ્॥ ૧૭૮.૧૯૪॥
૧૭૯.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । વ્યાસસ્ય વચનં શ્રુ વા મનુયઃ સયંતે દ્રયાઃ ।
૧૭૯.૧/૨પ્રીતા બભવૂુઃ સહૃંષ્ટા િવ મતાશ્ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૧૭૯.૧॥
૧૭૯.૨/૧મનુય ઊચુઃ । અહાે ભારતવષર્સ્ય વયા સકં તતા ગુણાઃ ।
૧૭૯.૨/૨તદ્વચ્છ્ર પુ ષાખ્યસ્ય ક્ષતે્રસ્ય પુ ષાેત્તમ॥ ૧૭૯.૨॥
૧૭૯.૩/૧િવ મયાે િહ ન ચૈકસ્ય શ્રુ વા માહા યમુત્તમમ્ ।
૧૭૯.૩/૨પુ ષાખ્યસ્ય ક્ષતે્રસ્ય પ્રી તશ્ચ વદતાં વર॥ ૧૭૯.૩॥
૧૭૯.૪/૧ ચરાત્ પ્ર ત ચા માકં સશંયાે હૃિદ વતર્તે ।
૧૭૯.૪/૨ વદતૃે સશંયસ્યાસ્ય *ચ્છેત્તા ના યાેઽ ત ભૂતલે॥ ૧૭૯.૪॥
૧૭૯.૫/૧ઉ પ ત્ત બલદેવસ્ય કૃ ણસ્ય ચ મહીતલે ।
૧૭૯.૫/૨ભદ્રાયાશ્ચવૈ કા યન ચ્છામ વાં મહામનુે॥ ૧૭૯.૫॥
૧૭૯.૬/૧િકમથ તાૈ સમુ પન્નાૈ કૃ ણસકંષર્ણાવુભાૈ ।
૧૭૯.૬/૨વસદેુવસતુાૈ વીરાૈ સ્થતાૈ ન દગ્ હે મનુે॥ ૧૭૯.૬॥
૧૭૯.૭/૧િનઃસારે ત્યુલાેકેઽ મન્ દુઃખપ્રાયેઽ તચ ચલે ।
૧૭૯.૭/૨જલબુદુ્બદસકંાશે ભૈરવે લાેમહષર્ણે॥ ૧૭૯.૭॥
૧૭૯.૮/૧િવ મતૂ્રિપચ્છલં કષં્ટ સકંટં દુઃખદાયકમ્ ।
૧૭૯.૮/૨કથં ઘાેરતરં તષેાં ગભર્વાસમરાેચત॥ ૧૭૯.૮॥
૧૭૯.૯/૧યાિન કમાર્ ણ ચકુ્ર તે સમુ પન્ના મહીતલે ।
૧૭૯.૯/૨િવ તરેણ મનુે તાિન બ્રૂિહ નાે વદતાં વર॥ ૧૭૯.૯॥
૧૭૯.૧૦/૧સમગં્ર ચિરતં તષેામદ્ભુતં ચા તમાનષુમ્ ।
૧૭૯.૧૦/૨કથં સ ભગવાન્ દેવઃ સરેુશઃ સરુસત્તમઃ॥ ૧૭૯.૧૦॥
૧૭૯.૧૧/૧વસદેુવકુલે ધીમાન્ વાસદેુવ વમાગતઃ ।
૧૭૯.૧૧/૨અમરૈશ્ચા તં પુ યં પુ યકૃદ્ ભરલંકૃતમ્॥ ૧૭૯.૧૧॥
૧૭૯.૧૨/૧દેવલાેકં િકમુ જ્ય મત્યર્લાેક ઇહાગતઃ ।
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૧૭૯.૧૨/૨દેવમાનષુયાનેતા દ્યાેભુર્વઃ પ્રભવાેઽવ્યયઃ॥ ૧૭૯.૧૨॥
૧૭૯.૧૩/૧િકમથ િદવ્યમાત્માનં માનષુષેુ યયાજેયત્ ।
૧૭૯.૧૩/૨યશ્ચકં્ર વતર્યત્યેકાે માનષુાણામનામયમ્॥ ૧૭૯.૧૩॥
૧૭૯.૧૪/૧સ માનુ યે કથં બુ દ્ધ ચકે્ર ચક્રગદાધરઃ ।
૧૭૯.૧૪/૨ગાપેાયનં યઃ કુ તે જગતઃ સાવર્ભાૈ તકમ્॥ ૧૭૯.૧૪॥
૧૭૯.૧૫/૧સ કથં ગાં ગતાે િવ ગાપ વમકરાેત્ પ્રભુઃ ।
૧૭૯.૧૫/૨મહાભૂતાિન ભૂતાત્મા યાે દધાર ચકાર ચ॥ ૧૭૯.૧૫॥
૧૭૯.૧૬/૧શ્રીગભર્ઃ સ કથં ગભ સ્ત્રયા ભૂચરયા તઃ ।
૧૭૯.૧૬/૨યને લાેકાન્ ક્રમૈ જ વા િત્ર ભવ િત્રદશે સયા॥ ૧૭૯.૧૬॥
૧૭૯.૧૭/૧સ્થાિપતા જગતાે માગાર્ સ્ત્રવગાર્શ્ચાભવંસ્ત્રયઃ ।
૧૭૯.૧૭/૨યાેઽ તકાલે જગત્ પી વા કૃ વા તાેયમયં વપુઃ॥ ૧૭૯.૧૭॥
૧૭૯.૧૮/૧લાેકમેકાણર્વં ચકે્ર દૃ યાદૃ યને ચાત્મના ।
૧૭૯.૧૮/૨યઃ પુરાણઃ પુરાણાત્મા વારાહં પમા સ્થતઃ॥ ૧૭૯.૧૮॥
૧૭૯.૧૯/૧િવષાણાગ્રેણ વસધુામુ જહારાિરસદૂનઃ ।
૧૭૯.૧૯/૨યઃ પુરા પુ હૂતાથ ત્રૈલાેક્ય મદમવ્યયમ્॥ ૧૭૯.૧૯॥
૧૭૯.૨૦/૧દદાૈ જ વા વસમુતી ં સરુાણાં સરુસત્તમઃ ।
૧૭૯.૨૦/૨યને સહવપુઃ કૃ વા દ્વધા કૃ વા ચ તત્ પનુઃ॥ ૧૭૯.૨૦॥
૧૭૯.૨૧/૧પવૂર્દૈત્યાે મહાવીયા િહર યક શપુહર્તઃ ।
૧૭૯.૨૧/૨યઃ પુરા હ્યનલાે ભૂ વા આૈવર્ઃ સવંતર્કાે િવભુઃ॥ ૧૭૯.૨૧॥
૧૭૯.૨૨/૧પાતાલસ્થાેઽણર્વરસં પપાૈ તાેયમયં હિરઃ ।
૧૭૯.૨૨/૨સહસ્રચરણં બ્રહ્મ સહસ્રાંશસુહસ્રદમ્॥ ૧૭૯.૨૨॥
૧૭૯.૨૩/૧સહસ્ર શરસં દેવં યમાહુવ યુગે યુગે ।
૧૭૯.૨૩/૨ના યાં પદં્મ સમુદ્ભૂતં યસ્ય પૈતામહં ગ્ હમ્॥ ૧૭૯.૨૩॥
૧૭૯.૨૪/૧અેકાણર્વે નાગલાેકે સ દ્ધર મયપઙ્કજમ્ ।
૧૭૯.૨૪/૨યને તે િનહતા દૈત્યાઃ સગં્રામે તારકામયે॥ ૧૭૯.૨૪॥
૧૭૯.૨૫/૧યને દેવમયં કૃ વા સવાર્યુધધરં વપુઃ ।
૧૭૯.૨૫/૨ગુહાસસં્થને ચાે સક્તઃ કાલને મિનપા તતઃ॥ ૧૭૯.૨૫॥
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૧૭૯.૨૬/૧ઉત્તરા તે સમુદ્રસ્ય ક્ષીરાેદસ્યા તાેદધાૈ ।
૧૭૯.૨૬/૨યઃ શતેે શાશ્વતં યાેગમાસ્થાય ત મરં મહત્॥ ૧૭૯.૨૬॥
૧૭૯.૨૭/૧સરુારણી ગભર્મધત્ત િદવ્યમ્ ।
૧૭૯.૨૭/૨તપઃપ્રકષાર્દ્ અિદ તઃ પુરાણમ્ ।
૧૭૯.૨૭/૩શકં્ર ચ યાે દૈત્યગણાવ દ્ધમ્ ।
૧૭૯.૨૭/૪ગભાર્વધાનને કૃતં ચકાર॥ ૧૭૯.૨૭॥
૧૭૯.૨૮/૧પદાિન યાે યાેગમયાિન કૃ વા ।
૧૭૯.૨૮/૨ચકાર દૈત્યાન્ સ લલેશયસ્થાન્ ।
૧૭૯.૨૮/૩કૃ વા ચ દેવાં સ્ત્રદશશે્વરાં તુ ।
૧૭૯.૨૮/૪ચકે્ર સરેુશં પુ હૂતમવે॥ ૧૭૯.૨૮॥
૧૭૯.૨૯/૧ગાહર્પત્યેન િવિધના અ વાહાયણ કમર્ણા ।
૧૭૯.૨૯/૨અ ગ્ માહવનીયં ચ વેદં દ ક્ષાં સ મદ્ ધ્રવુમ્॥ ૧૭૯.૨૯॥
૧૭૯.૩૦/૧પ્રાેક્ષણીયં સ્રવું ચવૈ આવ યં તથવૈ ચ ।
૧૭૯.૩૦/૨અવાક્પા ણ તુ યશ્ચકે્ર હવ્યભાગભજુ તથા॥ ૧૭૯.૩૦॥
૧૭૯.૩૧/૧હવ્યાદાંશ્ચ સરુાંશ્ચકે્ર કવ્યાદાંશ્ચ િપ ન્ અથ ।
૧૭૯.૩૧/૨ભાેગાથ યજ્ઞિવિધનાઽયાજેયદ્ યજ્ઞકમર્ ણ॥ ૧૭૯.૩૧॥
૧૭૯.૩૨/૧પાત્રા ણ દ ક્ષણાં દ ક્ષાં ચ ંશ્ચાેલખૂલાિન ચ ।
૧૭૯.૩૨/૨યપંૂ સ મત્ સ્રવું સાેમં પિવત્રાન્ પિરધીન્ અિપ॥ ૧૭૯.૩૨॥
૧૭૯.૩૩/૧ય જ્ઞયાિન ચ દ્રવ્યા ણ ચમસાંશ્ચ તથાપરાન્ ।
૧૭૯.૩૩/૨સદસ્યાન્ યજમાનાંશ્ચ મેધાદ શં્ચ ક્રતૂત્તમાન્॥ ૧૭૯.૩૩॥
૧૭૯.૩૪/૧િવબભાજ પુરા ય તુ પારમે ઠ્યને કમર્ણા ।
૧૭૯.૩૪/૨યુગાનુ પં યઃ કૃ વા લાેકાન્ અનપુરાક્રમાત્॥ ૧૭૯.૩૪॥
૧૭૯.૩૫/૧ક્ષણા િનમષેાઃ કાષ્ઠાશ્ચ કલાસૈ્ત્રકાલ્યમવે ચ ।
૧૭૯.૩૫/૨મુહૂતાર્ તથયાે માસા િદનં સવં સર તથા॥ ૧૭૯.૩૫॥
૧૭૯.૩૬/૧ઋતવઃ કાલયાેગાશ્ચ પ્રમાણં િત્રિવધં િત્રષુ ।
૧૭૯.૩૬/૨આયુઃક્ષતે્રા યપુચયાે લક્ષણં પસાૈષ્ઠવમ્॥ ૧૭૯.૩૬॥
૧૭૯.૩૭/૧ત્રયાે લાેકાસ્ત્રયાે દેવાસૈ્ત્રિવદ્યં પાવકાસ્ત્રયઃ ।
૧૭૯.૩૭/૨ત્રૈકાલ્યં ત્રી ણ કમાર્ ણ ત્રયાે વણાર્સ્ત્રયાે ગુણાઃ॥ ૧૭૯.૩૭॥
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૧૭૯.૩૮/૧ ષ્ટા લાેકાઃ પુરા સવ યનેાન તને કમર્ણા ।
૧૭૯.૩૮/૨સવર્ભૂતગતઃ સ્રષ્ટા સવર્ભૂતગુણાત્મકઃ॥ ૧૭૯.૩૮॥
૧૭૯.૩૯/૧ ણા મ દ્રયપવૂણ યાેગને રમતે ચ યઃ ।
૧૭૯.૩૯/૨ગતાગતા યાં યાેગને ય અેવ િવિધર શ્વરઃ॥ ૧૭૯.૩૯॥
૧૭૯.૪૦/૧યાે ગ તધર્મર્યુક્તાનામગ તઃ પાપકમર્ણામ્ ।
૧૭૯.૪૦/૨ચાતવુર્ યર્સ્ય પ્રભવશ્ચાતવુર્ યર્સ્ય ર ક્ષતા॥ ૧૭૯.૪૦॥
૧૭૯.૪૧/૧ચાતુિવદ્યસ્ય યાે વેત્તા ચાતુરાશ્ર યસશં્રયઃ ।
૧૭૯.૪૧/૨િદગ તરં નભાે ભૂ મવાર્યવુાર્િપ િવભાવસઃુ॥ ૧૭૯.૪૧॥
૧૭૯.૪૨/૧ચ દ્રસયૂર્મયં જ્યાે તયુર્ગેશઃ ક્ષણદાચરઃ ।
૧૭૯.૪૨/૨યઃ પરં શ્રૂયતે જ્યાે તયર્ઃ પરં શ્રૂયતે તપઃ॥ ૧૭૯.૪૨॥
૧૭૯.૪૩/૧યં પરં પ્રાહુરપરં યઃ પરઃ પરમાત્મવાન્ ।
૧૭૯.૪૩/૨આિદત્યાનાં તુ યાે દેવાે યશ્ચ દૈત્યા તકાે િવભુઃ॥ ૧૭૯.૪૩॥
૧૭૯.૪૪/૧યુગા તે વ તકાે યશ્ચ યશ્ચ લાેકા તકા તકઃ ।
૧૭૯.૪૪/૨સતેુયા લાેકસતેનૂાં મે યાે યાે મે યકમર્ણામ્॥ ૧૭૯.૪૪॥
૧૭૯.૪૫/૧વેદ્યાે યાે વેદિવદુષાં પ્રભુયર્ઃ પ્રભવાત્મનામ્ ।
૧૭૯.૪૫/૨સાેમભૂતશ્ચ સાૈ યાનામ ગ્ ભૂતાેઽ ગ્ વચર્સામ્॥ ૧૭૯.૪૫॥
૧૭૯.૪૬/૧યઃ શક્રાણામીશભૂત તપાેભૂત તપ વનામ્ ।
૧૭૯.૪૬/૨િવનયાે નય ત્તીનાં તજે તજે વનામિપ॥ ૧૭૯.૪૬॥
૧૭૯.૪૭/૧િવગ્રહાે િવગ્રહાહાર્ણાં ગ તગર્ તમતામિપ ।
૧૭૯.૪૭/૨આકાશપ્રભવાે વાયવુાર્યાેઃ પ્રાણાદ્ ધુતાશનઃ॥ ૧૭૯.૪૭॥
૧૭૯.૪૮/૧િદવાે હુતાશનઃ પ્રાણઃ પ્રાણાેઽ ગ્ મર્ધુસદૂનઃ ।
૧૭૯.૪૮/૨રસાચ્છાે ણતસ ભૂ તઃ શાે ણતાન્ માંસમુચ્યતે॥ ૧૭૯.૪૮॥
૧૭૯.૪૯/૧માંસાત્ તુ મેદસાે જન્મ મેદસાેઽ સ્થ િન ચ્યતે ।
૧૭૯.૪૯/૨અ નાે મ સમભવન્ મ તઃ શકુ્રસ ભવઃ॥ ૧૭૯.૪૯॥
૧૭૯.૫૦/૧શકુ્રાદ્ ગભર્ઃ સમભવદ્ રસમૂલને કમર્ણા ।
૧૭૯.૫૦/૨તત્રાપાં પ્રથમાે ભાગઃ સ સાૈ યાે રા શ ચ્યતે॥ ૧૭૯.૫૦॥
૧૭૯.૫૧/૧ગભા મસ ભવાે જ્ઞેયાે દ્વતીયાે રા શ ચ્યતે ।
૧૭૯.૫૧/૨શકંુ્ર સાેમાત્મકં િવદ્યાદ્ આતર્વં પાવકાત્મકમ્॥ ૧૭૯.૫૧॥
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૧૭૯.૫૨/૧ભાવા રસાનુગાશ્ચષૈાં બીજે ચ શ શપાવકાૈ ।
૧૭૯.૫૨/૨કફવગ ભવેચ્છુકં્ર િપત્તવગ ચ શાે ણતમ્॥ ૧૭૯.૫૨॥
૧૭૯.૫૩/૧કફસ્ય હૃદયં સ્થાનં ના યાં િપતં્ત પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
૧૭૯.૫૩/૨દેહસ્ય મ યે હૃદયં સ્થાનં તન્ મનસઃ તમ્॥ ૧૭૯.૫૩॥
૧૭૯.૫૪/૧ના ભકાેષ્ઠા તરં યત્ તુ તત્ર દેવાે હુતાશનઃ ।
૧૭૯.૫૪/૨મનઃ પ્ર પ તજ્ઞયઃ કફઃ સાેમાે િવભાવ્યતે॥ ૧૭૯.૫૪॥
૧૭૯.૫૫/૧િપત્તમ ગ્ ઃ તં વવેમ ગ્ સાેમાત્મકં જગત્ ।
૧૭૯.૫૫/૨અેવં પ્રવ તતે ગભ વિધતેઽબુર્દસિંનભે॥ ૧૭૯.૫૫॥
૧૭૯.૫૬/૧વાયુઃ પ્રવેશં સચંકે્ર સગંતઃ પરમાત્મનઃ ।
૧૭૯.૫૬/૨સ પ ચધા શર રસ્થાે ભદ્યતે વતર્તે પનુઃ॥ ૧૭૯.૫૬॥
૧૭૯.૫૭/૧પ્રાણાપાનાૈ સમાનશ્ચ ઉદાનાે વ્યાન અેવ ચ ।
૧૭૯.૫૭/૨પ્રાણાેઽસ્ય પરમાત્માનં વધર્યન્ પિરવતર્તે॥ ૧૭૯.૫૭॥
૧૭૯.૫૮/૧અપાનઃ પ શ્ચમં કાયમુદાનાેઽધ શર િરણઃ ।
૧૭૯.૫૮/૨વ્યાન તુ વ્યા યતે યને સમાનઃ સિંનવતર્તે॥ ૧૭૯.૫૮॥
૧૭૯.૫૯/૧ભૂતાવા પ્ત તત તસ્ય યેતે દ્રયગાેચરા ।
૧૭૯.૫૯/૨ થવી વાયુરાકાશમાપાે જ્યાે તશ્ચ પ ચમમ્॥ ૧૭૯.૫૯॥
૧૭૯.૬૦/૧તસ્યે દ્રયિનિવષ્ટાિન વં વં ભાગં પ્રચિક્રરે ।
૧૭૯.૬૦/૨પા થવં દેહમાહુ તુ પ્રાણાત્માનં ચ મા તમ્॥ ૧૭૯.૬૦॥
૧૭૯.૬૧/૧ છદ્રા યાકાશયાનેીિન જલાત્ સ્રાવઃ પ્રવતર્તે ।
૧૭૯.૬૧/૨જ્યાે તશ્ચક્ષૂં ષ તજેશ્ચઆત્મા તષેાં મનઃ તમ્॥ ૧૭૯.૬૧॥
૧૭૯.૬૨/૧ગ્રામાશ્ચ િવષયાશ્ચવૈ યસ્ય વીયાર્ત્ પ્રવ તતાઃ ।
૧૭૯.૬૨/૨ઇત્યેતાન્ પુ ષઃ સવાર્ન્ જં લાેકાન્ સનાતનઃ॥ ૧૭૯.૬૨॥
૧૭૯.૬૩/૧નૈધનેઽ મન્ કથં લાેકે નર વં િવ રાગતઃ ।
૧૭૯.૬૩/૨અેષ નઃ સશંયાે બ્રહ્મન્ન્ અેષ નાે િવ મયાે મહાન્॥ ૧૭૯.૬૩॥
૧૭૯.૬૪/૧કથં ગ તગર્ તમતામાપન્નાે માનષુી ં તનુમ્ ।
૧૭૯.૬૪/૨આશ્ચય પરમં િવ દવૈદત્યૈશ્ચ ક યતે॥ ૧૭૯.૬૪॥
૧૭૯.૬૫/૧િવ ણાે પ ત્તમાશ્ચય કથય વ મહામનુે ।
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૧૭૯.૬૫/૨પ્રખ્યાતબલવીયર્સ્ય િવ ણાેર મતતજેસઃ॥ ૧૭૯.૬૫॥
૧૭૯.૬૬/૧કમર્ણાશ્ચયર્ભૂતસ્ય િવ ણાે ત વ મહાેચ્યતામ્ ।
૧૭૯.૬૬/૨કથં સ દેવાે દેવાનામા તહા પુ ષાેત્તમઃ॥ ૧૭૯.૬૬॥
૧૭૯.૬૭/૧સવર્વ્યાપી જગન્નાથઃ સવર્લાેકમહેશ્વરઃ ।
૧૭૯.૬૭/૨સગર્ સ્થત્ય તકૃદ્ દેવઃ સવર્લાેકસખુાવહઃ॥ ૧૭૯.૬૭॥
૧૭૯.૬૮/૧અક્ષયઃ શાશ્વતાેઽન તઃ ક્ષય દ્ધિવવ જતઃ ।
૧૭૯.૬૮/૨િનલપાે િનગુર્ણઃ સૂ માે િનિવકારાે િનર જનઃ॥ ૧૭૯.૬૮॥
૧૭૯.૬૯/૧સવાપાિધિવિનમુર્ક્તઃ સત્તામાત્રવ્યવ સ્થતઃ ।
૧૭૯.૬૯/૨અિવકાર િવભુિનત્યઃ પરમાત્મા સનાતનઃ॥ ૧૭૯.૬૯॥
૧૭૯.૭૦/૧અચલાે િનમર્લાે વ્યાપી િનત્ય પ્તાે િનરાશ્રયઃ ।
૧૭૯.૭૦/૨િવશદંુ્ધ શ્રૂયતે યસ્ય હિર વં ચ કૃતે યુગે॥ ૧૭૯.૭૦॥
૧૭૯.૭૧/૧વૈકુ ઠ વં ચ દેવષેુ કૃ ણ વં માનષુષેુ ચ ।
૧૭૯.૭૧/૨ઈશ્વરસ્ય િહ તસ્યેમાં ગહનાં કમર્ણાે ગ તમ્॥ ૧૭૯.૭૧॥
૧૭૯.૭૨/૧સમતીતાં ભિવ યં ચ શ્રાેતુ મચ્છા પ્રવતર્તે ।
૧૭૯.૭૨/૨અવ્યક્તાે વ્યક્ત લઙ્ગસ્થાે ય અેષ ભગવાન્ પ્રભુઃ॥ ૧૭૯.૭૨॥
૧૭૯.૭૩/૧નારાયણાે હ્યન તાત્મા પ્રભવાેઽવ્યય અેવ ચ ।
૧૭૯.૭૩/૨અેષ નારાયણાે ભૂ વા હિરરાસીત્ સનાતનઃ॥ ૧૭૯.૭૩॥
૧૭૯.૭૪/૧બ્રહ્મા શક્રશ્ચ દ્રશ્ચ ધમર્ઃ શકુ્રાે હ પ તઃ ।
૧૭૯.૭૪/૨પ્રધાનાત્મા પુરા હ્યષે બ્રહ્માણમ જત્ પ્રભુઃ॥ ૧૭૯.૭૪॥
૧૭૯.૭૫/૧સાેઽ જત્ પવૂર્પુ ષઃ પુરા ક પે પ્ર પતીન્ ।
૧૭૯.૭૫/૨અેવં સ ભગવાન્ િવ ઃ સવર્લાેકમહેશ્વરઃ ।
૧૭૯.૭૫/૩િકમથ મત્યર્લાેકેઽ મન્ યાતાે યદુકુલે હિરઃ॥ ૧૭૯.૭૫॥
૧૮૦.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । નમસૃ્ક વા સરેુશાય િવ ણવે પ્રભિવ ણવે ।
૧૮૦.૧/૨પુ ષાય પુરાણાય શાશ્વતાયાવ્યયાય ચ॥ ૧૮૦.૧॥
૧૮૦.૨/૧ચતવુ્યૂર્હાત્મને ત મૈ િનગુર્ણાય ગુણાય ચ ।
૧૮૦.૨/૨વિરષ્ઠાય ગિરષ્ઠાય વરે યાયા મતાય ચ॥ ૧૮૦.૨॥
૧૮૦.૩/૧યજ્ઞાઙ્ગાયા ખલાઙ્ગાય દેવાદ્યૈર સતાય ચ ।
૧૮૦.૩/૨ય માદ્ અ તરં ના ત ય માન્ ના ત હત્તરમ્॥ ૧૮૦.૩॥
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૧૮૦.૪/૧યને િવશ્વ મદં વ્યાપ્તમજેન સચરાચરમ્ ।
૧૮૦.૪/૨આિવભાર્વ તરાેભાવ+ ।દષૃ્ટાદષૃ્ટિવલક્ષણમ્॥ ૧૮૦.૪॥
૧૮૦.૫/૧વદ ત યત્ ષ્ટ મ ત તથવૈા યપુસહૃંતમ્ ।
૧૮૦.૫/૨બ્રહ્મણે ચાિદદેવાય નમસૃ્કત્ય સમાિધના॥ ૧૮૦.૫॥
૧૮૦.૬/૧અિવકારાય શદુ્ધાય િનત્યાય પરમાત્મને ।
૧૮૦.૬/૨સદૈક પ પાય જ ણવે િવ ણવે નમઃ॥ ૧૮૦.૬॥
૧૮૦.૭/૧નમાે િહર યગભાર્ય હરયે શકંરાય ચ ।
૧૮૦.૭/૨વાસદેુવાય તારાય સગર્ સ્થત્ય તકાિરણે॥ ૧૮૦.૭॥
૧૮૦.૮/૧અેકાનેક વ પાય સ્થૂલસૂ માત્મને નમઃ ।
૧૮૦.૮/૨અવ્યક્તવ્યક્તભૂતાય િવ ણવે મુ ક્તહેતવે॥ ૧૮૦.૮॥
૧૮૦.૯/૧સગર્ સ્થ તિવનાશાનાં જગતાે યાે જગન્મયઃ ।
૧૮૦.૯/૨મૂલભૂતાે નમ ત મૈ િવ ણવે પરમાત્મને॥ ૧૮૦.૯॥
૧૮૦.૧૦/૧આધારભૂતં િવશ્વસ્યા યણીયાંસમણીયસામ્ ।
૧૮૦.૧૦/૨પ્રણ ય સવર્ભૂતસ્થમચ્યુતં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૧૮૦.૧૦॥
૧૮૦.૧૧/૧જ્ઞાન વ પમત્ય તં િનમર્લં પરમાથર્તઃ ।
૧૮૦.૧૧/૨તમવેાથર્ વ પેણ ભ્રા તદશર્નતઃ સ્થતમ્॥ ૧૮૦.૧૧॥
૧૮૦.૧૨/૧િવ ં ગ્ર સ ં િવશ્વસ્ય સ્થ તસગ તથા પ્રભુમ્ ।
૧૮૦.૧૨/૨અનાિદ જગતામીશમજમક્ષયમવ્યયમ્॥ ૧૮૦.૧૨॥
૧૮૦.૧૩/૧કથયા મ યથા પવૂ યક્ષાદ્યૈમુર્િનસત્તમૈઃ ।
૧૮૦.૧૩/૨ ષ્ટઃ પ્રાવેાચ ભગવાન્ અ જયાેિનઃ િપતામહઃ॥ ૧૮૦.૧૩॥
૧૮૦.૧૪/૧ઋક્સામા યુિદ્ગરન્ વક્ત્રૈયર્ઃ પનુા ત જગ ત્રયમ્ ।
૧૮૦.૧૪/૨પ્ર ણપત્ય તથેશાનમેકાણર્વિવિનગર્તમ્॥ ૧૮૦.૧૪॥
૧૮૦.૧૫/૧યસ્યાસરુગણા યજ્ઞાન્ િવલુ પ ત ન યા જનામ્ ।
૧૮૦.૧૫/૨પ્રવક્ષ્યા મ મતં કૃ નં બ્રહ્મણાેઽવ્યક્તજન્મનઃ॥ ૧૮૦.૧૫॥
૧૮૦.૧૬/૧યને ષ્ટ સમુિદ્દ ય ધમાર્દ્યાઃ પ્રકટ કૃતાઃ ।
૧૮૦.૧૬/૨આપાે નારા ઇ ત પ્રાેક્તા મુિન ભ ત વદ શ ભઃ॥ ૧૮૦.૧૬॥
૧૮૦.૧૭/૧અયનં તસ્ય તાઃ પવૂ તને નારાયણઃ તઃ ।
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૧૮૦.૧૭/૨સ દેવાે ભગવાન્ સવ વ્યા ય નારાયણાે િવભુઃ॥ ૧૮૦.૧૭॥
૧૮૦.૧૮/૧ચતુધાર્ સં સ્થતાે બ્રહ્મા સગુણાે િનગુર્ણ તથા ।
૧૮૦.૧૮/૨અેકા મૂ તરનુદે્દ યા શકુ્લાં પ ય ત તાં બુધાઃ॥ ૧૮૦.૧૮॥
૧૮૦.૧૯/૧ વાલામાલાવનદ્ધાઙ્ગી િનષ્ઠા સા યાે ગનાં પરા ।
૧૮૦.૧૯/૨દૂરસ્થા ચા તકસ્થા ચ િવજ્ઞેયા સા ગુણા તગા॥ ૧૮૦.૧૯॥
૧૮૦.૨૦/૧વાસદેુવા ભધાનાસાૈ િનમર્મ વને દૃ યતે ।
૧૮૦.૨૦/૨ પવણાર્દય તસ્યા ન ભાવાઃ ક પનામયાઃ॥ ૧૮૦.૨૦॥
૧૮૦.૨૧/૧આ તે ચ સા સદા શદુ્ધા સપુ્ર તષૈ્ઠક િપણી ।
૧૮૦.૨૧/૨ દ્વતીયા થવી ં મૂધ્નાર્ શષેાખ્યા ધારયત્યધઃ॥ ૧૮૦.૨૧॥
૧૮૦.૨૨/૧તામસી સા સમાખ્યાતા તયર્ વં સમપુાગતા ।
૧૮૦.૨૨/૨ તીયા કમર્ કુ તે પ્ર પાલનત પરા॥ ૧૮૦.૨૨॥
૧૮૦.૨૩/૧સ વાેિદ્રક્તા તુ સા જ્ઞેયા ધમર્સસં્થાનકાિરણી ।
૧૮૦.૨૩/૨ચતુથ જલમ યસ્થા શતેે પન્નગત પગા॥ ૧૮૦.૨૩॥
૧૮૦.૨૪/૧રજ તસ્યા ગુણઃ સગ સા કરાે ત સદૈવ િહ ।
૧૮૦.૨૪/૨યા તીયા હરેમૂર્ તઃ પ્ર પાલનત પરા॥ ૧૮૦.૨૪॥
૧૮૦.૨૫/૧સા તુ ધમર્વ્યવસ્થાનં કરાે ત િનયતં ભુિવ ।
૧૮૦.૨૫/૨પ્રાેદ્ધતાન્ અસરુાન્ હ ત ધમર્વ્યુ ચ્છ ત્તકાિરણઃ॥ ૧૮૦.૨૫॥
૧૮૦.૨૬/૧પા ત દેવાન્ સગ ધવાર્ન્ ધમર્રક્ષાપરાયણાન્ ।
૧૮૦.૨૬/૨યદા યદા ચ ધમર્સ્ય ગ્લાિનઃ સમપુ યતે॥ ૧૮૦.૨૬॥
૧૮૦.૨૭/૧અ યુ થાનમધમર્સ્ય તદાત્માનં જત્યસાૈ ।
૧૮૦.૨૭/૨ભૂ વા પુરા વરાહેણ તુ ડનેાપાે િનરસ્ય ચ॥ ૧૮૦.૨૭॥
૧૮૦.૨૮/૧અેકયા દંષ્ટ્રયાે ખાતા ન લનીવ વસુધંરા ।
૧૮૦.૨૮/૨કૃ વા સહ પં ચ િહર યક શપુહર્તઃ॥ ૧૮૦.૨૮॥
૧૮૦.૨૯/૧િવપ્ર ચ ત્તમખુાશ્ચા યે દાનવા િવિનપા તતાઃ ।
૧૮૦.૨૯/૨વામનં પમાસ્થાય બ લ સયં ય માયયા॥ ૧૮૦.૨૯॥
૧૮૦.૩૦/૧ત્રૈલાેકં્ય ક્રા તવાન્ અેવ િવિન જત્ય િદતેઃ સતુાન્ ।
૧૮૦.૩૦/૨ ગાવેશે સમુ પન્નાે મદગ્ યઃ પ્રતાપવાન્॥ ૧૮૦.૩૦॥
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૧૮૦.૩૧/૧જઘાન ક્ષિત્રયાન્ રામઃ િપતવુર્ધમનુ મરન્ ।
૧૮૦.૩૧/૨તથાિત્રતનયાે ભૂ વા દત્તાત્રેયઃ પ્રતાપવાન્॥ ૧૮૦.૩૧॥
૧૮૦.૩૨/૧યાેગમષ્ટાઙ્ગમાચખ્યાવલકાર્ય મહાત્મને ।
૧૮૦.૩૨/૨રામાે દાશર થભૂર્ વા સ તુ દેવઃ પ્રતાપવાન્॥ ૧૮૦.૩૨॥
૧૮૦.૩૩/૧જઘાન રાવણં સખં્યે ત્રૈલાેક્યસ્ય ભયંકરમ્ ।
૧૮૦.૩૩/૨યદા ચૈકાણર્વે સપુ્તાે દેવદેવાે જગ પ તઃ॥ ૧૮૦.૩૩॥
૧૮૦.૩૪/૧સહસ્રયુગપયર્ તં નાગપયર્ઙ્કગાે િવભુઃ ।
૧૮૦.૩૪/૨યાેગિનદ્રાં સમાસ્થાય વે મિહ વ્યવ સ્થતઃ॥ ૧૮૦.૩૪॥
૧૮૦.૩૫/૧ત્રૈલાેક્યમુદરે કૃ વા જગત્ સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
૧૮૦.૩૫/૨જનલાેકગતૈઃ સદ્ધઃૈ તૂયમાનાે મહ ષ ભઃ॥ ૧૮૦.૩૫॥
૧૮૦.૩૬/૧તસ્ય નાભાૈ સમુ પનં્ન પદં્મ િદક્પ ત્રમ ડતમ્ ।
૧૮૦.૩૬/૨મ ક જલ્કસયંુક્તં ગ્ હં પૈતામહં વરમ્॥ ૧૮૦.૩૬॥
૧૮૦.૩૭/૧યત્ર બ્રહ્મા સમુ પન્નાે દેવદેવશ્ચતુમુર્ખઃ ।
૧૮૦.૩૭/૨તદા કણર્મલાેદ્ભૂતાૈ દાનવાૈ મધુકૈટભાૈ॥ ૧૮૦.૩૭॥
૧૮૦.૩૮/૧મહાબલાૈ મહાવીયા બ્રહ્માણં હ તુમુદ્યતાૈ ।
૧૮૦.૩૮/૨જઘાન તાૈ દુરાધષા ઉ થાય શયનાેદધેઃ॥ ૧૮૦.૩૮॥
૧૮૦.૩૯/૧અેવમાદ ં તથવૈા યાન્ અસખં્યાતુ મહાે સહે ।
૧૮૦.૩૯/૨અવતારાે હ્યજસ્યેહ માથુરઃ સા પ્રત વયમ્॥ ૧૮૦.૩૯॥
૧૮૦.૪૦/૧ઇ ત સા સા વક મૂ તરવતારં કરાે ત ચ ।
૧૮૦.૪૦/૨પ્રદ્યુ ે ત સમાખ્યાતા રક્ષાકમર્ યવ સ્થતા॥ ૧૮૦.૪૦॥
૧૮૦.૪૧/૧દેવ વેઽથ મનુ ય વે તયર્ગ્યાનેાૈ ચ સં સ્થતા ।
૧૮૦.૪૧/૨ગ્ હ્ણા ત ત વભાવશ્ચ વાસદેુવેચ્છયા સદા॥ ૧૮૦.૪૧॥
૧૮૦.૪૨/૧દદાત્ય ભમતાન્ કામાન્ પૂ જતા સા દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૮૦.૪૨/૨અેવં મયા સમાખ્યાતઃ કૃતકૃત્યાેઽિપ યઃ પ્રભુઃ ।
૧૮૦.૪૨/૩માનષુ વં ગતાે િવ ઃ શ ◌ૃ વં ચાેત્તરં પનુઃ॥ ૧૮૦.૪૨॥
૧૮૧.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પ્રવક્ષ્યા મ સમાસતઃ ।
૧૮૧.૧/૨અવતારં હરેશ્ચાત્ર ભારાવતરણેચ્છયા॥ ૧૮૧.૧॥
૧૮૧.૨/૧યદા યદા વધમર્સ્ય દ્ધભર્વ ત ભાે દ્વ ઃ ।
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૧૮૧.૨/૨ધમર્શ્ચ હ્ર ાસમ યે ત તદા દેવાે જનાદર્નઃ॥ ૧૮૧.૨॥
૧૮૧.૩/૧અવતારં કરાેત્યત્ર દ્વધા કૃ વાત્મન તનુમ્ ।
૧૮૧.૩/૨સાધનૂાં રક્ષણાથાર્ય ધમર્સસં્થાપનાય ચ॥ ૧૮૧.૩॥
૧૮૧.૪/૧દુષ્ટાનાં િનગ્રહાથાર્ય અ યષેાં ચ સરુ દ્વષામ્ ।
૧૮૧.૪/૨પ્ર નાં રક્ષણાથાર્ય યતેઽસાૈ યુગે યુગે॥ ૧૮૧.૪॥
૧૮૧.૫/૧પુરા િકલ મહી િવપ્રા ભૂિરભારાવપીિડતા ।
૧૮૧.૫/૨જગામ ધરણી મેરાૈ સમાજે િત્રિદવાૈકસામ્॥ ૧૮૧.૫॥
૧૮૧.૬/૧સબ્રહ્મકાન્ સરુાન્ સવાર્ન્ પ્ર ણપત્યાથ મેિદની ।
૧૮૧.૬/૨કથયામાસ તત્ સવ ખેદાત્ ક ણભા ષણી॥ ૧૮૧.૬॥
૧૮૧.૭/૧ધર યવુાચ । અ ગ્ ઃ સવુણર્સ્ય ગુ ગર્વાં સયૂાઽપરાે ગુ ઃ ।
૧૮૧.૭/૨મમા ય ખલલાેકાનાં વ દ્યાે નારાયણાે ગુ ઃ॥ ૧૮૧.૭॥
૧૮૧.૮/૧ત સા પ્રત મમે દૈત્યાઃ કાલને મપુરાેગમાઃ ।
૧૮૧.૮/૨મત્યર્લાેકં સમાગ ય બાધ તેઽહિનશં પ્ર ઃ॥ ૧૮૧.૮॥
૧૮૧.૯/૧કાલને મહર્તાે યાેઽસાૈ િવ ના પ્રભિવ ના ।
૧૮૧.૯/૨ઉગ્રસનેસતુઃ કંસઃ સ ભૂતઃ સમુહાસરુઃ॥ ૧૮૧.૯॥
૧૮૧.૧૦/૧અિરષ્ટાે ધનેુકઃ કેશી પ્રલ બાે નરક તથા ।
૧૮૧.૧૦/૨સુ દાેઽસરુ તથાત્યુગ્રાે બાણશ્ચાિપ બલેઃ સતુઃ॥ ૧૮૧.૧૦॥
૧૮૧.૧૧/૧તથા યે ચ મહાવીયાર્ પાણાં ભવનષેુ યે ।
૧૮૧.૧૧/૨સમુ પન્ના દુરાત્માન તાન્ ન સખં્યાતુમુ સહે॥ ૧૮૧.૧૧॥
૧૮૧.૧૨/૧અક્ષાૈિહ યાે િહ બહુલા િદવ્યમૂ ત તાઃ સરુાઃ ।
૧૮૧.૧૨/૨મહાબલાનાં દપૃ્તાનાં દૈત્યે દ્રાણાં મમાપેિર॥ ૧૮૧.૧૨॥
૧૮૧.૧૩/૧તદ્ભૂિરભારપીડાતાર્ ન શક્નાે યમરેશ્વરાઃ ।
૧૮૧.૧૩/૨િવભતુર્માત્માનમહ મ ત િવજ્ઞાપયા મ વઃ॥ ૧૮૧.૧૩॥
૧૮૧.૧૪/૧િક્રયતાં તન્ મહાભાગા મમ ભારાવતારણમ્ ।
૧૮૧.૧૪/૨યથા રસાતલં નાહં ગચ્છેયમ તિવહ્વલા॥ ૧૮૧.૧૪॥
૧૮૧.૧૫/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યાક યર્ ધરાવાક્યમશષેૈ સ્ત્રદશૈ તતઃ ।
૧૮૧.૧૫/૨ભવુાે ભારાવતારાથ બ્રહ્મા પ્રાહ ચ ચાેિદતઃ॥ ૧૮૧.૧૫॥
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૧૮૧.૧૬/૧બ્રહ્માવેાચ । યદ્ આહ વસધુા સવ સત્યમેતદ્ િદવાૈકસઃ ।
૧૮૧.૧૬/૨અહં ભવાે ભવ તશ્ચ સવ નારાયણાત્મકમ્॥ ૧૮૧.૧૬॥
૧૮૧.૧૭/૧િવભૂતય તુ યા તસ્ય તાસામવે પર પરમ્ ।
૧૮૧.૧૭/૨આિધક્યં યનૂતા બા ય+ ।બાધક વને વતર્તે॥ ૧૮૧.૧૭॥
૧૮૧.૧૮/૧તદ્ આગચ્છત ગચ્છામઃ ક્ષીરા ધે તટમુત્તમમ્ ।
૧૮૧.૧૮/૨તત્રારા ય હિર ત મૈ સવ િવજ્ઞાપયામ વૈ॥ ૧૮૧.૧૮॥
૧૮૧.૧૯/૧સવર્દૈવ જગત્યથ સ સવાર્ત્મા જગન્મયઃ ।
૧૮૧.૧૯/૨ વ પાંશનેાવતીયાવ્યા ધમર્સ્ય કુ તે સ્થ તમ્॥ ૧૮૧.૧૯॥
૧૮૧.૨૦/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુ વા પ્રયયાૈ તત્ર સહ દેવૈઃ િપતામહઃ ।
૧૮૧.૨૦/૨સમાિહતમના ભૂ વા તુષ્ટાવ ગ ડ વજમ્॥ ૧૮૧.૨૦॥
૧૮૧.૨૧/૧બ્રહ્માવેાચ । નમાે નમ તેઽ તુ સહસ્રમૂત ।
૧૮૧.૨૧/૨સહસ્રબાહાે બહુવક્ત્રપાદ ।
૧૮૧.૨૧/૩નમાે નમ તે જગતઃ પ્ર ત્ત+ ।
૧૮૧.૨૧/૪િવનાશસસં્થાનપરાપ્રમેય॥ ૧૮૧.૨૧॥
૧૮૧.૨૨/૧સૂ મા તસૂ મં ચ હ પ્રમાણમ્ ।
૧૮૧.૨૨/૨ગર યસામ ય તગાૈરવાત્મન્ ।
૧૮૧.૨૨/૩પ્રધાનબુદ્ધ દ્રયવાક્પ્રધાન+ ।
૧૮૧.૨૨/૪મૂલાપરાત્મન્ ભગવન્ પ્રસીદ॥ ૧૮૧.૨૨॥
૧૮૧.૨૩/૧અેષા મહી દેવ મહીપ્રસતૂૈર્।
૧૮૧.૨૩/૨મહાસરૈુઃ પીિડતશલૈબ ધા ।
૧૮૧.૨૩/૩પરાયણં વાં જગતામપૈુ ત ।
૧૮૧.૨૩/૪ભારાવતારાથર્મપારપારમ્॥ ૧૮૧.૨૩॥
૧૮૧.૨૪/૧અેતે વયં ત્રિરપુ તથાયમ્ ।
૧૮૧.૨૪/૨નાસત્યદસ્રાૈ વ ણ તથષૈઃ ।
૧૮૧.૨૪/૩ઇમે ચ દ્રા વસવઃ સસયૂાર્ઃ ।
૧૮૧.૨૪/૪સમીરણા ગ્ પ્રમખુા તથા યે॥ ૧૮૧.૨૪॥
૧૮૧.૨૫/૧સરુાઃ સમ તાઃ સરુનાથ કાયર્મ્ ।
૧૮૧.૨૫/૨અે ભમર્યા યચ્ચ તદ્ ઈશ સવર્મ્ ।
૧૮૧.૨૫/૩આજ્ઞાપયાજ્ઞાં પ્ર તપાલય તસ-્ ।
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૧૮૧.૨૫/૪તવવૈ તષ્ઠામ સદા તદાષેાઃ॥ ૧૮૧.૨૫॥
૧૮૧.૨૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેવં સં તૂયમાન તુ ભગવાન્ પરમેશ્વરઃ ।
૧૮૧.૨૬/૨ઉ જહારાત્મનઃ કેશાૈ સતકૃ ણાૈ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૮૧.૨૬॥
૧૮૧.૨૭/૧ઉવાચ ચ સરુાન્ અેતાૈ મ કેશાૈ વસધુાતલે ।
૧૮૧.૨૭/૨અવતીયર્ ભવુાે ભાર+ ।ક્લેશહાિન કિર યતઃ॥ ૧૮૧.૨૭॥
૧૮૧.૨૮/૧સરુાશ્ચ સકલાઃ વાંશરૈવતીયર્ મહીતલે ।
૧૮૧.૨૮/૨કુવર્ તુ યુદ્ધમનુ્મત્તૈઃ પવૂા પન્નૈમર્હાસરૈુઃ॥ ૧૮૧.૨૮॥
૧૮૧.૨૯/૧તતઃ ક્ષયમશષેા તે દૈતેયા ધરણીતલે ।
૧૮૧.૨૯/૨પ્રયાસ્ય ત ન સદેંહાે નાનાયુધિવચૂ ણતાઃ॥ ૧૮૧.૨૯॥
૧૮૧.૩૦/૧વસદેુવસ્ય યા પત્ની દેવક દેવતાપેમા ।
૧૮૧.૩૦/૨તસ્યા ગભાઽષ્ટમાેઽયં તુ મ કેશાે ભિવતા સરુાઃ॥ ૧૮૧.૩૦॥
૧૮૧.૩૧/૧અવતીયર્ ચ તત્રાયં કંસં ઘાતિયતા ભુિવ ।
૧૮૧.૩૧/૨કાલને મસમુદ્ભૂત મત્યુ વા તદર્ધે હિરઃ॥ ૧૮૧.૩૧॥
૧૮૧.૩૨/૧અદૃ યાય તત તેઽિપ પ્ર ણપત્ય મહાત્મને ।
૧૮૧.૩૨/૨મે ષં્ઠ સરુા જગ્મુરવતે શ્ચ ભૂતલે॥ ૧૮૧.૩૨॥
૧૮૧.૩૩/૧કંસાય ચાષ્ટમાે ગભા દેવક્યા ધરણીતલે ।
૧૮૧.૩૩/૨ભિવ યતીત્યાચચક્ષે ભગવાન્ નારદાે મુિનઃ॥ ૧૮૧.૩૩॥
૧૮૧.૩૪/૧કંસાેઽિપ તદ્ ઉપશ્રુત્ય નારદાત્ કુિપત તતઃ ।
૧૮૧.૩૪/૨દેવક ં વસદેુવં ચ ગ્ હે ગુપ્તાવધારયત્॥ ૧૮૧.૩૪॥
૧૮૧.૩૫/૧ તં તં ચ કંસાય તનેવૈાેક્તં યથા પુરા ।
૧૮૧.૩૫/૨તથવૈ વસદેુવાેઽિપ પતુ્રમિપતવાન્ દ્વ ઃ॥ ૧૮૧.૩૫॥
૧૮૧.૩૬/૧િહર યક શપાેઃ પતુ્રાઃ ષડ્ગભાર્ ઇ ત િવશ્રુતાઃ ।
૧૮૧.૩૬/૨િવ પ્રયુક્તા તાન્ િનદ્રા ક્રમાદ્ ગભ યયાજેયત્॥ ૧૮૧.૩૬॥
૧૮૧.૩૭/૧યાેગિનદ્રા મહામાયા વૈ ણવી માેિહતં યયા ।
૧૮૧.૩૭/૨અિવદ્યયા જગત્ સવ તામાહ ભગવાન્ હિરઃ॥ ૧૮૧.૩૭॥
૧૮૧.૩૮/૧િવ વાચ । ગચ્છ િનદ્રે મમાદેશાત્ પાતાલતલસશં્રયાન્ ।
૧૮૧.૩૮/૨અેકૈક યને ષડ્ગભાર્ન્ દેવક જઠરે નય॥ ૧૮૧.૩૮॥
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૧૮૧.૩૯/૧હતષેુ તષેુ કંસને શષેાખ્યાેઽંશ તતાેઽનઘઃ ।
૧૮૧.૩૯/૨અંશાંશનેાેદરે તસ્યાઃ સપ્તમઃ સ ભિવ ય ત॥ ૧૮૧.૩૯॥
૧૮૧.૪૦/૧ગાેકુલે વસદેુવસ્ય ભાયાર્ વૈ રાેિહણી સ્થતા ।
૧૮૧.૪૦/૨તસ્યાઃ પ્રસૂ તસમયે ગભા નેય વયાેદરમ્॥ ૧૮૧.૪૦॥
૧૮૧.૪૧/૧સપ્તમાે ભાજેરાજસ્ય ભયાદ્ રાેધાપેરાેધતઃ ।
૧૮૧.૪૧/૨દેવક્યાઃ પ તતાે ગભર્ ઇ ત લાેકાે વિદ ય ત॥ ૧૮૧.૪૧॥
૧૮૧.૪૨/૧ગભર્સકંષર્ણાત્ સાેઽથ લાેકે સકંષર્ણે ત વૈ ।
૧૮૧.૪૨/૨સજં્ઞામવા સ્યતે વીરઃ શ્વેતાિદ્ર શખરાપેમઃ॥ ૧૮૧.૪૨॥
૧૮૧.૪૩/૧તતાેઽહં સ ભિવ યા મ દેવક જઠરે શભુે ।
૧૮૧.૪૩/૨ગભ વયા યશાેદાયા ગ તવ્યમિવલ બતમ્॥ ૧૮૧.૪૩॥
૧૮૧.૪૪/૧પ્રા ટ્કાલે ચ નભ સ કૃ ણાષ્ટ યામહં િન શ ।
૧૮૧.૪૪/૨ઉ પ સ્યા મ નવ યાં ચ પ્રસૂ ત વમવા સ્ય સ॥ ૧૮૧.૪૪॥
૧૮૧.૪૫/૧યશાેદાશયને માં તુ દેવક્યા વામિન દતે ।
૧૮૧.૪૫/૨મચ્છ ક્તપે્રિરતમ તવર્સદેુવાે નિય ય ત॥ ૧૮૧.૪૫॥
૧૮૧.૪૬/૧કંસશ્ચ વામપુાદાય દેિવ શલૈ શલાતલે ।
૧૮૧.૪૬/૨પ્રક્ષે સ્યત્ય તિરક્ષે ચ વં સ્થાનં સમવા સ્ય સ॥ ૧૮૧.૪૬॥
૧૮૧.૪૭/૧તત વાં શતધા શક્રઃ પ્રણ ય મમ ગાૈરવાત્ ।
૧૮૧.૪૭/૨પ્ર ણપાતાનત શરા ભ ગની વે ગ્રહી ય ત॥ ૧૮૧.૪૭॥
૧૮૧.૪૮/૧તતઃ શુ ભિનશુ ભાદ ન્ હ વા દૈત્યાન્ સહસ્રશઃ ।
૧૮૧.૪૮/૨સ્થાનૈરનેકૈઃ થવીમશષેાં મ ડિય ય સ॥ ૧૮૧.૪૮॥
૧૮૧.૪૯/૧ વં ભૂ તઃ સનં તઃ ક તઃ કા તવ થવી તઃ ।
૧૮૧.૪૯/૨લ પુ ષ્ટ ષા યા ચ કા ચદ્ અ યા વમવે સા॥ ૧૮૧.૪૯॥
૧૮૧.૫૦/૧યે વામાય ત દુગ ત વેદગભઽ બકે ત ચ ।
૧૮૧.૫૦/૨ભદ્રે ત ભદ્રકાલી ત ક્ષે યા ક્ષેમંકર ત ચ॥ ૧૮૧.૫૦॥
૧૮૧.૫૧/૧પ્રાતશ્ચવૈાપરાહે્ણ ચ તાે ય ત્યાનમ્રમૂતર્યઃ ।
૧૮૧.૫૧/૨તષેાં િહ વા છતં સવ મ પ્રસાદાદ્ ભિવ ય ત॥ ૧૮૧.૫૧॥
૧૮૧.૫૨/૧સરુામાંસાપેહારૈ તુ ભક્ષ્યભાજૈે્યશ્ચ પૂ જતા ।
૧૮૧.૫૨/૨ ણામશષેકામાં વં પ્રસન્નાયાં પ્રદાસ્ય સ॥ ૧૮૧.૫૨॥
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૧૮૧.૫૩/૧તે સવ સવર્દા ભદ્રા મ પ્રસાદાદ્ અસશંયમ્ ।
૧૮૧.૫૩/૨અસિંદગ્ધં ભિવ ય ત ગચ્છ દેિવ યથાેિદતમ્॥ ૧૮૧.૫૩॥
૧૮૨.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । યથાેક્તં સા જગદ્ધાત્રી દેવદેવને વૈ પુરા ।
૧૮૨.૧/૨ષડ્ગભર્ગભર્િવ યાસં ચકે્ર ચા યસ્ય કષર્ણમ્॥ ૧૮૨.૧॥
૧૮૨.૨/૧સપ્તમે રાેિહણી ં પ્રાપ્તે ગભ ગભ તતાે હિરઃ ।
૧૮૨.૨/૨લાેકત્રયાપેકારાય દેવક્યાઃ પ્રિવવેશ વૈ॥ ૧૮૨.૨॥
૧૮૨.૩/૧યાેગિનદ્રા યશાેદાયા ત મન્ન્ અેવ તતાે િદને ।
૧૮૨.૩/૨સ ભૂતા જઠરે તદ્વદ્ યથાેક્તં પરમે ષ્ઠના॥ ૧૮૨.૩॥
૧૮૨.૪/૧તતાે ગ્રહગણઃ સ યક્ પ્રચચાર િદિવ દ્વ ઃ ।
૧૮૨.૪/૨િવ ણાેરંશે મહી ં યાત ઋતવાેઽ યભવઞ્ શભુાઃ॥ ૧૮૨.૪॥
૧૮૨.૫/૧નાે સહેે દેવક ં દ્રષંુ્ટ ક શ્ચદ્ અ ય તતજેસા ।
૧૮૨.૫/૨ વલ્યમાનાં તાં દૃ ટ્વા મનાં સ ક્ષાેભમાયયુઃ॥ ૧૮૨.૫॥
૧૮૨.૬/૧અદષૃ્ટાં પુ ષૈઃ સ્ત્રી ભદવક ં દેવતાગણાઃ ।
૧૮૨.૬/૨ બભ્રાણાં વપષુા િવ ં તુષુ્ટવુ તામહિનશમ્॥ ૧૮૨.૬॥
૧૮૨.૭/૧દેવા ઊચુઃ । વં વાહા વં વધા િવદ્યા સધુા વં જ્યાે તરેવ ચ ।
૧૮૨.૭/૨ વં સવર્લાેકરક્ષાથર્મવતીણાર્ મહીતલે॥ ૧૮૨.૭॥
૧૮૨.૮/૧પ્રસીદ દેિવ સવર્સ્ય જગત વં શભંુ કુ ।
૧૮૨.૮/૨પ્રીત્યથ ધારયેશાનં તં યનેા ખલં જગત્॥ ૧૮૨.૮॥
૧૮૨.૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેવં સં તૂયમાના સા દેવૈદવમધારયત્ ।
૧૮૨.૯/૨ગભણ પુ ડર કાકં્ષ જગતાં ત્રાણકારણમ્॥ ૧૮૨.૯॥
૧૮૨.૧૦/૧તતાેઽ ખલજગ પદ્મ+ ।બાેધાયાચ્યુતભાનનુા ।
૧૮૨.૧૦/૨દેવક્યાઃ પવૂર્સં યાયામાિવભૂર્તં મહાત્મના॥ ૧૮૨.૧૦॥
૧૮૨.૧૧/૧મ યરાત્રેઽ ખલાધારે યમાને જનાદર્ને ।
૧૮૨.૧૧/૨મ દં જગજુર્જર્લદાઃ પુ પ ષ્ટમુચઃ સરુાઃ॥ ૧૮૨.૧૧॥
૧૮૨.૧૨/૧ફુ લે દ વરપ ત્રાભં ચતુબાર્હુમુદ ક્ષ્ય તમ્ ।
૧૮૨.૧૨/૨શ્રીવ સવક્ષસં તં તુષ્ટાવાનકદુ દુ ભઃ॥ ૧૮૨.૧૨॥
૧૮૨.૧૩/૧અ ભષૂ્ટય ચ તં વા ગ્ભઃ પ્રસન્ના ભમર્હામ તઃ ।
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૧૮૨.૧૩/૨િવજ્ઞાપયામાસ તદા કંસાદ્ ભીતાે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૮૨.૧૩॥
૧૮૨.૧૪/૧વસદેુવ ઉવાચ । જ્ઞાતાેઽ સ દેવદેવેશ શઙ્ખચક્રગદાધર ।
૧૮૨.૧૪/૨િદવં્ય પ મદં દેવ પ્રસાદેનાપેસહંર॥ ૧૮૨.૧૪॥
૧૮૨.૧૫/૧અદૈ્યવ દેવ કંસાેઽયં કુ તે મમ યાતનામ્ ।
૧૮૨.૧૫/૨અવતીણર્ મ ત જ્ઞા વા વામ મન્ મ દરે મમ॥ ૧૮૨.૧૫॥
૧૮૨.૧૬/૧દેવક્યવુાચ । યાેઽન ત પાેઽ ખલિવશ્વ પાે ।
૧૮૨.૧૬/૨ગભઽિપ લાેકાન્ વપષુા બભ ત ।
૧૮૨.૧૬/૩પ્રસીદતામષે સ દેવદેવઃ ।
૧૮૨.૧૬/૪ વમાયયાિવ કૃતબાલ પઃ॥ ૧૮૨.૧૬॥
૧૮૨.૧૭/૧ઉપસહંર સવાર્ત્મન્ પમેતચ્ચતુભુર્જમ્ ।
૧૮૨.૧૭/૨ નાતુ માવતારં તે કંસાેઽયં િદ ત તક॥ ૧૮૨.૧૭॥
૧૮૨.૧૮/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । તુતાેઽહં યત્ વયા પવૂ પતુ્રા થ યા તદ્ અદ્ય તે ।
૧૮૨.૧૮/૨સફલં દેિવ સં તં તાેઽહં યત્ તવાેદરાત્॥ ૧૮૨.૧૮॥
૧૮૨.૧૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુ વા ભગવાં તૂ ણી ં બભવૂ મુિનસત્તમાઃ ।
૧૮૨.૧૯/૨વસદેુવાેઽિપ તં રાત્રાવાદાય પ્રયયાૈ બિહઃ॥ ૧૮૨.૧૯॥
૧૮૨.૨૦/૧માેિહતાશ્ચાભવં તત્ર ર ક્ષણાે યાેગિનદ્રયા ।
૧૮૨.૨૦/૨મથુરાદ્વારપાલાશ્ચ વ્રજત્યાનકદુ દુભાૈ॥ ૧૮૨.૨૦॥
૧૮૨.૨૧/૧વષર્તાં જલદાનાં ચ તત્ તાેયમુ બણં િન શ ।
૧૮૨.૨૧/૨સછંાદ્ય તં યયાૈ શષેઃ ફણૈરાનકદુ દુ ભમ્॥ ૧૮૨.૨૧॥
૧૮૨.૨૨/૧યમનુાં ચા તગ ભીરાં નાનાવતર્શતાકુલામ્ ।
૧૮૨.૨૨/૨વસદેુવાે વહન્ િવ ં નુમાત્રવહાં યયાૈ॥ ૧૮૨.૨૨॥
૧૮૨.૨૩/૧કંસસ્ય કરમાદાય તત્રવૈા યાગતાં તટે ।
૧૮૨.૨૩/૨ન દાદ ન્ ગાપે દ્ધાંશ્ચ યમનુાયાં દદશર્ સઃ॥ ૧૮૨.૨૩॥
૧૮૨.૨૪/૧ત મન્ કાલે યશાેદાિપ માેિહતા યાેગિનદ્રયા ।
૧૮૨.૨૪/૨તામવે ક યાં મનુયઃ પ્રાસતૂ માેિહતે જને॥ ૧૮૨.૨૪॥
૧૮૨.૨૫/૧વસદેુવાેઽિપ િવ યસ્ય બાલમાદાય દાિરકામ્ ।
૧૮૨.૨૫/૨યશાેદાશયને તૂણર્માજગામા મતદ્યુ તઃ॥ ૧૮૨.૨૫॥
૧૮૨.૨૬/૧દદશર્ ચ િવબુદ્ વા સા યશાેદા તમાત્મજમ્ ।
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૧૮૨.૨૬/૨નીલાે પલદલ યામં તતાેઽત્યથ મુદં યયાૈ॥ ૧૮૨.૨૬॥
૧૮૨.૨૭/૧આદાય વસદેુવાેઽિપ દાિરકાં િનજમ દરમ્ ।
૧૮૨.૨૭/૨દેવક શયને યસ્ય યથાપવૂર્મ તષ્ઠત॥ ૧૮૨.૨૭॥
૧૮૨.૨૮/૧તતાે બાલ વિન શ્રુ વા ર ક્ષણઃ સહસાે થતાઃ ।
૧૮૨.૨૮/૨કંસમાવેદયામાસદુવક પ્રસવં દ્વ ઃ॥ ૧૮૨.૨૮॥
૧૮૨.૨૯/૧કંસ તૂણર્મપેુત્યૈનાં તતાે જગ્રાહ બા લકામ્ ।
૧૮૨.૨૯/૨મુ ચ મુ ચે ત દેવક્યા *આસન્નક ઠં િનવાિરતઃ॥ ૧૮૨.૨૯॥
૧૮૨.૩૦/૧ ચક્ષપે ચ શલા ષે્ઠ સા ક્ષપ્તા િવય ત સ્થ તમ્ ।
૧૮૨.૩૦/૨અવાપ પં ચ મહત્ સાયુધાષ્ટમહાભજુમ્ ।
૧૮૨.૩૦/૩પ્રજહાસ તથવૈાેચ્ચૈઃ કંસં ચ ષતાબ્રવીત્॥ ૧૮૨.૩૦॥
૧૮૨.૩૧/૧યાેગમાયાવેાચ । િક મયા ક્ષપ્તયા કંસ તાે ય વાં હિન ય ત ।
૧૮૨.૩૧/૨સવર્ વભૂતાે દેવાનામાસીન્ ત્યુઃ પુરા સ તે ।
૧૮૨.૩૧/૩તદ્ અેતત્ સ પ્રધાયાર્શુ િક્રયતાં િહતમાત્મનઃ॥ ૧૮૨.૩૧॥
૧૮૨.૩૨/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુ વા પ્રયયાૈ દેવી િદવ્યસ્રગ્ગ ધભષૂણા ।
૧૮૨.૩૨/૨પ યતાે ભાજેરાજસ્ય તુતા સદ્ધિૈવહાયસા॥ ૧૮૨.૩૨॥
૧૮૩.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । કંસ વથાે દ્વગ્ મનાઃ પ્રાહ સવાર્ન્ મહાસરુાન્ ।
૧૮૩.૧/૨પ્રલ બકે શપ્રમખુાન્ આહૂયાસરુપુંગવાન્॥ ૧૮૩.૧॥
૧૮૩.૨/૧કંસ ઉવાચ । હે પ્રલ બ મહાબાહાે કે શન્ ધનેુક પૂતને ।
૧૮૩.૨/૨અિરષ્ટાદ્યૈ તથા ચા યૈઃ શ્રૂયતાં વચનં મમ॥ ૧૮૩.૨॥
૧૮૩.૩/૧માં હ તુમમરૈયર્ત્નઃ કૃતઃ િકલ દુરાત્મ ભઃ ।
૧૮૩.૩/૨મદ્વ યર્તાિપતાન્ વીરાન્ ન વેતાન્ ગણયા યહમ્॥ ૧૮૩.૩॥
૧૮૩.૪/૧આશ્ચય ક યયા ચાેક્તં યતે દૈત્યપુંગવાઃ ।
૧૮૩.૪/૨હાસ્યં મે યતે વીરા તષેુ યત્નપરે વિપ॥ ૧૮૩.૪॥
૧૮૩.૫/૧તથાિપ ખલુ દુષ્ટાનાં તષેામ યિધકં મયા ।
૧૮૩.૫/૨અપકારાય દૈત્યે દ્રા યતનીયં દુરાત્મનામ્॥ ૧૮૩.૫॥
૧૮૩.૬/૧ઉ પન્નશ્ચાિપ ત્યુમ ભૂતભવ્યભવ પ્રભુઃ ।
૧૮૩.૬/૨ઇત્યેતદ્ બા લકા પ્રાહ દેવક ગભર્સ ભવા॥ ૧૮૩.૬॥
૧૮૩.૭/૧ત માદ્ બાલષેુ પરમાે યત્નઃ કાયા મહીતલે ।
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૧૮૩.૭/૨યત્રાેિદ્રક્તં બલં બાલે સ હ તવ્યઃ પ્રયત્નતઃ॥ ૧૮૩.૭॥
૧૮૩.૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યાજ્ઞા યાસરુાન્ કંસઃ પ્રિવ યાત્મગ્ હં તતઃ ।
૧૮૩.૮/૨ઉવાચ વસદેુવં ચ દેવક મિવરાેધતઃ॥ ૧૮૩.૮॥
૧૮૩.૯/૧કંસ ઉવાચ । યવુયાેઘાર્ તતા ગભાર્ થવૈૈતે મયાધનુા ।
૧૮૩.૯/૨કાેઽ ય ય અેવ નાશાય બાલાે મમ સમુદ્ગતઃ॥ ૧૮૩.૯॥
૧૮૩.૧૦/૧તદ્ અલં પિરતાપને નનંૂ યદ્ ભાિવનાે િહ તે ।
૧૮૩.૧૦/૨અભર્કા યવુયાેઃ કાે વા આયષુાેઽ તે ન હ યતે॥ ૧૮૩.૧૦॥
૧૮૩.૧૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યાશ્વાસ્ય િવમુચ્યવૈ કંસ તાૈ પિરતાે ય ચ ।
૧૮૩.૧૧/૨અ તગ્ ર્હં દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ પ્રિવવેશ પનુઃ વકમ્॥ ૧૮૩.૧૧॥
૧૮૪.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । િવમુક્તાે વસદેુવાેઽિપ ન દસ્ય શકટં ગતઃ ।
૧૮૪.૧/૨પ્રહૃષં્ટ દષૃ્ટવાન્ ન દં પતુ્રાે તાે મમે ત વૈ॥ ૧૮૪.૧॥
૧૮૪.૨/૧વસદેુવાેઽિપ તં પ્રાહ િદષ્ટ ા િદષ્ટ ે ત સાદરમ્ ।
૧૮૪.૨/૨વાધર્કેઽિપ સમુ પન્ન તનયાેઽયં તવાધનુા॥ ૧૮૪.૨॥
૧૮૪.૩/૧દત્તાે િહ વા ષકઃ સવા ભવદ્ ભ ર્પતેઃ કરઃ ।
૧૮૪.૩/૨યદથર્માગત ત માન્ નાત્ર સ્થેયં મહાત્મના॥ ૧૮૪.૩॥
૧૮૪.૪/૧યદથર્માગતઃ કાય તન્ િન પન્નં િકમાસ્યતે ।
૧૮૪.૪/૨ભવદ્ ભગર્ યતાં ન દ તચ્છ ઘં્ર િનજગાેકુલમ્॥ ૧૮૪.૪॥
૧૮૪.૫/૧મમાિપ બાલક તત્ર રાેિહણીપ્રસવાે િહ યઃ ।
૧૮૪.૫/૨સ રક્ષણીયાે ભવતા યથાયં તનયાે િનજઃ॥ ૧૮૪.૫॥
૧૮૪.૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તાઃ પ્રયયુગાપા ન દગાપેપુરાેગમાઃ ।
૧૮૪.૬/૨શકટારાેિપતૈભાર્ ડઃૈ કરં દ વા મહાબલાઃ॥ ૧૮૪.૬॥
૧૮૪.૭/૧વસતાં ગાેકુલે તષેાં પૂતના બાલઘા તની ।
૧૮૪.૭/૨સપંુ્ત કૃ ણમપુાદાય રાત્રાૈ ચ પ્રદદાૈ તનમ્॥ ૧૮૪.૭॥
૧૮૪.૮/૧ય મૈ ય મૈ તનં રાત્રાૈ પૂતના સ પ્રયચ્છ ત ।
૧૮૪.૮/૨તસ્ય તસ્ય ક્ષણનેાઙ્ગં બાલકસ્યાપેહ યતે॥ ૧૮૪.૮॥
૧૮૪.૯/૧કૃ ણ તસ્યાઃ તનં ગાઢં કરા યામ તપીિડતમ્ ।
૧૮૪.૯/૨ગ્ હી વા પ્રાણસિહતં પપાૈ ક્રાેધસમ વતઃ॥ ૧૮૪.૯॥
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૧૮૪.૧૦/૧સા િવમુક્તમહારાવા િવ ચ્છન્ન નાયુબ ધના ।
૧૮૪.૧૦/૨પપાત પૂતના ભૂમાૈ મ્રયમાણા તભીષણા॥ ૧૮૪.૧૦॥
૧૮૪.૧૧/૧તન્નાદશ્રુ તસતં્રાસાદ્ િવબુદ્ધા તે વ્ર ૈકસઃ ।
૧૮૪.૧૧/૨દદશૃઃુ પૂતનાે સઙ્ગે કૃ ણં તાં ચ િનપા તતામ્॥ ૧૮૪.૧૧॥
૧૮૪.૧૨/૧આદાય કૃ ણં સતં્ર તા યશાેદા ચ તતાે દ્વ ઃ ।
૧૮૪.૧૨/૨ગાપેુચ્છભ્રામણાદ્યૈશ્ચ બાલદાષેમપાકરાેત્॥ ૧૮૪.૧૨॥
૧૮૪.૧૩/૧ગાપેુર ષમપુાદાય ન દગાપેાેઽિપ મ તકે ।
૧૮૪.૧૩/૨કૃ ણસ્ય પ્રદદાૈ રક્ષાં કુવર્ન્ન્ ઇદમુદૈરયત્॥ ૧૮૪.૧૩॥
૧૮૪.૧૪/૧ન દગાપે ઉવાચ । રક્ષતુ વામશષેાણાં ભૂતાનાં પ્રભવાે હિરઃ ।
૧૮૪.૧૪/૨યસ્ય ના ભસમુદ્ભૂતાત્ પઙ્ક દ્ અભવ જગત્॥ ૧૮૪.૧૪॥
૧૮૪.૧૫/૧યને દંષ્ટ્ર ાગ્રિવ તા ધારયત્યવની જગત્ ।
૧૮૪.૧૫/૨વરાહ પ ગ્ દેવઃ સ વાં રક્ષતુ કેશવઃ॥ ૧૮૪.૧૫॥
૧૮૪.૧૬/૧ગુહં્ય સ જઠરં િવ જર્ઙ્ઘાપાદાૈ જનાદર્નઃ ।
૧૮૪.૧૬/૨વામનાે રક્ષતુ સદા ભવ તં યઃ ક્ષણાદ્ અભૂત્॥ ૧૮૪.૧૬॥
૧૮૪.૧૭/૧િત્રિવક્રમક્રમાક્રા ત+ ।ત્રૈલાેક્યસુ્ફરદાયુધઃ ।
૧૮૪.૧૭/૨ શર તે પાતુ ગાેિવ દઃ ક ઠં રક્ષતુ કેશવઃ॥ ૧૮૪.૧૭॥
૧૮૪.૧૮/૧મખુબાહૂ પ્રબાહૂ ચ મનઃ સવ દ્રયા ણ ચ ।
૧૮૪.૧૮/૨રક્ષ વવ્યાહતૈશ્વયર્ તવ નારાયણાેઽવ્યયઃ॥ ૧૮૪.૧૮॥
૧૮૪.૧૯/૧ વાં િદ પાતુ વૈકુ ઠાે િવિદ મધુસદૂનઃ ।
૧૮૪.૧૯/૨હૃષીકેશાેઽ બરે ભૂમાૈ રક્ષતુ વાં મહીધરઃ॥ ૧૮૪.૧૯॥
૧૮૪.૨૦/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેવં કૃત વ ત્યયનાે ન દગાપેેન બાલકઃ ।
૧૮૪.૨૦/૨શાિયતઃ શકટસ્યાધાે બાલપયર્િઙ્કકાતલે॥ ૧૮૪.૨૦॥
૧૮૪.૨૧/૧તે ચ ગાપેા મહદ્ દૃ ટ્વા પૂતનાયાઃ કલવેરમ્ ।
૧૮૪.૨૧/૨ તાયાઃ પરમં ત્રાસં િવ મયં ચ તદા યયુઃ॥ ૧૮૪.૨૧॥
૧૮૪.૨૨/૧કદા ચચ્છકટસ્યાધઃ શયાનાે મધુસદૂનઃ ।
૧૮૪.૨૨/૨ ચક્ષપે ચરણાવૂ વ તનાથ પ્ર રાેદ ચ॥ ૧૮૪.૨૨॥
૧૮૪.૨૩/૧તસ્ય પાદપ્રહારેણ શકટં પિરવ તતમ્ ।
૧૮૪.૨૩/૨િવ વ તભા ડકુ ભં તદ્ િવપર તં પપાત વૈ॥ ૧૮૪.૨૩॥
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૧૮૪.૨૪/૧તતાે હાહાકૃતઃ સવા ગાપેગાપેીજનાે દ્વ ઃ ।
૧૮૪.૨૪/૨આજગામ તદા જ્ઞા વા બાલમુત્તાનશાિયનમ્॥ ૧૮૪.૨૪॥
૧૮૪.૨૫/૧ગાપેાઃ કેને ત જગદુઃ શકટં પિરવ તતમ્ ।
૧૮૪.૨૫/૨તત્રવૈ બાલકાઃ પ્રાેચુબાર્લનેાનને પા તતમ્॥ ૧૮૪.૨૫॥
૧૮૪.૨૬/૧ દતા દષૃ્ટમ મા ભઃ પાદિવક્ષપેતાિડતમ્ ।
૧૮૪.૨૬/૨શકટં પિર તં્ત વૈ નૈતદ્ અ યસ્ય ચે ષ્ટતમ્॥ ૧૮૪.૨૬॥
૧૮૪.૨૭/૧તતઃ પનુરતીવાસન્ ગાપેા િવ મતચેતસઃ ।
૧૮૪.૨૭/૨ન દગાપેાેઽિપ જગ્રાહ બાલમત્ય તિવ મતઃ॥ ૧૮૪.૨૭॥
૧૮૪.૨૮/૧યશાેદા િવ મયા ઢા ભગ્ ભા ડકપાલકમ્ ।
૧૮૪.૨૮/૨શકટં ચાચર્યામાસ દિધપુ પફલાક્ષતૈઃ॥ ૧૮૪.૨૮॥
૧૮૪.૨૯/૧ગગર્શ્ચ ગાેકુલે તત્ર વસદેુવપ્રચાેિદતઃ ।
૧૮૪.૨૯/૨પ્રચ્છન્ન અેવ ગાપેાનાં સસં્કારમકરાેત્ તયાેઃ॥ ૧૮૪.૨૯॥
૧૮૪.૩૦/૧જ્યેષં્ઠ ચ રામ મત્યાહ કૃ ણં ચવૈ તથાપરમ્ ।
૧૮૪.૩૦/૨ગગા મ તમતાં શ્રેષ્ઠાે નામ કુવર્ન્ મહામ તઃ॥ ૧૮૪.૩૦॥
૧૮૪.૩૧/૧અ પનેવૈ િહ કાલને િવજ્ઞાતાૈ તાૈ મહાબલાૈ ।
૧૮૪.૩૧/૨ઘ્ ષ્ટ નુકરાૈ િવપ્રા બભવૂતુ ભાવિપ॥ ૧૮૪.૩૧॥
૧૮૪.૩૨/૧કર ષભ મિદગ્ધાઙ્ગાૈ ભ્રમમાણાિવત તતઃ ।
૧૮૪.૩૨/૨ન િનવારિયતું શક્તા યશાેદા તાૈ ન રાેિહણી॥ ૧૮૪.૩૨॥
૧૮૪.૩૩/૧ગાવેાટમ યે ક્ર ડ તાૈ વ સવાટગતાૈ પનુઃ ।
૧૮૪.૩૩/૨તદહ ર્તગાવે સ+ ।પુચ્છાકષર્ણત પરાૈ॥ ૧૮૪.૩૩॥
૧૮૪.૩૪/૧યદા યશાેદા તાૈ બાલાવેકસ્થાનચરાવુભાૈ ।
૧૮૪.૩૪/૨શશાક નાે વારિયતું ક્ર ડ તાવ તચ ચલાૈ॥ ૧૮૪.૩૪॥
૧૮૪.૩૫/૧દા ા બદ્ વા તદા મ યે િનબબ ધ ઉલખૂલે ।
૧૮૪.૩૫/૨કૃ ણમ ક્લષ્ટકમાર્ણમાહ ચેદમમ ષતા॥ ૧૮૪.૩૫॥
૧૮૪.૩૬/૧યશાેદાવેાચ । યિદ શક્તાેઽ સ ગચ્છ
વમ તચ ચલચે ષ્ટત॥ ૧૮૪.૩૬॥
૧૮૪.૩૭/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુ વા ચ િનજં કમર્ સા ચકાર કુટુ બની ।
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૧૮૪.૩૭/૨વ્યગ્રાયામથ તસ્યાં સ કષર્માણ ઉલખૂલમ્॥ ૧૮૪.૩૭॥
૧૮૪.૩૮/૧યમલાજુર્નયાેમર્ યે જગામ કમલેક્ષણઃ ।
૧૮૪.૩૮/૨કષર્તા ક્ષયાેમર્ યે તયર્ગ્ અેવમુલખૂલમ્॥ ૧૮૪.૩૮॥
૧૮૪.૩૯/૧ભગ્ ાવુત્તુઙ્ગશાખાગ્રાૈ તને તાૈ યમલાજુર્નાૈ ।
૧૮૪.૩૯/૨તતઃ કટકટાશ દ+ ।સમાકણર્નકાતરઃ॥ ૧૮૪.૩૯॥
૧૮૪.૪૦/૧આજગામ વ્રજજનાે દદશૃે ચ મહાદુ્રમાૈ ।
૧૮૪.૪૦/૨ભગ્ સ્ક ધાૈ િનપા તતાૈ ભગ્ શાખાૈ મહીતલે॥ ૧૮૪.૪૦॥
૧૮૪.૪૧/૧દદશર્ ચા પદ તાસ્યં મતહાસં ચ બાલકમ્ ।
૧૮૪.૪૧/૨તયાેમર્ યગતં બદં્ધ દા ા ગાઢં તથાેદરે॥ ૧૮૪.૪૧॥
૧૮૪.૪૨/૧તતશ્ચ દામાેદરતાં સ યયાૈ દામબ ધનાત્ ।
૧૮૪.૪૨/૨ગાપે દ્ધા તતઃ સવ ન દગાપેપુરાેગમાઃ॥ ૧૮૪.૪૨॥
૧૮૪.૪૩/૧મ ત્રયામાસુ દ્વગ્ ા મહાે પાતા તભીરવઃ ।
૧૮૪.૪૩/૨સ્થાનનેેહ ન નઃ કાય વ્ર માેઽ યન્ મહાવનમ્॥ ૧૮૪.૪૩॥
૧૮૪.૪૪/૧ઉ પાતા બહવાે હ્યત્ર દૃ ય તે નાશહેતવઃ ।
૧૮૪.૪૪/૨પૂતનાયા િવનાશશ્ચ શકટસ્ય િવપયર્યઃ॥ ૧૮૪.૪૪॥
૧૮૪.૪૫/૧િવના વાતાિદદાષેેણ દુ્રમયાેઃ પતનં તથા ।
૧૮૪.૪૫/૨ દાવન મતઃ સ્થાનાત્ ત માદ્ ગચ્છામ મા ચરમ્॥ ૧૮૪.૪૫॥
૧૮૪.૪૬/૧યાવદ્ ભાૈમમહાે પાત+ ।દાષેાે ના ભભવેદ્ વ્રજમ્ ।
૧૮૪.૪૬/૨ઇ ત કૃ વા મ ત સવ ગમને તે વ્ર ૈકસઃ॥ ૧૮૪.૪૬॥
૧૮૪.૪૭/૧ઊચુઃ વં વં કુલં શીઘં્ર ગ યતાં મા િવલ બ્યતામ્ ।
૧૮૪.૪૭/૨તતઃ ક્ષણને પ્રયયુઃ શકટૈગાધનૈ તથા॥ ૧૮૪.૪૭॥
૧૮૪.૪૮/૧યૂથશાે વ સપાલીશ્ચ કાલય તાે વ્ર ૈકસઃ ।
૧૮૪.૪૮/૨સવાર્વયવિનધૂર્તં ક્ષણમાત્રેણ તત્ તદા॥ ૧૮૪.૪૮॥
૧૮૪.૪૯/૧કાકકાક સમાક ણ વ્રજસ્થાનમભૂદ્ દ્વ ઃ ।
૧૮૪.૪૯/૨ દાવનં ભગવતા કૃ ણનેા ક્લષ્ટકમર્ણા॥ ૧૮૪.૪૯॥
૧૮૪.૫૦/૧શભુને મનસા યાતં ગવાં દ્ધમભી સતા ।
૧૮૪.૫૦/૨તત તત્રા ત કે્ષઽિપ ધમર્કાલે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૮૪.૫૦॥
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૧૮૪.૫૧/૧પ્રા ટ્કાલ ઇવાભૂચ્ચ નવશ પં સમ તતઃ ।
૧૮૪.૫૧/૨સ સમાવા સતઃ સવા વ્ર ે દાવને તતઃ॥ ૧૮૪.૫૧॥
૧૮૪.૫૨/૧શકટ વાટપયર્ ત+ ◌ૅહ દ્રાધાર્કારસં સ્થ તઃ ।
૧૮૪.૫૨/૨વ સબાલાૈ ચ સં ત્તાૈ રામદામાેદરાૈ તતઃ॥ ૧૮૪.૫૨॥
૧૮૪.૫૩/૧તત્ર સ્થતાૈ તાૈ ચ ગાેષે્ઠ ચેરતુબાર્લલીલયા ।
૧૮૪.૫૩/૨બિહપ ત્રકૃતાપીડાૈ વ યપુ પાવતંસકાૈ॥ ૧૮૪.૫૩॥
૧૮૪.૫૪/૧ગાપેવે કૃતાતાેદ્ય+ ।પ ત્રવાદ્યકૃત વનાૈ ।
૧૮૪.૫૪/૨કાકપક્ષધરાૈ બાલાૈ કુમારાિવવ પાવકાૈ॥ ૧૮૪.૫૪॥
૧૮૪.૫૫/૧હસ તાૈ ચ રમ તાૈ ચ ચેરતુ તન્ મહદ્ વનમ્ ।
૧૮૪.૫૫/૨ક્વ ચદ્ ધસ તાવ યાે યં ક્ર ડમાનાૈ તથા પરૈઃ॥ ૧૮૪.૫૫॥
૧૮૪.૫૬/૧ગાપેપતુ્રૈઃ સમં વ સાશં્ચારય તાૈ િવચેરતુઃ ।
૧૮૪.૫૬/૨કાલને ગચ્છતા તાૈ તુ સપ્તવષા બભવૂતુઃ॥ ૧૮૪.૫૬॥
૧૮૪.૫૭/૧સવર્સ્ય જગતઃ પાલાૈ વ સપાલાૈ મહાવ્રજે ।
૧૮૪.૫૭/૨પ્રા ટ્કાલ તતાેઽતીવ મેઘાૈઘસ્થ ગતા બરઃ॥ ૧૮૪.૫૭॥
૧૮૪.૫૮/૧બભવૂ વાિરધારા ભરૈક્યં કુવર્ન્ િદશા મવ ।
૧૮૪.૫૮/૨પ્ર ઢનવપુ પાઢ ા શક્રગાપે તા મહી॥ ૧૮૪.૫૮॥
૧૮૪.૫૯/૧યથા મારકતે વાસીત્ પદ્મરાગિવભૂ ષતા ।
૧૮૪.૫૯/૨ઊહુ ન્માગર્ગામીિન િન ગા ભાં સ સવર્તઃ॥ ૧૮૪.૫૯॥
૧૮૪.૬૦/૧મનાં સ દુિવનીતાનાં પ્રા ય લ મી ં નવા મવ ।
૧૮૪.૬૦/૨િવકાલે ચ યથાકામં વ્રજમેત્ય મહાબલાૈ ।
૧૮૪.૬૦/૩ગાપેૈઃ સમાનૈઃ સિહતાૈ ચક્ર ડાતેઽમરાિવવ॥ ૧૮૪.૬૦॥
૧૮૫.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેકદા તુ િવના રામં કૃ ણાે દાવનં યયાૈ ।
૧૮૫.૧/૨િવચચાર તાે ગાપેવૈર્ યપુ પસ્રગુ વલઃ॥ ૧૮૫.૧॥
૧૮૫.૨/૧સ જગામાથ કા લ દ ં લાેલક લાેલશા લનીમ્ ।
૧૮૫.૨/૨તીરસલંગ્ ફેનાૈઘૈહર્સ તી મવ સવર્તઃ॥ ૧૮૫.૨॥
૧૮૫.૩/૧તસ્યાં ચા તમહાભીમં િવષા ગ્ કણદૂ ષતમ્ ।
૧૮૫.૩/૨હ્ર દં કાલીયનાગસ્ય દદશાર્ તિવભીષણમ્॥ ૧૮૫.૩॥
૧૮૫.૪/૧િવષા ગ્ ના િવસરતા દગ્ધતીરમહાત મ્ ।
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૧૮૫.૪/૨વાતાહતા બુિવકે્ષપ+ । પશર્દગ્ધિવહંગમમ્॥ ૧૮૫.૪॥
૧૮૫.૫/૧તમતીવ મહારાૈદં્ર ત્યુવક્ત્ર મવાપરમ્ ।
૧૮૫.૫/૨િવલાેક્ય ચ તયામાસ ભગવાન્ મધુસદૂનઃ॥ ૧૮૫.૫॥
૧૮૫.૬/૧અ મન્ વસ ત દુષ્ટાત્મા કાલીયાેઽસાૈ િવષાયુધઃ ।
૧૮૫.૬/૨યાે મયા િન જત ત્ય વા દુષ્ટાે નષ્ટઃ પયાેિનધાૈ॥ ૧૮૫.૬॥
૧૮૫.૭/૧તનેેયં દૂ ષતા સવાર્ યમનુા સાગરંગમા ।
૧૮૫.૭/૨ન નરૈગાધનવૈાર્િપ ષાત પભજુ્યતે॥ ૧૮૫.૭॥
૧૮૫.૮/૧તદ્ અસ્ય નાગરાજસ્ય કતર્વ્યાે િનગ્રહાે મયા ।
૧૮૫.૮/૨િનત્યત્ર તાઃ સખંુ યને ચરેયવુ્રર્જવા સનઃ॥ ૧૮૫.૮॥
૧૮૫.૯/૧અેતદથ લાેકેઽ મન્ન્ અવતારાે મયા કૃતઃ ।
૧૮૫.૯/૨યદ્ અેષામુ પથસ્થાનાં કાયાર્ શા તદુર્રાત્મનામ્॥ ૧૮૫.૯॥
૧૮૫.૧૦/૧તદ્ અેતન્ ના તદૂરસ્થં કદ બમુ શા ખનમ્ ।
૧૮૫.૧૦/૨અિધ હ્યાે પ ત યા મ હ્ર દેઽ મઞ્ વના શનઃ॥ ૧૮૫.૧૦॥
૧૮૫.૧૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇ થં િવ ચ ત્ય બદ્ વા ચ ગાઢં પિરકરં તતઃ ।
૧૮૫.૧૧/૨િનપપાત હ્ર દે તત્ર સપર્રાજસ્ય વેગતઃ॥ ૧૮૫.૧૧॥
૧૮૫.૧૨/૧તનેાિપ પતતા તત્ર ક્ષાે ભતઃ સ મહાહ્ર દઃ ।
૧૮૫.૧૨/૨અત્યથર્દૂર તાંશ્ચ તાંશ્ચા સ ચન્ મહી હાન્॥ ૧૮૫.૧૨॥
૧૮૫.૧૩/૧તેઽિહદુષ્ટિવષ વાલા+ ।તપ્તા બુતપનાે ક્ષતાઃ ।
૧૮૫.૧૩/૨જ વલુઃ પાદપાઃ સદ્યાે વાલાવ્યાપ્તિદગ તરાઃ॥ ૧૮૫.૧૩॥
૧૮૫.૧૪/૧આસ્ફાેટયામાસ તદા કૃ ણાે નાગહ્ર દં ભજૈુઃ ।
૧૮૫.૧૪/૨તચ્છ દશ્રવણાચ્ચાથ નાગરા ેઽ યપુાગમત્॥ ૧૮૫.૧૪॥
૧૮૫.૧૫/૧આતામ્રનયનઃ કાપેાદ્ િવષ વાલાકુલૈઃ ફણૈઃ ।
૧૮૫.૧૫/૨ તાે મહાિવષૈશ્ચા યૈર ણૈરિનલાશનૈઃ॥ ૧૮૫.૧૫॥
૧૮૫.૧૬/૧નાગપ યશ્ચ શતશાે હાિરહારાપેશાે ભતાઃ ।
૧૮૫.૧૬/૨પ્રક પતતનૂ ક્ષપે+ ◌ૅહલ કુ ડલકા તયઃ॥ ૧૮૫.૧૬॥
૧૮૫.૧૭/૧તતઃ પ્રવે ષ્ટતઃ સપઃ સ કૃ ણાે ભાેગબ ધનૈઃ ।
૧૮૫.૧૭/૨દદંશશુ્ચાિપ તે કૃ ણં િવષ વાલાિવલૈમુર્ખૈઃ॥ ૧૮૫.૧૭॥
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૧૮૫.૧૮/૧તં તત્ર પ તતં દૃ ટ્વા નાગભાેગિનપીિડતમ્ ।
૧૮૫.૧૮/૨ગાપેા વ્રજમપુાગત્ય ચુકુ્રશઃુ શાેકલાલસાઃ॥ ૧૮૫.૧૮॥
૧૮૫.૧૯/૧ગાપેા ઊચુઃ । અેષ કૃ ણાે ગતાે માેહ+ ◌ંઅગ્ ાે વૈ કા લયે હ્ર દે ।
૧૮૫.૧૯/૨ભક્ષ્યતે સપર્રાજેન તદ્ આગચ્છત મા ચરમ્॥ ૧૮૫.૧૯॥
૧૮૫.૨૦/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેતચ્છ વા તતાે ગાપેા વજ્રપાતાપેમં વચઃ ।
૧૮૫.૨૦/૨ગાે યશ્ચ વિરતા જગ્મુયર્શાેદાપ્રમખુા હ્ર દમ્॥ ૧૮૫.૨૦॥
૧૮૫.૨૧/૧હા હા ક્વાસાિવ ત જનાે ગાપેીનામ તિવહ્વલઃ ।
૧૮૫.૨૧/૨યશાેદયા સમં ભ્રા તાે દુ્રતઃ પ્ર ખ લતાે યયાૈ॥ ૧૮૫.૨૧॥
૧૮૫.૨૨/૧ન દગાપેશ્ચ ગાપેાશ્ચ રામશ્ચાદ્ભુતિવક્રમઃ ।
૧૮૫.૨૨/૨ વિરતં યમનુાં જગ્મુઃ કૃ ણદશર્નલાલસાઃ॥ ૧૮૫.૨૨॥
૧૮૫.૨૩/૧દદશૃશુ્ચાિપ તે તત્ર સપર્રાજવશગંતમ્ ।
૧૮૫.૨૩/૨િન પ્રયત્નં કૃતં કૃ ણં સપર્ભાેગને વે ષ્ટતમ્॥ ૧૮૫.૨૩॥
૧૮૫.૨૪/૧ન દગાપેશ્ચ િનશ્ચેષ્ટઃ પ યન્ પતુ્રમખંુ શમ્ ।
૧૮૫.૨૪/૨યશાેદા ચ મહાભાગા બભવૂ મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૮૫.૨૪॥
૧૮૫.૨૫/૧ગાે ય વ યા દત્યશ્ચ દદશૃઃુ શાેકકાતરાઃ ।
૧૮૫.૨૫/૨પ્રાેચુશ્ચ કેશવં પ્રીત્યા ભયકાતરગદ્ગદમ્॥ ૧૮૫.૨૫॥
૧૮૫.૨૬/૧સવાર્ યશાેદયા સાધ િવશામાેઽત્ર મહાહ્ર દે ।
૧૮૫.૨૬/૨નાગરાજસ્ય નાે ગ તુમ માકં યજુ્યતે વ્રજે॥ ૧૮૫.૨૬॥
૧૮૫.૨૭/૧િદવસઃ કાે િવના સયૂ િવના ચ દ્રણે કા િનશા ।
૧૮૫.૨૭/૨િવના દુગ્ધને કા ગાવાે િવના કૃ ણને કાે વ્રજઃ ।
૧૮૫.૨૭/૩િવનાકૃતા ન યાસ્યામઃ કૃ ણનેાનને ગાેકુલમ્॥ ૧૮૫.૨૭॥
૧૮૫.૨૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇ ત ગાપેીવચઃ શ્રુ વા રાૈિહણેયાે મહાબલઃ ।
૧૮૫.૨૮/૨ઉવાચ ગાપેાન્ િવધુરાન્ િવલાેક્ય ત મતેક્ષણઃ॥ ૧૮૫.૨૮॥
૧૮૫.૨૯/૧ન દં ચ દ નમત્યથ ય તદૃ ષ્ટ સતુાનને ।
૧૮૫.૨૯/૨મૂછાર્કુલાં યશાેદાં ચ કૃ ણમાહા યસજં્ઞયા॥ ૧૮૫.૨૯॥
૧૮૫.૩૦/૧બલરામ ઉવાચ । િકમયં દેવદેવેશ ભાવાેઽયં માનષુ વયા ।
૧૮૫.૩૦/૨વ્યજ્યતે વં તમાત્માનં િકમ યં વં ન વે સ યત્॥ ૧૮૫.૩૦॥
૧૮૫.૩૧/૧ વમસ્ય જગતાે ના ભઃ સરુાણામવે ચાશ્રયઃ ।
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૧૮૫.૩૧/૨કતાર્પહતાર્ પાતા ચ ત્રૈલાેક્યં વં ત્રયીમયઃ॥ ૧૮૫.૩૧॥
૧૮૫.૩૨/૧અત્રાવતીણર્યાેઃ કૃ ણ ગાપેા અેવ િહ બા ધવાઃ ।
૧૮૫.૩૨/૨ગાે યશ્ચ સીદતઃ ક માત્ વં બ ધનૂ્ સમપુેક્ષસે॥ ૧૮૫.૩૨॥
૧૮૫.૩૩/૧દ શતાે માનષુાે ભાવાે દ શતં બાલચે ષ્ટતમ્ ।
૧૮૫.૩૩/૨તદ્ અયં દ યતાં કૃ ણ દુરાત્મા દશનાયુધઃ॥ ૧૮૫.૩૩॥
૧૮૫.૩૪/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇ ત સં માિરતઃ કૃ ણઃ મત ભન્નાૈષ્ઠસ પુટઃ ।
૧૮૫.૩૪/૨આસ્ફાલ્ય માેચયામાસ વં દેહં ભાેગબ ધનાત્॥ ૧૮૫.૩૪॥
૧૮૫.૩૫/૧આના ય ચાિપ હ તા યામુભા યાં મ યમં ફણમ્ ।
૧૮૫.૩૫/૨આ હ્યભુગ્ શરસઃ પ્રનનતા િવક્રમઃ॥ ૧૮૫.૩૫॥
૧૮૫.૩૬/૧વ્રણાઃ ફણેઽભવં તસ્ય કૃ ણસ્યાઙ્ ઘ્રિવકુટ્ટનૈઃ ।
૧૮૫.૩૬/૨યત્રાેન્ન ત ચ કુ તે નનામાસ્ય તતઃ શરઃ॥ ૧૮૫.૩૬॥
૧૮૫.૩૭/૧મૂછાર્મપુાયયાૈ ભ્રા ત્યા નાગઃ કૃ ણસ્ય કુટ્ટનૈઃ ।
૧૮૫.૩૭/૨દ ડપાતિનપાતને વવામ િધરં બહુ॥ ૧૮૫.૩૭॥
૧૮૫.૩૮/૧તં િનભુર્ગ્ શરાેગ્રીવમાસ્યપ્રસ્રુતશાે ણતમ્ ।
૧૮૫.૩૮/૨િવલાેક્ય શરણં જગ્મુ ત પ યાે મધુસદૂનમ્॥ ૧૮૫.૩૮॥
૧૮૫.૩૯/૧નાગપ ય ઊચુઃ । જ્ઞાતાેઽ સ દેવદેવેશ સવશ વમનુત્તમ ।
૧૮૫.૩૯/૨પરં જ્યાે તર ચ ત્યં યત્ તદંશઃ પરમેશ્વરઃ॥ ૧૮૫.૩૯॥
૧૮૫.૪૦/૧ન સમથાર્ઃ સરુ તાેતું યમન યભવં પ્રભુમ્ ।
૧૮૫.૪૦/૨ વ પવણર્નં તસ્ય કથં યાે ષત્ કિર ય ત॥ ૧૮૫.૪૦॥
૧૮૫.૪૧/૧યસ્યા ખલમહીવ્યાેમ+ ।જલા ગ્ પવનાત્મકમ્ ।
૧૮૫.૪૧/૨બ્રહ્મા ડમ પકાંશાંશઃ તાે યામ તં કથં વયમ્॥ ૧૮૫.૪૧॥
૧૮૫.૪૨/૧તતઃ કુ જગ વા મન્ પ્રસાદમવસીદતઃ ।
૧૮૫.૪૨/૨પ્રાણાં ત્યજ ત નાગાેઽયં ભ ર્ ભક્ષા પ્રદ યતામ્॥ ૧૮૫.૪૨॥
૧૮૫.૪૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તે તા ભરાશ્વાસ્ય ક્લા તદેહાેઽિપ પન્નગઃ ।
૧૮૫.૪૩/૨પ્રસીદ દેવદેવે ત પ્રાહ વાક્યં શનૈઃ શનૈઃ॥ ૧૮૫.૪૩॥
૧૮૫.૪૪/૧કાલીય ઉવાચ । તવાષ્ટગુણમૈશ્વય નાથ વાભાિવકં પરમ્ ।
૧૮૫.૪૪/૨િનર તા તશયં યસ્ય તસ્ય તાે યા મ િક વહમ્॥ ૧૮૫.૪૪॥
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૧૮૫.૪૫/૧ વં પર વં પરસ્યાદ્યઃ પરં વં ત પરાત્મકમ્ ।
૧૮૫.૪૫/૨પર માત્ પરમાે ય વં તસ્ય તાે યા મ િક વહમ્॥ ૧૮૫.૪૫॥
૧૮૫.૪૬/૧યથાહં ભવતા ષ્ટાે ત્યા પેણ ચેશ્વરઃ ।
૧૮૫.૪૬/૨ વભાવને ચ સયંુક્ત તથેદં ચે ષ્ટતં મયા॥ ૧૮૫.૪૬॥
૧૮૫.૪૭/૧યદ્ય યથા પ્રવતય દેવદેવ તતાે મિય ।
૧૮૫.૪૭/૨ યા યાે દ ડિનપાત તે તવવૈ વચનં યથા॥ ૧૮૫.૪૭॥
૧૮૫.૪૮/૧તથાિપ યં જગ વામી દ ડં પા તતવાન્ મિય ।
૧૮૫.૪૮/૨સ સાેઢાેઽયં વરાે દ ડ વત્તાે ના યાેઽ તુ મે વરઃ॥ ૧૮૫.૪૮॥
૧૮૫.૪૯/૧હતવીયા હતિવષાે દ મતાેઽહં વયાચ્યુત ।
૧૮૫.૪૯/૨ િવતં દ યતામેકમાજ્ઞાપય કરાે મ િકમ્॥ ૧૮૫.૪૯॥
૧૮૫.૫૦/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । નાત્ર સ્થેયં વયા સપર્ કદા ચદ્ યમનુાજલે ।
૧૮૫.૫૦/૨સ ત્યપિરવાર વં સમુદ્રસ લલં વ્રજ॥ ૧૮૫.૫૦॥
૧૮૫.૫૧/૧મ પદાિન ચ તે સપર્ દૃ ટ્વા મૂધર્િન સાગરે ।
૧૮૫.૫૧/૨ગ ડઃ પન્નગિરપુ વિય ન પ્રહિર ય ત॥ ૧૮૫.૫૧॥
૧૮૫.૫૨/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુ વા સપર્રા નં મુમાેચ ભગવાન્ હિરઃ ।
૧૮૫.૫૨/૨પ્રણ ય સાેઽિપ કૃ ણાય જગામ પયસાં િનિધમ્॥ ૧૮૫.૫૨॥
૧૮૫.૫૩/૧પ યતાં સવર્ભૂતાનાં સ ત્યાપત્યબ ધવઃ ।
૧૮૫.૫૩/૨સમ તભાયાર્સિહતઃ પિરત્યજ્ય વકં હ્ર દમ્॥ ૧૮૫.૫૩॥
૧૮૫.૫૪/૧ગતે સપ પિર વજ્ય તં પનુિરવાગતમ્ ।
૧૮૫.૫૪/૨ગાપેા મૂધર્િન ગાેિવ દં સ ષચનુત્રજૈજર્લૈઃ॥ ૧૮૫.૫૪॥
૧૮૫.૫૫/૧કૃ ણમ ક્લષ્ટકમાર્ણમ યે િવ મતચેતસઃ ।
૧૮૫.૫૫/૨તુષુ્ટવુમુર્િદતા ગાપેા દૃ ટ્વા શવજલાં નદ મ્॥ ૧૮૫.૫૫॥
૧૮૫.૫૬/૧ગીયમાનાેઽથ ગાપેી ભશ્ચિરતૈશ્ચા ચે ષ્ટતૈઃ ।
૧૮૫.૫૬/૨સં તૂયમાનાે ગાપેાલૈઃ કૃ ણાે વ્રજમપુાગમત્॥ ૧૮૫.૫૬॥
૧૮૬.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । ગાઃ પાલય તાૈ ચ પનુઃ સિહતાૈ રામકેશવાૈ ।
૧૮૬.૧/૨ભ્રમમાણાૈ વને તત્ર ર યં તાલવનં ગતાૈ॥ ૧૮૬.૧॥
૧૮૬.૨/૧તચ્ચ તાલવનં િનતં્ય ધનેુકાે નામ દાનવઃ ।
૧૮૬.૨/૨ ગાેમાંસકૃતાહારઃ સદા યા તે ખરાકૃ તઃ॥ ૧૮૬.૨॥
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૧૮૬.૩/૧તત્ર તાલવનં ર યં ફલસ પ સમ વતમ્ ।
૧૮૬.૩/૨દૃ ટ્વા હા વતા ગાપેાઃ ફલાદાનેઽબ્રવુન્ વચઃ॥ ૧૮૬.૩॥
૧૮૬.૪/૧ગાપેા ઊચુઃ । હે રામ હે કૃ ણ સદા ધનેુકેનવૈ રક્ષ્યતે ।
૧૮૬.૪/૨ભપૂ્રદેશાે યત ત માત્ ત્યક્તાનીમાિન સ ત વૈ॥ ૧૮૬.૪॥
૧૮૬.૫/૧ફલાિન પ ય તાલાનાં ગ ધમાેદયુતાિન વૈ ।
૧૮૬.૫/૨વયમેતા યભી સામઃ પાત્ય તાં યિદ રાેચતે॥ ૧૮૬.૫॥
૧૮૬.૬/૧ઇ ત ગાપેકુમારાણાં શ્રુ વા સકંષર્ણાે વચઃ ।
૧૮૬.૬/૨કૃ ણશ્ચ પાતયામાસ ભુિવ તાલફલાિન વૈ॥ ૧૮૬.૬॥
૧૮૬.૭/૧તાલાનાં પતતાં શ દમાક યાર્સરુરાટ્ તતઃ ।
૧૮૬.૭/૨આજગામ સ દુષ્ટાત્મા કાપેાદ્ દૈતેયગદર્ભઃ॥ ૧૮૬.૭॥
૧૮૬.૮/૧પદ્ યામુભા યાં સ તદા પ શ્ચમા યાં ચ તં બલી ।
૧૮૬.૮/૨જઘાનાેર સ તા યાં ચ સ ચ તનેા યગ્ હ્યત॥ ૧૮૬.૮॥
૧૮૬.૯/૧ગ્ હી વા ભ્રામણનેવૈ ચા બરે ગત િવતમ્ ।
૧૮૬.૯/૨ત મન્ન્ અેવ પ્ર ચક્ષપે વેગને ણરાજિન॥ ૧૮૬.૯॥
૧૮૬.૧૦/૧તતઃ ફલા યનેકાિન તાલાગ્રાન્ િનપતન્ ખરઃ ।
૧૮૬.૧૦/૨ થવ્યાં પાતયામાસ મહાવાતાેઽ બુદાન્ ઇવ॥ ૧૮૬.૧૦॥
૧૮૬.૧૧/૧અ યાન્ અ યસ્ય વૈ જ્ઞાતીન્ આગતાન્ દૈત્યગદર્ભાન્ ।
૧૮૬.૧૧/૨કૃ ણ શ્ચક્ષપે તાલાગ્રે બલભદ્રશ્ચ લીલયા॥ ૧૮૬.૧૧॥
૧૮૬.૧૨/૧ક્ષણનેાલંકૃતા વી પક્વૈ તાલફલૈ તદા ।
૧૮૬.૧૨/૨દૈત્યગદર્ભદેહૈશ્ચ મનુયઃ શશુભુેઽિધકમ્॥ ૧૮૬.૧૨॥
૧૮૬.૧૩/૧તતાે ગાવાે િનરાબાધા ત મ તાલવને દ્વ ઃ ।
૧૮૬.૧૩/૨નવશ પં સખંુ ચે યર્ત્ર ભુક્તમભૂત્ પુરા॥ ૧૮૬.૧૩॥
૧૮૭.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । ત મન્ રાસભદૈતેયે સાનજેુ િવિનપા તતે ।
૧૮૭.૧/૨સવર્ગાપેાલગાપેીનાં ર યં તાલવનં બભાૈ॥ ૧૮૭.૧॥
૧૮૭.૨/૧તત તાૈ તહષા તુ વસદેુવસતુાવુભાૈ ।
૧૮૭.૨/૨શશુભુાતે મહાત્માનાૈ બાલશ ◌ૃઙ્ગાિવવષર્ભાૈ॥ ૧૮૭.૨॥
૧૮૭.૩/૧ચારય તાૈ ચ ગા દૂરે વ્યાહર તાૈ ચ નામ ભઃ ।
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૧૮૭.૩/૨િનયાેગપાશસ્ક ધાૈ તાૈ વનમાલાિવભૂ ષતાૈ॥ ૧૮૭.૩॥
૧૮૭.૪/૧સવુણાર્ જનચૂણાર્ યાં તદા તાૈ ભૂ ષતા બરાૈ ।
૧૮૭.૪/૨મહે દ્રાયુધસકંાશાૈ શ્વેતકૃ ણાિવવા બુદાૈ॥ ૧૮૭.૪॥
૧૮૭.૫/૧ચેરતુલાક સદ્ધા ભઃ ક્ર ડા ભિરતરેતરમ્ ।
૧૮૭.૫/૨સમ તલાેકનાથાનાં નાથભૂતાૈ ભવું ગતાૈ॥ ૧૮૭.૫॥
૧૮૭.૬/૧મનુ યધમાર્ ભરતાૈ માનય તાૈ મનુ યતામ્ ।
૧૮૭.૬/૨ત તગુણયુક્તા ભઃ ક્ર ડા ભશ્ચેરતવુર્નમ્॥ ૧૮૭.૬॥
૧૮૭.૭/૧તત વા દાે લકા ભશ્ચ િનયુદ્ધશૈ્ચ મહાબલાૈ ।
૧૮૭.૭/૨વ્યાયામં ચક્રતુ તત્ર ક્ષપેણીયૈ તથા મ ભઃ॥ ૧૮૭.૭॥
૧૮૭.૮/૧ત લ સરુસરુ તત્ર ઉભયાે રમમાણયાેઃ ।
૧૮૭.૮/૨આજગામ પ્રલ બાખ્યાે ગાપેવષે તરાેિહતઃ॥ ૧૮૭.૮॥
૧૮૭.૯/૧સાેઽવગાહત િનઃશઙં્ક તષેાં મ યમમાનષુઃ ।
૧૮૭.૯/૨માનષું પમાસ્થાય પ્રલ બાે દાનવાેત્તમઃ॥ ૧૮૭.૯॥
૧૮૭.૧૦/૧તયાે છદ્રા તરપ્રે સરુ તશીઘ્રમમ યત ।
૧૮૭.૧૦/૨કૃ ણં તતાે રાૈિહણેયં હ તું ચકે્ર મનાેરથમ્॥ ૧૮૭.૧૦॥
૧૮૭.૧૧/૧હિરણા ક્ર ડનં નામ બાલક્ર ડનકં તતઃ ।
૧૮૭.૧૧/૨પ્રક્ર િડતા તુ તે સવ દ્વાૈ દ્વાૈ યુગપદ્ ઉ પતન્॥ ૧૮૭.૧૧॥
૧૮૭.૧૨/૧શ્રીદા ા સહ ગાેિવ દઃ પ્રલ બેન તથા બલઃ ।
૧૮૭.૧૨/૨ગાપેાલૈરપરૈશ્ચા યે ગાપેાલાઃ સહ પુ લવુુઃ॥ ૧૮૭.૧૨॥
૧૮૭.૧૩/૧શ્રીદામાનં તતઃ કૃ ણઃ પ્રલ બં રાેિહણીસતુઃ ।
૧૮૭.૧૩/૨ જતવાન્ કૃ ણપક્ષીયૈગાપૈર યૈઃ પરા જતાઃ॥ ૧૮૭.૧૩॥
૧૮૭.૧૪/૧તે વાહય ત વ યાે યં ભા ડીરસ્ક ધમેત્ય વૈ ।
૧૮૭.૧૪/૨પનુિન ત્તા તે સવ યે યે તત્ર પરા જતાઃ॥ ૧૮૭.૧૪॥
૧૮૭.૧૫/૧સકંષર્ણં તુ સ્ક ધને શીઘ્રમુિ ક્ષ ય દાનવઃ ।
૧૮૭.૧૫/૨ન તસ્થાૈ પ્રજગામવૈ સચ દ્ર ઇવ વાિરદઃ॥ ૧૮૭.૧૫॥
૧૮૭.૧૬/૧અશક્તાે વહને તસ્ય સરં ભાદ્ દાનવાેત્તમઃ ।
૧૮૭.૧૬/૨વ ધે સમુહાકાયઃ પ્રા ષીવ બલાહકઃ॥ ૧૮૭.૧૬॥
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૧૮૭.૧૭/૧સકંષર્ણ તુ તં દૃ ટ્વા દગ્ધશલૈાપેમાકૃ તમ્ ।
૧૮૭.૧૭/૨સ્રગ્દામલ બાભરણં મુકુટાટાપેમ તકમ્॥ ૧૮૭.૧૭॥
૧૮૭.૧૮/૧રાૈદં્ર શકટચક્રાકં્ષ પાદ યાસચલિ ક્ષ તમ્ ।
૧૮૭.૧૮/૨િહ્રયમાણ તતઃ કૃ ણ મદં વચનમબ્રવીત્॥ ૧૮૭.૧૮॥
૧૮૭.૧૯/૧બલરામ ઉવાચ । કૃ ણ કૃ ણ િહ્રયે વષે પવર્તાેદગ્રમૂ તના ।
૧૮૭.૧૯/૨કેનાિપ પ ય દૈત્યેન ગાપેાલચ્છદ્મ િપણા॥ ૧૮૭.૧૯॥
૧૮૭.૨૦/૧યદ્ અત્ર સા પ્રતં કાય મયા મધુિનષૂદન ।
૧૮૭.૨૦/૨તત્ ક યતાં પ્રયાત્યેષ દુરાત્મા ત વરા વતઃ॥ ૧૮૭.૨૦॥
૧૮૭.૨૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । તમાહ રામં ગાેિવ દઃ મત ભન્નાૈષ્ઠસ પુટઃ ।
૧૮૭.૨૧/૨મહાત્મા રાૈિહણેયસ્ય બલવીયર્પ્રમાણિવત્॥ ૧૮૭.૨૧॥
૧૮૭.૨૨/૧કૃ ણ ઉવાચ । િકમયં માનષુાે ભાવાે વ્યક્તમવેાવલ બ્યતે ।
૧૮૭.૨૨/૨સવાર્ત્મન્ સવર્ગુહ્યાનાં ગુહ્યાદ્ ગુહ્યાત્મના વયા॥ ૧૮૭.૨૨॥
૧૮૭.૨૩/૧ મરાશષેજગદ શ કારણં કારણાગ્રજ ।
૧૮૭.૨૩/૨આત્માનમેકં તદ્વચ્ચ જગત્યેકાણર્વે ચ યઃ॥ ૧૮૭.૨૩॥
૧૮૭.૨૪/૧ભવાન્ અહં ચ િવશ્વાત્મન્ન્ અેકમવે િહ કારણમ્ ।
૧૮૭.૨૪/૨જગતાેઽસ્ય જગત્યથ ભેદેનાવાં વ્યવ સ્થતાૈ॥ ૧૮૭.૨૪॥
૧૮૭.૨૫/૧તત્ મયર્તામમેયાતં્મ વયાત્મા જિહ દાનવમ્ ।
૧૮૭.૨૫/૨માનુ યમવેમાલ બ્ય બ ધનૂાં િક્રયતાં િહતમ્॥ ૧૮૭.૨૫॥
૧૮૭.૨૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇ ત સં માિરતાે િવપ્રાઃ કૃ ણને સમુહાત્મના ।
૧૮૭.૨૬/૨િવહસ્ય પીડયામાસ પ્રલ બં બલવાન્ બલઃ॥ ૧૮૭.૨૬॥
૧૮૭.૨૭/૧મુ ષ્ટના ચાહન્ મૂિધ્ન કાપેસરંક્તલાેચનઃ ।
૧૮૭.૨૭/૨તને ચાસ્ય પ્રહારેણ બિહયાર્તે િવલાેચને॥ ૧૮૭.૨૭॥
૧૮૭.૨૮/૧સ િન કા સતમ ત કાે મખુાચ્છાે ણતમુદ્વમન્ ।
૧૮૭.૨૮/૨િનપપાત મહી ષે્ઠ દૈત્યવયા મમાર ચ॥ ૧૮૭.૨૮॥
૧૮૭.૨૯/૧પ્રલ બં િનહતં દૃ ટ્વા બલનેાદ્ભુતકમર્ણા ।
૧૮૭.૨૯/૨પ્રહૃષ્ટા તુષુ્ટવુગાપાઃ સાધુ સા વ ત ચાબ્રવુન્॥ ૧૮૭.૨૯॥
૧૮૭.૩૦/૧સં તૂયમાનાે રામ તુ ગાપેૈદત્યે િનપા તતે ।
૧૮૭.૩૦/૨પ્રલ બે સહ કૃ ણને પનુગાકુલમાયયાૈ॥ ૧૮૭.૩૦॥
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૧૮૭.૩૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । તયાેિવહરતાેરેવં રામકેશવયાવે્રર્જે ।
૧૮૭.૩૧/૨પ્રા ડ્વ્યતીતા િવકસત્+ ।સરાે ચાભવચ્છરત્॥ ૧૮૭.૩૧॥
૧૮૭.૩૨/૧િવમલા બરનક્ષત્રે કાલે ચા યાગતે વ્રજમ્ ।
૧૮૭.૩૨/૨દદશ દ્રાે સવાર ભ+ ।પ્ર ત્તાન્ વ્રજવા સનઃ॥ ૧૮૭.૩૨॥
૧૮૭.૩૩/૧કૃ ણ તાન્ ઉ સકુાન્ દૃ ટ્વા ગાપેાન્ ઉ સવલાલસાન્ ।
૧૮૭.૩૩/૨કાૈતૂહલાદ્ ઇદં વાક્યં પ્રાહ દ્ધાન્ મહામ તઃ॥ ૧૮૭.૩૩॥
૧૮૭.૩૪/૧કૃ ણ ઉવાચ । કાેઽયં શક્રમહાે નામ યને વાે હષર્ આગતઃ ।
૧૮૭.૩૪/૨પ્રાહ તં ન દગાપેશ્ચ ચ્છ તમ તસાદરમ્॥ ૧૮૭.૩૪॥
૧૮૭.૩૫/૧ન દ ઉવાચ । મેઘાનાં પયસામીશાે દેવરાજઃ શતક્રતુઃ ।
૧૮૭.૩૫/૨યને સચંાેિદતા મેઘા વષર્ ત્ય બુમયં રસમ્॥ ૧૮૭.૩૫॥
૧૮૭.૩૬/૧તદ્વ ૃ ષ્ટજિનતં સસં્ય વયમ યે ચ દેિહનઃ ।
૧૮૭.૩૬/૨વતર્યામાપેભુ ના તપર્યામશ્ચ દેવતાઃ॥ ૧૮૭.૩૬॥
૧૮૭.૩૭/૧ક્ષીરવત્ય ઇમા ગાવાે વ સવત્યશ્ચ િન ર્તાઃ ।
૧૮૭.૩૭/૨તને સવંિધતૈઃ સસ્યૈઃ પુષ્ટા તુષ્ટા ભવ ત વૈ॥ ૧૮૭.૩૭॥
૧૮૭.૩૮/૧નાસસ્યા ના ણા ભૂ મનર્ બુભુક્ષાિદતાે જનઃ ।
૧૮૭.૩૮/૨દૃ યતે યત્ર દૃ ય તે ષ્ટમ તાે બલાહકાઃ॥ ૧૮૭.૩૮॥
૧૮૭.૩૯/૧ભાૈમમેતત્ પયાે ગાે ભધર્ત્તે સયૂર્સ્ય વાિરદઃ ।
૧૮૭.૩૯/૨પજર્ યઃ સવર્લાેકસ્ય ભવાય ભુિવ વષર્ ત॥ ૧૮૭.૩૯॥
૧૮૭.૪૦/૧ત માત્ પ્રા ષ રા નઃ શકં્ર સવ મુદા વતાઃ ।
૧૮૭.૪૦/૨મહે સરેુશમઘર્ ત વયમ યે ચ દેિહનઃ॥ ૧૮૭.૪૦॥
૧૮૭.૪૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । ન દગાપેસ્ય વચનં શ્રુ વે થં શક્રપૂજને ।
૧૮૭.૪૧/૨કાપેાય િત્રદશે દ્રસ્ય પ્રાહ દામાેદર તદા॥ ૧૮૭.૪૧॥
૧૮૭.૪૨/૧કૃ ણ ઉવાચ । ન વયં કૃ ષકતાર્રાે વ ણજ્યા િવનાે ન ચ ।
૧૮૭.૪૨/૨ગાવાેઽ મદૈ્દવતં તાત વયં વનચરા યતઃ॥ ૧૮૭.૪૨॥
૧૮૭.૪૩/૧આ વી ક્ષક ત્રયી વાત્તાર્ દ ડની ત તથાપરા ।
૧૮૭.૪૩/૨િવદ્યાચતુષ્ટયં વેતદ્ વાત્તાર્મત્ર શ ◌ૃ વ મે॥ ૧૮૭.૪૩॥
૧૮૭.૪૪/૧કૃ ષવર્ ણજ્યા તદ્વચ્ચ તીયં પશપુાલનમ્ ।
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૧૮૭.૪૪/૨િવદ્યા હ્યેતા મહાભાગા વાત્તાર્ ત્તત્રયાશ્રયા॥ ૧૮૭.૪૪॥
૧૮૭.૪૫/૧કષર્કાણાં કૃ ષ ર્ ત્તઃ પ યં તુ પણ િવનામ્ ।
૧૮૭.૪૫/૨અ માકં ગાઃ પરા ત્તવાર્ત્તાર્ ભેદૈિરયં િત્ર ભઃ॥ ૧૮૭.૪૫॥
૧૮૭.૪૬/૧િવદ્યયા યાે યયા યુક્ત તસ્ય સા દૈવતં મહત્ ।
૧૮૭.૪૬/૨સવૈ પજૂ્યાચર્નીયા ચ સવૈ તસ્યાપેકાિરકા॥ ૧૮૭.૪૬॥
૧૮૭.૪૭/૧યાેઽ યસ્યાઃ ફલમશ્નન્ વૈ પજૂયત્યપરાં નરઃ ।
૧૮૭.૪૭/૨ઇહ ચ પ્રેત્ય ચવૈાસાૈ તાત ના ાે ત શાેભનમ્॥ ૧૮૭.૪૭॥
૧૮૭.૪૮/૧પજૂ્ય તાં પ્ર થતાઃ સીમાઃ સીમા તં ચ પનુવર્નમ્ ।
૧૮૭.૪૮/૨વના તા ગરયઃ સવ સા ચા માકં પરા ગ તઃ॥ ૧૮૭.૪૮॥
૧૮૭.૪૯/૧ ગિરયજ્ઞ વયં ત માદ્ ગાેયજ્ઞશ્ચ પ્રવત્યર્તામ્ ।
૧૮૭.૪૯/૨િકમ માકં મહે દ્રણે ગાવઃ શલૈાશ્ચ દેવતાઃ॥ ૧૮૭.૪૯॥
૧૮૭.૫૦/૧મ ત્રયજ્ઞપરા િવપ્રાઃ સીરયજ્ઞાશ્ચ કષર્કાઃ ।
૧૮૭.૫૦/૨ ગિરગાેયજ્ઞશીલાશ્ચ વયમિદ્રવનાશ્રયાઃ॥ ૧૮૭.૫૦॥
૧૮૭.૫૧/૧ત માદ્ ગાવેધર્નઃ શલૈાે ભવદ્ ભિવિવધાહર્ણૈઃ ।
૧૮૭.૫૧/૨અચ્યર્તાં પજૂ્યતાં મે યં પશું હ વા િવધાનતઃ॥ ૧૮૭.૫૧॥
૧૮૭.૫૨/૧સવર્ઘાષેસ્ય સદંાેહા ગ્ હ્ય તાં મા િવચાયર્તામ્ ।
૧૮૭.૫૨/૨ભાજે્ય તાં તને વૈ િવપ્રા તથા યે ચાિપ વા છકાઃ॥ ૧૮૭.૫૨॥
૧૮૭.૫૩/૧તમ ચતં કૃતે હાેમે ભાે જતષેુ દ્વ તષુ ।
૧૮૭.૫૩/૨શર પુ પકૃતાપીડાઃ પિરગચ્છ તુ ગાેગણાઃ॥ ૧૮૭.૫૩॥
૧૮૭.૫૪/૧અેતન્ મમ મતં ગાપેાઃ સ પ્રીત્યા િક્રયતે યિદ ।
૧૮૭.૫૪/૨તતઃ કૃતા ભવેત્ પ્રી તગર્વામદ્રે તથા મમ॥ ૧૮૭.૫૪॥
૧૮૭.૫૫/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇ ત તસ્ય વચઃ શ્રુ વા ન દાદ્યા તે વ્ર ૈકસઃ ।
૧૮૭.૫૫/૨પ્રીત્યુ ફુ લમખુા િવપ્રાઃ સાધુ સા વત્યથાબ્રવુન્॥ ૧૮૭.૫૫॥
૧૮૭.૫૬/૧શાેભનં તે મતં વ સ યદ્ અેતદ્ ભવતાેિદતમ્ ।
૧૮૭.૫૬/૨તત્ કિર યા યહં સવ ગિરયજ્ઞઃ પ્રવત્યર્તામ્॥ ૧૮૭.૫૬॥
૧૮૭.૫૭/૧તથા ચ કૃતવ ત તે ગિરયજ્ઞં વ્ર ૈકસઃ ।
૧૮૭.૫૭/૨દિધપાયસમાંસાદૈ્યદર્દુઃ શલૈબ લ તતઃ॥ ૧૮૭.૫૭॥
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૧૮૭.૫૮/૧ દ્વ ં શ્ચ ભાજેયામાસઃુ શતશાેઽથ સહસ્રશઃ ।
૧૮૭.૫૮/૨ગાવઃ શલંૈ તતશ્ચકુ્રર ચતા તં પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૧૮૭.૫૮॥
૧૮૭.૫૯/૧ ષભાશ્ચા ભનદર્ તઃ સતાેયા જલદા ઇવ ।
૧૮૭.૫૯/૨ ગિરમૂધર્િન ગાેિવ દઃ શલૈાેઽહ મ ત મૂ તમાન્॥ ૧૮૭.૫૯॥
૧૮૭.૬૦/૧બુભજેુઽનં્ન બહુિવધં ગાપેવયાર્હૃતં દ્વ ઃ ।
૧૮૭.૬૦/૨કૃ ણ તનેવૈ પેણ ગાપેૈઃ સહ ગરેઃ શરઃ॥ ૧૮૭.૬૦॥
૧૮૭.૬૧/૧અિધ હ્યાચર્યામાસ દ્વતીયામાત્મન તનુમ્ ।
૧૮૭.૬૧/૨અ તધાર્નં ગતે ત મન્ ગાપેા લ વા તતાે વરાન્ ।
૧૮૭.૬૧/૩કૃ વા ગિરમહં ગાેષં્ઠ િનજમ યાયયુઃ પનુઃ॥ ૧૮૭.૬૧॥
૧૮૮.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । મહે પ્ર તહતે શક્રાે શં કાપેસમ વતઃ ।
૧૮૮.૧/૨સવંતર્કં નામ ગણં તાેયદાનામથાબ્રવીત્॥ ૧૮૮.૧॥
૧૮૮.૨/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । ભાે ભાે મેઘા િનશ યૈતદ્ વદતાે વચનં મમ ।
૧૮૮.૨/૨આજ્ઞાન તરમવેાશુ િક્રયતામિવચાિરતમ્॥ ૧૮૮.૨॥
૧૮૮.૩/૧ન દગાપેઃ સદુુબુર્ દ્ધગાપૈર યૈઃ સહાયવાન્ ।
૧૮૮.૩/૨કૃ ણાશ્રયબલા માતાે મહભઙ્ગમચીકરત્॥ ૧૮૮.૩॥
૧૮૮.૪/૧આ વાે યઃ પરં તષેાં ગાપે વસ્ય ચ કારણમ્ ।
૧૮૮.૪/૨તા ગાવાે ષ્ટપાતને પીડ્ય તાં વચનાન્ મમ॥ ૧૮૮.૪॥
૧૮૮.૫/૧અહમ યિદ્રશ ◌ૃઙ્ગાભં તુઙ્ગમા હ્ય વારણમ્ ।
૧૮૮.૫/૨સાહા યં વઃ કિર યા મ વાયનૂાં સગંમને ચ॥ ૧૮૮.૫॥
૧૮૮.૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યાજ્ઞપ્તાઃ સરેુ દ્રણે મુમુચુ તે બલાહકાઃ ।
૧૮૮.૬/૨વાતવષ મહાભીમમભાવાય ગવાં દ્વ ઃ॥ ૧૮૮.૬॥
૧૮૮.૭/૧તતઃ ક્ષણને ધરણી કકુભાેઽ બરમવે ચ ।
૧૮૮.૭/૨અેકં ધારામહાસાર+ ।પૂરણનેાભવદ્ દ્વ ઃ॥ ૧૮૮.૭॥
૧૮૮.૮/૧ગાવ તુ તને પતતા વષર્વાતને વે ગના ।
૧૮૮.૮/૨ધુતાઃ પ્રાણાઞ્ જહુઃ સવાર્ તયર્ઙ્મખુ શરાેધરાઃ॥ ૧૮૮.૮॥
૧૮૮.૯/૧ક્રાેડને વ સાન્ આક્ર ય તસ્થુર યા દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૮૮.૯/૨ગાવાે િવવ સાશ્ચ કૃતા વાિરપૂરેણ ચાપરાઃ॥ ૧૮૮.૯॥
૧૮૮.૧૦/૧વ સાશ્ચ દ નવદનાઃ પવનાક પકંધરાઃ ।
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૧૮૮.૧૦/૨ત્રાિહ ત્રાહીત્ય પશ દાઃ કૃ ણમૂચુિરવાતર્કાઃ॥ ૧૮૮.૧૦॥
૧૮૮.૧૧/૧તત તદ્ ગાેકુલં સવ ગાેગાપેીગાપેસકુંલમ્ ।
૧૮૮.૧૧/૨અતીવાત હિરદૃર્ ટ્વા ત્રાણાયા ચ તયત્ તદા॥ ૧૮૮.૧૧॥
૧૮૮.૧૨/૧અેતત્ કૃતં મહે દ્રણે મહભઙ્ગિવરાેિધના ।
૧૮૮.૧૨/૨તદ્ અેતદ્ અ ખલં ગાેષં્ઠ ત્રાતવ્યમધનુા મયા॥ ૧૮૮.૧૨॥
૧૮૮.૧૩/૧ઇમમિદ્રમહં વીયાર્દ્ ઉ પાટ ાે શલાતલમ્ ।
૧૮૮.૧૩/૨ધારિય યા મ ગાેષ્ઠસ્ય થુચ્છ ત્ર મવાપેિર॥ ૧૮૮.૧૩॥
૧૮૮.૧૪/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇ ત કૃ વા મ ત કૃ ણાે ગાવેધર્નમહીધરમ્ ।
૧૮૮.૧૪/૨ઉ પાટ ૈકકરેણવૈ ધારયામાસ લીલયા॥ ૧૮૮.૧૪॥
૧૮૮.૧૫/૧ગાપેાંશ્ચાહ જગન્નાથઃ સમુ પાિટતભૂધરઃ ।
૧૮૮.૧૫/૨િવશ વમત્ર સિહતાઃ કૃતં વષર્િનવારણમ્॥ ૧૮૮.૧૫॥
૧૮૮.૧૬/૧સિુનવાર્તષેુ દેશષેુ યથાયાેગ્ય મહાસ્યતામ્ ।
૧૮૮.૧૬/૨પ્રિવ ય નાત્ર ભેતવં્ય ગિરપાતસ્ય િનભર્યૈઃ॥ ૧૮૮.૧૬॥
૧૮૮.૧૭/૧ઇત્યુક્તા તને તે ગાપેા િવિવશગુાધનૈઃ સહ ।
૧૮૮.૧૭/૨શકટારાેિપતૈભાર્ ડગૈા યશ્ચાસારપીિડતાઃ॥ ૧૮૮.૧૭॥
૧૮૮.૧૮/૧કૃ ણાેઽિપ તં દધારૈવં શલૈમત્ય તિનશ્ચલમ્ ।
૧૮૮.૧૮/૨વ્ર ૈકાવેા સ ભહર્ષર્+ ।િવ મતાકૈ્ષિનર ક્ષતઃ॥ ૧૮૮.૧૮॥
૧૮૮.૧૯/૧ગાપેગાપેીજનૈહૃર્ષ્ટૈઃ પ્રી તિવ તાિરતેક્ષણૈઃ ।
૧૮૮.૧૯/૨સં તૂયમાનચિરતઃ કૃ ણઃ શલૈમધારયત્॥ ૧૮૮.૧૯॥
૧૮૮.૨૦/૧સપ્તરાતં્ર મહામેઘા વવષુર્નર્ દગાેકુલે ।
૧૮૮.૨૦/૨ઇ દ્રણે ચાેિદતા મેઘા ગાપેાનાં નાશકાિરણા॥ ૧૮૮.૨૦॥
૧૮૮.૨૧/૧તતાે તે મહાશલૈે પિરત્રાતે ચ ગાેકુલે ।
૧૮૮.૨૧/૨ મ યાપ્ર તજ્ઞાે બલ ભદ્ વારયામાસ તાન્ ઘનાન્॥ ૧૮૮.૨૧॥
૧૮૮.૨૨/૧વ્યભ્રે નભ સ દેવે દ્રે િવતથે શક્રમિ ત્રતે ।
૧૮૮.૨૨/૨િન ક્ર ય ગાેકુલં હૃષ્ટઃ વસ્થાનં પનુરાગમત્॥ ૧૮૮.૨૨॥
૧૮૮.૨૩/૧મુમાેચ કૃ ણાેઽિપ તદા ગાવેધર્નમહા ગિરમ્ ।
૧૮૮.૨૩/૨ વસ્થાને િવ મતમખુૈદૃર્ષ્ટ તવૈ્રર્જવા સ ભઃ॥ ૧૮૮.૨૩॥
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૧૮૮.૨૪/૧વ્યાસ ઉવાચ । તે ગાવેધર્ને શલૈે પિરત્રાતે ચ ગાેકુલે ।
૧૮૮.૨૪/૨રાેચયામાસ કૃ ણસ્ય દશર્નં પાકશાસનઃ॥ ૧૮૮.૨૪॥
૧૮૮.૨૫/૧સાેઽિધ હ્ય મહાનાગમૈરાવતમ મત્ર જત્ ।
૧૮૮.૨૫/૨ગાવેધર્ન ગરાૈ કૃ ણં દદશર્ િત્રદશાિધપઃ॥ ૧૮૮.૨૫॥
૧૮૮.૨૬/૧ચારય તં મહાવીય ગાશ્ચ ગાપેવપુધર્રમ્ ।
૧૮૮.૨૬/૨કૃ નસ્ય જગતાે ગાપંે તં ગાપેકુમારકૈઃ॥ ૧૮૮.૨૬॥
૧૮૮.૨૭/૧ગ ડં ચ દદશાચ્ચૈર તધાર્નગતં દ્વ ઃ ।
૧૮૮.૨૭/૨કૃતચ્છાયં હરેમૂર્િધ્ન પક્ષા યાં પ ક્ષપુંગવમ્॥ ૧૮૮.૨૭॥
૧૮૮.૨૮/૧અવ હ્ય સ નાગે દ્રાદ્ અેકા તે મધુસદૂનમ્ ।
૧૮૮.૨૮/૨શક્રઃ સ મતમાહેદં પ્રી તિવસ્ફાિરતેક્ષણઃ॥ ૧૮૮.૨૮॥
૧૮૮.૨૯/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । કૃ ણ કૃ ણ શ ◌ૃ વેદં યદથર્મહમાગતઃ ।
૧૮૮.૨૯/૨ વ સમીપં મહાબાહાે નૈત ચ્ચ તં્ય વયા યથા॥ ૧૮૮.૨૯॥
૧૮૮.૩૦/૧ભારાવતરણાધાર્ય થવ્યાઃ થવીતલમ્ ।
૧૮૮.૩૦/૨અવતીણાઽ ખલાધાર વમવે પરમેશ્વર॥ ૧૮૮.૩૦॥
૧૮૮.૩૧/૧મહભઙ્ગિવ દ્ધને મયા ગાેકુલનાશકાઃ ।
૧૮૮.૩૧/૨સમાિદષ્ટા મહામેઘા તૈશ્ચૈતત્ કદનં કૃતમ્॥ ૧૮૮.૩૧॥
૧૮૮.૩૨/૧ત્રાતા તાપાત્ વયા ગાવઃ સમુ પાટ મહા ગિરમ્ ।
૧૮૮.૩૨/૨તનેાહં તાે ષતાે વીર કમર્ણાત્યદ્ભુતને તે॥ ૧૮૮.૩૨॥
૧૮૮.૩૩/૧સાિધતં કૃ ણ દેવાનામદ્ય મ યે પ્રયાજેનમ્ ।
૧૮૮.૩૩/૨ વયાયમિદ્રપ્રવરઃ કરેણૈકેન ચાેદૃ્ધતઃ॥ ૧૮૮.૩૩॥
૧૮૮.૩૪/૧ગાે ભશ્ચ નાેિદતઃ કૃ ણ વ સમીપ મહાગતઃ ।
૧૮૮.૩૪/૨ વયા ત્રાતા ભરત્યથ યુ મ કારણકારણાત્॥ ૧૮૮.૩૪॥
૧૮૮.૩૫/૧સ વાં કૃ ણા ભષેક્ષ્યા મ ગવાં વાક્યપ્રચાેિદતઃ ।
૧૮૮.૩૫/૨ઉપે દ્ર વે ગવા મ દ્રાે ગાેિવ દ વં ભિવ ય સ॥ ૧૮૮.૩૫॥
૧૮૮.૩૬/૧અથાપેવાહ્યાદ્ આદાય ઘ ટામૈરાવતાદ્ ગ ત્ ।
૧૮૮.૩૬/૨અ ભષેકં તયા ચકે્ર પિવત્રજલપૂણર્યા॥ ૧૮૮.૩૬॥
૧૮૮.૩૭/૧િક્રયમાણેઽ ભષેકે તુ ગાવઃ કૃ ણસ્ય ત ક્ષણાત્ ।
૧૮૮.૩૭/૨પ્રસ્રવાેદ્ભૂતદુગ્ધાદ્રા સદ્યશ્ચકુ્રવર્સુધંરામ્॥ ૧૮૮.૩૭॥
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૧૮૮.૩૮/૧અ ભ ષચ્ય ગવાં વાક્યાદ્ દેવે દ્રાે વૈ જનાદર્નમ્ ।
૧૮૮.૩૮/૨પ્રીત્યા સપ્રશ્રયં કૃ ણં પનુરાહ શચીપ તઃ॥ ૧૮૮.૩૮॥
૧૮૮.૩૯/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । ગવામેતત્ કૃતં વાક્યાત્ તથા યદ્ અિપ મે શ ◌ૃ ।
૧૮૮.૩૯/૨યદ્ બ્રવી મ મહાભાગ ભારાવતરણેચ્છયા॥ ૧૮૮.૩૯॥
૧૮૮.૪૦/૧મમાંશઃ પુ ષવ્યાઘ્રઃ થવ્યાં થવીધર ।
૧૮૮.૪૦/૨અવતીણાઽજુર્નાે નામ સ રક્ષ્યાે ભવતા સદા॥ ૧૮૮.૪૦॥
૧૮૮.૪૧/૧ભારાવતરણે સખ્યં સ તે વીરઃ કિર ય ત ।
૧૮૮.૪૧/૨સ રક્ષણીયાે ભવતા યથાત્મા મધુસદૂન॥ ૧૮૮.૪૧॥
૧૮૮.૪૨/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । ના મ ભારતે વંશે તં પાથ તવાંશતઃ ।
૧૮૮.૪૨/૨તમહં પાલિય યા મ યાવદ્ અ મ મહીતલે॥ ૧૮૮.૪૨॥
૧૮૮.૪૩/૧યાવન્ મહીતલે શક્ર સ્થાસ્યા યહમિરદમ ।
૧૮૮.૪૩/૨ન તાવદ્ અજુર્નં ક શ્ચદ્ દેવે દ્ર યુિધ જે ય ત॥ ૧૮૮.૪૩॥
૧૮૮.૪૪/૧કંસાે નામ મહાબાહુદત્યાેઽિરષ્ટ તથા પરઃ ।
૧૮૮.૪૪/૨કેશી કુવલયાપીડાે નરકાદ્યા તથાપરે॥ ૧૮૮.૪૪॥
૧૮૮.૪૫/૧હતષેુ તષેુ દેવે દ્ર ભિવ ય ત મહાહવઃ ।
૧૮૮.૪૫/૨તત્ર િવ દ્ધ સહસ્રાક્ષ ભારાવતરણં કૃતમ્॥ ૧૮૮.૪૫॥
૧૮૮.૪૬/૧સ વં ગચ્છ ન સતંાપં પતુ્રાથ કતુર્મહર્ સ ।
૧૮૮.૪૬/૨નાજુર્નસ્ય િરપુઃ ક શ્ચન્ મમાગ્રે પ્રભિવ ય ત॥ ૧૮૮.૪૬॥
૧૮૮.૪૭/૧અજુર્નાથ વહં સવાર્ન્ યુિધ ષ્ઠરપુરાેગમાન્ ।
૧૮૮.૪૭/૨િન ત્તે ભારતે યુદ્ધે કુ ત્યૈ દાસ્યા મ િવક્ષતાન્॥ ૧૮૮.૪૭॥
૧૮૮.૪૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તઃ સ પિર વજ્ય દેવરા ે જનાદર્નમ્ ।
૧૮૮.૪૮/૨આ હ્યૈરાવતં નાગં પનુરેવ િદવં યયાૈ॥ ૧૮૮.૪૮॥
૧૮૮.૪૯/૧કૃ ણાેઽિપ સિહતાે ગાે ભગાપાલૈશ્ચ પનુવ્રર્જમ્ ।
૧૮૮.૪૯/૨આજગામાથ ગાપેીનાં દષૃ્ટપૂતને વત્મર્ના॥ ૧૮૮.૪૯॥
૧૮૯.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । ગતે શકે્ર તુ ગાપેાલાઃ કૃ ણમ ક્લષ્ટકાિરણમ્ ।
૧૮૯.૧/૨ઊચુઃ પ્રીત્યા તં દૃ ટ્વા તને ગાવેધર્નાચલમ્॥ ૧૮૯.૧॥
૧૮૯.૨/૧ગાપેા ઊચુઃ । વયમ માન્ મહાભાગ ભવતા મહતાે ભયાત્ ।
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૧૮૯.૨/૨ગાવશ્ચ ભવતા ત્રાતા ગિરધારણકમર્ણા॥ ૧૮૯.૨॥
૧૮૯.૩/૧બાલક્ર ડયેમતુલા ગાપેાલ વં જુગુ સતમ્ ।
૧૮૯.૩/૨િદવં્ય ચ કમર્ ભવતઃ િકમેતત્ તાત ક યતામ્॥ ૧૮૯.૩॥
૧૮૯.૪/૧કા લયાે દ મત તાેયે પ્રલ બાે િવિનપા તતઃ ।
૧૮૯.૪/૨ તાે ગાવેધર્નશ્ચાયં શિઙ્કતાિન મનાં સ નઃ॥ ૧૮૯.૪॥
૧૮૯.૫/૧સતં્ય સતં્ય હરેઃ પાદાૈ શ્રયામાેઽ મતિવક્રમ ।
૧૮૯.૫/૨યથા વદ્વ યર્માલાેક્ય ન વાં મ યામહે નરમ્॥ ૧૮૯.૫॥
૧૮૯.૬/૧દેવાે વા દાનવાે વા વં યક્ષાે ગ ધવર્ અેવ વા ।
૧૮૯.૬/૨િક ચા માકં િવચારેણ બા ધવાેઽ ત નમાેઽ તુ તે॥ ૧૮૯.૬॥
૧૮૯.૭/૧પ્રી તઃ સસ્ત્રીકુમારસ્ય વ્રજસ્ય તવ કેશવ ।
૧૮૯.૭/૨કમર્ ચેદમશકં્ય યત્ સમ તૈ સ્ત્રદશરૈિપ॥ ૧૮૯.૭॥
૧૮૯.૮/૧બાલ વં ચા તવીય ચ જન્મ ચા મા વશાેભનમ્ ।
૧૮૯.૮/૨ ચ ત્યમાનમમેયાત્મઞ્ શઙ્કાં કૃ ણ પ્રયચ્છ ત॥ ૧૮૯.૮॥
૧૮૯.૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । ક્ષણં ભૂ વા વસાૈ તૂ ણી ં િક ચત્ પ્રણયકાપેવાન્ ।
૧૮૯.૯/૨ઇત્યેવમુક્ત તૈગાપૈરાહ કૃ ણાે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૮૯.૯॥
૧૮૯.૧૦/૧શ્રીકૃ ણ ઉવાચ । મ સ બ ધને વાે ગાપેા યિદ લ ન યતે ।
૧૮૯.૧૦/૨શ્લાઘ્યાે વાહં તતઃ િક વાે િવચારેણ પ્રયાજેનમ્॥ ૧૮૯.૧૦॥
૧૮૯.૧૧/૧યિદ વાેઽ ત મિય પ્રી તઃ શ્લાઘ્યાેઽહં ભવતાં યિદ ।
૧૮૯.૧૧/૨તદ્ અઘાર્ બ ધુસદશૃી બા ધવાઃ િક્રયતાં મિય॥ ૧૮૯.૧૧॥
૧૮૯.૧૨/૧નાહં દેવાે ન ગ ધવા ન યક્ષાે ન ચ દાનવઃ ।
૧૮૯.૧૨/૨અહં વાે બા ધવાે તાે નાત શ્ચ ત્યમતાેઽ યથા॥ ૧૮૯.૧૨॥
૧૮૯.૧૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇ ત શ્રુ વા હરેવાર્ક્યં બદ્ધમાનૈા તતાે બલમ્ ।
૧૮૯.૧૩/૨યયુગાપા મહાભાગા ત મન્ પ્રણયકાેિપિન॥ ૧૮૯.૧૩॥
૧૮૯.૧૪/૧કૃ ણ તુ િવમલં વ્યાેમ શરચ્ચ દ્રસ્ય ચ દ્રકામ્ ।
૧૮૯.૧૪/૨તથા કુમુિદની ં ફુ લામામાેિદતિદગ તરામ્॥ ૧૮૯.૧૪॥
૧૮૯.૧૫/૧વનરા ં તથા કૂજદ્+ । ઙ્ગમાલામનાેરમામ્ ।
૧૮૯.૧૫/૨િવલાેક્ય સહ ગાપેી ભમર્નશ્ચકે્ર ર ત પ્ર ત॥ ૧૮૯.૧૫॥
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૧૮૯.૧૬/૧સહ રામેણ મધુરમતીવ વિનતા પ્રયમ્ ।
૧૮૯.૧૬/૨જગાૈ કમલપાદાેઽસાૈ નામ તત્ર કૃતવ્રતઃ॥ ૧૮૯.૧૬॥
૧૮૯.૧૭/૧ર યં ગીત વિન શ્રુ વા સતં્યજ્યાવસથાં તદા ।
૧૮૯.૧૭/૨આજગ્મુ વિરતા ગાે યાે યત્રા તે મધુસદૂનઃ॥ ૧૮૯.૧૭॥
૧૮૯.૧૮/૧શનૈઃ શનજૈર્ગાૈ ગાપેી કા ચત્ તસ્ય પદાનુગા ।
૧૮૯.૧૮/૨દત્તાવધાના કા ચચ્ચ તમવે મનસા મરત્॥ ૧૮૯.૧૮॥
૧૮૯.૧૯/૧કા ચત્ કૃ ણે ત કૃ ણે ત ચાે વા લ મપુાયયાૈ ।
૧૮૯.૧૯/૨યયાૈ ચ કા ચત્ પ્રેમા ધા ત પાશ્વર્મિવલ જતા॥ ૧૮૯.૧૯॥
૧૮૯.૨૦/૧કા ચદ્ આવસથસ્યા તઃ સ્થ વા દૃ ટ્વા બિહગુર્ મ્ ।
૧૮૯.૨૦/૨તન્મય વને ગાેિવ દં દ યાૈ મી લતલાેચના॥ ૧૮૯.૨૦॥
૧૮૯.૨૧/૧ગાપેીપિર તાે રાિત્ર શરચ્ચ દ્રમનાેરમામ્ ।
૧૮૯.૨૧/૨માનયામાસ ગાેિવ દાે રાસાર ભરસાે સકુઃ॥ ૧૮૯.૨૧॥
૧૮૯.૨૨/૧ગાે યશ્ચ દશઃ કૃ ણ+ ◌ૅહેષ્ટા યાયત્તમૂતર્યઃ ।
૧૮૯.૨૨/૨અ યદેશગતે કૃ ણે ચે ર્ દાવના તરમ્॥ ૧૮૯.૨૨॥
૧૮૯.૨૩/૧બભ્રમુ તા તતાે ગાે યઃ કૃ ણદશર્નલાલસાઃ ।
૧૮૯.૨૩/૨કૃ ણસ્ય ચરણં રાત્રાૈ દૃ ટ્વા દાવને દ્વ ઃ॥ ૧૮૯.૨૩॥
૧૮૯.૨૪/૧અેવં નાનાપ્રકારાસુ કૃ ણચેષ્ટાસુ તાસુ ચ ।
૧૮૯.૨૪/૨ગાે યાે વ્યગ્રાઃ સમં ચે ર યં દાવનં વનમ્॥ ૧૮૯.૨૪॥
૧૮૯.૨૫/૧િન ત્તા તા તતાે ગાે યાે િનરાશાઃ કૃ ણદશર્ને ।
૧૮૯.૨૫/૨યમનુાતીરમાગ ય જગુ તચ્ચિરતં દ્વ ઃ॥ ૧૮૯.૨૫॥
૧૮૯.૨૬/૧તતાે દદશૃરુાયા તં િવકા શમખુપઙ્કજમ્ ।
૧૮૯.૨૬/૨ગાે યસૈ્ત્રલાેક્યગાેપ્તારં કૃ ણમ ક્લષ્ટકાિરણમ્॥ ૧૮૯.૨૬॥
૧૮૯.૨૭/૧કા ચદ્ આલાેક્ય ગાેિવ દમાયા તમ તહ ષતા ।
૧૮૯.૨૭/૨કૃ ણ કૃ ણે ત કૃ ણે ત પ્રાહાે ફુ લિવલાેચના॥ ૧૮૯.૨૭॥
૧૮૯.૨૮/૧કા ચદ્ ભ્રૂભઙ્ગુરં કૃ વા લલાટફલકં હિરમ્ ।
૧૮૯.૨૮/૨િવલાેક્ય નતે્ર ઙ્ગા યાં પપાૈ તન્મખુપઙ્કજમ્॥ ૧૮૯.૨૮॥
૧૮૯.૨૯/૧કા ચદ્ આલાેક્ય ગાેિવ દં િનમી લતિવલાેચના ।
૧૮૯.૨૯/૨તસ્યવૈ પં યાય તી યાેગા ઢેવ સા બભાૈ॥ ૧૮૯.૨૯॥
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૧૮૯.૩૦/૧તતઃ કાં ચત્ પ્રયાલાપૈઃ કાં ચદ્ ભ્રૂભઙ્ગવી ક્ષતૈઃ ।
૧૮૯.૩૦/૨િન યેઽનનુયમ યાશ્ચ કર પશન માધવઃ॥ ૧૮૯.૩૦॥
૧૮૯.૩૧/૧તા ભઃ પ્રસન્ન ચત્તા ભગાપી ભઃ સહ સાદરમ્ ।
૧૮૯.૩૧/૨રરામ રાસગાેષ્ઠ ભ દારચિરતાે હિરઃ॥ ૧૮૯.૩૧॥
૧૮૯.૩૨/૧રાસમ ડલબદ્ધાેઽિપ કૃ ણપાશ્વર્મનૂદ્ગતા ।
૧૮૯.૩૨/૨ગાપેીજનાે ન ચવૈાભૂદ્ અેકસ્થાન સ્થરાત્મના॥ ૧૮૯.૩૨॥
૧૮૯.૩૩/૧હ તે પ્રગ્ હ્ય ચૈકૈકાં ગાેિપકાં રાસમ ડલમ્ ।
૧૮૯.૩૩/૨ચકાર ચ કર પશર્+ ◌ંઇમી લતદશૃં હિરઃ॥ ૧૮૯.૩૩॥
૧૮૯.૩૪/૧તતઃ પ્રવ તે ર યા ચલદ્વલયિન વનૈઃ ।
૧૮૯.૩૪/૨અનુયાતશર કાવ્ય+ ।ગેયગી તરનુક્રમામ્॥ ૧૮૯.૩૪॥
૧૮૯.૩૫/૧કૃ ણઃ શરચ્ચ દ્રમસં કાૈમુદ કુમુદાકરમ્ ।
૧૮૯.૩૫/૨જગાૈ ગાપેીજન વેકં કૃ ણનામ પનુઃ પનુઃ॥ ૧૮૯.૩૫॥
૧૮૯.૩૬/૧પિર ત્તા શ્રમેણૈકા ચલદ્વલયતાિપની ।
૧૮૯.૩૬/૨દદાૈ બાહુલતાં સ્ક ધે ગાપેી મધુિવઘા તનઃ॥ ૧૮૯.૩૬॥
૧૮૯.૩૭/૧કા ચત્ પ્રિવલસદ્બાહુઃ પિરર ય ચુચુ બ તમ્ ।
૧૮૯.૩૭/૨ગાપેી ગીત તુ તવ્યાજ+ ◌ંઇપુણા મધુસદૂનમ્॥ ૧૮૯.૩૭॥
૧૮૯.૩૮/૧ગાપેીકપાેલસશં્લષેમ ભપદ્ય હરેભુર્ ૈ ।
૧૮૯.૩૮/૨પુલકાેદ્ગમશસ્યાય વેદા બુઘનતાં ગતાૈ॥ ૧૮૯.૩૮॥
૧૮૯.૩૯/૧રાસગેયં જગાૈ કૃ ણાે યાવત્ તારતર વિનઃ ।
૧૮૯.૩૯/૨સાધુ કૃ ણે ત કૃ ણે ત તાવત્ તા દ્વગુણં જગુઃ॥ ૧૮૯.૩૯॥
૧૮૯.૪૦/૧ગતેઽનુગમનં ચકુ્રવર્લને સ મખંુ યયુઃ ।
૧૮૯.૪૦/૨પ્ર તલાેમાનુલાેમને ભજુેગાપાઙ્ગના હિરમ્॥ ૧૮૯.૪૦॥
૧૮૯.૪૧/૧સ તદા સહ ગાપેીભી રરામ મધુસદૂનઃ ।
૧૮૯.૪૧/૨સ વષર્કાેિટપ્ર તમઃ ક્ષણ તને િવનાભવત્॥ ૧૮૯.૪૧॥
૧૮૯.૪૨/૧તા વાયર્માણાઃ િપ ભઃ પ ત ભભ્રાર્ ભ તથા ।
૧૮૯.૪૨/૨કૃ ણં ગાપેાઙ્ગના રાત્રાૈ રમય ત ર ત પ્રયાઃ॥ ૧૮૯.૪૨॥
૧૮૯.૪૩/૧સાેઽિપ કૈશાેરકવયા માનયન્ મધુસદૂનઃ ।
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૧૮૯.૪૩/૨રેમે તા ભરમેયાત્મા ક્ષપાસુ ક્ષિપતાિહતઃ॥ ૧૮૯.૪૩॥
૧૮૯.૪૪/૧તદ્ભ ર્ષુ તથા તાસુ સવર્ભૂતષેુ ચેશ્વરઃ ।
૧૮૯.૪૪/૨આત્મ વ પ પાેઽસાૈ વ્યા ય સવર્મવ સ્થતઃ॥ ૧૮૯.૪૪॥
૧૮૯.૪૫/૧યથા સમ તભૂતષેુ નભાેઽ ગ્ ઃ થવી જલમ્ ।
૧૮૯.૪૫/૨વાયુશ્ચાત્મા તથવૈાસાૈ વ્યા ય સવર્મવ સ્થતઃ॥ ૧૮૯.૪૫॥
૧૮૯.૪૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । પ્રદાષેાધ કદા ચત્ તુ રાસાસક્તે જનાદર્ને ।
૧૮૯.૪૬/૨ત્રાસયન્ સમદાે ગાેષ્ઠાન્ અિરષ્ટઃ સમપુાગતઃ॥ ૧૮૯.૪૬॥
૧૮૯.૪૭/૧સતાેયતાેયદાકાર તી ણશ ◌ૃઙ્ગાેઽકર્લાેચનઃ ।
૧૮૯.૪૭/૨ખુરાગ્રપાતૈરત્યથ દારયન્ ધરણીતલમ્॥ ૧૮૯.૪૭॥
૧૮૯.૪૮/૧લે લહાનઃ સિન પષંે જહ્વયાૈષ્ઠાૈ પનુઃ પનુઃ ।
૧૮૯.૪૮/૨સરં ભા ક્ષપ્તલાઙ્ગૂલઃ કિઠનસ્ક ધબ ધનઃ॥ ૧૮૯.૪૮॥
૧૮૯.૪૯/૧ઉદગ્રકકુદાભાેગઃ પ્રમાણાદ્ દુર તક્રમઃ ।
૧૮૯.૪૯/૨િવ મતૂ્રા લપ્ત ષ્ઠાઙ્ગાે ગવામુદ્વગેકારકઃ॥ ૧૮૯.૪૯॥
૧૮૯.૫૦/૧પ્રલ બક ઠાેઽ ભમખુ ત ઘાતાિઙ્કતાનનઃ ।
૧૮૯.૫૦/૨પાતયન્ સ ગવાં ગભાર્ન્ દૈત્યાે ષભ પ ક્॥ ૧૮૯.૫૦॥
૧૮૯.૫૧/૧સદૂયં તરસા સવાર્ન્ વના યટ ત યઃ સદા ।
૧૮૯.૫૧/૨તત તમ તઘાેરાક્ષમવેક્ષ્યા તભયાતુરાઃ॥ ૧૮૯.૫૧॥
૧૮૯.૫૨/૧ગાપેા ગાપે સ્ત્રયશ્ચવૈ કૃ ણ કૃ ણે ત ચુકુ્રશઃુ ।
૧૮૯.૫૨/૨ સહનાદં તતશ્ચકે્ર તલશ દં ચ કેશવઃ॥ ૧૮૯.૫૨॥
૧૮૯.૫૩/૧તચ્છ દશ્રવણાચ્ચાસાૈ દામાેદરમખું યયાૈ ।
૧૮૯.૫૩/૨અગ્ર ય તિવષાણાગ્રઃ કૃ ણકુ ક્ષકૃતેક્ષણઃ॥ ૧૮૯.૫૩॥
૧૮૯.૫૪/૧અ યધાવત દુષ્ટાત્મા દૈત્યાે ષભ પ ક્ ।
૧૮૯.૫૪/૨આયા તં દૈત્ય ષભં દૃ ટ્વા કૃ ણાે મહાબલમ્॥ ૧૮૯.૫૪॥
૧૮૯.૫૫/૧ન ચચાલ તતઃ સ્થાનાદ્ અવજ્ઞા મતલીલયા ।
૧૮૯.૫૫/૨આસનં્ન ચવૈ જગ્રાહ ગ્રાહવન્ મધુસદૂનઃ॥ ૧૮૯.૫૫॥
૧૮૯.૫૬/૧જઘાન નનુા કુક્ષાૈ િવષાણગ્રહણાચલમ્ ।
૧૮૯.૫૬/૨તસ્ય દપર્બલં હ વા ગ્ હીતસ્ય િવષાણયાેઃ॥ ૧૮૯.૫૬॥
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૧૮૯.૫૭/૧આપીડયદ્ અિરષ્ટસ્ય ક ઠં ક્લન્ન મવા બરમ્ ।
૧૮૯.૫૭/૨ઉ પાટ શ ◌ૃઙ્ગમેકં ચ તનેવૈાતાડયત્ તતઃ॥ ૧૮૯.૫૭॥
૧૮૯.૫૮/૧મમાર સ મહાદૈત્યાે મખુાચ્છાે ણતમુદ્વમન્ ।
૧૮૯.૫૮/૨તુષુ્ટવુિનહતે ત મન્ ગાપેા દૈત્યે જનાદર્નમ્ ।
૧૮૯.૫૮/૩જ ભે હતે સહસ્રાક્ષં પુરા દેવગણા યથા॥ ૧૮૯.૫૮॥
૧૯૦.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । કકુ દ્મિન હતેઽિરષ્ટે ધનેુકે ચ િનપા તતે ।
૧૯૦.૧/૨પ્રલ બે િનધનં નીતે તે ગાવેધર્નાચલે॥ ૧૯૦.૧॥
૧૯૦.૨/૧દ મતે કા લયે નાગે ભગ્ ે તુઙ્ગદુ્રમદ્વયે ।
૧૯૦.૨/૨હતાયાં પૂતનાયાં ચ શકટે પિરવ તતે॥ ૧૯૦.૨॥
૧૯૦.૩/૧કંસાય નારદઃ પ્રાહ યથા ત્તમનુક્રમાત્ ।
૧૯૦.૩/૨યશાેદાદેવક ગભર્+ ।પિરવતાર્દ્યશષેતઃ॥ ૧૯૦.૩॥
૧૯૦.૪/૧શ્રુ વા તત્ સકલં કંસાે નારદાદ્ દેવદશર્નાત્ ।
૧૯૦.૪/૨વસદેુવં પ્ર ત તદા કાપંે ચકે્ર સ દુમર્ તઃ॥ ૧૯૦.૪॥
૧૯૦.૫/૧સાેઽ તકાપેાદ્ ઉપાલ ય સવર્યાદવસસંિદ ।
૧૯૦.૫/૨જગહ યાદવાંશ્ચાિપ કાય ચૈતદ્ અ ચ તયત્॥ ૧૯૦.૫॥
૧૯૦.૬/૧યાવન્ ન બલમા ઢાૈ બલકૃ ણાૈ સબુાલકાૈ ।
૧૯૦.૬/૨તાવદ્ અેવ મયા વ યાવસા યાૈ ઢયાવૈનાૈ॥ ૧૯૦.૬॥
૧૯૦.૭/૧ચાણૂરાેઽત્ર મહાવીયા મુ ષ્ટકશ્ચ મહાબલઃ ।
૧૯૦.૭/૨અેતા યાં મ લયુદ્ધે તાૈ ઘાતિય યા મ દુમર્દાૈ॥ ૧૯૦.૭॥
૧૯૦.૮/૧ધનુમર્હમહાયાગ+ ।વ્યાજેનાનીય તાૈ વ્ર ત્ ।
૧૯૦.૮/૨તથા તથા કિર યા મ યાસ્યતઃ સકં્ષયં યથા॥ ૧૯૦.૮॥
૧૯૦.૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યાલાેચ્ય સ દુષ્ટાત્મા કંસાે રામજનાદર્નાૈ ।
૧૯૦.૯/૨હ તું કૃતમ તવ રમકૂ્રરં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૯૦.૯॥
૧૯૦.૧૦/૧કંસ ઉવાચ । ભાે ભાે દાનપતે વાક્યં િક્રયતાં પ્રીતયે મમ ।
૧૯૦.૧૦/૨ઇતઃ સ્ય દનમા હ્ય ગ યતાં ન દગાેકુલમ્॥ ૧૯૦.૧૦॥
૧૯૦.૧૧/૧વસદેુવસતુાૈ તત્ર િવ ણાેરંશસમુદ્ભવાૈ ।
૧૯૦.૧૧/૨નાશાય િકલ સ ભૂતાૈ મમ દુષ્ટાૈ પ્રવધર્તઃ॥ ૧૯૦.૧૧॥
૧૯૦.૧૨/૧ધનુમર્હમહાયાગશ્ચતુદર્ યાં ભિવ ય ત ।
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૧૯૦.૧૨/૨આનેયાૈ ભવતા તાૈ તુ મ લયુદ્ધાય તત્ર વૈ॥ ૧૯૦.૧૨॥
૧૯૦.૧૩/૧ચાણૂરમુ ષ્ટકાૈ મ લાૈ િનયુદ્ધકુશલાૈ મમ ।
૧૯૦.૧૩/૨તા યાં સહાનયાેયુર્દં્ધ સવર્લાેકાેઽત્ર પ યતુ॥ ૧૯૦.૧૩॥
૧૯૦.૧૪/૧નાગઃ કુવલયાપીડાે મહામાત્રપ્રચાેિદતઃ ।
૧૯૦.૧૪/૨સ તાૈ િનહંસ્યતે પાપાૈ વસદેુવાત્મ ૈ શશૂ॥ ૧૯૦.૧૪॥
૧૯૦.૧૫/૧તાૈ હ વા વસદેુવં ચ ન દગાપંે ચ દુમર્ તમ્ ।
૧૯૦.૧૫/૨હિન યે િપતરં ચવૈ ઉગ્રસનંે ચ દુમર્ તમ્॥ ૧૯૦.૧૫॥
૧૯૦.૧૬/૧તતઃ સમ તગાપેાનાં ગાેધના ય ખલા યહમ્ ।
૧૯૦.૧૬/૨િવત્તં ચાપહિર યા મ દુષ્ટાનાં મદ્વધૈ ષણામ્॥ ૧૯૦.૧૬॥
૧૯૦.૧૭/૧ વામ્ ઋતે યાદવાશ્ચેમે દુષ્ટા દાનપતે મમ ।
૧૯૦.૧૭/૨અેતષેાં ચ વધાયાહં પ્રય ત યા યનુક્રમાત્॥ ૧૯૦.૧૭॥
૧૯૦.૧૮/૧તતાે િન ક ટકં સવ રાજ્યમેતદ્ અયાદવમ્ ।
૧૯૦.૧૮/૨પ્રસાિધ યે વયા ત માન્ મ પ્રીત્યા વીર ગ યતામ્॥ ૧૯૦.૧૮॥
૧૯૦.૧૯/૧યથા ચ માિહષં સિપદર્િધ ચા યપુહાયર્ વૈ ।
૧૯૦.૧૯/૨ગાપેાઃ સમાનય ત્યાશુ વયા વાચ્યા તથા તથા॥ ૧૯૦.૧૯॥
૧૯૦.૨૦/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યાજ્ઞપ્ત તદાકૂ્રરાે મહાભાગવતાે દ્વ ઃ ।
૧૯૦.૨૦/૨પ્રી તમાન્ અભવત્ કૃ ણં શ્વાે દ્રક્ષ્યામી ત સ વરઃ॥ ૧૯૦.૨૦॥
૧૯૦.૨૧/૧તથેત્યુ વા તુ રા નં રથમા હ્ય સ વરઃ ।
૧૯૦.૨૧/૨િનશ્ચક્રામ તદા પુયાર્ મથુરાયા મધુ પ્રયઃ॥ ૧૯૦.૨૧॥
૧૯૦.૨૨/૧વ્યાસ ઉવાચ । કેશી ચાિપ બલાેદગ્રઃ કંસદૂતઃ પ્રચાેિદતઃ ।
૧૯૦.૨૨/૨કૃ ણસ્ય િનધનાકાઙ્ક્ષ દાવનમપુાગમત્॥ ૧૯૦.૨૨॥
૧૯૦.૨૩/૧સ ખુરક્ષતભૂ ષ્ઠઃ સટાક્ષપેધુતા બુદઃ ।
૧૯૦.૨૩/૨પનુિવક્રા તચ દ્રાકર્+ ◌ંઆગા ગાપેા તમાગમત્॥ ૧૯૦.૨૩॥
૧૯૦.૨૪/૧તસ્ય હ્ર ે ષતશ દેન ગાપેાલા દૈત્યવા જનઃ ।
૧૯૦.૨૪/૨ગાે યશ્ચ ભયસિંવગ્ ા ગાેિવ દં શરણં યયુઃ॥ ૧૯૦.૨૪॥
૧૯૦.૨૫/૧ત્રાિહ ત્રાહી ત ગાેિવ દ તષેાં શ્રુ વા તુ તદ્વચઃ ।
૧૯૦.૨૫/૨સતાેયજલદ વાન+ ।ગ ભીર મદમુક્તવાન્॥ ૧૯૦.૨૫॥
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૧૯૦.૨૬/૧ગાેિવ દ ઉવાચ । અલં ત્રાસને ગાપેાલાઃ કે શનઃ િક ભયાતુરૈઃ ।
૧૯૦.૨૬/૨ભવદ્ ભગાપ તીયવૈ રવીય િવલાે યતે॥ ૧૯૦.૨૬॥
૧૯૦.૨૭/૧િકમનનેા પસારેણ હ્ર ે ષતારાપેકાિરણા ।
૧૯૦.૨૭/૨દૈતેયબલવાહ્યને વ ગતા દુષ્ટવા જના॥ ૧૯૦.૨૭॥
૧૯૦.૨૮/૧અેહ્યેિહ દુષ્ટ કૃ ણાેઽહં પૂ ણિ વવ િપનાક ક્ ।
૧૯૦.૨૮/૨પાતિય યા મ દશનાન્ વદનાદ્ અ ખલાં તવ॥ ૧૯૦.૨૮॥
૧૯૦.૨૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુ વા સ તુ ગાેિવ દઃ કે શનઃ સ મખંુ યયાૈ ।
૧૯૦.૨૯/૨િવ તાસ્યશ્ચ સાેઽ યનંે દૈતેયશ્ચ ઉપાદ્રવત્॥ ૧૯૦.૨૯॥
૧૯૦.૩૦/૧બાહુમાભાે ગનં કૃ વા મખુે તસ્ય જનાદર્નઃ ।
૧૯૦.૩૦/૨પ્રવેશયામાસ તદા કે શનાે દુષ્ટવા જનઃ॥ ૧૯૦.૩૦॥
૧૯૦.૩૧/૧કે શનાે વદનં તને િવશતા કૃ ણબાહુના ।
૧૯૦.૩૧/૨શા તતા દશના તસ્ય સતાભ્રાવયવા ઇવ॥ ૧૯૦.૩૧॥
૧૯૦.૩૨/૧કૃ ણસ્ય વ ધે બાહુઃ કે શદેહગતાે દ્વ ઃ ।
૧૯૦.૩૨/૨િવનાશાય યથા વ્યાિધરાપ્તભૂતૈ પે ક્ષતઃ॥ ૧૯૦.૩૨॥
૧૯૦.૩૩/૧િવપાિટતાૈષ્ઠાે બહુલં સફેનં િધરં વમન્ ।
૧૯૦.૩૩/૨ ક્કણી િવ તે ચકે્ર િવ શ્લષ્ટે મુક્તબ ધને॥ ૧૯૦.૩૩॥
૧૯૦.૩૪/૧જગામ ધરણીં પાદૈઃ શકૃન્મતંૂ્ર સમુ જન્ ।
૧૯૦.૩૪/૨ વેદાદ્રર્ગાત્રઃ શ્રા તશ્ચ િનયર્ત્નઃ સાેઽભવત્ તતઃ॥ ૧૯૦.૩૪॥
૧૯૦.૩૫/૧વ્યાિદતાસ્યાે મહારાૈદ્રઃ સાેઽસરુઃ કૃ ણબાહુના ।
૧૯૦.૩૫/૨િનપપાત દ્વધાભૂતાે વૈદ્યુતને યથા દુ્રમઃ॥ ૧૯૦.૩૫॥
૧૯૦.૩૬/૧ દ્વપાદ ષ્ઠપુચ્છાધર્+ ।શ્રવણૈકાક્ષના સકે ।
૧૯૦.૩૬/૨કે શન તે દ્વધા ભૂતે શકલે ચ િવરેજતુઃ॥ ૧૯૦.૩૬॥
૧૯૦.૩૭/૧હ વા તુ કે શનં કૃ ણાે મુિદતૈગાપકૈ ર્તઃ ।
૧૯૦.૩૭/૨અનાય તતનુઃ વસ્થાે હસં તત્રવૈ સં સ્થતઃ॥ ૧૯૦.૩૭॥
૧૯૦.૩૮/૧તતાે ગાપેાશ્ચ ગાે યશ્ચ હતે કે શિન િવ મતાઃ ।
૧૯૦.૩૮/૨તુષુ્ટવુઃ પુ ડર કાક્ષમનુરાગમનાેરમમ્॥ ૧૯૦.૩૮॥
૧૯૦.૩૯/૧આયયાૈ વિરતાે િવપ્રાે નારદાે જલદ સ્થતઃ ।
૧૯૦.૩૯/૨કે શનં િનહતં દૃ ટ્વા હષર્િનભર્રમાનસઃ॥ ૧૯૦.૩૯॥
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૧૯૦.૪૦/૧નારદ ઉવાચ । સાધુ સાધુ જગન્નાથ લીલયવૈ યદ્ અચ્યુત ।
૧૯૦.૪૦/૨િનહતાેઽયં વયા કેશી ક્લેશદ સ્ત્રિદવાૈકસામ્॥ ૧૯૦.૪૦॥
૧૯૦.૪૧/૧સકુમાર્ યવતારે તુ કૃતાિન મધુસદૂન ।
૧૯૦.૪૧/૨યાિન વૈ િવ મતં ચેત તાષેમેતને મે ગતમ્॥ ૧૯૦.૪૧॥
૧૯૦.૪૨/૧તુરગસ્યાસ્ય શક્રાેઽિપ કૃ ણ દેવાશ્ચ બ ય ત ।
૧૯૦.૪૨/૨ધુતકેસર લસ્ય હ્ર ેષતાેઽભ્રાવલાેિકનઃ॥ ૧૯૦.૪૨॥
૧૯૦.૪૩/૧ય માત્ વયષૈ દુષ્ટાત્મા હતઃ કેશી જનાદર્ન ।
૧૯૦.૪૩/૨ત માત્ કેશવના ા વં લાેકે ગેયાે ભિવ ય સ॥ ૧૯૦.૪૩॥
૧૯૦.૪૪/૧ વ ત્ય તુ તે ગ મ યા મ કંસયુદ્ધઽેધનુા પનુઃ ।
૧૯૦.૪૪/૨પરશ્વાેઽહં સમે યા મ વયા કે શિનષૂદન॥ ૧૯૦.૪૪॥
૧૯૦.૪૫/૧ઉગ્રસનેસતુે કંસે સાનુગે િવિનપા તતે ।
૧૯૦.૪૫/૨ભારાવતારકતાર્ વં થવ્યા ધરણીધર॥ ૧૯૦.૪૫॥
૧૯૦.૪૬/૧તત્રાનેકપ્રકારેણ યુદ્ધાિન થવી ક્ષતામ્ ।
૧૯૦.૪૬/૨દ્રષ્ટવ્યાિન મયા યુ મત+્ ।પ્રણીતાિન જનાદર્ન॥ ૧૯૦.૪૬॥
૧૯૦.૪૭/૧સાેઽહં યાસ્યા મ ગાેિવ દ દેવકાય મહત્ કૃતમ્ ।
૧૯૦.૪૭/૨ વયા સભા જતશ્ચાહં વ ત તેઽ તુ વ્ર યહમ્॥ ૧૯૦.૪૭॥
૧૯૦.૪૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । નારદે તુ ગતે કૃ ણઃ સહ ગાપેૈરિવ મતઃ ।
૧૯૦.૪૮/૨િવવેશ ગાેકુલં ગાપેી+ ◌ંઅેત્રપાનૈકભાજનમ્॥ ૧૯૦.૪૮॥
૧૯૧.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । અકૂ્રરાેઽિપ િવિન ક્ર ય સ્ય દનનેાશગુા મના ।
૧૯૧.૧/૨કૃ ણસદંશર્નાસક્તઃ પ્રયયાૈ ન દગાેકુલે॥ ૧૯૧.૧॥
૧૯૧.૨/૧ ચ તયામાસ ચાકૂ્રરાે ના ત ધ યતરાે મયા ।
૧૯૧.૨/૨યાેઽહમંશાવતીણર્સ્ય મખંુ દ્રક્ષ્યા મ ચિક્રણઃ॥ ૧૯૧.૨॥
૧૯૧.૩/૧અદ્ય મે સફલં જન્મ સપુ્રભાતા ચ મે િનશા ।
૧૯૧.૩/૨યદ્ ઉિન્નદ્રા જપ ત્રાક્ષં િવ ણાેદ્રર્ક્ષ્યા યહમ્ મખુમ્॥ ૧૯૧.૩॥
૧૯૧.૪/૧પાપં હર ત યત્ પુંસાં તં સકં પનામયમ્ ।
૧૯૧.૪/૨તત્ પુ ડર કનયનં િવ ણાેદ્રર્ક્ષ્યા યહં મખુમ્॥ ૧૯૧.૪॥
૧૯૧.૫/૧િનજર્ગ્મુશ્ચ યતાે વેદા વેદાઙ્ગા ય ખલાિન ચ ।
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૧૯૧.૫/૨દ્રક્ષ્યા મ યત્ પરં ધામ દેવાનાં ભગવન્મખુમ્॥ ૧૯૧.૫॥
૧૯૧.૬/૧યજ્ઞષેુ યજ્ઞપુ ષઃ પુ ષૈઃ પુ ષાેત્તમઃ ।
૧૯૧.૬/૨ઇજ્યતે યાેઽ ખલાધાર તં દ્રક્ષ્યા મ જગ પ તમ્॥ ૧૯૧.૬॥
૧૯૧.૭/૧ઇ ટ્વા ય મ દ્રાે યજ્ઞાનાં શતનેામરરાજતામ્ ।
૧૯૧.૭/૨અવાપ તમન તાિદમહં દ્રક્ષ્યા મ કેશવમ્॥ ૧૯૧.૭॥
૧૯૧.૮/૧ન બ્રહ્મા ને દ્ર દ્રા શ્વ+ ।વ વાિદત્યમ દ્ગણાઃ ।
૧૯૧.૮/૨યસ્ય વ પં ન ત શત્યદ્ય સ મે હિરઃ॥ ૧૯૧.૮॥
૧૯૧.૯/૧સવાર્ત્મા સવર્ગઃ સવર્ઃ સવર્ભૂતષેુ સં સ્થતઃ ।
૧૯૧.૯/૨યાે ભવત્યવ્યયાે વ્યાપી સ વીક્ષ્યતે મયાદ્ય હ॥ ૧૯૧.૯॥
૧૯૧.૧૦/૧મ સ્યકૂમર્વરાહાદ્યૈઃ સહ પાિદ ભઃ સ્થતમ્ ।
૧૯૧.૧૦/૨ચકાર યાેગતાે યાેગં સ મામાલાપિય ય ત॥ ૧૯૧.૧૦॥
૧૯૧.૧૧/૧સા પ્રતં ચ જગ વામી કાયર્ તે વ્રજે સ્થ તમ્ ।
૧૯૧.૧૧/૨કતુ મનુ યતાં પ્રાપ્તઃ વેચ્છાદેહ ગ્ અવ્યયઃ॥ ૧૯૧.૧૧॥
૧૯૧.૧૨/૧યાેઽન તઃ થવી ં ધત્તે શખર સ્થ તસં સ્થતામ્ ।
૧૯૧.૧૨/૨સાેઽવતીણા જગત્યથ મામકૂ્રરે ત વક્ષ્ય ત॥ ૧૯૧.૧૨॥
૧૯૧.૧૩/૧િપ બ ધુસહૃુદ્ભ્રા + ◌ંઆ બ ધુમયી મમામ્ ।
૧૯૧.૧૩/૨યન્માયાં નાલમુદ્ધતુ જગત્ ત મૈ નમાે નમઃ॥ ૧૯૧.૧૩॥
૧૯૧.૧૪/૧તર ત્યિવદ્યાં િવતતાં હૃિદ ય મન્ િનવે શતે ।
૧૯૧.૧૪/૨યાેગમાયા મમાં મત્યાર્ ત મૈ િવદ્યાત્મને નમઃ॥ ૧૯૧.૧૪॥
૧૯૧.૧૫/૧ય વ ભયર્જ્ઞપુ ષાે વાસદેુવશ્ચ શાશ્વતૈઃ ।
૧૯૧.૧૫/૨વેદા તવેિદ ભિવ ઃ પ્રાેચ્યતે યાે નતાેઽ મ તમ્॥ ૧૯૧.૧૫॥
૧૯૧.૧૬/૧તથા યત્ર જગદ્ ધા ધાયર્તે ચ પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
૧૯૧.૧૬/૨સદસ વં સ સ વને મ યસાૈ યાતુ સાૈ યતામ્॥ ૧૯૧.૧૬॥
૧૯૧.૧૭/૧ તે સકલકલ્યાણ+ ।ભાજનં યત્ર યતે ।
૧૯૧.૧૭/૨પુ ષપ્રવરં િનતં્ય વ્ર મ શરણં હિરમ્॥ ૧૯૧.૧૭॥
૧૯૧.૧૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇ થં સ ચ તયન્ િવ ં ભ ક્તનમ્રાત્મમાનસઃ ।
૧૯૧.૧૮/૨અકૂ્રરાે ગાેકુલં પ્રાપ્તઃ િક ચત્ સયૂ િવરાજ ત॥ ૧૯૧.૧૮॥
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૧૯૧.૧૯/૧સ દદશર્ તદા તત્ર કૃ ણમાદાેહને ગવામ્ ।
૧૯૧.૧૯/૨વ સમ યગતં ફુ લ+ ◌ંઈલાે પલદલચ્છિવમ્॥ ૧૯૧.૧૯॥
૧૯૧.૨૦/૧પ્રફુ લપદ્મપ ત્રાકં્ષ શ્રીવ સાિઙ્કતવક્ષસમ્ ।
૧૯૧.૨૦/૨પ્રલ બબાહુમાયામ+ ।તુઙ્ગાેરસ્થલમુન્નસમ્॥ ૧૯૧.૨૦॥
૧૯૧.૨૧/૧સિવલાસ મતાધારં બભ્રાણં મખુપઙ્કજમ્ ।
૧૯૧.૨૧/૨તુઙ્ગરક્તનખં પદ્ યાં ધર યાં સપુ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૧૯૧.૨૧॥
૧૯૧.૨૨/૧ બભ્રાણં વાસસી પીતે વ યપુ પિવભૂ ષતમ્ ।
૧૯૧.૨૨/૨સા દ્રનીલલતાહ તં સતા ભાે વતંસકમ્॥ ૧૯૧.૨૨॥
૧૯૧.૨૩/૧હંસે દુકુ દધવલં નીલા બરધરં દ્વ ઃ ।
૧૯૧.૨૩/૨તસ્યાનુ બલભદં્ર ચ દદશર્ યદુન દનમ્॥ ૧૯૧.૨૩॥
૧૯૧.૨૪/૧પ્રાંશમુુત્તુઙ્ગબાહંુ ચ િવકા શમખુપઙ્કજમ્ ।
૧૯૧.૨૪/૨મેઘમાલાપિર તં કૈલાસાિદ્ર મવાપરમ્॥ ૧૯૧.૨૪॥
૧૯૧.૨૫/૧તાૈ દૃ ટ્વા િવકસદ્વક્ત્ર+ ।સરાજેઃ સ મહામ તઃ ।
૧૯૧.૨૫/૨પુલકા ચતસવાર્ઙ્ગ તદાકૂ્રરાેઽભવદ્ દ્વ ઃ॥ ૧૯૧.૨૫॥
૧૯૧.૨૬/૧ય અેતત્ પરમં ધામ અેતત્ તત્ પરમં પદમ્ ।
૧૯૧.૨૬/૨અભવદ્ વાસદેુવાેઽસાૈ દ્વધા યાેઽયં વ્યવ સ્થતઃ॥ ૧૯૧.૨૬॥
૧૯૧.૨૭/૧સાફલ્યમ ણાેયુર્ગપન્ મમા તુ ।
૧૯૧.૨૭/૨દષૃ્ટે જગદ્ધાતિર હાસમુચ્ચૈઃ ।
૧૯૧.૨૭/૩અ યઙ્ગમેતદ્ ભગવ પ્રસાદાદ્ ।
૧૯૧.૨૭/૪દત્તાઙ્ગસઙ્ગે ફલવત્મર્ તત્ સ્યાત્॥ ૧૯૧.૨૭॥
૧૯૧.૨૮/૧અદૈ્યવ ટ્વા મમ હ તપદ્મમ્ ।
૧૯૧.૨૮/૨કિર ય ત શ્રીમદન તમૂ તઃ ।
૧૯૧.૨૮/૩યસ્યાઙ્ગુ લ પશર્હતા ખલાઘૈર્।
૧૯૧.૨૮/૪અવા યતે સ દ્ધરનુત્તમા નરૈઃ॥ ૧૯૧.૨૮॥
૧૯૧.૨૯/૧તથા શ્વ દ્રે દ્રવસપુ્રણીતા ।
૧૯૧.૨૯/૨દેવાઃ પ્રયચ્છ ત વરં પ્રહૃષ્ટાઃ ।
૧૯૧.૨૯/૩ચકં્ર ઘ્નતા દૈત્યપતેહૃર્તાિન ।
૧૯૧.૨૯/૪દૈત્યાઙ્ગનાનાં નયના તરા ણ॥ ૧૯૧.૨૯॥
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૧૯૧.૩૦/૧યત્રા બુ િવ યસ્ય બ લમર્નાે યામ્ ।
૧૯૧.૩૦/૨અવાપ ભાેગાન્ વસધુાતલસ્થઃ ।
૧૯૧.૩૦/૩તથામરેશ સ્ત્રદશાિધપત્યમ્ ।
૧૯૧.૩૦/૪મ વ તરં પૂણર્મવાપ શક્રઃ॥ ૧૯૧.૩૦॥
૧૯૧.૩૧/૧અથેશ માં કંસપિરગ્રહેણ ।
૧૯૧.૩૧/૨દાષેા પદ ભૂતમદાષેયુક્તમ્ ।
૧૯૧.૩૧/૩કતાર્ ન માનાપેિહતં િધગ્ અ તુ ।
૧૯૧.૩૧/૪ય માન્ મનઃ સાધુબિહ કૃતાે યઃ॥ ૧૯૧.૩૧॥
૧૯૧.૩૨/૧જ્ઞાનાત્મકસ્યા ખલસ વરાશર્ે।
૧૯૧.૩૨/૨વ્યા ત્તદાષેસ્ય સદાસુ્ફટસ્ય ।
૧૯૧.૩૨/૩િક વા જગત્યત્ર સમ તપંુસામ્ ।
૧૯૧.૩૨/૪અજ્ઞાતમસ્યા ત હૃિદ સ્થતસ્ય॥ ૧૯૧.૩૨॥
૧૯૧.૩૩/૧ત માદ્ અહં ભ ક્તિવનમ્રગાત્રાે ।
૧૯૧.૩૩/૨વ્ર મ િવશ્વેશ્વરમીશ્વરાણામ્ ।
૧૯૧.૩૩/૩અંશાવતારં પુ ષાેત્તમસ્ય ।
૧૯૧.૩૩/૪અનાિદમ યા તમજસ્ય િવ ણાેઃ॥ ૧૯૧.૩૩॥
૧૯૨.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । ચ તયન્ન્ ઇ ત ગાેિવ દમપુગ ય સ યાદવઃ ।
૧૯૨.૧/૨અકૂ્રરાેઽ મી ત ચરણાૈ નનામ શરસા હરેઃ॥ ૧૯૨.૧॥
૧૯૨.૨/૧સાેઽ યનંે વજવ જ+ ।કૃત ચહે્નન પા ણના ।
૧૯૨.૨/૨સં યાકૃ ય ચ પ્રીત્યા સગુાઢં પિરષ વજે॥ ૧૯૨.૨॥
૧૯૨.૩/૧કૃતસવંદનાૈ તને યથાવદ્ બલકેશવાૈ ।
૧૯૨.૩/૨તતઃ પ્રિવષ્ટાૈ સહસા તમાદાયાત્મમ દરમ્॥ ૧૯૨.૩॥
૧૯૨.૪/૧સહ તા યાં તદાકૂ્રરઃ કૃતસવં દનાિદકઃ ।
૧૯૨.૪/૨ભુક્તભાજે્યાે યથા યાયમાચચક્ષે તત તયાેઃ॥ ૧૯૨.૪॥
૧૯૨.૫/૧યથા િનભર્ સત તને કંસનેાનકદુ દુ ભઃ ।
૧૯૨.૫/૨યથા ચ દેવક દેવી દાનવને દુરાત્મના॥ ૧૯૨.૫॥
૧૯૨.૬/૧ઉગ્રસનેે યથા કંસઃ સ દુરાત્મા ચ વતર્તે ।
૧૯૨.૬/૨યં ચવૈાથ સમુિદ્દ ય કંસને સ િવસ જતઃ॥ ૧૯૨.૬॥
૧૯૨.૭/૧તત્ સવ િવ તરાચ્છ વા ભગવાન્ કે શસદૂનઃ ।
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૧૯૨.૭/૨ઉવાચા ખલમેતત્ તુ જ્ઞાતં દાનપતે મયા॥ ૧૯૨.૭॥
૧૯૨.૮/૧કિર યે ચ મહાભાગ યદ્ અત્રાપૈાિયકં મતમ્ ।
૧૯૨.૮/૨િવ ચ ત્યં ના યથૈતત્ તે િવ દ્ધ કંસં હતં મયા॥ ૧૯૨.૮॥
૧૯૨.૯/૧અહં રામશ્ચ મથુરાં શ્વાે યાસ્યાવઃ સમં વયા ।
૧૯૨.૯/૨ગાપે દ્ધાશ્ચ યાસ્ય તઆદાયાપેાયનં બહુ॥ ૧૯૨.૯॥
૧૯૨.૧૦/૧િનશયંે નીયતાં વીર ન ચ તાં કતુર્મહર્ સ ।
૧૯૨.૧૦/૨િત્રરાત્રા ય તરે કંસં હિન યા મ સહાનુગમ્॥ ૧૯૨.૧૦॥
૧૯૨.૧૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । સમાિદ ય તતાે ગાપેાન્ અકૂ્રરાેઽિપ સકેશવઃ ।
૧૯૨.૧૧/૨સુ વાપ બલભદ્રશ્ચ ન દગાપેગ્ હે ગતઃ॥ ૧૯૨.૧૧॥
૧૯૨.૧૨/૧તતઃ પ્રભાતે િવમલે રામકૃ ણાૈ મહાબલાૈ ।
૧૯૨.૧૨/૨અકૂ્રરેણ સમં ગ તુમુદ્યતાૈ મથુરાં પુર મ્॥ ૧૯૨.૧૨॥
૧૯૨.૧૩/૧દૃ ટ્વા ગાપેીજનઃ સાસ્રઃ શ્લથદ્વલયબાહુકઃ ।
૧૯૨.૧૩/૨િનશ્વસશં્ચા તદુઃખાતર્ઃ પ્રાહ ચેદં પર પરમ્॥ ૧૯૨.૧૩॥
૧૯૨.૧૪/૧મથુરાં પ્રા ય ગાેિવ દઃ કથં ગાેકુલમે ય ત ।
૧૯૨.૧૪/૨નાગરસ્ત્રીકલાલાપ+ ◌ંઅધુ શ્રાતે્રેણ પાસ્ય ત॥ ૧૯૨.૧૪॥
૧૯૨.૧૫/૧િવલા સવાક્ય તષેુ નાગર ણાં કૃતા પદમ્ ।
૧૯૨.૧૫/૨ ચત્તમસ્ય કથં ગ્રા ય+ ।ગાપેગાપેીષુ યાસ્ય ત॥ ૧૯૨.૧૫॥
૧૯૨.૧૬/૧સારં સમ તગાેષ્ઠસ્ય િવિધના હરતા હિરમ્ ।
૧૯૨.૧૬/૨પ્રહૃતં ગાપેયાે ષ સુ િનઘ્ ણને દુરાત્મના॥ ૧૯૨.૧૬॥
૧૯૨.૧૭/૧ભાવગભર્ મતં વાક્યં િવલાસલ લતા ગ તઃ ।
૧૯૨.૧૭/૨નાગર ણામતીવૈતત્ કટાક્ષે ક્ષતમવે તુ॥ ૧૯૨.૧૭॥
૧૯૨.૧૮/૧ગ્રા યાે હિરરયં તાસાં િવલાસિનગડયૈર્તઃ ।
૧૯૨.૧૮/૨ભવતીનાં પનુઃ પાશ્વ કયા યુ યા સમે ય ત॥ ૧૯૨.૧૮॥
૧૯૨.૧૯/૧અેષાે િહ રથમા હ્ય મથુરાં યા ત કેશવઃ ।
૧૯૨.૧૯/૨અકૂ્રરકૂ્રરકેણાિપ હતાશને પ્રતાિરતઃ॥ ૧૯૨.૧૯॥
૧૯૨.૨૦/૧િક ન વે ત્ત શસંાેઽયમનુરાગપરં જનમ્ ।
૧૯૨.૨૦/૨યનેેમમક્ષરાહ્લાદં નયત્ય યત્ર નાે હિરમ્॥ ૧૯૨.૨૦॥
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૧૯૨.૨૧/૧અેષ રામેણ સિહતઃ પ્રયાત્યત્ય તિનઘ્ ર્ણઃ ।
૧૯૨.૨૧/૨રથમા હ્ય ગાેિવ દ વયર્તામસ્ય વારણે॥ ૧૯૨.૨૧॥
૧૯૨.૨૨/૧ગુ ણામગ્રતાે વક્તું િક બ્રવી ષ ન નઃ ક્ષમમ્ ।
૧૯૨.૨૨/૨ગુરવઃ િક કિર ય ત દગ્ધાનાં િવરહા ગ્ ના॥ ૧૯૨.૨૨॥
૧૯૨.૨૩/૧ન દગાપેમખુા ગાપેા ગ તુમેતે સમુદ્યતાઃ ।
૧૯૨.૨૩/૨નાેદ્યમં કુ તે ક શ્ચદ્ ગાેિવ દિવિનવતર્ને॥ ૧૯૨.૨૩॥
૧૯૨.૨૪/૧સપુ્રભાતાદ્ય રજની મથુરાવા સયાે ષતામ્ ।
૧૯૨.૨૪/૨યાસામચ્યુતવક્ત્રા જે યા ત નતે્રા લભાેગ્યતામ્॥ ૧૯૨.૨૪॥
૧૯૨.૨૫/૧ધ યા તે પ થ યે કૃ ણ મતાે યા તમવાિરતાઃ ।
૧૯૨.૨૫/૨ઉદ્વિહ ય ત પ ય તઃ વદેહં પુલકા ચતમ્॥ ૧૯૨.૨૫॥
૧૯૨.૨૬/૧મથુરાનગર પાૈર+ ◌ંઅયનાનાં મહાે સવઃ ।
૧૯૨.૨૬/૨ગાેિવ દવદનાલાેકાદ્ અતીવાદ્ય ભિવ ય ત॥ ૧૯૨.૨૬॥
૧૯૨.૨૭/૧કાે નુ વ ઃ સભાગ્યા ભદૃર્ષ્ટ તા ભરધાેક્ષજમ્ ।
૧૯૨.૨૭/૨િવ તાિરકા તનયના યા દ્રક્ષ્ય ત્યિનવાિરતમ્॥ ૧૯૨.૨૭॥
૧૯૨.૨૮/૧અહાે ગાપેીજનસ્યાસ્ય દશર્િય વા મહાિનિધમ્ ।
૧૯૨.૨૮/૨ઉદૃ્ધતા યદ્ય નતે્રા ણ િવધાત્રાક ણાત્મના॥ ૧૯૨.૨૮॥
૧૯૨.૨૯/૧અનુરાગેણ શૈ થલ્યમ માસુ વ્રજતાે હરેઃ ।
૧૯૨.૨૯/૨શૈ થલ્યમપુયા ત્યાશુ કરેષુ વલયા યિપ॥ ૧૯૨.૨૯॥
૧૯૨.૩૦/૧અકૂ્રરઃ કૂ્રરહૃદયઃ શીઘં્ર પ્રેરયતે હયાન્ ।
૧૯૨.૩૦/૨અેવમાતાર્સુ યાે ષ સુ ઘ્ ણા કસ્ય ન યતે॥ ૧૯૨.૩૦॥
૧૯૨.૩૧/૧હે હે કૃ ણ રથસ્યાેચ્ચૈશ્ચક્રરે િનર ક્ષ્યતામ્ ।
૧૯૨.૩૧/૨દૂર કૃતાે હિરયન સાેઽિપ રે નર્ લક્ષ્યતે॥ ૧૯૨.૩૧॥
૧૯૨.૩૨/૧ઇત્યેવમ તહાદન ગાપેીજનિનર ક્ષતઃ ।
૧૯૨.૩૨/૨તત્યાજ વ્રજભૂભાગં સહ રામેણ કેશવઃ॥ ૧૯૨.૩૨॥
૧૯૨.૩૩/૧ગચ્છ તાે જવનાશ્વને રથને યમનુાતટમ્ ।
૧૯૨.૩૩/૨પ્રાપ્તા મ યાહ્નસમયે રામાકૂ્રરજનાદર્નાઃ॥ ૧૯૨.૩૩॥
૧૯૨.૩૪/૧અથાહ કૃ ણમકૂ્રરાે ભવદ્ યાં તાવદ્ આસ્યતામ્ ।
૧૯૨.૩૪/૨યાવત્ કરાે મ કા લ દ્યામાિહ્નકાહર્ણમ ભ સ॥ ૧૯૨.૩૪॥
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૧૯૨.૩૫/૧તથેત્યુક્તે તતઃ નાતઃ વાચા તઃ સ મહામ તઃ ।
૧૯૨.૩૫/૨દ યાૈ બ્રહ્મ પરં િવપ્રાઃ પ્રિવ ય યમનુાજલે॥ ૧૯૨.૩૫॥
૧૯૨.૩૬/૧ફણાસહસ્રમાલાઢ ં બલભદં્ર દદશર્ સઃ ।
૧૯૨.૩૬/૨કુ દામલાઙ્ગમુિન્નદ્ર+ ।પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણમ્॥ ૧૯૨.૩૬॥
૧૯૨.૩૭/૧ તં વાસિુકિડ ભાૈઘૈમર્હદ્ ભઃ પવના શ ભઃ ।
૧૯૨.૩૭/૨સં તૂયમાનમુદ્ગ ધ+ ।વનમાલાિવભૂ ષતમ્॥ ૧૯૨.૩૭॥
૧૯૨.૩૮/૧દધાનમ સતે વસે્ત્ર ચા પાવતંસકમ્ ।
૧૯૨.૩૮/૨ચા કુ ડ લનં મત્તમ તજર્લતલે સ્થતમ્॥ ૧૯૨.૩૮॥
૧૯૨.૩૯/૧તસ્યાે સઙ્ગે ઘન યામમાતામ્રાયતલાેચનમ્ ।
૧૯૨.૩૯/૨ચતુબાર્હુમુદારાઙ્ગં ચક્રાદ્યાયુધભષૂણમ્॥ ૧૯૨.૩૯॥
૧૯૨.૪૦/૧પીતે વસાનં વસને ચત્રમાલ્યિવભૂ ષતમ્ ।
૧૯૨.૪૦/૨શક્રચાપતિડન્માલા+ ।િવ ચત્ર મવ તાેયદમ્॥ ૧૯૨.૪૦॥
૧૯૨.૪૧/૧શ્રીવ સવક્ષસં ચા + ।કેયૂરમુકુટાે વલમ્ ।
૧૯૨.૪૧/૨દદશર્ કૃ ણમ ક્લષં્ટ પુ ડર કાવતંસકમ્॥ ૧૯૨.૪૧॥
૧૯૨.૪૨/૧સન દનાદૈ્યમુર્િન ભઃ સદ્ધયાેગૈરક મષૈઃ ।
૧૯૨.૪૨/૨સં ચ ત્યમાનં મનસા નાસાગ્ર ય તલાેચનૈઃ॥ ૧૯૨.૪૨॥
૧૯૨.૪૩/૧બલકૃ ણાૈ તદાકૂ્રરઃ પ્રત્ય ભજ્ઞાય િવ મતઃ ।
૧૯૨.૪૩/૨અ ચ તયદ્ અથાે શીઘં્ર કથમત્રાગતાિવ ત॥ ૧૯૨.૪૩॥
૧૯૨.૪૪/૧િવવક્ષાેઃ ત ભયામાસ વાચં તસ્ય જનાદર્નઃ ।
૧૯૨.૪૪/૨તતાે િન ક્ર ય સ લલાદ્ રથમ યાગતઃ પનુઃ॥ ૧૯૨.૪૪॥
૧૯૨.૪૫/૧દદશર્ તત્ર ચવૈાેભાૈ રથસ્યાપેિર સં સ્થતાૈ ।
૧૯૨.૪૫/૨રામકૃ ણાૈ યથા પવૂ મનુ યવપષુા વતાૈ॥ ૧૯૨.૪૫॥
૧૯૨.૪૬/૧િનમગ્ શ્ચ પનુ તાેયે દદશૃે સ તથવૈ તાૈ ।
૧૯૨.૪૬/૨સં તૂયમાનાૈ ગ ધવમુર્િન સદ્ધમહાેરગૈઃ॥ ૧૯૨.૪૬॥
૧૯૨.૪૭/૧તતાે િવજ્ઞાતસદ્ભાવઃ સ તુ દાનપ ત તદા ।
૧૯૨.૪૭/૨તુષ્ટાવ સવર્િવજ્ઞાન+ ◌ંઅયમચ્યુતમીશ્વરમ્॥ ૧૯૨.૪૭॥
૧૯૨.૪૮/૧અકૂ્રર ઉવાચ । તન્માત્ર િપણેઽ ચ ત્ય+ ◌ંઅિહ ે પરમાત્મને ।
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૧૯૨.૪૮/૨વ્યાિપને નૈક પૈક+ । વ પાય નમાે નમઃ॥ ૧૯૨.૪૮॥
૧૯૨.૪૯/૧શ દ પાય તેઽ ચ ત્ય+ અિવભૂર્તાય તે નમઃ ।
૧૯૨.૪૯/૨નમાે િવજ્ઞાન પાય પરાય પ્રકૃતેઃ પ્રભાે॥ ૧૯૨.૪૯॥
૧૯૨.૫૦/૧ભૂતાત્મા ચે દ્રયાત્મા ચ પ્રધાનાત્મા તથા ભવાન્ ।
૧૯૨.૫૦/૨આત્મા ચ પરમાત્મા ચ વમેકઃ પ ચધા સ્થતઃ॥ ૧૯૨.૫૦॥
૧૯૨.૫૧/૧પ્રસીદ સવર્ધમાર્ત્મન્ ક્ષરાક્ષર મહેશ્વર ।
૧૯૨.૫૧/૨બ્રહ્મિવ શવાદ્યા ભઃ ક પના ભ દ િરતઃ॥ ૧૯૨.૫૧॥
૧૯૨.૫૨/૧અનાખ્યયે વ પાત્મન્ન્ અનાખ્યયેપ્રયાજેન ।
૧૯૨.૫૨/૨અનાખ્યયેા ભધાન વાં નતાેઽ મ પરમેશ્વરમ્॥ ૧૯૨.૫૨॥
૧૯૨.૫૩/૧ન યત્ર નાથ િવદ્ય તે નામ ત્યાિદક પનાઃ ।
૧૯૨.૫૩/૨તદ્ બ્રહ્મ પરમં િનત્યમિવકાિર ભવાન્ અજઃ॥ ૧૯૨.૫૩॥
૧૯૨.૫૪/૧ન ક પનામ્ ઋતેઽથર્સ્ય સવર્સ્યાિધગમાે યતઃ ।
૧૯૨.૫૪/૨તતઃ કૃ ણાચ્યુતાન ત િવ સજં્ઞા ભર ડ્યસે॥ ૧૯૨.૫૪॥
૧૯૨.૫૫/૧સવાર્તં્મ વમજ િવક પના ભરેતૈર્।
૧૯૨.૫૫/૨દેવા વં જગદ્ અ ખલં વમવે િવશ્વમ્ ।
૧૯૨.૫૫/૩િવશ્વાત્મં વમ તિવકારભેદહીનઃ ।
૧૯૨.૫૫/૪સવર્ મન્ નિહ ભવતાેઽ ત િક ચદ્ અ યત્॥ ૧૯૨.૫૫॥
૧૯૨.૫૬/૧ વં બ્રહ્મા પશપુ તરયર્મા િવધાતા ।
૧૯૨.૫૬/૨ વં ધાતા િત્રદશપ તઃ સમીરણાેઽ ગ્ ઃ ।
૧૯૨.૫૬/૩તાેયેશાે ધનપ તર તક વમેકાે ।
૧૯૨.૫૬/૪ ભન્નાત્મા જગદ્ અિપ પા સ શ ક્તભેદૈઃ॥ ૧૯૨.૫૬॥
૧૯૨.૫૭/૧િવશ્વં ભવાન્ જ ત હ ત ગભ ત પાે ।
૧૯૨.૫૭/૨િવશ્વં ચ તે ગુણમયાેઽયમજ પ્રપ ચઃ ।
૧૯૨.૫૭/૩ પં પરં સિદ તવાચકમક્ષરં યજ્ ।
૧૯૨.૫૭/૪જ્ઞાનાત્મને સદસતે પ્રણતાેઽ મ ત મૈ॥ ૧૯૨.૫૭॥
૧૯૨.૫૮/૧આ નમાે વાસદેુવાય નમઃ સકંષર્ણાય ચ ।
૧૯૨.૫૮/૨પ્રદ્યુ ાય નમ તુ યમિન દ્ધાય તે નમઃ॥ ૧૯૨.૫૮॥
૧૯૨.૫૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેવમ તજર્લે કૃ ણમ ભષૂ્ટય સ યાદવઃ ।
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૧૯૨.૫૯/૨અઘર્યામાસ સવશં ધપૂપુ પૈમર્નાેમયૈઃ॥ ૧૯૨.૫૯॥
૧૯૨.૬૦/૧પિરત્યજ્યા યિવષયં મન તત્ર િનવે ય સઃ ।
૧૯૨.૬૦/૨બ્રહ્મભૂતે ચરં સ્થ વા િવરરામ સમાિધતઃ॥ ૧૯૨.૬૦॥
૧૯૨.૬૧/૧કૃતકૃત્ય મવાત્માનં મ યમાનાે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૯૨.૬૧/૨આજગામ રથં ભૂયાે િનગર્ ય યમનુા ભસઃ॥ ૧૯૨.૬૧॥
૧૯૨.૬૨/૧રામકૃ ણાૈ દદશાર્થ યથાપવૂર્મવ સ્થતાૈ ।
૧૯૨.૬૨/૨િવ મતાક્ષં તદાકૂ્રરં તં ચ કૃ ણાેઽ યભાષત॥ ૧૯૨.૬૨॥
૧૯૨.૬૩/૧શ્રીકૃ ણ ઉવાચ । િક વયા દષૃ્ટમાશ્ચયર્મકૂ્રર યમનુાજલે ।
૧૯૨.૬૩/૨િવ મયાે ફુ લનયનાે ભવાન્ સલંક્ષ્યતે યતઃ॥ ૧૯૨.૬૩॥
૧૯૨.૬૪/૧અકૂ્રર ઉવાચ । અ તજર્લે યદ્ આશ્ચય દષંૃ્ટ તત્ર મયાચ્યુત ।
૧૯૨.૬૪/૨તદ્ અત્રવૈ િહ પ યા મ મૂ તમત્ પુરતઃ સ્થતમ્॥ ૧૯૨.૬૪॥
૧૯૨.૬૫/૧જગદ્ અેતન્ મહાશ્ચયર્+ । પં યસ્ય મહાત્મનઃ ।
૧૯૨.૬૫/૨તનેાશ્ચયર્પરેણાહં ભવતા કૃ ણ સગંતઃ॥ ૧૯૨.૬૫॥
૧૯૨.૬૬/૧તત્ િકમેતને મથુરાં પ્રયામાે મધુસદૂન ।
૧૯૨.૬૬/૨ બભે મ કંસાદ્ િધગ્ જન્મ પરિપ ડાપે િવનઃ॥ ૧૯૨.૬૬॥
૧૯૨.૬૭/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુ વા ચાેદયામાસ તાન્ હયાન્ વાતરંહસઃ ।
૧૯૨.૬૭/૨સ પ્રાપ્તશ્ચાિપ સાયાહે્ન સાેઽકૂ્રરાે મથુરાં પુર મ્ ।
૧૯૨.૬૭/૩િવલાેક્ય મથુરાં કૃ ણં રામં ચાહ સ યાદવઃ॥ ૧૯૨.૬૭॥
૧૯૨.૬૮/૧અકૂ્રર ઉવાચ । પદ્ યાં યાતં મહાવીયા રથનેૈકાે િવશા યહમ્ ।
૧૯૨.૬૮/૨ગ તવં્ય વસદેુવસ્ય નાે ભવદ્ યાં તથા ગ્ હે ।
૧૯૨.૬૮/૩યવુયાેિહ કૃતે દ્ધઃ કંસને સ િનરસ્યતે॥ ૧૯૨.૬૮॥
૧૯૨.૬૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુ વા પ્રિવવેશાસાવકૂ્રરાે મથુરાં પુર મ્ ।
૧૯૨.૬૯/૨પ્રિવષ્ટાૈ રામકૃ ણાૈ ચ રાજમાગર્મપુાગતાૈ॥ ૧૯૨.૬૯॥
૧૯૨.૭૦/૧સ્ત્રી ભનર્રૈશ્ચ સાન દ+ ।લાેચનૈર ભિવ ક્ષતાૈ ।
૧૯૨.૭૦/૨જગ્મતુલ લયા વીરાૈ પ્રાપ્તાૈ બાલગ િવવ॥ ૧૯૨.૭૦॥
૧૯૨.૭૧/૧ભ્રમમાણાૈ તુ તાૈ દૃ ટ્વા રજકં રઙ્ગકારકમ્ ।
૧૯૨.૭૧/૨અયાચેતાં વ પા ણ વાસાં સ ચરા ણ તાૈ॥ ૧૯૨.૭૧॥
૧૯૨.૭૨/૧કંસસ્ય રજકઃ સાેઽથ પ્રસાદા ઢિવ મયઃ ।
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૧૯૨.૭૨/૨બહૂ યાક્ષપેવાક્યાિન પ્રાહાેચ્ચૈ રામકેશવાૈ॥ ૧૯૨.૭૨॥
૧૯૨.૭૩/૧તત તલપ્રહારેણ કૃ ણ તસ્ય દુરાત્મનઃ ।
૧૯૨.૭૩/૨પાતયામાસ કાપેને રજકસ્ય શરાે ભુિવ॥ ૧૯૨.૭૩॥
૧૯૨.૭૪/૧હ વાદાય ચ વસ્ત્રા ણ પીતનીલા બરાૈ તતઃ ।
૧૯૨.૭૪/૨કૃ ણરામાૈ મુદાયુક્તાૈ માલાકારગ્ હં ગતાૈ॥ ૧૯૨.૭૪॥
૧૯૨.૭૫/૧િવકા સનતે્રયુગલાે માલાકારાેઽ તિવ મતઃ ।
૧૯૨.૭૫/૨અેતાૈ કસ્ય કુતાે યાતાૈ મનસા ચ તયત્ તતઃ॥ ૧૯૨.૭૫॥
૧૯૨.૭૬/૧પીતનીલા બરધરાૈ દૃ ટ્વા તસમુનાેહરાૈ ।
૧૯૨.૭૬/૨સ તકર્યામાસ તદા ભવું દેવાવપુાગતાૈ॥ ૧૯૨.૭૬॥
૧૯૨.૭૭/૧િવકા શમખુપદ્મા યાં તા યાં પુ પા ણ યા ચતઃ ।
૧૯૨.૭૭/૨ભવું િવષ્ટ ય હ તા યાં પ પશર્ શરસા મહીમ્॥ ૧૯૨.૭૭॥
૧૯૨.૭૮/૧પ્રસાદસમુખુાૈ નાથાૈ મમ ગેહમપુાગતાૈ ।
૧૯૨.૭૮/૨ધ યાેઽહમચર્િય યામીત્યાહ તાૈ માલ્ય િવકઃ॥ ૧૯૨.૭૮॥
૧૯૨.૭૯/૧તતઃ પ્રહૃષ્ટવદન તયાેઃ પુ પા ણ કામતઃ ।
૧૯૨.૭૯/૨ચા યેતાિન ચૈતાિન પ્રદદાૈ સ િવલાેભયન્॥ ૧૯૨.૭૯॥
૧૯૨.૮૦/૧પનુઃ પનુઃ પ્રણ યાસાૈ માલાકારાેત્તમાે દદાૈ ।
૧૯૨.૮૦/૨પુ પા ણ તા યાં ચા ણ ગ ધવ ત્યમલાિન ચ॥ ૧૯૨.૮૦॥
૧૯૨.૮૧/૧માલાકારાય કૃ ણાેઽિપ પ્રસન્નઃ પ્રદદાૈ વરમ્ ।
૧૯૨.૮૧/૨શ્રી વાં મ સશં્રયા ભદ્ર ન કદા ચત્ ત્ય જ ય ત॥ ૧૯૨.૮૧॥
૧૯૨.૮૨/૧બલહાિનનર્ તે સાૈ ય ધનહાિનરથાિપ વા ।
૧૯૨.૮૨/૨યાવદ્ ધર ણસયૂા ચ સતં તઃ પતુ્રપાૈિત્રક ॥ ૧૯૨.૮૨॥
૧૯૨.૮૩/૧ભુ વા ચ િવપુલાન્ ભાેગાં વમ તે મ પ્રસાદતઃ ।
૧૯૨.૮૩/૨મમાનુ મરણં પ્રા ય િદવ્યલાેકમવા સ્ય સ॥ ૧૯૨.૮૩॥
૧૯૨.૮૪/૧ધમ મનશ્ચ તે ભદ્ર સવર્કાલં ભિવ ય ત ।
૧૯૨.૮૪/૨યુ મ સતં ત તાનાં દ ઘર્માયુભર્િવ ય ત॥ ૧૯૨.૮૪॥
૧૯૨.૮૫/૧નાપેસગાર્િદકં દાષેં યુ મ સતં તસ ભવઃ ।
૧૯૨.૮૫/૨અવા સ્ય ત મહાભાગ યાવત્ સયૂા ભિવ ય ત॥ ૧૯૨.૮૫॥
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૧૯૨.૮૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુ વા તદ્ગહૃાત્ કૃ ણાે બલદેવસહાયવાન્ ।
૧૯૨.૮૬/૨િનજર્ગામ મુિનશ્રેષ્ઠા માલાકારેણ પૂ જતઃ॥ ૧૯૨.૮૬॥
૧૯૩.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । રાજમાગ તતઃ કૃ ણઃ સાનુલપેનભાજનામ્ ।
૧૯૩.૧/૨દદશર્ કુ માયા તી ં નવયાવૈનગાેચરામ્॥ ૧૯૩.૧॥
૧૯૩.૨/૧તામાહ લ લતં કૃ ણઃ કસ્યેદમનુલપેનમ્ ।
૧૯૩.૨/૨ભવત્યા નીયતે સતં્ય વદે દ વરલાેચને॥ ૧૯૩.૨॥
૧૯૩.૩/૧સકામનેવૈ સા પ્રાેક્તા સાનુરાગા હિર પ્ર ત ।
૧૯૩.૩/૨પ્રાહ સા લ લતં કુ દદશર્ ચ બલાત્ તતઃ॥ ૧૯૩.૩॥
૧૯૩.૪/૧કુ વેાચ । કા ત ક માન્ ન ના સ કંસનેાિપ િનયાે જતા ।
૧૯૩.૪/૨નૈકવકે્ર ત િવખ્યાતામનુલપેનકમર્ ણ॥ ૧૯૩.૪॥
૧૯૩.૫/૧ના યિપષં્ટ િહ કંસસ્ય પ્રીતયે હ્યનુલપેનમ્ ।
૧૯૩.૫/૨ભવત્યહમતીવાસ્ય પ્રસાદધનભાજનમ્॥ ૧૯૩.૫॥
૧૯૩.૬/૧શ્રીકૃ ણ ઉવાચ । સગુ ધમેતદ્ રા હ ચરં ચરાનને ।
૧૯૩.૬/૨આવયાેગાર્ત્રસદશૃં દ યતામનુલપેનમ્॥ ૧૯૩.૬॥
૧૯૩.૭/૧વ્યાસ ઉવાચ । શ્રુ વા તમાહ સા કૃ ણં ગ્ હ્યતા મ ત સાદરમ્ ।
૧૯૩.૭/૨અનુલપંે ચ પ્રદદાૈ ગાત્રયાેગ્યમથાેભયાેઃ॥ ૧૯૩.૭॥
૧૯૩.૮/૧ભ ક્તચ્છેદાનુ લપ્તાઙ્ગાૈ તત તાૈ પુ ષષર્ભાૈ ।
૧૯૩.૮/૨સે દ્રચાપાૈ િવરાજ તાૈ સતકૃ ણાિવવા બુદાૈ॥ ૧૯૩.૮॥
૧૯૩.૯/૧તત તાં ચબુકે શાૈિર લાપનિવધાનિવત્ ।
૧૯૩.૯/૨ઉ લા ય તાેલયામાસ દ્વ્યઙ્ગુલનેાગ્રપા ણના॥ ૧૯૩.૯॥
૧૯૩.૧૦/૧ચકષર્ પદ્ યાં ચ તદા ઋજુ વં કેશવાેઽનયત્ ।
૧૯૩.૧૦/૨તતઃ સા ઋજુતાં પ્રાપ્તા યાે ષતામભવદ્ વરા॥ ૧૯૩.૧૦॥
૧૯૩.૧૧/૧િવલાસલ લતં પ્રાહ પ્રેમગભર્ભરાલસમ્ ।
૧૯૩.૧૧/૨વસે્ત્ર પ્રગ્ હ્ય ગાેિવ દં વ્રજ ગેહં મમે ત વૈ॥ ૧૯૩.૧૧॥
૧૯૩.૧૨/૧આયાસ્યે ભવતીગેહ મ ત તાં પ્રાહ કેશવઃ ।
૧૯૩.૧૨/૨િવસસજર્ જહાસાેચ્ચૈ રામસ્યાલાેક્ય ચાનનમ્॥ ૧૯૩.૧૨॥
૧૯૩.૧૩/૧ભ ક્તચ્છેદાનુ લપ્તાઙ્ગાૈ નીલપીતા બરાવુભાૈ ।
૧૯૩.૧૩/૨ધનુઃશાલાં તતાે યાતાૈ ચત્રમાલ્યાપેશાે ભતાૈ॥ ૧૯૩.૧૩॥
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૧૯૩.૧૪/૧અ યાસ્ય ચ ધનૂરતં્ન તા યાં ષ્ટૈ તુ ર ક્ષ ભઃ ।
૧૯૩.૧૪/૨આખ્યાતં સહસા કૃ ણાે ગ્ હી વાપૂરયદ્ ધનુઃ॥ ૧૯૩.૧૪॥
૧૯૩.૧૫/૧તતઃ પૂરયતા તને ભજ્યમાનં બલાદ્ ધનુઃ ।
૧૯૩.૧૫/૨ચકારા તમહાશ દં મથુરા તને પૂિરતા॥ ૧૯૩.૧૫॥
૧૯૩.૧૬/૧અનુયુક્તાૈ તત તાૈ ચ ભગ્ ે ધનુ ષ ર ક્ષ ભઃ ।
૧૯૩.૧૬/૨ર ક્ષસૈ યં િનકૃત્યાેભાૈ િન ક્રા તાૈ કામુર્કાલયાત્॥ ૧૯૩.૧૬॥
૧૯૩.૧૭/૧અકૂ્રરાગમ ત્તા તમપુલ ય તથા ધનુઃ ।
૧૯૩.૧૭/૨ભગ્ ં શ્રુ વાથ કંસાેઽિપ પ્રાહ ચાણૂરમુ ષ્ટકાૈ॥ ૧૯૩.૧૭॥
૧૯૩.૧૮/૧કંસ ઉવાચ । ગાપેાલદારકાૈ પ્રાપ્તાૈ ભવદ્ યાં તાૈ મમાગ્રતઃ ।
૧૯૩.૧૮/૨મ લયુદ્ધને હ તવ્યાૈ મમ પ્રાણહરાૈ િહ તાૈ॥ ૧૯૩.૧૮॥
૧૯૩.૧૯/૧િનયુદ્ધે ત દ્વનાશને ભવદ્ યાં તાે ષતાે હ્યહમ્ ।
૧૯૩.૧૯/૨દાસ્યા ય ભમતાન્ કામાન્ ના યથૈતન્ મહાબલાૈ॥ ૧૯૩.૧૯॥
૧૯૩.૨૦/૧ યાયતાેઽ યાયતાે વાિપ ભવદ્ યાં તાૈ મમાિહતાૈ ।
૧૯૩.૨૦/૨હ તવ્યાૈ તદ્વધાદ્ રાજં્ય સામા યં વાે ભિવ ય ત॥ ૧૯૩.૨૦॥
૧૯૩.૨૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યાિદ ય સ તાૈ મ લાૈ તતશ્ચાહૂય હ તપમ્ ।
૧૯૩.૨૧/૨પ્રાવેાચાેચ્ચૈ વયા મત્તઃ સમાજદ્વાિર કુ જરઃ॥ ૧૯૩.૨૧॥
૧૯૩.૨૨/૧સ્થા યઃ કુવલયાપીડ તને તાૈ ગાપેદારકાૈ ।
૧૯૩.૨૨/૨ઘાતનીયાૈ િનયુદ્ધાય રઙ્ગદ્વારમપુાગતાૈ॥ ૧૯૩.૨૨॥
૧૯૩.૨૩/૧તમાજ્ઞા યાથ દૃ ટ્વા ચ મ ચાન્ સવાર્ન્ ઉપાહૃતાન્ ।
૧૯૩.૨૩/૨આસન્નમરણઃ કંસઃ સયૂાદયમુદૈક્ષત॥ ૧૯૩.૨૩॥
૧૯૩.૨૪/૧તતઃ સમ તમ ચષેુ નાગરઃ સ તદા જનઃ ।
૧૯૩.૨૪/૨રાજમ ચષેુ ચા ઢાઃ સહ ત્યૈમર્હી તઃ॥ ૧૯૩.૨૪॥
૧૯૩.૨૫/૧મ લપ્રા શ્નકવગર્શ્ચ રઙ્ગમ યે સમીપગઃ ।
૧૯૩.૨૫/૨કૃતઃ કંસને કંસાેઽિપ તુઙ્ગમ ચે વ્યવ સ્થતઃ॥ ૧૯૩.૨૫॥
૧૯૩.૨૬/૧અ તઃપુરાણાં મ ચાશ્ચ યથા યે પિરક પતાઃ ।
૧૯૩.૨૬/૨અ યે ચ વારમખુ્યાનામ યે નગરયાે ષતામ્॥ ૧૯૩.૨૬॥
૧૯૩.૨૭/૧ન દગાપેાદયાે ગાપેા મ ચે વ યે વવ સ્થતાઃ ।

