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Brahmapurana

બ્રહ્મપુરાણ

Devanarari text of entire Brahmapurana for researchers.

By permission of Professor Dr. Peter Schreiner, Universitaet Zuerich,

converted to itx by Ulrich Stiehl (Ulrich.Stiehl at t.online.de)

from the original file BRPTASC.ZIP,

downloadable from site http://www.indologie.unizh.ch/text/texttml

To allow searching for verses in the devanagari pdf file, a seven digit

number was prefixed to each line in format cccvvvl chapter-verse-line.

The end of verse quarters 1 and 3 is marked by ᳚-᳚ in case of compounds

in replacement of the encoding ᳚+ . ᳚ in the original file BRPTASC.ZIP.

૦૦૧૦૦૧૧ ય મા સવર્ મદં પ્રપ ચર ચતં માયાજગ યતે ।
૦૦૧૦૦૧૨ ય મ તષ્ઠ ત યા ત ચા તસમયે ક પાનુક પે પનુઃ ।
૦૦૧૦૦૧૩ યં યા વા મનુયઃ પ્રપ ચરિહતં િવ દ ત માેકં્ષ ધ્રવુમ્ ।
૦૦૧૦૦૧૪ તં વ દે પુ ષાેત્તમાખ્યમમલં િનતં્ય િવભું િનશ્ચલમ્॥ ૧.૧।
૦૦૧૦૦૨૧ યં યાય ત બુધાઃ સમાિધસમયે શદંુ્ધ િવય સિન્નભમ્ ।
૦૦૧૦૦૨૨ િનત્યાન દમયં પ્રસન્નમમલં સવશ્વરં િનગુર્ણમ્ ।
૦૦૧૦૦૨૩ વ્યક્તાવ્યક્તપરં પ્રપ ચરિહતં યાનૈકગ યં િવભુમ્ ।
૦૦૧૦૦૨૪ તં સસંારિવનાશહેતુમજરં વ દે હિર મુ ક્તદમ્॥ ૧.૨।
૦૦૧૦૦૩૧ સપુુ યે નૈ મષાર યે પિવત્રે સમુનાેહરે ।
૦૦૧૦૦૩૨ નાનામુિનજનાક ણ નાનાપુ પાપેશાે ભતે॥ ૧.૩।
૦૦૧૦૦૪૧ સરલૈઃ ક ણકારૈશ્ચ પનસધૈર્વખાિદરૈઃ ।
૦૦૧૦૦૪૨ આમ્રજ બૂકિપ થૈશ્ચ યગ્રાેધૈદવદા ભઃ॥ ૧.૪।
૦૦૧૦૦૫૧ અશ્વ થૈઃ પાિર તૈશ્ચ ચ દનાગુ પાટલૈઃ ।
૦૦૧૦૦૫૨ બકુલૈઃ સપ્તપણશ્ચ પુન્નાગનૈાર્ગકેસરૈઃ॥ ૧.૫।
૦૦૧૦૦૬૧ શાલૈ તાલૈ તમાલૈશ્ચ નાિરકેલૈ તથાજુર્નૈઃ ।
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૦૦૧૦૦૬૨ અ યૈશ્ચ બહુ ભ ર્ક્ષૈશ્ચ પકાદ્યૈશ્ચ શાે ભતે॥ ૧.૬।
૦૦૧૦૦૭૧ નાનાપ ક્ષગણાક ણ નાના ગગણૈયુર્તે ।
૦૦૧૦૦૭૨ નાનાજલાશયૈઃ પુ યૈદ ઘકાદ્યૈરલઙૃ્કતે॥ ૧.૭।
૦૦૧૦૦૮૧ બ્રાહ્મણૈઃ ક્ષિત્રયવૈ યૈઃ શદૂ્રશૈ્ચા યૈશ્ચ ત ભઃ ।
૦૦૧૦૦૮૨ વાનપ્રસ્થૈગ્ ર્હસ્થૈશ્ચ ય ત ભબ્રર્હ્મચાિર ભઃ॥ ૧.૮।
૦૦૧૦૦૯૧ સ પન્નૈગાકુલૈશ્ચવૈ સવર્ત્ર સમલઙૃ્કતે ।
૦૦૧૦૦૯૨ યવગાેધૂમચણકૈમાર્ષમુદ્ગ તલે ભઃ॥ ૧.૯।
૦૦૧૦૧૦૧ ચીનકાદૈ્ય તથા મે યૈઃ સસ્યૈશ્ચા યૈશ્ચ શાે ભતે ।
૦૦૧૦૧૦૨ તત્ર દ પ્તે હુતવહે હૂયમાને મહામખે॥ ૧.૧૦।
૦૦૧૦૧૧૧ યજતાં નૈ મષેયાણાં સ ત્રે દ્વાદશવા ષકે ।
૦૦૧૦૧૧૨ આજગ્મુ તત્ર મનુય તથા યે ઽિપ દ્વ તયઃ॥ ૧.૧૧।
૦૦૧૦૧૨૧ તાનાગતાિ દ્વ ં તે તુ પૂ ં ચકુ્રયર્થાે ચતામ્ ।
૦૦૧૦૧૨૨ તષેુ તત્રાપેિવષે્ટષુ ઋ વ ગ્ભઃ સિહતષેુ ચ॥ ૧.૧૨।
૦૦૧૦૧૩૧ તત્રાજગામ સતૂ તુ મ તમાં લાેમહષર્ણઃ ।
૦૦૧૦૧૩૨ તં દૃ ટ્વા તે મુિનવરાઃ પૂ ં ચકુ્રમુર્દા વતાઃ॥ ૧.૧૩।
૦૦૧૦૧૪૧ સાે ઽિપ તા પ્ર તપજૂ્યવૈ સિંવવેશ વરાસને ।
૦૦૧૦૧૪૨ કથાં ચકુ્ર તદા યાે યં સતૂને સિહતા દ્વ ઃ॥ ૧.૧૪।
૦૦૧૦૧૫૧ કથા તે વ્યાસ શ યં તે પપ્રચ્છુઃ સશંયં મુદા ।
૦૦૧૦૧૫૨ ઋ વ ગ્ભઃ સિહતાઃ સવ સદસ્યૈઃ સહ દ ક્ષતાઃ॥ ૧.૧૫।
૦૦૧૦૧૬૦ મનુય ઊચુઃ
૦૦૧૦૧૬૧ પુરાણાગમશાસ્ત્રા ણ સે તહાસાિન સત્તમ ।
૦૦૧૦૧૬૨ ના સ દેવદૈત્યાનાં ચિરતં જન્મ કમર્ ચ॥ ૧.૧૬।
૦૦૧૦૧૭૧ ન તે ઽ ત્યિવિદતં િક ચદ્વદેે શાસે્ત્ર ચ ભારતે ।
૦૦૧૦૧૭૨ પુરાણે માેક્ષશાસે્ત્ર ચ સવર્જ્ઞાે ઽ સ મહામતે॥ ૧.૧૭।
૦૦૧૦૧૮૧ યથાપવૂર્ મદં સવર્મુ પનં્ન સચરાચરમ્ ।
૦૦૧૦૧૮૨ સસરુાસરુગ ધવ સયક્ષાેરગરાક્ષસમ્॥ ૧.૧૮।
૦૦૧૦૧૯૧ શ્રાેતુ મચ્છામહે સતૂ બ્રૂિહ સવ યથા જગત્ ।
૦૦૧૦૧૯૨ બભવૂ ભૂયશ્ચ યથા મહાભાગ ભિવ ય ત॥ ૧.૧૯।
૦૦૧૦૨૦૧ યતશ્ચવૈ જગ સતૂ યતશ્ચવૈ ચરાચરમ્ ।
૦૦૧૦૨૦૨ લીનમાસીત્તથા યત્ર લયમે ય ત યત્ર ચ॥ ૧.૨૦।
૦૦૧૦૨૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૦૧૦૨૧૧ અિવકારાય શદુ્ધાય િનત્યાય પરમાત્મને ।
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૦૦૧૦૨૧૨ સદૈક પ પાય િવ ણવે સવર્ જ ણવે॥ ૧.૨૧।
૦૦૧૦૨૨૧ નમાે િહર યગભાર્ય હરયે શઙ્કરાય ચ ।
૦૦૧૦૨૨૨ વાસદેુવાય તારાય સગર્ સ્થત્ય તકમર્ણે॥ ૧.૨૨।
૦૦૧૦૨૩૧ અેકાનેક વ પાય સ્થૂલસૂ માત્મને નમઃ ।
૦૦૧૦૨૩૨ અવ્યક્તવ્યક્તભૂતાય િવ ણવે મુ ક્તહેતવે॥ ૧.૨૩।
૦૦૧૦૨૪૧ સગર્ સ્થ તિવનાશાય જગતાે યાે ઽજરામરઃ ।
૦૦૧૦૨૪૨ મૂલભૂતાે નમ ત મૈ િવ ણવે પરમાત્મને॥ ૧.૨૪।
૦૦૧૦૨૫૧ આધારભૂતં િવશ્વસ્યા યણીયાંસમણીયસામ્ ।
૦૦૧૦૨૫૨ પ્રણ ય સવર્ભૂતસ્થમચ્યુતં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૧.૨૫।
૦૦૧૦૨૬૧ જ્ઞાન વ પમત્ય તં િનમર્લં પરમાથર્તઃ ।
૦૦૧૦૨૬૨ તમવેાથર્ વ પેણ ભ્રા તદશર્નતઃ સ્થતમ્॥ ૧.૨૬।
૦૦૧૦૨૭૧ િવ ં ગ્ર સ ં િવશ્વસ્ય સ્થતાૈ સગ તથા પ્રભુમ્ ।
૦૦૧૦૨૭૨ સવર્જ્ઞં જગતામીશમજમક્ષયમવ્યયમ્॥ ૧.૨૭।
૦૦૧૦૨૮૧ આદં્ય સસુૂ મં િવશ્વેશં બ્રહ્માદ પ્ર ણપત્ય ચ ।
૦૦૧૦૨૮૨ ઇ તહાસપુરાણજ્ઞં વેદવેદાઙ્ગપારગમ્॥ ૧.૨૮।
૦૦૧૦૨૯૧ સવર્શાસ્ત્રાથર્ત વજ્ઞં પરાશરસતંુ પ્રભુમ્ ।
૦૦૧૦૨૯૨ ગુ ં પ્રણ ય વક્ષ્યા મ પુરાણં વેદસ મતમ્॥ ૧.૨૯।
૦૦૧૦૩૦૧ કથયા મ યથા પવૂ દક્ષાદ્યૈમુર્િનસત્તમૈઃ ।
૦૦૧૦૩૦૨ ષ્ટઃ પ્રાવેાચ ભગવાન જયાેિનઃ િપતામહઃ॥ ૧.૩૦।
૦૦૧૦૩૧૧ શ ◌ૃ વં સ પ્રવક્ષ્યા મ કથાં પાપપ્રણા શનીમ્ ।
૦૦૧૦૩૧૨ ક યમાનાં મયા ચત્રાં બહ્વથા શ્રુ તિવ તરામ્॥ ૧.૩૧।
૦૦૧૦૩૨૧ યિ વમાં ધારયેિન્નત્યં શ ◌ૃ યાદ્વા યભી ણશઃ ।
૦૦૧૦૩૨૨ વવંશધારણં કૃ વા વગર્લાેકે મહીયતે॥ ૧.૩૨।
૦૦૧૦૩૩૧ અવ્યક્તં કારણં યત્તિન્નતં્ય સદસદાત્મકમ્ ।
૦૦૧૦૩૩૨ પ્રધાનં પુ ષ ત માિન્નમર્મે િવશ્વમીશ્વરઃ॥ ૧.૩૩।
૦૦૧૦૩૪૧ તં બુ ય વં મુિનશ્રેષ્ઠા બ્રહ્માણમ મતાજૈસમ્ ।
૦૦૧૦૩૪૨ સ્રષ્ટારં સવર્ભૂતાનાં નારાયણપરાયણમ્॥ ૧.૩૪।
૦૦૧૦૩૫૧ અહઙ્કાર તુ મહત ત માદ્ભૂતાિન જ જ્ઞરે ।
૦૦૧૦૩૫૨ ભૂતભેદાશ્ચ ભૂતે ય ઇ ત સગર્ઃ સનાતનઃ॥ ૧.૩૫।
૦૦૧૦૩૬૧ િવ તરાવયવં ચવૈ યથાપ્રજ્ઞં યથાશ્રુ ત ।
૦૦૧૦૩૬૨ ક ત્યર્માનં શ ◌ૃ વં વઃ સવષાં ક તવધર્નમ્॥ ૧.૩૬।
૦૦૧૦૩૭૧ ક તતં સ્થરક ત નાં સવષાં પુ યવધર્નમ્ ।
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૦૦૧૦૩૭૨ તતઃ વય ભૂભર્ગવા સ િવિવધાઃ પ્ર ઃ॥ ૧.૩૭।
૦૦૧૦૩૮૧ અપ અેવ સસ ર્દાૈ તાસુ વીયર્મથા જત્ ।
૦૦૧૦૩૮૨ આપાે નારા ઇ ત પ્રાેક્તા આપાે વૈ નરસનૂવઃ॥ ૧.૩૮।
૦૦૧૦૩૯૧ અયનં તસ્ય તાઃ પવૂ તને નારાયણઃ તઃ ।
૦૦૧૦૩૯૨ િહર યવણર્મભવત્તદ ડમુદકેશયમ્॥ ૧.૩૯।
૦૦૧૦૪૦૧ તત્ર જજ્ઞે વયં બ્રહ્મા વય ભૂિર ત નઃ શ્રુતમ્ ।
૦૦૧૦૪૦૨ િહર યવણા ભગવાનુ ષ વા પિરવ સરમ્॥ ૧.૪૦।
૦૦૧૦૪૧૧ તદ ડમકરાેદ્દવ્ૈધં િદવં ભવુમથાિપ ચ ।
૦૦૧૦૪૧૨ તયાેઃ શકલયાેમર્ ય આકાશમકરાે પ્રભુઃ॥ ૧.૪૧।
૦૦૧૦૪૨૧ અ સુ પાિર લવાં વી ં િદશશ્ચ દશધા દધે ।
૦૦૧૦૪૨૨ તત્ર કાલં મનાે વાચં કામં ક્રાેધમથાે ર તમ્॥ ૧.૪૨।
૦૦૧૦૪૩૧ સસજર્ ષ્ટ તદૂ્રપાં સ્રષુ્ટ મચ્છ પ્ર પતીન્ ।
૦૦૧૦૪૩૨ મર ચમ યઙ્ ગરસાૈ પુલ ત્યં પુલહં ક્રતુમ્॥ ૧.૪૩।
૦૦૧૦૪૪૧ વ સષં્ઠ ચ મહાતે ઃ સાે ઽ જ સપ્ત માનસાન્ ।
૦૦૧૦૪૪૨ સપ્ત બ્રહ્માણ ઇત્યેતે પુરાણે િનશ્ચયં ગતાઃ॥ ૧.૪૪।
૦૦૧૦૪૫૧ નારાયણાત્મકાનાં તુ સપ્તાનાં બ્રહ્મજન્મનામ્ ।
૦૦૧૦૪૫૨ તતાે ઽ જ પુરા બ્રહ્મા દં્ર રાષેાત્મસ ભવમ્॥ ૧.૪૫।
૦૦૧૦૪૬૧ સન કુમારં ચ િવભું પવૂષામિપ પવૂર્જમ્ ।
૦૦૧૦૪૬૨ સપ્ત વેતા અ ય ત પ્ર દ્રાશ્ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૧.૪૬।
૦૦૧૦૪૭૧ સ્ક દઃ સન કુમારશ્ચ તજેઃ સિઙ્ક્ષ ય તષ્ઠતઃ ।
૦૦૧૦૪૭૨ તષેાં સપ્ત મહાવંશા િદવ્યા દેવગણા વતાઃ॥ ૧.૪૭।
૦૦૧૦૪૮૧ િક્રયાવ તઃ પ્ર વ તાે મહ ષ ભરલઙૃ્કતાઃ ।
૦૦૧૦૪૮૨ િવદ્યુતાે ઽશિનમેઘાંશ્ચ રાેિહતે દ્રધનૂં ષ ચ॥ ૧.૪૮।
૦૦૧૦૪૯૧ વયાં સ ચ સસ ર્દાૈ પજર્ યં ચ સસજર્ હ ।
૦૦૧૦૪૯૨ ઋચાે યજંૂ ષ સામાિન િનમર્મે યજ્ઞ સદ્ધયે॥ ૧.૪૯।
૦૦૧૦૫૦૧ સા યાનજનયદે્દવાિનત્યેવમનુસ જગુઃ ।
૦૦૧૦૫૦૨ ઉચ્ચાવચાિન ભૂતાિન ગાત્રે ય તસ્ય જ જ્ઞરે॥ ૧.૫૦।
૦૦૧૦૫૧૧ આપવસ્ય પ્ર સગ જતાે િહ પ્ર પતેઃ ।
૦૦૧૦૫૧૨ જ્યમાનાઃ પ્ર નવૈ િવવધર્ તે યદા તદા॥ ૧.૫૧।
૦૦૧૦૫૨૧ દ્વધા કૃ વાત્મનાે દેહમધન પુ ષાે ઽભવત્ ।
૦૦૧૦૫૨૨ અધન નાર તસ્યાં તુ સાે ઽ જદ્દિ્વિવધાઃ પ્ર ઃ॥ ૧.૫૨।
૦૦૧૦૫૩૧ િદવં ચ થવી ં ચવૈ મિહ ા વ્યા ય તષ્ઠ ત ।
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૦૦૧૦૫૩૨ િવરાજમ જ દ્વ ઃ સાે ઽ જ પુ ષં િવરાટ્॥ ૧.૫૩।
૦૦૧૦૫૪૧ પુ ષં તં મનું િવદ્યાત્તસ્ય મ વ તરં તમ્ ।
૦૦૧૦૫૪૨ દ્વતીયં માનસસ્યૈતન્મનાેર તરમુચ્યતે॥ ૧.૫૪।
૦૦૧૦૫૫૧ સ વૈરાજઃ પ્ર સગ સસજર્ પુ ષઃ પ્રભુઃ ।
૦૦૧૦૫૫૨ નારાયણિવસગર્સ્ય પ્ર તસ્યા યયાેિન ઃ॥ ૧.૫૫।
૦૦૧૦૫૬૧ આયુ મા ક તમા પુ ય-પ્ર વાંશ્ચ ભવેન્નરઃ ।
૦૦૧૦૫૬૨ આિદસગ િવિદ વેમં યથેષ્ટાં ચા ુયાદ્ગ તમ્॥ ૧.૫૬।
૦૦૨૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૦૨૦૦૧૧ સ ટ્વા તુ પ્ર વવેમાપવાે વૈ પ્ર પ તઃ ।
૦૦૨૦૦૧૨ લેભે વૈ પુ ષઃ પત્ની ં શત પામયાેિન મ્॥ ૨.૧।
૦૦૨૦૦૨૧ આપવસ્ય મિહ ા તુ િદવમા ત્ય તષ્ઠતઃ ।
૦૦૨૦૦૨૨ ધમણવૈ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ શત પા વ્ય યત॥ ૨.૨।
૦૦૨૦૦૩૧ સા તુ વષાર્યુતં ત વા તપઃ પરમદુશ્ચરમ્ ।
૦૦૨૦૦૩૨ ભતાર્રં દ પ્તતપસં પુ ષં પ્રત્યપદ્યત॥ ૨.૩।
૦૦૨૦૦૪૧ સ વૈ વાય ભવુાે િવપ્રાઃ પુ ષાે મનુ ચ્યતે ।
૦૦૨૦૦૪૨ તસ્યૈકસપ્ત તયુગં મ વ તર મહાેચ્યતે॥ ૨.૪।
૦૦૨૦૦૫૧ વૈરા પુ ષાદ્વ રં શત પા વ્ય યત ।
૦૦૨૦૦૫૨ પ્રયવ્રતાેત્તાનપાદાૈ વીરા કા યા વ્ય યત॥ ૨.૫।
૦૦૨૦૦૬૧ કા યા નામ સતુા શ્રેષ્ઠા કદર્મસ્ય પ્ર પતેઃ ।
૦૦૨૦૦૬૨ કા યાપતુ્રા તુ ચ વારઃ સમ્રાટ્કુ ક્ષિવરાટ્પ્રભુઃ॥ ૨.૬।
૦૦૨૦૦૭૧ ઉત્તાનપાદં જગ્રાહ પતુ્રમિત્રઃ પ્ર પ તઃ ।
૦૦૨૦૦૭૨ ઉત્તાનપાદાચ્ચતુરઃ સૂ તા સષુવુે સતુાન્॥ ૨.૭।
૦૦૨૦૦૮૧ ધમર્સ્ય ક યા સશુ્રાેણી સૂ તા નામ િવશ્રુતા ।
૦૦૨૦૦૮૨ ઉ પન્ના વા જમેધને ધ્રવુસ્ય જનની શભુા॥ ૨.૮।
૦૦૨૦૦૯૧ ધ્રવું ચ ક તમ તં ચ આયુ મ તં વસું તથા ।
૦૦૨૦૦૯૨ ઉત્તાનપાદાે ઽજનય સૂ તાયાં પ્ર પ તઃ॥ ૨.૯।
૦૦૨૦૧૦૧ ધ્રવુાે વષર્સહસ્રા ણ ત્રી ણ િદવ્યાિન ભાે દ્વ ઃ ।
૦૦૨૦૧૦૨ તપ તપેે મહાભાગઃ પ્રાથર્ય સમુહદ્યશઃ॥ ૨.૧૦।
૦૦૨૦૧૧૧ ત મૈ બ્રહ્મા દદાૈ પ્રીતઃ સ્થાનમાત્મસમં પ્રભુઃ ।
૦૦૨૦૧૧૨ અચલં ચવૈ પુરતઃ સપ્તષ ણાં પ્ર પ તઃ॥ ૨.૧૧।
૦૦૨૦૧૨૧ તસ્યા ભમાન દ્ધ ચ મિહમાનં િનર ક્ષ્ય ચ ।
૦૦૨૦૧૨૨ દેવાસરુાણામાચાયર્ઃ શ્લાેકં પ્રાગુશના જગાૈ॥ ૨.૧૨।
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૦૦૨૦૧૩૧ અહાે ઽસ્ય તપસાે વીયર્મહાે શ્રુતમહાે ઽદ્ભુતમ્ ।
૦૦૨૦૧૩૨ યમદ્ય પુરતઃ કૃ વા ધ્રવું સપ્તષર્યઃ સ્થતાઃ॥ ૨.૧૩।
૦૦૨૦૧૪૧ ત માચ્છ્ લ ષ્ટ ચ ભવં્ય ચ ધ્રવુાચ્છ ભવુ્યર્ યત ।
૦૦૨૦૧૪૨ શ્લષ્ટેરાધત્ત સચુ્છાયા પ ચ પતુ્રાનક મષાન્॥ ૨.૧૪।
૦૦૨૦૧૫૧ િરપું િરપુ જયં વીરં કલં કતજેસમ્ ।
૦૦૨૦૧૫૨ િરપાેરાધત્ત હતી ચ ષં સવર્તજેસમ્॥ ૨.૧૫।
૦૦૨૦૧૬૧ અ જન પુ કિર યાં વૈિર યાં ચા ષં મનુમ્ ।
૦૦૨૦૧૬૨ પ્ર પતેરાત્મ યાં વીર યસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૨.૧૬।
૦૦૨૦૧૭૧ મનાેર ય ત દશ નડ્વલાયાં મહાજૈસઃ ।
૦૦૨૦૧૭૨ ક યાયાં મુિનશાદૂર્લા વૈરાજસ્ય પ્ર પતેઃ॥ ૨.૧૭।
૦૦૨૦૧૮૧ કુ સઃ પુ ઃ શતદ્યુ તપ વી સત્યવાક્કિવઃ ।
૦૦૨૦૧૮૨ અ ગ્ ષુ્ટદ તરાત્રશ્ચ સદુુ્ય શ્ચે ત તે નવ॥ ૨.૧૮।
૦૦૨૦૧૯૧ અ ભમ યુશ્ચ દશમાે નડ્વલાયાં મહાજૈસઃ ।
૦૦૨૦૧૯૨ પુરાેરજનય પુત્રા ષડાગ્ ેયી મહાપ્રભાન્॥ ૨.૧૯।
૦૦૨૦૨૦૧ અઙ્ગં સમુનસં વા ત ક્રતુમઙ્ ગરસં મયમ્ ।
૦૦૨૦૨૦૨ અઙ્ગા સનુીથાપત્યં વૈ વેણમેકં વ્ય યત॥ ૨.૨૦।
૦૦૨૦૨૧૧ અપચારેણ વેણસ્ય પ્રકાપેઃ સમુહાનભૂત્ ।
૦૦૨૦૨૧૨ પ્ર થર્ ષયાે યસ્ય મમ થુદર્ ક્ષણં કરમ્॥ ૨.૨૧।
૦૦૨૦૨૨૧ વેણસ્ય મ થતે પાણાૈ સ બભવૂ મહા પઃ ।
૦૦૨૦૨૨૨ તં દૃ ટ્વા મનુયઃ પ્રાહુરેષ વૈ મુિદતાઃ પ્ર ઃ॥ ૨.૨૨।
૦૦૨૦૨૩૧ કિર ય ત મહાતે યશશ્ચ પ્રા સ્યતે મહત્ ।
૦૦૨૦૨૩૨ સ ધ વી કવચી તાે વલ વલનસિન્નભઃ॥ ૨.૨૩।
૦૦૨૦૨૪૧ થવુ ય તથા ચેમાં રરક્ષ ક્ષત્રપવૂર્જઃ ।
૦૦૨૦૨૪૨ રાજસયૂા ભ ષક્તાનામાદ્યઃ સ વસધુાપ તઃ॥ ૨.૨૪।
૦૦૨૦૨૫૧ ત માચ્ચવૈ સમુ પન્નાૈ િનપુણાૈ સતૂમાગધાૈ ।
૦૦૨૦૨૫૨ તનેેયં ગાૈમુર્િનશ્રેષ્ઠા દુગ્ધા સસ્યાિન ભૂ તા॥ ૨.૨૫।
૦૦૨૦૨૬૧ પ્ર નાં ત્તકામને દેવૈઃ સ ષગણૈઃ સહ ।
૦૦૨૦૨૬૨ િપ ભદાર્નવૈશ્ચવૈ ગ ધવર સરાેગણૈઃ॥ ૨.૨૬।
૦૦૨૦૨૭૧ સપઃ પુ યજનૈશ્ચવૈ વી દ્ ભઃ પવર્તૈ તથા ।
૦૦૨૦૨૭૨ તષેુ તષેુ ચ પાત્રષેુ દુહ્યમાના વસુ ધરા॥ ૨.૨૭।
૦૦૨૦૨૮૧ પ્રાદાદ્યથે સતં ક્ષીરં તને પ્રાણાનધારયન્ ।
૦૦૨૦૨૮૨ થાે તુ પતુ્રાૈ ધમર્જ્ઞાૈ યજ્ઞા તે ઽ તિધપા તનાૈ॥ ૨.૨૮।
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૦૦૨૦૨૯૧ શખ ડની હિવધાર્નમ તધાર્નાદ્વ્ય યત ।
૦૦૨૦૨૯૨ હિવધાર્ના ષડાગ્ ેયી િધષણાજનય સતુાન્॥ ૨.૨૯।
૦૦૨૦૩૦૧ પ્રાચીનબિહષં શકંુ્ર ગયં કૃ ણં વ્ર જનાૈ ।
૦૦૨૦૩૦૨ પ્રાચીનબિહભર્ગવાન્મહાનાસી પ્ર પ તઃ॥ ૨.૩૦।
૦૦૨૦૩૧૧ હિવધાર્નાન્મુિનશ્રેષ્ઠા યને સવંિધતાઃ પ્ર ઃ ।
૦૦૨૦૩૧૨ પ્રાચીનબિહભર્ગવા થવીતલચાિરણીઃ॥ ૨.૩૧।
૦૦૨૦૩૨૧ સમુદ્રતનયાયાં તુ કૃતદારાે ઽભવ પ્રભુઃ ।
૦૦૨૦૩૨૨ મહત તપસઃ પારે સવણાર્યાં પ્ર પ તઃ॥ ૨.૩૨।
૦૦૨૦૩૩૧ સવણાર્ધત્ત સામુદ્ર દશ પ્રાચીનબિહષઃ ।
૦૦૨૦૩૩૨ સવાર્ પ્રચેતસાે નામ ધનવુદસ્ય પારગાન્॥ ૨.૩૩।
૦૦૨૦૩૪૧ અ થગ્ધમર્ચરણા તે ઽત ય ત મહત્તપઃ ।
૦૦૨૦૩૪૨ દશ વષર્સહસ્રા ણ સમુદ્રસ લલેશયાઃ॥ ૨.૩૪।
૦૦૨૦૩૫૧ તપશ્ચર સુ થવી ં પ્રચેતઃસુ મહી હાઃ ।
૦૦૨૦૩૫૨ અરક્ષમાણામાવવ્રુબર્ભવૂાથ પ્ર ક્ષયઃ॥ ૨.૩૫।
૦૦૨૦૩૬૧ નાશકન્મા તાે વાતું તં ખમભવદ્દુ્રમૈઃ ।
૦૦૨૦૩૬૨ દશ વષર્સહસ્રા ણ ન શકુેશ્ચે ષ્ટતું પ્ર ઃ॥ ૨.૩૬।
૦૦૨૦૩૭૧ તદુપશ્રુત્ય તપસા યુક્તાઃ સવ પ્રચેતસઃ ।
૦૦૨૦૩૭૨ મખુે યાે વાયુમ ગ્ ચ સ જુ ર્તમ યવઃ॥ ૨.૩૭।
૦૦૨૦૩૮૧ ઉન્મૂલાનથ ક્ષાં તુ કૃ વા વાયુરશાષેયત્ ।
૦૦૨૦૩૮૨ તાન ગ્ રદહદ્ઘાેર અેવમાસીદ્દુ્રમક્ષયઃ॥ ૨.૩૮।
૦૦૨૦૩૯૧ દુ્રમક્ષયમથાે બુદ્ વા િક ચ ચ્છષે્ટષુ શા ખષુ ।
૦૦૨૦૩૯૨ ઉપગ યાબ્રવીદેતાં તદા સાેમઃ પ્ર પતીન્॥ ૨.૩૯।
૦૦૨૦૪૦૧ કાપંે યચ્છત રા નઃ સવ પ્રાચીનબિહષઃ ।
૦૦૨૦૪૦૨ ક્ષશૂ યા કૃતા વી શા યેતામ ગ્ મા તાૈ॥ ૨.૪૦।
૦૦૨૦૪૧૧ રત્નભૂતા ચ ક યેયં ક્ષાણાં વરવ ણની ।
૦૦૨૦૪૧૨ ભિવ યં નતા તાત તા ગભણ વૈ મયા॥ ૨.૪૧।
૦૦૨૦૪૨૧ માિરષા નામ ના ૈષા ક્ષાણા મ ત િન મતા ।
૦૦૨૦૪૨૨ ભાયાર્ વાે ઽ તુ મહાભાગાઃ સાેમવંશિવવિધની॥ ૨.૪૨।
૦૦૨૦૪૩૧ યુ માકં તજેસાે ઽધન મમ ચાધન તજેસઃ ।
૦૦૨૦૪૩૨ અસ્યામુ પ સ્યતે િવદ્વા દક્ષાે નામ પ્ર પ તઃ॥ ૨.૪૩।
૦૦૨૦૪૪૧ સ ઇમાં દગ્ધભૂિયષ્ઠાં યુ મત્તે ેમયને વૈ ।
૦૦૨૦૪૪૨ અ ગ્ ના ગ્ સમાે ભૂયઃ પ્ર ઃ સવંધર્િય ય ત॥ ૨.૪૪।
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૦૦૨૦૪૫૧ તતઃ સાેમસ્ય વચના જગ્ હુ તે પ્રચેતસઃ ।
૦૦૨૦૪૫૨ સહૃંત્ય કાપંે ક્ષે યઃ પત્ની ં ધમણ માિરષામ્॥ ૨.૪૫।
૦૦૨૦૪૬૧ દશ ય તુ પ્રચેતાે યાે માિરષાયાં પ્ર પ તઃ ।
૦૦૨૦૪૬૨ દક્ષાે જજ્ઞે મહાતે ઃ સાેમસ્યાશંને ભાે દ્વ ઃ॥ ૨.૪૬।
૦૦૨૦૪૭૧ અચરાંશ્ચ ચરાંશ્ચવૈ દ્વપદાે ઽથ ચતુ પદઃ ।
૦૦૨૦૪૭૨ સ ટ્વા મનસા દક્ષઃ પશ્ચાદ જત સ્ત્રયઃ॥ ૨.૪૭।
૦૦૨૦૪૮૧ દદાૈ દશ સ ધમાર્ય ક યપાય ત્રયાેદશ ।
૦૦૨૦૪૮૨ શષ્ટાઃ સાેમાય રાજ્ઞે ચ નક્ષત્રાખ્યા દદાૈ પ્રભુઃ॥ ૨.૪૮।
૦૦૨૦૪૯૧ તાસુ દેવાઃ ખગા ગાવાે નાગા િદ તજદાનવાઃ ।
૦૦૨૦૪૯૨ ગ ધવાર્ સરસશ્ચવૈ જ જ્ઞરે ઽ યાશ્ચ તયઃ॥ ૨.૪૯।
૦૦૨૦૫૦૧ તતઃ પ્ર ત િવપ્રે દ્રાઃ પ્ર મૈથનુસ ભવાઃ ।
૦૦૨૦૫૦૨ સઙ્ક પાદ્દશર્ના પશાર્ પવૂષાં પ્રાેચ્યતે પ્ર ॥ ૨.૫૦।
૦૦૨૦૫૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૦૨૦૫૧૧ દેવાનાં દાનવાનાં ચ ગ ધવારગરક્ષસામ્ ।
૦૦૨૦૫૧૨ સ ભવ તુ શ્રુતાે ઽ મા ભદર્ક્ષસ્ય ચ મહાત્મનઃ॥ ૨.૫૧।
૦૦૨૦૫૨૧ અઙ્ગુષ્ઠાદ્બ્રહ્મણાે જજ્ઞે દક્ષઃ િકલ શભુવ્રતઃ ।
૦૦૨૦૫૨૨ વામાઙ્ગુષ્ઠાત્તથા ચવૈં તસ્ય પત્ની વ્ય યત॥ ૨.૫૨।
૦૦૨૦૫૩૧ કથં પ્રાચેતસ વં સ પનુલભે મહાતપાઃ ।
૦૦૨૦૫૩૨ અેતં નઃ સશંયં સતૂ વ્યાખ્યાતું વ મહાહર્ સ ।
૦૦૨૦૫૩૩ દાૈિહત્રશ્ચવૈ સાેમસ્ય કથં શ્વશરુતાં ગતઃ॥ ૨.૫૩।
૦૦૨૦૫૪૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૦૨૦૫૪૧ ઉ પ ત્તશ્ચ િનરાેધશ્ચ િનતં્ય ભૂતષેુ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૦૨૦૫૪૨ ઋષયાે ઽત્ર ન મુહ્ય ત િવદ્યાવ તશ્ચ યે જનાઃ॥ ૨.૫૪।
૦૦૨૦૫૫૧ યુગે યુગે ભવ ત્યેતે પનુદર્ક્ષાદયાે પાઃ ।
૦૦૨૦૫૫૨ પનુશ્ચવૈ િન ય તે િવદ્વાં તત્ર ન મુહ્ય ત॥ ૨.૫૫।
૦૦૨૦૫૬૧ જ્યૈ ઠ્યં કાિનષ્ઠમ યષેાં પવૂ નાસીદ્દિ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૦૨૦૫૬૨ તપ અેવ ગર યાે ઽભૂ પ્રભાવશ્ચવૈ કારણમ્॥ ૨.૫૬।
૦૦૨૦૫૭૧ ઇમાં િવ ષ્ટ દક્ષસ્ય યાે િવદ્યા સચરાચરામ્ ।
૦૦૨૦૫૭૨ પ્ર વાનાયુ ત્તીણર્ઃ વગર્લાેકે મહીયતે॥ ૨.૫૭।
૦૦૩૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૦૩૦૦૧૧ દેવાનાં દાનવાનાં ચ ગ ધવારગરક્ષસામ્ ।
૦૦૩૦૦૧૨ ઉ પ ત્ત િવ તરેણવૈ લાેમહષર્ણ ક તર્ય॥ ૩.૧।
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૦૦૩૦૦૨૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૦૩૦૦૨૧ પ્ર ઃ જે ત વ્યાિદષ્ટઃ પવૂ દક્ષઃ વય ભવુા ।
૦૦૩૦૦૨૨ યથા સસજર્ ભૂતાિન તથા શ ◌ૃ ત ભાે દ્વ ઃ॥ ૩.૨।
૦૦૩૦૦૩૧ માનસા યવે ભૂતાિન પવૂર્મવેા જ પ્રભુઃ ।
૦૦૩૦૦૩૨ ઋષી દેવા સગ ધવાર્નસરુા યક્ષરાક્ષસાન્॥ ૩.૩।
૦૦૩૦૦૪૧ યદાસ્ય માનસી િવપ્રા ન વ્યવધર્ત વૈ પ્ર ।
૦૦૩૦૦૪૨ તદા સ ચ ત્ય ધમાર્ત્મા પ્ર હેતાેઃ પ્ર પ તઃ॥ ૩.૪।
૦૦૩૦૦૫૧ સ મૈથનુને ધમણ સ િવિવધાઃ પ્ર ઃ ।
૦૦૩૦૦૫૨ અ સક્નીમાવહ પત્ની ં વીરણસ્ય પ્ર પતેઃ॥ ૩.૫।
૦૦૩૦૦૬૧ સતુાં સતુપસા યુક્તાં મહતી ં લાેકધાિરણીમ્ ।
૦૦૩૦૦૬૨ અથ પતુ્રસહસ્રા ણ વૈર યાં પ ચ વીયર્વાન્॥ ૩.૬।
૦૦૩૦૦૭૧ અ સક્ યાં જનયામાસ દક્ષ અેવ પ્ર પ તઃ ।
૦૦૩૦૦૭૨ તાં તુ દૃ ટ્વા મહાભાગા સિંવવધર્િયષૂ પ્ર ઃ॥ ૩.૭।
૦૦૩૦૦૮૧ દેવ ષઃ પ્રયસવંાદાે નારદઃ પ્રાબ્રવીિદદમ્ ।
૦૦૩૦૦૮૨ નાશાય વચનં તષેાં શાપાયવૈાત્મન તથા॥ ૩.૮।
૦૦૩૦૦૯૧ યં ક યપઃ સતુવરં પરમેષ્ઠ વ્ય જનત્ ।
૦૦૩૦૦૯૨ દક્ષસ્ય વૈ દુિહતિર દક્ષશાપભયાન્મુિનઃ॥ ૩.૯।
૦૦૩૦૧૦૧ પવૂ સ િહ સમુ પન્નાે નારદઃ પરમે ષ્ઠનઃ ।
૦૦૩૦૧૦૨ અ સક્ યામથ વૈર યાં ભૂયાે દેવ ષસત્તમઃ॥ ૩.૧૦।
૦૦૩૦૧૧૧ તં ભૂયાે જનયામાસ િપતવે મુિનપુઙ્ગવમ્ ।
૦૦૩૦૧૧૨ તને દક્ષસ્ય વૈ પતુ્રા હયર્શ્વા ઇ ત િવશ્રુતાઃ॥ ૩.૧૧।
૦૦૩૦૧૨૧ િનમર્ ય ના શતાઃ સવ િવિધના ચ ન સશંયઃ ।
૦૦૩૦૧૨૨ તસ્યાેદ્યત તદા દક્ષાે નાશાયા મતિવક્રમઃ॥ ૩.૧૨।
૦૦૩૦૧૩૧ બ્રહ્મષ પુરતઃ કૃ વા યા ચતઃ પરમે ષ્ઠના ।
૦૦૩૦૧૩૨ તતાે ઽ ભસ ધશ્ચકે્ર વૈ દક્ષસ્ય પરમે ષ્ઠના॥ ૩.૧૩।
૦૦૩૦૧૪૧ ક યાયાં નારદાે મહં્ય તવ પતુ્રાે ભવેિદ ત ।
૦૦૩૦૧૪૨ તતાે દક્ષઃ સતુાં પ્રાદાિ પ્રયાં વૈ પરમે ષ્ઠને ।
૦૦૩૦૧૪૩ સ તસ્યાં નારદાે જજ્ઞે ભૂયઃ શાપભયાદૃ ષઃ॥ ૩.૧૪।
૦૦૩૦૧૫૦ મનુય ઊચુઃ
૦૦૩૦૧૫૧ કથં પ્રણા શતાઃ પતુ્રા નારદેન મહ ષણા ।
૦૦૩૦૧૫૨ પ્ર પતેઃ સતૂવયર્ શ્રાેતુ મચ્છામ ત વતઃ॥ ૩.૧૫।
૦૦૩૦૧૬૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
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૦૦૩૦૧૬૧ દક્ષસ્ય પતુ્રા હયર્શ્વા િવવધર્િયષવઃ પ્ર ઃ ।
૦૦૩૦૧૬૨ સમાગતા મહાવીયાર્ નારદ તાનવુાચ હ॥ ૩.૧૬।
૦૦૩૦૧૭૦ નારદ ઉવાચ
૦૦૩૦૧૭૧ બા લશા બત યૂયં વૈ નાસ્યા નીત વૈ ભવુઃ ।
૦૦૩૦૧૭૨ પ્રમાણં સ્રષુ્ટકામા વૈ પ્ર ઃ પ્રાચેતસાત્મ ઃ॥ ૩.૧૭।
૦૦૩૦૧૮૧ અ ત વર્મધશ્ચવૈ કથં જથ વૈ પ્ર ઃ ।
૦૦૩૦૧૮૨ તે તુ તદ્વચનં શ્રુ વા પ્રયાતાઃ સવર્તાે િદશઃ॥ ૩.૧૮।
૦૦૩૦૧૯૧ અદ્યાિપ ન િનવતર્ તે સમુદ્રે ય ઇવાપગાઃ ।
૦૦૩૦૧૯૨ હયર્શ્વે વથ નષ્ટેષુ દક્ષઃ પ્રાચેતસઃ પનુઃ॥ ૩.૧૯।
૦૦૩૦૨૦૧ વૈર યામથ પતુ્રાણાં સહસ્રમ જ પ્રભુઃ ।
૦૦૩૦૨૦૨ િવવધર્િયષવ તે તુ શબલાશ્વા તથા પ્ર ઃ॥ ૩.૨૦।
૦૦૩૦૨૧૧ પવૂાક્તં વચનં તે તુ નારદેન પ્રચાેિદતાઃ ।
૦૦૩૦૨૧૨ અ યાે યમૂચુ તે સવ સ યગાહ મહા ષઃ॥ ૩.૨૧।
૦૦૩૦૨૨૧ ભ્રા ણાં પદવી ં જ્ઞાતું ગ તવં્ય નાત્ર સશંયઃ ।
૦૦૩૦૨૨૨ જ્ઞા વા પ્રમાણં વ્યાશ્ચ સખંુ સ્રક્ષ્યામહે પ્ર ઃ॥ ૩.૨૨।
૦૦૩૦૨૩૧ તે ઽિપ તનેવૈ માગણ પ્રયાતાઃ સવર્તાે િદશમ્ ।
૦૦૩૦૨૩૨ અદ્યાિપ ન િનવતર્ તે સમુદ્રે ય ઇવાપગાઃ॥ ૩.૨૩।
૦૦૩૦૨૪૧ તદા પ્ર ત વૈ ભ્રાતા ભ્રાતુર વષેણે દ્વ ઃ ।
૦૦૩૦૨૪૨ પ્રયાતાે ન ય ત ક્ષપં્ર તન્ન કાય િવપ શ્ચતા॥ ૩.૨૪।
૦૦૩૦૨૫૧ તાંશ્ચવૈ નષ્ટા વજ્ઞાય પતુ્રા દક્ષઃ પ્ર પ તઃ ।
૦૦૩૦૨૫૨ ષ ષ્ટ તતાે ઽ જ ક યા વૈર યા મ ત નઃ શ્રુતમ્॥ ૩.૨૫।
૦૦૩૦૨૬૧ તા તદા પ્ર તજગ્રાહ ભાયાર્થ ક યપઃ પ્રભુઃ ।
૦૦૩૦૨૬૨ સાેમાે ધમર્શ્ચ ભાે િવપ્રા તથવૈા યે મહષર્યઃ॥ ૩.૨૬।
૦૦૩૦૨૭૧ દદાૈ સ દશ ધમાર્ય ક યપાય ત્રયાેદશ ।
૦૦૩૦૨૭૨ સપ્તિવશ ત સાેમાય ચતસ્રાે ઽિરષ્ટને મને॥ ૩.૨૭।
૦૦૩૦૨૮૧ દ્વે ચવૈ બહુપતુ્રાય દ્વે ચવૈાઙ્ ગરસે તથા ।
૦૦૩૦૨૮૨ દ્વે કૃશાશ્વાય િવદુષે તાસાં નામાિન મે શ ◌ૃ ॥ ૩.૨૮।
૦૦૩૦૨૯૧ અ ધતી વસયુાર્મી લ બા ભાનુમર્ વતી ।
૦૦૩૦૨૯૨ સઙ્ક પા ચ મુહૂતાર્ ચ સા યા િવશ્વા ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૩.૨૯।
૦૦૩૦૩૦૧ ધમર્પ યાે દશ વેતા તા વપત્યાિન બાેધત ।
૦૦૩૦૩૦૨ િવશ્વેદેવા તુ િવશ્વાયાઃ સા યા સા યા વ્ય યત॥ ૩.૩૦।
૦૦૩૦૩૧૧ મ વત્યાં મ વ તાે વસાે તુ વસવઃ સતુાઃ ।
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૦૦૩૦૩૧૨ ભાનાે તુ ભાનવઃ પતુ્રા મુહૂતાર્ તુ મુહૂતર્ ઃ॥ ૩.૩૧।
૦૦૩૦૩૨૧ લ બાયાશ્ચવૈ ઘાષેાે ઽથ નાગવીથી ચ યા મ ।
૦૦૩૦૩૨૨ થવી િવષયં સવર્મ ધત્યાં વ્ય યત॥ ૩.૩૨।
૦૦૩૦૩૩૧ સઙ્ક પાયા તુ િવશ્વાત્મા જજ્ઞે સઙ્ક પ અેવ િહ ।
૦૦૩૦૩૩૨ નાગવી યાં ચ યા મ યાં ષલશ્ચ વ્ય યત॥ ૩.૩૩।
૦૦૩૦૩૪૧ પરા યાઃ સાેમપત્નીશ્ચ દક્ષઃ પ્રાચેતસાે દદાૈ ।
૦૦૩૦૩૪૨ સવાર્ નક્ષત્રના ય તા જ્યાે તષે પિરક તતાઃ॥ ૩.૩૪।
૦૦૩૦૩૫૧ યે વ યે ખ્યા તમ તાે વૈ દેવા જ્યાે ત પુરાેગમાઃ ।
૦૦૩૦૩૫૨ વસવાે ઽષ્ટાૈ સમાખ્યાતા તષેાં વક્ષ્યા મ િવ તરમ્॥ ૩.૩૫।
૦૦૩૦૩૬૧ આપાે ધ્રવુશ્ચ સાેમશ્ચ ધવશ્ચવૈાિનલાે ઽનલઃ ।
૦૦૩૦૩૬૨ પ્રત્યૂષશ્ચ પ્રભાસશ્ચ વસવાે નામ ભઃ તાઃ॥ ૩.૩૬।
૦૦૩૦૩૭૧ આપસ્ય પતુ્રાે વૈત ડ્યઃ શ્રમઃ શ્રા તાે મુિન તથા ।
૦૦૩૦૩૭૨ ધ્રવુસ્ય પતુ્રાે ભગવા કાલાે લાેકપ્રકાલનઃ॥ ૩.૩૭।
૦૦૩૦૩૮૧ સાેમસ્ય ભગવા વચાર્ વચર્ વી યને યતે ।
૦૦૩૦૩૮૨ ધવસ્ય પતુ્રાે દ્રિવણાે હુતહવ્યવહ તથા ।
૦૦૩૦૩૮૩ મનાેહરાયાઃ શ શરઃ પ્રાણાે ઽથ રમણ તથા॥ ૩.૩૮।
૦૦૩૦૩૯૧ અિનલસ્ય શવા ભાયાર્ તસ્યાઃ પતુ્રાે મનાજેવઃ ।
૦૦૩૦૩૯૨ અિવજ્ઞાતગ તશ્ચવૈ દ્વાૈ પતુ્રાવિનલસ્ય ચ॥ ૩.૩૯।
૦૦૩૦૪૦૧ અ ગ્ પુત્રઃ કુમાર તુ શર ત બે શ્રયા તઃ ।
૦૦૩૦૪૦૨ તસ્ય શાખાે િવશાખશ્ચ નૈગમેયશ્ચ ષ્ઠજઃ॥ ૩.૪૦।
૦૦૩૦૪૧૧ અપતં્ય કૃ ત્તકાનાં તુ કા ત્તકેય ઇ ત તઃ ।
૦૦૩૦૪૧૨ પ્રત્યૂષસ્ય િવદુઃ પતુ્ર ષ ના ાથ દેવલમ્॥ ૩.૪૧।
૦૦૩૦૪૨૧ દ્વાૈ પતુ્રાૈ દેવલસ્યાિપ ક્ષમાવ તાૈ મની ષણાૈ ।
૦૦૩૦૪૨૨ હ પતે તુ ભ ગની વરસ્ત્રી બ્રહ્મવાિદની॥ ૩.૪૨।
૦૦૩૦૪૩૧ યાેગ સદ્ધા જગ કૃ નમસક્તા િવચચાર હ ।
૦૦૩૦૪૩૨ પ્રભાસસ્ય તુ સા ભાયાર્ વસનૂામષ્ટમસ્ય તુ॥ ૩.૪૩।
૦૦૩૦૪૪૧ િવશ્વકમાર્ મહાભાગાે યસ્યાં જજ્ઞે પ્ર પ તઃ ।
૦૦૩૦૪૪૨ કતાર્ શ પસહસ્રાણાં િત્રદશાનાં ચ વાધર્િકઃ॥ ૩.૪૪।
૦૦૩૦૪૫૧ ભષૂણાનાં ચ સવષાં કતાર્ શ પવતાં વરઃ ।
૦૦૩૦૪૫૨ યઃ સવષાં િવમાનાિન દૈવતાનાં ચકાર હ॥ ૩.૪૫।
૦૦૩૦૪૬૧ માનષુાશ્ચાપે વ ત યસ્ય શ પં મહાત્મનઃ ।
૦૦૩૦૪૬૨ સરુભી ક યપાદુ્રદ્રાનેકાદશ િવિનમર્મે॥ ૩.૪૬।
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૦૦૩૦૪૭૧ મહાદેવપ્રસાદેન તપસા ભાિવતા સતી ।
૦૦૩૦૪૭૨ અજૈકપાદિહબુર્ ય વષ્ટા દ્રશ્ચ વીયર્વાન્॥ ૩.૪૭।
૦૦૩૦૪૮૧ હરશ્ચ બહુ પશ્ચ ય બકશ્ચાપરા જતઃ ।
૦૦૩૦૪૮૨ ષાકિપશ્ચ શ ભુશ્ચ કપદ રૈવત તથા॥ ૩.૪૮।
૦૦૩૦૪૯૧ ગવ્યાધશ્ચ શવર્શ્ચ કપાલી ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૦૩૦૪૯૨ અેકાદશતૈે િવખ્યાતા દ્રા સ્ત્રભવુનેશ્વરાઃ॥ ૩.૪૯।
૦૦૩૦૫૦૧ શતં વવેં સમાખ્યાતં દ્રાણામ મતાજૈસામ્ ।
૦૦૩૦૫૦૨ પુરાણે મુિનશાદૂર્લા યવૈ્યાર્પં્ત સચરાચરમ્॥ ૩.૫૦।
૦૦૩૦૫૧૧ દારા શ ◌ૃ વં િવપ્રે દ્રાઃ ક યપસ્ય પ્ર પતેઃ ।
૦૦૩૦૫૧૨ અિદ તિદ તદર્નુશ્ચવૈ અિરષ્ટા સરુસા ખસા॥ ૩.૫૧।
૦૦૩૦૫૨૧ સરુ ભિવનતા ચવૈ તામ્રા ક્રાેધવશા ઇરા ।
૦૦૩૦૫૨૨ કદુ્રમુર્િનશ્ચ ભાે િવપ્રા તા વપત્યાિન બાેધત॥ ૩.૫૨।
૦૦૩૦૫૩૧ પવૂર્મ વ તરે શ્રેષ્ઠા દ્વાદશાસ સરુાેત્તમાઃ ।
૦૦૩૦૫૩૨ તુ ષતા નામ તે ઽ યાે યમૂચવુવ વતે ઽ તરે॥ ૩.૫૩।
૦૦૩૦૫૪૧ ઉપ સ્થતે ઽ તયશસશ્ચા ષસ્યા તરે મનાેઃ ।
૦૦૩૦૫૪૨ િહતાથ સવર્લાેકાનાં સમાગ ય પર પરમ્॥ ૩.૫૪।
૦૦૩૦૫૫૧ આગચ્છત દુ્રતં દેવા અિદ ત સ પ્રિવ ય વૈ ।
૦૦૩૦૫૫૨ મ વ તરે પ્રસયૂામ તન્નઃ શ્રેયાે ભિવ ય ત॥ ૩.૫૫।
૦૦૩૦૫૬૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૦૩૦૫૬૧ અેવમુ વા તુ તે સવ ચા ષસ્યા તરે મનાેઃ ।
૦૦૩૦૫૬૨ માર ચા ક યપા તા વિદત્યા દક્ષક યયા॥ ૩.૫૬।
૦૦૩૦૫૭૧ તત્ર િવ શ્ચ શક્રશ્ચ જજ્ઞાતે પનુરેવ િહ ।
૦૦૩૦૫૭૨ અયર્મા ચવૈ ધાતા ચ વષ્ટા પષૂા તથવૈ ચ॥ ૩.૫૭।
૦૦૩૦૫૮૧ િવવ વા સિવતા ચવૈ મત્રાે વ ણ અેવ ચ ।
૦૦૩૦૫૮૨ અંશાે ભગશ્ચા તતે આિદત્યા દ્વાદશ તાઃ॥ ૩.૫૮।
૦૦૩૦૫૯૧ સપ્તિવશ ત યાઃ પ્રાેક્તાઃ સાેમપ યાે મહાવ્રતાઃ ।
૦૦૩૦૫૯૨ તાસામપત્યા યભવ દ પ્તા ય મતતજેસઃ॥ ૩.૫૯।
૦૦૩૦૬૦૧ અિરષ્ટને મપત્નીનામપત્યાનીહ ષાેડશ ।
૦૦૩૦૬૦૨ બહુપતુ્રસ્ય િવદુષશ્ચતસ્રાે િવદ્યુતઃ તાઃ॥ ૩.૬૦।
૦૦૩૦૬૧૧ ચા ષસ્યા તરે પવૂ ઋચાે બ્રહ્મ ષસ કૃતાઃ ।
૦૦૩૦૬૧૨ કૃશાશ્વસ્ય ચ દેવષદવપ્રહરણાઃ તાઃ॥ ૩.૬૧।
૦૦૩૦૬૨૧ અેતે યુગસહસ્રા તે ય તે પનુરેવ િહ ।
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૦૦૩૦૬૨૨ સવ દેવગણાશ્ચાત્ર ત્રય સ્ત્રશત્તુ કામ ઃ॥ ૩.૬૨।
૦૦૩૦૬૩૧ તષેામિપ ચ ભાે િવપ્રા િનરાેધાે પ ત્ત ચ્યતે ।
૦૦૩૦૬૩૨ યથા સયૂર્સ્ય ગગન ઉદયા તમયાિવહ॥ ૩.૬૩।
૦૦૩૦૬૪૧ અેવં દેવિનકાયા તે સ ભવ ત યુગે યુગે ।
૦૦૩૦૬૪૨ િદત્યાઃ પતુ્રદ્વયં જજ્ઞે ક યપાિદ ત નઃ શ્રુતમ્॥ ૩.૬૪।
૦૦૩૦૬૫૧ િહર યક શપુશ્ચવૈ િહર યાક્ષશ્ચ વીયર્વાન્ ।
૦૦૩૦૬૫૨ સિહકા ચાભવ ક યા િવપ્ર ચત્તેઃ પિરગ્રહઃ॥ ૩.૬૫।
૦૦૩૦૬૬૧ સિહકેયા ઇ ત ખ્યાતા યસ્યાઃ પતુ્રા મહાબલાઃ ।
૦૦૩૦૬૬૨ િહર યક શપાેઃ પતુ્રાશ્ચ વારઃ પ્ર થતાજૈસઃ॥ ૩.૬૬।
૦૦૩૦૬૭૧ હ્ર ાદશ્ચ અનુહ્ર ાદશ્ચ પ્રહ્ર ાદશ્ચવૈ વીયર્વાન્ ।
૦૦૩૦૬૭૨ સહં્ર ાદશ્ચ ચતુથા ઽભૂદ્ધ્રાદપુત્રાે હ્ર દ તથા॥ ૩.૬૭।
૦૦૩૦૬૮૧ હ્ર દસ્ય પતુ્રાૈ દ્વાૈ વીરાૈ શવઃ કાલ તથવૈ ચ ।
૦૦૩૦૬૮૨ િવરાેચનશ્ચ પ્રાહ્ર ાિદબર્ લજર્જ્ઞે િવરાેચનાત્॥ ૩.૬૮।
૦૦૩૦૬૯૧ બલેઃ પતુ્રશતમાસીદ્બાણજ્યેષં્ઠ તપાેધનાઃ ।
૦૦૩૦૬૯૨ તરાષ્ટ્રશ્ચ સયૂર્શ્ચ ચ દ્રમાશ્ચ દ્રતાપનઃ॥ ૩.૬૯।
૦૦૩૦૭૦૧ કુ ભનાભાે ગદર્ભાક્ષઃ કુ ક્ષિરત્યેવમાદયઃ ।
૦૦૩૦૭૦૨ બાણ તષેામ તબલાે જ્યેષ્ઠઃ પશપુતેઃ પ્રયઃ॥ ૩.૭૦।
૦૦૩૦૭૧૧ પુરા ક પે તુ બાણને પ્રસાદ્યાેમાપ ત પ્રભુમ્ ।
૦૦૩૦૭૧૨ પાશ્વર્તાે િવહિર યા મ ઇત્યેવં યા ચતાે વરઃ॥ ૩.૭૧।
૦૦૩૦૭૨૧ િહર યાક્ષસતુાશ્ચવૈ િવદ્વાંસશ્ચ મહાબલાઃ ।
૦૦૩૦૭૨૨ ભભર્રઃ શકુિનશ્ચવૈ ભૂતસ તાપન તથા॥ ૩.૭૨।
૦૦૩૦૭૩૧ મહાનાભશ્ચ િવક્રા તઃ કાલનાભ તથવૈ ચ ।
૦૦૩૦૭૩૨ અભવ દનપુતુ્રાશ્ચ શતં તીવ્રપરાક્રમાઃ॥ ૩.૭૩।
૦૦૩૦૭૪૧ તપ વનાે મહાવીયાર્ઃ પ્રાધા યને બ્રવી મ તાન્ ।
૦૦૩૦૭૪૨ દ્વમૂધાર્ શઙુ્કકણર્શ્ચ તથા હય શરા િવભુઃ॥ ૩.૭૪।
૦૦૩૦૭૫૧ અયાેમખુઃ શ બરશ્ચ કિપલાે વામન તથા ।
૦૦૩૦૭૫૨ માર ચમર્ઘવાંશ્ચવૈ ઇ વલઃ વ મ તથા॥ ૩.૭૫।
૦૦૩૦૭૬૧ િવક્ષાેભણશ્ચ કેતુશ્ચ કેતવુીયર્શતહ્ર દાૈ ।
૦૦૩૦૭૬૨ ઇ દ્ર જ સવર્ જચ્ચવૈ વજ્રનાભ તથવૈ ચ॥ ૩.૭૬।
૦૦૩૦૭૭૧ અેકચક્રાે મહાબાહુ તારકશ્ચ મહાબલઃ ।
૦૦૩૦૭૭૨ વૈશ્વાનરઃ પુલાેમા ચ િવદ્રાવણમહા શરાઃ॥ ૩.૭૭।
૦૦૩૦૭૮૧ વભાર્નુ ર્ષપવાર્ ચ િવપ્ર ચ ત્તશ્ચ વીયર્વાન્ ।
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૦૦૩૦૭૮૨ સવર્ અેતે દનાેઃ પતુ્રાઃ ક યપાદ ભજ જ્ઞરે॥ ૩.૭૮।
૦૦૩૦૭૯૧ િવપ્ર ચ ત્તપ્રધાના તે દાનવાઃ સમુહાબલાઃ ।
૦૦૩૦૭૯૨ અેતષેાં પતુ્રપાતંૈ્ર તુ ન તચ્છકં્ય દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩.૭૯।
૦૦૩૦૮૦૧ પ્રસઙ્ખ્યાતું બહુ વાચ્ચ પતુ્રપાતૈ્રમન તકમ્ ।
૦૦૩૦૮૦૨ વભાર્નાે તુ પ્રભા ક યા પુલાે તુ શચી સતુા॥ ૩.૮૦।
૦૦૩૦૮૧૧ ઉપદ પ્તહર્ય શરાઃ શ મષ્ઠા વાષર્પવર્ણી ।
૦૦૩૦૮૧૨ પુલાેમા કા લકા ચવૈ વૈશ્વાનરસતુે ઉભે॥ ૩.૮૧।
૦૦૩૦૮૨૧ બહ્વપત્યે મહાપત્યે મર ચે તુ પિરગ્રહઃ ।
૦૦૩૦૮૨૨ તયાેઃ પતુ્રસહસ્રા ણ ષ ષ્ટદાર્નવન દનાઃ॥ ૩.૮૨।
૦૦૩૦૮૩૧ ચતુદર્શશતાન યા હર યપુરવા સનઃ ।
૦૦૩૦૮૩૨ મર ચજર્નયામાસ મહતા તપસા વતઃ॥ ૩.૮૩।
૦૦૩૦૮૪૧ પાૈલાેમાઃ કાલકેયાશ્ચ દાનવા તે મહાબલાઃ ।
૦૦૩૦૮૪૨ અવ યા દેવતાનાં િહ િહર યપુરવા સનઃ॥ ૩.૮૪।
૦૦૩૦૮૫૧ િપતામહપ્રસાદેન યે હતાઃ સવ્યસા ચના ।
૦૦૩૦૮૫૨ તતાે ઽપરે મહાવીયાર્ દાનવા વ તદા ણાઃ॥ ૩.૮૫।
૦૦૩૦૮૬૧ સિહકાયામથાે પન્ના િવપ્ર ચત્તેઃ સતુા તથા ।
૦૦૩૦૮૬૨ દૈત્યદાનવસયંાેગા તા તીવ્રપરાક્રમાઃ॥ ૩.૮૬।
૦૦૩૦૮૭૧ સિહકેયા ઇ ત ખ્યાતાસ્ત્રયાેદશ મહાબલાઃ ।
૦૦૩૦૮૭૨ વં યઃ શલ્યશ્ચ બ લનાૈ નલશ્ચવૈ તથા બલઃ॥ ૩.૮૭।
૦૦૩૦૮૮૧ વાતાિપનર્મુ ચશ્ચવૈ ઇ વલઃ વ મ તથા ।
૦૦૩૦૮૮૨ અ જકાે નરકશ્ચવૈ કાલનાભ તથવૈ ચ॥ ૩.૮૮।
૦૦૩૦૮૯૧ સરમાન તથા ચવૈ વરક પશ્ચ વીયર્વાન્ ।
૦૦૩૦૮૯૨ અેતે વૈ દાનવાઃ શ્રેષ્ઠા દનાવેશિવવધર્નાઃ॥ ૩.૮૯।
૦૦૩૦૯૦૧ તષેાં પતુ્રાશ્ચ પાતૈ્રાશ્ચ શતશાે ઽથ સહસ્રશઃ ।
૦૦૩૦૯૦૨ સહં્ર ાદસ્ય તુ દૈત્યસ્ય િનવાતકવચાઃ કુલે॥ ૩.૯૦।
૦૦૩૦૯૧૧ સમુ પન્નાઃ સમુહતા તપસા ભાિવતાત્મનઃ ।
૦૦૩૦૯૧૨ તસ્રઃ કાેટ ઃ સતુા તષેાં મ ણવત્યાં િનવા સનઃ॥ ૩.૯૧।
૦૦૩૦૯૨૧ અવ યા તે ઽિપ દેવાનામજુર્નને િનપા તતાઃ ।
૦૦૩૦૯૨૨ ષટ્સતુાઃ સમુહાભાગા તામ્રાયાઃ પિરક તતાઃ॥ ૩.૯૨।
૦૦૩૦૯૩૧ ક્રાૈ ચી યનેી ચ ભાસી ચ સગુ્રીવી શુ ચગ્ િધ્રકા ।
૦૦૩૦૯૩૨ ક્રાૈ ચી તુ જનયામાસ ઉલૂકપ્રત્યુલૂકકાન્॥ ૩.૯૩।
૦૦૩૦૯૪૧ યનેી યનેાં તથા ભાસી ભાસા ગ્ ધ્રાંશ્ચ ગ્ યિપ ।
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૦૦૩૦૯૪૨ શુ ચરાૈદકા પ ક્ષગણા સગુ્રીવી તુ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩.૯૪।
૦૦૩૦૯૫૧ અશ્વાનુષ્ટ્ર ા ગદર્ભાંશ્ચ તામ્રાવંશઃ પ્રક તતઃ ।
૦૦૩૦૯૫૨ િવનતાયા તુ દ્વાૈ પતુ્રાૈ િવખ્યાતાૈ ગ ડા ણાૈ॥ ૩.૯૫।
૦૦૩૦૯૬૧ ગ ડઃ પતતાં શ્રેષ્ઠાે દા ણઃ વને કમર્ણા ।
૦૦૩૦૯૬૨ સરુસાયાઃ સહસ્રં તુ સપાર્ણામ મતાજૈસામ્॥ ૩.૯૬।
૦૦૩૦૯૭૧ અનેક શરસાં િવપ્રાઃ ખચરાણાં મહાત્મનામ્ ।
૦૦૩૦૯૭૨ કાદ્રવેયા તુ બ લનઃ સહસ્રમ મતાજૈસઃ॥ ૩.૯૭।
૦૦૩૦૯૮૧ સપુણર્વશગા નાગા જ જ્ઞરે નૈકમ તકાઃ ।
૦૦૩૦૯૮૨ યષેાં પ્રધાનાઃ સતતં શષેવાસિુકતક્ષકાઃ॥ ૩.૯૮।
૦૦૩૦૯૯૧ અૈરાવતાે મહાપદ્મઃ ક બલાશ્વતરાવુભાૈ ।
૦૦૩૦૯૯૨ અેલાપ ત્રશ્ચ શઙ્ખશ્ચ કકાટકધન જયાૈ॥ ૩.૯૯।
૦૦૩૧૦૦૧ મહાનીલમહાકણા તરાષ્ટ્રબલાહકાૈ ।
૦૦૩૧૦૦૨ કુહરઃ પુ પદંષ્ટ્રશ્ચ દુમુર્ખઃ સમુખુ તથા॥ ૩.૧૦૦।
૦૦૩૧૦૧૧ શઙ્ખશ્ચ શઙ્ખપાલશ્ચ કિપલાે વામન તથા ।
૦૦૩૧૦૧૨ નહુષઃ શઙ્ખરાેમા ચ મ ણિરત્યેવમાદયઃ॥ ૩.૧૦૧।
૦૦૩૧૦૨૧ તષેાં પતુ્રાશ્ચ પાતૈ્રાશ્ચ શતશાે ઽથ સહસ્રશઃ ।
૦૦૩૧૦૨૨ ચતુદર્શસહસ્રા ણ કૂ્રરાણામિનલા શનામ્॥ ૩.૧૦૨।
૦૦૩૧૦૩૧ ગણં ક્રાેધવંશં િવપ્રા તસ્ય સવ ચ દં ષ્ટ્રણઃ ।
૦૦૩૧૦૩૨ સ્થલ ઃ પ ક્ષણાે ઽ શ્ચ ધરાયાઃ પ્રસવાઃ તાઃ॥ ૩.૧૦૩।
૦૦૩૧૦૪૧ ગા તુ વૈ જનયામાસ સરુ ભમર્િહષી તથા ।
૦૦૩૧૦૪૨ ઇરા ક્ષલતા વ લી ણ તીશ્ચ સવર્શઃ॥ ૩.૧૦૪।
૦૦૩૧૦૫૧ ખસા તુ યક્ષરક્ષાં સ મુિનર સરસ તથા ।
૦૦૩૧૦૫૨ અિરષ્ટા તુ મહા સદ્ધા ગ ધવાર્ન મતાજૈસઃ॥ ૩.૧૦૫।
૦૦૩૧૦૬૧ અેતે ક યપદાયાદાઃ ક તતાઃ સ્થા જઙ્ગમાઃ ।
૦૦૩૧૦૬૨ યષેાં પતુ્રાશ્ચ પાતૈ્રાશ્ચ શતશાે ઽથ સહસ્રશઃ॥ ૩.૧૦૬।
૦૦૩૧૦૭૧ અેષ મ વ તરે િવપ્રાઃ સગર્ઃ વારાે ચષે તઃ ।
૦૦૩૧૦૭૨ વવૈ વતે ઽ તમહ ત વા ણે િવતતે ક્રતાૈ॥ ૩.૧૦૭।
૦૦૩૧૦૮૧ જુહ્વાનસ્ય બ્રહ્મણાે વૈ પ્ર સગર્ ઇહાેચ્યતે ।
૦૦૩૧૦૮૨ પવૂ યત્ર સમુ પન્ના બ્રહ્મષ સપ્ત માનસાન્॥ ૩.૧૦૮।
૦૦૩૧૦૯૧ પતુ્ર વે ક પયામાસ વયમવે િપતામહઃ ।
૦૦૩૧૦૯૨ તતાે િવરાેધે દેવાનાં દાનવાનાં ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૩.૧૦૯।
૦૦૩૧૧૦૧ િદ તિવનષ્ટપતુ્રા વૈ તાષેયામાસ ક યપમ્ ।
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૦૦૩૧૧૦૨ ક યપ તુ પ્રસન્નાત્મા સ યગારાિધત તયા॥ ૩.૧૧૦।
૦૦૩૧૧૧૧ વરેણ ચ્છ દયામાસ સા ચ વવ્રે વરં તદા ।
૦૦૩૧૧૧૨ પતુ્ર મ દ્રવધાથાર્ય સમથર્મ મતાજૈસમ્॥ ૩.૧૧૧।
૦૦૩૧૧૨૧ સ ચ ત મૈ વરં પ્રાદા પ્રા થતઃ સમુહાતપાઃ ।
૦૦૩૧૧૨૨ દ વા ચ વરમત્યુગ્રાે માર ચઃ સમભાષત॥ ૩.૧૧૨।
૦૦૩૧૧૩૧ ઇ દં્ર પતુ્રાે િનહ તા તે ગભ વૈ શરદાં શતમ્ ।
૦૦૩૧૧૩૨ યિદ ધારયસે શાૈચ-ત પરા વ્રતમા સ્થતા॥ ૩.૧૧૩।
૦૦૩૧૧૪૧ તથેત્ય ભિહતાે ભતાર્ તયા દેવ્યા મહાતપાઃ ।
૦૦૩૧૧૪૨ ધારયામાસ ગભ તુ શુ ચઃ સા મુિનસત્તમાઃ॥ ૩.૧૧૪।
૦૦૩૧૧૫૧ તતાે ઽ યપુાગમિદ્દત્યાં ગભર્માધાય ક યપઃ ।
૦૦૩૧૧૫૨ રાેધય વૈ ગણં શ્રેષં્ઠ દેવાનામ મતાજૈસમ્॥ ૩.૧૧૫।
૦૦૩૧૧૬૧ તજેઃ સહૃંત્ય દુધર્ષર્મવ યમમરૈરિપ ।
૦૦૩૧૧૬૨ જગામ પવર્તાયવૈ તપસે સં શતવ્રતા॥ ૩.૧૧૬।
૦૦૩૧૧૭૧ તસ્યાશ્ચવૈા તરપ્રે સરુભવ પાકશાસનઃ ।
૦૦૩૧૧૭૨ તે વષર્શતે ચાસ્યા દદશાર્ તરમચ્યુતઃ॥ ૩.૧૧૭।
૦૦૩૧૧૮૧ અકૃ વા પાદયાેઃ શાૈચં િદ તઃ શયનમાિવશત્ ।
૦૦૩૧૧૮૨ િનદ્રાં ચાહારયામાસ તસ્યાં કુ ક્ષ પ્રિવ ય સઃ॥ ૩.૧૧૮।
૦૦૩૧૧૯૧ વજ્રપા ણ તતાે ગભ સપ્તધા તં યકૃ તયત્ ।
૦૦૩૧૧૯૨ સ પાટ માનાે ગભા ઽથ વજે્રણ પ્ર રાેદ હ॥ ૩.૧૧૯।
૦૦૩૧૨૦૧ મા રાેદ િર ત તં શક્રઃ પનુઃ પનુરથાબ્રવીત્ ।
૦૦૩૧૨૦૨ સાે ઽભવ સપ્તધા ગભર્ ત મ દ્રાે ષતઃ પનુઃ॥ ૩.૧૨૦।
૦૦૩૧૨૧૧ અેકૈકં સપ્તધા ચકે્ર વજે્રણવૈાિરકષર્ણઃ ।
૦૦૩૧૨૧૨ મ તાે નામ તે દેવા બભવૂુ દ્વજસત્તમાઃ॥ ૩.૧૨૧।
૦૦૩૧૨૨૧ યથાેક્તં વૈ મઘવતા તથવૈ મ તાે ઽભવન્ ।
૦૦૩૧૨૨૨ દેવાશ્ચૈકાનેપ ચાશ સહાયા વજ્રપા ણનઃ॥ ૩.૧૨૨।
૦૦૩૧૨૩૧ તષેામવેં પ્ર ત્તાનાં ભૂતાનાં દ્વજસત્તમાઃ ।
૦૦૩૧૨૩૨ રાેચય વૈ ગણશ્રેષ્ઠા દેવાનામ મતાજૈસામ્॥ ૩.૧૨૩।
૦૦૩૧૨૪૧ િનકાયષેુ િનકાયષેુ હિરઃ પ્રાદા પ્ર પતીન્ ।
૦૦૩૧૨૪૨ ક્રમશ તાિન રાજ્યાિન થપુવૂાર્ ણ ભાે દ્વ ઃ॥ ૩.૧૨૪।
૦૦૩૧૨૫૧ સ હિરઃ પુ ષાે વીરઃ કૃ ણાે જ ઃ પ્ર પ તઃ ।
૦૦૩૧૨૫૨ પજર્ ય તપનાે ઽન ત તસ્ય સવર્ મદં જગત્॥ ૩.૧૨૫।
૦૦૩૧૨૬૧ ભૂતસગર્ મમં સ યગ્ નતાે દ્વજસત્તમાઃ ।

16 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૦૦૩૧૨૬૨ ના ત્તભયમ તીહ પરલાેકભયં કુતઃ॥ ૩.૧૨૬।
૦૦૪૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૦૪૦૦૧૧ અ ભ ષચ્યાિધરાજે દં્ર થું વૈ યં િપતામહઃ ।
૦૦૪૦૦૧૨ તતઃ ક્રમેણ રાજ્યાિન વ્યાદેષુ્ટમપુચક્રમે॥ ૪.૧।
૦૦૪૦૦૨૧ દ્વ નાં વી ધાં ચવૈ નક્ષત્રગ્રહયાે તથા ।
૦૦૪૦૦૨૨ યજ્ઞાનાં તપસાં ચવૈ સાેમં રાજે્ય ઽ યષેચયત્॥ ૪.૨।
૦૦૪૦૦૩૧ અપાં તુ વ ણં રાજે્ય રાજ્ઞાં વૈશ્રવણં પ તમ્ ।
૦૦૪૦૦૩૨ આિદત્યાનાં તથા િવ ં વસનૂામથ પાવકમ્॥ ૪.૩।
૦૦૪૦૦૪૧ પ્ર પતીનાં દકં્ષ તુ મ તામથ વાસવમ્ ।
૦૦૪૦૦૪૨ દૈત્યાનાં દાનવાનાં વૈ પ્રહ્ર ાદમ મતાજૈસમ્॥ ૪.૪।
૦૦૪૦૦૫૧ વવૈ વતં િપ ણાં ચ યમં રાજે્ય ઽ યષેચયત્ ।
૦૦૪૦૦૫૨ યક્ષાણાં રાક્ષસાનાં ચ પા થવાનાં તથવૈ ચ॥ ૪.૫।
૦૦૪૦૦૬૧ સવર્ભૂતિપશાચાનાં ગર શં શલૂપા ણનમ્ ।
૦૦૪૦૦૬૨ શલૈાનાં િહમવ તં ચ નદ નામથ સાગરમ્॥ ૪.૬।
૦૦૪૦૦૭૧ ગ ધવાર્ણામિધપ ત ચકે્ર ચત્રરથં પ્રભુમ્ ।
૦૦૪૦૦૭૨ નાગાનાં વાસિુક ચકે્ર સપાર્ણામથ તક્ષકમ્॥ ૪.૭।
૦૦૪૦૦૮૧ વારણાનાં તુ રા નમૈરાવતમથાિદશત્ ।
૦૦૪૦૦૮૨ ઉચ્ચૈઃશ્રવસમશ્વાનાં ગ ડં ચવૈ પ ક્ષણામ્॥ ૪.૮।
૦૦૪૦૦૯૧ ગાણામથ શાદૂર્લં ગાે ષં તુ ગવાં પ તમ્ ।
૦૦૪૦૦૯૨ વન પતીનાં રા નં લક્ષમવેા યષેચયત્॥ ૪.૯।
૦૦૪૦૧૦૧ અેવં િવભજ્ય રાજ્યાિન ક્રમેણવૈ િપતામહઃ ।
૦૦૪૦૧૦૨ િદશાં પાલાનથ તતઃ સ્થાપયામાસ સ પ્રભુઃ॥ ૪.૧૦।
૦૦૪૦૧૧૧ પવૂર્સ્યાં િદ શ પતંુ્ર તુ વૈરાજસ્ય પ્ર પતેઃ ।
૦૦૪૦૧૧૨ િદશઃ પાલં સધુ વાનં રા નં સાે ઽ યષેચયત્॥ ૪.૧૧।
૦૦૪૦૧૨૧ દ ક્ષણસ્યાં િદ શ તથા કદર્મસ્ય પ્ર પતેઃ ।
૦૦૪૦૧૨૨ પતંુ્ર શઙ્ખપદં નામ રા નં સાે ઽ યષેચયત્॥ ૪.૧૨।
૦૦૪૦૧૩૧ પ શ્ચમસ્યાં િદ શ તથા રજસઃ પતુ્રમચ્યુતમ્ ।
૦૦૪૦૧૩૨ કેતુમ તં મહાત્માનં રા નં સાે ઽ યષેચયત્॥ ૪.૧૩।
૦૦૪૦૧૪૧ તથા િહર યરાેમાણં પજર્ યસ્ય પ્ર પતેઃ ।
૦૦૪૦૧૪૨ ઉદ ચ્યાં િદ શ દુધર્ષ રા નં સાે ઽ યષેચયત્॥ ૪.૧૪।
૦૦૪૦૧૫૧ તૈિરયં થવી સવાર્ સપ્તદ્વ પા સપત્તના ।
૦૦૪૦૧૫૨ યથાપ્રદેશમદ્યાિપ ધમણ પ્ર તપાલ્યતે॥ ૪.૧૫।
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૦૦૪૦૧૬૧ રાજસયૂા ભ ષક્ત તુ થુરેતનૈર્રાિધપૈઃ ।
૦૦૪૦૧૬૨ વેદદષૃ્ટેન િવિધના રા રાજે્ય નરાિધપઃ॥ ૪.૧૬।
૦૦૪૦૧૭૧ તતાે મ વ તરે ઽતીતે ચા ષે ઽ મતતજે સ ।
૦૦૪૦૧૭૨ વવૈ વતાય મનવે થવ્યાં રાજ્યમાિદશત્॥ ૪.૧૭।
૦૦૪૦૧૮૧ તસ્ય િવ તરમાખ્યાસ્યે મનાવેવ વતસ્ય હ ।
૦૦૪૦૧૮૨ ભવતાં ચાનુકૂલ્યાય યિદ શ્રાેતુ મહેચ્છથ ।
૦૦૪૦૧૮૩ મહદેતદિધષ્ઠાનં પુરાણે તદિધ ષ્ઠતમ્॥ ૪.૧૮।
૦૦૪૦૧૯૦ મનુય ઊચુઃ
૦૦૪૦૧૯૧ િવ તરેણ થાજેર્ન્મ લાેમહષર્ણ ક તર્ય ।
૦૦૪૦૧૯૨ યથા મહાત્મના તને દુગ્ધા વેયં વસુ ધરા॥ ૪.૧૯।
૦૦૪૦૨૦૧ યથા વાિપ ભદુર્ગ્ધા યથા દેવૈમર્હ ષ ભઃ ।
૦૦૪૦૨૦૨ યથા દૈત્યૈશ્ચ નાગૈશ્ચ યથા યક્ષૈયર્થા દુ્રમૈઃ॥ ૪.૨૦।
૦૦૪૦૨૧૧ યથા શલૈૈઃ િપશાચૈશ્ચ ગ ધવશ્ચ દ્વ ેત્તમૈઃ ।
૦૦૪૦૨૧૨ રાક્ષસશૈ્ચ મહાસ વૈયર્થા દુગ્ધા વસુ ધરા॥ ૪.૨૧।
૦૦૪૦૨૨૧ તષેાં પાત્રિવશષેાંશ્ચ વક્તુમહર્ સ સવુ્રત ।
૦૦૪૦૨૨૨ વ સક્ષીરિવશષેાંશ્ચ દાેગ્ધારં ચાનપુવૂર્શઃ॥ ૪.૨૨।
૦૦૪૦૨૩૧ ય માચ્ચ કારણા પા ણવણસ્ય મ થતઃ પુરા ।
૦૦૪૦૨૩૨ કુ્રદ્ધમૈર્હ ષ ભ તાત કારણં તચ્ચ ક તર્ય॥ ૪.૨૩।
૦૦૪૦૨૪૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૦૪૦૨૪૧ શ ◌ૃ વં ક તર્િય યા મ થાવે યસ્ય િવ તરમ્ ।
૦૦૪૦૨૪૨ અેકાગ્રાઃ પ્રયતાશ્ચવૈ પુ યાથ વૈ દ્વજષર્ભાઃ॥ ૪.૨૪।
૦૦૪૦૨૫૧ નાશચુેઃ દ્રમનસાે ના શ યસ્યાવ્રતસ્ય ચ ।
૦૦૪૦૨૫૨ ક તર્યેય મદં િવપ્રાઃ કૃતઘ્નાયાિહતાય ચ॥ ૪.૨૫।
૦૦૪૦૨૬૧ વગ્ય યશસ્યમાયુ યં ધ યં વેદૈશ્ચ સ મતમ્ ।
૦૦૪૦૨૬૨ રહસ્ય ષ ભઃ પ્રાેક્તં શ ◌ૃ વં વૈ યથાતથમ્॥ ૪.૨૬।
૦૦૪૦૨૭૧ યશ્ચેમં ક તર્યેિન્નત્યં થાવે યસ્ય િવ તરમ્ ।
૦૦૪૦૨૭૨ બ્રાહ્મણે યાે નમસૃ્કત્ય ન સ શાેચે કૃતાકૃતમ્॥ ૪.૨૭।
૦૦૪૦૨૮૧ આસીદ્ધમર્સ્ય સઙ્ગાેપ્તા પવૂર્મિત્રસમઃ પ્રભુઃ ।
૦૦૪૦૨૮૨ અિત્રવંશે સમુ પન્ન વઙ્ગાે નામ પ્ર પ તઃ॥ ૪.૨૮।
૦૦૪૦૨૯૧ તસ્ય પતુ્રાે ઽભવદ્વણેાે નાત્યથ ધમર્કાેિવદઃ ।
૦૦૪૦૨૯૨ તાે ત્યુસતુાયાં વૈ સનુીથાયાં પ્ર પ તઃ॥ ૪.૨૯।
૦૦૪૦૩૦૧ સ માતામહદાષેેણ તને કાલાત્મ ત્મજઃ ।
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૦૦૪૦૩૦૨ વધમ ષ્ઠતઃ કૃ વા કામલાેભે વવતર્ત॥ ૪.૩૦।
૦૦૪૦૩૧૧ મયાર્દાં ભેદયામાસ ધમાપેતાં સ પા થવઃ ।
૦૦૪૦૩૧૨ વેદધમાર્ન તક્ર ય સાે ઽધમર્િનરતાે ઽભવત્॥ ૪.૩૧।
૦૦૪૦૩૨૧ િનઃ વા યાયવષટ્કારાઃ પ્ર ત મ પ્ર પતાૈ ।
૦૦૪૦૩૨૨ પ્ર તં્ત ન પપુઃ સાેમં હુતં યજ્ઞષેુ દેવતાઃ॥ ૪.૩૨।
૦૦૪૦૩૩૧ ન યષ્ટવ્યં ન હાેતવ્ય મ ત તસ્ય પ્ર પતેઃ ।
૦૦૪૦૩૩૨ આસી પ્ર તજ્ઞા કૂ્રરેયં િવનાશે પ્રત્યુપ સ્થતે॥ ૪.૩૩।
૦૦૪૦૩૪૧ અહ મજ્યશ્ચ યષ્ટા ચ યજ્ઞશ્ચે ત ગૂદ્વહ ।
૦૦૪૦૩૪૨ મિય યજ્ઞાે િવધાતવ્યાે મિય હાેતવ્ય મત્યિપ॥ ૪.૩૪।
૦૦૪૦૩૫૧ તમ તક્રા તમયાર્દમાદદાનમસા પ્રતમ્ ।
૦૦૪૦૩૫૨ ઊચુમર્હષર્યઃ સવ મર ચપ્રમખુા તદા॥ ૪.૩૫।
૦૦૪૦૩૬૧ વયં દ ક્ષાં પ્રવેક્ષ્યામઃ સવં સરગણા બહૂન્ ।
૦૦૪૦૩૬૨ અધમ કુ મા વેણ અેષ ધમર્ઃ સનાતનઃ॥ ૪.૩૬।
૦૦૪૦૩૭૧ િનધને ઽત્રેઃ પ્રસતૂ વં પ્ર પ તરસશંયમ્ ।
૦૦૪૦૩૭૨ પ્ર શ્ચ પાલિય યે ઽહ મતીહ સમયઃ કૃતઃ॥ ૪.૩૭।
૦૦૪૦૩૮૧ તાં તથા બ્રવુતઃ સવાર્ન્મહષ નબ્રવીત્તદા ।
૦૦૪૦૩૮૨ વેણઃ પ્રહસ્ય દુબુર્ દ્ધિરમમથર્મનથર્િવત્॥ ૪.૩૮।
૦૦૪૦૩૯૦ વેણ ઉવાચ
૦૦૪૦૩૯૧ સ્રષ્ટા ધમર્સ્ય કશ્ચા યઃ શ્રાેતવં્ય કસ્ય વા મયા ।
૦૦૪૦૩૯૨ શ્રુતવીયર્તપઃસત્યૈમર્યા વા કઃ સમાે ભુિવ॥ ૪.૩૯।
૦૦૪૦૪૦૧ પ્રભવં સવર્ભૂતાનાં ધમાર્ણાં ચ િવશષેતઃ ।
૦૦૪૦૪૦૨ સ મૂઢા ન િવદુનૂર્નં ભવ તાે માં િવચેતસઃ॥ ૪.૪૦।
૦૦૪૦૪૧૧ ઇચ્છ દહેયં થવી ં લાવયેયં જલૈ તથા ।
૦૦૪૦૪૧૨ દ્યાં વૈ ભવું ચ ધેયં નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૪.૪૧।
૦૦૪૦૪૨૧ યદા ન શક્યતે માેહાદવલપેાચ્ચ પા થવઃ ।
૦૦૪૦૪૨૨ અપનેતું તદા વેણ તતઃ કુ્રદ્ધા મહષર્યઃ॥ ૪.૪૨।
૦૦૪૦૪૩૧ તં િનગ્ હ્ય મહાત્માનાે િવસુ્ફર તં મહાબલમ્ ।
૦૦૪૦૪૩૨ તતાે ઽસ્ય સવ્યમૂ ં તે મમ થુ ર્તમ યવઃ॥ ૪.૪૩।
૦૦૪૦૪૪૧ ત મિન્નમ યમાને વૈ રાજ્ઞ ઊરાૈ તુ જ જ્ઞવાન્ ।
૦૦૪૦૪૪૨ હ્ર વાે ઽ તમાત્રઃ પુ ષઃ કૃ ણશ્ચે ત બભવૂ હ॥ ૪.૪૪।
૦૦૪૦૪૫૧ સ ભીતઃ પ્રા જ લભૂર્ વા ત સ્થવાિ દ્વજસત્તમાઃ ।
૦૦૪૦૪૫૨ તમિત્રિવહ્વલં દૃ ટ્વા િનષીદેત્યબ્રવીત્તદા॥ ૪.૪૫।
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૦૦૪૦૪૬૧ િનષાદવંશકતાર્સાૈ બભવૂ વદતાં વરાઃ ।
૦૦૪૦૪૬૨ ધીવરાન જચ્ચાિપ વેણક મષસ ભવાન્॥ ૪.૪૬।
૦૦૪૦૪૭૧ યે ચા યે િવ યિનલયા તથા પવર્તસશં્રયાઃ ।
૦૦૪૦૪૭૨ અધમર્ ચયાે િવપ્રા તે તુ વૈ વેણક મષાઃ॥ ૪.૪૭।
૦૦૪૦૪૮૧ તતઃ પનુમર્હાત્માનઃ પા ણ વેણસ્ય દ ક્ષણમ્ ।
૦૦૪૦૪૮૨ અરણી મવ સરં ધા મમ થુ ર્તમ યવઃ॥ ૪.૪૮।
૦૦૪૦૪૯૧ થુ ત મા સમુ પન્નઃ કરા વલનસિન્નભઃ ।
૦૦૪૦૪૯૨ દ યમાનઃ વવપષુા સાક્ષાદ ગ્ િરવ વલન્॥ ૪.૪૯।
૦૦૪૦૫૦૧ અથ સાે ઽજગવં નામ ધનુગ્ ર્હ્ય મહારવમ્ ।
૦૦૪૦૫૦૨ શરાંશ્ચ િદવ્યાન્રક્ષાથ કવચં ચ મહાપ્રભમ્॥ ૪.૫૦।
૦૦૪૦૫૧૧ ત મ તે ઽથ ભૂતાિન સ પ્રહૃષ્ટાિન સવર્શઃ ।
૦૦૪૦૫૧૨ સમાપેતુમર્હાભાગા વેણ તુ િત્રિદવં યયાૈ॥ ૪.૫૧।
૦૦૪૦૫૨૧ સમુ પન્નને ભાે િવપ્રાઃ સ પુત્રેણ મહાત્મના ।
૦૦૪૦૫૨૨ ત્રાતઃ સ પુ ષવ્યાઘ્રઃ પુન્ના ાે નરકાત્તદા॥ ૪.૫૨।
૦૦૪૦૫૩૧ તં સમુદ્રાશ્ચ નદ્યશ્ચ રત્ના યાદાય સવર્શઃ ।
૦૦૪૦૫૩૨ તાેયાિન ચા ભષેકાથ સવર્ અેવાપેત સ્થરે॥ ૪.૫૩।
૦૦૪૦૫૪૧ િપતામહશ્ચ ભગવા દેવૈરાઙ્ ગરસઃૈ સહ ।
૦૦૪૦૫૪૨ સ્થાવરા ણ ચ ભૂતાિન જઙ્ગમાિન ચ સવર્શઃ॥ ૪.૫૪।
૦૦૪૦૫૫૧ સમાગ ય તદા વૈ યમ ય ષ ચન્નરાિધપમ્ ।
૦૦૪૦૫૫૨ મહતા રાજરાજેન પ્ર તનેાનુર જતાઃ॥ ૪.૫૫।
૦૦૪૦૫૬૧ સાે ઽ ભ ષક્તાે મહાતે િવિધવદ્ધમર્કાેિવદૈઃ ।
૦૦૪૦૫૬૨ આિધરાજે્ય તદા રાજ્ઞાં થવુ યઃ પ્રતાપવાન્॥ ૪.૫૬।
૦૦૪૦૫૭૧ િપત્રાપર જતા તસ્ય પ્ર તનેાનુર જતાઃ ।
૦૦૪૦૫૭૨ અનુરાગાત્તત તસ્ય નામ રા ય યત॥ ૪.૫૭।
૦૦૪૦૫૮૧ આપ ત ત ભરે તસ્ય સમુદ્રમ ભયાસ્યતઃ ।
૦૦૪૦૫૮૨ પવર્તાશ્ચ દદુમાર્ગ વજભઙ્ગશ્ચ નાભવત્॥ ૪.૫૮।
૦૦૪૦૫૯૧ અકૃષ્ટપચ્યા થવી સ ય ત્યન્નાિન ચ તનાત્ ।
૦૦૪૦૫૯૨ સવર્કામદુઘા ગાવઃ પુટકે પુટકે મધુ॥ ૪.૫૯।
૦૦૪૦૬૦૧ અેત મન્નવે કાલે તુ યજ્ઞે પૈતામહે શભુે ।
૦૦૪૦૬૦૨ સતૂઃ સતૂ્યાં સમુ પન્નઃ સાૈત્યે ઽહિન મહામ તઃ॥ ૪.૬૦।
૦૦૪૦૬૧૧ ત મન્નવે મહાયજ્ઞે જજ્ઞે પ્રાજ્ઞાે ઽથ માગધઃ ।
૦૦૪૦૬૧૨ થાેઃ તવાથ તાૈ તત્ર સમાહૂતાૈ મહ ષ ભઃ॥ ૪.૬૧।
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૦૦૪૦૬૨૧ તાવૂચુરષૃયઃ સવ તૂયતામષે પા થવઃ ।
૦૦૪૦૬૨૨ કમતદનુ પં વાં પાતં્ર ચાયં નરાિધપઃ॥ ૪.૬૨।
૦૦૪૦૬૩૧ તાવૂચતુ તદા સવા તા ષી સતૂમાગધાૈ ।
૦૦૪૦૬૩૨ આવાં દેવા ષીશં્ચવૈ પ્રીણયાવઃ વકમર્ ભઃ॥ ૪.૬૩।
૦૦૪૦૬૪૧ ન ચાસ્ય િવદ્માે વૈ કમર્ નામ વા લક્ષણં યશઃ ।
૦૦૪૦૬૪૨ તાતંે્ર યનેાસ્ય કુયાર્વ રાજ્ઞ તજે વનાે દ્વ ઃ॥ ૪.૬૪।
૦૦૪૦૬૫૧ ઋ ષ ભ તાૈ િનયુક્તાૈ તુ ભિવ યૈઃ તૂયતા મ ત ।
૦૦૪૦૬૫૨ યાિન કમાર્ ણ કૃતવા થુઃ પશ્ચાન્મહાબલઃ॥ ૪.૬૫।
૦૦૪૦૬૬૧ તતઃ પ્ર ત વૈ લાેકે તવષેુ મુિનસત્તમાઃ ।
૦૦૪૦૬૬૨ આશીવાર્દાઃ પ્રયજુ્ય તે સતૂમાગધબ દ ભઃ॥ ૪.૬૬।
૦૦૪૦૬૭૧ તયાેઃ તવા તે સપુ્રીતઃ થુઃ પ્રાદા પ્રજેશ્વરઃ ।
૦૦૪૦૬૭૨ અનપૂદેશં સતૂાય મગધં માગધાય ચ॥ ૪.૬૭।
૦૦૪૦૬૮૧ તં દૃ ટ્વા પરમપ્રીતાઃ પ્ર ઃ પ્રાેચુમર્ની ષણઃ ।
૦૦૪૦૬૮૨ ત્તીનામષે વાે દાતા ભિવ ય ત નરાિધપઃ॥ ૪.૬૮।
૦૦૪૦૬૯૧ તતાે વૈ યં મહાત્માનં પ્ર ઃ સમ ભદુદુ્રવુઃ ।
૦૦૪૦૬૯૨ વં નાે ત્ત િવધ વે ત મહ ષવચનાત્તદા॥ ૪.૬૯।
૦૦૪૦૭૦૧ સાે ઽ ભદુ્રતઃ પ્ર ભ તુ પ્ર િહત ચક ષર્યા ।
૦૦૪૦૭૦૨ ધનુગ્ ર્હ્ય ષ કાંશ્ચ થવીમાદ્રવદ્બલી॥ ૪.૭૦।
૦૦૪૦૭૧૧ તતાે વૈ યભયત્ર તા ગાૈભૂર્ વા પ્રાદ્રવન્મહી ।
૦૦૪૦૭૧૨ તાં થુધર્નુરાદાય દ્રવ તીમ વધાવત॥ ૪.૭૧।
૦૦૪૦૭૨૧ સા લાેકા બ્રહ્મલાેકાદ ગ વા વૈ યભયાત્તદા ।
૦૦૪૦૭૨૨ પ્રદદશાર્ગ્રતાે વૈ યં પ્રગ્ હીતશરાસનમ્॥ ૪.૭૨।
૦૦૪૦૭૩૧ વલદ્ ભિન શતૈબાર્ણૈદ પ્તતજેસમ તતઃ ।
૦૦૪૦૭૩૨ મહાયાેગં મહાત્માનં દુધર્ષર્મમરૈરિપ॥ ૪.૭૩।
૦૦૪૦૭૪૧ અલભ તી તુ સા ત્રાણં વૈ યમવેા વપદ્યત ।
૦૦૪૦૭૪૨ કૃતા જ લપુટા ભૂ વા પજૂ્યા લાેકૈ સ્ત્ર ભ તદા॥ ૪.૭૪।
૦૦૪૦૭૫૧ ઉવાચ વૈ યં નાધમ સ્ત્રીવધે પિરપ ય સ ।
૦૦૪૦૭૫૨ કથં ધારિયતા ચા સ પ્ર રાજ વના મયા॥ ૪.૭૫।
૦૦૪૦૭૬૧ મિય લાેકાઃ સ્થતા રાજન્મયેદં ધાયર્તે જગત્ ।
૦૦૪૦૭૬૨ મ દ્વનાશે િવન યેયુઃ પ્ર ઃ પા થવ િવ દ્ધ તત્॥ ૪.૭૬।
૦૦૪૦૭૭૧ ન મામહર્ સ હ તું વૈ શ્રેયશ્ચે વં ચક ષર્ સ ।
૦૦૪૦૭૭૨ પ્ર નાં થવીપાલ શ ◌ૃ ચેદં વચાે મમ॥ ૪.૭૭।
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૦૦૪૦૭૮૧ ઉપાયતઃ સમાર ધાઃ સવ સ ય ત્યુપક્રમાઃ ।
૦૦૪૦૭૮૨ ઉપાયં પ ય યને વં ધારયેથાઃ પ્ર મમામ્॥ ૪.૭૮।
૦૦૪૦૭૯૧ હ વાિપ માં ન શક્ત વં પ્ર નાં પાષેણે પ ।
૦૦૪૦૭૯૨ અનુકૂલા ભિવ યા મ યચ્છ કાપંે મહામતે॥ ૪.૭૯।
૦૦૪૦૮૦૧ અવ યાં ચ સ્ત્રયં પ્રાહુ તયર્ગ્યાેિનગતે વિપ ।
૦૦૪૦૮૦૨ યદે્યવં થવીપાલ ન ધમ ત્યક્તુમહર્ સ॥ ૪.૮૦।
૦૦૪૦૮૧૧ અેવં બહુિવધં વાક્યં શ્રુ વા રા મહામનાઃ ।
૦૦૪૦૮૧૨ કાપંે િનગ્ હ્ય ધમાર્ત્મા વસધુા મદમબ્રવીત્॥ ૪.૮૧।
૦૦૪૦૮૨૦ થુ વાચ
૦૦૪૦૮૨૧ અેકસ્યાથ તુ યાે હ યાદાત્મનાે વા પરસ્ય વા ।
૦૦૪૦૮૨૨ બહૂ વા પ્રા ણનાે ઽન તં ભવેત્તસ્યેહ પાતકમ્॥ ૪.૮૨।
૦૦૪૦૮૩૧ સખુમેધ ત બહવાે ય મ તુ િનહતે ઽશભુે ।
૦૦૪૦૮૩૨ ત મ હતે ના ત ભદ્રે પાતકં ચાપેપાતકમ્॥ ૪.૮૩।
૦૦૪૦૮૪૧ સાે ઽહં પ્ર િન મતં્ત વાં હિન યા મ વસુ ધરે ।
૦૦૪૦૮૪૨ યિદ મે વચનાન્નાદ્ય કિર ય સ જગ દ્ધતમ્॥ ૪.૮૪।
૦૦૪૦૮૫૧ વાં િનહત્યાદ્ય બાણને મચ્છાસનપરાઙ્મખુીમ્ ।
૦૦૪૦૮૫૨ આત્માનં પ્રથિય વાહં પ્ર ધારિયતા વયમ્॥ ૪.૮૫।
૦૦૪૦૮૬૧ સા વં શાસનમાસ્થાય મમ ધમર્ તાં વરે ।
૦૦૪૦૮૬૨ સ વય પ્ર ઃ સવાર્ઃ સમથાર્ હ્ય સ ધારણે॥ ૪.૮૬।
૦૦૪૦૮૭૧ દુિહ વં ચ મે ગચ્છ તત અેનમહં શરમ્ ।
૦૦૪૦૮૭૨ િનયચ્છેયં વદ્વધાથર્મુદ્ય તં ઘાેરદશર્નમ્॥ ૪.૮૭।
૦૦૪૦૮૮૦ વસધુાવેાચ
૦૦૪૦૮૮૧ સવર્મેતદહં વીર િવધાસ્યા મ ન સશંયઃ ।
૦૦૪૦૮૮૨ વ સં તુ મમ સ પ ય ક્ષરેયં યને વ સલા॥ ૪.૮૮।
૦૦૪૦૮૯૧ સમાં ચ કુ સવર્ત્ર માં વં ધમર્ તાં વર ।
૦૦૪૦૮૯૨ યથા િવસ્ય દમાનં મે ક્ષીરં સવર્ત્ર ભાવયેત્॥ ૪.૮૯।
૦૦૪૦૯૦૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૦૪૦૯૦૧ તત ઉ સારયામાસ શલૈા શતસહસ્રશઃ ।
૦૦૪૦૯૦૨ ધનુ કાેટ ા તદા વૈ ય તને શલૈા િવવિધતાઃ॥ ૪.૯૦।
૦૦૪૦૯૧૧ નિહ પવૂર્િવસગ વૈ િવષમે થવીતલે ।
૦૦૪૦૯૧૨ સિંવભાગઃ પુરાણાં વા ગ્રામાણાં વાભવત્તદા॥ ૪.૯૧।
૦૦૪૦૯૨૧ ન સસ્યાિન ન ગાેરકં્ષ્ય ન કૃ ષનર્ વ ણક્પથઃ ।
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૦૦૪૦૯૨૨ નવૈ સત્યા તં ચાસીન્ન લાેભાે ન ચ મ સરઃ॥ ૪.૯૨।
૦૦૪૦૯૩૧ વવૈ વતે ઽ તરે ત મ સા પ્રતં સમપુ સ્થતે ।
૦૦૪૦૯૩૨ વૈ યા પ્ર ત વૈ િવપ્રાઃ સવર્સ્યૈતસ્ય સ ભવઃ॥ ૪.૯૩।
૦૦૪૦૯૪૧ યત્ર યત્ર સમં વસ્યા ભૂમેરાસીત્તદા દ્વ ઃ ।
૦૦૪૦૯૪૨ તત્ર તત્ર પ્ર ઃ સવાર્ િનવાસં સમરાેચયન્॥ ૪.૯૪।
૦૦૪૦૯૫૧ આહારઃ ફલમૂલાિન પ્ર નામભવત્તદા ।
૦૦૪૦૯૫૨ કૃચ્છ્ર ેણ મહતા યુક્ત ઇત્યેવમનુશશુ્રુમ॥ ૪.૯૫।
૦૦૪૦૯૬૧ સ ક પિય વા વ સં તુ મનું વાય ભવું પ્રભુમ્ ।
૦૦૪૦૯૬૨ વપાણાૈ પુ ષવ્યાઘ્રાે દુદાેહ થવી ં તતઃ॥ ૪.૯૬।
૦૦૪૦૯૭૧ સસ્ય તાિન સવાર્ ણ થવુ યઃ પ્રતાપવાન્ ।
૦૦૪૦૯૭૨ તનેાન્નને પ્ર ઃ સવાર્ વતર્ તે ઽદ્યાિપ સવર્શઃ॥ ૪.૯૭।
૦૦૪૦૯૮૧ ઋષયશ્ચ તદા દેવાઃ િપતરાે ઽથ સર પાઃ ।
૦૦૪૦૯૮૨ દૈત્યા યક્ષાઃ પુ યજના ગ ધવાર્ઃ પવર્તા નગાઃ॥ ૪.૯૮।
૦૦૪૦૯૯૧ અેતે પુરા દ્વજશ્રેષ્ઠા દુદુહુધર્રણી ં િકલ ।
૦૦૪૦૯૯૨ ક્ષીરં વ સશ્ચ પાતં્ર ચ તષેાં દાેગ્ધા થક્ થક્॥ ૪.૯૯।
૦૦૪૧૦૦૧ ઋષીણામભવ સાેમાે વ સાે દાેગ્ધા હ પ તઃ ।
૦૦૪૧૦૦૨ ક્ષીરં તષેાં તપાે બ્રહ્મ પાતં્ર છ દાં સ ભાે દ્વ ઃ॥ ૪.૧૦૦।
૦૦૪૧૦૧૧ દેવાનાં કા ચનં પાતં્ર વ સ તષેાં શતક્રતુઃ ।
૦૦૪૧૦૧૨ ક્ષીરમાજેસ્કરં ચવૈ દાેગ્ધા ચ ભગવાન્રિવઃ॥ ૪.૧૦૧।
૦૦૪૧૦૨૧ િપ ણાં રાજતં પાતં્ર યમાે વ સઃ પ્રતાપવાન્ ।
૦૦૪૧૦૨૨ અ તકશ્ચાભવદ્દાેગ્ધા ક્ષીરં તષેાં સધુા તા॥ ૪.૧૦૨।
૦૦૪૧૦૩૧ નાગાનાં તક્ષકાે વ સઃ પાતં્ર ચાલાબુસ જ્ઞકમ્ ।
૦૦૪૧૦૩૨ દાેગ્ધા વૈરાવતાે નાગ તષેાં ક્ષીરં િવષં તમ્॥ ૪.૧૦૩।
૦૦૪૧૦૪૧ અસરુાણાં મધુદાગ્ધા ક્ષીરં માયામયં તમ્ ।
૦૦૪૧૦૪૨ િવરાેચન તુ વ સાે ઽભૂદાયસં પાત્રમવે ચ॥ ૪.૧૦૪।
૦૦૪૧૦૫૧ યક્ષાણામામપાત્રં તુ વ સાે વૈશ્રવણઃ પ્રભુઃ ।
૦૦૪૧૦૫૨ દાેગ્ધા રજતનાભ તુ ક્ષીરા તધાર્નમવે ચ॥ ૪.૧૦૫।
૦૦૪૧૦૬૧ સમુાલી રાક્ષસે દ્રાણાં વ સઃ ક્ષીરં ચ શાે ણતમ્।
૦૦૪૧૦૬૨ દાેગ્ધા રજતનાભ તુ કપાલં પાત્રમવે ચ॥ ૪.૧૦૬।
૦૦૪૧૦૭૧ ગ ધવાર્ણાં ચત્રરથાે વ સઃ પાતં્ર ચ પઙ્કજમ્ ।
૦૦૪૧૦૭૨ દાેગ્ધા ચ સુ ચઃ ક્ષીરં તષેાં ગ ધઃ શુ ચઃ તઃ॥ ૪.૧૦૭।
૦૦૪૧૦૮૧ શલંૈ પાતં્ર પવર્તાનાં ક્ષીરં રત્નાષૈધી તથા ।
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૦૦૪૧૦૮૨ વ સ તુ િહમવાનાસીદ્દાેગ્ધા મે મર્હા ગિરઃ॥ ૪.૧૦૮।
૦૦૪૧૦૯૧ લક્ષાે વ સ તુ ક્ષાણાં દાેગ્ધા શાલ તુ પુ પતઃ ।
૦૦૪૧૦૯૨ પાલાશપાતં્ર ક્ષીરં ચ ચ્છન્નદગ્ધપ્રરાેહણમ્॥ ૪.૧૦૯।
૦૦૪૧૧૦૧ સયંે ધાત્રી િવધાત્રી ચ પાવની ચ વસુ ધરા ।
૦૦૪૧૧૦૨ ચરાચરસ્ય સવર્સ્ય પ્ર તષ્ઠા યાેિનરેવ ચ॥ ૪.૧૧૦।
૦૦૪૧૧૧૧ સવર્કામદુઘા દાેગ્ધ્રી સવર્સસ્યપ્રરાેહણી ।
૦૦૪૧૧૧૨ આસીિદયં સમુદ્રા તા મેિદની પિરિવશ્રુતા॥ ૪.૧૧૧।
૦૦૪૧૧૨૧ મધુકૈટભયાેઃ કૃ ના મેદસા સમ ભ લુતા ।
૦૦૪૧૧૨૨ તનેેયં મેિદની દેવી ઉચ્યતે બ્રહ્મવાિદ ભઃ॥ ૪.૧૧૨।
૦૦૪૧૧૩૧ તતાે ઽ યપુગમાદ્રાજ્ઞઃ થાવે યસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૦૦૪૧૧૩૨ દુિહ વમનપુ્રાપ્તા દેવી વી ત ચાેચ્યતે॥ ૪.૧૧૩।
૦૦૪૧૧૪૧ થનુા પ્રિવભક્તા ચ શાેિધતા ચ વસુ ધરા ।
૦૦૪૧૧૪૨ સસ્યાકરવતી સ્ફ તા પુરપત્તનશા લની॥ ૪.૧૧૪।
૦૦૪૧૧૫૧ અેવ પ્રભાવાે વૈ યઃ સ રા સીદ્રાજસત્તમઃ ।
૦૦૪૧૧૫૨ નમસ્યશ્ચવૈ પજૂ્યશ્ચ ભૂતગ્રામનૈર્ સશંયઃ॥ ૪.૧૧૫।
૦૦૪૧૧૬૧ બ્રાહ્મણૈશ્ચ મહાભાગવૈદવેદાઙ્ગપારગૈઃ ।
૦૦૪૧૧૬૨ થુરેવ નમસ્કાયા બ્રહ્મયાેિનઃ સનાતનઃ॥ ૪.૧૧૬।
૦૦૪૧૧૭૧ પા થવૈશ્ચ મહાભાગૈઃ પા થવ વ મહેચ્છુ ભઃ ।
૦૦૪૧૧૭૨ આિદરા ે નમસ્કાયર્ઃ થવુ યઃ પ્રતાપવાન્॥ ૪.૧૧૭।
૦૦૪૧૧૮૧ યાેધૈરિપ ચ િવક્રા તૈઃ પ્રાપ્તુકામજૈર્યં યુિધ ।
૦૦૪૧૧૮૨ આિદરા ે નમસ્કાયા યાેધાનાં પ્રથમાે પઃ॥ ૪.૧૧૮।
૦૦૪૧૧૯૧ યાે િહ યાેદ્ધા રણં યા ત ક તર્િય વા થું પમ્ ।
૦૦૪૧૧૯૨ સ ઘાેર પા સઙ્ગ્રામા ક્ષેમી ભવ ત ક તમાન્॥ ૪.૧૧૯।
૦૦૪૧૨૦૧ વૈ યૈરિપ ચ િવત્તાઢ વૈ ય ત્તિવધાિય ભઃ ।
૦૦૪૧૨૦૨ થુરેવ નમસ્કાયા ત્તદાતા મહાયશાઃ॥ ૪.૧૨૦।
૦૦૪૧૨૧૧ તથવૈ શદૂ્રઃૈ શુ ચ ભ સ્ત્રવણર્પિરચાિર ભઃ ।
૦૦૪૧૨૧૨ થુરેવ નમસ્કાયર્ઃ શ્રેયઃ પર મહે સુ ભઃ॥ ૪.૧૨૧।
૦૦૪૧૨૨૧ અેતે વ સિવશષેાશ્ચ દાેગ્ધારઃ ક્ષીરમવે ચ ।
૦૦૪૧૨૨૨ પાત્રા ણ ચ મયાેક્તાિન િક ભૂયાે વણર્યા મ વઃ॥ ૪.૧૨૨।
૦૦૫૦૦૧૦ ઋષય ઊચુઃ
૦૦૫૦૦૧૧ મ વ તરા ણ સવાર્ ણ િવ તરેણ મહામતે ।
૦૦૫૦૦૧૨ તષેાં પવૂર્િવ ષ્ટ ચ લાેમહષર્ણ ક તર્ય॥ ૫.૧।
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૦૦૫૦૦૨૧ યાવ તાે મનવશ્ચવૈ યાવ તં કાલમવે ચ ।
૦૦૫૦૦૨૨ મ વ તરા ણ ભાેઃ સતૂ શ્રાેતુ મચ્છામ ત વતઃ॥ ૫.૨।
૦૦૫૦૦૩૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૦૫૦૦૩૧ ન શક્યાે િવ તરાે િવપ્રા વક્તું વષર્શતૈરિપ ।
૦૦૫૦૦૩૨ મ વ તરાણાં સવષાં સઙે્ક્ષપાચ્છૃ ત દ્વ ઃ॥ ૫.૩।
૦૦૫૦૦૪૧ વાય ભવુાે મનુઃ પવૂ મનુઃ વારાે ચષ તથા ।
૦૦૫૦૦૪૨ ઉત્તમ તામસશ્ચવૈ રૈવતશ્ચા ષ તથા॥ ૫.૪।
૦૦૫૦૦૫૧ વવૈ વતશ્ચ ભાે િવપ્રાઃ સા પ્રતં મનુ ચ્યતે ।
૦૦૫૦૦૫૨ સાવ ણશ્ચ મનુ તદ્વદ્રૈ યાે રાૈચ્ય તથવૈ ચ॥ ૫.૫।
૦૦૫૦૦૬૧ તથવૈ મે સાવ યર્શ્ચ વારાે મનવઃ તાઃ ।
૦૦૫૦૦૬૨ અતીતા વતર્માનાશ્ચ તથવૈાનાગતા દ્વ ઃ॥ ૫.૬।
૦૦૫૦૦૭૧ ક તતા મનવ તુ યં મયવૈૈતે યથા શ્રુતાઃ ।
૦૦૫૦૦૭૨ ઋષી ં વષેાં પ્રવક્ષ્યા મ પતુ્રા દેવગણાં તથા॥ ૫.૭।
૦૦૫૦૦૮૧ મર ચરિત્રભર્ગવાનઙ્ ગરાઃ પુલહઃ ક્રતુઃ ।
૦૦૫૦૦૮૨ પુલ ત્યશ્ચ વ સષ્ઠશ્ચ સપ્તૈતે બ્રહ્મણઃ સતુાઃ॥ ૫.૮।
૦૦૫૦૦૯૧ ઉત્તરસ્યાં િદ શ તથા દ્વ ઃ સપ્તષર્ય તથા ।
૦૦૫૦૦૯૨ આગ્ ીધ્રશ્ચા ગ્ બાહુશ્ચ મે યાે મેધા ત થવર્સઃુ॥ ૫.૯।
૦૦૫૦૧૦૧ જ્યાે ત મા દ્યુ તમા હવ્યઃ સવલઃ પતુ્રસ જ્ઞકઃ ।
૦૦૫૦૧૦૨ મનાેઃ વાય ભવુસ્યૈતે દશ પતુ્રા મહાજૈસઃ॥ ૫.૧૦।
૦૦૫૦૧૧૧ અેતદ્વૈ પ્રથમં િવપ્રા મ વ તરમુદાહૃતમ્ ।
૦૦૫૦૧૧૨ આૈવા વ સષ્ઠપતુ્રશ્ચ ત બઃ ક યપ અેવ ચ॥ ૫.૧૧।
૦૦૫૦૧૨૧ પ્રાણાે હ પ તશ્ચવૈ દત્તાે ઽિત્રચ્ચ્યવન તથા ।
૦૦૫૦૧૨૨ અેતે મહષર્યાે િવપ્રા વાયપુ્રાેક્તા મહાવ્રતાઃ॥ ૫.૧૨।
૦૦૫૦૧૩૧ દેવાશ્ચ તુ ષતા નામ તાઃ વારાે ચષે ઽ તરે ।
૦૦૫૦૧૩૨ હિવઘ્નઃ સકૃુ તજ્યા તરાપાે મૂ તરિપ તઃ॥ ૫.૧૩।
૦૦૫૦૧૪૧ પ્રતીતશ્ચ નભસ્યશ્ચ નભ ઊજર્ તથવૈ ચ ।
૦૦૫૦૧૪૨ વારાે ચષસ્ય પતુ્રા તે મનાેિવપ્રા મહાત્મનઃ॥ ૫.૧૪।
૦૦૫૦૧૫૧ ક તતાઃ થવીપાલા મહાવીયર્પરાક્રમાઃ ।
૦૦૫૦૧૫૨ દ્વતીયમેત ક થતં િવપ્રા મ વ તરં મયા॥ ૫.૧૫।
૦૦૫૦૧૬૧ ઇદં તીયં વક્ષ્યા મ તદુ્બ ય વં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૦૫૦૧૬૨ વ સષ્ઠપતુ્રાઃ સપ્તાસ વા સષ્ઠા ઇ ત િવશ્રુતાઃ॥ ૫.૧૬।
૦૦૫૦૧૭૧ િહર યગભર્સ્ય સતુા ઊ ર્ તાઃ સતુજેસઃ ।
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૦૦૫૦૧૭૨ ઋષયાે ઽત્ર મયા પ્રાેક્તાઃ ક ત્યર્માનાિન્નબાેધત॥ ૫.૧૭।
૦૦૫૦૧૮૧ આૈત્તમેયાન્મુિનશ્રેષ્ઠા દશ પતુ્રાન્મનાેિરમાન્ ।
૦૦૫૦૧૮૨ ઇષ ઊજર્ તનજૂર્ તુ મધુમાર્ધવ અેવ ચ॥ ૫.૧૮।
૦૦૫૦૧૯૧ શુ ચઃ શકુ્રઃ સહશ્ચવૈ નભસ્યાે નભ અેવ ચ ।
૦૦૫૦૧૯૨ ભાનવ તત્ર દેવાશ્ચ મ વ તરમુદાહૃતમ્॥ ૫.૧૯।
૦૦૫૦૨૦૧ મ વ તરં ચતુથ વઃ કથિય યા મ સા પ્રતમ્ ।
૦૦૫૦૨૦૨ કાવ્યઃ થુ તથવૈા ગ્ જર્હ્નધુાર્તા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૫.૨૦।
૦૦૫૦૨૧૧ કપીવાનકપીવાંશ્ચ તત્ર સપ્તષર્યાે દ્વ ઃ ।
૦૦૫૦૨૧૨ પુરાણે ક તતા િવપ્રાઃ પતુ્રાઃ પાતૈ્રાશ્ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૫.૨૧।
૦૦૫૦૨૨૧ તથા દેવગણાશ્ચવૈ તામસસ્યા તરે મનાેઃ ।
૦૦૫૦૨૨૨ દ્યુ ત તપસ્યઃ સતુપા તપાેભૂતઃ સનાતનઃ॥ ૫.૨૨।
૦૦૫૦૨૩૧ તપાેર તરક માષ ત વી ધ વી પર તપઃ ।
૦૦૫૦૨૩૨ તામસસ્ય મનાેરેતે દશ પતુ્રાઃ પ્રક તતાઃ॥ ૫.૨૩।
૦૦૫૦૨૪૧ વાયપુ્રાેક્તા મુિનશ્રેષ્ઠાશ્ચતુથ ચૈતદ તરમ્ ।
૦૦૫૦૨૪૨ દેવબાહુયર્દુધ્રશ્ચ મુિનવદ શરા તથા॥ ૫.૨૪।
૦૦૫૦૨૫૧ િહર યરાેમા પજર્ ય ઊ વર્બાહુશ્ચ સાેમજઃ ।
૦૦૫૦૨૫૨ સત્યનતે્ર તથાત્રેય અેતે સપ્તષર્યાે ઽપરે॥ ૫.૨૫।
૦૦૫૦૨૬૧ દેવાશ્ચાભૂતરજસ તથા પ્રકૃતયઃ તાઃ ।
૦૦૫૦૨૬૨ વાિર લવશ્ચ રૈ યશ્ચ મનાેર તરમુચ્યતે॥ ૫.૨૬।
૦૦૫૦૨૭૧ અથ પતુ્રાિનમાં તસ્ય બુ ય વં ગદતાે મમ ।
૦૦૫૦૨૭૨ તમાનવ્યયાે યુક્ત ત વદશ િન સકુઃ॥ ૫.૨૭।
૦૦૫૦૨૮૧ આર યશ્ચ પ્રકાશશ્ચ િનમાહઃ સત્યવાકૃ્કતી ।
૦૦૫૦૨૮૨ રૈવતસ્ય મનાેઃ પતુ્રાઃ પ ચમં ચૈતદ તરમ્॥ ૫.૨૮।
૦૦૫૦૨૯૧ ષષં્ઠ તુ સ પ્રવક્ષ્યા મ તદુ્બ ય વં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૦૫૦૨૯૨ ગનુર્ભાે િવવ વાંશ્ચ સધુામા િવર તથા॥ ૫.૨૯।
૦૦૫૦૩૦૧ અ તનામા સિહ શ્ચ સપ્તૈતે ચ મહષર્યઃ ।
૦૦૫૦૩૦૨ ચા ષસ્યા તરે િવપ્રા મનાેદવાિ વમે તાઃ॥ ૫.૩૦।
૦૦૫૦૩૧૧ આબાલપ્ર થતા તે વૈ થ વને િદવાૈકસઃ ।
૦૦૫૦૩૧૨ લખેાશ્ચ નામતાે િવપ્રાઃ પ ચ દેવગણાઃ તાઃ॥ ૫.૩૧।
૦૦૫૦૩૨૧ ઋષેરઙ્ ગરસઃ પતુ્રા મહાત્માનાે મહાજૈસઃ ।
૦૦૫૦૩૨૨ નાડ્વલેયા મુિનશ્રેષ્ઠા દશ પતુ્રા તુ િવશ્રુતાઃ॥ ૫.૩૨।
૦૦૫૦૩૩૧ પ્ર તયાે િવપ્રાશ્ચા ષસ્યા તરે મનાેઃ ।
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૦૦૫૦૩૩૨ ષષં્ઠ મ વ તરં પ્રાેક્તં સપ્તમં તુ િનબાેધત॥ ૫.૩૩।
૦૦૫૦૩૪૧ અિત્રવર્ સષ્ઠાે ભગવા ક યપશ્ચ મહા ષઃ ।
૦૦૫૦૩૪૨ ગાૈતમાે ઽથ ભરદ્વા ે િવશ્વા મત્ર તથવૈ ચ॥ ૫.૩૪।
૦૦૫૦૩૫૧ તથવૈ પતુ્રાે ભગવા ચીકસ્ય મહાત્મનઃ ।
૦૦૫૦૩૫૨ સપ્તમાે જમદ ગ્ શ્ચ ઋષયઃ સા પ્રતં િદિવ॥ ૫.૩૫।
૦૦૫૦૩૬૧ સા યા દ્રાશ્ચ િવશ્વે ચ વસવાે મ ત તથા ।
૦૦૫૦૩૬૨ આિદત્યાશ્ચા શ્વનાૈ ચાિપ દેવાૈ વવૈ વતાૈ તાૈ॥ ૫.૩૬।
૦૦૫૦૩૭૧ મનાવેવ વતસ્યૈતે વતર્ તે સા પ્રતે ઽ તરે ।
૦૦૫૦૩૭૨ ઇ વાકુપ્રમખુાશ્ચવૈ દશ પતુ્રા મહાત્મનઃ॥ ૫.૩૭।
૦૦૫૦૩૮૧ અેતષેાં ક તતાનાં તુ મહષ ણાં મહાજૈસામ્ ।
૦૦૫૦૩૮૨ તષેાં પતુ્રાશ્ચ પાતૈ્રાશ્ચ િદ સવાર્સુ ભાે દ્વ ઃ॥ ૫.૩૮।
૦૦૫૦૩૯૧ મ વ તરેષુ સવષુ પ્રાગાસ સપ્ત સપ્તકાઃ ।
૦૦૫૦૩૯૨ લાેકે ધમર્વ્યવસ્થાથ લાેકસરંક્ષણાય ચ॥ ૫.૩૯।
૦૦૫૦૪૦૧ મ વ તરે વ્ય તક્રા તે ચ વારઃ સપ્તકા ગણાઃ ।
૦૦૫૦૪૦૨ કૃ વા કમર્ િદવં યા ત બ્રહ્મલાેકમનામયમ્॥ ૫.૪૦।
૦૦૫૦૪૧૧ તતાે ઽ યે તપસા યુક્તાઃ સ્થાનં ત પૂરય ત્યુત ।
૦૦૫૦૪૧૨ અતીતા વતર્માનાશ્ચ ક્રમેણૈતને ભાે દ્વ ઃ॥ ૫.૪૧।
૦૦૫૦૪૨૧ અનાગતાશ્ચ સપ્તૈતે તા િદિવ મહષર્યઃ ।
૦૦૫૦૪૨૨ મનાેર તરમાસાદ્ય સાવણર્સ્યેહ ભાે દ્વ ઃ॥ ૫.૪૨।
૦૦૫૦૪૩૧ રામાે વ્યાસ તથાત્રેયાે દ પ્તમ તાે બહુશ્રુતાઃ ।
૦૦૫૦૪૩૨ ભારદ્વાજ તથા દ્રાૈ ણરશ્વ થામા મહાદ્યુ તઃ॥ ૫.૪૩।
૦૦૫૦૪૪૧ ગાૈતમશ્ચાજરશ્ચવૈ શરદ્વાન્નામ ગાૈતમઃ ।
૦૦૫૦૪૪૨ કાૈ શકાે ગાલવશ્ચવૈ આૈવર્ઃ કા યપ અેવ ચ॥ ૫.૪૪।
૦૦૫૦૪૫૧ અેતે સપ્ત મહાત્માનાે ભિવ યા મુિનસત્તમાઃ ।
૦૦૫૦૪૫૨ વૈર ચવૈા વર વાંશ્ચ શમનાે તમા વસઃુ॥ ૫.૪૫।
૦૦૫૦૪૬૧ અિરષ્ટશ્ચા ય ષ્ટશ્ચ વા સમુ તરેવ ચ ।
૦૦૫૦૪૬૨ સાવણર્સ્ય મનાેઃ પતુ્રા ભિવ યા મુિનસત્તમાઃ॥ ૫.૪૬।
૦૦૫૦૪૭૧ અેતષેાં કલ્યમુ થાય ક તર્ના સખુમેધતે ।
૦૦૫૦૪૭૨ યશશ્ચા ાે ત સમુહદાયુ માંશ્ચ ભવેન્નરઃ॥ ૫.૪૭।
૦૦૫૦૪૮૧ અેતા યુક્તાિન ભાે િવપ્રાઃ સપ્ત સપ્ત ચ ત વતઃ ।
૦૦૫૦૪૮૨ મ વ તરા ણ સઙે્ક્ષપાચ્છૃ તાનાગતા યિપ॥ ૫.૪૮।
૦૦૫૦૪૯૧ સાવણાર્ મનવાે િવપ્રાઃ પ ચ તાંશ્ચ િનબાેધત ।
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૦૦૫૦૪૯૨ અેકાે વવૈ વત તષેાં ચ વાર તુ પ્ર પતેઃ॥ ૫.૪૯।
૦૦૫૦૫૦૧ પરમે ષ્ઠસતુા િવપ્રા મે સાવ યર્તાં ગતાઃ ।
૦૦૫૦૫૦૨ દક્ષસ્યૈતે િહ દાૈિહત્રાઃ પ્રયાયા તનયા પાઃ॥ ૫.૫૦।
૦૦૫૦૫૧૧ મહતા તપસા યુક્તા મે ષે્ઠ મહાજૈસઃ ।
૦૦૫૦૫૧૨ ચેઃ પ્ર પતેઃ પતુ્રાે રાૈચ્યાે નામ મનુઃ તઃ॥ ૫.૫૧।
૦૦૫૦૫૨૧ ભૂત્યાં ચાે પાિદતાે દેવ્યાં ભાૈત્યાે નામ ચેઃ સતુઃ ।
૦૦૫૦૫૨૨ અનાગતાશ્ચ સપ્તૈતે ક પે ઽ મન્મનવઃ તાઃ॥ ૫.૫૨।
૦૦૫૦૫૩૧ તૈિરયં થવી સવાર્ સપ્તદ્વ પા સપત્તના ।
૦૦૫૦૫૩૨ પૂણ યુગસહસ્રં તુ પિરપાલ્યા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૫.૫૩।
૦૦૫૦૫૪૧ પ્ર પ તશ્ચ તપસા સહંારં તષેુ િનત્યશઃ ।
૦૦૫૦૫૪૨ યુગાિન સપ્ત ત તાિન સાગ્રા ણ ક થતાિન ચ॥ ૫.૫૪।
૦૦૫૦૫૫૧ કૃતત્રેતાિદયુક્તાિન મનાેર તરમુચ્યતે ।
૦૦૫૦૫૫૨ ચતુદર્શતૈે મનવઃ ક થતાઃ ક તવધર્નાઃ॥ ૫.૫૫।
૦૦૫૦૫૬૧ વેદેષુ સપુરાણષેુ સવષુ પ્રભિવ ણવઃ ।
૦૦૫૦૫૬૨ પ્ર નાં પતયાે િવપ્રા ધ યમષેાં પ્રક તર્નમ્॥ ૫.૫૬।
૦૦૫૦૫૭૧ મ વ તરેષુ સહંારાઃ સહંારા તષેુ સ ભવાઃ ।
૦૦૫૦૫૭૨ ન શક્યતે ઽ ત તષેાં વૈ વક્તું વષર્શતૈરિપ॥ ૫.૫૭।
૦૦૫૦૫૮૧ િવસગર્સ્ય પ્ર નાં વૈ સહંારસ્ય ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૦૫૦૫૮૨ મ વ તરેષુ સહંારાઃ શ્રૂય તે દ્વજસત્તમાઃ॥ ૫.૫૮।
૦૦૫૦૫૯૧ સશષેા તત્ર તષ્ઠ ત દેવાઃ સપ્ત ષ ભઃ સહ ।
૦૦૫૦૫૯૨ તપસા બ્રહ્મચયણ શ્રુતને ચ સમ વતાઃ॥ ૫.૫૯।
૦૦૫૦૬૦૧ પૂણ યુગસહસ્રે તુ ક પાે િનઃશષે ઉચ્યતે ।
૦૦૫૦૬૦૨ તત્ર ભૂતાિન સવાર્ ણ દગ્ધા યાિદત્યર મ ભઃ॥ ૫.૬૦।
૦૦૫૦૬૧૧ બ્રહ્માણમગ્રતઃ કૃ વા સહાિદત્યગણૈ દ્વ ઃ ।
૦૦૫૦૬૧૨ પ્રિવશ ત સરુશ્રેષં્ઠ હિરનારાયણં પ્રભુમ્॥ ૫.૬૧।
૦૦૫૦૬૨૧ સ્રષ્ટારં સવર્ભૂતાનાં ક પા તષેુ પનુઃ પનુઃ ।
૦૦૫૦૬૨૨ અવ્યક્તઃ શાશ્વતાે દેવ તસ્ય સવર્ મદં જગત્॥ ૫.૬૨।
૦૦૫૦૬૩૧ અત્ર વઃ ક તર્િય યા મ મનાવેવ વતસ્ય વૈ ।
૦૦૫૦૬૩૨ િવસગ મુિનશાદૂર્લાઃ સા પ્રતસ્ય મહાદ્યુતેઃ॥ ૫.૬૩।
૦૦૫૦૬૪૧ અત્ર વંશપ્રસઙ્ગને ક યમાનં પુરાતનમ્ ।
૦૦૫૦૬૪૨ યત્રાે પન્નાે મહાત્મા સ હિર ર્ ણકુલે પ્રભુઃ॥ ૫.૬૪।
૦૦૬૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
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૦૦૬૦૦૧૧ િવવ વા ક યપા જજ્ઞે દાક્ષાય યાં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૦૬૦૦૧૨ તસ્ય ભાયાર્ભવ સ જ્ઞા વાષ્ટ્ર દેવી િવવ વતઃ॥ ૬.૧।
૦૦૬૦૦૨૧ સરેુશ્વર ત િવખ્યાતા િત્રષુ લાેકેષુ ભાિવની ।
૦૦૬૦૦૨૨ સા વૈ ભાયાર્ ભગવતાે માતર્ ડસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૬.૨।
૦૦૬૦૦૩૧ ભ ર્ પેણ નાતુ યદૂ્રપયાવૈનશા લની ।
૦૦૬૦૦૩૨ સ જ્ઞા નામ સતુપસા સદુ પ્તને સમ વતા॥ ૬.૩।
૦૦૬૦૦૪૧ આિદત્યસ્ય િહ તદૂ્રપં મ ડલસ્ય સતુજેસા ।
૦૦૬૦૦૪૨ ગાત્રષેુ પિરદગ્ધં વૈ ના તકા ત મવાભવત્॥ ૬.૪।
૦૦૬૦૦૫૧ ન ખ વયં તાે ઽ ડસ્ય ઇ ત નેહાદભાષત ।
૦૦૬૦૦૫૨ અ ન કા યપ ત માન્માતર્ ડ ઇ ત ચાેચ્યતે॥ ૬.૫।
૦૦૬૦૦૬૧ તજે વ યિધકં તસ્ય િનત્યમવે િવવ વતઃ ।
૦૦૬૦૦૬૨ યનેા તતાપયામાસ ત્રી ં લાેકા ક યપાત્મજઃ॥ ૬.૬।
૦૦૬૦૦૭૧ ત્રી યપત્યાિન ભાે િવપ્રાઃ સ જ્ઞાયાં તપતાં વરઃ ।
૦૦૬૦૦૭૨ આિદત્યાે જનયામાસ ક યાં દ્વાૈ ચ પ્ર પતી॥ ૬.૭।
૦૦૬૦૦૮૧ મનવુવ વતઃ પવૂ શ્રાદ્ધદેવઃ પ્ર પ તઃ ।
૦૦૬૦૦૮૨ યમશ્ચ યમનુા ચવૈ યમ ૈ સ બભવૂતુઃ॥ ૬.૮।
૦૦૬૦૦૯૧ યામવણ તુ તદૂ્રપં સ જ્ઞા દૃ ટ્વા િવવ વતઃ ।
૦૦૬૦૦૯૨ અસહ તી તુ વાં છાયાં સવણા િનમર્મે તતઃ॥ ૬.૯।
૦૦૬૦૧૦૧ માયામયી તુ સા સ જ્ઞા તસ્યાં છાયાસમુ થતામ્ ।
૦૦૬૦૧૦૨ પ્રા જ લઃ પ્રણતા ભૂ વા છાયા સ જ્ઞાં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૬.૧૦।
૦૦૬૦૧૧૧ ઉવાચ િક મયા કાય કથય વ શુ ચ મતે ।
૦૦૬૦૧૧૨ સ્થતા મ તવ િનદશે શાિધ માં વરવ ણિન॥ ૬.૧૧।
૦૦૬૦૧૨૦ સ જ્ઞાવેાચ
૦૦૬૦૧૨૧ અહં યાસ્યા મ ભદં્ર તે વમવે ભવનં િપતુઃ ।
૦૦૬૦૧૨૨ વયવૈ ભવને મહં્ય વ તવં્ય િનિવશઙ્કયા॥ ૬.૧૨।
૦૦૬૦૧૩૧ ઇમાૈ ચ બાલકાૈ મહં્ય ક યા ચેયં સમુ યમા ।
૦૦૬૦૧૩૨ સ ભાવ્યા તે ન ચાખ્યયે મદં ભગવતે ક્વ ચત્॥ ૬.૧૩।
૦૦૬૦૧૪૦ સવણાવાચ
૦૦૬૦૧૪૧ આ કચગ્રહણાદે્દિવ આ શાપાન્નવૈ કિહ ચત્ ।
૦૦૬૦૧૪૨ આખ્યાસ્યા મ નમ તુ યં ગચ્છ દેિવ યથાસખુમ્॥ ૬.૧૪।
૦૦૬૦૧૫૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૦૬૦૧૫૧ સમાિદ ય સવણા તુ તથેત્યુક્તા તયા ચ સા ।
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૦૦૬૦૧૫૨ વષુ્ટઃ સમીપમગમદ્વ્રીિડતવે તપ વની॥ ૬.૧૫।
૦૦૬૦૧૬૧ િપતુઃ સમીપગા સા તુ િપત્રા િનભર્ સતા શભુા ।
૦૦૬૦૧૬૨ ભતુર્ઃ સમીપં ગચ્છે ત િનયુક્તા ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૬.૧૬।
૦૦૬૦૧૭૧ આગચ્છદ્વડવા ભૂ વાચ્છાદ્ય પમિન દતા ।
૦૦૬૦૧૭૨ કુ નથાેત્તરા ગ વા ણા યથ ચચાર હ॥ ૬.૧૭।
૦૦૬૦૧૮૧ દ્વતીયાયાં તુ સ જ્ઞાયાં સ જ્ઞેય મ ત ચ તયન્ ।
૦૦૬૦૧૮૨ આિદત્યાે જનયામાસ પતુ્રમાત્મસમં તદા॥ ૬.૧૮।
૦૦૬૦૧૯૧ પવૂર્જસ્ય મનાેિવપ્રાઃ સદશૃાે ઽય મ ત પ્રભુઃ ।
૦૦૬૦૧૯૨ મનુરેવાભવન્ના ા સાવણર્ ઇ ત ચાેચ્યતે॥ ૬.૧૯।
૦૦૬૦૨૦૧ દ્વતીયાે યઃ સતુ તસ્યાઃ સ િવજ્ઞેયઃ શનૈશ્ચરઃ ।
૦૦૬૦૨૦૨ સ જ્ઞા તુ પા થવી િવપ્રાઃ વસ્ય પતુ્રસ્ય વૈ તદા॥ ૬.૨૦।
૦૦૬૦૨૧૧ ચકારા યિધકં નેહં ન તથા પવૂર્જેષુ વૈ ।
૦૦૬૦૨૧૨ મનુ તસ્યાઃ ક્ષમત્તત્તુ યમ તસ્યા ન ચક્ષમે॥ ૬.૨૧।
૦૦૬૦૨૨૧ સ વૈ રાષેાચ્ચ બાલ્યાચ્ચ ભાિવનાે ઽથર્સ્ય વાનઘ ।
૦૦૬૦૨૨૨ પદા સ તજર્યામાસ સ જ્ઞાં વવૈ વતાે યમઃ॥ ૬.૨૨।
૦૦૬૦૨૩૧ તં શશાપ તતઃ ક્રાેધા સાવણર્જનની તદા ।
૦૦૬૦૨૩૨ ચરણઃ પતતામષે તવે ત શદુઃ ખતા॥ ૬.૨૩।
૦૦૬૦૨૪૧ યમ તુ ત પતુઃ સવ પ્રા જ લઃ પ્રત્યવેદયત્ ।
૦૦૬૦૨૪૨ શં શાપભયાે દ્વગ્ ઃ સ જ્ઞાવાક્યૈિવશિઙ્કતઃ॥ ૬.૨૪।
૦૦૬૦૨૫૧ શાપાે ઽયં િવિનવતત પ્રાવેાચ િપતરં દ્વ ઃ ।
૦૦૬૦૨૫૨ માત્રા નેહેન સવષુ વ તતવ્યં સતુષેુ વૈ॥ ૬.૨૫।
૦૦૬૦૨૬૧ સયેમ માનપાસ્યેહ િવવ વ સ બુભષૂ ત ।
૦૦૬૦૨૬૨ તસ્યાં મયાેદ્યતઃ પાદાે ન તુ દેહે િનપા તતઃ॥ ૬.૨૬।
૦૦૬૦૨૭૧ બાલ્યાદ્વા યિદ વા લાૈલ્યાન્માેહાત્ત ક્ષ તુમહર્ સ ।
૦૦૬૦૨૭૨ શપ્તાે ઽહમ મ લાેકેશ જન યા તપતાં વર ।
૦૦૬૦૨૭૩ તવ પ્રસાદાચ્ચરણાે ન પતને્મમ ગાપેતે॥ ૬.૨૭।
૦૦૬૦૨૮૦ િવવ વાનવુાચ
૦૦૬૦૨૮૧ અસશંયં પતુ્ર મહદ્ભિવ યત્યત્ર કારણમ્ ।
૦૦૬૦૨૮૨ યને વામાિવશ ક્રાેધાે ધમર્જં્ઞ સત્યવાિદનમ્॥ ૬.૨૮।
૦૦૬૦૨૯૧ ન શક્યમેત ન્મ યા તુ કતુ મા વચ તવ ।
૦૦૬૦૨૯૨ કૃમયાે માંસમાદાય યાસ્ય ત્યવિનમવે ચ॥ ૬.૨૯।
૦૦૬૦૩૦૧ કૃતમવંે વચ ત યં માતુ તવ ભિવ ય ત ।
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૦૦૬૦૩૦૨ શાપસ્ય પિરહારેણ વં ચ ત્રાતાે ભિવ ય સ॥ ૬.૩૦।
૦૦૬૦૩૧૧ આિદત્યશ્ચાબ્રવી સ જ્ઞાં િકમથ તનયષેુ વૈ ।
૦૦૬૦૩૧૨ તુલ્યે વ યિધકઃ નેહ અેક મ ક્રયતે વયા॥ ૬.૩૧।
૦૦૬૦૩૨૧ સા ત પિરહર તી તુ નાચચક્ષે િવવ વતે ।
૦૦૬૦૩૨૨ સ ચાત્માનં સમાધાય યાેગાત્ત યમપ યત॥ ૬.૩૨।
૦૦૬૦૩૩૧ તાં શપ્તુકામાે ભગવાન્નાશપન્મુિનસત્તમાઃ ।
૦૦૬૦૩૩૨ મૂધર્જેષુ િનજગ્રાહ સ તુ તાં મુિનસત્તમાઃ॥ ૬.૩૩।
૦૦૬૦૩૪૧ તતઃ સવ યથા ત્તમાચચક્ષે િવવ વતે ।
૦૦૬૦૩૪૨ િવવ વાનથ તચ્છ વા કુ્રદ્ધ વષ્ટારમ યગાત્॥ ૬.૩૪।
૦૦૬૦૩૫૧ દૃ ટ્વા તુ તં યથા યાયમચર્િય વા િવભાવસમુ્ ।
૦૦૬૦૩૫૨ િનદર્ગ્ધુકામં રાષેેણ સા વયામાસ વૈ તદા॥ ૬.૩૫।
૦૦૬૦૩૬૦ વષ્ટાવેાચ
૦૦૬૦૩૬૧ તવા તતજેસાિવષ્ટ મદં પં ન શાેભતે ।
૦૦૬૦૩૬૨ અસહ તી ચ સ જ્ઞા સા વને ચર ત શાડ્વલે॥ ૬.૩૬।
૦૦૬૦૩૭૧ દ્રષ્ટા િહ તાં ભવાનદ્ય વાં ભાયા શભુચાિરણીમ્ ।
૦૦૬૦૩૭૨ શ્લાઘ્યાં યાેગબલાપેેતાં યાેગમાસ્થાય ગાપેતે॥ ૬.૩૭।
૦૦૬૦૩૮૧ અનુકૂલં તુ તે દેવ યિદ સ્યાન્મમ સ મતમ્ ।
૦૦૬૦૩૮૨ પં િનવર્તર્યા યદ્ય તવ કા તમિર દમ॥ ૬.૩૮।
૦૦૬૦૩૯૧ તતાે ઽ યપુગમા વષ્ટા માતર્ ડસ્ય િવવ વતઃ ।
૦૦૬૦૩૯૨ ભ્ર મમારાે ય તત્તજેઃ શાતયામાસ ભાે દ્વ ઃ॥ ૬.૩૯।
૦૦૬૦૪૦૧ તતાે િનભાર્ સતં પં તજેસા સહંતને વૈ ।
૦૦૬૦૪૦૨ કા તા કા તતરં દ્રષુ્ટમિધકં શશુભુે તદા॥ ૬.૪૦।
૦૦૬૦૪૧૧ દદશર્ યાેગમાસ્થાય વાં ભાયા વડવાં તતઃ ।
૦૦૬૦૪૧૨ અ યાં સવર્ભૂતાનાં તજેસા િનયમને ચ॥ ૬.૪૧।
૦૦૬૦૪૨૧ વડવાવપષુા િવપ્રાશ્ચર તીમકુતાેભયામ્ ।
૦૦૬૦૪૨૨ સાે ઽશ્વ પેણ ભગવાં તાં મખુે સમભાવયત્॥ ૬.૪૨।
૦૦૬૦૪૩૧ મૈથનુાય િવચેષ્ટ તી ં પરપુંસાે ઽવશઙ્કયા ।
૦૦૬૦૪૩૨ સા તિન્નરવમચ્છુકં્ર ના સકા યાં િવવ વતઃ॥ ૬.૪૩।
૦૦૬૦૪૪૧ દેવાૈ તસ્યામ યેતામ શ્વનાૈ ભષ ં વરાૈ ।
૦૦૬૦૪૪૨ નાસત્યશ્ચવૈ દસ્રશ્ચ તાૈ દ્વાવ શ્વનાિવ ત॥ ૬.૪૪।
૦૦૬૦૪૫૧ માતર્ ડસ્યાત્મ વેતાવષ્ટમસ્ય પ્ર પતેઃ ।
૦૦૬૦૪૫૨ તાં તુ પેણ કા તને દશર્યામાસ ભાસ્કરઃ॥ ૬.૪૫।
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૦૦૬૦૪૬૧ સા તુ દૃ ટૈ્વવ ભતાર્રં તુતાષે મુિનસત્તમાઃ ।
૦૦૬૦૪૬૨ યમ તુ કમર્ણા તને શં પીિડતમાનસઃ॥ ૬.૪૬।
૦૦૬૦૪૭૧ ધમણ ર જયામાસ ધમર્રાજ ઇમાઃ પ્ર ઃ ।
૦૦૬૦૪૭૨ સ લેભે કમર્ણા તને શભુને પરમદ્યુ તઃ॥ ૬.૪૭।
૦૦૬૦૪૮૧ િપ ણામાિધપતં્ય ચ લાેકપાલ વમવે ચ ।
૦૦૬૦૪૮૨ મનુઃ પ્ર પ ત વાસી સાવ ણઃ સ તપાેધનાઃ॥ ૬.૪૮।
૦૦૬૦૪૯૧ ભાવ્યઃ સમાગતે ત મન્મનુઃ સાવ ણકે ઽ તરે ।
૦૦૬૦૪૯૨ મે ષે્ઠ તપાે િનત્યમદ્યાિપ સ ચરત્યુત॥ ૬.૪૯।
૦૦૬૦૫૦૧ ભ્રાતા શનૈશ્ચર તસ્ય ગ્રહ વં સ તુ લ ધવાન્ ।
૦૦૬૦૫૦૨ વષ્ટા તુ તજેસા તને િવ ણાેશ્ચક્રમક પયત્॥ ૬.૫૦।
૦૦૬૦૫૧૧ તદપ્ર તહતં યુદ્ધે દાનવા ત ચક ષર્યા ।
૦૦૬૦૫૧૨ યવીયસી તુ સા યાસીદ્યમી ક યા યશ વની॥ ૬.૫૧।
૦૦૬૦૫૨૧ અભવચ્ચ સિરચ્છ્ર ેષ્ઠા યમનુા લાેકપાવની ।
૦૦૬૦૫૨૨ મનુિરત્યુચ્યતે લાેકે સાવણર્ ઇ ત ચાેચ્યતે॥ ૬.૫૨।
૦૦૬૦૫૩૧ દ્વતીયાે યઃ સતુ તસ્ય મનાેભ્રાર્તા શનૈશ્ચરઃ ।
૦૦૬૦૫૩૨ ગ્રહ વં સ ચ લેભે વૈ સવર્લાેકા ભપૂ જતઃ॥ ૬.૫૩।
૦૦૬૦૫૪૧ ય ઇદં જન્મ દેવાનાં શ ◌ૃ યાન્નરસત્તમઃ ।
૦૦૬૦૫૪૨ આપદં પ્રા ય મુચ્યેત પ્રા ુયાચ્ચ મહદ્યશઃ॥ ૬.૫૪।
૦૦૭૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૦૭૦૦૧૧ મનાવેવ વતસ્યાસ પતુ્રા વૈ નવ ત સમાઃ ।
૦૦૭૦૦૧૨ ઇ વાકુશ્ચવૈ નાભાગાે ષ્ટઃ શયાર્ તરેવ ચ॥ ૭.૧।
૦૦૭૦૦૨૧ નિર ય તશ્ચ ષષ્ઠાે વૈ પ્રાંશૂ િરષ્ટશ્ચ સપ્તમઃ ।
૦૦૭૦૦૨૨ ક ષશ્ચ ષધ્રશ્ચ નવૈતે મુિનસત્તમાઃ॥ ૭.૨।
૦૦૭૦૦૩૧ અકરાે પુત્રકામ તુ મનુિર ષ્ટ પ્ર પ તઃ ।
૦૦૭૦૦૩૨ મત્રાવ ણયાેિવપ્રાઃ પવૂર્મવે મહામ તઃ॥ ૭.૩।
૦૦૭૦૦૪૧ અનુ પન્નષેુ બહુષુ પતુ્રે વેતષેુ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૦૭૦૦૪૨ તસ્યાં ચ વતર્માનાયા મષ્ટ ાં ચ દ્વજસત્તમાઃ॥ ૭.૪।
૦૦૭૦૦૫૧ મત્રાવ ણયાેરંશે મનુરાહુ તમાવહત્ ।
૦૦૭૦૦૫૨ તત્ર િદવ્યા બરધરા િદવ્યાભરણભૂ ષતા॥ ૭.૫।
૦૦૭૦૦૬૧ િદવ્યસહંનના ચવૈ ઇલા જજ્ઞ ઇ ત શ્રુ તઃ ।
૦૦૭૦૦૬૨ તા મલેત્યેવ હાવેાચ મનુદર્ ડધર તદા॥ ૭.૬।
૦૦૭૦૦૭૧ અનુગચ્છ વ માં ભદ્રે ત મલા પ્રત્યુવાચ હ ।
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૦૦૭૦૦૭૨ ધમર્યુક્ત મદં વાક્યં પતુ્રકામં પ્ર પ તમ્॥ ૭.૭।
૦૦૭૦૦૮૦ ઇલાવેાચ
૦૦૭૦૦૮૧ મત્રાવ ણયાેરંશે તા મ વદતાં વર ।
૦૦૭૦૦૮૨ તયાેઃ સકાશં યાસ્યા મ ન માં ધમર્હતાં કુ ॥ ૭.૮।
૦૦૭૦૦૯૧ સવૈમુ વા મનું દેવં મત્રાવ ણયાેિરલા ।
૦૦૭૦૦૯૨ ગ વા તકં વરારાેહા પ્રા જ લવાર્ક્યમબ્રવીત્॥ ૭.૯।
૦૦૭૦૧૦૦ ઇલાવેાચ
૦૦૭૦૧૦૧ અંશે ઽ મ યવુયાે ર્તા દેવાૈ િક કરવા ણ વામ્ ।
૦૦૭૦૧૦૨ મનનુા ચાહમુક્તા વૈ અનુગચ્છ વ મા મ ત॥ ૭.૧૦।
૦૦૭૦૧૧૧ તાૈ તથાવાિદની ં સા વી મલાં ધમર્પરાયણામ્ ।
૦૦૭૦૧૧૨ મત્રશ્ચ વ ણશ્ચાેભાવૂચતુ તાં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૭.૧૧।
૦૦૭૦૧૨૦ મત્રાવ ણાવૂચતુઃ
૦૦૭૦૧૨૧ અનને તવ ધમણ પ્રશ્રયેણ દમને ચ ।
૦૦૭૦૧૨૨ સત્યેન ચવૈ સશુ્રાે ણ પ્રીતાૈ વાે વરવ ણિન॥ ૭.૧૨।
૦૦૭૦૧૩૧ આવયાે વં મહાભાગે ખ્યા ત ક યે ત યાસ્ય સ॥ ૭.૧૩।
૦૦૭૦૧૪૧ મનાવેશકરઃ પતુ્ર વમવે ચ ભિવ ય સ ।
૦૦૭૦૧૪૨ સદુુ્ય ઇ ત િવખ્યાત સ્ત્રષુ લાેકેષુ શાેભને॥ ૭.૧૪।
૦૦૭૦૧૫૧ જગિ પ્રયાે ધમર્શીલાે મનાવેશિવવધર્નઃ ।
૦૦૭૦૧૫૨ િન ત્તા સા તુ તચ્છ વા ગચ્છ તી િપતુર તકાત્॥ ૭.૧૫।
૦૦૭૦૧૬૧ બુધનેા તરમાસાદ્ય મૈથનુાયાપેમિ ત્રતા ।
૦૦૭૦૧૬૨ સાેમપતુ્રાદુ્બધા દ્વપ્રા તસ્યાં જજ્ઞે પુ રવાઃ॥ ૭.૧૬।
૦૦૭૦૧૭૧ જનિય વા તતઃ સા ત મલા સદુ્યુ તાં ગતા ।
૦૦૭૦૧૭૨ સદુુ્ય સ્ય તુ દાયાદાસ્ત્રયઃ પરમધા મકાઃ॥ ૭.૧૭।
૦૦૭૦૧૮૧ ઉ કલશ્ચ ગયશ્ચવૈ િવનતાશ્વશ્ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૦૭૦૧૮૨ ઉ કલસ્યાે કલા િવપ્રા િવનતાશ્વસ્ય પ શ્ચમાઃ॥ ૭.૧૮।
૦૦૭૦૧૯૧ િદક્પવૂાર્ મુિનશાદૂર્લા ગયસ્ય તુ ગયા તા ।
૦૦૭૦૧૯૨ પ્રિવષ્ટે તુ મનાૈ િવપ્રા િદવાકરમિર દમમ્॥ ૭.૧૯।
૦૦૭૦૨૦૧ દશધા ત પુનઃ ક્ષત્રમકરાે થવી મમામ્ ।
૦૦૭૦૨૦૨ ઇ વાકુજ્યષ્ઠદાયાદાે મ યદેશમવાપ્તવાન્॥ ૭.૨૦।
૦૦૭૦૨૧૧ ક યાભાવાત્તુ સદુુ્ય ાે નૈતદ્રાજ્યમવાપ્તવાન્ ।
૦૦૭૦૨૧૨ વ સષ્ઠવચના વાસી પ્ર તષ્ઠાને મહાત્મનઃ॥ ૭.૨૧।
૦૦૭૦૨૨૧ પ્ર તષ્ઠા ધમર્રાજસ્ય સદુુ્ય સ્ય દ્વ ેત્તમાઃ ।
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૦૦૭૦૨૨૨ ત પુ રવસે પ્રાદાદ્રાજ્યં પ્રા ય મહાયશાઃ॥ ૭.૨૨।
૦૦૭૦૨૩૧ માનવેયાે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સ્ત્રીપુંસાેલર્ક્ષણૈયુર્તઃ ।
૦૦૭૦૨૩૨ તવાં તા મલેત્યેવં સદુુ્ય ે ત ચ િવશ્રુતઃ॥ ૭.૨૩।
૦૦૭૦૨૪૧ નાિર ય તાઃ શકાઃ પતુ્રા નાભાગસ્ય તુ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૦૭૦૨૪૨ અ બર ષાે ઽભવ પતુ્રઃ પા થવષર્ભસત્તમઃ॥ ૭.૨૪।
૦૦૭૦૨૫૧ ષ્ટસ્ય ધાષ્ટર્કં ક્ષતં્ર રણદપંૃ્ત બભવૂ હ ।
૦૦૭૦૨૫૨ ક ષસ્ય ચ કા ષાઃ ક્ષિત્રયા યુદ્ધદુમર્દાઃ॥ ૭.૨૫।
૦૦૭૦૨૬૧ નાભાગ ષ્ટપતુ્રાશ્ચ ક્ષિત્રયા વૈ યતાં ગતાઃ ।
૦૦૭૦૨૬૨ પ્રાંશાેરેકાે ઽભવ પતુ્રઃ પ્ર પ તિર ત તઃ॥ ૭.૨૬।
૦૦૭૦૨૭૧ નિર ય તસ્ય દાયાદાે રા દ ડધરાે યમઃ ।
૦૦૭૦૨૭૨ શયાર્તે મથનંુ વાસીદાનતા નામ િવશ્રુતઃ॥ ૭.૨૭।
૦૦૭૦૨૮૧ પતુ્રઃ ક યા સકુ યા ચ યા પત્ની ચ્યવનસ્ય હ ।
૦૦૭૦૨૮૨ આનતર્સ્ય તુ દાયાદાે રૈવાે નામ મહાદ્યુ તઃ॥ ૭.૨૮।
૦૦૭૦૨૯૧ આનતર્િવષયશ્ચવૈ પુર ચાસ્ય કુશસ્થલી ।
૦૦૭૦૨૯૨ રૈવસ્ય રૈવતઃ પતુ્રઃ કકુદ્મી નામ ધા મકઃ॥ ૭.૨૯।
૦૦૭૦૩૦૧ જ્યેષ્ઠઃ પતુ્રઃ સ તસ્યાસીદ્રાજં્ય પ્રા ય કુશસ્થલીમ્ ।
૦૦૭૦૩૦૨ સ ક યાસિહતઃ શ્રુ વા ગા ધવ બ્રહ્મણાે ઽ તકે॥ ૭.૩૦।
૦૦૭૦૩૧૧ મુહૂતર્ભૂતં દેવસ્ય તસ્થાૈ બહુયુગં દ્વ ઃ ।
૦૦૭૦૩૧૨ આજગામ સ ચવૈાથ વાં પુર ં યાદવૈ ર્તામ્॥ ૭.૩૧।
૦૦૭૦૩૨૧ કૃતાં દ્વારવતી ં નામ બહુદ્વારાં મનાેરમામ્ ।
૦૦૭૦૩૨૨ ભાજે ય ધકૈગુર્પ્તાં વસદેુવપુરાેગમૈઃ॥ ૭.૩૨।
૦૦૭૦૩૩૧ તત્રવૈ રૈવતાે જ્ઞા વા યથાત વં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૦૭૦૩૩૨ ક યાં તાં બલદેવાય સભુદ્રાં નામ રેવતીમ્॥ ૭.૩૩।
૦૦૭૦૩૪૧ દ વા જગામ શખરં મેરાે તપ સ સં સ્થતઃ ।
૦૦૭૦૩૪૨ રેમે રામાે ઽિપ ધમાર્ત્મા રેવત્યા સિહતઃ સખુી॥ ૭.૩૪।
૦૦૭૦૩૫૦ મનુય ઊચુઃ
૦૦૭૦૩૫૧ કથં બહુયુગે કાલે સમતીતે મહામતે ।
૦૦૭૦૩૫૨ ન જરા રેવતી ં પ્રાપ્તા રૈવતં ચ કકુ દ્મનમ્॥ ૭.૩૫।
૦૦૭૦૩૬૧ મે ં ગતસ્ય વા તસ્ય શયાર્તેઃ સ ત તઃ કથમ્ ।
૦૦૭૦૩૬૨ સ્થતા થવ્યામદ્યાિપ શ્રાેતુ મચ્છામ ત વતઃ॥ ૭.૩૬।
૦૦૭૦૩૭૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૦૭૦૩૭૧ ન જરા પપાસા વા ન ત્યુમુર્િનસત્તમાઃ ।
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૦૦૭૦૩૭૨ ઋતુચકં્ર પ્રભવ ત બ્રહ્મલાેકે સદાનઘાઃ ।
૦૦૭૦૩૭૩ કકુ દ્મનઃ વલાકં તુ રૈવતસ્ય ગતસ્ય હ॥ ૭.૩૭।
૦૦૭૦૩૮૧ હૃતા પુ યજનૈિવપ્રા રાક્ષસઃૈ સા કુશસ્થલી ।
૦૦૭૦૩૮૨ તસ્ય ભ્રા શતં વાસીદ્ધા મકસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૭.૩૮।
૦૦૭૦૩૯૧ તદ્વ યમાનં રક્ષાે ભિદશઃ પ્રાક્રામદચ્યુતાઃ ।
૦૦૭૦૩૯૨ િવદુ્રતસ્ય ચ િવપ્રે દ્રા તસ્ય ભ્રા શતસ્ય વૈ॥ ૭.૩૯।
૦૦૭૦૪૦૧ અ વવાય તુ સમુહાં તત્ર તત્ર દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૦૭૦૪૦૨ તષેાં હ્યેતે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ શયાર્તા ઇ ત િવશ્રુતાઃ॥ ૭.૪૦।
૦૦૭૦૪૧૧ ક્ષિત્રયા ગુણસ પન્ના િદ સવાર્સુ િવશ્રુતાઃ ।
૦૦૭૦૪૧૨ શવર્શઃ સવર્ગહનં પ્રિવષ્ટા તે મહાજૈસઃ॥ ૭.૪૧।
૦૦૭૦૪૨૧ નાભાગિરષ્ટપતુ્રાૈ દ્વાૈ વૈ યાૈ બ્રાહ્મણતાં ગતાૈ ।
૦૦૭૦૪૨૨ ક ષસ્ય તુ કા ષાઃ ક્ષિત્રયા યુદ્ધદુમર્દાઃ॥ ૭.૪૨।
૦૦૭૦૪૩૧ ષધ્રાે િહસિય વા તુ ગુરાેગા દ્વજસત્તમાઃ ।
૦૦૭૦૪૩૨ શાપાચ્છૂદ્ર વમાપન્નાે નવૈતે પિરક તતાઃ॥ ૭.૪૩।
૦૦૭૦૪૪૧ વવૈ વતસ્ય તનયા મનુવે મુિનસત્તમાઃ ।
૦૦૭૦૪૪૨ વત તુ મનાેિવપ્રા ઇ વાકુરભવ સતુઃ॥ ૭.૪૪।
૦૦૭૦૪૫૧ તસ્ય પતુ્રશતં વાસીિદ વાકાેભૂર્િરદ ક્ષણમ્ ।
૦૦૭૦૪૫૨ તષેાં િવકુ ક્ષજ્યષ્ઠ તુ િવકુ ક્ષ વાદયાેધતામ્॥ ૭.૪૫।
૦૦૭૦૪૬૧ પ્રાપ્તઃ પરમધમર્જ્ઞ સાે ઽયાે યાિધપ તઃ પ્રભુઃ ।
૦૦૭૦૪૬૨ શકુિનપ્રમખુા તસ્ય પતુ્રાઃ પ ચશતં તાઃ॥ ૭.૪૬।
૦૦૭૦૪૭૧ ઉત્તરાપથદેશસ્ય ર ક્ષતારાે મહાબલાઃ ।
૦૦૭૦૪૭૨ ચ વાિરશદ્દશાષ્ટાૈ ચ દ ક્ષણસ્યાં તથા િદ શ॥ ૭.૪૭।
૦૦૭૦૪૮૧ વશા તપ્રમખુાશ્ચા યે ર ક્ષતારાે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૦૭૦૪૮૨ ઇ વાકુ તુ િવકુ ક્ષ વૈ અષ્ટકાયામથાિદશત્॥ ૭.૪૮।
૦૦૭૦૪૯૧ માંસમાનય શ્રાદ્ધાથ ગા હ વા મહાબલ ।
૦૦૭૦૪૯૨ શ્રાદ્ધકમર્ ણ ચાેિદ્દષ્ટાે અકૃતે શ્રાદ્ધકમર્ ણ॥ ૭.૪૯।
૦૦૭૦૫૦૧ ભક્ષિય વા શશં િવપ્રાઃ શશાદાે ગયાં ગતઃ ।
૦૦૭૦૫૦૨ ઇ વાકુણા પિરત્યક્તાે વ સષ્ઠવચના પ્રભુઃ॥ ૭.૫૦।
૦૦૭૦૫૧૧ ઇ વાકાૈ સં સ્થતે િવપ્રાઃ શશાદ તુ પાે ઽભવત્ ।
૦૦૭૦૫૧૨ શશાદસ્ય તુ દાયાદઃ કકુ સ્થાે નામ વીયર્વાન્॥ ૭.૫૧।
૦૦૭૦૫૨૧ અનનેા તુ કકુ સ્થસ્ય થુશ્ચાનનેસઃ તઃ ।
૦૦૭૦૫૨૨ િવષ્ટરાશ્વઃ થાેઃ પતુ્ર ત માદાદ્રર્ વ યત॥ ૭.૫૨।
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૦૦૭૦૫૩૧ આદ્રર્ તુ યવુનાશ્વ તુ શ્રાવ ત ત સતુાે દ્વ ઃ ।
૦૦૭૦૫૩૨ જજ્ઞે શ્રાવ તકાે રા શ્રાવ તી યને િન મતા॥ ૭.૫૩।
૦૦૭૦૫૪૧ શ્રાવ તસ્ય તુ દાયાદાે હદશ્વાે મહીપ તઃ ।
૦૦૭૦૫૪૨ કુવલાશ્વઃ સતુ તસ્ય રા પરમધા મકઃ॥ ૭.૫૪।
૦૦૭૦૫૫૧ યઃ સ ધુ ધવુધાદ્રા ધુ ધુમાર વમાગતઃ॥ ૭.૫૫।
૦૦૭૦૫૬૦ મનુય ઊચુઃ
૦૦૭૦૫૬૧ ધુ ધાવેર્ધં મહાપ્રાજ્ઞ શ્રાેતુ મચ્છામ ત વતઃ ।
૦૦૭૦૫૬૨ યદ્વધા કુવલાશ્વાે ઽસાૈ ધુ ધુમાર વમાગતઃ॥ ૭.૫૬।
૦૦૭૦૫૭૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૦૭૦૫૭૧ કુવલાશ્વસ્ય પતુ્રાણાં શતમુત્તમધ વનામ્ ।
૦૦૭૦૫૭૨ સવ િવદ્યાસુ િન ણાતા બલવ તાે દુરાસદાઃ॥ ૭.૫૭।
૦૦૭૦૫૮૧ બભવૂુધાર્ મકાઃ સવ ય વાનાે ભૂિરદ ક્ષણાઃ ।
૦૦૭૦૫૮૨ કુવલાશ્વં િપતા રાજે્ય હદશ્વાે યયાજેયત્॥ ૭.૫૮।
૦૦૭૦૫૯૧ પતુ્રસઙ્ક્રા મતશ્રી તુ વનં રા િવવેશ હ ।
૦૦૭૦૫૯૨ તમુત્તઙ્કાે ઽથ િવપ્ર ષઃ પ્રયા તં પ્રત્યવારયત્॥ ૭.૫૯।
૦૦૭૦૬૦૦ ઉત્તઙ્ક ઉવાચ
૦૦૭૦૬૦૧ ભવતા રક્ષણં કાય તચ્ચ કતુ વમહર્ સ ।
૦૦૭૦૬૦૨ િન દ્વગ્ તપશ્ચતુ નિહ શક્નાે મ પા થવ॥ ૭.૬૦।
૦૦૭૦૬૧૧ મમાશ્રમસમીપે વૈ સમષેુ મ ધ વસુ ।
૦૦૭૦૬૧૨ સમુદ્રાે વાલુકાપૂણર્ ઉદ્દાલક ઇ ત તઃ॥ ૭.૬૧।
૦૦૭૦૬૨૧ દેવતાનામવ યશ્ચ મહાકાયાે મહાબલઃ ।
૦૦૭૦૬૨૨ અ તભૂર્ મગત તત્ર વાલુકા તિહતાે મહાન્॥ ૭.૬૨।
૦૦૭૦૬૩૧ રાક્ષસસ્ય મધાેઃ પતુ્રાે ધુ ધનુાર્મ મહાસરુઃ ।
૦૦૭૦૬૩૨ શતેે લાેકિવનાશાય તપઆસ્થાય દા ણમ્॥ ૭.૬૩।
૦૦૭૦૬૪૧ સવં સરસ્ય પયર્ તે સ િનશ્વાસં િવમુ ચ ત ।
૦૦૭૦૬૪૨ યદા તદા મહી તત્ર ચલ ત મ નરાિધપ॥ ૭.૬૪।
૦૦૭૦૬૫૧ તસ્ય િનઃશ્વાસવાતને રજ ઉદૂ્ધયતે મહત્ ।
૦૦૭૦૬૫૨ આિદત્યપથમા ત્ય સપ્તાહં ભૂ મક પનમ્॥ ૭.૬૫।
૦૦૭૦૬૬૧ સિવસુ્ફ લઙ્ગં સાઙ્ગારં સધૂમમ તદા ણમ્ ।
૦૦૭૦૬૬૨ તને તાત ન શક્નાે મ ત મ સ્થાતું વ આશ્રમે॥ ૭.૬૬।
૦૦૭૦૬૭૧ તં મારય મહાકાયં લાેકાનાં િહતકા યયા ।
૦૦૭૦૬૭૨ લાેકાઃ વસ્થા ભવ ત્યદ્ય ત મ વિનહતે વયા॥ ૭.૬૭।
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૦૦૭૦૬૮૧ વં િહ તસ્ય વધાયૈકઃ સમથર્ઃ થવીપતે ।
૦૦૭૦૬૮૨ િવ ના ચ વરાે દત્તાે મહં્ય પવૂર્યુગે પ॥ ૭.૬૮।
૦૦૭૦૬૯૧ ય તં મહાસરંુ રાૈદં્ર હિન ય ત મહાબલમ્ ।
૦૦૭૦૬૯૨ તસ્ય વં વરદાનને તજેશ્ચાખ્યાપિય ય સ॥ ૭.૬૯।
૦૦૭૦૭૦૧ નિહ ધુ ધુમર્હાતે તજેસા પને શક્યતે ।
૦૦૭૦૭૦૨ િનદર્ગ્ધું થવીપાલ ચરં યુગશતૈરિપ॥ ૭.૭૦।
૦૦૭૦૭૧૧ વીય ચ સમુહત્તસ્ય દેવૈરિપ દુરાસદમ્ ।
૦૦૭૦૭૧૨ સ અેવમુક્તાે રાજ ષ ત્તઙે્કન મહાત્મના ।
૦૦૭૦૭૧૩ કુવલાશ્વં સતંુ પ્રાદાત્ત મૈ ધુ ધુિનબહર્ણે॥ ૭.૭૧।
૦૦૭૦૭૨૦ હદશ્વ ઉવાચ
૦૦૭૦૭૨૧ ભગવ ય તશસ્ત્રાે ઽહમયં તુ તનયાે મમ ।
૦૦૭૦૭૨૨ ભિવ ય ત દ્વજશ્રેષ્ઠ ધુ ધુમારાે ન સશંયઃ॥ ૭.૭૨।
૦૦૭૦૭૩૧ સ તં વ્યાિદ ય તનયં રાજ ષધુર્ ધુમારણે ।
૦૦૭૦૭૩૨ જગામ પવર્તાયવૈ પ તઃ સં શતવ્રતઃ॥ ૭.૭૩।
૦૦૭૦૭૪૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૦૭૦૭૪૧ કુવલાશ્વ તુ પતુ્રાણાં શતને સહ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૦૭૦૭૪૨ પ્રાયાદુત્તઙ્કસિહતાે ધુ ધાે તસ્ય િનબહર્ણે॥ ૭.૭૪।
૦૦૭૦૭૫૧ તમાિવશત્તદા િવ તજેસા ભગવા પ્રભુઃ ।
૦૦૭૦૭૫૨ ઉત્તઙ્કસ્ય િનયાેગાદ્વૈ લાેકાનાં િહતકા યયા॥ ૭.૭૫।
૦૦૭૦૭૬૧ ત મ પ્રયાતે દુધર્ષ િદિવ શ દાે મહાનભૂત્ ।
૦૦૭૦૭૬૨ અેષ શ્રીમાનવ યાે ઽદ્ય ધુ ધુમારાે ભિવ ય ત॥ ૭.૭૬।
૦૦૭૦૭૭૧ િદવ્યૈગર્ ધૈશ્ચ માલ્યૈશ્ચ તં દેવાઃ સમવાિકરન્ ।
૦૦૭૦૭૭૨ દેવદુ દુભયશ્ચવૈ પ્રણેદુ દ્વજસત્તમાઃ॥ ૭.૭૭।
૦૦૭૦૭૮૧ સ ગ વા જયતાં શ્રેષ્ઠ તનયૈઃ સહ વીયર્વાન્ ।
૦૦૭૦૭૮૨ સમુદં્ર ખાનયામાસ વાલુકા તરમવ્યયમ્॥ ૭.૭૮।
૦૦૭૦૭૯૧ તસ્ય પતુ્રૈઃ ખનદ્ ભશ્ચ વાલુકા તિહત તદા ।
૦૦૭૦૭૯૨ ધુ ધુરાસાિદતાે િવપ્રા િદશમા ત્ય પ શ્ચમામ્॥ ૭.૭૯।
૦૦૭૦૮૦૧ મખુજેના ગ્ ના ક્રાેધા લાેકાનુદ્વતર્યિન્નવ ।
૦૦૭૦૮૦૨ વાિર સસુ્રાવ વેગને મહાેદિધિરવાેદયે॥ ૭.૮૦।
૦૦૭૦૮૧૧ સાૈમસ્ય મુિનશાદૂર્લા વરાે મક લલાે મહાન્ ।
૦૦૭૦૮૧૨ તસ્ય પતુ્રશતં દગ્ધં િત્ર ભ નં તુ રક્ષસા॥ ૭.૮૧।
૦૦૭૦૮૨૧ તતઃ સ રા દ્યુ તમાન્રાક્ષસં તં મહાબલમ્ ।
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૦૦૭૦૮૨૨ આસસાદ મહાતે ધુ ધું ધુ ધુિવનાશનઃ॥ ૭.૮૨।
૦૦૭૦૮૩૧ તસ્ય વાિરમયં વેગમાપીય સ નરાિધપઃ ।
૦૦૭૦૮૩૨ યાેગી યાેગને વિહ્ન ચ શમયામાસ વાિરણા॥ ૭.૮૩।
૦૦૭૦૮૪૧ િનહત્ય તં મહાકાયં બલનેાેદકરાક્ષસમ્ ।
૦૦૭૦૮૪૨ ઉત્તઙં્ક દશર્યામાસ કૃતકમાર્ નરાિધપઃ॥ ૭.૮૪।
૦૦૭૦૮૫૧ ઉત્તઙ્ક તુ વરં પ્રાદાત્ત મૈ રાજ્ઞે મહાત્મને ।
૦૦૭૦૮૫૨ દદાૈ તસ્યાક્ષયં િવત્તં શત્રુ ભશ્ચાપરા જતમ્॥ ૭.૮૫।
૦૦૭૦૮૬૧ ધમ ર ત ચ સતતં વગ વાસં તથાક્ષયમ્ ।
૦૦૭૦૮૬૨ પતુ્રાણાં ચાક્ષયાં લાેકા વગ યે રક્ષસા હતાઃ॥ ૭.૮૬।
૦૦૭૦૮૭૧ તસ્ય પતુ્રાસ્ત્રયઃ શષ્ટા દૃઢાશ્વાે જ્યેષ્ઠ ઉચ્યતે ।
૦૦૭૦૮૭૨ ચ દ્રાશ્વકિપલાશ્વાૈ તુ કનીયાંસાૈ કુમારકાૈ॥ ૭.૮૭।
૦૦૭૦૮૮૧ ધાૈ ધુમારેદૃર્ઢાશ્વસ્ય હયર્શ્વશ્ચાત્મજઃ તઃ ।
૦૦૭૦૮૮૨ હયર્શ્વસ્ય િનકુ ભાે ઽભૂ ક્ષત્રધમર્રતઃ સદા॥ ૭.૮૮।
૦૦૭૦૮૯૧ સહંતાશ્વાે િનકુ ભસ્ય સતુાે રણિવશારદઃ ।
૦૦૭૦૮૯૨ અકૃશાશ્વકૃશાશ્વાૈ તુ સહંતાશ્વસતુાૈ દ્વ ઃ॥ ૭.૮૯।
૦૦૭૦૯૦૧ તસ્ય હૈમવતી ક યા સતાં મતા દષૃદ્વતી ।
૦૦૭૦૯૦૨ િવખ્યાતા િત્રષુ લાેકેષુ પતુ્રશ્ચાસ્યાઃ પ્રસને જત્॥ ૭.૯૦।
૦૦૭૦૯૧૧ લેભે પ્રસને જદ્ભાયા ગાૈર ં નામ પ તવ્રતામ્ ।
૦૦૭૦૯૧૨ અ ભશ તા તુ સા ભત્રાર્ નદ વૈ બાહુદાભવત્॥ ૭.૯૧।
૦૦૭૦૯૨૧ તસ્ય પતુ્રાે મહાનાસીદુ્યવનાશ્વાે નરાિધપઃ ।
૦૦૭૦૯૨૨ મા ધાતા યવુનાશ્વસ્ય િત્રલાેકિવજયી સતુઃ॥ ૭.૯૨।
૦૦૭૦૯૩૧ તસ્ય ચતૈ્રરથી ભાયાર્ શશ બ દાેઃ સતુાભવત્ ।
૦૦૭૦૯૩૨ સા વી બ દુમતી નામ પેણાસદશૃી ભુિવ॥ ૭.૯૩।
૦૦૭૦૯૪૧ પ તવ્રતા ચજ્યેષ્ઠા ચ ભ્રા ણામયુતસ્ય વૈ ।
૦૦૭૦૯૪૨ તસ્યામુ પાદયામાસ મા ધાતા દ્વાૈ સતુાૈ દ્વ ઃ॥ ૭.૯૪।
૦૦૭૦૯૫૧ પુ કુ સં ચ ધમર્જં્ઞ મુચુકુ દં ચ પા થવમ્ ।
૦૦૭૦૯૫૨ પુ કુ સસતુ વાસી ત્રસદસ્યુમર્હીપ તઃ॥ ૭.૯૫।
૦૦૭૦૯૬૧ નમર્દાયામથાે પન્નઃ સ ભૂત તસ્ય ચાત્મજઃ ।
૦૦૭૦૯૬૨ સ ભૂતસ્ય તુ દાયાદસ્ ।
૦૦૭૦૯૬૩ િત્રધ વા િરપુમદર્નઃ॥ ૭.૯૬।
૦૦૭૦૯૭૧ રાજ્ઞ સ્ત્રધ વન વાસી દ્વદ્વાંસ્ત્ર યા ણઃ પ્રભુઃ ।
૦૦૭૦૯૭૨ તસ્ય સત્યવ્રતાે નામ કુમારાે ઽભનૂ્મહાબલઃ॥ ૭.૯૭।
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૦૦૭૦૯૮૧ પિરગ્રહણમ ત્રાણાં િવઘં્ન ચકે્ર સદુુમર્ તઃ ।
૦૦૭૦૯૮૨ યને ભાયાર્ કૃતાેદ્વાહા હૃતા ચવૈ પરસ્ય હ॥ ૭.૯૮।
૦૦૭૦૯૯૧ બાલ્યા કામાચ્ચ માેહાચ્ચ સાહસાચ્ચાપલને ચ ।
૦૦૭૦૯૯૨ જહાર ક યાં કામાતર્ઃ કસ્ય ચ પુરવા સનઃ॥ ૭.૯૯।
૦૦૭૧૦૦૧ અધમર્શઙુ્કના તને તં સ ત્ર યા ણાે ઽત્યજત્ ।
૦૦૭૧૦૦૨ અપ વંસે ત બહુશાે વદ ક્રાેધસમ વતઃ॥ ૭.૧૦૦।
૦૦૭૧૦૧૧ સાે ઽબ્રવી પતરં ત્યક્તઃ ક્વ ગચ્છામી ત વૈ મુહુઃ ।
૦૦૭૧૦૧૨ િપતા ચ તમથાવેાચ શ્વપાકૈઃ સહ વતર્ય॥ ૭.૧૦૧।
૦૦૭૧૦૨૧ નાહં પતુ્રેણ પતુ્રાથ વયાદ્ય કુલપાંસન ।
૦૦૭૧૦૨૨ ઇત્યુક્તઃ સ િનરાક્રામન્નગરાદ્વચના પતુઃ॥ ૭.૧૦૨।
૦૦૭૧૦૩૧ ન ચ તં વારયામાસ વ સષ્ઠાે ભગવા ષઃ ।
૦૦૭૧૦૩૨ સ તુ સત્યવ્રતાે િવપ્રાઃ શ્વપાકાવસથા તકે॥ ૭.૧૦૩।
૦૦૭૧૦૪૧ િપત્રા ત્યક્તાે ઽવસદ્વ રઃ િપતા યસ્ય વનં યયાૈ ।
૦૦૭૧૦૪૨ તત ત મ તુ િવષયે નાવષર્ પાકશાસનઃ॥ ૭.૧૦૪।
૦૦૭૧૦૫૧ સમા દ્વાદશ ભાે િવપ્રા તનેાધમણ વૈ તદા ।
૦૦૭૧૦૫૨ દારાં તુ તસ્ય િવષયે િવશ્વા મત્રાે મહાતપાઃ॥ ૭.૧૦૫।
૦૦૭૧૦૬૧ સ યસ્ય સાગરા તે તુ ચકાર િવપુલં તપઃ ।
૦૦૭૧૦૬૨ તસ્ય પત્ની ગલે બદ્ વા મ યમં પતુ્રમાૈરસમ્॥ ૭.૧૦૬।
૦૦૭૧૦૭૧ શષેસ્ય ભરણાથાર્ય વ્યક્ર ણાદ્ગાેશતને વૈ ।
૦૦૭૧૦૭૨ તં ચ બદં્ધ ગલે દૃ ટ્વા િવક્રયાથ પાત્મજઃ॥ ૭.૧૦૭।
૦૦૭૧૦૮૧ મહ ષપતંુ્ર ધમાર્ત્મા માેક્ષયામાસ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૦૭૧૦૮૨ સત્યવ્રતાે મહાબાહુભર્રણં તસ્ય ચાકરાેત્॥ ૭.૧૦૮।
૦૦૭૧૦૯૧ િવશ્વા મત્રસ્ય તુષ્ટ થર્મનુક પાથર્મવે ચ ।
૦૦૭૧૦૯૨ સાે ઽભવદ્ગાલવાે નામ ગલે બ ધાન્મહાતપાઃ ।
૦૦૭૧૦૯૩ મહ ષઃ કાૈ શકાે ધીમાં તને વીરેણ માે ક્ષતઃ॥ ૭.૧૦૯।
૦૦૮૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૦૮૦૦૧૧ સત્યવ્રત તુ ભ યા ચ કૃપયા ચ પ્ર તજ્ઞયા ।
૦૦૮૦૦૧૨ િવશ્વા મત્રકલતં્ર તુ બભાર િવનયે સ્થતઃ॥ ૮.૧।
૦૦૮૦૦૨૧ હ વા ગા વરાહાંશ્ચ મિહષાંશ્ચ વનેચરાન્ ।
૦૦૮૦૦૨૨ િવશ્વા મત્રાશ્રમા યાશે માંસં ક્ષે બબ ધ ચ॥ ૮.૨।
૦૦૮૦૦૩૧ ઉપાંશવુ્રતમાસ્થાય દ ક્ષાં દ્વાદશવા ષક મ્ ।
૦૦૮૦૦૩૨ િપતુિનયાેગાદવસત્ત મ વનગતે પે॥ ૮.૩।
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૦૦૮૦૦૪૧ અયાે યાં ચવૈ રાજં્ય ચ તથવૈા તઃપુરં મુિનઃ ।
૦૦૮૦૦૪૨ યાજ્યાપેા યાયસયંાેગાદ્વ સષ્ઠઃ પયર્રક્ષત॥ ૮.૪।
૦૦૮૦૦૫૧ સત્યવ્રત તુ બાલ્યાચ્ચ ભાિવનાે ઽથર્સ્ય વૈ બલાત્ ।
૦૦૮૦૦૫૨ વ સષે્ઠ ઽ યિધકં મ યું ધારયામાસ િનત્યશઃ॥ ૮.૫।
૦૦૮૦૦૬૧ િપત્રા િહ તં તદા રાષ્ટ્ર ાત્ત્યજ્યમાનં પ્રયં સતુમ્ ।
૦૦૮૦૦૬૨ િનવારયામાસ મુિનબર્હુના કારણને ન॥ ૮.૬।
૦૦૮૦૦૭૧ પા ણગ્રહણમ ત્રાણાં િનષ્ઠા સ્યા સપ્તમે પદે ।
૦૦૮૦૦૭૨ ન ચ સત્યવ્રત ત માદ્ધતવા સપ્તમે પદે॥ ૮.૭।
૦૦૮૦૦૮૧ ન ધમ વ સષ્ઠ તુ ન માં ત્રાતી ત ભાે દ્વ ઃ ।
૦૦૮૦૦૮૨ સત્યવ્રત તદા રાષેં વ સષે્ઠ મનસાકરાેત્॥ ૮.૮।
૦૦૮૦૦૯૧ ગુણબુદ્ યા તુ ભગવા વ સષ્ઠઃ કૃતવાં તથા ।
૦૦૮૦૦૯૨ ન ચ સત્યવ્રત તસ્ય તમપુાંશમુબુ યત॥ ૮.૯।
૦૦૮૦૧૦૧ ત મન્નપિરતાષેશ્ચ િપતુરાસીન્મહાત્મનઃ ।
૦૦૮૦૧૦૨ તને દ્વાદશ વષાર્ ણ નાવષર્ પાકશાસનઃ॥ ૮.૧૦।
૦૦૮૦૧૧૧ તને વદાની ં િવિહતાં દ ક્ષાં તાં દુવર્હાં ભુિવ ।
૦૦૮૦૧૧૨ કુલસ્ય િન કૃ તિવપ્રાઃ કૃતા સા વૈ ભવેિદ ત॥ ૮.૧૧।
૦૦૮૦૧૨૧ ન તં વ સષ્ઠાે ભગવા પત્રા ત્યક્તં યવારયત્ ।
૦૦૮૦૧૨૨ અ ભષેક્ષ્યા યહં પતુ્રમસ્યેત્યેવ મ તમુર્િનઃ॥ ૮.૧૨।
૦૦૮૦૧૩૧ સ તુ દ્વાદશ વષાર્ ણ તાં દ ક્ષામવહદ્બલી ।
૦૦૮૦૧૩૨ અિવદ્યમાને માંસે તુ વ સષ્ઠસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૮.૧૩।
૦૦૮૦૧૪૧ સવર્કામદુઘાં દાેગ્ધ્રી ં સ દદશર્ પાત્મજઃ ।
૦૦૮૦૧૪૨ તાં વૈ ક્રાેધાચ્ચ માેહાચ્ચ શ્રમાચ્ચવૈ ધા વતઃ॥ ૮.૧૪।
૦૦૮૦૧૫૧ દેશધમર્ગતાે રા જઘાન મુિનસત્તમાઃ ।
૦૦૮૦૧૫૨ તન્માંસં સ વયં ચવૈ િવશ્વા મત્રસ્ય ચાત્મ ન્॥ ૮.૧૫।
૦૦૮૦૧૬૧ ભાજેયામાસ તચ્છ વા વ સષ્ઠાે ઽ યસ્ય ચુકુ્રધે॥ ૮.૧૬।
૦૦૮૦૧૭૦ વ સષ્ઠ ઉવાચ
૦૦૮૦૧૭૧ પાતયેયમહં કૂ્રર તવ શઙુ્કમસશંયમ્ ।
૦૦૮૦૧૭૨ યિદ તે દ્વાિવમાૈ શઙૂ્ક ન સ્યાતાં વૈ કૃતાૈ પનુઃ॥ ૮.૧૭।
૦૦૮૦૧૮૧ િપતુશ્ચાપિરતાષેેણ ગુ દાેગ્ધ્રીવધને ચ ।
૦૦૮૦૧૮૨ અપ્રાે ક્ષતાપેયાેગાચ્ચ િત્રિવધ તે વ્ય તક્રમઃ॥ ૮.૧૮।
૦૦૮૦૧૯૧ અેવં ત્રી યસ્ય શઙૂ્કિન તાિન દૃ ટ્વા મહાતપાઃ ।
૦૦૮૦૧૯૨ િત્રશઙુ્કિર ત હાવેાચ િત્રશઙુ્ક તને સ તઃ॥ ૮.૧૯।
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૦૦૮૦૨૦૧ િવશ્વા મત્રસ્ય દારાણામનને ભરણં કૃતમ્ ।
૦૦૮૦૨૦૨ તને ત મૈ વરં પ્રાદાન્મુિનઃ પ્રીત સ્ત્રશઙ્કવે॥ ૮.૨૦।
૦૦૮૦૨૧૧ છ દ્યમાનાે વરેણાથ વરં વવ્રે પાત્મજઃ ।
૦૦૮૦૨૧૨ સશર રાે વ્રજે વગર્ મત્યેવં યા ચતાે વરઃ॥ ૮.૨૧।
૦૦૮૦૨૨૧ અના ષ્ટભયે ત મ ગતે દ્વાદશવા ષકે ।
૦૦૮૦૨૨૨ િપ યે રાજે્ય ઽ ભ ષચ્યાથ યાજયામાસ પા થવમ્॥ ૮.૨૨।
૦૦૮૦૨૩૧ મષતાં દેવતાનાં ચ વ સષ્ઠસ્ય ચ કાૈ શકઃ ।
૦૦૮૦૨૩૨ િદવમારાપેયામાસ સશર રં મહાતપાઃ॥ ૮.૨૩।
૦૦૮૦૨૪૧ તસ્ય સત્યરથા નામ પત્ની કૈકેયવંશ ।
૦૦૮૦૨૪૨ કુમારં જનયામાસ હિરશ્ચ દ્રમક મષમ્॥ ૮.૨૪।
૦૦૮૦૨૫૧ સ વૈ રા હિરશ્ચ દ્રસૈ્ત્રશઙ્કવ ઇ ત તઃ ।
૦૦૮૦૨૫૨ આહતાર્ રાજસયૂસ્ય સમ્રાિડ ત હ િવશ્રુતઃ॥ ૮.૨૫।
૦૦૮૦૨૬૧ હિરશ્ચ દ્રસ્ય પતુ્રાે ઽભૂદ્રાેિહતાે નામ પા થવઃ ।
૦૦૮૦૨૬૨ હિરતાે રાેિહતસ્યાથ ચ ચુહાર્િરત ઉચ્યતે॥ ૮.૨૬।
૦૦૮૦૨૭૧ િવજયશ્ચ મુિનશ્રેષ્ઠાશ્ચ ચપુતુ્રાે બભવૂ હ ।
૦૦૮૦૨૭૨ જેતા સ સવર્ થવી ં િવજય તને સ તઃ॥ ૮.૨૭।
૦૦૮૦૨૮૧ ક તનય તસ્ય રા ધમાર્થર્કાેિવદઃ ।
૦૦૮૦૨૮૨ કસ્ય કઃ પતુ્રાે કાદ્બાહુ તુ જ જ્ઞવાન્॥ ૮.૨૮।
૦૦૮૦૨૯૧ હૈહયા તાલજઙ્ઘાશ્ચ િનરસ્ય ત મ તં પમ્ ।
૦૦૮૦૨૯૨ ત પત્ની ગભર્માદાય આૈવર્સ્યાશ્રમમાિવશત્॥ ૮.૨૯।
૦૦૮૦૩૦૧ નાસત્યાે ધા મકશ્ચવૈ સ હ ધમર્યુગે ઽભવત્ ।
૦૦૮૦૩૦૨ સગર તુ સતુાે બાહાેયર્જ્ઞે સહ ગરેણ વૈ॥ ૮.૩૦।
૦૦૮૦૩૧૧ આૈવર્સ્યાશ્રમમાસાદ્ય ભાગર્વેણા ભર ક્ષતઃ ।
૦૦૮૦૩૧૨ આગ્ ેયમસં્ત્ર લ વા ચ ભાગર્વા સગરાે પઃ॥ ૮.૩૧।
૦૦૮૦૩૨૧ જગાય થવી ં હ વા તાલજઙ્ઘા સહૈહયાન્ ।
૦૦૮૦૩૨૨ શકાનાં પહ્નવાનાં ચ ધમ િનરસદચ્યુતઃ ।
૦૦૮૦૩૨૩ ક્ષિત્રયાણાં મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પારદાનાં ચ ધમર્િવત્॥ ૮.૩૨।
૦૦૮૦૩૩૦ મનુય ઊચુઃ
૦૦૮૦૩૩૧ કથં સ સગરાે તાે ગરેણવૈ સહાચ્યુતઃ ।
૦૦૮૦૩૩૨ િકમથ ચ શકાદ નાં ક્ષિત્રયાણાં મહાજૈસામ્॥ ૮.૩૩।
૦૦૮૦૩૪૧ ધમાર્ કુલાે ચતાન્રા કુ્રદ્ધાે િનરસદચ્યુતઃ ।
૦૦૮૦૩૪૨ અેતન્નઃ સવર્માચ વ િવ તરેણ મહામતે॥ ૮.૩૪।