778 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૯૩.૨૭/૨અકૂ્રરવસદેુવાૈ ચ મ ચપ્રા તે વ્યવ સ્થતાૈ॥ ૧૯૩.૨૭॥
૧૯૩.૨૮/૧નગર યાે ષતાં મ યે દેવક પતુ્રગિધની ।
૧૯૩.૨૮/૨અ તકાલેઽિપ પતુ્રસ્ય દ્રક્ષ્યામી ત મખંુ સ્થતા॥ ૧૯૩.૨૮॥
૧૯૩.૨૯/૧વાદ્યમાનષેુ તૂયષુ ચાણૂરે ચા તવ ગ ત ।
૧૯૩.૨૯/૨હાહાકારપરે લાેક આસ્ફાેટય ત મુ ષ્ટકે॥ ૧૯૩.૨૯॥
૧૯૩.૩૦/૧હ વા કુવલયાપીડં હ ત્યારાેહપ્રચાેિદતમ્ ।
૧૯૩.૩૦/૨મદા ગનુ લપ્તાઙ્ગાૈ ગજદ તવરાયુધાૈ॥ ૧૯૩.૩૦॥
૧૯૩.૩૧/૧ ગમ યે યથા સહાૈ ગવર્લીલાવલાેિકનાૈ ।
૧૯૩.૩૧/૨પ્રિવષ્ટાૈ સમુહારઙ્ગં બલદેવજનાદર્નાૈ॥ ૧૯૩.૩૧॥
૧૯૩.૩૨/૧હાહાકારાે મહાઞ્ જજ્ઞે સવર્રઙ્ગે વન તરમ્ ।
૧૯૩.૩૨/૨કૃ ણાેઽયં બલભદ્રાેઽય મ ત લાેકસ્ય િવ મયાત્॥ ૧૯૩.૩૨॥
૧૯૩.૩૩/૧સાેઽયં યને હતા ઘાેરા પૂતના સા િનશાચર ।
૧૯૩.૩૩/૨પ્ર ક્ષપ્તં શકટં યને ભગ્ ાૈ ચ યમલાજુર્નાૈ॥ ૧૯૩.૩૩॥
૧૯૩.૩૪/૧સાેઽયં યઃ કા લયં નાગં નનતાર્ હ્ય બાલકઃ ।
૧૯૩.૩૪/૨ તાે ગાવેધર્નાે યને સપ્તરાતં્ર મહા ગિરઃ॥ ૧૯૩.૩૪॥
૧૯૩.૩૫/૧અિરષ્ટાે ધનેુકઃ કેશી લીલયવૈ મહાત્મના ।
૧૯૩.૩૫/૨હતાે યને ચ દુ ર્ત્તાે દૃ યતે સાેઽયમચ્યુતઃ॥ ૧૯૩.૩૫॥
૧૯૩.૩૬/૧અયં ચાસ્ય મહાબાહુબર્લદેવાેઽગ્ર ેઽગ્રતઃ ।
૧૯૩.૩૬/૨પ્રયા ત લીલયા યાે ષન્+ ◌ંઅનાનેયનન દનઃ॥ ૧૯૩.૩૬॥
૧૯૩.૩૭/૧અયં સ ક યતે પ્રાજ્ઞૈઃ પુરાણાથાર્વલાેિક ભઃ ।
૧૯૩.૩૭/૨ગાપેાલાે યાદવં વંશં મગ્ મ યુદ્ધિર ય ત॥ ૧૯૩.૩૭॥
૧૯૩.૩૮/૧અયં સ સવર્ભૂતસ્ય િવ ણાેર ખલજન્મનઃ ।
૧૯૩.૩૮/૨અવતીણા મહીમશંાે નનંૂ ભારહરાે ભવુઃ॥ ૧૯૩.૩૮॥
૧૯૩.૩૯/૧ઇત્યેવં વ ણતે પાૈરૈ રામે કૃ ણે ચ ત ક્ષણાત્ ।
૧૯૩.૩૯/૨ઉર તતાપ દેવક્યાઃ નેહ નુતપયાેધરમ્॥ ૧૯૩.૩૯॥
૧૯૩.૪૦/૧મહાે સવ મવાલાેક્ય પતુ્રાવવે િવલાેકયન્ ।
૧૯૩.૪૦/૨યવુવે વસદેુવાેઽભૂદ્ િવહાયા યાગતાં જરામ્॥ ૧૯૩.૪૦॥
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૧૯૩.૪૧/૧િવ તાિરતા ક્ષયુગલા રા તઃપુરયાે ષતઃ ।
૧૯૩.૪૧/૨નાગરસ્ત્રીસમૂહશ્ચ દ્રષંુ્ટ ન િવરરામ તાૈ॥ ૧૯૩.૪૧॥
૧૯૩.૪૨/૧ સ્ત્રય ઊચુઃ । સખ્યઃ પ યત કૃ ણસ્ય મખુમ ય બુજેક્ષણમ્ ।
૧૯૩.૪૨/૨ગજયુદ્ધકૃતાયાસ+ । વેદા બુક ણકા ચતમ્॥ ૧૯૩.૪૨॥
૧૯૩.૪૩/૧િવકાસીવ સરાે ભાજેમવ યાયજલાે ક્ષતમ્ ।
૧૯૩.૪૩/૨પિરભૂતાક્ષરં જન્મ સફલં િક્રયતાં દશૃઃ॥ ૧૯૩.૪૩॥
૧૯૩.૪૪/૧શ્રીવ સાઙં્ક જગદ્ધામ બાલસ્યૈતદ્ િવલાેક્યતામ્ ।
૧૯૩.૪૪/૨િવપક્ષક્ષપણં વક્ષાે ભજુયુગ્મં ચ ભા મિન॥ ૧૯૩.૪૪॥
૧૯૩.૪૫/૧વ ગતા મુ ષ્ટકેનવૈ ચાણૂરેણ તથા પરૈઃ ।
૧૯૩.૪૫/૨િક્રયતે બલભદ્રસ્ય હાસ્યમીષદ્ િવલાેક્યતામ્॥ ૧૯૩.૪૫॥
૧૯૩.૪૬/૧સખ્યઃ પ યત ચાણૂરં િનયુદ્ધાથર્મયં હિરઃ ।
૧૯૩.૪૬/૨સમપુૈ ત ન સ ત્યત્ર િક દ્ધા યુક્તકાિરણઃ॥ ૧૯૩.૪૬॥
૧૯૩.૪૭/૧ક્વ યાવૈનાને્મખુીભૂતઃ સકુુમારતનુહર્િરઃ ।
૧૯૩.૪૭/૨ક્વ વજ્રકિઠનાભાેગ+ ।શર રાેઽયં મહાસરુઃ॥ ૧૯૩.૪૭॥
૧૯૩.૪૮/૧ઇમાૈ સલુ લતાૈ રઙ્ગે વતતે નવયાવૈનાૈ ।
૧૯૩.૪૮/૨દૈતેયમ લાશ્ચાણૂર+ ।પ્રમખુા વ તદા ણાઃ॥ ૧૯૩.૪૮॥
૧૯૩.૪૯/૧િનયુદ્ધપ્રા શ્નકાનાં તુ મહાન્ અેષ વ્ય તક્રમઃ ।
૧૯૩.૪૯/૨યદ્ બાલબ લનાેયુર્દં્ધ મ યસ્થૈઃ સમપુેક્ષ્યતે॥ ૧૯૩.૪૯॥
૧૯૩.૫૦/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇ થં પુરસ્ત્રીલાેકસ્ય વદતશ્ચાલયન્ ભવુમ્ ।
૧૯૩.૫૦/૨વવષર્ હષા કષ ચ જનસ્ય ભગવાન્ હિરઃ॥ ૧૯૩.૫૦॥
૧૯૩.૫૧/૧બલભદ્રાેઽિપ ચાસ્ફાેટ વવ ગ લ લતં યદા ।
૧૯૩.૫૧/૨પદે પદે તદા ભૂ મનર્ શીણાર્ યત્ તદ્ અદ્ભુતમ્॥ ૧૯૩.૫૧॥
૧૯૩.૫૨/૧ચાણૂરેણ તતઃ કૃ ણાે યુયુધેઽ મતિવક્રમઃ ।
૧૯૩.૫૨/૨િનયુદ્ધકુશલાે દૈત્યાે બલદેવને મુ ષ્ટકઃ॥ ૧૯૩.૫૨॥
૧૯૩.૫૩/૧સિંનપાતાવધૂતૈશ્ચ ચાણૂરેણ સમં હિરઃ ।
૧૯૩.૫૩/૨ક્ષપેણૈમુર્ ષ્ટ ભશ્ચવૈ ક લાવજ્રિનપાતનૈઃ॥ ૧૯૩.૫૩॥
૧૯૩.૫૪/૧પાદાેદ્ભૂતૈઃ પ્ર ષ્ટા ભ તયાેયુર્દ્ધમભનૂ્ મહત્ ।
૧૯૩.૫૪/૨અશસ્ત્રમ તઘાેરં તત્ તયાેયુર્દં્ધ સદુા ણમ્॥ ૧૯૩.૫૪॥
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૧૯૩.૫૫/૧ વબલપ્રાણિન પાદ્યં સમા ે સવસિંનધાૈ ।
૧૯૩.૫૫/૨યાવદ્ યાવચ્ચ ચાણૂરાે યુયુધે હિરણા સહ॥ ૧૯૩.૫૫॥
૧૯૩.૫૬/૧પ્રાણહાિનમવાપા યાં તાવત્ તાવન્ ન બા ધવમ્ ।
૧૯૩.૫૬/૨કૃ ણાેઽિપ યુયુધે તને લીલયવૈ જગન્મયઃ॥ ૧૯૩.૫૬॥
૧૯૩.૫૭/૧ખેદાચ્ચાલયતા કાપેાન્ િનજશષેકરે કરમ્ ।
૧૯૩.૫૭/૨બલક્ષયં િવ દ્ધ ચ દૃ ટ્વા ચાણૂરકૃ ણયાેઃ॥ ૧૯૩.૫૭॥
૧૯૩.૫૮/૧વારયામાસ તૂયાર્ ણ કંસઃ કાપેપરાયણઃ ।
૧૯૩.૫૮/૨ દઙ્ગાિદષુ વાદ્યષેુ પ્ર ત ષદ્ધષેુ ત ક્ષણાત્॥ ૧૯૩.૫૮॥
૧૯૩.૫૯/૧ખસગંતા યવાદ્ય ત દૈવતૂયાર્ યનેકશઃ ।
૧૯૩.૫૯/૨જય ગાેિવ દ ચાણૂરં જિહ કેશવ દાનવમ્॥ ૧૯૩.૫૯॥
૧૯૩.૬૦/૧ઇત્ય તિધગતા દેવા તુષુ્ટવુ તે પ્રહ ષતાઃ ।
૧૯૩.૬૦/૨ચાણૂરેણ ચરં કાલં ક્ર િડ વા મધુસદૂનઃ॥ ૧૯૩.૬૦॥
૧૯૩.૬૧/૧ઉ પાટ ભ્રામયામાસ તદ્વધાય કૃતાેદ્યમઃ ।
૧૯૩.૬૧/૨ભ્રામિય વા શતગુણં દૈત્યમ લમ મત્ર જત્॥ ૧૯૩.૬૧॥
૧૯૩.૬૨/૧ભૂમાવાસ્ફાેટયામાસ ગગને ગત િવતમ્ ।
૧૯૩.૬૨/૨ભૂમાવાસ્ફાેિટત તને ચાણૂરઃ શતધા ભવન્॥ ૧૯૩.૬૨॥
૧૯૩.૬૩/૧રક્તસ્રાવમહાપઙ્કાં ચકાર સ તદા ભવુમ્ ।
૧૯૩.૬૩/૨બલદેવ તુ ત કાલં મુ ષ્ટકેન મહાબલઃ॥ ૧૯૩.૬૩॥
૧૯૩.૬૪/૧યુયુધે દૈત્યમ લને ચાણૂરેણ યથા હિરઃ ।
૧૯૩.૬૪/૨સાેઽ યનેં મુ ષ્ટના મૂિધ્ન વક્ષસ્યાહત્ય નનુા॥ ૧૯૩.૬૪॥
૧૯૩.૬૫/૧પાતિય વા ધરા ષે્ઠ િન પપષે ગતાયષુમ્ ।
૧૯૩.૬૫/૨કૃ ણ તાેશલકં ભૂયાે મ લરાજં મહાબલમ્॥ ૧૯૩.૬૫॥
૧૯૩.૬૬/૧વામમુ ષ્ટપ્રહારેણ પાતયામાસ ભૂતલે ।
૧૯૩.૬૬/૨ચાણૂરે િનહતે મ લે મુ ષ્ટકે ચ િનપા તતે॥ ૧૯૩.૬૬॥
૧૯૩.૬૭/૧નીતે ક્ષયં તાેશલકે સવ મ લાઃ પ્રદુદુ્રવુઃ ।
૧૯૩.૬૭/૨વવ ગતુ તદા રઙ્ગે કૃ ણસકંષર્ણાવુભાૈ॥ ૧૯૩.૬૭॥
૧૯૩.૬૮/૧સમાનવયસાે ગાપેાન્ બલાદ્ આકૃ ય હ ષતાૈ ।
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૧૯૩.૬૮/૨કંસાેઽિપ કાપેરક્તાક્ષઃ પ્રાહાેચ્ચવૈ્યાર્યતાન્ નરાન્॥ ૧૯૩.૬૮॥
૧૯૩.૬૯/૧ગાપેાવેતાૈ સમા ૈઘાન્ િન ક્ર યેતાં બલાદ્ ઇતઃ ।
૧૯૩.૬૯/૨ન દાેઽિપ ગ્ હ્યતાં પાપાે િનગડરૈાશુ બ યતામ્॥ ૧૯૩.૬૯॥
૧૯૩.૭૦/૧અ દ્ધાહણ દ ડને વસદેુવાેઽિપ વ યતામ્ ।
૧૯૩.૭૦/૨વ ગ ત ગાપેાઃ કૃ ણને યે ચેમે સિહતાઃ પનુઃ॥ ૧૯૩.૭૦॥
૧૯૩.૭૧/૧ગાવાે િહ્રય તામષેાં ચ યચ્ચા ત વસુ િકચન ।
૧૯૩.૭૧/૨અેવમાજ્ઞાપય તં તં પ્રહસ્ય મધુસદૂનઃ॥ ૧૯૩.૭૧॥
૧૯૩.૭૨/૧ઉ પત્યા હ્ય તન્મ ચં કંસં જગ્રાહ વે ગતઃ ।
૧૯૩.૭૨/૨કેશે વાકૃ ય િવગલત્+ ।િકર ટમવનીતલે॥ ૧૯૩.૭૨॥
૧૯૩.૭૩/૧સ કંસં પાતયામાસ તસ્યાપેિર પપાત ચ ।
૧૯૩.૭૩/૨િનઃશષેજગદાધાર+ ।ગુ ણા પતતાપેિર॥ ૧૯૩.૭૩॥
૧૯૩.૭૪/૧કૃ ણને ત્યા જતઃ પ્રાણાન્ન્ ઉગ્રસનેાત્મ ે પઃ ।
૧૯૩.૭૪/૨ તસ્ય કેશષેુ તદા ગ્ હી વા મધુસદૂનઃ॥ ૧૯૩.૭૪॥
૧૯૩.૭૫/૧ચકષર્ દેહં કંસસ્ય રઙ્ગમ યે મહાબલઃ ।
૧૯૩.૭૫/૨ગાૈરવેણા તમહતા પિરપાતને કૃ યતા॥ ૧૯૩.૭૫॥
૧૯૩.૭૬/૧કૃતા કંસસ્ય દેહેન વે ગતને મહાત્મના ।
૧૯૩.૭૬/૨કંસે ગ્ હીતે કૃ ણને તદ્ભ્રાતા યાગતાે ષા॥ ૧૯૩.૭૬॥
૧૯૩.૭૭/૧સનુામા બલભદ્રણે લીલયવૈ િનપા તતઃ ।
૧૯૩.૭૭/૨તતાે હાહાકૃતં સવર્માસીત્ તદ્ રઙ્ગમ ડલમ્॥ ૧૯૩.૭૭॥
૧૯૩.૭૮/૧અવજ્ઞયા હતં દૃ ટ્વા કૃ ણને મથુરેશ્વરમ્ ।
૧૯૩.૭૮/૨કૃ ણાેઽિપ વસદેુવસ્ય પાદાૈ જગ્રાહ સ વરમ્॥ ૧૯૩.૭૮॥
૧૯૩.૭૯/૧દેવક્યાશ્ચ મહાબાહુબર્લદેવસહાયવાન્ ।
૧૯૩.૭૯/૨ઉ થા ય વસદેુવ તુ દેવક ચ જનાદર્નમ્ ।
૧૯૩.૭૯/૩ તજન્માેક્તવચનાૈ તાવવે પ્રણતાૈ સ્થતાૈ॥ ૧૯૩.૭૯॥
૧૯૩.૮૦/૧વસદેુવ ઉવાચ । પ્રસીદ દેવદેવેશ દેવાનાં પ્રવર પ્રભાે ।
૧૯૩.૮૦/૨તથાવયાેઃ પ્રસાદેન કૃતા યુદ્ધાર કેશવ॥ ૧૯૩.૮૦॥
૧૯૩.૮૧/૧આરાિધતાે યદ્ ભગવાન્ અવતીણા ગ્ હે મમ ।
૧૯૩.૮૧/૨દુ ર્ત્તિનધનાથાર્ય તને નઃ પાિવતં કુલમ્॥ ૧૯૩.૮૧॥
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૧૯૩.૮૨/૧ વમ તઃ સવર્ભૂતાનાં સવર્ભૂતે વવ સ્થતઃ ।
૧૯૩.૮૨/૨વતર્તે ચ સમ તાત્મં વત્તાે ભૂતભિવ યતી॥ ૧૯૩.૮૨॥
૧૯૩.૮૩/૧યજ્ઞે વ મજ્યસઽે ચ ત્ય સવર્દેવમયાચ્યુત ।
૧૯૩.૮૩/૨ વમવે યજ્ઞાે ય વા ચ યજ્ઞાનાં પરમેશ્વર॥ ૧૯૩.૮૩॥
૧૯૩.૮૪/૧સાપહ્નવં મમ મનાે યદ્ અેતત્ વિય યતે ।
૧૯૩.૮૪/૨દેવક્યાશ્ચાત્મજ પ્રીત્યા તદ્ અત્ય તિવડ બના॥ ૧૯૩.૮૪॥
૧૯૩.૮૫/૧ વં કતાર્ સવર્ભૂતાનામનાિદિનધનાે ભવાન્ ।
૧૯૩.૮૫/૨ક્વ ચ મે માનષુસ્યષૈા જહ્વા પતુ્રે ત વક્ષ્ય ત॥ ૧૯૩.૮૫॥
૧૯૩.૮૬/૧જગદ્ અેત જગન્નાથ સ ભૂતમ ખલં યતઃ ।
૧૯૩.૮૬/૨કયા યુ યા િવના માયાં સાેઽ મત્તઃ સ ભિવ ય ત॥ ૧૯૩.૮૬॥
૧૯૩.૮૭/૧ય મન્ પ્ર ત ષ્ઠતં સવ જગત્ સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
૧૯૩.૮૭/૨સ કાેષ્ઠાે સઙ્ગશયનાે મનુ યા યતે કથમ્॥ ૧૯૩.૮૭॥
૧૯૩.૮૮/૧સ વં પ્રસીદ પરમેશ્વર પાિહ િવશ્વમ્ ।
૧૯૩.૮૮/૨અંશાવતારકરણનૈર્ મમા સ પતુ્રઃ ।
૧૯૩.૮૮/૩આબ્રહ્મપાદપમયં જગદ્ ઈશ સવર્મ્ ।
૧૯૩.૮૮/૪ ચત્તે િવમાેહય સ િક પરમેશ્વરાત્મન્॥ ૧૯૩.૮૮॥
૧૯૩.૮૯/૧માયાિવમાેિહતદશૃા તનયાે મમે ત ।
૧૯૩.૮૯/૨કંસાદ્ ભયં કૃતવતા તુ મયા તતીવ્રમ્ ।
૧૯૩.૮૯/૩નીતાેઽ સ ગાેકુલમરા તભયાકુલસ્ય ।
૧૯૩.૮૯/૪ દ્ધ ગતાેઽ સ મમ ચવૈ ગવામધીશ॥ ૧૯૩.૮૯॥
૧૯૩.૯૦/૧કમાર્ ણ દ્રમ દ શ્વશતક્રતનૂામ્ ।
૧૯૩.૯૦/૨સા યાિન યાિન ન ભવ ત િનર ક્ષતાિન ।
૧૯૩.૯૦/૩ વં િવ ર શજગતામપુકારહેતાેઃ ।
૧૯૩.૯૦/૪પ્રાપ્તાેઽ સ નઃ પિરગતઃ પરમાે િવમાેહઃ॥ ૧૯૩.૯૦॥
૧૯૪.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । તાૈ સમુ પન્નિવજ્ઞાનાૈ ભગવ કમર્દશર્નાત્ ।
૧૯૪.૧/૨દેવક વસદેુવાૈ તુ દૃ ટ્વા માયાં પનુહર્િરઃ॥ ૧૯૪.૧॥
૧૯૪.૨/૧માેહાય યદુચક્રસ્ય િવતતાન સ વૈ ણવીમ્ ।
૧૯૪.૨/૨ઉવાચ ચા બ ભાે તાત ચરાદ્ ઉ ક ઠતને તુ॥ ૧૯૪.૨॥
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૧૯૪.૩/૧ભવ તાૈ કંસભીતને દષૃ્ટાૈ સકંષર્ણને ચ ।
૧૯૪.૩/૨કુવર્તાં યા ત યઃ કાલાે માતાિપત્રાેરપજૂનમ્॥ ૧૯૪.૩॥
૧૯૪.૪/૧સ થા ક્લેશકાર વૈ સાધનૂામપુ યતે ।
૧૯૪.૪/૨ગુ દેવ દ્વ તીનાં માતાિપત્રાેશ્ચ પજૂનમ્॥ ૧૯૪.૪॥
૧૯૪.૫/૧કુવર્તઃ સફલં જન્મ દેિહન તાત યતે ।
૧૯૪.૫/૨તત્ ક્ષ તવ્ય મદં સવર્મ તક્રમકૃતં િપતઃ ।
૧૯૪.૫/૩કંસવીયર્પ્રતાપા યામાવયાેઃ પરવ યયાેઃ॥ ૧૯૪.૫॥
૧૯૪.૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુ વાથ પ્રણ યાેભાૈ યદુ દ્ધાન્ અનુક્રમાત્ ।
૧૯૪.૬/૨પાદાન ત ભઃ સ નેહં ચક્રતુઃ પાૈરમાનસમ્॥ ૧૯૪.૬॥
૧૯૪.૭/૧કંસપ ય તતઃ કંસં પિરવાયર્ હતં ભુિવ ।
૧૯૪.૭/૨િવલપેુમાર્તરશ્ચાસ્ય શાેકદુઃખપિર લુતાઃ॥ ૧૯૪.૭॥
૧૯૪.૮/૧બહુપ્રકારમ વસ્થાઃ પશ્ચાત્તાપાતુરા હિરઃ ।
૧૯૪.૮/૨તાઃ સમાશ્વાસયામાસ વયમસ્રાિવલેક્ષણઃ॥ ૧૯૪.૮॥
૧૯૪.૯/૧ઉગ્રસનંે તતાે બ ધાન્ મુમાેચ મધુસદૂનઃ ।
૧૯૪.૯/૨અ ય ષ ચત્ તથવૈનૈં િનજરાજે્ય હતાત્મજમ્॥ ૧૯૪.૯॥
૧૯૪.૧૦/૧રાજે્યઽ ભ ષક્તઃ કૃ ણને યદુ સહઃ સતુસ્ય સઃ ।
૧૯૪.૧૦/૨ચકાર પ્રેતકાયાર્ ણ યે ચા યે તત્ર ઘા તતાઃ॥ ૧૯૪.૧૦॥
૧૯૪.૧૧/૧કૃતાે વર્દૈિહકં ચનંૈ સહાસનગતં હિરઃ ।
૧૯૪.૧૧/૨ઉવાચાજ્ઞાપય િવભાે યત્ કાયર્મિવશઙ્કયા॥ ૧૯૪.૧૧॥
૧૯૪.૧૨/૧યયા તશાપાદ્ વંશાેઽયમરાજ્યાહાઽિપ સા પ્રતમ્ ।
૧૯૪.૧૨/૨મિય ત્યે સ્થતે દેવાન્ આજ્ઞાપયતુ િક પૈઃ॥ ૧૯૪.૧૨॥
૧૯૪.૧૩/૧ઇત્યુ વા ચાેગ્રસનંે તુ વાયું પ્ર ત જગાદ હ ।
૧૯૪.૧૩/૨ વાચા ચવૈ ભગવાન્ કેશવઃ કાયર્માનષુઃ॥ ૧૯૪.૧૩॥
૧૯૪.૧૪/૧શ્રીકૃ ણ ઉવાચ । ગચ્છે દં્ર બ્રૂિહ વાયાે વમલં ગવણ વાસવ ।
૧૯૪.૧૪/૨દ યતામુગ્રસનેાય સધુમાર્ ભવતા સભા॥ ૧૯૪.૧૪॥
૧૯૪.૧૫/૧કૃ ણાે બ્રવી ત રા હર્મેતદ્ રત્નમનુત્તમમ્ ।
૧૯૪.૧૫/૨સધુમાર્ખ્યા સભા યુક્તમસ્યાં યદુ ભરા સતુમ્॥ ૧૯૪.૧૫॥
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૧૯૪.૧૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તઃ પવનાે ગ વા સવર્માહ શચીપ તમ્ ।
૧૯૪.૧૬/૨દદાૈ સાેઽિપ સધુમાર્ખ્યાં સભાં વાયાેઃ પુરંદરઃ॥ ૧૯૪.૧૬॥
૧૯૪.૧૭/૧વાયનુા ચાહૃતાં િદવ્યાં તે સભાં યદુપુંગવાઃ ।
૧૯૪.૧૭/૨બુભજુુઃ સવર્રત્નાઢ ાં ગાેિવ દભજુસશં્રયાઃ॥ ૧૯૪.૧૭॥
૧૯૪.૧૮/૧િવિદતા ખલિવજ્ઞાનાૈ સવર્જ્ઞાનમયાવિપ ।
૧૯૪.૧૮/૨ શ યાચાયર્ક્રમં વીરાૈ ખ્યાપય તાૈ યદૂત્તમાૈ॥ ૧૯૪.૧૮॥
૧૯૪.૧૯/૧તતઃ સાંદ પિન કા યમવ તપુરવા સનમ્ ।
૧૯૪.૧૯/૨અસ્ત્રાથ જગ્મતવુ રાૈ બલદેવજનાદર્નાૈ॥ ૧૯૪.૧૯॥
૧૯૪.૨૦/૧તસ્ય શ ય વમ યેત્ય ગુ ત્તપરાૈ િહ તાૈ ।
૧૯૪.૨૦/૨દશર્યાં ચક્રતવુ રાવાચારમ ખલે જને॥ ૧૯૪.૨૦॥
૧૯૪.૨૧/૧સરહસં્ય ધનવુદં સસગં્રહમધીયતામ્ ।
૧૯૪.૨૧/૨અહાેરાત્રૈશ્ચતઃુષષ્ટ ા તદ્ અદ્ભુતમભૂદ્ દ્વ ઃ॥ ૧૯૪.૨૧॥
૧૯૪.૨૨/૧સાંદ પિનરસ ભાવં્ય તયાેઃ કમાર્ તમાનષુમ્ ।
૧૯૪.૨૨/૨િવ ચ ત્ય તાૈ તદા મનેે પ્રાપ્તાૈ ચ દ્રિદવાકરાૈ॥ ૧૯૪.૨૨॥
૧૯૪.૨૩/૧અસ્ત્રગ્રામમશષંે ચ પ્રાેક્તમાત્રમવા ય તાૈ ।
૧૯૪.૨૩/૨ઊચતુિવ્રયતાં યા તે દાતવ્યા ગુ દ ક્ષણા॥ ૧૯૪.૨૩॥
૧૯૪.૨૪/૧સાેઽ યતી દ્રયમાલાેક્ય તયાેઃ કમર્ મહામ તઃ ।
૧૯૪.૨૪/૨અયાચત તં પતંુ્ર પ્રભાસે લવણાણર્વે॥ ૧૯૪.૨૪॥
૧૯૪.૨૫/૧ગ્ હીતાસ્ત્રાૈ તત તાૈ તુ ગ વા તં લવણાેદિધમ્ ।
૧૯૪.૨૫/૨ઊચુતુશ્ચ ગુરાેઃ પતુ્રાે દ યતા મ ત સાગરમ્॥ ૧૯૪.૨૫॥
૧૯૪.૨૬/૧કૃતા જ લપુટશ્ચા ધ તાવથ દ્વજસત્તમાઃ ।
૧૯૪.૨૬/૨ઉવાચ ન મયા પતુ્રાે હૃતઃ સાંદ પનેિર ત॥ ૧૯૪.૨૬॥
૧૯૪.૨૭/૧દૈત્યઃ પ ચજનાે નામ શઙ્ખ પઃ સ બાલકમ્ ।
૧૯૪.૨૭/૨જગ્રાહ સાેઽ ત સ લલે મમવૈાસરુસદૂન॥ ૧૯૪.૨૭॥
૧૯૪.૨૮/૧ઇત્યુક્તાેઽ તજર્લં ગ વા હ વા પ ચજનં તથા ।
૧૯૪.૨૮/૨કૃ ણાે જગ્રાહ તસ્યા સ્થ+ ।પ્રભવં શઙ્ખમુત્તમમ્॥ ૧૯૪.૨૮॥
૧૯૪.૨૯/૧યસ્ય નાદેન દૈત્યાનાં બલહાિનઃ પ્ર યતે ।
૧૯૪.૨૯/૨દેવાનાં વધર્તે તે ે યાત્યધમર્શ્ચ સકં્ષયમ્॥ ૧૯૪.૨૯॥
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૧૯૪.૩૦/૧તં પા ચજ યમાપૂયર્ ગ વા યમપુર ં હિરઃ ।
૧૯૪.૩૦/૨બલદેવશ્ચ બલવાઞ્ જ વા વવૈ વતં યમમ્॥ ૧૯૪.૩૦॥
૧૯૪.૩૧/૧તં બાલં યાતનાસસંં્થ યથાપવૂર્શર િરણમ્ ।
૧૯૪.૩૧/૨િપત્રે પ્રદત્તવાન્ કૃ ણાે બલશ્ચ બ લનાં વરઃ॥ ૧૯૪.૩૧॥
૧૯૪.૩૨/૧મથુરાં ચ પનુઃ પ્રાપ્તાવુગ્રસનેને પા લતામ્ ।
૧૯૪.૩૨/૨પ્રહૃષ્ટપુ ષસ્ત્રીકાવુભાૈ રામજનાદર્નાૈ॥ ૧૯૪.૩૨॥
૧૯૫.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । જરાસધંસતુે કંસ ઉપયેમે મહાબલઃ ।
૧૯૫.૧/૨અ તઃ પ્રા પ્તશ્ચ ભાે િવપ્રા તયાેભર્ ર્હણં હિરમ્॥ ૧૯૫.૧॥
૧૯૫.૨/૧મહાબલપર વારાે માગધાિધપ તબર્લી ।
૧૯૫.૨/૨હ તુમ યાયયાૈ કાપેા જરાસધંઃ સયાદવમ્॥ ૧૯૫.૨॥
૧૯૫.૩/૧ઉપેત્ય મથુરાં સાેઽથ રાેધ મગધેશ્વરઃ ।
૧૯૫.૩/૨અક્ષાૈિહણી ભઃ સૈ યસ્ય ત્રયાેિવશ ત ભ ર્તઃ॥ ૧૯૫.૩॥
૧૯૫.૪/૧િન ક્ર યા પપર વારાવુભાૈ રામજનાદર્નાૈ ।
૧૯૫.૪/૨યુયુધાતે સમં તસ્ય બ લનાૈ બ લસિૈનકૈઃ॥ ૧૯૫.૪॥
૧૯૫.૫/૧તતાે બલશ્ચ કૃ ણશ્ચ મ ત ચકે્ર મહાબલઃ ।
૧૯૫.૫/૨આયુધાનાં પુરાણાનામાદાને મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૯૫.૫॥
૧૯૫.૬/૧અન તરં ચક્રશાઙ્ગ તૂણાૈ ચા યક્ષયાૈ શરૈઃ ।
૧૯૫.૬/૨આકાશાદ્ આગતાૈ વીરાૈ તદા કાૈમાેદક ગદા॥ ૧૯૫.૬॥
૧૯૫.૭/૧હલં ચ બલભદ્રસ્ય ગગનાદ્ આગમત્ કરમ્ ।
૧૯૫.૭/૨બલસ્યા ભમતં િવપ્રાઃ સનુ દં મુશલં તથા॥ ૧૯૫.૭॥
૧૯૫.૮/૧તતાે યુદ્ધે પરા જત્ય વસૈ યં મગધાિધપમ્ ।
૧૯૫.૮/૨પુર ં િવિવશતવુ રાવુભાૈ રામજનાદર્નાૈ॥ ૧૯૫.૮॥
૧૯૫.૯/૧ જતે ત મન્ સદુુ ર્ત્તે જરાસધંે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૯૫.૯/૨ વમાને ગતે તત્ર કૃ ણાે મનેે ન તં જતમ્॥ ૧૯૫.૯॥
૧૯૫.૧૦/૧પનુર યાજગામાથ જરાસધંાે બલા વતઃ ।
૧૯૫.૧૦/૨ જતશ્ચ રામકૃ ણા યામપકૃત્ય દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૯૫.૧૦॥
૧૯૫.૧૧/૧દશ ચાષ્ટાૈ ચ સગં્રામાન્ અેવમત્ય તદુમર્દઃ ।
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૧૯૫.૧૧/૨યદુ ભમાર્ગધાે રા ચકે્ર કૃ ણપુરાેગમૈઃ॥ ૧૯૫.૧૧॥
૧૯૫.૧૨/૧સવ વવે ચ યુદ્ધષેુ યદુ ભઃ સ પરા જતઃ ।
૧૯૫.૧૨/૨અપક્રા તાે જરાસધંઃ વ પસૈ યૈબર્લાિધકઃ॥ ૧૯૫.૧૨॥
૧૯૫.૧૩/૧તદ્ બલં યાદવાનાં વૈ ર ક્ષતં યદ્ અનેકશઃ ।
૧૯૫.૧૩/૨તત્ તુ સિંનિધમાહા યં િવ ણાેરંશસ્ય ચિક્રણઃ॥ ૧૯૫.૧૩॥
૧૯૫.૧૪/૧મનુ યધમર્શીલસ્ય લીલા સા જગતઃ પતેઃ ।
૧૯૫.૧૪/૨અસ્ત્રા યનેક પા ણ યદ્ અરા તષુ મુ ચ ત॥ ૧૯૫.૧૪॥
૧૯૫.૧૫/૧મનસવૈ જગ ષ્ટ+ ।સહંારં તુ કરાે ત યઃ ।
૧૯૫.૧૫/૨તસ્યાિરપક્ષક્ષપણે િકયાન્ ઉદ્યમિવ તરઃ॥ ૧૯૫.૧૫॥
૧૯૫.૧૬/૧તથાિપ ચ મનુ યાણાં ધમર્ તદનવુતર્નમ્ ।
૧૯૫.૧૬/૨કુવર્ન્ બલવતા સિંધ હીનૈયુર્દં્ધ કરાેત્યસાૈ॥ ૧૯૫.૧૬॥
૧૯૫.૧૭/૧સામ ચાપેપ્રદાનં ચ તથા ભેદં ચ દશર્યન્ ।
૧૯૫.૧૭/૨કરાે ત દ ડપાતં ચ ક્વ ચદ્ અેવ પલાયનમ્॥ ૧૯૫.૧૭॥
૧૯૫.૧૮/૧મનુ યદેિહનાં ચેષ્ટા મત્યેવમનવુતર્તે ।
૧૯૫.૧૮/૨લીલા જગ પતે તસ્ય *ચ્છ દતઃ સ પ્રવતર્તે॥ ૧૯૫.૧૮॥
૧૯૬.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । ગાગ્ય ગાેષે્ઠ દ્વ ે યાલઃ ષ ઢ ઇત્યુક્તવાન્ દ્વ ઃ ।
૧૯૬.૧/૨યદૂનાં સિંનધાૈ સવ જહસયુાર્દવા તદા॥ ૧૯૬.૧॥
૧૯૬.૨/૧તતઃ કાપેસમાિવષ્ટાે દ ક્ષણાપથમેત્ય સઃ ।
૧૯૬.૨/૨સતુ મચ્છં તપ તપેે યદુચક્રભયાવહમ્॥ ૧૯૬.૨॥
૧૯૬.૩/૧આરાધયન્ મહાદેવં સાેઽયશ્ચૂણર્મભક્ષયત્ ।
૧૯૬.૩/૨દદાૈ વરં ચ તુષ્ટાેઽસાૈ વષ દ્વાદશકે હરઃ॥ ૧૯૬.૩॥
૧૯૬.૪/૧સ ભાવયામાસ સ તં યવનેશાે હ્યનાત્મજમ્ ।
૧૯૬.૪/૨તદ્યાે ષ સગંમાચ્ચાસ્ય પતુ્રાેઽભૂદ્ અ લસપ્રભઃ॥ ૧૯૬.૪॥
૧૯૬.૫/૧તં કાલયવનં નામ રાજે્ય વે યવનેશ્વરઃ ।
૧૯૬.૫/૨અ ભ ષચ્ય વનં યાતાે વ ગ્રકિઠનાેરસમ્॥ ૧૯૬.૫॥
૧૯૬.૬/૧સ તુ વીયર્મદાને્મત્તઃ થવ્યાં બ લનાે પાન્ ।
૧૯૬.૬/૨પપ્રચ્છ નારદશ્ચા મૈ કથયામાસ યાદવાન્॥ ૧૯૬.૬॥
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૧૯૬.૭/૧ લેચ્છકાેિટસહસ્રાણાં સહસ્રૈઃ સાેઽિપ સં તઃ ।
૧૯૬.૭/૨ગ શ્વરથસ પન્નૈશ્ચકાર પરમાેદ્યમમ્॥ ૧૯૬.૭॥
૧૯૬.૮/૧પ્રયયાૈ ચાતવ ચ્છન્નૈઃ પ્રયાણૈઃ સ િદને િદને ।
૧૯૬.૮/૨યાદવાન્ પ્ર ત સામષા મનુયાે મથુરાં પુર મ્॥ ૧૯૬.૮॥
૧૯૬.૯/૧કૃ ણાેઽિપ ચ તયામાસ ક્ષિપતં યાદવં બલમ્ ।
૧૯૬.૯/૨યવનને સમાલાેક્ય માગધઃ સ પ્રયાસ્ય ત॥ ૧૯૬.૯॥
૧૯૬.૧૦/૧માગધસ્ય બલં ક્ષીણં સ કાલયવનાે બલી ।
૧૯૬.૧૦/૨હ તા તદ્ ઇદમાયાતં યદૂનાં વ્યસનં દ્વધા॥ ૧૯૬.૧૦॥
૧૯૬.૧૧/૧ત માદ્ દુગ કિર યા મ યદૂનામ તદુજર્યમ્ ।
૧૯૬.૧૧/૨ સ્ત્રયાેઽિપ યત્ર યુ યેયુઃ િક પનુ ર્ ણયાદવાઃ॥ ૧૯૬.૧૧॥
૧૯૬.૧૨/૧મિય મત્તે પ્રમત્તે વા સપુ્તે પ્રવ સતેઽિપ વા ।
૧૯૬.૧૨/૨યાદવા ભભવં દુષ્ટા મા કુવર્ન્ વૈિરણાેઽિધકમ્॥ ૧૯૬.૧૨॥
૧૯૬.૧૩/૧ઇ ત સં ચ ત્ય ગાેિવ દાે યાજેનાિન મહાેદિધમ્ ।
૧૯૬.૧૩/૨યયાચે દ્વાદશ પુર ં દ્વારકાં તત્ર િનમર્મે॥ ૧૯૬.૧૩॥
૧૯૬.૧૪/૧મહાેદ્યાનાં મહાવપ્રાં તડાગશતશાે ભતામ્ ।
૧૯૬.૧૪/૨પ્રાકારશતસ બાધા મ દ્રસ્યવેામરાવતીમ્॥ ૧૯૬.૧૪॥
૧૯૬.૧૫/૧મથુરાવા સનં લાેકં તત્રાનીય જનાદર્નઃ ।
૧૯૬.૧૫/૨આસન્ને કાલયવને મથુરાં ચ વયં યયાૈ॥ ૧૯૬.૧૫॥
૧૯૬.૧૬/૧બિહરાવા સતે સૈ યે મથુરાયા િનરાયુધઃ ।
૧૯૬.૧૬/૨િનજર્ગામ સ ગાેિવ દાે દદશર્ યવનશ્ચ તમ્॥ ૧૯૬.૧૬॥
૧૯૬.૧૭/૧સ જ્ઞા વા વાસદેુવં તં બાહુપ્રહરણાે પઃ ।
૧૯૬.૧૭/૨અનુયાતાે મહાયાે ગ+ ◌ૅહેતાે ભઃ પ્રા યતે ન યઃ॥ ૧૯૬.૧૭॥
૧૯૬.૧૮/૧તનેાનુયાતઃ કૃ ણાેઽિપ પ્રિવવેશ મહાગુહામ્ ।
૧૯૬.૧૮/૨યત્ર શતેે મહાવીયા મુચુકુ દાે નરેશ્વરઃ॥ ૧૯૬.૧૮॥
૧૯૬.૧૯/૧સાેઽિપ પ્રિવષ્ટાે યવનાે દૃ ટ્વા શ યાગતં નરમ્ ।
૧૯૬.૧૯/૨પાદેન તાડયામાસ કૃ ણં મ વા સ દુમર્ તઃ॥ ૧૯૬.૧૯॥
૧૯૬.૨૦/૧દષૃ્ટમાત્રશ્ચ તનેાસાૈ જ વાલ યવનાેઽ ગ્ ના ।
૧૯૬.૨૦/૨ત ક્રાેધજેન મનુયાે ભ મીભૂતશ્ચ ત ક્ષણાત્॥ ૧૯૬.૨૦॥
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૧૯૬.૨૧/૧સ િહ દેવાસરેુ યુદ્ધે ગ વા જ વા મહાસરુાન્ ।
૧૯૬.૨૧/૨િનદ્રાતર્ઃ સમુહાકાલં િનદ્રાં વવ્રે વરં સરુાન્॥ ૧૯૬.૨૧॥
૧૯૬.૨૨/૧પ્રાેક્તશ્ચ દેવૈઃ સસંપંુ્ત ય વામુ થાપિય ય ત ।
૧૯૬.૨૨/૨દેહજેના ગ્ ના સદ્યઃ સ તુ ભ મીભિવ ય ત॥ ૧૯૬.૨૨॥
૧૯૬.૨૩/૧અેવં દગ્ વા સ તં પાપં દૃ ટ્વા ચ મધુસદૂનમ્ ।
૧૯૬.૨૩/૨ક વ મત્યાહ સાેઽ યાહ તાેઽહં શ શનઃ કુલે॥ ૧૯૬.૨૩॥
૧૯૬.૨૪/૧વસદેુવસ્ય તનયાે યદુવંશસમુદ્ભવઃ ।
૧૯૬.૨૪/૨મુચુકુ દાેઽિપ તચ્છ વા દ્ધગાગ્યર્વચઃ મરન્॥ ૧૯૬.૨૪॥
૧૯૬.૨૫/૧સં ત્ય પ્ર ણપત્યૈનં સવ સવશ્વરં હિરમ્ ।
૧૯૬.૨૫/૨પ્રાહ જ્ઞાતાે ભવાન્ િવ ણાેરંશ વં પરમેશ્વરઃ॥ ૧૯૬.૨૫॥
૧૯૬.૨૬/૧પુરા ગાગ્યણ ક થતમષ્ટાિવશ તમે યુગે ।
૧૯૬.૨૬/૨દ્વાપરા તે હરેજર્ન્મ યદુવંશે ભિવ ય ત॥ ૧૯૬.૨૬॥
૧૯૬.૨૭/૧સ વં પ્રાપ્તાે ન સદેંહાે મત્યાર્નામપુકારકૃત્ ।
૧૯૬.૨૭/૨તથા િહ સમુહત્ તે ે નાલં સાેઢુમહં તવ॥ ૧૯૬.૨૭॥
૧૯૬.૨૮/૧તથા િહ સમુહા ભાેદ+ । વિનધીરતરં તતઃ ।
૧૯૬.૨૮/૨વાક્યં ત મ ત હાવેાચ યુ મ પાદસલુા લતમ્॥ ૧૯૬.૨૮॥
૧૯૬.૨૯/૧દેવાસરેુ મહાયુદ્ધે દૈત્યાશ્ચ સમુહાભટાઃ ।
૧૯૬.૨૯/૨ન શકુે તે મહત્ તજે તત્ તે ે ન સહા યહમ્॥ ૧૯૬.૨૯॥
૧૯૬.૩૦/૧સસંારપ તતસ્યૈકાે જ તાે વં શરણં પરમ્ ।
૧૯૬.૩૦/૨સ પ્રસીદ પ્રપન્ના ત+ અતાર્ હર મમાશભુમ્॥ ૧૯૬.૩૦॥
૧૯૬.૩૧/૧ વં પયાેિનધયઃ શલૈાઃ સિરતશ્ચ વનાિન ચ ।
૧૯૬.૩૧/૨મેિદની ગગનં વાયુરાપાેઽ ગ્ વં તથા પુમાન્॥ ૧૯૬.૩૧॥
૧૯૬.૩૨/૧પુંસઃ પરતરં સવ વ્યા ય જન્મ િવક પવત્ ।
૧૯૬.૩૨/૨શ દાિદહીનમજરં દ્ધક્ષયિવવ જતમ્॥ ૧૯૬.૩૨॥
૧૯૬.૩૩/૧ વત્તાેઽમરા તુ િપતરાે યક્ષગ ધવર્રાક્ષસાઃ ।
૧૯૬.૩૩/૨ સદ્ધાશ્ચા સરસ વત્તાે મનુ યાઃ પશવઃ ખગાઃ॥ ૧૯૬.૩૩॥
૧૯૬.૩૪/૧સર પા ગાઃ સવ વત્તશ્ચવૈ મહી હાઃ ।
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૧૯૬.૩૪/૨યચ્ચ ભૂતં ભિવ યદ્ વા િક ચદ્ અત્ર ચરાચરે॥ ૧૯૬.૩૪॥
૧૯૬.૩૫/૧અમૂત મૂતર્મથવા સ્થૂલં સૂ મતરં તથા ।
૧૯૬.૩૫/૨તત્ સવ વં જગ કતર્નાર્ ત િક ચત્ વયા િવના॥ ૧૯૬.૩૫॥
૧૯૬.૩૬/૧મયા સસંારચકે્રઽ મન્ ભ્રમતા ભગવન્ સદા ।
૧૯૬.૩૬/૨તાપત્રયા ભભૂતને ન પ્રાપ્તા િન ર્ તઃ ક્વ ચત્॥ ૧૯૬.૩૬॥
૧૯૬.૩૭/૧દુઃખા યવે સખુાની ત ગ ણાજલાશયઃ ।
૧૯૬.૩૭/૨મયા નાથ ગ્ હીતાિન તાિન તાપાય મેઽભવન્॥ ૧૯૬.૩૭॥
૧૯૬.૩૮/૧રાજ્યમવુ બલં કાેશાે મત્રપક્ષ તથાત્મ ઃ ।
૧૯૬.૩૮/૨ભાયાર્ ત્યજના યે ચ શ દાદ્યા િવષયાઃ પ્રભાે॥ ૧૯૬.૩૮॥
૧૯૬.૩૯/૧સખુબુદ્ યા મયા સવ ગ્ હીત મદમવ્યય ।
૧૯૬.૩૯/૨પિરણામે ચ દેવેશ તાપાત્મકમભનૂ્ મમ॥ ૧૯૬.૩૯॥
૧૯૬.૪૦/૧દેવલાેકગ ત પ્રાપ્તાે નાથ દેવગણાેઽિપ િહ ।
૧૯૬.૪૦/૨મત્તઃ સાહા યકામાેઽભૂચ્છાશ્વતી કુત્ર િન ર્ તઃ॥ ૧૯૬.૪૦॥
૧૯૬.૪૧/૧ વામનારા ય જગતાં સવષાં પ્રભવા પદમ્ ।
૧૯૬.૪૧/૨શાશ્વતી પ્રા યતે કેન પરમેશ્વર િન ર્ તઃ॥ ૧૯૬.૪૧॥
૧૯૬.૪૨/૧ વન્માયામૂઢમનસાે જન્મ ત્યુજરાિદકાન્ ।
૧૯૬.૪૨/૨અવા ય પાપાન્ પ ય ત પ્રેતરા નમ તરા॥ ૧૯૬.૪૨॥
૧૯૬.૪૩/૧તતઃ પાશશતૈબર્દ્ધા નરકે વ તદા ણમ્ ।
૧૯૬.૪૩/૨પ્રા ુવ ત મહદ્ દુઃખં િવશ્વ પ મદં તવ॥ ૧૯૬.૪૩॥
૧૯૬.૪૪/૧અહમત્ય તિવષયી માેિહત તવ માયયા ।
૧૯૬.૪૪/૨મમ વાગાધગતાર્ તે ભ્રમા મ પરમેશ્વર॥ ૧૯૬.૪૪॥
૧૯૬.૪૫/૧સાેઽહં વાં શરણમપારમીશમીડ્યમ્ ।
૧૯૬.૪૫/૨સ પ્રાપ્તઃ પરમપદં યતાે ન િક ચત્ ।
૧૯૬.૪૫/૩સસંારશ્રમપિરતાપતપ્તચેતા ।
૧૯૬.૪૫/૪િનિવ ણે પિરણતધા સા ભલાષઃ॥ ૧૯૬.૪૫॥
૧૯૭.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇ થં તુત તદા તને મુચુકુ દેન ધીમતા ।
૧૯૭.૧/૨પ્રાહેશઃ સવર્ભૂતાનામનાિદિનધનાે હિરઃ॥ ૧૯૭.૧॥
૧૯૭.૨/૧શ્રીકૃ ણ ઉવાચ । યથા ભવા છતાં લાેકાન્ િદવ્યાન્ ગચ્છ નરેશ્વર ।

790 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૯૭.૨/૨અવ્યાહતપરૈશ્વયા મ પ્રસાદાપે િંહતઃ॥ ૧૯૭.૨॥
૧૯૭.૩/૧ભુ વા િદવ્યાન્ મહાભાેગાન્ ભિવ ય સ મહાકુલે ।
૧૯૭.૩/૨ ત મરાે મ પ્રસાદાત્ તતાે માેક્ષમવા સ્ય સ॥ ૧૯૭.૩॥
૧૯૭.૪/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તઃ પ્ર ણપત્યેશં જગતામચ્યુતં પઃ ।
૧૯૭.૪/૨ગુહામખુાદ્ િવિન ક્રા તાે દદશૃે સાેઽ પકાન્ નરાન્॥ ૧૯૭.૪॥
૧૯૭.૫/૧તતઃ ક લયુગં જ્ઞા વા પ્રાપં્ત તપ્તું તતાે પઃ ।
૧૯૭.૫/૨નરનારાયણસ્થાનં પ્રયયાૈ ગ ધમાદનમ્॥ ૧૯૭.૫॥
૧૯૭.૬/૧કૃ ણાેઽિપ ઘાતિય વાિરમપુાયને િહ તદ્બલમ્ ।
૧૯૭.૬/૨જગ્રાહ મથુરામેત્ય હ ત્યશ્વસ્ય દનાે વલમ્॥ ૧૯૭.૬॥
૧૯૭.૭/૧આનીય ચાેગ્રસનેાય દ્વારવત્યાં યવેદયત્ ।
૧૯૭.૭/૨પરા ભભવિનઃશઙં્ક બભવૂ ચ યદાેઃ કુલમ્॥ ૧૯૭.૭॥
૧૯૭.૮/૧બલદેવાેઽિપ િવપ્રે દ્રાઃ પ્રશા તા ખલિવગ્રહઃ ।
૧૯૭.૮/૨જ્ઞા તદશર્નસાે ક ઠઃ પ્રયયાૈ ન દગાેકુલમ્॥ ૧૯૭.૮॥
૧૯૭.૯/૧તતાે ગાપેાશ્ચ ગાે યશ્ચ યથાપવૂર્મ મત્ર જત્ ।
૧૯૭.૯/૨તથવૈા યવદત્ પ્રે ણા બહુમાનપુરઃસરમ્॥ ૧૯૭.૯॥
૧૯૭.૧૦/૧કૈશ્ચાિપ સ પિર વક્તઃ કાં શ્ચત્ સ પિરષ વજે ।
૧૯૭.૧૦/૨હાસં ચકે્ર સમં કૈ શ્ચદ્ ગાપેગાપેીજનૈ તથા॥ ૧૯૭.૧૦॥
૧૯૭.૧૧/૧ પ્રયા યનેકા યવદન્ ગાપેા તત્ર હલાયુધમ્ ।
૧૯૭.૧૧/૨ગાે યશ્ચ પ્રેમમુિદતાઃ પ્રાેચુઃ સે યર્મથાપરાઃ॥ ૧૯૭.૧૧॥
૧૯૭.૧૨/૧ગાે યઃ પપ્રચ્છુરપરા નાગર જનવ લભઃ ।
૧૯૭.૧૨/૨ક ચ્ચદ્ આ તે સખંુ કૃ ણશ્ચલ પ્રેમરસાકુલઃ॥ ૧૯૭.૧૨॥
૧૯૭.૧૩/૧અ મચ્ચેષ્ટાપેહસનં ન ક ચ્ચત્ પુરયાે ષતામ્ ।
૧૯૭.૧૩/૨સાૈભાગ્યમાનમિધકં કરાે ત ક્ષણસાૈહૃદઃ॥ ૧૯૭.૧૩॥
૧૯૭.૧૪/૧ક ચ્ચત્ મર ત નઃ કૃ ણાે ગીતાનુગમનં કૃતમ્ ।
૧૯૭.૧૪/૨અ યસાૈ માતરં દ્રષંુ્ટ સકૃદ્ અ યાગ મ ય ત॥ ૧૯૭.૧૪॥
૧૯૭.૧૫/૧અથવા િક તદાલાપૈઃ િક્રય તામપરાઃ કથાઃ ।
૧૯૭.૧૫/૨યદ્ અ મા ભિવના તને િવના માકં ભિવ ય ત॥ ૧૯૭.૧૫॥
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૧૯૭.૧૬/૧િપતા માતા તથા ભ્રાતા ભતાર્ બ ધજુનશ્ચ કઃ ।
૧૯૭.૧૬/૨ન ત્યક્ત ત કૃતેઽ મા ભરકૃતજ્ઞ તતાે િહ સઃ॥ ૧૯૭.૧૬॥
૧૯૭.૧૭/૧તથાિપ ક ચ્ચદ્ આત્મીય મહાગમનસશં્રયમ્ ।
૧૯૭.૧૭/૨કરાે ત કૃ ણાે વક્તવ્યં ભવતા વચના તમ્॥ ૧૯૭.૧૭॥
૧૯૭.૧૮/૧દામાેદરાેઽસાૈ ગાેિવ દઃ પુરસ્ત્રીસક્તમાનસઃ ।
૧૯૭.૧૮/૨અપેતપ્રી તર માસુ દુદર્શર્ઃ પ્ર તભા ત નઃ॥ ૧૯૭.૧૮॥
૧૯૭.૧૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । આમિ ત્રતઃ સ કૃ ણે ત પનુદાર્માેદરે ત ચ ।
૧૯૭.૧૯/૨જહસઃુ સુ વરં ગાે યાે હિરણા કૃષ્ટચેતસઃ॥ ૧૯૭.૧૯॥
૧૯૭.૨૦/૧સદેંશઃૈ સાૈ યમધુરૈઃ પ્રેમગભરગિવતૈઃ ।
૧૯૭.૨૦/૨રામેણાશ્વા સતા ગાે યઃ કૃ ણસ્યા તમધુ વરૈઃ॥ ૧૯૭.૨૦॥
૧૯૭.૨૧/૧ગાપેૈશ્ચ પવૂર્વદ્ રામઃ પિરહાસમનાેહરૈઃ ।
૧૯૭.૨૧/૨કથાશ્ચકાર પ્રે ણા ચ સહ તવૈ્રર્જભૂ મષુ॥ ૧૯૭.૨૧॥
૧૯૮.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । વને િવહરત તસ્ય સહ ગાપેૈમર્હાત્મનઃ ।
૧૯૮.૧/૨માનષુચ્છદ્મ પસ્ય શષેસ્ય ધરણી તઃ॥ ૧૯૮.૧॥
૧૯૮.૨/૧િન પાિદતાે કાયર્સ્ય કાયણવૈાવતાિરણઃ ।
૧૯૮.૨/૨ઉપભાેગાથર્મત્યથ વ ણઃ પ્રાહ વા ણીમ્॥ ૧૯૮.૨॥
૧૯૮.૩/૧વ ણ ઉવાચ । અભીષ્ટાં સવર્દા હ્યસ્ય મિદરે વં મહાજૈસઃ ।
૧૯૮.૩/૨અન તસ્યાપેભાેગાય તસ્ય ગચ્છ મુદે શભુે॥ ૧૯૮.૩॥
૧૯૮.૪/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તા વા ણી તને સિંનધાનમથાકરાેત્ ।
૧૯૮.૪/૨ દાવનતટાે પન્ન+ ।કદ બત કાેટરે॥ ૧૯૮.૪॥
૧૯૮.૫/૧િવચરન્ બલદેવાેઽિપ મિદરાગ ધમુદ્ધતમ્ ।
૧૯૮.૫/૨આઘ્રાય મિદરાહષર્મવાપાથ પુરાતનમ્॥ ૧૯૮.૫॥
૧૯૮.૬/૧તતઃ કદ બાત્ સહસા મદ્યધારાં સ લાઙ્ગલી ।
૧૯૮.૬/૨પત તી ં વીક્ષ્ય મનુયઃ પ્રયયાૈ પરમાં મુદમ્॥ ૧૯૮.૬॥
૧૯૮.૭/૧પપાૈ ચ ગાપેગાપેી ભઃ સમવેતાે મુદા વતઃ ।
૧૯૮.૭/૨ઉપગીયમાનાે લ લતં ગીતવાદ્યિવશારદૈઃ॥ ૧૯૮.૭॥
૧૯૮.૮/૧શ્રમતાેઽત્ય તઘમાર્ ભઃ+ ।ક ણકામાૈ ક્તકાે વલઃ ।
૧૯૮.૮/૨આગચ્છ યમનુે નાતુ મચ્છામીત્યાહ િવહ્વલઃ॥ ૧૯૮.૮॥
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૧૯૮.૯/૧તસ્ય વાચં નદ સા તુ મત્તાેક્તામવમ ય વૈ ।
૧૯૮.૯/૨નાજગામ તતઃ કુ્રદ્ધાે હલં જગ્રાહ લાઙ્ગલી॥ ૧૯૮.૯॥
૧૯૮.૧૦/૧ગ્ હી વા તાં તટેનવૈ ચકષર્ મદિવહ્વલઃ ।
૧૯૮.૧૦/૨પાપે નાયા સ નાયા સ ગ યતા મચ્છયા યતઃ॥ ૧૯૮.૧૦॥
૧૯૮.૧૧/૧સા કૃષ્ટા તને સહસા માગ સતં્યજ્ય િન ગા ।
૧૯૮.૧૧/૨યત્રા તે બલદેવાેઽસાૈ લાવયામાસ તદ્ વનમ્॥ ૧૯૮.૧૧॥
૧૯૮.૧૨/૧શર િરણી તથાપેેત્ય ત્રાસિવહ્વલલાેચના ।
૧૯૮.૧૨/૨પ્રસીદેત્યબ્રવીદ્ રામં મુ ચ માં મુશલાયુધ॥ ૧૯૮.૧૨॥
૧૯૮.૧૩/૧સાેઽબ્રવીદ્ અવ ના સ મમ શાૈયર્બલં યિદ ।
૧૯૮.૧૩/૨સાેઽહં વાં હલપાતને નિય યા મ સહસ્રધા॥ ૧૯૮.૧૩॥
૧૯૮.૧૪/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તયા તસતં્ર ત તયા નદ્યા પ્રસાિદતઃ ।
૧૯૮.૧૪/૨ભૂભાગે લાિવતે તત્ર મુમાેચ યમનુાં બલઃ॥ ૧૯૮.૧૪॥
૧૯૮.૧૫/૧તતઃ નાતસ્ય વૈ કા તરાજગામ મહાવને ।
૧૯૮.૧૫/૨અવતંસાે પલં ચા ગ્ હી વૈકં ચ કુ ડલમ્॥ ૧૯૮.૧૫॥
૧૯૮.૧૬/૧વ ણપ્રિહતાં ચા મૈ માલામ લાનપઙ્ક મ્ ।
૧૯૮.૧૬/૨સમુદ્રાહ તથા વસે્ત્ર નીલે લ મીરયચ્છત॥ ૧૯૮.૧૬॥
૧૯૮.૧૭/૧કૃતાવતંસઃ સ તદા ચા કુ ડલભૂ ષતઃ ।
૧૯૮.૧૭/૨નીલા બરધરઃ સ્રગ્વી શશુભુે કા તસયંુતઃ॥ ૧૯૮.૧૭॥
૧૯૮.૧૮/૧ઇ થં િવભૂ ષતાે રેમે તત્ર રામ તદા વ્રજે ।
૧૯૮.૧૮/૨માસદ્વયને યાતશ્ચ પનુઃ સ મથુરાં પુર મ્॥ ૧૯૮.૧૮॥
૧૯૮.૧૯/૧રેવતી ં ચવૈ તનયાં રૈવતસ્ય મહીપતેઃ ।
૧૯૮.૧૯/૨ઉપયેમે બલ તસ્યાં જજ્ઞાતે િનશઠાે મુકાૈ॥ ૧૯૮.૧૯॥
૧૯૯.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । ભી મકઃ કુ ડને રા િવદભર્િવષયેઽભવત્ ।
૧૯૯.૧/૨ ક્મણી તસ્ય દુિહતા ક્મી ચવૈ સતુાે દ્વ ઃ॥ ૧૯૯.૧॥
૧૯૯.૨/૧ ક્મણીં ચકમે કૃ ણઃ સા ચ તં ચા હા સની ।
૧૯૯.૨/૨ન દદાૈ યાચતે ચનૈાં ક્મી દ્વષેેણ ચિક્રણે॥ ૧૯૯.૨॥
૧૯૯.૩/૧દદાૈ સ શશપુાલાય જરાસધંપ્રચાેિદતઃ ।
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૧૯૯.૩/૨ભી મકાે ક્મણા સાધ ક્મણીમુ િવક્રમઃ॥ ૧૯૯.૩॥
૧૯૯.૪/૧િવવાહાથ તતઃ સવ જરાસધંમખુા પાઃ ।
૧૯૯.૪/૨ભી મકસ્ય પુરં જગ્મુઃ શશપુાલશ્ચ કુ ડનમ્॥ ૧૯૯.૪॥
૧૯૯.૫/૧કૃ ણાેઽિપ બલભદ્રાદ્યૈયર્દુ ભઃ પિરવાિરતઃ ।
૧૯૯.૫/૨પ્રયયાૈ કુ ડનં દ્રષંુ્ટ િવવાહં ચૈદ્યભપૂતેઃ॥ ૧૯૯.૫॥
૧૯૯.૬/૧શ્વાેભાિવિન િવવાહે તુ તાં ક યાં હૃતવાન્ હિરઃ ।
૧૯૯.૬/૨િવપક્ષભાવમાસાદ્ય રામાદે્ય વવે બ ધષુુ॥ ૧૯૯.૬॥
૧૯૯.૭/૧તતશ્ચ પાૈ ડ્રકઃ શ્રીમાન્ દ તવક્ત્રાે િવદૂરથઃ ।
૧૯૯.૭/૨ શશપુાલાે જરાસધંઃ શા વાદ્યાશ્ચ મહી તઃ॥ ૧૯૯.૭॥
૧૯૯.૮/૧કુિપતા તે હિર હ તું ચકુ્ર દ્યાેગમુત્તમમ્ ।
૧૯૯.૮/૨િન જતાશ્ચ સમાગ ય રામાદૈ્યયર્દુપુંગવૈઃ॥ ૧૯૯.૮॥
૧૯૯.૯/૧કુ ડનં ન પ્રવેક્ષ્યા મ અહ વા યુિધ કેશવમ્ ।
૧૯૯.૯/૨કૃ વા પ્ર તજ્ઞાં ક્મી ચ હ તું કૃ ણમ ભદુ્રતઃ॥ ૧૯૯.૯॥
૧૯૯.૧૦/૧હ વા બલં સ નાગાશ્વ+ ।પ ત્તસ્ય દનસકુંલમ્ ।
૧૯૯.૧૦/૨િન જતઃ પા તતશ્ચાવે્યા લીલયવૈ સ ચિક્રણા॥ ૧૯૯.૧૦॥
૧૯૯.૧૧/૧િન જત્ય ક્મણં સ યગ્ ઉપયેમે સ ક્મણીમ્ ।
૧૯૯.૧૧/૨રાક્ષસને િવધાનને સ પ્રાપ્તાે મધુસદૂનઃ॥ ૧૯૯.૧૧॥
૧૯૯.૧૨/૧તસ્યાં જજ્ઞે ચ પ્રદ્યુ ાે મદનાંશઃ સ વીયર્વાન્ ।
૧૯૯.૧૨/૨જહાર શ બરાે યં વૈ યાે જઘાન ચ શ બરમ્॥ ૧૯૯.૧૨॥
૨૦૦.૧/૧મનુય ઊચુઃ । શ બરેણ હૃતાે વીરઃ પ્રદ્યુ ઃ સ કથં પનુઃ ।
૨૦૦.૧/૨શ બરશ્ચ મહાવીયર્ઃ પ્રદ્યુ ેન કથં હતઃ॥ ૨૦૦.૧॥
૨૦૦.૨/૧વ્યાસ ઉવાચ । ષષે્ઠઽિહ્ન તમાત્રે તુ પ્રદ્યુ ં સૂ તકાગ્ હાત્ ।
૨૦૦.૨/૨મમષૈ હ તે ત દ્વ હૃતવાન્ કાલશ બરઃ॥ ૨૦૦.૨॥
૨૦૦.૩/૧ની વા ચક્ષપે ચવૈનૈં ગ્રાહાેઽગ્રે લવણાણર્વે ।
૨૦૦.૩/૨ક લાેલજિનતાવત સઘુાેરે મકરાલયે॥ ૨૦૦.૩॥
૨૦૦.૪/૧પ તતં ચવૈ તત્રૈકાે મ સ્યાે જગ્રાહ બાલકમ્ ।
૨૦૦.૪/૨ન મમાર ચ તસ્યાિપ જઠરાનલદ િપતઃ॥ ૨૦૦.૪॥
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૨૦૦.૫/૧મ સ્યબ ધૈશ્ચ મ સ્યાેઽસાૈ મ સ્યૈર યૈઃ સહ દ્વ ઃ ।
૨૦૦.૫/૨ઘા તતાેઽસરુવયાર્ય શ બરાય િનવેિદતઃ॥ ૨૦૦.૫॥
૨૦૦.૬/૧તસ્ય માયાવતી નામ પત્ની સવર્ગ્ હેશ્વર ।
૨૦૦.૬/૨કારયામાસ સદૂાનામાિધપત્યમિન દતા॥ ૨૦૦.૬॥
૨૦૦.૭/૧દાિરતે મ સ્યજઠરે દદશૃે સા તશાેભનમ્ ।
૨૦૦.૭/૨કુમારં મન્મથતરાેદર્ગ્ધસ્ય પ્રથમાઙુ્કરમ્॥ ૨૦૦.૭॥
૨૦૦.૮/૧કાેઽયં કથમયં મ સ્ય+ ।જઠરે સમપુાગતઃ ।
૨૦૦.૮/૨ઇત્યેવં કાૈતુકાિવષ્ટાં તાં ત વી ં પ્રાહ નારદઃ॥ ૨૦૦.૮॥
૨૦૦.૯/૧નારદ ઉવાચ । અયં સમ તજગતાં ષ્ટસહંારકાિરણા ।
૨૦૦.૯/૨શ બરેણ હૃતઃ કૃ ણ+ ।તનયઃ સૂ તકાગ્ હાત્॥ ૨૦૦.૯॥
૨૦૦.૧૦/૧ ક્ષપ્તઃ સમુદ્રે મ સ્યને િનગીણર્ તે વશં ગતઃ ।
૨૦૦.૧૦/૨નરરત્ન મદં સભુ્રુ િવશ્ર ધા પિરપાલય॥ ૨૦૦.૧૦॥
૨૦૦.૧૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । નારદેનવૈમુક્તા સા પાલયામાસ તં શશમુ્ ।
૨૦૦.૧૧/૨બાલ્યાદ્ અેવા તરાગેણ પા તશયમાેિહતા॥ ૨૦૦.૧૧॥
૨૦૦.૧૨/૧સ યદા યાવૈનાભાેગ+ ।ભૂ ષતાેઽભૂદ્ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૦૦.૧૨/૨સા ભલાષા તદા સા તુ બભવૂ ગજગા મની॥ ૨૦૦.૧૨॥
૨૦૦.૧૩/૧માયાવતી દદાૈ ચા મૈ માયા સવાર્ મહાત્મને ।
૨૦૦.૧૩/૨પ્રદ્યુ ાયાત્મભૂતાય ત ય તહૃદયેક્ષણા ।
૨૦૦.૧૩/૩પ્રસ જ તી ં તુ તામાહ સ કા ણર્ઃ કમલલાેચનઃ॥ ૨૦૦.૧૩॥
૨૦૦.૧૪/૧પ્રદ્યુ ઉવાચ । મા ભાવં િવહાયવૈ િકમથ
વતર્સઽે યથા॥ ૨૦૦.૧૪॥
૨૦૦.૧૫/૧વ્યાસ ઉવાચ । સા ચા મૈ કથયામાસ ન પતુ્ર વં મમે ત વૈ ।
૨૦૦.૧૫/૨તનયં વામયં િવ ણાેહૃર્તવાન્ કાલશ બરઃ॥ ૨૦૦.૧૫॥
૨૦૦.૧૬/૧ ક્ષપ્તઃ સમુદ્રે મ સ્યસ્ય સ પ્રાપ્તાે જઠરાન્ મયા ।
૨૦૦.૧૬/૨સા તુ રાેિદ ત તે માતા કા તાદ્યા ય તવ સલા॥ ૨૦૦.૧૬॥
૨૦૦.૧૭/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તઃ શ બરં યુદ્ધે પ્રદ્યુ ઃ સ સમાહ્વયત્ ।
૨૦૦.૧૭/૨ક્રાેધાકુલીકૃતમના યુયુધે ચ મહાબલઃ॥ ૨૦૦.૧૭॥
૨૦૦.૧૮/૧હ વા સૈ યમશષંે તુ તસ્ય દૈત્યસ્ય માધિવઃ ।
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૨૦૦.૧૮/૨સપ્ત માયા વ્ય તક્ર ય માયાં સયંુયજેુઽષ્ટમીમ્॥ ૨૦૦.૧૮॥
૨૦૦.૧૯/૧તયા જઘાન તં દૈતં્ય માયયા કાલશ બરમ્ ।
૨૦૦.૧૯/૨ઉ પત્ય ચ તયા સાધર્માજગામ િપતુઃ પુરમ્॥ ૨૦૦.૧૯॥
૨૦૦.૨૦/૧અ તઃપુરે ચ પ તતં માયાવત્યા સમ વતમ્ ।
૨૦૦.૨૦/૨તં દૃ ટ્વા હૃષ્ટસકં પા બભવૂુઃ કૃ ણયાે ષતઃ ।
૨૦૦.૨૦/૩ ક્મણી ચાબ્રવીત્ પ્રે ણા *આસક્તદૃ ષ્ટરિન દતા॥ ૨૦૦.૨૦॥
૨૦૦.૨૧/૧ ક્મ યવુાચ । ધ યાયાઃ ખ વયં પતુ્રાે વતર્તે નવયાવૈને ।
૨૦૦.૨૧/૨અ મન્ વય સ પતુ્રાે મે પ્રદ્યુ ાે યિદ વ ત॥ ૨૦૦.૨૧॥
૨૦૦.૨૨/૧સભાગ્યા જનની વ સ વયા કાિપ િવભૂ ષતા ।
૨૦૦.૨૨/૨અથવા યાદશૃઃ નેહાે મમ યાદગૃ્ વપુશ્ચ તે ।
૨૦૦.૨૨/૩હરેરપત્યં સવુ્યકં્ત ભવાન્ વ સ ભિવ ય ત॥ ૨૦૦.૨૨॥
૨૦૦.૨૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેત મન્ન્ અ તરે પ્રાપ્તઃ સહ કૃ ણને નારદઃ ।
૨૦૦.૨૩/૨અ તઃપુરવરાં દેવી ં ક્મણીં પ્રાહ હ ષતઃ॥ ૨૦૦.૨૩॥
૨૦૦.૨૪/૧શ્રીકૃ ણ ઉવાચ । અેષ તે તનયઃ સભુ્રુ હ વા શ બરમાગતઃ ।
૨૦૦.૨૪/૨હૃતાે યનેાભવત્ પવૂ પતુ્ર તે સૂ તકાગ્ હાત્॥ ૨૦૦.૨૪॥
૨૦૦.૨૫/૧ઇયં માયાવતી ભાયાર્ તનયસ્યાસ્ય તે સતી ।
૨૦૦.૨૫/૨શ બરસ્ય ન ભાયયં શ્રૂયતામત્ર કારણમ્॥ ૨૦૦.૨૫॥
૨૦૦.૨૬/૧મન્મથે તુ ગતે નાશં તદુદ્ભવપરાયણા ।
૨૦૦.૨૬/૨શ બરં માેહયામાસ માયા પેણ ક્મ ણ॥ ૨૦૦.૨૬॥
૨૦૦.૨૭/૧િવવાહાદ્યપુભાેગેષુ પં માયામયં શભુમ્ ।
૨૦૦.૨૭/૨દશર્યામાસ દૈત્યસ્ય તસ્યેયં મિદરેક્ષણા॥ ૨૦૦.૨૭॥
૨૦૦.૨૮/૧કામાેઽવતીણર્ઃ પતુ્ર તે તસ્યેયં દિયતા ર તઃ ।
૨૦૦.૨૮/૨િવશઙ્કા નાત્ર કતર્વ્યા નષુેયં તવ શાેભના॥ ૨૦૦.૨૮॥
૨૦૦.૨૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । તતાે હષર્સમાિવષ્ટાૈ ક્મણીકેશવાૈ તદા ।
૨૦૦.૨૯/૨નગર ચ સમ તા સા સાધુ સા વત્યભાષત॥ ૨૦૦.૨૯॥
૨૦૦.૩૦/૧ ચરં નષ્ટેન પતુ્રેણ સગંતાં પ્રેક્ષ્ય ક્મણીમ્ ।
૨૦૦.૩૦/૨અવાપ િવ મયં સવા દ્વારવત્યાં જન તદા॥ ૨૦૦.૩૦॥
૨૦૧.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । ચા દે ણં સદેુ ણં ચ ચા દેહં ચ શાેભનમ્ ।
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૨૦૧.૧/૨સષુેણં ચા ગુપ્તં ચ ભદ્રચા ં તથાપરમ્॥ ૨૦૧.૧॥
૨૦૧.૨/૧ચા િવ દં સચુા ં ચ ચા ં ચ બ લનાં વરમ્ ।
૨૦૧.૨/૨ ક્મ યજનયત્ પતુ્રાન્ ક યાં ચા મતી ં તથા॥ ૨૦૧.૨॥
૨૦૧.૩/૧અ યાશ્ચ ભાયાર્ઃ કૃ ણસ્ય બભવૂુઃ સપ્ત શાેભનાઃ ।
૨૦૧.૩/૨કા લ દ મત્રિવ દા ચ સત્યા નાગ્ જતી તથા॥ ૨૦૧.૩॥
૨૦૧.૪/૧દેવી બવતી ચાિપ સદા તુષ્ટા તુ રાેિહણી ।
૨૦૧.૪/૨મદ્રરાજસતુા ચા યા સશુીલા શીલમ ડલા॥ ૨૦૧.૪॥
૨૦૧.૫/૧સાત્રા જતી સત્યભામા લ મણા ચા હા સની ।
૨૦૧.૫/૨ષાેડશાત્ર સહસ્રા ણ સ્ત્રીણામ યાિન ચિક્રણઃ॥ ૨૦૧.૫॥
૨૦૧.૬/૧પ્રદ્યુ ાેઽિપ મહાવીયા ક્મણ તનયાં શભુામ્ ।
૨૦૧.૬/૨ વયવંરસ્થાં જગ્રાહ સાિપ તં તનયં હરેઃ॥ ૨૦૧.૬॥
૨૦૧.૭/૧તસ્યામસ્યાભવત્ પતુ્રાે મહાબલપરાક્રમઃ ।
૨૦૧.૭/૨અિન દ્ધાે રણે દ્ધાે વીયાદિધરિરદમઃ॥ ૨૦૧.૭॥
૨૦૧.૮/૧તસ્યાિપ ક્મણઃ પાતૈ્રી ં વરયામાસ કેશવઃ ।
૨૦૧.૮/૨દાૈિહત્રાય દદાૈ ક્મી પધર્યન્ન્ અિપ શાૈિરણા॥ ૨૦૧.૮॥
૨૦૧.૯/૧તસ્યા િવવાહે રામાદ્યા યાદવા હિરણા સહ ।
૨૦૧.૯/૨ ક્મણાે નગરં જગ્મનુાર્ ા ભાજેકટં દ્વ ઃ॥ ૨૦૧.૯॥
૨૦૧.૧૦/૧િવવાહે તત્ર િન ર્ત્તે પ્રાદ્યુ ેઃ સમુહાત્મનઃ ।
૨૦૧.૧૦/૨ક લઙ્ગરાજપ્રમખુા ક્મણં વાક્યમબ્રવુન્॥ ૨૦૧.૧૦॥
૨૦૧.૧૧/૧ક લઙ્ગાદય ઊચુઃ । અનક્ષજ્ઞાે હલી દ્યૂતે તથાસ્ય વ્યસનં મહત્ ।
૨૦૧.૧૧/૨તન્ નયામાે બલં ત માદ્ દ્યૂતનેવૈ મહાદ્યુતે॥ ૨૦૧.૧૧॥
૨૦૧.૧૨/૧વ્યાસ ઉવાચ । તથે ત તાન્ આહ પાન્ ક્મી બલસમ વતઃ ।
૨૦૧.૧૨/૨સભાયાં સહ રામેણ ચકે્ર દ્યૂતં ચ વૈ તદા॥ ૨૦૧.૧૨॥
૨૦૧.૧૩/૧સહસ્રમેકં િન કાણાં ક્મણા િવ જતાે બલઃ ।
૨૦૧.૧૩/૨ દ્વતીયે િદવસે ચા યત્ સહસ્રં ક્મણા જતઃ॥ ૨૦૧.૧૩॥
૨૦૧.૧૪/૧તતાે દશ સહસ્રા ણ િન કાણાં પણમાદદે ।
૨૦૧.૧૪/૨બલભદ્રપ્રપન્નાિન ક્મી દ્યૂતિવદાં વરઃ॥ ૨૦૧.૧૪॥
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૨૦૧.૧૫/૧તતાે જહાસાથ બલં ક લઙ્ગાિધપ ત દ્વ ઃ ।
૨૦૧.૧૫/૨દ તાન્ િવદશર્યન્ મૂઢાે ક્મી ચાહ મદાેદ્ધતઃ॥ ૨૦૧.૧૫॥
૨૦૧.૧૬/૧ યવુાચ । અિવદ્યાેઽયં મહાદ્યૂતે બલભદ્રઃ પરા જતઃ ।
૨૦૧.૧૬/૨ ષવૈાક્ષાવલપે વાદ્ યાેઽયં મનેેઽક્ષકાેિવદમ્॥ ૨૦૧.૧૬॥
૨૦૧.૧૭/૧દૃ ટ્વા ક લઙ્ગરાજં તુ પ્રકાશદશનાનનમ્ ।
૨૦૧.૧૭/૨ ક્મણં ચાિપ દુવાર્ક્યં કાપંે ચકે્ર હલાયુધઃ॥ ૨૦૧.૧૭॥
૨૦૧.૧૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । તતઃ કાપેપર તાત્મા િન કકાેિટ હલાયુધઃ ।
૨૦૧.૧૮/૨ગ્લહં જગ્રાહ ક્મી ચ તત વક્ષાન્ અપાતયત્॥ ૨૦૧.૧૮॥
૨૦૧.૧૯/૧અજયદ્ બલદેવાેઽથ પ્રાહાેચ્ચૈ તં જતં મયા ।
૨૦૧.૧૯/૨મમે ત ક્મી પ્રાહાેચ્ચૈરલીકાેક્તૈરલં બલમ્॥ ૨૦૧.૧૯॥
૨૦૧.૨૦/૧ વયાેક્તાેઽયં ગ્લહઃ સતં્ય ન મમષૈાેઽનુમાેિદતઃ ।
૨૦૧.૨૦/૨અેવં વયા ચેદ્ િવ જતં ન મયા િવ જતં કથમ્॥ ૨૦૧.૨૦॥
૨૦૧.૨૧/૧તતાેઽ તિરક્ષે વાગ્ ઉચ્ચૈઃ પ્રાહ ગ ભીરનાિદની ।
૨૦૧.૨૧/૨બલદેવસ્ય તં કાપંે વધર્ય તી મહાત્મનઃ॥ ૨૦૧.૨૧॥
૨૦૧.૨૨/૧આકાશવાગ્ ઉવાચ । જતં તુ બલદેવને ક્મણા ભા ષતં ષા ।
૨૦૧.૨૨/૨અનુ વા વચનં િક ચત્ કૃતં ભવ ત કમર્ણા॥ ૨૦૧.૨૨॥
૨૦૧.૨૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । તતાે બલઃ સમુ થાય ક્રાેધસરંક્તલાેચનઃ ।
૨૦૧.૨૩/૨જઘાનાષ્ટાપદેનવૈ ક્મણં સ મહાબલઃ॥ ૨૦૧.૨૩॥
૨૦૧.૨૪/૧ક લઙ્ગરાજં ચાદાય િવસુ્ફર તં બલાદ્ બલઃ ।
૨૦૧.૨૪/૨બભ જ દ તાન્ કુિપતાે યૈઃ પ્રકાશં જહાસ સઃ॥ ૨૦૧.૨૪॥
૨૦૧.૨૫/૧આકૃ ય ચ મહા ત ભં ત પમયં બલઃ ।
૨૦૧.૨૫/૨જઘાન યે ત પક્ષા તાન્ ભૂ તઃ કુિપતાે બલઃ॥ ૨૦૧.૨૫॥
૨૦૧.૨૬/૧તતાે હાહાકૃતં સવ પલાયનપરં દ્વ ઃ ।
૨૦૧.૨૬/૨તદ્ રાજમ ડલં સવ બભવૂ કુિપતે બલે॥ ૨૦૧.૨૬॥
૨૦૧.૨૭/૧બલને િનહતં શ્રુ વા ક્મણં મધુસદૂનઃ ।
૨૦૧.૨૭/૨નાવેાચ વચનં િક ચદ્ ક્મણીબલયાેભર્યાત્॥ ૨૦૧.૨૭॥
૨૦૧.૨૮/૧તતાેઽિન દ્ધમાદાય કૃતાેદ્વાહં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૦૧.૨૮/૨દ્વારકામાજગામાથ યદુચકં્ર સકેશવમ્॥ ૨૦૧.૨૮॥
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૨૦૨.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । દ્વારવત્યાં તતઃ શાૈિર શક્ર સ્ત્રભવુનેશ્વરઃ ।
૨૦૨.૧/૨આજગામાથ મનુયાે મત્તૈરાવત ષ્ઠગઃ॥ ૨૦૨.૧॥
૨૦૨.૨/૧પ્રિવ ય દ્વારકાં સાેઽથ સમીપે ચ હરે તદા ।
૨૦૨.૨/૨કથયામાસ દૈત્યસ્ય નરકસ્ય િવચે ષ્ટતમ્॥ ૨૦૨.૨॥
૨૦૨.૩/૧ઇ દ્ર ઉવાચ । વયા નાથને દેવાનાં મનુ ય વેઽિપ તષ્ઠતા ।
૨૦૨.૩/૨પ્રશમં સવર્દુઃખાિન નીતાિન મધુસદૂન॥ ૨૦૨.૩॥
૨૦૨.૪/૧તપ વજનરક્ષાયૈ સાેઽિરષ્ટાે ધનેુક તથા ।
૨૦૨.૪/૨પ્રલ બાદ્યા તથા કેશી તે સવ િનહતા વયા॥ ૨૦૨.૪॥
૨૦૨.૫/૧કંસઃ કુવલયાપીડઃ પૂતના બાલઘા તની ।
૨૦૨.૫/૨નાશં નીતા વયા સવ યેઽ યે જગદુપદ્રવાઃ॥ ૨૦૨.૫॥
૨૦૨.૬/૧યુ મદ્દાેદર્ ડસ બુ દ્ધ+ ।પિરત્રાતે જગ ત્રયે ।
૨૦૨.૬/૨યજ્ઞે યજ્ઞહિવઃ પ્રા ય પ્ત યા ત િદવાૈકસઃ॥ ૨૦૨.૬॥
૨૦૨.૭/૧સાેઽહં સા પ્રતમાયાતાે યિન્ન મત્તં જનાદર્ન ।
૨૦૨.૭/૨તચ્છ વા ત પ્રતીકાર+ ।પ્રયત્નં કતુર્મહર્ સ॥ ૨૦૨.૭॥
૨૦૨.૮/૧ભાૈમાેઽયં નરકાે નામ પ્રાગ્જ્યાે તષપુરેશ્વરઃ ।
૨૦૨.૮/૨કરાે ત સવર્ભૂતાનામપઘાતમિરદમ॥ ૨૦૨.૮॥
૨૦૨.૯/૧દેવ સદ્ધસરુાદ નાં પાણાં ચ જનાદર્ન ।
૨૦૨.૯/૨હ વા તુ સાેઽસરુઃ ક યા રાેધ િનજમ દરે॥ ૨૦૨.૯॥
૨૦૨.૧૦/૧છ તં્ર યત્ સ લલસ્રાિવ ત જહાર પ્રચેતસઃ ।
૨૦૨.૧૦/૨મ દરસ્ય તથા શ ◌ૃઙ્ગં હૃતવાન્ મ ણપવર્તમ્॥ ૨૦૨.૧૦॥
૨૦૨.૧૧/૧અ તસ્રાિવણી િદવ્યે માતુમઽ તકુ ડલે ।
૨૦૨.૧૧/૨જહાર સાેઽસરુાેઽિદત્યા વા છત્યૈરાવતં દ્વપમ્॥ ૨૦૨.૧૧॥
૨૦૨.૧૨/૧દુન તમેતદ્ ગાેિવ દ મયા તસ્ય તવાેિદતમ્ ।
૨૦૨.૧૨/૨યદ્ અત્ર પ્ર તકતર્વં્ય તત્ વયં પિર યતામ્॥ ૨૦૨.૧૨॥
૨૦૨.૧૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇ ત શ્રુ વા મતં કૃ વા ભગવાન્ દેવક સતુઃ ।
૨૦૨.૧૩/૨ગ્ હી વા વાસવં હ તે સમુત્તસ્થાૈ વરાસનાત્॥ ૨૦૨.૧૩॥
૨૦૨.૧૪/૧સં ચ તતમપુા હ્ય ગ ડં ગગનેચરમ્ ।
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૨૦૨.૧૪/૨સત્યભામાં સમારાે ય યયાૈ પ્રાગ્જ્યાે તષં પુરમ્॥ ૨૦૨.૧૪॥
૨૦૨.૧૫/૧આ હ્યૈરાવતં નાગં શક્રાેઽિપ િત્રદશાલયમ્ ।
૨૦૨.૧૫/૨તતાે જગામ સમુનાઃ પ યતાં દ્વારકાૈકસામ્॥ ૨૦૨.૧૫॥
૨૦૨.૧૬/૧પ્રાગ્જ્યાે તષપુરસ્યાસ્ય સમ તાચ્છતયાજેનમ્ ।
૨૦૨.૧૬/૨આ ચતં ભૈરવૈઃ પાશઃૈ પરસૈ યિનવારણે॥ ૨૦૨.૧૬॥
૨૦૨.૧૭/૧તાં શ્ચચ્છેદ હિરઃ પાશાન્ ક્ષ વા ચકં્ર સદુશર્નમ્ ।
૨૦૨.૧૭/૨તતાે મુરઃ સમુત્તસ્થાૈ તં જઘાન ચ કેશવઃ॥ ૨૦૨.૧૭॥
૨૦૨.૧૮/૧મુરાે તુ તનયાન્ સપ્ત સહસ્રા તાં તતાે હિરઃ ।
૨૦૨.૧૮/૨ચક્રધારા ગ્ િનદર્ગ્ધાંશ્ચકાર શલભાન્ ઇવ॥ ૨૦૨.૧૮॥
૨૦૨.૧૯/૧હ વા મુરં હયગ્રીવં તથા પ ચજનં દ્વ ઃ ।
૨૦૨.૧૯/૨પ્રાગ્જ્યાે તષપુરં ધીમાં વરાવાન્ સમપુાદ્રવત્॥ ૨૦૨.૧૯॥
૨૦૨.૨૦/૧નરકેનાસ્ય તત્રાભનૂ્ મહાસૈ યને સયંુગઃ ।
૨૦૨.૨૦/૨કૃ ણસ્ય યત્ર ગાેિવ દાે જઘે્ન દૈત્યાન્ સહસ્રશઃ॥ ૨૦૨.૨૦॥
૨૦૨.૨૧/૧શસ્ત્રાસ્ત્રવષ મુ ચ તં સ ભાૈમં નરકં બલી ।
૨૦૨.૨૧/૨ ક્ષ વા ચકં્ર દ્વધા ચકે્ર ચક્ર દૈતેયચક્રહા॥ ૨૦૨.૨૧॥
૨૦૨.૨૨/૧હતે તુ નરકે ભૂ મગ્ ર્હી વાિદ તકુ ડલે ।
૨૦૨.૨૨/૨ઉપતસ્થે જગન્નાથં વાક્યં ચેદમથાબ્રવીત્॥ ૨૦૨.૨૨॥
૨૦૨.૨૩/૧ધર યવુાચ । યદાહમુદૃ્ધતા નાથ વયા શકૂરમૂ તના ।
૨૦૨.૨૩/૨ વ સં પશર્ભવઃ પતુ્ર તદાયં મ ય યત॥ ૨૦૨.૨૩॥
૨૦૨.૨૪/૧સાેઽયં વયવૈ દત્તાે મે વયવૈ િવિનપા તતઃ ।
૨૦૨.૨૪/૨ગ્ હાણ કુ ડલે ચેમે પાલયાસ્ય ચ સતં તમ્॥ ૨૦૨.૨૪॥
૨૦૨.૨૫/૧ભારાવતરણાથાર્ય મમવૈ ભગવાન્ ઇમમ્ ।
૨૦૨.૨૫/૨અંશને લાેકમાયાતઃ પ્રસાદસમુખુ પ્રભાે॥ ૨૦૨.૨૫॥
૨૦૨.૨૬/૧ વં કતાર્ ચ િવકતાર્ ચ સહંતાર્ પ્રભવાેઽવ્યયઃ ।
૨૦૨.૨૬/૨જગ વ પાે યશ્ચ વં તૂયસઽેચ્યુત િક મયા॥ ૨૦૨.૨૬॥
૨૦૨.૨૭/૧વ્યાપી વ્યા યઃ િક્રયા કતાર્ કાય ચ ભગવાન્ સદા ।
૨૦૨.૨૭/૨સવર્ભૂતાત્મભૂતાત્મા તૂયસઽેચ્યુત િક મયા॥ ૨૦૨.૨૭॥
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૨૦૨.૨૮/૧પરમાત્મા વમાત્મા ચ ભૂતાત્મા ચાવ્યયાે ભવાન્ ।
૨૦૨.૨૮/૨યદા તદા તુ તનાર્ ત િકમથ તે પ્રવતર્તામ્॥ ૨૦૨.૨૮॥
૨૦૨.૨૯/૧પ્રસીદ સવર્ભૂતાત્મન્ નરકેન કૃતં ચ યત્ ।
૨૦૨.૨૯/૨તત્ ક્ષ યતામદાષેાય મ સતુઃ સ િનપા તતઃ॥ ૨૦૨.૨૯॥
૨૦૨.૩૦/૧વ્યાસ ઉવાચ । તથે ત ચાે વા ધરણીં ભગવાન્ ભૂતભાવનઃ ।
૨૦૨.૩૦/૨રત્નાિન નરકાવાસા જગ્રાહ મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૦૨.૩૦॥
૨૦૨.૩૧/૧ક યાપુરે સ ક યાનાં ષાેડશાતુલિવક્રમઃ ।
૨૦૨.૩૧/૨શતાિધકાિન દદશૃે સહસ્રા ણ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦૨.૩૧॥
૨૦૨.૩૨/૧ચતુદષ્ટ્ર ાન્ ગ ં શ્ચાેગ્રાન્ ષટ્ સહસ્રા ણ દષૃ્ટવાન્ ।
૨૦૨.૩૨/૨કા બાે નાં તથાશ્વાનાં િનયુતા યેકિવશ તમ્॥ ૨૦૨.૩૨॥
૨૦૨.૩૩/૧ક યા તાશ્ચ તથા નાગાં તાન્ અશ્વાન્ દ્વારકાં પુર મ્ ।
૨૦૨.૩૩/૨પ્રાપયામાસ ગાેિવ દઃ સદ્યાે નરકિકકરૈઃ॥ ૨૦૨.૩૩॥
૨૦૨.૩૪/૧દદશૃે વા ણં છ ત્રં તથવૈ મ ણપવર્તમ્ ।
૨૦૨.૩૪/૨આરાપેયામાસ હિરગર્ ડે પતગેશ્વરે॥ ૨૦૨.૩૪॥
૨૦૨.૩૫/૧આ હ્ય ચ વયં કૃ ણઃ સત્યભામાસહાયવાન્ ।
૨૦૨.૩૫/૨અિદત્યાઃ કુ ડલે દાતું જગામ િત્રદશાલયમ્॥ ૨૦૨.૩૫॥
૨૦૩.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । ગ ડાે વા ણં છ ત્રં તથવૈ મ ણપવર્તમ્ ।
૨૦૩.૧/૨સભાય ચ હૃષીકેશં લીલયવૈ વહન્ યયાૈ॥ ૨૦૩.૧॥
૨૦૩.૨/૧તતઃ શઙ્ખમપુા માય વગર્દ્વારં ગતાે હિરઃ ।
૨૦૩.૨/૨ઉપતસ્થુ તતાે દેવાઃ સાઘર્પાત્રા જનાદર્નમ્॥ ૨૦૩.૨॥
૨૦૩.૩/૧સ દેવૈર ચતઃ કૃ ણાે દેવમાતુિનવેશનમ્ ।
૨૦૩.૩/૨ સતાભ્ર શખરાકારં પ્રિવ ય દદશૃઽેિદ તમ્॥ ૨૦૩.૩॥
૨૦૩.૪/૧સ તાં પ્રણ ય શકે્રણ સિહતઃ કુ ડલાેત્તમે ।
૨૦૩.૪/૨દદાૈ નરકનાશં ચ શશસંાસ્યૈ જનાદર્નઃ॥ ૨૦૩.૪॥
૨૦૩.૫/૧તતઃ પ્રીતા જગન્માતા ધાતારં જગતાં હિરમ્ ।
૨૦૩.૫/૨તુષ્ટાવાિદ તરવ્યગ્રં કૃ વા ત પ્રવણં મનઃ॥ ૨૦૩.૫॥
૨૦૩.૬/૧અિદ ત વાચ । નમ તે પુ ડર કાક્ષ ભક્તાનામભયંકર ।
૨૦૩.૬/૨સનાતનાત્મન્ ભૂતાત્મન્ સવાર્ત્મન્ ભૂતભાવન॥ ૨૦૩.૬॥
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૨૦૩.૭/૧પ્રણેતમર્નસાે બુદ્ધિેર દ્રયાણાં ગુણાત્મક ।
૨૦૩.૭/૨ સતદ ઘાર્િદિનઃશષે+ ।ક પનાપિરવ જત॥ ૨૦૩.૭॥
૨૦૩.૮/૧જન્માિદ ભરસં ષ્ટ+ । વ ાિદવાિરવ જતઃ ।
૨૦૩.૮/૨સં યા રાિત્રરહભૂર્ મગર્ગનં વાયુર બુ ચ॥ ૨૦૩.૮॥
૨૦૩.૯/૧હુતાશનાે મનાે બુ દ્ધભૂર્તાિદ વં તથાચ્યુત ।
૨૦૩.૯/૨ ષ્ટ સ્થ તિવનાશાનાં કતાર્ ક ર્પ તભર્વાન્॥ ૨૦૩.૯॥
૨૦૩.૧૦/૧બ્રહ્મિવ શવાખ્યા ભરાત્મમૂ ત ભર શ્વરઃ ।
૨૦૩.૧૦/૨માયા ભરેતદ્ વ્યાપં્ત તે જગત્ સ્થાવરજઙ્ગમમ્॥ ૨૦૩.૧૦॥
૨૦૩.૧૧/૧અનાત્મ યાત્મિવજ્ઞાનં સા તે માયા જનાદર્ન ।
૨૦૩.૧૧/૨અહં મમે ત ભાવાેઽત્ર યયા સમપુ યતે॥ ૨૦૩.૧૧॥
૨૦૩.૧૨/૧સસંારમ યે માયાયા તવૈતન્ નાથ ચે ષ્ટતમ્ ।
૨૦૩.૧૨/૨યૈઃ વધમર્પરૈનાર્થ નરૈરારાિધતાે ભવાન્॥ ૨૦૩.૧૨॥
૨૦૩.૧૩/૧તે તર ત્ય ખલામેતાં માયામાત્મિવમુક્તયે ।
૨૦૩.૧૩/૨બ્રહ્માદ્યાઃ સકલા દેવા મનુ યાઃ પશવ તથા॥ ૨૦૩.૧૩॥
૨૦૩.૧૪/૧િવ માયામહાવત માેહા ધતમસા તાઃ ।
૨૦૩.૧૪/૨આરા ય વામભી સ તે કામાન્ આત્મભવક્ષયે॥ ૨૦૩.૧૪॥
૨૦૩.૧૫/૧પદે તે પુ ષા બદ્ધા માયયા ભગવં તવ ।
૨૦૩.૧૫/૨મયા વં પતુ્રકા મ યા વૈિરપક્ષક્ષયાય ચ॥ ૨૦૩.૧૫॥
૨૦૩.૧૬/૧આરાિધતાે ન માેક્ષાય માયાિવલ સતં િહ તત્ ।
૨૦૩.૧૬/૨કાપૈીનાચ્છાદનપ્રાયા વા છા ક પદુ્રમાદ્ અિપ॥ ૨૦૩.૧૬॥
૨૦૩.૧૭/૧ યતે યદ્ અપુ યાનાં સાેઽપરાધઃ વદાષેજઃ ।
૨૦૩.૧૭/૨તત્ પ્રસીદા ખલજગન્+ ◌ંઆયામાેહકરાવ્યય॥ ૨૦૩.૧૭॥
૨૦૩.૧૮/૧અજ્ઞાનં જ્ઞાનસદ્ભાવ ભૂતભૂતેશ નાશય ।
૨૦૩.૧૮/૨નમ તે ચક્રહ તાય શાઙ્ર્ગહ તાય તે નમઃ॥ ૨૦૩.૧૮॥
૨૦૩.૧૯/૧ગદાહ તાય તે િવ ણાે શઙ્ખહ તાય તે નમઃ ।
૨૦૩.૧૯/૨અેતત્ પ યા મ તે પં સ્થૂલ ચહ્નાપેશાે ભતમ્ ।
૨૦૩.૧૯/૩ન ના મ પરં યત્ તે પ્રસીદ પરમેશ્વર॥ ૨૦૩.૧૯॥
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૨૦૩.૨૦/૧વ્યાસ ઉવાચ । અિદત્યૈવં તુતાે િવ ઃ પ્રહસ્યાહ સરુાર ણમ્॥ ૨૦૩.૨૦॥
૨૦૩.૨૧/૧શ્રીકૃ ણ ઉવાચ । માતા દેિવ વમ માકં પ્રસીદ વરદા ભવ॥ ૨૦૩.૨૧॥
૨૦૩.૨૨/૧અિદ ત વાચ । અેવમ તુ યથેચ્છા તે વમશષેસરુાસરૈુઃ ।
૨૦૩.૨૨/૨અજેયઃ પુ ષવ્યાઘ્ર મત્યર્લાેકે ભિવ ય સ॥ ૨૦૩.૨૨॥
૨૦૩.૨૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । તતાેઽન તરમવેાસ્ય શક્રાણીસિહતાં િદ તમ્ ।
૨૦૩.૨૩/૨સત્યભામા પ્રણ યાહ પ્રસીદે ત પનુઃ પનુઃ॥ ૨૦૩.૨૩॥
૨૦૩.૨૪/૧અિદ ત વાચ । મ પ્રસાદાન્ ન તે સભુ્રુ જરા વૈ યમવે ચ ।
૨૦૩.૨૪/૨ભિવ યત્યનવદ્યાઙ્ ગ સવર્કામા ભિવ ય સ॥ ૨૦૩.૨૪॥
૨૦૩.૨૫/૧વ્યાસ ઉવાચ । અિદત્યા તુ કૃતાનુજ્ઞાે દેવરા ે જનાદર્નમ્ ।
૨૦૩.૨૫/૨યથાવત્ પજૂયામાસ બહુમાનપુરઃસરમ્॥ ૨૦૩.૨૫॥
૨૦૩.૨૬/૧તતાે દદશર્ કૃ ણાેઽિપ સત્યભામાસહાયવાન્ ।
૨૦૩.૨૬/૨દેવાેદ્યાનાિન સવાર્ ણ ન દનાદ િન સત્તમાઃ॥ ૨૦૩.૨૬॥
૨૦૩.૨૭/૧દદશર્ ચ સગુ ધાઢ ં મ જર પુ જધાિરણમ્ ।
૨૦૩.૨૭/૨શતૈ્યાહ્લાદકરં િદવં્ય તામ્રપ લવશાે ભતમ્॥ ૨૦૩.૨૭॥
૨૦૩.૨૮/૧મ યમાનેઽ તે તં ત પસમપ્રભમ્ ।
૨૦૩.૨૮/૨પાિર તં જગન્નાથઃ કેશવઃ કે શસદૂનઃ ।
૨૦૩.૨૮/૩તં દૃ ટ્વા પ્રાહ ગાેિવ દં સત્યભામા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦૩.૨૮॥
૨૦૩.૨૯/૧સત્યભામાવેાચ । ક માન્ ન દ્વારકામષે નીયતે કૃ ણ પાદપઃ ।
૨૦૩.૨૯/૨યિદ તે તદ્ વચઃ સતં્ય સત્યાત્યથ પ્રયે ત મે॥ ૨૦૩.૨૯॥
૨૦૩.૩૦/૧મદ્ગહેૃ િન કુટાથાર્ય તદ્ અયં નીયતાં ત ઃ ।
૨૦૩.૩૦/૨ન મે બવતી તાદગૃ્ અભીષ્ટા ન ચ ક્મણી॥ ૨૦૩.૩૦॥
૨૦૩.૩૧/૧સત્યે યથા વ મત્યુક્તં વયા કૃ ણાસકૃત્ પ્રયમ્ ।
૨૦૩.૩૧/૨સતં્ય તદ્ યિદ ગાેિવ દ નાપેચારકૃતં વચઃ॥ ૨૦૩.૩૧॥
૨૦૩.૩૨/૧તદ્ અ તુ પાિર તાેઽયં મમ ગેહિવભષૂણમ્ ।
૨૦૩.૩૨/૨ બભ્રતી પાિર તસ્ય કેશપાશને મ જર મ્ ।
૨૦૩.૩૨/૩સપત્નીનામહં મ યે શાેભેય મ ત કામયે॥ ૨૦૩.૩૨॥
૨૦૩.૩૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તઃ સ પ્રહસ્યનંૈ પાિર તં ગ ત્મ ત ।
૨૦૩.૩૩/૨આરાપેયામાસ હિર તમૂચવુર્નર ક્ષણઃ॥ ૨૦૩.૩૩॥
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૨૦૩.૩૪/૧વનપાલા ઊચુઃ । ભાેઃ શચી દેવરાજસ્ય મિહષી ત પિરગ્રહમ્ ।
૨૦૩.૩૪/૨પાિર તં ન ગાેિવ દ હતુર્મહર્ સ પાદપમ્॥ ૨૦૩.૩૪॥
૨૦૩.૩૫/૧શચીિવભષૂણાથાર્ય દેવૈર તમ થને ।
૨૦૩.૩૫/૨ઉ પાિદતાેઽયં ન ક્ષેમી ગ્ હી વનૈં ગ મ ય સ॥ ૨૦૩.૩૫॥
૨૦૩.૩૬/૧માૈઢ ાત્ પ્રાથર્યસે ક્ષેમી ગ્ હી વનૈં ચ કાે વ્રજેત્ ।
૨૦૩.૩૬/૨અવ યમસ્ય દેવે દ્રાે િવકૃ ત કૃ ણ યાસ્ય ત॥ ૨૦૩.૩૬॥
૨૦૩.૩૭/૧વ ેદ્યતકરં શક્રમનુયાસ્ય ત ચામરાઃ ।
૨૦૩.૩૭/૨તદ્ અલં સકલૈદવૈિવગ્રહેણ તવાચ્યુત ।
૨૦૩.૩૭/૩િવપાકકટુ યત્ કમર્ ન તચ્છંસ ત પ ડતાઃ॥ ૨૦૩.૩૭॥
૨૦૩.૩૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તે તૈ વાચૈતાન્ સત્યભામા તકાેિપની॥ ૨૦૩.૩૮॥
૨૦૩.૩૯/૧સત્યભામાવેાચ । કા શચી પાિર તસ્ય કાે વા શક્રઃ સરુાિધપઃ ।
૨૦૩.૩૯/૨સામા યઃ સવર્લાેકાનાં યદે્યષાેઽ તમ થને॥ ૨૦૩.૩૯॥
૨૦૩.૪૦/૧સમુ પન્નઃ પુરા ક માદ્ અેકાે ગ્ હ્ણા ત વાસવઃ ।
૨૦૩.૪૦/૨યથા સરુા યથા ચે દુયર્થા શ્રીવર્નર ક્ષણઃ॥ ૨૦૩.૪૦॥
૨૦૩.૪૧/૧સામા યઃ સવર્લાેકસ્ય પાિર ત તથા દુ્રમઃ ।
૨૦૩.૪૧/૨ભ ર્બાહુમહાગવાર્દ્ ણદ્ યનેમથાે શચી॥ ૨૦૩.૪૧॥
૨૦૩.૪૨/૧તત્ ક યતાં દુ્રતં ગ વા પાૈલાે યા વચનં મમ ।
૨૦૩.૪૨/૨સત્યભામા વદત્યેવં ભ ર્ગવાદ્ધતાક્ષરમ્॥ ૨૦૩.૪૨॥
૨૦૩.૪૩/૧યિદ વં દિયતા ભતુર્યર્િદ તસ્ય પ્રયા હ્ય સ ।
૨૦૩.૪૩/૨મદ્ભતુર્હર્રતાે કં્ષ તત્ કારય િનવારણમ્॥ ૨૦૩.૪૩॥
૨૦૩.૪૪/૧ ના મ તે પ ત શકં્ર ના મ િત્રદશશે્વરમ્ ।
૨૦૩.૪૪/૨પાિર તં તથા યનંે માનષુી હારયા મ તે॥ ૨૦૩.૪૪॥
૨૦૩.૪૫/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તા ર ક્ષણાે ગ વા પ્રાેચ્ચૈઃ પ્રાેચુયર્થાેિદતમ્ ।
૨૦૩.૪૫/૨શચી ચાે સાહયામાસ િત્રદશાિધપ ત પ તમ્॥ ૨૦૩.૪૫॥
૨૦૩.૪૬/૧તતઃ સમ તદેવાનાં સૈ યૈઃ પિર તાે હિરમ્ ।
૨૦૩.૪૬/૨પ્ર ક્તઃ પાિર તાથર્ મ દ્રાે યાેધિયતું દ્વ ઃ॥ ૨૦૩.૪૬॥
૨૦૩.૪૭/૧તતઃ પિરઘિન સ્ત્રશ+ ।ગદાશલૂધરાયુધાઃ ।

804 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૨૦૩.૪૭/૨બભવૂુ સ્ત્રદશાઃ સ ઃ શકે્ર વજ્રકરે સ્થતે॥ ૨૦૩.૪૭॥
૨૦૩.૪૮/૧તતાે િનર ક્ષ્ય ગાેિવ દાે નાગરા પેિર સ્થતમ્ ।
૨૦૩.૪૮/૨શકં્ર દેવપર વારં યુદ્ધાય સમપુ સ્થતમ્॥ ૨૦૩.૪૮॥
૨૦૩.૪૯/૧ચકાર શઙ્ખિનઘાષં િદશઃ શ દેન પૂરયન્ ।
૨૦૩.૪૯/૨મુમાેચ ચ શરવ્રાતં સહસ્રાયુતસ મતમ્॥ ૨૦૩.૪૯॥
૨૦૩.૫૦/૧તતાે િદશાે નભશ્ચવૈ દૃ ટ્વા શરશતા ચતમ્ ।
૨૦૩.૫૦/૨મુમુચુ સ્ત્રદશાઃ સવ શસ્ત્રા યસ્ત્રા યનેકશઃ॥ ૨૦૩.૫૦॥
૨૦૩.૫૧/૧અેકૈકમસં્ત્ર શસં્ત્ર ચ દેવૈમુર્ક્તં સહસ્રધા ।
૨૦૩.૫૧/૨ ચચ્છેદ લીલયવૈેશાે જગતાં મધુસદૂનઃ॥ ૨૦૩.૫૧॥
૨૦૩.૫૨/૧પાશં સ લલરાજસ્ય સમાકૃ યાેરગાશનઃ ।
૨૦૩.૫૨/૨ચચાલ ખ ડશઃ કૃ વા બાલપન્નગદેહવત્॥ ૨૦૩.૫૨॥
૨૦૩.૫૩/૧યમને પ્રિહતં દ ડં ગદાપ્રક્ષપેખ ડતમ્ ।
૨૦૩.૫૩/૨ થવ્યાં પાતયામાસ ભગવાન્ દેવક સતુઃ॥ ૨૦૩.૫૩॥
૨૦૩.૫૪/૧ શ બકાં ચ ધનેશસ્ય ચકે્રણ તલશાે િવભુઃ ।
૨૦૩.૫૪/૨ચકાર શાૈિરરક દૂ દૃ ષ્ટપાતહતાજૈસાૈ॥ ૨૦૩.૫૪॥
૨૦૩.૫૫/૧નીતાેઽ ગ્ ઃ શતશાે બાણૈદ્રાર્િવતા વસવાે િદશઃ ।
૨૦૩.૫૫/૨ચક્રિવ ચ્છન્નશલૂાગ્રા દ્રા ભુિવ િનપા તતાઃ॥ ૨૦૩.૫૫॥
૨૦૩.૫૬/૧સા યા િવશ્વે ચ મ તાે ગ ધવાર્શ્ચવૈ સાયકૈઃ ।
૨૦૩.૫૬/૨શાઙ્ર્ ગણા પ્રેિરતાઃ સવ વ્યાે શા મ લતૂલવત્॥ ૨૦૩.૫૬॥
૨૦૩.૫૭/૧ગ ડશ્ચાિપ વક્ત્રેણ પક્ષા યાં ચ નખાઙુ્કરૈઃ ।
૨૦૩.૫૭/૨ભક્ષયન્ન્ અહનદ્ દેવાન્ દાનવાંશ્ચ સદા ખગઃ॥ ૨૦૩.૫૭॥
૨૦૩.૫૮/૧તતઃ શરસહસ્રેણ દેવે દ્રમધુસદૂનાૈ ।
૨૦૩.૫૮/૨પર પરં વવષાર્તે ધારા ભિરવ તાેયદાૈ॥ ૨૦૩.૫૮॥
૨૦૩.૫૯/૧અૈરાવતને ગ ડાે યુયુધે તત્ર સકુંલે ।
૨૦૩.૫૯/૨દેવૈઃ સમેતૈયુર્યુધે શકે્રણ ચ જનાદર્નઃ॥ ૨૦૩.૫૯॥
૨૦૩.૬૦/૧ છન્નષેુ શીયર્માણષેુ શસે્ત્ર વસે્ત્રષુ સ વરમ્ ।
૨૦૩.૬૦/૨જગ્રાહ વાસવાે વજં્ર કૃ ણશ્ચકં્ર સદુશર્નમ્॥ ૨૦૩.૬૦॥
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૨૦૩.૬૧/૧તતાે હાહાકૃતં સવ ત્રૈલાેક્યં સચરાચરમ્ ।
૨૦૩.૬૧/૨વજ્રચક્રધરાૈ દૃ ટ્વા દેવરાજજનાદર્નાૈ॥ ૨૦૩.૬૧॥
૨૦૩.૬૨/૧ ક્ષપં્ત વજ્રમથે દ્રણે જગ્રાહ ભગવાન્ હિરઃ ।
૨૦૩.૬૨/૨ન મુમાેચ તદા ચકં્ર તષ્ઠ તષે્ઠ ત ચાબ્રવીત્॥ ૨૦૩.૬૨॥
૨૦૩.૬૩/૧પ્રનષ્ટવજં્ર દેવે દં્ર ગ ડક્ષતવાહનમ્ ।
૨૦૩.૬૩/૨સત્યભામાબ્રવીદ્ વાક્યં પલાયનપરાયણમ્॥ ૨૦૩.૬૩॥
૨૦૩.૬૪/૧સત્યભામાવેાચ । ત્રૈલાેક્યેશ્વર નાે યુક્તં શચીભતુર્ઃ પલાયનમ્ ।
૨૦૩.૬૪/૨પાિર તસ્રગાભાેગાત્ વામપુસ્થાસ્યતે શચી॥ ૨૦૩.૬૪॥
૨૦૩.૬૫/૧ક દશૃં દેવ રાજં્ય તે પાિર તસ્રગુ વલામ્ ।
૨૦૩.૬૫/૨અપ યતાે યથાપવૂ પ્રણયા યાગતાં શચીમ્॥ ૨૦૩.૬૫॥
૨૦૩.૬૬/૧અલં શક્ર પ્રયાસને ન વ્રીડાં યાતુમહર્ સ ।
૨૦૩.૬૬/૨નીયતાં પાિર તાેઽયં દેવાઃ સ તુ ગતવ્યથાઃ॥ ૨૦૩.૬૬॥
૨૦૩.૬૭/૧પ તગવાર્વલપેને બહુમાનપુરઃસરમ્ ।
૨૦૩.૬૭/૨ન દદશર્ ગ્ હાયાતામપુચારેણ માં શચી॥ ૨૦૩.૬૭॥
૨૦૩.૬૮/૧સ્ત્રી વાદ્ અગુ ચત્તાહં વભતુર્ઃ શ્લાઘનાપરા ।
૨૦૩.૬૮/૨તતઃ કૃતવતી શક્ર ભવતા સહ િવગ્રહમ્॥ ૨૦૩.૬૮॥
૨૦૩.૬૯/૧તદ્ અલં પાિર તને પર વને હૃતને વા ।
૨૦૩.૬૯/૨ પેણ યશસા ચવૈ ભવેત્ સ્ત્રી કા ન ગિવતા॥ ૨૦૩.૬૯॥
૨૦૩.૭૦/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તે વૈ િનવ તે દેવરાજ તયા દ્વ ઃ ।
૨૦૩.૭૦/૨પ્રાહ ચનૈામલં ચ ડ સ ખ ખેદા તિવ તરૈઃ॥ ૨૦૩.૭૦॥
૨૦૩.૭૧/૧ન ચાિપ સગર્સહંાર+ ।સ્થ તકતાર્ ખલસ્ય યઃ ।
૨૦૩.૭૧/૨ જતસ્ય તને મે વ્રીડા યતે િવશ્વ િપણા॥ ૨૦૩.૭૧॥
૨૦૩.૭૨/૧ય મઞ્ જગત્ સકલમેતદ્ અનાિદમ યે ।
૨૦૩.૭૨/૨ય માદ્ યતશ્ચ ન ભિવ ય ત સવર્ભૂતાત્ ।
૨૦૩.૭૨/૩તનેાેદ્ભવપ્રલયપાલનકારણને ।
૨૦૩.૭૨/૪વ્રીડા કથં ભવ ત દેિવ િનરાકૃતસ્ય॥ ૨૦૩.૭૨॥
૨૦૩.૭૩/૧સકલભવુનમૂ તર પા સસુૂ મા ।
૨૦૩.૭૩/૨િવિદતસકલવેદૈજ્ઞાર્યતે યસ્ય ના યૈઃ ।
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૨૦૩.૭૩/૩તમજમકૃતમીશં શાશ્વતં વેચ્છયનૈમ્ ।
૨૦૩.૭૩/૪જગદુપકૃ તમાદ્યં કાે િવજેતું સમથર્ઃ॥ ૨૦૩.૭૩॥
૨૦૪.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । સં તુતાે ભગવાન્ ઇ થં દેવરાજેન કેશવઃ ।
૨૦૪.૧/૨પ્રહસ્ય ભાવગ ભીરમવુાચેદં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦૪.૧॥
૨૦૪.૨/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । દેવરા ે ભવાન્ ઇ દ્રાે વયં મત્યાર્ જગ પતે ।
૨૦૪.૨/૨ક્ષ તવં્ય ભવતવૈૈતદ્ અપરાધકૃતં મમ॥ ૨૦૪.૨॥
૨૦૪.૩/૧પાિર તત શ્ચાયં નીયતામુ ચતા પદમ્ ।
૨૦૪.૩/૨ગ્ હીતાેઽયં મયા શક્ર સત્યાવચનકારણાત્॥ ૨૦૪.૩॥
૨૦૪.૪/૧વજં્ર ચેદં ગ્ હાણ વં યષ્ટવ્યં પ્રિહતં વયા ।
૨૦૪.૪/૨તવવૈૈતત્ પ્રહરણં શક્ર વૈિરિવદારણમ્॥ ૨૦૪.૪॥
૨૦૪.૫/૧શક્ર ઉવાચ । િવમાેહય સ મામીશ મત્યાઽહ મ ત િક વદન્ ।
૨૦૪.૫/૨ નીમ વાં ભગવતાેઽન તસાખૈ્યિવદાે વયમ્॥ ૨૦૪.૫॥
૨૦૪.૬/૧યાેઽ સ સાેઽ સ જગન્નાથ પ્ર ત્તાૈ નાથ સં સ્થતઃ ।
૨૦૪.૬/૨જગતઃ શલ્યિન કષ કરાે યસરુસદૂન॥ ૨૦૪.૬॥
૨૦૪.૭/૧નીયતાં પાિર તાેઽયં કૃ ણ દ્વારવતી ં પુર મ્ ।
૨૦૪.૭/૨મત્યર્લાેકે વયા મુક્તે નાયં સસં્થાસ્યતે ભુિવ॥ ૨૦૪.૭॥
૨૦૪.૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । તથેત્યુ વા તુ દેવે દ્રમાજગામ ભવું હિરઃ ।
૨૦૪.૮/૨પ્રયુક્તૈઃ સદ્ધગ ધવઃ તૂયમાન વથ ષ ભઃ॥ ૨૦૪.૮॥
૨૦૪.૯/૧જગામ કૃ ણઃ સહસા ગ્ હી વા પાદપાેત્તમમ્ ।
૨૦૪.૯/૨તતઃ શઙ્ખમપુા માય દ્વારકાપેિર સં સ્થતઃ॥ ૨૦૪.૯॥
૨૦૪.૧૦/૧હષર્મુ પાદયામાસ દ્વારકાવા સનાં દ્વ ઃ ।
૨૦૪.૧૦/૨અવતીયાર્થ ગ ડાત્ સત્યભામાસહાયવાન્॥ ૨૦૪.૧૦॥
૨૦૪.૧૧/૧િન કુટે સ્થાપયામાસ પાિર તં મહાત મ્ ।
૨૦૪.૧૧/૨યમ યેત્ય જનઃ સવા ત મર ત પાૈિવક મ્॥ ૨૦૪.૧૧॥
૨૦૪.૧૨/૧વાસ્યતે યસ્ય પુ પાણાં ગ ધનેાવે િત્રયાજેનમ્ ।
૨૦૪.૧૨/૨તત તે યાદવાઃ સવ દેવગ ધાન્ અમાનષુાન્॥ ૨૦૪.૧૨॥
૨૦૪.૧૩/૧દદશૃઃુ પાદપે ત મન્ કુવર્તાે મખુદશર્નમ્ ।
૨૦૪.૧૩/૨િકકરૈઃ સમપુાનીતં હ ત્યશ્વાિદ તતાે ધનમ્॥ ૨૦૪.૧૩॥
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૨૦૪.૧૪/૧ સ્ત્રયશ્ચ કૃ ણાે જગ્રાહ નરકસ્ય પિરગ્રહાત્ ।
૨૦૪.૧૪/૨તતઃ કાલે શભુે પ્રાપ્ત ઉપયેમે જનાદર્નઃ॥ ૨૦૪.૧૪॥
૨૦૪.૧૫/૧તાઃ ક યા નરકાવાસાત્ સવર્તાે યાઃ સમાહૃતાઃ ।
૨૦૪.૧૫/૨અેક મન્ન્ અેવ ગાેિવ દઃ કાલનેાસાં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦૪.૧૫॥
૨૦૪.૧૬/૧જગ્રાહ િવિધવત્ પાણીન્ થગ્દેહે વધમર્તઃ ।
૨૦૪.૧૬/૨ષાેડશ સ્ત્રીસહસ્રા ણ શતમેકં તથાિધકમ્॥ ૨૦૪.૧૬॥
૨૦૪.૧૭/૧તાવ ત ચકે્ર પા ણ ભગવાન્ મધુસદૂનઃ ।
૨૦૪.૧૭/૨અેકૈકશશ્ચ તાઃ ક યા મેિનરે મધુસદૂનમ્॥ ૨૦૪.૧૭॥
૨૦૪.૧૮/૧મમવૈ પા ણગ્રહણં ગાેિવ દઃ કૃતવાન્ ઇ ત ।
૨૦૪.૧૮/૨િનશાસુ જગતઃ સ્રષ્ટા તાસાં ગેહેષુ કેશવઃ ।
૨૦૪.૧૮/૩ઉવાસ િવપ્રાઃ સવાર્સાં િવશ્વ પધરાે હિરઃ॥ ૨૦૪.૧૮॥
૨૦૫.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । પ્રદ્યુ ાદ્યા હરેઃ પતુ્રા ક્મ યાં ક થતા દ્વ ઃ ।
૨૦૫.૧/૨ભા વાિદકાંશ્ચ વૈ પતુ્રાન્ સત્યભામા વ્ય યત॥ ૨૦૫.૧॥
૨૦૫.૨/૧દ પ્તમ તઃ પ્રપક્ષાદ્યા રાેિહ યા તનયા હરેઃ ।
૨૦૫.૨/૨બભવૂુ ર્ બવત્યાશ્ચ સા બાદ્યા બાહુશા લનઃ॥ ૨૦૫.૨॥
૨૦૫.૩/૧તનયા ભદ્રિવ દાદ્યા નાગ્ જત્યાં મહાબલાઃ ।
૨૦૫.૩/૨સગં્રામ જ પ્રધાના તુ શબૈ્યાયાં ચાભવન્ સતુાઃ॥ ૨૦૫.૩॥
૨૦૫.૪/૧ કાદ્યા તુ સતુા માદ્ર ગાત્રવ પ્રમખુાન્ સતુાન્ ।
૨૦૫.૪/૨અવાપ લ મણા પતુ્રાન્ કા લ દ્યાશ્ચ શ્રુતાદયઃ॥ ૨૦૫.૪॥
૨૦૫.૫/૧અ યાસાં ચવૈ ભાયાર્ણાં સમુ પન્નાિન ચિક્રણઃ ।
૨૦૫.૫/૨અષ્ટાયુતાિન પતુ્રાણાં સહસ્રા ણ શતં તથા॥ ૨૦૫.૫॥
૨૦૫.૬/૧પ્રદ્યુ ઃ પ્રમખુ તષેાં ક્મ યા તુ સતુ તતઃ ।
૨૦૫.૬/૨પ્રદ્યુ ાદ્ અિન દ્ધાેઽભૂદ્ વજ્ર ત માદ્ અ યત॥ ૨૦૫.૬॥
૨૦૫.૭/૧અિન દ્ધાે રણે દ્ધાે બલેઃ પાતૈ્રી ં મહાબલઃ ।
૨૦૫.૭/૨બાણસ્ય તનયામષૂામપુયેમે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦૫.૭॥
૨૦૫.૮/૧યત્ર યુદ્ધમભૂદ્ ઘાેરં હિરશકંરયાેમર્હત્ ।
૨૦૫.૮/૨ છન્નં સહસ્રં બાહૂનાં યત્ર બાણસ્ય ચિક્રણા॥ ૨૦૫.૮॥

808 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૨૦૫.૯/૧મનુય ઊચુઃ । કથં યુદ્ધમભૂદ્ બ્રહ્મન્ન્ ઉષાથ હરકૃ ણયાેઃ ।
૨૦૫.૯/૨કથં ક્ષયં ચ બાણસ્ય બાહૂનાં કૃતવાન્ હિરઃ॥ ૨૦૫.૯॥
૨૦૫.૧૦/૧અેતત્ સવ મહાભાગ વક્તુમહર્ સ નાેઽ ખલમ્ ।
૨૦૫.૧૦/૨મહત્ કાૈતૂહલં તં શ્રાેતુમેતાં કથાં શભુામ્॥ ૨૦૫.૧૦॥
૨૦૫.૧૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઉષા બાણસતુા િવપ્રાઃ પાવર્તી ં શ ભનુા સહ ।
૨૦૫.૧૧/૨ક્ર ડ તીમપુલક્ષ્યાેચ્ચૈઃ હાં ચકે્ર તદા વયમ્ ।
૨૦૫.૧૧/૩તતઃ સકલ ચત્તજ્ઞા ગાૈર તામાહ ભા મનીમ્॥ ૨૦૫.૧૧॥
૨૦૫.૧૨/૧ગાૈયુર્વાચ । અલ મત્યનુતાપને ભત્રાર્ વમિપ રંસ્યસે॥ ૨૦૫.૧૨॥
૨૦૫.૧૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તા સા તદા ચકે્ર કદે ત મ તમાત્મનઃ ।
૨૦૫.૧૩/૨કાે વા ભતાર્ મમેત્યેનાં પનુર યાહ પાવર્તી॥ ૨૦૫.૧૩॥
૨૦૫.૧૪/૧પાવર્ત્યુવાચ । વૈશાખે શકુ્લદ્વાદ યાં વ ે યાેઽ ભભવં તવ ।
૨૦૫.૧૪/૨કિર ય ત સ તે ભતાર્ રાજપુિત્ર ભિવ ય ત॥ ૨૦૫.૧૪॥
૨૦૫.૧૫/૧વ્યાસ ઉવાચ । તસ્યાં તથાૈ પુમાન્ વ ે યથા દેવ્યા ઉદ િરતઃ ।
૨૦૫.૧૫/૨તથવૈા ભભવં ચકે્ર રાગં ચકે્ર ચ તત્ર સા ।
૨૦૫.૧૫/૩તતઃ પ્રબુદ્ધા પુ ષમપ ય તી તમુ સકુા॥ ૨૦૫.૧૫॥
૨૦૫.૧૬/૧ઉષાવેાચ । ક્વ ગતાેઽસી ત િનલર્ દ્વ શ્ચાેક્તવતી સખીમ્ ।
૨૦૫.૧૬/૨બાણસ્ય મ ત્રી કુ ભા ડ શ્ચત્રલખેા તુ ત સતુા॥ ૨૦૫.૧૬॥
૨૦૫.૧૭/૧તસ્યાઃ સખ્યભવત્ સા ચ પ્રાહ કાેઽયં વયાેચ્યતે ।
૨૦૫.૧૭/૨યદા લ કુલા નાસ્ય કથયામાસ સા સખી॥ ૨૦૫.૧૭॥
૨૦૫.૧૮/૧તદા િવશ્વાસમાનીય સવર્મવેા વવેદયત્ ।
૨૦૫.૧૮/૨િવિદતાયાં તુ તામાહ પનુ ષા યથાેિદતમ્ ।
૨૦૫.૧૮/૩દેવ્યા તથવૈ ત પ્રાપ્તાૈ યાેઽ યપુાયઃ કુ વ તમ્॥ ૨૦૫.૧૮॥
૨૦૫.૧૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । તતઃ પટે સરુાન્ દૈત્યાન્ ગ ધવાશ્ચ પ્રધાનતઃ ।
૨૦૫.૧૯/૨મનુ યાંશ્ચા ભ લખ્યાસાૈ ચત્રલખેા યદશર્યત્॥ ૨૦૫.૧૯॥
૨૦૫.૨૦/૧અપાસ્ય સા તુ ગ ધવા તથાેરગસરુાસરુાન્ ।
૨૦૫.૨૦/૨મનુ યષેુ દદાૈ દૃ ષ્ટ તે વ ય ધક ણષુ॥ ૨૦૫.૨૦॥
૨૦૫.૨૧/૧કૃ ણરામાૈ િવલાેક્યાસીત્ સભુ્રૂલર્ યતેક્ષણા ।
૨૦૫.૨૧/૨પ્રદ્યુ દશર્ને વ્રીડા+ ।દૃ ષ્ટ િન યે તતાે દ્વ ઃ॥ ૨૦૫.૨૧॥
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૨૦૫.૨૨/૧દૃ ટ્વાિન દં્ધ ચ તતાે લ ક્વાિપ િનરાકૃતા ।
૨૦૫.૨૨/૨સાેઽયં સાેઽયં મમેત્યુક્તે તયા સા યાેગગા મની ।
૨૦૫.૨૨/૩યયાૈ દ્વારવતીમષૂાં સમાશ્વાસ્ય તતઃ સખી॥ ૨૦૫.૨૨॥
૨૦૬.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । બાણાેઽિપ પ્ર ણપત્યાગ્રે તતશ્ચાહ િત્રલાેચનમ્॥ ૨૦૬.૧॥
૨૦૬.૨/૧બાણ ઉવાચ । દેવ બાહુસહસ્રેણ િનિવ ણાેઽહં િવનાહવમ્ ।
૨૦૬.૨/૨ક ચ્ચન્ મમષૈાં બાહૂનાં સાફલ્યકરણાે રણઃ ।
૨૦૬.૨/૩ભિવ ય ત િવના યુદં્ધ ભારાય મમ િક ભજૈુઃ॥ ૨૦૬.૨॥
૨૦૬.૩/૧શકંર ઉવાચ । મયૂર વજભઙ્ગ તે યદા બાણ ભિવ ય ત ।
૨૦૬.૩/૨િપ શતા શજનાન દં પ્રા સ્ય સ વં તદા રણમ્॥ ૨૦૬.૩॥
૨૦૬.૪/૧વ્યાસ ઉવાચ । તતઃ પ્રણ ય મુિદતઃ શ ભુમ યાગતાે ગ્ હાત્ ।
૨૦૬.૪/૨ભગ્ ં વજમથાલાેક્ય હૃષ્ટાે હષ પરં યયાૈ॥ ૨૦૬.૪॥
૨૦૬.૫/૧અેત મન્ન્ અેવ કાલે તુ યાેગિવદ્યાબલને તમ્ ।
૨૦૬.૫/૨અિન દ્ધમથાિન યે ચત્રલખેા વરા સખી॥ ૨૦૬.૫॥
૨૦૬.૬/૧ક યા તઃપુરમ યે તં રમમાણં સહાષેયા ।
૨૦૬.૬/૨િવજ્ઞાય ર ક્ષણાે ગ વા શશસંદુત્યભપૂતેઃ॥ ૨૦૬.૬॥
૨૦૬.૭/૧વ્યાિદષં્ટ િકકરાણાં તુ સૈ યં તને મહાત્મના ।
૨૦૬.૭/૨જઘાન પિરઘં લાૈહમાદાય પરવીરહા॥ ૨૦૬.૭॥
૨૦૬.૮/૧હતષેુ તષેુ બાણાેઽિપ રથસ્થ તદ્વધાેદ્યતઃ ।
૨૦૬.૮/૨યુ યમાનાે યથાશ ક્ત યદા વીરેણ િન જતઃ॥ ૨૦૬.૮॥
૨૦૬.૯/૧માયયા યુયુધે તને સ તદા મ ત્રચાેિદતઃ ।
૨૦૬.૯/૨તતશ્ચ પન્નગાસે્ત્રણ બબ ધ યદુન દનમ્॥ ૨૦૬.૯॥
૨૦૬.૧૦/૧દ્વારવત્યાં ક્વ યાતાેઽસાવિન દ્ધે ત જ પતામ્ ।
૨૦૬.૧૦/૨યદૂનામાચચક્ષે તં બદં્ધ બાણને નારદઃ॥ ૨૦૬.૧૦॥
૨૦૬.૧૧/૧તં શાે ણતપુરે શ્રુ વા નીતં િવદ્યાિવદગ્ધયા ।
૨૦૬.૧૧/૨યાે ષતા પ્રત્યયં જગ્મુયાર્દવા નામ વૈિર ત॥ ૨૦૬.૧૧॥
૨૦૬.૧૨/૧તતાે ગ ડમા હ્ય તમાત્રાગતં હિરઃ ।
૨૦૬.૧૨/૨બલપ્રદ્યુ સિહતાે બાણસ્ય પ્રયયાૈ પુરમ્॥ ૨૦૬.૧૨॥
૨૦૬.૧૩/૧પુર પ્રવેશે પ્રમથૈયુર્દ્ધમાસીન્ મહાબલૈઃ ।
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૨૦૬.૧૩/૨યયાૈ બાણપુરા યાશં ની વા તાન્ સકં્ષયં હિરઃ॥ ૨૦૬.૧૩॥
૨૦૬.૧૪/૧તત સ્ત્રપાદ સ્ત્ર શરા વરાે માહેશ્વરાે મહાન્ ।
૨૦૬.૧૪/૨બાણરક્ષાથર્મત્યથ યુયુધે શાઙ્ર્ગધ વના॥ ૨૦૬.૧૪॥
૨૦૬.૧૫/૧તદ્ભ મ પશર્સ ભૂત+ ।તાપં કૃ ણાઙ્ગસગંમાત્ ।
૨૦૬.૧૫/૨અવાપ બલદેવાેઽિપ સમં સ મી લતેક્ષણઃ॥ ૨૦૬.૧૫॥
૨૦૬.૧૬/૧તતઃ સયંુ યમાન તુ સહ દેવને શાઙ્ર્ ગણા ।
૨૦૬.૧૬/૨વૈ ણવને વરેણાશુ કૃ ણદેહાન્ િનરાકૃતઃ॥ ૨૦૬.૧૬॥
૨૦૬.૧૭/૧નારાયણભુ ઘાત+ ।પિરપીડનિવહ્વલમ્ ।
૨૦૬.૧૭/૨તં વીક્ષ્ય ક્ષ યતામસ્યેત્યાહ દેવઃ િપતામહઃ॥ ૨૦૬.૧૭॥
૨૦૬.૧૮/૧તતશ્ચ ક્ષા તમવેે ત પ્રાેચ્ય તં વૈ ણવં વરમ્ ।
૨૦૬.૧૮/૨આત્મ યવે લયં િન યે ભગવાન્ મધુસદૂનઃ॥ ૨૦૬.૧૮॥
૨૦૬.૧૯/૧મમ વયા સમં યુદં્ધ યે મિર ય ત માનવાઃ ।
૨૦૬.૧૯/૨િવ વરા તે ભિવ ય તીત્યુ વા ચનંૈ યયાૈ હિરઃ॥ ૨૦૬.૧૯॥
૨૦૬.૨૦/૧તતાેઽગ્ ીન્ ભગવાન્ પ ચ જ વા ની વા ક્ષયં તથા ।
૨૦૬.૨૦/૨દાનવાનાં બલં િવ શ્ચૂણર્યામાસ લીલયા॥ ૨૦૬.૨૦॥
૨૦૬.૨૧/૧તતઃ સમ તસૈ યને દૈતેયાનાં બલેઃ સતુઃ ।
૨૦૬.૨૧/૨યુયુધે શકંરશ્ચવૈ કા ત્તકેયશ્ચ શાૈિરણા॥ ૨૦૬.૨૧॥
૨૦૬.૨૨/૧હિરશકંરયાેયુર્દ્ધમતીવાસીત્ સદુા ણમ્ ।
૨૦૬.૨૨/૨ચુ ભુઃ સકલા લાેકાઃ શસ્ત્રાસૈ્ત્રબર્હુધાિદતાઃ॥ ૨૦૬.૨૨॥
૨૦૬.૨૩/૧પ્રલયાેઽયમશષેસ્ય જગતાે નનૂમાગતઃ ।
૨૦૬.૨૩/૨મેિનરે િત્રદશા યત્ર વતર્માને મહાહવે॥ ૨૦૬.૨૩॥
૨૦૬.૨૪/૧જૃ ભણાસે્ત્રણ ગાેિવ દાે જૃ ભયામાસ શકંરમ્ ।
૨૦૬.૨૪/૨તતઃ પ્રણેશદુતેયાઃ પ્રમથાશ્ચ સમ તતઃ॥ ૨૦૬.૨૪॥
૨૦૬.૨૫/૧જૃ ભા ભભૂતશ્ચ હરાે રથાપેસ્થમપુાિવશત્ ।
૨૦૬.૨૫/૨ન શશાક તદા યાેદંુ્ધ કૃ ણનેા ક્લષ્ટકમર્ણા॥ ૨૦૬.૨૫॥
૨૦૬.૨૬/૧ગ ડક્ષતબાહુશ્ચ પ્રદ્યુ ાસે્ત્રણ પીિડતઃ ।
૨૦૬.૨૬/૨કૃ ણહંુકારિનધૂર્ત+ ।શ ક્તશ્ચાપયયાૈ ગુહઃ॥ ૨૦૬.૨૬॥
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૨૦૬.૨૭/૧જૃ ભતે શકંરે નષ્ટે દૈત્યસૈ યે ગુહે જતે ।
૨૦૬.૨૭/૨નીતે પ્રમથસૈ યે ચ સકં્ષયં શાઙ્ર્ગધ વના॥ ૨૦૬.૨૭॥
૨૦૬.૨૮/૧ન દ શસગં્ હીતાશ્વમિધ ઢાે મહારથમ્ ।
૨૦૬.૨૮/૨બાણ તત્રાયયાૈ યાેદંુ્ધ કૃ ણકા ણર્બલૈઃ સહ॥ ૨૦૬.૨૮॥
૨૦૬.૨૯/૧બલભદ્રાે મહાવીયા બાણસૈ યમનેકધા ।
૨૦૬.૨૯/૨િવવ્યાધ બાણૈઃ પ્રદ્યુ ાે ધમર્તશ્ચાપલાયતઃ॥ ૨૦૬.૨૯॥
૨૦૬.૩૦/૧આકૃ ય લાઙ્ગલાગ્રેણ મુશલને ચ પાે થતમ્ ।
૨૦૬.૩૦/૨બલં બલને દદશૃે બાણાે બાણૈશ્ચ ચિક્રણઃ॥ ૨૦૬.૩૦॥
૨૦૬.૩૧/૧તતઃ કૃ ણસ્ય બાણને યુદ્ધમાસીત્ સમાસતઃ ।
૨૦૬.૩૧/૨પર પરં તુ સદં પ્તાન્ કાયત્રાણિવભેિદનઃ॥ ૨૦૬.૩૧॥
૨૦૬.૩૨/૧કૃ ણ શ્ચચ્છેદ બાણાં તાન્ બાણને પ્રિહતાઞ્ શરૈઃ ।
૨૦૬.૩૨/૨ બભેદ કેશવં બાણાે બાણં િવવ્યાધ ચક્ર ક્॥ ૨૦૬.૩૨॥
૨૦૬.૩૩/૧મુમુચાતે તથાસ્ત્રા ણ બાણકૃ ણાૈ જગીષયા ।
૨૦૬.૩૩/૨પર પરક્ષ તપરાૈ પિરઘાંશ્ચ તતાે દ્વ ઃ॥ ૨૦૬.૩૩॥
૨૦૬.૩૪/૧ છદ્યમાને વશષેષેુ શસે્ત્ર વસે્ત્ર ચ સીદ ત ।
૨૦૬.૩૪/૨પ્રાચુયણ હિરબાર્ણં હ તું ચકે્ર તતાે મનઃ॥ ૨૦૬.૩૪॥
૨૦૬.૩૫/૧તતાેઽકર્શતસ ભૂત+ ।તજેસા સદશૃદ્યુ ત ।
૨૦૬.૩૫/૨જગ્રાહ દૈત્યચક્રાિરહર્િરશ્ચકં્ર સદુશર્નમ્॥ ૨૦૬.૩૫॥
૨૦૬.૩૬/૧મુ ચતાે બાણનાશાય તચ્ચકં્ર મધુિવ દ્વષઃ ।
૨૦૬.૩૬/૨નગ્ ા દૈતેયિવદ્યાભૂત્ કાેટર પુરતાે હરેઃ॥ ૨૦૬.૩૬॥
૨૦૬.૩૭/૧તામગ્રતાે હિરદૃર્ ટ્વા મી લતાક્ષઃ સદુશર્નમ્ ।
૨૦૬.૩૭/૨મુમાેચ બાણમુિદ્દ ય છેત્તું બાહુવનં િરપાેઃ॥ ૨૦૬.૩૭॥
૨૦૬.૩૮/૧ક્રમેણાસ્ય તુ બાહૂનાં બાણસ્યાચ્યુતચાેિદતમ્ ।
૨૦૬.૩૮/૨છેદં ચકે્રઽસરુસ્યાશુ શસ્ત્રાસ્ત્રક્ષપેણાદ્ દુ્રતમ્॥ ૨૦૬.૩૮॥
૨૦૬.૩૯/૧ છન્ને બાહુવને તત્ તુ કરસ્થં મધુસદૂનઃ ।
૨૦૬.૩૯/૨મુમુ બાર્ણનાશાય િવજ્ઞાત સ્ત્રપુર દ્વષા॥ ૨૦૬.૩૯॥
૨૦૬.૪૦/૧સ ઉ પત્યાહ ગાેિવ દં સામપવૂર્મુમાપ તઃ ।
૨૦૬.૪૦/૨િવલાેક્ય બાણં દાેદર્ ડ+ ◌ૅહ્છેદા ક્સ્રાવવ ષણમ્॥ ૨૦૬.૪૦॥
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૨૦૬.૪૧/૧ દ્ર ઉવાચ । કૃ ણ કૃ ણ જગન્નાથ ને વાં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૨૦૬.૪૧/૨પરેશં પરમાત્માનમનાિદિનધનં પરમ્॥ ૨૦૬.૪૧॥
૨૦૬.૪૨/૧દેવ તયર્ઙ્મનુ યષેુ શર રગ્રહણા ત્મકા ।
૨૦૬.૪૨/૨લીલેયં તવ ચેષ્ટા િહ દૈત્યાનાં વધલક્ષણા॥ ૨૦૬.૪૨॥
૨૦૬.૪૩/૧તત્ પ્રસીદાભયં દતં્ત બાણસ્યાસ્ય મયા પ્રભાે ।
૨૦૬.૪૩/૨તત્ વયા ના તં કાય યન્ મયા વ્યાહૃતં વચઃ॥ ૨૦૬.૪૩॥
૨૦૬.૪૪/૧અ મ સશં્રય દ્ધાેઽયં નાપરાધ તવાવ્યય ।
૨૦૬.૪૪/૨મયા દત્તવરાે દૈત્ય તત વાં ક્ષમયા યહમ્॥ ૨૦૬.૪૪॥
૨૦૬.૪૫/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તઃ પ્રાહ ગાેિવ દઃ શલૂપા ણમુમાપ તમ્ ।
૨૦૬.૪૫/૨પ્રસન્નવદનાે ભૂ વા ગતામષાઽસરંુ પ્ર ત॥ ૨૦૬.૪૫॥
૨૦૬.૪૬/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । યુ મદ્દત્તવરાે બાણાે વતાદ્ અેષ શકંર ।
૨૦૬.૪૬/૨ વદ્વાક્યગાૈરવાદ્ અેતન્ મયા ચકં્ર િનવ તતમ્॥ ૨૦૬.૪૬॥
૨૦૬.૪૭/૧ વયા યદ્ અભયં દતં્ત તદ્ દત્તમભયં મયા ।
૨૦૬.૪૭/૨મત્તાેઽિવ ભન્નમાત્માનં દ્રષુ્ટમહર્ સ શકંર॥ ૨૦૬.૪૭॥
૨૦૬.૪૮/૧યાેઽહં સ વં જગચ્ચેદં સદેવાસરુમાનષુમ્ ।
૨૦૬.૪૮/૨અિવદ્યામાેિહતાત્માનઃ પુ ષા ભન્નદ શનઃ॥ ૨૦૬.૪૮॥
૨૦૬.૪૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુ વા પ્રયયાૈ કૃ ણઃ પ્રાદ્યુ યર્ત્ર તષ્ઠ ત ।
૨૦૬.૪૯/૨તદ્બ ધફ ણનાે નેશગુર્ ડાિનલશાે ષતાઃ॥ ૨૦૬.૪૯॥
૨૦૬.૫૦/૧તતાેઽિન દ્ધમારાે ય સપત્નીકં ગ ત્મ ત ।
૨૦૬.૫૦/૨આજગ્મુદ્વાર્રકાં રામ+ ।કા ણર્દામાેદરાઃ પુર મ્॥ ૨૦૬.૫૦॥
૨૦૭.૧/૧મનુય ઊચુઃ । ચકે્ર કમર્ મહચ્છાૈિર બભ્રદ્ યાે માનષુી ં તનુમ્ ।
૨૦૭.૧/૨ જગાય શકં્ર શવ ચ સવર્દેવાંશ્ચ લીલયા॥ ૨૦૭.૧॥
૨૦૭.૨/૧યચ્ચા યદ્ અકરાેત્ કમર્ િદવ્યચેષ્ટાિવઘાતકૃત્ ।
૨૦૭.૨/૨ક યતાં તન્ મુિનશ્રેષ્ઠ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૨૦૭.૨॥
૨૦૭.૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । ગદતાે મે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ શ્રૂયતા મદમાદરાત્ ।
૨૦૭.૩/૨નરાવતારે કૃ ણને દગ્ધા વારાણસી યથા॥ ૨૦૭.૩॥
૨૦૭.૪/૧પાૈ ડ્રકાે વાસદેુવશ્ચ વાસદેુવાેઽભવદ્ ભુિવ ।
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૨૦૭.૪/૨અવતીણર્ વ મત્યુક્તાે જનૈરજ્ઞાનમાેિહતૈઃ॥ ૨૦૭.૪॥
૨૦૭.૫/૧સ મનેે વાસદેુવાેઽહમવતીણા મહીતલે ।
૨૦૭.૫/૨નષ્ટ ત તતઃ સવ િવ ચહ્નમચીકરત્ ।
૨૦૭.૫/૩દૂતં ચ પ્રષેયામાસ સ કૃ ણાય દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦૭.૫॥
૨૦૭.૬/૧દૂત ઉવાચ । ત્ય વા ચક્રાિદકં ચહં્ન મદ યં નામ માત્મનઃ ।
૨૦૭.૬/૨વાસદેુવાત્મકં મૂઢ મુ વા સવર્મશષેતઃ॥ ૨૦૭.૬॥
૨૦૭.૭/૧આત્મનાે િવતાથ ચ તથા મે પ્રણ ત વ્રજ॥ ૨૦૭.૭॥
૨૦૭.૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તઃ સ પ્રહસ્યવૈ દૂતં પ્રાહ જનાદર્નઃ॥ ૨૦૭.૮॥
૨૦૭.૯/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । િનજ ચહ્નમહં ચકં્ર સમુ સ્રકે્ષ્ય વયી ત વૈ ।
૨૦૭.૯/૨વાચ્યશ્ચ પાૈ ડ્રકાે ગ વા વયા દૂત વચાે મમ॥ ૨૦૭.૯॥
૨૦૭.૧૦/૧જ્ઞાત વદ્વાક્યસદ્ભાવાે યત્ કાય તદ્ િવધીયતામ્ ।
૨૦૭.૧૦/૨ગ્ હીત ચહ્ન અેવાહમાગ મ યા મ તે પુરમ્॥ ૨૦૭.૧૦॥
૨૦૭.૧૧/૧ઉ સ્રક્ષ્યા મ ચ તે ચકં્ર િનજ ચહ્નમસશંયમ્ ।
૨૦૭.૧૧/૨આજ્ઞાપવૂ ચ યદ્ ઇદમાગચ્છે ત વયાેિદતમ્॥ ૨૦૭.૧૧॥
૨૦૭.૧૨/૧સ પાદિય યે શ્વ તુ યં તદ્ અ યષેાેઽિવલ બતમ્ ।
૨૦૭.૧૨/૨શરણં તે સમ યેત્ય કતાર્ મ પતે તથા ।
૨૦૭.૧૨/૩યથા વત્તાે ભયં ભૂયાે નવૈ િક ચદ્ ભિવ ય ત॥ ૨૦૭.૧૨॥
૨૦૭.૧૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તેઽપગતે દૂતે સં ત્યા યાગતં હિરઃ ।
૨૦૭.૧૩/૨ગ ત્મ તં સમા હ્ય વિરતં ત પુરં યયાૈ॥ ૨૦૭.૧૩॥
૨૦૭.૧૪/૧તસ્યાિપ કેશવાેદ્યાેગં શ્રુ વા કા શપ ત તદા ।
૨૦૭.૧૪/૨સવર્સૈ યપર વાર+ ।પા ણર્ગ્રાહમપુાયયાૈ॥ ૨૦૭.૧૪॥
૨૦૭.૧૫/૧તતાે બલને મહતા કા શરાજબલને ચ ।
૨૦૭.૧૫/૨પાૈ ડ્રકાે વાસદેુવાેઽસાૈ કેશવા ભમખું યયાૈ॥ ૨૦૭.૧૫॥
૨૦૭.૧૬/૧તં દદશર્ હિરદૂર્રાદ્ ઉદારસ્ય દને સ્થતમ્ ।
૨૦૭.૧૬/૨ચક્રશઙ્ખગદાપા ણ પા ણના િવ તા બુજમ્॥ ૨૦૭.૧૬॥
૨૦૭.૧૭/૧સ્રગ્ધરં તશાઙ્ગ ચ સપુણર્રચના વજમ્ ।
૨૦૭.૧૭/૨વક્ષસ્થલકૃતં ચાસ્ય શ્રીવ સં દદશૃે હિરઃ॥ ૨૦૭.૧૭॥
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૨૦૭.૧૮/૧િકર ટકુ ડલધરં પીતવાસઃસમ વતમ્ ।
૨૦૭.૧૮/૨દૃ ટ્વા તં ભાવગ ભીરં જહાસ મધુસદૂનઃ॥ ૨૦૭.૧૮॥
૨૦૭.૧૯/૧યુયુધે ચ બલનેાસ્ય હ ત્યશ્વબ લના દ્વ ઃ ।
૨૦૭.૧૯/૨િન સ્ત્રશ ષ્ટગદાશલૂ+ ।શ ક્તકામુર્કશા લના॥ ૨૦૭.૧૯॥
૨૦૭.૨૦/૧ક્ષણને શાઙ્ર્ગિનમુર્ક્તૈઃ શરૈર ગ્ િવદારણૈઃ ।
૨૦૭.૨૦/૨ગદાચક્રા તપાતૈશ્ચ સદૂયામાસ તદ્બલમ્॥ ૨૦૭.૨૦॥
૨૦૭.૨૧/૧કા શરાજબલં ચવૈ ક્ષયં ની વા જનાદર્નઃ ।
૨૦૭.૨૧/૨ઉવાચ પાૈ ડ્રકં મૂઢમાત્મ ચહ્નાપેલક્ષણમ્॥ ૨૦૭.૨૧॥
૨૦૭.૨૨/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । પાૈ ડ્રકાેક્તં વયા યત્ તદ્ દૂતવક્ત્રેણ માં પ્ર ત ।
૨૦૭.૨૨/૨સમુ જે ત ચહ્નાિન તત્ તે સ પાદયા યહમ્॥ ૨૦૭.૨૨॥
૨૦૭.૨૩/૧ચક્રમેતત્ સમુ ષં્ટ ગદેયં તે િવસ જતા ।
૨૦૭.૨૩/૨ગ ત્માન્ અેષ િનિદષ્ટઃ સમારાેહતુ તે વજમ્॥ ૨૦૭.૨૩॥
૨૦૭.૨૪/૧ઇત્યુચ્ચાયર્ િવમુક્તને ચકે્રણાસાૈ િવદાિરતઃ ।
૨૦૭.૨૪/૨પાે થતાે ગદયા ભગ્ ાે ગ ત્માંશ્ચ ગ ત્મતા॥ ૨૦૭.૨૪॥
૨૦૭.૨૫/૧તતાે હાહાકૃતે લાેકે કાશીનામિધપ તદા ।
૨૦૭.૨૫/૨યુયુધે વાસદેુવને મત્રસ્યાપ ચતાૈ સ્થતઃ॥ ૨૦૭.૨૫॥
૨૦૭.૨૬/૧તતઃ શાઙ્ર્ગિવિનમુર્ક્તૈ છ વા તસ્ય શરૈઃ શરઃ ।
૨૦૭.૨૬/૨કા શપુયા સ ચક્ષપે કુવ લાેકસ્ય િવ મયમ્॥ ૨૦૭.૨૬॥
૨૦૭.૨૭/૧હ વા તુ પાૈ ડ્રકં શાૈિરઃ કા શરાજં ચ સાનુગમ્ ।
૨૦૭.૨૭/૨રેમે દ્વારવતી ં પ્રાપ્તાેઽમરઃ વગર્ગતાે યથા॥ ૨૦૭.૨૭॥
૨૦૭.૨૮/૧ત ચ્છરઃ પ તતં તત્ર દૃ ટ્વા કા શપતેઃ પુરે ।
૨૦૭.૨૮/૨જનઃ િકમેતદ્ ઇત્યાહ કેનેત્યત્ય તિવ મતઃ॥ ૨૦૭.૨૮॥
૨૦૭.૨૯/૧જ્ઞા વા તં વાસદેુવને હતં તસ્ય સતુ તતઃ ।
૨૦૭.૨૯/૨પુરાેિહતને સિહત તાષેયામાસ શકંરમ્॥ ૨૦૭.૨૯॥
૨૦૭.૩૦/૧અિવમુક્તે મહાક્ષતે્રે તાે ષત તને શકંરઃ ।
૨૦૭.૩૦/૨વરં ણી વે ત તદા તં પ્રાવેાચ પાત્મજમ્॥ ૨૦૭.૩૦॥
૨૦૭.૩૧/૧સ વવ્રે ભગવન્ કૃત્યા િપતુહર્ તવુર્ધાય મે ।
૨૦૭.૩૧/૨સમુ ત્તષ્ઠતુ કૃ ણસ્ય વ પ્રસાદાન્ મહેશ્વર॥ ૨૦૭.૩૧॥
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૨૦૭.૩૨/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેવં ભિવ યતીત્યુક્તે દ ક્ષણાગ્ ેરન તરમ્ ।
૨૦૭.૩૨/૨મહાકૃત્યા સમુત્તસ્થાૈ તસ્યવૈા ગ્ િનવેશનાત્॥ ૨૦૭.૩૨॥
૨૦૭.૩૩/૧તતાે વાલાકરાલાસ્યા વલ કેશકલાિપકા ।
૨૦૭.૩૩/૨કૃ ણ કૃ ણે ત કુિપતા કૃ વા દ્વારવતી ં યયાૈ॥ ૨૦૭.૩૩॥
૨૦૭.૩૪/૧તામવેક્ષ્ય જનઃ સવા રાૈદ્રાં િવકૃતલાેચનામ્ ।
૨૦૭.૩૪/૨યયાૈ શર યં જગતાં શરણં મધુસદૂનમ્॥ ૨૦૭.૩૪॥
૨૦૭.૩૫/૧જના ઊચુઃ । કા શરાજસતુનેેયમારા ય ષભ વજમ્ ।
૨૦૭.૩૫/૨ઉ પાિદતા મહાકૃત્યા વધાય તવ ચિક્રણઃ ।
૨૦૭.૩૫/૩જિહ કૃત્યા મમામુગ્રાં વિહ્ન વાલાજટાકુલામ્॥ ૨૦૭.૩૫॥
૨૦૭.૩૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । ચક્રમુ ષ્ટમકે્ષષુ ક્ર ડાસક્તને લીલયા ।
૨૦૭.૩૬/૨તદ્ અ ગ્ માલાજિટલં વાલાેદ્ગારા તભીષણમ્॥ ૨૦૭.૩૬॥
૨૦૭.૩૭/૧કૃત્યામનજુગામાશુ િવ ચકં્ર સદુશર્નમ્ ।
૨૦૭.૩૭/૨તતઃ સા ચક્રિવ વ તા કૃત્યા માહેશ્વર તદા॥ ૨૦૭.૩૭॥
૨૦૭.૩૮/૧જગામ વે ગની વેગાત્ તદ્ અ યનજુગામ તામ્ ।
૨૦૭.૩૮/૨કૃત્યા વારાણસીમવે પ્રિવવેશ વરા વતા॥ ૨૦૭.૩૮॥
૨૦૭.૩૯/૧િવ ચક્રપ્ર તહત+ ।પ્રભાવા મુિનસત્તમાઃ ।
૨૦૭.૩૯/૨તતઃ કા શબલં ભૂિર પ્રમથાનાં તથા બલમ્॥ ૨૦૭.૩૯॥
૨૦૭.૪૦/૧સમ તશસ્ત્રાસ્ત્રયુતં ચક્રસ્યા ભમખું યયાૈ ।
૨૦૭.૪૦/૨શસ્ત્રાસ્ત્રમાેક્ષબહુલં દગ્ વા તદ્ બલમાજેસા॥ ૨૦૭.૪૦॥
૨૦૭.૪૧/૧કૃ વાક્ષેમામશષેાં તાં પુર ં વારાણસી ં યયાૈ ।
૨૦૭.૪૧/૨પ્રભૂત ત્યપાૈરાં તાં સાશ્વમાતઙ્ગમાનવામ્॥ ૨૦૭.૪૧॥
૨૦૭.૪૨/૧અશષેદુગર્કાેષ્ઠાં તાં દુિનર ક્ષ્યાં સરૈુરિપ ।
૨૦૭.૪૨/૨ વાલાપિર તાશષે+ ।ગ્ હપ્રાકારતાેરણામ્॥ ૨૦૭.૪૨॥
૨૦૭.૪૩/૧દદાહ તાં પુર ં ચકં્ર સકલામવે સ વરમ્ ।
૨૦૭.૪૩/૨અક્ષીણામષર્મત્ય પ+ ।સા યસાધનિન હમ્ ।
૨૦૭.૪૩/૩તચ્ચકં્ર પ્રસુ્ફરદ્દ પ્ત િવ ણાેર યાયયાૈ કરમ્॥ ૨૦૭.૪૩॥
૨૦૮.૧/૧મનુય ઊચુઃ । શ્રાેતુ મચ્છામહે ભૂયાે બલભદ્રસ્ય ધીમતઃ ।
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૨૦૮.૧/૨મનુે પરાક્રમં શાૈય તન્ નાે વ્યાખ્યાતુમહર્ સ॥ ૨૦૮.૧॥
૨૦૮.૨/૧યમનુાકષર્ણાદ િન શ્રુતા ય મા ભરત્ર વૈ ।
૨૦૮.૨/૨તત્ ક યતાં મહાભાગ યદ્ અ યત્ કૃતવાન્ બલઃ॥ ૨૦૮.૨॥
૨૦૮.૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । શ ◌ૃ વં મનુયઃ કમર્ યદ્ રામેણાભવત્ કૃતમ્ ।
૨૦૮.૩/૨અન તનેાપ્રમેયને શષેેણ ધરણી તા॥ ૨૦૮.૩॥
૨૦૮.૪/૧દુયાધનસ્ય તનયાં વયવંરકૃતેક્ષણામ્ ।
૨૦૮.૪/૨બલાદ્ આદત્તવાન્ વીરઃ સા બાે બવતીસતુઃ॥ ૨૦૮.૪॥
૨૦૮.૫/૧તતઃ કુ્રદ્ધા મહાવીયાર્ઃ કણર્દુયાધનાદયઃ ।
૨૦૮.૫/૨ભી મદ્રાેણાદયશ્ચવૈ બબ ધુયુર્િધ િન જતમ્॥ ૨૦૮.૫॥
૨૦૮.૬/૧તચ્છ વા યાદવાઃ સવ ક્રાેધં દુયાધનાિદષુ ।
૨૦૮.૬/૨મનુયઃ પ્ર તચકુ્રશ્ચ તાન્ િવહ તું મહાેદ્યમમ્॥ ૨૦૮.૬॥
૨૦૮.૭/૧તાન્ િનવાયર્ બલઃ પ્રાહ મદલાેલાકુલાક્ષરમ્ ।
૨૦૮.૭/૨માેક્ષ્ય ત તે મદ્વચનાદ્ યાસ્યા યેકાે િહ કાૈરવાન્॥ ૨૦૮.૭॥
૨૦૮.૮/૧બલદેવ તતાે ગ વા નગરં નાગસાહ્વયમ્ ।
૨૦૮.૮/૨બાહ્યાપેવનમ યેઽભનૂ્ ન િવવેશ ચ તત્ પુરમ્॥ ૨૦૮.૮॥
૨૦૮.૯/૧બલમાગતમાજ્ઞાય તદા દુયાધનાદયઃ ।
૨૦૮.૯/૨ગામઘર્મુદકં ચવૈ રામાય પ્રત્યવેદયન્ ।
૨૦૮.૯/૩ગ્ હી વા િવિધવત્ સવ તત તાન્ આહ કાૈરવાન્॥ ૨૦૮.૯॥
૨૦૮.૧૦/૧બલદેવ ઉવાચ । આજ્ઞાપયત્યુગ્રસનેઃ સા બમાશુ િવમુ ચત॥ ૨૦૮.૧૦॥
૨૦૮.૧૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । તત તદ્વચનં શ્રુ વા ભી મદ્રાેણાદયાે દ્વ ઃ ।
૨૦૮.૧૧/૨કણર્દુયાધનાદ્યાશ્ચ ચુકુ્રધુ દ્વજસત્તમાઃ॥ ૨૦૮.૧૧॥
૨૦૮.૧૨/૧ઊચુશ્ચ કુિપતાઃ સવ બાિહ્લકાદ્યાશ્ચ ભૂ મપાઃ ।
૨૦૮.૧૨/૨અરા હ યદાવેશમવેક્ષ્ય મુશલાયુધમ્॥ ૨૦૮.૧૨॥
૨૦૮.૧૩/૧કાૈરવા ઊચુઃ । ભાે ભાેઃ િકમેતદ્ ભવતા બલભદ્રિેરતં વચઃ ।
૨૦૮.૧૩/૨આજ્ઞાં કુ કુલાે થાનાં યાદવઃ કઃ પ્રદાસ્ય ત॥ ૨૦૮.૧૩॥
૨૦૮.૧૪/૧ઉગ્રસનેાેઽિપ યદ્યાજ્ઞાં કાૈરવાણાં પ્રદાસ્ય ત ।
૨૦૮.૧૪/૨તદ્ અલં પા ડુરૈ છ ત્રૈ ર્પયાેગ્યૈરલંકૃતૈઃ॥ ૨૦૮.૧૪॥
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૨૦૮.૧૫/૧તદ્ ગચ્છ બલભદ્ર વં સા બમ યાયચે ષ્ટતમ્ ।
૨૦૮.૧૫/૨િવમાેક્ષ્યામાે ન ભવતાે નાેગ્રસનેસ્ય શાસનાત્॥ ૨૦૮.૧૫॥
૨૦૮.૧૬/૧પ્રણ તયાર્ કૃતા માકં મા યાનાં કુકુરા ધકૈઃ ।
૨૦૮.૧૬/૨ન નામ સા કૃતા કેયમાજ્ઞા વા મિન ત્યતઃ॥ ૨૦૮.૧૬॥
૨૦૮.૧૭/૧ગવર્મારાેિપતા યૂયં સમાનાસનભાજેનૈઃ ।
૨૦૮.૧૭/૨કાે દાષેાે ભવતાં ની તયર્ત્ પ્રીણાત્યનપે ક્ષતા॥ ૨૦૮.૧૭॥
૨૦૮.૧૮/૧અ મા ભરચ્યા ભવતા યાેઽયં બલ િનવેિદતઃ ।
૨૦૮.૧૮/૨પ્રે ણવૈ ન તદ્ અ માકં કુલાદ્ યુ મ કુલાે ચતમ્॥ ૨૦૮.૧૮॥
૨૦૮.૧૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુ વા કુરવઃ સવ નામુ ચ ત હરેઃ સતુમ્ ।
૨૦૮.૧૯/૨કૃતૈકિનશ્ચયાઃ સવ િવિવશગુર્જસાહ્વયમ્॥ ૨૦૮.૧૯॥
૨૦૮.૨૦/૧મત્તઃ કાપેને ચાઘૂણ તતાેઽિધક્ષપેજન્મના ।
૨૦૮.૨૦/૨ઉ થાય પા યાર્ વસધુાં જઘાન સ હલાયુધઃ॥ ૨૦૮.૨૦॥
૨૦૮.૨૧/૧તતાે િવદાિરતા વી પા ણર્ઘાતાન્ મહાત્મનઃ ।
૨૦૮.૨૧/૨આસ્ફાેટયામાસ તદા િદશઃ શ દેન પૂરયન્ ।
૨૦૮.૨૧/૩ઉવાચ ચા તતામ્રાક્ષાે ભ્રુકુટ કુિટલાનનઃ॥ ૨૦૮.૨૧॥
૨૦૮.૨૨/૧બલદેવ ઉવાચ । અહાે મહાવલપેાેઽયમસારાણાં દુરાત્મનામ્ ।
૨૦૮.૨૨/૨કાૈરવાણામાિધપત્યમ માકં િકલ કાલજમ્॥ ૨૦૮.૨૨॥
૨૦૮.૨૩/૧ઉગ્રસનેસ્ય યે નાજ્ઞાં મ ય તે ચા યલઙ્ઘનામ્ ।
૨૦૮.૨૩/૨આજ્ઞાં પ્રતીચ્છેદ્ ધમણ સહ દેવૈઃ શચીપ તઃ॥ ૨૦૮.૨૩॥
૨૦૮.૨૪/૧સદા યા તે સધુમા તામુગ્રસનેઃ શચીપતેઃ ।
૨૦૮.૨૪/૨િધઙ્ મનુ યશતાે ચ્છષે્ટ તુ ષ્ટરેષાં પાસને॥ ૨૦૮.૨૪॥
૨૦૮.૨૫/૧પાિર તતરાેઃ પુ પ+ ◌ંઅ જર વર્િનતાજનઃ ।
૨૦૮.૨૫/૨ બભ ત યસ્ય ત્યાનાં સાેઽ યષેાં ન મહીપ તઃ॥ ૨૦૮.૨૫॥
૨૦૮.૨૬/૧સમ તભૂભુ ં નાથ ઉગ્રસનેઃ સ તષ્ઠતુ ।
૨૦૮.૨૬/૨અદ્ય િન કાૈરવામવુ કૃ વા યાસ્યા મ તાં પુર મ્॥ ૨૦૮.૨૬॥
૨૦૮.૨૭/૧કણ દુયાધનં દ્રાેણમદ્ય ભી મં સબાિહ્લકમ્ ।
૨૦૮.૨૭/૨દુઃશાસનાદ ન્ ભૂિર ચ ભૂિરશ્રવસમવે ચ॥ ૨૦૮.૨૭॥
૨૦૮.૨૮/૧સાેમદતં્ત શલં ભીમમજુર્નં સયુિધ ષ્ઠરમ્ ।
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૨૦૮.૨૮/૨યમ ૈ કાૈરવાંશ્ચા યાન્ હ યાં સાશ્વરથ દ્વપાન્॥ ૨૦૮.૨૮॥
૨૦૮.૨૯/૧વીરમાદાય તં સા બં સપત્નીકં તતઃ પુર મ્ ।
૨૦૮.૨૯/૨દ્વારકામુગ્રસનેાદ ન્ ગ વા દ્રક્ષ્યા મ બા ધવાન્॥ ૨૦૮.૨૯॥
૨૦૮.૩૦/૧અથવા કાૈરવાદ નાં સમ તૈઃ કુ ભઃ સહ ।
૨૦૮.૩૦/૨ભારાવતરણે શીઘં્ર દેવરાજેન ચાેિદતઃ॥ ૨૦૮.૩૦॥
૨૦૮.૩૧/૧ભાગીર યાં ક્ષપા યાશુ નગરં નાગસાહ્વયમ્॥ ૨૦૮.૩૧॥
૨૦૮.૩૨/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુ વા ક્રાેધરક્તાક્ષ તાલાઙ્કાેઽધાેમખું હલમ્ ।
૨૦૮.૩૨/૨પ્રાકારવપે્ર િવ યસ્ય ચકષર્ મુશલાયુધઃ॥ ૨૦૮.૩૨॥
૨૦૮.૩૩/૧આઘૂ ણતં તત્ સહસા તતાે વૈ હ તનાપુરમ્ ।
૨૦૮.૩૩/૨દૃ ટ્વા સં ધહૃદયાશ્ચુકુ્રશઃુ સવર્કાૈરવાઃ॥ ૨૦૮.૩૩॥
૨૦૮.૩૪/૧કાૈરવા ઊચુઃ । રામ રામ મહાબાહાે ક્ષ યતાં ક્ષ યતાં વયા ।
૨૦૮.૩૪/૨ઉપસિંહ્રયતાં કાપેઃ પ્રસીદ મુશલાયુધ॥ ૨૦૮.૩૪॥
૨૦૮.૩૫/૧અેષ સા બઃ સપત્નીક તવ િનયાર્ તતાે બલ ।
૨૦૮.૩૫/૨અિવજ્ઞાતપ્રભાવાણાં ક્ષ યતામપરાિધનામ્॥ ૨૦૮.૩૫॥
૨૦૮.૩૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । તતાે િનયાર્તયામાસઃુ સા બં પ યા સમ વતમ્ ।
૨૦૮.૩૬/૨િન ક્ર ય વપુર ં તૂણ કાૈરવા મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૦૮.૩૬॥
૨૦૮.૩૭/૧ભી મદ્રાેણકૃપાદ નાં પ્રણ ય વદતાં પ્રયમ્ ।
૨૦૮.૩૭/૨ક્ષા તમવે મયેત્યાહ બલાે બલવતાં વરઃ॥ ૨૦૮.૩૭॥
૨૦૮.૩૮/૧અદ્યા યાઘૂ ણતાકારં લક્ષ્યતે તત્ પુરં દ્વ ઃ ।
૨૦૮.૩૮/૨અેષ પ્રભાવાે રામસ્ય બલશાૈયર્વતાે દ્વ ઃ॥ ૨૦૮.૩૮॥
૨૦૮.૩૯/૧તત તુ કાૈરવાઃ સા બં સ પજૂ્ય હ લના સહ ।
૨૦૮.૩૯/૨પ્રષેયામાસુ દ્વાહ+ ।ધનભાયાર્સમ વતમ્॥ ૨૦૮.૩૯॥
૨૦૯.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । શ ◌ૃ વં મનુયઃ સવ બલસ્ય બલશા લનઃ ।
૨૦૯.૧/૨કૃતં યદ્ અ યદ્ અેવાભૂત્ તદ્ અિપ શ્રૂયતાં દ્વ ઃ॥ ૨૦૯.૧॥
૨૦૯.૨/૧નરકસ્યાસરેુ દ્રસ્ય દેવપક્ષિવરાેિધનઃ ।
૨૦૯.૨/૨સખાભવન્ મહાવીયા દ્વિવદાે નામ વાનરઃ॥ ૨૦૯.૨॥
૨૦૯.૩/૧વૈરાનુબ ધં બલવાન્ સ ચકાર સરુાન્ પ્ર ત॥ ૨૦૯.૩॥
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૨૦૯.૪/૧ દ્વિવદ ઉવાચ । નરકં હતવાન્ કૃ ણાે બલદપર્સમ વતમ્ ।
૨૦૯.૪/૨કિર યે સવર્દેવાનાં ત માદ્ અેષ પ્ર તિક્રયામ્॥ ૨૦૯.૪॥
૨૦૯.૫/૧વ્યાસ ઉવાચ । યજ્ઞિવ વંસનં કુવર્ન્ મત્યર્લાેકક્ષયં તથા ।
૨૦૯.૫/૨તતાે િવ વંસયામાસ યજ્ઞાન્ અજ્ઞાનમાેિહતઃ॥ ૨૦૯.૫॥
૨૦૯.૬/૧ બભેદ સાધુમયાર્દાં ક્ષયં ચકે્ર ચ દેિહનામ્ ।
૨૦૯.૬/૨દદાહ ચપલાે દેશં પુરગ્રામા તરા ણ ચ॥ ૨૦૯.૬॥
૨૦૯.૭/૧ક્વ ચચ્ચ પવર્તક્ષપેાદ્ ગ્રામાદ ન્ સમચૂણર્યત્ ।
૨૦૯.૭/૨શલૈાન્ ઉ પાટ તાેયષેુ મુમાેચા બુિનધાૈ તથા॥ ૨૦૯.૭॥
૨૦૯.૮/૧પનુશ્ચાણર્વમ યસ્થઃ ક્ષાેભયામાસ સાગરમ્ ।
૨૦૯.૮/૨તનેા તક્ષાે ભતશ્ચા ધ દ્વલેાે યતે દ્વ ઃ॥ ૨૦૯.૮॥
૨૦૯.૯/૧ લાવયં તીર ન્ ગ્રામાન્ પુરાદ ન્ અ તવેગવાન્ ।
૨૦૯.૯/૨કામ પં મહા પં કૃ વા સસ્યા યનેકશઃ॥ ૨૦૯.૯॥
૨૦૯.૧૦/૧લુઠન્ ભ્રમણસ મદઃ સચંૂણર્ય ત વાનરઃ ।
૨૦૯.૧૦/૨તને િવપ્રકૃતં સવ જગદ્ અેતદ્ દુરાત્મના॥ ૨૦૯.૧૦॥
૨૦૯.૧૧/૧િનઃ વા યાયવષટ્કારં દ્વ શ્ચાસીત્ સદુુઃ ખતમ્ ।
૨૦૯.૧૧/૨કદા ચદ્ રૈવતાેદ્યાને પપાૈ પાનં હલાયુધઃ॥ ૨૦૯.૧૧॥
૨૦૯.૧૨/૧રેવતી ચ મહાભાગા તથવૈા યા વર સ્ત્રયઃ ।
૨૦૯.૧૨/૨ઉદ્ગ યમાનાે િવલસલ્+ ।લલનામાૈ લમ યગઃ॥ ૨૦૯.૧૨॥
૨૦૯.૧૩/૧રેમે યદુવરશ્રેષ્ઠઃ કુબેર ઇવ મ દરે ।
૨૦૯.૧૩/૨તતઃ સ વાનરાેઽ યેત્ય ગ્ હી વા સીિરણાે હલમ્॥ ૨૦૯.૧૩॥
૨૦૯.૧૪/૧મુશલં ચ ચકારાસ્ય સ મખુઃ સ િવડ બનામ્ ।
૨૦૯.૧૪/૨તથવૈ યાે ષતાં તાસાં જહાસા ભમખું કિપઃ॥ ૨૦૯.૧૪॥
૨૦૯.૧૫/૧પાનપૂણાશ્ચ કરકાં શ્ચક્ષપેાહત્ય વૈ તદા ।
૨૦૯.૧૫/૨તતઃ કાપેપર તાત્મા ભ સર્યામાસ તં બલમ્॥ ૨૦૯.૧૫॥
૨૦૯.૧૬/૧તથાિપ તમવજ્ઞાય ચકે્ર િકલિકલા વિનમ્ ।
૨૦૯.૧૬/૨તતઃ સમુ થાય બલાે જગ્ હે મુશલં ષા॥ ૨૦૯.૧૬॥
૨૦૯.૧૭/૧સાેઽિપ શલૈ શલાં ભીમાં જગ્રાહ લવગાેત્તમઃ ।
૨૦૯.૧૭/૨ ચક્ષપે ચ સ તાં ક્ષપ્તાં મુશલને સહસ્રધા॥ ૨૦૯.૧૭॥
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૨૦૯.૧૮/૧ બભેદ યાદવશ્રેષ્ઠઃ સા પપાત મહીતલે ।
૨૦૯.૧૮/૨અપતન્ મુશલં ચાસાૈ સમુ લઙ્ઘ્ય લવંગમઃ॥ ૨૦૯.૧૮॥
૨૦૯.૧૯/૧વેગનેાય ય રાષેેણ બલનેાેરસ્યતાડયત્ ।
૨૦૯.૧૯/૨તતાે બલને કાપેને મુ ષ્ટના મૂિધ્ન તાિડતઃ॥ ૨૦૯.૧૯॥
૨૦૯.૨૦/૧પપાત િધરાેદ્ગાર દ્વિવદઃ ક્ષીણ િવતઃ ।
૨૦૯.૨૦/૨પતતા તચ્છર રેણ ગરેઃ શ ◌ૃઙ્ગમશીયર્ત॥ ૨૦૯.૨૦॥
૨૦૯.૨૧/૧મનુયઃ શતધા વ જ્ર+ ।વજે્રણવે િહ તાિડતમ્ ।
૨૦૯.૨૧/૨પુ પ ષ્ટ તતાે દેવા રામસ્યાપેિર ચ ક્ષપુઃ॥ ૨૦૯.૨૧॥
૨૦૯.૨૨/૧પ્રશશસંુ તદા યેત્ય સા વેતત્ તે મહત્ કૃતમ્ ।
૨૦૯.૨૨/૨અનને દુષ્ટકિપના દૈત્યપક્ષાપેકાિરણા ।
૨૦૯.૨૨/૩જગન્ િનરાકૃતં વીર િદષ્ટ ા સ ક્ષયમાગતઃ॥ ૨૦૯.૨૨॥
૨૦૯.૨૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેવંિવધા યનેકાિન બલદેવસ્ય ધીમતઃ ।
૨૦૯.૨૩/૨કમાર્ યપિરમેયાિન શષેસ્ય ધરણી તઃ॥ ૨૦૯.૨૩॥
૨૧૦.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેવં દૈત્યવધં કૃ ણાે બલદેવસહાયવાન્ ।
૨૧૦.૧/૨ચકે્ર દુષ્ટ ક્ષતીશાનાં તથવૈ જગતઃ કૃતે॥ ૨૧૦.૧॥
૨૧૦.૨/૧ ક્ષતેશ્ચ ભારં ભગવાન્ ફા ગનુને સમં િવભુઃ ।
૨૧૦.૨/૨અવતારયામાસ હિરઃ સમ તાક્ષાૈિહણીવધાત્॥ ૨૧૦.૨॥
૨૧૦.૩/૧કૃ વા ભારાવતરણં ભવુાે હ વા ખલાન્ પાન્ ।
૨૧૦.૩/૨શાપવ્યાજેન િવપ્રાણામપુસહૃંતવાન્ કુલમ્॥ ૨૧૦.૩॥
૨૧૦.૪/૧ઉ જ્ય દ્વારકાં કૃ ણ ત્ય વા માનુ યમાત્મભૂઃ ।
૨૧૦.૪/૨ વાંશાે િવ મયં સ્થાનં પ્રિવવેશ પનુિનજમ્॥ ૨૧૦.૪॥
૨૧૦.૫/૧મનુય ઊચુઃ । સ િવપ્રશાપવ્યાજેન સજંહ્ર ે વકુલં કથમ્ ।
૨૧૦.૫/૨કથં ચ માનષું દેહમુ સસજર્ જનાદર્નઃ॥ ૨૧૦.૫॥
૨૧૦.૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । િવશ્વા મત્ર તથા ક વાે નારદશ્ચ મહામુિનઃ ।
૨૧૦.૬/૨િપ ડારકે મહાતીથ દષૃ્ટા યદુકુમારકૈઃ॥ ૨૧૦.૬॥
૨૧૦.૭/૧તત તે યાવૈનાને્મત્તા ભાિવકાયર્પ્રચાેિદતાઃ ।
૨૧૦.૭/૨સા બં બવતીપુત્રં ભષૂિય વા સ્ત્રયં યથા ।
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૨૧૦.૭/૩પ્ર તા તાન્ મનુીન્ ઊચુઃ પ્ર ણપાતપુરઃસરમ્॥ ૨૧૦.૭॥
૨૧૦.૮/૧કુમારા ઊચુઃ । ઇયં સ્ત્રી પતુ્રકામા તુ પ્રભાે િક જનિય ય ત॥ ૨૧૦.૮॥
૨૧૦.૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । િદવ્યજ્ઞાનાપેપન્ના તે િવપ્રલ ધા કુમારકૈઃ ।
૨૧૦.૯/૨શાપં દદુ તદા િવપ્રા તષેાં નાશાય સવુ્રતાઃ॥ ૨૧૦.૯॥
૨૧૦.૧૦/૧મનુયઃ કુિપતાઃ પ્રાેચુમુર્શલં જનિય ય ત ।
૨૧૦.૧૦/૨યનેા ખલકુલાે સાદાે યાદવાનાં ભિવ ય ત॥ ૨૧૦.૧૦॥
૨૧૦.૧૧/૧ઇત્યુક્તા તૈઃ કુમારા ત આચચ યર્થાતથમ્ ।
૨૧૦.૧૧/૨ઉગ્રસનેાય મુશલં જજ્ઞે સા બસ્ય ચાેદરાત્॥ ૨૧૦.૧૧॥
૨૧૦.૧૨/૧તદ્ ઉગ્રસનેાે મુશલમયશ્ચૂણર્મકારયત્ ।
૨૧૦.૧૨/૨જજ્ઞે તચ્ચૈરકા ચૂણ પ્ર ક્ષપ્તં વૈ મહાેદધાૈ॥ ૨૧૦.૧૨॥
૨૧૦.૧૩/૧મુસલસ્યાથ લાૈહસ્ય ચૂ ણતસ્યા ધકૈ દ્વ ઃ ।
૨૧૦.૧૩/૨ખ ડં ચૂણર્િયતું શકુેનવ તે તાેમરાકૃ ત॥ ૨૧૦.૧૩॥
૨૧૦.૧૪/૧તદ્ અ ય બુિનધાૈ ક્ષપ્તં મ સ્યાે જગ્રાહ લ ભઃ ।
૨૧૦.૧૪/૨ઘા તતસ્યાેદરાત્ તસ્ય લુ ધાે જગ્રાહ ત જરા॥ ૨૧૦.૧૪॥
૨૧૦.૧૫/૧િવજ્ઞાતપરમાથાઽિપ ભગવાન્ મધુસદૂનઃ ।
૨૧૦.૧૫/૨નૈચ્છત્ તદ્ અ યથા કતુ િવિધના યત્ સમાહૃતમ્॥ ૨૧૦.૧૫॥
૨૧૦.૧૬/૧દેવૈશ્ચ પ્રિહતાે દૂતઃ પ્ર ણપત્યાહ કેશવમ્ ।
૨૧૦.૧૬/૨રહસ્યવેમહં દૂતઃ પ્રિહતાે ભગવન્ સરૈુઃ॥ ૨૧૦.૧૬॥
૨૧૦.૧૭/૧વ વ શ્વમ દાિદત્ય+ । દ્રસા યાિદ ભઃ સહ ।
૨૧૦.૧૭/૨િવજ્ઞાપય ત વઃ શક્ર તદ્ ઇદં શ્રૂયતાં પ્રભાે॥ ૨૧૦.૧૭॥
૨૧૦.૧૮/૧દેવા ઊચુઃ । ભારાવતરણાથાર્ય વષાર્ણામિધકં શતમ્ ।
૨૧૦.૧૮/૨ભગવાન્ અવતીણાઽત્ર િત્રદશઃૈ સ પ્રસાિદતઃ॥ ૨૧૦.૧૮॥
૨૧૦.૧૯/૧દુ ર્ત્તા િનહતા દૈત્યા ભવુાે ભારાેઽવતાિરતઃ ।
૨૧૦.૧૯/૨ વયા સનાથા સ્ત્રદશા વ્રજ તુ િત્રિદવેશતામ્॥ ૨૧૦.૧૯॥
૨૧૦.૨૦/૧તદ્ અતીતં જગન્નાથ વષાર્ણામિધકં શતમ્ ।
૨૧૦.૨૦/૨ઇદાની ં ગ યતાં વગા ભવતા યિદ રાેચતે॥ ૨૧૦.૨૦॥
૨૧૦.૨૧/૧દેવૈિવજ્ઞાિપતાે દેવાેઽ યથાત્રવૈ ર ત તવ ।
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૨૧૦.૨૧/૨તત્ સ્થીયતાં યથાકાલમાખ્યયેમનુ િવ ભઃ॥ ૨૧૦.૨૧॥
૨૧૦.૨૨/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । યત્ વમા થા ખલં દૂત વે દ્મ ચૈતદ્ અહં પનુઃ ।
૨૧૦.૨૨/૨પ્રાર ધ અેવ િહ મયા યાદવાનામિપ ક્ષયઃ॥ ૨૧૦.૨૨॥
૨૧૦.૨૩/૧ભવુાે નામા તભારાેઽયં યાદવૈરિનબિહતૈઃ ।
૨૧૦.૨૩/૨અવતારં કરાે યસ્ય સપ્તરાત્રેણ સ વરઃ॥ ૨૧૦.૨૩॥
૨૧૦.૨૪/૧યથાગ્ હીતં ચા ભાેધાૈ હૃ વાહં દ્વારકાં પનુઃ ।
૨૧૦.૨૪/૨યાદવાન્ ઉપસહૃંત્ય યાસ્યા મ િત્રદશાલયમ્॥ ૨૧૦.૨૪॥
૨૧૦.૨૫/૧મનુ યદેહમુ જ્ય સકંષર્ણસહાયવાન્ ।
૨૧૦.૨૫/૨પ્રાપ્ત અેવા મ મ તવ્યાે દેવે દ્રણે તથા સરૈુઃ॥ ૨૧૦.૨૫॥
૨૧૦.૨૬/૧જરાસધંાદયાે યેઽ યે િનહતા ભારહેતવઃ ।
૨૧૦.૨૬/૨ ક્ષતે તે યઃ સ ભારાે િહ યદૂનાં સમધીયત॥ ૨૧૦.૨૬॥
૨૧૦.૨૭/૧તદ્ અેતત્ સમુહાભારમવતાયર્ ક્ષતેરહમ્ ।
૨૧૦.૨૭/૨યાસ્યા યમરલાેકસ્ય પાલનાય બ્રવીિહ તાન્॥ ૨૧૦.૨૭॥
૨૧૦.૨૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તાે વાસદેુવને દેવદૂતઃ પ્રણ ય તમ્ ।
૨૧૦.૨૮/૨ દ્વ ઃ સ િદવ્યયા ગત્યા દેવરા તકં યયાૈ॥ ૨૧૦.૨૮॥
૨૧૦.૨૯/૧ભગવાન્ અ યથાે પાતાન્ િદવ્યાન્ ભાૈમા તિરક્ષગાન્ ।
૨૧૦.૨૯/૨દદશર્ દ્વારકાપુયા િવનાશાય િદવાિનશમ્॥ ૨૧૦.૨૯॥
૨૧૦.૩૦/૧તાન્ દૃ ટ્વા યાદવાન્ આહ પ ય વમ તદા ણાન્ ।
૨૧૦.૩૦/૨મહાે પાતાઞ્ શમાયષૈાં પ્રભાસં યામ મા ચરમ્॥ ૨૧૦.૩૦॥
૨૧૦.૩૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । મહાભાગવતઃ પ્રાહ પ્ર ણપત્યાેદ્ધવાે હિરમ્॥ ૨૧૦.૩૧॥
૨૧૦.૩૨/૧ઉદ્ધવ ઉવાચ । ભગવન્ યન્ મયા કાય તદ્ આજ્ઞાપય સા પ્રતમ્ ।
૨૧૦.૩૨/૨મ યે કુલ મદં સવ ભગવાન્ સહંિર ય ત ।
૨૧૦.૩૨/૩નાશાયાસ્ય િન મત્તાિન કુલસ્યાચ્યુત લક્ષયે॥ ૨૧૦.૩૨॥
૨૧૦.૩૩/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । ગચ્છ વં િદવ્યયા ગત્યા મ પ્રસાદસમુ થયા ।
૨૧૦.૩૩/૨બદર માશ્રમં પુ યં ગ ધમાદનપવર્તે॥ ૨૧૦.૩૩॥
૨૧૦.૩૪/૧નરનારાયણસ્થાને પિવિત્રતમહીતલે ।
૨૧૦.૩૪/૨મન્મના મ પ્રસાદેન તત્ર સ દ્ધમવા સ્ય સ॥ ૨૧૦.૩૪॥
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૨૧૦.૩૫/૧અહં વગ ગ મ યા મ ઉપસહૃંત્ય વૈ કુલમ્ ।
૨૧૦.૩૫/૨દ્વારકાં ચ મયા ત્યક્તાં સમુદ્રઃ લાવિય ય ત॥ ૨૧૦.૩૫॥
૨૧૦.૩૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તઃ પ્ર ણપત્યૈનં જગામ સ તદાેદ્ધવઃ ।
૨૧૦.૩૬/૨નરનારાયણસ્થાનં કેશવનેાનુમાેિદતઃ॥ ૨૧૦.૩૬॥
૨૧૦.૩૭/૧તત તે યાદવાઃ સવ રથાન્ આ હ્ય શીઘ્રગાન્ ।
૨૧૦.૩૭/૨પ્રભાસં પ્રયયુઃ સાધ કૃ ણરામાિદ ભ દ્વ ઃ॥ ૨૧૦.૩૭॥
૨૧૦.૩૮/૧પ્રા ય પ્રભાસં પ્રયતા પ્રીતા તે કુકુ્કરા ધકાઃ ।
૨૧૦.૩૮/૨ચકુ્ર તત્ર સરુાપાનં વાસદેુવાનુમાેિદતાઃ॥ ૨૧૦.૩૮॥
૨૧૦.૩૯/૧િપબતાં તત્ર વૈ તષેાં સઘંષણ પર પરમ્ ।
૨૧૦.૩૯/૨યાદવાનાં તતાે જજ્ઞે કલહા ગ્ ઃ ક્ષયાવહઃ॥ ૨૧૦.૩૯॥
૨૧૦.૪૦/૧જઘુ્નઃ પર પરં તે તુ શસૈ્ત્રદવબલાત્ કૃતાઃ ।
૨૧૦.૪૦/૨ક્ષીણશસ્ત્રા તુ જગ્ હુઃ પ્રત્યાસન્નામથૈરકામ્॥ ૨૧૦.૪૦॥
૨૧૦.૪૧/૧અેરકા તુ ગ્ હીતા તવૈર્જ્રભૂતવે લક્ષ્યતે ।
૨૧૦.૪૧/૨તયા પર પરં જઘુ્નઃ સ પ્રહારૈઃ સદુા ણૈઃ॥ ૨૧૦.૪૧॥
૨૧૦.૪૨/૧પ્રદ્યુ સા બપ્રમખુાઃ કૃતવમાર્થ સાત્યિકઃ ।
૨૧૦.૪૨/૨અિન દ્ધાદયશ્ચા યે થુિવ થુરેવ ચ॥ ૨૧૦.૪૨॥
૨૧૦.૪૩/૧ચા વમાર્ સચુા શ્ચ તથાકૂ્રરાદયાે દ્વ ઃ ।
૨૧૦.૪૩/૨અેરકા િપ ભવર્જૈ્ર તે િનજઘુ્નઃ પર પરમ્॥ ૨૧૦.૪૩॥
૨૧૦.૪૪/૧િનવારયામાસ હિરયાર્દવા તે ચ કેશવમ્ ।
૨૧૦.૪૪/૨સહાયં મેિનરે પ્રાપં્ત તે િનજઘુ્નઃ પર પરમ્॥ ૨૧૦.૪૪॥
૨૧૦.૪૫/૧કૃ ણાેઽિપ કુિપત તષેામેરકામુ ષ્ટમાદદે ।
૨૧૦.૪૫/૨વધાય તષેાં મુશલં મુ ષ્ટલાેહમભૂત્ તદા॥ ૨૧૦.૪૫॥
૨૧૦.૪૬/૧જઘાન તને િનઃશષેાન્ આતતાયી સ યાદવાન્ ।
૨૧૦.૪૬/૨જઘુ્નશ્ચ સહસા યેત્ય તથા યે તુ પર પરમ્॥ ૨૧૦.૪૬॥
૨૧૦.૪૭/૧તતશ્ચાણર્વમ યને જૈત્રાેઽસાૈ ચિક્રણાે રથઃ ।
૨૧૦.૪૭/૨પ યતાે દા કસ્યાશુ હૃતાેઽશ્વૈ દ્વજસત્તમાઃ॥ ૨૧૦.૪૭॥
૨૧૦.૪૮/૧ચકં્ર ગદા તથા શાઙ્ગ તૂણાૈ શઙ્ખાેઽ સરેવ ચ ।
૨૧૦.૪૮/૨પ્રદ ક્ષણં તતઃ કૃ વા જગ્મુરાિદત્યવત્મર્ના॥ ૨૧૦.૪૮॥

824 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૨૧૦.૪૯/૧ક્ષણમાત્રેણ વૈ તત્ર યાદવાનામભૂત્ ક્ષયઃ ।
૨૧૦.૪૯/૨ઋતે કૃ ણં મહાબાહંુ દા કં ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૧૦.૪૯॥
૨૧૦.૫૦/૧ચઙ્ક્ર યમાણાૈ તાૈ રામં ક્ષમૂલકૃતાસનમ્ ।
૨૧૦.૫૦/૨દદશૃાતે મખુાચ્ચાસ્ય િન ક્રામ તં મહાેરગમ્॥ ૨૧૦.૫૦॥
૨૧૦.૫૧/૧િન ક્ર ય સ મખુાત્ તસ્ય મહાભાેગાે ભજંુગમઃ ।
૨૧૦.૫૧/૨પ્રયાતશ્ચાણર્વં સદ્ધઃૈ પજૂ્યમાન તથાેરગૈઃ॥ ૨૧૦.૫૧॥
૨૧૦.૫૨/૧તમઘ્યર્માદાય તદા જલિધઃ સ મખંુ યયાૈ ।
૨૧૦.૫૨/૨પ્રિવવેશ ચ તત્તાેયં પૂ જતઃ પન્નગાેત્તમૈઃ ।
૨૧૦.૫૨/૩દૃ ટ્વા બલસ્ય િનયાર્ણં દા કં પ્રાહ કેશવઃ॥ ૨૧૦.૫૨॥
૨૧૦.૫૩/૧શ્રીભગવાન્ ઉવાચ । ઇદં સવ વમાચ વ વસદેુવાેગ્રસનેયાેઃ ।
૨૧૦.૫૩/૨િનયાર્ણં બલદેવસ્ય યાદવાનાં તથા ક્ષયમ્॥ ૨૧૦.૫૩॥
૨૧૦.૫૪/૧યાેગે સ્થ વાહમ યેતત્ પિરત્યજ્ય કલવેરમ્ ।
૨૧૦.૫૪/૨વાચ્યશ્ચ દ્વારકાવાસી જનઃ સવર્ તથાહુકઃ॥ ૨૧૦.૫૪॥
૨૧૦.૫૫/૧યથેમાં નગર ં સવા સમુદ્રઃ લાવિય ય ત ।
૨૧૦.૫૫/૨ત માદ્ રથૈઃ સસુ જૈ તુ પ્રતીક્ષ્યાે હ્યજુર્નાગમઃ॥ ૨૧૦.૫૫॥
૨૧૦.૫૬/૧ન સ્થેયં દ્વારકામ યે િન ક્રા તે તત્ર પા ડવે ।
૨૧૦.૫૬/૨તનેવૈ સહ ગ તવં્ય યત્ર યા ત સ કાૈરવઃ॥ ૨૧૦.૫૬॥
૨૧૦.૫૭/૧ગ વા ચ બ્રૂિહ કાૈ તેયમજુર્નં વચનં મમ ।
૨૧૦.૫૭/૨પાલનીય વયા શ યા જનાેઽયં મ પિરગ્રહઃ॥ ૨૧૦.૫૭॥
૨૧૦.૫૮/૧ઇત્યજુર્નને સિહતાે દ્વારવત્યાં ભવાઞ્ જનમ્ ।
૨૧૦.૫૮/૨ગ્ હી વા યાતુ વજ્રશ્ચ યદુરા ે ભિવ ય ત॥ ૨૧૦.૫૮॥
૨૧૧.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તાે દા કઃ કૃ ણં પ્ર ણપત્ય પનુઃ પનુઃ ।
૨૧૧.૧/૨પ્રદ ક્ષણં ચ બહુશઃ કૃ વા પ્રાયાદ્ યથાેિદતમ્॥ ૨૧૧.૧॥
૨૧૧.૨/૧સ ચ ગ વા તથા ચકે્ર દ્વારકાયાં તથાજુર્નમ્ ।
૨૧૧.૨/૨આિનનાય મહાબુ દ્ધ વજં્ર ચકે્ર તથા પમ્॥ ૨૧૧.૨॥
૨૧૧.૩/૧ભગવાન્ અિપ ગાેિવ દાે વાસદેુવાત્મકં પરમ્ ।
૨૧૧.૩/૨બ્રહ્માત્મિન સમારાે ય સવર્ભૂતે વધારયત્॥ ૨૧૧.૩॥
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૨૧૧.૪/૧સ માનયન્ દ્વજવચાે દુવાર્સા યદ્ ઉવાચ હ ।
૨૧૧.૪/૨યાેગયુક્તાેઽભવત્ પાદં કૃ વા નુિન સત્તમાઃ॥ ૨૧૧.૪॥
૨૧૧.૫/૧સ પ્રાપ્તાે વૈ જરા નામ તદા તત્ર સ લુ ધકઃ ।
૨૧૧.૫/૨મુશલશષેલાેહસ્ય સાયકં ધારયન્ પરમ્॥ ૨૧૧.૫॥
૨૧૧.૬/૧સ ત પાદં ગાકારં સમવેક્ષ્ય વ્યવ સ્થતઃ ।
૨૧૧.૬/૨તતાે િવવ્યાધ તનેવૈ તાેમરેણ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૧૧.૬॥
૨૧૧.૭/૧ગતશ્ચ દદશૃે તત્ર ચતુબાર્હુધરં નરમ્ ।
૨૧૧.૭/૨પ્ર ણપત્યાહ ચવૈનૈં પ્રસીદે ત પનુઃ પનુઃ॥ ૨૧૧.૭॥
૨૧૧.૮/૧અ નતા કૃત મદં મયા હિરણશઙ્કયા ।
૨૧૧.૮/૨ક્ષ યતામાત્મપાપને દગ્ધં મા દગ્ધુમહર્ સ॥ ૨૧૧.૮॥
૨૧૧.૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । તત તં ભગવાન્ આહ ના ત તે ભયમ વિપ ।
૨૧૧.૯/૨ગચ્છ વં મ પ્રસાદેન લુ ધ વગશ્વરા પદમ્॥ ૨૧૧.૯॥
૨૧૧.૧૦/૧વ્યાસ ઉવાચ । િવમાનમાગતં સદ્ય તદ્વાક્યસમન તરમ્ ।
૨૧૧.૧૦/૨આ હ્ય પ્રયયાૈ વગ લુ ધક ત પ્રસાદતઃ॥ ૨૧૧.૧૦॥
૨૧૧.૧૧/૧ગતે ત મન્ સ ભગવાન્ સયંાજે્યાત્માનમાત્મિન ।
૨૧૧.૧૧/૨બ્રહ્મભૂતેઽવ્યયેઽ ચ ત્યે વાસદેુવમયેઽમલે॥ ૨૧૧.૧૧॥
૨૧૧.૧૨/૧અજન્મ યજરેઽના શ યપ્રમેયેઽ ખલાત્મિન ।
૨૧૧.૧૨/૨ત્ય વા સ માનષું દેહમવાપ િત્રિવધાં ગ તમ્॥ ૨૧૧.૧૨॥
૨૧૨.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । અજુર્નાેઽિપ તદા વ ય કૃ ણરામકલવેરે ।
૨૧૨.૧/૨સસં્કારં લ ભયામાસ તથા યષેામનુક્રમાત્॥ ૨૧૨.૧॥
૨૧૨.૨/૧અષ્ટાૈ મિહ યઃ ક થતા ક્મણીપ્રમખુા તુ યાઃ ।
૨૧૨.૨/૨ઉપગ્ હ્ય હરેદહં િવિવશુ તા હુતાશનમ્॥ ૨૧૨.૨॥
૨૧૨.૩/૧રેવતી ચવૈ રામસ્ય દેહમા શ્લ ય સત્તમાઃ ।
૨૧૨.૩/૨િવવેશ વ લતં વિહ્ન ત સઙ્ગાહ્લાદશીતલમ્॥ ૨૧૨.૩॥
૨૧૨.૪/૧ઉગ્રસને તુ તચ્છ વા તથવૈાનકદુ દુ ભઃ ।
૨૧૨.૪/૨દેવક રાેિહણી ચવૈ િવિવશુ ર્તવેદસમ્॥ ૨૧૨.૪॥
૨૧૨.૫/૧તતાેઽજુર્નઃ પ્રેતકાય કૃ વા તષેાં યથાિવિધ ।
૨૧૨.૫/૨િનશ્ચક્રામ જનં સવ ગ્ હી વા વજ્રમવે ચ॥ ૨૧૨.૫॥
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૨૧૨.૬/૧દ્વારવત્યા િવિન ક્રા તાઃ કૃ ણપ યઃ સહસ્રશઃ ।
૨૧૨.૬/૨વજં્ર જનં ચ કાૈ તેયઃ પાલયઞ્ શનકૈયર્યાૈ॥ ૨૧૨.૬॥
૨૧૨.૭/૧સભા સધુમાર્ કૃ ણને મત્યર્લાેકે સમાહૃતા ।
૨૧૨.૭/૨ વગ જગામ ભાે િવપ્રાઃ પાિર તશ્ચ પાદપઃ॥ ૨૧૨.૭॥
૨૧૨.૮/૧ય મન્ િદને હિરયાર્તાે િદવં સતં્યજ્ય મેિદનીમ્ ।
૨૧૨.૮/૨ત મન્ િદનેઽવતીણાઽયં કાલકાયઃ ક લઃ િકલ॥ ૨૧૨.૮॥
૨૧૨.૯/૧ લાવયામાસ તાં શૂ યાં દ્વારકાં ચ મહાેદિધઃ ।
૨૧૨.૯/૨યદુશ્રેષ્ઠગ્ હં વેકં ના લાવયત સાગરઃ॥ ૨૧૨.૯॥
૨૧૨.૧૦/૧ના તક્રામ ત ભાે િવપ્રા તદ્ અદ્યાિપ મહાેદિધઃ ।
૨૧૨.૧૦/૨િનતં્ય સિંનિહત તત્ર ભગવાન્ કેશવાે યતઃ॥ ૨૧૨.૧૦॥
૨૧૨.૧૧/૧તદ્ અતીવ મહાપુ યં સવર્પાતકનાશનમ્ ।
૨૧૨.૧૧/૨િવ ક્ર ડા વતં સ્થાનં દૃ ટ્વા પાપાત્ પ્રમુચ્યતે॥ ૨૧૨.૧૧॥
૨૧૨.૧૨/૧પાથર્ઃ પ ચનદે દેશે બહુધા યધના વતે ।
૨૧૨.૧૨/૨ચકાર વાસં સવર્સ્ય જનસ્ય મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૧૨.૧૨॥
૨૧૨.૧૩/૧તતાે લાેભઃ સમભવત્ પાથનૈકેન ધ વના ।
૨૧૨.૧૩/૨દૃ ટ્વા સ્ત્રયાે નીયમાના દસ્યનૂાં િનહતેશ્વરાઃ॥ ૨૧૨.૧૩॥
૨૧૨.૧૪/૧તત તે પાપકમાર્ણાે લાેભાપેહતચેતસઃ ।
૨૧૨.૧૪/૨આભીરા મ ત્રયામાસઃુ સમેત્યાત્ય તદુમર્દાઃ॥ ૨૧૨.૧૪॥
૨૧૨.૧૫/૧આભીરા ઊચુઃ । અયમેકાેઽજુર્નાે ધ વી સ્ત્રીજનં િનહતેશ્વરમ્ ।
૨૧૨.૧૫/૨નયત્ય માન્ અ તક્ર ય િધગ્ અેતત્ િક્રયતાં બલમ્॥ ૨૧૨.૧૫॥
૨૧૨.૧૬/૧હ વા ગવર્સમા ઢાે ભી મદ્રાેણજયદ્રથાન્ ।
૨૧૨.૧૬/૨કણાર્દ શં્ચ ન ના ત બલં ગ્રામિનવા સનામ્॥ ૨૧૨.૧૬॥
૨૧૨.૧૭/૧બલજે્યષ્ઠાન્ નરાન્ અ યાન્ ગ્રા યાંશ્ચવૈ િવશષેતઃ ।
૨૧૨.૧૭/૨સવાર્ન્ અેવાવ ના ત િક વાે બહુ ભ ત્તરૈઃ॥ ૨૧૨.૧૭॥
૨૧૨.૧૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । તતાે ય ષ્ટપ્રહરણા દસ્યવાે લાેષ્ટહાિરણઃ ।
૨૧૨.૧૮/૨સહસ્રશાેઽ યધાવ ત તં જનં િનહતેશ્વરમ્ ।
૨૧૨.૧૮/૩તતાે િન ત્તઃ કાૈ તેયઃ પ્રાહાભીરાન્ હસન્ન્ ઇવ॥ ૨૧૨.૧૮॥
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૨૧૨.૧૯/૧અજુર્ન ઉવાચ । િનવતર્ વમધમર્જ્ઞા યદ તાે ન મુમષૂર્વઃ॥ ૨૧૨.૧૯॥
૨૧૨.૨૦/૧વ્યાસ ઉવાચ । અવજ્ઞાય વચ તસ્ય જગ્ હુ તે તદા ધનમ્ ।
૨૧૨.૨૦/૨સ્ત્રીજનં ચાિપ કાૈ તેયાદ્ િવ વક્સનેપિરગ્રહમ્॥ ૨૧૨.૨૦॥
૨૧૨.૨૧/૧તતાેઽજુર્નાે ધનુિદવ્યં ગા ડીવમજરં યુિધ ।
૨૧૨.૨૧/૨આરાપેિયતુમારેભે ન શશાક સ વીયર્વાન્॥ ૨૧૨.૨૧॥
૨૧૨.૨૨/૧ચકાર સ જં કૃચ્છ્ર ાત્ તુ તદ્ અભૂ ચ્છ થલં પનુઃ ।
૨૧૨.૨૨/૨ન સ માર તથાસ્ત્રા ણ ચ તયન્ન્ અિપ પા ડવઃ॥ ૨૧૨.૨૨॥
૨૧૨.૨૩/૧શરાન્ મુમાેચ ચૈતષેુ પાથર્ઃ શષેાન્ સ હ ષતઃ ।
૨૧૨.૨૩/૨ન ભેદં તે પરં ચકુ્રર તા ગા ડીવધ વના॥ ૨૧૨.૨૩॥
૨૧૨.૨૪/૧વિહ્નના ચાક્ષયા દત્તાઃ શરા તેઽિપ ક્ષયં યયુઃ ।
૨૧૨.૨૪/૨યુ યતઃ સહ ગાપેાલૈરજુર્નસ્યાભવત્ ક્ષયઃ॥ ૨૧૨.૨૪॥
૨૧૨.૨૫/૧અ ચ તયત્ તુ કાૈ તેયઃ કૃ ણસ્યવૈ િહ તદ્ બલમ્ ।
૨૧૨.૨૫/૨યન્ મયા શરસઘંાતૈઃ સબલા ભૂ તાે જતાઃ॥ ૨૧૨.૨૫॥
૨૧૨.૨૬/૧ મષતઃ પા ડુપતુ્રસ્ય તત તાઃ પ્રમદાેત્તમાઃ ।
૨૧૨.૨૬/૨અપાકૃ ય ત ચાભીરૈઃ કામાચ્ચા યાઃ પ્રવવ્રજુઃ॥ ૨૧૨.૨૬॥
૨૧૨.૨૭/૧તતઃ શરેષુ ક્ષીણષેુ ધનુ કાેટ ા ધનંજયઃ ।
૨૧૨.૨૭/૨જઘાન દસ્યૂં તે ચાસ્ય પ્રહારાઞ્ જહસુ દ્વ ઃ॥ ૨૧૨.૨૭॥
૨૧૨.૨૮/૧પ યત વવે પાથર્સ્ય ય ધકવર સ્ત્રયઃ ।
૨૧૨.૨૮/૨જગ્મુરાદાય તે લેચ્છાઃ સમ તાન્ મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૧૨.૨૮॥
૨૧૨.૨૯/૧તતઃ સ દુઃ ખતાે જ ઃ કષં્ટ કષ્ટ મ ત બ્રવુન્ ।
૨૧૨.૨૯/૨અહાે ભગવતા તને મુક્તાેઽ મી ત રાેદ વૈ॥ ૨૧૨.૨૯॥
૨૧૨.૩૦/૧અજુર્ન ઉવાચ । તદ્ ધનુ તાિન ચાસ્ત્રા ણ સ રથ તે ચ વા જનઃ ।
૨૧૨.૩૦/૨સવર્મેકપદે નષં્ટ દાનમશ્રાેિત્રયે યથા॥ ૨૧૨.૩૦॥
૨૧૨.૩૧/૧અહાે ચા ત બલં દૈવં િવના તને મહાત્મના ।
૨૧૨.૩૧/૨યદ્ અસામ યર્યુક્તાેઽહં નીચનૈ તઃ પરાભવમ્॥ ૨૧૨.૩૧॥
૨૧૨.૩૨/૧તાૈ બાહૂ સ ચ મે મુ ષ્ટઃ સ્થાનં તત્ સાેઽ મ ચાજુર્નઃ ।
૨૧૨.૩૨/૨પુ યનેવે િવના તને ગતં સવર્મસારતામ્॥ ૨૧૨.૩૨॥
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૨૧૨.૩૩/૧મમાજુર્ન વં ભીમસ્ય ભીમ વં ત કૃતં ધ્રવુમ્ ।
૨૧૨.૩૩/૨િવના તને યદ્ આભીરૈ જતાેઽહં કથમ યથા॥ ૨૧૨.૩૩॥
૨૧૨.૩૪/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇ થં વદન્ યયાૈ જ િર દ્રપ્રસ્થં પુરાેત્તમમ્ ।
૨૧૨.૩૪/૨ચકાર તત્ર રા નં વજં્ર યાદવન દનમ્॥ ૨૧૨.૩૪॥
૨૧૨.૩૫/૧સ દદશર્ તતાે વ્યાસં ફા ગનુઃ કાનનાશ્રયમ્ ।
૨૧૨.૩૫/૨તમપુેત્ય મહાભાગં િવનયનેા યવાદયત્॥ ૨૧૨.૩૫॥
૨૧૨.૩૬/૧તં વ દમાનં ચરણાવવલાેક્ય સિુન શ્ચતમ્ ।
૨૧૨.૩૬/૨ઉવાચ પાથ િવચ્છાયઃ કથમત્ય તમીદશૃઃ॥ ૨૧૨.૩૬॥
૨૧૨.૩૭/૧અ ર નેુગમનં બ્રહ્મહત્યાથવા કૃતા ।
૨૧૨.૩૭/૨જયાશાભઙ્ગદુઃખી વા ભ્રષ્ટચ્છાયાેઽ સ સા પ્રતમ્॥ ૨૧૨.૩૭॥
૨૧૨.૩૮/૧સાંતાિનકાદયાે વા તે યાચમાના િનરાકૃતાઃ ।
૨૧૨.૩૮/૨અગ યસ્ત્રીર તવાર્િપ તનેા સ િવગતપ્રભઃ॥ ૨૧૨.૩૮॥
૨૧૨.૩૯/૧ભુઙ્ક્તે પ્રદાય િવપ્રે યાે મષ્ટમેકમથાે ભવાન્ ।
૨૧૨.૩૯/૨િક વા કૃપણિવત્તાિન હૃતાિન ભવતાજુર્ન॥ ૨૧૨.૩૯॥
૨૧૨.૪૦/૧ક ચ્ચન્ ન સયૂર્વાતસ્ય ગાેચર વં ગતાેઽજુર્ન ।
૨૧૨.૪૦/૨દુષ્ટચ હર્તાે વાિપ િનઃશ્રીકઃ કથમ યથા॥ ૨૧૨.૪૦॥
૨૧૨.૪૧/૧ ષ્ટાે નખા ભસા વાિપ ઘટા ભઃપ્રાે ક્ષતાેઽિપ વા ।
૨૧૨.૪૧/૨તનેાતીવા સ િવચ્છાયાે યનૂવૈાર્ યુિધ િન જતઃ॥ ૨૧૨.૪૧॥
૨૧૨.૪૨/૧વ્યાસ ઉવાચ । તતઃ પાથા િવિનઃશ્વસ્ય શ્રૂયતાં ભગવન્ન્ ઇ ત ।
૨૧૨.૪૨/૨પ્રાેક્તાે યથાવદ્ આચષ્ટ િવપ્રા આત્મપરાભવમ્॥ ૨૧૨.૪૨॥
૨૧૨.૪૩/૧અજુર્ન ઉવાચ । યદ્ બલં યચ્ચ ન તે ે યદ્ વીય યત્ પરાક્રમઃ ।
૨૧૨.૪૩/૨યા શ્રી છાયા ચ નઃ સાેઽ માન્ પિરત્યજ્ય હિરગર્તઃ॥ ૨૧૨.૪૩॥
૨૧૨.૪૪/૧ઇતરેણવે મહતા મતપવૂાર્ ભભા ષણા ।
૨૧૨.૪૪/૨હીના વયં મનુે તને તા ણમયા ઇવ॥ ૨૧૨.૪૪॥
૨૧૨.૪૫/૧અસ્ત્રાણાં સાયકાનાં ચ ગા ડીવસ્ય તથા મમ ।
૨૧૨.૪૫/૨સારતા યાભવન્ મૂતાર્ સ ગતઃ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૨૧૨.૪૫॥
૨૧૨.૪૬/૧યસ્યાવલાેકનાદ્ અ માઞ્ શ્રીજર્યઃ સ પદ્ ઉન્ન તઃ ।
૨૧૨.૪૬/૨ન તત્યાજ સ ગાેિવ દ ત્ય વા માન્ ભગવાન્ ગતઃ॥ ૨૧૨.૪૬॥

brahmapur.pdf 829



બ્રહ્મપુરાણ

૨૧૨.૪૭/૧ભી મદ્રાેણાઙ્ગરા દ્યા તથા દુયાધનાદયઃ ।
૨૧૨.૪૭/૨ય પ્રભાવને િનદર્ગ્ધાઃ સ કૃ ણ ત્યક્તવાન્ ભવુમ્॥ ૨૧૨.૪૭॥
૨૧૨.૪૮/૧િનયાવના હતશ્રીકા ભ્રષ્ટચ્છાયવે મે મહી ।
૨૧૨.૪૮/૨િવભા ત તાત નૈકાેઽહં િવરહે તસ્ય ચિક્રણઃ॥ ૨૧૨.૪૮॥
૨૧૨.૪૯/૧યસ્યાનુભાવાદ્ ભી માદૈ્યમર્ યગ્ ાૈ શલભાિયતમ્ ।
૨૧૨.૪૯/૨િવના તનેાદ્ય કૃ ણને ગાપેાલૈર મ િન જતઃ॥ ૨૧૨.૪૯॥
૨૧૨.૫૦/૧ગા ડીવં િત્રષુ લાેકેષુ ખ્યાતં યદ્ અનુભાવતઃ ।
૨૧૨.૫૦/૨મમ તને િવનાભીરૈલર્ગુડૈ તુ તરસૃ્કતમ્॥ ૨૧૨.૫૦॥
૨૧૨.૫૧/૧સ્ત્રીસહસ્રા યનેકાિન હ્યનાથાિન મહામનુે ।
૨૧૨.૫૧/૨યતતાે મમ નીતાિન દસ્યુ ભલર્ગુડાયુધૈઃ॥ ૨૧૨.૫૧॥
૨૧૨.૫૨/૧આનીયમાનમાભીરૈઃ સવ કૃ ણાવરાેધનમ્ ।
૨૧૨.૫૨/૨હૃતં ય ષ્ટપ્રહરણૈઃ પિરભૂય બલં મમ॥ ૨૧૨.૫૨॥
૨૧૨.૫૩/૧િનઃશ્રીકતા ન મે ચતં્ર ય વા મ તદ્ અદ્ભુતમ્ ।
૨૧૨.૫૩/૨નીચાવમાનપઙ્કાઙ્ક િનલર્ ેઽ મ િપતામહ॥ ૨૧૨.૫૩॥
૨૧૨.૫૪/૧વ્યાસ ઉવાચ । શ્રુ વાહં તસ્ય તદ્ વાક્યમબ્રવં દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૧૨.૫૪/૨દુઃ ખતસ્ય ચ દ નસ્ય પા ડવસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૨૧૨.૫૪॥
૨૧૨.૫૫/૧અલં તે વ્રીડયા પાથર્ ન વં શાે ચતુમહર્ સ ।
૨૧૨.૫૫/૨અવેિહ સવર્ભૂતષેુ કાલસ્ય ગ તર દશૃી॥ ૨૧૨.૫૫॥
૨૧૨.૫૬/૧કાલાે ભવાય ભૂતાનામભવાય ચ પા ડવ ।
૨૧૨.૫૬/૨કાલમૂલ મદં જ્ઞા વા કુ સ્થૈયર્મતાેઽજુર્ન॥ ૨૧૨.૫૬॥
૨૧૨.૫૭/૧નદ્યઃ સમુદ્રા ગરયઃ સકલા ચ વસુધંરા ।
૨૧૨.૫૭/૨દેવા મનુ યાઃ પશવ તરવશ્ચ સર પાઃ॥ ૨૧૨.૫૭॥
૨૧૨.૫૮/૧ ષ્ટાઃ કાલને કાલને પનુયાર્સ્ય ત સકં્ષયમ્ ।
૨૧૨.૫૮/૨કાલાત્મક મદં સવ જ્ઞા વા શમમવા ુિહ॥ ૨૧૨.૫૮॥
૨૧૨.૫૯/૧યથા થ કૃ ણમાહા યં તત્ તથવૈ ધનંજય ।
૨૧૨.૫૯/૨ભારાવતારકાયાર્થર્મવતીણર્ઃ સ મેિદનીમ્॥ ૨૧૨.૫૯॥
૨૧૨.૬૦/૧ભારાક્રા તા ધરા યાતા દેવાનાં સિંનધાૈ પુરા ।
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૨૧૨.૬૦/૨તદથર્મવતીણાઽસાૈ કામ પી જનાદર્નઃ॥ ૨૧૨.૬૦॥
૨૧૨.૬૧/૧તચ્ચ િન પાિદતં કાયર્મશષેા ભૂ તાે હતાઃ ।
૨૧૨.૬૧/૨ ય ધકકુલં સવ તથા પાથાપસહૃંતમ્॥ ૨૧૨.૬૧॥
૨૧૨.૬૨/૧ન િક ચદ્ અ યત્ કતર્વ્યમસ્ય ભૂ મતલેઽજુર્ન ।
૨૧૨.૬૨/૨તતાે ગતઃ સ ભગવાન્ કૃતકૃત્યાે યથેચ્છયા॥ ૨૧૨.૬૨॥
૨૧૨.૬૩/૧ ષ્ટ સગ કરાેત્યેષ દેવદેવઃ સ્થ ત સ્થતાૈ ।
૨૧૨.૬૩/૨અ તે તાપસમથાઽયં સા પ્રતં વૈ યથા કૃતમ્॥ ૨૧૨.૬૩॥
૨૧૨.૬૪/૧ત માત્ પાથર્ ન સતંાપ વયા કાયર્ઃ પરાભવાત્ ।
૨૧૨.૬૪/૨ભવ ત ભવકાલષેુ પુ ષાણાં પરાક્રમાઃ॥ ૨૧૨.૬૪॥
૨૧૨.૬૫/૧યત વયૈકેન હતા ભી મદ્રાેણાદયાે પાઃ ।
૨૧૨.૬૫/૨તષેામજુર્ન કાલાે થઃ િક યનૂા ભભવાે ન સઃ॥ ૨૧૨.૬૫॥
૨૧૨.૬૬/૧િવ ણાે તસ્યાનુભાવને યથા તષેાં પરાભવઃ ।
૨૧૨.૬૬/૨ વત્ત તથવૈ ભવતાે દસ્યુ યાેઽ તે તદુદ્ભવઃ॥ ૨૧૨.૬૬॥
૨૧૨.૬૭/૧સ દેવાેઽ યશર રા ણ સમાિવ ય જગિ સ્થ તમ્ ।
૨૧૨.૬૭/૨કરાે ત સવર્ભૂતાનાં નાશં ચા તે જગ પ તઃ॥ ૨૧૨.૬૭॥
૨૧૨.૬૮/૧ભવાેદ્ભવે ચ કાૈ તેય સહાય તે જનાદર્નઃ ।
૨૧૨.૬૮/૨ભવા તે વ દ્વપક્ષા તે કેશવનેાવલાેિકતાઃ॥ ૨૧૨.૬૮॥
૨૧૨.૬૯/૧કઃ શ્રદ્દ યાત્ સગાઙ્ગેયાન્ હ યા વં સવર્કાૈરવાન્ ।
૨૧૨.૬૯/૨આભીરે યશ્ચ ભવતઃ કઃ શ્રદ્દ યાત્ પરાભવમ્॥ ૨૧૨.૬૯॥
૨૧૨.૭૦/૧પાથતત્ સવર્ભૂતષેુ હરેલ લાિવચે ષ્ટતમ્ ।
૨૧૨.૭૦/૨ વયા યત્ કાૈરવા વ તા યદ્ આભીરૈભર્વાઞ્ જતઃ॥ ૨૧૨.૭૦॥
૨૧૨.૭૧/૧ગ્ હીતા દસ્યુ ભયર્ચ્ચ ર ક્ષતા ભવતા સ્ત્રયઃ ।
૨૧૨.૭૧/૨તદ્ અ યહં યથા ત્તં કથયા મ તવાજુર્ન॥ ૨૧૨.૭૧॥
૨૧૨.૭૨/૧અષ્ટાવક્રઃ પુરા િવપ્ર ઉદવાસરતાેઽભવત્ ।
૨૧૨.૭૨/૨બહૂન્ વષર્ગણાન્ પાથર્ ગ્ ણન્ બ્રહ્મ સનાતનમ્॥ ૨૧૨.૭૨॥
૨૧૨.૭૩/૧ જતે વસરુસઘંષેુ મે ષે્ઠ મહાે સવઃ ।
૨૧૨.૭૩/૨બભવૂ તત્ર ગચ્છ ત્યાે દદશૃુ તં સરુ સ્ત્રયઃ॥ ૨૧૨.૭૩॥
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૨૧૨.૭૪/૧ર ભા તલાેત્તમાદ્યાશ્ચ શતશાેઽથ સહસ્રશઃ ।
૨૧૨.૭૪/૨તુષુ્ટવુ તં મહાત્માનં પ્રશશસંશુ્ચ પા ડવ॥ ૨૧૨.૭૪॥
૨૧૨.૭૫/૧આક ઠમગ્ ં સ લલે જટાભારધરં મુિનમ્ ।
૨૧૨.૭૫/૨િવનયાવનતાશ્ચવૈ પ્રણેમુઃ તાતે્રત પરાઃ॥ ૨૧૨.૭૫॥
૨૧૨.૭૬/૧યથા યથા પ્રસન્નાેઽભૂત્ તુષુ્ટવુ તં તથા તથા ।
૨૧૨.૭૬/૨સવાર્ તાઃ કાૈરવશ્રેષ્ઠ વિરષં્ઠ તં દ્વજન્મનામ્॥ ૨૧૨.૭૬॥
૨૧૨.૭૭/૧અષ્ટાવક્ર ઉવાચ । પ્રસન્નાેઽહં મહાભાગા ભવતીનાં યદ્ ઇ યતે ।
૨૧૨.૭૭/૨મત્ત તદ્ િવ્રયતાં સવ પ્રદાસ્યા યિપ દુલર્ભમ્॥ ૨૧૨.૭૭॥
૨૧૨.૭૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । ર ભા તલાેત્તમાદ્યાશ્ચ િદવ્યાશ્ચા સરસાેઽબ્રવુન્॥ ૨૧૨.૭૮॥
૨૧૨.૭૯/૧અ સરસ ઊચુઃ । પ્રસન્ને વ યસ પ્રાપ્તં િકમ માક મ ત દ્વ ઃ॥ ૨૧૨.૭૯॥
૨૧૨.૮૦/૧ઇતરા વબ્રવુન્ િવપ્ર પ્રસન્નાે ભગવન્ યિદ ।
૨૧૨.૮૦/૨તદ્ ઇચ્છામઃ પ ત પ્રાપ્તું િવપ્રે દ્ર પુ ષાેત્તમમ્॥ ૨૧૨.૮૦॥
૨૧૨.૮૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેવં ભિવ યતીત્યુ વા ઉત્તતાર જલાન્ મુિનઃ ।
૨૧૨.૮૧/૨તમુત્તીણ ચ દદશૃિુવ પં વક્રમષ્ટધા॥ ૨૧૨.૮૧॥
૨૧૨.૮૨/૧તં દૃ ટ્વા ગૂહમાનાનાં યાસાં હાસઃ સુ્ફટાેઽભવત્ ।
૨૧૨.૮૨/૨તાઃ શશાપ મુિનઃ કાપેમવા ય કુ ન દન॥ ૨૧૨.૮૨॥
૨૧૨.૮૩/૧અષ્ટાવક્ર ઉવાચ । ય માદ્ િવ પ પં માં મ વા હાસાવમાનના ।
૨૧૨.૮૩/૨ભવતી ભઃ કૃતા ત માદ્ અેષ શાપં દદા મ વઃ॥ ૨૧૨.૮૩॥
૨૧૨.૮૪/૧મ પ્રસાદેન ભતાર્રં લ વા તુ પુ ષાેત્તમમ્ ।
૨૧૨.૮૪/૨મચ્છાપાપેહતાઃ સવાર્ દસ્યુહ તં ગ મ યથ॥ ૨૧૨.૮૪॥
૨૧૨.૮૫/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુદ િરતમાક યર્ મુિન તા ભઃ પ્રસાિદતઃ ।
૨૧૨.૮૫/૨પનુઃ સરેુ દ્રલાેકં વૈ પ્રાહ ભૂયાે ગ મ યથ॥ ૨૧૨.૮૫॥
૨૧૨.૮૬/૧અેવં તસ્ય મનુેઃ શાપાદ્ અષ્ટાવક્રસ્ય કેશવમ્ ।
૨૧૨.૮૬/૨ભતાર્રં પ્રા ય તાઃ પ્રાપ્તા દસ્યુહ તં વરાઙ્ગનાઃ॥ ૨૧૨.૮૬॥
૨૧૨.૮૭/૧તત્ વયા નાત્ર કતર્વ્યઃ શાેકાેઽ પાેઽિપ િહ પા ડવ ।
૨૧૨.૮૭/૨તનેવૈા ખલનાથને સવ તદ્ ઉપસહૃંતમ્॥ ૨૧૨.૮૭॥
૨૧૨.૮૮/૧ભવતાં ચાપેસહંારમાસન્નં તને કુવર્તા ।
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૨૧૨.૮૮/૨બલં તજે તથા વીય માહા યં ચાપેસહૃંતમ્॥ ૨૧૨.૮૮॥
૨૧૨.૮૯/૧ તસ્ય િનયતાે ત્યુઃ પતનં ચ તથાેન્નતેઃ ।
૨૧૨.૮૯/૨િવપ્રયાેગાવસાનં તુ સયંાેગઃ સચંયઃ ક્ષયઃ॥ ૨૧૨.૮૯॥
૨૧૨.૯૦/૧િવજ્ઞાય ન બુધાઃ શાેકં ન હષર્મપુયા ત યે ।
૨૧૨.૯૦/૨તષેામવેેતરે ચેષ્ટાં શક્ષ તઃ સ ત તાદશૃાઃ॥ ૨૧૨.૯૦॥
૨૧૨.૯૧/૧ત માત્ વયા નરશ્રેષ્ઠ જ્ઞા વૈતદ્ ભ્રા ભઃ સહ ।
૨૧૨.૯૧/૨પિરત્યજ્યા ખલં રાજં્ય ગ તવં્ય તપસે વનમ્॥ ૨૧૨.૯૧॥
૨૧૨.૯૨/૧તદ્ ગચ્છ ધમર્રા ય િનવેદ્યૈતદ્ વચાે મમ ।
૨૧૨.૯૨/૨પરશ્વાે ભ્રા ભઃ સાધ ગ ત વીર યથા કુ ॥ ૨૧૨.૯૨॥
૨૧૨.૯૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુક્તાે ધમર્રાજં તુ સમ યેત્ય તથાેક્તવાન્ ।
૨૧૨.૯૩/૨દષંૃ્ટ ચવૈાનુભૂતં વા ક થતં તદ્ અશષેતઃ॥ ૨૧૨.૯૩॥
૨૧૨.૯૪/૧વ્યાસવાક્યં ચ તે સવ શ્રુ વાજુર્નસમીિરતમ્ ।
૨૧૨.૯૪/૨રાજે્ય પર ક્ષતં કૃ વા યયુઃ પા ડુસતુા વનમ્॥ ૨૧૨.૯૪॥
૨૧૨.૯૫/૧ઇત્યેવં વાે મુિનશ્રેષ્ઠા િવ તરેણ મયાેિદતમ્ ।
૨૧૨.૯૫/૨ તસ્ય ચ યદાવેશે વાસદેુવસ્ય ચે ષ્ટતમ્॥ ૨૧૨.૯૫॥
૨૧૩.૧/૧મનુય ઊચુઃ । અહાે કૃ ણસ્ય માહા યમદ્ભુતં ચા તમાનષુમ્ ।
૨૧૩.૧/૨રામસ્ય ચ મુિનશ્રેષ્ઠ વયાેક્તં ભુિવ દુલર્ભમ્॥ ૨૧૩.૧॥
૨૧૩.૨/૧ન પ્તમિધગચ્છામઃ શ ◌ૃ વ તાે ભગવ કથામ્ ।
૨૧૩.૨/૨ત માદ્ બ્રૂિહ મહાભાગ ભૂયાે દેવસ્ય ચે ષ્ટતમ્॥ ૨૧૩.૨॥
૨૧૩.૩/૧પ્રાદુભાર્વઃ પુરાણષેુ િવ ણાેર મતતજેસઃ ।
૨૧૩.૩/૨સતાં કથયતામવે વરાહ ઇ ત નઃ શ્રુતમ્॥ ૨૧૩.૩॥
૨૧૩.૪/૧ન નીમાેઽસ્ય ચિરતં ન િવિધ ન ચ િવ તરમ્ ।
૨૧૩.૪/૨ન કમર્ગુણસદ્ભાવં ન હેતુ વમની ષતમ્॥ ૨૧૩.૪॥
૨૧૩.૫/૧િકમાત્મકાે વરાહાેઽસાૈ કા મૂ તઃ કા ચ દેવતા ।
૨૧૩.૫/૨િકમાચારપ્રભાવાે વા િક વા તને તદા કૃતમ્॥ ૨૧૩.૫॥
૨૧૩.૬/૧યજ્ઞાથ સમવેતાનાં મષતાં ચ દ્વજન્મનામ્ ।
૨૧૩.૬/૨મહાવરાહચિરતં સવર્લાેકસખુાવહમ્॥ ૨૧૩.૬॥
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૨૧૩.૭/૧યથા નારાયણાે બ્રહ્મન્ વારાહં પમા સ્થતઃ ।
૨૧૩.૭/૨દંષ્ટ્રયા ગાં સમુદ્રસ્થામુ જહારાિરમદર્નઃ॥ ૨૧૩.૭॥
૨૧૩.૮/૧િવ તરેણવૈ કમાર્ ણ સવાર્ ણ િરપુઘા તનઃ ।
૨૧૩.૮/૨શ્રાેતું નાે વતર્તે બુ દ્ધહર્રેઃ કૃ ણસ્ય ધીમતઃ॥ ૨૧૩.૮॥
૨૧૩.૯/૧કમર્ણામાનપુવૂ્યાર્ ચ પ્રાદુભાર્વાશ્ચ યે િવભાે ।
૨૧૩.૯/૨યા વાસ્ય પ્રકૃ તબ્રર્હ્મં તાશ્ચાખ્યાતું વમહર્ સ॥ ૨૧૩.૯॥
૨૧૩.૧૦/૧વ્યાસ ઉવાચ । પ્રશ્નભારાે મહાન્ અેષ ભવદ્ ભઃ સમુદાહૃતઃ ।
૨૧૩.૧૦/૨યથાશ યા તુ વક્ષ્યા મ શ્રૂયતાં વૈ ણવં યશઃ॥ ૨૧૩.૧૦॥
૨૧૩.૧૧/૧િવ ણાેઃ પ્રભાવશ્રવણે િદષ્ટ ા વાે મ ત થતા ।
૨૧૩.૧૧/૨ત માદ્ િવ ણાેઃ સમ તા વૈ શ ◌ૃ વં યાઃ પ્ર ત્તયઃ॥ ૨૧૩.૧૧॥
૨૧૩.૧૨/૧સહસ્રાસ્યં સહસ્રાક્ષં સહસ્રચરણં ચ યમ્ ।
૨૧૩.૧૨/૨સહસ્ર શરસં દેવં સહસ્રકરમવ્યયમ્॥ ૨૧૩.૧૨॥
૨૧૩.૧૩/૧સહસ્ર જહં્વ ભા વ તં સહસ્રમુકુટં પ્રભુમ્ ।
૨૧૩.૧૩/૨સહસ્રદં સહસ્રાિદ સહસ્રભજુમવ્યયમ્॥ ૨૧૩.૧૩॥
૨૧૩.૧૪/૧હવનં સવનં ચવૈ હાેતારં હવ્યમવે ચ ।
૨૧૩.૧૪/૨પાત્રા ણ ચ પિવત્રા ણ વેિદ દ ક્ષાં સ મત્ સ્રવુમ્॥ ૨૧૩.૧૪॥
૨૧૩.૧૫/૧સ્રુક્સાેમસયૂર્મુશલં પ્રાેક્ષણી ં દ ક્ષણાયનમ્ ।
૨૧૩.૧૫/૨અ વયુ સામગં િવપં્ર સદસં્ય સદનં સદઃ॥ ૨૧૩.૧૫॥
૨૧૩.૧૬/૧યપંૂ ચકં્ર ધ્રવુાં દવ ચ ંશ્ચાેલખૂલાિન ચ ।
૨૧૩.૧૬/૨પ્રાગ્વંશં યજ્ઞભૂ મ ચ હાેતારં ચ પરં ચ યત્॥ ૨૧૩.૧૬॥
૨૧૩.૧૭/૧હ્ર વા ય તપ્રમાણાિન સ્થાવરા ણ ચરા ણ ચ ।
૨૧૩.૧૭/૨પ્રાય શ્ચત્તાિન વાઘ્ય ચ સ્થ ડલાિન કુશા તથા॥ ૨૧૩.૧૭॥
૨૧૩.૧૮/૧મ ત્રયજ્ઞવહં વિહ્ન ભાગં ભાગવહં ચ યત્ ।
૨૧૩.૧૮/૨અગ્રા સનં સાેમભજંુ હુતા ચષમુદાયુધમ્॥ ૨૧૩.૧૮॥
૨૧૩.૧૯/૧આહુવદિવદાે િવપ્રા યં યજ્ઞે શાશ્વતં પ્રભુમ્ ।
૨૧૩.૧૯/૨તસ્ય િવ ણાેઃ સરેુશસ્ય શ્રીવ સાઙ્કસ્ય ધીમતઃ॥ ૨૧૩.૧૯॥
૨૧૩.૨૦/૧પ્રાદુભાર્વસહસ્રા ણ સમતીતા યનેકશઃ ।
૨૧૩.૨૦/૨ભૂયશ્ચવૈ ભિવ ય ત હ્યવેમાહ િપતામહઃ॥ ૨૧૩.૨૦॥
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૨૧૩.૨૧/૧યત્ ચ્છ વં મહાભાગા િદવ્યાં પુ યા મમાં કથામ્ ।
૨૧૩.૨૧/૨પ્રાદુભાર્વા શ્રતાં િવ ણાેઃ સવર્પાપહરાં શવામ્॥ ૨૧૩.૨૧॥
૨૧૩.૨૨/૧શ ◌ૃ વં તાં મહાભાગા તદ્ગતનેા તરાત્મના ।
૨૧૩.૨૨/૨પ્રવક્ષ્યા યાનપુવૂ્યણ યત્ ચ્છ વં મમાનઘાઃ॥ ૨૧૩.૨૨॥
૨૧૩.૨૩/૧વાસદેુવસ્ય માહા યં ચિરતં ચ મહામતેઃ ।
૨૧૩.૨૩/૨િહતાથ સરુમત્યાર્નાં લાેકાનાં પ્રભવાય ચ॥ ૨૧૩.૨૩॥
૨૧૩.૨૪/૧બહુશઃ સવર્ભૂતાત્મા પ્રાદુભર્વ ત વીયર્વાન્ ।
૨૧૩.૨૪/૨પ્રાદુભાર્વાંશ્ચ વક્ષ્યા મ પુ યાન્ િદવ્યાન્ ગુણા વતાન્॥ ૨૧૩.૨૪॥
૨૧૩.૨૫/૧સપુ્તાે યુગસહસ્રં યઃ પ્રાદુભર્વ ત કાયર્તઃ ।
૨૧૩.૨૫/૨પૂણ યુગસહસ્રેઽથ દેવદેવાે જગ પ તઃ॥ ૨૧૩.૨૫॥
૨૧૩.૨૬/૧બ્રહ્મા ચ કિપલશ્ચવૈ ય બક સ્ત્રદશા તથા ।
૨૧૩.૨૬/૨દેવાઃ સપ્તષર્યશ્ચવૈ નાગાશ્ચા સરસ તથા॥ ૨૧૩.૨૬॥
૨૧૩.૨૭/૧સન કુમારશ્ચ મહાનુભાવાે ।
૨૧૩.૨૭/૨મનુમર્હાત્મા ભગવાન્ પ્ર કરઃ ।
૨૧૩.૨૭/૩પુરાણદેવાેઽથ પુરા ણ ચકે્ર ।
૨૧૩.૨૭/૪પ્રદ પ્તવૈશ્વાનરતુલ્યતે ઃ॥ ૨૧૩.૨૭॥
૨૧૩.૨૮/૧યાેઽસાૈ ચાણર્વમ યસ્થાે નષ્ટે સ્થાવરજઙ્ગમે ।
૨૧૩.૨૮/૨નષ્ટે દેવાસરુનરે પ્રનષ્ટાેરગરાક્ષસે॥ ૨૧૩.૨૮॥
૨૧૩.૨૯/૧યાેદુ્ધકામાૈ દુરાધષા તાવુભાૈ મધુકૈટભાૈ ।
૨૧૩.૨૯/૨હતાૈ ભગવતા તને તયાેદર્ વા મતં વરમ્॥ ૨૧૩.૨૯॥
૨૧૩.૩૦/૧પુરા કમલનાભસ્ય વપતઃ સાગરા ભ સ ।
૨૧૩.૩૦/૨પુ કરે તત્ર સ ભૂતા દેવાઃ સ ષગણા તથા॥ ૨૧૩.૩૦॥
૨૧૩.૩૧/૧અેષ પાૈ કરકાે નામ પ્રાદુભાર્વાે મહાત્મનઃ ।
૨૧૩.૩૧/૨પુરાણં ક યતે યત્ર દેવશ્રુ તસમાિહતમ્॥ ૨૧૩.૩૧॥
૨૧૩.૩૨/૧વારાહ તુ શ્રુ તમખુઃ પ્રાદુભાર્વાે મહાત્મનઃ ।
૨૧૩.૩૨/૨યત્ર િવ ઃ સરુશ્રેષ્ઠાે વારાહં પમા સ્થતઃ॥ ૨૧૩.૩૨॥
૨૧૩.૩૩/૧વેદપાદાે યપૂદંષ્ટ્ર ઃ ક્રતુદ ત શ્ચતીમખુઃ ।
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૨૧૩.૩૩/૨અ ગ્ જહ્વાે દભર્રાેમા બ્રહ્મશીષા મહાતપાઃ॥ ૨૧૩.૩૩॥
૨૧૩.૩૪/૧અહાેરાત્રેક્ષણાે િદવ્યાે વેદાઙ્ગઃ શ્રુ તભષૂણઃ ।
૨૧૩.૩૪/૨આજ્યનાસઃ સ્રવુતુ ડઃ સામઘાષે વરાે મહાન્॥ ૨૧૩.૩૪॥
૨૧૩.૩૫/૧સત્યધમર્મયઃ શ્રીમાન્ ક્રમિવક્રમસ કૃતઃ ।
૨૧૩.૩૫/૨પ્રાય શ્ચત્તનખાે ઘાેરઃ પશુ નુમુર્ખાકૃ તઃ॥ ૨૧૩.૩૫॥
૨૧૩.૩૬/૧ઉદ્ગતા ત્રાે હાેમ લઙ્ગાે બી ષૈિધમહાફલઃ ।
૨૧૩.૩૬/૨વાદ્ય તરાત્મા મ ત્ર સ્ફગ્ િવકૃતઃ સાેમશાે ણતઃ॥ ૨૧૩.૩૬॥
૨૧૩.૩૭/૧વેિદસ્ક ધાે હિવગર્ ધાે હવ્યકવ્યા તવેગવાન્ ।
૨૧૩.૩૭/૨પ્રાગ્વંશકાયાે દ્યુ તમાન્ નાનાદ ક્ષા ભર વતઃ॥ ૨૧૩.૩૭॥
૨૧૩.૩૮/૧દ ક્ષણાહૃદયાે યાેગી મહાસ ત્રમયાે મહાન્ ।
૨૧૩.૩૮/૨ઉપાકમાર્ષ્ટ ચકઃ પ્રવગાર્વતર્ભષૂણઃ॥ ૨૧૩.૩૮॥
૨૧૩.૩૯/૧નાનાચ્છ દાેગ તપથાે ગુહ્યાપેિનષદાસનઃ ।
૨૧૩.૩૯/૨છાયાપત્નીસહાયાેઽસાૈ મ ણશ ◌ૃઙ્ગ ઇવાે થતઃ॥ ૨૧૩.૩૯॥
૨૧૩.૪૦/૧મહી ં સાગરપયર્ તાં સશલૈવનકાનનામ્ ।
૨૧૩.૪૦/૨અેકાણર્વજલભ્રષ્ટામેકાણર્વગતઃ પ્રભુઃ॥ ૨૧૩.૪૦॥
૨૧૩.૪૧/૧દંષ્ટ્રયા યઃ સમુદૃ્ધત્ય લાેકાનાં િહતકા યયા ।
૨૧૩.૪૧/૨સહસ્રશીષા લાેકાિદશ્ચકાર જગતી ં પનુઃ॥ ૨૧૩.૪૧॥
૨૧૩.૪૨/૧અેવં યજ્ઞવરાહેણ ભૂ વા ભૂતિહતા થના ।
૨૧૩.૪૨/૨ઉદૃ્ધતા થવી દેવી સાગરા બુધરા પુરા॥ ૨૧૩.૪૨॥
૨૧૩.૪૩/૧વારાહ અેષ ક થતાે નાર સહ તતાે દ્વ ઃ ।
૨૧૩.૪૩/૨યત્ર ભૂ વા ગે દ્રણે િહર યક શપુહર્તઃ॥ ૨૧૩.૪૩॥
૨૧૩.૪૪/૧પુરા કૃતયુગે નામ સરુાિરબર્લદિપતઃ ।
૨૧૩.૪૪/૨દૈત્યાનામાિદપુ ષશ્ચકાર સમુહત્ તપઃ॥ ૨૧૩.૪૪॥
૨૧૩.૪૫/૧દશ વષર્સહસ્રા ણ શતાિન દશ પ ચ ચ ।
૨૧૩.૪૫/૨જપાપેવાસિનરત તસ્થાૈ માનૈવ્રત સ્થતઃ॥ ૨૧૩.૪૫॥
૨૧૩.૪૬/૧તતઃ શમદમા યાં ચ બ્રહ્મચયણ ચવૈ િહ ।
૨૧૩.૪૬/૨પ્રીતાેઽભવત્ તત તસ્ય તપસા િનયમને ચ॥ ૨૧૩.૪૬॥
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૨૧૩.૪૭/૧તં વૈ વય ભૂભર્ગવાન્ વયમાગ ય ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૩.૪૭/૨િવમાનનેાકર્વણન હંસયુક્તને ભા વતા॥ ૨૧૩.૪૭॥
૨૧૩.૪૮/૧આિદત્યૈવર્સુ ભઃ સાધ મ દ્ ભદવતૈ તથા ।
૨૧૩.૪૮/૨ દ્રિૈવશ્વસહાયૈશ્ચ યક્ષરાક્ષસિકનરૈઃ॥ ૨૧૩.૪૮॥
૨૧૩.૪૯/૧િદશા ભઃ પ્રિદશા ભશ્ચ નદ ભઃ સાગરૈ તથા ।
૨૧૩.૪૯/૨નક્ષત્રૈશ્ચ મુહૂતશ્ચ ખેચરૈશ્ચ મહાગ્રહૈઃ॥ ૨૧૩.૪૯॥
૨૧૩.૫૦/૧દેવ ષ ભ તપાે દ્ધઃૈ સદ્ધિૈવદ્વદ્ ભરેવ ચ ।
૨૧૩.૫૦/૨રાજ ષ ભઃ પુ યતમૈગર્ ધવર સરાેગણૈઃ॥ ૨૧૩.૫૦॥
૨૧૩.૫૧/૧ચરાચરગુ ઃ શ્રીમાન્ તઃ સવઃ સરૈુ તથા ।
૨૧૩.૫૧/૨બ્રહ્મા બ્રહ્મિવદાં શ્રેષ્ઠાે દૈતં્ય વચનમબ્રવીત્॥ ૨૧૩.૫૧॥
૨૧૩.૫૨/૧બ્રહ્માવેાચ । પ્રીતાેઽ મ તવ ભક્તસ્ય તપસાનને સવુ્રત ।
૨૧૩.૫૨/૨વરં વરય ભદં્ર તે યથેષં્ટ કામમા ુિહ॥ ૨૧૩.૫૨॥
૨૧૩.૫૩/૧િહર યક શપુ વાચ । ન દેવાસરુગ ધવાર્ ન યક્ષાેરગરાક્ષસાઃ ।
૨૧૩.૫૩/૨ઋષયાે વાથ માં શાપૈઃ કુ્રદ્ધા લાેકિપતામહ॥ ૨૧૩.૫૩॥
૨૧૩.૫૪/૧શપેયુ તપસા યુક્તા વર અેષ તાે મયા ।
૨૧૩.૫૪/૨ન શસે્ત્રણ ન વાસે્ત્રણ ગિરણા પાદપને વા॥ ૨૧૩.૫૪॥
૨૧૩.૫૫/૧ન શુ કેણ ન ચાદ્રણ ન ચવૈાે વ ન ચા યધઃ ।
૨૧૩.૫૫/૨પા ણપ્રહારેણૈકેન સ ત્યબલવાહનમ્॥ ૨૧૩.૫૫॥
૨૧૩.૫૬/૧યાે માં નાશિયતું શક્તઃ સ મે ત્યુભર્િવ ય ત ।
૨૧૩.૫૬/૨ભવેયમહમવેાકર્ ઃ સાેમાે વાયુહુર્તાશનઃ॥ ૨૧૩.૫૬॥
૨૧૩.૫૭/૧સ લલં ચા તિરક્ષં ચ આકાશં ચવૈ સવર્શઃ ।
૨૧૩.૫૭/૨અહં ક્રાેધશ્ચ કામશ્ચ વ ણાે વાસવાે યમઃ ।
૨૧૩.૫૭/૩ધનદશ્ચ ધના યક્ષાે યક્ષઃ િક પુ ષાિધપઃ॥ ૨૧૩.૫૭॥
૨૧૩.૫૮/૧બ્રહ્માવેાચ । અેતે િદવ્યા વરા તાત મયા દત્તા તવાદ્ભુતાઃ ।
૨૧૩.૫૮/૨સવાર્ન્ કામાન્ ઇમાં તાત પ્રા સ્ય સ વં ન સશંયઃ॥ ૨૧૩.૫૮॥
૨૧૩.૫૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેવમુ વા તુ ભગવાઞ્ જગામાશુ િપતામહઃ ।
૨૧૩.૫૯/૨વૈરાજં બ્રહ્મસદનં બ્રહ્મ ષગણસિેવતમ્॥ ૨૧૩.૫૯॥
૨૧૩.૬૦/૧તતાે દેવાશ્ચ નાગાશ્ચ ગ ધવાર્ મનુય તથા ।
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૨૧૩.૬૦/૨વરપ્રદાનં શ્રુ વવૈ િપતામહમપુ સ્થતાઃ॥ ૨૧૩.૬૦॥
૨૧૩.૬૧/૧દેવા ઊચુઃ । વરેણાનને ભગવન્ બાિધ ય ત સ નાેઽસરુઃ ।
૨૧૩.૬૧/૨તત્ પ્રસીદાશુ ભગવન્ વધાેઽ યસ્ય િવ ચ ત્યતામ્॥ ૨૧૩.૬૧॥
૨૧૩.૬૨/૧ભગવન્ સવર્ભૂતાનાં વય ભૂરાિદકૃત્ પ્રભુઃ ।
૨૧૩.૬૨/૨સ્રષ્ટા ચ હવ્યકવ્યાનામવ્યક્તં પ્રકૃ તધ્રુર્વમ્॥ ૨૧૩.૬૨॥
૨૧૩.૬૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । તતાે લાેકિહતં વાક્યં શ્રુ વા દેવઃ પ્ર પ તઃ ।
૨૧૩.૬૩/૨પ્રાવેાચ ભગવાન્ વાક્યં સવર્દેવગણાં તથા॥ ૨૧૩.૬૩॥
૨૧૩.૬૪/૧બ્રહ્માવેાચ । અવ યં િત્રદશા તને પ્રાપ્તવં્ય તપસઃ ફલમ્ ।
૨૧૩.૬૪/૨તપસાેઽ તે ચ ભગવાન્ વધં િવ ઃ કિર ય ત॥ ૨૧૩.૬૪॥
૨૧૩.૬૫/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેતચ્છ વા સરુાઃ સવ વાક્યં પઙ્કજજન્મનઃ ।
૨૧૩.૬૫/૨ વાિન સ્થાનાિન િદવ્યાિન જગ્મુ તે વૈ મુદા વતાઃ॥ ૨૧૩.૬૫॥
૨૧૩.૬૬/૧લ ધમાત્રે વરે ચાિપ સવાર્ઃ સાેઽબાધત પ્ર ઃ ।
૨૧૩.૬૬/૨િહર યક શપુદત્યાે વરદાનને દિપતઃ॥ ૨૧૩.૬૬॥
૨૧૩.૬૭/૧આશ્રમષેુ મહાભાગાન્ મનુીન્ વૈ સં શતવ્રતાન્ ।
૨૧૩.૬૭/૨સત્યધમર્રતાન્ દા તાં તદા ધ ષતવાં તથા॥ ૨૧૩.૬૭॥
૨૧૩.૬૮/૧િત્રિદવસ્થાં તથા દેવાન્ પરા જત્ય મહાબલઃ ।
૨૧૩.૬૮/૨ત્રૈલાેક્યં વશમાનીય વગ વસ ત સાેઽસરુઃ॥ ૨૧૩.૬૮॥
૨૧૩.૬૯/૧યદા વરમદાને્મત્તાે િવચરન્ દાનવાે ભુિવ ।
૨૧૩.૬૯/૨યજ્ઞીયાન્ અકરાેદ્ દૈત્યાન્ અયજ્ઞીયાશ્ચ દેવતાઃ॥ ૨૧૩.૬૯॥
૨૧૩.૭૦/૧આિદત્યા વસવઃ સા યા િવશ્વે ચ મ ત તથા ।
૨૧૩.૭૦/૨શર યં શરણં િવ મપુતસુ્થમર્હાબલમ્॥ ૨૧૩.૭૦॥
૨૧૩.૭૧/૧દેવબ્રહ્મમયં યજ્ઞં બ્રહ્મદેવં સનાતનમ્ ।
૨૧૩.૭૧/૨ભૂતં ભવં્ય ભિવ યં ચ પ્રભું લાેકનમસૃ્કતમ્ ।
૨૧૩.૭૧/૩નારાયણં િવભું દેવં શર યં શરણં ગતાઃ॥ ૨૧૩.૭૧॥
૨૧૩.૭૨/૧દેવા ઊચુઃ । ત્રાય વ નાેઽદ્ય દેવેશ િહર યક શપાેભર્યાત્ ।
૨૧૩.૭૨/૨ વં િહ નઃ પરમાે દેવ વં િહ નઃ પરમાે ગુ ઃ॥ ૨૧૩.૭૨॥
૨૧૩.૭૩/૧ વં િહ નઃ પરમાે ધાતા બ્રહ્માદ નાં સરુાેત્તમ ।
૨૧૩.૭૩/૨ઉ ફુ લામલપ ત્રાક્ષ શત્રપુક્ષક્ષયંકર ।
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૨૧૩.૭૩/૩ક્ષયાય િદ તવંશસ્ય શરણં વં ભવ વ નઃ॥ ૨૧૩.૭૩॥
૨૧૩.૭૪/૧વાસદેુવ ઉવાચ । ભયં ત્યજ વમમરા અભયં વાે દદા યહમ્ ।
૨૧૩.૭૪/૨તથવૈ િત્રિદવં દેવાઃ પ્ર તલ સ્યથ મા ચરમ્॥ ૨૧૩.૭૪॥
૨૧૩.૭૫/૧અેષાેઽહં સગણં દૈત્યં વરદાનને દિપતમ્ ।
૨૧૩.૭૫/૨અવ યમમરે દ્રાણાં દાનવે દં્ર િનહ ન્મ તમ્॥ ૨૧૩.૭૫॥
૨૧૩.૭૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેવમુ વા તુ ભગવાન્ િવ જ્ય િત્રદશશે્વરાન્ ।
૨૧૩.૭૬/૨િહર યક શપાેઃ સ્થાનમાજગામ મહાબલઃ॥ ૨૧૩.૭૬॥
૨૧૩.૭૭/૧નરસ્યાધર્તનું કૃ વા સહસ્યાધર્તનું પ્રભુઃ ।
૨૧૩.૭૭/૨નાર સહેન વપષુા પા ણ સં ય પા ણના॥ ૨૧૩.૭૭॥
૨૧૩.૭૮/૧ઘન મૂતસકંાશાે ઘન મૂતિન વનઃ ।
૨૧૩.૭૮/૨ઘન મૂતદ પ્તાૈ મૂત ઇવ વેગવાન્॥ ૨૧૩.૭૮॥
૨૧૩.૭૯/૧દૈત્યં સાેઽ તબલં દૃ ટ્વા દપૃ્તશાદૂર્લિવક્રમઃ ।
૨૧૩.૭૯/૨દપૃ્તૈદત્યગણૈગુર્પ્તં હતવાન્ અેકપા ણના॥ ૨૧૩.૭૯॥
૨૧૩.૮૦/૧ સહ અેષ ક થતાે ભૂયાેઽયં વામનઃ પરઃ ।
૨૧૩.૮૦/૨યત્ર વામનમાસ્થાય પં દૈત્યિવનાશનમ્॥ ૨૧૩.૮૦॥
૨૧૩.૮૧/૧બલેબર્લવતાે યજ્ઞે બ લના િવ ના પુરા ।
૨૧૩.૮૧/૨િવક્રમૈ સ્ત્ર ભરક્ષાે યાઃ ક્ષાે ભતા તે મહાસરુાઃ॥ ૨૧૩.૮૧॥
૨૧૩.૮૨/૧િવપ્ર ચ ત્તઃ શવઃ શઙુ્કરયઃશઙુ્ક તથવૈ ચ ।
૨૧૩.૮૨/૨અયઃ શરા અશ્વ શરા હયગ્રીવશ્ચ વીયર્વાન્॥ ૨૧૩.૮૨॥
૨૧૩.૮૩/૧વેગવાન્ કેતુમાન્ ઉગ્રઃ સાેગ્રવ્યગ્રાે મહાસરુઃ ।
૨૧૩.૮૩/૨પુ કરઃ પુ કલશ્ચવૈ શાશ્વાેઽશ્વપ તરેવ ચ॥ ૨૧૩.૮૩॥
૨૧૩.૮૪/૧પ્રહ્લાદાેઽશ્વપ તઃ કુ ભઃ સહં્ર ાદાે ગમન પ્રયઃ ।
૨૧૩.૮૪/૨અનુહ્ર ાદાે હિરહયાે વારાહઃ સહંરાેઽનજુઃ॥ ૨૧૩.૮૪॥
૨૧૩.૮૫/૧શરભઃ શલભશ્ચવૈ કુપથઃ ક્રાેધનઃ ક્રથઃ ।
૨૧૩.૮૫/૨ હ ક તમર્હા જહ્વઃ શઙુ્કકણા મહા વનઃ॥ ૨૧૩.૮૫॥
૨૧૩.૮૬/૧દ પ્ત જહ્વાેઽકર્નયનાે ગપાદાે ગ પ્રયઃ ।
૨૧૩.૮૬/૨વાયુગર્િરષ્ઠાે નમુ ચઃ સ બરાે િવસ્કરાે મહાન્॥ ૨૧૩.૮૬॥
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૨૧૩.૮૭/૧ચ દ્રહ તા ક્રાેધહ તા ક્રાેધવધર્ન અેવ ચ ।
૨૧૩.૮૭/૨કાલકઃ કાલકાપેશ્ચ ત્રઃ ક્રાેધાે િવરાેચનઃ॥ ૨૧૩.૮૭॥
૨૧૩.૮૮/૧ગિરષ્ઠશ્ચ વિરષ્ઠશ્ચ પ્રલ બનરકાવુભાૈ ।
૨૧૩.૮૮/૨ઇ દ્રતાપનવાતાપી કેતુમાન્ બલદિપતઃ॥ ૨૧૩.૮૮॥
૨૧૩.૮૯/૧અ સલાેમા પુલાેમા ચ બા કલઃ પ્રમદાે મદઃ ।
૨૧૩.૮૯/૨ વ મશ્રઃ કાલવદનઃ કરાલઃ કે શરેવ ચ॥ ૨૧૩.૮૯॥
૨૧૩.૯૦/૧અેકાક્ષશ્ચ દ્રમા રાહુઃ સહં્ર ાદઃ સ બરઃ વનઃ ।
૨૧૩.૯૦/૨શતઘ્નીચક્રહ તાશ્ચ તથા મુશલપાણયઃ॥ ૨૧૩.૯૦॥
૨૧૩.૯૧/૧અશ્વય ત્રાયુધાપેેતા ભ દપાલાયુધા તથા ।
૨૧૩.૯૧/૨શલૂાેલખૂલહ તાશ્ચ પરશ્વધધરા તથા॥ ૨૧૩.૯૧॥
૨૧૩.૯૨/૧પાશમુદ્ગરહ તાશ્ચ તથા પિરઘપાણયઃ ।
૨૧૩.૯૨/૨મહા શલાપ્રહરણાઃ શલૂહ તાશ્ચ દાનવાઃ॥ ૨૧૩.૯૨॥
૨૧૩.૯૩/૧નાનાપ્રહરણા ઘાેરા નાનાવેશા મહાબલાઃ ।
૨૧૩.૯૩/૨કૂમર્કુકુ્કટવક્ત્રાશ્ચ શશાેલૂકમખુા તથા॥ ૨૧૩.૯૩॥
૨૧૩.૯૪/૧ખરાેષ્ટ્રવદનાશ્ચવૈ વરાહવદના તથા ।
૨૧૩.૯૪/૨મા ર્ર શ ખવક્ત્રાશ્ચ મહાવક્ત્રા તથા પરે॥ ૨૧૩.૯૪॥
૨૧૩.૯૫/૧નક્રમષેાનનાઃ શરૂા ગાે િવમિહષાનનાઃ ।
૨૧૩.૯૫/૨ગાેધાશ લિકવક્ત્રાશ્ચ ક્રાેષુ્ટવક્ત્રાશ્ચ દાનવાઃ॥ ૨૧૩.૯૫॥
૨૧૩.૯૬/૧આખુદદુર્રવક્ત્રાશ્ચ ઘાેરા કમખુા તથા ।
૨૧૩.૯૬/૨ભીમા મકરવક્ત્રાશ્ચ ક્રાૈ ચવક્ત્રાશ્ચ દાનવાઃ॥ ૨૧૩.૯૬॥
૨૧૩.૯૭/૧અશ્વાનનાઃ ખરમખુા મયૂરવદના તથા ।
૨૧૩.૯૭/૨ગજે દ્રચમર્વસના તથા કૃ ણા જના બરાઃ॥ ૨૧૩.૯૭॥
૨૧૩.૯૮/૧ચીરસં તગાત્રાશ્ચ તથા નીલકવાસસઃ ।
૨૧૩.૯૮/૨ઉ ણી ષણાે મુકુિટન તથા કુ ડ લનાેઽસરુાઃ॥ ૨૧૩.૯૮॥
૨૧૩.૯૯/૧િકર િટનાે લ બ શખાઃ ક બુગ્રીવાઃ સવુચર્સઃ ।
૨૧૩.૯૯/૨નાનાવેશધરા દૈત્યા નાનામાલ્યાનુલપેનાઃ॥ ૨૧૩.૯૯॥
૨૧૩.૧૦૦/૧ વા યાયુધાિન સગં્ હ્ય પ્રદ પ્તાિન ચ તજેસા ।
૨૧૩.૧૦૦/૨ક્રમમાણં હૃષીકેશમપુાવતર્ ત સવર્શઃ॥ ૨૧૩.૧૦૦॥
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૨૧૩.૧૦૧/૧પ્રમ ય સવાર્ન્ દૈતેયાન્ પાદહ તતલૈિવભુઃ ।
૨૧૩.૧૦૧/૨ પં કૃ વા મહાભીમં જહારાશુ સ મેિદનીમ્॥ ૨૧૩.૧૦૧॥
૨૧૩.૧૦૨/૧તસ્ય િવક્રમતાે ભૂ મ ચ દ્રાિદત્યાૈ તના તરે ।
૨૧૩.૧૦૨/૨નભઃ પ્રક્રમમાણસ્ય ના યાં િકલ તથા સ્થતાૈ॥ ૨૧૩.૧૦૨॥
૨૧૩.૧૦૩/૧પરમાક્રમમાણસ્ય નુદેશે વ્યવ સ્થતાૈ ।
૨૧૩.૧૦૩/૨િવ ણાેર મતવીયર્સ્ય વદ ત્યેવં દ્વ તયઃ॥ ૨૧૩.૧૦૩॥
૨૧૩.૧૦૪/૧હૃ વા સ મેિદની ં કૃ નાં હ વા ચાસરુપુંગવાન્ ।
૨૧૩.૧૦૪/૨દદાૈ શક્રાય વસધુાં િવ બર્લવતાં વરઃ॥ ૨૧૩.૧૦૪॥
૨૧૩.૧૦૫/૧અેષ વાે વામનાે નામ પ્રાદુભાર્વાે મહાત્મનઃ ।
૨૧૩.૧૦૫/૨વેદિવદ્ ભ દ્વજૈરેતત્ ક યતે વૈ ણવં યશઃ॥ ૨૧૩.૧૦૫॥
૨૧૩.૧૦૬/૧ભૂયાે ભૂતાત્મનાે િવ ણાેઃ પ્રાદુભાર્વાે મહાત્મનઃ ।
૨૧૩.૧૦૬/૨દત્તાત્રેય ઇ ત ખ્યાતઃ ક્ષમયા પરયા યુતઃ॥ ૨૧૩.૧૦૬॥
૨૧૩.૧૦૭/૧તને નષ્ટેષુ વેદેષુ પ્રિક્રયાસુ મખષેુ ચ ।
૨૧૩.૧૦૭/૨ચાતવુર્ ય ચ સકં ણ ધમ શ થલતાં ગતે॥ ૨૧૩.૧૦૭॥
૨૧૩.૧૦૮/૧અ તવધર્ ત ચાધમ સત્યે નષ્ટેઽ તે સ્થતે ।
૨૧૩.૧૦૮/૨પ્ર સુ શીયર્માણાસુ ધમ ચાકુલતાં ગતે॥ ૨૧૩.૧૦૮॥
૨૧૩.૧૦૯/૧સયજ્ઞાઃ સિક્રયા વેદાઃ પ્રત્યાનીતા િહ તને વૈ ।
૨૧૩.૧૦૯/૨ચાતવુર્ યર્મસકં ણ કૃતં તને મહાત્મના॥ ૨૧૩.૧૦૯॥
૨૧૩.૧૧૦/૧તને હૈહયરાજસ્ય કાતર્વીયર્સ્ય ધીમતઃ ।
૨૧૩.૧૧૦/૨વરદેન વરાે દત્તાે દત્તાત્રેયેણ ધીમતા॥ ૨૧૩.૧૧૦॥
૨૧૩.૧૧૧/૧અેતદ્ બાહુદ્વયં યત્ તે તત્ તે મમ કૃતે પ ।
૨૧૩.૧૧૧/૨શતાિન દશ બાહૂનાં ભિવ ય ત ન સશંયઃ॥ ૨૧૩.૧૧૧॥
૨૧૩.૧૧૨/૧પાલિય ય સ કૃ નાં ચ વસધુાં વસધેુશ્વર ।
૨૧૩.૧૧૨/૨દુિનર ક્ષ્યાેઽિર દાનાં યુદ્ધસ્થશ્ચ ભિવ ય સ॥ ૨૧૩.૧૧૨॥
૨૧૩.૧૧૩/૧અેષ વાે વૈ ણવઃ શ્રીમાન્ પ્રાદુભાર્વાેઽદ્ભુતઃ શભુઃ ।
૨૧૩.૧૧૩/૨ભૂયશ્ચ મદગ્ યાેઽયં પ્રાદુભાર્વાે મહાત્મનઃ॥ ૨૧૩.૧૧૩॥
૨૧૩.૧૧૪/૧યત્ર બાહુસહસ્રેણ દ્વષતાં દુજર્યં રણે ।
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૨૧૩.૧૧૪/૨રામાેઽજુર્નમનીકસં્થ જઘાન પ ત પ્રભુઃ॥ ૨૧૩.૧૧૪॥
૨૧૩.૧૧૫/૧રથસં્થ પા થવં રામઃ પાતિય વાજુર્નં ભુિવ ।
૨૧૩.૧૧૫/૨ધષર્િય વાજુર્નં રામઃ ક્રાેશમાનં ચ મેઘવત્॥ ૨૧૩.૧૧૫॥
૨૧૩.૧૧૬/૧કૃ નં બાહુસહસ્રં ચ ચચ્છેદ ગનુ દનઃ ।
૨૧૩.૧૧૬/૨પરશ્વધને દ પ્તને જ્ઞા ત ભઃ સિહતસ્ય વૈ॥ ૨૧૩.૧૧૬॥
૨૧૩.૧૧૭/૧ક ણાર્ ક્ષિત્રયકાેટ ભમ મ દરભષૂણા ।
૨૧૩.૧૧૭/૨િત્રઃ સપ્તકૃ વઃ થવી તને િનઃક્ષિત્રયા કૃતા॥ ૨૧૩.૧૧૭॥
૨૧૩.૧૧૮/૧કૃ વા િનઃક્ષિત્રયાં ચનૈાં ભાગર્વઃ સમુહાયશાઃ ।
૨૧૩.૧૧૮/૨સવર્પાપિવનાશાય વા જમેધને ચેષ્ટવાન્॥ ૨૧૩.૧૧૮॥
૨૧૩.૧૧૯/૧ય મન્ યજ્ઞે મહાદાને દ ક્ષણાં ગનુ દનઃ ।
૨૧૩.૧૧૯/૨માર ચાય દદાૈ પ્રીતઃ ક યપાય વસુધંરામ્॥ ૨૧૩.૧૧૯॥
૨૧૩.૧૨૦/૧વારણાં તુરગાઞ્ શભુ્રાન્ રથાંશ્ચ ર થનાં વરઃ ।
૨૧૩.૧૨૦/૨િહર યમક્ષયં ધનેુગર્જે દ્રાંશ્ચ મહીપ તઃ॥ ૨૧૩.૧૨૦॥
૨૧૩.૧૨૧/૧દદાૈ ત મન્ મહાયજ્ઞે વા જમેધે મહાયશાઃ ।
૨૧૩.૧૨૧/૨અદ્યાિપ ચ િહતાથાર્ય લાેકાનાં ગનુ દનઃ॥ ૨૧૩.૧૨૧॥
૨૧૩.૧૨૨/૧ચરમાણ તપાે ઘાેરં મદગ્ યઃ પનુઃ પ્રભુઃ ।
૨૧૩.૧૨૨/૨આ તે વૈ દેવવચ્છ્ર માન્ મહે દ્રે પવર્તાેત્તમે॥ ૨૧૩.૧૨૨॥
૨૧૩.૧૨૩/૧અેષ િવ ણાેઃ સરેુશસ્ય શાશ્વતસ્યાવ્યયસ્ય ચ ।
૨૧૩.૧૨૩/૨ મદગ્ ય ઇ ત ખ્યાતઃ પ્રાદુભાર્વાે મહાત્મનઃ॥ ૨૧૩.૧૨૩॥
૨૧૩.૧૨૪/૧ચતુિવશે યુગે વાિપ િવશ્વા મત્રપુરઃસરઃ ।
૨૧૩.૧૨૪/૨જજ્ઞે દશરથસ્યાથ પતુ્રઃ પદ્માયતેક્ષણઃ॥ ૨૧૩.૧૨૪॥
૨૧૩.૧૨૫/૧કૃ વાત્માનં મહાબાહુશ્ચતુધાર્ પ્રભુર શ્વરઃ ।
૨૧૩.૧૨૫/૨લાેકે રામ ઇ ત ખ્યાત તજેસા ભાસ્કરાપેમઃ॥ ૨૧૩.૧૨૫॥
૨૧૩.૧૨૬/૧પ્રસાદનાથ લાેકસ્ય રક્ષસાં િનગ્રહાય ચ ।
૨૧૩.૧૨૬/૨ધમર્સ્ય ચ િવ દ્ યથ જજ્ઞે તત્ર મહાયશાઃ॥ ૨૧૩.૧૨૬॥
૨૧૩.૧૨૭/૧તમ યાહુમર્નુ યે દં્ર સવર્ભૂતિહતે રતમ્ ।
૨૧૩.૧૨૭/૨યઃ સમાઃ સવર્ધમર્જ્ઞશ્ચતુદર્શ વનેઽવસત્॥ ૨૧૩.૧૨૭॥
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૨૧૩.૧૨૮/૧લ મણાનુચરાે રામઃ સવર્ભૂતિહતે રતઃ ।
૨૧૩.૧૨૮/૨ચતુદર્શ વને ત વા તપાે વષાર્ ણ રાઘવઃ॥ ૨૧૩.૧૨૮॥
૨૧૩.૧૨૯/૧ િપણી તસ્ય પાશ્વર્સ્થા સીતે ત પ્ર થતા જને ।
૨૧૩.૧૨૯/૨પવૂાિદતા તુ યા લ મીભર્તાર્રમનુગચ્છ ત॥ ૨૧૩.૧૨૯॥
૨૧૩.૧૩૦/૧જનસ્થાને વસન્ કાય િત્રદશાનાં ચકાર સઃ ।
૨૧૩.૧૩૦/૨તસ્યાપકાિરણં કૂ્રરં પાૈલ ત્યં મનજુષર્ભઃ॥ ૨૧૩.૧૩૦॥
૨૧૩.૧૩૧/૧સીતાયાઃ પદમ વચ્છન્ િનજઘાન મહાયશાઃ ।
૨૧૩.૧૩૧/૨દેવાસરુગણાનાં ચ યક્ષરાક્ષસભાે ગનામ્॥ ૨૧૩.૧૩૧॥
૨૧૩.૧૩૨/૧યત્રાવ યં રાક્ષસે દં્ર રાવણં યુિધ દુજર્યમ્ ।
૨૧૩.૧૩૨/૨યુક્તં રાક્ષસકાેટ ભન લા જનચયાપેમમ્॥ ૨૧૩.૧૩૨॥
૨૧૩.૧૩૩/૧ત્રૈલાેક્યદ્રાવણં કૂ્રરં રાવણં રાક્ષસશે્વરમ્ ।
૨૧૩.૧૩૩/૨દુજર્યં દુધર્રં દપંૃ્ત શાદૂર્લસમિવક્રમમ્॥ ૨૧૩.૧૩૩॥
૨૧૩.૧૩૪/૧દુિનર કં્ષ્ય સરુગણવૈર્રદાનને દિપતમ્ ।
૨૧૩.૧૩૪/૨જઘાન સ ચવૈઃ સાધ સસૈ યં રાવણં યુિધ॥ ૨૧૩.૧૩૪॥
૨૧૩.૧૩૫/૧મહાભ્રગણસકંાશં મહાકાયં મહાબલમ્ ।
૨૧૩.૧૩૫/૨રાવણં િનજઘાનાશુ રામાે ભૂતપ તઃ પુરા॥ ૨૧૩.૧૩૫॥
૨૧૩.૧૩૬/૧સગુ્રીવસ્ય કૃતે યને વાનરે દ્રાે મહાબલઃ ।
૨૧૩.૧૩૬/૨વાલી િવિનહતઃ સખં્યે સગુ્રીવશ્ચા ભષે ચતઃ॥ ૨૧૩.૧૩૬॥
૨૧૩.૧૩૭/૧મધાેશ્ચ તનયાે દપૃ્તાે લવણાે નામ દાનવઃ ।
૨૧૩.૧૩૭/૨હતાે મધવુને વીરાે વરમત્તાે મહાસરુઃ॥ ૨૧૩.૧૩૭॥
૨૧૩.૧૩૮/૧યજ્ઞિવઘ્નકરાૈ યને મનુીનાં ભાિવતાત્મનામ્ ।
૨૧૩.૧૩૮/૨માર ચશ્ચ સબુાહુશ્ચ બલને બ લનાં વરાૈ॥ ૨૧૩.૧૩૮॥
૨૧૩.૧૩૯/૧િનહતાૈ ચ િનરાશાૈ ચ કૃતાૈ તને મહાત્મના ।
૨૧૩.૧૩૯/૨સમરે યુદ્ધશાૈ ડને તથા યે ચાિપ રાક્ષસાઃ॥ ૨૧૩.૧૩૯॥
૨૧૩.૧૪૦/૧િવરાધશ્ચ કબ ધશ્ચ રાક્ષસાૈ ભીમિવક્રમાૈ ।
૨૧૩.૧૪૦/૨જઘાન પુ ષવ્યાઘ્રાે ગ ધવા શાપમાેિહતાૈ॥ ૨૧૩.૧૪૦॥
૨૧૩.૧૪૧/૧હુતાશનાકાશતુિડદુ્ગણાભૈઃ ।
૨૧૩.૧૪૧/૨પ્રતપ્ત બૂનદ ચત્રપુઙ્ખૈઃ ।
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૨૧૩.૧૪૧/૩મહે દ્રવ શિનતુલ્યસારૈ ।
૨૧૩.૧૪૧/૪િરપનૂ્ સ રામઃ સમરે િનજઘે્ન॥ ૨૧૩.૧૪૧॥
૨૧૩.૧૪૨/૧ત મૈ દત્તાિન શસ્ત્રા ણ િવશ્વા મત્રેણ ધીમતા ।
૨૧૩.૧૪૨/૨વધાથ દેવશત્રૂણાં દુધર્ષાર્ણાં સરૈુરિપ॥ ૨૧૩.૧૪૨॥
૨૧૩.૧૪૩/૧વતર્માને મખે યને જનકસ્ય મહાત્મનઃ ।
૨૧૩.૧૪૩/૨ભગ્ ં માહેશ્વરં ચાપં ક્ર ડતા લીલયા પુરા॥ ૨૧૩.૧૪૩॥
૨૧૩.૧૪૪/૧અેતાિન કૃ વા કમાર્ ણ રામાે ધમર્ તાં વરઃ ।
૨૧૩.૧૪૪/૨દશાશ્વમેધાઞ્ યાન્ આજહાર િનરગર્લાન્॥ ૨૧૩.૧૪૪॥
૨૧૩.૧૪૫/૧નાશ્રૂય તાશભુા વાચાે નાકુલં મા તાે વવાૈ ।
૨૧૩.૧૪૫/૨ન િવત્તહરણં ચાસીદ્ રામે રાજં્ય પ્રશાસ ત॥ ૨૧૩.૧૪૫॥
૨૧૩.૧૪૬/૧પિરદેવ ત િવધવા નાનથાર્શ્ચ કદાચન ।
૨૧૩.૧૪૬/૨સવર્માસીચ્છુભં તત્ર રામે રાજં્ય પ્રશાસ ત॥ ૨૧૩.૧૪૬॥
૨૧૩.૧૪૭/૧ન પ્રા ણનાં ભયં ચાસી જલાગ્ યિનલઘાતજમ્ ।
૨૧૩.૧૪૭/૨ન ચાિપ દ્ધા બાલાનાં પ્રેતકાયાર્ ણ ચિક્રરે॥ ૨૧૩.૧૪૭॥
૨૧૩.૧૪૮/૧બ્રહ્મચયર્પરં ક્ષતં્ર િવશ તુ ક્ષિત્રયે રતાઃ ।
૨૧૩.૧૪૮/૨શદૂ્રાશ્ચવૈ િહ વણાસ્ત્રીઞ્ શશુ્રષૂ ત્યનહંકૃતાઃ॥ ૨૧૩.૧૪૮॥
૨૧૩.૧૪૯/૧નાયા નાત્યચરન્ ભ ર્ન્ ભાયા નાત્યચરત્ પ તઃ ।
૨૧૩.૧૪૯/૨સવર્માસી જગદ્ દા તં િનદર્સ્યુરભવન્ મહી॥ ૨૧૩.૧૪૯॥
૨૧૩.૧૫૦/૧રામ અેકાેઽભવદ્ ભતાર્ રામઃ પાલિયતાભવત્ ।
૨૧૩.૧૫૦/૨આસન્ વષર્સહસ્રા ણ તથા પતુ્રસહ સ્રણઃ॥ ૨૧૩.૧૫૦॥
૨૧૩.૧૫૧/૧અરાેગાઃ પ્રા ણનશ્ચાસન્ રામે રાજં્ય પ્રશાસ ત ।
૨૧૩.૧૫૧/૨દેવતાનામ્ ઋષીણાં ચ મનુ યાણાં ચ સવર્શઃ॥ ૨૧૩.૧૫૧॥
૨૧૩.૧૫૨/૧ થવ્યાં સમવાયાેઽભૂદ્ રામે રાજં્ય પ્રશાસ ત ।
૨૧૩.૧૫૨/૨ગાથામ યત્ર ગાય ત યે પુરાણિવદાે જનાઃ॥ ૨૧૩.૧૫૨॥
૨૧૩.૧૫૩/૧રામે િનબદ્ધત વાથાર્ માહા યં તસ્ય ધીમતઃ ।
૨૧૩.૧૫૩/૨ યામાે યવુા લાેિહતાક્ષાે દ પ્તાસ્યાે મતભા ષતઃ॥ ૨૧૩.૧૫૩॥
૨૧૩.૧૫૪/૧આ નુબાહુઃ સમુખુઃ સહસ્ક ધાે મહાભજુઃ ।
૨૧૩.૧૫૪/૨દશ વષર્સહસ્રા ણ રામાે રાજ્યમકારયત્॥ ૨૧૩.૧૫૪॥
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૨૧૩.૧૫૫/૧ઋક્સામયજુષાં ઘાષેાે જ્યાઘાષેશ્ચ મહાત્મનઃ ।
૨૧૩.૧૫૫/૨અવ્યુ ચ્છન્નાેઽભવદ્ રાષ્ટ્ર ે દ યતાં ભજુ્યતા મ ત॥ ૨૧૩.૧૫૫॥
૨૧૩.૧૫૬/૧સ વવાન્ ગુણસ પન્નાે દ યમાનઃ વતજેસા ।
૨૧૩.૧૫૬/૨અ ત ચ દં્ર ચ સયૂ ચ રામાે દાશર થબર્ભાૈ॥ ૨૧૩.૧૫૬॥
૨૧૩.૧૫૭/૧ઈજે ક્રતુશતૈઃ પુ યૈઃ સમાપ્તવરદ ક્ષણૈઃ ।
૨૧૩.૧૫૭/૨િહ વાયાે યાં િદવં યાતાે રાઘવાે િહ મહાબલઃ॥ ૨૧૩.૧૫૭॥
૨૧૩.૧૫૮/૧અેવમવે મહાબાહુિર વાકુકુલન દનઃ ।
૨૧૩.૧૫૮/૨રાવણં સગણં હ વા િદવમાચક્રમે િવભુઃ॥ ૨૧૩.૧૫૮॥
૨૧૩.૧૫૯/૧અપરઃ કેશવસ્યાયં પ્રાદુભાર્વાે મહાત્મનઃ ।
૨૧૩.૧૫૯/૨િવખ્યાતાે માથુરે ક પે સવર્લાેકિહતાય વૈ॥ ૨૧૩.૧૫૯॥
૨૧૩.૧૬૦/૧યત્ર શા વં ચ ચૈદં્ય ચ કંસં દ્વિવદમવે ચ ।
૨૧૩.૧૬૦/૨અિરષં્ટ ષભં કે શ પૂતનાં દૈત્યદાિરકામ્॥ ૨૧૩.૧૬૦॥
૨૧૩.૧૬૧/૧નાગં કુવલયાપીડં ચાણૂરં મુ ષ્ટકં તથા ।
૨૧૩.૧૬૧/૨દૈત્યાન્ માનષુદેહેન સદૂયામાસ વીયર્વાન્॥ ૨૧૩.૧૬૧॥
૨૧૩.૧૬૨/૧ છનં્ન બાહુસહસ્રં ચ બાણસ્યાદ્ભુતકમર્ણઃ ।
૨૧૩.૧૬૨/૨નરકશ્ચ હતઃ સખં્યે યવનશ્ચ મહાબલઃ॥ ૨૧૩.૧૬૨॥
૨૧૩.૧૬૩/૧હૃતાિન ચ મહીપાનાં સવર્રત્નાિન તજેસા ।
૨૧૩.૧૬૩/૨દુરાચારાશ્ચ િનિહતાઃ પા થવા યે મહીતલે॥ ૨૧૩.૧૬૩॥
૨૧૩.૧૬૪/૧અેષ લાેકિહતાથાર્ય પ્રાદુભાર્વાે મહાત્મનઃ ।
૨૧૩.૧૬૪/૨કલ્ક િવ યશા નામ શ ભલગ્રામસ ભવઃ॥ ૨૧૩.૧૬૪॥
૨૧૩.૧૬૫/૧સવર્લાેકિહતાથાર્ય ભૂયાે દેવાે મહાયશાઃ ।
૨૧૩.૧૬૫/૨અેતે ચા યે ચ બહવાે િદવ્યા દેવગણૈ ર્તાઃ॥ ૨૧૩.૧૬૫॥
૨૧૩.૧૬૬/૧પ્રાદુભાર્વાઃ પુરાણષેુ ગીય તે બ્રહ્મવાિદ ભઃ ।
૨૧૩.૧૬૬/૨યત્ર દેવા િવમુહ્ય ત પ્રાદુભાર્વાનુક તર્ને॥ ૨૧૩.૧૬૬॥
૨૧૩.૧૬૭/૧પુરાણં વતર્તે યત્ર વેદશ્રુ તસમાિહતમ્ ।
૨૧૩.૧૬૭/૨અેતદ્ ઉદે્દશમાત્રેણ પ્રાદુભાર્વાનુક તર્નમ્॥ ૨૧૩.૧૬૭॥
૨૧૩.૧૬૮/૧ક તતં ક તર્નીયસ્ય સવર્લાેકગુરાેિવભાેઃ ।
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૨૧૩.૧૬૮/૨પ્રીય તે િપતર તસ્ય પ્રાદુભાર્વાનુક તર્નાત્॥ ૨૧૩.૧૬૮॥
૨૧૩.૧૬૯/૧િવ ણાેર મતવીયર્સ્ય યઃ શ ◌ૃણાે ત કૃતા જ લઃ॥ ૨૧૩.૧૬૯॥
૨૧૩.૧૭૦/૧અેતાશ્ચ યાેગેશ્વરયાેગમાયાઃ ।
૨૧૩.૧૭૦/૨શ્રુ વા નરાે મુચ્ય ત સવર્પાપૈઃ ।
૨૧૩.૧૭૦/૩ઋ દ્ધ સ દ્ધ િવપુલાંશ્ચ ભાેગાન્ ।
૨૧૩.૧૭૦/૪પ્રા ાે ત શીઘં્ર ભગવ પ્રસાદાત્॥ ૨૧૩.૧૭૦॥
૨૧૩.૧૭૧/૧અેવં મયા મુિનશ્રેષ્ઠા િવ ણાેર મતતજેસઃ ।
૨૧૩.૧૭૧/૨સવર્પાપહરાઃ પુ યાઃ પ્રાદુભાર્વાઃ પ્રક તતાઃ॥ ૨૧૩.૧૭૧॥
૨૧૪.૧/૧મનુય ઊચુઃ । ન પ્તમિધગચ્છામઃ પુ યધમાર્ તસ્ય ચ ।
૨૧૪.૧/૨મનુે વન્મખુગીતસ્ય તથા કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૨૧૪.૧॥
૨૧૪.૨/૧ઉ પ ત્ત પ્રલયં ચવૈ ભૂતાનાં કમર્ણાે ગ તમ્ ।
૨૧૪.૨/૨વે સ સવ મનુે તને ચ્છામ વાં મહામ તમ્॥ ૨૧૪.૨॥
૨૧૪.૩/૧શ્રૂયતે યમલાેકસ્ય માગર્ઃ પરમદુગર્મઃ ।
૨૧૪.૩/૨દુઃખક્લેશકરઃ શશ્વત્ સવર્ભૂતભયાવહઃ॥ ૨૧૪.૩॥
૨૧૪.૪/૧કથં તને નરા યા ત માગણ યમસાદનમ્ ।
૨૧૪.૪/૨પ્રમાણં ચવૈ માગર્સ્ય બ્રૂિહ નાે વદતાં વર॥ ૨૧૪.૪॥
૨૧૪.૫/૧મનુે ચ્છામ સવર્જ્ઞ બ્રૂિહ સવર્મશષેતઃ ।
૨૧૪.૫/૨કથં નરકદુઃખાિન ના ુવ ત નરાન્ મનુે॥ ૨૧૪.૫॥
૨૧૪.૬/૧કેનાપેાયને દાનને ધમણ િનયમને ચ ।
૨૧૪.૬/૨માનષુસ્ય ચ યા યસ્ય લાેકસ્ય િકયદ્ અ તરમ્॥ ૨૧૪.૬॥
૨૧૪.૭/૧કથં ચ વગર્ ત યા ત નરકં કેન કમર્ણા ।
૨૧૪.૭/૨ વગર્સ્થાનાિન િકય ત િકય ત નરકા ણ ચ॥ ૨૧૪.૭॥
૨૧૪.૮/૧કથં સકૃુ તનાે યા ત કથં દુ કૃતકાિરણઃ ।
૨૧૪.૮/૨િક પં િક પ્રમાણં વા કાે વણર્ તૂભયાેરિપ ।
૨૧૪.૮/૩ વસ્ય નીયમાનસ્ય યમલાેકં બ્રવીિહ નઃ॥ ૨૧૪.૮॥
૨૧૪.૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લા વદતાે મમ સવુ્રતાઃ ।
૨૧૪.૯/૨સસંારચક્રમજરં સ્થ તયર્સ્ય ન િવદ્યતે॥ ૨૧૪.૯॥
૨૧૪.૧૦/૧સાેઽહં વદા મ વઃ સવ યમમાગર્સ્ય િનણર્યમ્ ।
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૨૧૪.૧૦/૨ઉ ક્રા તકાલાદ્ આર ય યથા ના યાે વિદ ય ત॥ ૨૧૪.૧૦॥
૨૧૪.૧૧/૧ વ પં ચવૈ માગર્સ્ય યન્ માં ચ્છથ સત્તમાઃ ।
૨૧૪.૧૧/૨યમલાેકસ્ય ચા વાનમ તરં માનષુસ્ય ચ॥ ૨૧૪.૧૧॥
૨૧૪.૧૨/૧યાજેનાનાં સહસ્રા ણ ષડશી ત તદ્ અ તરમ્ ।
૨૧૪.૧૨/૨તપ્તતામ્ર મવાતપ્તં તદ્ અ વાનમુદાહૃતમ્॥ ૨૧૪.૧૨॥
૨૧૪.૧૩/૧તદ્ અવ યં િહ ગ તવં્ય પ્રા ણ ભ ર્ વસજં્ઞકૈઃ ।
૨૧૪.૧૩/૨પુ યાન્ પુ યકૃતાે યા ત પાપાન્ પાપકૃતાેઽધમાઃ॥ ૨૧૪.૧૩॥
૨૧૪.૧૪/૧દ્વાિવશ તશ્ચ નરકા યમસ્ય િવષયે સ્થતાઃ ।
૨૧૪.૧૪/૨યષેુ દુ કૃતકમાર્ણાે િવપચ્ય તે થક્ થક્॥ ૨૧૪.૧૪॥
૨૧૪.૧૫/૧નરકાે રાૈરવાે રાૈદ્રઃ શકૂર તાલ અેવ ચ ।
૨૧૪.૧૫/૨કુ ભીપાકાે મહાઘાેરઃ શા મલાેઽથ િવમાેહનઃ॥ ૨૧૪.૧૫॥
૨૧૪.૧૬/૧ક ટાદઃ કૃ મભક્ષશ્ચ નાલાભક્ષાે ભ્રમ તથા ।
૨૧૪.૧૬/૨નદ્યઃ પૂયવહાશ્ચા યા િધરા ભ તથવૈ ચ॥ ૨૧૪.૧૬॥
૨૧૪.૧૭/૧અ ગ્ વાલાે મહાઘાેરઃ સદંંશઃ શનુભાજેનઃ ।
૨૧૪.૧૭/૨ઘાેરા વૈતરણી ચવૈ અ સપ ત્રવનં તથા॥ ૨૧૪.૧૭॥
૨૧૪.૧૮/૧ન તત્ર ક્ષચ્છાયા વા ન તડાગાઃ સરાં સ ચ ।
૨૧૪.૧૮/૨ન વા યાે દ ઘકા વાિપ ન કૂપાે ન પ્રપા સભા॥ ૨૧૪.૧૮॥
૨૧૪.૧૯/૧ન મ ડપાે નાયતનં ન નદ્યાે ન ચ પવર્તાઃ ।
૨૧૪.૧૯/૨ન િક ચદ્ આશ્રમસ્થાનં િવદ્યતે તત્ર વત્મર્િન॥ ૨૧૪.૧૯॥
૨૧૪.૨૦/૧યત્ર િવશ્રમતે શ્રા તઃ પુ ષાે અતીવક ષતઃ ।
૨૧૪.૨૦/૨અવ યમવે ગ તવ્યઃ સ સવ તુ મહાપથઃ॥ ૨૧૪.૨૦॥
૨૧૪.૨૧/૧પ્રાપ્તે કાલે તુ સતં્યજ્ય સહૃુદ્બ ધુધનાિદકમ્ ।
૨૧૪.૨૧/૨જરાયુ ડ શ્ચવૈ વેદ શ્ચાેદ્ ભ તથા॥ ૨૧૪.૨૧॥
૨૧૪.૨૨/૧જઙ્ગમાજઙ્ગમાશ્ચવૈ ગ મ ય ત મહાપથમ્ ।
૨૧૪.૨૨/૨દેવાસરુમનુ યૈશ્ચ વવૈ વતવશાનુગૈઃ॥ ૨૧૪.૨૨॥
૨૧૪.૨૩/૧સ્ત્રીપુનંપુંસકૈશ્ચવૈ થવ્યાં વસં જ્ઞતૈઃ ।
૨૧૪.૨૩/૨પવૂાર્હે્ણ ચાપરાહે્ણ વા મ યાહે્ન વા તથા પનુઃ॥ ૨૧૪.૨૩॥