brahpur.pdf 41



બ્રહ્મપુરાણ

૦૦૮૦૩૫૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૦૮૦૩૫૧ બાહાવે્યર્સિનનઃ પવૂ હૃતં રાજ્યમભૂ કલ ।
૦૦૮૦૩૫૨ હૈહયૈ તાલજઙ્ઘૈશ્ચ શકૈઃ સાધ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૮.૩૫।
૦૦૮૦૩૬૧ યવનાઃ પારદાશ્ચવૈ કા બાે ઃ પહ્નવા તથા ।
૦૦૮૦૩૬૨ અેતે હ્યિપ ગણાઃ પ ચ હૈહયાથ પરાક્રમન્॥ ૮.૩૬।
૦૦૮૦૩૭૧ હૃતરાજ્ય તદા રા સ વૈ બાહુવર્નં યયાૈ ।
૦૦૮૦૩૭૨ પ યા ચાનુગતાે દુઃખી તત્ર પ્રાણાનવા જત્॥ ૮.૩૭।
૦૦૮૦૩૮૧ પત્ની તુ યાદવી તસ્ય સગભાર્ ષ્ઠતાે ઽ વગાત્ ।
૦૦૮૦૩૮૨ સપ યા ચ ગર તસ્યૈ દત્તઃ પવૂ િકલાનઘાઃ॥ ૮.૩૮।
૦૦૮૦૩૯૧ સા તુ ભતુર્ શ્ચતાં કૃ વા વને તામ યરાેહત ।
૦૦૮૦૩૯૨ આૈવર્ તાં ભાગર્વાે િવપ્રાઃ કા યા સમવારયત્॥ ૮.૩૯।
૦૦૮૦૪૦૧ તસ્યાશ્રમે ચ ગભર્ઃ સ ગરેણવૈ સહાચ્યુતઃ ।
૦૦૮૦૪૦૨ વ્ય યત મહાબાહુઃ સગરાે નામ પા થવઃ॥ ૮.૪૦।
૦૦૮૦૪૧૧ આૈવર્ તુ તકમાર્દ ં તસ્ય કૃ વા મહાત્મનઃ ।
૦૦૮૦૪૧૨ અ યા ય વેદશાસ્ત્રા ણ તતાે ઽસં્ત્ર પ્રત્યપાદયત્॥ ૮.૪૧।
૦૦૮૦૪૨૧ આગ્ ેયં તુ મહાભાગા અમરૈરિપ દુઃસહમ્ ।
૦૦૮૦૪૨૨ સ તનેાસ્ત્રબલનેા ૈ બલને ચ સમ વતઃ॥ ૮.૪૨।
૦૦૮૦૪૩૧ હૈહયા વજઘાનાશુ કુ્રદ્ધાે દ્રઃ પશિૂનવ ।
૦૦૮૦૪૩૨ આજહાર ચ લાેકેષુ ક ત ક તમતાં વરઃ॥ ૮.૪૩।
૦૦૮૦૪૪૧ તતઃ શકાંશ્ચ યવના કા બાે પારદાં તથા ।
૦૦૮૦૪૪૨ પહ્નવાંશ્ચવૈ િનઃશષેા કતુ વ્યવ સતાે પઃ॥ ૮.૪૪।
૦૦૮૦૪૫૧ તે વ યમાના વીરેણ સગરેણ મહાત્મના ।
૦૦૮૦૪૫૨ વ સષં્ઠ શરણં ગ વા પ્ર ણપેતુમર્ની ષણમ્॥ ૮.૪૫।
૦૦૮૦૪૬૧ વ સષ્ઠ વથ તા દૃ ટ્વા સમયને મહાદ્યુ તઃ ।
૦૦૮૦૪૬૨ સગરં વારયામાસ તષેાં દ વાભયં તદા॥ ૮.૪૬।
૦૦૮૦૪૭૧ સગરઃ વાં પ્ર તજ્ઞાં તુ ગુરાવેાર્ક્યં િનશ ય ચ ।
૦૦૮૦૪૭૨ ધમ જઘાન તષેાં વૈ વષેાન યાંશ્ચકાર હ॥ ૮.૪૭।
૦૦૮૦૪૮૧ અધ શકાનાં શરસાે મુ ડિય વા વ્યસજર્યત્ ।
૦૦૮૦૪૮૨ યવનાનાં શરઃ સવ કા બાે નાં તથવૈ ચ॥ ૮.૪૮।
૦૦૮૦૪૯૧ પારદા મુક્તકેશાશ્ચ પહ્નવા મશ્રુધાિરણઃ ।
૦૦૮૦૪૯૨ િનઃ વા યાયવષટ્કારાઃ કૃતા તને મહાત્મના॥ ૮.૪૯।
૦૦૮૦૫૦૧ શકા યવનકા બાે ઃ પારદાશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
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૦૦૮૦૫૦૨ કાે ણસપાર્ માિહષકા દવાર્શ્ચાેલાઃ સકેરલાઃ॥ ૮.૫૦।
૦૦૮૦૫૧૧ સવ તે ક્ષિત્રયા િવપ્રા ધમર્ તષેાં િનરાકૃતઃ ।
૦૦૮૦૫૧૨ વ સષ્ઠવચનાદ્રાજ્ઞા સગરેણ મહાત્મના॥ ૮.૫૧।
૦૦૮૦૫૨૧ સ ધમર્િવજયી રા િવ જત્યેમાં વસુ ધરામ્ ।
૦૦૮૦૫૨૨ અશ્વં પ્રચારયામાસ વા જમેધાય દ ક્ષતઃ॥ ૮.૫૨।
૦૦૮૦૫૩૧ તસ્ય ચારયતઃ સાે ઽશ્વઃ સમુદ્રે પવૂર્દ ક્ષણે ।
૦૦૮૦૫૩૨ વેલાસમીપે ઽપહૃતાે ભૂ મ ચવૈ પ્રવે શતઃ॥ ૮.૫૩।
૦૦૮૦૫૪૧ સ તં દેશં તદા પતુ્રૈઃ ખાનયામાસ પા થવઃ ।
૦૦૮૦૫૪૨ આસદુે તે તદા તત્ર ખ યમાને મહાણર્વે॥ ૮.૫૪।
૦૦૮૦૫૫૧ તમાિદપુ ષં દેવં હિર કૃ ણં પ્ર પ તમ્ ।
૦૦૮૦૫૫૨ િવ ં કિપલ પેણ વપ તં પુ ષં તદા॥ ૮.૫૫।
૦૦૮૦૫૬૧ તસ્ય ચ ઃસમુ થને તજેસા પ્ર તબુ યતઃ ।
૦૦૮૦૫૬૨ દગ્ધાઃ સવ મુિનશ્રેષ્ઠાશ્ચ વાર વવશે ષતાઃ॥ ૮.૫૬।
૦૦૮૦૫૭૧ બિહકેતુઃ સકેુતુશ્ચ તથા ધમર્રથાે પઃ ।
૦૦૮૦૫૭૨ શરૂઃ પ ચનદશ્ચવૈ તસ્ય વંશકરા પાઃ॥ ૮.૫૭।
૦૦૮૦૫૮૧ પ્રાદાચ્ચ ત મૈ ભગવા હિરનાર્રાયણાે વરમ્ ।
૦૦૮૦૫૮૨ અક્ષયં વંશ મ વાકાેઃ ક ત ચા યિનવ તનીમ્॥ ૮.૫૮।
૦૦૮૦૫૯૧ પતંુ્ર સમુદં્ર ચ િવભુઃ વગ વાસં તથાક્ષયમ્ ।
૦૦૮૦૫૯૨ સમુદ્રશ્ચાઘર્માદાય વવ દે તં મહીપ તમ્॥ ૮.૫૯।
૦૦૮૦૬૦૧ સાગર વં ચ લેભે સ કમર્ણા તને તસ્ય હ ।
૦૦૮૦૬૦૨ તં ચાશ્વમેિધકં સાે ઽશં્વ સમુદ્રાદુપલ ધવાન્॥ ૮.૬૦।
૦૦૮૦૬૧૧ આજહારાશ્વમેધાનાં શતં સ સમુહાતપાઃ ।
૦૦૮૦૬૧૨ પતુ્રાણાં ચ સહસ્રા ણ ષ ષ્ટ તસ્યે ત નઃ શ્રુતમ્॥ ૮.૬૧।
૦૦૮૦૬૨૦ મનુય ઊચુઃ
૦૦૮૦૬૨૧ સગરસ્યાત્મ વીરાઃ કથં તા મહાબલાઃ ।
૦૦૮૦૬૨૨ િવક્રા તાઃ ષ ષ્ટસાહસ્રા િવિધના કેન સત્તમ॥ ૮.૬૨।
૦૦૮૦૬૩૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૦૮૦૬૩૧ દ્વે ભાય સગરસ્યા તાં તપસા દગ્ધિક બષે ।
૦૦૮૦૬૩૨ જ્યેષ્ઠા િવદભર્દુિહતા કે શની નામ નામતઃ॥ ૮.૬૩।
૦૦૮૦૬૪૧ કનીયસી તુ મહતી પત્ની પરમધ મણી ।
૦૦૮૦૬૪૨ અિરષ્ટને મદુિહતા પેણાપ્ર તમા ભુિવ॥ ૮.૬૪।
૦૦૮૦૬૫૧ આૈવર્ તા યાં વરં પ્રાદાત્તદુ્બ ય વં દ્વ ેત્તમાઃ ।
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૦૦૮૦૬૫૨ ષ ષ્ટ પતુ્રસહસ્રા ણ ગ્ હ્ણા વેકા િનત બની॥ ૮.૬૫।
૦૦૮૦૬૬૧ અેકં વંશધરં વેકા યથેષં્ટ વરય વ ત ।
૦૦૮૦૬૬૨ તત્રૈકા જગ્ હે પતુ્રા ષ ષ્ટસાહસ્રસ મતાન્॥ ૮.૬૬।
૦૦૮૦૬૭૧ અેકં વંશધરં વેકા તથેત્યાહ તતાે મુિનઃ ।
૦૦૮૦૬૭૨ રા પ ચજનાે નામ બભવૂ સ મહાદ્યુ તઃ॥ ૮.૬૭।
૦૦૮૦૬૮૧ ઇતરા સષુવુે તુ બી ં બીજપૂણાર્ મ ત શ્રુ તઃ ।
૦૦૮૦૬૮૨ તત્ર ષ ષ્ટસહસ્રા ણ ગભાર્ તે તલસ મતાઃ॥ ૮.૬૮।
૦૦૮૦૬૯૧ સ બભવૂુયર્થાકાલં વ ધુશ્ચ યથાસખુમ્ ।
૦૦૮૦૬૯૨ ઘ્ તપૂણષુ કુ ભષેુ તા ગભાર્િન્નદધે તતઃ॥ ૮.૬૯।
૦૦૮૦૭૦૧ ધાત્રીશ્ચૈકૈકશઃ પ્રાદાત્તાવતીઃ પાષેણે પઃ ।
૦૦૮૦૭૦૨ તતાે દશસુ માસષેુ સમુત્તસ્થુયર્થાક્રમમ્॥ ૮.૭૦।
૦૦૮૦૭૧૧ કુમારા તે યથાકાલં સગરપ્રી તવધર્નાઃ ।
૦૦૮૦૭૧૨ ષ ષ્ટપતુ્રસહસ્રા ણ તસ્યવૈમભવિ દ્વ ઃ॥ ૮.૭૧।
૦૦૮૦૭૨૧ ગભાર્દલાબૂમ યાદ્વૈ તાિન થવીપતેઃ ।
૦૦૮૦૭૨૨ તષેાં નારાયણં તજેઃ પ્રિવષ્ટાનાં મહાત્મનામ્॥ ૮.૭૨।
૦૦૮૦૭૩૧ અેકઃ પ ચજનાે નામ પતુ્રાે રા બભવૂ હ ।
૦૦૮૦૭૩૨ શરૂઃ પ ચજનસ્યાસીદંશમુાન્નામ વીયર્વાન્॥ ૮.૭૩।
૦૦૮૦૭૪૧ િદલીપ તસ્ય તનયઃ ખટ્વાઙ્ગ ઇ ત િવશ્રુતઃ ।
૦૦૮૦૭૪૨ યને વગાર્િદહાગત્ય મુહૂત પ્રા ય િવતમ્॥ ૮.૭૪।
૦૦૮૦૭૫૧ ત્રયાે ઽ ભસ ધતા લાેકા બુદ્ યા સત્યેન ચાનઘાઃ ।
૦૦૮૦૭૫૨ િદલીપસ્ય તુ દાયાદાે મહારા ે ભગીરથઃ॥ ૮.૭૫।
૦૦૮૦૭૬૧ યઃ સ ગઙ્ગાં સિરચ્છ્ર ેષ્ઠામવાતારયત પ્રભુઃ ।
૦૦૮૦૭૬૨ સમુદ્રમાનયચ્ચનૈાં દુિહ વે ઽ યક પયત્॥ ૮.૭૬।
૦૦૮૦૭૭૧ ત માદ્ભાગીરથી ગઙ્ગા ક યતે વંશ ચ તકૈઃ ।
૦૦૮૦૭૭૨ ભગીરથસતુાે રા શ્રુત ઇત્ય ભિવશ્રુતઃ॥ ૮.૭૭।
૦૦૮૦૭૮૧ નાભાગ તુ શ્રુતસ્યાસી પુત્રઃ પરમધા મકઃ ।
૦૦૮૦૭૮૨ અ બર ષ તુ નાભા ગઃ સ ધુદ્વ પિપતાભવત્॥ ૮.૭૮।
૦૦૮૦૭૯૧ અયુતા જત્તુ દાયાદઃ સ ધુદ્વ પસ્ય વીયર્વાન્ ।
૦૦૮૦૭૯૨ અયુતા જ સતુ વાસીદતૃપુણા મહાયશાઃ॥ ૮.૭૯।
૦૦૮૦૮૦૧ િદવ્યાક્ષહૃદયજ્ઞાે વૈ રા નલસખાે બલી ।
૦૦૮૦૮૦૨ ઋતપુણર્સતુ વાસીદાતર્પ ણમર્હાયશાઃ॥ ૮.૮૦।
૦૦૮૦૮૧૧ સદુાસ તસ્ય તનયાે રા ઇ દ્રસખાે ઽભવત્ ।
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૦૦૮૦૮૧૨ સદુાસસ્ય સતુઃ પ્રાેક્તઃ સાૈદાસાે નામ પા થવઃ॥ ૮.૮૧।
૦૦૮૦૮૨૧ ખ્યાતઃ ક માષપાદાે વૈ રા મત્રસહાે ઽભવત્ ।
૦૦૮૦૮૨૨ ક માષપાદસ્ય સતુઃ સવર્કમ ત િવશ્રુતઃ॥ ૮.૮૨।
૦૦૮૦૮૩૧ અનર ય તુ પતુ્રાે ઽભૂ દ્વશ્રુતઃ સવર્કમર્ણઃ ।
૦૦૮૦૮૩૨ અનર યસતુાે િનઘ્નાે િનઘ્નતાે દ્વાૈ બભવૂતુઃ॥ ૮.૮૩।
૦૦૮૦૮૪૧ અન મત્રાે રઘુશ્ચવૈ પા થવષર્ભસત્તમાૈ ।
૦૦૮૦૮૪૨ અન મત્રસતુાે રા િવદ્વા દુ લદુહાે ઽભવત્॥ ૮.૮૪।
૦૦૮૦૮૫૧ િદલીપ તનય તસ્ય રામસ્ય પ્રિપતામહઃ ।
૦૦૮૦૮૫૨ દ ઘર્બાહુિદલીપસ્ય રઘનુાર્ ા સતુાે ઽભવત્॥ ૮.૮૫।
૦૦૮૦૮૬૧ અયાે યાયાં મહારા ે યઃ પુરાસીન્મહાબલઃ ।
૦૦૮૦૮૬૨ અજ તુ રાઘવાે જજ્ઞે તથા દશરથાે ઽ ય ત્॥ ૮.૮૬।
૦૦૮૦૮૭૧ રામાે દશરથા જજ્ઞે ધમાર્ત્મા સમુહાયશાઃ ।
૦૦૮૦૮૭૨ રામસ્ય તનયાે જજ્ઞે કુશ ઇત્ય ભસિ જ્ઞતઃ॥ ૮.૮૭।
૦૦૮૦૮૮૧ અ ત થ તુ કુશા જજ્ઞે ધમાર્ત્મા સમુહાયશાઃ ।
૦૦૮૦૮૮૨ અ તથે વભવ પતુ્રાે િનષધાે નામ વીયર્વાન્॥ ૮.૮૮।
૦૦૮૦૮૯૧ િનષધસ્ય નલઃ પતુ્રાે નભઃ પતુ્રાે નલસ્ય ચ ।
૦૦૮૦૮૯૨ નભસ્ય પુ ડર ક તુ ક્ષેમધ વા તતઃ તઃ॥ ૮.૮૯।
૦૦૮૦૯૦૧ ક્ષેમધ વસતુ વાસીદે્દવાનીકઃ પ્રતાપવાન્ ।
૦૦૮૦૯૦૨ આસીદહીનગનુાર્મ દેવાનીકાત્મજઃ પ્રભુઃ॥ ૮.૯૦।
૦૦૮૦૯૧૧ અહીનગાે તુ દાયાદઃ સધુ વા નામ પા થવઃ ।
૦૦૮૦૯૧૨ સધુ વનઃ સતુશ્ચાિપ તતાે જજ્ઞે શલાે પઃ॥ ૮.૯૧।
૦૦૮૦૯૨૧ ઉક્યાે નામ સ ધમાર્ત્મા શલપતુ્રાે બભવૂ હ ।
૦૦૮૦૯૨૨ વજ્રનાભઃ સતુ તસ્ય નલ તસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૮.૯૨।
૦૦૮૦૯૩૧ નલાૈ દ્વાવવે િવખ્યાતાૈ પુરાણે મુિનસત્તમાઃ ।
૦૦૮૦૯૩૨ વીરસનેાત્મજશ્ચવૈ યશ્ચે વાકુકુલાેદ્વહઃ॥ ૮.૯૩।
૦૦૮૦૯૪૧ ઇ વાકુવંશપ્રભવાઃ પ્રાધા યને પ્રક તતાઃ ।
૦૦૮૦૯૪૨ અેતે િવવ વતાે વંશે રા નાે ભૂિરતજેસઃ॥ ૮.૯૪।
૦૦૮૦૯૫૧ પઠ સ ય ગમાં ષ્ટમાિદત્યસ્ય િવવ વતઃ ।
૦૦૮૦૯૫૨ શ્રાદ્ધદેવસ્ય દેવસ્ય પ્ર નાં પુ ષ્ટદસ્ય ચ ।
૦૦૮૦૯૫૩ પ્ર વાને ત સાયજુ્યમાિદત્યસ્ય િવવ વતઃ॥ ૮.૯૫।
૦૦૯૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૦૯૦૦૧૧ િપતા સાેમસ્ય ભાે િવપ્રા જજ્ઞે ઽિત્રભર્ગવા ષઃ ।
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૦૦૯૦૦૧૨ બ્રહ્મણાે માનસા પૂવ પ્ર સગ િવિધ સતઃ॥ ૯.૧।
૦૦૯૦૦૨૧ અનુત્તરં નામ તપાે યને તપં્ત િહ ત પુરા ।
૦૦૯૦૦૨૨ ત્રી ણ વષર્સહસ્રા ણ િદવ્યાની ત િહ નઃ શ્રુતમ્॥ ૯.૨।
૦૦૯૦૦૩૧ ઊ વર્માચક્રમે તસ્ય રેતઃ સાેમ વમીિયવત્ ।
૦૦૯૦૦૩૨ નતે્રા યાં વાિર સસુ્રાવ દશધા દ્યાેતય દશઃ॥ ૯.૩।
૦૦૯૦૦૪૧ તં ગભ િવિધનાિદષ્ટા દશ દેવ્યાે દધુ તતઃ ।
૦૦૯૦૦૪૨ સમેત્ય ધારયામાસનુર્ ચ તાઃ સમશક્નવુન્॥ ૯.૪।
૦૦૯૦૦૫૧ યદા ન ધારણે શક્તા તસ્ય ગભર્સ્ય તા િદશઃ ।
૦૦૯૦૦૫૨ તત તા ભઃ સ ત્યક્ત તુ િનપપાત વસુ ધરામ્॥ ૯.૫।
૦૦૯૦૦૬૧ પ તતં સાેમમાલાેક્ય બ્રહ્મા લાેકિપતામહઃ ।
૦૦૯૦૦૬૨ રથમારાપેયામાસ લાેકાનાં િહતકા યયા॥ ૯.૬।
૦૦૯૦૦૭૧ ત મિન્નપ તતે દેવાઃ પતુ્રે ઽત્રેઃ પરમાત્મિન ।
૦૦૯૦૦૭૨ તુષુ્ટવુબ્રર્હ્મણઃ પતુ્રા તથા યે મુિનસત્તમાઃ॥ ૯.૭।
૦૦૯૦૦૮૧ તસ્ય સં તૂયમાનસ્ય તજેઃ સાેમસ્ય ભા વતઃ ।
૦૦૯૦૦૮૨ આ યાયનાય લાેકાનાં ભાવયામાસ સવર્તઃ॥ ૯.૮।
૦૦૯૦૦૯૧ સ તને રથમખુ્યને સાગરા તાં વસુ ધરામ્ ।
૦૦૯૦૦૯૨ િત્રઃસપ્તકૃ વાે ઽ તયશાશ્ચકારા ભપ્રદ ક્ષણામ્॥ ૯.૯।
૦૦૯૦૧૦૧ તસ્ય યચ્ચિરતં તજેઃ થવીમ વપદ્યત ।
૦૦૯૦૧૦૨ આેષ ય તાઃ સમુદ્ભૂતા યા ભઃ સ ધાયર્તે જગત્॥ ૯.૧૦।
૦૦૯૦૧૧૧ સ લ ધતે ભગવા સં તવૈશ્ચ વકમર્ ભઃ ।
૦૦૯૦૧૧૨ તપ તપેે મહાભાગઃ પદ્માનાં દશર્નાય સઃ॥ ૯.૧૧।
૦૦૯૦૧૨૧ તત ત મૈ દદાૈ રાજં્ય બ્રહ્મા બ્રહ્મિવદાં વરઃ ।
૦૦૯૦૧૨૨ બી ષૈધીનાં િવપ્રાણામપાં ચ મુિનસત્તમાઃ॥ ૯.૧૨।
૦૦૯૦૧૩૧ સ ત પ્રા ય મહારાજં્ય સાેમઃ સાૈ યવતાં વરઃ ।
૦૦૯૦૧૩૨ સમાજહ્ર ે રાજસયંૂ સહસ્રશતદ ક્ષણમ્॥ ૯.૧૩।
૦૦૯૦૧૪૧ દ ક્ષણામદદા સાેમસ્ત્રીં લાેકાિન ત નઃ શ્રુતમ્ ।
૦૦૯૦૧૪૨ તે યાે બ્રહ્મ ષમખુ્યે યઃ સદસ્યે યશ્ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૯.૧૪।
૦૦૯૦૧૫૧ િહર યગભા બ્રહ્માિત્ર ર્ગુશ્ચ ઋ વ ે ઽભવત્ ।
૦૦૯૦૧૫૨ સદસ્યાે ઽભૂદ્ધિર તત્ર મુિન ભબર્હુ ભ ર્તઃ॥ ૯.૧૫।
૦૦૯૦૧૬૧ તં સનીશ્ચ કુહૂશ્ચવૈ દ્યુ તઃ પુ ષ્ટઃ પ્રભા વસઃુ ।
૦૦૯૦૧૬૨ ક ત ર્ તશ્ચ લ મીશ્ચ નવ દેવ્યઃ સષેિવરે॥ ૯.૧૬।
૦૦૯૦૧૭૧ પ્રા યાવ થમ ય યં સવર્દેવ ષપૂ જતઃ ।
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૦૦૯૦૧૭૨ િવરરા િધરાજે દ્રાે દશધા ભાસય દશઃ॥ ૯.૧૭।
૦૦૯૦૧૮૧ તસ્ય ત પ્રા ય દુ પ્રા યમૈશ્વયર્ ષસ કૃતમ્ ।
૦૦૯૦૧૮૨ િવબભ્રામ મ ત તાતા-િવનયાદનયાહૃતા॥ ૯.૧૮।
૦૦૯૦૧૯૧ હ પતેઃ સ વૈ ભાયાર્મૈશ્વયર્મદમાેિહતઃ ।
૦૦૯૦૧૯૨ જહાર તરસા સાેમાે િવમત્યાઙ્ ગરસઃ સતુમ્॥ ૯.૧૯।
૦૦૯૦૨૦૧ સ યાચ્યમાનાે દેવૈશ્ચ તથા દેવ ષ ભમુર્હુઃ ।
૦૦૯૦૨૦૨ નવૈ વ્યસજર્યત્તારાં ત મૈ અઙ્ ગરસે તદા॥ ૯.૨૦।
૦૦૯૦૨૧૧ ઉશના તસ્ય જગ્રાહ પા ણર્મઙ્ ગરસ તદા ।
૦૦૯૦૨૧૨ દ્રશ્ચ પા ણ જગ્રાહ ગ્ હી વાજગવં ધનુઃ॥ ૯.૨૧।
૦૦૯૦૨૨૧ તને બ્રહ્મ શરાે નામ પરમાસં્ત્ર મહાત્મના ।
૦૦૯૦૨૨૨ ઉિદ્દ ય દેવાનુ ષં્ટ યનેષૈાં ના શતં યશઃ॥ ૯.૨૨।
૦૦૯૦૨૩૧ તત્ર તદ્યુદ્ધમભવ પ્રખ્યાતં તારકામયમ્ ।
૦૦૯૦૨૩૨ દેવાનાં દાનવાનાં ચ લાેકક્ષયકરં મહત્॥ ૯.૨૩।
૦૦૯૦૨૪૧ તત્ર શષ્ટા તુ યે દેવા તુ ષતાશ્ચવૈ યે દ્વ ઃ ।
૦૦૯૦૨૪૨ બ્રહ્માણં શરણં જગ્મુરાિદદેવં સનાતનમ્॥ ૯.૨૪।
૦૦૯૦૨૫૧ તદા િનવાયાશનસં તં વૈ દં્ર ચ શઙ્કરમ્ ।
૦૦૯૦૨૫૨ દદાવઙ્ ગરસે તારાં વયમવે િપતામહઃ॥ ૯.૨૫।
૦૦૯૦૨૬૧ તામ તઃપ્રસવાં દૃ ટ્વા કુ્રદ્ધઃ પ્રાહ હ પ તઃ ।
૦૦૯૦૨૬૨ મદ યાયાં ન તે યાનેાૈ ગભા ધાયર્ઃ કથ ચન॥ ૯.૨૬।
૦૦૯૦૨૭૧ ઇષીકા ત બમાસાદ્ય ગભ સા ચાે સસજર્ હ ।
૦૦૯૦૨૭૨ તમાત્રઃ સ ભગવા દેવાનામા ક્ષપદ્વપુઃ॥ ૯.૨૭।
૦૦૯૦૨૮૧ તતઃ સશંયમાપન્ના તારામૂચુઃ સરુાેત્તમાઃ ।
૦૦૯૦૨૮૨ સતં્ય બ્રૂિહ સતુઃ કસ્ય સાેમસ્યાથ હ પતેઃ॥ ૯.૨૮।
૦૦૯૦૨૯૧ ચ્છ માના યદા દેવનૈાર્હ સા િવબુધા કલ ।
૦૦૯૦૨૯૨ તદા તાં શપ્તુમાર ધઃ કુમારાે દસ્યુહ તમઃ॥ ૯.૨૯।
૦૦૯૦૩૦૧ તં િનવાયર્ તતાે બ્રહ્મા તારાં પપ્રચ્છ સશંયમ્ ।
૦૦૯૦૩૦૨ યદત્ર ત યં તદ્બ્રૂિહ તારે કસ્ય સતુ વયમ્॥ ૯.૩૦।
૦૦૯૦૩૧૧ ઉવાચ પ્રા જ લઃ સા તં સાેમસ્યે ત િપતામહમ્ ।
૦૦૯૦૩૧૨ તદા તં મૂિધ્ન ચાઘ્રાય સાેમાે રા સતંુ પ્ર ત॥ ૯.૩૧।
૦૦૯૦૩૨૧ બુધ ઇત્યકરાેન્નામ તસ્ય બાલસ્ય ધીમતઃ ।
૦૦૯૦૩૨૨ પ્ર તકૂલં ચ ગગને સમ યુ ત્તષ્ઠતે બુધઃ॥ ૯.૩૨।
૦૦૯૦૩૩૧ ઉ પાદયામાસ તદા પતંુ્ર વૈરાજપુિત્રકમ્ ।
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૦૦૯૦૩૩૨ તસ્યાપતં્ય મહાતે બભવૂૈલઃ પુ રવાઃ॥ ૯.૩૩।
૦૦૯૦૩૪૧ ઉવર્ યાં જ જ્ઞરે યસ્ય પતુ્રાઃ સપ્ત મહાત્મનઃ ।
૦૦૯૦૩૪૨ અેત સાેમસ્ય વાે જન્મ ક તતં ક તવધર્નમ્॥ ૯.૩૪।
૦૦૯૦૩૫૧ વંશમસ્ય મુિનશ્રેષ્ઠાઃ ક ત્યર્માનં િનબાેધત ।
૦૦૯૦૩૫૨ ધ યમાયુ યમારાેગ્યં પુ યં સઙ્ક પસાધનમ્॥ ૯.૩૫।
૦૦૯૦૩૬૧ સાેમસ્ય જન્મ શ્રુ વવૈ પાપે યાે િવપ્રમુચ્યતે॥ ૯.૩૬।
૦૧૦૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૧૦૦૦૧૧ બુધસ્ય તુ મુિનશ્રેષ્ઠા િવદ્વા પતુ્રઃ પુ રવાઃ ।
૦૧૦૦૦૧૨ તજે વી દાનશીલશ્ચ ય વા િવપુલદ ક્ષણઃ॥ ૧૦.૧।
૦૧૦૦૦૨૧ બ્રહ્મવાદ પરાક્રા તઃ શત્રુ ભયુર્િધ દુદર્મઃ ।
૦૧૦૦૦૨૨ આહતાર્ ચા ગ્ હાતે્રસ્ય યજ્ઞાનાં ચ મહીપ તઃ॥ ૧૦.૨।
૦૧૦૦૦૩૧ સત્યવાદ પુ યમ તઃ સ યકં્સ તમૈથનુઃ ।
૦૧૦૦૦૩૨ અતીવ િત્રષુ લાેકેષુ યશસાપ્ર તમઃ સદા॥ ૧૦.૩।
૦૧૦૦૦૪૧ તં બ્રહ્મવાિદનં શા તં ધમર્જં્ઞ સત્યવાિદનમ્ ।
૦૧૦૦૦૪૨ ઉવર્શી વરયામાસ િહ વા માનં યશ વની॥ ૧૦.૪।
૦૧૦૦૦૫૧ તયા સહાવસદ્રા દશ વષાર્ ણ પ ચ ચ ।
૦૧૦૦૦૫૨ ષટ્પ ચ સપ્ત ચાષ્ટાૈ ચ દશ ચાષ્ટાૈ ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૧૦.૫।
૦૧૦૦૦૬૧ વને ચતૈ્રરથે ર યે તથા મ દાિકનીતટે ।
૦૧૦૦૦૬૨ અલકાયાં િવશાલાયાં ન દને ચ વનાેત્તમે॥ ૧૦.૬।
૦૧૦૦૦૭૧ ઉત્તરા સ કુ પ્રા ય મનાેરમફલદુ્રમાન્ ।
૦૧૦૦૦૭૨ ગ ધમાદનપાદેષુ મે શ ◌ૃઙ્ગે તથાેત્તરે॥ ૧૦.૭।
૦૧૦૦૦૮૧ અેતષેુ વનમખુ્યષેુ સરૈુરાચિરતષેુ ચ ।
૦૧૦૦૦૮૨ ઉવર્ યા સિહતાે રા રેમે પરમયા મુદા॥ ૧૦.૮।
૦૧૦૦૦૯૧ દેશે પુ યતમે ચવૈ મહ ષ ભર ભષુ્ટતે ।
૦૧૦૦૦૯૨ રાજં્ય સ કારયામાસ પ્રયાગે થવીપ તઃ॥ ૧૦.૯।
૦૧૦૦૧૦૧ અેવ પ્રભાવાે રા સીદૈલ તુ નરસત્તમઃ ।
૦૧૦૦૧૦૨ ઉત્તરે હ્નવીતીરે પ્ર તષ્ઠાને મહાયશાઃ॥ ૧૦.૧૦।
૦૧૦૦૧૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૧૦૦૧૧૧ અૈલપતુ્રા બભવૂુ તે સપ્ત દેવસતુાપેમાઃ ।
૦૧૦૦૧૧૨ ગ ધવર્લાેકે િવિદતા આયુધ માનમાવસઃુ॥ ૧૦.૧૧।
૦૧૦૦૧૨૧ િવશ્વાયુશ્ચવૈ ધમાર્ત્મા શ્રુતાયુશ્ચ તથાપરઃ ।
૦૧૦૦૧૨૨ દૃઢાયુશ્ચ વનાયુશ્ચ બહ્વાયુશ્ચાવેર્શીસતુાઃ॥ ૧૦.૧૨।
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૦૧૦૦૧૩૧ અમાવસાે તુ દાયાદાે ભીમાે રા થ રાજરાટ્ ।
૦૧૦૦૧૩૨ શ્રીમા ભીમસ્ય દાયાદાે રા સી કા ચનપ્રભઃ॥ ૧૦.૧૩।
૦૧૦૦૧૪૧ િવદ્વાં તુ કા ચનસ્યાિપ સહુાતે્રાે ઽભનૂ્મહાબલઃ ।
૦૧૦૦૧૪૨ સહુાતે્રસ્યાભવ જહ્નઃુ કે શ યા ગભર્સ ભવઃ॥ ૧૦.૧૪।
૦૧૦૦૧૫૧ આજહ્ર ે યાે મહ સ તં્ર સપર્મેધં મહામખમ્ ।
૦૧૦૦૧૫૨ પ તલાેભને યં ગઙ્ગા પ ત વને સસાર હ॥ ૧૦.૧૫।
૦૧૦૦૧૬૧ નેચ્છતઃ લાવયામાસ તસ્ય ગઙ્ગા તદા સદઃ ।
૦૧૦૦૧૬૨ સ તયા લાિવતં દૃ ટ્વા યજ્ઞવાટં સમ તતઃ॥ ૧૦.૧૬।
૦૧૦૦૧૭૧ સાૈહાેિત્રરશપદ્ગઙ્ગાં કુ્રદ્ધાે રા દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૧૦૦૧૭૨ અેષ તે િવફલં યત્નં િપબન્ન ભઃ કરાે યહમ્॥ ૧૦.૧૭।
૦૧૦૦૧૮૧ અસ્ય ગઙ્ગે ઽવલપેસ્ય સદ્યઃ ફલમવા ુિહ ।
૦૧૦૦૧૮૨ જહ્નરુાજ ષણા પીતાં ગઙ્ગાં દૃ ટ્વા મહષર્યઃ॥ ૧૦.૧૮।
૦૧૦૦૧૯૧ ઉપિન યુમર્હાભાગાં દુિહ વને હ્નવીમ્ ।
૦૧૦૦૧૯૨ યવુનાશ્વસ્ય પતુ્રી ં તુ કાવેર ં જહ્નરુાવહત્॥ ૧૦.૧૯।
૦૧૦૦૨૦૧ યવુનાશ્વસ્ય શાપને ગઙ્ગાધન િવિનગર્તા ।
૦૧૦૦૨૦૨ કાવેર ં સિરતાં શ્રેષ્ઠાં જહ્નાેભાર્યાર્મિન દતામ્॥ ૧૦.૨૦।
૦૧૦૦૨૧૧ જહ્નુ તુ દિયતં પતંુ્ર સનુદં્ય નામ ધા મકમ્ ।
૦૧૦૦૨૧૨ કાવેયા જનયામાસ અજક તસ્ય ચાત્મજઃ॥ ૧૦.૨૧।
૦૧૦૦૨૨૧ અજકસ્ય તુ દાયાદાે બલાકાશ્વાે મહીપ તઃ ।
૦૧૦૦૨૨૨ બભવૂ ગયાશીલઃ કુશ તસ્યાત્મ ે ઽભવત્॥ ૧૦.૨૨।
૦૧૦૦૨૩૧ કુશપતુ્રા બભવૂુિહ ચ વારાે દેવવચર્સઃ ।
૦૧૦૦૨૩૨ કુ શકઃ કુશનાભશ્ચ કુશા બાે મૂ તમાં તથા॥ ૧૦.૨૩।
૦૧૦૦૨૪૧ બ લવૈઃ સહ સં દ્ધાે રા વનચરઃ સદા ।
૦૧૦૦૨૪૨ કુ શક તુ તપ તપેે પતુ્ર મ દ્રસમં પ્રભુઃ॥ ૧૦.૨૪।
૦૧૦૦૨૫૧ લભેય મ ત તં શક્રસ્ત્રાસાદ યેત્ય જ જ્ઞવાન્ ।
૦૧૦૦૨૫૨ પૂણ વષર્સહસ્રે વૈ તતઃ શક્રાે હ્યપ યત॥ ૧૦.૨૫।
૦૧૦૦૨૬૧ અત્યુગ્રતપસં દૃ ટ્વા સહસ્રાક્ષઃ પુર દરઃ ।
૦૧૦૦૨૬૨ સમથર્ઃ પતુ્રજનને વયમવેાસ્ય શાશ્વતઃ॥ ૧૦.૨૬।
૦૧૦૦૨૭૧ પતુ્રાથ ક પયામાસ દેવે દ્રઃ સરુસત્તમઃ ।
૦૧૦૦૨૭૨ સ ગાિધરભવદ્રા મઘવા કાૈ શકઃ વયમ્॥ ૧૦.૨૭।
૦૧૦૦૨૮૧ પાૈરા યસ્યાભવદ્ભાયાર્ ગાિધ તસ્યામ યત ।
૦૧૦૦૨૮૨ ગાધેઃ ક યા મહાભાગા ના ા સત્યવતી શભુા॥ ૧૦.૨૮।
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૦૧૦૦૨૯૧ તાં ગાિધઃ કાવ્યપતુ્રાય ઋચીકાય દદાૈ પ્રભુઃ ।
૦૧૦૦૨૯૨ તસ્યાઃ પ્રીતઃ સ વૈ ભતાર્ ભાગર્વાે ગનુ દનઃ॥ ૧૦.૨૯।
૦૧૦૦૩૦૧ પતુ્રાથ સાધયામાસ ચ ં ગાધે તથવૈ ચ ।
૦૧૦૦૩૦૨ ઉવાચાહૂય તાં ભાયાર્ ચીકાે ભાગર્વ તદા॥ ૧૦.૩૦।
૦૧૦૦૩૧૧ ઉપયાજે્યશ્ચ રયં વયા માત્રા વયં શભુે ।
૦૧૦૦૩૧૨ તસ્યાં જિન યતે પતુ્રાે દ પ્તમા ક્ષિત્રયષર્ભઃ॥ ૧૦.૩૧।
૦૧૦૦૩૨૧ અજેયઃ ક્ષિત્રયૈલાકે ક્ષિત્રયષર્ભસદૂનઃ ।
૦૧૦૦૩૨૨ તવાિપ પતંુ્ર કલ્યા ણ તમ તં તપાેધનમ્॥ ૧૦.૩૨।
૦૧૦૦૩૩૧ શમાત્મકં દ્વજશ્રેષં્ઠ ચ રેષ િવધાસ્ય ત ।
૦૧૦૦૩૩૨ અેવમુ વા તુ તાં ભાયાર્ ચીકાે ગનુ દનઃ॥ ૧૦.૩૩।
૦૧૦૦૩૪૧ તપસ્ય ભરતાે િનત્યમર યં પ્રિવવેશ હ ।
૦૧૦૦૩૪૨ ગાિધઃ સદાર તુ તદા ઋચીકાશ્રમમ યગાત્॥ ૧૦.૩૪।
૦૧૦૦૩૫૧ તીથર્યાત્રાપ્રસઙ્ગને સતુાં દ્રષંુ્ટ નરેશ્વરઃ ।
૦૧૦૦૩૫૨ ચ દ્વયં ગ્ હી વા સા ઋષેઃ સત્યવતી તદા॥ ૧૦.૩૫।
૦૧૦૦૩૬૧ ચ માદાય યત્નને સા તુ માત્રે યવેદયત્ ।
૦૧૦૦૩૬૨ માતા તુ તસ્યા દૈવને દુિહત્રે વં ચ ં દદાૈ॥ ૧૦.૩૬।
૦૧૦૦૩૭૧ તસ્યાશ્ચ મથાજ્ઞાનાદાત્મસસંં્થ ચકાર હ ।
૦૧૦૦૩૭૨ અથ સત્યવતી સવ ક્ષિત્રયા તકરં તદા॥ ૧૦.૩૭।
૦૧૦૦૩૮૧ ધારયામાસ દ પ્તને વપષુા ઘાેરદશર્ના ।
૦૧૦૦૩૮૨ તા ચીક તતાે દૃ ટ્વા યાેગનેા યપુ ત્ય ચ॥ ૧૦.૩૮।
૦૧૦૦૩૯૧ તતાે ઽબ્રવીદ્દિ્વજશ્રેષ્ઠઃ વાં ભાયા વરવ ણનીમ્ ।
૦૧૦૦૩૯૨ માત્રા સ વ ચતા ભદ્રે ચ વ્યત્યાસહેતનુા॥ ૧૦.૩૯।
૦૧૦૦૪૦૧ જનિય ય ત િહ પતુ્ર તે કૂ્રરકમાર્ તદા ણઃ ।
૦૧૦૦૪૦૨ ભ્રાતા જિન યતે ચાિપ બ્રહ્મભૂત તપાેધનઃ॥ ૧૦.૪૦।
૦૧૦૦૪૧૧ િવશ્વં િહ બ્રહ્મ તપસા મયા ત મ સમિપતમ્ ।
૦૧૦૦૪૧૨ અેવમુક્તા મહાભાગા ભત્રાર્ સત્યવતી તદા॥ ૧૦.૪૧।
૦૧૦૦૪૨૧ પ્રસાદયામાસ પ ત પતુ્રાે મે નેદશૃાે ભવેત્ ।
૦૧૦૦૪૨૨ બ્રાહ્મણાપસદ વત્ત ઇત્યુક્તાે મુિનરબ્રવીત્॥ ૧૦.૪૨।
૦૧૦૦૪૩૦ ઋચીક ઉવાચ
૦૧૦૦૪૩૧ નષૈ સઙ્ક પતઃ કામાે મયા ભદ્રે તથાિ વ ત ।
૦૧૦૦૪૩૨ ઉગ્રકમાર્ ભવે પુત્રઃ િપતુમાર્તુશ્ચ કારણાત્॥ ૧૦.૪૩।
૦૧૦૦૪૪૧ પનુઃ સત્યવતી વાક્યમવેમુ વાબ્રવીિદદમ્ ।
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૦૧૦૦૪૪૨ ઇચ્છં લાેકાનિપ મનુે જેથાઃ િક પનુઃ સતુમ્॥ ૧૦.૪૪।
૦૧૦૦૪૫૧ શમાત્મક જંુ વં મે પતંુ્ર દાતુ મહાહર્ સ ।
૦૧૦૦૪૫૨ કામમવેંિવધઃ પાતૈ્રાે મમ સ્યાત્તવ ચ પ્રભાે॥ ૧૦.૪૫।
૦૧૦૦૪૬૧ યદ્ય યથા ન શકં્ય વૈ કતુર્મેતદ્દિ્વ ેત્તમ ।
૦૧૦૦૪૬૨ તતઃ પ્રસાદમકરાે સ તસ્યા તપસાે બલાત્॥ ૧૦.૪૬।
૦૧૦૦૪૭૧ પતુ્રે ના ત િવશષેાે મે પાતૈ્રે વા વરવ ણિન ।
૦૧૦૦૪૭૨ વયા યથાેક્તં વચનં તથા ભદ્રે ભિવ ય ત॥ ૧૦.૪૭।
૦૧૦૦૪૮૧ તતઃ સત્યવતી પતંુ્ર જનયામાસ ભાગર્વમ્ ।
૦૧૦૦૪૮૨ તપસ્ય ભરતં દા તં જમદ ગ્ સમાત્મકમ્॥ ૧૦.૪૮।
૦૧૦૦૪૯૧ ગાજેર્ગત્યાં વંશે ઽ મઞ્ ।
૦૧૦૦૪૯૨ જમદ ગ્ ર યત ।
૦૧૦૦૪૯૩ સા િહ સત્યવતી પુ યા સત્યધમર્પરાયણા॥ ૧૦.૪૯।
૦૧૦૦૫૦૧ કાૈ શક ત સમાખ્યાતા પ્ર ત્તેયં મહાનદ ।
૦૧૦૦૫૦૨ ઇ વાકુવંશપ્રભવાે રે નાર્મ નરાિધપઃ॥ ૧૦.૫૦।
૦૧૦૦૫૧૧ તસ્ય ક યા મહાભાગા કામલી નામ રે કા ।
૦૧૦૦૫૧૨ રે કાયાં તુ કામલ્યાં તપાેિવદ્યાસમ વતઃ॥ ૧૦.૫૧।
૦૧૦૦૫૨૧ આચ કાે જનયામાસ મદગ્ યં સદુા ણમ્ ।
૦૧૦૦૫૨૨ સવર્િવદ્યા તગં શ્રેષં્ઠ ધનવુદસ્ય પારગમ્॥ ૧૦.૫૨।
૦૧૦૦૫૩૧ રામં ક્ષિત્રયહ તારં પ્રદ પ્ત મવ પાવકમ્ ।
૦૧૦૦૫૩૨ આૈવર્સ્યવૈ ચીકસ્ય સત્યવત્યાં મહાયશાઃ॥ ૧૦.૫૩।
૦૧૦૦૫૪૧ જમદ ગ્ તપાવેીયાર્ જજ્ઞે બ્રહ્મિવદાં વરઃ ।
૦૧૦૦૫૪૨ મ યમશ્ચ શનુઃશફેઃ શનુઃપુચ્છઃ કિનષ્ઠકઃ॥ ૧૦.૫૪।
૦૧૦૦૫૫૧ િવશ્વા મત્રં તુ દાયાદં ગાિધઃ કુ શકન દનઃ ।
૦૧૦૦૫૫૨ જનયામાસ પતંુ્ર તુ તપાેિવદ્યાશમાત્મકમ્॥ ૧૦.૫૫।
૦૧૦૦૫૬૧ પ્રા ય બ્રહ્મ ષસમતાં યાે ઽયં બ્રહ્મ ષતાં ગતઃ ।
૦૧૦૦૫૬૨ િવશ્વા મત્ર તુ ધમાર્ત્મા ના ા િવશ્વરથઃ તઃ॥ ૧૦.૫૬।
૦૧૦૦૫૭૧ જજ્ઞે ગપુ્રસાદેન કાૈ શકાદં્વશવધર્નઃ ।
૦૧૦૦૫૭૨ િવશ્વા મત્રસ્ય ચ સતુા દેવરાતાદયઃ તાઃ॥ ૧૦.૫૭।
૦૧૦૦૫૮૧ પ્રખ્યાતા સ્ત્રષુ લાેકેષુ તષેાં નામા યતઃપરમ્ ।
૦૧૦૦૫૮૨ દેવરાતઃ ક તશ્ચવૈ ય મા કાત્યાયનાઃ તાઃ॥ ૧૦.૫૮।
૦૧૦૦૫૯૧ શાલાવત્યાં િહર યાક્ષાે રે જર્જ્ઞે ઽથ રે કઃ ।
૦૧૦૦૫૯૨ સાઙૃ્ક તગાર્લવશ્ચવૈ મુદ્ગલશ્ચવૈ િવશ્રુતઃ॥ ૧૦.૫૯।
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૦૧૦૦૬૦૧ મધુચ્છ દાે જયશ્ચવૈ દેવલશ્ચ તથાષ્ટકઃ ।
૦૧૦૦૬૦૨ કચ્છપાે હાિરતશ્ચવૈ િવશ્વા મત્રસ્ય તે સતુાઃ॥ ૧૦.૬૦।
૦૧૦૦૬૧૧ તષેાં ખ્યાતાિન ગાતે્રા ણ કાૈ શકાનાં મહાત્મનામ્ ।
૦૧૦૦૬૧૨ પા ણનાે બભ્રવશ્ચવૈ યાનજ યા તથવૈ ચ॥ ૧૦.૬૧।
૦૧૦૦૬૨૧ પા થવા દેવરાતાશ્ચ શાલઙ્કાયનબા કલાઃ ।
૦૧૦૦૬૨૨ લાેિહતા યમદૂતાશ્ચ તથા કા ષકાઃ તાઃ॥ ૧૦.૬૨।
૦૧૦૦૬૩૧ પાૈરવસ્ય મુિનશ્રેષ્ઠા બ્રહ્મષઃ કાૈ શકસ્ય ચ ।
૦૧૦૦૬૩૨ સ બ ધાે ઽ યસ્ય વશંે ઽ મ બ્રહ્મક્ષત્રસ્ય િવશ્રુતઃ॥ ૧૦.૬૩।
૦૧૦૦૬૪૧ િવશ્વા મત્રાત્મ નાં તુ શનુઃશફેાે ઽગ્રજઃ તઃ ।
૦૧૦૦૬૪૨ ભાગર્વઃ કાૈ શક વં િહ પ્રાપ્તઃ સ મુિનસત્તમઃ॥ ૧૦.૬૪।
૦૧૦૦૬૫૧ િવશ્વા મત્રસ્ય પતુ્ર તુ શનુઃશફેાે ઽભવ કલ ।
૦૧૦૦૬૫૨ હિરદશ્વસ્ય યજ્ઞે તુ પશુ વે િવિનયાે જતઃ॥ ૧૦.૬૫।
૦૧૦૦૬૬૧ દેવૈદર્ત્તઃ શનુઃશફેાે િવશ્વા મત્રાય વૈ પનુઃ ।
૦૧૦૦૬૬૨ દેવૈદર્ત્તઃ સ વૈ ય માદે્દવરાત તતાે ઽભવત્॥ ૧૦.૬૬।
૦૧૦૦૬૭૧ દેવરાતાદયઃ સપ્ત િવશ્વા મત્રસ્ય વૈ સતુાઃ ।
૦૧૦૦૬૭૨ દષૃદ્વતીસતુશ્ચાિપ વૈશ્વા મત્ર તથાષ્ટકઃ॥ ૧૦.૬૭।
૦૧૦૦૬૮૧ અષ્ટકસ્ય સતુાે લાૈિહઃ પ્રાેક્તાે જહ્નગુણાે મયા ।
૦૧૦૦૬૮૨ અત ઊ વ પ્રવક્ષ્યા મ વંશમાયાેમર્હાત્મનઃ॥ ૧૦.૬૮।
૦૧૧૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૧૧૦૦૧૧ આયાેઃ પતુ્રાશ્ચ તે પ ચ સવ વીરા મહારથાઃ ।
૦૧૧૦૦૧૨ વભાર્નુતનયાયાં ચ પ્રભાયાં જ જ્ઞરે પાઃ॥ ૧૧.૧।
૦૧૧૦૦૨૧ નહુષઃ પ્રથમં જજ્ઞે દ્ધશમાર્ તતઃ પરમ્ ।
૦૧૧૦૦૨૨ ર ભાે ર જરનનેાશ્ચ િત્રષુ લાેકેષુ િવશ્રુતાઃ॥ ૧૧.૨।
૦૧૧૦૦૩૧ ર જઃ પતુ્રશતાનીહ જનયામાસ પ ચ વૈ ।
૦૧૧૦૦૩૨ રાજેય મ ત િવખ્યાતં ક્ષત્ર મ દ્રભયાવહમ્॥ ૧૧.૩।
૦૧૧૦૦૪૧ યત્ર દૈવાસરેુ યુદ્ધે સમુ પન્ને સદુા ણે ।
૦૧૧૦૦૪૨ દેવાશ્ચવૈાસરુાશ્ચવૈ િપતામહમથાબ્રવુન્॥ ૧૧.૪।
૦૧૧૦૦૫૦ દેવાસરુા ઊચુઃ
૦૧૧૦૦૫૧ આવયાેભર્ગવ યુદ્ધે કાે િવજેતા ભિવ ય ત ।
૦૧૧૦૦૫૨ બ્રૂિહ નઃ સવર્ભૂતેશ શ્રાેતુ મચ્છામ ત વતઃ॥ ૧૧.૫।
૦૧૧૦૦૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૧૧૦૦૬૧ યષેામથાર્ય સઙ્ગ્રામે ર જરાત્તાયુધઃ પ્રભુઃ ।
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૦૧૧૦૦૬૨ યાે સ્યતે તે િવજે ય ત ત્રી ં લાેકાન્નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૧.૬।
૦૧૧૦૦૭૧ યતાે ર જ ર્ ત તત્ર શ્રીશ્ચ તત્ર યતાે તઃ ।
૦૧૧૦૦૭૨ યતાે તશ્ચ શ્રીશ્ચવૈ ધમર્ તત્ર જય તથા॥ ૧૧.૭।
૦૧૧૦૦૮૧ તે દેવા દાનવાઃ પ્રીતા દેવનેાેક્તા ર જ તદા ।
૦૧૧૦૦૮૨ અ યયજુર્ય મચ્છ તાે વાના તં નરષર્ભમ્॥ ૧૧.૮।
૦૧૧૦૦૯૧ સ િહ વભાર્નુદાૈિહત્રઃ પ્રભાયાં સમપદ્યત ।
૦૧૧૦૦૯૨ રા પરમતજે વી સાેમવંશિવવધર્નઃ॥ ૧૧.૯।
૦૧૧૦૧૦૧ તે હૃષ્ટમનસઃ સવ ર જ વૈ દેવદાનવાઃ ।
૦૧૧૦૧૦૨ ઊચુર મ જયાય વં ગ્ હાણ વરકામુર્કમ્॥ ૧૧.૧૦।
૦૧૧૦૧૧૧ અથાવેાચ ર જ તત્ર તયાવે દેવદૈત્યયાેઃ ।
૦૧૧૦૧૧૨ અથર્જ્ઞઃ વાથર્મુિદ્દ ય યશઃ વં ચ પ્રકાશયન્॥ ૧૧.૧૧।
૦૧૧૦૧૨૦ ર જ વાચ
૦૧૧૦૧૨૧ યિદ દૈત્યગણા સવાર્ જ વા વીયણ વાસવઃ ।
૦૧૧૦૧૨૨ ઇ દ્રાે ભવા મ ધમણ તતાે યાે સ્યા મ સયંુગે॥ ૧૧.૧૨।
૦૧૧૦૧૩૧ દેવાઃ પ્રથમતાે િવપ્રાઃ પ્રતીયુહૃર્ષ્ટમાનસાઃ ।
૦૧૧૦૧૩૨ અેવં યથેષં્ટ પતે કામઃ સ પદ્યતાં તવ॥ ૧૧.૧૩।
૦૧૧૦૧૪૧ શ્રુ વા સરુગણાનાં તુ વાક્યં રા ર જ તદા ।
૦૧૧૦૧૪૨ પપ્રચ્છાસરુમખુ્યાં તુ યથા દેવાન ચ્છત॥ ૧૧.૧૪।
૦૧૧૦૧૫૧ દાનવા દપર્સ પૂણાર્ઃ વાથર્મવેાવગ ય હ ।
૦૧૧૦૧૫૨ પ્રત્યૂચુ તં પવરં સા ભમાન મદં વચઃ॥ ૧૧.૧૫।
૦૧૧૦૧૬૦ દાનવા ઊચુઃ
૦૧૧૦૧૬૧ અ માક મ દ્રઃ પ્રહ્ર ાદાે યસ્યાથ િવજયામહે ।
૦૧૧૦૧૬૨ અ મ તુ સમરે રાજં તષ્ઠ વં રાજસત્તમ॥ ૧૧.૧૬।
૦૧૧૦૧૭૧ સ તથે ત બ્રવુન્નવે દેવૈર ય તચાેિદતઃ ।
૦૧૧૦૧૭૨ ભિવ યસી દ્રાે જ વનૈં દેવૈ ક્ત તુ પા થવઃ॥ ૧૧.૧૭।
૦૧૧૦૧૮૧ જઘાન દાનવા સવાર્ યે ઽવ યા વજ્રપા ણનઃ ।
૦૧૧૦૧૮૨ સ િવપ્રનષ્ટાં દેવાનાં પરમશ્રીઃ શ્રયં વશી॥ ૧૧.૧૮।
૦૧૧૦૧૯૧ િનહત્ય દાનવા સવાર્નાજહાર ર જઃ પ્રભુઃ ।
૦૧૧૦૧૯૨ તતાે ર જ મહાવીય દેવૈઃ સહ શતક્રતુઃ॥ ૧૧.૧૯।
૦૧૧૦૨૦૧ ર જપતુ્રાે ઽહ મત્યુ વા પનુરેવાબ્રવીદ્વચઃ ।
૦૧૧૦૨૦૨ ઇ દ્રાે ઽ સ તાત દેવાનાં સવષાં નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૧.૨૦।
૦૧૧૦૨૧૧ યસ્યાહ મ દ્રઃ પતુ્ર તે ખ્યા ત યાસ્યા મ કમર્ ભઃ ।
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૦૧૧૦૨૧૨ સ તુ શક્રવચઃ શ્રુ વા વ ચત તને માયયા॥ ૧૧.૨૧।
૦૧૧૦૨૨૧ તથવૈેત્યબ્રવીદ્રા પ્રીયમાણઃ શતક્રતુમ્ ।
૦૧૧૦૨૨૨ ત મ તુ દેવૈઃ સદશૃાે િદવં પ્રાપ્તે મહીપતાૈ॥ ૧૧.૨૨।
૦૧૧૦૨૩૧ દાયાદ્ય મ દ્રાદાજહ રાજં્ય તત્તનયા રજેઃ ।
૦૧૧૦૨૩૨ પ ચ પતુ્રશતા યસ્ય તદ્વૈ સ્થાનં શતક્રતાેઃ॥ ૧૧.૨૩।
૦૧૧૦૨૪૧ સમાક્રામ ત બહુધા વગર્લાેકં િત્રિવષ્ટપમ્ ।
૦૧૧૦૨૪૨ તે યદા તુ વસ મૂઢા રાગાને્મત્તા િવધ મણઃ॥ ૧૧.૨૪।
૦૧૧૦૨૫૧ બ્રહ્મ દ્વષશ્ચ સં ત્તા હતવીયર્પરાક્રમાઃ ।
૦૧૧૦૨૫૨ તતાે લેભે વમૈશ્વયર્ મ દ્રઃ સ્થાનં તથાેત્તમમ્॥ ૧૧.૨૫।
૦૧૧૦૨૬૧ હ વા ર જસતુા સવાર્ કામક્રાેધપરાયણાન્ ।
૦૧૧૦૨૬૨ ય ઇદં ચ્યાવનં સ્થાના પ્ર તષ્ઠાનં શતક્રતાેઃ ।
૦૧૧૦૨૬૩ શ ◌ૃ યાદ્ધારયેદ્વાિપ ન સ દાૈગર્ત્યમા ુયાત્॥ ૧૧.૨૬।
૦૧૧૦૨૭૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૧૧૦૨૭૧ ર ભાે ઽનપત્ય વાસીચ્ચ વંશં વક્ષ્યા યનનેસઃ ।
૦૧૧૦૨૭૨ અનનેસઃ સતુાે રા પ્ર તક્ષત્રાે મહાયશાઃ॥ ૧૧.૨૭।
૦૧૧૦૨૮૧ પ્ર તક્ષત્રસતુશ્ચાસી સ જયાે નામ િવશ્રુતઃ ।
૦૧૧૦૨૮૨ સ જયસ્ય જયઃ પતુ્રાે િવજય તસ્ય ચાત્મજઃ॥ ૧૧.૨૮।
૦૧૧૦૨૯૧ િવજયસ્ય કૃ તઃ પતુ્ર તસ્ય હયર્ વતઃ સતુઃ ।
૦૧૧૦૨૯૨ હયર્ વતસતુાે રા સહદેવઃ પ્રતાપવાન્॥ ૧૧.૨૯।
૦૧૧૦૩૦૧ સહદેવસ્ય ધમાર્ત્મા નદ ન ઇ ત િવશ્રુતઃ ।
૦૧૧૦૩૦૨ નદ નસ્ય જય સનેાે જય સનેસ્ય સઙૃ્ક તઃ॥ ૧૧.૩૦।
૦૧૧૦૩૧૧ સઙૃ્કતેરિપ ધમાર્ત્મા ક્ષત્ર દ્ધાે મહાયશાઃ ।
૦૧૧૦૩૧૨ અનનેસઃ સમાખ્યાતાઃ ક્ષત્ર દ્ધસ્ય ચાપરઃ॥ ૧૧.૩૧।
૦૧૧૦૩૨૧ ક્ષત્ર દ્ધાત્મજ તત્ર સનુહાતે્રાે મહાયશાઃ ।
૦૧૧૦૩૨૨ સનુહાતે્રસ્ય દાયાદાસ્ત્રયઃ પરમધા મકાઃ॥ ૧૧.૩૨।
૦૧૧૦૩૩૧ કાશઃ શલશ્ચ દ્વાવેતાૈ તથા ગ્ સમદઃ પ્રભુઃ ।
૦૧૧૦૩૩૨ પતુ્રાે ગ્ સમદસ્યાિપ શનુકાે યસ્ય શાનૈકઃ॥ ૧૧.૩૩।
૦૧૧૦૩૪૧ બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયાશ્ચવૈ વૈ યાઃ શદૂ્રા તથવૈ ચ ।
૦૧૧૦૩૪૨ શલાત્મજઆ ષ્ટસણે તનય તસ્ય કા યપઃ॥ ૧૧.૩૪।
૦૧૧૦૩૫૧ કાશસ્ય કા શપાે રા પતુ્રાે દ ઘર્તપા તથા ।
૦૧૧૦૩૫૨ ધનુ તુ દ ઘર્તપસાે િવદ્વા ધ વ તિર તતઃ॥ ૧૧.૩૫।
૦૧૧૦૩૬૧ તપસાે ઽ તે સમુહતાે તાે દ્ધસ્ય ધીમતઃ ।
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૦૧૧૦૩૬૨ પનુધર્ વ તિરદવાે માનષુે વહ જન્મિન॥ ૧૧.૩૬।
૦૧૧૦૩૭૧ તસ્ય ગેહે સમુ પન્નાે દેવાે ધ વ તિર તદા ।
૦૧૧૦૩૭૨ કા શરા ે મહારાજઃ સવર્રાેગપ્રણાશનઃ॥ ૧૧.૩૭।
૦૧૧૦૩૮૧ આયવુદં ભરદ્વા પ્રા યેહ સ ભષ ક્ક્રયઃ ।
૦૧૧૦૩૮૨ તમષ્ટધા પનુવ્યર્સ્ય શ યે યઃ પ્રત્યપાદયત્॥ ૧૧.૩૮।
૦૧૧૦૩૯૧ ધ વ તરે તુ તનયઃ કેતુમાિન ત િવશ્રુતઃ ।
૦૧૧૦૩૯૨ અથ કેતુમતઃ પતુ્રાે વીરાે ભીમરથઃ તઃ॥ ૧૧.૩૯।
૦૧૧૦૪૦૧ પતુ્રાે ભીમરથસ્યાિપ િદવાેદાસઃ પ્રજેશ્વરઃ ।
૦૧૧૦૪૦૨ િદવાેદાસ તુ ધમાર્ત્મા વારાણસ્યિધપાે ઽભવત્॥ ૧૧.૪૦।
૦૧૧૦૪૧૧ અેત મન્નવે કાલે તુ પુર ં વારાણસી ં દ્વ ઃ ।
૦૧૧૦૪૧૨ શૂ યાં િનવેશયામાસ ક્ષેમકાે નામ રાક્ષસઃ॥ ૧૧.૪૧।
૦૧૧૦૪૨૧ શપ્તા િહ સા મ તમતા િનકુ ભને મહાત્મના ।
૦૧૧૦૪૨૨ શૂ યા વષર્સહસ્રં વૈ ભિવત્રી તુ ન સશંયઃ॥ ૧૧.૪૨।
૦૧૧૦૪૩૧ તસ્યાં િહ શપ્તમાત્રાયાં િદવાેદાસઃ પ્રજેશ્વરઃ ।
૦૧૧૦૪૩૨ િવષયા તે પુર ં ર યાં ગાેમત્યાં સ યવેશયત્॥ ૧૧.૪૩।
૦૧૧૦૪૪૧ ભદ્રશ્રે યસ્ય પવૂ તુ પુર વારાણસી અભૂત્ ।
૦૧૧૦૪૪૨ ભદ્રશ્રે યસ્ય પતુ્રાણાં શતમુત્તમધ વનામ્॥ ૧૧.૪૪।
૦૧૧૦૪૫૧ હ વા િનવેશયામાસ િદવાેદાસાે નરાિધપઃ ।
૦૧૧૦૪૫૨ ભદ્રશ્રે યસ્ય તદ્રાજં્ય હૃતં યને બલીયસા॥ ૧૧.૪૫।
૦૧૧૦૪૬૧ ભદ્રશ્રે યસ્ય પતુ્ર તુ દુદર્માે નામ િવશ્રુતઃ ।
૦૧૧૦૪૬૨ િદવાેદાસને બાલે ત ઘ્ ણયા સ િવસ જતઃ॥ ૧૧.૪૬।
૦૧૧૦૪૭૧ હૈહયસ્ય તુ દાયાદ્યં હૃતવા વૈ મહીપ તઃ ।
૦૧૧૦૪૭૨ આજહ્ર ે િપ દાયાદ્યં િદવાેદાસહૃતં બલાત્॥ ૧૧.૪૭।
૦૧૧૦૪૮૧ ભદ્રશ્રે યસ્ય પતુ્રેણ દુદર્મને મહાત્મના ।
૦૧૧૦૪૮૨ વૈરસ્યા તાે મહાભાગાઃ કૃતશ્ચાત્મીયતજેસા॥ ૧૧.૪૮।
૦૧૧૦૪૯૧ િદવાેદાસાદ્દષૃદ્વત્યાં વીરાે જજ્ઞે પ્રતદર્નઃ ।
૦૧૧૦૪૯૨ તને બાલને પતુ્રેણ પ્રહૃતં તુ પનુબર્લમ્॥ ૧૧.૪૯।
૦૧૧૦૫૦૧ પ્રતદર્નસ્ય પતુ્રાૈ દ્વાૈ વ સભગા સિુવશ્રુતાૈ ।
૦૧૧૦૫૦૨ વ સપતુ્રાે હ્યલકર્ તુ સન્ન ત તસ્ય ચાત્મજઃ॥ ૧૧.૫૦।
૦૧૧૦૫૧૧ અલકર્ તસ્ય પતુ્ર તુ બ્રહ્મ યઃ સત્યસઙ્ગરઃ ।
૦૧૧૦૫૧૨ અલક પ્ર ત રાજ ષ શ્લાેકાે ગીતઃ પુરાતનૈઃ॥ ૧૧.૫૧।
૦૧૧૦૫૨૧ ષ ષ્ટવર્ષર્સહસ્રા ણ ષ ષ્ટવર્ષર્શતાિન ચ ।
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૦૧૧૦૫૨૨ યવુા પેણ સ પન્નઃ પ્રાગાસીચ્ચ કુલાેદ્વહઃ॥ ૧૧.૫૨।
૦૧૧૦૫૩૧ લાપેામુદ્રાપ્રસાદેન પરમાયુરવાપ્તવાન્ ।
૦૧૧૦૫૩૨ તસ્યાસી સમુહદ્રાજ્યં પયાવૈનશા લનઃ॥ ૧૧.૫૩।
૦૧૧૦૫૪૧ શાપસ્યા તે મહાબાહુહર્ વા ક્ષેમકરાક્ષસમ્ ।
૦૧૧૦૫૪૨ ર યાં િનવેશયામાસ પુર ં વારાણસી ં પનુઃ॥ ૧૧.૫૪।
૦૧૧૦૫૫૧ સન્નતેરિપ દાયાદઃ સનુીથાે નામ ધા મકઃ ।
૦૧૧૦૫૫૨ સનુીથસ્ય તુ દાયાદઃ ક્ષેમાે નામ મહાયશાઃ॥ ૧૧.૫૫।
૦૧૧૦૫૬૧ ક્ષેમસ્ય કેતુમા પતુ્રઃ સકેુતુ તસ્ય ચાત્મજઃ ।
૦૧૧૦૫૬૨ સકેુતાે તનયશ્ચાિપ ધમર્કેતુિર ત તઃ॥ ૧૧.૫૬।
૦૧૧૦૫૭૧ ધમર્કેતાે તુ દાયાદઃ સત્યકેતુમર્હારથઃ ।
૦૧૧૦૫૭૨ સત્યકેતુસતુશ્ચાિપ િવભનુાર્મ પ્રજેશ્વરઃ॥ ૧૧.૫૭।
૦૧૧૦૫૮૧ આનતર્ તુ િવભાેઃ પતુ્રઃ સકુુમારશ્ચ ત સતુઃ ।
૦૧૧૦૫૮૨ સકુુમારસ્ય પતુ્ર તુ ષ્ટકેતુઃ સધુા મકઃ॥ ૧૧.૫૮।
૦૧૧૦૫૯૧ ષ્ટકેતાે તુ દાયાદાે વે હાતે્રઃ પ્રજેશ્વરઃ ।
૦૧૧૦૫૯૨ વે હાતે્રસતુશ્ચાિપ ભાગા નામ પ્રજેશ્વરઃ॥ ૧૧.૫૯।
૦૧૧૦૬૦૧ વ સસ્ય વ સભૂ મ તુ ભાગર્ભૂ મ તુ ભાગર્જઃ ।
૦૧૧૦૬૦૨ અેતે વઙ્ ગરસઃ પતુ્રા તા વંશે ઽથ ભાગર્વ॥ ૧૧.૬૦।
૦૧૧૦૬૧૧ બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાસ્ત્રયઃ પતુ્રાઃ સહસ્રશઃ ।
૦૧૧૦૬૧૨ ઇત્યેતે કા યપાઃ પ્રાેક્તા નહુષસ્ય િનબાેધત॥ ૧૧.૬૧।
૦૧૨૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૧૨૦૦૧૧ ઉ પન્નાઃ િપ ક યાયાં િવર યાં મહાજૈસઃ ।
૦૧૨૦૦૧૨ નહુષસ્ય તુ દાયાદાઃ ષિડ દ્રાપેમતજેસઃ॥ ૧૨.૧।
૦૧૨૦૦૨૧ ય તયર્યા તઃ સયંા તર્ ।
૦૧૨૦૦૨૨ આયા તઃ પાશ્વર્કાે ઽભવત્ ।
૦૧૨૦૦૨૩ ય તજ્યષ્ઠ તુ તષેાં વૈ યયા ત તુ તતઃ પરમ્॥ ૧૨.૨।
૦૧૨૦૦૩૧ કકુ સ્થક યાં ગાં નામ લેભે પરમધા મકઃ ।
૦૧૨૦૦૩૨ ય ત તુ માેક્ષમાસ્થાય બ્રહ્મભૂતાે ઽભવન્મુિનઃ॥ ૧૨.૩।
૦૧૨૦૦૪૧ તષેાં યયા તઃ પ ચાનાં િવ જત્ય વસધુા મમામ્ ।
૦૧૨૦૦૪૨ દેવયાનીમુશનસઃ સતુાં ભાયાર્મવાપ સઃ॥ ૧૨.૪।
૦૧૨૦૦૫૧ શ મષ્ઠામાસરુ ં ચવૈ તનયાં ષપવર્ણઃ ।
૦૧૨૦૦૫૨ યદંુ ચ તવુર્સું ચવૈ દેવયાની વ્ય યત॥ ૧૨.૫।
૦૧૨૦૦૬૧ દુ્રહં્ય ચાનું ચ પુ ં ચ શ મષ્ઠા વાષર્પવર્ણી ।
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૦૧૨૦૦૬૨ ત મૈ શક્રાે દદાૈ પ્રીતાે રથં પરમભા વરમ્॥ ૧૨.૬।
૦૧૨૦૦૭૧ અઙ્ગદં કા ચનં િદવં્ય િદવ્યૈઃ પરમવા જ ભઃ ।
૦૧૨૦૦૭૨ યુક્તં મનાજેવૈઃ શભુ્રૈયન કાય સમુદ્વહન્॥ ૧૨.૭।
૦૧૨૦૦૮૧ સ તને રથમખુ્યને ષડ્રાત્રેણાજયન્મહીમ્ ।
૦૧૨૦૦૮૨ યયા તયુર્િધ દુધર્ષર્ તથા દેવા સદાનવાન્॥ ૧૨.૮।
૦૧૨૦૦૯૧ સરથઃ કાૈરવાણાં તુ સવષામભવત્તદા ।
૦૧૨૦૦૯૨ સવંતર્વસનુા તુ કાૈરવા જનમજેયાત્॥ ૧૨.૯।
૦૧૨૦૧૦૧ કુરાેઃ પતુ્રસ્ય રાજે દ્ર-રાજ્ઞઃ પાર ક્ષતસ્ય હ ।
૦૧૨૦૧૦૨ જગામ સ રથાે નાશં શાપાદ્ગગર્સ્ય ધીમતઃ॥ ૧૨.૧૦।
૦૧૨૦૧૧૧ ગગર્સ્ય િહ સતંુ બાલં સ રા જનમજેયઃ ।
૦૧૨૦૧૧૨ કાલને િહસયામાસ બ્રહ્મહત્યામવાપ સઃ॥ ૧૨.૧૧।
૦૧૨૦૧૨૧ સ લાેહગ ધી રાજ ષઃ પિરધાવિન્નત તતઃ ।
૦૧૨૦૧૨૨ પાૈર નપદૈ ત્યક્તાે ન લેભે શમર્ કિહ ચત્॥ ૧૨.૧૨।
૦૧૨૦૧૩૧ તતઃ સ દુઃખસ તપ્તાે નાલભ સિંવદં ક્વ ચત્ ।
૦૧૨૦૧૩૨ િવપ્રે દં્ર શાનૈકં રા શરણં પ્રત્યપદ્યત॥ ૧૨.૧૩।
૦૧૨૦૧૪૧ યાજયામાસ ચ જ્ઞાની શાનૈકાે જનમજેયમ્ ।
૦૧૨૦૧૪૨ અશ્વમેધને રા નં પાવનાથ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૨.૧૪।
૦૧૨૦૧૫૧ સ લાેહગ ધાે વ્યનશત્તસ્યાવ થમેત્ય ચ ।
૦૧૨૦૧૫૨ સ ચ િદવ્યરથાે રાજ્ઞાે વશશ્ચેિદપતે તદા॥ ૧૨.૧૫।
૦૧૨૦૧૬૧ દત્તઃ શકે્રણ તુષ્ટેન લેભે ત માદ્બહૃદ્રથઃ ।
૦૧૨૦૧૬૨ હદ્રથા ક્રમેણવૈ ગતાે બાહર્દ્રથં પમ્॥ ૧૨.૧૬।
૦૧૨૦૧૭૧ તતાે હ વા જરાસ ધં ભીમ તં રથમુત્તમમ્ ।
૦૧૨૦૧૭૨ પ્રદદાૈ વાસદેુવાય પ્રીત્યા કાૈરવન દનઃ॥ ૧૨.૧૭।
૦૧૨૦૧૮૧ સપ્તદ્વ પાં યયા ત તુ જ વા વી ં સસાગરામ્ ।
૦૧૨૦૧૮૨ િવભજ્ય પ ચધા રાજં્ય પતુ્રાણાં નાહુષ તદા॥ ૧૨.૧૮।
૦૧૨૦૧૯૧ યયા તિદ શ પવૂર્સ્યાં યદંુ જ્યેષં્ઠ યયાજેયત્ ।
૦૧૨૦૧૯૨ મ યે પુ ં ચ રા નમ ય ષ ચ સ નાહુષઃ॥ ૧૨.૧૯।
૦૧૨૦૨૦૧ િદ શ દ ક્ષણપવૂર્સ્યાં તવુર્સું મ તમા પઃ ।
૦૧૨૦૨૦૨ તૈિરયં થવી સવાર્ સપ્તદ્વ પા સપત્તના॥ ૧૨.૨૦।
૦૧૨૦૨૧૧ યથાપ્રદેશમદ્યાિપ ધમણ પ્ર તપાલ્યતે ।
૦૧૨૦૨૧૨ પ્ર તષેાં પુર તાત્તુ વક્ષ્યા મ મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૨.૨૧।
૦૧૨૦૨૨૧ ધનુ યર્સ્ય ષ કાંશ્ચ પ ચ ભઃ પુ ષષર્ભૈઃ ।
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૦૧૨૦૨૨૨ જરાવાનભવદ્રા ભારમાવે ય બ ધષુુ॥ ૧૨.૨૨।
૦૧૨૦૨૩૧ િન ક્ષપ્તશસ્ત્રઃ થવી ં ચચાર થવીપ તઃ ।
૦૧૨૦૨૩૨ પ્રી તમાનભવદ્રા યયા તરપરા જતઃ॥ ૧૨.૨૩।
૦૧૨૦૨૪૧ અેવં િવભજ્ય થવી ં યયા તયર્દુમબ્રવીત્ ।
૦૧૨૦૨૪૨ જરાં મે પ્ર તગ્ હ્ણ વ પતુ્ર કૃત્યા તરેણ વૈ॥ ૧૨.૨૪।
૦૧૨૦૨૫૧ ત ણ તવ પેણ ચરેયં થવી મમામ્ ।
૦૧૨૦૨૫૨ જરાં વિય સમાધાય તં યદુઃ પ્રત્યુવાચ હ॥ ૧૨.૨૫।
૦૧૨૦૨૬૦ યદુ વાચ
૦૧૨૦૨૬૧ અિનિદષ્ટા મયા ભક્ષા બ્રાહ્મણસ્ય પ્ર તશ્રુતા ।
૦૧૨૦૨૬૨ અનપાકૃત્ય તાં રાજન્ન ગ્રહી યા મ તે જરામ્॥ ૧૨.૨૬।
૦૧૨૦૨૭૧ જરાયાં બહવાે દાષેાઃ પાનભાજેનકાિરતાઃ ।
૦૧૨૦૨૭૨ ત મા જરાં ન તે રાજ ગ્રહીતુમહમુ સહે॥ ૧૨.૨૭।
૦૧૨૦૨૮૧ સ ત તે બહવઃ પતુ્રા મત્તઃ પ્રયતરા પ ।
૦૧૨૦૨૮૨ પ્ર તગ્રહીતું ધમર્જ્ઞ પતુ્રમ યં ણી વ વૈ॥ ૧૨.૨૮।
૦૧૨૦૨૯૧ સ અેવમુક્તાે યદુના રા કાપેસમ વતઃ ।
૦૧૨૦૨૯૨ ઉવાચ વદતાં શ્રેષ્ઠાે યયા તગર્હર્ય સતુમ્॥ ૧૨.૨૯।
૦૧૨૦૩૦૦ યયા ત વાચ
૦૧૨૦૩૦૧ ક આશ્રમ તવા યાે ઽ ત કાે વા ધમા િવધીયતે ।
૦૧૨૦૩૦૨ મામનાદતૃ્ય દુબુર્દ્ધે યદહં તવ દે શકઃ॥ ૧૨.૩૦।
૦૧૨૦૩૧૧ અેવમુ વા યદંુ િવપ્રાઃ શશાપનંૈ સ મ યુમાન્ ।
૦૧૨૦૩૧૨ અરાજ્યા તે પ્ર મૂઢ ભિવત્રી ત ન સશંયઃ॥ ૧૨.૩૧।
૦૧૨૦૩૨૧ દુ્રહં્ય ચ તવુર્સું ચવૈા યનું ચ દ્વજસત્તમાઃ ।
૦૧૨૦૩૨૨ અેવમવેાબ્રવીદ્રા પ્રત્યાખ્યાતશ્ચ તૈરિપ॥ ૧૨.૩૨।
૦૧૨૦૩૩૧ શશાપ તાન તકુ્રદ્ધાે યયા તરપરા જતઃ ।
૦૧૨૦૩૩૨ યથાવ ક થતં સવ મયાસ્ય દ્વજસત્તમાઃ॥ ૧૨.૩૩।
૦૧૨૦૩૪૧ અેવં શ વા સતુા સવાશ્ચતુરઃ પુ પવૂર્ ન્ ।
૦૧૨૦૩૪૨ તદેવ વચનં રા પુ મ યાહ ભાે દ્વ ઃ॥ ૧૨.૩૪।
૦૧૨૦૩૫૧ ત ણ તવ પેણ ચરેયં થવી મમામ્ ।
૦૧૨૦૩૫૨ જરાં વિય સમાધાય વં પુરાે યિદ મ યસે॥ ૧૨.૩૫।
૦૧૨૦૩૬૧ સ જરાં પ્ર તજગ્રાહ િપતુઃ પુ ઃ પ્રતાપવાન્ ।
૦૧૨૦૩૬૨ યયા તરિપ પેણ પુરાેઃ પયર્ચરન્મહીમ્॥ ૧૨.૩૬।
૦૧૨૦૩૭૧ સ માગર્માણઃ કામાનામ તં પ તસત્તમઃ ।
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૦૧૨૦૩૭૨ િવશ્વાચ્યા સિહતાે રેમે વને ચતૈ્રરથે પ્રભુઃ॥ ૧૨.૩૭।
૦૧૨૦૩૮૧ યદા ચ પ્તઃ કામષેુ ભાેગષેુ ચ નરાિધપઃ ।
૦૧૨૦૩૮૨ તદા પુરાેઃ સકાશાદ્વૈ વાં જરાં પ્રત્યપદ્યત॥ ૧૨.૩૮।
૦૧૨૦૩૯૧ યત્ર ગાથા મુિનશ્રેષ્ઠા ગીતાઃ િકલ યયા તના ।
૦૧૨૦૩૯૨ યા ભઃ પ્રત્યાહરે કામા સવર્શાે ઽઙ્ગાિન કૂમર્વત્॥ ૧૨.૩૯।
૦૧૨૦૪૦૧ ન તુ કામઃ કામાનામપુભાેગને શા ય ત ।
૦૧૨૦૪૦૨ હિવષા કૃ ણવત્મવ ભૂય અેવા ભવધર્તે॥ ૧૨.૪૦।
૦૧૨૦૪૧૧ ય થવ્યાં વ્રીિહયવં િહર યં પશવઃ સ્ત્રયઃ ।
૦૧૨૦૪૧૨ નાલમેકસ્ય ત સવર્ મ ત કૃ વા ન મુહ્ય ત॥ ૧૨.૪૧।
૦૧૨૦૪૨૧ યદા ભાવં ન કુ તે સવર્ભૂતષેુ પાપકમ્ ।
૦૧૨૦૪૨૨ કમર્ણા મનસા વાચા બ્રહ્મ સ પદ્યતે તદા॥ ૧૨.૪૨।
૦૧૨૦૪૩૧ યદા તે યાે ન બભે ત યદા ચા માન્ન બ ય ત ।
૦૧૨૦૪૩૨ યદા નેચ્છ ત ન દ્વે ષ્ટ બ્રહ્મ સ પદ્યતે તદા॥ ૧૨.૪૩।
૦૧૨૦૪૪૧ યા દુ ત્ય દુમર્ ત ભયાર્ ન યર્ ત યર્તઃ ।
૦૧૨૦૪૪૨ યાે ઽસાૈ પ્રાણા તકાે રાેગ તાં ણાં ત્યજતઃ સખુમ્॥ ૧૨.૪૪।
૦૧૨૦૪૫૧ યર્ ત યર્તઃ કેશા દ તા યર્ ત યર્તઃ ।
૦૧૨૦૪૫૨ ધનાશા િવતાશા ચ યર્તાે ઽિપ ન યર્ ત॥ ૧૨.૪૫।
૦૧૨૦૪૬૧ યચ્ચ કામસખંુ લાેકે યચ્ચ િદવ્યં મહ સખુમ્ ।
૦૧૨૦૪૬૨ ણાક્ષયસખુસ્યૈતે નાહર્ ત ષાેડશી ં કલામ્॥ ૧૨.૪૬।
૦૧૨૦૪૭૧ અેવમુ વા સ રાજ ષઃ સદારઃ પ્રાિવશદ્વનમ્ ।
૦૧૨૦૪૭૨ કાલને મહતા ચાયં ચચાર િવપુલં તપઃ॥ ૧૨.૪૭।
૦૧૨૦૪૮૧ ગુતુઙ્ગે ગ ત પ્રાપ તપસાે ઽ તે મહાયશાઃ ।
૦૧૨૦૪૮૨ અનશ્ન દેહમુ જ્ય સદારઃ વગર્માપ્તવાન્॥ ૧૨.૪૮।
૦૧૨૦૪૯૧ તસ્ય વંશે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પ ચ રાજ ષસત્તમાઃ ।
૦૧૨૦૪૯૨ યવૈ્યાર્પ્તા થવી સવાર્ સયૂર્સ્યવે ગભ ત ભઃ॥ ૧૨.૪૯।
૦૧૨૦૫૦૧ યદાે તુ વંશં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ વં રાજસ કૃતમ્ ।
૦૧૨૦૫૦૨ યત્ર નારાયણાે જજ્ઞે હિર ર્ ણકુલાેદ્વહઃ॥ ૧૨.૫૦।
૦૧૨૦૫૧૧ સસુ્થઃ પ્ર વાનાયુ મા ક તમાંશ્ચ ભવેન્નરઃ ।
૦૧૨૦૫૧૨ યયા તચિરતં િનત્ય મદં શ ◌ૃ વિ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૨.૫૧।
૦૧૩૦૦૧૦ બ્રાહ્મણા ઊચુઃ
૦૧૩૦૦૧૧ પુરાવેશં વયં સતૂ શ્રાેતુ મચ્છામ ત વતઃ ।
૦૧૩૦૦૧૨ દુ્રહ્યસ્યાનાેયર્દાેશ્ચવૈ તવુર્સાેશ્ચ થક્ થક્॥ ૧૩.૧।
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૦૧૩૦૦૨૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૧૩૦૦૨૧ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પુરાવેશં મહાત્મનઃ ।
૦૧૩૦૦૨૨ િવ તરેણાનપૂુવ્યાર્ ચ પ્રથમં વદતાે મમ॥ ૧૩.૨।
૦૧૩૦૦૩૧ પુરાેઃ પતુ્રઃ સવુીરાે ઽભનૂ્મનસ્યુ તસ્ય ચાત્મજઃ ।
૦૧૩૦૦૩૨ રા ચાભયદાે નામ મનસ્યાેરભવ સતુઃ॥ ૧૩.૩।
૦૧૩૦૦૪૧ તથવૈાભયદસ્યાસી સધુ વા નામ પા થવઃ ।
૦૧૩૦૦૪૨ સધુ વનઃ સબુાહુશ્ચ રાૈદ્રાશ્વ તસ્ય ચાત્મજઃ॥ ૧૩.૪।
૦૧૩૦૦૫૧ રાૈદ્રાશ્વસ્ય દશાણયુઃ કૃકણેયુ તથવૈ ચ ।
૦૧૩૦૦૫૨ કક્ષેયુસ્થ ડલેયુશ્ચ સન્નતેયુ તથવૈ ચ॥ ૧૩.૫।
૦૧૩૦૦૬૧ ઋચેયુશ્ચ જલેયુશ્ચ સ્થલેયુશ્ચ મહાબલઃ ।
૦૧૩૦૦૬૨ ધનેયુશ્ચ વનેયુશ્ચ પતુ્રકાશ્ચ દશ સ્ત્રયઃ॥ ૧૩.૬।
૦૧૩૦૦૭૧ ભદ્રા શદૂ્રા ચ મદ્રા ચ શલદા મલદા તથા ।
૦૧૩૦૦૭૨ ખલદા ચ તતાે િવપ્રા નલદા સરુસાિપ ચ॥ ૧૩.૭।
૦૧૩૦૦૮૧ તથા ગાેચપલા ચ સ્ત્રી-રત્નકૂટા ચ તા દશ ।
૦૧૩૦૦૮૨ ઋ ષ ર્તાે ઽિત્રવંશે ચ તાસાં ભતાર્ પ્રભાકરઃ॥ ૧૩.૮।
૦૧૩૦૦૯૧ ભદ્રાયાં જનયામાસ સતંુ સાેમં યશ વનમ્ ।
૦૧૩૦૦૯૨ વભાર્નનુા હતે સયૂ પતમાને િદવાે મહીમ્॥ ૧૩.૯।
૦૧૩૦૧૦૧ તમાે ભભૂતે લાેકે ચ પ્રભા યને પ્રવ તતા ।
૦૧૩૦૧૦૨ વ ત તે ઽિ વ ત ચાે વા વૈ પતમાનાે િદવાકરઃ॥ ૧૩.૧૦।
૦૧૩૦૧૧૧ વચનાત્તસ્ય િવપ્રષનર્ પપાત િદવાે મહીમ્ ।
૦૧૩૦૧૧૨ અિત્રશ્રેષ્ઠાિન ગાતે્રા ણ યશ્ચકાર મહાતપાઃ॥ ૧૩.૧૧।
૦૧૩૦૧૨૧ યજ્ઞે વત્રેબર્લં ચવૈ દેવૈયર્સ્ય પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
૦૧૩૦૧૨૨ સ તાસુ જનયામાસ પુિત્રકા વાત્મકામ ન્॥ ૧૩.૧૨।
૦૧૩૦૧૩૧ દશ પતુ્રાન્મહાસ વાં તપસ્યુગ્રે રતાં તથા ।
૦૧૩૦૧૩૨ તે તુ ગાતે્રકરા િવપ્રા ઋષયાે વેદપારગાઃ॥ ૧૩.૧૩।
૦૧૩૦૧૪૧ વ ત્યાત્રેયા ઇ ત ખ્યાતાઃ િક ચ િત્રધનવ જતાઃ ।
૦૧૩૦૧૪૨ કક્ષેયાે તનયા વાસસં્ત્રય અેવ મહારથાઃ॥ ૧૩.૧૪।
૦૧૩૦૧૫૧ સભાનરશ્ચા ષશ્ચ પરમ યુ તથવૈ ચ ।
૦૧૩૦૧૫૨ સભાનરસ્ય પતુ્ર તુ િવદ્વા કાલાનલાે પઃ॥ ૧૩.૧૫।
૦૧૩૦૧૬૧ કાલાનલસ્ય ધમર્જ્ઞઃ જયાે નામ વૈ સતુઃ ।
૦૧૩૦૧૬૨ જયસ્યાભવ પુત્રાે વીરાે રા પુર જયઃ॥ ૧૩.૧૬।
૦૧૩૦૧૭૧ જનમજેયાે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પુર જયસતુાે ઽભવત્ ।
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૦૧૩૦૧૭૨ જનમજેયસ્ય રાજષમર્હાશાલાે ઽભવ સતુઃ॥ ૧૩.૧૭।
૦૧૩૦૧૮૧ દેવષેુ સ પિરજ્ઞાતઃ પ્ર ત ષ્ઠતયશા ભુિવ ।
૦૧૩૦૧૮૨ મહામના નામ સતુાે મહાશાલસ્ય િવશ્રુતઃ॥ ૧૩.૧૮।
૦૧૩૦૧૯૧ જજ્ઞે વીરઃ સરુગણૈઃ પૂ જતઃ સમુહામનાઃ ।
૦૧૩૦૧૯૨ મહામના તુ પતુ્રાૈ દ્વાૈ જનયામાસ ભાે દ્વ ઃ॥ ૧૩.૧૯।
૦૧૩૦૨૦૧ ઉશીનરં ચ ધમર્જં્ઞ ત ત ં ચ મહાબલમ્ ।
૦૧૩૦૨૦૨ ઉશીનરસ્ય પ ય તુ પ ચ રાજ ષવંશ ઃ॥ ૧૩.૨૦।
૦૧૩૦૨૧૧ ગા કૃ મનર્વા દવાર્ પ ચમી ચ દષૃદ્વતી ।
૦૧૩૦૨૧૨ ઉશીનરસ્ય પતુ્રા તુ પ ચ તાસુ કુલાેદ્વહાઃ॥ ૧૩.૨૧।
૦૧૩૦૨૨૧ તપસા ચવૈ મહતા તા દ્ધસ્ય ચાત્મ ઃ ।
૦૧૩૦૨૨૨ ગાયા તુ ગઃ પતુ્રઃ કૃ યાં કૃ મર યત॥ ૧૩.૨૨।
૦૧૩૦૨૩૧ નવાયા તુ નવઃ પતુ્રાે દવાર્યાઃ સવુ્રતાે ઽભવત્ ।
૦૧૩૦૨૩૨ દષૃદ્વત્યા તુ સ જજ્ઞે શ બરાૈશીનરાે પઃ॥ ૧૩.૨૩।
૦૧૩૦૨૪૧ શબે તુ શબયાે િવપ્રા યાૈધેયા તુ ગસ્ય હ ।
૦૧૩૦૨૪૨ નવસ્ય નવરાષ્ટ્રં તુ કૃમે તુ કૃ મલા પુર ॥ ૧૩.૨૪।
૦૧૩૦૨૫૧ સવુ્રતસ્ય તથા બષ્ઠાઃ શ બપતુ્રાિન્નબાેધત ।
૦૧૩૦૨૫૨ શબે તુ શબયઃ પતુ્રાશ્ચ વારાે લાેકિવશ્રુતાઃ॥ ૧૩.૨૫।
૦૧૩૦૨૬૧ ષદભર્ઃ સવુીરશ્ચ કેકયાે મદ્રક તથા ।
૦૧૩૦૨૬૨ તષેાં જનપદાઃ સ્ફ તા કેકયા મદ્રકા તથા॥ ૧૩.૨૬।
૦૧૩૦૨૭૧ ષદભાર્ઃ સવુીરાશ્ચ ત તક્ષાે તુ પ્ર િ વમાઃ ।
૦૧૩૦૨૭૨ ત ત રભવદ્રા પવૂર્સ્યાં િદ શ ભાે દ્વ ઃ॥ ૧૩.૨૭।
૦૧૩૦૨૮૧ ઉષદ્રથાે મહાવીયર્ઃ ફેન તસ્ય સતુાે ઽભવત્ ।
૦૧૩૦૨૮૨ ફેનસ્ય સતુપા જજ્ઞે તતઃ સતુપસાે બ લઃ॥ ૧૩.૨૮।
૦૧૩૦૨૯૧ તાે માનષુયાનેાૈ તુ સ રા કા ચનષેુિધઃ ।
૦૧૩૦૨૯૨ મહાયાેગી સ તુ બ લબર્ભવૂ પ તઃ પુરા॥ ૧૩.૨૯।
૦૧૩૦૩૦૧ પતુ્રાનુ પાદયામાસ પ ચ વંશકરા ભુિવ ।
૦૧૩૦૩૦૨ અઙ્ગઃ પ્રથમતાે જજ્ઞે વઙ્ગઃ સહુ્મ તથવૈ ચ॥ ૧૩.૩૦।
૦૧૩૦૩૧૧ પુ ડ્ર ઃ ક લઙ્ગશ્ચ તથા બાલેયં ક્ષત્રમુચ્યતે ।
૦૧૩૦૩૧૨ બાલેયા બ્રાહ્મણાશ્ચવૈ તસ્ય વંશકરા ભુિવ॥ ૧૩.૩૧।
૦૧૩૦૩૨૧ બલેશ્ચ બ્રહ્મણા દત્તાે વરઃ પ્રીતને ભાે દ્વ ઃ ।
૦૧૩૦૩૨૨ મહાયાે ગ વમાયુશ્ચ ક પસ્ય પિરમાણતઃ॥ ૧૩.૩૨।
૦૧૩૦૩૩૧ બલે ચાપ્ર તમ વં વૈ ધમર્ત વાથર્દશર્નમ્ ।
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૦૧૩૦૩૩૨ સઙ્ગ્રામે ચા યજેય વં ધમ ચવૈ પ્રધાનતામ્॥ ૧૩.૩૩।
૦૧૩૦૩૪૧ ત્રૈલાેક્યદશર્નં ચાિપ પ્રાધા યં પ્રસવે તથા ।
૦૧૩૦૩૪૨ ચતુરાે િનયતા વણા વં ચ સ્થાપિયતે ત ચ॥ ૧૩.૩૪।
૦૧૩૦૩૫૧ ઇત્યુક્તાે િવભનુા રા બ લઃ શા ત પરાં યયાૈ ।
૦૧૩૦૩૫૨ કાલને મહતા િવપ્રાઃ વં ચ સ્થાનમપુાગમત્॥ ૧૩.૩૫।
૦૧૩૦૩૬૧ તષેાં જનપદાઃ પ ચ અઙ્ગા વઙ્ગાઃ સસહુ્મકાઃ ।
૦૧૩૦૩૬૨ ક લઙ્ગાઃ પુ ડ્રકાશ્ચવૈ પ્ર વઙ્ગસ્ય સા પ્રતમ્॥ ૧૩.૩૬।
૦૧૩૦૩૭૧ અઙ્ગપતુ્રાે મહાનાસીદ્રાજે દ્રાે દિધવાહનઃ ।
૦૧૩૦૩૭૨ દિધવાહનપતુ્ર તુ રા િદિવરથાે ઽભવત્॥ ૧૩.૩૭।
૦૧૩૦૩૮૧ પતુ્રાે િદિવરથસ્યાસીચ્છક્રતુલ્યપરાક્રમઃ ।
૦૧૩૦૩૮૨ િવદ્વા ધમર્રથાે નામ તસ્ય ચત્રરથઃ સતુઃ॥ ૧૩.૩૮।
૦૧૩૦૩૯૧ તને ધમર્રથનેાથ તદા કાલ જરે ગરાૈ ।
૦૧૩૦૩૯૨ યજતા સહ શકે્રણ સાેમઃ પીતાે મહાત્મના॥ ૧૩.૩૯।
૦૧૩૦૪૦૧ અથ ચત્રરથસ્યાિપ પતુ્રાે દશરથાે ઽભવત્ ।
૦૧૩૦૪૦૨ લાેમપાદ ઇ ત ખ્યાતાે યસ્ય શા તા સતુાભવત્॥ ૧૩.૪૦।
૦૧૩૦૪૧૧ તસ્ય દાશર થવ રશ્ચતુરઙ્ગાે મહાયશાઃ ।
૦૧૩૦૪૧૨ ઋ યશ ◌ૃઙ્ગપ્રસાદેન જજ્ઞે વંશિવવધર્નઃ॥ ૧૩.૪૧।
૦૧૩૦૪૨૧ ચતુરઙ્ગસ્ય પતુ્ર તુ થુલાક્ષ ઇ ત તઃ ।
૦૧૩૦૪૨૨ થુલાક્ષસતુાે રા ચ પાે નામ મહાયશાઃ॥ ૧૩.૪૨।
૦૧૩૦૪૩૧ ચ પસ્ય તુ પુર ચ પા યા મા લ યભવ પુરા ।
૦૧૩૦૪૩૨ પૂણર્ભદ્રપ્રસાદેન હયર્ઙ્ગાે ઽસ્ય સતુાે ઽભવત્॥ ૧૩.૪૩।
૦૧૩૦૪૪૧ તતાે વૈભા ડિક તસ્ય વારણં શક્રવારણમ્ ।
૦૧૩૦૪૪૨ અવતારયામાસ મહી ં મ ત્રવૈાર્હનમુત્તમમ્॥ ૧૩.૪૪।
૦૧૩૦૪૫૧ હયર્ઙ્ગસ્ય સતુ તત્ર રા ભદ્રરથઃ તઃ ।
૦૧૩૦૪૫૨ પતુ્રાે ભદ્રરથસ્યાસીદ્બહૃ કમાર્ પ્રજેશ્વરઃ॥ ૧૩.૪૫।
૦૧૩૦૪૬૧ હદ્દભર્ઃ સતુ તસ્ય ય મા જજ્ઞે હન્મનાઃ ।
૦૧૩૦૪૬૨ હન્મના તુ રાજે દ્રાે જનયામાસ વૈ સતુમ્॥ ૧૩.૪૬।
૦૧૩૦૪૭૧ ના ા જયદ્રથં નામ ય માદ્દઢૃરથાે પઃ ।
૦૧૩૦૪૭૨ આસીદ્દઢૃરથસ્યાિપ િવશ્વ જ જનમજેયી॥ ૧૩.૪૭।
૦૧૩૦૪૮૧ દાયાદ તસ્ય વૈકણા િવકણર્ તસ્ય ચાત્મજઃ ।
૦૧૩૦૪૮૨ તસ્ય પતુ્રશતં વાસીદઙ્ગાનાં કુલવધર્નમ્॥ ૧૩.૪૮।
૦૧૩૦૪૯૧ અેતે ઽઙ્ગવંશ ઃ સવ રા નઃ ક તતા મયા ।
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૦૧૩૦૪૯૨ સત્યવ્રતા મહાત્માનઃ પ્ર વ તાે મહારથાઃ॥ ૧૩.૪૯।
૦૧૩૦૫૦૧ ઋચેયાે તુ મુિનશ્રેષ્ઠા રાૈદ્રાશ્વતનયસ્ય વૈ ।
૦૧૩૦૫૦૨ શ ◌ૃ વં સ પ્રવક્ષ્યા મ વંશં રાજ્ઞ તુ ભાે દ્વ ઃ॥ ૧૩.૫૦।
૦૧૩૦૫૧૧ ઋચેયાે તનયાે રા મ તનારાે મહીપ તઃ ।
૦૧૩૦૫૧૨ મ તનારસતુા વાસસં્ત્રયઃ પરમધા મકાઃ॥ ૧૩.૫૧।
૦૧૩૦૫૨૧ વસરુાેધઃ પ્ર તરથઃ સબુાહુશ્ચવૈ ધા મકઃ ।
૦૧૩૦૫૨૨ સવ વેદિવદશ્ચવૈ બ્રહ્મ યાઃ સત્યવાિદનઃ॥ ૧૩.૫૨।
૦૧૩૦૫૩૧ ઇલા નામ તુ યસ્યાસી ક યા વૈ મુિનસત્તમાઃ ।
૦૧૩૦૫૩૨ બ્રહ્મવાિદ યિધસ્ત્રી સા તંસુ તામ યગચ્છત॥ ૧૩.૫૩।
૦૧૩૦૫૪૧ તંસાેઃ સતુાે ઽથ રાજ ષધર્મર્નતે્રઃ પ્રતાપવાન્ ।
૦૧૩૦૫૪૨ બ્રહ્મવાદ પરાક્રા ત તસ્ય ભાયાપદાનવી॥ ૧૩.૫૪।
૦૧૩૦૫૫૧ ઉપદાનવી તતઃ પતુ્રાંશ્ચતુરાે ઽજનયચ્છુબાન્ ।
૦૧૩૦૫૫૨ દુ ય તમથ સુ મ તં પ્રવીરમનઘં તથા॥ ૧૩.૫૫।
૦૧૩૦૫૬૧ દુ ય તસ્ય તુ દાયાદાે ભરતાે નામ વીયર્વાન્ ।
૦૧૩૦૫૬૨ સ સવર્દમનાે નામ નાગાયુતબલાે મહાન્॥ ૧૩.૫૬।
૦૧૩૦૫૭૧ ચક્રવત સતુાે જજ્ઞે દુ ય તસ્ય મહાત્મનઃ ।
૦૧૩૦૫૭૨ શકુ તલાયાં ભરતાે યસ્ય ના ા તુ ભારતાઃ॥ ૧૩.૫૭।
૦૧૩૦૫૮૧ ભરતસ્ય િવનષ્ટેષુ તનયષેુ મહીપતેઃ ।
૦૧૩૦૫૮૨ મા ણાં તુ પ્રકાપેેણ મયા ત ક થતં પુરા॥ ૧૩.૫૮।
૦૧૩૦૫૯૧ હ પતેરઙ્ ગરસઃ પતુ્રાે િવપ્રાે મહામુિનઃ ।
૦૧૩૦૫૯૨ અયાજયદ્ભરદ્વા ે મહદ્ ભઃ ક્રતુ ભિવભુઃ॥ ૧૩.૫૯।
૦૧૩૦૬૦૧ પવૂ તુ િવતથે તસ્ય કૃતે વૈ પતુ્રજન્મિન ।
૦૧૩૦૬૦૨ તતાે ઽથ િવતથાે નામ ભરદ્વા સતુાે ઽભવત્॥ ૧૩.૬૦।
૦૧૩૦૬૧૧ તતાે ઽથ િવતથે તે ભરત તુ િદવં યયાૈ ।
૦૧૩૦૬૧૨ િવતથં ચા ભ ષચ્યાથ ભરદ્વા ે વનં યયાૈ॥ ૧૩.૬૧।
૦૧૩૦૬૨૧ સ ચાિપ િવતથઃ પતુ્રા જનયામાસ પ ચ વૈ ।
૦૧૩૦૬૨૨ સહુાતંે્ર ચ સહુાેતારં ગયં ગગ તથવૈ ચ॥ ૧૩.૬૨।
૦૧૩૦૬૩૧ કિપલં ચ મહાત્માનં સહુાતે્રસ્ય સતુદ્વયમ્ ।
૦૧૩૦૬૩૨ કા શકં ચ મહાસત્યં તથા ગ્ સમ ત પમ્॥ ૧૩.૬૩।
૦૧૩૦૬૪૧ તથા ગ્ સમતેઃ પતુ્રા બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા િવશઃ ।
૦૧૩૦૬૪૨ કા શકસ્ય તુ કાશયેઃ પતુ્રાે દ ઘર્તપા તથા॥ ૧૩.૬૪।
૦૧૩૦૬૫૧ બભવૂ દ ઘર્તપસાે િવદ્વા ધ વ તિરઃ સતુઃ ।
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૦૧૩૦૬૫૨ ધ વ તરે તુ તનયઃ કેતુમાિન ત િવશ્રુતઃ॥ ૧૩.૬૫।
૦૧૩૦૬૬૧ તથા કેતુમતઃ પતુ્રાે િવદ્વા ભીમરથઃ તઃ ।
૦૧૩૦૬૬૨ પતુ્રાે ભીમરથસ્યાિપ વારાણસ્યિધપાે ઽભવત્॥ ૧૩.૬૬।
૦૧૩૦૬૭૧ િદવાેદાસ ઇ ત ખ્યાતઃ સવર્ક્ષત્રપ્રણાશનઃ ।
૦૧૩૦૬૭૨ િદવાેદાસસ્ય પતુ્ર તુ વીરાે રા પ્રતદર્નઃ॥ ૧૩.૬૭।
૦૧૩૦૬૮૧ પ્રતદર્નસ્ય પતુ્રાૈ દ્વાૈ વ સાે ભાગર્વ અેવ ચ ।
૦૧૩૦૬૮૨ અલકા રાજપતુ્ર તુ રા સન્મ તમા ભુિવ॥ ૧૩.૬૮।
૦૧૩૦૬૯૧ હૈહયસ્ય તુ દાયાદ્યં હૃતવા વૈ મહીપ તઃ ।
૦૧૩૦૬૯૨ આજહ્ર ે િપ દાયાદ્યં િદવાેદાસહૃતં બલાત્॥ ૧૩.૬૯।
૦૧૩૦૭૦૧ ભદ્રશ્રે યસ્ય પતુ્રેણ દુદર્મને મહાત્મના ।
૦૧૩૦૭૦૨ િદવાેદાસને બાલે ત ઘ્ ણયાસાૈ િવસ જતઃ॥ ૧૩.૭૦।
૦૧૩૦૭૧૧ અષ્ટારથાે નામ પઃ સતુાે ભીમરથસ્ય વૈ ।
૦૧૩૦૭૧૨ તને પતુ્રેણ બાલસ્ય પ્રહૃતં તસ્ય ભાે દ્વ ઃ॥ ૧૩.૭૧।
૦૧૩૦૭૨૧ વૈરસ્યા તં મુિનશ્રેષ્ઠાઃ ક્ષિત્રયેણ િવિધ સતા ।
૦૧૩૦૭૨૨ અલકર્ઃ કા શરાજ તુ બ્રહ્મ યઃ સત્યસઙ્ગરઃ॥ ૧૩.૭૨।
૦૧૩૦૭૩૧ ષ ષ્ટ વષર્સહસ્રા ણ ષ ષ્ટ વષર્શતાિન ચ ।
૦૧૩૦૭૩૨ યવુા પેણ સ પન્નઆસી કા શકુલાેદ્વહઃ॥ ૧૩.૭૩।
૦૧૩૦૭૪૧ લાપેામુદ્રાપ્રસાદેન પરમાયુરવાપ સઃ ।
૦૧૩૦૭૪૨ વયસાે ઽ તે મુિનશ્રેષ્ઠા હ વા ક્ષેમકરાક્ષસમ્॥ ૧૩.૭૪।
૦૧૩૦૭૫૧ ર યાં િનવેશયામાસ પુર ં વારાણસી ં પઃ ।
૦૧૩૦૭૫૨ અલકર્સ્ય તુ દાયાદઃ ક્ષેમકાે નામ પા થવઃ॥ ૧૩.૭૫।
૦૧૩૦૭૬૧ ક્ષેમકસ્ય તુ પતુ્રાે વૈ વષર્કેતુ તતાે ઽભવત્ ।
૦૧૩૦૭૬૨ વષર્કેતાેશ્ચ દાયાદાે િવભનુાર્મ પ્રજેશ્વરઃ॥ ૧૩.૭૬।
૦૧૩૦૭૭૧ આનતર્ તુ િવભાેઃ પતુ્રઃ સકુુમાર તતાે ઽભવત્ ।
૦૧૩૦૭૭૨ સકુુમારસ્ય પતુ્ર તુ સત્યકેતુમર્હારથઃ॥ ૧૩.૭૭।
૦૧૩૦૭૮૧ સતુાે ઽભવન્મહાતે રા પરમધા મકઃ ।
૦૧૩૦૭૮૨ વ સસ્ય વ સભૂ મ તુ ભગર્ભૂ મ તુ ભાગર્વાત્॥ ૧૩.૭૮।
૦૧૩૦૭૯૧ અેતે વઙ્ ગરસઃ પતુ્રા તા વંશે ઽથ ભાગર્વે ।
૦૧૩૦૭૯૨ બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રાશ્ચ મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૩.૭૯।
૦૧૩૦૮૦૧ આજમીઢાે ઽપરાે વંશઃ શ્રૂયતાં દ્વજસત્તમાઃ ।
૦૧૩૦૮૦૨ સહુાતે્રસ્ય હ પુત્રાે હત તનયાસ્ત્રયઃ॥ ૧૩.૮૦।
૦૧૩૦૮૧૧ અજમીઢાે દ્વમીઢશ્ચ પુ મીઢશ્ચ વીયર્વાન્ ।
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૦૧૩૦૮૧૨ અજમીઢસ્ય પ ય તુ તસ્રાે વૈ યશસા વતાઃ॥ ૧૩.૮૧।
૦૧૩૦૮૨૧ નીલી ચ કે શની ચવૈ ધૂ મની ચ વરાઙ્ગનાઃ ।
૦૧૩૦૮૨૨ અજમીઢસ્ય કે શ યાં જજ્ઞે જહ્નઃુ પ્રતાપવાન્॥ ૧૩.૮૨।
૦૧૩૦૮૩૧ આજહ્ર ે યાે મહાસ ત્રં સવર્મેધમખં િવભુમ્ ।
૦૧૩૦૮૩૨ પ તલાેભને યં ગઙ્ગા િવનીતવે સસાર હ॥ ૧૩.૮૩।
૦૧૩૦૮૪૧ નેચ્છતઃ લાવયામાસ તસ્ય ગઙ્ગા ચ ત સદઃ ।
૦૧૩૦૮૪૨ તત્તયા લાિવતં દૃ ટ્વા યજ્ઞવાટં સમ તતઃ॥ ૧૩.૮૪।
૦૧૩૦૮૫૧ જહ્નરુ યબ્રવીદ્ગઙ્ગાં કુ્રદ્ધાે િવપ્રા તદા પઃ ।
૦૧૩૦૮૫૨ અેષ તે િત્રષુ લાેકેષુ સિઙ્ક્ષ યાપઃ િપબા યહમ્ ।
૦૧૩૦૮૫૩ અસ્ય ગઙ્ગે ઽવલપેસ્ય સદ્યઃ ફલમવા ુિહ॥ ૧૩.૮૫।
૦૧૩૦૮૬૧ તતઃ પીતાં મહાત્માનાે દૃ ટ્વા ગઙ્ગાં મહષર્યઃ ।
૦૧૩૦૮૬૨ ઉપિન યુમર્હાભાગા દુિહ વને હ્નવીમ્॥ ૧૩.૮૬।
૦૧૩૦૮૭૧ યવુનાશ્વસ્ય પતુ્રી ં તુ કાવેર ં જહ્નરુાવહત્ ।
૦૧૩૦૮૭૨ ગઙ્ગાશાપને દેહાધ યસ્યાઃ પશ્ચાન્નદ કૃતમ્॥ ૧૩.૮૭।
૦૧૩૦૮૮૧ જહ્નાે તુ દિયતઃ પતુ્રાે અજકાે નામ વીયર્વાન્ ।
૦૧૩૦૮૮૨ અજકસ્ય તુ દાયાદાે બલાકાશ્વાે મહીપ તઃ॥ ૧૩.૮૮।
૦૧૩૦૮૯૧ બભવૂ ગયાશીલઃ કુ શક તસ્ય ચાત્મજઃ ।
૦૧૩૦૮૯૨ પહ્નવૈઃ સહ સં દ્ધાે રા વનચરૈઃ સહ॥ ૧૩.૮૯।
૦૧૩૦૯૦૧ કુ શક તુ તપ તપેે પતુ્ર મ દ્રસમં િવભુમ્ ।
૦૧૩૦૯૦૨ લભેય મ ત તં શક્રસ્ત્રાસાદ યેત્ય જ જ્ઞવાન્॥ ૧૩.૯૦।
૦૧૩૦૯૧૧ સ ગાિધરભવદ્રા મઘવા કાૈ શકઃ વયમ્ ।
૦૧૩૦૯૧૨ િવશ્વા મત્ર તુ ગાધેયાે િવશ્વા મત્રાત્તથાષ્ટકઃ॥ ૧૩.૯૧।
૦૧૩૦૯૨૧ અષ્ટકસ્ય સતુાે લાૈિહઃ પ્રાેક્તાે જહ્નગુણાે મયા ।
૦૧૩૦૯૨૨ આજમીઢાે ઽપરાે વંશઃ શ્રૂયતાં મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૩.૯૨।
૦૧૩૦૯૩૧ અજમીઢાત્તુ નીલ્યાં વૈ સશુા ત દપદ્યત ।
૦૧૩૦૯૩૨ પુ તઃ સશુા તેશ્ચ બાહ્યાશ્વઃ પુ તતઃ॥ ૧૩.૯૩।
૦૧૩૦૯૪૧ બાહ્યાશ્વતનયાઃ પ ચ સ્ફ તા જનપદા તાઃ ।
૦૧૩૦૯૪૨ મુદ્ગલઃ જયશ્ચવૈ રા હિદષુ તદા॥ ૧૩.૯૪।
૦૧૩૦૯૫૧ યવીનરશ્ચ િવક્રા તઃ કૃ મલાશ્વશ્ચ પ ચમઃ ।
૦૧૩૦૯૫૨ પ ચૈતે રક્ષણાયાલં દેશાના મ ત િવશ્રુતાઃ॥ ૧૩.૯૫।
૦૧૩૦૯૬૧ પ ચાનાં તે તુ પ ચાલાઃ સ્ફ તા જનપદા તાઃ ।
૦૧૩૦૯૬૨ અલં સરંક્ષણે તષેાં પ ચાલા ઇ ત િવશ્રુતાઃ॥ ૧૩.૯૬।
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૦૧૩૦૯૭૧ મુદ્ગલસ્ય તુ દાયાદાે માૈદ્ગલ્યઃ સમુહાયશાઃ ।
૦૧૩૦૯૭૨ ઇ દ્રસનેા યતાે ગભ વ યં ચ પ્રત્યપદ્યત॥ ૧૩.૯૭।
૦૧૩૦૯૮૧ આસી પ ચજનઃ પતુ્રઃ જયસ્ય મહાત્મનઃ ।
૦૧૩૦૯૮૨ સતુઃ પ ચજનસ્યાિપ સાેમદત્તાે મહીપ તઃ॥ ૧૩.૯૮।
૦૧૩૦૯૯૧ સાેમદત્તસ્ય દાયાદઃ સહદેવાે મહાયશાઃ ।
૦૧૩૦૯૯૨ સહદેવસતુશ્ચાિપ સાેમકાે નામ િવશ્રુતઃ॥ ૧૩.૯૯।
૦૧૩૧૦૦૧ અજમીઢસતુાે તઃ ક્ષીણે વંશે તુ સાેમકઃ ।
૦૧૩૧૦૦૨ સાેમકસ્ય સતુાે જ તુયર્સ્ય પતુ્રશતં બભાૈ॥ ૧૩.૧૦૦।
૦૧૩૧૦૧૧ તષેાં યવીયા ષતાે દુ્રપદસ્ય િપતા પ્રભુઃ ।
૦૧૩૧૦૧૨ આજમીઢાઃ તાશ્ચૈતે મહાત્માન તુ સાેમકાઃ॥ ૧૩.૧૦૧।
૦૧૩૧૦૨૧ મિહષી વજમીઢસ્ય ધૂ મની પતુ્રગ્ દ્ધની ।
૦૧૩૧૦૨૨ પ તવ્રતા મહાભાગા કુલ મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૩.૧૦૨।
૦૧૩૧૦૩૧ સા ચ પતુ્રા થની દેવી વ્રતચયાર્સમ વતા ।
૦૧૩૧૦૩૨ તતાે વષાર્યુતં ત વા તપઃ પરમદુશ્ચરમ્॥ ૧૩.૧૦૩।
૦૧૩૧૦૪૧ હુ વા ગ્ િવિધવ સા તુ પિવત્રા મતભાજેના ।
૦૧૩૧૦૪૨ અ ગ્ હાતે્રકુશે વવે સુ વાપ મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૩.૧૦૪।
૦૧૩૧૦૫૧ ધૂ મ યા સ તયા દેવ્યા વજમીઢઃ સમીિયવાન્ ।
૦૧૩૧૦૫૨ ઋકં્ષ સ જનયામાસ ધૂમ્રવણ સદુશર્નમ્॥ ૧૩.૧૦૫।
૦૧૩૧૦૬૧ ઋક્ષા સવંરણાે જજ્ઞે કુ ઃ સવંરણાત્તથા ।
૦૧૩૧૦૬૨ યઃ પ્રયાગાદ તક્ર ય કુ ક્ષતંે્ર ચકાર હ॥ ૧૩.૧૦૬।
૦૧૩૧૦૭૧ પુ યં ચ રમણીયં ચ પુ યકૃદ્ ભિનષેિવતમ્ ।
૦૧૩૧૦૭૨ તસ્યા વવાયઃ સમુહા યસ્ય ના ાથ કાૈરવાઃ॥ ૧૩.૧૦૭।
૦૧૩૧૦૮૧ કુરાેશ્ચ પતુ્રાશ્ચ વારઃ સધુ વા સધુનુ તથા ।
૦૧૩૧૦૮૨ પર ક્ષચ્ચ મહાબાહુઃ પ્રવરશ્ચાિરમજેયઃ॥ ૧૩.૧૦૮।
૦૧૩૧૦૯૧ પર ક્ષત તુ દાયાદાે ધા મકાે જનમજેયઃ ।
૦૧૩૧૦૯૨ શ્રુતસનેાે ઽગ્રસનેશ્ચ ભીમસનેશ્ચ નામતઃ॥ ૧૩.૧૦૯।
૦૧૩૧૧૦૧ અેતે સવ મહાભાગા િવક્રા તા બલશા લનઃ ।
૦૧૩૧૧૦૨ જનમજેયસ્ય પતુ્ર તુ સરુથાે મ તમાં તથા॥ ૧૩.૧૧૦।
૦૧૩૧૧૧૧ સરુથસ્ય તુ િવક્રા તઃ પતુ્રાે જજ્ઞે િવદૂરથઃ ।
૦૧૩૧૧૧૨ િવદૂરથસ્ય દાયાદ ઋક્ષ અેવ મહારથઃ॥ ૧૩.૧૧૧।
૦૧૩૧૧૨૧ દ્વતીય તુ ભરદ્વા ન્ના ા તનેવૈ િવશ્રુતઃ ।
૦૧૩૧૧૨૨ દ્વા ક્ષાૈ સાેમવંશે ઽ મ દ્વાવવે ચ પર ક્ષતાૈ॥ ૧૩.૧૧૨।
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૦૧૩૧૧૩૧ ભીમસનેાસ્ત્રયાે િવપ્રા દ્વાૈ ચાિપ જનમજેયાૈ ।
૦૧૩૧૧૩૨ ઋક્ષસ્ય તુ દ્વતીયસ્ય ભીમસનેાે ઽભવ સતુઃ॥ ૧૩.૧૧૩।
૦૧૩૧૧૪૧ પ્રતીપાે ભીમસનેાત્તુ પ્રતીપસ્ય તુ શા તનુઃ ।
૦૧૩૧૧૪૨ દેવાિપબાર્િહ્લકશ્ચવૈ ત્રય અેવ મહારથાઃ॥ ૧૩.૧૧૪।
૦૧૩૧૧૫૧ શા તનાે વભવદ્ભી મ ત મ વંશે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૧૩૧૧૫૨ બાિહ્લકસ્ય તુ રાજષવશં શ ◌ૃ ત ભાે દ્વ ઃ॥ ૧૩.૧૧૫।
૦૧૩૧૧૬૧ બાિહ્લકસ્ય સતુશ્ચવૈ સાેમદત્તાે મહાયશાઃ ।
૦૧૩૧૧૬૨ જ જ્ઞરે સાેમદત્તાત્તુ ભૂિરભૂર્િરશ્રવાઃ શલઃ॥ ૧૩.૧૧૬।
૦૧૩૧૧૭૧ ઉપા યાય તુ દેવાનાં દેવાિપરભવન્મુિનઃ ।
૦૧૩૧૧૭૨ ચ્યવનપતુ્રઃ કૃતક ઇષ્ટઆસીન્મહાત્મનઃ॥ ૧૩.૧૧૭।
૦૧૩૧૧૮૧ શા તનુ વભવદ્રા કાૈરવાણાં ધુર ધરઃ ।
૦૧૩૧૧૮૨ શા તનાેઃ સ પ્રવક્ષ્યા મ વંશં ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્॥ ૧૩.૧૧૮।
૦૧૩૧૧૯૧ ગાઙ્ગં દેવવ્રતં નામ પતંુ્ર સાે ઽજનય પ્રભુઃ ।
૦૧૩૧૧૯૨ સ તુ ભી મ ઇ ત ખ્યાતઃ પા ડવાનાં િપતામહઃ॥ ૧૩.૧૧૯।
૦૧૩૧૨૦૧ કાલી િવ ચત્રવીય તુ જનયામાસ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૧૩૧૨૦૨ શા તનાેદર્િયતં પતંુ્ર ધમાર્ત્માનમક મષમ્॥ ૧૩.૧૨૦।
૦૧૩૧૨૧૧ કૃ ણદ્વપૈાયનાચ્ચવૈ ક્ષતે્રે વૈ ચત્રવીયર્કે ।
૦૧૩૧૨૧૨ તરાષ્ટ્રં ચ પા ડંુ ચ િવદુરં ચા ય જનત્॥ ૧૩.૧૨૧।
૦૧૩૧૨૨૧ તરાષ્ટ્ર તુ ગા ધાયા પતુ્રાનુ પાદયચ્છતમ્ ।
૦૧૩૧૨૨૨ તષેાં દુયાધનઃ શ્રેષ્ઠઃ સવષામિપ સ પ્રભુઃ॥ ૧૩.૧૨૨।
૦૧૩૧૨૩૧ પા ડાેધર્ન જયઃ પતુ્રઃ સાૈભદ્ર તસ્ય ચાત્મજઃ ।
૦૧૩૧૨૩૨ અ ભમ યાેઃ પર ક્ષત્તુ િપતા પાર ક્ષતસ્ય હ॥ ૧૩.૧૨૩।
૦૧૩૧૨૪૧ પાર ક્ષતસ્ય કા યાયાં દ્વાૈ પતુ્રાૈ સ બભવૂતુઃ ।
૦૧૩૧૨૪૨ ચ દ્રાપીડ તુ પ તઃ સયૂાર્પીડશ્ચ માેક્ષિવત્॥ ૧૩.૧૨૪।
૦૧૩૧૨૫૧ ચ દ્રાપીડસ્ય પતુ્રાણાં શતમુત્તમધ વનામ્ ।
૦૧૩૧૨૫૨ નમજેય મત્યેવં ક્ષાતં્ર ભુિવ પિરશ્રુતમ્॥ ૧૩.૧૨૫।
૦૧૩૧૨૬૧ તષેાં જ્યેષ્ઠ તુ તત્રાસી પુરે વારણસાહ્વયે ।
૦૧૩૧૨૬૨ સત્યકણા મહાબાહુયર્ વા િવપુલદ ક્ષણઃ॥ ૧૩.૧૨૬।
૦૧૩૧૨૭૧ સત્યકણર્સ્ય દાયાદઃ શ્વેતકણર્ઃ પ્રતાપવાન્ ।
૦૧૩૧૨૭૨ અપતુ્રઃ સ તુ ધમાર્ત્મા પ્રિવવેશ તપાવેનમ્॥ ૧૩.૧૨૭।
૦૧૩૧૨૮૧ ત માદ્વનગતા ગભ યાદવી પ્રત્યપદ્યત ।
૦૧૩૧૨૮૨ સચુારાેદુર્િહતા સભુ્રૂમાર્ લની ગ્રાહમા લની॥ ૧૩.૧૨૮।
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૦૧૩૧૨૯૧ સ ભૂતે સ ચ ગભ ચ શ્વેતકણર્ઃ પ્રજેશ્વરઃ ।
૦૧૩૧૨૯૨ અ વગચ્છ કૃતં પવૂ મહાપ્રસ્થાનમચ્યુતમ્॥ ૧૩.૧૨૯।
૦૧૩૧૩૦૧ સા તુ દૃ ટ્વા પ્રયં તં તુ મા લની ષ્ઠતાે ઽ વગાત્ ।
૦૧૩૧૩૦૨ સચુારાેદુર્િહતા સા વી વને રા વલાેચના॥ ૧૩.૧૩૦।
૦૧૩૧૩૧૧ પ થ સા સષુવુે બાલા સકુુમારં કુમારકમ્ ।
૦૧૩૧૩૧૨ તમપાસ્યાથ તત્રવૈ રા નં સા વગચ્છત॥ ૧૩.૧૩૧।
૦૧૩૧૩૨૧ પ તવ્રતા મહાભાગા દ્રાપૈદ વ પુરા સતી ।
૦૧૩૧૩૨૨ કુમારઃ સકુુમારાે ઽસાૈ ગિર ષે્ઠ રાેદ હ॥ ૧૩.૧૩૨।
૦૧૩૧૩૩૧ દયાથ તસ્ય મેઘા તુ પ્રાદુરાસન્મહાત્મનઃ ।
૦૧૩૧૩૩૨ શ્રિવષ્ઠાયા તુ પતુ્રાૈ દ્વાૈ પૈ પલાિદશ્ચ કાૈ શકઃ॥ ૧૩.૧૩૩।
૦૧૩૧૩૪૧ દૃ ટ્વા કૃપા વતાૈ ગ્ હ્ય તાૈ પ્રાક્ષાલયતાં જલે ।
૦૧૩૧૩૪૨ િનઘ્ ષ્ટાૈ તસ્ય પાશ્વા તુ શલાયાં િધર લુતાૈ॥ ૧૩.૧૩૪।
૦૧૩૧૩૫૧ અજ યામઃ સ પાશ્વાર્ યાં ઘ્ ષ્ટા યાં સસુમાિહતઃ ।
૦૧૩૧૩૫૨ અજ યામાૈ તુ ત પાશ્વા દેવને સ બભવૂતુઃ॥ ૧૩.૧૩૫।
૦૧૩૧૩૬૧ અથાજપાશ્વર્ ઇ ત વૈ ચક્રાતે નામ તસ્ય તાૈ ।
૦૧૩૧૩૬૨ સ તુ રેમકશાલાયાં દ્વ યામ ભવિધતઃ॥ ૧૩.૧૩૬।
૦૧૩૧૩૭૧ રેમકસ્ય તુ ભાયાર્ તમુદ્વહ પુત્રકારણાત્ ।
૦૧૩૧૩૭૨ રેમત્યાઃ સ તુ પતુ્રાે ઽભૂદ્બ્રાહ્મણાૈ સ ચવાૈ તુ તાૈ॥ ૧૩.૧૩૭।
૦૧૩૧૩૮૧ તષેાં પતુ્રાશ્ચ પાતૈ્રાશ્ચ યુગપત્તુલ્ય િવનઃ ।
૦૧૩૧૩૮૨ સ અેષ પાૈરવાે વંશઃ પા ડવાનાં મહાત્મનામ્॥ ૧૩.૧૩૮।
૦૧૩૧૩૯૧ શ્લાેકાે ઽિપ ચાત્ર ગીતાે ઽયં નાહુષેણ યયા તના ।
૦૧૩૧૩૯૨ જરાસઙ્ક્રમણે પવૂ તદા પ્રીતને ધીમતા॥ ૧૩.૧૩૯।
૦૧૩૧૪૦૧ અચ દ્રાકર્ગ્રહા ભૂ મભર્વેિદયમસશંયમ્ ।
૦૧૩૧૪૦૨ અપાૈરવા મહી નવૈ ભિવ ય ત કદાચન॥ ૧૩.૧૪૦।
૦૧૩૧૪૧૧ અેષ વઃ પાૈરવાે વંશાે િવખ્યાતઃ ક થતાે મયા ।
૦૧૩૧૪૧૨ તવુર્સાે તુ પ્રવક્ષ્યા મ દુ્રહ્યાેશ્ચાનાેયર્દાે તથા॥ ૧૩.૧૪૧।
૦૧૩૧૪૨૧ તવુર્સાે તુ સતુાે વિહ્નગાભાનુ તસ્ય ચાત્મજઃ ।
૦૧૩૧૪૨૨ ગાેભાનાે તુ સતુાે રા અૈશાનુરપરા જતઃ॥ ૧૩.૧૪૨।
૦૧૩૧૪૩૧ કર ધમ તુ અૈશાનાેમર્ ત્ત તસ્ય ચાત્મજઃ ।
૦૧૩૧૪૩૨ અ ય વાિવ ક્ષતાે રા મ ત્તઃ ક થતાે મયા॥ ૧૩.૧૪૩।
૦૧૩૧૪૪૧ અનપત્યાે ઽભવદ્રા ય વા િવપુલદ ક્ષણઃ ।
૦૧૩૧૪૪૨ દુિહતા સયંતા નામ તસ્યાસી થવીપતેઃ॥ ૧૩.૧૪૪।
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૦૧૩૧૪૫૧ દ ક્ષણાથ તુ સા દત્તા સવંતાર્ય મહાત્મને ।
૦૧૩૧૪૫૨ દુ ય તં પાૈરવં ચાિપ લેભે પતુ્રમક મષમ્॥ ૧૩.૧૪૫।
૦૧૩૧૪૬૧ અેવં યયા તશાપને જરાસઙ્ક્રમણે તદા ।
૦૧૩૧૪૬૨ પાૈરવં તવુર્સાવેશં પ્રિવવેશ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૩.૧૪૬।
૦૧૩૧૪૭૧ દુ ય તસ્ય તુ દાયાદઃ ક રાેમઃ પ્રજેશ્વરઃ ।
૦૧૩૧૪૭૨ ક રાેમાદથાહ્ર ીદશ્ચ વાર તસ્ય ચાત્મ ઃ॥ ૧૩.૧૪૭।
૦૧૩૧૪૮૧ પા ડ્યશ્ચ કેરલશ્ચવૈ કાલશ્ચાેલશ્ચ પા થવઃ ।
૦૧૩૧૪૮૨ દુ્રહ્યાેશ્ચ તનયાે રાજ બભ્રુસતેુશ્ચ પા થવઃ॥ ૧૩.૧૪૮।
૦૧૩૧૪૯૧ અઙ્ગારસતેુ ત પતુ્રાે મ તાં પ ત ચ્યતે ।
૦૧૩૧૪૯૨ યાવૈનાશ્વને સમરે કૃચ્છ્ર ેણ િનહતાે બલી॥ ૧૩.૧૪૯।
૦૧૩૧૫૦૧ યુદં્ધ સમુહદ યાસીન્માસા પિરચરદ્દશ ।
૦૧૩૧૫૦૨ અઙ્ગારસતેાેદાર્યાદાે ગા ધારાે નામ પા થવઃ॥ ૧૩.૧૫૦।
૦૧૩૧૫૧૧ ખ્યાયતે યસ્ય ના ા વૈ ગા ધારિવષયાે મહાન્ ।
૦૧૩૧૫૧૨ ગા ધારદેશ શ્ચવૈ તુરગા વા જનાં વરાઃ॥ ૧૩.૧૫૧।
૦૧૩૧૫૨૧ અનાે તુ પતુ્રાે ધમા ઽભૂદ્દય્ૂત તસ્યાત્મ ે ઽભવત્ ।
૦૧૩૧૫૨૨ દ્યૂતાદ્વનદુહાે જજ્ઞે પ્રચેતા તસ્ય ચાત્મજઃ॥ ૧૩.૧૫૨।
૦૧૩૧૫૩૧ પ્રચેતસઃ સચુેતા તુ ક તતા વનવાે મયા ।
૦૧૩૧૫૩૨ બભવૂુ તુ યદાેઃ પતુ્રાઃ પ ચ દેવસતુાપેમાઃ॥ ૧૩.૧૫૩।
૦૧૩૧૫૪૧ સહસ્રાદઃ પયાેદશ્ચ ક્રાેષ્ટા નીલાે ઽ જક તથા ।
૦૧૩૧૫૪૨ સહસ્રાદસ્ય દાયાદાસ્ત્રયઃ પરમધા મકાઃ॥ ૧૩.૧૫૪।
૦૧૩૧૫૫૧ હૈહયશ્ચ હયશ્ચવૈ રા વે હય તથા ।
૦૧૩૧૫૫૨ હૈહયસ્યાભવ પુત્રાે ધમર્નતે્ર ઇ ત શ્રુતઃ॥ ૧૩.૧૫૫।
૦૧૩૧૫૬૧ ધમર્નતે્રસ્ય કાતર્ તુ સાહ જ તસ્ય ચાત્મજઃ ।
૦૧૩૧૫૬૨ સાહ જની નામ પુર તને રાજ્ઞા િનવે શતા॥ ૧૩.૧૫૬।
૦૧૩૧૫૭૧ આસીન્મિહ મતઃ પતુ્રાે ભદ્રશ્રે યઃ પ્રતાપવાન્ ।
૦૧૩૧૫૭૨ ભદ્રશ્રે યસ્ય દાયાદાે દુદર્માે નામ િવશ્રુતઃ॥ ૧૩.૧૫૭।
૦૧૩૧૫૮૧ દુદર્મસ્ય સતુાે ધીમા કનકાે નામ નામતઃ ।
૦૧૩૧૫૮૨ કનકસ્ય તુ દાયાદાશ્ચ વારાે લાેકિવશ્રુતાઃ॥ ૧૩.૧૫૮।
૦૧૩૧૫૯૧ કૃતવીયર્ઃ કૃતાૈ શ્ચ કૃતધ વા તથવૈ ચ ।
૦૧૩૧૫૯૨ કૃતા ગ્ તુ ચતુથા ઽભૂ કૃતવીયાર્દથાજુર્નઃ॥ ૧૩.૧૫૯।
૦૧૩૧૬૦૧ યાે ઽસાૈ બાહુસહસ્રેણ સપ્તદ્વ પેશ્વરાે ઽભવત્ ।
૦૧૩૧૬૦૨ જગાય થવીમેકાે રથનેાિદત્યવચર્સા॥ ૧૩.૧૬૦।
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૦૧૩૧૬૧૧ સ િહ વષાર્યુતં ત વા તપઃ પરમદુશ્ચરમ્ ।
૦૧૩૧૬૧૨ દત્તમારાધયામાસ કાતર્વીયા ઽિત્રસ ભવમ્॥ ૧૩.૧૬૧।
૦૧૩૧૬૨૧ ત મૈ દત્તાે વરા પ્રાદાચ્ચતુરાે ભૂિરતજેસઃ ।
૦૧૩૧૬૨૨ પવૂ બાહુસહસ્રં તુ પ્રા થતં સમુહદ્વરમ્॥ ૧૩.૧૬૨।
૦૧૩૧૬૩૧ અધમ ઽધીયમાનસ્ય સદ્ ભ તત્ર િનવારણમ્ ।
૦૧૩૧૬૩૨ ઉગ્રેણ થવી ં જ વા ધમણવૈાનુર જનમ્॥ ૧૩.૧૬૩।
૦૧૩૧૬૪૧ સઙ્ગ્રામા સબુહૂ જ વા હ વા ચાર સહસ્રશઃ ।
૦૧૩૧૬૪૨ સઙ્ગ્રામે વતર્માનસ્ય વધં ચા યિધકાદ્રણે॥ ૧૩.૧૬૪।
૦૧૩૧૬૫૧ તસ્ય બાહુસહસ્રં તુ યુ યતઃ િકલ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૧૩૧૬૫૨ યાેગાદ્યાેગીશ્વરસ્યવે પ્રાદુભર્વ ત માયયા॥ ૧૩.૧૬૫।
૦૧૩૧૬૬૧ તનેેયં થવી સવાર્ સપ્તદ્વ પા સપત્તના ।
૦૧૩૧૬૬૨ સસમુદ્રા સનગરા ઉગ્રેણ િવિધના જતા॥ ૧૩.૧૬૬।
૦૧૩૧૬૭૧ તને સપ્તસુ દ્વ પષેુ સપ્ત યજ્ઞશતાિન ચ ।
૦૧૩૧૬૭૨ પ્રાપ્તાિન િવિધના રાજ્ઞા શ્રૂય તે મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૩.૧૬૭।
૦૧૩૧૬૮૧ સવ યજ્ઞા મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સહસ્રશતદ ક્ષણાઃ ।
૦૧૩૧૬૮૨ સવ કા ચનયપૂાશ્ચ સવ કા ચનવેદયઃ॥ ૧૩.૧૬૮।
૦૧૩૧૬૯૧ સવ દેવૈમુર્િનશ્રેષ્ઠા િવમાનસ્થૈરલઙૃ્કતૈઃ ।
૦૧૩૧૬૯૨ ગ ધવર સરાે ભશ્ચ િનત્યમવેાપેશાે ભતાઃ॥ ૧૩.૧૬૯।
૦૧૩૧૭૦૧ યસ્ય યજ્ઞે જગાૈ ગાથાં ગ ધવા નારદ તથા ।
૦૧૩૧૭૦૨ વર દાસાત્મ ે િવદ્વાન્મિહ ા તસ્ય િવ મતઃ॥ ૧૩.૧૭૦।
૦૧૩૧૭૧૦ નારદ ઉવાચ
૦૧૩૧૭૧૧ ન નનંૂ કાતર્વીયર્સ્ય ગ ત યાસ્ય ત પા થવાઃ ।
૦૧૩૧૭૧૨ યજ્ઞૈદાર્નૈ તપાે ભશ્ચ િવક્રમેણ શ્રુતને ચ॥ ૧૩.૧૭૧।
૦૧૩૧૭૨૧ સ િહ સપ્તસુ દ્વ પષેુ ચમ ખડ્ગી શરાસની ।
૦૧૩૧૭૨૨ રથી દ્વ પાનનુચર યાેગી સ દૃ યતે ભઃ॥ ૧૩.૧૭૨।
૦૧૩૧૭૩૧ અનષ્ટદ્રવ્યતા ચવૈ ન શાેકાે ન ચ િવભ્રમઃ ।
૦૧૩૧૭૩૨ પ્રભાવેણ મહારાજ્ઞઃ પ્ર ધમણ રક્ષતઃ॥ ૧૩.૧૭૩।
૦૧૩૧૭૪૧ સ સવર્રત્નભાક્સમ્રાટ્ચક્રવત બભવૂ હ ।
૦૧૩૧૭૪૨ સ અેવ પશપુાલાે ઽભૂ ક્ષતે્રપાલઃ સ અેવ ચ॥ ૧૩.૧૭૪।
૦૧૩૧૭૫૧ સવૈ ષ્ટ ા પજર્ યાે યાે ગ વાદજુર્નાે ઽભવત્ ।
૦૧૩૧૭૫૨ સ વૈ બાહુસહસ્રેણજ્યાઘાતકિઠન વચા॥ ૧૩.૧૭૫।
૦૧૩૧૭૬૧ ભા ત ર મસહસ્રેણ શરદ વ ચ ભાસ્કરઃ ।
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૦૧૩૧૭૬૨ સ િહ નાગાન્મનુ યષેુ માિહ મત્યાં મહાદ્યુ તઃ॥ ૧૩.૧૭૬।
૦૧૩૧૭૭૧ કકાટકસતુા જ વા પુયા તસ્યાં યવેશયત્ ।
૦૧૩૧૭૭૨ સ વૈ વેગં સમુદ્રસ્ય પ્રા ટ્કાલે ઽ બુજેક્ષણઃ॥ ૧૩.૧૭૭।
૦૧૩૧૭૮૧ ક્ર ડિન્નવ ભુ ેદ્ ભન્નં પ્ર તસ્રાેતશ્ચકાર હ ।
૦૧૩૧૭૮૨ લુ ઠતા ક્ર ડતા તને નદ તદ્ગ્રામમા લની॥ ૧૩.૧૭૮।
૦૧૩૧૭૯૧ ચલદૂ મસહસ્રેણ શિઙ્કતા યે ત નમર્દા ।
૦૧૩૧૭૯૨ તસ્ય બાહુસહસ્રેણ ક્ષ યમાણે મહાેદધાૈ॥ ૧૩.૧૭૯।
૦૧૩૧૮૦૧ ભયાિન્નલીના િનશ્ચેષ્ઠાઃ પાતાલસ્થા મહીસરુાઃ ।
૦૧૩૧૮૦૨ ચૂણ કૃતમહાવી ચ ચલન્મીનમહા ત મમ્॥ ૧૩.૧૮૦।
૦૧૩૧૮૧૧ મા તાિવદ્ધફેનાૈઘમાવતર્ક્ષાેભસઙુ્કલમ્ ।
૦૧૩૧૮૧૨ પ્રાવતર્યત્તદા રા સહસ્રેણ ચ બાહુના॥ ૧૩.૧૮૧।
૦૧૩૧૮૨૧ દેવાસરુસમા ક્ષપ્તઃ ક્ષીરાેદ મવ મ દરઃ ।
૦૧૩૧૮૨૨ મ દરક્ષાેભચિકતા અ તાે પાદશિઙ્કતાઃ॥ ૧૩.૧૮૨।
૦૧૩૧૮૩૧ સહસાે પ તતા ભીતા ભીમં દૃ ટ્વા પાેત્તમમ્ ।
૦૧૩૧૮૩૨ નતા િનશ્ચલમૂધાર્નાે બભવૂુ તે મહાેરગાઃ॥ ૧૩.૧૮૩।
૦૧૩૧૮૪૧ સાયાહે્ન કદલીખ ડાઃ ક પતા ઇવ વાયનુા ।
૦૧૩૧૮૪૨ સ વૈ બદ્ વા ધનજુ્યાર્ ભ સક્તં પ ચ ભઃ શરૈઃ॥ ૧૩.૧૮૪।
૦૧૩૧૮૫૧ લઙે્કશં માેહિય વા તુ સબલં રાવણં બલાત્ ।
૦૧૩૧૮૫૨ િન જત્ય વશમાનીય માિહ મત્યાં બબ ધ તમ્॥ ૧૩.૧૮૫।
૦૧૩૧૮૬૧ શ્રુ વા તુ બદં્ધ પાૈલ ત્યં રાવણં વજુર્નને ચ ।
૦૧૩૧૮૬૨ તતાે ગ વા પુલ ત્ય તમજુર્નં દદશૃે વયમ્॥ ૧૩.૧૮૬।
૦૧૩૧૮૭૧ મુમાેચ રક્ષઃ પાૈલ ત્યં પુલ ત્યેના ભયા ચતઃ ।
૦૧૩૧૮૭૨ યસ્ય બાહુસહસ્રસ્ય બભવૂ જ્યાતલ વનઃ॥ ૧૩.૧૮૭।
૦૧૩૧૮૮૧ યુગા તે તાેયદસ્યવે સુ્ફટતાે હ્યશનેિરવ ।
૦૧૩૧૮૮૨ અહાે બત ધે વીય ભાગર્વસ્ય યદ ચ્છનત્॥ ૧૩.૧૮૮।
૦૧૩૧૮૯૧ રાજ્ઞાે બાહુસહસ્રસ્ય હૈમં તાલવનં યથા ।
૦૧૩૧૮૯૨ ષતને કદા ચ સ ભ ક્ષત શ્ચત્રભાનનુા॥ ૧૩.૧૮૯।
૦૧૩૧૯૦૧ સ ભક્ષામદદાદ્વ રઃ સપ્ત દ્વ પા વભાવસાેઃ ।
૦૧૩૧૯૦૨ પુરા ણ ગ્રામઘાષેાંશ્ચ િવષયાંશ્ચવૈ સવર્શઃ॥ ૧૩.૧૯૦।
૦૧૩૧૯૧૧ જ વાલ તસ્ય સવાર્ ણ ચત્રભાનુિદ ક્ષયા ।
૦૧૩૧૯૧૨ સ તસ્ય પુ ષે દ્રસ્ય પ્રભાવેણ મહાત્મનઃ॥ ૧૩.૧૯૧।
૦૧૩૧૯૨૧ દદાહ કાતર્વીયર્સ્ય શલૈાંશ્ચષૈ વનાિન ચ ।
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૦૧૩૧૯૨૨ સ શૂ યમાશ્રમં ર યં વ ણસ્યાત્મજસ્ય વૈ॥ ૧૩.૧૯૨।
૦૧૩૧૯૩૧ દદાહ બલવદ્ભીત શ્ચત્રભાનુઃ સ હૈહયઃ ।
૦૧૩૧૯૩૨ યં લેભે વ ણઃ પતંુ્ર પુરા ભા વ તમુત્તમમ્॥ ૧૩.૧૯૩।
૦૧૩૧૯૪૧ વ સષં્ઠ નામ સ મુિનઃ ખ્યાત આપવ ઇત્યુત ।
૦૧૩૧૯૪૨ યત્રાપવ તુ તં ક્રાેધાચ્છપ્તવાનજુર્નં િવભુઃ॥ ૧૩.૧૯૪।
૦૧૩૧૯૫૧ ય માન્ન વ જત મદં વનં તે મમ હૈહય ।
૦૧૩૧૯૫૨ ત માત્તે દુ કરં કમર્ કૃતમ યાે હિન ય ત॥ ૧૩.૧૯૫।
૦૧૩૧૯૬૧ રામાે નામ મહાબાહુ ર્મદગ્ યઃ પ્રતાપવાન્ ।
૦૧૩૧૯૬૨ છ વા બાહુસહસ્રં તે પ્રમ ય તરસા બલી॥ ૧૩.૧૯૬।
૦૧૩૧૯૭૧ તપ વી બ્રાહ્મણ વાં તુ હિન ય ત સ ભાગર્વઃ ।
૦૧૩૧૯૭૨ અનષ્ટદ્રવ્યતા યસ્ય બભવૂા મત્રક ષણઃ॥ ૧૩.૧૯૭।
૦૧૩૧૯૮૧ પ્રતાપને નરે દ્રસ્ય પ્ર ધમણ રક્ષતઃ ।
૦૧૩૧૯૮૨ પ્રાપ્ત તતાે ઽસ્ય ત્યુવ તસ્ય શાપાન્મહામનુેઃ॥ ૧૩.૧૯૮।
૦૧૩૧૯૯૧ વર તથવૈ ભાે િવપ્રાઃ વયમવે તઃ પુરા ।
૦૧૩૧૯૯૨ તસ્ય પતુ્રશતં વાસી પ ચ શષેા મહાત્મનઃ॥ ૧૩.૧૯૯।
૦૧૩૨૦૦૧ કૃતાસ્ત્રા બ લનઃ શરૂા ધમાર્ત્માનાે યશ વનઃ ।
૦૧૩૨૦૦૨ શરૂસનેશ્ચ શરૂશ્ચ ષણાે મધપુ વજઃ॥ ૧૩.૨૦૦।
૦૧૩૨૦૧૧ જય વજશ્ચ ના ાસીદાવ ત્યાે પ તમર્હાન્ ।
૦૧૩૨૦૧૨ કાતર્વીયર્સ્ય તનયા વીયર્વ તાે મહાબલાઃ॥ ૧૩.૨૦૧।
૦૧૩૨૦૨૧ જય વજસ્ય પતુ્ર તુ તાલજઙ્ઘાે મહાબલઃ ।
૦૧૩૨૦૨૨ તસ્ય પતુ્રશતં ખ્યાતા તાલજઙ્ઘા ઇ ત તાઃ॥ ૧૩.૨૦૨।
૦૧૩૨૦૩૧ તષેાં કુલે મુિનશ્રેષ્ઠા હૈહયાનાં મહાત્મનામ્ ।
૦૧૩૨૦૩૨ વી તહાતે્રાઃ સુ તાશ્ચ ભાે શ્ચાવ તયઃ તાઃ॥ ૧૩.૨૦૩।
૦૧૩૨૦૪૧ તાૈ ડકેરાશ્ચ િવખ્યાતા તાલજઙ્ઘા તથવૈ ચ ।
૦૧૩૨૦૪૨ ભરતાશ્ચ સુ તાશ્ચ બહુ વાન્નાનુક તતાઃ॥ ૧૩.૨૦૪।
૦૧૩૨૦૫૧ ષપ્ર તયાે િવપ્રા યાદવાઃ પુ યક મણઃ ।
૦૧૩૨૦૫૨ ષાે વંશધર તત્ર તસ્ય પતુ્રાે ઽભવન્મધુઃ॥ ૧૩.૨૦૫।
૦૧૩૨૦૬૧ મધાેઃ પતુ્રશતં વાસીદ્વષૃણ તસ્ય વંશકૃત્ ।
૦૧૩૨૦૬૨ ષણાદ્વ ૃ ણયઃ સવ મધાે તુ માધવાઃ તાઃ॥ ૧૩.૨૦૬।
૦૧૩૨૦૭૧ યાદવા યદુના ા તે િન ચ્ય તે ચ હૈહયાઃ ।
૦૧૩૨૦૭૨ ન તસ્ય િવત્તનાશઃ સ્યાન્નષં્ટ પ્ર ત લભેચ્ચ સઃ॥ ૧૩.૨૦૭।
૦૧૩૨૦૮૧ કાતર્વીયર્સ્ય યાે જન્મ કથયેિદહ િનત્યશઃ ।
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૦૧૩૨૦૮૨ અેતે યયા તપતુ્રાણાં પ ચ વંશા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૩.૨૦૮।
૦૧૩૨૦૯૧ ક તતા લાેકવીરાણાં યે લાેકા ધારય ત વૈ ।
૦૧૩૨૦૯૨ ભૂતાનીવ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પ ચ સ્થાવરજઙ્ગમાન્॥ ૧૩.૨૦૯।
૦૧૩૨૧૦૧ શ્રુ વા પ ચ િવસગા તુ રા ધમાર્થર્કાેિવદઃ ।
૦૧૩૨૧૦૨ વશી ભવ ત પ ચાનામાત્મ નાં તથેશ્વરઃ॥ ૧૩.૨૧૦।
૦૧૩૨૧૧૧ લભે પ ચ વરાંશ્ચવૈ દુલર્ભાિનહ લાૈિકકાન્ ।
૦૧૩૨૧૧૨ આયુઃ ક ત તથા પતુ્રાનૈશ્વય ભૂ તમવે ચ॥ ૧૩.૨૧૧।
૦૧૩૨૧૨૧ ધારણાચ્છ્ર વણાચ્ચવૈ પ ચવગર્સ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૦૧૩૨૧૨૨ ક્રાેષ્ટાવેશં મુિનશ્રેષ્ઠાઃ શ ◌ૃ વં ગદતાે મમ॥ ૧૩.૨૧૨।
૦૧૩૨૧૩૧ યદાવેશધરસ્યાથ ય વનઃ પુ યક મણઃ ।
૦૧૩૨૧૩૨ ક્રાેષ્ટાવેશં િહ શ્રુ વવૈ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
૦૧૩૨૧૩૩ યસ્યા વવાય ે િવ હર્િર ર્ ણકુલાેદ્વહઃ॥ ૧૩.૨૧૩।
૦૧૪૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૧૪૦૦૧૧ ગા ધાર ચવૈ માદ્ર ચ ક્રાેષ્ટાેભાર્ય બભવૂતુઃ ।
૦૧૪૦૦૧૨ ગા ધાર જનયામાસ અન મતં્ર મહાબલમ્॥ ૧૪.૧।
૦૧૪૦૦૨૧ માદ્ર યુધા જતં પતંુ્ર તતાે ઽ યં દેવમીઢુષમ્ ।
૦૧૪૦૦૨૨ તષેાં વંશ સ્ત્રધા ભૂતાે ણીનાં કુલવધર્નઃ॥ ૧૪.૨।
૦૧૪૦૦૩૧ માદ્ર્યાઃ પતુ્રાૈ તુ જજ્ઞાતે શ્રુતાૈ ય ધકાવુભાૈ ।
૦૧૪૦૦૩૨ જજ્ઞાતે તનયાૈ ણેઃ શ્વફલ્ક શ્ચત્રક તથા॥ ૧૪.૩।
૦૧૪૦૦૪૧ શ્વફલ્ક તુ મુિનશ્રેષ્ઠા ધમાર્ત્મા યત્ર વતર્તે ।
૦૧૪૦૦૪૨ ના ત વ્યાિધભયં તત્ર નાવષર્ તપમવે ચ॥ ૧૪.૪।
૦૧૪૦૦૫૧ કદા ચ કા શરાજસ્ય િવષયે મુિનસત્તમાઃ ।
૦૧૪૦૦૫૨ ત્રી ણ વષાર્ ણ પૂણાર્િન નાવષર્ પાકશાસનઃ॥ ૧૪.૫।
૦૧૪૦૦૬૧ સ તત્ર ચાનયામાસ શ્વફલં્ક પરમા ચતમ્ ।
૦૧૪૦૦૬૨ શ્વફલ્કપિરવતન વવષર્ હિરવાહનઃ॥ ૧૪.૬।
૦૧૪૦૦૭૧ શ્વફલ્કઃ કા શરાજસ્ય સતુાં ભાયાર્મિવ દત ।
૦૧૪૦૦૭૨ ગા દની ં નામ ગાં સા ચ દદાૈ િવપ્રાય િનત્યશઃ॥ ૧૪.૭।
૦૧૪૦૦૮૧ દાતા ય વા ચ વીરશ્ચ શ્રુતવાન ત થ પ્રયઃ ।
૦૧૪૦૦૮૨ અકૂ્રરઃ સષુવુે ત માચ્છ્વફલ્કાદ્ભૂિરદ ક્ષણઃ॥ ૧૪.૮।
૦૧૪૦૦૯૧ ઉપમદુ્ગ તથા મદુ્ગમદુરશ્ચાિરમજેયઃ ।
૦૧૪૦૦૯૨ અિવ ક્ષત તથાક્ષપેઃ શત્રુઘ્નશ્ચાિરમદર્નઃ॥ ૧૪.૯।
૦૧૪૦૧૦૧ ધમર્ ગ્ય તધમાર્ ચ ધમાક્ષા ધક તથા ।
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૦૧૪૦૧૦૨ આવાહપ્ર તવાહાૈ ચ સુ દર ચ વરાઙ્ગના॥ ૧૪.૧૦।
૦૧૪૦૧૧૧ અકૂ્રરેણાેગ્રસનેાયાં સગુા યાં દ્વજસત્તમાઃ ।
૦૧૪૦૧૧૨ પ્રસનેશ્ચાપેદેવશ્ચ જજ્ઞાતે દેવવચર્સાૈ॥ ૧૪.૧૧।
૦૧૪૦૧૨૧ ચત્રકસ્યાભવ પતુ્રાઃ થુિવ થુરેવ ચ ।
૦૧૪૦૧૨૨ અશ્વગ્રીવાે ઽશ્વબાહુશ્ચ વપાશ્વર્કગવષેણાૈ॥ ૧૪.૧૨।
૦૧૪૦૧૩૧ અિરષ્ટને મરશ્વશ્ચ સધુમાર્ ધમર્ ત્તથા ।
૦૧૪૦૧૩૨ સબુાહુબર્હુબાહુશ્ચ શ્રિવષ્ઠાશ્રવણે સ્ત્રયાૈ॥ ૧૪.૧૩।
૦૧૪૦૧૪૧ અ સક્ યાં જનયામાસ શરંૂ વૈ દેવમીઢુષમ્ ।
૦૧૪૦૧૪૨ મિહ યાં જ જ્ઞરે શરૂા ભાજે્યાયાં પુ ષા દશ॥ ૧૪.૧૪।
૦૧૪૦૧૫૧ વસદેુવાે મહાબાહુઃ પવૂર્માનકદુ દુ ભઃ ।
૦૧૪૦૧૫૨ જજ્ઞે યસ્ય પ્રસતૂસ્ય દુ દુ યઃ પ્રાણદ દિવ॥ ૧૪.૧૫।
૦૧૪૦૧૬૧ આનકાનાં ચ સહં્ર ાદઃ સમુહાનભવિદ્દિવ ।
૦૧૪૦૧૬૨ પપાત પુ પવષર્શ્ચ શરૂસ્ય જનને મહાન્॥ ૧૪.૧૬।
૦૧૪૦૧૭૧ મનુ યલાેકે કૃ ને ઽિપ પે ના ત સમાે ભુિવ ।
૦૧૪૦૧૭૨ યસ્યાસી પુ ષા યસ્ય કા તશ્ચ દ્રમસાે યથા॥ ૧૪.૧૭।
૦૧૪૦૧૮૧ દેવભાગ તતાે જજ્ઞે તથા દેવશ્રવાઃ પનુઃ ।
૦૧૪૦૧૮૨ અના ષ્ટઃ કનવકાે વ સવાનથ ગ્ જમઃ॥ ૧૪.૧૮।
૦૧૪૦૧૯૧ યામઃ શમીકાે ગ ડૂષઃ પ ચ ચાસ્ય વરાઙ્ગનાઃ ।
૦૧૪૦૧૯૨ થુક તઃ થા ચવૈ શ્રુતદેવા શ્રુતશ્રવા॥ ૧૪.૧૯।
૦૧૪૦૨૦૧ રા િધદેવી ચ તથા પ ચૈતા વીરમાતરઃ ।
૦૧૪૦૨૦૨ શ્રુતશ્રવાયાં ચૈદ્ય તુ શશપુાલાે ઽભવ પઃ॥ ૧૪.૨૦।
૦૧૪૦૨૧૧ િહર યક શપુયા ઽસાૈ દૈત્યરા ે ઽભવ પુરા ।
૦૧૪૦૨૧૨ થુક ત્યા તુ સ જજ્ઞે તનયાે દ્ધશમર્ણઃ॥ ૧૪.૨૧।
૦૧૪૦૨૨૧ ક ષાિધપ તવ રાે દ તવક્રાે મહાબલઃ ।
૦૧૪૦૨૨૨ થાં દુિહતરં ચકે્ર કુ ત તાં પા ડુરાવહત્॥ ૧૪.૨૨।
૦૧૪૦૨૩૧ યસ્યાં સ ધમર્િવદ્રા ધમા જજ્ઞે યુિધ ષ્ઠરઃ ।
૦૧૪૦૨૩૨ ભીમસને તથા વાતાિદ દ્રાચ્ચવૈ ધન જયઃ॥ ૧૪.૨૩।
૦૧૪૦૨૪૧ લાેકે પ્ર તરથાે વીરઃ શક્રતુલ્યપરાક્રમઃ ।
૦૧૪૦૨૪૨ અન મત્રાચ્છિનજર્જ્ઞે કિનષ્ઠાદ્વ ૃ ણન દનાત્॥ ૧૪.૨૪।
૦૧૪૦૨૫૧ શનૈેયઃ સત્યક ત માદુ્યયુધાનશ્ચ સાત્યિકઃ ।
૦૧૪૦૨૫૨ ઉદ્ધવાે દેવભાગસ્ય મહાભાગઃ સતુાે ઽભવત્॥ ૧૪.૨૫।
૦૧૪૦૨૬૧ પ ડતાનાં પરં પ્રાહુદવશ્રવસમુત્તમમ્ ।
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૦૧૪૦૨૬૨ અ મક્યં પ્રાપ્તવા પતુ્રમના ષ્ટયર્શ વનમ્॥ ૧૪.૨૬।
૦૧૪૦૨૭૧ િન ત્તશત્રું શત્રુઘં્ન શ્રુતદેવા વ યત ।
૦૧૪૦૨૭૨ શ્રુતદેવાત્મ તે તુ નષૈાિદયર્ઃ પિરશ્રુતઃ॥ ૧૪.૨૭।
૦૧૪૦૨૮૧ અેકલવ્યાે મુિનશ્રેષ્ઠા િનષાદૈઃ પિરવિધતઃ ।
૦૧૪૦૨૮૨ વ સવતે વપતુ્રાય વસદેુવઃ પ્રતાપવાન્ ।
૦૧૪૦૨૮૩ અદ્ ભદર્દાૈ સતંુ વીરં શાૈિરઃ કાૈ શકમાૈરસમ્॥ ૧૪.૨૮।
૦૧૪૦૨૯૧ ગ ડૂષાય હ્યપતુ્રાય િવ વક્સનેાે દદાૈ સતુાન્ ।
૦૧૪૦૨૯૨ ચા દે ણં સદેુ ણં ચ પ ચાલં કૃતલક્ષણમ્॥ ૧૪.૨૯।
૦૧૪૦૩૦૧ અસઙ્ગ્રામેણ યાે વીરાે નાવતર્ત કદાચન ।
૦૧૪૦૩૦૨ રાૈ ક્મણેયાે મહાબાહુઃ કનીયાિ દ્વજસત્તમાઃ॥ ૧૪.૩૦।
૦૧૪૦૩૧૧ વાયસાનાં સહસ્રા ણ યં યા તં ષ્ઠતાે ઽ વયુઃ ।
૦૧૪૦૩૧૨ ચા નદ્યાપેભાેક્ષ્યામશ્ચા દે ણહતાિન ત॥ ૧૪.૩૧।
૦૧૪૦૩૨૧ તિ ત્રજ તિ ત્રપાલશ્ચ સતુાૈ કનવકસ્ય તાૈ ।
૦૧૪૦૩૨૨ વી શ્ચાશ્વહનુશ્ચવૈ વીરાૈ તાવથ ગ્ જમાૈ॥ ૧૪.૩૨।
૦૧૪૦૩૩૧ યામપુત્રઃ શમીક તુ શમીકાે રાજ્યમાવહત્ ।
૦૧૪૦૩૩૨ જુગુ સમાનાે ભાજે વાદ્રાજસયૂમવાપ સઃ॥ ૧૪.૩૩।
૦૧૪૦૩૪૧ અ તશત્રુઃ શત્રૂણાં જજ્ઞે તસ્ય િવનાશનઃ ।
૦૧૪૦૩૪૨ વસદેુવસતુા વીરા ક તર્િય યા યતઃ પરમ્॥ ૧૪.૩૪।
૦૧૪૦૩૫૧ ણે સ્ત્રિવધમવેં તુ બહુશાખં મહાજૈસમ્ ।
૦૧૪૦૩૫૨ ધારય વપુલં વંશં નાનથિરહ યજુ્યતે॥ ૧૪.૩૫।
૦૧૪૦૩૬૧ યાઃ પ યાે વસદેુવસ્ય ચતુદર્શ વરાઙ્ગનાઃ ।
૦૧૪૦૩૬૨ પાૈરવી રાેિહણી નામ મિદરાિદતથાવરા॥ ૧૪.૩૬।
૦૧૪૦૩૭૧ વૈશાખી ચ તથા ભદ્રા સનુા ી ચવૈ પ ચમી ।
૦૧૪૦૩૭૨ સહદેવા શા તદેવા શ્રીદેવી દેવર ક્ષતા॥ ૧૪.૩૭।
૦૧૪૦૩૮૧ કદેવ્યપુદેવી ચ દેવક ચવૈ સપ્તમી ।
૦૧૪૦૩૮૨ સતુનવુર્ડવા ચવૈ દ્વે અેતે પિરચાિરકે॥ ૧૪.૩૮।
૦૧૪૦૩૯૧ પાૈરવી રાેિહણી નામ બાિહ્લકસ્યાત્મ ભવત્ ।
૦૧૪૦૩૯૨ જ્યેષ્ઠા પત્ની મુિનશ્રેષ્ઠા દિયતાનકદુ દુભેઃ॥ ૧૪.૩૯।
૦૧૪૦૪૦૧ લેભે જ્યેષં્ઠ સતંુ રામં શર યં શઠમવે ચ ।
૦૧૪૦૪૦૨ દુદર્મં દમનં શભંુ્ર િપ ડારકમુશીનરમ્॥ ૧૪.૪૦।
૦૧૪૦૪૧૧ ચત્રા નામ કુમાર ચ રાેિહણીતનયા નવ ।
૦૧૪૦૪૧૨ ચત્રા સભુદ્રે ત પનુિવખ્યાતા મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૪.૪૧।
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૦૧૪૦૪૨૧ વસદેુવાચ્ચ દેવક્યાં જજ્ઞે શાૈિરમર્હાયશાઃ ।
૦૧૪૦૪૨૨ રામાચ્ચ િનશઠાે જજ્ઞે રેવત્યાં દિયતઃ સતુઃ॥ ૧૪.૪૨।
૦૧૪૦૪૩૧ સભુદ્રાયાં રથી પાથાર્દ ભમ યુર યત ।
૦૧૪૦૪૩૨ અકૂ્રરા કા શક યાયાં સત્યકેતુર યત॥ ૧૪.૪૩।
૦૧૪૦૪૪૧ વસદેુવસ્ય ભાયાર્સુ મહાભાગાસુ સપ્તસુ ।
૦૧૪૦૪૪૨ યે પતુ્રા જ જ્ઞરે શરૂાઃ સમ તાં તાિન્નબાેધત॥ ૧૪.૪૪।
૦૧૪૦૪૫૧ ભાજેશ્ચ િવજયશ્ચવૈ શા તદેવાસતુાવુભાૈ ।
૦૧૪૦૪૫૨ કદેવઃ સનુામાયાં ગદશ્ચા તાં સતુાવુભાૈ॥ ૧૪.૪૫।
૦૧૪૦૪૬૧ અગાવહં મહાત્માનં કદેવી વ્ય યત ।
૦૧૪૦૪૬૨ ક યા િત્રગતર્રાજસ્ય ભાયાર્ વૈ શ શરાયણેઃ॥ ૧૪.૪૬।
૦૧૪૦૪૭૧ જજ્ઞાસાં પાૈ ષે ચકે્ર ન ચસ્ક દે ચ પાૈ ષમ્ ।
૦૧૪૦૪૭૨ કૃ ણાયસસમપ્રખ્યાે વષ દ્વાદશમે તથા॥ ૧૪.૪૭।
૦૧૪૦૪૮૧ મ યા ભશ તાે ગાગ્યર્ તુ મ યનુા તસમીિરતઃ ।
૦૧૪૦૪૮૨ ઘાષેક યામપુાદાય મૈથનુાયાપેચક્રમે॥ ૧૪.૪૮।
૦૧૪૦૪૯૧ ગાપેાલી ચા સરા તસ્ય ગાપેસ્ત્રીવષેધાિરણી ।
૦૧૪૦૪૯૨ ધારયામાસ ગાગ્યર્સ્ય ગભ દુધર્રમચ્યુતમ્॥ ૧૪.૪૯।
૦૧૪૦૫૦૧ માનુ યાં ગગર્ભાયાર્યાં િનયાેગાચ્છૂલપા ણનઃ ।
૦૧૪૦૫૦૨ સ કાલયવનાે નામ જજ્ઞે રા મહાબલઃ॥ ૧૪.૫૦।
૦૧૪૦૫૧૧ ત્તપવૂાર્ધર્કાય તુ સહસહંનનાે યવુા ।
૦૧૪૦૫૧૨ અપતુ્રસ્ય સ રાજ્ઞ તુ વ ધે ઽ તઃપુરે શશઃુ॥ ૧૪.૫૧।
૦૧૪૦૫૨૧ યવનસ્ય મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સ કાલયવનાે ઽભવત્ ।
૦૧૪૦૫૨૨ આયુ યમાનાે પ તઃ પયર્ ચ્છદ્દિ્વ ેત્તમમ્॥ ૧૪.૫૨।
૦૧૪૦૫૩૧ ય ધકકુલં તસ્ય નારદાે ઽકથય દ્વભુઃ ।
૦૧૪૦૫૩૨ અક્ષાૈિહ યા તુ સૈ યસ્ય મથુરામ યયાત્તદા॥ ૧૪.૫૩।
૦૧૪૦૫૪૧ દૂતં સ પ્રષેયામાસ ય ધકિનવેશનમ્ ।
૦૧૪૦૫૪૨ તતાે ય ધકાઃ કૃ ણં પુરસૃ્કત્ય મહામ તમ્॥ ૧૪.૫૪।
૦૧૪૦૫૫૧ સમેતા મ ત્રયામાસયુર્વનસ્ય ભયાત્તદા ।
૦૧૪૦૫૫૨ કૃ વા િવિનશ્ચયં સવ પલાયનમરાેચયન્॥ ૧૪.૫૫।
૦૧૪૦૫૬૧ િવહાય મથુરાં ર યાં માનય તઃ િપનાિકનમ્ ।
૦૧૪૦૫૬૨ કુશસ્થલીં દ્વારવતી ં િનવેશિયતુમી સવઃ॥ ૧૪.૫૬।
૦૧૪૦૫૯૧ ઇ ત કૃ ણસ્ય જન્મેદં યઃ શુ ચિનયતે દ્રયઃ ।
૦૧૪૦૫૯૨ પવર્સુ શ્રાવયે દ્વદ્વાન ણઃ સ સખુી ભવેત્॥ ૧૪.૫૯।
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૦૧૫૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૧૫૦૦૧૧ ક્રાેષ્ટાેરથાભવ પુત્રાે જનીવાન્મહાયશાઃ ।
૦૧૫૦૦૧૨ વા જનીવત મચ્છ ત વાિહ વાહાકૃતાં વરમ્॥ ૧૫.૧।
૦૧૫૦૦૨૧ વાિહપતુ્રાે ઽભવદ્રા ઉષદુ્ગવર્દતાં વરઃ ।
૦૧૫૦૦૨૨ મહાક્રતુ ભર જે યાે િવિવધૈભૂર્િરદ ક્ષણૈઃ॥ ૧૫.૨।
૦૧૫૦૦૩૧ તતઃ પ્રસૂ ત મચ્છ વૈ ઉષદુ્ગઃ સાે ઽ યમાત્મજમ્ ।
૦૧૫૦૦૩૨ જજ્ઞે ચત્રરથ તસ્ય પતુ્રઃ કમર્ ભર વતઃ॥ ૧૫.૩।
૦૧૫૦૦૪૧ આસીચ્ચતૈ્રર થવ રાે ય વા િવપુલદ ક્ષણઃ ।
૦૧૫૦૦૪૨ શશ બ દુઃ પરં તં્ત રાજષ ણામનુ ષ્ઠતઃ॥ ૧૫.૪।
૦૧૫૦૦૫૧ થુશ્રવાઃ થુયશા રા સીચ્છા શ બ દવઃ ।
૦૧૫૦૦૫૨ શસં ત ચ પુરાણજ્ઞાઃ પાથર્શ્રવસમ તરમ્॥ ૧૫.૫।
૦૧૫૦૦૬૧ અ તરસ્ય સયુજ્ઞ તુ સયુજ્ઞતનયાે ઽભવત્ ।
૦૧૫૦૦૬૨ ઉષતાે યજ્ઞમ ખલં વધમ ચ કૃતાદરઃ॥ ૧૫.૬।
૦૧૫૦૦૭૧ શનેયુરભવ પુત્ર ઉષતઃ શત્રુતાપનઃ ।
૦૧૫૦૦૭૨ મ ત તસ્ય તનયાે રાજ ષરભવ પઃ॥ ૧૫.૭।
૦૧૫૦૦૮૧ મ તાે ઽલભતજ્યેષં્ઠ સતંુ ક બલબિહષમ્ ।
૦૧૫૦૦૮૨ ચચાર િવપુલં ધમર્મમષાર્ પ્રત્યભાગિપ॥ ૧૫.૮।
૦૧૫૦૦૯૧ સ સ પ્રસૂ ત મચ્છ વૈ સતંુ ક બલબિહષઃ ।
૦૧૫૦૦૯૨ બભવૂ ક્મકવચઃ શતપ્રસવતઃ સતુઃ॥ ૧૫.૯।
૦૧૫૦૧૦૧ િનહત્ય ક્મકવચઃ શતં કવ ચનાં રણે ।
૦૧૫૦૧૦૨ ધ વનાં િન શતૈબાર્ણૈરવાપ શ્રયમુત્તમામ્॥ ૧૫.૧૦।
૦૧૫૦૧૧૧ જજ્ઞે ચ ક્મકવચા પર જ પરવીરહા ।
૦૧૫૦૧૧૨ જ જ્ઞરે પ ચ પતુ્રા તુ મહાવીયાર્ઃ પરા જતાઃ॥ ૧૫.૧૧।
૦૧૫૦૧૨૧ ક્મષેુઃ થુ ક્મશ્ચજ્યામઘઃ પા લતાે હિરઃ ।
૦૧૫૦૧૨૨ પા લતં ચ હિર ચવૈ િવદેહે યઃ િપતા દદાૈ॥ ૧૫.૧૨।
૦૧૫૦૧૩૧ ક્મષેુરભવદ્રા થુ ક્મસ્ય સશં્રયાત્ ।
૦૧૫૦૧૩૨ તા યાં પ્રવ્રા જતાે રા જ્યામઘાે ઽવસદાશ્રમે॥ ૧૫.૧૩।
૦૧૫૦૧૪૧ પ્રશા તશ્ચ તદા રા બ્રાહ્મણૈશ્ચાવબાેિધતઃ ।
૦૧૫૦૧૪૨ જગામ ધનુરાદાય દેશમ યં વ રથી॥ ૧૫.૧૪।
૦૧૫૦૧૫૧ નમર્દાકૂલમેકાક મેકલાં ત્તકાવતીમ્ ।
૦૧૫૦૧૫૨ ઋક્ષવ તં ગિર જ વા શુ ક્તમત્યામવુાસ સઃ॥ ૧૫.૧૫।
૦૧૫૦૧૬૧ જ્યામઘસ્યાભવદ્ભાયાર્ શબૈ્યા બલવતી સતી ।
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૦૧૫૦૧૬૨ અપતુ્રાે ઽિપ સ રા વૈ ના યાં ભાયાર્મિવ દત॥ ૧૫.૧૬।
૦૧૫૦૧૭૧ તસ્યાસી દ્વજયાે યુદ્ધે તત્ર ક યામવાપ સઃ ।
૦૧૫૦૧૭૨ ભાયાર્મવુાચ સ ત્ર તઃ નષુે ત સ જનેશ્વરઃ॥ ૧૫.૧૭।
૦૧૫૦૧૮૧ અેતચ્છ વાબ્રવીદે્દવી કસ્ય દેવ નષુે ત વૈ ।
૦૧૫૦૧૮૨ અબ્રવીત્તદુપશ્રુત્યજ્યામઘાે રાજસત્તમઃ॥ ૧૫.૧૮।
૦૧૫૦૧૯૦ રા વેાચ
૦૧૫૦૧૯૧ ય તે જિન યતે પતુ્ર તસ્ય ભાયાપપાિદતા॥ ૧૫.૧૯।
૦૧૫૦૨૦૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૧૫૦૨૦૧ ઉગ્રેણ તપસા તસ્યાઃ ક યાયાઃ સા વ્ય યત ।
૦૧૫૦૨૦૨ પતંુ્ર િવદભ સભુાગા શબૈ્યા પિરણતા સતી॥ ૧૫.૨૦।
૦૧૫૦૨૧૧ રાજપુ યાં તુ િવદ્વાંસાૈ નષુાયાં ક્રથકૈ શકાૈ ।
૦૧૫૦૨૧૨ પશ્ચા દ્વદભા ઽજનયચ્છૂરાૈ રણિવશારદાૈ॥ ૧૫.૨૧।
૦૧૫૦૨૨૧ ભીમાે િવદભર્સ્ય સતુઃ કુ ત તસ્યાત્મ ે ઽભવત્ ।
૦૧૫૦૨૨૨ કુ તે ર્ષ્ટઃ સતુાે જજ્ઞે રણ ષ્ટઃ પ્રતાપવાન્॥ ૧૫.૨૨।
૦૧૫૦૨૩૧ ષ્ટસ્ય જ જ્ઞરે શરૂાસ્ત્રયઃ પરમધા મકાઃ ।
૦૧૫૦૨૩૨ આવ તશ્ચ દશાહર્શ્ચ બલી િવષહરશ્ચ સઃ॥ ૧૫.૨૩।
૦૧૫૦૨૪૧ દશાહર્સ્ય સતુાે વ્યાેમા વ્યાે ાે મૂત ઉચ્યતે ।
૦૧૫૦૨૪૨ મૂતપતુ્રાે િવકૃ ત તસ્ય ભીમરથઃ તઃ॥ ૧૫.૨૪।
૦૧૫૦૨૫૧ અથ ભીમરથસ્યાસી પુત્રાે નવરથ તથા ।
૦૧૫૦૨૫૨ તસ્ય ચાસીદ્દશરથઃ શકુિન તસ્ય ચાત્મજઃ॥ ૧૫.૨૫।
૦૧૫૦૨૬૧ ત મા કર ભઃ કાર ભદવરાતાે ઽભવ પઃ ।
૦૧૫૦૨૬૨ દેવક્ષત્રાે ઽભવત્તસ્ય દ્ધક્ષત્રાે મહાયશાઃ॥ ૧૫.૨૬।
૦૧૫૦૨૭૧ દેવગભર્સમાે જજ્ઞે દેવક્ષત્રસ્ય ન દનઃ ।
૦૧૫૦૨૭૨ મધનૂાં વંશકૃદ્રા મધુમર્ધુરવાગિપ॥ ૧૫.૨૭।
૦૧૫૦૨૮૧ મધાજેર્જ્ઞે ઽથ વૈદ યા પુ દ્વા પુ ષાેત્તમઃ ।
૦૧૫૦૨૮૨ અૈ વાક ચાભવદ્ભાયાર્ મધાે તસ્યાં વ્ય યત॥ ૧૫.૨૮।
૦૧૫૦૨૯૧ સ વા સવર્ગુણાપેેતઃ સા વતા ક તવધર્નઃ ।
૦૧૫૦૨૯૨ ઇમાં િવ ષ્ટ િવજ્ઞાય જ્યામઘસ્ય મહાત્મનઃ ।
૦૧૫૦૨૯૩ યજુ્યતે પરમપ્રીત્યા પ્ર વાંશ્ચ ભવે સદા॥ ૧૫.૨૯।
૦૧૫૦૩૦૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૧૫૦૩૦૧ સ વતઃ સ વસ પન્ના કાૈશલ્યા સષુવુે સતુાન્ ।
૦૧૫૦૩૦૨ ભા ગનં ભજમાનં ચ િદવં્ય દેવા ધં પમ્॥ ૧૫.૩૦।
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૦૧૫૦૩૧૧ અ ધકં ચ મહાબાહંુ ણં ચ યદુન દનમ્ ।
૦૧૫૦૩૧૨ તષેાં િવસગાર્શ્ચ વારાે િવ તરેણેહ ક તતાઃ॥ ૧૫.૩૧।
૦૧૫૦૩૨૧ ભજમાનસ્ય જ યાૈ બાહ્યકાથાપેબાહ્યકા ।
૦૧૫૦૩૨૨ આ તાં ભાય તયાે ત મા જ જ્ઞરે બહવઃ સતુાઃ॥ ૧૫.૩૨।
૦૧૫૦૩૩૧ િક્ર મશ્ચ ક્રમણશ્ચવૈ ષ્ટઃ શરૂઃ પુર જયઃ ।
૦૧૫૦૩૩૨ અેતે બાહ્યક જ યાં ભજમાના દ્વજ જ્ઞરે॥ ૧૫.૩૩।
૦૧૫૦૩૪૧ આયુતા જ સહસ્રા જચ્છતા જ વથ દાસકઃ ।
૦૧૫૦૩૪૨ ઉપબાહ્યક જ યાં ભજમાના દ્વજ જ્ઞરે॥ ૧૫.૩૪।
૦૧૫૦૩૫૧ ય વા દેવા ધાે રા ચચાર િવપુલં તપઃ ।
૦૧૫૦૩૫૨ પતુ્રઃ સવર્ગુણાપેેતાે મમ સ્યાિદ ત િન શ્ચતઃ॥ ૧૫.૩૫।
૦૧૫૦૩૬૧ સયંજુ્યમાન તપસા પણાર્શાયા જલં શન્ ।
૦૧૫૦૩૬૨ સદાપે શત તસ્ય ચકાર પ્રયમાપગા॥ ૧૫.૩૬।
૦૧૫૦૩૭૧ ચ તયા ભપર તા સા ન જગામવૈ િનશ્ચયમ્ ।
૦૧૫૦૩૭૨ કલ્યાણ વાન્નરપતે તસ્ય સા િન ગાેત્તમા॥ ૧૫.૩૭।
૦૧૫૦૩૮૧ ના યગચ્છત્તુ તાં નાર ં યસ્યામવેંિવધઃ સતુઃ ।
૦૧૫૦૩૮૨ ભવેત્ત મા વયં ગ વા ભવા યસ્ય સહાનુગા॥ ૧૫.૩૮।
૦૧૫૦૩૯૧ અથ ભૂ વા કુમાર સા બભ્રતી પરમં વપુઃ ।
૦૧૫૦૩૯૨ વરયામાસ પ ત તા મયષે ચ સ પ્રભુઃ॥ ૧૫.૩૯।
૦૧૫૦૪૦૧ તસ્યામાધત્ત ગભ સ તજે વનમુદારધીઃ ।
૦૧૫૦૪૦૨ અથ સા દશમે મા સ સષુવુે સિરતાં વરા॥ ૧૫.૪૦।
૦૧૫૦૪૧૧ પતંુ્ર સવર્ગુણાપેેતં બભ્રું દેવા ધં દ્વ ઃ ।
૦૧૫૦૪૧૨ અત્ર વંશે પુરાણજ્ઞા ગાય તી ત પિરશ્રુતમ્॥ ૧૫.૪૧।
૦૧૫૦૪૨૧ ગુણા દેવા ધસ્યાિપ ક તર્ય તાે મહાત્મનઃ ।
૦૧૫૦૪૨૨ યથવૈાગ્રે તથા દૂરા પ યામ તાવદ તકાત્॥ ૧૫.૪૨।
૦૧૫૦૪૩૧ બભ્રુઃ શ્રેષ્ઠાે મનુ યાણાં દેવૈદવા ધઃ સમઃ ।
૦૧૫૦૪૩૨ ષ ષ્ટશ્ચ ષટ્ચ પુ ષાઃ સહસ્રા ણ ચ સપ્ત ચ॥ ૧૫.૪૩।
૦૧૫૦૪૪૧ અેતે ઽ ત વં પ્રાપ્તા વૈ બભ્રાેદવા ધાદિપ ।
૦૧૫૦૪૪૨ ય વા દાનપ તધ મા બ્રહ્મ યઃ સદુૃઢાયુધઃ॥ ૧૫.૪૪।
૦૧૫૦૪૫૧ તસ્યા વવાયઃ સમુહા ભાે યે સા તકાવતાઃ ।
૦૧૫૦૪૫૨ અ ધકા કા યદુિહતા ચતુરાે ઽલભતાત્મ ન્॥ ૧૫.૪૫।
૦૧૫૦૪૬૧ કુકુરં ભજમાનં ચ સસકં બલબિહષમ્ ।
૦૧૫૦૪૬૨ કુકુરસ્ય સતુાે ષ્ટ ર્ષ્ટે તુ તનય તથા॥ ૧૫.૪૬।
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૦૧૫૦૪૭૧ કપાેતરાેમા તસ્યાથ ત લિર તનયાે ઽભવત્ ।
૦૧૫૦૪૭૨ જજ્ઞે પનુવર્સુ ત માદ ભ જચ્ચ પનુવર્સાેઃ॥ ૧૫.૪૭।
૦૧૫૦૪૮૧ તથા વૈ પતુ્ર મથનંુ બભવૂા ભ જતઃ િકલ ।
૦૧૫૦૪૮૨ આહુકઃ શ્રાહુકશ્ચવૈ ખ્યાતાૈ ખ્યા તમતાં વરાૈ॥ ૧૫.૪૮।
૦૧૫૦૪૯૧ ઇમાં ચાેદાહર ત્યત્ર ગાથાં પ્ર ત તમાહુકમ્ ।
૦૧૫૦૪૯૨ શ્વેતને પિરવારેણ િકશાેરપ્ર તમાે મહાન્॥ ૧૫.૪૯।
૦૧૫૦૫૦૧ અશી તવમર્ણા યુક્તઆહુકઃ પ્રથમં વ્રજેત્ ।
૦૧૫૦૫૦૨ નાપતુ્રવાન્નાશતદાે નાસહસ્રશતાયષુઃ॥ ૧૫.૫૦।
૦૧૫૦૫૧૧ નાશદુ્ધકમાર્ નાય વા યાે ભાજેમ ભતાે વ્રજેત્ ।
૦૧૫૦૫૧૨ પવૂર્સ્યાં િદ શ નાગાનાં ભાજેસ્ય પ્રયયુઃ િકલ॥ ૧૫.૫૧।
૦૧૫૦૫૨૧ સાેમા સઙ્ગાનુકષાર્ણાં વ જનાં સવ થનામ્ ।
૦૧૫૦૫૨૨ રથાનાં મેઘઘાષેાણાં સહસ્રા ણ દશવૈ તુ॥ ૧૫.૫૨।
૦૧૫૦૫૩૧ રાૈ યકા ચનકક્ષાણાં સહસ્રા યેકિવશ તઃ ।
૦૧૫૦૫૩૨ તાવત્યેવ સહસ્રા ણ ઉત્તરસ્યાં તથા િદ શ॥ ૧૫.૫૩।
૦૧૫૦૫૪૧ આભૂ મપાલા ભાે તુ સ ત જ્યાિકિઙ્કણીિકનઃ ।
૦૧૫૦૫૪૨ આહુઃ િક ચા યવ ત યઃ વસારં દદુર ધકાઃ॥ ૧૫.૫૪।
૦૧૫૦૫૫૧ આહુકસ્ય તુ કા યાયાં દ્વાૈ પતુ્રાૈ સ બભવૂતુઃ ।
૦૧૫૦૫૫૨ દેવકશ્ચાેગ્રસનેશ્ચ દેવગભર્સમાવુભાૈ॥ ૧૫.૫૫।
૦૧૫૦૫૬૧ દેવકસ્યાભવ પતુ્રાશ્ચ વાર સ્ત્રદશાપેમાઃ ।
૦૧૫૦૫૬૨ દેવવાનપુદેવશ્ચ સ દેવાે દેવર ક્ષતઃ॥ ૧૫.૫૬।
૦૧૫૦૫૭૧ કુમાયર્ઃ સપ્ત ચાસ્યાથ વસદેુવાય તા દદાૈ ।
૦૧૫૦૫૭૨ દેવક શા તદેવા ચ સદેુવા દેવર ક્ષતા॥ ૧૫.૫૭।
૦૧૫૦૫૮૧ કદેવ્યપુદેવી ચ સનુા ી ચવૈ સપ્તમી ।
૦૧૫૦૫૮૨ નવાેગ્રસનેસ્ય સતુા તષેાં કંસ તુ પવૂર્જઃ॥ ૧૫.૫૮।
૦૧૫૦૫૯૧ યગ્રાેધશ્ચ સનુામા ચ તથા કઙ્કઃ સભુષૂણઃ ।
૦૧૫૦૫૯૨ રાષ્ટ્રપાલાે ઽથ સતુનુરના ષ્ટ તુ પુ ષ્ટમાન્॥ ૧૫.૫૯।
૦૧૫૦૬૦૧ તષેાં વસારઃ પ ચાસ કંસા કંસવતી તથા ।
૦૧૫૦૬૦૨ સતુનૂ રાષ્ટ્રપાલી ચ કઙ્કા ચવૈ વરાઙ્ગના॥ ૧૫.૬૦।
૦૧૫૦૬૧૧ ઉગ્રસનેઃ સહાપત્યાે વ્યાખ્યાતઃ કુકુરાેદ્ભવઃ ।
૦૧૫૦૬૧૨ કુકુરાણા મમં વંશં ધારયન્ન મતાજૈસામ્॥ ૧૫.૬૧।
૦૧૫૦૬૨૧ આત્મનાે િવપુલં વંશં પ્ર વાના ુયાન્નરઃ॥ ૧૫.૬૨।
૦૧૬૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ

80 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૦૧૬૦૦૧૧ ભજમાનસ્ય પતુ્રાે ઽથ રથમખુ્યાે િવદૂરથઃ ।
૦૧૬૦૦૧૨ રા િધદેવઃ શરૂ તુ િવદૂરથસતુાે ઽભવત્॥ ૧૬.૧।
૦૧૬૦૦૨૧ રા િધદેવસ્ય સતુા જ જ્ઞરે વીયર્વત્તરાઃ ।
૦૧૬૦૦૨૨ દત્તા તદત્તાૈ બ લનાૈ શાેણાશ્વઃ શ્વેતવાહનઃ॥ ૧૬.૨।
૦૧૬૦૦૩૧ શમી ચ દ ડશમાર્ ચ દ તશત્રુશ્ચ શત્રુ જત્ ।
૦૧૬૦૦૩૨ શ્રવણા ચ શ્રિવષ્ઠા ચ વસારાૈ સ બભવૂતુઃ॥ ૧૬.૩।
૦૧૬૦૦૪૧ શ મપતુ્રઃ પ્ર તક્ષત્રઃ પ્ર તક્ષત્રસ્ય ચાત્મજઃ ।
૦૧૬૦૦૪૨ વય ભાજેઃ વય ભાે દ્ભિદકઃ સ બભવૂ હ॥ ૧૬.૪।
૦૧૬૦૦૫૧ તસ્ય પતુ્રા બભવૂુિહ સવ ભીમપરાક્રમાઃ ।
૦૧૬૦૦૫૨ કૃતવમાર્ગ્રજ તષેાં શતધ વા તુ મ યમઃ॥ ૧૬.૫।
૦૧૬૦૦૬૧ દેવા તશ્ચ નરા તશ્ચ ભષગ્વૈતરણશ્ચ યઃ ।
૦૧૬૦૦૬૨ સદુા તશ્ચા તદા તશ્ચ િનકા યઃ કામદ ભકઃ॥ ૧૬.૬।
૦૧૬૦૦૭૧ દેવા તસ્યાભવ પતુ્રાે િવદ્વા ક બલબિહષઃ ।
૦૧૬૦૦૭૨ અસમાૈ ઃ સતુ તસ્ય નાસમાૈ શ્ચ તાવુભાૈ॥ ૧૬.૭।
૦૧૬૦૦૮૧ અ તપતુ્રાય સતુા પ્રદદાવસમાજૈસે ।
૦૧૬૦૦૮૨ સદંુષ્ટ્રશ્ચ સચુા શ્ચ કૃ ણ ઇત્ય ધકાઃ તાઃ॥ ૧૬.૮।
૦૧૬૦૦૯૧ ગા ધાર ચવૈ માદ્ર ચ ક્રાેષુ્ટભાય બભવૂતુઃ ।
૦૧૬૦૦૯૨ ગા ધાર જનયામાસ અન મતં્ર મહાબલમ્॥ ૧૬.૯।
૦૧૬૦૧૦૧ માદ્ર યુધા જતં પતંુ્ર તતાે વૈ દેવમીધષુમ્ ।
૦૧૬૦૧૦૨ અન મત્રમ મત્રાણાં જેતારમપરા જતમ્॥ ૧૬.૧૦।
૦૧૬૦૧૧૧ અન મત્રસતુાે િનઘ્નાે િનઘ્નતાે દ્વાૈ બભવૂતુઃ ।
૦૧૬૦૧૧૨ પ્રસનેશ્ચાથ સત્રા જચ્છત્રુસનેા જતાવુભાૈ॥ ૧૬.૧૧।
૦૧૬૦૧૨૧ પ્રસનેાે દ્વારવત્યાં તુ િનવસ યાે મહામ ણમ્ ।
૦૧૬૦૧૨૨ િદવ્યં સ્યમ તકં નામ સ સયૂાર્દુપલ ધવાન્॥ ૧૬.૧૨।
૦૧૬૦૧૩૧ તસ્ય સત્રા જતઃ સયૂર્ઃ સખા પ્રાણસમાે ઽભવત્ ।
૦૧૬૦૧૩૨ સ કદા ચિન્નશાપાયે રથને ર થનાં વરઃ॥ ૧૬.૧૩।
૦૧૬૦૧૪૧ તાેયકૂલમપઃ પ્રષુ્ટમપુસ્થાતું યયાૈ રિવમ્ ।
૦૧૬૦૧૪૨ તસ્યાપે તષ્ઠતઃ સયૂ િવવ વાનગ્રતઃ સ્થતઃ॥ ૧૬.૧૪।
૦૧૬૦૧૫૧ િવ પષ્ટમૂ તભર્ગવાં તે ેમ ડલવા વભુઃ ।
૦૧૬૦૧૫૨ અથ રા િવવ વ તમવુાચ સ્થતમગ્રતઃ॥ ૧૬.૧૫।
૦૧૬૦૧૬૧ યથવૈ વ્યાે પ યા મ સદા વાં જ્યાે તષાં પતે ।
૦૧૬૦૧૬૨ તે ેમ ડ લનં દેવં તથવૈ પુરતઃ સ્થતમ્॥ ૧૬.૧૬।
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૦૧૬૦૧૭૧ કાે િવશષેાે ઽ ત મે વત્તઃ સખ્યનેાપેગતસ્ય વૈ ।
૦૧૬૦૧૭૨ અેતચ્છ વા તુ ભગવાન્મ ણરત્નં સ્યમ તકમ્॥ ૧૬.૧૭।
૦૧૬૦૧૮૧ વક ઠાદવમુચ્યાથ અેકા તે ય તવા વભુઃ ।
૦૧૬૦૧૮૨ તતાે િવગ્રહવ તં તં દદશર્ પ ત તદા॥ ૧૬.૧૮।
૦૧૬૦૧૯૧ પ્રી તમાનથ તં દૃ ટ્વા મુહૂત કૃતવા કથામ્ ।
૦૧૬૦૧૯૨ તમ ભપ્ર સ્થતં ભૂયાે િવવ વ તં સ સત્ર જત્॥ ૧૬.૧૯।
૦૧૬૦૨૦૧ લાેકા ભાસયસે સવાર્ યને વં સતતં પ્રભાે ।
૦૧૬૦૨૦૨ તદેતન્મ ણરત્નં મે ભગવ દાતુમહર્ સ॥ ૧૬.૨૦।
૦૧૬૦૨૧૧ તતઃ સ્યમ તકમ ણ દત્તવા ભાસ્કર તદા ।
૦૧૬૦૨૧૨ સ તમાબ ય નગર ં પ્રિવવેશ મહીપ તઃ॥ ૧૬.૨૧।
૦૧૬૦૨૨૧ તં જનાઃ પયર્ધાવ ત સયૂા ઽયં ગચ્છતી ત હ ।
૦૧૬૦૨૨૨ વાં પુર ં સ િવ સ માય રા વ તઃપુરં તથા॥ ૧૬.૨૨।
૦૧૬૦૨૩૧ તં પ્રસને જતં િદવં્ય મ ણરત્નં સ્યમ તકમ્ ।
૦૧૬૦૨૩૨ દદાૈ ભ્રાત્રે નરપ તઃ પ્રે ણા સત્રા જદુત્તમમ્॥ ૧૬.૨૩।
૦૧૬૦૨૪૧ સ મ ણઃ સ્ય દતે ક્મં ય ધકિનવેશને ।
૦૧૬૦૨૪૨ કાલવષ ચ પજર્ યાે ન ચ વ્યાિધભયં હ્યભૂત્॥ ૧૬.૨૪।
૦૧૬૦૨૫૧ લ સાં ચકે્ર પ્રસનેસ્ય મ ણરત્ને સ્યમ તકે ।
૦૧૬૦૨૫૨ ગાેિવ દાે ન ચ તં લેભે શક્તાે ઽિપ ન જહાર સઃ॥ ૧૬.૨૫।
૦૧૬૦૨૬૧ કદા ચ ગયાં યાતઃ પ્રસને તને ભૂ ષતઃ ।
૦૧૬૦૨૬૨ સ્યમ તકકૃતે સહાદ્વધં પ્રાપ વનેચરાત્॥ ૧૬.૨૬।
૦૧૬૦૨૭૧ અથ સહં પ્રધાવ ત ક્ષરા ે મહાબલઃ ।
૦૧૬૦૨૭૨ િનહત્ય મ ણરત્નં તદાદાય પ્રાિવશદુ્ગહામ્॥ ૧૬.૨૭।
૦૧૬૦૨૮૧ તતાે ય ધકાઃ કૃ ણં પ્રસનેવધકારણાત્ ।
૦૧૬૦૨૮૨ પ્રાથર્નાં તાં મણેબર્દ્ વા સવર્ અેવ શશિઙ્કરે॥ ૧૬.૨૮।
૦૧૬૦૨૯૧ સ શઙ્ક્યમાનાે ધમાર્ત્મા અકાર તસ્ય કમર્ણઃ ।
૦૧૬૦૨૯૨ આહિર યે મ ણ મ ત પ્ર તજ્ઞાય વનં યયાૈ॥ ૧૬.૨૯।
૦૧૬૦૩૦૧ યત્ર પ્રસનેાે ગયાં વ્યચરત્તત્ર ચા યથ ।
૦૧૬૦૩૦૨ પ્રસનેસ્ય પદં ગ્ હ્ય પુ ષૈરાપ્તકાિર ભઃ॥ ૧૬.૩૦।
૦૧૬૦૩૧૧ ઋક્ષવ તં ગિરવરં િવ યં ચ ગિરમુત્તમમ્ ।
૦૧૬૦૩૧૨ અ વષેય પિરશ્રા તઃ સ દદશર્ મહામનાઃ॥ ૧૬.૩૧।
૦૧૬૦૩૨૧ સાશ્વં હતં પ્રસનંે તુ નાિવ દત ચ તન્મ ણમ્ ।
૦૧૬૦૩૨૨ અથ સહઃ પ્રસનેસ્ય શર રસ્યાિવદૂરતઃ॥ ૧૬.૩૨।
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૦૧૬૦૩૩૧ ઋક્ષેણ િનહતાે દષૃ્ટઃ પદૈરકૃ્ષ તુ સૂ ચતઃ ।
૦૧૬૦૩૩૨ પદૈ તૈર વયાયાથ ગુહા ક્ષસ્ય માધવઃ॥ ૧૬.૩૩।
૦૧૬૦૩૪૧ સ િહ ઋક્ષ બલે વાણી ં શશુ્રાવ પ્રમદેિરતામ્ ।
૦૧૬૦૩૪૨ ધા યા કુમારમાદાય સતંુ બવતાે દ્વ ઃ॥ ૧૬.૩૪।
૦૧૬૦૩૫૧ ક્ર ડય ત્યા ચ મ ણના મા રાેદ િરત્યથેિરતામ્॥ ૧૬.૩૫।
૦૧૬૦૩૬૦ ધા યવુાચ
૦૧૬૦૩૬૧ સહઃ પ્રસનેમવધી સહાે બવતા હતઃ ।
૦૧૬૦૩૬૨ સકુુમારક મા રાેદ તવ હ્યષે સ્યમ તકઃ॥ ૧૬.૩૬।
૦૧૬૦૩૭૧ વ્ય ક્તત તસ્ય શ દસ્ય તૂણર્મવે બલં યયાૈ ।
૦૧૬૦૩૭૨ પ્રિવ ય તત્ર ભગવાં તદકૃ્ષ બલમ જસા॥ ૧૬.૩૭।
૦૧૬૦૩૮૧ સ્થાપિય વા બલદ્વારે યદંૂ લાઙ્ગ લના સહ ।
૦૧૬૦૩૮૨ શાઙ્ર્ગધ વા બલસ્થં તુ બવ તં દદશર્ સઃ॥ ૧૬.૩૮।
૦૧૬૦૩૯૧ યુયુધે વાસદેુવ તુ બલે બવતા સહ ।
૦૧૬૦૩૯૨ બાહુ યામવે ગાેિવ દાે િદવસાનેકિવશ તમ્॥ ૧૬.૩૯।
૦૧૬૦૪૦૧ પ્રિવષ્ટે ઽથ બલે કૃ ણે બલદેવપુરઃસરાઃ ।
૦૧૬૦૪૦૨ પુર ં દ્વારવતીમેત્ય હતં કૃ ણં યવેદયન્॥ ૧૬.૪૦।
૦૧૬૦૪૧૧ વાસદેુવાે ઽિપ િન જત્ય બવ તં મહાબલમ્ ।
૦૧૬૦૪૧૨ લેભે બવતી ં ક યા ક્ષરાજસ્ય સ મતામ્॥ ૧૬.૪૧।
૦૧૬૦૪૨૧ મ ણસ્યમ તકં ચવૈ જગ્રાહાત્મિવશદુ્ધયે ।
૦૧૬૦૪૨૨ અનનુીયક્ષર્રાજં તુ િનયર્યાૈ ચ તતાે બલાત્॥ ૧૬.૪૨।
૦૧૬૦૪૩૧ ઉપાયાદ્દવ્ારકાં કૃ ણઃ સ િવનીતૈઃ પુરઃસરૈઃ ।
૦૧૬૦૪૩૨ અેવં સ મ ણમાહૃત્ય િવશાે યાત્માનમચ્યુતઃ॥ ૧૬.૪૩।
૦૧૬૦૪૪૧ દદાૈ સત્રા જતે તં વૈ સવર્સા વતસસંિદ ।
૦૧૬૦૪૪૨ અેવં મ યા ભશ તને કૃ ણનેા મત્રઘા તના॥ ૧૬.૪૪।
૦૧૬૦૪૫૧ આત્મા િવશાેિધતઃ પાપા દ્વિન જત્યસ્યમ તકમ્ ।
૦૧૬૦૪૫૨ સત્રા જતાે દશ વાસ ભાયાર્ તાસાં શતં સતુાઃ॥ ૧૬.૪૫।
૦૧૬૦૪૬૧ ખ્યા તમ તસ્ત્રય તષેાં ભગઙ્કાર તુ પવૂર્જઃ ।
૦૧૬૦૪૬૨ વીરાે વાતપ તશ્ચવૈ વસમુેધ તથવૈ ચ॥ ૧૬.૪૬।
૦૧૬૦૪૭૧ કુમાયર્શ્ચાિપ તસ્રાે વૈ િદ ખ્યાતા દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૧૬૦૪૭૨ સત્યભામાેત્તમા તાસાં વ્ર તની ચ દૃઢવ્રતા॥ ૧૬.૪૭।
૦૧૬૦૪૮૧ તથા પ્ર વાિપની ચવૈ ભાયા કૃ ણાય તાં દદાૈ ।
૦૧૬૦૪૮૨ સભાક્ષાે ભઙ્ગકાિર તુ નાવેયશ્ચ નરાેત્તમાૈ॥ ૧૬.૪૮।
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૦૧૬૦૪૯૧ જજ્ઞાતે ગુણસ પન્નાૈ િવશ્રુતાૈ પસ પદા ।
૦૧૬૦૪૯૨ માદ્ર્યાઃ પતુ્રાે ઽથ જજ્ઞે ઽથ ણપુત્રાે યુધા જતઃ॥ ૧૬.૪૯।
૦૧૬૦૫૦૧ જજ્ઞાતે તનયાૈ ણેઃ શ્વફલ્ક શ્ચત્રક તથા ।
૦૧૬૦૫૦૨ શ્વફલ્કઃ કા શરાજસ્ય સતુાં ભાયાર્મિવ દત॥ ૧૬.૫૦।
૦૧૬૦૫૧૧ ગા દની ં નામ તસ્યાશ્ચ ગાઃ સદા પ્રદદાૈ િપતા ।
૦૧૬૦૫૧૨ તસ્યાં જજ્ઞે મહાબાહુઃ શ્રુતવાન ત થ પ્રયઃ॥ ૧૬.૫૧।
૦૧૬૦૫૨૧ અકૂ્રરાે ઽથ મહાભાગાે જજ્ઞે િવપુલદ ક્ષણઃ ।
૦૧૬૦૫૨૨ ઉપમદુ્ગ તથા મદુ્ગમુર્દરશ્ચાિરમદર્નઃ॥ ૧૬.૫૨।
૦૧૬૦૫૩૧ આિરક્ષપે તથાપેેક્ષઃ શત્રુહા ચાિરમજેયઃ ।
૦૧૬૦૫૩૨ ધમર્ ચ્ચાિપ ધમાર્ ચ ગ્ ધ્રભાે ધક તથા॥ ૧૬.૫૩।
૦૧૬૦૫૪૧ આવાહપ્ર તવાહાૈ ચ સુ દર ચ વરાઙ્ગના ।
૦૧૬૦૫૪૨ િવશ્રુતાશ્વસ્ય મિહષી ક યા ચાસ્ય વસુ ધરા॥ ૧૬.૫૪।
૦૧૬૦૫૫૧ પયાવૈનસ પન્ના સવર્સ વમનાેહરા ।
૦૧૬૦૫૫૨ અકૂ્રરેણાેગ્રસનેાયાં સતુાૈ વૈ કુલન દનાૈ॥ ૧૬.૫૫।
૦૧૬૦૫૬૧ વસદેુવશ્ચાપેદેવશ્ચ જજ્ઞાતે દેવવચર્સાૈ ।
૦૧૬૦૫૬૨ ચત્રકસ્યાભવ પતુ્રાઃ થુિવ થુરેવ ચ॥ ૧૬.૫૬।
૦૧૬૦૫૭૧ અશ્વગ્રીવાે ઽશ્વબાહુશ્ચ સપુાશ્વર્કગવષેણાૈ ।
૦૧૬૦૫૭૨ અિરષ્ટને મશ્ચ સતુા ધમા ધમર્ દેવ ચ॥ ૧૬.૫૭।
૦૧૬૦૫૮૧ સબુાહુબર્હુબાહુશ્ચ શ્રિવષ્ઠાશ્રવણે સ્ત્રયાૈ ।
૦૧૬૦૫૮૨ ઇમાં મ યા ભશ ત યઃ કૃ ણસ્ય સમુદાહૃતામ્॥ ૧૬.૫૮।
૦૧૬૦૫૯૧ વેદ મ યા ભશાપા તં ન શ ત કદાચન॥ ૧૬.૫૯।
૦૧૭૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૧૭૦૦૧૧ યત્તુ સત્રા જતે કૃ ણાે મ ણરત્નં સ્યમ તકમ્ ।
૦૧૭૦૦૧૨ દદાવહારયદ્બભ્રુભાજેન શતધ વના॥ ૧૭.૧।
૦૧૭૦૦૨૧ સદા િહ પ્રાથર્યામાસ સત્યભામામિન દતામ્ ।
૦૧૭૦૦૨૨ અકૂ્રરાે ઽ તરમ વ યન્મ ણ ચવૈ સ્યમ તકમ્॥ ૧૭.૨।
૦૧૭૦૦૩૧ સત્રા જતં તતાે હ વા શતધ વા મહાબલઃ ।
૦૧૭૦૦૩૨ રાત્રાૈ તં મ ણમાદાય તતાે ઽકૂ્રરાય દત્તવાન્॥ ૧૭.૩।
૦૧૭૦૦૪૧ અકૂ્રર તુ તદા િવપ્રા રત્નમાદાય ચાેત્તમમ્ ।
૦૧૭૦૦૪૨ સમયં કારયાં ચકે્ર નાવેદ્યાે ઽહં વયેત્યુત॥ ૧૭.૪।
૦૧૭૦૦૫૧ વયમ યુ પ્રપ સ્યામઃ કૃ ણને વાં પ્રધ ષતમ્ ।
૦૧૭૦૦૫૨ મમાદ્ય દ્વારકા સવાર્ વશે તષ્ઠત્યસશંયમ્॥ ૧૭.૫।
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૦૧૭૦૦૬૧ હતે િપતિર દુઃખાતાર્ સત્યભામા મન વની ।
૦૧૭૦૦૬૨ પ્રયયાૈ રથમા હ્ય નગરં વારણાવતમ્॥ ૧૭.૬।
૦૧૭૦૦૭૧ સત્યભામા તુ તદ્વતંૃ્ત ભાજેસ્ય શતધ વનઃ ।
૦૧૭૦૦૭૨ ભતુર્િનવેદ્ય દુઃખાતાર્ પાશ્વર્સ્થાશ્રૂ યવતર્યત્॥ ૧૭.૭।
૦૧૭૦૦૮૧ પા ડવાનાં ચ દગ્ધાનાં હિરઃ કૃ વાેદકિક્રયામ્ ।
૦૧૭૦૦૮૨ કુલ્યાથ ચાિપ પા ડૂનાં યયાજેયત સાત્યિકમ્॥ ૧૭.૮।
૦૧૭૦૦૯૧ તત વિરતમાગ ય દ્વારકાં મધુસદૂનઃ ।
૦૧૭૦૦૯૨ પવૂર્જં હ લનં શ્રીમાિનદં વચનમબ્રવીત્॥ ૧૭.૯।
૦૧૭૦૧૦૦ શ્રીકૃ ણ ઉવાચ
૦૧૭૦૧૦૧ હતઃ પ્રસનેઃ સહેન સત્રા જચ્છતધ વના ।
૦૧૭૦૧૦૨ સ્યમ તક તુ મદ્નામી તસ્ય પ્રભુરહં િવભાે॥ ૧૭.૧૦।
૦૧૭૦૧૧૧ તદારાેહ રથં શીઘં્ર ભાજંે હ વા મહારથમ્ ।
૦૧૭૦૧૧૨ સ્યમ તકાે મહાબાહાે અ માકં સ ભિવ ય ત॥ ૧૭.૧૧।
૦૧૭૦૧૨૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૧૭૦૧૨૧ તતઃ પ્રવ તે યુદં્ધ તુમુલં ભાજેકૃ ણયાેઃ ।
૦૧૭૦૧૨૨ શતધ વા તતાે ઽકૂ્રરં સવર્તાેિદશમૈક્ષત॥ ૧૭.૧૨।
૦૧૭૦૧૩૧ સરં ધાૈ તાવુભાૈ તત્ર દૃ ટ્વા ભાજેજનાદર્નાૈ ।
૦૧૭૦૧૩૨ શક્તાે ઽિપ શાપાદ્ધાિદક્યમકૂ્રરાે ના વપદ્યત॥ ૧૭.૧૩।
૦૧૭૦૧૪૧ અપયાને તતાે બુ દ્ધ ભાજેશ્ચકે્ર ભયાિદતઃ ।
૦૧૭૦૧૪૨ યાજેનાનાં શતં સાગં્ર હૃદયા પ્રત્યપદ્યત॥ ૧૭.૧૪।
૦૧૭૦૧૫૧ િવખ્યાતા હૃદયા નામ શતયાજેનગા મની ।
૦૧૭૦૧૫૨ ભાજેસ્ય વડવા િવપ્રા યયા કૃ ણમયાેધયત્॥ ૧૭.૧૫।
૦૧૭૦૧૬૧ ક્ષીણાં જવને હૃદયામ વનઃ શતયાજેને ।
૦૧૭૦૧૬૨ દૃ ટ્વા રથસ્ય વાં દ્ધ શતધ વાનમદર્યત્॥ ૧૭.૧૬।
૦૧૭૦૧૭૧ તત તસ્યા હતાયા તુ શ્રમા ખેદાચ્ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૧૭૦૧૭૨ ખમુ પેતુરથ પ્રાણાઃ કૃ ણાે રામમથાબ્રવીત્॥ ૧૭.૧૭।
૦૧૭૦૧૮૦ શ્રીકૃ ણ ઉવાચ
૦૧૭૦૧૮૧ તષે્ઠહ વં મહાબાહાે દષૃ્ટદાષેા હયા મયા ।
૦૧૭૦૧૮૨ પદ્ યાં ગ વા હિર યા મ મ ણરત્નં સ્યમ તકમ્॥ ૧૭.૧૮।
૦૧૭૦૧૯૧ પદ્ યામવે તતાે ગ વા શતધ વાનમચ્યુતઃ ।
૦૧૭૦૧૯૨ મ થલામ ભતાે િવપ્રા જઘાન પરમાસ્ત્રિવત્॥ ૧૭.૧૯।
૦૧૭૦૨૦૧ સ્યમ તકં ચ નાપ યદ્ધ વા ભાજંે મહાબલમ્ ।
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૦૧૭૦૨૦૨ િન ત્તં ચાબ્રવી કૃ ણં મ ણ દેહી ત લાઙ્ગલી॥ ૧૭.૨૦।
૦૧૭૦૨૧૧ ના તી ત કૃ ણશ્ચાવેાચ તતાે રામાે ષા વતઃ ।
૦૧૭૦૨૧૨ િધક્ષ દપવૂર્મસકૃ પ્રત્યુવાચ જનાદર્નમ્॥ ૧૭.૨૧।
૦૧૭૦૨૨૦ બલરામ ઉવાચ
૦૧૭૦૨૨૧ ભ્રા વાન્મષર્યા યષે વ ત તે ઽ તુ વ્ર યહમ્ ।
૦૧૭૦૨૨૨ કૃતં્ય ન મે દ્વારકયા ન વયા ન ચ ણ ભઃ॥ ૧૭.૨૨।
૦૧૭૦૨૩૧ પ્રિવવેશ તતાે રામાે મ થલામિરમદર્નઃ ।
૦૧૭૦૨૩૨ સવર્કામૈ પહૃતૈ મ થલનેા ભપૂ જતઃ॥ ૧૭.૨૩।
૦૧૭૦૨૪૧ અેત મન્નવે કાલે તુ બભ્રુમર્ તમતાં વરઃ ।
૦૧૭૦૨૪૨ નાના પા ક્રતૂ સવાર્નાજહાર િનરગર્લાન્॥ ૧૭.૨૪।
૦૧૭૦૨૫૧ દ ક્ષામયં સ કવચં રક્ષાથ પ્રિવવેશ હ ।
૦૧૭૦૨૫૨ સ્યમ તકકૃતે પ્રાજ્ઞાે ગા દ પુત્રાે મહાયશાઃ॥ ૧૭.૨૫।
૦૧૭૦૨૬૧ અથ રત્નાિન ચા યાિન ધનાિન િવિવધાિન ચ ।
૦૧૭૦૨૬૨ ષ ષ્ટ વષાર્ ણ ધમાર્ત્મા યજ્ઞે વવે યયાજેયત્॥ ૧૭.૨૬।
૦૧૭૦૨૭૧ અકૂ્રરયજ્ઞા ઇ ત તે ખ્યાતા તસ્ય મહાત્મનઃ ।
૦૧૭૦૨૭૨ બહ્વન્નદ ક્ષણાઃ સવ સવર્કામપ્રદાિયનઃ॥ ૧૭.૨૭।
૦૧૭૦૨૮૧ અથ દુયાધનાે રા ગ વા સ મ થલાં પ્રભુઃ ।
૦૧૭૦૨૮૨ ગદા શક્ષાં તતાે િદવ્યાં બલદેવાદવાપ્તવાન્॥ ૧૭.૨૮।
૦૧૭૦૨૯૧ સ પ્રસાદ્ય તતાે રામાે ય ધકમહારથૈઃ ।
૦૧૭૦૨૯૨ આનીતાે દ્વારકામવે કૃ ણને ચ મહાત્મના॥ ૧૭.૨૯।
૦૧૭૦૩૦૧ અકૂ્રરશ્ચા ધકૈઃ સાધર્માયાતઃ પુ ષષર્ભઃ ।
૦૧૭૦૩૦૨ હ વા સત્રા જતં સપંુ્ત સહબ ધું મહાબલઃ॥ ૧૭.૩૦।
૦૧૭૦૩૧૧ જ્ઞા તભેદભયા કૃ ણ તમપુે ક્ષતવાં તદા ।
૦૧૭૦૩૧૨ અપયાતે તદાકૂ્રરે નાવષર્ પાકશાસનઃ॥ ૧૭.૩૧।
૦૧૭૦૩૨૧ અના ષ્ટ ા તદા રાષ્ટ્રમભવદ્બહુધા કૃશમ્ ।
૦૧૭૦૩૨૨ તતઃ પ્રસાદયામાસરુકૂ્રરં કુકુરા ધકાઃ॥ ૧૭.૩૨।
૦૧૭૦૩૩૧ પનુદ્વાર્રવતી ં પ્રાપ્તે ત મ દાનપતાૈ તતઃ ।
૦૧૭૦૩૩૨ પ્રવવષર્ સહસ્રાક્ષઃ કક્ષે જલિનધે તદા॥ ૧૭.૩૩।
૦૧૭૦૩૪૧ ક યાં ચ વાસદેુવાય વસારં શીલસ મતામ્ ।
૦૧૭૦૩૪૨ અકૂ્રરઃ પ્રદદાૈ ધીમા પ્રીત્યથ મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૭.૩૪।
૦૧૭૦૩૫૧ અથ િવજ્ઞાય યાેગને કૃ ણાે બભ્રુગતં મ ણમ્ ।
૦૧૭૦૩૫૨ સભામ યગતઃ પ્રાહ તમકૂ્રરં જનાદર્નઃ॥ ૧૭.૩૫।
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૦૧૭૦૩૬૦ શ્રીકૃ ણ ઉવાચ
૦૧૭૦૩૬૧ યત્તદ્રતં્ન મ ણવરં તવ હ તગતં િવભાે ।
૦૧૭૦૩૬૨ ત પ્રયચ્છ ચ માનાહર્ મિય માનાયર્કં કૃથાઃ॥ ૧૭.૩૬।
૦૧૭૦૩૭૧ ષ ષ્ટવષર્ગતે કાલે યાે રાષેાે ઽભનૂ્મમાનઘ ।
૦૧૭૦૩૭૨ સ સં ઢાે ઽસકૃ પ્રાપ્ત તતઃ કાલાત્યયાે મહાન્॥ ૧૭.૩૭।
૦૧૭૦૩૮૧ સ તતઃ કૃ ણવચના સવર્સા વતસસંિદ ।
૦૧૭૦૩૮૨ પ્રદદાૈ તં મ ણ બભ્રુરક્લેશને મહામ તઃ॥ ૧૭.૩૮।
૦૧૭૦૩૯૧ તત તમાજર્વા પ્રાપ્તં બભ્રાેહર્ તાદિર દમઃ ।
૦૧૭૦૩૯૨ દદાૈ હૃષ્ટમનાઃ કૃ ણ તં મ ણ બભ્રવે પનુઃ॥ ૧૭.૩૯।
૦૧૭૦૪૦૧ સ કૃ ણહ તા સ પ્રાપ્તં મ ણરત્નં સ્યમ તકમ્ ।
૦૧૭૦૪૦૨ આબ ય ગા દનીપુત્રાે િવરરા ં શમુાિનવ॥ ૧૭.૪૦।
૦૧૮૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૧૮૦૦૧૧ અહાે સમુહદાખ્યાનં ભવતા પિરક તતમ્ ।
૦૧૮૦૦૧૨ ભારતાનાં ચ સવષાં પા થવાનાં તથવૈ ચ॥ ૧૮.૧।
૦૧૮૦૦૨૧ દેવાનાં દાનવાનાં ચ ગ ધવારગરક્ષસામ્ ।
૦૧૮૦૦૨૨ દૈત્યાનામથ સદ્ધાનાં ગુહ્યકાનાં તથવૈ ચ॥ ૧૮.૨।
૦૧૮૦૦૩૧ અત્યદ્ભુતાિન કમાર્ ણ િવક્રમા ધમર્િનશ્ચયાઃ ।
૦૧૮૦૦૩૨ િવિવધાશ્ચ કથા િદવ્યા જન્મ ચા યમનુત્તમમ્॥ ૧૮.૩।
૦૧૮૦૦૪૧ ષ્ટઃ પ્ર પતેઃ સ ય વયા પ્રાેક્તા મહામતે ।
૦૧૮૦૦૪૨ પ્ર પતીનાં સવષાં ગુહ્યકા સરસાં તથા॥ ૧૮.૪।
૦૧૮૦૦૫૧ સ્થાવરં જઙ્ગમં સવર્મુ પનં્ન િવિવધં જગત્ ।
૦૧૮૦૦૫૨ વયા પ્રાેક્તં મહાભાગ શ્રુતં ચૈતન્મનાેહરમ્॥ ૧૮.૫।
૦૧૮૦૦૬૧ ક થતં પુ યફલદં પુરાણં શ્લ ણયા ગરા ।
૦૧૮૦૦૬૨ મનઃકણર્સખંુ સ યક્પ્રીણાત્ય તસ મતમ્॥ ૧૮.૬।
૦૧૮૦૦૭૧ ઇદાની ં શ્રાેતુ મચ્છામઃ સકલં મ ડલં ભવુઃ ।
૦૧૮૦૦૭૨ વક્તુમહર્ સ સવર્જ્ઞ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૧૮.૭।
૦૧૮૦૦૮૧ યાવ તઃ સાગરા દ્વ પા તથા વષાર્ ણ પવર્તાઃ ।
૦૧૮૦૦૮૨ વનાિન સિરતઃ પુ ય-દેવાદ નાં મહામતે॥ ૧૮.૮।
૦૧૮૦૦૯૧ ય પ્રમાણ મદં સવ યદાધારં યદાત્મકમ્ ।
૦૧૮૦૦૯૨ સસં્થાનમસ્ય જગતાે યથાવદ્વક્તુમહર્ સ॥ ૧૮.૯।
૦૧૮૦૧૦૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૧૮૦૧૦૧ મનુયઃ શ્રૂયતામેત સઙે્ક્ષપાદ્વદતાે મમ ।
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૦૧૮૦૧૦૨ નાસ્ય વષર્શતનેાિપ વક્તું શક્યાે ઽ તિવ તરઃ॥ ૧૮.૧૦।
૦૧૮૦૧૧૧ જ બૂ લક્ષાહ્વયાૈ દ્વ પાૈ શા મલશ્ચાપરાે દ્વ ઃ ।
૦૧૮૦૧૧૨ કુશઃ ક્રાૈ ચ તથા શાકઃ પુ કરશ્ચવૈ સપ્તમઃ॥ ૧૮.૧૧।
૦૧૮૦૧૨૧ અેતે દ્વ પાઃ સમુદ્રૈ તુ સપ્ત સપ્ત ભરા તાઃ ।
૦૧૮૦૧૨૨ લવણે સરુાસિપદર્િધદુગ્ધજલૈઃ સમમ્॥ ૧૮.૧૨।
૦૧૮૦૧૩૧ જ બૂદ્વ પઃ સમ તાનામેતષેાં મ યસં સ્થતઃ ।
૦૧૮૦૧૩૨ તસ્યાિપ મ યે િવપ્રે દ્રા મે ઃ કનકપવર્તઃ॥ ૧૮.૧૩।
૦૧૮૦૧૪૧ ચતુરશી તસાહસ્રૈયાજનૈ તસ્ય ચાેચ્છ્ર યઃ ।
૦૧૮૦૧૪૨ પ્રિવષ્ટઃ ષાેડશાધ તાદ્દવ્ાિત્રશન્મૂિધ્ન િવ તઃ॥ ૧૮.૧૪।
૦૧૮૦૧૫૧ મૂલે ષાેડશસાહસ્રૈિવ તાર તસ્ય સવર્તઃ ।
૦૧૮૦૧૫૨ ભપૂદ્મસ્યાસ્ય શલૈાે ઽસાૈ ક ણકાકારસં સ્થતઃ॥ ૧૮.૧૫।
૦૧૮૦૧૬૧ િહમવા હેમકૂટશ્ચ િનષધ તસ્ય દ ક્ષણે ।
૦૧૮૦૧૬૨ નીલઃ શ્વેતશ્ચ શ ◌ૃઙ્ગી ચ ઉત્તરે વષર્પવર્તાઃ॥ ૧૮.૧૬।
૦૧૮૦૧૭૧ લક્ષપ્રમાણાૈ દ્વાૈ મ યે દશહીના તથાપરે ।
૦૧૮૦૧૭૨ સહસ્ર દ્વતયાેચ્છ્ર ાયા તાવ દ્વ તાિરણશ્ચ તે॥ ૧૮.૧૭।
૦૧૮૦૧૮૧ ભારતં પ્રથમં વષ તતઃ િક પુ ષં તમ્ ।
૦૧૮૦૧૮૨ હિરવષ તથવૈા યન્મેરાેદર્ ક્ષણતાે દ્વ ઃ॥ ૧૮.૧૮।
૦૧૮૦૧૯૧ ર યકં ચાેત્તરં વષ તસ્યવૈ તુ િહર મયમ્ ।
૦૧૮૦૧૯૨ ઉત્તરાઃ કુરવશ્ચવૈ યથા વૈ ભારતં તથા॥ ૧૮.૧૯।
૦૧૮૦૨૦૧ નવસાહસ્રમેકૈકમેતષેાં દ્વજસત્તમાઃ ।
૦૧૮૦૨૦૨ ઇલા તં ચ તન્મ યે સાવૈણા મે ચ્છ્ર તઃ॥ ૧૮.૨૦।
૦૧૮૦૨૧૧ મેરાેશ્ચતુિદશં તત્ર નવસાહસ્રિવ તમ્ ।
૦૧૮૦૨૧૨ ઇલા તં મહાભાગાશ્ચ વારશ્ચાત્ર પવર્તાઃ॥ ૧૮.૨૧।
૦૧૮૦૨૨૧ િવ ક ભા િવતતા મેરાેયાજનાયુતિવ તાઃ ।
૦૧૮૦૨૨૨ પવૂણ મ દરાે નામ દ ક્ષણે ગ ધમાદનઃ॥ ૧૮.૨૨।
૦૧૮૦૨૩૧ િવપુલઃ પ શ્ચમે પાશ્વ સપુાશ્વર્શ્ચાેત્તરે સ્થતઃ ।
૦૧૮૦૨૩૨ કદ બ તષેુ જ બૂશ્ચ િપ પલાે વટ અેવ ચ॥ ૧૮.૨૩।
૦૧૮૦૨૪૧ અેકાદશશતાયામાઃ પાદપા ગિરકેતવઃ ।
૦૧૮૦૨૪૨ જ બૂદ્વ પસ્ય સા જ બૂનાર્મહેતુ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૮.૨૪।
૦૧૮૦૨૫૧ મહાગજપ્રમાણાિન જ વા તસ્યાઃ ફલાિન વૈ ।
૦૧૮૦૨૫૨ પત ત ભૂ તઃ ષે્ઠ શીયર્માણાિન સવર્તઃ॥ ૧૮.૨૫।
૦૧૮૦૨૬૧ રસને તષેાં િવખ્યાતા તત્ર જ બૂનદ ત વૈ ।
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૦૧૮૦૨૬૨ સિર પ્રવતર્તે સા ચ પીયતે તિન્નવા સ ભઃ॥ ૧૮.૨૬।
૦૧૮૦૨૭૧ ન ખેદાે ન ચ દાૈગર્ યં ન જરા ને દ્રયક્ષયઃ ।
૦૧૮૦૨૭૨ ત પાન વસ્થમનસાં જનાનાં તત્ર યતે॥ ૧૮.૨૭।
૦૧૮૦૨૮૧ તીર ત્તદ્રસં પ્રા ય સખુવાયુિવશાે ષતા ।
૦૧૮૦૨૮૨ બૂનદાખ્યં ભવ ત સવુણ સદ્ધભષૂણમ્॥ ૧૮.૨૮।
૦૧૮૦૨૯૧ ભદ્રાશ્વં પવૂર્તાે મેરાેઃ કેતુમાલં ચ પ શ્ચમે ।
૦૧૮૦૨૯૨ વષ દ્વે તુ મુિનશ્રેષ્ઠા તયાેમર્ યે વલા તમ્॥ ૧૮.૨૯।
૦૧૮૦૩૦૧ વનં ચતૈ્રરથં પવૂ દ ક્ષણે ગ ધમાદનમ્ ।
૦૧૮૦૩૦૨ વૈભ્રાજં પ શ્ચમે તદ્વદુત્તરે ન દનં તમ્॥ ૧૮.૩૦।
૦૧૮૦૩૧૧ અ ણાેદં મહાભદ્રમ સતાેદં સમાનસમ્ ।
૦૧૮૦૩૧૨ સરાંસ્યેતાિન ચ વાિર દેવભાેગ્યાિન સવર્દા॥ ૧૮.૩૧।
૦૧૮૦૩૨૧ શા તવાંશ્ચક્રકુ જશ્ચ કુરર માલ્યવાં તથા ।
૦૧૮૦૩૨૨ વૈકઙ્કપ્રમખુા મેરાેઃ પવૂર્તઃ કેસરાચલાઃ॥ ૧૮.૩૨।
૦૧૮૦૩૩૧ િત્રકૂટઃ શ શરશ્ચવૈ પતઙ્ગાે ચક તથા ।
૦૧૮૦૩૩૨ િનષધાદયાે દ ક્ષણત તસ્ય કેસરપવર્તાઃ॥ ૧૮.૩૩।
૦૧૮૦૩૪૧ શ ખવાસઃ સવૈદૂયર્ઃ કિપલાે ગ ધમાદનઃ ।
૦૧૮૦૩૪૨ નુિધપ્રમખુા તદ્વ પ શ્ચમે કેસરાચલાઃ॥ ૧૮.૩૪।
૦૧૮૦૩૫૧ મેરાેરન તરા તે ચ જઠરાિદ વવ સ્થતાઃ ।
૦૧૮૦૩૫૨ શઙ્ખકૂટાે ઽથ ઋષભાે હંસાે નાગ તથાપરાઃ॥ ૧૮.૩૫।
૦૧૮૦૩૬૧ કાલ જરાદ્યાશ્ચ તથા ઉત્તરે કેસરાચલાઃ ।
૦૧૮૦૩૬૨ ચતુદર્શ સહસ્રા ણ યાજેનાનાં મહાપુર ॥ ૧૮.૩૬।
૦૧૮૦૩૭૧ મેરાે પિર િવપ્રે દ્રા બ્રહ્મણઃ ક થતા િદિવ ।
૦૧૮૦૩૭૨ તસ્યાં સમ તતશ્ચાષ્ટાૈ િદશાસુ િવિદશાસુ ચ॥ ૧૮.૩૭।
૦૧૮૦૩૮૧ ઇ દ્રાિદલાેકપાલાનાં પ્રખ્યાતાઃ પ્રવરાઃ પુરઃ ।
૦૧૮૦૩૮૨ િવ પાદિવિન ક્રા તા લાવય તી દુમ ડલમ્॥ ૧૮.૩૮।
૦૧૮૦૩૯૧ સમ તાદ્બ્રહ્મણઃ પુયા ગઙ્ગા પત ત વૈ િદિવ ।
૦૧૮૦૩૯૨ સા તત્ર પ તતા િદ ચતુધાર્ પ્રત્યપદ્યત॥ ૧૮.૩૯।
૦૧૮૦૪૦૧ સીતા ચાલકન દા ચ ચ બર્ધ્રા ચ વૈ ક્રમાત્ ।
૦૧૮૦૪૦૨ પવૂણ સીતા શલૈાચ્ચ શલંૈ યા ત્ય તિરક્ષગા॥ ૧૮.૪૦।
૦૧૮૦૪૧૧ તતશ્ચ પવૂર્વષણ ભદ્રાશ્વનેૈ ત સાણર્વમ્ ।
૦૧૮૦૪૧૨ તથવૈાલકન દા ચ દ ક્ષણનેૈત્ય ભારતમ્॥ ૧૮.૪૧।
૦૧૮૦૪૨૧ પ્રયા ત સાગરં ભૂ વા સપ્તભેદા દ્વ ેત્તમાઃ ।
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૦૧૮૦૪૨૨ ચ શ્ચ પ શ્ચમ ગર નતીત્ય સકલાં તતઃ॥ ૧૮.૪૨।
૦૧૮૦૪૩૧ પ શ્ચમં કેતુમાલાખ્યં વષર્મ વે ત સાણર્વમ્ ।
૦૧૮૦૪૩૨ ભદ્રા તથાેત્તર ગર નુત્તરાંશ્ચ તથા કુ ન્॥ ૧૮.૪૩।
૦૧૮૦૪૪૧ અતીત્યાેત્તરમ ભાેિધ સમ યે ત દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૧૮૦૪૪૨ આનીલિનષધાયામાૈ માલ્યવદ્ગ ધમાદનાૈ॥ ૧૮.૪૪।
૦૧૮૦૪૫૧ તયાેમર્ યગતાે મે ઃ ક ણકાકારસં સ્થતઃ ।
૦૧૮૦૪૫૨ ભારતાઃ કેતુમાલાશ્ચ ભદ્રાશ્વાઃ કુરવ તથા॥ ૧૮.૪૫।
૦૧૮૦૪૬૧ પ ત્રા ણ લાેકશલૈસ્ય મયાર્દાશલૈબાહ્યતઃ ।
૦૧૮૦૪૬૨ જઠરાે દેવકૂટશ્ચ મયાર્દાપવર્તાવુભાૈ॥ ૧૮.૪૬।
૦૧૮૦૪૭૧ તાૈ દ ક્ષણાેત્તરાયામાવાનીલિનષધાયતાૈ ।
૦૧૮૦૪૭૨ ગ ધમાદનકૈલાસાૈ પવૂર્પશ્ચાત્તુ તાવુભાૈ॥ ૧૮.૪૭।
૦૧૮૦૪૮૧ અશી તયાજેનાયામાવણર્વા તવ્યર્વ સ્થતાૈ ।
૦૧૮૦૪૮૨ િનષધઃ પાિરયાત્રશ્ચ મયાર્દાપવર્તાવુભાૈ॥ ૧૮.૪૮।
૦૧૮૦૪૯૧ તાૈ દ ક્ષણાેત્તરાયામાવાનીલિનષધાયતાૈ ।
૦૧૮૦૪૯૨ મેરાેઃ પ શ્ચમિદગ્ભાગે યથા પવૂા તથા સ્થતાૈ॥ ૧૮.૪૯।
૦૧૮૦૫૦૧ િત્રશ ◌ૃઙ્ગાે િધશ્ચવૈ ઉત્તરાૈ વષર્પવર્તાૈ ।
૦૧૮૦૫૦૨ પવૂર્પશ્ચાયતાવેતાવણર્વા તવ્યર્વ સ્થતાૈ॥ ૧૮.૫૦।
૦૧૮૦૫૧૧ ઇત્યેતે િહ મયા પ્રાેક્તા મયાર્દાપવર્તા દ્વ ઃ ।
૦૧૮૦૫૧૨ જઠરાવ સ્થતા મેરાેયષાં દ્વાૈ દ્વાૈ ચતુિદશમ્॥ ૧૮.૫૧।
૦૧૮૦૫૨૧ મેરાેશ્ચતુિદશં યે તુ પ્રાેક્તાઃ કેસરપવર્તાઃ ।
૦૧૮૦૫૨૨ શીતા તાદ્યા દ્વ તષેામતીવ િહ મનાેહરાઃ॥ ૧૮.૫૨।
૦૧૮૦૫૩૧ શલૈાનામ તરદ્રાે યઃ સદ્ધચારણસિેવતાઃ ।
૦૧૮૦૫૩૨ સરુ યા ણ તથા તાસુ કાનનાિન પુરા ણ ચ॥ ૧૮.૫૩।
૦૧૮૦૫૪૧ લ મીિવ વ ગ્ સયૂ દ્ર-દેવાનાં મુિનસત્તમાઃ ।
૦૧૮૦૫૪૨ તા વાયતનવયાર્ ણ જુષ્ટાિન નરિકન્નરૈઃ॥ ૧૮.૫૪।
૦૧૮૦૫૫૧ ગ ધવર્યક્ષરક્ષાં સ તથા દૈતેયદાનવાઃ ।
૦૧૮૦૫૫૨ ક્ર ડ ત તાસુ ર યાસુ શલૈદ્રાેણી વહિનશમ્॥ ૧૮.૫૫।
૦૧૮૦૫૬૧ ભાૈમા હ્યેતે તાઃ વગાર્ ધ મણામાલયા દ્વ ઃ ।
૦૧૮૦૫૬૨ નૈતષેુ પાપકતાર્રાે યા ત જન્મશતૈરિપ॥ ૧૮.૫૬।
૦૧૮૦૫૭૧ ભદ્રાશ્વે ભગવા વ રા તે હય શરા દ્વ ઃ ।
૦૧૮૦૫૭૨ વારાહઃ કેતુમાલે તુ ભારતે કૂમર્ પ ક્॥ ૧૮.૫૭।
૦૧૮૦૫૮૧ મ સ્ય પશ્ચ ગાેિવ દઃ કુ વા તે સનાતનઃ ।
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૦૧૮૦૫૮૨ િવશ્વ પેણ સવર્ત્ર સવર્ઃ સવશ્વરાે હિરઃ॥ ૧૮.૫૮।
૦૧૮૦૫૯૧ સવર્સ્યાધારભૂતાે ઽસાૈ દ્વ આ તે ઽ ખલાત્મકઃ ।
૦૧૮૦૫૯૨ યાિન િક પુ ષાદ્યાિન વષાર્ યષ્ટાૈ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૮.૫૯।
૦૧૮૦૬૦૧ ન તષેુ શાેકાે નાયાસાે નાેદ્વગેઃ દ્ભયાિદકમ્ ।
૦૧૮૦૬૦૨ સસુ્થાઃ પ્ર િનરાતઙ્કાઃ સવર્દુઃખિવવ જતાઃ॥ ૧૮.૬૦।
૦૧૮૦૬૧૧ દશદ્વાદશવષાર્ણાં સહસ્રા ણ સ્થરાયષુઃ ।
૦૧૮૦૬૧૨ નૈતષેુ ભાૈમા ય યાિન પપાસાિદ નાે દ્વ ઃ॥ ૧૮.૬૧।
૦૧૮૦૬૨૧ કૃતત્રેતાિદકા નવૈ તષેુ સ્થાનષેુ ક પના ।
૦૧૮૦૬૨૨ સવ વેતષેુ વષષુ સપ્ત સપ્ત કુલાચલાઃ ।
૦૧૮૦૬૨૩ નદ્યશ્ચ શતશ તે યઃ પ્રસતૂા યા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૮.૬૨।
૦૧૯૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૧૯૦૦૧૧ ઉત્તરેણ સમુદ્રસ્ય િહમાદ્રશે્ચવૈ દ ક્ષણે ।
૦૧૯૦૦૧૨ વષ તદ્ભારતં નામ ભારતી યત્ર સ ત તઃ॥ ૧૯.૧।
૦૧૯૦૦૨૧ નવયાજેનસાહસ્રાે િવ તારશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૧૯૦૦૨૨ કમર્ભૂ મિરયં વગર્મપવગ ચ ચ્છતામ્॥ ૧૯.૨।
૦૧૯૦૦૩૧ મહે દ્રાે મલયઃ સહ્યઃ શુ ક્તમા ક્ષપવર્તઃ ।
૦૧૯૦૦૩૨ િવ યશ્ચ પાિરયાત્રશ્ચ સપ્તાત્ર કુલપવર્તાઃ॥ ૧૯.૩।
૦૧૯૦૦૪૧ અતઃ સ પ્રા યતે વગા મુ ક્તમ મા પ્રયા ત વૈ ।
૦૧૯૦૦૪૨ તયર્ વં નરકં ચાિપ યા ત્યતઃ પુ ષા દ્વ ઃ॥ ૧૯.૪।
૦૧૯૦૦૫૧ ઇતઃ વગર્શ્ચ માેક્ષશ્ચ મ યં ચા તે ચ ગચ્છ ત ।
૦૧૯૦૦૫૨ ન ખ વ યત્ર મત્યાર્નાં કમર્ ભૂમાૈ િવધીયતે॥ ૧૯.૫।
૦૧૯૦૦૬૧ ભારતસ્યાસ્ય વષર્સ્ય નવ ભેદાિન્નશામય ।
૦૧૯૦૦૬૨ ઇ દ્રદ્વ પઃ કસતેુમાં તામ્રપણા ગભ તમાન્॥ ૧૯.૬।
૦૧૯૦૦૭૧ નાગદ્વ પ તથા સાૈ યાે ગ ધવર્ વથ વા ણઃ ।
૦૧૯૦૦૭૨ અયં તુ નવમ તષેાં દ્વ પઃ સાગરસં તઃ॥ ૧૯.૭।
૦૧૯૦૦૮૧ યાજેનાનાં સહસ્રં ચ દ્વ પાે ઽયં દ ક્ષણાેત્તરાત્ ।
૦૧૯૦૦૮૨ પવૂ િકરાતા તષ્ઠ ત પ શ્ચમે યવનાઃ સ્થતાઃ॥ ૧૯.૮।
૦૧૯૦૦૯૧ બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યા મ યે શદૂ્રાશ્ચ ભાગશઃ ।
૦૧૯૦૦૯૨ ઇજ્યાયુદ્ધવ ણજ્યાદ્ય- ત્તમ તાે વ્યવ સ્થતાઃ॥ ૧૯.૯।
૦૧૯૦૧૦૧ શતદુ્રચ દ્રભાગાદ્યા િહમવ પાદિનઃ તાઃ ।
૦૧૯૦૧૦૨ વેદ તમખુાશ્ચા યાઃ પાિરયાત્રાેદ્ભવા મનુે॥ ૧૯.૧૦।
૦૧૯૦૧૧૧ નમર્દાસરુમાદ્યાશ્ચ નદ્યાે િવ યિવિનઃ તાઃ ।

brahpur.pdf 91



બ્રહ્મપુરાણ

૦૧૯૦૧૧૨ તાપીપયાે ણીિનિવ યા-કાવેર પ્રમખુા નદ ઃ॥ ૧૯.૧૧।
૦૧૯૦૧૨૧ ઋક્ષપાદાેદ્ભવા હ્યેતાઃ શ્રુતાઃ પાપં હર ત યાઃ ।
૦૧૯૦૧૨૨ ગાેદાવર ભીમરથી-કૃ ણવે યાિદકા તથા॥ ૧૯.૧૨।
૦૧૯૦૧૩૧ સહ્યપાદાેદ્ભવા નદ્યઃ તાઃ પાપભયાપહાઃ ।
૦૧૯૦૧૩૨ કૃતમાલાતામ્રપણ -પ્રમખુા મલયાેદ્ભવાઃ॥ ૧૯.૧૩।
૦૧૯૦૧૪૧ િત્રસા ય ષકુલ્યાદ્યા મહે દ્રપ્રભવાઃ તાઃ ।
૦૧૯૦૧૪૨ ઋ ષકુલ્યાકુમારાદ્યાઃ શુ ક્તમ પાદસ ભવાઃ॥ ૧૯.૧૪।
૦૧૯૦૧૫૧ આસાં નદ્યપુનદ્યશ્ચ સ ત્ય યા તુ સહસ્રશઃ ।
૦૧૯૦૧૫૨ તા વમે કુ પ ચાલ-મ યદેશાદયાે જનાઃ॥ ૧૯.૧૫।
૦૧૯૦૧૬૧ પવૂર્દેશાિદકાશ્ચવૈ કામ પિનવા સનઃ ।
૦૧૯૦૧૬૨ પાૈ ડ્રાઃ ક લઙ્ગા મગધા દા ક્ષણાત્યાશ્ચ સવર્શઃ॥ ૧૯.૧૬।
૦૧૯૦૧૭૧ તથા પરા ત્યાઃ સાૈરાષ્ટ્ર ાઃ શદૂ્રાભીરા તથાબુર્દાઃ ।
૦૧૯૦૧૭૨ મા કા માલવાશ્ચવૈ પાિરયાત્રિનવા સનઃ॥ ૧૯.૧૭।
૦૧૯૦૧૮૧ સાવૈીરાઃ સૈ ધવાપન્નાઃ શા વાઃ શાકલવા સનઃ ।
૦૧૯૦૧૮૨ મદ્રારામા તથા બષ્ઠાઃ પારસીકાદય તથા॥ ૧૯.૧૮।
૦૧૯૦૧૯૧ આસાં િપબ ત સ લલં વસ ત સિરતાં સદા ।
૦૧૯૦૧૯૨ સમાપેેતા મહાભાગ હૃષ્ટપુષ્ટજનાકુલાઃ॥ ૧૯.૧૯।
૦૧૯૦૨૦૧ વસ ત ભારતે વષ યુગા યત્ર મહામનુે ।
૦૧૯૦૨૦૨ કૃતં ત્રેતા દ્વાપરં ચ ક લશ્ચા યત્ર ન ક્વ ચત્॥ ૧૯.૨૦।
૦૧૯૦૨૧૧ તપ ત ય ત યતયાે જુહ્વતે ચાત્ર ય વનઃ ।
૦૧૯૦૨૧૨ દાનાિન ચાત્ર દ ય તે પરલાેકાથર્માદરાત્॥ ૧૯.૨૧।
૦૧૯૦૨૨૧ પુ ષૈયર્જ્ઞપુ ષાે જ બૂદ્વ પે સદેજ્યતે ।
૦૧૯૦૨૨૨ યજ્ઞૈયર્જ્ઞમયાે િવ ર યદ્વ પષેુ ચા યથા॥ ૧૯.૨૨।
૦૧૯૦૨૩૧ અત્રાિપ ભારતં શ્રેષં્ઠ જ બૂદ્વ પે મહામનુે ।
૦૧૯૦૨૩૨ યતાે િહ કમર્ભૂરેષા યતાે ઽ યા ભાેગભૂમયઃ॥ ૧૯.૨૩।
૦૧૯૦૨૪૧ અત્ર જન્મસહસ્રાણાં સહસ્રૈરિપ સત્તમ ।
૦૧૯૦૨૪૨ કદા ચ લભતે જ તુમાર્નુ યં પુ યસ ચયન્॥ ૧૯.૨૪।
૦૧૯૦૨૫૧ ગાય ત દેવાઃ િકલ ગીતકાિન ।
૦૧૯૦૨૫૨ ધ યા તુ યે ભારતભૂ મભાગે ।
૦૧૯૦૨૫૩ વગાર્પવગાર્ પદહેતુભૂતે ।
૦૧૯૦૨૫૪ ભવ ત ભૂયઃ પુ ષા મનુ યાઃ॥ ૧૯.૨૫।
૦૧૯૦૨૬૧ કમાર્ યસઙ્ક પતત ફલાિન ।
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૦૧૯૦૨૬૨ સ યસ્ય િવ ણાૈ પરમાત્મ પે ।
૦૧૯૦૨૬૩ અવા ય તાં કમર્મહીમન તે ।
૦૧૯૦૨૬૪ ત મ લયં યે વમલાઃ પ્રયા ત॥ ૧૯.૨૬।
૦૧૯૦૨૭૧ નીમ નાે ત કૂવયં િવલીને ।
૦૧૯૦૨૭૨ વગર્પ્રદે કમર્ ણ દેહબ ધમ્ ।
૦૧૯૦૨૭૩ પ્રા સ્ય ત ધ યાઃ ખલુ તે મનુ યા ।
૦૧૯૦૨૭૪ યે ભારતનેે દ્રયિવપ્રહીનાઃ॥ ૧૯.૨૭।
૦૧૯૦૨૮૧ નવવષ ચ ભાે િવપ્રા જ બૂદ્વ પ મદં મયા ।
૦૧૯૦૨૮૨ લક્ષયાજેનિવ તારં સઙે્ક્ષપા ક થતં દ્વ ઃ॥ ૧૯.૨૮।
૦૧૯૦૨૯૧ જ બૂદ્વ પં સમા ત્ય લક્ષયાજેનિવ તરઃ ।
૦૧૯૦૨૯૨ ભાે દ્વ વલયાકારઃ સ્થતઃ ક્ષીરાેદિધબર્િહઃ॥ ૧૯.૨૯।
૦૨૦૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૨૦૦૦૧૧ ક્ષારાેદેન યથા દ્વ પાે જ બૂસ જ્ઞાે ઽ ભવે ષ્ટતઃ ।
૦૨૦૦૦૧૨ સવંેષ્ટ ક્ષારમુદિધ લક્ષદ્વ પ તથા સ્થતઃ॥ ૨૦.૧।
૦૨૦૦૦૨૧ જ બૂદ્વ પસ્ય િવ તારઃ શતસાહસ્રસ મતઃ ।
૦૨૦૦૦૨૨ સ અેવ દ્વગુણાે િવપ્રાઃ લક્ષદ્વ પે ઽ યુદાહૃતઃ॥ ૨૦.૨।
૦૨૦૦૦૩૧ સપ્ત મેધા તથેઃ પતુ્રાઃ લક્ષદ્વ પેશ્વરસ્ય વૈ ।
૦૨૦૦૦૩૨ શ્રેષ્ઠઃ શા તભયાે નામ શ શર તદન તરમ્॥ ૨૦.૩।
૦૨૦૦૦૪૧ સખુાેદય તથાન દઃ શવઃ ક્ષેમક અેવ ચ ।
૦૨૦૦૦૪૨ ધ્રવુશ્ચ સપ્તમ તષેાં લક્ષદ્વ પેશ્વરા િહ તે॥ ૨૦.૪।
૦૨૦૦૦૫૧ પવૂ શા તભયં વષ શ શરં સખુદં તથા ।
૦૨૦૦૦૫૨ આન દં ચ શવં ચવૈ ક્ષેમકં ધ્રવુમવે ચ॥ ૨૦.૫।
૦૨૦૦૦૬૧ મયાર્દાકારકા તષેાં તથા યે વષર્પવર્તાઃ ।
૦૨૦૦૦૬૨ સપ્તવૈ તષેાં નામાિન શ ◌ૃ વં મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૦.૬।
૦૨૦૦૦૭૧ ગાેમેદશ્ચવૈ ચ દ્રશ્ચ નારદાે દ દુ ભ તથા ।
૦૨૦૦૦૭૨ સાેમકઃ સમુનાઃ શલૈાે વૈભ્રાજશ્ચવૈ સપ્તમઃ॥ ૨૦.૭।
૦૨૦૦૦૮૧ વષાર્ચલષેુ ર યષેુ વષ વેતષેુ ચાનઘાઃ ।
૦૨૦૦૦૮૨ વસ ત દેવગ ધવર્-સિહતાઃ સિહતં પ્ર ઃ॥ ૨૦.૮।
૦૨૦૦૦૯૧ તષેુ પુ યા જનપદા વીરા ન મ્રયતે જનઃ ।
૦૨૦૦૦૯૨ નાધયાે વ્યાધયાે વાિપ સવર્કાલસખું િહ તત્॥ ૨૦.૯।
૦૨૦૦૧૦૧ તષેાં નદ્યશ્ચ સપ્તવૈ વષાર્ણાં તુ સમુદ્રગાઃ ।
૦૨૦૦૧૦૨ નામત તાઃ પ્રવક્ષ્યા મ શ્રુતાઃ પાપં હર ત યાઃ॥ ૨૦.૧૦।
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૦૨૦૦૧૧૧ અનુતપ્તા શખા ચવૈ િવપ્રાશા િત્રિદવા ક્રમુઃ ।
૦૨૦૦૧૧૨ અ તા સકૃુતા ચવૈ સપ્તૈતા તત્ર િન ગાઃ॥ ૨૦.૧૧।
૦૨૦૦૧૨૧ અેતે શલૈા તથા નદ્યઃ પ્રધાનાઃ ક થતા દ્વ ઃ ।
૦૨૦૦૧૨૨ દ્રનદ્ય તથા શલૈા તત્ર સ ત સહસ્રશઃ॥ ૨૦.૧૨।
૦૨૦૦૧૩૧ તાઃ િપબ ત સદા હૃષ્ટા નદ જર્નપદા તુ તે ।
૦૨૦૦૧૩૨ અવસિપણી નદ તષેાં ન ચવૈાે સિપણી દ્વ ઃ॥ ૨૦.૧૩।
૦૨૦૦૧૪૧ ન તે વ ત યુગાવસ્થા તષેુ સ્થાનષેુ સપ્તસુ ।
૦૨૦૦૧૪૨ ત્રેતાયુગસમઃ કાલઃ સવર્દૈવ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦.૧૪।
૦૨૦૦૧૫૧ લક્ષદ્વ પાિદકે િવપ્રાઃ શાકદ્વ પા તકેષુ વૈ ।
૦૨૦૦૧૫૨ પ ચવષર્સહસ્રા ણ જના વ ત્યનામયાઃ॥ ૨૦.૧૫।
૦૨૦૦૧૬૧ ધમર્શ્ચતુિવધ તષેુ વણાર્શ્રમિવભાગજઃ ।
૦૨૦૦૧૬૨ વણાર્શ્ચ તત્ર ચ વાર તા બુધાઃ પ્રવદા મ વઃ॥ ૨૦.૧૬।
૦૨૦૦૧૭૧ આયર્કાઃ કુરવશ્ચવૈ િવિવશ્વા ભાિવનશ્ચ યે ।
૦૨૦૦૧૭૨ િવપ્રક્ષિત્રયવૈ યા તે શદૂ્રાશ્ચ મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૦.૧૭।
૦૨૦૦૧૮૧ જ બૂ ક્ષપ્રમાણ તુ તન્મ યે સમુહાત ઃ ।
૦૨૦૦૧૮૨ લક્ષ તન્નામસ જ્ઞાે ઽયં લક્ષદ્વ પાે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦.૧૮।
૦૨૦૦૧૯૧ ઇજ્યતે તત્ર ભગવાં તવૈર્ણરાયર્કાિદ ભઃ ।
૦૨૦૦૧૯૨ સાેમ પી જગ સ્રષ્ટા સવર્ઃ સવશ્વરાે હિરઃ॥ ૨૦.૧૯।
૦૨૦૦૨૦૧ લક્ષદ્વ પપ્રમાણને લક્ષદ્વ પઃ સમા તઃ ।
૦૨૦૦૨૦૨ તથવૈે રસાેદેન પિરવષેાનુકાિરણા॥ ૨૦.૨૦।
૦૨૦૦૨૧૧ ઇત્યેતદ્વાે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ લક્ષદ્વ પ ઉદાહૃતઃ ।
૦૨૦૦૨૧૨ સઙે્ક્ષપેણ મયા ભૂયઃ શા મલં તં િનબાેધત॥ ૨૦.૨૧।
૦૨૦૦૨૨૧ શા મલસ્યેશ્વરાે વીરાે વપુ માં ત સતુા દ્વ ઃ ।
૦૨૦૦૨૨૨ તષેાં તુ નામ સ જ્ઞાિન સપ્તવષાર્ ણ તાિન વૈ॥ ૨૦.૨૨।
૦૨૦૦૨૩૧ શ્વેતાે ઽથ હિરતશ્ચવૈ મૂતાે રાેિહત તથા ।
૦૨૦૦૨૩૨ વૈદ્યુતાે માનસશ્ચવૈ સપુ્રભશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦.૨૩।
૦૨૦૦૨૪૧ શા મનશ્ચ સમુદ્રાે ઽસાૈ દ્વ પનેે રસાેદકઃ ।
૦૨૦૦૨૪૨ િવ તારાદ્દિ્વગુણનેાથ સવર્તઃ સં તઃ સ્થતઃ॥ ૨૦.૨૪।
૦૨૦૦૨૫૧ તત્રાિપ પવર્તાઃ સપ્ત િવજ્ઞેયા રત્નયાનેયઃ ।
૦૨૦૦૨૫૨ વષાર્ ભવ્ય જકા તે તુ તથા સપ્તવૈ િન ગાઃ॥ ૨૦.૨૫।
૦૨૦૦૨૬૧ કુમુદશ્ચાેન્નતશ્ચવૈ તીય તુ બલાહકઃ ।
૦૨૦૦૨૬૨ દ્રાેણાે યત્ર મહાષૈ યઃ સ ચતુથા મહીધરઃ॥ ૨૦.૨૬।
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૦૨૦૦૨૭૧ કઙ્ક તુ પ ચમઃ ષષ્ઠાે મિહષઃ સપ્તમ તથા ।
૦૨૦૦૨૭૨ કકુદ્મા પવર્તવરઃ સિરન્નામા યતાે દ્વ ઃ॥ ૨૦.૨૭।
૦૨૦૦૨૮૧ શ્રાેણી તાેયા િવ ણા ચ ચ દ્રા શકુ્રા િવમાેચની ।
૦૨૦૦૨૮૨ િન ત્તઃ સપ્તમી તાસાં તા તાઃ પાપશા તદાઃ॥ ૨૦.૨૮।
૦૨૦૦૨૯૧ શ્વેતં ચ લાેિહતં ચવૈ મૂતં હિરતં તથા ।
૦૨૦૦૨૯૨ વૈદ્યુતં માનસં ચવૈ સપુ્રભં નામ સપ્તમમ્॥ ૨૦.૨૯।
૦૨૦૦૩૦૧ સપ્તૈતાિન તુ વષાર્ ણ ચાતવુર્ યર્યુતાિન ચ ।
૦૨૦૦૩૦૨ વણાર્શ્ચ શા મલે યે ચ વસ ત્યેષુ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦.૩૦।
૦૨૦૦૩૧૧ કિપલાશ્ચા ણાઃ પીતાઃ કૃ ણાશ્ચવૈ થક્ થક્ ।
૦૨૦૦૩૧૨ બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રાશ્ચવૈ યજ ત તમ્॥ ૨૦.૩૧।
૦૨૦૦૩૨૧ ભગવ તં સમ તસ્ય િવ માત્માનમવ્યયમ્ ।
૦૨૦૦૩૨૨ વાયુભૂતં મખશ્રેષૈ્ઠયર્ વાનાે યજ્ઞસં સ્થતમ્॥ ૨૦.૩૨।
૦૨૦૦૩૩૧ દેવાનામત્ર સાિન્ન યમતીવ સમુનાેહરે ।
૦૨૦૦૩૩૨ શા મ લશ્ચ મહા ક્ષાે નામિન ર્ ત્તકારકઃ॥ ૨૦.૩૩।
૦૨૦૦૩૪૧ અેષ દ્વ પઃ સમુદ્રણે સરુાેદેન સમા તઃ ।
૦૨૦૦૩૪૨ િવ તારાચ્છા મલેશ્ચવૈ સમને તુ સમ તતઃ॥ ૨૦.૩૪।
૦૨૦૦૩૫૧ સરુાેદકઃ પિર તઃ કુશદ્વ પને સવર્તઃ ।
૦૨૦૦૩૫૨ શા મલસ્ય તુ િવ તારાદ્દિ્વગુણને સમ તતઃ॥ ૨૦.૩૫।
૦૨૦૦૩૬૧ જ્યાે ત મતઃ કુશદ્વ પે શ ◌ૃ વં તસ્ય પતુ્રકાન્ ।
૦૨૦૦૩૬૨ ઉદ્ ભદાે વે માંશ્ચવૈ વૈરથાે ર ધનાે તઃ॥ ૨૦.૩૬।
૦૨૦૦૩૭૧ પ્રભાકરાે ઽથ કિપલ તન્ના ા વષર્પદ્ધ તઃ ।
૦૨૦૦૩૭૨ તસ્યાં વસ ત મનજૈુઃ સહ દૈતેયદાનવાઃ॥ ૨૦.૩૭।
૦૨૦૦૩૮૧ તથવૈ દેવગ ધવાર્ યક્ષિક પુ ષાદયઃ ।
૦૨૦૦૩૮૨ વણાર્ તત્રાિપ ચ વારાે િન નુષ્ઠાનત પરાઃ॥ ૨૦.૩૮।
૦૨૦૦૩૯૧ દ મનઃ શુ મણઃ નેહા મા દહાશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૨૦૦૩૯૨ બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રાશ્ચાનુક્રમાેિદતાઃ॥ ૨૦.૩૯।
૦૨૦૦૪૦૧ યથાેક્તકમર્ક ર્ વા વાિધકારક્ષયાય તે ।
૦૨૦૦૪૦૨ તત્ર તે તુ કુશદ્વ પે બ્રહ્મ પં જનાદર્નમ્॥ ૨૦.૪૦।
૦૨૦૦૪૧૧ યજ તઃ ક્ષપય ત્યુગ્રમિધકારફલપ્રદમ્ ।
૦૨૦૦૪૧૨ િવદુ્રમાે હેમશલૈશ્ચ દ્યુ તમા પુ ષ્ટમાં તથા॥ ૨૦.૪૧।
૦૨૦૦૪૨૧ કુશશેયાે હિરશ્ચવૈ સપ્તમાે મ દરાચલઃ ।
૦૨૦૦૪૨૨ વષાર્ચલા તુ સપ્તૈતે દ્વ પે તત્ર દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦.૪૨।
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૦૨૦૦૪૩૧ નદ્યશ્ચ સપ્ત તાસાં તુ વકે્ષ્ય નામા યનુક્રમાત્ ।
૦૨૦૦૪૩૨ ધૂતપાપા શવા ચવૈ પિવત્રા સ મ ત તથા॥ ૨૦.૪૩।
૦૨૦૦૪૪૧ િવદ્યુદ ભાે મહી ચા યા સવર્પાપહરાિ વમાઃ ।
૦૨૦૦૪૪૨ અ યાઃ સહસ્રશ તત્ર દ્રનદ્ય તથાચલાઃ॥ ૨૦.૪૪।
૦૨૦૦૪૫૧ કુશદ્વ પે કુશ ત બઃ સ જ્ઞયા તસ્ય ત તમ્ ।
૦૨૦૦૪૫૨ ત પ્રમાણને સ દ્વ પાે ઘ્ તાેદેન સમા તઃ॥ ૨૦.૪૫।
૦૨૦૦૪૬૧ ઘ્ તાેદશ્ચ સમુદ્રાે વૈ ક્રાૈ ચદ્વ પને સં તઃ ।
૦૨૦૦૪૬૨ ક્રાૈ ચદ્વ પાે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ શ્રૂયતાં ચાપરાે મહાન્॥ ૨૦.૪૬।
૦૨૦૦૪૭૧ કુશદ્વ પસ્ય િવ તારાદ્દિ્વગુણાે યસ્ય િવ તરઃ ।
૦૨૦૦૪૭૨ ક્રાૈ ચદ્વ પે દ્યુ તમતઃ પતુ્રાઃ સપ્ત મહાત્મનઃ॥ ૨૦.૪૭।
૦૨૦૦૪૮૧ તન્નામાિન ચ વષાર્ ણ તષેાં ચકે્ર મહામનાઃ ।
૦૨૦૦૪૮૨ કુશગાે મ દગશ્ચાે ણઃ પીવરાે ઽથા ધકારકઃ॥ ૨૦.૪૮।
૦૨૦૦૪૯૧ મુિનશ્ચ દુ દુ ભશ્ચવૈ સપ્તૈતે ત સતુા દ્વ ઃ ।
૦૨૦૦૪૯૨ તત્રાિપ દેવગ ધવર્-સિેવતાઃ સમુનાેરમાઃ॥ ૨૦.૪૯।
૦૨૦૦૫૦૧ વષાર્ચલા મુિનશ્રેષ્ઠા તષેાં નામાિન ભાે દ્વ ઃ ।
૦૨૦૦૫૦૨ ક્રાૈ ચશ્ચ વામનશ્ચવૈ તીયશ્ચા ધકારકઃ॥ ૨૦.૫૦।
૦૨૦૦૫૧૧ દેવવ્રતાે ધમશ્ચવૈ તથા યઃ પુ ડર કવાન્ ।
૦૨૦૦૫૧૨ દુ દુ ભશ્ચ મહાશલૈાે દ્વગુણા તે પર પરમ્॥ ૨૦.૫૧।
૦૨૦૦૫૨૧ દ્વ પાદ્દવ્ીપષેુ યે શલૈા તથા દ્વ પાિન તે તથા ।
૦૨૦૦૫૨૨ વષ વેતષેુ ર યષેુ વષર્શલૈવરેષુ ચ॥ ૨૦.૫૨।
૦૨૦૦૫૩૧ િનવસ ત િનરાતઙ્કાઃ સહ દેવગણૈઃ પ્ર ઃ ।
૦૨૦૦૫૩૨ પુ કલા પુ કરા ધ યા તે ખ્યાતાશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦.૫૩।
૦૨૦૦૫૪૧ બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રાશ્ચાનુક્રમાેિદતાઃ ।
૦૨૦૦૫૪૨ તત્ર નદ્યાે મુિનશ્રેષ્ઠા યાઃ િપબ ત તુ તે સદા॥ ૨૦.૫૪।
૦૨૦૦૫૫૧ સપ્ત પ્રધાનાઃ શતશ તથા યાઃ દ્રિન ગાઃ ।
૦૨૦૦૫૫૨ ગાૈર કુમુદ્વતી ચવૈ સ યા રાિત્રમર્નાજેવા॥ ૨૦.૫૫।
૦૨૦૦૫૬૧ ખ્યા તશ્ચ પુ ડર કા ચ સપ્તૈતા વષર્િન ગાઃ ।
૦૨૦૦૫૬૨ તત્રાિપ વણભર્ગવા પુ કરાદ્યજૈર્નાદર્નઃ॥ ૨૦.૫૬।
૦૨૦૦૫૭૧ યાનયાેગૈ દ્ર પ ઈજ્યતે યજ્ઞસિન્નધાૈ ।
૦૨૦૦૫૭૨ ક્રાૈ ચદ્વ પઃ સમુદ્રણે દિધમ ડાેદકેન તુ॥ ૨૦.૫૭।
૦૨૦૦૫૮૧ આ તઃ સવર્તઃ ક્રાૈ ચ-દ્વ પતુલ્યને માનતઃ ।
૦૨૦૦૫૮૨ દિધમ ડાેદકશ્ચાિપ શાકદ્વ પને સં તઃ॥ ૨૦.૫૮।
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૦૨૦૦૫૯૧ ક્રાૈ ચદ્વ પસ્ય િવ તાર- દ્વગુણને દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૨૦૦૫૯૨ શાકદ્વ પેશ્વરસ્યાિપ ભવ્યસ્ય સમુહાત્મનઃ॥ ૨૦.૫૯।
૦૨૦૦૬૦૧ સપ્તવૈ તનયા તષેાં દદાૈ વષાર્ ણ સપ્ત સઃ ।
૦૨૦૦૬૦૨ જલદશ્ચ કુમારશ્ચ સકુુમારાે મનીરકઃ॥ ૨૦.૬૦।
૦૨૦૦૬૧૧ કુસમાેદશ્ચ માેદાિકઃ સપ્તમશ્ચ મહાદુ્રમઃ ।
૦૨૦૦૬૧૨ ત સ જ્ઞા યવે તત્રાિપ સપ્ત વષાર્ યનુક્રમાત્॥ ૨૦.૬૧।
૦૨૦૦૬૨૧ તત્રાિપ પવર્તાઃ સપ્ત વષર્િવચ્છેદકારકાઃ ।
૦૨૦૦૬૨૨ પવૂર્ તત્રાેદય ગિરજર્લધાર તથાપરઃ॥ ૨૦.૬૨।
૦૨૦૦૬૩૧ તથા રૈવતકઃ યામ તથવૈા ભાે ગિર દ્વ ઃ ।
૦૨૦૦૬૩૨ આ તકેય તથા ર યઃ કેસર પવર્તાેત્તમઃ॥ ૨૦.૬૩।
૦૨૦૦૬૪૧ શાકશ્ચાત્ર મહા ક્ષઃ સદ્ધગ ધવર્સિેવતઃ ।
૦૨૦૦૬૪૨ ય પ ત્રવાતસં પશાર્દાહ્લાદાે યતે પરઃ॥ ૨૦.૬૪।
૦૨૦૦૬૫૧ તત્ર પુ યા જનપદાશ્ચાતવુર્ યર્સમ વતાઃ ।
૦૨૦૦૬૫૨ િનવસ ત મહાત્માનાે િનરાતઙ્કા િનરામયાઃ॥ ૨૦.૬૫।
૦૨૦૦૬૬૧ નદ્યશ્ચાત્ર મહાપુ યાઃ સવર્પાપભયાપહાઃ ।
૦૨૦૦૬૬૨ સકુુમાર કુમાર ચ ન લની રે કા ચ યા॥ ૨૦.૬૬।
૦૨૦૦૬૭૧ ઇ શ્ચ ધનેુકા ચવૈ ગભ તી સપ્તમી તથા ।
૦૨૦૦૬૭૨ અ યા વયુતશ તત્ર દ્રનદ્યાે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦.૬૭।
૦૨૦૦૬૮૧ મહીધરા તથા સ ત શતશાે ઽથ સહસ્રશઃ ।
૦૨૦૦૬૮૨ તાઃ િપબ ત મુદા યુક્તા જલદાિદષુ યે સ્થતાઃ॥ ૨૦.૬૮।
૦૨૦૦૬૯૧ વષષુ યે જનપદાશ્ચતુથાર્થર્સમ વતાઃ ।
૦૨૦૦૬૯૨ નદ્યશ્ચાત્ર મહાપુ યાઃ વગાર્દ યેત્ય મેિદનીમ્॥ ૨૦.૬૯।
૦૨૦૦૭૦૧ ધમર્હાિનનર્ તે વ ત ન સહંષા ન શકુ્તથા ।
૦૨૦૦૭૦૨ મયાર્દાવ્યુ ક્રમશ્ચાિપ તષેુ દેશષેુ સપ્તસુ॥ ૨૦.૭૦।
૦૨૦૦૭૧૧ મગાશ્ચ માગધાશ્ચવૈ માનસા મ દગા તથા ।
૦૨૦૦૭૧૨ મગા બ્રાહ્મણભૂિયષ્ઠા માગધાઃ ક્ષિત્રયા તુ તે॥ ૨૦.૭૧।
૦૨૦૦૭૨૧ વૈ યા તુ માનસા તષેાં શદૂ્રા જ્ઞેયા તુ મ દગાઃ ।
૦૨૦૦૭૨૨ શાકદ્વ પે સ્થતૈિવ ઃ સયૂર્ પધરાે હિરઃ॥ ૨૦.૭૨।
૦૨૦૦૭૩૧ યથાેક્તૈિરજ્યતે સ યક્કમર્ ભિનયતાત્મ ભઃ ।
૦૨૦૦૭૩૨ શાકદ્વ પ તતાે િવપ્રાઃ ક્ષીરાેદેન સમ તતઃ॥ ૨૦.૭૩।
૦૨૦૦૭૪૧ શાકદ્વ પપ્રમાણને વલયનેવે વે ષ્ટતઃ ।
૦૨૦૦૭૪૨ ક્ષીરા ધઃ સવર્તાે િવપ્રાઃ પુ કરાખ્યને વે ષ્ટતઃ॥ ૨૦.૭૪।
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૦૨૦૦૭૫૧ દ્વ પને શાકદ્વ પાત્તુ દ્વગુણને સમ તતઃ ।
૦૨૦૦૭૫૨ પુ કરે સવનસ્યાિપ મહાવીતાે ઽભવ સતુઃ॥ ૨૦.૭૫।
૦૨૦૦૭૬૧ ધાતિકશ્ચ તયાે તદ્વદ્દવ્ે વષ નામસિ જ્ઞતે ।
૦૨૦૦૭૬૨ મહાવીતં તથવૈા યદ્ધાતક ખ ડસિ જ્ઞતમ્॥ ૨૦.૭૬।
૦૨૦૦૭૭૧ અેકશ્ચાત્ર મહાભાગાઃ પ્રખ્યાતાે વષર્પવર્તઃ ।
૦૨૦૦૭૭૨ માનસાેત્તરસ જ્ઞાે વૈ મ યતાે વલયાકૃ તઃ॥ ૨૦.૭૭।
૦૨૦૦૭૮૧ યાજેનાનાં સહસ્રા ણ ઊ વ પ ચાશદુ ચ્છ્ર તઃ ।
૦૨૦૦૭૮૨ તાવદેવ ચ િવ તીણર્ઃ સવર્તઃ પિરમ ડલઃ॥ ૨૦.૭૮।
૦૨૦૦૭૯૧ પુ કરદ્વ પવલયં મ યને િવભજિન્નવ ।
૦૨૦૦૭૯૨ સ્થતાે ઽસાૈ તને િવ ચ્છન્નં તં વષર્દ્વયં િહ તત્॥ ૨૦.૭૯।
૦૨૦૦૮૦૧ વલયાકારમેકૈકં તયાેમર્ યે મહા ગિરઃ ।
૦૨૦૦૮૦૨ દશવષર્સહસ્રા ણ તત્ર વ ત માનવાઃ॥ ૨૦.૮૦।
૦૨૦૦૮૧૧ િનરામયા િવશાેકાશ્ચ રાગદ્વષેિવવ જતાઃ ।
૦૨૦૦૮૧૨ અધમાેત્તમાૈ ન તે વા તાં ન વ યવધકાૈ દ્વ ઃ॥ ૨૦.૮૧।
૦૨૦૦૮૨૧ ને યાર્સયૂા ભયં રાષેાે દાષેાે લાેભાિદકં ન ચ ।
૦૨૦૦૮૨૨ મહાવીતં બિહવર્ષ ધાતક ખ ડમ તતઃ॥ ૨૦.૮૨।
૦૨૦૦૮૩૧ માનસાેત્તરશલૈસ્ય દેવદૈત્યાિદસિેવતમ્ ।
૦૨૦૦૮૩૨ સત્યા તે ન તત્રા તાં દ્વ પે પુ કરસિ જ્ઞતે॥ ૨૦.૮૩।
૦૨૦૦૮૪૧ ન તત્ર નદ્યઃ શલૈા વા દ્વ પે વષર્દ્વયા વતે ।
૦૨૦૦૮૪૨ તુલ્યવષેા તુ મનુ દેવૈ તત્રૈક િપણઃ॥ ૨૦.૮૪।
૦૨૦૦૮૫૧ વણાર્શ્રમાચારહીનં ધમાર્હરણવ જતમ્ ।
૦૨૦૦૮૫૨ ત્રયીવાત્તાર્દ ડની ત-શશુ્રષૂારિહતં ચ તત્॥ ૨૦.૮૫।
૦૨૦૦૮૬૧ વષર્દ્વયં તતાે િવપ્રા ભાૈમ વગા ઽયમુત્તમઃ ।
૦૨૦૦૮૬૨ સવર્સ્ય સખુદઃ કાલાે જરારાેગિવવ જતઃ॥ ૨૦.૮૬।
૦૨૦૦૮૭૧ પુ કરે ધાતક ખ ડે મહાવીતે ચ વૈ દ્વ ઃ ।
૦૨૦૦૮૭૨ યગ્રાેધઃ પુ કરદ્વ પે બ્રહ્મણઃ સ્થાનમુત્તમમ્॥ ૨૦.૮૭।
૦૨૦૦૮૮૧ ત મિન્નવસ ત બ્રહ્મા પજૂ્યમાનઃ સરુાસરૈુઃ ।
૦૨૦૦૮૮૨ વાદૂદકેનાેદિધના પુ કરઃ પિરવે ષ્ટતઃ॥ ૨૦.૮૮।
૦૨૦૦૮૯૧ સમને પુ કરસ્યવૈ િવ તારાન્મ ડલાત્તથા ।
૦૨૦૦૮૯૨ અેવં દ્વ પાઃ સમુદ્રૈ તુ સપ્ત સપ્ત ભરા તાઃ॥ ૨૦.૮૯।
૦૨૦૦૯૦૧ દ્વ પશ્ચવૈ સમુદ્રશ્ચ સમાનાૈ દ્વગુણાૈ પરાૈ ।
૦૨૦૦૯૦૨ પયાં સ સવર્દા સવર્-સમુદ્રષેુ સમાિન વૈ॥ ૨૦.૯૦।
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૦૨૦૦૯૧૧ યનૂા તિરક્તતા તષેાં કદા ચન્નવૈ યતે ।
૦૨૦૦૯૧૨ સ્થાલીસ્થમ ગ્ સયંાેગાદુદ્રિેક સ લલં યથા॥ ૨૦.૯૧।
૦૨૦૦૯૨૧ તથે દુ દ્ધાૈ સ લલમ ભાેધાૈ મુિનસત્તમાઃ ।
૦૨૦૦૯૨૨ અ યનૂાન તિરક્તાશ્ચ વધર્ ત્યાપાે હ્રસ ત ચ॥ ૨૦.૯૨।
૦૨૦૦૯૩૧ ઉદયા તમને વ દાેઃ પક્ષયાેઃ શકુ્લકૃ ણયાેઃ ।
૦૨૦૦૯૩૨ દશાેત્તરા ણ પ ચવૈ અઙ્ગુલાનાં શતાિન ચ॥ ૨૦.૯૩।
૦૨૦૦૯૪૧ અપાં દ્ધક્ષયાૈ દષૃ્ટાૈ સામુદ્ર ણાં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૨૦૦૯૪૨ ભાજેનં પુ કરદ્વ પે તત્ર વયમપુ સ્થતમ્॥ ૨૦.૯૪।
૦૨૦૦૯૫૧ ભુ જ ત ષડ્રસં િવપ્રાઃ પ્ર ઃ સવાર્ઃ સદૈવ િહ ।
૦૨૦૦૯૫૨ વાદૂદકસ્ય પિરતાે દૃ યતે લાેકસં સ્થ તઃ॥ ૨૦.૯૫।
૦૨૦૦૯૬૧ દ્વગુણા કા ચની ભૂ મઃ સવર્જ તુિવવ જતા ।
૦૨૦૦૯૬૨ લાેકાલાેક તતઃ શલૈાે યાજેનાયુતિવ તઃ॥ ૨૦.૯૬।
૦૨૦૦૯૭૧ ઉચ્છ્ર યેણાિપ તાવ ત સહસ્રા યાવલાેિહ સઃ ।
૦૨૦૦૯૭૨ તત તમઃ સમા ત્ય તં શલંૈ સવર્તઃ સ્થતમ્॥ ૨૦.૯૭।
૦૨૦૦૯૮૧ તમશ્ચા ડકટાહેન સમ તા પિરવે ષ્ટતમ્ ।
૦૨૦૦૯૮૨ પ ચાશ કાેિટિવ તારા સયેમવુ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦.૯૮।
૦૨૦૦૯૯૧ સહૈવા ડકટાહેન સદ્વ પા સમહીધરા ।
૦૨૦૦૯૯૨ સયંે ધાત્રી િવધાત્રી ચ સવર્ભૂતગુણાિધકા ।
૦૨૦૦૯૯૩ આધારભૂતા જગતાં સવષાં સા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦.૯૯।
૦૨૧૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૨૧૦૦૧૧ િવ તાર અેષ ક થતઃ થવ્યા મુિનસત્તમાઃ ।
૦૨૧૦૦૧૨ સપ્ત ત તુ સહસ્રા ણ તદુચ્છ્ર ાયાે ઽિપ ક યતે॥ ૨૧.૧।
૦૨૧૦૦૨૧ દશસાહસ્રમેકૈકં પાતાલં મુિનસત્તમાઃ ।
૦૨૧૦૦૨૨ અતલં િવતલં ચવૈ િનતલં સતુલં તથા॥ ૨૧.૨।
૦૨૧૦૦૩૧ તલાતલં રસાતલં પાતાલં ચાિપ સપ્તમમ્ ।
૦૨૧૦૦૩૨ કૃ ણા શકુ્લા ણા પીતા શકર્રા શલૈકા ચની॥ ૨૧.૩।
૦૨૧૦૦૪૧ ભૂમયાે યત્ર િવપ્રે દ્રા વરપ્રાસાદશાે ભતાઃ ।
૦૨૧૦૦૪૨ તષેુ દાનવદૈતેય તયઃ શતશઃ સ્થતાઃ॥ ૨૧.૪।
૦૨૧૦૦૫૧ નાગાનાં ચ મહાઙ્ગાનાં જ્ઞાતયશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૨૧૦૦૫૨ વલાકાદિપ ર યા ણ પાતાલાની ત નારદઃ॥ ૨૧.૫।
૦૨૧૦૦૬૧ પ્રાહ વગર્સદાેમ યે પાતાલે યાે ગતાે િદવમ્ ।
૦૨૧૦૦૬૨ આહ્લાદકાિરણઃ શભુ્રા મણયાે યત્ર સપુ્રભાઃ॥ ૨૧.૬।
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૦૨૧૦૦૭૧ નાગાભરણભષૂાશ્ચ પાતાલં કેન ત સમમ્ ।
૦૨૧૦૦૭૨ દૈત્યદાનવક યા ભિરતશ્ચેતશ્ચ શાે ભતે॥ ૨૧.૭।
૦૨૧૦૦૮૧ પાતાલે કસ્ય ન પ્રી તિવમુક્તસ્યાિપ યતે ।
૦૨૧૦૦૮૨ િદવાકર્ર મયાે યત્ર પ્રભા ત વ ત નાતપમ્॥ ૨૧.૮।
૦૨૧૦૦૯૧ શ શનશ્ચ ન શીતાય િન શ દ્યાેતાય કેવલમ્ ।
૦૨૧૦૦૯૨ ભક્ષ્યભાજે્યમહાપાન-મદમત્તૈશ્ચ ભાે ગ ભઃ॥ ૨૧.૯।
૦૨૧૦૧૦૧ યત્ર ન જ્ઞાયતે કાલાે ગતાે ઽિપ દનુ િદ ભઃ ।
૦૨૧૦૧૦૨ વનાિન નદ્યાે ર યા ણ સરાં સ કમલાકરાઃ॥ ૨૧.૧૦।
૦૨૧૦૧૧૧ પુંસ્કાેિકલાિદલાપાશ્ચ મનાેજ્ઞા ય બરા ણ ચ ।
૦૨૧૦૧૧૨ ભષૂણા ય તર યા ણ ગ ધાદં્ય ચાનુલપેનમ્॥ ૨૧.૧૧।
૦૨૧૦૧૨૧ વીણાવે દઙ્ગાનાં િનઃ વનાશ્ચ સદા દ્વ ઃ ।
૦૨૧૦૧૨૨ અેતા ય યાિન ર યા ણ ભાગ્યભાેગ્યાિન દાનવૈઃ॥ ૨૧.૧૨।
૦૨૧૦૧૩૧ દૈત્યાેરગૈશ્ચ ભજુ્ય તે પાતાલા તરગાેચરૈઃ ।
૦૨૧૦૧૩૨ પાતાલાનામધશ્ચા તે િવ ણાેયાર્ તામસી તનુઃ॥ ૨૧.૧૩।
૦૨૧૦૧૪૧ શષેાખ્યા યદુ્ગણા વક્તું ન શક્તા દૈત્યદાનવાઃ ।
૦૨૧૦૧૪૨ યાે ઽન તઃ પઠ્યતે સદ્ધદૈવદેવ ષપૂ જતઃ॥ ૨૧.૧૪।
૦૨૧૦૧૫૧ સહસ્ર શરસા વ્યક્તઃ વ તકામલભષૂણઃ ।
૦૨૧૦૧૫૨ ફણામ ણસહસ્રેણ યઃ સ િવદ્યાેતય દશઃ॥ ૨૧.૧૫।
૦૨૧૦૧૬૧ સવાર્ કરાે ત િનવ યાર્ હતાય જગતાે ઽસરુાન્ ।
૦૨૧૦૧૬૨ મદાઘૂ ણતનતે્રાે ઽસાૈ યઃ સદૈવૈકકુ ડલઃ॥ ૨૧.૧૬।
૦૨૧૦૧૭૧ િકર ટ સ્રગ્ધરાે ભા ત સા ગ્ શ્વેત ઇવાચલઃ ।
૦૨૧૦૧૭૨ નીલવાસા મદાે સક્તઃ શ્વેતહારાપેશાે ભતઃ॥ ૨૧.૧૭।
૦૨૧૦૧૮૧ સાભ્રગઙ્ગાપ્રપાતાે ઽસાૈ કૈલાસાિદ્રિરવાેત્તમઃ ।
૦૨૧૦૧૮૨ લાઙ્ગલાસક્તહ તાગ્રાે બભ્રન્મુશલમુત્તમમ્॥ ૨૧.૧૮।
૦૨૧૦૧૯૧ ઉપાસ્યતે વયં કા ત્યા યાે વા યા ચ મૂતર્યા ।
૦૨૧૦૧૯૨ ક પા તે યસ્ય વક્ત્રે યાે િવષાનલ શખાે વલઃ॥ ૨૧.૧૯।
૦૨૧૦૨૦૧ સઙ્કષર્ણાત્મકાે દ્રાે િન ક્ર યા ત્ત જગ ત્રયમ્ ।
૦૨૧૦૨૦૨ સ બભ્ર ચ્છખર ભૂતમશષેં ક્ષ તમ ડલમ્॥ ૨૧.૨૦।
૦૨૧૦૨૧૧ આ તે પાતાલમૂલસ્થઃ શષેાે ઽશષેસરુા ચતઃ ।
૦૨૧૦૨૧૨ તસ્ય વીય પ્રભાવશ્ચ વ પં પમવે ચ॥ ૨૧.૨૧।
૦૨૧૦૨૨૧ નિહ વણર્િયતું શકં્ય જ્ઞાતું વા િત્રદશરૈિપ ।
૦૨૧૦૨૨૨ યસ્યષૈા સકલા વી ફણામ ણ શખા ણા॥ ૨૧.૨૨।
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૦૨૧૦૨૩૧ આ તે કુસમુમાલવે ક તદ્વ ય વિદ ય ત ।
૦૨૧૦૨૩૨ યદા િવજૃ ભતે ઽન તાે મદાઘૂ ણતલાેચનઃ॥ ૨૧.૨૩।
૦૨૧૦૨૪૧ તદા ચલ ત ભૂરેષા સાિદ્રતાેયાિધકાનના ।
૦૨૧૦૨૪૨ ગ ધવાર્ સરસઃ સદ્ધાઃ િકન્નરાેરગવારણાઃ॥ ૨૧.૨૪।
૦૨૧૦૨૫૧ ના તં ગુણાનાં ગચ્છ ત તતાે ઽન તાે ઽયમવ્યયઃ ।
૦૨૧૦૨૫૨ યસ્ય નાગવધૂહ તૈલાર્િપતં હિરચ દનમ્॥ ૨૧.૨૫।
૦૨૧૦૨૬૧ મુહુઃ શ્વાસાિનલાય તં યા ત િદક્પટવાસતામ્ ।
૦૨૧૦૨૬૨ યમારા ય પુરાણ ષગર્ગા જ્યાેતી ં ષ ત વતઃ॥ ૨૧.૨૬।
૦૨૧૦૨૭૧ જ્ઞાતવા સકલં ચવૈ િન મત્તપિઠતં ફલમ।્
૦૨૧૦૨૭૨ તનેેયં નાગવયણ શરસા િવ તા મહી ।
૦૨૧૦૨૭૩ બભ ત સકલાં લાેકા સદેવાસરુમાનષુાન્॥ ૨૧.૨૭।
૦૨૨૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૨૨૦૦૧૧ તતશ્ચાન તરં િવપ્રા નરકા રાૈરવાદયઃ ।
૦૨૨૦૦૧૨ પાિપનાે યષેુ પાત્ય તે તા શ ◌ૃ વં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨.૧।
૦૨૨૦૦૨૧ રાૈરવઃ શાૈકરાે રાેધ તાનાે િવશસન તથા ।
૦૨૨૦૦૨૨ મહા વાલ તપ્તકુડ્યાે મહાલાેભાે િવમાેહનઃ॥ ૨૨.૨।
૦૨૨૦૦૩૧ િધરા ધાે વસાતપ્તઃ કૃમીશઃ કૃ મભાજેનઃ ।
૦૨૨૦૦૩૨ અ સપ ત્રવનં કૃ ણાે લાલાભક્ષશ્ચ દા ણઃ॥ ૨૨.૩।
૦૨૨૦૦૪૧ તથા પૂયવહઃ પાપાે વિહ્ન વાલાે હ્યધઃ શરાઃ ।
૦૨૨૦૦૪૨ સદંશઃ કૃ ણસતૂ્રશ્ચ તમશ્ચાવી ચરેવ ચ॥ ૨૨.૪।
૦૨૨૦૦૫૧ શ્વભાજેનાે ઽથાપ્ર તષ્ઠાેમ-આવી ચશ્ચ તથાપરઃ ।
૦૨૨૦૦૫૨ ઇત્યેવમાદયશ્ચા યે નરકા શદા ણાઃ॥ ૨૨.૫।
૦૨૨૦૦૬૧ યમસ્ય િવષયે ઘાેરાઃ શસ્ત્રા ગ્ િવષદ શનઃ ।
૦૨૨૦૦૬૨ પત ત યષેુ પુ ષાઃ પાપકમર્રતાશ્ચ યે॥ ૨૨.૬।
૦૨૨૦૦૭૧ કૂટસાક્ષી તથા સ યક્પક્ષપાતને યાે વદેત્ ।
૦૨૨૦૦૭૨ યશ્ચા યદ તં વ ક્ત સ નરાે યા ત રાૈરવમ્॥ ૨૨.૭।
૦૨૨૦૦૮૧ ભ્રૂણહા પુરહ તા ચ ગાેઘ્નશ્ચ મુિનસત્તમાઃ ।
૦૨૨૦૦૮૨ યા ત તે રાૈરવં ઘાેરં યશ્ચાેચ્છ્વાસિનરાેધકઃ॥ ૨૨.૮।
૦૨૨૦૦૯૧ સરુાપાે બ્રહ્મહા હતાર્ સવુણર્સ્ય ચ શકૂરે ।
૦૨૨૦૦૯૨ પ્રયા ત નરકે યશ્ચ તૈઃ સસંગર્મપુૈ ત વૈ॥ ૨૨.૯।
૦૨૨૦૧૦૧ રાજ યવૈ યહા ચવૈ તથવૈ ગુ ત પગઃ ।
૦૨૨૦૧૦૨ તપ્તકુ ભે વ ગામી હ ત રાજભટં ચ યઃ॥ ૨૨.૧૦।
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૦૨૨૦૧૧૧ મા વીિવક્રયકૃ વ યપાલઃ કેસરિવક્રયી ।
૦૨૨૦૧૧૨ તપ્તલાેહે પત ત્યેતે યશ્ચ ભક્તં પિરત્યજેત્॥ ૨૨.૧૧।
૦૨૨૦૧૨૧ સતુાં નષુાં ચાિપ ગ વા મહા વાલે િનપાત્યતે ।
૦૨૨૦૧૨૨ અવમ તા ગુ ણાં યાે યશ્ચાક્રાેષ્ટા નરાધમઃ॥ ૨૨.૧૨।
૦૨૨૦૧૩૧ વેદદૂષિયતા યશ્ચ વેદિવક્રયકશ્ચ યઃ ।
૦૨૨૦૧૩૨ અગ યગામી યશ્ચ સ્યાત્તે યા ત શબલં દ્વ ઃ॥ ૨૨.૧૩।
૦૨૨૦૧૪૧ ચાૈરાે િવમાેહે પત ત મયાર્દાદૂષક તથા ।
૦૨૨૦૧૪૨ દેવ દ્વજિપ દ્વષે્ટા રત્નદૂષિયતા ચ યઃ॥ ૨૨.૧૪।
૦૨૨૦૧૫૧ સ યા ત કૃ મભકે્ષ્ય વૈ કૃમીશે તુ દુિર ષ્ટકૃત્ ।
૦૨૨૦૧૫૨ િપ દેવા તથી ય તુ પયર્શ્ના ત નરાધમઃ॥ ૨૨.૧૫।
૦૨૨૦૧૬૧ લાલાભકે્ષ્ય સ યાત્યુગ્રે શરકતાર્ ચ વેધકે ।
૦૨૨૦૧૬૨ કરાે ત ક ણનાે યશ્ચ યશ્ચ ખડ્ગાિદકૃન્નરઃ॥ ૨૨.૧૬।
૦૨૨૦૧૭૧ પ્રયા ત્યેતે િવશસને નરકે શદા ણે ।
૦૨૨૦૧૭૨ અસ પ્ર તગ્રહીતા ચ નરકે યાત્યધાેમખુે॥ ૨૨.૧૭।
૦૨૨૦૧૮૧ અયાજ્યયાજક તત્ર તથા નક્ષત્રસચૂકઃ ।
૦૨૨૦૧૮૨ કૃ મપૂયે નરશ્ચૈકાે યા ત મષ્ટાન્નભુક્સદા॥ ૨૨.૧૮।
૦૨૨૦૧૯૧ લાક્ષામાંસરસાનાં ચ તલાનાં લવણસ્ય ચ ।
૦૨૨૦૧૯૨ િવકે્રતા બ્રાહ્મણાે યા ત તમવે નરકં દ્વ ઃ॥ ૨૨.૧૯।
૦૨૨૦૨૦૧ મા ર્રકુકુ્કટચ્છાગ-શ્વવરાહિવહઙ્ગમાન્ ।
૦૨૨૦૨૦૨ પાષેયન્નરકં યા ત તમવે દ્વજસત્તમાઃ॥ ૨૨.૨૦।
૦૨૨૦૨૧૧ રઙ્ગાપે વી કૈવતર્ઃ કુ ડાશી ગરદ તથા ।
૦૨૨૦૨૧૨ સચૂી માિહ ષકશ્ચવૈ પવર્ગામી ચ યાે દ્વજઃ॥ ૨૨.૨૧।
૦૨૨૦૨૨૧ અગારદાહી મત્રઘ્નઃ શકુિનગ્રામયાજકઃ ।
૦૨૨૦૨૨૨ િધરા ધે પત ત્યેતે સાેમં િવક્ર ણતે ચ યે॥ ૨૨.૨૨।
૦૨૨૦૨૩૧ મધુહા ગ્રામહ તા ચ યા ત વૈતરણી ં નરઃ ।
૦૨૨૦૨૩૨ રેતઃપાનાિદકતાર્રાે મયાર્દાભેિદનશ્ચ યે॥ ૨૨.૨૩।
૦૨૨૦૨૪૧ તે કૃચ્છ્ર ે યા ત્યશાૈચાશ્ચ કુહકા િવનશ્ચ યે ।
૦૨૨૦૨૪૨ અ સપ ત્રવનં યા ત વનચ્છેદ થવૈ યઃ॥ ૨૨.૨૪।
૦૨૨૦૨૫૧ આૈર ભ્રકા ગવ્યાધા વિહ્ન વાલે પત ત વૈ ।
૦૨૨૦૨૫૨ યા ત તત્રવૈ તે િવપ્રા યશ્ચાપાકેષુ વિહ્નદઃ॥ ૨૨.૨૫।
૦૨૨૦૨૬૧ વ્રતાપેલાપેકાે યશ્ચ વાશ્રમા દ્વચ્યુતશ્ચ યઃ ।
૦૨૨૦૨૬૨ સ દંશયાતનામ યે પતત તાવુભાવિપ॥ ૨૨.૨૬।
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૦૨૨૦૨૭૧ િદવા વ ેષુ સ્ય દ તે યે નરા બ્રહ્મચાિરણઃ ।
૦૨૨૦૨૭૨ પતુ્રૈર યાિપતા યે તુ તે પત ત શ્વભાજેને॥ ૨૨.૨૭।
૦૨૨૦૨૮૧ અેતે ચા યે ચ નરકાઃ શતશાે ઽથ સહસ્રશઃ ।
૦૨૨૦૨૮૨ યષેુ દુ કૃતકમાર્ણઃ પચ્ય તે યાતનાગતાઃ॥ ૨૨.૨૮।
૦૨૨૦૨૯૧ તથવૈ પાપા યેતાિન તથા યાિન સહસ્રશઃ ।
૦૨૨૦૨૯૨ ભજુ્ય તે તપુ ષનૈર્રકા તરગાેચરૈઃ॥ ૨૨.૨૯।
૦૨૨૦૩૦૧ વણાર્શ્રમિવ દં્ધ ચ કમર્ કુવર્ ત યે નરાઃ ।
૦૨૨૦૩૦૨ કમર્ણા મનસા વાચા િનરયષેુ પત ત તે॥ ૨૨.૩૦।
૦૨૨૦૩૧૧ અધઃ શરાે ભદૃર્ ય તે નારકૈિદિવ દેવતાઃ ।
૦૨૨૦૩૧૨ દેવાશ્ચાધાેમખુા સવાર્નધઃ પ ય ત નારકાન્॥ ૨૨.૩૧।
૦૨૨૦૩૨૧ સ્થાવરાઃ કૃમયાે ઽ વાશ્ચ પ ક્ષણઃ પશવાે નરાઃ ।
૦૨૨૦૩૨૨ ધા મકા સ્ત્રદશા તદ્વન્માે ક્ષણશ્ચ યથાક્રમમ્॥ ૨૨.૩૨।
૦૨૨૦૩૩૧ સહસ્રભાગઃ પ્રથમાદ્દિ્વતીયાે ઽનુક્રમાત્તથા ।
૦૨૨૦૩૩૨ સવ હ્યેતે મહાભાગા યાવન્મુ ક્તસમાશ્રયાઃ॥ ૨૨.૩૩।
૦૨૨૦૩૪૧ યાવ તાે જ તવઃ વગ તાવ તાે નરકાૈકસઃ ।
૦૨૨૦૩૪૨ પાપકૃદ્યા ત નરકં પ્રાય શ્ચત્તપરાઙ્મખુઃ॥ ૨૨.૩૪।
૦૨૨૦૩૫૧ પાપાનામનુ પા ણ પ્રાય શ્ચત્તાિન યદ્યથા ।
૦૨૨૦૩૫૨ તથા તથવૈ સં ત્ય પ્રાેક્તાિન પરમ ષ ભઃ॥ ૨૨.૩૫।
૦૨૨૦૩૬૧ પાપે ગુ ણ ગુ ણ વ પા ય પે ચ ત દ્વદઃ ।
૦૨૨૦૩૬૨ પ્રાય શ્ચત્તાિન િવપ્રે દ્રા જગુઃ વાય ભવુાદયઃ॥ ૨૨.૩૬।
૦૨૨૦૩૭૧ પ્રાય શ્ચત્તા યશષેા ણ તપઃકમાર્ત્મકાિન વૈ ।
૦૨૨૦૩૭૨ યાિન તષેામશષેાણાં કૃ ણાનુ મરણં પરમ્॥ ૨૨.૩૭।
૦૨૨૦૩૮૧ કૃતે પાપે ઽનુતાપાે વૈ યસ્ય પુંસઃ પ્ર યતે ।
૦૨૨૦૩૮૨ પ્રાય શ્ચત્તં તુ તસ્યૈકં હિરસં મરણં પરમ્॥ ૨૨.૩૮।
૦૨૨૦૩૯૧ પ્રાતિન શ તથા સ યા-મ યાહ્નાિદષુ સં મરન્ ।
૦૨૨૦૩૯૨ નારાયણમવા ાે ત સદ્યઃ પાપક્ષયાન્નરઃ॥ ૨૨.૩૯।
૦૨૨૦૪૦૧ િવ સં મરણા ક્ષીણ-સમ તક્લેશસ ચયઃ ।
૦૨૨૦૪૦૨ મુ ક્ત પ્રયા ત ભાે િવપ્રા િવ ણાે તસ્યાનુક તર્નાત્॥ ૨૨.૪૦।
૦૨૨૦૪૧૧ વાસદેુવે મનાે યસ્ય જપહાેમાચર્નાિદષુ ।
૦૨૨૦૪૧૨ તસ્યા તરાયાે િવપ્રે દ્રા દેવે દ્ર વાિદકં ફલમ્॥ ૨૨.૪૧।
૦૨૨૦૪૨૧ ક્વ નાક ષ્ઠગમનં પનુરા ત્તલક્ષણમ્ ।
૦૨૨૦૪૨૨ ક્વ જપાે વાસદેુવે ત મુ ક્તબીજમનુત્તમમ્॥ ૨૨.૪૨।
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૦૨૨૦૪૩૧ ત માદહિનશં િવ ં સં મર પુ ષાે દ્વજઃ ।
૦૨૨૦૪૩૨ ન યા ત નરકં શદુ્ધઃ સઙ્ક્ષ ણા ખલપાતકઃ॥ ૨૨.૪૩।
૦૨૨૦૪૪૧ મનઃપ્રી તકરઃ વગા નરક ત દ્વપયર્યઃ ।
૦૨૨૦૪૪૨ નરક વગર્સ જ્ઞે વૈ પાપપુ યે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨.૪૪।
૦૨૨૦૪૫૧ વ વેકમવે દુઃખાય સખુાયે યાદયાય ચ ।
૦૨૨૦૪૫૨ કાપેાય ચ યત ત માદ્વ તુ દુઃખાત્મકં કુતઃ॥ ૨૨.૪૫।
૦૨૨૦૪૬૧ તદેવ પ્રીતયે ભૂ વા પનુદુર્ઃખાય યતે ।
૦૨૨૦૪૬૨ તદેવ કાપેાલયતઃ પ્રસાદાય ચ યતે॥ ૨૨.૪૬।
૦૨૨૦૪૭૧ ત માદ્દઃુખાત્મકં ના ત ન ચ િક ચ સખુાત્મકમ્ ।
૦૨૨૦૪૭૨ મનસઃ પિરણામાે ઽયં સખુદુઃખાિદલક્ષણઃ॥ ૨૨.૪૭।
૦૨૨૦૪૮૧ જ્ઞાનમવે પરં બ્રહ્મા-જ્ઞાનં બ ધાય ચે યતે ।
૦૨૨૦૪૮૨ જ્ઞાનાત્મક મદં િવશ્વં ન જ્ઞાના દ્વદ્યતે પરમ્॥ ૨૨.૪૮।
૦૨૨૦૪૯૧ િવદ્યાિવદ્યે િહ ભાે િવપ્રા જ્ઞાનમવેાવધાયર્તામ્ ।
૦૨૨૦૪૯૨ અેવમેતદ્મયાખ્યાતં ભવતાં મ ડલં ભવુઃ॥ ૨૨.૪૯।
૦૨૨૦૫૦૧ પાતાલાિન ચ સવાર્ ણ તથવૈ નરકા દ્વ ઃ ।
૦૨૨૦૫૦૨ સમુદ્રાઃ પવર્તાશ્ચવૈ દ્વ પા વષાર્ ણ િન ગાઃ ।
૦૨૨૦૫૦૩ સઙે્ક્ષપા સવર્માખ્યાતં િક ભૂયઃ શ્રાેતુ મચ્છથ॥ ૨૨.૫૦।
૦૨૩૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૨૩૦૦૧૧ ક થતં ભવતા સવર્મ માકં સકલં તથા ।
૦૨૩૦૦૧૨ ભવુલાકાિદકાં લાેકા શ્રાેતુ મચ્છામહે વયમ્॥ ૨૩.૧।
૦૨૩૦૦૨૧ તથવૈ ગ્રહસસં્થાનં પ્રમાણાિન યથા તથા ।
૦૨૩૦૦૨૨ સમાચ વ મહાભાગ યથાવ લાેમહષર્ણ॥ ૨૩.૨।
૦૨૩૦૦૩૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૨૩૦૦૩૧ રિવચ દ્રમસાેયાર્વન્મયખૂૈરવભાસ્યતે ।
૦૨૩૦૦૩૨ સસમુદ્રસિરચ્છૈલા તાવતી થવી તા॥ ૨૩.૩।
૦૨૩૦૦૪૧ યાવ પ્રમાણા થવી િવ તારપિરમ ડલા ।
૦૨૩૦૦૪૨ નભ તાવ પ્રમાણં િહ િવ તારપિરમ ડલમ્॥ ૨૩.૪।
૦૨૩૦૦૫૧ ભૂમેયાજનલકે્ષ તુ સાૈરં િવપ્રા તુ મ ડલમ્ ।
૦૨૩૦૦૫૨ લક્ષે િદવાકરાચ્ચાિપ મ ડલં શ શનઃ સ્થતમ્॥ ૨૩.૫।
૦૨૩૦૦૬૧ પૂણ શતસહસ્રે તુ યાજેનાનાં િનશાકરાત્ ।
૦૨૩૦૦૬૨ નક્ષત્રમ ડલં કૃ નમપુિરષ્ટા પ્રકાશતે॥ ૨૩.૬।
૦૨૩૦૦૭૧ દ્વલક્ષે ચાેત્તરે િવપ્રા બુધાે નક્ષત્રમ ડલાત્ ।
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૦૨૩૦૦૭૨ તાવ પ્રમાણભાગે તુ બુધસ્યા યુશના સ્થતઃ॥ ૨૩.૭।
૦૨૩૦૦૮૧ અઙ્ગારકાે ઽિપ શકુ્રસ્ય ત પ્રમાણે વ્યવ સ્થતઃ ।
૦૨૩૦૦૮૨ લક્ષદ્વયને ભાૈમસ્ય સ્થતાે દેવપુરાેિહતઃ॥ ૨૩.૮।
૦૨૩૦૦૯૧ સાૈિર ર્હ પતે વ દ્વલક્ષે સમવ સ્થતઃ ।
૦૨૩૦૦૯૨ સપ્ત ષમ ડલં ત મા લક્ષમેકં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૩.૯।
૦૨૩૦૧૦૧ ઋ ષ ય તુ સહસ્રાણાં શતાદૂ વ વ્યવ સ્થતઃ ।
૦૨૩૦૧૦૨ મેઢ ભૂતઃ સમ તસ્યજ્યાે તશ્ચક્રસ્ય વૈ ધ્રવુઃ॥ ૨૩.૧૦।
૦૨૩૦૧૧૧ ત્રૈલાેક્યમેત ક થતં સઙે્ક્ષપેણ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૨૩૦૧૧૨ ઇજ્યાફલસ્ય ભૂરેષા ઇજ્યા ચાત્ર પ્ર ત ષ્ઠતા॥ ૨૩.૧૧।
૦૨૩૦૧૨૧ ધ્રવુાદૂ વ મહલાકાે યત્ર તે ક પવા સનઃ ।
૦૨૩૦૧૨૨ અેકયાજેનકાેટ તુ મહલાકાે િવધીયતે॥ ૨૩.૧૨।
૦૨૩૦૧૩૧ દ્વે કાેટ ાૈ તુ જનાે લાેકાે યત્ર તે બ્રહ્મણઃ સતુાઃ ।
૦૨૩૦૧૩૨ સન દનાદ્યાઃ ક થતા િવપ્રાશ્ચામલચેતસઃ॥ ૨૩.૧૩।
૦૨૩૦૧૪૧ ચતુગુર્ણાેત્તરં ચાે વ જનલાેકાત્તપઃ તમ્ ।
૦૨૩૦૧૪૨ વૈરા યત્ર તે દેવાઃ સ્થતા દેહિવવ જતાઃ॥ ૨૩.૧૪।
૦૨૩૦૧૫૧ ષડ્ગુણને તપાેલાેકા સત્યલાેકાે િવરાજતે ।
૦૨૩૦૧૫૨ અપનુમાર્રકં યત્ર સદ્ધાિદમુિનસિેવતમ્॥ ૨૩.૧૫।
૦૨૩૦૧૬૧ પાદગ યં તુ ય ક ચદ્વ વ ત થવીમયમ્ ।
૦૨૩૦૧૬૨ સ ભૂલાકઃ સમાખ્યાતાે િવ તારાે ઽસ્ય મયાેિદતઃ॥ ૨૩.૧૬।
૦૨૩૦૧૭૧ ભૂ મસયૂાર્ તરં યત્તુ સદ્ધાિદમુિનસિેવતમ્ ।
૦૨૩૦૧૭૨ ભવુલાક તુ સાે ઽ યુક્તાે દ્વતીયાે મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩.૧૭।
૦૨૩૦૧૮૧ ધ્રવુસયૂાર્ તરં યત્તુ િનયુતાિન ચતુદર્શ ।
૦૨૩૦૧૮૨ વલાકઃ સાે ઽિપ ક થતાે લાેકસસં્થાન ચ તકૈઃ॥ ૨૩.૧૮।
૦૨૩૦૧૯૧ ત્રૈલાેક્યમેત કૃતકં િવપ્રૈશ્ચ પિરપઠ્યતે ।
૦૨૩૦૧૯૨ જન તપ તથા સત્ય મ ત ચાકૃતકં ત્રયમ્॥ ૨૩.૧૯।
૦૨૩૦૨૦૧ કૃતકાકૃતકાે મ યે મહલાક ઇ ત તઃ ।
૦૨૩૦૨૦૨ શૂ યાે ભવ ત ક પા તે યાે ઽ તં ન ચ િવન ય ત॥ ૨૩.૨૦।
૦૨૩૦૨૧૧ અેતે સપ્ત મહાલાેકા મયા વઃ ક થતા દ્વ ઃ ।
૦૨૩૦૨૧૨ પાતાલાિન ચ સપ્તવૈ બ્રહ્મા ડસ્યષૈ િવ તરઃ॥ ૨૩.૨૧।
૦૨૩૦૨૨૧ અેતદ ડકટાહેન તયર્ગૂ વર્મધ તથા ।
૦૨૩૦૨૨૨ કિપ થસ્ય યથા બીજં સવર્તાે વૈ સમા તમ્॥ ૨૩.૨૨।
૦૨૩૦૨૩૧ દશાેત્તરેણ પયસા દ્વ શ્ચા ડં ચ તદ્વતૃમ્ ।
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૦૨૩૦૨૩૨ સ ચા બુપિરવારાે ઽસાૈ વિહ્નના વે ષ્ટતાે બિહઃ॥ ૨૩.૨૩।
૦૨૩૦૨૪૧ વિહ્ન તુ વાયનુા વાયુિવપ્રા તુ નભસા તઃ ।
૦૨૩૦૨૪૨ આકાશાે ઽિપ મુિનશ્રેષ્ઠા મહતા પિરવે ષ્ટતઃ॥ ૨૩.૨૪।
૦૨૩૦૨૫૧ દશાેત્તરા યશષેા ણ િવપ્રાશ્ચૈતાિન સપ્ત વૈ ।
૦૨૩૦૨૫૨ મહા તં ચ સમા ત્ય પ્રધાનં સમવ સ્થતમ્॥ ૨૩.૨૫।
૦૨૩૦૨૬૧ અન તસ્ય ન તસ્યા તઃ સઙ્ખ્યાનં ચાિપ િવદ્યતે ।
૦૨૩૦૨૬૨ તદન તમસઙ્ખ્યાતં પ્રમાણનેાિપ વૈ યતઃ॥ ૨૩.૨૬।
૦૨૩૦૨૭૧ હેતુભૂતમશષેસ્ય પ્રકૃ તઃ સા પરા દ્વ ઃ ।
૦૨૩૦૨૭૨ અ ડાનાં તુ સહસ્રાણાં સહસ્રા યયુતાિન ચ॥ ૨૩.૨૭।
૦૨૩૦૨૮૧ ઈદશૃાનાં તથા તત્ર કાેિટકાેિટશતાિન ચ ।
૦૨૩૦૨૮૨ દા ય ગ્ યર્થા તૈલં તલે તદ્વ પુમાિનહ॥ ૨૩.૨૮।
૦૨૩૦૨૯૧ પ્રધાને ઽવ સ્થતાે વ્યાપી ચેતનાત્મિનવેદનઃ ।
૦૨૩૦૨૯૨ પ્રધાનં ચ પુમાંશ્ચવૈ સવર્ભૂતાનુભૂતયા॥ ૨૩.૨૯।
૦૨૩૦૩૦૧ િવ શ યા દ્વજશ્રેષ્ઠા તાૈ સશં્રયધ મણાૈ ।
૦૨૩૦૩૦૨ તયાેઃ સવૈ થગ્ભાવે કારણં સશં્રયસ્ય ચ॥ ૨૩.૩૦।
૦૨૩૦૩૧૧ ક્ષાેભકારણભૂતા ચ સગર્કાલે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૨૩૦૩૧૨ યથા શતંૈ્ય જલે વાતાે બભ ત ક ણકાગતમ્॥ ૨૩.૩૧।
૦૨૩૦૩૨૧ જગચ્છ ક્ત તથા િવ ણાેઃ પ્રધાનપુ ષાત્મકમ્ ।
૦૨૩૦૩૨૨ યથા ચ પાદપાે મૂલ-સ્ક ધશાખાિદસયંુતઃ॥ ૨૩.૩૨।
૦૨૩૦૩૩૧ આદ્યબી પ્રભવ ત બી ય યાિન વૈ તતઃ ।
૦૨૩૦૩૩૨ પ્રભવ ત તત તે યાે ભવ ત્ય યે પરે દુ્રમાઃ॥ ૨૩.૩૩।
૦૨૩૦૩૪૧ તે ઽિપ ત લક્ષણદ્રવ્ય-કારણાનુગતા દ્વ ઃ ।
૦૨૩૦૩૪૨ અેવમવ્યાકૃતા પૂવ ય તે મહદાદયઃ॥ ૨૩.૩૪।
૦૨૩૦૩૫૧ િવશષેા તા તત તે યઃ સ ભવ ત સરુાદયઃ ।
૦૨૩૦૩૫૨ તે યશ્ચ પતુ્રા તષેાં તુ પતુ્રાણાં પરમે સતુાઃ॥ ૨૩.૩૫।
૦૨૩૦૩૬૧ બી દ્વકૃ્ષપ્રરાેહેણ યથા નાપચય તરાેઃ ।
૦૨૩૦૩૬૨ ભૂતાનાં ભૂતસગણ નવૈા ત્યપચય તથા॥ ૨૩.૩૬।
૦૨૩૦૩૭૧ સિન્નધાનાદ્યથાકાશ-કાલાદ્યાઃ કારણં તરાેઃ ।
૦૨૩૦૩૭૨ તથવૈાપિરણામને િવશ્વસ્ય ભગવા હિરઃ॥ ૨૩.૩૭।
૦૨૩૦૩૮૧ વ્રીિહબીજે યથા મૂલં નાલં પ ત્રાઙુ્કરાૈ તથા ।
૦૨૩૦૩૮૨ કા ડકાષેા તથા પુ પં ક્ષીરં તદ્વચ્ચ ત ડુલઃ॥ ૨૩.૩૮।
૦૨૩૦૩૯૧ તષુાઃ કણાશ્ચ સ તાે વૈ યા ત્યાિવભાર્વમાત્મનઃ ।
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૦૨૩૦૩૯૨ પ્રરાેહહેતુસામ યમાસાદ્ય મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩.૩૯।
૦૨૩૦૪૦૧ તથા કમર્ વનેકેષુ દેવાદ્યા તનવઃ સ્થતાઃ ।
૦૨૩૦૪૦૨ િવ શ ક્ત સમાસાદ્ય પ્રરાેહમપુયા ત વૈ॥ ૨૩.૪૦।
૦૨૩૦૪૧૧ સ ચ િવ ઃ પરં બ્રહ્મ યતઃ સવર્ મદં જગત્ ।
૦૨૩૦૪૧૨ જગચ્ચ યાે યત્ર ચેદં ય મ વલયમે ય ત॥ ૨૩.૪૧।
૦૨૩૦૪૨૧ તદ્બ્રહ્મ પરમં ધામ સદસ પરમં પદમ્ ।
૦૨૩૦૪૨૨ યસ્ય સવર્મભેદેન જગદેતચ્ચરાચરમ્॥ ૨૩.૪૨।
૦૨૩૦૪૩૧ સ અેવ મૂલપ્રકૃ તવ્યર્ક્ત પી જગચ્ચ સઃ ।
૦૨૩૦૪૩૨ ત મન્નવે લયં સવ યા ત તત્ર ચ તષ્ઠ ત॥ ૨૩.૪૩।
૦૨૩૦૪૪૧ કતાર્ િક્રયાણાં સ ચ ઇજ્યતે ક્રતુઃ ।
૦૨૩૦૪૪૨ સ અેવ ત કમર્ફલં ચ તસ્ય યત્ ।
૦૨૩૦૪૪૩ યુગાિદ ય માચ્ચ ભવેદશષેતાે ।
૦૨૩૦૪૪૪ હરેનર્ િક ચદ્વ્ય તિરક્તમ ત તત્॥ ૨૩.૪૪।
૦૨૪૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૨૪૦૦૧૧ તારામયં ભગવતઃ શશમુારાકૃ ત પ્રભાેઃ ।
૦૨૪૦૦૧૨ િદિવ પં હરેયર્ત્તુ તસ્ય પુચ્છે સ્થતાે ધ્રવુઃ॥ ૨૪.૧।
૦૨૪૦૦૨૧ સઅેષ ભ્રમ ભ્રામય ત ચ દ્રાિદત્યાિદકા ગ્રહાન્ ।
૦૨૪૦૦૨૨ ભ્રમ તમનુ તં યા ત નક્ષત્રા ણ ચ ચક્રવત્॥ ૨૪.૨।
૦૨૪૦૦૩૧ સયૂાર્ચ દ્રમસાૈ તારા નક્ષત્રા ણ ગ્રહૈઃ સહ ।
૦૨૪૦૦૩૨ વાતાનીકમયૈબર્ ધૈધ્રુર્વે બદ્ધાિન તાિન વૈ॥ ૨૪.૩।
૦૨૪૦૦૪૧ શશમુારાકૃ ત પ્રાેક્તં યદૂ્રપં જ્યાે તષાં િદિવ ।
૦૨૪૦૦૪૨ નારાયણઃ પરં ધામ તસ્યાધારઃ વયં હૃિદ॥ ૨૪.૪।
૦૨૪૦૦૫૧ ઉત્તાનપાદતનય તમારા ય પ્ર પ તમ્ ।
૦૨૪૦૦૫૨ સ તારા શશમુારસ્ય ધ્રવુઃ પુચ્છે વ્યવ સ્થતઃ॥ ૨૪.૫।
૦૨૪૦૦૬૧ આધારઃ શશમુારસ્ય સવાર્ યક્ષાે જનાદર્નઃ ।
૦૨૪૦૦૬૨ ધ્રવુસ્ય શશમુારશ્ચ ધ્રવુે ભાનવુ્યર્વ સ્થતઃ॥ ૨૪.૬।
૦૨૪૦૦૭૧ તદાધારં જગચ્ચેદં સદેવાસરુમાનષુમ્ ।
૦૨૪૦૦૭૨ યને િવપ્રા િવધાનને તન્મે શ ◌ૃ ત સા પ્રતમ્॥ ૨૪.૭।
૦૨૪૦૦૮૧ િવવ વાનષ્ટ ભમાર્સગૈ્રર્સત્યપાે રસા ત્મકાઃ ।
૦૨૪૦૦૮૨ વષર્ત્ય બુ તતશ્ચાન્નમન્નાદમ ખલં જગત્॥ ૨૪.૮।
૦૨૪૦૦૯૧ િવવ વાનંશુ ભ તી ણૈરાદાય જગતાે જલમ્ ।
૦૨૪૦૦૯૨ સાેમં પુ યત્યથે દુશ્ચ વાયનુાડીમયૈિદિવ॥ ૨૪.૯।
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૦૨૪૦૧૦૧ જલૈિવ ક્ષ યતે ઽભ્રષેુ ધૂમાગ્ યિનલમૂ તષુ ।
૦૨૪૦૧૦૨ ન ભ્ર ય ત યત તે યાે જલા યભ્રા ણ તા યતઃ॥ ૨૪.૧૦।
૦૨૪૦૧૧૧ અભ્રસ્થાઃ પ્રપત ત્યાપાે વાયનુા સમુદ િરતાઃ ।
૦૨૪૦૧૧૨ સસં્કારં કાલજિનતં િવપ્રાશ્ચાસાદ્ય િનમર્લાઃ॥ ૨૪.૧૧।
૦૨૪૦૧૨૧ સિર સમુદ્રા ભાૈમા તુ તથાપઃ પ્રા ણસ ભવાઃ ।
૦૨૪૦૧૨૨ ચતુ પ્રકારા ભગવાનાદત્તે સિવતા દ્વ ઃ॥ ૨૪.૧૨।
૦૨૪૦૧૩૧ આકાશગઙ્ગાસ લલં તથાહૃત્ય ગભ તમાન્ ।
૦૨૪૦૧૩૨ અનભ્રગતમવેાવે્યા સદ્યઃ ક્ષપ ત ર મ ભઃ॥ ૨૪.૧૩।
૦૨૪૦૧૪૧ તસ્ય સં પશર્િનધૂર્ત-પાપપઙ્કાે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૨૪૦૧૪૨ ન યા ત નરકં મત્યા િદવં્ય નાનં િહ ત તમ્॥ ૨૪.૧૪।
૦૨૪૦૧૫૧ દષૃ્ટસયૂ િહ તદ્વાિર પતત્યભ્રૈિવના િદવઃ ।
૦૨૪૦૧૫૨ આકાશગઙ્ગાસ લલં તદ્ગાે ભઃ ક્ષ યતે રવેઃ॥ ૨૪.૧૫।
૦૨૪૦૧૬૧ કૃ ત્તકાિદષુ ઋક્ષષેુ િવષમે વ બુ યિદ્દવઃ ।
૦૨૪૦૧૬૨ દૃ ટ્વાક પ તતં જ્ઞેયં તદ્ગાઙ્ગં િદગ્ગ ેિહ્નતમ્॥ ૨૪.૧૬।
૦૨૪૦૧૭૧ યુગ્મક્ષષુ તુ યત્તાેયં પતત્યકાિદ્ગતં િદવઃ ।
૦૨૪૦૧૭૨ ત સયૂર્ર મ ભઃ સદ્યઃ સમાદાય િનરસ્યતે॥ ૨૪.૧૭।
૦૨૪૦૧૮૧ ઉભયં પુ યમત્યથ ણાં પાપહરં દ્વ ઃ ।
૦૨૪૦૧૮૨ આકાશગઙ્ગાસ લલં િદવ્યં નાનં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૪.૧૮।
૦૨૪૦૧૯૧ યત્તુ મેઘૈઃ સમુ ષં્ટ વાિર ત પ્રા ણનાં દ્વ ઃ ।
૦૨૪૦૧૯૨ પુ ણાત્યાષેધયઃ સવાર્ વનાયા તં િહ તત્॥ ૨૪.૧૯।
૦૨૪૦૨૦૧ તને દ્ધ પરાં નીતઃ સકલશ્ચાષૈધીગણઃ ।
૦૨૪૦૨૦૨ સાધકઃ ફલપાકા તઃ પ્ર નાં તુ પ્ર યતે॥ ૨૪.૨૦।
૦૨૪૦૨૧૧ તને યજ્ઞા યથાપ્રાેક્તાન્માનવાઃ શાસ્ત્રચ ષઃ ।
૦૨૪૦૨૧૨ કુવર્તે ઽહરહશ્ચવૈ દેવાના યાયય ત તે॥ ૨૪.૨૧।
૦૨૪૦૨૨૧ અેવં યજ્ઞાશ્ચ વેદાશ્ચ વણાર્શ્ચ દ્વજપવૂર્કાઃ ।
૦૨૪૦૨૨૨ સવર્દેવિનકાયાશ્ચ પશભુૂતગણાશ્ચ યે॥ ૨૪.૨૨।
૦૨૪૦૨૩૧ ષ્ટ ા ત મદં સવ જગ સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
૦૨૪૦૨૩૨ સાિપ િન પાદ્યતે ષ્ટઃ સિવત્રા મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૪.૨૩।
૦૨૪૦૨૪૧ આધારભૂતઃ સિવતુધ્રુર્વાે મુિનવરાેત્તમાઃ ।
૦૨૪૦૨૪૨ ધ્રવુસ્ય શશમુારાે ઽસાૈ સાે ઽિપ નારાયણાશ્રયઃ॥ ૨૪.૨૪।
૦૨૪૦૨૫૧ હૃિદ નારાયણ તસ્ય શશમુારસ્ય સં સ્થતઃ ।
૦૨૪૦૨૫૨ િવભતાર્ સવર્ભૂતાનામાિદભૂતઃ સનાતનઃ॥ ૨૪.૨૫।
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૦૨૪૦૨૬૧ અેવં મયા મુિનશ્રેષ્ઠા બ્રહ્મા ડં સમુદાહૃતમ્ ।
૦૨૪૦૨૬૨ ભૂસમુદ્રાિદ ભયુર્ક્તં િકમ યચ્છ્ર ાેતુ મચ્છથ॥ ૨૪.૨૬।
૦૨૫૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૨૫૦૦૧૧ થવ્યાં યાિન તીથાર્િન પુ યા યાયતનાિન ચ ।
૦૨૫૦૦૧૨ વક્તુમહર્ સ ધમર્જ્ઞ શ્રાેતું નાે વતર્તે મનઃ॥ ૨૫.૧।
૦૨૫૦૦૨૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૨૫૦૦૨૧ યસ્ય હ તાૈ ચ પાદાૈ ચ મનશ્ચવૈ સસુયંતમ્ ।
૦૨૫૦૦૨૨ િવદ્યા તપશ્ચ ક તશ્ચ સ તીથર્ફલમશ્નુતે॥ ૨૫.૨।
૦૨૫૦૦૩૧ મનાે િવશદંુ્ધ પુ ષસ્ય તીથર્મ્ ।
૦૨૫૦૦૩૨ વાચાં તથા ચે દ્રયિનગ્રહશ્ચ ।
૦૨૫૦૦૩૩ અેતાિન તીથાર્િન શર ર િન ।
૦૨૫૦૦૩૪ વગર્સ્ય માગ પ્ર તબાેધય ત॥ ૨૫.૩।
૦૨૫૦૦૪૧ ચત્તમ તગર્તં દુષં્ટ તીથર્ નાનનૈર્ શુ ય ત ।
૦૨૫૦૦૪૨ શતશાે ઽિપ જલૈધાતં સરુાભા ડ મવાશુ ચ॥ ૨૫.૪।
૦૨૫૦૦૫૧ ન તીથાર્િન ન દાનાિન ન વ્રતાિન ન ચાશ્રમાઃ ।
૦૨૫૦૦૫૨ દુષ્ટાશયં દ ભ ચ પનુ ત વ્યુ થતે દ્રયમ્॥ ૨૫.૫।
૦૨૫૦૦૬૧ ઇ દ્રયા ણ વશે કૃ વા યત્ર યત્ર વસને્નરઃ ।
૦૨૫૦૦૬૨ તત્ર તત્ર કુ ક્ષતંે્ર પ્રયાગં પુ કરં તથા॥ ૨૫.૬।
૦૨૫૦૦૭૧ ત માચ્છૃ વં વક્ષ્યા મ તીથાર્ યાયતનાિન ચ ।
૦૨૫૦૦૭૨ સઙે્ક્ષપેણ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ થવ્યાં યાિન કાિન વૈ॥ ૨૫.૭।
૦૨૫૦૦૮૧ િવ તરેણ ન શક્ય તે વક્તું વષર્શતૈરિપ ।
૦૨૫૦૦૮૨ પ્રથમં પુ કરં તીથ નૈ મષાર યમવે ચ॥ ૨૫.૮।
૦૨૫૦૦૯૧ પ્રયાગં ચ પ્રવક્ષ્યા મ ધમાર્ર યં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૨૫૦૦૯૨ ધનેુકં ચ પકાર યં સૈ ધવાર યમવે ચ॥ ૨૫.૯।
૦૨૫૦૧૦૧ પુ યં ચ મગધાર યં દ ડકાર યમવે ચ ।
૦૨૫૦૧૦૨ ગયા પ્રભાસં શ્રીતીથ િદવ્યં કનખલં તથા॥ ૨૫.૧૦।
૦૨૫૦૧૧૧ ગુતુઙ્ગં િહર યાક્ષં ભીમાર યં કુશસ્થલીમ્ ।
૦૨૫૦૧૧૨ લાેહાકુલં સકેદારં મ દરાર યમવે ચ॥ ૨૫.૧૧।
૦૨૫૦૧૨૧ મહાબલં કાેિટતીથ સવર્પાપહરં તથા ।
૦૨૫૦૧૨૨ પતીથ શકૂરવં ચક્રતીથ મહાફલમ્॥ ૨૫.૧૨।
૦૨૫૦૧૩૧ યાેગતીથ સાેમતીથ તીથ સાહાેટકં તથા ।
૦૨૫૦૧૩૨ તીથ કાેકામખું પુ યં બદર શલૈમવે ચ॥ ૨૫.૧૩।
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૦૨૫૦૧૪૧ સાેમતીથ તુઙ્ગકૂટં તીથ સ્ક દાશ્રમં તથા ।
૦૨૫૦૧૪૨ કાેિટતીથ ચા ગ્ પદં તીથ પ ચ શખં તથા॥ ૨૫.૧૪।
૦૨૫૦૧૫૧ ધમાદ્ભવં કાેિટતીથ તીથ બાધપ્રમાેચનમ્ ।
૦૨૫૦૧૫૨ ગઙ્ગાદ્વારં પ ચકૂટં મ યકેસરમવે ચ॥ ૨૫.૧૫।
૦૨૫૦૧૬૧ ચક્રપ્રભં મતઙ્ગં ચ કુ્રશદ ડં ચ િવશ્રુતમ્ ।
૦૨૫૦૧૬૨ દંષ્ટ્ર ાકુ ડં િવ તીથ સાવર્કા મકમવે ચ॥ ૨૫.૧૬।
૦૨૫૦૧૭૧ તીથ મ સ્ય તલં ચવૈ બદર સપુ્રભં તથા ।
૦૨૫૦૧૭૨ બ્રહ્મકુ ડં વિહ્નકુ ડં તીથ સત્યપદં તથા॥ ૨૫.૧૭।
૦૨૫૦૧૮૧ ચતુઃસ્રાેતશ્ચતુઃશ ◌ૃઙ્ગં શલંૈ દ્વાદશધારકમ્ ।
૦૨૫૦૧૮૨ માનસં સ્થૂલશ ◌ૃઙ્ગં ચ સ્થૂલદ ડં તથાવેર્શી॥ ૨૫.૧૮।
૦૨૫૦૧૯૧ લાેકપાલં મનવુરં સાેમાહ્વશલૈમવે ચ ।
૦૨૫૦૧૯૨ સદાપ્રભં મે કુ ડં તીથ સાેમા ભષેચનમ્॥ ૨૫.૧૯।
૦૨૫૦૨૦૧ મહાસ્રાેતં કાેટરકં પ ચધારં િત્રધારકમ્ ।
૦૨૫૦૨૦૨ સપ્તધારૈકધારં ચ તીથ ચામરક ટકમ્॥ ૨૫.૨૦।
૦૨૫૦૨૧૧ શાલગ્રામં ચક્રતીથ કાેિટદુ્રમમનુત્તમમ્ ।
૦૨૫૦૨૧૨ બ વપ્રભં દેવહ્ર દં તીથ િવ હ્ર દં તથા॥ ૨૫.૨૧।
૦૨૫૦૨૨૧ શઙ્ખપ્રભં દેવકુ ડં તીથ વ યુધં તથા ।
૦૨૫૦૨૨૨ અ ગ્ પ્રભં ચ પુન્નાગં દેવપ્રભમનુત્તમમ્॥ ૨૫.૨૨।
૦૨૫૦૨૩૧ િવદ્યાધરં સગા ધવ શ્રીતીથ બ્રહ્મણાે હ્ર દમ્ ।
૦૨૫૦૨૩૨ સાતીથ લાેકપાલાખ્યં મ ણપુર ગિર તથા॥ ૨૫.૨૩।
૦૨૫૦૨૪૧ તીથ પ ચહ્ર દં ચવૈ પુ યં િપ ડારકં તથા ।
૦૨૫૦૨૪૨ મલવં્ય ગાપે્રભાવં ચ ગાવેરં વટમૂલકમ્॥ ૨૫.૨૪।
૦૨૫૦૨૫૧ નાનદ ડં પ્રયાગં ચ ગુહ્યં િવ પદં તથા ।
૦૨૫૦૨૫૨ ક યાશ્રમં વાયુકુ ડં જ બૂમાગ તથાેત્તમમ્॥ ૨૫.૨૫।
૦૨૫૦૨૬૧ ગભ તતીથ ચ તથા યયા તપતનં શુ ચ ।
૦૨૫૦૨૬૨ કાેિટતીથ ભદ્રવટં મહાકાલવનં તથા॥ ૨૫.૨૬।
૦૨૫૦૨૭૧ નમર્દાતીથર્મપરં તીથર્વજં્ર તથાબુર્દમ્ ।
૦૨૫૦૨૭૨ િપઙ્ગુતીથ સવા સષં્ઠ તીથ ચ થસઙ્ગમમ્॥ ૨૫.૨૭।
૦૨૫૦૨૮૧ તીથ દાવૈાર્ સકં નામ તથા િપ જરકં શભુમ્ ।
૦૨૫૦૨૮૨ ઋ ષતીથ બ્રહ્મતુઙ્ગં વસતુીથ કુમાિરકમ્॥ ૨૫.૨૮।
૦૨૫૦૨૯૧ શક્રતીથ પ ચનદં રે કાતીથર્મવે ચ ।
૦૨૫૦૨૯૨ પૈતામહં ચ િવમલં દ્રપાદં તથાેત્તમમ્॥ ૨૫.૨૯।
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૦૨૫૦૩૦૧ મ ણમતં્ત ચ કામાખ્યં કૃ ણતીથ કુશાિવલમ્ ।
૦૨૫૦૩૦૨ યજનં યાજનં ચવૈ તથવૈ બ્રહ્મવાલુકમ્॥ ૨૫.૩૦।
૦૨૫૦૩૧૧ પુ પ યાસં પુ ડર કં મ ણપૂરં તથાેત્તરમ્ ।
૦૨૫૦૩૧૨ દ ઘર્સ ત્રં હયપદં તીથ ચાનશનં તથા॥ ૨૫.૩૧।
૦૨૫૦૩૨૧ ગઙ્ગાેદ્ભેદં શવાેદ્ભેદં નમર્દાેદ્ભેદમવે ચ ।
૦૨૫૦૩૨૨ વસ્ત્રાપદં દા વલં છાયારાેહણમવે ચ॥ ૨૫.૩૨।
૦૨૫૦૩૩૧ સદ્ધશે્વરં મત્રવલં કા લકાશ્રમમવે ચ ।
૦૨૫૦૩૩૨ વટાવટં ભદ્રવટં કાૈશા બી ચ િદવાકરમ્॥ ૨૫.૩૩।
૦૨૫૦૩૪૧ દ્વ પં સાર વતં ચવૈ િવજયં કામદં તથા ।
૦૨૫૦૩૪૨ દ્રકાેિટ સમુનસં તીથ સદ્રાવના મતમ્॥ ૨૫.૩૪।
૦૨૫૦૩૫૧ સ્યમ તપ ચકં તીથ બ્રહ્મતીથ સદુશર્નમ્ ।
૦૨૫૦૩૫૨ સતતં થવીસવ પાિર લવ થૂદકાૈ॥ ૨૫.૩૫।
૦૨૫૦૩૬૧ દશાશ્વમેિધકં તીથ સિપજં િવષયા તકમ્ ।
૦૨૫૦૩૬૨ કાેિટતીથ પ ચનદં વારાહં ય ક્ષણીહ્ર દમ્॥ ૨૫.૩૬।
૦૨૫૦૩૭૧ પુ ડર કં સાેમતીથ મુ જવટં તથાેત્તમમ્ ।
૦૨૫૦૩૭૨ બદર વનમાસીનં રત્નમૂલકમવે ચ॥ ૨૫.૩૭।
૦૨૫૦૩૮૧ લાેકદ્વારં પ ચતીથ કિપલાતીથર્મવે ચ ।
૦૨૫૦૩૮૨ સયૂર્તીથ શઙ્ ખની ચ ગવાં ભવનમવે ચ॥ ૨૫.૩૮।
૦૨૫૦૩૯૧ તીથ ચ યક્ષરાજસ્ય બ્રહ્માવત સતુીથર્કમ્ ।
૦૨૫૦૩૯૨ કામેશ્વરં માિત્રતીથ તીથ શીતવનં તથા॥ ૨૫.૩૯।
૦૨૫૦૪૦૧ નાનલાેમાપહં ચવૈ માસસસંરકં તથા ।
૦૨૫૦૪૦૨ દશાશ્વમેધં કેદારં બ્રહ્માેદુ બરમવે ચ॥ ૨૫.૪૦।
૦૨૫૦૪૧૧ સપ્ત ષકુ ડં ચ તથા તીથ દેવ્યાઃ સજુ બુકમ્ ।
૦૨૫૦૪૧૨ ઈટા પદં કાેિટકૂટં િક દાનં િક જપં તથા॥ ૨૫.૪૧।
૦૨૫૦૪૨૧ કાર ડવં ચાવે યં ચ િત્રિવષ્ટપમથાપરમ્ ।
૦૨૫૦૪૨૨ પા ણષાતં મશ્રકં ચ મધવૂટમનાજેવાૈ॥ ૨૫.૪૨।
૦૨૫૦૪૩૧ કાૈ શક દેવતીથ ચ તીથ ચ ઋણમાેચનમ્ ।
૦૨૫૦૪૩૨ િદવ્યં ચ ગધૂમાખ્યં તીથ િવ પદં તથા॥ ૨૫.૪૩।
૦૨૫૦૪૪૧ અમરાણાં હ્ર દં પુ યં કાેિટતીથ તથાપરમ્ ।
૦૨૫૦૪૪૨ શ્રીકુ જં શા લતીથ ચ નૈ મષેયં ચ િવશ્રુતમ્॥ ૨૫.૪૪।
૦૨૫૦૪૫૧ બ્રહ્મસ્થાનં સાેમતીથ ક યાતીથ તથવૈ ચ ।
૦૨૫૦૪૫૨ બ્રહ્મતીથ મન તીથ તીથ વૈ કા પાવનમ્॥ ૨૫.૪૫।
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૦૨૫૦૪૬૧ સાૈગ ધકવનં ચવૈ મ ણતીથ સર વતી ।
૦૨૫૦૪૬૨ ઈશાનતીથ પ્રવરં પાવનં પા ચય જ્ઞકમ્॥ ૨૫.૪૬।
૦૨૫૦૪૭૧ િત્રશલૂધારં માહે દં્ર દેવસ્થાનં કૃતાલયમ્ ।
૦૨૫૦૪૭૨ શાક ભર દેવતીથ સવુણાર્ખ્યં િકલં હ્ર દમ્॥ ૨૫.૪૭।
૦૨૫૦૪૮૧ ક્ષીરશ્રવં િવ પાક્ષં ગુતીથ કુશાેદ્ભવમ્ ।
૦૨૫૦૪૮૨ બ્રહ્મતીથ બ્રહ્મયાેિન નીલપવર્તમવે ચ॥ ૨૫.૪૮।
૦૨૫૦૪૯૧ કુ બકં ભદ્રવટં વ સષ્ઠપદમવે ચ ।
૦૨૫૦૪૯૨ વગર્દ્વારં પ્ર દ્વારં કા લકાશ્રમમવે ચ॥ ૨૫.૪૯।
૦૨૫૦૫૦૧ દ્રાવત સગુ ધાશં્વ કિપલાવનમવે ચ ।
૦૨૫૦૫૦૨ ભદ્રકણર્હ્ર દં ચવૈ શઙુ્કકણર્હ્ર દં તથા॥ ૨૫.૫૦।
૦૨૫૦૫૧૧ સપ્તસાર વતં ચવૈ તીથર્માૈશનસં તથા ।
૦૨૫૦૫૧૨ કપાલમાેચનં ચવૈ અવક ણ ચ કા યકમ્॥ ૨૫.૫૧।
૦૨૫૦૫૨૧ ચતુઃસામુિદ્રકં ચવૈ શતિક ચ સહ સ્રકમ્ ।
૦૨૫૦૫૨૨ રે કં પ ચવટકં િવમાેચનમથાજૈસમ્॥ ૨૫.૫૨।
૦૨૫૦૫૩૧ સ્થા તીથ કુરાે તીથ વગર્દ્વારં કુશ વજમ્ ।
૦૨૫૦૫૩૨ િવશ્વેશ્વરં માનવકં કૂપં નારાયણાશ્રયમ્॥ ૨૫.૫૩।
૦૨૫૦૫૪૧ ગઙ્ગાહ્ર દં વટં ચવૈ બદર પાટનં તથા ।
૦૨૫૦૫૪૨ ઇ દ્રમાગર્મેકરાતં્ર ક્ષીરકાવાસમવે ચ॥ ૨૫.૫૪।
૦૨૫૦૫૫૧ સાેમતીથ દધીચં ચ શ્રુતતીથ ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૨૫૦૫૫૨ કાેિટતીથર્સ્થલી ં ચવૈ ભદ્રકાલીહ્ર દં તથા॥ ૨૫.૫૫।
૦૨૫૦૫૬૧ અ ધતીવનં ચવૈ બ્રહ્માવત તથાેત્તમમ્ ।
૦૨૫૦૫૬૨ અશ્વવેદ કુ વનં યમનુાપ્રભવં તથા॥ ૨૫.૫૬।
૦૨૫૦૫૭૧ વીરં પ્રમાેકં્ષ સ ધૂ થ ષ કુલ્યા સકૃ ત્તકમ્ ।
૦૨૫૦૫૭૨ ઉવ સઙ્ક્રમણં ચવૈ માયાિવદ્યાેદ્ભવં તથા॥ ૨૫.૫૭।
૦૨૫૦૫૮૧ મહાશ્રમાે વૈત સકા- પં સુ દિરકાશ્રમમ્ ।
૦૨૫૦૫૮૨ બાહુતીથ ચા નદ ં િવમલાશાેકમવે ચ॥ ૨૫.૫૮।
૦૨૫૦૫૯૧ તીથ પ ચનદં ચવૈ માકર્ ડયેસ્ય ધીમતઃ ।
૦૨૫૦૫૯૨ સાેમતીથ સતાેદં ચ તીથ મ સ્યાેદર ં તથા॥ ૨૫.૫૯।
૦૨૫૦૬૦૧ સયૂર્પ્રભં સયૂર્તીથર્મશાેકવનમવે ચ ।
૦૨૫૦૬૦૨ અ ણા પદં કામદં ચ શકુ્રતીથ સવાલુકમ્॥ ૨૫.૬૦।
૦૨૫૦૬૧૧ િપશાચમાેચનં ચવૈ સભુદ્રાહ્ર દમવે ચ ।
૦૨૫૦૬૧૨ કુ ડં િવમલદ ડસ્ય તીથ ચ ડશે્વરસ્ય ચ॥ ૨૫.૬૧।
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૦૨૫૦૬૨૧ જ્યેષ્ઠસ્થાનહ્ર દં ચવૈ પુ યં બ્રહ્મસરં તથા ।
૦૨૫૦૬૨૨ જૈગીષવ્યગુહા ચવૈ હિરકેશવનં તથા॥ ૨૫.૬૨।
૦૨૫૦૬૩૧ અ મખુસરં ચવૈ ઘ ટાકણર્હ્ર દં તથા ।
૦૨૫૦૬૩૨ પુ ડર કહ્ર દં ચવૈ વાપી કકાટકસ્ય ચ॥ ૨૫.૬૩।
૦૨૫૦૬૪૧ સવુણર્સ્યાેદપાનં ચ શ્વેતતીથર્હ્ર દં તથા ।
૦૨૫૦૬૪૨ કુ ડં ઘઘર્િરકાયાશ્ચ યામકૂપં ચ ચ દ્રકા॥ ૨૫.૬૪।
૦૨૫૦૬૫૧ મશાન ત ભકૂપં ચ િવનાયકહ્ર દં તથા ।
૦૨૫૦૬૫૨ કૂપં સ ધૂદ્ભવં ચવૈ પુ યં બ્રહ્મસરં તથા॥ ૨૫.૬૫।
૦૨૫૦૬૬૧ દ્રાવાસં તથા તીથ નાગતીથ પુલાેમકમ્ ।
૦૨૫૦૬૬૨ ભક્તહ્ર દં ક્ષીરસરઃ પ્રેતાધારં કુમારકમ્॥ ૨૫.૬૬।
૦૨૫૦૬૭૧ બ્રહ્માવત કુશાવત દિધકણાદપાનકમ્ ।
૦૨૫૦૬૭૨ શ ◌ૃઙ્ગતીથ મહાતીથ તીથર્શ્રેષ્ઠા મહાનદ ॥ ૨૫.૬૭।
૦૨૫૦૬૮૧ િદવ્યં બ્રહ્મસરં પુ યં ગયાશીષાર્ક્ષયં વટમ્ ।
૦૨૫૦૬૮૨ દ ક્ષણં ચાેત્તરં ચવૈ ગાેમયં પશી તકમ્॥ ૨૫.૬૮।
૦૨૫૦૬૯૧ કિપલાહ્ર દં ગ્ ધ્રવટં સાિવત્રીહ્ર દમવે ચ ।
૦૨૫૦૬૯૨ પ્રભાસનં સીતવનં યાેિનદ્વારં ચ ધનેુકમ્॥ ૨૫.૬૯।
૦૨૫૦૭૦૧ ધ યકં કાેિકલાખ્યં ચ મતઙ્ગહ્ર દમવે ચ ।
૦૨૫૦૭૦૨ િપ કૂપં દ્રતીથ શક્રતીથ સમુા લનમ્॥ ૨૫.૭૦।
૦૨૫૦૭૧૧ બ્રહ્મસ્થાનં સપ્તકુ ડં મ ણરત્નહ્ર દં તથા ।
૦૨૫૦૭૧૨ કાૈ શક્યં ભરતં ચવૈ તીથ જ્યેષ્ઠા લકા તથા॥ ૨૫.૭૧।
૦૨૫૦૭૨૧ િવશ્વેશ્વરં ક પસરઃ ક યાસવંેત્યમવે ચ ।
૦૨૫૦૭૨૨ િનશ્ચીવા પ્રભવશ્ચવૈ વ સષ્ઠાશ્રમમવે ચ॥ ૨૫.૭૨।
૦૨૫૦૭૩૧ દેવકૂટં ચ કૂપં ચ વ સષ્ઠાશ્રમમવે ચ ।
૦૨૫૦૭૩૨ વીરાશ્રમં બ્રહ્મસરાે બ્રહ્મવીરાવકાિપલી॥ ૨૫.૭૩।
૦૨૫૦૭૪૧ કુમારધારા શ્રીધારા ગાૈર શખરમવે ચ ।
૦૨૫૦૭૪૨ શનુઃ કુ ડાે ઽથ તીથ ચ ન દતીથ તથવૈ ચ॥ ૨૫.૭૪।
૦૨૫૦૭૫૧ કુમારવાસં શ્રીવાસમાવૈ શીતાથર્મવે ચ ।
૦૨૫૦૭૫૨ કુ ભકણર્હ્ર દં ચવૈ કાૈ શક હ્ર દમવે ચ॥ ૨૫.૭૫।
૦૨૫૦૭૬૧ ધમર્તીથ કામતીથ તીથર્મુદ્દાલકં તથા ।
૦૨૫૦૭૬૨ સ યાતીથ કારતાેયં કિપલં લાેિહતાણર્વમ્॥ ૨૫.૭૬।
૦૨૫૦૭૭૧ શાેણાેદ્ભવં વંશગુ મ ષભં કલતીથર્કમ્ ।
૦૨૫૦૭૭૨ પુ યાવતીહ્ર દં તીથ તીથ બદિરકાશ્રમમ્॥ ૨૫.૭૭।
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૦૨૫૦૭૮૧ રામતીથ િપ વનં િવર તીથર્મવે ચ ।
૦૨૫૦૭૮૨ માકર્ ડયેવનં ચવૈ કૃ ણતીથ તથા વટમ્॥ ૨૫.૭૮।
૦૨૫૦૭૯૧ રાેિહણીકૂપપ્રવર મ દ્રદ્યુ સરં ચ યત્ ।
૦૨૫૦૭૯૨ સાનુગત સમાહે દં્ર શ્રીતીથ શ્રીનદં તથા॥ ૨૫.૭૯।
૦૨૫૦૮૦૧ ઇષુતીથ વાષર્ભં ચ કાવેર હ્ર દમવે ચ ।
૦૨૫૦૮૦૨ ક યાતીથ ચ ગાેકણ ગાયત્રીસ્થાનમવે ચ॥ ૨૫.૮૦।
૦૨૫૦૮૧૧ બદર હ્ર દમ યચ્ચ મ યસ્થાનં િવકણર્કમ્ ।
૦૨૫૦૮૧૨ તીહ્ર દં દેવકૂપં કુશપ્રવણમવે ચ॥ ૨૫.૮૧।
૦૨૫૦૮૨૧ સવર્દેવવ્રતં ચવૈ ક યાશ્રમહ્ર દં તથા ।
૦૨૫૦૮૨૨ તથા યદ્વાલ ખલ્યાનાં સપવૂાર્ણાં તથાપરમ્॥ ૨૫.૮૨।
૦૨૫૦૮૩૧ તથા યચ્ચ મહષ ણામખ ડતહ્ર દં તથા ।
૦૨૫૦૮૩૨ તીથ વેતષેુ િવિધવ સ યક્ષ્રદ્ધાસમ વતઃ॥ ૨૫.૮૩।
૦૨૫૦૮૪૧ નાનં કરાે ત યાે મત્યર્ઃ સાપેવાસાે જતે દ્રયઃ ।
૦૨૫૦૮૪૨ દેવા ષીન્મનુ યાંશ્ચ િપ સ ત યર્ ચ ક્રમાત્॥ ૨૫.૮૪।
૦૨૫૦૮૫૧ અ યચ્યર્ દેવતા તત્ર સ્થ વા ચ રજનીત્રયમ્ ।
૦૨૫૦૮૫૨ થક્ થક્ફલં તષેુ પ્ર તતીથષુ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૫.૮૫।
૦૨૫૦૮૬૧ પ્રા ાે ત હયમેધસ્ય નરાે ના ત્યત્ર સશંયઃ ।
૦૨૫૦૮૬૨ યિ વદં શ ◌ૃ યાિન્નત્યં તીથર્માહા યમુત્તમમ્ ।
૦૨૫૦૮૬૩ પઠેચ્ચ શ્રાવયેદ્વાિપ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૨૫.૮૬।
૦૨૬૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૨૬૦૦૧૧ થવ્યામુત્તમાં ભૂ મ ધમર્કામાથર્માેક્ષદામ્ ।
૦૨૬૦૦૧૨ તીથાર્નામુત્તમં તીથ બ્રૂિહ નાે વદતાં વર॥ ૨૬.૧।
૦૨૬૦૦૨૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૨૬૦૦૨૧ ઇમં પ્રશં્ન મમ ગુ ં પપ્રચ્છુમુર્નયઃ પુરા ।
૦૨૬૦૦૨૨ તમહં સ પ્રવક્ષ્યા મ ય ચ્છ વં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૬.૨।
૦૨૬૦૦૩૧ વાશ્રમે સમુહાપુ યે નાનાપુ પાપેશાે ભતે ।
૦૨૬૦૦૩૨ નાનાદુ્રમલતાક ણ નાના ગગણૈયુર્તે॥ ૨૬.૩।
૦૨૬૦૦૪૧ પુન્નાગૈઃ ક ણકારૈશ્ચ સરલૈદવદા ભઃ ।
૦૨૬૦૦૪૨ શાલૈ તાલૈ તમાલૈશ્ચ પનસધૈર્વખાિદરૈઃ॥ ૨૬.૪।
૦૨૬૦૦૫૧ પાટલાશાેકબકુલૈઃ કરવીરૈઃ સચ પકૈઃ ।
૦૨૬૦૦૫૨ અ યૈશ્ચ િવિવધૈ ર્કૈ્ષનાર્નાપુ પાપેશાે ભતૈઃ॥ ૨૬.૫।
૦૨૬૦૦૬૧ કુ ક્ષતે્રે સમાસીનં વ્યાસં મ તમતાં વરમ્ ।
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૦૨૬૦૦૬૨ મહાભારતકતાર્રં સવર્શાસ્ત્રિવશારદમ્॥ ૨૬.૬।
૦૨૬૦૦૭૧ અ યાત્મિનષં્ઠ સવર્જ્ઞં સવર્ભૂતિહતે રતમ્ ।
૦૨૬૦૦૭૨ પુરાણાગમવક્તારં વેદવેદાઙ્ગપારગમ્॥ ૨૬.૭।
૦૨૬૦૦૮૧ પરાશરસતંુ શા તં પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણમ્ ।
૦૨૬૦૦૮૨ દ્રષુ્ટમ યાયયુઃ પ્રીત્યા મનુયઃ સં શતવ્રતાઃ॥ ૨૬.૮।
૦૨૬૦૦૯૧ ક યપાે જમદ ગ્ શ્ચ ભરદ્વા ે ઽથ ગાૈતમઃ ।
૦૨૬૦૦૯૨ વ સષ્ઠાે જૈ મિનધા યાે માકર્ ડયેાે ઽથ વા મિકઃ॥ ૨૬.૯।
૦૨૬૦૧૦૧ િવશ્વા મત્રઃ શતાન દાે વા સ્યાે ગાગ્યા ઽથ આસિુરઃ ।
૦૨૬૦૧૦૨ સમુ તુભાર્ગર્વાે નામ ક વાે મેધા ત થગુર્ ઃ॥ ૨૬.૧૦।
૦૨૬૦૧૧૧ મા ડવ્ય યવનાે ધૂમ્રાે હ્ય સતાે દેવલ તથા ।
૦૨૬૦૧૧૨ માૈદ્ગલ્ય ણયજ્ઞશ્ચ િપ પલાદાે ઽકૃતવ્રણઃ॥ ૨૬.૧૧।
૦૨૬૦૧૨૧ સવંતર્ઃ કાૈ શકાે રૈ યાે મતૈ્રેયાે હિરત તથા ।
૦૨૬૦૧૨૨ શા ડલ્યશ્ચ િવભા ડશ્ચ દુવાર્સા લાેમશ તથા॥ ૨૬.૧૨।
૦૨૬૦૧૩૧ નારદઃ પવર્તશ્ચવૈ વૈશ પાયનગાલવાૈ ।
૦૨૬૦૧૩૨ ભાસ્કિરઃ પૂરણઃ સતૂઃ પુલ ત્યઃ કિપલ તથા॥ ૨૬.૧૩।
૦૨૬૦૧૪૧ ઉલૂકઃ પુલહાે વાયુદવસ્થાનશ્ચતુભુર્જઃ ।
૦૨૬૦૧૪૨ સન કુમારઃ પૈલશ્ચ કૃ ણઃ કૃ ણાનુભાૈ તકઃ॥ ૨૬.૧૪।
૦૨૬૦૧૫૧ અેતૈમુર્િનવરૈશ્ચા યૈ ર્તઃ સત્યવતીસતુઃ ।
૦૨૬૦૧૫૨ રરાજ સ મુિનઃ શ્રીમાન્નક્ષત્રૈિરવ ચ દ્રમાઃ॥ ૨૬.૧૫।
૦૨૬૦૧૬૧ તાનાગતાન્મનુી સવાર્ પજૂયામાસ વેદિવત્ ।
૦૨૬૦૧૬૨ તે ઽિપ તં પ્ર તપજૂ્યવૈ કથાં ચકુ્રઃ પર પરમ્॥ ૨૬.૧૬।
૦૨૬૦૧૭૧ કથા તે તે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ કૃ ણં સત્યવતીસતુમ્ ।
૦૨૬૦૧૭૨ પપ્રચ્છુઃ સશંયં સવ તપાવેનિનવા સનઃ॥ ૨૬.૧૭।
૦૨૬૦૧૮૦ મનુય ઊચુઃ
૦૨૬૦૧૮૧ મનુે વેદાંશ્ચ શાસ્ત્રા ણ પુરાણાગમભારતમ્ ।
૦૨૬૦૧૮૨ ભૂતં ભવં્ય ભિવ યં ચ સવ ના સ વાઙ્મયમ્॥ ૨૬.૧૮।
૦૨૬૦૧૯૧ કષ્ટે ઽ મ દુઃખબહુલે િનઃસારે ભવસાગરે ।
૦૨૬૦૧૯૨ રાગગ્રાહાકુલે રાૈદ્રે િવષયાેદકસ લવે॥ ૨૬.૧૯।
૦૨૬૦૨૦૧ ઇ દ્રયાવતર્ક લલે દષૃ્ટાે મશતસઙુ્કલે ।
૦૨૬૦૨૦૨ માેહપઙ્કાિવલે દુગ લાેભગ ભીરદુ તરે॥ ૨૬.૨૦।
૦૨૬૦૨૧૧ િનમ જ જગદાલાેક્ય િનરાલ બમચેતનમ્ ।
૦૨૬૦૨૧૨ ચ્છામ વાં મહાભાગં બ્રૂિહ નાે મુિનસત્તમ॥ ૨૬.૨૧।
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૦૨૬૦૨૨૧ શ્રેયઃ િકમત્ર સસંારે ભૈરવે લાેમહષર્ણે ।
૦૨૬૦૨૨૨ ઉપદેશપ્રદાનને લાેકાનુદ્ધતુર્મહર્ સ॥ ૨૬.૨૨।
૦૨૬૦૨૩૧ દુલર્ભં પરમં ક્ષતંે્ર વક્તુમહર્ સ માેક્ષદમ્ ।
૦૨૬૦૨૩૨ થવ્યાં કમર્ભૂ મ ચ શ્રાેતુ મચ્છામહે વયમ્॥ ૨૬.૨૩।
૦૨૬૦૨૪૧ કૃ વા િકલ નરઃ સ યક્કમર્ ભૂમાૈ યથાેિદતમ્ ।
૦૨૬૦૨૪૨ પ્રા ાે ત પરમાં સ દ્ધ નરકં ચ િવકમર્તઃ॥ ૨૬.૨૪।
૦૨૬૦૨૫૧ માેક્ષક્ષતે્રે તથા માેકં્ષ પ્રા ાે ત પુ ષઃ સધુીઃ ।
૦૨૬૦૨૫૨ ત માદ્બ્રૂિહ મહાપ્રાજ્ઞ ય ષ્ટાે ઽ સ દ્વ ેત્તમ॥ ૨૬.૨૫।
૦૨૬૦૨૬૧ શ્રુ વા તુ વચનં તષેાં મનુીનાં ભાિવતાત્મનામ્ ।
૦૨૬૦૨૬૨ વ્યાસઃ પ્રાવેાચ ભગવા ભૂતભવ્યભિવ યિવત્॥ ૨૬.૨૬।
૦૨૬૦૨૭૦ વ્યાસ ઉવાચ
૦૨૬૦૨૭૧ શ ◌ૃ વં મનુયઃ સવ વક્ષ્યા મ યિદ ચ્છથ ।
૦૨૬૦૨૭૨ યઃ સવંાદાે ઽભવ પવૂર્ ષીણાં બ્રહ્મણા સહ॥ ૨૬.૨૭।
૦૨૬૦૨૮૧ મે ષે્ઠ તુ િવ તીણ નાનારત્નિવભૂ ષતે ।
૦૨૬૦૨૮૨ નાનાદુ્રમલતાક ણ નાનાપુ પાપેશાે ભતે॥ ૨૬.૨૮।
૦૨૬૦૨૯૧ નાનાપ ક્ષ તે ર યે નાનાપ્રસવનાકુલે ।
૦૨૬૦૨૯૨ નાનાસ વસમાક ણ નાનાશ્ચયર્સમ વતે॥ ૨૬.૨૯।
૦૨૬૦૩૦૧ નાનાવણર્ શલાક ણ નાનાધાતુિવભૂ ષતે ।
૦૨૬૦૩૦૨ નાનામુિનજનાક ણ નાનાશ્રમસમ વતે॥ ૨૬.૩૦।
૦૨૬૦૩૧૧ તત્રાસીનં જગન્નાથં જગદ્યાેિન ચતુમુર્ખમ્ ।
૦૨૬૦૩૧૨ જગ પ ત જગદ્વ દં્ય જગદાધારમીશ્વરમ્॥ ૨૬.૩૧।
૦૨૬૦૩૨૧ દેવદાનવગ ધવયર્ક્ષિવદ્યાધરાેરગૈઃ ।
૦૨૬૦૩૨૨ મુિન સદ્ધા સરાે ભશ્ચ તમ યૈિદવાલયૈઃ॥ ૨૬.૩૨।
૦૨૬૦૩૩૧ કે ચ તવુ ત તં દેવં કે ચદ્ગાય ત ચાગ્રતઃ ।
૦૨૬૦૩૩૨ કે ચદ્વાદ્યાિન વાદ્ય તે કે ચ ત્ય ત ચાપરે॥ ૨૬.૩૩।
૦૨૬૦૩૪૧ અેવં પ્રમુિદતે કાલે સવર્ભૂતસમાગમે ।
૦૨૬૦૩૪૨ નાનાકુસમુગ ધાઢ ે દ ક્ષણાિનલસિેવતે॥ ૨૬.૩૪।
૦૨૬૦૩૫૧ ગ્વાદ્યા તં તદા દેવં પ્ર ણપત્ય િપતામહમ્ ।
૦૨૬૦૩૫૨ ઇમમથર્ ષવરાઃ પપ્રચ્છુઃ િપતરં દ્વ ઃ॥ ૨૬.૩૫।
૦૨૬૦૩૬૦ ઋષય ઊચુઃ
૦૨૬૦૩૬૧ ભગવ શ્રાેતુ મચ્છામઃ કમર્ભૂ મ મહીતલે ।
૦૨૬૦૩૬૨ વક્તુમહર્ સ દેવેશ માેક્ષક્ષતંે્ર ચ દુલર્ભમ્॥ ૨૬.૩૬।
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૦૨૬૦૩૭૦ વ્યાસ ઉવાચ
૦૨૬૦૩૭૧ તષેાં વચનમાક યર્ પ્રાહ બ્રહ્મા સરેુશ્વરઃ ।
૦૨૬૦૩૭૨ પપ્રચ્છુ તે યથા પ્રશં્ન ત સવ મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૬.૩૭।
૦૨૭૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૨૭૦૦૧૧ શ ◌ૃ વં મનુયઃ સવ યદ્વાે વક્ષ્યા મ સા પ્રતમ્ ।
૦૨૭૦૦૧૨ પુરાણં વેદસ બદં્ધ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં શભુમ્॥ ૨૭.૧।
૦૨૭૦૦૨૧ થવ્યાં ભારતં વષ કમર્ભૂ મ દાહૃતા ।
૦૨૭૦૦૨૨ કમર્ણઃ ફલભૂ મશ્ચ વગ ચ નરકં તથા॥ ૨૭.૨।
૦૨૭૦૦૩૧ ત મ વષ નરઃ પાપં કૃ વા ધમ ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૨૭૦૦૩૨ અવ યં ફલમા ાે ત અશભુસ્ય શભુસ્ય ચ॥ ૨૭.૩।
૦૨૭૦૦૪૧ બ્રાહ્મણાદ્યાઃ વકં કમર્ કૃ વા સ યક્સુસયંતાઃ ।
૦૨૭૦૦૪૨ પ્રા ુવ ત પરાં સ દ્ધ ત મ વષ ન સશંયઃ॥ ૨૭.૪।
૦૨૭૦૦૫૧ ધમ ચાથ ચ કામં ચ માેકં્ષ ચ દ્વજસત્તમાઃ ।
૦૨૭૦૦૫૨ પ્રા ાે ત પુ ષઃ સવ ત મ વષ સસુયંતઃ॥ ૨૭.૫।
૦૨૭૦૦૬૧ ઇ દ્રાદ્યાશ્ચ સરુાઃ સવ ત મ વષ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૨૭૦૦૬૨ કૃ વા સશુાેભનં કમર્ દેવ વં પ્ર તપેિદરે॥ ૨૭.૬।
૦૨૭૦૦૭૧ અ યે ઽિપ લે ભરે માેકં્ષ પુ ષાઃ સયંતે દ્રયાઃ ।
૦૨૭૦૦૭૨ ત મ વષ બુધાઃ શા તા વીતરાગા િવમ સરાઃ॥ ૨૭.૭।
૦૨૭૦૦૮૧ યે ચાિપ વગ તષ્ઠ ત િવમાનને ગત વરાઃ ।
૦૨૭૦૦૮૨ તે ઽિપ કૃ વા શભંુ કમર્ ત મ વષ િદવં ગતાઃ॥ ૨૭.૮।
૦૨૭૦૦૯૧ િનવાસં ભારતે વષર્ આકાઙ્ક્ષ ત સદા સરુાઃ ।
૦૨૭૦૦૯૨ વગાર્પવગર્ફલદે ત પ યામઃ કદા વયમ્॥ ૨૭.૯।
૦૨૭૦૧૦૦ મનુય ઊચુઃ
૦૨૭૦૧૦૧ યદેતદ્ભવતા પ્રાેક્તં કમર્ ના યત્ર પુ યદમ્ ।
૦૨૭૦૧૦૨ પાપાય વા સરુશ્રેષ્ઠ વજર્િય વા ચ ભારતમ્॥ ૨૭.૧૦।
૦૨૭૦૧૧૧ તતઃ વગર્શ્ચ માેક્ષશ્ચ મ યમં તચ્ચ ગ યતે ।
૦૨૭૦૧૧૨ ન ખ વ યત્ર મત્યાર્નાં ભૂમાૈ કમર્ િવધીયતે॥ ૨૭.૧૧।
૦૨૭૦૧૨૧ ત મા દ્વ તરતાે બ્રહ્મન્ન માકં ભારતં વદ ।
૦૨૭૦૧૨૨ યિદ તે ઽ ત દયા માસુ યથાવ સ્થ તરેવ ચ॥ ૨૭.૧૨।
૦૨૭૦૧૩૧ ત માદ્વષર્ મદં નાથ યે વા મ વષર્પવર્તાઃ ।
૦૨૭૦૧૩૨ ભેદાશ્ચ તસ્ય વષર્સ્ય બ્રૂિહ સવાર્નશષેતઃ॥ ૨૭.૧૩।
૦૨૭૦૧૪૦ બ્રહ્માવેાચ
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૦૨૭૦૧૪૧ શ ◌ૃ વં ભારતં વષ નવભેદેન ભાે દ્વ ઃ ।
૦૨૭૦૧૪૨ સમુદ્રા તિરતા જ્ઞેયા તે સમાશ્ચ પર પરમ્॥ ૨૭.૧૪।
૦૨૭૦૧૫૧ ઇ દ્રદ્વ પઃ કશે શ્ચ તામ્રવણા ગભ તમાન્ ।
૦૨૭૦૧૫૨ નાગદ્વ પ તથા સાૈ યાે ગા ધવા વા ણ તથા॥ ૨૭.૧૫।
૦૨૭૦૧૬૧ અયં તુ નવમ તષેાં દ્વ પઃ સાગરસં તઃ ।
૦૨૭૦૧૬૨ યાજેનાનાં સહસ્રં વૈ દ્વ પાે ઽયં દ ક્ષણાેત્તરઃ॥ ૨૭.૧૬।
૦૨૭૦૧૭૧ પવૂ િકરાતા યસ્યાસ પ શ્ચમે યવના તથા ।
૦૨૭૦૧૭૨ બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રાશ્ચા તે સ્થતા દ્વ ઃ॥ ૨૭.૧૭।
૦૨૭૦૧૮૧ ઇજ્યાયુદ્ધવ ણજ્યાદ્યૈઃ કમર્ ભઃ કૃતપાવનાઃ ।
૦૨૭૦૧૮૨ તષેાં સવં્યવહારશ્ચ અે ભઃ કમર્ ભિર યતે॥ ૨૭.૧૮।
૦૨૭૦૧૯૧ વગાર્પવગર્હેતુશ્ચ પુ યં પાપં ચ વૈ તથા ।
૦૨૭૦૧૯૨ મહે દ્રાે મલયઃ સહ્યઃ શુ ક્તમા ક્ષપવર્તઃ॥ ૨૭.૧૯।
૦૨૭૦૨૦૧ િવ યશ્ચ પાિરયાત્રશ્ચ સપ્તવૈાત્ર કુલાચલાઃ ।
૦૨૭૦૨૦૨ તષેાં સહસ્રશશ્ચા યે ભૂધરા યે સમીપગાઃ॥ ૨૭.૨૦।
૦૨૭૦૨૧૧ િવ તારાેચ્છ્ર િયણાે ર યા િવપુલા શ્ચત્રસાનવઃ ।
૦૨૭૦૨૧૨ કાેલાહલઃ સ વૈભ્રા ે મ દરાે દદર્લાચલઃ॥ ૨૭.૨૧।
૦૨૭૦૨૨૧ વાત ધયાે વૈદ્યુતશ્ચ મનૈાકઃ સરુસ તથા ।
૦૨૭૦૨૨૨ તુઙ્ગપ્રસ્થાે નાગ ગિરગાધનઃ પા ડરાચલઃ॥ ૨૭.૨૨।
૦૨૭૦૨૩૧ પુ પ ગિરવજય તાે રૈવતાે ઽબુર્દ અેવ ચ ।
૦૨૭૦૨૩૨ ઋ યમૂકઃ સ ગાેમ થઃ કૃતશલૈઃ કૃતાચલઃ॥ ૨૭.૨૩।
૦૨૭૦૨૪૧ શ્રીપાવર્તશ્ચકાેરશ્ચ શતશાે ઽ યે ચ પવર્તાઃ ।
૦૨૭૦૨૪૨ તૈિવ મશ્રા જનપદા લેચ્છાદ્યાશ્ચવૈ ભાગશઃ॥ ૨૭.૨૪।
૦૨૭૦૨૫૧ તૈઃ પીય તે સિરચ્છ્ર ેષ્ઠા તા બુ ય વં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૨૭૦૨૫૨ ગઙ્ગા સર વતી સ ધુશ્ચ દ્રભાગા તથાપરા॥ ૨૭.૨૫।
૦૨૭૦૨૬૧ યમનુા શતદુ્રિવપાશા િવત તૈરાવતી કુહૂઃ ।
૦૨૭૦૨૬૨ ગાેમતી ધૂતપાપા ચ બાહુદા ચ દષૃદ્વતી॥ ૨૭.૨૬।
૦૨૭૦૨૭૧ િવપાશા દેિવકા ચ િનષ્ઠ વા ગ ડક તથા ।
૦૨૭૦૨૭૨ કાૈ શક ચાપગા ચવૈ િહમવ પાદિનઃ તાઃ॥ ૨૭.૨૭।
૦૨૭૦૨૮૧ દેવ તદવવતી વાતઘ્ની સ ધુરેવ ચ ।
૦૨૭૦૨૮૨ વે યા તુ ચ દના ચવૈ સદાનીરા મહી તથા॥ ૨૭.૨૮।
૦૨૭૦૨૯૧ ચમર્ વતી ષી ચવૈ િવિદશા વેદવત્યિપ ।
૦૨૭૦૨૯૨ સપ્રા હ્યવ તી ચ તથા પાિરયાત્રાનુગાઃ તાઃ॥ ૨૭.૨૯।
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૦૨૭૦૩૦૧ શાેણા મહાનદ ચવૈ નમર્દા સરુથા િક્રયા ।
૦૨૭૦૩૦૨ મ દાિકની દશાણાર્ ચ ચત્રકૂટા તથાપરા॥ ૨૭.૩૦।
૦૨૭૦૩૧૧ ચત્રાે પલા વતે્રવતી કરમાેદા િપશા ચકા ।
૦૨૭૦૩૧૨ તથા યા તલઘુશ્રાેણી િવપા મા શવૈલા નદ ॥ ૨૭.૩૧।
૦૨૭૦૩૨૧ સધે શ ક્તમતી શકુની િત્રિદવા ક્રમુઃ ।
૦૨૭૦૩૨૨ ઋક્ષપાદપ્રસતૂા વૈ તથા યા વેગવાિહની॥ ૨૭.૩૨।
૦૨૭૦૩૩૧ સપ્રા પયાે ણી િનિવ યા તાપી ચવૈ સિરદ્વરા ।
૦૨૭૦૩૩૨ વેણા વૈતરણી ચવૈ સનીવાલી કુમુદ્વતી॥ ૨૭.૩૩।
૦૨૭૦૩૪૧ તાેયા ચવૈ મહાગાૈર દુગાર્ ચા તઃ શલા તથા ।
૦૨૭૦૩૪૨ િવ યપાદપ્રસતૂા તા નદ્યઃ પુ યજલાઃ શભુાઃ॥ ૨૭.૩૪।
૦૨૭૦૩૫૧ ગાેદાવર ભીમરથી કૃ ણવેણા તથાપગા ।
૦૨૭૦૩૫૨ તુઙ્ગભદ્રા સપુ્રયાેગા તથા યા પાપના શની॥ ૨૭.૩૫।
૦૨૭૦૩૬૧ સહ્યપાદિવિન ક્રા તા ઇત્યેતાઃ સિરતાં વરાઃ ।
૦૨૭૦૩૬૨ કૃતમાલા તામ્રપણ પુ ય પ્રત્યલાવતી॥ ૨૭.૩૬।
૦૨૭૦૩૭૧ મલયાિદ્રસમુદ્ભૂતાઃ પુ યાઃ શીતજલાિ વમાઃ ।
૦૨૭૦૩૭૨ િપ સાેમ ષકુલ્યા ચ વ જુલા િત્રિદવા ચ યા॥ ૨૭.૩૭।
૦૨૭૦૩૮૧ લાઙ્ગુ લની વંશકરા મહે દ્રપ્રભવાઃ તાઃ ।
૦૨૭૦૩૮૨ સિુવકાલા કુમાર ચ મનૂગા મ દગા મની॥ ૨૭.૩૮।
૦૨૭૦૩૯૧ ક્ષયાપલા સની ચવૈ શુ ક્તમ પ્રભવાઃ તાઃ ।
૦૨૭૦૩૯૨ સવાર્ઃ પુ યાઃ સર વત્યઃ સવાર્ ગઙ્ગાઃ સમુદ્રગાઃ॥ ૨૭.૩૯।
૦૨૭૦૪૦૧ િવશ્વસ્ય માતરઃ સવાર્ઃ સવાર્ઃ પાપહરાઃ તાઃ ।
૦૨૭૦૪૦૨ અ યાઃ સહસ્રશઃ પ્રાેક્તાઃ દ્રનદ્યાે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૭.૪૦।
૦૨૭૦૪૧૧ પ્રા ટ્કાલવહાઃ સ ત સદાકાલવહાશ્ચ યાઃ ।
૦૨૭૦૪૧૨ મ સ્યા મુકુટકુલ્યાશ્ચ કુ તલાઃ કા શકાેશલાઃ॥ ૨૭.૪૧।
૦૨૭૦૪૨૧ અ ધ્રકાશ્ચ ક લઙ્ગાશ્ચ શમકાશ્ચ કૈઃ સહ ।
૦૨૭૦૪૨૨ મ યદેશા જનપદાઃ પ્રાયશાે ઽમી પ્રક તતાઃ॥ ૨૭.૪૨।
૦૨૭૦૪૩૧ સહ્યસ્ય ચાેત્તરે ય તુ યત્ર ગાેદાવર નદ ।
૦૨૭૦૪૩૨ થવ્યામિપ કૃ નાયાં સ પ્રદેશાે મનાેરમઃ॥ ૨૭.૪૩।
૦૨૭૦૪૪૧ ગાવેધર્નપુરં ર યં ભાગર્વસ્ય મહાત્મનઃ ।
૦૨૭૦૪૪૨ વાહીકરાટધાનાશ્ચ સતુીરાઃ કાલતાેયદાઃ॥ ૨૭.૪૪।
૦૨૭૦૪૫૧ અપરા તાશ્ચ શદૂ્રાશ્ચ વાિહ્લકાશ્ચ સકેરલાઃ ।
૦૨૭૦૪૫૨ ગા ધારા યવનાશ્ચવૈ સ ધુસાવૈીરમદ્રકાઃ॥ ૨૭.૪૫।
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૦૨૭૦૪૬૧ શતદુ્રહાઃ ક લઙ્ગાશ્ચ પારદા હારભૂ ષકાઃ ।
૦૨૭૦૪૬૨ માઠરાશ્ચવૈ કનકાઃ કૈકેયા દ ભમા લકાઃ॥ ૨૭.૪૬।
૦૨૭૦૪૭૧ ક્ષિત્રયાપેમદેશાશ્ચ વૈ યશદૂ્રકુલાિન ચ ।
૦૨૭૦૪૭૨ કા બાે શ્ચવૈ િવપ્રે દ્રા બબર્રાશ્ચ સલાૈિકકાઃ॥ ૨૭.૪૭।
૦૨૭૦૪૮૧ વીરાશ્ચવૈ તષુારાશ્ચ પહ્લવાધાયતા નરાઃ ।
૦૨૭૦૪૮૨ આત્રેયાશ્ચ ભરદ્વા ઃ પુ કલાશ્ચ દશરેકાઃ॥ ૨૭.૪૮।
૦૨૭૦૪૯૧ લ પકાઃ શનુશાેકાશ્ચ કુ લકા ઙ્ગલૈઃ સહ ।
૦૨૭૦૪૯૨ આૈષ યશ્ચલચ દ્રા ચ િકરાતાનાં ચ તયઃ॥ ૨૭.૪૯।
૦૨૭૦૫૦૧ તાેમરા હંસમાગાર્શ્ચ કા મીરાઃ ક ણા તથા ।
૦૨૭૦૫૦૨ શૂ લકાઃ કુહકાશ્ચવૈ માગધાશ્ચ તથવૈ ચ॥ ૨૭.૫૦।
૦૨૭૦૫૧૧ અેતે દેશા ઉદ ચ્યા તુ પ્રાચ્યા દેશાિન્નબાેધત ।
૦૨૭૦૫૧૨ અ ધા વામઙુ્કરાકાશ્ચ વ લકાશ્ચ મખા તકાઃ॥ ૨૭.૫૧।
૦૨૭૦૫૨૧ તથાપરે ઽઙ્ગા વઙ્ગાશ્ચ મલદા માલવ તકાઃ ।
૦૨૭૦૫૨૨ ભદ્રતુઙ્ગાઃ પ્ર તજયા ભાયાર્ઙ્ગાશ્ચાપમદર્કાઃ॥ ૨૭.૫૨।
૦૨૭૦૫૩૧ પ્રાગ્જ્યાે તષાશ્ચ મદ્રાશ્ચ િવદેહા તામ્ર લપ્તકાઃ ।
૦૨૭૦૫૩૨ મ લા મગધકા ન દાઃ પ્રાચ્યા જનપદા તથા॥ ૨૭.૫૩।
૦૨૭૦૫૪૧ અથાપરે જનપદા દ ક્ષણાપથવા સનઃ ।
૦૨૭૦૫૪૨ પૂણાર્શ્ચ કેવલાશ્ચવૈ ગાેલાઙ્ગૂલા તથવૈ ચ॥ ૨૭.૫૪।
૦૨૭૦૫૫૧ ઋ ષકા મુ ષકાશ્ચવૈ કુમારા રામઠાઃ શકાઃ ।
૦૨૭૦૫૫૨ મહારાષ્ટ્ર ા માિહષકાઃ ક લઙ્ગાશ્ચવૈ સવર્શઃ॥ ૨૭.૫૫।
૦૨૭૦૫૬૧ આભીરાઃ સહ વૈ શક્યા અટવ્યાઃ સરવાશ્ચ યે ।
૦૨૭૦૫૬૨ પુ લ દાશ્ચવૈ માૈલેયા વૈદભાર્ દ ડકૈઃ સહ॥ ૨૭.૫૬।
૦૨૭૦૫૭૧ પાૈ લકા માૈ લકાશ્ચવૈ અ મકા ભાજેવધર્નાઃ ।
૦૨૭૦૫૭૨ કાૈ લકાઃ કુ તલાશ્ચવૈ દ ભકા નીલકાલકાઃ॥ ૨૭.૫૭।
૦૨૭૦૫૮૧ દા ક્ષણાત્યા વમી દેશા અપરા તાિન્નબાેધત ।
૦૨૭૦૫૮૨ શપૂાર્રકાઃ કા લધના લાેલા તાલકટૈઃ સહ॥ ૨૭.૫૮।
૦૨૭૦૫૯૧ ઇત્યેતે હ્યપરા તાશ્ચ શ ◌ૃ વં િવ યવા સનઃ ।
૦૨૭૦૫૯૨ મલ ઃ કકર્શાશ્ચવૈ મેલકાશ્ચાેલકૈઃ સહ॥ ૨૭.૫૯।
૦૨૭૦૬૦૧ ઉત્તમાણાર્ દશાણાર્શ્ચ ભાે ઃ િક ક ધકૈઃ સહ ।
૦૨૭૦૬૦૨ તાષેલાઃ કાેશલાશ્ચવૈ ત્રપૈુરા વૈિદશા તથા॥ ૨૭.૬૦।
૦૨૭૦૬૧૧ તુ બુરા તુ ચરાશ્ચવૈ યવનાઃ પવનૈઃ સહ ।
૦૨૭૦૬૧૨ અભયા ડકેરાશ્ચ ચચર્રા હાતે્રધતર્યઃ॥ ૨૭.૬૧।
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૦૨૭૦૬૨૧ અેતે જનપદાઃ સવ તત્ર િવ યિનવા સનઃ ।
૦૨૭૦૬૨૨ અતાે દેશા પ્રવક્ષ્યા મ પવર્તાશ્રિયણશ્ચ યે॥ ૨૭.૬૨।
૦૨૭૦૬૩૧ નીહારા તષુમાગાર્શ્ચ કુરવ તુઙ્ગણાઃ ખસાઃ ।
૦૨૭૦૬૩૨ કણર્પ્રાવરણાશ્ચવૈ ઊણાર્ દઘાર્ઃ સકુ તકાઃ॥ ૨૭.૬૩।
૦૨૭૦૬૪૧ ચત્રમાગાર્ માલવાશ્ચ િકરાતા તાેમરૈઃ સહ ।
૦૨૭૦૬૪૨ કૃતત્રેતાિદકશ્ચાત્ર ચતુયુર્ગકૃતાે િવિધઃ॥ ૨૭.૬૪।
૦૨૭૦૬૫૧ અેવં તુ ભારતં વષ નવસસં્થાનસં સ્થતમ્ ।
૦૨૭૦૬૫૨ દ ક્ષણે પરતાે યસ્ય પવૂ ચવૈ મહાેદિધઃ॥ ૨૭.૬૫।
૦૨૭૦૬૬૧ િહમવાનુત્તરેણાસ્ય કામુર્કસ્ય યથા ગુણઃ ।
૦૨૭૦૬૬૨ તદેતદ્ભારતં વષ સવર્બીજં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૭.૬૬।
૦૨૭૦૬૭૧ બ્રહ્મ વમમરેશ વં દેવ વં મ તાં તથા ।
૦૨૭૦૬૭૨ ગયક્ષા સરાેયાેિન તદ્વ સપર્સર પાઃ॥ ૨૭.૬૭।
૦૨૭૦૬૮૧ સ્થાવરાણાં ચ સવષાં મતાે િવપ્રાઃ શભુાશભુૈઃ ।
૦૨૭૦૬૮૨ પ્રયા ત કમર્ભૂિવપ્રા ના યા લાેકેષુ િવદ્યતે॥ ૨૭.૬૮।
૦૨૭૦૬૯૧ દેવાનામિપ ભાે િવપ્રાઃ સદૈવષૈ મનાેરથઃ ।
૦૨૭૦૬૯૨ અિપ માનુ યમા સ્યામાે દેવ વા પ્રચ્યુતાઃ ક્ષતાૈ॥ ૨૭.૬૯।
૦૨૭૦૭૦૧ મનુ યઃ કુ તે યત્તુ તન્ન શકં્ય સરુાસરૈુઃ ।
૦૨૭૦૭૦૨ ત કમર્િનગડગ્ર તૈ ત કમર્ક્ષપણાને્મખુૈઃ॥ ૨૭.૭૦।
૦૨૭૦૭૧૧ ન ભારતસમં વષ થવ્યામ ત ભાે દ્વ ઃ ।
૦૨૭૦૭૧૨ યત્ર િવપ્રાદયાે વણાર્ઃ પ્રા ુવ ત્ય ભવા છતમ્॥ ૨૭.૭૧।
૦૨૭૦૭૨૧ ધ યા તે ભારતે વષ ય તે યે નરાેત્તમાઃ ।
૦૨૭૦૭૨૨ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં પ્રા ુવ ત મહાફલમ્॥ ૨૭.૭૨।
૦૨૭૦૭૩૧ પ્રા યતે યત્ર તપસઃ ફલં પરમદુલર્ભમ્ ।
૦૨૭૦૭૩૨ સવર્દાનફલં ચવૈ સવર્યજ્ઞફલં તથા॥ ૨૭.૭૩।
૦૨૭૦૭૪૧ તીથર્યાત્રાફલં ચવૈ ગુ સવેાફલં તથા ।
૦૨૭૦૭૪૨ દેવતારાધનફલં વા યાયસ્ય ફલં દ્વ ઃ॥ ૨૭.૭૪।
૦૨૭૦૭૫૧ યત્ર દેવાઃ સદા હૃષ્ટા જન્મ વા છ ત શાેભનમ્ ।
૦૨૭૦૭૫૨ નાનાવ્રતફલં ચવૈ નાનાશાસ્ત્રફલં તથા॥ ૨૭.૭૫।
૦૨૭૦૭૬૧ અિહસાિદફલં સ યક્ફલં સવાર્ ભવા છતમ્ ।
૦૨૭૦૭૬૨ બ્રહ્મચયર્ફલં ચવૈ ગાહર્ યને ચ ય ફલમ્॥ ૨૭.૭૬।
૦૨૭૦૭૭૧ ય ફલં વનવાસને સ યાસને ચ ય ફલમ્ ।
૦૨૭૦૭૭૨ ઇષ્ટાપૂતર્ફલં ચવૈ તથા યચ્છુભકમર્ણામ્॥ ૨૭.૭૭।
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૦૨૭૦૭૮૧ પ્રા યતે ભારતે વષ ન ચા યત્ર દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૨૭૦૭૮૨ કઃ શક્નાે ત ગુણા વક્તું ભારતસ્યા ખલાિ દ્વ ઃ॥ ૨૭.૭૮।
૦૨૭૦૭૯૧ અેવં સ યઙ્મયા પ્રાેક્તં ભારતં વષર્મુત્તમમ્ ।
૦૨૭૦૭૯૨ સવર્પાપહરં પુ યં ધ યં બુ દ્ધિવવધર્નમ્॥ ૨૭.૭૯।
૦૨૭૦૮૦૧ ય ઇદં શ ◌ૃ યાિન્નત્યં પઠેદ્વા િનયતે દ્રયઃ ।
૦૨૭૦૮૦૨ સવર્પાપૈિવિનમુર્ક્તાે િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૨૭.૮૦।
૦૨૮૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૨૮૦૦૧૧ તત્રા તે ભારતે વષ દ ક્ષણાેદિધસં સ્થતઃ ।
૦૨૮૦૦૧૨ આે ડ્રદેશ ઇ ત ખ્યાતઃ વગર્માેક્ષપ્રદાયકઃ॥ ૨૮.૧।
૦૨૮૦૦૨૧ સમુદ્રાદુત્તરં તાવદ્યાવ દ્વરજમ ડલમ્ ।
૦૨૮૦૦૨૨ દેશાે ઽસાૈ પુ યશીલાનાં ગુણૈઃ સવરલઙૃ્કતઃ॥ ૨૮.૨।
૦૨૮૦૦૩૧ તત્ર દેશપ્રસતૂા યે બ્રાહ્મણાઃ સયંતે દ્રયાઃ ।
૦૨૮૦૦૩૨ તપઃ વા યાયિનરતા વ દ્યાઃ પજૂ્યાશ્ચ તે સદા॥ ૨૮.૩।
૦૨૮૦૦૪૧ શ્રાદ્ધે દાને િવવાહે ચ યજ્ઞે વાચાયર્કમર્ ણ ।
૦૨૮૦૦૪૨ પ્રશ તાઃ સવર્કાયષુ તત્રદેશાેદ્ભવા દ્વ ઃ॥ ૨૮.૪।
૦૨૮૦૦૫૧ ષટ્કમર્િનરતા તત્ર બ્રાહ્મણા વેદપારગાઃ ।
૦૨૮૦૦૫૨ ઇ તહાસિવદશ્ચવૈ પુરાણાથર્િવશારદાઃ॥ ૨૮.૫।
૦૨૮૦૦૬૧ સવર્શાસ્ત્રાથર્કુશલા ય વાનાે વીતમ સરાઃ ।
૦૨૮૦૦૬૨ અ ગ્ હાતે્રરતાઃ કે ચ કે ચ માતાર્ ગ્ ત પરાઃ॥ ૨૮.૬।
૦૨૮૦૦૭૧ પતુ્રદારધનૈયુર્ક્તા દાતારઃ સત્યવાિદનઃ ।
૦૨૮૦૦૭૨ િનવસ ત્યુ કલે પુ યે યજ્ઞાે સવિવભૂ ષતે॥ ૨૮.૭।
૦૨૮૦૦૮૧ ઇતરે ઽિપ ત્રયાે વણાર્ઃ ક્ષિત્રયાદ્યાઃ સસુયંતાઃ ।
૦૨૮૦૦૮૨ વકમર્િનરતાઃ શા તા તત્ર તષ્ઠ ત ધા મકાઃ॥ ૨૮.૮।
૦૨૮૦૦૯૧ કાેણાિદત્ય ઇ ત ખ્યાત ત મ દેશે વ્યવ સ્થતઃ ।
૦૨૮૦૦૯૨ યં દૃ ટ્વા ભાસ્કરં મત્યર્ઃ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૨૮.૯।
૦૨૮૦૧૦૦ મનુય ઊચુઃ
૦૨૮૦૧૦૧ શ્રાેતુ મચ્છામ તદ્બ્રૂિહ ક્ષતંે્ર સયૂર્સ્ય સા પ્રતમ્ ।
૦૨૮૦૧૦૨ ત મ દેશે સરુશ્રેષ્ઠ યત્રા તે સ િદવાકરઃ॥ ૨૮.૧૦।
૦૨૮૦૧૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૨૮૦૧૧૧ લવણસ્યાેદધે તીરે પિવત્રે સમુનાેહરે ।
૦૨૮૦૧૧૨ સવર્ત્ર વાલુકાક ણ દેશે સવર્ગુણા વતે॥ ૨૮.૧૧।
૦૨૮૦૧૨૧ ચ પકાશાેકબકુલૈઃ કરવીરૈઃ સપાટલૈઃ ।
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૦૨૮૦૧૨૨ પુન્નાગૈઃ ક ણકારૈશ્ચ બકુલનૈાર્ગકેસરૈઃ॥ ૨૮.૧૨।
૦૨૮૦૧૩૧ તગરૈધર્વબાણૈશ્ચ અ તમુક્તૈઃ સકુ જકૈઃ ।
૦૨૮૦૧૩૨ માલતીકુ દપુ પૈશ્ચ તથા યૈમર્ લકાિદ ભઃ॥ ૨૮.૧૩।
૦૨૮૦૧૪૧ કેતક વનખ ડશૈ્ચ સવર્તુર્કુસમુાે વલૈઃ ।
૦૨૮૦૧૪૨ કદ બૈલર્કુચૈઃ શાલૈઃ પનસદૈવદા ભઃ॥ ૨૮.૧૪।
૦૨૮૦૧૫૧ સરલૈમુર્ચુકુ દૈશ્ચ ચ દનૈશ્ચ સતેતરૈઃ ।
૦૨૮૦૧૫૨ અશ્વ થૈઃ સપ્તપણશ્ચઆમ્રૈરામ્રાતકૈ તથા॥ ૨૮.૧૫।
૦૨૮૦૧૬૧ તાલૈઃ પૂગફલૈશ્ચવૈ નાિરકેરૈઃ કિપ થકૈઃ ।
૦૨૮૦૧૬૨ અ યૈશ્ચ િવિવધૈ ર્કૈ્ષઃ સવર્તઃ સમલઙૃ્કતમ્॥ ૨૮.૧૬।
૦૨૮૦૧૭૧ ક્ષતંે્ર તત્ર રવેઃ પુ યમા તે જગ ત િવશ્રુતમ્ ।
૦૨૮૦૧૭૨ સમ તાદ્યાજેનં સાગં્ર ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદમ્॥ ૨૮.૧૭।
૦૨૮૦૧૮૧ આ તે તત્ર વયં દેવઃ સહસ્રાંશિુદવાકરઃ ।
૦૨૮૦૧૮૨ કાેણાિદત્ય ઇ ત ખ્યાતાે ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદઃ॥ ૨૮.૧૮।
૦૨૮૦૧૯૧ માઘે મા સ સતે પક્ષે સપ્ત યાં સયંતે દ્રયઃ ।
૦૨૮૦૧૯૨ કૃતાપેવાસાે યત્રેત્ય ના વા તુ મકરાલયે॥ ૨૮.૧૯।
૦૨૮૦૨૦૧ કૃતશાૈચાે િવશદુ્ધાત્મા મર દેવં િદવાકરમ્ ।
૦૨૮૦૨૦૨ સાગરે િવિધવ ના વા શવર્યર્ તે સમાિહતઃ॥ ૨૮.૨૦।
૦૨૮૦૨૧૧ દેવા ષીન્મનુ યાંશ્ચ િપ સ ત યર્ ચ દ્વ ઃ ।
૦૨૮૦૨૧૨ ઉત્તીયર્ વાસસી ધાૈતે પિરધાય સિુનમર્લે॥ ૨૮.૨૧।
૦૨૮૦૨૨૧ આચ ય પ્રયતાે ભૂ વા તીરે તસ્ય મહાેદધેઃ ।
૦૨૮૦૨૨૨ ઉપિવ યાેદયે કાલે પ્રાઙ્મખુઃ સિવતુ તદા॥ ૨૮.૨૨।
૦૨૮૦૨૩૧ િવ લખ્ય પદં્મ મેધાવી રક્તચ દનવાિરણા ।
૦૨૮૦૨૩૨ અષ્ટપ ત્રં કેસરાઢ ં વતુર્લં ચાે વર્ક ણકમ્॥ ૨૮.૨૩।
૦૨૮૦૨૪૧ તલત ડુલતાેયં ચ રક્તચ દનસયંુતમ્ ।
૦૨૮૦૨૪૨ રક્તપુ પં સદભ ચ પ્ર ક્ષપેત્તામ્રભાજને॥ ૨૮.૨૪।
૦૨૮૦૨૫૧ તામ્રાભાવે ઽકર્પ ત્રસ્ય પુટે કૃ વા તલાિદકમ્ ।
૦૨૮૦૨૫૨ િપધાય તન્મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પાતં્ર પાત્રેણ િવ યસતે્॥ ૨૮.૨૫।
૦૨૮૦૨૬૧ કર યાસાઙ્ગિવ યાસં કૃ વાઙ્ગૈહૃર્દયાિદ ભઃ ।
૦૨૮૦૨૬૨ આત્માનં ભાસ્કરં યા વા સ યક્ષ્રદ્ધાસમ વતઃ॥ ૨૮.૨૬।
૦૨૮૦૨૭૧ મ યે ચા ગ્ દલે ધીમાન્નૈરતૃે શ્વસને દલે ।
૦૨૮૦૨૭૨ કામાિરગાેચરે ચવૈ પનુમર્ યે ચ પજૂયેત્॥ ૨૮.૨૭।
૦૨૮૦૨૮૧ પ્રભૂતં િવમલં સારમારા યં પરમં સખુમ્ ।
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૦૨૮૦૨૮૨ સ પજૂ્ય પદ્મમાવાહ્ય ગગનાત્તત્ર ભાસ્કરમ્॥ ૨૮.૨૮।
૦૨૮૦૨૯૧ ક ણકાપેિર સસં્થા ય તતાે મુદ્રાં પ્રદશર્યેત્ ।
૦૨૮૦૨૯૨ કૃ વા નાનાિદકં સવ યા વા તં સસુમાિહતઃ॥ ૨૮.૨૯।
૦૨૮૦૩૦૧ સતપદ્માપેિર રિવ તે ે બ બે વ્યવ સ્થતમ્ ।
૦૨૮૦૩૦૨ િપઙ્ગાક્ષં દ્વભજંુ રકં્ત પદ્મપ ત્રા ણા બરમ્॥ ૨૮.૩૦।
૦૨૮૦૩૧૧ સવર્લક્ષણસયંુક્તં સવાર્ભરણભૂ ષતમ્ ।
૦૨૮૦૩૧૨ સુ પં વરદં શા તં પ્રભામ ડલમ ડતમ્॥ ૨૮.૩૧।
૦૨૮૦૩૨૧ ઉદ્ય તં ભાસ્કરં દૃ ટ્વા સા દ્ર સ દૂરસિન્નભમ્ ।
૦૨૮૦૩૨૨ તત ત પાત્રમાદાય નુ યાં ધરણી ં ગતઃ॥ ૨૮.૩૨।
૦૨૮૦૩૩૧ કૃ વા શર સ ત પાત્રમેક ચત્ત તુ વાગ્યતઃ ।
૦૨૮૦૩૩૨ યક્ષરેણ તુ મ ત્રેણ સયૂાર્યાઘ્ય િનવેદયેત્॥ ૨૮.૩૩।
૦૨૮૦૩૪૧ અદ ક્ષત તુ તસ્યવૈ ના ૈવાઘ પ્રયચ્છ ત ।
૦૨૮૦૩૪૨ શ્રદ્ધયા ભાવયુક્તને ભ ક્તગ્રાહ્યાે રિવયર્તઃ॥ ૨૮.૩૪।
૦૨૮૦૩૫૧ અ ગ્ િનરૃ તવા વીશ-મ યપવૂાર્િદિદ ચ ।
૦૨૮૦૩૫૨ હૃ ચ્છરશ્ચ શખાવમર્-નતે્રા યસં્ત્ર ચ પજૂયેત્॥ ૨૮.૩૫।
૦૨૮૦૩૬૧ દ વાઘ્ય ગ ધધપંૂ ચ દ પં નવૈેદ્યમવે ચ ।
૦૨૮૦૩૬૨ જ વા તુ વા નમસૃ્ક વા મુદ્રાં બદ્ વા િવસજર્યેત્॥ ૨૮.૩૬।
૦૨૮૦૩૭૧ યે વાઘ્ય સ પ્રયચ્છ ત સયૂાર્ય િનયતે દ્રયાઃ ।
૦૨૮૦૩૭૨ બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ સ્ત્રયઃ શદૂ્રાશ્ચ સયંતાઃ॥ ૨૮.૩૭।
૦૨૮૦૩૮૧ ભ ક્તભાવને સતતં િવશદુ્ધનેા તરાત્મના ।
૦૨૮૦૩૮૨ તે ભુ વા ભમતા કામા પ્રા ુવ ત પરાં ગ તમ્॥ ૨૮.૩૮।
૦૨૮૦૩૯૧ ત્રૈલાેક્યદ પકં દેવં ભાસ્કરં ગગનેચરમ્ ।
૦૨૮૦૩૯૨ યે સશં્રય ત મનુ તે સ્યુઃ સખુસ્ય ભાજનમ્॥ ૨૮.૩૯।
૦૨૮૦૪૦૧ યાવન્ન દ યતે ચાઘ્ય ભાસ્કરાય યથાેિદતમ્ ।
૦૨૮૦૪૦૨ તાવન્ન પજૂયે દ્વ ં શઙ્કરં વા સરેુશ્વરમ્॥ ૨૮.૪૦।
૦૨૮૦૪૧૧ ત મા પ્રયત્નમાસ્થાય દદ્યાદઘ્ય િદને િદને ।
૦૨૮૦૪૧૨ આિદત્યાય શુ ચભૂર્ વા પુ પૈગર્ ધૈમર્નાેરમૈઃ॥ ૨૮.૪૧।
૦૨૮૦૪૨૧ અેવં દદા ત યશ્ચાઘ્ય સપ્ત યાં સસુમાિહતઃ ।
૦૨૮૦૪૨૨ આિદત્યાય શુ ચઃ નાતઃ સ લભેદ સતં ફલમ્॥ ૨૮.૪૨।
૦૨૮૦૪૩૧ રાેગા દ્વમુચ્યતે રાેગી િવત્તાથ લભતે ધનમ્ ।
૦૨૮૦૪૩૨ િવદ્યાં પ્રા ાે ત િવદ્યાથ સતુાથ પતુ્રવા ભવેત્॥ ૨૮.૪૩।
૦૨૮૦૪૪૧ યં યં કામમ ભ યાય સયૂાર્યાઘ્ય પ્રયચ્છ ત ।
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૦૨૮૦૪૪૨ તસ્ય તસ્ય ફલં સ યક્પ્રા ાે ત પુ ષઃ સધુીઃ॥ ૨૮.૪૪।
૦૨૮૦૪૫૧ ના વા વૈ સાગરે દ વા સયૂાર્યાઘ્ય પ્રણ ય ચ ।
૦૨૮૦૪૫૨ નરાે વા યિદ વા નાર સવર્કામફલં લભેત્॥ ૨૮.૪૫।
૦૨૮૦૪૬૧ તતઃ સયૂાર્લયં ગચ્છે પુ પમાદાય વાગ્યતઃ ।
૦૨૮૦૪૬૨ પ્રિવ ય પજૂયેદ્ભાનું કૃ વા તુ િત્રઃ પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૨૮.૪૬।
૦૨૮૦૪૭૧ પજૂયે પરયા ભ યા કાેણાક મુિનસત્તમાઃ ।
૦૨૮૦૪૭૨ ગ ધૈઃ પુ પૈ તથા દ પૈધૂર્પનૈવેદ્યકૈરિપ॥ ૨૮.૪૭।
૦૨૮૦૪૮૧ દ ડવ પ્ર ણપાતૈશ્ચ જયશ દૈ તથા તવૈઃ ।
૦૨૮૦૪૮૨ અેવં સ પજૂ્ય તં દેવં સહસ્રાંશું જગ પ તમ્॥ ૨૮.૪૮।
૦૨૮૦૪૯૧ દશાનામશ્વમેધાનાં ફલં પ્રા ાે ત માનવઃ ।
૦૨૮૦૪૯૨ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે યવુા િદવ્યવપનુર્રઃ॥ ૨૮.૪૯।
૦૨૮૦૫૦૧ સપ્તાવરા સપ્ત પરા વંશાનુદૃ્ધત્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૦૨૮૦૫૦૨ િવમાનનેાકર્વણન કામગને સવુચર્સા॥ ૨૮.૫૦।
૦૨૮૦૫૧૧ ઉપગીયમાનાે ગ ધવઃ સયૂર્લાેકં સ ગચ્છ ત ।
૦૨૮૦૫૧૨ ભુ વા તત્ર વરા ભાેગા યાવદાભૂતસ લવમ્॥ ૨૮.૫૧।
૦૨૮૦૫૨૧ પુ યક્ષયાિદહાયાતઃ પ્રવરે યાે ગનાં કુલે ।
૦૨૮૦૫૨૨ ચતવુદાે ભવે દ્વપ્રઃ વધમર્િનરતઃ શુ ચઃ॥ ૨૮.૫૨।
૦૨૮૦૫૩૧ યાેગં િવવ વતઃ પ્રા ય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્ ।
૦૨૮૦૫૩૨ ચતૈ્રે મા સ સતે પક્ષે યાત્રાં દમનભ જકામ્॥ ૨૮.૫૩।
૦૨૮૦૫૪૧ યઃ કરાે ત નર તત્ર પવૂાક્તં સ ફલં લભેત્ ।
૦૨૮૦૫૪૨ શયનાે થાપને ભાનાેઃ સઙ્ક્રા ત્યાં િવષવુાયને॥ ૨૮.૫૪।
૦૨૮૦૫૫૧ વારે રવે તથાૈ ચવૈ પવર્કાલે ઽથવા દ્વ ઃ ।
૦૨૮૦૫૫૨ યે તત્ર યાત્રાં કુવર્ ત શ્રદ્ધયા સયંતે દ્રયાઃ॥ ૨૮.૫૫।
૦૨૮૦૫૬૧ િવમાનનેાકર્વણન સયૂર્લાેકં વ્રજ ત તે ।
૦૨૮૦૫૬૨ આ તે તત્ર મહાદેવ તીરે નદનદ પતેઃ॥ ૨૮.૫૬।
૦૨૮૦૫૭૧ રામેશ્વર ઇ ત ખ્યાતઃ સવર્કામફલપ્રદઃ ।
૦૨૮૦૫૭૨ યે તં પ ય ત કામાિર ના વા સ યઙ્મહાેદધાૈ॥ ૨૮.૫૭।
૦૨૮૦૫૮૧ ગ ધૈઃ પુ પૈ તથા ધપૂૈદ પનૈવેદ્યકૈવર્રૈઃ ।
૦૨૮૦૫૮૨ પ્ર ણપાતૈ તથા તાતે્રૈગ તવૈાર્દ્યૈમર્નાેહરૈઃ॥ ૨૮.૫૮।
૦૨૮૦૫૯૧ રાજસયૂફલં સ યગ્વા જમેધફલં તથા ।
૦૨૮૦૫૯૨ પ્રા ુવ ત મહાત્માનઃ સં સ દ્ધ પરમાં તથા॥ ૨૮.૫૯।
૦૨૮૦૬૦૧ કામગને િવમાનને િકિઙ્કણી લમા લના ।
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૦૨૮૦૬૦૨ ઉપગીયમાના ગ ધવઃ શવલાેકં વ્રજ ત તે॥ ૨૮.૬૦।
૦૨૮૦૬૧૧ આહૂતસ લવં યાવદ્ભુ વા ભાેગાન્મનાેરમાન્ ।
૦૨૮૦૬૧૨ પુ યક્ષયાિદહાગત્ય ચાતવુદા ભવ ત તે॥ ૨૮.૬૧।
૦૨૮૦૬૨૧ શાઙ્કરં યાેગમાસ્થાય તતાે માેકં્ષ વ્રજ ત તે ।
૦૨૮૦૬૨૨ ય તત્ર સિવતુઃ ક્ષતે્રે પ્રાણાં ત્યજ ત માનવઃ॥ ૨૮.૬૨।
૦૨૮૦૬૩૧ સ સયૂર્લાેકમાસ્થાય દેવવન્માેદતે િદિવ ।
૦૨૮૦૬૩૨ પનુમાર્નષુતાં પ્રા ય રા ભવ ત ધા મકઃ॥ ૨૮.૬૩।
૦૨૮૦૬૪૧ યાેગં રવેઃ સમાસાદ્ય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્ ।
૦૨૮૦૬૪૨ અેવં મયા મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પ્રાેક્તં ક્ષતંે્ર સદુુલર્ભમ્॥ ૨૮.૬૪।
૦૨૮૦૬૫૧ કાેણાકર્સ્યાેદધે તીરે ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદઃ॥ ૨૮.૬૫।
૦૨૯૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૨૯૦૦૧૧ શ્રુતાે ઽ મા ભઃ સરુશ્રેષ્ઠ ભવતા યદુદાહૃતમ્ ।
૦૨૯૦૦૧૨ ભાસ્કરસ્ય પરં ક્ષતંે્ર ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદમ્॥ ૨૯.૧।
૦૨૯૦૦૨૧ ન પ્તમિધગચ્છામઃ શ ◌ૃ વ તઃ સખુદાં કથામ્ ।
૦૨૯૦૦૨૨ તવ વક્ત્રાેદ્ભવાં પુ યામાિદત્યસ્યાઘના શનીમ્॥ ૨૯.૨।
૦૨૯૦૦૩૧ અતઃ પરં સરુશ્રેષ્ઠ બ્રૂિહ નાે વદતાં વર ।
૦૨૯૦૦૩૨ દેવપૂ ફલં યચ્ચ યચ્ચ દાનફલં પ્રભાે॥ ૨૯.૩।
૦૨૯૦૦૪૧ પ્ર ણપાતે નમસ્કારે તથા ચવૈ પ્રદ ક્ષણે ।
૦૨૯૦૦૪૨ દ પધપૂપ્રદાને ચ સ માજર્નિવધાૈ ચ યત્॥ ૨૯.૪।
૦૨૯૦૦૫૧ ઉપવાસે ચ ય પુ યં ય પુ યં નક્તભાજેને ।
૦૨૯૦૦૫૨ અઘર્શ્ચ ક દશૃઃ પ્રાેક્તઃ કુત્ર વા સ પ્રદ યતે॥ ૨૯.૫।
૦૨૯૦૦૬૧ કથં ચ િક્રયતે ભ ક્તઃ કથં દેવઃ પ્રસીદ ત ।
૦૨૯૦૦૬૨ અેત સવ સરુશ્રેષ્ઠ શ્રાેતુ મચ્છામહે વયમ્॥ ૨૯.૬।
૦૨૯૦૦૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૨૯૦૦૭૧ અઘ્ય પૂ િદકં સવ ભાસ્કરસ્ય દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૨૯૦૦૭૨ ભ ક્ત શ્રદ્ધાં સમાિધ ચ ક યમાનં િનબાેધત॥ ૨૯.૭।
૦૨૯૦૦૮૧ મનસા ભાવના ભ ક્તિરષ્ટા શ્રદ્ધા ચ ક ત્યર્તે ।
૦૨૯૦૦૮૨ યાનં સમાિધિરત્યુક્તં શ ◌ૃ વં સસુમાિહતાઃ॥ ૨૯.૮।
૦૨૯૦૦૯૧ ત કથાં શ્રાવયેદ્ય તુ તદ્ભક્તા પજૂયીત વા ।
૦૨૯૦૦૯૨ અ ગ્ શશુ્રષૂકશ્ચવૈ સ વૈ ભક્તઃ સનાતનઃ॥ ૨૯.૯।
૦૨૯૦૧૦૧ ત ચ્ચત્ત તન્મનાશ્ચવૈ દેવપૂ રતઃ સદા ।
૦૨૯૦૧૦૨ ત કમર્કૃદ્ભવેદ્ય તુ સ વૈ ભક્તઃ સનાતનઃ॥ ૨૯.૧૦।
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૦૨૯૦૧૧૧ દેવાથ િક્રયમાણાિન યઃ કમાર્ યનુમ યતે ।
૦૨૯૦૧૧૨ ક તર્નાદ્વા પરાે િવપ્રાઃ સ વૈ ભક્તતરાે નરઃ॥ ૨૯.૧૧।
૦૨૯૦૧૨૧ ના યસયૂેત તદ્ભક્તાન્ન િન દ્યાચ્ચા યદેવતામ્ ।
૦૨૯૦૧૨૨ આિદત્યવ્રતચાર ચ સ વૈ ભક્તતરાે નરઃ॥ ૨૯.૧૨।
૦૨૯૦૧૩૧ ગચ્છં તષ્ઠ વપ જઘ્રન્નુ ન્મષિન્ન મષન્નિપ ।
૦૨૯૦૧૩૨ યઃ મરેદ્ભાસ્કરં િનતં્ય સ વૈ ભક્તતરાે નરઃ॥ ૨૯.૧૩।
૦૨૯૦૧૪૧ અેવંિવધા વયં ભ ક્તઃ સદા કાયાર્ િવ નતા ।
૦૨૯૦૧૪૨ ભ યા સમાિધના ચવૈ તવને મનસા તથા॥ ૨૯.૧૪।
૦૨૯૦૧૫૧ િક્રયતે િનયમાે ય તુ દાનં િવપ્રાય દ યતે ।
૦૨૯૦૧૫૨ પ્ર તગ્ હ્ણ ત તં દેવા મનુ યાઃ િપતર તથા॥ ૨૯.૧૫।
૦૨૯૦૧૬૧ પ તં્ર પુ પં ફલં તાેયં યદ્ભ યા સમપુાહૃતમ્ ।
૦૨૯૦૧૬૨ પ્ર તગ્ હ્ણ ત તદે્દવા ના તકા વજર્ય ત ચ॥ ૨૯.૧૬।
૦૨૯૦૧૭૧ ભાવશુ દ્ધઃ પ્રયાેક્તવ્યા િનયમાચારસયંુતા ।
૦૨૯૦૧૭૨ ભાવશદ્ુ યા િક્રયતે યત્ત સવ સફલં ભવેત્॥ ૨૯.૧૭।
૦૨૯૦૧૮૧ તુ તજ યાપેહારેણ પજૂયાિપ િવવ વતઃ ।
૦૨૯૦૧૮૨ ઉપવાસને ભ યા વૈ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૨૯.૧૮।
૦૨૯૦૧૯૧ પ્ર ણધાય શરાે ભૂ યાં નમસ્કારં કરાે ત યઃ ।
૦૨૯૦૧૯૨ ત ક્ષણા સવર્પાપે યાે મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૯.૧૯।
૦૨૯૦૨૦૧ ભ ક્તયુક્તાે નરાે યાે ઽસાૈ રવેઃ કુયાર્ પ્રદ ક્ષણામ્ ।
૦૨૯૦૨૦૨ પ્રદ ક્ષણીકૃતા તને સપ્તદ્વ પા વસુ ધરા॥ ૨૯.૨૦।
૦૨૯૦૨૧૧ સયૂ મન સ યઃ કૃ વા કુયાર્દ્વ્યાેમપ્રદ ક્ષણામ્ ।
૦૨૯૦૨૧૨ પ્રદ ક્ષણીકૃતા તને સવ દેવા ભવ ત િહ॥ ૨૯.૨૧।
૦૨૯૦૨૨૧ અેકાહારાે નરાે ભૂ વા ષ ઠ્યાં યાે ઽચર્યતે રિવમ્ ।
૦૨૯૦૨૨૨ િનયમવ્રતચાર ચ ભવેદ્ભ ક્તસમ વતઃ॥ ૨૯.૨૨।
૦૨૯૦૨૩૧ સપ્ત યાં વા મહાભાગાઃ સાે ઽશ્વમેધફલં લભેત્ ।
૦૨૯૦૨૩૨ અહાેરાત્રાપેવાસને પજૂયેદ્ય તુ ભાસ્કરમ્॥ ૨૯.૨૩।
૦૨૯૦૨૪૧ સપ્ત યામથવા ષ ઠ્યાં સ યા ત પરમાં ગ તમ્ ।
૦૨૯૦૨૪૨ કૃ ણપક્ષસ્ય સપ્ત યાં સાપેવાસાે જતે દ્રયઃ॥ ૨૯.૨૪।
૦૨૯૦૨૫૧ સવર્રત્નાપેહારેણ પજૂયેદ્ય તુ ભાસ્કરમ્ ।
૦૨૯૦૨૫૨ પદ્મપ્રભેણ યાનને સયૂર્લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૨૯.૨૫।
૦૨૯૦૨૬૧ શકુ્લપક્ષસ્ય સપ્ત યામપુવાસપરાે નરઃ ।
૦૨૯૦૨૬૨ સવર્શકુ્લાપેહારેણ પજૂયેદ્ય તુ ભાસ્કરમ્॥ ૨૯.૨૬।
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૦૨૯૦૨૭૧ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તઃ સયૂર્લાેકં સ ગચ્છ ત ।
૦૨૯૦૨૭૨ અકર્સ પુટસયંુક્તમુદકં પ્ર તં િપબેત્॥ ૨૯.૨૭।
૦૨૯૦૨૮૧ ક્રમ દ્ યા ચતુિવશમેકૈકં ક્ષપયે પનુઃ ।
૦૨૯૦૨૮૨ દ્વા યાં સવં સરા યાં તુ સમાપ્તિનયમાે ભવેત્॥ ૨૯.૨૮।
૦૨૯૦૨૯૧ સવર્કામપ્રદા હ્યષેા પ્રશ તા હ્યકર્સપ્તમી ।
૦૨૯૦૨૯૨ શકુ્લપક્ષસ્ય સપ્ત યાં યદાિદત્યિદનં ભવેત્॥ ૨૯.૨૯।
૦૨૯૦૩૦૧ સપ્તમી િવજયા નામ તત્ર દતં્ત મહ ફલમ્ ।
૦૨૯૦૩૦૨ નાનં દાનં તપાે હાેમ ઉપવાસ તથવૈ ચ॥ ૨૯.૩૦।
૦૨૯૦૩૧૧ સવ િવજયસપ્ત યાં મહાપાતકનાશનમ્ ।
૦૨૯૦૩૧૨ યે ચાિદત્યિદને પ્રાપ્તે શ્રાદં્ધ કુવર્ ત માનવાઃ॥ ૨૯.૩૧।
૦૨૯૦૩૨૧ યજ ત ચ મહાશ્વેતં તે લભ તે યથે સતમ્ ।
૦૨૯૦૩૨૨ યષેાં ધ યાર્ઃ િક્રયાઃ સવાર્ઃ સદૈવાેિદ્દ ય ભાસ્કરમ્॥ ૨૯.૩૨।
૦૨૯૦૩૩૧ ન કુલે યતે તષેાં દિરદ્રાે વ્યાિધતાે ઽિપ વા ।
૦૨૯૦૩૩૨ શ્વેતયા રક્તયા વાિપ પીત ત્તકયાિપ વા॥ ૨૯.૩૩।
૦૨૯૦૩૪૧ ઉપલપેનકતાર્ તુ ચ તતં લભતે ફલમ્ ।
૦૨૯૦૩૪૨ ચત્રભાનું િવ ચત્રૈ તુ કુસમુૈશ્ચ સગુ ધ ભઃ॥ ૨૯.૩૪।
૦૨૯૦૩૫૧ પજૂયે સાપેવાસાે યઃ સ કામાની સતાં લભેત।્
૦૨૯૦૩૫૨ ઘ્ તને દ પં પ્ર વાલ્ય તલતૈલને વા પનુઃ॥ ૨૯.૩૫।
૦૨૯૦૩૬૧ આિદત્યં પજૂયેદ્ય તુ ચ ષા ન સ હીયતે ।
૦૨૯૦૩૬૨ દ પદાતા નરાે િનતં્ય જ્ઞાનદ પને દ યતે॥ ૨૯.૩૬।
૦૨૯૦૩૭૧ તલાઃ પિવતં્ર તૈલં વા તલગાેદાનમુત્તમમ્ ।
૦૨૯૦૩૭૨ અ ગ્ કાય ચ દ પે ચ મહાપાતકનાશનમ્॥ ૨૯.૩૭।
૦૨૯૦૩૮૧ દ પં દદા ત યાે િનતં્ય દેવતાયતનષેુ ચ ।
૦૨૯૦૩૮૨ ચતુ પથષેુ ર યાસુ પવા સભુગાે ભવેત્॥ ૨૯.૩૮।
૦૨૯૦૩૯૧ હિવ ભઃ પ્રથમઃ ક પાે દ્વતીયશ્ચાષૈધીરસઃૈ ।
૦૨૯૦૩૯૨ વસામેદાે સ્થિનયાર્સનૈર્ તુ દેયઃ કથ ચન॥ ૨૯.૩૯।
૦૨૯૦૪૦૧ ભવેદૂ વર્ગ તદ પાે ન કદા ચદધાેગ તઃ ।
૦૨૯૦૪૦૨ દાતા દ ય ત ચા યવેં ન તયર્ગ્ગ તમા ુયાત્॥ ૨૯.૪૦।
૦૨૯૦૪૧૧ વલમાનં સદા દ પં ન હરેન્નાિપ નાશયેત્ ।
૦૨૯૦૪૧૨ દ પહતાર્ નરાે બ ધં નાશં ક્રાેધં તમાે વ્રજેત્॥ ૨૯.૪૧।
૦૨૯૦૪૨૧ દ પદાતા વગર્લાેકે દ પમાલવે રાજતે ।
૦૨૯૦૪૨૨ યઃ સમાલભતે િનતં્ય કુઙુ્કમાગુ ચ દનૈઃ॥ ૨૯.૪૨।