brahmapur.pdf 847



બ્રહ્મપુરાણ

૨૧૪.૨૪/૧સં યાકાલેઽધર્રાત્રે વા પ્રત્યૂષે વા યપુ સ્થતે ।
૨૧૪.૨૪/૨ દ્ધવૈાર્ મ યમવૈાર્િપ યાવૈનસ્થૈ તથવૈ ચ॥ ૨૧૪.૨૪॥
૨૧૪.૨૫/૧ગભર્વાસઽેથ બાલ્યે વા ગ તવ્યઃ સ મહાપથઃ ।
૨૧૪.૨૫/૨પ્રવાસસ્થૈગ્ ર્હસ્થવૈાર્ પવર્તસ્થૈઃ સ્થલેઽિપ વા॥ ૨૧૪.૨૫॥
૨૧૪.૨૬/૧ક્ષતે્રસ્થવૈાર્ જલસ્થવૈાર્ ગ્ હમ યગતૈ તથા ।
૨૧૪.૨૬/૨આસીનૈશ્ચા સ્થતવૈાર્િપ શયનીયગતૈ તથા॥ ૨૧૪.૨૬॥
૨૧૪.૨૭/૧ ગ્રદ્ ભવાર્ પ્રસપુ્તવૈાર્ ગ તવ્યઃ સ મહાપથઃ ।
૨૧૪.૨૭/૨ઇહાનુભૂય િનિદષ્ટમાયજુર્ તુઃ વયં તદા॥ ૨૧૪.૨૭॥
૨૧૪.૨૮/૧તસ્યા તે ચ વયં પ્રાણૈરિનચ્છન્ન્ અિપ મુચ્યતે ।
૨૧૪.૨૮/૨જલમ ગ્ િવષં શસં્ત્ર દ્ વ્યાિધઃ પતનં ગરેઃ॥ ૨૧૪.૨૮॥
૨૧૪.૨૯/૧િન મતં્ત િક ચદ્ આસાદ્ય દેહી પ્રાણૈિવમુચ્યતે ।
૨૧૪.૨૯/૨િવહાય સમુહત્ કૃ નં શર રં પા ચભાૈ તકમ્॥ ૨૧૪.૨૯॥
૨૧૪.૩૦/૧અ યચ્છર રમાદત્તે યાતનીયં વકમર્જમ્ ।
૨૧૪.૩૦/૨દૃઢં શર રમા ાે ત સખુદુઃખાપેભુક્તયે॥ ૨૧૪.૩૦॥
૨૧૪.૩૧/૧તને ભુઙ્ક્તે સ કૃચ્છ્ર ા ણ પાપકતાર્ નરાે શમ્ ।
૨૧૪.૩૧/૨સખુાિન ધા મકાે હૃષ્ટ ઇહ નીતાે યમક્ષયે॥ ૨૧૪.૩૧॥
૨૧૪.૩૨/૧ઊ મા પ્રકુિપતઃ કાયે તીવ્રવાયુસમીિરતઃ ।
૨૧૪.૩૨/૨ ભન ત્ત મમર્સ્થાનાિન દ યમાનાે િનર ધનઃ॥ ૨૧૪.૩૨॥
૨૧૪.૩૩/૧ઉદાનાે નામ પવન તતશ્ચાે વ પ્રવતર્તે ।
૨૧૪.૩૩/૨ભજુ્યતામ બુભક્ષ્યાણામધાેગ તિનરાેધકૃત્॥ ૨૧૪.૩૩॥
૨૧૪.૩૪/૧તતાે યનેા બુદાનાિન કૃતા યન્નરસા તથા ।
૨૧૪.૩૪/૨દત્તાઃ સ તસ્યામાહ્લાદમાપિદ પ્ર તપદ્યતે॥ ૨૧૪.૩૪॥
૨૧૪.૩૫/૧અન્નાિન યને દત્તાિન શ્રદ્ધાપૂતને ચેતસા ।
૨૧૪.૩૫/૨સાેઽિપ પ્તમવા ાે ત િવના યન્નને વૈ તદા॥ ૨૧૪.૩૫॥
૨૧૪.૩૬/૧યનેા તાિન નાેક્તાિન પ્રી તભેદઃ કૃતાે ન ચ ।
૨૧૪.૩૬/૨આ તકઃ શ્રદ્દધાનશ્ચ સખુ ત્યું સ ગચ્છ ત॥ ૨૧૪.૩૬॥
૨૧૪.૩૭/૧દેવબ્રાહ્મણપૂ યાં િનરતાશ્ચાનસયૂકાઃ ।
૨૧૪.૩૭/૨શકુ્લા વદા યા હ્ર ીમ ત તે નરાઃ સખુ ત્યવઃ॥ ૨૧૪.૩૭॥
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૨૧૪.૩૮/૧યઃ કામાન્ નાિપ સરં ભાન્ ન દ્વષેાદ્ ધમર્મુ જેત્ ।
૨૧૪.૩૮/૨યથાેક્તકાર સાૈ યશ્ચ સ સખંુ ત્યુમ્ ઋચ્છ ત॥ ૨૧૪.૩૮॥
૨૧૪.૩૯/૧વાિરદા ષતાનાં યે િધતાન્નપ્રદાિયનઃ ।
૨૧૪.૩૯/૨પ્રા ુવ ત નરાઃ કાલે ત્યું સખુસમ વતમ્॥ ૨૧૪.૩૯॥
૨૧૪.૪૦/૧શીતં જય ત ધનદા તાપં ચ દનદાિયનઃ ।
૨૧૪.૪૦/૨પ્રાણઘ્ની ં વેદનાં કષ્ટાં યે ચા યાેદ્વગેધાિરણઃ॥ ૨૧૪.૪૦॥
૨૧૪.૪૧/૧માેહં જ્ઞાનપ્રદાતાર તથા દ પપ્રદા તમઃ ।
૨૧૪.૪૧/૨કૂટસાક્ષી ષાવાદ યાે ગુ નાર્નુશા ત વૈ॥ ૨૧૪.૪૧॥
૨૧૪.૪૨/૧તે માેહ ત્યવઃ સવ તથા યે વેદિન દકાઃ ।
૨૧૪.૪૨/૨િવભીષણાઃ પૂ તગ ધાઃ કૂટમુદ્ગરપાણયઃ॥ ૨૧૪.૪૨॥
૨૧૪.૪૩/૧આગચ્છ ત દુરાત્માનાે યમસ્ય પુ ષા તથા ।
૨૧૪.૪૩/૨પ્રાપ્તષેુ દકૃ્પથં તષેુ યતે તસ્ય વપેથુઃ॥ ૨૧૪.૪૩॥
૨૧૪.૪૪/૧ક્ર દત્યિવરતઃ સાેઽથ ભ્રા મા િપ ં તથા ।
૨૧૪.૪૪/૨સા તુ વાગ્ અસુ્ફટા િવપ્રા અેકવણાર્ િવભાવ્યતે॥ ૨૧૪.૪૪॥
૨૧૪.૪૫/૧દૃ ષ્ટિવભ્રા યતે ત્રાસાત્ કાસા ષ્ટ ત્યથાનનમ્ ।
૨૧૪.૪૫/૨તતઃ સ વેદનાિવષં્ટ તચ્છર રં િવમુ ચ ત॥ ૨૧૪.૪૫॥
૨૧૪.૪૬/૧વા વગ્રસાર તદૂ્રપ+ ।દેહમ યત્ પ્રપદ્યતે ।
૨૧૪.૪૬/૨ત કમર્યાતનાથ ચ ન મા િપ સ ભવમ્॥ ૨૧૪.૪૬॥
૨૧૪.૪૭/૧ત પ્રમાણવયાવેસ્થા+ ।સસં્થાનૈઃ પ્રા યતે વ્યથા ।
૨૧૪.૪૭/૨તતાે દૂતાે યમસ્યાથ પાશબૈર્ધ્ના ત દા ણૈઃ॥ ૨૧૪.૪૭॥
૨૧૪.૪૮/૧જ તાેઃ સ પ્રાપ્તકાલસ્ય વેદનાતર્સ્ય વૈ શમ્ ।
૨૧૪.૪૮/૨ભૂતૈઃ સતં્યક્તદેહસ્ય ક ઠપ્રાપ્તાિનલસ્ય ચ॥ ૨૧૪.૪૮॥
૨૧૪.૪૯/૧શર રાચ્ચ્યાિવતાે વાે રાેરવી ત તથાે બણમ્ ।
૨૧૪.૪૯/૨િનગર્તાે વાયુભૂત તુ ષાટ્કાૈ શકકલવેરે॥ ૨૧૪.૪૯॥
૨૧૪.૫૦/૧મા ભઃ િપ ભશ્ચવૈ ભ્રા ભમાર્તુલૈ તથા ।
૨૧૪.૫૦/૨દારૈઃ પતુ્રવૈર્યસ્યૈશ્ચ ગુ ભ ત્યજ્યતે ભુિવ॥ ૨૧૪.૫૦॥
૨૧૪.૫૧/૧દૃ યમાનશ્ચ તૈદ નૈરશ્રપુૂણક્ષણૈ ર્શમ્ ।
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૨૧૪.૫૧/૨ વશર રં સમુ જ્ય વાયુભૂત તુ ગચ્છ ત॥ ૨૧૪.૫૧॥
૨૧૪.૫૨/૧અ ધકારમપારં ચ મહાઘાેરં તમાે તમ્ ।
૨૧૪.૫૨/૨સખુદુઃખપ્રદાતારં દુગર્મં પાપકમર્ણામ્॥ ૨૧૪.૫૨॥
૨૧૪.૫૩/૧દુઃસહં ચ દુર તં ચ દુિનર ક્ષં દુરાસદમ્ ।
૨૧૪.૫૩/૨દુરાપમ તદુગ ચ પાિપષ્ઠાનાં સદાિહતમ્॥ ૨૧૪.૫૩॥
૨૧૪.૫૪/૧કૃ યમાણાશ્ચ તૈભૂર્તૈયાર્ યૈઃ પાશૈ તુ સયંતાઃ ।
૨૧૪.૫૪/૨મુદ્ગરૈ તાડ્યમાનાશ્ચ નીય તે તં મહાપથમ્॥ ૨૧૪.૫૪॥
૨૧૪.૫૫/૧ક્ષીણાયષું સમાલાેક્ય પ્રા ણનં ચાયષુક્ષયે ।
૨૧૪.૫૫/૨િનનીષવઃ સમાયા ત યમદૂતા ભયંકરાઃ॥ ૨૧૪.૫૫॥
૨૧૪.૫૬/૧આ ઢા યાનકાલે તુ ઋક્ષવ્યાઘ્રખરેષુ ચ ।
૨૧૪.૫૬/૨ઉષ્ટ્ર ેષુ વાનરે વ યે શ્ચકેષુ કેષુ ચ॥ ૨૧૪.૫૬॥
૨૧૪.૫૭/૧ઉલૂકસપર્મા ર્રં તથા યે ગ્ ધ્રવાહનાઃ ।
૨૧૪.૫૭/૨ યનેશ ◌ૃગાલમા ઢાઃ સરઘાકઙ્કવાહનાઃ॥ ૨૧૪.૫૭॥
૨૧૪.૫૮/૧વરાહપશવુેતાલ+ ◌ંઅિહષાસ્યા તથા પરે ।
૨૧૪.૫૮/૨નાના પધરા ઘાેરાઃ સવર્પ્રા ણભયંકરાઃ॥ ૨૧૪.૫૮॥
૨૧૪.૫૯/૧દ ઘર્મુ કાઃ કરાલાસ્યા વક્રનાસા સ્ત્રલાેચનાઃ ।
૨૧૪.૫૯/૨મહાહનુકપાેલાસ્યાઃ પ્રલ બદશનચ્છદાઃ॥ ૨૧૪.૫૯॥
૨૧૪.૬૦/૧િનગર્તૈિવકૃતાકારૈદર્શનૈરઙુ્કરાપેમૈઃ ।
૨૧૪.૬૦/૨માંસશાે ણતિદગ્ધાઙ્ગા દંષ્ટ્ર ા ભ ર્શમુ બણૈઃ॥ ૨૧૪.૬૦॥
૨૧૪.૬૧/૧મખુૈઃ પાતાલસદશૃૈ વર્લ જહૈ્વભર્યંકરૈઃ ।
૨૧૪.૬૧/૨નતે્રૈઃ સિુવકૃતાકારૈ વર્લ પઙ્ગલચ ચલૈઃ॥ ૨૧૪.૬૧॥
૨૧૪.૬૨/૧મા ર્રાેલૂકખદ્યાેત+ ।શક્રગાપેવદ્ ઉદ્ધતૈઃ ।
૨૧૪.૬૨/૨કેકરૈઃ સકુંલૈ ત ધૈલાચનૈઃ પાવકાપેમૈઃ॥ ૨૧૪.૬૨॥
૨૧૪.૬૩/૧ શમાભરણૈભ મૈરાબદ્ધભૈુર્જગાપેમૈઃ ।
૨૧૪.૬૩/૨શાેણાસરલગાત્રૈશ્ચ મુ ડમાલાિવભૂ ષતૈઃ॥ ૨૧૪.૬૩॥
૨૧૪.૬૪/૧ક ઠસ્થકૃ ણસપશ્ચ ફૂ કારરવભીષણૈઃ ।
૨૧૪.૬૪/૨વિહ્ન વાલાપેમૈઃ કેશઃૈ ત ધ ક્ષૈભર્યંકરૈઃ॥ ૨૧૪.૬૪॥
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૨૧૪.૬૫/૧બભ્રુિપઙ્ગલલાેલૈશ્ચ કદુ્ર મશ્રુ ભરા તાઃ ।
૨૧૪.૬૫/૨ભજુદ ડમૈર્હાઘાેરૈઃ પ્રલ બૈઃ પિરઘાપેમૈઃ॥ ૨૧૪.૬૫॥
૨૧૪.૬૬/૧કે ચદ્ દ્વબાહવ તત્ર તથા યે ચ ચતુભુર્ ઃ ।
૨૧૪.૬૬/૨ દ્વરષ્ટબાહવશ્ચા યે દશિવશભુ તથા॥ ૨૧૪.૬૬॥
૨૧૪.૬૭/૧અસખં્યાતભુ શ્ચા યે કે ચદ્ બાહુસહ સ્રણઃ ।
૨૧૪.૬૭/૨આયુધૈિવકૃતાકારૈઃ પ્ર વલદ્ ભભર્યાનકૈઃ॥ ૨૧૪.૬૭॥
૨૧૪.૬૮/૧શ ક્તતાેમરચક્રાદ્યૈઃ સદુ પૈ્તિવિવધાયુધૈઃ ।
૨૧૪.૬૮/૨પાશશ ◌ૃઙ્ખલદ ડશૈ્ચ ભીષય તાે મહાબલાઃ॥ ૨૧૪.૬૮॥
૨૧૪.૬૯/૧આગચ્છ ત મહારાૈદ્રા મત્યાર્નામાયષુઃ ક્ષયે ।
૨૧૪.૬૯/૨ગ્રહીતું પ્રા ણનઃ સવ યમસ્યાજ્ઞાકરા તથા॥ ૨૧૪.૬૯॥
૨૧૪.૭૦/૧યત્ તચ્છર રમાદત્તે યાતનીયં વકમર્જમ્ ।
૨૧૪.૭૦/૨તદ્ અસ્ય નીયતે જ તાેયર્મસ્ય સદનં પ્ર ત॥ ૨૧૪.૭૦॥
૨૧૪.૭૧/૧બદ્ વા તત્ કાલપાશશૈ્ચ િનગડવૈર્જ્રશ ◌ૃઙ્ખલૈઃ ।
૨૧૪.૭૧/૨તાડિય વા શં કુ્રદ્ધનૈ યતે યમિકકરૈઃ॥ ૨૧૪.૭૧॥
૨૧૪.૭૨/૧પ્ર ખલ તં દ તં ચ આક્રાેશ તં મુહુમુર્હુઃ ।
૨૧૪.૭૨/૨હા તાત માતઃ પતુ્રે ત વદ તં કમર્દૂ ષતમ્॥ ૨૧૪.૭૨॥
૨૧૪.૭૩/૧આહત્ય િન શતૈઃ શલૂૈમુર્દ્ગરૈિન શતૈઘર્નૈઃ ।
૨૧૪.૭૩/૨ખડ્ગશ ક્તપ્રહારૈશ્ચ વજ્રદ ડઃૈ સદુા ણૈઃ॥ ૨૧૪.૭૩॥
૨૧૪.૭૪/૧ભ સ્યર્માનાે મહારાવવૈર્જ્રશ ક્તસમ વતૈઃ ।
૨૧૪.૭૪/૨અેકૈકશાે શં કુ્રદ્ધૈ તાડયદ્ ભઃ સમ તતઃ॥ ૨૧૪.૭૪॥
૨૧૪.૭૫/૧સ મુહ્યમાનાે દુઃખાતર્ઃ પ્રતપંશ્ચ ઇત તતઃ ।
૨૧૪.૭૫/૨આકૃ ય નીયતે જ તુર વાનં સભુયંકરૈઃ॥ ૨૧૪.૭૫॥
૨૧૪.૭૬/૧કુશક ટકવ મીક+ ।શઙુ્કપાષાણશકર્રે ।
૨૧૪.૭૬/૨તથા પ્રદ પ્ત વલને ક્ષારવજ્રશતાે કટે॥ ૨૧૪.૭૬॥
૨૧૪.૭૭/૧પ્રદ પ્તાિદત્યતપ્તને દહ્યમાન તદંશુ ભઃ ।
૨૧૪.૭૭/૨કૃ યતે યમદૂતૈશ્ચ શવાસનંાદભીષણૈઃ॥ ૨૧૪.૭૭॥
૨૧૪.૭૮/૧િવકૃ યમાણ તૈઘારૈભર્ક્ષ્યમાણઃ શવાશતૈઃ ।
૨૧૪.૭૮/૨પ્રયા ત દા ણે માગ પાપકમાર્ યમાલયમ્॥ ૨૧૪.૭૮॥
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૨૧૪.૭૯/૧ક્વ ચદ્ ભીતૈઃ ક્વ ચત્ ત્ર તૈઃ પ્ર ખલદ્ ભઃ ક્વ ચત્ ક્વ ચત્ ।
૨૧૪.૭૯/૨દુઃખનેાક્ર દમાનૈશ્ચ ગ તવ્યઃ સ મહાપથઃ॥ ૨૧૪.૭૯॥
૨૧૪.૮૦/૧િનભર્ સ્યર્માનૈ દ્વગ્ ૈિવદુ્રતૈભર્યિવહ્વલૈઃ ।
૨૧૪.૮૦/૨ક પમાનશર રૈ તુ ગ તવં્ય વસજં્ઞકૈઃ॥ ૨૧૪.૮૦॥
૨૧૪.૮૧/૧ક ટકાક ણર્માગણ સતંપ્ત સકતને ચ ।
૨૧૪.૮૧/૨દહ્યમાનૈ તુ ગ તવં્ય નરૈદાર્નિવવ જતૈઃ॥ ૨૧૪.૮૧॥
૨૧૪.૮૨/૧મેદઃશાે ણતદુગર્ ધૈબર્ તગાત્રૈશ્ચ પૂગશઃ ।
૨૧૪.૮૨/૨દગ્ધસુ્ફટ વચાક ણગર્ તવ્યં વઘાતકૈઃ॥ ૨૧૪.૮૨॥
૨૧૪.૮૩/૧કૂજદ્ ભઃ ક્ર દમાનૈશ્ચ િવક્રાેશદ્ ભશ્ચ િવ વરમ્ ।
૨૧૪.૮૩/૨વેદનાતશ્ચ સદ્ ભશ્ચ ગ તવં્ય વઘાતકૈઃ॥ ૨૧૪.૮૩॥
૨૧૪.૮૪/૧શ ક્ત ભ ભ દપાલૈશ્ચ ખડ્ગતાેમરસાયકૈઃ ।
૨૧૪.૮૪/૨ ભદ્યદ્ ભ તી ણશલૂાગ્રૈગર્ તવ્યં વઘાતકૈઃ॥ ૨૧૪.૮૪॥
૨૧૪.૮૫/૧શ્વાનવૈ્યાર્ઘૈ્ર ર્કૈઃ કઙૈ્કભર્ક્ષ્યમાણૈશ્ચ પાિપ ભઃ॥ ૨૧૪.૮૫॥
૨૧૪.૮૬/૧કૃ તદ્ ભઃ ક્રકચાઘાતૈગર્ તવ્યં માંસખાિદ ભઃ ।
૨૧૪.૮૬/૨મિહષષર્ભશ ◌ૃઙ્ગાગ્રૈ ભદ્યમાનૈઃ સમ તતઃ॥ ૨૧૪.૮૬॥
૨૧૪.૮૭/૧ઉ લખદ્ ભઃ શકૂરૈશ્ચ ગ તવં્ય માંસખાદકૈઃ ।
૨૧૪.૮૭/૨સચૂીભ્રમરકાકાેલ+ ◌ંઅ ક્ષકા ભશ્ચ સઘંશઃ॥ ૨૧૪.૮૭॥
૨૧૪.૮૮/૧ભજુ્યમાનૈશ્ચ ગ તવં્ય પાિપષૈ્ઠમર્ધુઘાતકૈઃ ।
૨૧૪.૮૮/૨િવશ્વ તં વા મનં મતં્ર સ્ત્રયં વા ય તુ ઘાતયેત્॥ ૨૧૪.૮૮॥
૨૧૪.૮૯/૧શસૈ્ત્રિનકૃત્યમાનૈશ્ચ ગ તવં્ય ચાતુરૈનર્રૈઃ ।
૨૧૪.૮૯/૨ઘાતય ત ચ યે જ તૂં તાડય ત િનરાગસઃ॥ ૨૧૪.૮૯॥
૨૧૪.૯૦/૧રાક્ષસભૈર્ક્ષ્યમાણા તે યા ત યા યપથં નરાઃ ।
૨૧૪.૯૦/૨યે હર ત પરસ્ત્રીણાં વરપ્રાવરણાિન ચ॥ ૨૧૪.૯૦॥
૨૧૪.૯૧/૧તે યા ત િવદુ્રતા નગ્ ાઃ પ્રેતીભૂતા યમાલયમ્ ।
૨૧૪.૯૧/૨વાસાે ધા યં િહર યં વા ગ્ હક્ષતે્રમથાિપ વા॥ ૨૧૪.૯૧॥
૨૧૪.૯૨/૧યે હર ત દુરાત્માનઃ પાિપષ્ઠાઃ પાપક મણઃ ।
૨૧૪.૯૨/૨પાષાણૈલર્ગુડદૈર્ ડૈ તાડ્યમાનૈ તુ જજર્રૈઃ॥ ૨૧૪.૯૨॥
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૨૧૪.૯૩/૧વહદ્ ભઃ શાે ણતં ભૂિર ગ તવં્ય તુ યમાલયમ્ ।
૨૧૪.૯૩/૨બ્રહ્મ વં યે હર તીહ નરા નરકિનભર્યાઃ॥ ૨૧૪.૯૩॥
૨૧૪.૯૪/૧તાડય ત તથા િવપ્રાન્ આક્રાેશ ત નરાધમાઃ ।
૨૧૪.૯૪/૨શુ કકાષ્ઠિનબદ્ધા તે છન્નકણાર્ ક્ષના સકાઃ॥ ૨૧૪.૯૪॥
૨૧૪.૯૫/૧પૂયશાે ણતિદગ્ધા તે કાલગ્ ધ્રૈશ્ચ જ બુકૈઃ ।
૨૧૪.૯૫/૨િકકરૈભ ષણૈશ્ચ ડૈ તાડ્યમાનાશ્ચ દા ણૈઃ॥ ૨૧૪.૯૫॥
૨૧૪.૯૬/૧િવક્રાેશમાના ગચ્છ ત પાિપન તે યમાલયમ્ ।
૨૧૪.૯૬/૨અેવં પરમદુધર્ષર્મ વાનં વલનપ્રભમ્॥ ૨૧૪.૯૬॥
૨૧૪.૯૭/૧રાૈરવં દુગર્િવષમં િનિદષં્ટ માનષુસ્ય ચ ।
૨૧૪.૯૭/૨પ્રતપ્તતામ્રવણાર્ભં વિહ્ન વાલાસુ્ફ લઙ્ગવત્॥ ૨૧૪.૯૭॥
૨૧૪.૯૮/૧કુર ટક ટકાક ણ થુિવકટતાડનૈઃ ।
૨૧૪.૯૮/૨શ ક્તવજૈ્રશ્ચ સકં ણર્મુ વલં તીવ્રક ટકમ્॥ ૨૧૪.૯૮॥
૨૧૪.૯૯/૧અઙ્ગારવાલુકા મશ્રં વિહ્નક ટકદુગર્મમ્ ।
૨૧૪.૯૯/૨ વાલામાલાકુલં રાૈદં્ર સયૂર્ર મપ્રતાિપતમ્॥ ૨૧૪.૯૯॥
૨૧૪.૧૦૦/૧અ વાનં નીયતે દેહી કૃ યમાણઃ સિુનષુ્ઠરૈઃ ।
૨૧૪.૧૦૦/૨યદૈવ ક્ર દતે જ તુદુર્ઃખાતર્ઃ પ તતઃ ક્વ ચત્॥ ૨૧૪.૧૦૦॥
૨૧૪.૧૦૧/૧તદૈવાહ યતે સવરાયુધૈયર્મિકકરૈઃ ।
૨૧૪.૧૦૧/૨અેવં સતંાડ્યમાનશ્ચ લુ ધઃ પાપષેુ યાેઽનયઃ॥ ૨૧૪.૧૦૧॥
૨૧૪.૧૦૨/૧અવશાે નીયતે જ તુદુર્ધર્રૈયર્મિકકરૈઃ ।
૨૧૪.૧૦૨/૨સવરેવ િહ ગ તવ્યમ વાનં તત્ સદુુગર્મમ્॥ ૨૧૪.૧૦૨॥
૨૧૪.૧૦૩/૧નીયતે િવિવધૈઘારૈયર્મદૂતૈરવજ્ઞયા ।
૨૧૪.૧૦૩/૨ની વા સદુા ણં માગ પ્રા ણનં યમિકકરૈઃ॥ ૨૧૪.૧૦૩॥
૨૧૪.૧૦૪/૧પ્રવે યતે પુર ં ઘાેરાં તામ્રાયસમયી ં દ્વ ઃ ।
૨૧૪.૧૦૪/૨સા પુર િવપુલાકારા લક્ષયાજેનમાયતા॥ ૨૧૪.૧૦૪॥
૨૧૪.૧૦૫/૧ચતુરસ્રા િવિનિદષ્ટા ચતુદ્વાર્રવતી શભુા ।
૨૧૪.૧૦૫/૨પ્રાકારાઃ કા ચના તસ્યા યાજેનાયુતમુ ચ્છ્ર તાઃ॥ ૨૧૪.૧૦૫॥
૨૧૪.૧૦૬/૧ઇ દ્રનીલમહાનીલ+ ।પદ્મરાગાપેશાે ભતા ।
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૨૧૪.૧૦૬/૨સા પુર િવિવધૈઃ સઘંૈઘારા ઘાેરૈઃ સમાકુલા॥ ૨૧૪.૧૦૬॥
૨૧૪.૧૦૭/૧દેવદાનવગ ધવયર્ક્ષરાક્ષસપન્નગૈઃ ।
૨૧૪.૧૦૭/૨પવૂર્દ્વારં શભંુ તસ્યાઃ પતાકાશતશાે ભતમ્॥ ૨૧૪.૧૦૭॥
૨૧૪.૧૦૮/૧વજે્ર દ્રનીલવૈદૂયર્+ ◌ંઉક્તાફલિવભૂ ષતમ્ ।
૨૧૪.૧૦૮/૨ગીત ત્યૈઃ સમાક ણ ગ ધવાર્ સરસાં ગણૈઃ॥ ૨૧૪.૧૦૮॥
૨૧૪.૧૦૯/૧પ્રવેશ તને દેવાનામ્ ઋષીણાં યાે ગનાં તથા ।
૨૧૪.૧૦૯/૨ગ ધવર્ સદ્ધયક્ષાણાં િવદ્યાધરિવસિપણામ્॥ ૨૧૪.૧૦૯॥
૨૧૪.૧૧૦/૧ઉત્તરં નગરદ્વારં ઘ ટાચામરભૂ ષતમ્ ।
૨૧૪.૧૧૦/૨છ ત્રચામરિવ યાસં નાનારત્નૈરલંકૃતમ્॥ ૨૧૪.૧૧૦॥
૨૧૪.૧૧૧/૧વીણારે રવૈ ર યૈગ તમઙ્ગલનાિદતૈઃ ।
૨૧૪.૧૧૧/૨ઋગ્યજુઃસામિનઘાષૈમુર્િન દસમાકુલમ્॥ ૨૧૪.૧૧૧॥
૨૧૪.૧૧૨/૧િવશ ત યને ધમર્જ્ઞાઃ સત્યવ્રતપરાયણાઃ ।
૨૧૪.૧૧૨/૨ગ્રી મે વાિરપ્રદા યે ચ શીતે ચા ગ્ પ્રદા નરાઃ॥ ૨૧૪.૧૧૨॥
૨૧૪.૧૧૩/૧શ્રા તસવંાહકા યે ચ પ્રયવાદરતાશ્ચ યે ।
૨૧૪.૧૧૩/૨યે ચ દાનરતાઃ શરૂા માતાિપ પરાશ્ચ યે॥ ૨૧૪.૧૧૩॥
૨૧૪.૧૧૪/૧ દ્વજશશુ્રષૂણે યુક્તા િનતં્ય યેઽ ત થપજૂકાઃ ।
૨૧૪.૧૧૪/૨પ શ્ચમં તુ મહાદ્વારં પુયાર્ રત્નૈિવભૂ ષતમ્॥ ૨૧૪.૧૧૪॥
૨૧૪.૧૧૫/૧િવ ચત્રમ ણસાપેાનં તાેમરૈઃ સમલંકૃતમ્ ।
૨૧૪.૧૧૫/૨ભેર દઙ્ગસનંાદૈઃ શઙ્ખકાહલનાિદતમ્॥ ૨૧૪.૧૧૫॥
૨૧૪.૧૧૬/૧ સદ્ધ દૈઃ સદા હૃષ્ટૈમર્ઙ્ગલૈઃ પ્ર ણનાિદતમ્ ।
૨૧૪.૧૧૬/૨પ્રવેશ તને હૃષ્ટાનાં શવભ ક્તમતાં ણામ્॥ ૨૧૪.૧૧૬॥
૨૧૪.૧૧૭/૧સવર્તીથર્ લુતા યે ચ પ ચાગ્ ેય ચ સવેકાઃ ।
૨૧૪.૧૧૭/૨પ્રસ્થાને યે તા વીરા તાઃ કાલ જરે ગરાૈ॥ ૨૧૪.૧૧૭॥
૨૧૪.૧૧૮/૧અગ્ ાૈ િવપન્ના યે વીરાઃ સાિધતં યૈરનાશકમ્ ।
૨૧૪.૧૧૮/૨યે વા મ મત્રલાેકાથ ગાેગ્રહે સકુંલે હતાઃ॥ ૨૧૪.૧૧૮॥
૨૧૪.૧૧૯/૧તે િવશ ત નરાઃ શરૂાઃ પ શ્ચમને તપાેધનાઃ ।
૨૧૪.૧૧૯/૨પુયા તસ્યા મહાઘાેરં સવર્સ વભયંકરમ્॥ ૨૧૪.૧૧૯॥
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૨૧૪.૧૨૦/૧હાહાકારસમાકુ્રષં્ટ દ ક્ષણં દ્વારમીદશૃમ્ ।
૨૧૪.૧૨૦/૨અ ધકારસમાયુક્તં તી ણશ ◌ૃઙ્ગૈઃ સમ વતમ્॥ ૨૧૪.૧૨૦॥
૨૧૪.૧૨૧/૧ક ટકૈ ર્ શ્ચકૈઃ સપવર્જ્રક ટૈઃ સદુુગર્મૈઃ ।
૨૧૪.૧૨૧/૨િવલુ પદ્ ભ ર્કૈવ્યાર્ઘૈ્રરકૃ્ષૈઃ સહૈઃ સજ બુકૈઃ॥ ૨૧૪.૧૨૧॥
૨૧૪.૧૨૨/૧શ્વાનમા ર્રગ્ ધ્રૈશ્ચ સ વાલકવલૈમુર્ખૈઃ ।
૨૧૪.૧૨૨/૨પ્રવેશ તને વૈ િનતં્ય સવષામપકાિરણામ્॥ ૨૧૪.૧૨૨॥
૨૧૪.૧૨૩/૧યે ઘાતય ત િવપ્રાન્ ગા બાલં દં્ધ તથાતુરમ્ ।
૨૧૪.૧૨૩/૨શરણાગતં િવશ્વ તં સ્ત્રયં મતં્ર િનરાયુધમ્॥ ૨૧૪.૧૨૩॥
૨૧૪.૧૨૪/૧યેઽગ યાગા મનાે મૂઢાઃ પરદ્રવ્યાપહાિરણઃ ।
૨૧૪.૧૨૪/૨િનકે્ષપસ્યાપહતાર્રાે િવષવિહ્નપ્રદાશ્ચ યે॥ ૨૧૪.૧૨૪॥
૨૧૪.૧૨૫/૧પરભૂ મ ગ્ હં શ યાં વસ્ત્રાલંકારહાિરણઃ ।
૨૧૪.૧૨૫/૨પરર ધ્રષેુ યે કૂ્રરા યે સદા તવાિદનઃ॥ ૨૧૪.૧૨૫॥
૨૧૪.૧૨૬/૧ગ્રામરાષ્ટ્રપુરસ્થાને મહાદુઃખપ્રદા િહ યે ।
૨૧૪.૧૨૬/૨કૂટસા ક્ષપ્રદાતારઃ ક યાિવક્રયકારકાઃ॥ ૨૧૪.૧૨૬॥
૨૧૪.૧૨૭/૧અભક્ષ્યભક્ષણરતા યે ગચ્છ ત સતુાં નષુામ્ ।
૨૧૪.૧૨૭/૨માતરં િપતરં ચવૈ યે વદ ત ચ પાૈ ષમ્॥ ૨૧૪.૧૨૭॥
૨૧૪.૧૨૮/૧અ યે યે ચવૈ િનિદષ્ટા મહાપાતકકાિરણઃ ।
૨૧૪.૧૨૮/૨દ ક્ષણને તુ તે સવ દ્વારેણ પ્રિવશ ત વૈ॥ ૨૧૪.૧૨૮॥
૨૧૪.૧૨૯/૦મનુય ઊચુઃ । ન પ્તમિધગચ્છામઃ પુ યધમાર્ તસ્ય ચ ।
૨૧૪.૧૩૦/૦મનુે વન્મખુગીતસ્ય તથા કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૨૧૪.૧॥
૨૧૪.૧૩૧/૦ઉ પ ત્ત પ્રલયં ચવૈ ભૂતાનાં કમર્ણાે ગ તમ્ ।
૨૧૪.૧૩૨/૦વે સ સવ મનુે તને ચ્છામ વાં મહામ તમ્॥ ૨૧૪.૨॥
૨૧૪.૧૩૩/૦શ્રૂયતે યમલાેકસ્ય માગર્ઃ પરમદુગર્મઃ ।
૨૧૪.૧૩૪/૦દુઃખક્લેશકરઃ શશ્વત્ સવર્ભૂતભયાવહઃ॥ ૨૧૪.૩॥
૨૧૪.૧૩૫/૦કથં તને નરા યા ત માગણ યમસાદનમ્ ।
૨૧૪.૧૩૬/૦પ્રમાણં ચવૈ માગર્સ્ય બ્રૂિહ નાે વદતાં વર॥ ૨૧૪.૪॥
૨૧૪.૧૩૭/૦મનુે ચ્છામ સવર્જ્ઞ બ્રૂિહ સવર્મશષેતઃ ।
૨૧૪.૧૩૮/૦કથં નરકદુઃખાિન ના ુવ ત નરાન્ મનુે॥ ૨૧૪.૫॥
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૨૧૪.૧૩૯/૦કેનાપેાયને દાનને ધમણ િનયમને ચ ।
૨૧૪.૧૪૦/૦માનષુસ્ય ચ યા યસ્ય લાેકસ્ય િકયદ્ અ તરમ્॥ ૨૧૪.૬॥
૨૧૪.૧૪૧/૦કથં ચ વગર્ ત યા ત નરકં કેન કમર્ણા ।
૨૧૪.૧૪૨/૦ વગર્સ્થાનાિન િકય ત િકય ત નરકા ણ ચ॥ ૨૧૪.૭॥
૨૧૪.૧૪૩/૦કથં સકૃુ તનાે યા ત કથં દુ કૃતકાિરણઃ ।
૨૧૪.૧૪૪/૦િક પં િક પ્રમાણં વા કાે વણર્ તૂભયાેરિપ ।
૨૧૪.૧૪૫/૦ વસ્ય નીયમાનસ્ય યમલાેકં બ્રવીિહ નઃ॥ ૨૧૪.૮॥
૨૧૪.૧૪૬/૦વ્યાસ ઉવાચ । શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લા વદતાે મમ સવુ્રતાઃ ।
૨૧૪.૧૪૭/૦સસંારચક્રમજરં સ્થ તયર્સ્ય ન િવદ્યતે॥ ૨૧૪.૯॥
૨૧૪.૧૪૮/૦સાેઽહં વદા મ વઃ સવ યમમાગર્સ્ય િનણર્યમ્ ।
૨૧૪.૧૪૯/૦ઉ ક્રા તકાલાદ્ આર ય યથા ના યાે વિદ ય ત॥ ૨૧૪.૧૦॥
૨૧૪.૧૫૦/૦ વ પં ચવૈ માગર્સ્ય યન્ માં ચ્છથ સત્તમાઃ ।
૨૧૪.૧૫૧/૦યમલાેકસ્ય ચા વાનમ તરં માનષુસ્ય ચ॥ ૨૧૪.૧૧॥
૨૧૪.૧૫૨/૦યાજેનાનાં સહસ્રા ણ ષડશી ત તદ્ અ તરમ્ ।
૨૧૪.૧૫૩/૦તપ્તતામ્ર મવાતપ્તં તદ્ અ વાનમુદાહૃતમ્॥ ૨૧૪.૧૨॥
૨૧૪.૧૫૪/૦તદ્ અવ યં િહ ગ તવં્ય પ્રા ણ ભ ર્ વસજં્ઞકૈઃ ।
૨૧૪.૧૫૫/૦પુ યાન્ પુ યકૃતાે યા ત પાપાન્ પાપકૃતાેઽધમાઃ॥ ૨૧૪.૧૩॥
૨૧૪.૧૫૬/૦દ્વાિવશ તશ્ચ નરકા યમસ્ય િવષયે સ્થતાઃ ।
૨૧૪.૧૫૭/૦યષેુ દુ કૃતકમાર્ણાે િવપચ્ય તે થક્ થક્॥ ૨૧૪.૧૪॥
૨૧૪.૧૫૮/૦નરકાે રાૈરવાે રાૈદ્રઃ શકૂર તાલ અેવ ચ ।
૨૧૪.૧૫૯/૦કુ ભીપાકાે મહાઘાેરઃ શા મલાેઽથ િવમાેહનઃ॥ ૨૧૪.૧૫॥
૨૧૪.૧૬૦/૦ક ટાદઃ કૃ મભક્ષશ્ચ નાલાભક્ષાે ભ્રમ તથા ।
૨૧૪.૧૬૧/૦નદ્યઃ પૂયવહાશ્ચા યા િધરા ભ તથવૈ ચ॥ ૨૧૪.૧૬॥
૨૧૪.૧૬૨/૦અ ગ્ વાલાે મહાઘાેરઃ સદંંશઃ શનુભાજેનઃ ।
૨૧૪.૧૬૩/૦ઘાેરા વૈતરણી ચવૈ અ સપ ત્રવનં તથા॥ ૨૧૪.૧૭॥
૨૧૪.૧૬૪/૦ન તત્ર ક્ષચ્છાયા વા ન તડાગાઃ સરાં સ ચ ।
૨૧૪.૧૬૫/૦ન વા યાે દ ઘકા વાિપ ન કૂપાે ન પ્રપા સભા॥ ૨૧૪.૧૮॥
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૨૧૪.૧૬૬/૦ન મ ડપાે નાયતનં ન નદ્યાે ન ચ પવર્તાઃ ।
૨૧૪.૧૬૭/૦ન િક ચદ્ આશ્રમસ્થાનં િવદ્યતે તત્ર વત્મર્િન॥ ૨૧૪.૧૯॥
૨૧૪.૧૬૮/૦યત્ર િવશ્રમતે શ્રા તઃ પુ ષાે અતીવક ષતઃ ।
૨૧૪.૧૬૯/૦અવ યમવે ગ તવ્યઃ સ સવ તુ મહાપથઃ॥ ૨૧૪.૨૦॥
૨૧૪.૧૭૦/૦પ્રાપ્તે કાલે તુ સતં્યજ્ય સહૃુદ્બ ધુધનાિદકમ્ ।
૨૧૪.૧૭૧/૦જરાયુ ડ શ્ચવૈ વેદ શ્ચાેદ્ ભ તથા॥ ૨૧૪.૨૧॥
૨૧૪.૧૭૨/૦જઙ્ગમાજઙ્ગમાશ્ચવૈ ગ મ ય ત મહાપથમ્ ।
૨૧૪.૧૭૩/૦દેવાસરુમનુ યૈશ્ચ વવૈ વતવશાનુગૈઃ॥ ૨૧૪.૨૨॥
૨૧૪.૧૭૪/૦સ્ત્રીપુનંપુંસકૈશ્ચવૈ થવ્યાં વસં જ્ઞતૈઃ ।
૨૧૪.૧૭૫/૦પવૂાર્હે્ણ ચાપરાહે્ણ વા મ યાહે્ન વા તથા પનુઃ॥ ૨૧૪.૨૩॥
૨૧૪.૧૭૬/૦સં યાકાલેઽધર્રાત્રે વા પ્રત્યૂષે વા યપુ સ્થતે ।
૨૧૪.૧૭૭/૦ દ્ધવૈાર્ મ યમવૈાર્િપ યાવૈનસ્થૈ તથવૈ ચ॥ ૨૧૪.૨૪॥
૨૧૪.૧૭૮/૦ગભર્વાસઽેથ બાલ્યે વા ગ તવ્યઃ સ મહાપથઃ ।
૨૧૪.૧૭૯/૦પ્રવાસસ્થૈગ્ ર્હસ્થવૈાર્ પવર્તસ્થૈઃ સ્થલેઽિપ વા॥ ૨૧૪.૨૫॥
૨૧૪.૧૮૦/૦ક્ષતે્રસ્થવૈાર્ જલસ્થવૈાર્ ગ્ હમ યગતૈ તથા ।
૨૧૪.૧૮૧/૦આસીનૈશ્ચા સ્થતવૈાર્િપ શયનીયગતૈ તથા॥ ૨૧૪.૨૬॥
૨૧૪.૧૮૨/૦ ગ્રદ્ ભવાર્ પ્રસપૈુ્તવાર્ ગ તવ્યઃ સ મહાપથઃ ।
૨૧૪.૧૮૩/૦ઇહાનુભૂય િનિદષ્ટમાયજુર્ તુઃ વયં તદા॥ ૨૧૪.૨૭॥
૨૧૪.૧૮૪/૦તસ્યા તે ચ વયં પ્રાણૈરિનચ્છન્ન્ અિપ મુચ્યતે ।
૨૧૪.૧૮૫/૦જલમ ગ્ િવષં શસં્ત્ર દ્ વ્યાિધઃ પતનં ગરેઃ॥ ૨૧૪.૨૮॥
૨૧૪.૧૮૬/૦િન મતં્ત િક ચદ્ આસાદ્ય દેહી પ્રાણૈિવમુચ્યતે ।
૨૧૪.૧૮૭/૦િવહાય સમુહત્ કૃ નં શર રં પા ચભાૈ તકમ્॥ ૨૧૪.૨૯॥
૨૧૪.૧૮૮/૦અ યચ્છર રમાદત્તે યાતનીયં વકમર્જમ્ ।
૨૧૪.૧૮૯/૦દૃઢં શર રમા ાે ત સખુદુઃખાપેભુક્તયે॥ ૨૧૪.૩૦॥
૨૧૪.૧૯૦/૦તને ભુઙ્ક્તે સ કૃચ્છ્ર ા ણ પાપકતાર્ નરાે શમ્ ।
૨૧૪.૧૯૧/૦સખુાિન ધા મકાે હૃષ્ટ ઇહ નીતાે યમક્ષયે॥ ૨૧૪.૩૧॥
૨૧૪.૧૯૨/૦ઊ મા પ્રકુિપતઃ કાયે તીવ્રવાયુસમીિરતઃ ।
૨૧૪.૧૯૩/૦ ભન ત્ત મમર્સ્થાનાિન દ યમાનાે િનર ધનઃ॥ ૨૧૪.૩૨॥
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૨૧૪.૧૯૪/૦ઉદાનાે નામ પવન તતશ્ચાે વ પ્રવતર્તે ।
૨૧૪.૧૯૫/૦ભજુ્યતામ બુભક્ષ્યાણામધાેગ તિનરાેધકૃત્॥ ૨૧૪.૩૩॥
૨૧૪.૧૯૬/૦તતાે યનેા બુદાનાિન કૃતા યન્નરસા તથા ।
૨૧૪.૧૯૭/૦દત્તાઃ સ તસ્યામાહ્લાદમાપિદ પ્ર તપદ્યતે॥ ૨૧૪.૩૪॥
૨૧૪.૧૯૮/૦અન્નાિન યને દત્તાિન શ્રદ્ધાપૂતને ચેતસા ।
૨૧૪.૧૯૯/૦સાેઽિપ પ્તમવા ાે ત િવના યન્નને વૈ તદા॥ ૨૧૪.૩૫॥
૨૧૪.૨૦૦/૦યનેા તાિન નાેક્તાિન પ્રી તભેદઃ કૃતાે ન ચ ।
૨૧૪.૨૦૧/૦આ તકઃ શ્રદ્દધાનશ્ચ સખુ ત્યું સ ગચ્છ ત॥ ૨૧૪.૩૬॥
૨૧૪.૨૦૨/૦દેવબ્રાહ્મણપૂ યાં િનરતાશ્ચાનસયૂકાઃ ।
૨૧૪.૨૦૩/૦શકુ્લા વદા યા હ્ર ીમ ત તે નરાઃ સખુ ત્યવઃ॥ ૨૧૪.૩૭॥
૨૧૪.૨૦૪/૦યઃ કામાન્ નાિપ સરં ભાન્ ન દ્વષેાદ્ ધમર્મુ જેત્ ।
૨૧૪.૨૦૫/૦યથાેક્તકાર સાૈ યશ્ચ સ સખંુ ત્યુમ્ ઋચ્છ ત॥ ૨૧૪.૩૮॥
૨૧૪.૨૦૬/૦વાિરદા ષતાનાં યે િધતાન્નપ્રદાિયનઃ ।
૨૧૪.૨૦૭/૦પ્રા ુવ ત નરાઃ કાલે ત્યું સખુસમ વતમ્॥ ૨૧૪.૩૯॥
૨૧૪.૨૦૮/૦શીતં જય ત ધનદા તાપં ચ દનદાિયનઃ ।
૨૧૪.૨૦૯/૦પ્રાણઘ્ની ં વેદનાં કષ્ટાં યે ચા યાેદ્વગેધાિરણઃ॥ ૨૧૪.૪૦॥
૨૧૪.૨૧૦/૦માેહં જ્ઞાનપ્રદાતાર તથા દ પપ્રદા તમઃ ।
૨૧૪.૨૧૧/૦કૂટસાક્ષી ષાવાદ યાે ગુ નાર્નુશા ત વૈ॥ ૨૧૪.૪૧॥
૨૧૪.૨૧૨/૦તે માેહ ત્યવઃ સવ તથા યે વેદિન દકાઃ ।
૨૧૪.૨૧૩/૦િવભીષણાઃ પૂ તગ ધાઃ કૂટમુદ્ગરપાણયઃ॥ ૨૧૪.૪૨॥
૨૧૪.૨૧૪/૦આગચ્છ ત દુરાત્માનાે યમસ્ય પુ ષા તથા ।
૨૧૪.૨૧૫/૦પ્રાપ્તષેુ દકૃ્પથં તષેુ યતે તસ્ય વપેથુઃ॥ ૨૧૪.૪૩॥
૨૧૪.૨૧૬/૦ક્ર દત્યિવરતઃ સાેઽથ ભ્રા મા િપ ં તથા ।
૨૧૪.૨૧૭/૦સા તુ વાગ્ અસુ્ફટા િવપ્રા અેકવણાર્ િવભાવ્યતે॥ ૨૧૪.૪૪॥
૨૧૪.૨૧૮/૦દૃ ષ્ટિવભ્રા યતે ત્રાસાત્ કાસા ષ્ટ ત્યથાનનમ્ ।
૨૧૪.૨૧૯/૦તતઃ સ વેદનાિવષં્ટ તચ્છર રં િવમુ ચ ત॥ ૨૧૪.૪૫॥
૨૧૪.૨૨૦/૦વા વગ્રસાર તદૂ્રપ+ ।દેહમ યત્ પ્રપદ્યતે ।
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૨૧૪.૨૨૧/૦ત કમર્યાતનાથ ચ ન મા િપ સ ભવમ્॥ ૨૧૪.૪૬॥
૨૧૪.૨૨૨/૦ત પ્રમાણવયાવેસ્થા+ ।સસં્થાનૈઃ પ્રા યતે વ્યથા ।
૨૧૪.૨૨૩/૦તતાે દૂતાે યમસ્યાથ પાશબૈર્ધ્ના ત દા ણૈઃ॥ ૨૧૪.૪૭॥
૨૧૪.૨૨૪/૦જ તાેઃ સ પ્રાપ્તકાલસ્ય વેદનાતર્સ્ય વૈ શમ્ ।
૨૧૪.૨૨૫/૦ભૂતૈઃ સતં્યક્તદેહસ્ય ક ઠપ્રાપ્તાિનલસ્ય ચ॥ ૨૧૪.૪૮॥
૨૧૪.૨૨૬/૦શર રાચ્ચ્યાિવતાે વાે રાેરવી ત તથાે બણમ્ ।
૨૧૪.૨૨૭/૦િનગર્તાે વાયુભૂત તુ ષાટ્કાૈ શકકલવેરે॥ ૨૧૪.૪૯॥
૨૧૪.૨૨૮/૦મા ભઃ િપ ભશ્ચવૈ ભ્રા ભમાર્તુલૈ તથા ।
૨૧૪.૨૨૯/૦દારૈઃ પતુ્રવૈર્યસ્યૈશ્ચ ગુ ભ ત્યજ્યતે ભુિવ॥ ૨૧૪.૫૦॥
૨૧૪.૨૩૦/૦દૃ યમાનશ્ચ તૈદ નૈરશ્રપુૂણક્ષણૈ ર્શમ્ ।
૨૧૪.૨૩૧/૦ વશર રં સમુ જ્ય વાયુભૂત તુ ગચ્છ ત॥ ૨૧૪.૫૧॥
૨૧૪.૨૩૨/૦અ ધકારમપારં ચ મહાઘાેરં તમાે તમ્ ।
૨૧૪.૨૩૩/૦સખુદુઃખપ્રદાતારં દુગર્મં પાપકમર્ણામ્॥ ૨૧૪.૫૨॥
૨૧૪.૨૩૪/૦દુઃસહં ચ દુર તં ચ દુિનર ક્ષં દુરાસદમ્ ।
૨૧૪.૨૩૫/૦દુરાપમ તદુગ ચ પાિપષ્ઠાનાં સદાિહતમ્॥ ૨૧૪.૫૩॥
૨૧૪.૨૩૬/૦કૃ યમાણાશ્ચ તૈભૂર્તૈયાર્ યૈઃ પાશૈ તુ સયંતાઃ ।
૨૧૪.૨૩૭/૦મુદ્ગરૈ તાડ્યમાનાશ્ચ નીય તે તં મહાપથમ્॥ ૨૧૪.૫૪॥
૨૧૪.૨૩૮/૦ક્ષીણાયષું સમાલાેક્ય પ્રા ણનં ચાયષુક્ષયે ।
૨૧૪.૨૩૯/૦િનનીષવઃ સમાયા ત યમદૂતા ભયંકરાઃ॥ ૨૧૪.૫૫॥
૨૧૪.૨૪૦/૦આ ઢા યાનકાલે તુ ઋક્ષવ્યાઘ્રખરેષુ ચ ।
૨૧૪.૨૪૧/૦ઉષ્ટ્ર ેષુ વાનરે વ યે શ્ચકેષુ કેષુ ચ॥ ૨૧૪.૫૬॥
૨૧૪.૨૪૨/૦ઉલૂકસપર્મા ર્રં તથા યે ગ્ ધ્રવાહનાઃ ।
૨૧૪.૨૪૩/૦ યનેશ ◌ૃગાલમા ઢાઃ સરઘાકઙ્કવાહનાઃ॥ ૨૧૪.૫૭॥
૨૧૪.૨૪૪/૦વરાહપશવુેતાલ+ ◌ંઅિહષાસ્યા તથા પરે ।
૨૧૪.૨૪૫/૦નાના પધરા ઘાેરાઃ સવર્પ્રા ણભયંકરાઃ॥ ૨૧૪.૫૮॥
૨૧૪.૨૪૬/૦દ ઘર્મુ કાઃ કરાલાસ્યા વક્રનાસા સ્ત્રલાેચનાઃ ।
૨૧૪.૨૪૭/૦મહાહનુકપાેલાસ્યાઃ પ્રલ બદશનચ્છદાઃ॥ ૨૧૪.૫૯॥
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૨૧૪.૨૪૮/૦િનગર્તૈિવકૃતાકારૈદર્શનૈરઙુ્કરાપેમૈઃ ।
૨૧૪.૨૪૯/૦માંસશાે ણતિદગ્ધાઙ્ગા દંષ્ટ્ર ા ભ ર્શમુ બણૈઃ॥ ૨૧૪.૬૦॥
૨૧૪.૨૫૦/૦મખુૈઃ પાતાલસદશૃૈ વર્લ જહૈ્વભર્યંકરૈઃ ।
૨૧૪.૨૫૧/૦નતે્રૈઃ સિુવકૃતાકારૈ વર્લ પઙ્ગલચ ચલૈઃ॥ ૨૧૪.૬૧॥
૨૧૪.૨૫૨/૦મા ર્રાેલૂકખદ્યાેત+ ।શક્રગાપેવદ્ ઉદ્ધતૈઃ ।
૨૧૪.૨૫૩/૦કેકરૈઃ સકુંલૈ ત ધૈલાચનૈઃ પાવકાપેમૈઃ॥ ૨૧૪.૬૨॥
૨૧૪.૨૫૪/૦ શમાભરણૈભ મૈરાબદ્ધભૈુર્જગાપેમૈઃ ।
૨૧૪.૨૫૫/૦શાેણાસરલગાત્રૈશ્ચ મુ ડમાલાિવભૂ ષતૈઃ॥ ૨૧૪.૬૩॥
૨૧૪.૨૫૬/૦ક ઠસ્થકૃ ણસપશ્ચ ફૂ કારરવભીષણૈઃ ।
૨૧૪.૨૫૭/૦વિહ્ન વાલાપેમૈઃ કેશઃૈ ત ધ ક્ષૈભર્યંકરૈઃ॥ ૨૧૪.૬૪॥
૨૧૪.૨૫૮/૦બભ્રુિપઙ્ગલલાેલૈશ્ચ કદુ્ર મશ્રુ ભરા તાઃ ।
૨૧૪.૨૫૯/૦ભજુદ ડમૈર્હાઘાેરૈઃ પ્રલ બૈઃ પિરઘાપેમૈઃ॥ ૨૧૪.૬૫॥
૨૧૪.૨૬૦/૦કે ચદ્ દ્વબાહવ તત્ર તથા યે ચ ચતુભુર્ ઃ ।
૨૧૪.૨૬૧/૦ દ્વરષ્ટબાહવશ્ચા યે દશિવશભુ તથા॥ ૨૧૪.૬૬॥
૨૧૪.૨૬૨/૦અસખં્યાતભુ શ્ચા યે કે ચદ્ બાહુસહ સ્રણઃ ।
૨૧૪.૨૬૩/૦આયુધૈિવકૃતાકારૈઃ પ્ર વલદ્ ભભર્યાનકૈઃ॥ ૨૧૪.૬૭॥
૨૧૪.૨૬૪/૦શ ક્તતાેમરચક્રાદ્યૈઃ સદુ પૈ્તિવિવધાયુધૈઃ ।
૨૧૪.૨૬૫/૦પાશશ ◌ૃઙ્ખલદ ડશૈ્ચ ભીષય તાે મહાબલાઃ॥ ૨૧૪.૬૮॥
૨૧૪.૨૬૬/૦આગચ્છ ત મહારાૈદ્રા મત્યાર્નામાયષુઃ ક્ષયે ।
૨૧૪.૨૬૭/૦ગ્રહીતું પ્રા ણનઃ સવ યમસ્યાજ્ઞાકરા તથા॥ ૨૧૪.૬૯॥
૨૧૪.૨૬૮/૦યત્ તચ્છર રમાદત્તે યાતનીયં વકમર્જમ્ ।
૨૧૪.૨૬૯/૦તદ્ અસ્ય નીયતે જ તાેયર્મસ્ય સદનં પ્ર ત॥ ૨૧૪.૭૦॥
૨૧૪.૨૭૦/૦બદ્ વા તત્ કાલપાશશૈ્ચ િનગડવૈર્જ્રશ ◌ૃઙ્ખલૈઃ ।
૨૧૪.૨૭૧/૦તાડિય વા શં કુ્રદ્ધનૈ યતે યમિકકરૈઃ॥ ૨૧૪.૭૧॥
૨૧૪.૨૭૨/૦પ્ર ખલ તં દ તં ચ આક્રાેશ તં મુહુમુર્હુઃ ।
૨૧૪.૨૭૩/૦હા તાત માતઃ પતુ્રે ત વદ તં કમર્દૂ ષતમ્॥ ૨૧૪.૭૨॥
૨૧૪.૨૭૪/૦આહત્ય િન શતૈઃ શલૂૈમુર્દ્ગરૈિન શતૈઘર્નૈઃ ।
૨૧૪.૨૭૫/૦ખડ્ગશ ક્તપ્રહારૈશ્ચ વજ્રદ ડઃૈ સદુા ણૈઃ॥ ૨૧૪.૭૩॥
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૨૧૪.૨૭૬/૦ભ સ્યર્માનાે મહારાવવૈર્જ્રશ ક્તસમ વતૈઃ ।
૨૧૪.૨૭૭/૦અેકૈકશાે શં કુ્રદ્ધૈ તાડયદ્ ભઃ સમ તતઃ॥ ૨૧૪.૭૪॥
૨૧૪.૨૭૮/૦સ મુહ્યમાનાે દુઃખાતર્ઃ પ્રતપંશ્ચ ઇત તતઃ ।
૨૧૪.૨૭૯/૦આકૃ ય નીયતે જ તુર વાનં સભુયંકરૈઃ॥ ૨૧૪.૭૫॥
૨૧૪.૨૮૦/૦કુશક ટકવ મીક+ ।શઙુ્કપાષાણશકર્રે ।
૨૧૪.૨૮૧/૦તથા પ્રદ પ્ત વલને ક્ષારવજ્રશતાે કટે॥ ૨૧૪.૭૬॥
૨૧૪.૨૮૨/૦પ્રદ પ્તાિદત્યતપ્તને દહ્યમાન તદંશુ ભઃ ।
૨૧૪.૨૮૩/૦કૃ યતે યમદૂતૈશ્ચ શવાસનંાદભીષણૈઃ॥ ૨૧૪.૭૭॥
૨૧૪.૨૮૪/૦િવકૃ યમાણ તૈઘારૈભર્ક્ષ્યમાણઃ શવાશતૈઃ ।
૨૧૪.૨૮૫/૦પ્રયા ત દા ણે માગ પાપકમાર્ યમાલયમ્॥ ૨૧૪.૭૮॥
૨૧૪.૨૮૬/૦ક્વ ચદ્ ભીતૈઃ ક્વ ચત્ ત્ર તૈઃ પ્ર ખલદ્ ભઃ ક્વ ચત્ ક્વ ચત્ ।
૨૧૪.૨૮૭/૦દુઃખનેાક્ર દમાનૈશ્ચ ગ તવ્યઃ સ મહાપથઃ॥ ૨૧૪.૭૯॥
૨૧૪.૨૮૮/૦િનભર્ સ્યર્માનૈ દ્વગ્ ૈિવદુ્રતૈભર્યિવહ્વલૈઃ ।
૨૧૪.૨૮૯/૦ક પમાનશર રૈ તુ ગ તવં્ય વસજં્ઞકૈઃ॥ ૨૧૪.૮૦॥
૨૧૪.૨૯૦/૦ક ટકાક ણર્માગણ સતંપ્ત સકતને ચ ।
૨૧૪.૨૯૧/૦દહ્યમાનૈ તુ ગ તવં્ય નરૈદાર્નિવવ જતૈઃ॥ ૨૧૪.૮૧॥
૨૧૪.૨૯૨/૦મેદઃશાે ણતદુગર્ ધૈબર્ તગાત્રૈશ્ચ પૂગશઃ ।
૨૧૪.૨૯૩/૦દગ્ધસુ્ફટ વચાક ણગર્ તવ્યં વઘાતકૈઃ॥ ૨૧૪.૮૨॥
૨૧૪.૨૯૪/૦કૂજદ્ ભઃ ક્ર દમાનૈશ્ચ િવક્રાેશદ્ ભશ્ચ િવ વરમ્ ।
૨૧૪.૨૯૫/૦વેદનાતશ્ચ સદ્ ભશ્ચ ગ તવં્ય વઘાતકૈઃ॥ ૨૧૪.૮૩॥
૨૧૪.૨૯૬/૦શ ક્ત ભ ભ દપાલૈશ્ચ ખડ્ગતાેમરસાયકૈઃ ।
૨૧૪.૨૯૭/૦ ભદ્યદ્ ભ તી ણશલૂાગ્રૈગર્ તવ્યં વઘાતકૈઃ॥ ૨૧૪.૮૪॥
૨૧૪.૨૯૮/૦શ્વાનવૈ્યાર્ઘૈ્ર ર્કૈઃ કઙૈ્કભર્ક્ષ્યમાણૈશ્ચ પાિપ ભઃ॥ ૨૧૪.૮૫॥
૨૧૪.૨૯૯/૦કૃ તદ્ ભઃ ક્રકચાઘાતૈગર્ તવ્યં માંસખાિદ ભઃ ।
૨૧૪.૩૦૦/૦મિહષષર્ભશ ◌ૃઙ્ગાગ્રૈ ભદ્યમાનૈઃ સમ તતઃ॥ ૨૧૪.૮૬॥
૨૧૪.૩૦૧/૦ઉ લખદ્ ભઃ શકૂરૈશ્ચ ગ તવં્ય માંસખાદકૈઃ ।
૨૧૪.૩૦૨/૦સચૂીભ્રમરકાકાેલ+ ◌ંઅ ક્ષકા ભશ્ચ સઘંશઃ॥ ૨૧૪.૮૭॥
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૨૧૪.૩૦૩/૦ભજુ્યમાનૈશ્ચ ગ તવં્ય પાિપષૈ્ઠમર્ધુઘાતકૈઃ ।
૨૧૪.૩૦૪/૦િવશ્વ તં વા મનં મતં્ર સ્ત્રયં વા ય તુ ઘાતયેત્॥ ૨૧૪.૮૮॥
૨૧૪.૩૦૫/૦શસૈ્ત્રિનકૃત્યમાનૈશ્ચ ગ તવં્ય ચાતુરૈનર્રૈઃ ।
૨૧૪.૩૦૬/૦ઘાતય ત ચ યે જ તૂં તાડય ત િનરાગસઃ॥ ૨૧૪.૮૯॥
૨૧૪.૩૦૭/૦રાક્ષસભૈર્ક્ષ્યમાણા તે યા ત યા યપથં નરાઃ ।
૨૧૪.૩૦૮/૦યે હર ત પરસ્ત્રીણાં વરપ્રાવરણાિન ચ॥ ૨૧૪.૯૦॥
૨૧૪.૩૦૯/૦તે યા ત િવદુ્રતા નગ્ ાઃ પ્રેતીભૂતા યમાલયમ્ ।
૨૧૪.૩૧૦/૦વાસાે ધા યં િહર યં વા ગ્ હક્ષતે્રમથાિપ વા॥ ૨૧૪.૯૧॥
૨૧૪.૩૧૧/૦યે હર ત દુરાત્માનઃ પાિપષ્ઠાઃ પાપક મણઃ ।
૨૧૪.૩૧૨/૦પાષાણૈલર્ગુડદૈર્ ડૈ તાડ્યમાનૈ તુ જજર્રૈઃ॥ ૨૧૪.૯૨॥
૨૧૪.૩૧૩/૦વહદ્ ભઃ શાે ણતં ભૂિર ગ તવં્ય તુ યમાલયમ્ ।
૨૧૪.૩૧૪/૦બ્રહ્મ વં યે હર તીહ નરા નરકિનભર્યાઃ॥ ૨૧૪.૯૩॥
૨૧૪.૩૧૫/૦તાડય ત તથા િવપ્રાન્ આક્રાેશ ત નરાધમાઃ ।
૨૧૪.૩૧૬/૦શુ કકાષ્ઠિનબદ્ધા તે છન્નકણાર્ ક્ષના સકાઃ॥ ૨૧૪.૯૪॥
૨૧૪.૩૧૭/૦પૂયશાે ણતિદગ્ધા તે કાલગ્ ધ્રૈશ્ચ જ બુકૈઃ ।
૨૧૪.૩૧૮/૦િકકરૈભ ષણૈશ્ચ ડૈ તાડ્યમાનાશ્ચ દા ણૈઃ॥ ૨૧૪.૯૫॥
૨૧૪.૩૧૯/૦િવક્રાેશમાના ગચ્છ ત પાિપન તે યમાલયમ્ ।
૨૧૪.૩૨૦/૦અેવં પરમદુધર્ષર્મ વાનં વલનપ્રભમ્॥ ૨૧૪.૯૬॥
૨૧૪.૩૨૧/૦રાૈરવં દુગર્િવષમં િનિદષં્ટ માનષુસ્ય ચ ।
૨૧૪.૩૨૨/૦પ્રતપ્તતામ્રવણાર્ભં વિહ્ન વાલાસુ્ફ લઙ્ગવત્॥ ૨૧૪.૯૭॥
૨૧૪.૩૨૩/૦કુર ટક ટકાક ણ થુિવકટતાડનૈઃ ।
૨૧૪.૩૨૪/૦શ ક્તવજૈ્રશ્ચ સકં ણર્મુ વલં તીવ્રક ટકમ્॥ ૨૧૪.૯૮॥
૨૧૪.૩૨૫/૦અઙ્ગારવાલુકા મશ્રં વિહ્નક ટકદુગર્મમ્ ।
૨૧૪.૩૨૬/૦ વાલામાલાકુલં રાૈદં્ર સયૂર્ર મપ્રતાિપતમ્॥ ૨૧૪.૯૯॥
૨૧૪.૩૨૭/૦અ વાનં નીયતે દેહી કૃ યમાણઃ સિુનષુ્ઠરૈઃ ।
૨૧૪.૩૨૮/૦યદૈવ ક્ર દતે જ તુદુર્ઃખાતર્ઃ પ તતઃ ક્વ ચત્॥ ૨૧૪.૧૦૦॥
૨૧૪.૩૨૯/૦તદૈવાહ યતે સવરાયુધૈયર્મિકકરૈઃ ।
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૨૧૪.૩૩૦/૦અેવં સતંાડ્યમાનશ્ચ લુ ધઃ પાપષેુ યાેઽનયઃ॥ ૨૧૪.૧૦૧॥
૨૧૪.૩૩૧/૦અવશાે નીયતે જ તુદુર્ધર્રૈયર્મિકકરૈઃ ।
૨૧૪.૩૩૨/૦સવરેવ િહ ગ તવ્યમ વાનં તત્ સદુુગર્મમ્॥ ૨૧૪.૧૦૨॥
૨૧૪.૩૩૩/૦નીયતે િવિવધૈઘારૈયર્મદૂતૈરવજ્ઞયા ।
૨૧૪.૩૩૪/૦ની વા સદુા ણં માગ પ્રા ણનં યમિકકરૈઃ॥ ૨૧૪.૧૦૩॥
૨૧૪.૩૩૫/૦પ્રવે યતે પુર ં ઘાેરાં તામ્રાયસમયી ં દ્વ ઃ ।
૨૧૪.૩૩૬/૦સા પુર િવપુલાકારા લક્ષયાજેનમાયતા॥ ૨૧૪.૧૦૪॥
૨૧૪.૩૩૭/૦ચતુરસ્રા િવિનિદષ્ટા ચતુદ્વાર્રવતી શભુા ।
૨૧૪.૩૩૮/૦પ્રાકારાઃ કા ચના તસ્યા યાજેનાયુતમુ ચ્છ્ર તાઃ॥ ૨૧૪.૧૦૫॥
૨૧૪.૩૩૯/૦ઇ દ્રનીલમહાનીલ+ ।પદ્મરાગાપેશાે ભતા ।
૨૧૪.૩૪૦/૦સા પુર િવિવધૈઃ સઘંૈઘારા ઘાેરૈઃ સમાકુલા॥ ૨૧૪.૧૦૬॥
૨૧૪.૩૪૧/૦દેવદાનવગ ધવયર્ક્ષરાક્ષસપન્નગૈઃ ।
૨૧૪.૩૪૨/૦પવૂર્દ્વારં શભંુ તસ્યાઃ પતાકાશતશાે ભતમ્॥ ૨૧૪.૧૦૭॥
૨૧૪.૩૪૩/૦વજે્ર દ્રનીલવૈદૂયર્+ ◌ંઉક્તાફલિવભૂ ષતમ્ ।
૨૧૪.૩૪૪/૦ગીત ત્યૈઃ સમાક ણ ગ ધવાર્ સરસાં ગણૈઃ॥ ૨૧૪.૧૦૮॥
૨૧૪.૩૪૫/૦પ્રવેશ તને દેવાનામ્ ઋષીણાં યાે ગનાં તથા ।
૨૧૪.૩૪૬/૦ગ ધવર્ સદ્ધયક્ષાણાં િવદ્યાધરિવસિપણામ્॥ ૨૧૪.૧૦૯॥
૨૧૪.૩૪૭/૦ઉત્તરં નગરદ્વારં ઘ ટાચામરભૂ ષતમ્ ।
૨૧૪.૩૪૮/૦છ ત્રચામરિવ યાસં નાનારત્નૈરલંકૃતમ્॥ ૨૧૪.૧૧૦॥
૨૧૪.૩૪૯/૦વીણારે રવૈ ર યૈગ તમઙ્ગલનાિદતૈઃ ।
૨૧૪.૩૫૦/૦ઋગ્યજુઃસામિનઘાષૈમુર્િન દસમાકુલમ્॥ ૨૧૪.૧૧૧॥
૨૧૪.૩૫૧/૦િવશ ત યને ધમર્જ્ઞાઃ સત્યવ્રતપરાયણાઃ ।
૨૧૪.૩૫૨/૦ગ્રી મે વાિરપ્રદા યે ચ શીતે ચા ગ્ પ્રદા નરાઃ॥ ૨૧૪.૧૧૨॥
૨૧૪.૩૫૩/૦શ્રા તસવંાહકા યે ચ પ્રયવાદરતાશ્ચ યે ।
૨૧૪.૩૫૪/૦યે ચ દાનરતાઃ શરૂા માતાિપ પરાશ્ચ યે॥ ૨૧૪.૧૧૩॥
૨૧૪.૩૫૫/૦ દ્વજશશુ્રષૂણે યુક્તા િનતં્ય યેઽ ત થપજૂકાઃ ।
૨૧૪.૩૫૬/૦પ શ્ચમં તુ મહાદ્વારં પુયાર્ રત્નૈિવભૂ ષતમ્॥ ૨૧૪.૧૧૪॥
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૨૧૪.૩૫૭/૦િવ ચત્રમ ણસાપેાનં તાેમરૈઃ સમલંકૃતમ્ ।
૨૧૪.૩૫૮/૦ભેર દઙ્ગસનંાદૈઃ શઙ્ખકાહલનાિદતમ્॥ ૨૧૪.૧૧૫॥
૨૧૪.૩૫૯/૦ સદ્ધ દૈઃ સદા હૃષ્ટૈમર્ઙ્ગલૈઃ પ્ર ણનાિદતમ્ ।
૨૧૪.૩૬૦/૦પ્રવેશ તને હૃષ્ટાનાં શવભ ક્તમતાં ણામ્॥ ૨૧૪.૧૧૬॥
૨૧૪.૩૬૧/૦સવર્તીથર્ લુતા યે ચ પ ચાગ્ ેય ચ સવેકાઃ ।
૨૧૪.૩૬૨/૦પ્રસ્થાને યે તા વીરા તાઃ કાલ જરે ગરાૈ॥ ૨૧૪.૧૧૭॥
૨૧૪.૩૬૩/૦અગ્ ાૈ િવપન્ના યે વીરાઃ સાિધતં યૈરનાશકમ્ ।
૨૧૪.૩૬૪/૦યે વા મ મત્રલાેકાથ ગાેગ્રહે સકુંલે હતાઃ॥ ૨૧૪.૧૧૮॥
૨૧૪.૩૬૫/૦તે િવશ ત નરાઃ શરૂાઃ પ શ્ચમને તપાેધનાઃ ।
૨૧૪.૩૬૬/૦પુયા તસ્યા મહાઘાેરં સવર્સ વભયંકરમ્॥ ૨૧૪.૧૧૯॥
૨૧૪.૩૬૭/૦હાહાકારસમાકુ્રષં્ટ દ ક્ષણં દ્વારમીદશૃમ્ ।
૨૧૪.૩૬૮/૦અ ધકારસમાયુક્તં તી ણશ ◌ૃઙ્ગૈઃ સમ વતમ્॥ ૨૧૪.૧૨૦॥
૨૧૪.૩૬૯/૦ક ટકૈ ર્ શ્ચકૈઃ સપવર્જ્રક ટૈઃ સદુુગર્મૈઃ ।
૨૧૪.૩૭૦/૦િવલુ પદ્ ભ ર્કૈવ્યાર્ઘૈ્રરકૃ્ષૈઃ સહૈઃ સજ બુકૈઃ॥ ૨૧૪.૧૨૧॥
૨૧૪.૩૭૧/૦શ્વાનમા ર્રગ્ ધ્રૈશ્ચ સ વાલકવલૈમુર્ખૈઃ ।
૨૧૪.૩૭૨/૦પ્રવેશ તને વૈ િનતં્ય સવષામપકાિરણામ્॥ ૨૧૪.૧૨૨॥
૨૧૪.૩૭૩/૦યે ઘાતય ત િવપ્રાન્ ગા બાલં દં્ધ તથાતુરમ્ ।
૨૧૪.૩૭૪/૦શરણાગતં િવશ્વ તં સ્ત્રયં મતં્ર િનરાયુધમ્॥ ૨૧૪.૧૨૩॥
૨૧૪.૩૭૫/૦યેઽગ યાગા મનાે મૂઢાઃ પરદ્રવ્યાપહાિરણઃ ।
૨૧૪.૩૭૬/૦િનકે્ષપસ્યાપહતાર્રાે િવષવિહ્નપ્રદાશ્ચ યે॥ ૨૧૪.૧૨૪॥
૨૧૪.૩૭૭/૦પરભૂ મ ગ્ હં શ યાં વસ્ત્રાલંકારહાિરણઃ ।
૨૧૪.૩૭૮/૦પરર ધ્રષેુ યે કૂ્રરા યે સદા તવાિદનઃ॥ ૨૧૪.૧૨૫॥
૨૧૪.૩૭૯/૦ગ્રામરાષ્ટ્રપુરસ્થાને મહાદુઃખપ્રદા િહ યે ।
૨૧૪.૩૮૦/૦કૂટસા ક્ષપ્રદાતારઃ ક યાિવક્રયકારકાઃ॥ ૨૧૪.૧૨૬॥
૨૧૪.૩૮૧/૦અભક્ષ્યભક્ષણરતા યે ગચ્છ ત સતુાં નષુામ્ ।
૨૧૪.૩૮૨/૦માતરં િપતરં ચવૈ યે વદ ત ચ પાૈ ષમ્॥ ૨૧૪.૧૨૭॥
૨૧૪.૩૮૩/૦અ યે યે ચવૈ િનિદષ્ટા મહાપાતકકાિરણઃ ।
૨૧૪.૩૮૪/૦દ ક્ષણને તુ તે સવ દ્વારેણ પ્રિવશ ત વૈ॥ ૨૧૪.૧૨૮॥
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૨૧૫.૧/૧મનુય ઊચુઃ । કથં દ ક્ષણમાગણ િવશ ત પાિપનઃ પુરમ્ ।
૨૧૫.૧/૨શ્રાેતુ મચ્છામ તદ્ બ્રૂિહ િવ તરેણ તપાેધન॥ ૨૧૫.૧॥
૨૧૫.૨/૧વ્યાસ ઉવાચ । સઘુાેરં તન્ મહાઘાેરં દ્વારં વક્ષ્યા મ ભીષણમ્ ।
૨૧૫.૨/૨નાનાશ્વાપદસકં ણ શવાશતિનનાિદતમ્॥ ૨૧૫.૨॥
૨૧૫.૩/૧ફે કારરવસયંુક્તમગ યં લાેમહષર્ણમ્ ।
૨૧૫.૩/૨ભૂતપ્રેતિપશાચૈશ્ચ તં ચા યૈશ્ચ રાક્ષસઃૈ॥ ૨૧૫.૩॥
૨૧૫.૪/૧અેવં દૃ ટ્વા સદૂુરા તે દ્વારં દુ કૃતકાિરણઃ ।
૨૧૫.૪/૨માેહં ગચ્છ ત સહસા ત્રાસાદ્ િવપ્રલપ ત ચ॥ ૨૧૫.૪॥
૨૧૫.૫/૧તત તાઞ્ શ ◌ૃઙ્ખલૈઃ પાશબૈર્દ્ વા કષર્ ત િનભર્યાઃ ।
૨૧૫.૫/૨તાડય ત ચ દ ડશૈ્ચ ભ સર્ય ત પનુઃ પનુઃ॥ ૨૧૫.૫॥
૨૧૫.૬/૧લ ધસજં્ઞા તત તે વૈ િધરેણ પિર લુતાઃ ।
૨૧૫.૬/૨વ્રજ ત દ ક્ષણં દ્વારં પ્ર ખલ તઃ પદે પદે॥ ૨૧૫.૬॥
૨૧૫.૭/૧તીવ્રક ટકયુક્તને શકર્રાિન ચતને ચ ।
૨૧૫.૭/૨ રધારાિનભૈ તી ણૈઃ પાષાણૈિન ચતને ચ॥ ૨૧૫.૭॥
૨૧૫.૮/૧ક્વ ચત્ પઙે્કન િન ચતા િન ત્તારૈશ્ચ ખાતકૈઃ ।
૨૧૫.૮/૨લાેહસચૂીિનભૈદર્ તૈઃ સછંન્નને ક્વ ચત્ ક્વ ચત્॥ ૨૧૫.૮॥
૨૧૫.૯/૧તટપ્રપાતિવષમૈઃ પવર્તૈ ર્ક્ષસકુંલૈઃ ।
૨૧૫.૯/૨પ્રતપ્તાઙ્ગારયુક્તને યા ત માગણ દુઃ ખતાઃ॥ ૨૧૫.૯॥
૨૧૫.૧૦/૧ક્વ ચદ્ િવષમગતાર્ ભઃ ક્વ ચ લાેષ્ટૈઃ સિુપચ્છલૈઃ ।
૨૧૫.૧૦/૨સતુપ્તવાલુકા ભશ્ચ તથા તી ણૈશ્ચ શઙુ્ક ભઃ॥ ૨૧૫.૧૦॥
૨૧૫.૧૧/૧અયઃશ ◌ૃઙ્ગાટકૈ તપ્તૈઃ ક્વ ચદ્ દાવા ગ્ ના યુતમ્ ।
૨૧૫.૧૧/૨ક્વ ચત્ તપ્ત શલા ભશ્ચ ક્વ ચદ્ વ્યાપં્ત િહમને ચ॥ ૨૧૫.૧૧॥
૨૧૫.૧૨/૧ક્વ ચદ્ વાલુકયા વ્યાપ્તમાક ઠા તઃપ્રવેશયા ।
૨૧૫.૧૨/૨ક્વ ચદ્ દુષ્ટા બુના વ્યાપ્તં ક્વ ચત્ કષાર્ ગ્ ના પનુઃ॥ ૨૧૫.૧૨॥
૨૧૫.૧૩/૧ક્વ ચત્ સહૈ ર્કૈવ્યાર્ઘૈ્રદર્શક ટૈશ્ચ દા ણૈઃ ।
૨૧૫.૧૩/૨ક્વ ચન્ મહાજલાૈકા ભઃ ક્વ ચદ્ અજગરૈઃ પનુઃ॥ ૨૧૫.૧૩॥
૨૧૫.૧૪/૧મ ક્ષકા ભશ્ચ રાૈદ્રા ભઃ ક્વ ચત્ સપર્િવષાે બણૈઃ ।
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૨૧૫.૧૪/૨ક્વ ચદ્ દુષ્ટગજૈશ્ચવૈ બલાને્મત્તૈઃ પ્રમા થ ભઃ॥ ૨૧૫.૧૪॥
૨૧૫.૧૫/૧પ થાનમુ લખદ્ ભશ્ચ તી ણશ ◌ૃઙ્ગૈમર્હા ષૈઃ ।
૨૧૫.૧૫/૨મહાશ ◌ૃઙ્ગૈશ્ચ મિહષૈ ષ્ટ્ર ૈમર્ત્તૈશ્ચ ખાદનૈઃ॥ ૨૧૫.૧૫॥
૨૧૫.૧૬/૧ડાિકની ભશ્ચ રાૈદ્રા ભિવકરાલૈશ્ચ રાક્ષસઃૈ ।
૨૧૫.૧૬/૨વ્યાિધ ભશ્ચ મહારાૈદ્રઃૈ પીડ્યમાના વ્રજ ત તે॥ ૨૧૫.૧૬॥
૨૧૫.૧૭/૧મહાધૂ લિવ મશ્રેણ મહાચ ડને વાયનુા ।
૨૧૫.૧૭/૨મહાપાષાણવષણ હ યમાના િનરાશ્રયાઃ॥ ૨૧૫.૧૭॥
૨૧૫.૧૮/૧ક્વ ચદ્ િવદ્યુિન્નપાતને દ યર્માણા વ્રજ ત તે ।
૨૧૫.૧૮/૨મહતા બાણવષણ ભદ્યમાનાશ્ચ સવર્શઃ॥ ૨૧૫.૧૮॥
૨૧૫.૧૯/૧પતદ્ ભવર્જ્રિનઘાર્તૈ લ્કાપાતૈઃ સદુા ણૈઃ ।
૨૧૫.૧૯/૨પ્રદ પ્તાઙ્ગારવષણ દહ્યમાના િવશ ત ચ॥ ૨૧૫.૧૯॥
૨૧૫.૨૦/૧મહતા પાંશવુષણ પૂયર્માણા દ ત ચ ।
૨૧૫.૨૦/૨મેઘારવૈઃ સઘુાેરૈશ્ચ િવત્રાસ્ય તે મુહુમુર્હુઃ॥ ૨૧૫.૨૦॥
૨૧૫.૨૧/૧િનઃશષેાઃ શરવષણ ચૂ યર્માણાશ્ચ સવર્તઃ ।
૨૧૫.૨૧/૨મહાક્ષારા બુધારા ભઃ સચ્યમાના વ્રજ ત ચ॥ ૨૧૫.૨૧॥
૨૧૫.૨૨/૧મહાશીતને મ તા ક્ષેણ પ ષેણ ચ ।
૨૧૫.૨૨/૨સમ તાદ્ દ યર્માણાશ્ચ શુ ય તે સકુંચ ત ચ॥ ૨૧૫.૨૨॥
૨૧૫.૨૩/૧ઇ થં માગણ પુ ષાઃ પાથેયરિહતને ચ ।
૨૧૫.૨૩/૨િનરાલ બેન દુગણ િનજર્લને સમ તતઃ॥ ૨૧૫.૨૩॥
૨૧૫.૨૪/૧અ તશ્રમેણ મહતા િનગર્તનેાશ્રમાય વૈ ।
૨૧૫.૨૪/૨નીય તે દેિહનઃ સવ યે મૂઢાઃ પાપક મણઃ॥ ૨૧૫.૨૪॥
૨૧૫.૨૫/૧યમદૂતૈમર્હાઘાેરૈ તદાજ્ઞાકાિર ભબર્લાત્ ।
૨૧૫.૨૫/૨અેકાિકનઃ પરાધીના મત્રબ ધુિવવ જતાઃ॥ ૨૧૫.૨૫॥
૨૧૫.૨૬/૧શાેચ તઃ વાિન કમાર્ ણ દ ત ચ મુહુમુર્હુઃ ।
૨૧૫.૨૬/૨પ્રેતીભૂતા િન ષદ્ધા તે શુ કક ઠાૈષ્ઠતાલુકાઃ॥ ૨૧૫.૨૬॥
૨૧૫.૨૭/૧કૃશાઙ્ગા ભીતભીતાશ્ચ દહ્યમાનાઃ ધા ગ્ ના ।
૨૧૫.૨૭/૨બદ્ધાઃ શ ◌ૃઙ્ખલયા કે ચત્ કે ચદ્ ઉત્તાનપાદયાેઃ॥ ૨૧૫.૨૭॥
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૨૧૫.૨૮/૧આકૃ ય તે શુ યમાણા યમદૂતૈબર્લાે કટૈઃ ।
૨૧૫.૨૮/૨નરા અધાેમખુાશ્ચા યે કૃ યમાણાઃ સદુુઃ ખતાઃ॥ ૨૧૫.૨૮॥
૨૧૫.૨૯/૧અન્નપાનીયરિહતા યાચમાનાઃ પનુઃ પનુઃ ।
૨૧૫.૨૯/૨દેિહ દેહી ત ભાષ તઃ સાશ્રુગદ્ગદયા ગરા॥ ૨૧૫.૨૯॥
૨૧૫.૩૦/૧કૃતા જ લપુટા દ નાઃ ણાપિરપીિડતાઃ ।
૨૧૫.૩૦/૨ભક્ષ્યાન્ ઉચ્ચાવચાન્ દૃ ટ્વા ભાજે્યાન્ પેયાંશ્ચ પુ કલાન્॥ ૨૧૫.૩૦॥
૨૧૫.૩૧/૧સગુ ધદ્રવ્યસયંુક્તાન્ યાચમાનાઃ પનુઃ પનુઃ ।
૨૧૫.૩૧/૨દિધક્ષીરઘ્ તાે ન્મશ્રં દૃ ટ્વા શાલ્યાેદનં તથા॥ ૨૧૫.૩૧॥
૨૧૫.૩૨/૧પાનાિન ચ સગુ ધીિન શીતલા યુદકાિન ચ ।
૨૧૫.૩૨/૨તાન્ યાચમાનાં તે યા યા ભ સર્ય ત તદાબ્રવુન્ ।
૨૧૫.૩૨/૩વચાે ભઃ પ ષૈભ માઃ ક્રાેધરક્તા તલાેચનાઃ॥ ૨૧૫.૩૨॥
૨૧૫.૩૩/૧યા યા ઊચુઃ । ન ભવદ્ ભહુર્તં કાલે ન દતં્ત બ્રાહ્મણષેુ ચ ।
૨૧૫.૩૩/૨પ્રસભં દ યમાનં ચ વાિરતં ચ દ્વ તષુ॥ ૨૧૫.૩૩॥
૨૧૫.૩૪/૧તસ્ય પાપસ્ય ચ ફલં ભવતાં સમપુાગતમ્ ।
૨૧૫.૩૪/૨નાગ્ ાૈ દગ્ધં જલે નષં્ટ ન હૃતં પતસ્કરૈઃ॥ ૨૧૫.૩૪॥
૨૧૫.૩૫/૧કુતાે વા સા પ્રતં િવપ્રે યન્ ન દતં્ત પુરાધમાઃ ।
૨૧૫.૩૫/૨યૈદર્ત્તાિન તુ દાનાિન સાધુ ભઃ સા વકાિન તુ॥ ૨૧૫.૩૫॥
૨૧૫.૩૬/૧તષેામેતે પ્રદૃ ય તે ક પતા હ્યન્નપવર્તાઃ ।
૨૧૫.૩૬/૨ભક્ષ્યભાજે્યાશ્ચ પેયાશ્ચ લેહ્યાશ્ચાે યાશ્ચ સં તાઃ॥ ૨૧૫.૩૬॥
૨૧૫.૩૭/૧ન યૂયમ ભલ સ્ય વે ન દતં્ત ચ કથચંન ।
૨૧૫.૩૭/૨યૈ તુ દતં્ત હુતં ચેષં્ટ બ્રાહ્મણાશ્ચવૈ પૂ જતાઃ॥ ૨૧૫.૩૭॥
૨૧૫.૩૮/૧તષેામનં્ન સમાનીય ઇહ િન ક્ષ યતે સદા ।
૨૧૫.૩૮/૨પર વં કથમ મા ભદાર્તું શક્યેત નારકાઃ॥ ૨૧૫.૩૮॥
૨૧૫.૩૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । િકકરાણાં વચઃ શ્રુ વા િનઃ હાઃ ષાિદતાઃ ।
૨૧૫.૩૯/૨તત તે દા ણૈશ્ચાસૈ્ત્રઃ પીડ્ય તે યમિકકરૈઃ॥ ૨૧૫.૩૯॥
૨૧૫.૪૦/૧મુદ્ગરૈલાહદ ડશૈ્ચ શ ક્તતાેમરપિટ્ટશઃૈ ।
૨૧૫.૪૦/૨પિરઘૈ ભ દપાલૈશ્ચ ગદાપરશુ ભઃ શરૈઃ॥ ૨૧૫.૪૦॥
૨૧૫.૪૧/૧ ષ્ઠતાે હ યમા યાશ્ચ યમદૂતૈઃ સિુનદર્યૈઃ ।
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૨૧૫.૪૧/૨અગ્રતઃ સહવ્યાઘ્રાદ્યૈભર્ક્ષ્ય તે પાપકાિરણઃ॥ ૨૧૫.૪૧॥
૨૧૫.૪૨/૧ન પ્રવેષંુ્ટ ન િનગર્ તું લભ તે દુઃ ખતા શમ્ ।
૨૧૫.૪૨/૨ વકમાપહતાઃ પાપાઃ ક્ર દમાનાઃ સદુા ણાઃ॥ ૨૧૫.૪૨॥
૨૧૫.૪૩/૧તત્ર સ પીડ્ય સુ શં પ્રવેશં યમિકકરૈઃ ।
૨૧૫.૪૩/૨નીય તે પાિપન તત્ર યત્ર તષે્ઠત્ વયં યમઃ॥ ૨૧૫.૪૩॥
૨૧૫.૪૪/૧ધમાર્ત્મા ધમર્કૃદ્ દેવઃ સવર્સયંમનાે યમઃ ।
૨૧૫.૪૪/૨અેવં પથા તકષ્ટેન પ્રાપ્તાઃ પ્રેતપુરં નરાઃ॥ ૨૧૫.૪૪॥
૨૧૫.૪૫/૧પ્રજ્ઞાિપતા તદા દૂતૈિનવે ય તે યમાગ્રતઃ ।
૨૧૫.૪૫/૨તત તે પાપકમાર્ણ તં પ ય ત ભયાનકમ્॥ ૨૧૫.૪૫॥
૨૧૫.૪૬/૧પાપાપિવદ્ધનયના િવપર તાત્મબુદ્ધયઃ ।
૨૧૫.૪૬/૨દંષ્ટ્ર ાકરાલવદનં ભ્રુકૂટ કુિટલેક્ષણમ્॥ ૨૧૫.૪૬॥
૨૧૫.૪૭/૧ઊ વર્કેશં મહા મશ્રું પ્રસુ્ફરદધરાેત્તરમ્ ।
૨૧૫.૪૭/૨અષ્ટાદશભજંુ કુ્રદં્ધ નીલા જનચયાપેમમ્॥ ૨૧૫.૪૭॥
૨૧૫.૪૮/૧સવાર્યુધાેદ્યતકરં તીવ્રદ ડને સયંુતમ્ ।
૨૧૫.૪૮/૨મહામિહષમા ઢં દ પ્તા ગ્ સમલાેચનમ્॥ ૨૧૫.૪૮॥
૨૧૫.૪૯/૧રક્તમાલ્યા બરધરં મહામેઘ મવાે ચ્છ્ર તમ્ ।
૨૧૫.૪૯/૨પ્રલયા બુદિનઘાષં િપબન્ન્ ઇવ મહાેદિધમ્॥ ૨૧૫.૪૯॥
૨૧૫.૫૦/૧ગ્રસ ત મવ ત્રૈલાેક્યમુિદ્ગર ત મવાનલમ્ ।
૨૧૫.૫૦/૨ ત્યું ચ ત સમીપસં્થ કાલાનલસમપ્રભમ્॥ ૨૧૫.૫૦॥
૨૧૫.૫૧/૧પ્રલયાનલસકંાશં કૃતા તં ચ ભયાનકમ્ ।
૨૧૫.૫૧/૨માર ચાેગ્રા મહામાર કાલરાત્રી ચ દા ણા॥ ૨૧૫.૫૧॥
૨૧૫.૫૨/૧િવિવધા વ્યાધયઃ કષ્ટા નાના પા ભયાવહાઃ ।
૨૧૫.૫૨/૨શ ક્તશલૂાઙુ્કશધરાઃ પાશચક્રા સધાિરણઃ॥ ૨૧૫.૫૨॥
૨૧૫.૫૩/૧વજ્રદ ડધરા રાૈદ્રાઃ રતૂણધનુધર્રાઃ ।
૨૧૫.૫૩/૨અસખં્યાતા મહાવીયાર્ઃ કૂ્રરાશ્ચા જનસપ્રભાઃ॥ ૨૧૫.૫૩॥
૨૧૫.૫૪/૧સવાર્યુધાેદ્યતકરા યમદૂતા ભયાનકાઃ ।
૨૧૫.૫૪/૨અનને પિરવારેણ મહાઘાેરેણ સં તમ્॥ ૨૧૫.૫૪॥
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૨૧૫.૫૫/૧યમં પ ય ત પાિપષ્ઠા શ્ચત્રગુપ્તં િવભીષણમ્ ।
૨૧૫.૫૫/૨િનભર્ સર્ય ત ચાત્યથ યમ તાન્ પાપકાિરણઃ॥ ૨૧૫.૫૫॥
૨૧૫.૫૬/૧ ચત્રગુપ્ત તુ ભગવાન્ ધમર્વાક્યૈઃ પ્રબાેધયન્॥ ૨૧૫.૫૬॥
૨૧૫.૫૭/૧ ચત્રગુપ્ત ઉવાચ । ભાે ભાે દુ કૃતકમાર્ણઃ પરદ્રવ્યાપહાિરણઃ ।
૨૧૫.૫૭/૨ગિવતા પવીયણ પરદારિવમદર્કાઃ॥ ૨૧૫.૫૭॥
૨૧૫.૫૮/૧યત્ વયં િક્રયતે કમર્ તત્ વયં ભજુ્યતે પનુઃ ।
૨૧૫.૫૮/૨તત્ િકમાત્માપેઘાતાથ ભવદ્ ભદુર્ કૃતં કૃતમ્॥ ૨૧૫.૫૮॥
૨૧૫.૫૯/૧ઇદાની ં િક નુ શાેચ વં પીડ્યમાનાઃ વકમર્ ભઃ ।
૨૧૫.૫૯/૨ભુ જ વં વાિન દુઃખાિન નિહ દાષેાેઽ ત કસ્ય ચત્॥ ૨૧૫.૫૯॥
૨૧૫.૬૦/૧ય અેતે થવીપાલાઃ સ પ્રાપ્તા મ સમીપતઃ ।
૨૧૫.૬૦/૨ વક યૈઃ કમર્ ભઘારૈદુર્ પ્રજ્ઞા બલગિવતાઃ॥ ૨૧૫.૬૦॥
૨૧૫.૬૧/૧ભાે ભાે પા દુરાચારાઃ પ્ર િવ વંસકાિરણઃ ।
૨૧૫.૬૧/૨અ પકાલસ્ય રાજ્યસ્ય કૃતે િક દુ કૃતં કૃતમ્॥ ૨૧૫.૬૧॥
૨૧૫.૬૨/૧રાજ્યલાેભને માેહેન બલાદ્ અ યાયતઃ પ્ર ઃ ।
૨૧૫.૬૨/૨યદ્ દ ડતાઃ ફલં તસ્ય ભુ જ વમધનુા પાઃ॥ ૨૧૫.૬૨॥
૨૧૫.૬૩/૧કુતાે રાજં્ય કલતં્ર ચ યદથર્મશભંુ કૃતમ્ ।
૨૧૫.૬૩/૨તત્ સવ સ પિરત્યજ્ય યૂયમેકાિકનઃ સ્થતાઃ॥ ૨૧૫.૬૩॥
૨૧૫.૬૪/૧પ યામાે ન બલં સવ યને િવ વં સતાઃ પ્ર ઃ ।
૨૧૫.૬૪/૨યમદૂતૈઃ પાટ માના અધનુા ક દશૃં ફલમ્॥ ૨૧૫.૬૪॥
૨૧૫.૬૫/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેવં બહુિવધવૈાર્ક્યૈ પાલ ધા યમને તે ।
૨૧૫.૬૫/૨શાેચ તઃ વાિન કમાર્ ણ તૂ ણી ં તષ્ઠ ત પા થવાઃ॥ ૨૧૫.૬૫॥
૨૧૫.૬૬/૧ઇ ત કમર્ સમાિદ ય પાણાં ધમર્રાટ્ વયમ્ ।
૨૧૫.૬૬/૨ત પાતકિવશદ્ુ યથર્ મદં વચનમબ્રવીત્॥ ૨૧૫.૬૬॥
૨૧૫.૬૭/૧યમ ઉવાચ । ભાે ભાેશ્ચ ડ મહાચ ડ ગ્ હી વા પતીન્ ઇમાન્ ।
૨૧૫.૬૭/૨િવશાેધય વં પાપે યઃ ક્રમેણ નરકા ગ્ ષુ॥ ૨૧૫.૬૭॥
૨૧૫.૬૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । તતઃ શીઘં્ર સમુ થાય પાન્ સગં્ હ્ય પાદયાેઃ ।
૨૧૫.૬૮/૨ભ્રામિય વા તુ વેગને ક્ષ વા ચાે વ પ્રગ્ હ્ય ચ॥ ૨૧૫.૬૮॥
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૨૧૫.૬૯/૧તત્ત પાપપ્રમાણને યમદૂતાઃ શલાતલે ।
૨૧૫.૬૯/૨આસ્ફાેટય ત તરસા વજે્રણવે મહાદુ્રમમ્॥ ૨૧૫.૬૯॥
૨૧૫.૭૦/૧તત તુ રકં્ત સ્રાેતાે ભઃ સ્રવતે જજર્ર કૃતઃ ।
૨૧૫.૭૦/૨િનઃસજં્ઞઃ સ તદા દેહી િનશ્ચેષ્ટશ્ચ પ્ર યતે॥ ૨૧૫.૭૦॥
૨૧૫.૭૧/૧તતઃ સ વાયનુા ષ્ટઃ શનૈ વતે પનુઃ ।
૨૧૫.૭૧/૨તતઃ પાપિવશદ્ુ યથ ક્ષપ ત નરકાણર્વે॥ ૨૧૫.૭૧॥
૨૧૫.૭૨/૧અ યાંશ્ચ તે તદા દૂતાઃ પાપકમર્રતાન્ નરાન્ ।
૨૧૫.૭૨/૨િનવેદય ત િવપ્રે દ્રા યમાય શદુઃ ખતાન્॥ ૨૧૫.૭૨॥
૨૧૫.૭૩/૧યમદૂતા ઊચુઃ । અેષ દેવ તવાદેશાદ્ અ મા ભમાિહતાે શમ્ ।
૨૧૫.૭૩/૨આનીતાે ધમર્િવમખુઃ સદા પાપરતઃ પરઃ॥ ૨૧૫.૭૩॥
૨૧૫.૭૪/૧અેષ લુ ધાે દુરાચારાે મહાપાતકસયંુતઃ ।
૨૧૫.૭૪/૨ઉપપાતકકતાર્ ચ સદા િહસારતાે શુ ચઃ॥ ૨૧૫.૭૪॥
૨૧૫.૭૫/૧અગ યાગામી દુષ્ટાત્મા પરદ્રવ્યાપહારકઃ ।
૨૧૫.૭૫/૨ક યાક્રયી કૂટસાક્ષી કૃતઘ્નાે મત્રવ ચકઃ॥ ૨૧૫.૭૫॥
૨૧૫.૭૬/૧અનને મદમત્તને સદા ધમા િવિન દતઃ ।
૨૧૫.૭૬/૨પાપમાચિરતં કમર્ મત્યર્લાેકે દુરાત્મના॥ ૨૧૫.૭૬॥
૨૧૫.૭૭/૧ઇદાનીમસ્ય દેવેશ િનગ્રહાનુગ્રહાૈ વદ ।
૨૧૫.૭૭/૨પ્રભુરસ્ય િક્રયાયાેગે વયં વા પિરપ થનઃ॥ ૨૧૫.૭૭॥
૨૧૫.૭૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇ ત િવજ્ઞા ય દેવેશં યસ્યાગ્રે પાપકાિરણમ્ ।
૨૧૫.૭૮/૨નરકાણાં સહસ્રષેુ લક્ષકાેિટશતષેુ ચ॥ ૨૧૫.૭૮॥
૨૧૫.૭૯/૧િકકરા તે તતાે યા ત ગ્રહીતુમપરાન્ નરાન્ ।
૨૧૫.૭૯/૨પ્ર તપન્ને કૃતે દાષેે યમાે વૈ પાપકાિરણામ્॥ ૨૧૫.૭૯॥
૨૧૫.૮૦/૧સમાિદશ ત તાન્ ઘાેરાન્ િનગ્રહાય વિકકરાન્ ।
૨૧૫.૮૦/૨યથા યસ્ય િવિનિદષ્ટાે વ સષ્ઠાદ્યૈિવિનગ્રહઃ॥ ૨૧૫.૮૦॥
૨૧૫.૮૧/૧પાપસ્ય તદ્ શં કુ્રદ્ધાઃ કુવર્ ત યમિકકરાઃ ।
૨૧૫.૮૧/૨અઙુ્કશમૈુર્દ્ગરૈદર્ ડઃૈ ક્રકચૈઃ શ ક્તતાેમરૈઃ॥ ૨૧૫.૮૧॥
૨૧૫.૮૨/૧ખડ્ગશલૂિનપાતૈશ્ચ ભદ્ય તે પાપકાિરણઃ ।
૨૧૫.૮૨/૨નરકાણાં સહસ્રષેુ લક્ષકાેિટશતષેુ ચ॥ ૨૧૫.૮૨॥
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૨૧૫.૮૩/૧ વકમાપા જતૈદાષૈઃ પીડ્ય તે યમિકકરૈઃ ।
૨૧૫.૮૩/૨શ ◌ૃ વં નરકાણાં ચ વ પં ચ ભયંકરમ્॥ ૨૧૫.૮૩॥
૨૧૫.૮૪/૧નામાિન ચ પ્રમાણં ચ યને યા ત નરાશ્ચ તાન્ ।
૨૧૫.૮૪/૨મહાવાચી ત િવખ્યાતં નરકં શાે ણત લુતમ્॥ ૨૧૫.૮૪॥
૨૧૫.૮૫/૧વજ્રક ટકસ મશં્ર યાજેનાયુતિવ તમ્ ।
૨૧૫.૮૫/૨તત્ર સ પીડ્યતે મગ્ ાે ભદ્યતે વજ્રક ટકે॥ ૨૧૫.૮૫॥
૨૧૫.૮૬/૧વષર્લકં્ષ મહાઘાેરં ગાેઘાતી નરકે નરઃ ।
૨૧૫.૮૬/૨યાજેનાનાં શતં લકં્ષ કુ ભીપાકં સદુા ણમ્॥ ૨૧૫.૮૬॥
૨૧૫.૮૭/૧તામ્રકુ ભવતી દ પ્તા વાલુકાઙ્ગારસં તા ।
૨૧૫.૮૭/૨બ્રહ્મહા ભૂ મહતાર્ ચ િનકે્ષપસ્યાપહારકઃ॥ ૨૧૫.૮૭॥
૨૧૫.૮૮/૧દહ્ય તે તત્ર સં ક્ષપ્તા યાવદ્ આભૂતસ લવમ્ ।
૨૧૫.૮૮/૨રાૈરવાે વજ્રનારાચૈઃ પ્ર વલદ્ ભઃ સમા તઃ॥ ૨૧૫.૮૮॥
૨૧૫.૮૯/૧યાજેનાનાં સહસ્રા ણ ષ ષ્ટરાયામિવ તરૈઃ ।
૨૧૫.૮૯/૨ ભદ્ય તે તત્ર નારાચૈઃ સ વાલનૈર્રકે નરાઃ॥ ૨૧૫.૮૯॥
૨૧૫.૯૦/૧ઇ વત્ તત્ર પીડ્ય તે યે નરાઃ કૂટસા ક્ષણઃ ।
૨૧૫.૯૦/૨અયાેમયં પ્ર વ લતં મ જૂષં નરકં તમ્॥ ૨૧૫.૯૦॥
૨૧૫.૯૧/૧િન ક્ષપ્તા તત્ર દહ્ય તે બ દગ્રાહકૃતાશ્ચ યે ।
૨૧૫.૯૧/૨અપ્ર તષે્ઠ ત નરકં પૂયમતૂ્રપુર ષકમ્॥ ૨૧૫.૯૧॥
૨૧૫.૯૨/૧અધાેમખુઃ પતેત્ તત્ર બ્રાહ્મણસ્યાપેપીડકઃ ।
૨૧૫.૯૨/૨લાક્ષાપ્ર વ લતં ઘાેરં નરકં તુ િવલપેકમ્॥ ૨૧૫.૯૨॥
૨૧૫.૯૩/૧િનમગ્ ા તત્ર દહ્ય તે મદ્યપાને દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૧૫.૯૩/૨મહાપ્રભે ત નરકં દ પ્તશલૂમહાેચ્છ્ર યમ્॥ ૨૧૫.૯૩॥
૨૧૫.૯૪/૧તત્ર શલૂને ભદ્ય તે પ તભાયાપભેિદનઃ ।
૨૧૫.૯૪/૨નરકં ચ મહાઘાેરં જય તી ચાયસી શલા॥ ૨૧૫.૯૪॥
૨૧૫.૯૫/૧તયા ચાક્ર યતે પાપઃ પરદારાપેસવેકઃ ।
૨૧૫.૯૫/૨નરકં શા મલાખ્યં તુ પ્રદ પ્તદૃઢક ટકમ્॥ ૨૧૫.૯૫॥
૨૧૫.૯૬/૧તયા લઙ્ગ ત દુઃખાતાર્ નાર બહુનરંગમા ।
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૨૧૫.૯૬/૨યે વદ ત સદાસતં્ય પરમમાર્વકતર્નમ્॥ ૨૧૫.૯૬॥
૨૧૫.૯૭/૧ જહ્વા ચાે ચ્છ્ર યતે તષેાં સદસ્યૈયર્મિકકરૈઃ ।
૨૧૫.૯૭/૨યે તુ રાગૈઃ કટાક્ષૈશ્ચ વીક્ષ તે પરયાે ષતમ્॥ ૨૧૫.૯૭॥
૨૧૫.૯૮/૧તષેાં ચક્ષૂં ષ નારાચૈિવ ય તે યમિકકરૈઃ॥ ૨૧૫.૯૮॥
૨૧૫.૯૯/૧માતરં યેઽિપ ગચ્છ ત ભ ગની ં દુિહતરં નષુામ્ ।
૨૧૫.૯૯/૨સ્ત્રીબાલ દ્ધહ તારાે યાવદ્ ઇ દ્રાશ્ચતુદર્શ ।
૨૧૫.૯૯/૩ વાલામાલાકુલં રાૈદં્ર મહારાૈરવસં જ્ઞતમ્॥ ૨૧૫.૯૯॥
૨૧૫.૧૦૦/૧નરકં યાજેનાનાં ચ સહસ્રા ણ ચતુદર્શ ।
૨૧૫.૧૦૦/૨પુરં ક્ષતંે્ર ગ્ હં ગ્રામં યાે દ પય ત વિહ્નના॥ ૨૧૫.૧૦૦॥
૨૧૫.૧૦૧/૧સ તત્ર દહ્યતે મૂઢાે યાવત્ ક પ સ્થ તનર્રઃ ।
૨૧૫.૧૦૧/૨તા મસ્ર મ ત િવખ્યાતં લક્ષયાજેનિવ તમ્॥ ૨૧૫.૧૦૧॥
૨૧૫.૧૦૨/૧િનપતદ્ ભઃ સદા રાૈદ્રઃ ખડ્ગપિટ્ટશમુદ્ગરૈઃ ।
૨૧૫.૧૦૨/૨તત્ર ચાૈરા નરાઃ ક્ષપ્તા તાડ્ય તે યમિકકરૈઃ॥ ૨૧૫.૧૦૨॥
૨૧૫.૧૦૩/૧શલૂશ ક્તગદાખડ્ગૈયાર્વત્ ક પશતત્રયમ્ ।
૨૧૫.૧૦૩/૨તા મસ્રાદ્ દ્વગુણં પ્રાેક્તં મહાતા મસ્રસં જ્ઞતમ્॥ ૨૧૫.૧૦૩॥
૨૧૫.૧૦૪/૧જલાૈકાસપર્સ પૂણા િનરાલાેકં સદુુઃખદમ્ ।
૨૧૫.૧૦૪/૨મા હા િપ હા ચવૈ મત્રિવસ્ર ભઘાતકઃ॥ ૨૧૫.૧૦૪॥
૨૧૫.૧૦૫/૧ તષ્ઠ ત તક્ષ્યમાણાશ્ચ યાવત્ તષ્ઠ ત મેિદની ।
૨૧૫.૧૦૫/૨અ સપ ત્રવનં નામ નરકં ભૂિરદુઃખદમ્॥ ૨૧૫.૧૦૫॥
૨૧૫.૧૦૬/૧યાજેનાયુતિવ તારં વલ ખડ્ગૈઃ સમાકુલમ્ ।
૨૧૫.૧૦૬/૨પા તત તત્ર તૈઃ ખડ્ગૈઃ શતધા તુ સમાહતઃ॥ ૨૧૫.૧૦૬॥
૨૧૫.૧૦૭/૧ મત્રઘ્નઃ કૃત્યતે તાવદ્ યાવદ્ આભૂતસ લવમ્ ।
૨૧૫.૧૦૭/૨કર ભવાલુકા નામ નરકં યાજેનાયુતમ્॥ ૨૧૫.૧૦૭॥
૨૧૫.૧૦૮/૧કૂપાકારં તં દ પ્તવૈાર્લુકાઙ્ગારક ટકૈઃ ।
૨૧૫.૧૦૮/૨દહ્યતે ભદ્યતે વષર્+ ।લક્ષાયુતશતત્રયમ્॥ ૨૧૫.૧૦૮॥
૨૧૫.૧૦૯/૧યને દગ્ધાે જનાે િનતં્ય મ યાપેાયૈઃ સદુા ણૈઃ ।
૨૧૫.૧૦૯/૨કાકાેલં નામ નરકં કૃ મપૂયપિર લુતમ્॥ ૨૧૫.૧૦૯॥
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૨૧૫.૧૧૦/૧ ક્ષ યતે તત્ર દુષ્ટાત્મા અેકાક મષ્ટભુઙ્ નરઃ ।
૨૧૫.૧૧૦/૨કુડ્મલં નામ નરકં પૂણ િવ મતૂ્રશાે ણતૈઃ॥ ૨૧૫.૧૧૦॥
૨૧૫.૧૧૧/૧પ ચયજ્ઞિક્રયાહીનાઃ ક્ષ ય તે તત્ર વૈ નરાઃ ।
૨૧૫.૧૧૧/૨સદુુગર્ ધં મહાભીમં માંસશાે ણતસકુંલમ્॥ ૨૧૫.૧૧૧॥
૨૧૫.૧૧૨/૧અભક્ષ્યાન્ને રતા તેઽત્ર િનપત ત નરાધમાઃ ।
૨૧૫.૧૧૨/૨િક્ર મક ટસમાક ણ શવપૂણ મહાવટમ્॥ ૨૧૫.૧૧૨॥
૨૧૫.૧૧૩/૧અધાેમખુઃ પતેત્ તત્ર ક યાિવક્રયકૃન્ નરઃ ।
૨૧૫.૧૧૩/૨ના ા વૈ તલપાકે ત નરકં દા ણં તમ્॥ ૨૧૫.૧૧૩॥
૨૧૫.૧૧૪/૧ તલવત્ તત્ર પીડ્ય તે પરપીડારતાશ્ચ યે ।
૨૧૫.૧૧૪/૨નરકં તૈલપાકે ત વલત્તૈલમહી લવમ્॥ ૨૧૫.૧૧૪॥
૨૧૫.૧૧૫/૧પચ્યતે તત્ર મત્રઘ્નાે હ તા ચ શરણાગતમ્ ।
૨૧૫.૧૧૫/૨ના ા વજ્રકપાટે ત વજ્રશ ◌ૃઙ્ખલયા વતમ્॥ ૨૧૫.૧૧૫॥
૨૧૫.૧૧૬/૧પીડ્ય તે િનદર્યં તત્ર યૈઃ કૃતઃ ક્ષીરિવક્રયઃ ।
૨૧૫.૧૧૬/૨િન ચ્છ્વાસ ઇ ત પ્રાેક્તં તમાે ધં વાતવ જતમ્॥ ૨૧૫.૧૧૬॥
૨૧૫.૧૧૭/૧િનશ્ચેષં્ટ ક્ષ યતે તત્ર િવપ્રદાનિનરાેધકૃત્ ।
૨૧૫.૧૧૭/૨અઙ્ગારાપેચયં નામ દ પ્તાઙ્ગારસમુ વલમ્॥ ૨૧૫.૧૧૭॥
૨૧૫.૧૧૮/૧દહ્યતે તત્ર યનેાેક્તં દાનં િવપ્રાય નાિપતમ્ ।
૨૧૫.૧૧૮/૨મહાપાયી ત નરકં લક્ષયાજેનમાયતમ્॥ ૨૧૫.૧૧૮॥
૨૧૫.૧૧૯/૧પાત્ય તેઽધાેમખુા તત્ર યે જ પ ત સદા તમ્ ।
૨૧૫.૧૧૯/૨મહા વાલે ત નરકં વાલાભા વરભીષણમ્॥ ૨૧૫.૧૧૯॥
૨૧૫.૧૨૦/૧દહ્યતે તત્ર સુ ચરં યઃ પાપે બુ દ્ધકૃન્ નરઃ ।
૨૧૫.૧૨૦/૨નરકં ક્રકચાખ્યાતં પીડ્ય તે તત્ર વૈ નરાઃ॥ ૨૧૫.૧૨૦॥
૨૧૫.૧૨૧/૧ક્રકચવૈર્જ્રધારાેગ્રૈરગ યાગમને રતાઃ ।
૨૧૫.૧૨૧/૨નરકં ગુડપાકે ત વલદુ્ગડહ્ર દૈ ર્તમ્॥ ૨૧૫.૧૨૧॥
૨૧૫.૧૨૨/૧િન ક્ષપ્તાે દહ્યતે ત મન્ વણર્સકંરકૃન્ નરઃ ।
૨૧૫.૧૨૨/૨ રધારે ત નરકં તી ણ રસમા તમ્॥ ૨૧૫.૧૨૨॥
૨૧૫.૧૨૩/૧ છદ્ય તે તત્ર ક પા તં િવપ્રભૂ મહરા નરાઃ ।
૨૧૫.૧૨૩/૨નરકં ચા બર ષાખ્યં પ્રલયાનલદ િપતમ્॥ ૨૧૫.૧૨૩॥
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૨૧૫.૧૨૪/૧ક પકાેિટશતં તત્ર દહ્યતે વણર્હારકઃ ।
૨૧૫.૧૨૪/૨ના ા વજ્રકુઠારે ત નરકં વજ્રસકુંલમ્॥ ૨૧૫.૧૨૪॥
૨૧૫.૧૨૫/૧ છદ્ય તે તત્ર છેત્તારાે દુ્રમાણાં પાપકાિરણઃ ।
૨૧૫.૧૨૫/૨નરકં પિરતાપાખ્યં પ્રલયાનલદ િપતમ્॥ ૨૧૫.૧૨૫॥
૨૧૫.૧૨૬/૧ગરદાે મધુહતાર્ ચ પચ્યતે તત્ર પાપકૃત્ ।
૨૧૫.૧૨૬/૨નરકં કાલસતંૂ્ર ચ વજ્રસતૂ્રિવિન મતમ્॥ ૨૧૫.૧૨૬॥
૨૧૫.૧૨૭/૧ભ્રમ ત તત્ર ચ્છદ્ય તે પરસસ્યાપેલુ ઠકાઃ ।
૨૧૫.૧૨૭/૨નરકં ક મલં નામ શ્લે મ શઙ્ઘાણકા તમ્॥ ૨૧૫.૧૨૭॥
૨૧૫.૧૨૮/૧તત્ર સં ક્ષ યતે ક પં સદા માંસ ચનર્રઃ ।
૨૧૫.૧૨૮/૨નરકં ચાેગ્રગ ધે ત લાલામતૂ્રપુર ષવત્॥ ૨૧૫.૧૨૮॥
૨૧૫.૧૨૯/૧ ક્ષ ય તે તત્ર નરકે િપ િપ ડાપ્રયચ્છકાઃ ।
૨૧૫.૧૨૯/૨નરકં દુધર્રં નામ જલાૈકા શ્ચકાકુલમ્॥ ૨૧૫.૧૨૯॥
૨૧૫.૧૩૦/૧ઉ કાેચભક્ષક તત્ર તષ્ઠતે વષર્કાયુતમ્ ।
૨૧૫.૧૩૦/૨યચ્ચ વજ્રમહાપીડા નરકં વજ્રિન મતમ્॥ ૨૧૫.૧૩૦॥
૨૧૫.૧૩૧/૧તત્ર પ્ર ક્ષ ય દહ્ય તે પીડ્ય તે યમિકકરૈઃ ।
૨૧૫.૧૩૧/૨ધનં ધા યં િહર યં વા પરક યં હર ત યે॥ ૨૧૫.૧૩૧॥
૨૧૫.૧૩૨/૧યમદૂતૈશ્ચ ચાૈરા તે છદ્ય તે લવશઃ રૈઃ ।
૨૧૫.૧૩૨/૨યે હ વા પ્રા ણનં મૂઢાઃ ખાદ તે કાકગ્ ધ્રવત્॥ ૨૧૫.૧૩૨॥
૨૧૫.૧૩૩/૧ભાજે્ય તે ચ વમાંસં તે ક પા તં યમિકકરૈઃ ।
૨૧૫.૧૩૩/૨આસનં શયનં વસં્ત્ર પરક યં હર ત યે॥ ૨૧૫.૧૩૩॥
૨૧૫.૧૩૪/૧યમદૂતૈશ્ચ તે મૂઢા ભદ્ય તે શ ક્તતાેમરૈઃ ।
૨૧૫.૧૩૪/૨ફલં પ તં્ર ણાં વાિપ હૃતં યૈ તુ કુબુ દ્ધ ભઃ॥ ૨૧૫.૧૩૪॥
૨૧૫.૧૩૫/૧યમદૂતૈશ્ચ તે કુ્રદ્ધદૈર્હ્ય તે ણવિહ્ન ભઃ ।
૨૧૫.૧૩૫/૨પરદ્રવ્યે કલત્રે ચ યઃ સદા દુષ્ટધીનર્રઃ॥ ૨૧૫.૧૩૫॥
૨૧૫.૧૩૬/૧યમદૂતૈ વર્લત્ તસ્ય હૃિદ શલંૂ િનખ યતે ।
૨૧૫.૧૩૬/૨કમર્ણા મનસા વાચા યે ધમર્િવમખુા નરાઃ॥ ૨૧૫.૧૩૬॥
૨૧૫.૧૩૭/૧યમલાેકે તુ તે ઘાેરા લભ તે પિરયાતનાઃ ।
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૨૧૫.૧૩૭/૨અેવં શતસહસ્રા ણ લક્ષકાેિટશતાિન ચ॥ ૨૧૫.૧૩૭॥
૨૧૫.૧૩૮/૧નરકા ણ નરૈ તત્ર ભજુ્ય તે પાપકાિર ભઃ ।
૨૧૫.૧૩૮/૨ઇહ કૃ વા વ પમિપ નરઃ કમાર્શભુાત્મકમ્॥ ૨૧૫.૧૩૮॥
૨૧૫.૧૩૯/૧પ્રા ાે ત નરકે ઘાેરે યમલાેકેષુ યાતનામ્ ।
૨૧૫.૧૩૯/૨ન શ ◌ૃ વ ત નરા મૂઢા ધમાક્તં સાધુ ભા ષતમ્॥ ૨૧૫.૧૩૯॥
૨૧૫.૧૪૦/૧દષંૃ્ટ કેને ત પ્રત્યકં્ષ પ્રત્યુ યવૈં વદ ત તે ।
૨૧૫.૧૪૦/૨િદવા રાત્રાૈ પ્રયત્નને પાપં કુવર્ ત યે નરાઃ॥ ૨૧૫.૧૪૦॥
૨૧૫.૧૪૧/૧નાચર ત િહ તે ધમ પ્રમાદેનાિપ માેિહતાઃ ।
૨૧૫.૧૪૧/૨ઇહૈવ ફલભાેક્તારઃ પરત્ર િવમખુાશ્ચ યે॥ ૨૧૫.૧૪૧॥
૨૧૫.૧૪૨/૧તે પત ત સઘુાેરેષુ નરકેષુ નરાધમાઃ ।
૨૧૫.૧૪૨/૨દા ણાે નરકે વાસઃ વગર્વાસઃ સખુપ્રદઃ ।
૨૧૫.૧૪૨/૩નરૈઃ સ પ્રા યતે તત્ર કમર્ કૃ વા શભુાશભુમ્॥ ૨૧૫.૧૪૨॥
૨૧૬.૧/૧મનુય ઊચુઃ । અહાેઽ તદુઃખં ઘાેરં ચ યમમાગ વયાેિદતમ્ ।
૨૧૬.૧/૨નરકા ણ ચ ઘાેરા ણ દ્વારં યા યં ચ સત્તમ॥ ૨૧૬.૧॥
૨૧૬.૨/૧અ ત્યુપાયાે ન વા બ્રહ્મન્ યમમાગઽ તભીષણે ।
૨૧૬.૨/૨બ્રૂિહ યને નરા યા ત સખુને યમસાદનમ્॥ ૨૧૬.૨॥
૨૧૬.૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇહ યે ધમર્સયંુક્તા વિહસાિનરતા નરાઃ ।
૨૧૬.૩/૨ગુ શશુ્રષૂણે યુક્તા દેવબ્રાહ્મણપજૂકાઃ॥ ૨૧૬.૩॥
૨૧૬.૪/૧ય મન્ મનુ યલાેકા તે સભાયાર્ઃ સસતુા તથા ।
૨૧૬.૪/૨તમ વાનં ચ ગચ્છ ત યથા તત્ કથયા મ વઃ॥ ૨૧૬.૪॥
૨૧૬.૫/૧િવમાનૈિવિવધૈિદવ્યૈઃ કા ચન વજશાે ભતૈઃ ।
૨૧૬.૫/૨ધમર્રાજપુરં યા ત સવેમાના સરાેગણૈઃ॥ ૨૧૬.૫॥
૨૧૬.૬/૧બ્રાહ્મણે ય તુ દાનાિન નાના પા ણ ભ ક્તતઃ ।
૨૧૬.૬/૨યે પ્રયચ્છ ત તે યા ત સખુનેવૈ મહાપથે॥ ૨૧૬.૬॥
૨૧૬.૭/૧અનં્ન યે તુ પ્રયચ્છ ત બ્રાહ્મણે યઃ સસુકૃંતમ્ ।
૨૧૬.૭/૨શ્રાેિત્રયે યાે િવશષેેણ ભ યા પરમયા યુતાઃ॥ ૨૧૬.૭॥
૨૧૬.૮/૧ત ણી ભવર્રસ્ત્રી ભઃ સવે્યમાનાઃ પ્રયત્નતઃ ।
૨૧૬.૮/૨ધમર્રાજપુરં યા ત િવમાનૈર યલંકૃતૈઃ॥ ૨૧૬.૮॥
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૨૧૬.૯/૧યે ચ સતં્ય પ્રભાષ તે બિહર તશ્ચ િનમર્લાઃ ।
૨૧૬.૯/૨તેઽિપ યા ત્યમરપ્રખ્યા િવમાનૈયર્મમ દરમ્॥ ૨૧૬.૯॥
૨૧૬.૧૦/૧ગાેદાનાિન પિવત્રા ણ િવ મુિદ્દ ય સાધષુુ ।
૨૧૬.૧૦/૨યે પ્રયચ્છ ત ધમર્જ્ઞાઃ કૃશષેુ કૃશ ત્તષુ॥ ૨૧૬.૧૦॥
૨૧૬.૧૧/૧તે યા ત િદવ્યવણાર્ભૈિવમાનૈમર્ ણ ચિત્રતૈઃ ।
૨૧૬.૧૧/૨ધમર્રાજપુરં શ્રીમાન્ સવે્યમાના સરાેગણૈઃ॥ ૨૧૬.૧૧॥
૨૧૬.૧૨/૧ઉપાનદુ્યગલં છ ત્રં શ યાસનમથાિપ વા ।
૨૧૬.૧૨/૨યે પ્રયચ્છ ત વસ્ત્રા ણ તથવૈાભરણાિન ચ॥ ૨૧૬.૧૨॥
૨૧૬.૧૩/૧તે યા ત્યશ્વૈ રથૈશ્ચવૈ કુ જરૈશ્ચા યલંકૃતાઃ ।
૨૧૬.૧૩/૨ધમર્રાજપુરં િદવં્ય છ ત્રૈઃ સાવૈણર્રાજતૈઃ॥ ૨૧૬.૧૩॥
૨૧૬.૧૪/૧યે ચ ભ યા પ્રયચ્છ ત ગુડપાનકમ ચતમ્ ।
૨૧૬.૧૪/૨આેદનં ચ દ્વ યે યાે િવશદુ્ધનેા તરાત્મના॥ ૨૧૬.૧૪॥
૨૧૬.૧૫/૧તે યા ત કા ચનૈયાર્નૈિવિવધૈ તુ યમાલયમ્ ।
૨૧૬.૧૫/૨વરસ્ત્રી ભયર્થાકામં સવે્યમાનાઃ પનુઃ પનુઃ॥ ૨૧૬.૧૫॥
૨૧૬.૧૬/૧યે ચ ક્ષીરં પ્રયચ્છ ત ઘ્ તં દિધ ગુડં મધુ ।
૨૧૬.૧૬/૨બ્રાહ્મણે યઃ પ્રયત્નને શદ્ુ યાપેેતં સસુસૃં્કતમ્॥ ૨૧૬.૧૬॥
૨૧૬.૧૭/૧ચક્રવાકપ્રયુક્તૈશ્ચ િવમાનૈ તુ િહર મયૈઃ ।
૨૧૬.૧૭/૨યા ત ગ ધવર્વાિદત્રૈઃ સવે્યમાના યમાલયમ્॥ ૨૧૬.૧૭॥
૨૧૬.૧૮/૧યે ફલાિન પ્રયચ્છ ત પુ પા ણ સરુભી ણ ચ ।
૨૧૬.૧૮/૨હંસયુક્તૈિવમાનૈ તુ યા ત ધમર્પુરં નરાઃ॥ ૨૧૬.૧૮॥
૨૧૬.૧૯/૧યે તલાં તલધનેું ચ ઘ્ તધનેુમથાિપ વા ।
૨૧૬.૧૯/૨શ્રાેિત્રયે યઃ પ્રયચ્છ ત િવપ્રે યઃ શ્રદ્ધયા વતાઃ॥ ૨૧૬.૧૯॥
૨૧૬.૨૦/૧સાેમમ ડલસકંાશયૈાર્નૈ તે યા ત િનમર્લૈઃ ।
૨૧૬.૨૦/૨ગ ધવ પગીય તે પુરે વવૈ વતસ્ય તે॥ ૨૧૬.૨૦॥
૨૧૬.૨૧/૧યષેાં વા યશ્ચ કૂપાશ્ચ તડાગાિન સરાં સ ચ ।
૨૧૬.૨૧/૨દ ઘકાઃ પુ કિર યશ્ચ શીતલાશ્ચ જલાશયાઃ॥ ૨૧૬.૨૧॥
૨૧૬.૨૨/૧યાનૈ તે હેમચ દ્રાભૈિદવ્યઘ ટાિનનાિદતૈઃ ।
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૨૧૬.૨૨/૨વ્યજનૈ તાલ તૈશ્ચ વીજ્યમાના મહાપ્રભાઃ॥ ૨૧૬.૨૨॥
૨૧૬.૨૩/૧યષેાં દેવકુલા યત્ર ચત્રા યાયતનાિન ચ ।
૨૧૬.૨૩/૨રત્નૈઃ પ્રસુ્ફરમાણાિન મનાેજ્ઞાિન શભુાિન ચ॥ ૨૧૬.૨૩॥
૨૧૬.૨૪/૧તે યા ત લાેકપાલૈ તુ િવમાનવૈાર્તરંહસઃૈ ।
૨૧૬.૨૪/૨ધમર્રાજપુરં િદવં્ય નાનાજનસમાકુલમ્॥ ૨૧૬.૨૪॥
૨૧૬.૨૫/૧પાનીયં યે પ્રયચ્છ ત સવર્પ્રા યપુ િવતમ્ ।
૨૧૬.૨૫/૨તે િવ ણાઃ સખંુ યા ત િવમાનૈ તં મહાપથમ્॥ ૨૧૬.૨૫॥
૨૧૬.૨૬/૧કાષ્ઠપાદુકયાનાિન પીઠકા યાસનાિન ચ ।
૨૧૬.૨૬/૨યૈદર્ત્તાિન દ્વ ત ય તેઽ વાનં યા ત વૈ સખુમ્॥ ૨૧૬.૨૬॥
૨૧૬.૨૭/૧સાવૈણર્મ ણપીઠેષુ પાદાૈ કૃ વાેત્તમષેુ ચ ।
૨૧૬.૨૭/૨તે પ્રયા ત િવમાનૈ તુ અ સરાેગણમ ડતૈઃ॥ ૨૧૬.૨૭॥
૨૧૬.૨૮/૧આરામા ણ િવ ચત્રા ણ પુ પાઢ ાનીહ માનવાઃ ।
૨૧૬.૨૮/૨રાપેય ત ફલાઢ ાિન નરાણામપુકાિરણઃ॥ ૨૧૬.૨૮॥
૨૧૬.૨૯/૧ ક્ષચ્છાયાસુ ર યાસુ શીતલાસુ વલંકૃતાઃ ।
૨૧૬.૨૯/૨વરસ્ત્રીગીતવાદ્યૈશ્ચ સવે્યમાના વ્રજ ત તે॥ ૨૧૬.૨૯॥
૨૧૬.૩૦/૧સવુણ રજતં વાિપ િવદુ્રમં માૈ ક્તકં તથા ।
૨૧૬.૩૦/૨યે પ્રયચ્છ ત તે યા ત િવમાનૈઃ કનકાે વલૈઃ॥ ૨૧૬.૩૦॥
૨૧૬.૩૧/૧ભૂ મદા દ યમાનાશ્ચ સવર્કામૈ તુ તિપતાઃ ।
૨૧૬.૩૧/૨ઉિદતાિદત્યસકંાશિૈવમાનૈ ર્શનાિદતૈઃ॥ ૨૧૬.૩૧॥
૨૧૬.૩૨/૧ક યાં તુ યે પ્રયચ્છ ત બ્રહ્મદેયામલંકૃતામ્ ।
૨૧૬.૩૨/૨િદવ્યક યા તા યા ત િવમાનૈ તે યમાલયમ્॥ ૨૧૬.૩૨॥
૨૧૬.૩૩/૧સગુ ધાગુ કપૂર્રાન્ પુ પધપૂાન્ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૧૬.૩૩/૨પ્રયચ્છ ત દ્વ ત યાે ભ યા પરમયા વતાઃ॥ ૨૧૬.૩૩॥
૨૧૬.૩૪/૧તે સગુ ધાઃ સવુેશાશ્ચ સપુ્રભાઃ સિુવભૂ ષતાઃ ।
૨૧૬.૩૪/૨યા ત ધમર્પુરં યાનૈિવ ચત્રૈર યલંકૃતાઃ॥ ૨૧૬.૩૪॥
૨૧૬.૩૫/૧દ પદા યા ત યાનૈશ્ચ દ પય તાે િદશાે દશ ।
૨૧૬.૩૫/૨આિદત્યસદશૃયૈાર્નૈદ યમાના યથાગ્ યઃ॥ ૨૧૬.૩૫॥
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૨૧૬.૩૬/૧ગ્ હાવસથદાતારાે ગ્ હૈઃ કા ચનમ ડતૈઃ ।
૨૧૬.૩૬/૨વ્રજ ત બાલાકર્િનભૈધર્મર્રાજગ્ હં નરાઃ॥ ૨૧૬.૩૬॥
૨૧૬.૩૭/૧જલભાજનદાતારઃ કુ ડકાકરકપ્રદાઃ ।
૨૧૬.૩૭/૨પજૂમાના સરાે ભશ્ચ યા ત દપૃ્તા મહાગજૈઃ॥ ૨૧૬.૩૭॥
૨૧૬.૩૮/૧પાદા યઙ્ગં શરાે યઙ્ગં નાનપાનાેદકં તથા ।
૨૧૬.૩૮/૨યે પ્રયચ્છ ત િવપ્રે ય તે યા ત્યશ્વૈયર્માલયમ્॥ ૨૧૬.૩૮॥
૨૧૬.૩૯/૧િવશ્રામય ત યે િવપ્રાઞ્ શ્રા તાન્ અ વિન ક શતાન્ ।
૨૧૬.૩૯/૨ચક્રવાકપ્રયુક્તને યા ત યાનને તે સખુમ્॥ ૨૧૬.૩૯॥
૨૧૬.૪૦/૧ વાગતને ચ યાે િવપં્ર પજૂયેદ્ આસનને ચ ।
૨૧૬.૪૦/૨સ ગચ્છ ત તમ વાનં સખંુ પરમિન ર્તઃ॥ ૨૧૬.૪૦॥
૨૧૬.૪૧/૧નમાે બ્રહ્મ યદેવે ત યાે હિર ચા ભવાદયેત્ ।
૨૧૬.૪૧/૨ગાં ચ પાપહરેત્યુ વા સખંુ યા ત ચ તત્ પથમ્॥ ૨૧૬.૪૧॥
૨૧૬.૪૨/૧અન તરા શનાે યે ચ દ ભા તિવવ જતાઃ ।
૨૧૬.૪૨/૨તેઽિપ સારસયુક્તૈ તુ યા ત યાનૈશ્ચ તત્ પથમ્॥ ૨૧૬.૪૨॥
૨૧૬.૪૩/૧વતર્ તે હ્યેકભક્તને શાઠ્યદ ભિવવ જતાઃ ।
૨૧૬.૪૩/૨હંસયુક્તૈિવમાનૈ તુ સખંુ યા ત યમાલયમ્॥ ૨૧૬.૪૩॥
૨૧૬.૪૪/૧ચતુથનૈકભક્તને વતર્ તે યે જતે દ્રયાઃ ।
૨૧૬.૪૪/૨તે યા ત ધમર્નગરં યાનૈબર્િહણયાે જતૈઃ॥ ૨૧૬.૪૪॥
૨૧૬.૪૫/૧ તીયે િદવસે યે તુ ભુ જતે િનયતવ્રતાઃ ।
૨૧૬.૪૫/૨તેઽિપ હ તરથૈિદવ્યૈયાર્ ત યાનૈશ્ચ તત્ પદમ્॥ ૨૧૬.૪૫॥
૨૧૬.૪૬/૧ષષે્ઠઽન્નભક્ષકાે ય તુ શાૈચિનત્યાે જતે દ્રયઃ ।
૨૧૬.૪૬/૨સ યા ત કુ જરસ્થ તુ શચીપ તિરવ વયમ્॥ ૨૧૬.૪૬॥
૨૧૬.૪૭/૧ધમર્રાજપુરં િદવં્ય નાનામ ણિવભૂ ષતમ્ ।
૨૧૬.૪૭/૨નાના વરસમાયુક્તં જયશ દરવૈયુર્તમ્॥ ૨૧૬.૪૭॥
૨૧૬.૪૮/૧પક્ષાપેવા સનાે યા ત યાનૈઃ શાદૂર્લયાે જતૈઃ ।
૨૧૬.૪૮/૨પુરં તદ્ ધમર્રાજસ્ય સવે્યમાનાઃ સરુાસરૈુઃ॥ ૨૧૬.૪૮॥
૨૧૬.૪૯/૧યે ચ માસાપેવાસં તુ કુવર્તે સયંતે દ્રયાઃ ।
૨૧૬.૪૯/૨તેઽિપ સયૂર્પ્રદ પ્તૈ તુ યા ત યાનૈયર્માલયમ્॥ ૨૧૬.૪૯॥
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૨૧૬.૫૦/૧મહાપ્રસ્થાનમેકાગ્રાે યઃ પ્રયા ત દૃઢવ્રતઃ ।
૨૧૬.૫૦/૨સવે્યમાન તુ ગ ધવયાર્ ત યાનૈયર્માલયમ્॥ ૨૧૬.૫૦॥
૨૧૬.૫૧/૧શર રં સાધયેદ્ ય તુ વૈ ણવનેા તરાત્મના ।
૨૧૬.૫૧/૨સ રથનેા ગ્ વણન યાતીહ િત્રદશાલયમ્॥ ૨૧૬.૫૧॥
૨૧૬.૫૨/૧અ ગ્ પ્રવેશં યઃ કુયાર્ન્ નારાયણપરાયણઃ ।
૨૧૬.૫૨/૨સ યાત્ય ગ્ પ્રકાશને િવમાનને યમાલયમ્॥ ૨૧૬.૫૨॥
૨૧૬.૫૩/૧પ્રાણાં ત્યજ ત યાે મત્યર્ઃ મરન્ િવ ં સનાતનમ્ ।
૨૧૬.૫૩/૨યાનનેાકર્પ્રકાશને યા ત ધમર્પુરં નરઃ॥ ૨૧૬.૫૩॥
૨૧૬.૫૪/૧પ્રિવષ્ટાેઽ તજર્લં ય તુ પ્રાણાં ત્યજ ત માનવઃ ।
૨૧૬.૫૪/૨સાેમમ ડલક પને યા ત યાનને વૈ સખુમ્॥ ૨૧૬.૫૪॥
૨૧૬.૫૫/૧ વશર રં િહ ગ્ ધ્રે યાે વૈ ણવાે યઃ પ્રયચ્છ ત ।
૨૧૬.૫૫/૨સ યા ત રથમખુ્યને કા ચનને યમાલયમ્॥ ૨૧૬.૫૫॥
૨૧૬.૫૬/૧સ્ત્રીગ્રહે ગાેગ્રહે વાિપ યુદ્ધે ત્યુમપુૈ ત યઃ ।
૨૧૬.૫૬/૨સ યાત્યમરક યા ભઃ સવે્યમાનાે રિવપ્રભઃ॥ ૨૧૬.૫૬॥
૨૧૬.૫૭/૧વૈ ણવા યે ચ કુવર્ ત તીથર્યાત્રાં જતે દ્રયાઃ ।
૨૧૬.૫૭/૨તત્ પથં યા ત તે ઘાેરં સખુયાનૈરલંકૃતાઃ॥ ૨૧૬.૫૭॥
૨૧૬.૫૮/૧યે યજ ત દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ ક્રતુ ભભૂર્િરદ ક્ષણૈઃ ।
૨૧૬.૫૮/૨તપ્તહાટકસકંાશિૈવમાનૈયાર્ ત તે સખુમ્॥ ૨૧૬.૫૮॥
૨૧૬.૫૯/૧પરપીડામકુવર્ તાે ત્યાનાં ભરણાિદકમ્ ।
૨૧૬.૫૯/૨કુવર્ ત તે સખંુ યા ત િવમાનૈઃ કનકાે વલૈઃ॥ ૨૧૬.૫૯॥
૨૧૬.૬૦/૧યે ક્ષા તાઃ સવર્ભૂતષેુ પ્રા ણનામભયપ્રદાઃ ।
૨૧૬.૬૦/૨ક્રાેધમાેહિવિનમુર્ક્તા િનમર્દાઃ સયંતે દ્રયાઃ॥ ૨૧૬.૬૦॥
૨૧૬.૬૧/૧પૂણર્ચ દ્રપ્રકાશને િવમાનને મહાપ્રભાઃ ।
૨૧૬.૬૧/૨યા ત વવૈ વતપુરં દેવગ ધવર્સિેવતાઃ॥ ૨૧૬.૬૧॥
૨૧૬.૬૨/૧અેકભાવને યે િવ ં બ્રહ્માણં ય બકં રિવમ્ ।
૨૧૬.૬૨/૨પજૂય ત િહ તે યા ત િવમાનૈભાર્સ્કરપ્રભૈઃ॥ ૨૧૬.૬૨॥
૨૧૬.૬૩/૧યે ચ માંસં ન ખાદ ત સત્યશાૈચસમ વતાઃ ।
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૨૧૬.૬૩/૨તેઽિપ યા ત સખુનેવૈ ધમર્રાજપુરં નરાઃ॥ ૨૧૬.૬૩॥
૨૧૬.૬૪/૧માંસાન્ મષ્ટતરં ના ત ભક્ષ્યભાજે્યાિદકેષુ ચ ।
૨૧૬.૬૪/૨ત માન્ માંસં ન ભુ ત ના ત મષ્ટૈઃ સખુાેદયઃ॥ ૨૧૬.૬૪॥
૨૧૬.૬૫/૧ગાેસહસ્રં તુ યાે દદ્યાદ્ ય તુ માંસં ન ભક્ષયેત્ ।
૨૧૬.૬૫/૨સમાવેતાૈ પુરા પ્રાહ બ્રહ્મા વેદિવદાં વરઃ॥ ૨૧૬.૬૫॥
૨૧૬.૬૬/૧સવર્તીથષુ યત્ પુ યં સવર્યજ્ઞષેુ યત્ ફલમ્ ।
૨૧૬.૬૬/૨અમાંસભક્ષણે િવપ્રા તચ્ચ તચ્ચ ચ ત સમમ્॥ ૨૧૬.૬૬॥
૨૧૬.૬૭/૧અેવં સખુને તે યા ત યમલાેકં ચ ધા મકાઃ ।
૨૧૬.૬૭/૨દાનવ્રતપરા યાનૈયર્ત્ર દેવાે રવેઃ સતુઃ॥ ૨૧૬.૬૭॥
૨૧૬.૬૮/૧દૃ ટ્વા તાન્ ધા મકાન્ દેવઃ વયં સ માનયેદ્ યમઃ ।
૨૧૬.૬૮/૨ વાગતાસનદાનને પાદ્યાઘ્યણ પ્રયેણ તુ॥ ૨૧૬.૬૮॥
૨૧૬.૬૯/૧ધ યા યૂયં મહાત્માન આત્મનાે િહતકાિરણઃ ।
૨૧૬.૬૯/૨યને િદવ્યસખુાથાર્ય ભવદ્ ભઃ સકૃુતં કૃતમ્॥ ૨૧૬.૬૯॥
૨૧૬.૭૦/૧ઇદં િવમાનમા હ્ય િદવ્યસ્ત્રીભાેગભૂ ષતાઃ ।
૨૧૬.૭૦/૨ વગ ગચ્છ વમતુલં સવર્કામસમ વતમ્॥ ૨૧૬.૭૦॥
૨૧૬.૭૧/૧તત્ર ભુ વા મહાભાેગાન્ અ તે પુ યપિરક્ષયાત્ ।
૨૧૬.૭૧/૨યત્ િક ચદ્ અ પમશભંુ ફલં તદ્ ઇહ ભાેક્ષ્યથ॥ ૨૧૬.૭૧॥
૨૧૬.૭૨/૧યે તુ તં ધમર્રા નં નરાઃ પુ યાનુભાવતઃ ।
૨૧૬.૭૨/૨પ ય ત સાૈ યમનસં િપ ભૂત મવાત્મનઃ॥ ૨૧૬.૭૨॥
૨૧૬.૭૩/૧ત માદ્ ધમર્ઃ સિેવતવ્યઃ સદા મુ ક્તફલપ્રદઃ ।
૨૧૬.૭૩/૨ધમાર્દ્ અથર્ તથા કામાે માેક્ષશ્ચ પિરક ત્યર્તે॥ ૨૧૬.૭૩॥
૨૧૬.૭૪/૧ધમા માતા િપતા ભ્રાતા ધમા નાથઃ સહૃુત્ તથા ।
૨૧૬.૭૪/૨ધમર્ઃ વામી સખા ગાેપ્તા તથા ધાતા ચ પાષેકઃ॥ ૨૧૬.૭૪॥
૨૧૬.૭૫/૧ધમાર્દ્ અથાઽથર્તઃ કામઃ કામાદ્ ભાેગઃ સખુાિન ચ ।
૨૧૬.૭૫/૨ધમાર્દ્ અૈશ્વયર્મેકા યં ધમાર્ત્ વગર્ગ તઃ પરા॥ ૨૧૬.૭૫॥
૨૧૬.૭૬/૧ધમર્ તુ સિેવતાે િવપ્રાસ્ત્રાયતે મહતાે ભયાત્ ।
૨૧૬.૭૬/૨દેવ વં ચ દ્વજ વં ચ ધમાર્ત્ પ્રા ાેત્યસશંયમ્॥ ૨૧૬.૭૬॥
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૨૧૬.૭૭/૧યદા ચ ક્ષીયતે પાપં નરાણાં પવૂર્સં ચતમ્ ।
૨૧૬.૭૭/૨તદૈષાં ભજતે બુ દ્ધધર્મ ચાત્ર દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૧૬.૭૭॥
૨૧૬.૭૮/૧જન્મા તરસહસ્રષેુ માનુ યં પ્રા ય દુલર્ભમ્ ।
૨૧૬.૭૮/૨યાે િહ નાચરતે ધમ ભવેત્ સ ખલુ વ ચતઃ॥ ૨૧૬.૭૮॥
૨૧૬.૭૯/૧કુ સતા યે દિરદ્રાશ્ચ િવ પા વ્યાિધતા તથા ।
૨૧૬.૭૯/૨પરપ્રે યાશ્ચ મખૂાર્શ્ચ જ્ઞેયા ધમર્િવવ જતાઃ॥ ૨૧૬.૭૯॥
૨૧૬.૮૦/૧યે િહ દ ઘાર્યષુઃ શરૂાઃ પ ડતા ભાે ગનાેઽ થનઃ ।
૨૧૬.૮૦/૨અરાેગા પવ તશ્ચ તૈ તુ ધમર્ઃ પુરા કૃતઃ॥ ૨૧૬.૮૦॥
૨૧૬.૮૧/૧અેવં ધમર્રતા િવપ્રા ગચ્છ ત ગ તમુત્તમામ્ ।
૨૧૬.૮૧/૨અધમ સવેમાના તુ તયર્ગ્યાેિન વ્રજ ત તે॥ ૨૧૬.૮૧॥
૨૧૬.૮૨/૧યે નરા નરક વં સ+ ।વાસદેુવમનવુ્રતાઃ ।
૨૧૬.૮૨/૨તે વ ેઽિપ ન પ ય ત યમં વા નરકા ણ વા॥ ૨૧૬.૮૨॥
૨૧૬.૮૩/૧અનાિદિનધનં દેવં દૈત્યદાનવદારણમ્ ।
૨૧૬.૮૩/૨યે નમ ત નરા િનતં્ય નિહ પ ય ત તે યમમ્॥ ૨૧૬.૮૩॥
૨૧૬.૮૪/૧કમર્ણા મનસા વાચા યેઽચ્યુતં શરણં ગતાઃ ।
૨૧૬.૮૪/૨ન સમથા યમ તષેાં તે મુ ક્તફલભા ગનઃ॥ ૨૧૬.૮૪॥
૨૧૬.૮૫/૧યે જના જગતાં નાથં િનતં્ય નારાયણં દ્વ ઃ ।
૨૧૬.૮૫/૨નમ ત નિહ તે િવ ણાેઃ સ્થાનાદ્ અ યત્ર ગા મનઃ॥ ૨૧૬.૮૫॥
૨૧૬.૮૬/૧ન તે દૂતાન્ ન તન્ માગ ન યમં ન ચ તાં પુર મ્ ।
૨૧૬.૮૬/૨પ્રણ ય િવ ં પ ય ત નરકા ણ કથચંન॥ ૨૧૬.૮૬॥
૨૧૬.૮૭/૧કૃ વાિપ બહુશઃ પાપં નરા માેહસમ વતાઃ ।
૨૧૬.૮૭/૨ન યા ત નરકં ન વા સવર્પાપહરં હિરમ્॥ ૨૧૬.૮૭॥
૨૧૬.૮૮/૧શાઠ્યનેાિપ નરા િનતં્ય યે મર ત જનાદર્નમ્ ।
૨૧૬.૮૮/૨તેઽિપ યા ત તનું ત્ય વા િવ લાેકમનામયમ્॥ ૨૧૬.૮૮॥
૨૧૬.૮૯/૧અત્ય તક્રાેધસક્તાેઽિપ કદા ચત્ ક તર્યેદ્ ધિરમ્ ।
૨૧૬.૮૯/૨સાેઽિપ દાષેક્ષયાન્ મુ ક્ત લભેચ્ચેિદપ તયર્થા॥ ૨૧૬.૮૯॥
૨૧૭.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । શ્રુ વવૈં યમમાગ તે નરકેષુ ચ યાતનામ્ ।
૨૧૭.૧/૨પપ્રચ્છુશ્ચ પનુવ્યાર્સં સશંયં મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૧૭.૧॥
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૨૧૭.૨/૧મનુય ઊચુઃ । ભગવન્ સવર્ધમર્જ્ઞ સવર્શાસ્ત્રિવશારદ ।
૨૧૭.૨/૨મત્યર્સ્ય કઃ સહાયાે વૈ િપતા માતા સતુાે ગુ ઃ॥ ૨૧૭.૨॥
૨૧૭.૩/૧જ્ઞા તસ બ ધવગર્શ્ચ મત્રવગર્ તથવૈ ચ ।
૨૧૭.૩/૨ગ્ હં શર રમુ જ્ય કાષ્ઠલાેષ્ટસમં જનાઃ ।
૨૧૭.૩/૩ગચ્છ ત્યમતુ્ર લાેકે વૈ કશ્ચ તાન્ અનુગચ્છ ત॥ ૨૧૭.૩॥
૨૧૭.૪/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેકઃ પ્રસયૂતે િવપ્રા અેક અેવ િહ ન ય ત ।
૨૧૭.૪/૨અેક તર ત દુગાર્ ણ ગચ્છત્યેક તુ દુગર્ તમ્॥ ૨૧૭.૪॥
૨૧૭.૫/૧અસહાયઃ િપતા માતા તથા ભ્રાતા સતુાે ગુ ઃ ।
૨૧૭.૫/૨જ્ઞા તસ બ ધવગર્શ્ચ મત્રવગર્ તથવૈ ચ॥ ૨૧૭.૫॥
૨૧૭.૬/૧ તં શર રમુ જ્ય કાષ્ઠલાેષ્ટસમં જનાઃ ।
૨૧૭.૬/૨મુહૂતર્ મવ રાેિદ વા તતાે યા ત પરાઙ્મખુાઃ॥ ૨૧૭.૬॥
૨૧૭.૭/૧તૈ તચ્છર રમુ ષં્ટ ધમર્ અેકાેઽનુગચ્છ ત ।
૨૧૭.૭/૨ત માદ્ ધમર્ઃ સહાયશ્ચ સિેવતવ્યઃ સદા ભઃ॥ ૨૧૭.૭॥
૨૧૭.૮/૧પ્રાણી ધમર્સમાયુક્તાે ગચ્છેત્ વગર્ગ ત પરામ્ ।
૨૧૭.૮/૨તથવૈાધમર્સયંુક્તાે નરકં ચાપેપદ્યતે॥ ૨૧૭.૮॥
૨૧૭.૯/૧ત માત્ પાપાગતૈરથનાર્નુરજ્યેત પ ડતઃ ।
૨૧૭.૯/૨ધમર્ અેકાે મનુ યાણાં સહાયઃ પિરક તતઃ॥ ૨૧૭.૯॥
૨૧૭.૧૦/૧લાેભાન્ માેહાદ્ અનુક્રાેશાદ્ ભયાદ્ વાથ બહુશ્રુતઃ ।
૨૧૭.૧૦/૨નરઃ કરાેત્યકાયાર્ ણ પરાથ લાેભમાેિહતઃ॥ ૨૧૭.૧૦॥
૨૧૭.૧૧/૧ધમર્શ્ચાથર્શ્ચ કામશ્ચ િત્રતયં વતઃ ફલમ્ ।
૨૧૭.૧૧/૨અેતત્ ત્રયમવાપ્તવ્યમધમર્પિરવ જતમ્॥ ૨૧૭.૧૧॥
૨૧૭.૧૨/૧મનુય ઊચુઃ । શ્રુતં ભગવતાે વાક્યં ધમર્યુકં્ત પરં િહતમ્ ।
૨૧૭.૧૨/૨શર રિનચયં જ્ઞાતું બુ દ્ધનાઽત્ર પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૧૨॥
૨૧૭.૧૩/૧ તં શર રં િહ ણાં સૂ મમવ્યક્તતાં ગતમ્ ।
૨૧૭.૧૩/૨અચ િવષયં પ્રાપ્તં કથં ધમાઽનુગચ્છ ત॥ ૨૧૭.૧૩॥
૨૧૭.૧૪/૧વ્યાસ ઉવાચ । થવી વાયુરાકાશમાપાે જ્યાે તમર્નાે તરમ્ ।
૨૧૭.૧૪/૨બુ દ્ધરાત્મા ચ સિહતા ધમ પ ય ત િનત્યદા॥ ૨૧૭.૧૪॥
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૨૧૭.૧૫/૧પ્રા ણના મહ સવષાં સા ક્ષભૂતા િદવાિનશમ્ ।
૨૧૭.૧૫/૨અેતૈશ્ચ સહ ધમા િહ તં વમનુગચ્છ ત॥ ૨૧૭.૧૫॥
૨૧૭.૧૬/૧ વગ્ અ સ્થ માંસં શકંુ્ર ચ શાે ણતં ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૧૭.૧૬/૨શર રં વજર્ય ત્યેતે િવતને િવવ જતમ્॥ ૨૧૭.૧૬॥
૨૧૭.૧૭/૧તતાે ધમર્સમાયુક્તઃ સ વઃ સખુમેધતે ।
૨૧૭.૧૭/૨ઇહલાેકે પરે ચવૈ િક ભૂયઃ કથયા મ વઃ॥ ૨૧૭.૧૭॥
૨૧૭.૧૮/૧મનુય ઊચુઃ । તદ્ દ શતં ભગવતા યથા ધમાઽનુગચ્છ ત ।
૨૧૭.૧૮/૨અેતત્ તુ જ્ઞાતુ મચ્છામઃ કથં રેતઃ પ્રવતર્તે॥ ૨૧૭.૧૮॥
૨૧૭.૧૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । અન્નમશ્ન ત યે દેવાઃ શર રસ્થા દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૧૭.૧૯/૨ થવી વાયુરાકાશમાપાે જ્યાે તમર્ન તથા॥ ૨૧૭.૧૯॥
૨૧૭.૨૦/૧તત પ્તષેુ ભાે િવપ્રા તષેુ ભૂતષેુ પ ચસુ ।
૨૧૭.૨૦/૨મનઃષષે્ઠષુ શદુ્ધાત્મા રેતઃ સ પદ્યતે મહત્॥ ૨૧૭.૨૦॥
૨૧૭.૨૧/૧તતાે ગભર્ઃ સ ભવ ત શ્લે મા સ્ત્રીપુંસયાે દ્વ ઃ ।
૨૧૭.૨૧/૨અેતદ્ વઃ સવર્માખ્યાતં િક ભૂયઃ શ્રાેતુ મચ્છથ॥ ૨૧૭.૨૧॥
૨૧૭.૨૨/૧મનુય ઊચુઃ । આખ્યાતં નાે ભગવતા ગભર્ઃ સં યતે યથા ।
૨૧૭.૨૨/૨યથા ત તુ પુ ષઃ પ્રપદ્યતે તદ્ ઉચ્યતામ્॥ ૨૧૭.૨૨॥
૨૧૭.૨૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । આસન્નમાત્રપુ ષ તૈભૂર્તૈર ભભૂયતે ।
૨૧૭.૨૩/૨િવપ્રયુક્ત તુ તૈભૂર્તૈઃ પનુયાર્ત્યપરાં ગ તમ્॥ ૨૧૭.૨૩॥
૨૧૭.૨૪/૧સ ચ ભૂતસમાયુક્તઃ પ્રા ાે ત વમવે િહ ।
૨૧૭.૨૪/૨તતાેઽસ્ય કમર્ પ ય ત શભંુ વા યિદ વાશભુમ્ ।
૨૧૭.૨૪/૩દેવતાઃ પ ચભૂતસ્થાઃ િક ભૂયઃ શ્રાેતુ મચ્છથ॥ ૨૧૭.૨૪॥
૨૧૭.૨૫/૧મનુય ઊચુઃ । વગ્ અ સ્થ માંસમુ જ્ય તૈ તુ ભૂતૈિવવ જતઃ ।
૨૧૭.૨૫/૨ વઃ સ ભગવન્ ક્વસ્થઃ સખુદુઃખે સમશ્નુતે॥ ૨૧૭.૨૫॥
૨૧૭.૨૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । વઃ કમર્સમાયુક્તઃ શીઘં્ર રેતઃસમાગતઃ ।
૨૧૭.૨૬/૨સ્ત્રીણાં પુ પં સમાસાદ્ય તતઃ કાલને ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૧૭.૨૬॥
૨૧૭.૨૭/૧યમસ્ય પુ ષૈઃ ક્લેશાે યમસ્ય પુ ષવૈર્ધઃ ।
૨૧૭.૨૭/૨દુઃખં સસંારચકં્ર ચ નરઃ ક્લેશં ચ િવ દ ત॥ ૨૧૭.૨૭॥
૨૧૭.૨૮/૧ઇહ લાેકે સ તુ પ્રાણી જન્મપ્ર ત ભાે દ્વ ઃ ।
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૨૧૭.૨૮/૨સકૃુતં કમર્ વૈ ભુઙ્ક્તે ધમર્સ્ય ફલમા શ્રતઃ॥ ૨૧૭.૨૮॥
૨૧૭.૨૯/૧યિદ ધમ સમાયજુ્ય જન્મપ્ર ત સવેતે ।
૨૧૭.૨૯/૨તતઃ સ પુ ષાે ભૂ વા સવેતે િનત્યદા સખુમ્॥ ૨૧૭.૨૯॥
૨૧૭.૩૦/૧અથા તરા તરં ધમર્મધમર્મપુસવેતે ।
૨૧૭.૩૦/૨સખુસ્યાન તરં દુઃખં સ વાેઽ યિધગચ્છ ત॥ ૨૧૭.૩૦॥
૨૧૭.૩૧/૧અધમણ સમાયુક્તાે યમસ્ય િવષયં ગતઃ ।
૨૧૭.૩૧/૨મહાદુઃખં સમાસાદ્ય તયર્ગ્યાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૩૧॥
૨૧૭.૩૨/૧કમર્ણા યને યનેેહ યસ્યાં યાનેાૈ પ્ર યતે ।
૨૧૭.૩૨/૨ વાે માેહસમાયુક્ત તન્ મે શ ◌ૃ ત સા પ્રતમ્॥ ૨૧૭.૩૨॥
૨૧૭.૩૩/૧યદ્ અેતદ્ ઉચ્યતે શાસૈ્ત્રઃ સે તહાસશૈ્ચ છ દ સ ।
૨૧૭.૩૩/૨યમસ્ય િવષયં ઘાેરં મત્યર્લાેકં પ્રવતર્તે॥ ૨૧૭.૩૩॥
૨૧૭.૩૪/૧ઇહ સ્થાનાિન પુ યાિન દેવતુલ્યાિન ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૭.૩૪/૨ તયર્ગ્યાે ય તિરક્તાિન ગ તમ ત ચ સવર્શઃ॥ ૨૧૭.૩૪॥
૨૧૭.૩૫/૧યમસ્ય ભવને િદવ્યે બ્રહ્મલાેકસમે ગુણૈઃ ।
૨૧૭.૩૫/૨કમર્ ભિનયતૈબર્દ્ધાે જ તુદુર્ઃખા યપુાશ્નુતે॥ ૨૧૭.૩૫॥
૨૧૭.૩૬/૧યને યને િહ ભાવને યને વૈ કમર્ણા ગ તમ્ ।
૨૧૭.૩૬/૨પ્રયા ત પુ ષાે ઘાેરાં તથા વક્ષ્યા યતઃ પરમ્॥ ૨૧૭.૩૬॥
૨૧૭.૩૭/૧અધીત્ય ચતુરાે વેદાન્ દ્વ ે માેહસમ વતઃ ।
૨૧૭.૩૭/૨પ તતાત્ પ્ર તગ્ હ્યાથ ખરયાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૩૭॥
૨૧૭.૩૮/૧ખરાે વ ત વષાર્ ણ દશ પ ચ ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૭.૩૮/૨ખરાે તાે બલીવદર્ઃ સપ્ત વષાર્ ણ વ ત॥ ૨૧૭.૩૮॥
૨૧૭.૩૯/૧બલીવદા તશ્ચાિપ યતે બ્રહ્મરાક્ષસઃ ।
૨૧૭.૩૯/૨બ્રહ્મરક્ષ તુ માસાંસ્ત્રી ં તતાે યેત બ્રાહ્મણઃ॥ ૨૧૭.૩૯॥
૨૧૭.૪૦/૧પ તતં યાજિય વા તુ કૃ મયાનેાૈ પ્ર યતે ।
૨૧૭.૪૦/૨તત્ર વ ત વષાર્ ણ દશ પ ચ ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૧૭.૪૦॥
૨૧૭.૪૧/૧િક્ર મભાવાદ્ િવિનમુર્ક્ત તતાે યેત ગદર્ભઃ ।
૨૧૭.૪૧/૨ગદર્ભઃ પ ચ વષાર્ ણ પ ચ વષાર્ ણ શકૂરઃ॥ ૨૧૭.૪૧॥
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૨૧૭.૪૨/૧કુકુ્કટઃ પ ચ વષાર્ ણ પ ચ વષાર્ ણ જ બુકઃ ।
૨૧૭.૪૨/૨શ્વા વષર્મેકં ભવ ત તતાે યેત માનવઃ॥ ૨૧૭.૪૨॥
૨૧૭.૪૩/૧ઉપા યાયસ્ય યઃ પાપં શ યઃ કુયાર્દ્ અબુ દ્ધમાન્ ।
૨૧૭.૪૩/૨સ જન્માનીહ સસંારે ત્રીન્ આ ાે ત ન સશંયઃ॥ ૨૧૭.૪૩॥
૨૧૭.૪૪/૧પ્રાક્ શ્વા ભવ ત ભાે િવપ્રા તતઃ ક્રવ્યાત્ તતઃ ખરઃ ।
૨૧૭.૪૪/૨પ્રેત્ય ચ પિર ક્લષ્ટેષુ પશ્ચા યેત બ્રાહ્મણઃ॥ ૨૧૭.૪૪॥
૨૧૭.૪૫/૧મનસાિપ ગુરાેભાર્યા યઃ શ યાે યા ત પાપકૃત્ ।
૨૧૭.૪૫/૨ઉદગ્રાન્ પ્રૈ ત સસંારાન્ અધમણેહ ચેતસા॥ ૨૧૭.૪૫॥
૨૧૭.૪૬/૧શ્વયાનેાૈ તુ સ સ ભૂતસ્ત્રી ણ વષાર્ ણ વ ત ।
૨૧૭.૪૬/૨તત્રાિપ િનધનં પ્રાપ્તઃ િક્ર મયાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૪૬॥
૨૧૭.૪૭/૧કૃ મભાવમનપુ્રાપ્તાે વષર્મેકં તુ વ ત ।
૨૧૭.૪૭/૨તત તુ િનધનં પ્રા ય બ્રહ્મયાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૪૭॥
૨૧૭.૪૮/૧યિદ પતુ્રસમં શ યં ગુ હર્ યાદ્ અકારણમ્ ।
૨૧૭.૪૮/૨આત્મનઃ કામકારેણ સાેઽિપ િહસ્રઃ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૪૮॥
૨૧૭.૪૯/૧િપતરં માતરં ચવૈ ય તુ પતુ્રાેઽવમ યતે ।
૨૧૭.૪૯/૨સાેઽિપ િવપ્રા તાે જ તુઃ પવૂ યેત ગદર્ભઃ॥ ૨૧૭.૪૯॥
૨૧૭.૫૦/૧ગદર્ભ વં તુ સ પ્રા ય દશ વષાર્ ણ વ ત ।
૨૧૭.૫૦/૨સવં સરં તુ કુ ભીર તતાે યેત માનવઃ॥ ૨૧૭.૫૦॥
૨૧૭.૫૧/૧પતુ્રસ્ય માતાિપતરાૈ યસ્ય ષ્ટાવુભાવિપ ।
૨૧૭.૫૧/૨ગવુર્પ યાનતઃ સાેઽિપ તાે યેત ગદર્ભઃ॥ ૨૧૭.૫૧॥
૨૧૭.૫૨/૧ખરાે વ ત માસાંશ્ચ દશ ચાિપ ચતુદર્શ ।
૨૧૭.૫૨/૨ બડાલઃ સપ્ત માસાં તુ તતાે યેત માનવઃ॥ ૨૧૭.૫૨॥
૨૧૭.૫૩/૧માતાિપતરાવાકુ્ર ય સાર કઃ સ પ્ર યતે ।
૨૧૭.૫૩/૨તાડિય વા તુ તાવવે યતે કચ્છપાે દ્વ ઃ॥ ૨૧૭.૫૩॥
૨૧૭.૫૪/૧કચ્છપાે દશ વષાર્ ણ ત્રી ણ વષાર્ ણ શલ્યકઃ ।
૨૧૭.૫૪/૨વ્યાલાે ભૂ વા તુ ષણ્ માસાં તતાે યેત માનષુઃ॥ ૨૧૭.૫૪॥
૨૧૭.૫૫/૧ભ ર્િપ ડમપુાશ્નીનાે રાજ દ્વષ્ટાિન સવેતે ।
૨૧૭.૫૫/૨સાેઽિપ માેહસમાપન્નાે તાે યેત વાનરઃ॥ ૨૧૭.૫૫॥
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૨૧૭.૫૬/૧વાનરાે દશ વષાર્ ણ સપ્ત વષાર્ ણ મષૂકઃ ।
૨૧૭.૫૬/૨શ્વા ચ ભૂ વા તુ ષણ્ માસાં તતાે યેત માનવઃ॥ ૨૧૭.૫૬॥
૨૧૭.૫૭/૧ યાસાપહતાર્ તુ નરાે યમસ્ય િવષયં ગતઃ ।
૨૧૭.૫૭/૨સસંારાણાં શતં ગ વા કૃ મયાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૫૭॥
૨૧૭.૫૮/૧તત્ર વ ત વષાર્ ણ દશ પ ચ ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૭.૫૮/૨દુ કૃતસ્ય ક્ષયં કૃ વા તતાે યેત માનષુઃ॥ ૨૧૭.૫૮॥
૨૧૭.૫૯/૧અસયૂકાે નરશ્ચાિપ તાે યેત શાઙ્ર્ગકઃ ।
૨૧૭.૫૯/૨િવશ્વાસહતાર્ ચ નરાે મીનાે યેત દુમર્ તઃ॥ ૨૧૭.૫૯॥
૨૧૭.૬૦/૧ભૂ વા મીનાેઽષ્ટ વષાર્ ણ ગાે યેત ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૭.૬૦/૨ ગ તુ ચતુરાે માસાં તત છાગઃ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૬૦॥
૨૧૭.૬૧/૧છાગ તુ િનધનં પ્રા ય પૂણ સવં સરે તતઃ ।
૨૧૭.૬૧/૨ક ટઃ સં યતે જ તુ તતાે યેત માનષુઃ॥ ૨૧૭.૬૧॥
૨૧૭.૬૨/૧ધા યાન્ યવાં તલાન્ માષાન્ કુ લ થાન્ સષર્પાંશ્ચણાન્ ।
૨૧૭.૬૨/૨કલાયાન્ અથ મુદ્ગાંશ્ચ ગાેધૂમાન્ અતસી તથા॥ ૨૧૭.૬૨॥
૨૧૭.૬૩/૧સસ્યા ય યાિન હતાર્ ચ મત્યા માેહાદ્ અચેતનઃ ।
૨૧૭.૬૩/૨સં યતે મુિનશ્રેષ્ઠા મૂ ષકાે િનરપત્રપઃ॥ ૨૧૭.૬૩॥
૨૧૭.૬૪/૧તતઃ પ્રેત્ય મુિનશ્રેષ્ઠા તાે યેત શકૂરઃ ।
૨૧૭.૬૪/૨શકૂરાે તમાત્ર તુ રાેગેણ મ્રયતે પનુઃ॥ ૨૧૭.૬૪॥
૨૧૭.૬૫/૧શ્વા તતાે યતે મૂકઃ કમર્ણા તને માનવઃ ।
૨૧૭.૬૫/૨ભૂ વા શ્વા પ ચ વષાર્ ણ તતાે યેત માનવઃ॥ ૨૧૭.૬૫॥
૨૧૭.૬૬/૧પરદારા ભમશ તુ કૃ વા યેત વૈ કઃ ।
૨૧૭.૬૬/૨શ્વા શ ◌ૃગાલ તતાે ગ્ ધ્રાે વ્યાલઃ કઙ્કાે બક તથા॥ ૨૧૭.૬૬॥
૨૧૭.૬૭/૧ભ્રાતુભાર્યા તુ પાપાત્મા યાે ધષર્ય ત માેિહતઃ ।
૨૧૭.૬૭/૨પુંસ્કાેિકલ વમા ાે ત સાેઽિપ સવં સરં દ્વ ઃ॥ ૨૧૭.૬૭॥
૨૧૭.૬૮/૧સ ખભાયા ગુરાેભાર્યા રાજભાયા તથવૈ ચ ।
૨૧૭.૬૮/૨પ્રધષર્િય વા કામાત્મા તાે યેત શકૂરઃ॥ ૨૧૭.૬૮॥
૨૧૭.૬૯/૧શકૂરઃ પ ચ વષાર્ ણ દશ વષાર્ ણ વૈ બકઃ ।
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૨૧૭.૬૯/૨િપપી લક તુ માસાંસ્ત્રીન્ ક ટઃ સ્યાન્ માસમવે ચ॥ ૨૧૭.૬૯॥
૨૧૭.૭૦/૧અેતાન્ આસાદ્ય સસંારાન્ કૃ મયાનેાૈ પ્ર યતે ।
૨૧૭.૭૦/૨તત્ર વ ત માસાં તુ કૃ મયાનેાૈ ચતુદર્શ॥ ૨૧૭.૭૦॥
૨૧૭.૭૧/૧નરાેઽધમર્ક્ષયં કૃ વા તતાે યેત માનષુઃ ।
૨૧૭.૭૧/૨પવૂ દ વા તુ યઃ ક યાં દ્વતીયે દાતુ મચ્છ ત॥ ૨૧૭.૭૧॥
૨૧૭.૭૨/૧સાેઽિપ િવપ્રા તાે જ તુઃ િક્ર મયાનેાૈ પ્ર યતે ।
૨૧૭.૭૨/૨તત્ર વ ત વષાર્ ણ ત્રયાેદશ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૧૭.૭૨॥
૨૧૭.૭૩/૧અધમર્સકં્ષયે મુક્ત તતાે યેત માનષુઃ ।
૨૧૭.૭૩/૨દેવકાયર્મકૃ વા તુ િપ કાયર્મથાિપ વા॥ ૨૧૭.૭૩॥
૨૧૭.૭૪/૧અિનવાર્ ય િપ ન્ દેવાન્ તાે યેત વાયસઃ ।
૨૧૭.૭૪/૨વાયસઃ શતવષાર્ ણ તતાે યેત કુકુ્કટઃ॥ ૨૧૭.૭૪॥
૨૧૭.૭૫/૧ યતે વ્યાલકશ્ચાિપ માસં ત માત્ તુ માનષુઃ ।
૨૧૭.૭૫/૨જ્યેષં્ઠ િપ સમં ચાિપ ભ્રાતરં યાેઽવમ યતે॥ ૨૧૭.૭૫॥
૨૧૭.૭૬/૧સાેઽિપ ત્યુમપુાગ ય ક્રાૈ ચયાનેાૈ પ્ર યતે ।
૨૧૭.૭૬/૨ક્રાૈ ચાે વ ત વષાર્ ણ દશ યેત વકઃ॥ ૨૧૭.૭૬॥
૨૧૭.૭૭/૧તતાે િનધનમા ાે ત માનષુ વમવા ુયાત્ ।
૨૧૭.૭૭/૨ ષલાે બ્રાહ્મણીં ગ વા કૃ મયાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૭૭॥
૨૧૭.૭૮/૧તતઃ સ પ્રા ય િનધનં યતે શકૂરઃ પનુઃ ।
૨૧૭.૭૮/૨શકૂરાે તમાત્ર તુ રાેગેણ મ્રયતે દ્વ ઃ॥ ૨૧૭.૭૮॥
૨૧૭.૭૯/૧શ્વા ચ વૈ યતે મૂઢઃ કમર્ણા તને ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૭.૭૯/૨શ્વા ભૂ વા કૃતકમાર્સાૈ યતે માનષુ તતઃ॥ ૨૧૭.૭૯॥
૨૧૭.૮૦/૧તત્રાપતં્ય સમુ પાદ્ય તાે યેત મૂ ષકઃ ।
૨૧૭.૮૦/૨કૃતઘ્ન તુ તાે િવપ્રા યમસ્ય િવષયં ગતઃ॥ ૨૧૭.૮૦॥
૨૧૭.૮૧/૧યમસ્ય િવષયે કૂ્રરૈબર્દ્ધઃ પ્રા ાે ત વેદનામ્ ।
૨૧૭.૮૧/૨દ ડકં મુદ્ગરં શલૂમ ગ્ દ ડં ચ દા ણમ્॥ ૨૧૭.૮૧॥
૨૧૭.૮૨/૧અ સપ ત્રવનં ઘાેરં વાલુકાં કૂટશા મલીમ્ ।
૨૧૭.૮૨/૨અેતાશ્ચા યાશ્ચ બહવાે યમસ્ય િવષયં ગતાઃ॥ ૨૧૭.૮૨॥
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૨૧૭.૮૩/૧યાતનાઃ પ્રા ય ઘાેરા તુ તતાે યા ત ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૭.૮૩/૨સસંારચક્રમાસાદ્ય િક્ર મયાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૮૩॥
૨૧૭.૮૪/૧િક્ર મભર્વ ત વષાર્ ણ દશ પ ચ ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૭.૮૪/૨તતાે ગભ સમાસાદ્ય તત્રવૈ મ્રયતે નરઃ॥ ૨૧૭.૮૪॥
૨૧૭.૮૫/૧તતાે ગભર્શતજૈર્ તુબર્હુશઃ સ પ્રપદ્યતે ।
૨૧૭.૮૫/૨સસંારાન્ સબુહૂન્ ગ વા તત તયર્ક્ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૮૫॥
૨૧૭.૮૬/૧તતાે દુઃખમનપુ્રા ય બહુવષર્ગણાિન વૈ ।
૨૧૭.૮૬/૨સ પનુભર્વસયંુક્ત તતઃ કૂમર્ઃ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૮૬॥
૨૧૭.૮૭/૧દિધ હૃ વા બકશ્ચાિપ લવાે મ સ્યાન્ અસસૃં્કતાન્ ।
૨૧૭.૮૭/૨ચાેરિય વા તુ દુબુર્ દ્ધમર્ધુદંશઃ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૮૭॥
૨૧૭.૮૮/૧ફલં વા મૂલકં હૃ વા પપંૂ વાિપ િપપી લકઃ ।
૨૧૭.૮૮/૨ચાેરિય વા તુ િન પાવં યતે ફલમષૂકઃ॥ ૨૧૭.૮૮॥
૨૧૭.૮૯/૧પાયસં ચાેરિય વા તુ ત ત્તર વમવા ુયાત્ ।
૨૧૭.૮૯/૨હૃ વા િપષ્ટમયં પપંૂ કુ ભાેલૂકઃ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૮૯॥
૨૧૭.૯૦/૧અપાે હૃ વા તુ દુબુર્ દ્ધવાર્યસાે યતે નરઃ ।
૨૧૭.૯૦/૨કાંસ્યં હૃ વા તુ દુબુર્ દ્ધહાર્ર તાે યતે નરઃ॥ ૨૧૭.૯૦॥
૨૧૭.૯૧/૧રાજતં ભાજનં હૃ વા કપાેતઃ સ પ્ર યતે ।
૨૧૭.૯૧/૨હૃ વા તુ કા ચનં ભા ડં કૃ મયાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૯૧॥
૨૧૭.૯૨/૧પ ત્રાેણ ચાેરિય વા તુ કુરર વં િનયચ્છ ત ।
૨૧૭.૯૨/૨કાેશકારં તતાે હૃ વા નરાે યેત નતર્કઃ॥ ૨૧૭.૯૨॥
૨૧૭.૯૩/૧અંશકંુ ચાેરિય વા તુ શકુાે યેત માનવઃ ।
૨૧૭.૯૩/૨ચાેરિય વા દુકૂલં તુ તાે હંસઃ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૯૩॥
૨૧૭.૯૪/૧ક્રાૈ ચઃ કાપાર્ સકં હૃ વા તાે યેત માનવઃ ।
૨૧૭.૯૪/૨ચાેરિય વા નરઃ પટં્ટ વાિવકં ચવૈ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૧૭.૯૪॥
૨૧૭.૯૫/૧ક્ષાૈમં ચ વસ્ત્રમાહૃત્ય શશાે જ તુઃ પ્ર યતે ।
૨૧૭.૯૫/૨ચૂણ તુ હૃ વા પુ ષાે તાે યેત બિહણઃ॥ ૨૧૭.૯૫॥
૨૧૭.૯૬/૧હૃ વા રક્તાિન વસ્ત્રા ણ યતે વ વકઃ ।
૨૧૭.૯૬/૨વણર્કાદ ં તથા ગ ધાંશ્ચાેરિય વેહ માનવઃ॥ ૨૧૭.૯૬॥
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૨૧૭.૯૭/૧ચુચ્છુ દિર વમા ાે ત િવપ્રાે લાેભપરાયણઃ ।
૨૧૭.૯૭/૨તત્ર વ ત વષાર્ ણ તતાે દશ ચ પ ચ ચ॥ ૨૧૭.૯૭॥
૨૧૭.૯૮/૧અધમર્સ્ય ક્ષયં કૃ વા તતાે યેત માનવઃ ।
૨૧૭.૯૮/૨ચાેરિય વા પયશ્ચાિપ બલાકા સ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૯૮॥
૨૧૭.૯૯/૧ય તુ ચાેરયતે તૈલં નરાે માેહસમ વતઃ ।
૨૧૭.૯૯/૨સાેઽિપ િવપ્રા તાે જ તુ તૈલપાયી પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૯૯॥
૨૧૭.૧૦૦/૧અશસં્ત્ર પુ ષં હ વા સશસ્ત્રઃ પુ ષાધમઃ ।
૨૧૭.૧૦૦/૨અથાર્થ યિદ વા વૈર તાે યેત વૈ ખરઃ॥ ૨૧૭.૧૦૦॥
૨૧૭.૧૦૧/૧ખરાે વ ત વષ દ્વે તતઃ શસે્ત્રણ વ યતે ।
૨૧૭.૧૦૧/૨સ તાે ગયાનેાૈ તુ િનત્યાે દ્વગ્ ાેઽ ભ યતે॥ ૨૧૭.૧૦૧॥
૨૧૭.૧૦૨/૧ ગાે િવ યેત શસે્ત્રણ ગતે સવં સરે તતઃ ।
૨૧૭.૧૦૨/૨હતાે ગ તતાે મીનઃ સાેઽિપ લને બ યતે॥ ૨૧૭.૧૦૨॥
૨૧૭.૧૦૩/૧માસે ચતુથ સ પ્રાપ્તે શ્વાપદઃ સ પ્ર યતે ।
૨૧૭.૧૦૩/૨શ્વાપદાે દશ વષાર્ ણ દ્વ પી વષાર્ ણ પ ચ ચ॥ ૨૧૭.૧૦૩॥
૨૧૭.૧૦૪/૧તત તુ િનધનં પ્રાપ્તઃ કાલપયાર્યચાેિદતઃ ।
૨૧૭.૧૦૪/૨અધમર્સ્ય ક્ષયં કૃ વા માનષુ વમવા ુયાત્॥ ૨૧૭.૧૦૪॥
૨૧૭.૧૦૫/૧વાદ્યં હૃ વા તુ પુ ષાે લાેમશઃ સ પ્ર યતે ।
૨૧૭.૧૦૫/૨તથા િપ યાકસ મશ્રમન્નં યશ્ચાેરયને્ નરઃ॥ ૨૧૭.૧૦૫॥
૨૧૭.૧૦૬/૧સ યતે બભ્રુસટાે દા ણાે મૂ ષકાે નરઃ ।
૨૧૭.૧૦૬/૨દશન્ વૈ માનષુાન્ િનતં્ય પાપાત્મા સ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૧૭.૧૦૬॥
૨૧૭.૧૦૭/૧ઘ્ તં હૃ વા તુ દુબુર્ દ્ધઃ કાકાે મદુ્ગઃ પ્ર યતે ।
૨૧૭.૧૦૭/૨મ સ્યમાંસમથાે હૃ વા કાકાે યેત માનવઃ॥ ૨૧૭.૧૦૭॥
૨૧૭.૧૦૮/૧લવણં ચાેરિય વા તુ ચિરકાકઃ પ્ર યતે ।
૨૧૭.૧૦૮/૨િવશ્વાસને તુ િન ક્ષપં્ત યાેઽપિનહ્નાે ત માનવઃ॥ ૨૧૭.૧૦૮॥
૨૧૭.૧૦૯/૧સ ગતાયનુર્ર તને મ સ્યયાનેાૈ પ્ર યતે ।
૨૧૭.૧૦૯/૨મ સ્યયાેિનમનપુ્રા ય તાે યેત માનષુઃ॥ ૨૧૭.૧૦૯॥
૨૧૭.૧૧૦/૧માનષુ વમનપુ્રા ય ક્ષીણાયુ પ યતે ।
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૨૧૭.૧૧૦/૨પાપાિન તુ નરઃ કૃ વા તયર્ગ્ યેત ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૧૭.૧૧૦॥
૨૧૭.૧૧૧/૧ન ચાત્મનઃ પ્રમાણં તુ ધમ ના ત િકચન ।
૨૧૭.૧૧૧/૨યે પાપાિન નરાઃ કૃ વા િનરસ્ય ત વ્રતૈઃ સદા॥ ૨૧૭.૧૧૧॥
૨૧૭.૧૧૨/૧સખુદુઃખસમાયુક્તા વ્યાિધમ તાે ભવ ત્યુત ।
૨૧૭.૧૧૨/૨અસવંીતાઃ પ્ર ય તે લેચ્છાશ્ચાિપ ન સશંયઃ॥ ૨૧૭.૧૧૨॥
૨૧૭.૧૧૩/૧નરાઃ પાપસમાચારા લાેભમાેહસમ વતાઃ ।
૨૧૭.૧૧૩/૨વજર્ય ત િહ પાપાિન જન્મપ્ર ત યે નરાઃ॥ ૨૧૭.૧૧૩॥
૨૧૭.૧૧૪/૧અરાેગા પવ તશ્ચ ધિનન તે ભવ ત્યુત ।
૨૧૭.૧૧૪/૨ સ્ત્રયાેઽ યેતને ક પને કૃ વા પાપમવા ુયુઃ॥ ૨૧૭.૧૧૪॥
૨૧૭.૧૧૫/૧અેતષેામવે પાપાનાં ભાયાર્ વમપુયા ત તાઃ ।
૨૧૭.૧૧૫/૨પ્રાયેણ હરણે દાષેાઃ સવર્ અેવ પ્રક તતાઃ॥ ૨૧૭.૧૧૫॥
૨૧૭.૧૧૬/૧અેતદ્ વૈ લેશમાત્રેણ ક થતં વાે દ્વજષર્ભાઃ ।
૨૧૭.૧૧૬/૨અપર મન્ કથાયાેગે ભૂયઃ શ્રાે યથ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૧૭.૧૧૬॥
૨૧૭.૧૧૭/૧અેતન્ મયા મહાભાગા બ્રહ્મણાે વદતઃ પુરા ।
૨૧૭.૧૧૭/૨સરુષ ણાં શ્રુતં મ યે ષં્ટ ચાિપ યથા તથા॥ ૨૧૭.૧૧૭॥
૨૧૭.૧૧૮/૧મયાિપ તુ યં કા યન યથાવદ્ અનવુ ણતમ્ ।
૨૧૭.૧૧૮/૨અેતચ્છ વા મુિનશ્રેષ્ઠા ધમ કુ ત માનસમ્॥ ૨૧૭.૧૧૮॥
૨૧૮.૧/૧મનુય ઊચુઃ । અધમર્સ્ય ગ તબ્રર્હ્મન્ ક થતા ન વયાનઘ ।
૨૧૮.૧/૨ધમર્સ્ય ચ ગ ત શ્રાેતુ મચ્છામાે વદતાં વર॥ ૨૧૮.૧॥
૨૧૮.૨/૧કૃ વા પાપાિન કમાર્ ણ કથં યા ત્યશભુાં ગ તમ્ ।
૨૧૮.૨/૨કમર્ણા ચ કૃતનેેહ કેન યા ત શભુાં ગ તમ્॥ ૨૧૮.૨॥
૨૧૮.૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । કૃ વા પાપાિન કમાર્ ણ વધમર્વશમાગતઃ ।
૨૧૮.૩/૨મનસા િવપર તને િનરયં પ્ર તપદ્યતે॥ ૨૧૮.૩॥
૨૧૮.૪/૧માેહાદ્ અધમ યઃ કૃ વા પનુઃ સમનુત યતે ।
૨૧૮.૪/૨મનઃસમાિધસયંુક્તાે ન સ સવેેત દુ કૃતમ્॥ ૨૧૮.૪॥
૨૧૮.૫/૧યિદ િવપ્રાઃ કથયતે િવપ્રાણાં ધમર્વાિદનામ્ ।
૨૧૮.૫/૨તતાેઽધમર્કૃતાત્ ક્ષપ્રમપરાધાત્ પ્રમુચ્યતે॥ ૨૧૮.૫॥
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૨૧૮.૬/૧યથા યથા નરઃ સ યગ્ અધમર્મનુભાષતે ।
૨૧૮.૬/૨સમાિહતને મનસા િવમુ ચ ત તથા તથા॥ ૨૧૮.૬॥
૨૧૮.૭/૧યથા યથા મન તસ્ય દુ કૃતં કમર્ ગહર્તે ।
૨૧૮.૭/૨તથા તથા શર રં તુ તનેાધમણ મુચ્યતે॥ ૨૧૮.૭॥
૨૧૮.૮/૧ભજંુગ ઇવ િનમાકાન્ પવૂર્ભુક્તાઞ્ જહા ત તાન્ ।
૨૧૮.૮/૨દ વા િવપ્રસ્ય દાનાિન િવિવધાિન સમાિહતઃ॥ ૨૧૮.૮॥
૨૧૮.૯/૧મનઃસમાિધસયંુક્તઃ વગર્ ત પ્ર તપદ્યતે ।
૨૧૮.૯/૨દાનાિન તુ પ્રવક્ષ્યા મ યાિન દ વા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૧૮.૯॥
૨૧૮.૧૦/૧નરઃ કૃ વા યકાયાર્ ણ તતાે ધમણ યજુ્યતે ।
૨૧૮.૧૦/૨સવષામવે દાનાનામન્નં શ્રેષ્ઠમુદાહૃતમ્॥ ૨૧૮.૧૦॥
૨૧૮.૧૧/૧સવર્મનં્ન પ્રદાતવ્યમ્ ઋજુના ધમર્ મચ્છતા ।
૨૧૮.૧૧/૨પ્રાણા હ્યનં્ન મનુ યાણાં ત મા જ તુઃ પ્ર યતે॥ ૨૧૮.૧૧॥
૨૧૮.૧૨/૧અન્ને પ્ર ત ષ્ઠતા લાેકા ત માદ્ અન્નં પ્રશસ્યતે ।
૨૧૮.૧૨/૨અન્નમવે પ્રશસં ત દેવ ષિપ માનવાઃ॥ ૨૧૮.૧૨॥
૨૧૮.૧૩/૧અન્નસ્ય િહ પ્રદાનને વગર્મા ાે ત માનવઃ ।
૨૧૮.૧૩/૨ યાયલ ધં પ્રદાતવં્ય દ્વ ત યાેઽન્નમુત્તમમ્॥ ૨૧૮.૧૩॥
૨૧૮.૧૪/૧ વા યાયસમપુેતે યઃ પ્રહૃષ્ટેના તરાત્મના ।
૨૧૮.૧૪/૨યસ્ય વન્નમપુાશ્ન ત બ્રાહ્મણાશ્ચ સકૃદ્ દશ॥ ૨૧૮.૧૪॥
૨૧૮.૧૫/૧હૃષ્ટેન મનસા દતં્ત ન સ તયર્ગ્ગ તભર્વેત્ ।
૨૧૮.૧૫/૨બ્રાહ્મણાનાં સહસ્રા ણ દશાભાજે્ય દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૧૮.૧૫॥
૨૧૮.૧૬/૧નરાેઽધમાર્ત્ પ્રમુચ્યેત પાપે વ ભરતઃ સદા ।
૨૧૮.૧૬/૨ભૈક્ષેણાન્નં સમાહૃત્ય િવપ્રાે વેદપુરસૃ્કતઃ॥ ૨૧૮.૧૬॥
૨૧૮.૧૭/૧ વા યાયિનરતે િવપ્રે દ વેહ સખુમેધતે ।
૨૧૮.૧૭/૨અિહસન્ બ્રાહ્મણ વાિન યાયને પિરપાલ્ય ચ॥ ૨૧૮.૧૭॥
૨૧૮.૧૮/૧ક્ષિત્રય તરસા પ્રાપ્તમનં્ન યાે વૈ પ્રયચ્છ ત ।
૨૧૮.૧૮/૨ દ્વજે યાે વેદમખુ્યે યઃ પ્રયતઃ સસુમાિહતઃ॥ ૨૧૮.૧૮॥
૨૧૮.૧૯/૧તનેાપાેહ ત ધમાર્ત્મા દુ કૃતં કમર્ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૮.૧૯/૨ષડ્ભાગપિરશદંુ્ધ ચ કૃષેભાર્ગમપુા જતમ્॥ ૨૧૮.૧૯॥

brahmapur.pdf 891



બ્રહ્મપુરાણ

૨૧૮.૨૦/૧વૈ યાે દદદ્ દ્વ ત યઃ પાપે યઃ પિરમુચ્યતે ।
૨૧૮.૨૦/૨અવા ય પ્રાણસદેંહં કાકર્ યને સમા જતમ્॥ ૨૧૮.૨૦॥
૨૧૮.૨૧/૧અનં્ન દ વા દ્વ ત યઃ શદૂ્રઃ પાપાત્ પ્રમુચ્યતે ।
૨૧૮.૨૧/૨આૈરસને બલનેાન્નમજર્િય વા િવિહસકઃ॥ ૨૧૮.૨૧॥
૨૧૮.૨૨/૧યઃ પ્રયચ્છ ત િવપ્રે યાે ન સ દુગાર્ ણ સવેતે ।
૨૧૮.૨૨/૨ યાયનેાવાપ્તમન્નં તુ નરાે હષર્સમ વતઃ॥ ૨૧૮.૨૨॥
૨૧૮.૨૩/૧ દ્વજે યાે વેદ દ્ધે યાે દ વા પાપાત્ પ્રમુચ્યતે ।
૨૧૮.૨૩/૨અન્નમજૂર્સ્કરં લાેકે દ વાજેર્ વી ભવને્ નરઃ॥ ૨૧૮.૨૩॥
૨૧૮.૨૪/૧સતાં પ થાનમા ત્ય સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
૨૧૮.૨૪/૨દાનિવદ્ ભઃ કૃતઃ પ થા યને યા ત મની ષણઃ॥ ૨૧૮.૨૪॥
૨૧૮.૨૫/૧તે વ યન્નસ્ય દાતાર તે યાે ધમર્ઃ સનાતનઃ ।
૨૧૮.૨૫/૨સવાર્વસ્થં મનુ યેણ યાયનેાન્નમપુા જતમ્॥ ૨૧૮.૨૫॥
૨૧૮.૨૬/૧કાયાર્ન્ યાયાગતં િનત્યમનં્ન િહ પરમા ગ તઃ ।
૨૧૮.૨૬/૨અન્નસ્ય િહ પ્રદાનને નરાે યા ત પરાં ગ તમ્॥ ૨૧૮.૨૬॥
૨૧૮.૨૭/૧સવર્કામસમાયુક્તઃ પ્રેત્ય ચા યશ્નુતે સખુમ્ ।
૨૧૮.૨૭/૨અેવં પુ યસમાયુક્તાે નરઃ પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૨૧૮.૨૭॥
૨૧૮.૨૮/૧ત માદ્ અન્નં પ્રદાતવ્યમ યાયપિરવ જતમ્ ।
૨૧૮.૨૮/૨ય તુ પ્રાણાહુતીપવૂર્મન્નં ભુઙ્ક્તે ગ્ હી સદા॥ ૨૧૮.૨૮॥
૨૧૮.૨૯/૧અવ યં િદવસં કુયાર્દ્ અન્નદાનને માનવઃ ।
૨૧૮.૨૯/૨ભાજેિય વા શતં િનતં્ય નરાે વેદિવદાં વરમ્॥ ૨૧૮.૨૯॥
૨૧૮.૩૦/૧ યાયિવદ્ધમર્િવદુષા મ તહાસિવદાં તથા ।
૨૧૮.૩૦/૨ન યા ત નરકં ઘાેરં સસંારં ન ચ સવેતે॥ ૨૧૮.૩૦॥
૨૧૮.૩૧/૧સવર્કામસમાયુક્તઃ પ્રેત્ય ચા યશ્નુતે સખુમ્ ।
૨૧૮.૩૧/૨અેવં કમર્સમાયુક્તાે રમતે િવગત વરઃ॥ ૨૧૮.૩૧॥
૨૧૮.૩૨/૧ પવાન્ ક તમાંશ્ચવૈ ધનવાંશ્ચાપે યતે ।
૨૧૮.૩૨/૨અેતદ્ વઃ સવર્માખ્યાતમન્નદાનફલં મહત્ ।
૨૧૮.૩૨/૩મૂલમેતત્ તુ ધમાર્ણાં પ્રદાનાનાં ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૧૮.૩૨॥