128 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૦૨૯૦૪૩૧ સ પદ્યતે નરઃ પ્રેત્ય ધનને યશસા શ્રયા ।
૦૨૯૦૪૩૨ રક્તચ દનસ મશ્રૈ રક્તપુ પૈઃ શુ ચનર્રઃ॥ ૨૯.૪૩।
૦૨૯૦૪૪૧ ઉદયે ઽઘ્ય સદા દ વા સ દ્ધ સવં સરા લભેત્ ।
૦૨૯૦૪૪૨ ઉદયા પિરવતત યાવદ તમને સ્થતઃ॥ ૨૯.૪૪।
૦૨૯૦૪૫૧ જપન્ન ભમખુઃ િક ચન્મ ત્રં તાતે્રમથાિપ વા ।
૦૨૯૦૪૫૨ આિદત્યવ્રતમેતત્તુ મહાપાતકનાશનમ્॥ ૨૯.૪૫।
૦૨૯૦૪૬૧ અઘ્યણ સિહતં ચવૈ સવ સાઙ્ગં પ્રદાપયેત્ ।
૦૨૯૦૪૬૨ ઉદયે શ્રદ્ધયા યુક્તઃ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૨૯.૪૬।
૦૨૯૦૪૭૧ સવુણર્ધનેુઅનડ્વાહ-વસધુાવસ્ત્રસયંુતમ્ ।
૦૨૯૦૪૭૨ અઘ્યર્પ્રદાતા લભતે સપ્તજન્માનુગં ફલમ્॥ ૨૯.૪૭।
૦૨૯૦૪૮૧ અગ્ ાૈ તાેયે ઽ તિરક્ષે ચ શચુાૈ ભૂ યાં તથવૈ ચ ।
૦૨૯૦૪૮૨ પ્ર તમાયાં તથા િપ ડ્યાં દેયમઘ્ય પ્રયત્નતઃ॥ ૨૯.૪૮।
૦૨૯૦૪૯૧ નાપસવં્ય ન સવં્ય ચ દદ્યાદ ભમખુઃ સદા ।
૦૨૯૦૪૯૨ સઘ્ તં ગુગ્ગુલં વાિપ રવેભર્ ક્તસમ વતઃ॥ ૨૯.૪૯।
૦૨૯૦૫૦૧ ત ક્ષણા સવર્પાપે યાે મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ ।
૦૨૯૦૫૦૨ શ્રીવાસં ચતુરસ્રં ચ દેવદા ં તથવૈ ચ॥ ૨૯.૫૦।
૦૨૯૦૫૧૧ કપૂર્રાગ ધપૂાિન દ વા વૈ વગર્ગા મનઃ ।
૦૨૯૦૫૧૨ અયને તૂત્તરે સયૂર્મથવા દ ક્ષણાયને॥ ૨૯.૫૧।
૦૨૯૦૫૨૧ પજૂિય વા િવશષેેણ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
૦૨૯૦૫૨૨ િવષવુષેપૂરાગષેુ ષડશી તમખુષેુ ચ॥ ૨૯.૫૨।
૦૨૯૦૫૩૧ પજૂિય વા િવશષેેણ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
૦૨૯૦૫૩૨ અેવં વેલાસુ સવાર્સુ સવર્કાલં ચ માનવઃ॥ ૨૯.૫૩।
૦૨૯૦૫૪૧ ભ યા પજૂયતે યાે ઽક સાે ઽકર્લાેકે મહીયતે ।
૦૨૯૦૫૪૨ કૃસરૈઃ પાયસઃૈ પપૂૈઃ ફલમૂલઘ્ તાૈદનૈઃ॥ ૨૯.૫૪।
૦૨૯૦૫૫૧ બ લ કૃ વા તુ સયૂાર્ય સવાર્ કામાનવા ુયાત્ ।
૦૨૯૦૫૫૨ ઘ્ તને તપર્ણં કૃ વા સવર્ સદ્ધાે ભવેન્નરઃ॥ ૨૯.૫૫।
૦૨૯૦૫૬૧ ક્ષીરેણ તપર્ણં કૃ વા મન તાપૈનર્ યજુ્યતે ।
૦૨૯૦૫૬૨ દધ્ના તુ તપર્ણં કૃ વા કાયર્ સ દ્ધ લભેન્નરઃ॥ ૨૯.૫૬।
૦૨૯૦૫૭૧ નાનાથર્માહરેદ્ય તુ જલં ભાનાેઃ સમાિહતઃ ।
૦૨૯૦૫૭૨ તીથષુ શુ ચતાપન્નઃ સ યા ત પરમાં ગ તમ્॥ ૨૯.૫૭।
૦૨૯૦૫૮૧ છ ત્રં વજં િવતાનં વા પતાકાં ચામરા ણ ચ ।
૦૨૯૦૫૮૨ શ્રદ્ધયા ભાનવે દ વા ગ ત મષ્ટામવા ુયાત્॥ ૨૯.૫૮।
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૦૨૯૦૫૯૧ યદ્યદ્દ્રવ્યં નરાે ભ યા આિદત્યાય પ્રયચ્છ ત ।
૦૨૯૦૫૯૨ તત્તસ્ય શતસાહસ્રમુ પાદય ત ભાસ્કરઃ॥ ૨૯.૫૯।
૦૨૯૦૬૦૧ માનસં વા ચકં વાિપ કાયજં યચ્ચ દુ કૃતમ્ ।
૦૨૯૦૬૦૨ સવ સયૂર્પ્રસાદેન તદશષંે વ્યપાેહ ત॥ ૨૯.૬૦।
૦૨૯૦૬૧૧ અેકાહેનાિપ યદ્ભાનાેઃ પૂ યાઃ પ્રા યતે ફલમ્ ।
૦૨૯૦૬૧૨ યથાેક્તદ ક્ષણૈિવપ્રનૈર્ ત ક્રતુશતૈરિપ॥ ૨૯.૬૧।
૦૩૦૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૩૦૦૦૧૧ અહાે દેવસ્ય માહા યં શ્રુતમવંે જગ પતે ।
૦૩૦૦૦૧૨ ભાસ્કરસ્ય સરુશ્રેષ્ઠ વદત તષેુ દુલર્ભમ્॥ ૩૦.૧।
૦૩૦૦૦૨૧ ભૂયઃ પ્રબ્રૂિહ દેવેશ ય ચ્છામાે જગ પતે ।
૦૩૦૦૦૨૨ શ્રાેતુ મચ્છામહે બ્રહ્મ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૩૦.૨।
૦૩૦૦૦૩૧ ગ્ હસ્થાે બ્રહ્મચાર ચ વાનપ્રસ્થાે ઽથ ભ કઃ ।
૦૩૦૦૦૩૨ ય ઇચ્છેન્માેક્ષમાસ્થાતું દેવતાં કાં યજેત સઃ॥ ૩૦.૩।
૦૩૦૦૦૪૧ કુતાે હ્યસ્યાક્ષયઃ વગર્ઃ કુતાે િનઃશ્રેયસં પરમ્ ।
૦૩૦૦૦૪૨ વગર્તશ્ચવૈ િક કુયાર્દ્યને ન ચ્યવતે પનુઃ॥ ૩૦.૪।
૦૩૦૦૦૫૧ દેવાનાં ચાત્ર કાે દેવઃ િપ ણાં ચવૈ કઃ િપતા ।
૦૩૦૦૦૫૨ ય મા પરતરં ના ત તન્મે બ્રૂિહ સરેુશ્વર॥ ૩૦.૫।
૦૩૦૦૦૬૧ કુતઃ ષ્ટ મદં િવશ્વં સવ સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
૦૩૦૦૦૬૨ પ્રલયે ચ કમ યે ત તદ્ભવા વક્તુમહર્ ત॥ ૩૦.૬।
૦૩૦૦૦૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૦૦૦૭૧ ઉદ્યન્નવેષૈ કુ તે જગ દ્વ ત મરં કરૈઃ ।
૦૩૦૦૦૭૨ નાતઃ પરતરાે દેવઃ ક શ્ચદ યાે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩૦.૭।
૦૩૦૦૦૮૧ અનાિદિનધનાે હ્યષે પુ ષઃ શાશ્વતાે ઽવ્યયઃ ।
૦૩૦૦૦૮૨ તાપયત્યેષ ત્રી ં લાેકા ભવન્ર મ ભ બણઃ॥ ૩૦.૮।
૦૩૦૦૦૯૧ સવર્દેવમયાે હ્યષે તપતાં તપનાે વરઃ ।
૦૩૦૦૦૯૨ સવર્સ્ય જગતાે નાથઃ સવર્સાક્ષી જગ પ તઃ॥ ૩૦.૯।
૦૩૦૦૧૦૧ સિઙ્ક્ષપત્યેષ ભૂતાિન તથા િવ જતે પનુઃ ।
૦૩૦૦૧૦૨ અેષ ભા ત તપત્યેષ વષર્ત્યેષ ગભ ત ભઃ॥ ૩૦.૧૦।
૦૩૦૦૧૧૧ અેષ ધાતા િવધાતા ચ ભૂતાિદભૂર્તભાવનઃ ।
૦૩૦૦૧૧૨ ન હ્યષે ક્ષયમાયા ત િનત્યમક્ષયમ ડલઃ॥ ૩૦.૧૧।
૦૩૦૦૧૨૧ િપ ણાં ચ િપતા હ્યષે દેવતાનાં િહ દેવતા ।
૦૩૦૦૧૨૨ ધ્રવું સ્થાનં તં હ્યેતદ્ય માન્ન ચ્યવતે પનુઃ॥ ૩૦.૧૨।
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૦૩૦૦૧૩૧ સગર્કાલે જગ કૃ નમાિદત્યા સ પ્રસયૂતે ।
૦૩૦૦૧૩૨ પ્રલયે ચ તમ યે ત ભાસ્કરં દ પ્તતજેસમ્॥ ૩૦.૧૩।
૦૩૦૦૧૪૧ યાે ગનશ્ચા યસઙ્ખ્યાતા ત્ય વા ગ્ હકલવેરમ્ ।
૦૩૦૦૧૪૨ વાયુભૂર્ વા િવશ ત્ય મ તે ેરાશાૈ િદવાકરે॥ ૩૦.૧૪।
૦૩૦૦૧૫૧ અસ્ય ર મસહસ્રા ણ શાખા ઇવ િવહઙ્ગમાઃ ।
૦૩૦૦૧૫૨ વસ ત્યા શ્રત્ય મનુયઃ સં સદ્ધા દૈવતૈઃ સહ॥ ૩૦.૧૫।
૦૩૦૦૧૬૧ ગ્ હસ્થા જનકાદ્યાશ્ચ રા નાે યાેગધ મણઃ ।
૦૩૦૦૧૬૨ વાલ ખલ્યાદયશ્ચવૈ ઋષયાે બ્રહ્મવાિદનઃ॥ ૩૦.૧૬।
૦૩૦૦૧૭૧ વાનપ્રસ્થાશ્ચ યે ચા યે વ્યાસાદ્યા ભક્ષવ તથા ।
૦૩૦૦૧૭૨ યાેગમાસ્થાય સવ તે પ્રિવષ્ટાઃ સયૂર્મ ડલમ્॥ ૩૦.૧૭।
૦૩૦૦૧૮૧ શકુાે વ્યાસસતુઃ શ્રીમા યાેગધમર્મવા ય સઃ ।
૦૩૦૦૧૮૨ આિદત્યિકરણા ગ વા હ્યપનુભાર્વમા સ્થતઃ॥ ૩૦.૧૮।
૦૩૦૦૧૯૧ શ દમાત્રશ્રુ તમખુા બ્રહ્મિવ શવાદયઃ ।
૦૩૦૦૧૯૨ પ્રત્યક્ષાે ઽયં પરાે દેવઃ સયૂર્ ત મરનાશનઃ॥ ૩૦.૧૯।
૦૩૦૦૨૦૧ ત માદ યત્ર ભ ક્તિહ ન કાયાર્ શભુ મચ્છતા ।
૦૩૦૦૨૦૨ ય માદ્દષૃ્ટેરગ યા તે દેવા િવ પુરાેગમાઃ॥ ૩૦.૨૦।
૦૩૦૦૨૧૧ અતાે ભવદ્ ભઃ સતતમ યચ્યા ભગવાન્રિવઃ ।
૦૩૦૦૨૧૨ સ િહ માતા િપતા ચવૈ કૃ નસ્ય જગતાે ગુ ઃ॥ ૩૦.૨૧।
૦૩૦૦૨૨૧ અનાદ્યાે લાેકનાથાે ઽસાૈ ર મમાલી જગ પ તઃ ।
૦૩૦૦૨૨૨ મત્ર વે ચ સ્થતાે ય માત્તપ તપેે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩૦.૨૨।
૦૩૦૦૨૩૧ અનાિદિનધનાે બ્રહ્મા િનત્યશ્ચાક્ષય અેવ ચ ।
૦૩૦૦૨૩૨ ટ્વા સસાગરા દ્વ પા ભવુનાિન ચતુદર્શ॥ ૩૦.૨૩।
૦૩૦૦૨૪૧ લાેકાનાં સ િહતાથાર્ય સ્થતશ્ચ દ્રસિરત્તટે ।
૦૩૦૦૨૪૨ ટ્વા પ્ર પતી સવાર્ ટ્વા ચ િવિવધાઃ પ્ર ઃ॥ ૩૦.૨૪।
૦૩૦૦૨૫૧ તતઃ શતસહસ્રાંશરુવ્યક્તશ્ચ પનુઃ વયમ્ ।
૦૩૦૦૨૫૨ કૃ વા દ્વાદશધાત્માનમાિદત્યમપુપદ્યતે॥ ૩૦.૨૫।
૦૩૦૦૨૬૧ ઇ દ્રાે ધાતાથ પજર્ ય વષ્ટા પષૂાયર્મા ભગઃ ।
૦૩૦૦૨૬૨ િવવ વા વ રંશશ્ચ વ ણાે મત્ર અેવ ચ॥ ૩૦.૨૬।
૦૩૦૦૨૭૧ આ ભદ્વાર્દશ ભ તને સયૂણ પરમાત્મના ।
૦૩૦૦૨૭૨ કૃ નં જગિદદં વ્યાપં્ત મૂ ત ભશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩૦.૨૭।
૦૩૦૦૨૮૧ તસ્ય યા પ્રથમા મૂ તરાિદત્યસ્યે દ્રસિ જ્ઞતા ।
૦૩૦૦૨૮૨ સ્થતા સા દેવરાજ વે દેવાનાં િરપનુા શની॥ ૩૦.૨૮।
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૦૩૦૦૨૯૧ દ્વતીયા તસ્ય યા મૂ તનાર્ ા ધાતે ત ક તતા ।
૦૩૦૦૨૯૨ સ્થતા પ્ર પ ત વને િવિવધાઃ જતે પ્ર ઃ॥ ૩૦.૨૯।
૦૩૦૦૩૦૧ તીયાકર્સ્ય યા મૂ તઃ પજર્ ય ઇ ત િવશ્રુતા ।
૦૩૦૦૩૦૨ મેઘે વવે સ્થતા સા તુ વષર્તે ચ ગભ ત ભઃ॥ ૩૦.૩૦।
૦૩૦૦૩૧૧ ચતુથ તસ્ય યા મૂ તનાર્ ા વષ્ટે ત િવશ્રુતા ।
૦૩૦૦૩૧૨ સ્થતા વન પતાૈ સા તુ આેષધીષુ ચ સવર્તઃ॥ ૩૦.૩૧।
૦૩૦૦૩૨૧ પ ચમી તસ્ય યા મૂ તનાર્ ા પષૂે ત િવશ્રુતા ।
૦૩૦૦૩૨૨ અન્ને વ્યવ સ્થતા સા તુ પ્ર ં પુ ણા ત િનત્યશઃ॥ ૩૦.૩૨।
૦૩૦૦૩૩૧ મૂ તઃ ષષ્ઠ રવેયાર્ તુ અયર્મા ઇ ત િવશ્રુતા ।
૦૩૦૦૩૩૨ વાયાેઃ સસંરણા સા તુ દેવે વવે સમા શ્રતા॥ ૩૦.૩૩।
૦૩૦૦૩૪૧ ભાનાેયાર્ સપ્તમી મૂ તનાર્ ા ભગે ત િવશ્રુતા ।
૦૩૦૦૩૪૨ ભૂિય વ્ અવ સ્થતા સા તુ શર રેષુ ચ દેિહનામ્॥ ૩૦.૩૪।
૦૩૦૦૩૫૧ મૂ તયાર્ વષ્ટમી તસ્ય િવવ વાિન ત િવશ્રુતા ।
૦૩૦૦૩૫૨ અગ્ ાૈ પ્ર ત ષ્ઠતા સા તુ પચત્યનં્ન શર િરણામ્॥ ૩૦.૩૫।
૦૩૦૦૩૬૧ નવમી ચત્રભાનાેયાર્ મૂ તિવ શ્ચ નામતઃ ।
૦૩૦૦૩૬૨ પ્રાદુભર્વ ત સા િનતં્ય દેવાનામિરસદૂની॥ ૩૦.૩૬।
૦૩૦૦૩૭૧ દશમી તસ્ય યા મૂ તરંશમુાિન ત િવશ્રુતા ।
૦૩૦૦૩૭૨ વાયાૈ પ્ર ત ષ્ઠતા સા તુ પ્રહ્લાદય ત વૈ પ્ર ઃ॥ ૩૦.૩૭।
૦૩૦૦૩૮૧ મૂ ત વેકાદશી ભાનાનેાર્ ા વ ણસિ જ્ઞતા ।
૦૩૦૦૩૮૨ જલે વવ સ્થતા સા તુ પ્ર ં પુ ણા ત િનત્યશઃ॥ ૩૦.૩૮।
૦૩૦૦૩૯૧ મૂ તયાર્ દ્વાદશી ભાનાનેાર્ ા મત્રે ત સિ જ્ઞતા ।
૦૩૦૦૩૯૨ લાેકાનાં સા િહતાથાર્ય સ્થતા ચ દ્રસિરત્તટે॥ ૩૦.૩૯।
૦૩૦૦૪૦૧ વાયુભક્ષ તપ તપેે સ્થ વા મતૈ્રેણ ચ ષા ।
૦૩૦૦૪૦૨ અનુગ્ હ્ણ સદા ભક્તા વરૈનાર્નાિવધૈ તુ સઃ॥ ૩૦.૪૦।
૦૩૦૦૪૧૧ અેવં સા જગતાં મૂ તિહતા િવિહતા પુરા ।
૦૩૦૦૪૧૨ તત્ર મત્રઃ સ્થતાે ય માત્ત મા ન્મત્રં પરં તમ્॥ ૩૦.૪૧।
૦૩૦૦૪૨૧ આ ભદ્વાર્દશ ભ તને સિવત્રા પરમાત્મના ।
૦૩૦૦૪૨૨ કૃ નં જગિદદં વ્યાપ્તં મૂ ત ભશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩૦.૪૨।
૦૩૦૦૪૩૧ ત માદ્ યેયાે નમસ્યશ્ચ દ્વાદશસ્થાસુ મૂ તષુ ।
૦૩૦૦૪૩૨ ભ ક્તમદ્ ભનર્રૈિનત્યં તદ્ગતનેા તરાત્મના॥ ૩૦.૪૩।
૦૩૦૦૪૪૧ ઇત્યેવં દ્વાદશાિદત્યાન્નમસૃ્ક વા તુ માનવઃ ।
૦૩૦૦૪૪૨ િનતં્ય શ્રુ વા પિઠ વા ચ સયૂર્લાેકે મહીયતે॥ ૩૦.૪૪।
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૦૩૦૦૪૫૦ મનુય ઊચુઃ
૦૩૦૦૪૫૧ યિદ તાવદયં સયૂર્શ્ચાિદદેવઃ સનાતનઃ ।
૦૩૦૦૪૫૨ તતઃ ક માત્તપ તપેે વરે સઃુ પ્રાકૃતાે યથા॥ ૩૦.૪૫।
૦૩૦૦૪૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૦૦૪૬૧ અેતદ્વઃ સ પ્રવક્ષ્યા મ પરં ગુહ્યં િવભાવસાેઃ ।
૦૩૦૦૪૬૨ ષં્ટ મત્રેણ ય પૂવ નારદાય મહાત્મને॥ ૩૦.૪૬।
૦૩૦૦૪૭૧ પ્રાઙ્મયાેક્તા તુ યુ મ યં રવેદ્વાર્દશ મૂતર્યઃ ।
૦૩૦૦૪૭૨ મત્રશ્ચ વ ણશ્ચાેભાૈ તાસાં તપ સ સં સ્થતાૈ॥ ૩૦.૪૭।
૦૩૦૦૪૮૧ અ ભક્ષાે વ ણ તાસાં તસ્થાૈ પ શ્ચમસાગરે ।
૦૩૦૦૪૮૨ મત્રાે મત્રવને ચા મ વાયુભક્ષાે ઽભવત્તદા॥ ૩૦.૪૮।
૦૩૦૦૪૯૧ અથ મે ગરેઃ શ ◌ૃઙ્ગા પ્રચ્યુતાે ગ ધમાદનાત્ ।
૦૩૦૦૪૯૨ નારદ તુ મહાયાેગી સવા લાેકાંશ્ચર વશી॥ ૩૦.૪૯।
૦૩૦૦૫૦૧ આજગામાથ તત્રવૈ યત્ર મત્રાે ઽચરત્તપઃ ।
૦૩૦૦૫૦૨ તં દૃ ટ્વા તુ તપસ્ય તં તસ્ય કાૈતૂહલં હ્યભૂત્॥ ૩૦.૫૦।
૦૩૦૦૫૧૧ યાે ઽક્ષયશ્ચાવ્યયશ્ચવૈ વ્યક્તાવ્યક્તઃ સનાતનઃ ।
૦૩૦૦૫૧૨ તમેકાત્મકં યને ત્રૈલાેક્યં સમુહાત્મના॥ ૩૦.૫૧।
૦૩૦૦૫૨૧ યઃ િપતા સવર્દેવાનાં પરાણામિપ યઃ પરઃ ।
૦૩૦૦૫૨૨ અયજદે્દવતાઃ કા તુ િપ વા કાનસાૈ યજેત્ ।
૦૩૦૦૫૨૩ ઇ ત સ ચ ત્ય મનસા તં દેવં નારદાે ઽબ્રવીત્॥ ૩૦.૫૨।
૦૩૦૦૫૩૦ નારદ ઉવાચ
૦૩૦૦૫૩૧ વેદેષુ સપુરાણષેુ સાઙ્ગાપેાઙ્ગષેુ ગીયસે ।
૦૩૦૦૫૩૨ વમજઃ શાશ્વતાે ધાતા વં િનધાનમનુત્તમમ્॥ ૩૦.૫૩।
૦૩૦૦૫૪૧ ભૂતં ભવં્ય ભવચ્ચવૈ વિય સવ પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
૦૩૦૦૫૪૨ ચ વારશ્ચાશ્રમા દેવ ગ્ હસ્થાદ્યા તથવૈ િહ॥ ૩૦.૫૪।
૦૩૦૦૫૫૧ યજ ત વામહરહ વાં મૂ ત વં સમા શ્રતમ્ ।
૦૩૦૦૫૫૨ િપતા માતા ચ સવર્સ્ય દૈવતં વં િહ શાશ્વતમ્॥ ૩૦.૫૫।
૦૩૦૦૫૬૧ યજસે િપતરં કં વં દેવં વાિપ ન િવદ્મહે॥ ૩૦.૫૬।
૦૩૦૦૫૭૦ મત્ર ઉવાચ
૦૩૦૦૫૭૧ અવાચ્યમેતદ્વક્તવ્યં પરં ગુહ્યં સનાતનમ્ ।
૦૩૦૦૫૭૨ વિય ભ ક્તમ ત બ્રહ્મ પ્રવક્ષ્યા મ યથાતથમ્॥ ૩૦.૫૭।
૦૩૦૦૫૮૧ યત્ત સૂ મમિવજ્ઞેયમવ્યક્તમચલં ધ્રવુમ્ ।
૦૩૦૦૫૮૨ ઇ દ્રયૈિર દ્રયાથશ્ચ સવર્ભૂતૈિવવ જતમ્॥ ૩૦.૫૮।
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૦૩૦૦૫૯૧ સહ્ય તરાત્મા ભૂતાનાં ક્ષતે્રજ્ઞશ્ચવૈ ક યતે ।
૦૩૦૦૫૯૨ િત્રગુણાદ્વ્ય તિરક્તાે ઽસાૈ પુ ષશ્ચવૈ ક પતઃ॥ ૩૦.૫૯।
૦૩૦૦૬૦૧ િહર યગભા ભગવા સવૈ બુ દ્ધિર ત તઃ ।
૦૩૦૦૬૦૨ મહાિન ત ચ યાેગષેુ પ્રધાન મ ત ક યતે॥ ૩૦.૬૦।
૦૩૦૦૬૧૧ સાઙ્ખ્યે ચ ક યતે યાેગે નામ ભબર્હુધાત્મકઃ ।
૦૩૦૦૬૧૨ સ ચ િત્ર પાે િવશ્વાત્મા શવા ઽક્ષર ઇ ત તઃ॥ ૩૦.૬૧।
૦૩૦૦૬૨૧ તમેકાત્મકં તને ત્રૈલાેક્ય મદમાત્મના ।
૦૩૦૦૬૨૨ અશર રઃ શર રેષુ સવષુ િનવસત્યસાૈ॥ ૩૦.૬૨।
૦૩૦૦૬૩૧ વસન્નિપ શર રેષુ ન સ લ યેત કમર્ ભઃ ।
૦૩૦૦૬૩૨ મમા તરાત્મા તવ ચ યે ચા યે દેહસં સ્થતાઃ॥ ૩૦.૬૩।
૦૩૦૦૬૪૧ સવષાં સા ક્ષભૂતાે ઽસાૈ ન ગ્રાહ્યઃ કેન ચ ક્વ ચત્ ।
૦૩૦૦૬૪૨ સગુણાે િનગુર્ણાે િવશ્વાે જ્ઞાનગ યાે હ્યસાૈ તઃ॥ ૩૦.૬૪।
૦૩૦૦૬૫૧ સવર્તઃપા ણપાદા તઃ સવર્તાે ક્ષ શરાેમખુઃ ।
૦૩૦૦૬૫૨ સવર્તઃશ્રુ તમાં લાેકે સવર્મા ત્ય તષ્ઠ ત॥ ૩૦.૬૫।
૦૩૦૦૬૬૧ િવશ્વમૂધાર્ િવશ્વભુ ે િવશ્વપાદા ક્ષના સકઃ ।
૦૩૦૦૬૬૨ અેકશ્ચર ત વૈ ક્ષતે્રે વૈરચાર યથાસખુમ્॥ ૩૦.૬૬।
૦૩૦૦૬૭૧ ક્ષતે્રાણીહ શર રા ણ તષેાં ચવૈ યથાસખુમ્ ।
૦૩૦૦૬૭૨ તાિન વે ત્ત સ યાેગાત્મા તતઃ ક્ષતે્રજ્ઞ ઉચ્યતે॥ ૩૦.૬૭।
૦૩૦૦૬૮૧ અવ્યક્તે ચ પુરે શતેે પુ ષ તને ચાેચ્યતે ।
૦૩૦૦૬૮૨ િવશ્વં બહુિવધં જ્ઞેયં સ ચ સવર્ત્ર ઉચ્યતે॥ ૩૦.૬૮।
૦૩૦૦૬૯૧ ત મા સ બહુ પ વા દ્વશ્વ પ ઇ ત તઃ ।
૦૩૦૦૬૯૨ તસ્યૈકસ્ય મહ વં િહ સ ચૈકઃ પુ ષઃ તઃ॥ ૩૦.૬૯।
૦૩૦૦૭૦૧ મહાપુ ષશ દં િહ બભત્યકઃ સનાતનઃ ।
૦૩૦૦૭૦૨ સ તુ િવિધિક્રયાયત્તઃ જત્યાત્માનમાત્મના॥ ૩૦.૭૦।
૦૩૦૦૭૧૧ શતધા સહસ્રધા ચવૈ તથા શતસહસ્રધા ।
૦૩૦૦૭૧૨ કાેિટશશ્ચ કરાેત્યેષ પ્રત્યગાત્માનમાત્મના॥ ૩૦.૭૧।
૦૩૦૦૭૨૧ આકાશા પ તતં તાેયં યા ત વાદ્વ તરં યથા ।
૦૩૦૦૭૨૨ ભૂમે રસિવશષેેણ તથા ગુણરસાત્તુ સઃ॥ ૩૦.૭૨।
૦૩૦૦૭૩૧ અેક અેવ યથા વાયુદહે વવે િહ પ ચધા ।
૦૩૦૦૭૩૨ અેક વં ચ થ વં ચ તથા તસ્ય ન સશંયઃ॥ ૩૦.૭૩।
૦૩૦૦૭૪૧ સ્થાના તરિવશષેાચ્ચ યથા ગ્ લર્ભતે પરામ્ ।
૦૩૦૦૭૪૨ સ જ્ઞાં તથા મનુે સાે ઽયં બ્રહ્માિદષુ તથા ુયાત્॥ ૩૦.૭૪।
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૦૩૦૦૭૫૧ યથા દ પસહસ્રા ણ દ પ અેકઃ પ્રસયૂતે ।
૦૩૦૦૭૫૨ તથા પસહસ્રા ણ સ અેકઃ સ પ્રસયૂતે॥ ૩૦.૭૫।
૦૩૦૦૭૬૧ યદા સ બુ યત્યાત્માનં તદા ભવ ત કેવલઃ ।
૦૩૦૦૭૬૨ અેક વપ્રલયે ચાસ્ય બહુ વં ચ પ્રવતર્તે॥ ૩૦.૭૬।
૦૩૦૦૭૭૧ િનતં્ય િહ ના ત જગ ત ભૂતં સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
૦૩૦૦૭૭૨ અક્ષયશ્ચાપ્રમેયશ્ચ સવર્ગશ્ચ સ ઉચ્યતે॥ ૩૦.૭૭।
૦૩૦૦૭૮૧ ત માદવ્યક્તમુ પનં્ન િત્રગુણં દ્વજસત્તમાઃ ।
૦૩૦૦૭૮૨ અવ્યક્તાવ્યક્તભાવસ્થા યા સા પ્રકૃ ત ચ્યતે॥ ૩૦.૭૮।
૦૩૦૦૭૯૧ તાં યાેિન બ્રહ્મણાે િવ દ્ધ યાે ઽસાૈ સદસદાત્મકઃ ।
૦૩૦૦૭૯૨ લાેકે ચ પજૂ્યતે યાે ઽસાૈ દૈવે િપ યે ચ કમર્ ણ॥ ૩૦.૭૯।
૦૩૦૦૮૦૧ ના ત ત મા પરાે હ્ય યઃ િપતા દેવાે ઽિપ વા દ્વ ઃ ।
૦૩૦૦૮૦૨ આત્મના સ તુ િવજ્ઞેય તત તં પજૂયા યહમ્॥ ૩૦.૮૦।
૦૩૦૦૮૧૧ વગ વિપ િહ યે કે ચત્તં નમસ્ય ત દેિહનઃ ।
૦૩૦૦૮૧૨ તને ગચ્છ ત દેવષ તનેાેિદ્દષ્ટફલાં ગ તમ્॥ ૩૦.૮૧।
૦૩૦૦૮૨૧ તં દેવાઃ વાશ્રમસ્થાશ્ચ નાનામૂ તસમા શ્રતાઃ ।
૦૩૦૦૮૨૨ ભ યા સ પજૂય ત્યાદં્ય ગ તશ્ચષૈાં દદા ત સઃ॥ ૩૦.૮૨।
૦૩૦૦૮૩૧ સ િહ સવર્ગતશ્ચવૈ િનગુર્ણશ્ચવૈ ક યતે ।
૦૩૦૦૮૩૨ અેવં મ વા યથાજ્ઞાનં પજૂયા મ િદવાકરમ્॥ ૩૦.૮૩।
૦૩૦૦૮૪૧ યે ચ તદ્ભાિવતા લાેક અેકત વં સમા શ્રતાઃ ।
૦૩૦૦૮૪૨ અેતદ યિધકં તષેાં યદેકં પ્રિવશ ત્યુત॥ ૩૦.૮૪।
૦૩૦૦૮૫૧ ઇ ત ગુહ્યસમુદે્દશ તવ નારદ ક તતઃ ।
૦૩૦૦૮૫૨ અ મદ્ભ યાિપ દેવષ વયાિપ પરમં તમ્॥ ૩૦.૮૫।
૦૩૦૦૮૬૧ સરૈુવાર્ મુિન ભવાર્િપ પુરાણવૈર્રદં તમ્ ।
૦૩૦૦૮૬૨ સવ ચ પરમાત્માનં પજૂય ત િદવાકરમ્॥ ૩૦.૮૬।
૦૩૦૦૮૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૦૦૮૭૧ અેવમેત પુરાખ્યાતં નારદાય તુ ભાનનુા ।
૦૩૦૦૮૭૨ મયાિપ ચ સમાખ્યાતા કથા ભાનાે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩૦.૮૭।
૦૩૦૦૮૮૧ ઇદમાખ્યાનમાખ્યયેં મયાખ્યાતં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૩૦૦૮૮૨ ન હ્યનાિદત્યભક્તાય ઇદં દેયં કદાચન॥ ૩૦.૮૮।
૦૩૦૦૮૯૧ યશ્ચૈતચ્છ્ર ાવયેિન્નતં્ય યશ્ચવૈ શ ◌ૃ યાન્નરઃ ।
૦૩૦૦૮૯૨ સ સહસ્રા ચષં દેવં પ્રિવશને્નાત્ર સશંયઃ॥ ૩૦.૮૯।
૦૩૦૦૯૦૧ મુચ્યેતાતર્ તથા રાેગાચ્છ વેમામાિદતઃ કથામ્ ।
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૦૩૦૦૯૦૨ જજ્ઞાસલુર્ભતે જ્ઞાનં ગ ત મષ્ટાં તથવૈ ચ॥ ૩૦.૯૦।
૦૩૦૦૯૧૧ ક્ષણને લભતે ઽ વાન મદં યઃ પઠતે મનુે ।
૦૩૦૦૯૧૨ યાે યં કામયતે કામં સ તં પ્રા ાેત્યસશંયમ્॥ ૩૦.૯૧।
૦૩૦૦૯૨૧ ત માદ્ભવદ્ ભઃ સતતં મતર્વ્યાે ભગવાન્રિવઃ ।
૦૩૦૦૯૨૨ સ ચ ધાતા િવધાતા ચ સવર્સ્ય જગતઃ પ્રભુઃ॥ ૩૦.૯૨।
૦૩૧૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૧૦૦૧૧ આિદત્યમૂલમ ખલં ત્રૈલાેક્યં મુિનસત્તમાઃ ।
૦૩૧૦૦૧૨ ભવત્ય મા જગ સવ સદેવાસરુમાનષુમ્॥ ૩૧.૧।
૦૩૧૦૦૨૧ દ્રાપેે દ્રમહે દ્રાણાં િવપ્રે દ્રિત્રિદવાૈકસામ્ ।
૦૩૧૦૦૨૨ મહાદ્યુ તમતાં ચવૈ તે ે ઽયં સાવર્લાૈિકકમ્॥ ૩૧.૨।
૦૩૧૦૦૩૧ સવાર્ત્મા સવર્લાેકેશાે દેવદેવઃ પ્ર પ તઃ ।
૦૩૧૦૦૩૨ સયૂર્ અેવ િત્રલાેકસ્ય મૂલં પરમદૈવતમ્॥ ૩૧.૩।
૦૩૧૦૦૪૧ અગ્ ાૈ પ્રા તાહુ તઃ સ યગાિદત્યમપુ તષ્ઠતે ।
૦૩૧૦૦૪૨ આિદત્યા યતે ષ્ટ ર્ષે્ટરન્નં તતઃ પ્ર ઃ॥ ૩૧.૪।
૦૩૧૦૦૫૧ સયૂાર્ પ્રસયૂતે સવ તત્ર ચવૈ પ્રલીયતે ।
૦૩૧૦૦૫૨ ભાવાભાવાૈ િહ લાેકાનામાિદત્યાિન્નઃ તાૈ પુરા॥ ૩૧.૫।
૦૩૧૦૦૬૧ અેતત્તુ યાિનનાં યાનં માેક્ષશ્ચા યષે માે ક્ષણામ્ ।
૦૩૧૦૦૬૨ તત્ર ગચ્છ ત િનવાર્ણં ય તે ઽ મા પનુઃ પનુઃ॥ ૩૧.૬।
૦૩૧૦૦૭૧ ક્ષણા મુહૂતાર્ િદવસા િનશા પક્ષાશ્ચ િનત્યશઃ ।
૦૩૧૦૦૭૨ માસાઃ સવં સરાશ્ચવૈ ઋતવશ્ચ યુગાિન ચ॥ ૩૧.૭।
૦૩૧૦૦૮૧ અથાિદત્યાદતૃે હ્યષેાં કાલસઙ્ખ્યા ન િવદ્યતે ।
૦૩૧૦૦૮૨ કાલાદતૃે ન િનયમાે નાગ્ ાૈ િવહરણિક્રયા॥ ૩૧.૮।
૦૩૧૦૦૯૧ ઋતનૂામિવભાગ તતઃ પુ પફલં કુતઃ ।
૦૩૧૦૦૯૨ કુતાે વૈ સસ્યિન પ ત્ત ણાષૈિધગણઃ કુતઃ॥ ૩૧.૯।
૦૩૧૦૧૦૧ અભાવાે વ્યવહારાણાં જ તનૂાં િદિવ ચેહ ચ ।
૦૩૧૦૧૦૨ જગ પ્રભાવા દ્વશતે ભાસ્કરાદ્વાિરતસ્કરાત્॥ ૩૧.૧૦।
૦૩૧૦૧૧૧ ના ષ્ટ ા તપતે સયૂા ના ષ્ટ ા પિરશુ ય ત ।
૦૩૧૦૧૧૨ ના ષ્ટ ા પિરિધ ધત્તે વાિરણા દ યતે રિવઃ॥ ૩૧.૧૧।
૦૩૧૦૧૨૧ વસ તે કિપલઃ સયૂા ગ્રી મે કા ચનસિન્નભઃ ।
૦૩૧૦૧૨૨ શ્વેતાે વષાર્સુ વણન પા ડુઃ શરિદ ભાસ્કરઃ॥ ૩૧.૧૨।
૦૩૧૦૧૩૧ હેમ તે તામ્રવણાર્ભઃ શ શરે લાેિહતાે રિવઃ ।
૦૩૧૦૧૩૨ ઇ ત વણાર્ઃ સમાખ્યાતાઃ સયૂર્સ્ય ઋતુસ ભવાઃ॥ ૩૧.૧૩।
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૦૩૧૦૧૪૧ ઋતુ વભાવવણશ્ચ સયૂર્ઃ ક્ષેમસુ ભક્ષકૃત્ ।
૦૩૧૦૧૪૨ અથાિદત્યસ્ય નામાિન સામા યાિન દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩૧.૧૪।
૦૩૧૦૧૫૧ દ્વાદશવૈ થ વને તાિન વક્ષ્યા યશષેતઃ ।
૦૩૧૦૧૫૨ આિદત્યઃ સિવતા સયૂા મિહરાે ઽકર્ ઃ પ્રભાકરઃ॥ ૩૧.૧૫।
૦૩૧૦૧૬૧ માતર્ ડાે ભાસ્કરાે ભાનુ શ્ચત્રભાનુિદવાકરઃ ।
૦૩૧૦૧૬૨ રિવદ્વાર્દશ ભ તષેાં જ્ઞેયઃ સામા યનામ ભઃ॥ ૩૧.૧૬।
૦૩૧૦૧૭૧ િવ ધાર્તા ભગઃ પષૂા મત્રે દ્રાૈ વ ણાે ઽયર્મા ।
૦૩૧૦૧૭૨ િવવ વાનંશમુાં વષ્ટા પજર્ યાે દ્વાદશઃ તઃ॥ ૩૧.૧૭।
૦૩૧૦૧૮૧ ઇત્યેતે દ્વાદશાિદત્યાઃ થ વને વ્યવ સ્થતાઃ ।
૦૩૧૦૧૮૨ ઉ ત્તષ્ઠ ત સદા હ્યેતે માસદૈ્વાર્દશ ભઃ ક્રમાત્॥ ૩૧.૧૮।
૦૩૧૦૧૯૧ િવ તપ ત ચતૈ્રે તુ વૈશાખે ચાયર્મા તથા ।
૦૩૧૦૧૯૨ િવવ વા જ્યેષ્ઠમાસે તુ આષાઢે ચાંશમુા તઃ॥ ૩૧.૧૯।
૦૩૧૦૨૦૧ પજર્ યઃ શ્રાવણે મા સ વ ણઃ પ્રાૈષ્ઠસ જ્ઞકે ।
૦૩૧૦૨૦૨ ઇ દ્ર આશ્વયજેુ મા સ ધાતા તપ ત કા ત્તકે॥ ૩૧.૨૦।
૦૩૧૦૨૧૧ માગર્શીષ તથા મત્રઃ પાષૈે પષૂા િદવાકરઃ ।
૦૩૧૦૨૧૨ માઘે ભગ તુ િવજ્ઞેય વષ્ટા તપ ત ફા ગનુે॥ ૩૧.૨૧।
૦૩૧૦૨૨૧ શતૈદ્વાર્દશ ભિવ ણૂ ર મ ભદ યતે સદા ।
૦૩૧૦૨૨૨ દ યતે ગાેસહસ્રેણ શતૈશ્ચ િત્ર ભરયર્મા॥ ૩૧.૨૨।
૦૩૧૦૨૩૧ દ્વઃસપ્તકૈિવવ વાં તુ અંશમુા પ ચ ભ સ્ત્ર ભઃ ।
૦૩૧૦૨૩૨ િવવ વાિનવ પજર્ યાે વ ણશ્ચાયર્મા તથા॥ ૩૧.૨૩।
૦૩૧૦૨૪૧ મત્રવદ્ભગવાં વષ્ટા સહસ્રેણ શતને ચ ।
૦૩૧૦૨૪૨ ઇ દ્ર તુ દ્વગુણૈઃ ષડ્ ભધાર્તૈકાદશ ભઃ શતૈઃ॥ ૩૧.૨૪।
૦૩૧૦૨૫૧ સહસ્રેણ તુ મત્રાે વૈ પષૂા તુ નવ ભઃ શતૈઃ ।
૦૩૧૦૨૫૨ ઉત્તરાપેક્રમે ઽકર્સ્ય વધર્ તે ર મય તથા॥ ૩૧.૨૫।
૦૩૧૦૨૬૧ દ ક્ષણાપેક્રમે ભૂયાે હ્રસ તે સયૂર્ર મયઃ ।
૦૩૧૦૨૬૨ અેવં ર મસહસ્રં તુ સયૂર્લાેકાદનુગ્રહમ્॥ ૩૧.૨૬।
૦૩૧૦૨૭૧ અેવં ના ાં ચતુિવશદેક અેષાં પ્રક તતઃ ।
૦૩૧૦૨૭૨ િવ તરેણ સહસ્રં તુ પનુર ય પ્રક તતમ્॥ ૩૧.૨૭।
૦૩૧૦૨૮૦ મનુય ઊચુઃ
૦૩૧૦૨૮૧ યે તન્નામસહસ્રેણ તવુ ત્યક પ્ર પતે ।
૦૩૧૦૨૮૨ તષેાં ભવ ત િક પુ યં ગ તશ્ચ પરમેશ્વર॥ ૩૧.૨૮।
૦૩૧૦૨૯૦ બ્રહ્માવેાચ
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૦૩૧૦૨૯૧ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ સારભૂતં સનાતનમ્ ।
૦૩૧૦૨૯૨ અલં નામસહસ્રેણ પઠન્નવંે તવં શભુમ્॥ ૩૧.૨૯।
૦૩૧૦૩૦૧ યાિન નામાિન ગુહ્યાિન પિવત્રા ણ શભુાિન ચ ।
૦૩૧૦૩૦૨ તાિન વઃ ક તર્િય યા મ શ ◌ૃ વં ભાસ્કરસ્ય વૈ॥ ૩૧.૩૦।
૦૩૧૦૩૧૧ િવકતર્નાે િવવ વાંશ્ચ માતર્ ડાે ભાસ્કરાે રિવઃ ।
૦૩૧૦૩૧૨ લાેકપ્રકાશકઃ શ્રીમાં લાેકચ મર્હેશ્વરઃ॥ ૩૧.૩૧।
૦૩૧૦૩૨૧ લાેકસાક્ષી િત્રલાેકેશઃ કતાર્ હતાર્ ત મસ્રહા ।
૦૩૧૦૩૨૨ તપન તાપનશ્ચવૈ શુ ચઃ સપ્તાશ્વવાહનઃ॥ ૩૧.૩૨।
૦૩૧૦૩૩૧ ગભ તહ તાે બ્રહ્મા ચ સવર્દેવનમસૃ્કતઃ ।
૦૩૧૦૩૩૨ અેકિવશ ત ઇત્યેષ તવ ઇષ્ટઃ સદા રવેઃ॥ ૩૧.૩૩।
૦૩૧૦૩૪૧ શર રારાેગ્યદશ્ચવૈ ધન દ્ધયશસ્કરઃ ।
૦૩૧૦૩૪૨ તવરાજ ઇ ત ખ્યાત સ્ત્રષુ લાેકેષુ િવશ્રુતઃ॥ ૩૧.૩૪।
૦૩૧૦૩૫૧ ય અેતને દ્વજશ્રેષ્ઠા દ્વસ યે ઽ તમનાેદયે ।
૦૩૧૦૩૫૨ તાૈ ત સયૂ શુ ચભૂર્ વા સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૩૧.૩૫।
૦૩૧૦૩૬૧ માનસં વા ચકં વાિપ દેહજં કમર્જં તથા ।
૦૩૧૦૩૬૨ અેકજ યને ત સવ ન યત્યકર્સ્ય સિન્નધાૈ॥ ૩૧.૩૬।
૦૩૧૦૩૭૧ અેકજ યશ્ચ હાેમશ્ચ સ યાપેાસનમવે ચ ।
૦૩૧૦૩૭૨ ધપૂમ ત્રાઘ્યર્મ ત્રશ્ચ બ લમ ત્ર તથવૈ ચ॥ ૩૧.૩૭।
૦૩૧૦૩૮૧ અન્નપ્રદાને દાને ચ પ્ર ણપાતે પ્રદ ક્ષણે ।
૦૩૧૦૩૮૨ પૂ જતાે ઽયં મહામ ત્રઃ સવર્પાપહરઃ શભુઃ॥ ૩૧.૩૮।
૦૩૧૦૩૯૧ ત માદ્યૂયં પ્રયત્નને તવનેાનને વૈ દ્વ ઃ ।
૦૩૧૦૩૯૨ તવુી વં વરદં દેવં સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૩૧.૩૯।
૦૩૨૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૩૨૦૦૧૧ િનગુર્ણઃ શાશ્વતાે દેવ વયા પ્રાેક્તાે િદવાકરઃ ।
૦૩૨૦૦૧૨ પનુદ્વાર્દશધા તઃ શ્રુતાે ઽ મા ભ વયાેિદતઃ॥ ૩૨.૧।
૦૩૨૦૦૨૧ સ કથં તજેસાે ર મઃ સ્ત્રયા ગભ મહાદ્યુ તઃ ।
૦૩૨૦૦૨૨ સ ભૂતાે ભાસ્કરાે ત તત્ર નઃ સશંયાે મહાન્॥ ૩૨.૨।
૦૩૨૦૦૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૨૦૦૩૧ દક્ષસ્ય િહ સતુાઃ શ્રેષ્ઠા બભવૂુઃ ષ ષ્ટઃ શાેભનાઃ ।
૦૩૨૦૦૩૨ અિદ તિદ તદર્નુશ્ચવૈ િવનતાદ્યા તથવૈ ચ॥ ૩૨.૩।
૦૩૨૦૦૪૧ દક્ષ તાઃ પ્રદદાૈ ક યાઃ ક યપાય ત્રયાેદશ ।
૦૩૨૦૦૪૨ અિદ તજર્નયામાસ દેવાં સ્ત્રભવુનેશ્વરાન્॥ ૩૨.૪।
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૦૩૨૦૦૫૧ દૈત્યા દ તદર્નુશ્ચાેગ્રા દાનવા બલદિપતાન્ ।
૦૩૨૦૦૫૨ િવનતાદ્યા તથા ચા યાઃ સષુવુુઃ સ્થાનજુઙ્ગમાન્॥ ૩૨.૫।
૦૩૨૦૦૬૧ તસ્યાથ પતુ્રદાૈિહત્રૈઃ પાતૈ્રદાૈિહત્રકાિદ ભઃ ।
૦૩૨૦૦૬૨ વ્યાપ્તમેત જગ સવ તષેાં તાસાં ચ વૈ મનુે॥ ૩૨.૬।
૦૩૨૦૦૭૧ તષેાં ક યપપુત્રાણાં પ્રધાના દેવતાગણાઃ ।
૦૩૨૦૦૭૨ સા વકા રાજસાશ્ચા યે તામસાશ્ચ ગણાઃ તાઃ॥ ૩૨.૭।
૦૩૨૦૦૮૧ દેવા યજ્ઞભજુશ્ચકે્ર તથા િત્રભવુનેશ્વરાન્ ।
૦૩૨૦૦૮૨ સ્રષ્ટા બ્રહ્મિવદાં શ્રેષ્ઠઃ પરમેષ્ઠ પ્ર પ તઃ॥ ૩૨.૮।
૦૩૨૦૦૯૧ તાનબાધ ત સિહતાઃ સાપ યાદૈ્દત્યદાનવાઃ ।
૦૩૨૦૦૯૨ તતાે િનરાકૃતા પતુ્રા દૈતેયૈદાર્નવૈ તથા॥ ૩૨.૯।
૦૩૨૦૧૦૧ હતં િત્રભવુનં દૃ ટ્વા અિદ તમુર્િનસત્તમાઃ ।
૦૩૨૦૧૦૨ આ ચ્છનદ્યજ્ઞભાગાંશ્ચ ધા સ પીિડતા શમ્॥ ૩૨.૧૦।
૦૩૨૦૧૧૧ આરાધનાય સિવતુઃ પરં યત્નં પ્રચક્રમે ।
૦૩૨૦૧૧૨ અેકાગ્રા િનયતાહારા પરં િનયમમા સ્થતા ।
૦૩૨૦૧૧૩ તુષ્ટાવ તજેસાં રા શ ગગનસં્થ િદવાકરમ્॥ ૩૨.૧૧।
૦૩૨૦૧૨૦ અિદ ત વાચ
૦૩૨૦૧૨૧ નમ તુ યં પરં સૂ મં સપુુ યં બભ્રતે ઽતુલમ્ ।
૦૩૨૦૧૨૨ ધામ ધામવતામીશં ધામાધારં ચ શાશ્વતમ્॥ ૩૨.૧૨।
૦૩૨૦૧૩૧ જગતામપુકારાય વામહં તાૈ મ ગાપેતે ।
૦૩૨૦૧૩૨ આદદાનસ્ય યદૂ્રપં તીવં્ર ત મૈ નમા યહમ્॥ ૩૨.૧૩।
૦૩૨૦૧૪૧ ગ્રહીતુમષ્ટમાસને કાલનેા બુમયં રસમ્ ।
૦૩૨૦૧૪૨ બભ્રત તવ યદૂ્રપમ તતીવં્ર નતા મ તત્॥ ૩૨.૧૪।
૦૩૨૦૧૫૧ સમેતમ ગ્ સાેમા યાં નમ ત મૈ ગુણાત્મને ।
૦૩૨૦૧૫૨ યદૂ્રપ ગ્યજુઃસા ામૈક્યને તપતે તવ॥ ૩૨.૧૫।
૦૩૨૦૧૬૧ િવશ્વમેત ત્રયીસ જં્ઞ નમ ત મૈ િવભાવસાે ।
૦૩૨૦૧૬૨ યત્તુ ત મા પરં પમાે મત્યુ વા ભસિંહતમ્ ।
૦૩૨૦૧૬૩ અસ્થૂલં સ્થૂલમમલં નમ ત મૈ સનાતન॥ ૩૨.૧૬।
૦૩૨૦૧૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૨૦૧૭૧ અેવં સા િનયતા દેવી ચકે્ર તાતે્રમહિનશમ્ ।
૦૩૨૦૧૭૨ િનરાહારા િવવ વ તમાિરરાધિયષુ દ્વ ઃ॥ ૩૨.૧૭।
૦૩૨૦૧૮૧ તતઃ કાલને મહતા ભગવાં તપનાે દ્વ ઃ ।
૦૩૨૦૧૮૨ પ્રત્યક્ષતામગાત્તસ્યા દાક્ષાય યા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩૨.૧૮।
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૦૩૨૦૧૯૧ સા દદશર્ મહાકૂટં તજેસાે ઽ બરસં તમ્ ।
૦૩૨૦૧૯૨ ભૂમાૈ ચ સં સ્થતં ભા વજ્- વાલા ભર તદુદૃર્શમ્ ।
૦૩૨૦૧૯૩ તં દૃ ટ્વા ચ તતાે દેવી સા વસં પરમં ગતા॥ ૩૨.૧૯।
૦૩૨૦૨૧૦ અિદ ત વાચ
૦૩૨૦૨૧૧ જગદાદ્ય પ્રસીદે ત ન વાં પ યા મ ગાપેતે ।
૦૩૨૦૨૧૨ પ્રસાદં કુ પ યેયં યદૂ્રપં તે િદવાકર ।
૦૩૨૦૨૧૩ ભક્તાનુક પક િવભાે વદ્ભક્તા પાિહ મે સતુાન્॥ ૩૨.૨૧।
૦૩૨૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૨૦૨૨૧ તતઃ સ તજેસ ત માદાિવભૂર્તાે િવભાવસઃુ ।
૦૩૨૦૨૨૨ અદૃ યત તદાિદત્ય તપ્તતામ્રાપેમઃ પ્રભુઃ॥ ૩૨.૨૨।
૦૩૨૦૨૩૧ તત તાં પ્રણતાં દેવી ં તસ્યાસ દશર્ને દ્વ ઃ ।
૦૩૨૦૨૩૨ પ્રાહ ભા વા વૈકં વરં મત્તાે ય મચ્છ સ॥ ૩૨.૨૩।
૦૩૨૦૨૪૧ પ્રણતા શરસા સા તુ નપુીિડતમેિદની ।
૦૩૨૦૨૪૨ પ્રત્યુવાચ િવવ વ તં વરદં સમપુ સ્થતમ્॥ ૩૨.૨૪।
૦૩૨૦૨૫૦ અિદ ત વાચ
૦૩૨૦૨૫૧ દેવ પ્રસીદ પતુ્રાણાં હૃતં િત્રભવુનં મમ ।
૦૩૨૦૨૫૨ યજ્ઞભાગાશ્ચ દૈતેયૈદાર્નવૈશ્ચ બલાિધકૈઃ॥ ૩૨.૨૫।
૦૩૨૦૨૬૧ તિન્ન મતં્ત પ્રસાદં વં કુ વ મમ ગાપેતે ।
૦૩૨૦૨૬૨ અંશને તષેાં ભ્રા વં ગ વા તાન્નાશયે િરપનૂ્॥ ૩૨.૨૬।
૦૩૨૦૨૭૧ યથા મે તનયા ભૂયાે યજ્ઞભાગભજુઃ પ્રભાે ।
૦૩૨૦૨૭૨ ભવેયુરિધપાશ્ચવૈ ત્રૈલાેક્યસ્ય િદવાકર॥ ૩૨.૨૭।
૦૩૨૦૨૮૧ તથાનુક પં પતુ્રાણાં સપુ્રસન્નાે રવે મમ ।
૦૩૨૦૨૮૨ કુ પ્રસન્ના તહર કાય કતાર્ ઉચ્યતે॥ ૩૨.૨૮।
૦૩૨૦૨૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૨૦૨૯૧ તત તામાહ ભગવા ભાસ્કરાે વાિરતસ્કરઃ ।
૦૩૨૦૨૯૨ પ્રણતામિદ ત િવપ્રાઃ પ્રસાદસમુખુાે િવભુઃ॥ ૩૨.૨૯।
૦૩૨૦૩૦૦ સયૂર્ ઉવાચ
૦૩૨૦૩૦૧ સહસ્રાંશને તે ગભર્ઃ સ ભૂયાહમશષેતઃ ।
૦૩૨૦૩૦૨ વ પુત્રશત્રૂ દક્ષાે ઽહં નાશયા યાશુ િન ર્તઃ॥ ૩૨.૩૦।
૦૩૨૦૩૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૨૦૩૧૧ ઇત્યુ વા ભગવા ભા વાન તધાર્નમપુાગતઃ ।
૦૩૨૦૩૧૨ િન ત્તા સાિપ તપસઃ સ પ્રાપ્તા ખલવા છતા॥ ૩૨.૩૧।
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૦૩૨૦૩૨૧ તતાે ર મસહસ્રાત્તુ સષુુ ાખ્યાે રવેઃ કરઃ ।
૦૩૨૦૩૨૨ તતઃ સવં સરસ્યા તે ત કામપૂરણાય સઃ॥ ૩૨.૩૨।
૦૩૨૦૩૩૧ િનવાસં સિવતા ચકે્ર દેવમાતુ તદાેદરે ।
૦૩૨૦૩૩૨ કૃચ્છ્ર ચા દ્રાયણાદ શં્ચ સા ચકે્ર સસુમાિહતા॥ ૩૨.૩૩।
૦૩૨૦૩૪૧ શુ ચના ધારયા યનેં િદવ્યં ગભર્ મ ત દ્વ ઃ ।
૦૩૨૦૩૪૨ તત તાં ક યપઃ પ્રાહ િક ચ કાપે લુતાક્ષરમ્॥ ૩૨.૩૪।
૦૩૨૦૩૫૦ ક યપ ઉવાચ
૦૩૨૦૩૫૧ િક મારય સ ગભાર્ ડ મ ત િનત્યાપેવા સની ।
૦૩૨૦૩૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૨૦૩૫૨ સા ચ તં પ્રાહ ગભાર્ ડમેત પ યે ત કાપેના ।
૦૩૨૦૩૫૩ ન માિરતં િવપક્ષાણાં ત્યુરેવ ભિવ ય ત॥ ૩૨.૩૫।
૦૩૨૦૩૬૧ ઇત્યુ વા તં તદા ગભર્મુ સસજર્ સરુાર ણઃ ।
૦૩૨૦૩૬૨ વલ્યમાનં તે ે ભઃ પત્યુવર્ચનકાેિપતા॥ ૩૨.૩૬।
૦૩૨૦૩૭૧ તં દૃ ટ્વા ક યપાે ગભર્મુદ્યદ્ભાસ્કરવચર્સમ્ ।
૦૩૨૦૩૭૨ તુષ્ટાવ પ્રણતાે ભૂ વા વા ગ્ભરાદ્યા ભરાદરાત્॥ ૩૨.૩૭।
૦૩૨૦૩૮૧ સં તૂયમાનઃ સ તદા ગભાર્ ડા પ્રકટાે ઽભવત્ ।
૦૩૨૦૩૮૨ પદ્મપ ત્રસવણાર્ભ તજેસા વ્યાપ્તિદઙ્મખુઃ॥ ૩૨.૩૮।
૦૩૨૦૩૯૧ અથા તિરક્ષાદાભા ય ક યપં મુિનસત્તમમ્ ।
૦૩૨૦૩૯૨ સતાેયમેઘગ ભીરા વાગવુાચાશર િરણી॥ ૩૨.૩૯।
૦૩૨૦૪૦૦ વાગવુાચ
૦૩૨૦૪૦૧ માિરત તપેતઃ પ્રાેક્તમેતદ ડં વયાિદતેઃ ।
૦૩૨૦૪૦૨ ત માન્મનુે સતુ તે ઽયં માતર્ ડાખ્યાે ભિવ ય ત॥ ૩૨.૪૦।
૦૩૨૦૪૧૧ હિન યત્યસરુાંશ્ચાયં યજ્ઞભાગહરાનર ન્ ।
૦૩૨૦૪૧૨ દેવા િનશ યે ત વચાે ગગના સમપુાગતમ્॥ ૩૨.૪૧।
૦૩૨૦૪૨૧ પ્રહષર્મતુલં યાતા દાનવાશ્ચ હતાજૈસઃ ।
૦૩૨૦૪૨૨ તતાે યુદ્ધાય દૈતેયાનાજુહાવ શતક્રતુઃ॥ ૩૨.૪૨।
૦૩૨૦૪૩૧ સહ દેવૈમુર્દા યુક્તાે દાનવાશ્ચ તમ યયુઃ ।
૦૩૨૦૪૩૨ તષેાં યુદ્ધમભૂદ્ઘાેરં દેવાનામસરૈુઃ સહ॥ ૩૨.૪૩।
૦૩૨૦૪૪૧ શસ્ત્રાસ્ત્ર ષ્ટસ દ પ્ત-સમ તભવુના તરમ્ ।
૦૩૨૦૪૪૨ ત મ યુદ્ધે ભગવતા માતર્ ડને િનર ક્ષતાઃ॥ ૩૨.૪૪।
૦૩૨૦૪૫૧ તજેસા દહ્યમાના તે ભ મીભૂતા મહાસરુાઃ ।
૦૩૨૦૪૫૨ તતઃ પ્રહષર્મતુલં પ્રાપ્તાઃ સવ િદવાૈકસઃ॥ ૩૨.૪૫।
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૦૩૨૦૪૬૧ તુષુ્ટવુ તજેસાં યાેિન માતર્ ડમિદ ત તથા ।
૦૩૨૦૪૬૨ વાિધકારાં તતઃ પ્રાપ્તા યજ્ઞભાગાંશ્ચ પવૂર્વત્॥ ૩૨.૪૬।
૦૩૨૦૪૭૧ ભગવાનિપ માતર્ ડઃ વાિધકારમથાકરાેત્ ।
૦૩૨૦૪૭૨ કદ બપુ પવદ્ભા વાનધશ્ચાે વ ચ ર મ ભઃ ।
૦૩૨૦૪૭૩ તાે ઽ ગ્ િપ ડસદશૃાે દધ્રે ના તસુ્ફટં વપુઃ॥ ૩૨.૪૭।
૦૩૨૦૪૮૦ મનુય ઊચુઃ
૦૩૨૦૪૮૧ કથં કા તતરં પશ્ચાદૂ્રપં સલં ધવાન્રિવઃ ।
૦૩૨૦૪૮૨ કદ બગાેલકાકારં તન્મે બ્રૂિહ જગ પતે॥ ૩૨.૪૮।
૦૩૨૦૪૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૨૦૪૯૧ વષ્ટા ત મૈ દદાૈ ક યાં સ જ્ઞાં નામ િવવ વતે ।
૦૩૨૦૪૯૨ પ્રસાદ્ય પ્રણતાે ભૂ વા િવશ્વકમાર્ પ્ર પ તઃ॥ ૩૨.૪૯।
૦૩૨૦૫૦૧ ત્રી યપત્યા યસાૈ તસ્યાં જનયામાસ ગાપે તઃ ।
૦૩૨૦૫૦૨ દ્વાૈ પતુ્રાૈ સમુહાભાગાૈ ક યાં ચ યમનુાં તથા॥ ૩૨.૫૦।
૦૩૨૦૫૧૧ યત્તે ે ઽ યિધકં તસ્ય માતર્ ડસ્ય િવવ વતઃ ।
૦૩૨૦૫૧૨ તનેા તતાપયામાસ ત્રી ં લાેકા સચરાચરાન્॥ ૩૨.૫૧।
૦૩૨૦૫૨૧ તદૂ્રપં ગાેલકાકારં દૃ ટ્વા સ જ્ઞા િવવ વતઃ ।
૦૩૨૦૫૨૨ અસહ તી મહત્તજેઃ વાં છાયાં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૩૨.૫૨।
૦૩૨૦૫૩૦ સ જ્ઞાવેાચ
૦૩૨૦૫૩૧ અહં યાસ્યા મ ભદં્ર તે વમવે ભવનં િપતુઃ ।
૦૩૨૦૫૩૨ િનિવકારં વયાત્રવૈ સ્થેયં મચ્છાસનાચ્છુભે॥ ૩૨.૫૩।
૦૩૨૦૫૪૧ ઇમાૈ ચ બાલકાૈ મહં્ય ક યા ચ વરવ ણની ।
૦૩૨૦૫૪૨ સ ભાવ્યા નવૈ ચાખ્યયે મદં ભગવતે વયા॥ ૩૨.૫૪।
૦૩૨૦૫૫૦ છાયાવેાચ
૦૩૨૦૫૫૧ આ કચગ્રહણાદે્દિવ આ શાપાન્નવૈ કિહ ચત્ ।
૦૩૨૦૫૫૨ આખ્યાસ્યા મ મતં તુ યં ગ યતાં યત્ર વા છતમ્॥ ૩૨.૫૫।
૦૩૨૦૫૬૧ ઇત્યુક્તા વ્રીિડતા સ જ્ઞા જગામ િપ મ દરમ્ ।
૦૩૨૦૫૬૨ વ સરાણાં સહસ્રં તુ વસમાના િપતુગ્ ર્હે॥ ૩૨.૫૬।
૦૩૨૦૫૭૧ ભતુર્ઃ સમીપં યાહી ત િપત્રાેક્તા સા પનુઃ પનુઃ ।
૦૩૨૦૫૭૨ આગચ્છદ્વડવા ભૂ વા કુ નથાેત્તરાં તતઃ॥ ૩૨.૫૭।
૦૩૨૦૫૮૧ તત્ર તપેે તપઃ સા વી િનરાહારા દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૩૨૦૫૮૨ િપતુઃ સમીપં યાતાયાં સ જ્ઞાયાં વાક્યત પરા॥ ૩૨.૫૮।
૦૩૨૦૫૯૧ તદૂ્રપધાિરણી છાયા ભાસ્કરં સમપુ સ્થતા ।
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૦૩૨૦૫૯૨ તસ્યાં ચ ભગવા સયૂર્ઃ સ જ્ઞેય મ ત ચ તયન્॥ ૩૨.૫૯।
૦૩૨૦૬૦૧ તથવૈ જનયામાસ દ્વાૈ પતુ્રાૈ ક યકાં તથા ।
૦૩૨૦૬૦૨ સ જ્ઞા તુ પા થવી તષેામાત્મ નાં તથાકરાેત્॥ ૩૨.૬૦।
૦૩૨૦૬૧૧ નેહં ન પવૂર્ તાનાં તથા કૃતવતી તુ સા ।
૦૩૨૦૬૧૨ મનુ ત ક્ષા તવાં તસ્યા યમ તસ્યા ન ચક્ષમે॥ ૩૨.૬૧।
૦૩૨૦૬૨૧ બહુધા પીડ્યમાન તુ િપતુઃ પત્યા સદુુઃ ખતઃ ।
૦૩૨૦૬૨૨ સ વૈ કાપેાચ્ચ બાલ્યાચ્ચ ભાિવનાે ઽથર્સ્ય વૈ બલાત્ ।
૦૩૨૦૬૨૩ પદા સ તજર્યામાસ ન તુ દેહે યપાતયત્॥ ૩૨.૬૨।
૦૩૨૦૬૩૦ છાયાવેાચ
૦૩૨૦૬૩૧ પદા તજર્યસે ય મા પતુભાર્યા ગર યસીમ્ ।
૦૩૨૦૬૩૨ ત માત્તવષૈ ચરણઃ પ ત ય ત ન સશંયઃ॥ ૩૨.૬૩।
૦૩૨૦૬૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૨૦૬૪૧ યમ તુ તને શાપને શં પીિડતમાનસઃ ।
૦૩૨૦૬૪૨ મનનુા સહ ધમાર્ત્મા િપત્રે સવ યવેદયત્॥ ૩૨.૬૪।
૦૩૨૦૬૫૦ યમ ઉવાચ
૦૩૨૦૬૫૧ નેહેન તુલ્યમ માસુ માતા દેવ ન વતર્તે ।
૦૩૨૦૬૫૨ િવ જ્યજ્યાયસં ભ યા કનીયાંસં બુભષૂ ત॥ ૩૨.૬૫।
૦૩૨૦૬૬૧ તસ્યાં મયાેદ્યતઃ પાદાે ન તુ દેહે િનપા તતઃ ।
૦૩૨૦૬૬૨ બાલ્યાદ્વા યિદ વા માેહાત્તદ્ભવા ક્ષ તુમહર્ સ॥ ૩૨.૬૬।
૦૩૨૦૬૭૧ શપ્તાે ઽહં તાત કાપેને જન યા તનયાે યતઃ ।
૦૩૨૦૬૭૨ તતાે મ યે ન જનની મમાં વૈ તપતાં વર॥ ૩૨.૬૭।
૦૩૨૦૬૮૧ તવ પ્રસાદાચ્ચરણાે ભગવન્ન પતેદ્યથા ।
૦૩૨૦૬૮૨ મા શાપાદયં મે ઽદ્ય તથા ચ તય ગાપેતે॥ ૩૨.૬૮।
૦૩૨૦૬૯૦ રિવ વાચ
૦૩૨૦૬૯૧ અસશંયં મહ પુત્ર ભિવ યત્યત્ર કારણમ્ ।
૦૩૨૦૬૯૨ યને વામાિવશ ક્રાેધાે ધમર્જં્ઞ ધમર્શી લનમ્॥ ૩૨.૬૯।
૦૩૨૦૭૦૧ સવષામવે શાપાનાં પ્ર તઘાતાે િહ િવદ્યતે ।
૦૩૨૦૭૦૨ ન તુ માત્રા ભશપ્તાનાં ક્વ ચચ્છાપિનવતર્નમ્॥ ૩૨.૭૦।
૦૩૨૦૭૧૧ ન શક્યમેત ન્મ યા તુ કતુ માતવુર્ચ તવ ।
૦૩૨૦૭૧૨ િક ચત્તે ઽહં િવધાસ્યા મ પતુ્ર નેહાદનુગ્રહમ્॥ ૩૨.૭૧।
૦૩૨૦૭૨૧ કૃમયાે માંસમાદાય પ્રયાસ્ય ત મહીતલમ્ ।
૦૩૨૦૭૨૨ કૃતં તસ્યા વચઃ સતં્ય વં ચ ત્રાતાે ભિવ ય સ॥ ૩૨.૭૨।
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૦૩૨૦૭૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૨૦૭૩૧ આિદત્ય વબ્રવીચ્છાયાં િકમથ તનયષેુ વૈ ।
૦૩૨૦૭૩૨ તુલ્યે વ યિધકઃ નેહ અેકં પ્ર ત કૃત વયા॥ ૩૨.૭૩।
૦૩૨૦૭૪૧ નનંૂ નષૈાં વં જનની સ જ્ઞા કાિપ વમાગતા ।
૦૩૨૦૭૪૨ િનગુર્ણે વ યપત્યેષુ માતા શાપં ન દાસ્ય ત॥ ૩૨.૭૪।
૦૩૨૦૭૫૧ સા ત પિરહર તી ચ શાપાદ્ભીતા તદા રવેઃ ।
૦૩૨૦૭૫૨ કથયામાસ ત્તા તં સ શ્રુ વા શ્વશરંુ યયાૈ॥ ૩૨.૭૫।
૦૩૨૦૭૬૧ સ ચાિપ તં યથા યાયમચર્િય વા તદા રિવમ્ ।
૦૩૨૦૭૬૨ િનદર્ગ્ધુકામં રાષેેણ સા વયાન તમબ્રવીત્॥ ૩૨.૭૬।
૦૩૨૦૭૭૦ િવશ્વકમાવાચ
૦૩૨૦૭૭૧ તવા તતજેસા વ્યાપ્ત મદં પં સદુુઃસહમ્ ।
૦૩૨૦૭૭૨ અસહ તી તુ ત સ જ્ઞા વને ચર ત વૈ તપઃ॥ ૩૨.૭૭।
૦૩૨૦૭૮૧ દ્રક્ષ્યતે તાં ભવાનદ્ય વાં ભાયા શભુચાિરણીમ્ ।
૦૩૨૦૭૮૨ પાથ ભવતાે ઽર યે ચર તી ં સમુહત્તપઃ॥ ૩૨.૭૮।
૦૩૨૦૭૯૧ શ્રુતં મે બ્રહ્મણાે વાક્યં તવ તે વેરાેધને ।
૦૩૨૦૭૯૨ પં િનવર્તર્યા યદ્ય તવ કા તં િદવ પતે॥ ૩૨.૭૯।
૦૩૨૦૮૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૨૦૮૦૧ તત તથે ત તં પ્રાહ વષ્ટારં ભગવાન્રિવઃ ।
૦૩૨૦૮૦૨ તતાે િવવ વતાે પં પ્રાગાસી પિરમ ડલમ્॥ ૩૨.૮૦।
૦૩૨૦૮૧૧ િવશ્વકમાર્ વનુજ્ઞાતઃ શાકદ્વ પે િવવ વતા ।
૦૩૨૦૮૧૨ ભ્ર મમારાે ય તત્તજેઃ-શાતનાયાપેચક્રમે॥ ૩૨.૮૧।
૦૩૨૦૮૨૧ ભ્રમતાશષેજગતાં ના ભભૂતને ભા વતા ।
૦૩૨૦૮૨૨ સમુદ્રાિદ્રવનાપેેતા વા રાેહ મહી નભઃ॥ ૩૨.૮૨।
૦૩૨૦૮૩૧ ગગનં ચા ખલં િવપ્રાઃ સચ દ્રગ્રહતારકમ્ ।
૦૩૨૦૮૩૨ અધાેગતં મહાભાગા બભવૂા ક્ષપ્તમાકુલમ્॥ ૩૨.૮૩।
૦૩૨૦૮૪૧ િવ ક્ષપ્તસ લલાઃ સવ બભવૂુશ્ચ તથાણર્વાઃ ।
૦૩૨૦૮૪૨ વ્ય ભદ્ય ત મહાશલૈાઃ શીણર્સાનુિનબ ધનાઃ॥ ૩૨.૮૪।
૦૩૨૦૮૫૧ ધ્રવુાધારા યશષેા ણ િધ યાિન મુિનસત્તમાઃ ।
૦૩૨૦૮૫૨ ત્રુટ દ્ર મિનબ ધીિન બ ધનાિન અધાે યયુઃ॥ ૩૨.૮૫।
૦૩૨૦૮૬૧ વેગભ્રમણસ પાત-વાયુ ક્ષપ્તાઃ સહસ્રશઃ ।
૦૩૨૦૮૬૨ વ્યશીયર્ ત મહામેઘા ઘાેરારાવિવરાિવણઃ॥ ૩૨.૮૬।
૦૩૨૦૮૭૧ ભા વદ્ભ્રમણિવભ્રા ત-ભૂ યાકાશરસાતલમ્ ।
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૦૩૨૦૮૭૨ જગદાકુલમત્યથ તદાસીન્મુિનસત્તમાઃ॥ ૩૨.૮૭।
૦૩૨૦૮૮૧ ત્રૈલાેક્યમાકુલં વીક્ષ્ય ભ્રમમાણં સરુષર્યઃ ।
૦૩૨૦૮૮૨ દેવાશ્ચ બ્રહ્મણા સાધ ભા વ તમ ભતુષુ્ટવુઃ॥ ૩૨.૮૮।
૦૩૨૦૮૯૧ આિદદેવાે ઽ સ દેવાનાં ત વં ભૂતયે ભવુઃ ।
૦૩૨૦૮૯૨ સગર્ સ્થત્ય તકાલષેુ િત્રધા ભેદેન તષ્ઠ સ॥ ૩૨.૮૯।
૦૩૨૦૯૦૧ વ ત તે ઽ તુ જગન્નાથ ઘમર્વષર્િદવાકર ।
૦૩૨૦૯૦૨ ઇ દ્રાદય તદા દેવા લખ્યમાનમથા તવુન્॥ ૩૨.૯૦।
૦૩૨૦૯૧૧ જય દેવ જગ વા મ જયાશષેજગ પતે ।
૦૩૨૦૯૧૨ ઋષયશ્ચ તતઃ સપ્ત વ સષ્ઠાિત્રપુરાેગમાઃ॥ ૩૨.૯૧।
૦૩૨૦૯૨૧ તુષુ્ટવુિવિવધૈઃ તાતે્રૈઃ વ ત વ તી તવાિદનઃ ।
૦૩૨૦૯૨૨ વેદાે ક્ત ભરથા યા ભવાર્લ ખલ્યાશ્ચ તુષુ્ટવુઃ॥ ૩૨.૯૨।
૦૩૨૦૯૩૧ અ ગ્ રાદ્યાશ્ચ ભા વ તં લખ્યમાનં મુદા યુતાઃ ।
૦૩૨૦૯૩૨ વં નાથ માે ક્ષણાં માેક્ષાે યેય વં યાિનનાં પરઃ॥ ૩૨.૯૩।
૦૩૨૦૯૪૧ વં ગ તઃ સવર્ભૂતાનાં કમર્કા ડિવવ તનામ્ ।
૦૩૨૦૯૪૨ સ પજૂ્ય વં તુ દેવેશ શં નાે ઽ તુ જગતાં પતે॥ ૩૨.૯૪।
૦૩૨૦૯૫૧ શં નાે ઽ તુ દ્વપદે િનતં્ય શં નશ્ચા તુ ચતુ પદે ।
૦૩૨૦૯૫૨ તતાે િવદ્યાધરગણા યક્ષરાક્ષસપન્નગાઃ॥ ૩૨.૯૫।
૦૩૨૦૯૬૧ કૃતા જ લપુટાઃ સવ શરાે ભઃ પ્રણતા રિવમ્ ।
૦૩૨૦૯૬૨ ઊચુ તે િવિવધા વાચાે મનઃશ્રાતે્રસખુાવહાઃ॥ ૩૨.૯૬।
૦૩૨૦૯૭૧ સહં્ય ભવતુ તજે તે ભૂતાનાં ભૂતભાવન ।
૦૩૨૦૯૭૨ તતાે હાહાહૂહૂશ્ચવૈ નારદ તુ બુ તથા॥ ૩૨.૯૭।
૦૩૨૦૯૮૧ ઉપગાિયતુમાર ધા ગા ધવર્કુશલા રિવમ્ ।
૦૩૨૦૯૮૨ ષડ્જમ યમગા ધાર-ગાનત્રયિવશારદાઃ॥ ૩૨.૯૮।
૦૩૨૦૯૯૧ મૂછર્ના ભશ્ચ તાલૈશ્ચ સ પ્રયાેગૈઃ સખુપ્રદમ્ ।
૦૩૨૦૯૯૨ િવશ્વાચી ચ ઘ્ તાચી ચ ઉવર્ યથ તલાેત્તમાઃ॥ ૩૨.૯૯।
૦૩૨૧૦૦૧ મનેકા સહજ યા ચ ર ભા ચા સરસાં વરા ।
૦૩૨૧૦૦૨ ન તજુર્ગતામીશે લખ્યમાને િવભાવસાૈ॥ ૩૨.૧૦૦।
૦૩૨૧૦૧૧ ભાવહાવિવલાસાદ્યા કુવર્ત્યાે ઽ ભનયા બહૂન્ ।
૦૩૨૧૦૧૨ પ્રાવાદ્ય ત તત તત્ર વીણા વે વાિદઝઝર્રાઃ॥ ૩૨.૧૦૧।
૦૩૨૧૦૨૧ પણવાઃ પુ કરાશ્ચવૈ દઙ્ગાઃ પટહાનકાઃ ।
૦૩૨૧૦૨૨ દેવદુ દુભયઃ શઙ્ખાઃ શતશાે ઽથ સહસ્રશઃ॥ ૩૨.૧૦૨।
૦૩૨૧૦૩૧ ગાયદ્ ભશ્ચવૈ ત્યદ્ ભગર્ ધવર સરાેગણૈઃ ।
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૦૩૨૧૦૩૨ તૂયર્વાિદત્રઘાષેૈશ્ચ સવ કાેલાહલીકૃતમ્॥ ૩૨.૧૦૩।
૦૩૨૧૦૪૧ તતઃ કૃતા જ લપુટા ભ ક્તનમ્રાત્મમૂતર્યઃ ।
૦૩૨૧૦૪૨ લખ્યમાનં સહસ્રાંશું પ્રણેમુઃ સવર્દેવતાઃ॥ ૩૨.૧૦૪।
૦૩૨૧૦૫૧ તતઃ કાેલાહલે ત મ સવર્દેવસમાગમે ।
૦૩૨૧૦૫૨ તજેસઃ શાતનં ચકે્ર િવશ્વકમાર્ શનૈઃ શનૈઃ॥ ૩૨.૧૦૫।
૦૩૨૧૦૬૧ આ નુ લ ખતશ્ચાસાૈ િનપુણં િવશ્વકમર્ણા ।
૦૩૨૧૦૬૨ ના યન દત્તુ લખનં તત તનેાવતાિરતઃ॥ ૩૨.૧૦૬।
૦૩૨૧૦૭૧ ન તુ િનભર્ સતં પં તજેસાે હનનને તુ ।
૦૩૨૧૦૭૨ કા તા કા તતરં પમિધકં શશુભુે તતઃ॥ ૩૨.૧૦૭।
૦૩૨૧૦૮૧ ઇ ત િહમજલઘમર્કાલહેતાેર્ ।
૦૩૨૧૦૮૨ હરકમલાસનિવ સં તુતસ્ય ।
૦૩૨૧૦૮૩ તદુપિર લખનં િનશ ય ભાનાેર્ ।
૦૩૨૧૦૮૪ વ્રજ ત િદવાકરલાેકમાયષુાે ઽ તે॥ ૩૨.૧૦૮।
૦૩૨૧૦૯૧ અેવં જન્મ રવેઃ પવૂ બભવૂ મુિનસત્તમાઃ ।
૦૩૨૧૦૯૨ પં ચ પરમં તસ્ય મયા સ પિરક તતમ્॥ ૩૨.૧૦૯।
૦૩૩૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૩૩૦૦૧૧ ભૂયાે ઽિપ કથયા માકં કથાં સયૂર્સમા શ્રતામ્ ।
૦૩૩૦૦૧૨ ન પ્તમિધગચ્છામઃ શ ◌ૃ વ ત તાં કથાં શભુામ્॥ ૩૩.૧।
૦૩૩૦૦૨૧ યાે ઽયં દ પ્તાે મહાતે વિહ્નરા શસમપ્રભઃ ।
૦૩૩૦૦૨૨ અેતદ્વિેદતુ મચ્છામઃ પ્રભાવાે ઽસ્ય કુતઃ પ્રભાે॥ ૩૩.૨।
૦૩૩૦૦૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૩૦૦૩૧ તમાેભૂતષેુ લાેકેષુ નષ્ટે સ્થાવરજઙ્ગમે ।
૦૩૩૦૦૩૨ પ્રકૃતેગુર્ણહેતુ તુ પવૂ બુ દ્ધર યત॥ ૩૩.૩।
૦૩૩૦૦૪૧ અહઙ્કાર તતાે તાે મહાભૂતપ્રવતર્કઃ ।
૦૩૩૦૦૪૨ વા વ ગ્ રાપઃ ખં ભૂ મ તત વ ડમ યત॥ ૩૩.૪।
૦૩૩૦૦૫૧ ત મન્ન ડે વમે લાેકાઃ સપ્ત ચવૈ પ્ર ત ષ્ઠતાઃ ।
૦૩૩૦૦૫૨ થવી સપ્ત ભદ્વ પૈઃ સમુદ્રશૈ્ચવૈ સપ્ત ભઃ॥ ૩૩.૫।
૦૩૩૦૦૬૧ તત્રવૈાવ સ્થતાે હ્યાસીદહં િવ મર્હેશ્વરઃ ।
૦૩૩૦૦૬૨ િવમૂઢા તામસાઃ સવ પ્ર યાય ત તમીશ્વરમ્॥ ૩૩.૬।
૦૩૩૦૦૭૧ તતાે વૈ સમુહાતે ઃ પ્રાદુભૂર્ત તમાનેુદઃ ।
૦૩૩૦૦૭૨ યાનયાેગેન ચા મા ભિવજ્ઞાતઃ સિવતા તદા॥ ૩૩.૭।
૦૩૩૦૦૮૧ જ્ઞા વા ચ પરમાત્માનં સવર્ અેવ થક્ થક્ ।
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૦૩૩૦૦૮૨ િદવ્યા ભઃ તુ ત ભદવઃ તુતાે ઽ મા ભ તદેશ્વરઃ॥ ૩૩.૮।
૦૩૩૦૦૯૧ આિદદેવાે ઽ સ દેવાનામૈશ્વયાર્ચ્ચ વમીશ્વરઃ ।
૦૩૩૦૦૯૨ આિદકતાર્ સ ભૂતાનાં દેવદેવાે િદવાકરઃ॥ ૩૩.૯।
૦૩૩૦૧૦૧ વનઃ સવર્ભૂતાનાં દેવગ ધવર્રક્ષસામ્ ।
૦૩૩૦૧૦૨ મુિનિકન્નર સદ્ધાનાં તથવૈાેરગપ ક્ષણામ્॥ ૩૩.૧૦।
૦૩૩૦૧૧૧ વં બ્રહ્મા વં મહાદેવ વં િવ વં પ્ર પ તઃ ।
૦૩૩૦૧૧૨ વાયુિર દ્રશ્ચ સાેમશ્ચ િવવ વા વ ણ તથા॥ ૩૩.૧૧।
૦૩૩૦૧૨૧ વં કાલઃ ષ્ટકતાર્ ચ હતાર્ ભતાર્ તથા પ્રભુઃ ।
૦૩૩૦૧૨૨ સિરતઃ સાગરાઃ શલૈા િવદ્યુિદ દ્રધનૂં ષ ચ॥ ૩૩.૧૨।
૦૩૩૦૧૩૧ પ્રલયઃ પ્રભવશ્ચવૈ વ્યક્તાવ્યક્તઃ સનાતનઃ ।
૦૩૩૦૧૩૨ ઈશ્વરા પરતાે િવદ્યા િવદ્યાયાઃ પરતઃ શવઃ॥ ૩૩.૧૩।
૦૩૩૦૧૪૧ શવા પરતરાે દેવ વમવે પરમેશ્વરઃ ।
૦૩૩૦૧૪૨ સવર્તઃપા ણપાદા તઃ સવર્તાે ક્ષ શરાેમખુઃ॥ ૩૩.૧૪।
૦૩૩૦૧૫૧ સહસ્રાંશઃુ સહસ્રાસ્યઃ સહસ્રચરણેક્ષણઃ ।
૦૩૩૦૧૫૨ ભૂતાિદભૂર્ભુર્વઃ વશ્ચ મહઃ સતં્ય તપાે જનઃ॥ ૩૩.૧૫।
૦૩૩૦૧૬૧ પ્રદ પ્તં દ પનં િદવ્યં સવર્લાેકપ્રકાશકમ્ ।
૦૩૩૦૧૬૨ દુિનર ક્ષં સરેુ દ્રાણાં યદૂ્રપં તસ્ય તે નમઃ॥ ૩૩.૧૬।
૦૩૩૦૧૭૧ સરુ સદ્ધગણજુૈર્ષં્ટ ગ્વિત્રપુલહાિદ ભઃ ।
૦૩૩૦૧૭૨ તુતં પરમમવ્યકં્ત યદૂ્રપં તસ્ય તે નમઃ॥ ૩૩.૧૭।
૦૩૩૦૧૮૧ વેદ્યં વેદિવદાં િનતં્ય સવર્જ્ઞાનસમ વતમ્ ।
૦૩૩૦૧૮૨ સવર્દેવા તદેવસ્ય યદૂ્રપં તસ્ય તે નમઃ॥ ૩૩.૧૮।
૦૩૩૦૧૯૧ િવશ્વકૃ દ્વશ્વભૂતં ચ વૈશ્વાનરસરુા ચતમ્ ।
૦૩૩૦૧૯૨ િવશ્વ સ્થતમ ચ ત્યં ચ યદૂ્રપં તસ્ય તે નમઃ॥ ૩૩.૧૯।
૦૩૩૦૨૦૧ પરં યજ્ઞા પરં વેદા પરં લાેકા પરં િદવઃ ।
૦૩૩૦૨૦૨ પરમાત્મેત્ય ભખ્યાતં યદૂ્રપં તસ્ય તે નમઃ॥ ૩૩.૨૦।
૦૩૩૦૨૧૧ અિવજ્ઞેયમનાલક્ષ્યમ યાનગતમવ્યયમ્ ।
૦૩૩૦૨૧૨ અનાિદિનધનં ચવૈ યદૂ્રપં તસ્ય તે નમઃ॥ ૩૩.૨૧।
૦૩૩૦૨૨૧ નમાે નમઃ કારણકારણાય ।
૦૩૩૦૨૨૨ નમાે નમઃ પાપિવમાેચનાય ।
૦૩૩૦૨૨૩ નમાે નમ તે િદ ત દર્નાય ।
૦૩૩૦૨૨૪ નમાે નમાે રાેગિવમાેચનાય॥ ૩૩.૨૨।
૦૩૩૦૨૩૧ નમાે નમઃ સવર્વરપ્રદાય ।
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૦૩૩૦૨૩૨ નમાે નમઃ સવર્સખુપ્રદાય ।
૦૩૩૦૨૩૩ નમાે નમઃ સવર્ધનપ્રદાય ।
૦૩૩૦૨૩૪ નમાે નમઃ સવર્મ તપ્રદાય॥ ૩૩.૨૩।
૦૩૩૦૨૪૧ તુતઃ સ ભગવાનવેં તજૈસં પમા સ્થતઃ ।
૦૩૩૦૨૪૨ ઉવાચ વાચા કલ્યા યા કાે વરાે વઃ પ્રદ યતામ્॥ ૩૩.૨૪।
૦૩૩૦૨૫૦ દેવા ઊચુઃ
૦૩૩૦૨૫૧ તવા તતજૈસં પં ન ક શ્ચ સાેઢુમુ સહેત્ ।
૦૩૩૦૨૫૨ સહનીયં તદ્ભવતુ િહતાય જગતઃ પ્રભાે॥ ૩૩.૨૫।
૦૩૩૦૨૬૧ અેવમિ વ ત સાે ઽ યુ વા ભગવાનાિદકૃ પ્રભુઃ ।
૦૩૩૦૨૬૨ લાેકાનાં કાયર્ સદ્ યથ ઘમર્વષર્િહમપ્રદઃ॥ ૩૩.૨૬।
૦૩૩૦૨૭૧ તતઃ સાઙ્ખ્યાશ્ચ યાેગાશ્ચ યે ચા યે માેક્ષકાિઙ્ક્ષણઃ ।
૦૩૩૦૨૭૨ યાય ત યાિયનાે દેવં હૃદયસ્થં િદવાકરમ્॥ ૩૩.૨૭।
૦૩૩૦૨૮૧ સવર્લક્ષણહીનાે ઽિપ યુક્તાે વા સવર્પાતકૈઃ ।
૦૩૩૦૨૮૨ સવ ચ તરતે પાપં દેવમક સમા શ્રતઃ॥ ૩૩.૨૮।
૦૩૩૦૨૯૧ અ ગ્ હાતે્રં ચ વેદાશ્ચ યજ્ઞાશ્ચ બહુદ ક્ષણાઃ ।
૦૩૩૦૨૯૨ ભાનાેભર્ ક્તનમસ્કાર-કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૩૩.૨૯।
૦૩૩૦૩૦૧ તીથાર્નાં પરમં તીથ મઙ્ગલાનાં ચ મઙ્ગલમ્ ।
૦૩૩૦૩૦૨ પિવતં્ર ચ પિવત્રાણાં પ્રપદ્ય તે િદવાકરમ્॥ ૩૩.૩૦।
૦૩૩૦૩૧૧ શક્રાદ્યૈઃ સં તુતં દેવં યે નમસ્ય ત ભાસ્કરમ્ ।
૦૩૩૦૩૧૨ સવર્િક બષિનમુર્ક્તાઃ સયૂર્લાેકં વ્રજ ત તે॥ ૩૩.૩૧।
૦૩૩૦૩૨૦ મનુય ઊચુઃ
૦૩૩૦૩૨૧ ચરા પ્ર ત નાે બ્રહ્મ શ્રાેતુ મચ્છા પ્રવતર્તે ।
૦૩૩૦૩૨૨ ના ામષ્ટશતં બ્રૂિહ ય વયાેક્તં પુરા રવેઃ॥ ૩૩.૩૨।
૦૩૩૦૩૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૩૦૩૩૧ અષ્ટાેત્તરશતં ના ાં શ ◌ૃ વં ગદતાે મમ ।
૦૩૩૦૩૩૨ ભાસ્કરસ્ય પરં ગુહ્યં વગર્માેક્ષપ્રદં દ્વ ઃ॥ ૩૩.૩૩।
૦૩૩૦૩૪૧ આ સયૂા ઽયર્મા ભગ વષ્ટા પષૂાકર્ ઃ સિવતા રિવઃ ।
૦૩૩૦૩૪૨ ગભ તમાનજઃ કાલાે ત્યુધાર્તા પ્રભાકરઃ॥ ૩૩.૩૪।
૦૩૩૦૩૫૧ થવ્યાપશ્ચ તજેશ્ચ ખં વાયુશ્ચ પરાયણમ્ ।
૦૩૩૦૩૫૨ સાેમાે હ પ તઃ શકુ્રાે બુધાે ઽઙ્ગારક અેવ ચ॥ ૩૩.૩૫।
૦૩૩૦૩૬૧ ઇ દ્રાે િવવ વા દ પ્તાંશઃુ શુ ચઃ શાૈિરઃ શનૈશ્ચરઃ ।
૦૩૩૦૩૬૨ બ્રહ્મા િવ શ્ચ દ્રશ્ચ સ્ક દાે વૈશ્રવણાે યમઃ॥ ૩૩.૩૬।
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૦૩૩૦૩૭૧ વૈદ્યુતાે ઠરશ્ચા ગ્ રૈ ધન તજેસાં પ તઃ ।
૦૩૩૦૩૭૨ ધમર્ વ ે વેદકતાર્ વેદાઙ્ગાે વેદવાહનઃ॥ ૩૩.૩૭।
૦૩૩૦૩૮૧ કૃતં ત્રેતા દ્વાપરશ્ચ ક લઃ સવાર્મરાશ્રયઃ ।
૦૩૩૦૩૮૨ કલાકાષ્ઠામુહૂતાર્શ્ચ ક્ષપા યામા તથા ક્ષણાઃ॥ ૩૩.૩૮।
૦૩૩૦૩૯૧ સવં સરકરાે ઽશ્વ થઃ કાલચક્રાે િવભાવસઃુ ।
૦૩૩૦૩૯૨ પુ ષઃ શાશ્વતાે યાેગી વ્યક્તાવ્યક્તઃ સનાતનઃ॥ ૩૩.૩૯।
૦૩૩૦૪૦૧ કાલા યક્ષઃ પ્ર યક્ષાે િવશ્વકમાર્ તમાનેુદઃ ।
૦૩૩૦૪૦૨ વ ણઃ સાગરાે ઽંશશ્ચ મૂતાે જવનાે ઽિરહા॥ ૩૩.૪૦।
૦૩૩૦૪૧૧ ભૂતાશ્રયાે ભૂતપ તઃ સવર્લાેકનમસૃ્કતઃ ।
૦૩૩૦૪૧૨ સ્રષ્ટા સવંતર્કાે વિહ્નઃ સવર્સ્યાિદરલાેલપુઃ॥ ૩૩.૪૧।
૦૩૩૦૪૨૧ અન તઃ કિપલાે ભાનુઃ કામદઃ સવર્તાેમખુઃ ।
૦૩૩૦૪૨૨ જયાે િવશાલાે વરદઃ સવર્ભૂતિનષેિવતઃ॥ ૩૩.૪૨।
૦૩૩૦૪૩૧ મનઃ સપુણા ભૂતાિદઃ શીઘ્રગઃ પ્રાણધારણઃ ।
૦૩૩૦૪૩૨ ધ વ તિરધૂર્મકેતુરાિદદેવાે ઽિદતેઃ સતુઃ॥ ૩૩.૪૩।
૦૩૩૦૪૪૧ દ્વાદશાત્મા રિવદર્ક્ષઃ િપતા માતા િપતામહઃ ।
૦૩૩૦૪૪૨ વગર્દ્વારં પ્ર દ્વારં માેક્ષદ્વારં િત્રિવષ્ટપમ્॥ ૩૩.૪૪।
૦૩૩૦૪૫૧ દેહકતાર્ પ્રશા તાત્મા િવશ્વાત્મા િવશ્વતાેમખુઃ ।
૦૩૩૦૪૫૨ ચરાચરાત્મા સૂ માત્મા મતૈ્રેયઃ ક ણા વતઃ॥ ૩૩.૪૫।
૦૩૩૦૪૬૧ અેતદ્વૈ ક તર્નીયસ્ય સયૂર્સ્યા મતતજેસઃ ।
૦૩૩૦૪૬૨ ના ામષ્ટશતં ર યં મયા પ્રાેક્તં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩૩.૪૬।
૦૩૩૦૪૭૧ સરુગણિપ યક્ષસિેવતં હ્ય્ ।
૦૩૩૦૪૭૨ અસરુિનશાકર સદ્ધવ દતમ્ ।
૦૩૩૦૪૭૩ વરકનકહુતાશનપ્રભમ્ ।
૦૩૩૦૪૭૪ પ્ર ણપ તતાે ઽ મ િહતાય ભાસ્કરમ્॥ ૩૩.૪૭।
૦૩૩૦૪૮૧ સયૂાદયે યઃ સસુમાિહતઃ પઠેત્ ।
૦૩૩૦૪૮૨ સ પતુ્રદારા ધનરત્નસ ચયાન્ ।
૦૩૩૦૪૮૩ લભેત ત મરતાં નરઃ સ તુ ।
૦૩૩૦૪૮૪ ત ચ મેધાં ચ સ િવ દતે પરામ્॥ ૩૩.૪૮।
૦૩૩૦૪૯૧ ઇમં તવં દેવવરસ્ય યાે નરઃ ।
૦૩૩૦૪૯૨ પ્રક તર્યેચ્છુદ્ધમનાઃ સમાિહતઃ ।
૦૩૩૦૪૯૩ િવમુચ્યતે શાેકદવા ગ્ સાગરાલ્ ।
૦૩૩૦૪૯૪ લભેત કામાન્મનસા યથે સતાન્॥ ૩૩.૪૯।
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૦૩૪૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૪૦૦૧૧ યાે ઽસાૈ સવર્ગતાે દેવ સ્ત્રપુરાિર સ્ત્રલાેચનઃ ।
૦૩૪૦૦૧૨ ઉમા પ્રયકરાે દ્રશ્ચ દ્રાધર્કૃતશખેરઃ॥ ૩૪.૧।
૦૩૪૦૦૨૧ િવદ્રાવ્ય િવબુધા સવાર્ સદ્ધિવદ્યાધરા ષીન્ ।
૦૩૪૦૦૨૨ ગ ધવર્યક્ષનાગાંશ્ચ તથા યાંશ્ચ સમાગતાન્॥ ૩૪.૨।
૦૩૪૦૦૩૧ જઘાન પવૂ દક્ષસ્ય યજતાે ધરણીતલે ।
૦૩૪૦૦૩૨ યજ્ઞં સ દં્ધ રત્નાઢ ં સવર્સ ભારસ તમ્॥ ૩૪.૩।
૦૩૪૦૦૪૧ યસ્ય પ્રતાપસ ત્ર તાઃ શક્રાદ્યા સ્ત્રિદવાૈકસઃ ।
૦૩૪૦૦૪૨ શા ત ન લે ભરે િવપ્રાઃ કૈલાસં શરણં ગતાઃ॥ ૩૪.૪।
૦૩૪૦૦૫૧ સઆ તે તત્ર વરદઃ શલૂપા ણ ર્ષ વજઃ ।
૦૩૪૦૦૫૨ િપનાકપા ણભર્ગવા દક્ષયજ્ઞિવનાશનઃ॥ ૩૪.૫।
૦૩૪૦૦૬૧ મહાદેવાે ઽકલે દેશે કૃ ત્તવાસા ષ વજઃ ।
૦૩૪૦૦૬૨ અેકામ્રકે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સવર્કામપ્રદાે હરઃ॥ ૩૪.૬।
૦૩૪૦૦૭૦ મનુય ઊચુઃ
૦૩૪૦૦૭૧ િકમથ સ ભવાે દેવઃ સવર્ભૂતિહતે રતઃ ।
૦૩૪૦૦૭૨ જઘાન યજ્ઞં દક્ષસ્ય દેવૈઃ સવરલઙૃ્કતમ્॥ ૩૪.૭।
૦૩૪૦૦૮૧ ન હ્ય પં કારણં તત્ર પ્રભાે મ યામહે વયમ્ ।
૦૩૪૦૦૮૨ શ્રાેતુ મચ્છામહે બ્રૂિહ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૩૪.૮।
૦૩૪૦૦૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૪૦૦૯૧ દક્ષસ્યાસન્નષ્ટ ક યા યાશ્ચવૈં પ તસઙ્ગતાઃ ।
૦૩૪૦૦૯૨ વે યાે ગ્ હે યશ્ચાનીય તાઃ િપતા યચર્યદ્ગહેૃ॥ ૩૪.૯।
૦૩૪૦૧૦૧ તત વ ય ચતા િવપ્રા યવસં તાઃ િપતુગ્ ર્હે ।
૦૩૪૦૧૦૨ તાસાં જ્યેષ્ઠા સતી નામ પત્ની યા ય બકસ્ય વૈ॥ ૩૪.૧૦।
૦૩૪૦૧૧૧ નાજુહાવાત્મ ં તાં વૈ દક્ષાે દ્રમ ભ દ્વષન્ ।
૦૩૪૦૧૧૨ અકરાે સન્ન ત દક્ષે ન ચ કા ચન્મહેશ્વરઃ॥ ૩૪.૧૧।
૦૩૪૦૧૨૧ માતા શ્વશરેુ ત મ વભાવાત્તજે સ સ્થતઃ ।
૦૩૪૦૧૨૨ તતાે જ્ઞા વા સતી સવાર્ તા તુ પ્રાપ્તાઃ િપતુગ્ ર્હમ્॥ ૩૪.૧૨।
૦૩૪૦૧૩૧ જગામ સા યનાહૂતા સતી તુ વિપતુગ્ ર્હમ્ ।
૦૩૪૦૧૩૨ તા યાે હીનાં િપતા ચકે્ર સત્યાઃ પૂ મસ મતામ્ ।
૦૩૪૦૧૩૩ તતાે ઽબ્રવી સા િપતરં દેવી ક્રાેધસમાકુલા॥ ૩૪.૧૩।
૦૩૪૦૧૪૦ સત્યુવાચ
૦૩૪૦૧૪૧ યવીયસી યઃ શ્રેષ્ઠાહં િક ન પજૂ સ માં પ્રભાે ।
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૦૩૪૦૧૪૨ અસ કૃતામવસ્થાં યઃ કૃતવાન સ ગિહતામ્ ।
૦૩૪૦૧૪૩ અહં જ્યેષ્ઠા વિરષ્ઠા ચ માં વં સ કતુર્મહર્ સ॥ ૩૪.૧૪।
૦૩૪૦૧૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૪૦૧૫૧ અેવમુક્તાે ઽબ્રવીદેનાં દક્ષઃ સરંક્તલાેચનઃ॥ ૩૪.૧૫।
૦૩૪૦૧૬૦ દક્ષ ઉવાચ
૦૩૪૦૧૬૧ વત્તઃ શ્રેષ્ઠા વિરષ્ઠાશ્ચ પજૂ્યા બાલાઃ સતુા મમ ।
૦૩૪૦૧૬૨ તાસાં યે ચવૈ ભતાર્ર તે મે બહુમતાઃ સ ત॥ ૩૪.૧૬।
૦૩૪૦૧૭૧ બ્ર હ્મષ્ઠાશ્ચ વ્રતસ્થાશ્ચ મહાયાેગાઃ સધુા મકાઃ ।
૦૩૪૦૧૭૨ ગુણૈશ્ચવૈાિધકાઃ શ્લાઘ્યાઃ સવ તે ય બકા સ ત॥ ૩૪.૧૭।
૦૩૪૦૧૮૧ વ સષ્ઠાે ઽિત્રઃ પુલ ત્યશ્ચ અઙ્ ગરાઃ પુલહઃ ક્રતુઃ ।
૦૩૪૦૧૮૨ ગુમર્ર ચશ્ચ તથા શ્રેષ્ઠા માતરાે મમ॥ ૩૪.૧૮।
૦૩૪૦૧૯૧ તૈશ્ચાિપ પધર્તે શવર્ઃ સવ તે ચવૈ તં પ્ર ત ।
૦૩૪૦૧૯૨ તને વાં ન બુભષૂા મ પ્ર તકૂલાે િહ મે ભવઃ॥ ૩૪.૧૯।
૦૩૪૦૨૦૧ ઇત્યુક્તવાં તદા દક્ષઃ સ પ્રમૂઢેન ચેતસા ।
૦૩૪૦૨૦૨ શાપાથર્માત્મનશ્ચવૈ યનેાેક્તા વૈ મહષર્યઃ ।
૦૩૪૦૨૦૩ તથાેક્તા િપતરં સા વૈ કુ્રદ્ધા દેવી તમબ્રવીત્॥ ૩૪.૨૦।
૦૩૪૦૨૧૦ સત્યુવાચ
૦૩૪૦૨૧૧ વાઙ્મનઃકમર્ ભયર્ માદદુષ્ટાં માં િવગહર્ સ ।
૦૩૪૦૨૧૨ ત માત્ત્ય યહં દેહ મમં તાત તવાત્મજમ્॥ ૩૪.૨૧।
૦૩૪૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૪૦૨૨૧ તત તનેાપમાનને સતી દુઃખાદમ ષતા ।
૦૩૪૦૨૨૨ અબ્રવીદ્વચનં દેવી નમસૃ્કત્ય વય ભવુે॥ ૩૪.૨૨।
૦૩૪૦૨૩૦ સત્યુવાચ
૦૩૪૦૨૩૧ યનેાહમપદેહા વૈ પનુદહેન ભા વતા ।
૦૩૪૦૨૩૨ તત્રા યહમસ મૂઢા સ ભૂતા ધા મક પનુઃ ।
૦૩૪૦૨૩૩ ગચ્છેયં ધમર્પત્ની વં ય બકસ્યવૈ ધીમતઃ॥ ૩૪.૨૩।
૦૩૪૦૨૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૪૦૨૪૧ તત્રવૈાથ સમાસીના ષ્ટાત્માનં સમાદધે ।
૦૩૪૦૨૪૨ ધારયામાસ ચાગ્ ેયી ં ધારણામાત્મનાત્મિન॥ ૩૪.૨૪।
૦૩૪૦૨૫૧ તતઃ વાત્માનમુ થા ય વાયનુા સમુદ િરતઃ ।
૦૩૪૦૨૫૨ સવાર્ઙ્ગે યાે િવિનઃ ત્ય વિહ્નભર્ મ ચકાર તામ્॥ ૩૪.૨૫।
૦૩૪૦૨૬૧ તદુપશ્રુત્ય િનધનં સત્યા દેવ્યાઃ સ શલૂ ક્ ।
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૦૩૪૦૨૬૨ સવંાદં ચ તયાેબુર્દ્ વા યાથાત યને શઙ્કરઃ ।
૦૩૪૦૨૬૩ દક્ષસ્ય ચ િવનાશાય ચુકાપે ભગવા પ્રભુઃ॥ ૩૪.૨૬।
૦૩૪૦૨૭૦ શ્રીશઙ્કર ઉવાચ
૦૩૪૦૨૭૧ ય માદવમતા દક્ષ સહસવૈાગતા સતી ।
૦૩૪૦૨૭૨ પ્રશ તાશ્ચેતરાઃ સવાર્ વ સતુા ભ ર્ ભઃ સહ॥ ૩૪.૨૭।
૦૩૪૦૨૮૧ ત માદ્વવૈ વતે પ્રાપ્તે પનુરેતે મહષર્યઃ ।
૦૩૪૦૨૮૨ ઉ પ સ્ય ત દ્વતીયે વૈ તવ યજ્ઞે હ્યયાેિન ઃ॥ ૩૪.૨૮।
૦૩૪૦૨૯૧ હુતે વૈ બ્રહ્મણઃ સ ત્રે ચા ષસ્યા તરે મનાેઃ ।
૦૩૪૦૨૯૨ અ ભવ્યાહૃત્ય સપ્તષ દકં્ષ સાે ઽ યશપ પનુઃ॥ ૩૪.૨૯।
૦૩૪૦૩૦૧ ભિવતા માનષુાે રા ચા ષસ્યા તરે મનાેઃ ।
૦૩૪૦૩૦૨ પ્રાચીનબિહષઃ પાતૈ્રઃ પતુ્રશ્ચાિપ પ્રચેતસઃ॥ ૩૪.૩૦।
૦૩૪૦૩૧૧ દક્ષ ઇત્યેવ ના ા વં માિરષાયાં જિન ય સ ।
૦૩૪૦૩૧૨ ક યાયાં શા ખનાં ચવૈ પ્રાપ્તે વૈ ચા ષા તરે॥ ૩૪.૩૧।
૦૩૪૦૩૨૧ અહં તત્રાિપ તે િવઘ્નમાચિર યા મ દુમર્તે ।
૦૩૪૦૩૨૨ ધમર્કામાથર્યુક્તષેુ કમર્ વહ પનુઃ પનુઃ॥ ૩૪.૩૨।
૦૩૪૦૩૩૧ તતાે વૈ વ્યાહૃતાે દક્ષાે દં્ર સાે ઽ યશપ પુનઃ॥ ૩૪.૩૩।
૦૩૪૦૩૪૦ દક્ષ ઉવાચ
૦૩૪૦૩૪૧ ય મા વં મ કૃતે કૂ્રર ઋષી વ્યાહૃતવાન સ ।
૦૩૪૦૩૪૨ ત મા સાધ સરૈુયર્જ્ઞે ન વાં યક્ષ્ય ત વૈ દ્વ ઃ॥ ૩૪.૩૪।
૦૩૪૦૩૫૧ કૃ વાહુ ત તવ કૂ્રર અપઃ શ ત કમર્સુ ।
૦૩૪૦૩૫૨ ઇહૈવ વ સ્યસે લાેકે િદવં િહ વાયુગક્ષયાત્ ।
૦૩૪૦૩૫૩ તતાે દેવૈ તુ તે સાધ ન તુ પૂ ભિવ ય ત॥ ૩૪.૩૫।
૦૩૪૦૩૬૦ દ્ર ઉવાચ
૦૩૪૦૩૬૧ ચાતવુર્ ય તુ દેવાનાં તે ચા યેકત્ર ભુ જતે ।
૦૩૪૦૩૬૨ ન ભાેકે્ષ્ય સિહત તૈ તુ તતાે ભાેક્ષ્યા યહં થક્॥ ૩૪.૩૬।
૦૩૪૦૩૭૧ સવષાં ચવૈ લાેકાનામાિદભૂર્લાક ઉચ્યતે ।
૦૩૪૦૩૭૨ તમહં ધારયા યેકઃ વેચ્છયા ન તવાજ્ઞયા॥ ૩૪.૩૭।
૦૩૪૦૩૮૧ ત મ તે સવર્લાેકાઃ સવ તષ્ઠ ત શાશ્વતાઃ ।
૦૩૪૦૩૮૨ ત માદહં વસામીહ સતતં ન તવાજ્ઞયા॥ ૩૪.૩૮।
૦૩૪૦૩૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૪૦૩૯૧ તતાે ઽ ભવ્યાહૃતાે દક્ષાે દ્રણેા મતતજેસા ।
૦૩૪૦૩૯૨ વાય ભવુી ં તનું ત્ય વા ઉ પન્નાે માનષુે વહ॥ ૩૪.૩૯।
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૦૩૪૦૪૦૧ યદા ગ્ હપ તદર્ક્ષાે યજ્ઞાનામીશ્વરઃ પ્રભુઃ ।
૦૩૪૦૪૦૨ સમ તનેેહ યજ્ઞને સાે ઽયજદૈ્દવતૈઃ સહ॥ ૩૪.૪૦।
૦૩૪૦૪૧૧ અથ દેવી સતી યત્તે પ્રાપ્તે વવૈ વતે ઽ તરે ।
૦૩૪૦૪૧૨ મનેાયાં તામુમાં દેવી ં જનયામાસ શલૈરાટ્॥ ૩૪.૪૧।
૦૩૪૦૪૨૧ સા તુ દેવી સતી પવૂર્માસી પશ્ચાદુમાભવત્ ।
૦૩૪૦૪૨૨ સહવ્રતા ભવસ્યષૈા નૈતયા મુચ્યતે ભવઃ॥ ૩૪.૪૨।
૦૩૪૦૪૩૧ યાવિદચ્છ ત સસં્થાનં પ્રભુમર્ વ તરે વહ ।
૦૩૪૦૪૩૨ માર ચં ક યપં દેવી યથાિદ તરનવુ્રતા॥ ૩૪.૪૩।
૦૩૪૦૪૪૧ સાધ નારાયણં શ્રી તુ મઘવ તં શચી યથા ।
૦૩૪૦૪૪૨ િવ ં ક ત ષા સયૂ વ સષં્ઠ ચા ય ધતી॥ ૩૪.૪૪।
૦૩૪૦૪૫૧ નૈતાં તુ િવજહત્યેતા ભ ર્ દેવ્યઃ કથ ચન ।
૦૩૪૦૪૫૨ અેવં પ્રાચેતસાે દક્ષાે જજ્ઞે વૈ ચા ષે ઽ તરે॥ ૩૪.૪૫।
૦૩૪૦૪૬૧ પ્રાચીનબિહષઃ પાતૈ્રઃ પતુ્રશ્ચાિપ પ્રચેતસામ્ ।
૦૩૪૦૪૬૨ દશ ય તુ પ્રચેતાે યાે માિરષાયાં પનુ ર્પ॥ ૩૪.૪૬।
૦૩૪૦૪૭૧ જજ્ઞે દ્રા ભશાપને દ્વતીય મ ત નઃ શ્રુતમ્ ।
૦૩૪૦૪૭૨ ગ્વાદય તુ તે સવ જ જ્ઞરે વૈ મહષર્યઃ॥ ૩૪.૪૭।
૦૩૪૦૪૮૧ આદે્ય ત્રેતાયુગે પવૂ મનાવેવ વતસ્ય હ ।
૦૩૪૦૪૮૨ દેવસ્ય મહતાે યજ્ઞે વા ણી ં બભ્રત તનુમ્॥ ૩૪.૪૮।
૦૩૪૦૪૯૧ ઇત્યેષાે ઽનુશયાે હ્યાસીત્તયાે ર્ત્ય તરે ગતઃ ।
૦૩૪૦૪૯૨ પ્ર પતેશ્ચ દક્ષસ્ય ય બકસ્ય ચ ધીમતઃ॥ ૩૪.૪૯।
૦૩૪૦૫૦૧ ત માન્નાનુશયઃ કાયા વરે વહ કદાચન ।
૦૩૪૦૫૦૨ ત્ય તરગતસ્યાિપ ભાિવતસ્ય શભુાશભુૈઃ ।
૦૩૪૦૫૦૩ જ તાનેર્ ભૂતયે ખ્યા ત તન્ન કાય િવ નતા॥ ૩૪.૫૦।
૦૩૪૦૫૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૩૪૦૫૧૧ કથં રાષેેણ સા પવૂ દક્ષસ્ય દુિહતા સતી ।
૦૩૪૦૫૧૨ ત્ય વા દેહં પનુ ર્તા ગિરરાજગ્ હે પ્રભાે॥ ૩૪.૫૧।
૦૩૪૦૫૨૧ દેહા તરે કથં તસ્યાઃ પવૂર્દેહાે બભવૂ હ ।
૦૩૪૦૫૨૨ ભવને સહ સયંાેગઃ સવંાદશ્ચ તયાેઃ કથમ્॥ ૩૪.૫૨।
૦૩૪૦૫૩૧ વયવંરઃ કથં ત્ત ત મન્મહ ત જન્મિન ।
૦૩૪૦૫૩૨ િવવાહશ્ચ જગન્નાથ સવાર્શ્ચયર્સમ વતઃ॥ ૩૪.૫૩।
૦૩૪૦૫૪૧ ત સવ િવ તરાદ્બ્રહ્મ વક્તુમહર્ સ સા પ્રતમ્ ।
૦૩૪૦૫૪૨ શ્રાેતુ મચ્છામહે પુ યાં કથાં ચા તમનાેહરામ્॥ ૩૪.૫૪।
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૦૩૪૦૫૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૪૦૫૫૧ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ કથાં પાપપ્રણા શનીમ્ ।
૦૩૪૦૫૫૨ ઉમાશઙ્કરયાેઃ પુ યાં સવર્કામફલપ્રદામ્॥ ૩૪.૫૫।
૦૩૪૦૫૬૧ કદા ચ વગ્ હા પ્રાપ્તં ક યપં દ્વપદાં વરમ્ ।
૦૩૪૦૫૬૨ અ ચ્છ દ્ધમવા ત્તં લાેકે ખ્યા તકરં િહતમ્॥ ૩૪.૫૬।
૦૩૪૦૫૭૧ કેનાક્ષયાશ્ચ લાેકાઃ સ્યુઃ ખ્યા તશ્ચ પરમા મનુે ।
૦૩૪૦૫૭૨ તથવૈ ચાચર્નીય વં સ સુ ત કથય વ મે॥ ૩૪.૫૭।
૦૩૪૦૫૮૦ ક યપ ઉવાચ
૦૩૪૦૫૮૧ અપત્યેન મહાબાહાે સવર્મેતદવા યતે ।
૦૩૪૦૫૮૨ મમાખ્યા તરપત્યેન બ્રહ્મણા ઋ ષ ભઃ સહ॥ ૩૪.૫૮।
૦૩૪૦૫૯૧ િક ન પ ય સ શલૈે દ્ર યતાે માં પિર ચ્છ સ ।
૦૩૪૦૫૯૨ વતર્િય યા મ યચ્ચાિપ યથાદષંૃ્ટ પુરાચલ॥ ૩૪.૫૯।
૦૩૪૦૬૦૧ વારાણસીમહં ગચ્છન્નપ યં સં સ્થતં િદિવ ।
૦૩૪૦૬૦૨ િવમાનં સનુવં િદવ્યમનાપૈ યં મહિધમત્॥ ૩૪.૬૦।
૦૩૪૦૬૧૧ તસ્યાધ તાદાતર્નાદં ગતર્સ્થાને શ ◌ૃણાે યહમ્ ।
૦૩૪૦૬૧૨ તમહં તપસા જ્ઞા વા તત્રવૈા તિહતઃ સ્થતઃ॥ ૩૪.૬૧।
૦૩૪૦૬૨૧ અથાગાત્તત્ર શલૈે દ્ર િવપ્રાે િનયમવા શુ ચઃ ।
૦૩૪૦૬૨૨ તીથાર્ ભષેકપૂતાત્મા પરે તપ સ સં સ્થતઃ॥ ૩૪.૬૨।
૦૩૪૦૬૩૧ અથ સ વ્રજમાન તુ વ્યાઘે્રણાભી ષતાે દ્વજઃ ।
૦૩૪૦૬૩૨ િવવેશ તં તદા દેશં સ ગતા યત્ર ભૂધર॥ ૩૪.૬૩।
૦૩૪૦૬૪૧ ગતાર્યાં વીરણ ત બે લ બમાનાં તદા મનુીન્ ।
૦૩૪૦૬૪૨ અપ યદાતા દુઃખાતા તાન ચ્છચ્ચ સ દ્વજઃ॥ ૩૪.૬૪।
૦૩૪૦૬૫૦ દ્વજ ઉવાચ
૦૩૪૦૬૫૧ કે યૂયં વીરણ ત બે લ બમાના હ્યધાેમખુાઃ ।
૦૩૪૦૬૫૨ દુઃ ખતાઃ કેન માેક્ષશ્ચ યુ માકં ભિવતાનઘાઃ॥ ૩૪.૬૫।
૦૩૪૦૬૬૦ િપતર ઊચુઃ
૦૩૪૦૬૬૧ વયં તે કૃતપુ યસ્ય િપતરઃ સિપતામહાઃ ।
૦૩૪૦૬૬૨ પ્રિપતામહાશ્ચ ક્લ યામ તવ દુષ્ટેન કમર્ણા॥ ૩૪.૬૬।
૦૩૪૦૬૭૧ નરકાે ઽયં મહાભાગ ગતર્ પેણ સં સ્થતઃ ।
૦૩૪૦૬૭૨ વં ચાિપ વીરણ ત બ વિય લ બામહે વયમ્॥ ૩૪.૬૭।
૦૩૪૦૬૮૧ યાવ વં વસે િવપ્ર તાવદેવ વયં સ્થતાઃ ।
૦૩૪૦૬૮૨ તે વિય ગ મ યામાે નરકં પાપચેતસઃ॥ ૩૪.૬૮।
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૦૩૪૦૬૯૧ યિદ વં દારસયંાેગં કૃ વાપત્યં ગુણાેત્તરમ્ ।
૦૩૪૦૬૯૨ ઉ પાદય સ તનેા માન્મુચ્યેમ વયમનેસઃ॥ ૩૪.૬૯।
૦૩૪૦૭૦૧ ના યને તપસા પતુ્ર તીથાર્નાં ચ ફલને ચ ।
૦૩૪૦૭૦૨ અેત કુ મહાબુદ્ધે તારય વ િપ ભયાત્॥ ૩૪.૭૦।
૦૩૪૦૭૧૦ ક યપ ઉવાચ
૦૩૪૦૭૧૧ સ તથે ત પ્ર તજ્ઞાય આરા ય ષભ વજમ્ ।
૦૩૪૦૭૧૨ િપ ગતાર્ સમુદૃ્ધત્ય ગણપા પ્રચકાર હ॥ ૩૪.૭૧।
૦૩૪૦૭૨૧ વયં દ્રસ્ય દિયતઃ સવુેશાે નામ નામતઃ ।
૦૩૪૦૭૨૨ સ મતાે બલવાંશ્ચવૈ દ્રસ્ય ગણપાે ઽભવત્॥ ૩૪.૭૨।
૦૩૪૦૭૩૧ ત મા કૃ વા તપાે ઘાેરમપતં્ય ગુણવદ્ શમ્ ।
૦૩૪૦૭૩૨ ઉ પાદય વ શલૈે દ્ર સતુાં વં વરવ ણનીમ્॥ ૩૪.૭૩।
૦૩૪૦૭૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૪૦૭૪૧ સ અેવમુ વા ઋ ષણા શલૈે દ્રાે િનયમ સ્થતઃ ।
૦૩૪૦૭૪૨ તપશ્ચકારા યતુલં યને તુ ષ્ટરભનૂ્મમ॥ ૩૪.૭૪।
૦૩૪૦૭૫૧ તદા તમુ પપાતાહં વરદાે ઽ મી ત ચાબ્રવમ્ ।
૦૩૪૦૭૫૨ બ્રૂિહ તુષ્ટાે ઽ મ શલૈે દ્ર તપસાનને સવુ્રત॥ ૩૪.૭૫।
૦૩૪૦૭૬૦ િહમવાનવુાચ
૦૩૪૦૭૬૧ ભગવ પતુ્ર મચ્છા મ ગુણૈઃ સવરલઙૃ્કતમ્ ।
૦૩૪૦૭૬૨ અેવં વરં પ્રયચ્છ વ યિદ તુષ્ટાે ઽ સ મે પ્રભાે॥ ૩૪.૭૬।
૦૩૪૦૭૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૪૦૭૭૧ તસ્ય તદ્વચનં શ્રુ વા ગિરરાજસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૦૩૪૦૭૭૨ તદા ત મૈ વરં ચાહં દત્તવાન્મનસે સતમ્॥ ૩૪.૭૭।
૦૩૪૦૭૮૧ ક યા ભિવત્રી શલૈે દ્ર તપસાનને સવુ્રત ।
૦૩૪૦૭૮૨ યસ્યાઃ પ્રભાવા સવર્ત્ર ક તમા સ્ય સ શાેભનામ્॥ ૩૪.૭૮।
૦૩૪૦૭૯૧ અ ચતઃ સવર્દેવાનાં તીથર્કાેિટસમા તઃ ।
૦૩૪૦૭૯૨ પાવનશ્ચવૈ પુ યને દેવાનામિપ સવર્તઃ॥ ૩૪.૭૯।
૦૩૪૦૮૦૧ જ્યેષ્ઠા ચ સા ભિવત્રી તે અ યે ચાત્ર તતઃ શભુે॥ ૩૪.૮૦।
૦૩૪૦૮૧૧ સાે ઽિપ કાલને શલૈે દ્રાે મનેાયામુદપાદયત્ ।
૦૩૪૦૮૧૨ અપણાર્મેકપણા ચ તથા ચવૈૈકપાટલામ્॥ ૩૪.૮૧।
૦૩૪૦૮૨૧ યગ્રાેધમેકપણ તુ પાટલં ચૈકપાટલામ્ ।
૦૩૪૦૮૨૨ અ શ વા વેકપણા તુ અિનકેત તપાે ઽચરત્॥ ૩૪.૮૨।
૦૩૪૦૮૩૧ શતં વષર્સહસ્રાણાં દુશ્ચરં દેવદાનવૈઃ ।
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૦૩૪૦૮૩૨ આહારમેકપણ તુ અેકપણાર્ સમાચરત્॥ ૩૪.૮૩।
૦૩૪૦૮૪૧ પાટલને તથૈકેન િવદધે ચૈકપાટલા ।
૦૩૪૦૮૪૨ પૂણ વષર્સહસ્રે તુ આહારં તાઃ પ્રચક્રતુઃ॥ ૩૪.૮૪।
૦૩૪૦૮૫૧ અપણાર્ તુ િનરાહારા તાં માતા પ્રત્યભાષત ।
૦૩૪૦૮૫૨ િનષેધય તી ચાે મે ત મા નેહેન દુઃ ખતા॥ ૩૪.૮૫।
૦૩૪૦૮૬૧ સા તથાેક્તા તયા માત્રા દેવી દુશ્ચરચાિરણી ।
૦૩૪૦૮૬૨ તનેવૈ ના ા લાેકેષુ િવખ્યાતા સરુપૂ જતા॥ ૩૪.૮૬।
૦૩૪૦૮૭૧ અેતત્તુ િત્રકુમાર કં જગ સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
૦૩૪૦૮૭૨ અેતાસાં તપસાં તં્ત યાવદ્ભૂ મધર્િર ય ત॥ ૩૪.૮૭।
૦૩૪૦૮૮૧ તપઃશર રા તાઃ સવાર્ તસ્રાે યાેગં સમા શ્રતાઃ ।
૦૩૪૦૮૮૨ સવાર્શ્ચવૈ મહાભાગા તથા ચ સ્થરયાવૈનાઃ॥ ૩૪.૮૮।
૦૩૪૦૮૯૧ તા લાેકમાતરશ્ચવૈ બ્રહ્મચાિર ય અેવ ચ ।
૦૩૪૦૮૯૨ અનુગ્ હ્ણ ત લાેકાંશ્ચ તપસા વને સવર્દા॥ ૩૪.૮૯।
૦૩૪૦૯૦૧ ઉમા તાસાં વિરષ્ઠા ચ જ્યેષ્ઠા ચ વરવ ણની ।
૦૩૪૦૯૦૨ મહાયાેગબલાપેેતા મહાદેવમપુ સ્થતા॥ ૩૪.૯૦।
૦૩૪૦૯૧૧ દત્તકશ્ચાેશના તસ્ય પતુ્રઃ સ ગનુ દનઃ ।
૦૩૪૦૯૧૨ આસીત્તસ્યૈકપણાર્ તુ દેવલં સષુવુે સતુમ્॥ ૩૪.૯૧।
૦૩૪૦૯૨૧ યા તુ તાસાં કુમાર ણાં તીયા હ્યેકપાટલા ।
૦૩૪૦૯૨૨ પતંુ્ર સા તમલકર્સ્ય જૈગીષવ્યમપુ સ્થતા॥ ૩૪.૯૨।
૦૩૪૦૯૩૧ તસ્યાશ્ચ શઙ્ખ લ ખતાૈ તાૈ પતુ્રાવયાેિન ૈ ।
૦૩૪૦૯૩૨ ઉમા તુ યા મયા તુ યં ક તતા વરવ ણની॥ ૩૪.૯૩।
૦૩૪૦૯૪૧ અથ તસ્યા તપાેયાેગા ત્રૈલાેક્યમ ખલં તદા ।
૦૩૪૦૯૪૨ પ્રધૂિપત મહાલક્ષ્ય વચ તામહમબ્રવમ્॥ ૩૪.૯૪।
૦૩૪૦૯૫૧ દેિવ િક તપસા લાેકાં તાપિય ય સ શાેભને ।
૦૩૪૦૯૫૨ વયા ષ્ટ મદં સવ મા કૃ વા ત દ્વનાશય॥ ૩૪.૯૫।
૦૩૪૦૯૬૧ વં િહ ધારયસે લાેકાિનમા સવાર્ વતજેસા ।
૦૩૪૦૯૬૨ બ્રૂિહ િક તે જગન્માતઃ પ્રા થતં સ પ્રતીહ નઃ॥ ૩૪.૯૬।
૦૩૪૦૯૭૦ દેવ્યવુાચ
૦૩૪૦૯૭૧ યદથ તપસાે હ્યસ્ય ચરણં મે િપતામહ ।
૦૩૪૦૯૭૨ વમવે ત દ્વ નીષે તતઃ ચ્છ સ િક પનુઃ॥ ૩૪.૯૭।
૦૩૪૦૯૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૪૦૯૮૧ તત તામબ્રવં ચાહં યદથ ત યસે શભુે ।
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૦૩૪૦૯૮૨ સ વાં વયમપુાગ ય ઇહૈવ વરિય ય ત॥ ૩૪.૯૮।
૦૩૪૦૯૯૧ શવર્ અેવ પ તઃ શ્રેષ્ઠઃ સવર્લાેકેશ્વરેશ્વરઃ ।
૦૩૪૦૯૯૨ વયં સદૈવ યસ્યેમે વ યા વૈ િકઙ્કરાઃ શભુે॥ ૩૪.૯૯।
૦૩૪૧૦૦૧ સ દેવદેવઃ પરમેશ્વરઃ વયમ્ ।
૦૩૪૧૦૦૨ વય ભુરાયાસ્ય ત દેિવ તે ઽ તકમ્ ।
૦૩૪૧૦૦૩ ઉદાર પાે િવકૃતાિદ પઃ ।
૦૩૪૧૦૦૪ સમાન પાે ઽિપ ન યસ્ય કસ્ય ચત્॥ ૩૪.૧૦૦।
૦૩૪૧૦૧૧ મહેશ્વરઃ પવર્તલાેકવાસી ।
૦૩૪૧૦૧૨ ચરાચરેશઃ પ્રથમાે ઽપ્રમેયઃ ।
૦૩૪૧૦૧૩ િવને દુના હી દ્રસમાનવચર્સા ।
૦૩૪૧૦૧૪ િવભીષણં પ મવા સ્થતાે યઃ॥ ૩૪.૧૦૧।
૦૩૫૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૫૦૦૧૧ તત તામબ્રવુ દેવા તદા ગ વા તુ સુ દર મ્ ।
૦૩૫૦૦૧૨ દેિવ શીઘે્રણ કાલને ધજૂર્િટન લલાેિહતઃ॥ ૩૫.૧।
૦૩૫૦૦૨૧ સ ભતાર્ તવ દેવેશાે ભિવતા મા તપઃ કૃથાઃ ।
૦૩૫૦૦૨૨ તતઃ પ્રદ ક્ષણીકૃત્ય દેવા િવપ્રા ગરેઃ સતુામ્॥ ૩૫.૨।
૦૩૫૦૦૩૧ જગ્મુશ્ચાદશર્નં તસ્યાઃ સા ચાિપ િવરરામ હ ।
૦૩૫૦૦૩૨ સા દેવી સકૂ્ત મત્યેવમુ વા વસ્યાશ્રમે શભુે॥ ૩૫.૩।
૦૩૫૦૦૪૧ દ્વાિર તમશાેકં ચ સમપુા શ્રત્ય ચા સ્થતા ।
૦૩૫૦૦૪૨ અથાગાચ્ચ દ્ર તલક સ્ત્રદશા તહરાે હરઃ॥ ૩૫.૪।
૦૩૫૦૦૫૧ િવકૃતં પમાસ્થાય હ્ર વાે બાહુક અેવ ચ ।
૦૩૫૦૦૫૨ િવભગ્ ના સકાે ભૂ વા કુ જઃ કેશા તિપઙ્ગલઃ॥ ૩૫.૫।
૦૩૫૦૦૬૧ ઉવાચ િવકૃતાસ્યશ્ચ દેિવ વાં વરયા યહમ્ ।
૦૩૫૦૦૬૨ અથાેમા યાેગસં સદ્ધા જ્ઞા વા શઙ્કરમાગતમ્॥ ૩૫.૬।
૦૩૫૦૦૭૧ અ તભાર્વિવશદુ્ધાત્મા કૃપાનુષ્ઠાન લ સયા ।
૦૩૫૦૦૭૨ તમવુાચાઘર્પાદ્યા યાં મધપુકણ ચવૈ હ॥ ૩૫.૭।
૦૩૫૦૦૮૧ સ પજૂ્ય સમુનાે ભ તં બ્રાહ્મણં બ્રાહ્મણ પ્રયા॥ ૩૫.૮।
૦૩૫૦૦૯૦ દેવ્યવુાચ
૦૩૫૦૦૯૧ ભગવન્ન વત ત્રાહં િપતા મે વગ્રણીગ્ ર્હે ।
૦૩૫૦૦૯૨ સ પ્રભુમર્મ દાને વૈ ક યાહં દ્વજપુઙ્ગવ॥ ૩૫.૯।
૦૩૫૦૧૦૧ ગ વા યાચ વ િપતરં મમ શલૈે દ્રમવ્યયમ્ ।
૦૩૫૦૧૦૨ સ ચેદ્દદા ત માં િવપ્ર તુ યં તદુ ચતં મમ॥ ૩૫.૧૦।
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૦૩૫૦૧૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૫૦૧૧૧ તતઃ સ ભગવા દેવ તથવૈ િવકૃતઃ પ્રભુઃ ।
૦૩૫૦૧૧૨ ઉવાચ શલૈરા નં સતુાં મે યચ્છ શલૈરાટ્॥ ૩૫.૧૧।
૦૩૫૦૧૨૧ સ તં િવકૃત પેણ જ્ઞા વા દ્રમથાવ્યયમ્ ।
૦૩૫૦૧૨૨ ભીતઃ શાપાચ્ચ િવમના ઇદં વચનમબ્રવીત્॥ ૩૫.૧૨।
૦૩૫૦૧૩૦ શલૈે દ્ર ઉવાચ
૦૩૫૦૧૩૧ ભગવન્નાવમ યે ઽહં બ્રાહ્મણા ભુિવ દેવતાઃ ।
૦૩૫૦૧૩૨ મની ષતં તુ ય પૂવ તચ્છૃ વ મહામતે॥ ૩૫.૧૩।
૦૩૫૦૧૪૧ વયવંરાે મે દુિહતુભર્િવતા િવપ્રપૂ જતઃ ।
૦૩૫૦૧૪૨ વરયેદં્ય વયં તત્ર સ ભતાર્સ્યા ભિવ ય ત॥ ૩૫.૧૪।
૦૩૫૦૧૫૧ તચ્છ વા શલૈવચનં ભગવા ષભ વજઃ ।
૦૩૫૦૧૫૨ દેવ્યાઃ સમીપમાગત્ય ઇદમાહ મહામનાઃ॥ ૩૫.૧૫।
૦૩૫૦૧૬૦ શવ ઉવાચ
૦૩૫૦૧૬૧ દેિવ િપત્રા વનુજ્ઞાતઃ વયવંર ઇ ત શ્રુ તઃ ।
૦૩૫૦૧૬૨ તત્ર વં વરિયત્રી યં સ તે ભતાર્ ભવેિદ ત॥ ૩૫.૧૬।
૦૩૫૦૧૭૧ તદા ચ્છ ગ મ યા મ દુલર્ભાં વાં વરાનને ।
૦૩૫૦૧૭૨ પવ તં સમુ જ્ય ણાે યસદશૃં કથમ્॥ ૩૫.૧૭।
૦૩૫૦૧૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૫૦૧૮૧ તનેાેક્તા સા તદા તત્ર ભાવય તી તદ િરતમ્ ।
૦૩૫૦૧૮૨ ભાવં ચ દ્રિનિહતં પ્રસાદં મનસ તથા॥ ૩૫.૧૮।
૦૩૫૦૧૯૧ સ પ્રા યાવેાચ દેવેશં મા તે ઽભૂદુ્બ દ્ધર યથા ।
૦૩૫૦૧૯૨ અહં વાં વરિય યા મ નાદ્ભુતં તુ કથ ચન॥ ૩૫.૧૯।
૦૩૫૦૨૦૧ અથવા તે ઽ ત સ દેહાે મિય િવપ્ર કથ ચન ।
૦૩૫૦૨૦૨ ઇહૈવ વાં મહાભાગ વરયા મ મનાેગતમ્॥ ૩૫.૨૦।
૦૩૫૦૨૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૫૦૨૧૧ ગ્ હી વા તબકં સા તુ હ તા યાં તત્ર સં સ્થતા ।
૦૩૫૦૨૧૨ સ્ક ધે શ ભાેઃ સમાધાય દેવી પ્રાહ તાે ઽ સ મે॥ ૩૫.૨૧।
૦૩૫૦૨૨૧ તતઃ સ ભગવા દેવ તયા દેવ્યા ત તદા ।
૦૩૫૦૨૨૨ ઉવાચ તમશાેકં વૈ વાચા સ વયિન્નવ॥ ૩૫.૨૨।
૦૩૫૦૨૩૦ શવ ઉવાચ
૦૩૫૦૨૩૧ ય માત્તવ સપુુ યને તબકેન તાે ઽ યહમ્ ।
૦૩૫૦૨૩૨ ત મા વં જરયા ત્યક્ત વમરઃ સ ભિવ ય સ॥ ૩૫.૨૩।
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૦૩૫૦૨૪૧ કામ પી કામપુ પઃ કામદાે દિયતાે મમ ।
૦૩૫૦૨૪૨ સવાર્ભરણપુ પાઢ ઃ સવર્પુ પફલાપેગઃ॥ ૩૫.૨૪।
૦૩૫૦૨૫૧ સવાર્ન્નભક્ષકશ્ચવૈ અ ત વાદ અેવ ચ ।
૦૩૫૦૨૫૨ સવર્ગ ધશ્ચ દેવાનાં ભિવ ય સ દૃઢ પ્રયઃ॥ ૩૫.૨૫।
૦૩૫૦૨૬૧ િનભર્યઃ સવર્લાેકેષુ ભિવ ય સ સિુન ર્તઃ ।
૦૩૫૦૨૬૨ આશ્રમં વેદમત્યથ ચત્રકૂટે ત િવશ્રુતમ્॥ ૩૫.૨૬।
૦૩૫૦૨૭૧ યાે િહ યાસ્ય ત પુ યાથ સાે ઽશ્વમેધમવા સ્ય ત ।
૦૩૫૦૨૭૨ ય તુ તત્ર તશ્ચાિપ બ્રહ્મલાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૩૫.૨૭।
૦૩૫૦૨૮૧ યશ્ચાત્ર િનયમૈયુર્ક્તઃ પ્રાણા સ યક્પિરત્યજેત્ ।
૦૩૫૦૨૮૨ સ દેવ્યા તપસા યુક્તાે મહાગણપ તભર્વેત્॥ ૩૫.૨૮।
૦૩૫૦૨૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૫૦૨૯૧ અેવમુ વા તદા દેવ આ ચ્છ િહમવ સતુામ્ ।
૦૩૫૦૨૯૨ અ તદર્ધે જગ સ્રષ્ટા સવર્ભૂતપ ઈશ્વરઃ॥ ૩૫.૨૯।
૦૩૫૦૩૦૧ સાિપ દેવી ગતે ત મ ભગવત્ય મતાત્મિન ।
૦૩૫૦૩૦૨ તત અેવાને્મખુી ભૂ વા શલાયાં સ બભવૂ હ॥ ૩૫.૩૦।
૦૩૫૦૩૧૧ ઉન્મખુી સા ભવે ત મન્મહેશે જગતાં પ્રભાૈ ।
૦૩૫૦૩૧૨ િનશવે ચ દ્રરિહતા ન બભાૈ િવમના તદા॥ ૩૫.૩૧।
૦૩૫૦૩૨૧ અથ શશુ્રાવ શ દં ચ બાલસ્યાતર્સ્ય શલૈ ।
૦૩૫૦૩૨૨ સરસ્યુદકસ પૂણ સમીપે ચાશ્રમસ્ય ચ॥ ૩૫.૩૨।
૦૩૫૦૩૩૧ સ કૃ વા બાલ પં તુ દેવદેવઃ વયં શવઃ ।
૦૩૫૦૩૩૨ ક્ર ડાહેતાેઃ સરાેમ યે ગ્રાહગ્ર તાે ઽભવત્તદા॥ ૩૫.૩૩।
૦૩૫૦૩૪૧ યાેગમાયાં સમાસ્થાય પ્રપ ચાેદ્ભવકારણમ્ ।
૦૩૫૦૩૪૨ તદૂ્રપં સરસાે મ યે કૃ વવૈં સમભાષત॥ ૩૫.૩૪।
૦૩૫૦૩૫૦ બાલ ઉવાચ
૦૩૫૦૩૫૧ ત્રાતુ માં ક શ્ચિદત્યાહ ગ્રાહેણ હૃતચેતસમ્ ।
૦૩૫૦૩૫૨ િધક્કષં્ટ બાલ અેવાહમપ્રાપ્તાથર્મનાેરથઃ॥ ૩૫.૩૫।
૦૩૫૦૩૬૧ પ્રયા મ િનધનં વક્ત્રે ગ્રાહસ્યાસ્ય દુરાત્મનઃ ।
૦૩૫૦૩૬૨ શાેચા મ ન વકં દેહં ગ્રાહગ્ર તઃ સદુુઃ ખતઃ॥ ૩૫.૩૬।
૦૩૫૦૩૭૧ યથા શાેચા મ િપતરં માતરં ચ તપ વનીમ્ ।
૦૩૫૦૩૭૨ ગ્રાહગ્ હીતં માં શ્રુ વા પ્રાપં્ત િનધનમુ સકુાૈ॥ ૩૫.૩૭।
૦૩૫૦૩૮૧ પ્રયપતુ્રાવેકપુત્રાૈ પ્રાણાન્નનંૂ ત્ય જ યતઃ ।
૦૩૫૦૩૮૨ અહાે બત સકુષં્ટ વૈ યાે ઽહં બાલાે ઽકૃતાશ્રમઃ ।
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૦૩૫૦૩૮૩ અ તગ્રાર્હેણ ગ્ર ત તુ યાસ્યા મ િનધનં િકલ॥ ૩૫.૩૮।
૦૩૫૦૩૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૫૦૩૯૧ શ્રુ વા તુ દેવી તં નાદં િવપ્રસ્યાતર્સ્ય શાેભના ।
૦૩૫૦૩૯૨ ઉ થાય પ્ર સ્થતા તત્ર યત્ર તષ્ઠત્યસાૈ દ્વજઃ॥ ૩૫.૩૯।
૦૩૫૦૪૦૧ સાપ યિદ દુવદના બાલકં ચા િપણમ્ ।
૦૩૫૦૪૦૨ ગ્રાહસ્ય મખુમાપનં્ન વપેમાનમવ સ્થતમ્॥ ૩૫.૪૦।
૦૩૫૦૪૧૧ સાે ઽિપ ગ્રાહવરઃ શ્રીમા દૃ ટ્વા દેવીમપુાગતામ્ ।
૦૩૫૦૪૧૨ તં ગ્ હી વા દુ્રતં યાતાે મ યં સરસ અેવ િહ॥ ૩૫.૪૧।
૦૩૫૦૪૨૧ સ કૃ યમાણ તજે વી નાદમાત તદાકરાેત્ ।
૦૩૫૦૪૨૨ અથાહ દેવી દુઃખાતાર્ બાલં દૃ ટ્વા ગ્રહા તમ્॥ ૩૫.૪૨।
૦૩૫૦૪૩૦ પાવર્ત્યુવાચ
૦૩૫૦૪૩૧ ગ્રાહરાજ મહાસ વ બાલકં હ્યેકપુત્રકમ્ ।
૦૩૫૦૪૩૨ િવમુ ચેમં મહાદંષ્ટ્ર ક્ષપં્ર ભીમપરાક્રમ॥ ૩૫.૪૩।
૦૩૫૦૪૪૦ ગ્રાહ ઉવાચ
૦૩૫૦૪૪૧ યાે દેિવ િદવસે ષષે્ઠ પ્રથમં સમપુૈ ત મામ્ ।
૦૩૫૦૪૪૨ સઆહારાે મમ પુરા િવિહતાે લાેકક ર્ ભઃ॥ ૩૫.૪૪।
૦૩૫૦૪૫૧ સાે ઽયં મમ મહાભાગે ષષે્ઠ ઽહિન ગર દ્રજે ।
૦૩૫૦૪૫૨ બ્રહ્મણા પ્રેિરતાે નનંૂ નનંૈ માેકે્ષ્ય કથ ચન॥ ૩૫.૪૫।
૦૩૫૦૪૬૦ દેવ્યવુાચ
૦૩૫૦૪૬૧ યન્મયા િહમવચ્છૃઙ્ગે ચિરતં તપ ઉત્તમમ્ ।
૦૩૫૦૪૬૨ તને બાલ મમં મુ ચ ગ્રાહરાજ નમાે ઽ તુ તે॥ ૩૫.૪૬।
૦૩૫૦૪૭૦ ગ્રાહ ઉવાચ
૦૩૫૦૪૭૧ મા વ્યય તપસાે દેિવ શં બાલે શભુાનને ।
૦૩૫૦૪૭૨ યદ્બ્રવી મ કુ શ્રેષે્ઠ તથા માેક્ષમવા સ્ય ત॥ ૩૫.૪૭।
૦૩૫૦૪૮૦ દેવ્યવુાચ
૦૩૫૦૪૮૧ ગ્રાહાિધપ વદ વાશુ ય સતામિવગિહતમ્ ।
૦૩૫૦૪૮૨ ત કૃતં નાત્ર સ દેહાે યતાે મે બ્રાહ્મણાઃ પ્રયાઃ॥ ૩૫.૪૮।
૦૩૫૦૪૯૦ ગ્રાહ ઉવાચ
૦૩૫૦૪૯૧ ય કૃતં વૈ તપઃ િક ચદ્ભવત્યા વ પમુત્તમમ્ ।
૦૩૫૦૪૯૨ ત સવ મે પ્રયચ્છાશુ તતાે માેક્ષમવા સ્ય ત॥ ૩૫.૪૯।
૦૩૫૦૫૦૦ દેવ્યવુાચ
૦૩૫૦૫૦૧ જન્મપ્ર ત ય પુ યં મહાગ્રાહ કૃતં મયા ।
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૦૩૫૦૫૦૨ તત્તે સવ મયા દતં્ત બાલં મુ ચ મહાગ્રહ॥ ૩૫.૫૦।
૦૩૫૦૫૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૫૦૫૧૧ પ્રજ વાલ તતાે ગ્રાહ તપસા તને ભૂ ષતઃ ।
૦૩૫૦૫૧૨ આિદત્ય ઇવ મ યાહે્ન દુિનર ક્ષ તદાભવત્ ।
૦૩૫૦૫૧૩ ઉવાચ ચવૈં તુષ્ટાત્મા દેવી ં લાેકસ્ય ધાિરણીમ્॥ ૩૫.૫૧।
૦૩૫૦૫૨૦ ગ્રાહ ઉવાચ
૦૩૫૦૫૨૧ દેિવ િક કૃત્યમેતત્તે સિુન શ્ચત્ય મહાવ્રતે ।
૦૩૫૦૫૨૨ તપસાે ઽ યજર્નં દુઃખં તસ્ય ત્યાગાે ન શસ્યતે॥ ૩૫.૫૨।
૦૩૫૦૫૩૧ ગ્ હાણ તપ અેવ વં બાલં ચેમં સમુ યમે ।
૦૩૫૦૫૩૨ તુષ્ટાે ઽ મ તે િવપ્રભ યા વરં ત માદ્દદા મ તે ।
૦૩૫૦૫૩૩ સા વવેમુક્તા ગ્રાહેણ ઉવાચેદં મહાવ્રતા॥ ૩૫.૫૩।
૦૩૫૦૫૪૦ દેવ્યવુાચ
૦૩૫૦૫૪૧ દેહેનાિપ મયા ગ્રાહ રક્ષ્યાે િવપ્રઃ પ્રયત્નતઃ ।
૦૩૫૦૫૪૨ તપઃ પનુમર્યા પ્રા યં ન પ્રા યાે બ્રાહ્મણઃ પનુઃ॥ ૩૫.૫૪।
૦૩૫૦૫૫૧ સિુન શ્ચત્ય મહાગ્રાહ કૃતં બાલસ્ય માેક્ષણમ્ ।
૦૩૫૦૫૫૨ ન િવપ્રે ય તપઃ શ્રેષં્ઠ શ્રેષ્ઠા મે બ્રાહ્મણા મતાઃ॥ ૩૫.૫૫।
૦૩૫૦૫૬૧ દ વા ચાહં ન ગ્ હ્ણા મ ગ્રાહે દ્ર િવિહતં િહ તે ।
૦૩૫૦૫૬૨ નિહ ક શ્ચન્નરાે ગ્રાહ પ્રદતં્ત પનુરાહરેત્॥ ૩૫.૫૬।
૦૩૫૦૫૭૧ દત્તમેતન્મયા તુ યં નાદદાિન િહ ત પુનઃ ।
૦૩૫૦૫૭૨ વ યવે રમતામેતદ્બાલશ્ચાયં િવમુચ્યતામ્॥ ૩૫.૫૭।
૦૩૫૦૫૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૫૦૫૮૧ તથાેક્ત તાં પ્રશસ્યાથ મુ વા બાલં નમસ્ય ચ ।
૦૩૫૦૫૮૨ દેવીમાિદત્યાવભાસ તત્રવૈા તરધીયત॥ ૩૫.૫૮।
૦૩૫૦૫૯૧ બાલાે ઽિપ સરસ તીરે મુક્તાે ગ્રાહેણ વૈ તદા ।
૦૩૫૦૫૯૨ વ લ ધ ઇવાથાઘ તત્રવૈા તરધીયત॥ ૩૫.૫૯।
૦૩૫૦૬૦૧ તપસાે ઽપચયં મ વા દેવી િહમ ગર દ્ર ।
૦૩૫૦૬૦૨ ભૂય અેવ તપઃ કતુર્મારેભે િનયમ સ્થતા॥ ૩૫.૬૦।
૦૩૫૦૬૧૧ કતુર્કામાં તપાે ભૂયાે જ્ઞા વા તાં શઙ્કરઃ વયમ્ ।
૦૩૫૦૬૧૨ પ્રાવેાચ વચનં િવપ્રા મા કૃથા તપ ઇત્યુત॥ ૩૫.૬૧।
૦૩૫૦૬૨૧ મહ્યમેતત્તપાે દેિવ વયા દતં્ત મહાવ્રતે ।
૦૩૫૦૬૨૨ તત્તનેવૈાક્ષયં તુ યં ભિવ ય ત સહસ્રધા॥ ૩૫.૬૨।
૦૩૫૦૬૩૧ ઇ ત લ વા વરં દેવી તપસાે ઽક્ષયમુત્તમમ્ ।
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૦૩૫૦૬૩૨ વયવંરમુદ ક્ષ તી તસ્થાૈ પ્રીતા મુદા યુતા॥ ૩૫.૬૩।
૦૩૫૦૬૪૧ ઇદં પઠેદ્યાે િહ નરઃ સદૈવ ।
૦૩૫૦૬૪૨ બાલાનુભાવાચરણં િહ શ ભાેઃ ।
૦૩૫૦૬૪૩ સ દેહભેદં સમવા ય પૂતાે ।
૦૩૫૦૬૪૪ ભવેદ્ગણેશ તુ કુમારતુલ્યઃ॥ ૩૫.૬૪।
૦૩૬૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૬૦૦૧૧ િવ તે િહમવ ષે્ઠ િવમાનશતસઙુ્કલે ।
૦૩૬૦૦૧૨ અભવ સ તુ કાલને શલૈપુ યાઃ વયવંરઃ॥ ૩૬.૧।
૦૩૬૦૦૨૧ અથ પવર્તરા ે ઽસાૈ િહમવા યાનકાેિવદઃ ।
૦૩૬૦૦૨૨ દુિહતુદવદેવને જ્ઞા વા તદ ભમિ ત્રતમ્॥ ૩૬.૨।
૦૩૬૦૦૩૧ નન્નિપ મહાશલૈઃ સમયારક્ષણે સયા ।
૦૩૬૦૦૩૨ વયવંરં તતાે દેવ્યાઃ સવર્લાેકે વઘાષેયત્॥ ૩૬.૩।
૦૩૬૦૦૪૧ દેવદાનવ સદ્ધાનાં સવર્લાેકિનવા સનામ્ ।
૦૩૬૦૦૪૨ યા પરમેશાનં સમકં્ષ યિદ મે સતુા॥ ૩૬.૪।
૦૩૬૦૦૫૧ તદેવ સકૃુતં શ્લાઘ્યં મમા યુદયસ મતમ્ ।
૦૩૬૦૦૫૨ ઇ ત સ ચ ત્ય શલૈે દ્રઃ કૃ વા હૃિદ મહેશ્વરમ્॥ ૩૬.૫।
૦૩૬૦૦૬૧ આબ્રહ્મકેષુ દેવષેુ દેવ્યાઃ શલૈે દ્રસત્તમઃ ।
૦૩૬૦૦૬૨ કૃ વા રત્નાકુલં દેશં વયવંરમચીકરત્॥ ૩૬.૬।
૦૩૬૦૦૭૧ અથવૈમાઘાે ષતમાત્ર અેવ ।
૦૩૬૦૦૭૨ વયવંરે તત્ર નગે દ્રપુ યાઃ ।
૦૩૬૦૦૭૩ દેવાદયઃ સવર્જગિન્નવાસાઃ ।
૦૩૬૦૦૭૪ સમાયયુ તત્ર ગ્ હીતવેશાઃ॥ ૩૬.૭।
૦૩૬૦૦૮૧ પ્રફુ લપદ્માસનસિન્નિવષ્ટઃ ।
૦૩૬૦૦૮૨ સદ્ધૈ ર્તાે યાે ગ ભરપ્રમેયૈઃ ।
૦૩૬૦૦૮૩ િવજ્ઞાિપત તને મહીધ્રરાજ્ઞા ।
૦૩૬૦૦૮૪ આગત તદાહં િત્રિદવૈ પેતઃ॥ ૩૬.૮।
૦૩૬૦૦૯૧ અ ણાં સહસ્રં સરુરાટ્સ બભ્રદ્ ।
૦૩૬૦૦૯૨ િદવ્યાઙ્ગહારસ્રગુદાર પઃ ।
૦૩૬૦૦૯૩ અૈરાવતં સવર્ગજે દ્રમખુ્યમ્ ।
૦૩૬૦૦૯૪ સ્રવન્મદાસારકૃતપ્રવાહમ્॥ ૩૬.૯।
૦૩૬૦૧૦૧ આ હ્યસવાર્મરરાટ્સ વજ્રમ્ ।
૦૩૬૦૧૦૨ બભ્ર સમાગા પુરતઃ સરુાણામ્ ।
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૦૩૬૦૧૦૩ તજેઃપ્રભાવાિધકતુલ્ય પી ।
૦૩૬૦૧૦૪ પ્રાેદ્ભાસય સવર્િદશાે િવવ વાન્॥ ૩૬.૧૦।
૦૩૬૦૧૧૧ હૈમં િવમાનં સવલ પતાકમ્ ।
૦૩૬૦૧૧૨ આ ઢઆગા વિરતં જવને ।
૦૩૬૦૧૧૩ મ ણપ્રદ પ્તાે વલકુ ડલશ્ચ ।
૦૩૬૦૧૧૪ વહ્ યકર્તજેઃપ્ર તમે િવમાને॥ ૩૬.૧૧।
૦૩૬૦૧૨૧ સમ યગા ક યપસનૂુરેક ।
૦૩૬૦૧૨૨ આિદત્યમ યાદ્ભગનામધાર ।
૦૩૬૦૧૨૩ પીનાઙ્ગય ષ્ટઃ સકૃુતાઙ્ગહાર- ।
૦૩૬૦૧૨૪ તે ેબલાજ્ઞાસદશૃપ્રભાવઃ॥ ૩૬.૧૨।
૦૩૬૦૧૩૧ દ ડં સમાગ્ હ્ય કૃતા ત આગાદ્ ।
૦૩૬૦૧૩૨ આ હ્યભીમં મિહષં જવને ।
૦૩૬૦૧૩૩ મહામહીધ્રાેચ્છ્ર યપીનગાત્રઃ ।
૦૩૬૦૧૩૪ વણાર્િદરત્ના ચતચા વેશઃ॥ ૩૬.૧૩।
૦૩૬૦૧૪૧ સમીરણઃ સવર્જગ દ્વભતાર્ ।
૦૩૬૦૧૪૨ િવમાનમા હ્ય સમ યગા દ્ધ ।
૦૩૬૦૧૪૩ સ તાપય સવર્સરુાસરેુશાંસ્ ।
૦૩૬૦૧૪૪ તે ેિધક તજે સ સિન્નિવષ્ટઃ॥ ૩૬.૧૪।
૦૩૬૦૧૫૧ વિહ્નઃ સમ યેત્ય સરેુ દ્રમ યે ।
૦૩૬૦૧૫૨ વલ પ્રતસ્થાૈ વરવેશધાર ।
૦૩૬૦૧૫૩ નાનામ ણપ્ર વ લતાઙ્ગય ષ્ટર્ ।
૦૩૬૦૧૫૪ જગદ્વરં િદવ્યિવમાનમ યમ્॥ ૩૬.૧૫।
૦૩૬૦૧૬૧ આ હ્ય સવર્દ્રિવણાિધપેશઃ ।
૦૩૬૦૧૬૨ સ રાજરાજ વિરતાે ઽ યગાચ્ચ ।
૦૩૬૦૧૬૩ આ યાયય સવર્સરુાસરેુશાન્ ।
૦૩૬૦૧૬૪ કા ત્યા ચ વેશને ચ ચા પઃ॥ ૩૬.૧૬।
૦૩૬૦૧૭૧ વલન્મહારત્નિવ ચત્ર પમ્ ।
૦૩૬૦૧૭૨ િવમાનમા હ્ય શશી સમાયાત્ ।
૦૩૬૦૧૭૩ યામાઙ્ગય ષ્ટઃ સિુવ ચત્રવેશઃ ।
૦૩૬૦૧૭૪ સવાર્ઙ્ગ આબદ્ધસગુ ધમાલ્યઃ॥ ૩૬.૧૭।
૦૩૬૦૧૮૧ તાક્ષ્ય સમા હ્ય મહીધ્રક પમ્ ।
૦૩૬૦૧૮૨ ગદાધરાે ઽસાૈ વિરતઃ સમેતઃ ।
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૦૩૬૦૧૮૩ અથા શ્વનાૈ ચાિપ ભષગ્વરાૈ દ્વાવ્ ।
૦૩૬૦૧૮૪ અેકં િવમાનં વરયાિધ હ્ય॥ ૩૬.૧૮।
૦૩૬૦૧૯૧ મનાેહરાૈ પ્ર વલચા વેશાૈ ।
૦૩૬૦૧૯૨ આજગ્મતુદવવરાૈ સવુીરાૈ ।
૦૩૬૦૧૯૩ સહસ્રનાગઃ સુ્ફરદ ગ્ વણર્મ્ ।
૦૩૬૦૧૯૪ બભ્રત્તદાની ં વલનાકર્તે ઃ॥ ૩૬.૧૯।
૦૩૬૦૨૦૧ સાધ સ નાગૈરપરૈમર્હાત્મા ।
૦૩૬૦૨૦૨ િવમાનમા હ્ય સમ યગાચ્ચ ।
૦૩૬૦૨૦૩ િદતેઃ સતુાનાં ચ મહાસરુાણામ્ ।
૦૩૬૦૨૦૪ વહ્ યકર્શક્રાિનલતુલ્યભાસામ્॥ ૩૬.૨૦।
૦૩૬૦૨૧૧ વરાનુ પં પ્રિવધાય વેશમ્ ।
૦૩૬૦૨૧૨ દં સમાગા પુરતઃ સરુાણામ્ ।
૦૩૬૦૨૧૩ ગ ધવર્રાજઃ સ ચ ચા પી ।
૦૩૬૦૨૧૪ િદવ્યાઙ્ગદાે િદવ્યિવમાનચાર ॥ ૩૬.૨૧।
૦૩૬૦૨૨૧ ગ ધવર્સઙ્ઘૈઃ સિહતાે ઽ સરાે ભઃ ।
૦૩૬૦૨૨૨ શક્રાજ્ઞયા તત્ર સમાજગામ ।
૦૩૬૦૨૨૩ અ યે ચ દેવા સ્ત્રિદવાત્તદાનીમ્ ।
૦૩૬૦૨૨૪ થક્ થક્ચા ગ્ હીતવેશાઃ॥ ૩૬.૨૨।
૦૩૬૦૨૩૧ આજગ્મુરા હ્ય િવમાન ષ્ઠમ્ ।
૦૩૬૦૨૩૨ ગ ધવર્યક્ષાેરગિકન્નરાશ્ચ ।
૦૩૬૦૨૩૩ શચીપ ત તત્ર સરેુ દ્રમ યે ।
૦૩૬૦૨૩૪ રરાજ રા િધકલક્ષ્યમૂ તઃ॥ ૩૬.૨૩।
૦૩૬૦૨૪૧ આજ્ઞાબલૈશ્વયર્કૃતપ્રમાેદઃ ।
૦૩૬૦૨૪૨ વયવંરં તં સમલ ચકાર ।
૦૩૬૦૨૪૩ હેતુ સ્ત્રલાેકસ્ય જગ પ્રસતૂેર્ ।
૦૩૬૦૨૪૪ માતા ચ તષેાં સસરુાસરુાણામ્॥ ૩૬.૨૪।
૦૩૬૦૨૫૧ પત્ની ચ શ ભાેઃ પુ ષસ્ય ધીમતાે ।
૦૩૬૦૨૫૨ ગીતા પુરાણે પ્રકૃ તઃ પરા યા ।
૦૩૬૦૨૫૩ દક્ષસ્ય કાપેા દ્ધમવદ્ગહંૃ સા ।
૦૩૬૦૨૫૪ કાયાર્થર્માયાિ ત્રિદવાૈકસાં િહ॥ ૩૬.૨૫।
૦૩૬૦૨૬૧ િવમાન ષે્ઠ મ ણહેમજુષ્ટે ।
૦૩૬૦૨૬૨ સ્થતા વલચ્ચામરવી જતાઙ્ગી ।
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૦૩૬૦૨૬૩ સવર્તુર્પુ પાં સસુગુ ધમાલામ્ ।
૦૩૬૦૨૬૪ પ્રગ્ હ્ય દેવી પ્રસભં પ્રતસ્થે॥ ૩૬.૨૬।
૦૩૬૦૨૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૬૦૨૭૧ માલાં પ્રગ્ હ્ય દેવ્યાં તુ સ્થતાયાં દેવસસંિદ ।
૦૩૬૦૨૭૨ શક્રાદ્યૈરાગતૈદવૈઃ વયવંર ઉપાગતે॥ ૩૬.૨૭।
૦૩૬૦૨૮૧ દેવ્યા જજ્ઞાસયા શ ભુભૂર્ વા પ ચ શખઃ શશઃુ ।
૦૩૬૦૨૮૨ ઉ સઙ્ગતલસસંપુ્તાે બભવૂ સહસા િવભુઃ॥ ૩૬.૨૮।
૦૩૬૦૨૯૧ તતાે દદશર્ તં દેવી શશું પ ચ શખં સ્થતમ્ ।
૦૩૬૦૨૯૨ જ્ઞા વા તં સમવ યાના જગ્ હે પ્રી તસયંુતા॥ ૩૬.૨૯।
૦૩૬૦૩૦૧ અથ સા શદુ્ધસઙ્ક પા કાિઙ્ક્ષતં પ્રા ય સ પ તમ્ ।
૦૩૬૦૩૦૨ િન ત્તા ચ તદા તસ્થાૈ કૃ વા સા હૃિદ તં િવભુમ્॥ ૩૬.૩૦।
૦૩૬૦૩૧૧ તતાે દૃ ટ્વા શશું દેવા દેવ્યા ઉ સઙ્ગવ તનમ્ ।
૦૩૬૦૩૧૨ કાે ઽયમત્રે ત સ મ ય ચુકુ્રશુ ર્શમાેિહતાઃ॥ ૩૬.૩૧।
૦૩૬૦૩૨૧ વજ્રમાહારયત્તસ્ય બાહુમુિ ક્ષ ય ત્રહા ।
૦૩૬૦૩૨૨ સ બાહુ થત તસ્ય તથવૈ સમ તષ્ઠત॥ ૩૬.૩૨।
૦૩૬૦૩૩૧ ત ભતઃ શશુ પેણ દેવદેવને શ ભનુા ।
૦૩૬૦૩૩૨ વજં્ર ક્ષેપ્તું ન શશાક ત્રહા ચ લતું ન ચ॥ ૩૬.૩૩।
૦૩૬૦૩૪૧ ભગાે નામ તતાે દેવ આિદત્યઃ કા યપાે બલી ।
૦૩૬૦૩૪૨ ઉિ ક્ષ યઆયુધં દ પ્તં છેત્તુ મચ્છ વમાેિહતઃ॥ ૩૬.૩૪।
૦૩૬૦૩૫૧ તસ્યાિપ ભગવા બાહંુ તથવૈા ત ભયત્તદા ।
૦૩૬૦૩૫૨ બલં તજેશ્ચ યાેગશ્ચ તથવૈા ત ભય દ્વભુઃ॥ ૩૬.૩૫।
૦૩૬૦૩૬૧ શરઃ પ્રક પય વ ઃ શઙ્કરં સમવૈક્ષત ।
૦૩૬૦૩૬૨ અથ તષેુ સ્થતે વવેં મ યુમ સુ સરેુષુ ચ॥ ૩૬.૩૬।
૦૩૬૦૩૭૧ અહં પરમસિંવગ્ ાે યાનમાસ્થાય સાદરમ્ ।
૦૩૬૦૩૭૨ બુદ્ધવા દેવદેવેશમુમાે સઙ્ગે સમા સ્થતમ્॥ ૩૬.૩૭।
૦૩૬૦૩૮૧ જ્ઞા વાહં પરમેશાનં શીઘ્રમુ થાય સાદરમ્ ।
૦૩૬૦૩૮૨ વવ દે ચરણં શ ભાેઃ તુતવાં તમહં દ્વ ઃ॥ ૩૬.૩૮।
૦૩૬૦૩૯૧ પુરાણૈઃ સામસઙ્ગીતૈઃ પુ યાખ્યગૈુર્હ્યનામ ભઃ ।
૦૩૬૦૩૯૨ અજ વમજરાે દેવઃ સ્રષ્ટા િવભુઃ પરાપરમ્॥ ૩૬.૩૯।
૦૩૬૦૪૦૧ પ્રધાનં પુ ષાે ય વં બ્રહ્મ યેયં તદક્ષરમ્ ।
૦૩૬૦૪૦૨ અ તં પરમાત્મા ચ ઈશ્વરઃ કારણં મહત્॥ ૩૬.૪૦।
૦૩૬૦૪૧૧ બ્રહ્મ ક્પ્રકૃતેઃ સ્રષ્ટા સવર્કૃ પ્રકૃતેઃ પરઃ ।
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૦૩૬૦૪૧૨ ઇયં ચ પ્રકૃ તદવી સદા તે ષ્ટકારણમ્॥ ૩૬.૪૧।
૦૩૬૦૪૨૧ પત્ની પં સમાસ્થાય જગ કારણમાગતા ।
૦૩૬૦૪૨૨ નમ તુ યં મહાદેવ દેવ્યા વૈ સિહતાય ચ॥ ૩૬.૪૨।
૦૩૬૦૪૩૧ પ્રસાદાત્તવ દેવેશ િનયાેગાચ્ચ મયા પ્ર ઃ ।
૦૩૬૦૪૩૨ દેવાદ્યા તુ ઇમાઃ ષ્ટા મૂઢા વદ્યાેગમાયયા॥ ૩૬.૪૩।
૦૩૬૦૪૪૧ કુ પ્રસાદમેતષેાં યથાપવૂ ભવિ વમે ।
૦૩૬૦૪૪૨ તત અેવમહં િવપ્રા િવજ્ઞા ય પરમેશ્વરમ્॥ ૩૬.૪૪।
૦૩૬૦૪૫૧ ત ભતા સવર્દેવાં તાિનદં ચાહં તદાેક્તવાન્ ।
૦૩૬૦૪૫૨ મૂઢાશ્ચ દેવતાઃ સવાર્ નનંૈ બુ યત શઙ્કરમ્॥ ૩૬.૪૫।
૦૩૬૦૪૬૧ ગચ્છ વં શરણં શીઘ્રમનેમવે મહેશ્વરમ્ ।
૦૩૬૦૪૬૨ સાધ મયવૈ દેવેશં પરમાત્માનમવ્યયમ્॥ ૩૬.૪૬।
૦૩૬૦૪૭૧ તત તે ત ભતાઃ સવ તથવૈ િત્રિદવાૈકસઃ ।
૦૩૬૦૪૭૨ પ્રણેમુમર્નસા શવ ભાવશદુ્ધને ચેતસા॥ ૩૬.૪૭।
૦૩૬૦૪૮૧ અથ તષેાં પ્રસન્નાે ઽભૂદે્દવદેવાે મહેશ્વરઃ ।
૦૩૬૦૪૮૨ યથાપવૂ ચકારાશુ દેવતાનાં તનૂ તદા॥ ૩૬.૪૮।
૦૩૬૦૪૯૧ તત અેવં પ્ર ત્તે તુ સવર્દેવિનવારણે ।
૦૩૬૦૪૯૨ વપુશ્ચકાર દેવેશ યકં્ષ પરમમદ્ભુતમ્॥ ૩૬.૪૯।
૦૩૬૦૫૦૧ તજેસા તસ્ય તે વ તાશ્ચ ઃ સવ યમીલયન્ ।
૦૩૬૦૫૦૨ તે યઃ સ પરમં ચ ઃ વવપુદૃર્ ષ્ટશ ક્તમત્॥ ૩૬.૫૦।
૦૩૬૦૫૧૧ પ્રાદા પરમદેવેશમપ યં તે તદા િવભુમ્ ।
૦૩૬૦૫૧૨ તે દૃ ટ્વા પરમેશાનં તીયેક્ષણધાિરણમ્॥ ૩૬.૫૧।
૦૩૬૦૫૨૧ શક્રાદ્યા મેિનરે દેવાઃ સવર્ અેવ સરેુશ્વરાઃ ।
૦૩૬૦૫૨૨ તસ્ય દેવી તદા હૃષ્ટા સમકં્ષ િત્રિદવાૈકસામ્॥ ૩૬.૫૨।
૦૩૬૦૫૩૧ પાદયાેઃ સ્થાપયામાસ સ્રઙ્માલામ મતદ્યુ તઃ ।
૦૩૬૦૫૩૨ સાધુ સા વ ત તે હાેચુઃ સવ દેવાઃ પનુિવભુમ્॥ ૩૬.૫૩।
૦૩૬૦૫૪૧ સહ દેવ્યા નમશ્ચકુ્રઃ શરાે ભભૂર્તલા શ્રતૈઃ ।
૦૩૬૦૫૪૨ અથા મન્ન તરે િવપ્રા તમહં દૈવતૈઃ સહ॥ ૩૬.૫૪।
૦૩૬૦૫૫૧ િહમવ તં મહાશલૈમુક્તવાંશ્ચ મહાદ્યુ તમ્ ।
૦૩૬૦૫૫૨ શ્લાઘ્યઃ પજૂ્યશ્ચ વ દ્યશ્ચ સવષાં વં મહાન સ॥ ૩૬.૫૫।
૦૩૬૦૫૬૧ શવણ સહ સ બ ધાે યસ્ય તે ઽ યુદયાે મહાન્ ।
૦૩૬૦૫૬૨ િક્રયતાં ચા દ્વાહઃ િકમથ સ્થીયતે પરમ્ ।
૦૩૬૦૫૬૩ તતઃ પ્રણ ય િહમવાં તદા માં પ્રત્યભાષત॥ ૩૬.૫૬।
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૦૩૬૦૫૭૦ િહમવાનવુાચ
૦૩૬૦૫૭૧ વમવે કારણં દેવ યસ્ય સવાદયે મમ ।
૦૩૬૦૫૭૨ પ્રસાદઃ સહસાે પન્નાે હેતુશ્ચાિપ વમવે િહ ।
૦૩૬૦૫૭૩ ઉદ્વાહ તુ યદા યાદકૃ્ત દ્વધ વ િપતામહ॥ ૩૬.૫૭।
૦૩૬૦૫૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૬૦૫૮૧ તત અેવં વચઃ શ્રુ વા ગિરરાજસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૦૩૬૦૫૮૨ ઉદ્વાહઃ િક્રયતાં દેવ ઇત્યહં ચાેક્તવા વભુમ્॥ ૩૬.૫૮।
૦૩૬૦૫૯૧ મામાહ શઙ્કરાે દેવાે યથેષ્ટ મ ત લાેકપઃ ।
૦૩૬૦૫૯૨ ત ક્ષણાચ્ચ તતાે િવપ્રા અ મા ભિન મતં પુરમ્॥ ૩૬.૫૯।
૦૩૬૦૬૦૧ ઉદ્વાહાથ મહેશસ્ય નાનારત્નાપેશાે ભતમ્ ।
૦૩૬૦૬૦૨ રત્નાિન મણય શ્ચત્રા હેમમાૈ ક્તકમવે ચ॥ ૩૬.૬૦।
૦૩૬૦૬૧૧ મૂ તમ ત ઉપાગ ય અલ ચકુ્રઃ પુરાેત્તમમ્ ।
૦૩૬૦૬૧૨ ચત્રા મારકતી ભૂ મઃ સવુણર્ ત ભશાે ભતા॥ ૩૬.૬૧।
૦૩૬૦૬૨૧ ભા વ સ્ફિટક ભ ત્તશ્ચ મુક્તાહારપ્રલ બતા ।
૦૩૬૦૬૨૨ ત મ દ્વાિર પુરે ર ય ઉદ્વાહાથ િવિન મતા॥ ૩૬.૬૨।
૦૩૬૦૬૩૧ શશુભુે દેવદેવસ્ય મહેશસ્ય મહાત્મનઃ ।
૦૩૬૦૬૩૨ સાેમાિદત્યાૈ સમં તત્ર તાપય તાૈ મહામણી॥ ૩૬.૬૩।
૦૩૬૦૬૪૧ સાૈરભેયં મનાેર યં ગ ધમાદાય મા તઃ ।
૦૩૬૦૬૪૨ પ્રવવાૈ સખુસં પશા ભવભ ક્ત પ્રદશર્યન્॥ ૩૬.૬૪।
૦૩૬૦૬૫૧ સમુદ્રા તત્ર ચ વારઃ શક્રાદ્યાશ્ચ સરુાેત્તમાઃ ।
૦૩૬૦૬૫૨ દેવનદ્યાે મહાનદ્યઃ સદ્ધા મનુય અેવ ચ॥ ૩૬.૬૫।
૦૩૬૦૬૬૧ ગ ધવાર્ સરસઃ સવ નાગા યક્ષાઃ સરાક્ષસાઃ ।
૦૩૬૦૬૬૨ આૈદકાઃ ખેચરાશ્ચા યે િકન્નરા દેવચારણાઃ॥ ૩૬.૬૬।
૦૩૬૦૬૭૧ તુ બુ નાર્રદાે હાહા હૂહૂશ્ચવૈ તુ સામગાઃ ।
૦૩૬૦૬૭૨ ર યા યાદાય વાદ્યાિન તત્રાજગ્મુ તદા પુરમ્॥ ૩૬.૬૭।
૦૩૬૦૬૮૧ ઋષય તુ કથા તત્ર વેદગીતા તપાેધનાઃ ।
૦૩૬૦૬૮૨ પુ યા વવૈાિહકાન્મ ત્રા જેપુઃ સહૃંષ્ટમાનસાઃ॥ ૩૬.૬૮।
૦૩૬૦૬૯૧ જગતાે માતરઃ સવાર્ દેવક યાશ્ચ કૃ નશઃ ।
૦૩૬૦૬૯૨ ગાય ત હ ષતાઃ સવાર્ ઉદ્વાહે પરમે ષ્ઠનઃ॥ ૩૬.૬૯।
૦૩૬૦૭૦૧ ઋતવઃ ષટ્સમં તત્ર નાનાગ ધસખુાવહાઃ ।
૦૩૬૦૭૦૨ ઉદ્વાહઃ શઙ્કરસ્યે ત મૂ તમ ત ઉપ સ્થતાઃ॥ ૩૬.૭૦।
૦૩૬૦૭૧૧ નીલ મૂતસઙ્કાશમૈર્ ત્ર વિનપ્રહ ષ ભઃ ।
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૦૩૬૦૭૧૨ કેકાયમાનૈઃ શ ખ ભ ર્ત્યમાનૈશ્ચ સવર્શઃ॥ ૩૬.૭૧।
૦૩૬૦૭૨૧ િવલાેલિપઙ્ગલ પષ્ટ-િવદ્યુ લખેાિવહા સતા ।
૦૩૬૦૭૨૨ કુમુદાપીડશકુ્લા ભબર્લાકા ભશ્ચ શાે ભતા॥ ૩૬.૭૨।
૦૩૬૦૭૩૧ પ્રત્યગ્રસ ત શલી ધ્રક દલી- ।
૦૩૬૦૭૩૨ લતાદુ્રમાદ્યુદ્ગતપ લવા શભુા ।
૦૩૬૦૭૩૩ શભુા બુધારાપ્રણયપ્રબાેિધતૈર્ ।
૦૩૬૦૭૩૪ મહાલસભૈકગણૈશ્ચ નાિદતા॥ ૩૬.૭૩।
૦૩૬૦૭૪૧ પ્રયષેુ માનાેદ્ધતમાનસાનામ્ ।
૦૩૬૦૭૪૨ મન વનીનામિપ કા મનીનામ્ ।
૦૩૬૦૭૪૩ મયૂરકેકા ભ તૈઃ ક્ષણને ।
૦૩૬૦૭૪૪ મનાેહરૈમાર્નિવભઙ્ગહેતુ ભઃ॥ ૩૬.૭૪।
૦૩૬૦૭૫૧ તથા િવવણા વલચા મૂ તના ।
૦૩૬૦૭૫૨ શશાઙ્કલખેાકુિટલને સવર્તઃ ।
૦૩૬૦૭૫૩ પયાેદસઙ્ઘાતસમીપવ તના ।
૦૩૬૦૭૫૪ મહે દ્રચાપેન શં િવરા જતા॥ ૩૬.૭૫।
૦૩૬૦૭૬૧ િવ ચત્રપુ પા બુભવૈઃ સગુ ધ ભર્ ।
૦૩૬૦૭૬૨ ઘના બુસ પકર્તયા સશુીતલૈઃ ।
૦૩૬૦૭૬૩ િવક પય તી પવનૈમર્નાેહરૈઃ ।
૦૩૬૦૭૬૪ સરુાઙ્ગનાનામલકાવલીઃ શભુાઃ॥ ૩૬.૭૬।
૦૩૬૦૭૭૧ ગજર્ પયાેદસ્થ ગતે દુ બ બા ।
૦૩૬૦૭૭૨ નવા બુ સક્તાેદકચા દૂવાર્ ।
૦૩૬૦૭૭૩ િનર ક્ષતા સાદરમુ સકુા ભર્ ।
૦૩૬૦૭૭૪ િનશ્વાસધૂમં્ર પ થકાઙ્ગના ભઃ॥ ૩૬.૭૭।
૦૩૬૦૭૮૧ હંસનપૂુરશ દાઢ ા સમુન્નતપયાેધરા ।
૦૩૬૦૭૮૨ ચલ દ્વદ્યુ લતાહારા પષ્ટપદ્મિવલાેચના॥ ૩૬.૭૮।
૦૩૬૦૭૯૧ અ સતજલદધીર વાનિવત્ર તહંસા ।
૦૩૬૦૭૯૨ િવમલસ લલધારાે પાતનમ્રાે પલાગ્રા ।
૦૩૬૦૭૯૩ સરુ ભકુસમુરે કૢપ્તસવાર્ઙ્ગશાેભા ।
૦૩૬૦૭૯૪ ગિરદુિહ િવવાહે પ્રા ડાિવબર્ભવૂ॥ ૩૬.૭૯।
૦૩૬૦૮૦૧ મેઘક ચુકિનમુર્ક્તા પદ્મકાેશાેદ્ભવ તની ।
૦૩૬૦૮૦૨ હંસનપૂુરિનહ્ર ાદા સવર્સસ્યિદગ તરા॥ ૩૬.૮૦।
૦૩૬૦૮૧૧ િવ તીણર્પુ લનશ્રાેણી કૂજ સારસમખેલા ।
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૦૩૬૦૮૧૨ પ્રફુ લે દ વર યામ-િવલાેચનમનાેહરા॥ ૩૬.૮૧।
૦૩૬૦૮૨૧ પક્વ બ બાધરપુટા કુ દદ તપ્રહા સની ।
૦૩૬૦૮૨૨ નવ યામલતા યામ-રાેમરા જપુરસૃ્કતા॥ ૩૬.૮૨।
૦૩૬૦૮૩૧ ચ દ્રાંશહુારવગણ ક ઠાેરસ્થલગા મના ।
૦૩૬૦૮૩૨ પ્રહ્લાદય તી ચેતાં સ સવષાં િત્રિદવાૈકસામ્॥ ૩૬.૮૩।
૦૩૬૦૮૪૧ સમદા લકુલાેદ્ગ ત-મધુર વરભા ષણી ।
૦૩૬૦૮૪૨ ચલ કુમુદસઙ્ઘાત-ચા કુ ડલશાે ભની॥ ૩૬.૮૪।
૦૩૬૦૮૫૧ રક્તાશાેકપ્રશાખાે થ-પ લવાઙ્ગુ લધાિરણી ।
૦૩૬૦૮૫૨ ત પુ પસ ચયમયવૈાર્સાે ભઃ સમલઙૃ્કતા॥ ૩૬.૮૫।
૦૩૬૦૮૬૧ રક્તાે પલાગ્રચરણા તીપુ પનખાવલી ।
૦૩૬૦૮૬૨ કદલી ત ભવામાે ઃ શશાઙ્કવદના તથા॥ ૩૬.૮૬।
૦૩૬૦૮૭૧ સવર્લક્ષણસ પન્ના સવાર્લઙ્કારભૂ ષતા ।
૦૩૬૦૮૭૨ પ્રે ણા શ ત કા તવે સાનુરાગા મનાેરમા॥ ૩૬.૮૭।
૦૩૬૦૮૮૧ િનમુર્ક્તા સતમેઘક ચુકપટા પૂણ દુ બ બાનના ।
૦૩૬૦૮૮૨ નીલા ભાજેિવલાેચના રિવકરપ્રાેદ્ ભન્નપદ્મ તની ।
૦૩૬૦૮૮૩ નાનાપુ પરજઃસગુ ધપવનપ્રહ્ર ાદની ચેતસામ્ ।
૦૩૬૦૮૮૪ તત્રાસી કલહંસનપૂુરરવા દેવ્યા િવવાહે શરત્॥ ૩૬.૮૮।
૦૩૬૦૮૯૧ અત્યથર્શીતલા ભાે ભઃ લાવય તાૈ િદશઃ સદા ।
૦૩૬૦૮૯૨ ઋતૂ હેમ ત શ શરાૈ આજગ્મતુર તદ્યુતી॥ ૩૬.૮૯।
૦૩૬૦૯૦૧ તા યા તુ યાં સ પ્રાપ્તાે િહમવા સ નગાેત્તમઃ ।
૦૩૬૦૯૦૨ પ્રાલેયચૂણર્વ ષ યાં ક્ષપં્ર રાૈ યહરાે બભાૈ॥ ૩૬.૯૦।
૦૩૬૦૯૧૧ તને પ્રાલેયવષણ ઘનનેવૈ િહમાલયઃ ।
૦૩૬૦૯૧૨ અગાધને તદા રેજે ક્ષીરાેદ ઇવ સાગરઃ॥ ૩૬.૯૧।
૦૩૬૦૯૨૧ ઋતપુાયર્યસ પ્રાપ્તાે બભવૂ સ મહા ગિરઃ ।
૦૩૬૦૯૨૨ સાધપૂચારા સહસા કૃતાથર્ ઇવ દુજર્નઃ॥ ૩૬.૯૨।
૦૩૬૦૯૩૧ પ્રાલેયપટલચ્છન્નૈઃ શ ◌ૃઙ્ગૈ તુ શશુભુે નગઃ ।
૦૩૬૦૯૩૨ છ ત્રૈિરવ મહાભાગૈઃ પા ડરૈઃ થવીપ તઃ॥ ૩૬.૯૩।
૦૩૬૦૯૪૧ મનાેભવાેદ્રકેકરાઃ સરુાણામ્ ।
૦૩૬૦૯૪૨ સરુાઙ્ગનાનાં ચ મુહુઃ સમીરાઃ ।
૦૩૬૦૯૪૩ વચ્છા બુપૂણાર્શ્ચ તથા ન લ યઃ ।
૦૩૬૦૯૪૪ પદ્માે પલાનાં કુસમુૈ પેતાઃ॥ ૩૬.૯૪।
૦૩૬૦૯૫૧ િવવાહે ગુ ક યાયા વસ તઃ સમગાદતૃુઃ॥ ૩૬.૯૫।
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૦૩૬૦૯૬૧ ઈષ સમુદ્ ભન્નપયાેધરાગ્રા ।
૦૩૬૦૯૬૨ નાયા યથા ર યતરા બભવૂુઃ ।
૦૩૬૦૯૬૩ નાત્યુ ણશીતાિન પયઃસરાં સ ।
૦૩૬૦૯૬૪ િક જલ્કચૂણઃ કિપલીકૃતાિન ।
૦૩૬૦૯૬૫ ચક્રાહ્વયુગ્મૈ પનાિદતાિન ।
૦૩૬૦૯૬૬ યયુઃ પ્રહૃષ્ટાઃ સરુદ તમખુ્યાઃ॥ ૩૬.૯૬।
૦૩૬૦૯૭૧ પ્રયઙ્ગૂશ્ચૂતતરવશ્ચૂતાંશ્ચાિપ પ્રયઙ્ગવઃ ।
૦૩૬૦૯૭૨ તજર્ય ત ઇવા યાે યં મ જર ભશ્ચકા શરે॥ ૩૬.૯૭।
૦૩૬૦૯૮૧ િહમશ ◌ૃઙ્ગષેુ શકુ્લષેુ તલકાઃ કુસમુાે કરાઃ ।
૦૩૬૦૯૮૨ શશુભુુઃ કાયર્મુિદ્દ ય દ્ધા ઇવ સમાગતાઃ॥ ૩૬.૯૮।
૦૩૬૦૯૯૧ ફુ લાશાેકલતા તત્ર રે જરે શાલસં શ્રતાઃ ।
૦૩૬૦૯૯૨ કા મ ય ઇવ કા તાનાં ક ઠાલ બતબાહવઃ॥ ૩૬.૯૯।
૦૩૬૧૦૦૧ ત મ તાૈ શભુ્રકદ બનીપાસ્ ।
૦૩૬૧૦૦૨ તાલાઃ તમાલાઃ સરલાઃ કિપ થાઃ॥ ૩૬.૧૦૦।
૦૩૬૧૦૧૧ અશાેકસ ર્જુર્નકાેિવદારાઃ ।
૦૩૬૧૦૧૨ પુન્નાગનાગેશ્વરક ણકારાઃ ।
૦૩૬૧૦૧૩ લવઙ્ગતાલાગુ સપ્તપણાર્ ।
૦૩૬૧૦૧૪ યગ્રાેધશાેભા જનનાિરકેલાઃ॥ ૩૬.૧૦૧।
૦૩૬૧૦૨૧ ક્ષા તથા યે ફલપુ પવ તાે ।
૦૩૬૧૦૨૨ દૃ યા બભવૂુઃ સમુનાેહરાઙ્ગાઃ ।
૦૩૬૧૦૨૩ જલાશયાશ્ચવૈ સવુણર્તાેયાશ્ ।
૦૩૬૧૦૨૪ ચક્રાઙ્ગકાર ડવહંસજુષ્ટાઃ॥ ૩૬.૧૦૨।
૦૩૬૧૦૩૧ કાેય ષ્ટદાત્યૂહબલાકયુક્તા ।
૦૩૬૧૦૩૨ દૃ યા તુ પદ્માે પલમીનપૂણાર્ઃ ।
૦૩૬૧૦૩૩ ખગાશ્ચ નાનાિવધભૂ ષતાઙ્ગા ।
૦૩૬૧૦૩૪ દૃ યા તુ ક્ષષેુ સુ ચત્રપક્ષાઃ॥ ૩૬.૧૦૩।
૦૩૬૧૦૪૧ ક્ર ડાસુ યુક્તાનથ તજર્ય તઃ ।
૦૩૬૧૦૪૨ કુવર્ ત શ દં મદનેિરતાઙ્ગાઃ ।
૦૩૬૧૦૪૩ ત મ ગરાવિદ્રસતુાિવવાહે ।
૦૩૬૧૦૪૪ વવુશ્ચ વાતાઃ સખુશીતલાઙ્ગાઃ॥ ૩૬.૧૦૪।
૦૩૬૧૦૫૧ પુ પા ણ શભુ્રા યિપ પાતય તઃ ।
૦૩૬૧૦૫૨ શનનૈર્ગે યાે મલયાિદ્ર તાઃ ।
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૦૩૬૧૦૫૩ તથવૈ સવ ઋતવશ્ચ પુ યાશ્ ।
૦૩૬૧૦૫૪ ચકા શરે ઽ યાે યિવ મ શ્રતાઙ્ગાઃ॥ ૩૬.૧૦૫।
૦૩૬૧૦૬૧ યષેાં સુ લઙ્ગાિન ચ ક તતાિન ।
૦૩૬૧૦૬૨ તે તત્ર આસ સમુનાેજ્ઞ પાઃ॥ ૩૬.૧૦૬।
૦૩૬૧૦૭૧ સમદા લકુલાેદ્ગ ત- શલાકુસમુસ ચયૈઃ ।
૦૩૬૧૦૭૨ પર પરં િહ માલત્યાે ભાવય ત્યાે િવરે જરે॥ ૩૬.૧૦૭।
૦૩૬૧૦૮૧ નીલાિન નીલા બુ હૈઃ પયાં સ ।
૦૩૬૧૦૮૨ ગાૈરા ણ ગાૈરૈશ્ચ ણાલદ ડઃૈ ।
૦૩૬૧૦૮૩ રક્તૈશ્ચ રક્તાિન શં કૃતાિન ।
૦૩૬૧૦૮૪ મત્ત દ્વરેફાવ લજુષ્ટપ ત્રૈઃ॥ ૩૬.૧૦૮।
૦૩૬૧૦૯૧ હૈમાિન િવ તીણર્જલષેુ કેષુ ચન્ ।
૦૩૬૧૦૯૨ િનર તરં ચા તરા ણ કેષુ ચત્ ।
૦૩૬૧૦૯૩ વૈદૂયર્નાલાિન સરઃસુ કેષુ ચત્ ।
૦૩૬૧૦૯૪ પ્રજ જ્ઞરે પદ્મવનાિન સવર્તઃ॥ ૩૬.૧૦૯।
૦૩૬૧૧૦૧ વા ય તત્રાભવન્ર યાઃ કમલાે પલપુ પતાઃ ।
૦૩૬૧૧૦૨ નાનાિવહઙ્ગસ જુષ્ટા હૈમસાપેાનપઙ્ક્તયઃ॥ ૩૬.૧૧૦।
૦૩૬૧૧૧૧ શ ◌ૃઙ્ગા ણ તસ્ય તુ ગરેઃ ક ણકારૈઃ સપુુ પતૈઃ ।
૦૩૬૧૧૧૨ સમુ ચ્છ્ર તા યિવરલૈહમાનીવ બભુ દ્વ ઃ॥ ૩૬.૧૧૧।
૦૩૬૧૧૨૧ ઈષ દ્વ ભન્નકુસમુૈઃ પાટલૈશ્ચાિપ પાટલાઃ ।
૦૩૬૧૧૨૨ સ બભવૂુિદશઃ સવાર્ઃ પવનાક પમૂ ત ભઃ॥ ૩૬.૧૧૨।
૦૩૬૧૧૩૧ કૃ ણાજુર્ના દશગુણા નીલાશાેકમહી હાઃ ।
૦૩૬૧૧૩૨ ગરાૈ વ િધરે ફુ લાઃ પધર્ય તઃ પર પરમ્॥ ૩૬.૧૧૩।
૦૩૬૧૧૪૧ ચા રાવિવજુષ્ટાિન િકશકુાનાં વનાિન ચ ।
૦૩૬૧૧૪૨ પવર્તસ્ય િનત બેષુ સવષુ ચ િવરે જરે॥ ૩૬.૧૧૪।
૦૩૬૧૧૫૧ તમાલગુ મૈ તસ્યાસીચ્છાેભા િહમવત તદા ।
૦૩૬૧૧૫૨ નીલ મૂતસઙ્ઘાતૈિનલીનૈિરવ સ ધષુ॥ ૩૬.૧૧૫।
૦૩૬૧૧૬૧ િનકામપુ પૈઃ સિુવશાલશાખૈઃ ।
૦૩૬૧૧૬૨ સમુ ચ્છ્ર તૈશ્ચ દનચ પકૈશ્ચ ।
૦૩૬૧૧૬૩ પ્રમત્તપુંસ્કાેિકલસ પ્રલાપૈર્ ।
૦૩૬૧૧૬૪ િહમાચલાે ઽતીવ તદા રરાજ॥ ૩૬.૧૧૬।
૦૩૬૧૧૭૧ શ્રુ વા શ દં દુમદકલં સવર્તઃ કાેિકલાનામ્ ।
૦૩૬૧૧૭૨ ચ ચ પક્ષાઃ સમધુરતરં નીલક ઠા િવનેદુઃ ।
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૦૩૬૧૧૭૩ તષેાં શ દૈ પ ચતબલઃ પુ પચાપષેુહ તઃ ।
૦૩૬૧૧૭૪ સ ભૂત સ્ત્રદશવિનતા વેદુ્ધમઙ્ગે વનઙ્ગઃ॥ ૩૬.૧૧૭।
૦૩૬૧૧૮૧ પટુઃ સયૂાર્તપશ્ચાિપ પ્રાયશાે ઽ પજલાશયઃ ।
૦૩૬૧૧૮૨ દેવીિવવાહસમયે ગ્રી મ આગા દ્ધમાચલમ્॥ ૩૬.૧૧૮।
૦૩૬૧૧૯૧ સ ચાિપ ત ભ તત્ર બહુ ભઃ કુસમુાે કરૈઃ ।
૦૩૬૧૧૯૨ શાેભયામાસ શ ◌ૃઙ્ગા ણ પ્રાલેયાદ્રઃે સમ તતઃ॥ ૩૬.૧૧૯।
૦૩૬૧૨૦૧ તથાિપ ચ ગરાૈ તત્ર વાયવઃ સમુનાેહરાઃ ।
૦૩૬૧૨૦૨ વવુઃ પાટલિવ તીણર્-કદ બાજુર્નગ ધનઃ॥ ૩૬.૧૨૦।
૦૩૬૧૨૧૧ વા યઃ પ્રફુ લપદ્માૈઘ-કેસરા ણમૂતર્યઃ ।
૦૩૬૧૨૧૨ અભવં તટસઙ્ઘુષ્ટ-ફલહંસકદ બકાઃ॥ ૩૬.૧૨૧।
૦૩૬૧૨૨૧ તથા કુરબકાશ્ચાિપ કુસમુાપા ડુમૂતર્યઃ ।
૦૩૬૧૨૨૨ સવષુ નગશ ◌ૃઙ્ગષેુ ભ્રમરાવ લસિેવતાઃ॥ ૩૬.૧૨૨।
૦૩૬૧૨૩૧ બકુલાશ્ચ િનત બેષુ િવશાલષેુ મહી તઃ ।
૦૩૬૧૨૩૨ ઉ સસજર્ મનાેજ્ઞાિન કુસમુાિન સમ તતઃ॥ ૩૬.૧૨૩।
૦૩૬૧૨૪૧ ઇ ત કુસમુિવ ચત્રસવર્ ક્ષા ।
૦૩૬૧૨૪૨ િવિવધિવહઙ્ગમનાદર યદેશાઃ ।
૦૩૬૧૨૪૩ િહમ ગિરતનયાિવવાહભૂત્યૈ ।
૦૩૬૧૨૪૪ ષડુપયયુરતૃવાે મુિનપ્રવીરાઃ॥ ૩૬.૧૨૪।
૦૩૬૧૨૫૧ તત અેવં પ્ર ત્તે તુ સવર્ભૂતસમાગમે ।
૦૩૬૧૨૫૨ નાનાવાદ્યસમાક ણ અહં તત્ર દ્વ તયઃ॥ ૩૬.૧૨૫।
૦૩૬૧૨૬૧ શલૈપતુ્રીમલઙૃ્કત્ય યાેગ્યાભરણસ પદા ।
૦૩૬૧૨૬૨ પુરં પ્રવે શતવાં તાં વયમાદાય ભાે દ્વ ઃ॥ ૩૬.૧૨૬।
૦૩૬૧૨૭૧ તત તુ પનુરેવેશમહં ચવૈાેક્તવા વભુમ્ ।
૦૩૬૧૨૭૨ હિવજુર્હાે મ વહ્નાૈ તે ઉપા યાયપદે સ્થતઃ॥ ૩૬.૧૨૭।
૦૩૬૧૨૮૧ દદા સ મહં્ય યદ્યાજ્ઞાં કતર્વ્યાે ઽયં િક્રયાિવિધઃ ।
૦૩૬૧૨૮૨ મામાહ શઙ્કરશ્ચવંૈ દેવદેવાે જગ પ તઃ॥ ૩૬.૧૨૮।
૦૩૬૧૨૯૦ શવ ઉવાચ
૦૩૬૧૨૯૧ યદુિદ્દષં્ટ સરેુશાન ત કુ વ યથે સતમ્ ।
૦૩૬૧૨૯૨ કતાર્ મ વચનં સવ બ્રહ્મં તવ જગ દ્વભાે॥ ૩૬.૧૨૯।
૦૩૬૧૩૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૬૧૩૦૧ તતશ્ચાહં પ્રહૃષ્ટાત્મા કુશાનાદાય સ વરમ્ ।
૦૩૬૧૩૦૨ હ તં દેવસ્ય દેવ્યાશ્ચ યાેગબ ધને યુક્તવાન્॥ ૩૬.૧૩૦।
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૦૩૬૧૩૧૧ વલનશ્ચ વયં તત્ર કૃતા જ લપુટઃ સ્થતઃ ।
૦૩૬૧૩૧૨ શ્રુ તગીતૈમર્હામ ત્રૈમૂર્ તમદ્ ભ પ સ્થતૈઃ॥ ૩૬.૧૩૧।
૦૩૬૧૩૨૧ યથાેક્તિવિધના હુ વા સિપ તદ તં હિવઃ ।
૦૩૬૧૩૨૨ તત તં વલનં સવ કારિય વા પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૩૬.૧૩૨।
૦૩૬૧૩૩૧ મુ વા હ તસમાયાેગં સિહતઃ સવર્દૈવતૈઃ ।
૦૩૬૧૩૩૨ પતુ્રૈશ્ચ માનસઃૈ સદ્ધઃૈ પ્રહૃષ્ટેના તરાત્મના॥ ૩૬.૧૩૩।
૦૩૬૧૩૪૧ ત્ત ઉદ્વાહકાલે તુ પ્રણ ય ચ ષ વજમ્ ।
૦૩૬૧૩૪૨ યાેગનેવૈ તયાેિવપ્રા તદુમાપરમેશયાેઃ॥ ૩૬.૧૩૪।
૦૩૬૧૩૫૧ ઉદ્વાહઃ સ પરાે ત્તાે યં દેવા ન િવદુઃ ક્વ ચત્ ।
૦૩૬૧૩૫૨ ઇ ત વઃ સવર્માખ્યાતં વયવંર મદં શભુમ્ ।
૦૩૬૧૩૫૩ ઉદ્વાહશ્ચવૈ દેવસ્ય શ ◌ૃ વં પરમાદ્ભુતમ્॥ ૩૬.૧૩૫।
૦૩૭૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૭૦૦૧૧ અથ ત્તે િવવાહે તુ ભવસ્યા મતતજેસઃ ।
૦૩૭૦૦૧૨ પ્રહષર્મતુલં ગ વા દેવાઃ શક્રપુરાેગમાઃ ।
૦૩૭૦૦૧૩ તુષુ્ટવવુાર્ ગ્ભરાદ્યા ભઃ પ્રણેમુ તે મહેશ્વરમ્॥ ૩૭.૧।
૦૩૭૦૦૨૦ દેવા ઊચુઃ
૦૩૭૦૦૨૧ નમઃ પવર્ત લઙ્ગાય પવર્તેશાય વૈ નમઃ ।
૦૩૭૦૦૨૨ નમઃ પવનવેગાય િવ પાયા જતાય ચ ।
૦૩૭૦૦૨૩ નમઃ ક્લેશિવનાશાય દાત્રે ચ શભુસ પદામ્॥ ૩૭.૨।
૦૩૭૦૦૩૧ નમાે નીલ શખ ડાય અ બકાપતયે નમઃ ।
૦૩૭૦૦૩૨ નમઃ પવન પાય શત પાય વૈ નમઃ॥ ૩૭.૩।
૦૩૭૦૦૪૧ નમાે ભૈરવ પાય િવ પનયનાય ચ ।
૦૩૭૦૦૪૨ નમઃ સહસ્રનતે્રાય સહસ્રચરણાય ચ॥ ૩૭.૪।
૦૩૭૦૦૫૧ નમાે દેવવયસ્યાય વેદાઙ્ગાય નમાે નમઃ ।
૦૩૭૦૦૫૨ િવષ્ટ ભનાય શક્રસ્ય બાહ્વાવેદાઙુ્કરાય ચ॥ ૩૭.૫।
૦૩૭૦૦૬૧ ચરાચરાિધપતયે શમનાય નમાે નમઃ ।
૦૩૭૦૦૬૨ સ લલાશય લઙ્ગાય યુગા તાય નમાે નમઃ॥ ૩૭.૬।
૦૩૭૦૦૭૧ નમઃ કપાલમાલાય કપાલસતૂ્રધાિરણે ।
૦૩૭૦૦૭૨ નમઃ કપાલહ તાય દ ડને ગિદને નમઃ॥ ૩૭.૭।
૦૩૭૦૦૮૧ નમસૈ્ત્રલાેક્યનાથાય પશલુાેકરતાય ચ ।
૦૩૭૦૦૮૨ નમઃ ખટ્વાઙ્ગહ તાય પ્રમથા તહરાય ચ॥ ૩૭.૮।
૦૩૭૦૦૯૧ નમાે યજ્ઞ શરાેહ ત્રે કૃ ણકેશાપહાિરણે ।
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૦૩૭૦૦૯૨ ભગનતે્રિનપાતાય પૂ ણાે દ તહરાય ચ॥ ૩૭.૯।
૦૩૭૦૧૦૧ નમઃ િપનાકશલૂા સ-ખડ્ગમુદ્ગરધાિરણે ।
૦૩૭૦૧૦૨ નમાે ઽ તુ કાલકાલાય તીયનયનાય ચ॥ ૩૭.૧૦।
૦૩૭૦૧૧૧ અ તકા તકૃતે ચવૈ નમઃ પવર્તવા સને ।
૦૩૭૦૧૧૨ સવુણર્રેતસે ચવૈ નમઃ કુ ડલધાિરણે॥ ૩૭.૧૧।
૦૩૭૦૧૨૧ દૈત્યાનાં યાેગનાશાય યાે ગનાં ગુરવે નમઃ ।
૦૩૭૦૧૨૨ શશાઙ્કાિદત્યનતે્રાય લલાટનયનાય ચ॥ ૩૭.૧૨।
૦૩૭૦૧૩૧ નમઃ મશાનરતયે મશાનવરદાય ચ ।
૦૩૭૦૧૩૨ નમાે દૈવતનાથાય ય બકાય નમાે નમઃ॥ ૩૭.૧૩।
૦૩૭૦૧૪૧ ગ્ હસ્થસાધવે િનતં્ય જિટલે બ્રહ્મચાિરણે ।
૦૩૭૦૧૪૨ નમાે મુ ડાધર્મુ ડાય પશનૂાં પતયે નમઃ॥ ૩૭.૧૪।
૦૩૭૦૧૫૧ સ લલે ત યમાનાય યાેગૈશ્વયર્પ્રદાય ચ ।
૦૩૭૦૧૫૨ નમઃ શા તાય દા તાય પ્રલયાે પ ત્તકાિરણે॥ ૩૭.૧૫।
૦૩૭૦૧૬૧ નમાે ઽનુગ્રહકત્ર ચ સ્થ તકત્ર નમાે નમઃ ।
૦૩૭૦૧૬૨ નમાે દ્રાય વસવઆિદત્યાયા શ્વને નમઃ॥ ૩૭.૧૬।
૦૩૭૦૧૭૧ નમઃ િપત્રે ઽથ સાઙ્ખ્યાય િવશ્વેદેવાય વૈ નમઃ ।
૦૩૭૦૧૭૨ નમઃ શવાર્ય ઉગ્રાય શવાય વરદાય ચ॥ ૩૭.૧૭।
૦૩૭૦૧૮૧ નમાે ભીમાય સનેા યે પશનૂાં પતયે નમઃ ।
૦૩૭૦૧૮૨ શચુયે વૈિરહાનાય સદ્યાે તાય વૈ નમઃ॥ ૩૭.૧૮।
૦૩૭૦૧૯૧ મહાદેવાય ચત્રાય િવ ચત્રાય ચ વૈ નમઃ ।
૦૩૭૦૧૯૨ પ્રધાનાયાપ્રમેયાય કાયાર્ય કારણાય ચ॥ ૩૭.૧૯।
૦૩૭૦૨૦૧ પુ ષાય નમ તે ઽ તુ પુ ષેચ્છાકરાય ચ ।
૦૩૭૦૨૦૨ નમઃ પુ ષસયંાેગ-પ્રધાનગુણકાિરણે॥ ૩૭.૨૦।
૦૩૭૦૨૧૧ પ્રવતર્કાય પ્રકૃતેઃ પુ ષસ્ય ચ સવર્શઃ ।
૦૩૭૦૨૧૨ કૃતાકૃતસ્ય સ કત્ર ફલસયંાેગદાય ચ॥ ૩૭.૨૧।
૦૩૭૦૨૨૧ કાલજ્ઞાય ચ સવષાં નમાે િનયમકાિરણે ।
૦૩૭૦૨૨૨ નમાે વષૈ યકત્ર ચ ગુણાનાં ત્તદાય ચ॥ ૩૭.૨૨।
૦૩૭૦૨૩૧ નમ તે દેવદેવેશ નમ તે ભૂતભાવન ।
૦૩૭૦૨૩૨ શવ સાૈ યમખુાે દ્રષંુ્ટ ભવ સાૈ યાે િહ નઃ પ્રભાે॥ ૩૭.૨૩।
૦૩૭૦૨૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૭૦૨૪૧ અેવં સ ભગવા દેવાે જગ પ ત માપ તઃ ।
૦૩૭૦૨૪૨ તૂયમાનઃ સરૈુઃ સવરમરાિનદમબ્રવીત્॥ ૩૭.૨૪।
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૦૩૭૦૨૫૦ શ્રીશઙ્કર ઉવાચ
૦૩૭૦૨૫૧ દ્રષંુ્ટ સખુશ્ચ સાૈ યશ્ચ દેવાનામ મ ભાેઃ સરુાઃ ।
૦૩૭૦૨૫૨ વરં વરયત ક્ષપં્ર દાતા મ તમસશંયમ્॥ ૩૭.૨૫।
૦૩૭૦૨૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૭૦૨૬૧ તત તે પ્રણતાઃ સવ સરુા ઊચુ સ્ત્રલાેચનમ્॥ ૩૭.૨૬।
૦૩૭૦૨૭૦ દેવા ઊચુઃ
૦૩૭૦૨૭૧ તવવૈ ભગવ હ તે વર અેષાે ઽવ તષ્ઠતામ્ ।
૦૩૭૦૨૭૨ યદા કાય તદા ન વં દાસ્યસે વરમી સતમ્॥ ૩૭.૨૭।
૦૩૭૦૨૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૭૦૨૮૧ અેવમિ વ ત તાનુ વા િવ જ્ય ચ સરુા હરઃ ।
૦૩૭૦૨૮૨ લાેકાંશ્ચ પ્રમથૈઃ સાધ િવવેશ ભવનં વકમ્॥ ૩૭.૨૮।
૦૩૭૦૨૯૧ ય તુ હરાે સવમદ્ભુતમનેમ્ ।
૦૩૭૦૨૯૨ ગાય ત દૈવતિવપ્રસમક્ષમ્ ।
૦૩૭૦૨૯૩ સાે ઽપ્ર ત પગણેશસમાનાે ।
૦૩૭૦૨૯૪ દેહિવપયર્યમેત્ય સખુી સ્યાત્॥ ૩૭.૨૯।
૦૩૭૦૩૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૭૦૩૦૧ િવપ્રવયાર્ઃ તવં હીમં શ ◌ૃ યાદ્વા પઠેચ્ચ યઃ ।
૦૩૭૦૩૦૨ સ સવર્લાેકગાે દેવૈઃ પજૂ્યતે ઽમરરાિડવ॥ ૩૭.૩૦।
૦૩૮૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૮૦૦૧૧ પ્રિવષ્ટે ભવનં દેવે સપૂિવષ્ટે વરાસને ।
૦૩૮૦૦૧૨ સ વક્રાે મન્મથઃ કૂ્રરાે દેવં વેદુ્ધમના ભવત્॥ ૩૮.૧।
૦૩૮૦૦૨૧ તમનાચારસયંુક્તં દુરાત્માનં કુલાધમમ્ ।
૦૩૮૦૦૨૨ લાેકા સવાર્ પીડય તં સવાર્ઙ્ગાવરણાત્મકમ્॥ ૩૮.૨।
૦૩૮૦૦૩૧ ઋષીણાં િવઘ્નકતાર્રં િનયમાનાં વ્રતૈઃ સહ ।
૦૩૮૦૦૩૨ ચક્રાહ્વયસ્ય પેણ રત્યા સહ સમાગતમ્॥ ૩૮.૩।
૦૩૮૦૦૪૧ અથાતતાિયનં િવપ્રા વેદુ્ધકામં સરેુશ્વરઃ ।
૦૩૮૦૦૪૨ નયનને તીયને સાવજ્ઞં સમવૈક્ષત॥ ૩૮.૪।
૦૩૮૦૦૫૧ તતાે ઽસ્ય નતે્ર ે વિહ્ન વાર્લામાલાસહસ્રવાન્ ।
૦૩૮૦૦૫૨ સહસા ર તભતાર્રમદહ સપિરચ્છદમ્॥ ૩૮.૫।
૦૩૮૦૦૬૧ સ દહ્યમાનઃ ક ણમાતા ઽક્રાેશત િવ વરમ્ ।
૦૩૮૦૦૬૨ પ્રસાદયંશ્ચ તં દેવં પપાત ધરણીતલે॥ ૩૮.૬।
૦૩૮૦૦૭૧ અથ સાે ઽ ગ્ પર તાઙ્ગાે મન્મથાે લાેકતાપનઃ ।
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૦૩૮૦૦૭૨ પપાત સહસા મૂછા ક્ષણને સમપદ્યત॥ ૩૮.૭।
૦૩૮૦૦૮૧ પત્ની તુ ક ણં તસ્ય િવલલાપ સદુુઃ ખતા ।
૦૩૮૦૦૮૨ દેવી ં દેવં ચ દુઃખાતાર્ અયાચ ક ણાવતી॥ ૩૮.૮।
૦૩૮૦૦૯૧ તસ્યાશ્ચ ક ણાં જ્ઞા વા દેવાૈ તાૈ ક ણાત્મકાૈ ।
૦૩૮૦૦૯૨ ઊચતુ તાં સમાલાેક્ય સમાશ્વાસ્ય ચ દુઃ ખતામ્॥ ૩૮.૯।
૦૩૮૦૧૦૦ ઉમામહેશ્વરાવૂચતુઃ
૦૩૮૦૧૦૧ દગ્ધ અેવ ધ્રવું ભદ્રે નાસ્યાે પ ત્તિરહે યતે ।
૦૩૮૦૧૦૨ અશર રાે ઽિપ તે ભદ્રે કાય સવ કિર ય ત॥ ૩૮.૧૦।
૦૩૮૦૧૧૧ યદા તુ િવ ભર્ગવા વસદેુવસતુઃ શભુે ।
૦૩૮૦૧૧૨ તદા તસ્ય સતુાે યશ્ચ પ ત તે સ ભિવ ય ત॥ ૩૮.૧૧।
૦૩૮૦૧૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૮૦૧૨૧ તતઃ સા તુ વરં લ વા કામપત્ની શભુાનના ।
૦૩૮૦૧૨૨ જગામેષં્ટ તદા દેશં પ્રી તયુક્તા ગતક્લમા॥ ૩૮.૧૨।
૦૩૮૦૧૩૧ દગ્ વા કામં તતાે િવપ્રાઃ સ તુ દેવાે ષ વજઃ ।
૦૩૮૦૧૩૨ રેમે તત્રાેમયા સાધ પ્રહૃષ્ટ તુ િહમાચલે॥ ૩૮.૧૩।
૦૩૮૦૧૪૧ ક દરેષુ ચ ર યષેુ પ દ્મનીષુ ગુહાસુ ચ ।
૦૩૮૦૧૪૨ િનઝર્રેષુ ચ ર યષેુ ક ણકારવનષેુ ચ॥ ૩૮.૧૪।
૦૩૮૦૧૫૧ નદ તીરેષુ કા તષેુ િકન્નરાચિરતષેુ ચ ।
૦૩૮૦૧૫૨ શ ◌ૃઙ્ગષેુ શલૈરાજસ્ય તડાગષેુ સરઃસુ ચ॥ ૩૮.૧૫।
૦૩૮૦૧૬૧ વનરા જષુ ર યાસુ નાનાપ ક્ષ તષેુ ચ ।
૦૩૮૦૧૬૨ તીથષુ પુ યતાેયષેુ મનુીનામાશ્રમષેુ ચ॥ ૩૮.૧૬।
૦૩૮૦૧૭૧ અેતષેુ પુ યષેુ મનાેહરેષુ ।
૦૩૮૦૧૭૨ દેશષેુ િવદ્યાધરભૂ ષતષેુ ।
૦૩૮૦૧૭૩ ગ ધવર્યક્ષામરસિેવતષેુ ।
૦૩૮૦૧૭૪ રેમે સ દેવ્યા સિહત સ્ત્રનતે્રઃ॥ ૩૮.૧૭।
૦૩૮૦૧૮૧ દેવૈઃ સહે દ્રમૈુર્િનયક્ષ સદ્ધર્ૈ ।
૦૩૮૦૧૮૨ ગ ધવર્િવદ્યાધરદૈત્યમખુ્યઃૈ ।
૦૩૮૦૧૮૩ અ યૈશ્ચ સવિવિવધૈ ર્તાે ઽસાૈ ।
૦૩૮૦૧૮૪ ત મન્નગે હષર્મવાપ શ ભુઃ॥ ૩૮.૧૮।
૦૩૮૦૧૯૧ ત્ય ત તત્રા સરસઃ સરેુશા ।
૦૩૮૦૧૯૨ ગાય ત ગ ધવર્ગણાઃ પ્રહૃષ્ટાઃ ।
૦૩૮૦૧૯૩ િદવ્યાિન વાદ્યા યથ વાદય ત ।
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૦૩૮૦૧૯૪ કે ચદ્દુ્રતં દેવવરં તવુ ત॥ ૩૮.૧૯।
૦૩૮૦૨૦૧ અેવં સ દેવઃ વગણૈ પેતાે ।
૦૩૮૦૨૦૨ મહાબલૈઃ શક્રયમા ગ્ તુલ્યૈઃ ।
૦૩૮૦૨૦૩ દેવ્યાઃ પ્રયાથ ભગનતે્રહ તા ।
૦૩૮૦૨૦૪ ગિર ન તત્યાજ તદા મહાત્મા॥ ૩૮.૨૦।
૦૩૮૦૨૧૦ ઋષય ઊચુઃ
૦૩૮૦૨૧૧ દેવ્યાઃ સમં તુ ભગવાં તષં્ઠ તત્ર સ કામહા ।
૦૩૮૦૨૧૨ અકરાે ક મહાદેવ અેતિદચ્છામ વેિદતુમ્॥ ૩૮.૨૧।
૦૩૮૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૮૦૨૨૧ ભગવા હમવચ્છૃઙ્ગે સ િહ દેવ્યાઃ પ્રયેચ્છયા ।
૦૩૮૦૨૨૨ ગણેશિૈવિવધાકારૈહાર્સં સ જનયન્મુહુઃ॥ ૩૮.૨૨।
૦૩૮૦૨૩૧ દેવી ં બાલે દુ તલકાે રમયંશ્ચ રરામ ચ ।
૦૩૮૦૨૩૨ મહાનુભાવૈઃ સવર્જ્ઞૈઃ કામ પધરૈઃ શભુૈઃ॥ ૩૮.૨૩।
૦૩૮૦૨૪૧ અથ દેવ્યાસસાદૈકા માતરં પરમેશ્વર ।
૦૩૮૦૨૪૨ આસીનાં કા ચને શભુ્ર આસને પરમાદ્ભુતે॥ ૩૮.૨૪।
૦૩૮૦૨૫૧ અથ દૃ ટ્વા સતી ં દેવીમાગતાં સરુ િપણીમ્ ।
૦૩૮૦૨૫૨ આસનને મહાહણ ઽસ પાદયદિન દતામ્ ।
૦૩૮૦૨૫૩ આસીનાં તામથાવેાચ મનેા િહમવતઃ પ્રયા॥ ૩૮.૨૫।
૦૩૮૦૨૬૦ મનેાવેાચ
૦૩૮૦૨૬૧ ચરસ્યાગમનં તે ઽદ્ય વદ પુિત્ર શભુેક્ષણે ।
૦૩૮૦૨૬૨ દિરદ્રા ક્ર ડનૈ વં િહ ભત્રાર્ ક્ર ડ સ સઙ્ગતા॥ ૩૮.૨૬।
૦૩૮૦૨૭૧ યે દિરદ્રા ભવ ત મ તથવૈ ચ િનરાશ્રયાઃ ।
૦૩૮૦૨૭૨ ઉમે ત અેવં ક્ર ડ ત યથા તવ પ તઃ શભુે॥ ૩૮.૨૭।
૦૩૮૦૨૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૮૦૨૮૧ સવૈમુક્તાથ માત્રા તુ ના તહૃષ્ટમના ભવત્ ।
૦૩૮૦૨૮૨ મહત્યા ક્ષમયા યુક્તા ન િક ચત્તામવુાચ હ ।
૦૩૮૦૨૮૩ િવ ષ્ટા ચ તદા માત્રા ગ વા દેવમવુાચ હ॥ ૩૮.૨૮।
૦૩૮૦૨૯૦ પાવર્ત્યુવાચ
૦૩૮૦૨૯૧ ભગવ દેવદેવેશ નેહ વ સ્યા મ ભૂધરે ।
૦૩૮૦૨૯૨ અ યં કુ મમાવાસં ભવુનષેુ મહાદ્યુતે॥ ૩૮.૨૯।
૦૩૮૦૩૦૦ દેવ ઉવાચ
૦૩૮૦૩૦૧ સદા વમુચ્યમાના વૈ મયા વાસાથર્મીશ્વિર ।
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૦૩૮૦૩૦૨ અ યં ન રાે ચતવતી વાસં વૈ દેિવ કિહ ચત્॥ ૩૮.૩૦।
૦૩૮૦૩૧૧ ઇદાની ં વયમવે વં વાસમ યત્ર શાેભને ।
૦૩૮૦૩૧૨ ક મા ગયસે દેિવ બ્રૂિહ તન્મે શુ ચ મતે॥ ૩૮.૩૧।
૦૩૮૦૩૨૦ દેવ્યવુાચ
૦૩૮૦૩૨૧ ગ્ હં ગતા મ દેવેશ િપતુરદ્ય મહાત્મનઃ ।
૦૩૮૦૩૨૨ દૃ ટ્વા ચ તત્ર મે માતા િવજને લાેકભાવને॥ ૩૮.૩૨।
૦૩૮૦૩૩૧ આસનાિદ ભર યચ્યર્ સા મામવેમભાષત ।
૦૩૮૦૩૩૨ ઉમે તવ સદા ભતાર્ દિરદ્રઃ ક્ર ડનૈઃ શભુે॥ ૩૮.૩૩।
૦૩૮૦૩૪૧ ક્ર ડતે નિહ દેવાનાં ક્ર ડા ભવ ત તાદશૃી ।
૦૩૮૦૩૪૨ ય કલ વં મહાદેવ ગણૈશ્ચ િવિવધૈ તથા ।
૦૩૮૦૩૪૩ રમસે તદિનષં્ટ િહ મમ માતુ ર્ષ વજ॥ ૩૮.૩૪।
૦૩૮૦૩૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૮૦૩૫૧ તતાે દેવઃ પ્રહસ્યાહ દેવી ં હાસિયતું પ્રભુઃ॥ ૩૮.૩૫।
૦૩૮૦૩૬૦ દેવ ઉવાચ
૦૩૮૦૩૬૧ અેવમવે ન સ દેહઃ ક માન્મ યુરભૂત્તવ ।
૦૩૮૦૩૬૨ કૃ ત્તવાસા હ્યવાસાશ્ચ મશાનિનલયશ્ચ હ॥ ૩૮.૩૬।
૦૩૮૦૩૭૧ અિનકેતાે હ્યર યષેુ પવર્તાનાં ગુહાસુ ચ ।
૦૩૮૦૩૭૨ િવચરા મ ગણનૈર્ગ્ ૈ ર્તાે ઽ ભાજેિવલાેચને॥ ૩૮.૩૭।
૦૩૮૦૩૮૧ મા કુ્રધાે દેિવ માત્રે વં ત યં માતાવદત્તવ ।
૦૩૮૦૩૮૨ નિહ મા સમાે બ ધજુર્ તનૂામ ત ભૂતલે॥ ૩૮.૩૮।
૦૩૮૦૩૯૦ દેવ્યવુાચ
૦૩૮૦૩૯૧ ન મે ઽ ત બ ધુ ભઃ િક ચ કૃત્યં સરુવરેશ્વર ।
૦૩૮૦૩૯૨ તથા કુ મહાદેવ યથાહં સખુમા ુયામ્॥ ૩૮.૩૯।
૦૩૮૦૪૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૮૦૪૦૧ શ્રુ વા સ દેવ્યા વચનં સરેુશસ્ ।
૦૩૮૦૪૦૨ તસ્યાઃ પ્રયાથ વ ગિર િવહાય ।
૦૩૮૦૪૦૩ જગામ મે ં સરુ સદ્ધસિેવતમ્ ।
૦૩૮૦૪૦૪ ભાયાર્સહાયઃ વગણૈશ્ચ યુક્તઃ॥ ૩૮.૪૦।
૦૩૯૦૦૧૦ ઋષય ઊચુઃ
૦૩૯૦૦૧૧ પ્રાચેતસસ્ય દક્ષસ્ય કથં વવૈ વતે ઽ તરે ।
૦૩૯૦૦૧૨ િવનાશમગમદ્બ્રહ્મ હયમેધઃ પ્ર પતેઃ॥ ૩૯.૧।
૦૩૯૦૦૨૧ દેવ્યા મ યુકૃતં બુદ્ વા કુ્રદ્ધઃ સવાર્ત્મકઃ પ્રભુઃ ।
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૦૩૯૦૦૨૨ કથં િવના શતાે યજ્ઞાે દક્ષસ્યા મતતજેસઃ ।
૦૩૯૦૦૨૩ મહાદેવને રાષેાદ્વૈ તન્નઃ પ્રબ્રૂિહ િવ તરાત્॥ ૩૯.૨।
૦૩૯૦૦૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૯૦૦૩૧ વણર્િય યા મ વાે િવપ્રા મહાદેવને વૈ યથા ।
૦૩૯૦૦૩૨ ક્રાેધા દ્વ વં સતાે યજ્ઞાે દેવ્યાઃ પ્રય ચક ષર્યા॥ ૩૯.૩।
૦૩૯૦૦૪૧ પુરા મેરાે દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ શ ◌ૃઙ્ગં ત્રૈલાેક્યપૂ જતમ્ ।
૦૩૯૦૦૪૨ જ્યાે તઃસ્થલં નામ ચતં્ર સવર્રત્નિવભૂ ષતમ્॥ ૩૯.૪।
૦૩૯૦૦૫૧ અપ્રમેયમના યં સવર્લાેકનમસૃ્કતમ્ ।
૦૩૯૦૦૫૨ તત્ર દેવાે ગિરતટે સવર્ધાતુિવ ચિત્રતે॥ ૩૯.૫।
૦૩૯૦૦૬૧ પયર્ઙ્ક ઇવ િવ તીણર્ ઉપિવષ્ટાે બભવૂ હ ।
૦૩૯૦૦૬૨ શલૈરાજસતુા ચાસ્ય િનતં્ય પાશ્વર્ સ્થતાભવત્॥ ૩૯.૬।
૦૩૯૦૦૭૧ આિદત્યાશ્ચ મહાત્માનાે વસવશ્ચ મહાજૈસઃ ।
૦૩૯૦૦૭૨ તથવૈ ચ મહાત્માનાવ શ્વનાૈ ભષ ં વરાૈ॥ ૩૯.૭।
૦૩૯૦૦૮૧ તથા વૈશ્રવણાે રા ગુહ્યકૈઃ પિરવાિરતઃ ।
૦૩૯૦૦૮૨ યક્ષાણામીશ્વરઃ શ્રીમા કૈલાસિનલયઃ પ્રભુઃ॥ ૩૯.૮।
૦૩૯૦૦૯૧ ઉપાસતે મહાત્માનમુશના ચ મહામુિનઃ ।
૦૩૯૦૦૯૨ સન કુમારપ્રમખુા તથવૈ પરમષર્યઃ॥ ૩૯.૯।
૦૩૯૦૧૦૧ અઙ્ ગરઃપ્રમખુાશ્ચવૈ તથા દેવષર્યાે ઽિપ ચ ।
૦૩૯૦૧૦૨ િવશ્વાવસશુ્ચ ગ ધવર્ તથા નારદપવર્તાૈ॥ ૩૯.૧૦।
૦૩૯૦૧૧૧ અ સરાેગણસઙ્ઘાશ્ચ સમાજગ્મુરનેકશઃ ।
૦૩૯૦૧૧૨ વવાૈ સખુ શવાે વાયનુાર્નાગ ધવહઃ શુ ચઃ॥ ૩૯.૧૧।
૦૩૯૦૧૨૧ સવર્તુર્કુસમુાપેેતઃ પુ પવ તાે ઽભવ દુ્રમાઃ ।
૦૩૯૦૧૨૨ તથા િવદ્યાધરાઃ સા યાઃ સદ્ધાશ્ચવૈ તપાેધનાઃ॥ ૩૯.૧૨।
૦૩૯૦૧૩૧ મહાદેવં પશપુ ત પયુર્પાસત તત્ર વૈ ।
૦૩૯૦૧૩૨ ભૂતાિન ચ તથા યાિન નાના પધરા યથ॥ ૩૯.૧૩।
૦૩૯૦૧૪૧ રાક્ષસાશ્ચ મહારાૈદ્રાઃ િપશાચાશ્ચ મહાબલાઃ ।
૦૩૯૦૧૪૨ બહુ પધરા ષ્ટા નાનાપ્રહરણાયુધાઃ॥ ૩૯.૧૪।
૦૩૯૦૧૫૧ દેવસ્યાનુચરા તત્ર તસ્થવુશ્વાનરાપેમાઃ ।
૦૩૯૦૧૫૨ ન દ શ્વરશ્ચ ભગવા દેવસ્યાનુમતે સ્થતઃ॥ ૩૯.૧૫।
૦૩૯૦૧૬૧ પ્રગ્ હ્ય વ લતં શલંૂ દ યમાનં વતજેસા ।
૦૩૯૦૧૬૨ ગઙ્ગા ચ સિરતાં શ્રેષ્ઠા સવર્તીથર્જલાેદ્ભવા॥ ૩૯.૧૬।
૦૩૯૦૧૭૧ પયુર્પાસત તં દેવં િપણી દ્વજસત્તમાઃ ।
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૦૩૯૦૧૭૨ અેવં સ ભગવાં તત્ર પજૂ્યમાનઃ સરુ ષ ભઃ॥ ૩૯.૧૭।
૦૩૯૦૧૮૧ દેવૈશ્ચ સમુહાભાગૈમર્હાદેવાે વ્ય તષ્ઠત ।
૦૩૯૦૧૮૨ કસ્ય ચ વથ કાલસ્ય દક્ષાે નામ પ્ર પ તઃ॥ ૩૯.૧૮।
૦૩૯૦૧૯૧ પવૂાક્તને િવધાનને યક્ષ્યમાણાે ઽ યપદ્યત ।
૦૩૯૦૧૯૨ તત તસ્ય મખે દેવાઃ સવ શક્રપુરાેગમાઃ॥ ૩૯.૧૯।
૦૩૯૦૨૦૧ વગર્સ્થાનાદથાગ ય દક્ષમાપેિદરે તથા ।
૦૩૯૦૨૦૨ તે િવમાનૈમર્હાત્માનાે વલદ્ ભ વર્લનપ્રભાઃ॥ ૩૯.૨૦।
૦૩૯૦૨૧૧ દેવસ્યાનુમતે ઽગચ્છ ગઙ્ગાદ્વાર મ ત શ્રુ તઃ ।
૦૩૯૦૨૧૨ ગ ધવાર્ સરસાક ણ નાનાદુ્રમલતા તમ્॥ ૩૯.૨૧।
૦૩૯૦૨૨૧ ઋ ષ સદ્ધઃૈ પિર તં દકં્ષ ધમર્ તાં વરમ્ ।
૦૩૯૦૨૨૨ થવ્યામ તિરક્ષે ચ યે ચ વલાકવા સનઃ॥ ૩૯.૨૨।
૦૩૯૦૨૩૧ સવ પ્રા જલયાે ભૂ વા ઉપતસ્થુઃ પ્ર પ તમ્ ।
૦૩૯૦૨૩૨ આિદત્યા વસવાે દ્રાઃ સા યાઃ સવ મ દ્ગણાઃ॥ ૩૯.૨૩।
૦૩૯૦૨૪૧ િવ ના સિહતાઃ સવર્ આગતા યજ્ઞભા ગનઃ ।
૦૩૯૦૨૪૨ ઊ મપા ધૂમપાશ્ચવૈ આજ્યપાઃ સાેમપા તથા॥ ૩૯.૨૪।
૦૩૯૦૨૫૧ અ શ્વનાૈ મ તશ્ચવૈ નાનાદેવગણૈઃ સહ ।
૦૩૯૦૨૫૨ અેતે ચા યે ચ બહવાે ભૂતગ્રામા તથવૈ ચ॥ ૩૯.૨૫।
૦૩૯૦૨૬૧ જરાયુ ડ શ્ચવૈ તથવૈ વેદ ેદ્ ભદઃ ।
૦૩૯૦૨૬૨ આગતાઃ સિ ત્રણઃ સવ દેવાઃ સ્ત્રી ભઃ સહ ષ ભઃ॥ ૩૯.૨૬।
૦૩૯૦૨૭૧ િવરાજ તે િવમાનસ્થા દ યમાના ઇવાગ્ યઃ ।
૦૩૯૦૨૭૨ તા દૃ ટ્વા મ યનુાિવષ્ટાે દધી ચવાર્ક્યમબ્રવીત્॥ ૩૯.૨૭।
૦૩૯૦૨૮૦ દધી ચ વાચ
૦૩૯૦૨૮૧ અપજૂ્યપજૂને ચવૈ પજૂ્યાનાં ચા યપજૂને ।
૦૩૯૦૨૮૨ નરઃ પાપમવા ાે ત મહદ્વૈ નાત્ર સશંયઃ॥ ૩૯.૨૮।
૦૩૯૦૨૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૯૦૨૯૧ અેવમુ વા તુ િવપ્ર ષઃ પનુદર્ક્ષમભાષત॥ ૩૯.૨૯।
૦૩૯૦૩૦૦ દધી ચ વાચ
૦૩૯૦૩૦૧ પજંૂ્ય ચ પશભુતાર્રં ક માન્નાચર્યસે પ્રભુમ્॥ ૩૯.૩૦।
૦૩૯૦૩૧૦ દક્ષ ઉવાચ
૦૩૯૦૩૧૧ સ ત મે બહવાે દ્રાઃ શલૂહ તાઃ કપિદનઃ ।
૦૩૯૦૩૧૨ અેકાદશસ્થાનગતા ના યં િવદ્માે મહેશ્વરમ્॥ ૩૯.૩૧।
૦૩૯૦૩૨૦ દધી ચ વાચ
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૦૩૯૦૩૨૧ સવષામેકમ ત્રાે ઽયં મમેશાે ન િનમિ ત્રતઃ ।
૦૩૯૦૩૨૨ યથાહં શઙ્કરાદૂ વ ના યં પ યા મ દૈવતમ્ ।
૦૩૯૦૩૨૩ તથા દક્ષસ્ય િવપુલાે યજ્ઞાે ઽયં ન ભિવ ય ત॥ ૩૯.૩૨।
૦૩૯૦૩૩૦ દક્ષ ઉવાચ
૦૩૯૦૩૩૧ િવ ણાેશ્ચ ભાગા િવિવધાઃ પ્રદત્તાસ્ ।
૦૩૯૦૩૩૨ તથા ચ દ્રે ય ઉત પ્રદત્તાઃ ।
૦૩૯૦૩૩૩ અ યે ઽિપ દેવા િનજભાગયુક્તા ।
૦૩૯૦૩૩૪ દદા મ ભાગં ન તુ શઙ્કરાય॥ ૩૯.૩૩।
૦૩૯૦૩૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૯૦૩૪૧ ગતા તુ દેવતા જ્ઞા વા શલૈરાજસતુા તદા ।
૦૩૯૦૩૪૨ ઉવાચ વચનં શવ દેવં પશપુ ત પ તમ્॥ ૩૯.૩૪।
૦૩૯૦૩૫૦ ઉમાવેાચ
૦૩૯૦૩૫૧ ભગવ કુત્ર યા ત્યેતે દેવાઃ શક્રપુરાેગમાઃ ।
૦૩૯૦૩૫૨ બ્રૂિહ ત વને ત વજ્ઞ સશંયાે મે મહાનયમ્॥ ૩૯.૩૫।
૦૩૯૦૩૬૦ મહેશ્વર ઉવાચ
૦૩૯૦૩૬૧ દક્ષાે નામ મહાભાગે પ્ર નાં પ ત ત્તમઃ ।
૦૩૯૦૩૬૨ હયમેધને યજતે તત્ર યા ત િદવાૈકસઃ॥ ૩૯.૩૬।
૦૩૯૦૩૭૦ દેવ્યવુાચ
૦૩૯૦૩૭૧ યજ્ઞમેતં મહાભાગ િકમથ નાનુગચ્છ સ ।
૦૩૯૦૩૭૨ કેન વા પ્ર તષેધને ગમનં તે ન િવદ્યતે॥ ૩૯.૩૭।
૦૩૯૦૩૮૦ મહેશ્વર ઉવાચ
૦૩૯૦૩૮૧ સરૈુરેવ મહાભાગે સવર્મેતદનુ ષ્ઠતમ્ ।
૦૩૯૦૩૮૨ યજ્ઞષેુ મમ સવષુ ન ભાગ ઉપક પતઃ॥ ૩૯.૩૮।
૦૩૯૦૩૯૧ પવૂાર્ગતને ગ તવં્ય માગણ વરવ ણિન ।
૦૩૯૦૩૯૨ ન મે સરુાઃ પ્રયચ્છ ત ભાગં યજ્ઞસ્ય ધમર્તઃ॥ ૩૯.૩૯।
૦૩૯૦૪૦૦ ઉમાવેાચ
૦૩૯૦૪૦૧ ભગવ સવર્દેવષેુ પ્રભાવા યિધકાે ગુણૈઃ ।
૦૩૯૦૪૦૨ અજેયશ્ચા ય યશ્ચ તજેસા યશસા શ્રયા॥ ૩૯.૪૦।
૦૩૯૦૪૧૧ અનને તુ મહાભાગ પ્ર તષેધને ભાગતઃ ।
૦૩૯૦૪૧૨ અતીવ દુઃખમાપન્ના વપેથુશ્ચ મહાનયમ્॥ ૩૯.૪૧।
૦૩૯૦૪૨૧ િક નામ દાનં િનયમં તપાે વા ।
૦૩૯૦૪૨૨ કુયાર્મહં યને પ તમર્માદ્ય ।
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૦૩૯૦૪૨૩ લભેત ભાગં ભગવાન ચ ત્યાે ।
૦૩૯૦૪૨૪ યજ્ઞસ્ય ચે દ્રાદ્યમરૈિવ ચત્રમ્॥ ૩૯.૪૨।
૦૩૯૦૪૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૯૦૪૩૧ અેવં બ્રવુાણાં ભગવા વ ચ ત્ય ।
૦૩૯૦૪૩૨ પત્ની ં પ્રહૃષ્ટઃ ભતામવુાચ ।
૦૩૯૦૪૩૦ મહેશ્વર ઉવાચ
૦૩૯૦૪૩૩ ન વે સ માં દેિવ કૃશાેદરાઙ્ ગ ।
૦૩૯૦૪૩૪ િક નામ યુક્તં વચનં તવેદમ્॥ ૩૯.૪૩।
૦૩૯૦૪૪૧ અહં િવ ના મ િવશાલનતે્રે ।
૦૩૯૦૪૪૨ યાનને સવ ચ િવદ ત સ તઃ ।
૦૩૯૦૪૪૩ તવાદ્ય માેહેન સહે દ્રદેવા ।
૦૩૯૦૪૪૪ લાેકત્રયં સવર્મથાે િવનષ્ટમ્॥ ૩૯.૪૪।
૦૩૯૦૪૫૧ મામ વરેશં િનતરાં તવુ ત ।
૦૩૯૦૪૫૨ રથ તરં સામ ગાય ત મહ્યમ્ ।
૦૩૯૦૪૫૩ માં બ્રાહ્મણા બ્રહ્મમ ત્રૈયર્જ ત ।
૦૩૯૦૪૫૪ મમા વયર્વઃ ક પય તે ચ ભાગમ્॥ ૩૯.૪૫।
૦૩૯૦૪૬૦ દેવ્યવુાચ
૦૩૯૦૪૬૧ િવક થસે પ્રાકૃતવ સવર્સ્ત્રીજનસસંિદ ।
૦૩૯૦૪૬૨ તાૈ ષ ગવાર્યસે ચાિપ વમાત્માનં ન સશંયઃ॥ ૩૯.૪૬।
૦૩૯૦૪૭૦ ભગવાનવુાચ
૦૩૯૦૪૭૧ નાત્માનં તાૈ મ દેવે શ યથા વમનુગચ્છ સ ।
૦૩૯૦૪૭૨ સસં્રક્ષ્યા મ વરારાેહે ભાગાથ વરવ ણિન॥ ૩૯.૪૭।
૦૩૯૦૪૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૯૦૪૮૧ ઇત્યુ વા ભગવા પત્નીમુમાં પ્રાણૈરિપ પ્રયામ્ ।
૦૩૯૦૪૮૨ સાે ઽ જદ્ભગવા વક્ત્રાદ્ભૂતં ક્રાેધા ગ્ સ ભવમ્॥ ૩૯.૪૮।
૦૩૯૦૪૯૧ તમવુાચ મખં ગચ્છ દક્ષસ્ય વં મહેશ્વરઃ ।
૦૩૯૦૪૯૨ નાશયાશુ ક્રતું તસ્ય દક્ષસ્ય મદનુજ્ઞયા॥ ૩૯.૪૯।
૦૩૯૦૫૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૯૦૫૦૧ તતાે દ્રપ્રયુક્તને સહવષેેણ લીલયા ।
૦૩૯૦૫૦૨ દેવ્યા મ યુકૃતં જ્ઞા વા હતાે દક્ષસ્ય સ ક્રતુઃ॥ ૩૯.૫૦।
૦૩૯૦૫૧૧ મ યનુા ચ મહાભીમા ભદ્રકાલી મહેશ્વર ।
૦૩૯૦૫૧૨ આત્મનઃ કમર્સા ક્ષ વે તને સાધ સહાનુગા॥ ૩૯.૫૧।

182 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૦૩૯૦૫૨૧ સ અેષ ભગવા ક્રાેધઃ પ્રેતાવાસકૃતાલયઃ ।
૦૩૯૦૫૨૨ વીરભદ્રે ત િવખ્યાતાે દેવ્યા મ યપુ્રમાજર્કઃ॥ ૩૯.૫૨।
૦૩૯૦૫૩૧ સાે ઽ જદ્રાેમકૂપે ય આત્મનવૈ ગણેશ્વરાન્ ।
૦૩૯૦૫૩૨ દ્રાનુગા ગણાન્રાૈદ્રાન્રુદ્રવીયર્પરાક્રમાન્॥ ૩૯.૫૩।
૦૩૯૦૫૪૧ દ્રસ્યાનુચરાઃ સવ સવ દ્રપરાક્રમાઃ ।
૦૩૯૦૫૪૨ તે િનપેતુ તત તૂણ શતશાે ઽથ સહસ્રશઃ॥ ૩૯.૫૪।
૦૩૯૦૫૫૧ તતઃ િકલિકલાશ દ આકાશં પૂરયિન્નવ ।
૦૩૯૦૫૫૨ સમભૂ સમુહા વપ્રાઃ સવર્ દ્રગણૈઃ કૃતઃ॥ ૩૯.૫૫।
૦૩૯૦૫૬૧ તને શ દેન મહતા ત્ર તાઃ સવ િદવાૈકસઃ ।
૦૩૯૦૫૬૨ પવર્તાશ્ચ વ્યશીયર્ ત ચક પે ચ વસુ ધરા॥ ૩૯.૫૬।
૦૩૯૦૫૭૧ મ તશ્ચ વવુઃ કૂ્રરાશ્ચુ ભે વ ણાલયઃ ।
૦૩૯૦૫૭૨ અગ્ યાે વૈ ન દ ય તે ન ચાદ યત ભાસ્કરઃ॥ ૩૯.૫૭।
૦૩૯૦૫૮૧ ગ્રહા નવૈ પ્રકાશ તે નક્ષત્રા ણ ન તારકાઃ ।
૦૩૯૦૫૮૨ ઋષયાે ન પ્રભાસ તે ન દેવા ન ચ દાનવાઃ॥ ૩૯.૫૮।
૦૩૯૦૫૯૧ અેવં િહ ત મર ભૂતે િનદર્હ ત ગણેશ્વરાઃ ।
૦૩૯૦૫૯૨ પ્રભ જ ત્યપરે યપૂા ઘાેરાનુ પાટય ત ચ॥ ૩૯.૫૯।
૦૩૯૦૬૦૧ પ્રણદ ત તથા ચા યે િવકુવર્ ત તથા પરે ।
૦૩૯૦૬૦૨ વિરતં વૈ પ્રધાવ ત વાયવુેગા મનાજેવાઃ॥ ૩૯.૬૦।
૦૩૯૦૬૧૧ ચૂ યર્ તે યજ્ઞપાત્રા ણ યજ્ઞસ્યાયતનાિન ચ ।
૦૩૯૦૬૧૨ શીયર્માણા યદૃ ય ત તારા ઇવ નભ તલાત્॥ ૩૯.૬૧।
૦૩૯૦૬૨૧ િદવ્યાન્નપાનભક્ષ્યાણાં રાશયઃ પવર્તાપેમાઃ ।
૦૩૯૦૬૨૨ ક્ષીરનદ્ય તથા ચા યા ઘ્ તપાયસકદર્માઃ॥ ૩૯.૬૨।
૦૩૯૦૬૩૧ મધુમ ડાેદકા િદવ્યાઃ ખ ડશકર્રવાલુકાઃ ।
૦૩૯૦૬૩૨ ષડ્રસાિન્નવહ ત્ય યા ગુડકુલ્યા મનાેરમાઃ॥ ૩૯.૬૩।
૦૩૯૦૬૪૧ ઉચ્ચાવચાિન માંસાિન ભક્ષ્યા ણ િવિવધાિન ચ ।
૦૩૯૦૬૪૨ યાિન કાિન ચ િદવ્યાિન લેહ્યચાે યા ણ યાિન ચ॥ ૩૯.૬૪।
૦૩૯૦૬૫૧ ભુ જ ત િવિવધવૈર્ક્ત્રૈિવલુ પ ત ક્ષપ ત ચ ।
૦૩૯૦૬૫૨ દ્રકાપેા મહાકાપેાઃ કાલા ગ્ સદશૃાપેમાઃ॥ ૩૯.૬૫।
૦૩૯૦૬૬૧ ભક્ષય તાે ઽથ શલૈાભા ભીષય તશ્ચ સવર્તઃ ।
૦૩૯૦૬૬૨ ક્ર ડ ત િવિવધાકારા શ્ચ ક્ષપુઃ સરુયાે ષતઃ॥ ૩૯.૬૬।
૦૩૯૦૬૭૧ અેવં ગણાશ્ચ તૈયુર્ક્તાે વીરભદ્રઃ પ્રતાપવાન્ ।
૦૩૯૦૬૭૨ દ્રકાપેપ્રયુક્તશ્ચ સવર્દેવૈઃ સરુ ક્ષતમ્॥ ૩૯.૬૭।
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૦૩૯૦૬૮૧ તં યજ્ઞમદહચ્છ ઘં્ર ભદ્રકાલ્યાઃ સમીપતઃ ।
૦૩૯૦૬૮૨ ચકુ્રર યે તથા નાદા સવર્ભૂતભયઙ્કરાન્॥ ૩૯.૬૮।
૦૩૯૦૬૯૧ છ વા શરાે ઽ યે યજ્ઞસ્યવ્યનદ ત ભયઙ્કરમ્ ।
૦૩૯૦૬૯૨ તતઃ શક્રાદયાે દેવા દક્ષશ્ચવૈ પ્ર પ તઃ ।
૦૩૯૦૬૯૩ ઊચુઃ પ્રા જલયાે ભૂ વા ક યતાં કાે ભવાિન ત॥ ૩૯.૬૯।
૦૩૯૦૭૦૦ વીરભદ્ર ઉવાચ
૦૩૯૦૭૦૧ નાહં દેવાે ન દૈત્યાે વા ન ચ ભાેક્તુ મહાગતઃ ।
૦૩૯૦૭૦૨ નવૈ દ્રષંુ્ટ ચ દેવે દ્રા ન ચ કાૈતૂહલા વતાઃ॥ ૩૯.૭૦।
૦૩૯૦૭૧૧ દક્ષયજ્ઞિવનાશાથ સ પ્રાપ્તાે ઽહં સરુાેત્તમાઃ ।
૦૩૯૦૭૧૨ વીરભદ્રે ત િવખ્યાતાે દ્રકાપેા દ્વિનઃ તઃ॥ ૩૯.૭૧।
૦૩૯૦૭૨૧ ભદ્રકાલી ચ િવખ્યાતા દેવ્યાઃ ક્રાેધા દ્વિનગર્તા ।
૦૩૯૦૭૨૨ પ્રે ષતા દેવદેવને યજ્ઞા તકમપુાગતા॥ ૩૯.૭૨।
૦૩૯૦૭૩૧ શરણં ગચ્છ રાજે દ્ર દેવદેવમુમાપ તમ્ ।
૦૩૯૦૭૩૨ વરં ક્રાેધાે ઽિપ દેવસ્ય ન વરઃ પિરચારકૈઃ॥ ૩૯.૭૩।
૦૩૯૦૭૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૯૦૭૪૧ િનખાતાે પાિટતૈયૂર્પૈરપિવદ્ધૈ તત તતઃ ।
૦૩૯૦૭૪૨ ઉ પતદ્ ભઃ પતદ્ ભશ્ચ ગ્ ધ્રૈરા મષગ્ ધ્નુ ભઃ॥ ૩૯.૭૪।
૦૩૯૦૭૫૧ પક્ષવાતિવિનધૂર્તૈઃ શવા તિવનાિદતૈઃ ।
૦૩૯૦૭૫૨ સ તસ્ય યજ્ઞાે પતેબાર્ યમાન તદા ગણૈઃ॥ ૩૯.૭૫।
૦૩૯૦૭૬૧ આસ્થાય ગ પં વૈ ખમવેા યપતત્તદા ।
૦૩૯૦૭૬૨ તં તુ યજ્ઞં તથા પં ગચ્છ તમપુલ ય સઃ॥ ૩૯.૭૬।
૦૩૯૦૭૭૧ ધનુરાદાય બાણં ચ તદથર્મગમ પ્રભુઃ ।
૦૩૯૦૭૭૨ તત તસ્ય ગણેશસ્ય ક્રાેધાદ મતતજેસઃ॥ ૩૯.૭૭।
૦૩૯૦૭૮૧ લલાટા પ્ર તાે ઘાેરઃ વેદ બ દુબર્ભવૂ હ ।
૦૩૯૦૭૮૨ ત મ પ તતમાત્રે ચ વેદ બ દાૈ તદા ભુિવ॥ ૩૯.૭૮।
૦૩૯૦૭૯૧ પ્રાદુભૂર્તાે મહાન ગ્ વર્લ કાલાનલાપેમઃ ।
૦૩૯૦૭૯૨ તત્રાેદપદ્યત તદા પુ ષાે દ્વજસત્તમાઃ॥ ૩૯.૭૯।
૦૩૯૦૮૦૧ હ્ર વાે ઽ તમાત્રાે રક્તાક્ષાે હિરચ્છ્મશ્રુિવભીષણઃ ।
૦૩૯૦૮૦૨ ઊ વર્કેશાે ઽ તરાેમાઙ્ગઃ શાેણકણર્ તથવૈ ચ॥ ૩૯.૮૦।
૦૩૯૦૮૧૧ કરાલકૃ ણવણર્શ્ચ રક્તવાસા તથવૈ ચ ।
૦૩૯૦૮૧૨ તં યજ્ઞં સ મહાસ વાે ઽદહ કક્ષ મવાનલઃ॥ ૩૯.૮૧।
૦૩૯૦૮૨૧ દેવાશ્ચ પ્રદુ્રતાઃ સવ ગતા ભીતા િદશાે દશ ।
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૦૩૯૦૮૨૨ તને ત મ વચરતા િવક્રમેણ તદા તુ વૈ॥ ૩૯.૮૨।
૦૩૯૦૮૩૧ થવી વ્યચલ સવાર્ સપ્તદ્વ પા સમ તતઃ ।
૦૩૯૦૮૩૨ મહાભૂતે પ્ર ત્તે તુ દેવલાેકભયઙ્કરે॥ ૩૯.૮૩।
૦૩૯૦૮૪૧ તદા ચાહં મહાદેવમબ્રવં પ્ર તપજૂયન્ ।
૦૩૯૦૮૪૨ ભવતે ઽિપ સરુાઃ સવ ભાગં દાસ્ય ત વૈ પ્રભાે॥ ૩૯.૮૪।
૦૩૯૦૮૫૧ િક્રયતાં પ્ર તસહંારઃ સવર્દેવેશ્વર વયા ।
૦૩૯૦૮૫૨ ઇમાશ્ચ દેવતાઃ સવાર્ ઋષયશ્ચ સહસ્રશઃ॥ ૩૯.૮૫।
૦૩૯૦૮૬૧ તવ ક્રાેધાન્મહાદેવ ન શા તમપુલે ભરે ।
૦૩૯૦૮૬૨ યશ્ચષૈ પુ ષાે તઃ વેદજ તે સરુષર્ભ॥ ૩૯.૮૬।
૦૩૯૦૮૭૧ વરાે નામષૈ ધમર્જ્ઞ લાેકેષુ પ્રચિર ય ત ।
૦૩૯૦૮૭૨ અેક ભૂતસ્ય નહ્યસ્ય ધારણે તજેસઃ પ્રભાે॥ ૩૯.૮૭।
૦૩૯૦૮૮૧ સમથાર્ સકલા વી બહુધા જ્યતામયમ્ ।
૦૩૯૦૮૮૨ ઇત્યુક્તઃ સ મયા દેવાે ભાગે ચાિપ પ્રક પતે॥ ૩૯.૮૮।
૦૩૯૦૮૯૧ ભગવાન્માં તથેત્યાહ દેવદેવઃ િપનાક ક્ ।
૦૩૯૦૮૯૨ પરાં ચ પ્રી તમગમ સ વયં ચ િપનાક ક્॥ ૩૯.૮૯।
૦૩૯૦૯૦૧ દક્ષાે ઽિપ મનસા દેવં ભવં શરણમ વગાત્ ।
૦૩૯૦૯૦૨ પ્રાણાપાનાૈ સમા ય ચ ઃસ્થાને પ્રયત્નતઃ॥ ૩૯.૯૦।
૦૩૯૦૯૧૧ િવધાયર્ સવર્તાે દૃ ષ્ટ બહુદૃ ષ્ટર મત્ર જત્ ।
૦૩૯૦૯૧૨ મતં કૃ વાબ્રવીદ્વાક્યં બ્રૂિહ િક કરવા ણ તે॥ ૩૯.૯૧।
૦૩૯૦૯૨૧ શ્રાિવતે ચ મહાખ્યાને દેવાનાં િપ ભઃ સહ ।
૦૩૯૦૯૨૨ તમવુાચા જ લ કૃ વા દક્ષાે દેવં પ્ર પ તઃ ।
૦૩૯૦૯૨૩ ભીતઃ શિઙ્કત ચત્ત તુ સબા પવદનેક્ષણઃ॥ ૩૯.૯૨।
૦૩૯૦૯૩૦ દક્ષ ઉવાચ
૦૩૯૦૯૩૧ યિદ પ્રસન્નાે ભગવા યિદ વાહં તવ પ્રયઃ ।
૦૩૯૦૯૩૨ યિદ ચાહમનુગ્રાહ્યાે યિદ દેયાે વરાે મમ॥ ૩૯.૯૩।
૦૩૯૦૯૪૧ યદ્ભકં્ષ્ય ભ ક્ષતં પીતં ત્રા સતં યચ્ચ ના શતમ્ ।
૦૩૯૦૯૪૨ ચૂણ કૃતાપિવદં્ધ ચ યજ્ઞસ ભારમીદશૃમ્॥ ૩૯.૯૪।
૦૩૯૦૯૫૧ દ ઘર્કાલને મહતા પ્રયત્નને ચ સ ચતમ્ ।
૦૩૯૦૯૫૨ ન ચ મ યા ભવને્મહ્યં વ પ્રસાદાન્મહેશ્વર॥ ૩૯.૯૫।
૦૩૯૦૯૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૯૦૯૬૧ તથાિ વત્યાહ ભગવા ભગનતે્રહરાે હરઃ ।
૦૩૯૦૯૬૨ ધમાર્ યકં્ષ મહાદેવં ય બકં ચ પ્ર પ તઃ॥ ૩૯.૯૬।
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૦૩૯૦૯૭૧ નુ યામવની ં ગ વા દક્ષાે લ વા ભવાદ્વરમ્ ।
૦૩૯૦૯૭૨ ના ાં ચાષ્ટસહસ્રેણ તુતવા ષભ વજમ્॥ ૩૯.૯૭।
૦૪૦૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૦૦૦૧૧ અેવં દૃ ટ્વા તદા દક્ષઃ શ ભાવે ય દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૪૦૦૦૧૨ પ્રા જ લઃ પ્રણતાે ભૂ વા સં તાેતુમપુચક્રમે॥ ૪૦.૧।
૦૪૦૦૦૨૦ દક્ષ ઉવાચ
૦૪૦૦૦૨૧ નમ તે દેવદેવેશ નમ તે ઽ ધકસદૂન ।
૦૪૦૦૦૨૨ દેવે દ્ર વં બલશ્રેષ્ઠ દેવદાનવપૂ જત॥ ૪૦.૨।
૦૪૦૦૦૩૧ સહસ્રાક્ષ િવ પાક્ષ યક્ષ યક્ષાિધપ પ્રય ।
૦૪૦૦૦૩૨ સવર્તઃપા ણપાદ વં સવર્તાે ક્ષ શરાેમખુઃ॥ ૪૦.૩।
૦૪૦૦૦૪૧ સવર્તઃશ્રુ તમાં લાેકે સવર્મા ત્ય તષ્ઠ સ ।
૦૪૦૦૦૪૨ શઙુ્કકણા મહાકણર્ઃ કુ ભકણા ઽણર્વાલયઃ॥ ૪૦.૪।
૦૪૦૦૦૫૧ ગજે દ્રકણા ગાેકણર્ઃ શતકણા નમાે ઽ તુ તે ।
૦૪૦૦૦૫૨ શતાેદરઃ શતાવતર્ઃ શત જહ્વઃ સનાતનઃ॥ ૪૦.૫।
૦૪૦૦૦૬૧ ગાય ત વાં ગાયિત્રણાે અચર્ય ત્યકર્મિકણઃ ।
૦૪૦૦૦૬૨ દેવદાનવગાેપ્તા ચ બ્રહ્મા ચ વં શતક્રતુઃ॥ ૪૦.૬।
૦૪૦૦૦૭૧ મૂ તમાં વં મહામૂ તઃ સમુદ્રઃ સરસાં િનિધઃ ।
૦૪૦૦૦૭૨ વિય સવાર્ દેવતા િહ ગાવાે ગાેષ્ઠ ઇવાસતે॥ ૪૦.૭।
૦૪૦૦૦૮૧ વત્તઃ શર રે પ યા મ સાેમમ ગ્ જલેશ્વરમ્ ।
૦૪૦૦૦૮૨ આિદત્યમથ િવ ં ચ બ્રહ્માણં સ હ પ તમ્॥ ૪૦.૮।
૦૪૦૦૦૯૧ િક્રયા કરણકાય ચ કતાર્ કારણમવે ચ ।
૦૪૦૦૦૯૨ અસચ્ચ સદસચ્ચવૈ તથવૈ પ્રભવાવ્યયાૈ॥ ૪૦.૯।
૦૪૦૦૧૦૧ નમાે ભવાય શવાર્ય દ્રાય વરદાય ચ ।
૦૪૦૦૧૦૨ પશનૂાં પતયે ચવૈ નમાે ઽ વ ધકઘા તને॥ ૪૦.૧૦।
૦૪૦૦૧૧૧ િત્રજટાય િત્રશીષાર્ય િત્રશલૂવરધાિરણે ।
૦૪૦૦૧૧૨ ય બકાય િત્રનતે્રાય િત્રપુરઘ્નાય વૈ નમઃ॥ ૪૦.૧૧।
૦૪૦૦૧૨૧ નમશ્ચ ડાય મુ ડાય િવશ્વચ ડધરાય ચ ।
૦૪૦૦૧૨૨ દ ડને શઙુ્કકણાર્ય દ ડદ ડાય વૈ નમઃ॥ ૪૦.૧૨।
૦૪૦૦૧૩૧ નમાે ઽધર્દ ડકેશાય શુ કાય િવકૃતાય ચ ।
૦૪૦૦૧૩૨ િવલાેિહતાય ધૂમ્રાય નીલગ્રીવાય વૈ નમઃ॥ ૪૦.૧૩।
૦૪૦૦૧૪૧ નમાે ઽ વપ્ર ત પાય િવ પાય શવાય ચ ।
૦૪૦૦૧૪૨ સયૂાર્ય સયૂર્પતયે સયૂર્ વજપતાિકને॥ ૪૦.૧૪।
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૦૪૦૦૧૫૧ નમઃ પ્રમથનાશાય ષસ્ક ધાય વૈ નમઃ ।
૦૪૦૦૧૫૨ નમાે િહર યગભાર્ય િહર યકવચાય ચ॥ ૪૦.૧૫।
૦૪૦૦૧૬૧ િહર યકૃતચૂડાય િહર યપતયે નમઃ ।
૦૪૦૦૧૬૨ શત્રુઘાતાય ચ ડાય પણર્સઙ્ઘશયાય ચ॥ ૪૦.૧૬।
૦૪૦૦૧૭૧ નમઃ તુતાય તુતયે તૂયમાનાય વૈ નમઃ ।
૦૪૦૦૧૭૨ સવાર્ય સવર્ભક્ષાય સવર્ભૂતા તરાત્મને॥ ૪૦.૧૭।
૦૪૦૦૧૮૧ નમાે હાેમાય મ ત્રાય શકુ્લ વજપતાિકને ।
૦૪૦૦૧૮૨ નમાે ઽન યાય ન યાય નમઃ િકલિકલાય ચ॥ ૪૦.૧૮।
૦૪૦૦૧૯૧ નમ વાં શયમાનાય શિયતાયાે થતાય ચ ।
૦૪૦૦૧૯૨ સ્થતાય ધાવમાનાય કુ ય કુિટલાય ચ॥ ૪૦.૧૯।
૦૪૦૦૨૦૧ નમાે નતર્નશીલાય મખુવાિદત્રકાિરણે ।
૦૪૦૦૨૦૨ બાધાપહાય લુ ધાય ગીતવાિદત્રકાિરણે॥ ૪૦.૨૦।
૦૪૦૦૨૧૧ નમાે જ્યેષ્ઠાય શ્રેષ્ઠાય બલપ્રમથનાય ચ ।
૦૪૦૦૨૧૨ ઉગ્રાય ચ નમાે િનતં્ય નમશ્ચ દશબાહવે॥ ૪૦.૨૧।
૦૪૦૦૨૨૧ નમઃ કપાલહ તાય સતભ મ પ્રયાય ચ ।
૦૪૦૦૨૨૨ િવભીષણાય ભીમાય ભી મવ્રતધરાય ચ॥ ૪૦.૨૨।
૦૪૦૦૨૩૧ નાનાિવકૃતવક્ત્રાય ખડ્ગ જહ્વાેગ્રદં ષ્ટ્રણે ।
૦૪૦૦૨૩૨ પક્ષમાસલવાધાર્ય તુ બીવીણા પ્રયાય ચ॥ ૪૦.૨૩।
૦૪૦૦૨૪૧ અઘાેરઘાેર પાય ઘાેરાઘાેરતરાય ચ ।
૦૪૦૦૨૪૨ નમઃ શવાય શા તાય નમઃ શા તતમાય ચ॥ ૪૦.૨૪।
૦૪૦૦૨૫૧ નમાે બુદ્ધાય શદુ્ધાય સિંવભાગ પ્રયાય ચ ।
૦૪૦૦૨૫૨ પવનાય પતઙ્ગાય નમઃ સાઙ્ખ્યપરાય ચ॥ ૪૦.૨૫।
૦૪૦૦૨૬૧ નમશ્ચ ડકૈઘ ટાય ઘ ટાજ પાય ઘ ટને ।
૦૪૦૦૨૬૨ સહસ્રશતઘ ટાય ઘ ટામાલા પ્રયાય ચ॥ ૪૦.૨૬।
૦૪૦૦૨૭૧ પ્રાણદ ડાય િનત્યાય નમ તે લાેિહતાય ચ ।
૦૪૦૦૨૭૨ હંૂહૂઙ્કારાય દ્રાય ભગાકાર પ્રયાય ચ॥ ૪૦.૨૭।
૦૪૦૦૨૮૧ નમાે ઽપારવતે િનતં્ય ગિર ક્ષ પ્રયાય ચ ।
૦૪૦૦૨૮૨ નમાે યજ્ઞાિધપતયે ભૂતાય પ્રસતુાય ચ॥ ૪૦.૨૮।
૦૪૦૦૨૯૧ યજ્ઞવાહાય દા તાય ત યાય ચ ભગાય ચ ।
૦૪૦૦૨૯૨ નમ તટાય તટ ાય તિટનીપતયે નમઃ॥ ૪૦.૨૯।
૦૪૦૦૩૦૧ અન્નદાયાન્નપતયે નમ વન્નભુ ય ચ ।
૦૪૦૦૩૦૨ નમઃ સહસ્રશીષાર્ય સહસ્રચરણાય ચ॥ ૪૦.૩૦।
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૦૪૦૦૩૧૧ સહસ્રાેદ્ધતશલૂાય સહસ્રનયનાય ચ ।
૦૪૦૦૩૧૨ નમાે બાલાકર્વણાર્ય બાલ પધરાય ચ॥ ૪૦.૩૧।
૦૪૦૦૩૨૧ નમાે બાલાકર્ પાય બાલક્ર ડનકાય ચ ।
૦૪૦૦૩૨૨ નમઃ શદુ્ધાય બુદ્ધાય ક્ષાેભણાય ક્ષયાય ચ॥ ૪૦.૩૨।
૦૪૦૦૩૩૧ તરઙ્ગાિઙ્કતકેશાય મુક્તકેશાય વૈ નમઃ ।
૦૪૦૦૩૩૨ નમઃ ષટ્કમર્િનષ્ઠાય િત્રકમર્િનયતાય ચ॥ ૪૦.૩૩।
૦૪૦૦૩૪૧ વણાર્શ્રમાણાં િવિધવ થગ્ધમર્પ્રવ તને ।
૦૪૦૦૩૪૨ નમઃ શ્રેષ્ઠાય જ્યેષ્ઠાય નમઃ કલકલાય ચ॥ ૪૦.૩૪।
૦૪૦૦૩૫૧ શ્વેતિપઙ્ગલનતે્રાય કૃ ણરક્તેક્ષણાય ચ ।
૦૪૦૦૩૫૨ ધમર્કામાથર્માેક્ષાય ક્રથાય ક્રથનાય ચ॥ ૪૦.૩૫।
૦૪૦૦૩૬૧ સાઙ્ખ્યાય સાઙ્ખ્યમખુ્યાય યાેગાિધપતયે નમઃ ।
૦૪૦૦૩૬૨ નમાે ર યાિધર યાય ચતુ પથપથાય ચ॥ ૪૦.૩૬।
૦૪૦૦૩૭૧ કૃ ણા જનાેત્તર યાય વ્યાલયજ્ઞાપેવી તને ।
૦૪૦૦૩૭૨ ઈશાન દ્રસઙ્ઘાત હિરકેશ નમાે ઽ તુ તે॥ ૪૦.૩૭।
૦૪૦૦૩૮૧ ય બકાયા બકાનાથ વ્યક્તાવ્યક્ત નમાે ઽ તુ તે ।
૦૪૦૦૩૮૨ કાલકામદકામઘ્ન દુષ્ટાેદ્વતૃ્તિનષૂદન॥ ૪૦.૩૮।
૦૪૦૦૩૯૧ સવર્ગિહત સવર્ઘ્ન સદ્યાે ત નમાે ઽ તુ તે ।
૦૪૦૦૩૯૨ ઉન્માદન શતાવતર્-ગઙ્ગાતાેયાદ્રર્મૂધર્જ॥ ૪૦.૩૯।
૦૪૦૦૪૦૧ ચ દ્રાધર્સયંુગાવતર્ મેઘાવતર્ નમાે ઽ તુ તે ।
૦૪૦૦૪૦૨ નમાે ઽન્નદાનકત્ર ચ અન્નદપ્રભવે નમઃ॥ ૪૦.૪૦।
૦૪૦૦૪૧૧ અન્નભાેક્ત્રે ચ ગાે ત્રે ચ વમવે પ્રલયાનલ ।
૦૪૦૦૪૧૨ જરાયુ ડ શ્ચવૈ વેદ ેદ્ ભ જ અેવ ચ॥ ૪૦.૪૧।
૦૪૦૦૪૨૧ વમવે દેવદેવેશ ભૂતગ્રામશ્ચતુિવધઃ ।
૦૪૦૦૪૨૨ ચરાચરસ્ય સ્રષ્ટા વં પ્ર તહતાર્ વમવે ચ॥ ૪૦.૪૨।
૦૪૦૦૪૩૧ વમવે બ્રહ્મા િવશ્વેશ અ સુ બ્રહ્મ વદ ત તે ।
૦૪૦૦૪૩૨ સવર્સ્ય પરમા યાેિનઃ સધુાંશાે જ્યાે તષાં િનિધઃ॥ ૪૦.૪૩।
૦૪૦૦૪૪૧ ઋક્સામાિન તથાૈઙ્કારમાહુ વાં બ્રહ્મવાિદનઃ ।
૦૪૦૦૪૪૨ હાિય હાિય હરે હાિય હુવાહાવે ત વાસકૃત્॥ ૪૦.૪૪।
૦૪૦૦૪૫૧ ગાય ત વાં સરુશ્રેષ્ઠાઃ સામગા બ્રહ્મવાિદનઃ ।
૦૪૦૦૪૫૨ યજુમર્ય ઋઙ્મયશ્ચ સામાથવર્યુત તથા॥ ૪૦.૪૫।
૦૪૦૦૪૬૧ પઠ્યસે બ્રહ્મિવદ્ ભ વં ક પાપેિનષદાં ગણૈઃ ।
૦૪૦૦૪૬૨ બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રા વણાર્શ્રમાશ્ચ યે॥ ૪૦.૪૬।
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૦૪૦૦૪૭૧ વમવેાશ્રમસઙ્ઘાશ્ચ િવદ્યુ તિનતમવે ચ ।
૦૪૦૦૪૭૨ સવં સર વ તવાે માસા માસાધર્મવે ચ॥ ૪૦.૪૭।
૦૪૦૦૪૮૧ કલા કાષ્ઠા િનમષેાશ્ચ નક્ષત્રા ણ યુગાિન ચ ।
૦૪૦૦૪૮૨ ષાણાં કકુદં વં િહ ગર ણાં શખરા ણ ચ॥ ૪૦.૪૮।
૦૪૦૦૪૯૧ સહાે ગાણાં પતય તક્ષકાન તભાે ગનામ્ ।
૦૪૦૦૪૯૨ ક્ષીરાેદાે હ્યુદધીનાં ચ મ ત્રાણાં પ્રણવ તથા॥ ૪૦.૪૯।
૦૪૦૦૫૦૧ વજં્ર પ્રહરણાનાં ચ વ્રતાનાં સત્યમવે ચ ।
૦૪૦૦૫૦૨ વમવેેચ્છા ચ દ્વષેશ્ચ રાગાે માેહઃ શમઃ ક્ષમા॥ ૪૦.૫૦।
૦૪૦૦૫૧૧ વ્યવસાયાે તલાભઃ કામક્રાેધાૈ જયાજયાૈ ।
૦૪૦૦૫૧૨ વં ગદ વં શર ચાપી ખટ્વાઙ્ગી મુદ્ગર તથા॥ ૪૦.૫૧।
૦૪૦૦૫૨૧ છેત્તા ભેત્તા પ્રહતાર્ ચ નેતા મ તા સ નાે મતઃ ।
૦૪૦૦૫૨૨ દશલક્ષણસયંુક્તાે ધમા ઽથર્ઃ કામ અેવ ચ॥ ૪૦.૫૨।
૦૪૦૦૫૩૧ ઇ દુઃ સમુદ્રઃ સિરતઃ પ વલાિન સરાં સ ચ ।
૦૪૦૦૫૩૨ લતાવ લ્ય ણાષૈ યઃ પશવાે ગપ ક્ષણઃ॥ ૪૦.૫૩।
૦૪૦૦૫૪૧ દ્રવ્યકમર્ગુણાર ભઃ કાલપુ પફલપ્રદઃ ।
૦૪૦૦૫૪૨ આિદશ્ચા તશ્ચ મ યશ્ચ ગાય યાેઙ્કાર અેવ ચ॥ ૪૦.૫૪।
૦૪૦૦૫૫૧ હિરતાે લાેિહતઃ કૃ ણાે નીલઃ પીત તથા ક્ષણઃ ।
૦૪૦૦૫૫૨ કદુ્રશ્ચ કિપલાે બભ્રુઃ કપાેતાે મચ્છક તથા॥ ૪૦.૫૫।
૦૪૦૦૫૬૧ સવુણર્રેતા િવખ્યાતઃ સવુણર્શ્ચા યથાે મતઃ ।
૦૪૦૦૫૬૨ સવુણર્નામા ચ તથા સવુણર્ પ્રય અેવ ચ॥ ૪૦.૫૬।
૦૪૦૦૫૭૧ વ મ દ્રશ્ચ યમશ્ચવૈ વ ણાે ધનદાે ઽનલઃ ।
૦૪૦૦૫૭૨ ઉ ફુ લ શ્ચત્રભાનુશ્ચ વભાર્નુભાર્નુરેવ ચ॥ ૪૦.૫૭।
૦૪૦૦૫૮૧ હાતે્રં હાેતા ચ હાે યં ચ હુતં ચવૈ તથા પ્રભુઃ ।
૦૪૦૦૫૮૨ િત્રસાપૈણર્ તથા બ્રહ્મ યજુષાં શત િદ્રયમ્॥ ૪૦.૫૮।
૦૪૦૦૫૯૧ પિવતં્ર ચ પિવત્રાણાં મઙ્ગલાનાં ચ મઙ્ગલમ્ ।
૦૪૦૦૫૯૨ પ્રાણશ્ચ વં રજશ્ચ વં તમઃ સ વયુત તથા॥ ૪૦.૫૯।
૦૪૦૦૬૦૧ પ્રાણાે ઽપાનઃ સમાનશ્ચ ઉદાનાે વ્યાન અેવ ચ ।
૦૪૦૦૬૦૨ ઉન્મષેશ્ચ િનમષેશ્ચ ઙ્જૃ ભા તથવૈ ચ॥ ૪૦.૬૦।
૦૪૦૦૬૧૧ લાેિહતાઙ્ગશ્ચ દંષ્ટ્ર ચ મહાવક્ત્રાે મહાેદરઃ ।
૦૪૦૦૬૧૨ શુ ચરાેમા હિરચ્છ્મશ્રુ વર્કેશશ્ચલાચલઃ॥ ૪૦.૬૧।
૦૪૦૦૬૨૧ ગીતવાિદત્ર ત્યાઙ્ગાે ગીતવાદનક પ્રયઃ ।
૦૪૦૦૬૨૨ મ સ્યાે લાે જલાે ઽજ યાે જલવ્યાલઃ કુટ ચરઃ॥ ૪૦.૬૨।

brahpur.pdf 189



બ્રહ્મપુરાણ

૦૪૦૦૬૩૧ િવકાલશ્ચ સકુાલશ્ચ દુ કાલઃ કાલનાશનઃ ।
૦૪૦૦૬૩૨ ત્યુશ્ચવૈાક્ષયાે ઽ તશ્ચ ક્ષમામાયાકરાે કરઃ॥ ૪૦.૬૩।
૦૪૦૦૬૪૧ સવંતા વતર્કશ્ચવૈ સવંતર્કબલાહકાૈ ।
૦૪૦૦૬૪૨ ઘ ટાક ઘ ટક ઘ ટ ચૂડાલાે લવણાેદિધઃ॥ ૪૦.૬૪।
૦૪૦૦૬૫૧ બ્રહ્મા કાલા ગ્ વક્ત્રશ્ચ દ ડી મુ ડ સ્ત્રદ ડ ક્ ।
૦૪૦૦૬૫૨ ચતુયુર્ગશ્ચતવુદશ્ચતુહાત્રશ્ચતુ પથઃ॥ ૪૦.૬૫।
૦૪૦૦૬૬૧ ચાતુરાશ્ર યનેતા ચ ચાતવુર્ યર્કરશ્ચ હ ।
૦૪૦૦૬૬૨ ક્ષરાક્ષરઃ પ્રયાે ધૂતા ગણૈગર્ યાે ગણાિધપઃ॥ ૪૦.૬૬।
૦૪૦૦૬૭૧ રક્તમાલ્યા બરધરાે ગર શાે ગિર પ્રયઃ ।
૦૪૦૦૬૭૨ શ પીશઃ શ પનઃ શ્રેષ્ઠઃ સવર્ શ પપ્રવતર્કઃ॥ ૪૦.૬૭।
૦૪૦૦૬૮૧ ભગનતે્રા તકશ્ચ ડઃ પૂ ણાે દ તિવનાશનઃ ।
૦૪૦૦૬૮૨ વાહા વધા વષટ્કારાે નમસ્કાર નમાે ઽ તુ તે॥ ૪૦.૬૮।
૦૪૦૦૬૯૧ ગૂઢવ્રતશ્ચ ગૂઢશ્ચ ગૂઢવ્રતિનષેિવતઃ ।
૦૪૦૦૬૯૨ તરણ તારણશ્ચવૈ સવર્ભૂતષેુ તારણઃ॥ ૪૦.૬૯।
૦૪૦૦૭૦૧ ધાતા િવધાતા સ ધાતા િનધાતા ધારણાે ધરઃ ।
૦૪૦૦૭૦૨ તપાે બ્રહ્મ ચ સતં્ય ચ બ્રહ્મચય તથાજર્વમ્॥ ૪૦.૭૦।
૦૪૦૦૭૧૧ ભૂતાત્મા ભૂતકૃદ્ભૂતાે ભૂતભવ્યભવાેદ્ભવઃ ।
૦૪૦૦૭૧૨ ભૂભુર્વઃ વિરતશ્ચવૈ ભૂતાે હ્ય ગ્ મર્હેશ્વરઃ॥ ૪૦.૭૧।
૦૪૦૦૭૨૧ બ્રહ્માવતર્ઃ સરુાવતર્ઃ કામાવતર્ નમાે ઽ તુ તે ।
૦૪૦૦૭૨૨ કામ બ બિવિનહર્ તા ક ણકારસ્રજ પ્રયઃ॥ ૪૦.૭૨।
૦૪૦૦૭૩૧ ગાનેેતા ગાપે્રચારશ્ચ ગાે ષેશ્વરવાહનઃ ।
૦૪૦૦૭૩૨ ત્રૈલાેક્યગાેપ્તા ગાેિવ દાે ગાેપ્તા ગાેગગર્ અેવ ચ॥ ૪૦.૭૩।
૦૪૦૦૭૪૧ અખ ડચ દ્રા ભમખુઃ સમુખુાે દુમુર્ખાે ઽમખુઃ ।
૦૪૦૦૭૪૨ ચતુમુર્ખાે બહુમખુાે રણે વ ભમખુઃ સદા॥ ૪૦.૭૪।
૦૪૦૦૭૫૧ િહર યગભર્ઃ શકુિનધર્નદાે ઽથર્પ તિવરાટ્ ।
૦૪૦૦૭૫૨ અધમર્હા મહાદક્ષાે દ ડધારાે રણ પ્રયઃ॥ ૪૦.૭૫।
૦૪૦૦૭૬૧ તષ્ઠિ સ્થરશ્ચસ્થા શ્ચ િન ક પશ્ચ સિુનશ્ચલઃ ।
૦૪૦૦૭૬૨ દુવાર્રણાે દુિવષહાે દુઃસહાે દુર તક્રમઃ॥ ૪૦.૭૬।
૦૪૦૦૭૭૧ દુધર્રાે દુવર્શાે િનત્યાે દુદર્પા િવજયાે જયઃ ।
૦૪૦૦૭૭૨ શશઃ શશાઙ્કનયન-શીતાે ણઃ ષા જરા॥ ૪૦.૭૭।
૦૪૦૦૭૮૧ આધયાે વ્યાધયશ્ચવૈ વ્યાિધહા વ્યાિધપશ્ચ યઃ ।
૦૪૦૦૭૮૨ સહ્યાે યજ્ઞ ગવ્યાધાે વ્યાધીનામાકરાે ઽકરઃ॥ ૪૦.૭૮।
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૦૪૦૦૭૯૧ શખ ડી પુ ડર કશ્ચ પુ ડર કાવલાેકનઃ ।
૦૪૦૦૭૯૨ દ ડ ક્ચક્રદ ડશ્ચ રાૈદ્રભાગિવનાશનઃ॥ ૪૦.૭૯।
૦૪૦૦૮૦૧ િવષપાે ઽ તપશ્ચવૈ સરુાપઃ ક્ષીરસાેમપઃ ।
૦૪૦૦૮૦૨ મધપુશ્ચાપપશ્ચવૈ સવર્પશ્ચ બલાબલઃ॥ ૪૦.૮૦।
૦૪૦૦૮૧૧ ષાઙ્ગરા ભાે ષભ તથા ષભલાેચનઃ ।
૦૪૦૦૮૧૨ ષભશ્ચવૈ િવખ્યાતાે લાેકાનાં લાેકસસૃં્કતઃ॥ ૪૦.૮૧।
૦૪૦૦૮૨૧ ચ દ્રાિદત્યાૈ ચ ષી તે હૃદયં ચ િપતામહઃ ।
૦૪૦૦૮૨૨ અ ગ્ ષ્ટાેમ તથા દેહાે ધમર્કમર્પ્રસાિધતઃ॥ ૪૦.૮૨।
૦૪૦૦૮૩૧ ન બ્રહ્મા ન ચ ગાેિવ દઃ પુરાણષર્યાે ન ચ ।
૦૪૦૦૮૩૨ માહા યં વેિદતું શક્તા યાથાત યને તે શવ॥ ૪૦.૮૩।
૦૪૦૦૮૪૧ શવા યા મૂતર્યઃ સૂ મા તે મહં્ય યા તુ દશર્નમ્ ।
૦૪૦૦૮૪૨ તા ભમા સવર્તાે રક્ષ િપતા પતુ્ર મવાૈરસમ્॥ ૪૦.૮૪।
૦૪૦૦૮૫૧ રક્ષ માં રક્ષણીયાે ઽહં તવાનઘ નમાે ઽ તુ તે ।
૦૪૦૦૮૫૨ ભક્તાનુક પી ભગવા ભક્તશ્ચાહં સદા વિય॥ ૪૦.૮૫।
૦૪૦૦૮૬૧ યઃ સહસ્રા યનેકાિન પુંસામા ત્ય દુદૃર્શામ્ ।
૦૪૦૦૮૬૨ તષ્ઠત્યેકઃ સમુદ્રા તે સ મે ગાેપ્તા તુ િનત્યશઃ॥ ૪૦.૮૬।
૦૪૦૦૮૭૧ યં િવિનદ્રા જતશ્વાસાઃ સ વસ્થાઃ સમદ શનઃ ।
૦૪૦૦૮૭૨ જ્યાે તઃ પ ય ત યુ ના ત મૈ યાેગાત્મને નમઃ॥ ૪૦.૮૭।
૦૪૦૦૮૮૧ સ ભક્ષ્ય સવર્ભૂતાિન યુગા તે સમપુ સ્થતે ।
૦૪૦૦૮૮૨ યઃ શતેે જલમ યસ્થ તં પ્રપદે્ય ઽ બુશાિયનમ્॥ ૪૦.૮૮।
૦૪૦૦૮૯૧ પ્રિવ ય વદનં રાહાેયર્ઃ સાેમં િપબતે િન શ ।
૦૪૦૦૮૯૨ ગ્રસત્યક ચ વભાર્નુભૂર્ વા સાેમા ગ્ રેવ ચ॥ ૪૦.૮૯।
૦૪૦૦૯૦૧ અઙ્ગુષ્ઠમાત્રાઃ પુ ષા દેહસ્થાઃ સવર્દેિહનામ્ ।
૦૪૦૦૯૦૨ રક્ષ તુ તે ચ માં િનતં્ય િનતં્ય ચા યાયય તુ મામ્॥ ૪૦.૯૦।
૦૪૦૦૯૧૧ યનેા યુ પાિદતા ગભાર્ અપાે ભાગગતાશ્ચ યે ।
૦૪૦૦૯૧૨ તષેાં વાહા વધા ચવૈ આ ુવ ત વદ ત ચ॥ ૪૦.૯૧।
૦૪૦૦૯૨૧ યને રાેહ ત દેહસ્થાઃ પ્રા ણનાે રાેદય ત ચ ।
૦૪૦૦૯૨૨ હષર્ય ત ન કૃ ય ત નમ તે ય તુ િનત્યશઃ॥ ૪૦.૯૨।
૦૪૦૦૯૩૧ યે સમુદ્રે નદ દુગ પવર્તષેુ ગુહાસુ ચ ।
૦૪૦૦૯૩૨ ક્ષમૂલષેુ ગાેષે્ઠષુ કા તારગહનષેુ ચ॥ ૪૦.૯૩।
૦૪૦૦૯૪૧ ચતુ પથષેુ ર યાસુ ચ વરેષુ સભાસુ ચ ।
૦૪૦૦૯૪૨ હ ત્યશ્વરથશાલાસુ ણાદ્યાનાલયષેુ ચ॥ ૪૦.૯૪।
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૦૪૦૦૯૫૧ યષેુ પ ચસુ ભૂતષેુ િદશાસુ િવિદશાસુ ચ ।
૦૪૦૦૯૫૨ ઇ દ્રાકર્યાેમર્ યગતા યે ચ ચ દ્રાકર્ર મષુ॥ ૪૦.૯૫।
૦૪૦૦૯૬૧ રસાતલગતા યે ચ યે ચ ત મા પરં ગતાઃ ।
૦૪૦૦૯૬૨ નમ તે યાે નમ તે યાે નમ તે ય તુ સવર્શઃ॥ ૪૦.૯૬।
૦૪૦૦૯૭૧ સવર્ વં સવર્ગાે દેવઃ સવર્ભૂતપ તભર્વઃ ।
૦૪૦૦૯૭૨ સવર્ભૂતા તરાત્મા ચ તને વં ન િનમિ ત્રતઃ॥ ૪૦.૯૭।
૦૪૦૦૯૮૧ વમવે ચજે્યસે દેવ યજ્ઞૈિવિવધદ ક્ષણૈઃ ।
૦૪૦૦૯૮૨ વમવે કતાર્ સવર્સ્ય તને વં ન િનમિ ત્રતઃ॥ ૪૦.૯૮।
૦૪૦૦૯૯૧ અથવા માયયા દેવ માેિહતઃ સૂ મયા તવ ।
૦૪૦૦૯૯૨ ત માત્તુ કારણાદ્વાિપ વં મયા ન િનમિ ત્રતઃ॥ ૪૦.૯૯।
૦૪૦૧૦૦૧ પ્રસીદ મમ દેવેશ વમવે શરણં મમ ।
૦૪૦૧૦૦૨ વં ગ ત વં પ્ર તષ્ઠા ચ ન ચા યાે ઽ તી ત મે મ તઃ॥ ૪૦.૧૦૦।
૦૪૦૧૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૦૧૦૧૧ તુ વવૈં સ મહાદેવં િવરરામ મહામ તઃ ।
૦૪૦૧૦૧૨ ભગવાનિપ સપુ્રીતઃ પનુદર્ક્ષમભાષત॥ ૪૦.૧૦૧।
૦૪૦૧૦૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૪૦૧૦૨૧ પિરતુષ્ટાે ઽ મ તે દક્ષ તવનેાનને સવુ્રત ।
૦૪૦૧૦૨૨ બહુના તુ િકમુક્તને મ સમીપં ગ મ ય સ॥ ૪૦.૧૦૨।
૦૪૦૧૦૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૦૧૦૩૧ તથવૈમબ્રવીદ્વાક્યં ત્રૈલાેક્યાિધપ તભર્વઃ ।
૦૪૦૧૦૩૨ કૃ વાશ્વાસકરં વાક્યં સવર્જ્ઞાે વાક્યસિંહતમ્॥ ૪૦.૧૦૩।
૦૪૦૧૦૪૦ શ્રી શવ ઉવાચ
૦૪૦૧૦૪૧ દક્ષ દુઃખં ન કતર્વં્ય યજ્ઞિવ વંસનં પ્ર ત ।
૦૪૦૧૦૪૨ અહં યજ્ઞહન તુ યં દષૃ્ટમેત પુરાનઘ॥ ૪૦.૧૦૪।
૦૪૦૧૦૫૧ ભૂયશ્ચ વં વર મમં મત્તાે ગ્ હ્ણ વ સવુ્રત ।
૦૪૦૧૦૫૨ પ્રસન્નસમુખુાે ભૂ વા મમૈકાગ્રમનાઃ શ ◌ૃ ॥ ૪૦.૧૦૫।
૦૪૦૧૦૬૧ અશ્વમેધસહસ્રસ્ય વાજપેયશતસ્ય વૈ ।
૦૪૦૧૦૬૨ પ્ર પતે મ પ્રસાદા ફલભાગી ભિવ ય સ॥ ૪૦.૧૦૬।
૦૪૦૧૦૭૧ વેદા ષડઙ્ગા બુ ય વ સાઙ્ખ્યયાેગાંશ્ચ કૃ નશઃ ।
૦૪૦૧૦૭૨ તપશ્ચ િવપુલં ત વા દુશ્ચરં દેવદાનવૈઃ॥ ૪૦.૧૦૭।
૦૪૦૧૦૮૧ અ દૈદ્વાર્દશ ભયુર્ક્તં ગૂઢમપ્રજ્ઞિન દતમ્ ।
૦૪૦૧૦૮૨ વણાર્શ્રમકૃતૈધર્મિવનીતં ન ક્વ ચ ક્વ ચત્॥ ૪૦.૧૦૮।
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૦૪૦૧૦૯૧ સમાગતં વ્યવ સતં પશપુાશિવમાેક્ષણમ્ ।
૦૪૦૧૦૯૨ સવષામાશ્રમાણાં ચ મયા પાશપુતં વ્રતમ્॥ ૪૦.૧૦૯।
૦૪૦૧૧૦૧ ઉ પાિદતં દક્ષ શભંુ સવર્પાપિવમાેચનમ્ ।
૦૪૦૧૧૦૨ અસ્ય ચીણર્સ્ય ય સ યક્ફલં ભવ ત પુ કલમ્ ।
૦૪૦૧૧૦૩ તચ્ચા તુ સમુહાભાગ માનસ ત્યજ્યતાં વરઃ॥ ૪૦.૧૧૦।
૦૪૦૧૧૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૦૧૧૧૧ અેવમુ વા તુ દેવેશઃ સપત્નીકઃ સહાનુગઃ ।
૦૪૦૧૧૧૨ અદશર્નમનપુ્રાપ્તાે દક્ષસ્યા મતતજેસઃ॥ ૪૦.૧૧૧।
૦૪૦૧૧૨૧ અવા ય ચ તથા ભાગં યથાેક્તં ચાેમયા ભવઃ ।
૦૪૦૧૧૨૨ વરં ચ સવર્ધમર્જ્ઞાે બહુધા વ્યભજત્તદા॥ ૪૦.૧૧૨।
૦૪૦૧૧૩૧ શા ત્યથ સવર્ભૂતાનાં શ ◌ૃ વમથ વૈ દ્વ ઃ ।
૦૪૦૧૧૩૨ શખા ભતાપાે નાગાનાં પવર્તાનાં શલાજતુ॥ ૪૦.૧૧૩।
૦૪૦૧૧૪૧ અપાં તુ ની લકાં િવદ્યાિન્નમાકાે ભજુગષેુ ચ ।
૦૪૦૧૧૪૨ ખાેરકઃ સાૈરભેયાણામખૂરઃ થવીતલે॥ ૪૦.૧૧૪।
૦૪૦૧૧૫૧ શનુામિપ ચ ધમર્જ્ઞા દૃ ષ્ટપ્રત્યવરાેધનમ્ ।
૦૪૦૧૧૫૨ ર ધ્રાગતમથાશ્વાનાં શખાેદ્ભેદશ્ચ બિહણામ્॥ ૪૦.૧૧૫।
૦૪૦૧૧૬૧ નતે્રરાગઃ કાેિકલાનાં દ્વષેઃ પ્રાેક્તાે મહાત્મનામ્ ।
૦૪૦૧૧૬૨ જનાનામિપ ભેદશ્ચ સવષા મ ત નઃ શ્રુતમ્॥ ૪૦.૧૧૬।
૦૪૦૧૧૭૧ શકુાનામિપ સવષાં િહ ક્કકા પ્રાેચ્યતે વરઃ ।
૦૪૦૧૧૭૨ શાદૂર્લે વથ વૈ િવપ્રાઃ શ્રમાે વર ઇહાેચ્યતે॥ ૪૦.૧૧૭।
૦૪૦૧૧૮૧ માનષુષેુ ચ સવર્જ્ઞા વરાે નામષૈ ક તતઃ ।
૦૪૦૧૧૮૨ મરણે જન્મિન તથા મ યે ચાિપ િનવે શતઃ॥ ૪૦.૧૧૮।
૦૪૦૧૧૯૧ અેતન્માહેશ્વરં તે ે વરાે નામ સદુા ણઃ ।
૦૪૦૧૧૯૨ નમસ્યશ્ચવૈ મા યશ્ચ સવર્પ્રા ણ ભર શ્વરઃ॥ ૪૦.૧૧૯।
૦૪૦૧૨૦૧ ઇમાં વરાે પ ત્તમદ નમાનસઃ ।
૦૪૦૧૨૦૨ પઠે સદા યઃ સસુમાિહતાે નરઃ ।
૦૪૦૧૨૦૩ િવમુક્તરાેગઃ સ નરાે મુદાયુતાે ।
૦૪૦૧૨૦૪ લભેત કામાંશ્ચ યથામની ષતાન્॥ ૪૦.૧૨૦।
૦૪૦૧૨૧૧ દક્ષપ્રાેક્તં તવં ચાિપ ક તર્યેદ્યઃ શ ◌ૃણાે ત વા ।
૦૪૦૧૨૧૨ નાશભંુ પ્રા ુયા ક ચદ્દ ઘર્માયુરવા ુયાત્॥ ૪૦.૧૨૧।
૦૪૦૧૨૨૧ યથા સવષુ દેવષેુ વિરષ્ઠાે ભગવા ભવઃ ।
૦૪૦૧૨૨૨ તથા તવાે વિરષ્ઠાે ઽયં તવાનાં દક્ષિન મતઃ॥ ૪૦.૧૨૨।
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૦૪૦૧૨૩૧ યશઃ વગર્સરૈુશ્વયર્-િવત્તાિદજયકાિઙ્ક્ષ ભઃ ।
૦૪૦૧૨૩૨ તાેતવ્યાે ભ ક્તમાસ્થાય િવદ્યાકામૈશ્ચ યત્નતઃ॥ ૪૦.૧૨૩।
૦૪૦૧૨૪૧ વ્યાિધતાે દુઃ ખતાે દ નાે નરાે ગ્ર તાે ભયાિદ ભઃ ।
૦૪૦૧૨૪૨ રાજકાયર્િનયુક્તાે વા મુચ્યતે મહતાે ભયાત્॥ ૪૦.૧૨૪।
૦૪૦૧૨૫૧ અનનેવૈ ચ દેહેન ગણાનાં ચ મહેશ્વરાત્ ।
૦૪૦૧૨૫૨ ઇહ લાેકે સખંુ પ્રા ય ગણરાડુપ યતે॥ ૪૦.૧૨૫।
૦૪૦૧૨૬૧ ન યક્ષા ન િપશાચા વા ન નાગા ન િવનાયકાઃ ।
૦૪૦૧૨૬૨ કુયુર્િવઘ્નં ગ્ હે તસ્ય યત્ર સં તૂયતે ભવઃ॥ ૪૦.૧૨૬।
૦૪૦૧૨૭૧ શ ◌ૃ યાદ્વા ઇદં નાર ભ યાથ ભવભાિવતા ।
૦૪૦૧૨૭૨ િપ પકે્ષ ભ ર્પકે્ષ પજૂ્યા ભવ ત ચવૈ હ॥ ૪૦.૧૨૭।
૦૪૦૧૨૮૧ શ ◌ૃ યાદ્વા ઇદં સવ ક તર્યેદ્વા યભી ણશઃ ।
૦૪૦૧૨૮૨ તસ્ય સવાર્ ણ કાયાર્ ણ સ દ્ધ ગચ્છ ત્યિવઘ્નતઃ॥ ૪૦.૧૨૮।
૦૪૦૧૨૯૧ મનસા ચ તતં યચ્ચ યચ્ચ વાચા યુદાહૃતમ્ ।
૦૪૦૧૨૯૨ સવ સ પદ્યતે તસ્ય તવસ્યાસ્યાનુક તર્નાત્॥ ૪૦.૧૨૯।
૦૪૦૧૩૦૧ દેવસ્ય સગુહસ્યાથ દેવ્યા ન દ શ્વરસ્ય ચ ।
૦૪૦૧૩૦૨ બ લ િવભજતઃ કૃ વા દમને િનયમને ચ॥ ૪૦.૧૩૦।
૦૪૦૧૩૧૧ તતઃ પ્રયુક્તાે ગ્ હ્ણ યાન્નામા યાશુ યથાક્રમમ્ ।
૦૪૦૧૩૧૨ ઈ સતાં લભતે ઽ યથાર્ કામા ભાેગાંશ્ચ માનવઃ॥ ૪૦.૧૩૧।
૦૪૦૧૩૨૧ તશ્ચ વગર્મા ાે ત સ્ત્રીસહસ્રસમા તઃ ।
૦૪૦૧૩૨૨ સવર્કામસયુુક્તાે વા યુક્તાે વા સવર્પાતકૈઃ॥ ૪૦.૧૩૨।
૦૪૦૧૩૩૧ પઠ દક્ષકૃતં તાતંે્ર સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
૦૪૦૧૩૩૨ તશ્ચ ગણસાયજંુ્ય પજૂ્યમાનઃ સરુાસરૈુઃ॥ ૪૦.૧૩૩।
૦૪૦૧૩૪૧ ષેણ િવિનયુક્તને િવમાનને િવરાજતે ।
૦૪૦૧૩૪૨ આભૂતસ લવસ્થાયી દ્રસ્યાનુચરાે ભવેત્॥ ૪૦.૧૩૪।
૦૪૦૧૩૫૧ ઇત્યાહ ભગવા વ્યાસઃ પરાશરસતુઃ પ્રભુઃ ।
૦૪૦૧૩૫૨ નૈતદ્વદેયતે ક શ્ચન્નૈતચ્છ્ર ાવં્ય ચ કસ્ય ચત્॥ ૪૦.૧૩૫।
૦૪૦૧૩૬૧ શ્રુ વેમં પરમં ગુહ્યં યે ઽિપ સ્યુઃ પાપયાનેયઃ ।
૦૪૦૧૩૬૨ વૈ યાઃ સ્ત્રયશ્ચ શદૂ્રાશ્ચ દ્રલાેકમવા ુયુઃ॥ ૪૦.૧૩૬।
૦૪૦૧૩૭૧ શ્રાવયેદ્યશ્ચ િવપ્રે યઃ સદા પવર્સુ પવર્સુ ।
૦૪૦૧૩૭૨ દ્રલાેકમવા ાે ત દ્વ ે વૈ નાત્ર સશંયઃ॥ ૪૦.૧૩૭।
૦૪૧૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૦૪૧૦૦૧૧ શ્રુ વવૈં વૈ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ કથાં પાપપ્રણા શનીમ્ ।
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૦૪૧૦૦૧૨ દ્રક્રાેધાેદ્ભવાં પુ યાં વ્યાસસ્ય વદતાે દ્વ ઃ॥ ૪૧.૧।
૦૪૧૦૦૨૧ પાવર્ત્યાશ્ચ તથા રાષેં ક્રાેધં શ ભાેશ્ચ દુઃસહમ્ ।
૦૪૧૦૦૨૨ ઉ પ ત્ત વીરભદ્રસ્ય ભદ્રકાલ્યાશ્ચ સ ભવમ્॥ ૪૧.૨।
૦૪૧૦૦૩૧ દક્ષયજ્ઞિવનાશં ચ વીય શ ભાે તથાદ્ભુતમ્ ।
૦૪૧૦૦૩૨ પનુઃ પ્રસાદં દેવસ્ય દક્ષસ્ય સમુહાત્મનઃ॥ ૪૧.૩।
૦૪૧૦૦૪૧ યજ્ઞભાગં ચ દ્રસ્ય દક્ષસ્ય ચ ફલં ક્રતાેઃ ।
૦૪૧૦૦૪૨ હૃષ્ટા બભવૂુઃ સ પ્રીતા િવ મતાશ્ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૪૧.૪।
૦૪૧૦૦૫૧ પપ્રચ્છુશ્ચ પનુવ્યાર્સં કથાશષેં તથા દ્વ ઃ ।
૦૪૧૦૦૫૨ ષ્ટઃ પ્રાવેાચ તા વ્યાસઃ ક્ષતે્રમેકામ્રકં પનુઃ॥ ૪૧.૫।
૦૪૧૦૦૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૦૪૧૦૦૬૧ બ્રહ્મપ્રાેક્તાં કથાં પુ યાં શ્રુ વા તુ ઋ ષપુઙ્ગવાઃ ।
૦૪૧૦૦૬૨ પ્રશશસંુ તદા હૃષ્ટા રાેમા ચતતનૂ હાઃ॥ ૪૧.૬।
૦૪૧૦૦૭૦ ઋષય ઊચુઃ
૦૪૧૦૦૭૧ અહાે દેવસ્ય માહા યં વયા શ ભાેઃ પ્રક તતમ્ ।
૦૪૧૦૦૭૨ દક્ષસ્ય ચ સરુશ્રેષ્ઠ યજ્ઞિવ વંસનં તથા॥ ૪૧.૭।
૦૪૧૦૦૮૧ અેકામ્રકં ક્ષતે્રવરં વક્તુમહર્ સ સા પ્રતમ્ ।
૦૪૧૦૦૮૨ શ્રાેતુ મચ્છામહે બ્રહ્મ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૪૧.૮।
૦૪૧૦૦૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૦૪૧૦૦૯૧ તષેાં તદ્વચનં શ્રુ વા લાેકનાથશ્ચતુમુર્ખઃ ।
૦૪૧૦૦૯૨ પ્રાવેાચ શ ભાે ત ક્ષતે્રં ભૂતલે દુ કૃતચ્છદમ્॥ ૪૧.૯।
૦૪૧૦૧૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૧૦૧૦૧ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પ્રવક્ષ્યા મ સમાસતઃ ।
૦૪૧૦૧૦૨ સવર્પાપહરં પુ યં ક્ષતંે્ર પરમદુલર્ભમ્॥ ૪૧.૧૦।
૦૪૧૦૧૧૧ લઙ્ગકાેિટસમાયુક્તં વારાણસીસમં શભુમ્ ।
૦૪૧૦૧૧૨ અેકામ્રકે ત િવખ્યાતં તીથાર્ષ્ટકસમ વતમ્॥ ૪૧.૧૧।
૦૪૧૦૧૨૧ અેકામ્ર ક્ષ તત્રાસી પુરા ક પે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૪૧૦૧૨૨ ના ા તસ્યવૈ ત ક્ષતે્રમેકામ્રક મ ત શ્રુતમ્॥ ૪૧.૧૨।
૦૪૧૦૧૩૧ હૃષ્ટપુષ્ટજનાક ણ નરનાર સમ વતમ્ ।
૦૪૧૦૧૩૨ િવદ્વાંસગણ ભૂિયષં્ઠ ધનધા યાિદસયંુતમ્॥ ૪૧.૧૩।
૦૪૧૦૧૪૧ ગ્ હગાપેુરસ બાધં િત્રકચાદ્વારભૂ ષતમ્ ।
૦૪૧૦૧૪૨ નાનાવ ણક્સમાક ણ નાનારત્નાપેશાે ભતમ્॥ ૪૧.૧૪।
૦૪૧૦૧૫૧ પુરાટ્ટાલકસયંુક્તં ર થ ભઃ સમલઙૃ્કતમ્ ।
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૦૪૧૦૧૫૨ રાજહંસિનભૈઃ શભુ્રૈઃ પ્રાસાદૈ પશાે ભતમ્॥ ૪૧.૧૫।
૦૪૧૦૧૬૧ માગર્ગદ્વારસયંુક્તં સતપ્રાકારશાે ભતમ્ ।
૦૪૧૦૧૬૨ ર ક્ષતં શસ્ત્રસઙ્ઘૈશ્ચ પિરખા ભરલઙૃ્કતમ્॥ ૪૧.૧૬।
૦૪૧૦૧૭૧ સતરક્તૈ તથા પીતૈઃ કૃ ણ યામૈશ્ચ વણર્કૈઃ ।
૦૪૧૦૧૭૨ સમીરણાેદ્ધતા ભશ્ચ પતાકા ભરલઙૃ્કતમ્॥ ૪૧.૧૭।
૦૪૧૦૧૮૧ િનત્યાે સવપ્રમુિદતં નાનાવાિદત્રિન વનૈઃ ।
૦૪૧૦૧૮૨ વીણાવે દઙ્ગૈશ્ચ ક્ષપેણી ભરલઙૃ્કતમ્॥ ૪૧.૧૮।
૦૪૧૦૧૯૧ દેવતાયતનૈિદવ્યૈઃ પ્રાકારાેદ્યાનમ ડતૈઃ ।
૦૪૧૦૧૯૨ પૂ િવ ચત્રર ચતૈઃ સવર્ત્ર સમલઙૃ્કતમ્॥ ૪૧.૧૯।
૦૪૧૦૨૦૧ સ્ત્રયઃ પ્રમુિદતા તત્ર દૃ ય તે તનુમ યમાઃ ।
૦૪૧૦૨૦૨ હારૈરલઙૃ્કતગ્રીવાઃ પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણાઃ॥ ૪૧.૨૦।
૦૪૧૦૨૧૧ પીનાેન્નતકુચાઃ યામાઃ પૂણર્ચ દ્રિનભાનનાઃ ।
૦૪૧૦૨૧૨ સ્થરાલકાઃ સકુપાેલાઃ કા ચીનપૂુરનાિદતાઃ॥ ૪૧.૨૧।
૦૪૧૦૨૨૧ સકેુ યશ્ચા જઘનાઃ કણાર્ તાયતલાેચનાઃ ।
૦૪૧૦૨૨૨ સવર્લક્ષણસ પન્નાઃ સવાર્ભરણભૂ ષતાઃ॥ ૪૧.૨૨।
૦૪૧૦૨૩૧ િદવ્યવસ્ત્રધરાઃ શભુ્રાઃ કા શ્ચ કા ચનસિન્નભાઃ ।
૦૪૧૦૨૩૨ હંસવારણગા મ યઃ કુચભારાવના મતાઃ॥ ૪૧.૨૩।
૦૪૧૦૨૪૧ િદવ્યગ ધાનુ લપ્તાઙ્ગાઃ કણાર્ભરણભૂ ષતાઃ ।
૦૪૧૦૨૪૨ મદાલસાશ્ચ સશુ્રાે યાે િનતં્ય પ્રહ સતાનનાઃ॥ ૪૧.૨૪।
૦૪૧૦૨૫૧ ઈષ દ્વ પષ્ટદશના બ બાૈષ્ઠા મધુર વરાઃ ।
૦૪૧૦૨૫૨ તા બૂલર જતમખુા િવદગ્ધાઃ પ્રયદશર્નાઃ॥ ૪૧.૨૫।
૦૪૧૦૨૬૧ સભુગાઃ પ્રયવાિદ યાે િનતં્ય યાવૈનગિવતાઃ ।
૦૪૧૦૨૬૨ િદવ્યવસ્ત્રધરાઃ સવાર્ઃ સદા ચાિરત્રમ ડતાઃ॥ ૪૧.૨૬।
૦૪૧૦૨૭૧ ક્ર ડ ત તાઃ સદા તત્ર સ્ત્રયશ્ચા સરસાપેમાઃ ।
૦૪૧૦૨૭૨ વે વે ગ્ હે પ્રમુિદતા િદવા રાત્રાૈ વરાનનાઃ॥ ૪૧.૨૭।
૦૪૧૦૨૮૧ પુ ષા તત્ર દૃ ય તે પયાવૈનગિવતાઃ ।
૦૪૧૦૨૮૨ સવર્લક્ષણસ પન્નાઃ સુ ષ્ટમ ણકુ ડલાઃ॥ ૪૧.૨૮।
૦૪૧૦૨૯૧ બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રાશ્ચ મુિનસત્તમાઃ ।
૦૪૧૦૨૯૨ વધમર્િનરતા તત્ર િનવસ ત સધુા મકાઃ॥ ૪૧.૨૯।
૦૪૧૦૩૦૧ અ યાશ્ચ તત્ર તષ્ઠ ત વારમખુ્યાઃ સલુાેચનાઃ ।
૦૪૧૦૩૦૨ ઘ્ તાચીમનેકાતુલ્યા તથા સમ તલાેત્તમાઃ॥ ૪૧.૩૦।
૦૪૧૦૩૧૧ ઉવર્શીસદશૃાશ્ચવૈ િવપ્ર ચ ત્તિનભા તથા ।
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૦૪૧૦૩૧૨ િવશ્વાચીસહજ યાભાઃ પ્ર લાેચાસદશૃા તથા॥ ૪૧.૩૧।
૦૪૧૦૩૨૧ સવાર્ તાઃ પ્રયવાિદ યઃ સવાર્ િવહ સતાનનાઃ ।
૦૪૧૦૩૨૨ કલાકાૈશલસયંુક્તાઃ સવાર્ તા ગુણસયંુતાઃ॥ ૪૧.૩૨।
૦૪૧૦૩૩૧ અેવં પ ય સ્ત્રય તત્ર ત્યગીતિવશારદાઃ ।
૦૪૧૦૩૩૨ િનવસ ત મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સવર્સ્ત્રીગુણગિવતાઃ॥ ૪૧.૩૩।
૦૪૧૦૩૪૧ પ્રેક્ષણાલાપકુશલાઃ સુ દયર્ઃ પ્રયદશર્નાઃ ।
૦૪૧૦૩૪૨ ન પહીના દુ ર્ત્તા ન પરદ્રાેહકાિરકાઃ॥ ૪૧.૩૪।
૦૪૧૦૩૫૧ યાસાં કટાક્ષપાતને માેહં ગચ્છ ત માનવાઃ ।
૦૪૧૦૩૫૨ ન તત્ર િનધર્નાઃ સ ત ન મખૂાર્ ન પર દ્વષઃ॥ ૪૧.૩૫।
૦૪૧૦૩૬૧ ન રાે ગણાે ન મ લના ન કદયાર્ ન માિયનઃ ।
૦૪૧૦૩૬૨ ન પહીના દુ ર્ત્તા ન પરદ્રાેહકાિરણઃ॥ ૪૧.૩૬।
૦૪૧૦૩૭૧ તષ્ઠ ત માનવા તત્ર ક્ષતે્રે જગ ત િવશ્રુતે ।
૦૪૧૦૩૭૨ સવર્ત્ર સખુસ ચારં સવર્સ વસખુાવહમ્॥ ૪૧.૩૭।
૦૪૧૦૩૮૧ નાનાજનસમાક ણ સવર્સસ્યસમ વતમ્ ।
૦૪૧૦૩૮૨ ક ણકારૈશ્ચ પનસશૈ્ચ પકૈનાર્ગકેસરૈઃ॥ ૪૧.૩૮।
૦૪૧૦૩૯૧ પાટલાશાેકબકુલૈઃ કિપ થૈબર્હુલૈધર્વૈઃ ।
૦૪૧૦૩૯૨ ચૂતિન બકદ બૈશ્ચ તથા યૈઃ પુ પ ત ભઃ॥ ૪૧.૩૯।
૦૪૧૦૪૦૧ નીપકૈધર્વખિદરૈલર્તા ભશ્ચ િવરા જતમ્ ।
૦૪૧૦૪૦૨ શાલૈ તાલૈ તમાલૈશ્ચ નાિરકેલૈઃ શભુા જનૈઃ॥ ૪૧.૪૦।
૦૪૧૦૪૧૧ અજુર્નૈઃ સમપણશ્ચ કાેિવદારૈઃ સિપ પલૈઃ ।
૦૪૧૦૪૧૨ લકુચૈઃ સરલૈલાધ્રૈિહ તાલૈદવદા ભઃ॥ ૪૧.૪૧।
૦૪૧૦૪૨૧ પલાશમૈુર્ચુકુ દૈશ્ચ પાિર તૈઃ સકુ જકૈઃ ।
૦૪૧૦૪૨૨ કદલીવનખ ડશૈ્ચ જ બૂપૂગફલૈ તથા॥ ૪૧.૪૨।
૦૪૧૦૪૩૧ કેતક કરવીરૈશ્ચ અ તમુક્તૈશ્ચ િકશકૈુઃ ।
૦૪૧૦૪૩૨ મ દારકુ દપુ પૈશ્ચ તથા યૈઃ પુ પ ત ભઃ॥ ૪૧.૪૩।
૦૪૧૦૪૪૧ નાનાપ ક્ષ તૈઃ સવે્યૈ દ્યાનનૈર્ દનાપેમૈઃ ।
૦૪૧૦૪૪૨ ફલભારાનતૈ ર્ક્ષૈઃ સવર્તુર્કુસમુાે કરૈઃ॥ ૪૧.૪૪।
૦૪૧૦૪૫૧ ચકાેરૈઃ શતપ ત્રૈશ્ચ ઙ્ગરાજૈશ્ચ કાેિકલૈઃ ।
૦૪૧૦૪૫૨ કલિવઙૈ્કમર્યૂરૈશ્ચ પ્રયપતુ્રૈઃ શકૈુ તથા॥ ૪૧.૪૫।
૦૪૧૦૪૬૧ વ વકહાર તૈશ્ચાતકૈવર્નવે ષ્ટતૈઃ ।
૦૪૧૦૪૬૨ નાનાપ ક્ષગણૈશ્ચા યૈઃ કૂજદ્ ભમર્ધુર વરૈઃ॥ ૪૧.૪૬।
૦૪૧૦૪૭૧ દ ઘકા ભ તડાગૈશ્ચ પુ કિરણી ભશ્ચ વાિપ ભઃ ।
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૦૪૧૦૪૭૨ નાનાજલાશયૈશ્ચા યૈઃ પ દ્મનીખ ડમ ડતૈઃ॥ ૪૧.૪૭।
૦૪૧૦૪૮૧ કુમુદૈઃ પુ ડર કૈશ્ચ તથા નીલાે પલૈઃ શભુૈઃ ।
૦૪૧૦૪૮૨ કાદ બૈશ્ચક્રવાકૈશ્ચ તથવૈ જલકુકુ્કટૈઃ॥ ૪૧.૪૮।
૦૪૧૦૪૯૧ કાર ડવૈઃ લવૈહસૈ તથા યજૈર્લચાિર ભઃ ।
૦૪૧૦૪૯૨ અેવં નાનાિવધૈ ર્કૈ્ષઃ પુ પનૈાર્નાિવધવૈર્રૈઃ॥ ૪૧.૪૯।
૦૪૧૦૫૦૧ નાનાજલાશયૈઃ પુ યૈઃ શાે ભતં ત સમ તતઃ ।
૦૪૧૦૫૦૨ આ તે તત્ર વયં દેવઃ કૃ ત્તવાસા ષ વજઃ॥ ૪૧.૫૦।
૦૪૧૦૫૧૧ િહતાય સવર્લાેકસ્ય ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદઃ શવઃ ।
૦૪૧૦૫૧૨ થવ્યાં યાિન તીથાર્િન સિરતશ્ચ સરાં સ ચ॥ ૪૧.૫૧।
૦૪૧૦૫૨૧ પુ કિર ય તડાગાિન વા યઃ કૂપાશ્ચ સાગરાઃ ।
૦૪૧૦૫૨૨ તે યઃ પવૂ સમાહૃત્ય જલ બ દૂ થક્ થક્॥ ૪૧.૫૨।
૦૪૧૦૫૩૧ સવર્લાેકિહતાથાર્ય દ્રઃ સવર્સરૈુઃ સહ ।
૦૪૧૦૫૩૨ તીથ બ દુસરાે નામ ત મ કે્ષત્રે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૪૧.૫૩।
૦૪૧૦૫૪૧ ચકાર ઋ ષ ભઃ સાધ તને બ દુસરઃ તમ્ ।
૦૪૧૦૫૪૨ અષ્ટ યાં બહુલે પક્ષે માગર્શીષ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૪૧.૫૪।
૦૪૧૦૫૫૧ ય તત્ર યાત્રાં કુ તે િવષવુે િવ જતે દ્રયઃ ।
૦૪૧૦૫૫૨ િવિધવ દ્બ દુસર સ ના વા શ્રદ્ધાસમ વતઃ॥ ૪૧.૫૫।
૦૪૧૦૫૬૧ દેવા ષીન્મનુ યાંશ્ચ િપ સ ત યર્ વાગ્યતઃ ।
૦૪૧૦૫૬૨ તલાેદકેન િવિધના નામગાતે્રિવધાનિવત્॥ ૪૧.૫૬।
૦૪૧૦૫૭૧ ના વવૈં િવિધવત્તત્ર સાે ઽશ્વમેધફલં લભેત્ ।
૦૪૧૦૫૭૨ ગ્રહાપેરાગે િવષવુે સઙ્ક્રા ત્યામયને તથા॥ ૪૧.૫૭।
૦૪૧૦૫૮૧ યુગાિદષુ ષડશીત્યાં તથા યત્ર શભુે તથાૈ ।
૦૪૧૦૫૮૨ યે તત્ર દાનં િવપ્રે યઃ પ્રયચ્છ ત ધનાિદકમ્॥ ૪૧.૫૮।
૦૪૧૦૫૯૧ અ યતીથાર્ચ્છતગુણં ફલં તે પ્રા ુવ ત વૈ ।
૦૪૧૦૫૯૨ િપ ડં યે સ પ્રયચ્છ ત િપ યઃ સરસ તટે॥ ૪૧.૫૯।
૦૪૧૦૬૦૧ િપ ણામક્ષયાં પ્ત તે કુવર્ ત ન સશંયઃ ।
૦૪૧૦૬૦૨ તતઃ શ ભાેગ્ ર્હં ગ વા વાગ્યતઃ સયંતે દ્રયઃ॥ ૪૧.૬૦।
૦૪૧૦૬૧૧ પ્રિવ ય પજૂયેચ્છવ કૃ વા તં િત્રઃ પ્રદ ક્ષણમ્ ।
૦૪૧૦૬૧૨ ઘ્ તક્ષીરાિદ ભઃ નાનં કારિય વા ભવં શુ ચઃ॥ ૪૧.૬૧।
૦૪૧૦૬૨૧ ચ દનને સગુ ધને િવ લ ય કુઙુ્કમને ચ ।
૦૪૧૦૬૨૨ તતઃ સ પજૂયેદે્દવં ચ દ્રમાૈ લમુમાપ તમ્॥ ૪૧.૬૨।
૦૪૧૦૬૩૧ પુ પનૈાર્નાિવધૈમ યૈ બ વાકર્કમલાિદ ભઃ ।
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૦૪૧૦૬૩૨ આગમાેક્તને મ ત્રેણ વેદાેક્તને ચ શઙ્કરમ્॥ ૪૧.૬૩।
૦૪૧૦૬૪૧ અદ ક્ષત તુ ના ૈવ મૂલમ ત્રેણ ચાચર્યેત્ ।
૦૪૧૦૬૪૨ અેવં સ પજૂ્ય તં દેવં ગ ધપુ પાનુરા ગ ભઃ॥ ૪૧.૬૪।
૦૪૧૦૬૫૧ ધપૂદ પૈશ્ચ નવૈેદૈ્ય પહારૈ તથા તવૈઃ ।
૦૪૧૦૬૫૨ દ ડવ પ્ર ણપાતૈશ્ચ ગીતવૈાર્દ્યૈમર્નાેહરૈઃ॥ ૪૧.૬૫।
૦૪૧૦૬૬૧ ત્યજ યનમસ્કારૈજર્યશ દૈઃ પ્રદ ક્ષણૈઃ ।
૦૪૧૦૬૬૨ અેવં સ પજૂ્ય િવિધવદે્દવદેવમુમાપ તમ્॥ ૪૧.૬૬।
૦૪૧૦૬૭૧ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે પયાવૈનગિવતઃ ।
૦૪૧૦૬૭૨ કુલૈકિવશમુદૃ્ધત્ય િદવ્યાભરણભૂ ષતાઃ॥ ૪૧.૬૭।
૦૪૧૦૬૮૧ સાવૈણન િવમાનને િકિઙ્કણી લમા લના ।
૦૪૧૦૬૮૨ ઉપગીયમાનાે ગ ધવર સરાે ભરલઙૃ્કતઃ॥ ૪૧.૬૮।
૦૪૧૦૬૯૧ ઉદ્દય્ાેતય દશઃ સવાર્ઃ શવલાેકં સ ગચ્છ ત ।
૦૪૧૦૬૯૨ ભુ વા તત્ર સખંુ િવપ્રા મનસઃ પ્રી તદાયકમ્॥ ૪૧.૬૯।
૦૪૧૦૭૦૧ ત લાેકવા સ ભઃ સાધ યાવદાભૂતસ લવમ્ ।
૦૪૧૦૭૦૨ તત ત માિદહાયાતઃ થવ્યાં પુ યસઙ્ક્ષયે॥ ૪૧.૭૦।
૦૪૧૦૭૧૧ યતે યાે ગનાં ગેહે ચતવુદ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૪૧૦૭૧૨ યાેગં પાશપુતં પ્રા ય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૪૧.૭૧।
૦૪૧૦૭૨૧ શયનાે થાપને ચવૈ સઙ્ક્રા ત્યામયને તથા ।
૦૪૧૦૭૨૨ અશાેકાખ્યાં તથાષ્ટ યાં પિવત્રારાપેણે તથા॥ ૪૧.૭૨।
૦૪૧૦૭૩૧ યે ચ પ ય ત તં દેવં કૃ ત્તવાસસમુત્તમમ્ ।
૦૪૧૦૭૩૨ િવમાનનેાકર્વણન શવલાેકં વ્રજ ત તે॥ ૪૧.૭૩।
૦૪૧૦૭૪૧ સવર્કાલે ઽિપ તં દેવં યે પ ય ત સમુેધસઃ ।
૦૪૧૦૭૪૨ તે ઽિપ પાપિવિનમુર્ક્તાઃ શવલાેકં વ્રજ ત વૈ॥ ૪૧.૭૪।
૦૪૧૦૭૫૧ દેવસ્ય પ શ્ચમે પવૂ દ ક્ષણે ચાેત્તરે તથા ।
૦૪૧૦૭૫૨ યાજેન દ્વતયં સાધ ક્ષતંે્ર તદ્ભુ ક્તમુ ક્તદમ્॥ ૪૧.૭૫।
૦૪૧૦૭૬૧ ત મ કે્ષત્રવરે લઙ્ગં ભાસ્કરેશ્વરસિ જ્ઞતમ્ ।
૦૪૧૦૭૬૨ પ ય ત યે તુ તં દેવં ના વા કુ ડે મહેશ્વરમ્॥ ૪૧.૭૬।
૦૪૧૦૭૭૧ આિદત્યેના ચતં પવૂ દેવદેવં િત્રલાેચનમ્ ।
૦૪૧૦૭૭૨ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તા િવમાનવરમા સ્થતાઃ॥ ૪૧.૭૭।
૦૪૧૦૭૮૧ ઉપગીયમાના ગ ધવઃ શવલાેકં વ્રજ ત તે ।
૦૪૧૦૭૮૨ તષ્ઠ ત તત્ર મુિદતાઃ ક પમેકં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૪૧.૭૮।
૦૪૧૦૭૯૧ ભુ વા તુ િવપુલા ભાેગા શવલાેકે મનાેરમાન્ ।
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૦૪૧૦૭૯૨ પુ યક્ષયાિદહાયાતા ય તે પ્રવરે કુલે॥ ૪૧.૭૯।
૦૪૧૦૮૦૧ અથવા યાે ગનાં ગેહે વેદવેદાઙ્ગપારગાઃ ।
૦૪૧૦૮૦૨ ઉ પદ્ય તે દ્વજવરાઃ સવર્ભૂતિહતે રતાઃ॥ ૪૧.૮૦।
૦૪૧૦૮૧૧ માેક્ષશાસ્ત્રાથર્કુશલાઃ સવર્ત્ર સમબુદ્ધયઃ ।
૦૪૧૦૮૧૨ યાેગં શ ભાવેર્રં પ્રા ય તતાે માેકં્ષ વ્રજ ત તે॥ ૪૧.૮૧।
૦૪૧૦૮૨૧ ત મ કે્ષત્રવરે પુ યે લઙ્ગં યદ્દ ૃ યતે દ્વ ઃ ।
૦૪૧૦૮૨૨ પજૂ્યાપજંૂ્ય ચ સવર્ત્ર વને ર યા તરે ઽિપ વા॥ ૪૧.૮૨।
૦૪૧૦૮૩૧ ચતુ પથે મશાને વા યત્ર કુત્ર ચ તષ્ઠ ત ।
૦૪૧૦૮૩૨ દૃ ટ્વા ત લઙ્ગમવ્યગ્રઃ શ્રદ્ધયા સસુમાિહતઃ॥ ૪૧.૮૩।
૦૪૧૦૮૪૧ નાપિય વા તુ તં ભ યા ગ ધૈઃ પુ પૈમર્નાેહરૈઃ ।
૦૪૧૦૮૪૨ ધપૂૈદ પૈઃ સનવૈેદૈ્યનર્મસ્કારૈ તથા તવૈઃ॥ ૪૧.૮૪।
૦૪૧૦૮૫૧ દ ડવ પ્ર ણપાતૈશ્ચ ત્યગીતાિદ ભ તથા ।
૦૪૧૦૮૫૨ સ પજૈૂ્યવં િવધાનને શવલાેકં વ્રજેન્નરઃ॥ ૪૧.૮૫।
૦૪૧૦૮૬૧ નાર વા દ્વજશાદૂર્લાઃ સ પજૂ્ય શ્રદ્ધયા વતા ।
૦૪૧૦૮૬૨ પવૂાક્તં ફલમા ાે ત નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૪૧.૮૬।
૦૪૧૦૮૭૧ કઃ શક્નાે ત ગુણા વક્તું સમગ્રાન્મુિનસત્તમાઃ ।
૦૪૧૦૮૭૨ તસ્ય ક્ષતે્રવરસ્યાથ ઋતે દેવાન્મહેશ્વરાત્॥ ૪૧.૮૭।
૦૪૧૦૮૮૧ ત મ કે્ષત્રાેત્તમે ગ વા શ્રદ્ધયાશ્રદ્ધયાિપ વા ।
૦૪૧૦૮૮૨ માધવાિદષુ માસષેુ નરાે વા યિદ વાઙ્ગના॥ ૪૧.૮૮।
૦૪૧૦૮૯૧ ય મ ય મ તથાૈ િવપ્રાઃ ના વા બ દુસરાે ભ સ ।
૦૪૧૦૮૯૨ પ યેદે્દવં િવ પાક્ષં દેવી ં ચ વરદાં શવામ્॥ ૪૧.૮૯।
૦૪૧૦૯૦૧ ગણં ચ ડં કા ત્તકેયં ગણેશં ષભં તથા ।
૦૪૧૦૯૦૨ ક પદુ્રમં ચ સાિવત્રી ં શવલાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૪૧.૯૦।
૦૪૧૦૯૧૧ ના વા ચ કાિપલે તીથ િવિધવ પાપનાશને ।
૦૪૧૦૯૧૨ પ્રા ાેત્ય ભમતા કામા શવલાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૪૧.૯૧।
૦૪૧૦૯૨૧ યઃ ત યં તત્ર િવિધવ કરાે ત િનયતે દ્રયઃ ।
૦૪૧૦૯૨૨ કુલૈકિવશમુદૃ્ધત્ય શવલાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૪૧.૯૨।
૦૪૧૦૯૩૧ અેકામ્રકે શવક્ષતે્રે વારાણસીસમે શભુે ।
૦૪૧૦૯૩૨ નાનં કરાે ત ય તત્ર માેકં્ષ સ લભતે ધ્રવુમ્॥ ૪૧.૯૩।
૦૪૨૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૨૦૦૧૧ િવરજે િવર માતા બ્રહ્માણી સ પ્ર ત ષ્ઠતા ।
૦૪૨૦૦૧૨ યસ્યાઃ સ દશર્નાન્મત્યર્ઃ પનુાત્યાસપ્તમં કુલમ્॥ ૪૨.૧।
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૦૪૨૦૦૨૧ સકૃદ્દ ૃ ટ્વા તુ તાં દેવી ં ભ યાપજૂ્ય પ્રણ ય ચ ।
૦૪૨૦૦૨૨ નરઃ વવંશમુદૃ્ધત્ય મમ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૪૨.૨।
૦૪૨૦૦૩૧ અ યાશ્ચ તત્ર તષ્ઠ ત િવરજે લાેકમાતરઃ ।
૦૪૨૦૦૩૨ સવર્પાપહરા દેવ્યાે વરદા ભ ક્તવ સલાઃ॥ ૪૨.૩।
૦૪૨૦૦૪૧ આ તે વૈતરણી તત્ર સવર્પાપહરા નદ ।
૦૪૨૦૦૪૨ યસ્યાં ના વા નરશ્રેષ્ઠઃ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૪૨.૪।
૦૪૨૦૦૫૧ આ તે વય ભૂ તત્રવૈ ક્રાેડ પી હિરઃ વયમ્ ।
૦૪૨૦૦૫૨ દૃ ટ્વા પ્રણ ય તં ભ યા પરં િવ ં વ્રજ ત તે॥ ૪૨.૫।
૦૪૨૦૦૬૧ કાિપલે ગાેગ્રહે સાેમે તીથ ચાલાબુસિ જ્ઞતે ।
૦૪૨૦૦૬૨ ત્યુ જયે ક્રાેડતીથ વાસકેુ સદ્ધકેશ્વરે॥ ૪૨.૬।
૦૪૨૦૦૭૧ તીથ વેતષેુ મ તમા વરજે સયંતે દ્રયઃ ।
૦૪૨૦૦૭૨ ગ વાષ્ટતીથ િવિધવ ના વા દેવા પ્રણ ય ચ॥ ૪૨.૭।
૦૪૨૦૦૮૧ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે િવમાનવરમા સ્થતઃ ।
૦૪૨૦૦૮૨ ઉપગીયમાનાે ગ ધવમર્મ લાેકે મહીયતે॥ ૪૨.૮।
૦૪૨૦૦૯૧ િવરજે યાે મમ ક્ષતે્રે િપ ડદાનં કરાે ત વૈ ।
૦૪૨૦૦૯૨ સ કરાેત્યક્ષયાં પ્ત િપ ણાં નાત્ર સશંયઃ॥ ૪૨.૯।
૦૪૨૦૧૦૧ મમ ક્ષતે્રે મુિનશ્રેષ્ઠા િવરજે યે કલવેરમ્ ।
૦૪૨૦૧૦૨ પિરત્યજ ત પુ ષા તે માેકં્ષ પ્રા ુવ ત વૈ॥ ૪૨.૧૦।
૦૪૨૦૧૧૧ ના વા યઃ સાગરે મત્યા દૃ ટ્વા ચ કિપલં હિરમ્ ।
૦૪૨૦૧૧૨ પ યેદે્દવી ં ચ વારાહી ં સ યા ત િત્રદશાલયમ્॥ ૪૨.૧૧।
૦૪૨૦૧૨૧ સ ત ચા યાિન તીથાર્િન પુ યા યાયતનાિન ચ ।
૦૪૨૦૧૨૨ ત કાલે તુ મુિનશ્રેષ્ઠા વેિદતવ્યાિન તાિન વૈ॥ ૪૨.૧૨।
૦૪૨૦૧૩૧ સમુદ્રસ્યાેત્તરે તીરે ત મ દેશે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૪૨૦૧૩૨ આ તે ગુહ્યં પરં ક્ષતંે્ર મુ ક્તદં પાપનાશનમ્॥ ૪૨.૧૩।
૦૪૨૦૧૪૧ સવર્ત્ર વાલુકાક ણ પિવતં્ર સવર્કામદમ્ ।
૦૪૨૦૧૪૨ દશયાજેનિવ તીણ ક્ષતંે્ર પરમદુલર્ભમ્॥ ૪૨.૧૪।
૦૪૨૦૧૫૧ અશાેકાજુર્નપુન્નાગૈબર્કુલૈઃ સરલદુ્રમૈઃ ।
૦૪૨૦૧૫૨ પનસનૈાર્િરકેલૈશ્ચ શાલૈ તાલૈઃ કિપ થકૈઃ॥ ૪૨.૧૫।
૦૪૨૦૧૬૧ ચ પકૈઃ ક ણકારૈશ્ચ ચૂત બ વૈઃ સપાટલૈઃ ।
૦૪૨૦૧૬૨ કદ બૈઃ કાેિવદારૈશ્ચ લકુચનૈાર્ગકેસરૈઃ॥ ૪૨.૧૬।
૦૪૨૦૧૭૧ પ્રાચીનામલકૈલાધ્રનૈાર્રઙ્ગૈધર્વખાિદરૈઃ ।
૦૪૨૦૧૭૨ સજર્ભૂ ર્શ્વકણશ્ચ તમાલૈદવદા ભઃ॥ ૪૨.૧૭।
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૦૪૨૦૧૮૧ મ દારૈઃ પાિર તૈશ્ચ યગ્રાેધાગુ ચ દનૈઃ ।
૦૪૨૦૧૮૨ ખજૂર્રામ્રાતકૈઃ સદ્ધમૈુર્ચુકુ દૈઃ સિકશકૈુઃ॥ ૪૨.૧૮।
૦૪૨૦૧૯૧ અશ્વ થૈઃ સપ્તપણશ્ચ મધુધારશભુા જનૈઃ ।
૦૪૨૦૧૯૨ શશપામલકૈન પૈિન બ ત દુિવભીતકૈઃ॥ ૪૨.૧૯।
૦૪૨૦૨૦૧ સવર્તુર્ફલગ ધાઢ ૈઃ સવર્તુર્કુસમુાે વલૈઃ ।
૦૪૨૦૨૦૨ મનાેહ્લાદકરૈઃ શભુ્રનૈાર્નાિવહગનાિદતૈઃ॥ ૪૨.૨૦।
૦૪૨૦૨૧૧ શ્રાતે્રર યૈઃ સમુધુરૈબર્લિનમર્દનેિરતૈઃ ।
૦૪૨૦૨૧૨ મનસઃ પ્રી તજનકૈઃ શ દૈઃ ખગમખુેિરતૈઃ॥ ૪૨.૨૧।
૦૪૨૦૨૨૧ ચકાેરૈઃ શતપ ત્રૈશ્ચ ઙ્ગરાજૈ તથા શકૈુઃ ।
૦૪૨૦૨૨૨ કાેિકલૈઃ કલિવઙૈ્કશ્ચ હાર તૈ ર્ વ વકૈઃ॥ ૪૨.૨૨।
૦૪૨૦૨૩૧ પ્રયપતુ્રૈશ્ચાતકૈશ્ચ તથા યૈમર્ધુર વરૈઃ ।
૦૪૨૦૨૩૨ શ્રાતે્રર યૈઃ પ્રયકરૈઃ કૂજદ્ ભશ્ચાવર્િધ ષ્ઠતૈઃ॥ ૪૨.૨૩।
૦૪૨૦૨૪૧ કેતક વનખ ડશૈ્ચ અ તમુક્તૈઃ સકુ જકૈઃ ।
૦૪૨૦૨૪૨ માલતીકુ દબાણૈશ્ચ કરવીરૈઃ સતેતરૈઃ॥ ૪૨.૨૪।
૦૪૨૦૨૫૧ જ બીરક ણાઙ્કાેલૈદાર્િડમૈબ જપૂરકૈઃ ।
૦૪૨૦૨૫૨ માતુલુઙ્ગૈઃ પૂગફલૈિહ તાલૈઃ કદલીવનૈઃ॥ ૪૨.૨૫।
૦૪૨૦૨૬૧ અ યૈશ્ચ િવિવધૈ ર્કૈ્ષઃ પુ પૈશ્ચા યૈમર્નાેહરૈઃ ।
૦૪૨૦૨૬૨ લતાિવતાનગુ મૈશ્ચ િવિવધૈશ્ચ જલાશયૈઃ॥ ૪૨.૨૬।
૦૪૨૦૨૭૧ દ ઘકા ભ તડાગૈશ્ચ પુ કિરણી ભશ્ચ વાિપ ભઃ ।
૦૪૨૦૨૭૨ નાનાજલાશયૈઃ પુ યૈઃ પ દ્મનીખ ડમ ડતૈઃ॥ ૪૨.૨૭।
૦૪૨૦૨૮૧ સરાં સ ચ મનાેજ્ઞાિન પ્રસન્નસ લલાિન ચ ।
૦૪૨૦૨૮૨ કુમુદૈઃ પુ ડર કૈશ્ચ તથા નીલાે પલૈઃ શભુૈઃ॥ ૪૨.૨૮।
૦૪૨૦૨૯૧ કહ્લારૈઃ કમલૈશ્ચાિપ આ ચતાિન સમ તતઃ ।
૦૪૨૦૨૯૨ કાદ બૈશ્ચક્રવાકૈશ્ચ તથવૈ જલકુકુ્કટૈઃ॥ ૪૨.૨૯।
૦૪૨૦૩૦૧ કાર ડવૈઃ લવૈહસઃૈ કૂમમર્ સ્યૈશ્ચ મદુ્ગ ભઃ ।
૦૪૨૦૩૦૨ દાત્યૂહસારસાક ણઃ કાેય ષ્ટબકશાે ભતૈઃ॥ ૪૨.૩૦।
૦૪૨૦૩૧૧ અેતૈશ્ચા યૈશ્ચ કૂજદ્ ભઃ સમ તા જલચાિર ભઃ ।
૦૪૨૦૩૧૨ ખગજૈર્લચરૈશ્ચા યૈઃ કુસમુૈશ્ચ જલાેદ્ભવૈઃ॥ ૪૨.૩૧।
૦૪૨૦૩૨૧ અેવં નાનાિવધૈ ર્કૈ્ષઃ પુ પૈઃ સ્થલજલાેદ્ભવૈઃ ।
૦૪૨૦૩૨૨ બ્રહ્મચાિરગ્ હસ્થૈશ્ચ વાનપ્રસ્થૈશ્ચ ભ ભઃ॥ ૪૨.૩૨।
૦૪૨૦૩૩૧ વધમર્િનરતવૈર્ણ તથા યૈઃ સમલઙૃ્કતમ્ ।
૦૪૨૦૩૩૨ હૃષ્ટપુષ્ટજનાક ણ નરનાર સમાકુલમ્॥ ૪૨.૩૩।
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૦૪૨૦૩૪૧ અશષેિવદ્યાિનલયં સવર્ધમર્ગુણાકરમ્ ।
૦૪૨૦૩૪૨ અેવં સવર્ગુણાપેેતં ક્ષતંે્ર પરમદુલર્ભમ્॥ ૪૨.૩૪।
૦૪૨૦૩૫૧ આ તે તત્ર મુિનશ્રેષ્ઠા િવખ્યાતઃ પુ ષાેત્તમઃ ।
૦૪૨૦૩૫૨ યાવદુ કલમયાર્દા િદક્ક્રમેણ પ્રક તતા॥ ૪૨.૩૫।
૦૪૨૦૩૬૧ તાવ કૃ ણપ્રસાદેન દેશઃ પુ યતમાે િહ સઃ ।
૦૪૨૦૩૬૨ યત્ર તષ્ઠ ત િવશ્વાત્મા દેશે સ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૪૨.૩૬।
૦૪૨૦૩૭૧ જગદ્વ્યાપી જગન્નાથ તત્ર સવ પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
૦૪૨૦૩૭૨ અહં દ્રશ્ચ શક્રશ્ચ દેવાશ્ચા ગ્ પુરાેગમાઃ॥ ૪૨.૩૭।
૦૪૨૦૩૮૧ િનવસામાે મુિનશ્રેષ્ઠા ત મ દેશે સદા વયમ્ ।
૦૪૨૦૩૮૨ ગ ધવાર્ સરસઃ સવાર્ઃ િપતરાે દેવમાનષુાઃ॥ ૪૨.૩૮।
૦૪૨૦૩૯૧ યક્ષા િવદ્યાધરાઃ સદ્ધા મનુયઃ સં શતવ્રતાઃ ।
૦૪૨૦૩૯૨ ઋષયાે વાલ ખલ્યાશ્ચ ક યપાદ્યાઃ પ્રજેશ્વરાઃ॥ ૪૨.૩૯।
૦૪૨૦૪૦૧ સપુણાર્ઃ િકન્નરા નાગા તથા યે વગર્વા સનઃ ।
૦૪૨૦૪૦૨ સાઙ્ગાશ્ચ ચતુરાે વેદાઃ શાસ્ત્રા ણ િવિવધાિન ચ॥ ૪૨.૪૦।
૦૪૨૦૪૧૧ ઇ તહાસપુરાણાિન યજ્ઞાશ્ચ વરદ ક્ષણાઃ ।
૦૪૨૦૪૧૨ નદ્યશ્ચ િવિવધાઃ પુ યા તીથાર્ યાયતનાિન ચ॥ ૪૨.૪૧।
૦૪૨૦૪૨૧ સાગરાશ્ચ તથા શલૈા ત મ દેશે વ્યવ સ્થતાઃ ।
૦૪૨૦૪૨૨ અેવં પુ યતમે દેશે દેવ ષિપ સિેવતે॥ ૪૨.૪૨।
૦૪૨૦૪૩૧ સવાપભાેગસિહતે વાસઃ કસ્ય ન રાેચતે ।
૦૪૨૦૪૩૨ શ્રેષ્ઠ વં કસ્ય દેશસ્ય િક ચા યદિધકં તતઃ॥ ૪૨.૪૩।
૦૪૨૦૪૪૧ આ તે યત્ર વયં દેવાે મુ ક્તદઃ પુ ષાેત્તમઃ ।
૦૪૨૦૪૪૨ ધ યા તે િવબુધપ્રખ્યા યે વસ ત્યુ કલે નરાઃ॥ ૪૨.૪૪।
૦૪૨૦૪૫૧ તીથર્રાજજલે ના વા પ ય ત પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૪૨૦૪૫૨ વગ વસ ત તે મત્યાર્ ન તે યા ત યમાલયે॥ ૪૨.૪૫।
૦૪૨૦૪૬૧ યે વસ ત્યુ કલે ક્ષતે્રે પુ યે શ્રીપુ ષાેત્તમે ।
૦૪૨૦૪૬૨ સફલં િવતં તષેામુ કલાનાં સમુેધસામ્॥ ૪૨.૪૬।
૦૪૨૦૪૭૧ યે પ ય ત સરુશ્રેષં્ઠ પ્રસન્નાયતલાેચનમ્ ।
૦૪૨૦૪૭૨ ચા ભ્રૂકેશમુકુટં ચા કણાર્વતંસકમ્॥ ૪૨.૪૭।
૦૪૨૦૪૮૧ ચા મતં ચા દ તં ચા કુ ડલમ ડતમ્ ।
૦૪૨૦૪૮૨ સનુાસં સકુપાેલં ચ સલુલાટં સલુક્ષણમ્॥ ૪૨.૪૮।
૦૪૨૦૪૯૧ ત્રૈલાેક્યાન દજનનં કૃ ણસ્ય મખુપઙ્કજમ્॥ ૪૨.૪૯।
૦૪૩૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
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૦૪૩૦૦૧૧ પુરા કૃતયુગે િવપ્રાઃ શક્રતુલ્યપરાક્રમઃ ।
૦૪૩૦૦૧૨ બભવૂ પ તઃ શ્રીમાિન દ્રદ્યુ ઇ ત શ્રુતઃ॥ ૪૩.૧।
૦૪૩૦૦૨૧ સત્યવાદ શુ ચદર્ક્ષઃ સવર્શાસ્ત્રિવશારદઃ ।
૦૪૩૦૦૨૨ પવા સભુગઃ શરૂાે દાતા ભાેક્તા પ્રયવંદઃ॥ ૪૩.૨।
૦૪૩૦૦૩૧ યષ્ટા સમ તયજ્ઞાનાં બ્રહ્મ યઃ સત્યસઙ્ગરઃ ।
૦૪૩૦૦૩૨ ધનવુદે ચ વેદે ચ શાસે્ત્ર ચ િનપુણઃ કૃતી॥ ૪૩.૩।
૦૪૩૦૦૪૧ વ લભાે નરનાર ણાં પાૈણર્માસ્યાં યથા શશી ।
૦૪૩૦૦૪૨ આિદત્ય ઇવ દુ પ્રેક્ષ્યઃ શત્રુસઙ્ઘભયઙ્કરઃ॥ ૪૩.૪।
૦૪૩૦૦૫૧ વૈ ણવઃ સ વસ પન્નાે જતક્રાેધાે જતે દ્રયઃ ।
૦૪૩૦૦૫૨ અ યેતા યાેગસાઙ્ખ્યાનાં મુમુ ધર્મર્ત પરઃ॥ ૪૩.૫।
૦૪૩૦૦૬૧ અેવં સ પાલય વી ં રા સવર્ગુણાકરઃ ।
૦૪૩૦૦૬૨ તસ્ય બુ દ્ધઃ સમુ પન્ના હરેરારાધનં પ્ર ત॥ ૪૩.૬।
૦૪૩૦૦૭૧ કથમારાધિય યા મ દેવદેવં જનાદર્નમ્ ।
૦૪૩૦૦૭૨ ક મ કે્ષત્રે ઽથવા તીથ નદ તીરે તથાશ્રમે॥ ૪૩.૭।
૦૪૩૦૦૮૧ અેવં ચ તાપરઃ સાે ઽથ િનર ક્ષ્ય મનસા મહીમ્ ।
૦૪૩૦૦૮૨ આલાેક્ય સવર્તીથાર્િન ક્ષતે્રા યથ પુરા યિપ॥ ૪૩.૮।
૦૪૩૦૦૯૧ તાિન સવાર્ ણ સ ત્યજ્ય જગામાયતનં પનુઃ ।
૦૪૩૦૦૯૨ િવખ્યાતં પરમં ક્ષતંે્ર મુ ક્તદં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૪૩.૯।
૦૪૩૦૧૦૧ સ ગ વા ત ક્ષતે્રવરં સ દ્ધબલવાહનઃ ।
૦૪૩૦૧૦૨ અયજચ્ચાશ્વમેધને િવિધવદ્ભૂિરદ ક્ષણઃ॥ ૪૩.૧૦।
૦૪૩૦૧૧૧ કારિય વા મહાે સધંે પ્રાસાદં ચવૈ િવશ્રુતમ્ ।
૦૪૩૦૧૧૨ તત્ર સઙ્કષર્ણં કૃ ણં સભુદ્રાં સ્થા ય વીયર્વાન્॥ ૪૩.૧૧।
૦૪૩૦૧૨૧ પ ચતીથ ચ િવિધવ કૃ વા તત્ર મહીપ તઃ ।
૦૪૩૦૧૨૨ નાનં દાનં તપાે હાેમં દેવતાપ્રેક્ષણં તથા॥ ૪૩.૧૨।
૦૪૩૦૧૩૧ ભ યા ચારા ય િવિધવ પ્રત્યહં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૪૩૦૧૩૨ પ્રસાદાદે્દવદેવસ્ય તતાે માેક્ષમવાપ્તવાન્॥ ૪૩.૧૩।
૦૪૩૦૧૪૧ માકર્ ડયંે ચ કૃ ણં ચ દૃ ટ્વા રામં ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૪૩૦૧૪૨ સાગરે ચે દ્રદ્યુ ાખ્યે ના વા માેકં્ષ લભેદ્ધ્રવુમ્॥ ૪૩.૧૪।
૦૪૩૦૧૫૦ મનુય ઊચુઃ
૦૪૩૦૧૫૧ ક મા સ પ તઃ પવૂર્ મ દ્રદ્યુ ાે જગ પ તઃ ।
૦૪૩૦૧૫૨ જગામ પરમં ક્ષતંે્ર મુ ક્તદં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૪૩.૧૫।
૦૪૩૦૧૬૧ ગ વા તત્ર સરુશ્રેષ્ઠ કથં સ પસત્તમઃ ।
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૦૪૩૦૧૬૨ વા જમેધને િવિધવિદષ્ટવા પુ ષાેત્તમમ્॥ ૪૩.૧૬।
૦૪૩૦૧૭૧ કથં સ સવર્ફલદે ક્ષતે્રે પરમદુલર્ભે ।
૦૪૩૦૧૭૨ પ્રાસાદં કારયામાસ ચેષં્ટ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્॥ ૪૩.૧૭।
૦૪૩૦૧૮૧ કથં સ કૃ ણં રામં ચ સભુદ્રાં ચ પ્ર પતે ।
૦૪૩૦૧૮૨ િનમર્મે રાજશાદૂર્લઃ ક્ષતંે્ર ર ક્ષતવા કથમ્॥ ૪૩.૧૮।
૦૪૩૦૧૯૧ કથં તત્ર મહીપાલઃ પ્રાસાદે ભવુનાેત્તમે ।
૦૪૩૦૧૯૨ સ્થાપયામાસ મ તમા કૃ ણાદ ં સ્ત્રદશા ચતાન્॥ ૪૩.૧૯।
૦૪૩૦૨૦૧ અેત સવ સરુશ્રેષ્ઠ િવ તરેણ યથાતથમ્ ।
૦૪૩૦૨૦૨ વક્તુમહર્સ્યશષેેણ ચિરતં તસ્ય ધીમતઃ॥ ૪૩.૨૦।
૦૪૩૦૨૧૧ ન પ્તમિધગચ્છામ તવ વાક્યા તને વૈ ।
૦૪૩૦૨૧૨ શ્રાેતુ મચ્છામહે બ્રહ્મ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૪૩.૨૧।
૦૪૩૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૩૦૨૨૧ સાધુ સાધુ દ્વજશ્રેષ્ઠા ય ચ્છ વં પુરાતનમ્ ।
૦૪૩૦૨૨૨ સવર્પાપહરં પુ યં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં શભુમ્॥ ૪૩.૨૨।
૦૪૩૦૨૩૧ વક્ષ્યા મ તસ્ય ચિરતં યથા ત્તં કૃતે યુગે ।
૦૪૩૦૨૩૨ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પ્રયતાઃ સયંતે દ્રયાઃ॥ ૪૩.૨૩।
૦૪૩૦૨૪૧ અવ તી નામ નગર માલવે ભુિવ િવશ્રુતા ।
૦૪૩૦૨૪૨ બભવૂ તસ્ય પતેઃ થવી કકુદાપેમા॥ ૪૩.૨૪।
૦૪૩૦૨૫૧ હૃષ્ટપુષ્ટજનાક ણાર્ દૃઢપ્રાકારતાેરણા ।
૦૪૩૦૨૫૨ દૃઢય ત્રાગર્લદ્વારા પિરખા ભરલઙૃ્કતા॥ ૪૩.૨૫।
૦૪૩૦૨૬૧ નાનાવ ણક્સમાક ણાર્ નાનાભા ડસિુવિક્રયા ।
૦૪૩૦૨૬૨ ર યાપણવતી ર યા ।
૦૪૩૦૨૬૩ સિુવભક્તચતુ પથા॥ ૪૩.૨૬।
૦૪૩૦૨૭૧ ગ્ હગાપેુરસ બાધા વીથી ભઃ સમલઙૃ્કતા ।
૦૪૩૦૨૭૨ રાજહંસિનભૈઃ શભુ્રૈ શ્ચત્રગ્રીવૈમર્નાેહરૈઃ॥ ૪૩.૨૭।
૦૪૩૦૨૮૧ અનેકશતસાહસ્રૈઃ પ્રાસાદૈઃ સમલઙૃ્કતા ।
૦૪૩૦૨૮૨ યજ્ઞાે સવપ્રમુિદતા ગીતવાિદત્રિન વના॥ ૪૩.૨૮।
૦૪૩૦૨૯૧ નાનાવણર્પતાકા ભ વર્જૈશ્ચ સમલઙૃ્કતા ।
૦૪૩૦૨૯૨ હ ત્યશ્વરથસઙ્ક ણાર્ પદા તગણસઙુ્કલા॥ ૪૩.૨૯।
૦૪૩૦૩૦૧ નાનાયાેધસમાક ણાર્ નાનાજનપદૈયુર્તા ।
૦૪૩૦૩૦૨ બ્રાહ્મણૈઃ ક્ષિત્રયવૈ યૈઃ શદૂ્રશૈ્ચવૈ દ્વ ત ભઃ॥ ૪૩.૩૦।
૦૪૩૦૩૧૧ સ દ્ધા સા મુિનશ્રેષ્ઠા િવદ્વદ્ ભઃ સમલઙૃ્કતા ।
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૦૪૩૦૩૧૨ ન તત્ર મ લનાઃ સ ત ન મખૂાર્ નાિપ િનધર્નાઃ॥ ૪૩.૩૧।
૦૪૩૦૩૨૧ ન રાે ગણાે ન હીનાઙ્ગા ન દ્યૂતવ્યસના વતાઃ ।
૦૪૩૦૩૨૨ સદા હૃષ્ટાઃ સમુનસાે દૃ ય તે પુ ષાઃ સ્ત્રયઃ॥ ૪૩.૩૨।
૦૪૩૦૩૩૧ ક્ર ડ ત મ િદવા રાત્રાૈ હૃષ્ટા તત્ર થક્ થક્ ।
૦૪૩૦૩૩૨ સવુષેાઃ પુ ષા તત્ર દૃ ય તે ષ્ટકુ ડલાઃ॥ ૪૩.૩૩।
૦૪૩૦૩૪૧ સુ પાઃ સગુુણાશ્ચવૈ િદવ્યાલઙ્કારભૂ ષતાઃ ।
૦૪૩૦૩૪૨ કામદેવપ્રતીકાશાઃ સવર્લક્ષણલ ક્ષતાઃ॥ ૪૩.૩૪।
૦૪૩૦૩૫૧ સકેુશાઃ સકુપાેલાશ્ચ સમુખુાઃ મશ્રુધાિરણઃ ।
૦૪૩૦૩૫૨ જ્ઞાતારઃ સવર્શાસ્ત્રાણાં ભેત્તારઃ શત્રવુાિહનીમ્॥ ૪૩.૩૫।
૦૪૩૦૩૬૧ દાતારઃ સવર્રત્નાનાં ભાેક્તારઃ સવર્સ પદામ્ ।
૦૪૩૦૩૬૨ સ્ત્રય તત્ર મુિનશ્રેષ્ઠા દૃ ય તે સમુનાેહરાઃ॥ ૪૩.૩૬।
૦૪૩૦૩૭૧ હંસવારણગા મ યઃ પ્રફુ લા ભાજેલાેચનાઃ ।
૦૪૩૦૩૭૨ સમુ યમાઃ સજુઘનાઃ પીનાેન્નતપયાેધરાઃ॥ ૪૩.૩૭।
૦૪૩૦૩૮૧ સકેુશાશ્ચા વદનાઃ સકુપાેલાઃ સ્થરાલકાઃ ।
૦૪૩૦૩૮૨ હાવભાવાનતગ્રીવાઃ કણાર્ભરણભૂ ષતાઃ॥ ૪૩.૩૮।
૦૪૩૦૩૯૧ બ બાૈ ઠ્યાે ર જતમખુા તા બૂલને િવરા જતાઃ ।
૦૪૩૦૩૯૨ સવુણાર્ભરણાપેેતાઃ સવાર્લઙ્કારભૂ ષતાઃ॥ ૪૩.૩૯।
૦૪૩૦૪૦૧ યામાવદાતાઃ સશુ્રાે યઃ કા ચીનપૂુરનાિદતાઃ ।
૦૪૩૦૪૦૨ િદવ્યમાલ્યા બરધરા િદવ્યગ ધાનુલપેનાઃ॥ ૪૩.૪૦।
૦૪૩૦૪૧૧ િવદગ્ધાઃ સભુગાઃ કા તાશ્ચાવર્ઙ્ગ્યઃ પ્રયદશર્નાઃ ।
૦૪૩૦૪૧૨ પલાવ યસયંુક્તાઃ સવાર્ઃ પ્રહ સતાનનાઃ॥ ૪૩.૪૧।
૦૪૩૦૪૨૧ ક્ર ડ ત્યશ્ચ મદાને્મત્તાઃ ચ ।
૦૪૩૦૪૨૨ ગીતવાદ્યકથાલાપૈ રમય ત્યશ્ચ તાઃ સ્ત્રયઃ॥ ૪૩.૪૨।
૦૪૩૦૪૩૧ વારમખુ્યાશ્ચ દૃ ય તે ત્યગીતિવશારદાઃ ।
૦૪૩૦૪૩૨ પ્રેક્ષણાલાપકુશલાઃ સવર્યાે ષદુ્ગણા વતાઃ॥ ૪૩.૪૩।
૦૪૩૦૪૪૧ અ યાશ્ચ તત્ર દૃ ય તે ગુણાચાયાર્ઃ કુલ સ્ત્રયઃ ।
૦૪૩૦૪૪૨ પ તવ્રતાશ્ચ સભુગા ગુણૈઃ સવરલઙૃ્કતાઃ॥ ૪૩.૪૪।
૦૪૩૦૪૫૧ વનૈશ્ચાપેવનૈઃ પુ યૈ દ્યાનૈશ્ચ મનાેરમૈઃ ।
૦૪૩૦૪૫૨ દેવતાયતનૈિદવ્યનૈાર્નાકુસમુશાે ભતૈઃ॥ ૪૩.૪૫।
૦૪૩૦૪૬૧ શાલૈ તાલૈ તમાલૈશ્ચ બકુલનૈાર્ગકેસરૈઃ ।
૦૪૩૦૪૬૨ િપ પલૈઃ ક ણકારૈશ્ચ ચ દનાગુ ચ પકૈઃ॥ ૪૩.૪૬।
૦૪૩૦૪૭૧ પુન્નાગનૈાર્િરકેરૈશ્ચ પનસઃૈ સરલદુ્રમૈઃ ।
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૦૪૩૦૪૭૨ નારઙ્ગૈલર્કુચૈલાધ્રૈઃ સપ્તપણઃ શભુા જનૈઃ॥ ૪૩.૪૭।
૦૪૩૦૪૮૧ ચૂત બ વકદ બૈશ્ચ શશપૈધર્વખાિદરૈઃ ।
૦૪૩૦૪૮૨ પાટલાશાેકતગરૈઃ કરવીરૈઃ સતેતરૈઃ॥ ૪૩.૪૮।
૦૪૩૦૪૯૧ પીતાજુર્નકભ લાતૈઃ સદ્ધરૈામ્રાતકૈ તથા ।
૦૪૩૦૪૯૨ યગ્રાેધાશ્વ થકા મયઃ પલાશદૈવદા ભઃ॥ ૪૩.૪૯।
૦૪૩૦૫૦૧ મ દારૈઃ પાિર તૈશ્ચ ત તડીકિવભીતકૈઃ ।
૦૪૩૦૫૦૨ પ્રાચીનામલકૈઃ લક્ષજૈર્ બૂ શર ષપાદપૈઃ॥ ૪૩.૫૦।
૦૪૩૦૫૧૧ કાલેયૈઃ કા ચનારૈશ્ચ મધજુ બીર ત દુકૈઃ ।
૦૪૩૦૫૧૨ ખજૂર્રાગ ત્યબકુલૈઃ શાખાેટકહર તકૈઃ॥ ૪૩.૫૧।
૦૪૩૦૫૨૧ કઙ્કાેલૈમુર્ચુકુ દૈશ્ચ િહ તાલૈબ જપૂરકૈઃ ।
૦૪૩૦૫૨૨ કેતક વનખ ડશૈ્ચ અ તમુક્તૈઃ સકુ જકૈઃ॥ ૪૩.૫૨।
૦૪૩૦૫૩૧ મ લકાકુ દબાણૈશ્ચ કદલીખ ડમ ડતૈઃ ।
૦૪૩૦૫૩૨ માતુલુઙ્ગૈઃ પૂગફલૈઃ ક ણૈઃ સ ધવુારકૈઃ॥ ૪૩.૫૩।
૦૪૩૦૫૪૧ બહુવારૈઃ કાેિવદારૈબર્દરૈઃ સકર જકૈઃ ।
૦૪૩૦૫૪૨ અ યૈશ્ચ િવિવધૈઃ પુ પ- ક્ષૈશ્ચા યૈમર્નાેહરૈઃ॥ ૪૩.૫૪।
૦૪૩૦૫૫૧ લતાગુ મૈિવતાનૈશ્ચ ઉદ્યાનનૈર્ દનાપેમૈઃ ।
૦૪૩૦૫૫૨ સદા કુસમુગ ધાઢ ૈઃ સદા ફલભરાનતૈઃ॥ ૪૩.૫૫।
૦૪૩૦૫૬૧ નાનાપ ક્ષ તૈ ર યનૈાર્ના ગગણા તૈઃ ।
૦૪૩૦૫૬૨ ચકાેરૈઃ શતપ ત્રૈશ્ચ ઙ્ગારૈઃ પ્રયપતુ્રકૈઃ॥ ૪૩.૫૬।
૦૪૩૦૫૭૧ કલિવઙૈ્કમર્યૂરૈશ્ચ શકૈુઃ કાેિકલકૈ તથા ।
૦૪૩૦૫૭૨ કપાેતૈઃ ખ જર ટૈશ્ચ યનેૈઃ પારાવતૈ તથા॥ ૪૩.૫૭।
૦૪૩૦૫૮૧ ખગૈશ્ચા યૈબર્હુિવધૈઃ શ્રાતે્રર યૈમર્નાેરમૈઃ ।
૦૪૩૦૫૮૨ સિરતઃ પુ કિર યશ્ચ સરાં સ સબુહૂિન ચ॥ ૪૩.૫૮।
૦૪૩૦૫૯૧ અ યજૈર્લાશયૈઃ પુ યૈઃ કુમુદાે પલમ ડતૈઃ ।
૦૪૩૦૫૯૨ પદ્મૈઃ સતેતરૈઃ શભુ્રૈઃ કહ્લારૈશ્ચ સગુ ધ ભઃ॥ ૪૩.૫૯।
૦૪૩૦૬૦૧ અ યૈબર્હુિવધૈઃ પુ પજૈર્લજૈઃ સમુનાેહરૈઃ ।
૦૪૩૦૬૦૨ ગ ધામાેદકરૈિદવ્યૈઃ સવર્તુર્કુસમુાે વલૈઃ॥ ૪૩.૬૦।
૦૪૩૦૬૧૧ હંસકાર ડવાક ણશ્ચક્રવાકાપેશાે ભતૈઃ ।
૦૪૩૦૬૧૨ સારસશૈ્ચ બલાકૈશ્ચ કૂમમર્ સ્યૈઃ સનક્રકૈઃ॥ ૪૩.૬૧।
૦૪૩૦૬૨૧ જલપાદૈઃ કદ બૈશ્ચ લવૈશ્ચ જલકુકુ્કટૈઃ ।
૦૪૩૦૬૨૨ ખગજૈર્લચરૈશ્ચા યનૈાર્નારવિવભૂ ષતૈઃ॥ ૪૩.૬૨।
૦૪૩૦૬૩૧ નાનાવણઃ સદા હૃષ્ટૈર ચતાિન સમ તતઃ ।
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૦૪૩૦૬૩૨ અેવં નાનાિવધૈઃ પુ પૈિવિવધૈશ્ચ જલાશયૈઃ॥ ૪૩.૬૩।
૦૪૩૦૬૪૧ િવિવધૈઃ પાદપૈઃ પુ યૈ દ્યાનૈિવિવધૈ તથા ।
૦૪૩૦૬૪૨ જલસ્થલચરૈશ્ચવૈ િવહગૈશ્ચાવર્િધ ષ્ઠતૈઃ॥ ૪૩.૬૪।
૦૪૩૦૬૫૧ દેવતાયતનૈિદવ્યૈઃ શાે ભતા સા મહાપુર ।
૦૪૩૦૬૫૨ તત્રા તે ભગવા દેવ સ્ત્રપુરાિર સ્ત્રલાેચનઃ॥ ૪૩.૬૫।
૦૪૩૦૬૬૧ મહાકાલે ત િવખ્યાતઃ સવર્કામપ્રદઃ શવઃ ।
૦૪૩૦૬૬૨ શવકુ ડે નરઃ ના વા િવિધવ પાપનાશને॥ ૪૩.૬૬।
૦૪૩૦૬૭૧ દેવા પ ષીશં્ચવૈ સ ત યર્ િવિધવદુ્બધઃ ।
૦૪૩૦૬૭૨ ગ વા શવાલયં પશ્ચા કૃ વા તં િત્રઃ પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૪૩.૬૭।
૦૪૩૦૬૮૧ પ્રિવ ય સયંતાે ભૂ વા ધાૈતવાસા જતે દ્રયઃ ।
૦૪૩૦૬૮૨ નાનૈઃ પુ પૈ તથા ગ ધૈધૂર્પૈદ પૈશ્ચ ભ ક્તતઃ॥ ૪૩.૬૮।
૦૪૩૦૬૯૧ નવૈેદૈ્ય પહારૈશ્ચ ગીતવાદ્યૈઃ પ્રદ ક્ષણૈઃ ।
૦૪૩૦૬૯૨ દ ડવ પ્ર ણપાતૈશ્ચ ત્યૈઃ તાતે્રૈશ્ચ શઙ્કરમ્॥ ૪૩.૬૯।
૦૪૩૦૭૦૧ સ પજૂ્ય િવિધવદ્ભ યા મહાકાલં સકૃ ચ્છવમ્ ।
૦૪૩૦૭૦૨ અશ્વમેધસહસ્રસ્ય ફલં પ્રા ાે ત માનવઃ॥ ૪૩.૭૦।
૦૪૩૦૭૧૧ પાપૈઃ સવિવિનમુર્ક્તાે િવમાનૈઃ સાવર્કા મકૈઃ ।
૦૪૩૦૭૧૨ આ હ્ય િત્રિદવં યા ત યત્ર શ ભાેિનકેતનમ્॥ ૪૩.૭૧।
૦૪૩૦૭૨૧ િદવ્ય પધરઃ શ્રીમા દવ્યાલઙ્કારભૂ ષતઃ ।
૦૪૩૦૭૨૨ ભુઙ્ક્તે તત્ર વરા ભાેગા યાવદાભૂતસ લવમ્॥ ૪૩.૭૨।
૦૪૩૦૭૩૧ શવલાેકે મુિનશ્રેષ્ઠા જરામરણવ જતઃ ।
૦૪૩૦૭૩૨ પુ યક્ષયાિદહાયાતઃ પ્રવરે બ્રાહ્મણે કુલે॥ ૪૩.૭૩।
૦૪૩૦૭૪૧ ચતવુદ ભવે દ્વપ્રઃ સવર્શાસ્ત્રિવશારદઃ ।
૦૪૩૦૭૪૨ યાેગં પાશપુતં પ્રા ય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૪૩.૭૪।
૦૪૩૦૭૫૧ આ તે તત્ર નદ પુ યા શપ્રા નામે ત િવશ્રુતા ।
૦૪૩૦૭૫૨ તસ્યાં નાત તુ િવિધવ સ ત યર્ િપ દેવતાઃ॥ ૪૩.૭૫।
૦૪૩૦૭૬૧ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે િવમાનવરમા સ્થતઃ ।
૦૪૩૦૭૬૨ ભુઙ્ક્તે બહુિવધા ભાેગા વગર્લાેકે નરાેત્તમઃ॥ ૪૩.૭૬।
૦૪૩૦૭૭૧ આ તે તત્રવૈ ભગવા દેવદેવાે જનાદર્નઃ ।
૦૪૩૦૭૭૨ ગાેિવ દ વા મનામાસાૈ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાે હિરઃ॥ ૪૩.૭૭।
૦૪૩૦૭૮૧ તં દૃ ટ્વા મુ ક્તમા ાે ત િત્રસપ્તકુલસયંુતઃ ।
૦૪૩૦૭૮૨ િવમાનનેાકર્વણન િકિઙ્કણી લમા લના॥ ૪૩.૭૮।
૦૪૩૦૭૯૧ સવર્કામસ દ્ધને કામગનેા સ્થરેણ ચ ।
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૦૪૩૦૭૯૨ ઉપગીયમાનાે ગ ધવિવ લાેકે મહીયતે॥ ૪૩.૭૯।
૦૪૩૦૮૦૧ ભુઙ્ક્તે ચ િવિવધા કામાિન્નરાતઙ્કાે ગત વરઃ ।
૦૪૩૦૮૦૨ આભૂતસ લવં યાવ સુ પઃ સભુગઃ સખુી॥ ૪૩.૮૦।
૦૪૩૦૮૧૧ કાલનેાગત્ય મ તમા બ્રાહ્મણઃ સ્યાન્મહીતલે ।
૦૪૩૦૮૧૨ પ્રવરે યાે ગનાં ગેહે વેદશાસ્ત્રાથર્ત વિવત્॥ ૪૩.૮૧।
૦૪૩૦૮૨૧ વૈ ણવં યાેગમાસ્થાય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્ ।
૦૪૩૦૮૨૨ િવક્રમ વા મનામાનં િવ ં તત્રવૈ ભાે દ્વ ઃ॥ ૪૩.૮૨।
૦૪૩૦૮૩૧ દૃ ટ્વા નરાે વા નાર વા ફલં પવૂાિદતં લભેત્ ।
૦૪૩૦૮૩૨ અ યે ઽિપ તત્ર તષ્ઠ ત દેવાઃ શક્રપુરાેગમાઃ॥ ૪૩.૮૩।
૦૪૩૦૮૪૧ માતરશ્ચ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સવર્કામફલપ્રદાઃ ।
૦૪૩૦૮૪૨ દૃ ટ્વા તા વિધવદ્ભ યા સ પજૂ્ય પ્ર ણપત્ય ચ॥ ૪૩.૮૪।
૦૪૩૦૮૫૧ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે નરાે યા ત િત્રિવષ્ટપમ્ ।
૦૪૩૦૮૫૨ અેવં સા નગર ર યા રાજ સહેન પા લતા॥ ૪૩.૮૫।
૦૪૩૦૮૬૧ િનત્યાે સવપ્રમુિદતા યથે દ્રસ્યામરાવતી ।
૦૪૩૦૮૬૨ પુરાષ્ટાદશસયંુક્તા સિુવ તીણર્ચતુ પથા॥ ૪૩.૮૬।
૦૪૩૦૮૭૧ ધનજુ્યાર્ઘાષેિનનદા સદ્ધસઙ્ગમભૂ ષતા ।
૦૪૩૦૮૭૨ િવદ્યાવદ્ગણભૂિયષ્ઠા વેદિનઘાષનાિદતા॥ ૪૩.૮૭।
૦૪૩૦૮૮૧ ઇ તહાસપુરાણાિન શાસ્ત્રા ણ િવિવધાિન ચ ।
૦૪૩૦૮૮૨ કાવ્યાલાપકથાશ્ચવૈ શ્રૂય તે ઽહિનશં દ્વ ઃ॥ ૪૩.૮૮।
૦૪૩૦૮૯૧ અેવં મયા ગુણાઢ ા સા તદુિયની સમુદાહૃતા ।
૦૪૩૦૮૯૨ યસ્યાં રા ભવ પૂવર્ મ દ્રદ્યુ ાે મહામ તઃ॥ ૪૩.૮૯।
૦૪૪૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૪૦૦૧૧ તસ્યાં સ પ તઃ પવૂ કુવર્ન્રાજ્યમનુત્તમમ્ ।
૦૪૪૦૦૧૨ પાલયામાસ મ તમા પ્ર ઃ પતુ્રાિનવાૈરસાન્॥ ૪૪.૧।
૦૪૪૦૦૨૧ સત્યવાદ મહાપ્રાજ્ઞઃ શરૂઃ સવર્ગુણાકરઃ ।
૦૪૪૦૦૨૨ મ તમા ધમર્સ પન્નઃ સવર્શસ્ત્ર તાં વરઃ॥ ૪૪.૨।
૦૪૪૦૦૩૧ સત્યવા શીલવા દા તઃ શ્રીમા પરપુર જયઃ ।
૦૪૪૦૦૩૨ આિદત્ય ઇવ તે ેભી પૈરા શ્વનયાેિરવ॥ ૪૪.૩।
૦૪૪૦૦૪૧ વધર્માનસરુાશ્ચયર્ઃ શક્રતુલ્યપરાક્રમઃ ।
૦૪૪૦૦૪૨ શારદે દુિરવાભા ત લક્ષણૈઃ સમલઙૃ્કતઃ॥ ૪૪.૪।
૦૪૪૦૦૫૧ આહતાર્ સવર્યજ્ઞાનાં હયમેધાિદકૃત્તથા ।
૦૪૪૦૦૫૨ દાનૈયર્જ્ઞૈ તપાે ભશ્ચ તત્તુલ્યાે ના ત ભપૂ તઃ॥ ૪૪.૫।
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૦૪૪૦૦૬૧ સવુણર્મ ણમુક્તાનાં ગ શ્વાનાં ચ ભપૂ તઃ ।
૦૪૪૦૦૬૨ પ્રદદાૈ િવપ્રમખુ્યે યાે યાગે યાગે મહાધનમ્॥ ૪૪.૬।
૦૪૪૦૦૭૧ હ ત્યશ્વરથમખુ્યાનાં ક બલા જનવાસસામ્ ।
૦૪૪૦૦૭૨ રત્નાનાં ધનધા યાનામ ત તસ્ય ન િવદ્યતે॥ ૪૪.૭।
૦૪૪૦૦૮૧ અેવં સવર્ધનૈયુર્ક્તાે ગુણૈઃ સવરલઙૃ્કતઃ ।
૦૪૪૦૦૮૨ સવર્કામસ દ્ધાત્મા કુવર્ન્રાજ્યમક ટકમ્॥ ૪૪.૮।
૦૪૪૦૦૯૧ તસ્યેયં મ ત પન્ના સવર્યાેગેશ્વરં હિરમ્ ।
૦૪૪૦૦૯૨ કથમારાધિય યા મ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં પ્રભુમ્॥ ૪૪.૯।
૦૪૪૦૧૦૧ િવચાયર્ સવર્શાસ્ત્રા ણ ત ત્રા યાગમિવ તરમ્ ।
૦૪૪૦૧૦૨ ઇ તહાસપુરાણાિન વેદાઙ્ગાિન ચ સવર્શઃ॥ ૪૪.૧૦।
૦૪૪૦૧૧૧ ધમર્શાસ્ત્રા ણ સવાર્ ણ િનયમા ષભા ષતાન્ ।
૦૪૪૦૧૧૨ વેદાઙ્ગાિન ચ શાસ્ત્રા ણ િવદ્યાસ્થાનાિન યાિન ચ॥ ૪૪.૧૧।
૦૪૪૦૧૨૧ ગુ ં સસંવે્ય યત્નને બ્રાહ્મણા વેદપારગાન્ ।
૦૪૪૦૧૨૨ આધાય પરમાં કાષ્ઠાં કૃતકૃત્યાે ઽભવત્તદા॥ ૪૪.૧૨।
૦૪૪૦૧૩૧ સ પ્રા ય પરમં ત વં વાસદેુવાખ્યમવ્યયમ્ ।
૦૪૪૦૧૩૨ ભ્રા તજ્ઞાનાદતીત તુ મુમુ ઃ સયંતે દ્રયઃ॥ ૪૪.૧૩।
૦૪૪૦૧૪૧ કથમારાધિય યા મ દેવદેવં સનાતનમ્ ।
૦૪૪૦૧૪૨ પીતવસં્ત્ર ચતુબાર્હંુ શઙ્ખચક્રગદાધરમ્॥ ૪૪.૧૪।
૦૪૪૦૧૫૧ વનમાલા તાેરસં્ક પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણમ્ ।
૦૪૪૦૧૫૨ શ્રીવ સાેરઃસમાયુક્તં મુકુટાઙ્ગદશાે ભતમ્॥ ૪૪.૧૫।
૦૪૪૦૧૬૧ વપુરા સ તુ િન ક્રા ત ઉ જિય યાઃ પ્ર પ તઃ ।
૦૪૪૦૧૬૨ બલને મહતા યુક્તઃ સ ત્યઃ સપુરાેિહતઃ॥ ૪૪.૧૬।
૦૪૪૦૧૭૧ અનજુગ્મુ તુ તં સવ ર થનઃ શસ્ત્રપાણયઃ ।
૦૪૪૦૧૭૨ રથૈિવમાનસઙ્કાશઃૈ પતાકા વજસિેવતૈઃ॥ ૪૪.૧૭।
૦૪૪૦૧૮૧ સાિદનશ્ચ તથા સવ પ્રાસતાેમરપાણયઃ ।
૦૪૪૦૧૮૨ અશ્વૈઃ પવનસઙ્કાશરૈનજુગ્મુ તુ તં પમ્॥ ૪૪.૧૮।
૦૪૪૦૧૯૧ િહમવ સ ભવૈમર્ત્તવૈાર્રણૈઃ પવર્તાપેમૈઃ ।
૦૪૪૦૧૯૨ ઈષાદ તૈઃ સદા મત્તૈઃ પ્રચ ડઃૈ ષ ષ્ટહાયનૈઃ॥ ૪૪.૧૯।
૦૪૪૦૨૦૧ હેમકક્ષૈઃ સપતાકૈઘર્ ટારવિવભૂ ષતૈઃ ।
૦૪૪૦૨૦૨ અનજુગ્મુશ્ચ તં સવ ગજયુદ્ધિવશારદાઃ॥ ૪૪.૨૦।
૦૪૪૦૨૧૧ અસઙ્ખ્યયેાશ્ચ પાદાતા ધનુ પ્રાસા સપાણયઃ ।
૦૪૪૦૨૧૨ િદવ્યમાલ્યા બરધરા િદવ્યગ ધાનુલપેનાઃ॥ ૪૪.૨૧।
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૦૪૪૦૨૨૧ અનજુગ્મુશ્ચ તં સવ યવુાનાે ષ્ટકુ ડલાઃ ।
૦૪૪૦૨૨૨ સવાર્સ્ત્રકુશલાઃ શરૂાઃ સદા સઙ્ગ્રામલાલસાઃ॥ ૪૪.૨૨।
૦૪૪૦૨૩૧ અ તઃપુરિનવા સ યઃ સ્ત્રયઃ સવાર્ઃ વલઙૃ્કતાઃ ।
૦૪૪૦૨૩૨ બ બાૈષ્ઠચા દશનાઃ સવાર્ભરણભૂ ષતાઃ॥ ૪૪.૨૩।
૦૪૪૦૨૪૧ િદવ્યવસ્ત્રધરાઃ સવાર્ િદવ્યમાલ્યિવભૂ ષતાઃ ।
૦૪૪૦૨૪૨ િદવ્યગ ધાનુ લપ્તાઙ્ગાઃ શરચ્ચ દ્રિનભાનનાઃ॥ ૪૪.૨૪।
૦૪૪૦૨૫૧ સમુ યમાશ્ચા વષેાશ્ચા કણાર્લકા ચતાઃ ।
૦૪૪૦૨૫૨ તા બૂલર જતમખુા ર ક્ષ ભશ્ચ સરુ ક્ષતાઃ॥ ૪૪.૨૫।
૦૪૪૦૨૬૧ યાનૈ ચ્ચાવચૈઃ શભુ્રૈમર્ ણકા ચનભૂ ષતૈઃ ।
૦૪૪૦૨૬૨ ઉપગીયમાના તાઃ સવાર્ ગાયનૈઃ તુ તપાઠકૈઃ॥ ૪૪.૨૬।
૦૪૪૦૨૭૧ વે ષ્ટતાઃ શસ્ત્રહ તૈશ્ચ પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણાઃ ।
૦૪૪૦૨૭૨ બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યા અનજુગ્મુશ્ચ તં પમ્॥ ૪૪.૨૭।
૦૪૪૦૨૮૧ વ ણગ્ગ્રામગણાઃ સવ નાનાપુરિનવા સનઃ ।
૦૪૪૦૨૮૨ ધનૈ રત્નૈઃ સવુણશ્ચ સદારાઃ સપિરચ્છદાઃ॥ ૪૪.૨૮।
૦૪૪૦૨૯૧ અસ્ત્રિવક્રયકાશ્ચવૈ તા બૂલપ ય િવનઃ ।
૦૪૪૦૨૯૨ ણિવક્રયકાશ્ચવૈ કાષ્ઠિવક્રયકારકાઃ॥ ૪૪.૨૯।
૦૪૪૦૩૦૧ રઙ્ગાપે િવનઃ સવ માંસિવક્રિયણ તથા ।
૦૪૪૦૩૦૨ તૈલિવક્રયકાશ્ચવૈ વસ્ત્રિવક્રયકા તથા॥ ૪૪.૩૦।
૦૪૪૦૩૧૧ ફલિવક્રિયણશ્ચવૈ પ ત્રિવક્રિયણ તથા ।
૦૪૪૦૩૧૨ તથા જવસહારાશ્ચ રજકાશ્ચ સહસ્રશઃ॥ ૪૪.૩૧।
૦૪૪૦૩૨૧ ગાપેાલા નાિપતાશ્ચવૈ તથા યે વસ્ત્રસચૂકાઃ ।
૦૪૪૦૩૨૨ મષેપાલાશ્ચાજપાલા ગપાલાશ્ચ હંસકાઃ॥ ૪૪.૩૨।
૦૪૪૦૩૩૧ ધા યિવક્રિયણશ્ચવૈ સક્તુિવક્રિયણશ્ચ યે ।
૦૪૪૦૩૩૨ ગુડિવક્રિયકાશ્ચવૈ તથા લવણ િવનઃ॥ ૪૪.૩૩।
૦૪૪૦૩૪૧ ગાયના નતર્કાશ્ચવૈ તથા મઙ્ગલપાઠકાઃ ।
૦૪૪૦૩૪૨ શલૈષૂાઃ કથકાશ્ચવૈ પુરાણાથર્િવશારદાઃ॥ ૪૪.૩૪।
૦૪૪૦૩૫૧ કવયઃ કાવ્યકતાર્રાે નાનાકાવ્યિવશારદાઃ ।
૦૪૪૦૩૫૨ િવષઘ્ના ગા ડાશ્ચવૈ નાનારત્નપર ક્ષકાઃ॥ ૪૪.૩૫।
૦૪૪૦૩૬૧ વ્યાેકારા તામ્રકારાશ્ચ કાંસ્યકારાશ્ચ ઠકાઃ ।
૦૪૪૦૩૬૨ કાષૈકારા શ્ચત્રકારાઃ કુ દકારાશ્ચ પાવકાઃ॥ ૪૪.૩૬।
૦૪૪૦૩૭૧ દ ડકારાશ્ચા સકારાઃ સરુાધૂતાપે િવનઃ ।
૦૪૪૦૩૭૨ મ લા દૂતાશ્ચ કાયસ્થા યે ચા યે કમર્કાિરણઃ॥ ૪૪.૩૭।
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૦૪૪૦૩૮૧ ત તવુાયા પકારા વા તકા તૈલપાઠકાઃ ।
૦૪૪૦૩૮૨ લાવ વા તૈ ત્તિરકા ગપકુ્ષ્યપ િવનઃ॥ ૪૪.૩૮।
૦૪૪૦૩૯૧ ગજવૈદ્યાશ્ચ વૈદ્યાશ્ચ નરવૈદ્યાશ્ચ યે નરાઃ ।
૦૪૪૦૩૯૨ ક્ષવૈદ્યાશ્ચ ગાવેૈદ્યા યે ચા યે છેદદાહકાઃ॥ ૪૪.૩૯।
૦૪૪૦૪૦૧ અેતે નાગરકાઃ સવ યે ચા યે નાનુક તતાઃ ।
૦૪૪૦૪૦૨ અનજુગ્મુ તુ રા નં સમ તપુરવા સનઃ॥ ૪૪.૪૦।
૦૪૪૦૪૧૧ યથા વ્રજ તં િપતરં ગ્રામા તરં સમુ સકુાઃ ।
૦૪૪૦૪૧૨ અનુયા ત યથા પતુ્રા તથા તં તે ઽિપ નાગરાઃ॥ ૪૪.૪૧।
૦૪૪૦૪૨૧ અેવં સ પ તઃ શ્રીમા તઃ સવમર્હાજનૈઃ ।
૦૪૪૦૪૨૨ હ ત્યશ્વરથપાદાતજૈર્ગામ ચ શનૈઃ શનૈઃ॥ ૪૪.૪૨।
૦૪૪૦૪૩૧ અેવં ગ વા સ પ તદર્ ક્ષણસ્યાેદધે તટમ્ ।
૦૪૪૦૪૩૨ સવ તૈદ ઘર્કાલને બલૈરનુગતઃ પ્રભુઃ॥ ૪૪.૪૩।
૦૪૪૦૪૪૧ દદશર્ સાગરં ર યં ત્ય ત મવ ચ સ્થતમ્ ।
૦૪૪૦૪૪૨ અનેકશતસાહસ્રૈ મ ભશ્ચ સમાકુલમ્॥ ૪૪.૪૪।
૦૪૪૦૪૫૧ નાનારત્નાલયં પૂણ નાનાપ્રા ણસમાકુલમ્ ।
૦૪૪૦૪૫૨ વીચીતરઙ્ગબહુલં મહાશ્ચયર્સમ વતમ્॥ ૪૪.૪૫।
૦૪૪૦૪૬૧ તીથર્રાજં મહાશ દમપારં સભુયઙ્કરમ્ ।
૦૪૪૦૪૬૨ મેઘ દપ્રતીકાશમગાધં મકરાલયમ્॥ ૪૪.૪૬।
૦૪૪૦૪૭૧ મ સ્યૈઃ કૂમશ્ચ શઙ્ખૈશ્ચ શુ ક્તકાનક્રશઙુ્ક ભઃ ।
૦૪૪૦૪૭૨ શશમુારૈઃ કકર્ટૈશ્ચ તં સપમર્હાિવષૈઃ॥ ૪૪.૪૭।
૦૪૪૦૪૮૧ લવણાેદં હરેઃ સ્થાનં શયનસ્ય નદ પ તમ્ ।
૦૪૪૦૪૮૨ સવર્પાપહરં પુ યં સવર્વા છાફલપ્રદમ્॥ ૪૪.૪૮।
૦૪૪૦૪૯૧ અનેકાવતર્ગ ભીરં દાનવાનાં સમાશ્રયમ્ ।
૦૪૪૦૪૯૨ અ તસ્યાર ણ િદવ્યં દેવયાેિનમપાં પ તમ્॥ ૪૪.૪૯।
૦૪૪૦૫૦૧ િવ શષં્ટ સવર્ભૂતાનાં પ્રા ણનાં વધારણમ્ ।
૦૪૪૦૫૦૨ સપુિવતં્ર પિવત્રાણાં મઙ્ગલાનાં ચ મઙ્ગલમ્॥ ૪૪.૫૦।
૦૪૪૦૫૧૧ તીથાર્નામુત્તમં તીથર્મવ્યયં યાદસાં પ તમ્ ।
૦૪૪૦૫૧૨ ચ દ્ર દ્ધક્ષયસ્યવે યસ્ય માનં પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૪૪.૫૧।
૦૪૪૦૫૨૧ અભેદં્ય સવર્ભૂતાનાં દેવાનામ તાલયમ્ ।
૦૪૪૦૫૨૨ ઉ પ ત્ત સ્થ તસહંાર-હેતુભૂતં સનાતનમ્॥ ૪૪.૫૨।
૦૪૪૦૫૩૧ ઉપ વં્ય ચ સવષાં પુ યં નદનદ પ તમ્ ।
૦૪૪૦૫૩૨ દૃ ટ્વા તં પ તશ્રેષ્ઠાે િવ મયં પરમં ગતઃ॥ ૪૪.૫૩।
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૦૪૪૦૫૪૧ િનવાસમકરાેત્તત્ર વેલામસાદ્ય સાગર મ્ ।
૦૪૪૦૫૪૨ પુ યે મનાેહરે દેશે સવર્ભૂ મગુણૈયુર્તે॥ ૪૪.૫૪।
૦૪૪૦૫૫૧ તં શાલૈઃ કદ બૈશ્ચ પુન્નાગૈઃ સરલદુ્રમૈઃ ।
૦૪૪૦૫૫૨ પનસનૈાર્િરકેલૈશ્ચ બકુલનૈાર્ગકેસરૈઃ॥ ૪૪.૫૫।
૦૪૪૦૫૬૧ તાલૈઃ િપ પલૈઃ ખજૂર્રૈનાર્રઙ્ગૈબ જપૂરકૈઃ ।
૦૪૪૦૫૬૨ શાલૈરામ્રાતકૈલાધ્રૈબર્કુલૈબર્હુવારકૈઃ॥ ૪૪.૫૬।
૦૪૪૦૫૭૧ કિપ થૈઃ ક ણકારૈશ્ચ પાટલાશાેકચ પકૈઃ ।
૦૪૪૦૫૭૨ દાિડમૈશ્ચ તમાલૈશ્ચ પાિર તૈ તથાજુર્નૈઃ॥ ૪૪.૫૭।
૦૪૪૦૫૮૧ પ્રાચીનામલકૈ બ વૈઃ પ્રયઙ્ગવુટખાિદરૈઃ ।
૦૪૪૦૫૮૨ ઇઙ્ગુદ સપ્તપણશ્ચ અશ્વ થાગ ત્યજ બુકૈઃ॥ ૪૪.૫૮।
૦૪૪૦૫૯૧ મધુકૈઃ ક ણકારૈશ્ચ બહુવારૈઃ સ ત દુકૈઃ ।
૦૪૪૦૫૯૨ પલાશબદરૈન પૈઃ સદ્ધિન બશભુા જનૈઃ॥ ૪૪.૫૯।
૦૪૪૦૬૦૧ વારકૈઃ કાેિવદારૈશ્ચ ભ લાતામલકૈ તથા ।
૦૪૪૦૬૦૨ ઇ ત િહ તાલકાઙ્કાેલૈઃ કર જૈઃ સિવભીતકૈઃ॥ ૪૪.૬૦।
૦૪૪૦૬૧૧ સસજર્મધુકા મયઃ શા મલીદેવદા ભઃ ।
૦૪૪૦૬૧૨ શાખાેઠકૈિન બવટૈઃ કુ ભીકાૈષ્ઠહર તકૈઃ॥ ૪૪.૬૧।
૦૪૪૦૬૨૧ ગુગ્ગુલૈશ્ચ દનૈ ર્કૈ્ષ તથવૈાગુ પાટલૈઃ ।
૦૪૪૦૬૨૨ જ બીરક ણૈ ર્કૈ્ષ ત તડીરક્તચ દનૈઃ॥ ૪૪.૬૨।
૦૪૪૦૬૩૧ અેવં નાનાિવધૈ ર્ક્ષૈ તથા યૈબર્હુપાદપૈઃ ।
૦૪૪૦૬૩૨ ક પદુ્રમૈિનત્યફલૈઃ સવર્તુર્કુસમુાે કરૈઃ॥ ૪૪.૬૩।
૦૪૪૦૬૪૧ નાનાપ ક્ષ તૈિદવ્યૈમર્ત્તકાેિકલનાિદતૈઃ ।
૦૪૪૦૬૪૨ મયૂરવરસઙ્ઘુષ્ટૈઃ શકુસાિરકસઙુ્કલૈઃ॥ ૪૪.૬૪।
૦૪૪૦૬૫૧ હાર તૈ ર્ઙ્ગરાજૈશ્ચ ચાતકૈબર્હુપતુ્રકૈઃ ।
૦૪૪૦૬૫૨ વ વકકાકાેલૈઃ કલિવઙૈ્કઃ કપાેતકૈઃ॥ ૪૪.૬૫।
૦૪૪૦૬૬૧ ખગનૈાર્નાિવધૈશ્ચા યૈઃ શ્રાતે્રર યૈમર્નાેહરૈઃ ।
૦૪૪૦૬૬૨ પુ પતાગ્રષેુ ક્ષષેુ કૂજદ્ ભશ્ચાવર્િધ ષ્ઠતૈઃ॥ ૪૪.૬૬।
૦૪૪૦૬૭૧ કેતક વનખ ડશૈ્ચ સદા પુ પધરૈઃ સતૈઃ ।
૦૪૪૦૬૭૨ મ લકાકુ દકુસમુૈયૂર્ થકાતગરૈ તથા॥ ૪૪.૬૭।
૦૪૪૦૬૮૧ કુટજૈબાર્ણપુ પૈશ્ચ અ તમુક્તૈઃ સકુ જકૈઃ ।
૦૪૪૦૬૮૨ માલતીકરવીરૈશ્ચ તથા કદલકા ચનૈઃ॥ ૪૪.૬૮।
૦૪૪૦૬૯૧ અ યનૈાર્નાિવધૈઃ પુ પૈઃ સગુ ધૈશ્ચા દશર્નૈઃ ।
૦૪૪૦૬૯૨ વનાેદ્યાનાપેવનજૈનાર્નાવણઃ સગુ ધ ભઃ॥ ૪૪.૬૯।
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૦૪૪૦૭૦૧ િવદ્યાધરગણાક ણઃ સદ્ધચારણસિેવતૈઃ ।
૦૪૪૦૭૦૨ ગ ધવારગરક્ષાે ભભૂર્તા સરસિકન્નરૈઃ॥ ૪૪.૭૦।
૦૪૪૦૭૧૧ મુિનયક્ષગણાક ણનાર્નાસ વિનષેિવતૈઃ ।
૦૪૪૦૭૧૨ ગૈઃ શાખા ગૈઃ સહૈવર્રાહમિહષાકુલૈઃ॥ ૪૪.૭૧।
૦૪૪૦૭૨૧ તથા યૈઃ કૃ ણસારાદ્યૈ ર્ગૈઃ સવર્ત્ર શાે ભતૈઃ ।
૦૪૪૦૭૨૨ શાદૂર્લૈદ પ્તમાતઙ્ગૈ તથા યવૈર્નચાિર ભઃ॥ ૪૪.૭૨।
૦૪૪૦૭૩૧ અેવં નાનાિવધૈ ર્ક્ષૈ દ્યાનનૈર્ દનાપેમૈઃ ।
૦૪૪૦૭૩૨ લતાગુ મિવતાનૈશ્ચ િવિવધૈશ્ચ જલાશયૈઃ॥ ૪૪.૭૩।
૦૪૪૦૭૪૧ હંસકાર ડવાક ણઃ પ દ્મનીખ ડમ ડતૈઃ ।
૦૪૪૦૭૪૨ કાદ બૈશ્ચ લવૈહસશૈ્ચક્રવાકાપેશાે ભતૈઃ॥ ૪૪.૭૪।
૦૪૪૦૭૫૧ કમલૈઃ શતપ ત્રૈશ્ચ કહ્લારૈઃ કુમુદાે પલૈઃ ।
૦૪૪૦૭૫૨ ખગજૈર્લચરૈશ્ચા યૈઃ પુ પજૈર્લસમુદ્ભવૈઃ॥ ૪૪.૭૫।
૦૪૪૦૭૬૧ પવર્તૈદ પ્ત શખરૈશ્ચા ક દરમ ડતૈઃ ।
૦૪૪૦૭૬૨ નાના ક્ષસમાક ણનાર્નાધાતુિવભૂ ષતૈઃ॥ ૪૪.૭૬।
૦૪૪૦૭૭૧ સવાર્શ્ચયર્મયૈઃ શ ◌ૃઙ્ગૈઃ સવર્ભૂતાલયૈઃ શભુૈઃ ।
૦૪૪૦૭૭૨ સવાષિધસમાયુક્તૈિવપુલૈ શ્ચત્રસાનુ ભઃ॥ ૪૪.૭૭।
૦૪૪૦૭૮૧ અેવં સવઃ સમુિદતૈઃ શાે ભતં સમુનાેહરૈઃ ।
૦૪૪૦૭૮૨ દદશર્ સ મહીપાલઃ સ્થાનં ત્રૈલાેક્યપૂ જતમ્॥ ૪૪.૭૮।
૦૪૪૦૭૯૧ દશયાજેનિવ તીણ પ ચયાજેનમાયતમ્ ।
૦૪૪૦૭૯૨ નાનાશ્ચયર્સમાયુક્તં ક્ષતંે્ર પરમદુલર્ભમ્॥ ૪૪.૭૯।
૦૪૫૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૪૫૦૦૧૧ ત મ કે્ષત્રવરે પુ યે વૈ ણવે પુ ષાેત્તમે ।
૦૪૫૦૦૧૨ િક તત્ર પ્ર તમા પવૂ ન સ્થતા વૈ ણવી પ્રભાે॥ ૪૫.૧।
૦૪૫૦૦૨૧ યનેાસાૈ પ ત તત્ર ગ વા સબલવાહનઃ ।
૦૪૫૦૦૨૨ સ્થાપયામાસ કૃ ણં ચ રામં ભદ્રાં શભુપ્રદામ્॥ ૪૫.૨।
૦૪૫૦૦૩૧ સશંયાે નાે મહાનત્ર િવ મયશ્ચ જગ પતે ।
૦૪૫૦૦૩૨ શ્રાેતુ મચ્છામહે સવ બ્રૂિહ ત કારણં ચ નઃ॥ ૪૫.૩।
૦૪૫૦૦૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૫૦૦૪૧ શ ◌ૃ વં પવૂર્સં ત્તાં કથાં પાપપ્રણા શનીમ્ ।
૦૪૫૦૦૪૨ પ્રવક્ષ્યા મ સમાસને શ્રયા ષ્ટઃ પુરા હિરઃ॥ ૪૫.૪।
૦૪૫૦૦૫૧ સમુેરાેઃ કા ચને શ ◌ૃઙ્ગે સવાર્શ્ચયર્સમ વતે ।
૦૪૫૦૦૫૨ સદ્ધિવદ્યાધરૈયર્ક્ષૈઃ િકન્નરૈ પશાે ભતે॥ ૪૫.૫।
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૦૪૫૦૦૬૧ દેવદાનવગ ધવનાર્ગૈર સરસાં ગણૈઃ ।
૦૪૫૦૦૬૨ મુિન ભગુર્હ્યકૈઃ સદ્ધઃૈ સાપૈણઃ સમ દ્ગણૈઃ॥ ૪૫.૬।
૦૪૫૦૦૭૧ અ યૈદવાલયૈઃ સા યૈઃ ક યપાદૈ્યઃ પ્રજેશ્વરૈઃ ।
૦૪૫૦૦૭૨ વાલ ખલ્યાિદ ભશ્ચવૈ શાે ભતે સમુનાેહરે॥ ૪૫.૭।
૦૪૫૦૦૮૧ ક ણકારવનૈિદવ્યૈઃ સવર્તુર્કુસમુાે કરૈઃ ।
૦૪૫૦૦૮૨ ત પપ્રતીકાશભૈૂર્ ષતે સયૂર્સિન્નભૈઃ॥ ૪૫.૮।
૦૪૫૦૦૯૧ અ યૈશ્ચ બહુ ભ ર્ક્ષૈઃ શાલતાલાિદ ભવર્નૈઃ ।
૦૪૫૦૦૯૨ પુન્નાગાશાેકસરલ- યગ્રાેધામ્રાતકાજુર્નૈઃ॥ ૪૫.૯।
૦૪૫૦૧૦૧ પાિર તામ્રખિદર-નીપ બ વકદ બકૈઃ ।
૦૪૫૦૧૦૨ ધવખાિદરપાલાશ-શીષાર્મલક ત દુકૈઃ॥ ૪૫.૧૦।
૦૪૫૦૧૧૧ નાિરઙ્ગકાેલબકુલ-લાેધ્રદાિડમદા કૈઃ ।
૦૪૫૦૧૧૨ સજશ્ચ કણ તગરૈઃ શ શભજૂર્વિન બકૈઃ॥ ૪૫.૧૧।
૦૪૫૦૧૨૧ અ યૈશ્ચ કા ચનૈશ્ચવૈ ફલભારૈશ્ચ ના મતૈઃ ।
૦૪૫૦૧૨૨ નાનાકુસમુગ ધાઢ ૈભૂર્ ષતે પુ પપાદપૈઃ॥ ૪૫.૧૨।
૦૪૫૦૧૩૧ માલતીયૂ થકામ લી-કુ દબાણકુ ટકૈઃ ।
૦૪૫૦૧૩૨ પાટલાગ ત્યકુટજ-મ દારકુસમુાિદ ભઃ॥ ૪૫.૧૩।
૦૪૫૦૧૪૧ અ યૈશ્ચ િવિવધૈઃ પુ પૈમર્નસઃ પ્રી તદાયકૈઃ ।
૦૪૫૦૧૪૨ નાનાિવહગસઙ્ઘૈશ્ચ કૂજદ્ ભમર્ધુર વરૈઃ॥ ૪૫.૧૪।
૦૪૫૦૧૫૧ પુંસ્કાેિકલ તૈિદવ્યૈમર્ત્તબિહણનાિદતૈઃ ।
૦૪૫૦૧૫૨ અેવં નાનાિવધૈ ર્કૈ્ષઃ પુ પનૈાર્નાિવધૈ તથા॥ ૪૫.૧૫।
૦૪૫૦૧૬૧ ખગનૈાર્નાિવધૈશ્ચવૈ શાે ભતે સરુસિેવતે ।
૦૪૫૦૧૬૨ તત્ર સ્થતં જગન્નાથં જગ સ્રષ્ટારમવ્યયમ્॥ ૪૫.૧૬।
૦૪૫૦૧૭૧ સવર્લાેકિવધાતારં વાસદેુવાખ્યમવ્યયમ્ ।
૦૪૫૦૧૭૨ પ્રણ ય શરસા દેવી લાેકાનાં િહતકા યયા ।
૦૪૫૦૧૭૩ પપ્રચ્છેમં મહાપ્રશં્ન પદ્મ તમનુત્તમમ્॥ ૪૫.૧૭।
૦૪૫૦૧૮૦ શ્રી વાચ
૦૪૫૦૧૮૧ બ્રૂિહ વં સવર્લાેકેશ સશંયં મે હૃિદ સ્થતમ્ ।
૦૪૫૦૧૮૨ મત્યર્લાેકે મહાશ્ચય કમર્ભૂમાૈ સદુુલર્ભે॥ ૪૫.૧૮।
૦૪૫૦૧૯૧ લાેભમાેહગ્રહગ્ર તે કામક્રાેધમહાણર્વે ।
૦૪૫૦૧૯૨ યને મુચ્યેત દેવેશ અ મા સસંારસાગરાત્॥ ૪૫.૧૯।
૦૪૫૦૨૦૧ આચ વ સવર્દેવેશ પ્રણતાં યિદ મ યસે ।
૦૪૫૦૨૦૨ વદતૃે ના ત લાેકે ઽ મ વક્તા સશંયિનણર્યે॥ ૪૫.૨૦।
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૦૪૫૦૨૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૫૦૨૧૧ શ્રુ વવૈં વચનં તસ્યા દેવદેવાે જનાદર્નઃ ।
૦૪૫૦૨૧૨ પ્રાવેાચ પરયા પ્રીત્યા પરં સારા તાપેમમ્॥ ૪૫.૨૧।
૦૪૫૦૨૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૪૫૦૨૨૧ સખુાપેાસ્યઃ સસુા યશ્ચ ઽ ભરામશ્ચ સસુ ફલઃ ।
૦૪૫૦૨૨૨ આ તે તીથર્વરે દેિવ િવખ્યાતઃ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૪૫.૨૨।
૦૪૫૦૨૩૧ ન તને સદશૃઃ ક શ્ચિ ત્રષુ લાેકેષુ િવદ્યતે ।
૦૪૫૦૨૩૨ ક તર્નાદ્યસ્ય દેવે શ મુચ્યતે સવર્પાતકૈઃ॥ ૪૫.૨૩।
૦૪૫૦૨૪૧ ન િવજ્ઞાતાે ઽમરૈઃ સવનર્ દૈત્યૈનર્ ચ દાનવૈઃ ।
૦૪૫૦૨૪૨ મર ચ્યાદ્યૈમુર્િનવરૈગાિપતં મે વરાનને॥ ૪૫.૨૪।
૦૪૫૦૨૫૧ તત્તે ઽહં સ પ્રવક્ષ્યા મ તીથર્રાજં ચ સા પ્રતમ્ ।
૦૪૫૦૨૫૨ ભાવનેૈકેન સશુ્રાે ણ શ ◌ૃ વ વરવ ણિન॥ ૪૫.૨૫।
૦૪૫૦૨૬૧ આસી ક પે સમુ પન્ને નષ્ટે સ્થાવરજઙ્ગમે ।
૦૪૫૦૨૬૨ પ્રલીના દેવગ ધવર્-દૈત્યિવદ્યાધરાેરગાઃ॥ ૪૫.૨૬।
૦૪૫૦૨૭૧ તમાેભૂત મદં સવ ન પ્રાજ્ઞાયત િક ચન ।
૦૪૫૦૨૭૨ ત મ ગ ત ભૂતાત્મા પરમાત્મા જગદુ્ગ ઃ॥ ૪૫.૨૭।
૦૪૫૦૨૮૧ શ્રીમાં સ્ત્રમૂ તકૃદે્દવાે જગ કતાર્ મહેશ્વરઃ ।
૦૪૫૦૨૮૨ વાસદેુવે ત િવખ્યાતાે યાેગાત્મા હિરર શ્વરઃ॥ ૪૫.૨૮।
૦૪૫૦૨૯૧ સાે ઽ જદ્યાેગિનદ્રા તે ના ય ભાે હમ યગમ્ ।
૦૪૫૦૨૯૨ પદ્મકેશરસઙ્કાશં બ્રહ્માણં ભૂતમવ્યયમ્॥ ૪૫.૨૯।
૦૪૫૦૩૦૧ તાદગૃ્ભૂત તતાે બ્રહ્મા સવર્લાેકમહેશ્વરઃ ।
૦૪૫૦૩૦૨ પ ચભૂતસમાયુક્તં જતે ચ શનૈઃ શનૈઃ॥ ૪૫.૩૦।
૦૪૫૦૩૧૧ માત્રાયાનેીિન ભૂતાિન સ્થૂલસૂ મા ણ યાિન ચ ।
૦૪૫૦૩૧૨ ચતુિવધાિન સવાર્ ણ સ્થાવરા ણ ચરા ણ ચ॥ ૪૫.૩૧।
૦૪૫૦૩૨૧ તતઃ પ્ર પ તબ્રર્હ્મા ચકે્ર સવ ચરાચરમ્ ।
૦૪૫૦૩૨૨ સ ચ ત્ય મનસાત્માનં સસજર્ િવિવધાઃ પ્ર ઃ॥ ૪૫.૩૨।
૦૪૫૦૩૩૧ મર ચ્યાદ ન્મનુી સવાર્ દેવાસરુિપ નિપ ।
૦૪૫૦૩૩૨ યક્ષિવદ્યાધરાંશ્ચા યા ગઙ્ગાદ્યાઃ સિરત તથા॥ ૪૫.૩૩।
૦૪૫૦૩૪૧ નરવાનર સહાંશ્ચ િવિવધાંશ્ચ િવહઙ્ગમાન્ ।
૦૪૫૦૩૪૨ જરાયનૂ ડ દેિવ વેદ ેદ્ભેદ ં તથા॥ ૪૫.૩૪।
૦૪૫૦૩૫૧ બ્રહ્મ ક્ષતં્ર તથા વૈ યં શદંૂ્ર ચવૈ ચતુષ્ટયમ્ ।
૦૪૫૦૩૫૨ અ ત્ય તાંશ્ચ લેચ્છાંશ્ચ સસજર્ િવિવધા થક્॥ ૪૫.૩૫।
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૦૪૫૦૩૬૧ ય ક ચ વસ જ્ઞં તુ ણગુ મિપપી લકમ્ ।
૦૪૫૦૩૬૨ બ્રહ્મા ભૂ વા જગ સવ િનમર્મે સ ચરાચરમ્॥ ૪૫.૩૬।
૦૪૫૦૩૭૧ દ ક્ષણાઙ્ગે તથાત્માનં સ ચ ત્ય પુ ષં વયમ્ ।
૦૪૫૦૩૭૨ વામે ચવૈ તુ નાર ં સ દ્વધા ભૂતમક પયત્॥ ૪૫.૩૭।
૦૪૫૦૩૮૧ તતઃ પ્ર ત લાેકે ઽ મ પ્ર મૈથનુસ ભવાઃ ।
૦૪૫૦૩૮૨ અધમાેત્તમમ યાશ્ચ મમ ક્ષતે્રા ણ યાિન ચ॥ ૪૫.૩૮।
૦૪૫૦૩૯૧ અેવં સ ચ ત્ય દેવાે ઽસાૈ પુરા સ લલયાેિનજઃ ।
૦૪૫૦૩૯૨ જગામ યાનમાસ્થાય વાસદેુવા ત્મકાં તનુમ્॥ ૪૫.૩૯।
૦૪૫૦૪૦૧ યાનમાત્રેણ દેવને વયમવે જનાદર્નઃ ।
૦૪૫૦૪૦૨ ત મ ક્ષણે સમુ પન્નઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્॥ ૪૫.૪૦।
૦૪૫૦૪૧૧ સહસ્રશીષાર્ પુ ષઃ પુ ડર કિનભેક્ષણઃ ।
૦૪૫૦૪૧૨ સ લલ વા તમેઘાભઃ શ્રીમા શ્રીવ સલક્ષણઃ॥ ૪૫.૪૧।
૦૪૫૦૪૨૧ અપ ય સહસા તં તુ બ્રહ્મા લાેકિપતામહઃ ।
૦૪૫૦૪૨૨ આસનૈરઘ્યર્પાદૈ્યશ્ચ અક્ષતૈર ભન દ્ય ચ॥ ૪૫.૪૨।
૦૪૫૦૪૩૧ તુષ્ટાવ પરમૈઃ તાતે્રૈિવિર ચઃ સસુમાિહતઃ ।
૦૪૫૦૪૩૨ તતાે ઽહમુક્તવા દેવં બ્રહ્માણં કમલાેદ્ભવમ્ ।
૦૪૫૦૪૩૩ કારણં વદ માં તાત મમ યાનસ્ય સા પ્રતમ્॥ ૪૫.૪૩।
૦૪૫૦૪૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૫૦૪૪૧ જગ દ્ધતાય દેવેશ મત્યર્લાેકૈશ્ચ દુલર્ભમ્ ।
૦૪૫૦૪૪૨ વગર્દ્વારસ્ય માગાર્ ણ યજ્ઞદાનવ્રતાિન ચ॥ ૪૫.૪૪।
૦૪૫૦૪૫૧ યાેગઃ સતં્ય તપઃ શ્રદ્ધા તીથાર્િન િવિવધાિન ચ ।
૦૪૫૦૪૫૨ િવહાય સવર્મેતષેાં સખંુ ત સાધનં વદ॥ ૪૫.૪૫।
૦૪૫૦૪૬૧ સ્થાનં જગ પતે મહ્યામુ કૃષં્ટ ચ યદુચ્યતે ।
૦૪૫૦૪૬૨ સવષામુત્તમં સ્થાનં બ્રૂિહ મે પુ ષાેત્તમ॥ ૪૫.૪૬।
૦૪૫૦૪૭૧ િવધાતવુર્ચનં શ્રુ વા તતાે ઽહં પ્રાેક્તવા પ્રયે ।
૦૪૫૦૪૭૨ શ ◌ૃ બ્રહ્મ પ્રવક્ષ્યા મ િનમર્લં ભુિવ દુલર્ભમ્॥ ૪૫.૪૭।
૦૪૫૦૪૮૧ ઉત્તમં સવર્ક્ષતે્રાણાં ધ યં સસંારતારણમ્ ।
૦૪૫૦૪૮૨ ગાેબ્રાહ્મણિહતં પુ યં ચાતવુર્ યર્સખુાેદયમ્॥ ૪૫.૪૮।
૦૪૫૦૪૯૧ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ણાં ક્ષતંે્ર પરમદુલર્ભમ્ ।
૦૪૫૦૪૯૨ મહાપુ યં તુ સવષાં સ દ્ધદં વૈ િપતામહે॥ ૪૫.૪૯।
૦૪૫૦૫૦૧ ત માદાસી સમુ પનં્ન તીથર્રાજં સનાતનમ્ ।
૦૪૫૦૫૦૨ િવખ્યાતં પરમં ક્ષતંે્ર ચતુયુર્ગિનષેિવતમ્॥ ૪૫.૫૦।