892 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૨૧૯.૧/૧મનુય ઊચુઃ । પરલાેકગતાનાં તુ વકમર્સ્થાનવા સનામ્ ।
૨૧૯.૧/૨તષેાં શ્રાદં્ધ કથં જ્ઞેયં પતુ્રૈશ્ચા યૈશ્ચ બ ધુ ભઃ॥ ૨૧૯.૧॥
૨૧૯.૨/૧વ્યાસ ઉવાચ । નમસૃ્કત્ય જગન્નાથં વારાહં લાેકભાવનમ્ ।
૨૧૯.૨/૨શ ◌ૃ વં સ પ્રવક્ષ્યા મ શ્રાદ્ધક પં યથાેિદતમ્॥ ૨૧૯.૨॥
૨૧૯.૩/૧પુરા કાેકાજલે મગ્ ાન્ િપ ન્ ઉદૃ્ધતવાન્ િવભુઃ ।
૨૧૯.૩/૨શ્રાદં્ધ કૃ વા તદા દેવાે યથા તત્ર દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૧૯.૩॥
૨૧૯.૪/૧મનુય ઊચુઃ । િકમથ તે તુ કાેકાયાં િનમગ્ ાઃ િપતરાેઽ ભ સ ।
૨૧૯.૪/૨કથં તનેાેદૃ્ધતા તે વૈ વારાહેણ દ્વ ેત્તમ॥ ૨૧૯.૪॥
૨૧૯.૫/૧ત મન્ કાેકામખુે તીથ ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદે ।
૨૧૯.૫/૨શ્રાેતુ મચ્છામહે બ્રૂિહ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૨૧૯.૫॥
૨૧૯.૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । ત્રેતાદ્વાપરયાેઃ સધંાૈ િપતરાે િદવ્યમાનષુાઃ ।
૨૧૯.૬/૨પુરા મે ગરેઃ ષે્ઠ િવશ્વૈદવૈઃ સહ સ્થતાઃ॥ ૨૧૯.૬॥
૨૧૯.૭/૧તષેાં સમપુિવષ્ટાનાં િપ ણાં સાેમસ ભવા ।
૨૧૯.૭/૨ક યા કા તમતી િદવ્યા પુરતઃ પ્રા જ લઃ સ્થતા ।
૨૧૯.૭/૩તામૂચુઃ િપતરાે િદવ્યા યે તત્રાસન્ સમાગતાઃ॥ ૨૧૯.૭॥
૨૧૯.૮/૧િપતર ઊચુઃ । કા સ ભદ્રે પ્રભુઃ કાે વા ભવત્યા વક્તુમહર્ સ॥ ૨૧૯.૮॥
૨૧૯.૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । સા પ્રાવેાચ િપ ન્ દેવાન્ કલા ચા દ્રમસી ત હ ।
૨૧૯.૯/૨પ્રભુ વે ભવતામવે વરયા મ યદ ચ્છથ॥ ૨૧૯.૯॥
૨૧૯.૧૦/૧ઊ ર્ નામા ત પ્રથમં વધા ચ તદન તરમ્ ।
૨૧૯.૧૦/૨ભવદ્ ભશ્ચાદ્યવૈ કૃતં નામ કાેકે ત ભાિવતમ્॥ ૨૧૯.૧૦॥
૨૧૯.૧૧/૧તે િહ તસ્યા વચઃ શ્રુ વા િપતરાે િદવ્યમાનષુાઃ ।
૨૧૯.૧૧/૨તસ્યા મખંુ િનર ક્ષ તાે ન પ્તમિધજ ગ્મરે॥ ૨૧૯.૧૧॥
૨૧૯.૧૨/૧િવશ્વેદેવાશ્ચ તાઞ્ જ્ઞા વા ક યામખુિનર ક્ષકાન્ ।
૨૧૯.૧૨/૨યાેગચ્યુતાન્ િનર કૈ્ષ્યવ િવહાય િત્રિદવં ગતાઃ॥ ૨૧૯.૧૨॥
૨૧૯.૧૩/૧ભગવાન્ અિપ શીતાંશુ નાપ યદ્ આત્મ મ્ ।
૨૧૯.૧૩/૨સમાકુલમના દ યાૈ ક્વ ગતે ત મહાયશાઃ॥ ૨૧૯.૧૩॥
૨૧૯.૧૪/૧સ િવવેદ તદા સાેમઃ પ્રાપ્તાં િપ શં્ચ કામતઃ ।
૨૧૯.૧૪/૨તૈશ્ચાવલાેિકતાં હાદાર્ત્ વીકૃતાં ચ તપાેબલાત્॥ ૨૧૯.૧૪॥
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૨૧૯.૧૫/૧તતઃ ક્રાેધપર તાત્મા િપ ઞ્ શશધરાે દ્વ ઃ ।
૨૧૯.૧૫/૨શશાપ િનપ ત ય વં યાેગભ્રષ્ટા િવચેતસઃ॥ ૨૧૯.૧૫॥
૨૧૯.૧૬/૧ય માદ્ અદત્તાં મ ક યાં કામય વં સબુા લશાઃ ।
૨૧૯.૧૬/૨ય માદ્ તવતી ચેયં પતીન્ િપ મતી સતી॥ ૨૧૯.૧૬॥
૨૧૯.૧૭/૧ વત ત્રા ધમર્મુ જ્ય ત માદ્ ભવતુ િન ગા ।
૨૧૯.૧૭/૨કાેકે ત પ્ર થતા લાેકે શ શરાિદ્રસમા શ્રતા॥ ૨૧૯.૧૭॥
૨૧૯.૧૮/૧ઇ થં શપ્તાશ્ચ દ્રમસા િપતરાે િદવ્યમાનષુાઃ ।
૨૧૯.૧૮/૨યાેગભ્રષ્ટા િનપ તતા િહમવ પાદભૂતલે॥ ૨૧૯.૧૮॥
૨૧૯.૧૯/૧ઊ ર્ તત્રવૈ પ તતા ગિરરાજસ્ય િવ તે ।
૨૧૯.૧૯/૨પ્રસ્થે તીથ સમાસાદ્ય સપ્તસામુદ્રમુત્તમમ્॥ ૨૧૯.૧૯॥
૨૧૯.૨૦/૧કાેકા નામ તતાે વેગાન્ નદ તીથર્શતાકુલા ।
૨૧૯.૨૦/૨ લાવય તી ગરેઃ શ ◌ૃઙ્ગં સપર્ણાત્ તુ સિરત્ તા॥ ૨૧૯.૨૦॥
૨૧૯.૨૧/૧અથ તે િપતરાે િવપ્રા યાેગહીના મહાનદ મ્ ।
૨૧૯.૨૧/૨દદશૃઃુ શીતસ લલાં ન િવદુ તાં સલુાેચનામ્॥ ૨૧૯.૨૧॥
૨૧૯.૨૨/૧તત તુ ગિરરાડ્ દૃ ટ્વા િપ ં તાં તુ ધાિદતાન્ ।
૨૧૯.૨૨/૨બદર માિદદેશાથ ધનેું ચૈકાં મધુસ્રવામ્॥ ૨૧૯.૨૨॥
૨૧૯.૨૩/૧ક્ષીરં મધુ ચ તદ્ િદવ્યં કાેકા ભાે બદર ફલમ્ ।
૨૧૯.૨૩/૨ઇદં ગિરવરેણષૈાં પાષેણાય િન િપતમ્॥ ૨૧૯.૨૩॥
૨૧૯.૨૪/૧તયા ત્ત્યા તુ વસતાં િપ ણાં મુિનસત્તમાઃ ।
૨૧૯.૨૪/૨દશ વષર્સહસ્રા ણ યયુરેકમહાે યથા॥ ૨૧૯.૨૪॥
૨૧૯.૨૫/૧અેવં લાેકે િવિપતિર તથવૈ િવગત વધે ।
૨૧૯.૨૫/૨દૈત્યા બભવૂુબર્ લનાે યાતુધાનાશ્ચ રાક્ષસાઃ॥ ૨૧૯.૨૫॥
૨૧૯.૨૬/૧તે તાન્ િપ ગણાન્ દૈત્યા યાતુધાનાશ્ચ વે ગતાઃ ।
૨૧૯.૨૬/૨િવશ્વૈદવૈિવરિહતાન્ સવર્તઃ સમપુાદ્રવન્॥ ૨૧૯.૨૬॥
૨૧૯.૨૭/૧દૈતેયાન્ યાતુધાનાંશ્ચ દૃ ટૈ્વવાપતતાે દ્વ ઃ ।
૨૧૯.૨૭/૨કાેકાતટસ્થામુત્તુઙ્ગાં શલાં તે જગ્ હૂ ષા॥ ૨૧૯.૨૭॥
૨૧૯.૨૮/૧ગ્ હીતાયાં શલાયાં તુ કાેકા વેગવતી િપ ન્ ।
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૨૧૯.૨૮/૨છાદયામાસ તાેયને લાવય તી િહમાચલમ્॥ ૨૧૯.૨૮॥
૨૧૯.૨૯/૧િપ ન્ અ તિહતાન્ દૃ ટ્વા દૈતેયા રાક્ષસા તથા ।
૨૧૯.૨૯/૨િવભીતકં સમા હ્ય િનરાહારા તરાેિહતાઃ॥ ૨૧૯.૨૯॥
૨૧૯.૩૦/૧સ લલને િવષીદ તઃ િપતરઃ દ્ભ્રમાતુરાઃ ।
૨૧૯.૩૦/૨િવષીદમાનમાત્માનં સમીક્ષ્ય સ લલાશયાઃ ।
૨૧૯.૩૦/૩જગજુર્નાદર્નં દેવં િપતરઃ શરણં હિરમ્॥ ૨૧૯.૩૦॥
૨૧૯.૩૧/૧િપતર ઊચુઃ । જય વ ગાેિવ દ જગિન્નવાસ ।
૨૧૯.૩૧/૨જયાેઽ તુ નઃ કેશવ તે પ્રસાદાત્ ।
૨૧૯.૩૧/૩જનાદર્ના માન્ સ લલા તરસ્થાન્ ।
૨૧૯.૩૧/૪ઉદ્ધતુર્મહર્સ્યનઘપ્રતાપ॥ ૨૧૯.૩૧॥
૨૧૯.૩૨/૧િનશાચરૈદાર્ ણદશર્નૈઃ પ્રભાે ।
૨૧૯.૩૨/૨વરે ય વૈકુ ઠ વરાહ િવ ણાે ।
૨૧૯.૩૨/૩નારાયણાશષેમહેશ્વરેશ ।
૨૧૯.૩૨/૪પ્રયાિહ ભીતાઞ્ જય પદ્મનાભ॥ ૨૧૯.૩૨॥
૨૧૯.૩૩/૧ઉપે દ્ર યાે ગન્ મધુકૈટભઘ્ન ।
૨૧૯.૩૩/૨િવ ણાે અન તાચ્યુત વાસદેુવ ।
૨૧૯.૩૩/૩શ્રીશાઙ્ર્ગચક્રા બુજશઙ્ખપાણે ।
૨૧૯.૩૩/૪રક્ષ વ દેવેશ્વર રાક્ષસે યઃ॥ ૨૧૯.૩૩॥
૨૧૯.૩૪/૧ વં િપતા જગતઃ શ ભાે ના યઃ શક્તઃ પ્રબાિધતુમ્ ।
૨૧૯.૩૪/૨િનશાચરગણં ભીમમત વાં શરણં ગતાઃ॥ ૨૧૯.૩૪॥
૨૧૯.૩૫/૧ વન્નામસકં તર્નતાે િનશાચરા ।
૨૧૯.૩૫/૨દ્રવ ત ભૂતા યપયા ત ચારયઃ ।
૨૧૯.૩૫/૩નાશં તથા સ પ્ર ત યા ત િવ ણાે ।
૨૧૯.૩૫/૪ધમાર્િદ સતં્ય ભવતીહ મખુ્યમ્॥ ૨૧૯.૩૫॥
૨૧૯.૩૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇ થં તુતઃ સ િપ ભધર્રણીધર તુ ।
૨૧૯.૩૬/૨તુષ્ટ તદાિવ કૃતિદવ્યમૂ તઃ ।
૨૧૯.૩૬/૩કાેકામખુે િપ ગણં સ લલે િનમગ્ મ્ ।
૨૧૯.૩૬/૪દેવાે દદશર્ શરસાથ શલાં વહ તમ્॥ ૨૧૯.૩૬॥
૨૧૯.૩૭/૧તં દૃ ટ્વા સ લલે મગ્ ં ક્રાેડ પી જનાદર્નઃ ।

brahmapur.pdf 895



બ્રહ્મપુરાણ

૨૧૯.૩૭/૨ભીતં િપ ગણં િવ દ્ધતુ મ તરાદધે॥ ૨૧૯.૩૭॥
૨૧૯.૩૮/૧દંષ્ટ્ર ાગ્રેણ સમાહત્ય શલાં ચક્ષપે શકૂરઃ ।
૨૧૯.૩૮/૨િપ ન્ આદાય ચ િવભુ જહાર શલાતલાત્॥ ૨૧૯.૩૮॥
૨૧૯.૩૯/૧વરાહદંષ્ટ્ર ાસલંગ્ ાઃ િપતરઃ કનકાે વલાઃ ।
૨૧૯.૩૯/૨કાેકામખુે ગતભયાઃ કૃતા દેવને િવ ના॥ ૨૧૯.૩૯॥
૨૧૯.૪૦/૧ઉદૃ્ધત્ય ચ િપ ન્ દેવાે િવ તીથ તુ શકૂરઃ ।
૨૧૯.૪૦/૨દદાૈ સમાિહત તે યાે િવ લાહાગર્લે જલમ્॥ ૨૧૯.૪૦॥
૨૧૯.૪૧/૧તતઃ વરાેમસ ભૂતાન્ કુશાન્ આદાય કેશવઃ ।
૨૧૯.૪૧/૨ વેદાેદ્ભવાં તલાંશ્ચવૈ ચકે્ર ચાે મુકમુત્તમમ્॥ ૨૧૯.૪૧॥
૨૧૯.૪૨/૧જ્યાે તઃ સયૂર્પ્રભં કૃ વા પાતં્ર તીથ ચ કા મકમ્ ।
૨૧૯.૪૨/૨ સ્થતઃ કાેિટવટસ્યાધાે વાિર ગઙ્ગાધરં શુ ચ॥ ૨૧૯.૪૨॥
૨૧૯.૪૩/૧તુઙ્ગકૂટાત્ સમાદાય યજ્ઞીયાન્ આેષધીરસાન્ ।
૨૧૯.૪૩/૨મધુક્ષીરરસાન્ ગ ધાન્ પુ પધપૂાનુલપેનાન્॥ ૨૧૯.૪૩॥
૨૧૯.૪૪/૧આદાય ધનેું સરસાે રત્ના યાદાય ચાણર્વાત્ ।
૨૧૯.૪૪/૨દંષ્ટ્રયાે લખ્ય ધરણીમ યુક્ષ્ય સ લલને ચ॥ ૨૧૯.૪૪॥
૨૧૯.૪૫/૧ઘમાદ્ભવનેાપે લ ય કુશૈ લખ્ય તાં પનુઃ ।
૨૧૯.૪૫/૨પિરણીયાે મુકેનનૈામ યુક્ષ્ય ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૨૧૯.૪૫॥
૨૧૯.૪૬/૧કુશાન્ આદાય પ્રાગગ્રાં લાેમકૂપા તર સ્થતાન્ ।
૨૧૯.૪૬/૨ઋષીન્ આહૂય પપ્રચ્છ કિર યે િપ તપર્ણમ્॥ ૨૧૯.૪૬॥
૨૧૯.૪૭/૧તૈર યુક્તે કુ વે ત િવશ્વાન્ દેવાં તતાે િવભુઃ ।
૨૧૯.૪૭/૨આહૂય મ ત્રત તષેાં િવષ્ટરા ણ દદાૈ પ્રભુઃ॥ ૨૧૯.૪૭॥
૨૧૯.૪૮/૧આહૂય મ ત્રત તષેાં વેદાેક્તિવિધના હિરઃ ।
૨૧૯.૪૮/૨અક્ષતૈદવતારક્ષાં ચકે્ર ચક્રગદાધરઃ॥ ૨૧૯.૪૮॥
૨૧૯.૪૯/૧અક્ષતા તુ યવાષૈ યઃ સવર્દેવાંશસ ભવાઃ ।
૨૧૯.૪૯/૨રક્ષ ત સવર્ત્ર િદશાે રક્ષાથ િન મતા િહ તે॥ ૨૧૯.૪૯॥
૨૧૯.૫૦/૧દેવદાનવદૈત્યેષુ યક્ષરક્ષઃસુ ચવૈ િહ ।
૨૧૯.૫૦/૨નિહ ક શ્ચત્ ક્ષયં તષેાં કતુ શક્તશ્ચરાચરે॥ ૨૧૯.૫૦॥
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૨૧૯.૫૧/૧ન કેન ચત્ કૃતં ય માત્ ત માત્ તે હ્યક્ષતાઃ કૃતાઃ ।
૨૧૯.૫૧/૨દેવાનાં તે િહ રક્ષાથ િનયુક્તા િવ ના પુરા॥ ૨૧૯.૫૧॥
૨૧૯.૫૨/૧કુશગ ધયવૈઃ પુ પૈરઘ્ય કૃ વા ચ શકૂરઃ ।
૨૧૯.૫૨/૨િવશ્વે યાે દેવે ય ઇ ત તત તાન્ પયર્ ચ્છત॥ ૨૧૯.૫૨॥
૨૧૯.૫૩/૧િપ ન્ આવાહિય યા મ યે િદવ્યા યે ચ માનષુાઃ ।
૨૧૯.૫૩/૨આવાહય વે ત ચ તૈ ક્ત વાવાહયેચ્છુ ચઃ॥ ૨૧૯.૫૩॥
૨૧૯.૫૪/૧ શ્લષ્ટમૂલાગ્રદભા તુ સ તલાન્ વેદ વેદિવત્ ।
૨૧૯.૫૪/૨ નાવારાે ય હ તં તુ દદાૈ સવ્યને ચાસનમ્॥ ૨૧૯.૫૪॥
૨૧૯.૫૫/૧તથવૈ નુસસં્થને કરેણૈકેન તાન્ િપ ન્ ।
૨૧૯.૫૫/૨વારાહઃ િપ િવપ્રાણામાયા તુ ન ઇતીરયન્॥ ૨૧૯.૫૫॥
૨૧૯.૫૬/૧અપહતેત્યુવાચવૈ રક્ષણં ચાપસવ્યતઃ ।
૨૧૯.૫૬/૨કૃ વા ચાવાહનં ચકે્ર િપ ણાં નામગાતે્રતઃ॥ ૨૧૯.૫૬॥
૨૧૯.૫૭/૧તત્ િપતરાે મનાજેરાન્ આગચ્છત ઇતીરયન્ ।
૨૧૯.૫૭/૨સવં સરૈિરત્યુદ યર્ તતાેઽઘ્ય તષેુ િવ યસતે્॥ ૨૧૯.૫૭॥
૨૧૯.૫૮/૧યા તષ્ઠ ત્ય તા વાચાે યન્ મૈ ત ચ િપતુઃ િપતુઃ ।
૨૧૯.૫૮/૨યન્ મે િપતામહાઇત્યેવં દદાવઘ્ય િપતામહ॥ ૨૧૯.૫૮॥
૨૧૯.૫૯/૧યન્ મે પ્રિપતામહાઇ ત દદાૈ ચ પ્રિપતામહે ।
૨૧૯.૫૯/૨કુશગ ધ તલાે ન્મશ્રં સપુ પમપસવ્યતઃ॥ ૨૧૯.૫૯॥
૨૧૯.૬૦/૧તદ્વન્ માતામહે ય તુ િવિધ ચકે્ર જનાદર્નઃ ।
૨૧૯.૬૦/૨તાન્ અચ્યર્ ભૂયાે ગ ધાદૈ્યધૂર્પં દ વા તુ ભ ક્તતઃ॥ ૨૧૯.૬૦॥
૨૧૯.૬૧/૧આિદત્યા વસવાે દ્રા ઇત્યુચ્ચાયર્ જગ પ્રભુઃ ।
૨૧૯.૬૧/૨તતશ્ચાનં્ન સમાદાય સિપ તલકુશાકુલમ્॥ ૨૧૯.૬૧॥
૨૧૯.૬૨/૧િવધાય પાત્રે તચ્ચવૈ પયર્ ચ્છત્ તતાે મનુીન્ ।
૨૧૯.૬૨/૨અગ્ ાૈ કિર ય ઇ ત તૈઃ કુ વે ત ચ ચાેિદતઃ॥ ૨૧૯.૬૨॥
૨૧૯.૬૩/૧આહુ તિત્રતયં દદ્યાત્ સાેમાયાગ્ ેયર્માય ચ ।
૨૧૯.૬૩/૨યે મામકાઇ ત ચ જપેદ્ યજુઃસપ્તકમચ્યુતમ્॥ ૨૧૯.૬૩॥
૨૧૯.૬૪/૧હુતાવ શષં્ટ ચ દદાૈ નામગાતે્રસમ વતમ્ ।
૨૧૯.૬૪/૨િત્રરાહુ તકમેકૈકં િપતરં તુ પ્ર ત દ્વ ઃ॥ ૨૧૯.૬૪॥
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૨૧૯.૬૫/૧અતાેઽવ શષ્ટમન્નાદં્ય િપ ડપાત્રે તુ િન ક્ષપેત્ ।
૨૧૯.૬૫/૨તતાેઽનં્ન સરસં વાદુ દદાૈ પાયસપવૂર્કમ્॥ ૨૧૯.૬૫॥
૨૧૯.૬૬/૧પ્રત્યગ્રમેકદા વન્નમપયુર્ ષતમુત્તમમ્ ।
૨૧૯.૬૬/૨અ પશાકં બહુફલં ષડ્રસમ તાપેમમ્॥ ૨૧૯.૬૬॥
૨૧૯.૬૭/૧યદ્ બ્રાહ્મણષેુ પ્રદદાૈ િપ ડપાત્રે િપ ં તથા ।
૨૧૯.૬૭/૨વેદપવૂ િપ વન્નમાજ્ય લુતં મધૂ ક્ષતમ્॥ ૨૧૯.૬૭॥
૨૧૯.૬૮/૧મિ ત્રતં થવીત્યેવં મધવુાતા ચં જગાૈ ।
૨૧૯.૬૮/૨ભુ નષેુ તુ િવપ્રષેુ જપન્ વૈ મ ત્રપ ચકમ્॥ ૨૧૯.૬૮॥
૨૧૯.૬૯/૧યત્ તે પ્રકારમાર ય નાિધકં તે તતાે જગાૈ ।
૨૧૯.૬૯/૨િત્રમધુ િત્રસપુણ ચ હદાર યકં તથા॥ ૨૧૯.૬૯॥
૨૧૯.૭૦/૧જ પ વષૈાં યં તુ સકૂ્તં સાૈરં સપાૈ ષમ્ ।
૨૧૯.૭૦/૨ભુક્તવ સુ ચ િવપ્રષેુ ટ્વા પ્તા સ્થ ઇત્યુત॥ ૨૧૯.૭૦॥
૨૧૯.૭૧/૧ પ્તાઃ મે ત સકૃત્ તાેયં દદાૈ માનૈિવમાેચનમ્ ।
૨૧૯.૭૧/૨િપ ડપાતં્ર સમાદાય *ચ્છાયાયૈ પ્રદદાૈ તતઃ॥ ૨૧૯.૭૧॥
૨૧૯.૭૨/૧સા તદ્ અન્નં દ્વધા કૃ વા િત્રધૈકૈકમથાકરાેત્ ।
૨૧૯.૭૨/૨વારાહાે ભૂમથાે લખ્ય સમાચ્છાદ્ય કુશરૈિપ॥ ૨૧૯.૭૨॥
૨૧૯.૭૩/૧દ ક્ષણાગ્રાન્ કુશાન્ કૃ વા તષેામપુિર ચાસનમ્ ।
૨૧૯.૭૩/૨સ તલષેુ સમૂલષેુ કુશે વવે તુ સશં્રયઃ॥ ૨૧૯.૭૩॥
૨૧૯.૭૪/૧ગ ધપુ પાિદકં કૃ વા તતઃ િપ ડં તુ ભ ક્તતઃ ।
૨૧૯.૭૪/૨ થવી દધીિરત્યુ વા તતઃ િપ ડં પ્રદત્તવાન્॥ ૨૧૯.૭૪॥
૨૧૯.૭૫/૧િપતામહાઃ પ્રિપતામહા તથે ત ચા તિરક્ષતઃ ।
૨૧૯.૭૫/૨માતામહાનામ યવેં દદાૈ િપ ડાન્ સ શકૂરઃ॥ ૨૧૯.૭૫॥
૨૧૯.૭૬/૧િપ ડિનવાર્પણાે ચ્છષ્ટમન્નં લપેભજેુ વદાત્ ।
૨૧૯.૭૬/૨અેતદ્ વઃ િપતિરત્યુ વા દદાૈ વાસાં સ ભ ક્તતઃ॥ ૨૧૯.૭૬॥
૨૧૯.૭૭/૧દ્વ્યઙ્ગુલ િન શકુ્લાિન ધાૈતા ય ભનવાિન ચ ।
૨૧૯.૭૭/૨ગ ધપુ પાિદકં દ વા કૃ વા ચષૈાં પ્રદ ક્ષણામ્॥ ૨૧૯.૭૭॥
૨૧૯.૭૮/૧આચ યાચામયેદ્ િવપ્રાન્ પતૈ્રાન્ આદાૈ તતઃ સરુાન્ ।

898 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૨૧૯.૭૮/૨તત વ યુક્ષ્ય તાં ભૂ મ દ વાપઃ સમુનાેક્ષતાન્॥ ૨૧૯.૭૮॥
૨૧૯.૭૯/૧સ તલા બુ િપ વાદાૈ દ વા દેવષેુ સાક્ષતમ્ ।
૨૧૯.૭૯/૨અક્ષ યં નિ વ ત િપ ન્ પ્રીયતા મ ત દેવતાઃ॥ ૨૧૯.૭૯॥
૨૧૯.૮૦/૧પ્રીણિય વા પરા ત્ય િત્રજર્પેચ્ચાઘમષર્ણમ્ ।
૨૧૯.૮૦/૨તતાે િન ત્ય તુ જપેદ્ યન્ મે નામ ઇતીરયન્॥ ૨૧૯.૮૦॥
૨૧૯.૮૧/૧ગ્ હાન્ નઃ િપતરાે દત્ત ધનધા યપ્રપૂિરતાન્ ।
૨૧૯.૮૧/૨અઘ્યર્પાત્રા ણ િપ ડાનામ તરે સ પિવત્રકાન્॥ ૨૧૯.૮૧॥
૨૧૯.૮૨/૧િન ક્ષ યાજે વહ તી ત કાેકાતાેયમથાેઽજપત્ ।
૨૧૯.૮૨/૨િહમક્ષીરં મધુ તલાન્ િપ ણાં તપર્ણં દદાૈ॥ ૨૧૯.૮૨॥
૨૧૯.૮૩/૧ વ તીત્યુક્તે પૈ કૈ તુ સાેરાહે્ન ાવતપર્યન્ ।
૨૧૯.૮૩/૨રજતં દ ક્ષણાં દ વા િવપ્રાન્ દેવાે ગદાધરઃ॥ ૨૧૯.૮૩॥
૨૧૯.૮૪/૧સિંવભાગં મનુ યે યાે દદાૈ વદ્ ઇ ત ચાબ્રવુન્ ।
૨૧૯.૮૪/૨ક શ્ચત્ સ પન્ન મત્યુ વા પ્રત્યુક્ત તૈ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૧૯.૮૪॥
૨૧૯.૮૫/૧અ ભર યતા મત્યુવાચ પ્રાેચુ તેઽ ભરતાઃ મ વૈ ।
૨૧૯.૮૫/૨ શષ્ટમન્નં ચ પપ્રચ્છ તૈિરષ્ટૈઃ સહ ચાેિદતઃ॥ ૨૧૯.૮૫॥
૨૧૯.૮૬/૧પાણાવાદાય તાન્ િવપ્રાન્ કુયાર્દ્ અનુગત તદા ।
૨૧૯.૮૬/૨વાજે વાજે ઇ ત પઠન્ બિહવિદ િવિનગર્તઃ॥ ૨૧૯.૮૬॥
૨૧૯.૮૭/૧કાેિટતીથર્જલનેાસાવપસવ્યં સમુિ ક્ષપન્ ।
૨૧૯.૮૭/૨અલગ્ ાન્ િવપુલાન્ વાલાન્ પ્રાથર્યામાસ ચા શષમ્॥ ૨૧૯.૮૭॥
૨૧૯.૮૮/૧દાતારાે નાેઽ ભવધર્ તાં તૈ તથે ત સમીિરતઃ ।
૨૧૯.૮૮/૨પ્રદ ક્ષણમપુા ત્ય કૃ વા પાદા ભવાદનમ્॥ ૨૧૯.૮૮॥
૨૧૯.૮૯/૧આસનાિન દદાૈ ચષૈાં છાદયામાસ શકૂરઃ ।
૨૧૯.૮૯/૨િવશ્રા યતાં પ્રિવ યાથ િપ ડં જગ્રાહ મ યમમ્॥ ૨૧૯.૮૯॥
૨૧૯.૯૦/૧છાયામયી મહી પત્ની તસ્યૈ િપ ડમદાત્ પ્રભુઃ ।
૨૧૯.૯૦/૨આધત્ત િપતરાે ગભર્ મત્યુ વા સાિપ િપણી॥ ૨૧૯.૯૦॥
૨૧૯.૯૧/૧િપ ડં ગ્ હી વા િવપ્રાણાં ચકે્ર પાદા ભવ દનમ્ ।
૨૧૯.૯૧/૨િવસજર્નં િપ ણાં સ કતુર્કામશ્ચ શકૂરઃ॥ ૨૧૯.૯૧॥
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૨૧૯.૯૨/૧કાેકા ચ િપતરશ્ચવૈ પ્રાેચુઃ વાથર્કરં વચઃ ।
૨૧૯.૯૨/૨શપ્તાશ્ચ ભગવન્ પવૂ િદવસ્થા િહમભાનનુા॥ ૨૧૯.૯૨॥
૨૧૯.૯૩/૧યાેગભ્રષ્ટા ભિવ ય વં સવર્ અેવ િદવ યુતાઃ ।
૨૧૯.૯૩/૨તદ્ અેવં ભવતા ત્રાતાઃ પ્રિવશ તાે રસાતલમ્॥ ૨૧૯.૯૩॥
૨૧૯.૯૪/૧યાેગભ્રષ્ટાંશ્ચ િવશ્વેશા તત્યજુયાગર ક્ષણઃ ।
૨૧૯.૯૪/૨તત્ તે ભૂયાેઽ ભરક્ષ તુ િવશ્વે દેવા િહ નઃ સદા॥ ૨૧૯.૯૪॥
૨૧૯.૯૫/૧ વગ યાસ્યામશ્ચ િવભાે પ્રસાદાત્ તવ શકૂર ।
૨૧૯.૯૫/૨સાેમાેઽિધદેવાેઽ માકં ચ ભવ વચ્યુત યાેગ ક્॥ ૨૧૯.૯૫॥
૨૧૯.૯૬/૧યાેગાધાર તથા સાેમસ્ત્રાયતે ન કદાચન ।
૨૧૯.૯૬/૨િદિવ ભૂમાૈ સદા વાસાે ભવ વ માસુ યાેગતઃ॥ ૨૧૯.૯૬॥
૨૧૯.૯૭/૧અ તિરક્ષે ચ કેષાં ચન્ માસં પુ ષ્ટ તથા તુ નઃ ।
૨૧૯.૯૭/૨ઊ ર્ ચેયં િહ નઃ પત્ની વધાના ા તુ િવશ્રુતા॥ ૨૧૯.૯૭॥
૨૧૯.૯૮/૧ભવ વષેવૈ યાેગાઢ ા યાેગમાતા ચ ખેચર ।
૨૧૯.૯૮/૨ઇત્યેવમુક્તઃ િપ ભવાર્રાહાે ભૂતભાવનઃ॥ ૨૧૯.૯૮॥
૨૧૯.૯૯/૧પ્રાવેાચાથ િપ ન્ િવ તાં ચ કાેકાં મહાનદ મ્ ।
૨૧૯.૯૯/૨યદ્ ઉક્તં તુ ભવદ્ ભમ સવર્મેતદ્ ભિવ ય ત॥ ૨૧૯.૯૯॥
૨૧૯.૧૦૦/૧યમાેઽિધદેવાે ભવતાં સાેમઃ વા યાય ઈિરતઃ ।
૨૧૯.૧૦૦/૨અિધયજ્ઞ તથવૈા ગ્ ભર્વતાં ક પના વયમ્॥ ૨૧૯.૧૦૦॥
૨૧૯.૧૦૧/૧અ ગ્ વાર્યુશ્ચ સયૂર્શ્ચ સ્થાનં િહ ભવતા મ ત ।
૨૧૯.૧૦૧/૨બ્રહ્મા િવ શ્ચ દ્રશ્ચ ભવતામિધપૂ ષાઃ॥ ૨૧૯.૧૦૧॥
૨૧૯.૧૦૨/૧આિદત્યા વસવાે દ્રા ભવતાં મૂતર્યિ વમાઃ ।
૨૧૯.૧૦૨/૨યાે ગનાે યાેગદેહાશ્ચ યાેગધારાશ્ચ સવુ્રતાઃ॥ ૨૧૯.૧૦૨॥
૨૧૯.૧૦૩/૧કામતાે િવચિર ય વં ફલદાઃ સવર્જ તષુુ ।
૨૧૯.૧૦૩/૨ વગર્સ્થાન્ નરકસ્થાંશ્ચ ભૂ મસ્થાંશ્ચ ચરાચરાન્॥ ૨૧૯.૧૦૩॥
૨૧૯.૧૦૪/૧િનજયાેગબલનેવૈ *આ યાયિય ય વમુત્તમાઃ ।
૨૧૯.૧૦૪/૨ઇયમૂ ર્ શ શસતુા ક લાલમધુિવગ્રહા॥ ૨૧૯.૧૦૪॥
૨૧૯.૧૦૫/૧ભિવ ય ત મહાભાગા દક્ષસ્ય દુિહતા વધા ।
૨૧૯.૧૦૫/૨તત્રેયં ભવતાં પત્ની ભિવ ય ત વરાનના॥ ૨૧૯.૧૦૫॥
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૨૧૯.૧૦૬/૧કાેકાનદ ત િવખ્યાતા ગિરરાજસમા શ્રતા ।
૨૧૯.૧૦૬/૨તીથર્કાેિટમહાપુ યા મદૂ્રપપિરપા લતા॥ ૨૧૯.૧૦૬॥
૨૧૯.૧૦૭/૧અસ્યામદ્ય પ્ર ત વૈ િનવ સ્યા યઘનાશકૃત્ ।
૨૧૯.૧૦૭/૨વરાહદશર્નં પુ યં પજૂનં ભુ ક્તમુ ક્તદમ્॥ ૨૧૯.૧૦૭॥
૨૧૯.૧૦૮/૧કાેકાસ લલપાનં ચ મહાપાતકનાશનમ્ ।
૨૧૯.૧૦૮/૨તીથ વા લવનં પુ યમપુવાસશ્ચ વગર્દઃ॥ ૨૧૯.૧૦૮॥
૨૧૯.૧૦૯/૧દાનમક્ષ યમુિદતં જન્મ ત્યુજરાપહમ્ ।
૨૧૯.૧૦૯/૨માઘે માસ્ય સતે પક્ષે ભવદ્ ભ ડુપક્ષયે॥ ૨૧૯.૧૦૯॥
૨૧૯.૧૧૦/૧કાેકામખુમપુાગ ય સ્થાતવ્યં િદનપ ચકમ્ ।
૨૧૯.૧૧૦/૨ત મન્ કાલે તુ યઃ શ્રાદં્ધ િપ ણાં િનવર્િપ ય ત॥ ૨૧૯.૧૧૦॥
૨૧૯.૧૧૧/૧પ્રાગુક્તફલભાગી સ ભિવ ય ત ન સશંયઃ ।
૨૧૯.૧૧૧/૨અેકાદશી ં દ્વાદશી ં ચ સ્થેયમત્ર મયા સદા॥ ૨૧૯.૧૧૧॥
૨૧૯.૧૧૨/૧ય તત્રાપેવસદ્ે ધીમાન્ સ પ્રાગુક્તફલં લભેત્ ।
૨૧૯.૧૧૨/૨તદ્ વ્રજ વં મહાભાગાઃ સ્થાન મષં્ટ યથેષ્ટતઃ॥ ૨૧૯.૧૧૨॥
૨૧૯.૧૧૩/૧અહમ યત્ર વ સ્યામીત્યુ વા સાેઽ તરધીયત ।
૨૧૯.૧૧૩/૨ગતે વરાહે િપતરઃ કાેકામામ ય તે યયુઃ॥ ૨૧૯.૧૧૩॥
૨૧૯.૧૧૪/૧કાેકાિપ તીથર્સિહતા સં સ્થતા ગિરરાજિન ।
૨૧૯.૧૧૪/૨છાયા મહીમયી ક્રાેડી િપ ડપ્રાશન િંહતા॥ ૨૧૯.૧૧૪॥
૨૧૯.૧૧૫/૧ગભર્માદાય સશ્રદ્ધા વારાહસ્યવૈ સુ દર ।
૨૧૯.૧૧૫/૨તતાેઽસ્યાઃ પ્રાભવત્ પતુ્રાે ભાૈમ તુ નરકાસરુઃ ।
૨૧૯.૧૧૫/૩પ્રાગ્જ્યાે તષં ચ નગરમસ્ય દતં્ત ચ િવ ના॥ ૨૧૯.૧૧૫॥
૨૧૯.૧૧૬/૧અેવં મયાેક્તં વરદસ્ય િવ ણાેઃ ।
૨૧૯.૧૧૬/૨કાેકામખુે િદવ્યવરાહ પમ્ ।
૨૧૯.૧૧૬/૩શ્રુ વા નર ત્યક્તમલાે િવપા મા ।
૨૧૯.૧૧૬/૪દશાશ્વમેધે ષ્ટફલં લભેત॥ ૨૧૯.૧૧૬॥
૨૨૦.૧/૧મનુય ઊચુઃ । ભૂયઃ પ્રબ્રૂિહ ભગવઞ્ શ્રાદ્ધક પં સિુવ તરાત્ ।
૨૨૦.૧/૨કથં ક્વ ચ કદા કેષુ કૈ તદ્ બ્રૂિહ તપાેધન॥ ૨૨૦.૧॥
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૨૨૦.૨/૧વ્યાસ ઉવાચ । શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ શ્રાદ્ધક પં સિુવ તરાત્ ।
૨૨૦.૨/૨યથા યત્ર યદા યષેુ યૈદ્રર્વ્યૈ તદ્ વદા યહમ્॥ ૨૨૦.૨॥
૨૨૦.૩/૧બ્રાહ્મણૈઃ ક્ષિત્રયવૈ યૈઃ શ્રાદં્ધ વવરણાેિદતમ્ ।
૨૨૦.૩/૨કુલધમર્મનુ તષ્ઠદ્ ભદાર્તવ્યં મ ત્રપવૂર્કમ્॥ ૨૨૦.૩॥
૨૨૦.૪/૧સ્ત્રી ભવર્ણાર્વરૈઃ શદૂ્રિૈવપ્રાણામનુશાસનાત્ ।
૨૨૦.૪/૨અમ ત્રકં િવિધપવૂ વિહ્નયાગિવવ જતમ્॥ ૨૨૦.૪॥
૨૨૦.૫/૧પુ કરાિદષુ તીથષુ પુ યે વાયતનષેુ ચ ।
૨૨૦.૫/૨ શખરેષુ ગર દ્રાણાં પુ યદેશષેુ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૦.૫॥
૨૨૦.૬/૧સિર સુ પુ યતાેયાસુ નદેષુ ચ સરઃસુ ચ ।
૨૨૦.૬/૨સગંમષેુ નદ નાં ચ સમુદ્રષેુ ચ સપ્તસુ॥ ૨૨૦.૬॥
૨૨૦.૭/૧ વનુ લપે્તષુ ગેહેષુ વે વનુજ્ઞાિપતષેુ ચ ।
૨૨૦.૭/૨િદવ્યપાદપમૂલષેુ ય જ્ઞયષેુ હ્ર દેષુ ચ॥ ૨૨૦.૭॥
૨૨૦.૮/૧શ્રાદ્ધમેતષેુ દાતવ્યં વજ્યર્મેતષેુ ચાેચ્યતે ।
૨૨૦.૮/૨િકરાતષેુ ક લઙ્ગષેુ કાેઙ્કણષેુ કૃ મ વિપ॥ ૨૨૦.૮॥
૨૨૦.૯/૧દશાણષુ કુમાયષુ તઙ્ગણષેુ ક્રથે વિપ ।
૨૨૦.૯/૨ સ ધાે ત્તરકૂલષેુ નમર્દાયાશ્ચ દ ક્ષણે॥ ૨૨૦.૯॥
૨૨૦.૧૦/૧પવૂષુ કરતાેયાયા ન દેયં શ્રાદ્ધમુચ્યતે ।
૨૨૦.૧૦/૨શ્રાદં્ધ દેયમુશ તીહ મા સ માસ્યુડુપક્ષયે॥ ૨૨૦.૧૦॥
૨૨૦.૧૧/૧પાૈણર્માસષેુ શ્રાદં્ધ ચ કતર્વ્યમ્ ઋક્ષગાેચરે ।
૨૨૦.૧૧/૨િનત્યશ્રાદ્ધમદૈવં ચ મનુ યૈઃ સહ ગીયતે॥ ૨૨૦.૧૧॥
૨૨૦.૧૨/૧નૈ મ ત્તકં સરૈુઃ સાધ િનતં્ય નૈ મ ત્તકં તથા ।
૨૨૦.૧૨/૨કા યા ય યાિન શ્રાદ્ધાિન પ્ર તસવં સરં દ્વજૈઃ॥ ૨૨૦.૧૨॥
૨૨૦.૧૩/૧ દ્ધશ્રાદં્ધ ચ કતર્વં્ય તકમાર્િદકેષુ ચ ।
૨૨૦.૧૩/૨તત્ર યુગ્માન્ દ્વ ન્ આહુમર્ ત્રપવૂ તુ વૈ દ્વ ઃ॥ ૨૨૦.૧૩॥
૨૨૦.૧૪/૧ક યાં ગતે સિવતિર િદનાિન દશ પ ચ ચ ।
૨૨૦.૧૪/૨પવૂણવૈેહ િવિધના શ્રાદં્ધ તત્ર િવધીયતે॥ ૨૨૦.૧૪॥
૨૨૦.૧૫/૧પ્ર તપદ્ધનલાભાય દ્વતીયા દ્વપદપ્રદા ।
૨૨૦.૧૫/૨પતુ્રા થની તીયા તુ ચતુથ શત્રનુા શની॥ ૨૨૦.૧૫॥
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૨૨૦.૧૬/૧ શ્રયં પ્રા ાે ત પ ચ યાં ષ ઠ્યાં પજૂ્યાે ભવને્ નરઃ ।
૨૨૦.૧૬/૨ગણાિધપત્યં સપ્ત યામષ્ટ યાં બુ દ્ધમુત્તમામ્॥ ૨૨૦.૧૬॥
૨૨૦.૧૭/૧ સ્ત્રયાે નવ યાં પ્રા ાે ત દશ યાં પૂણર્કામતામ્ ।
૨૨૦.૧૭/૨વેદાં તથા ુયાત્ સવાર્ન્ અેકાદ યાં િક્રયાપરઃ॥ ૨૨૦.૧૭॥
૨૨૦.૧૮/૧દ્વાદ યાં જયલાભં ચ પ્રા ાે ત િપ પજૂકઃ ।
૨૨૦.૧૮/૨પ્ર દ્ધ પશું મેધાં વાત યં પુ ષ્ટમુત્તમામ્॥ ૨૨૦.૧૮॥
૨૨૦.૧૯/૧દ ઘાર્યુરથવૈશ્વય કુવાર્ણ તુ ત્રયાેદશીમ્ ।
૨૨૦.૧૯/૨અવા ાે ત ન સદેંહઃ શ્રાદં્ધ શ્રદ્ધાસમ વતઃ॥ ૨૨૦.૧૯॥
૨૨૦.૨૦/૧યથાસ ભિવનાન્નને શ્રાદં્ધ શ્રદ્ધાસમ વતઃ ।
૨૨૦.૨૦/૨યવુાનઃ િપતરાે યસ્ય તાઃ શસે્ત્રણ વા હતાઃ॥ ૨૨૦.૨૦॥
૨૨૦.૨૧/૧તને કાય ચતુદર્ યાં તષેાં પ્તમભી સતા ।
૨૨૦.૨૧/૨શ્રાદં્ધ કુવર્ન્ન્ અમાવાસ્યાં યત્નને પુ ષઃ શુ ચઃ॥ ૨૨૦.૨૧॥
૨૨૦.૨૨/૧સવાર્ન્ કામાન્ અવા ાે ત વગ ચાન તમશ્નુતે ।
૨૨૦.૨૨/૨અતઃપરં મુિનશ્રેષ્ઠાઃ શ ◌ૃ વં વદતાે મમ॥ ૨૨૦.૨૨॥
૨૨૦.૨૩/૧િપ ણાં પ્રીતયે યત્ર યદ્ દેયં પ્રી તકાિરણા ।
૨૨૦.૨૩/૨માસં પ્તઃ િપ ણાં તુ હિવ યાન્નને યતે॥ ૨૨૦.૨૩॥
૨૨૦.૨૪/૧માસદ્વયં મ સ્યમાંસૈ પ્ત યા ત િપતામહાઃ ।
૨૨૦.૨૪/૨ત્રીન્ માસાન્ હાિરણં માંસં િવજ્ઞેયં િપ પ્તયે॥ ૨૨૦.૨૪॥
૨૨૦.૨૫/૧પુ ણા ત ચતુરાે માસાઞ્ શશસ્ય િપ શતં િપ ન્ ।
૨૨૦.૨૫/૨શાકુનં પ ચ વૈ માસાન્ ષણ્ માસાઞ્ શકૂરા મષમ્॥ ૨૨૦.૨૫॥
૨૨૦.૨૬/૧છાગલં સપ્ત વૈ માસાન્ અૈણેયં ચાષ્ટમાસકાન્ ।
૨૨૦.૨૬/૨કરાે ત પ્ત નવ વૈ માંસં ન સશંયઃ॥ ૨૨૦.૨૬॥
૨૨૦.૨૭/૧ગવં્ય માંસં િપ પ્ત કરાે ત દશમા સક મ્ ।
૨૨૦.૨૭/૨તથૈકાદશ માસાં તુ આૈરભં્ર િપ પ્તદમ્॥ ૨૨૦.૨૭॥
૨૨૦.૨૮/૧સવં સરં તથા ગવ્યં પયઃ પાયસમવે ચ ।
૨૨૦.૨૮/૨વાધ્રીનમા મષં લાેહં કાલશાકં તથા મધુ॥ ૨૨૦.૨૮॥
૨૨૦.૨૯/૧રાેિહતા મષમન્નં ચ દત્તા યાત્મકુલાેદ્ભવૈઃ ।
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૨૨૦.૨૯/૨અન તં વૈ પ્રયચ્છ ત પ્તયાેગં સતુાં તથા॥ ૨૨૦.૨૯॥
૨૨૦.૩૦/૧િપ ણાં નાત્ર સદેંહાે ગયાશ્રાદં્ધ ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૨૦.૩૦/૨યાે દદા ત ગુડાે ન્મશ્રાં તલાન્ વા શ્રાદ્ધકમર્ ણ॥ ૨૨૦.૩૦॥
૨૨૦.૩૧/૧મધુ વા મધુ મશં્ર વા અક્ષયં સવર્મવે તત્ ।
૨૨૦.૩૧/૨અિપ નઃ સ કુલે ભૂયાદ્ યાે નાે દદ્યા જલા જ લમ્॥ ૨૨૦.૩૧॥
૨૨૦.૩૨/૧પાયસં મધુસયંુક્તં વષાર્સુ ચ મઘાસુ ચ ।
૨૨૦.૩૨/૨અેષ્ટવ્યા બહવઃ પતુ્રા યદે્યકાેઽિપ ગયાં વ્રજેત્॥ ૨૨૦.૩૨॥
૨૨૦.૩૩/૧ગાૈર ં વા યુદ્વહેત્ ક યાં નીલં વા ષમુ જેત્ ।
૨૨૦.૩૩/૨કૃ ત્તકાસુ િપ ન્ અચ્યર્ વગર્મા ાે ત માનવઃ॥ ૨૨૦.૩૩॥
૨૨૦.૩૪/૧અપત્યકામાે રાેિહ યાં સાૈ યે તજે વતાં લભેત્ ।
૨૨૦.૩૪/૨શાૈયર્માદ્રાર્સુ ચા ાે ત ક્ષતે્રા ણ ચ પનુવર્સાૈ॥ ૨૨૦.૩૪॥
૨૨૦.૩૫/૧પુ યે તુ ધનમક્ષ યમાશ્લષેે ચાયુ ત્તમમ્ ।
૨૨૦.૩૫/૨મઘાસુ ચ પ્ર ં પુ ષ્ટ સાૈભાગ્યં ફા ગનુીષુ ચ॥ ૨૨૦.૩૫॥
૨૨૦.૩૬/૧પ્રધાનશીલાે ભવ ત સાપત્યશ્ચાેત્તરાસુ ચ ।
૨૨૦.૩૬/૨પ્રયા ત શ્રેષ્ઠતાં શાસે્ત્ર હ તે શ્રાદ્ધપ્રદાે નરઃ॥ ૨૨૦.૩૬॥
૨૨૦.૩૭/૧ પં તજેશ્ચ ચત્રાસુ તથાપત્યમવા ુયાત્ ।
૨૨૦.૩૭/૨વા ણજ્યલાભદા વાતી િવશાખા પતુ્રકામદા॥ ૨૨૦.૩૭॥
૨૨૦.૩૮/૧કુવર્ તાં ચાનુરાધાસુ તા દદ્યુશ્ચક્રવ તતામ્ ।
૨૨૦.૩૮/૨આિધપતં્ય ચજ્યેષ્ઠાસુ મૂલે ચારાેગ્યમુત્તમમ્॥ ૨૨૦.૩૮॥
૨૨૦.૩૯/૧આષાઢાસુ યશઃપ્રા પ્ત ત્તરાસુ િવશાેકતા ।
૨૨૦.૩૯/૨શ્રવણને શભુાં લાેકાન્ ધિનષ્ઠાસુ ધનં મહત્॥ ૨૨૦.૩૯॥
૨૨૦.૪૦/૧વેદિવ વમ ભ જ ત ભષક્સ દ્ધ ચ વા ણે ।
૨૨૦.૪૦/૨અ િવકં પ્રાૈષ્ઠપદ્યાં િવ દેદ્ ગાવ તથાેત્તરે॥ ૨૨૦.૪૦॥
૨૨૦.૪૧/૧રેવતીષુ તથા કુ યમ શ્વનીષુ તુરંગમાન્ ।
૨૨૦.૪૧/૨શ્રાદં્ધ કુવ તથા ાે ત ભરણી વાયુ ત્તમમ્॥ ૨૨૦.૪૧॥
૨૨૦.૪૨/૧અેવં ફલમવા ાે ત ઋક્ષે વેતષેુ ત વિવત્ ।
૨૨૦.૪૨/૨ત માત્ કા યાિન શ્રાદ્ધાિન દેયાિન િવિધવદ્ દ્વ ઃ॥ ૨૨૦.૪૨॥
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૨૨૦.૪૩/૧ક યારા શગતે સયૂ ફલમત્ય ત મચ્છતા ।
૨૨૦.૪૩/૨યાન્ યાન્ કામાન્ અ ભ યાયન્ ક યારા શગતે રવાૈ॥ ૨૨૦.૪૩॥
૨૨૦.૪૪/૧શ્રાદં્ધ કુવર્ ત મનુ તાં તાન્ કામાં લભ ત તે ।
૨૨૦.૪૪/૨ના દ મખુાનાં કતર્વં્ય ક યારા શગતે રવાૈ॥ ૨૨૦.૪૪॥
૨૨૦.૪૫/૧પાૈણર્માસ્યાં તુ કતર્વં્ય વારાહવચનં યથા ।
૨૨૦.૪૫/૨િદવ્યભાૈમા તિરક્ષા ણ સ્થાવરા ણ ચરા ણ ચ॥ ૨૨૦.૪૫॥
૨૨૦.૪૬/૧િપ ડ મચ્છ ત િપતરઃ ક યારા શગતે રવાૈ ।
૨૨૦.૪૬/૨ક યાં ગતે સિવતિર યા યહાિન તુ ષાેડશ॥ ૨૨૦.૪૬॥
૨૨૦.૪૭/૧ક્રતુ ભ તાિન તુલ્યાિન દેવાે નારાયણાેઽબ્રવીત્ ।
૨૨૦.૪૭/૨રાજસયૂાશ્વમેધા યાં ય ઇચ્છેદ્ દુલર્ભં ફલમ્॥ ૨૨૦.૪૭॥
૨૨૦.૪૮/૧અ ય બુશાકમૂલાદ્યૈઃ િપ ન્ ક યાગતેઽચર્યેત્ ।
૨૨૦.૪૮/૨ઉત્તરાહ તનક્ષત્ર+ ।ગતે તી ણાંશમુા લિન॥ ૨૨૦.૪૮॥
૨૨૦.૪૯/૧યાેઽચર્યેત્ વિપ ન્ ભ યા તસ્ય વાસ સ્ત્રિવષ્ટપે ।
૨૨૦.૪૯/૨હ તક્ષર્ગે િદનકરે િપ રા નુશાસનાત્॥ ૨૨૦.૪૯॥
૨૨૦.૫૦/૧તાવત્ િપ પુર શૂ યા યાવદ્ શ્ચકદશર્નમ્ ।
૨૨૦.૫૦/૨ શ્ચકે સમ તક્રા તે િપતરાે દૈવતૈઃ સહ॥ ૨૨૦.૫૦॥
૨૨૦.૫૧/૧િનઃશ્વસ્ય પ્ર તગચ્છ ત શાપં દ વા સદુુઃસહમ્ ।
૨૨૦.૫૧/૨અષ્ટકાસુ ચ કતર્વં્ય શ્રાદં્ધ મ વ તરાસુ વૈ॥ ૨૨૦.૫૧॥
૨૨૦.૫૨/૧અ વષ્ટકાસુ ક્રમશાે મા પવૂ તદ્ ઇ યતે ।
૨૨૦.૫૨/૨ગ્રહણે ચ વ્યતીપાતે રિવચ દ્રસમાગમે॥ ૨૨૦.૫૨॥
૨૨૦.૫૩/૧જન્મક્ષ ગ્રહપીડાયાં શ્રાદં્ધ પાવર્ણમુચ્યતે ।
૨૨૦.૫૩/૨અયન દ્વતયે શ્રાદં્ધ િવષવુ દ્વતયે તથા॥ ૨૨૦.૫૩॥
૨૨૦.૫૪/૧સકં્રા તષુ ચ કતર્વં્ય શ્રાદં્ધ િવિધવદ્ ઉત્તમમ્ ।
૨૨૦.૫૪/૨અેષુ કાય દ્વ ઃ શ્રાદં્ધ િપ ડિનવાર્પણાદ્ ઋતે॥ ૨૨૦.૫૪॥
૨૨૦.૫૫/૧વૈશાખસ્ય તીયાયાં નવ યાં કા ત્તકસ્ય ચ ।
૨૨૦.૫૫/૨શ્રાદં્ધ કાય તુ શકુ્લાયાં સકં્રા તિવિધના નરૈઃ॥ ૨૨૦.૫૫॥
૨૨૦.૫૬/૧ત્રયાેદ યાં ભાદ્રપદે માઘે ચ દ્રક્ષયેઽહિન ।
૨૨૦.૫૬/૨શ્રાદં્ધ કાય પાયસને ।
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૨૨૦.૫૬/૩દ ક્ષણાયનવચ્ચ તત્॥ ૨૨૦.૫૬॥
૨૨૦.૫૭/૧યદા ચ શ્રાેિત્રયાેઽ યે ત ગેહં વેદિવદ્ અ ગ્ માન્ ।
૨૨૦.૫૭/૨તનેૈકેન ચ કતર્વં્ય શ્રાદં્ધ િવિધવદ્ ઉત્તમમ્॥ ૨૨૦.૫૭॥
૨૨૦.૫૮/૧શ્રાદ્ધ યદ્રવ્યસ પ્રા પ્તયર્દા સ્યાત્ સાધુસ મતા ।
૨૨૦.૫૮/૨પાવર્ણને િવધાનને શ્રાદં્ધ કાય તથા દ્વજૈઃ॥ ૨૨૦.૫૮॥
૨૨૦.૫૯/૧પ્ર તસવં સરં કાય માતાિપત્રાે ર્તેઽહિન ।
૨૨૦.૫૯/૨િપ વ્યસ્યા યપતુ્રસ્ય ભ્રાતજુ્યષ્ઠસ્ય ચવૈ િહ॥ ૨૨૦.૫૯॥
૨૨૦.૬૦/૧પાવર્ણં દેવપવૂ સ્યાદ્ અેકાેિદ્દષં્ટ સરૈુિવના ।
૨૨૦.૬૦/૨દ્વાૈ દૈવે િપ કાય ત્રીન્ અેકૈકમુભયત્ર વા॥ ૨૨૦.૬૦॥
૨૨૦.૬૧/૧માતામહાનામ યવેં સવર્મૂહેન ક તતમ્ ।
૨૨૦.૬૧/૨પ્રેતીભૂતસ્ય સતતં ભુિવ િપ ડં જલં તથા॥ ૨૨૦.૬૧॥
૨૨૦.૬૨/૧સ તલં સકુશં દદ્યાદ્ બિહજર્લસમીપતઃ ।
૨૨૦.૬૨/૨ તીયેઽિહ્ન ચ કતર્વં્ય પ્રેતા સ્થચયનં દ્વજૈઃ॥ ૨૨૦.૬૨॥
૨૨૦.૬૩/૧દશાહે બ્રાહ્મણઃ શદુ્ધાે દ્વાદશાહેન ક્ષિત્રયઃ ।
૨૨૦.૬૩/૨વૈ યઃ પ ચદશાહેન શદૂ્રાે માસને શુ ય ત॥ ૨૨૦.૬૩॥
૨૨૦.૬૪/૧સતૂકા તે ગ્ હે શ્રાદ્ધમેકાેિદ્દષં્ટ પ્રચક્ષતે ।
૨૨૦.૬૪/૨દ્વાદશઽેહિન માસે ચ િત્રપકે્ષ ચ તતઃ પરમ્॥ ૨૨૦.૬૪॥
૨૨૦.૬૫/૧મા સ મા સ ચ કતર્વં્ય યાવત્ સવં સરં દ્વ ઃ ।
૨૨૦.૬૫/૨તત પરતરં કાય સિપ ડીકરણં ક્રમાત્॥ ૨૨૦.૬૫॥
૨૨૦.૬૬/૧કૃતે સિપ ડીકરણે પાવર્ણં પ્રાેચ્યતે પનુઃ ।
૨૨૦.૬૬/૨તતઃ પ્ર ત િનમુર્ક્તાઃ પ્રેત વાત્ િપ તાં ગતાઃ॥ ૨૨૦.૬૬॥
૨૨૦.૬૭/૧અમૂતાર્ મૂ તમ તશ્ચ િપતરાે દ્વિવધાઃ તાઃ ।
૨૨૦.૬૭/૨ના દ મખુા વમૂતાર્ઃ સ્યુમૂર્ તમ તાેઽથ પાવર્ણાઃ ।
૨૨૦.૬૭/૩અેકાેિદ્દષ્ટા શનઃ પ્રેતાઃ િપ ણાં િનણર્ય સ્ત્રધા॥ ૨૨૦.૬૭॥
૨૨૦.૬૮/૧મનુય ઊચુઃ । કથં સિપ ડીકરણં કતર્વં્ય દ્વજસત્તમ ।
૨૨૦.૬૮/૨પ્રેતીભૂતસ્ય િવિધવદ્ બ્રૂિહ નાે વદતાં વર॥ ૨૨૦.૬૮॥
૨૨૦.૬૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । સિપ ડીકરણં િવપ્રાઃ શ ◌ૃ વં વદતાે મમ ।
૨૨૦.૬૯/૨તચ્ચાિપ દેવરિહતમેકાઘકપિવત્રકમ્॥ ૨૨૦.૬૯॥
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૨૨૦.૭૦/૧નવૈાગ્ ાૈ કરણં તત્ર તચ્ચાવાહનવ જતમ્ ।
૨૨૦.૭૦/૨અપસવં્ય ચ તત્રાિપ ભાજેયેદ્ અયુ ે દ્વ ન્॥ ૨૨૦.૭૦॥
૨૨૦.૭૧/૧િવશષે તત્ર ચા યાેઽ ત પ્ર તમાસિક્રયાિદકઃ ।
૨૨૦.૭૧/૨તં ક યમાનમેકાગ્રાઃ શ ◌ૃ વં મે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨૦.૭૧॥
૨૨૦.૭૨/૧ તલગ ધાેદકૈયુર્ક્તં તત્ર પાત્રચતુષ્ટયમ્ ।
૨૨૦.૭૨/૨કુયાર્ત્ િપ ણાં િત્રતયમેકં પ્રેતસ્ય ચ દ્વ ઃ॥ ૨૨૦.૭૨॥
૨૨૦.૭૩/૧પાત્રત્રયે પ્રેતપાત્રાદ્ અઘ ચવૈ પ્રસચેયેત્ ।
૨૨૦.૭૩/૨યે સમાના ઇ ત જપન્ પવૂર્વચ્છેષમાચરેત્॥ ૨૨૦.૭૩॥
૨૨૦.૭૪/૧સ્ત્રીણામ યવેમવે સ્યાદ્ અેકાેિદ્દષ્ટમુદાહૃતમ્ ।
૨૨૦.૭૪/૨સિપ ડીકરણં તાસાં પતુ્રાભાવે ન િવદ્યતે॥ ૨૨૦.૭૪॥
૨૨૦.૭૫/૧પ્ર તસવં સરં કાયર્મેકાેિદ્દષં્ટ નરૈઃ સ્ત્રયાઃ ।
૨૨૦.૭૫/૨ તાહિન ચ તત્ કાય િપ ણાં િવિધચાેિદતમ્॥ ૨૨૦.૭૫॥
૨૨૦.૭૬/૧પતુ્રાભાવે સિપ ડા તુ તદભાવે સહાેદરાઃ ।
૨૨૦.૭૬/૨કુયુર્રેતં િવિધ સ યક્ પતુ્રસ્ય ચ સતુાઃ સતુાઃ॥ ૨૨૦.૭૬॥
૨૨૦.૭૭/૧કુયાર્ન્ માતામહાનાં તુ પુિત્રકાતનય તથા ।
૨૨૦.૭૭/૨દ્વ્યામુ યાયણસજં્ઞા તુ માતામહિપતામહાન્॥ ૨૨૦.૭૭॥
૨૨૦.૭૮/૧પજૂયેયુયર્થા યાયં શ્રાદ્ધનૈ મ ત્તકૈરિપ ।
૨૨૦.૭૮/૨સવાર્ભાવે સ્ત્રયઃ કુયુર્ઃ વભ ર્ણામમ ત્રકમ્॥ ૨૨૦.૭૮॥
૨૨૦.૭૯/૧તદભાવે ચ પ તઃ કારયેત્ વકુટુ બનામ્ ।
૨૨૦.૭૯/૨ત તીયનૈર્રૈઃ સ યગ્ વાહાદ્યાઃ સકલાઃ િક્રયાઃ॥ ૨૨૦.૭૯॥
૨૨૦.૮૦/૧સવષામવે વણાર્નાં બા ધવાે પ તયર્તઃ ।
૨૨૦.૮૦/૨અેતા વઃ ક થતા િવપ્રા િનત્યા નૈ મ ત્તકા તથા॥ ૨૨૦.૮૦॥
૨૨૦.૮૧/૧વકે્ષ્ય શ્રાદ્ધાશ્રયામ યાં િનત્યનૈ મ ત્તકાં િક્રયામ્ ।
૨૨૦.૮૧/૨દશર્ તત્ર િન મતં્ત તુ િવદ્યાદ્ ઇ દુક્ષયા વતઃ॥ ૨૨૦.૮૧॥
૨૨૦.૮૨/૧િનત્ય તુ િનયતઃ કાલ ત મન્ કુયાર્દ્ યથાેિદતમ્ ।
૨૨૦.૮૨/૨સિપ ડીકરણાદ્ ઊ વ િપતુયર્ઃ પ્રિપતામહઃ॥ ૨૨૦.૮૨॥
૨૨૦.૮૩/૧સ તુ લપેભજંુ યા ત પ્રલુપ્તઃ િપ િપ ડતઃ ।
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૨૨૦.૮૩/૨તષેાં િહ યશ્ચતુથાઽ યઃ સ તુ લપેભુ ે ભવેત્॥ ૨૨૦.૮૩॥
૨૨૦.૮૪/૧સાેઽિપ સ બ ધતાે હીનમપુભાેગં પ્રપદ્યતે ।
૨૨૦.૮૪/૨િપતા િપતામહશ્ચવૈ તથવૈ પ્રિપતામહઃ॥ ૨૨૦.૮૪॥
૨૨૦.૮૫/૧િપ ડસ બ ધનાે હ્યેતે િવજ્ઞેયાઃ પુ ષાસ્ત્રયઃ ।
૨૨૦.૮૫/૨લપેસ બ ધનશ્ચા યે િપતામહિપતામહાત્॥ ૨૨૦.૮૫॥
૨૨૦.૮૬/૧પ્ર ત્યુક્તાસ્ત્રય તષેાં યજમાનશ્ચ સપ્તમઃ ।
૨૨૦.૮૬/૨ઇત્યેષ મુિન ભઃ પ્રાેક્તઃ સ બ ધઃ સાપ્તપાૈ ષઃ॥ ૨૨૦.૮૬॥
૨૨૦.૮૭/૧યજમાનાત્ પ્ર ત્યૂ વર્મનુલપેભજુ તથા ।
૨૨૦.૮૭/૨તતાેઽ યે પવૂર્ ઃ સવ યે ચા યે નરકાૈકસઃ॥ ૨૨૦.૮૭॥
૨૨૦.૮૮/૧યેઽિપ તયર્ વમાપન્ના યે ચ ભૂતાિદસં સ્થતાઃ ।
૨૨૦.૮૮/૨તાન્ સવાર્ન્ યજમાનાે વૈ શ્રાદં્ધ કુવર્ન્ યથાિવિધ॥ ૨૨૦.૮૮॥
૨૨૦.૮૯/૧સ સમા યાયતે િવપ્રા યને યને વદા મ તત્ ।
૨૨૦.૮૯/૨અન્નપ્રિકરણં યત્ તુ મનુ યૈઃ િક્રયતે ભુિવ॥ ૨૨૦.૮૯॥
૨૨૦.૯૦/૧તને પ્તમપુાયા ત યે િપશાચ વમાગતાઃ ।
૨૨૦.૯૦/૨યદ્ અ બુ નાનવસ્ત્રાે થં ભૂમાૈ પત ત ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૦.૯૦॥
૨૨૦.૯૧/૧તને યે ત તાં પ્રાપ્તા તષેાં પ્તઃ પ્ર યતે ।
૨૨૦.૯૧/૨યા તુ ગ ધા બુક ણકાઃ પત ત ધરણીતલે॥ ૨૨૦.૯૧॥
૨૨૦.૯૨/૧તા ભરા યાયનં તષેાં દેવ વં યે કુલે ગતાઃ ।
૨૨૦.૯૨/૨ઉદૃ્ધતે વથ િપ ડષેુ યાશ્ચા બુક ણકા ભુિવ॥ ૨૨૦.૯૨॥
૨૨૦.૯૩/૧તા ભરા યાયનં તષેાં યે તયર્ વં કુલે ગતાઃ ।
૨૨૦.૯૩/૨યે ચાદ તાઃ કુલે બાલાઃ િક્રયાયાેગાદ્ બિહ કૃતાઃ॥ ૨૨૦.૯૩॥
૨૨૦.૯૪/૧િવપન્ના વનિધકારાઃ સ મા જતજલા શનઃ ।
૨૨૦.૯૪/૨ભુ વા ચાચામતાં યચ્ચ ય જલં ચાઙ્ ઘ્રશાૈચજમ્॥ ૨૨૦.૯૪॥
૨૨૦.૯૫/૧બ્રાહ્મણાનાં તથવૈા યત્ તને પ્ત પ્રયા ત વૈ ।
૨૨૦.૯૫/૨અેવં યાે યજમાનસ્ય યશ્ચ તષેાં દ્વજન્મનામ્॥ ૨૨૦.૯૫॥
૨૨૦.૯૬/૧ક શ્ચ જલાન્નિવકે્ષપઃ શુ ચ ચ્છષ્ટ અેવ વા ।
૨૨૦.૯૬/૨તનેાન્નને કુલે તત્ર યે ચ યાે ય તરં ગતાઃ॥ ૨૨૦.૯૬॥
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૨૨૦.૯૭/૧પ્રયા ત્યા યાયનં િવપ્રાઃ સ યક્ શ્રાદ્ધિક્રયાવતામ્ ।
૨૨૦.૯૭/૨અ યાયાપેા જતૈરથયર્ચ્છ્ર ાદં્ધ િક્રયતે નરૈઃ॥ ૨૨૦.૯૭॥
૨૨૦.૯૮/૧ ય તે તે ન ચા ડાલ+ ।પુલ્કસાદ્યાસુ યાેિનષુ ।
૨૨૦.૯૮/૨અેવમા યાયનં િવપ્રા બહૂનામવે બા ધવૈઃ॥ ૨૨૦.૯૮॥
૨૨૦.૯૯/૧શ્રાદં્ધ કુવર્દ્ ભરત્રા બુ+ ।િવક્ષપેૈઃ સ પ્ર યતે ।
૨૨૦.૯૯/૨ત માચ્છ્ર ાદં્ધ નરાે ભ યા શાકેનાિપ યથાિવિધ॥ ૨૨૦.૯૯॥
૨૨૦.૧૦૦/૧કુવ ત કુવર્તઃ શ્રાદં્ધ કુલે ક શ્ચન્ ન સીદ ત ।
૨૨૦.૧૦૦/૨શ્રાદં્ધ દેયં તુ િવપ્રષેુ સયંતે વ ગ્ હાેિત્રષુ॥ ૨૨૦.૧૦૦॥
૨૨૦.૧૦૧/૧અવદાતષેુ િવદ્વ સુ શ્રાેિત્રયષેુ િવશષેતઃ ।
૨૨૦.૧૦૧/૨િત્રણા ચકેત સ્ત્રમધુ સ્ત્રસપુણર્ઃ ષડઙ્ગિવત્॥ ૨૨૦.૧૦૧॥
૨૨૦.૧૦૨/૧માતાિપ પરશ્ચવૈ વસ્રીયઃ સામવેદિવત્ ।
૨૨૦.૧૦૨/૨ઋ વક્પુરાેિહતાચાયર્મપુા યાયં ચ ભાજેયેત્॥ ૨૨૦.૧૦૨॥
૨૨૦.૧૦૩/૧માતુલઃ શ્વશરુઃ યાલઃ સ બ ધી દ્રાેણપાઠકઃ ।
૨૨૦.૧૦૩/૨મ ડલબ્રાહ્મણાે ય તુ પુરાણાથર્િવશારદઃ॥ ૨૨૦.૧૦૩॥
૨૨૦.૧૦૪/૧અક પઃ ક પસતંુષ્ટઃ પ્ર તગ્રહિવવ જતઃ ।
૨૨૦.૧૦૪/૨અેતે શ્રાદ્ધે િનયાેક્તવ્યા બ્રાહ્મણાઃ પઙ્ ક્તપાવનાઃ॥ ૨૨૦.૧૦૪॥
૨૨૦.૧૦૫/૧િનમ ત્રયેત પવૂદ્યુઃ પવૂાક્તાન્ દ્વજસત્તમાન્ ।
૨૨૦.૧૦૫/૨દૈવે િનયાેગે િપ યે ચ તાં તથવૈાપેક પયેત્॥ ૨૨૦.૧૦૫॥
૨૨૦.૧૦૬/૧તૈશ્ચ સયં મ ભભાર્વ્યં ય તુ શ્રાદં્ધ કિર ય ત ।
૨૨૦.૧૦૬/૨શ્રાદં્ધ દ વા ચ ભુ વા ચ મૈથનંુ યાેઽિધગચ્છ ત॥ ૨૨૦.૧૦૬॥
૨૨૦.૧૦૭/૧િપતર તસ્ય વૈ માસં ત મન્ રેત સ શરેતે ।
૨૨૦.૧૦૭/૨ગ વા ચ યાે ષતં શ્રાદ્ધે યાે ભુઙ્ક્તે ય તુ ગચ્છ ત॥ ૨૨૦.૧૦૭॥
૨૨૦.૧૦૮/૧રેતાેમતૂ્રકૃતાહારા તં માસં િપતર તયાેઃ ।
૨૨૦.૧૦૮/૨ત માત્ વપ્રથમં કાય પ્રાજ્ઞનેાપેિનમ ત્રણમ્॥ ૨૨૦.૧૦૮॥
૨૨૦.૧૦૯/૧અપ્રાપ્તાૈ તિદ્દને વાિપ વજ્યાર્ યાે ષ પ્રસઙ્ ગનઃ ।
૨૨૦.૧૦૯/૨ ભક્ષાથર્માગતાંશ્ચાિપ કાલને સયંતાન્ યતીન્॥ ૨૨૦.૧૦૯॥
૨૨૦.૧૧૦/૧ભાજેયેત્ પ્ર ણપાતાદૈ્યઃ પ્રસાદ્ય યતમાનસઃ ।
૨૨૦.૧૧૦/૨યાે ગનશ્ચ તદા શ્રાદ્ધે ભાજેનીયા િવપ શ્ચતા॥ ૨૨૦.૧૧૦॥
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૨૨૦.૧૧૧/૧યાેગાધારા િહ િપતર ત માત્ તાન્ પજૂયેત્ સદા ।
૨૨૦.૧૧૧/૨બ્રાહ્મણાનાં સહસ્રા ણ અેકાે યાેગી ભવેદ્ યિદ॥ ૨૨૦.૧૧૧॥
૨૨૦.૧૧૨/૧યજમાનં ચ ભાે શં્ચ નાૈિરવા ભ સ તારયેત્ ।
૨૨૦.૧૧૨/૨િપ ગાથા તથવૈાત્ર ગીયતે બ્રહ્મવાિદ ભઃ॥ ૨૨૦.૧૧૨॥
૨૨૦.૧૧૩/૧યા ગીતા િપ ભઃ પવૂર્મૈલસ્યાસીન્ મહીપતેઃ ।
૨૨૦.૧૧૩/૨કદા નઃ સતંતાવ યઃ કસ્ય ચદ્ ભિવતા સતુઃ॥ ૨૨૦.૧૧૩॥
૨૨૦.૧૧૪/૧યાે યાે ગભુક્તશષેાન્ નાે ભુિવ િપ ડાન્ પ્રદાસ્ય ત ।
૨૨૦.૧૧૪/૨ગયાયામથવા િપ ડં ખડ્ગમાંસં તથા હિવઃ॥ ૨૨૦.૧૧૪॥
૨૨૦.૧૧૫/૧કાલશાકં તલાજં્ય ચ પ્તયે કૃસરં ચ નઃ ।
૨૨૦.૧૧૫/૨વૈશ્વદેવં ચ સાૈ યં ચ ખડ્ગમાંસં પરં હિવઃ॥ ૨૨૦.૧૧૫॥
૨૨૦.૧૧૬/૧િવષાણવજ શરસઆ પાદાદ્ આ શષામહે ।
૨૨૦.૧૧૬/૨દદ્યાચ્છ્ર ાદં્ધ ત્રયાેદ યાં મઘાસુ ચ યથાિવિધ॥ ૨૨૦.૧૧૬॥
૨૨૦.૧૧૭/૧મધુસિપઃસમાયુકં્ત પાયસં દ ક્ષણાયને ।
૨૨૦.૧૧૭/૨ત માત્ સ પજૂયેદ્ ભ યા વિપ ન્ િવિધવન્ નરઃ॥ ૨૨૦.૧૧૭॥
૨૨૦.૧૧૮/૧કામાન્ અભી સન્ સકલાન્ પાપાદ્ આત્મિવમાેચનમ્ ।
૨૨૦.૧૧૮/૨વસનૂ્ દ્રાં તથાિદત્યાન્ નક્ષત્રગ્રહતારકાઃ॥ ૨૨૦.૧૧૮॥
૨૨૦.૧૧૯/૧પ્રીણય ત મનુ યાણાં િપતરઃ શ્રાદ્ધતિપતાઃ ।
૨૨૦.૧૧૯/૨આયુઃ પ્ર ં ધનં િવદ્યાં વગ માેકં્ષ સખુાિન ચ॥ ૨૨૦.૧૧૯॥
૨૨૦.૧૨૦/૧પ્રયચ્છ ત તથા રાજં્ય િપતરઃ શ્રાદ્ધતિપતાઃ ।
૨૨૦.૧૨૦/૨તથાપરાહ્ણઃ પવૂાર્હ્ણાત્ િપ ણામ તિરચ્યતે॥ ૨૨૦.૧૨૦॥
૨૨૦.૧૨૧/૧સ પજૂ્ય વાગતનેૈતાન્ સદનેઽ યાગતાન્ દ્વ ન્ ।
૨૨૦.૧૨૧/૨પિવત્રપા ણરાચા તાન્ આસનષેપૂવેશયેત્॥ ૨૨૦.૧૨૧॥
૨૨૦.૧૨૨/૧શ્રાદં્ધ કૃ વા િવધાનને સ ભાજે્ય ચ દ્વ ેત્તમાન્ ।
૨૨૦.૧૨૨/૨િવસજર્યેત્ પ્રયા યુ વા પ્ર ણપત્ય ચ ભ ક્તતઃ॥ ૨૨૦.૧૨૨॥
૨૨૦.૧૨૩/૧આદ્વારમનુગચ્છેચ્ચ આગચ્છેદ્ અનુમાેિદતઃ ।
૨૨૦.૧૨૩/૨તતાે િનત્યિક્રયાં કુયાર્દ્ ભાજેયેચ્ચ તથા તથીન્॥ ૨૨૦.૧૨૩॥
૨૨૦.૧૨૪/૧િનત્યિક્રયાં િપ ણાં ચ કે ચદ્ ઇચ્છ ત સત્તમાઃ ।
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૨૨૦.૧૨૪/૨ન િપ ણાં તથવૈા યે શષંે પવૂર્વદ્ આચરેત્॥ ૨૨૦.૧૨૪॥
૨૨૦.૧૨૫/૧ થ વને વદ ત્ય યે કે ચત્ પવૂ ચ પવૂર્વત્ ।
૨૨૦.૧૨૫/૨તત તદ્ અન્નં ભુ ત સહ ત્યાિદ ભનર્રઃ॥ ૨૨૦.૧૨૫॥
૨૨૦.૧૨૬/૧અેવં કુવ ત ધમર્જ્ઞઃ શ્રાદં્ધ િપ યં સમાિહતઃ ।
૨૨૦.૧૨૬/૨યથા ચ િવપ્રમખુ્યાનાં પિરતાષેાેઽ ભ યતે॥ ૨૨૦.૧૨૬॥
૨૨૦.૧૨૭/૧ઇદાની ં સ પ્રવક્ષ્યા મ વજર્નીયાન્ દ્વ ધમાન્ ।
૨૨૦.૧૨૭/૨ મત્રધ્રુક્ કુનખી ક્લીબઃ ક્ષયી શકુ્લી વ ણક્પથઃ॥ ૨૨૦.૧૨૭॥
૨૨૦.૧૨૮/૧ યાવદ તાેઽથ ખ વાટઃ કાણાેઽ ધાે બિધરાે જડઃ ।
૨૨૦.૧૨૮/૨મૂકઃ પઙ્ગુઃ કુ ણઃ ષ ઢાે દુશ્ચમાર્ વ્યઙ્ગકેકરાૈ॥ ૨૨૦.૧૨૮॥
૨૨૦.૧૨૯/૧કુષ્ઠ રક્તેક્ષણઃ કુ ે વામનાે િવકટાેઽલસઃ ।
૨૨૦.૧૨૯/૨ મત્રશત્રુદુર્ કુલીનઃ પશપુાલાે િનરાકૃ તઃ॥ ૨૨૦.૧૨૯॥
૨૨૦.૧૩૦/૧પિરિવ ત્તઃ પિરવેત્તા પિરવેદિનકાસતુઃ ।
૨૨૦.૧૩૦/૨ ષલીપ ત ત સતુશ્ચ ન ભવેચ્છ્ર ાદ્ધભુગ્ દ્વજઃ॥ ૨૨૦.૧૩૦॥
૨૨૦.૧૩૧/૧ ષલીપતુ્રસસં્કતાર્ અનૂઢાે િદિધષપૂ તઃ ।
૨૨૦.૧૩૧/૨ તકા યાપકાે ય તુ તકા યાિપતશ્ચ યઃ॥ ૨૨૦.૧૩૧॥
૨૨૦.૧૩૨/૧સતૂકાન્નાપે વી ચ ગયુઃ સાેમિવક્રયી ।
૨૨૦.૧૩૨/૨અ ભશ ત તથા તનેઃ પ તતાે વાદુ્ધર્ ષઃ શઠઃ॥ ૨૨૦.૧૩૨॥
૨૨૦.૧૩૩/૧િપશનુાે વેદસતં્યાગી દાના ગ્ ત્યાગિનષુ્ઠરઃ ।
૨૨૦.૧૩૩/૨રાજ્ઞઃ પુરાેિહતાે ત્યાે િવદ્યાહીનાેઽથ મ સર ॥ ૨૨૦.૧૩૩॥
૨૨૦.૧૩૪/૧ દ્ધ દ્વડ્ દુધર્રઃ કૂ્રરાે મૂઢાે દેવલક તથા ।
૨૨૦.૧૩૪/૨નક્ષત્રસચૂકશ્ચવૈ પવર્કારશ્ચ ગિહતઃ॥ ૨૨૦.૧૩૪॥
૨૨૦.૧૩૫/૧અયાજ્યયાજકઃ ષ ઢાે ગિહતા યે ચ યેઽધમાઃ ।
૨૨૦.૧૩૫/૨ન તે શ્રાદ્ધે િનયાેક્તવ્યા દૃ ટ્વામી પઙ્ ક્તદૂષકાઃ॥ ૨૨૦.૧૩૫॥
૨૨૦.૧૩૬/૧અસતાં પ્રગ્રહાે યત્ર સતાં ચવૈાવમાનના ।
૨૨૦.૧૩૬/૨દ ડાે દેવકૃત તત્ર સદ્યઃ પત ત દા ણઃ॥ ૨૨૦.૧૩૬॥
૨૨૦.૧૩૭/૧િહ વાગમં સિુવિહતં બા લશં ય તુ ભાજેયેત્ ।
૨૨૦.૧૩૭/૨આિદધમ સમુ જ્ય દાતા તત્ર િવન ય ત॥ ૨૨૦.૧૩૭॥
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૨૨૦.૧૩૮/૧ય વા શ્રતં દ્વજં ત્ય વા અ યમાનીય ભાજેયેત્ ।
૨૨૦.૧૩૮/૨તિન્નઃશ્વાસા ગ્ િનદર્ગ્ધ તત્ર દાતા િવન ય ત॥ ૨૨૦.૧૩૮॥
૨૨૦.૧૩૯/૧વસ્ત્રાભાવે િક્રયા ના ત યજ્ઞા વેદા તપાં સ ચ ।
૨૨૦.૧૩૯/૨ત માદ્ વાસાં સ દેયાિન શ્રાદ્ધકાલે િવશષેતઃ॥ ૨૨૦.૧૩૯॥
૨૨૦.૧૪૦/૧કાૈશયંે ક્ષાૈમકાપાર્સં દુકૂલમહતં તથા ।
૨૨૦.૧૪૦/૨શ્રાદ્ધે વેતાિન યાે દદ્યાત્ કામાન્ આ ાે ત ચાેત્તમાન્॥ ૨૨૦.૧૪૦॥
૨૨૦.૧૪૧/૧યથા ગાષેુ પ્રભૂતાસુ વ સાે િવ દ ત માતરમ્ ।
૨૨૦.૧૪૧/૨તથાન્નં તત્ર િવપ્રાણાં જ તુયર્ત્રાવ તષ્ઠતે॥ ૨૨૦.૧૪૧॥
૨૨૦.૧૪૨/૧નામગાતંે્ર ચ મ ત્રાંશ્ચ દત્તમનં્ન ન ય ત તે ।
૨૨૦.૧૪૨/૨અિપ યે િનધનં પ્રાપ્તા પ્ત તાન્ ઉપ તષ્ઠતે॥ ૨૨૦.૧૪૨॥
૨૨૦.૧૪૩/૧દેવતા યઃ િપ યશ્ચ મહાયાે ગ ય અેવ ચ ।
૨૨૦.૧૪૩/૨નમઃ વાહાયૈ વધાયૈ િનત્યમવે ભવિ વ ત॥ ૨૨૦.૧૪૩॥
૨૨૦.૧૪૪/૧આદ્યાવસાને શ્રાદ્ધસ્ય િત્રરા ત્ત્યા જપેત્ તદા ।
૨૨૦.૧૪૪/૨િપ ડિનવર્પણે વાિપ જપેદ્ અેવં સમાિહતઃ॥ ૨૨૦.૧૪૪॥
૨૨૦.૧૪૫/૧ ક્ષપ્રમાયા ત િપતરાે રાક્ષસાઃ પ્રદ્રવ ત ચ ।
૨૨૦.૧૪૫/૨પ્રીય તે િત્રષુ લાેકેષુ મ ત્રાેઽયં તારયત્યુત॥ ૨૨૦.૧૪૫॥
૨૨૦.૧૪૬/૧ક્ષાૈમસતંૂ્ર નવં દદ્યાચ્છાણં કાપાર્ સકં તથા ।
૨૨૦.૧૪૬/૨પ ત્રાેણ પટ્ટસતંૂ્ર ચ કાૈશયેં ચ િવવજર્યેત્॥ ૨૨૦.૧૪૬॥
૨૨૦.૧૪૭/૧વજર્યેચ્ચાદશં પ્રાજ્ઞાે યદ્ય યવ્યાહતં ભવેત્ ।
૨૨૦.૧૪૭/૨ન પ્રીણય ત્યથૈતાિન દાતુશ્ચા યનયાે ભવેત્॥ ૨૨૦.૧૪૭॥
૨૨૦.૧૪૮/૧ન િનવેદ્યાે ભવેત્ િપ ડઃ િપ ણાં ય તુ વ ત ।
૨૨૦.૧૪૮/૨ઇષ્ટેનાન્નને ભકે્ષ્યણ ભાજેયેત્ તં યથાિવિધ॥ ૨૨૦.૧૪૮॥
૨૨૦.૧૪૯/૧િપ ડમગ્ ાૈ સદા દદ્યાદ્ ભાેગાથ સતતં નરઃ ।
૨૨૦.૧૪૯/૨પ યૈ દદ્યાત્ પ્ર થ ચ મ યમં મ ત્રપવૂર્કમ્॥ ૨૨૦.૧૪૯॥
૨૨૦.૧૫૦/૧ઉત્તમાં દ્યુ તમ વચ્છન્ િપ ડં ગાષેુ પ્રયચ્છ ત ।
૨૨૦.૧૫૦/૨પ્રજ્ઞાં ચવૈ યશઃ ક તમ સુ ચવૈ િનવેદયેત્॥ ૨૨૦.૧૫૦॥
૨૨૦.૧૫૧/૧પ્રાથર્યન્ દ ઘર્માયુશ્ચ વાયસે યઃ પ્રયચ્છ ત ।
૨૨૦.૧૫૧/૨કુમારશાલામ વચ્છન્ કુકુ્કટે યઃ પ્રયચ્છ ત॥ ૨૨૦.૧૫૧॥
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૨૨૦.૧૫૨/૧અેકે િવપ્રાઃ પનુઃ પ્રાહુઃ િપ ડાેદ્ધરણમગ્રતઃ ।
૨૨૦.૧૫૨/૨અનુજ્ઞાત તુ િવપ્રૈ તૈઃ કામમુદ્િધ્રયતા મ ત॥ ૨૨૦.૧૫૨॥
૨૨૦.૧૫૩/૧ત માચ્છ્ર ાદં્ધ તથા કાય યથાેક્તમ્ ઋ ષ ભઃ પુરા ।
૨૨૦.૧૫૩/૨અ યથા તુ ભવેદ્ દાષેઃ િપ ણાં નાપે તષ્ઠ ત॥ ૨૨૦.૧૫૩॥
૨૨૦.૧૫૪/૧યવવૈ્ર િહ તલૈમાર્ષૈગાધૂમૈશ્ચણકૈ તથા ।
૨૨૦.૧૫૪/૨સતંપર્યેત્ િપ ન્ મુદ્ગઃૈ યામાકૈઃ સષર્પદ્રવૈઃ॥ ૨૨૦.૧૫૪॥
૨૨૦.૧૫૫/૧નીવારૈહર્ ત યામાકૈઃ પ્રયઙ્ગુ ભ તથાઘર્યેત્ ।
૨૨૦.૧૫૫/૨પ્રસા તકાં સતૂ લકાં દદ્યાચ્છ્ર ાદ્ધે િવચક્ષણઃ॥ ૨૨૦.૧૫૫॥
૨૨૦.૧૫૬/૧આમ્રમામ્રાતકં બ વં દાિડમં બીજપૂરકમ્ ।
૨૨૦.૧૫૬/૨પ્રાચીનામલકં ક્ષીરં નાિરકેલં પ ષકમ્॥ ૨૨૦.૧૫૬॥
૨૨૦.૧૫૭/૧નારઙ્ગં ચ સખજૂર્રં દ્રાક્ષાનીલકિપ થકમ્ ।
૨૨૦.૧૫૭/૨પટાેલં ચ પ્રયાલં ચ કકર્ ધૂબદરા ણ ચ॥ ૨૨૦.૧૫૭॥
૨૨૦.૧૫૮/૧િવકઙ્કતં વ સકં ચ ક વા ર્ વારકાન્ અિપ ।
૨૨૦.૧૫૮/૨અેતાિન ફલ તાિન શ્રાદ્ધે દેયાિન યત્નતઃ॥ ૨૨૦.૧૫૮॥
૨૨૦.૧૫૯/૧ગુડશકર્રમ સ્ય ડી દેયં ફા ણતમૂમુર્રમ્ ।
૨૨૦.૧૫૯/૨ગવ્યં પયાે દિધ ઘ્ તં તૈલં ચ તલસ ભવમ્॥ ૨૨૦.૧૫૯॥
૨૨૦.૧૬૦/૧સૈ ધવં સાગરાે થં ચ લવણં સારસં તથા ।
૨૨૦.૧૬૦/૨િનવેદયેચ્છુચીન્ ગ ધાંશ્ચ દનાગુ કુઙુ્કમાન્॥ ૨૨૦.૧૬૦॥
૨૨૦.૧૬૧/૧કાલશાકં ત દુલીયં વા તુકં મૂલકં તથા ।
૨૨૦.૧૬૧/૨શાકમાર યકં ચાિપ દદ્યાત્ પુ પા યમૂિન ચ॥ ૨૨૦.૧૬૧॥
૨૨૦.૧૬૨/૧ તચ પકલાેધ્રાશ્ચ મ લકાબાણબબર્ર ।
૨૨૦.૧૬૨/૨ તાશાેકાટ ષં ચ તુલસી તલકં તથા॥ ૨૨૦.૧૬૨॥
૨૨૦.૧૬૩/૧પાવ તી ં શતપ ત્રાં ચ ગ ધશફેા લકામિપ ।
૨૨૦.૧૬૩/૨કુ જકં તગરં ચવૈ ગમાર યકેતક મ્॥ ૨૨૦.૧૬૩॥
૨૨૦.૧૬૪/૧યૂ થકામ તમુક્તં ચ શ્રાદ્ધયાેગ્યાિન ભાે દ્વ ઃ ।
૨૨૦.૧૬૪/૨કમલં કુમુદં પદં્મ પુ ડર કં ચ યત્નતઃ॥ ૨૨૦.૧૬૪॥
૨૨૦.૧૬૫/૧ઇ દ વરં કાેકનદં કહ્લારં ચ િનયાજેયેત્ ।
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૨૨૦.૧૬૫/૨કુષં્ઠ માંસી વાલકં ચ કુકુ્કટ તપ ત્રકમ્॥ ૨૨૦.૧૬૫॥
૨૨૦.૧૬૬/૧ન લકાેશીરમુ તં ચ ગ્ર થપણ ચ સુ દર ।
૨૨૦.૧૬૬/૨પનુર યવેમાદ િન ગ ધયાેગ્યાિન ચક્ષતે॥ ૨૨૦.૧૬૬॥
૨૨૦.૧૬૭/૧ગુગ્ગુલું ચ દનં ચવૈ શ્રીવાસમગુ ં તથા ।
૨૨૦.૧૬૭/૨ધપૂાિન િપ યાેગ્યાિન ઋ ષગુગ્ગુલમવે ચ॥ ૨૨૦.૧૬૭॥
૨૨૦.૧૬૮/૧રાજમાષાંશ્ચ ચણકાન્ મસરૂાન્ કાેરદૂષકાન્ ।
૨૨૦.૧૬૮/૨િવપ્રષુાન્ મકર્ટાંશ્ચવૈ કાેદ્રવાંશ્ચવૈ વજર્યેત્॥ ૨૨૦.૧૬૮॥
૨૨૦.૧૬૯/૧માિહષં ચામરં માગર્માિવકૈકશફાેદ્ભવમ્ ।
૨૨૦.૧૬૯/૨સૈ્ત્રણમાૈષ્ટ્રમાિવકં ચ દિધ ક્ષીરં ઘ્ તં ત્યજેત્॥ ૨૨૦.૧૬૯॥
૨૨૦.૧૭૦/૧તાલં વ ણકાકાેલાૈ બહુપ ત્રાજુર્નીફલમ્ ।
૨૨૦.૧૭૦/૨જ બીરં રક્ત બ વં ચ શાલસ્યાિપ ફલં ત્યજેત્॥ ૨૨૦.૧૭૦॥
૨૨૦.૧૭૧/૧મ સ્યસકૂરકૂમાર્શ્ચ ગાવાે વજ્યાર્ િવશષેતઃ ।
૨૨૦.૧૭૧/૨પૂ તકં ગના ભ ચ રાેચનાં પદ્મચ દનમ્॥ ૨૨૦.૧૭૧॥
૨૨૦.૧૭૨/૧કાલેયકં તૂગ્રગ ધં તુ કં ચાિપ વજર્યેત્ ।
૨૨૦.૧૭૨/૨પાલઙં્ક ચ કુમાર ં ચ િકરાતં િપ ડમૂલકમ્॥ ૨૨૦.૧૭૨॥
૨૨૦.૧૭૩/૧ગ્ જનં ચુિક્રકાં ચુકં્ર વ માં ચનપિ ત્રકામ્ ।
૨૨૦.૧૭૩/૨ વં ચ શતપુ પાં ચ ના લકાં ગ ધશકૂરમ્॥ ૨૨૦.૧૭૩॥
૨૨૦.૧૭૪/૧હલ તં્ય સષર્પં ચ પલા ડંુ લશનંુ ત્યજેત્ ।
૨૨૦.૧૭૪/૨માનક દં િવષક દં વજ્રક દં ગદા સ્થકમ્॥ ૨૨૦.૧૭૪॥
૨૨૦.૧૭૫/૧પુ ષા વં સિપ ડાલું શ્રાદ્ધકમર્ ણ વજર્યેત્ ।
૨૨૦.૧૭૫/૨અલાબંુ તક્તપણા ચ કૂ મા ડં કટુકત્રયમ્॥ ૨૨૦.૧૭૫॥
૨૨૦.૧૭૬/૧વાતાર્કં શવ તં ચ લાેમશાિન વટાિન ચ ।
૨૨૦.૧૭૬/૨કાલીયં રક્તવાણાં ચ બલાકા લકુચં તથા॥ ૨૨૦.૧૭૬॥
૨૨૦.૧૭૭/૧શ્રાદ્ધકમર્ ણ વજ્યાર્િન િવભીતકફલં તથા ।
૨૨૦.૧૭૭/૨આરનાલં ચ શકંુ્ત ચ શીણ પયુર્ ષતં તથા॥ ૨૨૦.૧૭૭॥
૨૨૦.૧૭૮/૧નાેગ્રગ ધં ચ દાતવ્યં કાેિવદારક શગ્રુકાૈ ।
૨૨૦.૧૭૮/૨અત્ય લં િપ ચ્છલં સૂ મં યાતયામં ચ સત્તમાઃ॥ ૨૨૦.૧૭૮॥
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૨૨૦.૧૭૯/૧ન ચ દેયં ગતરસં મદ્યગ ધં ચ યદ્ ભવેત્ ।
૨૨૦.૧૭૯/૨િહઙ્ગૂગ્રગ ધં ફ ણશં ભૂિન બં િન બરા જકે॥ ૨૨૦.૧૭૯॥
૨૨૦.૧૮૦/૧કુ તુ બુ ં ક લઙ્ગાે થં વજર્યેદ્ અ લવેતસમ્ ।
૨૨૦.૧૮૦/૨દાિડમં માગધી ં ચવૈ નાગરાદ્રર્ક ત ત્તડીઃ॥ ૨૨૦.૧૮૦॥
૨૨૦.૧૮૧/૧આમ્રાતકં વકં ચ તુ બુ ં ચ િનયાજેયેત્ ।
૨૨૦.૧૮૧/૨પાયસં શા મલીમુદ્ગાન્ માેદકાદ શં્ચ ભ ક્તતઃ॥ ૨૨૦.૧૮૧॥
૨૨૦.૧૮૨/૧પાનકં ચ રસાલં ચ ગાેક્ષીરં ચ િનવેદયેત્ ।
૨૨૦.૧૮૨/૨યાિન ચા યવહાયાર્ ણ વાદુ નગ્ધાિન ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૦.૧૮૨॥
૨૨૦.૧૮૩/૧ઈષદ લકટૂ યવે દેયાિન શ્રાદ્ધકમર્ ણ ।
૨૨૦.૧૮૩/૨અત્ય લં ચા તલવણમ તિરક્તકટૂિન ચ॥ ૨૨૦.૧૮૩॥
૨૨૦.૧૮૪/૧આસરુાણીહ ભાજે્યાિન તા યતાે દૂરત ત્યજેત્ ।
૨૨૦.૧૮૪/૨ ષ્ટ નગ્ધાિન યાિન સ્યુર ષ કટ્વ લકાિન ચ॥ ૨૨૦.૧૮૪॥
૨૨૦.૧૮૫/૧ વાદૂિન દેવભાજે્યાિન તાિન શ્રાદ્ધે િનયાજેયેત્ ।
૨૨૦.૧૮૫/૨છાગમાંસં વા તકં ચ તૈ ત્તરં શશકા મષમ્॥ ૨૨૦.૧૮૫॥
૨૨૦.૧૮૬/૧ શવાલાવકરા વ+ ◌ંઆસંં શ્રાદ્ધે િનયાજેયેત્ ।
૨૨૦.૧૮૬/૨વાઘ્રીણસં રક્ત શવં લાેહં શલ્કસમ વતમ્॥ ૨૨૦.૧૮૬॥
૨૨૦.૧૮૭/૧ સહતુ ડં ચ ખડ્ગં ચ શ્રાદ્ધે યાજંે્ય તથાેચ્યતે ।
૨૨૦.૧૮૭/૨યદ્ અ યુક્તં િહ મનનુા રાેિહતં પ્ર તયાજેયેત્॥ ૨૨૦.૧૮૭॥
૨૨૦.૧૮૮/૧યાેક્તવ્યં હવ્યકવ્યષેુ તથા ન િવપ્રયાજેયેત્ ।
૨૨૦.૧૮૮/૨અેવમુક્તં મયા િવપ્રા વારાહેણાવલાેિકતમ્॥ ૨૨૦.૧૮૮॥
૨૨૦.૧૮૯/૧મયા િન ષદં્ધ ભુ નાે રાૈરવં નરકં વ્રજેત્ ।
૨૨૦.૧૮૯/૨અેતાિન ચ િન ષદ્ધાિન વારાહેણ તપાેધનાઃ॥ ૨૨૦.૧૮૯॥
૨૨૦.૧૯૦/૧અભક્ષ્યા ણ દ્વ તીનાં ન દેયાિન િપ વિપ ।
૨૨૦.૧૯૦/૨રાેિહતં શકૂરં કૂમ ગાેધાહંસં ચ વજર્યેત્॥ ૨૨૦.૧૯૦॥
૨૨૦.૧૯૧/૧ચક્રવાકં ચ મદંુ્ગ ચ શલ્કહીનાંશ્ચ મ સ્યકાન્ ।
૨૨૦.૧૯૧/૨કુરરં ચ િનર સ્થ ચ વાસહાતં ચ કુકુ્કટાન્॥ ૨૨૦.૧૯૧॥
૨૨૦.૧૯૨/૧કલિવઙ્કમયૂરાંશ્ચ ભારદ્વા ં શ્ચ શાઙ્ર્ગકાન્ ।
૨૨૦.૧૯૨/૨નકુલાેલૂકમા ર્રાં લાપેાન્ અ યાન્ સદુુગ્રર્હાન્॥ ૨૨૦.૧૯૨॥
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૨૨૦.૧૯૩/૧િટિટ્ટભાન્ સાધર્જ બૂકાન્ વ્યાઘ્રક્ષર્તર કાન્ ।
૨૨૦.૧૯૩/૨અેતાન્ અ યાંશ્ચ સદુંષ્ટાન્ યાે ભક્ષય ત દુમર્ તઃ॥ ૨૨૦.૧૯૩॥
૨૨૦.૧૯૪/૧સ મહાપાપકાર તુ રાૈરવં નરકં વ્રજેત્ ।
૨૨૦.૧૯૪/૨િપ વેતાં તુ યાે દદ્યાત્ પાપાત્મા ગિહતા મષાન્॥ ૨૨૦.૧૯૪॥
૨૨૦.૧૯૫/૧સ વગર્સ્થાન્ અિપ િપ ન્ નરકે પાતિય ય ત ।
૨૨૦.૧૯૫/૨કુસુ ભશાકં જ બીરં સગ્રુકં કાેિવદારકમ્॥ ૨૨૦.૧૯૫॥
૨૨૦.૧૯૬/૧િપ યાકં િવપ્રષું ચવૈ મસરંૂ ગ્ જનં શણમ્ ।
૨૨૦.૧૯૬/૨કાેદ્રવં કાેિકલાક્ષં ચ ચુકં્ર ક બુકપદ્મકમ્॥ ૨૨૦.૧૯૬॥
૨૨૦.૧૯૭/૧ચકાેર યનેમાંસં ચ વતુર્લાલાબુતા લનીમ્ ।
૨૨૦.૧૯૭/૨ફલં તાલત ણાં ચ ભુ યા નરકમ્ ઋચ્છ ત॥ ૨૨૦.૧૯૭॥
૨૨૦.૧૯૮/૧દ વા િપ ષુ તૈઃ સાધ વ્રજેત્ પૂયવહં નરઃ ।
૨૨૦.૧૯૮/૨ત માત્ સવર્પ્રયત્નને નાહરેત્ તુ િવચક્ષણઃ॥ ૨૨૦.૧૯૮॥
૨૨૦.૧૯૯/૧િન ષદ્ધાિન વરાહેણ વયં િપત્રથર્માદરાત્ ।
૨૨૦.૧૯૯/૨વરમવેાત્મમાંસસ્ય ભક્ષણં મનુયઃ કૃતમ્॥ ૨૨૦.૧૯૯॥
૨૨૦.૨૦૦/૧ન વવે િહ િન ષદ્ધાનામાદાનં પુ ભરાદરાત્ ।
૨૨૦.૨૦૦/૨અજ્ઞાનાદ્ વા પ્રમાદાદ્ વા સકૃદ્ અેતાિન ચ દ્વ ઃ॥ ૨૨૦.૨૦૦॥
૨૨૦.૨૦૧/૧ભ ક્ષતાિન િન ષદ્ધાિન પ્રાય શ્ચત્તં તતશ્ચરેત્ ।
૨૨૦.૨૦૧/૨ફલમૂલદિધક્ષીર+ ।તક્રગાેમતૂ્રયાવકૈઃ॥ ૨૨૦.૨૦૧॥
૨૨૦.૨૦૨/૧ભાજે્યાન્નભાજે્યસ ભુક્તે પ્રત્યેકં િદનસપ્તકમ્ ।
૨૨૦.૨૦૨/૨અેવં િન ષદ્ધાચરણે કૃતે સકૃદ્ અિપ દ્વજૈઃ॥ ૨૨૦.૨૦૨॥
૨૨૦.૨૦૩/૧શુ દ્ધ નેયં શર રં તુ િવ ભક્તૈિવશષેતઃ ।
૨૨૦.૨૦૩/૨િન ષદં્ધ વજર્યેદ્ દ્રવં્ય યથાેક્તં ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨૦.૨૦૩॥
૨૨૦.૨૦૪/૧સમાહૃત્ય તતઃ શ્રાદં્ધ કતર્વં્ય િનજશ ક્તતઃ ।
૨૨૦.૨૦૪/૨અેવં િવધાનતઃ શ્રાદં્ધ કૃ વા વિવભવાે ચતમ્ ।
૨૨૦.૨૦૪/૩આબ્રહ્મ ત બપયર્ તં જગત્ પ્રીણા ત માનવઃ॥ ૨૨૦.૨૦૪॥
૨૨૦.૨૦૫/૧મનુય ઊચુઃ । િપતા વ ત યસ્યાથ તાૈ દ્વાૈ િપતરાૈ િપતુઃ ।
૨૨૦.૨૦૫/૨કથં શ્રાદં્ધ િહ કતર્વ્યમેતદ્ િવ તરશાે વદ॥ ૨૨૦.૨૦૫॥
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૨૨૦.૨૦૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । ય મૈ દદ્યાત્ િપતા શ્રાદં્ધ ત મૈ દદ્યાત્ સતુઃ વયમ્ ।
૨૨૦.૨૦૬/૨અેવં ન હીયતે ધમા લાૈિકકાે વૈિદક તથા॥ ૨૨૦.૨૦૬॥
૨૨૦.૨૦૭/૧મનુય ઊચુઃ । તઃ િપતા વ ત ચ યસ્ય બ્રહ્મન્ િપતામહઃ ।
૨૨૦.૨૦૭/૨સ િહ શ્રાદં્ધ કથં કુયાર્દ્ અેતત્ વં વક્તુમહર્ સ॥ ૨૨૦.૨૦૭॥
૨૨૦.૨૦૮/૧વ્યાસ ઉવાચ । િપતુઃ િપ ડં પ્રદદ્યાચ્ચ ભાજેયેચ્ચ િપતામહમ્ ।
૨૨૦.૨૦૮/૨પ્રિપતામહસ્ય િપ ડં વૈ હ્યયં શાસે્ત્રષુ િનણર્યઃ॥ ૨૨૦.૨૦૮॥
૨૨૦.૨૦૯/૧ તષેુ િપ ડં દાતવ્યં વ તં ચાિપ ભાજેયેત્ ।
૨૨૦.૨૦૯/૨સિપ ડીકરણં ના ત ન ચ પાવર્ણ મ યતે॥ ૨૨૦.૨૦૯॥
૨૨૦.૨૧૦/૧આચારમાચરેદ્ ય તુ િપ મેધા શ્રતં નરઃ ।
૨૨૦.૨૧૦/૨આયષુા ધનપતુ્રૈશ્ચ વધર્ત્યાશુ ન સશંયઃ॥ ૨૨૦.૨૧૦॥
૨૨૦.૨૧૧/૧િપ મેધા યાય મમં શ્રાદ્ધકાલષેુ યઃ પઠેત્ ।
૨૨૦.૨૧૧/૨તદ્ અન્નમસ્ય િપતરાેઽશ્ન ત ચ િત્રયુગં દ્વ ઃ॥ ૨૨૦.૨૧૧॥
૨૨૦.૨૧૨/૧અેવં મયાેક્તઃ િપ મેધક પઃ ।
૨૨૦.૨૧૨/૨પાપાપહઃ પુ યિવવધર્નશ્ચ ।
૨૨૦.૨૧૨/૩શ્રાેતવ્ય અેષ પ્રયતનૈર્રૈશ્ચ ।
૨૨૦.૨૧૨/૪શ્રાદ્ધષેુ ચવૈા યનુક તર્યેત॥ ૨૨૦.૨૧૨॥
૨૨૧.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેવં સ યગ્ ગ્ હસ્થને દેવતાઃ િપતર તથા ।
૨૨૧.૧/૨સ પજૂ્યા હવ્યકવ્યા યામન્નનેા ત થબા ધવાઃ॥ ૨૨૧.૧॥
૨૨૧.૨/૧ભૂતાિન ત્યાઃ સકલાઃ પશપુ ક્ષિપપી લકાઃ ।
૨૨૧.૨/૨ ભક્ષવાે યાચમાનાશ્ચ યે ચા યે પા થકા ગ્ હે॥ ૨૨૧.૨॥
૨૨૧.૩/૧સદાચારરતા િવપ્રાઃ સાધનુા ગ્ હમેિધના ।
૨૨૧.૩/૨પાપં ભુઙ્ક્તે સમુ લઙ્ઘ્ય િનત્યનૈ મ ત્તક ઃ િક્રયાઃ॥ ૨૨૧.૩॥
૨૨૧.૪/૧મનુય ઊચુઃ । ક થતં ભવતા િવપ્ર િનત્યનૈ મ ત્તકં ચ યત્ ।
૨૨૧.૪/૨િનતં્ય નૈ મ ત્તકં કા યં િત્રિવધં કમર્ પાૈ ષમ્॥ ૨૨૧.૪॥
૨૨૧.૫/૧સદાચારં મનુે શ્રાેતુ મચ્છામાે વદત તવ ।
૨૨૧.૫/૨યં કુવર્ન્ સખુમા ાે ત પરત્રેહ ચ માનવઃ॥ ૨૨૧.૫॥
૨૨૧.૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । ગ્ હસ્થને સદા કાયર્માચારપિરરક્ષણમ્ ।
૨૨૧.૬/૨ન હ્યાચારિવહીનસ્ય ભદ્રમત્ર પરત્ર વા॥ ૨૨૧.૬॥
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૨૨૧.૭/૧યજ્ઞદાનતપાંસીહ પુ ષસ્ય ન ભૂતયે ।
૨૨૧.૭/૨ભવ ત યઃ સદાચારં સમુ લઙ્ઘ્ય પ્રવતર્તે॥ ૨૨૧.૭॥
૨૨૧.૮/૧દુરાચારાે િહ પુ ષાે નેહાયુિવ દતે મહત્ ।
૨૨૧.૮/૨કાયા ધમર્ઃ સદાચાર આચારસ્યવૈ લક્ષણમ્॥ ૨૨૧.૮॥
૨૨૧.૯/૧તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ સદાચારસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૨૨૧.૯/૨આત્મનૈકમના ભૂ વા તથવૈ પિરપાલયેત્॥ ૨૨૧.૯॥
૨૨૧.૧૦/૧િત્રવગર્સાધને યત્નઃ કતર્વ્યાે ગ્ હમેિધના ।
૨૨૧.૧૦/૨ત સં સદ્ધાૈ ગ્ હસ્થસ્ય સ દ્ધરત્ર પરત્ર ચ॥ ૨૨૧.૧૦॥
૨૨૧.૧૧/૧પાદેના યસ્ય પાર યં કુયાર્ચ્છ્ર ેયઃ વમાત્મવાન્ ।
૨૨૧.૧૧/૨અધન ચાત્મભરણં િનત્યનૈ મ ત્તકાિન ચ॥ ૨૨૧.૧૧॥
૨૨૧.૧૨/૧પાદેનવૈ તથા યસ્ય મૂલભૂતં િવવધર્યેત્ ।
૨૨૧.૧૨/૨અેવમાચરતાે િવપ્રા અથર્ઃ સાફલ્યમ્ ઋચ્છ ત॥ ૨૨૧.૧૨॥
૨૨૧.૧૩/૧તદ્વત્ પાપિનષેધાથ ધમર્ઃ કાયા િવપ શ્ચતા ।
૨૨૧.૧૩/૨પરત્રાથર્ તથવૈા યઃ કાયાઽત્રવૈ ફલપ્રદઃ॥ ૨૨૧.૧૩॥
૨૨૧.૧૪/૧પ્રત્યવાયભયાત્ કામ તથા યશ્ચાિવરાેધવાન્ ।
૨૨૧.૧૪/૨ દ્વધા કામાેઽિપ ર ચત સ્ત્રવગાર્યાિવરાેધકૃત્॥ ૨૨૧.૧૪॥
૨૨૧.૧૫/૧પર પરાનુબ ધાંશ્ચ સવાર્ન્ અેતાન્ િવ ચ તયેત્ ।
૨૨૧.૧૫/૨િવપર તાનુબ ધાંશ્ચ બુ ય વં તાન્ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨૧.૧૫॥
૨૨૧.૧૬/૧ધમા ધમાર્નુબ ધાથા ધમા નાત્માથર્પીડકઃ ।
૨૨૧.૧૬/૨ઉભા યાં ચ દ્વધા કામં તને તાૈ ચ દ્વધા પનુઃ॥ ૨૨૧.૧૬॥
૨૨૧.૧૭/૧બ્રાહ્મે મુહૂત બુ યેત ધમાર્થાર્વનુ ચ તયેત્ ।
૨૨૧.૧૭/૨સમુ થાય તથાચ ય પ્ર નાતાે િનયતઃ શુ ચઃ॥ ૨૨૧.૧૭॥
૨૨૧.૧૮/૧પવૂા સં યાં સનક્ષત્રાં પ શ્ચમાં સિદવાકરામ્ ।
૨૨૧.૧૮/૨ઉપાસીત યથા યાયં નનૈાં જહ્યાદ્ અનાપિદ॥ ૨૨૧.૧૮॥
૨૨૧.૧૯/૧અસ પ્રલાપમ તં વાક્પા યં ચ વજર્યેત્ ।
૨૨૧.૧૯/૨અસચ્છાસ્ત્રમસદ્વાદમસ સવેાં ચ વૈ દ્વ ઃ॥ ૨૨૧.૧૯॥
૨૨૧.૨૦/૧સાય પ્રાત તથા હાેમં કુવ ત િનયતાત્મવાન્ ।
૨૨૧.૨૦/૨નાેદયા તમને ચવૈમુદ ક્ષેત િવવ વતઃ॥ ૨૨૧.૨૦॥
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૨૨૧.૨૧/૧કેશપ્રસાધનાદશર્+ ।દ તધાવનમ જનમ્ ।
૨૨૧.૨૧/૨પવૂાર્હ્ણ અેવ કાયાર્ ણ દેવતાનાં ચ તપર્ણમ્॥ ૨૨૧.૨૧॥
૨૨૧.૨૨/૧ગ્રામાવસથતીથાર્નાં ક્ષતે્રાણાં ચવૈ વત્મર્િન ।
૨૨૧.૨૨/૨ન િવ મતૂ્રમનુષે્ઠયં ન ચ કૃષ્ટે ન ગાવે્રજે॥ ૨૨૧.૨૨॥
૨૨૧.૨૩/૧નગ્ ાં પર સ્ત્રયં નેક્ષને્ ન પ યેદ્ આત્મનઃ શકૃત્ ।
૨૨૧.૨૩/૨ઉદક્યાદશર્ન પશર્મવંે સ ભાષણં તથા॥ ૨૨૧.૨૩॥
૨૨૧.૨૪/૧ના સુ મતંૂ્ર પુર ષં વા મૈથનંુ વા સમાચરેત્ ।
૨૨૧.૨૪/૨નાિધ તષે્ઠચ્છકૃન્મતૂ્રે કેશભ મસપા લકાઃ॥ ૨૨૧.૨૪॥
૨૨૧.૨૫/૧તષુાઙ્ગારિવશીણાર્િન ર જુવસ્ત્રાિદકાિન ચ ।
૨૨૧.૨૫/૨નાિધ તષે્ઠત્ તથા પ્રાજ્ઞઃ પ થ વસ્ત્રા ણ વા ભુિવ॥ ૨૨૧.૨૫॥
૨૨૧.૨૬/૧િપ દેવમનુ યાણાં ભૂતાનાં ચ તથાચર્નમ્ ।
૨૨૧.૨૬/૨કૃ વા િવભવતઃ પશ્ચાદ્ ગ્ હસ્થાે ભાેક્તુમહર્ ત॥ ૨૨૧.૨૬॥
૨૨૧.૨૭/૧પ્રાઙ્મખુાેદઙ્મખુાે વાિપ વાચા તાે વાગ્યતઃ શુ ચઃ ।
૨૨૧.૨૭/૨ભુ ત ચાન્નં ત ચ્ચત્તાે હ્ય ત ર્નુઃ સદા નરઃ॥ ૨૨૧.૨૭॥
૨૨૧.૨૮/૧ઉપઘાતમ્ ઋતે દાષેાન્ નાન્નસ્યાેદ રયેદ્ બુધઃ ।
૨૨૧.૨૮/૨પ્રત્યક્ષલવણં વજ્યર્મન્નમુ ચ્છષ્ટમવે ચ॥ ૨૨૧.૨૮॥
૨૨૧.૨૯/૧ન ગચ્છન્ ન ચ તષ્ઠન્ વૈ િવ મતૂ્રાે સગર્માત્મવાન્ ।
૨૨૧.૨૯/૨કુવ ત ચવૈમુ ચ્છષં્ટ ન િક ચદ્ અિપ ભક્ષયેત્॥ ૨૨૧.૨૯॥
૨૨૧.૩૦/૧ઉ ચ્છષ્ટાે નાલપેત્ િક ચત્ વા યાયં ચ િવવજર્યેત્ ।
૨૨૧.૩૦/૨ન પ યેચ્ચ રિવ ચે દંુ નક્ષત્રા ણ ચ કામતઃ॥ ૨૨૧.૩૦॥
૨૨૧.૩૧/૧ ભન્નાસનં ચ શ યાં ચ ભાજનં ચ િવવજર્યેત્ ।
૨૨૧.૩૧/૨ગુ ણામાસનં દેયમ યુ થાનાિદસ કૃતમ્॥ ૨૨૧.૩૧॥
૨૨૧.૩૨/૧અનુકૂલં તથાલાપમ ભકુવ ત બુ દ્ધમાન્ ।
૨૨૧.૩૨/૨તત્રાનુગમનં કુયાર્ત્ પ્ર તકૂલં ન સચંરેત્॥ ૨૨૧.૩૨॥
૨૨૧.૩૩/૧નૈકવસ્ત્રશ્ચ ભુ ત ન કુયાર્દ્ દેવતાચર્નમ્ ।
૨૨૧.૩૩/૨નાવાહયેદ્ દ્વ ન્ અગ્ ાૈ હાેમં કુવ ત બુ દ્ધમાન્॥ ૨૨૧.૩૩॥
૨૨૧.૩૪/૧ન નાયીત નરાે નગ્ ાે ન શયીત કદાચન ।
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૨૨૧.૩૪/૨ન પા ણ યામુભા યાં તુ ક ડૂયેત શર તથા॥ ૨૨૧.૩૪॥
૨૨૧.૩૫/૧ન ચાભી ણં શરઃ નાનં કાય િન કારણં બુધૈઃ ।
૨૨૧.૩૫/૨ શરઃ નાતશ્ચ તૈલને નાઙ્ગં િક ચદ્ ઉપ શતે્॥ ૨૨૧.૩૫॥
૨૨૧.૩૬/૧અન યાયષેુ સવષુ વા યાયં ચ િવવજર્યેત્ ।
૨૨૧.૩૬/૨બ્રાહ્મણાનલગાેસયૂાર્ન્ નાવમ યેત્ કદાચન॥ ૨૨૧.૩૬॥
૨૨૧.૩૭/૧ઉદઙ્મખુાે િદવા રાત્રાવુ સગ દ ક્ષણામખુઃ ।
૨૨૧.૩૭/૨આબાધાસુ યથાકામં કુયાર્ન્ મતૂ્રપુર ષયાેઃ॥ ૨૨૧.૩૭॥
૨૨૧.૩૮/૧દુ કૃતં ન ગુરાેબ્રૂર્યાત્ કુ્રદં્ધ ચનંૈ પ્રસાદયેત્ ।
૨૨૧.૩૮/૨પિરવાદં ન શ ◌ૃ યાદ્ અ યષેામિપ કુવર્તામ્॥ ૨૨૧.૩૮॥
૨૨૧.૩૯/૧પ થા દેયાે બ્રાહ્મણાનાં રાજ્ઞાે દુઃખાતુરસ્ય ચ ।
૨૨૧.૩૯/૨િવદ્યાિધકસ્ય ગ ભ યા રાેગાતર્સ્ય મહીયતઃ॥ ૨૨૧.૩૯॥
૨૨૧.૪૦/૧મૂકા ધબિધરાણાં ચ મત્તસ્યાને્મત્તકસ્ય ચ ।
૨૨૧.૪૦/૨દેવાલયં ચૈદ્યત ં તથવૈ ચ ચતુ પથમ્॥ ૨૨૧.૪૦॥
૨૨૧.૪૧/૧િવદ્યાિધકં ગુ ં ચવૈ બુધઃ કુયાર્ત્ પ્રદ ક્ષણમ્ ।
૨૨૧.૪૧/૨ઉપાનદ્વસ્ત્રમાલ્યાિદ તમ યનૈર્ ધારયેત્॥ ૨૨૧.૪૧॥
૨૨૧.૪૨/૧ચતુદર્ યાં તથાષ્ટ યાં પ ચદ યાં ચ પવર્સુ ।
૨૨૧.૪૨/૨તૈલા યઙ્ગં તથા ભાેગં યાે ષતશ્ચ િવવજર્યેત્॥ ૨૨૧.૪૨॥
૨૨૧.૪૩/૧નાેિ ક્ષપ્તબાહુજઙ્ઘશ્ચ પ્રાજ્ઞ તષે્ઠત્ કદાચન ।
૨૨૧.૪૩/૨ન ચાિપ િવ ક્ષપેત્ પાદાૈ પાદં પાદેન નાક્રમેત્॥ ૨૨૧.૪૩॥
૨૨૧.૪૪/૧પુંશ્ચલ્યાઃ કૃતકાયર્સ્ય બાલસ્ય પ તતસ્ય ચ ।
૨૨૧.૪૪/૨મમાર્ ભઘાતમાક્રાેશં પૈશુ યં ચ િવવજર્યેત્॥ ૨૨૧.૪૪॥
૨૨૧.૪૫/૧દ ભા ભમાનં તૈ યં ચ ન કુવ ત િવચક્ષણઃ ।
૨૨૧.૪૫/૨મખૂાન્મત્તવ્યસિનનાે િવ પાન્ અિપ વા તથા॥ ૨૨૧.૪૫॥
૨૨૧.૪૬/૧ યનૂાઙ્ગાંશ્ચાધનાંશ્ચવૈ નાપેહાસને દૂષયેત્ ।
૨૨૧.૪૬/૨પરસ્ય દ ડં નાેદ્યચ્છે ચ્છક્ષાથ શ યપતુ્રયાેઃ॥ ૨૨૧.૪૬॥
૨૨૧.૪૭/૧તદ્વન્ નાપેિવશતે્ પ્રાજ્ઞઃ પાદેનાકૃ ય ચાસનમ્ ।
૨૨૧.૪૭/૨સયંાવં કૃશરં માંસં નાત્માથર્મપુસાધયેત્॥ ૨૨૧.૪૭॥
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૨૨૧.૪૮/૧સાયં પ્રાતશ્ચ ભાેક્તવ્યં કૃ વા ચા ત થપજૂનમ્ ।
૨૨૧.૪૮/૨પ્રાઙ્મખુાેદઙ્મખુાે વાિપ વાગ્યતાે દ તધાવનમ્॥ ૨૨૧.૪૮॥
૨૨૧.૪૯/૧કુવ ત સતતં િવપ્રા વજર્યેદ્ વજ્યર્વી ધમ્ ।
૨૨૧.૪૯/૨નાેદ ક્ષરાઃ વપે તુ ન ચ પ્રત્ય ક્ષરા નરઃ॥ ૨૨૧.૪૯॥
૨૨૧.૫૦/૧ શર વાગ ત્યામાધાય શયીતાથ પુરંદર મ્ ।
૨૨૧.૫૦/૨ન તુ ગ ધવતી વ સુ શયીત ન તથાષે સ॥ ૨૨૧.૫૦॥
૨૨૧.૫૧/૧ઉપરાગે પરં નાનમ્ ઋતે િદનમુદાહૃતમ્ ।
૨૨૧.૫૧/૨અપ જ્યાન્ ન વસ્ત્રા તૈગાર્ત્રા ય બરપા ણ ભઃ॥ ૨૨૧.૫૧॥
૨૨૧.૫૨/૧ન ચાવધનૂયેત્ કેશાન્ વાસસી ન ચ િનધુર્નેત્ ।
૨૨૧.૫૨/૨અનુલપેનમાદદ્યાન્ ના નાતઃ કિહ ચદ્ બુધઃ॥ ૨૨૧.૫૨॥
૨૨૧.૫૩/૧ન ચાિપ રક્તવાસાઃ સ્યા ચ્ચત્રા સતધરાેઽિપ વા ।
૨૨૧.૫૩/૨ન ચ કુયાર્દ્ િવપયાર્સં વાસસાનેાર્િપ ભષૂયાેઃ॥ ૨૨૧.૫૩॥
૨૨૧.૫૪/૧વજ્ય ચ િવદશં વસ્ત્રમત્ય તાપેહતં ચ યત્ ।
૨૨૧.૫૪/૨ક ટકેશાવપન્નં ચ તથા શ્વ ભરવે ક્ષતમ્॥ ૨૨૧.૫૪॥
૨૨૧.૫૫/૧અવલીઢં શનુા ચવૈ સારાેદ્ધરણદૂ ષતમ્ ।
૨૨૧.૫૫/૨ ષ્ઠમાંસં થામાંસં વજ્યર્માંસં ચ વજર્યેત્॥ ૨૨૧.૫૫॥
૨૨૧.૫૬/૧ન ભક્ષયેચ્ચ સતતં પ્રત્યકં્ષ લવણં નરઃ ।
૨૨૧.૫૬/૨વજ્ય ચરાે ષતં િવપ્રાઃ શુ કં પયુર્ ષતં ચ યત્॥ ૨૨૧.૫૬॥
૨૨૧.૫૭/૧િપષ્ટશાકે પયસાં િવકારા દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૨૧.૫૭/૨તથા માંસિવકારાશ્ચ નવૈ વજ્યાર્ શ્ચરાે ષતાઃ॥ ૨૨૧.૫૭॥
૨૨૧.૫૮/૧ઉદયા તમને ભાનાેઃ શયનં ચ િવવજર્યેત્ ।
૨૨૧.૫૮/૨ના નાતાે નવૈ સિંવષ્ટાે ન ચવૈા યમના નરઃ॥ ૨૨૧.૫૮॥
૨૨૧.૫૯/૧ન ચવૈ શયને નાવે્યાર્મપુિવષ્ટાે ન શ દકૃત્ ।
૨૨૧.૫૯/૨પ્રે યાણામપ્રદાયાથ ન ભુ ત કદાચન॥ ૨૨૧.૫૯॥
૨૨૧.૬૦/૧ભુ ત પુ ષઃ નાતઃ સાય પ્રાતયર્થાિવિધ ।
૨૨૧.૬૦/૨પરદારા ન ગ તવ્યાઃ પુ ષેણ િવપ શ્ચતા॥ ૨૨૧.૬૦॥
૨૨૧.૬૧/૧ઇષ્ટાપૂતાર્યષુાં હ ત્રી પરદારગ ત ર્ણામ્ ।
૨૨૧.૬૧/૨નહીદશૃમનાયુ યં લાેકે િકચન િવદ્યતે॥ ૨૨૧.૬૧॥
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૨૨૧.૬૨/૧યાદશૃં પુ ષસ્યેહ પરદારા ભમશર્નમ્ ।
૨૨૧.૬૨/૨દેવા ગ્ િપ કાયાર્ ણ તથા ગવુર્ ભવાદનમ્॥ ૨૨૧.૬૨॥
૨૨૧.૬૩/૧કુવ ત સ યગ્ આચ ય તદ્વદ્ અન્નભુ જિક્રયામ્ ।
૨૨૧.૬૩/૨અફેનશ દગ ધા ભરદ્ ભરચ્છા ભરાદરાત્॥ ૨૨૧.૬૩॥
૨૨૧.૬૪/૧આચામેચ્ચવૈ તદ્વચ્ચ પ્રાઙ્મખુાેદઙ્મખુાેઽિપ વા ।
૨૨૧.૬૪/૨અ તજર્લાદ્ આવસથાદ્ વ મીકાન્ મૂ ષકાસ્થલાત્॥ ૨૨૧.૬૪॥
૨૨૧.૬૫/૧કૃતશાૈચાવ શષ્ટાશ્ચ વજર્યેત્ પ ચ વૈ દઃ ।
૨૨૧.૬૫/૨પ્રક્ષાલ્ય હ તાૈ પાદાૈ ચ સમ યુક્ષ્ય સમાિહતઃ॥ ૨૨૧.૬૫॥
૨૨૧.૬૬/૧અ ત ર્નુ તથાચામેત્ િત્રશ્ચતવુાર્િપ વૈ નરઃ ।
૨૨૧.૬૬/૨પિર જ્ય દ્વરાવત્યર્ ખાિન મૂધાર્નમવે ચ॥ ૨૨૧.૬૬॥
૨૨૧.૬૭/૧સ યગ્ આચ ય તાેયને િક્રયાં કુવ ત વૈ શુ ચઃ ।
૨૨૧.૬૭/૨ તેઽવલીઢે વાતે ચ તથા િનષ્ઠ વનાિદષુ॥ ૨૨૧.૬૭॥
૨૨૧.૬૮/૧કુયાર્દ્ આચમનં પશ વા ષ્ટસ્યાકર્દશર્નમ્ ।
૨૨૧.૬૮/૨કુવ તાલ ભનં ચાિપ દ ક્ષણશ્રવણસ્ય ચ॥ ૨૨૧.૬૮॥
૨૨૧.૬૯/૧યથાિવભવતાે હ્યેતત્ પવૂાર્ભાવે તતઃ પરમ્ ।
૨૨૧.૬૯/૨ન િવદ્યમાને પવૂાક્ત ઉત્તરપ્રા પ્તિર યતે॥ ૨૨૧.૬૯॥
૨૨૧.૭૦/૧ન કુયાર્દ્ દ તસઘંષ નાત્મનાે દેહતાડનમ્ ।
૨૨૧.૭૦/૨ વાપેઽ વિન તથા ભુ જન્ વા યાયં ચ િવવજર્યેત્॥ ૨૨૧.૭૦॥
૨૨૧.૭૧/૧સં યાયાં મૈથનંુ ચાિપ તથા પ્રસ્થાનમવે ચ ।
૨૨૧.૭૧/૨તથાપરાહે્ણ કુવ ત શ્રદ્ધયા િપ તપર્ણમ્॥ ૨૨૧.૭૧॥
૨૨૧.૭૨/૧ શરઃ નાનં ચ કુવ ત દૈવં િપ યમથાિપ ચ ।
૨૨૧.૭૨/૨પ્રાઙ્મખુાેદઙ્મખુાે વાિપ મશ્રુકમર્ ચ કારયેત્॥ ૨૨૧.૭૨॥
૨૨૧.૭૩/૧વ્યઙ્ ગની ં વજર્યેત્ ક યાં કુલ ં વા યરાે ગણીમ્ ।
૨૨૧.૭૩/૨ઉદ્વહેત્ િપ માત્રાેશ્ચ સપ્તમી ં પ ચમી ં તથા॥ ૨૨૧.૭૩॥
૨૨૧.૭૪/૧રક્ષેદ્ દારાં ત્યજેદ્ ઈ યા તથાિહ્ન વ મૈથનુે ।
૨૨૧.૭૪/૨પરાપેતાપકં કમર્ જ તપુીડાં ચ સવર્દા॥ ૨૨૧.૭૪॥
૨૨૧.૭૫/૧ઉદક્યા સવર્વણાર્નાં વજ્યાર્ રાિત્રચતુષ્ટયમ્ ।
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૨૨૧.૭૫/૨સ્ત્રીજન્મપિરહારાથ પ ચમી ં ચાિપ વજર્યેત્॥ ૨૨૧.૭૫॥
૨૨૧.૭૬/૧તતઃ ષ ઠ્યાં વ્રજેદ્ રા યાં જ્યેષ્ઠયુગ્માસુ રાિત્રષુ ।
૨૨૧.૭૬/૨યુગ્માસુ પતુ્રા ય તે સ્ત્રયાેઽયુગ્માસુ રાિત્રષુ॥ ૨૨૧.૭૬॥
૨૨૧.૭૭/૧િવધ મણાે વૈ પવાર્દાૈ સં યાકાલષેુ ષ ઢકાઃ ।
૨૨૧.૭૭/૨ રકમર્ ણ િરક્તાં વૈ વજર્યીત િવચક્ષણઃ॥ ૨૨૧.૭૭॥
૨૨૧.૭૮/૧બ્રવુતામિવનીતાનાં ન શ્રાેતવં્ય કદાચન ।
૨૨૧.૭૮/૨ન ચાે કૃષ્ટાસનં દેયમનુ કૃષ્ટસ્ય ચાદરાત્॥ ૨૨૧.૭૮॥
૨૨૧.૭૯/૧ રકમર્ ણ ચા તે ચ સ્ત્રીસ ભાેગે ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૨૧.૭૯/૨ નાયીત ચૈલવાન્ પ્રાજ્ઞઃ કટભૂ મમપુેત્ય ચ॥ ૨૨૧.૭૯॥
૨૨૧.૮૦/૧દેવવેદ દ્વ તીનાં સાધુસત્યમહાત્મનામ્ ।
૨૨૧.૮૦/૨ગુરાેઃ પ તવ્રતાનાં ચ બ્રહ્મયજ્ઞતપ વનામ્॥ ૨૨૧.૮૦॥
૨૨૧.૮૧/૧પિરવાદં ન કુવ ત પિરહાસં ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૨૧.૮૧/૨ધવલા બરસવંીતઃ સતપુ પિવભૂ ષતઃ॥ ૨૨૧.૮૧॥
૨૨૧.૮૨/૧સદા માઙ્ગલ્યવષેઃ સ્યાન્ ન વામાઙ્ગલ્યવાન્ ભવેત્ ।
૨૨૧.૮૨/૨નાેદ્ધતાને્મત્તમૂઢૈશ્ચ નાિવનીતૈશ્ચ પ ડતઃ॥ ૨૨૧.૮૨॥
૨૨૧.૮૩/૧ગચ્છેન્ મતૈ્રીમશીલને ન વયાે તદૂ ષતૈઃ ।
૨૨૧.૮૩/૨ન ચા તવ્યયશીલૈશ્ચ પુ ષનૈવ વૈિર ભઃ॥ ૨૨૧.૮૩॥
૨૨૧.૮૪/૧કાયાર્ક્ષમૈિન દતનૈર્ ન ચવૈ િવટસઙ્ ગ ભઃ ।
૨૨૧.૮૪/૨િન વનૈર્ વાદૈકપરૈનર્રૈશ્ચા યૈ તથાધમૈઃ॥ ૨૨૧.૮૪॥
૨૨૧.૮૫/૧સહૃુદ્દ ક્ષતભપૂાલ+ । નાતકશ્વશરૈુઃ સહ ।
૨૨૧.૮૫/૨ઉ ત્તષે્ઠદ્ િવભવાચ્ચનૈાન્ અચર્યેદ્ ગ્ હમાગતાન્॥ ૨૨૧.૮૫॥
૨૨૧.૮૬/૧યથાિવભવતાે િવપ્રાઃ પ્ર તસવં સરાે ષતાન્ ।
૨૨૧.૮૬/૨સ યગ્ ગ્ હેઽચર્નં કૃ વા યથાસ્થાનમનુક્રમાત્॥ ૨૨૧.૮૬॥
૨૨૧.૮૭/૧સ પજૂયેત્ તથા વહ્નાૈ પ્રદદ્યાચ્ચાહુતીઃ ક્રમાત્ ।
૨૨૧.૮૭/૨પ્રથમાં બ્રહ્મણે દદ્યાત્ પ્ર નાં પતયે તતઃ॥ ૨૨૧.૮૭॥
૨૨૧.૮૮/૧ તીયાં ચવૈ ગ્ હ્યે યઃ ક યપાય તથાપરામ્ ।
૨૨૧.૮૮/૨તતાેઽનુમતયે દદ્યાદ્ દદ્યાદ્ બહુબ લ તતઃ॥ ૨૨૧.૮૮॥
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૨૨૧.૮૯/૧પવૂ ખ્યાતા મયા યા તુ િનત્યક્રમિવધાૈ િક્રયા ।
૨૨૧.૮૯/૨વૈશ્વદેવં તતઃ કુયાર્દ્ વદત શ ◌ૃ ત દ્વ ઃ॥ ૨૨૧.૮૯॥
૨૨૧.૯૦/૧યથાસ્થાનિવભાગં તુ દેવાન્ ઉિદ્દ ય વૈ થક્ ।
૨૨૧.૯૦/૨પજર્ યાપાેધિરત્રીણાં દદ્યાત્ તુ મ ણકે ત્રયમ્॥ ૨૨૧.૯૦॥
૨૨૧.૯૧/૧વાયવે ચ પ્ર તિદશં િદગ્ યઃ પ્રાચ્યાિદષુ ક્રમાત્ ।
૨૨૧.૯૧/૨બ્રહ્મણે ચા તિરક્ષાય સયૂાર્ય ચ યથાક્રમાત્॥ ૨૨૧.૯૧॥
૨૨૧.૯૨/૧િવશ્વે યશ્ચવૈ દેવે યાે િવશ્વભૂતે ય અેવ ચ ।
૨૨૧.૯૨/૨ઉષસે ભૂતપતયે દદ્યાદ્ વાેત્તરતઃ શુ ચઃ॥ ૨૨૧.૯૨॥
૨૨૧.૯૩/૧ વધા ચ નમ ઇત્યુ વા િપ યશ્ચવૈ દ ક્ષણે ।
૨૨૧.૯૩/૨કૃ વાપસવ્યં વાયવ્યાં ય મૈતત્ તૈ ત સવંદન્॥ ૨૨૧.૯૩॥
૨૨૧.૯૪/૧અન્નાવશષે મશં્ર વૈ તાેયં દદ્યાદ્ યથાિવિધ ।
૨૨૧.૯૪/૨દેવાનાં ચ તતઃ કુયાર્દ્ બ્રાહ્મણાનાં નમ સ્ક્રયામ્॥ ૨૨૧.૯૪॥
૨૨૧.૯૫/૧અઙ્ગુષ્ઠાેત્તરતાે રેખા પાણેયાર્ દ ક્ષણસ્ય ચ ।
૨૨૧.૯૫/૨અેતદ્ બ્રાહ્મ મ ત ખ્યાતં તીથર્માચમનાય વૈ॥ ૨૨૧.૯૫॥
૨૨૧.૯૬/૧તજર્ યઙ્ગુષ્ઠયાેર તઃ િપ યં તીથર્મુદાહૃતમ્ ।
૨૨૧.૯૬/૨િપ ણાં તને તાેયાિન દદ્યાન્ ના દ મખુાદ્ ઋતે॥ ૨૨૧.૯૬॥
૨૨૧.૯૭/૧અઙ્ગુલ્યગ્રે તથા દૈવં તને િદવ્યિક્રયાિવિધઃ ।
૨૨૧.૯૭/૨તીથ કિન ષ્ઠકામૂલે કાયં તત્ર પ્ર પતેઃ॥ ૨૨૧.૯૭॥
૨૨૧.૯૮/૧અેવમે ભઃ સદા તીથિવધાનં િપ ભઃ સહ ।
૨૨૧.૯૮/૨સદા કાયાર્ ણ કુવ ત ના યતીથર્ઃ કદાચન॥ ૨૨૧.૯૮॥
૨૨૧.૯૯/૧બ્રાહ્મણેાચમનં શ તં પૈ યં િપ યેણ સવર્દા ।
૨૨૧.૯૯/૨દેવતીથન દેવાનાં પ્રા પતં્ય જતને ચ॥ ૨૨૧.૯૯॥
૨૨૧.૧૦૦/૧ના દ મખુાનાં કુવ ત પ્રાજ્ઞઃ િપ ડાેદકિક્રયામ્ ।
૨૨૧.૧૦૦/૨પ્રા પત્યેન તીથન યચ્ચ િક ચત્ પ્ર પતેઃ॥ ૨૨૧.૧૦૦॥
૨૨૧.૧૦૧/૧યુગપ જલમ ગ્ ચ બ યાન્ ન િવચક્ષણઃ ।
૨૨૧.૧૦૧/૨ગુ દેવિપ ન્ િવપ્રાન્ ન ચ પાદાૈ પ્રસારયેત્॥ ૨૨૧.૧૦૧॥
૨૨૧.૧૦૨/૧નાચક્ષીત ધય તી ં ગાં જલં ના જ લના િપબેત્ ।
૨૨૧.૧૦૨/૨શાૈચકાલષેુ સવષુ ગુ વ પષેુ વા પનુઃ ।

924 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૨૨૧.૧૦૨/૩ન િવલ બેત મેધાવી ન મખુનેાનલં ધમેત્॥ ૨૨૧.૧૦૨॥
૨૨૧.૧૦૩/૧તત્ર િવપ્રા ન વ તવં્ય યત્ર ના ત ચતુષ્ટયમ્ ।
૨૨૧.૧૦૩/૨ઋણપ્રદાતા વૈદ્યશ્ચ શ્રાેિત્રયઃ સજલા નદ ॥ ૨૨૧.૧૦૩॥
૨૨૧.૧૦૪/૧ જત ત્યાે પાે યત્ર બલવાન્ ધમર્ત પરઃ ।
૨૨૧.૧૦૪/૨તત્ર િનતં્ય વસતે્ પ્રાજ્ઞઃ કુતઃ કુ પતાૈ સખુમ્॥ ૨૨૧.૧૦૪॥
૨૨૧.૧૦૫/૧પાૈરાઃ સસુહંતા યત્ર સતતં યાયવ તનઃ ।
૨૨૧.૧૦૫/૨શા તામ સિરણાે લાેકા તત્ર વાસઃ સખુાેદયઃ॥ ૨૨૧.૧૦૫॥
૨૨૧.૧૦૬/૧ય મન્ કૃષીવલા રાષ્ટ્ર ે પ્રાયશાે ના તમાિનનઃ ।
૨૨૧.૧૦૬/૨યત્રાષૈધા યશષેા ણ વસતે્ તત્ર િવચક્ષણઃ॥ ૨૨૧.૧૦૬॥
૨૨૧.૧૦૭/૧તત્ર િવપ્રા ન વ તવં્ય યત્રૈતત્ િત્રતયં સદા ।
૨૨૧.૧૦૭/૨ જગીષુઃ પવૂર્વૈરશ્ચ જનશ્ચ સતતાે સવઃ॥ ૨૨૧.૧૦૭॥
૨૨૧.૧૦૮/૧વસને્ િનતં્ય સશુીલષેુ સહચાિરષુ પ ડતઃ ।
૨૨૧.૧૦૮/૨યત્રાપ્ર યાે પ તયર્ત્ર સસ્યપ્રદા મહી॥ ૨૨૧.૧૦૮॥
૨૨૧.૧૦૯/૧ઇત્યેતત્ ક થતં િવપ્રા મયા વાે િહતકા યયા ।
૨૨૧.૧૦૯/૨અતઃપરં પ્રવક્ષ્યા મ ભક્ષ્યભાજે્યિવિધિક્રયામ્॥ ૨૨૧.૧૦૯॥
૨૨૧.૧૧૦/૧ભાજે્યમનં્ન પયુર્ ષતં નેહાક્તં ચરસ તમ્ ।
૨૨૧.૧૧૦/૨અ નેહા અિપ ગાેધૂમ+ ।યવગાેરસિવિક્રયાઃ॥ ૨૨૧.૧૧૦॥
૨૨૧.૧૧૧/૧શશકઃ કચ્છપાે ગાેધા શ્વાિવન્ મ સ્યાેઽથ શલ્યકઃ ।
૨૨૧.૧૧૧/૨ભક્ષ્યાશ્ચૈતે તથા વજ્યા ગ્રામશકૂરકુકુ્કટાૈ॥ ૨૨૧.૧૧૧॥
૨૨૧.૧૧૨/૧િપ દેવાિદશષેં ચ શ્રાદ્ધે બ્રાહ્મણકા યયા ।
૨૨૧.૧૧૨/૨પ્રાે ક્ષતં ચાષૈધાથ ચ ખાદન્ માંસં ન દુ ય ત॥ ૨૨૧.૧૧૨॥
૨૨૧.૧૧૩/૧શઙ્ખા મ વણર્ યાણાં ર જૂનામથ વાસસામ્ ।
૨૨૧.૧૧૩/૨શાકમૂલફલાનાં ચ તથા િવદલચમર્ણામ્॥ ૨૨૧.૧૧૩॥
૨૨૧.૧૧૪/૧મ ણવસ્ત્રપ્રવાલાનાં તથા મુક્તાફલસ્ય ચ ।
૨૨૧.૧૧૪/૨પાત્રાણાં ચમસાનાં ચ અ બુના શાૈચ મ યતે॥ ૨૨૧.૧૧૪॥
૨૨૧.૧૧૫/૧તથા મકાનાં તાેયને અ મસઘંષર્ણને ચ ।
૨૨૧.૧૧૫/૨સ નેહાનાં ચ પાત્રાણાં શુ દ્ધ ણને વાિરણા॥ ૨૨૧.૧૧૫॥
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૨૨૧.૧૧૬/૧શપૂાર્ણામ જનાનાં ચ મુશલાેલખૂલસ્ય ચ ।
૨૨૧.૧૧૬/૨સહંતાનાં ચ વસ્ત્રાણાં પ્રાેક્ષણાત્ સચંયસ્ય ચ॥ ૨૨૧.૧૧૬॥
૨૨૧.૧૧૭/૧વલ્કલાનામશષેાણામ બુ ચ્છાૈચ મ યતે ।
૨૨૧.૧૧૭/૨આિવકાનાં સમ તાનાં કેશાનાં ચવૈ મ યતે॥ ૨૨૧.૧૧૭॥
૨૨૧.૧૧૮/૧ સદ્ધાથર્કાનાં કલે્કન તલકલે્કન વા પનુઃ ।
૨૨૧.૧૧૮/૨શાેધનં ચવૈ ભવ ત ઉપઘાતવતાં સદા॥ ૨૨૧.૧૧૮॥
૨૨૧.૧૧૯/૧તથા કાપાર્ સકાનાં ચ શુ દ્ધઃ સ્યા જલભ મના ।
૨૨૧.૧૧૯/૨દા દ તા સ્થશ ◌ૃઙ્ગાણાં તક્ષણાચ્છુ દ્ધિર યતે॥ ૨૨૧.૧૧૯॥
૨૨૧.૧૨૦/૧પનુઃ પાકેન ભા ડાનાં પા થવાનામમે યતા ।
૨૨૧.૧૨૦/૨શદંુ્ધ ભૈકં્ષ્ય કા હ તઃ પ યં યાે ષન્મખું તથા॥ ૨૨૧.૧૨૦॥
૨૨૧.૧૨૧/૧ર યાગમનિવજ્ઞાનં દાસવગણ સસૃં્કતમ્ ।
૨૨૧.૧૨૧/૨પ્રાક્પ્રશ તં ચરાતીતમનેકા તિરતં લઘુ॥ ૨૨૧.૧૨૧॥
૨૨૧.૧૨૨/૧અ તઃ પ્રભૂતં બાલં ચ દ્ધા તરિવચે ષ્ટતમ્ ।
૨૨૧.૧૨૨/૨કમાર્ તાગારશાલાશ્ચ તનદ્વયં શુ ચ સ્ત્રયાઃ॥ ૨૨૧.૧૨૨॥
૨૨૧.૧૨૩/૧શચુયશ્ચ તથવૈાપઃ સ્રવ ત્યાે ગ ધવ જતાઃ ।
૨૨૧.૧૨૩/૨ભૂ મિવશુ યતે કાલાદ્ દાહમાજર્નગાેકુલૈઃ॥ ૨૨૧.૧૨૩॥
૨૨૧.૧૨૪/૧લપેાદ્ ઉ લખેનાત્ સકેાદ્ વે મ સ માજર્નાિદના ।
૨૨૧.૧૨૪/૨કેશક ટાવપન્ને ચ ગાેઘ્રાતે મ ક્ષકા વતે॥ ૨૨૧.૧૨૪॥
૨૨૧.૧૨૫/૧ દ બુ ભ મ ચા યન્ને પ્રક્ષેપ્તવં્ય િવશદુ્ધયે ।
૨૨૧.૧૨૫/૨આૈદુ બરાણામ લને વાિરણા ત્રપુસીસયાેઃ॥ ૨૨૧.૧૨૫॥
૨૨૧.૧૨૬/૧ભ મા બુ ભશ્ચ કાંસ્યાનાં શુ દ્ધઃ લાવાે દ્રવસ્ય ચ ।
૨૨૧.૧૨૬/૨અમે યાક્તસ્ય ત્તાેયૈગર્ ધાપહરણને ચ॥ ૨૨૧.૧૨૬॥
૨૨૧.૧૨૭/૧અ યષેાં ચવૈ દ્રવ્યાણાં વણર્ગ ધાંશ્ચ હારયેત્ ।
૨૨૧.૧૨૭/૨શુ ચ માંસં તુ ચા ડાલ+ ।ક્રવ્યાદૈિવિનપા તતમ્॥ ૨૨૧.૧૨૭॥
૨૨૧.૧૨૮/૧ર યાગતં ચ તૈલાિદ શુ ચ ગાે પ્તદં પયઃ ।
૨૨૧.૧૨૮/૨ર ેઽ ગ્ રશ્વગાેછાયા ર મયઃ પવનાે મહી॥ ૨૨૧.૧૨૮॥
૨૨૧.૧૨૯/૧િવ લષુાે મ ક્ષકાદ્યાશ્ચ દુષ્ટસઙ્ગાદ્ અદાે ષણઃ ।
૨૨૧.૧૨૯/૨અ શ્વં મખુતાે મે યં ન ગાવેર્ સસ્ય ચાનનમ્॥ ૨૨૧.૧૨૯॥
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૨૨૧.૧૩૦/૧માતુઃ પ્રસ્રવણે મે યં શકુિનઃ ફલપાતને ।
૨૨૧.૧૩૦/૨આસનં શયનં યાનં તટાૈ નદ્યા ણાિન ચ॥ ૨૨૧.૧૩૦॥
૨૨૧.૧૩૧/૧સાેમસયૂાશપુવનૈઃ શુ ય તે તાિન પ યવત્ ।
૨૨૧.૧૩૧/૨ર યાપસપર્ણે નાને પાનાનાં ચ કમર્સુ॥ ૨૨૧.૧૩૧॥
૨૨૧.૧૩૨/૧આચામેત યથા યાયં વાસસઃ પિરધાપને ।
૨૨૧.૧૩૨/૨ ષ્ટાનામથ સં પશ દ્વર યાકદર્મા ભ સ॥ ૨૨૧.૧૩૨॥
૨૨૧.૧૩૩/૧પક્વેષ્ટક ચતાનાં ચ મે યતા વાયુસશં્રયાત્ ।
૨૨૧.૧૩૩/૨પ્રભૂતાપેહતાદ્ અન્નાદ્ અગ્રમુદૃ્ધત્ય સતં્યજેત્॥ ૨૨૧.૧૩૩॥
૨૨૧.૧૩૪/૧શષેસ્ય પ્રાેક્ષણં કુયાર્દ્ આચ યાદ્ ભ તથા દા ।
૨૨૧.૧૩૪/૨ઉપવાસ સ્ત્રરાત્રં તુ દુષ્ટભક્તા શનાે ભવેત્॥ ૨૨૧.૧૩૪॥
૨૨૧.૧૩૫/૧અજ્ઞાને જ્ઞાનપવૂ તુ તદ્દાષેાપેશમે ન તુ ।
૨૨૧.૧૩૫/૨ઉદક્યાં વાવલગ્ ાં ચ સૂ તકા ત્યાવસાિયનઃ॥ ૨૨૧.૧૩૫॥
૨૨૧.૧૩૬/૧ ટ્વા નાયીત શાૈચાથ તથવૈ તહાિરણઃ ।
૨૨૧.૧૩૬/૨નારં ટ્વા સ્થ સ નેહં ના વા િવપ્રાે િવશુ ય ત॥ ૨૨૧.૧૩૬॥
૨૨૧.૧૩૭/૧આચ યવૈ તુ િનઃ નેહં ગામાલ યાકર્મીક્ષ્ય વા ।
૨૨૧.૧૩૭/૨ન લઙ્ઘયેત્ તથવૈાથ ષ્ઠ વનાેદ્વતર્નાિન ચ॥ ૨૨૧.૧૩૭॥
૨૨૧.૧૩૮/૧ગ્ હાદ્ ઉ ચ્છષ્ટિવ મતૂ્રં પાદા ભ તત્ ક્ષપેદ્ બિહઃ ।
૨૨૧.૧૩૮/૨પ ચિપ ડાન્ અનુદૃ્ધત્ય ન નાયાત્ પરવાિર ણ॥ ૨૨૧.૧૩૮॥
૨૨૧.૧૩૯/૧ નાયીત દેવખાતષેુ ગઙ્ગાહ્ર દસિર સુ ચ ।
૨૨૧.૧૩૯/૨નાેદ્યાનાદાૈ િવકાલષેુ પ્રાજ્ઞ તષે્ઠત્ કદાચન॥ ૨૨૧.૧૩૯॥
૨૨૧.૧૪૦/૧નાલપે જનિવ દ્વષ્ટાન્ વીરહીના તથા સ્ત્રયઃ ।
૨૨૧.૧૪૦/૨દેવતાિપ સચ્છાસ્ત્ર+ ।ય વસં યા સિન દકૈઃ॥ ૨૨૧.૧૪૦॥
૨૨૧.૧૪૧/૧કૃ વા તુ પશર્નાલાપં શુ યત્યકાર્વલાેકનાત્ ।
૨૨૧.૧૪૧/૨અવલાેક્ય તથાેદક્યાં સં ય તં પ તતં શવમ્॥ ૨૨૧.૧૪૧॥
૨૨૧.૧૪૨/૧િવધ મસૂ તકાષ ઢ+ ।િવવસ્ત્રા ત્યાવસાિયનઃ ।
૨૨૧.૧૪૨/૨ તિનયાર્તકાંશ્ચવૈ પરદારરતાશ્ચ યે॥ ૨૨૧.૧૪૨॥
૨૨૧.૧૪૩/૧અેતદ્ અેવ િહ કતર્વં્ય પ્રાજ્ઞૈઃ શાેધનમાત્મનઃ ।
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૨૨૧.૧૪૩/૨અભાજે્ય ભ પાખ ડ+ ◌ંઆ ર્રખરકુકુ્કટાન્॥ ૨૨૧.૧૪૩॥
૨૨૧.૧૪૪/૧પ તતાપિવદ્ધચા ડાલ+ ◌ંઋતાહારાંશ્ચ ધમર્િવત્ ।
૨૨૧.૧૪૪/૨સં ય શુ યતે નાનાદ્ ઉદક્યાગ્રામશકૂરાૈ॥ ૨૨૧.૧૪૪॥
૨૨૧.૧૪૫/૧તદ્વચ્ચ સૂ તકાશાૈચ+ ।દૂ ષતાૈ પુ ષાવિપ ।
૨૨૧.૧૪૫/૨યસ્ય ચાનુિદનં હાિનગ્ ર્હે િનત્યસ્ય કમર્ણઃ॥ ૨૨૧.૧૪૫॥
૨૨૧.૧૪૬/૧યશ્ચ બ્રાહ્મણસતં્યક્તઃ િક બષાશી નરાધમઃ ।
૨૨૧.૧૪૬/૨િનત્યસ્ય કમર્ણાે હાિન ન કુવ ત કદાચન॥ ૨૨૧.૧૪૬॥
૨૨૧.૧૪૭/૧તસ્ય વકરણં વકે્ષ્ય કેવલં તજન્મસુ ।
૨૨૧.૧૪૭/૨દશાહં બ્રાહ્મણ તષે્ઠદ્ દાનહાેમિવવ જતઃ॥ ૨૨૧.૧૪૭॥
૨૨૧.૧૪૮/૧ક્ષિત્રયાે દ્વાદશાહં ચ વૈ યાે માસાધર્મવે ચ ।
૨૨૧.૧૪૮/૨શદૂ્રશ્ચ માસમાસીત િનજકમર્િવવ જતઃ॥ ૨૨૧.૧૪૮॥
૨૨૧.૧૪૯/૧તતઃ પરં િનજં કમર્ કુયુર્ઃ સવ યથાે ચતમ્ ।
૨૨૧.૧૪૯/૨પ્રેતાય સ લલં દેયં બિહગર્ વા તુ ગાતે્રકૈઃ॥ ૨૨૧.૧૪૯॥
૨૨૧.૧૫૦/૧પ્રથમેઽિહ્ન ચતુથ ચ સપ્તમે નવમે તથા ।
૨૨૧.૧૫૦/૨તસ્યા સ્થસચંયઃ કાયર્શ્ચતુથઽહિન ગાતે્રકૈઃ॥ ૨૨૧.૧૫૦॥
૨૨૧.૧૫૧/૧ઊ વ સચંયનાત્ તષેામઙ્ગ પશા િવધીયતે ।
૨૨૧.૧૫૧/૨ગાતે્રકૈ તુ િક્રયાઃ સવાર્ઃ કાયાર્ઃ સચંયનાત્ પરમ્॥ ૨૨૧.૧૫૧॥
૨૨૧.૧૫૨/૧ પશર્ અેવ સિપ ડાનાં તાહિન તથાેભયાેઃ ।
૨૨૧.૧૫૨/૨અ વથર્ મચ્છયા શસ્ત્ર+ ।ર જુબ ધનવિહ્નષુ॥ ૨૨૧.૧૫૨॥
૨૨૧.૧૫૩/૧િવષપ્રતાપાિદ તે પ્રાયાનાશકયાેરિપ ।
૨૨૧.૧૫૩/૨બાલે દેશા તરસ્થે ચ તથા પ્રવ્ર જતે તે॥ ૨૨૧.૧૫૩॥
૨૨૧.૧૫૪/૧સદ્યઃ શાૈચં મનુ યાણાં યહમુક્તમશાૈચકમ્ ।
૨૨૧.૧૫૪/૨સિપ ડાનાં સિપ ડ તુ તેઽ ય મન્ તાે યિદ॥ ૨૨૧.૧૫૪॥
૨૨૧.૧૫૫/૧પવૂર્શાૈચં સમાખ્યાતં કાયાર્ તત્ર િદનિક્રયાઃ ।
૨૨૧.૧૫૫/૨અેષ અેવ િવિધદૃર્ષ્ટાે જન્મ યિપ િહ સતૂકે॥ ૨૨૧.૧૫૫॥
૨૨૧.૧૫૬/૧સિપ ડાનાં સિપ ડષેુ યથાવત્ સાેદકેષુ ચ ।
૨૨૧.૧૫૬/૨પતુ્રે તે િપતુઃ નાનં સચૈલસ્ય િવધીયતે॥ ૨૨૧.૧૫૬॥
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૨૨૧.૧૫૭/૧તત્રાિપ યિદ વા ય મન્ન્ અનુયાત તતઃ પરમ્ ।
૨૨૧.૧૫૭/૨તત્રાિપ શુ દ્ધ િદતા પવૂર્જન્મવતાે િદનૈઃ॥ ૨૨૧.૧૫૭॥
૨૨૧.૧૫૮/૧દશદ્વાદશમાસાધર્+ ◌ંઆસસખં્યિૈદનૈગર્તૈઃ ।
૨૨૧.૧૫૮/૨ વાઃ વાઃ કમર્િક્રયાઃ કુયુર્ઃ સવ વણાર્ યથાિવિધ॥ ૨૨૧.૧૫૮॥
૨૨૧.૧૫૯/૧પ્રેતમુિદ્દ ય કતર્વ્યમેકાેિદ્દષ્ટમતઃ પરમ્ ।
૨૨૧.૧૫૯/૨દાનાિન ચવૈ દેયાિન બ્રાહ્મણે યાે મની ષ ભઃ॥ ૨૨૧.૧૫૯॥
૨૨૧.૧૬૦/૧યદ્ યદ્ ઇષ્ટતમં લાેકે યચ્ચાસ્ય દિયતં ગ્ હે ।
૨૨૧.૧૬૦/૨તત્ તદ્ ગુણવતે દેયં તદ્ અેવાક્ષય મચ્છતા॥ ૨૨૧.૧૬૦॥
૨૨૧.૧૬૧/૧પૂણ તુ િદવસઃૈ ટ્વા સ લલં વાહનાયુધૈઃ ।
૨૨૧.૧૬૧/૨દત્તપ્રેતાેદિપ ડાશ્ચ સવ વણાર્ઃ કૃતિક્રયાઃ॥ ૨૨૧.૧૬૧॥
૨૨૧.૧૬૨/૧કુયુર્ઃ સમગ્રાઃ શુ ચનઃ પરત્રેહ ચ ભૂતયે ।
૨૨૧.૧૬૨/૨અ યેતવ્યા ત્રયી િનતં્ય ભિવતવ્યં િવપ શ્ચતા॥ ૨૨૧.૧૬૨॥
૨૨૧.૧૬૩/૧ધમર્તાે ધનમાહાય યષ્ટવ્યં ચાિપ યત્નતઃ ।
૨૨૧.૧૬૩/૨યને પ્રકુિપતાે નાત્મા જુગુ સામે ત ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૧.૧૬૩॥
૨૨૧.૧૬૪/૧તત્ કતર્વ્યમશઙે્કન યન્ ન ગાે યં મહાજનૈઃ ।
૨૨૧.૧૬૪/૨અેવમાચરતાે િવપ્રાઃ પુ ષસ્ય ગ્ હે સતઃ॥ ૨૨૧.૧૬૪॥
૨૨૧.૧૬૫/૧ધમાર્થર્કામં સ પ્રા ય પરત્રેહ ચ શાેભનમ્ ।
૨૨૧.૧૬૫/૨ઇદં રહસ્યમાયુ યં ધ યં બુ દ્ધિવવધર્નમ્॥ ૨૨૧.૧૬૫॥
૨૨૧.૧૬૬/૧સવર્પાપહરં પુ યં શ્રીપુષ્ટ ારાેગ્યદં શવમ્ ।
૨૨૧.૧૬૬/૨યશઃક તપ્રદં ણાં તે ેબલિવવધર્નમ્॥ ૨૨૧.૧૬૬॥
૨૨૧.૧૬૭/૧અનુષે્ઠયં સદા પુ ભઃ વગર્સાધનમુત્તમમ્ ।
૨૨૧.૧૬૭/૨બ્રાહ્મણૈઃ ક્ષિત્રયવૈ યૈઃ શદૂ્રશૈ્ચ મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૨૧.૧૬૭॥
૨૨૧.૧૬૮/૧જ્ઞાતવં્ય સપુ્રયત્નને સ યક્ શ્રેયાે ભકાિઙ્ક્ષ ભઃ ।
૨૨૧.૧૬૮/૨જ્ઞા વવૈ યઃ સદા કાલમનુષ્ઠાનં કરાે ત વૈ॥ ૨૨૧.૧૬૮॥
૨૨૧.૧૬૯/૧સવર્પાપિવિનમુર્ક્તઃ વગર્લાેકે મહીયતે ।
૨૨૧.૧૬૯/૨સારાત્ સારતરં ચેદમાખ્યાતં દ્વજસત્તમાઃ॥ ૨૨૧.૧૬૯॥
૨૨૧.૧૭૦/૧શ્રુ ત ત્યુિદતં ધમ ન દેયં યસ્ય કસ્ય ચત્ ।
૨૨૧.૧૭૦/૨ન ના તકાય દાતવ્યં ન દુષ્ટમતયે દ્વ ઃ ।
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૨૨૧.૧૭૦/૩ન દા ભકાય મખૂાર્ય ન કુતકર્પ્રલાિપને॥ ૨૨૧.૧૭૦॥
૨૨૨.૧/૧મનુય ઊચુઃ । શ્રાેતુ મચ્છામહે બ્રહ્મન્ વણર્ધમાર્ન્ િવશષેતઃ ।
૨૨૨.૧/૨ચતુરાશ્રમધમાશ્ચ દ્વજવયર્ બ્રવીિહ તાન્॥ ૨૨૨.૧॥
૨૨૨.૨/૧વ્યાસ ઉવાચ । બ્રાહ્મણક્ષિત્રયિવશાં શદૂ્રાણાં ચ યથાક્રમમ્ ।
૨૨૨.૨/૨શ ◌ૃ વં સયંતા ભૂ વા વણર્ધમાર્ન્ મયાેિદતાન્॥ ૨૨૨.૨॥
૨૨૨.૩/૧દાનદયાતપાેદેવ+ ।યજ્ઞ વા યાયત પરઃ ।
૨૨૨.૩/૨િનત્યાેદક ભવેદ્ િવપ્રઃ કુયાર્ચ્ચા ગ્ પિરગ્રહમ્॥ ૨૨૨.૩॥
૨૨૨.૪/૧ ત્ત્યથ યાજયેત્ વ યાન્ દ્વ ન્ અ યાપયેત્ તથા ।
૨૨૨.૪/૨કુયાર્ત્ પ્ર તગ્રહાદાનં યજ્ઞાથ જ્ઞાનતાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૨.૪॥
૨૨૨.૫/૧સવર્લાેકિહતં કુયાર્ન્ નાિહતં કસ્ય ચદ્ દ્વ ઃ ।
૨૨૨.૫/૨મતૈ્રી સમ તસ વષેુ બ્રાહ્મણસ્યાેત્તમં ધનમ્॥ ૨૨૨.૫॥
૨૨૨.૬/૧ગિવ રત્ને ચ પારક્યે સમબુ દ્ધભર્વેદ્ દ્વ ઃ ।
૨૨૨.૬/૨ઋતાવ ભગમઃ પ યાં શસ્યતે વાસ્ય ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૨.૬॥
૨૨૨.૭/૧દાનાિન દદ્યાદ્ ઇચ્છાતાે દ્વજે યઃ ક્ષિત્રયાેઽિપ િહ ।
૨૨૨.૭/૨યજેચ્ચ િવિવધૈયર્જ્ઞૈરધીયીત ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૨.૭॥
૨૨૨.૮/૧શસ્ત્રા વાે મહીરક્ષા પ્રવરા તસ્ય િવકા ।
૨૨૨.૮/૨તસ્યાિપ પ્રથમે ક પે થવીપિરપાલનમ્॥ ૨૨૨.૮॥
૨૨૨.૯/૧ધિરત્રીપાલનનેવૈ કૃતકૃત્યા નરાિધપાઃ ।
૨૨૨.૯/૨ભવ ત પતે રક્ષા યતાે યજ્ઞાિદકમર્ણામ્॥ ૨૨૨.૯॥
૨૨૨.૧૦/૧દુષ્ટાનાં શાસનાદ્ રા શષ્ટાનાં પિરપાલનાત્ ।
૨૨૨.૧૦/૨પ્રા ાેત્ય ભમતાં લાેકાન્ વણર્સસં્થાપકાે પઃ॥ ૨૨૨.૧૦॥
૨૨૨.૧૧/૧પાશપુાલં્ય વ ણજ્યાં ચ કૃ ષ ચ મુિનસત્તમાઃ ।
૨૨૨.૧૧/૨વૈ યાય િવકાં બ્રહ્મા દદાૈ લાેકિપતામહઃ॥ ૨૨૨.૧૧॥
૨૨૨.૧૨/૧તસ્યા ય યયનં યજ્ઞાે દાનં ધમર્શ્ચ શસ્યતે ।
૨૨૨.૧૨/૨િનત્યનૈ મ ત્તકાદ નામનુષ્ઠાનં ચ કમર્ણામ્॥ ૨૨૨.૧૨॥
૨૨૨.૧૩/૧ દ્વ તસશં્રયં કમર્ તદથ તને પાષેણમ્ ।
૨૨૨.૧૩/૨ક્રયિવક્રયજૈવાર્િપ ધનૈઃ કા ભવૈ તુ વા॥ ૨૨૨.૧૩॥
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૨૨૨.૧૪/૧દાનં દદ્યાચ્ચ શદૂ્રાેઽિપ પાકયજ્ઞૈયર્જેત ચ ।
૨૨૨.૧૪/૨િપ યાિદકં ચ વૈ સવ શદૂ્રઃ કુવ ત તને વૈ॥ ૨૨૨.૧૪॥
૨૨૨.૧૫/૧ ત્યાિદભરણાથાર્ય સવષાં ચ પિરગ્રહાઃ ।
૨૨૨.૧૫/૨ઋતુકાલા ભગમનં વદારેષુ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨૨.૧૫॥
૨૨૨.૧૬/૧દયા સમ તભૂતષેુ ત તક્ષા ના ભમાિનતા ।
૨૨૨.૧૬/૨સતં્ય શાૈચમનાયાસાે મઙ્ગલં પ્રયવાિદતા॥ ૨૨૨.૧૬॥
૨૨૨.૧૭/૧મતૈ્રી ચવૈા હા તદ્વદ્ અકાપર્ યં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૨૨.૧૭/૨અનસયૂા ચ સામા યા વણાર્નાં ક થતા ગુણાઃ॥ ૨૨૨.૧૭॥
૨૨૨.૧૮/૧આશ્રમાણાં ચ સવષામેતે સામા યલક્ષણાઃ ।
૨૨૨.૧૮/૨ગુણા તથાપેધમાર્શ્ચ િવપ્રાદ ના મમે દ્વ ઃ॥ ૨૨૨.૧૮॥
૨૨૨.૧૯/૧ક્ષાતં્ર કમર્ દ્વજસ્યાેક્તં વૈ યકમર્ તથાપિદ ।
૨૨૨.૧૯/૨રાજ યસ્ય ચ વૈ યાેક્તં શદૂ્રકમાર્ ણ ચૈતયાેઃ॥ ૨૨૨.૧૯॥
૨૨૨.૨૦/૧સસામ ય સ ત ત્યાજ્યમુભા યામિપ ચ દ્વ ઃ ।
૨૨૨.૨૦/૨તદ્ અેવાપિદ કતર્વં્ય ન કુયાર્ત્ કમર્સકંરમ્॥ ૨૨૨.૨૦॥
૨૨૨.૨૧/૧ઇત્યેતે ક થતા િવપ્રા વણર્ધમાર્ મયાદ્ય વૈ ।
૨૨૨.૨૧/૨ધમર્માશ્ર મણાં સ યગ્ બ્રવુતાેઽિપ િનબાેધત॥ ૨૨૨.૨૧॥
૨૨૨.૨૨/૧બાલઃ કૃતાપેનયનાે વેદાહરણત પરઃ ।
૨૨૨.૨૨/૨ગુરાેગહે વસન્ િવપ્રા બ્રહ્મચાર સમાિહતઃ॥ ૨૨૨.૨૨॥
૨૨૨.૨૩/૧શાૈચાચારરત તત્ર કાય શશુ્રષૂણં ગુરાેઃ ।
૨૨૨.૨૩/૨વ્રતાિન ચરતા ગ્રાહ્યાે વેદશ્ચ કૃતબુ દ્ધના॥ ૨૨૨.૨૩॥
૨૨૨.૨૪/૧ઉભે સં યે રિવ િવપ્રા તથવૈા ગ્ સમાિહતઃ ।
૨૨૨.૨૪/૨ઉપ તષે્ઠત્ તથા કુયાર્દ્ ગુરાેર ય ભવાદનમ્॥ ૨૨૨.૨૪॥
૨૨૨.૨૫/૧ સ્થતે તષે્ઠદ્ વ્રજેદ્ યા ત નીચૈરાસીત ચા સતે ।
૨૨૨.૨૫/૨ શ યાે ગુરાૈ દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ પ્ર તકૂલં ચ સતં્યજેત્॥ ૨૨૨.૨૫॥
૨૨૨.૨૬/૧તનેવૈાેક્તં પઠેદ્ વેદં ના ય ચત્તઃ પુર સ્થતઃ ।
૨૨૨.૨૬/૨અનુજ્ઞાતં ચ ભક્ષાન્નમશ્નીયાદ્ ગુ ણા તતઃ॥ ૨૨૨.૨૬॥
૨૨૨.૨૭/૧અવગાહેદ્ અપઃ પવૂર્માચાયણાવગાિહતાઃ ।
૨૨૨.૨૭/૨સ મ જલાિદકં ચાસ્ય કલ્યકલ્યમપુાનયેત્॥ ૨૨૨.૨૭॥
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૨૨૨.૨૮/૧ગ્ હીતગ્રાહ્યવેદશ્ચ તતાેઽનુજ્ઞામવા ય વૈ ।
૨૨૨.૨૮/૨ગાહર્ યમાવસતે્ પ્રાજ્ઞાે િન પન્નગુ િન કૃ તઃ॥ ૨૨૨.૨૮॥
૨૨૨.૨૯/૧િવિધનાવાપ્તદાર તુ ધનં પ્રા ય વકમર્ણા ।
૨૨૨.૨૯/૨ગ્ હસ્થકાયર્મ ખલં કુયાર્દ્ િવપ્રાઃ વશ ક્તતઃ॥ ૨૨૨.૨૯॥
૨૨૨.૩૦/૧િનવાર્પેણ િપ ન્ અચ્યર્ યજ્ઞૈદવાં તથા તથીન્ ।
૨૨૨.૩૦/૨અન્નૈમુર્નીશં્ચ વા યાયૈરપત્યેન પ્ર પ તમ્॥ ૨૨૨.૩૦॥
૨૨૨.૩૧/૧બ લકમર્ણા ભૂતાિન વાક્સત્યેના ખલં જગત્ ।
૨૨૨.૩૧/૨પ્રા ાે ત લાેકાન્ પુ ષાે િનજકમર્સમા જતાન્॥ ૨૨૨.૩૧॥
૨૨૨.૩૨/૧ ભક્ષાભજુશ્ચ યે કે ચત્ પિરવ્રાડ્ બ્રહ્મચાિરણઃ ।
૨૨૨.૩૨/૨તેઽ યત્ર પ્ર ત તષ્ઠ ત ગાહર્ યં તને વૈ પરમ્॥ ૨૨૨.૩૨॥
૨૨૨.૩૩/૧વેદાહરણકાયણ તીથર્ નાનાય ચ દ્વ ઃ ।
૨૨૨.૩૩/૨અટ ત વસધુાં િવપ્રાઃ થવીદશર્નાય ચ॥ ૨૨૨.૩૩॥
૨૨૨.૩૪/૧અિનકેતા હ્યનાહારા યે તુ સાયંગ્ હા તુ તે ।
૨૨૨.૩૪/૨તષેાં ગ્ હસ્થઃ સતતં પ્ર તષ્ઠા યાેિન ચ્યતે॥ ૨૨૨.૩૪॥
૨૨૨.૩૫/૧તષેાં વાગતદાનાિન વક્તવ્યં મધુરં સદા ।
૨૨૨.૩૫/૨ગ્ હાગતાનાં દદ્યાચ્ચ શયનાસનભાજેનમ્॥ ૨૨૨.૩૫॥
૨૨૨.૩૬/૧અ ત થયર્સ્ય ભગ્ ાશાે ગ્ હાત્ પ્ર તિનવતર્તે ।
૨૨૨.૩૬/૨સ દ વા દુ કૃતં ત મૈ પુ યમાદાય ગચ્છ ત॥ ૨૨૨.૩૬॥
૨૨૨.૩૭/૧અવજ્ઞાનમહંકારાે દ ભશ્ચાિપ ગ્ હે સતઃ ।
૨૨૨.૩૭/૨પિરવાદાપેઘાતાૈ ચ પા યં ચ ન શસ્યતે॥ ૨૨૨.૩૭॥
૨૨૨.૩૮/૧યશ્ચ સ યક્ કરાેત્યેવં ગ્ હસ્થઃ પરમં િવિધમ્ ।
૨૨૨.૩૮/૨સવર્બ ધિવિનમુર્ક્તાે લાેકાન્ આ ાે ત ચાેત્તમાન્॥ ૨૨૨.૩૮॥
૨૨૨.૩૯/૧વયઃપિરણતાૈ િવપ્રાઃ કૃતકૃત્યાે ગ્ હાશ્રમી ।
૨૨૨.૩૯/૨પતુ્રષેુ ભાયા િન ક્ષ ય વનં ગચ્છેત્ સહૈવ વા॥ ૨૨૨.૩૯॥
૨૨૨.૪૦/૧પણર્મૂલફલાહારઃ કેશ મશ્રજુટાધરઃ ।
૨૨૨.૪૦/૨ભૂ મશાયી ભવેત્ તત્ર મુિનઃ સવાર્ ત થ દ્વ ઃ॥ ૨૨૨.૪૦॥
૨૨૨.૪૧/૧ચમર્કાશકુશઃૈ કુયાર્ત્ પિરધાનાેત્તર યકે ।
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૨૨૨.૪૧/૨તદ્વત્ િત્રષવણં નાનં શ તમસ્ય દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨૨.૪૧॥
૨૨૨.૪૨/૧દેવતા યચર્નં હાેમઃ સવાર્ યાગતપજૂનમ્ ।
૨૨૨.૪૨/૨ ભક્ષા બ લપ્રદાનં તુ શ તમસ્ય પ્રશસ્યતે॥ ૨૨૨.૪૨॥
૨૨૨.૪૩/૧વ ય નેહેન ગાત્રાણામ યઙ્ગશ્ચાિપ શસ્યતે ।
૨૨૨.૪૩/૨તપસ્યા તસ્ય િવપ્રે દ્રાઃ શીતાે ણાિદસિહ તા॥ ૨૨૨.૪૩॥
૨૨૨.૪૪/૧ય વેતા િનયતશ્ચયાર્ વાનપ્રસ્થશ્ચરેન્ મુિનઃ ।
૨૨૨.૪૪/૨સ દહત્ય ગ્ વદ્ દાષેાઞ્ જયે લાેકાંશ્ચ શાશ્વતાન્॥ ૨૨૨.૪૪॥
૨૨૨.૪૫/૧ચતુથર્શ્ચાશ્રમાે ભક્ષાેઃ પ્રાેચ્યતે યાે મની ષ ભઃ ।
૨૨૨.૪૫/૨તસ્ય વ પં ગદતાે બુ ય વં મમ સત્તમાઃ॥ ૨૨૨.૪૫॥
૨૨૨.૪૬/૧પતુ્રદ્રવ્યકલત્રષેુ ત્યજેત્ નેહં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૨૨.૪૬/૨ચતુથર્માશ્રમસ્થાનં ગચ્છેન્ િનધૂર્તમ સરઃ॥ ૨૨૨.૪૬॥
૨૨૨.૪૭/૧ત્રવૈ ણકાં ત્યજેત્ સવાર્ન્ આર ભાન્ દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૨૨.૪૭/૨ મત્રાિદષુ સમાે મતૈ્રઃ સમ તે વવે જ તષુુ॥ ૨૨૨.૪૭॥
૨૨૨.૪૮/૧જરાયુ ડ દ નાં વાઙ્મનઃકમર્ ભઃ ક્વ ચત્ ।
૨૨૨.૪૮/૨યુક્તઃ કુવ ત ન દ્રાેહં સવર્સઙ્ગાંશ્ચ વજર્યેત્॥ ૨૨૨.૪૮॥
૨૨૨.૪૯/૧અેકરાત્ર સ્થ તગ્રાર્મે પ ચરાત્ર સ્થ તઃ પુરે ।
૨૨૨.૪૯/૨તથા પ્રી તનર્ તયર્ દ્વષેાે વા નાસ્ય યતે॥ ૨૨૨.૪૯॥
૨૨૨.૫૦/૧પ્રાણયાત્રાિન મત્તં ચ વ્યઙ્ગારેઽભુક્તવ જને ।
૨૨૨.૫૦/૨કાલે પ્રશ તવણાર્નાં ભક્ષાથ પયર્ટેદ્ ગ્ હાન્॥ ૨૨૨.૫૦॥
૨૨૨.૫૧/૧અલાભે ન િવષાદ સ્યા લાભે નવૈ ચ હષર્યેત્ ।
૨૨૨.૫૧/૨પ્રાણયાિત્રકમાત્રઃ સ્યાન્ માત્રાસઙ્ગાદ્ િવિનગર્તઃ॥ ૨૨૨.૫૧॥
૨૨૨.૫૨/૧અ તપૂ જતલાભાં તુ જુગુ સં ચવૈ સવર્તઃ ।
૨૨૨.૫૨/૨અ તપૂ જતલાભૈ તુ ય તમુર્ક્તાેઽિપ બ યતે॥ ૨૨૨.૫૨॥
૨૨૨.૫૩/૧કામઃ ક્રાેધ તથા દપા લાેભમાેહાદયશ્ચ યે ।
૨૨૨.૫૩/૨તાં તુ દાષેાન્ પિરત્યજ્ય પિરવ્રાણ્ િનમર્માે ભવેત્॥ ૨૨૨.૫૩॥
૨૨૨.૫૪/૧અભયં સવર્સ વે યાે દ વા યશ્ચરતે મહીમ્ ।
૨૨૨.૫૪/૨તસ્ય દેહાદ્ િવમુક્તસ્ય ભયં નાે પદ્યતે ક્વ ચત્॥ ૨૨૨.૫૪॥
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૨૨૨.૫૫/૧કૃ વા ગ્ હાતે્રં વશર રસસં્થમ્ ।
૨૨૨.૫૫/૨શાર રમ ગ્ વમખુે જુહાે ત ।
૨૨૨.૫૫/૩િવપ્ર તુ ભક્ષાપેગતૈહર્િવ ભશ્ ।
૨૨૨.૫૫/૪ ચતા ગ્ ના સ વ્રજ ત મ લાેકાન્॥ ૨૨૨.૫૫॥
૨૨૨.૫૬/૧માેક્ષાશ્રમં યશ્ચરતે યથાેક્તમ્ ।
૨૨૨.૫૬/૨શુ ચશ્ચ સકં પતબુ દ્ધયુક્તઃ ।
૨૨૨.૫૬/૩અિન ધનં જ્યાે તિરવ પ્રશા તમ્ ।
૨૨૨.૫૬/૪સ બ્રહ્મલાેકં વ્રજ ત દ્વ તઃ॥ ૨૨૨.૫૬॥
૨૨૩.૧/૧મનુય ઊચુઃ । સવર્જ્ઞ વં મહાભાગ સવર્ભૂતિહતે રતઃ ।
૨૨૩.૧/૨ભૂતં ભવં્ય ભિવ યં ચ ન તેઽ ત્યિવિદતં મનુે॥ ૨૨૩.૧॥
૨૨૩.૨/૧કમર્ણા કેન વણાર્નામધમા યતે ગ તઃ ।
૨૨૩.૨/૨ઉત્તમા ચ ભવેત્ કેન બ્રૂિહ તષેાં મહામતે॥ ૨૨૩.૨॥
૨૨૩.૩/૧શદૂ્ર તુ કમર્ણા કેન બ્રાહ્મણ વં ચ ગચ્છ ત ।
૨૨૩.૩/૨શ્રાેતુ મચ્છામહે કેન બ્રાહ્મણઃ શદૂ્રતા મયાત્॥ ૨૨૩.૩॥
૨૨૩.૪/૧વ્યાસ ઉવાચ । િહમવ ચ્છખરે ર યે નાનાધાતુિવભૂ ષતે ।
૨૨૩.૪/૨નાનાદુ્રમલતાક ણ નાનાશ્ચયર્સમ વતે॥ ૨૨૩.૪॥
૨૨૩.૫/૧તત્ર સ્થતં મહાદેવં િત્રપુરઘં્ન િત્રલાેચનમ્ ।
૨૨૩.૫/૨શલૈરાજસતુા દેવી પ્ર ણપત્ય સરેુશ્વરમ્॥ ૨૨૩.૫॥
૨૨૩.૬/૧ઇમં પ્રશં્ન પુરા િવપ્રા અ ચ્છચ્ચા લાેચના ।
૨૨૩.૬/૨તદ્ અહં સ પ્રવક્ષ્યા મ શ ◌ૃ વં મમ સત્તમાઃ॥ ૨૨૩.૬॥
૨૨૩.૭/૧ઉમાવેાચ । ભગવન્ ભગનતે્રઘ્ન પૂ ણાે દ તિવનાશન ।
૨૨૩.૭/૨દક્ષક્રતુહર યક્ષ સશંયાે મે મહાન્ અયમ્॥ ૨૨૩.૭॥
૨૨૩.૮/૧ચાતવુર્ ય ભગવતા પવૂ ષં્ટ વય ભવુા ।
૨૨૩.૮/૨કેન કમર્િવપાકેન વૈ યાે ગચ્છ ત શદૂ્રતામ્॥ ૨૨૩.૮॥
૨૨૩.૯/૧વૈ યાે વા ક્ષિત્રયઃ કેન દ્વ ે વા ક્ષિત્રયાે ભવેત્ ।
૨૨૩.૯/૨પ્ર તલાેમે કથં દેવ શક્યાે ધમા િનવ તતુમ્॥ ૨૨૩.૯॥
૨૨૩.૧૦/૧કેન વા કમર્ણા િવપ્રઃ શદૂ્રયાનેાૈ પ્ર યતે ।
૨૨૩.૧૦/૨ક્ષિત્રયઃ શદૂ્રતામે ત કેન વા કમર્ણા િવભાે॥ ૨૨૩.૧૦॥
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૨૨૩.૧૧/૧અેતં મે સશંયં દેવ વદ ભૂતપતેઽનઘ ।
૨૨૩.૧૧/૨ત્રયાે વણાર્ઃ પ્રકૃત્યેહ કથં બ્રાહ્મ યમા ુયુઃ॥ ૨૨૩.૧૧॥
૨૨૩.૧૨/૧ શવ ઉવાચ । બ્રાહ્મ યં દેિવ દુ પ્રાપં િનસગાર્દ્ બ્રાહ્મણઃ શભુે ।
૨૨૩.૧૨/૨ક્ષિત્રયાે વૈ યશદૂ્રાૈ વા િનસગાર્દ્ ઇ ત મે મ તઃ॥ ૨૨૩.૧૨॥
૨૨૩.૧૩/૧કમર્ણા દુ કૃતનેેહ સ્થાનાદ્ ભ્ર ય ત સ દ્વજઃ ।
૨૨૩.૧૩/૨શ્રેષં્ઠ વણર્મનપુ્રા ય ત માદ્ આ ક્ષ યતે પનુઃ॥ ૨૨૩.૧૩॥
૨૨૩.૧૪/૧ સ્થતાે બ્રાહ્મણધમણ બ્રાહ્મ યમપુ વ ત ।
૨૨૩.૧૪/૨ક્ષિત્રયાે વાથ વૈ યાે વા બ્રહ્મભૂયં સ ગચ્છ ત॥ ૨૨૩.૧૪॥
૨૨૩.૧૫/૧યશ્ચ િવપ્ર વમુ જ્ય ક્ષત્રધમાર્ન્ િનષવેતે ।
૨૨૩.૧૫/૨બ્રાહ્મ યાત્ સ પિરભ્રષ્ટઃ ક્ષત્રયાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૨૩.૧૫॥
૨૨૩.૧૬/૧વૈ યકમર્ ચ યાે િવપ્રાે લાેભમાેહવ્યપાશ્રયઃ ।
૨૨૩.૧૬/૨બ્રાહ્મ યં દુલર્ભં પ્રા ય કરાેત્ય પમ તઃ સદા॥ ૨૨૩.૧૬॥
૨૨૩.૧૭/૧સ દ્વ ે વૈ યતામે ત વૈ યાે વા શદૂ્રતા મયાત્ ।
૨૨૩.૧૭/૨ વધમાર્ત્ પ્રચ્યુતાે િવપ્ર તતઃ શદૂ્ર વમા ુયાત્॥ ૨૨૩.૧૭॥
૨૨૩.૧૮/૧તત્રાસાૈ િનરયં પ્રાપ્તાે વણર્ભ્રષ્ટાે બિહ કૃતઃ ।
૨૨૩.૧૮/૨બ્રહ્મલાેકાત્ પિરભ્રષ્ટઃ શદૂ્રયાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૨૩.૧૮॥
૨૨૩.૧૯/૧ક્ષિત્રયાે વા મહાભાગે વૈ યાે વા ધમર્ચાિર ણ ।
૨૨૩.૧૯/૨ વાિન કમાર્ યપાકૃત્ય શદૂ્રકમર્ િનષવેતે॥ ૨૨૩.૧૯॥
૨૨૩.૨૦/૧ વસ્થાનાત્ સ પિરભ્રષ્ટાે વણર્સકંરતાં ગતઃ ।
૨૨૩.૨૦/૨બ્રાહ્મણઃ ક્ષિત્રયાે વૈ યઃ શદૂ્ર વં યા ત તાદશૃઃ॥ ૨૨૩.૨૦॥
૨૨૩.૨૧/૧ય તુ શદૂ્રઃ વધમણ જ્ઞાનિવજ્ઞાનવાઞ્ શુ ચઃ ।
૨૨૩.૨૧/૨ધમર્જ્ઞાે ધમર્િનરતઃ સ ધમર્ફલમશ્નુતે॥ ૨૨૩.૨૧॥
૨૨૩.૨૨/૧ઇદં ચવૈાપરં દેિવ બ્રહ્મણા સમુદાહૃતમ્ ।
૨૨૩.૨૨/૨અ યાત્મં નૈ ષ્ઠક સ દ્ધધર્મર્કામૈિનષવે્યતે॥ ૨૨૩.૨૨॥
૨૨૩.૨૩/૧ઉગ્રાનં્ન ગિહતં દેિવ ગણાન્નં શ્રાદ્ધસતૂકમ્ ।
૨૨૩.૨૩/૨ઘુષ્ટાન્નં નવૈ ભાેક્તવ્યં શદૂ્રાનં્ન નવૈ વા ક્વ ચત્॥ ૨૨૩.૨૩॥
૨૨૩.૨૪/૧શદૂ્રાનં્ન ગિહતં દેિવ સદા દેવૈમર્હાત્મ ભઃ ।
૨૨૩.૨૪/૨િપતામહમખુાે ષં્ટ પ્રમાણ મ ત મે મ તઃ॥ ૨૨૩.૨૪॥
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૨૨૩.૨૫/૧શદૂ્રાન્નનેાવશષેેણ જઠરે મ્રયતે દ્વજઃ ।
૨૨૩.૨૫/૨આિહતા ગ્ તથા ય વા સ શદૂ્રગ તભાગ્ ભવેત્॥ ૨૨૩.૨૫॥
૨૨૩.૨૬/૧તને શદૂ્રાન્નશષેેણ બ્રહ્મસ્થાનાદ્ અપાકૃતઃ ।
૨૨૩.૨૬/૨બ્રાહ્મણઃ શદૂ્રતામે ત ના ત તત્ર િવચારણા॥ ૨૨૩.૨૬॥
૨૨૩.૨૭/૧યસ્યાન્નનેાવશષેેણ જઠરે મ્રયતે દ્વજઃ ।
૨૨૩.૨૭/૨તાં તાં યાેિન વ્રજેદ્ િવપ્રાે યસ્યાન્નમપુ વ ત॥ ૨૨૩.૨૭॥
૨૨૩.૨૮/૧બ્રાહ્મણ વં સખંુ પ્રા ય દુલર્ભં યાેઽવમ યતે ।
૨૨૩.૨૮/૨અભાજે્યાન્નાિન વાશ્ના ત સ દ્વજ વાત્ પતેત વૈ॥ ૨૨૩.૨૮॥
૨૨૩.૨૯/૧સરુાપાે બ્રહ્મહા તેયી ચાૈરાે ભગ્ વ્રતાેઽશુ ચઃ ।
૨૨૩.૨૯/૨ વા યાયવ જતઃ પાપાે લુ ધાે નૈકૃ તકઃ શઠઃ॥ ૨૨૩.૨૯॥
૨૨૩.૩૦/૧અવ્રતી ષલીભતાર્ કુ ડાશી સાેમિવક્રયી ।
૨૨૩.૩૦/૨િવહીનસવેી િવપ્રાે િહ પતતે બ્રહ્મયાેિનતઃ॥ ૨૨૩.૩૦॥
૨૨૩.૩૧/૧ગુ ત પી ગુ દ્વષેી ગુ કુ સાર તશ્ચ યઃ ।
૨૨૩.૩૧/૨બ્રહ્મ દ્વડ્ વાિપ પત ત બ્રાહ્મણાે બ્રહ્મયાેિનતઃ॥ ૨૨૩.૩૧॥
૨૨૩.૩૨/૧અે ભ તુ કમર્ ભદિવ શભુૈરાચિરતૈ તથા ।
૨૨૩.૩૨/૨શદૂ્રાે બ્રાહ્મણતાં ગચ્છેદ્ વૈ યઃ ક્ષિત્રયતાં વ્રજેત્॥ ૨૨૩.૩૨॥
૨૨૩.૩૩/૧શદૂ્રઃ કમાર્ ણ સવાર્ ણ યથા યાયં યથાિવિધ ।
૨૨૩.૩૩/૨સવાર્ ત યમપુા તષ્ઠઞ્ શષેાન્નકૃતભાજેનઃ॥ ૨૨૩.૩૩॥
૨૨૩.૩૪/૧શશુ્રષૂાં પિરચયા યાે જ્યેષ્ઠવણ પ્રયત્નતઃ ।
૨૨૩.૩૪/૨કુયાર્દ્ અિવમનાઃ શ્રેષ્ઠઃ સતતં સ પથે સ્થતઃ॥ ૨૨૩.૩૪॥
૨૨૩.૩૫/૧દેવ દ્વ તસ કતાર્ સવાર્ ત યકૃતવ્રતઃ ।
૨૨૩.૩૫/૨ઋતુકાલા ભગામી ચ િનયતાે િનયતાશનઃ॥ ૨૨૩.૩૫॥
૨૨૩.૩૬/૧દક્ષઃ શષ્ટજના વષેી શષેાન્નકૃતભાજેનઃ ।
૨૨૩.૩૬/૨ થા માંસં ન ભુ ત શદૂ્રાે વૈ ય વમ્ ઋચ્છ ત॥ ૨૨૩.૩૬॥
૨૨૩.૩૭/૧ઋતવાગ્ અનહંવાદ િનદ્વદ્વઃ સામકાેિવદઃ ।
૨૨૩.૩૭/૨યજતે િનત્યયજ્ઞૈશ્ચ વા યાયપરમઃ શુ ચઃ॥ ૨૨૩.૩૭॥
૨૨૩.૩૮/૧દા તાે બ્રાહ્મણસ કતાર્ સવર્વણાર્નસયૂકઃ ।
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૨૨૩.૩૮/૨ગ્ હસ્થવ્રતમા તષ્ઠન્ દ્વકાલકૃતભાજેનઃ॥ ૨૨૩.૩૮॥
૨૨૩.૩૯/૧શષેાશી િવ જતાહારાે િન કામાે િનરહંવદઃ ।
૨૨૩.૩૯/૨અ ગ્ હાતે્રમપુાસીનાે જુહ્વાનશ્ચ યથાિવિધ॥ ૨૨૩.૩૯॥
૨૨૩.૪૦/૧સવાર્ ત યમપુા તષ્ઠઞ્ શષેાન્નકૃતભાજેનઃ ।
૨૨૩.૪૦/૨ત્રેતા ગ્ માત્રિવિહતં વૈ યાે ભવ ત ચ દ્વજઃ॥ ૨૨૩.૪૦॥
૨૨૩.૪૧/૧સ વૈ યઃ ક્ષિત્રયકુલે શુ ચમર્હ ત યતે ।
૨૨૩.૪૧/૨સ વૈ યઃ ક્ષિત્રયાે તાે જન્મપ્ર ત સસૃં્કતઃ॥ ૨૨૩.૪૧॥
૨૨૩.૪૨/૧ઉપનીતાે વ્રતપરાે દ્વ ે ભવ ત સસૃં્કતઃ ।
૨૨૩.૪૨/૨દદા ત યજતે યજ્ઞૈઃ સ દ્ધરૈાપ્તદ ક્ષણૈઃ॥ ૨૨૩.૪૨॥
૨૨૩.૪૩/૧અધીત્ય વગર્મ વચ્છંસે્ત્રતા ગ્ શરણઃ સદા ।
૨૨૩.૪૩/૨આદ્રર્હ તપ્રદાે િનતં્ય પ્ર ધમણ પાલયન્॥ ૨૨૩.૪૩॥
૨૨૩.૪૪/૧સત્યઃ સત્યાિન કુ તે િનતં્ય યઃ શુ દ્ધદશર્નઃ ।
૨૨૩.૪૪/૨ધમર્દ ડને િનદર્ગ્ધાે ધમર્કામાથર્સાધકઃ॥ ૨૨૩.૪૪॥
૨૨૩.૪૫/૧યિ ત્રતઃ કાયર્કરણૈઃ ષડ્ભાગકૃતલક્ષણઃ ।
૨૨૩.૪૫/૨ગ્રા યધમાર્ન્ ન સવેેત વચ્છ દેનાથર્કાેિવદઃ॥ ૨૨૩.૪૫॥
૨૨૩.૪૬/૧ઋતુકાલે તુ ધમાર્ત્મા પત્નીમપુાશ્રયેત્ સદા ।
૨૨૩.૪૬/૨સદાપેવાસી િનયતઃ વા યાયિનરતઃ શુ ચઃ॥ ૨૨૩.૪૬॥
૨૨૩.૪૭/૧વિહસ્કા તિરતે િનતં્ય શયાનાેઽ ત સદા ગ્ હે ।
૨૨૩.૪૭/૨સવાર્ ત યં િત્રવગર્સ્ય કુવાર્ણઃ સમુનાઃ સદા॥ ૨૨૩.૪૭॥
૨૨૩.૪૮/૧શદૂ્રાણાં ચાન્નકામાનાં િનતં્ય સદ્ધ મ ત બ્રવુન્ ।
૨૨૩.૪૮/૨ વાથાર્દ્ વા યિદ વા કામાન્ ન િક ચદ્ ઉપલક્ષયેત્॥ ૨૨૩.૪૮॥
૨૨૩.૪૯/૧િપ દેવા ત થકૃતે સાધનં કુ તે ચ યત્ ।
૨૨૩.૪૯/૨ વવે મિન યથા યાયમપુા તે ભૈક્ષ્યમવે ચ॥ ૨૨૩.૪૯॥
૨૨૩.૫૦/૧ દ્વકાલમ ગ્ હાતે્રં ચ જુહ્વાનાે વૈ યથાિવિધ ।
૨૨૩.૫૦/૨ગાેબ્રાહ્મણિહતાથાર્ય રણે ચા ભમખુાે હતઃ॥ ૨૨૩.૫૦॥
૨૨૩.૫૧/૧ત્રેતા ગ્ મ ત્રપૂતને સમાિવ ય દ્વ ે ભવેત્ ।
૨૨૩.૫૧/૨જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ પન્નઃ સસૃં્કતાે વેદપારગઃ॥ ૨૨૩.૫૧॥
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૨૨૩.૫૨/૧વૈ યાે ભવ ત ધમાર્ત્મા ક્ષિત્રયઃ વને કમર્ણા ।
૨૨૩.૫૨/૨અેતૈઃ કમર્ફલૈદિવ યનૂ તકુલાેદ્ભવઃ॥ ૨૨૩.૫૨॥
૨૨૩.૫૩/૧શદૂ્રાેઽ યાગમસ પન્નાે દ્વ ે ભવ ત સસૃં્કતઃ ।
૨૨૩.૫૩/૨બ્રાહ્મણાે વા યસદ્વતૃ્તઃ સવર્સકંરભાજેનઃ॥ ૨૨૩.૫૩॥
૨૨૩.૫૪/૧સ બ્રાહ્મ યં સમુ જ્ય શદૂ્રાે ભવ ત તાદશૃઃ ।
૨૨૩.૫૪/૨કમર્ ભઃ શુ ચ ભદવી શદુ્ધાત્મા િવ જતે દ્રયઃ॥ ૨૨૩.૫૪॥
૨૨૩.૫૫/૧શદૂ્રાેઽિપ દ્વજવત્ સવે્ય ઇ ત બ્રહ્માબ્રવીત્ વયમ્ ।
૨૨૩.૫૫/૨ વભાવકમર્ણા ચવૈ યત્ર શદૂ્રાેઽિધ તષ્ઠ ત॥ ૨૨૩.૫૫॥
૨૨૩.૫૬/૧િવશદુ્ધઃ સ દ્વ ત યાે િવજ્ઞેય ઇ ત મે મ તઃ ।
૨૨૩.૫૬/૨ન યાેિનનાર્િપ સસં્કારાે ન શ્રુ તનર્ ચ સતં તઃ॥ ૨૨૩.૫૬॥
૨૨૩.૫૭/૧કારણાિન દ્વજ વસ્ય ત્તમવે તુ કારણમ્ ।
૨૨૩.૫૭/૨સવાઽયં બ્રાહ્મણાે લાેકે ત્તને તુ િવધીયતે॥ ૨૨૩.૫૭॥
૨૨૩.૫૮/૧ ત્તે સ્થતશ્ચ શદૂ્રાેઽિપ બ્રાહ્મણ વં ચ ગચ્છ ત ।
૨૨૩.૫૮/૨બ્રહ્મ વભાવઃ સશુ્રાે ણ સમઃ સવર્ત્ર મે મતઃ॥ ૨૨૩.૫૮॥
૨૨૩.૫૯/૧િનગુર્ણં િનમર્લં બ્રહ્મ યત્ર તષ્ઠ ત સ દ્વજઃ ।
૨૨૩.૫૯/૨અેતે યે િવમલા દેિવ સ્થાનભાવિનદશર્કાઃ॥ ૨૨૩.૫૯॥
૨૨૩.૬૦/૧ વયં ચ વરદેનાેક્તા બ્રહ્મણા જતા પ્ર ઃ ।
૨૨૩.૬૦/૨બ્રહ્મણાે િહ મહત્ ક્ષતંે્ર લાેકે ચર ત પાદવત્॥ ૨૨૩.૬૦॥
૨૨૩.૬૧/૧યત્ તત્ર બીજં પત ત સા કૃ ષઃ પ્રેત્ય ભાિવની ।
૨૨૩.૬૧/૨સતંુષ્ટેન સદા ભાવ્યં સ પથાલ બના સદા॥ ૨૨૩.૬૧॥
૨૨૩.૬૨/૧બ્રાહ્મં િહ માગર્માક્ર ય વ તતવ્યં બુભષૂતા ।
૨૨૩.૬૨/૨સિંહતા યાિયના ભાવ્યં ગ્ હે વૈ ગ્ હમેિધના॥ ૨૨૩.૬૨॥
૨૨૩.૬૩/૧િનતં્ય વા યાયયુક્તને ન ચા યયન િવના ।
૨૨૩.૬૩/૨અેવ ભૂતાે િહ યાે િવપ્રઃ સતતં સ પથે સ્થતઃ॥ ૨૨૩.૬૩॥
૨૨૩.૬૪/૧આિહતા ગ્ રધીયાનાે બ્રહ્મભૂયાય ક પતે ।
૨૨૩.૬૪/૨બ્રાહ્મ યં દેિવ સ પ્રા ય ર ક્ષતવં્ય યતાત્મના॥ ૨૨૩.૬૪॥
૨૨૩.૬૫/૧યાેિનપ્ર તગ્રહાદાનૈઃ કમર્ ભશ્ચ શુ ચ મતે ।
૨૨૩.૬૫/૨અેતત્ તે ગુહ્યમાખ્યાતં યથા શદૂ્રાે ભવેદ્ દ્વજઃ ।
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૨૨૩.૬૫/૩બ્રાહ્મણાે વા ચ્યુતાે ધમાર્દ્ યથા શદૂ્ર વમા ુયાત્॥ ૨૨૩.૬૫॥
૨૨૪.૧/૧ઉમાવેાચ । ભગવન્ સવર્ભૂતેશ સરુાસરુનમસૃ્કત ।
૨૨૪.૧/૨ધમાર્ધમ ણાં દેવ બ્રૂિહ મે સશંયં િવભાે॥ ૨૨૪.૧॥
૨૨૪.૨/૧કમર્ણા મનસા વાચા િત્રિવધૈદિહનઃ સદા ।
૨૨૪.૨/૨બ ય તે બ ધનૈઃ કૈવાર્ મુચ્ય તે વા કથં વદ॥ ૨૨૪.૨॥
૨૨૪.૩/૧કેન શીલને વૈ દેવ કમર્ણા ક દશૃને વા ।
૨૨૪.૩/૨સમાચારૈગુર્ણૈઃ કૈવાર્ વગ યા તીહ માનવાઃ॥ ૨૨૪.૩॥
૨૨૪.૪/૧ શવ ઉવાચ । દેિવ ધમાર્થર્ત વજ્ઞે ધમર્િનત્યે ઉમે સદા ।
૨૨૪.૪/૨સવર્પ્રા ણિહતઃ પ્રશ્નઃ શ્રૂયતાં બુ દ્ધવધર્નઃ॥ ૨૨૪.૪॥
૨૨૪.૫/૧સત્યધમર્રતાઃ શા તાઃ સવર્ લઙ્ગિવવ જતાઃ ।
૨૨૪.૫/૨નાધમણ ન ધમણ બ ય તે છન્નસશંયાઃ॥ ૨૨૪.૫॥
૨૨૪.૬/૧પ્રલયાે પ ત્તત વજ્ઞાઃ સવર્જ્ઞાઃ સવર્દ શનઃ ।
૨૨૪.૬/૨વીતરાગા િવમુચ્ય તે પુ ષાઃ કમર્બ ધનૈઃ॥ ૨૨૪.૬॥
૨૨૪.૭/૧કમર્ણા મનસા વાચા યે ન િહસ ત િકચન ।
૨૨૪.૭/૨યે ન મ જ ત ક મ શ્ચત્ તે ન બધ્ન ત કમર્ ભઃ॥ ૨૨૪.૭॥
૨૨૪.૮/૧પ્રાણા તપાતાદ્ િવરતાઃ શીલવ તાે દયા વતાઃ ।
૨૨૪.૮/૨તુલ્યદ્વે ય પ્રયા દા તા મુચ્ય તે કમર્બ ધનૈઃ॥ ૨૨૪.૮॥
૨૨૪.૯/૧સવર્ભૂતદયાવ તાે િવશ્વાસ્યાઃ સવર્જ તષુુ ।
૨૨૪.૯/૨ત્યક્તિહસ્રસમાચારા તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૯॥
૨૨૪.૧૦/૧પર વિનમર્મા િનતં્ય પરદારિવવ જકાઃ ।
૨૨૪.૧૦/૨ધમર્લ ધાથર્ભાેક્તાર તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૧૦॥
૨૨૪.૧૧/૧મા વત્ વ વચ્ચવૈ િનતં્ય દુિહ વચ્ચ યે ।
૨૨૪.૧૧/૨પરદારેષુ વતર્ તે તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૧૧॥
૨૨૪.૧૨/૧ વદારિનરતા યે ચ ઋતુકાલા ભગા મનઃ ।
૨૨૪.૧૨/૨અગ્રા યસખુભાેગાશ્ચ તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૧૨॥
૨૨૪.૧૩/૧ તૈ યાન્ િન ત્તાઃ સતતં સતંુષ્ટાઃ વધનને ચ ।
૨૨૪.૧૩/૨ વભાગ્યા યપુ વ ત તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૧૩॥
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૨૨૪.૧૪/૧પરદારેષુ યે િનતં્ય ચાિરત્રા તલાેચનાઃ ।
૨૨૪.૧૪/૨ જતે દ્રયાઃ શીલપરા તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૧૪॥
૨૨૪.૧૫/૧અેષ દૈવકૃતાે માગર્ઃ સિેવતવ્યઃ સદા નરૈઃ ।
૨૨૪.૧૫/૨અકષાયકૃતશ્ચવૈ માગર્ઃ સવે્યઃ સદા બુધૈઃ॥ ૨૨૪.૧૫॥
૨૨૪.૧૬/૧અ થાપકૃતશ્ચવૈ માગર્ઃ સવે્યઃ સદા બુધૈઃ ।
૨૨૪.૧૬/૨દાનકમર્તપાેયુક્તઃ શીલશાૈચદયાત્મકઃ ।
૨૨૪.૧૬/૩ વગર્માગર્મભી સદ્ ભનર્ સવે્ય વત ઉત્તરઃ॥ ૨૨૪.૧૬॥
૨૨૪.૧૭/૧ઉમાવેાચ । વાચા તુ બ યતે યને મુચ્યતે હ્યથવા પનુઃ ।
૨૨૪.૧૭/૨તાિન કમાર્ ણ મે દેવ વદ ભૂતપતેઽનઘ॥ ૨૨૪.૧૭॥
૨૨૪.૧૮/૧ શવ ઉવાચ । આત્મહેતાેઃ પરાથ વા અધમાર્ શ્રતમવે ચ ।
૨૨૪.૧૮/૨યે ષા ન વદ તીહ તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૧૮॥
૨૨૪.૧૯/૧ ત્ત્યથ ધમર્હેતાવેાર્ કામકારાત્ તથવૈ ચ ।
૨૨૪.૧૯/૨અ તં યે ન ભાષ તે તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૧૯॥
૨૨૪.૨૦/૧શ્લ ણાં વાણી ં વચ્છવણા મધુરાં પાપવ જતામ્ ।
૨૨૪.૨૦/૨ વગતનેા ભભાષ તે તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૨૦॥
૨૨૪.૨૧/૧પ ષં યે ન ભાષ તે કટુકં િનષુ્ઠરં તથા ।
૨૨૪.૨૧/૨ન પૈશુ યરતાઃ સ ત તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૨૧॥
૨૨૪.૨૨/૧િપશનંુ ન પ્રભાષ તે મત્રભેદકરં તથા ।
૨૨૪.૨૨/૨પરપીડાકરં ચવૈ તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૨૨॥
૨૨૪.૨૩/૧યે વજર્ય ત પ ષં પરદ્રાેહં ચ માનવાઃ ।
૨૨૪.૨૩/૨સવર્ભૂતસમા દા તા તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૨૩॥
૨૨૪.૨૪/૧શઠપ્રલાપાદ્ િવરતા િવ દ્ધપિરવજર્કાઃ ।
૨૨૪.૨૪/૨સાૈ યપ્રલાિપનાે િનતં્ય તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૨૪॥
૨૨૪.૨૫/૧ન કાપેાદ્ વ્યાહર તે યે વાચં હૃદયદાિરણીમ્ ।
૨૨૪.૨૫/૨શા ત િવ દ ત યે કુ્રદ્ધા તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૨૫॥
૨૨૪.૨૬/૧અેષ વાણીકૃતાે દેિવ ધમર્ઃ સવે્યઃ સદા નરૈઃ ।
૨૨૪.૨૬/૨શભુસત્યગુણૈિનત્યં વજર્નીયા ષા બુધૈઃ॥ ૨૨૪.૨૬॥
૨૨૪.૨૭/૧ઉમાવેાચ । મનસા બ યતે યને કમર્ણા પુ ષઃ સદા ।
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૨૨૪.૨૭/૨તન્ મે બ્રૂિહ મહાભાગ દેવદેવ િપનાક ક્॥ ૨૨૪.૨૭॥
૨૨૪.૨૮/૧મહેશ્વર ઉવાચ । માનસનેેહ ધમણ સયંુક્તાઃ પુ ષાઃ સદા ।
૨૨૪.૨૮/૨ વગ ગચ્છ ત કલ્યા ણ તન્ મે ક તર્યતઃ શ ◌ૃ ॥ ૨૨૪.૨૮॥
૨૨૪.૨૯/૧દુ પ્રણીતને મનસા દુ પ્રણીતા તરાકૃ તઃ ।
૨૨૪.૨૯/૨નરાે બ યેત યનેેહ શ ◌ૃ વા તં શભુાનને॥ ૨૨૪.૨૯॥
૨૨૪.૩૦/૧અર યે િવજને ય તં પર વં દૃ યતે યદા ।
૨૨૪.૩૦/૨મનસાિપ ન ગ્ હ્ણ ત તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૩૦॥
૨૨૪.૩૧/૧તથવૈ પરદારાન્ યે કામ ત્તા રહાેગતાઃ ।
૨૨૪.૩૧/૨મનસાિપ ન િહસ ત તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૩૧॥
૨૨૪.૩૨/૧શત્રું મતં્ર ચ યે િનતં્ય તુલ્યને મનસા નરાઃ ।
૨૨૪.૩૨/૨ભજ ત મૈ યં સગં ય તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૩૨॥
૨૨૪.૩૩/૧શ્રુતવ તાે દયાવ તઃ શચુયઃ સત્યસગંરાઃ ।
૨૨૪.૩૩/૨ વૈરથઃ પિરસતંુષ્ટા તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૩૩॥
૨૨૪.૩૪/૧અવૈરા યે વનાયાસા મતૈ્ર ચત્તરતાઃ સદા ।
૨૨૪.૩૪/૨સવર્ભૂતદયાવ ત તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૩૪॥
૨૨૪.૩૫/૧જ્ઞાતવ તઃ િક્રયાવ તઃ ક્ષમાવ તઃ સહૃુિ પ્રયાઃ ।
૨૨૪.૩૫/૨ધમાર્ધમર્િવદાે િનતં્ય તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૩૫॥
૨૨૪.૩૬/૧શભુાનામશભુાનાં ચ કમર્ણાં ફલસચંયે ।
૨૨૪.૩૬/૨િનરાકાઙ્ક્ષાશ્ચ યે દેિવ તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૩૬॥
૨૨૪.૩૭/૧પાપાપેેતાન્ વજર્ય ત દેવ દ્વજપરાઃ સદા ।
૨૨૪.૩૭/૨સમુ થાનમનપુ્રાપ્તા તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૩૭॥
૨૨૪.૩૮/૧શભુૈઃ કમર્ફલૈદિવ મયૈતે પિરક તતાઃ ।
૨૨૪.૩૮/૨ વગર્માગર્પરા ભૂયઃ િક વં શ્રાેતુ મહેચ્છ સ॥ ૨૨૪.૩૮॥
૨૨૪.૩૯/૧ઉમાવેાચ । મહાન્ મે સશંયઃ ક શ્ચન્ મત્યાર્ન્ પ્ર ત મહેશ્વર ।
૨૨૪.૩૯/૨ત માત્ વં િનપુણનેાદ્ય મમ વ્યાખ્યાતુમહર્ સ॥ ૨૨૪.૩૯॥
૨૨૪.૪૦/૧કેનાયુલર્ભતે દ ઘ કમર્ણા પુ ષઃ પ્રભાે ।
૨૨૪.૪૦/૨તપસા વાિપ દેવેશ કેનાયુલર્ભતે મહત્॥ ૨૨૪.૪૦॥
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૨૨૪.૪૧/૧ક્ષીણાયુઃ કેન ભવ ત કમર્ણા ભુિવ માનવઃ ।
૨૨૪.૪૧/૨િવપાકં કમર્ણાં દેવ વક્તુમહર્સ્યિન દત॥ ૨૨૪.૪૧॥
૨૨૪.૪૨/૧અપરે ચ મહાભાગ્યા મ દભાગ્યા તથા પરે ।
૨૨૪.૪૨/૨અકુલીનાઃ કુલીનાશ્ચ સ ભવ ત તથા પરે॥ ૨૨૪.૪૨॥
૨૨૪.૪૩/૧દુદર્શાર્ઃ કે ચદ્ આભા ત નરાઃ કાષ્ઠમયા ઇવ ।
૨૨૪.૪૩/૨ પ્રયદશાર્ તથા ચા યે દશર્નાદ્ અેવ માનવાઃ॥ ૨૨૪.૪૩॥
૨૨૪.૪૪/૧દુ પ્રજ્ઞાઃ કે ચદ્ આભા ત કે ચદ્ આભા ત પ ડતાઃ ।
૨૨૪.૪૪/૨મહાપ્રજ્ઞા તથા ચા યે જ્ઞાનિવજ્ઞાનભાિવનઃ॥ ૨૨૪.૪૪॥
૨૨૪.૪૫/૧અ પવાચા તથા કે ચન્ મહાવાચા તથા પરે ।
૨૨૪.૪૫/૨દૃ ય તે પુ ષા દેવ તતાે વ્યાખ્યાતુમહર્ સ॥ ૨૨૪.૪૫॥
૨૨૪.૪૬/૧ શવ ઉવાચ । હ ત તેઽહં પ્રવક્ષ્યા મ દેિવ કમર્ફલાેદયમ્ ।
૨૨૪.૪૬/૨મત્યર્લાેકે નરઃ સવા યને વં ફલમશ્નુતે॥ ૨૨૪.૪૬॥
૨૨૪.૪૭/૧પ્રાણા તપાતી યાેગી દ્રાે દ ડહ તાે નરઃ સદા ।
૨૨૪.૪૭/૨િનત્યમુદ્યતશસ્ત્રશ્ચ હ ત ભૂતગણાન્ નરઃ॥ ૨૨૪.૪૭॥
૨૨૪.૪૮/૧િનદર્યઃ સવર્ભૂતે યાે િનત્યમુદ્વગેકારકઃ ।
૨૨૪.૪૮/૨અિપ ક ટપતંગાનામશર યઃ સિુનઘ્ ર્ણઃ॥ ૨૨૪.૪૮॥
૨૨૪.૪૯/૧અેવ ભૂતાે નરાે દેિવ િનરયં પ્ર તપદ્યતે ।
૨૨૪.૪૯/૨િવપર ત તુ ધમાર્ત્મા વ પેણા ભ યતે॥ ૨૨૪.૪૯॥
૨૨૪.૫૦/૧િનરયં યા ત િહસાત્મા યા ત વગર્મિહસકઃ ।
૨૨૪.૫૦/૨યાતનાં િનરયે રાૈદ્રાં સકૃચ્છ્ર ાં લભતે નરઃ॥ ૨૨૪.૫૦॥
૨૨૪.૫૧/૧યઃ ક શ્ચન્ િનરયાત્ ત માત્ સમુત્તર ત કિહ ચત્ ।
૨૨૪.૫૧/૨માનુ યં લભતે વાિપ હીનાયુ તત્ર યતે॥ ૨૨૪.૫૧॥
૨૨૪.૫૨/૧પાપને કમર્ણા દેિવ યુક્તાે િહસાિદ ભયર્તઃ ।
૨૨૪.૫૨/૨અિહતઃ સવર્ભૂતાનાં હીનાયુ પ યતે॥ ૨૨૪.૫૨॥
૨૨૪.૫૩/૧શભુને કમર્ણા દેિવ પ્રા ણઘાતિવવ જતઃ ।
૨૨૪.૫૩/૨શભુને કમર્ણા દેિવ પ્રા ણઘાતિવવ જતઃ ।
૨૨૪.૫૩/૩િન ક્ષપ્તશસ્ત્રાે િનદર્ ડાે ન િહસ ત કદાચન॥ ૨૨૪.૫૩॥
૨૨૪.૫૪/૧ન ઘાતય ત નાે હ ત ઘ્ન તં નવૈાનુમાેદતે ।
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૨૨૪.૫૪/૨સવર્ભૂતષેુ સ નેહાે યથાત્મિન તથા પરે॥ ૨૨૪.૫૪॥
૨૨૪.૫૫/૧ઈદશૃઃ પુ ષાે િનતં્ય દેિવ દેવ વમશ્નુતે ।
૨૨૪.૫૫/૨ઉપપન્નાન્ સખુાન્ ભાેગાન્ સદાશ્ના ત મુદા યુતઃ॥ ૨૨૪.૫૫॥
૨૨૪.૫૬/૧અથ ચને્ માનષુે લાેકે કદા ચદ્ ઉપપદ્યતે ।
૨૨૪.૫૬/૨અેષ દ ઘાર્યષુાં માગર્ઃ સુ ત્તાનાં સકુમર્ણામ્ ।
૨૨૪.૫૬/૩પ્રા ણિહસાિવમાેક્ષેણ બ્રહ્મણા સમુદ િરતઃ॥ ૨૨૪.૫૬॥
૨૨૫.૧/૧ઉમાવેાચ । િકશીલઃ િકસમાચારઃ પુ ષઃ કૈશ્ચ કમર્ ભઃ ।
૨૨૫.૧/૨ વગ સમ ભપદે્યત સ પ્રદાનને કેન વા॥ ૨૨૫.૧॥
૨૨૫.૨/૧મહેશ્વર ઉવાચ । દાતા બ્રાહ્મણસ કતાર્ દ નાતર્કૃપણાિદષુ ।
૨૨૫.૨/૨ભક્ષભાજે્યાન્નપાનાનાં વાસસાં ચ મહામ તઃ॥ ૨૨૫.૨॥
૨૨૫.૩/૧પ્ર તશ્રયાન્ સભાઃ કુયાર્ત્ પ્રપાઃ પુ કિરણી તથા ।
૨૨૫.૩/૨િનત્યકાદ િન કમાર્ ણ કરાે ત પ્રયતઃ શુ ચઃ॥ ૨૨૫.૩॥
૨૨૫.૪/૧આસનં શયનં યાનં ગ્ હં રત્નં ધનં તથા ।
૨૨૫.૪/૨સસ્ય તાિન સવાર્ ણ સક્ષતે્રા યથ યાે ષતઃ॥ ૨૨૫.૪॥
૨૨૫.૫/૧સપુ્રશા તમના િનતં્ય યઃ પ્રયચ્છ ત માનવઃ ।
૨૨૫.૫/૨અેવ ભૂતાે નરાે દેિવ દેવલાેકેઽ ભ યતે॥ ૨૨૫.૫॥
૨૨૫.૬/૧તત્રાે ય સુ ચરં કાલં ભુ વા ભાેગાન્ અનુત્તમાન્ ।
૨૨૫.૬/૨સહા સરાે ભમુર્િદતાે ર મ વા ન દનાિદષુ॥ ૨૨૫.૬॥
૨૨૫.૭/૧ત માચ્ચ્યુતાે મહેશાિન માનષુષેપૂ યતે ।
૨૨૫.૭/૨મહાભાગકુલે દેિવ ધનધા યસમા ચતે॥ ૨૨૫.૭॥
૨૨૫.૮/૧તત્ર કામગુણૈઃ સવઃ સમપુેતાે મુદા વતઃ ।
૨૨૫.૮/૨મહાકાયા મહાભાેગાે ધની ભવ ત માનવઃ॥ ૨૨૫.૮॥
૨૨૫.૯/૧અેતે દેિવ મહાભાગાઃ પ્રા ણનાે દાનશા લનઃ ।
૨૨૫.૯/૨બ્રહ્મણા વૈ પુરા પ્રાેક્તાઃ સવર્સ્ય પ્રયદશર્નાઃ॥ ૨૨૫.૯॥
૨૨૫.૧૦/૧અપરે માનવા દેિવ પ્રદાનકૃપણા દ્વ ઃ ।
૨૨૫.૧૦/૨યેઽન્નાિન ન પ્રયચ્છ ત િવદ્યમાનેઽ યબુદ્ધયઃ॥ ૨૨૫.૧૦॥
૨૨૫.૧૧/૧દ ના ધકૃપણાન્ દૃ ટ્વા ભ કાન્ અ તથીન્ અિપ ।
૨૨૫.૧૧/૨યાચ્યમાના િનવતર્ તે જહ્વાલાેભસમ વતાઃ॥ ૨૨૫.૧૧॥
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૨૨૫.૧૨/૧ન ધનાિન ન વાસાં સ ન ભાેગાન્ ન ચ કા ચનમ્ ।
૨૨૫.૧૨/૨ન ગાશ્ચ નાન્નિવકૃ ત પ્રયચ્છ ત કદાચન॥ ૨૨૫.૧૨॥
૨૨૫.૧૩/૧અપ્રલુ ધાશ્ચ યે લુ ધા ના તકા દાનવ જતઃ ।
૨૨૫.૧૩/૨અેવ ભૂતા નરા દેિવ િનરયં યા ત્યબુદ્ધયઃ॥ ૨૨૫.૧૩॥
૨૨૫.૧૪/૧તે વૈ મનુ યતાં યા ત યદા કાલસ્ય પયર્યાત્ ।
૨૨૫.૧૪/૨ધનિરક્તે કુલે જન્મ લભ તે વ પબુદ્ધયઃ॥ ૨૨૫.૧૪॥
૨૨૫.૧૫/૧ પપાસાપર તાશ્ચ સવર્લાેકબિહ કૃતાઃ ।
૨૨૫.૧૫/૨િનરાશાઃ સવર્ભાેગે યાે વ ત્યધમર્ િવકાઃ॥ ૨૨૫.૧૫॥
૨૨૫.૧૬/૧અ પભાેગકુલે તા અ પભાેગરતા નરાઃ ।
૨૨૫.૧૬/૨અનને કમર્ણા દેિવ ભવ ત્યધિનનાે નરાઃ॥ ૨૨૫.૧૬॥
૨૨૫.૧૭/૧અપરે દ ભનાે િનતં્ય માિનનઃ પરતાે રતાઃ ।
૨૨૫.૧૭/૨આસનાહર્સ્ય યે પીઠં ન યચ્છ ત્ય પચેતસઃ॥ ૨૨૫.૧૭॥
૨૨૫.૧૮/૧માગાર્હર્સ્ય ચ યે માગ ન પ્રયચ્છ ત્યબુદ્ધયઃ ।
૨૨૫.૧૮/૨અઘાર્હાર્ન્ ન ચ સસં્કારૈરચર્ય ત યથાિવિધ॥ ૨૨૫.૧૮॥
૨૨૫.૧૯/૧પાદ્યમાચમનીયં વા પ્રયચ્છ ત્ય ભબુદ્ધયઃ ।
૨૨૫.૧૯/૨શભું ચા ભમતં પ્રે ણા ગુ ં ના ભવદ ત યે॥ ૨૨૫.૧૯॥
૨૨૫.૨૦/૧અ ભમાનપ્ર દ્ધને લાેભને સમમા સ્થતાઃ ।
૨૨૫.૨૦/૨સ મા યાંશ્ચાવમ ય તે દ્ધાન્ પિરભવ ત ચ॥ ૨૨૫.૨૦॥
૨૨૫.૨૧/૧અેવંિવધા નરા દેિવ સવ િનરયગા મનઃ ।
૨૨૫.૨૧/૨તે ચેદ્ યિદ નરા ત માન્ િનરયાદ્ ઉત્તર ત ચ॥ ૨૨૫.૨૧॥
૨૨૫.૨૨/૧વષર્પૂગૈ તતાે જન્મ લભ તે કુ સતે કુલે ।
૨૨૫.૨૨/૨શ્વપાકપુલ્કસાદ નાં કુ સતાનામચેતસામ્॥ ૨૨૫.૨૨॥
૨૨૫.૨૩/૧કુલષેુ તેઽ ભ ય તે ગુ દ્ધાપેતાિપનઃ ।
૨૨૫.૨૩/૨ન દ ભી ન ચ માની યાે દેવતા ત થપજૂકઃ॥ ૨૨૫.૨૩॥
૨૨૫.૨૪/૧લાેકપજૂ્યાે નમસ્કતાર્ પ્રસતૂાે મધુરં વચઃ ।
૨૨૫.૨૪/૨સવર્કમર્ પ્રયકરઃ સવર્ભૂત પ્રયઃ સદા॥ ૨૨૫.૨૪॥
૨૨૫.૨૫/૧અદ્વષેી સમુખુઃ શ્લ ણઃ નગ્ધવાણીપ્રદઃ સદા ।
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૨૨૫.૨૫/૨ વાગતનેવૈ સવષાં ભૂતાનામિવિહસકઃ॥ ૨૨૫.૨૫॥
૨૨૫.૨૬/૧યથાથ સ ક્રયાપવૂર્મચર્યન્ન્ અવ તષ્ઠતે ।
૨૨૫.૨૬/૨માગાર્હાર્ય દદન્ માગ ગુ મ યચર્યન્ સદા॥ ૨૨૫.૨૬॥
૨૨૫.૨૭/૧અ ત થપ્રગ્રહરત તથા યાગતપજૂકઃ ।
૨૨૫.૨૭/૨અેવ ભૂતાે નરાે દેિવ વગર્ ત પ્ર તપદ્યતે॥ ૨૨૫.૨૭॥
૨૨૫.૨૮/૧તતાે માનુ યમાસાદ્ય િવ શષ્ટકુલ ે ભવેત્ ।
૨૨૫.૨૮/૨તત્રાસાૈ િવપુલૈભાગૈઃ સવર્રત્નસમાયુતઃ॥ ૨૨૫.૨૮॥
૨૨૫.૨૯/૧યથાહર્દાતા ચાહષુ ધમર્ચયાર્પરાે ભવેત્ ।
૨૨૫.૨૯/૨સ મતઃ સવર્ભૂતાનાં સવર્લાેકનમસૃ્કતઃ॥ ૨૨૫.૨૯॥
૨૨૫.૩૦/૧ વકમર્ફલમા ાે ત વયમવે નરઃ સદા ।
૨૨૫.૩૦/૨અેષ ધમા મયા પ્રાેક્તાે િવધાત્રા વયમીિરતઃ॥ ૨૨૫.૩૦॥
૨૨૫.૩૧/૧ય તુ રાૈદ્રસમાચારઃ સવર્સ વભયંકરઃ ।
૨૨૫.૩૧/૨હ તા યાં યિદ વા પદ્ યાં ર વા દ ડને વા પનુઃ॥ ૨૨૫.૩૧॥
૨૨૫.૩૨/૧લાેષ્ટૈઃ ત ભૈ પાયવૈાર્ જ તનૂ્ બાધેત શાેભને ।
૨૨૫.૩૨/૨િહસાથ િન કૃ તપ્રજ્ઞઃ પ્રાેદ્વજેય ત ચવૈ િહ॥ ૨૨૫.૩૨॥
૨૨૫.૩૩/૧ઉપક્રામ ત જ તૂંશ્ચ ઉદ્વગેજનનઃ સદા ।
૨૨૫.૩૩/૨અેવં શીલસમાચારાે િનરયં પ્ર તપદ્યતે॥ ૨૨૫.૩૩॥
૨૨૫.૩૪/૧સ ચને્ મનુ યતાં ગચ્છેદ્ યિદ કાલસ્ય પયર્યાત્ ।
૨૨૫.૩૪/૨બહ્વાબાધાપિર ક્લષ્ટે કુલે જય ત સાેઽધમે॥ ૨૨૫.૩૪॥
૨૨૫.૩૫/૧લાેક દ્વષ્ટાેઽધમઃ પુંસાં વયં કમર્કૃતૈઃ ફલૈઃ ।
૨૨૫.૩૫/૨અેષ દેિવ મનુ યષેુ બાેદ્ધવ્યાે જ્ઞા તબ ધષુુ॥ ૨૨૫.૩૫॥
૨૨૫.૩૬/૧અપરઃ સવર્ભૂતાિન દયાવાન્ અનપુ ય ત ।
૨૨૫.૩૬/૨મતૈ્રી દૃ ષ્ટઃ િપ સમાે િનવરાે િનયતે દ્રયઃ॥ ૨૨૫.૩૬॥
૨૨૫.૩૭/૧નાેદ્વજેય ત ભૂતાિન ન ચ હ ત દયાપરઃ ।
૨૨૫.૩૭/૨હ તપાદૈશ્ચ િનયતૈિવશ્વાસ્યઃ સવર્જ તષુુ॥ ૨૨૫.૩૭॥
૨૨૫.૩૮/૧ન ર વા ન ચ દ ડને ન લાેષ્ટૈનાર્યુધને ચ ।
૨૨૫.૩૮/૨ઉદ્વજેય ત ભૂતાિન શભુકમાર્ દયાપરઃ॥ ૨૨૫.૩૮॥
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૨૨૫.૩૯/૧અેવં શીલસમાચારઃ વગ સમપુ યતે ।
૨૨૫.૩૯/૨તત્રાસાૈ ભવને િદવ્યે મુદા વસ ત દેવવત્॥ ૨૨૫.૩૯॥
૨૨૫.૪૦/૧સ ચેત્ વગર્ક્ષયાન્ મત્યા મનુ યષેપૂ યતે ।
૨૨૫.૪૦/૨અ પાયાસાે િનરાતઙ્કઃ સ તઃ સખુમેધતે॥ ૨૨૫.૪૦॥
૨૨૫.૪૧/૧સખુભાગી િનરાયાસાે િન દ્વગેઃ સદા નરઃ ।
૨૨૫.૪૧/૨અેષ દેિવ સતાં માગા બાધા યત્ર ન િવદ્યતે॥ ૨૨૫.૪૧॥
૨૨૫.૪૨/૧ઉમાવેાચ । ઇમે મનુ યા દૃ ય તે ઊહાપાેહિવશારદાઃ ।
૨૨૫.૪૨/૨જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ પન્નાઃ પ્રજ્ઞાવ તાેઽથર્કાેિવદાઃ॥ ૨૨૫.૪૨॥
૨૨૫.૪૩/૧દુ પ્રજ્ઞાશ્ચાપરે દેવ જ્ઞાનિવજ્ઞાનવ જતાઃ ।
૨૨૫.૪૩/૨કેન કમર્િવપાકેન પ્રજ્ઞાવાન્ પુ ષાે ભવેત્॥ ૨૨૫.૪૩॥
૨૨૫.૪૪/૧અ પપ્રજ્ઞાે િવ પાક્ષ કથં ભવ ત માનવઃ ।
૨૨૫.૪૪/૨અેવં વં સશંયં છ ધ સવર્ધમર્ તાં વર॥ ૨૨૫.૪૪॥
૨૨૫.૪૫/૧ ત્ય ધાશ્ચાપરે દેવ રાેગાતાર્શ્ચાપરે તથા ।
૨૨૫.૪૫/૨નરાઃ ક્લીબાશ્ચ દૃ ય તે કારણં બ્રૂિહ તત્ર વૈ॥ ૨૨૫.૪૫॥
૨૨૫.૪૬/૧મહેશ્વર ઉવાચ । બ્રાહ્મણાન્ વેદિવદુષઃ સદ્ધાન્ ધમર્િવદ તથા ।
૨૨૫.૪૬/૨પિર ચ્છ ત્યહરહઃ કુશલાકુશલં સદા॥ ૨૨૫.૪૬॥
૨૨૫.૪૭/૧વજર્ય તાેઽશભંુ કમર્ સવેમાનાઃ શભંુ તથા ।
૨૨૫.૪૭/૨લભ તે વગર્ ત િનત્ય મહ લાેકે યથાસખુમ્॥ ૨૨૫.૪૭॥
૨૨૫.૪૮/૧સ ચને્ મનુ યતાં યા ત મેધાવી તત્ર યતે ।
૨૨૫.૪૮/૨શ્રુતં યજ્ઞાનુગં યસ્ય કલ્યાણમપુ યતે॥ ૨૨૫.૪૮॥
૨૨૫.૪૯/૧પરદારેષુ યે ચાિપ ચ દુર્ષં્ટ પ્રયુ જતે ।
૨૨૫.૪૯/૨તને દુષ્ટ વભાવને ત્ય ધા તે ભવ ત િહ॥ ૨૨૫.૪૯॥
૨૨૫.૫૦/૧મનસાિપ પ્રદુષ્ટેન નગ્ ાં પ ય ત યે સ્ત્રયમ્ ।
૨૨૫.૫૦/૨રાેગાતાર્ તે ભવ તીહ નરા દુ કૃતકાિરણઃ॥ ૨૨૫.૫૦॥
૨૨૫.૫૧/૧યે તુ મૂઢા દુરાચારા િવયાનેાૈ મૈથનુે રતાઃ ।
૨૨૫.૫૧/૨પુ ષષેુ સદુુ પ્રજ્ઞાઃ ક્લીબ વમપુયા ત તે॥ ૨૨૫.૫૧॥
૨૨૫.૫૨/૧પશૂશં્ચ યે વૈ બધ્ન ત યે ચવૈ ગુ ત પગાઃ ।
૨૨૫.૫૨/૨પ્રક ણર્મૈથનુા યે ચ ક્લીબા ય ત વૈ નરાઃ॥ ૨૨૫.૫૨॥
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૨૨૫.૫૩/૧ઉમાવેાચ । અવદ્યં િક તુ વૈ કમર્ િનરવદં્ય તથવૈ ચ ।
૨૨૫.૫૩/૨શ્રેયઃ કુવર્ન્ન્ અવા ાે ત માનવાે દેવસત્તમ॥ ૨૨૫.૫૩॥
૨૨૫.૫૪/૧મહેશ્વર ઉવાચ । શ્રેયાંસં માગર્મ વચ્છન્ સદા યઃ
ચ્છ ત દ્વ ન્ ।
૨૨૫.૫૪/૨ધમાર્ વષેી ગુણાકાઙ્ક્ષ સ વગ સમપુાશ્નુતે॥ ૨૨૫.૫૪॥
૨૨૫.૫૫/૧યિદ માનુ યતાં દેિવ કદા ચત્ સિંનયચ્છ ત ।
૨૨૫.૫૫/૨મેધાવી ધારણાયુક્તઃ પ્રાજ્ઞ તત્રાિપ યતે॥ ૨૨૫.૫૫॥
૨૨૫.૫૬/૧અેષ દેિવ સતાં ધમા ગ તવ્યાે ભૂ તકારકઃ ।
૨૨૫.૫૬/૨ ણાં િહતાથાર્ય સદા મયા ચવૈમુદાહૃતઃ॥ ૨૨૫.૫૬॥
૨૨૫.૫૭/૧ઉમાવેાચ । અપરે વ પિવજ્ઞાના ધમર્િવદ્વે ષણાે નરાઃ ।
૨૨૫.૫૭/૨બ્રાહ્મણાન્ વેદિવદુષાે નેચ્છ ત પિરસિપતુમ્॥ ૨૨૫.૫૭॥
૨૨૫.૫૮/૧વ્રતવ તાે નરાઃ કે ચચ્છ્ર દ્ધાદમપરાયણાઃ ।
૨૨૫.૫૮/૨અવ્રતા ભ્રષ્ટિનયમા તથા યે રાક્ષસાપેમાઃ॥ ૨૨૫.૫૮॥
૨૨૫.૫૯/૧ય વાનશ્ચ તથવૈા યે િનમાહાશ્ચ તથા પરે ।
૨૨૫.૫૯/૨કેન કમર્િવપાકેન ભવ તીહ વદ વ મે॥ ૨૨૫.૫૯॥
૨૨૫.૬૦/૧મહેશ્વર ઉવાચ । આગમાલાેકધમાર્ણાં મયાર્દાઃ પવૂર્િન મતાઃ ।
૨૨૫.૬૦/૨પ્રમાણનેાનવુતર્ તે દૃ ય તે હ દૃઢવ્રતાઃ॥ ૨૨૫.૬૦॥
૨૨૫.૬૧/૧અધમ ધમર્ મત્યાહુય ચ માેહવશં ગતાઃ ।
૨૨૫.૬૧/૨અવ્રતા નષ્ટમયાર્દા તે નરા બ્રહ્મરાક્ષસાઃ॥ ૨૨૫.૬૧॥
૨૨૫.૬૨/૧યે વૈ કાલકૃતાેદ્યાેગાત્ સ ભવ તીહ માનવાઃ ।
૨૨૫.૬૨/૨િનહામા િનવર્ષટ્કારા તે ભવ ત નરાધમાઃ॥ ૨૨૫.૬૨॥
૨૨૫.૬૩/૧અેષ દેિવ મયા સવર્+ ।સશંયચ્છેદનાય તે ।
૨૨૫.૬૩/૨કુશલાકુશલાે ણાં વ્યાખ્યાતાે ધમર્સાગરઃ॥ ૨૨૫.૬૩॥
૨૨૬.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । શ્રુ વવૈં સા જગન્માતા ભતુર્વર્ચનમાિદતઃ ।
૨૨૬.૧/૨હૃષ્ટા બભવૂ સપુ્રીતા િવ મતા ચ તદા દ્વ ઃ॥ ૨૨૬.૧॥
૨૨૬.૨/૧યે તત્રાસન્ મુિનવરા સ્ત્રપુરારેઃ સમીપતઃ ।
૨૨૬.૨/૨તીથર્યાત્રાપ્રસઙ્ગને ગતા ત મન્ ગરાૈ દ્વ ઃ॥ ૨૨૬.૨॥
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૨૨૬.૩/૧તેઽિપ સ પજૂ્ય તં દેવં શલૂપા ણ પ્રણ ય ચ ।
૨૨૬.૩/૨પપ્રચ્છુઃ સશંયં ચવૈ લાેકાનાં િહતકા યયા॥ ૨૨૬.૩॥
૨૨૬.૪/૧મનુય ઊચુઃ । િત્રલાેચન નમ તેઽ તુ દક્ષક્રતુિવનાશન ।
૨૨૬.૪/૨ ચ્છામ વાં જગન્નાથ સશંયં હૃિદ સં સ્થતમ્॥ ૨૨૬.૪॥
૨૨૬.૫/૧સસંારેઽ મન્ મહાઘાેરે ભૈરવે લાેમહષર્ણે ।
૨૨૬.૫/૨ભ્રમ ત સુ ચરં કાલં પુ ષાશ્ચા પમેધસઃ॥ ૨૨૬.૫॥
૨૨૬.૬/૧યનેાપેાયને મુચ્ય તે જન્મસસંારબ ધનાત્ ।
૨૨૬.૬/૨બ્રૂિહ તચ્છ્ર ાેતુ મચ્છામઃ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૨૨૬.૬॥
૨૨૬.૭/૧મહેશ્વર ઉવાચ । કમર્પાશિનબદ્ધાનાં નરાણાં દુઃખભા ગનામ્ ।
૨૨૬.૭/૨ના યાપેાયં પ્રપ યા મ વાસદેુવાત્ પરં દ્વ ઃ॥ ૨૨૬.૭॥
૨૨૬.૮/૧યે પજૂય ત તં દેવં શઙ્ખચક્રગદાધરમ્ ।
૨૨૬.૮/૨વાઙ્મનઃકમર્ ભઃ સ યક્ તે યા ત પરમાં ગ તમ્॥ ૨૨૬.૮॥
૨૨૬.૯/૧િક તષેાં િવતનેેહ પશવુચ્ચે ષ્ટતને ચ ।
૨૨૬.૯/૨યષેાં ન પ્રવણં ચત્તં વાસદેુવે જગન્મયે॥ ૨૨૬.૯॥
૨૨૬.૧૦/૧ઋષય ઊચુઃ । િપનાિકન્ ભગનતે્રઘ્ન સવર્લાેકનમસૃ્કત ।
૨૨૬.૧૦/૨માહા યં વાસદેુવસ્ય શ્રાેતુ મચ્છામ શકંર॥ ૨૨૬.૧૦॥
૨૨૬.૧૧/૧મહેશ્વર ઉવાચ । િપતામહાદ્ અિપ વરઃ શાશ્વતઃ પુ ષાે હિરઃ ।
૨૨૬.૧૧/૨કૃ ણાે બૂનદાભાસાે વ્યભ્રે સયૂર્ ઇવાેિદતઃ॥ ૨૨૬.૧૧॥
૨૨૬.૧૨/૧દશબાહુમર્હાતે દેવતાિરિનષૂદનઃ ।
૨૨૬.૧૨/૨શ્રીવ સાઙ્કાે હૃષીકેશઃ સવર્દૈવતયૂથપઃ॥ ૨૨૬.૧૨॥
૨૨૬.૧૩/૧બ્રહ્મા તસ્યાેદરભવ તસ્યાહં ચ શરાેભવઃ ।
૨૨૬.૧૩/૨ શરાે હે યાે જ્યાેતી ં ષ રાેમ યશ્ચ સરુાસરુાઃ॥ ૨૨૬.૧૩॥
૨૨૬.૧૪/૧ઋષયાે દેહસ ભૂતા તસ્ય લાેકાશ્ચ શાશ્વતાઃ ।
૨૨૬.૧૪/૨િપતામહગ્ હં સાક્ષાત્ સવર્દેવગ્ હં ચ સઃ॥ ૨૨૬.૧૪॥
૨૨૬.૧૫/૧સાેઽસ્યાઃ થવ્યાઃ કૃ નાયાઃ સ્રષ્ટા િત્રભવુનેશ્વરઃ ।
૨૨૬.૧૫/૨સહંતાર્ ચવૈ ભૂતાનાં સ્થાવરસ્ય ચરસ્ય ચ॥ ૨૨૬.૧૫॥
૨૨૬.૧૬/૧સ િહ દેવદેવઃ સાક્ષાદ્ દેવનાથઃ પરંતપઃ ।
૨૨૬.૧૬/૨સવર્જ્ઞઃ સવર્સસં્રષ્ટા સવર્ગઃ સવર્તાેમખુઃ॥ ૨૨૬.૧૬॥
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૨૨૬.૧૭/૧ન ત માત્ પરમં ભૂતં િત્રષુ લાેકેષુ િકચન ।
૨૨૬.૧૭/૨સનાતનાે મહાભાગાે ગાેિવ દ ઇ ત િવશ્રુતઃ॥ ૨૨૬.૧૭॥
૨૨૬.૧૮/૧સ સવાર્ન્ પા થવાન્ સખં્યે ઘાતિય ય ત માનદઃ ।
૨૨૬.૧૮/૨સરુકાયાર્થર્મુ પન્નાે માનુ યં વપુરા સ્થતઃ॥ ૨૨૬.૧૮॥
૨૨૬.૧૯/૧નિહ દેવગણાઃ શક્તા સ્ત્રિવક્રમિવનાકૃતાઃ ।
૨૨૬.૧૯/૨ભવુને દેવકાયાર્ ણ કતુ નાયકવ જતઃ॥ ૨૨૬.૧૯॥
૨૨૬.૨૦/૧નાયકઃ સવર્ભૂતાનાં સવર્ભૂતનમસૃ્કતઃ ।
૨૨૬.૨૦/૨અેતસ્ય દેવનાથસ્ય કાયર્સ્ય ચ પરસ્ય ચ॥ ૨૨૬.૨૦॥
૨૨૬.૨૧/૧બ્રહ્મભૂતસ્ય સતતં બ્રહ્મ ષશરણસ્ય ચ ।
૨૨૬.૨૧/૨બ્રહ્મા વસ ત ના ભસ્થઃ શર રેઽહં ચ સં સ્થતઃ॥ ૨૨૬.૨૧॥
૨૨૬.૨૨/૧સવાર્ઃ સખંુ સં સ્થતાશ્ચ શર રે તસ્ય દેવતાઃ ।
૨૨૬.૨૨/૨સ દેવઃ પુ ડર કાક્ષઃ શ્રીગભર્ઃ શ્રીસહાે ષતઃ॥ ૨૨૬.૨૨॥
૨૨૬.૨૩/૧શાઙ્ર્ગચક્રાયુધઃ ખડ્ગી સવર્નાગિરપુ વજઃ ।
૨૨૬.૨૩/૨ઉત્તમને સશુીલને શાૈચને ચ દમને ચ॥ ૨૨૬.૨૩॥
૨૨૬.૨૪/૧પરાક્રમેણ વીયણ વપષુા દશર્નને ચ ।
૨૨૬.૨૪/૨આરાેહણપ્રમાણને વીયણાજર્વસ પદા॥ ૨૨૬.૨૪॥
૨૨૬.૨૫/૧આ શસં્યને પેણ બલને ચ સમ વતઃ ।
૨૨૬.૨૫/૨અસૈ્ત્રઃ સમુિદતઃ સવિદવ્યૈરદ્ભુતદશર્નૈઃ॥ ૨૨૬.૨૫॥
૨૨૬.૨૬/૧યાેગમાયાસહસ્રાક્ષાે િવ પાક્ષાે મહામનાઃ ।
૨૨૬.૨૬/૨વાચા મત્રજનશ્લાઘી જ્ઞા તબ ધજુન પ્રયઃ॥ ૨૨૬.૨૬॥
૨૨૬.૨૭/૧ક્ષમાવાંશ્ચાનહંવાદ સ દેવાે બ્રહ્મદાયકઃ ।
૨૨૬.૨૭/૨ભયહતાર્ ભયાતાર્નાં મત્રાન દિવવધર્નઃ॥ ૨૨૬.૨૭॥
૨૨૬.૨૮/૧શર યઃ સવર્ભૂતાનાં દ નાનાં પાલને રતઃ ।
૨૨૬.૨૮/૨શ્રુતવાન્ અથ સ પન્નઃ સવર્ભૂતનમસૃ્કતઃ॥ ૨૨૬.૨૮॥
૨૨૬.૨૯/૧સમા શ્રતાનામપુકૃચ્છત્રૂણાં ભયકૃત્ તથા ।
૨૨૬.૨૯/૨ની તજ્ઞાે ની તસ પન્નાે બ્રહ્મવાદ જતે દ્રયઃ॥ ૨૨૬.૨૯॥
૨૨૬.૩૦/૧ભવાથર્મવે દેવાનાં બુદ્ યા પરમયા યુતઃ ।
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૨૨૬.૩૦/૨પ્રા પત્યે શભુે માગ માનવે ધમર્સસૃં્કતે॥ ૨૨૬.૩૦॥
૨૨૬.૩૧/૧સમુ પ સ્ય ત ગાેિવ દાે મનાવેશે મહાત્મનઃ ।
૨૨૬.૩૧/૨અંશાે નામ મનાેઃ પતુ્રાે હ્ય તધાર્મા તતઃ પરમ્॥ ૨૨૬.૩૧॥
૨૨૬.૩૨/૧અ તધાર્ ાે હિવધાર્મા પ્ર પ તરિન દતઃ ।
૨૨૬.૩૨/૨પ્રાચીનબિહભર્િવતા હિવધાર્ ઃ સતુાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૬.૩૨॥
૨૨૬.૩૩/૧તસ્ય પ્રચેતઃપ્રમખુા ભિવ ય ત દશાત્મ ઃ ।
૨૨૬.૩૩/૨પ્રાચેતસ તથા દક્ષાે ભિવતેહ પ્ર પ તઃ॥ ૨૨૬.૩૩॥
૨૨૬.૩૪/૧દાક્ષાય ય તથાિદત્યાે મનુરાિદત્યત તતઃ ।
૨૨૬.૩૪/૨મનાેશ્ચ વંશજ ઇલા સદુુ્ય શ્ચ ભિવ ય ત॥ ૨૨૬.૩૪॥
૨૨૬.૩૫/૧બુધાત્ પુ રવાશ્ચાિપ ત માદ્ આયુભર્િવ ય ત ।
૨૨૬.૩૫/૨નહુષાે ભિવતા ત માદ્ યયા ત તસ્ય ચાત્મજઃ॥ ૨૨૬.૩૫॥
૨૨૬.૩૬/૧યદુ ત માન્ મહાસ વઃ ક્રાેષ્ટા ત માદ્ ભિવ ય ત ।
૨૨૬.૩૬/૨ક્રાેષુ્ટશ્ચવૈ મહાન્ પતુ્રાે જનીવાન્ ભિવ ય ત॥ ૨૨૬.૩૬॥
૨૨૬.૩૭/૧ જનીવતશ્ચ ભિવતા ઉષઙ્ગુરપરા જતઃ ।
૨૨૬.૩૭/૨ઉષઙ્ગાેભર્િવતા પતુ્રઃ શરૂ શ્ચત્રરથ તથા॥ ૨૨૬.૩૭॥
૨૨૬.૩૮/૧તસ્ય વવરજઃ પતુ્રઃ શરૂાે નામ ભિવ ય ત ।
૨૨૬.૩૮/૨તષેાં િવખ્યાતવીયાર્ણાં ચાિરત્રગુણશા લનામ્॥ ૨૨૬.૩૮॥
૨૨૬.૩૯/૧ય વનાં ચ િવશદુ્ધાનાં વંશે બ્રાહ્મણસત્તમાઃ ।
૨૨૬.૩૯/૨સ શરૂઃ ક્ષિત્રયશ્રેષ્ઠાે મહાવીયા મહાયશાઃ॥ ૨૨૬.૩૯॥
૨૨૬.૪૦/૧ વવંશિવ તારકરં જનિય ય ત માનદમ્ ।
૨૨૬.૪૦/૨વસદેુવ મ ત ખ્યાતં પતુ્રમાનકદુ દુ ભમ્॥ ૨૨૬.૪૦॥
૨૨૬.૪૧/૧તસ્ય પતુ્રશ્ચતુબાર્હુવાર્સદેુવાે ભિવ ય ત ।
૨૨૬.૪૧/૨દાતા બ્રાહ્મણસ કતાર્ બ્રહ્મભૂતાે દ્વજ પ્રયઃ॥ ૨૨૬.૪૧॥
૨૨૬.૪૨/૧રાજ્ઞાે બદ્ધાન્ સ સવાર્ન્ વૈ માેક્ષિય ય ત યાદવઃ ।
૨૨૬.૪૨/૨જરાસધંં તુ રા નં િન જત્ય ગિરગહ્વરે॥ ૨૨૬.૪૨॥
૨૨૬.૪૩/૧સવર્પા થવરત્નાઢ ાે ભિવ ય ત સ વીયર્વાન્ ।
૨૨૬.૪૩/૨ થવ્યામપ્ર તહતાે વીયણાિપ ભિવ ય ત॥ ૨૨૬.૪૩॥
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૨૨૬.૪૪/૧િવક્રમેણ ચ સ પન્નઃ સવર્પા થવપા થવઃ ।
૨૨૬.૪૪/૨શરૂઃ સહંનનાે ભૂતાે દ્વારકાયાં વસન્ પ્રભુઃ॥ ૨૨૬.૪૪॥
૨૨૬.૪૫/૧પાલિય ય ત ગાં દેવી ં િવિન જત્ય દુરાશયાન્ ।
૨૨૬.૪૫/૨તં ભવ તઃ સમાસાદ્ય બ્રાહ્મણૈરહર્ણવૈર્રૈઃ॥ ૨૨૬.૪૫॥
૨૨૬.૪૬/૧અચર્ય તુ યથા યાયં બ્રહ્માણ મવ શાશ્વતમ્ ।
૨૨૬.૪૬/૨યાે િહ માં દ્રષુ્ટ મચ્છેત બ્રહ્માણં ચ િપતામહમ્॥ ૨૨૬.૪૬॥
૨૨૬.૪૭/૧દ્રષ્ટવ્ય તને ભગવાન્ વાસદેુવઃ પ્રતાપવાન્ ।
૨૨૬.૪૭/૨દષૃ્ટે ત મન્ન્ અહં દષૃ્ટાે ન મેઽત્રા ત િવચારણા॥ ૨૨૬.૪૭॥
૨૨૬.૪૮/૧િપતામહાે વાસદેુવ ઇ ત િવત્ત તપાેધનાઃ ।
૨૨૬.૪૮/૨સ યસ્ય પુ ડર કાક્ષઃ પ્રી તયુક્તાે ભિવ ય ત॥ ૨૨૬.૪૮॥
૨૨૬.૪૯/૧તસ્ય દેવગણઃ પ્રીતાે બ્રહ્મપવૂા ભિવ ય ત ।
૨૨૬.૪૯/૨ય તુ તં માનવાે લાેકે સશં્રિય ય ત કેશવમ્॥ ૨૨૬.૪૯॥
૨૨૬.૫૦/૧તસ્ય ક તયર્શશ્ચવૈ વગર્શ્ચવૈ ભિવ ય ત ।
૨૨૬.૫૦/૨ધમાર્ણાં દે શકઃ સાક્ષાદ્ ભિવ ય ત સ ધમર્વાન્॥ ૨૨૬.૫૦॥
૨૨૬.૫૧/૧ધમર્િવદ્ ભઃ સ દેવેશાે નમસ્કાયર્ઃ સદાચ્યુતઃ ।
૨૨૬.૫૧/૨ધમર્ અેવ સદા િહ સ્યાદ્ અ મન્ન્ અ ય ચતે િવભાૈ॥ ૨૨૬.૫૧॥
૨૨૬.૫૨/૧સ િહ દેવાે મહાતે ઃ પ્ર િહત ચક ષર્યા ।
૨૨૬.૫૨/૨ધમાર્થ પુ ષવ્યાઘ્ર ઋ ષકાેટ ઃ સસજર્ ચ॥ ૨૨૬.૫૨॥
૨૨૬.૫૩/૧તાઃ ષ્ટા તને િવિધના પવર્તે ગ ધમાદને ।
૨૨૬.૫૩/૨સન કુમારપ્રમખુા તષ્ઠ ત તપસા વતાઃ॥ ૨૨૬.૫૩॥
૨૨૬.૫૪/૧ત માત્ સ વાગ્મી ધમર્જ્ઞાે નમસ્યાે દ્વજપુંગવાઃ ।
૨૨૬.૫૪/૨વ દતાે િહ સ વ દેત માિનતાે માનયીત ચ॥ ૨૨૬.૫૪॥
૨૨૬.૫૫/૧દષૃ્ટઃ પ યેદ્ અહરહઃ સં શ્રતઃ પ્ર તસશં્રયેત્ ।
૨૨૬.૫૫/૨અ ચતશ્ચાચર્યને્ િનતં્ય સ દેવાે દ્વજસત્તમાઃ॥ ૨૨૬.૫૫॥
૨૨૬.૫૬/૧અેવં તસ્યાનવદ્યસ્ય િવ ણાવે પરમં તપઃ ।
૨૨૬.૫૬/૨આિદદેવસ્ય મહતઃ સ જનાચિરતં સદા॥ ૨૨૬.૫૬॥
૨૨૬.૫૭/૧ભવુનેઽ ય ચતાે િનતં્ય દેવૈરિપ સનાતનઃ ।
૨૨૬.૫૭/૨અભયનેાનુ પેણ પ્રપદ્ય તમનવુ્રતાઃ॥ ૨૨૬.૫૭॥
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૨૨૬.૫૮/૧કમર્ણા મનસા વાચા સ નમસ્યાે દ્વજૈઃ સદા ।
૨૨૬.૫૮/૨યત્નવદ્ ભ પસ્થાય દ્રષ્ટવ્યાે દેવક સતુઃ॥ ૨૨૬.૫૮॥
૨૨૬.૫૯/૧અેષ વૈ િવિહતાે માગા મયા વૈ મુિનસત્તમાઃ ।
૨૨૬.૫૯/૨તં દૃ ટ્વા સવર્દેવેશં દષૃ્ટાઃ સ્યુઃ સરુસત્તમાઃ॥ ૨૨૬.૫૯॥
૨૨૬.૬૦/૧મહાવરાહં તં દેવં સવર્લાેકિપતામહમ્ ।
૨૨૬.૬૦/૨અહં ચવૈ નમસ્યા મ િનત્યમવે જગ પ તમ્॥ ૨૨૬.૬૦॥
૨૨૬.૬૧/૧તત્ર ચ િત્રતયં દષંૃ્ટ ભિવ ય ત ન સશંયઃ ।
૨૨૬.૬૧/૨સમ તા િહ વયં દેવા તસ્ય દેહે વસામહે॥ ૨૨૬.૬૧॥
૨૨૬.૬૨/૧તસ્યવૈ ચાગ્ર ે ભ્રાતા સતાિદ્રિનચયપ્રભઃ ।
૨૨૬.૬૨/૨હલી બલ ઇ ત ખ્યાતાે ભિવ ય ત ધરાધરઃ॥ ૨૨૬.૬૨॥
૨૨૬.૬૩/૧િત્ર શરા તસ્ય દેવસ્ય દષૃ્ટાેઽન ત ઇ ત પ્રભાેઃ ।
૨૨૬.૬૩/૨સપુણા યસ્ય વીયણ ક યપસ્યાત્મ ે બલી॥ ૨૨૬.૬૩॥
૨૨૬.૬૪/૧અ તં નવૈાશકદ્ દ્રષંુ્ટ દેવસ્ય પરમાત્મનઃ ।
૨૨૬.૬૪/૨સ ચ શષેાે િવચરતે પરયા વૈ મુદા યુતઃ॥ ૨૨૬.૬૪॥
૨૨૬.૬૫/૧અ તવર્સ ત ભાેગને પિરર ય વસુધંરામ્ ।
૨૨૬.૬૫/૨ય અેષ િવ ઃ સાેઽન તાે ભગવાન્ વસધુાધરઃ॥ ૨૨૬.૬૫॥
૨૨૬.૬૬/૧યાે રામઃ સ હૃષીકેશાેઽચ્યુતઃ સવર્ધરાધરઃ ।
૨૨૬.૬૬/૨તાવુભાૈ પુ ષવ્યાઘ્રાૈ િદવ્યાૈ િદવ્યપરાક્રમાૈ॥ ૨૨૬.૬૬॥
૨૨૬.૬૭/૧દ્રષ્ટવ્યાૈ માનનીયાૈ ચ ચક્રલાઙ્ગલધાિરણાૈ ।
૨૨૬.૬૭/૨અેષ વાેઽનુગ્રહઃ પ્રાેક્તાે મયા પુ ય તપાેધનાઃ ।
૨૨૬.૬૭/૩તદ્ ભવ તાે યદુશ્રેષં્ઠ પજૂયેયુઃ પ્રયત્નતઃ॥ ૨૨૬.૬૭॥
૨૨૭.૧/૧મનુય ઊચુઃ । અહાે કૃ ણસ્ય માહા યં શ્રુતમ મા ભરદ્ભુતમ્ ।
૨૨૭.૧/૨સવર્પાપહરં પુ યં ધ યં સસંારનાશનમ્॥ ૨૨૭.૧॥
૨૨૭.૨/૧સ પજૂ્ય િવિધવદ્ ભ યા વાસદેુવં મહામનુે ।
૨૨૭.૨/૨કાં ગ ત યા ત મનુ વાસદેુવાચર્ને રતાઃ॥ ૨૨૭.૨॥
૨૨૭.૩/૧િક પ્રા ુવ ત તે માેકં્ષ િક વા વગ મહામનુે ।
૨૨૭.૩/૨અથવા િક મુિનશ્રેષ્ઠ પ્રા ુવ ત્યુભયં ફલમ્॥ ૨૨૭.૩॥
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૨૨૭.૪/૧છેત્તુમહર્ સ સવર્જ્ઞ સશંયં નાે હૃિદ સ્થતમ્ ।
૨૨૭.૪/૨છેત્તા ના યાેઽ ત લાેકેઽ મ વદતૃે મુિનસત્તમ॥ ૨૨૭.૪॥
૨૨૭.૫/૧વ્યાસ ઉવાચ । સાધુ સાધુ મુિનશ્રેષ્ઠા ભવદ્ ભયર્દ્ ઉદાહૃતમ્ ।
૨૨૭.૫/૨શ ◌ૃ વમાનપુવૂ્યણ વૈ ણવાનાં સખુાવહમ્॥ ૨૨૭.૫॥
૨૨૭.૬/૧દ ક્ષામાત્રેણ કૃ ણસ્ય નરા માેકં્ષ વ્રજ ત વૈ ।
૨૨૭.૬/૨િક પનુય સદા ભ યા પજૂય ત્યચ્યુતં દ્વ ઃ॥ ૨૨૭.૬॥
૨૨૭.૭/૧ન તષેાં દુલર્ભઃ વગા માેક્ષશ્ચ મુિનસત્તમાઃ ।
૨૨૭.૭/૨લભ તે વૈ ણવાઃ કામાન્ યાન્ યાન્ વા છ ત દુલર્ભાન્॥ ૨૨૭.૭॥
૨૨૭.૮/૧રત્નપવર્તમા હ્ય નરાે રત્નં યથાદદેત્ ।
૨૨૭.૮/૨ વેચ્છયા મુિનશાદૂર્લા તથા કૃ ણાન્ મનાેરથાન્॥ ૨૨૭.૮॥
૨૨૭.૯/૧ક પ કં્ષ સમાસાદ્ય ફલાિન વેચ્છયા યથા ।
૨૨૭.૯/૨ગ્ હ્ણા ત પુ ષાે િવપ્રા તથા કૃ ણાન્ મનાેરથાન્॥ ૨૨૭.૯॥
૨૨૭.૧૦/૧શ્રદ્ધયા િવિધવત્ પજૂ્ય વાસદેુવં જગદુ્ગ મ્ ।
૨૨૭.૧૦/૨ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં પ્રા ુવ ત નરાઃ ફલમ્॥ ૨૨૭.૧૦॥
૨૨૭.૧૧/૧આરા ય તં જગન્નાથં િવશદુ્ધનેા તરાત્મના ।
૨૨૭.૧૧/૨પ્રા ુવ ત નરાઃ કામાન્ સરુાણામિપ દુલર્ભાન્॥ ૨૨૭.૧૧॥
૨૨૭.૧૨/૧યેઽચર્ય ત સદા ભ યા વાસદેુવાખ્યમવ્યયમ્ ।
૨૨૭.૧૨/૨ન તષેાં દુલર્ભં િક ચદ્ િવદ્યતે ભવુનત્રયે॥ ૨૨૭.૧૨॥
૨૨૭.૧૩/૧ધ યા તે પુ ષા લાેકે યેઽચર્ય ત સદા હિરમ્ ।
૨૨૭.૧૩/૨સવર્પાપહરં દેવં સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૨૨૭.૧૩॥
૨૨૭.૧૪/૧બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ સ્ત્રયઃ શદૂ્રા ત્ય તયઃ ।
૨૨૭.૧૪/૨સ પજૂ્ય તં સરુવરં પ્રા ુવ ત પરાં ગ તમ્॥ ૨૨૭.૧૪॥
૨૨૭.૧૫/૧ત માચ્છૃ વં મનુયાે યત્ ચ્છત મમાનઘાઃ ।
૨૨૭.૧૫/૨પ્રવક્ષ્યા મ સમાસને ગ ત તષેાં મહાત્મનામ્॥ ૨૨૭.૧૫॥
૨૨૭.૧૬/૧ત્ય વા માનુ યકં દેહં રાેગાયતનમધ્રવુમ્ ।
૨૨૭.૧૬/૨જરામરણસયંુક્તં જલબુદુ્બદસિંનભમ્॥ ૨૨૭.૧૬॥
૨૨૭.૧૭/૧માંસશાે ણતદુગર્ ધં િવષ્ઠામતૂ્રાિદ ભયુર્તમ્ ।
૨૨૭.૧૭/૨અ સ્થસ્થૂણમમે યં ચ નાયુચમર્ શરા વતમ્॥ ૨૨૭.૧૭॥
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૨૨૭.૧૮/૧કામગને િવમાનને િદવ્યગ ધવર્નાિદના ।
૨૨૭.૧૮/૨ત ણાિદત્યવણન િકિઙ્કણી લમા લના॥ ૨૨૭.૧૮॥
૨૨૭.૧૯/૧ઉપગીયમાના ગ ધવર સરાે ભરલંકૃતાઃ ।
૨૨૭.૧૯/૨વ્રજ ત લાેકપાલાનાં ભવનં તુ થક્ થક્॥ ૨૨૭.૧૯॥
૨૨૭.૨૦/૧મ વ તરપ્રમાણં તુ ભુ વા કાલં થક્ થક્ ।
૨૨૭.૨૦/૨ભવુનાિન થક્ તષેાં સવર્ભાેગૈરલંકૃતાઃ॥ ૨૨૭.૨૦॥
૨૨૭.૨૧/૧તતાેઽ તિરકં્ષ લાેકં તે યા ત સવર્સખુપ્રદમ્ ।
૨૨૭.૨૧/૨તત્ર ભુ વા વરાન્ ભાેગાન્ દશમ વ તરં દ્વ ઃ॥ ૨૨૭.૨૧॥
૨૨૭.૨૨/૧ત માદ્ ગ ધવર્લાેકં તુ યા ત વૈ વૈ ણવા દ્વ ઃ ।
૨૨૭.૨૨/૨િવશન્મ વ તરં કાલં તત્ર ભુ વા મનાેરમાન્॥ ૨૨૭.૨૨॥
૨૨૭.૨૩/૧ભાેગાન્ આિદત્યલાેકં તુ ત માદ્ યા ત સપુૂ જતાઃ ।
૨૨૭.૨૩/૨િત્રશન્મ વ તરં તત્ર ભાેગાન્ ભુ વા તદૈવતાન્॥ ૨૨૭.૨૩॥
૨૨૭.૨૪/૧ત માદ્ વ્રજ ત તે િવપ્રાશ્ચ દ્રલાેકં સખુપ્રદમ્ ।
૨૨૭.૨૪/૨મ વ તરાણાં તે તત્ર ચ વાિરશદ્ ગુણા વતમ્॥ ૨૨૭.૨૪॥
૨૨૭.૨૫/૧કાલં ભુ વા શભુાન્ ભાેગાઞ્ જરામરણવ જતાઃ ।
૨૨૭.૨૫/૨ત માન્ નક્ષત્રલાેકં તુ િવમાનૈઃ સમલંકૃતમ્॥ ૨૨૭.૨૫॥
૨૨૭.૨૬/૧વ્રજ ત તે મુિનશ્રેષ્ઠા ગુણૈઃ સવરલંકૃતાઃ ।
૨૨૭.૨૬/૨મ વ તરાણાં પ ચાશદ્ ભુ વા ભાેગાન્ યથે સતાન્॥ ૨૨૭.૨૬॥
૨૨૭.૨૭/૧ત માદ્ વ્રજ ત તે િવપ્રા દેવલાેકં સદુુલર્ભમ્ ।
૨૨૭.૨૭/૨ષ ષ્ટમ વ તરં યાવત્ તત્ર ભુ વા સદુુલર્ભાન્॥ ૨૨૭.૨૭॥
૨૨૭.૨૮/૧ભાેગાન્ નાનાિવધાન્ િવપ્રા ઋગ્દ્વ્યષ્ટકસમ વતાન્ ।
૨૨૭.૨૮/૨શક્રલાેકં પનુ ત માદ્ ગચ્છ ત સરુપૂ જતાઃ॥ ૨૨૭.૨૮॥
૨૨૭.૨૯/૧મ વ તરાણાં તત્રવૈ ભુ વા કાલં ચ સપ્ત તમ્ ।
૨૨૭.૨૯/૨ભાેગાન્ ઉચ્ચાવચાન્ િદવ્યાન્ મનસઃ પ્રી તવધર્નાન્॥ ૨૨૭.૨૯॥
૨૨૭.૩૦/૧ત માદ્ વ્રજ ત તે લાેકં પ્રા પત્યમનુત્તમમ્ ।
૨૨૭.૩૦/૨ભુ વા તત્રે સતાન્ ભાેગાન્ સવર્કામગુણા વતાન્॥ ૨૨૭.૩૦॥
૨૨૭.૩૧/૧મ વ તરમશી ત ચ કાલં સવર્સખુપ્રદમ્ ।

954 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૨૨૭.૩૧/૨ત માત્ પૈતામહં લાેકં યા ત તે વૈ ણવા દ્વ ઃ॥ ૨૨૭.૩૧॥
૨૨૭.૩૨/૧મ વ તરાણાં નવ ત ક્ર િડ વા તત્ર વૈ સખુમ્ ।
૨૨૭.૩૨/૨ઇહાગત્ય પનુ ત માદ્ િવપ્રાણાં પ્રવરે કુલે॥ ૨૨૭.૩૨॥
૨૨૭.૩૩/૧ ય તે યાે ગનાે િવપ્રા વેદશાસ્ત્રાથર્પારગાઃ ।
૨૨૭.૩૩/૨અેવં સવષુ લાેકેષુ ભુ વા ભાેગાન્ યથે સતાન્॥ ૨૨૭.૩૩॥
૨૨૭.૩૪/૧ઇહાગત્ય પનુયાર્ ત ઉપયુર્પિર ચ ક્રમાત્ ।
૨૨૭.૩૪/૨સ ભવે સ ભવે તે તુ શતવષ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨૭.૩૪॥
૨૨૭.૩૫/૧ભુ વા યથે સતાન્ ભાેગાન્ યા ત લાેકા તરં તતઃ ।
૨૨૭.૩૫/૨દશજન્મ યદા તષેાં ક્રમેણવૈં પ્રપૂયર્તે॥ ૨૨૭.૩૫॥
૨૨૭.૩૬/૧તદા લાેકં હરેિદવ્યં બ્રહ્મલાેકાદ્ વ્રજ ત તે ।
૨૨૭.૩૬/૨ગ વા તત્રાક્ષયાન્ ભાેગાન્ ભુ વા સવર્ગુણા વતાન્॥ ૨૨૭.૩૬॥
૨૨૭.૩૭/૧મ વ તરશતં યાવ જન્મ ત્યુિવવ જતાઃ ।
૨૨૭.૩૭/૨ગચ્છ ત ભવુનં પશ્ચાદ્ વારાહસ્ય દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨૭.૩૭॥
૨૨૭.૩૮/૧િદવ્યદેહાઃ કુ ડ લનાે મહાકાયા મહાબલાઃ ।
૨૨૭.૩૮/૨ક્ર ડ ત તત્ર િવપ્રે દ્રાઃ કૃ વા પં ચતુભુર્જમ્॥ ૨૨૭.૩૮॥
૨૨૭.૩૯/૧દશ કાેિટસહસ્રા ણ વષાર્ણાં દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૨૭.૩૯/૨ તષ્ઠ ત શાશ્વતે ભાવે સવદવનૈર્મસૃ્કતાઃ॥ ૨૨૭.૩૯॥
૨૨૭.૪૦/૧તતાે યા ત તુ તે ધીરા નર સહગ્ હં દ્વ ઃ ।
૨૨૭.૪૦/૨ક્ર ડ તે તત્ર મુિદતા વષર્કાેટ યુતાિન ચ॥ ૨૨૭.૪૦॥
૨૨૭.૪૧/૧તદ તે વૈ ણવં યા ત પુરં સદ્ધિનષેિવતમ્ ।
૨૨૭.૪૧/૨ક્ર ડ તે તત્ર સાખૈ્યને વષાર્ણામયુતાિન ચ॥ ૨૨૭.૪૧॥
૨૨૭.૪૨/૧બ્રહ્મલાેકે પનુિવપ્રા ગચ્છ ત સાધકાેત્તમાઃ ।
૨૨૭.૪૨/૨તત્ર સ્થ વા ચરં કાલં વષર્કાેિટશતાન્ બહૂન્॥ ૨૨૭.૪૨॥
૨૨૭.૪૩/૧નારાયણપુરં યા ત તત તે સાધકેશ્વરાઃ ।
૨૨૭.૪૩/૨ભુ વા ભાેગાંશ્ચ િવિવધાન્ વષર્કાેટ બુર્દાિન ચ॥ ૨૨૭.૪૩॥
૨૨૭.૪૪/૧અિન દ્ધપુરં પશ્ચાદ્ િદવ્ય પા મહાબલાઃ ।
૨૨૭.૪૪/૨ગચ્છ ત સાધકવરાઃ તૂયમાનાઃ સરુાસરૈુઃ॥ ૨૨૭.૪૪॥
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૨૨૭.૪૫/૧તત્ર કાેિટસહસ્રા ણ વષાર્ણાં ચ ચતુદર્શ ।
૨૨૭.૪૫/૨ તષ્ઠ ત વૈ ણવા તત્ર જરામરણવ જતાઃ॥ ૨૨૭.૪૫॥
૨૨૭.૪૬/૧પ્રદ્યુ સ્ય પુરં પશ્ચાદ્ ગચ્છ ત િવગત વરાઃ ।
૨૨૭.૪૬/૨તત્ર તષ્ઠ ત તે િવપ્રા લક્ષકાેિટશતત્રયમ્॥ ૨૨૭.૪૬॥
૨૨૭.૪૭/૧ વચ્છ દગા મનાે હૃષ્ટા બલશ ક્તસમ વતાઃ ।
૨૨૭.૪૭/૨ગચ્છ ત યાે ગનઃ પશ્ચાદ્ યત્ર સકંષર્ણઃ પ્રભુઃ॥ ૨૨૭.૪૭॥
૨૨૭.૪૮/૧તત્રાે ષ વા ચરં કાલં ભુ વા ભાેગાન્ સહસ્રશઃ ।
૨૨૭.૪૮/૨િવશ ત વાસદેુવૈ ત િવ પાખ્યે િનર જને॥ ૨૨૭.૪૮॥
૨૨૭.૪૯/૧િવિનમુર્ક્તાઃ પરે ત વે જરામરણવ જતે ।
૨૨૭.૪૯/૨તત્ર ગ વા િવમુક્તા તે ભવેયનુાર્ત્ર સશંયઃ॥ ૨૨૭.૪૯॥
૨૨૭.૫૦/૧અેવં ક્રમેણ ભુ ક્ત તે પ્રા ુવ ત મની ષણઃ ।
૨૨૭.૫૦/૨મુ ક્ત ચ મુિનશાદૂર્લા વાસદેુવાચર્ને રતાઃ॥ ૨૨૭.૫૦॥
૨૨૮.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેકાદ યામુભે પક્ષે િનરાહારઃ સમાિહતઃ ।
૨૨૮.૧/૨ ના વા સ યગ્ િવધાનને ધાૈતવાસા જતે દ્રયઃ॥ ૨૨૮.૧॥
૨૨૮.૨/૧સ પજૂ્ય િવિધવદ્ િવ ં શ્રદ્ધયા સસુમાિહતઃ ।
૨૨૮.૨/૨પુ પૈગર્ ધૈ તથા દ પૈધૂર્પનૈવેદ્યકૈ તથા॥ ૨૨૮.૨॥
૨૨૮.૩/૧ઉપહારૈબર્હુિવધજૈર્ યૈહામપ્રદ ક્ષણૈઃ ।
૨૨૮.૩/૨ તાતે્રનૈાર્નાિવધૈિદવ્યૈગ તવાદ્યૈમર્નાેહરૈઃ॥ ૨૨૮.૩॥
૨૨૮.૪/૧દ ડવ પ્ર ણપાતૈશ્ચ જયશ દૈ તથાેત્તમૈઃ ।
૨૨૮.૪/૨અેવં સ પજૂ્ય િવિધવદ્ રાત્રાૈ કૃ વા પ્ર ગરમ્॥ ૨૨૮.૪॥
૨૨૮.૫/૧કથાં વા ગી તકાં િવ ણાેગાર્યન્ િવ પરાયણઃ ।
૨૨૮.૫/૨યા ત િવ ણાેઃ પરં સ્થાનં નરાે ના ત્યત્ર સશંયઃ॥ ૨૨૮.૫॥
૨૨૮.૬/૧મનુય ઊચુઃ । પ્ર ગરે ગી તકાયાઃ ફલં િવ ણાેમર્હામનુે ।
૨૨૮.૬/૨બ્રૂિહ તચ્છ્ર ાેતુ મચ્છામઃ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૨૨૮.૬॥
૨૨૮.૭/૧વ્યાસ ઉવાચ । શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પ્રવક્ષ્યા યનપુવૂર્શઃ ।
૨૨૮.૭/૨ગી તકાયાઃ ફલં િવ ણાે ર્ગરે યદ્ ઉદાહૃતમ્॥ ૨૨૮.૭॥
૨૨૮.૮/૧અવ તી નામ નગર બભવૂ ભુિવ િવશ્રુતા ।
૨૨૮.૮/૨તત્રા તે ભગવાન્ િવ ઃ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ॥ ૨૨૮.૮॥
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૨૨૮.૯/૧તસ્યા નગયાર્ઃ પયર્ તે ચા ડાલાે ગી તકાેિવદઃ ।
૨૨૮.૯/૨સદ્વતૃ્ત્યાે પાિદતધનાે ત્યાનાં ભરણે રતઃ॥ ૨૨૮.૯॥
૨૨૮.૧૦/૧િવ ભક્તઃ સ ચા ડાલાે મા સ મા સ દૃઢવ્રતઃ ।
૨૨૮.૧૦/૨અેકાદ યાં સમાગ ય સાપેવાસાેઽથ ગાય ત॥ ૨૨૮.૧૦॥
૨૨૮.૧૧/૧ગી તકા િવ નામાઙ્કાઃ પ્રાદુભાર્વસમા શ્રતાઃ ।
૨૨૮.૧૧/૨ગા ધારષડ્જનષૈાદ+ । વરપ ચમધવૈતૈઃ॥ ૨૨૮.૧૧॥
૨૨૮.૧૨/૧રાિત્ર ગરણે િવ ં ગાથા ભ પગાય ત ।
૨૨૮.૧૨/૨પ્રભાતે ચ પ્રણ યેશં દ્વાદ યાં ગ્ હમેત્ય ચ॥ ૨૨૮.૧૨॥
૨૨૮.૧૩/૧ મા ભા ગનેયાંશ્ચ ભાજેિય વા સક યકાઃ ।
૨૨૮.૧૩/૨તતઃ સપિરવાર તુ પશ્ચાદ્ ભુઙ્ક્તે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨૮.૧૩॥
૨૨૮.૧૪/૧અેવં તસ્યાસત તત્ર કુવર્તાે િવ પ્રીણનમ્ ।
૨૨૮.૧૪/૨ગી તકા ભિવ ચત્રા ભવર્યઃ પ્ર તગતં બહુ॥ ૨૨૮.૧૪॥
૨૨૮.૧૫/૧અેકદા ચતૈ્રમાસે તુ કૃ ણૈકાદ શગાેચરે ।
૨૨૮.૧૫/૨િવ શશુ્રષૂણાથાર્ય યયાૈ વનમનુત્તમમ્॥ ૨૨૮.૧૫॥
૨૨૮.૧૬/૧વન તાિન પુ પા ણ ગ્રહીતું ભ ક્તત પરઃ ।
૨૨૮.૧૬/૨ ક્ષપ્રાતટે મહાર યે િવભીતકતરાેરધઃ॥ ૨૨૮.૧૬॥
૨૨૮.૧૭/૧દષૃ્ટઃ સ રાક્ષસનેાથ ગ્ હીતશ્ચાિપ ભ ક્ષતુમ્ ।
૨૨૮.૧૭/૨ચા ડાલ તમથાવેાચ નાદ્ય ભક્ષ્ય વયા હ્યહમ્॥ ૨૨૮.૧૭॥
૨૨૮.૧૮/૧પ્રાતભાક્ષ્ય સ કલ્યાણ સત્યમે યા યહં પનુઃ ।
૨૨૮.૧૮/૨અદ્ય કાય મમ મહત્ ત માન્ મુ ચ વ રાક્ષસ॥ ૨૨૮.૧૮॥
૨૨૮.૧૯/૧શ્વઃ સત્યેન સમે યા મ તતઃ ખાદ સ મા મ ત ।
૨૨૮.૧૯/૨િવ શશુ્રષૂણાથાર્ય રાિત્ર ગરણં મયા ।
૨૨૮.૧૯/૩કાય ન વ્રતિવઘં્ન મે કતુર્મહર્ સ રાક્ષસ॥ ૨૨૮.૧૯॥
૨૨૮.૨૦/૧વ્યાસ ઉવાચ । તં રાક્ષસઃ પ્રત્યુવાચ દશરાત્રમભાજેનમ્ ।
૨૨૮.૨૦/૨મમાભૂદ્ અદ્ય ચ ભવાન્ મયા લ ધાે મતઙ્ગજ॥ ૨૨૮.૨૦॥
૨૨૮.૨૧/૧ન માેકે્ષ્ય ભક્ષિય યા મ ધયા પીિડતાે શમ્ ।
૨૨૮.૨૧/૨િનશાચરવચઃ શ્રુ વા માતઙ્ગ તમવુાચ હ ।
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૨૨૮.૨૧/૩સા વયઞ્ શ્લ ણયા વાચા સ સત્યવચનૈદૃર્ઢૈઃ॥ ૨૨૮.૨૧॥
૨૨૮.૨૨/૧માતઙ્ગ ઉવાચ । સત્યમૂલં જગત્ સવ બ્રહ્મરાક્ષસ તચ્છૃ ।
૨૨૮.૨૨/૨સત્યેનાહં શિપ યા મ પનુરાગમનાય ચ॥ ૨૨૮.૨૨॥
૨૨૮.૨૩/૧આિદત્યશ્ચ દ્રમા વિહ્નવાર્યુભૂર્દ્યાજર્લં મનઃ ।
૨૨૮.૨૩/૨અહાેરાત્રં યમઃ સં યે દ્વે િવદુનર્રચે ષ્ટતમ્॥ ૨૨૮.૨૩॥
૨૨૮.૨૪/૧પરદારેષુ યત્ પાપં યત્ પરદ્રવ્યહાિરષુ ।
૨૨૮.૨૪/૨યચ્ચ બ્રહ્મહનઃ પાપં સરુાપે ગુ ત પગે॥ ૨૨૮.૨૪॥
૨૨૮.૨૫/૧વ યાપતેશ્ચ યત્ પાપં યત્ પાપં ષલીપતેઃ ।
૨૨૮.૨૫/૨યચ્ચ દેવલકે પાપં મ સ્યમાંસા શનશ્ચ યત્॥ ૨૨૮.૨૫॥
૨૨૮.૨૬/૧ક્રાેડમાંસા શનાે યચ્ચ કૂમર્માંસા શનશ્ચ યત્ ।
૨૨૮.૨૬/૨ થા માંસા શનાે યચ્ચ ષ્ઠમાંસા શનશ્ચ યત્॥ ૨૨૮.૨૬॥
૨૨૮.૨૭/૧કૃતઘ્ને મત્રઘાતકે યત્ પાપં િદિધષપૂતાૈ ।
૨૨૮.૨૭/૨સતૂકસ્ય ચ યત્ પાપં યત્ પાપં કૂ્રરકમર્ણઃ॥ ૨૨૮.૨૭॥
૨૨૮.૨૮/૧કૃપણસ્ય ચ યત્ પાપં યચ્ચ વ યા તથેરિપ ।
૨૨૮.૨૮/૨અમાવાસ્યાષ્ટમી ષષ્ઠ કૃ ણશકુ્લચતુદર્શી॥ ૨૨૮.૨૮॥
૨૨૮.૨૯/૧તાસુ યદ્ ગમનાત્ પાપં યદ્ િવપ્રાે વ્રજ ત સ્ત્રયમ્ ।
૨૨૮.૨૯/૨રજ વલાં તથા પશ્ચાચ્છ્ર ાદં્ધ કૃ વા સ્ત્રયં વ્રજેત્॥ ૨૨૮.૨૯॥
૨૨૮.૩૦/૧સવર્ વ નાતભાજે્યાનાં યત્ પાપં મલભાજેને ।
૨૨૮.૩૦/૨ મત્રભાયા ગચ્છતાં ચ યત્ પાપં િપશનુસ્ય ચ॥ ૨૨૮.૩૦॥
૨૨૮.૩૧/૧દ ભમાયાનુરક્તે ચ યત્ પાપં મધુઘા તનઃ ।
૨૨૮.૩૧/૨બ્રાહ્મણસ્ય પ્ર તશ્રુત્ય યત્ પાપં તદયચ્છતઃ॥ ૨૨૮.૩૧॥
૨૨૮.૩૨/૧યચ્ચ ક યા તે પાપં યચ્ચ ગાેશ્વતરા તે ।
૨૨૮.૩૨/૨સ્ત્રીબાલહ તુયર્ત્ પાપં યચ્ચ મ યા ભભા ષણઃ॥ ૨૨૮.૩૨॥
૨૨૮.૩૩/૧દેવવેદ દ્વજ પ+ ।પતુ્ર મત્રસતી સ્ત્રયઃ ।
૨૨૮.૩૩/૨યચ્ચ િન દયતાં પાપં ગુ મ યાપચારતઃ॥ ૨૨૮.૩૩॥
૨૨૮.૩૪/૧અ ગ્ ત્યા ગષુ યત્ પાપમ ગ્ દાિયષુ યદ્ વને ।
૨૨૮.૩૪/૨ગ્ હેષ્ટ ા પાતકે યચ્ચ યદ્ ગાેઘે્ન યદ્ દ્વ ધમે॥ ૨૨૮.૩૪॥
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૨૨૮.૩૫/૧યત્ પાપં પિરિવત્તે ચ યત્ પાપં પિરવેિદનઃ ।
૨૨૮.૩૫/૨તયાેદાર્ ગ્રહીત્રાેશ્ચ યત્ પાપં ભ્રૂણઘા તનઃ॥ ૨૨૮.૩૫॥
૨૨૮.૩૬/૧િક ચાત્ર બહુ ભઃ પ્રાેક્તૈઃ શપથૈ તવ રાક્ષસ ।
૨૨૮.૩૬/૨શ્રૂયતાં શપથં ભીમં દુવાર્ચ્યમિપ ક યતે॥ ૨૨૮.૩૬॥
૨૨૮.૩૭/૧ વક યા િવનઃ પાપં ગૂઢસત્યેન સા ક્ષણઃ ।
૨૨૮.૩૭/૨અયાજ્યયાજકે ષ ઢે યત્ પાપં શ્રવણેઽધમે॥ ૨૨૮.૩૭॥
૨૨૮.૩૮/૧પ્રવ્રજ્યાવ સતે યચ્ચ બ્રહ્મચાિર ણ કામુકે ।
૨૨૮.૩૮/૨અેતૈ તુ પાપૈ લ યેઽહં યિદ નૈ યા મ તેઽ તકમ્॥ ૨૨૮.૩૮॥
૨૨૮.૩૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । માતઙ્ગવચનં શ્રુ વા િવ મતાે બ્રહ્મરાક્ષસઃ ।
૨૨૮.૩૯/૨પ્રાહ ગચ્છ વ સત્યેન સમયં ચવૈ પાલય॥ ૨૨૮.૩૯॥
૨૨૮.૪૦/૧ઇત્યુક્તઃ કુણપાશને શ્વપાકઃ કુસમુાિન તુ ।
૨૨૮.૪૦/૨સમાદાયાગમચ્ચવૈ િવ ણાેઃ સ િનલયં ગતઃ॥ ૨૨૮.૪૦॥
૨૨૮.૪૧/૧તાિન પ્રાદાદ્ બ્રાહ્મણાય સાેઽિપ પ્રક્ષાલ્ય ચા ભસા ।
૨૨૮.૪૧/૨િવ મ યચ્યર્ િનલયં જગામ સ તપાેધનાઃ॥ ૨૨૮.૪૧॥
૨૨૮.૪૨/૧સાેઽિપ માતઙ્ગદાયાદઃ સાપેવાસ તુ તાં િનશામ્ ।
૨૨૮.૪૨/૨ગાયન્ િહ બાહ્યભૂ મષ્ઠઃ પ્ર ગરમપુાકરાેત્॥ ૨૨૮.૪૨॥
૨૨૮.૪૩/૧પ્રભાતાયાં તુ શવર્યા ના વા દેવં નમસ્ય ચ ।
૨૨૮.૪૩/૨સતં્ય સ સમયં કતુ પ્રતસ્થે યત્ર રાક્ષસઃ॥ ૨૨૮.૪૩॥
૨૨૮.૪૪/૧તં વ્રજ તં પ થ નરઃ પ્રાહ ભદ્ર ક્વ ગચ્છ સ ।
૨૨૮.૪૪/૨સ તથાકથયત્ સવ સાેઽ યનંે પનુરબ્રવીત્॥ ૨૨૮.૪૪॥
૨૨૮.૪૫/૧ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં શર રં સાધનં યતઃ ।
૨૨૮.૪૫/૨મહતા તુ પ્રયત્નને શર રં પાલયેદ્ બુધઃ॥ ૨૨૮.૪૫॥
૨૨૮.૪૬/૧ વધમાર્થર્સખુમ્ ।
૨૨૮.૪૬/૨નર તથા ાે ત માેક્ષગ તમ યામ્ ।
૨૨૮.૪૬/૩ વન્ ક તમપુૈ ત ચ ।
૨૨૮.૪૬/૪ભવ ત તસ્ય કા કથા લાેકે॥ ૨૨૮.૪૬॥
૨૨૮.૪૭/૧માતઙ્ગ તદ્ વચઃ શ્રુ વા પ્રત્યુવાચાથ હેતુમત્॥ ૨૨૮.૪૭॥
૨૨૮.૪૮/૧માતઙ્ગ ઉવાચ । ભદ્ર સતં્ય પુરસૃ્કત્ય ગચ્છા મ
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શપથાઃ કૃતાઃ॥ ૨૨૮.૪૮॥
૨૨૮.૪૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । તં ભૂયઃ પ્રત્યુવાચાથ િકમવેં મૂઢધીભર્વાન્ ।
૨૨૮.૪૯/૨િક ન શ્રુતં વયા સાધાે મનનુા યદ્ ઉદ િરતમ્॥ ૨૨૮.૪૯॥
૨૨૮.૫૦/૧ગાેસ્ત્રી દ્વ નાં પિરરક્ષણાથર્મ્ ।
૨૨૮.૫૦/૨િવવાહકાલે સરુતપ્રસઙ્ગે ।
૨૨૮.૫૦/૩પ્રાણાત્યયે સવર્ધનાપહારે ।
૨૨૮.૫૦/૪પ ચા તા યાહુરપાતકાિન॥ ૨૨૮.૫૦॥
૨૨૮.૫૧/૧ધમર્વાકં્ય ન ચ સ્ત્રીષુ ન િવવાહે તથા િરપાૈ ।
૨૨૮.૫૧/૨વ ચને ચાથર્હાનાૈ ચ વનાશઽે તકે તથા ।
૨૨૮.૫૧/૩અેવં તદ્ વાક્યમાક યર્ માતઙ્ગઃ પ્રત્યુવાચ હ॥ ૨૨૮.૫૧॥
૨૨૮.૫૨/૧માતઙ્ગ ઉવાચ । મવંૈ વદ વ ભદં્ર તે સતં્ય લાેકેષુ પજૂ્યતે ।
૨૨૮.૫૨/૨સત્યેનાવા યતે સાખૈ્યં યત્ િક ચ જગતીગતમ્॥ ૨૨૮.૫૨॥
૨૨૮.૫૩/૧સત્યેનાકર્ ઃ પ્રતપ ત સત્યેનાપાે રસા ત્મકાઃ ।
૨૨૮.૫૩/૨ વલત્ય ગ્ શ્ચ સત્યેન વા ત સત્યેન મા તઃ॥ ૨૨૮.૫૩॥
૨૨૮.૫૪/૧ધમાર્થર્કામસ પ્રા પ્તમાક્ષપ્રા પ્તશ્ચ દુલર્ભા ।
૨૨૮.૫૪/૨સત્યેન યતે પુંસાં ત માત્ સતં્ય ન સતં્યજેત્॥ ૨૨૮.૫૪॥
૨૨૮.૫૫/૧સતં્ય બ્રહ્મ પરં લાેકે સતં્ય યજ્ઞષેુ ચાેત્તમમ્ ।
૨૨૮.૫૫/૨સતં્ય વગર્સમાયાતં ત માત્ સતં્ય ન સતં્યજેત્॥ ૨૨૮.૫૫॥
૨૨૮.૫૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુ વા સાેઽથ માતઙ્ગ તં પ્ર ક્ષ ય નરાેત્તમમ્ ।
૨૨૮.૫૬/૨જગામ તત્ર યત્રા તે પ્રા ણહા બ્રહ્મરાક્ષસઃ॥ ૨૨૮.૫૬॥
૨૨૮.૫૭/૧તમાગતં સમીક્ષ્યાસાૈ ચા ડાલં બ્રહ્મરાક્ષસઃ ।
૨૨૮.૫૭/૨િવ મયાે ફુ લનયનઃ શરઃક પં તમબ્રવીત્॥ ૨૨૮.૫૭॥
૨૨૮.૫૮/૧બ્રહ્મરાક્ષસ ઉવાચ । સાધુ સાધુ મહાભાગ સત્યવાક્યાનપુાલક ।
૨૨૮.૫૮/૨ન માતઙ્ગમહં મ યે ભવ તં સત્યલક્ષણમ્॥ ૨૨૮.૫૮॥
૨૨૮.૫૯/૧કમર્ણાનને મ યે વાં બ્રાહ્મણં શુ ચમવ્યયમ્ ।
૨૨૮.૫૯/૨યત્ િક ચત્ વાં ભદ્રમખંુ પ્રવકે્ષ્ય ધમર્સશં્રયમ્ ।
૨૨૮.૫૯/૩િક તત્ર ભવતા રાત્રાૈ કૃતં િવ ગ્ હે વદ॥ ૨૨૮.૫૯॥
૨૨૮.૬૦/૧વ્યાસ ઉવાચ । તમ યવુાચ માતઙ્ગઃ શ ◌ૃ િવ ગ્ હે મયા ।
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૨૨૮.૬૦/૨યત્ કૃતં રજનીભાગે યથાત યં વદા મ તે॥ ૨૨૮.૬૦॥
૨૨૮.૬૧/૧િવ ણાેદવકુલસ્યાધઃ સ્થતનેાનમ્રમૂ તના ।
૨૨૮.૬૧/૨પ્ર ગરઃ કૃતાે રાત્રાૈ ગાયતા િવ ગી તકામ્॥ ૨૨૮.૬૧॥
૨૨૮.૬૨/૧તં બ્રહ્મરાક્ષસઃ પ્રાહ િકય તં કાલમુચ્યતામ્ ।
૨૨૮.૬૨/૨પ્ર ગરાે િવ ગ્ હે કૃતં ભ ક્તમતા વદ॥ ૨૨૮.૬૨॥
૨૨૮.૬૩/૧તમ યવુાચ પ્રહસન્ િવશત્ય દાિન રાક્ષસ ।
૨૨૮.૬૩/૨અેકાદ યાં મા સ મા સ કૃત તત્ર પ્ર ગરઃ ।
૨૨૮.૬૩/૩માતઙ્ગવચનં શ્રુ વા પ્રાવેાચ બ્રહ્મરાક્ષસઃ॥ ૨૨૮.૬૩॥
૨૨૮.૬૪/૧બ્રહ્મરાક્ષસ ઉવાચ । યદ્ અદ્ય વાં પ્રવક્ષ્યા મ તદ્ ભવાન્ વક્તુમહર્ ત ।
૨૨૮.૬૪/૨અેકરાિત્રકૃતં સાધાે મમ દેિહ પ્ર ગરમ્॥ ૨૨૮.૬૪॥
૨૨૮.૬૫/૧અેવં વાં માેક્ષિય યા મ માેક્ષિય યા મ ના યથા ।
૨૨૮.૬૫/૨િત્રઃ સત્યેન મહાભાગ ઇત્યુ વા િવરરામ હ॥ ૨૨૮.૬૫॥
૨૨૮.૬૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । માતઙ્ગ તમવુાચાથ મયાત્મા તે િનશાચર ।
૨૨૮.૬૬/૨િનવેિદતઃ િકમુક્તને ખાદ વ વેચ્છયાિપ મામ્॥ ૨૨૮.૬૬॥
૨૨૮.૬૭/૧તમાહ રાક્ષસાે ભૂયાે યામદ્વયપ્ર ગરમ્ ।
૨૨૮.૬૭/૨સગીતં મે પ્રયચ્છ વ કૃપાં કતુ વમહર્ સ॥ ૨૨૮.૬૭॥
૨૨૮.૬૮/૧માતઙ્ગાે રાક્ષસં પ્રાહ િકમસ બદ્ધમુચ્યતે ।
૨૨૮.૬૮/૨ખાદ વ વેચ્છયા માં વં ન પ્રદાસ્યે પ્ર ગરમ્ ।
૨૨૮.૬૮/૩માતઙ્ગવચનં શ્રુ વા પ્રાહ તં બ્રહ્મરાક્ષસઃ॥ ૨૨૮.૬૮॥
૨૨૮.૬૯/૧બ્રહ્મરાક્ષસ ઉવાચ । કાે િહ દુષ્ટમ તમર્ દાે ભવ તં દ્રષુ્ટમુ સહેત્ ।
૨૨૮.૬૯/૨ધષર્િયતું પીડિયતું ર ક્ષતં ધમર્કમર્ણા॥ ૨૨૮.૬૯॥
૨૨૮.૭૦/૧દ નસ્ય પાપગ્ર તસ્ય િવષયૈમાિહતસ્ય ચ ।
૨૨૮.૭૦/૨નરકાતર્સ્ય મૂઢસ્ય સાધવઃ સ્યુદર્યા વતાઃ॥ ૨૨૮.૭૦॥
૨૨૮.૭૧/૧તન્ મમ વં મહાભાગ કૃપાં કૃ વા પ્ર ગરમ્ ।
૨૨૮.૭૧/૨યામસ્યૈકસ્ય મે દેિહ ગચ્છ વા િનલયં વકમ્॥ ૨૨૮.૭૧॥
૨૨૮.૭૨/૧વ્યાસ ઉવાચ । તં પનુઃ પ્રાહ ચા ડાલાે ન યાસ્યા મ િનજં ગ્ હમ્ ।
૨૨૮.૭૨/૨ન ચાિપ તવ દાસ્યા મ કથં ચદ્ યામ ગરમ્ ।
૨૨૮.૭૨/૩તં પ્રહસ્યાથ ચા ડાલં પ્રાવેાચ બ્રહ્મરાક્ષસઃ॥ ૨૨૮.૭૨॥
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૨૨૮.૭૩/૧બ્રહ્મરાક્ષસ ઉવાચ । રા યવસાને યા ગીતા ગી તકા કાૈતુકાશ્રયા ।
૨૨૮.૭૩/૨તસ્યાઃ ફલં પ્રયચ્છ વ ત્રાિહ પાપાત્ સમુદ્ધર॥ ૨૨૮.૭૩॥
૨૨૮.૭૪/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેવમુચ્ચાિરતે તને માતઙ્ગ તમવુાચ હ॥ ૨૨૮.૭૪॥
૨૨૮.૭૫/૧માતઙ્ગ ઉવાચ । િક પવૂ ભવતા કમર્ િવકૃતં કૃતમ જસા ।
૨૨૮.૭૫/૨યને વં દાષે તને સ ભૂતાે બ્રહ્મરાક્ષસઃ॥ ૨૨૮.૭૫॥
૨૨૮.૭૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । તસ્ય તદ્ વાક્યમાક યર્ માતઙ્ગં બ્રહ્મરાક્ષસઃ ।
૨૨૮.૭૬/૨પ્રાવેાચ દુઃખસતંપ્તઃ સં ત્ય વકૃતં કૃતમ્॥ ૨૨૮.૭૬॥
૨૨૮.૭૭/૧બ્રહ્મરાક્ષસ ઉવાચ । શ્રૂયતાં યાેઽહમાસં વૈ પવૂ
યચ્ચ મયા કૃતમ્ ।
૨૨૮.૭૭/૨ય મન્ કૃતે પાપયાેિન ગતવાન્ અ મ રાક્ષસીમ્॥ ૨૨૮.૭૭॥
૨૨૮.૭૮/૧સાેમશમર્ ઇ ત ખ્યાતઃ પવૂર્માસમહં દ્વજઃ ।
૨૨૮.૭૮/૨પતુ્રાેઽ યયનશીલસ્ય દેવશમર્સ્ય ય વનઃ॥ ૨૨૮.૭૮॥
૨૨૮.૭૯/૧કસ્ય ચદ્ યજમાનસ્ય સતૂ્રમ ત્રબિહ કૃતઃ ।
૨૨૮.૭૯/૨ પસ્ય કમર્સક્તને યપૂકમર્સિુન ષ્ઠતઃ॥ ૨૨૮.૭૯॥
૨૨૮.૮૦/૧આગ્ ીધ્રં ચાકરાેદ્ યજ્ઞે લાેભમાેહપ્રપીિડતઃ ।
૨૨૮.૮૦/૨ત મન્ પિરસમાપ્તે તુ માખૈ્યાર્દ્ દ ભમનુ ષ્ઠતઃ॥ ૨૨૮.૮૦॥
૨૨૮.૮૧/૧યષુ્ટમાર ધવાન્ અ મ દ્વાદશાહં મહાક્રતુમ્ ।
૨૨૮.૮૧/૨પ્રવતર્માને ત મ તુ કુ ક્ષશલૂાેઽભવન્ મમ॥ ૨૨૮.૮૧॥
૨૨૮.૮૨/૧સ પૂણ દશરાત્રે તુ ન સમાપ્તે તથા ક્રતાૈ ।
૨૨૮.૮૨/૨િવ પાક્ષસ્ય દ ય ત્યામાહુત્યાં રાક્ષસે ક્ષણે॥ ૨૨૮.૮૨॥
૨૨૮.૮૩/૧ તાેઽહં તને દાષેેણ સ ભૂતાે બ્રહ્મરાક્ષસઃ ।
૨૨૮.૮૩/૨મખૂણ મ ત્રહીનને સતૂ્ર વરિવવ જતમ્॥ ૨૨૮.૮૩॥
૨૨૮.૮૪/૧અ નતા યજ્ઞિવદ્યાં યદ્ ઇષં્ટ યા જતં ચ યત્ ।
૨૨૮.૮૪/૨તને કમર્િવપાકેન સ ભૂતાે બ્રહ્મરાક્ષસઃ॥ ૨૨૮.૮૪॥
૨૨૮.૮૫/૧તન્ માં પાપમહા ભાેધાૈ િનમગ્ ં વં સમુદ્ધર ।
૨૨૮.૮૫/૨પ્ર ગરે ગી તકૈકાં પ શ્ચમાં દાતુમહર્ સ॥ ૨૨૮.૮૫॥
૨૨૮.૮૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । તમવુાચાથ ચા ડાલાે યિદ પ્રા ણવધાદ્ ભવાન્ ।
૨૨૮.૮૬/૨િન ત્ત કુ તે દદ્યાં તતઃ પ શ્ચમગી તકામ્॥ ૨૨૮.૮૬॥
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૨૨૮.૮૭/૧બાઢ મત્યવદત્ સાેઽિપ માતઙ્ગાેઽિપ દદાૈ તદા ।
૨૨૮.૮૭/૨ગી તકાફલમામ ય મુહૂતાર્ધર્પ્ર ગરમ્॥ ૨૨૮.૮૭॥
૨૨૮.૮૮/૧ત મન્ ગી તફલે દત્તે માતઙ્ગં બ્રહ્મરાક્ષસઃ ।
૨૨૮.૮૮/૨પ્રણ ય પ્રયયાૈ હૃષ્ટ તીથર્વય થૂદકમ્॥ ૨૨૮.૮૮॥
૨૨૮.૮૯/૧તત્રાનશનસકં પં કૃ વા પ્રાણાઞ્ જહાૈ દ્વ ઃ ।
૨૨૮.૮૯/૨રાક્ષસ વાદ્ િવિનમુર્ક્તાે ગી તકાફલ િંહતઃ॥ ૨૨૮.૮૯॥
૨૨૮.૯૦/૧ થૂદકપ્રભાવાચ્ચ બ્રહ્મલાેકં ચ દુલર્ભમ્ ।
૨૨૮.૯૦/૨દશ વષર્સહસ્રા ણ િનરાતઙ્કાેઽવસત્ તતઃ॥ ૨૨૮.૯૦॥
૨૨૮.૯૧/૧તસ્યા તે બ્રાહ્મણાે તાે બભવૂ તમાન્ વશી ।
૨૨૮.૯૧/૨તસ્યાહં ચિરતં ભૂયઃ કથિય યા મ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૮.૯૧॥
૨૨૮.૯૨/૧માતઙ્ગસ્ય કથાશષેં શ ◌ૃ વં ગદતાે મમ ।
૨૨૮.૯૨/૨રાક્ષસે તુ ગતે ધીમાન્ ગ્ હમેત્ય યતાત્મવાન્॥ ૨૨૮.૯૨॥
૨૨૮.૯૩/૧ત દ્વપ્રચિરતં વા િનિવ ણઃ શુ ચર યસાૈ ।
૨૨૮.૯૩/૨પતુ્રષેુ ભાયા િન ક્ષ ય દદાૈ ભૂ યાઃ પ્રદ ક્ષણામ્॥ ૨૨૮.૯૩॥
૨૨૮.૯૪/૧કાેકામખુાત્ સમાર ય યાવદ્ વૈ સ્ક દદશર્નમ્ ।
૨૨૮.૯૪/૨દૃ ટ્વા સ્ક દં યયાૈ ધારા+ ◌ૅહકે્ર ચાિપ પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૨૨૮.૯૪॥
૨૨૮.૯૫/૧તતાેઽિદ્રવરમાગ ય િવ યમુચ્ચ શલાેચ્ચયમ્ ।
૨૨૮.૯૫/૨પાપપ્રમાેચનં તીથર્માસસાદ સ તુ દ્વ ઃ॥ ૨૨૮.૯૫॥
૨૨૮.૯૬/૧ નાનં પાપહરં ચકે્ર સ તુ ચા ડાલવંશજઃ ।
૨૨૮.૯૬/૨િવમુક્તપાપઃ સ માર પવૂર્ તીરનેકશઃ॥ ૨૨૮.૯૬॥
૨૨૮.૯૭/૧સ પવૂર્જન્મ યભવદ્ ભ ઃ સયંતવાઙ્મનાઃ ।
૨૨૮.૯૭/૨યતકાયશ્ચ મ તમાન્ વેદવેદાઙ્ગપારગઃ॥ ૨૨૮.૯૭॥
૨૨૮.૯૮/૧અેકદા ગાષેુ નગરાદ્ િધ્રયમાણાસુ તસ્કરૈઃ ।
૨૨૮.૯૮/૨ ભક્ષાવધૂતા રજસા મુક્તા તનેાથ ભ ણા॥ ૨૨૮.૯૮॥
૨૨૮.૯૯/૧સ તનેાધમર્દાષેેણ ચા ડાલી ં યાેિનમાગતઃ ।
૨૨૮.૯૯/૨પાપપ્રમાેચને નાતઃ સ તાે નમર્દાતટે॥ ૨૨૮.૯૯॥
૨૨૮.૧૦૦/૧મખૂાઽભૂદ્ બ્રાહ્મણવરાે વારાણસ્યાં ચ ભાે દ્વ ઃ ।
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૨૨૮.૧૦૦/૨તત્રાસ્ય વસતાેઽ દૈ તુ િત્રશદ્ ભઃ સદ્ધપૂ ષઃ॥ ૨૨૮.૧૦૦॥
૨૨૮.૧૦૧/૧િવ પ પી બભ્રામ યાેગમાલાબલા વતઃ ।
૨૨૮.૧૦૧/૨તં દૃ ટ્વા સાપેહાસાથર્મ ભવાદ્યા યવુાચ હ॥ ૨૨૮.૧૦૧॥
૨૨૮.૧૦૨/૧કુશલં સદ્ધપુ ષં કુત વાગ યતે વયા॥ ૨૨૮.૧૦૨॥
૨૨૮.૧૦૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેવં સ ભા ષત તને જ્ઞાતાેઽહ મ ત ચ ત્ય તુ ।
૨૨૮.૧૦૩/૨પ્રત્યુવાચાથ વ દ્ય તં વગર્લાેકાદ્ ઉપાગતઃ॥ ૨૨૮.૧૦૩॥
૨૨૮.૧૦૪/૧તં સદં્ધ પ્રાહ મખૂાઽસાૈ િક વં વે સ િત્રિવષ્ટપે ।
૨૨૮.૧૦૪/૨નારાયણાે પ્રભવામવુર્શીમ સરાવેરામ્॥ ૨૨૮.૧૦૪॥
૨૨૮.૧૦૫/૧ સદ્ધ તમાહ તાં વે દ્મ શક્રચામરધાિરણીમ્ ।
૨૨૮.૧૦૫/૨ વગર્સ્યાભરણં મખુ્યમવુર્શી ં સાધુસ ભવામ્॥ ૨૨૮.૧૦૫॥
૨૨૮.૧૦૬/૧િવપ્રઃ સદ્ધમવુાચાથ ઋજુમાગર્િવવ જતઃ ।
૨૨૮.૧૦૬/૨તન્ મત્ર મ કૃતે વાત્તાર્મવુર્ યા ભવતાદરાત્॥ ૨૨૮.૧૦૬॥
૨૨૮.૧૦૭/૧કથનીયા યચ્ચ સા તે બ્રૂયાદ્ આખ્યાસ્યતે ભવાન્ ।
૨૨૮.૧૦૭/૨બાઢ મત્યબ્રવીત્ સદ્ધઃ સાેઽિપ િવપ્રાે મુદા વતઃ॥ ૨૨૮.૧૦૭॥
૨૨૮.૧૦૮/૧બભવૂ સદ્ધાેઽિપ યયાૈ મે ષં્ઠ સરુાલયમ્ ।
૨૨૮.૧૦૮/૨સમેત્ય ચાવેર્શી ં પ્રાહ યદ્ ઉક્તાેઽસાૈ દ્વજેન તુ॥ ૨૨૮.૧૦૮॥
૨૨૮.૧૦૯/૧સા પ્રાહ તં સદ્ધવરં નાહં કા શપ ત દ્વજમ્ ।
૨૨૮.૧૦૯/૨ ના મ સત્યમુકં્ત તે ન ચેત સ મમ સ્થતમ્॥ ૨૨૮.૧૦૯॥
૨૨૮.૧૧૦/૧ઇત્યુક્તઃ પ્રયયાૈ સાેઽિપ કાલને બહુના પનુઃ ।
૨૨૮.૧૧૦/૨વારાણસી ં યયાૈ સદ્ધાે દષૃ્ટાે મખૂણ વૈ પનુઃ॥ ૨૨૮.૧૧૦॥
૨૨૮.૧૧૧/૧દષૃ્ટઃ ષ્ટઃ િકલ ભૂયઃ િકમાહાે ભવા તવ ।
૨૨૮.૧૧૧/૨ સદ્ધાેઽબ્રવીન્ ન ના મ મામવુાચાવેર્શી વયમ્॥ ૨૨૮.૧૧૧॥
૨૨૮.૧૧૨/૧ સદ્ધવાક્યં તતઃ શ્રુ વા મત ભન્નાૈષ્ઠસ પુટઃ ।
૨૨૮.૧૧૨/૨પનુઃ પ્રાહ કથં વે સીત્યેવં વાચ્યા વયાવેર્શી॥ ૨૨૮.૧૧૨॥
૨૨૮.૧૧૩/૧બાઢમવંે કિર યામીત્યુ વા સદ્ધાે િદવં ગતઃ ।
૨૨૮.૧૧૩/૨દદશર્ શક્રભવનાન્ િન ક્રામ તીમથાવેર્શીમ્॥ ૨૨૮.૧૧૩॥
૨૨૮.૧૧૪/૧પ્રાવેાચ તાં સદ્ધવરઃ સા ચ તં સદ્ધમબ્રવીત્ ।
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૨૨૮.૧૧૪/૨િનયમં કં ચદ્ અિપ િહ કરાેતુ દ્વજસત્તમઃ॥ ૨૨૮.૧૧૪॥
૨૨૮.૧૧૫/૧યનેાહં કમર્ણા સદ્ધ તં ના મ ન ચા યથા ।
૨૨૮.૧૧૫/૨તદ્ ઉવર્શીવચાેઽ યેત્ય ત મૈ મખૂર્ દ્વ ય તુ॥ ૨૨૮.૧૧૫॥
૨૨૮.૧૧૬/૧કથયામાસ સદ્ધ તુ સાેઽપીમં િનયમં જગાૈ ।
૨૨૮.૧૧૬/૨તવાગ્રે સદ્ધપુ ષ િનયમાેઽયં કૃતાે મયા॥ ૨૨૮.૧૧૬॥
૨૨૮.૧૧૭/૧ન ભાેકે્ષ્યઽદ્યપ્ર ત વૈ શકટં સત્યમીિરતમ્ ।
૨૨૮.૧૧૭/૨ઇત્યુક્તઃ પ્રયયાૈ સદ્ધઃ વગ દૃ ટ્વાવેર્શીમથ॥ ૨૨૮.૧૧૭॥
૨૨૮.૧૧૮/૧પ્રાહાસાૈ શકટં ભાેકે્ષ્ય નાદ્યપ્ર ત કિહ ચત્ ।
૨૨૮.૧૧૮/૨તં સદ્ધમવુર્શી પ્રાહ જ્ઞાતાેઽસાૈ સા પ્રતં મયા॥ ૨૨૮.૧૧૮॥
૨૨૮.૧૧૯/૧િનયમગ્રહણાદ્ અેવ મખૂા મામપુહાસકઃ ।
૨૨૮.૧૧૯/૨ઇત્યુ વા પ્રયયાૈ શીઘં્ર વાસં નારાયણાત્મ ॥ ૨૨૮.૧૧૯॥
૨૨૮.૧૨૦/૧ સદ્ધાેઽિપ િવચચારાસાૈ કામચાર મહીતલમ્ ।
૨૨૮.૧૨૦/૨ઉવર્ યિપ વરારાેહા ગ વા વારાણસી ં પુર મ્॥ ૨૨૮.૧૨૦॥
૨૨૮.૧૨૧/૧મ સ્યાેદર જલે નાનં ચકે્ર િદવ્યવપુધર્રા ।
૨૨૮.૧૨૧/૨અથાસાવિપ મખૂર્ તુ નદ ં મ સ્યાેદર ં મનુે॥ ૨૨૮.૧૨૧॥
૨૨૮.૧૨૨/૧જગામાથ દદશાર્સાૈ નાયમાનામથાવેર્શીમ્ ।
૨૨૮.૧૨૨/૨તાં દૃ ટ્વા વ ધેઽથાસ્ય મન્મથઃ ક્ષાેભકૃદ્
દૃઢમ્॥ ૨૨૮.૧૨૨॥
૨૨૮.૧૨૩/૧ચકાર મખૂર્શ્ચેષ્ટાશ્ચ તં િવવેદાવેર્શી વયમ્ ।
૨૨૮.૧૨૩/૨તં મખૂ સદ્ધગિદતં જ્ઞા વા સ મતમાહ તમ્॥ ૨૨૮.૧૨૩॥
૨૨૮.૧૨૪/૧ઉવર્ યવુાચ । િક મચ્છ સ મહાભાગ મત્તઃ શીઘ્ર મહાેચ્યતામ્ ।
૨૨૮.૧૨૪/૨કિર યા મ વચ તુ યં વં િવશ્ર ધં કિર ય સ॥ ૨૨૮.૧૨૪॥
૨૨૮.૧૨૫/૧મખૂર્બ્રાહ્મણ ઉવાચ । આત્મપ્રદાનને મમ પ્રાણાન્ રક્ષ
શુ ચ મતે॥ ૨૨૮.૧૨૫॥
૨૨૮.૧૨૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । તં પ્રાહાથાવેર્શી િવપં્ર િનયમસ્થા મ સા પ્રતમ્ ।
૨૨૮.૧૨૬/૨ વં તષ્ઠ વ ક્ષણમથ પ્રતીક્ષ વાગતં મમ॥ ૨૨૮.૧૨૬॥
૨૨૮.૧૨૭/૧ સ્થતાેઽ મીત્યબ્રવીદ્ િવપ્રઃ સાિપ વગ જગામ હ ।
૨૨૮.૧૨૭/૨માસમાત્રેણ સાયાતા દદશર્ તં કૃશં દ્વજમ્॥ ૨૨૮.૧૨૭॥
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૨૨૮.૧૨૮/૧ સ્થતં માસં નદ તીરે િનરાહારં સરુાઙ્ગના ।
૨૨૮.૧૨૮/૨તં દૃ ટ્વા િનશ્ચયયુતં ભૂ વા દ્ધવપુ તતઃ॥ ૨૨૮.૧૨૮॥
૨૨૮.૧૨૯/૧સા ચકાર નદ તીરે શકટં શકર્રા તમ્ ।
૨૨૮.૧૨૯/૨ઘ્ તને મધનુા ચવૈ નદ ં મ સ્યાેદર ં ગતા॥ ૨૨૮.૧૨૯॥
૨૨૮.૧૩૦/૧ ના વાથ ભૂમાૈ વસ તી શકટં ચ યથાથર્તઃ ।
૨૨૮.૧૩૦/૨તં બ્રાહ્મણં સમાહૂય વાક્યમાહ સલુાેચના॥ ૨૨૮.૧૩૦॥
૨૨૮.૧૩૧/૧ઉવર્ યવુાચ । મયા તીવં્ર વ્રતં િવપ્ર ચીણ સાૈભાગ્યકારણાત્ ।
૨૨૮.૧૩૧/૨વ્રતા તે િન કૃ ત દદ્યાં પ્ર તગ્ હ્ણ વ ભાે દ્વજ॥ ૨૨૮.૧૩૧॥
૨૨૮.૧૩૨/૧વ્યાસ ઉવાચ । સ પ્રાહ િક મદં લાેકે દ યતે શકર્રા તમ્ ।
૨૨૮.૧૩૨/૨ ક્ષામક ઠઃ ચ્છા મ સાધુ ભદ્રે સમીરય॥ ૨૨૮.૧૩૨॥
૨૨૮.૧૩૩/૧સા પ્રાહ શકટાે િવપ્ર શકર્રાિપષ્ટસયંુતઃ ।
૨૨૮.૧૩૩/૨ઇમં વં સમપુાદાય પ્રાણં તપર્ય મા ચરમ્॥ ૨૨૮.૧૩૩॥
૨૨૮.૧૩૪/૧સ તચ્છ વાથ સં ત્ય ધયા પીિડતાેઽિપ સન્ ।
૨૨૮.૧૩૪/૨પ્રાહ ભદ્રે ન ગ્ હ્ણા મ િનયમાે િહ કૃતાે મયા॥ ૨૨૮.૧૩૪॥
૨૨૮.૧૩૫/૧પુરતઃ સદ્ધવગર્સ્ય ન ભાેકે્ષ્ય શકટં વ ત ।
૨૨૮.૧૩૫/૨પિરજ્ઞાનાથર્મવુર્ યા દદ વા યસ્ય કસ્ય ચત્॥ ૨૨૮.૧૩૫॥
૨૨૮.૧૩૬/૧સાબ્રવીન્ િનયમાે ભદ્ર કૃતઃ કાષ્ઠમયે વયા ।
૨૨૮.૧૩૬/૨નાસાૈ કાષ્ઠમયાે ભુઙ્ વ ધયા ચા તપીિડતઃ॥ ૨૨૮.૧૩૬॥
૨૨૮.૧૩૭/૧તાં બ્રાહ્મણઃ પ્રત્યુવાચ ન મયા તદ્ િવશષેણમ્ ।
૨૨૮.૧૩૭/૨કૃતં ભદ્રઽેથ િનયમઃ સામા યનેવૈ મે કૃતઃ॥ ૨૨૮.૧૩૭॥
૨૨૮.૧૩૮/૧તં ભૂયઃ પ્રાહ સા ત વી ન ચેદ્ ભાેક્ષ્ય સ બ્રાહ્મણ ।
૨૨૮.૧૩૮/૨ગ્ હં ગ્ હી વા ગચ્છ વ કુટુ બં તવ ભાેક્ષ્ય ત॥ ૨૨૮.૧૩૮॥
૨૨૮.૧૩૯/૧સ તામવુાચ સદુ ત ન તાવદ્ યા મ મ દરમ્ ।
૨૨૮.૧૩૯/૨ઇહાયાતા વરારાેહા ત્રૈલાેક્યેઽ યિધકા ગુણૈઃ॥ ૨૨૮.૧૩૯॥
૨૨૮.૧૪૦/૧સા મયા મદનાતન પ્રા થતાશ્વા સત તયા ।
૨૨૮.૧૪૦/૨સ્થીયતાં ક્ષણ મત્યેવં સ્થાસ્યામી ત મયાેિદતમ્॥ ૨૨૮.૧૪૦॥
૨૨૮.૧૪૧/૧માસમાતં્ર ગતાયા તુ તસ્યા ભદ્રે સ્થતસ્ય ચ ।
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૨૨૮.૧૪૧/૨મમ સત્યાનુરક્તસ્ય સગંમાય તવ્રતે॥ ૨૨૮.૧૪૧॥
૨૨૮.૧૪૨/૧તસ્ય સા વચનં શ્રુ વા કૃ વા વં પમુત્તમમ્ ।
૨૨૮.૧૪૨/૨િવહસ્ય ભાવગ ભીરમવુર્શી પ્રાહ તં દ્વજમ્॥ ૨૨૮.૧૪૨॥
૨૨૮.૧૪૩/૧ઉવર્ યવુાચ । સાધુ સતં્ય વયા િવપ્ર વ્રતં િન ષ્ઠતચેતસા ।
૨૨૮.૧૪૩/૨િન પાિદતં હઠાદ્ અેવ મમ દશર્ન મચ્છતા॥ ૨૨૮.૧૪૩॥
૨૨૮.૧૪૪/૧અહમવેાવેર્શી િવપ્ર વાં જજ્ઞાસાથર્માગતા ।
૨૨૮.૧૪૪/૨પર ક્ષતાે િન શ્ચતવાન્ ભવાન્ સત્યતપા ઋ ષઃ॥ ૨૨૮.૧૪૪॥
૨૨૮.૧૪૫/૧ગચ્છ શકૂરવાેદે્દશં પતીથ ત િવશ્રુતમ્ ।
૨૨૮.૧૪૫/૨ સ દ્ધ યાસ્ય સ િવપ્રે દ્ર તત વં મામવા સ્ય સ॥ ૨૨૮.૧૪૫॥
૨૨૮.૧૪૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । ઇત્યુ વા િદવમુ પત્ય સા જગામાવેર્શી દ્વ ઃ ।
૨૨૮.૧૪૬/૨સ ચ સત્યતપા િવપ્રાે પતીથ જગામ હ॥ ૨૨૮.૧૪૬॥
૨૨૮.૧૪૭/૧તત્ર શા તપરાે ભૂ વા િનયમવ્રત ક્ શુ ચઃ ।
૨૨૮.૧૪૭/૨દેહાે સગ જગામાસાૈ ગા ધવ લાેકમુત્તમમ્॥ ૨૨૮.૧૪૭॥
૨૨૮.૧૪૮/૧તત્ર મ વ તરશતં ભાેગાન્ ભુ વા યથાથર્તઃ ।
૨૨૮.૧૪૮/૨બભવૂ સકુુલે રા પ્ર ર જનત પરઃ॥ ૨૨૮.૧૪૮॥
૨૨૮.૧૪૯/૧સ ય વા િવિવધૈયર્જ્ઞૈઃ સમાપ્તવરદ ક્ષણૈઃ ।
૨૨૮.૧૪૯/૨પતુ્રષેુ રાજં્ય િન ક્ષ ય યયાૈ શાૈકરવં પનુઃ॥ ૨૨૮.૧૪૯॥
૨૨૮.૧૫૦/૧ પતીથ તાે ભૂયઃ શક્રલાેકમપુાગતઃ ।
૨૨૮.૧૫૦/૨તત્ર મ વ તરશતં ભાેગાન્ ભુ વા તત યુતઃ॥ ૨૨૮.૧૫૦॥
૨૨૮.૧૫૧/૧પ્ર તષ્ઠાને પુરવરે બુધપતુ્રઃ પુ રવાઃ ।
૨૨૮.૧૫૧/૨બભવૂ તત્ર ચાવેર્ યાઃ સગંમાય તપાેધનાઃ॥ ૨૨૮.૧૫૧॥
૨૨૮.૧૫૨/૧અેવં પુરા સત્યતપા દ્વ તસ-્ ।
૨૨૮.૧૫૨/૨તીથ પ્ર સદ્ધે સ િહ પસજં્ઞે ।
૨૨૮.૧૫૨/૩આરા ય જન્મ યથ ચાચ્યર્ િવ મ્ ।
૨૨૮.૧૫૨/૪અવા ય ભાેગાન્ અથ મુ ક્તમે ત॥ ૨૨૮.૧૫૨॥
૨૨૯.૧/૧મનુય ઊચુઃ । શ્રુતં ફલં ગી તકાયા અ મા ભઃ સપુ્ર ગરે ।
૨૨૯.૧/૨કૃ ણસ્ય યને ચા ડાલાે ગતાેઽસાૈ પરમાં ગ તમ્॥ ૨૨૯.૧॥
૨૨૯.૨/૧યથા િવ ણાૈ ભવેદ્ ભ ક્ત તન્ નાે બ્રૂિહ મહામતે ।
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૨૨૯.૨/૨તપસા કમર્ણા યને શ્રાેતુ મચ્છામ સા પ્રતમ્॥ ૨૨૯.૨॥
૨૨૯.૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પ્રવક્ષ્યા યનપુવૂર્શઃ ।
૨૨૯.૩/૨યથા કૃ ણે ભવેદ્ ભ ક્તઃ પુ ષસ્ય મહાફલા॥ ૨૨૯.૩॥
૨૨૯.૪/૧સસંારેઽ મન્ મહાઘાેરે સવર્ભૂતભયાવહે ।
૨૨૯.૪/૨મહામાેહકરે ણાં નાનાદુઃખશતાકુલે॥ ૨૨૯.૪॥
૨૨૯.૫/૧ તયર્ગ્યાેિનસહસ્રષેુ યમાનઃ પનુઃ પનુઃ ।
૨૨૯.૫/૨કથં ચ લભતે જન્મ દેહી માનુ યકં દ્વ ઃ॥ ૨૨૯.૫॥
૨૨૯.૬/૧માનષુ વેઽિપ િવપ્ર વં િવપ્ર વેઽિપ િવવેિકતા ।
૨૨૯.૬/૨િવવેકાદ્ ધમર્બુ દ્ધ તુ બુદ્ યા તુ શ્રેયસાં ગ્રહઃ॥ ૨૨૯.૬॥
૨૨૯.૭/૧યાવત્ પાપક્ષયં પુંસાં ન ભવે જન્મ સં ચતમ્ ।
૨૨૯.૭/૨તાવન્ ન યતે ભ ક્તવાર્સદેુવે જગન્મયે॥ ૨૨૯.૭॥
૨૨૯.૮/૧ત માદ્ વક્ષ્યા મ ભાે િવપ્રા ભ ક્તઃ કૃ ણે યથા ભવેત્ ।
૨૨૯.૮/૨અ યદેવષેુ યા ભ ક્તઃ પુ ષસ્યેહ યતે॥ ૨૨૯.૮॥
૨૨૯.૯/૧કમર્ણા મનસા વાચા તદ્ગતનેા તરાત્મના ।
૨૨૯.૯/૨તને તસ્ય ભવેદ્ ભ ક્તયર્જને મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૨૯.૯॥
૨૨૯.૧૦/૧સ કરાે ત તતાે િવપ્રા ભ ક્ત ચાગ્ ેઃ સમાિહતઃ ।
૨૨૯.૧૦/૨તુષ્ટે હુતાશને તસ્ય ભ ક્તભર્વ ત ભાસ્કરે॥ ૨૨૯.૧૦॥
૨૨૯.૧૧/૧પૂ ં કરાે ત સતતમાિદત્યસ્ય તતાે દ્વ ઃ ।
૨૨૯.૧૧/૨પ્રસન્ને ભાસ્કરે તસ્ય ભ ક્તભર્વ ત શકંરે॥ ૨૨૯.૧૧॥
૨૨૯.૧૨/૧પૂ ં કરાે ત િવિધવત્ સ તુ શ ભાેઃ પ્રયત્નતઃ ।
૨૨૯.૧૨/૨તુષ્ટે િત્રલાેચને તસ્ય ભ ક્તભર્વ ત કેશવે॥ ૨૨૯.૧૨॥
૨૨૯.૧૩/૧સ પજૂ્ય તં જગન્નાથં વાસદેુવાખ્યમવ્યયમ્ ।
૨૨૯.૧૩/૨તતાે ભુ ક્ત ચ મુ ક્ત ચ સ પ્રા ાે ત દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨૯.૧૩॥
૨૨૯.૧૪/૧મનુય ઊચુઃ । અવૈ ણવા નરા યે તુ દૃ ય તે ચ મહામનુે ।
૨૨૯.૧૪/૨િક તે િવ ં નાચર્ય ત બ્રૂિહ ત કારણં દ્વજ॥ ૨૨૯.૧૪॥
૨૨૯.૧૫/૧વ્યાસ ઉવાચ । દ્વાૈ ભૂતસગા િવખ્યાતાૈ લાેકેઽ મન્ મુિનસત્તમાઃ ।
૨૨૯.૧૫/૨આસરુશ્ચ તથા દૈવઃ પુરા ષ્ટઃ વય ભવુા॥ ૨૨૯.૧૫॥
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૨૨૯.૧૬/૧દૈવી ં પ્રકૃ તમાસાદ્ય પજૂય ત તતાેઽચ્યુતમ્ ।
૨૨૯.૧૬/૨આસરુ ં યાેિનમાપન્ના દૂષય ત નરા હિરમ્॥ ૨૨૯.૧૬॥
૨૨૯.૧૭/૧માયયા હતિવજ્ઞાના િવ ણાે તે તુ નરાધમાઃ ।
૨૨૯.૧૭/૨અપ્રા ય તં હિર િવપ્રા તતાે યા ત્યધમાં ગ તમ્॥ ૨૨૯.૧૭॥
૨૨૯.૧૮/૧તસ્ય યા ગહ્વર માયા દુિવજ્ઞેયા સરુાસરૈુઃ ।
૨૨૯.૧૮/૨મહામાેહકર ણાં દુ તરા ચાકૃતાત્મ ભઃ॥ ૨૨૯.૧૮॥
૨૨૯.૧૯/૧મનુય ઊચુઃ । ઇચ્છામ તાં મહામાયાં જ્ઞાતું િવ ણાેઃ સદુુ તરામ્ ।
૨૨૯.૧૯/૨વક્તુમહર્ સ ધમર્જ્ઞ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૨૨૯.૧૯॥
૨૨૯.૨૦/૧વ્યાસ ઉવાચ । વ ે દ્ર લસકંાશા માયા સા લાેકકષર્ણી ।
૨૨૯.૨૦/૨કઃ શક્નાે ત હરેમાર્યાં જ્ઞાતું તાં કેશવાદ્ ઋતે॥ ૨૨૯.૨૦॥
૨૨૯.૨૧/૧યા ત્તા બ્રાહ્મણસ્યાસીન્ માયાથ નારદસ્ય ચ ।
૨૨૯.૨૧/૨િવડ બનાં તુ તાં િવપ્રાઃ શ ◌ૃ વં ગદતાે મમ॥ ૨૨૯.૨૧॥
૨૨૯.૨૨/૧પ્રાગ્ આસીન્ પ તઃ શ્રીમાન્ આગ્ ીધ્ર ઇ ત િવશ્રુતઃ ।
૨૨૯.૨૨/૨નગરે કામદમન તસ્યાથ તનયઃ શુ ચઃ॥ ૨૨૯.૨૨॥
૨૨૯.૨૩/૧ધમાર્રામઃ ક્ષમાશીલઃ િપ શશુ્રષૂણે રતઃ ।
૨૨૯.૨૩/૨પ્ર નુર જકાે દક્ષઃ શ્રુ તશાસ્ત્રકૃતશ્રમઃ॥ ૨૨૯.૨૩॥
૨૨૯.૨૪/૧િપતાસ્ય વકરાેદ્ યત્નં િવવાહાય ન ચૈચ્છત ।
૨૨૯.૨૪/૨તં િપતા પ્રાહ િક મ ત નેચ્છસે દારસગં્રહમ્॥ ૨૨૯.૨૪॥
૨૨૯.૨૫/૧સવર્મેતત્ સખુાથ િહ વા છ ત મનુ ઃ િકલ ।
૨૨૯.૨૫/૨સખુમૂલા િહ દારાશ્ચ ત માત્ તં વં સમાચર॥ ૨૨૯.૨૫॥
૨૨૯.૨૬/૧સ િપતવુર્ચનં શ્રુ વા તૂ ણીમા તે ચ ગાૈરવાત્ ।
૨૨૯.૨૬/૨મુહુમુર્હુ તં ચ િપતા ચાેદયામાસ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૯.૨૬॥
૨૨૯.૨૭/૧અથાસાૈ િપતરં પ્રાહ તાત નામાનુ પતા ।
૨૨૯.૨૭/૨મયા સમા શ્રતા વ્યક્તા વૈ ણવી પિરપા લની॥ ૨૨૯.૨૭॥
૨૨૯.૨૮/૧તં િપતા પ્રાહ સગં ય નષૈ ધમાઽ ત પતુ્રક ।
૨૨૯.૨૮/૨ન િવધારિયતવ્યા સ્યાત્ પુ ષેણ િવપ શ્ચતા॥ ૨૨૯.૨૮॥
૨૨૯.૨૯/૧કુ મદ્વચનં પતુ્ર પ્રભુર મ િપતા તવ ।
૨૨૯.૨૯/૨મા િનમ જ કુલં મહં્ય નરકે સતં તક્ષયાત્॥ ૨૨૯.૨૯॥
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૨૨૯.૩૦/૧સ િહ તં િપતુરાદેશં શ્રુ વા પ્રાહ સતુાે વશી ।
૨૨૯.૩૦/૨પ્રીતઃ સં ત્ય પાૈરાણી ં સસંારસ્ય િવ ચત્રતામ્॥ ૨૨૯.૩૦॥
૨૨૯.૩૧/૧પતુ્ર ઉવાચ । શ ◌ૃ તાત વચાે મહં્ય ત વવાક્યં સહેતુકમ્ ।
૨૨૯.૩૧/૨નામાનુ પં કતર્વં્ય સતં્ય ભવ ત પા થવ॥ ૨૨૯.૩૧॥
૨૨૯.૩૨/૧મયા જન્મસહસ્રા ણ જરા ત્યુશતાિન ચ ।
૨૨૯.૩૨/૨પ્રાપ્તાિન દારસયંાેગ+ ।િવયાેગાિન ચ સવર્શઃ॥ ૨૨૯.૩૨॥
૨૨૯.૩૩/૧ ણગુ મલતાવ લી+ ।સર પ ગ દ્વ ઃ ।
૨૨૯.૩૩/૨પશસુ્ત્રીપુ ષાદ્યાિન પ્રાપ્તાિન શતશાે મયા॥ ૨૨૯.૩૩॥
૨૨૯.૩૪/૧ગણિકનરગ ધવર્+ ।િવદ્યાધરમહાેરગાઃ ।
૨૨૯.૩૪/૨યક્ષગુહ્યકરક્ષાં સ દાનવા સરસઃ સરુાઃ॥ ૨૨૯.૩૪॥
૨૨૯.૩૫/૧નદ શ્વરસહસ્રં ચ પ્રાપ્તં તાત પનુઃ પનુઃ ।
૨૨૯.૩૫/૨ ષ્ટ તુ બહુશઃ ષ્ટાૈ સહંારે ચાિપ સહૃંતઃ॥ ૨૨૯.૩૫॥
૨૨૯.૩૬/૧દારસયંાેગયુક્તસ્ય તાતેદઙ્ૃ મે િવડ બના ।
૨૨૯.૩૬/૨ઇત તીયે યદ્ તં્ત મમ જન્મિન તચ્છૃ ।
૨૨૯.૩૬/૩કથયા મ સમાસને તીથર્માહા યસ ભવમ્॥ ૨૨૯.૩૬॥
૨૨૯.૩૭/૧અતીત્ય જન્માિન બહૂિન તાત ।
૨૨૯.૩૭/૨ દેવગ ધવર્મહાેરગાણામ્ ।
૨૨૯.૩૭/૩િવદ્યાધરાણાં ખગિકનરાણામ્ ।
૨૨૯.૩૭/૪ તાે િહ વંશે સતુપા મહ ષઃ॥ ૨૨૯.૩૭॥
૨૨૯.૩૮/૧તતાે મહાભૂદ્ અચલા િહ ભ ક્તર્।
૨૨૯.૩૮/૨જનાદર્ને લાેકપતાૈ મધુઘે્ન ।
૨૨૯.૩૮/૩વ્રતાપેવાસિૈવિવધૈશ્ચ ભ યા ।
૨૨૯.૩૮/૪સતંાે ષતશ્ચક્રગદાસ્ત્રધાર ॥ ૨૨૯.૩૮॥
૨૨૯.૩૯/૧તુષ્ટાેઽ યગાત્ પ ક્ષપ ત મહાત્મા ।
૨૨૯.૩૯/૨િવ ઃ સમા હ્ય વરપ્રદાે મે ।
૨૨૯.૩૯/૩પ્રાહાેચ્ચશ દં િવ્રયતાં દ્વ તે ।
૨૨૯.૩૯/૪વરાે િહ યં વા છ સ તં પ્રદાસ્યે॥ ૨૨૯.૩૯॥
૨૨૯.૪૦/૧તતાેઽહમૂચે હિરમી શતારમ્ ।
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૨૨૯.૪૦/૨તુષ્ટાેઽ સ ચેત્ કેશવ તદ્ ણાે મ ।
૨૨૯.૪૦/૩યા સા વદ યા પરમા િહ માયા ।
૨૨૯.૪૦/૪તાં વેત્તુ મચ્છા મ જનાદર્નાેઽહમ્॥ ૨૨૯.૪૦॥
૨૨૯.૪૧/૧અથાબ્રવીન્ મે મધુકૈટભાિરઃ ।
૨૨૯.૪૧/૨િક તે તયા બ્રહ્મન્ માયયા વૈ ।
૨૨૯.૪૧/૩ધમાર્થર્કામાિન દદાિન તુ યમ્ ।
૨૨૯.૪૧/૪પતુ્રા ણ મખુ્યાિન િનરામય વમ્॥ ૨૨૯.૪૧॥
૨૨૯.૪૨/૧તતાે મુરાિર પનુ ક્તવાન્ અહમ્ ।
૨૨૯.૪૨/૨ભૂયાેઽથર્ધમાર્થર્ જગી ષતવૈ યત્ ।
૨૨૯.૪૨/૩માયા તવેમા મહ વેત્તુ મચ્છે ।
૨૨૯.૪૨/૪મમાદ્ય તાં દશર્ય પુ કરાક્ષ॥ ૨૨૯.૪૨॥
૨૨૯.૪૩/૧તતાેઽ યવુાચાથ સહમખુ્યઃ ।
૨૨૯.૪૩/૨શ્રીશઃ પ્રભુિવ િરદં વચાે મે ।
૨૨૯.૪૩/૩િવ વાચ । માયાં મદ યાં નિહ વે ત્ત ક શ્ચન્ ।
૨૨૯.૪૩/૪ન ચાિપ વા વે સ્ય ત ક શ્ચદ્ અેવ॥ ૨૨૯.૪૩॥
૨૨૯.૪૪/૧પવૂ સરુ ષ દ્વજ નારદાખ્યાે ।
૨૨૯.૪૪/૨બ્રહ્માત્મ ેઽભનૂ્ મમ ભ ક્તયુક્તઃ ।
૨૨૯.૪૪/૩તનેાિપ પવૂ ભવતા યથવૈ ।
૨૨૯.૪૪/૪સતંાે ષતાે ભ ક્તમતા િહ તદ્વત્॥ ૨૨૯.૪૪॥
૨૨૯.૪૫/૧વરં ચ દતં્ત ગતવાન્ અહં ચ ।
૨૨૯.૪૫/૨સ ચાિપ વવ્રે વરમેતદ્ અેવ ।
૨૨૯.૪૫/૩િનવાિરતાે મામ તમૂઢભાવાદ્ ।
૨૨૯.૪૫/૪ભવાન્ યથવૈં તવાન્ વરં ચ॥ ૨૨૯.૪૫॥
૨૨૯.૪૬/૧તતાે મયાેક્તાેઽ ભ સ નારદ વમ્ ।
૨૨૯.૪૬/૨માયાં િહ મે વે સ્ય સ સિંનમગ્ ઃ ।
૨૨૯.૪૬/૩તતાે િનમગ્ ાેઽ ભ સ નારદાેઽસાૈ ।
૨૨૯.૪૬/૪ક યા બભાૈ કા શપતેઃ સશુીલા॥ ૨૨૯.૪૬॥
૨૨૯.૪૭/૧તાં યાવૈનાઢ ામથ ચા ધ મણે ।
૨૨૯.૪૭/૨િવદભર્રાજ્ઞ તનયાય વૈ દદાૈ ।
૨૨૯.૪૭/૩ વધમર્ણે સાેઽિપ તયા સમેતઃ ।
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૨૨૯.૪૭/૪ સષવે કામાન્ અતુલાન્ મહ ષઃ॥ ૨૨૯.૪૭॥
૨૨૯.૪૮/૧ વગ ગતેઽસાૈ િપતિર પ્રતાપવાન્ ।
૨૨૯.૪૮/૨રાજં્ય ક્રમાયાતમવા ય હૃષ્ટઃ ।
૨૨૯.૪૮/૩િવદભર્રાષ્ટ્રં પિરપાલયાનઃ ।
૨૨૯.૪૮/૪પતુ્રૈઃ સપાતૈ્રૈબર્હુ ભ ર્તાેઽભૂત્॥ ૨૨૯.૪૮॥
૨૨૯.૪૯/૧અથાભવદ્ ભૂ મપતેઃ સધુમર્ણઃ ।
૨૨૯.૪૯/૨કાશીશ્વરેણાથ સમં સયુુદ્ધમ્ ।
૨૨૯.૪૯/૩તત્ર ક્ષયં પ્રા ય સપતુ્રપાતૈ્રમ્ ।
૨૨૯.૪૯/૪િવદભર્રાટ્ કા શપ તશ્ચ યુદ્ધે॥ ૨૨૯.૪૯॥
૨૨૯.૫૦/૧તતઃ સશુીલા િપતરં સપતુ્રમ્ ।
૨૨૯.૫૦/૨જ્ઞા વા પ ત ચાિપ સપતુ્રપાતૈ્રમ્ ।
૨૨૯.૫૦/૩પુરાદ્ િવિનઃ ત્ય રણાવિન ગતા ।
૨૨૯.૫૦/૪દૃ ટ્વા સશુીલા કદનં મહા તમ્॥ ૨૨૯.૫૦॥
૨૨૯.૫૧/૧ભતુર્બર્લે તત્ર િપતુબર્લે ચ ।
૨૨૯.૫૧/૨દુઃખા વતા સા સુ ચરં િવલ ય ।
૨૨૯.૫૧/૩જગામ સા માતરમાતર્ પા ।
૨૨૯.૫૧/૪ભ્રા ન્ સતુાન્ ભ્રા સતુાન્ સપાતૈ્રાન્॥ ૨૨૯.૫૧॥
૨૨૯.૫૨/૧ભતાર્રમષેા િપતરં ચ ગ્ હ્ય ।
૨૨૯.૫૨/૨મહા મશાને ચ મહા ચ ત સા ।
૨૨૯.૫૨/૩કૃ વા હુતાશં પ્રદદાૈ વયં ચ ।
૨૨૯.૫૨/૪યદા સ મદ્ધાે હુતભુગ્ બભવૂ॥ ૨૨૯.૫૨॥
૨૨૯.૫૩/૧તદા સશુીલા પ્રિવવેશ વેગાદ્ ।
૨૨૯.૫૩/૨ધા પતુ્ર હા પતુ્ર ઇ ત બ્રવુાણા ।
૨૨૯.૫૩/૩તદા પનુઃ સા મુિનનાર્રદાેઽભૂત્ ।
૨૨૯.૫૩/૪સ ચાિપ વિહ્નઃ સ્ફિટકામલાભઃ॥ ૨૨૯.૫૩॥
૨૨૯.૫૪/૧પૂણ સરાેઽભૂદ્ અથ ચાેત્તતાર ।
૨૨૯.૫૪/૨તસ્યાગ્રતાે દેવવર તુ કેશવઃ ।
૨૨૯.૫૪/૩।
૨૨૯.૫૪/૪પ્રહસ્ય દેવ ષમવુાચ નારદમ્॥ ૨૨૯.૫૪॥
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૨૨૯.૫૫/૧ક તે તુ પતુ્રાે વદ મે મહષ ।
૨૨૯.૫૫/૨ તં ચ કં શાેચ સ નષ્ટબુ દ્ધઃ ।
૨૨૯.૫૫/૩વ્રીડા વતાેઽભૂદ્ અથ નારદાેઽસાૈ ।
૨૨૯.૫૫/૪તતાેઽહમનંે પનુરેવ ચાહ॥ ૨૨૯.૫૫॥
૨૨૯.૫૬/૧ઇતીદશૃા નારદ કષ્ટ પા ।
૨૨૯.૫૬/૨માયા મદ યા કમલાસનાદૈ્યઃ ।
૨૨૯.૫૬/૩શક્યા ન વેત્તું સમહે દ્ર દ્રઃૈ ।
૨૨૯.૫૬/૪કથં ભવાન્ વે સ્ય ત દુિવભાવ્યામ્॥ ૨૨૯.૫૬॥
૨૨૯.૫૭/૧સ વાક્યમાક યર્ મહામહ ષર્।
૨૨૯.૫૭/૨ઉવાચ ભ ક્ત મમ દેિહ િવ ણાે ।
૨૨૯.૫૭/૩પ્રાપ્તેઽથ કાલે મરણં તથવૈ ।
૨૨૯.૫૭/૪સદા ચ સદંશર્નમીશ તેઽ તુ॥ ૨૨૯.૫૭॥
૨૨૯.૫૮/૧યત્રાહમાતર્ શ્ચ તમદ્ય ઢસ-્ ।
૨૨૯.૫૮/૨તત્ તીથર્મ વચ્યુતપાપહ ત્રા ।
૨૨૯.૫૮/૩અિધ ષ્ઠતં કેશવ િનત્યમવે ।
૨૨૯.૫૮/૪ વયા સહાસં કમલાેદ્ભવને॥ ૨૨૯.૫૮॥
૨૨૯.૫૯/૧તતાે મયાેક્તાે દ્વજ નારદાેઽસાૈ ।
૨૨૯.૫૯/૨તીથ સતાેદે િહ ચ ત તવા તુ ।
૨૨૯.૫૯/૩સ્થાસ્યા યહં ચાત્ર સદૈવ િવ ર્।
૨૨૯.૫૯/૪મહેશ્વરઃ સ્થાસ્ય ત ચાેત્તરેણ॥ ૨૨૯.૫૯॥
૨૨૯.૬૦/૧યદા િવર ચવેર્દનં િત્રનતે્રઃ ।
૨૨૯.૬૦/૨સ ચ્છે સ્યતેયં ચ મમાેગ્રવાચમ્ ।
૨૨૯.૬૦/૩તદા કપાલસ્ય તુ માેચનાય ।
૨૨૯.૬૦/૪સમે યતે તીથર્ મદં વદ યમ્॥ ૨૨૯.૬૦॥
૨૨૯.૬૧/૧ નાતસ્ય તીથ િત્રપુરા તકસ્ય ।
૨૨૯.૬૧/૨પ ત યતે ભૂ મતલે કપાલમ્ ।
૨૨૯.૬૧/૩તત તુ તીથ ત કપાલમાેચનમ્ ।
૨૨૯.૬૧/૪ખ્યાતં થવ્યાં ચ ભિવ યતે તત્॥ ૨૨૯.૬૧॥
૨૨૯.૬૨/૧તદા પ્ર ત્ય બુદવાહનાેઽસાૈ ।
૨૨૯.૬૨/૨ન માેક્ષ્યતે તીથર્વરં સપુુ યમ્ ।
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૨૨૯.૬૨/૩ન ચવૈ ત મન્ દ્વજ સ પ્રચક્ષતે ।
૨૨૯.૬૨/૪તત્ ક્ષતે્રમુગં્ર વથ બ્રહ્મવ યા॥ ૨૨૯.૬૨॥
૨૨૯.૬૩/૧યદા ન માેક્ષત્યમરાિરહ તા ।
૨૨૯.૬૩/૨તત્ ક્ષતે્રમખુ્યં મહદ્ આપ્તપુ યમ્ ।
૨૨૯.૬૩/૩તદા િવમુક્તે ત સરૈુ રહસ્યમ્ ।
૨૨૯.૬૩/૪તીથ તુતં પુ યદમવ્યયાખ્યમ્॥ ૨૨૯.૬૩॥
૨૨૯.૬૪/૧કૃ વા તુ પાપાિન નરાે મહા ત ।
૨૨૯.૬૪/૨ત મન્ પ્રિવષ્ટઃ શુ ચરપ્રમાદ ।
૨૨૯.૬૪/૩યદા તુ માં ચ તયતે સ શદુ્ધઃ ।
૨૨૯.૬૪/૪પ્રયા ત માેકં્ષ ભગવ પ્રસાદાત્॥ ૨૨૯.૬૪॥
૨૨૯.૬૫/૧ભૂ વા ત મન્ દ્રિપશાચસજં્ઞાે ।
૨૨૯.૬૫/૨યાે ય તરે દુઃખમપુાશ્નુતેઽસાૈ ।
૨૨૯.૬૫/૩િવમુક્તપાપાે બહુવષર્પૂગૈર્।
૨૨૯.૬૫/૪ઉ પ ત્તમાયાસ્ય ત િવપ્રગેહે॥ ૨૨૯.૬૫॥
૨૨૯.૬૬/૧શુ ચયર્તાત્માસ્ય તતાેઽ તકાલે ।
૨૨૯.૬૬/૨ દ્રાે િહતં તારકમસ્ય ક તર્યેત્ ।
૨૨૯.૬૬/૩ઇત્યેવમુ વા દ્વજવયર્ નારદમ્ ।
૨૨૯.૬૬/૪ગતાેઽ મ દુગ્ધાણર્વમાત્મગેહમ્॥ ૨૨૯.૬૬॥
૨૨૯.૬૭/૧સ ચાિપ િવપ્ર સ્ત્રિદવં ચચાર ।
૨૨૯.૬૭/૨ગ ધવર્રાજેન સમચ્યર્માનઃ ।
૨૨૯.૬૭/૩અેતત્ તવાેક્તં નનુ બાેધનાય ।
૨૨૯.૬૭/૪માયા મદ યા નિહ શક્યતે સા॥ ૨૨૯.૬૭॥
૨૨૯.૬૮/૧જ્ઞાતું ભવાન્ ઇચ્છ ત ચેત્ તતાેઽદ્ય ।
૨૨૯.૬૮/૨અેવં િવશ વા સુ ચ વે સ યને ।
૨૨૯.૬૮/૩અેવં દ્વ તહર્િરણા પ્રબાેિધતાે ।
૨૨૯.૬૮/૪ભાવ્યથર્યાેગાન્ િનમમ જ તાેયે॥ ૨૨૯.૬૮॥
૨૨૯.૬૯/૧કાેકામખુે તાત તતાે િહ ક યા ।
૨૨૯.૬૯/૨ચા ડાલવે મ યભવદ્ દ્વજઃ સઃ ।
૨૨૯.૬૯/૩ પા વતા શીલગુણાપેપન્ના ।
૨૨૯.૬૯/૪અવાપ સા યાવૈનમાસસાદ॥ ૨૨૯.૬૯॥
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૨૨૯.૭૦/૧ચા ડાલપતુ્રેણ સબુાહુનાિપ ।
૨૨૯.૭૦/૨િવવાિહતા પિવવ જતને ।
૨૨૯.૭૦/૩પ તનર્ તસ્યા િહ મતાે બભવૂ ।
૨૨૯.૭૦/૪સા તસ્ય ચવૈા ભમતા બભવૂ॥ ૨૨૯.૭૦॥
૨૨૯.૭૧/૧પતુ્રદ્વયં નતે્રહીનં બભવૂ ।
૨૨૯.૭૧/૨ક યા ચ પશ્ચાદ્ બિધરા તથા યા ।
૨૨૯.૭૧/૩પ તદર્િરદ્ર વથ સાિપ મુગ્ધા ।
૨૨૯.૭૧/૪નદ ગતા રાેિદ ત તત્ર િનત્યમ્॥ ૨૨૯.૭૧॥
૨૨૯.૭૨/૧ગતા કદા ચત્ કલશં ગ્ હી વા ।
૨૨૯.૭૨/૨સા તજર્લં નાતુમથ પ્રિવષ્ટા ।
૨૨૯.૭૨/૩યાવદ્ દ્વ ેઽસાૈ પનુરેવ તાવજ્ ।
૨૨૯.૭૨/૪ તઃ િક્રયાયાેગરતઃ સશુીલઃ॥ ૨૨૯.૭૨॥
૨૨૯.૭૩/૧તસ્યાઃ સ ભતાર્થ ચરંગતે ત ।
૨૨૯.૭૩/૨દ્રષંુ્ટ જગામાથ નદ ં સપુુ યામ્ ।
૨૨૯.૭૩/૩દદશર્ કુ ભં ન ચ તાં તટસ્થામ્ ।
૨૨૯.૭૩/૪તતાેઽ તદુઃખાત્ પ્ર રાેદ નાદયન્॥ ૨૨૯.૭૩॥
૨૨૯.૭૪/૧તતાેઽ ધયુગ્મં બિધરા ચ ક યા ।
૨૨૯.૭૪/૨દુઃખા વતાસાૈ સમપુાજગામ ।
૨૨૯.૭૪/૩તે વૈ દ તં િપતરં ચ દૃ ટ્વા ।
૨૨૯.૭૪/૪દુઃખા વતા વૈ દુ ર્શાતાર્ઃ॥ ૨૨૯.૭૪॥
૨૨૯.૭૫/૧તતઃ સ પપ્રચ્છ નદ તટસ્થાન્ ।
૨૨૯.૭૫/૨ દ્વ ન્ ભવદ્ ભયર્િદ યાે ષદ્ અેકા ।
૨૨૯.૭૫/૩દષૃ્ટા તુ તાેયાથર્મપુાદ્રવ તી ।
૨૨૯.૭૫/૪આખ્યાત તે પ્રાેચુિરમાં પ્રિવષ્ટા॥ ૨૨૯.૭૫॥
૨૨૯.૭૬/૧નદ ં ન ભૂય તુ સમુત્તતાર ।
૨૨૯.૭૬/૨અેતાવદ્ અેવેહ સમીિહતં નઃ ।
૨૨૯.૭૬/૩સ તદ્વચાે ઘાેરતરં િનશ ય ।
૨૨૯.૭૬/૪ રાેદ શાેકાશ્રપુિર લુતાક્ષઃ॥ ૨૨૯.૭૬॥
૨૨૯.૭૭/૧તં વૈ દ તં સસતંુ સક યમ્ ।
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૨૨૯.૭૭/૨દૃ ટ્વાહમાતર્ઃ સતુરાં બભવૂ ।
૨૨૯.૭૭/૩આ તશ્ચ મેઽભૂદ્ અથ સં તશ્ચ ।
૨૨૯.૭૭/૪ચા ડાલયાષેાહ મ ત ક્ષતીશ॥ ૨૨૯.૭૭॥
૨૨૯.૭૮/૧તતાેઽબ્રવં તં પતે મતઙ્ગમ્ ।
૨૨૯.૭૮/૨િકમથર્માતન િહ દ્યતે વયા ।
૨૨૯.૭૮/૩તસ્યા ન લાભાે ભિવતા તમાખૈ્યાર્દ્ ।
૨૨૯.૭૮/૪આક્ર દતનેેહ થા િહ િક તે॥ ૨૨૯.૭૮॥
૨૨૯.૭૯/૧સ મામવુાચાત્મજયુગ્મમ ધમ્ ।
૨૨૯.૭૯/૨ક યા ચૈકા બિધરેયં તથવૈ ।
૨૨૯.૭૯/૩કથં દ્વ તે અધનુાતર્મેતમ્ ।
૨૨૯.૭૯/૪આશ્વાસિય યેઽ યથ પાષેિય યે॥ ૨૨૯.૭૯॥
૨૨૯.૮૦/૧ઇત્યેવમુ વા સ સતુૈશ્ચ સાધર્મ્ ।
૨૨૯.૮૦/૨ફૂ કૃત્ય ફૂ કૃત્ય ચ રાેિદ ત મ ।
૨૨૯.૮૦/૩યથા યથા રાેિદ ત સ શ્વપાકસ-્ ।
૨૨૯.૮૦/૪તથા તથા મે હ્યભવત્ કૃતાિપ॥ ૨૨૯.૮૦॥
૨૨૯.૮૧/૧તતાેઽહમાત તુ િનવાયર્ તં વૈ ।
૨૨૯.૮૧/૨ વવંશ ત્તા તમથાચચક્ષે ।
૨૨૯.૮૧/૩તતઃ સ દુઃખાત્ સહ પતુ્રકૈઃ ।
૨૨૯.૮૧/૪સિંવવેશ કાેકામખુમાતર્ પઃ॥ ૨૨૯.૮૧॥
૨૨૯.૮૨/૧પ્રિવષ્ટમાત્રે સ લલે મતઙ્ગસ-્ ।
૨૨૯.૮૨/૨તીથર્પ્રભાવાચ્ચ િવમુક્તપાપઃ ।
૨૨૯.૮૨/૩િવમાનમા હ્ય શ શપ્રકાશમ્ ।
૨૨૯.૮૨/૪યયાૈ િદવં તાત મમાપેપ યતઃ॥ ૨૨૯.૮૨॥
૨૨૯.૮૩/૧ત મન્ પ્રિવષ્ટે સ લલે તે ચ ।
૨૨૯.૮૩/૨મમા તરાસીદ્ અ તમાેહકત્ર ।
૨૨૯.૮૩/૩તતાેઽ તપુ યે પવયર્ કાેકા+ ।
૨૨૯.૮૩/૪જલે પ્રિવષ્ટ સ્ત્રિદવં ગતશ્ચ॥ ૨૨૯.૮૩॥
૨૨૯.૮૪/૧ભૂયાેઽભવં વૈ યકુલે વ્યથાતા ।
૨૨૯.૮૪/૨ ત મર તીથર્વરપ્રસાદાત્ ।
૨૨૯.૮૪/૩તતાેઽ તિનિવ ણમના ગતાેઽહમ્ ।
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૨૨૯.૮૪/૪કાેકામખું સયંતવાક્ય ચત્તઃ॥ ૨૨૯.૮૪॥
૨૨૯.૮૫/૧વ્રતં સમાસ્થાય કલવેરં વમ્ ।
૨૨૯.૮૫/૨સશંાષેિય વા િદવમા રાેહ ।
૨૨૯.૮૫/૩ત માચ્ચ્યુત વદ્ભવને ચ તાે ।
૨૨૯.૮૫/૪ ત મર તાત હિરપ્રસાદાત્॥ ૨૨૯.૮૫॥
૨૨૯.૮૬/૧સાેઽહં સમારા ય મુરાિરદેવમ્ ।
૨૨૯.૮૬/૨કાેકામખુે ત્યક્તશભુાશભુેચ્છઃ ।
૨૨૯.૮૬/૩ઇત્યેવમુ વા િપતરં પ્રણ ય ।
૨૨૯.૮૬/૪ગ વા ચ કાેકામખુમગ્રતીથર્મ્ ।
૨૨૯.૮૬/૫િવ ં સમારા ય વરાહ પમ્ ।
૨૨૯.૮૬/૬અવાપ સ દ્ધ મનજુષર્ભાેઽસાૈ॥ ૨૨૯.૮૬॥
૨૨૯.૮૭/૧ઇ થં સ કામદમનઃ સહપતુ્રપાતૈ્રઃ ।
૨૨૯.૮૭/૨કાેકામખુે તીથર્વરે સપુુ યે ।
૨૨૯.૮૭/૩ત્ય વા તનું દાષેમયી ં તત તુ ।
૨૨૯.૮૭/૪ગતાે િદવં સયૂર્સમૈિવમાનૈઃ॥ ૨૨૯.૮૭॥
૨૨૯.૮૮/૧અેવં મયાેક્તા પરમેશ્વરસ્ય ।
૨૨૯.૮૮/૨માયા સરુાણામિપ દુિવ ચ ત્યા ।
૨૨૯.૮૮/૩ વ ે દ્ર લપ્ર તમા મુરારેર્।
૨૨૯.૮૮/૪યયા જગન્ માેહમપુૈ ત િવપ્રાઃ॥ ૨૨૯.૮૮॥
૨૩૦.૧/૧મનુય ઊચુઃ । અ મા ભ તુ શ્રુતં વ્યાસ યત્ વયા સમુદાહૃતમ્ ।
૨૩૦.૧/૨પ્રાદુભાર્વા શ્રતં પુ યં માયા િવ ણાેશ્ચ દુિવદા॥ ૨૩૦.૧॥
૨૩૦.૨/૧શ્રાેતુ મચ્છામહે વત્તાે યથાવદ્ ઉપસહૃં તમ્ ।
૨૩૦.૨/૨મહાપ્રલયસજં્ઞાં ચ ક પા તે ચ મહામનુે॥ ૨૩૦.૨॥
૨૩૦.૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । શ્રૂયતાં ભાે મુિનશ્રેષ્ઠા યથાવદ્ અનુસહૃં તઃ ।
૨૩૦.૩/૨ક પા તે પ્રાકૃતે ચવૈ પ્રલયે યતે યથા॥ ૨૩૦.૩॥
૨૩૦.૪/૧અહાેરાત્રં િપ ણાં તુ માસાેઽ દં િત્રિદવાૈકસામ્ ।
૨૩૦.૪/૨ચતુયુર્ગસહસ્રે તુ બ્રહ્મણાેઽહ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૩૦.૪॥
૨૩૦.૫/૧કૃતં ત્રેતા દ્વાપરં ચ ક લશ્ચે ત ચતુયુર્ગમ્ ।
૨૩૦.૫/૨દૈવવૈર્ષર્સહસ્રૈ તુ તદ્ દ્વાદશા ભ ચ્યતે॥ ૨૩૦.૫॥
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૨૩૦.૬/૧ચતુયુર્ગા યશષેા ણ સદશૃાિન વ પતઃ ।
૨૩૦.૬/૨આદં્ય કૃતયુગં પ્રાેક્તં મનુયાેઽ તં્ય તથા ક લમ્॥ ૨૩૦.૬॥
૨૩૦.૭/૧આદે્ય કૃતયુગે સગા બ્રહ્મણા િક્રયતે યતઃ ।
૨૩૦.૭/૨િક્રયતે ચાપેસહંાર તથા તેઽિપ કલાૈ યુગે॥ ૨૩૦.૭॥
૨૩૦.૮/૧મનુય ઊચુઃ । કલેઃ વ પં ભગવન્ િવ તરાદ્ વક્તુમહર્ સ ।
૨૩૦.૮/૨ધમર્શ્ચતુ પાદ્ ભગવાન્ ય મન્ વૈકલ્યમ્ ઋચ્છ ત॥ ૨૩૦.૮॥
૨૩૦.૯/૧વ્યાસ ઉવાચ । ક લ વ પં ભાે િવપ્રા યત્ ચ્છ વં મમાનઘાઃ ।
૨૩૦.૯/૨િનબાેધ વં સમાસને વતર્તે યન્ મહત્તરમ્॥ ૨૩૦.૯॥
૨૩૦.૧૦/૧વણાર્શ્રમાચારવતી પ્ર ત્તનર્ કલાૈ ણામ્ ।
૨૩૦.૧૦/૨ન સામ+ઋગ્યજુવદ+ ।િવિન પાદનહૈતુક ॥ ૨૩૦.૧૦॥
૨૩૦.૧૧/૧િવવાહા ન કલાૈ ધમાર્ ન શ યા ગુ સં સ્થતાઃ ।
૨૩૦.૧૧/૨ન પતુ્રા ધા મકાશ્ચવૈ ન ચ વિહ્નિક્રયાક્રમઃ॥ ૨૩૦.૧૧॥
૨૩૦.૧૨/૧યત્ર તત્ર કુલે તાે બલી સવશ્વરઃ કલાૈ ।
૨૩૦.૧૨/૨સવ ય અેવ વણ યાે નરઃ ક યાપે વનઃ॥ ૨૩૦.૧૨॥
૨૩૦.૧૩/૧યને તનેવૈ યાેગને દ્વ તદ ક્ષતઃ કલાૈ ।
૨૩૦.૧૩/૨યવૈ સવૈ ચ િવપ્રે દ્રાઃ પ્રાય શ્ચત્તિક્રયા કલાૈ॥ ૨૩૦.૧૩॥
૨૩૦.૧૪/૧સવર્મવે કલાૈ શાસં્ત્ર યસ્ય યદ્ વચનં દ્વ ઃ ।
૨૩૦.૧૪/૨દેવતાશ્ચ કલાૈ સવાર્ઃ સવર્ઃ સવર્સ્ય ચાશ્રમઃ॥ ૨૩૦.૧૪॥
૨૩૦.૧૫/૧ઉપવાસ તથાયાસાે િવત્તાે સગર્ તથા કલાૈ ।
૨૩૦.૧૫/૨ધમા યથા ભ ચતૈરનુષ્ઠાનૈરનુ ષ્ઠતઃ॥ ૨૩૦.૧૫॥
૨૩૦.૧૬/૧િવત્તને ભિવતા પુંસાં વ પનેવૈ મદઃ કલાૈ ।
૨૩૦.૧૬/૨સ્ત્રીણાં પમદશ્ચવૈ કેશરેૈવ ભિવ ય ત॥ ૨૩૦.૧૬॥
૨૩૦.૧૭/૧સવુણર્મ ણરત્નાદાૈ વસે્ત્ર ચાપેક્ષયં ગતે ।
૨૩૦.૧૭/૨કલાૈ સ્ત્રયાે ભિવ ય ત તદા કેશરૈલંકૃતાઃ॥ ૨૩૦.૧૭॥
૨૩૦.૧૮/૧પિરત્યક્ષ્ય ત ભતાર્રં િવત્તહીનં તથા સ્ત્રયઃ ।
૨૩૦.૧૮/૨ભતાર્ ભિવ ય ત કલાૈ િવત્તવાન્ અેવ યાે ષતામ્॥ ૨૩૦.૧૮॥
૨૩૦.૧૯/૧યાે યાે દદા ત બહુલં સ સ વામી તદા ણામ્ ।
૨૩૦.૧૯/૨ વા મ વહેતુસ બ ધાે ભિવતા ભજન તદા॥ ૨૩૦.૧૯॥
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૨૩૦.૨૦/૧ગ્ હા તા દ્રવ્યસઘંાતા દ્રવ્યા તા ચ તથા મ તઃ ।
૨૩૦.૨૦/૨અથાર્શ્ચાથાપેભાેગા તા ભિવ ય ત તદા કલાૈ॥ ૨૩૦.૨૦॥
૨૩૦.૨૧/૧ સ્ત્રયઃ કલાૈ ભિવ ય ત વૈિર યાે લ લત હાઃ ।
૨૩૦.૨૧/૨અ યાયાવાપ્તિવત્તષેુ પુ ષષેુ હાલવઃ॥ ૨૩૦.૨૧॥
૨૩૦.૨૨/૧અ ય થતાેઽિપ સહૃુદા વાથર્હાિન તુ માનવઃ ।
૨૩૦.૨૨/૨પણસ્યાધાર્ધર્માત્રેઽિપ કિર ય ત તદા દ્વ ઃ॥ ૨૩૦.૨૨॥
૨૩૦.૨૩/૧સદા સપાૈ ષં ચેતાે ભાિવ િવપ્ર તદા કલાૈ ।
૨૩૦.૨૩/૨ક્ષીરપ્રદાનસ બ ધ ભા ત ગાષેુ ચ ગાૈરવમ્॥ ૨૩૦.૨૩॥
૨૩૦.૨૪/૧અના ષ્ટભયાત્ પ્રાયઃ પ્ર ઃ દ્ભયકાતરાઃ ।
૨૩૦.૨૪/૨ભિવ ય ત તદા સવાર્ ગગનાસક્તદષૃ્ટયઃ॥ ૨૩૦.૨૪॥
૨૩૦.૨૫/૧મૂલપણર્ફલાહારા તાપસા ઇવ માનવાઃ ।
૨૩૦.૨૫/૨આત્માનં ઘાતિય ય ત તદા ષ્ટ ા ભદુઃ ખતાઃ॥ ૨૩૦.૨૫॥
૨૩૦.૨૬/૧દુ ભક્ષમવે સતતં સદા ક્લેશમનીશ્વરાઃ ।
૨૩૦.૨૬/૨પ્રા સ્ય ત વ્યાહતસખંુ પ્રમાદાન્ માનવાઃ કલાૈ॥ ૨૩૦.૨૬॥
૨૩૦.૨૭/૧અ નાતભાે જનાે ના ગ્ + ।દેવતા ત થપજૂનમ્ ।
૨૩૦.૨૭/૨કિર ય ત કલાૈ પ્રાપ્તે ન ચ િપ ડાેદકિક્રયામ્॥ ૨૩૦.૨૭॥
૨૩૦.૨૮/૧લાેલપુા હ્ર વદેહાશ્ચ બહ્વન્નાદનત પરાઃ ।
૨૩૦.૨૮/૨બહુપ્ર પભાગ્યાશ્ચ ભિવ ય ત કલાૈ સ્ત્રયઃ॥ ૨૩૦.૨૮॥
૨૩૦.૨૯/૧ઉભા યામથ પા ણ યાં શરઃક ડૂયનં સ્ત્રયઃ ।
૨૩૦.૨૯/૨કુવર્ત્યાે ગુ ભ ર્ણામાજ્ઞાં ભે સ્ય ત્યના તાઃ॥ ૨૩૦.૨૯॥
૨૩૦.૩૦/૧ વપાષેણપરાઃ કુ્રદ્ધા દેહસસં્કારવ જતાઃ ।
૨૩૦.૩૦/૨પ ષા તભા ષ યાે ભિવ ય ત કલાૈ સ્ત્રયઃ॥ ૨૩૦.૩૦॥
૨૩૦.૩૧/૧દુઃશીલા દુષ્ટશીલષેુ કુવર્ત્યઃ સતતં હામ્ ।
૨૩૦.૩૧/૨અસદ્વતૃ્તા ભિવ ય ત પુ ષષેુ કુલાઙ્ગનાઃ॥ ૨૩૦.૩૧॥
૨૩૦.૩૨/૧વેદાદાનં કિર ય ત વડવાશ્ચ તથાવ્રતાઃ ।
૨૩૦.૩૨/૨ગ્ હસ્થાશ્ચ ન હાે ય ત ન દાસ્ય ત્યુ ચતા યિપ॥ ૨૩૦.૩૨॥
૨૩૦.૩૩/૧ભવેયવુર્નવાસા વૈ ગ્રા યાહારપિરગ્રહાઃ ।
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૨૩૦.૩૩/૨ ભક્ષવશ્ચાિપ પતુ્રા િહ નેહસ બ ધય ત્રકાઃ॥ ૨૩૦.૩૩॥
૨૩૦.૩૪/૧અર ક્ષતારાે હતાર્રઃ શલુ્કવ્યાજેન પા થવાઃ ।
૨૩૦.૩૪/૨હાિરણાે જનિવત્તાનાં સ પ્રાપ્તે ચ કલાૈ યુગે॥ ૨૩૦.૩૪॥
૨૩૦.૩૫/૧યાે યાેઽશ્વરથનાગાઢ ઃ સ સ રા ભિવ ય ત ।
૨૩૦.૩૫/૨યશ્ચ યશ્ચાબલઃ સવર્ઃ સ સ ત્યઃ કલાૈ યુગે॥ ૨૩૦.૩૫॥
૨૩૦.૩૬/૧વૈ યાઃ કૃ ષવ ણજ્યાિદ સતં્યજ્ય િનજકમર્ યત્ ।
૨૩૦.૩૬/૨શદૂ્ર ત્ત્યા ભિવ ય ત કા કમાપ િવનઃ॥ ૨૩૦.૩૬॥
૨૩૦.૩૭/૧ભૈક્ષ્યવ્રતા તથા શદૂ્રાઃ પ્રવ્રજ્યા લઙ્ ગનાેઽધમાઃ ।
૨૩૦.૩૭/૨પાખ ડસશં્રયાં ત્તમાશ્રિય ય ત્યસસૃં્કતાઃ॥ ૨૩૦.૩૭॥
૨૩૦.૩૮/૧દુ ભક્ષકરપીડા ભરતીવાપેદુ્રતા જનાઃ ।
૨૩૦.૩૮/૨ગાેધૂમાન્નયવાન્નાદ્યાન્ દેશાન્ યાસ્ય ત દુઃ ખતાઃ॥ ૨૩૦.૩૮॥
૨૩૦.૩૯/૧વેદમાગ પ્રલીને ચ પાખ ડાઢ ે તતાે જને ।
૨૩૦.૩૯/૨અધમર્ દ્ યા લાેકાનામ પમાયુભર્િવ ય ત॥ ૨૩૦.૩૯॥
૨૩૦.૪૦/૧અશાસ્ત્રિવિહતં ઘાેરં ત યમાનષેુ વૈ તપઃ ।
૨૩૦.૪૦/૨નરેષુ પદાષેેણ બાલ ત્યુભર્િવ ય ત॥ ૨૩૦.૪૦॥
૨૩૦.૪૧/૧ભિવત્રી યાે ષતાં સૂ તઃ પ ચષટ્સપ્તવા ષક ।
૨૩૦.૪૧/૨નવાષ્ટદશવષાર્ણાં મનુ યાણાં તથા કલાૈ॥ ૨૩૦.૪૧॥
૨૩૦.૪૨/૧પ લતાેદ્ગમશ્ચ ભિવતા તદા દ્વાદશવા ષકઃ ।
૨૩૦.૪૨/૨ન િવ ય ત વૈ ક શ્ચત્ કલાૈ વષાર્ ણ િવશ તમ્॥ ૨૩૦.૪૨॥
૨૩૦.૪૩/૧અ પપ્રજ્ઞા થા લઙ્ગા દુષ્ટા તઃકરણાઃ કલાૈ ।
૨૩૦.૪૩/૨યત તતાે િવન ય ત કાલનેા પને માનવાઃ॥ ૨૩૦.૪૩॥
૨૩૦.૪૪/૧યદા યદા િહ પાખ ડ+ । ત્તરત્રાપેલક્ષ્યતે ।
૨૩૦.૪૪/૨તદા તદા કલે ર્ દ્ધરનુમેયા િવચક્ષણૈઃ॥ ૨૩૦.૪૪॥
૨૩૦.૪૫/૧યદા યદા સતાં હાિનવદમાગાર્નુસાિરણામ્ ।
૨૩૦.૪૫/૨તદા તદા કલે ર્ દ્ધરનુમેયા િવચક્ષણૈઃ॥ ૨૩૦.૪૫॥
૨૩૦.૪૬/૧પ્રાર ભાશ્ચાવસીદ ત યદા ધમર્કૃતાં ણામ્ ।
૨૩૦.૪૬/૨તદાનુમેયં પ્રાધા યં કલેિવપ્રા િવચક્ષણૈઃ॥ ૨૩૦.૪૬॥
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૨૩૦.૪૭/૧યદા યદા ન યજ્ઞાનામીશ્વરઃ પુ ષાેત્તમઃ ।
૨૩૦.૪૭/૨ઇજ્યતે પુ ષૈયર્જ્ઞૈ તદા જ્ઞેયં કલેબર્લમ્॥ ૨૩૦.૪૭॥
૨૩૦.૪૮/૧ન પ્રી તવદવાદેષુ પાખ ડષેુ યદા ર તઃ ।
૨૩૦.૪૮/૨કલે ર્ દ્ધ તદા પ્રાજ્ઞૈરનુમેયા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૩૦.૪૮॥
૨૩૦.૪૯/૧કલાૈ જગ પ ત િવ ં સવર્સ્રષ્ટારમીશ્વરમ્ ।
૨૩૦.૪૯/૨નાચર્િય ય ત ભાે િવપ્રાઃ પાખ ડાપેહતા નરાઃ॥ ૨૩૦.૪૯॥
૨૩૦.૫૦/૧િક દેવૈઃ િક દ્વજૈવદૈઃ િક શાૈચનેા બુજ પના ।
૨૩૦.૫૦/૨ઇત્યેવં પ્રલિપ ય ત પાખ ડાપેહતા નરાઃ॥ ૨૩૦.૫૦॥
૨૩૦.૫૧/૧અ પ ષ્ટશ્ચ પજર્ યઃ વ પં સસ્યફલં તથા ।
૨૩૦.૫૧/૨ફલં તથા પસારં ચ િવપ્રાઃ પ્રાપ્તે કલાૈ યુગે॥ ૨૩૦.૫૧॥
૨૩૦.૫૨/૧ નપુ્રાયા ણ વસ્ત્રા ણ શમીપ્રાયા મહી હાઃ ।
૨૩૦.૫૨/૨શદૂ્રપ્રાયા તથા વણાર્ ભિવ ય ત કલાૈ યુગે॥ ૨૩૦.૫૨॥
૨૩૦.૫૩/૧અ પ્રાયા ણ ધા યાિન આજપ્રાયં તથા પયઃ ।
૨૩૦.૫૩/૨ભિવ ય ત કલાૈ પ્રાપ્ત આૈશીરં ચાનુલપેનમ્॥ ૨૩૦.૫૩॥
૨૩૦.૫૪/૧શ્વશ્રૂશ્વશરુભૂિયષ્ઠા ગુરવશ્ચ ણાં કલાૈ ।
૨૩૦.૫૪/૨શાલાદ્યાહાિરભાયાર્શ્ચ સહૃુદાે મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૦.૫૪॥
૨૩૦.૫૫/૧કસ્ય માતા િપતા કસ્ય યદા કમાર્ત્મકઃ પુમાન્ ।
૨૩૦.૫૫/૨ઇ ત ચાેદાહિર ય ત શ્વશરુાનુગતા નરાઃ॥ ૨૩૦.૫૫॥
૨૩૦.૫૬/૧વાઙ્મનઃકાયજૈદાષૈર ભભૂતાઃ પનુઃ પનુઃ ।
૨૩૦.૫૬/૨નરાઃ પાપા યનુિદનં કિર ય ત્ય પમેધસઃ॥ ૨૩૦.૫૬॥
૨૩૦.૫૭/૧િનઃસત્યાનામશાૈચાનાં િનહ્ર કાણાં તથા દ્વ ઃ ।
૨૩૦.૫૭/૨યદ્ યદ્ દુઃખાય તત્ સવ ક લકાલે ભિવ ય ત॥ ૨૩૦.૫૭॥
૨૩૦.૫૮/૧િનઃ વા યાયવષટ્કારે વધા વાહાિવવ જતે ।
૨૩૦.૫૮/૨તદા પ્રિવરલાે િવપ્રઃ ક શ્ચ લાેકે ભિવ ય ત॥ ૨૩૦.૫૮॥
૨૩૦.૫૯/૧તત્રા પનેવૈ કાલને પુ યસ્ક ધમનુત્તમમ્ ।
૨૩૦.૫૯/૨કરાે ત યઃ કૃતયુગે િક્રયતે તપસા િહ યઃ॥ ૨૩૦.૫૯॥
૨૩૦.૬૦/૧મનુય ઊચુઃ । ક મન્ કાલેઽ પકાે ધમા દદા ત સમુહાફલમ્ ।
૨૩૦.૬૦/૨વક્તુમહર્સ્યશષેેણ શ્રાેતું વા છા પ્રવતર્તે॥ ૨૩૦.૬૦॥
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૨૩૦.૬૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । ધ યે કલાૈ ભવેદ્ િવપ્રા વ પક્લેશમૈર્હત્ ફલમ્ ।
૨૩૦.૬૧/૨તથા ભવેતાં સ્ત્રીશદૂ્રાૈ ધ યાૈ ચા યન્ િનબાેધત॥ ૨૩૦.૬૧॥
૨૩૦.૬૨/૧યત્ કૃતે દશ ભવર્ષસે્ત્રતાયાં હાયનને તત્ ।
૨૩૦.૬૨/૨દ્વાપરે તચ્ચ માસને અહાેરાત્રેણ તત્ કલાૈ॥ ૨૩૦.૬૨॥
૨૩૦.૬૩/૧તપસાે બ્રહ્મચયર્સ્ય જપાદેશ્ચ ફલં દ્વ ઃ ।
૨૩૦.૬૩/૨પ્રા ાે ત પુ ષ તને કલાૈ સા વ ત ભા ષતુમ્॥ ૨૩૦.૬૩॥
૨૩૦.૬૪/૧ યાયન્ કૃતે યજન્ યજ્ઞૈસે્ત્રતાયાં દ્વાપરેઽચર્યન્ ।
૨૩૦.૬૪/૨યદ્ આ ાે ત તદ્ આ ાે ત કલાૈ સકં ત્યર્ કેશવમ્॥ ૨૩૦.૬૪॥
૨૩૦.૬૫/૧ધમા કષર્મતીવાત્ર પ્રા ાે ત પુ ષઃ કલાૈ ।
૨૩૦.૬૫/૨ વ પાયાસને ધમર્જ્ઞા તને તુષ્ટાેઽ યહં કલાૈ॥ ૨૩૦.૬૫॥
૨૩૦.૬૬/૧વ્રતચયાર્પરૈગ્રાર્હ્યા વેદાઃ પવૂ દ્વ ત ભઃ ।
૨૩૦.૬૬/૨તત તુ ધમર્સ પ્રાપ્તૈયર્ષ્ટવ્યં િવિધવદ્ ધનૈઃ॥ ૨૩૦.૬૬॥
૨૩૦.૬૭/૧ થા કથા થા ભાજંે્ય થા વં ચ દ્વજન્મનામ્ ।
૨૩૦.૬૭/૨પતનાય તથા ભાવ્યં તૈ તુ સયં ત ભઃ સહ॥ ૨૩૦.૬૭॥
૨૩૦.૬૮/૧અસ યક્કરણે દાષેા તષેાં સવષુ વ તષુુ ।
૨૩૦.૬૮/૨ભાજે્યપેયાિદકં ચષૈાં નેચ્છાપ્રા પ્તકરં દ્વ ઃ॥ ૨૩૦.૬૮॥
૨૩૦.૬૯/૧પારત યાત્ સમ તષેુ તષેાં કાયષુ વૈ તતઃ ।
૨૩૦.૬૯/૨લાેકાન્ ક્લેશને મહતા યજ ત િવનયા વતાઃ॥ ૨૩૦.૬૯॥
૨૩૦.૭૦/૧ દ્વજશશુ્રષૂણનેવૈ પાકયજ્ઞાિધકારવાન્ ।
૨૩૦.૭૦/૨િનજં જય ત વૈ લાેકં શદૂ્રાે ધ યતર તતઃ॥ ૨૩૦.૭૦॥
૨૩૦.૭૧/૧ભક્ષ્યાભકે્ષ્યષુ નાશા ત યષેાં પાપષેુ વા યતઃ ।
૨૩૦.૭૧/૨િનયમાે મુિનશાદૂર્લા તનેાસાૈ સા વતીિરતમ્॥ ૨૩૦.૭૧॥
૨૩૦.૭૨/૧ વધમર્સ્યાિવરાેધને નરૈલર્ યં ધનં સદા ।
૨૩૦.૭૨/૨પ્ર તપાદનીયં પાત્રષેુ યષ્ટવ્યં ચ યથાિવિધ॥ ૨૩૦.૭૨॥
૨૩૦.૭૩/૧તસ્યાજર્ને મહાન્ ક્લેશઃ પાલનને દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૩૦.૭૩/૨તથા સ દ્વિનયાેગાય િવજ્ઞેયં ગહનં ણામ્॥ ૨૩૦.૭૩॥
૨૩૦.૭૪/૧અે ભર યૈ તથા ક્લેશઃૈ પુ ષા દ્વજસત્તમાઃ ।
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૨૩૦.૭૪/૨િન ઞ્ જય ત વૈ લાેકાન્ પ્રા પત્યાિદકાન્ ક્રમાત્॥ ૨૩૦.૭૪॥
૨૩૦.૭૫/૧યાે ષચ્છુશ્રષૂણાદ્ ભતુર્ઃ કમર્ણા મનસા ગરા ।
૨૩૦.૭૫/૨અેતદ્ િવષયમા ાે ત ત સાલાેક્યં યતાે દ્વ ઃ॥ ૨૩૦.૭૫॥
૨૩૦.૭૬/૧ના તક્લેશને મહતા તાન્ અેવ પુ ષાે યથા ।
૨૩૦.૭૬/૨ તીયં વ્યાહૃતં તને મયા સા વ ત યાે ષતઃ॥ ૨૩૦.૭૬॥
૨૩૦.૭૭/૧અેતદ્ વઃ ક થતં િવપ્રા યિન્ન મત્ત મહાગતાઃ ।
૨૩૦.૭૭/૨તત્ ચ્છ વં યથાકામમહં વક્ષ્યા મ વઃ સુ્ફટમ્॥ ૨૩૦.૭૭॥
૨૩૦.૭૮/૧અ પનેવૈ પ્રયત્નને ધમર્ઃ સ ય ત વૈ કલાૈ ।
૨૩૦.૭૮/૨નરૈરાત્મગુણા ભાે ભઃ ક્ષા લતા ખલિક બષૈઃ॥ ૨૩૦.૭૮॥
૨૩૦.૭૯/૧શદૂ્રશૈ્ચ દ્વજશશુ્રષૂા+ ।ત પરૈમુર્િનસત્તમાઃ ।
૨૩૦.૭૯/૨તથા સ્ત્રી ભરનાયાસાત્ પ તશશુ્રષૂયવૈ િહ॥ ૨૩૦.૭૯॥
૨૩૦.૮૦/૧તત સ્ત્રતયમ યેતન્ મમ ધ યતમં મતમ્ ।
૨૩૦.૮૦/૨ધમર્સરંાધને ક્લેશાે દ્વ તીનાં કૃતાિદષુ॥ ૨૩૦.૮૦॥
૨૩૦.૮૧/૧તથા વ પને તપસા સ દ્ધ યાસ્ય ત માનવાઃ ।
૨૩૦.૮૧/૨ધ યા ધમ ચિર ય ત યુગા તે મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૦.૮૧॥
૨૩૦.૮૨/૧ભવદ્ ભયર્દ્ અ ભપ્રેતં તદ્ અેતત્ ક થતં મયા ।
૨૩૦.૮૨/૨અ ષ્ટેનાિપ ધમર્જ્ઞાઃ િકમ યત્ િક્રયતાં દ્વ ઃ॥ ૨૩૦.૮૨॥
૨૩૧.૧/૧મનુય ઊચુઃ । આસનં્ન િવપ્રકૃષં્ટ વા યિદ કાલં ન િવદ્મહે ।
૨૩૧.૧/૨તતાે દ્વાપરિવ વંસં યુગા તં હયામહે॥ ૨૩૧.૧॥
૨૩૧.૨/૧પ્રાપ્તા વયં િહ તત્ કાલમનયા ધમર્ ણયા ।
૨૩૧.૨/૨આદદ્યામ પરં ધમ સખુમ પને કમર્ણા॥ ૨૩૧.૨॥
૨૩૧.૩/૧સતં્રાસાેદ્વગેજનનં યુગા તં સમપુ સ્થતમ્ ।
૨૩૧.૩/૨પ્રનષ્ટધમ ધમર્જ્ઞ િન મત્તવૈર્ક્તુમહર્ સ॥ ૨૩૧.૩॥
૨૩૧.૪/૧વ્યાસ ઉવાચ । અર ક્ષતારાે હતાર્રાે બ લભાગસ્ય પા થવાઃ ।
૨૩૧.૪/૨યુગા તે પ્રભિવ ય ત વરક્ષણપરાયણાઃ॥ ૨૩૧.૪॥
૨૩૧.૫/૧અક્ષિત્રયાશ્ચ રા નાે િવપ્રાઃ શદૂ્રાપે િવનઃ ।
૨૩૧.૫/૨શદૂ્રાશ્ચ બ્રાહ્મણાચારા ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૫॥
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૨૩૧.૬/૧શ્રાેિત્રયાઃ કા ડ ષ્ઠાશ્ચ િન કમાર્ ણ હવી ં ષ ચ ।
૨૩૧.૬/૨અેકપઙ્ યામ શ ય ત યુગા તે મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૧.૬॥
૨૩૧.૭/૧અ શષ્ટવ તાેઽથર્પરા નરા મદ્યા મષ પ્રયાઃ ।
૨૩૧.૭/૨ મત્રભાયા ભ જ ય ત યુગા તે પુ ષાધમાઃ॥ ૨૩૧.૭॥
૨૩૧.૮/૧રાજ ત્ત સ્થતાશ્ચાૈરા રા નશ્ચાૈરશી લનઃ ।
૨૩૧.૮/૨ ત્યા હ્યિનિદષ્ટભુ ે ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૮॥
૨૩૧.૯/૧ધનાિન શ્લાઘનીયાિન સતાં ત્તમપૂ જતમ્ ।
૨૩૧.૯/૨અકુ સના ચ પ તતે ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૯॥
૨૩૧.૧૦/૧પ્રનષ્ટનાસાઃ પુ ષા મુક્તકેશા િવ િપણઃ ।
૨૩૧.૧૦/૨ઊનષાેડશવષાર્શ્ચ પ્રસાે ય ત તથા સ્ત્રયઃ॥ ૨૩૧.૧૦॥
૨૩૧.૧૧/૧અટ્ટશલૂા જનપદાઃ શવશલૂાશ્ચતુ પથાઃ ।
૨૩૧.૧૧/૨પ્રમદાઃ કેશશલૂાશ્ચ ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૧૧॥
૨૩૧.૧૨/૧સવ બ્રહ્મ વિદ ય ત દ્વ વાજસનેિયકાઃ ।
૨૩૧.૧૨/૨શદૂ્રાભા વાિદનશ્ચવૈ બ્રાહ્મણાશ્ચા ત્યવા સનઃ॥ ૨૩૧.૧૨॥
૨૩૧.૧૩/૧શકુ્લદ તા જતાક્ષાશ્ચ મુ ડાઃ કાષાયવાસસઃ ।
૨૩૧.૧૩/૨શદૂ્રા ધમ વિદ ય ત શાઠ્યબુદ્ યાપે િવનઃ॥ ૨૩૧.૧૩॥
૨૩૧.૧૪/૧શ્વાપદપ્રચુર વં ચ ગવાં ચવૈ પિરક્ષયઃ ।
૨૩૧.૧૪/૨સાધનૂાં પિર ત્તશ્ચ િવદ્યાદ્ અ તગતે યુગે॥ ૨૩૧.૧૪॥
૨૩૧.૧૫/૧અ ત્યા મ યે િનવ સ્ય ત મ યાશ્ચા તિનવા સનઃ ।
૨૩૧.૧૫/૨િનહ્ર કાશ્ચ પ્ર ઃ સવાર્ નષ્ટા તત્ર યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૧૫॥
૨૩૧.૧૬/૧તપાેયજ્ઞફલાનાં ચ િવકે્રતારાે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૩૧.૧૬/૨ઋતવાે િવપર તાશ્ચ ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૧૬॥
૨૩૧.૧૭/૧તથા દ્વહાયના દ યાઃ કલાૈ લાઙ્ગલધાિરણઃ ।
૨૩૧.૧૭/૨ ચત્રવષ ચ પજર્ યાે યુગે ક્ષીણે ભિવ ય ત॥ ૨૩૧.૧૭॥
૨૩૧.૧૮/૧સવ શરૂકુલે તાઃ ક્ષમાનાથા ભવ ત િહ ।
૨૩૧.૧૮/૨યથા િન ાઃ પ્ર ઃ સવાર્ ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૧૮॥
૨૩૧.૧૯/૧િપ દેયાિન દત્તાિન ભિવ ય ત તથા સતુાઃ ।
૨૩૧.૧૯/૨ન ચ ધમ ચિર ય ત માનવા િનગર્તે યુગે॥ ૨૩૧.૧૯॥
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૨૩૧.૨૦/૧ઊષરા બહુલા ભૂ મઃ પ થાન તસ્કરા તાઃ ।
૨૩૧.૨૦/૨સવ વા ણકાશ્ચવૈ ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૨૦॥
૨૩૧.૨૧/૧િપ દાયાદદત્તાિન િવભજ ત તથા સતુાઃ ।
૨૩૧.૨૧/૨હરણે યત્નવ તાેઽિપ લાેભાિદ ભિવરાેિધનઃ॥ ૨૩૧.૨૧॥
૨૩૧.૨૨/૧સાૈકુમાય તથા પે રત્ને ચાપેક્ષયં ગતે ।
૨૩૧.૨૨/૨ભિવ ય ત યુગસ્યા તે નાયર્ઃ કેશરૈલંકૃતાઃ॥ ૨૩૧.૨૨॥
૨૩૧.૨૩/૧િનવ યર્સ્ય ર ત તત્ર ગ્ હસ્થસ્ય ભિવ ય ત ।
૨૩૧.૨૩/૨યુગા તે સમનપુ્રાપ્તે ના યા ભાયાર્સમા ર તઃ॥ ૨૩૧.૨૩॥
૨૩૧.૨૪/૧કુશીલાનાયર્ભૂિયષ્ઠા થા પસમ વતાઃ ।
૨૩૧.૨૪/૨પુ ષા પં બહુસ્ત્રીકં તદ્ યુગા તસ્ય લક્ષણમ્॥ ૨૩૧.૨૪॥
૨૩૧.૨૫/૧બહુયાચનકાે લાેકાે ન દાસ્ય ત પર પરમ્ ।
૨૩૧.૨૫/૨રાજચાૈરા ગ્ દ ડાિદ+ ।ક્ષીણઃ ક્ષયમપુૈ ય ત॥ ૨૩૧.૨૫॥
૨૩૧.૨૬/૧અફલાિન ચ સસ્યાિન ત ણા દ્ધશી લનઃ ।
૨૩૧.૨૬/૨અશીલાઃ સુ ખનાે લાેકે ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૨૬॥
૨૩૧.૨૭/૧વષાર્સુ પ ષા વાતા નીચાઃ શકર્રવ ષણઃ ।
૨૩૧.૨૭/૨સિંદગ્ધઃ પરલાેકશ્ચ ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૨૭॥
૨૩૧.૨૮/૧વૈ યા ઇવ ચ રાજ યા ધનધા યાપે િવનઃ ।
૨૩૧.૨૮/૨યુગાપક્રમણે પવૂ ભિવ ય ત ન બા ધવાઃ॥ ૨૩૧.૨૮॥
૨૩૧.૨૯/૧અપ્ર ત્તાઃ પ્રપ ય ત સમયાઃ શપથા તથા ।
૨૩૧.૨૯/૨ઋણં સિવનયભ્રંશં યુગે ક્ષીણે ભિવ ય ત॥ ૨૩૧.૨૯॥
૨૩૧.૩૦/૧ભિવ યત્યફલાે હષર્ઃ ક્રાેધશ્ચ સફલાે ણામ્ ।
૨૩૧.૩૦/૨અ શ્ચાિપ િનરાે સ્ય ત પયસાેઽથ યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૩૦॥
૨૩૧.૩૧/૧અશાસ્ત્રિવિહતાે યજ્ઞ અેવમવે ભિવ ય ત ।
૨૩૧.૩૧/૨અપ્રમાણં કિર ય ત નરાઃ પ ડતમાિનનઃ॥ ૨૩૧.૩૧॥
૨૩૧.૩૨/૧શાસ્ત્રાેક્તસ્યાપ્રવક્તારાે ભિવ ય ત ન સશંયઃ ।
૨૩૧.૩૨/૨સવર્ઃ સવ િવ ના ત દ્ધાન્ અનપુસવે્ય વૈ॥ ૨૩૧.૩૨॥
૨૩૧.૩૩/૧ન ક શ્ચદ્ અકિવનાર્મ યુગા તે સમપુ સ્થતે ।
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૨૩૧.૩૩/૨નક્ષત્રા ણ િવયાેગાિન ન કમર્સ્થા દ્વ તયઃ॥ ૨૩૧.૩૩॥
૨૩૧.૩૪/૧ચાૈરપ્રાયાશ્ચ રા નાે યુગા તે સમપુ સ્થતે ।
૨૩૧.૩૪/૨કુ ડી ષા નૈકૃ તકાઃ સરુાપા બ્રહ્મવાિદનઃ॥ ૨૩૧.૩૪॥
૨૩૧.૩૫/૧અશ્વમેધને યક્ષ્ય તે યુગા તે દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૩૧.૩૫/૨યાજિય ય ત્યયાજ્યાં તુ તથાભક્ષ્યસ્ય ભ ક્ષણઃ॥ ૨૩૧.૩૫॥
૨૩૧.૩૬/૧બ્રાહ્મણા ધન ણાતાર્ યુગા તે સમપુ સ્થતે ।
૨૩૧.૩૬/૨ભાેઃશ દમ ભધાસ્ય ત ન ચ ક શ્ચત્ પિઠ ય ત॥ ૨૩૧.૩૬॥
૨૩૧.૩૭/૧અેકશઙ્ખા તથા નાયા ગવેધુકિપનદ્ધકાઃ ।
૨૩૧.૩૭/૨નક્ષત્રા ણ િવવણાર્િન િવપિરતા િદશાે દશ॥ ૨૩૧.૩૭॥
૨૩૧.૩૮/૧સં યારાગાે િવદગ્ધાઙ્ગાે ભિવ ય ત યુગક્ષયે ।
૨૩૧.૩૮/૨પ્રષેય ત િપ ન્ પતુ્રા વધૂઃ શ્વશ્રૂઃ વકમર્સુ॥ ૨૩૧.૩૮॥
૨૩૧.૩૯/૧યુગે વવેં િનવ સ્ય ત પ્રમદાશ્ચ નરા તથા ।
૨૩૧.૩૯/૨અકૃ વાગ્રા ણ ભાેક્ષ્ય ત દ્વ શ્ચવૈાહુતાગ્ યઃ॥ ૨૩૧.૩૯॥
૨૩૧.૪૦/૧ ભક્ષાં બ લમદ વા ચ ભાેક્ષ્ય ત પુ ષાઃ વયમ્ ।
૨૩૧.૪૦/૨વ ચિય વા પતીન્ સપુ્તાન્ ગ મ ય ત સ્ત્રયાેઽ યતઃ॥ ૨૩૧.૪૦॥
૨૩૧.૪૧/૧ન વ્યાિધતાન્ ના ય પાન્ નાેદ્યતાન્ ના યસયૂકાન્ ।
૨૩૧.૪૧/૨કૃતે ન પ્ર તકતાર્ ચ યુગે ક્ષીણે ભિવ ય ત॥ ૨૩૧.૪૧॥
૨૩૧.૪૨/૧મનુય ઊચુઃ । અેવં િવલ બતે ધમ માનષુાઃ કરપીિડતાઃ ।
૨૩૧.૪૨/૨કુત્ર દેશે િનવ સ્ય ત િકમાહારિવહાિરણઃ॥ ૨૩૧.૪૨॥
૨૩૧.૪૩/૧િકકમાર્ણઃ િકમીહ તઃ િક પ્રમાણાઃ િકમાયષુઃ ।
૨૩૧.૪૩/૨કાં ચ કાષ્ઠાં સમાસાદ્ય પ્રપ સ્ય ત કૃતં યુગમ્॥ ૨૩૧.૪૩॥
૨૩૧.૪૪/૧વ્યાસ ઉવાચ । અત ઊ વ ચ્યુતે ધમ ગુણહીનાઃ પ્ર તથા ।
૨૩૧.૪૪/૨શીલવ્યસનમાસાદ્ય પ્રા સ્ય ત હ્ર ાસમાયષુઃ॥ ૨૩૧.૪૪॥
૨૩૧.૪૫/૧આયુહાર્ યા બલગ્ ાિનબર્લગ્ ા યા િવવણર્તા ।
૨૩૧.૪૫/૨વવૈ યાર્દ્ વ્યાિધસ પીડા િનવદાે વ્યાિધપીડનાત્॥ ૨૩૧.૪૫॥
૨૩૧.૪૬/૧િનવદાદ્ આત્મસ બાેધઃ સ બાેધાદ્ ધમર્શીલતા ।
૨૩૧.૪૬/૨અેવં ગ વા પરાં કાષ્ઠાં પ્રપ સ્ય ત કૃતં યુગમ્॥ ૨૩૧.૪૬॥
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૨૩૧.૪૭/૧ઉદે્દશતાે ધમર્શીલાઃ કે ચન્ મ યસ્થતાં ગતાઃ ।
૨૩૧.૪૭/૨િકધમર્શીલાઃ કે ચત્ તુ કે ચદ્ અત્ર કુતૂહલાઃ॥ ૨૩૧.૪૭॥
૨૩૧.૪૮/૧પ્રત્યક્ષમનુમાનં ચ પ્રમાણ મ ત િન શ્ચતાઃ ।
૨૩૧.૪૮/૨અપ્રમાણં કિર ય ત સવર્ મત્યપરે જનાઃ॥ ૨૩૧.૪૮॥
૨૩૧.૪૯/૧ના તક્યપરતાશ્ચાિપ કે ચદ્ ધમર્િવલાપેકાઃ ।
૨૩૧.૪૯/૨ભિવ ય ત નરા મૂઢા દ્વ ઃ પ ડતમાિનનઃ॥ ૨૩૧.૪૯॥
૨૩૧.૫૦/૧તદા વમાત્રશ્રદ્ધયેા શાસ્ત્રજ્ઞાનબિહ કૃતાઃ ।
૨૩૧.૫૦/૨દા ભકા તે ભિવ ય ત નરા જ્ઞાનિવલાેિપતાઃ॥ ૨૩૧.૫૦॥
૨૩૧.૫૧/૧તથા િવલુ લતે ધમ જનાઃ શ્રેષ્ઠપુરસૃ્કતાઃ ।
૨૩૧.૫૧/૨શભુાન્ સમાચિર ય ત દાનશીલપરાયણાઃ॥ ૨૩૧.૫૧॥
૨૩૧.૫૨/૧સવર્ભક્ષાઃ વયંગુપ્તા િનઘ્ ર્ણા િનરપત્રપાઃ ।
૨૩૧.૫૨/૨ભિવ ય ત તદા લાેકે તત્ કષાયસ્ય લક્ષણમ્॥ ૨૩૧.૫૨॥
૨૩૧.૫૩/૧કષાયાપે લવે કાલે જ્ઞાનિનષ્ઠાપ્રણાશને ।
૨૩૧.૫૩/૨ સ દ્ધમ પને કાલને પ્રા સ્ય ત િન પસૃ્કતાઃ॥ ૨૩૧.૫૩॥
૨૩૧.૫૪/૧િવપ્રાણાં શાશ્વતી ં ત્ત યદા વણાર્વરે જનાઃ ।
૨૩૧.૫૪/૨સશં્રિય ય ત ભાે િવપ્રા તત્ કષાયસ્ય લક્ષણમ્॥ ૨૩૧.૫૪॥
૨૩૧.૫૫/૧મહાયુદં્ધ મહાવષ મહાવાતં મહાતપઃ ।
૨૩૧.૫૫/૨ભિવ ય ત યુગે ક્ષીણે તત્ કષાયસ્ય લક્ષણમ્॥ ૨૩૧.૫૫॥
૨૩૧.૫૬/૧િવપ્ર પેણ યક્ષાં સ રા નઃ કણર્વેિદનઃ ।
૨૩૧.૫૬/૨ થવીમપુભાેક્ષ્ય ત યુગા તે સમપુ સ્થતે॥ ૨૩૧.૫૬॥
૨૩૧.૫૭/૧િનઃ વા યાયવષટ્કારાઃ કુનેતારાેઽ ભમાિનનઃ ।
૨૩૧.૫૭/૨ક્રવ્યાદા બ્રહ્મ પેણ સવર્ભક્ષ્યા થાવ્રતાઃ॥ ૨૩૧.૫૭॥
૨૩૧.૫૮/૧મખૂાર્શ્ચાથર્પરા લુ ધાઃ દ્રાઃ દ્રપિરચ્છદાઃ ।
૨૩૧.૫૮/૨વ્યવહારાપે ત્તાશ્ચ ચ્યુતા ધમાર્શ્ચ શાશ્વતાત્॥ ૨૩૧.૫૮॥
૨૩૧.૫૯/૧હતાર્રઃ પરરત્નાનાં પરદારપ્રધષર્કાઃ ।
૨૩૧.૫૯/૨કામાત્માનાે દુરાત્માનઃ સાપેધાઃ પ્રયસાહસાઃ॥ ૨૩૧.૫૯॥
૨૩૧.૬૦/૧તષેુ પ્રભવમાણષેુ જને વિપ ચ સવર્શઃ ।
૨૩૧.૬૦/૨અભાિવનાે ભિવ ય ત મનુયાે બહુ િપણઃ॥ ૨૩૧.૬૦॥
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૨૩૧.૬૧/૧કલાૈ યુગે સમુ પન્નાઃ પ્રધાનપુ ષાશ્ચ યે ।
૨૩૧.૬૧/૨કથાયાેગને તાન્ સવાર્ન્ પજૂિય ય ત માનવાઃ॥ ૨૩૧.૬૧॥
૨૩૧.૬૨/૧સસ્યચાૈરા ભિવ ય ત તથા ચૈલાપહાિરણઃ ।
૨૩૧.૬૨/૨ભાેક્ષ્યભાજે્યહરાશ્ચવૈ કર ડાનાં ચ હાિરણઃ॥ ૨૩૧.૬૨॥
૨૩૧.૬૩/૧ચાૈરાશ્ચાૈરસ્ય હતાર્રાે હ તા હ તુભર્િવ ય ત ।
૨૩૧.૬૩/૨ચાૈરૈશ્ચાૈરક્ષયે ચાિપ કૃતે ક્ષેમં ભિવ ય ત॥ ૨૩૧.૬૩॥
૨૩૧.૬૪/૧િનઃસારે ભતે કાલે િન ક્રયે સવં્યવ સ્થતે ।
૨૩૧.૬૪/૨નરા વનં શ્રિય ય ત કરભારપ્રપીિડતાઃ॥ ૨૩૧.૬૪॥
૨૩૧.૬૫/૧યજ્ઞકમર્ યપુરતે રક્ષાં સ શ્વાપદાિન ચ ।
૨૩૧.૬૫/૨ક ટમૂ ષકસપાર્શ્ચ ધષર્િય ય ત માનવાન્॥ ૨૩૧.૬૫॥
૨૩૧.૬૬/૧ક્ષેમં સુ ભક્ષમારાેગ્યં સામ યં ચવૈ બ ધષુુ ।
૨૩૧.૬૬/૨ઉદે્દશષેુ નરાઃ શ્રેષ્ઠા ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૬૬॥
૨૩૧.૬૭/૧ વય પાલાઃ વયં ચાૈરાઃ લવસ ભારસ તાઃ ।
૨૩૧.૬૭/૨મ ડલૈઃ સ ભિવ ય ત દેશે દેશે થક્ થક્॥ ૨૩૧.૬૭॥
૨૩૧.૬૮/૧ વદેશે યઃ પિરભ્રષ્ટા િનઃસારાઃ સહ બ ધુ ભઃ ।
૨૩૧.૬૮/૨નરાઃ સવ ભિવ ય ત તદા કાલપિરક્ષયાત્॥ ૨૩૧.૬૮॥
૨૩૧.૬૯/૧તતઃ સવ સમાદાય કુમારાન્ પ્રદુ્રતા ભયાત્ ।
૨૩૧.૬૯/૨કાૈ શક ં સતંિર ય ત નરાઃ દ્ભયપીિડતાઃ॥ ૨૩૧.૬૯॥
૨૩૧.૭૦/૧અઙ્ગાન્ વઙ્ગાન્ ક લઙ્ગાંશ્ચ કા મીરાન્ અથ કાેશલાન્ ।
૨૩૧.૭૦/૨ઋ ષકા ત ગિરદ્રાેણીઃ સશં્રિય ય ત માનવાઃ॥ ૨૩૧.૭૦॥
૨૩૧.૭૧/૧કૃ નં ચ િહમવ પાશ્વ કૂલં ચ લવણા ભસઃ ।
૨૩૧.૭૧/૨િવિવધં ણર્પ તં્ર ચ વલ્કલા ય જનાિન ચ॥ ૨૩૧.૭૧॥
૨૩૧.૭૨/૧ વયં કૃ વા િનવ સ્ય ત ત મન્ ભૂતે યુગક્ષયે ।
૨૩૧.૭૨/૨અર યષેુ ચ વ સ્ય ત નરા લેચ્છગણૈઃ સહ॥ ૨૩૧.૭૨॥
૨૩૧.૭૩/૧નવૈ શૂ યા નવાર યા ભિવ ય ત વસુધંરા ।
૨૩૧.૭૩/૨અગાેપ્તારશ્ચ ગાેપ્તારાે ભિવ ય ત નરાિધપાઃ॥ ૨૩૧.૭૩॥
૨૩૧.૭૪/૧ ગૈમર્ સ્યૈિવહંગૈશ્ચ શ્વાપદૈઃ સપર્ક ટકૈઃ ।
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૨૩૧.૭૪/૨મધુશાકફલૈમૂર્લવૈર્તર્િય ય ત માનવાઃ॥ ૨૩૧.૭૪॥
૨૩૧.૭૫/૧શીણર્પણર્ફલાહારા વલ્કલા ય જનાિન ચ ।
૨૩૧.૭૫/૨ વયં કૃ વા િનવ સ્ય ત યથા મુિનજન તથા॥ ૨૩૧.૭૫॥
૨૩૧.૭૬/૧બી નામકૃત નેહા આહતાઃ કાષ્ઠશઙુ્ક ભઃ ।
૨૩૧.૭૬/૨અજૈડકં ખરાેષ્ટ્રં ચ પાલિય ય ત િનત્યશઃ॥ ૨૩૧.૭૬॥
૨૩૧.૭૭/૧નદ સ્રાેતાં સ રાે સ્ય ત તાેયાથ કૂલમા શ્રતાઃ ।
૨૩૧.૭૭/૨પક્વાન્નવ્યવહારેણ િવપણ તઃ પર પરમ્॥ ૨૩૧.૭૭॥
૨૩૧.૭૮/૧તનૂ હૈયર્થા તૈઃ સમલા તરસ તૈઃ ।
૨૩૧.૭૮/૨બહ્વપત્યાઃ પ્ર હીનાઃ કુલશીલિવવ જતાઃ॥ ૨૩૧.૭૮॥
૨૩૧.૭૯/૧અેવં ભિવ ય ત તદા નરાશ્ચાધમર્ િવનઃ ।
૨૩૧.૭૯/૨હીના હીનં તથા ધમ પ્ર સમનવુ સ્ય ત॥ ૨૩૧.૭૯॥
૨૩૧.૮૦/૧આયુ તત્ર ચ મત્યાર્નાં પરં િત્રશદ્ ભિવ ય ત ।
૨૩૧.૮૦/૨દુબર્લા િવષયગ્લાના જરાશાેકૈર ભ લુતાઃ॥ ૨૩૧.૮૦॥
૨૩૧.૮૧/૧ભિવ ય ત તદા તષેાં રાેગૈિર દ્રયસકં્ષયઃ ।
૨૩૧.૮૧/૨આયઃુપ્રત્યયસરંાેધાદ્ િવષયાદ્ ઉપરંસ્યતે॥ ૨૩૧.૮૧॥
૨૩૧.૮૨/૧શશુ્રષૂવાે ભિવ ય ત સાધનૂાં દશર્ને રતાઃ ।
૨૩૧.૮૨/૨સતં્ય ચ પ્ર તપ સ્ય ત વ્યવહારાપેસકં્ષયાત્॥ ૨૩૧.૮૨॥
૨૩૧.૮૩/૧ભિવ ય ત ચ કામાનામલાભાદ્ ધમર્શી લનઃ ।
૨૩૧.૮૩/૨કિર ય ત ચ સસં્કારં વયં ચ ક્ષયપીિડતાઃ॥ ૨૩૧.૮૩॥
૨૩૧.૮૪/૧અેવં શશુ્રષૂવાે દાને સત્યે પ્રા ય ભરક્ષણે ।
૨૩૧.૮૪/૨તતઃ પાદપ્ર ત્તે તુ ધમ શ્રેયાે િનપ સ્યતે॥ ૨૩૧.૮૪॥
૨૩૧.૮૫/૧તષેાં લ ધાનુમાનાનાં ગુણષેુ પિરવતર્તામ્ ।
૨૩૧.૮૫/૨ વાદુ િક વ ત િવજ્ઞાય ધમર્ અેવ ચ દૃ યતે॥ ૨૩૧.૮૫॥
૨૩૧.૮૬/૧યથા હાિનક્રમં પ્રાપ્તા તથા ઋ દ્ધક્રમં ગતાઃ ।
૨૩૧.૮૬/૨પ્રગ્ હીતે તતાે ધમ પ્રપ ય ત કૃતં યુગમ્॥ ૨૩૧.૮૬॥
૨૩૧.૮૭/૧સાધુ ત્તઃ કૃતયુગે કષાયે હાિન ચ્યતે ।
૨૩૧.૮૭/૨અેક અેવ તુ કાલાેઽયં હીનવણા યથા શશી॥ ૨૩૧.૮૭॥
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૨૩૧.૮૮/૧છન્નશ્ચ તમસા સાેમાે યથા ક લયુગં તથા ।
૨૩૧.૮૮/૨મુક્તશ્ચ તમસા સાેમ અેવં કૃતયુગં ચ તત્॥ ૨૩૧.૮૮॥
૨૩૧.૮૯/૧અથર્વાદઃ પરં બ્રહ્મ વેદાથર્ ઇ ત તં િવદુઃ ।
૨૩૧.૮૯/૨અિવિવક્તમિવજ્ઞાતં દાયાદ્ય મહ ધાયર્તે॥ ૨૩૧.૮૯॥
૨૩૧.૯૦/૧ઇષ્ટવાદ તપાે નામ તપાે િહ સ્થિવર કૃતઃ ।
૨૩૧.૯૦/૨ગુણૈઃ કમાર્ ભિન ર્ ત્તગુર્ણાઃ શુ ય ત કમર્ણા॥ ૨૩૧.૯૦॥
૨૩૧.૯૧/૧આશી તુ પુ ષં દૃ ટ્વા દેશકાલાનવુ તની ।
૨૩૧.૯૧/૨યુગે યુગે યથાકાલમ્ ઋ ષ ભઃ સમુદાહૃતા॥ ૨૩૧.૯૧॥
૨૩૧.૯૨/૧ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં દેવાનાં ચ પ્ર તિક્રયા ।
૨૩૧.૯૨/૨આ શષશ્ચ શવાઃ પુ યા તથવૈાયુયુર્ગે યુગે॥ ૨૩૧.૯૨॥
૨૩૧.૯૩/૧તથા યુગાનાં પિરવતર્નાિન ।
૨૩૧.૯૩/૨ ચરપ્ર ત્તાિન િવિધ વભાવાત્ ।
૨૩૧.૯૩/૩ક્ષણં ન સં તષ્ઠ ત વલાેકઃ ।
૨૩૧.૯૩/૪ક્ષયાેદયા યાં પિરવતર્માનઃ॥ ૨૩૧.૯૩॥
૨૩૨.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । સવષામવે ભૂતાનાં િત્રિવધઃ પ્ર તસચંરઃ ।
૨૩૨.૧/૨નૈ મ ત્તકઃ પ્રાકૃ તક તથવૈાત્ય તકાે મતઃ॥ ૨૩૨.૧॥
૨૩૨.૨/૧બ્રાહ્માે નૈ મ ત્તક તષેાં ક પા તે પ્ર તસચંરઃ ।
૨૩૨.૨/૨આત્ય તકાે વૈ માેક્ષશ્ચ પ્રાકૃતાે દ્વપરાિધકઃ॥ ૨૩૨.૨॥
૨૩૨.૩/૧મનુય ઊચુઃ । પરાધર્સખં્યાં ભગવં વમાચ વ યથાેિદતામ્ ।
૨૩૨.૩/૨ દ્વગુણીકૃતયજ્જ્ઞેયઃ પ્રાકૃતઃ પ્ર તસચંરઃ॥ ૨૩૨.૩॥
૨૩૨.૪/૧વ્યાસ ઉવાચ । સ્થાનાત્ સ્થાનં દશગુણમેકૈકં ગ યતે દ્વ ઃ ।
૨૩૨.૪/૨તતાેઽષ્ટાદશમે ભાગે પરાધર્મ ભધીયતે॥ ૨૩૨.૪॥
૨૩૨.૫/૧પરાધ દ્વગુણં યત્ તુ પ્રાકૃતઃ સ લયાે દ્વ ઃ ।
૨૩૨.૫/૨તદાવ્યક્તેઽ ખલં વ્યક્તં સહેતાૈ લયમે ત વૈ॥ ૨૩૨.૫॥
૨૩૨.૬/૧િનમષેાે માનષુાે યાેઽયં માત્રામાત્રપ્રમાણતઃ ।
૨૩૨.૬/૨તૈઃ પ ચદશ ભઃ કાષ્ઠા િત્રશત્ કાષ્ઠા તથા કલા॥ ૨૩૨.૬॥
૨૩૨.૭/૧નાિડકા તુ પ્રમાણને કલા ચ દશ પ ચ ચ ।
૨૩૨.૭/૨ઉન્માનનેા ભસઃ સા તુ પલા યધર્ત્રયાેદશ॥ ૨૩૨.૭॥