brahpur.pdf 217



બ્રહ્મપુરાણ

૦૪૫૦૫૧૧ સવષામવે દેવાના ષીણાં બ્રહ્મચાિરણામ્ ।
૦૪૫૦૫૧૨ દૈત્યદાનવ સદ્ધાનાં ગ ધવારગરક્ષસામ્॥ ૪૫.૫૧।
૦૪૫૦૫૨૧ નાગિવદ્યાધરાણાં ચ સ્થાવરસ્ય ચરસ્ય ચ ।
૦૪૫૦૫૨૨ ઉત્તમઃ પુ ષાે ય માત્ત મા સ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૪૫.૫૨।
૦૪૫૦૫૩૧ દ ક્ષણસ્યાેદધે તીરે યગ્રાેધાે યત્ર તષ્ઠ ત ।
૦૪૫૦૫૩૨ દશયાજેનિવ તીણ ક્ષતંે્ર પરમદુલર્ભમ્॥ ૪૫.૫૩।
૦૪૫૦૫૪૧ ય તુ ક પે સમુ પન્ને મહદુલ્કાિનબહર્ણે ।
૦૪૫૦૫૪૨ િવનાશં નવૈમ યે ત વયં તત્રવૈમા સ્થતઃ॥ ૪૫.૫૪।
૦૪૫૦૫૫૧ દષૃ્ટમાત્રે વટે ત મ છાયામાક્ર ય ચાસકૃત્ ।
૦૪૫૦૫૫૨ બ્રહ્મહત્યા પ્રમુચ્યેત પાપે વ યષેુ કા કથા॥ ૪૫.૫૫।
૦૪૫૦૫૬૧ પ્રદ ક્ષણા કૃતા યૈ તુ નમસ્કારશ્ચ જ તુ ભઃ ।
૦૪૫૦૫૬૨ સવ િવધૂતપા માન તે ગતાઃ કેશવાલયમ્॥ ૪૫.૫૬।
૦૪૫૦૫૭૧ યગ્રાેધસ્યાેત્તરે િક ચદ્દ ક્ષણે કેશવસ્ય તુ ।
૦૪૫૦૫૭૨ પ્રાસાદ તત્ર તષે્ઠત્તુ પદં ધમર્મયં િહ તત્॥ ૪૫.૫૭।
૦૪૫૦૫૮૧ પ્ર તમાં તત્ર વૈ દૃ ટ્વા વયં દેવને િન મતામ્ ।
૦૪૫૦૫૮૨ અનાયાસને વૈ યા ત ભવુનં મે તતાે નરાઃ॥ ૪૫.૫૮।
૦૪૫૦૫૯૧ ગચ્છમાનાં તુ તા પ્રેક્ષ્ય અેકદા ધમર્રાટ્ પ્રયે ।
૦૪૫૦૫૯૨ મદ તકમનપુ્રા ય પ્રણ ય શરસાબ્રવીત્॥ ૪૫.૫૯।
૦૪૫૦૬૦૦ યમ ઉવાચ
૦૪૫૦૬૦૧ નમ તે ભગવ દેવ લાેકનાથ જગ પતે ।
૦૪૫૦૬૦૨ ક્ષીરાેદવા સનં દેવં શષેભાેગાનુશાિયનમ્॥ ૪૫.૬૦।
૦૪૫૦૬૧૧ વરં વરે યં વરદં કતાર્રમકૃતં પ્રભુમ્ ।
૦૪૫૦૬૧૨ િવશ્વેશ્વરમજં િવ ં સવર્જ્ઞમપરા જતમ્॥ ૪૫.૬૧।
૦૪૫૦૬૨૧ નીલાે પલદલ યામં પુ ડર કિનભેક્ષણમ્ ।
૦૪૫૦૬૨૨ સવર્જ્ઞં િનગુર્ણં શા તં જગદ્ધાતારમવ્યયમ્॥ ૪૫.૬૨।
૦૪૫૦૬૩૧ સવર્લાેકિવધાતારં સવર્લાેકસખુાવહમ્ ।
૦૪૫૦૬૩૨ પુરાણં પુ ષં વેદ્યં વ્યક્તાવ્યક્તં સનાતનમ્॥ ૪૫.૬૩।
૦૪૫૦૬૪૧ પરાવરાણાં સ્રષ્ટારં લાેકનાથં જગદુ્ગ મ્ ।
૦૪૫૦૬૪૨ શ્રીવ સાેરસ્કસયંુક્તં વનમાલાિવભૂ ષતમ્॥ ૪૫.૬૪।
૦૪૫૦૬૫૧ પીતવસં્ત્ર ચતુબાર્હંુ શઙ્ખચક્રગદાધરમ્ ।
૦૪૫૦૬૫૨ હારકેયૂરસયંુક્તં મુકુટાઙ્ગદધાિરણમ્॥ ૪૫.૬૫।
૦૪૫૦૬૬૧ સવર્લક્ષણસ પૂણ સવ દ્રયિવવ જતમ્ ।
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૦૪૫૦૬૬૨ કૂટસ્થમચલં સૂ મં જ્યાેતી પં સનાતનમ્॥ ૪૫.૬૬।
૦૪૫૦૬૭૧ ભાવાભાવિવિનમુર્ક્તં વ્યાિપનં પ્રકૃતેઃ પરમ્ ।
૦૪૫૦૬૭૨ નમસ્યા મ જગન્નાથમીશ્વરં સખુદં પ્રભુમ્॥ ૪૫.૬૭।
૦૪૫૦૬૮૧ ઇત્યેવં ધમર્રાજ તુ પુરા યગ્રાેધસિન્નધાૈ ।
૦૪૫૦૬૮૨ તુ વા નાનાિવધૈઃ તાતે્રૈઃ પ્રણામમકરાેત્તદા॥ ૪૫.૬૮।
૦૪૫૦૬૯૧ તં દૃ ટ્વા તુ મહાભાગે પ્રણતં પ્રા જ લ સ્થતમ્ ।
૦૪૫૦૬૯૨ તાતે્રસ્ય કારણં દેિવ ષ્ટવાનહમ તકમ્॥ ૪૫.૬૯।
૦૪૫૦૭૦૧ વવૈ વત મહાબાહાે સવર્દેવાેત્તમાે હ્ય સ ।
૦૪૫૦૭૦૨ િકમથ તુતવાન્માં વં સઙે્ક્ષપાત્તદ્બ્રવીિહ મે॥ ૪૫.૭૦।
૦૪૫૦૭૧૦ ધમર્રાજ ઉવાચ
૦૪૫૦૭૧૧ અ મન્નાયતને પુ યે િવખ્યાતે પુ ષાેત્તમે ।
૦૪૫૦૭૧૨ ઇ દ્રનીલમયી શ્રેષ્ઠા પ્ર તમા સાવર્કા મક ॥ ૪૫.૭૧।
૦૪૫૦૭૨૧ તાં દૃ ટ્વા પુ ડર કાક્ષ ભાવનેૈકેન શ્રદ્ધયા ।
૦૪૫૦૭૨૨ શ્વેતાખ્યં ભવનં યા ત િન કામાશ્ચવૈ માનવાઃ॥ ૪૫.૭૨।
૦૪૫૦૭૩૧ અતઃ કતુ ન શક્નાે મ વ્યાપારમિરસદૂન ।
૦૪૫૦૭૩૨ પ્રસીદ સમુહાદેવ સહંર પ્ર તમાં િવભાે॥ ૪૫.૭૩।
૦૪૫૦૭૪૧ શ્રુ વા વવૈ વતસ્યૈતદ્વાક્યમેતદુવાચ હ ।
૦૪૫૦૭૪૨ યમ તાં ગાપેિય યા મ સકતા ભઃ સમ તતઃ॥ ૪૫.૭૪।
૦૪૫૦૭૫૧ તતઃ સા પ્ર તમા દેિવ વ લ ભગાિપતા મયા ।
૦૪૫૦૭૫૨ યથા તત્ર ન પ ય ત મનુ ઃ વગર્કાિઙ્ક્ષણઃ॥ ૪૫.૭૫।
૦૪૫૦૭૬૧ પ્રચ્છાદ્ય વ લકૈદિવ ત પપિરચ્છદૈઃ ।
૦૪૫૦૭૬૨ યમં પ્રસ્થાપયામાસ વાં પુર ં દ ક્ષણાં િદશમ્॥ ૪૫.૭૬।
૦૪૫૦૭૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૫૦૭૭૧ લુપ્તાયાં પ્ર તમાયાં તુ ઇ દ્રનીલસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૦૪૫૦૭૭૨ ત મ કે્ષત્રવરે પુ યે િવખ્યાતે પુ ષાેત્તમે॥ ૪૫.૭૭।
૦૪૫૦૭૮૧ યાે ભૂત તત્ર ત્તા તાે દેવદેવાે જનાદર્નઃ ।
૦૪૫૦૭૮૨ તં સવ કથયામાસ સ તસ્યૈ ભગવા પુરા॥ ૪૫.૭૮।
૦૪૫૦૭૯૧ ઇ દ્રદ્યુ સ્ય ગમનં ક્ષતે્રસ દશર્નં તથા ।
૦૪૫૦૭૯૨ ક્ષતે્રસ્ય વણર્નં ચવૈ પ્રાસાદકરણં તથા॥ ૪૫.૭૯।
૦૪૫૦૮૦૧ હયમેધસ્ય યજનં વ દશર્નમવે ચ ।
૦૪૫૦૮૦૨ લવણસ્યાેદધે તીરે કાષ્ઠસ્ય દશર્નં તથા॥ ૪૫.૮૦।
૦૪૫૦૮૧૧ દશર્નં વાસદેુવસ્ય શ પરાજસ્ય ચ દ્વ ઃ ।

brahpur.pdf 219



બ્રહ્મપુરાણ

૦૪૫૦૮૧૨ િનમાર્ણં પ્ર તમાયા તુ યથાવણ િવશષેતઃ॥ ૪૫.૮૧।
૦૪૫૦૮૨૧ સ્થાપનં ચવૈ સવષાં પ્રાસાદે ભવુનાેત્તમે ।
૦૪૫૦૮૨૨ યાત્રાકાલે ચ િવપ્રે દ્રાઃ ક પસઙ્ક તર્નં તથા॥ ૪૫.૮૨।
૦૪૫૦૮૩૧ માકર્ ડયેસ્ય ચિરતં સ્થાપનં શઙ્કરસ્ય ચ ।
૦૪૫૦૮૩૨ પ ચતીથર્સ્ય માહા યં દશર્નં શલૂપા ણનઃ॥ ૪૫.૮૩।
૦૪૫૦૮૪૧ વટસ્ય દશર્નં ચવૈ વ્યુ ષ્ટ તસ્ય ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૪૫૦૮૪૨ દશર્નં બલદેવસ્ય કૃ ણસ્ય ચ િવશષેતઃ॥ ૪૫.૮૪।
૦૪૫૦૮૫૧ સભુદ્રાયાશ્ચ તત્રવૈ માહા યં ચવૈ સવર્શઃ ।
૦૪૫૦૮૫૨ દશર્નં નર સહસ્યવ્યુ ષ્ટસઙ્ક તર્નં તથા॥ ૪૫.૮૫।
૦૪૫૦૮૬૧ અન તવાસદેુવસ્ય દશર્નં ગુણક તર્નમ્ ।
૦૪૫૦૮૬૨ શ્વેતમાધવમાહા યં વગર્દ્વારસ્ય દશર્નમ્॥ ૪૫.૮૬।
૦૪૫૦૮૭૧ ઉદધેદર્શર્નં ચવૈ નાનં તપર્ણમવે ચ ।
૦૪૫૦૮૭૨ સમુદ્ર નાનમાહા ય મ દ્રદ્યુ સ્ય ચ દ્વ ઃ॥ ૪૫.૮૭।
૦૪૫૦૮૮૧ પ ચતીથર્ફલં ચવૈ મહાજે્યષં્ઠ તથવૈ ચ ।
૦૪૫૦૮૮૨ સ્થાનં કૃ ણસ્ય હ લનઃ પવર્યાત્રાફલં તથા॥ ૪૫.૮૮।
૦૪૫૦૮૯૧ વણર્નં િવ લાેકસ્ય ક્ષતે્રસ્ય ચ પનુઃ પનુઃ ।
૦૪૫૦૮૯૨ પવૂ ક થતવા સવ તસ્યૈ સ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૪૫.૮૯।
૦૪૬૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૪૬૦૦૧૧ શ્રાેતુ મચ્છામહે દેવ કથાશષેં મહીપતેઃ ।
૦૪૬૦૦૧૨ ત મ કે્ષત્રવરે ગ વા િક ચકાર નરાિધપઃ॥ ૪૬.૧।
૦૪૬૦૦૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૬૦૦૨૧ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પ્રવક્ષ્યા મ સમાસતઃ ।
૦૪૬૦૦૨૨ ક્ષતે્રસ દશર્નં ચવૈ કૃતં્ય તસ્ય ચ ભપૂતેઃ॥ ૪૬.૨।
૦૪૬૦૦૩૧ ગ વા તત્ર મહીપાલઃ ક્ષતે્રે ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતે ।
૦૪૬૦૦૩૨ દદશર્ રમણીયાિન સ્થાનાિન સિરત તથા॥ ૪૬.૩।
૦૪૬૦૦૪૧ નદ તત્ર મહાપુ યા િવ યપાદિવિનગર્તા ।
૦૪૬૦૦૪૨ વ ત્રાપેલે ત િવખ્યાતા સવર્પાપહરા શવા॥ ૪૬.૪।
૦૪૬૦૦૫૧ ગઙ્ગાતુલ્યા મહાસ્રાેતા દ ક્ષણાણર્વગા મની ।
૦૪૬૦૦૫૨ મહાનદ ત ના ા સા પુ યતાેયા સિરદ્વરા॥ ૪૬.૫।
૦૪૬૦૦૬૧ દ ક્ષણસ્યાેદધેગર્ભ શાે ભતા ।
૦૪૬૦૦૬૨ ઉભયાે તટયાેયર્સ્યા ગ્રામાશ્ચ નગરા ણ ચ॥ ૪૬.૬।
૦૪૬૦૦૭૧ દૃ ય તે મુિનશાદૂર્લાઃ સસુસ્યાઃ સમુનાેહરાઃ ।
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૦૪૬૦૦૭૨ હૃષ્ટપુષ્ટજનાક ણાર્ વસ્ત્રાલઙ્કારભૂ ષતાઃ॥ ૪૬.૭।
૦૪૬૦૦૮૧ બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રા તત્ર થક્ થક્ ।
૦૪૬૦૦૮૨ વધમર્િનરતાઃ શા તા દૃ ય તે શભુલક્ષણાઃ॥ ૪૬.૮।
૦૪૬૦૦૯૧ તા બૂલપૂણર્વદના માલાદામિવભૂ ષતાઃ ।
૦૪૬૦૦૯૨ વેદપૂણર્મખુા િવપ્રાઃ સષડઙ્ગપદક્રમાઃ॥ ૪૬.૯।
૦૪૬૦૧૦૧ અ ગ્ હાતે્રરતાઃ કે ચ કે ચદાપૈાસનિક્રયાઃ ।
૦૪૬૦૧૦૨ સવર્શાસ્ત્રાથર્કુશલા ય વાનાે ભૂિરદ ક્ષણાઃ॥ ૪૬.૧૦।
૦૪૬૦૧૧૧ ચ વારે રાજમાગષુ વનષેપૂવનષેુ ચ ।
૦૪૬૦૧૧૨ સભામ ડલહ યષુ દેવતાયતનષેુ ચ॥ ૪૬.૧૧।
૦૪૬૦૧૨૧ ઇ તહાસપુરાણાિન વેદાઃ સાઙ્ગાઃ સલુક્ષણાઃ ।
૦૪૬૦૧૨૨ કાવ્યશાસ્ત્રકથા તત્ર શ્રૂય તે ચ મહાજનૈઃ॥ ૪૬.૧૨।
૦૪૬૦૧૩૧ સ્ત્રય તદે્દશવા સ યાે પયાવૈનગિવતાઃ ।
૦૪૬૦૧૩૨ સ પૂણર્લક્ષણાપેેતા િવ તીણર્શ્રાે ણમ ડલાઃ॥ ૪૬.૧૩।
૦૪૬૦૧૪૧ સરાે હમખુાઃ યામાઃ શરચ્ચ દ્રિનભાનનાઃ ।
૦૪૬૦૧૪૨ પીનાેન્નત તનાઃ સવાર્ઃ સ દ્ યા ચા દશર્નાઃ॥ ૪૬.૧૪।
૦૪૬૦૧૫૧ સાવૈણર્વલયાક્રા તા િદવ્યવૈર્સૈ્ત્રરલઙૃ્કતાઃ ।
૦૪૬૦૧૫૨ કદલીગભર્સઙ્કાશાઃ પદ્મિક જલ્કસપ્રભાઃ॥ ૪૬.૧૫।
૦૪૬૦૧૬૧ બ બાધરપુટાઃ કા તાઃ કણાર્ તાયતલાેચનાઃ ।
૦૪૬૦૧૬૨ સમુખુાશ્ચા કેશાશ્ચ હાવભાવાવના મતાઃ॥ ૪૬.૧૬।
૦૪૬૦૧૭૧ કા શ્ચ પદ્મપલાશાક્ષ્યઃ કા શ્ચિદ દ વરેક્ષણાઃ ।
૦૪૬૦૧૭૨ િવદ્યુ દ્વ પષ્ટદશના ત વઙ્ગ્યશ્ચ તથાપરાઃ॥ ૪૬.૧૭।
૦૪૬૦૧૮૧ કુિટલાલકસયંુક્તાઃ સીમ તને િવરા જતાઃ ।
૦૪૬૦૧૮૨ ગ્રીવાભરણસયંુક્તા માલ્યદામિવભૂ ષતાઃ॥ ૪૬.૧૮।
૦૪૬૦૧૯૧ કુ ડલૈ રત્નસયંુક્તૈઃ કણર્પૂરૈમર્નાેહરૈઃ ।
૦૪૬૦૧૯૨ દેવયાે ષ પ્રતીકાશા દૃ ય તે શભુલક્ષણાઃ॥ ૪૬.૧૯।
૦૪૬૦૨૦૧ િદવ્યગીતવરૈધર્ યૈઃ ક્ર ડમાના વરાઙ્ગનાઃ ।
૦૪૬૦૨૦૨ વીણાવે દઙ્ગૈશ્ચ પણવૈશ્ચવૈ ગાેમખુૈઃ॥ ૪૬.૨૦।
૦૪૬૦૨૧૧ શઙ્ખદુ દુ ભિનઘાષનૈાર્નાવાદ્યૈમર્નાેહરૈઃ ।
૦૪૬૦૨૧૨ ક્ર ડ ત્ય તાઃ સદા હૃષ્ટા િવલા સ યઃ પર પરમ્॥ ૪૬.૨૧।
૦૪૬૦૨૨૧ અેવમાિદ તથાનેક-ગીતવાદ્યિવશારદાઃ ।
૦૪૬૦૨૨૨ િદવા રાત્રાૈ સમાયુક્તાઃ કામાને્મત્તા વરાઙ્ગનાઃ॥ ૪૬.૨૨।
૦૪૬૦૨૩૧ ભ વખૈાનસઃૈ સદ્ધઃૈ નાતકૈબ્રર્હ્મચાિર ભઃ ।
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૦૪૬૦૨૩૨ મ ત્ર સદ્ધૈ તપઃ સદ્ધયૈર્જ્ઞ સદ્ધિૈનષેિવતમ્॥ ૪૬.૨૩।
૦૪૬૦૨૪૧ ઇત્યેવં દદશૃે રા ક્ષતંે્ર પરમશાેભનમ્ ।
૦૪૬૦૨૪૨ અત્રવૈારાધિય યા મ ભગવ તં સનાતનમ્॥ ૪૬.૨૪।
૦૪૬૦૨૫૧ જગદુ્ગ ં પરં દેવં પરં પારં પરં પદમ્ ।
૦૪૬૦૨૫૨ સવશ્વરેશ્વરં િવ મન તમપરા જતમ્॥ ૪૬.૨૫।
૦૪૬૦૨૬૧ ઇદં તન્માનસં તીથ જ્ઞાતં મે પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૪૬૦૨૬૨ ક પ ક્ષાે મહાકાયાે યગ્રાેધાે યત્ર તષ્ઠ ત॥ ૪૬.૨૬।
૦૪૬૦૨૭૧ પ્ર તમા ચે દ્રનીલાખ્યા વયં દેવને ગાેિપતા ।
૦૪૬૦૨૭૨ ન ચાત્ર દૃ યતે ચા યા પ્ર તમા વૈ ણવી શભુા॥ ૪૬.૨૭।
૦૪૬૦૨૮૧ તથા યત્નં કિર યા મ યથા દેવાે જગ પ તઃ ।
૦૪૬૦૨૮૨ પ્રત્યકં્ષ મમ ચા યે ત િવ ઃ સત્યપરાક્રમઃ॥ ૪૬.૨૮।
૦૪૬૦૨૯૧ યજ્ઞૈદાર્નૈ તપાે ભશ્ચ હાેમૈ યાર્નૈ તથાચર્નૈઃ ।
૦૪૬૦૨૯૨ ઉપવાસશૈ્ચ િવિધવચ્ચરેયં વ્રતમુત્તમમ્॥ ૪૬.૨૯।
૦૪૬૦૩૦૧ અન યમનસા ચવૈ તન્મના ના યમાનસઃ ।
૦૪૬૦૩૦૨ િવ વાયતનિવ યાસે પ્રાર ભં ચ કરાે યહમ્॥ ૪૬.૩૦।
૦૪૭૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૭૦૦૧૧ અેવં સ થવીપાલ શ્ચ તિય વા દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૪૭૦૦૧૨ પ્રાસાદાથ હરે તત્ર પ્રાર ભમકરાેત્તદા॥ ૪૭.૧।
૦૪૭૦૦૨૧ આના ય ગણકા સવાર્નાચાયાર્ શાસ્ત્રપારગાન્ ।
૦૪૭૦૦૨૨ ભૂ મ સશંાે ય યત્નને રા તુ પરયા મુદા॥ ૪૭.૨।
૦૪૭૦૦૩૧ બ્રાહ્મણૈજ્ઞાર્નસ પન્નવૈદશાસ્ત્રાથર્પારગૈઃ ।
૦૪૭૦૦૩૨ અમાત્યૈમર્િ ત્ર ભશ્ચવૈ વા તુિવદ્યાિવશારદૈઃ॥ ૪૭.૩।
૦૪૭૦૦૪૧ તૈઃ સાધ સ સમાલાેચ્ય સમુુહૂત શભુે િદને ।
૦૪૭૦૦૪૨ સચુ દ્રતારાસયંાેગે ગ્રહાનુકૂલ્યસયંુતે॥ ૪૭.૪।
૦૪૭૦૦૫૧ જયમઙ્ગલશ દૈશ્ચ નાનાવાદ્યૈમર્નાેહરૈઃ ।
૦૪૭૦૦૫૨ વેદા યયનિનઘાષૈગ તૈઃ સમુધુર વરૈઃ॥ ૪૭.૫।
૦૪૭૦૦૬૧ પુ પલા ક્ષતૈગર્ ધૈઃ પૂણર્કુ ભૈઃ સદ પકૈઃ ।
૦૪૭૦૦૬૨ દદાવઘ્ય તતાે રા શ્રદ્ધયા સસુમાિહતઃ॥ ૪૭.૬।
૦૪૭૦૦૭૧ દ વવૈમઘ્ય િવિધવદાના ય સ મહીપ તઃ ।
૦૪૭૦૦૭૨ ક લઙ્ગાિધપ ત શરૂમુ કલાિધપ ત તથા ।
૦૪૭૦૦૭૩ કાેશલાિધપ ત ચવૈ તાનવુાચ તદા પઃ॥ ૪૭.૭।
૦૪૭૦૦૮૦ રા વેાચ
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૦૪૭૦૦૮૧ ગચ્છ વં સિહતાઃ સવ શલાથ સસુમાિહતાઃ ।
૦૪૭૦૦૮૨ ગ્ હી વા શ પમખુ્યાંશ્ચ શલાકમર્િવશારદાન્॥ ૪૭.૮।
૦૪૭૦૦૯૧ િવ યાચલં સિુવ તીણ બહુક દરશાે ભતમ્ ।
૦૪૭૦૦૯૨ િન ય સવર્સાનૂિન ચ્છેદિય વા શલાઃ શભુાઃ ।
૦૪૭૦૦૯૩ સવંાહ્ય તાં ચ શકટૈનાકા ભમાર્ િવલ બથ॥ ૪૭.૯।
૦૪૭૦૧૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૭૦૧૦૧ અેવં ગ તું સમાિદ ય તા પા સ મહીપ તઃ ।
૦૪૭૦૧૦૨ પનુરેવાબ્રવીદ્વાક્યં સામાત્યા સપુરાેિહતાન્॥ ૪૭.૧૦।
૦૪૭૦૧૧૦ રા વેાચ
૦૪૭૦૧૧૧ ગચ્છ તુ દૂતાઃ સવર્ત્ર મમાજ્ઞાં પ્રવદ તુ વૈ ।
૦૪૭૦૧૧૨ યત્ર તષ્ઠ ત રા નઃ થવ્યાં તા સશુીઘ્રગાઃ॥ ૪૭.૧૧।
૦૪૭૦૧૨૧ હ ત્યશ્વરથપાદાતૈઃ સામાત્યૈઃ સપુરાેિહતૈઃ ।
૦૪૭૦૧૨૨ ગચ્છત સિહતાઃ સવર્ ઇ દ્રદ્યુ સ્ય શાસનાત્॥ ૪૭.૧૨।
૦૪૭૦૧૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૭૦૧૩૧ અેવં દૂતાઃ સમાજ્ઞાતા રાજ્ઞા તને મહાત્મના ।
૦૪૭૦૧૩૨ ગ વા તદા પાનૂચવુર્ચનં તસ્ય ભપૂતેઃ॥ ૪૭.૧૩।
૦૪૭૦૧૪૧ શ્રુ વા તુ તે તથા સવ દૂતાનાં વચનં પાઃ ।
૦૪૭૦૧૪૨ આજગ્મુ વિરતાઃ સવ વસૈ યૈઃ પિરવાિરતાઃ॥ ૪૭.૧૪।
૦૪૭૦૧૫૧ યે પાઃ સવર્િદગ્ભાગે યે ચ દ ક્ષણતઃ સ્થતાઃ ।
૦૪૭૦૧૫૨ પ શ્ચમાયાં સ્થતા યે ચ ઉત્તરાપથસં સ્થતાઃ॥ ૪૭.૧૫।
૦૪૭૦૧૬૧ પ્રત્ય તવા સનાે યે ઽિપ યે ચ સિન્નિધવા સનઃ ।
૦૪૭૦૧૬૨ પાવર્તીયાશ્ચ યે કે ચત્તથા દ્વ પિનવા સનઃ॥ ૪૭.૧૬।
૦૪૭૦૧૭૧ રથનૈાર્ગૈઃ પદાતૈશ્ચ વા જ ભધર્નિવ તરૈઃ ।
૦૪૭૦૧૭૨ સ પ્રાપ્તા બહુશાે િવપ્રાઃ શ્રુ વે દ્રદ્યુ શાસનમ્॥ ૪૭.૧૭।
૦૪૭૦૧૮૧ તાનાગતા પા દૃ ટ્વા સામાત્યા સપુરાેિહતાન્ ।
૦૪૭૦૧૮૨ પ્રાવેાચ રા હૃષ્ટાત્મા કાયર્મુિદ્દ ય સાદરમ્॥ ૪૭.૧૮।
૦૪૭૦૧૯૦ રા વેાચ
૦૪૭૦૧૯૧ શ ◌ૃ વં પશાદૂર્લા યથા િક ચદ્બ્રવી યહમ્ ।
૦૪૭૦૧૯૨ અ મ કે્ષત્રવરે પુ યે ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદે શવે॥ ૪૭.૧૯।
૦૪૭૦૨૦૧ હયમેધં મહાયજ્ઞં પ્રાસાદં ચવૈ વૈ ણવમ્ ।
૦૪૭૦૨૦૨ કથં શક્નાે યહં કતુર્ મ ત ચ તાકુલં મનઃ॥ ૪૭.૨૦।
૦૪૭૦૨૧૧ ભવદ્ ભઃ સસુહાયૈ તુ સવર્મેત કરાે યહમ્ ।
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૦૪૭૦૨૧૨ યિદ યૂયં સહાયા મે ભવ વં પસત્તમાઃ॥ ૪૭.૨૧।
૦૪૭૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૭૦૨૨૧ ઇત્યેવં વદમાનસ્ય રાજરાજસ્ય ધીમતઃ ।
૦૪૭૦૨૨૨ સવ પ્રમુિદતા હૃષ્ટા ભપૂા તે તસ્ય શાસનાત્॥ ૪૭.૨૨।
૦૪૭૦૨૩૧ વ ષુધર્નરત્નૈશ્ચ સવુણર્મ ણમાૈ ક્તકૈઃ ।
૦૪૭૦૨૩૨ ક બલા જનરત્નૈશ્ચ રાઙ્કવા તરણૈઃ શભુૈઃ॥ ૪૭.૨૩।
૦૪૭૦૨૪૧ વજ્રવૈદૂયર્મા ણક્યૈઃ પદ્મરાગે દ્રનીલકૈઃ ।
૦૪૭૦૨૪૨ ગજૈરશ્વૈધર્નૈશ્ચા યૈ રથૈશ્ચવૈ કરે ભઃ॥ ૪૭.૨૪।
૦૪૭૦૨૫૧ અસઙ્ખ્યયેૈબર્હુિવધૈદ્રર્વ્યૈ ચ્ચાવચૈ તથા ।
૦૪૭૦૨૫૨ શા લવ્રીિહયવૈશ્ચવૈ માષમુદ્ગ તલૈ તથા॥ ૪૭.૨૫।
૦૪૭૦૨૬૧ સદ્ધાથર્ચણકૈશ્ચવૈ ગાેધૂમૈમર્સરુાિદ ભઃ ।
૦૪૭૦૨૬૨ યામાકૈમર્ધુકૈશ્ચવૈ નીવારૈઃ સકુલ થકૈઃ॥ ૪૭.૨૬।
૦૪૭૦૨૭૧ અ યૈશ્ચ િવિવધૈધાર્ યૈગ્રાર્ યાર યૈઃ સહસ્રશઃ ।
૦૪૭૦૨૭૨ બહુધા યસહસ્રાણાં ત ડુલાનાં ચ રા શ ભઃ॥ ૪૭.૨૭।
૦૪૭૦૨૮૧ ગવ્યસ્ય હિવષઃ કુ ભૈઃ શતશાે ઽથ સહસ્રશઃ ।
૦૪૭૦૨૮૨ તથા યૈિવિવધૈદ્રર્વ્યૈભર્ક્ષ્યભાજે્યાનુલપેનૈઃ॥ ૪૭.૨૮।
૦૪૭૦૨૯૧ રા નઃ પૂરયામાસયુર્ ક ચદ્દ્રવ્યસ ભવૈઃ ।
૦૪૭૦૨૯૨ તા દૃ ટ્વા યજ્ઞસ ભારા સવર્સ પ સમ વતાન્॥ ૪૭.૨૯।
૦૪૭૦૩૦૧ યજ્ઞકમર્િવદાે િવપ્રા વેદવેદાઙ્ગપારગાન્ ।
૦૪૭૦૩૦૨ શાસે્ત્રષુ િનપુણા દક્ષા કુશલા સવર્કમર્સુ॥ ૪૭.૩૦।
૦૪૭૦૩૧૧ ઋષીશં્ચવૈ મહષ શ્ચ દેવષ શ્ચવૈ તાપસાન્ ।
૦૪૭૦૩૧૨ બ્રહ્મચાિરગ્ હસ્થાંશ્ચ વાનપ્રસ્થા યતી ં તથા॥ ૪૭.૩૧।
૦૪૭૦૩૨૧ નાતકા બ્રાહ્મણાંશ્ચા યાન ગ્ હાતે્રે સદા સ્થતાન્ ।
૦૪૭૦૩૨૨ આચાયાપા યાયવરા વા યાયતપસા વતાન્॥ ૪૭.૩૨।
૦૪૭૦૩૩૧ સદસ્યા શાસ્ત્રકુશલાં તથા યા પાવકા બહૂન્ ।
૦૪૭૦૩૩૨ દૃ ટ્વા તા પ તઃ શ્રીમાનવુાચ વં પુરાેિહતમ્॥ ૪૭.૩૩।
૦૪૭૦૩૪૦ રા વેાચ
૦૪૭૦૩૪૧ તતઃ પ્રયા તુ િવદ્વાંસાે બ્રાહ્મણા વેદપારગાઃ ।
૦૪૭૦૩૪૨ વા જમેધાથર્ સદ્ યથ દેશં પ ય તુ ય જ્ઞયમ્॥ ૪૭.૩૪।
૦૪૭૦૩૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૭૦૩૫૧ ઇત્યુક્તઃ સ તથા ચકે્ર વચનં તસ્ય ભપૂતેઃ ।
૦૪૭૦૩૫૨ હૃષ્ટઃ સ મિ ત્ર ભઃ સાધ તદા રાજપુરાેિહતઃ॥ ૪૭.૩૫।
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૦૪૭૦૩૬૧ તતાે યયાૈ પુરાેધાશ્ચ પ્રાજ્ઞઃ સ્થપ ત ભઃ સહ ।
૦૪૭૦૩૬૨ બ્રાહ્મણાનગ્રતઃ કૃ વા કુશલા યજ્ઞકમર્ ણ॥ ૪૭.૩૬।
૦૪૭૦૩૭૧ તં દેશં ધીવરગ્રામં સપ્રતાે લિવટિઙ્કનમ્ ।
૦૪૭૦૩૭૨ કારયામાસ િવપ્રાે ઽસાૈ યજ્ઞવાટં યથાિવિધ॥ ૪૭.૩૭।
૦૪૭૦૩૮૧ પ્રાસાદશતસ બાધં મ ણપ્રવરશાે ભતમ્ ।
૦૪૭૦૩૮૨ ઇ દ્રસદ્મિનભં ર યં હેમરત્નિવભૂ ષતમ્॥ ૪૭.૩૮।
૦૪૭૦૩૯૧ ત ભા કનક ચત્રાંશ્ચ તાેરણાિન હ ત ચ ।
૦૪૭૦૩૯૨ યજ્ઞાયતનદેશષેુ દ વા શદંુ્ધ ચ કા ચનમ્॥ ૪૭.૩૯।
૦૪૭૦૪૦૧ અ તઃપુરા ણ રાજ્ઞાં ચ નાનાદેશિનવા સનામ્ ।
૦૪૭૦૪૦૨ કારયામાસ ધમાર્ત્મા તત્ર તત્ર યથાિવિધ॥ ૪૭.૪૦।
૦૪૭૦૪૧૧ બ્રાહ્મણાનાં ચ વૈ યાનાં નાનાદેશસમીયષુામ્ ।
૦૪૭૦૪૧૨ કારયામાસ િવિધવચ્છાલા તત્રા યનેકશઃ॥ ૪૭.૪૧।
૦૪૭૦૪૨૧ પ્રયાથ તસ્ય પતેરાયયુ ર્પસત્તમાઃ ।
૦૪૭૦૪૨૨ રત્ના યનેકા યાદાય સ્ત્રયશ્ચાયયુ સવે॥ ૪૭.૪૨।
૦૪૭૦૪૩૧ તષેાં િનિવશતાં વષેુ શ બરેષુ મહાત્મનામ્ ।
૦૪૭૦૪૩૨ નદતઃ સાગરસ્યવે િદિવ ગભવદ્ વિનઃ॥ ૪૭.૪૩।
૦૪૭૦૪૪૧ તષેામ યાગતાનાં ચ સ રા મુિનસત્તમાઃ ।
૦૪૭૦૪૪૨ વ્યાિદદેશાયતનાિન શ યાશ્ચા યપુચારતઃ॥ ૪૭.૪૪।
૦૪૭૦૪૫૧ ભાજેનાિન િવ ચત્રા ણ શાલી યવગાેરસઃૈ ।
૦૪૭૦૪૫૨ ઉપેત્ય પ તશ્રેષ્ઠાે વ્યાિદદેશ વયં તદા॥ ૪૭.૪૫।
૦૪૭૦૪૬૧ તથા ત મન્મહાયજ્ઞે બહવાે બ્રહ્મવાિદનઃ ।
૦૪૭૦૪૬૨ યે ચ દ્વ તપ્રવરા તત્રાસિ દ્વજસત્તમાઃ॥ ૪૭.૪૬।
૦૪૭૦૪૭૧ સમાજગ્મુઃ સ શ યા તા પ્ર તજગ્રાહ પા થવઃ ।
૦૪૭૦૪૭૨ સવાશ્ચ તાનનુયયાૈ યાવદાવસથાિન ત॥ ૪૭.૪૭।
૦૪૭૦૪૮૧ વયમવે મહાતે દ ભં ત્ય વા પાેત્તમઃ ।
૦૪૭૦૪૮૨ તતઃ કૃ વા વ શ પં ચ શ પનાે ઽ યે ચ યે તદા॥ ૪૭.૪૮।
૦૪૭૦૪૯૧ કૃ નં યજ્ઞિવિધ રાજ્ઞે તદા ત મૈ યવેદયન્ ।
૦૪૭૦૪૯૨ તતઃ શ્રુ વા પશ્રેષ્ઠઃ કૃતં સવર્મત દ્રતઃ ।
૦૪૭૦૪૯૩ હૃષ્ટરાેમાભવદ્રા સહ મિ ત્ર ભરચ્યુતઃ॥ ૪૭.૪૯।
૦૪૭૦૫૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૭૦૫૦૧ ત મ યજ્ઞે પ્ર ત્તે તુ વા ગ્મનાે હેતવુાિદ ભઃ ।
૦૪૭૦૫૦૨ હેતવુાદા બહૂનાહુઃ પર પર જગીષવઃ॥ ૪૭.૫૦।
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૦૪૭૦૫૧૧ દેવે દ્રસ્યવે િવિહતં રાજ સહેન ભાે દ્વ ઃ ।
૦૪૭૦૫૧૨ દદશૃુ તાેરણા યત્ર શાતકુ ભમયાિન ચ॥ ૪૭.૫૧।
૦૪૭૦૫૨૧ શ યાસનિવકારાંશ્ચ સબુહૂન્રત્નસ ચયાન્ ।
૦૪૭૦૫૨૨ ઘટપાત્રીકટાહાિન કલશા વધર્માનકાન્॥ ૪૭.૫૨।
૦૪૭૦૫૩૧ નિહ ક શ્ચદસાવૈણર્મપ યદ્વસધુાિધપઃ ।
૦૪૭૦૫૩૨ યપૂાંશ્ચ શાસ્ત્રપિઠતા દારવા હેમભૂ ષતાન્॥ ૪૭.૫૩।
૦૪૭૦૫૪૧ ઉપ ક્ષપ્તા યથાકાલં િવિધવદ્ભૂિરવચર્સઃ ।
૦૪૭૦૫૪૨ સ્થલ જલ યે ચ પશવઃ કેચન દ્વ ઃ॥ ૪૭.૫૪।
૦૪૭૦૫૫૧ સવાર્નવે સમાનીતાનપ યં તત્ર તે પાઃ ।
૦૪૭૦૫૫૨ ગાશ્ચવૈ મિહષીશ્ચવૈ તથા દ્ધ સ્ત્રયાે ઽિપ ચ॥ ૪૭.૫૫।
૦૪૭૦૫૬૧ આૈદકાિન ચ સ વાિન શ્વાપદાિન વયાં સ ચ ।
૦૪૭૦૫૬૨ જરાયુ ડ તાિન વેદ યુદ્ ભદાિન ચ॥ ૪૭.૫૬।
૦૪૭૦૫૭૧ પવર્તા યપુધા યાિન ભૂતાિન દદશૃશુ્ચ તે ।
૦૪૭૦૫૭૨ અેવં પ્રમુિદતં સવ પશતુાે ધનધા યતઃ॥ ૪૭.૫૭।
૦૪૭૦૫૮૧ યજ્ઞવાટં પા દૃ ટ્વા િવ મયં પરમં ગતાઃ ।
૦૪૭૦૫૮૨ બ્રાહ્મણાનાં િવશાં ચવૈ બહુ મષ્ટાન્ન દ્ધમત્॥ ૪૭.૫૮।
૦૪૭૦૫૯૧ પૂણ શતસહસ્રે તુ િવપ્રાણાં તત્ર ભુ જતામ્ ।
૦૪૭૦૫૯૨ દુ દુ ભમઘિનઘાષાન્મુહુમુર્હુરથાકરાેત્॥ ૪૭.૫૯।
૦૪૭૦૬૦૧ િવનનાદાસકૃચ્ચાિપ િદવસે િદવસે ગતે ।
૦૪૭૦૬૦૨ અેવં સ વ ધે યજ્ઞ તસ્ય રાજ્ઞ તુ ધીમતઃ॥ ૪૭.૬૦।
૦૪૭૦૬૧૧ અન્નસ્ય સબુહૂ વપ્રા ઉ સગાર્િન્નગર્તાપેમાન્ ।
૦૪૭૦૬૧૨ દિધકુલ્યાશ્ચ દદશૃઃુ પયસશ્ચ હ્રદાં તથા॥ ૪૭.૬૧।
૦૪૭૦૬૨૧ જ બૂદ્વ પાે િહ સકલાે નાનાજનપદૈયુર્તઃ ।
૦૪૭૦૬૨૨ દ્વ શ્ચ તત્ર દૃ ય તે રાજ્ઞ તસ્ય મહામખે॥ ૪૭.૬૨।
૦૪૭૦૬૩૧ તત્ર યાિન સહસ્રા ણ પુ ષાણાં તત તતઃ ।
૦૪૭૦૬૩૨ ગ્ હી વા ભાજનં જગ્મુબર્હૂિન દ્વજસત્તમાઃ॥ ૪૭.૬૩।
૦૪૭૦૬૪૧ શ્રાિવણશ્ચાિપ તે સવ સુ ષ્ટમ ણકુ ડલાઃ ।
૦૪૭૦૬૪૨ પયર્વષેયિ દ્વ તી શતશાે ઽથ સહસ્રશઃ॥ ૪૭.૬૪।
૦૪૭૦૬૫૧ િવિવધા યનપુાનાિન પુ ષા યે ઽનુયાિયનઃ ।
૦૪૭૦૬૫૨ તે વૈ પાપેભાજે્યાિન બ્રાહ્મણે યાે દદુઃ સહ॥ ૪૭.૬૫।
૦૪૭૦૬૬૧ સમાગતા વેદિવદાે રાજ્ઞશ્ચ થવીશ્વરાન્ ।
૦૪૭૦૬૬૨ પૂ ં ચકે્ર તદા તષેાં િવિધવદ્ભૂિરદ ક્ષણઃ॥ ૪૭.૬૬।
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૦૪૭૦૬૭૧ િદગ્દેશાદાગતાન્રાજ્ઞાે મહાસઙ્ગ્રામશા લનઃ ।
૦૪૭૦૬૭૨ નટનતર્કકાદ શં્ચ ગીત તુ તિવશારદાન્॥ ૪૭.૬૭।
૦૪૭૦૬૮૧ પ યાે મનાેરમા તસ્ય પીનાેન્નતપયાેધરાઃ ।
૦૪૭૦૬૮૨ ઇ દ વરપલાશાક્ષ્યઃ શરચ્ચ દ્રિનભાનનાઃ॥ ૪૭.૬૮।
૦૪૭૦૬૯૧ કુલશીલગુણાપેેતાઃ સહસ્રૈકં શતાિધકમ્ ।
૦૪૭૦૬૯૨ અેવં તદ્ભપૂપરમ-પત્નીગણસમ વતમ્॥ ૪૭.૬૯।
૦૪૭૦૭૦૧ રત્નમાલાકુલં િદવં્ય પતાકા વજસિેવતમ્ ।
૦૪૭૦૭૦૨ રત્નહારયુતં ર યં ચ દ્રકા તસમપ્રભમ્॥ ૪૭.૭૦।
૦૪૭૦૭૧૧ કિરણઃ પવર્તાકારાન્મદ સક્તાન્મહાબલાન્ ।
૦૪૭૦૭૧૨ શતશઃ કાેિટસઙ્ઘાતૈદર્ ત ભદર્ તભષૂણૈઃ॥ ૪૭.૭૧।
૦૪૭૦૭૨૧ વાતવેગજવૈરશ્વૈઃ સ ધુ તૈઃ સશુાેભનૈઃ ।
૦૪૭૦૭૨૨ શ્વેતાશ્વૈઃ યામકણશ્ચ કાેટ નેકૈજર્વા વતૈઃ॥ ૪૭.૭૨।
૦૪૭૦૭૩૧ સન્નદ્ધબદ્ધકક્ષૈશ્ચ નાનાપ્રહરણાેદ્યતૈઃ ।
૦૪૭૦૭૩૨ અસઙ્ખ્યયેૈઃ પદાતૈશ્ચ દેવપતુ્રાપેમૈ તથા॥ ૪૭.૭૩।
૦૪૭૦૭૪૧ ઇત્યેવં દદશૃે રા યજ્ઞસ ભારિવ તરમ્ ।
૦૪૭૦૭૪૨ મુદં લેભે તદા રા સહૃંષ્ટાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૪૭.૭૪।
૦૪૭૦૭૫૦ રા વેાચ
૦૪૭૦૭૫૧ આનય વં હયશ્રેષં્ઠ સવર્લક્ષણલ ક્ષતમ્ ।
૦૪૭૦૭૫૨ ચારય વં થવ્યાં વૈ રાજપતુ્રાઃ સસુયંતાઃ॥ ૪૭.૭૫।
૦૪૭૦૭૬૧ િવદ્વદ્ ભધર્મર્િવદ્ ભશ્ચ અત્ર હાેમાે િવધીયતામ્ ।
૦૪૭૦૭૬૨ કૃ ણચ્છાગં ચ મિહષં કૃ ણસાર ગં દ્વ ન્॥ ૪૭.૭૬।
૦૪૭૦૭૭૧ અનડ્વાહં ચ ગાશ્ચવૈ સવાશ્ચ પશપુાલકાન્ ।
૦૪૭૦૭૭૨ ઇષ્ટયશ્ચ પ્રવતર્ તાં પ્રાસાદં વૈ ણવં તતઃ॥ ૪૭.૭૭।
૦૪૭૦૭૮૧ સવર્મેતચ્ચ િવપ્રે યાે દ યતાં મનસે સતમ્ ।
૦૪૭૦૭૮૨ સ્ત્રયશ્ચ રત્નકાેટ શ્ચ ગ્રામાશ્ચ નગરા ણ ચ॥ ૪૭.૭૮।
૦૪૭૦૭૯૧ સ યક્સ દ્ધભૂ યશ્ચ િવષયાશ્ચવૈમ થનામ્ ।
૦૪૭૦૭૯૨ અ યાિન દ્રવ્ય તાિન મનાેજ્ઞાિન બહૂિન ચ॥ ૪૭.૭૯।
૦૪૭૦૮૦૧ સવષાં યાચમાનાનાં ના ત હ્યેતન્ન ભાષયેત્ ।
૦૪૭૦૮૦૨ તાવ પ્રવતર્તાં યજ્ઞાે યાવદે્દવઃ પુરા વહ ।
૦૪૭૦૮૦૩ પ્રત્યકં્ષ મમ ચા યે ત યજ્ઞસ્યાસ્ય સમીપતઃ॥ ૪૭.૮૦।
૦૪૭૦૮૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૭૦૮૧૧ અેવમુ વા તદા િવપ્રા રાજ સહાે મહાભજુઃ ।
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૦૪૭૦૮૧૨ દદાૈ સવુણર્સઙ્ઘાતં કાેટ નાં ચવૈ ભષૂણમ્॥ ૪૭.૮૧।
૦૪૭૦૮૨૧ કરે શતસાહસ્રં વા જનાે િનયુતાિન ચ ।
૦૪૭૦૮૨૨ અબુર્દં ચવૈ ષભં વણર્શ ◌ૃઙ્ગીશ્ચ ધનેુકાઃ॥ ૪૭.૮૨।
૦૪૭૦૮૩૧ સુ પાઃ સરુભીશ્ચવૈ કાંસ્યદાેહાઃ પય વનીઃ ।
૦૪૭૦૮૩૨ પ્રાયચ્છ સ તુ િવપ્રે યાે વેદિવદ્ યાે મુદા યુતઃ॥ ૪૭.૮૩।
૦૪૭૦૮૪૧ વાસાં સ ચ મહાહાર્ ણ રાઙ્કવા તરણાિન ચ ।
૦૪૭૦૮૪૨ સશુકુ્લાિન ચ શભુ્રા ણ પ્રવાલમ ણમુત્તમમ્॥ ૪૭.૮૪।
૦૪૭૦૮૫૧ અદદા સ મહાયજ્ઞે રત્નાિન િવિવધાિન ચ॥ ૪૭.૮૫।
૦૪૭૦૮૬૧ વજ્રવૈદૂયર્મા ણક્ય-મુ ક્તકાદ્યાિન યાિન ચ ।
૦૪૭૦૮૬૨ અલઙ્કારવતીઃ શભુ્રાઃ ક યા રા વલાેચનાઃ॥ ૪૭.૮૬।
૦૪૭૦૮૭૧ શતાિન પ ચ િવપ્રે યાે રા હૃષ્ટઃ પ્રદત્તવાન્ ।
૦૪૭૦૮૭૨ સ્ત્રયઃ પીનપયાેભારાઃ ક ચુકૈઃ વ તના તાઃ॥ ૪૭.૮૭।
૦૪૭૦૮૮૧ મ યહીનાશ્ચ સશુ્રાે યઃ પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણાઃ ।
૦૪૭૦૮૮૨ હાવભાવા વતગ્રીવા બહ્વ્યાે વલયભૂ ષતાઃ॥ ૪૭.૮૮।
૦૪૭૦૮૯૧ પાદનપૂુરસયંુક્તાઃ પટ્ટદુકૂલવાસસઃ ।
૦૪૭૦૮૯૨ અેકૈકશાે ઽદદાત્ત મ કા યાશ્ચ કા મનીબર્હૂઃ॥ ૪૭.૮૯।
૦૪૭૦૯૦૧ અ થ યાે બ્રાહ્મણાિદ યાે હયમેધે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૪૭૦૯૦૨ ભકં્ષ્ય ભાજંે્ય ચ સ પૂણ નાનાસ ભારસયંુતમ્॥ ૪૭.૯૦।
૦૪૭૦૯૧૧ ખ ડકાદ્યા યનેકાિન વન્નપક્વાંશ્ચ િપષ્ટકાન્ ।
૦૪૭૦૯૧૨ અન્ના ય યાિન મે યાશં્ચ ઘ્ તપૂરાંશ્ચ ખા ડવાન્॥ ૪૭.૯૧।
૦૪૭૦૯૨૧ મધુરાં ત જતા પપૂાનનં્ન ષં્ટ સપુાિકકમ્ ।
૦૪૭૦૯૨૨ પ્રીત્યથ સવર્સ વાનાં દ યતે ઽનં્ન પનુઃ પનુઃ॥ ૪૭.૯૨।
૦૪૭૦૯૩૧ દત્તસ્ય દ યમાનસ્ય ધનસ્યા તાે ન િવદ્યતે ।
૦૪૭૦૯૩૨ અેવં દૃ ટ્વા મહાયજ્ઞં દેવદૈત્યાઃ સવારણાઃ॥ ૪૭.૯૩।
૦૪૭૦૯૪૧ ગ ધવાર્ સરસઃ સદ્ધા ઋષયશ્ચ પ્રજેશ્વરાઃ ।
૦૪૭૦૯૪૨ િવ મયં પરમં યાતા દૃ ટ્વા ક્રતવુરં શભુમ્॥ ૪૭.૯૪।
૦૪૭૦૯૫૧ પુરાેધા મિ ત્રણાે રા હૃષ્ટા તત્રવૈ સવર્શઃ ।
૦૪૭૦૯૫૨ ન તત્ર મ લનઃ ક શ્ચન્ન દ નાે ન ધા વતઃ॥ ૪૭.૯૫।
૦૪૭૦૯૬૧ ન વાપેસગા ન ગ્લાિનનાર્ધયાે વ્યાધય તથા ।
૦૪૭૦૯૬૨ નાકાલમરણં તત્ર ન દંશાે ન ગ્રહા િવષમ્॥ ૪૭.૯૬।
૦૪૭૦૯૭૧ હૃષ્ટપુષ્ટજનાઃ સવ ત મન્રાજ્ઞાે મહાે સવે ।
૦૪૭૦૯૭૨ યે ચ તત્ર તપઃ સદ્ધા મનુય શ્ચર િવનઃ॥ ૪૭.૯૭।
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૦૪૭૦૯૮૧ ન તં તાદશૃં યજ્ઞં ધનધા યસમ વતમ્ ।
૦૪૭૦૯૮૨ અેવં સ રા િવિધવદ્વા જમેધં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૪૭૦૯૮૩ ક્રતું સમાપયામાસ પ્રાસાદં વૈ ણવં તથા॥ ૪૭.૯૮।
૦૪૮૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૪૮૦૦૧૧ બ્રૂિહ નાે દેવદેવેશ ય ચ્છામઃ પુરાતનમ્ ।
૦૪૮૦૦૧૨ યથા તાઃ પ્ર તમાઃ પવૂર્ મ દ્રદ્યુ ેન િન મતાઃ॥ ૪૮.૧।
૦૪૮૦૦૨૧ કેન ચવૈ પ્રકારેણ તુષ્ટ ત મૈ સ માધવઃ ।
૦૪૮૦૦૨૨ ત સવ વદ ચા માકં પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૪૮.૨।
૦૪૮૦૦૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૮૦૦૩૧ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પુરાણં વેદસ મતમ્ ।
૦૪૮૦૦૩૨ કથયા મ પુરા તં્ત પ્ર તમાનાં ચ સ ભવમ્॥ ૪૮.૩।
૦૪૮૦૦૪૧ પ્ર ત્તે ચ મહાયજ્ઞે પ્રાસાદે ચવૈ િન મતે ।
૦૪૮૦૦૪૨ ચ તા તસ્ય બભવૂાથ પ્ર તમાથર્મહિનશમ્॥ ૪૮.૪।
૦૪૮૦૦૫૧ ન વે દ્મ કેન દેવેશં સવશં લાેકપાવનમ્ ।
૦૪૮૦૦૫૨ સગર્ સ્થત્ય તકતાર્રં પ યા મ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૪૮.૫।
૦૪૮૦૦૬૧ ચ તાિવષ્ટ વભૂદ્રા શતેે રાત્રાૈ િદવાિપ ન ।
૦૪૮૦૦૬૨ ન ભુઙ્ક્તે િવિવધા ભાેગાન્ન ચ નાનં પ્રસાધનમ્॥ ૪૮.૬।
૦૪૮૦૦૭૧ નવૈ વાદ્યને ગ ધને ગાયનવૈર્ણર્કૈરિપ ।
૦૪૮૦૦૭૨ ન ગજૈમર્દયુક્તૈશ્ચ ન ચાનેકૈહર્યા વતૈઃ॥ ૪૮.૭।
૦૪૮૦૦૮૧ ને દ્રનીલૈમર્હાનીલૈઃ પદ્મરાગમયનૈર્ ચ ।
૦૪૮૦૦૮૨ સવુણર્રજતાદૈ્યશ્ચ વજ્રસ્ફિટકસયંુતૈઃ॥ ૪૮.૮।
૦૪૮૦૦૯૧ બહુરાગાથર્કામવૈાર્ ન વ યૈર તિરક્ષગૈઃ ।
૦૪૮૦૦૯૨ બભવૂ તસ્ય પતેમર્નસ તુ ષ્ટવધર્નમ્॥ ૪૮.૯।
૦૪૮૦૧૦૧ શલૈ દ્દા તષેુ પ્રશ તં િક મહીતલે ।
૦૪૮૦૧૦૨ િવ પ્ર તમાયાેગ્યં ચ સવર્લક્ષણલ ક્ષતમ્॥ ૪૮.૧૦।
૦૪૮૦૧૧૧ અેતૈરેવ ત્રયાણાં તુ દિયતં સ્યા સરુા ચતમ્ ।
૦૪૮૦૧૧૨ સ્થાિપતે પ્રી તમ યે ત ઇ ત ચ તાપરાે ઽભવત્॥ ૪૮.૧૧।
૦૪૮૦૧૨૧ પ ચરાત્રિવધાનને સ પજૂ્ય પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૪૮૦૧૨૨ ચ તાિવષ્ટાે મહીપાલઃ સં તાેતુમપુચક્રમે॥ ૪૮.૧૨।
૦૪૯૦૦૧૧ વાસદેુવ નમ તે ઽ તુ નમ તે માેક્ષકારણ ।
૦૪૯૦૦૧૨ ત્રાિહ માં સવર્લાેકેશ જન્મસસંારસાગરાત્॥ ૪૯.૧।
૦૪૯૦૦૨૧ િનમર્લા બરસઙ્કાશ નમ તે પુ ષાેત્તમ ।
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૦૪૯૦૦૨૨ સઙ્કષર્ણ નમ તે ઽ તુ ત્રાિહ માં ધરણીધર॥ ૪૯.૨।
૦૪૯૦૦૩૧ નમ તે હેમગભાર્ભ નમ તે મકર વજ ।
૦૪૯૦૦૩૨ ર તકા ત નમ તે ઽ તુ ત્રાિહ માં સવંરા તક॥ ૪૯.૩।
૦૪૯૦૦૪૧ નમ તે ઽ જનસઙ્કાશ નમ તે ભક્તવ સલ ।
૦૪૯૦૦૪૨ અિન દ્ધ નમ તે ઽ તુ ત્રાિહ માં વરદાે ભવ॥ ૪૯.૪।
૦૪૯૦૦૫૧ નમ તે િવબુધાવાસ નમ તે િવબુધ પ્રય ।
૦૪૯૦૦૫૨ નારાયણ નમ તે ઽ તુ ત્રાિહ માં શરણાગતમ્॥ ૪૯.૫।
૦૪૯૦૦૬૧ નમ તે બ લનાં શ્રેષ્ઠ નમ તે લાઙ્ગલાયુધ ।
૦૪૯૦૦૬૨ ચતુમુર્ખ જગદ્ધામ ત્રાિહ માં પ્રિપતામહ॥ ૪૯.૬।
૦૪૯૦૦૭૧ નમ તે નીલમેઘાભ નમ તે િત્રદશા ચત ।
૦૪૯૦૦૭૨ ત્રાિહ િવ ણાે જગન્નાથ મગ્ ં માં ભવસાગરે॥ ૪૯.૭।
૦૪૯૦૦૮૧ પ્રલયાનલસઙ્કાશ નમ તે િદ ત તક ।
૦૪૯૦૦૮૨ નર સહ મહાવીયર્ ત્રાિહ માં દ પ્તલાેચન॥ ૪૯.૮।
૦૪૯૦૦૯૧ યથા રસાતલાદુવ વયા દંષ્ટ્ર ાેદૃ્ધતા પુરા ।
૦૪૯૦૦૯૨ તથા મહાવરાહ વં ત્રાિહ માં દુઃખસાગરાત્॥ ૪૯.૯।
૦૪૯૦૧૦૧ તવૈતા મૂતર્યઃ કૃ ણ વરદાઃ સં તુતા મયા ।
૦૪૯૦૧૦૨ તવેમે બલદેવાદ્યાઃ થગ્રપૂેણ સં સ્થતાઃ॥ ૪૯.૧૦।
૦૪૯૦૧૧૧ અઙ્ગાિન તવ દેવેશ ગ ત્માદ્યા તથા પ્રભાે ।
૦૪૯૦૧૧૨ િદક્પાલાઃ સાયુધાશ્ચવૈ કેશવાદ્યા તથાચ્યુત॥ ૪૯.૧૧।
૦૪૯૦૧૨૧ યે ચા યે તવ દેવેશ ભેદાઃ પ્રાેક્તા મની ષ ભઃ ।
૦૪૯૦૧૨૨ તે ઽિપ સવ જગન્નાથ પ્રસન્નાયતલાેચન॥ ૪૯.૧૨।
૦૪૯૦૧૩૧ મયા ચતાઃ તુતાઃ સવ તથા યૂયં નમસૃ્કતાઃ ।
૦૪૯૦૧૩૨ પ્રયચ્છત વરં મહં્ય ધમર્કામાથર્માેક્ષદમ્॥ ૪૯.૧૩।
૦૪૯૦૧૪૧ ભેદા તે ક તતા યે તુ હરે સઙ્કષર્ણાદયઃ ।
૦૪૯૦૧૪૨ તવ પૂ થર્સ ભૂતા તત વિય સમા શ્રતાઃ॥ ૪૯.૧૪।
૦૪૯૦૧૫૧ ન ભેદ તવ દેવેશ િવદ્યતે પરમાથર્તઃ ।
૦૪૯૦૧૫૨ િવિવધં તવ યદૂ્રપમુકં્ત તદુપચારતઃ॥ ૪૯.૧૫।
૦૪૯૦૧૬૧ અદ્વતૈં વાં કથં દ્વતંૈ વક્તું શક્નાે ત માનવઃ ।
૦૪૯૦૧૬૨ અેક વં િહ હરે વ્યાપી ચ વભાવાે િનર જનઃ॥ ૪૯.૧૬।
૦૪૯૦૧૭૧ પરમં તવ યદૂ્રપં ભાવાભાવિવવ જતમ્ ।
૦૪૯૦૧૭૨ િનલપં િનગુર્ણં શ્રેષં્ઠ કૂટસ્થમચલં ધ્રવુમ્॥ ૪૯.૧૭।
૦૪૯૦૧૮૧ સવાપાિધિવિનમુર્ક્તં સત્તામાત્રવ્યવ સ્થતમ્ ।
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૦૪૯૦૧૮૨ તદે્દવાશ્ચ ન ન ત કથં ના યહં પ્રભાે॥ ૪૯.૧૮।
૦૪૯૦૧૯૧ અપરં તવ યદૂ્રપં પીતવસં્ત્ર ચતુભુર્જમ્ ।
૦૪૯૦૧૯૨ શઙ્ખચક્રગદાપા ણ-મુકુટાઙ્ગદધાિરણમ્॥ ૪૯.૧૯।
૦૪૯૦૨૦૧ શ્રીવ સાેરસ્કસયંુક્તં વનમાલાિવભૂ ષતમ્ ।
૦૪૯૦૨૦૨ તદચર્ય ત િવબુધા યે ચા યે તવ સશં્રયાઃ॥ ૪૯.૨૦।
૦૪૯૦૨૧૧ દેવદેવ સરુશ્રેષ્ઠ ભક્તાનામભયપ્રદ ।
૦૪૯૦૨૧૨ ત્રાિહ માં પદ્મપ ત્રાક્ષ મગ્ ં િવષયસાગરે॥ ૪૯.૨૧।
૦૪૯૦૨૨૧ ના યં પ યા મ લાેકેશ યસ્યાહં શરણં વ્રજે ।
૦૪૯૦૨૨૨ વા તે કમલાકા ત પ્રસીદ મધુસદૂન॥ ૪૯.૨૨।
૦૪૯૦૨૩૧ જરાવ્યાિધશતૈયુર્ક્તાે નાનાદુઃખૈિનપીિડતઃ ।
૦૪૯૦૨૩૨ હષર્શાેકા વતાે મૂઢઃ કમર્પાશઃૈ સયુિ ત્રતઃ॥ ૪૯.૨૩।
૦૪૯૦૨૪૧ પ તતાે ઽહં મહારાૈદ્રે ઘાેરે સસંારસાગરે ।
૦૪૯૦૨૪૨ િવષમાેદકદુ પારે રાગદ્વષેઝષાકુલે॥ ૪૯.૨૪।
૦૪૯૦૨૫૧ ઇ દ્રયાવતર્ગ ભીરે ણાશાેકાે મસઙુ્કલે ।
૦૪૯૦૨૫૨ િનરાશ્રયે િનરાલ બે િનઃસારે ઽત્ય તચ ચલે॥ ૪૯.૨૫।
૦૪૯૦૨૬૧ માયયા માેિહત તત્ર ભ્રમા મ સુ ચરં પ્રભાે ।
૦૪૯૦૨૬૨ નાના તસહસ્રષેુ યમાનઃ પનુઃ પનુઃ॥ ૪૯.૨૬।
૦૪૯૦૨૭૧ મયા જન્મા યનેકાિન સહસ્રા યયુતાિન ચ ।
૦૪૯૦૨૭૨ િવિવધા યનુભૂતાિન સસંારે ઽ મ જનાદર્ન॥ ૪૯.૨૭।
૦૪૯૦૨૮૧ વેદાઃ સાઙ્ગા મયાધીતાઃ શાસ્ત્રા ણ િવિવધાિન ચ ।
૦૪૯૦૨૮૨ ઇ તહાસપુરાણાિન તથા શ પા યનેકશઃ॥ ૪૯.૨૮।
૦૪૯૦૨૯૧ અસ તાષેાશ્ચ સ તાષેાઃ સ ચયાપચયા વ્યયાઃ ।
૦૪૯૦૨૯૨ મયા પ્રાપ્તા જગન્નાથ ક્ષય દ્ યક્ષયેતરાઃ॥ ૪૯.૨૯।
૦૪૯૦૩૦૧ ભાયાર્િર મત્રબ ધનૂાં િવયાેગાઃ સઙ્ગમા તથા ।
૦૪૯૦૩૦૨ િપતરાે િવિવધા દષૃ્ટા માતરશ્ચ તથા મયા॥ ૪૯.૩૦।
૦૪૯૦૩૧૧ દુઃખાિન ચાનુભૂતાિન યાિન સાખૈ્યા યનેકશઃ ।
૦૪૯૦૩૧૨ પ્રાપ્તાશ્ચ બા ધવાઃ પતુ્રા ભ્રાતરાે જ્ઞાતય તથા॥ ૪૯.૩૧।
૦૪૯૦૩૨૧ મયાે ષતં તથા સ્ત્રીણાં કાેષે્ઠ િવ મતૂ્રિપચ્છલે ।
૦૪૯૦૩૨૨ ગભર્વાસે મહાદુઃખમનુભૂતં તથા પ્રભાે॥ ૪૯.૩૨।
૦૪૯૦૩૩૧ દુઃખાિન યા યનેકાિન બાલ્યયાવૈનગાેચરે ।
૦૪૯૦૩૩૨ વાધર્કે ચ હૃષીકેશ તાિન પ્રાપ્તાિન વૈ મયા॥ ૪૯.૩૩।
૦૪૯૦૩૪૧ મરણે યાિન દુઃખાિન યમમાગ યમાલયે ।
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૦૪૯૦૩૪૨ મયા તા યનુભૂતાિન નરકે યાતના તથા॥ ૪૯.૩૪।
૦૪૯૦૩૫૧ કૃ મક ટદુ્રમાણાં ચ હ ત્યશ્વ ગપ ક્ષણામ્ ।
૦૪૯૦૩૫૨ મિહષાેષ્ટ્રગવાં ચવૈ તથા યષેાં વનાૈકસામ્॥ ૪૯.૩૫।
૦૪૯૦૩૬૧ દ્વ તીનાં ચ સવષાં શદૂ્રાણાં ચવૈ યાેિનષુ ।
૦૪૯૦૩૬૨ ધિનનાં ક્ષિત્રયાણાં ચ દિરદ્રાણાં તપ વનામ્॥ ૪૯.૩૬।
૦૪૯૦૩૭૧ પાણાં પ ત્યાનાં તથા યષેાં ચ દેિહનામ્ ।
૦૪૯૦૩૭૨ ગ્ હેષુ તષેામુ પન્નાે દેવ ચાહં પનુઃ પનુઃ॥ ૪૯.૩૭।
૦૪૯૦૩૮૧ ગતાે ઽ મ દાસતાં નાથ ત્યાનાં બહુશાે ણામ્ ।
૦૪૯૦૩૮૨ દિરદ્ર વં ચેશ્વર વં વા મ વં ચ તથા ગતઃ॥ ૪૯.૩૮।
૦૪૯૦૩૯૧ હતાે મયા હતાશ્ચા યે ઘા તતાે ઘા તતા તથા ।
૦૪૯૦૩૯૨ દતં્ત મમા યૈર યે યાે મયા દત્તમનેકશઃ॥ ૪૯.૩૯।
૦૪૯૦૪૦૧ િપ મા સહૃુદ્ભ્રા -કલત્રાણાં કૃતને ચ ।
૦૪૯૦૪૦૨ ધિનનાં શ્રાેિત્રયાણાં ચ દિરદ્રાણાં તપ વનામ્॥ ૪૯.૪૦।
૦૪૯૦૪૧૧ ઉક્તં દૈ યં ચ િવિવધં ત્ય વા લ ં જનાદર્ન ।
૦૪૯૦૪૧૨ દેવ તયર્ઙ્મનુ યષેુ સ્થાવરેષુ ચરેષુ ચ॥ ૪૯.૪૧।
૦૪૯૦૪૨૧ ન િવદ્યતે તથા સ્થાનં યત્રાહં ન ગતઃ પ્રભાે ।
૦૪૯૦૪૨૨ કદા મે નરકે વાસઃ કદા વગ જગ પતે॥ ૪૯.૪૨।
૦૪૯૦૪૩૧ કદા મનુ યલાેકેષુ કદા તયર્ગ્ગતષેુ ચ ।
૦૪૯૦૪૩૨ જલય ત્રે યથા ચકે્ર ઘટ ર જુિનબ ધના॥ ૪૯.૪૩।
૦૪૯૦૪૪૧ યા ત ચાે વર્મધશ્ચવૈ કદા મ યે ચ તષ્ઠ ત ।
૦૪૯૦૪૪૨ તથા ચાહં સરુશ્રેષ્ઠ કમર્ર જુસમા તઃ॥ ૪૯.૪૪।
૦૪૯૦૪૫૧ અધશ્ચાે વ તથા મ યે ભ્રમ ગચ્છા મ યાેગતઃ ।
૦૪૯૦૪૫૨ અેવં સસંારચકે્ર ઽ મ ભૈરવે રાેમહષર્ણે॥ ૪૯.૪૫।
૦૪૯૦૪૬૧ ભ્રમા મ સુ ચરં કાલં ના તં પ યા મ કિહ ચત્ ।
૦૪૯૦૪૬૨ ન ને િક કરાે યદ્ય હરે વ્યાકુ લતે દ્રયઃ॥ ૪૯.૪૬।
૦૪૯૦૪૭૧ શાેક ણા ભભૂતાે ઽહં કા દશીકાે િવચેતનઃ ।
૦૪૯૦૪૭૨ ઇદાની ં વામહં દેવ િવહ્વલઃ શરણં ગતઃ॥ ૪૯.૪૭।
૦૪૯૦૪૮૧ ત્રાિહ માં દુઃ ખતં કૃ ણ મગ્ ં સસંારસાગરે ।
૦૪૯૦૪૮૨ કૃપાં કુ જગન્નાથ ભક્તં માં યિદ મ યસે॥ ૪૯.૪૮।
૦૪૯૦૪૯૧ વદતૃે ના ત મે બ ધુયા ઽસાૈ ચ તાં કિર ય ત ।
૦૪૯૦૪૯૨ દેવ વાં નાથમાસાદ્ય ન ભયં મે ઽ ત કુત્ર ચત્॥ ૪૯.૪૯।
૦૪૯૦૫૦૧ િવતે મરણે ચવૈ યાેગક્ષેમે ઽથવા પ્રભાે ।
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૦૪૯૦૫૦૨ યે તુ વાં િવિધવદે્દવ નાચર્ય ત નરાધમાઃ॥ ૪૯.૫૦।
૦૪૯૦૫૧૧ સગુ ત તુ કથં તષેાં ભવે સસંારબ ધનાત્ ।
૦૪૯૦૫૧૨ િક તષેાં કુલશીલને િવદ્યયા િવતને ચ॥ ૪૯.૫૧।
૦૪૯૦૫૨૧ યષેાં ન યતે ભ ક્તજર્ગદ્ધાતિર કેશવે ।
૦૪૯૦૫૨૨ પ્રકૃ ત વાસરુ ં પ્રા ય યે વાં િન દ ત માેિહતાઃ॥ ૪૯.૫૨।
૦૪૯૦૫૩૧ પત ત નરકે ઘાેરે યમાનાઃ પનુઃ પનુઃ ।
૦૪૯૦૫૩૨ ન તષેાં િન કૃ ત ત મા દ્વદ્યતે નરકાણર્વાત્॥ ૪૯.૫૩।
૦૪૯૦૫૪૧ યે દૂષય ત દુ ર્ત્તા વાં દેવ પુ ષાધમાઃ ।
૦૪૯૦૫૪૨ યત્ર યત્ર ભવે જન્મ મમ કમર્િનબ ધનાત્॥ ૪૯.૫૪।
૦૪૯૦૫૫૧ તત્ર તત્ર હરે ભ ક્ત વિય ચા તુ દૃઢા સદા ।
૦૪૯૦૫૫૨ આરા ય વાં સરુા દૈત્યા નરાશ્ચા યે ઽિપ સયંતાઃ॥ ૪૯.૫૫।
૦૪૯૦૫૬૧ અવાપુઃ પરમાં સ દ્ધ ક વાં દેવ ન પજૂયેત્ ।
૦૪૯૦૫૬૨ ન શક્નવુ ત બ્રહ્માદ્યાઃ તાેતું વાં િત્રદશા હરે॥ ૪૯.૫૬।
૦૪૯૦૫૭૧ કથં માનષુબુદ્ યાહં તાૈ મ વાં પ્રકૃતેઃ પરમ્ ।
૦૪૯૦૫૭૨ તથા ચાજ્ઞાનભાવને સં તુતાે ઽ સ મયા પ્રભાે॥ ૪૯.૫૭।
૦૪૯૦૫૮૧ ત ક્ષમ વાપરાધં મે યિદ તે ઽ ત દયા મિય ।
૦૪૯૦૫૮૨ કૃતાપરાધે ઽિપ હરે ક્ષમાં કુવર્ ત સાધવઃ॥ ૪૯.૫૮।
૦૪૯૦૫૯૧ ત મા પ્રસીદ દેવેશ ભક્ત નેહં સમા શ્રતઃ ।
૦૪૯૦૫૯૨ તુતાે ઽ સ યન્મયા દેવ ભ ક્તભાવને ચેતસા ।
૦૪૯૦૫૯૩ સાઙ્ગં ભવતુ ત સવ વાસદેુવ નમાે ઽ તુ તે॥ ૪૯.૫૯।
૦૪૯૦૬૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૪૯૦૬૦૧ ઇ થં તુત તદા તને પ્રસન્નાે ગ ડ વજઃ ।
૦૪૯૦૬૦૨ દદાૈ ત મૈ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સકલં મનસે સતમ્॥ ૪૯.૬૦।
૦૪૯૦૬૧૧ યઃ સ પજૂ્ય જગન્નાથં પ્રત્યહં તાૈ ત માનવઃ ।
૦૪૯૦૬૧૨ તાતે્રેણાનને મ તમા સ માેકં્ષ લભતે ધ્રવુમ્॥ ૪૯.૬૧।
૦૪૯૦૬૨૧ િત્રસ યં યાે જપે દ્વદ્વાિનદં તાતે્રવરં શુ ચઃ ।
૦૪૯૦૬૨૨ ધમ ચાથ ચ કામં ચ માેકં્ષ ચ લભતે નરઃ॥ ૪૯.૬૨।
૦૪૯૦૬૩૧ યઃ પઠેચ્છૃ યાદ્વાિપ શ્રાવયેદ્વા સમાિહતઃ ।
૦૪૯૦૬૩૨ સ લાેકં શાશ્વતં િવ ણાેયાર્ ત િનધૂર્તક મષઃ॥ ૪૯.૬૩।
૦૪૯૦૬૪૧ ધ યં પાપહરં ચેદં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં શવમ્ ।
૦૪૯૦૬૪૨ ગુહ્યં સદુુલર્ભં પુ યં ન દેયં યસ્ય કસ્ય ચત્॥ ૪૯.૬૪।
૦૪૯૦૬૫૧ ન ના તકાય મખૂાર્ય ન કૃતઘ્નાય માિનને ।
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૦૪૯૦૬૫૨ ન દુષ્ટમતયે દદ્યાન્નાભક્તાય કદાચન॥ ૪૯.૬૫।
૦૪૯૦૬૬૧ દાતવ્યં ભ ક્તયુક્તાય ગુણશીલા વતાય ચ ।
૦૪૯૦૬૬૨ િવ ભક્તાય શા તાય શ્રદ્ધાનુષ્ઠાનશા લને॥ ૪૯.૬૬।
૦૪૯૦૬૭૧ ઇદં સમ તાઘિવનાશહેતુઃ ।
૦૪૯૦૬૭૨ કા યસ જ્ઞં સખુમાેક્ષદં ચ ।
૦૪૯૦૬૭૩ અશષેવા છાફલદં વિરષ્ઠમ્ ।
૦૪૯૦૬૭૪ તાતંે્ર મયાેક્તં પુ ષાેત્તમસ્ય॥ ૪૯.૬૭।
૦૪૯૦૬૮૧ યે તં સસુૂ મં િવમલા મુરાિરમ્ ।
૦૪૯૦૬૮૨ યાય ત િનતં્ય પુ ષં પુરાણમ્ ।
૦૪૯૦૬૮૩ તે મુ ક્તભાજઃ પ્રિવશ ત િવ મ્ ।
૦૪૯૦૬૮૪ મ ત્રૈયર્થાજં્ય હુતમ વરાગ્ ાૈ॥ ૪૯.૬૮।
૦૪૯૦૬૯૧ અેકઃ સ દેવાે ભવદુઃખહ તા ।
૦૪૯૦૬૯૨ પરઃ પરેષાં ન તતાે ઽ ત ચા યત્ ।
૦૪૯૦૬૯૩ દ્રષ્ટા સ પાતા સ તુ નાશકતાર્ ।
૦૪૯૦૬૯૪ િવ ઃ સમ તા ખલસારભૂતઃ॥ ૪૯.૬૯।
૦૪૯૦૭૦૧ િક િવદ્યયા િક વગુણૈશ્ચ તષેામ્ ।
૦૪૯૦૭૦૨ યજ્ઞૈશ્ચ દાનૈશ્ચ તપાે ભ ગ્રૈઃ ।
૦૪૯૦૭૦૩ યષેાં ન ભ ક્તભર્વતીહ કૃ ણે ।
૦૪૯૦૭૦૪ જગદુ્ગરાૈ માેક્ષસખુપ્રદે ચ॥ ૪૯.૭૦।
૦૪૯૦૭૧૧ લાેકે સ ધ યઃ સ શુ ચઃ સ િવદ્વાન્ ।
૦૪૯૦૭૧૨ મખૈ તપાે ભઃ સ ગુણવૈર્િરષ્ઠઃ ।
૦૪૯૦૭૧૩ જ્ઞાતા સ દાતા સ તુ સત્યવક્તા ।
૦૪૯૦૭૧૪ યસ્યા ત ભ ક્તઃ પુ ષાેત્તમાખ્યે॥ ૪૯.૭૧।
૦૫૦૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૦૦૦૧૧ તુ વવૈં મુિનશાદૂર્લાઃ પ્રણ ય ચ સનાતનમ્ ।
૦૫૦૦૦૧૨ વાસદેુવં જગન્નાથં સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૫૦.૧।
૦૫૦૦૦૨૧ ચ તાિવષ્ટાે મહીપાલઃ કુશાના તીયર્ ભૂતલે ।
૦૫૦૦૦૨૨ વસં્ત્ર ચ તન્મના ભૂ વા સુ વાપ ધરણીતલે॥ ૫૦.૨।
૦૫૦૦૦૩૧ કથં પ્રત્યક્ષમ યે ત દેવદેવાે જનાદર્નઃ ।
૦૫૦૦૦૩૨ મમ ચા તહરાે દેવ તદાસાિવ ત ચ તયન્॥ ૫૦.૩।
૦૫૦૦૦૪૧ સપુ્તસ્ય તસ્ય પતવેાર્સદેુવાે જગદુ્ગ ઃ ।
૦૫૦૦૦૪૨ આત્માનં દશર્યામાસ શઙ્ખચક્રગદા તમ્॥ ૫૦.૪।
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૦૫૦૦૦૫૧ સ દદશર્ તુ સપ્રેમ દેવદેવં જગદુ્ગ મ્ ।
૦૫૦૦૦૫૨ શઙ્ખચક્રધરં દેવં ગદાચક્રાેગ્રપા ણનમ્॥ ૫૦.૫।
૦૫૦૦૦૬૧ શાઙ્ર્ગબાણધરં દેવં વલત્તે ે તમ ડલમ્ ।
૦૫૦૦૦૬૨ યુગા તાિદત્યવણાર્ભં નીલવૈદૂયર્સિન્નભમ્॥ ૫૦.૬।
૦૫૦૦૦૭૧ સપુણાસે તમાસીનં ષાેડશાધર્ભજંુ શભુમ્ ।
૦૫૦૦૦૭૨ સ ચા મૈ પ્રાબ્રવીદ્ધ રાઃ સાધુ રાજન્મહામતે॥ ૫૦.૭।
૦૫૦૦૦૮૧ ક્રતનુાનને િદવ્યને તથા ભ યા ચ શ્રદ્ધયા ।
૦૫૦૦૦૮૨ તુષ્ટાે ઽ મ તે મહીપાલ થા િકમનુશાેચ સ॥ ૫૦.૮।
૦૫૦૦૦૯૧ યદત્ર પ્ર તમા રાજ જગ પજૂ્યા સનાતની ।
૦૫૦૦૦૯૨ યથા સા પ્રા યતે ભપૂ તદુપાયં બ્રવી મ તે॥ ૫૦.૯।
૦૫૦૦૧૦૧ ગતાયામદ્ય શવર્યા િનમર્લે ભાસ્કરાેિદતે ।
૦૫૦૦૧૦૨ સાગરસ્ય જલસ્યા તે નાનાદુ્રમિવભૂ ષતે॥ ૫૦.૧૦।
૦૫૦૦૧૧૧ જલં તથવૈ વેલાયાં દૃ યતે તત્ર વૈ મહત્ ।
૦૫૦૦૧૧૨ લવણસ્યાેદધે રાજં તરઙ્ગૈઃ સમ ભ લુતમ્॥ ૫૦.૧૧।
૦૫૦૦૧૨૧ કૂલા તે િહ મહા ક્ષઃ સ્થતઃ સ્થલજલષેુ ચ ।
૦૫૦૦૧૨૨ વેલા ભહર્ યમાનશ્ચ ન ચાસાૈ ક પતે દુ્રમઃ॥ ૫૦.૧૨।
૦૫૦૦૧૩૧ પરશમુાદાય હ તને ઊમર ત તતાે વ્રજ ।
૦૫૦૦૧૩૨ અેકાક િવહરન્રાજ સ વં પ ય સ પાદપમ્॥ ૫૦.૧૩।
૦૫૦૦૧૪૧ ઈદૃ ક્ચહં્ન સમાલાેક્ય છેદય વમશિઙ્કતઃ ।
૦૫૦૦૧૪૨ છેદ્યમાનં તુ તં કં્ષ પ્રાતરદ્ભુતદશર્નમ્॥ ૫૦.૧૪।
૦૫૦૦૧૫૧ દૃ ટ્વા તનેવૈ સ ચ ત્ય તતાે ભપૂાલ દશર્નાત્ ।
૦૫૦૦૧૫૨ કુ તાં પ્ર તમાં િદવ્યાં જિહ ચ તાં િવમાેિહનીમ્॥ ૫૦.૧૫।
૦૫૦૦૧૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૦૦૧૬૧ અેવમુ વા મહાભાગાે જગામાદશર્નં હિરઃ ।
૦૫૦૦૧૬૨ સ ચાિપ વ માલાેક્ય પરં િવ મયમાગતઃ॥ ૫૦.૧૬।
૦૫૦૦૧૭૧ તાં િનશાં સ સમુદ્વ ક્ષ્ય સ્થત તદ્ગતમાનસઃ ।
૦૫૦૦૧૭૨ વ્યાહર વૈ ણવાન્મ ત્રા સકૂ્તં ચવૈ તદાત્મકમ્॥ ૫૦.૧૭।
૦૫૦૦૧૮૧ પ્રગતાયાં રજ યાં તુ ઉ થતાે ના યમાનસઃ ।
૦૫૦૦૧૮૨ સ ના વા સાગરે સ યગ્યથાવ દ્વિધના તતઃ॥ ૫૦.૧૮।
૦૫૦૦૧૯૧ દ વા દાનં ચ િવપ્રે યાે ગ્રામાંશ્ચ નગરા ણ ચ ।
૦૫૦૦૧૯૨ કૃ વા પાવૈાર્િહ્ણકં કમર્ જગામ સ પાેત્તમઃ॥ ૫૦.૧૯।
૦૫૦૦૨૦૧ ન ચાશ્વાે ન પદા તશ્ચ ન ગ ે ન ચ સાર થઃ ।
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૦૫૦૦૨૦૨ અેકાક સ મહાવેલાં પ્રિવવેશ મહીપ તઃ॥ ૫૦.૨૦।
૦૫૦૦૨૧૧ તં દદશર્ મહા કં્ષ તજે વ તં મહાદુ્રમમ્ ।
૦૫૦૦૨૧૨ મહા તગમહારાેહં પુ યં િવપુલમવે ચ॥ ૫૦.૨૧।
૦૫૦૦૨૨૧ મહાે સધંે મહાકાયં પ્રસપંુ્ત ચ જલા તકે ।
૦૫૦૦૨૨૨ સા દ્રમા જષ્ઠવણાર્ભં નામ તિવવ જતમ્॥ ૫૦.૨૨।
૦૫૦૦૨૩૧ નરનાથ તદા િવપ્રા દુ્રમં દૃ ટ્વા મુદા વતઃ ।
૦૫૦૦૨૩૨ પરશનુા શાતયામાસ િન શતને દૃઢેન ચ॥ ૫૦.૨૩।
૦૫૦૦૨૪૧ દ્વધૈીકતુર્મના તત્ર બભવૂે દ્રસખઃ સ ચ ।
૦૫૦૦૨૪૨ િનર ક્ષ્યમાણે કાષે્ઠ તુ બભવૂાદ્ભુતદશર્નમ્॥ ૫૦.૨૪।
૦૫૦૦૨૫૧ િવશ્વકમાર્ ચ િવ શ્ચ િવપ્ર પધરાવુભાૈ ।
૦૫૦૦૨૫૨ આજગ્મતુમર્હાભાગાૈ તદા તુલ્યાગ્રજન્મનાૈ॥ ૫૦.૨૫।
૦૫૦૦૨૬૧ વલમાનાૈ વતે ે ભિદવ્યસ્રગનુલપેનાૈ ।
૦૫૦૦૨૬૨ અથ તાૈ તં સમાગ ય પ મ દ્રસખં તદા॥ ૫૦.૨૬।
૦૫૦૦૨૭૧ તાવૂચતુમર્હારાજ િકમત્ર વં કિર ય સ ।
૦૫૦૦૨૭૨ િકમથ ચ મહાબાહાે શા તતશ્ચ વન પ તઃ॥ ૫૦.૨૭।
૦૫૦૦૨૮૧ અસહાયાે મહાદુગ િનજર્ને ગહને વને ।
૦૫૦૦૨૮૨ મહા સ ધુતટે ચવૈ કથં વૈ શા તતાે દુ્રમઃ॥ ૫૦.૨૮।
૦૫૦૦૨૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૦૦૨૯૧ તયાેઃ શ્રુ વા વચાે િવપ્રાઃ સ તુ રા મુદા વતઃ ।
૦૫૦૦૨૯૨ બભાષે વચનં તા યાં દુલં મધુરં તથા॥ ૫૦.૨૯।
૦૫૦૦૩૦૧ દૃ ટ્વા તાૈ બ્રાહ્મણાૈ તત્ર ચ દ્રસયૂાર્િવવાગતાૈ ।
૦૫૦૦૩૦૨ નમસૃ્કત્ય જગન્નાથાવવાઙ્મખુમવ સ્થતઃ॥ ૫૦.૩૦।
૦૫૦૦૩૧૦ રા વેાચ
૦૫૦૦૩૧૧ દેવદેવમનાદ્ય તમન તં જગતાં પ તમ્ ।
૦૫૦૦૩૧૨ આરાધિયતું પ્ર તમાં કરાેમી ત મ તમર્મ॥ ૫૦.૩૧।
૦૫૦૦૩૨૧ અહં સ દેવદેવને પરમેણ મહાત્મના ।
૦૫૦૦૩૨૨ વ ા તે ચ સમુિદ્દષ્ટાે ભવદ્ યાં શ્રાિવતં મયા॥ ૫૦.૩૨।
૦૫૦૦૩૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૦૦૩૩૧ રાજ્ઞ તુ વચનં શ્રુ વા દેવે દ્રપ્ર તમસ્ય ચ ।
૦૫૦૦૩૩૨ પ્રહસ્ય ત મૈ િવશ્વેશ તુષ્ટાે વચનમબ્રવીત્॥ ૫૦.૩૩।
૦૫૦૦૩૪૦ િવ વાચ
૦૫૦૦૩૪૧ સાધુ સાધુ મહીપાલ યદેતન્મતમુત્તમમ્ ।
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૦૫૦૦૩૪૨ સસંારસાગરે ઘાેરે કદલીદલસિન્નભે॥ ૫૦.૩૪।
૦૫૦૦૩૫૧ િનઃસારે દુઃખબહુલે કામક્રાેધસમાકુલે ।
૦૫૦૦૩૫૨ ઇ દ્રયાવતર્ક લલે દુ તરે રાેમહષર્ણે॥ ૫૦.૩૫।
૦૫૦૦૩૬૧ નાનાવ્યાિધશતાવત જલબુદુ્બદસિન્નભે ।
૦૫૦૦૩૬૨ યત તે મ ત પન્ના િવ ણાેરારાધનાય વૈ॥ ૫૦.૩૬।
૦૫૦૦૩૭૧ ધ ય વં પશાદૂર્લ ગુણૈઃ સવરલઙૃ્કતઃ ।
૦૫૦૦૩૭૨ સપ્ર થવી ધ યા સશલૈવનકાનના॥ ૫૦.૩૭।
૦૫૦૦૩૮૧ સપુરગ્રામનગરા ચતવુર્ણરલઙૃ્કતા ।
૦૫૦૦૩૮૨ યત્ર વં પશાદૂર્લ પ્ર ઃ પાલિયતા પ્રભુઃ॥ ૫૦.૩૮।
૦૫૦૦૩૯૧ અેહ્યેિહ સમુહાભાગ દુ્રમે ઽ મ સખુશીતલે ।
૦૫૦૦૩૯૨ આવા યાં સહ તષ્ઠ વં કથા ભધર્મર્સં શ્રતઃ॥ ૫૦.૩૯।
૦૫૦૦૪૦૧ અયં મમ સહાય તુ આગતઃ શ પનાં વરઃ ।
૦૫૦૦૪૦૨ િવશ્વકમર્સમઃ સાક્ષાિન્નપુણઃ સવર્કમર્સુ ।
૦૫૦૦૪૦૩ મયાેિદ્દષ્ટાં તુ પ્ર તમાં કરાેત્યેષ તટં ત્યજ॥ ૫૦.૪૦।
૦૫૦૦૪૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૦૦૪૧૧ શ્રુ વવૈં વચનં તસ્ય તદા રા દ્વજન્મનઃ ।
૦૫૦૦૪૧૨ સાગરસ્ય તટં ત્ય વા ગ વા તસ્ય સમીપતઃ॥ ૫૦.૪૧।
૦૫૦૦૪૨૧ તસ્થાૈ સ પ તશ્રેષ્ઠાે ક્ષચ્છાયે સશુીતલે ।
૦૫૦૦૪૨૨ તત ત મૈ સ િવશ્વાત્મા દદાવાજ્ઞાં દ્વ કૃ તઃ॥ ૫૦.૪૨।
૦૫૦૦૪૩૧ શ પમખુ્યાય િવપ્રે દ્રાઃ કુ વ પ્ર તમા ઇ ત ।
૦૫૦૦૪૩૨ કૃ ણ પં પરં શા તં પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણમ્॥ ૫૦.૪૩।
૦૫૦૦૪૪૧ શ્રીવ સકાૈ તુભધરં શઙ્ખચક્રગદાધરમ્ ।
૦૫૦૦૪૪૨ ગાૈરાઙ્ગં ક્ષીરવણાર્ભં દ્વતીયં વ તકાિઙ્કતમ્॥ ૫૦.૪૪।
૦૫૦૦૪૫૧ લાઙ્ગલાસ્ત્રધરં દેવમન તાખ્યં મહાબલમ્ ।
૦૫૦૦૪૫૨ દેવદાનવગ ધવર્-યક્ષિવદ્યાધરાેરગૈઃ॥ ૫૦.૪૫।
૦૫૦૦૪૬૧ ન િવજ્ઞાતાે િહ તસ્યા ત તનેાન ત ઇ ત તઃ ।
૦૫૦૦૪૬૨ ભ ગની ં વાસદેુવસ્ય ક્મવણા સશુાેભનામ્॥ ૫૦.૪૬।
૦૫૦૦૪૭૧ તીયાં વૈ સભુદ્રાં ચ સવર્લક્ષણલ ક્ષતામ્॥ ૫૦.૪૭।
૦૫૦૦૪૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૦૦૪૮૧ શ્રુ વૈતદ્વચનં તસ્ય િવશ્વકમાર્ સકુમર્કૃત્ ।
૦૫૦૦૪૮૨ ત ક્ષણા કારયામાસ પ્ર તમાઃ શભુલક્ષણાઃ॥ ૫૦.૪૮।
૦૫૦૦૪૯૧ પ્રથમં શકુ્લવણાર્ભં શારદે દુસમપ્રભમ્ ।
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૦૫૦૦૪૯૨ આરક્તાકં્ષ મહાકાયં સ્ફટાિવકટમ તકમ્॥ ૫૦.૪૯।
૦૫૦૦૫૦૧ નીલા બરધરં ચાેગ્રં બલં બલમદાેદ્ધતમ્ ।
૦૫૦૦૫૦૨ કુ ડલૈકધરં િદવં્ય ગદામુશલધાિરણમ્॥ ૫૦.૫૦।
૦૫૦૦૫૧૧ દ્વતીયં પુ ડર કાકં્ષ નીલ મૂતસિન્નભમ્ ।
૦૫૦૦૫૧૨ અતસીપુ પસઙ્કાશં પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણમ્॥ ૫૦.૫૧।
૦૫૦૦૫૨૧ પીતવાસસમત્યુગં્ર શભંુ શ્રીવ સલક્ષણમ્ ।
૦૫૦૦૫૨૨ ચક્રપૂણર્કરં િદવં્ય સવર્પાપહરં હિરમ્॥ ૫૦.૫૨।
૦૫૦૦૫૩૧ તીયાં વણર્વણાર્ભાં પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણામ્ ।
૦૫૦૦૫૩૨ િવ ચત્રવસ્ત્રસ છન્નાં હારકેયૂરભૂ ષતામ્॥ ૫૦.૫૩।
૦૫૦૦૫૪૧ િવ ચત્રાભરણાપેેતાં રત્નહારાવલ બતામ્ ।
૦૫૦૦૫૪૨ પીનાેન્નતકુચાં ર યાં િવશ્વકમાર્ િવિનમર્મે॥ ૫૦.૫૪।
૦૫૦૦૫૫૧ સ તુ રા દ્ભુતં દૃ ટ્વા ક્ષણનેૈકેન િન મતાઃ ।
૦૫૦૦૫૫૨ િદવ્યવસ્ત્રયુગચ્છન્ના નાનારત્નૈરલઙૃ્કતાઃ॥ ૫૦.૫૫।
૦૫૦૦૫૬૧ સવર્લક્ષણસ પન્નાઃ પ્ર તમાઃ સમુનાેહરાઃ ।
૦૫૦૦૫૬૨ િવ મયં પરમં ગ વા ઇદં વચનમબ્રવીત્॥ ૫૦.૫૬।
૦૫૦૦૫૭૦ ઇ દ્રદ્યુ ઉવાચ
૦૫૦૦૫૭૧ િક દેવાૈ સમનપુ્રાપ્તાૈ દ્વજ પધરાવુભાૈ ।
૦૫૦૦૫૭૨ ઉભાૈ ચાદ્ભુતકમાર્ણાૈ દેવ ત્તાવમાનષુાૈ॥ ૫૦.૫૭।
૦૫૦૦૫૮૧ દેવાૈ વા માનષુાૈ વાિપ યક્ષિવદ્યાધરાૈ યવુામ્ ।
૦૫૦૦૫૮૨ િક નુ બ્રહ્મહૃષીકેશાૈ િક વસૂ િકમુતા શ્વનાૈ॥ ૫૦.૫૮।
૦૫૦૦૫૯૧ ન વે દ્મ સત્યસદ્ભાવાૈ માયા પેણ સં સ્થતાૈ ।
૦૫૦૦૫૯૨ યવુાં ગતાે ઽ મ શરણમાત્મા તુ મે પ્રકા યતામ્॥ ૫૦.૫૯।
૦૫૧૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૫૧૦૦૧૧ નાહં દેવાે ન યક્ષાે વા ન દૈત્યાે ન ચ દેવરાટ્ ।
૦૫૧૦૦૧૨ ન બ્રહ્મા ન ચ દ્રાે ઽહં િવ દ્ધ માં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૫૧.૧।
૦૫૧૦૦૨૧ અ તહા સવર્લાેકાનામન તબલપાૈ ષઃ ।
૦૫૧૦૦૨૨ આરાધનીયાે ભૂતાનામ તાે યસ્ય ન િવદ્યતે॥ ૫૧.૨।
૦૫૧૦૦૩૧ પઠ્યતે સવર્શાસે્ત્રષુ વેદા તષેુ િનગદ્યતે ।
૦૫૧૦૦૩૨ યમાહુજ્ઞાર્નગ યે ત વાસદેુવે ત યાે ગનઃ॥ ૫૧.૩।
૦૫૧૦૦૪૧ અહમવે વયં બ્રહ્મા અહં િવ ઃ શવાે ઽ યહમ્ ।
૦૫૧૦૦૪૨ ઇ દ્રાે ઽહં દેવરાજશ્ચ જગ સયંમનાે યમઃ॥ ૫૧.૪।
૦૫૧૦૦૫૧ થવ્યાદ િન ભૂતાિન ત્રેતા ગ્ હુર્તભુઙ્ પ ।
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૦૫૧૦૦૫૨ વ ણાે ઽપાં પ તશ્ચાહં ધિરત્રી ચ મહીધરઃ॥ ૫૧.૫।
૦૫૧૦૦૬૧ ય ક ચદ્વાઙ્મયં લાેકે જગ સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
૦૫૧૦૦૬૨ ચરાચરં ચ ય દ્વશ્વં મદ યન્ના ત િક ચન॥ ૫૧.૬।
૦૫૧૦૦૭૧ પ્રીતાે ઽહં તે પશ્રેષ્ઠ વરં વરય સવુ્રત ।
૦૫૧૦૦૭૨ યિદષં્ટ ત પ્રયચ્છા મ હૃિદ યત્તે વ્યવ સ્થતમ્॥ ૫૧.૭।
૦૫૧૦૦૮૧ મદ્દશર્નમપુ યાનાં વ ા તે ઽિપ ન યતે ।
૦૫૧૦૦૮૨ વં પનુદૃર્ઢભ ક્ત વા પ્રત્યક્ષં દષૃ્ટવાન સ॥ ૫૧.૮।
૦૫૧૦૦૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૧૦૦૯૧ શ્રુ વવૈં વાસદેુવસ્ય વચનં તસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૦૫૧૦૦૯૨ રાેમા ચતતનુભૂર્ વા ઇદં તાતંે્ર જગાૈ પઃ॥ ૫૧.૯।
૦૫૧૦૧૦૦ રા વેાચ
૦૫૧૦૧૦૧ શ્રયઃ કા ત નમ તે ઽ તુ શ્રીપતે પીતવાસસે ।
૦૫૧૦૧૦૨ શ્રીદ શ્રીશ શ્રીિનવાસ નમ તે શ્રીિનકેતન॥ ૫૧.૧૦।
૦૫૧૦૧૧૧ આદં્ય પુ ષમીશાનં સવશં સવર્તાેમખુમ્ ।
૦૫૧૦૧૧૨ િન કલં પરમં દેવં પ્રણતાે ઽ મ સનાતનમ્॥ ૫૧.૧૧।
૦૫૧૦૧૨૧ શ દાતીતં ગુણાતીતં ભાવાભાવિવવ જતમ્ ।
૦૫૧૦૧૨૨ િનલપં િનગુર્ણં સૂ મં સવર્જ્ઞં સવર્ભાવનમ્॥ ૫૧.૧૨।
૦૫૧૦૧૩૧ પ્રા મેઘપ્રતીકાશં ગાેબ્રાહ્મણિહતે રતમ્ ।
૦૫૧૦૧૩૨ સવષામવે ગાેપ્તારં વ્યાિપનં સવર્ભાિવનમ્॥ ૫૧.૧૩।
૦૫૧૦૧૪૧ શઙ્ખચક્રધરં દેવં ગદામુશલધાિરણમ્ ।
૦૫૧૦૧૪૨ નમસ્યે વરદં દેવં નીલાે પલદલચ્છિવમ્॥ ૫૧.૧૪।
૦૫૧૦૧૫૧ નાગપયર્ઙ્કશયનં ક્ષીરાેદાણર્વશાિયનમ્ ।
૦૫૧૦૧૫૨ નમસ્યે ઽહં હૃષીકેશં સવર્પાપહરં હિરમ્॥ ૫૧.૧૫।
૦૫૧૦૧૬૧ પનુ વાં દેવદેવેશં નમસ્યે વરદં િવભુમ્ ।
૦૫૧૦૧૬૨ સવર્લાેકેશ્વરં િવ ં માેક્ષકારણમવ્યયમ્॥ ૫૧.૧૬।
૦૫૧૦૧૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૧૦૧૭૧ અેવં તુ વા તુ તં દેવં પ્ર ણપત્ય કૃતા જ લઃ ।
૦૫૧૦૧૭૨ ઉવાચ પ્રણતાે ભૂ વા િનપત્ય ધરણીતલે॥ ૫૧.૧૭।
૦૫૧૦૧૮૦ રા વેાચ
૦૫૧૦૧૮૧ પ્રીતાે ઽ સ યિદ મે નાથ ણાે મ વરમુત્તમમ્ ।
૦૫૧૦૧૮૨ દેવાસરુાઃ સગ ધવાર્ યક્ષરક્ષાેમહાેરગાઃ॥ ૫૧.૧૮।
૦૫૧૦૧૯૧ સદ્ધિવદ્યાધરાઃ સા યાઃ િકન્નરા ગુહ્યકા તથા ।
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૦૫૧૦૧૯૨ ઋષયાે યે મહાભાગા નાનાશાસ્ત્રિવશારદાઃ॥ ૫૧.૧૯।
૦૫૧૦૨૦૧ પિરવ્રાડ્યાેગયુક્તાશ્ચ વેદત વાથર્ ચ તકાઃ ।
૦૫૧૦૨૦૨ માેક્ષમાગર્િવદાે યે ઽ યે યાય ત પરમં પદમ્॥ ૫૧.૨૦।
૦૫૧૦૨૧૧ િનગુર્ણં િનમર્લં શા તં ય પ ય ત મની ષનઃ ।
૦૫૧૦૨૧૨ ત પદં ગ તુ મચ્છા મ વ પ્રસાદા સદુુલર્ભમ્॥ ૫૧.૨૧।
૦૫૧૦૨૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૫૧૦૨૨૧ સવ ભવતુ ભદં્ર તે યથેષં્ટ સવર્મા ુિહ ।
૦૫૧૦૨૨૨ ભિવ ય ત યથાકામં મ પ્રસાદાન્ન સશંયઃ॥ ૫૧.૨૨।
૦૫૧૦૨૩૧ દશ વષર્સહસ્રા ણ તથા નવ શતાિન ચ ।
૦૫૧૦૨૩૨ અિવ ચ્છન્નં મહારાજં્ય કુ વં પસત્તમ॥ ૫૧.૨૩।
૦૫૧૦૨૪૧ પ્રયાસ્ય સ પદં િદવં્ય દુલર્ભં ય સરુાસરૈુઃ ।
૦૫૧૦૨૪૨ પૂણર્મનાેરથં શા તં ગુહ્યમવ્યક્તમવ્યયમ્॥ ૫૧.૨૪।
૦૫૧૦૨૫૧ પરા પરતરં સૂ મં િનલપં િન કલં ધ્રવુમ્ ।
૦૫૧૦૨૫૨ ચ તાશાેકિવિનમુર્ક્તં િક્રયાકારણવ જતમ્॥ ૫૧.૨૫।
૦૫૧૦૨૬૧ તદહં દશર્િય યા મ જ્ઞેયાખ્યં પરમં પદમ્ ।
૦૫૧૦૨૬૨ યં પ્રા ય પરમાન દં પ્રા સ્ય સ પરમાં ગ તમ્॥ ૫૧.૨૬।
૦૫૧૦૨૭૧ ક તશ્ચ તવ રાજે દ્ર ભવત્યત્ર મહીતલે ।
૦૫૧૦૨૭૨ યાવદ્ઘના નભાે યાવદ્યાવચ્ચ દ્રાકર્તારકમ્॥ ૫૧.૨૭।
૦૫૧૦૨૮૧ યાવ સમુદ્રાઃ સપ્તવૈ યાવન્મવેાર્િદપવર્તાઃ ।
૦૫૧૦૨૮૨ તષ્ઠ ત િદિવ દેવાશ્ચ તાવ સવર્ત્ર ચાવ્યયા॥ ૫૧.૨૮।
૦૫૧૦૨૯૧ ઇ દ્રદ્યુ સરાે નામ તીથ યજ્ઞાઙ્ગસ ભવમ્ ।
૦૫૧૦૨૯૨ યત્ર ના વા સકૃ લાેકઃ શક્રલાેકમવા ુયાત્॥ ૫૧.૨૯।
૦૫૧૦૩૦૧ દાપિય ય ત યઃ િપ ડાં તટે ઽ મ સરસઃ શભુે ।
૦૫૧૦૩૦૨ કુલૈકિવશમુદૃ્ધત્ય શક્રલાેકં ગ મ ય ત॥ ૫૧.૩૦।
૦૫૧૦૩૧૧ પજૂ્યમાનાે ઽ સરાે ભશ્ચ ગ ધવગ તિન વનૈઃ ।
૦૫૧૦૩૧૨ િવમાનને વસતે્તત્ર યાવિદ દ્રાશ્ચતુદર્શ॥ ૫૧.૩૧।
૦૫૧૦૩૨૧ સરસાે દ ક્ષણે ભાગે નૈરતૃ્યાં તુ સમા શ્રતે ।
૦૫૧૦૩૨૨ યગ્રાેધ તષ્ઠતે તત્ર ત સમીપે તુ મ ડપઃ॥ ૫૧.૩૨।
૦૫૧૦૩૩૧ કેતક વનસ છન્નાે નાનાપાદપસઙુ્કલઃ ।
૦૫૧૦૩૩૨ નાિરકેલૈરસઙ્ખ્યયેૈશ્ચ પકૈબર્કુલા તૈઃ॥ ૫૧.૩૩।
૦૫૧૦૩૪૧ અશાેકૈઃ ક ણકારૈશ્ચ પુન્નાગનૈાર્ગકેસરૈઃ ।
૦૫૧૦૩૪૨ પાટલામ્રાતસરલૈશ્ચ દનૈદવદા ભઃ॥ ૫૧.૩૪।
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૦૫૧૦૩૫૧ યગ્રાેધાશ્વ થખિદરૈઃ પાિર તૈઃ સહાજુર્નૈઃ ।
૦૫૧૦૩૫૨ િહ તાલૈશ્ચવૈ તાલૈશ્ચ શશપૈબર્દરૈ તથા॥ ૫૧.૩૫।
૦૫૧૦૩૬૧ કર જૈલર્કુચૈઃ લક્ષૈઃ પનસૈ બ વધાતુકૈઃ ।
૦૫૧૦૩૬૨ અ યૈબર્હુિવધૈ ર્કૈ્ષઃ શાે ભતઃ સમલઙૃ્કતઃ॥ ૫૧.૩૬।
૦૫૧૦૩૭૧ આષાઢસ્ય સતે પક્ષે પ ચ યાં િપ દૈવતે ।
૦૫૧૦૩૭૨ ઋક્ષે ને ય ત ન તત્ર ની વા સપ્ત િદનાિન વૈ॥ ૫૧.૩૭।
૦૫૧૦૩૮૧ મ ડપે સ્થાપિય ય ત સવુે યા ભઃ સશુાેભનૈઃ ।
૦૫૧૦૩૮૨ ક્ર ડાિવશષેબહુલૈ ર્ત્યગીતમનાેહરૈઃ॥ ૫૧.૩૮।
૦૫૧૦૩૯૧ ચામરૈઃ વણર્દ ડશૈ્ચ વ્યજનૈ રત્નભષૂણૈઃ ।
૦૫૧૦૩૯૨ વીજય ત તથા મ યં સ્થાપિય ય ત મઙ્ગલાઃ॥ ૫૧.૩૯।
૦૫૧૦૪૦૧ બ્રહ્મચાર ય તશ્ચવૈ નાતકાશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૫૧૦૪૦૨ વાનપ્રસ્થા ગ્ હસ્થાશ્ચ સદ્ધાશ્ચા યે ચ બ્રાહ્મણાઃ॥ ૫૧.૪૦।
૦૫૧૦૪૧૧ નાનાવણર્પદૈઃ તાતે્રૈરગૃ્યજુઃસામિન વનૈઃ ।
૦૫૧૦૪૧૨ કિર ય ત તુ ત રાજન્રામકેશવયાેઃ પનુઃ॥ ૫૧.૪૧।
૦૫૧૦૪૨૧ તતઃ તુ વા ચ દૃ ટ્વા ચ સ પ્રણ ય ચ ભ ક્તતઃ ।
૦૫૧૦૪૨૨ નરાે વષાર્યુતં િદવં્ય શ્રીમદ્ધિરપુરે વસતે્॥ ૫૧.૪૨।
૦૫૧૦૪૩૧ પજૂ્યમાનાે ઽ સરાે ભશ્ચ ગ ધવગ તિન વનૈઃ ।
૦૫૧૦૪૩૨ હરેરનુચર તત્ર ક્ર ડતે કેશવને વૈ॥ ૫૧.૪૩।
૦૫૧૦૪૪૧ િવમાનનેાકર્વણન રત્નહારેણ ભ્રાજતા ।
૦૫૧૦૪૪૨ સવર્કામૈમર્હાભાેગૈ તષ્ઠતે ભવુનાેત્તમે॥ ૫૧.૪૪।
૦૫૧૦૪૫૧ તપઃક્ષયાિદહાગત્ય મનુ યાે બ્રાહ્મણાે ભવેત્ ।
૦૫૧૦૪૫૨ કાેટ ધનપ તઃ શ્રીમાંશ્ચતવુદ ભવેદ્ધ્રવુમ્॥ ૫૧.૪૫।
૦૫૧૦૪૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૧૦૪૬૧ અેવં ત મૈ વરં દ વા કૃ વા ચ સમયં હિરઃ ।
૦૫૧૦૪૬૨ જગામાદશર્નં િવપ્રાઃ સિહતાે િવશ્વકમર્ણા॥ ૫૧.૪૬।
૦૫૧૦૪૭૧ સ તુ રા તદા હૃષ્ટાે રાેમા ચતતનૂ હઃ ।
૦૫૧૦૪૭૨ કૃતકૃત્ય મવાત્માનં મનેે સ દશર્નાદ્ધરેઃ॥ ૫૧.૪૭।
૦૫૧૦૪૮૧ તતઃ કૃ ણં ચ રામં ચ સભુદ્રાં ચ વરપ્રદામ્ ।
૦૫૧૦૪૮૨ રથૈિવમાનસઙ્કાશમૈર્ ણકા ચન ચિત્રતૈઃ॥ ૫૧.૪૮।
૦૫૧૦૪૯૧ સવંાહ્ય તા તદા રા મહામઙ્ગલિનઃ વનૈઃ ।
૦૫૧૦૪૯૨ આનયામાસ મ તમા સામાત્યઃ સપુરાેિહતઃ॥ ૫૧.૪૯।
૦૫૧૦૫૦૧ નાનાવાિદત્રિનઘાષનૈાર્નાવેદ વનૈઃ શભુૈઃ ।
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૦૫૧૦૫૦૨ સસં્થા ય ચ શભુે દેશે પિવત્રે સમુનાેહરે॥ ૫૧.૫૦।
૦૫૧૦૫૧૧ તતઃ શભુ તથાૈ કાલે નક્ષત્રે શભુલક્ષણે ।
૦૫૧૦૫૧૨ પ્ર તષ્ઠાં કારયામાસ સમુુહૂત દ્વજૈઃ સહ॥ ૫૧.૫૧।
૦૫૧૦૫૨૧ યથાેક્તને િવધાનને િવિધદષૃ્ટેન કમર્ણા ।
૦૫૧૦૫૨૨ આચાયાર્નુમતનેવૈ સવ કૃ વા મહીપ તઃ॥ ૫૧.૫૨।
૦૫૧૦૫૩૧ આચાયાર્ય તદા દ વા દ ક્ષણાં િવિધવ પ્રભુઃ ।
૦૫૧૦૫૩૨ ઋ વગ્ યશ્ચ િવધાનને તથા યે યાે ધનં દદાૈ॥ ૫૧.૫૩।
૦૫૧૦૫૪૧ કૃ વા પ્ર તષ્ઠાં િવિધવ પ્રાસાદે ભવનાેત્તમે ।
૦૫૧૦૫૪૨ સ્થાપયામાસ તા સવાર્ વિધદષૃ્ટેન કમર્ણા॥ ૫૧.૫૪।
૦૫૧૦૫૫૧ તતઃ સ પજૂ્ય િવિધના નાનાપુ પૈઃ સગુ ધ ભઃ ।
૦૫૧૦૫૫૨ સવુણર્મ ણમુક્તાદ્યનૈાર્નાવસૈ્ત્રઃ સશુાેભનૈઃ॥ ૫૧.૫૫।
૦૫૧૦૫૬૧ રત્નૈશ્ચ િવિવધૈિદવ્યૈરાસનૈગ્રાર્મપત્તનૈઃ ।
૦૫૧૦૫૬૨ દદાૈ ચા યા સ િવષયા પુરા ણ નગરા ણ ચ॥ ૫૧.૫૬।
૦૫૧૦૫૭૧ અેવં બહુિવધં દ વા રાજં્ય કૃ વા યથાે ચતમ્ ।
૦૫૧૦૫૭૨ ઇ ટ્વા ચ િવિવધૈયર્જ્ઞૈદર્ વા દાના યનેકશઃ॥ ૫૧.૫૭।
૦૫૧૦૫૮૧ કૃતકૃત્ય તતાે રા ત્યક્તસવર્પિરગ્રહઃ ।
૦૫૧૦૫૮૨ જગામ પરમં સ્થાનં ત દ્વ ણાેઃ પરમં પદમ્॥ ૫૧.૫૮।
૦૫૧૦૫૯૧ અેવં મયા મુિનશ્રેષ્ઠાઃ ક થતાે વાે પાેત્તમઃ ।
૦૫૧૦૫૯૨ ક્ષતે્રસ્ય ચવૈ માહા યં િકમ યચ્છ્ર ાેતુ મચ્છથ॥ ૫૧.૫૯।
૦૫૧૦૬૦૦ િવ વાચ
૦૫૧૦૬૦૧ શ્રુ વવૈં વચનં તસ્ય બ્રહ્મણાે ઽવ્યક્તજન્મનઃ ।
૦૫૧૦૬૦૨ આશ્ચય મેિનરે િવપ્રાઃ પપ્રચ્છુશ્ચ પનુમુર્દા॥ ૫૧.૬૦।
૦૫૧૦૬૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૫૧૦૬૧૧ ક મ કાલે સરુશ્રેષ્ઠ ગ તવં્ય પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૫૧૦૬૧૨ િવિધના કેન કતર્વં્ય પ ચતીથર્ મ ત પ્રભાે॥ ૫૧.૬૧।
૦૫૧૦૬૨૧ અેકૈકસ્ય ચ તીથર્સ્ય નાનદાનસ્ય ય ફલમ્ ।
૦૫૧૦૬૨૨ દેવતાપ્રેક્ષણે ચવૈ બ્રૂિહ સવ થક્ થક્॥ ૫૧.૬૨।
૦૫૧૦૬૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૧૦૬૩૧ િનરાહારઃ કુ ક્ષતે્રે પાદેનૈકેન ય તપેત્ ।
૦૫૧૦૬૩૨ જતે દ્રયાે જતક્રાેધઃ સપ્તસવં સરાયુતમ્॥ ૫૧.૬૩।
૦૫૧૦૬૪૧ દૃ ટ્વા સદા જ્યેષ્ઠશકુ્લ-દ્વાદ યાં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૫૧૦૬૪૨ કૃતાપેવાસઃ પ્રા ાે ત તતાે ઽિધકતરં ફલમ્॥ ૫૧.૬૪।
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૦૫૧૦૬૫૧ ત મા જ્યેષે્ઠ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પ્રયત્નને સસુયંતૈઃ ।
૦૫૧૦૬૫૨ વગર્લાેકે સિુવપ્રાદ્યૈદ્રર્ષ્ટવ્યઃ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૫૧.૬૫।
૦૫૧૦૬૬૧ પ ચતીથ તુ િવિધવ કૃ વા જ્યેષે્ઠ નરાેત્તમઃ ।
૦૫૧૦૬૬૨ શકુ્લપક્ષસ્ય દ્વાદ યાં પ યેતં્ત પુ ષાેત્તમમ્॥ ૫૧.૬૬।
૦૫૧૦૬૭૧ યે પ ય ત્યવ્યયં દેવં દ્વાદ યાં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૫૧૦૬૭૨ તે િવ લાેકમાસાદ્ય ન ચ્યવ તે કદાચન॥ ૫૧.૬૭।
૦૫૧૦૬૮૧ ત મા જ્યેષે્ઠ પ્રયત્નને ગ તવં્ય ભાે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૫૧૦૬૮૨ કૃ વા ત મ પ ચતીથ દ્રષ્ટવ્યઃ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૫૧.૬૮।
૦૫૧૦૬૯૧ સદૂુરસ્થાે ઽિપ યાે ભ યા ક તર્યે પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૫૧૦૬૯૨ અહ યહિન શદુ્ધાત્મા સાે ઽિપ િવ પુરં વ્રજેત્॥ ૫૧.૬૯।
૦૫૧૦૭૦૧ યાત્રાં કરાે ત કૃ ણસ્ય શ્રદ્ધયા યઃ સમાિહતઃ ।
૦૫૧૦૭૦૨ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે િવ લાેકં વ્રજેન્નરઃ॥ ૫૧.૭૦।
૦૫૧૦૭૧૧ ચકં્ર દૃ ટ્વા હરેદૂર્રા પ્રાસાદાપેિર સં સ્થતમ્ ।
૦૫૧૦૭૧૨ સહસા મુચ્યતે પાપાન્નરાે ભ યા પ્રણ ય તત્॥ ૫૧.૭૧।
૦૫૨૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૨૦૦૧૧ આસી ક પે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સ પ્ર ત્તે મહાક્ષયે ।
૦૫૨૦૦૧૨ નષ્ટે ઽકર્ચ દ્રે પવને નષ્ટે સ્થાવરજઙ્ગમે॥ ૫૨.૧।
૦૫૨૦૦૨૧ ઉિદતે પ્રલયાિદત્યે પ્રચ ડે ઘનગ જતે ।
૦૫૨૦૦૨૨ િવદ્યુદુ પાતસઙ્ઘાતૈઃ સ ભગ્ ે ત પવર્તે॥ ૫૨.૨।
૦૫૨૦૦૩૧ લાેકે ચ સહૃંતે સવ મહદુલ્કાિનબહર્ણે ।
૦૫૨૦૦૩૨ શુ કેષુ સવર્તાેયષેુ સરઃસુ ચ સિર સુ ચ॥ ૫૨.૩।
૦૫૨૦૦૪૧ તતઃ સવંતર્કાે વિહ્નવાર્યનુા સહ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૫૨૦૦૪૨ લાેકં તુ પ્રાિવશ સવર્માિદત્યૈ પશાે ભતમ્॥ ૫૨.૪।
૦૫૨૦૦૫૧ પશ્ચા સ થવી ં ભ વા પ્રિવ ય ચ રસાતલમ્ ।
૦૫૨૦૦૫૨ દેવદાનવયક્ષાણાં ભયં જનયતે મહત્॥ ૫૨.૫।
૦૫૨૦૦૬૧ િનદર્હન્નાગલાેકં ચ યચ્ચ િક ચિ ક્ષતાિવહ ।
૦૫૨૦૦૬૨ અધ તાન્મુિનશાદૂર્લાઃ સવ નાશયતે ક્ષણાત્॥ ૫૨.૬।
૦૫૨૦૦૭૧ તતાે યાજેનિવશાનાં સહસ્રા ણ શતાિન ચ ।
૦૫૨૦૦૭૨ િનદર્હત્યાશગુાે વાયુઃ સ ચ સવંતર્કાે ઽનલઃ॥ ૫૨.૭।
૦૫૨૦૦૮૧ સદેવાસરુગ ધવ સયક્ષાેરગરાક્ષસમ્ ।
૦૫૨૦૦૮૨ તતાે દહ ત સ દ પ્તઃ સવર્મવે જગ પ્રભુઃ॥ ૫૨.૮।
૦૫૨૦૦૯૧ પ્રદ પ્તાે ઽસાૈ મહારાૈદ્રઃ ક પા ગ્ િર ત સશં્રુતઃ ।
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૦૫૨૦૦૯૨ મહા વાલાે મહા ચ મા સ પ્રદ પ્તમહા વનઃ॥ ૫૨.૯।
૦૫૨૦૧૦૧ સયૂર્કાેિટપ્રતીકાશાે વલિન્નવ સ તજેસા ।
૦૫૨૦૧૦૨ ત્રૈલાેક્યં ચાદહત્તૂણ સસરુાસરુમાનષુમ્॥ ૫૨.૧૦।
૦૫૨૦૧૧૧ અેવંિવધે મહાઘાેરે મહાપ્રલયદા ણે ।
૦૫૨૦૧૧૨ ઋ ષઃ પરમધમાર્ત્મા યાનયાેગપરાે ઽભવત્॥ ૫૨.૧૧।
૦૫૨૦૧૨૧ અેકઃ સ તષ્ઠતે િવપ્રા માકર્ ડયેે ત િવશ્રુતઃ ।
૦૫૨૦૧૨૨ માેહપાશિૈનબદ્ધાે ઽસાૈ ણાકુ લતે દ્રયાઃ॥ ૫૨.૧૨।
૦૫૨૦૧૩૧ સ દૃ ટ્વા તં મહાવિહ્ન શુ કક ઠાૈષ્ઠતાલુકઃ ।
૦૫૨૦૧૩૨ ણાતર્ઃ પ્ર ખલ વપ્રા તદાસાૈ ભયિવહ્વલઃ॥ ૫૨.૧૩।
૦૫૨૦૧૪૧ બભ્રામ થવી ં સવા કા દશીકાે િવચેતનઃ ।
૦૫૨૦૧૪૨ ત્રાતારં નાિધગચ્છ વૈ ઇતશ્ચેતશ્ચ ધાવ ત॥ ૫૨.૧૪।
૦૫૨૦૧૫૧ ન લેભે ચ તદા શમર્ યત્ર િવશ્રા યતા દ્વ ઃ ।
૦૫૨૦૧૫૨ કરાે મ િક ન ના મ યસ્યાહં શરણં વ્રજે॥ ૫૨.૧૫।
૦૫૨૦૧૬૧ કથં પ યા મ તં દેવં પુ ષેશં સનાતનમ્ ।
૦૫૨૦૧૬૨ ઇ ત સ ચ તય દેવમેકાગ્રેણ સનાતનમ્॥ ૫૨.૧૬।
૦૫૨૦૧૭૧ પ્રાપ્તવાં ત પદં િદવં્ય મહાપ્રલયકારણમ્ ।
૦૫૨૦૧૭૨ પુ ષેશ મ ત ખ્યાતં વટરાજં સનાતનમ્॥ ૫૨.૧૭।
૦૫૨૦૧૮૧ વરાયુક્તાે મુિનશ્ચાસાૈ યગ્રાેધસ્યા તકં યયાૈ ।
૦૫૨૦૧૮૨ આસાદ્ય તં મુિનશ્રેષ્ઠા તસ્ય મૂલે સમાિવશત્॥ ૫૨.૧૮।
૦૫૨૦૧૯૧ ન કાલા ગ્ ભયં તત્ર ન ચાઙ્ગારપ્રવષર્ણમ્ ।
૦૫૨૦૧૯૨ ન સવંતાર્ગમ તત્ર ન ચ વ શિન તથા॥ ૫૨.૧૯।
૦૫૩૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૩૦૦૧૧ તતાે ગજકુલપ્રખ્યા તિડન્માલાિવભૂ ષતાઃ ।
૦૫૩૦૦૧૨ સમુત્તસ્થુમર્હામેઘા નભસ્યદ્ભુતદશર્નાઃ॥ ૫૩.૧।
૦૫૩૦૦૨૧ કે ચન્નીલાે પલ યામાઃ કે ચ કુમુદસિન્નભાઃ ।
૦૫૩૦૦૨૨ કે ચ ક જલ્કસઙ્કાશાઃ કે ચ પીતાઃ પયાેધરાઃ॥ ૫૩.૨।
૦૫૩૦૦૩૧ કે ચદ્ધિરતસઙ્કાશાઃ કાકા ડસિન્નભા તથા ।
૦૫૩૦૦૩૨ કે ચ કમલપ ત્રાભાઃ કે ચ દ્ધઙ્ગુલસિન્નભાઃ॥ ૫૩.૩।
૦૫૩૦૦૪૧ કે ચ પુરવરાકારાઃ કે ચિદ્ગિરવરાપેમાઃ ।
૦૫૩૦૦૪૨ કે ચદ જનસઙ્કાશાઃ કે ચન્મરકતપ્રભાઃ॥ ૫૩.૪।
૦૫૩૦૦૫૧ િવદ્યનુ્માલાિપનદ્ધાઙ્ગાઃ સમુત્તસ્થુમર્હાઘનાઃ ।
૦૫૩૦૦૫૨ ઘાેર પા મહાભાગા ઘાેર વનિનનાિદતાઃ॥ ૫૩.૫।
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૦૫૩૦૦૬૧ તતાે જલધરાઃ સવ સમા વન્નભ તલમ્ ।
૦૫૩૦૦૬૨ તૈિરયં થવી સવાર્ સપવર્તવનાકરા॥ ૫૩.૬।
૦૫૩૦૦૭૧ આપૂિરતા િદશઃ સવાર્ઃ સ લલાૈઘપિર લુતાઃ ।
૦૫૩૦૦૭૨ તત તે જલદા ઘાેરા વાિરણા મુિનસત્તમાઃ॥ ૫૩.૭।
૦૫૩૦૦૮૧ સવર્તઃ લાવયામાસશુ્ચાેિદતાઃ પરમે ષ્ઠના ।
૦૫૩૦૦૮૨ વષર્માણા મહાતાેયં પૂરય તાે વસુ ધરામ્॥ ૫૩.૮।
૦૫૩૦૦૯૧ સઘુાેરમ શવં રાૈદં્ર નાશય ત મ પાવકમ્ ।
૦૫૩૦૦૯૨ તતાે દ્વાદશ વષાર્ ણ પયાેદાઃ સમપુ લવે॥ ૫૩.૯।
૦૫૩૦૧૦૧ ધારા ભઃ પૂરય તાે વૈ ચાેદ્યમાના મહાત્મના ।
૦૫૩૦૧૦૨ તતઃ સમુદ્રાઃ વાં વેલામ તક્રામ ત ભાે દ્વ ઃ॥ ૫૩.૧૦।
૦૫૩૦૧૧૧ પવર્તાશ્ચ વ્યશીયર્ ત મહી ચા સુ િનમ જ ત ।
૦૫૩૦૧૧૨ સવર્તઃ સમુહાભ્રા તા તે પયાેદા નભ તલમ્॥ ૫૩.૧૧।
૦૫૩૦૧૨૧ સવંેષ્ટિય વા ન ય ત વાયવુેગસમાહતાઃ ।
૦૫૩૦૧૨૨ તત તં મા તં ઘાેરં સ િવ મુર્િનસત્તમાઃ॥ ૫૩.૧૨।
૦૫૩૦૧૩૧ આિદપદ્માલયાે દેવઃ પી વા વિપ ત ભાે દ્વ ઃ ।
૦૫૩૦૧૩૨ ત મન્નેકાણર્વે ઘાેરે નષ્ટે સ્થાવરજઙ્ગમે॥ ૫૩.૧૩।
૦૫૩૦૧૪૧ નષ્ટે દેવાસરુનરે યક્ષરાક્ષસવ જતે ।
૦૫૩૦૧૪૨ તતાે મુિનઃ સ િવશ્રા તાે યા વા ચ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૫૩.૧૪।
૦૫૩૦૧૫૧ દદશર્ ચ ન્મીલ્ય જલપૂણા વસુ ધરામ્ ।
૦૫૩૦૧૫૨ નાપ યતં્ત વટં નાવે ન િદગાિદ ન ભાસ્કરમ્॥ ૫૩.૧૫।
૦૫૩૦૧૬૧ ન ચ દ્રાકાર્ ગ્ પવનં ન દેવાસરુપન્નગમ્ ।
૦૫૩૦૧૬૨ ત મન્નેકાણર્વે ઘાેરે તમાેભૂતે િનરાશ્રયે॥ ૫૩.૧૬।
૦૫૩૦૧૭૧ િનમ જ સ તદા િવપ્રાઃ સ તતુર્મપુચક્રમે ।
૦૫૩૦૧૭૨ બભ્રામાસાૈ મુિનશ્ચાતર્ ઇતશ્ચેતશ્ચ સ લવન્॥ ૫૩.૧૭।
૦૫૩૦૧૮૧ િનમમ જ તદા િવપ્રાસ્ત્રાતારં નાિધગચ્છ ત ।
૦૫૩૦૧૮૨ અેવં તં િવહ્વલં દૃ ટ્વા કૃપયા પુ ષાેત્તમઃ ।
૦૫૩૦૧૮૩ પ્રાવેાચ મુિનશાદૂર્લા તદા યાનને તાે ષતઃ॥ ૫૩.૧૮।
૦૫૩૦૧૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૫૩૦૧૯૧ વ સ શ્રા તાે ઽ સ બાલ વં ભક્તત્ર મમ સવુ્રત ।
૦૫૩૦૧૯૨ આગચ્છાગચ્છ શીઘં્ર વં માકર્ ડયે મમા તકમ્॥ ૫૩.૧૯।
૦૫૩૦૨૦૧ મા વયવૈ ચ ભેતવં્ય સ પ્રાપ્તાે ઽ સ મમાગ્રતઃ ।
૦૫૩૦૨૦૨ માકર્ ડયે મનુે ધીર બાલ વં શ્રમપીિડતઃ॥ ૫૩.૨૦।
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૦૫૩૦૨૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૩૦૨૧૧ તસ્ય તદ્વચનં શ્રુ વા મુિનઃ પરમકાેિપતઃ ।
૦૫૩૦૨૧૨ ઉવાચ સ તદા િવપ્રા િવ મતશ્ચાભવન્મુહુઃ॥ ૫૩.૨૧।
૦૫૩૦૨૨૦ માકર્ ડયે ઉવાચ
૦૫૩૦૨૨૧ કાે ઽયં ના ા ક તર્ય ત તપઃ પિરભવિન્નવ ।
૦૫૩૦૨૨૨ બહુવષર્સહસ્રાખ્યં ધષર્યિન્નવ મે વપુઃ॥ ૫૩.૨૨।
૦૫૩૦૨૩૧ ન હ્યષે સમુદાચારાે દેવે વિપ સમાિહતઃ ।
૦૫૩૦૨૩૨ માં બ્રહ્મા સ ચ દેવેશાે દ ઘાર્યુિર ત ભાષતે॥ ૫૩.૨૩।
૦૫૩૦૨૪૧ ક તપાે ઘાેર શરસાે મમાદ્ય ત્યક્ત િવતઃ ।
૦૫૩૦૨૪૨ માકર્ ડયેે ત ચાે વા મન-્ ત્યું ગ તુ મહેચ્છ ત॥ ૫૩.૨૪।
૦૫૩૦૨૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૩૦૨૫૧ અેવમુ વા તદા િવપ્રા શ્ચ તાિવષ્ટાે ઽભવન્મુિનઃ ।
૦૫૩૦૨૫૨ િક વ ાે ઽયં મયા દષૃ્ટઃ િક વા માેહાે ઽયમાગતઃ॥ ૫૩.૨૫।
૦૫૩૦૨૬૧ ઇ થં ચ તયત તસ્ય ઉ પન્ના દુઃખહા મ તઃ ।
૦૫૩૦૨૬૨ વ્ર મ શરણં દેવં ભ યાહં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૫૩.૨૬।
૦૫૩૦૨૭૧ સ ગ વા શરણં દેવં મુિન તદ્ગતમાનસઃ ।
૦૫૩૦૨૭૨ દદશર્ તં વટં ભૂયાે િવશાલં સ લલાપેિર॥ ૫૩.૨૭।
૦૫૩૦૨૮૧ શાખાયાં તસ્ય સાવૈણ િવ તીણાર્યાં મહાદ્ભુતમ્ ।
૦૫૩૦૨૮૨ ચરં િદવ્યપયર્ઙં્ક ર ચતં િવશ્વકમર્ણા॥ ૫૩.૨૮।
૦૫૩૦૨૯૧ વજ્રવૈદૂયર્ર ચતં મ ણિવદુ્રમશાે ભતમ્ ।
૦૫૩૦૨૯૨ પદ્મરાગાિદ ભજુર્ષં્ટ રત્નૈર યૈરલઙૃ્કતમ્॥ ૫૩.૨૯।
૦૫૩૦૩૦૧ નાના તરણસવંીતં નાનારત્નાપેશાે ભતમ્ ।
૦૫૩૦૩૦૨ નાનાશ્ચયર્સમાયુક્તં પ્રભામ ડલમ ડતમ્॥ ૫૩.૩૦।
૦૫૩૦૩૧૧ તસ્યાપેિર સ્થતં દેવં કૃ ણં બાલવપુધર્રમ્ ।
૦૫૩૦૩૧૨ સયૂર્કાેિટપ્રતીકાશં દ યમાનં સવુચર્સમ્॥ ૫૩.૩૧।
૦૫૩૦૩૨૧ ચતુભુર્જં સુ દરાઙ્ગં પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણમ્ ।
૦૫૩૦૩૨૨ શ્રીવ સવક્ષસં દેવં શઙ્ખચક્રગદાધરમ્॥ ૫૩.૩૨।
૦૫૩૦૩૩૧ વનમાલા તાેરસં્ક િદવ્યકુ ડલધાિરણમ્ ।
૦૫૩૦૩૩૨ હારભારાિપતગ્રીવં િદવ્યરત્નિવભૂ ષતમ્॥ ૫૩.૩૩।
૦૫૩૦૩૪૧ દૃ ટ્વા તદા મુિનદવં િવ મયાે ફુ લલાેચનઃ ।
૦૫૩૦૩૪૨ રાેમા ચતતનુદવં પ્ર ણપત્યેદમબ્રવીત્॥ ૫૩.૩૪।
૦૫૩૦૩૫૦ માકર્ ડયે ઉવાચ
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૦૫૩૦૩૫૧ અહાે ચૈકાણર્વે ઘાેરે િવનષ્ટે સચરાચરે ।
૦૫૩૦૩૫૨ કથમેકાે હ્યયં બાલ તષ્ઠત્યત્ર સિુનભર્યઃ॥ ૫૩.૩૫।
૦૫૩૦૩૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૩૦૩૬૧ ભૂતં ભવં્ય ભિવ યં ચ નન્નિપ મહામુિનઃ ।
૦૫૩૦૩૬૨ ન બુબાેધ તદા દેવં માયયા તસ્ય માેિહતઃ ।
૦૫૩૦૩૬૩ યદા ન બુબુધે ચનંૈ તદા ખેદાદુવાચ હ॥ ૫૩.૩૬।
૦૫૩૦૩૭૦ માકર્ ડયે ઉવાચ
૦૫૩૦૩૭૧ થા મે તપસાે વીય થા જ્ઞાનં થા િક્રયા ।
૦૫૩૦૩૭૨ થા મે િવતં દ ઘ થા માનુ યમવે ચ॥ ૫૩.૩૭।
૦૫૩૦૩૮૧ યાે ઽહં સપંુ્ત ન ના મ પયર્ઙે્ક િદવ્યબાલકમ્॥ ૫૩.૩૮।
૦૫૩૦૩૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૩૦૩૯૧ અેવં સ ચ તય વપ્રઃ લવમાનાે િવચેતનઃ ।
૦૫૩૦૩૯૨ ત્રાણાથ િવહ્વલશ્ચાસાૈ િનવદં ગતવાં તદા॥ ૫૩.૩૯।
૦૫૩૦૪૦૧ તતાે બાલાકર્સઙ્કાશં વમિહ ા વ્યવ સ્થતમ્ ।
૦૫૩૦૪૦૨ સવર્તે ેમયં િવપ્રા ન શશાકા ભવી ક્ષતુમ્॥ ૫૩.૪૦।
૦૫૩૦૪૧૧ દૃ ટ્વા તં મુિનમાયા તં સ બાલઃ પ્રહસિન્નવ ।
૦૫૩૦૪૧૨ પ્રાવેાચ મુિનશાદૂર્લા તદા મેઘાૈઘિન વનઃ॥ ૫૩.૪૧।
૦૫૩૦૪૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૫૩૦૪૨૧ વ સ ના મ શ્રા તં વાં ત્રાણાથ મામપુ સ્થતમ્ ।
૦૫૩૦૪૨૨ શર રં િવશ મે ક્ષપં્ર િવશ્રામ તે મયાેિદતઃ॥ ૫૩.૪૨।
૦૫૩૦૪૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૩૦૪૩૧ શ્રુ વા સ વચનં તસ્ય િક ચન્નાવેાચ માેિહતઃ ।
૦૫૩૦૪૩૨ િવવેશ વદનં તસ્ય િવ તં ચાવશાે મુિનઃ॥ ૫૩.૪૩।
૦૫૪૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૪૦૦૧૧ સ પ્રિવ યાેદરે તસ્ય બાલસ્ય મુિનસત્તમઃ ।
૦૫૪૦૦૧૨ દદશર્ થવી ં કૃ નાં નાનાજનપદૈ ર્તામ્॥ ૫૪.૧।
૦૫૪૦૦૨૧ લવણે સરુાસિપર્-દિધદુગ્ધજલાેદધીન્ ।
૦૫૪૦૦૨૨ દદશર્ તા સમુદ્રાંશ્ચ જ બુ લકં્ષ ચ શા મલમ્॥ ૫૪.૨।
૦૫૪૦૦૩૧ કુશં ક્રાૈ ચં ચ શાકં ચ પુ કરં ચ દદશર્ સઃ ।
૦૫૪૦૦૩૨ ભારતાદ િન વષાર્ ણ તથા સવાશ્ચ પવર્તાન્॥ ૫૪.૩।
૦૫૪૦૦૪૧ મે ં ચ સવર્રત્નાઢ ં અપ ય કનકાચલમ્ ।
૦૫૪૦૦૪૨ નાનારત્ના વતૈઃ શ ◌ૃઙ્ગૈભૂર્ ષતં બહુક દરમ્॥ ૫૪.૪।
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૦૫૪૦૦૫૧ નાનામુિનજનાક ણ નાના ક્ષવનાકુલમ્ ।
૦૫૪૦૦૫૨ નાનાસ વસમાયુક્તં નાનાશ્ચયર્સમ વતમ્॥ ૫૪.૫।
૦૫૪૦૦૬૧ વ્યાઘૈ્રઃ સહૈવર્રાહૈશ્ચ ચામરૈમર્િહષૈગર્જૈઃ ।
૦૫૪૦૦૬૨ ગૈઃ શાખા ગૈશ્ચા યૈભૂર્ ષતં સમુનાેહરમ્॥ ૫૪.૬।
૦૫૪૦૦૭૧ શક્રાદ્યૈિવિવધૈદવૈઃ સદ્ધચારણપન્નગૈઃ ।
૦૫૪૦૦૭૨ મુિનયક્ષા સરાે ભશ્ચ તૈશ્ચા યૈઃ સરુાલયૈઃ॥ ૫૪.૭।
૦૫૪૦૦૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૪૦૦૮૧ અેવં સમુે ં શ્રીમ તમપ યન્મુિનસત્તમઃ ।
૦૫૪૦૦૮૨ પયર્ટ સ તદા િવપ્ર તસ્ય બાલસ્ય ચાેદરે॥ ૫૪.૮।
૦૫૪૦૦૯૧ િહમવ તં હેમકૂટં િનષધં ગ ધમાદનમ્ ।
૦૫૪૦૦૯૨ શ્વેતં ચ દુધર્રં નીલં કૈલાસં મ દરં ગિરમ્॥ ૫૪.૯।
૦૫૪૦૧૦૧ મહે દં્ર મલયં િવ યં પાિરયાત્રં તથાબુર્દમ્ ।
૦૫૪૦૧૦૨ સહં્ય ચ શુ ક્તમ તં ચ મનૈાકં વક્રપવર્તમ્॥ ૫૪.૧૦।
૦૫૪૦૧૧૧ અેતાશ્ચા યાશ્ચ બહવાે યાવ તઃ થવીધરાઃ ।
૦૫૪૦૧૧૨ તત તાં તુ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સાે ઽપ યદ્રત્નભૂ ષતાન્॥ ૫૪.૧૧।
૦૫૪૦૧૨૧ કુ ક્ષતંે્ર ચ પા ચાલાન્મ સ્યાન્મદ્રા સકેકયાન્ ।
૦૫૪૦૧૨૨ બાહ્લ કા શરૂસનેાંશ્ચ કા મીરાં તઙ્ગણા ખસાન્॥ ૫૪.૧૨।
૦૫૪૦૧૩૧ પાવર્તીયા કરાતાશં્ચ કણર્પ્રાવરણાન્મ ન્ ।
૦૫૪૦૧૩૨ અ ત્ય ન ત્ય તીશં્ચ સાે ઽપ યત્તસ્ય ચાેદરે॥ ૫૪.૧૩।
૦૫૪૦૧૪૧ ગા શાખા ગા સહા વરાહા મરા શશાન્ ।
૦૫૪૦૧૪૨ ગ ં શ્ચા યાં તથા સ વા સાે ઽપ યત્તસ્ય ચાેદરે॥ ૫૪.૧૪।
૦૫૪૦૧૫૧ થવ્યાં યાિન તીથાર્િન ગ્રામાશ્ચ નગરા ણ ચ ।
૦૫૪૦૧૫૨ કૃ ષગાેરક્ષવા ણજ્યં ક્રયિવક્રયણં તથા॥ ૫૪.૧૫।
૦૫૪૦૧૬૧ શક્રાદ વબુધા શ્રેષ્ઠાં તથા યાંશ્ચ િદવાૈકસઃ ।
૦૫૪૦૧૬૨ ગ ધવાર્ સરસાે યક્ષા ષીશં્ચવૈ સનાતનાન્॥ ૫૪.૧૬।
૦૫૪૦૧૭૧ દૈત્યદાનવસઙ્ઘાંશ્ચ નાગાંશ્ચ મુિનસત્તમાઃ ।
૦૫૪૦૧૭૨ સિહકાતનયાંશ્ચવૈ યે ચા યે સરુશત્રવઃ॥ ૫૪.૧૭।
૦૫૪૦૧૮૧ ય ક ચત્તને લાેકે ઽ મ દષૃ્ટપવૂ ચરાચરમ્ ।
૦૫૪૦૧૮૨ અપ ય સ તદા સવ તસ્ય કુક્ષાૈ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૫૪.૧૮।
૦૫૪૦૧૯૧ અથવા િક બહૂક્તને ક તતને પનુઃ પનુઃ ।
૦૫૪૦૧૯૨ બ્રહ્માિદ ત બપયર્ તં ય ક ચ સચરાચરમ્॥ ૫૪.૧૯।
૦૫૪૦૨૦૧ ભૂલાકં ચ ભવુલાકં વલાકં ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
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૦૫૪૦૨૦૨ મહજર્ન તપઃ સત્યમતલં િવતલં તથા॥ ૫૪.૨૦।
૦૫૪૦૨૧૧ પાતાલં સતુલં ચવૈ િવતલં ચ રસાતલમ્ ।
૦૫૪૦૨૧૨ મહાતલં ચ બ્રહ્મા ડમપ યત્તસ્ય ચાેદરે॥ ૫૪.૨૧।
૦૫૪૦૨૨૧ અવ્યાહતા ગ ત તસ્ય તદાભૂદ્દિ્વજસત્તમાઃ ।
૦૫૪૦૨૨૨ પ્રસાદાત્તસ્ય દેવસ્ય તલાપેશ્ચ નાભવત્॥ ૫૪.૨૨।
૦૫૪૦૨૩૧ ભ્રમમાણ તદા કુક્ષાૈ કૃ નં જગિદદં દ્વ ઃ ।
૦૫૪૦૨૩૨ ના તં જગામ દેહસ્ય તસ્ય િવ ણાેઃ કદાચન॥ ૫૪.૨૩।
૦૫૪૦૨૪૧ યદાસાૈ નાગતશ્ચા તં તસ્ય દેહસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૦૫૪૦૨૪૨ તદા તં વરદં દેવં શરણં ગતવાન્મુિનઃ॥ ૫૪.૨૪।
૦૫૪૦૨૫૧ તતાે ઽસાૈ સહસા િવપ્રા વાયવુેગને િનઃ તઃ ।
૦૫૪૦૨૫૨ મહાત્મનાે મખુાત્તસ્ય િવ તા પુ ષસ્ય સઃ॥ ૫૪.૨૫।
૦૫૫૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૫૦૦૧૧ સ િન ક્ર યાેદરાત્તસ્ય બાલસ્ય મુિનસત્તમાઃ ।
૦૫૫૦૦૧૨ પનુશ્ચૈકાણર્વામવુ મપ ય જનવ જતામ્॥ ૫૫.૧।
૦૫૫૦૦૨૧ પવૂર્દષંૃ્ટ ચ તં દેવં દદશર્ શશુ િપણમ્ ।
૦૫૫૦૦૨૨ શાખાયાં વટ ક્ષસ્ય પયર્ઙ્કાપેિર સં સ્થતમ્॥ ૫૫.૨।
૦૫૫૦૦૩૧ શ્રીવ સવક્ષસં દેવં પીતવસં્ત્ર ચતુભુર્જમ્ ।
૦૫૫૦૦૩૨ જગદાદાય તષ્ઠ તં પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણમ્॥ ૫૫.૩।
૦૫૫૦૦૪૧ સાે ઽિપ તં મુિનમાયા તં લવમાનમચેતનમ્ ।
૦૫૫૦૦૪૨ દૃ ટ્વા મખુા દ્વિન ક્રા તં પ્રાવેાચ પ્રહસિન્નવ॥ ૫૫.૪।
૦૫૫૦૦૫૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૫૫૦૦૫૧ ક ચ્ચ વયાે ષતં વ સ િવશ્રા તં ચ મમાેદરે ।
૦૫૫૦૦૫૨ ભ્રમમાણશ્ચ િક તત્રઆશ્ચય દષૃ્ટવાન સ॥ ૫૫.૫।
૦૫૫૦૦૬૧ ભક્તાે ઽ સ મે મુિનશ્રેષ્ઠ શ્રા તાે ઽ સ ચ મમા શ્રતઃ ।
૦૫૫૦૦૬૨ તને વામપુકારાય સ ભાષે પ ય મા મહ॥ ૫૫.૬।
૦૫૫૦૦૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૫૦૦૭૧ શ્રુ વા સ વચનં તસ્ય સ પ્રહૃષ્ટતનૂ હઃ ।
૦૫૫૦૦૭૨ દદશર્ તં સદુુ પ્રેકં્ષ રત્નૈિદવ્યૈરલઙૃ્કતમ્॥ ૫૫.૭।
૦૫૫૦૦૮૧ પ્રસન્ના િનમર્લા દૃ ષ્ટમુર્હૂતાર્ત્તસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૦૫૫૦૦૮૨ પ્રસાદાત્તસ્ય દેવસ્ય પ્રાદુભૂર્તા પનુનર્વા॥ ૫૫.૮।
૦૫૫૦૦૯૧ રક્તાઙ્ગુ લતલાૈ પાદાૈ તત તસ્ય સરુા ચતાૈ ।
૦૫૫૦૦૯૨ પ્રણ ય શરસા િવપ્રા હષર્ગદ્ગદયા ગરા॥ ૫૫.૯।
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૦૫૫૦૧૦૧ કૃતા જ લ તદા હૃષ્ટાે િવ મતશ્ચ પનુઃ પનુઃ ।
૦૫૫૦૧૦૨ દૃ ટ્વા તં પરમાત્માનં સં તાેતુમપુચક્રમે॥ ૫૫.૧૦।
૦૫૫૦૧૧૦ માકર્ ડયે ઉવાચ
૦૫૫૦૧૧૧ દેવદેવ જગન્નાથ માયાબાલવપુધર્ર ।
૦૫૫૦૧૧૨ ત્રાિહ માં ચા પદ્માક્ષ દુઃ ખતં શરણાગતમ્॥ ૫૫.૧૧।
૦૫૫૦૧૨૧ સ તપ્તાે ઽ મ સરુશ્રેષ્ઠ સવંતાર્ખ્યને વિહ્નના ।
૦૫૫૦૧૨૨ અઙ્ગારવષર્ભીતં ચ ત્રાિહ માં પુ ષાેત્તમ॥ ૫૫.૧૨।
૦૫૫૦૧૩૧ શાે ષતશ્ચ પ્રચ ડને વાયનુા જગદાયનુા ।
૦૫૫૦૧૩૨ િવહ્વલાે ઽહં તથા શ્રા તસ્ત્રાિહ માં પુ ષાેત્તમ॥ ૫૫.૧૩।
૦૫૫૦૧૪૧ તાિપતશ્ચ તશામાત્યૈઃ પ્રલયાવતર્કાિદ ભઃ ।
૦૫૫૦૧૪૨ ન શા તમિધગચ્છા મ ત્રાિહ માં પુ ષાેત્તમ॥ ૫૫.૧૪।
૦૫૫૦૧૫૧ ષતશ્ચ ધાિવષ્ટાે દુઃ ખતશ્ચ જગ પતે ।
૦૫૫૦૧૫૨ ત્રાતારં નાત્ર પ યા મ ત્રાિહ માં પુ ષાેત્તમ॥ ૫૫.૧૫।
૦૫૫૦૧૬૧ અ મન્નેકાણર્વે ઘાેરે િવનષ્ટે સચરાચરે ।
૦૫૫૦૧૬૨ ન ચા તમિધગચ્છા મ ત્રાિહ માં પુ ષાેત્તમ॥ ૫૫.૧૬।
૦૫૫૦૧૭૧ તવાેદરે ચ દેવેશ મયા દષંૃ્ટ ચરાચરમ્ ।
૦૫૫૦૧૭૨ િવ મતાે ઽહં િવષ ણશ્ચ ત્રાિહ માં પુ ષાેત્તમ॥ ૫૫.૧૭।
૦૫૫૦૧૮૧ સસંારે ઽ મિન્નરાલ બે પ્રસીદ પુ ષાેત્તમ ।
૦૫૫૦૧૮૨ પ્રસીદ િવબુધશ્રેષ્ઠ પ્રસીદ િવબુધ પ્રય॥ ૫૫.૧૮।
૦૫૫૦૧૯૧ પ્રસીદ િવબુધાં નાથ પ્રસીદ િવબુધાલય ।
૦૫૫૦૧૯૨ પ્રસીદ સવર્લાેકેશ જગ કારણકારણ॥ ૫૫.૧૯।
૦૫૫૦૨૦૧ પ્રસીદ સવર્કૃદે્દવ પ્રસીદ મમ ભૂધર ।
૦૫૫૦૨૦૨ પ્રસીદ સ લલાવાસ પ્રસીદ મધુસદૂન॥ ૫૫.૨૦।
૦૫૫૦૨૧૧ પ્રસીદ કમલાકા ત પ્રસીદ િત્રદશશે્વર ।
૦૫૫૦૨૧૨ પ્રસીદ કંસકેશીઘ્ન પ્રસીદાિરષ્ટનાશન॥ ૫૫.૨૧।
૦૫૫૦૨૨૧ પ્રસીદ કૃ ણ દૈત્યઘ્ન પ્રસીદ દનુ તક ।
૦૫૫૦૨૨૨ પ્રસીદ મથુરાવાસ પ્રસીદ યદુન દન॥ ૫૫.૨૨।
૦૫૫૦૨૩૧ પ્રસીદ શક્રાવરજ પ્રસીદ વરદાવ્યય ।
૦૫૫૦૨૩૨ વં મહી વં જલં દેવ વમ ગ્ વં સમીરણઃ॥ ૫૫.૨૩।
૦૫૫૦૨૪૧ વં નભ વં મનશ્ચવૈ વમહઙ્કાર અેવ ચ ।
૦૫૫૦૨૪૨ વં બુ દ્ધઃ પ્રકૃ તશ્ચવૈ સ વાદ્યા વં જગ પતે॥ ૫૫.૨૪।
૦૫૫૦૨૫૧ પુ ષ વં જગદ્વ્યાપી પુ ષાદિપ ચાેત્તમઃ ।
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૦૫૫૦૨૫૨ વ મ દ્રયા ણ સવાર્ ણ શ દાદ્યા િવષયાઃ પ્રભાે॥ ૫૫.૨૫।
૦૫૫૦૨૬૧ વં િદક્પાલાશ્ચ ધમાર્શ્ચ વેદા યજ્ઞાઃ સદ ક્ષણાઃ ।
૦૫૫૦૨૬૨ વ મ દ્ર વં શવાે દેવ વં હિવ વં હુતાશનઃ॥ ૫૫.૨૬।
૦૫૫૦૨૭૧ વં યમઃ િપ રાટ્દેવ વં રક્ષાેિધપ તઃ વયમ્ ।
૦૫૫૦૨૭૨ વ ણ વમપાં નાથ વં વાયુ વં ધનેશ્વરઃ॥ ૫૫.૨૭।
૦૫૫૦૨૮૧ વમીશાન વમન ત વં ગણેશશ્ચ ષ મખુઃ ।
૦૫૫૦૨૮૨ વસવ વં તથા દ્રા વમાિદત્યાશ્ચ ખેચરાઃ॥ ૫૫.૨૮।
૦૫૫૦૨૯૧ દાનવા વં તથા યક્ષા વં દૈત્યાઃ સમ દ્ગણાઃ ।
૦૫૫૦૨૯૨ સદ્ધાશ્ચા સરસાે નાગા ગ ધવાર્ વં સચારણાઃ॥ ૫૫.૨૯।
૦૫૫૦૩૦૧ િપતરાે વાલ ખલ્યાશ્ચ પ્ર નાં પતયાે ઽચ્યુત ।
૦૫૫૦૩૦૨ મનુય વ ષગણા વમ શ્વનાૈ િનશાચરાઃ॥ ૫૫.૩૦।
૦૫૫૦૩૧૧ અ યાશ્ચ તય વં િહ ય ક ચ વસિ જ્ઞતમ્ ।
૦૫૫૦૩૧૨ િક ચાત્ર બહુનાેક્તને બ્રહ્માિદ ત બગાેચરમ્॥ ૫૫.૩૧।
૦૫૫૦૩૨૧ ભૂતં ભવં્ય ભિવ યં ચ વં જગ સચરાચરમ્ ।
૦૫૫૦૩૨૨ યત્તે પં પરં દેવ કૂટસ્થમચલં ધ્રવુમ્॥ ૫૫.૩૨।
૦૫૫૦૩૩૧ બ્રહ્માદ્યા તન્ન ન ત કથમ યે ઽ પમેધસઃ ।
૦૫૫૦૩૩૨ દેવ શદુ્ધ વભાવાે ઽ સ િનત્ય વં પ્રકૃતેઃ પરઃ॥ ૫૫.૩૩।
૦૫૫૦૩૪૧ અવ્યક્તઃ શાશ્વતાે ઽન તઃ સવર્વ્યાપી મહેશ્વરઃ ।
૦૫૫૦૩૪૨ વમાકાશઃ પરઃ શા તાે અજ વં િવભુરવ્યયઃ॥ ૫૫.૩૪।
૦૫૫૦૩૫૧ અેવં વાં િનગુર્ણં તાેતું કઃ શક્નાે ત િનર જનમ્ ।
૦૫૫૦૩૫૨ તુતાે ઽ સ યન્મયા દેવ િવકલનેા પચેતસા ।
૦૫૫૦૩૫૩ ત સવ દેવદેવેશ ક્ષ તુમહર્ સ ચાવ્યય॥ ૫૫.૩૫।
૦૫૬૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૬૦૦૧૧ ઇ થં તુત તદા તને માકર્ ડયેને ભાે દ્વ ઃ ।
૦૫૬૦૦૧૨ પ્રીતઃ પ્રાવેાચ ભગવાન્મેઘગ ભીરયા ગરા॥ ૫૬.૧।
૦૫૬૦૦૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૫૬૦૦૨૧ બ્રૂિહ કામં મુિનશ્રેષ્ઠ યત્તે મન સ વતર્તે ।
૦૫૬૦૦૨૨ દદા મ સવ િવપ્રષ મત્તાે યદ ભવા છ સ॥ ૫૬.૨।
૦૫૬૦૦૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૬૦૦૩૧ શ્રુ વા સ વચનં િવપ્રાઃ શશાે તસ્ય મહાત્મનઃ ।
૦૫૬૦૦૩૨ ઉવાચ પરમપ્રીતાે મુિન તદ્ગતમાનસઃ॥ ૫૬.૩।
૦૫૬૦૦૪૦ માકર્ ડયે ઉવાચ
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૦૫૬૦૦૪૧ જ્ઞાતુ મચ્છા મ દેવ વાં માયાં વૈ તવ ચાેત્તમામ્ ।
૦૫૬૦૦૪૨ વ પ્રસાદાચ્ચ દેવેશ તનર્ પિરહીયતે॥ ૫૬.૪।
૦૫૬૦૦૫૧ દુ્રતમ તઃ શર રેણ સતતં પયર્વ તતમ્ ।
૦૫૬૦૦૫૨ ઇચ્છા મ પુ ડર કાક્ષ જ્ઞાતું વામહમવ્યયમ્॥ ૫૬.૫।
૦૫૬૦૦૬૧ ઇહ ભૂ વા શશઃુ સાક્ષા ક ભવાનવ તષ્ઠતે ।
૦૫૬૦૦૬૨ પી વા જગિદદં સવર્મેતદાખ્યાતુમહર્ સ॥ ૫૬.૬।
૦૫૬૦૦૭૧ િકમથ ચ જગ સવ શર રસં્થ તવાનઘ ।
૦૫૬૦૦૭૨ િકય તં ચ વયા કાલ મહ સ્થેયમિર દમ॥ ૫૬.૭।
૦૫૬૦૦૮૧ જ્ઞાતુ મચ્છા મ દેવેશ બ્રૂિહ સવર્મશષેતઃ ।
૦૫૬૦૦૮૨ વત્તઃ કમલપ ત્રાક્ષ િવ તરેણ યથાતથમ્ ।
૦૫૬૦૦૮૩ મહદેતદ ચ ત્યં ચ યદહં દષૃ્ટવા પ્રભાે॥ ૫૬.૮।
૦૫૬૦૦૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૬૦૦૯૧ ઇત્યુક્તઃ સ તદા તને દેવદેવાે મહાદ્યુ તઃ ।
૦૫૬૦૦૯૨ સા વય સ તદા વાક્યમવુાચ વદતાં વરઃ॥ ૫૬.૯।
૦૫૬૦૧૦૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૫૬૦૧૦૧ કામં દેવાશ્ચ માં િવપ્ર નિહ ન ત ત વતઃ ।
૦૫૬૦૧૦૨ તવ પ્રીત્યા પ્રવક્ષ્યા મ યથેદં િવ યહમ્॥ ૫૬.૧૦।
૦૫૬૦૧૧૧ િપ ભક્તાે ઽ સ િવપ્રષ મામવે શરણં ગતઃ ।
૦૫૬૦૧૧૨ તતાે દષૃ્ટાે ઽ મ તે સાક્ષાદ્બ્રહ્મચય ચ તે મહત્॥ ૫૬.૧૧।
૦૫૬૦૧૨૧ આપાે નારા ઇ ત પુરા સ જ્ઞાકમર્ કૃતં મયા ।
૦૫૬૦૧૨૨ તને નારાયણાે ઽ યુક્તાે મમ તા વયનં સદા॥ ૫૬.૧૨।
૦૫૬૦૧૩૧ અહં નારાયણાે નામ પ્રભવઃ શાશ્વતાે ઽવ્યયઃ ।
૦૫૬૦૧૩૨ િવધાતા સવર્ભૂતાનાં સહંતાર્ ચ દ્વ ેત્તમ॥ ૫૬.૧૩।
૦૫૬૦૧૪૧ અહં િવ રહં બ્રહ્મા શક્રશ્ચાિપ સરુાિધપઃ ।
૦૫૬૦૧૪૨ અહં વૈશ્રવણાે રા યમઃ પ્રેતાિધપ તથા॥ ૫૬.૧૪।
૦૫૬૦૧૫૧ અહં શવશ્ચ સાેમશ્ચ ક યપશ્ચ પ્ર પ તઃ ।
૦૫૬૦૧૫૨ અહં ધાતા િવધાતા ચ યજ્ઞશ્ચાહં દ્વ ેત્તમ॥ ૫૬.૧૫।
૦૫૬૦૧૬૧ અ ગ્ રાસ્યં ક્ષ તઃ પાદાૈ ચ દ્રાિદત્યાૈ ચ લાેચને ।
૦૫૬૦૧૬૨ દ્યાૈમૂર્ધાર્ ખં િદશઃ શ્રાતે્રે તથાપઃ વેદસ ભવાઃ॥ ૫૬.૧૬।
૦૫૬૦૧૭૧ સિદશં ચ નભઃ કાયાે વાયુમર્ન સ મે સ્થતઃ ।
૦૫૬૦૧૭૨ મયા ક્રતુશતૈિરષં્ટ બહુ ભશ્ચાપ્તદ ક્ષણૈઃ॥ ૫૬.૧૭।
૦૫૬૦૧૮૧ યજ તે વેદિવદુષાે માં દેવયજને સ્થતમ્ ।
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૦૫૬૦૧૮૨ થવ્યાં ક્ષિત્રયે દ્રાશ્ચ પા થવાઃ વગર્કાિઙ્ક્ષણઃ॥ ૫૬.૧૮।
૦૫૬૦૧૯૧ યજ તે માં તથા વૈ યાઃ વગર્લાેક જગીષવઃ ।
૦૫૬૦૧૯૨ ચતુઃસમુદ્રપયર્ તાં મે મ દરભષૂણામ્॥ ૫૬.૧૯।
૦૫૬૦૨૦૧ શષેાે ભૂ વાહમેકાે િહ ધારયા મ વસુ ધરામ્ ।
૦૫૬૦૨૦૨ વારાહં પમાસ્થાય મમેયં જગતી પુરા॥ ૫૬.૨૦।
૦૫૬૦૨૧૧ મ જમાના જલે િવપ્ર વીયણા મ સમુદૃ્ધતા ।
૦૫૬૦૨૧૨ અ ગ્ શ્ચ વાડવાે િવપ્ર ભૂ વાહં દ્વજસત્તમ॥ ૫૬.૨૧।
૦૫૬૦૨૨૧ િપબા યપઃ સમાિવષ્ટ તાશ્ચવૈ િવ યહમ્ ।
૦૫૬૦૨૨૨ બ્રહ્મ વક્ત્રં ભુ ૈ ક્ષત્રમૂ મે સં શ્રતા િવશઃ॥ ૫૬.૨૨।
૦૫૬૦૨૩૧ પાદાૈ શદૂ્રા ભવ તીમે િવક્રમેણ ક્રમેણ ચ ।
૦૫૬૦૨૩૨ ઋગ્વેદઃ સામવેદશ્ચ યજુવદ વથવર્ણઃ॥ ૫૬.૨૩।
૦૫૬૦૨૪૧ મત્તઃ પ્રાદુભર્વ ત્યેતે મામવે પ્રિવશ ત ચ ।
૦૫૬૦૨૪૨ યતયઃ શા તપરમા યતાત્માનાે બુભુ સવઃ॥ ૫૬.૨૪।
૦૫૬૦૨૫૧ કામક્રાેધદ્વષેમુક્તા િનઃસઙ્ગા વીતક મષાઃ ।
૦૫૬૦૨૫૨ સ વસ્થા િનરહઙ્કારા િનત્યમ યાત્મકાેિવદાઃ॥ ૫૬.૨૫।
૦૫૬૦૨૬૧ મામવે સતતં િવપ્રા શ્ચ તય ત ઉપાસતે ।
૦૫૬૦૨૬૨ અહં સવંતર્કાે જ્યાે તરહં સવંતર્કાે ઽનલઃ॥ ૫૬.૨૬।
૦૫૬૦૨૭૧ અહં સવંતર્કઃ સયૂર્ વહં સવંતર્કાે ઽિનલઃ ।
૦૫૬૦૨૭૨ તારા પા ણ દૃ ય તે યા યેતાિન નભ તલે॥ ૫૬.૨૭।
૦૫૬૦૨૮૧ મમ વૈ રાેમકૂપા ણ િવ દ્ધ વં દ્વજસત્તમ ।
૦૫૬૦૨૮૨ રત્નાકરાઃ સમુદ્રાશ્ચ સવર્ અેવ ચતુિદશઃ॥ ૫૬.૨૮।
૦૫૬૦૨૯૧ વસનં શયનં ચવૈ િનલયં ચવૈ િવ દ્ધ મે ।
૦૫૬૦૨૯૨ કામઃ ક્રાેધશ્ચ હષર્શ્ચ ભયં માેહ તથવૈ ચ॥ ૫૬.૨૯।
૦૫૬૦૩૦૧ મમવૈ િવ દ્ધ પા ણ સવાર્ યેતાિન સત્તમ ।
૦૫૬૦૩૦૨ પ્રા ુવ ત નરા િવપ્ર ય કૃ વા કમર્ શાેભનમ્॥ ૫૬.૩૦।
૦૫૬૦૩૧૧ સતં્ય દાનં તપશ્ચાેગ્રમિહસાં સવર્જ તષુુ ।
૦૫૬૦૩૧૨ મ દ્વધાનને િવિહતા મમ દેહિવચાિરણઃ॥ ૫૬.૩૧।
૦૫૬૦૩૨૧ મયા ભભૂતિવજ્ઞાનાશ્ચેષ્ટય ત ન કામતઃ ।
૦૫૬૦૩૨૨ સ યગ્વેદમધીયાના યજ તાે િવિવધૈમર્ખૈઃ॥ ૫૬.૩૨।
૦૫૬૦૩૩૧ શા તાત્માનાે જતક્રાેધાઃ પ્રા ુવ ત દ્વ તયઃ ।
૦૫૬૦૩૩૨ પ્રાપ્તું શક્યાે ન ચવૈાહં નરૈદુર્ કૃતકમર્ ભઃ॥ ૫૬.૩૩।
૦૫૬૦૩૪૧ લાેભા ભભૂતૈઃ કૃપણૈરનાયરકૃતાત્મ ભઃ ।
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૦૫૬૦૩૪૨ તન્માં મહાફલં િવ દ્ધ નરાણાં ભાિવતાત્મનામ્॥ ૫૬.૩૪।
૦૫૬૦૩૫૧ સદુુ પ્રાપં િવમૂઢાનાં માં કુયાેગિનષેિવણામ્ ।
૦૫૬૦૩૫૨ યદા યદા િહ ધમર્સ્ય ગ્લાિનભર્વ ત સત્તમ॥ ૫૬.૩૫।
૦૫૬૦૩૬૧ અ યુ થાનમધમર્સ્ય તદાત્માનં યહમ્ ।
૦૫૬૦૩૬૨ દૈત્યા િહસાનુરક્તાશ્ચ અવ યાઃ સરુસત્તમૈઃ॥ ૫૬.૩૬।
૦૫૬૦૩૭૧ રાક્ષસાશ્ચાિપ લાેકે ઽ મ યદાે પ સ્ય ત દા ણાઃ ।
૦૫૬૦૩૭૨ તદાહં સ પ્રસયૂા મ ગ્ હેષુ પુ યકમર્ણામ્॥ ૫૬.૩૭।
૦૫૬૦૩૮૧ પ્રિવષ્ટાે માનષું દેહં સવ પ્રશમયા યહમ્ ।
૦૫૬૦૩૮૨ ટ્વા દેવમનુ યાંશ્ચ ગ ધવારગરાક્ષસાન્॥ ૫૬.૩૮।
૦૫૬૦૩૯૧ સ્થાવરા ણ ચ ભૂતાિન સહંરા યાત્મમાયયા ।
૦૫૬૦૩૯૨ કમર્કાલે પનુદહમનુ ચ ત્ય યહમ્॥ ૫૬.૩૯।
૦૫૬૦૪૦૧ આિવ ય માનષું દેહં મયાર્દાબ ધકારણાત્ ।
૦૫૬૦૪૦૨ શ્વેતઃ કૃતયુગે ધમર્ઃ યામસે્ત્રતાયુગે મમ॥ ૫૬.૪૦।
૦૫૬૦૪૧૧ રક્તાે દ્વાપરમાસાદ્ય કૃ ણઃ ક લયુગે તથા ।
૦૫૬૦૪૧૨ ત્રયાે ભાગા હ્યધમર્સ્ય ત મ કાલે ભવ ત ચ॥ ૫૬.૪૧।
૦૫૬૦૪૨૧ અ તકાલે ચ સ પ્રાપ્તે કાલાે ભૂ વા તદા ણઃ ।
૦૫૬૦૪૨૨ ત્રૈલાેક્યં નાશયા યેકઃ સવ સ્થાવરજઙ્ગમમ્॥ ૫૬.૪૨।
૦૫૬૦૪૩૧ અહં િત્રધમાર્ િવશ્વાત્મા સવર્લાેકસખુાવહઃ ।
૦૫૬૦૪૩૨ અ ભન્નઃ સવર્ગાે ઽન તાે હૃષીકેશ ઉ ક્રમઃ॥ ૫૬.૪૩।
૦૫૬૦૪૪૧ કાલચકં્ર નયા યેકાે બ્રહ્મ પં મમવૈ તત્ ।
૦૫૬૦૪૪૨ શમનં સવર્ભૂતાનાં સવર્ભૂતકૃતાેદ્યમમ્॥ ૫૬.૪૪।
૦૫૬૦૪૫૧ અેવં પ્ર ણિહતઃ સ યઙ્મમાત્મા મુિનસત્તમ ।
૦૫૬૦૪૫૨ સવર્ભૂતષેુ િવપ્રે દ્ર ન ચ માં વે ત્ત કશ્ચન॥ ૫૬.૪૫।
૦૫૬૦૪૬૧ સવર્લાેકે ચ માં ભક્તાઃ પજૂય ત ચ સવર્શઃ ।
૦૫૬૦૪૬૨ યચ્ચ િક ચ વયા પ્રાપં્ત મિય ક્લેશાત્મકં દ્વજ॥ ૫૬.૪૬।
૦૫૬૦૪૭૧ સખુાેદયાય ત સવ શ્રેયસે ચ તવાનઘ ।
૦૫૬૦૪૭૨ યચ્ચ િક ચ વયા લાેકે દષંૃ્ટ સ્થાવરજઙ્ગમમ્॥ ૫૬.૪૭।
૦૫૬૦૪૮૧ િવિહતઃ સવર્ અેવાસાૈ મયાત્મા ભૂતભાવનઃ ।
૦૫૬૦૪૮૨ અહં નારાયણાે નામ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ॥ ૫૬.૪૮।
૦૫૬૦૪૯૧ યાવદ્યુગાનાં િવપ્રષ સહસ્રં પિરવતર્તે ।
૦૫૬૦૪૯૨ તાવ વિપ મ િવશ્વાત્મા સવર્િવશ્વાિન માેહયન્॥ ૫૬.૪૯।
૦૫૬૦૫૦૧ અેવં સવર્મહં કાલ મહાસે મુિનસત્તમ ।
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૦૫૬૦૫૦૨ અ શશઃુ શશુ પેણ યાવદ્બ્રહ્મા ન બુ યતે॥ ૫૬.૫૦।
૦૫૬૦૫૧૧ મયા ચ દત્તાે િવપ્રે દ્ર વર તે બ્રહ્મ િપણા ।
૦૫૬૦૫૧૨ અસકૃ પિરતુષે્ટન િવપ્ર ષગણપૂ જત॥ ૫૬.૫૧।
૦૫૬૦૫૨૧ સવર્મેકાણર્વં કૃ વા નષ્ટે સ્થાવરજઙ્ગમે ।
૦૫૬૦૫૨૨ િનગર્તાે ઽ સ મયાજ્ઞાત તત તે દ શતં જગત્॥ ૫૬.૫૨।
૦૫૬૦૫૩૧ અ ય તરં શર રસ્ય પ્રિવષ્ટાે ઽ સ યદા મમ ।
૦૫૬૦૫૩૨ દૃ ટ્વા લાેકં સમ તં િહ િવ મતાે નાવબુ યસે॥ ૫૬.૫૩।
૦૫૬૦૫૪૧ તતાે ઽ સ વક્ત્રા દ્વપ્રષ દુ્રતં િનઃસાિરતાે મયા ।
૦૫૬૦૫૪૨ આખ્યાત તે મયા ચાત્મા દુજ્ઞયાે િહ સરુાસરૈુઃ॥ ૫૬.૫૪।
૦૫૬૦૫૫૧ યાવ સ ભગવા બ્રહ્મા ન બુ યેત મહાતપાઃ ।
૦૫૬૦૫૫૨ તાવ વ મહ િવપ્રષ િવશ્ર ધશ્ચર વૈ સખુમ્॥ ૫૬.૫૫।
૦૫૬૦૫૬૧ તતાે િવબુદ્ધે ત મ તુ સવર્લાેકિપતામહે ।
૦૫૬૦૫૬૨ અેકાે ભૂતાિન સ્રક્ષ્યા મ શર રા ણ દ્વ ેત્તમ॥ ૫૬.૫૬।
૦૫૬૦૫૭૧ આકાશં થવી ંજ્યાે તવાર્યુઃ સ લલમવે ચ ।
૦૫૬૦૫૭૨ લાેકે યચ્ચ ભવે ક ચિદહ સ્થાવરજઙ્ગમમ્॥ ૫૬.૫૭।
૦૫૬૦૫૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૬૦૫૮૧ અેવમુ વા તદા િવપ્રાઃ પનુ તં પ્રાહ માધવઃ ।
૦૫૬૦૫૮૨ પૂણ યુગસહસ્રે તુ મેઘગ ભીરિન વનઃ॥ ૫૬.૫૮।
૦૫૬૦૫૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૫૬૦૫૯૧ મનુે બ્રૂિહ યદથ માં તુતવા પરમાથર્તઃ ।
૦૫૬૦૫૯૨ વરં ણી વ યચ્છ્ર ેષં્ઠ દદા મ ન ચરાદહમ્॥ ૫૬.૫૯।
૦૫૬૦૬૦૧ આયુ માન સ દેવાનાં મદ્ભક્તાે ઽ સ દૃઢવ્રતઃ ।
૦૫૬૦૬૦૨ તને વમ સ િવપ્રે દ્ર પનુદ ઘાર્યુરા ુિહ॥ ૫૬.૬૦।
૦૫૬૦૬૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૬૦૬૧૧ શ્રુ વા વાણી ં શભુાં તસ્ય િવલાેક્ય સ તદા પનુઃ ।
૦૫૬૦૬૧૨ મૂધ્નાર્ િનપત્ય સહસા પ્રણ ય પનુરબ્રવીત્॥ ૫૬.૬૧।
૦૫૬૦૬૨૦ માકર્ ડયે ઉવાચ
૦૫૬૦૬૨૧ દષંૃ્ટ પરં િહ દેવેશ તવ પં દ્વ ેત્તમ ।
૦૫૬૦૬૨૨ માેહાે ઽયં િવગતઃ સતં્ય વિય દષૃ્ટે તુ મે હરે॥ ૫૬.૬૨।
૦૫૬૦૬૩૧ અેવમવેમહં નાથ ઇચ્છેયં વ પ્રસાદતઃ ।
૦૫૬૦૬૩૨ લાેકાનાં ચ િહતાથાર્ય નાનાભાવપ્રશા તયે॥ ૫૬.૬૩।
૦૫૬૦૬૪૧ શવૈભાગવતાનાં ચ વાદાથર્પ્ર તષેધકમ્ ।
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૦૫૬૦૬૪૨ અ મ કે્ષત્રવરે પુ યે િનમર્લે પુ ષાેત્તમે॥ ૫૬.૬૪।
૦૫૬૦૬૫૧ શવસ્યાયતનં દેવ કરાે મ પરમં મહત્ ।
૦૫૬૦૬૫૨ પ્ર તષે્ઠય તથા તત્ર તવ સ્થાને ચ શઙ્કરમ્॥ ૫૬.૬૫।
૦૫૬૦૬૬૧ તતાે જ્ઞાસ્ય ત લાેકે ઽ મન્નેકમૂત હર શ્વરાૈ ।
૦૫૬૦૬૬૨ પ્રત્યુવાચ જગન્નાથઃ સ પનુ તં મહામુિનમ્॥ ૫૬.૬૬।
૦૫૬૦૬૭૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૫૬૦૬૭૧ યદેત પરમં દેવં કારણં ભવુનેશ્વરમ્ ।
૦૫૬૦૬૭૨ લઙ્ગમારાધનાથાર્ય નાનાભાવપ્રશા તયે॥ ૫૬.૬૭।
૦૫૬૦૬૮૧ મમાિદષ્ટેન િવપ્રે દ્ર કુ શીઘં્ર શવાલયમ્ ।
૦૫૬૦૬૮૨ ત પ્રભાવા ચ્છવલાેકે તષ્ઠ વં ચ તથાક્ષયમ્॥ ૫૬.૬૮।
૦૫૬૦૬૯૧ શવે સસં્થાિપતે િવપ્ર મમ સસં્થાપનં ભવેત્ ।
૦૫૬૦૬૯૨ નાવયાેર તરં િક ચદેકભાવાૈ દ્વધા કૃતાૈ॥ ૫૬.૬૯।
૦૫૬૦૭૦૧ યાે દ્રઃ સ વયં િવ યા િવ ઃ સ મહેશ્વરઃ ।
૦૫૬૦૭૦૨ ઉભયાેર તરં ના ત પવનાકાશયાેિરવ॥ ૫૬.૭૦।
૦૫૬૦૭૧૧ માેિહતાે ના ભ ના ત ય અેવ ગ ડ વજઃ ।
૦૫૬૦૭૧૨ ષ વજઃ સ અેવે ત િત્રપુરઘં્ન િત્રલાેચનમ્॥ ૫૬.૭૧।
૦૫૬૦૭૨૧ તવ નામાિઙ્કતં ત મા કુ િવપ્ર શવાલયમ્ ।
૦૫૬૦૭૨૨ ઉત્તરે દેવદેવસ્ય કુ તીથ સશુાેભનમ્॥ ૫૬.૭૨।
૦૫૬૦૭૩૧ માકર્ ડયેહ્ર દાે નામ નરલાેકેષુ િવશ્રુતઃ ।
૦૫૬૦૭૩૨ ભિવ ય ત દ્વજશ્રેષ્ઠ સવર્પાપપ્રણાશનઃ॥ ૫૬.૭૩।
૦૫૬૦૭૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૬૦૭૪૧ ઇત્યુ વા સ તદા દેવ તત્રવૈા તરધીયત ।
૦૫૬૦૭૪૨ માકર્ ડયંે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સવર્વ્યાપી જનાદર્નઃ॥ ૫૬.૭૪।
૦૫૭૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૭૦૦૧૧ અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યા મ પ ચતીથર્િવિધ દ્વ ઃ ।
૦૫૭૦૦૧૨ ય ફલં નાનદાનને દેવતાપ્રેક્ષણને ચ॥ ૫૭.૧।
૦૫૭૦૦૨૧ માકર્ ડયેહ્ર દં ગ વા નરશ્ચાેદઙ્મખુઃ શુ ચઃ ।
૦૫૭૦૦૨૨ િનમ જેત્તત્ર વારાંસ્ત્રીિનમં મ ત્રમુદ રયેત્॥ ૫૭.૨।
૦૫૭૦૦૩૧ સસંારસાગરે મગ્ ં પાપગ્ર તમચેતનમ્ ।
૦૫૭૦૦૩૨ ત્રાિહ માં ભગનતે્રઘ્ન િત્રપુરારે નમાે ઽ તુ તે॥ ૫૭.૩।
૦૫૭૦૦૪૧ નમઃ શવાય શા તાય સવર્પાપહરાય ચ ।
૦૫૭૦૦૪૨ નાનં કરાે મ દેવેશ મમ ન યતુ પાતકમ્॥ ૫૭.૪।
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૦૫૭૦૦૫૧ ના ભમાત્રે જલે ના વા િવિધવદે્દવતા ઋષીન્ ।
૦૫૭૦૦૫૨ તલાેદકેન મ તમા પ શં્ચા યાંશ્ચ તપર્યેત્॥ ૫૭.૫।
૦૫૭૦૦૬૧ ના વા તથવૈ ચાચ ય તતાે ગચ્છે ચ્છવાલયમ્ ।
૦૫૭૦૦૬૨ પ્રિવ ય દેવતાગારં કૃ વા તં િત્રઃ પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૫૭.૬।
૦૫૭૦૦૭૧ મૂલમ ત્રેણ સ પજૂ્ય માકર્ ડયેસ્ય ચેશ્વરમ્ ।
૦૫૭૦૦૭૨ અઘાેરેણ ચ ભાે િવપ્રાઃ પ્ર ણપત્ય પ્રસાદયેત્॥ ૫૭.૭।
૦૫૭૦૦૮૧ િત્રલાેચન નમ તે ઽ તુ નમ તે શ શભષૂણ ।
૦૫૭૦૦૮૨ ત્રાિહ માં વં િવ પાક્ષ મહાદેવ નમાે ઽ તુ તે॥ ૫૭.૮।
૦૫૭૦૦૯૧ માકર્ ડયેહ્ર દે વવેં ના વા દૃ ટ્વા ચ શઙ્કરમ્ ।
૦૫૭૦૦૯૨ દશાનામશ્વમેધાનાં ફલં પ્રા ાે ત માનવઃ॥ ૫૭.૯।
૦૫૭૦૧૦૧ પાપૈઃ સવિવિનમુર્ક્તઃ શવલાેકં સ ગચ્છ ત ।
૦૫૭૦૧૦૨ તત્ર ભુ વા વરા ભાેગા યાવદાભૂતસ લવમ્॥ ૫૭.૧૦।
૦૫૭૦૧૧૧ ઇહલાેકં સમાસાદ્ય ભવે દ્વપ્રાે બહુશ્રુતઃ ।
૦૫૭૦૧૧૨ શાઙ્કરં યાેગમાસાદ્ય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૫૭.૧૧।
૦૫૭૦૧૨૧ ક પ કં્ષ તતાે ગ વા કૃ વા તં િત્રઃ પ્રદ ક્ષણમ્ ।
૦૫૭૦૧૨૨ પજૂયે પરયા ભ યા મ ત્રેણાનને તં વટમ્॥ ૫૭.૧૨।
૦૫૭૦૧૩૧ આ નમાે વ્યક્ત પાય મહાપ્રલયકાિરણે ।
૦૫૭૦૧૩૨ મહદ્રસાપેિવષ્ટાય યગ્રાેધાય નમાે ઽ તુ તે॥ ૫૭.૧૩।
૦૫૭૦૧૪૧ અમર વં સદા ક પે હરેશ્ચાયતનં વટ ।
૦૫૭૦૧૪૨ યગ્રાેધ હર મે પાપં ક પ ક્ષ નમાે ઽ તુ તે॥ ૫૭.૧૪।
૦૫૭૦૧૫૧ ભ યા પ્રદ ક્ષણં કૃ વા ન વા ક પવટં નરઃ ।
૦૫૭૦૧૫૨ સહસા મુચ્યતે પાપા ણર્ વચ ઇવાેરગઃ॥ ૫૭.૧૫।
૦૫૭૦૧૬૧ છાયાં તસ્ય સમાક્ર ય ક પ ક્ષસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૦૫૭૦૧૬૨ બ્રહ્મહત્યાં નરાે જહ્યા પાપે વ યષેુ કા કથા॥ ૫૭.૧૬।
૦૫૭૦૧૭૧ દૃ ટ્વા કૃ ણાઙ્ગસ ભૂતં બ્રહ્મતે ેમયં પરમ્ ।
૦૫૭૦૧૭૨ યગ્રાેધાકૃ તકં િવ ં પ્ર ણપત્ય ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૫૭.૧૭।
૦૫૭૦૧૮૧ રાજસયૂાશ્વમેધા યાં ફલં પ્રા ાે ત ચાિધકમ્ ।
૦૫૭૦૧૮૨ તથા વવંશમુદૃ્ધત્ય િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૫૭.૧૮।
૦૫૭૦૧૯૧ વનૈતેયં નમસૃ્કત્ય કૃ ણસ્ય પુરતઃ સ્થતમ્ ।
૦૫૭૦૧૯૨ સવર્પાપિવિનમુર્ક્ત તતાે િવ પુરં વ્રજેત્॥ ૫૭.૧૯।
૦૫૭૦૨૦૧ દૃ ટ્વા વટં વનૈતેયં યઃ પ યે પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૫૭૦૨૦૨ સઙ્કષર્ણં સભુદ્રાં ચ સ યા ત પરમાં ગ તમ્॥ ૫૭.૨૦।
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૦૫૭૦૨૧૧ પ્રિવ યાયતનં િવ ણાેઃ કૃ વા તં િત્રઃ પ્રદ ક્ષણમ્ ।
૦૫૭૦૨૧૨ સઙ્કષર્ણં વમ ત્રેણ ભ યાપજૂ્ય પ્રસાદયેત્॥ ૫૭.૨૧।
૦૫૭૦૨૨૧ નમ તે હલ ગ્રામ નમ તે મુશલાયુધ ।
૦૫૭૦૨૨૨ નમ તે રેવતીકા ત નમ તે ભક્તવ સલ॥ ૫૭.૨૨।
૦૫૭૦૨૩૧ નમ તે બ લનાં શ્રેષ્ઠ નમ તે ધરણીધર ।
૦૫૭૦૨૩૨ પ્રલ બારે નમ તે ઽ તુ ત્રાિહ માં કૃ ણપવૂર્જ॥ ૫૭.૨૩।
૦૫૭૦૨૪૧ અેવં પ્રસાદ્ય ચાન તમજેયં િત્રદશા ચતમ્ ।
૦૫૭૦૨૪૨ કૈલાસ શખરાકારં ચ દ્રા કા તતરાનનમ્॥ ૫૭.૨૪।
૦૫૭૦૨૫૧ નીલવસ્ત્રધરં દેવં ફણાિવકટમ તકમ્ ।
૦૫૭૦૨૫૨ મહાબલં હલધરં કુ ડલૈકિવભૂ ષતમ્॥ ૫૭.૨૫।
૦૫૭૦૨૬૧ રાૈિહણેયં નરાે ભ યા લભેદ ભમતં ફલમ્ ।
૦૫૭૦૨૬૨ સવર્પાપૈિવિનમુર્ક્તાે િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૫૭.૨૬।
૦૫૭૦૨૭૧ આભૂતસ લવં યાવદ્ભુ વા તત્ર સખંુ નરઃ ।
૦૫૭૦૨૭૨ પુ યક્ષયાિદહાગત્ય પ્રવરે યાે ગનાં કુલે॥ ૫૭.૨૭।
૦૫૭૦૨૮૧ બ્રાહ્મણપ્રવરાે ભૂ વા સવર્શાસ્ત્રાથર્પારગઃ ।
૦૫૭૦૨૮૨ જ્ઞાનં તત્ર સમાસાદ્ય મુ ક્ત પ્રા ાે ત દુલર્ભામ્॥ ૫૭.૨૮।
૦૫૭૦૨૯૧ અેવમ યચ્યર્ હ લનં તતઃ કૃ ણં િવચક્ષણઃ ।
૦૫૭૦૨૯૨ દ્વાદશાક્ષરમ ત્રેણ પજૂયે સસુમાિહતઃ॥ ૫૭.૨૯।
૦૫૭૦૩૦૧ દ્વષટ્કવણર્મ ત્રેણ ભ યા યે પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૫૭૦૩૦૨ પજૂય ત સદા ધીરા તે માેકં્ષ પ્રા ુવ ત વૈ॥ ૫૭.૩૦।
૦૫૭૦૩૧૧ ન તાં ગ ત સરુા યા ત યાે ગનાે નવૈ સાેમપાઃ ।
૦૫૭૦૩૧૨ યાં ગ ત યા ત ભાે િવપ્રા દ્વાદશાક્ષરત પરાઃ॥ ૫૭.૩૧।
૦૫૭૦૩૨૧ ત માત્તનેવૈ મ ત્રેણ ભ યા કૃ ણં જગદુ્ગ મ્ ।
૦૫૭૦૩૨૨ સ પજૂ્ય ગ ધપુ પાદૈ્યઃ પ્ર ણપત્ય પ્રસાદયેત્॥ ૫૭.૩૨।
૦૫૭૦૩૩૧ જય કૃ ણ જગન્નાથ જય સવાર્ઘનાશન ।
૦૫૭૦૩૩૨ જય ચાણૂરકે શઘ્ન જય કંસિનષૂદન॥ ૫૭.૩૩।
૦૫૭૦૩૪૧ જય પદ્મપલાશાક્ષ જય ચક્રગદાધર ।
૦૫૭૦૩૪૨ જય નીલા બુદ યામ જય સવર્સખુપ્રદ॥ ૫૭.૩૪।
૦૫૭૦૩૫૧ જય દેવ જગ પજૂ્ય જય સસંારનાશન ।
૦૫૭૦૩૫૨ જય લાેકપતે નાથ જય વા છાફલપ્રદ॥ ૫૭.૩૫।
૦૫૭૦૩૬૧ સસંારસાગરે ઘાેરે િનઃસારે દુઃખફેિનલે ।
૦૫૭૦૩૬૨ ક્રાેધગ્રાહાકુલે રાૈદ્રે િવષયાેદકસ લવે॥ ૫૭.૩૬।
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૦૫૭૦૩૭૧ નાનારાેગાે મક લલે માેહાવતર્સદુુ તરે ।
૦૫૭૦૩૭૨ િનમગ્ ાે ઽહં સરુશ્રેષ્ઠ ત્રાિહ માં પુ ષાેત્તમ॥ ૫૭.૩૭।
૦૫૭૦૩૮૧ અેવં પ્રસાદ્ય દેવેશં વરદં ભક્તવ સલમ્ ।
૦૫૭૦૩૮૨ સવર્પાપહરં દેવં સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૫૭.૩૮।
૦૫૭૦૩૯૧ પીનાંસં દ્વભજંુ કૃ ણં પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણમ્ ।
૦૫૭૦૩૯૨ મહાેરસં્ક મહાબાહંુ પીતવસં્ત્ર શભુાનનમ્॥ ૫૭.૩૯।
૦૫૭૦૪૦૧ શઙ્ખચક્રગદાપા ણ મુકુટાઙ્ગદભષૂણમ્ ।
૦૫૭૦૪૦૨ સવર્લક્ષણસયંુક્તં વનમાલાિવભૂ ષતમ્॥ ૫૭.૪૦।
૦૫૭૦૪૧૧ દૃ ટ્વા નરાે ઽ જ લ કૃ વા દ ડવ પ્ર ણપત્ય ચ ।
૦૫૭૦૪૧૨ અશ્વમેધસહસ્રાણાં ફલં પ્રા ાે ત વૈ દ્વ ઃ॥ ૫૭.૪૧।
૦૫૭૦૪૨૧ ય ફલં સવર્તીથષુ નાને દાને પ્રક તતમ્ ।
૦૫૭૦૪૨૨ નર ત ફલમા ાે ત દૃ ટ્વા કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૫૭.૪૨।
૦૫૭૦૪૩૧ ય ફલં સવર્રત્નાદ્યૈિરષ્ટે બહુસવુણર્કે ।
૦૫૭૦૪૩૨ નર ત ફલમા ાે ત દૃ ટ્વા કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૫૭.૪૩।
૦૫૭૦૪૪૧ ય ફલં સવર્વેદેષુ સવર્યજ્ઞષેુ ય ફલમ્ ।
૦૫૭૦૪૪૨ ત ફલં સમવા ાે ત નરઃ કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૫૭.૪૪।
૦૫૭૦૪૫૧ ય ફલં સવર્દાનને વ્રતને િનયમને ચ ।
૦૫૭૦૪૫૨ નર ત ફલમા ાે ત દૃ ટ્વા કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૫૭.૪૫।
૦૫૭૦૪૬૧ તપાે ભિવિવધૈ ગ્રૈયર્ ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૦૫૭૦૪૬૨ નર ત ફલમા ાે ત દૃ ટ્વા કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૫૭.૪૬।
૦૫૭૦૪૭૧ ય ફલં બ્રહ્મચયણ સ યક્ચીણન ત કૃતમ્ ।
૦૫૭૦૪૭૨ નર ત ફલમા ાે ત દૃ ટ્વા કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૫૭.૪૭।
૦૫૭૦૪૮૧ ય ફલં ચ ગ્ હસ્થસ્ય યથાેક્તાચારવ તનઃ ।
૦૫૭૦૪૮૨ નર ત ફલમા ાે ત દૃ ટ્વા કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૫૭.૪૮।
૦૫૭૦૪૯૧ ય ફલં વનવાસને વાનપ્રસ્થસ્ય ક તતમ્ ।
૦૫૭૦૪૯૨ નર ત ફલમા ાે ત દૃ ટ્વા કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૫૭.૪૯।
૦૫૭૦૫૦૧ સ યાસને યથાેક્તને ય ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૦૫૭૦૫૦૨ નર ત ફલમા ાે ત દૃ ટ્વા કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૫૭.૫૦।
૦૫૭૦૫૧૧ િક ચાત્ર બહુનાેક્તને માહા યે તસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૦૫૭૦૫૧૨ દૃ ટ્વા કૃ ણં નરાે ભ યા માેકં્ષ પ્રા ાે ત દુલર્ભમ્॥ ૫૭.૫૧।
૦૫૭૦૫૨૧ પાપૈિવમુક્તઃ શદુ્ધાત્મા ક પકાેિટસમુદ્ભવૈઃ ।
૦૫૭૦૫૨૨ શ્રયા પરમયા યુક્તઃ સવઃ સમુિદતાે ગુણૈઃ॥ ૫૭.૫૨।
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૦૫૭૦૫૩૧ સવર્કામસ દ્ધને િવમાનને સવુચર્સા ।
૦૫૭૦૫૩૨ િત્રસપ્તકુલમુદૃ્ધત્ય નરાે િવ પુરં વ્રજેત્॥ ૫૭.૫૩।
૦૫૭૦૫૪૧ તત્ર ક પશતં યાવદ્ભુ વા ભાેગાન્મનાેરમાન્ ।
૦૫૭૦૫૪૨ ગ ધવાર્ સરસઃૈ સાધ યથા િવ શ્ચતુભુર્જઃ॥ ૫૭.૫૪।
૦૫૭૦૫૫૧ ચ્યુત ત માિદહાયાતાે િવપ્રાણાં પ્રવરે કુલે ।
૦૫૭૦૫૫૨ સવર્જ્ઞઃ સવર્વેદ ચ યતે ગતમ સરઃ॥ ૫૭.૫૫।
૦૫૭૦૫૬૧ વધમર્િનરતઃ શા તાે દાતા ભૂતિહતે રતઃ ।
૦૫૭૦૫૬૨ આસાદ્ય વૈ ણવં જ્ઞાનં તતાે મુ ક્તમવા ુયાત્॥ ૫૭.૫૬।
૦૫૭૦૫૭૧ તતઃ સ પજૂ્ય મ ત્રેણ સભુદ્રાં ભક્તવ સલામ્ ।
૦૫૭૦૫૭૨ પ્રસાદયેત્તતાે િવપ્રાઃ પ્ર ણપત્ય કૃતા જ લઃ॥ ૫૭.૫૭।
૦૫૭૦૫૮૧ નમ તે સવર્ગે દેિવ નમ તે શભુસાખૈ્યદે ।
૦૫૭૦૫૮૨ ત્રાિહ માં પદ્મપ ત્રા ક્ષ કાત્યાયિન નમાે ઽ તુ તે॥ ૫૭.૫૮।
૦૫૭૦૫૯૧ અેવં પ્રસાદ્ય તાં દેવી ં જગદ્ધાત્રી ં જગ દ્ધતામ્ ।
૦૫૭૦૫૯૨ બલદેવસ્ય ભ ગની ં સભુદ્રાં વરદાં શવામ્॥ ૫૭.૫૯।
૦૫૭૦૬૦૧ કામગને િવમાનને નરાે િવ પુરં વ્રજેત્ ।
૦૫૭૦૬૦૨ આભૂતસ લવં યાવ ક્ર િડ વા તત્ર દેવવત્॥ ૫૭.૬૦।
૦૫૭૦૬૧૧ ઇહ માનષુતાં પ્રાપ્તાે બ્રાહ્મણાે વેદિવદ્ભવેત્ ।
૦૫૭૦૬૧૨ પ્રા ય યાેગં હરે તત્ર માેકં્ષ ચ લભતે ધ્રવુમ્॥ ૫૭.૬૧।
૦૫૮૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૮૦૦૧૧ અેવં દૃ ટ્વા બલં કૃ ણં સભુદ્રાં પ્ર ણપત્ય ચ ।
૦૫૮૦૦૧૨ ધમ ચાથ ચ કામં ચ માેકં્ષ ચ લભતે ધ્રવુમ્॥ ૫૮.૧।
૦૫૮૦૦૨૧ િન ક્ર ય દેવતાગારા કૃતકૃત્યાે ભવેન્નરઃ ।
૦૫૮૦૦૨૨ પ્રણ યાયતનં પશ્ચાદ્વ્રજેત્તત્ર સમાિહતઃ॥ ૫૮.૨।
૦૫૮૦૦૩૧ ઇ દ્રનીલમયાે િવ યર્ત્રા તે વાલુકા તઃ ।
૦૫૮૦૦૩૨ અ તધાર્નગતં ન વા તતાે િવ પુરં વ્રજેત્॥ ૫૮.૩।
૦૫૮૦૦૪૧ સવર્દેવમયાે યાે ઽસાૈ હતવાનસરુાેત્તમમ્ ।
૦૫૮૦૦૪૨ સઆ તે તત્ર ભાે િવપ્રાઃ સહાધર્કૃતિવગ્રહઃ॥ ૫૮.૪।
૦૫૮૦૦૫૧ ભ યા દૃ ટ્વા તુ તં દેવં પ્રણ ય નરકેસર મ્ ।
૦૫૮૦૦૫૨ મુચ્યતે પાતકૈમર્ત્યર્ઃ સમ તનૈાર્ત્ર સશંયઃ॥ ૫૮.૫।
૦૫૮૦૦૬૧ નર સહસ્ય યે ભક્તા ભવ ત ભુિવ માનવાઃ ।
૦૫૮૦૦૬૨ ન તષેાં દુ કૃતં િક ચ ફલં સ્યાદ્યદ્યદ સતમ્॥ ૫૮.૬।
૦૫૮૦૦૭૧ ત મા સવર્પ્રયત્નને નર સહં સમાશ્રયેત્ ।
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૦૫૮૦૦૭૨ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં ફલં ય મા પ્રયચ્છ ત॥ ૫૮.૭।
૦૫૮૦૦૮૦ મનુય ઊચુઃ
૦૫૮૦૦૮૧ માહા યં નર સહસ્ય સખુદં ભુિવ દુલર્ભમ્ ।
૦૫૮૦૦૮૨ યથા કથયસે દેવ તને નાે િવ મયાે મહાન્॥ ૫૮.૮।
૦૫૮૦૦૯૧ પ્રભાવં તસ્ય દેવસ્ય િવ તરેણ જગ પતે ।
૦૫૮૦૦૯૨ શ્રાેતુ મચ્છામહે બ્રૂિહ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૫૮.૯।
૦૫૮૦૧૦૧ યથા પ્રસીદેદે્દવાે ઽસાૈ નર સહાે મહાબલઃ ।
૦૫૮૦૧૦૨ ભક્તાનામપુકારાય બ્રૂિહ દેવ નમાે ઽ તુ તે॥ ૫૮.૧૦।
૦૫૮૦૧૧૧ પ્રસાદાન્નર સહસ્ય યા ભવ ત્યત્ર સદ્ધયઃ ।
૦૫૮૦૧૧૨ બ્રૂિહ તાઃ કુ ચા માકં પ્રસાદં પ્રિપતામહ॥ ૫૮.૧૧।
૦૫૮૦૧૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૮૦૧૨૧ શ ◌ૃ વં તસ્ય ભાે િવપ્રાઃ પ્રભાવં ગદતાે મમ ।
૦૫૮૦૧૨૨ અ જતસ્યાપ્રમેયસ્ય ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદસ્ય ચ॥ ૫૮.૧૨।
૦૫૮૦૧૩૧ કઃ શક્નાે ત ગુણા વક્તું સમ તાં તસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૦૫૮૦૧૩૨ સહાધર્કૃતદેહસ્ય પ્રવક્ષ્યા મ સમાસતઃ॥ ૫૮.૧૩।
૦૫૮૦૧૪૧ યાઃ કા શ્ચ સદ્ધયશ્ચાત્ર શ્રૂય તે દૈવમાનષુાઃ ।
૦૫૮૦૧૪૨ પ્રસાદાત્તસ્ય તાઃ સવાર્ઃ સ ય ત નાત્ર સશંયઃ॥ ૫૮.૧૪।
૦૫૮૦૧૫૧ વગ મત્ય ચ પાતાલે િદ તાેયે પુરે નગે ।
૦૫૮૦૧૫૨ પ્રસાદાત્તસ્ય દેવસ્ય ભવત્યવ્યાહતા ગ તઃ॥ ૫૮.૧૫।
૦૫૮૦૧૬૧ અસા યં તસ્ય દેવસ્ય ના ત્યત્ર સચરાચરે ।
૦૫૮૦૧૬૨ નર સહસ્ય ભાે િવપ્રાઃ સદા ભક્તાનુક પનઃ॥ ૫૮.૧૬।
૦૫૮૦૧૭૧ િવધાનં તસ્ય વક્ષ્યા મ ભક્તાનામપુકારકમ્ ।
૦૫૮૦૧૭૨ યને પ્રસીદેચ્ચવૈાસાૈ સહાધર્કૃતિવગ્રહઃ॥ ૫૮.૧૭।
૦૫૮૦૧૮૧ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ ક પરાજં સનાતનમ્ ।
૦૫૮૦૧૮૨ નર સહસ્ય ત વં ચ યન્ન જ્ઞાતં સરુાસરૈુઃ॥ ૫૮.૧૮।
૦૫૮૦૧૯૧ શાકયાવકમૂલૈ તુ ફલિપ યાકસક્તુકૈઃ ।
૦૫૮૦૧૯૨ પયાેભક્ષેણ િવપ્રે દ્રા વતર્યે સાધકાેત્તમઃ॥ ૫૮.૧૯।
૦૫૮૦૨૦૧ કાેશકાપૈીનવાસાશ્ચ યાનયુક્તાે જતે દ્રયઃ ।
૦૫૮૦૨૦૨ અર યે િવજને દેશે પવર્તે સ ધુસઙ્ગમે॥ ૫૮.૨૦।
૦૫૮૦૨૧૧ ઊષરે સદ્ધક્ષતે્રે ચ નર સહાશ્રમે તથા ।
૦૫૮૦૨૧૨ પ્ર તષ્ઠા ય વયં વાિપ પૂ ં કૃ વા િવધાનતઃ॥ ૫૮.૨૧।
૦૫૮૦૨૨૧ દ્વાદ યાં શકુ્લપક્ષસ્ય ઉપાે ય મુિનપુઙ્ગવાઃ ।
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૦૫૮૦૨૨૨ જપે લક્ષા ણ વૈ િવશન્મનસા સયંતે દ્રયઃ॥ ૫૮.૨૨।
૦૫૮૦૨૩૧ ઉપપાતકયુક્તશ્ચ મહાપાતકસયંુતઃ ।
૦૫૮૦૨૩૨ મુક્તાે ભવેત્તતાે િવપ્રાઃ સાધકાે નાત્ર સશંયઃ॥ ૫૮.૨૩।
૦૫૮૦૨૪૧ કૃ વા પ્રદ ક્ષણં તત્ર નર સહં પ્રપજૂયેત્ ।
૦૫૮૦૨૪૨ પુ યગ ધાિદ ભધૂર્પૈઃ પ્રણ ય શરસા પ્રભુમ્॥ ૫૮.૨૪।
૦૫૮૦૨૫૧ કપૂર્રચ દનાક્તાિન તીપુ પા ણ મ તકે ।
૦૫૮૦૨૫૨ પ્રદદ્યાન્નર સહસ્ય તતઃ સ દ્ધઃ પ્ર યતે॥ ૫૮.૨૫।
૦૫૮૦૨૬૧ ભગવા સવર્કાયષુ ન ક્વ ચ પ્ર તહ યતે ।
૦૫૮૦૨૬૨ તજેઃ સાેઢંુ ન શક્તાઃ સ્યુબ્રર્હ્મ દ્રાદયઃ સરુાઃ॥ ૫૮.૨૬।
૦૫૮૦૨૭૧ િક પનુદાર્નવા લાેકે સદ્ધગ ધવર્માનષુાઃ ।
૦૫૮૦૨૭૨ િવદ્યાધરા યક્ષગણાઃ સિકન્નરમહાેરગાઃ॥ ૫૮.૨૭।
૦૫૮૦૨૮૧ મ તં્ર યાનાસરુા હ તું જપ ત્યેકે ઽ યસાધકાઃ ।
૦૫૮૦૨૮૨ તે સવ પ્રલયં યા ત દૃ ટ્વાિદત્યા ગ્ વચર્સઃ॥ ૫૮.૨૮।
૦૫૮૦૨૯૧ સકૃ જપ્તં તુ કવચં રક્ષે સવર્મપુદ્રવમ્ ।
૦૫૮૦૨૯૨ દ્વજર્પ્તં કવચં િદવ્યં રક્ષતે દેવદાનવાત્॥ ૫૮.૨૯।
૦૫૮૦૩૦૧ ગ ધવાર્ઃ િકન્નરા યક્ષા િવદ્યાધરમહાેરગાઃ ।
૦૫૮૦૩૦૨ ભૂતાઃ િપશાચા રક્ષાં સ યે ચા યે પિરપ થનઃ॥ ૫૮.૩૦।
૦૫૮૦૩૧૧ િત્રજર્પ્તં કવચં િદવ્યમભેદં્ય ચ સરુાસરૈુઃ ।
૦૫૮૦૩૧૨ દ્વાદશા ય તરે ચવૈ યાજેનાનાં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૫૮.૩૧।
૦૫૮૦૩૨૧ રક્ષતે ભગવા દેવાે નર સહાે મહાબલઃ ।
૦૫૮૦૩૨૨ તતાે ગ વા બલદ્વારમપુાે ય રજનીત્રયમ્॥ ૫૮.૩૨।
૦૫૮૦૩૩૧ પલાશકાષૈ્ઠઃ પ્ર વાલ્ય ભગવ તં હુતાશનમ્ ।
૦૫૮૦૩૩૨ પલાશસ મધ તત્ર જુહુયાિ ત્રમધુ લુતાઃ॥ ૫૮.૩૩।
૦૫૮૦૩૪૧ દ્વે શતે દ્વજશાદૂર્લા વષટ્કારેણ સાધકઃ ।
૦૫૮૦૩૪૨ તતાે િવવરદ્વારં તુ પ્રકટં યતે ક્ષણાત્॥ ૫૮.૩૪।
૦૫૮૦૩૫૧ તતાે િવશતે્તુ િનઃશઙં્ક કવચી િવવરં બુધઃ ।
૦૫૮૦૩૫૨ ગચ્છતઃ સઙ્કટં તસ્ય તમાેમાેહશ્ચ ન ય ત॥ ૫૮.૩૫।
૦૫૮૦૩૬૧ રાજમાગર્ઃ સિુવ તીણા દૃ યતે ભ્રમરા જતઃ ।
૦૫૮૦૩૬૨ નર સહં મરં તત્ર પાતાલં િવશતે દ્વ ઃ॥ ૫૮.૩૬।
૦૫૮૦૩૭૧ ગ વા તત્ર જપેત્ત વં નર સહાખ્યમવ્યયમ્ ।
૦૫૮૦૩૭૨ તતઃ સ્ત્રીણાં સહસ્રા ણ વીણાવાદનકમર્ણામ્॥ ૫૮.૩૭।
૦૫૮૦૩૮૧ િનગર્ચ્છ ત પુરાે િવપ્રાઃ વાગતં તા વદ ત ચ ।
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૦૫૮૦૩૮૨ પ્રવેશય ત તા હ તે ગ્ હી વા સાધકેશ્વરમ્॥ ૫૮.૩૮।
૦૫૮૦૩૯૧ તતાે રસાયનં િદવં્ય પાયય ત દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૫૮૦૩૯૨ પીતમાત્રે િદવ્યદેહાે યતે સમુહાબલઃ॥ ૫૮.૩૯।
૦૫૮૦૪૦૧ ક્ર ડતે સહ ક યા ભયાર્વદાભૂતસ લવમ્ ।
૦૫૮૦૪૦૨ ભન્નદેહાે વાસદેુવે લીયતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૫૮.૪૦।
૦૫૮૦૪૧૧ યદા ન રાેચતે વાસ ત માિન્નગર્ચ્છતે પનુઃ ।
૦૫૮૦૪૧૨ પટં્ટ શલંૂ ચ ખડ્ગં ચ રાેચનાં ચ મ ણ તથા॥ ૫૮.૪૧।
૦૫૮૦૪૨૧ રસં રસાયનં ચવૈ પાદુકા જનમવે ચ ।
૦૫૮૦૪૨૨ કૃ ણા જનં મુિનશ્રેષ્ઠા ગુિટકાં ચ મનાેહરામ્॥ ૫૮.૪૨।
૦૫૮૦૪૩૧ કમ ડલું ચાક્ષસતંૂ્ર ય ષ્ટ સ વની ં તથા ।
૦૫૮૦૪૩૨ સદ્ધિવદ્યાં ચ શાસ્ત્રા ણ ગ્ હી વા સાધકેશ્વરઃ॥ ૫૮.૪૩।
૦૫૮૦૪૪૧ વલદ્વિહ્નસુ્ફ લઙ્ગાે મ-વે ષ્ટતં િત્ર શખં હૃિદ ।
૦૫૮૦૪૪૨ સકૃ ય તં દહે સવ જનં જન્મકાેિટજમ્॥ ૫૮.૪૪।
૦૫૮૦૪૫૧ િવષે ય તં િવષં હ યા કુષં્ઠ હ યાત્તનાૈ સ્થતમ્ ।
૦૫૮૦૪૫૨ વદેહે ભ્રૂણહત્યાિદ કૃ વા િદવ્યને શુ ય ત॥ ૫૮.૪૫।
૦૫૮૦૪૬૧ મહાગ્રહગ્ હીતષેુ વલમાનં િવ ચ તયેત્ ।
૦૫૮૦૪૬૨ હૃદ તે વૈ તતઃ શીઘં્ર ન યેયુદાર્ ણા ગ્રહાઃ॥ ૫૮.૪૬।
૦૫૮૦૪૭૧ બાલાનાં ક ઠકે બદં્ધ રક્ષા ભવ ત િનત્યશઃ ।
૦૫૮૦૪૭૨ ગ ડિપ ડકલૂતાનાં નાશનં કુ તે ધ્રવુમ્॥ ૫૮.૪૭।
૦૫૮૦૪૮૧ વ્યાિધ તે સ મદ્ ભશ્ચ ઘ્ તક્ષીરેણ હાેમયેત્ ।
૦૫૮૦૪૮૨ િત્રસ યં માસમેકં તુ સવર્રાેગા વનાશયેત્॥ ૫૮.૪૮।
૦૫૮૦૪૯૧ અસા યં તુ ન પ યા મ ત્રૈલાેક્યે સચરાચરે ।
૦૫૮૦૪૯૨ યાં યાં કામયતે સ દ્ધ તાં તાં પ્રા ાે ત સ ધ્રવુમ્॥ ૫૮.૪૯।
૦૫૮૦૫૦૧ અષ્ટાેત્તરશતં વેકે પજૂિય વા ગાિધપમ્ ।
૦૫૮૦૫૦૨ ત્તકાઃ સપ્ત વ મીકે મશાને ચ ચતુ પથે॥ ૫૮.૫૦।
૦૫૮૦૫૧૧ રક્તચ દનસ મશ્રા ગવાં ક્ષીરેણ લાેડયેત્ ।
૦૫૮૦૫૧૨ સહસ્ય પ્ર તમાં કૃ વા પ્રમાણને ષડઙ્ગુલામ્॥ ૫૮.૫૧।
૦૫૮૦૫૨૧ લ પેત્તથા ભજૂર્પ ત્રે રાેચનયા સમા લખેત્ ।
૦૫૮૦૫૨૨ નર સહસ્ય ક ઠે તુ બદ્ વા ચવૈ િહ મ ત્રિવત્॥ ૫૮.૫૨।
૦૫૮૦૫૩૧ જપે સઙ્ખ્યાિવહીનં તુ પજૂિય વા જલાશયે ।
૦૫૮૦૫૩૨ યાવ સપ્તાહમાત્રં તુ જપે સયં મતે દ્રયઃ॥ ૫૮.૫૩।
૦૫૮૦૫૪૧ જલાક ણાર્ મુહૂતન યતે સવર્મેિદની ।
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૦૫૮૦૫૪૨ અથવા શુ ક ક્ષાગ્રે નર સહં તુ પજૂયેત્॥ ૫૮.૫૪।
૦૫૮૦૫૫૧ જ વા ચાષ્ટશતં ત વં વષર્ તં િવિનવારયેત્ ।
૦૫૮૦૫૫૨ તમવંે િપ જકે બદ્ વા ભ્રામયે સાધકાેત્તમઃ॥ ૫૮.૫૫।
૦૫૮૦૫૬૧ મહાવાતાે મુહૂતન આગચ્છેન્નાત્ર સશંયઃ ।
૦૫૮૦૫૬૨ પનુશ્ચ ધારયેિ ક્ષપ્રં સપ્તસપ્તને વાિરણા॥ ૫૮.૫૬।
૦૫૮૦૫૭૧ અથ તાં પ્ર તમાં દ્વાિર િનખનેદ્યસ્ય સાધકઃ ।
૦૫૮૦૫૭૨ ગાતે્રાે સાદાે ભવેત્તસ્ય ઉદૃ્ધતે ચવૈ શા તદઃ॥ ૫૮.૫૭।
૦૫૮૦૫૮૧ ત માતં્ત મુિનશાદૂર્લા ભ યા સ પજૂયે સદા ।
૦૫૮૦૫૮૨ ગરાજં મહાવીય સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૫૮.૫૮।
૦૫૮૦૫૯૧ િવમુક્તઃ સવર્પાપે યાે િવ લાેકં સ ગચ્છ ત ।
૦૫૮૦૫૯૨ બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ સ્ત્રયઃ શદૂ્રા ત્ય તયઃ॥ ૫૮.૫૯।
૦૫૮૦૬૦૧ સ પજૂ્ય તં સરુશ્રેષં્ઠ ભ યા સહવપુધર્રમ્ ।
૦૫૮૦૬૦૨ મુચ્ય તે ચાશભુૈદુર્ઃખજૈર્ન્મકાેિટસમુદ્ભવૈઃ॥ ૫૮.૬૦।
૦૫૮૦૬૧૧ સ પજૂ્ય તં સરુશ્રેષં્ઠ પ્રા ુવ ત્ય ભવા છતમ્ ।
૦૫૮૦૬૧૨ દેવ વમમરેશ વં ગ ધવર્ વં ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૫૮.૬૧।
૦૫૮૦૬૨૧ યક્ષિવદ્યાધર વં ચ તથા યચ્ચા ભવા છતમ્ ।
૦૫૮૦૬૨૨ દૃ ટ્વા તુ વા નમસૃ્ક વા સ પજૂ્ય નરકેસર મ્॥ ૫૮.૬૨।
૦૫૮૦૬૩૧ પ્રા ુવ ત નરા રાજં્ય વગ માેકં્ષ ચ દુલર્ભમ્ ।
૦૫૮૦૬૩૨ નર સહં નરાે દૃ ટ્વા લભેદ ભમતં ફલમ્॥ ૫૮.૬૩।
૦૫૮૦૬૪૧ િનમુર્ક્તઃ સવર્પાપે યાે િવ લાેકં સ ગચ્છ ત ।
૦૫૮૦૬૪૨ સકૃદ્દ ૃ ટ્વા તુ તં દેવં ભ યા સહવપુધર્રમ્॥ ૫૮.૬૪।
૦૫૮૦૬૫૧ મુચ્યતે ચાશભુૈદુર્ઃખજૈર્ન્મકાેિટસમુદ્ભવૈઃ ।
૦૫૮૦૬૫૨ સઙ્ગ્રામે સઙ્કટે દુગ ચાેરવ્યાઘ્રાિદપીિડતે॥ ૫૮.૬૫।
૦૫૮૦૬૬૧ કા તારે પ્રાણસ દેહે િવષવિહ્નજલષેુ ચ ।
૦૫૮૦૬૬૨ રા િદ યઃ સમુદ્રે યાે ગ્રહરાેગાિદપીિડતે॥ ૫૮.૬૬।
૦૫૮૦૬૭૧ વા તં પુ ષઃ સવ રાજગ્રામૈિવમુચ્યતે ।
૦૫૮૦૬૭૨ સયૂાદયે યથા નાશં તમાે ઽ યે ત મહત્તરમ્॥ ૫૮.૬૭।
૦૫૮૦૬૮૧ તથા સ દશર્ને તસ્ય િવનાશં યા ત્યુપદ્રવાઃ ।
૦૫૮૦૬૮૨ ગુિટકા જનપાતાલ-પાદુકે ચ રસાયનમ્॥ ૫૮.૬૮।
૦૫૮૦૬૯૧ નર સહે પ્રસન્ને તુ પ્રા ાેત્ય યાંશ્ચ વા છતાન્ ।
૦૫૮૦૬૯૨ યા યા કામાન ભ યાય ભજતે નરકેસર મ્॥ ૫૮.૬૯।
૦૫૮૦૭૦૧ તાં તા કામાનવા ાે ત નરાે ના ત્યત્ર સશંયઃ ।
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૦૫૮૦૭૦૨ દૃ ટ્વા તં દેવદેવેશં ભ યાપજૂ્ય પ્રણ ય ચ॥ ૫૮.૭૦।
૦૫૮૦૭૧૧ દશાનામશ્વમેધાનાં ફલં દશગુણં લભેત્ ।
૦૫૮૦૭૧૨ પાપૈઃ સવિવિનમુર્ક્તાે ગુણૈઃ સવરલઙૃ્કતઃ॥ ૫૮.૭૧।
૦૫૮૦૭૨૧ સવર્કામસ દ્ધાત્મા જરામરણવ જતઃ ।
૦૫૮૦૭૨૨ સાવૈણન િવમાનને િકિઙ્કણી લમા લના॥ ૫૮.૭૨।
૦૫૮૦૭૩૧ સવર્કામસ દ્ધને કામગને સવુચર્સા ।
૦૫૮૦૭૩૨ ત ણાિદત્યવણન મુક્તાહારાવલ બના॥ ૫૮.૭૩।
૦૫૮૦૭૪૧ િદવ્યસ્ત્રીશતયુક્તને િદવ્યગ ધવર્નાિદના ।
૦૫૮૦૭૪૨ કુલૈકિવશમુદૃ્ધત્ય દેવવન્મુિદતઃ સખુી॥ ૫૮.૭૪।
૦૫૮૦૭૫૧ તૂયમાનાે ઽ સરાે ભશ્ચ િવ લાેકં વ્રજેન્નરઃ ।
૦૫૮૦૭૫૨ ભુ વા તત્ર વરા ભાેગા વ લાેકે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૫૮.૭૫।
૦૫૮૦૭૬૧ ગ ધવર સરૈયુર્ક્તઃ કૃ વા પં ચતુભુર્જમ્ ।
૦૫૮૦૭૬૨ મનાેહ્લાદકરં સાખૈ્યં યાવદાભૂતસ લવમ્॥ ૫૮.૭૬।
૦૫૮૦૭૭૧ પુ યક્ષયાિદહાયાતઃ પ્રવરે યાે ગનાં કુલે ।
૦૫૮૦૭૭૨ ચતવુદ ભવે દ્વપ્રાે વેદવેદાઙ્ગપારગઃ ।
૦૫૮૦૭૭૩ વૈ ણવં યાેગમાસ્થાય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૫૮.૭૭।
૦૫૯૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૯૦૦૧૧ અન તાખ્યં વાસદેુવં દૃ ટ્વા ભ યા પ્રણ ય ચ ।
૦૫૯૦૦૧૨ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે નરાે યા ત પરં પદમ્॥ ૫૯.૧।
૦૫૯૦૦૨૧ મયા ચારાિધતશ્ચાસાૈ શકે્રણ તદન તરમ્ ।
૦૫૯૦૦૨૨ િવભીષણને રામેણ ક તં નારાધયે પુમાન્॥ ૫૯.૨।
૦૫૯૦૦૩૧ શ્વેતગઙ્ગાં નરઃ ના વા યઃ પ યેચ્છ્વેતમાધવમ્ ।
૦૫૯૦૦૩૨ મ સ્યાખ્યં માધવં ચવૈ શ્વેતદ્વ પં સ ગચ્છ ત॥ ૫૯.૩।
૦૫૯૦૦૪૦ મનુય ઊચુઃ
૦૫૯૦૦૪૧ શ્વેતમાધવમાહા યં વક્તુમહર્સ્યશષેતઃ ।
૦૫૯૦૦૪૨ િવ તરેણ જગન્નાથ પ્ર તમાં તસ્ય વૈ હરેઃ॥ ૫૯.૪।
૦૫૯૦૦૫૧ ત મ કે્ષત્રવરે પુ યે િવખ્યાતે જગતીતલે ।
૦૫૯૦૦૫૨ શ્વેતાખ્યં માધવં દેવં ક તં સ્થાિપતવા પુરા॥ ૫૯.૫।
૦૫૯૦૦૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૯૦૦૬૧ અભૂ કૃતયુગે િવપ્રાઃ શ્વેતાે નામ પાે બલી ।
૦૫૯૦૦૬૨ મ તમા ધમર્િવચ્છૂરઃ સત્યસ ધાે દૃઢવ્રતઃ॥ ૫૯.૬।
૦૫૯૦૦૭૧ યસ્ય રાજે્ય તુ વષાર્ણાં સહસ્રં દશ માનવાઃ ।
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૦૫૯૦૦૭૨ ભવ ત્યાયુ મ તાે લાેકા બાલ ત મન્ન સીદ ત॥ ૫૯.૭।
૦૫૯૦૦૮૧ વતર્માને તદા રાજે્ય િક ચ કાલે ગતે દ્વ ઃ ।
૦૫૯૦૦૮૨ કપાલગાૈતમાે નામ ઋ ષઃ પરમધા મકઃ॥ ૫૯.૮।
૦૫૯૦૦૯૧ સતુાે ઽસ્યા તદ તશ્ચ તઃ કાલવશાદ્દિ્વ ઃ ।
૦૫૯૦૦૯૨ તમાદાય ઋ ષધ મા પસ્યા તકમાનયત્॥ ૫૯.૯।
૦૫૯૦૧૦૧ દૃ ટૈ્વવં પ તઃ સપંુ્ત કુમારં ગતચેતસમ્ ।
૦૫૯૦૧૦૨ પ્ર તજ્ઞામકરાે દ્વપ્રા વનાથ શશાે તદા॥ ૫૯.૧૦।
૦૫૯૦૧૧૦ રા વેાચ
૦૫૯૦૧૧૧ યાવદ્બાલમહં વનંે યમસ્ય સદને ગતમ્ ।
૦૫૯૦૧૧૨ નાનયે સપ્તરાત્રેણ ચતાં દ પ્તાં સમા હે॥ ૫૯.૧૧।
૦૫૯૦૧૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૯૦૧૨૧ અેવમુ વા સતૈઃ પદ્મૈઃ શતૈદર્શશતાિદકૈઃ ।
૦૫૯૦૧૨૨ સ પજૂ્ય ચ મહાદેવં રા િવદ્યાં પનુજર્પેત્॥ ૫૯.૧૨।
૦૫૯૦૧૩૧ અ તભ ક્ત તુ સ ચ ત્ય પસ્ય જગદ શ્વરઃ ।
૦૫૯૦૧૩૨ સાિન્ન યમગમત્તુષ્ટાે ઽ મીત્યુવાચ સહાેમયા॥ ૫૯.૧૩।
૦૫૯૦૧૪૧ શ્રુ વવૈં ગરમીશસ્ય િવલાેક્ય સહસા હરમ્ ।
૦૫૯૦૧૪૨ ભ મિદગ્ધં િવ પાક્ષં શર કુ દે દુવચર્સમ્॥ ૫૯.૧૪।
૦૫૯૦૧૫૧ શાદૂર્લચમર્વસનં શશાઙ્કાિઙ્કતમૂધર્જમ્ ।
૦૫૯૦૧૫૨ મહી ં િનપત્ય સહસા પ્રણ ય સ તદાબ્રવીત્॥ ૫૯.૧૫।
૦૫૯૦૧૬૦ શ્વેત ઉવાચ
૦૫૯૦૧૬૧ કા યં યિદ મે દૃ ટ્વા પ્રસન્નાે ઽ સ પ્રભાે યિદ ।
૦૫૯૦૧૬૨ કાલસ્ય વશમાપન્નાે બાલકાે દ્વજપતુ્રકઃ॥ ૫૯.૧૬।
૦૫૯૦૧૭૧ વ વષે પનુબાર્લ ઇત્યેવં વ્રતમાિહતમ્ ।
૦૫૯૦૧૭૨ અક માચ્ચ તં બાલં િનય ય ભગવ વયમ્ ।
૦૫૯૦૧૭૩ યથાેક્તાયુ યસયંુક્તં ક્ષેમં કુ મહેશ્વર॥ ૫૯.૧૭।
૦૫૯૦૧૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૯૦૧૮૧ શ્વેતસ્યૈતદ્વચઃ શ્રુ વા મુદં પ્રાપ હર તદા ।
૦૫૯૦૧૮૨ કાલમાજ્ઞાપયામાસ સવર્ભૂતભયઙ્કરમ્॥ ૫૯.૧૮।
૦૫૯૦૧૯૧ િનય ય કાલં દુધર્ષ યમસ્યાજ્ઞાકરં દ્વ ઃ ।
૦૫૯૦૧૯૨ બાલં સ વયામાસ ત્યાેમુર્ખગતં પનુઃ॥ ૫૯.૧૯।
૦૫૯૦૨૦૧ કૃ વા ક્ષેમં જગ સવ મનુેઃ પતંુ્ર સ તં દ્વ ઃ ।
૦૫૯૦૨૦૨ દેવ્યા સહાેમયા દેવ તત્રવૈા તરધીયત॥ ૫૯.૨૦।
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૦૫૯૦૨૧૧ અેવં સ વયામાસ મનુેઃ પતંુ્ર પાેત્તમઃ॥ ૫૯.૨૧।
૦૫૯૦૨૨૦ મનુય ઊચુઃ
૦૫૯૦૨૨૧ દેવદેવ જગન્નાથ ત્રૈલાેક્યપ્રભવાવ્યય ।
૦૫૯૦૨૨૨ બ્રૂિહ નઃ પરમં ત યં શ્વેતાખ્યસ્ય ચ સા પ્રતમ્॥ ૫૯.૨૨।
૦૫૯૦૨૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૯૦૨૩૧ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ સવર્સ વિહતાવહમ્ ।
૦૫૯૦૨૩૨ પ્રવક્ષ્યા મ યથાત યં ય ચ્છથ મમાનઘાઃ॥ ૫૯.૨૩।
૦૫૯૦૨૪૧ માધવસ્ય ચ માહા યં સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
૦૫૯૦૨૪૨ યચ્છ વા ભમતા કામા ધ્રવું પ્રા ાે ત માનવઃ॥ ૫૯.૨૪।
૦૫૯૦૨૫૧ શ્રુતવા ષ ભઃ પવૂ માધવાખ્યસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૦૫૯૦૨૫૨ શ ◌ૃ વં તાં કથાં િદવ્યાં ભયશાેકા તના શનીમ્॥ ૫૯.૨૫।
૦૫૯૦૨૬૧ સ કૃ વા રાજ્યમેકા યં વષાર્ણાં ચ સહસ્રશઃ ।
૦૫૯૦૨૬૨ િવચાયર્ લાૈિકકા ધમાર્ વૈિદકાિન્નયમાં તથા॥ ૫૯.૨૬।
૦૫૯૦૨૭૧ કેશવારાધને િવપ્રા િન શ્ચતં વ્રતમા સ્થતઃ ।
૦૫૯૦૨૭૨ સ ગ વા પરમં ક્ષતંે્ર સાગરં દ ક્ષણાશ્રયમ્॥ ૫૯.૨૭।
૦૫૯૦૨૮૧ તટે ત મ શભુે ર યે દેશે કૃ ણસ્ય ચા તકે ।
૦૫૯૦૨૮૨ શ્વેતાે ઽથ કારયામાસ પ્રાસાદં શભુલક્ષણમ્॥ ૫૯.૨૮।
૦૫૯૦૨૯૧ ધ વ તરશતં ચૈકં દેવદેવસ્ય દ ક્ષણે ।
૦૫૯૦૨૯૨ તતઃ શ્વેતને િવપ્રે દ્રાઃ શ્વેતશલૈમયને ચ॥ ૫૯.૨૯।
૦૫૯૦૩૦૧ કૃતઃ સ ભગવા શ્વેતાે માધવશ્ચ દ્રસિન્નભઃ ।
૦૫૯૦૩૦૨ પ્ર તષ્ઠાં િવિધવચ્ચકે્ર યથાેિદ્દષ્ટાં વયં તુ સઃ॥ ૫૯.૩૦।
૦૫૯૦૩૧૧ દ વા દાનં દ્વ ત યાે દ નાનાથતપ વનામ્ ।
૦૫૯૦૩૧૨ અથાન તરતાે રા માધવસ્ય ચ સિન્નધાૈ॥ ૫૯.૩૧।
૦૫૯૦૩૨૧ મહી ં િનપત્ય સહસા આેઙ્કારં દ્વાદશાક્ષરમ્ ।
૦૫૯૦૩૨૨ જપ સ માનૈમાસ્થાય માસમેકં સમાિધના॥ ૫૯.૩૨।
૦૫૯૦૩૩૧ િનરાહારાે મહાભાગઃ સ ય ગ્વ પદે સ્થતઃ ।
૦૫૯૦૩૩૨ જપા તે સ તુ દેવેશં સં તાેતુમપુચક્રમે॥ ૫૯.૩૩।
૦૫૯૦૩૪૦ શ્વેત ઉવાચ
૦૫૯૦૩૪૧ આ નમાે વાસદેુવાય નમઃ સઙ્કષર્ણાય ચ ।
૦૫૯૦૩૪૨ પ્રદ્યુ ાયાિન દ્ધાય નમાે નારાયણાય ચ॥ ૫૯.૩૪।
૦૫૯૦૩૫૧ નમાે ઽ તુ બહુ પાય િવશ્વ પાય વેધસે ।
૦૫૯૦૩૫૨ િનગુર્ણાયાપ્રતક્યાર્ય શચુયે શકુ્લકમર્ણે॥ ૫૯.૩૫।
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૦૫૯૦૩૬૧ આ નમઃ પદ્મનાભાય પદ્મગભાદ્ભવાય ચ ।
૦૫૯૦૩૬૨ નમાે ઽ તુ પદ્મવણાર્ય પદ્મહ તાય તે નમઃ॥ ૫૯.૩૬।
૦૫૯૦૩૭૧ આ નમઃ પુ કરાક્ષાય સહસ્રાક્ષાય મીઢુષે ।
૦૫૯૦૩૭૨ નમઃ સહસ્રપાદાય સહસ્રભજુમ યવે॥ ૫૯.૩૭।
૦૫૯૦૩૮૧ આ નમાે ઽ તુ વરાહાય વરદાય સમુેધસે ।
૦૫૯૦૩૮૨ વિરષ્ઠાય વરે યાય શર યાયાચ્યુતાય ચ॥ ૫૯.૩૮।
૦૫૯૦૩૯૧ આ નમાે બાલ પાય બાલપદ્મપ્રભાય ચ ।
૦૫૯૦૩૯૨ બાલાકર્સાેમનતે્રાય મુ જકેશાય ધીમતે॥ ૫૯.૩૯।
૦૫૯૦૪૦૧ કેશવાય નમાે િનતં્ય નમાે નારાયણાય ચ ।
૦૫૯૦૪૦૨ માધવાય વિરષ્ઠાય ગાેિવ દાય નમાે નમઃ॥ ૫૯.૪૦।
૦૫૯૦૪૧૧ આ નમાે િવ ણવે િનતં્ય દેવાય વસરેુતસે ।
૦૫૯૦૪૧૨ મધુસદૂનાય નમઃ શદુ્ધાયાંશધુરાય ચ॥ ૫૯.૪૧।
૦૫૯૦૪૨૧ નમાે અન તાય સૂ માય નમઃ શ્રીવ સધાિરણે ।
૦૫૯૦૪૨૨ િત્રિવક્રમાય ચ નમાે િદવ્યપીતા બરાય ચ॥ ૫૯.૪૨।
૦૫૯૦૪૩૧ ષ્ટકત્ર નમ તુ યં ગાે ત્રે ધાત્રે નમાે નમઃ ।
૦૫૯૦૪૩૨ નમાે ઽ તુ ગુણભૂતાય િનગુર્ણાય નમાે નમઃ॥ ૫૯.૪૩।
૦૫૯૦૪૪૧ નમાે વામન પાય નમાે વામનકમર્ણે ।
૦૫૯૦૪૪૨ નમાે વામનનતે્રાય નમાે વામનવાિહને॥ ૫૯.૪૪।
૦૫૯૦૪૫૧ નમાે ર યાય પજૂ્યાય નમાે ઽ વવ્યક્ત િપણે ।
૦૫૯૦૪૫૨ અપ્રતક્યાર્ય શદુ્ધાય નમાે ભયહરાય ચ॥ ૫૯.૪૫।
૦૫૯૦૪૬૧ સસંારાણર્વપાેતાય પ્રશા તાય વ િપણે ।
૦૫૯૦૪૬૨ શવાય સાૈ ય પાય દ્રાયાેત્તારણાય ચ॥ ૫૯.૪૬।
૦૫૯૦૪૭૧ ભવભઙ્ગકૃતે ચવૈ ભવભાેગપ્રદાય ચ ।
૦૫૯૦૪૭૨ ભવસઙ્ઘાત પાય ભવ ષ્ટકૃતે નમઃ॥ ૫૯.૪૭।
૦૫૯૦૪૮૧ આ નમાે િદવ્ય પાય સાેમા ગ્ શ્વ સતાય ચ ।
૦૫૯૦૪૮૨ સાેમસયૂાશકેુશાય ગાેબ્રાહ્મણિહતાય ચ॥ ૫૯.૪૮।
૦૫૯૦૪૯૧ આ નમ ઋ વ પાય પદક્રમ વ િપણે ।
૦૫૯૦૪૯૨ ઋ તુતાય નમ તુ યં નમ ઋક્સાધનાય ચ॥ ૫૯.૪૯।
૦૫૯૦૫૦૧ આ નમાે યજુષાં ધાત્રે યજૂ પધરાય ચ ।
૦૫૯૦૫૦૨ યજુયાર્જ્યાય જુષ્ટાય યજુષાં પતયે નમઃ॥ ૫૯.૫૦।
૦૫૯૦૫૧૧ આ નમઃ શ્રીપતે દેવ શ્રીધરાય વરાય ચ ।
૦૫૯૦૫૧૨ શ્રયઃ કા તાય દા તાય યાે ગ ચ ત્યાય યાે ગને॥ ૫૯.૫૧।