990 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૨૩૨.૮/૧હેમમાષૈઃ કૃત ચ્છદ્રા ચતુ ભશ્ચતુરઙ્ગુલૈઃ ।
૨૩૨.૮/૨માગધને પ્રમાણને જલપ્રસ્થ તુ સ તઃ॥ ૨૩૨.૮॥
૨૩૨.૯/૧નાિડકા યામથ દ્વા યાં મુહૂતા દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૩૨.૯/૨અહાેરાત્રં મુહૂતાર્ તુ િત્રશન્ માસાે િદનૈ તથા॥ ૨૩૨.૯॥
૨૩૨.૧૦/૧માસદૈ્વાર્દશ ભવર્ષર્મહાેરાત્રં તુ તદ્ િદિવ ।
૨૩૨.૧૦/૨િત્ર ભવર્ષર્શતવૈર્ષ ષષ્ટ ા ચવૈાસરુ દ્વષામ્॥ ૨૩૨.૧૦॥
૨૩૨.૧૧/૧તૈ તુ દ્વાદશસાહસ્રૈશ્ચતુયુર્ગમુદાહૃતમ્ ।
૨૩૨.૧૧/૨ચતુયુર્ગસહસ્રં તુ ક યતે બ્રહ્મણાે િદનમ્॥ ૨૩૨.૧૧॥
૨૩૨.૧૨/૧સ ક પ તત્ર મનવશ્ચતુદર્શ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૩૨.૧૨/૨તદ તે ચવૈ ભાે િવપ્રા બ્રહ્મનૈ મ ત્તકાે લયઃ॥ ૨૩૨.૧૨॥
૨૩૨.૧૩/૧તસ્ય વ પમત્યુગં્ર દ્વજે દ્રા ગદતાે મમ ।
૨૩૨.૧૩/૨શ ◌ૃ વં પ્રાકૃતં ભૂય તતાે વક્ષ્યા યહં લયમ્॥ ૨૩૨.૧૩॥
૨૩૨.૧૪/૧ચતુયુર્ગસહસ્રા તે ક્ષીણપ્રાયે મહીતલે ।
૨૩૨.૧૪/૨અના ષ્ટરતીવાેગ્રા યતે શતવા ષક ॥ ૨૩૨.૧૪॥
૨૩૨.૧૫/૧તતાે યા ય પસારા ણ તાિન સ વા યનેકશઃ ।
૨૩૨.૧૫/૨ક્ષયં યા ત મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પા થવા ય તપીડનાત્॥ ૨૩૨.૧૫॥
૨૩૨.૧૬/૧તતઃ સ ભગવાન્ કૃ ણાે દ્ર પી તથાવ્યયઃ ।
૨૩૨.૧૬/૨ક્ષયાય યતતે કતુર્માત્મસ્થાઃ સકલાઃ પ્ર ઃ॥ ૨૩૨.૧૬॥
૨૩૨.૧૭/૧તતઃ સ ભગવાન્ િવ ભાર્નાેઃ સપ્તસુ ર મષુ ।
૨૩૨.૧૭/૨ સ્થતઃ િપબત્યશષેા ણ જલાિન મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૨.૧૭॥
૨૩૨.૧૮/૧પી વા ભાં સ સમ તાિન પ્રા ણભૂતગતાિન વૈ ।
૨૩૨.૧૮/૨શાષેં નય ત ભાે િવપ્રાઃ સમ તં થવીતલમ્॥ ૨૩૨.૧૮॥
૨૩૨.૧૯/૧સમુદ્રાન્ સિરતઃ શલૈાઞ્ શલૈપ્રસ્રવણાિન ચ ।
૨૩૨.૧૯/૨પાતાલષેુ ચ યત્ તાેયં તત્ સવ નય ત ક્ષયમ્॥ ૨૩૨.૧૯॥
૨૩૨.૨૦/૧તત તસ્યા યભાવને તાેયાહારાપે િંહતાઃ ।
૨૩૨.૨૦/૨સહસ્રર મયઃ સપ્ત ય તે તત્ર ભાસ્કરાઃ॥ ૨૩૨.૨૦॥
૨૩૨.૨૧/૧અધશ્ચાે વ ચ તે દ પ્તા તતઃ સપ્ત િદવાકરાઃ ।
૨૩૨.૨૧/૨દહ ત્યશષેં ત્રૈલાેક્યં સપાતાલતલં દ્વ ઃ॥ ૨૩૨.૨૧॥
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૨૩૨.૨૨/૧દહ્યમાનં તુ તૈદ પ્તૈસૈ્ત્રલાેક્યં દ પ્તભાસ્કરૈઃ ।
૨૩૨.૨૨/૨સાિદ્રનગાણર્વાભાેગં િનઃ નેહમ ભ યતે॥ ૨૩૨.૨૨॥
૨૩૨.૨૩/૧તતાે િનદર્ગ્ધ ક્ષા બુ ત્રૈલાેક્યમ ખલં દ્વ ઃ ।
૨૩૨.૨૩/૨ભવત્યેષા ચ વસધુા કૂમર્ ષ્ઠાપેમાકૃ તઃ॥ ૨૩૨.૨૩॥
૨૩૨.૨૪/૧તતઃ કાલા ગ્ દ્રાેઽસાૈ ભૂતસગર્હરાે હરઃ ।
૨૩૨.૨૪/૨શષેાિહશ્વાસસતંાપાત્ પાતાલાિન દહત્યધઃ॥ ૨૩૨.૨૪॥
૨૩૨.૨૫/૧પાતાલાિન સમ તાિન સ દગ્ વા વલનાે મહાન્ ।
૨૩૨.૨૫/૨ભૂ મમ યેત્ય સકલં દગ્ વા તુ વસધુાતલમ્॥ ૨૩૨.૨૫॥
૨૩૨.૨૬/૧ભવુાે લાેકં તતઃ સવ વગર્લાેકં ચ દા ણઃ ।
૨૩૨.૨૬/૨ વાલામાલામહાવતર્ તત્રવૈ પિરવતર્તે॥ ૨૩૨.૨૬॥
૨૩૨.૨૭/૧અ બર ષ મવાભા ત ત્રૈલાેક્યમ ખલં તદા ।
૨૩૨.૨૭/૨ વાલાવતર્પર વારમપુક્ષીણબલા તતઃ॥ ૨૩૨.૨૭॥
૨૩૨.૨૮/૧તત તાપપર તા તુ લાેકદ્વયિનવા સનઃ ।
૨૩૨.૨૮/૨હૃતાવકાશા ગચ્છ ત મહલાકં દ્વ તદા॥ ૨૩૨.૨૮॥
૨૩૨.૨૯/૧ત માદ્ અિપ મહાતાપ+ ।તપ્તા લાેકા તતઃ પરમ્ ।
૨૩૨.૨૯/૨ગચ્છ ત જનલાેકં તે દશા ત્યા પરૈ ષણઃ॥ ૨૩૨.૨૯॥
૨૩૨.૩૦/૧તતાે દગ્ વા જગત્ સવ દ્ર પી જનાદર્નઃ ।
૨૩૨.૩૦/૨મખુિનઃશ્વાસ ન્ મેઘાન્ કરાે ત મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૨.૩૦॥
૨૩૨.૩૧/૧તતાે ગજકુલપ્રખ્યા તિડદ્વ તાે િનનાિદનઃ ।
૨૩૨.૩૧/૨ઉ ત્તષ્ઠ ત તદા વ્યાે ઘાેરાઃ સવંતર્કા ઘનાઃ॥ ૨૩૨.૩૧॥
૨૩૨.૩૨/૧કે ચદ્ અ જનસકંાશાઃ કે ચત્ કુમુદસિંનભાઃ ।
૨૩૨.૩૨/૨ધૂમવણાર્ ઘનાઃ કે ચત્ કે ચત્ પીતાઃ પયાેધરાઃ॥ ૨૩૨.૩૨॥
૨૩૨.૩૩/૧કે ચદ્ ધિરદ્રાવણાર્ભા લાક્ષારસિનભા તથા ।
૨૩૨.૩૩/૨કે ચદ્ વૈદૂયર્સકંાશા ઇ દ્રનીલિનભા તથા॥ ૨૩૨.૩૩॥
૨૩૨.૩૪/૧શઙ્ખકુ દિનભાશ્ચા યે તીકુ દિનભા તથા ।
૨૩૨.૩૪/૨ઇ દ્રગાપેિનભાઃ કે ચન્ મનઃ શલાિનભા તથા॥ ૨૩૨.૩૪॥
૨૩૨.૩૫/૧પદ્મપ ત્રિનભાઃ કે ચદ્ ઉ ત્તષ્ઠ ત ઘનાઘનાઃ ।
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૨૩૨.૩૫/૨કે ચત્ પુરવરાકારાઃ કે ચત્ પવર્તસિંનભાઃ॥ ૨૩૨.૩૫॥
૨૩૨.૩૬/૧કૂટાગારિનભાશ્ચા યે કે ચત્ સ્થલિનભા ઘનાઃ ।
૨૩૨.૩૬/૨મહાકાયા મહારાવા પૂરય ત નભ તલમ્॥ ૨૩૨.૩૬॥
૨૩૨.૩૭/૧વષર્ ત તે મહાસારા તમ ગ્ મ તભૈરવમ્ ।
૨૩૨.૩૭/૨શમય ત્ય ખલં િવપ્રાસૈ્ત્રલાેક્યા તરિવ તમ્॥ ૨૩૨.૩૭॥
૨૩૨.૩૮/૧નષ્ટે ચાગ્ ાૈ શતં તેઽિપ વષાર્ણામિધકં ઘનાઃ ।
૨૩૨.૩૮/૨ લાવય તાે જગત્ સવ વષર્ ત મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૨.૩૮॥
૨૩૨.૩૯/૧ધારા ભરક્ષમાત્રા ભઃ લાવિય વા ખલાં ભવુમ્ ।
૨૩૨.૩૯/૨ભવુાે લાેકં તથવૈાે વ લાવય ત િદવં દ્વ ઃ॥ ૨૩૨.૩૯॥
૨૩૨.૪૦/૧અ ધકાર કૃતે લાેકે નષ્ટે સ્થાવરજઙ્ગમે ।
૨૩૨.૪૦/૨વષર્ ત તે મહામેઘા વષાર્ણામિધકં શતમ્॥ ૨૩૨.૪૦॥
૨૩૩.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । સપ્ત ષસ્થાનમાક્ર ય સ્થતેઽ ભ સ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૩૩.૧/૨અેકાણર્વં ભવત્યેતત્ ત્રૈલાેક્યમ ખલં તતઃ॥ ૨૩૩.૧॥
૨૩૩.૨/૧અથ િનઃશ્વાસ ે િવ ણાવેાર્યુ તાઞ્ જલદાં તતઃ ।
૨૩૩.૨/૨નાશં નય ત ભાે િવપ્રા વષાર્ણામિધકં શતમ્॥ ૨૩૩.૨॥
૨૩૩.૩/૧સવર્ભૂતમયાેઽ ચ ત્યાે ભગવાન્ ભૂતભાવનઃ ।
૨૩૩.૩/૨અનાિદરાિદિવશ્વસ્ય પી વા વાયુમશષેતઃ॥ ૨૩૩.૩॥
૨૩૩.૪/૧અેકાણર્વે તત ત મઞ્ શષેશ યા સ્થતઃ પ્રભુઃ ।
૨૩૩.૪/૨બ્રહ્મ પધરઃ શતેે ભગવાન્ આિદકૃદ્ ધિરઃ॥ ૨૩૩.૪॥
૨૩૩.૫/૧જનલાેકગતૈઃ સદ્ધઃૈ સનકાદૈ્યર ભષુ્ટતઃ ।
૨૩૩.૫/૨બ્રહ્મલાેકગતૈશ્ચવૈ ચ ત્યમાનાે મુમુ ભઃ॥ ૨૩૩.૫॥
૨૩૩.૬/૧આત્મમાયામયી ં િદવ્યાં યાેગિનદ્રાં સમા સ્થતઃ ।
૨૩૩.૬/૨આત્માનં વાસદેુવાખ્યં ચ તયન્ પરમેશ્વરઃ॥ ૨૩૩.૬॥
૨૩૩.૭/૧અેષ નૈ મ ત્તકાે નામ િવપ્રે દ્રાઃ પ્ર તસચંરઃ ।
૨૩૩.૭/૨િન મતં્ત તત્ર યચ્છેતે બ્રહ્મ પધરાે હિરઃ॥ ૨૩૩.૭॥
૨૩૩.૮/૧યદા ગ ત સવાર્ત્મા સ તદા ચેષ્ટતે જગત્ ।
૨૩૩.૮/૨િનમીલત્યેતદ્ અ ખલં માયાશ યાશયેઽચ્યુતે॥ ૨૩૩.૮॥
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૨૩૩.૯/૧પદ્મયાનેેિદનં યત્ તુ ચતુયુર્ગસહસ્રવત્ ।
૨૩૩.૯/૨અેકાણર્વકૃતે લાેકે તાવતી રાિત્ર ચ્યતે॥ ૨૩૩.૯॥
૨૩૩.૧૦/૧તતઃ પ્રબુદ્ધાે રા ય તે પનુઃ ષ્ટ કરાેત્યજઃ ।
૨૩૩.૧૦/૨બ્રહ્મ વ પ ગ્ િવ યર્થા વઃ ક થતં પુરા॥ ૨૩૩.૧૦॥
૨૩૩.૧૧/૧ઇત્યેષ ક પસહંારાે અ તરપ્રલયાે દ્વ ઃ ।
૨૩૩.૧૧/૨નૈ મ ત્તકાે વઃ ક થતઃ શ ◌ૃ વં પ્રાકૃતં પરમ્॥ ૨૩૩.૧૧॥
૨૩૩.૧૨/૧અ ષ્ટ ગ્ યાિદ ભઃ સ યક્ કૃતે શ યાલયે દ્વ ઃ ।
૨૩૩.૧૨/૨સમ તે વવે લાેકેષુ પાતાલે વ ખલષેુ ચ॥ ૨૩૩.૧૨॥
૨૩૩.૧૩/૧મહદાદેિવકારસ્ય િવશષેાત્ તત્ર સકં્ષયે ।
૨૩૩.૧૩/૨કૃ ણેચ્છાકાિરતે ત મન્ પ્ર ત્તે પ્ર તસચંરે॥ ૨૩૩.૧૩॥
૨૩૩.૧૪/૧આપાે ગ્રસ ત વૈ પવૂ ભૂમેગર્ ધાિદકં ગુણમ્ ।
૨૩૩.૧૪/૨આત્તગ ધા તતાે ભૂ મઃ પ્રલયાય પ્રક પતે॥ ૨૩૩.૧૪॥
૨૩૩.૧૫/૧પ્રનષે્ટ ગ ધતન્માત્રે ભવત્યુવ જલા ત્મકા ।
૨૩૩.૧૫/૨આપ તદા પ્ર ત્તા તુ વેગવત્યાે મહા વનાઃ॥ ૨૩૩.૧૫॥
૨૩૩.૧૬/૧સવર્માપૂરય તીદં તષ્ઠ ત િવચર ત ચ ।
૨૩૩.૧૬/૨સ લલનેવૈાે મમતા લાેકાલાેકઃ સમ તતઃ॥ ૨૩૩.૧૬॥
૨૩૩.૧૭/૧અપામિપ ગુણાે ય તુ જ્યાે તષા પીયતે તુ સઃ ।
૨૩૩.૧૭/૨ન ય ત્યાપઃ સતુપ્તાશ્ચ રસતન્માત્રસકં્ષયાત્॥ ૨૩૩.૧૭॥
૨૩૩.૧૮/૧તતશ્ચાપાેઽ તરસા જ્યાે ત ટં્વ પ્રા ુવ ત વૈ ।
૨૩૩.૧૮/૨અગ્ યવસ્થે તુ સ લલે તજેસા સવર્તાે તે॥ ૨૩૩.૧૮॥
૨૩૩.૧૯/૧સ ચા ગ્ ઃ સવર્તાે વ્યા ય આદત્તે ત જલં તદા ।
૨૩૩.૧૯/૨સવર્માપૂયર્તાે ચા ભ તદા જગદ્ ઇદં શનૈઃ॥ ૨૩૩.૧૯॥
૨૩૩.૨૦/૧અ ચ ભઃ સતંતે ત મ તયર્ગ્ ઊ વર્મધ તથા ।
૨૩૩.૨૦/૨જ્યાે તષાેઽિપ પરં પં વાયુર ત્ત પ્રભાકરમ્॥ ૨૩૩.૨૦॥
૨૩૩.૨૧/૧પ્રલીને ચ તત ત મન્ વાયુભૂતેઽ ખલાત્મકે ।
૨૩૩.૨૧/૨પ્રનષે્ટ પતન્માત્રે કૃત પાે િવભાવસઃુ॥ ૨૩૩.૨૧॥
૨૩૩.૨૨/૧પ્રશા ય ત તદા જ્યાે તવાર્યુદાધૂયતે મહાન્ ।
૨૩૩.૨૨/૨િનરાલાેકે તદા લાેકે વાયુસસં્થે ચ તજે સ॥ ૨૩૩.૨૨॥
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૨૩૩.૨૩/૧તતઃ પ્રલયમાસાદ્ય વાયુસ ભવમાત્મનઃ ।
૨૩૩.૨૩/૨ઊ વ ચ વાયુ તયર્ક્ ચ દાેધવી ત િદશાે દશ॥ ૨૩૩.૨૩॥
૨૩૩.૨૪/૧વાયાે વિપ ગુણં પશર્માકાશં ગ્રસતે તતઃ ।
૨૩૩.૨૪/૨પ્રશા ય ત તદા વાયુઃ ખં તુ તષ્ઠત્યના તમ્॥ ૨૩૩.૨૪॥
૨૩૩.૨૫/૧અ પમરસ પશર્મગ ધવદ્ અમૂ તમત્ ।
૨૩૩.૨૫/૨સવર્માપૂરયચ્ચવૈ સમુહત્ તત્ પ્રકાશતે॥ ૨૩૩.૨૫॥
૨૩૩.૨૬/૧પિરમ ડલત તત્ તુ આકાશં શ દલક્ષણમ્ ।
૨૩૩.૨૬/૨શ દમાત્રં તથાકાશં સવર્મા ત્ય તષ્ઠ ત॥ ૨૩૩.૨૬॥
૨૩૩.૨૭/૧તતઃ શ દગુણં તસ્ય ભૂતાિદગ્રર્સતે પનુઃ ।
૨૩૩.૨૭/૨ભૂતે દ્રયષેુ યુગપદ્ ભૂતાદાૈ સં સ્થતષેુ વૈ॥ ૨૩૩.૨૭॥
૨૩૩.૨૮/૧અ ભમાનાત્મકાે હ્યષે ભૂતાિદ તામસઃ તઃ ।
૨૩૩.૨૮/૨ભૂતાિદ ગ્રસતે ચાિપ મહાબુ દ્ધિવચક્ષણા॥ ૨૩૩.૨૮॥
૨૩૩.૨૯/૧ઉવ મહાંશ્ચ જગતઃ પ્રા તેઽ તબાર્હ્યત તથા ।
૨૩૩.૨૯/૨અેવં સપ્ત મહાબુ દ્ધઃ ક્રમાત્ પ્રકૃતય તથા॥ ૨૩૩.૨૯॥
૨૩૩.૩૦/૧પ્રત્યાહારૈ તુ તાઃ સવાર્ઃ પ્રિવશ ત પર પરમ્ ।
૨૩૩.૩૦/૨યનેેદમા તં સવર્મ ડમ સુ પ્રલીયતે॥ ૨૩૩.૩૦॥
૨૩૩.૩૧/૧સપ્તદ્વ પસમુદ્રા તં સપ્તલાેકં સપવર્તમ્ ।
૨૩૩.૩૧/૨ઉદકાવરણં હ્યત્રજ્યાે તષા પીયતે તુ તત્॥ ૨૩૩.૩૧॥
૨૩૩.૩૨/૧જ્યાે તવાર્યાૈ લયં યા ત યાત્યાકાશે સમીરણઃ ।
૨૩૩.૩૨/૨આકાશં ચવૈ ભૂતાિદગ્રર્સતે તં તથા મહાન્॥ ૨૩૩.૩૨॥
૨૩૩.૩૩/૧મહા તમે ભઃ સિહતં પ્રકૃ તગ્રર્સતે દ્વ ઃ ।
૨૩૩.૩૩/૨ગુણસા યમનુિદ્રક્તમ યનૂં ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૩૩.૩૩॥
૨૩૩.૩૪/૧પ્રાેચ્યતે પ્રકૃ તહતુઃ પ્રધાનં કારણં પરમ્ ।
૨૩૩.૩૪/૨ઇત્યેષા પ્રકૃ તઃ સવાર્ વ્યક્તાવ્યક્ત વ િપણી॥ ૨૩૩.૩૪॥
૨૩૩.૩૫/૧વ્યક્ત વ પમવ્યક્તે તસ્યાં િવપ્રાઃ પ્રલીયતે ।
૨૩૩.૩૫/૨અેકઃ શદુ્ધાેઽક્ષરાે િનત્યઃ સવર્વ્યાપી તથા પનુઃ॥ ૨૩૩.૩૫॥
૨૩૩.૩૬/૧સાેઽ યંશઃ સવર્ભૂતસ્ય દ્વજે દ્રાઃ પરમાત્મનઃ ।
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૨૩૩.૩૬/૨ન ય ત સવાર્ યત્રાિપ નામ ત્યાિદક પનાઃ॥ ૨૩૩.૩૬॥
૨૩૩.૩૭/૧સત્તામાત્રાત્મકે જ્ઞેયે જ્ઞાનાત્મ યાત્મનઃ પરે ।
૨૩૩.૩૭/૨સ બ્રહ્મ તત્ પરં ધામ પરમાત્મા પરેશ્વરઃ॥ ૨૩૩.૩૭॥
૨૩૩.૩૮/૧સ િવ ઃ સવર્મવેેદં યતાે નાવતર્તે પનુઃ ।
૨૩૩.૩૮/૨પ્રકૃ તયાર્ મયાખ્યાતા વ્યક્તાવ્યક્ત વ િપણી॥ ૨૩૩.૩૮॥
૨૩૩.૩૯/૧પુ ષશ્ચા યુભાવેતાૈ લીયેતે પરમાત્મિન ।
૨૩૩.૩૯/૨પરમાત્મા ચ સવષામાધારઃ પરમેશ્વરઃ॥ ૨૩૩.૩૯॥
૨૩૩.૪૦/૧િવ ના ા સ વેદેષુ વેદા તષેુ ચ ગીયતે ।
૨૩૩.૪૦/૨પ્ર તં્ત ચ િન ત્તં ચ દ્વિવધં કમર્ વૈિદકમ્॥ ૨૩૩.૪૦॥
૨૩૩.૪૧/૧તા યામુભા યાં પુ ષૈયર્જ્ઞમૂ તઃ સ ઇજ્યતે ।
૨૩૩.૪૧/૨ઋગ્યજુઃસામ ભમાર્ગઃ પ્ર ત્તૈિરજ્યતે હ્યસાૈ॥ ૨૩૩.૪૧॥
૨૩૩.૪૨/૧યજ્ઞેશ્વરાે યજ્ઞપુમાન્ પુ ષૈઃ પુ ષાેત્તમઃ ।
૨૩૩.૪૨/૨જ્ઞાનાત્મા જ્ઞાનયાેગેન જ્ઞાનમૂ તઃ સ ઇજ્યતે॥ ૨૩૩.૪૨॥
૨૩૩.૪૩/૧િન ત્તૈયાગમાગશ્ચ િવ મુર્ ક્તફલપ્રદઃ ।
૨૩૩.૪૩/૨હ્ર વદ ઘર્ લુતૈયર્ત્ તુ િક ચદ્ વ વ ભધીયતે॥ ૨૩૩.૪૩॥
૨૩૩.૪૪/૧યચ્ચ વાચામિવષય તત્ સવ િવ રવ્યયઃ ।
૨૩૩.૪૪/૨વ્યક્તઃ સ અેવમવ્યક્તઃ સ અેવ પુ ષાેઽવ્યયઃ॥ ૨૩૩.૪૪॥
૨૩૩.૪૫/૧પરમાત્મા ચ િવશ્વાત્મા િવશ્વ પધરાે હિરઃ ।
૨૩૩.૪૫/૨વ્યક્તાવ્યક્તા ત્મકા ત મન્ પ્રકૃ તઃ સા િવલીયતે॥ ૨૩૩.૪૫॥
૨૩૩.૪૬/૧પુ ષશ્ચાિપ ભાે િવપ્રા ય તદ્ અવ્યાકૃતાત્મિન ।
૨૩૩.૪૬/૨ દ્વપરાધાર્ત્મકઃ કાલઃ ક થતાે યાે મયા દ્વ ઃ॥ ૨૩૩.૪૬॥
૨૩૩.૪૭/૧તદ્ અહ તસ્ય િવપ્રે દ્રા િવ ણાેર શસ્ય ક યતે ।
૨૩૩.૪૭/૨વ્યક્તે તુ પ્રકૃતાૈ લીને પ્રકૃત્યાં પુ ષે તથા॥ ૨૩૩.૪૭॥
૨૩૩.૪૮/૧તત્રા સ્થતે િનશા તસ્ય ત પ્રમાણા તપાેધનાઃ ।
૨૩૩.૪૮/૨નવૈાહ તસ્ય ચ િનશા િનત્યસ્ય પરમાત્મનઃ॥ ૨૩૩.૪૮॥
૨૩૩.૪૯/૧ઉપચારાત્ તથા યેતત્ તસ્યેશસ્ય તુ ક યતે ।
૨૩૩.૪૯/૨ઇત્યેષ મુિનશાદૂર્લાઃ ક થતઃ પ્રાકૃતાે લયઃ॥ ૨૩૩.૪૯॥
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૨૩૪.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । આ યા ત્મકાિદ ભાે િવપ્રા જ્ઞા વા તાપત્રયં બુધઃ ।
૨૩૪.૧/૨ઉ પન્નજ્ઞાનવૈરાગ્યઃ પ્રા ાેત્યાત્ય તકં લયમ્॥ ૨૩૪.૧॥
૨૩૪.૨/૧આ યા ત્મકાેઽિપ દ્વિવધઃ શાર રાે માનસ તથા ।
૨૩૪.૨/૨શાર રાે બહુ ભભદૈ ભદ્યતે શ્રૂયતાં ચ સઃ॥ ૨૩૪.૨॥
૨૩૪.૩/૧ શરાેરાેગપ્ર ત યાય+ । વરશલૂભગંદરૈઃ ।
૨૩૪.૩/૨ગુ માશર્ઃશ્વયથુશ્વાસ+ ◌ૅહ્છદ્યાર્િદ ભરનેકધા॥ ૨૩૪.૩॥
૨૩૪.૪/૧તથા ક્ષરાેગાતીસાર+ ।કુષ્ઠાઙ્ગામયસજં્ઞકૈઃ ।
૨૩૪.૪/૨ ભદ્યતે દેહજ તાપાે માનસં શ્રાેતુમહર્થ॥ ૨૩૪.૪॥
૨૩૪.૫/૧કામક્રાેધભયદ્વષે+ ।લાેભમાેહિવષાદજઃ ।
૨૩૪.૫/૨શાેકાસયૂાવમાને યાર્+ ◌ંઆ સયાર્ ભભવ તથા॥ ૨૩૪.૫॥
૨૩૪.૬/૧માનસાેઽિપ દ્વજશ્રેષ્ઠા તાપાે ભવ ત નૈકધા ।
૨૩૪.૬/૨ઇત્યેવમાિદ ભભદૈ તાપાે હ્યા યા ત્મકઃ તઃ॥ ૨૩૪.૬॥
૨૩૪.૭/૧ ગપ ક્ષમનુ યાદ્યૈઃ િપશાચાેરગરાક્ષસઃૈ ।
૨૩૪.૭/૨સર પાદૈ્યશ્ચ ણાં જ યતે ચાિધભાૈ તકઃ॥ ૨૩૪.૭॥
૨૩૪.૮/૧શીતાે ણવાતવષાર્ બુ+ ।વૈદ્યુતાિદસમુદ્ભવઃ ।
૨૩૪.૮/૨તાપાે દ્વજવરશ્રેષ્ઠાઃ ક યતે ચાિધદૈિવકઃ॥ ૨૩૪.૮॥
૨૩૪.૯/૧ગભર્જન્મજરાજ્ઞાન+ ◌ંઋત્યુનારકજં તથા ।
૨૩૪.૯/૨દુઃખં સહસ્રશાે ભેદૈ ભદ્યતે મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૪.૯॥
૨૩૪.૧૦/૧સકુુમારતનુગર્ભ જ તુબર્હુમલા તે ।
૨૩૪.૧૦/૨ઉ બસવંે ષ્ટતાે ભગ્ + । ષ્ઠગ્રીવા સ્થસહં તઃ॥ ૨૩૪.૧૦॥
૨૩૪.૧૧/૧અત્ય લકટુતી ણાે ણ+ ।લવણૈમાર્ ભાજેનૈઃ ।
૨૩૪.૧૧/૨અ તતાિપ ભરત્યથ બા યમાનાેઽ તવેદનઃ॥ ૨૩૪.૧૧॥
૨૩૪.૧૨/૧પ્રસારણાકુ ચનાદાૈ નાગાનાં પ્રભુરાત્મનઃ ।
૨૩૪.૧૨/૨શકૃન્મતૂ્રમહાપઙ્ક+ ।શાયી સવર્ત્ર પીિડતઃ॥ ૨૩૪.૧૨॥
૨૩૪.૧૩/૧િન ચ્છ્વાસઃ સચૈત યઃ મરઞ્ જન્મશતા યથ ।
૨૩૪.૧૩/૨આ તે ગભઽ તદુઃખને િનજકમર્િનબ ધનઃ॥ ૨૩૪.૧૩॥
૨૩૪.૧૪/૧ યમાનઃ પુર ષા ઙ્+ ◌ંઊત્રશકુ્રાિવલાનનઃ ।
૨૩૪.૧૪/૨પ્રા પત્યેન વાતને પીડ્યમાના સ્થબ ધનઃ॥ ૨૩૪.૧૪॥
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૨૩૪.૧૫/૧અધાેમખુ તૈઃ િક્રયતે પ્રબલૈઃ સૂ તમા તૈઃ ।
૨૩૪.૧૫/૨ક્લેશિૈન ક્રા તમા ાે ત જઠરાન્ માતુરાતુરઃ॥ ૨૩૪.૧૫॥
૨૩૪.૧૬/૧મૂછાર્મવા ય મહતી ં સં ષ્ટાે બાહ્યવાયનુા ।
૨૩૪.૧૬/૨િવજ્ઞાનભ્રંશમા ાે ત ત તુ મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૪.૧૬॥
૨૩૪.૧૭/૧ક ટકૈિરવ તુન્નાઙ્ગઃ ક્રકચૈિરવ દાિરતઃ ।
૨૩૪.૧૭/૨પૂ તવ્રણાન્ િનપ તતાે ધર યાં િક્ર મકાે યથા॥ ૨૩૪.૧૭॥
૨૩૪.૧૮/૧ક ડૂયનેઽિપ ચાશક્તઃ પિરવતઽ યનીશ્વરઃ ।
૨૩૪.૧૮/૨ તનપાનાિદકાહારમવા ાે ત પરેચ્છયા॥ ૨૩૪.૧૮॥
૨૩૪.૧૯/૧અશુ ચસ્ર તરે સપુ્તઃ ક ટદંશાિદ ભ તથા ।
૨૩૪.૧૯/૨ભક્ષ્યમાણાેઽિપ નવૈષૈાં સમથા િવિનવારણે॥ ૨૩૪.૧૯॥
૨૩૪.૨૦/૧જન્મદુઃખા યનેકાિન જન્મનાેઽન તરા ણ ચ ।
૨૩૪.૨૦/૨બાલભાવે યદા ાે ત આિધભૂતાિદકાિન ચ॥ ૨૩૪.૨૦॥
૨૩૪.૨૧/૧અજ્ઞાનતમસા છન્નાે મૂઢા તઃકરણાે નરઃ ।
૨૩૪.૨૧/૨ન ના ત કુતઃ કાેઽહં કુત્ર ગ તા િકમાત્મકઃ॥ ૨૩૪.૨૧॥
૨૩૪.૨૨/૧કેન બ ધને બદ્ધાેઽહં કારણં િકમકારણમ્ ।
૨૩૪.૨૨/૨િક કાય િકમકાય વા િક વાચ્યં િક ન ચાેચ્યતે॥ ૨૩૪.૨૨॥
૨૩૪.૨૩/૧કાે ધમર્ઃ કશ્ચ વાધમર્ઃ ક મન્ વતત વૈ કથમ્ ।
૨૩૪.૨૩/૨િક કતર્વ્યમકતર્વં્ય િક વા િક ગુણદાષેવત્॥ ૨૩૪.૨૩॥
૨૩૪.૨૪/૧અેવં પશસુમૈમૂર્ઢૈરજ્ઞાનપ્રભવં મહત્ ।
૨૩૪.૨૪/૨અવા યતે નરૈદુર્ઃખં શશ્નાેદરપરાયણૈઃ॥ ૨૩૪.૨૪॥
૨૩૪.૨૫/૧અજ્ઞાનં તામસાે ભાવઃ કાયાર્ર ભપ્ર ત્તયઃ ।
૨૩૪.૨૫/૨અજ્ઞાિનનાં પ્રવતર્ તે કમર્લાપે તતાે દ્વ ઃ॥ ૨૩૪.૨૫॥
૨૩૪.૨૬/૧નરકં કમર્ણાં લાપેાત્ ફલમાહુમર્હષર્યઃ ।
૨૩૪.૨૬/૨ત માદ્ અજ્ઞાિનનાં દુઃખ મહ ચામતુ્ર ચાેત્તમમ્॥ ૨૩૪.૨૬॥
૨૩૪.૨૭/૧જરાજજર્રદેહશ્ચ શ થલાવયવઃ પુમાન્ ।
૨૩૪.૨૭/૨િવચલચ્છ ણર્દશનાે વ લ નાયુ શરા તઃ॥ ૨૩૪.૨૭॥
૨૩૪.૨૮/૧દૂરપ્રનષ્ટનયનાે વ્યાેમા તગર્તતારકઃ ।
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૨૩૪.૨૮/૨નાસાિવવરિનયાર્ત+ ।રાેમપુ જશ્ચલદ્વપુઃ॥ ૨૩૪.૨૮॥
૨૩૪.૨૯/૧પ્રકટ ભૂતસવાર્ સ્થનર્ત ષ્ઠા સ્થસહં તઃ ।
૨૩૪.૨૯/૨ઉ સન્નજઠરા ગ્ વાદ્ અ પાહારાેઽ પચે ષ્ટતઃ॥ ૨૩૪.૨૯॥
૨૩૪.૩૦/૧કૃચ્છ્ર ચઙ્ક્રમણાે થાન+ ।શયનાસનચે ષ્ટતઃ ।
૨૩૪.૩૦/૨મ દ ભવચ્છ્ર ાતે્રનતે્ર+ ।ગલ લાલાિવલાનનઃ॥ ૨૩૪.૩૦॥
૨૩૪.૩૧/૧અનાયત્તૈઃ સમ તૈશ્ચ કરણૈમર્રણાને્મખુઃ ।
૨૩૪.૩૧/૨ત ક્ષણેઽ યનુભૂતાનામ મતાર્ ખલવ તનુામ્॥ ૨૩૪.૩૧॥
૨૩૪.૩૨/૧સકૃદ્ ઉચ્ચાિરતે વાક્યે સમુદ્ભૂતમહાશ્રમઃ ।
૨૩૪.૩૨/૨શ્વાસકાસામયાયાસ+ ।સમુદ્ભૂતપ્ર ગરઃ॥ ૨૩૪.૩૨॥
૨૩૪.૩૩/૧અ યનેાે થા યતેઽ યને તથા સવંે યતે જર ।
૨૩૪.૩૩/૨ ત્યાત્મપતુ્રદારાણામપમાનપરાકૃતઃ॥ ૨૩૪.૩૩॥
૨૩૪.૩૪/૧પ્રક્ષીણા ખલશાૈચશ્ચ િવહારાહારસં હઃ ।
૨૩૪.૩૪/૨હાસ્યઃ પિરજનસ્યાિપ િનિવ ણાશષેબા ધવઃ॥ ૨૩૪.૩૪॥
૨૩૪.૩૫/૧અનુભૂત મવા ય મઞ્ જન્મ યાત્મિવચે ષ્ટતમ્ ।
૨૩૪.૩૫/૨સં મરન્ યાવૈને દ ઘ િનશ્વ સત્ય તતાિપતઃ॥ ૨૩૪.૩૫॥
૨૩૪.૩૬/૧અેવમાદ િન દુઃખાિન જરાયામનુભૂય ચ ।
૨૩૪.૩૬/૨મરણે યાિન દુઃખાિન પ્રા ાે ત શ ◌ૃ તા યિપ॥ ૨૩૪.૩૬॥
૨૩૪.૩૭/૧શ્લથગ્રીવાઙ્ ઘ્રહ તાેઽથ પ્રાપ્તાે વપેથનુા નરઃ ।
૨૩૪.૩૭/૨મુહુગ્લાર્િનપરશ્ચાસાૈ મુહુજ્ઞાર્નબલા વતઃ॥ ૨૩૪.૩૭॥
૨૩૪.૩૮/૧િહર યધા યતનય+ ।ભાયાર્ ત્યગ્ હાિદષુ ।
૨૩૪.૩૮/૨અેતે કથં ભિવ ય તીત્યતીવ મમતાકુલઃ॥ ૨૩૪.૩૮॥
૨૩૪.૩૯/૧મમર્િવદ્ ભમર્હારાેગૈઃ ક્રકચૈિરવ દા ણૈઃ ।
૨૩૪.૩૯/૨શરૈિરવા તકસ્યાેગ્રૈ છદ્યમાના સ્થબ ધનઃ॥ ૨૩૪.૩૯॥
૨૩૪.૪૦/૧પિરવતર્માનતારા ક્ષ હ તપાદં મુહુઃ ક્ષપન્ ।
૨૩૪.૪૦/૨સશંુ યમાણતા વાેષ્ઠ+ ।ક ઠાે ઘુરઘુરાયતે॥ ૨૩૪.૪૦॥
૨૩૪.૪૧/૧િન દ્ધક ઠદેશાેઽિપ ઉદાનશ્વાસપીિડતઃ ।
૨૩૪.૪૧/૨તાપને મહતા વ્યાપ્ત ષા વ્યાપ્ત તથા ધા॥ ૨૩૪.૪૧॥
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૨૩૪.૪૨/૧ક્લેશાદ્ ઉ ક્રા તમા ાે ત યા યિકકરપીિડતઃ ।
૨૩૪.૪૨/૨તતશ્ચ યાતનાદેહં ક્લેશને પ્ર તપદ્યતે॥ ૨૩૪.૪૨॥
૨૩૪.૪૩/૧અેતા ય યાિન ચાેગ્રા ણ દુઃખાિન મરણે ણામ્ ।
૨૩૪.૪૩/૨શ ◌ૃ વં નરકે યાિન પ્રા ય તે પુ ષૈ ર્તૈઃ॥ ૨૩૪.૪૩॥
૨૩૪.૪૪/૧યા યિકકરપાશાિદ+ ।ગ્રહણં દ ડતાડનમ્ ।
૨૩૪.૪૪/૨યમસ્ય દશર્નં ચાેગ્રમુગ્રમાગર્િવલાેકનમ્॥ ૨૩૪.૪૪॥
૨૩૪.૪૫/૧કર ભવાલુકાવિહ્ન+ ।ય ત્રશસ્ત્રાિદભીષણે ।
૨૩૪.૪૫/૨પ્રત્યેકં યાતનાયાશ્ચ યાતનાિદ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૩૪.૪૫॥
૨૩૪.૪૬/૧ક્રકચૈઃ પીડ્યમાનાનાં ષાયાં ચાિપ મા યતામ્ ।
૨૩૪.૪૬/૨કુઠારૈઃ પાટ માનાનાં ભૂમાૈ ચાિપ િનખ યતામ્॥ ૨૩૪.૪૬॥
૨૩૪.૪૭/૧શલૂે વારાે યમાણાનાં વ્યાઘ્રવક્ત્રે પ્રવે યતામ્ ।
૨૩૪.૪૭/૨ગ્ ધ્રૈઃ સ ભક્ષ્યમાણાનાં દ્વ િપ ભશ્ચાપેભજુ્યતામ્॥ ૨૩૪.૪૭॥
૨૩૪.૪૮/૧ક્વ યતાં તૈલમ યે ચ ક્લદ્યતાં ક્ષારકદર્મે ।
૨૩૪.૪૮/૨ઉચ્ચાન્ િનપાત્યમાનાનાં ક્ષ યતાં ક્ષપેય ત્રકૈઃ॥ ૨૩૪.૪૮॥
૨૩૪.૪૯/૧નરકે યાિન દુઃખાિન પાપહેતૂદ્ભવાિન વૈ ।
૨૩૪.૪૯/૨પ્રા ય તે નારકૈિવપ્રા તષેાં સખં્યા ન િવદ્યતે॥ ૨૩૪.૪૯॥
૨૩૪.૫૦/૧ન કેવલં દ્વજશ્રેષ્ઠા નરકે દુઃખપદ્ધ તઃ ।
૨૩૪.૫૦/૨ વગઽિપ પાતભીતસ્ય ક્ષિય ણાનેાર્ ત િન ર્ તઃ॥ ૨૩૪.૫૦॥
૨૩૪.૫૧/૧પનુશ્ચ ગભા ભવ ત યતે ચ પનુનર્રઃ ।
૨૩૪.૫૧/૨ગભ િવલીયતે ભૂયાે યમાનાેઽ તમે ત ચ॥ ૨૩૪.૫૧॥
૨૩૪.૫૨/૧ તમાત્રશ્ચ મ્રયતે બાલભાવે ચ યાવૈને ।
૨૩૪.૫૨/૨યદ્ યત્ પ્રી તકરં પુંસાં વ તુ િવપ્રાઃ પ્ર યતે॥ ૨૩૪.૫૨॥
૨૩૪.૫૩/૧તદ્ અેવ દુઃખ ક્ષસ્ય બીજ વમપુગચ્છ ત ।
૨૩૪.૫૩/૨કલત્રપતુ્ર મત્રાિદ+ ।ગ્ હક્ષતે્રધનાિદકૈઃ॥ ૨૩૪.૫૩॥
૨૩૪.૫૪/૧િક્રયતે ન તથા ભૂિર સખંુ પુંસાં યથાસખુમ્ ।
૨૩૪.૫૪/૨ઇ ત સસંારદુઃખાકર્+ ।તાપતાિપતચેતસામ્॥ ૨૩૪.૫૪॥
૨૩૪.૫૫/૧િવમુ ક્તપાદપચ્છાયામ્ ઋતે કુત્ર સખંુ ણામ્ ।
૨૩૪.૫૫/૨તદ્ અસ્ય િત્રિવધસ્યાિપ દુઃખ તસ્ય પ ડતૈઃ॥ ૨૩૪.૫૫॥
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૨૩૪.૫૬/૧ગભર્જન્મજરાદે્યષુ સ્થાનષેુ પ્રભિવ યતઃ ।
૨૩૪.૫૬/૨િનર તા તશયાહ્લાદં સખુભાવૈકલક્ષણમ્॥ ૨૩૪.૫૬॥
૨૩૪.૫૭/૧ભષેજં ભગવ પ્રા પ્તરેકા ચાત્ય તક મતા ।
૨૩૪.૫૭/૨ત માત્ ત પ્રાપ્તયે યત્નઃ કતર્વ્યઃ પ ડતનૈર્રૈઃ॥ ૨૩૪.૫૭॥
૨૩૪.૫૮/૧ત પ્રા પ્તહેતુજ્ઞાર્નં ચ કમર્ ચાેક્તં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૩૪.૫૮/૨આગમાે થં િવવેકાચ્ચ દ્વધા જ્ઞાનં તથાેચ્યતે॥ ૨૩૪.૫૮॥
૨૩૪.૫૯/૧શ દબ્રહ્માગમમયં પરં બ્રહ્મ િવવેકજમ્ ।
૨૩૪.૫૯/૨અ ધં તમ ઇવાજ્ઞાનં દ પવચ્ચે દ્રયાેદ્ભવમ્॥ ૨૩૪.૫૯॥
૨૩૪.૬૦/૧યથા સયૂર્ તથા જ્ઞાનં યદ્ વૈ િવપ્રા િવવેકજમ્ ।
૨૩૪.૬૦/૨મનુર યાહ વેદાથ વા યન્ મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૪.૬૦॥
૨૩૪.૬૧/૧તદ્ અેતચ્છયતામત્ર સ બ ધે ગદતાે મમ ।
૨૩૪.૬૧/૨દ્વે બ્રહ્મણી વેિદતવ્યે શ દબ્રહ્મ પરં ચ યત્॥ ૨૩૪.૬૧॥
૨૩૪.૬૨/૧શ દબ્રહ્મ ણ િન ણાતઃ પરં બ્રહ્માિધગચ્છ ત ।
૨૩૪.૬૨/૨દ્વે િવદ્યે વૈ વેિદતવ્યે ઇ ત ચાથવર્ણી શ્રુ તઃ॥ ૨૩૪.૬૨॥
૨૩૪.૬૩/૧પરયા હ્યક્ષરપ્રા પ્તરગૃ્વેદાિદમયાપરા ।
૨૩૪.૬૩/૨યત્ તદ્ અવ્યક્તમજરમ ચ ત્યમજમવ્યયમ્॥ ૨૩૪.૬૩॥
૨૩૪.૬૪/૧અિનદ યમ પં ચ પા ણપાદાદ્યસયંુતમ્ ।
૨૩૪.૬૪/૨િવત્તં સવર્ગતં િનતં્ય ભૂતયાેિનમકારણમ્॥ ૨૩૪.૬૪॥
૨૩૪.૬૫/૧વ્યા યં વ્યાપ્તં યતઃ સવ તદ્ વૈ પ ય ત સરૂયઃ ।
૨૩૪.૬૫/૨તદ્ બ્રહ્મ પરમં ધામ તદ્ ધેયં માેક્ષકાિઙ્ક્ષ ભઃ॥ ૨૩૪.૬૫॥
૨૩૪.૬૬/૧શ્રુ તવાક્યાેિદતં સૂ મં તદ્ િવ ણાેઃ પરમં પદમ્ ।
૨૩૪.૬૬/૨ઉ પ ત્ત પ્રલયં ચવૈ ભૂતાનામાગ ત ગ તમ્॥ ૨૩૪.૬૬॥
૨૩૪.૬૭/૧વે ત્ત િવદ્યામિવદ્યાં ચ સ વાચ્યાે ભગવાન્ ઇ ત ।
૨૩૪.૬૭/૨જ્ઞાનશ ક્તબલૈશ્વયર્+ ।વીયર્તે ં સ્યશષેતઃ॥ ૨૩૪.૬૭॥
૨૩૪.૬૮/૧ભગવચ્છ દવાચ્યાિન િવના હેયૈગુર્ણાિદ ભઃ ।
૨૩૪.૬૮/૨સવાર્ ણ તત્ર ભૂતાિન િનવસ ત પરાત્મિન॥ ૨૩૪.૬૮॥
૨૩૪.૬૯/૧ભૂતષેુ ચ સ સવાર્ત્મા વાસદેુવ તતઃ તઃ ।
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૨૩૪.૬૯/૨ઉવાચેદં મહ ષ યઃ પુરા ષ્ટઃ પ્ર પ તઃ॥ ૨૩૪.૬૯॥
૨૩૪.૭૦/૧નામવ્યાખ્યામન તસ્ય વાસદેુવસ્ય ત વતઃ ।
૨૩૪.૭૦/૨ભૂતષેુ વસતે યાેઽ તવર્સ ત્યત્ર ચ તાિન યત્ ।
૨૩૪.૭૦/૩ધાતા િવધાતા જગતાં વાસદેુવ તતઃ પ્રભુઃ॥ ૨૩૪.૭૦॥
૨૩૪.૭૧/૧સ સવર્ભૂતપ્રકૃ તગુર્ણાંશ્ચ ।
૨૩૪.૭૧/૨દાષેાંશ્ચ સવાર્ન્ સગુણાે હ્યતીતઃ ।
૨૩૪.૭૧/૩અતીતસવાર્વરણાેઽ ખલાત્મા ।
૨૩૪.૭૧/૪તનેા તં યદ્ ભવુના તરાલમ્॥ ૨૩૪.૭૧॥
૨૩૪.૭૨/૧સમ તકલ્યાણગુણાત્મકાે િહ ।
૨૩૪.૭૨/૨ વશ ક્તલેશાદતૃભૂતસગર્ઃ ।
૨૩૪.૭૨/૩ઇચ્છાગ્ હીતા ભમતાે દેહઃ ।
૨૩૪.૭૨/૪સસંાિધતાશષેજગ દ્ધતાેઽસાૈ॥ ૨૩૪.૭૨॥
૨૩૪.૭૩/૧તે ેબલૈશ્વયર્મહાવરાેધઃ ।
૨૩૪.૭૩/૨ વવીયર્શ યાિદગુણૈકરા શઃ ।
૨૩૪.૭૩/૩પરઃ પરાણાં સકલા ન યત્ર ।
૨૩૪.૭૩/૪ક્લેશાદયઃ સ ત પરાપરેશે॥ ૨૩૪.૭૩॥
૨૩૪.૭૪/૧સ ઈશ્વરાે વ્ય ષ્ટસમ ષ્ટ પાે ।
<234।74/2>ઽવ્યક્ત વ પઃ પ્રકટ વ પઃ ।
૨૩૪.૭૪/૩સવશ્વરઃ સવર્દક્ૃ સવર્વેત્તા ।
૨૩૪.૭૪/૪સમ તશ ક્તઃ પરમેશ્વરાખ્યઃ॥ ૨૩૪.૭૪॥
૨૩૪.૭૫/૧સજં્ઞાયતે યને તદ્ અ તદાષેમ્ ।
૨૩૪.૭૫/૨શદંુ્ધ પરં િનમર્લમેક પમ્ ।
૨૩૪.૭૫/૩સદંૃ યતે વા યથ ગ યતે વા ।
૨૩૪.૭૫/૪તજ્જ્ઞાનમજ્ઞાનમતાેઽ યદ્ ઉક્તમ્॥ ૨૩૪.૭૫॥
૨૩૫.૧/૧મનુય ઊચુઃ । ઇદાની ં બ્રૂિહ યાેગં ચ દુઃખસયંાેગભષેજમ્ ।
૨૩૫.૧/૨યં િવિદ વાવ્યયં તત્ર યુ મઃ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૨૩૫.૧॥
૨૩૫.૨/૧શ્રુ વા સ વચનં તષેાં કૃ ણદ્વપૈાયન તદા ।
૨૩૫.૨/૨અબ્રવીત્ પરમપ્રીતાે યાેગી યાેગિવદાં વરઃ॥ ૨૩૫.૨॥
૨૩૫.૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । યાેગં વક્ષ્યા મ ભાે િવપ્રાઃ શ ◌ૃ વં ભવનાશનમ્ ।
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૨૩૫.૩/૨યમ યસ્યા ુયાદ્ યાેગી માેકં્ષ પરમદુલર્ભમ્॥ ૨૩૫.૩॥
૨૩૫.૪/૧શ્રુ વાદાૈ યાેગશાસ્ત્રા ણ ગુ મારા ય ભ ક્તતઃ ।
૨૩૫.૪/૨ઇ તહાસં પુરાણં ચ વેદાંશ્ચવૈ િવચક્ષણઃ॥ ૨૩૫.૪॥
૨૩૫.૫/૧આહારં યાેગદાષેાંશ્ચ દેશકાલં ચ બુ દ્ધમાન્ ।
૨૩૫.૫/૨જ્ઞા વા સમ યસદ્ે યાેગં િનદ્વદ્વાે િન પિરગ્રહઃ॥ ૨૩૫.૫॥
૨૩૫.૬/૧ભુ જન્ સક્તું યવાગૂં ચ તક્રમૂલફલં પયઃ ।
૨૩૫.૬/૨યાવકં કણિપ યાકમાહારં યાેગસાધનમ્॥ ૨૩૫.૬॥
૨૩૫.૭/૧ન મનાેિવકલે માતે ન શ્રા તે િધતે તથા ।
૨૩૫.૭/૨ન દં્વદ્વે ન ચ શીતે ચ ન ચાે ણે નાિનલાત્મકે॥ ૨૩૫.૭॥
૨૩૫.૮/૧સશ દે ન જલા યાસે ણર્ગાેષે્ઠ ચતુ પથે ।
૨૩૫.૮/૨સર પે મશાને ચ ન નદ્ય તેઽ ગ્ સિંનધાૈ॥ ૨૩૫.૮॥
૨૩૫.૯/૧ન ચૈત્યે ન ચ વ મીકે સભયે કૂપસિંનધાૈ ।
૨૩૫.૯/૨ન શુ કપણર્િનચયે યાેગં યુ ત કિહ ચત્॥ ૨૩૫.૯॥
૨૩૫.૧૦/૧દેશાન્ અેતાન્ અનાદતૃ્ય મૂઢ વાદ્ યાે યનુ ક્ત વૈ ।
૨૩૫.૧૦/૨પ્રવકે્ષ્ય તસ્ય યે દાષેા ય તે િવઘ્નકારકાઃ॥ ૨૩૫.૧૦॥
૨૩૫.૧૧/૧બાિધય જડતા લાપેઃ તેમૂર્ક વમ ધતા ।
૨૩૫.૧૧/૨ વરશ્ચ યતે સદ્ય તદ્વદ્ અજ્ઞાનસ ભવઃ॥ ૨૩૫.૧૧॥
૨૩૫.૧૨/૧ત માત્ સવાર્ત્મના કાયાર્ રક્ષા યાેગિવદા સદા ।
૨૩૫.૧૨/૨ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં શર રં સાધનં યતઃ॥ ૨૩૫.૧૨॥
૨૩૫.૧૩/૧આશ્રમે િવજને ગુહ્યે િનઃશ દે િનભર્યે નગે ।
૨૩૫.૧૩/૨શૂ યાગારે શચુાૈ ર યે ચૈકા તે દેવતાલયે॥ ૨૩૫.૧૩॥
૨૩૫.૧૪/૧રજ યાઃ પ શ્ચમે યામે પવૂ ચ સસુમાિહતઃ ।
૨૩૫.૧૪/૨પવૂાર્હે્ણ મ યમે ચાિહ્ન યુક્તાહારાે જતે દ્રયઃ॥ ૨૩૫.૧૪॥
૨૩૫.૧૫/૧આસીનઃ પ્રાઙ્મખુાે ર ય આસને સખુિનશ્ચલે ।
૨૩૫.૧૫/૨ના તનીચે ન ચાે ચ્છ્ર તે િનઃ હઃ સત્યવાક્ શુ ચઃ॥ ૨૩૫.૧૫॥
૨૩૫.૧૬/૧યુક્તિનદ્રાે જતક્રાેધઃ સવર્ભૂતિહતે રતઃ ।
૨૩૫.૧૬/૨સવર્દં્વદ્વસહાે ધીરઃ સમકાયાઙ્ ઘ્રમ તકઃ॥ ૨૩૫.૧૬॥
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૨૩૫.૧૭/૧નાભાૈ િનધાય હ તાૈ દ્વાૈ શા તઃ પદ્માસને સ્થતઃ ।
૨૩૫.૧૭/૨સસં્થા ય દૃ ષ્ટ નાસાગ્રે પ્રાણાન્ આય ય વાગ્યતઃ॥ ૨૩૫.૧૭॥
૨૩૫.૧૮/૧સમાહૃત્યે દ્રયગ્રામં મનસા હૃદયે મુિનઃ ।
૨૩૫.૧૮/૨પ્રણવં દ ઘર્મુદ્ય ય સં તાસ્યઃ સિુનશ્ચલઃ॥ ૨૩૫.૧૮॥
૨૩૫.૧૯/૧રજસા તમસાે ત્ત સ વને રજસ તથા ।
૨૩૫.૧૯/૨સછંાદ્ય િનમર્લે શા તે સ્થતઃ સં તલાેચનઃ॥ ૨૩૫.૧૯॥
૨૩૫.૨૦/૧હૃ પદ્મકાેટરે લીનં સવર્વ્યાિપ િનર જનમ્ ।
૨૩૫.૨૦/૨યુ ત સતતં યાેગી મુ ક્તદં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૨૩૫.૨૦॥
૨૩૫.૨૧/૧કરણે દ્રયભૂતાિન ક્ષતે્રજ્ઞે પ્રથમં યસતે્ ।
૨૩૫.૨૧/૨ક્ષતે્રજ્ઞશ્ચ પરે યાજે્ય તતાે યુ જ ત યાેગિવત્॥ ૨૩૫.૨૧॥
૨૩૫.૨૨/૧મનાે યસ્યા તમ યે ત પરમાત્મિન ચ ચલમ્ ।
૨૩૫.૨૨/૨સતં્યજ્ય િવષયાં તસ્ય યાેગ સ દ્ધઃ પ્રકા શતા॥ ૨૩૫.૨૨॥
૨૩૫.૨૩/૧યદા િનિવષયં ચત્તં પરે બ્રહ્મ ણ લીયતે ।
૨૩૫.૨૩/૨સમાધાૈ યાેગયુક્તસ્ય તદા યે ત પરં પદમ્॥ ૨૩૫.૨૩॥
૨૩૫.૨૪/૧અસસંક્તં યદા ચતં્ત યાે ગનઃ સવર્કમર્સુ ।
૨૩૫.૨૪/૨ભવત્યાન દમાસાદ્ય તદા િનવાર્ણમ્ ઋચ્છ ત॥ ૨૩૫.૨૪॥
૨૩૫.૨૫/૧શદંુ્ધ ધામત્રયાતીતં તુયાર્ખ્યં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૨૩૫.૨૫/૨પ્રા ય યાેગબલાદ્ યાેગી મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૩૫.૨૫॥
૨૩૫.૨૬/૧િનઃ હઃ સવર્કામે યઃ સવર્ત્ર પ્રયદશર્નઃ ।
૨૩૫.૨૬/૨સવર્ત્રાિનત્યબુ દ્ધ તુ યાેગી મુચ્યેત ના યથા॥ ૨૩૫.૨૬॥
૨૩૫.૨૭/૧ઇ દ્રયા ણ ન સવેેત વૈરાગ્યેણ ચ યાેગિવત્ ।
૨૩૫.૨૭/૨સદા ચા યાસયાેગને મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૩૫.૨૭॥
૨૩૫.૨૮/૧ન ચ પદ્માસનાદ્ યાેગાે ન નાસાગ્રિનર ક્ષણાત્ ।
૨૩૫.૨૮/૨મનસશ્ચે દ્રયાણાં ચ સયંાેગાે યાેગ ઉચ્યતે॥ ૨૩૫.૨૮॥
૨૩૫.૨૯/૧અેવં મયા મુિનશ્રેષ્ઠા યાેગઃ પ્રાેક્તાે િવમુ ક્તદઃ ।
૨૩૫.૨૯/૨સસંારમાેક્ષહેતુશ્ચ િકમ યચ્છ્ર ાેતુ મચ્છથ॥ ૨૩૫.૨૯॥
૨૩૫.૩૦/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । શ્રુ વા તે વચનં તસ્ય સાધુ સા વ ત ચાબ્રવુન્ ।
૨૩૫.૩૦/૨વ્યાસં પ્રશસ્ય સ પજૂ્ય પનુઃ પ્રષંુ્ટ સમુદ્યતાઃ॥ ૨૩૫.૩૦॥
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૨૩૬.૧/૧મનુય ઊચુઃ । તવ વક્ત્રા ધસ ભૂતમ તં વાઙ્મયં મનુે ।
૨૩૬.૧/૨િપબતાં નાે દ્વજશ્રેષ્ઠ ન પ્તિરહ દૃ યતે॥ ૨૩૬.૧॥
૨૩૬.૨/૧ત માદ્ યાેગં મનુે બ્રૂિહ િવ તરેણ િવમુ ક્તદમ્ ।
૨૩૬.૨/૨સાખં્યં ચ દ્વપદાં શ્રેષ્ઠ શ્રાેતુ મચ્છામહે વયમ્॥ ૨૩૬.૨॥
૨૩૬.૩/૧પ્રજ્ઞાવાઞ્ શ્રાેિત્રયાે ય વા ખ્યાતઃ પ્રાજ્ઞાેઽનસયૂકઃ ।
૨૩૬.૩/૨સત્યધમર્મ તબ્રર્હ્મન્ કથં બ્રહ્માિધગચ્છ ત॥ ૨૩૬.૩॥
૨૩૬.૪/૧તપસા બ્રહ્મચયણ સવર્ત્યાગને મેધયા ।
૨૩૬.૪/૨સાખં્યે વા યિદ વા યાેગ અેતત્ ષ્ટાે વદ વ નઃ॥ ૨૩૬.૪॥
૨૩૬.૫/૧મનસશ્ચે દ્રયાણાં ચ યથૈકા યમવા યતે ।
૨૩૬.૫/૨યનેાપેાયને પુ ષ તત્ વં વ્યાખ્યાતુમહર્ સ॥ ૨૩૬.૫॥
૨૩૬.૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । ના યત્ર જ્ઞાનતપસાનેાર્ યત્રે દ્રયિનગ્રહાત્ ।
૨૩૬.૬/૨ના યત્ર સવર્સતં્યાગાત્ સ દ્ધ િવ દ ત કશ્ચન॥ ૨૩૬.૬॥
૨૩૬.૭/૧મહાભૂતાિન સવાર્ ણ પવૂર્ ષ્ટઃ વય ભવુઃ ।
૨૩૬.૭/૨ભૂિયષં્ઠ પ્રાણ દ્ગ્રામે િનિવષ્ટાિન શર િરષુ॥ ૨૩૬.૭॥
૨૩૬.૮/૧ભૂમેદહાે જલાત્ નેહાે જ્યાે તષશ્ચ ષી તે ।
૨૩૬.૮/૨પ્રાણાપાનાશ્રયાે વાયુઃ કાેષ્ઠાઽઽકાશં શર િરણામ્॥ ૨૩૬.૮॥
૨૩૬.૯/૧ક્રા તાૈ િવ બર્લે શક્રઃ કાેષે્ઠઽ ગ્ ભાક્તુ મચ્છ ત ।
૨૩૬.૯/૨કણર્યાેઃ પ્રિદશઃ શ્રાતે્રે જહ્વાયાં વાક્ સર વતી॥ ૨૩૬.૯॥
૨૩૬.૧૦/૧કણા વક્ ચ ષી જહ્વા ના સકા ચવૈ પ ચમી ।
૨૩૬.૧૦/૨દશ તાની દ્રયાેક્તાિન દ્વારા યાહાર સદ્ધયે॥ ૨૩૬.૧૦॥
૨૩૬.૧૧/૧શ દ પશા તથા પં રસં ગ ધં ચ પ ચમમ્ ।
૨૩૬.૧૧/૨ઇ દ્રયાથાર્ન્ થગ્ િવદ્યાદ્ ઇ દ્રયે ય તુ િનત્યદા॥ ૨૩૬.૧૧॥
૨૩૬.૧૨/૧ઇ દ્રયા ણ મનાે યુઙ્ક્તે અવ યાન્ ઇવ રા જનઃ મનશ્ચાિપ
સદા યુઙ્ક્તે ભૂતાત્મા હૃદયા શ્રતઃ॥ ૨૩૬.૧૨॥
૨૩૬.૧૩/૧ઇ દ્રયાણાં તથવૈષૈાં સવષામીશ્વરં મનઃ ।
૨૩૬.૧૩/૨િનયમે ચ િવસગ ચ ભૂતાત્મા મનસ તથા॥ ૨૩૬.૧૩॥
૨૩૬.૧૪/૧ઇ દ્રયાણી દ્રયાથાર્શ્ચ વભાવશ્ચેતના મનઃ ।
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૨૩૬.૧૪/૨પ્રાણાપાનાૈ ચ વશ્ચ િનતં્ય દેહેષુ દેિહનામ્॥ ૨૩૬.૧૪॥
૨૩૬.૧૫/૧આશ્રયાે ના ત સ વસ્ય ગુણશ દાે ન ચેતનાઃ ।
૨૩૬.૧૫/૨સ વં િહ તજેઃ જ ત ન ગુણાન્ વૈ કથચંન॥ ૨૩૬.૧૫॥
૨૩૬.૧૬/૧અેવં સપ્તદશં દેહં તં ષાેડશ ભગુર્ણૈઃ ।
૨૩૬.૧૬/૨મનીષી મનસા િવપ્રાઃ પ યત્યાત્માનમાત્મિન॥ ૨૩૬.૧૬॥
૨૩૬.૧૭/૧ન હ્યયં ચ ષા દૃ યાે ન ચ સવરપી દ્રયૈઃ ।
૨૩૬.૧૭/૨મનસા તુ પ્રદ પ્તને મહાન્ આત્મા પ્રકાશતે॥ ૨૩૬.૧૭॥
૨૩૬.૧૮/૧અશ દ પશર્ પં તચ્ચારસાગ ધમવ્યયમ્ ।
૨૩૬.૧૮/૨અશર રં શર રે વે િનર કે્ષત િનિર દ્રયમ્॥ ૨૩૬.૧૮॥
૨૩૬.૧૯/૧અવ્યક્તં સવર્દેહેષુ મત્યષુ પરમા ચતમ્ ।
૨૩૬.૧૯/૨યાેઽનપુ ય ત સ પ્રેત્ય ક પતે બ્રહ્મભૂયતઃ॥ ૨૩૬.૧૯॥
૨૩૬.૨૦/૧િવદ્યાિવનયસ પન્ન+ ।બ્રાહ્મણે ગિવ હ તિન ।
૨૩૬.૨૦/૨શિુન ચવૈ શ્વપાકે ચ પ ડતાઃ સમદ શનઃ॥ ૨૩૬.૨૦॥
૨૩૬.૨૧/૧સ િહ સવષુ ભૂતષેુ જઙ્ગમષેુ ધ્રવુષેુ ચ ।
૨૩૬.૨૧/૨વસત્યેકાે મહાન્ આત્મા યને સવર્ મદં તતમ્॥ ૨૩૬.૨૧॥
૨૩૬.૨૨/૧સવર્ભૂતષેુ ચાત્માનં સવર્ભૂતાિન ચાત્મિન ।
૨૩૬.૨૨/૨યદા પ ય ત ભૂતાત્મા બ્રહ્મ સ પદ્યતે તદા॥ ૨૩૬.૨૨॥
૨૩૬.૨૩/૧યાવાન્ આત્મિન વેદાત્મા તાવાન્ આત્મા પરાત્મિન ।
૨૩૬.૨૩/૨ય અેવં સતતં વેદ સાેઽ ત વાય ક પતે॥ ૨૩૬.૨૩॥
૨૩૬.૨૪/૧સવર્ભૂતાત્મભૂતસ્ય સવર્ભૂતિહતસ્ય ચ ।
૨૩૬.૨૪/૨દેવાિપ માગ મુહ્ય ત અપદસ્ય પદૈ ષણઃ॥ ૨૩૬.૨૪॥
૨૩૬.૨૫/૧શકુ તાના મવાકાશે મ સ્યાના મવ ચાેદકે ।
૨૩૬.૨૫/૨યથા ગ તનર્ દૃ યેત તથા જ્ઞાનિવદાં ગ તઃ॥ ૨૩૬.૨૫॥
૨૩૬.૨૬/૧કાલઃ પચ ત ભૂતાિન સવાર્ યવેાત્મનાત્મિન ।
૨૩૬.૨૬/૨ય મ તુ પચ્યતે કાલ તન્ ન વેદેહ કશ્ચન॥ ૨૩૬.૨૬॥
૨૩૬.૨૭/૧ન તદ્ ઊ વ ન તયર્ક્ ચ નાધાે ન ચ પનુઃ પનુઃ ।
૨૩૬.૨૭/૨ન મ યે પ્ર તગ્ હ્ણ તે નવૈ િક ચન્ ન કશ્ચન॥ ૨૩૬.૨૭॥
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૨૩૬.૨૮/૧સવ ત સ્થા ઇમે લાેકા બાહ્યમષેાં ન િકચન ।
૨૩૬.૨૮/૨યદ્ય યગ્રે સમાગચ્છેદ્ યથા બાણાે ગુણચ્યુતઃ॥ ૨૩૬.૨૮॥
૨૩૬.૨૯/૧નવૈા તં કારણસ્યેયાદ્ યદ્યિપ સ્યાન્ મનાજેવઃ ।
૨૩૬.૨૯/૨ત માત્ સૂ મતરં ના ત ના ત સ્થૂલતરં તથા॥ ૨૩૬.૨૯॥
૨૩૬.૩૦/૧સવર્તઃપા ણપાદં તત્ સવર્તાે ક્ષ શરાેમખુમ્ ।
૨૩૬.૩૦/૨સવર્તઃશ્રુ તમ લાેકે સવર્મા ત્ય તષ્ઠ ત॥ ૨૩૬.૩૦॥
૨૩૬.૩૧/૧તદ્ અેવાણાેર તરં તન્ મહદ્ યાે મહત્તરમ્ ।
૨૩૬.૩૧/૨તદ્ અ તઃ સવર્ભૂતાનાં ધ્રવું તષ્ઠન્ ન દૃ યતે॥ ૨૩૬.૩૧॥
૨૩૬.૩૨/૧અક્ષરં ચ ક્ષરં ચવૈ દ્વધેા ભાવાેઽયમાત્મનઃ ।
૨૩૬.૩૨/૨ક્ષરઃ સવષુ ભૂતષેુ િદવં્ય વ તમક્ષરમ્॥ ૨૩૬.૩૨॥
૨૩૬.૩૩/૧નવદ્વારં પુરં કૃ વા હંસાે િહ િનયતાે વશી ।
૨૩૬.૩૩/૨ઈદશૃઃ સવર્ભૂતસ્યસ્થાવરસ્ય ચરસ્ય ચ॥ ૨૩૬.૩૩॥
૨૩૬.૩૪/૧હાનનેા ભિવક પાનાં નરાણાં સચંયને ચ ।
૨૩૬.૩૪/૨શર રાણામજસ્યાહુહસ વં પારદ શનઃ॥ ૨૩૬.૩૪॥
૨૩૬.૩૫/૧હંસાેક્તં ચ ક્ષરં ચવૈ કૂટસં્થ યત્ તદ્ અક્ષરમ્ ।
૨૩૬.૩૫/૨તદ્ િવદ્વાન્ અક્ષરં પ્રા ય જહા ત પ્રાણજન્મની॥ ૨૩૬.૩૫॥
૨૩૬.૩૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । ભવતાં ચ્છતાં િવપ્રા યથાવદ્ ઇહ ત વતઃ ।
૨૩૬.૩૬/૨સાખં્યં જ્ઞાનને સયંુક્તં યદ્ અેતત્ ક તતં મયા॥ ૨૩૬.૩૬॥
૨૩૬.૩૭/૧યાેગકૃત્યં તુ ભાે િવપ્રાઃ ક તર્િય યા યતઃ પરમ્ ।
૨૩૬.૩૭/૨અેક વં બુ દ્ધમનસાેિર દ્રયાણાં ચ સવર્શઃ॥ ૨૩૬.૩૭॥
૨૩૬.૩૮/૧આત્મનાે વ્યાિપનાે જ્ઞાનં જ્ઞાનમેતદ્ અનુત્તમમ્ ।
૨૩૬.૩૮/૨તદ્ અેતદ્ ઉપશા તને દા તનેા યાત્મશી લના॥ ૨૩૬.૩૮॥
૨૩૬.૩૯/૧આત્મારામેણ બુદ્ધને બાેદ્ધવ્યં શુ ચકમર્ણા ।
૨૩૬.૩૯/૨યાેગદાષેાન્ સમુ ચ્છદ્ય પ ચ યાન્ કવયાે િવદુઃ॥ ૨૩૬.૩૯॥
૨૩૬.૪૦/૧કામં ક્રાેધં ચ લાેભં ચ ભયં વ ં ચ પ ચમમ્ ।
૨૩૬.૪૦/૨ક્રાેધં શમને જય ત કામં સકં પવજર્નાત્॥ ૨૩૬.૪૦॥
૨૩૬.૪૧/૧સ વસસંવેનાદ્ ધીરાે િનદ્રામુચ્છેત્તુમહર્ ત ।
૨૩૬.૪૧/૨ ત્યા શશ્નાેદરં રક્ષેત્ પા ણપાદં ચ ચ ષા॥ ૨૩૬.૪૧॥
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૨૩૬.૪૨/૧ચ ઃ શ્રાતંે્ર ચ મનસા મનાે વાચં ચ કમર્ણા ।
૨૩૬.૪૨/૨અપ્રમાદાદ્ ભયં જહ્યાદ્ દ ભં પ્રાજ્ઞાપેસવેનાત્॥ ૨૩૬.૪૨॥
૨૩૬.૪૩/૧અેવમેતાન્ યાેગદાષેાઞ્ જયને્ િનત્યમત દ્રતઃ ।
૨૩૬.૪૩/૨અગ્ ીશં્ચ બ્રાહ્મણાંશ્ચાથ દેવતાઃ પ્રણમેત્ સદા॥ ૨૩૬.૪૩॥
૨૩૬.૪૪/૧વજર્યેદ્ ઉદ્ધતાં વાચં િહસાયુક્તાં મનાનેુગામ્ ।
૨૩૬.૪૪/૨બ્રહ્મતે ેમયં શકંુ્ર યસ્ય સવર્ મદં જગત્॥ ૨૩૬.૪૪॥
૨૩૬.૪૫/૧અેતસ્ય ભૂતભૂતસ્ય દષંૃ્ટ સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
૨૩૬.૪૫/૨ યાનમ યયનં દાનં સતં્ય હ્ર ીરાજર્વં ક્ષમા॥ ૨૩૬.૪૫॥
૨૩૬.૪૬/૧શાૈચં ચવૈાત્મનઃ શુ દ્ધિર દ્રયાણાં ચ િનગ્રહઃ ।
૨૩૬.૪૬/૨અેતૈિવવધર્તે તજેઃ પા માનં ચાપકષર્ ત॥ ૨૩૬.૪૬॥
૨૩૬.૪૭/૧સમઃ સવષુ ભૂતષેુ લ યાલ યને વતર્યન્ ।
૨૩૬.૪૭/૨ધૂતપા મા તુ તજે વી લઘ્વાહારાે જતે દ્રયઃ॥ ૨૩૬.૪૭॥
૨૩૬.૪૮/૧કામક્રાેધાૈ વશે કૃ વા િનષવેેદ્ બ્રહ્મણઃ પદમ્ ।
૨૩૬.૪૮/૨મનસશ્ચે દ્રયાણાં ચ કૃ વૈકા યં સમાિહતઃ॥ ૨૩૬.૪૮॥
૨૩૬.૪૯/૧પવૂર્રાત્રે પરાધ ચ ધારયને્ મન આત્મનઃ ।
૨૩૬.૪૯/૨જ તાેઃ પ ચે દ્રયસ્યાસ્ય યદે્યકં ક્લન્ન મ દ્રયમ્॥ ૨૩૬.૪૯॥
૨૩૬.૫૦/૧તતાેઽસ્ય સ્રવ ત પ્રજ્ઞા ગરેઃ પાદાદ્ ઇવાેદકમ્ ।
૨૩૬.૫૦/૨મનસઃ પવૂર્માદદ્યાત્ કૂમાર્ણા મવ મ સ્યહા॥ ૨૩૬.૫૦॥
૨૩૬.૫૧/૧તતઃ શ્રાતંે્ર તતશ્ચ જહ્વા ઘ્રાણં ચ યાેગિવત્ ।
૨૩૬.૫૧/૨તત અેતાિન સયં ય મન સસ્થાપયેદ્ યિદ॥ ૨૩૬.૫૧॥
૨૩૬.૫૨/૧તથવૈાપાેહ્ય સકં પાન્ મનાે હ્યાત્મિન ધારયેત્ ।
૨૩૬.૫૨/૨પ ચે દ્રયા ણ મન સ હૃિદ સસં્થાપયેદ્ યિદ॥ ૨૩૬.૫૨॥
૨૩૬.૫૩/૧યદૈતા યવ તષ્ઠ તે મનઃષષ્ઠાિન ચાત્મિન ।
૨૩૬.૫૩/૨પ્રસીદ ત ચ સસં્થાયાં તદા બ્રહ્મ પ્રકાશતે॥ ૨૩૬.૫૩॥
૨૩૬.૫૪/૧િવધૂમ ઇવ દ પ્તા ચરાિદત્ય ઇવ દ પ્તમાન્ ।
૨૩૬.૫૪/૨વૈદ્યુતાેઽ ગ્ િરવાકાશે પ ય ત્યાત્માનમાત્મિન॥ ૨૩૬.૫૪॥
૨૩૬.૫૫/૧સવ તત્ર તુ સવર્ત્ર વ્યાપક વાચ્ચ દૃ યતે ।
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૨૩૬.૫૫/૨તં પ ય ત મહાત્માનાે બ્રાહ્મણા યે મની ષણઃ॥ ૨૩૬.૫૫॥
૨૩૬.૫૬/૧ તમ તાે મહાપ્રાજ્ઞાઃ સવર્ભૂતિહતે રતાઃ ।
૨૩૬.૫૬/૨અેવં પિર મતં કાલમાચરન્ સં શતવ્રતઃ॥ ૨૩૬.૫૬॥
૨૩૬.૫૭/૧આસીનાે િહ રહસ્યેકાે ગચ્છેદ્ અક્ષરસા યતામ્ ।
૨૩૬.૫૭/૨પ્રમાેહાે ભ્રમઆવતા ઘ્રાણં શ્રવણદશર્ને॥ ૨૩૬.૫૭॥
૨૩૬.૫૮/૧અદ્ભુતાિન રસઃ પશર્ઃ શીતાે ણમા તાકૃ તઃ ।
૨૩૬.૫૮/૨પ્ર તભાન્ ઉપસગાર્શ્ચ પ્ર તસગં્ હ્ય યાેગતઃ॥ ૨૩૬.૫૮॥
૨૩૬.૫૯/૧તાં ત વિવદ્ અનાદતૃ્ય સા યનેવૈ િનવતર્યેત્ ।
૨૩૬.૫૯/૨કુયાર્ત્ પિરચયં યાેગે ત્રૈલાેક્યે િનયતાે મુિનઃ॥ ૨૩૬.૫૯॥
૨૩૬.૬૦/૧ ગિરશ ◌ૃઙ્ગે તથા ચૈત્યે ક્ષમૂલષેુ યાજેયેત્ ।
૨૩૬.૬૦/૨સિંનય યે દ્રયગ્રામં કાેષે્ઠ ભા ડમના ઇવ॥ ૨૩૬.૬૦॥
૨૩૬.૬૧/૧અેકાગ્રં ચ તયને્ િનતં્ય યાેગાન્ નાે દ્વજતે મનઃ ।
૨૩૬.૬૧/૨યનેાપેાયને શક્યેત િનય તું ચ ચલં મનઃ॥ ૨૩૬.૬૧॥
૨૩૬.૬૨/૧તત્ર યુક્તાે િનષવેેત ન ચવૈ િવચલેત્ તતઃ ।
૨૩૬.૬૨/૨શૂ યાગારા ણ ચૈકાગ્રાે િનવાસાથર્મપુક્રમેત્॥ ૨૩૬.૬૨॥
૨૩૬.૬૩/૧ના તવ્રજેત્ પરં વાચા કમર્ણા મનસાિપ વા ।
૨૩૬.૬૩/૨ઉપેક્ષકાે યતાહારાે લ ધાલ ધસમાે ભવેત્॥ ૨૩૬.૬૩॥
૨૩૬.૬૪/૧યશ્ચનૈમ ભન દેત યશ્ચનૈમ ભવાદયેત્ ।
૨૩૬.૬૪/૨સમ તયાેશ્ચા યુભયાનેાર્ ભ યાયેચ્છુભાશભુમ્॥ ૨૩૬.૬૪॥
૨૩૬.૬૫/૧ન પ્રહૃ યેત લાભષેુ નાલાભષેુ ચ ચ તયેત્ ।
૨૩૬.૬૫/૨સમઃ સવષુ ભૂતષેુ સધમાર્ માતિરશ્વનઃ॥ ૨૩૬.૬૫॥
૨૩૬.૬૬/૧અેવં વસ્થાત્મનઃ સાધાેઃ સવર્ત્ર સમદ શનઃ ।
૨૩૬.૬૬/૨ષણ્ માસાન્ િનત્યયુક્તસ્ય શ દબ્રહ્મા ભવતર્તે॥ ૨૩૬.૬૬॥
૨૩૬.૬૭/૧વેદનાતાર્ન્ પરાન્ દૃ ટ્વા સમલાેષ્ટા મકા ચનઃ ।
૨૩૬.૬૭/૨અેવં તુ િનરતાે માગ િવરમને્ ન િવમાેિહતઃ॥ ૨૩૬.૬૭॥
૨૩૬.૬૮/૧અિપ વણાર્વકૃષ્ટ તુ નાર વા ધમર્કાિઙ્ક્ષણી ।
૨૩૬.૬૮/૨તાવ યેતને માગણ ગચ્છેતાં પરમાં ગ તમ્॥ ૨૩૬.૬૮॥
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૨૩૬.૬૯/૧અજં પુરાણમજરં સનાતનમ્ ।
૨૩૬.૬૯/૨ય મ દ્રયા તગમગાેચરં દ્વ ઃ ।
૨૩૬.૬૯/૩અવેક્ષ્ય ચેમાં પરમે ષ્ઠસા યતામ્ ।
૨૩૬.૬૯/૪પ્રયા ત્યના ત્તગ ત મની ષણઃ॥ ૨૩૬.૬૯॥
૨૩૭.૧/૧મનુય ઊચુઃ । યદે્યવં વેદવચનં કુ કમર્ ત્યજે ત ચ ।
૨૩૭.૧/૨કાં િદશં િવદ્યયા યા ત કાં ચ ગચ્છ ત કમર્ણા॥ ૨૩૭.૧॥
૨૩૭.૨/૧અેતદ્ વૈ શ્રાેતુ મચ્છામ તદ્ ભવાન્ પ્રબ્રવીતુ નઃ ।
૨૩૭.૨/૨અેતદ્ અ યાે યવૈ યં વતર્તે પ્ર તકૂલતઃ॥ ૨૩૭.૨॥
૨૩૭.૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લા યત્ ચ્છ વં સમાસતઃ ।
૨૩૭.૩/૨કમર્િવદ્યામયાૈ ચાેભાૈ વ્યાખ્યાસ્યા મ ક્ષરાક્ષરાૈ॥ ૨૩૭.૩॥
૨૩૭.૪/૧યાં િદશં િવદ્યયા યા ત યાં ગચ્છ ત ચ કમર્ણા ।
૨૩૭.૪/૨શ ◌ૃ વં સા પ્રતં િવપ્રા ગહનં હ્યેતદ્ ઉત્તરમ્॥ ૨૩૭.૪॥
૨૩૭.૫/૧અ ત ધમર્ ઇ ત યુક્તં ના ત તત્રવૈ યાે વદેત્ ।
૨૩૭.૫/૨યક્ષસ્ય સાદૃ ય મદં યક્ષસ્યેદં ભવેદ્ અથ॥ ૨૩૭.૫॥
૨૩૭.૬/૧દ્વાિવમાવથ પ થાનાૈ યત્ર વેદાઃ પ્ર ત ષ્ઠતાઃ ।
૨૩૭.૬/૨પ્ર ત્તલક્ષણાે ધમા િન ત્તાે વા િવભા ષતઃ॥ ૨૩૭.૬॥
૨૩૭.૭/૧કમર્ણા બ યતે જ તુિવદ્યયા ચ િવમુચ્યતે ।
૨૩૭.૭/૨ત માત્ કમર્ ન કુવર્ ત યતયઃ પારદ શનઃ॥ ૨૩૭.૭॥
૨૩૭.૮/૧કમર્ણા યતે પ્રેત્ય મૂ તમાન્ ષાેડશાત્મકઃ ।
૨૩૭.૮/૨િવદ્યયા યતે િનત્યમવ્યક્તં હ્યક્ષરાત્મકમ્॥ ૨૩૭.૮॥
૨૩૭.૯/૧કમર્ વેકે પ્રશસં ત વ પબુ દ્ધરતા નરાઃ ।
૨૩૭.૯/૨તને તે દેહ લને રમય ત ઉપાસતે॥ ૨૩૭.૯॥
૨૩૭.૧૦/૧યે તુ બુ દ્ધ પરાં પ્રાપ્તા ધમર્નપૈુ યદ શનઃ ।
૨૩૭.૧૦/૨ન તે કમર્ પ્રશસં ત કૂપં નદ્યાં િપબન્ન્ ઇવ॥ ૨૩૭.૧૦॥
૨૩૭.૧૧/૧કમર્ણાં ફલમા ાે ત સખુદુઃખે ભવાભવાૈ ।
૨૩૭.૧૧/૨િવદ્યયા તદ્ અવા ાે ત યત્ર ગ વા ન શાેચ ત॥ ૨૩૭.૧૧॥
૨૩૭.૧૨/૧ન મ્રયતે યત્ર ગ વા યત્ર ગ વા ન યતે ।
૨૩૭.૧૨/૨ન યર્તે યત્ર ગ વા યત્ર ગ વા ન વધર્તે॥ ૨૩૭.૧૨॥
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૨૩૭.૧૩/૧યત્ર તદ્ બ્રહ્મ પરમમવ્યક્તમચલં ધ્રવુમ્ ।
૨૩૭.૧૩/૨અવ્યાકૃતમનાયામમ તં ચાિધયાેગિવત્॥ ૨૩૭.૧૩॥
૨૩૭.૧૪/૧દં્વદ્વનૈર્ યત્ર બા ય તે માનસને ચ કમર્ણા ।
૨૩૭.૧૪/૨સમાઃ સવર્ત્ર મતૈ્રાશ્ચ સવર્ભૂતિહતે રતાઃ॥ ૨૩૭.૧૪॥
૨૩૭.૧૫/૧િવદ્યામયાેઽ યઃ પુ ષાે દ્વ ઃ કમર્મયાેઽપરઃ ।
૨૩૭.૧૫/૨િવપ્રાશ્ચ દ્રસમ પશર્ઃ સૂ મયા કલયા સ્થતઃ॥ ૨૩૭.૧૫॥
૨૩૭.૧૬/૧તદ્ અેતદ્ ઋ ષણા પ્રાેક્તં િવ તરેણાનુગીયતે ।
૨૩૭.૧૬/૨ન વક્તું શક્યતે દ્રષંુ્ટ ચક્રત તુ મવા બરે॥ ૨૩૭.૧૬॥
૨૩૭.૧૭/૧અેકાદશિવકારાત્મા કલાસ ભારસ તઃ ।
૨૩૭.૧૭/૨મૂ તમાન્ ઇ ત તં િવદ્યાદ્ િવપ્રાઃ કમર્ગુણાત્મકમ્॥ ૨૩૭.૧૭॥
૨૩૭.૧૮/૧દેવાે યઃ સં શ્રત ત મન્ બુદ્ધ દુિરવ પુ કરે ।
૨૩૭.૧૮/૨ક્ષતે્રજં્ઞ તં િવ નીયાન્ િનતં્ય યાેગ જતાત્મકમ્॥ ૨૩૭.૧૮॥
૨૩૭.૧૯/૧તમાે રજશ્ચ સ વં ચ જ્ઞેયં વગુણાત્મકમ્ ।
૨૩૭.૧૯/૨ વમાત્મગુણં િવદ્યાદ્ આત્માનં પરમાત્મનઃ॥ ૨૩૭.૧૯॥
૨૩૭.૨૦/૧સચેતનં વગુણં વદ ત ।
૨૩૭.૨૦/૨સ ચેષ્ટતે વગુણં ચ સવર્મ્ ।
૨૩૭.૨૦/૩તતઃ પરં ક્ષતે્રિવદાે વદ ત ।
૨૩૭.૨૦/૪પ્રક પય તાે ભવુનાિન સપ્ત॥ ૨૩૭.૨૦॥
૨૩૭.૨૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । પ્રકૃત્યા તુ િવકારા યે ક્ષતે્રજ્ઞા તે પિરશ્રુતાઃ ।
૨૩૭.૨૧/૨તે ચનંૈ ન પ્ર ન ત ન ના ત સ તાન્ અિપ॥ ૨૩૭.૨૧॥
૨૩૭.૨૨/૧તૈશ્ચવૈ કુ તે કાય મનઃષષૈ્ઠિરહે દ્રયૈઃ ।
૨૩૭.૨૨/૨સદુા તૈિરવ સયં તા દૃઢઃ પરમવા જ ભઃ॥ ૨૩૭.૨૨॥
૨૩૭.૨૩/૧ઇ દ્રયે યઃ પરા હ્યથાર્ અથ યઃ પરમં મનઃ ।
૨૩૭.૨૩/૨મનસ તુ પરા બુ દ્ધબુર્દ્ધરેાત્મા મહાન્ પરઃ॥ ૨૩૭.૨૩॥
૨૩૭.૨૪/૧મહતઃ પરમવ્યક્તમવ્યક્તાત્ પરતાેઽ તમ્ ।
૨૩૭.૨૪/૨અ તાન્ ન પરં િક ચત્ સા કાષ્ઠા પરમા ગ તઃ॥ ૨૩૭.૨૪॥
૨૩૭.૨૫/૧અેવં સવષુ ભૂતષેુ ગૂઢાત્મા ન પ્રકાશતે ।
૨૩૭.૨૫/૨દૃ યતે વ યયા બુદ્ યા સૂ મયા સૂ મદ શ ભઃ॥ ૨૩૭.૨૫॥