268 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૦૫૯૦૫૨૧ આ નમઃ સામ પાય સામ વિનવરાય ચ ।
૦૫૯૦૫૨૨ આ નમઃ સામસાૈ યાય સામયાેગિવદે નમઃ॥ ૫૯.૫૨।
૦૫૯૦૫૩૧ સા ે ચ સામગીતાય આ નમઃ સામધાિરણે ।
૦૫૯૦૫૩૨ સામયજ્ઞિવદે ચવૈ નમઃ સામકરાય ચ॥ ૫૯.૫૩।
૦૫૯૦૫૪૧ નમ વથવર્ શરસે નમાે ઽથવર્ વ િપણે ।
૦૫૯૦૫૪૨ નમાે ઽ વથવર્પાદાય નમાે ઽથવર્કરાય ચ॥ ૫૯.૫૪।
૦૫૯૦૫૫૧ આ નમાે વજ્રશીષાર્ય મધુકૈટભઘા તને ।
૦૫૯૦૫૫૨ મહાેદિધજલસ્થાય વેદાહરણકાિરણે॥ ૫૯.૫૫।
૦૫૯૦૫૬૧ નમાે દ પ્ત વ પાય હૃષીકેશાય વૈ નમઃ ।
૦૫૯૦૫૬૨ નમાે ભગવતે તુ યં વાસદેુવાય તે નમઃ॥ ૫૯.૫૬।
૦૫૯૦૫૭૧ નારાયણ નમ તુ યં નમાે લાેકિહતાય ચ ।
૦૫૯૦૫૭૨ આ નમાે માેહનાશાય ભવભઙ્ગકરાય ચ॥ ૫૯.૫૭।
૦૫૯૦૫૮૧ ગ તપ્રદાય ચ નમાે નમાે બ ધહરાય ચ ।
૦૫૯૦૫૮૨ ત્રૈલાેક્યતજેસાં કત્ર નમ તજેઃ વ િપણે॥ ૫૯.૫૮।
૦૫૯૦૫૯૧ યાેગીશ્વરાય શદુ્ધાય રામાયાેત્તરણાય ચ ।
૦૫૯૦૫૯૨ સખુાય સખુનતે્રાય નમઃ સકૃુતધાિરણે॥ ૫૯.૫૯।
૦૫૯૦૬૦૧ વાસદેુવાય વ દ્યાય વામદેવાય વૈ નમઃ ।
૦૫૯૦૬૦૨ દેિહનાં દેહકત્ર ચ ભેદભઙ્ગકરાય ચ॥ ૫૯.૬૦।
૦૫૯૦૬૧૧ દેવવૈર્ દતદેહાય નમ તે િદવ્યમાૈ લને ।
૦૫૯૦૬૧૨ નમાે વાસિનવાસાય વાસવ્યવહરાય ચ॥ ૫૯.૬૧।
૦૫૯૦૬૨૧ આ નમાે વસકુત્ર ચ વસવુાસપ્રદાય ચ ।
૦૫૯૦૬૨૨ નમાે યજ્ઞ વ પાય યજ્ઞેશાય ચ યાે ગને॥ ૫૯.૬૨।
૦૫૯૦૬૩૧ ય તયાેગકરેશાય નમાે યજ્ઞાઙ્ગધાિરણે ।
૦૫૯૦૬૩૨ સઙ્કષર્ણાય ચ નમઃ પ્રલ બમથનાય ચ॥ ૫૯.૬૩।
૦૫૯૦૬૪૧ મેઘઘાષે વનાેત્તીણર્-વેગલાઙ્ગલધાિરણે ।
૦૫૯૦૬૪૨ નમાે ઽ તુ જ્ઞાિનનાં જ્ઞાન નારાયણપરાયણ॥ ૫૯.૬૪।
૦૫૯૦૬૫૧ ન મે ઽ ત વા તે બ ધનુર્રકાેત્તારણે પ્રભાે ।
૦૫૯૦૬૫૨ અત વાં સવર્ભાવને પ્રણતાે નતવ સલ॥ ૫૯.૬૫।
૦૫૯૦૬૬૧ મલં ય કાયજં વાિપ માનસં ચવૈ કેશવ ।
૦૫૯૦૬૬૨ ન તસ્યા યાે ઽ ત દેવેશ ક્ષાલક વા તે ઽચ્યુત॥ ૫૯.૬૬।
૦૫૯૦૬૭૧ સસંગાર્ ણ સમ તાિન િવહાય વામપુ સ્થતઃ ।
૦૫૯૦૬૭૨ સઙ્ગાે મે ઽ તુ વયા સાધર્માત્મલાભાય કેશવ॥ ૫૯.૬૭।
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૦૫૯૦૬૮૧ કષ્ટમાપ સદુુ પારં સસંારં વે દ્મ કેશવ ।
૦૫૯૦૬૮૨ તાપત્રયપિર ક્લષ્ટ તને વાં શરણં ગતઃ॥ ૫૯.૬૮।
૦૫૯૦૬૯૧ અેષણા ભજર્ગ સવ માેિહતં માયયા તવ ।
૦૫૯૦૬૯૨ આક ષતં ચ લાેભાદ્યૈરત વામહમા શ્રતઃ॥ ૫૯.૬૯।
૦૫૯૦૭૦૧ ના ત િક ચ સખંુ િવ ણાે સસંારસ્થસ્ય દેિહનઃ ।
૦૫૯૦૭૦૨ યથા યથા િહ યજ્ઞેશ વિય ચેતઃ પ્રવતર્તે॥ ૫૯.૭૦।
૦૫૯૦૭૧૧ તથા ફલિવહીનં તુ સખુમાત્ય તકં લભેત્ ।
૦૫૯૦૭૧૨ નષ્ટાે િવવેકશૂ યાે ઽ મ દૃ યતે જગદાતુરમ્॥ ૫૯.૭૧।
૦૫૯૦૭૨૧ ગાેિવ દ ત્રાિહ સસંારાન્મામુદ્ધતુ વમહર્ સ ।
૦૫૯૦૭૨૨ મગ્ સ્ય માેહસ લલે િન ત્તારે ભવાણર્વે ।
૦૫૯૦૭૨૩ ઉદ્ધતાર્ પુ ડર કાક્ષ વા તે ઽ યાે ન િવદ્યતે॥ ૫૯.૭૨।
૦૫૯૦૭૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૯૦૭૩૧ ઇ થં તુત તત તને રાજ્ઞા શ્વેતને ભાે દ્વ ઃ ।
૦૫૯૦૭૩૨ ત મ કે્ષત્રવરે િદવ્યે િવખ્યાતે પુ ષાેત્તમે॥ ૫૯.૭૩।
૦૫૯૦૭૪૧ ભ ક્ત તસ્ય તુ સ ચ ત્ય દેવદેવાે જગદુ્ગ ઃ ।
૦૫૯૦૭૪૨ આજગામ પસ્યાગ્રે સવદવૈ ર્તાે હિરઃ॥ ૫૯.૭૪।
૦૫૯૦૭૫૧ નીલ મૂતસઙ્કાશઃ પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણઃ ।
૦૫૯૦૭૫૨ દધ સદુશર્નં ધીમા કરાગ્રે દ પ્તમ ડલમ્॥ ૫૯.૭૫।
૦૫૯૦૭૬૧ ક્ષીરાેદજલસઙ્કાશાે િવમલશ્ચ દ્રસિન્નભઃ ।
૦૫૯૦૭૬૨ રરાજ વામહ તે ઽસ્ય પા ચજ યાે મહાદ્યુ તઃ॥ ૫૯.૭૬।
૦૫૯૦૭૭૧ પ ક્ષરાજ વજઃ શ્રીમા ગદાશાઙ્ર્ગા સ ક્પ્રભુઃ ।
૦૫૯૦૭૭૨ ઉવાચ સાધુ ભાે રાજ યસ્ય તે મ ત ત્તમા ।
૦૫૯૦૭૭૩ યિદષં્ટ વર ભદં્ર તે પ્રસન્નાે ઽ મ તવાનઘ॥ ૫૯.૭૭।
૦૫૯૦૭૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૫૯૦૭૮૧ શ્રુ વવૈં દેવદેવસ્ય વાક્યં ત પરમા તમ્ ।
૦૫૯૦૭૮૨ પ્રણ ય શરસાવેાચ શ્વેત તદ્ગતમાનસઃ॥ ૫૯.૭૮।
૦૫૯૦૭૯૦ શ્વેત ઉવાચ
૦૫૯૦૭૯૧ યદ્યહં ભગવ ભક્તઃ પ્રયચ્છ વરમુત્તમમ્ ।
૦૫૯૦૭૯૨ આબ્રહ્મભવનાદૂ વ વૈ ણવં પદમવ્યયમ્॥ ૫૯.૭૯।
૦૫૯૦૮૦૧ િવમલં િવરજં શદંુ્ધ સસંારાસઙ્ગવ જતમ્ ।
૦૫૯૦૮૦૨ ત પદં ગ તુ મચ્છા મ વ પ્રસાદા જગ પતે॥ ૫૯.૮૦।
૦૫૯૦૮૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ

270 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૦૫૯૦૮૧૧ ય પદં િવબુધાઃ સવ મનુયઃ સદ્ધયાે ગનઃ ।
૦૫૯૦૮૧૨ ના ભગચ્છ ત યદ્ર યં પરં પદમનામયમ્॥ ૫૯.૮૧।
૦૫૯૦૮૨૧ યાસ્ય સ પરમં સ્થાનં રાજ્યા તમપુાસ્ય ચ ।
૦૫૯૦૮૨૨ સવા લાેકાન તક્ર ય મમ લાેકં ગ મ ય સ॥ ૫૯.૮૨।
૦૫૯૦૮૩૧ ક ત તવાત્ર રાજે દ્ર ત્રી ં લાેકાંશ્ચ ગ મ ય ત ।
૦૫૯૦૮૩૨ સાિન્ન યં મમ ચવૈાત્ર સવર્દૈવ ભિવ ય ત॥ ૫૯.૮૩।
૦૫૯૦૮૪૧ શ્વેતગઙ્ગે ત ગાસ્ય ત સવ તે દેવદાનવાઃ ।
૦૫૯૦૮૪૨ કુશાગ્રેણાિપ રાજે દ્ર શ્વેતગાઙ્ગેયમ બુ ચ॥ ૫૯.૮૪।
૦૫૯૦૮૫૧ ટ્વા વગ ગ મ ય ત મદ્ભક્તા યે સમાિહતાઃ ।
૦૫૯૦૮૫૨ યિ વમાં પ્ર તમાં ગચ્છેન્માધવાખ્યાં શ શપ્રભામ્॥ ૫૯.૮૫।
૦૫૯૦૮૬૧ શઙ્ખગાેક્ષીરસઙ્કાશામશષેાઘિવના શનીમ્ ।
૦૫૯૦૮૬૨ તાં પ્રણ ય સકૃદ્ભ યા પુ ડર કિનભેક્ષણામ્॥ ૫૯.૮૬।
૦૫૯૦૮૭૧ િવહાય સવર્લાેકા વૈ મમ લાેકે મહીયતે ।
૦૫૯૦૮૭૨ મ વ તરા ણ તત્રવૈ દેવક યા ભરા તઃ॥ ૫૯.૮૭।
૦૫૯૦૮૮૧ ગીયમાનશ્ચ મધુરં સદ્ધગ ધવર્સિેવતઃ ।
૦૫૯૦૮૮૨ ભનુ ક્ત િવપુલા ભાેગા યથેષં્ટ મામકૈઃ સહ॥ ૫૯.૮૮।
૦૫૯૦૮૯૧ ચ્યુત ત માિદહાગત્ય મનુ યાે બ્રાહ્મણાે ભવેત્ ।
૦૫૯૦૮૯૨ વેદવેદાઙ્ગિવચ્છ્ર મા ભાેગવાં શ્ચર િવતઃ॥ ૫૯.૮૯।
૦૫૯૦૯૦૧ ગ શ્વરથયાનાઢ ાે ધનધા યા તઃ શુ ચઃ ।
૦૫૯૦૯૦૨ પવા બહુભાગ્યશ્ચ પતુ્રપાતૈ્રસમ વતઃ॥ ૫૯.૯૦।
૦૫૯૦૯૧૧ પુ ષાેત્તમં પનુઃ પ્રા ય વટમૂલે ઽથ સાગરે ।
૦૫૯૦૯૧૨ ત્ય વા દેહં હિર વા તતઃ શા તપદં વ્રજેત્॥ ૫૯.૯૧।
૦૬૦૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૬૦૦૦૧૧ શ્વેતમાધવમાલાેક્ય સમીપે મ સ્યમાધવમ્ ।
૦૬૦૦૦૧૨ અેકાણર્વજલે પવૂ રાેિહતં પમા સ્થતમ્॥ ૬૦.૧।
૦૬૦૦૦૨૧ વેદાનાં હરણાથાર્ય રસાતલતલે સ્થતમ્ ।
૦૬૦૦૦૨૨ ચ તિય વા ક્ષ ત સ યક્ત મ સ્થાને પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૬૦.૨।
૦૬૦૦૦૩૧ આદ્યાવતરણં પં માધવં મ સ્ય િપણમ્ ।
૦૬૦૦૦૩૨ પ્રણ ય પ્રણતાે ભૂ વા સવર્દુઃખા દ્વમુચ્યતે॥ ૬૦.૩।
૦૬૦૦૦૪૧ પ્રયા ત પરમં સ્થાનં યત્ર દેવાે હિરઃ વયમ્ ।
૦૬૦૦૦૪૨ કાલે પનુિરહાયાતાે રા સ્યા થવીતલે॥ ૬૦.૪।
૦૬૦૦૦૫૧ વ સમાધવમાસાદ્ય દુરાધષા ભવેન્નરઃ ।
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૦૬૦૦૦૫૨ દાતા ભાેક્તા ભવેદ્ય વા વૈ ણવઃ સત્યસઙ્ગરઃ॥ ૬૦.૫।
૦૬૦૦૦૬૧ યાેગં પ્રા ય હરેઃ પશ્ચાત્તતાે માેક્ષમવા ુયાત્ ।
૦૬૦૦૦૬૨ મ સ્યમાધવમાહા યં મયા સ પિરક તતમ્ ।
૦૬૦૦૦૬૩ યં દૃ ટ્વા મુિનશાદૂર્લાઃ સવાર્ કામાનવા ુયાત્॥ ૬૦.૬।
૦૬૦૦૦૭૦ મનુય ઊચુઃ
૦૬૦૦૦૭૧ ભગવ શ્રાેતુ મચ્છામાે માજર્નં વ ણાલયે ।
૦૬૦૦૦૭૨ િક્રયતે નાનદાનાિદ તસ્યાશષેફલં વદ॥ ૬૦.૭।
૦૬૦૦૦૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૬૦૦૦૮૧ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લા માજર્નસ્ય યથાિવિધ ।
૦૬૦૦૦૮૨ ભ યા તુ તન્મના ભૂ વા સ પ્રા ય પુ યમુત્તમમ્॥ ૬૦.૮।
૦૬૦૦૦૯૧ માકર્ ડયેહ્ર દે નાનં પવૂર્કાલે પ્રશસ્યતે ।
૦૬૦૦૦૯૨ ચતુદર્ યાં િવશષેેણ સવર્પાપપ્રણાશનમ્॥ ૬૦.૯।
૦૬૦૦૧૦૧ તદ્વ નાનં સમુદ્રસ્ય સવર્કાલં પ્રશસ્યતે ।
૦૬૦૦૧૦૨ પાૈણર્માસ્યાં િવશષેેણ હયમેધફલં લભેત્॥ ૬૦.૧૦।
૦૬૦૦૧૧૧ માકર્ ડયંે વટં કૃ ણં રાૈિહણેયં મહાેદિધમ્ ।
૦૬૦૦૧૧૨ ઇ દ્રદ્યુ સરશ્ચવૈ પ ચતીથ િવિધઃ તઃ॥ ૬૦.૧૧।
૦૬૦૦૧૨૧ પૂ ણમા જ્યેષ્ઠમાસસ્યજ્યેષ્ઠા ઋકં્ષ યદા ભવેત્ ।
૦૬૦૦૧૨૨ તદા ગચ્છે દ્વશષેેણ તીથર્રાજં પરં શભુમ્॥ ૬૦.૧૨।
૦૬૦૦૧૩૧ કાયવાઙ્માનસઃૈ શદુ્ધ તદ્ભાવાે ના યમાનસઃ ।
૦૬૦૦૧૩૨ સવર્દ્વ દ્વિવિનમુર્ક્તાે વીતરાગાે િવમ સરઃ॥ ૬૦.૧૩।
૦૬૦૦૧૪૧ ક પ ક્ષવટં ર યં તત્ર ના વા જનાદર્નમ્ ।
૦૬૦૦૧૪૨ પ્રદ ક્ષણં પ્રકુવ ત િત્રવારં સસુમાિહતઃ॥ ૬૦.૧૪।
૦૬૦૦૧૫૧ યં દૃ ટ્વા મુચ્યતે પાપા સપ્તજન્મસમુદ્ભવાત્ ।
૦૬૦૦૧૫૨ પુ યં ચા ાે ત િવપુલં ગ ત મષ્ટાં ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૬૦.૧૫।
૦૬૦૦૧૬૧ તસ્ય નામાિન વક્ષ્યા મ પ્રમાણં ચ યુગે યુગે ।
૦૬૦૦૧૬૨ યથાસઙ્ખ્યં ચ ભાે િવપ્રાઃ કૃતાિદષુ યથાક્રમમ્॥ ૬૦.૧૬।
૦૬૦૦૧૭૧ વટં વટેશ્વરં કૃ ણં પુરાણપુ ષં દ્વ ઃ ।
૦૬૦૦૧૭૨ વટસ્યૈતાિન નામાિન ક તતાિન કૃતાિદષુ॥ ૬૦.૧૭।
૦૬૦૦૧૮૧ યાજેનં પાદહીનં ચ યાજેનાધ તદધર્કમ્ ।
૦૬૦૦૧૮૨ પ્રમાણં ક પ ક્ષસ્ય કૃતાદાૈ પિરક તતમ્॥ ૬૦.૧૮।
૦૬૦૦૧૯૧ યથાેક્તને તુ મ ત્રેણ નમસૃ્ક વા તુ તં વટમ્ ।
૦૬૦૦૧૯૨ દ ક્ષણા ભમખુાે ગચ્છેદ્ધ વ તરશતત્રયમ્॥ ૬૦.૧૯।
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૦૬૦૦૨૦૧ યત્રાસાૈ દૃ યતે િવ ઃ વગર્દ્વારં મનાેરમમ્ ।
૦૬૦૦૨૦૨ સાગરા ભઃસમાકૃષં્ટ કાષં્ઠ સવર્ગુણા વતમ્॥ ૬૦.૨૦।
૦૬૦૦૨૧૧ પ્ર ણપત્ય તત તં ભાેઃ પિરપજૂ્ય તતઃ પનુઃ ।
૦૬૦૦૨૧૨ મુચ્યતે સવર્રાેગાદ્યૈ તથા પાપૈગ્રર્હાિદ ભઃ॥ ૬૦.૨૧।
૦૬૦૦૨૨૧ ઉગ્રસનંે પુરા દૃ ટ્વા વગર્દ્વારેણ સાગરમ્ ।
૦૬૦૦૨૨૨ ગ વાચ ય શુ ચ તત્ર યા વા નારાયણં પરમ્॥ ૬૦.૨૨।
૦૬૦૦૨૩૧ યસદેષ્ટાક્ષરં મ તં્ર પશ્ચાદ્ધ તશર રયાેઃ ।
૦૬૦૦૨૩૨ આ નમાે નારાયણાયે ત યં વદ ત મની ષણઃ॥ ૬૦.૨૩।
૦૬૦૦૨૪૧ િક કાય બહુ ભમર્ ત્રૈમર્નાેિવભ્રમકારકૈઃ ।
૦૬૦૦૨૪૨ આ નમાે નારાયણાયે ત મ ત્રઃ સવાર્થર્સાધકઃ॥ ૬૦.૨૪।
૦૬૦૦૨૫૧ આપાે નરસ્ય સનૂુ વાન્નારા ઇતીહ ક તતાઃ ।
૦૬૦૦૨૫૨ િવ ણાે તા વયનં પવૂ તને નારાયણઃ તઃ॥ ૬૦.૨૫।
૦૬૦૦૨૬૧ નારાયણપરા વેદા નારાયણપરા દ્વ ઃ ।
૦૬૦૦૨૬૨ નારાયણપરા યજ્ઞા નારાયણપરાઃ િક્રયાઃ॥ ૬૦.૨૬।
૦૬૦૦૨૭૧ નારાયણપરા વી નારાયણપરં જલમ્ ।
૦૬૦૦૨૭૨ નારાયણપરાે વિહ્નનાર્રાયણપરં નભઃ॥ ૬૦.૨૭।
૦૬૦૦૨૮૧ નારાયણપરાે વાયનુાર્રાયણપરં મનઃ ।
૦૬૦૦૨૮૨ અહઙ્કારશ્ચ બુ દ્ધશ્ચ ઉભે નારાયણાત્મકે॥ ૬૦.૨૮।
૦૬૦૦૨૯૧ ભૂતં ભવં્ય ભિવ યં ચ ય ક ચ વસિ જ્ઞતમ્ ।
૦૬૦૦૨૯૨ સ્થૂલં સૂ મં પરં ચવૈ સવ નારાયણાત્મકમ્॥ ૬૦.૨૯।
૦૬૦૦૩૦૧ શ દાદ્યા િવષયાઃ સવ શ્રાતે્રાદ ની દ્રયા ણ ચ ।
૦૬૦૦૩૦૨ પ્રકૃ તઃ પુ ષશ્ચવૈ સવ નારાયણાત્મકાઃ॥ ૬૦.૩૦।
૦૬૦૦૩૧૧ જલે સ્થલે ચ પાતાલે વગર્લાેકે ઽ બરે નગે ।
૦૬૦૦૩૧૨ અવષ્ટ ય ઇદં સવર્મા તે નારાયણઃ પ્રભુઃ॥ ૬૦.૩૧।
૦૬૦૦૩૨૧ િક ચાત્ર બહુનાેક્તને જગદેતચ્ચરાચરમ્ ।
૦૬૦૦૩૨૨ બ્રહ્માિદ ત બપયર્ તં સવ નારાયણાત્મકમ્॥ ૬૦.૩૨।
૦૬૦૦૩૩૧ નારાયણા પરં િક ચન્નેહ પ યા મ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૬૦૦૩૩૨ તને વ્યાપ્ત મદં સવ દૃ યાદૃ યં ચરાચરમ્॥ ૬૦.૩૩।
૦૬૦૦૩૪૧ આપાે હ્યાયતનં િવ ણાેઃ સ ચ અેવા ભસાં પ તઃ ।
૦૬૦૦૩૪૨ ત માદ સુ મરેિન્નત્યં નારાયણમઘાપહમ્॥ ૬૦.૩૪।
૦૬૦૦૩૫૧ નાનકાલે િવશષેેણ ચાપેસ્થાય જલે શુ ચઃ ।
૦૬૦૦૩૫૨ મરેન્નારાયણં યાયેદ્ધ તે કાયે ચ િવ યસતે્॥ ૬૦.૩૫।
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૦૬૦૦૩૬૧ આેઙ્કારં ચ નકારં ચ અઙ્ગુષે્ઠ હ તયાે યર્સતે્ ।
૦૬૦૦૩૬૨ શષેૈહર્ તતલં યાવત્તજર્ યાિદષુ િવ યસતે્॥ ૬૦.૩૬।
૦૬૦૦૩૭૧ આેઙ્કારં વામપાદે તુ નકારં દ ક્ષણે યસતે્ ।
૦૬૦૦૩૭૨ માેકારં વામકટ ાં તુ નાકારં દ ક્ષણે યસતે્॥ ૬૦.૩૭।
૦૬૦૦૩૮૧ રાકારં ના ભદેશે તુ યકારં વામબાહુકે ।
૦૬૦૦૩૮૨ ણાકારં દ ક્ષણે યસ્ય યકારં મૂિધ્ન િવ યસતે્॥ ૬૦.૩૮।
૦૬૦૦૩૯૧ અધશ્ચાે વ ચ હૃદયે પાશ્વર્તઃ ષ્ઠતાે ઽગ્રતઃ ।
૦૬૦૦૩૯૨ યા વા નારાયણં પશ્ચાદારભે કવચં બુધઃ॥ ૬૦.૩૯।
૦૬૦૦૪૦૧ પવૂ માં પાતુ ગાેિવ દાે દ ક્ષણે મધુસદૂનઃ ।
૦૬૦૦૪૦૨ પ શ્ચમે શ્રીધરાે દેવઃ કેશવ તુ તથાેત્તરે॥ ૬૦.૪૦।
૦૬૦૦૪૧૧ પાતુ િવ તથાગ્ ેયે નૈરતૃે માધવાે ઽવ્યયઃ ।
૦૬૦૦૪૧૨ વાયવ્યે તુ હૃષીકેશ તથેશાને ચ વામનઃ॥ ૬૦.૪૧।
૦૬૦૦૪૨૧ ભૂતલે પાતુ વારાહ તથાે વ ચ િત્રિવક્રમઃ ।
૦૬૦૦૪૨૨ કૃ વવૈં કવચં પશ્ચાદાત્માનં ચ તયેત્તતઃ॥ ૬૦.૪૨।
૦૬૦૦૪૩૧ અહં નારાયણાે દેવઃ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ ।
૦૬૦૦૪૩૨ અેવં યા વા તદાત્માન મમં મ ત્રમુદ રયેત્॥ ૬૦.૪૩।
૦૬૦૦૪૪૧ વમ ગ્ દ્વપદાં નાથ રેતાેધાઃ કામદ પનઃ ।
૦૬૦૦૪૪૨ પ્રધાનઃ સવર્ભૂતાનાં વાનાં પ્રભુરવ્યયઃ॥ ૬૦.૪૪।
૦૬૦૦૪૫૧ અ તસ્યાર ણ વં િહ દેવયાેિનરપાં પતે ।
૦૬૦૦૪૫૨ જનં હર મે સવ તીથર્રાજ નમાે ઽ તુ તે॥ ૬૦.૪૫।
૦૬૦૦૪૬૧ અેવમુચ્ચાયર્ િવિધવત્તતઃ નાનં સમાચરેત્ ।
૦૬૦૦૪૬૨ અ યથા ભાે દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ નાનં તત્ર ન શસ્યતે॥ ૬૦.૪૬।
૦૬૦૦૪૭૧ કૃ વા તુ વૈિદકૈમર્ ત્રૈર ભષેકં ચ માજર્નમ્ ।
૦૬૦૦૪૭૨ અ તજર્લે જપે પશ્ચાિ ત્રરા ત્ત્યાઘમષર્ણમ્॥ ૬૦.૪૭।
૦૬૦૦૪૮૧ હયમેધાે યથા િવપ્રાઃ સવર્પાપહરઃ ક્રતુઃ ।
૦૬૦૦૪૮૨ તથાઘમષર્ણં ચાત્ર સકૂ્તં સવાર્ઘનાશનમ્॥ ૬૦.૪૮।
૦૬૦૦૪૯૧ ઉત્તીયર્ વાસસી ધાૈતે િનમર્લે પિરધાય વૈ ।
૦૬૦૦૪૯૨ પ્રાણાનાય ય ચાચ ય સ યાં ચાપેાસ્ય ભાસ્કરમ્॥ ૬૦.૪૯।
૦૬૦૦૫૦૧ ઉપ તષે્ઠત્તતશ્ચાે વ ક્ષ વા પુ પજલા જ લમ્ ।
૦૬૦૦૫૦૨ ઉપસ્થાયાે વર્બાહુશ્ચ ત લઙ્ગૈભાર્સ્કરં તતઃ॥ ૬૦.૫૦।
૦૬૦૦૫૧૧ ગાયત્રી ં પાવની ં દેવી ં જપેદષ્ટાેત્તરં શતમ્ ।
૦૬૦૦૫૧૨ અ યાંશ્ચ સાૈરમ ત્રાંશ્ચ જ વા તષ્ઠ સમાિહતઃ॥ ૬૦.૫૧।
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૦૬૦૦૫૨૧ કૃ વા પ્રદ ક્ષણં સયૂ નમસૃ્કત્યાપેિવ ય ચ ।
૦૬૦૦૫૨૨ વા યાયં પ્રાઙ્મખુઃ કૃ વા તપર્યેદૈ્દવતા ષીન્॥ ૬૦.૫૨।
૦૬૦૦૫૩૧ મનુ યાંશ્ચ િપ શં્ચા યાન્નામગાતે્રેણ મ ત્રિવત્ ।
૦૬૦૦૫૩૨ તાેયને તલ મશ્રેણ િવિધવ સસુમાિહતઃ॥ ૬૦.૫૩।
૦૬૦૦૫૪૧ તપર્ણં દેવતાનાં ચ પવૂ કૃ વા સમાિહતઃ ।
૦૬૦૦૫૪૨ અિધકાર ભવે પશ્ચા પ ણાં તપર્ણે દ્વજઃ॥ ૬૦.૫૪।
૦૬૦૦૫૫૧ શ્રાદ્ધે હવનકાલે ચ પા ણનૈકેન િનવર્પેત્ ।
૦૬૦૦૫૫૨ તપર્ણે તૂભયં કુયાર્દેષ અેવ િવિધઃ સદા॥ ૬૦.૫૫।
૦૬૦૦૫૬૧ અ વાર ધને સવ્યને પા ણના દ ક્ષણને તુ ।
૦૬૦૦૫૬૨ યતા મ ત સ ચેત્તુ નામગાતે્રેણ વાગ્યતઃ॥ ૬૦.૫૬।
૦૬૦૦૫૭૧ કાયસ્થૈયર્ તલૈમાહા કરાે ત િપ તપર્ણમ્ ।
૦૬૦૦૫૭૨ તિપતા તને િપતર વઙ્માંસ િધરા સ્થ ભઃ॥ ૬૦.૫૭।
૦૬૦૦૫૮૧ અઙ્ગસ્થનૈર્ તલૈઃ કુયાર્દે્દવતાિપ તપર્ણમ્ ।
૦૬૦૦૫૮૨ િધરં તદ્ભવેત્તાેયં પ્રદાતા િક બષી ભવેત્॥ ૬૦.૫૮।
૦૬૦૦૫૯૧ ભૂ યાં યદ્દ યતે તાેયં દાતા ચવૈ જલે સ્થતઃ ।
૦૬૦૦૫૯૨ થા તન્મુિનશાદૂર્લા નાપે તષ્ઠ ત કસ્ય ચત્॥ ૬૦.૫૯।
૦૬૦૦૬૦૧ સ્થલે સ્થ વા જલે ય તુ પ્રયચ્છેદુદકં નરઃ ।
૦૬૦૦૬૦૨ િપ ણાં નાપે તષે્ઠત સ લલં તિન્નરથર્કમ્॥ ૬૦.૬૦।
૦૬૦૦૬૧૧ ઉદકે નાેદકં કુયાર્ પ યશ્ચ કદાચન ।
૦૬૦૦૬૧૨ ઉત્તીયર્ તુ શચુાૈ દેશે કુયાર્દુદકતપર્ણમ્॥ ૬૦.૬૧।
૦૬૦૦૬૨૧ નાેદકેષુ ન પાત્રષેુ ન કુ્રદ્ધાે નૈકપા ણના ।
૦૬૦૦૬૨૨ નાપે તષ્ઠ ત તત્તાેયં યદ્ભૂ યાં ન પ્રદ યતે॥ ૬૦.૬૨।
૦૬૦૦૬૩૧ િપ ણામક્ષયં સ્થાનં મહી દત્તા મયા દ્વ ઃ ।
૦૬૦૦૬૩૨ ત માત્તત્રવૈ દાતવ્યં િપ ણાં પ્રી ત મચ્છતા॥ ૬૦.૬૩।
૦૬૦૦૬૪૧ ભૂ મ ષે્ઠ સમુ પન્ના ભૂ યાં ચવૈ ચ સં સ્થતાઃ ।
૦૬૦૦૬૪૨ ભૂ યાં ચવૈ લયં યાતા ભૂમાૈ દદ્યાત્તતાે જલમ્॥ ૬૦.૬૪।
૦૬૦૦૬૫૧ આ તીયર્ ચ કુશા સાગ્રાં તાનાવાહ્ય વમ ત્રતઃ ।
૦૬૦૦૬૫૨ પ્રાચીનાગ્રષેુ વૈ દેવા યા યાગ્રષેુ તથા િપ ન્॥ ૬૦.૬૫।
૦૬૧૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૬૧૦૦૧૧ દેવા પ ં તથા ચા યા સ ત યાર્ચ ય વાગ્યતઃ ।
૦૬૧૦૦૧૨ હ તમાતં્ર ચતુ કાેણં ચતુદ્વાર્રં સશુાેભનમ્॥ ૬૧.૧।
૦૬૧૦૦૨૧ પુરં િવ લખ્ય ભાે િવપ્રા તીરે તસ્ય મહાેદધેઃ ।
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૦૬૧૦૦૨૨ મ યે તત્ર લખે પદ્મમષ્ટપ તં્ર સક ણકમ્॥ ૬૧.૨।
૦૬૧૦૦૩૧ અેવં મ ડલમા લખ્ય પજૂયેત્તત્ર ભાે દ્વ ઃ ।
૦૬૧૦૦૩૨ અષ્ટાક્ષરિવધાનને નારાયણમજં િવભુમ્॥ ૬૧.૩।
૦૬૧૦૦૪૧ અતઃ પરં પ્રવક્ષ્યા મ કાયશાેધનમુત્તમમ્ ।
૦૬૧૦૦૪૨ અકારં હૃદયે યા વા ચક્રરેખાસમ વતમ્॥ ૬૧.૪।
૦૬૧૦૦૫૧ વલ તં િત્ર શખં ચવૈ દહ તં પાપનાશનમ્ ।
૦૬૧૦૦૫૨ ચ દ્રમ ડલમ યસં્થ રાકારં મૂિધ્ન ચ તયેત્॥ ૬૧.૫।
૦૬૧૦૦૬૧ શકુ્લવણ પ્રવષર્ તમ તં લાવયન્મહીમ્ ।
૦૬૧૦૦૬૨ અેવં િનધૂર્તપાપ તુ િદવ્યદેહ તતાે ભવેત્॥ ૬૧.૬।
૦૬૧૦૦૭૧ અષ્ટાક્ષરં તતાે મ તં્ર યસદેેવાત્મનાે બુધઃ ।
૦૬૧૦૦૭૨ વામપાદં સમાર ય ક્રમશશ્ચવૈ િવ યસતે્॥ ૬૧.૭।
૦૬૧૦૦૮૧ પ ચાઙ્ગં વૈ ણવં ચવૈ ચતવુ્યૂર્હં તથવૈ ચ ।
૦૬૧૦૦૮૨ કરશુ દ્ધ પ્રકુવ ત મૂલમ ત્રેણ સાધકઃ॥ ૬૧.૮।
૦૬૧૦૦૯૧ અેકૈકં ચવૈ વણ તુ અઙ્ગુલીષુ થક્ થક્ ।
૦૬૧૦૦૯૨ આેઙ્કારં થવી ં શકુ્લાં વામપાદે તુ િવ યસતે્॥ ૬૧.૯।
૦૬૧૦૧૦૧ નકારઃ શા ભવઃ યામાે દ ક્ષણે તુ વ્યવ સ્થતઃ ।
૦૬૧૦૧૦૨ માેકારં કાલમવેાહુવાર્મકટ ાં િનધાપયેત્॥ ૬૧.૧૦।
૦૬૧૦૧૧૧ નાકારઃ સવર્બીજં તુ દ ક્ષણસ્યાં વ્યવ સ્થતઃ ।
૦૬૧૦૧૧૨ રાકાર તજે ઇત્યાહુનાર્ ભદેશે વ્યવ સ્થતઃ॥ ૬૧.૧૧।
૦૬૧૦૧૨૧ વાયવ્યાે ઽયં યકાર તુ વામસ્ક ધે સમા શ્રતઃ ।
૦૬૧૦૧૨૨ ણાકારઃ સવર્ગાે જ્ઞેયાે દ ક્ષણાંસે વ્યવ સ્થતઃ ।
૦૬૧૦૧૨૩ યકારાે ઽયં શરસ્થશ્ચ યત્ર લાેકાઃ પ્ર ત ષ્ઠતાઃ॥ ૬૧.૧૨।
૦૬૧૦૧૩૧ આ િવ ણવે નમઃ શરઃ આ વલનાય નમઃ શખા ।
૦૬૧૦૧૩૨ આ િવ ણવે નમઃ કવચમા િવ ણવે નમઃ સુ્ફરણં િદશાેબ ધાય ।
૦૬૧૦૧૩૩ આ હુમ્ફડસ્ત્રમા શર સ શકુ્લાે વાસદેુવ ઇ ત ।
૦૬૧૦૧૩૪ આઆં લલાટે રક્તઃ સઙ્કષર્ણાે ગ ત્મા વિહ્ન તજે આિદત્ય ઇ ત ।
૦૬૧૦૧૩૫આઆં ગ્રીવાયાં પીતઃ પ્રદ્યુ ાે વાયુમેઘ ઇ ત ।
૦૬૧૦૧૩૬ આઆં હૃદયે કૃ ણાે ઽિન દ્ધઃ સવર્શ ક્તસમ વત ઇ ત ।
૦૬૧૦૧૩૭ અેવં ચતવુ્યૂર્હમાત્માનં કૃ વા તતઃ કમર્ સમાચરેત્॥ ૬૧.૧૩।
૦૬૧૦૧૪૧ મમાગ્રે ઽવ સ્થતાે િવ ઃ ષ્ઠતશ્ચાિપ કેશવઃ ।
૦૬૧૦૧૪૨ ગાેિવ દાે દ ક્ષણે પાશ્વ વામે તુ મધુસદૂનઃ॥ ૬૧.૧૪।
૦૬૧૦૧૫૧ ઉપિરષ્ટાત્તુ વૈકુ ઠાે વારાહઃ થવીતલે ।

276 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૦૬૧૦૧૫૨ અવા તરિદશાે યા તુ તાસુ સવાર્સુ માધવઃ॥ ૬૧.૧૫।
૦૬૧૦૧૬૧ ગચ્છત તષ્ઠતાે વાિપ ગ્રતઃ વપતાે ઽિપ વા ।
૦૬૧૦૧૬૨ નર સહકૃતા ગુ પ્તવાર્સદેુવમયાે હ્યહમ્॥ ૬૧.૧૬।
૦૬૧૦૧૭૧ અેવં િવ મયાે ભૂ વા તતઃ કમર્ સમારભેત્ ।
૦૬૧૦૧૭૨ યથા દેહે તથા દેવે સવર્ત વાિન યાજેયેત્॥ ૬૧.૧૭।
૦૬૧૦૧૮૧ તતશ્ચવૈ પ્રકુવ ત પ્રાેક્ષણં પ્રણવને તુ ।
૦૬૧૦૧૮૨ ફટ્કારા તં સમુિદ્દષં્ટ સવર્િવઘ્નહરં શભુમ્॥ ૬૧.૧૮।
૦૬૧૦૧૯૧ તત્રાકર્ચ દ્રવહ્ન નાં મ ડલાિન િવ ચ તયેત્ ।
૦૬૧૦૧૯૨ પદ્મમ યે યસે દ્વ ં પવનસ્યા બરસ્ય ચ॥ ૬૧.૧૯।
૦૬૧૦૨૦૧ તતાે િવ ચ ત્ય હૃદય આેઙ્કારં જ્યાેતી િપણમ્ ।
૦૬૧૦૨૦૨ ક ણકાયાં સમાસીનં જ્યાેતી પં સનાતનમ્॥ ૬૧.૨૦।
૦૬૧૦૨૧૧ અષ્ટાક્ષરં તતાે મ તં્ર િવ યસચે્ચ યથાક્રમમ્ ।
૦૬૧૦૨૧૨ તને વ્ય તસમ તને પજૂનં પરમં તમ્॥ ૬૧.૨૧।
૦૬૧૦૨૨૧ દ્વાદશાક્ષરમ ત્રેણ યજેદે્દવં સનાતનમ્ ।
૦૬૧૦૨૨૨ તતાે ઽવધાયર્ હૃદયે ક ણકાયાં બિહ યર્સતે્॥ ૬૧.૨૨।
૦૬૧૦૨૩૧ ચતુભુર્જં મહાસ વં સયૂર્કાેિટસમપ્રભમ્ ।
૦૬૧૦૨૩૨ ચ તિય વા મહાયાેગં જ્યાેતી પં સનાતનમ્ ।
૦૬૧૦૨૩૩ તતશ્ચાવાહયને્મ તં્ર ક્રમેણા ચ ત્ય માનસે॥ ૬૧.૨૩।
૦૬૧૦૨૪૦આવાહનમ ત્રઃ
૦૬૧૦૨૪૧ મીન પાે વરાહશ્ચ નર સહાે ઽથ વામનઃ ।
૦૬૧૦૨૪૨ આયાતુ દેવાે વરદાે મમ નારાયણાે ઽગ્રતઃ ।
૦૬૧૦૨૪૩ આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૨૪।
૦૬૧૦૨૫૦ સ્થાપનમ ત્રઃ
૦૬૧૦૨૫૧ ક ણકાયાં સપુીઠે ઽત્ર પદ્મક પતમાસનમ્ ।
૦૬૧૦૨૫૨ સવર્સ વિહતાથાર્ય તષ્ઠ વં મધુસદૂન ।
૦૬૧૦૨૫૩ આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૨૫।
૦૬૧૦૨૬૦ અઘર્મ ત્રઃ
૦૬૧૦૨૬૧ આ ત્રૈલાેક્યપતીનાં પતયે દેવદેવાય હૃષીકેશાય િવ ણવે નમઃ ।
૦૬૧૦૨૬૨ આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૨૬।
૦૬૧૦૨૭૦ પાદ્યમ ત્રઃ
૦૬૧૦૨૭૧ આ પાદં્ય પાદયાેદવ પદ્મનાભ સનાતન ।
૦૬૧૦૨૭૨ િવ ણાે કમલપ ત્રાક્ષ ગ્ હાણ મધુસદૂન ।
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૦૬૧૦૨૭૩ આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૨૭।
૦૬૧૦૨૮૦ મધપુકર્મ ત્રઃ
૦૬૧૦૨૮૧ મધપુક મહાદેવ બ્રહ્માદૈ્યઃ ક પતં તવ ।
૦૬૧૦૨૮૨ મયા િનવેિદતં ભ યા ગ્ હાણ પુ ષાેત્તમ ।
૦૬૧૦૨૮૩ આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૨૮।
૦૬૧૦૨૯૦આચમનીયમ ત્રઃ
૦૬૧૦૨૯૧ મ દાિક યાઃ સતં વાિર સવર્પાપહરં શવમ્ ।
૦૬૧૦૨૯૨ ગ્ હાણાચમનીયં વં મયા ભ યા િનવેિદતમ્ ।
૦૬૧૦૨૯૩ આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૨૯।
૦૬૧૦૩૦૦ નાનમ ત્રઃ
૦૬૧૦૩૦૧ વમાપઃ થવી ચવૈ જ્યાે ત વં વાયુરેવ ચ ।
૦૬૧૦૩૦૨ લાેકેશ ત્તમાત્રેણ વાિરણા નાપયા યહમ્ ।
૦૬૧૦૩૦૩ આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૩૦।
૦૬૧૦૩૧૦ વસ્ત્રમ ત્રઃ
૦૬૧૦૩૧૧ દેવત વસમાયુક્ત યજ્ઞવણર્સમ વત ।
૦૬૧૦૩૧૨ વણર્વણર્પ્રભે દેવ વાસસી તવ કેશવ ।
૦૬૧૦૩૧૩ આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૩૧।
૦૬૧૦૩૨૦ િવલપેનમ ત્રઃ
૦૬૧૦૩૨૧ શર રં તે ન ના મ ચેષ્ટાં ચવૈ ચ કેશવ ।
૦૬૧૦૩૨૨ મયા િનવેિદતાે ગ ધઃ પ્ર તગ્ હ્ય િવ લ યતામ્ ।
૦૬૧૦૩૨૩ આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૩૨।
૦૬૧૦૩૩૦ ઉપવીતમ ત્રઃ
૦૬૧૦૩૩૧ ઋગ્યજુઃસામમ ત્રેણ િત્ર તં પદ્મયાેિનના ।
૦૬૧૦૩૩૨ સાિવત્રીગ્ર થસયંુક્તમપુવીતં તવાપર્યે ।
૦૬૧૦૩૩૩ આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૩૩।
૦૬૧૦૩૪૦ અલઙ્કારમ ત્રઃ
૦૬૧૦૩૪૧ િદવ્યરત્નસમાયુક્ત વિહ્નભાનુસમપ્રભ ।
૦૬૧૦૩૪૨ ગાત્રા ણ તવ શાેભ તુ સાલઙ્કારા ણ માધવ ।
૦૬૧૦૩૪૩ આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૩૪।
૦૬૧૦૩૫૧ આ નમ ઇ ત પ્રત્યક્ષરં સમ તને મૂલમ ત્રેણ વા પજૂયેત્॥ ૬૧.૩૫।
૦૬૧૦૩૬૦ ધપૂમ ત્રઃ
૦૬૧૦૩૬૧ વન પ તરસાે િદવ્યાે ગ ધાઢ ઃ સરુ ભશ્ચ તે ।
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૦૬૧૦૩૬૨ મયા િનવેિદતાે ભ યા ધપૂાે ઽયં પ્ર તગ્ હ્યતામ્ ।
૦૬૧૦૩૬૩ આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૩૬।
૦૬૧૦૩૭૦ દ પમ ત્રઃ
૦૬૧૦૩૭૧ સયૂર્ચ દ્રસમાે જ્યાે તિવદ્યુદગ્ યાે તથવૈ ચ ।
૦૬૧૦૩૭૨ વમવે જ્યાે તષાં દેવ દ પાે ઽયં પ્ર તગ્ હ્યતામ્ ।
૦૬૧૦૩૭૩ આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૩૭।
૦૬૧૦૩૮૦ નવૈેદ્યમ ત્રઃ
૦૬૧૦૩૮૧ અન્નં ચતુિવધં ચવૈ રસઃૈ ષડ્ ભઃ સમ વતમ્ ।
૦૬૧૦૩૮૨ મયા િનવેિદતં ભ યા નવૈેદં્ય તવ કેશવ ।
૦૬૧૦૩૮૩ આ નમાે નારાયણાય નમઃ॥ ૬૧.૩૮।
૦૬૧૦૩૯૧ પવૂ દલે વાસદેુવં યા યે સઙ્કષર્ણં યસતે્ ।
૦૬૧૦૩૯૨ પ્રદ્યુ ં પ શ્ચમે કુયાર્દિન દં્ધ તથાેત્તરે॥ ૬૧.૩૯।
૦૬૧૦૪૦૧ વારાહં ચ તથાગ્ ેયે નર સહં ચ નૈરતૃે ।
૦૬૧૦૪૦૨ વાયવ્યે માધવં ચવૈ તથૈશાને િત્રિવક્રમમ્॥ ૬૧.૪૦।
૦૬૧૦૪૧૧ તથાષ્ટાક્ષરદેવસ્ય ગ ડં પુરતાે યસતે્ ।
૦૬૧૦૪૧૨ વામપાશ્વ તથા ચકં્ર શઙ્ખં દ ક્ષણતાે યસતે્॥ ૬૧.૪૧।
૦૬૧૦૪૨૧ તથા મહાગદાં ચવૈ યસદેે્દવસ્ય દ ક્ષણે ।
૦૬૧૦૪૨૨ તતઃ શાઙ્ગ ધનુિવદ્વા યસદેે્દવસ્ય વામતઃ॥ ૬૧.૪૨।
૦૬૧૦૪૩૧ દ ક્ષણનેષેુધી િદવ્યે ખડ્ગં વામે ચ િવ યસતે્ ।
૦૬૧૦૪૩૨ શ્રયં દ ક્ષણતઃ સ્થા ય પુ ષ્ટમુત્તરતાે યસતે્॥ ૬૧.૪૩।
૦૬૧૦૪૪૧ વનમાલાં ચ પુરત તતઃ શ્રીવ સકાૈ તુભાૈ ।
૦૬૧૦૪૪૨ િવ યસદૃે્ધદયાદ િન પવૂાર્િદષુ ચતુિદશમ્॥ ૬૧.૪૪।
૦૬૧૦૪૫૧ તતાે ઽસં્ત્ર દેવદેવસ્ય કાેણે ચવૈ તુ િવ યસતે્ ।
૦૬૧૦૪૫૨ ઇ દ્રમ ગ્ યમં ચવૈ નૈરતંૃ વ ણં તથા॥ ૬૧.૪૫।
૦૬૧૦૪૬૧ વાયું ધનદમીશાનમન તં બ્રહ્મણા સહ ।
૦૬૧૦૪૬૨ પજૂયેત્તાિ ત્રકૈમર્ ત્રૈરધશ્ચાે વ તથવૈ ચ॥ ૬૧.૪૬।
૦૬૧૦૪૭૧ અેવં સ પજૂ્ય દેવેશં મ ડલસં્થ જનાદર્નમ્ ।
૦૬૧૦૪૭૨ લભેદ ભમતા કામાન્નરાે ના ત્યત્ર સશંયઃ॥ ૬૧.૪૭।
૦૬૧૦૪૮૧ અનનેવૈ િવધાનને મ ડલસં્થ જનાદર્નમ્ ।
૦૬૧૦૪૮૨ પૂ જતં યઃ સ પ યેત સ િવશે દ્વ મવ્યયમ્॥ ૬૧.૪૮।
૦૬૧૦૪૯૧ સકૃદ ય ચતાે યને િવિધનાનને કેશવઃ ।
૦૬૧૦૪૯૨ જન્મ ત્યુજરાં તી વાર્ સ િવ ણાેઃ પદમા ુયાત્॥ ૬૧.૪૯।
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૦૬૧૦૫૦૧ યઃ મરે સતતં ભ યા નારાયણમત દ્રતઃ ।
૦૬૧૦૫૦૨ અ વહં તસ્ય વાસાય શ્વેતદ્વ પઃ પ્રક પતઃ॥ ૬૧.૫૦।
૦૬૧૦૫૧૧ આેઙ્કારાિદસમાયુક્તં નમઃકારા તદ િપતમ્ ।
૦૬૧૦૫૧૨ તન્નામ સવર્ત વાનાં મ ત્ર ઇત્ય ભધીયતે॥ ૬૧.૫૧।
૦૬૧૦૫૨૧ અનનેવૈ િવધાનને ગ ધપુ પં િનવેદયેત્ ।
૦૬૧૦૫૨૨ અેકૈકસ્ય પ્રકુવ ત યથાેિદ્દષં્ટ ક્રમેણ તુ॥ ૬૧.૫૨।
૦૬૧૦૫૩૧ મુદ્રા તતાે િનબધ્નીયાદ્યથાેક્તક્રમચાેિદતાઃ ।
૦૬૧૦૫૩૨ જપં ચવૈ પ્રકુવ ત મૂલમ ત્રેણ મ ત્રિવત્॥ ૬૧.૫૩।
૦૬૧૦૫૪૧ અષ્ટાિવશ તમષ્ટાૈ વા શતમષ્ટાેત્તરં તથા ।
૦૬૧૦૫૪૨ કામષેુ ચ યથાપ્રાેક્તં યથાશ ક્ત સમાિહતઃ॥ ૬૧.૫૪।
૦૬૧૦૫૫૧ પદં્મ શઙ્ખશ્ચ શ્રીવ સાે ગદા ગ ડ અેવ ચ ।
૦૬૧૦૫૫૨ ચકં્ર ખડ્ગશ્ચ શાઙ્ગ ચ અષ્ટાૈ મુદ્રાઃ પ્રક તતાઃ॥ ૬૧.૫૫।
૦૬૧૦૫૬૦ િવસજર્નમ ત્રઃ
૦૬૧૦૫૬૧ ગચ્છ ગચ્છ પરં સ્થાનં પુરાણપુ ષાેત્તમ ।
૦૬૧૦૫૬૨ યત્ર બ્રહ્માદયાે દેવા િવ દ ત પરમં પદમ્ ।
૦૬૧૦૫૬૩ ।૬૧.૫૬।
૦૬૧૦૫૭૧ અચર્નં યે ન ન ત હરેમર્ ત્રૈયર્થાેિદતમ્ ।
૦૬૧૦૫૭૨ તે તત્ર મૂલમ ત્રેણ પજૂય વચ્યુતં સદા॥ ૬૧.૫૭।
૦૬૨૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૬૨૦૦૧૧ અેવં સ પજૂ્ય િવિધવદ્ભ યા તં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૬૨૦૦૧૨ પ્રણ ય શરસા પશ્ચા સાગરં ચ પ્રસાદયેત્॥ ૬૨.૧।
૦૬૨૦૦૨૧ પ્રાણ વં સવર્ભૂતાનાં યાેિનશ્ચ સિરતાં પતે ।
૦૬૨૦૦૨૨ તીથર્રાજ નમ તે ઽ તુ ત્રાિહ મામચ્યુત પ્રય॥ ૬૨.૨।
૦૬૨૦૦૩૧ ના વવૈં સાગરે સ યક્ત મ કે્ષત્રવરે દ્વ ઃ ।
૦૬૨૦૦૩૨ તીરે ચા યચ્યર્ િવિધવન્નારાયણમનામયમ્॥ ૬૨.૩।
૦૬૨૦૦૪૧ રામં કૃ ણં સભુદ્રાં ચ પ્ર ણપત્ય ચ સાગરમ્ ।
૦૬૨૦૦૪૨ શતાનામશ્વમેધાનાં ફલં પ્રા ાે ત માનવઃ॥ ૬૨.૪।
૦૬૨૦૦૫૧ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તઃ સવર્દુઃખિવવ જતઃ ।
૦૬૨૦૦૫૨ દારક ઇવ શ્રીમાન્રપૂયાવૈનગિવતઃ॥ ૬૨.૫।
૦૬૨૦૦૬૧ િવમાનનેાકર્વણન િદવ્યગ ધવર્નાિદના ।
૦૬૨૦૦૬૨ કુલૈકિવશમુદૃ્ધત્ય િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૬૨.૬।
૦૬૨૦૦૭૧ ભુ વા તત્ર વરા ભાેગા ક્ર િડ વા ચા સરૈઃ સહ ।
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૦૬૨૦૦૭૨ મ વ તરશતં સાગં્ર જરા ત્યુિવવ જતઃ॥ ૬૨.૭।
૦૬૨૦૦૮૧ પુ યક્ષયાિદહાયાતઃ કુલે સવર્ગુણા વતે ।
૦૬૨૦૦૮૨ પવા સભુગઃ શ્રીમા સત્યવાદ જતે દ્રયઃ॥ ૬૨.૮।
૦૬૨૦૦૯૧ વેદશાસ્ત્રાથર્િવ દ્વપ્રાે ભવેદ્ય વા તુ વૈ ણવઃ ।
૦૬૨૦૦૯૨ યાેગં ચ વૈ ણવં પ્રા ય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૬૨.૯।
૦૬૨૦૧૦૧ ગ્રહાપેરાગે સઙ્ક્રા ત્યામયને િવષવુે તથા ।
૦૬૨૦૧૦૨ યુગાિદષુ ષડશીત્યાં વ્યતીપાતે િદનક્ષયે॥ ૬૨.૧૦।
૦૬૨૦૧૧૧ આષાઢ ાં ચવૈ કા ત્તક્યાં માઘ્યાં વા યે શભુે તથાૈ ।
૦૬૨૦૧૧૨ યે તત્ર દાનં િવપ્રે યઃ પ્રયચ્છ ત સમુેધસઃ॥ ૬૨.૧૧।
૦૬૨૦૧૨૧ ફલં સહસ્રગુ ણતમ યતીથાર્ લભ ત તે ।
૦૬૨૦૧૨૨ િપ ણાં યે પ્રયચ્છ ત િપ ડં તત્ર િવધાનતઃ॥ ૬૨.૧૨।
૦૬૨૦૧૩૧ અક્ષયાં િપતર તષેાં પ્ત સ પ્રા ુવ ત વૈ ।
૦૬૨૦૧૩૨ અેવં નાનફલં સ યક્સાગરસ્ય મયાેિદતમ્॥ ૬૨.૧૩।
૦૬૨૦૧૪૧ દાનસ્ય ચ ફલં િવપ્રાઃ િપ ડદાનસ્ય ચવૈ િહ ।
૦૬૨૦૧૪૨ ધમાર્થર્માેક્ષફલદમાયુ ક તયશસ્કરમ્॥ ૬૨.૧૪।
૦૬૨૦૧૫૧ ભુ ક્તમુ ક્તફલં ણાં ધ યં દુઃ વ નાશનમ્ ।
૦૬૨૦૧૫૨ સવર્પાપહરં પુ યં સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૬૨.૧૫।
૦૬૨૦૧૬૧ ના તકાય ન વક્તવ્યં પુરાણં ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૬૨૦૧૬૨ તાવદ્ગજર્ ત તીથાર્િન માહા યૈઃ વૈઃ થક્ થક્॥ ૬૨.૧૬।
૦૬૨૦૧૭૧ યાવન્ન તીથર્રાજસ્ય માહા યં વ યર્તે દ્વ ઃ ।
૦૬૨૦૧૭૨ પુ કરાદ િન તીથાર્િન પ્રયચ્છ ત વકં ફલમ્॥ ૬૨.૧૭।
૦૬૨૦૧૮૧ તીથર્રાજ તુ સ પનુઃ સવર્તીથર્ફલપ્રદઃ ।
૦૬૨૦૧૮૨ ભૂતલે યાિન તીથાર્િન સિરતશ્ચ સરાં સ ચ॥ ૬૨.૧૮।
૦૬૨૦૧૯૧ િવશ ત સાગરે તાિન તનેાસાૈ શ્રેષ્ઠતાં ગતઃ ।
૦૬૨૦૧૯૨ રા સમ તતીથાર્નાં સાગરઃ સિરતાં પ તઃ॥ ૬૨.૧૯।
૦૬૨૦૨૦૧ ત મા સમ તતીથ યઃ શ્રેષ્ઠાે ઽસાૈ સવર્કામદઃ ।
૦૬૨૦૨૦૨ તમાે નાશં યથા યે ત ભાસ્કરે ઽ યુિદતે દ્વ ઃ॥ ૬૨.૨૦।
૦૬૨૦૨૧૧ નાનને તીથર્રાજસ્ય તથા પાપસ્ય સઙ્ક્ષયઃ ।
૦૬૨૦૨૧૨ તીથર્રાજસમં તીથ ન ભૂતં ન ભિવ ય ત॥ ૬૨.૨૧।
૦૬૨૦૨૨૧ અિધષ્ઠાનં યદા યત્ર પ્રભાનેાર્રાયણસ્ય વૈ ।
૦૬૨૦૨૨૨ કઃ શક્નાે ત ગુણા વક્તું તીથર્રાજસ્ય ભાે દ્વ ઃ॥ ૬૨.૨૨।
૦૬૨૦૨૩૧ કાેટ ાે નવનવત્ય તુ યત્ર તીથાર્િન સ ત વૈ ।
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૦૬૨૦૨૩૨ ત મા નાનં ચ દાનં ચ હાેમં જ યં સરુાચર્નમ્ ।
૦૬૨૦૨૩૩ ય ક ચ ક્રયતે તત્ર ચાક્ષયં િક્રયતે દ્વ ઃ॥ ૬૨.૨૩।
૦૬૩૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૬૩૦૦૧૧ તતાે ગચ્છેદ્દિ્વજશ્રેષ્ઠા તીથ યજ્ઞાઙ્ગસ ભવમ્ ।
૦૬૩૦૦૧૨ ઇ દ્રદ્યુ સરાે નામ યત્રા તે પાવનં શભુમ્॥ ૬૩.૧।
૦૬૩૦૦૨૧ ગ વા તત્ર શુ ચધ માનાચ ય મનસા હિરમ્ ।
૦૬૩૦૦૨૨ યા વાપેસ્થાય ચ જલ મમં મ ત્રમુદ રયેત્॥ ૬૩.૨।
૦૬૩૦૦૩૧ અશ્વમેધાઙ્ગસ ભૂત તીથર્ સવાર્ઘનાશન ।
૦૬૩૦૦૩૨ નાનં વિય કરાે યદ્ય પાપં હર નમાે ઽ તુ તે॥ ૬૩.૩।
૦૬૩૦૦૪૧ અેવમુચ્ચાયર્ િવિધવ ના વા દેવા ષી પ ન્ ।
૦૬૩૦૦૪૨ તલાેદકેન ચા યાંશ્ચ સ ત યાર્ચ ય વાગ્યતઃ॥ ૬૩.૪।
૦૬૩૦૦૫૧ દ વા િપ ણાં િપ ડાંશ્ચ સ પજૂ્ય પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૬૩૦૦૫૨ દશાશ્વમેિધકં સ યક્ફલં પ્રા ાે ત માનવઃ॥ ૬૩.૫।
૦૬૩૦૦૬૧ સપ્તાવરા સપ્ત પરા વંશાનુદૃ્ધત્ય દેવવત્ ।
૦૬૩૦૦૬૨ કામગને િવમાનને િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૬૩.૬।
૦૬૩૦૦૭૧ ભુ વા તત્ર સખુા ભાેગા યાવચ્ચ દ્રાકર્તારકમ્ ।
૦૬૩૦૦૭૨ ચ્યુત ત માિદહાયાતાે માેકં્ષ ચ લભતે ધ્રવુમ્॥ ૬૩.૭।
૦૬૩૦૦૮૧ અેવં કૃ વા પ ચતીથ મેકાદ યામપુાે ષતઃ ।
૦૬૩૦૦૮૨ જ્યેષ્ઠશકુ્લપ ચદ યાં યઃ પ યે પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૩.૮।
૦૬૩૦૦૯૧ સ પવૂાક્તં ફલં પ્રા ય ક્ર િડ વા વાચ્યુતાલયે ।
૦૬૩૦૦૯૨ પ્રયા ત પરમં સ્થાનં ય માન્નાવતર્તે પનુઃ॥ ૬૩.૯।
૦૬૩૦૧૦૦ મનુય ઊચુઃ
૦૬૩૦૧૦૧ માસાન યા પિરત્યજ્ય માઘાદ પ્રિપતામહ ।
૦૬૩૦૧૦૨ પ્રશસં સ કથં જ્યેષં્ઠ બ્રૂિહ ત કારણં પ્રભાે॥ ૬૩.૧૦।
૦૬૩૦૧૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૬૩૦૧૧૧ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પ્રવક્ષ્યા મ સમાસતઃ ।
૦૬૩૦૧૧૨ જ્યેષં્ઠ માસં યથા તે યઃ પ્રશસંા મ પનુઃ પનુઃ॥ ૬૩.૧૧।
૦૬૩૦૧૨૧ થવ્યાં યાિન તીથાર્િન સિરતશ્ચ સરાં સ ચ ।
૦૬૩૦૧૨૨ પુ કિર ય તડાગાિન વા યઃ કૂપા તથા હ્ર દાઃ॥ ૬૩.૧૨।
૦૬૩૦૧૩૧ નાનાનદ્યઃ સમુદ્રાશ્ચ સપ્તાહં પુ ષાેત્તમે ।
૦૬૩૦૧૩૨ જ્યેષ્ઠશકુ્લદશ યાિદ પ્રત્યકં્ષ યા ત સવર્દા॥ ૬૩.૧૩।
૦૬૩૦૧૪૧ નાનદાનાિદકં ત માદે્દવતાપ્રેક્ષણં દ્વ ઃ ।
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૦૬૩૦૧૪૨ ય ક ચ ક્રયતે તત્ર ત મ કાલે ઽક્ષયં ભવેત્॥ ૬૩.૧૪।
૦૬૩૦૧૫૧ શકુ્લપક્ષસ્ય દશમી જ્યેષે્ઠ મા સ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૬૩૦૧૫૨ હરતે દશ પાપાિન ત માદ્દશહરા તા॥ ૬૩.૧૫।
૦૬૩૦૧૬૧ ય તસ્યાં હ લનં કૃ ણં પ યેદ્ભદ્રાં સસુયંતઃ ।
૦૬૩૦૧૬૨ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે િવ લાેકં વ્રજેન્નરઃ॥ ૬૩.૧૬।
૦૬૩૦૧૭૧ ઉત્તરે દ ક્ષણે િવપ્રા વયને પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૬૩૦૧૭૨ દૃ ટ્વા રામં સભુદ્રાં ચ િવ લાેકં વ્રજેન્નરઃ॥ ૬૩.૧૭।
૦૬૩૦૧૮૧ નરાે દાેલાગતં દૃ ટ્વા ગાેિવ દં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૬૩૦૧૮૨ ફા ગુ યાં પ્રયતાે ભૂ વા ગાેિવ દસ્ય પુરં વ્રજેત્॥ ૬૩.૧૮।
૦૬૩૦૧૯૧ િવષવુિદ્દવસે પ્રાપ્તે પ ચતીથ િવધાનતઃ ।
૦૬૩૦૧૯૨ કૃ વા સઙ્કષર્ણં કૃ ણં દૃ ટ્વા ભદ્રાં ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૬૩.૧૯।
૦૬૩૦૨૦૧ નરઃ સમ તયજ્ઞાનાં ફલં પ્રા ાે ત દુલર્ભમ્ ।
૦૬૩૦૨૦૨ િવમુક્તઃ સવર્પાપે યાે િવ લાેકં ચ ગચ્છ ત॥ ૬૩.૨૦।
૦૬૩૦૨૧૧ યઃ પ ય ત તીયાયાં કૃ ણં ચ દન ષતમ્ ।
૦૬૩૦૨૧૨ વૈશાખસ્યા સતે પક્ષે સ યાત્યચ્યુતમ દરમ્॥ ૬૩.૨૧।
૦૬૩૦૨૨૧ જ્યૈ ઠ્યાં જ્યેષ્ઠક્ષર્યુક્તાયાં યઃ પ યે પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૬૩૦૨૨૨ કુલૈકિવશમુદૃ્ધત્ય િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૬૩.૨૨।
૦૬૪૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૬૪૦૦૧૧ યદા ભવને્મહાજૈ્યષ્ઠ રા શનક્ષત્રયાેગતઃ ।
૦૬૪૦૦૧૨ પ્રયત્નને તદા મત્યગર્ તવં્ય પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૪.૧।
૦૬૪૦૦૨૧ કૃ ણં દૃ ટ્વા મહાજૈ્ય ઠ્યાં રામં ભદ્રાં ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૬૪૦૦૨૨ નરાે દ્વાદશયાત્રાયાઃ ફલં પ્રા ાે ત ચાિધકમ્॥ ૬૪.૨।
૦૬૪૦૦૩૧ પ્રયાગે ચ કુ ક્ષતે્રે નૈ મષે પુ કરે ગયે ।
૦૬૪૦૦૩૨ ગઙ્ગાદ્વારે કુશાવત ગઙ્ગાસાગરસઙ્ગમે॥ ૬૪.૩।
૦૬૪૦૦૪૧ કાેકામખુે શકૂરે ચ મથુરાયાં મ સ્થલે ।
૦૬૪૦૦૪૨ શાલગ્રામે વાયુતીથ મ દરે સ ધુસાગરે॥ ૬૪.૪।
૦૬૪૦૦૫૧ િપ ડારકે ચત્રકૂટે પ્રભાસે કનખલે દ્વ ઃ ।
૦૬૪૦૦૫૨ શઙ્ખાેદ્ધારે દ્વારકાયાં તથા બદિરકાશ્રમે॥ ૬૪.૫।
૦૬૪૦૦૬૧ લાેહકુ ડે ચાશ્વતીથ સવર્પાપપ્રમાેચને ।
૦૬૪૦૦૬૨ કામાલયે કાેિટતીથ તથા ચામરક ટકે॥ ૬૪.૬।
૦૬૪૦૦૭૧ લાેહાગર્લે જ બુમાગ સાેમતીથ થૂદકે ।
૦૬૪૦૦૭૨ ઉ પલાવતર્કે ચવૈ થુતુઙ્ગે સકુુ જકે॥ ૬૪.૭।
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૦૬૪૦૦૮૧ અેકામ્રકે ચ કેદારે કા યાં ચ િવરજે દ્વ ઃ ।
૦૬૪૦૦૮૨ કાલ જરે ચ ગાેકણ શ્રીશલૈે ગ ધમાદને॥ ૬૪.૮।
૦૬૪૦૦૯૧ મહે દ્રે મલયે િવ યે પાિરયાત્રે િહમાલયે ।
૦૬૪૦૦૯૨ સહ્યે ચ શુ ક્તમ તે ચ ગાેમ તે ચાબુર્દે તથા॥ ૬૪.૯।
૦૬૪૦૧૦૧ ગઙ્ગાયાં સવર્તીથષુ યામનુષેુ ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૬૪૦૧૦૨ સાર વતષેુ ગાેમત્યાં બ્રહ્મપતુ્રષેુ સપ્તસુ॥ ૬૪.૧૦।
૦૬૪૦૧૧૧ ગાેદાવર ભીમરથી તુઙ્ગભદ્રા ચ નમર્દા ।
૦૬૪૦૧૧૨ તાપી પયાેઉ ણી કાવેર શપ્રા ચમર્ વતી દ્વ ઃ॥ ૬૪.૧૧।
૦૬૪૦૧૨૧ િવત તા ચ દ્રભાગા ચ શતદુ્રબાર્હુદા તથા ।
૦૬૪૦૧૨૨ ઋ ષકુલ્યા કુમાર ચ િવપાશા ચ દષૃદ્વતી॥ ૬૪.૧૨।
૦૬૪૦૧૩૧ શરયનૂાર્કગઙ્ગા ચ ગ ડક ચ મહાનદ ।
૦૬૪૦૧૩૨ કાૈ શક કરતાેયા ચ િત્રસ્રાેતા મધવુાિહની॥ ૬૪.૧૩।
૦૬૪૦૧૪૧ મહાનદ વૈતરણી યાશ્ચા યા નાનુક તતાઃ ।
૦૬૪૦૧૪૨ અથવા િક બહૂક્તને ભા ષતને દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૬૪.૧૪।
૦૬૪૦૧૫૧ થવ્યાં સવર્તીથષુ સવ વાયતનષેુ ચ ।
૦૬૪૦૧૫૨ સાગરેષુ ચ શલૈષેુ નદ ષુ ચ સરઃસુ ચ॥ ૬૪.૧૫।
૦૬૪૦૧૬૧ ય ફલં નાનદાનને રાહુગ્ર તે િદવાકરે ।
૦૬૪૦૧૬૨ ત ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મહાજૈ્ય ઠ્યાં લભેન્નરઃ॥ ૬૪.૧૬।
૦૬૪૦૧૭૧ ત મા સવર્પ્રયત્નને ગ તવં્ય પુ ષાેત્તમે ।
૦૬૪૦૧૭૨ મહાજૈ્ય ઠ્યાં મુિનશ્રેષ્ઠા સવર્કામફલે સુ ભઃ॥ ૬૪.૧૭।
૦૬૪૦૧૮૧ દૃ ટ્વા રામં મહાજે્યષં્ઠ કૃ ણં સભુદ્રયા સહ ।
૦૬૪૦૧૮૨ િવ લાેકં નરાે યા ત સમુદૃ્ધત્ય સમં કુલમ્॥ ૬૪.૧૮।
૦૬૪૦૧૯૧ ભુ વા તત્ર વરા ભાેગા યાવદાભૂતસ લવમ્ ।
૦૬૪૦૧૯૨ પુ યક્ષયાિદહાગત્ય ચતવુદ દ્વ ે ભવેત્॥ ૬૪.૧૯।
૦૬૪૦૨૦૧ વધમર્િનરતઃ શા તઃ કૃ ણભક્તાે જતે દ્રયઃ ।
૦૬૪૦૨૦૨ વૈ ણવં યાેગમાસ્થાય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૬૪.૨૦।
૦૬૫૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૬૫૦૦૧૧ ક મ કાલે ભવે નાનં કૃ ણસ્ય કમલાેદ્ભવ ।
૦૬૫૦૦૧૨ િવિધના કેન તદ્બ્રૂિહ તતાે િવિધિવદાં વર॥ ૬૫.૧।
૦૬૫૦૦૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૬૫૦૦૨૧ શ ◌ૃ વં મનુયઃ નાનં કૃ ણસ્ય વદતાે મમ ।
૦૬૫૦૦૨૨ રામસ્ય ચ સભુદ્રાયાઃ પુ યં સવાર્ઘનાશનમ્॥ ૬૫.૨।
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૦૬૫૦૦૩૧ મા સજ્યેષે્ઠ ચ સ પ્રાપ્તે નક્ષત્રે ચ દ્રદૈવતે ।
૦૬૫૦૦૩૨ પાૈણર્માસ્યાં તદા નાનં સવર્કાલં હરે દ્વ ઃ॥ ૬૫.૩।
૦૬૫૦૦૪૧ સવર્તીથર્મયઃ કૂપ તત્રા તે િનમર્લઃ શુ ચઃ ।
૦૬૫૦૦૪૨ તદા ભાેગવતી તત્ર પ્રત્યક્ષા ભવ ત દ્વ ઃ॥ ૬૫.૪।
૦૬૫૦૦૫૧ ત મા જ્યૈ ઠ્યાં સમુદૃ્ધત્ય હૈમાઢ ૈઃ કલશજૈર્લમ્ ।
૦૬૫૦૦૫૨ કૃ ણરામા ભષેકાથ સભુદ્રાયાશ્ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૬૫.૫।
૦૬૫૦૦૬૧ કૃ વા સશુાેભનં મ ચં પતાકા ભરલઙૃ્કતમ્ ।
૦૬૫૦૦૬૨ સદુૃઢં સખુસ ચારં વસૈ્ત્રઃ પુ પૈરલઙૃ્કતમ્॥ ૬૫.૬।
૦૬૫૦૦૭૧ િવ તીણ ધૂિપતં ધપૂૈઃ નાનાથ રામકૃ ણયાેઃ ।
૦૬૫૦૦૭૨ સતવસ્ત્રપિરચ્છનં્ન મુક્તાહારાવલ બતમ્॥ ૬૫.૭।
૦૬૫૦૦૮૧ તત્ર નાનાિવધવૈાર્દ્યૈઃ કૃ ણં નીલા બરં દ્વ ઃ ।
૦૬૫૦૦૮૨ મ યે સભુદ્રાં ચાસ્થા ય જયમઙ્ગલિન વનૈઃ॥ ૬૫.૮।
૦૬૫૦૦૯૧ બ્રાહ્મણૈઃ ક્ષિત્રયવૈ યૈઃ શદૂ્રશૈ્ચા યૈશ્ચ ત ભઃ ।
૦૬૫૦૦૯૨ અનેકશતસાહસ્રૈ ર્તં સ્ત્રીપુ ષૈ દ્વ ઃ॥ ૬૫.૯।
૦૬૫૦૧૦૧ ગ્ હસ્થાઃ નાતકાશ્ચવૈ યતયાે બ્રહ્મચાિરણઃ ।
૦૬૫૦૧૦૨ નાપય ત તદા કૃ ણં મ ચસ્થં સહલાયુધમ્॥ ૬૫.૧૦।
૦૬૫૦૧૧૧ તથા સમ તતીથાર્િન પવૂાક્તાિન દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૬૫૦૧૧૨ વાેદકૈઃ પુ પ મશ્રૈશ્ચ નાપય ત થક્ થક્॥ ૬૫.૧૧।
૦૬૫૦૧૨૧ પશ્ચા પટહશઙ્ખાદૈ્યભર મુરજિન વનૈઃ ।
૦૬૫૦૧૨૨ કાહલૈ તાલશ દૈશ્ચ દઙ્ગૈઝર્ઝર્રૈ તથા॥ ૬૫.૧૨।
૦૬૫૦૧૩૧ અ યૈશ્ચ િવિવધવૈાર્દ્યૈઘર્ ટા વનિવભૂ ષતૈઃ ।
૦૬૫૦૧૩૨ સ્ત્રીણાં મઙ્ગલશ દૈશ્ચ તુ તશ દૈમર્નાેહરૈઃ॥ ૬૫.૧૩।
૦૬૫૦૧૪૧ જયશ દૈ તથા તાતે્રવૈ ણાવે િનનાિદતૈઃ ।
૦૬૫૦૧૪૨ શ્રૂયતે સમુહા શ દઃ સાગરસ્યવે ગજર્તઃ॥ ૬૫.૧૪।
૦૬૫૦૧૫૧ મનુીનાં વેદશ દેન મ ત્રશ દૈ તથાપરૈઃ ।
૦૬૫૦૧૫૨ નાના તાતે્રરવૈઃ પુ યૈઃ સામશ દાપે િંહતૈઃ॥ ૬૫.૧૫।
૦૬૫૦૧૬૧ ય ત ભઃ નાતકૈશ્ચવૈ ગ્ હસ્થૈબ્રર્હ્મચાિર ભઃ ।
૦૬૫૦૧૬૨ નાનકાલે સરુશ્રેષ્ઠ તવુ ત પરયા મુદા॥ ૬૫.૧૬।
૦૬૫૦૧૭૧ યામવૈ યાજનૈશ્ચવૈ કુચભારાવના મ ભઃ ।
૦૬૫૦૧૭૨ પીતરક્તા બરા ભશ્ચ માલ્યદામાવના મ ભઃ॥ ૬૫.૧૭।
૦૬૫૦૧૮૧ સરત્નકુ ડલૈિદવ્યૈઃ સવુણર્ તબકા વતૈઃ ।
૦૬૫૦૧૮૨ ચામરૈ રત્નદ ડશૈ્ચ વીજે્યતે રામકેશવાૈ॥ ૬૫.૧૮।
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૦૬૫૦૧૯૧ યક્ષિવદ્યાધરૈઃ સદ્ધઃૈ િકન્નરૈશ્ચા સરાેગણૈઃ ।
૦૬૫૦૧૯૨ પિરવાયાર્ બરગતૈદવગ ધવર્ચારણૈઃ॥ ૬૫.૧૯।
૦૬૫૦૨૦૧ આિદત્યા વસવાે દ્રાઃ સા યા િવશ્વે મ દ્ગણાઃ ।
૦૬૫૦૨૦૨ લાેકપાલા તથા ચા યે તવુ ત પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૫.૨૦।
૦૬૫૦૨૧૧ નમ તે દેવદેવેશ પુરાણ પુ ષાેત્તમ ।
૦૬૫૦૨૧૨ સગર્ સ્થત્ય તકૃદે્દવ લાેકનાથ જગ પતે॥ ૬૫.૨૧।
૦૬૫૦૨૨૧ ત્રૈલાેક્યધાિરણં દેવં બ્રહ્મ યં માેક્ષકારણમ્ ।
૦૬૫૦૨૨૨ તં નમસ્યામહે ભ યા સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૬૫.૨૨।
૦૬૫૦૨૩૧ તુ વવૈં િવબુધાઃ કૃ ણં રામં ચવૈ મહાબલમ્ ।
૦૬૫૦૨૩૨ સભુદ્રાં ચ મુિનશ્રેષ્ઠા તદાકાશે વ્યવ સ્થતાઃ॥ ૬૫.૨૩।
૦૬૫૦૨૪૧ ગાય ત દેવગ ધવાર્ ત્ય ત્ય સરસ તથા ।
૦૬૫૦૨૪૨ દેવતૂયાર્ યવાદ્ય ત વાતા વા ત સશુીતલાઃ॥ ૬૫.૨૪।
૦૬૫૦૨૫૧ પુ પ મશં્ર તદા મેઘા વષર્ ત્યાકાશગાેચરાઃ ।
૦૬૫૦૨૫૨ જયશ દં ચ કુવર્ ત મનુયઃ સદ્ધચારણાઃ॥ ૬૫.૨૫।
૦૬૫૦૨૬૧ શક્રાદ્યા િવબુધાઃ સવર્ ઋષયઃ િપતર તથા ।
૦૬૫૦૨૬૨ પ્ર નાં પતયાે નાગા યે ચા યે વગર્વા સનઃ॥ ૬૫.૨૬।
૦૬૫૦૨૭૧ તતાે મઙ્ગલસ ભારૈિવિધમ ત્રપુરસૃ્કતમ્ ।
૦૬૫૦૨૭૨ આ ભષેચિનકં દ્રવં્ય ગ્ હી વા દેવતાગણાઃ॥ ૬૫.૨૭।
૦૬૫૦૨૮૧ ઇ દ્રાે િવ મર્હાવીયર્ઃ સયૂાર્ચ દ્રમસાૈ તથા ।
૦૬૫૦૨૮૨ ધાતા ચવૈ િવધાતા ચ તથા ચવૈાિનલાનલાૈ॥ ૬૫.૨૮।
૦૬૫૦૨૯૧ પષૂા ભગાે ઽયર્મા વષ્ટા અંશનુવૈ િવવ વતા ।
૦૬૫૦૨૯૨ પત્ની યાં સિહતાે ધીમા ન્મત્રેણ વ ણને ચ॥ ૬૫.૨૯।
૦૬૫૦૩૦૧ દ્રવૈર્સુ ભરાિદત્યૈર શ્વ યાં ચ તઃ પ્રભુઃ ।
૦૬૫૦૩૦૨ િવશ્વૈદવૈમર્ દ્ ભશ્ચ સા યૈશ્ચ િપ ભઃ સહ॥ ૬૫.૩૦।
૦૬૫૦૩૧૧ ગ ધવર સરાે ભશ્ચ યક્ષરાક્ષસપન્નગૈઃ ।
૦૬૫૦૩૧૨ દેવ ષ ભરસઙ્ખ્યયેૈ તથા બ્રહ્મ ષ ભવર્રૈઃ॥ ૬૫.૩૧।
૦૬૫૦૩૨૧ વખૈાનસવૈાર્લ ખલ્યવૈાર્ વાહારૈમર્ર ચપૈઃ ।
૦૬૫૦૩૨૨ ગુ ભશ્ચાઙ્ ગરાે ભશ્ચ સવર્િવદ્યાસિુન ષ્ઠતૈઃ॥ ૬૫.૩૨।
૦૬૫૦૩૩૧ સવર્િવદ્યાધરૈઃ પુ યૈયાગ સ દ્ધ ભરા તઃ ।
૦૬૫૦૩૩૨ િપતામહઃ પુલ ત્યશ્ચ પુલહશ્ચ મહાતપાઃ॥ ૬૫.૩૩।
૦૬૫૦૩૪૧ અઙ્ ગરાઃ ક યપાે ઽિત્રશ્ચ મર ચ ર્ગુરેવ ચ ।
૦૬૫૦૩૪૨ ક્રતુહર્રઃ પ્રચેતાશ્ચ મનુદર્ક્ષ તથવૈ ચ॥ ૬૫.૩૪।
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૦૬૫૦૩૫૧ ઋતવશ્ચ ગ્રહાશ્ચવૈ જ્યાેતી ં ષ ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૬૫૦૩૫૨ મૂ તમત્યશ્ચ સિરતાે દેવાશ્ચવૈ સનાતનાઃ॥ ૬૫.૩૫।
૦૬૫૦૩૬૧ સમુદ્રાશ્ચ હ્ર દાશ્ચવૈ તીથાર્િન િવિવધાિન ચ ।
૦૬૫૦૩૬૨ થવી દ્યાૈિદશશ્ચવૈ પાદપાશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૬૫.૩૬।
૦૬૫૦૩૭૧ અિદ તદવમાતા ચ હ્ર ીઃ શ્રીઃ વાહા સર વતી ।
૦૬૫૦૩૭૨ ઉમા શચી સનીવાલી તથા ચાનુમ તઃ કુહૂઃ॥ ૬૫.૩૭।
૦૬૫૦૩૮૧ રાકા ચ િધષણા ચવૈ પ યશ્ચા યા િદવાૈકસામ્ ।
૦૬૫૦૩૮૨ િહમવાંશ્ચવૈ િવ યશ્ચ મે શ્ચાનેકશ ◌ૃઙ્ગવાન્॥ ૬૫.૩૮।
૦૬૫૦૩૯૧ અૈરાવતઃ સાનુચરઃ કલાકાષ્ઠા તથવૈ ચ ।
૦૬૫૦૩૯૨ માસાધ માસતર્વ તથા રા યહની સમાઃ॥ ૬૫.૩૯।
૦૬૫૦૪૦૧ ઉચ્ચૈઃશ્રવા હયશ્રેષ્ઠાે નાગરાજશ્ચ વામનઃ ।
૦૬૫૦૪૦૨ અ ણાે ગ ડશ્ચવૈ ક્ષાશ્ચાષૈિધ ભઃ સહ॥ ૬૫.૪૦।
૦૬૫૦૪૧૧ ધમર્શ્ચ ભગવા દેવઃ સમાજગ્મુિહ સઙ્ગતાઃ ।
૦૬૫૦૪૧૨ કાલાે યમશ્ચ ત્યુશ્ચ યમસ્યાનુચરાશ્ચ યે॥ ૬૫.૪૧।
૦૬૫૦૪૨૧ બહુલ વાચ્ચ નાેક્તા યે િવિવધા દેવતાગણાઃ ।
૦૬૫૦૪૨૨ તે દેવસ્યા ભષેકાથ સમાયા ત તત તતઃ॥ ૬૫.૪૨।
૦૬૫૦૪૩૧ ગ્ હી વા તે તદા િવપ્રાઃ સવ દેવા િદવાૈકસઃ ।
૦૬૫૦૪૩૨ આ ભષેચિનકં દ્રવં્ય મઙ્ગલાિન ચ સવર્શઃ॥ ૬૫.૪૩।
૦૬૫૦૪૪૧ િદવ્યસ ભારસયંુક્તૈઃ કલશઃૈ કા ચનૈ દ્વ ઃ ।
૦૬૫૦૪૪૨ સાર વતી ભઃ પુ યા ભિદવ્યતાેયા ભરેવ ચ॥ ૬૫.૪૪।
૦૬૫૦૪૫૧ તાેયનેાકાશગઙ્ગાયાઃ કૃ ણં રામેણ સઙ્ગતમ્ ।
૦૬૫૦૪૫૨ સપુ પૈઃ કા ચનૈઃ કુ ભૈઃ નાપય ત્યવિન સ્થતાઃ॥ ૬૫.૪૫।
૦૬૫૦૪૬૧ સ ચર ત િવમાનાિન દેવાનામ બરે તથા ।
૦૬૫૦૪૬૨ ઉચ્ચાવચાિન િદવ્યાિન કામગાિન સ્થરા ણ ચ॥ ૬૫.૪૬।
૦૬૫૦૪૭૧ િદવ્યરત્નિવ ચત્રા ણ સિેવતા ય સરાેગણૈઃ ।
૦૬૫૦૪૭૨ ગીતવૈાર્દ્યૈઃ પતાકા ભઃ શાે ભતાિન સમ તતઃ॥ ૬૫.૪૭।
૦૬૫૦૪૮૧ અેવં તદા મુિનશ્રેષ્ઠાઃ કૃ ણં રામેણ સઙ્ગતમ્ ।
૦૬૫૦૪૮૨ નાપિય વા સભુદ્રાં ચ સં તવુ ત મુદા વતાઃ॥ ૬૫.૪૮।
૦૬૫૦૪૯૧ જય જય લાેકપાલ ભક્તરક્ષક જય જય પ્રણતવ સલ
૦૬૫૦૪૯૧ જય જય ભૂતચરણ જય જયાિદદેવ બહુકારણ
૦૬૫૦૪૯૧ જય જય વાસદેુવ જય જયાસરુસહંરણ જય જય િદવ્યમીન
૦૬૫૦૪૯૧ જય જય િત્રદશવર જય જય જલિધશયન ।
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૦૬૫૦૪૯૨ જય જય યાે ગવર જય જય સયૂર્નતે્ર જય જય દેવરાજ
૦૬૫૦૪૯૨ જય જય કૈટભારે જય જય વેદવર જય જય કૂમર્ પ
૦૬૫૦૪૯૨ જય જય યજ્ઞવર જય જય કમલનાભ જય જય શલૈચર ।
૦૬૫૦૪૯૩ જય જય યાેગશાિય જય જય વેગધર જય જય િવશ્વમૂત
૦૬૫૦૪૯૩ જય જય ચક્રધર જય જય ભૂતનાથ જય જય ધરણીધર
૦૬૫૦૪૯૩ જય જય શષેશાિય જય જય પીતવાસાે જય જય સાેમકા ત ।
૦૬૫૦૪૯૪ જય જય યાેગવાસ જય જય દહનવક્ત્ર જય જય ધમર્વાસ
૦૬૫૦૪૯૪ જય જય ગુણિનધાન જય જય શ્રીિનવાસ જય જય ગ ડગમન
૦૬૫૦૪૯૪ જય જય સખુિનવાસ જય જય ધમર્કેતાે જય જય મહીિનવાસ ।
૦૬૫૦૪૯૫ જય જય ગહનચિરત્ર જય જય યાે ગગ ય જય જય મખિનવાસ
૦૬૫૦૪૯૫ જય જય વેદવેદ્ય જય શા તકર જય જય યાે ગ ચ ત્ય
૦૬૫૦૪૯૫ જય જય પુ ષ્ટકર જય જય જ્ઞાનમૂત જય જય કમલાકર ।
૦૬૫૦૪૯૬ જય જય ભાવવેદ્ય જય જય મુ ક્તકર જય જય િવમલદેહ
૦૬૫૦૪૯૬ જય જય સ વિનલય જય જય ગુણસ દ્ધ જય જય યજ્ઞકર
૦૬૫૦૪૯૬ જય જય ગુણિવહીન જય જય માેક્ષકર જય જય ભૂશર ય ।
૦૬૫૦૪૯૭ જય જય કા તયુત જય જય લાેકશરણ જય જય લ મીયુત
૦૬૫૦૪૯૭ જય જય પઙ્ક ક્ષ જય જય ષ્ટકર જય જય યાેગયુત
૦૬૫૦૪૯૭ જય જયાતસીકુસમુ યામદેહ જય જય સમુદ્રાિવષ્ટદેહ
૦૬૫૦૪૯૭ જય જય લ મીપઙ્કજષટ્ચરણ ।
૦૬૫૦૪૯૮ જય જય ભક્તવશ જય જય લાેકકા ત જય જય પરમશા ત
૦૬૫૦૪૯૮ જય જય પરમસાર જય જય ચક્રધર જય જય ભાે ગયુત
૦૬૫૦૪૯૮ જય જય નીલા બર જય જય શા તકર જય જય માેક્ષકર
૦૬૫૦૪૯૮ જય જય કલષુહર॥ ૬૫.૪૯।
૦૬૫૦૫૦૧ જય કૃ ણ જગન્નાથ જય સઙ્કષર્ણાનજુ ।
૦૬૫૦૫૦૨ જય પદ્મપલાશાક્ષ જય વા છાફલપ્રદ॥ ૬૫.૫૦।
૦૬૫૦૫૧૧ જય માલા તાેરસ્ક જય ચક્રગદાધર ।
૦૬૫૦૫૧૨ જય પદ્માલયાકા ત જય િવ ણાે નમાે ઽ તુ તે॥ ૬૫.૫૧।
૦૬૫૦૫૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૬૫૦૫૩૧ અેવં તુ વા તદા દેવાઃ શક્રાદ્યા હૃષ્ટમાનસાઃ ।
૦૬૫૦૫૩૨ સદ્ધચારણસઙ્ઘાશ્ચ યે ચા યે વગર્વા સનઃ મનુયાે

વાલ ખલ્યાશ્ચ કૃ ણં રામેણ સઙ્ગતમ્ ।
૦૬૫૦૫૩૩ સભુદ્રાં ચ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પ્ર ણપત્યા બરે સ્થતાઃ॥ ૬૫.૫૩।
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૦૬૫૦૫૪૧ દૃ ટ્વા તુ વા નમસૃ્ક વા તદા તે િત્રિદવાૈકસઃ ।
૦૬૫૦૫૪૨ કૃ ણં રામં સભુદ્રાં ચ યા ત વં વં િનવેશનમ્॥ ૬૫.૫૪।
૦૬૫૦૫૫૧ સ ચર ત િવમાનાિન દેવાનામ બરે તદા ।
૦૬૫૦૫૫૨ ઉચ્ચાવચાિન િદવ્યાિન કામગાિન સ્થરા ણ ચ॥ ૬૫.૫૫।
૦૬૫૦૫૬૧ િદવ્યરત્નિવ ચત્રા ણ સિેવતા ય સરાેગણૈઃ ।
૦૬૫૦૫૬૨ ગીતવૈાર્દ્યૈઃ પતાકા ભઃ શાે ભતાિન સમ તતઃ॥ ૬૫.૫૬।
૦૬૫૦૫૭૧ ત મ કાલે તુ યે મત્યાર્ઃ પ ય ત પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૬૫૦૫૭૨ બલભદં્ર સભુદ્રાં ચ તે યા ત પદમવ્યયમ્॥ ૬૫.૫૭।
૦૬૫૦૫૮૧ સભુદ્રારામસિહતં મ ચસ્થં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૬૫૦૫૮૨ દૃ ટ્વા િનરામયં સ્થાનં યા ત ના ત્યત્ર સશંયઃ॥ ૬૫.૫૮।
૦૬૫૦૫૯૧ કિપલાશતદાનને ય ફલં પુ કરે તમ્ ।
૦૬૫૦૫૯૨ ત ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં સહલાયુધમ્ ।
૦૬૫૦૫૯૩ સભુદ્રાં ચ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પ્રા ાે ત શભુકૃન્નરઃ॥ ૬૫.૫૯।
૦૬૫૦૬૦૧ ક યાશતપ્રદાનને ય ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૦૬૫૦૬૦૨ ત ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૦।
૦૬૫૦૬૧૧ સવુણર્શતિન કાણાં દાનને ય ફલં તમ્ ।
૦૬૫૦૬૧૨ ત ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૧।
૦૬૫૦૬૨૧ ગાેસહસ્રપ્રદાનને ય ફલં પિરક તતમ્ ।
૦૬૫૦૬૨૨ ત ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૨।
૦૬૫૦૬૩૧ ભૂ મદાનને િવિધવદ્ય ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૦૬૫૦૬૩૨ ત ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૩।
૦૬૫૦૬૪૧ ય ફલં ચાન્નદાનને અઘાર્ ત યને ક તતમ્ ।
૦૬૫૦૬૪૨ ત ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૪।
૦૬૫૦૬૫૧ ષાે સગણ િવિધવદ્ય ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૦૬૫૦૬૫૨ ત ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૫।
૦૬૫૦૬૬૧ ય ફલં તાેયદાનને ગ્રી મે વા યત્ર ક તતમ્ ।
૦૬૫૦૬૬૨ ત ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૬।
૦૬૫૦૬૭૧ તલધનેપુ્રદાનને ય ફલં સ પ્રક તતમ્ ।
૦૬૫૦૬૭૨ ત ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૭।
૦૬૫૦૬૮૧ ગ શ્વરથદાનને ય ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૦૬૫૦૬૮૨ ત ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૮।
૦૬૫૦૬૯૧ સવુણર્શ ◌ૃઙ્ગીદાનને ય ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
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૦૬૫૦૬૯૨ ત ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૬૯।
૦૬૫૦૭૦૧ જલધનેપુ્રદાનને ય ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૦૬૫૦૭૦૨ ત ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૭૦।
૦૬૫૦૭૧૧ દાનને ઘ્ તધે વાશ્ચ ફલં ય સમુદાહૃતમ્ ।
૦૬૫૦૭૧૨ ત ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૭૧।
૦૬૫૦૭૨૧ ચા દ્રાયણને ચીણન ય ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૦૬૫૦૭૨૨ ત ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૭૨।
૦૬૫૦૭૩૧ માસાપેવાસિૈવિધવદ્ય ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૦૬૫૦૭૩૨ ત ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં લભતે નરઃ॥ ૬૫.૭૩।
૦૬૫૦૭૪૧ અથ િક બહુનાેક્તને ભા ષતને પનુઃ પનુઃ ।
૦૬૫૦૭૪૨ તસ્ય દેવસ્ય માહા યં મ ચસ્થસ્ય દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૬૫.૭૪।
૦૬૫૦૭૫૧ ય ફલં સવર્તીથષુ વ્રતૈદાર્નૈશ્ચ ક તતમ્ ।
૦૬૫૦૭૫૨ ત ફલં કૃ ણમાલાેક્ય મ ચસ્થં સહલાયુધમ્॥ ૬૫.૭૫।
૦૬૫૦૭૬૧ સભુદ્રાં ચ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પ્રા ાે ત શભુકૃન્નરઃ ।
૦૬૫૦૭૬૨ ત માન્નરાે ઽથવા નાર પ યેતં્ત પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૫.૭૬।
૦૬૫૦૭૭૧ તતઃ સમ તતીથાર્નાં લભે નાનાિદકં ફલમ્ ।
૦૬૫૦૭૭૨ નાનશષેેણ કૃ ણસ્ય તાેયનેાત્મા ભ ષચ્યતે॥ ૬૫.૭૭।
૦૬૫૦૭૮૧ વ યા તપ્ર યા તુ દુભર્ગા ગ્રહપીિડતા ।
૦૬૫૦૭૮૨ રાક્ષસાદ્યૈગ્ ર્હીતા વા તથા રાેગૈશ્ચ સહંતાઃ॥ ૬૫.૭૮।
૦૬૫૦૭૯૧ સદ્ય તાઃ નાનશષેેણ ઉદકેના ભષે ચતાઃ ।
૦૬૫૦૭૯૨ પ્રા ુવ તી સતા કામા યા યા વા છ ત ચે સતાન્॥ ૬૫.૭૯।
૦૬૫૦૮૦૧ પતુ્રા થની લભે પુત્રા સાૈભાગ્યં ચ સખુા થની ।
૦૬૫૦૮૦૨ રાેગાતાર્ મુચ્યતે રાેગાદ્ધનં ચ ધનકાિઙ્ક્ષણી॥ ૬૫.૮૦।
૦૬૫૦૮૧૧ પુ યાિન યાિન તાેયાિન તષ્ઠ ત ધરણીતલે ।
૦૬૫૦૮૧૨ તાિન નાનાવશષેસ્ય કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૬૫.૮૧।
૦૬૫૦૮૨૧ ત મા નાનાવશષેં ય કૃ ણસ્ય સ લલં દ્વ ઃ ।
૦૬૫૦૮૨૨ તનેા ભ ષ ચેદ્ગાત્રા ણ સવર્કામપ્રદં િહ તત્॥ ૬૫.૮૨।
૦૬૫૦૮૩૧ નાતં પ ય ત યે કૃ ણં વ્રજ તં દ ક્ષણામખુમ્ ।
૦૬૫૦૮૩૨ બ્રહ્મહત્યાિદ ભઃ પાપૈમુર્ચ્ય તે તે ન સશંયઃ॥ ૬૫.૮૩।
૦૬૫૦૮૪૧ શાસે્ત્રષુ ય ફલં પ્રાેક્તં થવ્ય સ્ત્રપ્રદ ક્ષણૈઃ ।
૦૬૫૦૮૪૨ દૃ ટ્વા નરાે લભે કૃ ણં વ્રજ તં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૮૪।
૦૬૫૦૮૫૧ તીથર્યાત્રાફલં યત્તુ થવ્યાં સમુદાહૃતમ્ ।
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૦૬૫૦૮૫૨ દૃ ટ્વા નરાે લભે કૃ ણં ત ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૮૫।
૦૬૫૦૮૬૧ બદયા ય ફલં પ્રાેક્તં દૃ ટ્વા નારાયણં નરમ્ ।
૦૬૫૦૮૬૨ દૃ ટ્વા નરાે લભે કૃ ણં ત ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૮૬।
૦૬૫૦૮૭૧ ગઙ્ગાદ્વારે કુ ક્ષતે્રે નાનદાનને ય ફલમ્ ।
૦૬૫૦૮૭૨ દૃ ટ્વા નરાે લભે કૃ ણં ત ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૮૭।
૦૬૫૦૮૮૧ પ્રયાગે ચ મહામાઘ્યાં ય ફલં સમુદાહૃતમ્ ।
૦૬૫૦૮૮૨ દૃ ટ્વા નરાે લભે કૃ ણં ત ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૮૮।
૦૬૫૦૮૯૧ શાલગ્રામે મહાચૈ યાં નાનદાનને ય ફલમ્ ।
૦૬૫૦૮૯૨ દૃ ટ્વા નરાે લભે કૃ ણં ત ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૮૯।
૦૬૫૦૯૦૧ મહા ભધાનકા ત્તક્યાં પુ કરે ય ફલં તમ્ ।
૦૬૫૦૯૦૨ દૃ ટ્વા નરાે લભે કૃ ણં ત ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૯૦।
૦૬૫૦૯૧૧ ય ફલં નાનદાનને ગઙ્ગાસાગરસઙ્ગમે ।
૦૬૫૦૯૧૨ દૃ ટ્વા નરાે લભે કૃ ણં ત ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૯૧।
૦૬૫૦૯૨૧ ગ્ર તે સયૂ કુ ક્ષતે્રે નાનદાનને ય ફલમ્ ।
૦૬૫૦૯૨૨ દૃ ટ્વા નરાે લભે કૃ ણં ત ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૯૨।
૦૬૫૦૯૩૧ ગઙ્ગાયાં સવર્તીથષુ યામનુષેુ ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૦૬૫૦૯૩૨ સાર વતષેુ તીથષુ તથા યષેુ સરઃસુ ચ॥ ૬૫.૯૩।
૦૬૫૦૯૪૧ ય ફલં નાનદાનને િવિધવ સમુદાહૃતમ્ ।
૦૬૫૦૯૪૨ દૃ ટ્વા નરાે લભે કૃ ણં ત ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૯૪।
૦૬૫૦૯૫૧ પુ કરે ચાથ તીથષુ ગયે ચામરક ટકે ।
૦૬૫૦૯૫૨ નૈ મષાિદષુ તીથષુ ક્ષતે્રે વાયતનષેુ ચ॥ ૬૫.૯૫।
૦૬૫૦૯૬૧ ય ફલં નાનદાનને રાહુગ્ર તે િદવાકરે ।
૦૬૫૦૯૬૨ દૃ ટ્વા નરાે લભે કૃ ણં ત ફલં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૯૬।
૦૬૫૦૯૭૧ અથ િક પનુ ક્તને ભા ષતને પનુઃ પનુઃ ।
૦૬૫૦૯૭૨ ય ક ચ ક થતં ચાત્ર ફલં પુ યસ્ય કમર્ણઃ॥ ૬૫.૯૭।
૦૬૫૦૯૮૧ વેદશાસે્ત્ર પુરાણે ચ ભારતે ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૬૫૦૯૮૨ ધમર્શાસે્ત્રષુ સવષુ તથા યત્ર મની ષ ભઃ॥ ૬૫.૯૮।
૦૬૫૦૯૯૧ દૃ ટ્વા નરાે લભે કૃ ણં ત ફલં સહલાયુધમ્ ।
૦૬૫૦૯૯૨ સકલં ભદ્રયા સાધ વ્રજ તં દ ક્ષણામખુમ્॥ ૬૫.૯૯।
૦૬૬૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૬૬૦૦૧૧ ગુિડવામ ડપં યા તં યે પ ય ત રથે સ્થતમ્ ।
૦૬૬૦૦૧૨ કૃ ણં બલં સભુદ્રાં ચ તે યા ત ભવનં હરેઃ॥ ૬૬.૧।
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૦૬૬૦૦૨૧ યે પ ય ત તદા કૃ ણં સપ્તાહં મ ડપે સ્થતમ્ ।
૦૬૬૦૦૨૨ હ લનં ચ સભુદ્રાં ચ િવ લાેકં વ્રજ ત તે॥ ૬૬.૨।
૦૬૬૦૦૩૦ મનુય ઊચુઃ
૦૬૬૦૦૩૧ કેન સા િન મતા યાત્રા દ ક્ષણસ્યાં જગ પતે ।
૦૬૬૦૦૩૨ યાત્રાફલં ચ િક તત્ર પ્રા યતે બ્રૂિહ માનવૈઃ॥ ૬૬.૩।
૦૬૬૦૦૪૧ િકમથ સરસ તીરે રાજ્ઞ તસ્ય જગ પતે ।
૦૬૬૦૦૪૨ પિવત્રે િવજને દેશે ગ વા તત્ર ચ મ ડપે॥ ૬૬.૪।
૦૬૬૦૦૫૧ કૃ ણઃ સઙ્કષર્ણશ્ચવૈ સભુદ્રા ચ રથને તે ।
૦૬૬૦૦૫૨ વસ્થાનં સ પિરત્યજ્ય સપ્તરાતં્ર વસ ત વૈ॥ ૬૬.૫।
૦૬૬૦૦૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૬૬૦૦૬૧ ઇ દ્રદ્યુ ેન ભાે િવપ્રાઃ પુરા વૈ પ્રા થતાે હિરઃ ।
૦૬૬૦૦૬૨ સપ્તાહં સરસ તીરે મમ યાત્રા ભવ વ ત॥ ૬૬.૬।
૦૬૬૦૦૭૧ ગુિડવા નામ દેવેશ ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદા ।
૦૬૬૦૦૭૨ ત મૈ િકલ વરં ચાસાૈ દદાૈ સ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૬૬.૭।
૦૬૬૦૦૮૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૬૬૦૦૮૧ સપ્તાહં સરસ તીરે તવ રાજ ભિવ ય ત ।
૦૬૬૦૦૮૨ ગુિડવા નામ યાત્રા મે સવર્કામફલપ્રદા॥ ૬૬.૮।
૦૬૬૦૦૯૧ યે માં તત્રાચર્િય ય ત શ્રદ્ધયા મ ડપે સ્થતમ્ ।
૦૬૬૦૦૯૨ સઙ્કષર્ણં સભુદ્રાં ચ િવિધવ સસુમાિહતાઃ॥ ૬૬.૯।
૦૬૬૦૧૦૧ બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ સ્ત્રયઃ શદૂ્રાશ્ચ વૈ પ ।
૦૬૬૦૧૦૨ પુ પૈગર્ ધૈ તથા ધપૂૈદ પનૈવેદ્યકૈવર્રૈઃ॥ ૬૬.૧૦।
૦૬૬૦૧૧૧ ઉપહારૈબર્હુિવધૈઃ પ્ર ણપાતૈઃ પ્રદ ક્ષણૈઃ ।
૦૬૬૦૧૧૨ જયશ દૈ તથા તાતે્રૈગ તવૈાર્દ્યૈમર્નાેહરૈઃ॥ ૬૬.૧૧।
૦૬૬૦૧૨૧ ન તષેાં દુલર્ભં િક ચ ફલં યસ્ય યદ સતમ્ ।
૦૬૬૦૧૨૨ ભિવ ય ત પશ્રેષ્ઠ મ પ્રસાદાદસશંયમ્॥ ૬૬.૧૨।
૦૬૬૦૧૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૬૬૦૧૩૧ અેવમુ વા તુ તં દેવ તત્રવૈા તરધીયત ।
૦૬૬૦૧૩૨ સ તુ રાજવરઃ શ્રીમા કૃતકૃત્યાે ઽભવત્તદા॥ ૬૬.૧૩।
૦૬૬૦૧૪૧ ત મા સવર્પ્રયત્નને ગુિડવાયાં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૬૬૦૧૪૨ સવર્કામપ્રદં દેવં પ યેતં્ત પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૬.૧૪।
૦૬૬૦૧૫૧ અપતુ્રાે લભતે પતુ્રાિન્નધર્નાે લભતે ધનમ્ ।
૦૬૬૦૧૫૨ રાેગાચ્ચ મુચ્યતે રાેગી ક યા પ્રા ાે ત સ પ તમ્॥ ૬૬.૧૫।
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૦૬૬૦૧૬૧ આયુઃ ક ત યશાે મેધાં બલં િવદ્યાં ત પશનૂ્ ।
૦૬૬૦૧૬૨ નરઃ સ ત તમા ાે ત પયાવૈનસ પદમ્॥ ૬૬.૧૬।
૦૬૬૦૧૭૧ યા યા સમીહતે ભાેગા દૃ ટ્વા તં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૬૬૦૧૭૨ નરાે વા યથવા નાર તાં તા પ્રા ાેત્યસશંયમ્॥ ૬૬.૧૭।
૦૬૬૦૧૮૧ યાત્રાં કૃ વા ગુિડવાખ્યાં િવિધવ સસુમાિહતઃ ।
૦૬૬૦૧૮૨ આષાઢસ્ય સતે પક્ષે નરાે યાે ષદથાિપ વા॥ ૬૬.૧૮।
૦૬૬૦૧૯૧ દૃ ટ્વા કૃ ણં ચ રામં ચ સભુદ્રાં ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૬૬૦૧૯૨ દશપ ચાશ્વમેધાનાં ફલં પ્રા ાે ત ચાિધકમ્॥ ૬૬.૧૯।
૦૬૬૦૨૦૧ સપ્તાવરા સપ્ત પરા વંશાનુદૃ્ધત્ય ચાત્મનઃ ।
૦૬૬૦૨૦૨ કામગને િવમાનને સવર્રત્નૈરલઙૃ્કતઃ॥ ૬૬.૨૦।
૦૬૬૦૨૧૧ ગ ધવર સરાે ભશ્ચ સવે્યમાનાે યથાેત્તરૈઃ ।
૦૬૬૦૨૧૨ પવા સભુગઃ શરૂાે નરાે િવ પુરં વ્રજેત્॥ ૬૬.૨૧।
૦૬૬૦૨૨૧ તત્ર ભુ વા વરા ભાેગા યાવદાભૂતસ લવમ્ ।
૦૬૬૦૨૨૨ સવર્કામસ દ્ધાત્મા જરામરણવ જતઃ॥ ૬૬.૨૨।
૦૬૬૦૨૩૧ પુ યક્ષયાિદહાગત્ય ચતવુદ દ્વ ે ભવેત્ ।
૦૬૬૦૨૩૨ વૈ ણવં યાેગમાસ્થાય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૬૬.૨૩।
૦૬૭૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૬૭૦૦૧૧ અેકૈકસ્યા તુ યાત્રાયાઃ ફલં બ્રૂિહ થક્ થક્ ।
૦૬૭૦૦૧૨ ય પ્રા ાે ત નરઃ કૃ વા નાર વા તત્ર સયંતા॥ ૬૭.૧।
૦૬૭૦૦૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૬૭૦૦૨૧ પ્ર તયાત્રાફલં િવપ્રાઃ શ ◌ૃ વં ગદતાે મમ ।
૦૬૭૦૦૨૨ ય પ્રા ાે ત નરઃ કૃ વા ત મ કે્ષત્રે સસુયંતઃ॥ ૬૭.૨।
૦૬૭૦૦૩૧ ગુિડવાયાં તથાે થાને ફા ગુ યાં િવષવુે તથા ।
૦૬૭૦૦૩૨ યાત્રાં કૃ વા િવધાનને દૃ ટ્વા કૃ ણં પ્રણ ય ચ॥ ૬૭.૩।
૦૬૭૦૦૪૧ સઙ્કષર્ણં સભુદ્રાં ચ લભે સવર્ત્ર વૈ ફલમ્ ।
૦૬૭૦૦૪૨ નરાે ગચ્છે દ્વ લાેકે યાવિદ દ્રાશ્ચતુદર્શ॥ ૬૭.૪।
૦૬૭૦૦૫૧ યાવદ્યાત્રાં જ્યેષ્ઠમાસે કરાે ત િવિધવન્નરઃ ।
૦૬૭૦૦૫૨ તાવ ક પં િવ લાેકે સખંુ ભુઙ્ક્તે ન સશંયઃ॥ ૬૭.૫।
૦૬૭૦૦૬૧ ત મ કે્ષત્રવરે પુ યે ર યે શ્રીપુ ષાેત્તમે ।
૦૬૭૦૦૬૨ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદે ણાં સવર્સ વસખુાવહે॥ ૬૭.૬।
૦૬૭૦૦૭૧જ્યેષે્ઠ યાત્રાં નરઃ કૃ વા નાર વા સયંતે દ્રયઃ ।
૦૬૭૦૦૭૨ યથાેક્તને િવધાનને દશ દ્વે ચ સમાિહતઃ॥ ૬૭.૭।
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૦૬૭૦૦૮૧ પ્ર તષ્ઠાં કુ તે ય તુ શાઠ્યદ ભિવવ જતઃ ।
૦૬૭૦૦૮૨ સ ભુ વા િવિવધા ભાેગાન્માેક્ષં ચા તે લભેદ્ધ્રવુમ્॥ ૬૭.૮।
૦૬૭૦૦૯૦ મનુય ઊચુઃ
૦૬૭૦૦૯૧ શ્રાેતુ મચ્છામહે દેવ પ્ર તષ્ઠાં વદત તવ ।
૦૬૭૦૦૯૨ િવધાનં ચાચર્નં દાનં ફલં તત્ર જગ પતેઃ॥ ૬૭.૯।
૦૬૭૦૧૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૬૭૦૧૦૧ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પ્ર તષ્ઠાં િવિધચાેિદતામ્ ।
૦૬૭૦૧૦૨ યાં કૃ વા તુ નરાે ભ યા નાર વા લભતે ફલમ્॥ ૬૭.૧૦।
૦૬૭૦૧૧૧ યાત્રા દ્વાદશ સ પૂણાર્ યદા સ્યાત્તુ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૬૭૦૧૧૨ તદા કુવ ત િવિધવ પ્ર તષ્ઠાં પાપના શનીમ્॥ ૬૭.૧૧।
૦૬૭૦૧૨૧ જ્યેષે્ઠ મા સ સતે પક્ષે વેકાદ યાં સમાિહતઃ ।
૦૬૭૦૧૨૨ ગ વા જલાશયં પુ યમાચ ય પ્રયતઃ શુ ચઃ॥ ૬૭.૧૨।
૦૬૭૦૧૩૧ આવાહ્ય સવર્તીથાર્િન યા વા નારાયણં તથા ।
૦૬૭૦૧૩૨ તતઃ નાનં પ્રકુવ ત િવિધવ સસુમાિહતઃ॥ ૬૭.૧૩।
૦૬૭૦૧૪૧ યસ્ય યાે િવિધ િદ્દષ્ટ ઋ ષ ભઃ નાનકમર્ ણ ।
૦૬૭૦૧૪૨ તનેવૈ તુ િવધાનને નાનં તસ્ય િવધીયતે॥ ૬૭.૧૪।
૦૬૭૦૧૫૧ ના વા સ ય ગ્વધાનને તતાે દેવા ષી પ ન્ ।
૦૬૭૦૧૫૨ સ તપર્યેત્તથા યાંશ્ચ નામગાતે્રિવધાનિવત્॥ ૬૭.૧૫।
૦૬૭૦૧૬૧ ઉત્તીયર્ વાસસી ધાૈતે િનમર્લે પિરધાય વૈ ।
૦૬૭૦૧૬૨ ઉપ ય િવધાનને ભાસ્કરા ભમખુ તતઃ॥ ૬૭.૧૬।
૦૬૭૦૧૭૧ ગાયત્રી ં પાવની ં દેવી ં મનસા વેદમાતરમ્ ।
૦૬૭૦૧૭૨ સવર્પાપહરાં પુ યાં જપેદષ્ટાેત્તરં શતમ્॥ ૬૭.૧૭।
૦૬૭૦૧૮૧ પુ યાંશ્ચ સાૈરમ ત્રાંશ્ચ શ્રદ્ધયા સસુમાિહતઃ ।
૦૬૭૦૧૮૨ િત્રઃ પ્રદ ક્ષણમા ત્ય ભાસ્કરં પ્રણમેત્તતઃ॥ ૬૭.૧૮।
૦૬૭૦૧૯૧ વેદાેક્તં િત્રષુ વણષુ નાનં યમુદાહૃતમ્ ।
૦૬૭૦૧૯૨ સ્ત્રીશદૂ્રયાેઃ નાન યં વેદાેક્તિવિધવ જતમ્॥ ૬૭.૧૯।
૦૬૭૦૨૦૧ તતાે ગચ્છેદ્ગહંૃ માનૈી પજૂયે પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૬૭૦૨૦૨ પ્રક્ષાલ્ય હ તાૈ પાદાૈ ચ ઉપ ય યથાિવિધ॥ ૬૭.૨૦।
૦૬૭૦૨૧૧ ઘ્ તને નાપયેદે્દવં ક્ષીરેણ તદન તરમ્ ।
૦૬૭૦૨૧૨ મધુગ ધાેદકેનવૈ તીથર્ચ દનવાિરણા॥ ૬૭.૨૧।
૦૬૭૦૨૨૧ તતાે વસ્ત્રયુગં શ્રેષં્ઠ ભ યા તં પિરધાપયેત્ ।
૦૬૭૦૨૨૨ ચ દનાગ કપૂર્રૈઃ કુઙુ્કમને િવલપેયેત્॥ ૬૭.૨૨।
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૦૬૭૦૨૩૧ પજૂયે પરયા ભ યા પદ્મૈશ્ચ પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૬૭૦૨૩૨ અ યૈશ્ચ વૈ ણવૈઃ પુ પૈરચર્યને્મ લકાિદ ભઃ॥ ૬૭.૨૩।
૦૬૭૦૨૪૧ સ પજૂ્યવંૈ જગન્નાથં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં હિરમ્ ।
૦૬૭૦૨૪૨ ધપંૂ ચાગુ સયંુક્તં દહેદે્દવસ્ય ચાગ્રતઃ॥ ૬૭.૨૪।
૦૬૭૦૨૫૧ ગુગ્ગુલં ચ મુિનશ્રેષ્ઠા દહેદ્ગ ધસમ વતમ્ ।
૦૬૭૦૨૫૨ દ પં પ્ર વાલયેદ્ભ યા યથાશ યા ઘ્ તને વૈ॥ ૬૭.૨૫।
૦૬૭૦૨૬૧ અ યાંશ્ચ દ પકા દદ્યાદ્દવ્ાદશવૈ સમાિહતઃ ।
૦૬૭૦૨૬૨ ઘ્ તને ચ મુિનશ્રેષ્ઠા તલતૈલને વા પનુઃ॥ ૬૭.૨૬।
૦૬૭૦૨૭૧ નવૈેદે્ય પાયસાપપૂ-શ કુલીવટકં તથા ।
૦૬૭૦૨૭૨ માેદકં ફા ણતં વા પં ફલાિન ચ િનવેદયેત્॥ ૬૭.૨૭।
૦૬૭૦૨૮૧ અેવં પ ચાપેચારેણ સ પજૂ્ય પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૬૭૦૨૮૨ નમઃ પુ ષાેત્તમાયે ત જપેદષ્ટાેત્તરં શતમ્॥ ૬૭.૨૮।
૦૬૭૦૨૯૧ તતઃ પ્રસાદયેદે્દવં ભ યા તં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૬૭૦૨૯૨ નમ તે સવર્લાેકેશ ભક્તાનામભયપ્રદ॥ ૬૭.૨૯।
૦૬૭૦૩૦૧ સસંારસાગરે મગ્ ં ત્રાિહ માં પુ ષાેત્તમ ।
૦૬૭૦૩૦૨ યા તે મયા કૃતા યાત્રા દ્વાદશવૈ જગ પતે॥ ૬૭.૩૦।
૦૬૭૦૩૧૧ પ્રસાદાત્તવ ગાેિવ દ સ પૂણાર્ તા ભવ તુ મે ।
૦૬૭૦૩૧૨ અેવં પ્રસાદ્ય તં દેવં દ ડવ પ્ર ણપત્ય ચ॥ ૬૭.૩૧।
૦૬૭૦૩૨૧ તતાે ઽચર્યેદુ્ગ ં ભ યા પુ પવસ્ત્રાનુલપેનૈઃ ।
૦૬૭૦૩૨૨ નાનયાેર તરં ય મા દ્વદ્યતે મુિનસત્તમાઃ॥ ૬૭.૩૨।
૦૬૭૦૩૩૧ દેવસ્યાપેિર કુવ ત શ્રદ્ધયા સસુમાિહતઃ ।
૦૬૭૦૩૩૨ નાનાપુ પૈમુર્િનશ્રેષ્ઠા િવ ચત્રં પુ પમ ડપમ્॥ ૬૭.૩૩।
૦૬૭૦૩૪૧ કૃ વાવધારણં પશ્ચા ગરં કારયેિન્ન શ ।
૦૬૭૦૩૪૨ કથાં ચ વાસદેુવસ્ય ગી તકાં ચાિપ કારયેત્॥ ૬૭.૩૪।
૦૬૭૦૩૫૧ યાય પઠ તવુ દેવં પ્રણયેદ્રજની ં બુધઃ ।
૦૬૭૦૩૫૨ તતઃ પ્રભાતે િવમલે દ્વાદ યાં દ્વાદશવૈ તુ॥ ૬૭.૩૫।
૦૬૭૦૩૬૧ િનમ ત્રયેદ્વ્રત નાતા બ્રાહ્મણા વેદપારગાન્ ।
૦૬૭૦૩૬૨ ઇ તહાસપુરાણજ્ઞા શ્રાેિત્રયા સયંતે દ્રયાન્॥ ૬૭.૩૬।
૦૬૭૦૩૭૧ ના વા સ ય ગ્વધાનને ધાૈતવાસા જતે દ્રયઃ ।
૦૬૭૦૩૭૨ નાપયે પવૂર્વત્તત્ર પજૂયે પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૭.૩૭।
૦૬૭૦૩૮૧ ગ ધૈઃ પુ પૈ પહારૈનવેદૈ્યદ પકૈ તથા ।
૦૬૭૦૩૮૨ ઉપચારૈબર્હુિવધૈઃ પ્ર ણપાતૈઃ પ્રદ ક્ષણૈઃ॥ ૬૭.૩૮।
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૦૬૭૦૩૯૧ યૈઃ તુ તનમસ્કારૈગ તવાદ્યૈમર્નાેહરૈઃ ।
૦૬૭૦૩૯૨ સ પજૈૂ્યવં જગન્નાથં બ્રાહ્મણા પજૂયેત્તતઃ॥ ૬૭.૩૯।
૦૬૭૦૪૦૧ દ્વાદશવૈ તુ ગા તે યાે દ વા કનકમવે ચ ।
૦૬૭૦૪૦૨ છ ત્રાપેાનદ્યુગં ચવૈ શ્રદ્ધાભ ક્તસમ વતઃ॥ ૬૭.૪૦।
૦૬૭૦૪૧૧ ભ યા તુ સધનં તે યાે દદ્યાદ્વસ્ત્રાિદકં દ્વ ઃ ।
૦૬૭૦૪૧૨ સદ્ભાવને તુ ગાેિવ દ તાે યતે પૂ જતાે યતઃ॥ ૬૭.૪૧।
૦૬૭૦૪૨૧ આચાયાર્ય તતાે દદ્યાદ્ગાવેસં્ત્ર કનકં તથા ।
૦૬૭૦૪૨૨ છ ત્રાપેાનદ્યુગં ચા ય કાંસ્યપાતં્ર ચ ભ ક્તતઃ॥ ૬૭.૪૨।
૦૬૭૦૪૩૧ તત તા ભાજેયે દ્વપ્રા ભાજે્યં પાયસપવૂર્કમ્ ।
૦૬૭૦૪૩૨ પક્વાન્નં ભક્ષ્યભાજંે્ય ચ ગુડસિપઃસમ વતમ્॥ ૬૭.૪૩।
૦૬૭૦૪૪૧ તત તાનન્ન પ્તાંશ્ચ બ્રાહ્મણા વસ્થમાનસાન્ ।
૦૬૭૦૪૪૨ દ્વાદશવૈાેદકુ ભાંશ્ચ દદ્યાત્તે યઃ સમાેદકાન્॥ ૬૭.૪૪।
૦૬૭૦૪૫૧ દ ક્ષણાં ચ યથાશ યા દદ્યાત્તે યાે િવમ સરઃ ।
૦૬૭૦૪૫૨ કુ ભં ચ દ ક્ષણાં ચવૈ આચાયાર્ય િનવેદયેત્॥ ૬૭.૪૫।
૦૬૭૦૪૬૧ અેવં સ પજૂ્ય તા વપ્રા ગુ ં જ્ઞાનપ્રદાયકમ્ ।
૦૬૭૦૪૬૨ પજૂયે પરયા ભ યા િવ તુલ્યં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૬૭.૪૬।
૦૬૭૦૪૭૧ સવુણર્વસ્ત્રગાેધા યૈદ્રર્વ્યૈશ્ચા યવૈર્રૈબુર્ધઃ ।
૦૬૭૦૪૭૨ સ પજૂ્ય તં નમસૃ્કત્ય ઇમં મ ત્રમુદ રયેત્॥ ૬૭.૪૭।
૦૬૭૦૪૮૧ સવર્વ્યાપી જગન્નાથઃ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ ।
૦૬૭૦૪૮૨ અનાિદિનધનાે દેવઃ પ્રીયતાં પુ ષાેત્તમઃ॥ ૬૭.૪૮।
૦૬૭૦૪૯૧ ઇત્યુચ્ચાયર્ તતાે િવપ્રાં સ્ત્રઃ કૃ વા ચ પ્રદ ક્ષણામ્ ।
૦૬૭૦૪૯૨ પ્રણ ય શરસા ભ યા આચાય તુ િવસજર્યેત્॥ ૬૭.૪૯।
૦૬૭૦૫૦૧ તત તા બ્રાહ્મણા ભ યા ચાસીમા તમનવુ્રજેત્ ।
૦૬૭૦૫૦૨ અનવુ્રજ્ય તુ તા સવાર્ન્નમસૃ્કત્ય િનવતર્યેત્॥ ૬૭.૫૦।
૦૬૭૦૫૧૧ બા ધવૈઃ વજનૈયુર્ક્ત તતાે ભુ ત વાગ્યતઃ ।
૦૬૭૦૫૧૨ અ યૈશ્ચાપેાસકૈદ નૈ ભ કૈશ્ચાન્નકાિઙ્ક્ષ ભઃ॥ ૬૭.૫૧।
૦૬૭૦૫૨૧ અેવં કૃ વા નરઃ સ યઙ્નાર વા લભતે ફલમ્ ।
૦૬૭૦૫૨૨ અશ્વમેધસહસ્રાણાં રાજસયૂશતસ્ય ચ॥ ૬૭.૫૨।
૦૬૭૦૫૩૧ અતીતં શતમાદાય પુ ષાણાં નરાેત્તમાઃ ।
૦૬૭૦૫૩૨ ભિવ યં ચ શતં િવપ્રાઃ વગર્ત્યા િદવ્ય પ ક્॥ ૬૭.૫૩।
૦૬૭૦૫૪૧ સવર્લક્ષણસ પન્નઃ સવાર્લઙ્કારભૂ ષતઃ ।
૦૬૭૦૫૪૨ સવર્કામસ દ્ધાત્મા દેવવ દ્વગત વરઃ॥ ૬૭.૫૪।
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૦૬૭૦૫૫૧ પયાવૈનસ પન્નાે ગુણૈઃ સવરલઙૃ્કતઃ ।
૦૬૭૦૫૫૨ તૂયમાનાે ઽ સરાે ભશ્ચ ગ ધવઃ સમલઙૃ્કતઃ॥ ૬૭.૫૫।
૦૬૭૦૫૬૧ િવમાનનેાકર્વણન કામગને સ્થરેણ ચ ।
૦૬૭૦૫૬૨ પતાકા વજયુક્તને સવર્રત્નૈરલઙૃ્કતઃ॥ ૬૭.૫૬।
૦૬૭૦૫૭૧ ઉદ્યાેતય દશઃ સવાર્ આકાશે િવગતક્લમઃ ।
૦૬૭૦૫૭૨ યવુા મહાબલાે ધીમા વ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૬૭.૫૭।
૦૬૭૦૫૮૧ તત્ર ક પશતં યાવદ્ભુઙ્ક્તે ભાેગા યથે સતાન્ ।
૦૬૭૦૫૮૨ સદ્ધા સરાે ભગર્ ધવઃ સરુિવદ્યાધરાેરગૈઃ॥ ૬૭.૫૮।
૦૬૭૦૫૯૧ તૂયમાનાે મુિનવરૈ તષ્ઠતે િવગત વરઃ ।
૦૬૭૦૫૯૨ યથા દેવાે જગન્નાથઃ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ॥ ૬૭.૫૯।
૦૬૭૦૬૦૧ તથાસાૈ મુિદતાે િવપ્રાઃ કૃ વા પં ચતુભુર્જમ્ ।
૦૬૭૦૬૦૨ ભુ વા તત્ર વરા ભાેગા ક્ર ડાં કૃ વા સરૈુઃ સહ॥ ૬૭.૬૦।
૦૬૭૦૬૧૧ તદ તે બ્રહ્મસદનમાયા ત સવર્કામદમ્ ।
૦૬૭૦૬૧૨ સદ્ધિવદ્યાધરૈશ્ચાિપ શાે ભતં સરુિકન્નરૈઃ॥ ૬૭.૬૧।
૦૬૭૦૬૨૧ કાલં નવ તક પં તુ તત્ર ભુ વા સખંુ નરઃ ।
૦૬૭૦૬૨૨ ત માદાયા ત િવપ્રે દ્રાઃ સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૬૭.૬૨।
૦૬૭૦૬૩૧ દ્રલાેકં સરુગણૈઃ સિેવતં સખુમાેક્ષદમ્ ।
૦૬૭૦૬૩૨ અનેકશતસાહસ્રૈિવમાનૈઃ સમલઙૃ્કતમ્॥ ૬૭.૬૩।
૦૬૭૦૬૪૧ સદ્ધિવદ્યાધરૈયર્ક્ષૈભૂર્ ષતં દૈત્યદાનવૈઃ ।
૦૬૭૦૬૪૨ અશી તક પકાલં તુ તત્ર ભુ વા સખંુ નરઃ॥ ૬૭.૬૪।
૦૬૭૦૬૫૧ તદ તે યા ત ગાેલાેકં સવર્ભાેગસમ વતમ્ ।
૦૬૭૦૬૫૨ સરુ સદ્ધા સરાે ભશ્ચ શાે ભતં સમુનાેહરમ્॥ ૬૭.૬૫।
૦૬૭૦૬૬૧ તત્ર સપ્ત તક પાં તુ ભુ વા ભાેગમનુત્તમમ્ ।
૦૬૭૦૬૬૨ દુલર્ભં િત્રષુ લાેકેષુ વસ્થ ચત્તાે યથામરઃ॥ ૬૭.૬૬।
૦૬૭૦૬૭૧ ત માદાગચ્છતે લાેકં પ્રા પત્યમનુત્તમમ્ ।
૦૬૭૦૬૭૨ ગ ધવાર્ સરસઃૈ સદ્ધમૈુર્િનિવદ્યાધરૈ ર્તઃ॥ ૬૭.૬૭।
૦૬૭૦૬૮૧ ષ ષ્ટક પા સખંુ તત્ર ભુ વા નાનાિવધં મુદા ।
૦૬૭૦૬૮૨ તદ તે શક્રભવનં નાનાશ્ચયર્સમ વતમ્॥ ૬૭.૬૮।
૦૬૭૦૬૯૧ ગ ધવઃ િકન્નરૈઃ સદ્ધઃૈ સરુિવદ્યાધરાેરગૈઃ ।
૦૬૭૦૬૯૨ ગુહ્યકા સરસઃૈ સા યૈ ર્તૈશ્ચા યૈઃ સરુાેત્તમૈઃ॥ ૬૭.૬૯।
૦૬૭૦૭૦૧ આગત્ય તત્ર પ ચાશ ક પા ભુ વા સખંુ નરઃ ।
૦૬૭૦૭૦૨ સરુલાેકં તતાે ગ વા િવમાનૈઃ સમલઙૃ્કતઃ॥ ૬૭.૭૦।
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૦૬૭૦૭૧૧ ચ વાિરશત્તુ ક પાં તુ ભુ વા ભાેગા સદુુલર્ભાન્ ।
૦૬૭૦૭૧૨ આગચ્છતે તતાે લાેકં નક્ષત્રાખ્યં સદુુલર્ભમ્॥ ૬૭.૭૧।
૦૬૭૦૭૨૧ તતાે ભાેગા વરા ભુઙ્ક્તે િત્રશ ક પા યથે સતાન્ ।
૦૬૭૦૭૨૨ ત માદાગચ્છતે લાેકં શશાઙ્કસ્ય દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૬૭.૭૨।
૦૬૭૦૭૩૧ યત્રાસાૈ તષ્ઠતે સાેમઃ સવદવૈરલઙૃ્કતઃ ।
૦૬૭૦૭૩૨ તત્ર િવશ તક પાં તુ ભુ વા ભાેગં સદુુલર્ભમ્॥ ૬૭.૭૩।
૦૬૭૦૭૪૧ આિદત્યસ્ય તતાે લાેકમાયા ત સરુપૂ જતમ્ ।
૦૬૭૦૭૪૨ નાનાશ્ચયર્મયં પુ યં ગ ધવાર્ સરઃસિેવતમ્॥ ૬૭.૭૪।
૦૬૭૦૭૫૧ તત્ર ભુ વા શભુા ભાેગા દશ ક પાિ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૬૭૦૭૫૨ ત માદાયા ત ભવુનં ગ ધવાર્ણાં સદુુલર્ભમ્॥ ૬૭.૭૫।
૦૬૭૦૭૬૧ તત્ર ભાેગા સમ તાંશ્ચ ક પમેકં યથાસખુમ્ ।
૦૬૭૦૭૬૨ ભુ વા ચાયા ત મેિદ યાં રા ભવ ત ધા મકઃ॥ ૬૭.૭૬।
૦૬૭૦૭૭૧ ચક્રવત મહાવીયા ગુણૈઃ સવરલઙૃ્કતઃ ।
૦૬૭૦૭૭૨ કૃ વા રાજં્ય વધમણ યજ્ઞૈિર ટ્વા સદુ ક્ષણૈઃ॥ ૬૭.૭૭।
૦૬૭૦૭૮૧ તદ તે યાે ગનાં લાેકં ગ વા માેક્ષપ્રદં શવમ્ ।
૦૬૭૦૭૮૨ તત્ર ભુ વા વરા ભાેગા યાવદાભૂતસ લવમ્॥ ૬૭.૭૮।
૦૬૭૦૭૯૧ ત માદાગચ્છતે ચાત્ર યતે યાે ગનાં કુલે ।
૦૬૭૦૭૯૨ પ્રવરે વૈ ણવે િવપ્રા દુલર્ભે સાધુસ મતે॥ ૬૭.૭૯।
૦૬૭૦૮૦૧ ચતવુદ િવપ્રવરાે યજ્ઞૈિર ટ્વાપ્તદ ક્ષણૈઃ ।
૦૬૭૦૮૦૨ વૈ ણવં યાેગમાસ્થાય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૬૭.૮૦।
૦૬૭૦૮૧૧ અેવં યાત્રાફલં િવપ્રા મયા સ યગુદાહૃતમ્ ।
૦૬૭૦૮૧૨ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ણાં િકમ યચ્છ્ર ાેતુ મચ્છથ॥ ૬૭.૮૧।
૦૬૮૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૬૮૦૦૧૧ શ્રાેતુ મચ્છામહે દેવ િવ લાેકમનામયમ્ ।
૦૬૮૦૦૧૨ લાેકાન દકરં કા તં સવાર્શ્ચયર્સમ વતમ્॥ ૬૮.૧।
૦૬૮૦૦૨૧ પ્રમાણં તસ્ય લાેકસ્ય ભાેગં કા ત બલં પ્રભાે ।
૦૬૮૦૦૨૨ કમર્ણા કેન ગચ્છ ત તત્ર ધમર્પરાયણાઃ॥ ૬૮.૨।
૦૬૮૦૦૩૧ દશર્ના પશર્નાદ્વાિપ તીથર્ નાનાિદનાિપ વા ।
૦૬૮૦૦૩૨ િવ તરાદ્બ્રૂિહ ત વને પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૬૮.૩।
૦૬૮૦૦૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૬૮૦૦૪૧ શ ◌ૃ વં મનુયઃ સવ ય પરં પરમં પદમ્ ।
૦૬૮૦૦૪૨ ભક્તાનામીિહતં ધ યં પુ યં સસંારનાશનમ્॥ ૬૮.૪।
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૦૬૮૦૦૫૧ પ્રવરં સવર્લાેકાનાં િવ વાખ્યં વદતાે મમ ।
૦૬૮૦૦૫૨ સવાર્શ્ચયર્મયં પુ યં સ્થાનં ત્રૈલાેક્યપૂ જતમ્॥ ૬૮.૫।
૦૬૮૦૦૬૧ અશાેકૈઃ પાિર તૈશ્ચ મ દારૈશ્ચ પકદુ્રમૈઃ ।
૦૬૮૦૦૬૨ માલતીમ લકાકુ દૈબર્કુલનૈાર્ગકેસરૈઃ॥ ૬૮.૬।
૦૬૮૦૦૭૧ પુન્નાગૈર તમુક્તૈશ્ચ પ્રયઙ્ગુતગરાજુર્નૈઃ ।
૦૬૮૦૦૭૨ પાટલાચૂતખિદરૈઃ ક ણકારવનાે વલૈઃ॥ ૬૮.૭।
૦૬૮૦૦૮૧ નારઙ્ગૈઃ પનસલૈાધ્રૈિન બદાિડમસજર્કૈઃ ।
૦૬૮૦૦૮૨ દ્રાક્ષાલકુચખજૂર્રૈમર્ધુકે દ્રફલૈદુ્રર્મૈઃ॥ ૬૮.૮।
૦૬૮૦૦૯૧ કિપ થનૈાર્િરકેરૈશ્ચ તાલૈઃ શ્રીફલસ ભવૈઃ ।
૦૬૮૦૦૯૨ ક પ કૈ્ષરસઙ્ખ્યશૈ્ચ વ યૈર યૈઃ સશુાેભનૈઃ॥ ૬૮.૯।
૦૬૮૦૧૦૧ સરલૈશ્ચ દનનૈ પૈદવદા શભુા જનૈઃ ।
૦૬૮૦૧૦૨ તીલવઙ્ગકઙ્કાેલૈઃ કપૂર્રામાેદવા સ ભઃ॥ ૬૮.૧૦।
૦૬૮૦૧૧૧ તા બૂલપ ત્રિનચયૈ તથા પૂગીફલદુ્રમૈઃ ।
૦૬૮૦૧૧૨ અ યૈશ્ચ િવિવધૈ ર્કૈ્ષઃ સવર્તુર્ફલશાે ભતૈઃ॥ ૬૮.૧૧।
૦૬૮૦૧૨૧ પુ પનૈાર્નાિવધૈશ્ચવૈ લતાગુચ્છસમુદ્ભવૈઃ ।
૦૬૮૦૧૨૨ નાનાજલાશયૈઃ પુ યનૈાર્નાપ ક્ષ તવૈર્રૈઃ॥ ૬૮.૧૨।
૦૬૮૦૧૩૧ દ ઘકાશતસઙ્ઘાતૈ તાેયપૂણમર્નાેહરૈઃ ।
૦૬૮૦૧૩૨ કુમુદૈઃ શતપ ત્રૈશ્ચ પુ પૈઃ કાેકનદૈવર્રૈઃ॥ ૬૮.૧૩।
૦૬૮૦૧૪૧ રક્તનીલાે પલૈઃ કા તૈઃ કહ્લારૈશ્ચ સગુ ધ ભઃ ।
૦૬૮૦૧૪૨ અ યૈશ્ચ જલજૈઃ પુ પનૈાર્નાવણઃ સશુાેભનૈઃ॥ ૬૮.૧૪।
૦૬૮૦૧૫૧ હંસકાર ડવાક ણશ્ચક્રવાકાપેશાે ભતૈઃ ।
૦૬૮૦૧૫૨ કાેય ષ્ટકૈશ્ચ દાત્યૂહૈઃ કાર ડવરવાકુલૈઃ॥ ૬૮.૧૫।
૦૬૮૦૧૬૧ ચાતકૈઃ પ્રયપતુ્રૈશ્ચ વ વક ત ભઃ ।
૦૬૮૦૧૬૨ અ યૈિદવ્યજૈર્લચરૈિવહારમધુર વનૈઃ॥ ૬૮.૧૬।
૦૬૮૦૧૭૧ અેવં નાનાિવધૈિદવ્યનૈાર્નાશ્ચયર્સમ વતૈઃ ।
૦૬૮૦૧૭૨ ક્ષજૈર્લાશયૈઃ પુ યૈભૂર્ ષતં સમુનાેહરૈઃ॥ ૬૮.૧૭।
૦૬૮૦૧૮૧ તત્ર િદવ્યૈિવમાનૈશ્ચ નાનારત્નિવભૂ ષતૈઃ ।
૦૬૮૦૧૮૨ કામગૈઃ કા ચનૈઃ શભુ્રૈિદવ્યગ ધવર્નાિદતૈઃ॥ ૬૮.૧૮।
૦૬૮૦૧૯૧ ત ણાિદત્યસઙ્કાશરૈ સરાે ભરલઙૃ્કતૈઃ ।
૦૬૮૦૧૯૨ હેમશ યાસનયુતનૈાર્નાભાેગસમ વતૈઃ॥ ૬૮.૧૯।
૦૬૮૦૨૦૧ ખેચરૈઃ સપતાકૈશ્ચ મુક્તાહારાવલ બ ભઃ ।
૦૬૮૦૨૦૨ નાનાવણરસઙ્ખ્યાતૈ ર્ત પપિરચ્છદૈઃ॥ ૬૮.૨૦।
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૦૬૮૦૨૧૧ નાનાકુસમુગ ધાઢ ૈશ્ચ દનાગુ ભૂ ષતૈઃ ।
૦૬૮૦૨૧૨ સખુપ્રચારબહુલનૈાર્નાવાિદત્રિનઃ વનૈઃ॥ ૬૮.૨૧।
૦૬૮૦૨૨૧ મનાેમા તતુલ્યૈશ્ચ િકિઙ્કણી તબકાકુલૈઃ ।
૦૬૮૦૨૨૨ િવહર ત પુરે ત મ વૈ ણવે લાેકપૂ જતે॥ ૬૮.૨૨।
૦૬૮૦૨૩૧ નાનાઙ્ગના ભઃ સતતં ગ ધવાર્ સરસાિદ ભઃ ।
૦૬૮૦૨૩૨ ચ દ્રાનના ભઃ કા તા ભયા ષદ્ ભઃ સમુનાેહરૈઃ॥ ૬૮.૨૩।
૦૬૮૦૨૪૧ પીનાેન્નતકુચાગ્રા ભઃ સમુ યા ભઃ સમ તતઃ ।
૦૬૮૦૨૪૨ યામાવદાતવણાર્ ભમર્ત્તમાતઙ્ગગા મ ભઃ॥ ૬૮.૨૪।
૦૬૮૦૨૫૧ પિરવાયર્ નરશ્રેષં્ઠ વીજય ત મ તાઃ સ્ત્રયઃ ।
૦૬૮૦૨૫૨ ચામરૈ ક્મદ ડશૈ્ચ નાનારત્નિવભૂ ષતૈઃ॥ ૬૮.૨૫।
૦૬૮૦૨૬૧ ગીત ત્યૈ તથા વાદ્યૈમાદમાનૈમર્દાલસઃૈ ।
૦૬૮૦૨૬૨ યક્ષિવદ્યાધરૈઃ સદ્ધગૈર્ ધવર સરાેગણૈઃ॥ ૬૮.૨૬।
૦૬૮૦૨૭૧ સરુસઙ્ઘૈશ્ચ ઋ ષ ભઃ શશુભુે ભવુનાેત્તમમ્ ।
૦૬૮૦૨૭૨ તત્ર પ્રા ય મહાભાેગા પ્રા ુવ ત મની ષણઃ॥ ૬૮.૨૭।
૦૬૮૦૨૮૧ વટરાજસમીપે તુ દ ક્ષણસ્યાેદધે તટે ।
૦૬૮૦૨૮૨ દષૃ્ટાે યૈભર્ગવા કૃ ણઃ પુ કરાક્ષાે જગ પ તઃ॥ ૬૮.૨૮।
૦૬૮૦૨૯૧ ક્ર ડ ત્ય સરસઃૈ સાધ યાવદ્દય્ાૈશ્ચ દ્રતારકમ્ ।
૦૬૮૦૨૯૨ પ્રતપ્તહેમસઙ્કાશા જરામરણવ જતાઃ॥ ૬૮.૨૯।
૦૬૮૦૩૦૧ સવર્દુઃખિવહીનાશ્ચ ણાગ્લાિનિવવ જતાઃ ।
૦૬૮૦૩૦૨ ચતુભુર્ મહાવીયાર્ વનમાલાિવભૂ ષતાઃ॥ ૬૮.૩૦।
૦૬૮૦૩૧૧ શ્રીવ સલા છનૈયુર્ક્તાઃ શઙ્ખચક્રગદાધરાઃ ।
૦૬૮૦૩૧૨ કે ચન્નીલાે પલ યામાઃ કે ચ કા ચનસિન્નભાઃ॥ ૬૮.૩૧।
૦૬૮૦૩૨૧ કે ચન્મરકતપ્રખ્યાઃ કે ચદ્વદૂૈયર્સિન્નભાઃ ।
૦૬૮૦૩૨૨ યામવણાર્ઃ કુ ડ લન તથા યે વજ્રસિન્નભાઃ॥ ૬૮.૩૨।
૦૬૮૦૩૩૧ ન તાદકૃ્સવર્દેવાનાં ભા ત લાેકા દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૬૮૦૩૩૨ યાદગૃ્ભા ત હરેલાકઃ સવાર્શ્ચયર્સમ વતઃ॥ ૬૮.૩૩।
૦૬૮૦૩૪૧ ન તત્ર પનુરા ત્તગર્મના યતે દ્વ ઃ ।
૦૬૮૦૩૪૨ પ્રભાવાત્તસ્ય દેવસ્ય યાવદાભૂતસ લવમ્॥ ૬૮.૩૪।
૦૬૮૦૩૫૧ િવચર ત પુરે િદવ્યે પયાવૈનગિવતાઃ ।
૦૬૮૦૩૫૨ કૃ ણં રામં સભુદ્રાં ચ પ ય ત પુ ષાેત્તમે॥ ૬૮.૩૫।
૦૬૮૦૩૬૧ પ્રતપ્તહેમસઙ્કાશં ત ણાિદત્યસિન્નભમ્ ।
૦૬૮૦૩૬૨ પુરમ યે હરેભાર્ ત મ દરં રત્નભૂ ષતમ્॥ ૬૮.૩૬।