brahmapur.pdf 1011



બ્રહ્મપુરાણ

૨૩૭.૨૬/૧અ તરાત્મિન સલંીય મનઃષષ્ઠાિન મેધયા ।
૨૩૭.૨૬/૨ઇ દ્રયૈિર દ્રયાથાશ્ચ બહુ ચત્તમ ચ તયન્॥ ૨૩૭.૨૬॥
૨૩૭.૨૭/૧ યાનેઽિપ પરમં કૃ વા િવદ્યાસ પાિદતં મનઃ ।
૨૩૭.૨૭/૨અનીશ્વરઃ પ્રશા તાત્મા તતાે ગચ્છેત્ પરં પદમ્॥ ૨૩૭.૨૭॥
૨૩૭.૨૮/૧ઇ દ્રયાણાં તુ સવષાં વ યાત્મા ચ લત તઃ ।
૨૩૭.૨૮/૨આત્મનઃ સ પ્રદાનને મત્યા ત્યુમપુાશ્નુતે॥ ૨૩૭.૨૮॥
૨૩૭.૨૯/૧િવહત્ય સવર્સકં પાન્ સ વે ચત્તં િનવેશયેત્ ।
૨૩૭.૨૯/૨સ વે ચત્તં સમાવે ય તતઃ કાલ જરાે ભવેત્॥ ૨૩૭.૨૯॥
૨૩૭.૩૦/૧ ચત્તપ્રસાદેન ય તજર્હાતીહ શભુાશભુમ્ ।
૨૩૭.૩૦/૨પ્રસન્નાત્માત્મિન સ્થ વા સખુમત્ય તમશ્નુતે॥ ૨૩૭.૩૦॥
૨૩૭.૩૧/૧લક્ષણં તુ પ્રસાદસ્ય યથા વ ે સખંુ ભવેત્ ।
૨૩૭.૩૧/૨િનવાર્તે વા યથા દ પાે દ યમાનાે ન ક પતે॥ ૨૩૭.૩૧॥
૨૩૭.૩૨/૧અેવં પવૂાર્પરે રાત્રે યુ જન્ન્ આત્માનમાત્મના ।
૨૩૭.૩૨/૨લઘ્વાહારાે િવશદુ્ધાત્મા પ યત્યાત્માનમાત્મિન॥ ૨૩૭.૩૨॥
૨૩૭.૩૩/૧રહસ્યં સવર્વેદાનામનૈ તહ્યમનાગમમ્ ।
૨૩૭.૩૩/૨આત્મપ્રત્યાયકં શાસ્ત્ર મદં પતુ્રાનુશાસનમ્॥ ૨૩૭.૩૩॥
૨૩૭.૩૪/૧ધમાર્ખ્યાનષેુ સવષુ સત્યાખ્યાનષેુ યદ્ વસુ ।
૨૩૭.૩૪/૨દશવષર્સહસ્રા ણ િનમર્ યા તમુદૃ્ધતમ્॥ ૨૩૭.૩૪॥
૨૩૭.૩૫/૧નવનીતં યથા દધ્નઃ કાષ્ઠાદ્ અ ગ્ યર્થવૈ ચ ।
૨૩૭.૩૫/૨તથવૈ િવદુષાં જ્ઞાનં મુ ક્તહેતાેઃ સમુદૃ્ધતમ્॥ ૨૩૭.૩૫॥
૨૩૭.૩૬/૧ નાતકાના મદં શાસં્ત્ર વાચ્યં પતુ્રાનુશાસનમ્ ।
૨૩૭.૩૬/૨તદ્ ઇદં નાપ્રશા તાય નાદા તાય તપ વને॥ ૨૩૭.૩૬॥
૨૩૭.૩૭/૧નાવેદિવદુષે વાચ્યં તથા નાનુગતાય ચ ।
૨૩૭.૩૭/૨નાસયૂકાયા જવે ન ચાિનિદષ્ટકાિરણે॥ ૨૩૭.૩૭॥
૨૩૭.૩૮/૧ન તકર્શાસ્ત્રદગ્ધાય તથવૈ િપશનુાય ચ ।
૨૩૭.૩૮/૨શ્લા ઘને શ્લાઘનીયાય પ્રશા તાય તપ વને॥ ૨૩૭.૩૮॥
૨૩૭.૩૯/૧ઇદં પ્રયાય પતુ્રાય શ યાયાનુગતાય તુ ।
૨૩૭.૩૯/૨રહસ્યધમ વક્તવ્યં ના ય મૈ તુ કથચંન॥ ૨૩૭.૩૯॥
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૨૩૭.૪૦/૧યદ્ અ યસ્ય મહીં દદ્યાદ્ રત્નપૂણાર્ મમાં નરઃ ।
૨૩૭.૪૦/૨ઇદમવે તતઃ શ્રેય ઇ ત મ યેત ત વિવત્॥ ૨૩૭.૪૦॥
૨૩૭.૪૧/૧અતાે ગુહ્યતરાથ તદ્ અ યાત્મમ તમાનષુમ્ ।
૨૩૭.૪૧/૨યત્ તન્ મહ ષ ભદૃર્ષં્ટ વેદા તષેુ ચ ગીયતે॥ ૨૩૭.૪૧॥
૨૩૭.૪૨/૧તદ્ યુ મ યં પ્રયચ્છા મ યન્ માં ચ્છત સત્તમાઃ ।
૨૩૭.૪૨/૨યન્ મે મન સ વતત ય તુ વાે હૃિદ સશંયઃ ।
૨૩૭.૪૨/૩શ્રુતં ભવદ્ ભ તત્ સવ િકમ યત્ કથયા મ વઃ॥ ૨૩૭.૪૨॥
૨૩૭.૪૩/૧મનુય ઊચુઃ । અ યાત્મં િવ તરેણેહ પનુરેવ વદ વ નઃ ।
૨૩૭.૪૩/૨યદ્ અ યાત્મં યથા િવદ્માે ભગવન્ન્ ઋ ષસત્તમ॥ ૨૩૭.૪૩॥
૨૩૭.૪૪/૧વ્યાસ ઉવાચ । અ યાત્મં યદ્ ઇદં િવપ્રાઃ પુ ષસ્યેહ પઠ્યતે ।
૨૩૭.૪૪/૨યુ મ યં કથિય યા મ તસ્યવ્યાખ્યાવધાયર્તામ્॥ ૨૩૭.૪૪॥
૨૩૭.૪૫/૧ભૂ મરાપ તથા જ્યાે તવાર્યુરાકાશમવે ચ ।
૨૩૭.૪૫/૨મહાભૂતાિન યશ્ચવૈ સવર્ભૂતષેુ ભૂતકૃત્॥ ૨૩૭.૪૫॥
૨૩૭.૪૬/૧મનુય ઊચુઃ । આકારં તુ ભવેદ્ યસ્ય ય મન્ દેહં ન પ ય ત ।
૨૩૭.૪૬/૨આકાશાદ્યં શર રેષુ કથં તદ્ ઉપવણર્યેત્ ।
૨૩૭.૪૬/૩ઇ દ્રયાણાં ગુણાઃ કે ચત્ કથં તાન્ ઉપલક્ષયેત્॥ ૨૩૭.૪૬॥
૨૩૭.૪૭/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેતદ્ વાે વણર્િય યા મ યથાવદ્ અનુદશર્નમ્ ।
૨૩૭.૪૭/૨શ ◌ૃ વં તદ્ ઇહૈકા યા યથાત વં યથા ચ તત્॥ ૨૩૭.૪૭॥
૨૩૭.૪૮/૧શ દઃ શ્રાતંે્ર તથા ખાિન ત્રયમાકાશલક્ષણમ્ ।
૨૩૭.૪૮/૨પ્રાણશ્ચેષ્ટા તથા પશર્ અેતે વાયુગુણાસ્ત્રયઃ॥ ૨૩૭.૪૮॥
૨૩૭.૪૯/૧ પં ચ િવપાકશ્ચ િત્રધા જ્યાે તિવધીયતે ।
૨૩૭.૪૯/૨રસાેઽથ રસનં વેદાે ગુણા વેતે ત્રયાેઽ ભસામ્॥ ૨૩૭.૪૯॥
૨૩૭.૫૦/૧ઘે્રયં ઘ્રાણં શર રં ચ ભૂમેરેતે ગુણાસ્ત્રયઃ ।
૨૩૭.૫૦/૨અેતાવાન્ ઇ દ્રયગ્રામાે વ્યાખ્યાતઃ પા ચભાૈ તકઃ॥ ૨૩૭.૫૦॥
૨૩૭.૫૧/૧વાયાેઃ પશા રસાેઽદ્ યશ્ચજ્યાે તષાે પમુચ્યતે ।
૨૩૭.૫૧/૨આકાશપ્રભવઃ શ દાે ગ ધાે ભૂ મગુણઃ તઃ॥ ૨૩૭.૫૧॥
૨૩૭.૫૨/૧મનાે બુ દ્ધઃ વભાવશ્ચ ગુણા અેતે વયાેિન ઃ ।
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૨૩૭.૫૨/૨તે ગુણાન્ અ તવતર્ તે ગુણે યઃ પરમા મતાઃ॥ ૨૩૭.૫૨॥
૨૩૭.૫૩/૧યથા કૂમર્ ઇવાઙ્ગાિન પ્રસાયર્ સિંનયચ્છ ત ।
૨૩૭.૫૩/૨અેવમવેે દ્રયગ્રામં બુ દ્ધશ્રેષ્ઠાે િનયચ્છ ત॥ ૨૩૭.૫૩॥
૨૩૭.૫૪/૧યદ્ ઊ વ પાદતલયાેરવાકા વ ચ પ ય ત ।
૨૩૭.૫૪/૨અેત મન્ન્ અેવ કૃત્યે સા વતર્તે બુ દ્ધ ત્તમા॥ ૨૩૭.૫૪॥
૨૩૭.૫૫/૧ગુણૈ તુ નીયતે બુ દ્ધબુર્ દ્ધરેવે દ્રયા યિપ ।
૨૩૭.૫૫/૨મનઃષષ્ઠાિન સવાર્ ણ બુદ્ યા ભાવાત્ કુતાે ગુણાઃ॥ ૨૩૭.૫૫॥
૨૩૭.૫૬/૧ઇ દ્રયા ણ નરૈઃ પ ચ ષષં્ઠ તન્ મન ઉચ્યતે ।
૨૩૭.૫૬/૨સપ્તમી ં બુ દ્ધમવેાહુઃ ક્ષતે્રજં્ઞ િવ દ્ધ ચાષ્ટમમ્॥ ૨૩૭.૫૬॥
૨૩૭.૫૭/૧ચ રાલાેકનાયવૈ સશંયં કુ તે મનઃ ।
૨૩૭.૫૭/૨બુ દ્ધર યવસાનાય સાક્ષી ક્ષતે્રજ્ઞ ઉચ્યતે॥ ૨૩૭.૫૭॥
૨૩૭.૫૮/૧રજ તમશ્ચ સ વં ચ ત્રય અેતે વયાેિન ઃ ।
૨૩૭.૫૮/૨સમાઃ સવષુ ભૂતષેુ તાન્ ગુણાન્ ઉપલક્ષયેત્॥ ૨૩૭.૫૮॥
૨૩૭.૫૯/૧તત્ર યત્ પ્રી તસયંુક્તં િક ચદ્ આત્મિન લક્ષયેત્ ।
૨૩૭.૫૯/૨પ્રશા ત મવ સયંુક્તં સ વં તદ્ ઉપધારયેત્॥ ૨૩૭.૫૯॥
૨૩૭.૬૦/૧યત્ તુ સતંાપસયંુક્તં કાયે મન સ વા ભવેત્ ।
૨૩૭.૬૦/૨પ્ર તં્ત રજ ઇત્યેવં તત્ર ચા યપુલક્ષયેત્॥ ૨૩૭.૬૦॥
૨૩૭.૬૧/૧યત્ તુ સ માેહસયંુક્તમવ્યક્તં િવષમં ભવેત્ ।
૨૩૭.૬૧/૨અપ્રતક્યર્મિવજ્ઞેયં તમ તદ્ ઉપધારયેત્॥ ૨૩૭.૬૧॥
૨૩૭.૬૨/૧પ્રહષર્ઃ પ્રી તરાન દં વા યં વસ્થાત્મ ચત્તતા ।
૨૩૭.૬૨/૨અક માદ્ યિદ વા ક માદ્ વદ ત સા વકાન્ ગુણાન્॥ ૨૩૭.૬૨॥
૨૩૭.૬૩/૧અ ભમાનાે ષાવાદાે લાેભાે માેહ તથાક્ષમા ।
૨૩૭.૬૩/૨ લઙ્ગાિન રજસ તાિન વતર્ તે હેતુત વતઃ॥ ૨૩૭.૬૩॥
૨૩૭.૬૪/૧તથા માેહઃ પ્રમાદશ્ચ ત દ્ર િનદ્રાપ્રબાેિધતા ।
૨૩૭.૬૪/૨કથં ચદ્ અ ભવતર્ તે િવજ્ઞેયા તામસા ગુણાઃ॥ ૨૩૭.૬૪॥
૨૩૭.૬૫/૧મનઃ પ્ર જતે ભાવં બુ દ્ધર યવસાિયની ।
૨૩૭.૬૫/૨હૃદયં પ્રયમવેેહ િત્રિવધા કમર્ચાેદના॥ ૨૩૭.૬૫॥
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૨૩૭.૬૬/૧ઇ દ્રયે યઃ પરા હ્યથાર્ અથ યશ્ચ પરં મનઃ ।
૨૩૭.૬૬/૨મનસ તુ પરા બુ દ્ધબુર્દ્ધરેાત્મા પરઃ તઃ॥ ૨૩૭.૬૬॥
૨૩૭.૬૭/૧બુ દ્ધરાત્મા મનુ યસ્ય બુ દ્ધરેવાત્મનાિયકા ।
૨૩૭.૬૭/૨યદા િવકુ તે ભાવં તદા ભવ ત સા મનઃ॥ ૨૩૭.૬૭॥
૨૩૭.૬૮/૧ઇ દ્રયાણાં થગ્ભાવાદ્ બુ દ્ધિવકુ તે હ્યનુ ।
૨૩૭.૬૮/૨શ ◌ૃ વતી ભવ ત શ્રાતંે્ર શતી પશર્ ઉચ્યતે॥ ૨૩૭.૬૮॥
૨૩૭.૬૯/૧પ ય તી ચ ભવેદ્ દષૃ્ટ રસ તી રસના ભવેત્ ।
૨૩૭.૬૯/૨ જઘ્ર તી ભવ ત ઘ્રાણં બુ દ્ધિવકુ તે થક્॥ ૨૩૭.૬૯॥
૨૩૭.૭૦/૧ઇ દ્રયા ણ તુ તા યાહુ તષેાં ત્ત્યા િવ તષ્ઠ ત ।
૨૩૭.૭૦/૨ તષ્ઠ ત પુ ષે બુ દ્ધબુર્ દ્ધભાવવ્યવ સ્થતા॥ ૨૩૭.૭૦॥
૨૩૭.૭૧/૧કદા ચ લભતે પ્રી ત કદા ચદ્ અિપ શાેચ ત ।
૨૩૭.૭૧/૨ન સખુને ચ દુઃખને કદા ચદ્ ઇહ મુહ્યતે॥ ૨૩૭.૭૧॥
૨૩૭.૭૨/૧ વયં ભાવા ત્મકા ભાવાંસ્ત્રીન્ અેતાન્ અ તવતર્તે ।
૨૩૭.૭૨/૨સિરતાં સાગરાે ભતાર્ મહાવેલા મવાે મમાન્॥ ૨૩૭.૭૨॥
૨૩૭.૭૩/૧યદા પ્રાથર્યતે િક ચત્ તદા ભવ ત સા મનઃ ।
૨૩૭.૭૩/૨અિધષ્ઠાને ચ વૈ બુદ્ યા થગ્ અેતાિન સં મરેત્॥ ૨૩૭.૭૩॥
૨૩૭.૭૪/૧ઇ દ્રયા ણ ચ મે યાિન િવચેતવ્યાિન કૃ નશઃ ।
૨૩૭.૭૪/૨સવાર્ યવેાનપૂુવણ યદ્ યદા ચ િવધીયતે॥ ૨૩૭.૭૪॥
૨૩૭.૭૫/૧અિવભાગમના બુ દ્ધભાર્વાે મન સ વતર્તે ।
૨૩૭.૭૫/૨પ્રવતર્માન તુ રજઃ સ વમ ય તવતર્તે॥ ૨૩૭.૭૫॥
૨૩૭.૭૬/૧યે વૈ ભાવને વતર્ તે સવ વેતષેુ તે િત્રષુ ।
૨૩૭.૭૬/૨અ વથાર્ન્ સ પ્રવતર્ તે રથને મમરા ઇવ॥ ૨૩૭.૭૬॥
૨૩૭.૭૭/૧પ્રદ પાથ મનઃ કુયાર્દ્ ઇ દ્રયૈબુર્ દ્ધસત્તમૈઃ ।
૨૩૭.૭૭/૨િનશ્ચરદ્ ભયર્થાયાેગમુદાસીનૈયર્દચૃ્છયા॥ ૨૩૭.૭૭॥
૨૩૭.૭૮/૧અેવં વભાવમવેેદ મ ત બુદ્ વા ન મુહ્ય ત ।
૨૩૭.૭૮/૨અશાેચન્ સ પ્રહૃ યંશ્ચ િનતં્ય િવગતમ સરઃ॥ ૨૩૭.૭૮॥
૨૩૭.૭૯/૧ન હ્યાત્મા શક્યતે દ્રષુ્ટ મ દ્રયૈઃ કામગાેચરૈઃ ।
૨૩૭.૭૯/૨પ્રવતર્માનૈરનેકૈદુર્ધર્રૈરકૃતાત્મ ભઃ॥ ૨૩૭.૭૯॥
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૨૩૭.૮૦/૧તષેાં તુ મનસા ર મીન્ યદા સ યઙ્ િનયચ્છ ત ।
૨૩૭.૮૦/૨તદા પ્રકાશતેઽસ્યાત્મા દ પદ પ્તા યથાકૃ તઃ॥ ૨૩૭.૮૦॥
૨૩૭.૮૧/૧સવષામવે ભૂતાનાં તમસ્યપુગતે યથા ।
૨૩૭.૮૧/૨પ્રકાશં ભવતે સવ તથવૈમપુધાયર્તામ્॥ ૨૩૭.૮૧॥
૨૩૭.૮૨/૧યથા વાિરચરઃ પક્ષી ન લ ય ત જલે ચરન્ ।
૨૩૭.૮૨/૨િવમુક્તાત્મા તથા યાેગી ગુણદાષેનૈર્ લ યતે॥ ૨૩૭.૮૨॥
૨૩૭.૮૩/૧અેવમવે કૃતપ્રજ્ઞાે ન દાષેૈિવષયાંશ્ચરન્ ।
૨૩૭.૮૩/૨અસ જમાનઃ સવષુ ન કથં ચત્ પ્ર લ યતે॥ ૨૩૭.૮૩॥
૨૩૭.૮૪/૧ત્ય વા પવૂર્કૃતં કમર્ ર તયર્સ્ય સદાત્મિન ।
૨૩૭.૮૪/૨સવર્ભૂતાત્મભૂતસ્ય ગુણસઙ્ગને સ જતઃ॥ ૨૩૭.૮૪॥
૨૩૭.૮૫/૧ વયમાત્મા પ્રસવ ત ગુણે વિપ કદાચન ।
૨૩૭.૮૫/૨ન ગુણા િવદુરાત્માનં ગુણાન્ વેદ સ સવર્દા॥ ૨૩૭.૮૫॥
૨૩૭.૮૬/૧પિરદ યાદ્ ગુણાનાં સ દ્રષ્ટા ચવૈ યથાતથમ્ ।
૨૩૭.૮૬/૨સ વક્ષતે્રજ્ઞયાેરેવમ તરં લક્ષયને્ નરઃ॥ ૨૩૭.૮૬॥
૨૩૭.૮૭/૧ જતે તુ ગુણાન્ અેક અેકાે ન જતે ગુણાન્ ।
૨૩૭.૮૭/૨ થગ્ભૂતાૈ પ્રકૃત્યૈતાૈ સ પ્રયુક્તાૈ ચ સવર્દા॥ ૨૩૭.૮૭॥
૨૩૭.૮૮/૧યથા મના િહર યસ્ય સ પ્રયુક્તાૈ તથવૈ તાૈ ।
૨૩૭.૮૮/૨મશકાેદુ બરાૈ વાિપ સ પ્રયુક્તાૈ યથા સહ॥ ૨૩૭.૮૮॥
૨૩૭.૮૯/૧ઇ ષકા વા યથા મુ જે થક્ ચ સહ ચવૈ હ ।
૨૩૭.૮૯/૨તથવૈ સિહતાવેતાૈ અ યાે ય મન્ પ્ર ત ષ્ઠતાૈ॥ ૨૩૭.૮૯॥
૨૩૮.૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । જતે તુ ગુણાન્ સ વં ક્ષતે્રજ્ઞ વિધ તષ્ઠ ત ।
૨૩૮.૧/૨ગુણાન્ િવિક્રયતઃ સવાર્ન્ ઉદાસીનવદ્ ઈશ્વરઃ॥ ૨૩૮.૧॥
૨૩૮.૨/૧ વભાવયુક્તં તત્ સવ યદ્ ઇમાન્ જતે ગુણાન્ ।
૨૩૮.૨/૨ઊણર્ના ભયર્થા સતંૂ્ર જતે તદ્ ગુણાં તથા॥ ૨૩૮.૨॥
૨૩૮.૩/૧પ્ર ત્તા ન િનવતર્ તે પ્ર ત્તનાપલ યતે ।
૨૩૮.૩/૨અેવમેકે વ્યવસ્ય ત િન ત્ત મ ત ચાપરે॥ ૨૩૮.૩॥
૨૩૮.૪/૧ઉભયં સ પ્રધાયતદ્ અ યવસ્યેદ્ યથામ ત ।
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૨૩૮.૪/૨અનનેવૈ િવધાનને ભવેદ્ વૈ સશંયાે મહાન્॥ ૨૩૮.૪॥
૨૩૮.૫/૧અનાિદિનધનાે હ્યાત્મા તં બુદ્ વા િવહરેન્ નરઃ ।
૨૩૮.૫/૨અકુ્ર યન્ન્ અપ્રહૃ યંશ્ચ િનતં્ય િવગતમ સરઃ॥ ૨૩૮.૫॥
૨૩૮.૬/૧ઇત્યેવં હૃદયે સવા બુ દ્ધ ચ તામયં દૃઢમ્ ।
૨૩૮.૬/૨અિનત્યં સખુમાસીનમશાેચ્યં છન્નસશંયઃ॥ ૨૩૮.૬॥
૨૩૮.૭/૧તરયેત્ પ્રચ્યુતાં વી ં યથા પૂણા નદ ં નરાઃ ।
૨૩૮.૭/૨અવગાહ્ય ચ િવદ્વાંસાે િવપ્રા લાેલ મમં તથા॥ ૨૩૮.૭॥
૨૩૮.૮/૧ન તુ ત ય ત વૈ િવદ્વાન્ સ્થલે ચર ત ત વિવત્ ।
૨૩૮.૮/૨અેવં િવ ચ ત્ય ચાત્માનં કેવલં જ્ઞાનમાત્મનઃ॥ ૨૩૮.૮॥
૨૩૮.૯/૧તાં તુ બુદ્ વા નરઃ સગ ભૂતાનામાગ ત ગ તમ્ ।
૨૩૮.૯/૨સમચેષ્ટશ્ચ વૈ સ યગ્ લભતે શમમુત્તમમ્॥ ૨૩૮.૯॥
૨૩૮.૧૦/૧અેતદ્ દ્વજન્મસામ યં બ્રાહ્મણસ્ય િવશષેતઃ ।
૨૩૮.૧૦/૨આત્મજ્ઞાનસમ નેહ+ ।પયાર્પં્ત ત પરાયણમ્॥ ૨૩૮.૧૦॥
૨૩૮.૧૧/૧ત વં બુદ્ વા ભવેદ્ બુદ્ધઃ િકમ યદ્ બુદ્ધલક્ષણમ્ ।
૨૩૮.૧૧/૨િવજ્ઞાયૈતદ્ િવમુચ્ય તે કૃતકૃત્યા મની ષણઃ॥ ૨૩૮.૧૧॥
૨૩૮.૧૨/૧ન ભવ ત િવદુષાં મહદ્ ભયમ્ ।
૨૩૮.૧૨/૨યદ્ અિવદુષાં સમુહદ્ ભયં પરત્ર ।
૨૩૮.૧૨/૩નિહ ગ તરિધકા ત કસ્ય ચદ્ ।
૨૩૮.૧૨/૪ભવ ત િહ યા િવદુષઃ સનાતની॥ ૨૩૮.૧૨॥
૨૩૮.૧૩/૧લાેકે માતરમસયૂતે નરસ-્ ।
૨૩૮.૧૩/૨તત્ર દેવમિનર ક્ષ્ય શાેચતે ।
૨૩૮.૧૩/૩તત્ર ચેત્ કુશલાે ન શાેચતે ।
૨૩૮.૧૩/૪યે િવદુ તદ્ ઉભયં કૃતાકૃતમ્॥ ૨૩૮.૧૩॥
૨૩૮.૧૪/૧યત્ કરાેત્યન ભસિંધપવૂર્કમ્ ।
૨૩૮.૧૪/૨તચ્ચ િન દય ત યત્ પુરા કૃતમ્ ।
૨૩૮.૧૪/૩યત્ પ્રયં તદ્ ઉભયં ન વા પ્રયમ્ ।
૨૩૮.૧૪/૪તસ્ય ત જનયતીહ કુવર્તઃ॥ ૨૩૮.૧૪॥
૨૩૮.૧૫/૧મનુય ઊચુઃ । ય માદ્ ધમાર્ત્ પરાે ધમા િવદ્યતે નેહ કશ્ચન ।
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૨૩૮.૧૫/૨યાે િવ શષ્ટશ્ચ ભૂતે ય તદ્ ભવાન્ પ્રબ્રવીતુ નઃ॥ ૨૩૮.૧૫॥
૨૩૮.૧૬/૧વ્યાસ ઉવાચ । ધમ ચ સ પ્રવક્ષ્યા મ પુરાણમ્ ઋ ષ ભઃ તુતમ્ ।
૨૩૮.૧૬/૨િવ શષં્ટ સવર્ધમ યઃ શ ◌ૃ વં મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૮.૧૬॥
૨૩૮.૧૭/૧ઇ દ્રયા ણ પ્રમાથીિન બુદ્ યા સયં ય ત વતઃ ।
૨૩૮.૧૭/૨સવર્તઃ પ્ર તાનીહ િપતા બાલાન્ ઇવાત્મ ન્॥ ૨૩૮.૧૭॥
૨૩૮.૧૮/૧મનસશ્ચે દ્રયાણાં ચા યૈકા યં પરમં તપઃ ।
૨૩૮.૧૮/૨િવજ્ઞેયઃ સવર્ધમ યઃ સ ધમર્ઃ પર ઉચ્યતે॥ ૨૩૮.૧૮॥
૨૩૮.૧૯/૧તાિન સવાર્ ણ સધંાય મનઃષષ્ઠાિન મેધયા ।
૨૩૮.૧૯/૨આત્મ પ્તઃ સ અેવાસીદ્ બહુ ચ ત્યમ ચ તયન્॥ ૨૩૮.૧૯॥
૨૩૮.૨૦/૧ગાેચરે યાે િન ત્તાિન યદા સ્થાસ્ય ત વે મિન ।
૨૩૮.૨૦/૨તદા ચવૈાત્મનાત્માનં પરં દ્રક્ષ્યથ શાશ્વતમ્॥ ૨૩૮.૨૦॥
૨૩૮.૨૧/૧સવાર્ત્માનં મહાત્માનં િવધૂમ મવ પાવકમ્ ।
૨૩૮.૨૧/૨પ્રપ ય ત મહાત્માનં બ્રાહ્મણા યે મની ષણઃ॥ ૨૩૮.૨૧॥
૨૩૮.૨૨/૧યથા પુ પફલાપેેતાે બહુશાખાે મહાદુ્રમઃ ।
૨૩૮.૨૨/૨આત્મનાે ના ભ નીતે ક્વ મે પુ પં ક્વ મે ફલમ્॥ ૨૩૮.૨૨॥
૨૩૮.૨૩/૧અેવમાત્મા ન નીતે ક્વ ગ મ યે કુતાેઽ વહમ્ ।
૨૩૮.૨૩/૨અ યાે હ્યસ્યા તરાત્મા ત યઃ સવર્મનપુ ય ત॥ ૨૩૮.૨૩॥
૨૩૮.૨૪/૧જ્ઞાનદ પને દ પ્તને પ યત્યાત્માનમાત્મના ।
૨૩૮.૨૪/૨દૃ ટ્વાત્માનં તથા યૂયં િવરાગા ભવત દ્વ ઃ॥ ૨૩૮.૨૪॥
૨૩૮.૨૫/૧િવમુક્તાઃ સવર્પાપે યાે મુક્ત વચ ઇવાેરગાઃ ।
૨૩૮.૨૫/૨પરાં બુ દ્ધમવા યેહા ય ચ તા િવગત વરાઃ॥ ૨૩૮.૨૫॥
૨૩૮.૨૬/૧સવર્તઃસ્રાેતસં ઘાેરાં નદ ં લાેકપ્રવાિહણીમ્ ।
૨૩૮.૨૬/૨પ ચે દ્રયગ્રાહવતી ં મનઃસકં પરાેધસમ્॥ ૨૩૮.૨૬॥
૨૩૮.૨૭/૧લાેભમાેહ ણચ્છન્નાં કામક્રાેધસર પામ્ ।
૨૩૮.૨૭/૨સત્યતીથાર્ તક્ષાેભાં ક્રાેધપઙ્કાં સિરદ્વરામ્॥ ૨૩૮.૨૭॥
૨૩૮.૨૮/૧અવ્યક્તપ્રભવાં શીઘ્રાં કામક્રાેધસમાકુલામ્ ।
૨૩૮.૨૮/૨પ્રતર વં નદ ં બુદ્ યા દુ તરામકૃતાત્મ ભઃ॥ ૨૩૮.૨૮॥
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૨૩૮.૨૯/૧સસંારસાગરગમાં યાેિનપાતાલદુ તરામ્ ।
૨૩૮.૨૯/૨આત્મજન્માેદ્ભવાં તાં તુ જહ્વાવતર્દુરાસદામ્॥ ૨૩૮.૨૯॥
૨૩૮.૩૦/૧યાં તર ત કૃતપ્રજ્ઞા તમ તાે મની ષણઃ ।
૨૩૮.૩૦/૨તાં તીણર્ઃ સવર્તાે મુક્તાે િવધૂતાત્માત્મવાઞ્ શુ ચઃ॥ ૨૩૮.૩૦॥
૨૩૮.૩૧/૧ઉત્તમાં બુ દ્ધમાસ્થાય બ્રહ્મભૂયાય ક પતે ।
૨૩૮.૩૧/૨ઉત્તીણર્ઃ સવર્સકં્લેશાન્ પ્રસન્નાત્મા િવક મષઃ॥ ૨૩૮.૩૧॥
૨૩૮.૩૨/૧ભૂિયષ્ઠાનીવ ભૂતાિન સવર્સ્થાનાન્ િનર ક્ષ્ય ચ ।
૨૩૮.૩૨/૨અકુ્ર યન્ન્ અપ્રસીદંશ્ચ ન શસંમ ત તથા॥ ૨૩૮.૩૨॥
૨૩૮.૩૩/૧તતાે દ્રક્ષ્યથ સવષાં ભૂતાનાં પ્રભવા યયમ્ ।
૨૩૮.૩૩/૨અેતદ્ િધ સવર્ધમ યાે િવ શષં્ટ મેિનરે બુધાઃ॥ ૨૩૮.૩૩॥
૨૩૮.૩૪/૧ધમ ધમર્ તાં શ્રેષ્ઠા મનુયઃ સત્યદ શનઃ ।
૨૩૮.૩૪/૨આત્માનાે વ્યાિપનાે િવપ્રા ઇ ત પતુ્રાનુશાસનમ્॥ ૨૩૮.૩૪॥
૨૩૮.૩૫/૧પ્રયતાય પ્રવક્તવ્યં િહતાયાનુગતાય ચ ।
૨૩૮.૩૫/૨આત્મજ્ઞાન મદં ગુહ્યં સવર્ગુહ્યતમં મહત્॥ ૨૩૮.૩૫॥
૨૩૮.૩૬/૧અબ્રવં યદ્ અહં િવપ્રા આત્મસા ક્ષકમ જસા ।
૨૩૮.૩૬/૨નવૈ સ્ત્રી ન પુમાન્ અેવં ન ચવૈેદં નપુંસકમ્॥ ૨૩૮.૩૬॥
૨૩૮.૩૭/૧અદુઃખમસખંુ બ્રહ્મ ભૂતભવ્યભવાત્મકમ્ ।
૨૩૮.૩૭/૨નૈતજ્જ્ઞા વા પુમાન્ સ્ત્રી વા પનુભર્વમવા ુયાત્॥ ૨૩૮.૩૭॥
૨૩૮.૩૮/૧યથા મતાિન સવાર્ ણ તથૈતાિન યથા તથા ।
૨૩૮.૩૮/૨ક થતાિન મયા િવપ્રા ભવ ત ન ભવ ત ચ॥ ૨૩૮.૩૮॥
૨૩૮.૩૯/૧ત પ્રી તયુક્તને ગુણા વતને ।
૨૩૮.૩૯/૨પતુ્રેણ સ પુત્રદયા વતને ।
૨૩૮.૩૯/૩દૃ ટ્વા િહતં પ્રીતમના યદથર્મ્ ।
૨૩૮.૩૯/૪બ્રૂયાત્ સતુસ્યેહ યદ્ ઉક્તમેતત્॥ ૨૩૮.૩૯॥
૨૩૮.૪૦/૧મનુય ઊચુઃ । માેક્ષઃ િપતામહેનાેક્ત ઉપાયાન્ નાનપુાયતઃ ।
૨૩૮.૪૦/૨તમપુાયં યથા યાયં શ્રાેતુ મચ્છામહે મનુે॥ ૨૩૮.૪૦॥
૨૩૮.૪૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । અ માસુ તન્ મહાપ્રાજ્ઞા યુક્તં િનપુણદશર્નમ્ ।
૨૩૮.૪૧/૨યદુપાયને સવાર્થાર્ન્ ગય વં સદાનઘાઃ॥ ૨૩૮.૪૧॥
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૨૩૮.૪૨/૧ઘટાપેકરણે બુ દ્ધઘર્ટાે પત્તાૈ ન સા મતા ।
૨૩૮.૪૨/૨અેવં ધમાર્દ્યપુાયાથ ના યધમષુ કારણમ્॥ ૨૩૮.૪૨॥
૨૩૮.૪૩/૧પવૂ સમુદ્રે યઃ પ થા ન સ ગચ્છ ત પ શ્ચમમ્ ।
૨૩૮.૪૩/૨અેકઃ પ થા િહ માેક્ષસ્ય તચ્છૃ વં મમાનઘાઃ॥ ૨૩૮.૪૩॥
૨૩૮.૪૪/૧ક્ષમયા ક્રાેધમુ ચ્છ દ્યાત્ કામં સકં પવજર્નાત્ ।
૨૩૮.૪૪/૨સ વસસંવેનાદ્ ધીરાે િનદ્રામુચ્છેત્તુમહર્ ત॥ ૨૩૮.૪૪॥
૨૩૮.૪૫/૧અપ્રમાદાદ્ ભયં રક્ષેદ્ રક્ષેત્ ક્ષતંે્ર ચ સિંવદમ્ ।
૨૩૮.૪૫/૨ઇચ્છાં દ્વષંે ચ કામં ચ ધૈયણ િવિનવતર્યેત્॥ ૨૩૮.૪૫॥
૨૩૮.૪૬/૧િનદ્રાં ચ પ્ર તભાં ચવૈ જ્ઞાના યાસને ત વિવત્ ।
૨૩૮.૪૬/૨ઉપદ્રવાં તથા યાેગી િહત ણર્ મતાશનાત્॥ ૨૩૮.૪૬॥
૨૩૮.૪૭/૧લાેભં માેહં ચ સતંાષેાદ્ િવષયાં ત વદશર્નાત્ ।
૨૩૮.૪૭/૨અનુક્રાેશાદ્ અધમ ચ જયેદ્ ધમર્મપુેક્ષયા॥ ૨૩૮.૪૭॥
૨૩૮.૪૮/૧આયત્યા ચ જયેદ્ આશાં સામ ય સઙ્ગવજર્નાત્ ।
૨૩૮.૪૮/૨અિનત્ય વને ચ નેહં ધાં યાેગને પ ડતઃ॥ ૨૩૮.૪૮॥
૨૩૮.૪૯/૧કા યનેાત્મનાત્માનં ણાં ચ પિરતાષેતઃ ।
૨૩૮.૪૯/૨ઉ થાનને જયેત્ ત દ્રાં િવતક િનશ્ચયા જયેત્॥ ૨૩૮.૪૯॥
૨૩૮.૫૦/૧માનૈને બહુભાષાં ચ શાૈયણ ચ ભયં જયેત્ ।
૨૩૮.૫૦/૨યચ્છેદ્ વાઙ્મનસી બુદ્ યા તાં યચ્છેજ્જ્ઞાનચ ષા॥ ૨૩૮.૫૦॥
૨૩૮.૫૧/૧જ્ઞાનમાત્મા મહાન્ યચ્છેત્ તં યચ્છેચ્છા તરાત્મનઃ ।
૨૩૮.૫૧/૨તદ્ અેતદ્ ઉપશા તને બાેદ્ધવ્યં શુ ચકમર્ણા॥ ૨૩૮.૫૧॥
૨૩૮.૫૨/૧યાેગદાષેાન્ સમુ ચ્છદ્ય પ ચ યાન્ કવયાે િવદુઃ ।
૨૩૮.૫૨/૨કામં ક્રાેધં ચ લાેભં ચ ભયં વ ં ચ પ ચમમ્॥ ૨૩૮.૫૨॥
૨૩૮.૫૩/૧પિરત્યજ્ય િનષવેેત યથાવદ્ યાેગસાધનાત્ ।
૨૩૮.૫૩/૨ યાનમ યયનં દાનં સતં્ય હ્ર ીરાજર્વં ક્ષમા॥ ૨૩૮.૫૩॥
૨૩૮.૫૪/૧શાૈચમાચારતઃ શુ દ્ધિર દ્રયાણાં ચ સયંમઃ ।
૨૩૮.૫૪/૨અેતૈિવવધર્તે તજેઃ પા માનમપુહ ત ચ॥ ૨૩૮.૫૪॥
૨૩૮.૫૫/૧ સ ય ત ચાસ્ય સકં પા િવજ્ઞાનં ચ પ્રવતર્તે ।
૨૩૮.૫૫/૨ધૂતપાપઃ સ તજે વી લઘ્વાહારાે જતે દ્રયઃ॥ ૨૩૮.૫૫॥
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૨૩૮.૫૬/૧કામક્રાેધાૈ વશે કૃ વા િનિવશદ્ે બ્રહ્મણઃ પદમ્ ।
૨૩૮.૫૬/૨અમૂઢ વમસઙ્ ગ વં કામક્રાેધિવવજર્નમ્॥ ૨૩૮.૫૬॥
૨૩૮.૫૭/૧અદૈ યમનુદ ણર્ વમનુદ્વગેાે હ્યવ સ્થ તઃ ।
૨૩૮.૫૭/૨અેષ માગા િહ માેક્ષસ્ય પ્રસન્નાે િવમલઃ શુ ચઃ ।
૨૩૮.૫૭/૩તથા વાક્કાયમનસાં િનયમાઃ કામતાેઽવ્યયાઃ॥ ૨૩૮.૫૭॥
૨૩૯.૧/૧મનુય ઊચુઃ । સાખં્યં યાેગસ્ય નાે િવપ્ર િવશષેં વક્તુમહર્ સ ।
૨૩૯.૧/૨તવ ધમર્જ્ઞ સવ િહ િવિદતં મુિનસત્તમ॥ ૨૩૯.૧॥
૨૩૯.૨/૧વ્યાસ ઉવાચ । સાખં્યાઃ સાખં્યં પ્રશસં ત યાેગાન્ યાેગિવદુત્તમાઃ ।
૨૩૯.૨/૨વદ ત કારણૈઃ શ્રેષૈ્ઠઃ વપક્ષાેદ્ભવનાય વૈ॥ ૨૩૯.૨॥
૨૩૯.૩/૧અનીશ્વરઃ કથં મુચ્યેદ્ ઇત્યેવં મુિનસત્તમાઃ ।
૨૩૯.૩/૨વદ ત કારણૈઃ શ્રેષં્ઠ યાેગં સ યઙ્ મની ષણઃ॥ ૨૩૯.૩॥
૨૩૯.૪/૧વદ ત કારણં વેદં સાખં્યં સ યગ્ દ્વ તયઃ ।
૨૩૯.૪/૨િવજ્ઞાયેહ ગતીઃ સવાર્ િવરક્તાે િવષયષેુ યઃ॥ ૨૩૯.૪॥
૨૩૯.૫/૧ઊ વ સ દેહાત્ સવુ્યકં્ત િવમુચ્યેદ્ ઇ ત ના યથા ।
૨૩૯.૫/૨અેતદ્ આહુમર્હાપ્રાજ્ઞાઃ સાખં્યં વૈ માેક્ષદશર્નમ્॥ ૨૩૯.૫॥
૨૩૯.૬/૧ વપક્ષે કારણં ગ્રાહં્ય સમથ વચનં િહતમ્ ।
૨૩૯.૬/૨ શષ્ટાનાં િહ મતં ગ્રાહં્ય ભવદ્ ભઃ શષ્ટસ મતૈઃ॥ ૨૩૯.૬॥
૨૩૯.૭/૧પ્રત્યકં્ષ હેતવાે યાેગાઃ સાખં્યાઃ શાસ્ત્રિવિનશ્ચયાઃ ।
૨૩૯.૭/૨ઉભે ચૈતે મતે ત વે સમવેતે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૩૯.૭॥
૨૩૯.૮/૧ઉભે ચૈતે મતે જ્ઞાતે મનુી દ્રાઃ શષ્ટસ મતે ।
૨૩૯.૮/૨અનુ ષ્ઠતે યથાશાસં્ત્ર નયેતાં પરમાં ગ તમ્॥ ૨૩૯.૮॥
૨૩૯.૯/૧તુલં્ય શાૈચં તયાેયુર્ક્તં દયા ભૂતષેુ ચાનઘાઃ ।
૨૩૯.૯/૨વ્રતાનાં ધારણં તુલં્ય દશર્નં વસમં તયાેઃ॥ ૨૩૯.૯॥
૨૩૯.૧૦/૧મનુય ઊચુઃ । યિદ તુલ્યં વ્રતં શાૈચં દયા ચાત્ર મહામનુે ।
૨૩૯.૧૦/૨તુલ્યં તદ્દશર્નં ક માત્ તન્ નાે બ્રૂિહ દ્વ ેત્તમ॥ ૨૩૯.૧૦॥
૨૩૯.૧૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । રાગં માેહં તથા નેહં કામં ક્રાેધં ચ કેવલમ્ ।
૨૩૯.૧૧/૨યાેગા સ્થરાેિદતાન્ દાષેાન્ પ ચૈતાન્ પ્રા ુવ ત તાન્॥ ૨૩૯.૧૧॥
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૨૩૯.૧૨/૧યથા વાિન મષાઃ સ્થૂલં લં છ વા પનુજર્લમ્ ।
૨૩૯.૧૨/૨પ્રા ુવ ત તથા યાેગાત્ તત્ પદં વીતક મષાઃ॥ ૨૩૯.૧૨॥
૨૩૯.૧૩/૧તથવૈ વાગુરાં છ વા બલવ તાે યથા ગાઃ ।
૨૩૯.૧૩/૨પ્રા ુયુિવમલં માગ િવમુક્તાઃ સવર્બ ધનૈઃ॥ ૨૩૯.૧૩॥
૨૩૯.૧૪/૧લાેભ િન તથા િવપ્રા બ ધનાિન બલા વતઃ ।
૨૩૯.૧૪/૨ છ વા યાેગાત્ પરં માગ ગચ્છ ત િવમલં શભુમ્॥ ૨૩૯.૧૪॥
૨૩૯.૧૫/૧અચલા વાિવલા િવપ્રા વાગુરાસુ તથાપરે ।
૨૩૯.૧૫/૨િવન ય ત ન સદેંહ તદ્વદ્ યાેગબલાદ્ ઋતે॥ ૨૩૯.૧૫॥
૨૩૯.૧૬/૧બલહીનાશ્ચ િવપ્રે દ્રા યથા લં ગતા દ્વ ઃ ।
૨૩૯.૧૬/૨બ ધં ન ગચ્છ ત્યનઘા યાેગા તે તુ સદુુલર્ભાઃ॥ ૨૩૯.૧૬॥
૨૩૯.૧૭/૧યથા ચ શકુનાઃ સૂ મં પ્રા ય લમિરદમાઃ ।
૨૩૯.૧૭/૨તત્રાશક્તા િવપદ્ય તે મુચ્ય તે તુ બલા વતાઃ॥ ૨૩૯.૧૭॥
૨૩૯.૧૮/૧કમર્જૈબર્ ધનૈબર્દ્ધા તદ્વદ્ યાેગપરા દ્વ ઃ ।
૨૩૯.૧૮/૨અબલા ન િવમુચ્ય તે મુચ્ય તે ચ બલા વતાઃ॥ ૨૩૯.૧૮॥
૨૩૯.૧૯/૧અ પકશ્ચ યથા િવપ્રા વિહ્નઃ શા ય ત દુબર્લઃ ।
૨૩૯.૧૯/૨આક્રા ત ઇ ધનૈઃ સ્થૂલૈ તદ્વદ્ યાેગબલઃ તઃ॥ ૨૩૯.૧૯॥
૨૩૯.૨૦/૧સ અેવ ચ તદા િવપ્રા વિહ્ન ર્તબલઃ પનુઃ ।
૨૩૯.૨૦/૨સમીરણગતઃ કૃ નાં દહેત્ ક્ષપં્ર મહી મમામ્॥ ૨૩૯.૨૦॥
૨૩૯.૨૧/૧ત વજ્ઞાનબલાે યાેગી દ પ્તતે મહાબલઃ ।
૨૩૯.૨૧/૨અ તકાલ ઇવાિદત્યઃ કૃ નં સશંાષેયે જગત્॥ ૨૩૯.૨૧॥
૨૩૯.૨૨/૧દુબર્લશ્ચ યથા િવપ્રાઃ સ્રાેતસા િહ્રયતે નરઃ ।
૨૩૯.૨૨/૨બલહીન તથા યાેગી િવષયૈિહ્રયતે ચ સઃ॥ ૨૩૯.૨૨॥
૨૩૯.૨૩/૧તદ્ અેવ તુ યથા સ્રાેતાે િવ ક ભય ત વારણઃ ।
૨૩૯.૨૩/૨તદ્વદ્ યાેગબલં લ વા ન ભવેદ્ િવષયૈહૃર્તઃ॥ ૨૩૯.૨૩॥
૨૩૯.૨૪/૧િવશ ત વા વશાદ્ વાથ યાેગાદ્ યાેગબલા વતાઃ ।
૨૩૯.૨૪/૨પ્ર પતીન્ મનનૂ્ સવાર્ન્ મહાભૂતાિન ચેશ્વરાઃ॥ ૨૩૯.૨૪॥
૨૩૯.૨૫/૧ન યમાે ના તકઃ કુ્રદ્ધાે ન ત્યુભ મિવક્રમઃ ।
૨૩૯.૨૫/૨િવશ તે તદ્ દ્વ ઃ સવ યાેગસ્યા મતતજેસઃ॥ ૨૩૯.૨૫॥
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૨૩૯.૨૬/૧આત્મનાં ચ સહસ્રા ણ બહૂિન દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૩૯.૨૬/૨યાેગં કુયાર્દ્ બલં પ્રા ય તૈશ્ચ સવમર્હી ં ચરેત્॥ ૨૩૯.૨૬॥
૨૩૯.૨૭/૧પ્રા ુયાદ્ િવષયાન્ ક શ્ચત્ પનુશ્ચાેગં્ર તપશ્ચરેત્ ।
૨૩૯.૨૭/૨સં ક્ષ યેચ્ચ પનુિવપ્રાઃ સયૂર્ તે ેગુણાન્ ઇવ॥ ૨૩૯.૨૭॥
૨૩૯.૨૮/૧બલસ્થસ્ય િહ યાેગસ્ય બલાથ મુિનસત્તમાઃ ।
૨૩૯.૨૮/૨િવમાેક્ષપ્રભવં િવ મપુપન્નમસશંયમ્॥ ૨૩૯.૨૮॥
૨૩૯.૨૯/૧બલાિન યાેગપ્રાેક્તાિન મયૈતાિન દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૩૯.૨૯/૨િનદશર્નાથ સૂ મા ણ વક્ષ્યા મ ચ પનુ દ્વ ઃ॥ ૨૩૯.૨૯॥
૨૩૯.૩૦/૧આત્મનશ્ચ સમાધાને ધારણાં પ્ર ત વા દ્વ ઃ ।
૨૩૯.૩૦/૨િનદશર્નાિન સૂ મા ણ શ ◌ૃ વં મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૯.૩૦॥
૨૩૯.૩૧/૧અપ્રમત્તાે યથા ધ વી લકં્ષ્ય હ ત સમાિહતઃ ।
૨૩૯.૩૧/૨યુક્તઃ સ યક્ તથા યાેગી માેકં્ષ પ્રા ાેત્યસશંયમ્॥ ૨૩૯.૩૧॥
૨૩૯.૩૨/૧ નેહપાત્રે યથા પૂણ મનઆધાય િનશ્ચલમ્ ।
૨૩૯.૩૨/૨પુ ષાે યુક્તઆરાેહેત્ સાપેાનં યુક્તમાનસઃ॥ ૨૩૯.૩૨॥
૨૩૯.૩૩/૧મુક્ત તથાયમાત્માનં યાેગં તદ્વત્ સિુનશ્ચલમ્ ।
૨૩૯.૩૩/૨કરાેત્યમલમાત્માનં ભાસ્કરાપેમદશર્ને॥ ૨૩૯.૩૩॥
૨૩૯.૩૪/૧યથા ચ નાવં િવપ્રે દ્રાઃ કણર્ધારઃ સમાિહતઃ ।
૨૩૯.૩૪/૨મહાણર્વગતાં શીઘં્ર નયેદ્ િવપ્રાં તુ પત્તનમ્॥ ૨૩૯.૩૪॥
૨૩૯.૩૫/૧તદ્વદ્ આત્મસમાધાનં યુક્તાે યાેગને યાેગિવત્ ।
૨૩૯.૩૫/૨દુગર્મં સ્થાનમા ાે ત િહ વા દેહ મમં દ્વ ઃ॥ ૨૩૯.૩૫॥
૨૩૯.૩૬/૧સાર થશ્ચ યથા યુક્તઃ સદશ્વાન્ સસુમાિહતઃ ।
૨૩૯.૩૬/૨દેશ મષં્ટ નયત્યાશુ ધ વનં પુ ષષર્ભમ્॥ ૨૩૯.૩૬॥
૨૩૯.૩૭/૧તથવૈ ચ દ્વ યાેગી ધારણાસુ સમાિહતઃ ।
૨૩૯.૩૭/૨પ્રા ાેત્યાશુ પરં સ્થાનં લક્ષ્યમુક્ત ઇવાશગુઃ॥ ૨૩૯.૩૭॥
૨૩૯.૩૮/૧આિવ યાત્મિન ચાત્માનં યાેઽવ તષ્ઠ ત સાેઽચલઃ ।
૨૩૯.૩૮/૨પાશં હ વવે મીનાનાં પદમા ાે ત સાેઽજરમ્॥ ૨૩૯.૩૮॥
૨૩૯.૩૯/૧ના યાં શીષ ચ કુક્ષાૈ ચ હૃિદ વક્ષ સ પાશ્વર્યાેઃ ।
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૨૩૯.૩૯/૨દશર્ને શ્રવણે વાિપ ઘ્રાણે ચા મતિવક્રમઃ॥ ૨૩૯.૩૯॥
૨૩૯.૪૦/૧સ્થાને વેતષેુ યાે યાેગી મહાવ્રતસમાિહતઃ ।
૨૩૯.૪૦/૨આત્મના સૂ મમાત્માનં યુઙ્ક્તે સ યગ્ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૩૯.૪૦॥
૨૩૯.૪૧/૧સશુીઘ્રમચલપ્રખ્યં કમર્ દગ્ વા શભુાશભુમ્ ।
૨૩૯.૪૧/૨ઉત્તમં યાેગમાસ્થાય યદ ચ્છ ત િવમુચ્યતે॥ ૨૩૯.૪૧॥
૨૩૯.૪૨/૧મનુય ઊચુઃ । આહારાન્ ક દશૃાન્ કૃ વા કાિન જ વા ચ સત્તમ ।
૨૩૯.૪૨/૨યાેગી બલમવા ાે ત તદ્ ભવાન્ વક્તુમહર્ ત॥ ૨૩૯.૪૨॥
૨૩૯.૪૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । કણાનાં ભક્ષણે યુક્તઃ િપ યાકસ્ય ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૩૯.૪૩/૨ નેહાનાં વજર્ને યુક્તાે યાેગી બલમવા ુયાત્॥ ૨૩૯.૪૩॥
૨૩૯.૪૪/૧ભુ નાે યાવકં કં્ષ દ ઘર્કાલં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૩૯.૪૪/૨અેકાહાર િવશદુ્ધાત્મા યાેગી બલમવા ુયાત્॥ ૨૩૯.૪૪॥
૨૩૯.૪૫/૧પક્ષાન્ માસાન્ ઋતૂં શ્ચત્રાન્ સચંરંશ્ચ ગુહા તથા ।
૨૩૯.૪૫/૨અપઃ પી વા પયાે મશ્રા યાેગી બલમવા ુયાત્॥ ૨૩૯.૪૫॥
૨૩૯.૪૬/૧અખ ડમિપ વા માસં સતતં મુિનસત્તમાઃ ।
૨૩૯.૪૬/૨ઉપાે ય સ યક્ શદુ્ધાત્મા યાેગી બલમવા ુયાત્॥ ૨૩૯.૪૬॥
૨૩૯.૪૭/૧કામં જ વા તથા ક્રાેધં શીતાે ણં વષર્મવે ચ ।
૨૩૯.૪૭/૨ભયં શાેકં તથા વાપં પાૈ ષાન્ િવષયાં તથા॥ ૨૩૯.૪૭॥
૨૩૯.૪૮/૧અર ત દુજર્યાં ચવૈ ઘાેરાં દૃ ટ્વા ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૩૯.૪૮/૨ પશ િનદ્રાં તથા ત દ્રાં દુજર્યાં મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૯.૪૮॥
૨૩૯.૪૯/૧દ પય ત મહાત્માનં સૂ મમાત્માનમાત્મના ।
૨૩૯.૪૯/૨વીતરાગા મહાપ્રાજ્ઞા યાના યયનસ પદા॥ ૨૩૯.૪૯॥
૨૩૯.૫૦/૧દુગર્ વષે મતઃ પ થા બ્રાહ્મણાનાં િવપ શ્ચતામ્ ।
૨૩૯.૫૦/૨યઃ ક શ્ચદ્ વ્રજ ત ક્ષપં્ર ક્ષેમેણ મુિનપુંગવાઃ॥ ૨૩૯.૫૦॥
૨૩૯.૫૧/૧યથા ક શ્ચદ્ વનં ઘાેરં બહુસપર્સર પમ્ ।
૨૩૯.૫૧/૨શ્વભ્રવત્ તાેયહીનં ચ દુગર્મં બહુક ટકમ્॥ ૨૩૯.૫૧॥
૨૩૯.૫૨/૧અભક્તમટવીપ્રાયં દાવદગ્ધમહી હમ્ ।
૨૩૯.૫૨/૨પ થાનં તસ્કરાક ણ ક્ષેમેણા ભપતેત્ તથા॥ ૨૩૯.૫૨॥
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૨૩૯.૫૩/૧યાેગમાગ સમાસાદ્ય યઃ ક શ્ચદ્ વ્રજતે દ્વજઃ ।
૨૩૯.૫૩/૨ક્ષેમેણાપેરમને્ માગાર્દ્ બહુદાષેાેઽિપ સ મતઃ॥ ૨૩૯.૫૩॥
૨૩૯.૫૪/૧આસ્થેયં રધારાસુ િન શતાસુ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૩૯.૫૪/૨ધારણા સા તુ યાેગસ્ય દુગયમકૃતાત્મ ભઃ॥ ૨૩૯.૫૪॥
૨૩૯.૫૫/૧િવષમા ધારણા િવપ્રા યા ત વૈ ન શભુાં ગ તમ્ ।
૨૩૯.૫૫/૨ને હીના યથા નાવઃ પુ ષાણાં તુ વૈ દ્વ ઃ॥ ૨૩૯.૫૫॥
૨૩૯.૫૬/૧ય તુ તષ્ઠ ત યાેગાધાૈ ધારણાસુ યથાિવિધ ।
૨૩૯.૫૬/૨મરણં જન્મદુઃ ખ વં સુ ખ વં સ િવ શ યતે॥ ૨૩૯.૫૬॥
૨૩૯.૫૭/૧નાનાશાસે્ત્રષુ િનયતં નાનામુિનિનષેિવતમ્ ।
૨૩૯.૫૭/૨પરં યાેગસ્ય પ થાનં િન શ્ચતં તં દ્વ તષુ॥ ૨૩૯.૫૭॥
૨૩૯.૫૮/૧પરં િહ તદ્ બ્રહ્મમયં મનુી દ્રા ।
૨૩૯.૫૮/૨બ્રહ્માણમીશં વરદં ચ િવ મ્ ।
૨૩૯.૫૮/૩ભવં ચ ધમ ચ મહાનુભાવમ્ ।
૨૩૯.૫૮/૪યદ્ બ્રહ્મપતુ્રાન્ સમુહાનુભાવાન્॥ ૨૩૯.૫૮॥
૨૩૯.૫૯/૧તમશ્ચ કષં્ટ સમુહદ્ રજશ્ચ ।
૨૩૯.૫૯/૨સ વં ચ શદંુ્ધ પ્રકૃ ત પરાં ચ ।
૨૩૯.૫૯/૩ સ દ્ધ ચ દેવી ં વ ણસ્ય પત્નીમ્ ।
૨૩૯.૫૯/૪તજેશ્ચ કૃ નં સમુહચ્ચ ધૈયર્મ્॥ ૨૩૯.૫૯॥
૨૩૯.૬૦/૧તારાિધપં ખે િવમલં સતુારમ્ ।
૨૩૯.૬૦/૨િવશ્વાંશ્ચ દેવાન્ ઉરગાન્ િપ શં્ચ ।
૨૩૯.૬૦/૩શલૈાંશ્ચ કૃ નાન્ ઉદધીશં્ચ વાચલાન્ ।
૨૩૯.૬૦/૪નદ શ્ચ સવાર્ઃ સનગાંશ્ચ નાગાન્॥ ૨૩૯.૬૦॥
૨૩૯.૬૧/૧સા યાં તથા યક્ષગણાન્ િદશશ્ચ ।
૨૩૯.૬૧/૨ગ ધવર્ સદ્ધાન્ પુ ષાન્ સ્ત્રયશ્ચ ।
૨૩૯.૬૧/૩પર પરં પ્રા ય મહાન્ મહાત્મા ।
૨૩૯.૬૧/૪િવશતે યાેગી ન ચરાદ્ િવમુક્તઃ॥ ૨૩૯.૬૧॥
૨૩૯.૬૨/૧કથા ચ યા િવપ્રવરાઃ પ્રસક્તા ।
૨૩૯.૬૨/૨દૈવે મહાવીયર્મતાૈ શભુેયમ્ ।
૨૩૯.૬૨/૩યાેગાન્ સ સવાર્ન્ અનુભૂય મત્યાર્ ।
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૨૩૯.૬૨/૪નારાયણં તં દુ્રતમા ુવ ત॥ ૨૩૯.૬૨॥
૨૪૦.૧/૧મનુય ઊચુઃ । સ યક્ િક્રયેયં િવપ્રે દ્ર વ ણતા શષ્ટસ મતા ।
૨૪૦.૧/૨યાેગમાગા યથા યાયં શ યાયેહ િહતૈ ષણા॥ ૨૪૦.૧॥
૨૪૦.૨/૧સાંખ્યે વદાની ં ધમર્સ્ય િવિધ પ્રબ્રૂિહ ત વતઃ ।
૨૪૦.૨/૨િત્રષુ લાેકેષુ યજ્જ્ઞાનં સવ તદ્ િવિદતં િહ તે॥ ૨૪૦.૨॥
૨૪૦.૩/૧વ્યાસ ઉવાચ । શ ◌ૃ વં મનુયઃ સવર્માખ્યાનં િવિદતાત્મનામ્ ।
૨૪૦.૩/૨િવિહતં ય ત ભ ર્દ્ધઃૈ કિપલાિદ ભર શ્વરૈઃ॥ ૨૪૦.૩॥
૨૪૦.૪/૧ય મન્ સિુવભ્રમાઃ કે ચદ્ દૃ ય તે મુિનસત્તમાઃ ।
૨૪૦.૪/૨ગુણાશ્ચ ય મન્ બહવાે દાષેહાિનશ્ચ કેવલા॥ ૨૪૦.૪॥
૨૪૦.૫/૧જ્ઞાનને પિરસખં્યાય સદાષેાન્ િવષયાન્ દ્વ ઃ ।
૨૪૦.૫/૨માનષુાન્ દુજર્યાન્ કૃ નાન્ પૈશાચાન્ િવષયાં તથા॥ ૨૪૦.૫॥
૨૪૦.૬/૧િવષયાન્ આૈરગાઞ્ જ્ઞા વા ગ ધવર્િવષયાં તથા ।
૨૪૦.૬/૨િપ ણાં િવષયાઞ્ જ્ઞા વા તયર્ વં ચરતાં દ્વ ઃ॥ ૨૪૦.૬॥
૨૪૦.૭/૧સપુણર્િવષયાઞ્ જ્ઞા વા મ તાં િવષયાં તથા ।
૨૪૦.૭/૨મહ ષિવષયાંશ્ચવૈ રાજ ષિવષયાં તથા॥ ૨૪૦.૭॥
૨૪૦.૮/૧આસરુાન્ િવષયાઞ્ જ્ઞા વા વૈશ્વદેવાં તથવૈ ચ ।
૨૪૦.૮/૨દેવ ષિવષયાઞ્ જ્ઞા વા યાેગાનામિપ વૈ પરાન્॥ ૨૪૦.૮॥
૨૪૦.૯/૧િવષયાંશ્ચ પ્રમાણસ્ય બ્રહ્મણાે િવષયાં તથા ।
૨૪૦.૯/૨આયષુશ્ચ પરં કાલં લાેકૈિવજ્ઞાય ત વતઃ॥ ૨૪૦.૯॥
૨૪૦.૧૦/૧સખુસ્ય ચ પરં કાલં િવજ્ઞાય મુિનસત્તમાઃ ।
૨૪૦.૧૦/૨પ્રાપ્તકાલે ચ યદ્ દુઃખં પતતાં િવષયૈ ષણામ્॥ ૨૪૦.૧૦॥
૨૪૦.૧૧/૧ તયર્ વે પતતાં િવપ્રા તથવૈ નરકેષુ યત્ ।
૨૪૦.૧૧/૨ વગર્સ્ય ચ ગુણાઞ્ જ્ઞા વા દાષેાન્ સવાશ્ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૪૦.૧૧॥
૨૪૦.૧૨/૧વેદવાદે ચ યે દાષેા ગુણા યે ચાિપ વૈિદકાઃ ।
૨૪૦.૧૨/૨જ્ઞાનયાેગે ચ યે દાષેા જ્ઞાનયાેગે ચ યે ગુણાઃ॥ ૨૪૦.૧૨॥
૨૪૦.૧૩/૧સાંખ્યજ્ઞાને ચ યે દાષેાં તથવૈ ચ ગુણા દ્વ ઃ ।
૨૪૦.૧૩/૨સ વં દશગુણં જ્ઞા વા ર ે નવગુણં તથા॥ ૨૪૦.૧૩॥
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૨૪૦.૧૪/૧તમશ્ચાષ્ટગુણં જ્ઞા વા બુ દ્ધ સપ્તગુણાં તથા ।
૨૪૦.૧૪/૨ષડ્ગુણં ચ નભાે જ્ઞા વા તમશ્ચ િત્રગુણં મહત્॥ ૨૪૦.૧૪॥
૨૪૦.૧૫/૧ દ્વગુણં ચ ર ે જ્ઞા વા સ વં ચૈકગુણં પનુઃ ।
૨૪૦.૧૫/૨માગ િવજ્ઞાય ત વને પ્રલયપ્રેક્ષણને તુ॥ ૨૪૦.૧૫॥
૨૪૦.૧૬/૧જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ પન્નાઃ કારણૈભાર્િવતાત્મ ભઃ ।
૨૪૦.૧૬/૨પ્રા ુવ ત શભંુ માેકં્ષ સૂ મા ઇવ નભઃ પરમ્॥ ૨૪૦.૧૬॥
૨૪૦.૧૭/૧ પેણ દૃ ષ્ટ સયંુક્તાં ઘ્રાણં ગ ધગુણને ચ ।
૨૪૦.૧૭/૨શ દગ્રાહ્યં તથા શ્રાતંે્ર જહ્વાં રસગુણને ચ॥ ૨૪૦.૧૭॥
૨૪૦.૧૮/૧ વચં પશ તથા શકં્ય વાયું ચવૈ તદા શ્રતમ્ ।
૨૪૦.૧૮/૨માેહં તમ સ સયંુક્તં લાેભં માેહેષુ સં શ્રતમ્॥ ૨૪૦.૧૮॥
૨૪૦.૧૯/૧િવ ં ક્રા તે બલે શકં્ર કાેષે્ઠ સક્તં તથાનલમ્ ।
૨૪૦.૧૯/૨અ સુ દેવી ં સમાયુક્તામાપ તજે સ સં શ્રતાઃ॥ ૨૪૦.૧૯॥
૨૪૦.૨૦/૧તે ે વાયાૈ તુ સયંુક્તં વાયું નભ સ ચા શ્રતમ્ ।
૨૪૦.૨૦/૨નભાે મહ ત સયંુક્તં તમાે મહ સ સં સ્થતમ્॥ ૨૪૦.૨૦॥
૨૪૦.૨૧/૧રજઃ સ વં તથા સક્તં સ વં સક્તં તથાત્મિન ।
૨૪૦.૨૧/૨સક્તમાત્માનમીશે ચ દેવે નારાયણે તથા॥ ૨૪૦.૨૧॥
૨૪૦.૨૨/૧દેવં માેક્ષે ચ સયંુક્તં તતાે માેકં્ષ ચ ન ક્વ ચત્ ।
૨૪૦.૨૨/૨જ્ઞા વા સ વગુણં દેહં તં ષાેડશ ભગુર્ણૈઃ॥ ૨૪૦.૨૨॥
૨૪૦.૨૩/૧ વભાવં ભાવનાં ચવૈ જ્ઞા વા દેહસમા શ્રતામ્ ।
૨૪૦.૨૩/૨મ યસ્થ મવ ચાત્માનં પાપં ય મન્ ન િવદ્યતે॥ ૨૪૦.૨૩॥
૨૪૦.૨૪/૧ દ્વતીયં કમર્ વૈ જ્ઞા વા િવપ્રે દ્રા િવષયૈ ષણામ્ ।
૨૪૦.૨૪/૨ઇ દ્રયાણી દ્રયાથાશ્ચ સવાર્ન્ આત્મિન સં શ્રતાન્॥ ૨૪૦.૨૪॥
૨૪૦.૨૫/૧દુલર્ભ વં ચ માેક્ષસ્ય િવજ્ઞાય શ્રુ તપવૂર્કમ્ ।
૨૪૦.૨૫/૨પ્રાણાપાનાૈ સમાનં ચ વ્યાનાેદાનાૈ ચ ત વતઃ॥ ૨૪૦.૨૫॥
૨૪૦.૨૬/૧આદં્ય ચવૈાિનલં જ્ઞા વા પ્રભવં ચાિનલં પનુઃ ।
૨૪૦.૨૬/૨સપ્તધા તાં તથા શષેાન્ સપ્તધા િવિધવત્ પનુઃ॥ ૨૪૦.૨૬॥
૨૪૦.૨૭/૧પ્ર પતીન્ ઋષીશં્ચવૈ સગાશ્ચ સબુહૂન્ વરાન્ ।
૨૪૦.૨૭/૨સપ્તષ શ્ચ બહૂઞ્ જ્ઞા વા રાજષ શ્ચ પરંતપાન્॥ ૨૪૦.૨૭॥
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૨૪૦.૨૮/૧સરુષ ન્ મ તશ્ચા યાન્ બ્રહ્મષ ન્ સયૂર્સિંનભાન્ ।
૨૪૦.૨૮/૨અૈશ્વયાર્ચ્ચ્યાિવતાન્ દૃ ટ્વા કાલને મહતા દ્વ ઃ॥ ૨૪૦.૨૮॥
૨૪૦.૨૯/૧મહતાં ભૂતસઘંાનાં શ્રુ વા નાશં ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૪૦.૨૯/૨ગ ત વાચાં શભુાં જ્ઞા વા અચાર્હાર્ઃ પાપકમર્ણામ્॥ ૨૪૦.૨૯॥
૨૪૦.૩૦/૧વૈતર યાં ચ યદ્ દુઃખં પ તતાનાં યમક્ષયે ।
૨૪૦.૩૦/૨યાેિનષુ ચ િવ ચત્રાસુ સચંારાન્ અશભુાં તથા॥ ૨૪૦.૩૦॥
૨૪૦.૩૧/૧જઠરે ચાશભુે વાસં શાે ણતાેદકભાજને ।
૨૪૦.૩૧/૨શ્લે મમતૂ્રપુર ષે ચ તીવ્રગ ધસમ વતે॥ ૨૪૦.૩૧॥
૨૪૦.૩૨/૧શકુ્રશાે ણતસઘંાતે મ નાયપુિરગ્રહે ।
૨૪૦.૩૨/૨ શરાશતસમાક ણ નવદ્વારે પુરેઽથ વૈ॥ ૨૪૦.૩૨॥
૨૪૦.૩૩/૧િવજ્ઞાય િહતમાત્માનં યાેગાંશ્ચ િવિવધાન્ દ્વ ઃ ।
૨૪૦.૩૩/૨તામસાનાં ચ જ તનૂાં રમણીયા તાત્મનામ્॥ ૨૪૦.૩૩॥
૨૪૦.૩૪/૧સા વકાનાં ચ જ તનૂાં કુ સતં મુિનસત્તમાઃ ।
૨૪૦.૩૪/૨ગિહતં મહતામથ સાખં્યાનાં િવિદતાત્મનામ્॥ ૨૪૦.૩૪॥
૨૪૦.૩૫/૧ઉપ લવાં તથા ઘાેરાઞ્ શ શન તજેસ તથા ।
૨૪૦.૩૫/૨તારાણાં પતનં દૃ ટ્વા નક્ષત્રાણાં ચ પયર્યમ્॥ ૨૪૦.૩૫॥
૨૪૦.૩૬/૧દં્વદ્વાનાં િવપ્રયાેગં ચ િવજ્ઞાય કૃપણં દ્વ ઃ ।
૨૪૦.૩૬/૨અ યાે યભક્ષણં દૃ ટ્વા ભૂતાનામિપ ચાશભુમ્॥ ૨૪૦.૩૬॥
૨૪૦.૩૭/૧બાલ્યે માેહં ચ િવજ્ઞાય પક્ષદેહસ્ય ચાશભુમ્ ।
૨૪૦.૩૭/૨રાગં માેહં ચ સ પ્રાપ્તં ક્વ ચત્ સ વં સમા શ્રતમ્॥ ૨૪૦.૩૭॥
૨૪૦.૩૮/૧સહસ્રષેુ નરઃ ક શ્ચન્ માેક્ષબુ દ્ધ સમા શ્રતઃ ।
૨૪૦.૩૮/૨દુલર્ભ વં ચ માેક્ષસ્ય િવજ્ઞાનં શ્રુ તપવૂર્કમ્॥ ૨૪૦.૩૮॥
૨૪૦.૩૯/૧બહુમાનમલ ધષેુ લ ધે મ યસ્થતાં પનુઃ ।
૨૪૦.૩૯/૨િવષયાણાં ચ દાૈરા યં િવજ્ઞાય ચ પનુ દ્વ ઃ॥ ૨૪૦.૩૯॥
૨૪૦.૪૦/૧ગતાસનૂાં ચ સ વાનાં દેહાન્ ભ વા તથા શભુાન્ ।
૨૪૦.૪૦/૨વાસં કુલષેુ જ તનૂાં મરણાય તાત્મનામ્॥ ૨૪૦.૪૦॥
૨૪૦.૪૧/૧સા વકાનાં ચ જ તનૂાં દુઃખં િવજ્ઞાય ભાે દ્વ ઃ ।
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૨૪૦.૪૧/૨બ્રહ્મઘ્નાનાં ગ ત જ્ઞા વા પ તતાનાં સદુા ણામ્॥ ૨૪૦.૪૧॥
૨૪૦.૪૨/૧સરુાપાને ચ સક્તાનાં બ્રાહ્મણાનાં દુરાત્મનામ્ ।
૨૪૦.૪૨/૨ગુ દારપ્રસક્તાનાં ગ ત િવજ્ઞાય ચાશભુામ્॥ ૨૪૦.૪૨॥
૨૪૦.૪૩/૧જનનીષુ ચ વતર્ તે યને સ યગ્ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૪૦.૪૩/૨સદેવકેષુ લાેકેષુ યને વતર્ ત માનવાઃ॥ ૨૪૦.૪૩॥
૨૪૦.૪૪/૧તને જ્ઞાનને િવજ્ઞાય ગ ત ચાશભુકમર્ણામ્ ।
૨૪૦.૪૪/૨ તયર્ગ્યાેિનગતાનાં ચ િવજ્ઞાય ચ ગતીઃ થક્॥ ૨૪૦.૪૪॥
૨૪૦.૪૫/૧વેદવાદાં તથા ચત્રાન્ ઋતનૂાં પયર્યાં તથા ।
૨૪૦.૪૫/૨ક્ષયં સવં સરાણાં ચ માસાનાં ચ ક્ષયં તથા॥ ૨૪૦.૪૫॥
૨૪૦.૪૬/૧પક્ષક્ષયં તથા દૃ ટ્વા િદવસાનાં ચ સકં્ષયમ્ ।
૨૪૦.૪૬/૨ક્ષયં દ્ધ ચ ચ દ્રસ્ય દૃ ટ્વા પ્રત્યક્ષત તથા॥ ૨૪૦.૪૬॥
૨૪૦.૪૭/૧ દ્ધ દૃ ટ્વા સમુદ્રાણાં ક્ષયં તષેાં તથા પનુઃ ।
૨૪૦.૪૭/૨ક્ષયં ધનાનાં દૃ ટ્વા ચ પનુ ર્ દ્ધ તથવૈ ચ॥ ૨૪૦.૪૭॥
૨૪૦.૪૮/૧સયંાેગાનાં તથા દૃ ટ્વા યુગાનાં ચ િવશષેતઃ ।
૨૪૦.૪૮/૨દેહવૈક્લવ્યતાં ચવૈ સ યગ્ િવજ્ઞાય ત વતઃ॥ ૨૪૦.૪૮॥
૨૪૦.૪૯/૧આત્મદાષેાંશ્ચ િવજ્ઞાય સવાર્ન્ આત્મિન સં સ્થતાન્ ।
૨૪૦.૪૯/૨ વદેહાદ્ ઉ થતાન્ ગ ધાં તથા િવજ્ઞાય ચાશભુાન્॥ ૨૪૦.૪૯॥
૨૪૦.૫૦/૧મનુય ઊચુઃ । કાન્ ઉ પાતભવાન્ દાષેાન્ પ ય સ બ્રહ્મિવત્તમ ।
૨૪૦.૫૦/૨અેતં નઃ સશંયં કૃ નં વક્તુમહર્સ્યશષેતઃ॥ ૨૪૦.૫૦॥
૨૪૦.૫૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । પ ચ દાષેાન્ દ્વ દેહે પ્રવદ ત મની ષણઃ ।
૨૪૦.૫૧/૨માગર્જ્ઞાઃ કાિપલાઃ સાખં્યાઃ શ ◌ૃ વં મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૪૦.૫૧॥
૨૪૦.૫૨/૧કામક્રાેધાૈ ભયં િનદ્રા પ ચમઃ શ્વાસ ઉચ્યતે ।
૨૪૦.૫૨/૨અેતે દાષેાઃ શર રેષુ દૃ ય તે સવર્દેિહનામ્॥ ૨૪૦.૫૨॥
૨૪૦.૫૩/૧ છ દ ત ક્ષમયા ક્રાેધં કામં સકં પવજર્નાત્ ।
૨૪૦.૫૩/૨સ વસસંવેનાન્ િનદ્રામપ્રમાદાદ્ ભયં તથા॥ ૨૪૦.૫૩॥
૨૪૦.૫૪/૧ છ દ ત પ ચમં શ્વાસમ પાહારતયા દ્વ ઃ ।
૨૪૦.૫૪/૨ગુણાન્ ગુણશતૈજ્ઞાર્ વા દાષેાન્ દાષેશતૈરિપ॥ ૨૪૦.૫૪॥
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૨૪૦.૫૫/૧હેતનૂ્ હેતુશતૈ શ્ચત્રૈ શ્ચત્રાન્ િવજ્ઞાય ત વતઃ ।
૨૪૦.૫૫/૨અપાં ફેનાપેમં લાેકં િવ ણાેમાર્યાશતૈઃ કૃતમ્॥ ૨૪૦.૫૫॥
૨૪૦.૫૬/૧ ચત્ર ભ ત્તપ્રતીકાશં નલસારમનથર્કમ્ ।
૨૪૦.૫૬/૨તમઃસ ભ્ર મતં દૃ ટ્વા વષર્બુદુ્બદસિંનભમ્॥ ૨૪૦.૫૬॥
૨૪૦.૫૭/૧નાશપ્રાયં સખુાધાનં નાશાેત્તરમહાભયમ્ ।
૨૪૦.૫૭/૨રજ તમ સ સ મગ્ ં પઙે્ક દ્વપ મવાવશમ્॥ ૨૪૦.૫૭॥
૨૪૦.૫૮/૧સાંખ્યા િવપ્રા મહાપ્રાજ્ઞા ત્ય વા નેહં પ્ર કૃતમ્ ।
૨૪૦.૫૮/૨જ્ઞાનજ્ઞેયને સાખં્યને વ્યાિપના મહતા દ્વ ઃ॥ ૨૪૦.૫૮॥
૨૪૦.૫૯/૧રાજસાન્ અશભુાન્ ગ ધાં તામસાંશ્ચ તથાિવધાન્ ।
૨૪૦.૫૯/૨પુ યાંશ્ચ સા વકાન્ ગ ધાન્ પશર્ ન્ દેહસં શ્રતાન્॥ ૨૪૦.૫૯॥
૨૪૦.૬૦/૧ છ વાત્મજ્ઞાનશસે્ત્રણ તપાેદ ડને સત્તમાઃ ।
૨૪૦.૬૦/૨તતાે દુઃખાિદકં ઘાેરં ચ તાશાેકમહાહ્ર દમ્॥ ૨૪૦.૬૦॥
૨૪૦.૬૧/૧વ્યાિધ ત્યુમહાઘાેરં મહાભયમહાેરગમ્ ।
૨૪૦.૬૧/૨તમઃકૂમ ર ેમીનં પ્રજ્ઞયા સતંર ત્યુત॥ ૨૪૦.૬૧॥
૨૪૦.૬૨/૧ નેહપઙં્ક જરાદુગ પશર્દ્વ પં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૪૦.૬૨/૨કમાર્ગાધં સત્યતીરં સ્થતં વ્રતમની ષણઃ॥ ૨૪૦.૬૨॥
૨૪૦.૬૩/૧હષર્સઘંમહાવેગં નાનારસસમાકુલમ્ ।
૨૪૦.૬૩/૨નાનાપ્રી તમહારત્નં દુઃખ વરસમીિરતમ્॥ ૨૪૦.૬૩॥
૨૪૦.૬૪/૧શાેક ણામહાવત તી ણવ્યાિધમહા જમ્ ।
૨૪૦.૬૪/૨અ સ્થસઘંાતસઘંટં્ટ શ્લે મયાેગં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૪૦.૬૪॥
૨૪૦.૬૫/૧દાનમુક્તાકરં ઘાેરં શાે ણતાેદ્ગારિવદુ્રમમ્ ।
૨૪૦.૬૫/૨હ સતાે કુ્રષ્ટિનઘાષં નાનાજ્ઞાનસદુુ કરમ્॥ ૨૪૦.૬૫॥
૨૪૦.૬૬/૧રાેદનાશ્રુમલક્ષારં સઙ્ગયાેગપરાયણમ્ ।
૨૪૦.૬૬/૨પ્રલ વા જન્મલાેકાે યં પતુ્રબા ધવપત્તનમ્॥ ૨૪૦.૬૬॥
૨૪૦.૬૭/૧અિહસાસત્યમયાર્દં પ્રાણયાેગમયાે મલમ્ ।
૨૪૦.૬૭/૨ દાનુગા મનં ક્ષીરં સવર્ભૂતપયાેદિધમ્॥ ૨૪૦.૬૭॥
૨૪૦.૬૮/૧માેક્ષદુલર્ભિવષયં વાડવાસખુસાગરમ્ ।
૨૪૦.૬૮/૨તર ત યતયઃ સદ્ધા જ્ઞાનયાેગેન ચાનઘાઃ॥ ૨૪૦.૬૮॥
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૨૪૦.૬૯/૧તી વાર્ ચ દુ તરં જન્મ િવશ ત િવમલં નભઃ ।
૨૪૦.૬૯/૨તત તાન્ સકૃુતીઞ્ જ્ઞા વા સયૂા વહ ત ર મ ભઃ॥ ૨૪૦.૬૯॥
૨૪૦.૭૦/૧પદ્મત તવુદ્ આિવ ય પ્રવહન્ િવષયાન્ દ્વ ઃ ।
૨૪૦.૭૦/૨તત્ર તાન્ પ્રવહાે વાયુઃ પ્ર તગ્ હ્ણા ત ચાનઘાઃ॥ ૨૪૦.૭૦॥
૨૪૦.૭૧/૧વીતરાગાન્ યતીન્ સદ્ધાન્ વીયર્યુક્તાં તપાેધનાન્ ।
૨૪૦.૭૧/૨સૂ મઃ શીતઃ સગુ ધશ્ચ સખુ પશર્શ્ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૪૦.૭૧॥
૨૪૦.૭૨/૧સપ્તાનાં મ તાં શ્રેષ્ઠાે લાેકાન્ ગચ્છ ત યઃ શભુાન્ ।
૨૪૦.૭૨/૨સ તાન્ વહ ત િવપ્રે દ્રા નભસઃ પરમાં ગ તમ્॥ ૨૪૦.૭૨॥
૨૪૦.૭૩/૧નભાે વહ ત લાેકેશાન્ રજસઃ પરમાં ગ તમ્ ।
૨૪૦.૭૩/૨ર ે વહ ત િવપ્રે દ્રાઃ સ વસ્ય પરમાં ગ તમ્॥ ૨૪૦.૭૩॥
૨૪૦.૭૪/૧સ વં વહ ત શદુ્ધાત્મા પરં નારાયણં પ્રભુમ્ ।
૨૪૦.૭૪/૨પ્રભવુર્હ ત શદુ્ધાત્મા પરમાત્માનમાત્મના॥ ૨૪૦.૭૪॥
૨૪૦.૭૫/૧પરમાત્માનમાસાદ્ય તદ્ભૂતા યતયાેઽમલાઃ ।
૨૪૦.૭૫/૨અ ત વાય ક પ તે ન િનવતર્ ત ચ દ્વ ઃ॥ ૨૪૦.૭૫॥
૨૪૦.૭૬/૧પરમા સા ગ તિવપ્રા િનદ્વદ્વાનાં મહાત્મનામ્ ।
૨૪૦.૭૬/૨સત્યાજર્વરતાનાં વૈ સવર્ભૂતદયાવતામ્॥ ૨૪૦.૭૬॥
૨૪૦.૭૭/૧મનુય ઊચુઃ । સ્થાનમુત્તમમાસાદ્ય ભગવ તં સ્થરવ્રતાઃ ।
૨૪૦.૭૭/૨આજન્મમરણં વા તે રમ તે તત્ર વા ન વા॥ ૨૪૦.૭૭॥
૨૪૦.૭૮/૧યદ્ અત્ર ત યં ત વં નાે યથાવદ્ વક્તુમહર્ સ ।
૨૪૦.૭૮/૨ વદતૃે માનવં ના યં પ્રષુ્ટમહાર્મ સત્તમ॥ ૨૪૦.૭૮॥
૨૪૦.૭૯/૧માેક્ષદાષેાે મહાન્ અેષ પ્રા ય સ દ્ધ ગતાન્ ઋષીન્ ।
૨૪૦.૭૯/૨યિદ તત્રવૈ િવજ્ઞાને વતર્ તે યતયઃ પરે॥ ૨૪૦.૭૯॥
૨૪૦.૮૦/૧પ્ર ત્તલક્ષણં ધમ પ યામ પરમં દ્વજ ।
૨૪૦.૮૦/૨મગ્ સ્ય િહ પરે જ્ઞાને િકતુ દુઃખા તરં ભવેત્॥ ૨૪૦.૮૦॥
૨૪૦.૮૧/૧વ્યાસ ઉવાચ । યથા યાયં મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પ્રશ્નઃ ષ્ટશ્ચ સકંટઃ ।
૨૪૦.૮૧/૨બુધાનામિપ સ માેહઃ પ્રશ્નેઽ મન્ મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૪૦.૮૧॥
૨૪૦.૮૨/૧અત્રાિપ ત વં પરમં શ ◌ૃ વં વચનં મમ ।
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૨૪૦.૮૨/૨બુ દ્ધશ્ચ પરમા યત્ર કિપલાનાં મહાત્મનામ્॥ ૨૪૦.૮૨॥
૨૪૦.૮૩/૧ઇ દ્રયા યિપ બુ ય તે વદેહં દેિહનાં દ્વ ઃ ।
૨૪૦.૮૩/૨કરણા યાત્મન તાિન સૂ મં પ ય ત તૈ તુ સઃ॥ ૨૪૦.૮૩॥
૨૪૦.૮૪/૧આત્મના િવપ્રહીણાિન કાષ્ઠકુડ્યસમાિન તુ ।
૨૪૦.૮૪/૨િવન ય ત ન સદેંહાે વેલા ઇવ મહાણર્વે॥ ૨૪૦.૮૪॥
૨૪૦.૮૫/૧ઇ દ્રયૈઃ સહ સપુ્તસ્ય દેિહનાે દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૪૦.૮૫/૨સૂ મશ્ચર ત સવર્ત્ર નભસીવ સમીરણઃ॥ ૨૪૦.૮૫॥
૨૪૦.૮૬/૧સ પ ય ત યથા યાયં વા શ ત ચાનઘાઃ ।
૨૪૦.૮૬/૨બુ યમાનાે યથાપવૂર્મ ખલનેેહ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૪૦.૮૬॥
૨૪૦.૮૭/૧ઇ દ્રયા ણ હ સવાર્ ણ વે વે સ્થાને યથાિવિધ ।
૨૪૦.૮૭/૨અનીશ વાત્ પ્રલીય તે સપાર્ િવષહતા ઇવ॥ ૨૪૦.૮૭॥
૨૪૦.૮૮/૧ઇ દ્રયાણાં તુ સવષાં વસ્થાને વવે સવર્શઃ ।
૨૪૦.૮૮/૨આક્ર ય ગતયઃ સૂ મા વરત્યાત્મા ન સશંયઃ॥ ૨૪૦.૮૮॥
૨૪૦.૮૯/૧સ વસ્ય ચ ગુણાન્ કૃ નાન્ રજસશ્ચ ગુણાન્ પનુઃ ।
૨૪૦.૮૯/૨ગુણાંશ્ચ તમસઃ સવાર્ન્ ગુણાન્ બુદ્ધશે્ચ સત્તમાઃ॥ ૨૪૦.૮૯॥
૨૪૦.૯૦/૧ગુણાંશ્ચ મનસશ્ચાિપ નભસશ્ચ ગુણાં તથા ।
૨૪૦.૯૦/૨ગુણાન્ વાયાેશ્ચ સવર્જ્ઞાઃ નેહ ં શ્ચ ગુણાન્ પનુઃ॥ ૨૪૦.૯૦॥
૨૪૦.૯૧/૧અપાં ગુણા તથા િવપ્રાઃ પા થવાંશ્ચ ગુણાન્ અિપ ।
૨૪૦.૯૧/૨સવાર્ન્ અેવ ગુણવૈ્યાર્ ય ક્ષતે્રજ્ઞષેુ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૪૦.૯૧॥
૨૪૦.૯૨/૧આત્મા ચર ત ક્ષતે્રજ્ઞઃ કમર્ણા ચ શભુાશભુે ।
૨૪૦.૯૨/૨ શ યા ઇવ મહાત્માન મ દ્રયા ણ ચ તં દ્વ ઃ॥ ૨૪૦.૯૨॥
૨૪૦.૯૩/૧પ્રકૃ ત ચા ય તક્ર ય શદંુ્ધ સૂ મં પરાત્ પરમ્ ।
૨૪૦.૯૩/૨નારાયણં મહાત્માનં િનિવકારં પરાત્ પરમ્॥ ૨૪૦.૯૩॥
૨૪૦.૯૪/૧િવમુક્તં સવર્પાપે યઃ પ્રિવષં્ટ ચ હ્યનામયમ્ ।
૨૪૦.૯૪/૨પરમાત્માનમગુણં િન ર્તં તં ચ સત્તમાઃ॥ ૨૪૦.૯૪॥
૨૪૦.૯૫/૧શ્રેષં્ઠ તત્ર મનાે િવપ્રા ઇ દ્રયા ણ ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૪૦.૯૫/૨આગચ્છ ત યથાકાલં ગુરાેઃ સદેંશકાિરણઃ॥ ૨૪૦.૯૫॥
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૨૪૦.૯૬/૧શકં્ય વા પને કાલને શા ત પ્રાપ્તું ગુણાં તથા ।
૨૪૦.૯૬/૨અેવમુક્તને િવપ્રે દ્રાઃ સાખં્યયાેગને માે ક્ષણીમ્॥ ૨૪૦.૯૬॥
૨૪૦.૯૭/૧સાંખ્યા િવપ્રા મહાપ્રાજ્ઞા ગચ્છ ત પરમાં ગ તમ્ ।
૨૪૦.૯૭/૨જ્ઞાનનેાનને િવપ્રે દ્રા તુલ્યં જ્ઞાનં ન િવદ્યતે॥ ૨૪૦.૯૭॥
૨૪૦.૯૮/૧અત્ર વઃ સશંયાે મા ભજૂ્જ્ઞાનં સાખં્યં પરં મતમ્ ।
૨૪૦.૯૮/૨અક્ષરં ધ્રવુમવેાેક્તં પવૂ બ્રહ્મ સનાતનમ્॥ ૨૪૦.૯૮॥
૨૪૦.૯૯/૧અનાિદમ યિનધનં િનદ્વદં્વ ક ર્ શાશ્વતમ્ ।
૨૪૦.૯૯/૨કૂટસં્થ ચવૈ િનતં્ય ચ યદ્ વદ ત શમાત્મકાઃ॥ ૨૪૦.૯૯॥
૨૪૦.૧૦૦/૧યતઃ સવાર્ઃ પ્રવતર્ તે સગર્પ્રલયિવિક્રયાઃ ।
૨૪૦.૧૦૦/૨અેવં શસં ત શાસે્ત્રષુ પ્રવક્તારાે મહષર્યઃ॥ ૨૪૦.૧૦૦॥
૨૪૦.૧૦૧/૧સવ િવપ્રાશ્ચ વેદાશ્ચ તથા સામિવદાે જનાઃ ।
૨૪૦.૧૦૧/૨બ્રહ્મ યં પરમં દેવમન તં પરમાચ્યુતમ્॥ ૨૪૦.૧૦૧॥
૨૪૦.૧૦૨/૧પ્રાથર્ય તશ્ચ તં િવપ્રા વદ ત ગુણબુદ્ધયઃ ।
૨૪૦.૧૦૨/૨સ યગ્ ઉક્તા તથા યાેગાઃ સાખં્યાશ્ચા મતદશર્નાઃ॥ ૨૪૦.૧૦૨॥
૨૪૦.૧૦૩/૧અમૂ ત તસ્ય િવપ્રે દ્રાઃ સાખં્યં મૂ તિર ત શ્રુ તઃ ।
૨૪૦.૧૦૩/૨અ ભજ્ઞાનાિન તસ્યાહુમર્હા ત મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૪૦.૧૦૩॥
૨૪૦.૧૦૪/૧ દ્વિવધાિન િહ ભૂતાિન થવ્યાં દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૪૦.૧૦૪/૨અગ યગ યસજં્ઞાિન ગ યં તત્ર િવ શ યતે॥ ૨૪૦.૧૦૪॥
૨૪૦.૧૦૫/૧જ્ઞાનં મહદ્ વૈ મહતશ્ચ િવપ્રા ।
૨૪૦.૧૦૫/૨વેદેષુ સાખં્યષેુ તથવૈ યાેગે ।
૨૪૦.૧૦૫/૩યચ્ચાિપ દષંૃ્ટ િવિધવત્ પુરાણે ।
૨૪૦.૧૦૫/૪સાખં્યાગતં તન્ િન ખલં મનુી દ્રાઃ॥ ૨૪૦.૧૦૫॥
૨૪૦.૧૦૬/૧યચ્ચે તહાસષેુ મહ સુ દષૃ્ટમ્ ।
૨૪૦.૧૦૬/૨યથાથર્શાસે્ત્રષુ િવ શષ્ટદષૃ્ટમ્ ।
૨૪૦.૧૦૬/૩જ્ઞાનં ચ લાેકે યદ્ ઇહા ત િક ચત્ ।
૨૪૦.૧૦૬/૪સાખં્યાગતં તચ્ચ મહામનુી દ્રાઃ॥ ૨૪૦.૧૦૬॥
૨૪૦.૧૦૭/૧સમ તદષંૃ્ટ પરમં બલં ચ ।
૨૪૦.૧૦૭/૨જ્ઞાનં ચ માેક્ષશ્ચ યથાવદ્ ઉક્તમ્ ।
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૨૪૦.૧૦૭/૩તપાં સ સૂ મા ણ ચ યાિન ચવૈ ।
૨૪૦.૧૦૭/૪સાખં્યે યથાવદ્ િવિહતાિન િવપ્રાઃ॥ ૨૪૦.૧૦૭॥
૨૪૦.૧૦૮/૧િવપયર્યં તસ્ય િહતં સદૈવ ।
૨૪૦.૧૦૮/૨ગચ્છ ત સાખં્યાઃ સતતં સખુને ।
૨૪૦.૧૦૮/૩તાંશ્ચાિપ સધંાયર્ તતઃ કૃતાથાર્ઃ ।
૨૪૦.૧૦૮/૪પત ત િવપ્રાયતનષેુ ભૂયઃ॥ ૨૪૦.૧૦૮॥
૨૪૦.૧૦૯/૧િહ વા ચ દેહં પ્રિવશ ત માેક્ષમ્ ।
૨૪૦.૧૦૯/૨િદવાૈકસશ્ચાિપ ચ યાેગસાખં્યાઃ ।
૨૪૦.૧૦૯/૩અતાેઽિધકં તેઽ ભરતા મહાહ ।
૨૪૦.૧૦૯/૪સાખં્યે દ્વ ભાે ઇહ શષ્ટજુષ્ટે॥ ૨૪૦.૧૦૯॥
૨૪૦.૧૧૦/૧તષેાં તુ તયર્ગ્ગમનં િહ દષૃ્ટમ્ ।
૨૪૦.૧૧૦/૨નાધાે ગ તઃ પાપકૃતાં િનવાસઃ ।
૨૪૦.૧૧૦/૩ન વા પ્રધાના અિપ તે દ્વ તયાે ।
૨૪૦.૧૧૦/૪યે જ્ઞાનમેતન્ મનુયાે ન સક્તાઃ॥ ૨૪૦.૧૧૦॥
૨૪૦.૧૧૧/૧સાંખ્યં િવશાલં પરમં પુરાણમ્ ।
૨૪૦.૧૧૧/૨મહાણર્વં િવમલમુદારકા તમ્ ।
૨૪૦.૧૧૧/૩કૃ નં િહ સાખં્યા મનુયાે મહાત્મ+ ।
૨૪૦.૧૧૧/૪નારાયણે ધારયતાપ્રમેયમ્॥ ૨૪૦.૧૧૧॥
૨૪૦.૧૧૨/૧અેતન્ મયાેક્તં પરમં િહ ત વમ્ ।
૨૪૦.૧૧૨/૨નારાયણાદ્ િવશ્વ મદં પુરાણમ્ ।
૨૪૦.૧૧૨/૩સ સગર્કાલે ચ કરાે ત સગર્મ્ ।
૨૪૦.૧૧૨/૪સહંારકાલે ચ હરેત ભૂયઃ॥ ૨૪૦.૧૧૨॥
૨૪૧.૧/૧મનુય ઊચુઃ । િક તદ્ અક્ષર મત્યુક્તં ય માન્ નાવતર્તે પનુઃ ।
૨૪૧.૧/૨િક વત્ તત્ ક્ષર મત્યુક્તં ય માદ્ આવતર્તે પનુઃ॥ ૨૪૧.૧॥
૨૪૧.૨/૧અક્ષરાક્ષરયાવે્યર્ ક્ત ચ્છામ વાં મહામનુે ।
૨૪૧.૨/૨ઉપલ ધું મુિનશ્રેષ્ઠ ત વને મુિનપુંગવ॥ ૨૪૧.૨॥
૨૪૧.૩/૧ વં િહ જ્ઞાનિવદાં શ્રેષ્ઠઃ પ્રાેચ્યસે વેદપારગૈઃ ।
૨૪૧.૩/૨ઋ ષ ભશ્ચ મહાભાગૈયર્ ત ભશ્ચ મહાત્મ ભઃ॥ ૨૪૧.૩॥
૨૪૧.૪/૧તદ્ અેતચ્છ્ર ાેતુ મચ્છામ વત્તઃ સવ મહામતે ।
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૨૪૧.૪/૨ન પ્તમિધગચ્છામઃ શ ◌ૃ વ તાેઽ તમુત્તમમ્॥ ૨૪૧.૪॥
૨૪૧.૫/૧વ્યાસ ઉવાચ । અત્ર વાે વણર્િય યા મ ઇ તહાસં પુરાતનમ્ ।
૨૪૧.૫/૨વ સષ્ઠસ્ય ચ સવંાદં કરાલજનકસ્ય ચ॥ ૨૪૧.૫॥
૨૪૧.૬/૧વ સષં્ઠ શ્રેષ્ઠમાસીનમ્ ઋષીણાં ભાસ્કરદ્યુ તમ્ ।
૨૪૧.૬/૨પપ્રચ્છ જનકાે રા જ્ઞાનં નૈઃશ્રેયસં પરમ્॥ ૨૪૧.૬॥
૨૪૧.૭/૧પરમાત્મિન કુશલમ યાત્મગ તિનશ્ચયમ્ ।
૨૪૧.૭/૨મતૈ્રાવ ણમાસીનમ ભવાદ્ય કૃતા જ લઃ॥ ૨૪૧.૭॥
૨૪૧.૮/૧ વચ્છ દં સકૃુતં ચવૈ મધુરં ચા યનુ બણમ્ ।
૨૪૧.૮/૨પપ્રચ્છ ષવરં રા કરાલજનકઃ પુરા॥ ૨૪૧.૮॥
૨૪૧.૯/૧કરાલજનક ઉવાચ । ભગવઞ્ શ્રાેતુ મચ્છા મ પરં બ્રહ્મ સનાતનમ્ ।
૨૪૧.૯/૨ય મન્ ન પનુરા ત્ત પ્રા ુવ ત મની ષણઃ॥ ૨૪૧.૯॥
૨૪૧.૧૦/૧યચ્ચ તત્ ક્ષર મત્યુક્તં યત્રેદં ક્ષરતે જગત્ ।
૨૪૧.૧૦/૨યચ્ચાક્ષર મ ત પ્રાેક્તં શવં ક્ષેમમનામયમ્॥ ૨૪૧.૧૦॥
૨૪૧.૧૧/૧વ સષ્ઠ ઉવાચ । શ્રૂયતાં થવીપાલ ક્ષરતીદં યથા જગત્ ।
૨૪૧.૧૧/૨યત્ર ક્ષર ત પવૂણ યાવ કાલને ચા યથ॥ ૨૪૧.૧૧॥
૨૪૧.૧૨/૧યુગં દ્વાદશસાહ યં ક પં િવ દ્ધ ચતુયુર્ગમ્ ।
૨૪૧.૧૨/૨દશક પશતાવતર્મહ તદ્ બ્રાહ્મમુચ્યતે॥ ૨૪૧.૧૨॥
૨૪૧.૧૩/૧રાિત્રશ્ચૈતાવતી રાજન્ યસ્યા તે પ્ર તબુ યતે ।
૨૪૧.૧૩/૨ જત્યન તકમાર્ ણ મહા તં ભૂતમગ્રજમ્॥ ૨૪૧.૧૩॥
૨૪૧.૧૪/૧મૂ તમ તમમૂતાર્ત્મા િવશ્વં શ ભુઃ વય ભવુઃ ।
૨૪૧.૧૪/૨યત્રાે પ ત્ત પ્રવક્ષ્યા મ મૂલતાે પસત્તમ॥ ૨૪૧.૧૪॥
૨૪૧.૧૫/૧અ ણમા લ ઘમા પ્રા પ્તર શાનં જ્યાે તરવ્યયમ્ ।
૨૪૧.૧૫/૨સવર્તઃપા ણપાદા તં સવર્તાે ક્ષ શરાેમખુમ્॥ ૨૪૧.૧૫॥
૨૪૧.૧૬/૧સવર્તઃશ્રુ તમ લાેકે સવર્મા ત્ય તષ્ઠ ત ।
૨૪૧.૧૬/૨િહર યગભા ભગવાન્ અેષ બુ દ્ધિર ત તઃ॥ ૨૪૧.૧૬॥
૨૪૧.૧૭/૧મહાન્ ઇ ત ચ યાેગષેુ િવિર ચિર ત ચા યથ ।
૨૪૧.૧૭/૨સાખં્યે ચ પઠ્યતે શાસે્ત્ર નામ ભબર્હુધાત્મકઃ॥ ૨૪૧.૧૭॥
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૨૪૧.૧૮/૧િવ ચત્ર પાે િવશ્વાત્મા અેકાક્ષર ઇ ત તઃ ।
૨૪૧.૧૮/૨ તમેકાત્મકં યને કૃ નં ત્રૈલાેક્યમાત્મના॥ ૨૪૧.૧૮॥
૨૪૧.૧૯/૧તથવૈ બહુ પ વાદ્ િવશ્વ પ ઇ ત શ્રુતઃ ।
૨૪૧.૧૯/૨અેષ વૈ િવિક્રયાપન્નઃ જત્યાત્માનમાત્મના॥ ૨૪૧.૧૯॥
૨૪૧.૨૦/૧પ્રધાનં તસ્ય સયંાેગાદ્ ઉ પનં્ન સમુહત્ પુરમ્ ।
૨૪૧.૨૦/૨અહંકારં મહાતે ઃ પ્ર પ તનમસૃ્કતમ્॥ ૨૪૧.૨૦॥
૨૪૧.૨૧/૧અવ્યક્તાદ્ વ્ય ક્તમાપનં્ન િવદ્યાસગ વદ ત તમ્ ।
૨૪૧.૨૧/૨મહા તં ચા યહંકારમિવદ્યાસગર્ અેવ ચ॥ ૨૪૧.૨૧॥
૨૪૧.૨૨/૧અચરશ્ચ ચરશ્ચવૈ સમુ પન્નાૈ તથૈકતઃ ।
૨૪૧.૨૨/૨િવદ્યાિવદ્યે ત િવખ્યાતે શ્રુ તશાસ્ત્રાનુ ચ તકૈઃ॥ ૨૪૧.૨૨॥
૨૪૧.૨૩/૧ભૂતસગર્મહંકારાત્ તીયં િવ દ્ધ પા થવ ।
૨૪૧.૨૩/૨અહંકારેષુ પતે ચતુથ િવ દ્ધ વૈકૃતમ્॥ ૨૪૧.૨૩॥
૨૪૧.૨૪/૧વાયજુ્યા તરથાકાશમાપાેઽથ થવી તથા ।
૨૪૧.૨૪/૨શ દ પશા ચ પં ચ રસાે ગ ધ તથવૈ ચ॥ ૨૪૧.૨૪॥
૨૪૧.૨૫/૧અેવં યુગપદ્ ઉ પનં્ન દશવગર્મસશંયમ્ ।
૨૪૧.૨૫/૨પ ચમં િવ દ્ધ રાજે દ્ર ભાૈ તકં સગર્મથર્કૃત્॥ ૨૪૧.૨૫॥
૨૪૧.૨૬/૧શ્રાતંે્ર વક્ ચ ષી જહ્વા ઘ્રાણમવે ચ પ ચમમ્ ।
૨૪૧.૨૬/૨વાગ્ હ તાૈ ચવૈ પાદાૈ ચ પાયુમઢ્રં તથવૈ ચ॥ ૨૪૧.૨૬॥
૨૪૧.૨૭/૧બુદ્ધ દ્રયા ણ ચૈતાિન તથા કમ દ્રયા ણ ચ ।
૨૪૧.૨૭/૨સ ભૂતાનીહ યુગપન્ મનસા સહ પા થવ॥ ૨૪૧.૨૭॥
૨૪૧.૨૮/૧અેષા ત વચતુિવશા સવાર્કૃ તઃ પ્રવતર્તે ।
૨૪૧.૨૮/૨યાં જ્ઞા વા ના ભશાેચ ત બ્રાહ્મણા ત વદ શનઃ॥ ૨૪૧.૨૮॥
૨૪૧.૨૯/૧અેવમેતત્ સમુ પનં્ન ત્રૈલાેક્ય મદમુત્તમમ્ ।
૨૪૧.૨૯/૨વેિદતવ્યં નરશ્રેષ્ઠ સદૈવ નરકાણર્વે॥ ૨૪૧.૨૯॥
૨૪૧.૩૦/૧સયક્ષભૂતગ ધવ સિકનરમહાેરગે ।
૨૪૧.૩૦/૨સચારણિપશાચે વૈ સદેવ ષિનશાચરે॥ ૨૪૧.૩૦॥
૨૪૧.૩૧/૧સદંશક ટમશકે સપૂ તકૃ મમષૂકે ।
૨૪૧.૩૧/૨શિુન શ્વપાકે ચૈણેયે સચા ડાલે સપુલ્કસે॥ ૨૪૧.૩૧॥
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૨૪૧.૩૨/૧હ ત્યશ્વખરશાદૂર્લે સ કે ગિવ ચવૈ હ ।
૨૪૧.૩૨/૨યા ચ મૂ તશ્ચ યત્ િક ચત્ સવર્ત્રૈતન્ િનદશર્નમ્॥ ૨૪૧.૩૨॥
૨૪૧.૩૩/૧જલે ભુિવ તથાકાશે ના યત્રે ત િવિનશ્ચયઃ ।
૨૪૧.૩૩/૨સ્થાનં દેહવતામાસીદ્ ઇત્યેવમનુશશુ્રુમ॥ ૨૪૧.૩૩॥
૨૪૧.૩૪/૧કૃ નમેતાવત તાત ક્ષરતે વ્યક્તસજં્ઞકઃ ।
૨૪૧.૩૪/૨અહ યહિન ભૂતાત્મા યચ્ચાક્ષર ઇ ત તમ્॥ ૨૪૧.૩૪॥
૨૪૧.૩૫/૧તત તત્ ક્ષર મત્યુક્તં ક્ષરતીદં યથા જગત્ ।
૨૪૧.૩૫/૨જગન્ માેહાત્મકં ચાહુરવ્યક્તાદ્ વ્યક્તસજં્ઞકમ્॥ ૨૪૧.૩૫॥
૨૪૧.૩૬/૧મહાંશ્ચવૈાક્ષરાે િનત્યમેતત્ ક્ષરિવવજર્નમ્ ।
૨૪૧.૩૬/૨ક થતં તે મહારાજ ય માન્ નાવતર્તે પનુઃ॥ ૨૪૧.૩૬॥
૨૪૧.૩૭/૧પ ચિવશ તકાેઽમૂતર્ઃ સ િનત્ય ત વસજં્ઞકઃ ।
૨૪૧.૩૭/૨સ વસશં્રયણાત્ ત વં સ વમાહુમર્ની ષણઃ॥ ૨૪૧.૩૭॥
૨૪૧.૩૮/૧યદ્ અમૂ તઃ જદ્ વ્યક્તં તન્ મૂ તમિધ તષ્ઠ ત ।
૨૪૧.૩૮/૨ચતુિવશ તમાે વ્યક્તાે હ્યમૂ તઃ પ ચિવશકઃ॥ ૨૪૧.૩૮॥
૨૪૧.૩૯/૧સ અેવ હૃિદ સવાર્સુ મૂ ત વા તષ્ઠતાત્મવાન્ ।
૨૪૧.૩૯/૨ચેતયંશ્ચેતનાે િનતં્ય સવર્મૂ તરમૂ તમાન્॥ ૨૪૧.૩૯॥
૨૪૧.૪૦/૧સગર્પ્રલયધમણ સ સગર્પ્રલયાત્મકઃ ।
૨૪૧.૪૦/૨ગાેચરે વતર્તે િનતં્ય િનગુર્ણાે ગુણસં જ્ઞતઃ॥ ૨૪૧.૪૦॥
૨૪૧.૪૧/૧અેવમષે મહાત્મા ચ સગર્પ્રલયકાેિટશઃ ।
૨૪૧.૪૧/૨િવકુવાર્ણઃ પ્રકૃ તમાન્ ના ભમ યેત બુ દ્ધમાન્॥ ૨૪૧.૪૧॥
૨૪૧.૪૨/૧તમઃસ વર ેયુક્ત તાસુ તા વહ યાેિનષુ ।
૨૪૧.૪૨/૨લીયતે પ્ર તબુદ્ધ વાદ્ અબુદ્ધજનસવેનાત્॥ ૨૪૧.૪૨॥
૨૪૧.૪૩/૧સહવાસિનવાસ વાદ્ બાલાેઽહ મ ત મ યતે ।
૨૪૧.૪૩/૨યાેઽહં ન સાેઽહ મત્યુક્તાે ગુણાન્ અેવાનવુતર્તે॥ ૨૪૧.૪૩॥
૨૪૧.૪૪/૧તમસા તામસાન્ ભાવાન્ િવિવધાન્ પ્ર તપદ્યતે ।
૨૪૧.૪૪/૨રજસા રાજસાંશ્ચવૈ સા વકાન્ સ વસશં્રયાત્॥ ૨૪૧.૪૪॥
૨૪૧.૪૫/૧શકુ્લલાેિહતકૃ ણાિન પા યેતાિન ત્રી ણ તુ ।
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૨૪૧.૪૫/૨સવાર્ યેતાિન પા ણ નીિહ પ્રાકૃતાિન તુ॥ ૨૪૧.૪૫॥
૨૪૧.૪૬/૧તામસા િનરયં યા ત રાજસા માનષુાન્ અથ ।
૨૪૧.૪૬/૨સા વકા દેવલાેકાય ગચ્છ ત સખુભા ગનઃ॥ ૨૪૧.૪૬॥
૨૪૧.૪૭/૧િન કેવલને પાપને તયર્ગ્યાેિનમવા ુયાત્ ।
૨૪૧.૪૭/૨પુ યપાપેષુ માનુ યં પુ યમાત્રેણ દેવતાઃ॥ ૨૪૧.૪૭॥
૨૪૧.૪૮/૧અેવમવ્યક્તિવષયં માેક્ષમાહુમર્ની ષણઃ ।
૨૪૧.૪૮/૨પ ચિવશ તમાે યાેઽયં જ્ઞાનાદ્ અેવ પ્રવતર્તે॥ ૨૪૧.૪૮॥
૨૪૨.૧/૧વ સષ્ઠ ઉવાચ । અેવમપ્ર તબુદ્ધ વાદ્ અબુદ્ધમનવુતર્તે ।
૨૪૨.૧/૨દેહાદ્ દેહસહસ્રા ણ તથા ચ ન સ ભદ્યતે॥ ૨૪૨.૧॥
૨૪૨.૨/૧ તયર્ગ્યાેિનસહસ્રષેુ કદા ચદ્ દેવતા વિપ ।
૨૪૨.૨/૨ઉ પદ્ય ત તપાેયાેગાદ્ ગુણૈઃ સહ ગુણક્ષયાત્॥ ૨૪૨.૨॥
૨૪૨.૩/૧મનુ ય વાદ્ િદવં યા ત દેવાે માનુ યમે ત ચ ।
૨૪૨.૩/૨માનુ યાન્ િનરયસ્થાનમાલયં પ્ર તપદ્યતે॥ ૨૪૨.૩॥
૨૪૨.૪/૧કાષેકારાે યથાત્માનં ક ટઃ સમ ભ ધ ત ।
૨૪૨.૪/૨સતૂ્રત તુગુણૈિનત્યં તથાયમગુણાે ગુણૈઃ॥ ૨૪૨.૪॥
૨૪૨.૫/૧દં્વદ્વમે ત ચ િનદ્વદ્વ તાસુ તા વહ યાેિનષુ ।
૨૪૨.૫/૨શીષર્રાેગેઽ ક્ષરાેગે ચ દ તશલૂે ગલગ્રહે॥ ૨૪૨.૫॥
૨૪૨.૬/૧જલાેદરેઽ તસારે ચ ગ ડમાલાિવચ ચકે ।
૨૪૨.૬/૨ શ્વત્રકુષે્ઠઽ ગ્ દગ્ધે ચ સ માપ મારયાેરિપ॥ ૨૪૨.૬॥
૨૪૨.૭/૧યાિન ચા યાિન દં્વદ્વાિન પ્રાકૃતાિન શર િરણામ્ ।
૨૪૨.૭/૨ઉ પદ્ય તે િવ ચત્રા ણ તા યવેાત્મા ભમ યતે॥ ૨૪૨.૭॥
૨૪૨.૮/૧અ ભમાના તમાનાનાં તથવૈ સકૃુતા યિપ ।
૨૪૨.૮/૨અેકવાસાશ્ચતવુાર્સાઃ શાયી િનત્યમધ તથા॥ ૨૪૨.૮॥
૨૪૨.૯/૧મ ડૂકશાયી ચ તથા વીરાસનગત તથા ।
૨૪૨.૯/૨વીરમાસનમાકાશે તથા શયનમવે ચ॥ ૨૪૨.૯॥
૨૪૨.૧૦/૧ઇષ્ટકાપ્ર તરે ચવૈ ચક્રકપ્ર તરે તથા ।
૨૪૨.૧૦/૨ભ મપ્ર તરશાયી ચ ભૂ મશ યાનુલપેનઃ॥ ૨૪૨.૧૦॥
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૨૪૨.૧૧/૧વીરસ્થાના બુપાકે ચ શયનં ફલકેષુ ચ ।
૨૪૨.૧૧/૨િવિવધાસુ ચ શ યાસુ ફલગ્ હ્યા વતાસુ ચ॥ ૨૪૨.૧૧॥
૨૪૨.૧૨/૧ઉદ્યાને ખલલગ્ ે તુ ક્ષાૈમકૃ ણા જના વતઃ ।
૨૪૨.૧૨/૨મ ણવાલપર ધાનાે વ્યાઘ્રચમર્પિરચ્છદઃ॥ ૨૪૨.૧૨॥
૨૪૨.૧૩/૧ સહચમર્પર ધાનઃ પટ્ટવાસા તથવૈ ચ ।
૨૪૨.૧૩/૨ફલકં પિરધાનશ્ચ તથા કટકવસ્ત્ર ક્॥ ૨૪૨.૧૩॥
૨૪૨.૧૪/૧કટૈકવસનશ્ચવૈ ચીરવાસા તથવૈ ચ ।
૨૪૨.૧૪/૨વસ્ત્રા ણ ચા યાિન બહૂ ય ભમત્ય ચ બુ દ્ધમાન્॥ ૨૪૨.૧૪॥
૨૪૨.૧૫/૧ભાજેનાિન િવ ચત્રા ણ રત્નાિન િવિવધાિન ચ ।
૨૪૨.૧૫/૨અેકરાત્રા તરા શ વમેકકા લકભાજેનમ્॥ ૨૪૨.૧૫॥
૨૪૨.૧૬/૧ચતુથાર્ષ્ટમકાલં ચ ષષ્ઠકા લકમવે ચ ।
૨૪૨.૧૬/૨ષડ્રાત્રભાજેનશ્ચવૈ તથા ચાષ્ટાહભાજેનઃ॥ ૨૪૨.૧૬॥
૨૪૨.૧૭/૧માસાપેવાસી મૂલાશી ફલાહાર તથવૈ ચ ।
૨૪૨.૧૭/૨વાયુભક્ષશ્ચ િપ યાક+ ।દિધગાેમયભાજેનઃ॥ ૨૪૨.૧૭॥
૨૪૨.૧૮/૧ગાેમતૂ્રભાજેનશ્ચવૈ કાશપુ પાશન તથા ।
૨૪૨.૧૮/૨શવૈાલભાજેનશ્ચવૈ તથા ચા યને વતર્યન્॥ ૨૪૨.૧૮॥
૨૪૨.૧૯/૧વતર્યઞ્ શીણર્પણશ્ચ પ્રક ણર્ફલભાજેનઃ ।
૨૪૨.૧૯/૨િવિવધાિન ચ કૃચ્છ્ર ા ણ સવેતે સ દ્ધકાઙ્ક્ષયા॥ ૨૪૨.૧૯॥
૨૪૨.૨૦/૧ચા દ્રાયણાિન િવિધવ લઙ્ગાિન િવિવધાિન ચ ।
૨૪૨.૨૦/૨ચાતુરાશ્ર યયુક્તાિન ધમાર્ધમાર્શ્રયા યિપ॥ ૨૪૨.૨૦॥
૨૪૨.૨૧/૧ઉપાશ્રયાન્ અ યપરાન્ પાખ ડાન્ િવિવધાન્ અિપ ।
૨૪૨.૨૧/૨િવિવક્તાશ્ચ શલાછાયા તથા પ્રસ્રવણાિન ચ॥ ૨૪૨.૨૧॥
૨૪૨.૨૨/૧પુ લનાિન િવિવક્તાિન િવિવધાિન વનાિન ચ ।
૨૪૨.૨૨/૨કાનનષેુ િવિવક્તાશ્ચ શલૈાનાં મહતીગુર્હાઃ॥ ૨૪૨.૨૨॥
૨૪૨.૨૩/૧િનયમાન્ િવિવધાંશ્ચાિપ િવિવધાિન તપાં સ ચ ।
૨૪૨.૨૩/૨યજ્ઞાંશ્ચ િવિવધાકારાન્ િવદ્યાશ્ચ િવિવધા તથા॥ ૨૪૨.૨૩॥
૨૪૨.૨૪/૧વ ણક્પથં દ્વજક્ષત્ર+ ।વૈ યશદૂ્રાં તથવૈ ચ ।
૨૪૨.૨૪/૨દાનં ચ િવિવધાકારં દ ના ધકૃપણાિદષુ॥ ૨૪૨.૨૪॥
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૨૪૨.૨૫/૧અ ભમ યેત સધંાતું તથવૈ િવિવધાન્ ગુણાન્ ।
૨૪૨.૨૫/૨સ વં રજ તમશ્ચવૈ ધમાર્થા કામ અેવ ચ॥ ૨૪૨.૨૫॥
૨૪૨.૨૬/૧પ્રકૃત્યાત્માનમવેાત્મા અેવં પ્રિવભજત્યુત ।
૨૪૨.૨૬/૨ વાહાકારવષટ્કારાૈ વધાકારનમ સ્ક્રયે॥ ૨૪૨.૨૬॥
૨૪૨.૨૭/૧યજના યયને દાનં તથવૈાહુઃ પ્ર તગ્રહમ્ ।
૨૪૨.૨૭/૨યાજના યાપને ચવૈ તથા યદ્ અિપ િકચન॥ ૨૪૨.૨૭॥
૨૪૨.૨૮/૧જન્મ ત્યુિવધાનને તથા િવશસનને ચ ।
૨૪૨.૨૮/૨શભુાશભુભયં સવર્મેતદ્ આહુઃ સનાતનમ્॥ ૨૪૨.૨૮॥
૨૪૨.૨૯/૧પ્રકૃ તઃ કુ તે દેવી ભયં પ્રલયમવે ચ ।
૨૪૨.૨૯/૨િદવસા તે ગુણાન્ અેતાન્ અતીત્યૈકાેઽવ તષ્ઠતે॥ ૨૪૨.૨૯॥
૨૪૨.૩૦/૧ર મ લ મવાિદત્ય ત કાલં સિંનયચ્છ ત ।
૨૪૨.૩૦/૨અેવમવેષૈ તત્ સવ ક્ર ડાથર્મ ભમ યતે॥ ૨૪૨.૩૦॥
૨૪૨.૩૧/૧આત્મ પગુણાન્ અેતાન્ િવિવધાન્ હૃદય પ્રયાન્ ।
૨૪૨.૩૧/૨અેવમેતાં પ્રકુવાર્ણઃ સગર્પ્રલયધ મણીમ્॥ ૨૪૨.૩૧॥
૨૪૨.૩૨/૧િક્રયાં િક્રયાપથે રક્ત સ્ત્રગુણ સ્ત્રગુણાિધપઃ ।
૨૪૨.૩૨/૨િક્રયાિક્રયાપથાપેેત તથા તદ્ ઇ ત મ યતે॥ ૨૪૨.૩૨॥
૨૪૨.૩૩/૧પ્રકૃત્યા સવર્મવેેદં જગદ્ અ ધીકૃતં િવભાે ।
૨૪૨.૩૩/૨રજસા તમસા ચવૈ વ્યાપ્તં સવર્મનેકધા॥ ૨૪૨.૩૩॥
૨૪૨.૩૪/૧અેવં દં્વદ્વા યતીતાિન મમ વતર્ ત િનત્યશઃ ।
૨૪૨.૩૪/૨મત્ત અેતાિન ય તે પ્રલયે યા ત મામિપ॥ ૨૪૨.૩૪॥
૨૪૨.૩૫/૧િન તતર્વ્યા યથૈતાિન સવાર્ણી ત નરાિધપ ।
૨૪૨.૩૫/૨મ યતે પક્ષબુ દ્ધ વાત્ તથવૈ સકૃુતા યિપ॥ ૨૪૨.૩૫॥
૨૪૨.૩૬/૧ભાેક્તવ્યાિન મમૈતાિન દેવલાેકગતને વૈ ।
૨૪૨.૩૬/૨ઇહૈવ ચનંૈ ભાેક્ષ્યા મ શભુાશભુફલાેદયમ્॥ ૨૪૨.૩૬॥
૨૪૨.૩૭/૧સખુમવંે તુ કતર્વં્ય સકૃત્ કૃ વા સખંુ મમ ।
૨૪૨.૩૭/૨યાવદ્ અેવ તુ મે સાખૈ્યં ત્યાં ત્યાં ભિવ ય ત॥ ૨૪૨.૩૭॥
૨૪૨.૩૮/૧ભિવ ય ત ન મે દુઃખં કૃતનેેહા યન તકમ્ ।
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૨૪૨.૩૮/૨સખુદુઃખં િહ માનુ યં િનરયે ચાિપ મ જનમ્॥ ૨૪૨.૩૮॥
૨૪૨.૩૯/૧િનરયાચ્ચાિપ માનુ યં કાલનેૈ યા યહં પનુઃ ।
૨૪૨.૩૯/૨મનુ ય વાચ્ચ દેવ વં દેવ વાત્ પાૈ ષં પનુઃ॥ ૨૪૨.૩૯॥
૨૪૨.૪૦/૧મનુ ય વાચ્ચ િનરયં પયાર્યેણાપેગચ્છ ત ।
૨૪૨.૪૦/૨અેષ અેવં દ્વ તીનામાત્મા વૈ સ ગુણૈ ર્તઃ॥ ૨૪૨.૪૦॥
૨૪૨.૪૧/૧તને દેવમનુ યષેુ િનરયં ચાપેપદ્યતે ।
૨૪૨.૪૧/૨મમ વનેા તાે િનતં્ય તત્રવૈ પિરવતર્તે॥ ૨૪૨.૪૧॥
૨૪૨.૪૨/૧સગર્કાેિટસહસ્રા ણ મરણા તાસુ મૂ તષુ ।
૨૪૨.૪૨/૨ય અેવં કુ તે કમર્ શભુાશભુફલાત્મકમ્॥ ૨૪૨.૪૨॥
૨૪૨.૪૩/૧સ અેવં ફલમા ાે ત િત્રષુ લાેકેષુ મૂ તમાન્ ।
૨૪૨.૪૩/૨પ્રકૃ તઃ કુ તે કમર્ શભુાશભુફલાત્મકમ્॥ ૨૪૨.૪૩॥
૨૪૨.૪૪/૧પ્રકૃ તશ્ચ તથા ાે ત િત્રષુ લાેકેષુ કામગા ।
૨૪૨.૪૪/૨ તયર્ગ્યાેિનમનુ ય વે દેવલાેકે તથવૈ ચ॥ ૨૪૨.૪૪॥
૨૪૨.૪૫/૧ત્રી ણ સ્થાનાિન ચૈતાિન નીયાત્ પ્રાકૃતાિન હ ।
૨૪૨.૪૫/૨અ લઙ્ગપ્રકૃ ત વાચ્ચ લઙ્ગૈર યનુમીયતે॥ ૨૪૨.૪૫॥
૨૪૨.૪૬/૧તથવૈ પાૈ ષં લઙ્ગમનુમાનાદ્ િધ મ યતે ।
૨૪૨.૪૬/૨સ લઙ્ગા તરમાસાદ્ય પ્રાકૃતં લઙ્ગમવ્રણમ્॥ ૨૪૨.૪૬॥
૨૪૨.૪૭/૧વ્રણદ્વારા યિધષ્ઠાય કમાર્ યાત્મિન મ યતે ।
૨૪૨.૪૭/૨શ્રાતે્રાદ િન તુ સવાર્ ણ પ ચ કમ દ્રયા યથ॥ ૨૪૨.૪૭॥
૨૪૨.૪૮/૧રાગાદ િન પ્રવતર્ તે ગુણે વહ ગુણૈઃ સહ ।
૨૪૨.૪૮/૨અહમેતાિન વૈ કુવર્ન્ મમૈતાની દ્રયા ણ હ॥ ૨૪૨.૪૮॥
૨૪૨.૪૯/૧િનિર દ્રયાે િહ મ યેત વ્રણવાન્ અ મ િનવ્રર્ણઃ ।
૨૪૨.૪૯/૨અ લઙ્ગાે લઙ્ગમાત્માનમકાલં કાલમાત્મનઃ॥ ૨૪૨.૪૯॥
૨૪૨.૫૦/૧અસ વં સ વમાત્માનમ તં તમાત્મનઃ ।
૨૪૨.૫૦/૨અ ત્યું ત્યુમાત્માનમચરં ચરમાત્મનઃ॥ ૨૪૨.૫૦॥
૨૪૨.૫૧/૧અક્ષતંે્ર ક્ષતે્રમાત્માનમસઙ્ગં સઙ્ગમાત્મનઃ ।
૨૪૨.૫૧/૨અત વં ત વમાત્માનમભવં ભવમાત્મનઃ॥ ૨૪૨.૫૧॥
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૨૪૨.૫૨/૧અક્ષરં ક્ષરમાત્માનમબુદ્ધ વાદ્ િધ મ યતે ।
૨૪૨.૫૨/૨અેવમપ્ર તબુદ્ધ વાદ્ અબુદ્ધજનસવેનાત્॥ ૨૪૨.૫૨॥
૨૪૨.૫૩/૧સગર્કાેિટસહસ્રા ણ પતના તાિન ગચ્છ ત ।
૨૪૨.૫૩/૨જન્મા તરસહસ્રા ણ મરણા તાિન ગચ્છ ત॥ ૨૪૨.૫૩॥
૨૪૨.૫૪/૧ તયર્ગ્યાેિનમનુ ય વે દેવલાેકે તથવૈ ચ ।
૨૪૨.૫૪/૨ચ દ્રમા ઇવ કાેશાનાં પનુ તત્ર સહસ્રશઃ॥ ૨૪૨.૫૪॥
૨૪૨.૫૫/૧નીયતેઽપ્ર તબુદ્ધ વાદ્ અેવમવે કુબુ દ્ધમાન્ ।
૨૪૨.૫૫/૨કલા પ ચદશી યાેિન તદ્ ધામ ઇ ત પઠ્યતે॥ ૨૪૨.૫૫॥
૨૪૨.૫૬/૧િનત્યમવે િવ નીિહ સાેમં વૈ ષાેડશાંશકૈઃ ।
૨૪૨.૫૬/૨કલયા યતેઽજસં્ર પનુઃ પનુરબુ દ્ધમાન્॥ ૨૪૨.૫૬॥
૨૪૨.૫૭/૧ધીમાંશ્ચાયં ન ભવ ત પ અેવં િહ યતે ।
૨૪૨.૫૭/૨ષાેડશી તુ કલા સૂ મા સ સાેમ ઉપધાયર્તામ્॥ ૨૪૨.૫૭॥
૨૪૨.૫૮/૧ન તપૂયજુ્યતે દેવૈદવાન્ અિપ યનુ ક્ત સઃ ।
૨૪૨.૫૮/૨મમ વં ક્ષપિય વા તુ યતે પસત્તમ ।
૨૪૨.૫૮/૩પ્રકૃતે સ્ત્રગુણાયા તુ સ અેવ િત્રગુણાે ભવેત્॥ ૨૪૨.૫૮॥
૨૪૩.૧/૧જનક ઉવાચ । અક્ષરક્ષરયાેરેષ દ્વયાેઃ સ બ ધ ઇ યતે ।
૨૪૩.૧/૨સ્ત્રીપુંસયાવેાર્ સ બ ધઃ સ વૈ પુ ષ ઉચ્યતે॥ ૨૪૩.૧॥
૨૪૩.૨/૧ઋતે તુ પુ ષં નેહ સ્ત્રી ગભાર્ન્ ધારયત્યુત ।
૨૪૩.૨/૨ઋતે સ્ત્રયં ન પુ ષાે પં િનવર્તર્તે તથા॥ ૨૪૩.૨॥
૨૪૩.૩/૧અ યાે યસ્યા ભસ બ ધાદ્ અ યાે યગુણસશં્રયાત્ ।
૨૪૩.૩/૨ પં િનવર્તર્યેદ્ અેતદ્ અેવં સવાર્સુ યાેિનષુ॥ ૨૪૩.૩॥
૨૪૩.૪/૧રત્યથર્મ તસયંાેગાદ્ અ યાે યગુણસશં્રયાત્ ।
૨૪૩.૪/૨ઋતાૈ િનવર્તર્તે પં તદ્ વક્ષ્યા મ િનદશર્નમ્॥ ૨૪૩.૪॥
૨૪૩.૫/૧યે ગુણાઃ પુ ષસ્યેહ યે ચ માતુગુર્ણા તથા ।
૨૪૩.૫/૨અ સ્થ નાયુ ચ મ ચ નીમઃ િપ તાે દ્વજ॥ ૨૪૩.૫॥
૨૪૩.૬/૧ વઙ્માંસશાે ણતં ચે ત મા યનુશશુ્રુમ ।
૨૪૩.૬/૨અેવમેતદ્ દ્વજશ્રેષ્ઠ વેદશાસે્ત્રષુ પઠ્યતે॥ ૨૪૩.૬॥
૨૪૩.૭/૧પ્રમાણં યચ્ચ વેદાેક્તં શાસ્ત્રાેક્તં યચ્ચ પઠ્યતે ।
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૨૪૩.૭/૨વેદશાસ્ત્રપ્રમાણં ચ પ્રમાણં તત્ સનાતનમ્॥ ૨૪૩.૭॥
૨૪૩.૮/૧અેવમવેા ભસ બ ધાૈ િનતં્ય પ્રકૃ તપૂ ષાૈ ।
૨૪૩.૮/૨યચ્ચાિપ ભગવં ત માન્ માેક્ષધમા ન િવદ્યતે॥ ૨૪૩.૮॥
૨૪૩.૯/૧અથવાન તરકૃતં િક ચદ્ અેવ િનદશર્નમ્ ।
૨૪૩.૯/૨તન્ મમાચ વ ત વને પ્રત્યક્ષાે હ્ય સ સવર્દા॥ ૨૪૩.૯॥
૨૪૩.૧૦/૧માેક્ષકામા વયં ચાિપ કાઙ્ક્ષામાે યદ્ અનામયમ્ ।
૨૪૩.૧૦/૨અજેયમજરં િનત્યમતી દ્રયમનીશ્વરમ્॥ ૨૪૩.૧૦॥
૨૪૩.૧૧/૧વ સષ્ઠ ઉવાચ । યદ્ અેતદ્ ઉક્તં ભવતા વેદશાસ્ત્રિનદશર્નમ્ ।
૨૪૩.૧૧/૨અેવમેતદ્ યથા વકે્ષ્ય ત વગ્રાહી યથા ભવાન્॥ ૨૪૩.૧૧॥
૨૪૩.૧૨/૧ધાયર્તે િહ વયા ગ્ર થ ઉભયાવેદશાસ્ત્રયાેઃ ।
૨૪૩.૧૨/૨ન ચ ગ્ર થસ્ય ત વજ્ઞાે યથાત વં નરેશ્વર॥ ૨૪૩.૧૨॥
૨૪૩.૧૩/૧યાે િહ વેદે ચ શાસે્ત્ર ચ ગ્ર થધારણત પરઃ ।
૨૪૩.૧૩/૨ન ચ ગ્ર થાથર્ત વજ્ઞ તસ્ય તદ્ધારણં થા॥ ૨૪૩.૧૩॥
૨૪૩.૧૪/૧ભારં સ વહતે તસ્ય ગ્ર થસ્યાથ ન વે ત્ત યઃ ।
૨૪૩.૧૪/૨ય તુ ગ્ર થાથર્ત વજ્ઞાે નાસ્ય ગ્ર થાગમાે થા॥ ૨૪૩.૧૪॥
૨૪૩.૧૫/૧ગ્ર થસ્યાથ સ ષ્ટ તુ માદશૃાે વક્તુમહર્ ત ।
૨૪૩.૧૫/૨યથાત વા ભગમનાદ્ અથ તસ્ય સ િવ દ ત॥ ૨૪૩.૧૫॥
૨૪૩.૧૬/૧ન યઃ સમુ સકુઃ ક શ્ચદ્ ગ્ર થાથ સ્થૂલબુ દ્ધમાન્ ।
૨૪૩.૧૬/૨સ કથં મ દિવજ્ઞાનાે ગ્ર થં વક્ષ્ય ત િનણર્યાત્॥ ૨૪૩.૧૬॥
૨૪૩.૧૭/૧અજ્ઞા વા ગ્ર થત વાિન વાદં યઃ કુ તે નરઃ ।
૨૪૩.૧૭/૨લાેભાદ્ વા યથવા દ ભાત્ સ પાપી નરકં વ્રજેત્॥ ૨૪૩.૧૭॥
૨૪૩.૧૮/૧િનણર્યં ચાિપ ચ્છદ્રાત્મા ન તદ્ વક્ષ્ય ત ત વતઃ ।
૨૪૩.૧૮/૨સાેઽપીહાસ્યાથર્ત વજ્ઞાે ય માન્ નવૈાત્મવાન્ અિપ॥ ૨૪૩.૧૮॥
૨૪૩.૧૯/૧ત માત્ વં શ ◌ૃ રાજે દ્ર યથૈતદ્ અનુદૃ યતે ।
૨૪૩.૧૯/૨યથા ત વને સાખં્યષેુ યાેગષેુ ચ મહાત્મસુ॥ ૨૪૩.૧૯॥
૨૪૩.૨૦/૧યદ્ અેવ યાેગાઃ પ ય ત સાખં્યં તદ્ અનુગ યતે ।
૨૪૩.૨૦/૨અેકં સાખં્યં ચ યાેગં ચ યઃ પ ય ત સ બુ દ્ધમાન્॥ ૨૪૩.૨૦॥
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૨૪૩.૨૧/૧ વઙ્ માંસં િધરં મેદઃ િપતં્ત મ સ્થ નાયુ ચ ।
૨૪૩.૨૧/૨અેતદ્ અૈ દ્રયકં તાત યદ્ ભવાન્ ઇ થમા થ મામ્॥ ૨૪૩.૨૧॥
૨૪૩.૨૨/૧દ્રવ્યાદ્ દ્રવ્યસ્ય િન ર્ ત્તિર દ્રયાદ્ ઇ દ્રયં તથા ।
૨૪૩.૨૨/૨દેહાદ્ દેહમવા ાે ત બી દ્ બીજં તથવૈ ચ॥ ૨૪૩.૨૨॥
૨૪૩.૨૩/૧િનિર દ્રયસ્ય બીજસ્ય િનદ્રર્વ્યસ્યાિપ દેિહનઃ ।
૨૪૩.૨૩/૨કથં ગુણા ભિવ ય ત િનગુર્ણ વાન્ મહાત્મનઃ॥ ૨૪૩.૨૩॥
૨૪૩.૨૪/૧ગુણા ગુણષેુ ય તે તત્રવૈ િવરમ ત ચ ।
૨૪૩.૨૪/૨અેવં ગુણાઃ પ્રકૃ ત ય તે ન ચ યા ત ચ॥ ૨૪૩.૨૪॥
૨૪૩.૨૫/૧ વઙ્ માંસં િધરં મેદઃ િપતં્ત મ સ્થ નાયુ ચ ।
૨૪૩.૨૫/૨અષ્ટાૈ તા યથ શકેુ્રણ નીિહ પ્રાકૃતને વૈ॥ ૨૪૩.૨૫॥
૨૪૩.૨૬/૧પુમાંશ્ચવૈાપુમાંશ્ચવૈ સ્ત્રી લઙ્ગં પ્રાકૃતં તમ્ ।
૨૪૩.૨૬/૨વાયુરેષ પુમાંશ્ચવૈ રસ ઇત્ય ભધીયતે॥ ૨૪૩.૨૬॥
૨૪૩.૨૭/૧અ લઙ્ગા પ્રકૃ ત લઙ્ગૈ પલ ય ત સાત્મજૈઃ ।
૨૪૩.૨૭/૨યથા પુ પફલૈિનત્યં મૂત ચામૂતર્ય તથા॥ ૨૪૩.૨૭॥
૨૪૩.૨૮/૧અેવમ યનુમાનને સ લઙ્ગમપુલ યતે ।
૨૪૩.૨૮/૨પ ચિવશ તક તાત લઙ્ગષેુ િનયતાત્મકઃ॥ ૨૪૩.૨૮॥
૨૪૩.૨૯/૧અનાિદિનધનાેઽન તઃ સવર્દશર્નકેવલઃ ।
૨૪૩.૨૯/૨કેવલં વ ભમાિન વાદ્ ગુણષેુ ગુણ ઉચ્યતે॥ ૨૪૩.૨૯॥
૨૪૩.૩૦/૧ગુણા ગુણવતઃ સ ત િનગુર્ણસ્ય કુતાે ગુણાઃ ।
૨૪૩.૩૦/૨ત માદ્ અેવં િવ ન ત યે જના ગુણદ શનઃ॥ ૨૪૩.૩૦॥
૨૪૩.૩૧/૧યદા વષે ગુણાન્ અેતાન્ પ્રાકૃતાન્ અ ભમ યતે ।
૨૪૩.૩૧/૨તદા સ ગુણવાન્ અેવ ગુણભેદાન્ પ્રપ ય ત॥ ૨૪૩.૩૧॥
૨૪૩.૩૨/૧યત્ તદ્ બુદ્ધઃે પરં પ્રાહુઃ સાખં્યયાેગં ચ સવર્શઃ ।
૨૪૩.૩૨/૨બુ યમાનં મહાપ્રાજ્ઞાઃ પ્રબુદ્ધપિરવજર્નાત્॥ ૨૪૩.૩૨॥
૨૪૩.૩૩/૧અપ્રબુદં્ધ યથા વ્યક્તં વગુણૈઃ પ્રાહુર શ્વરમ્ ।
૨૪૩.૩૩/૨િનગુર્ણં ચેશ્વરં િનત્યમિધષ્ઠાતારમવે ચ॥ ૨૪૩.૩૩॥
૨૪૩.૩૪/૧પ્રકૃતેશ્ચ ગુણાનાં ચ પ ચિવશ તકં બુધાઃ ।
૨૪૩.૩૪/૨સાખં્યયાેગે ચ કુશલા બુ ય તે પરમૈ ષણઃ॥ ૨૪૩.૩૪॥
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૨૪૩.૩૫/૧યદા પ્રબુદ્ધમવ્યક્તમવસ્થાતનનીરવઃ ।
૨૪૩.૩૫/૨બુ યમાનં ન બુ ય તેઽવગચ્છ ત સમં તદા॥ ૨૪૩.૩૫॥
૨૪૩.૩૬/૧અેતન્ િનદશર્નં સ યઙ્ ન સ યગ્ અનુદશર્નમ્ ।
૨૪૩.૩૬/૨બુ યમાનં પ્રબુ ય તે દ્વા યાં થગ્ અિરદમ॥ ૨૪૩.૩૬॥
૨૪૩.૩૭/૧પર પરેણૈતદ્ ઉક્તં ક્ષરાક્ષરિનદશર્નમ્ ।
૨૪૩.૩૭/૨અેક વમક્ષરં પ્રાહુનાર્ના વં ક્ષરમુચ્યતે॥ ૨૪૩.૩૭॥
૨૪૩.૩૮/૧પ ચિવશ તિનષ્ઠાેઽયં તદા સ યક્ પ્રચક્ષતે ।
૨૪૩.૩૮/૨અેક વદશર્નં ચાસ્ય નાના વં ચાસ્ય દશર્નમ્॥ ૨૪૩.૩૮॥
૨૪૩.૩૯/૧ત વિવત્ ત વયાેરેવ થગ્ અેતન્ િનદશર્નમ્ ।
૨૪૩.૩૯/૨પ ચિવશ ત ભ ત વં ત વમાહુમર્ની ષણઃ॥ ૨૪૩.૩૯॥
૨૪૩.૪૦/૧િન ત વં પ ચિવશસ્ય પરમાહુમર્ની ષણઃ ।
૨૪૩.૪૦/૨વજ્યર્સ્ય વજ્યર્માચારં ત વં ત વાત્ સનાતનમ્॥ ૨૪૩.૪૦॥
૨૪૩.૪૧/૧કરાલજનક ઉવાચ । નાના વૈક વ મત્યુક્તં વયૈતદ્ દ્વજસત્તમ ।
૨૪૩.૪૧/૨પ યત તદ્ િધ સિંદગ્ધમેતયાવે િનદશર્નમ્॥ ૨૪૩.૪૧॥
૨૪૩.૪૨/૧તથા બુદ્ધપ્રબુદ્ધા યાં બુ યમાનસ્ય ચાનઘ ।
૨૪૩.૪૨/૨સ્થૂલબુદ્ યા ન પ યા મ ત વમેતન્ ન સશંયઃ॥ ૨૪૩.૪૨॥
૨૪૩.૪૩/૧અક્ષરક્ષરયાે ક્તં વયા યદ્ અિપ કારણમ્ ।
૨૪૩.૪૩/૨તદ્ અ ય સ્થરબુ દ્ધ વાત્ પ્રનષ્ટ મવ મેઽનઘ॥ ૨૪૩.૪૩॥
૨૪૩.૪૪/૧તદ્ અેતચ્છ્ર ાેતુ મચ્છા મ નાના વૈક વદશર્નમ્ ।
૨૪૩.૪૪/૨દં્વદં્વ ચવૈાિન દં્ધ ચ બુ યમાનં ચ ત વતઃ॥ ૨૪૩.૪૪॥
૨૪૩.૪૫/૧િવદ્યાિવદ્યે ચ ભગવન્ન્ અક્ષરં ક્ષરમવે ચ ।
૨૪૩.૪૫/૨સાખં્યયાેગં ચ કૃ નને બુદ્ધાબુ દ્ધ થક્ થક્॥ ૨૪૩.૪૫॥
૨૪૩.૪૬/૧વ સષ્ઠ ઉવાચ । હ ત તે સ પ્રવક્ષ્યા મ યદ્ અેતદ્ અનુ ચ્છ સ ।
૨૪૩.૪૬/૨યાેગકૃત્યં મહારાજ થગ્ અેવ શ ◌ૃ વ મે॥ ૨૪૩.૪૬॥
૨૪૩.૪૭/૧યાેગકૃત્યં તુ યાેગાનાં યાનમવે પરં બલમ્ ।
૨૪૩.૪૭/૨તચ્ચાિપ દ્વિવધં યાનમાહુિવદ્યાિવદાે જનાઃ॥ ૨૪૩.૪૭॥
૨૪૩.૪૮/૧અેકાગ્રતા ચ મનસઃ પ્રાણાયામ તથવૈ ચ ।
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૨૪૩.૪૮/૨પ્રાણાયામ તુ સગુણાે િનગુર્ણાે માનસ તથા॥ ૨૪૩.૪૮॥
૨૪૩.૪૯/૧મતૂ્રાે સગ પુર ષે ચ ભાજેને ચ નરાિધપ ।
૨૪૩.૪૯/૨ દ્વકાલં નાપેભુ ત શષંે ભુ ત ત પરઃ॥ ૨૪૩.૪૯॥
૨૪૩.૫૦/૧ઇ દ્રયાણી દ્રયાથ યાે િનવત્યર્ મનસા મુિનઃ ।
૨૪૩.૫૦/૨દશદ્વાદશ ભવાર્િપ ચતુિવશાત્ પરં યતઃ॥ ૨૪૩.૫૦॥
૨૪૩.૫૧/૧સ ચાેદના ભમર્ તમાન્ નાત્માનં ચાેદયેદ્ અથ ।
૨૪૩.૫૧/૨ તષ્ઠ તમજરં તં તુ યત્ તદ્ ઉક્તં મની ષ ભઃ॥ ૨૪૩.૫૧॥
૨૪૩.૫૨/૧િવશ્વાત્મા સતતં જ્ઞેય ઇત્યેવમનુશશુ્રુમ ।
૨૪૩.૫૨/૨દ્રવ્યં હ્યહીનમનસાે ના યથે ત િવિનશ્ચયઃ॥ ૨૪૩.૫૨॥
૨૪૩.૫૩/૧િવમુક્તઃ સવર્સઙ્ગે યાે લઘ્વાહારાે જતે દ્રયઃ ।
૨૪૩.૫૩/૨પવૂર્રાત્રે પરાધ ચ ધારયીત મનાે હૃિદ॥ ૨૪૩.૫૩॥
૨૪૩.૫૪/૧ સ્થર કૃત્યે દ્રયગ્રામં મનસા મ થલેશ્વર ।
૨૪૩.૫૪/૨મનાે બુદ્ યા સ્થરં કૃ વા પાષાણ ઇવ િનશ્ચલઃ॥ ૨૪૩.૫૪॥
૨૪૩.૫૫/૧સ્થા વચ્ચા યક યઃ સ્યાદ્ દા વચ્ચાિપ િનશ્ચલઃ ।
૨૪૩.૫૫/૨બુદ્ યા િવિધિવધાનજ્ઞ તતાે યુક્તં પ્રચક્ષતે॥ ૨૪૩.૫૫॥
૨૪૩.૫૬/૧ન શ ◌ૃણાે ત ન ચાઘ્રા ત ન ચ પ ય ત િકચન ।
૨૪૩.૫૬/૨ન ચ પશ િવ ના ત ન ચ સકં પતે મનઃ॥ ૨૪૩.૫૬॥
૨૪૩.૫૭/૧ન ચાિપ મ યતે િક ચન્ ન ચ બુ યેત કાષ્ઠવત્ ।
૨૪૩.૫૭/૨તદા પ્રકૃ તમાપનં્ન યુક્તમાહુમર્ની ષણઃ॥ ૨૪૩.૫૭॥
૨૪૩.૫૮/૧ન ભા ત િહ યથા દ પાે દ પ્ત તદ્વચ્ચ દૃ યતે ।
૨૪૩.૫૮/૨િન લઙ્ગશ્ચાધશ્ચાે વ ચ તયર્ગ્ગ તમવા ુયાત્॥ ૨૪૩.૫૮॥
૨૪૩.૫૯/૧તદા તદુપપન્નશ્ચ ય મન્ દષૃ્ટે ચ ક યતે ।
૨૪૩.૫૯/૨હૃદયસ્થાેઽ તરાત્મે ત જ્ઞેયાે જ્ઞ તાત મ દ્વધૈઃ॥ ૨૪૩.૫૯॥
૨૪૩.૬૦/૧િનધૂર્મ ઇવ સપ્તા ચરાિદત્ય ઇવ ર મવાન્ ।
૨૪૩.૬૦/૨વૈદ્યુતાેઽ ગ્ િરવાકાશે પ યત્યાત્માનમાત્મિન॥ ૨૪૩.૬૦॥
૨૪૩.૬૧/૧યં પ ય ત મહાત્માનાે તમ તાે મની ષણઃ ।
૨૪૩.૬૧/૨બ્રાહ્મણા બ્રહ્મયાેિનસ્થા હ્યયાેિનમ તાત્મકમ્॥ ૨૪૩.૬૧॥
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૨૪૩.૬૨/૧તદ્ અેવાહુર યાેઽ તન્ મહદ્ યાે મહત્તરમ્ ।
૨૪૩.૬૨/૨સવર્ત્ર સવર્ભૂતષેુ ધ્રવું તષ્ઠન્ ન દૃ યતે॥ ૨૪૩.૬૨॥
૨૪૩.૬૩/૧બુ દ્ધદ્રવ્યેણ દૃ યને મનાેદ પને લાેકકૃત્ ।
૨૪૩.૬૩/૨મહત તમસ તાત પારે તષ્ઠન્ ન તામસઃ॥ ૨૪૩.૬૩॥
૨૪૩.૬૪/૧તમસાે દૂર ઇત્યુક્ત ત વજ્ઞવૈદપારગૈઃ ।
૨૪૩.૬૪/૨િવમલાે િવમતશ્ચવૈ િન લઙ્ગાેઽ લઙ્ગસજં્ઞકઃ॥ ૨૪૩.૬૪॥
૨૪૩.૬૫/૧યાેગ અેષ િહ લાેકાનાં િકમ યદ્ યાેગલક્ષણમ્ ।
૨૪૩.૬૫/૨અેવં પ યન્ પ્રપ યેત આત્માનમજરં પરમ્॥ ૨૪૩.૬૫॥
૨૪૩.૬૬/૧યાેગદશર્નમેતાવદ્ ઉક્તં તે ત વતાે મયા ।
૨૪૩.૬૬/૨સાખં્યજ્ઞાનં પ્રવક્ષ્યા મ પિરસખં્યાિનદશર્નમ્॥ ૨૪૩.૬૬॥
૨૪૩.૬૭/૧અવ્યક્તમાહુઃ પ્રખ્યાનં પરાં પ્રકૃ તમાત્મનઃ ।
૨૪૩.૬૭/૨ત માન્ મહત્ સમુ પનં્ન દ્વતીયં રાજસત્તમ॥ ૨૪૩.૬૭॥
૨૪૩.૬૮/૧અહંકાર તુ મહત તીય ઇ ત નઃ શ્રુતમ્ ।
૨૪૩.૬૮/૨પ ચભૂતા યહંકારાદ્ આહુઃ સાખં્યાત્મદ શનઃ॥ ૨૪૩.૬૮॥
૨૪૩.૬૯/૧અેતાઃ પ્રકૃતય વષ્ટાૈ િવકારાશ્ચાિપ ષાેડશ ।
૨૪૩.૬૯/૨પ ચ ચવૈ િવશષેાશ્ચ તથા પ ચે દ્રયા ણ ચ॥ ૨૪૩.૬૯॥
૨૪૩.૭૦/૧અેતાવદ્ અેવ ત વાનાં સાખં્યમાહુમર્ની ષણઃ ।
૨૪૩.૭૦/૨સાખં્યે સાખં્યિવધાનજ્ઞા િનતં્ય સાખં્યપથે સ્થતાઃ॥ ૨૪૩.૭૦॥
૨૪૩.૭૧/૧ય માદ્ યદ્ અ ભ યેત તત્ તત્રવૈ પ્રલીયતે ।
૨૪૩.૭૧/૨લીય તે પ્ર તલાેમાિન ગ્ હ્ય તે ચા તરાત્મના॥ ૨૪૩.૭૧॥
૨૪૩.૭૨/૧આનુલાે યને ય તે લીય તે પ્ર તલાેમતઃ ।
૨૪૩.૭૨/૨ગુણા ગુણષેુ સતતં સાગરસ્યાેમર્યાે યથા॥ ૨૪૩.૭૨॥
૨૪૩.૭૩/૧સગર્પ્રલય અેતાવાન્ પ્રકૃતે ર્પસત્તમ ।
૨૪૩.૭૩/૨અેક વં પ્રલયે ચાસ્ય બહુ વં ચ તથા જ॥ ૨૪૩.૭૩॥
૨૪૩.૭૪/૧અેવમવે ચ રાજે દ્ર િવજ્ઞેયં જ્ઞાનકાેિવદૈઃ ।
૨૪૩.૭૪/૨અિધષ્ઠાતારમવ્યક્તમસ્યા યેતન્ િનદશર્નમ્॥ ૨૪૩.૭૪॥
૨૪૩.૭૫/૧અેક વં ચ બહુ વં ચ પ્રકૃતેરનુ ત વવાન્ ।
૨૪૩.૭૫/૨અેક વં પ્રલયે ચાસ્ય બહુ વં ચ પ્રવતર્નાત્॥ ૨૪૩.૭૫॥
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૨૪૩.૭૬/૧બહુધાત્મા પ્રકુવ ત પ્રકૃ ત પ્રસવા ત્મકામ્ ।
૨૪૩.૭૬/૨તચ્ચ ક્ષતંે્ર મહાન્ આત્મા પ ચિવશાેઽિધ તષ્ઠ ત॥ ૨૪૩.૭૬॥
૨૪૩.૭૭/૧અિધષ્ઠાતે ત રાજે દ્ર પ્રાેચ્યતે ય તસત્તમૈઃ ।
૨૪૩.૭૭/૨અિધષ્ઠાનાદ્ અિધષ્ઠાતા ક્ષતે્રાણા મ ત નઃ શ્રુતમ્॥ ૨૪૩.૭૭॥
૨૪૩.૭૮/૧ક્ષતંે્ર ના ત ચાવ્યક્તં ક્ષતે્રજ્ઞ ઇ ત ચાેચ્યતે ।
૨૪૩.૭૮/૨અવ્ય ક્તકે પુરે શતેે પુ ષશ્ચે ત ક યતે॥ ૨૪૩.૭૮॥
૨૪૩.૭૯/૧અ યદ્ અેવ ચ ક્ષતંે્ર સ્યાદ્ અ યઃ ક્ષતે્રજ્ઞ ઉચ્યતે ।
૨૪૩.૭૯/૨ક્ષતે્રમવ્યક્ત ઇત્યુકં્ત જ્ઞાતારં પ ચિવશકમ્॥ ૨૪૩.૭૯॥
૨૪૩.૮૦/૧અ યદ્ અેવ ચ જ્ઞાનં સ્યાદ્ અ યજ્જ્ઞેયં તદ્ ઉચ્યતે ।
૨૪૩.૮૦/૨જ્ઞાનમવ્યક્ત મત્યુક્તં જ્ઞેયાે વૈ પ ચિવશકઃ॥ ૨૪૩.૮૦॥
૨૪૩.૮૧/૧અવ્યક્તં ક્ષતે્ર મત્યુકં્ત તથા સ વં તથેશ્વરમ્ ।
૨૪૩.૮૧/૨અનીશ્વરમત વં ચ ત વં તત્ પ ચિવશકમ્॥ ૨૪૩.૮૧॥
૨૪૩.૮૨/૧સાંખ્યદશર્નમેતાવત્ પિરસખં્યા ન િવદ્યતે ।
૨૪૩.૮૨/૨સખં્યા પ્રકુ તે ચવૈ પ્રકૃ ત ચ પ્રવક્ષ્યતે॥ ૨૪૩.૮૨॥
૨૪૩.૮૩/૧ચ વાિરશચ્ચતુિવશત્ પ્ર તસખં્યાય ત વતઃ ।
૨૪૩.૮૩/૨સખં્યા સહસ્રકૃત્યા તુ િન ત વઃ પ ચિવશકઃ॥ ૨૪૩.૮૩॥
૨૪૩.૮૪/૧પ ચિવશત્ પ્રબુદ્ધાત્મા બુ યમાન ઇ ત શ્રુતઃ ।
૨૪૩.૮૪/૨યદા બુ ય ત આત્માનં તદા ભવ ત કેવલઃ॥ ૨૪૩.૮૪॥
૨૪૩.૮૫/૧સ યગ્દશર્નમેતાવદ્ ભા ષતં તવ ત વતઃ ।
૨૪૩.૮૫/૨અેવમેતદ્ િવ ન તઃ સા યતાં પ્ર તયા ત્યુત॥ ૨૪૩.૮૫॥
૨૪૩.૮૬/૧સ યઙ્િનદશર્નં નામ પ્રત્યકં્ષ પ્રકૃતે તથા ।
૨૪૩.૮૬/૨ગુણવ વાદ્ યથૈતાિન િનગુર્ણે ય તથા ભવેત્॥ ૨૪૩.૮૬॥
૨૪૩.૮૭/૧ન વવેં વતર્માનાનામા ત્તવર્તર્તે પનુઃ ।
૨૪૩.૮૭/૨િવદ્યતે ક્ષરભાવશ્ચ ન પર પરમવ્યયમ્॥ ૨૪૩.૮૭॥
૨૪૩.૮૮/૧પ ય ત્યમતયાે યે ન સ યક્ તષેુ ચ દશર્નમ્ ।
૨૪૩.૮૮/૨તે વ્ય ક્ત પ્ર તપદ્ય તે પનુઃ પનુરિરદમ॥ ૨૪૩.૮૮॥
૨૪૩.૮૯/૧સવર્મેતદ્ િવ ન તાે ન સવર્સ્ય પ્રબાેધનાત્ ।
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૨૪૩.૮૯/૨વ્ય ક્તભૂતા ભિવ ય ત વ્યક્તસ્યવૈાનવુતર્નાત્॥ ૨૪૩.૮૯॥
૨૪૩.૯૦/૧સવર્મવ્યક્ત મત્યુક્તમસવર્ઃ સવ પ ચિવશકઃ ।
૨૪૩.૯૦/૨ય અેવમ ભ ન ત ન ભયં તષેુ િવદ્યતે॥ ૨૪૩.૯૦॥
૨૪૪.૧/૧વ સષ્ઠ ઉવાચ । સાખં્યદશર્નમેતાવદ્ ઉક્તં તે પસત્તમ ।
૨૪૪.૧/૨િવદ્યાિવદ્યે વદાની ં મે વં િનબાેધાનપુવૂર્શઃ॥ ૨૪૪.૧॥
૨૪૪.૨/૧અભેદ્યમાહુરવ્યકં્ત સગર્પ્રલયધ મણઃ ।
૨૪૪.૨/૨સગર્પ્રલય ઇત્યુકં્ત િવદ્યાિવદ્યે ચ િવશકઃ॥ ૨૪૪.૨॥
૨૪૪.૩/૧પર પરસ્ય િવદ્યા વૈ તન્ િનબાેધાનપુવૂર્શઃ ।
૨૪૪.૩/૨યથાેક્તમ્ ઋ ષ ભ તાત સાખં્યસ્યા તિનદશર્નમ્॥ ૨૪૪.૩॥
૨૪૪.૪/૧કમ દ્રયાણાં સવષાં િવદ્યા બુદ્ધ દ્રયં તમ્ ।
૨૪૪.૪/૨બુદ્ધ દ્રયાણાં ચ તથા િવશષેા ઇ ત નઃ શ્રુતમ્॥ ૨૪૪.૪॥
૨૪૪.૫/૧િવષયાણાં મન તષેાં િવદ્યામાહુમર્ની ષણઃ ।
૨૪૪.૫/૨મનસઃ પ ચ ભૂતાિન િવદ્યા ઇત્ય ભચક્ષતે॥ ૨૪૪.૫॥
૨૪૪.૬/૧અહંકાર તુ ભૂતાનાં પ ચાનાં નાત્ર સશંયઃ ।
૨૪૪.૬/૨અહંકાર તથા િવદ્યા બુ દ્ધિવદ્યા નરેશ્વર॥ ૨૪૪.૬॥
૨૪૪.૭/૧બુદ્ યા પ્રકૃ તરવ્યકં્ત ત વાનાં પરમેશ્વરઃ ।
૨૪૪.૭/૨િવદ્યા જ્ઞેયા નરશ્રેષ્ઠ િવિધશ્ચ પરમઃ તઃ॥ ૨૪૪.૭॥
૨૪૪.૮/૧અવ્યક્તમપરં પ્રાહુિવદ્યા વૈ પ ચિવશકઃ ।
૨૪૪.૮/૨સવર્સ્ય સવર્ મત્યુક્તં જ્ઞેયજ્ઞાનસ્ય પારગઃ॥ ૨૪૪.૮॥
૨૪૪.૯/૧જ્ઞાનમવ્યક્ત મત્યુક્તં જ્ઞેયં વૈ પ ચિવશકમ્ ।
૨૪૪.૯/૨તથવૈ જ્ઞાનમવ્યક્તં િવજ્ઞાતા પ ચિવશકઃ॥ ૨૪૪.૯॥
૨૪૪.૧૦/૧િવદ્યાિવદ્યે તુ ત વને મયાેક્તે વૈ િવશષેતઃ ।
૨૪૪.૧૦/૨અક્ષરં ચ ક્ષરં ચવૈ યદ્ ઉક્તં તન્ િનબાેધ મે॥ ૨૪૪.૧૦॥
૨૪૪.૧૧/૧ઉભાવેતાૈ ક્ષરાવુક્તાૈ ઉભાવેતાવનક્ષરાૈ ।
૨૪૪.૧૧/૨કારણં તુ પ્રવક્ષ્યા મ યથાજ્ઞાનં તુ જ્ઞાનતઃ॥ ૨૪૪.૧૧॥
૨૪૪.૧૨/૧અનાિદિનધનાવેતાૈ ઉભાવવેેશ્વરાૈ મતાૈ ।
૨૪૪.૧૨/૨ત વસજં્ઞાવુભાવવે પ્રાેચ્યેતે જ્ઞાન ચ તકૈઃ॥ ૨૪૪.૧૨॥
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૨૪૪.૧૩/૧સગર્પ્રલયધ મ વાદ્ અવ્યક્તં પ્રાહુરવ્યયમ્ ।
૨૪૪.૧૩/૨તદ્ અેતદ્ ગુણસગાર્ય િવકુવાર્ણં પનુઃ પનુઃ॥ ૨૪૪.૧૩॥
૨૪૪.૧૪/૧ગુણાનાં મહદાદ નામુ પદ્ય ત પર પરમ્ ।
૨૪૪.૧૪/૨અિધષ્ઠાનં ક્ષતે્રમાહુરેતદ્ વૈ પ ચિવશકમ્॥ ૨૪૪.૧૪॥
૨૪૪.૧૫/૧યદ્ અ તગુર્ણ લં તુ તદ્ વ્યક્તાત્મિન સં ક્ષપેત્ ।
૨૪૪.૧૫/૨તદ્ અહં તદ્ ગુણૈ તૈ તુ પ ચિવશે િવલીયતે॥ ૨૪૪.૧૫॥
૨૪૪.૧૬/૧ગુણા ગુણષેુ લીય તે તદ્ અેકા પ્રકૃ તભર્વેત્ ।
૨૪૪.૧૬/૨ક્ષતે્રજ્ઞાેઽિપ તદા તાવત્ ક્ષતે્રજ્ઞઃ સ પ્રણીયતે॥ ૨૪૪.૧૬॥
૨૪૪.૧૭/૧યદાક્ષરં પ્રકૃ તય ગચ્છતે ગુણસં જ્ઞતા ।
૨૪૪.૧૭/૨િનગુર્ણ વં ચ વૈ દેહે ગુણષેુ પિરવતર્નાત્॥ ૨૪૪.૧૭॥
૨૪૪.૧૮/૧અેવમવે ચ ક્ષતે્રજ્ઞઃ ક્ષતે્રજ્ઞાનપિરક્ષયાત્ ।
૨૪૪.૧૮/૨પ્રકૃત્યા િનગુર્ણ વષે ઇત્યેવમનુશશુ્રુમ॥ ૨૪૪.૧૮॥
૨૪૪.૧૯/૧ક્ષરાે ભવત્યેષ યદા ગુણવતી ગુણે વથ ।
૨૪૪.૧૯/૨પ્રકૃ ત વથ ના ત િનગુર્ણ વં તથાત્મનઃ॥ ૨૪૪.૧૯॥
૨૪૪.૨૦/૧તથા િવશદુ્ધાે ભવ ત પ્રકૃતેઃ પિરવજર્નાત્ ।
૨૪૪.૨૦/૨અ યાેઽહમ યેય મ ત યદા બુ ય ત બુ દ્ધમાન્॥ ૨૪૪.૨૦॥
૨૪૪.૨૧/૧તદૈષાેઽવ્યથતામે ત ન ચ મશ્ર વમાવ્રજેત્ ।
૨૪૪.૨૧/૨પ્રકૃત્યા ચષૈ રાજે દ્ર મશ્રાેઽ યાેઽ યસ્ય દૃ યતે॥ ૨૪૪.૨૧॥
૨૪૪.૨૨/૧યદા તુ ગુણ લં તત્ પ્રાકૃતં િવજુગુ સતે ।
૨૪૪.૨૨/૨પ યતે ચ પરં પ યં તદા પ યન્ નુ સં જેત્॥ ૨૪૪.૨૨॥
૨૪૪.૨૩/૧િક મયા કૃતમેતાવદ્ યાેઽહં કાલિનમ જનઃ ।
૨૪૪.૨૩/૨યથા મ સ્યાે હ્ય ભજ્ઞાનાદ્ અનવુ તતવાઞ્ જલમ્॥ ૨૪૪.૨૩॥
૨૪૪.૨૪/૧અહમવે િહ સ માેહાદ્ અ યમ યં જના જનમ્ ।
૨૪૪.૨૪/૨મ સ્યાે યથાેદકજ્ઞાનાદ્ અનવુ તતવાન્ ઇહ॥ ૨૪૪.૨૪॥
૨૪૪.૨૫/૧મ સ્યાેઽ ય વમથાજ્ઞાનાદ્ ઉદકાન્ ના ભમ યતે ।
૨૪૪.૨૫/૨આત્માનં તદ્ અવજ્ઞાનાદ્ અ યં ચવૈ ન વેદ્ યહમ્॥ ૨૪૪.૨૫॥
૨૪૪.૨૬/૧મમા તુ િધક્ કુબુદ્ધસ્ય યાેઽહં મગ્ ઇમં પનુઃ ।
૨૪૪.૨૬/૨અનવુ તતવાન્ માેહાદ્ અ યમ યં જના જનમ્॥ ૨૪૪.૨૬॥
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૨૪૪.૨૭/૧અયમનુભવેદ્ બ ધુરનને સહ મે ક્ષયમ્ ।
૨૪૪.૨૭/૨સા યમેક વતાં યાતાે યાદશૃ તાદશૃ વહમ્॥ ૨૪૪.૨૭॥
૨૪૪.૨૮/૧તુલ્યતા મહ પ યા મ સદશૃાેઽહમનને વૈ ।
૨૪૪.૨૮/૨અયં િહ િવમલાે વ્યક્તમહમીદશૃક તદા॥ ૨૪૪.૨૮॥
૨૪૪.૨૯/૧યાેઽહમજ્ઞાનસ માેહાદ્ અજ્ઞયા સ પ્ર ત્તવાન્ ।
૨૪૪.૨૯/૨સસંગાર્દ્ અ તસસંગાર્ત્ સ્થતઃ કાલ મમં વહમ્॥ ૨૪૪.૨૯॥
૨૪૪.૩૦/૧સાેઽહમવંે વશીભૂતઃ કાલમેતં ન બુદ્ધવાન્ ।
૨૪૪.૩૦/૨ઉત્તમાધમમ યાનાં તામહં કથમાવસે॥ ૨૪૪.૩૦॥
૨૪૪.૩૧/૧સમાનમાયયા ચેહ સહવાસમહં કથમ્ ।
૨૪૪.૩૧/૨ગચ્છા યબુદ્ધભાવ વાદ્ ઇહેદાની ં સ્થરાે ભવ॥ ૨૪૪.૩૧॥
૨૪૪.૩૨/૧સહવાસં ન યાસ્યા મ કાલમેતં િવવ ચનાત્ ।
૨૪૪.૩૨/૨વ ચતાે હ્યનયા યદ્ િધ િનિવકારાે િવકારયા॥ ૨૪૪.૩૨॥
૨૪૪.૩૩/૧ન તત્ તદપરાદં્ધ સ્યાદ્ અપરાધાે હ્યયં મમ ।
૨૪૪.૩૩/૨યાેઽહમત્રાભવં સક્તઃ પરાઙ્મખુમપુ સ્થતઃ॥ ૨૪૪.૩૩॥
૨૪૪.૩૪/૧તતાેઽ મન્ બહુ પાેઽથ સ્થતાે મૂ તરમૂ તમાન્ ।
૨૪૪.૩૪/૨અમૂ તશ્ચા યમૂતાર્ત્મા મમ વને પ્રધ ષતઃ॥ ૨૪૪.૩૪॥
૨૪૪.૩૫/૧પ્રકૃત્યા ચ તયા તને તાસુ તા વહ યાેિનષુ ।
૨૪૪.૩૫/૨િનમર્મસ્ય મમ વને િવકૃતં તાસુ તાસુ ચ॥ ૨૪૪.૩૫॥
૨૪૪.૩૬/૧યાેિનષુ વતર્માનને નષ્ટસજં્ઞને ચેતસા ।
૨૪૪.૩૬/૨સમતા ન મયા કા ચદ્ અહંકારે કૃતા મયા॥ ૨૪૪.૩૬॥
૨૪૪.૩૭/૧આત્માનં બહુધા કૃ વા સાેઽયં ભૂયાે યનુ ક્ત મામ્ ।
૨૪૪.૩૭/૨ઇદાનીમવબુદ્ધાેઽ મ િનમર્માે િનરહંકૃતઃ॥ ૨૪૪.૩૭॥
૨૪૪.૩૮/૧મમ વં મનસા િનત્યમહંકારકૃતાત્મકમ્ ।
૨૪૪.૩૮/૨અપલગ્ ા મમાં િહ વા સશં્રિય યે િનરામયમ્॥ ૨૪૪.૩૮॥
૨૪૪.૩૯/૧અનને સા યં યાસ્યા મ નાનયાહમચેતસા ।
૨૪૪.૩૯/૨ક્ષેમં મમ સહાનને નવૈૈકમનયા સહ॥ ૨૪૪.૩૯॥
૨૪૪.૪૦/૧અેવં પરમસ બાેધાત્ પ ચિવશાેઽનુબુદ્ધવાન્ ।
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૨૪૪.૪૦/૨અક્ષર વં િનગચ્છ ત ત્ય વા ક્ષરમનામયમ્॥ ૨૪૪.૪૦॥
૨૪૪.૪૧/૧અવ્યક્તં વ્યક્તધમાર્ણં સગુણં િનગુર્ણં તથા ।
૨૪૪.૪૧/૨િનગુર્ણં પ્રથમં દૃ ટ્વા તાદગૃ્ ભવ ત મૈ થલ॥ ૨૪૪.૪૧॥
૨૪૪.૪૨/૧અક્ષરક્ષરયાેરેતદ્ ઉક્તં તવ િનદશર્નમ્ ।
૨૪૪.૪૨/૨મયેહ જ્ઞાનસ પન્નં યથા શ્રુ તિનદશર્નાત્॥ ૨૪૪.૪૨॥
૨૪૪.૪૩/૧િનઃસિંદગ્ધં ચ સૂ મં ચ િવશદંુ્ધ િવમલં તથા ।
૨૪૪.૪૩/૨પ્રવક્ષ્યા મ તુ તે ભૂય તન્ િનબાેધ યથાશ્રુતમ્॥ ૨૪૪.૪૩॥
૨૪૪.૪૪/૧સાંખ્યયાેગાે મયા પ્રાેક્તઃ શાસ્ત્રદ્વયિનદશર્નાત્ ।
૨૪૪.૪૪/૨યદ્ અેવ સાખં્યશાસ્ત્રાેક્તં યાેગદશર્નમવે તત્॥ ૨૪૪.૪૪॥
૨૪૪.૪૫/૧પ્રબાેધનપરં જ્ઞાનં સાખં્યાનામવનીપતે ।
૨૪૪.૪૫/૨િવ પષં્ટ પ્રાેચ્યતે તત્ર શ યાણાં િહતકા યયા॥ ૨૪૪.૪૫॥
૨૪૪.૪૬/૧ હચ્ચવૈ મદં શાસ્ત્ર મત્યાહુિવદુષાે જનાઃ ।
૨૪૪.૪૬/૨અ મશ્ચ શાસે્ત્ર યાેગાનાં પનુભર્વપુરઃસરમ્॥ ૨૪૪.૪૬॥
૨૪૪.૪૭/૧પ ચિવશાત્ પરં ત વં પઠ્યતે ચ નરાિધપ ।
૨૪૪.૪૭/૨સાખં્યાનાં તુ પરં ત વં યથાવદ્ અનવુ ણતમ્॥ ૨૪૪.૪૭॥
૨૪૪.૪૮/૧બુદ્ધમપ્ર તબુદં્ધ ચ બુ યમાનં ચ ત વતઃ ।
૨૪૪.૪૮/૨બુ યમાનં ચ બુદ્ધ વં પ્રાહુયાગિનદશર્નમ્॥ ૨૪૪.૪૮॥
૨૪૫.૧/૧વ સષ્ઠ ઉવાચ । અપ્રબુદ્ધમથાવ્યક્ત મમં ગુણિનિધ સદા ।
૨૪૫.૧/૨ગુણાનાં ધાયર્તાં ત વં જત્યા ક્ષપતે તથા॥ ૨૪૫.૧॥
૨૪૫.૨/૧અ ે િહ ક્ર ડયા ભપૂ િવિક્રયાં પ્રાપ્ત ઇત્યુત ।
૨૪૫.૨/૨આત્માનં બહુધા કૃ વા નાનવે પ્ર તચક્ષતે॥ ૨૪૫.૨॥
૨૪૫.૩/૧અેતદ્ અેવં િવકુવાર્ણાે બુ યમાનાે ન બુ યતે ।
૨૪૫.૩/૨ગુણાન્ આચરતે હ્યષે જત્યા ક્ષપતે તથા॥ ૨૪૫.૩॥
૨૪૫.૪/૧અવ્યક્તબાેધનાચ્ચવૈ બુ યમાનં વદ ત્યિપ ।
૨૪૫.૪/૨ન વવેં બુ યતેઽવ્યક્તં સગુણં તાત િનગુર્ણમ્॥ ૨૪૫.૪॥
૨૪૫.૫/૧કદા ચત્ વવે ખ વેતત્ તદ્ આહુઃ પ્ર તબુદ્ધકમ્ ।
૨૪૫.૫/૨બુ યતે યિદ ચાવ્યક્તમેતદ્ વૈ પ ચિવશકમ્॥ ૨૪૫.૫॥
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૨૪૫.૬/૧બુ યમાનાે ભવત્યેષ મમાત્મક ઇ ત શ્રુતઃ ।
૨૪૫.૬/૨અ યાે યપ્ર તબુદ્ધને વદ ત્યવ્યક્તમચ્યુતમ્॥ ૨૪૫.૬॥
૨૪૫.૭/૧અવ્યક્તબાેધનાચ્ચવૈ બુ યમાનં વદ ત્યુત ।
૨૪૫.૭/૨પ ચિવશં મહાત્માનં ન ચાસાવિપ બુ યતે॥ ૨૪૫.૭॥
૨૪૫.૮/૧ષિડ્વશં િવમલં બુદ્ધમપ્રમેયં સનાતનમ્ ।
૨૪૫.૮/૨સતતં પ ચિવશં તુ ચતુિવશં િવબુ યતે॥ ૨૪૫.૮॥
૨૪૫.૯/૧દૃ યાદૃ યે હ્યનુગત+ ।ત વભાવે મહાદ્યુતે ।
૨૪૫.૯/૨અવ્યક્તં ચવૈ તદ્ બ્રહ્મ બુ યતે તાત કેવલમ્॥ ૨૪૫.૯॥
૨૪૫.૧૦/૧પ ચિવશં ચતુિવશમાત્માનમનપુ ય ત ।
૨૪૫.૧૦/૨બુ યમાનાે યદાત્માનમ યાેઽહ મ ત મ યતે॥ ૨૪૫.૧૦॥
૨૪૫.૧૧/૧તદા પ્રકૃ તમાન્ અેષ ભવત્યવ્યક્તલાેચનઃ ।
૨૪૫.૧૧/૨બુ યતે ચ પરાં બુ દ્ધ િવશદુ્ધામમલાં યથા॥ ૨૪૫.૧૧॥
૨૪૫.૧૨/૧ષિડ્વશં રાજશાદૂર્લ તદા બુદ્ધઃ કૃતાે વ્રજેત્ ।
૨૪૫.૧૨/૨તત ત્યજ ત સાેઽવ્યક્તં સગર્પ્રલયધ મણમ્॥ ૨૪૫.૧૨॥
૨૪૫.૧૩/૧િનગુર્ણાં પ્રકૃ ત વેદ ગુણયુક્તામચેતનામ્ ।
૨૪૫.૧૩/૨તતઃ કેવલધમાર્સાૈ ભવત્યવ્યક્તદશર્નાત્॥ ૨૪૫.૧૩॥
૨૪૫.૧૪/૧કેવલને સમાગ ય િવમુક્તાત્માનમા ુયાત્ ।
૨૪૫.૧૪/૨અેતત્ તુ ત વ મત્યાહુિન ત વમજરામરમ્॥ ૨૪૫.૧૪॥
૨૪૫.૧૫/૧ત વસશં્રવણાદ્ અેવ ત વજ્ઞાે યતે પ ।
૨૪૫.૧૫/૨પ ચિવશ તત વાિન પ્રવદ ત મની ષણઃ॥ ૨૪૫.૧૫॥
૨૪૫.૧૬/૧ન ચવૈ ત વવાં તાત સસંારેષુ િનમ જ ત ।
૨૪૫.૧૬/૨અેષામપુૈ ત ત વં િહ ક્ષપં્ર બુ ય વ લક્ષણમ્॥ ૨૪૫.૧૬॥
૨૪૫.૧૭/૧ષિડ્વશાેઽય મ ત પ્રાજ્ઞાે ગ્ હ્યમાણાેઽજરામરઃ ।
૨૪૫.૧૭/૨કેવલને બલનેવૈ સમતાં યાત્યસશંયમ્॥ ૨૪૫.૧૭॥
૨૪૫.૧૮/૧ષિડ્વશને પ્રબુદ્ધને બુ યમાનાેઽ યબુ દ્ધમાન્ ।
૨૪૫.૧૮/૨અેતન્ નાના વ મત્યુક્તં સાખં્યશ્રુ તિનદશર્નાત્॥ ૨૪૫.૧૮॥
૨૪૫.૧૯/૧ચેતનને સમેતસ્ય પ ચિવશ તકસ્ય હ ।
૨૪૫.૧૯/૨અેક વં વૈ ભવેત્ તસ્ય યદા બુદ્ યાનુબુ યતે॥ ૨૪૫.૧૯॥
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૨૪૫.૨૦/૧બુ યમાનને બુદ્ધને સમતાં યા ત મૈ થલ ।
૨૪૫.૨૦/૨સઙ્ગધમાર્ ભવત્યેષ િનઃસઙ્ગાત્મા નરાિધપ॥ ૨૪૫.૨૦॥
૨૪૫.૨૧/૧િનઃસઙ્ગાત્માનમાસાદ્ય ષિડ્વશં કમર્જં િવદુઃ ।
૨૪૫.૨૧/૨િવભુ ત્યજ ત ચાવ્યક્તં યદા વેતદ્ િવબુ યતે॥ ૨૪૫.૨૧॥
૨૪૫.૨૨/૧ચતુિવશમગાધં ચ ષિડ્વશસ્ય પ્રબાેધનાત્ ।
૨૪૫.૨૨/૨અેષ હ્યપ્ર તબુદ્ધશ્ચ બુ યમાન તુ તેઽનઘ॥ ૨૪૫.૨૨॥
૨૪૫.૨૩/૧ઉક્તાે બુદ્ધશ્ચ ત વને યથાશ્રુ તિનદશર્નાત્ ।
૨૪૫.૨૩/૨મશકાેદુ બરે યદ્વદ્ અ ય વં તદ્વદ્ અેતયાેઃ॥ ૨૪૫.૨૩॥
૨૪૫.૨૪/૧મ સ્યાેદકે યથા તદ્વદ્ અ ય વમપુલ યતે ।
૨૪૫.૨૪/૨અેવમવે ચ ગ તવં્ય નાના વૈક વમેતયાેઃ॥ ૨૪૫.૨૪॥
૨૪૫.૨૫/૧અેતાવન્ માેક્ષ ઇત્યુક્તાે જ્ઞાનિવજ્ઞાનસં જ્ઞતઃ ।
૨૪૫.૨૫/૨પ ચિવશ તકસ્યાશુ યાેઽયં દેહે પ્રવતર્તે॥ ૨૪૫.૨૫॥
૨૪૫.૨૬/૧અેષ માેક્ષિયતવ્યૈ ત પ્રાહુરવ્યક્તગાેચરાત્ ।
૨૪૫.૨૬/૨સાેઽયમવેં િવમુચ્યેત ના યથે ત િવિનશ્ચયઃ॥ ૨૪૫.૨૬॥
૨૪૫.૨૭/૧પરશ્ચ પરધમાર્ ચ ભવત્યેવ સમેત્ય વૈ ।
૨૪૫.૨૭/૨િવશદુ્ધધમાર્ શદુ્ધને નાશદુ્ધને ચ બુ દ્ધમાન્॥ ૨૪૫.૨૭॥
૨૪૫.૨૮/૧િવમુક્તધમાર્ બુદ્ધને સમેત્ય પુ ષષર્ભ ।
૨૪૫.૨૮/૨િવયાેગધ મણા ચવૈ િવમુક્તાત્મા ભવત્યથ॥ ૨૪૫.૨૮॥
૨૪૫.૨૯/૧િવમાે ક્ષણા િવમાેક્ષશ્ચ સમેત્યેહ તથા ભવેત્ ।
૨૪૫.૨૯/૨શુ ચકમાર્ શુ ચશ્ચવૈ ભવત્ય મતબુ દ્ધમાન્॥ ૨૪૫.૨૯॥
૨૪૫.૩૦/૧િવમલાત્મા ચ ભવ ત સમેત્ય િવમલાત્મના ।
૨૪૫.૩૦/૨કેવલાત્મા તથા ચવૈ કેવલને સમેત્ય વૈ ।
૨૪૫.૩૦/૩ વત ત્રશ્ચ વત ત્રેણ વત ત્ર વમવા યતે॥ ૨૪૫.૩૦॥
૨૪૫.૩૧/૧અેતાવદ્ અેતત્ ક થતં મયા તે ।
૨૪૫.૩૧/૨ત યં મહારાજ યથાથર્ત વમ્ ।
૨૪૫.૩૧/૩અમ સર વં પ્ર તગ્ હ્ય બુદ્ યા ।
૨૪૫.૩૧/૪સનાતનં બ્રહ્મ િવશદુ્ધમાદ્યમ્॥ ૨૪૫.૩૧॥
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૨૪૫.૩૨/૧તદ્ વેદિનષ્ઠસ્ય જનસ્ય રાજન્ ।
૨૪૫.૩૨/૨પ્રદેયમેતત્ પરમં વયા ભવેત્ ।
૨૪૫.૩૨/૩િવિધ સમાનાય િનબાેધકારકમ્ ।
૨૪૫.૩૨/૪પ્રબાેધહેતાેઃ પ્રણતસ્ય શાસનમ્॥ ૨૪૫.૩૨॥
૨૪૫.૩૩/૧ન દેયમેતચ્ચ યથા તાત્મને ।
૨૪૫.૩૩/૨શઠાય ક્લીબાય ન જહ્મબુદ્ધયે ।
૨૪૫.૩૩/૩ન પ ડતજ્ઞાનપરાપેતાિપને ।
૨૪૫.૩૩/૪દેયં તથા શ યિવબાેધનાય॥ ૨૪૫.૩૩॥
૨૪૫.૩૪/૧શ્રદ્ધા વતાયાથ ગુણા વતાય ।
૨૪૫.૩૪/૨પરાપવાદાદ્ િવરતાય િનત્યમ્ ।
૨૪૫.૩૪/૩િવશદુ્ધયાેગાય બુધાય ચવૈ ।
૨૪૫.૩૪/૪કૃપાવતેઽથ ક્ષ મણે િહતાય॥ ૨૪૫.૩૪॥
૨૪૫.૩૫/૧િવિવક્તશીલાય િવિધ પ્રયાય ।
૨૪૫.૩૫/૨િવવાદહીનાય બહુશ્રુતાય ।
૨૪૫.૩૫/૩િવનીતવેશાય નહૈતુકાત્મને ।
૨૪૫.૩૫/૪સદૈવ ગુહ્યં વદમવે દેયમ્॥ ૨૪૫.૩૫॥
૨૪૫.૩૬/૧અેતૈગુર્ણૈહ નતમે ન દેયમ્ ।
૨૪૫.૩૬/૨અેતત્ પરં બ્રહ્મ િવશદુ્ધમાહુઃ ।
૨૪૫.૩૬/૩ન શ્રેયસે યાેક્ષ્ય ત તાદશૃે કૃતમ્ ।
૨૪૫.૩૬/૪ધમર્પ્રવક્તારમપાત્રદાનાત્॥ ૨૪૫.૩૬॥
૨૪૫.૩૭/૧ વી મમાં વા યિદ રત્નપૂણાર્મ્ ।
૨૪૫.૩૭/૨દદ્યાદ્ અદેયં વદમવ્રતાય ।
૨૪૫.૩૭/૩ જતે દ્રયાય પ્રયતાય દેયમ્ ।
૨૪૫.૩૭/૪દેયં પરં ત વિવદે નરે દ્ર॥ ૨૪૫.૩૭॥
૨૪૫.૩૮/૧કરાલ મા તે ભયમ ત િક ચદ્ ।
૨૪૫.૩૮/૨અેતચ્છતં બ્રહ્મ પરં વયાદ્ય ।
૨૪૫.૩૮/૩યથાવદ્ ઉક્તં પરમં પિવત્રમ્ ।
૨૪૫.૩૮/૪િવશાેકમત્ય તમનાિદમ યમ્॥ ૨૪૫.૩૮॥
૨૪૫.૩૯/૧અગાધમેતદ્ અજરામરં ચ ।
૨૪૫.૩૯/૨િનરામયં વીતભયં શવં ચ ।
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૨૪૫.૩૯/૩સમીક્ષ્ય માેહં પરવાદસજં્ઞમ્ ।
૨૪૫.૩૯/૪અેતસ્ય ત વાથર્ મમં િવિદ વા॥ ૨૪૫.૩૯॥
૨૪૫.૪૦/૧અવાપ્તમેતદ્ િધ પુરા સનાતનાદ્ ।
૨૪૫.૪૦/૨િધર યગભાર્દ્ િધ તતાે નરાિધપ ।
૨૪૫.૪૦/૩પ્રસાદ્ય યત્નને તમુગ્રતજેસમ્ ।
૨૪૫.૪૦/૪સનાતનં બ્રહ્મ યથા વયૈતત્॥ ૨૪૫.૪૦॥
૨૪૫.૪૧/૧ ષ્ટ વયા ચા મ યથા નરે દ્ર ।
૨૪૫.૪૧/૨તથા મયેદં વિય નાેક્તમ યત્ ।
૨૪૫.૪૧/૩યથાવાપ્તં બ્રહ્મણાે મે નરે દ્ર ।
૨૪૫.૪૧/૪મહાજ્ઞાનં માેક્ષિવદાં પરાયણમ્॥ ૨૪૫.૪૧॥
૨૪૫.૪૨/૧વ્યાસ ઉવાચ । અેતદ્ ઉક્તં પરં બ્રહ્મ ય માન્ નાવતર્તે પનુઃ ।
૨૪૫.૪૨/૨પ ચિવશં મુિનશ્રેષ્ઠા વ સષે્ઠન યથા પુરા॥ ૨૪૫.૪૨॥
૨૪૫.૪૩/૧પનુરા ત્તમા ાે ત પરમં જ્ઞાનમવ્યયમ્ ।
૨૪૫.૪૩/૨ના ત બુ ય ત ત વને બુ યમાનાેઽજરામરમ્॥ ૨૪૫.૪૩॥
૨૪૫.૪૪/૧અેતન્ િનઃશ્રેયસકરં જ્ઞાનં ભાેઃ પરમં મયા ।
૨૪૫.૪૪/૨ક થતં ત વતાે િવપ્રાઃ શ્રુ વા દેવ ષતાે દ્વ ઃ॥ ૨૪૫.૪૪॥
૨૪૫.૪૫/૧િહર યગભાર્દ્ ઋ ષણા વ સષે્ઠન સમાહૃતમ્ ।
૨૪૫.૪૫/૨વ સષ્ઠાદ્ ઋ ષશાદૂર્લાે નારદાેઽવાપ્તવાન્ ઇદમ્॥ ૨૪૫.૪૫॥
૨૪૫.૪૬/૧નારદાદ્ િવિદતં મહ્યમેતદ્ ઉક્તં સનાતનમ્ ।
૨૪૫.૪૬/૨મા શચુ વં મુિનશ્રેષ્ઠાઃ શ્રુ વૈતત્ પરમં પદમ્॥ ૨૪૫.૪૬॥
૨૪૫.૪૭/૧યને ક્ષરાક્ષરે ભન્ને ન ભયં તસ્ય િવદ્યતે ।
૨૪૫.૪૭/૨િવદ્યતે તુ ભયં યસ્ય યાે નનંૈ વે ત્ત ત વતઃ॥ ૨૪૫.૪૭॥
૨૪૫.૪૮/૧અિવજ્ઞાનાચ્ચ મૂઢાત્મા પનુઃ પનુ પદ્રવાન્ ।
૨૪૫.૪૮/૨પ્રેત્ય તસહસ્રા ણ મરણા તા યપુાશ્નુતે॥ ૨૪૫.૪૮॥
૨૪૫.૪૯/૧દેવલાેકં તથા તયર્ઙ્ માનુ યમિપ ચાશ્નુતે ।
૨૪૫.૪૯/૨યિદ વા મુચ્યતે વાિપ ત માદ્ અજ્ઞાનસાગરાત્॥ ૨૪૫.૪૯॥
૨૪૫.૫૦/૧અજ્ઞાનસાગરે ઘાેરે હ્યવ્યક્તાગાધ ઉચ્યતે ।
૨૪૫.૫૦/૨અહ યહિન મ જ ત યત્ર ભૂતાિન ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૪૫.૫૦॥
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૨૪૫.૫૧/૧ત માદ્ અગાધાદ્ અવ્યક્તાદ્ ઉપક્ષીણાત્ સનાતનાત્ ।
૨૪૫.૫૧/૨ત માદ્ યૂયં િવરજસ્કા િવતમસ્કાશ્ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૪૫.૫૧॥
૨૪૫.૫૨/૧અેવં મયા મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સારાત્ સારતરં પરમ્ ।
૨૪૫.૫૨/૨ક થતં પરમં માેકં્ષ યં જ્ઞા વા ન િનવતર્તે॥ ૨૪૫.૫૨॥
૨૪૫.૫૩/૧ન ના તકાય દાતવ્યં નાભક્તાય કદાચન ।
૨૪૫.૫૩/૨ન દુષ્ટમતયે િવપ્રા ન શ્રદ્ધાિવમખુાય ચ॥ ૨૪૫.૫૩॥
૨૪૬.૧/૧લાેમહષર્ણ ઉવાચ । અેવં પુરા મનુીન્ વ્યાસઃ પુરાણં શ્લ ણયા ગરા ।
૨૪૬.૧/૨દશાષ્ટદાષેરિહતવૈાર્ક્યૈઃ સારતરૈ દ્વ ઃ॥ ૨૪૬.૧॥
૨૪૬.૨/૧પૂણર્મ તમલૈઃ શદુ્ધર્ૈ નાનાશાસ્ત્રસમુચ્ચયૈઃ ।
૨૪૬.૨/૨ તશદુ્ધસમાયુક્તં સાધુશ દાપેશાે ભતમ્॥ ૨૪૬.૨॥
૨૪૬.૩/૧પવૂર્પક્ષાે ક્ત સદ્ધા ત+ ।પિરિનષ્ઠાસમ વતમ્ ।
૨૪૬.૩/૨શ્રાવિય વા યથા યાયં િવરરામ મહામ તઃ॥ ૨૪૬.૩॥
૨૪૬.૪/૧તેઽિપ શ્રુ વા મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પુરાણં વેદસ મતમ્ ।
૨૪૬.૪/૨આદં્ય બ્રાહ્મા ભધાનં ચ સવર્વા છાફલપ્રદમ્॥ ૨૪૬.૪॥
૨૪૬.૫/૧હૃષ્ટા બભવૂુઃ સપુ્રીતા િવ મતાશ્ચ પનુઃ પનુઃ ।
૨૪૬.૫/૨પ્રશશસંુ તદા વ્યાસં કૃ ણદ્વપૈાયનં મુિનમ્॥ ૨૪૬.૫॥
૨૪૬.૬/૧મનુય ઊચુઃ । અહાે વયા મુિનશ્રેષ્ઠ પુરાણં શ્રુ તસ મતમ્ ।
૨૪૬.૬/૨સવાર્ ભપ્રેતફલદં સવર્પાપહરં પરમ્॥ ૨૪૬.૬॥
૨૪૬.૭/૧પ્રાેક્તં શ્રુતં તથા મા ભિવ ચત્રપદમક્ષરમ્ ।
૨૪૬.૭/૨ન તેઽ ત્યિવિદતં િક ચત્ િત્રષુ લાેકેષુ વૈ પ્રભાે॥ ૨૪૬.૭॥
૨૪૬.૮/૧સવર્જ્ઞ વં મહાભાગ દેવે વવ હ પ તઃ ।
૨૪૬.૮/૨નમસ્યામાે મહાપ્રાજ્ઞં બ્ર હ્મષં્ઠ વાં મહામુિનમ્॥ ૨૪૬.૮॥
૨૪૬.૯/૧યને વયા તુ વેદાથાર્ ભારતે પ્રકટ કૃતાઃ ।
૨૪૬.૯/૨કઃ શક્નાે ત ગુણાન્ વક્તું તવ સવાર્ન્ મહામનુે॥ ૨૪૬.૯॥
૨૪૬.૧૦/૧અધીત્ય ચતુરાે વેદાન્ સાઙ્ગાન્ વ્યાકરણાિન ચ ।
૨૪૬.૧૦/૨કૃતવાન્ ભારતં શાસં્ત્ર ત મૈ જ્ઞાનાત્મને નમઃ॥ ૨૪૬.૧૦॥
૨૪૬.૧૧/૧નમાેઽ તુ તે વ્યાસ િવશાલબુદ્ધે ।
૨૪૬.૧૧/૨ફુ લારિવ દાયતપ ત્રનતે્ર ।
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૨૪૬.૧૧/૩યને વયા ભારતતૈલપૂણર્ઃ ।
૨૪૬.૧૧/૪પ્ર વા લતાે જ્ઞાનમયઃ પ્રદ પઃ॥ ૨૪૬.૧૧॥
૨૪૬.૧૨/૧અજ્ઞાન ત મરા ધાનાં ભ્રા મતાનાં કુદૃ ષ્ટ ભઃ ।
૨૪૬.૧૨/૨જ્ઞાના જનશલાકેન વયા ચાને્મી લતા દશૃઃ॥ ૨૪૬.૧૨॥
૨૪૬.૧૩/૧અેવમુ વા સમ યચ્યર્ વ્યાસં તે ચવૈ પૂ જતાઃ ।
૨૪૬.૧૩/૨જગ્મુયર્થાગતં સવ કૃતકૃત્યાઃ વમાશ્રમમ્॥ ૨૪૬.૧૩॥
૨૪૬.૧૪/૧તથા મયા મુિનશ્રેષ્ઠા ક થતં િહ સનાતનમ્ ।
૨૪૬.૧૪/૨પુરાણં સમુહાપુ યં સવર્પાપપ્રણાશનમ્॥ ૨૪૬.૧૪॥
૨૪૬.૧૫/૧યથા ભવદ્ ભઃ ષ્ટાેઽહં સ પ્રશં્ન દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૪૬.૧૫/૨વ્યાસપ્રસાદાત્ તત્ સવ મયા સ પિરક તતમ્॥ ૨૪૬.૧૫॥
૨૪૬.૧૬/૧ઇદં ગ્ હસ્થૈઃ શ્રાેતવં્ય ય ત ભબ્રર્હ્મચાિર ભઃ ।
૨૪૬.૧૬/૨ધનસાખૈ્યપ્રદં ણાં પિવતં્ર પાપનાશનમ્॥ ૨૪૬.૧૬॥
૨૪૬.૧૭/૧તથા બ્રહ્મપરૈિવપ્રૈબ્રાર્હ્મણાદ્યૈઃ સસુયંતૈઃ ।
૨૪૬.૧૭/૨શ્રાેતવ્યં સપુ્રયત્નને સ યક્ શ્રેયાે ભકાિઙ્ક્ષ ભઃ॥ ૨૪૬.૧૭॥
૨૪૬.૧૮/૧પ્રા ાે ત બ્રાહ્મણાે િવદ્યાં ક્ષિત્રયાે િવજયં રણે ।
૨૪૬.૧૮/૨વૈ ય તુ ધનમક્ષ યં શદૂ્રઃ સખુમવા ુયાત્॥ ૨૪૬.૧૮॥
૨૪૬.૧૯/૧યં યં કામમ ભ યાયઞ્ શ ◌ૃણાે ત પુ ષઃ શુ ચઃ ।
૨૪૬.૧૯/૨તં તં કામમવા ાે ત નરાે ના ત્યત્ર સશંયઃ॥ ૨૪૬.૧૯॥
૨૪૬.૨૦/૧પુરાણં વૈ ણવં વેતત્ સવર્િક બષનાશનમ્ ।
૨૪૬.૨૦/૨િવ શષં્ટ સવર્શાસે્ત્ર યઃ પુ ષાથાપપાદકમ્॥ ૨૪૬.૨૦॥
૨૪૬.૨૧/૧અેતદ્ વાે યન્ મયાખ્યાતં પુરાણં વેદસ મતમ્ ।
૨૪૬.૨૧/૨શ્રુતેઽ મન્ સવર્દાષેાે થઃ પાપરા શઃ પ્રણ ય ત॥ ૨૪૬.૨૧॥
૨૪૬.૨૨/૧પ્રયાગે પુ કરે ચવૈ કુ ક્ષતે્રે તથાબુર્દે ।
૨૪૬.૨૨/૨ઉપાે ય યદ્ અવા ાે ત તદ્ અસ્ય શ્રવણાન્ નરઃ॥ ૨૪૬.૨૨॥
૨૪૬.૨૩/૧યદ્ અ ગ્ હાતે્રે સહુુતે વષ ના ાે ત વૈ ફલમ્ ।
૨૪૬.૨૩/૨મહાપુ યમયં િવપ્રા તદ્ અસ્ય શ્રવણાત્ સકૃત્॥ ૨૪૬.૨૩॥
૨૪૬.૨૪/૧ય જે્યષ્ઠશકુ્લદ્વાદ યાં ના વા વૈ યમનુાજલે ।
૨૪૬.૨૪/૨મથુરાયાં હિર દૃ ટ્વા પ્રા ાે ત પુ ષઃ ફલમ્॥ ૨૪૬.૨૪॥

1058 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૨૪૬.૨૫/૧તદ્ આ ાે ત ફલં સ યક્ સમાધાનને ક તર્નાત્ ।
૨૪૬.૨૫/૨પુરાણેઽસ્ય િહતાે િવપ્રાઃ કેશવાિપતમાનસઃ॥ ૨૪૬.૨૫॥
૨૪૬.૨૬/૧યત્ ફલં િક્રયમાલાેક્ય પુ ષાેઽથ લભને્ નરઃ ।
૨૪૬.૨૬/૨તત્ ફલં સમવા ાે ત યઃ પઠેચ્છૃ યાદ્ અિપ॥ ૨૪૬.૨૬॥
૨૪૬.૨૭/૧ઇદં યઃ શ્રદ્ધયા િનતં્ય પુરાણં વેદસ મતમ્ ।
૨૪૬.૨૭/૨યઃ પઠેચ્છૃ યાન્ મત્યર્ઃ સ યા ત ભવુનં હરેઃ॥ ૨૪૬.૨૭॥
૨૪૬.૨૮/૧શ્રાવયેદ્ બ્રાહ્મણાે ય તુ સદા પવર્સુ સયંતઃ ।
૨૪૬.૨૮/૨અેકાદ યાં દ્વાદ યાં ચ િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૨૪૬.૨૮॥
૨૪૬.૨૯/૧ઇદં યશસ્યમાયુ યં સખુદં ક તવધર્નમ્ ।
૨૪૬.૨૯/૨બલપુ ષ્ટપ્રદં ણાં ધ યં દુઃ વ નાશનમ્॥ ૨૪૬.૨૯॥
૨૪૬.૩૦/૧િત્રસં યં યઃ પઠેદ્ િવદ્વાઞ્ શ્રદ્ધયા સસુમાિહતઃ ।
૨૪૬.૩૦/૨ઇદં વિરષ્ઠમાખ્યાનં સ સવર્મી સતં લભેત્॥ ૨૪૬.૩૦॥
૨૪૬.૩૧/૧રાેગાતા મુચ્યતે રાેગાદ્ બદ્ધાે મુચ્યેત બ ધનાત્ ।
૨૪૬.૩૧/૨ભયાદ્ િવમુચ્યતે ભીત આપદાપન્નઆપદઃ॥ ૨૪૬.૩૧॥
૨૪૬.૩૨/૧ ત મર વં િવદ્યાં ચ પતુ્રાન્ મેધાં પશનૂ્ તમ્ ।
૨૪૬.૩૨/૨ધમ ચાથ ચ કામં ચ માેકં્ષ તુ લભતે નરઃ॥ ૨૪૬.૩૨॥
૨૪૬.૩૩/૧યાન્ યાન્ કામાન્ અ ભપ્રેત્ય પઠેત્ પ્રયતમાનસઃ ।
૨૪૬.૩૩/૨તાં તાન્ સવાર્ન્ અવા ાે ત પુ ષાે નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૪૬.૩૩॥
૨૪૬.૩૪/૧યશ્ચેદં સતતં શ ◌ૃણાે ત મનજુઃ વગાર્પવગર્પ્રદમ્ ।
૨૪૬.૩૪/૨િવ ં લાેકગુ ં પ્રણ ય વરદં ભ યેક ચત્તઃ શુ ચઃ ।
૨૪૬.૩૪/૩ભુ વા ચાત્ર સખંુ િવમુક્તકલષુઃ વગ ચ િદવં્ય સખુમ્ ।
૨૪૬.૩૪/૪પશ્ચાદ્ યા ત હરેઃ પદં સિુવમલં મુક્તાે ગુણૈઃ પ્રાકૃતૈઃ॥ ૨૪૬.૩૪॥
૨૪૬.૩૫/૧ત માદ્ િવપ્રવરૈઃ વધમર્િનરતૈમુર્ યેકમાગ સુ ભસ-્ ।
૨૪૬.૩૫/૨તદ્વત્ ક્ષિત્રયપુંગવૈ તુ િનયતૈઃ શ્રેયાે થ ભઃ સવર્દા ।
૨૪૬.૩૫/૩વૈ યૈશ્ચાનુિદનં િવશદુ્ધકુલજૈઃ શદૂ્રૈ તથા ધા મકૈઃ ।
૨૪૬.૩૫/૪શ્રાેતવં્ય વદમુત્તમં બહુફલં ધમાર્થર્માેક્ષપ્રદમ્॥ ૨૪૬.૩૫॥
૨૪૬.૩૬/૧ધમ મ તભર્વતુ વઃ પુ ષાેત્તમાનામ્ ।
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૨૪૬.૩૬/૨સહ્યેક અેવ પરલાેકગતસ્ય બ ધુઃ ।
૨૪૬.૩૬/૩અથાર્ઃ સ્ત્રયશ્ચ િનપુણૈરિપ સવે્યમાના ।
૨૪૬.૩૬/૪નવૈ પ્રભાવમપુયા ત ન ચ સ્થર વમ્॥ ૨૪૬.૩૬॥
૨૪૬.૩૭/૧ધમણ રાજં્ય લભતે મનુ યઃ ।
૨૪૬.૩૭/૨ વગ ચ ધમણ નરઃ પ્રયા ત ।
૨૪૬.૩૭/૩આયુશ્ચ ક ત ચ તપશ્ચ ધમર્મ્ ।
૨૪૬.૩૭/૪ધમણ માેકં્ષ લભતે મનુ યઃ॥ ૨૪૬.૩૭॥
૨૪૬.૩૮/૧ધમાઽત્ર માતાિપતરાૈ નરસ્ય ।
૨૪૬.૩૮/૨ધમર્ઃ સખા ચાત્ર પરે ચ લાેકે ।
૨૪૬.૩૮/૩ત્રાતા ચ ધમર્િ વહ માેક્ષદશ્ચ ।
૨૪૬.૩૮/૪ધમાર્દ્ ઋતે ના ત તુ િક ચદ્ અેવ॥ ૨૪૬.૩૮॥
૨૪૬.૩૯/૧ઇદં રહસ્યં શ્રેષં્ઠ ચ પુરાણં વેદસ મતમ્ ।
૨૪૬.૩૯/૨ન દેયં દુષ્ટમતયે ના તકાય િવશષેતઃ॥ ૨૪૬.૩૯॥
૨૪૬.૪૦/૧ઇદં મયાેક્તં પ્રવરં પુરાણમ્ ।
૨૪૬.૪૦/૨પાપાપહં ધમર્િવવધર્નં ચ ।
૨૪૬.૪૦/૩શ્રુતં ભવદ્ ભઃ પરમં રહસ્યમ્ ।
૨૪૬.૪૦/૪આજ્ઞાપય વં મનુયાે વ્ર મ॥ ૨૪૬.૪૦॥

Available at http://www.indologie.unizh.ch/text/texttml
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