300 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૦૬૮૦૩૭૧ અનેકશતસાહસ્રૈઃ પતાકૈઃ સમલઙૃ્કતમ્ ।
૦૬૮૦૩૭૨ યાજેનાયુતિવ તીણ હેમપ્રાકારવે ષ્ટતમ્॥ ૬૮.૩૭।
૦૬૮૦૩૮૧ નાનાવણ વર્જૈ શ્ચત્રૈઃ ક પતૈઃ સમુનાેહરૈઃ ।
૦૬૮૦૩૮૨ િવભા ત શારદાે યદ્વન્નક્ષત્રૈઃ સહ ચ દ્રમાઃ॥ ૬૮.૩૮।
૦૬૮૦૩૯૧ ચતુદ્વાર્રં સિુવ તીણ ક ચુિક ભઃ સરુ ક્ષતમ્ ।
૦૬૮૦૩૯૨ પુરસપ્તકસયંુક્તં મહાે સકંે મનાેહરમ્॥ ૬૮.૩૯।
૦૬૮૦૪૦૧ પ્રથમં કા ચનં તત્ર દ્વતીયં મરકતૈયુર્તમ્ ।
૦૬૮૦૪૦૨ ઇ દ્રનીલં તીયં તુ મહાનીલં તતઃ પરમ્॥ ૬૮.૪૦।
૦૬૮૦૪૧૧ પુરં તુ પ ચમં દ પ્તં પદ્મરાગમયં પુરમ્ ।
૦૬૮૦૪૧૨ ષષં્ઠ વજ્રમયં િવપ્રા વૈદૂય સપ્તમં પુરમ્॥ ૬૮.૪૧।
૦૬૮૦૪૨૧ નાનારત્નમયૈહમ-પ્રવાલાઙુ્કરભૂ ષતૈઃ ।
૦૬૮૦૪૨૨ ત ભૈરદ્ભુતસઙ્કાશભૈાર્ ત તદ્ભવનં મહત્॥ ૬૮.૪૨।
૦૬૮૦૪૩૧ દૃ ય તે તત્ર સદ્ધાશ્ચ ભાસય ત િદશાે દશ ।
૦૬૮૦૪૩૨ પાૈણર્માસ્યાં સનક્ષત્રાે યથા ભા ત િનશાકરઃ॥ ૬૮.૪૩।
૦૬૮૦૪૪૧ આ ઢ તત્ર ભગવા સલ મીકાે જનાદર્નઃ ।
૦૬૮૦૪૪૨ પીતા બરધરઃ યામઃ શ્રીવ સલ મસયંુતઃ॥ ૬૮.૪૪।
૦૬૮૦૪૫૧ વલ સદુશર્નં ચકં્ર ઘાેરં સવાર્સ્ત્રનાયકમ્ ।
૦૬૮૦૪૫૨ દધાર દ ક્ષણે હ તે સવર્તે ેમયં હિરઃ॥ ૬૮.૪૫।
૦૬૮૦૪૬૧ કુ દે દુરજતપ્રખ્યં હારગાેક્ષીરસિન્નભમ્ ।
૦૬૮૦૪૬૨ આદાય તં મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સવ્યહ તને કેશવઃ॥ ૬૮.૪૬।
૦૬૮૦૪૭૧ યસ્ય શ દેન સકલં સઙ્ક્ષાેભં યતે જગત્ ।
૦૬૮૦૪૭૨ િવશ્રુતં પા ચજ યે ત સહસ્રાવતર્ભૂ ષતમ્॥ ૬૮.૪૭।
૦૬૮૦૪૮૧ દુ કૃતા તકર ં રાૈદ્રાં દૈત્યદાનવના શનીમ્ ।
૦૬૮૦૪૮૨ વલદ્વિહ્ન શખાકારાં દુઃસહાં િત્રદશરૈિપ॥ ૬૮.૪૮।
૦૬૮૦૪૯૧ કાૈમાેદક ં ગદાં ચાસાૈ તવા દ ક્ષણે કરે ।
૦૬૮૦૪૯૨ વામે િવસુ્ફર ત હ્યસ્ય શાઙ્ગ સયૂર્સમપ્રભમ્॥ ૬૮.૪૯।
૦૬૮૦૫૦૧ શરૈરાિદત્યસઙ્કાશૈ વાર્લામાલાકુલવૈર્રૈઃ ।
૦૬૮૦૫૦૨ યાે ઽસાૈ સહંરતે દેવસૈ્ત્રલાેક્યં સચરાચરમ્॥ ૬૮.૫૦।
૦૬૮૦૫૧૧ સવાર્ન દકરઃ શ્રીમા સવર્શાસ્ત્રિવશારદઃ ।
૦૬૮૦૫૧૨ સવર્લાેકગુ દવઃ સવદવનૈર્મસૃ્કતઃ॥ ૬૮.૫૧।
૦૬૮૦૫૨૧ સહસ્રમૂધાર્ દેવેશઃ સહસ્રચરણેક્ષણઃ ।
૦૬૮૦૫૨૨ સહસ્રાખ્યઃ સહસ્રાઙ્ગઃ સહસ્રભજુવા પ્રભુઃ॥ ૬૮.૫૨।
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૦૬૮૦૫૩૧ સહાસનગતાે દેવઃ પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણઃ ।
૦૬૮૦૫૩૨ િવદ્યુ દ્વ પષ્ટસઙ્કાશાે જગન્નાથાે જગદુ્ગ ઃ॥ ૬૮.૫૩।
૦૬૮૦૫૪૧ પર તઃ સરુ સદ્ધશૈ્ચ ગ ધવાર્ સરસાં ગણૈઃ ।
૦૬૮૦૫૪૨ યક્ષિવદ્યાધરૈનાર્ગૈમુર્િન સદ્ધઃૈ સચારણૈઃ॥ ૬૮.૫૪।
૦૬૮૦૫૫૧ સપુણદાર્નવૈદત્યૈ રાક્ષસગૈુર્હ્યિકન્નરૈઃ ।
૦૬૮૦૫૫૨ અ યૈદવગણૈિદવ્યૈઃ તૂયમાનાે િવરાજતે॥ ૬૮.૫૫।
૦૬૮૦૫૬૧ તત્રસ્થા સતતં ક તઃ પ્રજ્ઞા મેધા સર વતી ।
૦૬૮૦૫૬૨ બુ દ્ધમર્ ત તથા ક્ષા તઃ સ દ્ધમૂ ત તથા દ્યુ તઃ॥ ૬૮.૫૬।
૦૬૮૦૫૭૧ ગાયત્રી ચવૈ સાિવત્રી મઙ્ગલા સવર્મઙ્ગલા ।
૦૬૮૦૫૭૨ પ્રભા મ ત તથા કા ત તત્ર નારાયણી સ્થતા॥ ૬૮.૫૭।
૦૬૮૦૫૮૧ શ્રદ્ધા ચ કાૈ શક દેવી િવદ્યુ સાૈદા મની તથા ।
૦૬૮૦૫૮૨ િનદ્રા રાિત્ર તથા માયા તથા યામરયાે ષતઃ॥ ૬૮.૫૮।
૦૬૮૦૫૯૧ વાસદેુવસ્ય સવાર્ તા ભવને સ પ્ર ત ષ્ઠતાઃ ।
૦૬૮૦૫૯૨ અથ િક બહુનાેક્તને સવ તત્ર પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૬૮.૫૯।
૦૬૮૦૬૦૧ ઘ્ તાચી મનેકા ર ભા સહજ યા તલાેત્તમા ।
૦૬૮૦૬૦૨ ઉવર્શી ચવૈ િન લાેચા તથા યા વામના પરા॥ ૬૮.૬૦।
૦૬૮૦૬૧૧ મ દાેદર ચ સભુગા િવશ્વાચી િવપુલાનના ।
૦૬૮૦૬૧૨ ભદ્રાઙ્ગી ચત્રસનેા ચ પ્ર લાેચા સમુનાેહરા॥ ૬૮.૬૧।
૦૬૮૦૬૨૧ મુિનસ માેિહની રામા ચ દ્રમ યા શભુાનના ।
૦૬૮૦૬૨૨ સકેુશી નીલકેશા ચ તથા મન્મથદ િપની॥ ૬૮.૬૨।
૦૬૮૦૬૩૧ અલ બુષા મશ્રકેશી તથા યા મુ જકસ્થલા ।
૦૬૮૦૬૩૨ ક્રતુસ્થલા વરાઙ્ગી ચ પવૂર્ ચ ત્ત તથા પરા॥ ૬૮.૬૩।
૦૬૮૦૬૪૧ પરાવતી મહા પા શ શલખેા શભુાનના ।
૦૬૮૦૬૪૨ હંસલીલાનુગા મ યાે મત્તવારણગા મની॥ ૬૮.૬૪।
૦૬૮૦૬૫૧ બ બાૈષ્ઠ નવગભાર્ ચ િવખ્યાતાઃ સરુયાે ષતઃ ।
૦૬૮૦૬૫૨ અેતાશ્ચા યા અ સરસાે પયાવૈનગિવતાઃ॥ ૬૮.૬૫।
૦૬૮૦૬૬૧ સમુ યાશ્ચા વદનાઃ સવાર્લઙ્કારભૂ ષતાઃ ।
૦૬૮૦૬૬૨ ગીતમાધુયર્સયંુક્તાઃ સવર્લક્ષણસયંુતાઃ॥ ૬૮.૬૬।
૦૬૮૦૬૭૧ ગીતવાદ્યે ચ કુશલાઃ સરુગ ધવર્યાે ષતઃ ।
૦૬૮૦૬૭૨ ત્ય ત્યનુિદનં તત્ર યત્રાસાૈ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૬૮.૬૭।
૦૬૮૦૬૮૧ ન તત્ર રાેગાે નાે ગ્લાિનનર્ ત્યુનર્ િહમાતપાૈ ।
૦૬૮૦૬૮૨ ન પપાસા ન જરા ન વૈ યં ન ચાસખુમ્॥ ૬૮.૬૮।
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૦૬૮૦૬૯૧ પરમાન દજનનં સવર્કામફલપ્રદમ્ ।
૦૬૮૦૬૯૨ િવ લાેકા પરં લાેકં નાત્ર પ યા મ ભાે દ્વ ઃ॥ ૬૮.૬૯।
૦૬૮૦૭૦૧ યે લાેકાઃ વગર્લાેકે તુ શ્રૂય તે પુ યકમર્ણામ્ ।
૦૬૮૦૭૦૨ િવ લાેકસ્ય તે િવપ્રાઃ કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૬૮.૭૦।
૦૬૮૦૭૧૧ અેવં હરેઃ પુરસ્થાનં સવર્ભાેગગુણા વતમ્ ।
૦૬૮૦૭૧૨ સવર્સાખૈ્યકરં પુ યં સવાર્શ્ચયર્મયં દ્વ ઃ॥ ૬૮.૭૧।
૦૬૮૦૭૨૧ ન તત્ર ના તકા યા ત પુ ષા િવષયાત્મકાઃ ।
૦૬૮૦૭૨૨ ન કૃતઘ્ના ન િપશનુા નાે તનેા ના જતે દ્રયાઃ॥ ૬૮.૭૨।
૦૬૮૦૭૩૧ યે ઽચર્ય ત સદા ભ યા વાસદેુવં જગદુ્ગ મ્ ।
૦૬૮૦૭૩૨ તે તત્ર વૈ ણવા યા ત િવ લાેકં ન સશંયઃ॥ ૬૮.૭૩।
૦૬૮૦૭૪૧ દ ક્ષણસ્યાેદધે તીરે ક્ષતે્રે પરમદુલર્ભે ।
૦૬૮૦૭૪૨ દૃ ટ્વા કૃ ણં ચ રામં ચ સભુદ્રાં ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૬૮.૭૪।
૦૬૮૦૭૫૧ ક પ ક્ષસમીપે તુ યે ત્યજ ત કલવેરમ્ ।
૦૬૮૦૭૫૨ તે તત્ર મનુ યા ત તા યે પુ ષાેત્તમે॥ ૬૮.૭૫।
૦૬૮૦૭૬૧ વટસાગરયાેમર્ યે યઃ મરે પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૬૮૦૭૬૨ તે ઽિપ તત્ર નરા યા ત યે તાઃ પુ ષાેત્તમે॥ ૬૮.૭૬।
૦૬૮૦૭૭૧ તે ઽિપ તત્ર પરં સ્થાનં યા ત ના ત્યત્ર સશંયઃ ।
૦૬૮૦૭૭૨ અેવં મયા મુિનશ્રેષ્ઠા િવ લાેકઃ સનાતનઃ ।
૦૬૮૦૭૭૩ સવાર્ન દકરઃ પ્રાેક્તાે ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદઃ॥ ૬૮.૭૭।
૦૬૯૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૦૬૯૦૦૧૧ બહ્વાશ્ચયર્ વયા પ્રાેક્તાે િવ લાેકાે જગ પતે ।
૦૬૯૦૦૧૨ િનત્યાન દકરઃ શ્રીમા ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદઃ॥ ૬૯.૧।
૦૬૯૦૦૨૧ ક્ષતંે્ર ચ દુલર્ભં લાેકે ક તતં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૬૯૦૦૨૨ ત્ય વા યત્ર નરાે દેહં યા ત સાલાેક્યતાં હરેઃ॥ ૬૯.૨।
૦૬૯૦૦૩૧ સ યક્ક્ષતે્રસ્ય માહા યં વયા સ યક્પ્રક તતમ્ ।
૦૬૯૦૦૩૨ યત્ર વદેહસ ત્યાગા દ્વ લાેકં વ્રજેન્નરઃ॥ ૬૯.૩।
૦૬૯૦૦૪૧ અહાે માેક્ષસ્ય માગા ઽયં દેહત્યાગ વયાેિદતઃ ।
૦૬૯૦૦૪૨ નરાણામપુકારાય પુ ષાખ્યે ન સશંયઃ॥ ૬૯.૪।
૦૬૯૦૦૫૧ અનાયાસને દેવેશ દેહં ત્ય વા નરાેત્તમાઃ ।
૦૬૯૦૦૫૨ ત મ કે્ષત્રે પરં િવ ણાેઃ પદં યા ત િનરામયમ્॥ ૬૯.૫।
૦૬૯૦૦૬૧ શ્રુ વા ક્ષતે્રસ્ય માહા યં િવ મયાે નાે મહાનભૂત્ ।
૦૬૯૦૦૬૨ પ્રયાગપુ કરાદ િન ક્ષતે્રા યાયતનાિન ચ॥ ૬૯.૬।
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૦૬૯૦૦૭૧ થવ્યાં સવર્તીથાર્િન સિરતશ્ચ સરાં સ ચ ।
૦૬૯૦૦૭૨ ન તથા તાિન સવાર્ ણ પ્રશસં સ સરુાેત્તમ॥ ૬૯.૭।
૦૬૯૦૦૮૧ યથા પ્રશસં સ ક્ષતંે્ર પુ ષાખ્યં પનુઃ પનુઃ ।
૦૬૯૦૦૮૨ જ્ઞાતાે ઽ મા ભર ભપ્રાય તવેદાની ં િપતામહ॥ ૬૯.૮।
૦૬૯૦૦૯૧ યને પ્રશસં સ ક્ષતંે્ર મુ ક્તદં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૬૯૦૦૯૨ પુ ષાખ્યસમં નનંૂ ક્ષતંે્ર ના ત મહીતલે ।
૦૬૯૦૦૯૩ તને વં િવબુધશ્રેષ્ઠ પ્રશસં સ પનુઃ પનુઃ॥ ૬૯.૯।
૦૬૯૦૧૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૬૯૦૧૦૧ સતં્ય સતં્ય મુિનશ્રેષ્ઠા ભવદ્ ભઃ સમુદાહૃતમ્ ।
૦૬૯૦૧૦૨ પુ ષાખ્યસમં ક્ષતંે્ર ના ત્યત્ર થવીતલે॥ ૬૯.૧૦।
૦૬૯૦૧૧૧ સ ત યાિન તુ તીથાર્િન પુ યા યાયતનાિન ચ ।
૦૬૯૦૧૧૨ તાિન શ્રીપુ ષાખ્યસ્ય કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૬૯.૧૧।
૦૬૯૦૧૨૧ યથા સવશ્વરાે િવ ઃ સવર્લાેકાેત્તમાેત્તમઃ ।
૦૬૯૦૧૨૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૧૨।
૦૬૯૦૧૩૧ આિદત્યાનાં યથા િવ ઃ શ્રેષ્ઠ વે સમુદાહૃતઃ ।
૦૬૯૦૧૩૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૧૩।
૦૬૯૦૧૪૧ નક્ષત્રાણાં યથા સાેમઃ સરસાં સાગરાે યથા ।
૦૬૯૦૧૪૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૧૪।
૦૬૯૦૧૫૧ વસનૂાં પાવકાે યદ્વદુ્રદ્રાણાં શઙ્કરાે યથા ।
૦૬૯૦૧૫૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૧૫।
૦૬૯૦૧૬૧ વણાર્નાં બ્રાહ્મણાે યદ્વદ્વનૈતેયશ્ચ પ ક્ષણામ્ ।
૦૬૯૦૧૬૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૧૬।
૦૬૯૦૧૭૧ શખિરણાં યથા મે ઃ પવર્તાનાં િહમાલયઃ ।
૦૬૯૦૧૭૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૧૭।
૦૬૯૦૧૮૧ પ્રમદાનાં યથા લ મીઃ સિરતાં હ્નવી યથા ।
૦૬૯૦૧૮૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૧૮।
૦૬૯૦૧૯૧ અૈરાવતાે ગજે દ્રાણાં મહષ ણાં ગુયર્થા ।
૦૬૯૦૧૯૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૧૯।
૦૬૯૦૨૦૧ સનેાનીનાં યથા સ્ક દઃ સદ્ધાનાં કિપલાે યથા ।
૦૬૯૦૨૦૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૦।
૦૬૯૦૨૧૧ ઉચ્ચૈઃશ્રવા યથાશ્વાનાં કવીનામુશના કિવઃ ।
૦૬૯૦૨૧૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૧।
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૦૬૯૦૨૨૧ મનુીનાં ચ યથા વ્યાસઃ કુબેરાે યક્ષરક્ષસામ્ ।
૦૬૯૦૨૨૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૨।
૦૬૯૦૨૩૧ ઇ દ્રયાણાં મનાે યદ્વદ્ભૂતાનામવની યથા ।
૦૬૯૦૨૩૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૩।
૦૬૯૦૨૪૧ અશ્વ થઃ સવર્ ક્ષાણાં પવનઃ લવતાં યથા ।
૦૬૯૦૨૪૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૪।
૦૬૯૦૨૫૧ ભષૂણાનાં તુ સવષાં યથા ચૂડામ ણ દ્વ ઃ ।
૦૬૯૦૨૫૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૫।
૦૬૯૦૨૬૧ ગ ધવાર્ણાં ચત્રરથઃ શસ્ત્રાણાં કુ લશાે યથા ।
૦૬૯૦૨૬૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૬।
૦૬૯૦૨૭૧ અકારઃ સવર્વણાર્નાં ગાયત્રી છ દસાં યથા ।
૦૬૯૦૨૭૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૭।
૦૬૯૦૨૮૧ સવાર્ઙ્ગે યાે યથા શ્રેષ્ઠમુત્તમાઙ્ગં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૬૯૦૨૮૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૮।
૦૬૯૦૨૯૧ અ ધતી યથા સ્ત્રીણાં સતીનાં શ્રેષ્ઠતાં ગતા ।
૦૬૯૦૨૯૨ તથા સમ તતીથાર્નાં શ્રેષં્ઠ ત પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૨૯।
૦૬૯૦૩૦૧ યથા સમ તિવદ્યાનાં માેક્ષિવદ્યા પરા તા ।
૦૬૯૦૩૦૨ તથા સમ તતીથાર્નાં શ્રેષં્ઠ ત પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૦।
૦૬૯૦૩૧૧ મનુ યાણાં યથા રા ધનેનૂામિપ કામધુક્ ।
૦૬૯૦૩૧૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૧।
૦૬૯૦૩૨૧ સવુણ સવર્રત્નાનાં સપાર્ણાં વાસિુકયર્થા ।
૦૬૯૦૩૨૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૨।
૦૬૯૦૩૩૧ પ્રહ્લાદઃ સવર્દૈત્યાનાં રામઃ શસ્ત્ર તાં યથા ।
૦૬૯૦૩૩૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૩।
૦૬૯૦૩૪૧ ઝષાણાં મકરાે યદ્વ ગાણાં ગરાડ્યથા ।
૦૬૯૦૩૪૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૪।
૦૬૯૦૩૫૧ સમુદ્રાણાં યથા શ્રેષ્ઠઃ ક્ષીરાેદઃ સિરતાં પ તઃ ।
૦૬૯૦૩૫૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૫।
૦૬૯૦૩૬૧ વ ણાે યાદસાં યદ્વદ્યમઃ સયં મનાં યથા ।
૦૬૯૦૩૬૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૬।
૦૬૯૦૩૭૧ દેવષ ણાં યથા શ્રેષ્ઠાે નારદાે મુિનસત્તમાઃ ।
૦૬૯૦૩૭૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૭।
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૦૬૯૦૩૮૧ ધાતનૂાં કા ચનં યદ્વ પિવત્રાણાં ચ દ ક્ષણા ।
૦૬૯૦૩૮૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૮।
૦૬૯૦૩૯૧ પ્ર પ તયર્થા દક્ષ ઋષીણાં ક યપાે યથા ।
૦૬૯૦૩૯૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૩૯।
૦૬૯૦૪૦૧ ગ્રહાણાં ભાસ્કરાે યદ્વન્મ ત્રાણાં પ્રણવાે યથા ।
૦૬૯૦૪૦૨ તથા સમ તતીથાર્નાં વિરષં્ઠ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૪૦।
૦૬૯૦૪૧૧ અશ્વમેધ તુ યજ્ઞાનાં યથા શ્રેષ્ઠઃ પ્રક તતઃ ।
૦૬૯૦૪૧૨ તથા સમ તતીથાર્નાં ક્ષતંે્ર ચ તદ્દિ્વ ેત્તમાઃ॥ ૬૯.૪૧।
૦૬૯૦૪૨૧ આેષધીનાં યથા ધા યં ણષેુ ણરાડ્યથા ।
૦૬૯૦૪૨૨ તથા સમ તતીથાર્નામુત્તમં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૪૨।
૦૬૯૦૪૩૧ યથા સમ તતીથાર્નાં ધમર્ઃ સસંારતારકઃ ।
૦૬૯૦૪૩૨ તથા સમ તતીથાર્નાં શ્રેષં્ઠ ત પુ ષાેત્તમમ્॥ ૬૯.૪૩।
૦૭૦૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૦૦૦૧૧ સવષાં ચવૈ તીથાર્નાં ક્ષતે્રાણાં ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૦૭૦૦૦૧૨ જપહાેમવ્રતાનાં ચ તપાેદાનફલાિન ચ॥ ૭૦.૧।
૦૭૦૦૦૨૧ ન ત પ યા મ ભાે િવપ્રા યત્તને સદશૃં ભુિવ ।
૦૭૦૦૦૨૨ િક ચાત્ર બહુનાેક્તને ભા ષતને પનુઃ પનુઃ॥ ૭૦.૨।
૦૭૦૦૦૩૧ સતં્ય સતં્ય પનુઃ સતં્ય ક્ષતંે્ર ત પરમં મહત્ ।
૦૭૦૦૦૩૨ પુ ષાખ્યં સકૃદ્દ ૃ ટ્વા સાગરા ભઃસમા લુતમ્॥ ૭૦.૩।
૦૭૦૦૦૪૧ બ્રહ્મિવદ્યાં સકૃજ્જ્ઞા વા ગભર્વાસાે ન િવદ્યતે ।
૦૭૦૦૦૪૨ હરેઃ સિન્નિહતે સ્થાન ઉત્તમે પુ ષાેત્તમે॥ ૭૦.૪।
૦૭૦૦૦૫૧ સવં સરમપુાસીત માસમાત્રમથાિપ વા ।
૦૭૦૦૦૫૨ તને જપં્ત હુતં તને તને તપં્ત તપાે મહત્॥ ૭૦.૫।
૦૭૦૦૦૬૧ સ યા ત પરમં સ્થાનં યત્ર યાેગેશ્વરાે હિરઃ ।
૦૭૦૦૦૬૨ ભુ વા ભાેગા વ ચત્રાંશ્ચ દેવયાે ષ સમ વતઃ॥ ૭૦.૬।
૦૭૦૦૦૭૧ ક પા તે પનુરાગત્ય મત્યર્લાેકે નરાેત્તમઃ ।
૦૭૦૦૦૭૨ યતે યાે ગનાં િવપ્રા જ્ઞાનજ્ઞેયાેદ્યતાે ગ્ હે॥ ૭૦.૭।
૦૭૦૦૦૮૧ સ પ્રા ય વૈ ણવં યાેગં હરેઃ વચ્છ દતાં વ્રજેત્ ।
૦૭૦૦૦૮૨ ક પ ક્ષસ્ય રામસ્ય કૃ ણસ્ય ભદ્રયા સહ॥ ૭૦.૮।
૦૭૦૦૦૯૧ માકર્ ડયેે દ્રદ્યુ સ્ય માહા યં માધવસ્ય ચ ।
૦૭૦૦૦૯૨ વગર્દ્વારસ્ય માહા યં સાગરસ્ય િવિધઃ ક્રમાત્॥ ૭૦.૯।
૦૭૦૦૧૦૧ માજર્નસ્ય યથાકાલે ભાગીર યાઃ સમાગમમ્ ।
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૦૭૦૦૧૦૨ સવર્મેતન્મયા ખ્યાતં ય પરં શ્રાેતુ મચ્છથ॥ ૭૦.૧૦।
૦૭૦૦૧૧૧ ઇ દ્રદ્યુ સ્ય માહા યમેતચ્ચ ક થતં મયા ।
૦૭૦૦૧૧૨ સવાર્શ્ચય સમાખ્યાતં રહસ્યં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૦૭૦૦૧૧૩ પુરાણં પરમં ગુહ્યં ધ યં સસંારમાેચનમ્॥ ૭૦.૧૧।
૦૭૦૦૧૨૦ મનુય ઊચુઃ
૦૭૦૦૧૨૧ નિહ ન પ્તર તીહ શ ◌ૃ વતાં તીથર્િવ તરમ્ ।
૦૭૦૦૧૨૨ પનુરેવ પરં ગુહ્યં વક્તુમહર્સ્યશષેતઃ ।
૦૭૦૦૧૨૩ પરં તીથર્સ્ય માહા યં સવર્તીથાત્તમાેત્તમમ્॥ ૭૦.૧૨।
૦૭૦૦૧૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૦૦૧૩૧ ઇમમવે પુરા પ્રશં્ન ષ્ટાે ઽ મ દ્વજસત્તમાઃ ।
૦૭૦૦૧૩૨ નારદેન પ્રયત્નને તદા તં પ્રાેક્તવાનહમ્॥ ૭૦.૧૩।
૦૭૦૦૧૪૦ નારદ ઉવાચ
૦૭૦૦૧૪૧ તપસાે યજ્ઞદાનાનાં તીથાર્નાં પાવનં તમ્ ।
૦૭૦૦૧૪૨ સવ શ્રુતં મયા વત્તાે જગદ્યાનેે જગ પતે॥ ૭૦.૧૪।
૦૭૦૦૧૫૧ િકય ત સ ત તીથાર્િન વગર્મત્યર્રસાતલે ।
૦૭૦૦૧૫૨ સવષામવે તીથાર્નાં સવર્દા િક િવ શ યતે॥ ૭૦.૧૫।
૦૭૦૦૧૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૦૦૧૬૧ ચતુિવધાિન તીથાર્િન વગ મત્ય રસાતલે ।
૦૭૦૦૧૬૨ દૈવાિન મુિનશાદૂર્લ આસરુા યાષાર્ ણ ચ॥ ૭૦.૧૬।
૦૭૦૦૧૭૧ માનષુા ણ િત્રલાેકેષુ િવખ્યાતાિન સરુાિદ ભઃ ।
૦૭૦૦૧૭૨ માનષુે યશ્ચ તીથ યઆષ તીથર્મનુત્તમમ્॥ ૭૦.૧૭।
૦૭૦૦૧૮૧ આષ યશ્ચવૈ તીથ યઆસરંુ બહુપુ યદમ્ ।
૦૭૦૦૧૮૨ આસરેુ ય તથા પુ યં દૈવં ત સાવર્કા મકમ્॥ ૭૦.૧૮।
૦૭૦૦૧૯૧ બ્રહ્મિવ શવૈશ્ચવૈ િન મતં દૈવમુચ્યતે ।
૦૭૦૦૧૯૨ િત્ર યાે યદેકં યેત ત માન્નાતઃ પરં િવદુઃ॥ ૭૦.૧૯।
૦૭૦૦૨૦૧ ત્રયાણામિપ લાેકાનાં તીથ મે યમુદાહૃતમ્ ।
૦૭૦૦૨૦૨ તત્રાિપ બવં દ્વ પં તીથ બહુગુણાેદયમ્॥ ૭૦.૨૦।
૦૭૦૦૨૧૧ બવે ભારતં વષ તીથ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્ ।
૦૭૦૦૨૧૨ કમર્ભૂ મયર્તઃ પતુ્ર ત માત્તીથ તદુચ્યતે॥ ૭૦.૨૧।
૦૭૦૦૨૨૧ તત્રવૈ યાિન તીથાર્િન યા યુક્તાિન મયા તવ ।
૦૭૦૦૨૨૨ િહમવ દ્વ યયાેમર્ યે ષ નદ્યાે દેવસ ભવાઃ॥ ૭૦.૨૨।
૦૭૦૦૨૩૧ તથવૈ દેવ બ્રહ્મ દ ક્ષણાણર્વિવ યયાેઃ ।
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૦૭૦૦૨૩૨ અેતા દ્વાદશ નદ્ય તુ પ્રાધા યને પ્રક તતાઃ॥ ૭૦.૨૩।
૦૭૦૦૨૪૧ અ ભસ પૂ જતં ય માદ્ભારતં બહુપુ યદમ્ ।
૦૭૦૦૨૪૨ કમર્ભૂ મરતાે દેવવૈર્ષ ત મા પ્રક તતમ્॥ ૭૦.૨૪।
૦૭૦૦૨૫૧ આષાર્ ણ ચવૈ તીથાર્િન દેવ િન ક્વ ચ ક્વ ચત્ ।
૦૭૦૦૨૫૨ આસરૈુરા તા યાસં તદેવાસરુમુચ્યતે॥ ૭૦.૨૫।
૦૭૦૦૨૬૧ દૈવે વવે પ્રદેશષેુ તપ ત વા મહષર્યઃ ।
૦૭૦૦૨૬૨ દૈવપ્રભાવાત્તપસઆષાર્ યિપ ચ તા યિપ॥ ૭૦.૨૬।
૦૭૦૦૨૭૧ આત્મનઃ શ્રેયસે મુ યૈ પૂ યૈ ભૂતયે ઽથવા ।
૦૭૦૦૨૭૨ આત્મનઃ ફલભૂત્યથ યશસાે ઽવાપ્તયે પનુઃ॥ ૭૦.૨૭।
૦૭૦૦૨૮૧ માનષુૈઃ કાિરતા યાહુમાર્નષુાણી ત નારદ ।
૦૭૦૦૨૮૨ અેવં ચતુિવધાે ભેદ તીથાર્નાં મુિનસત્તમ॥ ૭૦.૨૮।
૦૭૦૦૨૯૧ ભેદં ન ક શ્ચ ના ત શ્રાેતું યુક્તાે ઽ સ નારદ ।
૦૭૦૦૨૯૨ બહવઃ પ ડત મ યાઃ શ ◌ૃ વ ત કથય ત ચ ।
૦૭૦૦૨૯૩ સકૃુતી કાે ઽિપ ના ત વક્તું શ્રાેતું િનજૈગુર્ણૈઃ॥ ૭૦.૨૯।
૦૭૦૦૩૦૦ નારદ ઉવાચ
૦૭૦૦૩૦૧ તષેાં વ પં ભેદં ચ શ્રાેતુ મચ્છા મ ત વતઃ ।
૦૭૦૦૩૦૨ યચ્છ વા સવર્પાપે યાે મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૭૦.૩૦।
૦૭૦૦૩૧૧ બ્રહ્મ કૃતયુગાદાૈ તુ ઉપાયાે ઽ યાે ન િવદ્યતે ।
૦૭૦૦૩૧૨ તીથર્સવેાં િવના વ પાયાસનેાભીષ્ટદાિયનીમ્॥ ૭૦.૩૧।
૦૭૦૦૩૨૧ ન વયા સદશૃાે ધાતવર્ક્તા જ્ઞાતાથવા ક્વ ચત્ ।
૦૭૦૦૩૨૨ વં ના ભકમલે િવ ણાેઃ સ તાે ઽ ખલપવૂર્જઃ॥ ૭૦.૩૨।
૦૭૦૦૩૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૦૦૩૩૧ ગાેદાવર ભીમરથી તુઙ્ગભદ્રા ચ વે ણકા ।
૦૭૦૦૩૩૨ તાપી પયાેઉ ણી િવ યસ્ય દ ક્ષણે તુ પ્રક તતાઃ॥ ૭૦.૩૩।
૦૭૦૦૩૪૧ ભાગીરથી નમર્દા તુ યમનુા ચ સર વતી ।
૦૭૦૦૩૪૨ િવશાેકા ચ િવત તા ચ િહમવ પવર્તા શ્રતાઃ॥ ૭૦.૩૪।
૦૭૦૦૩૫૧ અેતા નદ્યઃ પુ યતમા દેવતીથાર્ યુદાહૃતાઃ ।
૦૭૦૦૩૫૨ ગયઃ કાે લાસરુાે ત્ર સ્ત્રપુરાે હ્ય ધક તથા॥ ૭૦.૩૫।
૦૭૦૦૩૬૧ હયમૂધાર્ ચ લવણાે નમુ ચઃ શ ◌ૃઙ્ગક તથા ।
૦૭૦૦૩૬૨ યમઃ પાતાલકેતુશ્ચ મયઃ પુ કર અેવ ચ॥ ૭૦.૩૬।
૦૭૦૦૩૭૧ અેતૈરા તતીથાર્િન આસરુા ણ શભુાિન ચ ।
૦૭૦૦૩૭૨ પ્રભાસાે ભાગર્વાે ઽગ તનર્રનારાયણાૈ તથા॥ ૭૦.૩૭।
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૦૭૦૦૩૮૧ વ સષ્ઠશ્ચ ભરદ્વા ે ગાેતમઃ ક યપાે મનુઃ ।
૦૭૦૦૩૮૨ ઇત્યાિદમુિનજુષ્ટાિન ઋ ષતીથાર્િન નારદ॥ ૭૦.૩૮।
૦૭૦૦૩૯૧ અ બર ષાે હિરશ્ચ દ્રાે મા ધાતા મનુરેવ ચ ।
૦૭૦૦૩૯૨ કુ ઃ કનખલશ્ચવૈ ભદ્રાશ્વઃ સગર તથા॥ ૭૦.૩૯।
૦૭૦૦૪૦૧ અશ્વયપૂાે ના ચકેતા ષાકિપરિર દમઃ ।
૦૭૦૦૪૦૨ ઇત્યાિદમાનષુૈિવપ્ર િન મતાિન શભુાિન ચ॥ ૭૦.૪૦।
૦૭૦૦૪૧૧ યશસઃ ફલભૂત્યથ િન મતાનીહ નારદ ।
૦૭૦૦૪૧૨ વતાેઉદ્ભૂતાિન દૈવાિન યત્ર ક્વાિપ જગ ત્રયે ।
૦૭૦૦૪૧૩ પુ યતીથાર્િન તા યાહુ તીથર્ભેદાે મયાેિદતઃ॥ ૭૦.૪૧।
૦૭૧૦૦૧૦ નારદ ઉવાચ
૦૭૧૦૦૧૧ િત્રદૈવત્યં તુ યત્તીથ સવ યાે હ્યુક્તમુત્તમમ્ ।
૦૭૧૦૦૧૨ તસ્ય વ પભેદં ચ િવ તરેણ બ્રવીતુ મે॥ ૭૧.૧।
૦૭૧૦૦૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૧૦૦૨૧ તાવદ યાિન તીથાર્િન તાવત્તાઃ પુ યભૂમયઃ ।
૦૭૧૦૦૨૨ તાવદ્યજ્ઞાદયાે યાવિ ત્રદૈવત્યં ન દૃ યતે॥ ૭૧.૨।
૦૭૧૦૦૩૧ ગઙ્ગેયં સિરતાં શ્રેષ્ઠા સવર્કામપ્રદાિયની ।
૦૭૧૦૦૩૨ િત્રદૈવત્યા મુિનશ્રેષ્ઠ તદુ પ ત્તમતઃ શ ◌ૃ ॥ ૭૧.૩।
૦૭૧૦૦૪૧ વષાર્ણામયુતા પવૂ દેવકાયર્ ઉપ સ્થતે ।
૦૭૧૦૦૪૨ તારકાે બલવાનાસીન્મદ્વરાદ તગિવતઃ॥ ૭૧.૪।
૦૭૧૦૦૫૧ દેવાનાં પરમૈશ્વય હૃતં તને બલીયસા ।
૦૭૧૦૦૫૨ તત તે શરણં જગ્મુદવાઃ સે દ્રપુરાેગમાઃ॥ ૭૧.૫।
૦૭૧૦૦૬૧ ક્ષીરાેદશાિયનં દેવં જગતાં પ્રિપતામહમ્ ।
૦૭૧૦૦૬૨ કૃતા જ લપુટા દેવા િવ મૂચુરન યગાઃ॥ ૭૧.૬।
૦૭૧૦૦૭૦ દેવા ઊચુઃ
૦૭૧૦૦૭૧ વં ત્રાતા જગતાં નાથ દેવાનાં ક તવધર્ન ।
૦૭૧૦૦૭૨ સવશ્વર જગદ્યાનેે ત્રયીમૂત નમાે ઽ તુ તે॥ ૭૧.૭।
૦૭૧૦૦૮૧ લાેકસ્રષ્ટાસરુા હ તા વમવે જગતાં પ તઃ ।
૦૭૧૦૦૮૨ સ્થત્યુ પ ત્તિવનાશાનાં કારણં વં જગન્મય॥ ૭૧.૮।
૦૭૧૦૦૯૧ ત્રાતા ન કાે ય ત જગ ત્રયે ઽિપ ।
૦૭૧૦૦૯૨ શર િરણાં સવર્િવપદ્ગતાનામ્ ।
૦૭૧૦૦૯૩ વયા િવના વાિરજપ ત્રનતે્ર ।
૦૭૧૦૦૯૪ તાપત્રયાણાં શરણં ન ચા યત્॥ ૭૧.૯।
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૦૭૧૦૧૦૧ િપતા ચ માતા જગતાે ઽ ખલસ્ય ।
૦૭૧૦૧૦૨ વમવે સવેાસલુભાે ઽ સ િવ ણાે ।
૦૭૧૦૧૦૩ પ્રસીદ પાહીશ મહાભયે યાે ।
૦૭૧૦૧૦૪ ઽ મદા તહ તા વદ ક વદ યઃ॥ ૭૧.૧૦।
૦૭૧૦૧૧૧ આિદકતાર્ વરાહ વં મ સ્યઃ કૂમર્ તથવૈ ચ ।
૦૭૧૦૧૧૨ ઇત્યાિદ પભેદૈના રક્ષસે ભયઆગતે॥ ૭૧.૧૧।
૦૭૧૦૧૨૧ હૃત વા યા સરુગણા હૃતદારા ગતાપદઃ ।
૦૭૧૦૧૨૨ ક માન્ન રક્ષસે દેવ અન યશરણા હરે॥ ૭૧.૧૨।
૦૭૧૦૧૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૧૦૧૩૧ તતઃ પ્રાવેાચ ભગવા શષેશાયી જગ પ તઃ ।
૦૭૧૦૧૩૨ ક માચ્ચ ભયમાપનં્ન તદ્બ્રવુ તુ ગત વરાઃ ।
૦૭૧૦૧૩૩ તતઃ શ્રયઃ પ ત પ્રાહુ તં તારકવધં પ્ર ત॥ ૭૧.૧૩।
૦૭૧૦૧૪૦ દેવા ઊચુઃ
૦૭૧૦૧૪૧ તારકાદ્ભયમાપનં્ન ભીષણં રાેમહષર્ણમ્ ।
૦૭૧૦૧૪૨ ન યુદ્ધૈ તપસા શાપૈહર્ તું નવૈ ક્ષમા વયમ્॥ ૭૧.૧૪।
૦૭૧૦૧૫૧ અવાર્ગ્દશાહાદ્યાે બાલ ત મા ત્યુમવા સ્ય ત ।
૦૭૧૦૧૫૨ ત માદે્દવ ન ચા યે ય તત્ર ની તિવધીયતામ્॥ ૭૧.૧૫।
૦૭૧૦૧૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૧૦૧૬૧ પનુનાર્રાયણઃ પ્રાહ નાહં બલાે કટઃ સરુાઃ ।
૦૭૧૦૧૬૨ ન મત્તાે મદપત્યાચ્ચ ન દેવે યાે વધાે ભવેત્॥ ૭૧.૧૬।
૦૭૧૦૧૭૧ ઈશ્વરાદ્યિદ યેત અપતં્ય બહુશ ક્તકમ્ ।
૦૭૧૦૧૭૨ ત માદ્વધમવા ાે ત તારકાે લાેકદા ણઃ॥ ૭૧.૧૭।
૦૭૧૦૧૮૧ તદ્ગચ્છામઃ સરુાઃ સવ ય તતુ ષ ભઃ સહ ।
૦૭૧૦૧૮૨ ભાયાર્થ પ્રથમાે યત્નઃ કતર્વ્યઃ પ્રભિવ ભઃ॥ ૭૧.૧૮।
૦૭૧૦૧૯૧ તથેત્યુ વા સરુગણા જગ્મુ તે ચ નગાેત્તમમ્ ।
૦૭૧૦૧૯૨ િહમવ તં રત્નમયં મનેાં ચ િહમવિ પ્રયામ્॥ ૭૧.૧૯।
૦૭૧૦૨૦૧ ઇદમૂચુઃ સવર્ અેવ સભાય તુિહનં ગિરમ્॥ ૭૧.૨૦।
૦૭૧૦૨૧૦ દેવા ઊચુઃ
૦૭૧૦૨૧૧ દાક્ષાયણી લાેકમાતા યા શ ક્તઃ સં સ્થતા ગરાૈ ।
૦૭૧૦૨૧૨ બુ દ્ધઃ પ્રજ્ઞા તમધા લ પુ ષ્ટઃ સર વતી॥ ૭૧.૨૧।
૦૭૧૦૨૨૧ અેવં વનેકધા લાેકે યા સ્થતા લાેકપાવની ।
૦૭૧૦૨૨૨ દેવાનાં કાયર્ સદ્ યથ યવુયાેગર્ભર્માિવશત્॥ ૭૧.૨૨।
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૦૭૧૦૨૩૧ સમુ પન્ના જગન્માતા શ ભાેઃ પત્ની ભિવ ય ત ।
૦૭૧૦૨૩૨ અ માકં ભવતાં ચાિપ પાલની ચ ભિવ ય ત॥ ૭૧.૨૩।
૦૭૧૦૨૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૧૦૨૪૧ િહમવાનિપ તદ્વાક્યં સરુાણામ ભન દ્ય ચ ।
૦૭૧૦૨૪૨ મનેા ચાિપ મહાે સાહા અિ વત્યેવં વચાે ઽબ્રવીત્॥ ૭૧.૨૪।
૦૭૧૦૨૫૧ તદાે પન્ના જગદ્ધાત્રી ગાૈર િહમવતાે ગ્ હે ।
૦૭૧૦૨૫૨ શવ યાનરતા િનતં્ય તિન્નષ્ઠા તન્મનાેગતા॥ ૭૧.૨૫।
૦૭૧૦૨૬૧ તાં વૈ પ્રાેચુઃ સરુગણા ઈશાથ તપઆિવશ ।
૦૭૧૦૨૬૨ તથા િહમવતઃ ષે્ઠ ગાૈર તપેે તપાે મહત્॥ ૭૧.૨૬।
૦૭૧૦૨૭૧ પનુઃ સ મ ત્રયામાસરુ શાે યાય ત તાં શવામ્ ।
૦૭૧૦૨૭૨ આત્માનં વા તથા યદ્વા ન નીમઃ કથં ભવઃ॥ ૭૧.૨૭।
૦૭૧૦૨૮૧ મનેકાયાઃ સતુાયાં તુ ચત્તં દ યા સરેુશ્વરઃ ।
૦૭૧૦૨૮૨ તત્ર ની તિવધાતવ્યા તતઃ શ્રૈ ઠ્યમવા સ્યથ ।
૦૭૧૦૨૮૩ તતઃ પ્રાહ મહાબુ દ્ધવાર્ચ પ ત દારધીઃ॥ ૭૧.૨૮।
૦૭૧૦૨૯૦ હ પ ત વાચ
૦૭૧૦૨૯૧ ય વયં મદનાે ધીમા ક દપર્ઃ પુ પચાપ ક્ ।
૦૭૧૦૨૯૨ સ િવ યતુ શવં શા તં બાણૈઃ પુ પમયૈઃ શભુૈઃ॥ ૭૧.૨૯।
૦૭૧૦૩૦૧ તને િવદ્ધ સ્ત્રનતે્રાે ઽિપ ઈશાયાં બુ દ્ધમાદધેત્ ।
૦૭૧૦૩૦૨ પિરણે યત્યસાૈ નનંૂ તદા તાં ગિર ં હરઃ॥ ૭૧.૩૦।
૦૭૧૦૩૧૧ જિયનઃ પ ચબાણસ્ય ન બાણાઃ ક્વાિપ કુ ઠતાઃ ।
૦૭૧૦૩૧૨ તથાેઢાયાં જગદ્ધા યાં શ ભાેઃ પતુ્રાે ભિવ ય ત॥ ૭૧.૩૧।
૦૭૧૦૩૨૧ તઃ પતુ્ર સ્ત્રનતે્રસ્ય તારકં સ હિન ય ત ।
૦૭૧૦૩૨૨ વસ તં ચ સહાયાથ શાે ભષં્ઠ કુસમુાકરમ્॥ ૭૧.૩૨।
૦૭૧૦૩૩૧ આહ્લાદનં ચ મનસા કામાયનંૈ પ્રયચ્છથ॥ ૭૧.૩૩।
૦૭૧૦૩૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૧૦૩૪૧ તથેત્યુ વા સરુગણા મદનં કુસમુાકરમ્ ।
૦૭૧૦૩૪૨ પ્રષેયામાસરુવ્યગ્રાઃ શવા તકમિર દમાઃ॥ ૭૧.૩૪।
૦૭૧૦૩૫૧ સ જગામ વરા કામાે તચાપાે સમાધવઃ ।
૦૭૧૦૩૫૨ રત્યા ચ સિહતઃ કામઃ કતુ કમર્ સદુુ કરમ્॥ ૭૧.૩૫।
૦૭૧૦૩૬૧ ગ્ હી વા સશરં ચાપ મદં તસ્ય મનાે ઽભવત્ ।
૦૭૧૦૩૬૨ મયા વે ય વવે યાે વૈ શ ભુલાકગુ ઃ પ્રભુઃ॥ ૭૧.૩૬।
૦૭૧૦૩૭૧ ત્રૈલાેક્યજિયનાે બાણાઃ શ ભાૈ મે િક દૃઢા ન વા ।
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૦૭૧૦૩૭૨ તનેાસાૈ ચા ગ્ નતે્રેણ ભ મશષે તદા કૃતઃ॥ ૭૧.૩૭।
૦૭૧૦૩૮૧ તદેવ કમર્ સદુૃઢમી ક્ષતું સરુસત્તમાઃ ।
૦૭૧૦૩૮૨ આજગ્મુ તત્ર યદ્વતંૃ્ત શ ◌ૃ િવ મયકારકમ્॥ ૭૧.૩૮।
૦૭૧૦૩૯૧ શ ભું દૃ ટ્વા સરુગણા યાવ પ ય ત મન્મથમ્ ।
૦૭૧૦૩૯૨ તાવચ્ચ ભ મસાદ્ભૂતં કામં દૃ ટ્વા ભયાતુરાઃ ।
૦૭૧૦૩૯૩ તુષુ્ટવુ સ્ત્રદશશેાનં કૃતા જ લપુટાઃ સરુાઃ॥ ૭૧.૩૯।
૦૭૧૦૪૦૦ દેવા ઊચુઃ
૦૭૧૦૪૦૧ તારકાદ્ભયમાપનં્ન કુ પત્ની ં ગરેઃ સતુામ્॥ ૭૧.૪૦।
૦૭૧૦૪૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૧૦૪૧૧ િવદ્ધ ચત્તાે હરાે ઽ યાશુ મનેે વાક્યં સરુાેિદતમ્ ।
૦૭૧૦૪૧૨ અ ધતી ં વ સષં્ઠ ચ માં તુ ચક્રધરં તથા॥ ૭૧.૪૧।
૦૭૧૦૪૨૧ પ્રષેયામાસરુમરા િવવાહાય પર પરમ્ ।
૦૭૧૦૪૨૨ સ બ ધાે ઽિપ તથા યાસી દ્ધમવ લાેકનાથયાેઃ॥ ૭૧.૪૨।
૦૭૨૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૨૦૦૧૧ િહમવ પવર્તે શ્રેષે્ઠ નાનારત્નિવ ચિત્રતે ।
૦૭૨૦૦૧૨ નાના ક્ષલતાક ણ નાના દ્વજિનષેિવતે॥ ૭૨.૧।
૦૭૨૦૦૨૧ નદ નદસરઃકૂપ-તડાગાિદ ભરા તે ।
૦૭૨૦૦૨૨ દેવગ ધવર્યક્ષાિદ- સદ્ધચારણસિેવતે॥ ૭૨.૨।
૦૭૨૦૦૩૧ શભુમા તસ પન્ને હષા કષકકારણે ।
૦૭૨૦૦૩૨ મે મ દરકૈલાસ-મનૈાકાિદનગૈ ર્તે॥ ૭૨.૩।
૦૭૨૦૦૪૧ વ સષ્ઠાગ ત્યપાૈલ ત્ય-લાેમશાિદ ભરા તે ।
૦૭૨૦૦૪૨ મહાે સવે વતર્માને િવવાહઃ સમ યત॥ ૭૨.૪।
૦૭૨૦૦૫૧ તત્ર વેદ રત્નમયી શાે ભતા વણર્ભૂ ષતા ।
૦૭૨૦૦૫૨ વજ્રમા ણક્યવૈદૂયર્-તન્મય ત ભશાે ભતા॥ ૭૨.૫।
૦૭૨૦૦૬૧ જયાલ મીશભુાક્ષા ત-ક તપુષ્ટ ાિદસં તા ।
૦૭૨૦૦૬૨ મે મ દરકૈલાસ-રૈવતૈઃ પિરશાે ભતૈઃ॥ ૭૨.૬।
૦૭૨૦૦૭૧ પૂ જતાે લાેકનાથને િવ ના પ્રભિવ ના ।
૦૭૨૦૦૭૨ મનૈાકઃ પવર્તશ્રેષ્ઠાે રેજે ઽતીવ િહર મયઃ॥ ૭૨.૭।
૦૭૨૦૦૮૧ ઋષયાે લાેકપાલાશ્ચઆિદત્યાઃ સમ દ્ગણાઃ ।
૦૭૨૦૦૮૨ િવવાહે વેિદકાં ચકુ્રદવદેવસ્ય શૂ લનઃ॥ ૭૨.૮।
૦૭૨૦૦૯૧ િવશ્વકમાર્ વયં વષ્ટા વેદ ં ચકે્ર સતાેરણામ્ ।
૦૭૨૦૦૯૨ સરુભી ન દની ન દા સનુ દા કામદાેિહની॥ ૭૨.૯।
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૦૭૨૦૧૦૧ આ ભ તુ શાે ભતેશા યા િવવાહઃ સમ યત ।
૦૭૨૦૧૦૨ સમુદ્રાઃ સિરતાે નાગા આેષ યાે લાેકમાતરઃ॥ ૭૨.૧૦।
૦૭૨૦૧૧૧ સવન પ તબી શ્ચ સવ તત્ર સમાયયુઃ ।
૦૭૨૦૧૧૨ ભવુઃ કમર્ ઇલા ચકે્ર આેષ ય વન્નકમર્ ચ॥ ૭૨.૧૧।
૦૭૨૦૧૨૧ વ ણઃ પાનકમાર્ ણ દાનકમર્ ધનાિધપઃ ।
૦૭૨૦૧૨૨ અ ગ્ શ્ચકાર તત્રાનં્ન યચ્ચેષં્ટ લાેકનાથયાેઃ॥ ૭૨.૧૨।
૦૭૨૦૧૩૧ તત્ર તત્ર થક્પૂ ં ચકે્ર િવ ઃ સનાતનઃ ।
૦૭૨૦૧૩૨ વેદાશ્ચ સરહસ્યા વૈ ગાય ત ચ હસ ત॥ ૭૨.૧૩।
૦૭૨૦૧૪૧ ત્ય ત્ય સરસઃ સવાર્ જગુગર્ ધવર્િકન્નરાઃ ।
૦૭૨૦૧૪૨ લા ક્ચાિપ મનૈાકાે બભવૂ મુિનસત્તમ॥ ૭૨.૧૪।
૦૭૨૦૧૫૧ પુ યાહવાચનં ત્તમ તવ મિન નારદ ।
૦૭૨૦૧૫૨ વેિદકાયામપુાિવષ્ટાૈ દ પતી સરુસત્તમાૈ॥ ૭૨.૧૫।
૦૭૨૦૧૬૧ પ્ર તષ્ઠા યા ગ્ િવિધવદ માનં ચાિપ પતુ્રક ।
૦૭૨૦૧૬૨ હુ વા લા ં શ્ચ િવિધવ પ્રદ ક્ષણમથાકરાેત્॥ ૭૨.૧૬।
૦૭૨૦૧૭૧ અ મનઃ પશર્હેતાેશ્ચ દેવ્યઙ્ગુષં્ઠ કરે ઽ શત્ ।
૦૭૨૦૧૭૨ િવ ના પ્રેિરતઃ શ ભુદર્ ક્ષણસ્ય પદસ્ય ચ॥ ૭૨.૧૭।
૦૭૨૦૧૮૧ તામદશર્મહં તત્ર હાેમં કુવર્ હરા તકે ।
૦૭૨૦૧૮૨ દષૃ્ટે ઽઙ્ગુષે્ઠ દુષ્ટબુદ્ યા વીય સસુ્રાવ મે તદા॥ ૭૨.૧૮।
૦૭૨૦૧૯૧ લ જયા કલષુીભૂતઃ સ્કનં્ન વીયર્મચૂણર્યમ્ ।
૦૭૨૦૧૯૨ મદ્વ યાર્ચ્ચૂ ણતા સૂ માદ્વાલ ખલ્યા તુ જ જ્ઞરે॥ ૭૨.૧૯।
૦૭૨૦૨૦૧ તતાે મહાનભૂત્તત્ર હાહાકારઃ સરુાેિદતઃ ।
૦૭૨૦૨૦૨ લ જયા પિરભૂતાે ઽહં િનગર્ત તુ તદાસનાત્॥ ૭૨.૨૦।
૦૭૨૦૨૧૧ પ ય સુ દેવસઙ્ઘષેુ તૂ ણી ભૂતષેુ નારદ ।
૦૭૨૦૨૧૨ ગચ્છ તં માં મહાદેવાે દૃ ટ્વા ન દનમબ્રવીત્॥ ૭૨.૨૧।
૦૭૨૦૨૨૦ શવ ઉવાચ
૦૭૨૦૨૨૧ બ્રહ્માણમાહ્વય વેહ ગતપાપં કરાે યહમ્ ।
૦૭૨૦૨૨૨ કૃતાપરાધે ઽિપ જને સ તઃ સકૃપમાનસાઃ ।
૦૭૨૦૨૨૩ માેહય ત્યિપ િવદ્વાંસં િવષયાણા મયં સ્થ તઃ॥ ૭૨.૨૨।
૦૭૨૦૨૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૨૦૨૩૧ અેવમુ વા સ ભગવાનુમયા સિહતઃ શવઃ ।
૦૭૨૦૨૩૨ મમાનુક પયા ચવૈ લાેકાનાં િહતકા યયા॥ ૭૨.૨૩।
૦૭૨૦૨૪૧ અેતચ્ચકાર લાેકેશઃ શ ◌ૃ નારદ યત્નતઃ ।
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૦૭૨૦૨૪૨ પાિપનાં પાપમાેક્ષાય ભૂ મરાપાે ભિવ ય ત॥ ૭૨.૨૪।
૦૭૨૦૨૫૧ તયાેશ્ચ સારસવર્ વમાહિર યા મ પાવનમ્ ।
૦૭૨૦૨૫૨ અેવં િન શ્ચત્ય ભગવાં તયાેઃ સારં સમાહરત્॥ ૭૨.૨૫।
૦૭૨૦૨૬૧ ભૂ મ કમ ડલું કૃ વા તત્રાપઃ સિન્નવે ય ચ ।
૦૭૨૦૨૬૨ પાવમા યાિદ ભઃ સકૂ્તૈર ભમ ય ચ યત્નતઃ॥ ૭૨.૨૬।
૦૭૨૦૨૭૧ િત્રજગ પાવની ં શ ક્ત તત્ર સ માર પાપહા ।
૦૭૨૦૨૭૨ મામવુાચ સ લાેકેશાે ગ્ હાણેમં કમ ડલુમ્॥ ૭૨.૨૭।
૦૭૨૦૨૮૧ આપાે વૈ માતરાે દેવ્યાે ભૂ મમાર્તા તથાપરા ।
૦૭૨૦૨૮૨ સ્થત્યુ પ ત્તિવનાશાનાં હેતુ વમુભયાેઃ સ્થતમ્॥ ૭૨.૨૮।
૦૭૨૦૨૯૧ અત્ર પ્ર ત ષ્ઠતાે ધમા હ્યત્ર યજ્ઞઃ સનાતનઃ ।
૦૭૨૦૨૯૨ અત્ર ભુ ક્તશ્ચ મુ ક્તશ્ચસ્થાવરં જઙ્ગમં તથા॥ ૭૨.૨૯।
૦૭૨૦૩૦૧ મરણાન્માનસં પાપં વચનાદ્વા ચકં તથા ।
૦૭૨૦૩૦૨ નાનપાના ભષેકાચ્ચ પ્રણ યત્યિપ કાિયકમ્॥ ૭૨.૩૦।
૦૭૨૦૩૧૧ અેતદેવા તં લાેકે નૈત મા પાવનં પરમ્ ।
૦૭૨૦૩૧૨ મયા ભમિ ત્રતં બ્રહ્મ ગ્ હાણેમં કમ ડલુમ્॥ ૭૨.૩૧।
૦૭૨૦૩૨૧ અત્રતં્ય વાિર યઃ ક શ્ચ મરેદિપ પઠેદિપ ।
૦૭૨૦૩૨૨ સ સવર્કામાના ાે ત ગ્ હાણેમં કમ ડલુમ્॥ ૭૨.૩૨।
૦૭૨૦૩૩૧ ભૂતે યશ્ચાિપ પ ચ યઆપાે ભૂતં મહાેિદતમ્ ।
૦૭૨૦૩૩૨ તાસામુ કૃષ્ટમેત માદ્ગહૃાણેમં કમ ડલુમ્॥ ૭૨.૩૩।
૦૭૨૦૩૪૧ અત્ર યદ્વાિર શાે ભષં્ઠ પુ યં પાવનમવે ચ ।
૦૭૨૦૩૪૨ ટ્વા વા ચ દૃ ટ્વા ચ બ્રહ્મ પાપા દ્વમાેક્ષ્યસે॥ ૭૨.૩૪।
૦૭૨૦૩૫૧ અેવમુ વા મહાદેવઃ પ્રાદાન્મમ કમ ડલુમ્ ।
૦૭૨૦૩૫૨ તતઃ સરુગણાઃ સવ ભ યા પ્રાેચુઃ સરેુશ્વરમ્ ।
૦૭૨૦૩૫૩ આહ્લાદશ્ચ મહાં તત્ર જયશ દાે વ્યવતર્ત॥ ૭૨.૩૫।
૦૭૨૦૩૮૧ દેવાે સવે માતુરજઃ પદાગ્રમ્ ।
૦૭૨૦૩૮૨ સમીક્ષ્ય પાપા પ તત વમાપ ।
૦૭૨૦૩૮૩ પ્રાદા કૃપાલુઃ મરણા પિવત્રામ્ ।
૦૭૨૦૩૮૪ ગઙ્ગાં િપતા પુ યકમ ડલુસ્થામ્॥ ૭૨.૩૮।
૦૭૩૦૦૧૦ નારદ ઉવાચ
૦૭૩૦૦૧૧ કમ ડલુ સ્થતા દેવી તવ પુ યિવવિધની ।
૦૭૩૦૦૧૨ યથા મત્ય ગતા નાથ તન્મે િવ તરતાે વદ॥ ૭૩.૧।
૦૭૩૦૦૨૦ બ્રહ્માવેાચ
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૦૭૩૦૦૨૧ બ લનાર્મ મહાદૈત્યાે દેવાિરરપરા જતઃ ।
૦૭૩૦૦૨૨ ધમણ યશસા ચવૈ પ્ર સરંક્ષણને ચ॥ ૭૩.૨।
૦૭૩૦૦૩૧ ગુ ભ યા ચ સત્યેન વીયણ ચ બલને ચ ।
૦૭૩૦૦૩૨ ત્યાગને ક્ષમયા ચવૈ ત્રૈલાેક્યે નાપેમીયતે॥ ૭૩.૩।
૦૭૩૦૦૪૧ તસ્ય દ્ધમુન્નતાં દૃ ટ્વા દેવા શ્ચ તાપરાયણાઃ ।
૦૭૩૦૦૪૨ મથઃ સમૂચુરમરા જે યામાે વૈ કથં બ લમ્॥ ૭૩.૪।
૦૭૩૦૦૫૧ ત મ શાસ ત રાજં્ય તુ ત્રૈલાેક્યં હતક ટકમ્ ।
૦૭૩૦૦૫૨ નારયાે વ્યાધયાે વાિપ નાધયાે વા કથ ચન॥ ૭૩.૫।
૦૭૩૦૦૬૧ અના ષ્ટરધમા વા ના તશ દાે ન દુજર્નઃ ।
૦૭૩૦૦૬૨ વ ે ઽિપ નવૈ દૃ યેત બલાૈ રાજં્ય પ્રશાસ ત॥ ૭૩.૬।
૦૭૩૦૦૭૧ તસ્યાેન્ન તશરૈભર્ગ્ ાઃ ક તખડ્ગ દ્વધાકૃતાઃ ।
૦૭૩૦૦૭૨ તસ્યાજ્ઞાશ ક્ત ભન્નાઙ્ગા દેવાઃ શમર્ ન લે ભરે॥ ૭૩.૭।
૦૭૩૦૦૮૧ તતઃ સ મ ત્રયામાસઃુ કૃ વા મા સયર્મગ્રતઃ ।
૦૭૩૦૦૮૨ તદ્યશાે ગ્ પ્રદ પ્તાઙ્ગા િવ ં જગ્મુઃ સિુવહ્વલાઃ॥ ૭૩.૮।
૦૭૩૦૦૯૦ દેવા ઊચુઃ
૦૭૩૦૦૯૧ આતાર્ઃ મ ગતસ વાઃ મ શઙ્ખચક્રગદાધર ।
૦૭૩૦૦૯૨ અ મદથ ભવાિન્નત્યમાયુધાિન બભ ત ચ॥ ૭૩.૯।
૦૭૩૦૧૦૧ વિય નાથે જગન્નાથ અ માકં દુઃખમીદશૃમ્ ।
૦૭૩૦૧૦૨ વાં તુ પ્રણમતી વાણી કથં દૈત્યં નમસ્ય ત॥ ૭૩.૧૦।
૦૭૩૦૧૧૧ મનસા કમર્ણા વાચા વામવે શરણં ગતાઃ ।
૦૭૩૦૧૧૨ વદઙ્ ઘ્રશરણાઃ સ તઃ કથં દૈત્યં નમેમિહ॥ ૭૩.૧૧।
૦૭૩૦૧૨૧ ય મ વાં મહાયજ્ઞવૈર્દામાે વા ગ્ભરચ્યુત ।
૦૭૩૦૧૨૨ વદેકશરણાઃ સ તઃ કથં દૈતં્ય નમેમિહ॥ ૭૩.૧૨।
૦૭૩૦૧૩૧ વદ્વ યર્મા શ્રતા િનતં્ય દેવાઃ સે દ્રપુરાેગમાઃ ।
૦૭૩૦૧૩૨ વયા દતં્ત પદં પ્રા ય કથં દૈતં્ય નમેમિહ॥ ૭૩.૧૩।
૦૭૩૦૧૪૧ સ્રષ્ટા વં બ્રહ્મમૂત્યાર્ તુ િવ ભૂર્ વા તુ રક્ષ સ ।
૦૭૩૦૧૪૨ સહંતાર્ દ્રશ યા વં કથં દૈતં્ય નમેમિહ॥ ૭૩.૧૪।
૦૭૩૦૧૫૧ અૈશ્વય કારણં લાેકે િવનૈશ્વય તુ િક ફલમ્ ।
૦૭૩૦૧૫૨ હતૈશ્વયાર્ઃ સરેુશાન કથં દૈત્યં નમેમિહ॥ ૭૩.૧૫।
૦૭૩૦૧૬૧ અનાિદ વં જગદ્ધાતરન ત વં જગદુ્ગ ઃ ।
૦૭૩૦૧૬૨ અ તવ તમમું શત્રું કથં દૈત્યં નમેમિહ॥ ૭૩.૧૬।
૦૭૩૦૧૭૧ તવૈશ્વયણ પુષ્ટાઙ્ગા જ વા ત્રૈલાેક્યમાજેસા ।
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૦૭૩૦૧૭૨ સ્થરાઃ સ્યામઃ સરેુશાન કથં દૈતં્ય નમેમિહ॥ ૭૩.૧૭।
૦૭૩૦૧૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૩૦૧૮૧ ઇત્યેતદેવ વચનં શ્રુ વા દૈતેયસદૂનઃ ।
૦૭૩૦૧૮૨ ઉવાચ સવાર્નમરા દેવાનાં કાયર્ સદ્ધયે॥ ૭૩.૧૮।
૦૭૩૦૧૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૭૩૦૧૯૧ મદ્ભક્તાે ઽસાૈ બ લદત્યાે હ્યવ યાે ઽસાૈ સરુાસરૈુઃ ।
૦૭૩૦૧૯૨ યથા ભવ તાે મ પાે યા તથા પાે યાે બ લમર્મ॥ ૭૩.૧૯।
૦૭૩૦૨૦૧ િવના તુ સઙ્ગરં દેવા હ વા રાજં્ય િત્રિવષ્ટપે ।
૦૭૩૦૨૦૨ બ લ િનબ ય મ ત્રાે યા રાજં્ય વઃ પ્રદદા યહમ્॥ ૭૩.૨૦।
૦૭૩૦૨૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૩૦૨૧૧ તથેત્યુ વા સરુગણાઃ સ જગ્મુિદવમવે િહ ।
૦૭૩૦૨૧૨ ભગવાનિપ દેવેશાે હ્યિદત્યા ગભર્માિવશત્॥ ૭૩.૨૧।
૦૭૩૦૨૨૧ ત મન્નુ પદ્યમાને તુ ઉ સવાશ્ચ બભૂિવરે ।
૦૭૩૦૨૨૨ તાે ઽસાૈ વામનાે બ્રહ્મ યજ્ઞેશાે યજ્ઞપૂ ષઃ॥ ૭૩.૨૨।
૦૭૩૦૨૩૧ અેત મન્ન તરે બ્રહ્મ હયમેધાય દ ક્ષતઃ ।
૦૭૩૦૨૩૨ બ લબર્લવતાં શ્રેષ્ઠ ઋ ષમખુ્યઃૈ સમાિહતઃ॥ ૭૩.૨૩।
૦૭૩૦૨૪૧ પુરાેધસા ચ શકેુ્રણ વેદવેદાઙ્ગવેિદના ।
૦૭૩૦૨૪૨ મખે ત મ વતર્માને યજમાને બલાૈ તથા॥ ૭૩.૨૪।
૦૭૩૦૨૫૧ આ વજ્યઋ ષમખુ્યે તુ શકેુ્ર તત્ર પુરાેધ સ ।
૦૭૩૦૨૫૨ હિવભાર્ગાથર્માસન્ન-દેવગ ધવર્પન્નગે॥ ૭૩.૨૫।
૦૭૩૦૨૬૧ દ યતાં ભજુ્યતાં પૂ િક્રયતાં ચ થક્ થક્ ।
૦૭૩૦૨૬૨ પિરપૂણ પનુઃ પૂણર્મવંે વાક્યે પ્રવતર્ ત॥ ૭૩.૨૬।
૦૭૩૦૨૭૧ શનૈ તદે્દશમ યાગાદ્વામનઃ સામગાયનઃ ।
૦૭૩૦૨૭૨ યજ્ઞવાટમનપુ્રાપ્તાે વામન શ્ચત્રકુ ડલઃ॥ ૭૩.૨૭।
૦૭૩૦૨૮૧ પ્રશસંમાન તં યજ્ઞં વામનં પ્રેક્ષ્ય ભાગર્વઃ ।
૦૭૩૦૨૮૨ બ્રહ્મ પધરં દેવં વામનં દૈત્યસદૂનમ્॥ ૭૩.૨૮।
૦૭૩૦૨૯૧ દાતારં યજ્ઞતપસાં ફલં હ તારં રક્ષસામ્ ।
૦૭૩૦૨૯૨ જ્ઞા વા વરન્નથાવેાચ રા નં ભૂિરતજેસમ્॥ ૭૩.૨૯।
૦૭૩૦૩૦૧ જેતારં ક્ષત્રધમણ દાતારં ભ ક્તતાે ધનમ્ ।
૦૭૩૦૩૦૨ બ લ બલવતાં શ્રેષં્ઠ સભાય દ ક્ષતં મખે॥ ૭૩.૩૦।
૦૭૩૦૩૧૧ યાય તં યજ્ઞપુ ષમુ જ તં હિવઃ થક્ ।
૦૭૩૦૩૧૨ તમાહ ગુશાદૂર્લઃ શકુ્રઃ પરમબુ દ્ધમાન્॥ ૭૩.૩૧।
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૦૭૩૦૩૨૦ શકુ્ર ઉવાચ
૦૭૩૦૩૨૧ યાે ઽસાૈ તવ મખં પ્રાપ્તાે બ્રાહ્મણાે વામનાકૃ તઃ ।
૦૭૩૦૩૨૨ નાસાૈ િવપ્રાે બલે સતં્ય યજ્ઞેશાે યજ્ઞવાહનઃ॥ ૭૩.૩૨।
૦૭૩૦૩૩૧ શશુ વાં યા ચતું પ્રાપ્તાે નનંૂ દેવિહતાય િહ ।
૦૭૩૦૩૩૨ મયા ચ સહ સ મ ય પશ્ચાદે્દયં વયા પ્રભાે॥ ૭૩.૩૩।
૦૭૩૦૩૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૩૦૩૪૧ બ લ તુ ભાગર્વં પ્રાહ પુરાેધસમિર દમઃ॥ ૭૩.૩૪।
૦૭૩૦૩૫૦ બ લ વાચ
૦૭૩૦૩૫૧ ધ યાે ઽહં મમ યજ્ઞેશાે ગ્ હમાયા ત મૂ તમાન્ ।
૦૭૩૦૩૫૨ આગત્ય યાચતે િક ચ ક મ યમવ શ યતે॥ ૭૩.૩૫।
૦૭૩૦૩૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૩૦૩૬૧ અેવમુ વા સભાયા ઽસાૈ શકેુ્રણ ચ પુરાેધસા ।
૦૭૩૦૩૬૨ જગામ યત્ર િવપ્રે દ્રાે વામનાે ઽિદ તન દનઃ॥ ૭૩.૩૬।
૦૭૩૦૩૭૧ કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા કેના થ વં તદુચ્યતામ્ ।
૦૭૩૦૩૭૨ વામનાે ઽિપ તદા પ્રાહ પદત્રય મતાં ભવુમ્॥ ૭૩.૩૭।
૦૭૩૦૩૮૧ દેિહ રાજે દ્ર ના યને કાયર્મ ત ધનને િકમ્ ।
૦૭૩૦૩૮૨ તથેત્યુ વા તુ કલશાન્નાનારત્નિવભૂ ષતાત્॥ ૭૩.૩૮।
૦૭૩૦૩૯૧ વાિરધારાં પુરસૃ્કત્ય વામનાય ભવું દદાૈ ।
૦૭૩૦૩૯૨ પ ય સુ ઋ ષમખુ્યષેુ શકેુ્ર ચવૈ પુરાેધ સ॥ ૭૩.૩૯।
૦૭૩૦૪૦૧ પ ય સુ લાેકનાથષેુ વામનાય ભવું દદાૈ ।
૦૭૩૦૪૦૨ પ ય સુ દૈત્યસઙ્ઘષેુ જયશ દે પ્રવતર્ ત॥ ૭૩.૪૦।
૦૭૩૦૪૧૧ શનૈ તુ વામનઃ પ્રાહ વ ત રાજ સખુી ભવ ।
૦૭૩૦૪૧૨ દેિહ મે સ મતાં ભૂ મ િત્રપદામાશુ ગ યતે॥ ૭૩.૪૧।
૦૭૩૦૪૨૧ તથેત્યુવાચ દૈત્યેશાે યાવ પ ય ત વામનમ્ ।
૦૭૩૦૪૨૨ યજ્ઞેશાે યજ્ઞપુ ષશ્ચ દ્રાિદત્યાૈ તના તરે॥ ૭૩.૪૨।
૦૭૩૦૪૩૧ યથા સ્યાતાં સરુા મૂિધ્ન વ ધે િવક્રમાકૃ તઃ ।
૦૭૩૦૪૩૨ અન તશ્ચાચ્યુતાે દેવાે િવક્રા તાે િવક્રમાકૃ તઃ ।
૦૭૩૦૪૩૩ તં દૃ ટ્વા દૈત્યરાટ્પ્રાહ સભાયા િવનયા વતઃ॥ ૭૩.૪૩।
૦૭૩૦૪૪૦ બ લ વાચ
૦૭૩૦૪૪૧ ક્રમ વ િવ ણાે લાેકેશ યાવચ્છ યા જગન્મય ।
૦૭૩૦૪૪૨ જતં મયા સરેુશાન સવર્ભાવને િવશ્વકૃત્॥ ૭૩.૪૪।
૦૭૩૦૪૫૦ બ્રહ્માવેાચ
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૦૭૩૦૪૫૧ તદ્વાક્યસમકાલં તુ િવ ઃ પ્રાહ મહાક્રતુઃ॥ ૭૩.૪૫।
૦૭૩૦૪૬૦ િવ વાચ
૦૭૩૦૪૬૧ દૈત્યેશ્વર મહાબાહાે ક્ર મ યે પ ય દૈત્યરાટ્॥ ૭૩.૪૬।
૦૭૩૦૪૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૩૦૪૭૧ અેવં વદ તં સ પ્રાહ ક્રમ િવ ણાે પનુઃ પનુઃ॥ ૭૩.૪૭।
૦૭૩૦૪૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૩૦૪૮૧ કૂમર્ ષે્ઠ પદં યસ્ય બ લયજ્ઞે પદં યસત્ ।
૦૭૩૦૪૮૨ દ્વતીયં તુ પદં પ્રાપ બ્રહ્મલાેકં સનાતનમ્॥ ૭૩.૪૮।
૦૭૩૦૪૯૧ તીયસ્ય પદસ્યાત્ર સ્થાનં ના ત્યસરેુશ્વર ।
૦૭૩૦૪૯૨ ક્વ ક્ર મ યે ભવું દેિહ બ લ તં હિરરબ્રવીત્ ।
૦૭૩૦૪૯૩ િવહસ્ય બ લર યાહ સભાયર્ઃ સ કૃતા જ લઃ॥ ૭૩.૪૯।
૦૭૩૦૫૦૦ બ લ વાચ
૦૭૩૦૫૦૧ વયા ષં્ટ જગ સવ ન સ્રષ્ટાહં સરેુશ્વર ।
૦૭૩૦૫૦૨ વદ્દાષેાદ પમભવ ક કરાે મ જગન્મય॥ ૭૩.૫૦।
૦૭૩૦૫૧૧ તથાિપ ના તપવૂ કદા ચદ્વ ચ્મ કેશવ ।
૦૭૩૦૫૧૨ સત્યવાક્યં ચ માં કુવર્ન્મ ષે્ઠ િહ પદં યસ॥ ૭૩.૫૧।
૦૭૩૦૫૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૩૦૫૨૧ તતઃ પ્રસન્નાે ભગવાંસ્ત્રયીમૂ તઃ સરુા ચતઃ॥ ૭૩.૫૨।
૦૭૩૦૫૩૦ ભગવાનવુાચ
૦૭૩૦૫૩૧ વરં ણી વ ભદં્ર તે ભ યા પ્રીતાે ઽ મ દૈત્યરાટ્॥ ૭૩.૫૩।
૦૭૩૦૫૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૩૦૫૪૧ સ તુ પ્રાહ જગન્નાથં ન યાચે વાં િત્રિવક્રમમ્ ।
૦૭૩૦૫૪૨ સ તુ પ્રાદા વયં િવ ઃ પ્રીતઃ સન્મનસે સતમ્॥ ૭૩.૫૪।
૦૭૩૦૫૫૧ રસાતલપ ત વં ચ ભાિવ ચે દ્રપદં પનુઃ ।
૦૭૩૦૫૫૨ આત્માિધપતં્ય ચ હિરરિવના શ યશાે િવભુઃ॥ ૭૩.૫૫।
૦૭૩૦૫૬૧ અેવં દ વા બલેઃ સવ સસતંુ ભાયર્યા વતમ્ ।
૦૭૩૦૫૬૨ રસાતલે હિરઃ સ્થા ય બ લ વમરવૈિરણમ્॥ ૭૩.૫૬।
૦૭૩૦૫૭૧ શતક્રતાે તથા પ્રાદા સરુરાજ્યં યથાભવમ્ ।
૦૭૩૦૫૭૨ અેત મન્ન તરે તત્ર પદં પ્રાગા સરુા ચતમ્॥ ૭૩.૫૭।
૦૭૩૦૫૮૧ દ્વતીયં ત પદં િવ ણાેઃ િપતુમર્મ મહામતે ।
૦૭૩૦૫૮૨ ય પદં સમનપુ્રાપં્ત ગ્ હં દૃ ટ્વા ય ચ તયમ્॥ ૭૩.૫૮।
૦૭૩૦૫૯૧ િક કૃત્યં યચ્છુભં મે સ્યા પદે િવ ણાેઃ સમાગતે ।
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૦૭૩૦૫૯૨ સવર્ વં ચ સમાલાેક્ય શ્રેષ્ઠાે મે સ્યા કમ ડલુઃ॥ ૭૩.૫૯।
૦૭૩૦૬૦૧ તદ્વાિર ય પુ યતમં દતં્ત ચ િત્રપુરાિરણા ।
૦૭૩૦૬૦૨ વરં વરે યં વરદં વરં શા તકરં પરમ્॥ ૭૩.૬૦।
૦૭૩૦૬૧૧ શભંુ ચ શભુદં િનતં્ય ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકમ્ ।
૦૭૩૦૬૧૨ મા વ પં લાેકાનામ તં ભષેજં શુ ચ॥ ૭૩.૬૧।
૦૭૩૦૬૨૧ પિવતં્ર પાવનં પજંૂ્ય જ્યેષં્ઠ શ્રેષં્ઠ ગુણા વતમ્ ।
૦૭૩૦૬૨૨ મરણાદેવ લાેકાનાં પાવનં િક નુ દશર્નાત્॥ ૭૩.૬૨।
૦૭૩૦૬૩૧ તાદગૃ્વાિર શુ ચભૂર્ વા ક પયે ઽઘાર્ય મે િપતુઃ ।
૦૭૩૦૬૩૨ ઇ ત સ ચ ત્ય તદ્વાિર ગ્ હી વાઘાર્ય ક પતમ્॥ ૭૩.૬૩।
૦૭૩૦૬૪૧ િવ ણાેઃ પાદે તુ પ તતમઘર્વાિર સમુિ ત્રતમ્ ।
૦૭૩૦૬૪૨ તદ્વાિર પ તતં મેરાૈ ચતુધાર્ વ્યગમદ્ભવુમ્॥ ૭૩.૬૪।
૦૭૩૦૬૫૧ પવૂ તુ દ ક્ષણે ચવૈ પ શ્ચમે ચાેત્તરે તથા ।
૦૭૩૦૬૫૨ દ ક્ષણે યત્તુ પ તતં જટા ભઃ શઙ્કરાે મનુે॥ ૭૩.૬૫।
૦૭૩૦૬૬૧ જગ્રાહ પ શ્ચમે યત્તુ પનુઃ પ્રાયા કમ ડલુમ્ ।
૦૭૩૦૬૬૨ ઉત્તરે પ તતં યત્તુ િવ જર્ગ્રાહ ત જલમ્॥ ૭૩.૬૬।
૦૭૩૦૬૭૧ પવૂર્ મ ષયાે દેવા િપતરાે લાેકપાલકાઃ ।
૦૭૩૦૬૭૨ જગ્ હુઃ શભુદં વાિર ત માચ્છ્ર ેષં્ઠ તદુચ્યતે॥ ૭૩.૬૭।
૦૭૩૦૬૮૧ યા દ ક્ષણાં િદશં પ્રાપ્તા આપાે વૈ લાેકમાતરઃ ।
૦૭૩૦૬૮૨ િવ પાદપ્રસતૂા તા બ્રહ્મ યા લાેકમાતરઃ॥ ૭૩.૬૮।
૦૭૩૦૬૯૧ મહેશ્વરજટાસસં્થાઃ પવર્ તશભુાેદયાઃ ।
૦૭૩૦૬૯૨ તાસાં પ્રભાવ મરણા સવર્કામાનવા ુયાત્॥ ૭૩.૬૯।
૦૭૪૦૦૧૦ નારદ ઉવાચ
૦૭૪૦૦૧૧ કમ ડલુ સ્થતા દેવી મહેશ્વરજટાગતા ।
૦૭૪૦૦૧૨ શ્રુતા દેવ યથા મત્યર્માગતા તદ્બ્રવીતુ મે॥ ૭૪.૧।
૦૭૪૦૦૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૪૦૦૨૧ મહેશ્વરજટાસ્થા યા આપાે દેવ્યાે મહામતે ।
૦૭૪૦૦૨૨ તાસાં ચ દ્વિવધાે ભેદ આહતુર્દ્વર્યકારણાત્॥ ૭૪.૨।
૦૭૪૦૦૩૧ અેકાંશાે બ્રાહ્મણનેાત્ર વ્રતદાનસમાિધના ।
૦૭૪૦૦૩૨ ગાેતમને શવં પજૂ્ય આહૃતાે લાેકિવશ્રુતઃ॥ ૭૪.૩।
૦૭૪૦૦૪૧ અપર તુ મહાપ્રાજ્ઞ ક્ષિત્રયેણ બલીયસા ।
૦૭૪૦૦૪૨ આરા ય શઙ્કરં દેવં તપાે ભિનયમૈ તથા॥ ૭૪.૪।
૦૭૪૦૦૫૧ ભગીરથને ભપૂને આહૃતાે ઽંશાે અપર તથા ।
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૦૭૪૦૦૫૨ અેવં દ્વૈ યમભવદ્ગઙ્ગાયા મુિનસત્તમ॥ ૭૪.૫।
૦૭૪૦૦૬૦ નારદ ઉવાચ
૦૭૪૦૦૬૧ મહેશ્વરજટાસ્થા યા હેતનુા કેન ગાૈતમઃ ।
૦૭૪૦૦૬૨ આહતાર્ ક્ષિત્રયેણાિપ આહૃતા કેન તદ્વદ॥ ૭૪.૬।
૦૭૪૦૦૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૪૦૦૭૧ યથાનીતા પુરા વ સ બ્રાહ્મણનેેતરેણ વા ।
૦૭૪૦૦૭૨ ત સવ િવ તરેણાહં વિદ યે પ્રીતયે તવ॥ ૭૪.૭।
૦૭૪૦૦૮૧ ય મ કાલે સરેુશસ્ય ઉમા પ યભવિ પ્રયા ।
૦૭૪૦૦૮૨ ત મન્નવેાભવદ્ગઙ્ગા પ્રયા શ ભાેમર્હામતે॥ ૭૪.૮।
૦૭૪૦૦૯૧ મમ દાષેાપનાેદાય ચ તયાનઃ શવ તદા ।
૦૭૪૦૦૯૨ ઉમયા સિહતઃ શ્રીમા દેવી ં પ્રેક્ષ્ય િવશષેતઃ॥ ૭૪.૯।
૦૭૪૦૧૦૧ રસ ત્તાૈ સ્થતાે ય માિન્નમર્મે રસમુત્તમમ્ ।
૦૭૪૦૧૦૨ ર સક વાિ પ્રય વાચ્ચ સૈ્ત્રણ વા પાવન વતઃ॥ ૭૪.૧૦।
૦૭૪૦૧૨૧ સવાર્ યાે હ્યિધકપ્રી તગર્ઙ્ગાભૂદ્દિ્વજસત્તમ ।
૦૭૪૦૧૨૨ સવૈાેદ્ભૂતા જટામાગાર્ ક મ શ્ચ કારણા તરે ।
૦૭૪૦૧૨૩ સ તુ સઙ્ગાપેયામાસ ગઙ્ગાં શ ભજુર્ટાગતામ્॥ ૭૪.૧૨।
૦૭૪૦૧૩૧ શરસા ચ તાં જ્ઞા વા ન શશાક ઉમા તદા ।
૦૭૪૦૧૩૨ સાેઢંુ બ્રહ્મ જટાજૂટે સ્થતાં દૃ ટ્વા પનુઃ પનુઃ॥ ૭૪.૧૩।
૦૭૪૦૧૪૧ અમષણ ભવં ગાેર પ્રેરય વેત્યભાષત ।
૦૭૪૦૧૪૨ નવૈાસાૈ પ્રૈરયચ્છ ભૂ ર સકાે રસમુત્તમમ્॥ ૭૪.૧૪।
૦૭૪૦૧૫૧ જટા વવે તદા દેવી ં ગાપેાય તં િવ ય સા ।
૦૭૪૦૧૫૨ િવનાયકં જયાં સ્ક દં રહાે વચનમબ્રવીત્॥ ૭૪.૧૫।
૦૭૪૦૧૬૧ નવૈાયં િત્રદશશેાનાે ગઙ્ગાં ત્યજ ત કામુકઃ ।
૦૭૪૦૧૬૨ સાિપ પ્રયા શવસ્યાદ્ય કથં ત્યજ ત તાં પ્રયામ્॥ ૭૪.૧૬।
૦૭૪૦૧૭૧ અેવં િવ ય બહુશાે ગાૈર ચાહ િવનાયકમ્॥ ૭૪.૧૭।
૦૭૪૦૧૮૦ પાવર્ત્યુવાચ
૦૭૪૦૧૮૧ ન દેવનૈાર્સરૈુયર્ક્ષનૈર્ સદ્ધભૈર્વતાિપ ચ ।
૦૭૪૦૧૮૨ ન રાજ ભરથા યવૈાર્ ન ગઙ્ગાં ત્યજ ત પ્રભુઃ॥ ૭૪.૧૮।
૦૭૪૦૧૯૧ પનુ ત સ્યા મ વા ગ વા િહમવ તં નગાેત્તમમ્ ।
૦૭૪૦૧૯૨ અથવા બ્રાહ્મણૈઃ પુ યૈ તપાે ભહર્તક મષૈઃ॥ ૭૪.૧૯।
૦૭૪૦૨૦૧ તવૈાર્ જટા સ્થતા ગઙ્ગા પ્રા થતા ભવુમા ુયાત્॥ ૭૪.૨૦।
૦૭૪૦૨૧૦ બ્રહ્માવેાચ
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૦૭૪૦૨૧૧ અેતચ્છ વા મા વાક્યં માતરં પ્રાહ િવઘ્નરાટ્ ।
૦૭૪૦૨૧૨ ભ્રાત્રા સ્ક દેન જયયા સ મ યેહ ચ યજુ્યતે॥ ૭૪.૨૧।
૦૭૪૦૨૨૧ ત કુમા મ તકાદ્ગઙ્ગાં યથા ત્યજ ત મે િપતા ।
૦૭૪૦૨૨૨ અેત મન્ન તરે બ્રહ્મન્નના ષ્ટર યત॥ ૭૪.૨૨।
૦૭૪૦૨૩૧ દ્વદ્વાર્દશ સમા મત્ય સવર્પ્રા ણભયાવહા ।
૦૭૪૦૨૩૨ તતાે િવનષ્ટમભવ જગ સ્થાવરજઙ્ગમમ્॥ ૭૪.૨૩।
૦૭૪૦૨૪૧ િવના તુ ગાૈતમં પુ યમાશ્રમં સવર્કામદમ્ ।
૦૭૪૦૨૪૨ સ્રષુ્ટકામઃ પુરા પતુ્ર સ્થાવરં જઙ્ગમં તથા॥ ૭૪.૨૪।
૦૭૪૦૨૫૧ કૃતાે યજ્ઞાે મયા પવૂ સ દેવયજનાે ગિરઃ ।
૦૭૪૦૨૫૨ મન્નામા તત્ર િવખ્યાત તતાે બ્રહ્મ ગિરઃ સદા॥ ૭૪.૨૫।
૦૭૪૦૨૬૧ તમા શ્રત્ય નગશ્રેષં્ઠ સવર્દા તે સ ગાૈતમઃ ।
૦૭૪૦૨૬૨ તસ્યાશ્રમે મહાપુ યે શ્રેષે્ઠ બ્રહ્મ ગરાૈ શભુે॥ ૭૪.૨૬।
૦૭૪૦૨૭૧ આધયાે વ્યાધયાે વાિપ દુ ભક્ષં વા યવષર્ણમ્ ।
૦૭૪૦૨૭૨ ભયશાેકાૈ ચ દાિરદ્ર્યં ન શ્રૂય તે કદાચન॥ ૭૪.૨૭।
૦૭૪૦૨૮૧ તદાશ્રમં િવના યત્ર હવ્યં વા કવ્યમવે ચ ।
૦૭૪૦૨૮૨ ના ત પતુ્ર તથા દાતા હાેતા યષ્ટા તથવૈ ચ॥ ૭૪.૨૮।
૦૭૪૦૨૯૧ યદૈવ ગાૈતમાે િવપ્રાે દદા ત ચ જુહાે ત ચ ।
૦૭૪૦૨૯૨ તદૈવા યયનં વગ સરુાણામિપ ના યતઃ॥ ૭૪.૨૯।
૦૭૪૦૩૦૧ દેવલાેકે ઽિપ મત્ય વા શ્રૂયતે ગાૈતમાે મુિનઃ ।
૦૭૪૦૩૦૨ હાેતા દાતા ચ ભાેક્તા ચ સ અેવે ત જના િવદુઃ॥ ૭૪.૩૦।
૦૭૪૦૩૧૧ તચ્છ વા મનુયઃ સવ નાનાશ્રમિનવા સનઃ ।
૦૭૪૦૩૧૨ ગાૈતમાશ્રમમા ચ્છન્નાગચ્છ ત તપાેધનાઃ॥ ૭૪.૩૧।
૦૭૪૦૩૨૧ તષેાં મનુીનાં સવષામાગતાનાં સ ગાૈતમઃ ।
૦૭૪૦૩૨૨ શ યવ પુત્રવદ્ભ યા િપ વ પાષેકાે ઽભવત્॥ ૭૪.૩૨।
૦૭૪૦૩૩૧ યસ્ય યથે સતં કામં યથાયાેગ્યં યથાક્રમમ્ ।
૦૭૪૦૩૩૨ યથાનુ પં સવષાં શશુ્રષૂામકરાને્મુિનઃ॥ ૭૪.૩૩।
૦૭૪૦૩૪૧ આજ્ઞયા ગાૈતમસ્યાસન્નાષે યાે લાેકમાતરઃ ।
૦૭૪૦૩૪૨ આરાિધતાઃ પનુ તને બ્રહ્મિવ મહેશ્વરાઃ॥ ૭૪.૩૪।
૦૭૪૦૩૫૧ ય તે ચ તદાષૈ યાે લૂય તે ચ તદૈવ િહ ।
૦૭૪૦૩૫૨ સ પ સ્ય તે તદાે ય તે ગાૈતમસ્ય તપાેબલાત્॥ ૭૪.૩૫।
૦૭૪૦૩૬૧ સવાર્ઃ સ દ્ધય તસ્ય સં સ ય તે મનાેગતાઃ ।
૦૭૪૦૩૬૨ પ્રત્યહં વ ક્ત િવનયાદ્ગાૈતમ વાગતાન્મનુીન્॥ ૭૪.૩૬।
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૦૭૪૦૩૭૧ પતુ્રવ ચ્છ યવચ્ચવૈ પ્રે યવ કરવા ણ િકમ્ ।
૦૭૪૦૩૭૨ િપ વ પાષેયામાસ સવં સરગણા બહૂન્॥ ૭૪.૩૭।
૦૭૪૦૩૮૧ અેવં વસ સુ મુિનષુ ત્રૈલાેક્યે ખ્યા તરાશ્રયાત્ ।
૦૭૪૦૩૮૨ તતાે િવનાયકઃ પ્રાહ માતરં ભ્રાતરં જયામ્॥ ૭૪.૩૮।
૦૭૪૦૩૯૦ િવનાયક ઉવાચ
૦૭૪૦૩૯૧ દેવાનાં સદને માતગ યતે ગાૈતમાે દ્વજઃ ।
૦૭૪૦૩૯૨ યન્ન સા યં સરુગણૈગાતમઃ કૃતવાિન ત॥ ૭૪.૩૯।
૦૭૪૦૪૦૧ અેવં શ્રુતં મયા દેિવ બ્રાહ્મણસ્ય તપાેબલમ્ ।
૦૭૪૦૪૦૨ સ િવપ્રશ્ચાલયેદેનાં માતગર્ઙ્ગાં જટાગતામ્॥ ૭૪.૪૦।
૦૭૪૦૪૧૧ તપસા વા યતાે વાિપ પજૂિય વા િત્રલાેચનમ્ ।
૦૭૪૦૪૧૨ સ અેવ ચ્યાવયેદેનાં જટાસ્થાં મે િપ પ્રયામ્॥ ૭૪.૪૧।
૦૭૪૦૪૨૧ તત્ર ની તિવધાતવ્યા તાં િવપ્રાે યાચયેદ્યથા ।
૦૭૪૦૪૨૨ ત પ્રભાવા સિરચ્છ્ર ેષ્ઠા શરસાે ઽવતરત્યિપ॥ ૭૪.૪૨।
૦૭૪૦૪૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૪૦૪૩૧ ઇત્યુ વા માતરં ભ્રાત્રા જયયા સહ િવઘ્નરાટ્ ।
૦૭૪૦૪૩૨ જગામ ગાૈતમાે યત્ર બ્રહ્મસતૂ્રધરઃ કૃશઃ॥ ૭૪.૪૩।
૦૭૪૦૪૪૧ વસ ક તપયાહઃસુ ગાૈતમાશ્રમમ ડલે ।
૦૭૪૦૪૪૨ ઉવાચ બ્રાહ્મણા સવા તત્ર તત્ર ચ િવઘ્નરાટ્॥ ૭૪.૪૪।
૦૭૪૦૪૫૧ ગચ્છામઃ વમિધષ્ઠાનમાશ્રમા ણ શચુીિન ચ ।
૦૭૪૦૪૫૨ પુષ્ટાઃ મ ગાૈતમાન્નને ચ્છામાે ગાૈતમં મુિનમ્॥ ૭૪.૪૫।
૦૭૪૦૪૬૧ ઇ ત સ મ ય ચ્છ ત મનુયાે મુિનસત્તમાઃ ।
૦૭૪૦૪૬૨ સ તાિન્નવારયામાસ નેહબુદ્ યા મનુી થક્॥ ૭૪.૪૬।
૦૭૪૦૪૭૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૦૭૪૦૪૭૧ કૃતા જ લઃ સિવનયમાસ વ મહ ચવૈ િહ ।
૦૭૪૦૪૭૨ યુ મચ્ચરણશશુ્રષૂાં કરાે મ મુિનપુઙ્ગવાઃ॥ ૭૪.૪૭।
૦૭૪૦૪૮૧ શશુ્રષૂાૈ પતુ્રવિન્નતં્ય મિય તષ્ઠ ત નાે ચતમ્ ।
૦૭૪૦૪૮૨ ભવતાં ભૂ મદેવાનામાશ્રમા તરસવેનમ્॥ ૭૪.૪૮।
૦૭૪૦૪૯૧ ઇદમવેાશ્રમં પુ યં સવષા મ ત મે મ તઃ ।
૦૭૪૦૪૯૨ અલમ યને મનુય આશ્રમેણ ગતને વા॥ ૭૪.૪૯।
૦૭૪૦૫૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૪૦૫૦૧ ઇ ત શ્રુ વા મનુવેાર્ક્યં િવઘ્નકૃત્યમનુ મરન્ ।
૦૭૪૦૫૦૨ ઉવાચ પ્રા જ લભૂર્ વા બ્રાહ્મણા સ ગણાિધપઃ॥ ૭૪.૫૦।
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૦૭૪૦૫૧૦ ગણાિધપ ઉવાચ
૦૭૪૦૫૧૧ અન્નક્ર તા વયં િક નાે િનવારયત ગાૈતમઃ ।
૦૭૪૦૫૧૨ સા ા નવૈ વયં શક્તા ગ તું વં વં િનવેશનમ્॥ ૭૪.૫૧।
૦૭૪૦૫૨૧ નાયમહર્ ત દ ડં વા ઉપકાર દ્વ ેત્તમઃ ।
૦૭૪૦૫૨૨ ત માદુ્બદ્ યા વ્યવસ્યા મ ત સવરનુમ યતામ્॥ ૭૪.૫૨।
૦૭૪૦૫૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૪૦૫૩૧ તતઃ સવ દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ િક્રયતા મત્યનુબ્રવુન્ ।
૦૭૪૦૫૩૨ અેતસ્ય તપૂકારાય લાેકાનાં િહતકા યયા॥ ૭૪.૫૩।
૦૭૪૦૫૪૧ બ્રાહ્મણાનાં ચ સવષાં શ્રેયાે ય સ્યાત્તથા કુ ।
૦૭૪૦૫૪૨ બ્રાહ્મણાનાં વચઃ શ્રુ વા મનેે વાક્યં ગણાિધપઃ॥ ૭૪.૫૪।
૦૭૪૦૫૫૦ િવનાયક ઉવાચ
૦૭૪૦૫૫૧ િક્રયતે ગુણ પં યદ્ગાૈતમસ્ય િવશષેતઃ॥ ૭૪.૫૫।
૦૭૪૦૫૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૪૦૫૬૧ અનુમા ય દ્વ સવાર્ પનુઃ પનુ દારધીઃ ।
૦૭૪૦૫૬૨ વયં ચ બ્રાહ્મણાે ભૂ વા પ્રણ ય બ્રાહ્મણા પનુઃ ।
૦૭૪૦૫૬૩ માતુમર્તે સ્થતાે િવદ્વા જયાં પ્રાહ ગણેશ્વરઃ॥ ૭૪.૫૬।
૦૭૪૦૫૭૦ િવનાયક ઉવાચ
૦૭૪૦૫૭૧ યથા ના યાે િવ નીતે તથા કુ શભુાનને ।
૦૭૪૦૫૭૨ ગાે પધાિરણી ગચ્છ ગાૈતમાે યત્ર તષ્ઠ ત॥ ૭૪.૫૭।
૦૭૪૦૫૮૧ શાલી ખાદ િવના યાથ િવકારં કુ ભા મિન ।
૦૭૪૦૫૮૨ કૃતે પ્રહારે હુઙ્કારે પ્રે ક્ષતે ચાિપ િક ચન ।
૦૭૪૦૫૮૩ પત દ નં વનં કૃ વા ન મ્રય વ ન વ ચ॥ ૭૪.૫૮।
૦૭૪૦૫૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૪૦૫૯૧ તથા ચકાર િવજયા િવઘે્નશ્વરમતે સ્થતા ।
૦૭૪૦૫૯૨ યત્રાસીદ્ગાૈતમાે િવપ્રાે જયા ગાે પધાિરણી॥ ૭૪.૫૯।
૦૭૪૦૬૦૧ જગામ શાલી ખાદ તી તાં દદશર્ સ ગાૈતમઃ ।
૦૭૪૦૬૦૨ ગાં દૃ ટ્વા િવકૃતાં િવપ્ર તાં ણને યવારયત્॥ ૭૪.૬૦।
૦૭૪૦૬૧૧ િનવાયર્માણા સા તને વનં કૃ વા પપાત ગાૈઃ ।
૦૭૪૦૬૧૨ તસ્યાં તુ પ તતાયાં ચ હાહાકારાે મહાનભૂત્॥ ૭૪.૬૧।
૦૭૪૦૬૨૧ વનં શ્રુ વા ચ દૃ ટ્વા ચ ગાૈતમસ્ય િવચે ષ્ટતમ્ ।
૦૭૪૦૬૨૨ વ્ય થતા બ્રાહ્મણાઃ પ્રાહુિવઘ્નરાજપુરસૃ્કતાઃ॥ ૭૪.૬૨।
૦૭૪૦૬૩૦ બ્રાહ્મણા ઊચુઃ
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૦૭૪૦૬૩૧ ઇતાે ગચ્છામહે સવ ન સ્થાતવ્યં તવાશ્રમે ।
૦૭૪૦૬૩૨ પતુ્રવ પાે ષતાઃ સવ ષ્ટાે ઽ સ મુિનપુઙ્ગવ॥ ૭૪.૬૩।
૦૭૪૦૬૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૪૦૬૪૧ ઇ ત શ્રુ વા મુિનવાર્ક્યં િવપ્રાણાં ગચ્છતાં તદા ।
૦૭૪૦૬૪૨ વ હત ઇવાસી સ િવપ્રાણાં પુરતાે ઽપતત્॥ ૭૪.૬૪।
૦૭૪૦૬૫૧ તમૂચુબ્રાર્હ્મણાઃ સવ પ યેમાં પ તતાં ભુિવ ।
૦૭૪૦૬૫૨ દ્રાણાં માતરં દેવી ં જગતાં પાવની ં પ્રયામ્॥ ૭૪.૬૫।
૦૭૪૦૬૬૧ તીથર્દેવ વ િપ યામસ્યાં ગિવ િવધેબર્લાત્ ।
૦૭૪૦૬૬૨ પ તતાયાં મુિનશ્રેષ્ઠ ગ તવ્યમવ શ યતે॥ ૭૪.૬૬।
૦૭૪૦૬૭૧ ચીણ વ્રતં ક્ષયં યા ત યથા વાસ વદાશ્રમે ।
૦૭૪૦૬૭૨ વયં ના યધના બ્રહ્મ કેવલં તુ તપાેધનાઃ॥ ૭૪.૬૭।
૦૭૪૦૬૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૪૦૬૮૧ િવપ્રાણાં પુરતઃ સ્થ વા િવનીતઃ પ્રાહ ગાૈતમઃ॥ ૭૪.૬૮।
૦૭૪૦૬૯૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૦૭૪૦૬૯૧ ભવ ત અેવ શરણં પૂતં માં કતુર્મહર્થ॥ ૭૪.૬૯।
૦૭૪૦૭૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૪૦૭૦૧ તતઃ પ્રાવેાચ ભગવા વઘ્નરાડ્બ્રાહ્મણૈ ર્તઃ॥ ૭૪.૭૦।
૦૭૪૦૭૧૦ િવઘ્નરાજ ઉવાચ
૦૭૪૦૭૧૧ નવૈેયં મ્રયતે તત્ર નવૈ વ ત તત્ર િકમ્ ।
૦૭૪૦૭૧૨ વદામાે ઽ મ સસુ દગ્ધે િન કૃ ત ગ તમવે વા॥ ૭૪.૭૧।
૦૭૪૦૭૨૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૦૭૪૦૭૨૧ કથમુ થાસ્યતીયં ગાૈરથ ચા મશ્ચ િન કૃ તમ્ ।
૦૭૪૦૭૨૨ વક્તુમહર્થ ત સવ કિર યે ઽહમસશંયમ્॥ ૭૪.૭૨।
૦૭૪૦૭૩૦ બ્રાહ્મણા ઊચુઃ
૦૭૪૦૭૩૧ સવષાં ચ મતનેાયં વિદ ય ત ચ બુ દ્ધમાન્ ।
૦૭૪૦૭૩૨ અેતદ્વાક્યમથા માકં પ્રમાણં તવ ગાૈતમ॥ ૭૪.૭૩।
૦૭૪૦૭૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૪૦૭૪૧ બ્રાહ્મણૈઃ પ્રેયર્માણાે ઽસાૈ ગાૈતમને બલીયસા ।
૦૭૪૦૭૪૨ િવઘ્નકૃદ્બ્રહ્મવપષુા પ્રાહ સવાર્િનદં વચઃ॥ ૭૪.૭૪।
૦૭૪૦૭૫૦ િવઘ્નરાજ ઉવાચ
૦૭૪૦૭૫૧ સવષાં ચ મતનેાહં વિદ યા મ યથાથર્વત્ ।
૦૭૪૦૭૫૨ અનુમ ય તુ મનુયાે મદ્વાક્યં ગાૈતમાે ઽિપ ચ॥ ૭૪.૭૫।
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૦૭૪૦૭૬૧ મહેશ્વરજટાજૂટે બ્રહ્મણાે ઽવ્યક્તજન્મનઃ ।
૦૭૪૦૭૬૨ કમ ડલુ સ્થતં વાિર તષ્ઠતી ત િહ શશુ્રુમ॥ ૭૪.૭૬।
૦૭૪૦૭૭૧ તદાનય વ તરસા તપસા િનયમને ચ ।
૦૭૪૦૭૭૨ તનેા ભ ષ ચ ગામેતાં ભગવ ભવુમા શ્રતામ્ ।
૦૭૪૦૭૭૩ તતાે વ સ્યામહે સવ પવૂર્વત્તવ વે મિન॥ ૭૪.૭૭।
૦૭૪૦૭૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૪૦૭૮૧ ઇત્યુક્તવ ત િવપ્રે દ્રે બ્રાહ્મણાનાં ચ સસંિદ ।
૦૭૪૦૭૮૨ તત્રાપત પુ પ ષ્ટજર્યશ દાે વ્યવધર્ત ।
૦૭૪૦૭૮૩ તતઃ કૃતા જ લનર્મ્રાે ગાૈતમાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૭૪.૭૮।
૦૭૪૦૭૯૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૦૭૪૦૭૯૧ તપસા ગ્ પ્રસાદેન દેવબ્રહ્મપ્રસાદતઃ ।
૦૭૪૦૭૯૨ ભવતાં ચ પ્રસાદેન મ સઙ્ક પાે ઽનુ સ યતામ્॥ ૭૪.૭૯।
૦૭૪૦૮૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૪૦૮૦૧ અેવમિ વ ત તં િવપ્રા આ ચ્છન્મુિનપુઙ્ગવમ્ ।
૦૭૪૦૮૦૨ વાિન સ્થાનાિન તે જગ્મુઃ સ દ્ધા યન્નવાિર ભઃ॥ ૭૪.૮૦।
૦૭૪૦૮૧૧ યાતષેુ તષેુ િવપ્રષેુ ભ્રાત્રા સહ ગણેશ્વરઃ ।
૦૭૪૦૮૧૨ જયયા સહ સપુ્રીતઃ કૃતકૃત્યાે યવતર્ત॥ ૭૪.૮૧।
૦૭૪૦૮૨૧ ગતષેુ બ્રહ્મ દેષુ ગણેશે ચ ગતે તથા ।
૦૭૪૦૮૨૨ ગાૈતમાે ઽિપ મુિનશ્રેષ્ઠ તપસા હતક મષઃ॥ ૭૪.૮૨।
૦૭૪૦૮૩૧ યાયં તદથ સ મુિનઃ િક મદં મમ સં સ્થતમ્ ।
૦૭૪૦૮૩૨ ઇત્યેવં બહુશાે યાય જ્ઞાનને જ્ઞાતવાિ દ્વજ॥ ૭૪.૮૩।
૦૭૪૦૮૪૧ િન શ્ચત્ય દેવકાયાર્થર્માત્મનઃ િક બષાં ગ તમ્ ।
૦૭૪૦૮૪૨ લાેકાનામપુકારં ચ શ ભાેઃ પ્રીણનમવે ચ॥ ૭૪.૮૪।
૦૭૪૦૮૫૧ ઉમાયાઃ પ્રીણનં ચાિપ ગઙ્ગાનયનમવે ચ ।
૦૭૪૦૮૫૨ સવ શ્રેયસ્કરં મ યે મિય નવૈ ચ િક બષમ્॥ ૭૪.૮૫।
૦૭૪૦૮૬૧ ઇત્યેવં મનસા યાય સપુ્રીતાે ઽભૂદ્દિ્વ ેત્તમઃ ।
૦૭૪૦૮૬૨ આરા ય જગતામીશં િત્રનતંે્ર ષભ વજમ્॥ ૭૪.૮૬।
૦૭૪૦૮૭૧ આનિય યે સિરચ્છ્ર ેષ્ઠાં પ્રીતા ઽ તુ ગિર મમ ।
૦૭૪૦૮૭૨ સપત્ની જગદ બાયા મહેશ્વરજટા સ્થતા॥ ૭૪.૮૭।
૦૭૪૦૮૮૧ અેવં િહ સઙ્ક ય મુિનપ્રવીરઃ ।
૦૭૪૦૮૮૨ સ ગાૈતમાે બ્રહ્મ ગરેજર્ગામ ।
૦૭૪૦૮૮૩ કૈલાસમાિધ ષ્ઠતમુગ્રધ વના ।
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૦૭૪૦૮૮૪ સરુા ચતં પ્રયયા બ્રહ્મ દૈઃ॥ ૭૪.૮૮।
૦૭૫૦૦૧૦ નારદ ઉવાચ
૦૭૫૦૦૧૧ કૈલાસ શખરં ગ વા ગાૈતમાે ભગવા ષઃ ।
૦૭૫૦૦૧૨ િક ચકાર તપાે વાિપ કાં ચકે્ર તુ તમુત્તમામ્॥ ૭૫.૧।
૦૭૫૦૦૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૫૦૦૨૧ ગિર ગ વા તતાે વ સ વાચં સયં ય ગાૈતમઃ ।
૦૭૫૦૦૨૨ આ તીયર્ સ કુશા પ્રાજ્ઞઃ કૈલાસે પવર્તાેત્તમે॥ ૭૫.૨।
૦૭૫૦૦૩૧ ઉપિવ ય શુ ચભૂર્ વા તાતંે્ર ચેદં તતાે જગાૈ ।
૦૭૫૦૦૩૨ અપત પુ પ ષ્ટશ્ચ તૂયમાને મહેશ્વરે॥ ૭૫.૩।
૦૭૫૦૦૪૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૦૭૫૦૦૪૧ ભાેગા થનાં ભાેગમભી સતં ચ ।
૦૭૫૦૦૪૨ દાતું મહા ત્યષ્ટવપૂં ષ ધત્તે ।
૦૭૫૦૦૪૩ સાેમાે જનાનાં ગુણવ ત િનત્યમ્ ।
૦૭૫૦૦૪૪ દેવં મહાદેવ મ ત તવુ ત॥ ૭૫.૪।
૦૭૫૦૦૫૧ કતુ વક યૈિવષયૈઃ સખુાિન ।
૦૭૫૦૦૫૨ ભતુ સમ તં સચરાચરં ચ ।
૦૭૫૦૦૫૩ સ પત્તયે હ્યસ્ય િવ દ્ધયે ચ ।
૦૭૫૦૦૫૪ મહીમયં પ મતીશ્વરસ્ય॥ ૭૫.૫।
૦૭૫૦૦૬૧ ષ્ટેઃ સ્થતેઃ સહંરણાય ભૂમેર્ ।
૦૭૫૦૦૬૨ આધારમાધાતુમપાં વ પમ્ ।
૦૭૫૦૦૬૩ ભજેે શવઃ શા તતનજુર્નાનામ્ ।
૦૭૫૦૦૬૪ સખુાય ધમાર્ય જગ પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૭૫.૬।
૦૭૫૦૦૭૧ કાલવ્યવસ્થામ્ અ તસ્રવં ચ ।
૦૭૫૦૦૭૨ વ સ્થ ત ષ્ટમથાે િવનાશનમ્ ।
૦૭૫૦૦૭૩ મુદં પ્ર નાં સખુમુન્ન ત ચ ।
૦૭૫૦૦૭૪ ચકે્ર ઽકર્ચ દ્રા ગ્ મયં શર રમ્॥ ૭૫.૭।
૦૭૫૦૦૮૧ દ્ધ ગ ત શ ક્તમથાક્ષરા ણ ।
૦૭૫૦૦૮૨ વવ્યવસ્થાં મુદમ યનેકામ્ ।
૦૭૫૦૦૮૩ સ્રષંુ્ટ કૃતં વાયુિરતીશ પમ્ ।
૦૭૫૦૦૮૪ વં વે સ નનંૂ ભગવ ભવ તમ્॥ ૭૫.૮।
૦૭૫૦૦૯૧ ભેદૈિવના નવૈ કૃ તનર્ ધમા ।
૦૭૫૦૦૯૨ નાત્મીયમ યન્ન િદશાે ઽ તિરક્ષમ્ ।
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૦૭૫૦૦૯૩ દ્યાવા થવ્યાૈ ન ચ ભુ ક્તમુક્તી ।
૦૭૫૦૦૯૪ ત માિદદં વ્યાેમવપુ તવેશ॥ ૭૫.૯।
૦૭૫૦૧૦૧ ધમ વ્યવસ્થાપિયતું વ્યવસ્ય ।
૦૭૫૦૧૦૨ ઋક્સામશાસ્ત્રા ણ યજુશ્ચ શાખાઃ ।
૦૭૫૦૧૦૩ લાેકે ચ ગાથાઃ તયઃ પુરાણમ્ ।
૦૭૫૦૧૦૪ ઇત્યાિદશ દાત્મકતામપુૈ ત॥ ૭૫.૧૦।
૦૭૫૦૧૧૧ યષ્ટા ક્રતુયાર્ યિપ સાધનાિન ।
૦૭૫૦૧૧૨ ઋ વક્પ્રદેશં ફલદેશકાલાઃ ।
૦૭૫૦૧૧૩ વમવે શ ભાે પરમાથર્ત વમ્ ।
૦૭૫૦૧૧૪ વદ ત યજ્ઞાઙ્ગમયં વપુ તે॥ ૭૫.૧૧।
૦૭૫૦૧૨૧ કતાર્ પ્રદાતા પ્ર તભૂઃ પ્રદાનમ્ ।
૦૭૫૦૧૨૨ સવર્જ્ઞસાક્ષી પુ ષઃ પરશ્ચ ।
૦૭૫૦૧૨૩ પ્રત્યાત્મભૂતઃ પરમાથર્ પસ્ ।
૦૭૫૦૧૨૪ વમવે સવ િકમુ વા ગ્વલાસઃૈ॥ ૭૫.૧૨।
૦૭૫૦૧૩૧ ન વેદશાસૈ્ત્રગુર્ ભઃ પ્રિદષ્ટાે ।
૦૭૫૦૧૩૨ ન ના સ બુદ્ યાિદ ભરપ્ર યઃ ।
૦૭૫૦૧૩૩ અ ે ઽપ્રમેયઃ શવશ દવાચ્યસ્ ।
૦૭૫૦૧૩૪ વમ ત સતં્ય ભગવન્નમ તે॥ ૭૫.૧૩।
૦૭૫૦૧૪૧ આત્મૈકતાં વપ્રકૃ ત કદા ચદ્ ।
૦૭૫૦૧૪૨ અૈક્ષ ચ્છવઃ સ પિદયં મમે ત ।
૦૭૫૦૧૪૩ થક્તદૈવાભવદપ્રતક્યર્- ।
૦૭૫૦૧૪૪ અ ચ ત્યપ્રભાવાે બહુિવશ્વમૂ તઃ॥ ૭૫.૧૪।
૦૭૫૦૧૫૧ ભાવે ઽ ભ દ્ધા ચ ભવે ભવે ચ ।
૦૭૫૦૧૫૨ વકારણં કારણમા સ્થતા ચ ।
૦૭૫૦૧૫૩ િનત્યા શવા સવર્સલુક્ષણા વા ।
૦૭૫૦૧૫૪ િવલક્ષણા િવશ્વકરસ્ય શ ક્તઃ॥ ૭૫.૧૫।
૦૭૫૦૧૬૧ ઉ પાદનં સં સ્થ તરન્ન દ્ધ- ।
૦૭૫૦૧૬૨ લયાઃ સતાં યત્ર સનાતના તે ।
૦૭૫૦૧૬૩ અેકૈવ મૂ તનર્ સમ ત િક ચદ્ ।
૦૭૫૦૧૬૪ અસા યમસ્યા દિયતા હરસ્ય॥ ૭૫.૧૬।
૦૭૫૦૧૭૧ યદથર્મન્નાિન ધનાિન વા ।
૦૭૫૦૧૭૨ યચ્છ ત કુવર્ ત તપાં સ ધમાર્ન્ ।
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૦૭૫૦૧૭૩ સાપીયમ બા જગતાે જિનત્રી ।
૦૭૫૦૧૭૪ પ્રયા તુ સાેમસ્ય મહાસકુ તઃ॥ ૭૫.૧૭।
૦૭૫૦૧૮૧ યદ ક્ષતં કાઙ્ક્ષ ત વાસવાે ઽિપ ।
૦૭૫૦૧૮૨ યન્નામતાે મઙ્ગલમા ુયાચ્ચ ।
૦૭૫૦૧૮૩ યા વ્યા ય િવશ્વં િવમલીકરાે ત ।
૦૭૫૦૧૮૪ સાેમા સદા સાેમસમાન પા॥ ૭૫.૧૮।
૦૭૫૦૧૯૧ બ્રહ્માિદ વસ્ય ચરાચરસ્ય ।
૦૭૫૦૧૯૨ બુદ્ ય ક્ષચૈત યમનઃસખુાિન ।
૦૭૫૦૧૯૩ યસ્યાઃ પ્રસાદા ફલવ ત િનત્યમ્ ।
૦૭૫૦૧૯૪ વાગીશ્વર લાેકગુરાેઃ સરુ યા॥ ૭૫.૧૯।
૦૭૫૦૨૦૧ ચતુમુર્ખસ્યાિપ મનાે મલીનમ્ ।
૦૭૫૦૨૦૨ િકમ યજ તાેિર ત ચ ત્ય માતા ।
૦૭૫૦૨૦૩ ગઙ્ગાવતારં િવિવધૈ પાયૈઃ ।
૦૭૫૦૨૦૪ સવ જગ પાવિયતું ચકાર॥ ૭૫.૨૦।
૦૭૫૦૨૧૧ શ્રુતીઃ સમાલક્ષ્ય હરપ્રભુ વમ્ ।
૦૭૫૦૨૧૨ િવશ્વસ્ય લાેકઃ સકલૈઃ પ્રમાણૈઃ ।
૦૭૫૦૨૧૩ કૃ વા ચ ધમાર્ બુભજેુ ચ ભાેગાન્ ।
૦૭૫૦૨૧૪ િવભૂ તરેષા તુ સદા શવસ્ય॥ ૭૫.૨૧।
૦૭૫૦૨૨૧ કાયર્િક્રયાકારકસાધનાનામ્ ।
૦૭૫૦૨૨૨ વેદાેિદતાનામથ લાૈિકકાનામ્ ।
૦૭૫૦૨૨૩ ય સા યમુ કૃષ્ટતમં પ્રયં ચ ।
૦૭૫૦૨૨૪ પ્રાેક્તા ચ સા સ દ્ધરનાિદકતુર્ઃ॥ ૭૫.૨૨।
૦૭૫૦૨૩૧ યા વા વરં બ્રહ્મ પરં પ્રધાનમ્ ।
૦૭૫૦૨૩૨ ય સારભૂતં યદુપા સતવ્યમ્ ।
૦૭૫૦૨૩૩ ય પ્રા ય મુક્તા ન પનુભર્વ ત ।
૦૭૫૦૨૩૪ સદ્યાે ગનાે મુ ક્ત માપ તઃ સઃ॥ ૭૫.૨૩।
૦૭૫૦૨૪૧ યથા યથા શ ભુરમેયમાયા- ।
૦૭૫૦૨૪૨ પા ણ ધત્તે જગતાે િહતાય ।
૦૭૫૦૨૪૩ તદ્યાેગયાેગ્યાિન તથવૈ ધ સે ।
૦૭૫૦૨૪૪ પ તવ્રતા વં વિય માતરેવમ્॥ ૭૫.૨૪।
૦૭૫૦૨૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૫૦૨૫૧ ઇત્યેવં તવુત તસ્ય પુર તાદ્વષૃભ વજઃ ।
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૦૭૫૦૨૫૨ ઉમયા સિહતઃ શ્રીમા ગણેશાિદગણૈ ર્તઃ॥ ૭૫.૨૫।
૦૭૫૦૨૬૧ સાક્ષાદાગત્ય તં શ ભુઃ પ્રસન્નાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૭૫.૨૬।
૦૭૫૦૨૭૦ શવ ઉવાચ
૦૭૫૦૨૭૧ િક તે ગાૈતમ દાસ્યા મ ભ ક્ત તાતે્રવ્રતૈઃ શભુૈઃ ।
૦૭૫૦૨૭૨ પિરતુષ્ટાે ઽ મ યાચ વ દેવાનામિપ દુ કરમ્॥ ૭૫.૨૭।
૦૭૫૦૨૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૫૦૨૮૧ ઇ ત શ્રુ વા જગન્મૂતવાર્ક્યં વાક્યિવશારદઃ ।
૦૭૫૦૨૮૨ હષર્બા પપર તાઙ્ગાે ગાૈતમઃ પયર્ ચ તયત્॥ ૭૫.૨૮।
૦૭૫૦૨૯૧ અહાે દૈવમહાે ધમા હ્યહાે વૈ િવપ્રપૂજનમ્ ।
૦૭૫૦૨૯૨ અહાે લાેકગ ત શ્ચત્રા અહાે ધાતનર્માે ઽ તુ તે॥ ૭૫.૨૯।
૦૭૫૦૩૦૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૦૭૫૦૩૦૧ જટા સ્થતાં શભુાં ગઙ્ગાં દેિહ મે િત્રદશા ચત ।
૦૭૫૦૩૦૨ યિદ તુષ્ટાે ઽ સ દેવેશ ત્રયીધામ નમાે ઽ તુ તે॥ ૭૫.૩૦।
૦૭૫૦૩૧૦ ઈશ્વર ઉવાચ
૦૭૫૦૩૧૧ ત્રયાણામપુકારાથ લાેકાનાં યા ચતં વયા ।
૦૭૫૦૩૧૨ આત્મન તપૂકારાય તદ્યાચ વાકુતાેભયઃ॥ ૭૫.૩૧।
૦૭૫૦૩૨૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૦૭૫૦૩૨૧ તાતે્રેણાનને યે ભક્તા વાં ચ દેવી ં તવુ ત વૈ ।
૦૭૫૦૩૨૨ સવર્કામસ દ્ધાઃ સ્યુરેત દ્ધ વરયા યહમ્॥ ૭૫.૩૨।
૦૭૫૦૩૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૫૦૩૩૧ અેવમિ વ ત દેવેશઃ પિરતુષ્ટાે ઽબ્રવીદ્વચઃ ।
૦૭૫૦૩૩૨ અ યાનિપ વરાન્મત્તાે યાચ વ િવગત વરઃ॥ ૭૫.૩૩।
૦૭૫૦૩૪૧ અેવમુક્ત તુ હષણ ગાૈતમઃ પ્રાહ શઙ્કરમ્॥ ૭૫.૩૪।
૦૭૫૦૩૫૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૦૭૫૦૩૫૧ ઇમાં દેવી ં જટાસસં્થાં પાવની ં લાેકપાવનીમ્ ।
૦૭૫૦૩૫૨ તવ પ્રયાં જગન્નાથ ઉ જ બ્રહ્મણાે ગરાૈ॥ ૭૫.૩૫।
૦૭૫૦૩૬૧ સવાર્સાં તીથર્ભૂતા તુ યાવદ્ગચ્છ ત સાગરમ્ ।
૦૭૫૦૩૬૨ બ્રહ્મહત્યાિદપાપાિન મનાવેાક્કાિયકાિન ચ॥ ૭૫.૩૬।
૦૭૫૦૩૭૧ નાનમાત્રેણ સવાર્ ણ િવલયં યા તુ શઙ્કર ।
૦૭૫૦૩૭૨ ચ દ્રસયૂાપરાગે ચ અયને િવષવુે તથા॥ ૭૫.૩૭।
૦૭૫૦૩૮૧ સઙ્ક્રા તાૈ વૈ તાૈ પુ ય-તીથ વ યષેુ ય ફલમ્ ।
૦૭૫૦૩૮૨ અસ્યા તુ મરણાદેવ ત પુ યં યતાં હર॥ ૭૫.૩૮।
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૦૭૫૦૩૯૧ શ્લાઘ્યં કૃતે તપઃ પ્રાેક્તં ત્રેતાયાં યજ્ઞકમર્ ચ ।
૦૭૫૦૩૯૨ દ્વાપરે યજ્ઞદાને ચ દાનમવે કલાૈ યુગે॥ ૭૫.૩૯।
૦૭૫૦૪૦૧ યુગધમાર્શ્ચ યે સવ દેશધમાર્ તથવૈ ચ ।
૦૭૫૦૪૦૨ દેશકાલાિદસયંાેગે યાે ધમા યત્ર શસ્યતે॥ ૭૫.૪૦।
૦૭૫૦૪૧૧ યદ યત્ર કૃતં પુ યં નાનદાનાિદસયંમૈઃ ।
૦૭૫૦૪૧૨ અસ્યા તુ મરણાદેવ ત પુ યં યતાં હર॥ ૭૫.૪૧।
૦૭૫૦૪૨૧ યત્ર યત્ર વયં યા ત યાવ સાગરગા મની ।
૦૭૫૦૪૨૨ તત્ર તત્ર વયા ભાવ્યમષે ચા તુ વરાે વરઃ॥ ૭૫.૪૨।
૦૭૫૦૪૩૧ યાજેનાનાં તપૂિર તુ દશ યાવચ્ચ સઙ્ખ્યયા ।
૦૭૫૦૪૩૨ તદ તરપ્રિવષ્ટાનાં મહાપાતિકનામિપ॥ ૭૫.૪૩।
૦૭૫૦૪૪૧ ત પ ણાં ચ તષેાં ચ નાનાયાગચ્છતાં શવ ।
૦૭૫૦૪૪૨ નાને ચા ય તરે ત્યાેમુર્ ક્તભા ે ભવ તુ વૈ॥ ૭૫.૪૪।
૦૭૫૦૪૫૧ અેકતઃ સવર્તીથાર્િન વગર્મત્યર્રસાતલે ।
૦૭૫૦૪૫૨ અેષા તે યાે િવ શષ્ટા તુ અલં શ ભાે નમાે ઽ તુ તે॥ ૭૫.૪૫।
૦૭૫૦૪૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૫૦૪૬૧ તદ્ગાૈતમવચઃ શ્રુ વા તથાિ વત્યબ્રવી ચ્છવઃ ।
૦૭૫૦૪૬૨ અસ્યાઃ પરતરં તીથ ન ભૂતં ન ભિવ ય ત॥ ૭૫.૪૬।
૦૭૫૦૪૭૧ સતં્ય સતં્ય પનુઃ સતં્ય વેદે ચ પિરિન ષ્ઠતમ્ ।
૦૭૫૦૪૭૨ સવષાં ગાૈતમી પુ યા ઇત્યુ વા તરધીયત॥ ૭૫.૪૭।
૦૭૫૦૪૮૧ તતાે ગતે ભગવ ત લાેકપૂ જતે ।
૦૭૫૦૪૮૨ તદાજ્ઞયા પૂણર્બલઃ સ ગાૈતમઃ ।
૦૭૫૦૪૮૩ જટાં સમાદાય સિરદ્વરાં તામ્ ।
૦૭૫૦૪૮૪ સરૈુ ર્તાે બ્રહ્મ ગિર િવવેશ॥ ૭૫.૪૮।
૦૭૫૦૪૯૧ તત તુ ગાૈતમે પ્રાપ્તે જટામાદાય નારદ ।
૦૭૫૦૪૯૨ પુ પ ષ્ટરભૂત્તત્ર સમાજગ્મુઃ સરેુશ્વરાઃ॥ ૭૫.૪૯।
૦૭૫૦૫૦૧ ઋષયશ્ચ મહાભાગા બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા તથા ।
૦૭૫૦૫૦૨ જયશ દેન તં િવપં્ર પજૂય તાે મુદા વતાઃ॥ ૭૫.૫૦।
૦૭૬૦૦૧૦ નારદ ઉવાચ
૦૭૬૦૦૧૧ મહેશ્વરજટાજુટાદ્ગઙ્ગામાદાય ગાૈતમઃ ।
૦૭૬૦૦૧૨ આગત્ય બ્રહ્મણઃ પુ યે તતઃ િકમકરાેિદ્ગરાૈ॥ ૭૬.૧।
૦૭૬૦૦૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૬૦૦૨૧ આદાય ગાૈતમાે ગઙ્ગાં શુ ચઃ પ્રયતમાનસઃ ।
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૦૭૬૦૦૨૨ પૂ જતાે દેવગ ધવ તથા ગિરિનવા સ ભઃ॥ ૭૬.૨।
૦૭૬૦૦૩૧ ગરેમૂર્િધ્ન જટાં સ્થા ય મર દેવં િત્રલાેચનમ્ ।
૦૭૬૦૦૩૨ ઉવાચ પ્રા જ લભૂર્ વા ગઙ્ગાં સ દ્વજસત્તમઃ॥ ૭૬.૩।
૦૭૬૦૦૪૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૦૭૬૦૦૪૧ િત્રલાેચનજટાેદ્ભૂતે સવર્કામપ્રદાિયિન ।
૦૭૬૦૦૪૨ ક્ષમ વ માતઃ શા તા સ સખંુ યાિહ િહતં કુ ॥ ૭૬.૪।
૦૭૬૦૦૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૬૦૦૫૧ અેવમુક્તા ગાૈતમને ગઙ્ગા પ્રાવેાચ ગાૈતમમ્ ।
૦૭૬૦૦૫૨ િદવ્ય પધરા દેવી િદવ્યસ્રગનુલપેના॥ ૭૬.૫।
૦૭૬૦૦૬૦ ગઙ્ગાવેાચ
૦૭૬૦૦૬૧ ગચ્છેયં દેવસદનમથવાિપ કમ ડલુમ્ ।
૦૭૬૦૦૬૨ રસાતલં વા ગચ્છેયં ત વં સત્યવાગ સ॥ ૭૬.૬।
૦૭૬૦૦૭૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૦૭૬૦૦૭૧ ત્રયાણામપુકારાથ લાેકાનાં યા ચતા મયા ।
૦૭૬૦૦૭૨ શ ભનુા ચ તથા દત્તા દેિવ તન્ના યથા ભવેત્॥ ૭૬.૭।
૦૭૬૦૦૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૬૦૦૮૧ તદ્ગાૈતમવચઃ શ્રુ વા ગઙ્ગા મનેે દ્વજેિરતમ્ ।
૦૭૬૦૦૮૨ ત્રેધાત્માનં િવભજ્યાથ વગર્મત્યર્રસાતલે॥ ૭૬.૮।
૦૭૬૦૦૯૧ વગ ચતુધાર્ વ્યગમ સપ્તધા મત્યર્મ ડલે ।
૦૭૬૦૦૯૨ રસાતલે ચતુધવ સવૈં પ ચદશાકૃ તઃ॥ ૭૬.૯।
૦૭૬૦૧૦૧ સવર્ત્ર સવર્ભૂતવૈ સવર્પાપિવના શની ।
૦૭૬૦૧૦૨ સવર્કામપ્રદા િનતં્ય સવૈ વેદે પ્રગીયતે॥ ૭૬.૧૦।
૦૭૬૦૧૧૧ મત્યાર્ મત્યર્ગતામવે પ ય ત ન તલં ગતામ્ ।
૦૭૬૦૧૧૨ નવૈ વગર્ગતાં મત્યાર્ઃ પ ય ત્યજ્ઞાનબુદ્ધયઃ॥ ૭૬.૧૧।
૦૭૬૦૧૨૧ યાવ સાગરગા દેવી તાવદે્દવમયી તા ।
૦૭૬૦૧૨૨ ઉ ષ્ટા ગાૈતમનેવૈ પ્રાયા પૂવાર્ણર્વં પ્ર ત॥ ૭૬.૧૨।
૦૭૬૦૧૩૧ તતાે દેવ ષ ભજુર્ષ્ટાં માતરં જગતઃ શભુામ્ ।
૦૭૬૦૧૩૨ ગાૈતમાે મુિનશાદૂર્લઃ પ્રદ ક્ષણમથાકરાેત્॥ ૭૬.૧૩।
૦૭૬૦૧૪૧ િત્રલાેચનં સરેુશાનં પ્રથમં પજૂ્ય ગાૈતમઃ ।
૦૭૬૦૧૪૨ ઉભયાે તીરયાેઃ નાનં કરાેમી ત દધે મ તમ્॥ ૭૬.૧૪।
૦૭૬૦૧૫૧ તમાત્ર તદા તત્રાિવરાસી ક ણાણર્વઃ ।
૦૭૬૦૧૫૨ તત્ર નાનં કથં સ યેિદત્યેવં શવર્મબ્રવીત્॥ ૭૬.૧૫।
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૦૭૬૦૧૬૧ કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા ભ ક્તનમ્ર સ્ત્રલાેચનમ્॥ ૭૬.૧૬।
૦૭૬૦૧૭૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૦૭૬૦૧૭૧ દેવદેવ મહેશાન તીથર્ નાનિવિધ મમ ।
૦૭૬૦૧૭૨ બ્રૂિહ સ યઙ્મહેશાન લાેકાનાં િહતકા યયા॥ ૭૬.૧૭।
૦૭૬૦૧૮૦ શવ ઉવાચ
૦૭૬૦૧૮૧ મહષ શ ◌ૃ સવ ચ િવિધ ગાેદાવર ભવમ્ ।
૦૭૬૦૧૮૨ પવૂ ના દ મખંુ કૃ વા દેહશુ દ્ધ િવધાય ચ॥ ૭૬.૧૮।
૦૭૬૦૧૯૧ બ્રાહ્મણા ભાજેિય વા ચ તષેામાજ્ઞાં પ્રગ્ હ્ય ચ ।
૦૭૬૦૧૯૨ બ્રહ્મચયણ ગચ્છ ત પ તતાલાપવ જતાઃ॥ ૭૬.૧૯।
૦૭૬૦૨૦૧ યસ્ય હ તાૈ ચ પાદાૈ ચ મનશ્ચવૈ સસુયંતમ્ ।
૦૭૬૦૨૦૨ િવદ્યા તપશ્ચ ક તશ્ચ સ તીથર્ફલમશ્નુતે॥ ૭૬.૨૦।
૦૭૬૦૨૧૧ ભાવદુ ષ્ટ પિરત્યજ્ય વધમર્પિરિન ષ્ઠતઃ ।
૦૭૬૦૨૧૨ શ્રા તસવંાહનં કુવર્ દદ્યાદન્નં યથાે ચતમ્॥ ૭૬.૨૧।
૦૭૬૦૨૨૧ અિક ચને યઃ સાધુ યાે દદ્યાદ્વસ્ત્રા ણ ક બલાન્ ।
૦૭૬૦૨૨૨ શ ◌ૃ વ હિરકથાં િદવ્યાં તથા ગઙ્ગાસમુદ્ભવામ્ ।
૦૭૬૦૨૨૩ અનને િવિધના ગચ્છ સ યક્તીથર્ફલં લભેત્॥ ૭૬.૨૨।
૦૭૭૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૭૦૦૧૧ ય બકશ્ચ ઇ ત પ્રાહ ગાૈતમં મુિન ભ ર્તમ્॥ ૭૭.૧।
૦૭૭૦૦૨૦ શવ ઉવાચ
૦૭૭૦૦૨૧ દ્વહ તમાત્રે તીથાર્િન સ ભિવ ય ત ગાૈતમ ।
૦૭૭૦૦૨૨ સવર્ત્રાહં સિન્નિહતઃ સવર્કામપ્રદ તથા॥ ૭૭.૨।
૦૭૭૦૦૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૭૦૦૩૧ ગઙ્ગાદ્વારે પ્રયાગે ચ તથા સાગરસઙ્ગમે ।
૦૭૭૦૦૩૨ અેતષેુ પુ યદા પુંસાં મુ ક્તદા સા ભગીરથી॥ ૭૭.૩।
૦૭૭૦૦૪૧ નમર્દા તુ સિરચ્છ્ર ેષ્ઠા પવર્તે ઽમરક ટકે ।
૦૭૭૦૦૪૨ યમનુા સઙ્ગતા તત્ર પ્રભાસે તુ સર વતી॥ ૭૭.૪।
૦૭૭૦૦૫૧ કૃ ણા ભીમરથી ચવૈ તુઙ્ગભદ્રા તુ નારદ ।
૦૭૭૦૦૫૨ ત ણાં સઙ્ગમાે યત્ર તત્તીથ મુ ક્તદં ણામ્॥ ૭૭.૫।
૦૭૭૦૦૬૧ પયાેઉ ણી સઙ્ગતા યત્ર તત્રત્યા તચ્ચ મુ ક્તદમ્ ।
૦૭૭૦૦૬૨ ઇયં તુ ગાૈતમી વ સ યત્ર ક્વાિપ મમાજ્ઞયા॥ ૭૭.૬।
૦૭૭૦૦૭૧ સવષાં સવર્દા ણાં નાનાન્મુ ક્ત પ્રદાસ્ય ત ।
૦૭૭૦૦૭૨ િક ચ કાલે પુ યતમં િક ચત્તીથ સરુાગમે॥ ૭૭.૭।
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૦૭૭૦૦૮૧ સવષાં સવર્દા તીથ ગાૈતમી નાત્ર સશંયઃ ।
૦૭૭૦૦૮૨ તસ્રઃ કાેટ ાે ઽધર્કાેટ ચ યાજેનાનાં શતદ્વયે॥ ૭૭.૮।
૦૭૭૦૦૯૧ તીથાર્િન મુિનશાદૂર્લ સ ભિવ ય ત ગાૈતમ ।
૦૭૭૦૦૯૨ ઇયં માહેશ્વર ગઙ્ગા ગાૈતમી વૈ ણવી ત ચ॥ ૭૭.૯।
૦૭૭૦૧૦૧ બ્રાહ્મી ગાેદાવર ન દા સનુ દા કામદાિયની ।
૦૭૭૦૧૦૨ બ્રહ્મતજેઃસમાનીતા સવર્પાપપ્રણાશની॥ ૭૭.૧૦।
૦૭૭૦૧૧૧ મરણાદેવ પાપાૈઘ-હ ત્રી મમ સદા પ્રયા ।
૦૭૭૦૧૧૨ પ ચાનામિપ ભૂતાનામાપઃ શ્રેષ્ઠ વમાગતાઃ॥ ૭૭.૧૧।
૦૭૭૦૧૨૧ તત્રાિપ તીથર્ભૂતા તુ ત માદાપઃ પરાઃ તાઃ ।
૦૭૭૦૧૨૨ તાસાં ભાગીરથી શ્રેષ્ઠા તા યાે ઽિપ ગાૈતમી તથા॥ ૭૭.૧૨।
૦૭૭૦૧૩૧ આનીતા સજટા ગઙ્ગા અસ્યા ના યચ્છુભાવહમ્ ।
૦૭૭૦૧૩૨ વગ ભુિવ તલે વાિપ તીથ સવાર્થર્દં મનુે॥ ૭૭.૧૩।
૦૭૭૦૧૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૭૦૧૪૧ ઇત્યેત ક થતં પતુ્ર ગાૈતમાય મહાત્મને ।
૦૭૭૦૧૪૨ સાક્ષાદ્ધરેણ તુષ્ટેન મયા તવ િનવેિદતમ્॥ ૭૭.૧૪।
૦૭૭૦૧૫૧ અેવં સા ગાૈતમી ગઙ્ગા સવ યાે ઽ યિધકા મતા ।
૦૭૭૦૧૫૨ ત વ પં ચ ક થતં કુતાે ઽ યા શ્રવણ હા॥ ૭૭.૧૫।
૦૭૮૦૦૧૦ નારદ ઉવાચ
૦૭૮૦૦૧૧ દ્વિવધા સવૈ ગિદતા અેકાિપ સરુસત્તમ ।
૦૭૮૦૦૧૨ અેકાે ભેદ તુ ક થતાે બ્રાહ્મણનેાહૃતાે યતઃ॥ ૭૮.૧।
૦૭૮૦૦૨૧ ક્ષિત્રયેણાપરાે ઽ યંશાે જટા વવે વ્યવ સ્થતઃ ।
૦૭૮૦૦૨૨ ભવસ્ય દેવદેવસ્યઆહૃત તદ્વદ વ મે॥ ૭૮.૨।
૦૭૮૦૦૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૮૦૦૩૧ વવૈ વતા વયે ત ઇ વાકુકુલસ ભવઃ ।
૦૭૮૦૦૩૨ પુરા વૈ સગરાે નામ રા સીદ તધા મકઃ॥ ૭૮.૩।
૦૭૮૦૦૪૧ ય વા દાનપરાે િનતં્ય ધમાર્ચારિવચારવાન્ ।
૦૭૮૦૦૪૨ તસ્ય ભાયાર્દ્વયં ચાસી પ તભ ક્તપરાયણમ્॥ ૭૮.૪।
૦૭૮૦૦૫૧ તસ્ય વૈ સ ત તનાર્ભૂિદ ત ચ તાપરાે ઽભવત્ ।
૦૭૮૦૦૫૨ વ સષં્ઠ ગ્ હમાહૂય સ પજૂ્ય િવિધવત્તતઃ॥ ૭૮.૫।
૦૭૮૦૦૬૧ ઉવાચ વચનં રા સ તતેઃ કારણં પ્ર ત ।
૦૭૮૦૦૬૨ ઇ ત તદ્વચનં શ્રુ વા યા વા રા નમબ્રવીત્॥ ૭૮.૬।
૦૭૮૦૦૭૦ વ સષ્ઠ ઉવાચ
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૦૭૮૦૦૭૧ સપત્નીકઃ સદા રાજ ષપૂ પરાે ભવ॥ ૭૮.૭।
૦૭૮૦૦૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૮૦૦૮૧ ઇત્યુ વા સ મુિનિવપ્ર યથાસ્થાનં જગામ હ ।
૦૭૮૦૦૮૨ અેકદા તસ્ય રાજષગ્ ર્હમાગાત્તપાેિનિધઃ॥ ૭૮.૮।
૦૭૮૦૦૯૧ તસ્યષઃ પજૂનં ચકે્ર સ સ તુષ્ટાે ઽબ્રવીદ્વચમ્ ।
૦૭૮૦૦૯૨ વરં બ્રૂિહ મહાભાગેત્યુક્તે પતુ્રા સ ચા ણાેત્॥ ૭૮.૯।
૦૭૮૦૧૦૧ સ મુિનઃ પ્રાહ રા નમેકસ્યાં વંશધારકઃ ।
૦૭૮૦૧૦૨ પતુ્રાે ભૂયાત્તથા યસ્યાં ષ ષ્ટસાહસ્રકં સતુાઃ॥ ૭૮.૧૦।
૦૭૮૦૧૧૧ વરં દ વા મનુાૈ યાતે પતુ્રા તાઃ સહસ્રશઃ ।
૦૭૮૦૧૧૨ સ યજ્ઞા સબુહંૂશ્ચકે્ર હયમેધા સદુ ક્ષણાન્॥ ૭૮.૧૧।
૦૭૮૦૧૨૧ અેક મ હયમેધે વૈ દ ક્ષતાે િવિધવ પઃ ।
૦૭૮૦૧૨૨ પતુ્રા યયાજેયદ્રા સસૈ યા હયરક્ષણે॥ ૭૮.૧૨।
૦૭૮૦૧૩૧ ક્વ ચદ તરમાસાદ્ય હયં જહ્ર ે શતક્રતુઃ ।
૦૭૮૦૧૩૨ માગર્માણાશ્ચ તે પતુ્રા નવૈાપ ય હયં તદા॥ ૭૮.૧૩।
૦૭૮૦૧૪૧ સહસ્રાણાં તથા ષ ષ્ટનાર્નાયુદ્ધિવશારદાઃ ।
૦૭૮૦૧૪૨ તષેુ પ ય સુ રક્ષાં સ પતુ્રષેુ સગરસ્ય િહ॥ ૭૮.૧૪।
૦૭૮૦૧૫૧ પ્રાે ક્ષતં તદ્ધયં ની વા તે રસાતલમાગમન્ ।
૦૭૮૦૧૫૨ રાક્ષસાન્માયયા યુક્તાન્નવૈાપ ય ત સાગરાઃ॥ ૭૮.૧૫।
૦૭૮૦૧૬૧ ન દૃ ટ્વા તે હયં પતુ્રાઃ સગરસ્ય બલીયસઃ ।
૦૭૮૦૧૬૨ ઇતશ્ચેતશ્ચર ત તે નવૈાપ ય હયં તદા॥ ૭૮.૧૬।
૦૭૮૦૧૭૧ દેવલાેકં તદા જગ્મુઃ પવર્તાંશ્ચ સરાં સ ચ ।
૦૭૮૦૧૭૨ વનાિન ચ િવ ચ વ તાે નવૈાપ ય હયં તદા॥ ૭૮.૧૭।
૦૭૮૦૧૮૧ કૃત વ ત્યયનાે રા ઋ વ ગ્ભઃ કૃતમઙ્ગલઃ ।
૦૭૮૦૧૮૨ અદૃ ટ્વા તુ પશું ર યં રા ચ તામપુેિયવાન્॥ ૭૮.૧૮।
૦૭૮૦૧૯૧ અટ તઃ સાગરાઃ સવ દેવલાેકમપુાગમન્ ।
૦૭૮૦૧૯૨ હયં તમનુ ચ વ ત તત્રાિપ ન હયાે ઽભવત્॥ ૭૮.૧૯।
૦૭૮૦૨૦૧ તતાે મહી ં સમાજગ્મુઃ પવર્તાંશ્ચ વનાિન ચ ।
૦૭૮૦૨૦૨ તત્રાિપ ચ હયં નવૈ દષૃ્ટવ તાે પાત્મ ઃ॥ ૭૮.૨૦।
૦૭૮૦૨૧૧ અેત મન્ન તરે તત્ર દૈવી વાગભવત્તદા ।
૦૭૮૦૨૧૨ રસાતલે હયાે બદ્ધઆ તે ના યત્ર સાગરાઃ॥ ૭૮.૨૧।
૦૭૮૦૨૨૧ ઇ ત શ્રુ વા તતાે વાક્યં ગ તુકામા રસાતલમ્ ।
૦૭૮૦૨૨૨ અખન થવી ં સવા પિરતઃ સાગરા તતઃ॥ ૭૮.૨૨।
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૦૭૮૦૨૩૧ તે ધાતાર્ દં શુ કાં ભક્ષય ત વહિનશમ્ ।
૦૭૮૦૨૩૨ યખનંશ્ચાિપ જગ્મુશ્ચ સ વરા તે રસાતલમ્॥ ૭૮.૨૩।
૦૭૮૦૨૪૧ તાનાગતા ભપૂસતુા સાગરા બ લનઃ કૃતીન્ ।
૦૭૮૦૨૪૨ શ્રુ વા રક્ષાં સ સ ત્ર તા વ્યગમ કિપલા તકમ્॥ ૭૮.૨૪।
૦૭૮૦૨૫૧ કિપલાે ઽિપ મહાપ્રાજ્ઞ તત્ર શતેે રસાતલે ।
૦૭૮૦૨૫૨ પુરા ચ સાિધતં તને દેવાનાં કાયર્મુત્તમમ્॥ ૭૮.૨૫।
૦૭૮૦૨૬૧ િવિનદ્રણે તતઃ શ્રા તઃ સદ્ધે કાય સરુા પ્ર ત ।
૦૭૮૦૨૬૨ અબ્રવી કિપલઃ શ્રીમાિન્નદ્રાસ્થાનં પ્રયચ્છથ॥ ૭૮.૨૬।
૦૭૮૦૨૭૧ રસાતલં દદુ ત મૈ પનુરાહ સરુાન્મુિનઃ ।
૦૭૮૦૨૭૨ યાે મામુ થાપયને્મ દાે ભ મી ભૂયાચ્ચ સ વરમ્॥ ૭૮.૨૭।
૦૭૮૦૨૮૧ તતઃ શયે તલગતાે નાે ચેન્ન વ અેવ િહ ।
૦૭૮૦૨૮૨ તથેત્યુક્તઃ સરુગણૈ તત્ર શતેે રસાતલે॥ ૭૮.૨૮।
૦૭૮૦૨૯૧ તસ્ય પ્રભાવં તે જ્ઞા વા રાક્ષસા માયયા યુતાઃ ।
૦૭૮૦૨૯૨ સાગરાણાં ચ સવષાં વધાપેાયં પ્રચિક્રરે॥ ૭૮.૨૯।
૦૭૮૦૩૦૧ િવના યુદ્ધને તે ભીતા રાક્ષસાઃ સ વરા તદા ।
૦૭૮૦૩૦૨ આગત્ય યત્ર સ મુિનઃ કિપલઃ કાપેનાે મહાન્॥ ૭૮.૩૦।
૦૭૮૦૩૧૧ શરાેદેશે હયં તે વૈ બદ્ વાથ વરયા વતાઃ ।
૦૭૮૦૩૧૨ દૂરે સ્થ વા માૈિનનશ્ચ પ્રેક્ષ તઃ િક ભવેિદ ત॥ ૭૮.૩૧।
૦૭૮૦૩૨૧ તત તુ સાગરાઃ સવ િનિવશ તાે રસાતલમ્ ।
૦૭૮૦૩૨૨ દદશૃુ તે હયં બદં્ધ શયાનં પુ ષં તથા॥ ૭૮.૩૨।
૦૭૮૦૩૩૧ તં મેિનરે ચ હતાર્રં ક્રતુહ તારમવે ચ ।
૦૭૮૦૩૩૨ અેનં હ વા મહાપાપં નયામાે ઽશં્વ પા તકમ્॥ ૭૮.૩૩।
૦૭૮૦૩૪૧ કે ચદૂચુઃ પશું બદં્ધ નયામાે ઽનને િક ફલમ્ ।
૦૭૮૦૩૪૨ તદાહુરપરે શરૂા રા નઃ શાસકા વયમ્॥ ૭૮.૩૪।
૦૭૮૦૩૫૧ ઉ થા યનૈં મહાપાપં હન્મઃ ક્ષાત્રેણ વચર્સા ।
૦૭૮૦૩૫૨ તે તં જઘુ્નમુર્િન પાદૈબ્રુર્વ તાે િનષુ્ઠરા ણ ચ॥ ૭૮.૩૫।
૦૭૮૦૩૬૧ તતઃ કાપેને મહતા કિપલાે મુિનસત્તમઃ ।
૦૭૮૦૩૬૨ સાગરાનીક્ષયામાસ તા કાપેાદ્ભ મસા કરાેત્॥ ૭૮.૩૬।
૦૭૮૦૩૭૧ જ વલુ તે તત તત્ર સાગરાઃ સવર્ અેવ િહ ।
૦૭૮૦૩૭૨ તત્તુ સવ ન ના ત દ ક્ષતઃ સગરાે પઃ॥ ૭૮.૩૭।
૦૭૮૦૩૮૧ નારદઃ કથયામાસ સગરાય મહાત્મને ।
૦૭૮૦૩૮૨ કિપલસ્ય તુ સસં્થાનં હયસ્યાિપ તુ સં સ્થ તમ્॥ ૭૮.૩૮।
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૦૭૮૦૩૯૧ રાક્ષસાનાં તુ િવકૃ ત સાગરાણાં ચ નાશનમ્ ।
૦૭૮૦૩૯૨ તત શ્ચ તાપરાે રા કતર્વં્ય નાવબુ યત॥ ૭૮.૩૯।
૦૭૮૦૪૦૧ અપરાે ઽિપ સતુશ્ચાસીદસમ ઇ ત શ્રુતઃ ।
૦૭૮૦૪૦૨ સ તુ બાલાં તથા પાૈરાન્માખૈ્યાર્િ ક્ષપ ત ચા ભ સ॥ ૭૮.૪૦।
૦૭૮૦૪૧૧ સગરાે ઽ યથ િવજ્ઞપ્તઃ પાૈરૈઃ સ મ લતૈ તદા ।
૦૭૮૦૪૧૨ દુનર્યં તસ્ય તં જ્ઞા વા તતઃ કુ્રદ્ધાે ઽબ્રવી પઃ॥ ૭૮.૪૧।
૦૭૮૦૪૨૧ વાનમાત્યાં તદા રા દેશત્યાગં કરાે વયમ્ ।
૦૭૮૦૪૨૨ અસમ ઃ ક્ષત્રધમર્-ત્યાગી વૈ બાલઘાતકઃ॥ ૭૮.૪૨।
૦૭૮૦૪૩૧ સગરસ્ય તુ તદ્વાક્યં શ્રુ વામાત્યા વરા વતાઃ ।
૦૭૮૦૪૩૨ તત્યજુ ર્પતેઃ પતુ્રમસમ ગતાે વનમ્॥ ૭૮.૪૩।
૦૭૮૦૪૪૧ સાગરા બ્રહ્મશાપને નષ્ટાઃ સવ રસાતલે ।
૦૭૮૦૪૪૨ અેકાે ઽિપ ચ વનં પ્રાપ્ત ઇદાની ં કા ગ તમર્મ॥ ૭૮.૪૪।
૦૭૮૦૪૫૧ અંશમુાિન ત િવખ્યાતઃ પતુ્ર તસ્યાસમ જસઃ ।
૦૭૮૦૪૫૨ આના ય બાલકં રા કાય ત મૈ યવેદયત્॥ ૭૮.૪૫।
૦૭૮૦૪૬૧ કિપલં ચ સમારા ય અંશમુાનિપ બાલકઃ ।
૦૭૮૦૪૬૨ સગરાય હયં પ્રાદાત્તતઃ પૂણા ઽભવ ક્રતુઃ॥ ૭૮.૪૬।
૦૭૮૦૪૭૧ તસ્યાિપ પતુ્ર તજે વી િદલીપ ઇ ત ધા મકઃ ।
૦૭૮૦૪૭૨ તસ્યાિપ પતુ્રાે મ તમા ભગીરથ ઇ ત શ્રુતઃ॥ ૭૮.૪૭।
૦૭૮૦૪૮૧ િપતામહાનાં સવષાં ગ ત શ્રુ વા સદુુઃ ખતઃ ।
૦૭૮૦૪૮૨ સગરં પશાદૂર્લં પપ્રચ્છ િવનયા વતઃ॥ ૭૮.૪૮।
૦૭૮૦૪૯૧ સાગરાણાં તુ સવષાં િન કૃ ત તુ કથં ભવેત્ ।
૦૭૮૦૪૯૨ ભગીરથં પઃ પ્રાહ કિપલાે વે ત્ત પતુ્રક॥ ૭૮.૪૯।
૦૭૮૦૫૦૧ તસ્ય તદ્વચનં શ્રુ વા બાલઃ પ્રાયાદ્રસાતલમ્ ।
૦૭૮૦૫૦૨ કિપલં ચ નમસૃ્ક વા સવ ત મૈ યવેદયત્॥ ૭૮.૫૦।
૦૭૮૦૫૧૧ સ મુિન તુ ચરં યા વા તપસારા ય શઙ્કરમ્ ।
૦૭૮૦૫૧૨ જટાજલને વિપ ના લાવ્ય પસત્તમ॥ ૭૮.૫૧।
૦૭૮૦૫૨૧ તતઃ કૃતાથા ભિવતા વં ચ તે િપતર તથા ।
૦૭૮૦૫૨૨ તથા કરાેમી ત મુિન પ્રણ ય પનુરબ્રવીત્॥ ૭૮.૫૨।
૦૭૮૦૫૩૧ ક્વ ગચ્છે ઽહં મુિનશ્રેષ્ઠ કતર્વં્ય ચાિપ તદ્વદ॥ ૭૮.૫૩।
૦૭૮૦૫૪૦ કિપલ ઉવાચ
૦૭૮૦૫૪૧ કૈલાસં તં નરશ્રેષ્ઠ ગ વા તુિહ મહેશ્વરમ્ ।
૦૭૮૦૫૪૨ તપઃ કુ યથાશ ક્ત તતશ્ચે સતમા સ્ય સ॥ ૭૮.૫૪।
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૦૭૮૦૫૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૮૦૫૫૧ તચ્છ વા સ મનુવેાર્ક્યં મુિન ન વા વગાન્નગમ્ ।
૦૭૮૦૫૫૨ કૈલાસં સ શુ ચભૂર્ વા બાલાે બાલિક્રયા વતઃ ।
૦૭૮૦૫૫૩ તપસે િનશ્ચયં કૃ વા ઉવાચ સ ભગીરથઃ॥ ૭૮.૫૫।
૦૭૮૦૫૬૦ ભગીરથ ઉવાચ
૦૭૮૦૫૬૧ બાલાે ઽહં બાલબુ દ્ધશ્ચ બાલચ દ્રધર પ્રભાે ।
૦૭૮૦૫૬૨ નાહં િકમિપ ના મ તતઃ પ્રીતાે ભવ પ્રભાે॥ ૭૮.૫૬।
૦૭૮૦૫૭૧ વા ગ્ભમર્નાે ભઃ કૃ ત ભઃ કદા ચન્ ।
૦૭૮૦૫૭૨ મમાપેકુવર્ ત િહતે રતા યે ।
૦૭૮૦૫૭૩ તે યાે િહતાથ વહ ચામરેશ ।
૦૭૮૦૫૭૪ સાેમં નમસ્યા મ સરુાિદપજૂ્યમ્॥ ૭૮.૫૭।
૦૭૮૦૫૮૧ ઉ પાિદતાે યૈર ભવિધતશ્ચ ।
૦૭૮૦૫૮૨ સમાનગાતે્રશ્ચ સમાનધમાર્ ।
૦૭૮૦૫૮૩ તષેામભીષ્ટાિન શવઃ કરાેતુ ।
૦૭૮૦૫૮૪ બાલે દુમાૈ લ પ્રણતાે ઽ મ િનત્યમ્॥ ૭૮.૫૮।
૦૭૮૦૫૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૮૦૫૯૧ અેવં તુ બ્રવુત તસ્ય પુર તાદભવ ચ્છવઃ ।
૦૭૮૦૫૯૨ વરેણ ચ્છ દયાનાે વૈ ભગીરથમવુાચ હ॥ ૭૮.૫૯।
૦૭૮૦૬૦૦ શવ ઉવાચ
૦૭૮૦૬૦૧ યન્ન સા યં સરુગણૈદયં તત્તે મયા ધ્રવુમ્ ।
૦૭૮૦૬૦૨ વદ વ િનભર્યાે ભૂ વા ભગીરથ મહામતે॥ ૭૮.૬૦।
૦૭૮૦૬૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૮૦૬૧૧ ભગીરથઃ પ્રણ યેશં હૃષ્ટઃ પ્રાવેાચ શઙ્કરમ્॥ ૭૮.૬૧।
૦૭૮૦૬૨૦ ભગીરથ ઉવાચ
૦૭૮૦૬૨૧ જટા સ્થતાં િપ ણાં મે પાવનાય સિરદ્વરામ્ ।
૦૭૮૦૬૨૨ તામવે દેિહ દેવેશ સવર્માપં્ત તતાે ભવેત્॥ ૭૮.૬૨।
૦૭૮૦૬૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૮૦૬૩૧ મહેશાે ઽિપ િવહસ્યાથ ભગીરથમવુાચ હ॥ ૭૮.૬૩।
૦૭૮૦૬૪૦ શવ ઉવાચ
૦૭૮૦૬૪૧ દત્તા મયેયં તે પતુ્ર પનુ તાં તુિહ સવુ્રત॥ ૭૮.૬૪।
૦૭૮૦૬૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૮૦૬૫૧ તદે્દવવચનં શ્રુ વા તદથ તુ તપાે મહત્ ।
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૦૭૮૦૬૫૨ તુ ત ચકાર ગઙ્ગાયા ભ યા પ્રયતમાનસઃ॥ ૭૮.૬૫।
૦૭૮૦૬૬૧ તસ્યા અિપ પ્રસાદં ચ પ્રા ય બાલાે ઽ યબાલવત્ ।
૦૭૮૦૬૬૨ ગઙ્ગાં મહેશ્વરા પ્રાપ્તામાદાયાગાદ્રસાતલમ્॥ ૭૮.૬૬।
૦૭૮૦૬૭૧ યવેદય સ મનુયે કિપલાય મહાત્મને ।
૦૭૮૦૬૭૨ યથાેિદતપ્રકારેણ ગઙ્ગાં સસં્થા ય યત્નતઃ॥ ૭૮.૬૭।
૦૭૮૦૬૮૧ પ્રદ ક્ષણમથાવત્યર્ કૃતા જ લપુટાે ઽબ્રવીત્॥ ૭૮.૬૮।
૦૭૮૦૬૯૦ ભગીરથ ઉવાચ
૦૭૮૦૬૯૧ દેિવ મે િપતરઃ શાપા કિપલસ્ય મહામનુેઃ ।
૦૭૮૦૬૯૨ પ્રાપ્તા તે િવગ ત માત ત માત્તા પાતુમહર્ સ॥ ૭૮.૬૯।
૦૭૮૦૭૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૮૦૭૦૧ તથેત્યુ વા સરુનદ સવષામપુકાિરકા ।
૦૭૮૦૭૦૨ લાેકાનામપુકારાથ િપ ણાં પાવનાય ચ॥ ૭૮.૭૦।
૦૭૮૦૭૧૧ અગ ત્યપીતસ્યા ભાેધેઃ પૂરણાય િવશષેતઃ ।
૦૭૮૦૭૧૨ મરણાદેવ પાપાનાં નાશાય સરુિન ગા॥ ૭૮.૭૧।
૦૭૮૦૭૨૧ ભગીરથાેિદતં ચકે્ર રસાતલતલે સ્થતાન્ ।
૦૭૮૦૭૨૨ ભ મીભૂતા પસતુા સાગરાંશ્ચ િવશષેતઃ॥ ૭૮.૭૨।
૦૭૮૦૭૩૧ િવિનદર્ગ્ધાનથા લાવ્ય ખાતપૂરમથાકરાેત્ ।
૦૭૮૦૭૩૨ તતાે મે ં સમા લાવ્ય સ્થતાં બાલાે ઽબ્રવી પઃ॥ ૭૮.૭૩।
૦૭૮૦૭૪૧ કમર્ભૂમાૈ વયા ભાવ્યં તથેત્યાગા દ્ધમાલયમ્ ।
૦૭૮૦૭૪૨ િહમવ પવર્તા પુ યાદ્ભારતં વષર્મ યગાત્॥ ૭૮.૭૪।
૦૭૮૦૭૫૧ તન્મ યતઃ પુ યનદ પ્રાયા પૂવાર્ણર્વં પ્ર ત ।
૦૭૮૦૭૫૨ અેવમષેાિપ તે પ્રાેક્તા ગઙ્ગા ક્ષાત્રા મહામનુે॥ ૭૮.૭૫।
૦૭૮૦૭૬૧ માહેશ્વર વૈ ણવી ચ સવૈ બ્રાહ્મી ચ પાવની ।
૦૭૮૦૭૬૨ ભાગીરથી દેવનદ િહમવ ચ્છખરાશ્રયા॥ ૭૮.૭૬।
૦૭૮૦૭૭૧ મહેશ્વરજટાવાિર અેવં દ્વિૈવ યમાગતમ્ ।
૦૭૮૦૭૭૨ િવ યસ્ય દ ક્ષણે ગઙ્ગા ગાૈતમી સા િનગદ્યતે ।
૦૭૮૦૭૭૩ ઉત્તરે સાિપ િવ યસ્ય ભાગીર ય ભધીયતે॥ ૭૮.૭૭।
૦૭૯૦૦૧૦ નારદ ઉવાચ
૦૭૯૦૦૧૧ ન મન પ્તમાધત્તે કથાઃ શ ◌ૃ વ વયેિરતાઃ ।
૦૭૯૦૦૧૨ થક્તીથર્ફલં શ્રાેતું પ્ર તં્ત મમ માનસમ્॥ ૭૯.૧।
૦૭૯૦૦૨૧ ક્રમશાે બ્રાહ્મણાનીતાં ગઙ્ગાં મે પ્રથમં વદ ।
૦૭૯૦૦૨૨ થક્તીથર્ફલં પુ યં સે તહાસં યથાક્રમમ્॥ ૭૯.૨।
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૦૭૯૦૦૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૭૯૦૦૩૧ તીથાર્નાં ચ થગ્ભાવં ફલં માહા યમવે ચ ।
૦૭૯૦૦૩૨ સવ વક્તું ન શક્નાે મ ન ચ વં શ્રવણે ક્ષમઃ॥ ૭૯.૩।
૦૭૯૦૦૪૧ તથાિપ િક ચદ્વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ નારદ યત્નતઃ ।
૦૭૯૦૦૪૨ યા યુક્તાિન ચ તીથાર્િન શ્રુ તવાક્યાિન યાિન ચ॥ ૭૯.૪।
૦૭૯૦૦૫૧ તાિન વક્ષ્યા મ સઙે્ક્ષપાન્નમસૃ્ક વા િત્રલાેચનમ્ ।
૦૭૯૦૦૫૨ યત્રાસાૈ ભગવાનાસી પ્રત્યક્ષ ય બકાે મનુે॥ ૭૯.૫।
૦૭૯૦૦૬૧ ય બકં નામ તત્તીથ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકમ્ ।
૦૭૯૦૦૬૨ વારાહમપરં તીથ િત્રષુ લાેકેષુ િવશ્રુતમ્॥ ૭૯.૬।
૦૭૯૦૦૭૧ તસ્ય પં પ્રવક્ષ્યા મ નામ િવ ણાેયર્થાભવત્ ।
૦૭૯૦૦૭૨ પુરા દેવા પરાભૂય યજ્ઞમાદાય રાક્ષસઃ॥ ૭૯.૭।
૦૭૯૦૦૮૧ રસાતલમનપુ્રાપ્તઃ સ ધુસને ઇ ત શ્રુતઃ ।
૦૭૯૦૦૮૨ યજ્ઞે તલમનપુ્રાપ્તે િનયર્જ્ઞા હ્યભવન્મહી॥ ૭૯.૮।
૦૭૯૦૦૯૧ નાયં લાેકાે ઽ ત ન પરાે યજ્ઞે નષ્ટ ઇતી વરાઃ ।
૦૭૯૦૦૯૨ સરુા તમવે િવિવશૂ રસાતલમનુ દ્વષમ્॥ ૭૯.૯।
૦૭૯૦૧૦૧ નાશક્નવું તુ તં જેતું દેવા ઇ દ્રપુરાેગમાઃ ।
૦૭૯૦૧૦૨ િવ ં પુરાણપુ ષં ગ વા ત મૈ યવેદયન્॥ ૭૯.૧૦।
૦૭૯૦૧૧૧ રાક્ષસસ્ય તુ ત કમર્ યજ્ઞભ્રંશમશષેતઃ ।
૦૭૯૦૧૧૨ તતઃ પ્રાવેાચ ભગવા વારાહં વપુરા સ્થતઃ॥ ૭૯.૧૧।
૦૭૯૦૧૨૧ શઙ્ખચક્રગદાપા ણગર્ વા ચવૈ રસાતલમ્ ।
૦૭૯૦૧૨૨ આનિય યે મખં પુ યં હ વા રાક્ષસપુઙ્ગવાન્॥ ૭૯.૧૨।
૦૭૯૦૧૩૧ વઃ પ્રયા તુ સરુાઃ સવ વ્યેતુ વાે માનસાે વરઃ ।
૦૭૯૦૧૩૨ યને ગઙ્ગા તલં પ્રાપ્તા પથા તનેવૈ ચક્ર ક્॥ ૭૯.૧૩।
૦૭૯૦૧૪૧ જગામ તરસા પતુ્ર ભવું ભ વા રસાતલમ્ ।
૦૭૯૦૧૪૨ સ વરાહવપુઃ શ્રીમાન્રસાતલિનવા સનઃ॥ ૭૯.૧૪।
૦૭૯૦૧૫૧ રાક્ષસા દાનવા હ વા મખુે વા મહા વરમ્ ।
૦૭૯૦૧૫૨ વારાહ પી ભગવાન્મખમાદાય યજ્ઞભુક્॥ ૭૯.૧૫।
૦૭૯૦૧૬૧ યને પ્રાપ તલં િવ ઃ પથા તનેવૈ શત્રુ જત્ ।
૦૭૯૦૧૬૨ મખુે યસ્ય મહાયજ્ઞં િનશ્ચક્રામ રસાતલાત્॥ ૭૯.૧૬।
૦૭૯૦૧૭૧ તત્ર બ્રહ્મ ગરાૈ દેવાઃ પ્રતીક્ષાં ચિક્રરે હરેઃ ।
૦૭૯૦૧૭૨ પથ ત મા દ્વિનઃ ત્ય ગઙ્ગાસ્રવણમ યગાત્॥ ૭૯.૧૭।
૦૭૯૦૧૮૧ પ્રાક્ષાલયચ્ચ વાઙ્ગાિન અ ગ્લપ્તાિન નારદ ।
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૦૭૯૦૧૮૨ ગઙ્ગા ભસા તત્ર કુ ડં વારાહમભવત્તતઃ॥ ૭૯.૧૮।
૦૭૯૦૧૯૧ મખુે ય તં મહાયજ્ઞં દેવાનાં પુરતાે હિરઃ ।
૦૭૯૦૧૯૨ દત્તવાં સ્ત્રદશશ્રેષ્ઠાે મખુાદ્યજ્ઞાે ઽ ય યત॥ ૭૯.૧૯।
૦૭૯૦૨૦૧ તતઃ પ્ર ત યજ્ઞાઙ્ગં પ્રધાનં સ્રવુ ઉચ્યતે ।
૦૭૯૦૨૦૨ વારાહ પમભવદેવં વૈ કારણા તરાત્॥ ૭૯.૨૦।
૦૭૯૦૨૧૧ ત મા પુ યતમં તીથ વારાહં સવર્કામદમ્ ।
૦૭૯૦૨૧૨ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્॥ ૭૯.૨૧।
૦૭૯૦૨૨૧ તત્ર સ્થતાે ઽિપ યઃ ક શ્ચ પ મર ત પુ યકૃત્ ।
૦૭૯૦૨૨૨ િવમુક્તાઃ સવર્પાપે યઃ િપતરઃ વગર્મા ુયુઃ॥ ૭૯.૨૨।
૦૮૦૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૦૦૦૧૧ કુશાવતર્સ્ય માહા યમહં વક્તું ન તે ક્ષમઃ ।
૦૮૦૦૦૧૨ તસ્ય મરણમાત્રેણ કૃતકૃત્યાે ભવેન્નરઃ॥ ૮૦.૧।
૦૮૦૦૦૨૧ કુશાવતર્ મ ત ખ્યાતં નરાણાં સવર્કામદમ્ ।
૦૮૦૦૦૨૨ કુશનેાવ તતં યત્ર ગાૈતમને મહાત્મના॥ ૮૦.૨।
૦૮૦૦૦૩૧ કુશનેાવતર્િય વા તુ આનયામાસ તાં મુિનઃ ।
૦૮૦૦૦૩૨ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ િપ ણાં પ્તદાયકમ્॥ ૮૦.૩।
૦૮૦૦૦૪૧ નીલગઙ્ગા સિરચ્છ્ર ેષ્ઠા િનઃ તા નીલપવર્તાત્ ।
૦૮૦૦૦૪૨ તત્ર નાનાિદ ય ક ચ કરાે ત પ્રયતાે નરઃ॥ ૮૦.૪।
૦૮૦૦૦૫૧ સવ તદક્ષયં િવદ્યા પ ણાં પ્તદાયકમ્ ।
૦૮૦૦૦૫૨ િવશ્રુતં િત્રષુ લાેકેષુ કપાેતં તીથર્મુત્તમમ્॥ ૮૦.૫।
૦૮૦૦૦૬૧ તસ્ય પં ચ વક્ષ્યા મ મનુે શ ◌ૃ મહાફલમ્ ।
૦૮૦૦૦૬૨ તત્ર બ્રહ્મ ગરાૈ ક શ્ચદ્વ્યાધઃ પરમદા ણઃ॥ ૮૦.૬।
૦૮૦૦૦૭૧ િહન ત બ્રાહ્મણા સાધૂ યતી ગાપે ક્ષણાે ગાન્ ।
૦૮૦૦૦૭૨ અેવ ભૂતઃ સ પાપાત્મા ક્રાેધનાે ઽ તભાષણઃ॥ ૮૦.૭।
૦૮૦૦૦૮૧ ભીષણાકૃ તરત્યુગ્રાે નીલાક્ષાે હ્ર વબાહુકઃ ।
૦૮૦૦૦૮૨ દ તુરાે નષ્ટનાસાક્ષાે હ્ર વપા થુકુ ક્ષકઃ॥ ૮૦.૮।
૦૮૦૦૦૯૧ હ્ર વાેદરાે હ્ર વભુ ે િવકૃતાે ગદર્ભ વનઃ ।
૦૮૦૦૦૯૨ પાશહ તઃ પાપ ચત્તઃ પાિપષ્ઠઃ સધનુઃ સદા॥ ૮૦.૯।
૦૮૦૦૧૦૧ તસ્ય ભાયાર્ તથાભૂતા અપત્યા યિપ નારદ ।
૦૮૦૦૧૦૨ તયા તુ પ્રેયર્માણાે ઽસાૈ િવવેશ ગહનં વનમ્॥ ૮૦.૧૦।
૦૮૦૦૧૧૧ સ જઘાન ગા પાપઃ પ ક્ષણાે બહુ િપણઃ ।
૦૮૦૦૧૧૨ પ જરે પ્રા ક્ષપ કાં શ્ચ વમાનાં તથેતરાન્॥ ૮૦.૧૧।
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૦૮૦૦૧૨૧ ધયા પિરતપ્તાઙ્ગાે િવહ્વલ ષયા તથા ।
૦૮૦૦૧૨૨ ભ્રા તદેશાે બહુતરં યવતર્ત ગ્ હં પ્ર ત॥ ૮૦.૧૨।
૦૮૦૦૧૩૧ તતાે ઽપરાહે્ણ સ પ્રાપ્તે િન ત્તે મધુમાધવે ।
૦૮૦૦૧૩૨ ક્ષણાત્તિડદ્ગ જતં ચ સાભ્રં ચવૈાભવત્તદા॥ ૮૦.૧૩।
૦૮૦૦૧૪૧ વવાૈ વાયુઃ સા મવષા વાિરધારા તભીષણઃ ।
૦૮૦૦૧૪૨ સ ગચ્છં લુ ધકઃ શ્રા તઃ પ થાનં નાવબુ યત॥ ૮૦.૧૪।
૦૮૦૦૧૫૧ જલં સ્થલં ગતર્મથાે પ થાનમથવા િદશઃ ।
૦૮૦૦૧૫૨ ન બુબાેધ તદા પાપઃ શ્રા તઃ શરણમ યથ॥ ૮૦.૧૫।
૦૮૦૦૧૬૧ ક્વ ગચ્છા મ ક્વ તષે્ઠયં િક કરાેમીત્ય ચ તયત્ ।
૦૮૦૦૧૬૨ સવષાં પ્રા ણનાં પ્રાણાનાહતાર્હં યથા તકઃ॥ ૮૦.૧૬।
૦૮૦૦૧૭૧ મમા ય તકરં ભૂતં સ પ્રાપ્તં ચા મવષર્ણમ્ ।
૦૮૦૦૧૭૨ ત્રાતારં નવૈ પ યા મ શલાં વા ક્ષમ તકે॥ ૮૦.૧૭।
૦૮૦૦૧૮૧ અેવં બહુિવધં વ્યાધાે િવ ચ ત્યાપ યદ તકે ।
૦૮૦૦૧૮૨ વને વન પ ત મવ નક્ષત્રાણાં યથાિત્રજમ્॥ ૮૦.૧૮।
૦૮૦૦૧૯૧ ગાણાં ચ યથા સહમાશ્રમાણાં ગ્ હાિધપમ્ ।
૦૮૦૦૧૯૨ ઇ દ્રયાણાં મન ઇવ ત્રાતારં પ્રા ણનાં નગમ્॥ ૮૦.૧૯।
૦૮૦૦૨૦૧ શ્રેષં્ઠ િવટિપનં શભંુ્ર શાખાપ લવમ ડતમ્ ।
૦૮૦૦૨૦૨ તમા શ્રત્યાપેિવષ્ટાે ઽભૂિ ક્લન્નવાસા સ લુ ધકઃ॥ ૮૦.૨૦।
૦૮૦૦૨૧૧ મર ભાયાર્મપત્યાિન વેયુરથવા ન વા ।
૦૮૦૦૨૧૨ અેત મન્ન તરે તત્ર ચા તં પ્રાપ્તાે િદવાકરઃ॥ ૮૦.૨૧।
૦૮૦૦૨૨૧ તમવે નગમા શ્રત્ય કપાેતાે ભાયર્યા સહ ।
૦૮૦૦૨૨૨ પતુ્રપાતૈ્રૈઃ પિર તાે હ્યા તે તત્ર નગાેત્તમે॥ ૮૦.૨૨।
૦૮૦૦૨૩૧ સખુને િનભર્યાે ભૂ વા સુ પ્તઃ પ્રીત અેવ ચ ।
૦૮૦૦૨૩૨ બહવાે વ સરા યાતા વસત તસ્ય પ ક્ષણઃ॥ ૮૦.૨૩।
૦૮૦૦૨૪૧ પ તવ્રતા તસ્ય ભાયાર્ સપુ્રીતા તને ચવૈ િહ ।
૦૮૦૦૨૪૨ કાેટરે તન્નગે શ્રેષે્ઠ જલવા વ ગ્ વ જતે॥ ૮૦.૨૪।
૦૮૦૦૨૫૧ ભાયાર્પતુ્રૈઃ પિર તઃ સવર્દા તે કપાેતકઃ ।
૦૮૦૦૨૫૨ ત મ દને દૈવવશા કપાેતશ્ચ કપાેતક ॥ ૮૦.૨૫।
૦૮૦૦૨૬૧ ભક્ષ્યાથ તુ ઉભાૈ યાતાૈ કપાેતાે નગમ યગાત્ ।
૦૮૦૦૨૬૨ સાિપ દૈવવશા પતુ્ર પ જરસૈ્થવ વતર્તે॥ ૮૦.૨૬।
૦૮૦૦૨૭૧ ગ્ હીતા લુ ધકેનાથ વમાનવે વતર્તે ।
૦૮૦૦૨૭૨ કપાેતકાે ઽ યપત્યાિન મા હીના યુદ ક્ષ્ય ચ॥ ૮૦.૨૭।
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૦૮૦૦૨૮૧ વષ ચ ભીષણં પ્રાપ્તમ તં યાતાે િદવાકરઃ ।
૦૮૦૦૨૮૨ વકાેટરં તયા હીનમાલાેક્ય િવલલાપ સઃ॥ ૮૦.૨૮।
૦૮૦૦૨૯૧ તાં બદ્ધાં પ જરસ્થાં વા ન બુબાેધ કપાેતરાટ્ ।
૦૮૦૦૨૯૨ અ વારેભે કપાેતાે વૈ પ્રયાયા ગુણક તર્નમ્॥ ૮૦.૨૯।
૦૮૦૦૩૦૧ નાદ્યા યાયા ત કલ્યાણી મમ હષર્િવવિધની ।
૦૮૦૦૩૦૨ મમ ધમર્સ્ય જનની મમ દેહસ્ય ચેશ્વર ॥ ૮૦.૩૦।
૦૮૦૦૩૧૧ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં સવૈ િનતં્ય સહાિયની ।
૦૮૦૦૩૧૨ તુષ્ટે હસ તી ષ્ટે ચ મમ દુઃખપ્રમાજર્ની॥ ૮૦.૩૧।
૦૮૦૦૩૨૧ સખી મ ત્રષેુ સા િનતં્ય મમ વાક્યરતા સદા ।
૦૮૦૦૩૨૨ નાદ્યા યાયા ત કલ્યાણી સ પ્રયાતે ઽિપ ભાસ્કરે॥ ૮૦.૩૨।
૦૮૦૦૩૩૧ ન ના ત વ્રતં મ તં્ર દૈવં ધમાર્થર્મવે ચ ।
૦૮૦૦૩૩૨ પ તવ્રતા પ તપ્રાણા પ તમ ત્રા પ ત પ્રયા॥ ૮૦.૩૩।
૦૮૦૦૩૪૧ નાદ્યા યાયા ત કલ્યાણી િક કરાે મ ક્વ યા મ વા ।
૦૮૦૦૩૪૨ િક મે ગ્ હં કાનનં ચ તયા હીનં િહ દૃ યતે॥ ૮૦.૩૪।
૦૮૦૦૩૫૧ તયા યુક્તં શ્રયા યુક્તં ભીષણં વાિપ શાેભનમ્ ।
૦૮૦૦૩૫૨ નાદ્યા યાયા ત મે કા તા યયા ગ્ હમુદ િરતમ્॥ ૮૦.૩૫।
૦૮૦૦૩૬૧ િવનાનયા ન િવ યે ત્યજે વાિપ પ્રયાં તનુમ્ ।
૦૮૦૦૩૬૨ િક કુવર્ તુ વપત્યાિન લુપ્તધમર્ વહં પનુઃ॥ ૮૦.૩૬।
૦૮૦૦૩૭૧ અેવં િવલપત તસ્ય ભતુર્વાર્ક્યં િનશ ય સા ।
૦૮૦૦૩૭૨ પ જરસૈ્થવ સા વાક્યં ભતાર્ર મદમબ્રવીત્॥ ૮૦.૩૭।
૦૮૦૦૩૮૦ કપાેતક્યવુાચ
૦૮૦૦૩૮૧ અત્રાહમ મ બદ્ધવૈ િવવશા મ ખગાેત્તમ ।
૦૮૦૦૩૮૨ આનીતાહં લુ ધકેન બદ્ધા પાશમૈર્હામતે॥ ૮૦.૩૮।
૦૮૦૦૩૯૧ ધ યા યનુગ્ હીતા મ પ તવર્ ક્ત ગુણાન્મમ ।
૦૮૦૦૩૯૨ સતાે વા યસતાે વાિપ કૃતાથાર્હં ન સશંયઃ॥ ૮૦.૩૯।
૦૮૦૦૪૦૧ તુષ્ટે ભતર્િર નાર ણાં તુષ્ટાઃ સ્યુઃ સવર્દેવતાઃ ।
૦૮૦૦૪૦૨ િવપયર્યે તુ નાર ણામવ યં નાશમા ુયાત્॥ ૮૦.૪૦।
૦૮૦૦૪૧૧ વં દૈવં વં પ્રભુમર્હં્ય વં સહૃુ વં પરાયણમ્ ।
૦૮૦૦૪૧૨ વં વ્રતં વં પરં બ્રહ્મ વગા માેક્ષ વમવે ચ॥ ૮૦.૪૧।
૦૮૦૦૪૩૧ મા ચ તાં કુ કલ્યાણ ધમ બુ દ્ધ સ્થરાં કુ ।
૦૮૦૦૪૩૨ વ પ્રસાદાચ્ચ ભુક્તા િહ ભાેગાશ્ચ િવિવધા મયા ।
૦૮૦૦૪૩૩ અલં ખેદેન મ જેન ધમ બુ દ્ધ કુ સ્થરામ્॥ ૮૦.૪૩।
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૦૮૦૦૪૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૦૦૪૪૧ ઇ ત શ્રુ વા પ્રયાવાક્યમુત્તતાર નગાેત્તમાત્ ।
૦૮૦૦૪૪૨ યત્ર સા પ જરસ્થા તુ કપાેતી વતર્તે વરમ્॥ ૮૦.૪૪।
૦૮૦૦૪૫૧ તામાગત્ય પ્રયાં દૃ ટ્વા તવચ્ચાિપ લુ ધકમ્ ।
૦૮૦૦૪૫૨ માેચયામી ત તામાહ િનશ્ચેષ્ટાે લુ ધકાે ઽધનુા॥ ૮૦.૪૫।
૦૮૦૦૪૬૧ મા મુ ચ વ મહાભાગ જ્ઞા વા સ બ ધમ સ્થરમ્ ।
૦૮૦૦૪૬૨ લુ ધાનાં ખેચરા હ્યનં્ન વાે વસ્ય ચાશનમ્॥ ૮૦.૪૬।
૦૮૦૦૪૭૧ નાપરાધં મરા યસ્ય ધમર્બુ દ્ધ સ્થરાં કુ ।
૦૮૦૦૪૭૨ ગુ ર ગ્ દ્વ તીનાં વણાર્નાં બ્રાહ્મણાે ગુ ઃ॥ ૮૦.૪૭।
૦૮૦૦૪૮૧ પ તરેવ ગુ ઃ સ્ત્રીણાં સવર્સ્યા યાગતાે ગુ ઃ ।
૦૮૦૦૪૮૨ અ યાગતમનપુ્રાપ્તં વચનૈ તાષેય ત યે॥ ૮૦.૪૮।
૦૮૦૦૪૯૧ તષેાં વાગીશ્વર દેવી પ્તા ભવ ત િન શ્ચતમ્ ।
૦૮૦૦૪૯૨ તસ્યાન્નસ્ય પ્રદાનને શક્ર પ્તમવા ુયાત્॥ ૮૦.૪૯।
૦૮૦૦૫૦૧ િપતરઃ પાદશાૈચને અન્નાદ્યને પ્ર પ તઃ ।
૦૮૦૦૫૦૨ તસ્યાપેચારાદ્વૈ લ મીિવ ના પ્રી તમા ુયાત્॥ ૮૦.૫૦।
૦૮૦૦૫૧૧ શયને સવર્દેવા તુ ત મા પૂજ્યતમાે ઽ ત થઃ ।
૦૮૦૦૫૧૨ અ યાગતમનુશ્રા તં સયૂાઢં ગ્ હમાગતમ્ ।
૦૮૦૦૫૧૩ તં િવદ્યાદે્દવ પેણ સવર્ક્રતુફલાે હ્યસાૈ॥ ૮૦.૫૧।
૦૮૦૦૫૨૧ અ યાગતં શ્રા તમનવુ્રજ ત ।
૦૮૦૦૫૨૨ દેવાશ્ચ સવ િપતરાે ઽગ્ યશ્ચ ।
૦૮૦૦૫૨૩ ત મ હ પ્તે મુદમા ુવ ત ।
૦૮૦૦૫૨૪ ગતે િનરાશે ઽિપ ચ તે િનરાશાઃ॥ ૮૦.૫૨।
૦૮૦૦૫૩૧ ત મા સવાર્ત્મના કા ત દુઃખં ત્ય વા શમં વ્રજ ।
૦૮૦૦૫૩૨ કૃ વા તષ્ઠ શભુાં બુ દ્ધ ધમર્કૃત્યં સમાચર॥ ૮૦.૫૩।
૦૮૦૦૫૪૧ ઉપકારાે ઽપકારશ્ચ પ્રવરાિવ ત સ મતાૈ ।
૦૮૦૦૫૪૨ ઉપકાિરષુ સવા ઽિપ કરાેત્યુપકૃ ત પનુઃ॥ ૮૦.૫૪।
૦૮૦૦૫૫૧ અપકાિરષુ યઃ સાધુઃ પુ યભાક્સ ઉદાહૃતઃ॥ ૮૦.૫૫।
૦૮૦૦૫૬૦ કપાેત ઉવાચ
૦૮૦૦૫૬૧ આવયાેરનુ પં ચ વયાેક્તં સાધુ મ યસે ।
૦૮૦૦૫૬૨ િક તુ વક્તવ્યમ ય ત તચ્છૃ વ વરાનને॥ ૮૦.૫૬।
૦૮૦૦૫૭૧ સહસ્રં ભરતે ક શ્ચચ્છતમ યાે દશાપરઃ ।
૦૮૦૦૫૭૨ આત્માનં ચ સખુનેા યાે વયં કષ્ટાેદર ભરાઃ॥ ૮૦.૫૭।
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૦૮૦૦૫૮૧ ગતર્ધા યધનાઃ કે ચ કુશલૂધિનનાે ઽપરે ।
૦૮૦૦૫૮૨ ઘટ ક્ષપ્તધનાઃ કે ચચ્ચ ચુ ક્ષપ્તધના વયમ્॥ ૮૦.૫૮।
૦૮૦૦૫૯૧ પજૂયા મ કથં શ્રા તમ યાગત મમં શભુે॥ ૮૦.૫૯।
૦૮૦૦૬૦૦ કપાેત્યુવાચ
૦૮૦૦૬૦૧ અ ગ્ રાપઃ શભુા વાણી ણકાષ્ઠાિદકં ચ યત્ ।
૦૮૦૦૬૦૨ અેતદ ય થને દેયં શીતાતા લુ ધક વયમ્॥ ૮૦.૬૦।
૦૮૦૦૬૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૦૦૬૧૧ અેતચ્છ વા પ્રયાવાક્યં ક્ષમા હ્ય પ ક્ષરાટ્ ।
૦૮૦૦૬૧૨ આલાેકયામાસ તદા વિહ્ન દૂરં દદશર્ હ॥ ૮૦.૬૧।
૦૮૦૦૬૨૧ સ તુ ગ વા વિહ્નદેશં ચ ચનુાે મુકમાહરત્ ।
૦૮૦૦૬૨૨ પુરાે ઽ ગ્ વાલયામાસ લુ ધકસ્ય કપાેતકઃ॥ ૮૦.૬૨।
૦૮૦૦૬૩૧ શુ કકાષ્ઠાિન પણાર્િન ણાિન ચ પનુઃ પનુઃ ।
૦૮૦૦૬૩૨ અગ્ ાૈ િનકે્ષપયામાસ િનશીથે સ કપાેતરાટ્॥ ૮૦.૬૩।
૦૮૦૦૬૪૧ તમ ગ્ વ લતં દૃ ટ્વા લુ ધકઃ શીતદુઃ ખતઃ ।
૦૮૦૦૬૪૨ અવશાિન વકાઙ્ગાિન પ્રતા ય સખુમાપ્તવાન્॥ ૮૦.૬૪।
૦૮૦૦૬૫૧ ધા ગ્ ના દહ્યમાનં વ્યાધં દૃ ટ્વા કપાેતક ।
૦૮૦૦૬૫૨ મા મુ ચ વ મહાભાગ ઇ ત ભતાર્રમબ્રવીત્॥ ૮૦.૬૫।
૦૮૦૦૬૬૧ વશર રેણ દુઃખાત લુ ધકં પ્રીણયા મ તમ્ ।
૦૮૦૦૬૬૨ ઇષ્ટા તથીનાં યે લાેકા તાં વં પ્રા ુિહ સવુ્રત॥ ૮૦.૬૬।
૦૮૦૦૬૭૦ કપાેત ઉવાચ
૦૮૦૦૬૭૧ મિય તષ્ઠ ત નવૈાયં તવ ધમા િવધીયતે ।
૦૮૦૦૬૭૨ ઇષ્ટા ત થભર્વામીહ અનુ નીિહ માં શભુે॥ ૮૦.૬૭।
૦૮૦૦૬૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૦૦૬૮૧ ઇત્યુ વા ગ્ િત્રરાવત્યર્ મર દેવં ચતુભુર્જમ્ ।
૦૮૦૦૬૮૨ િવશ્વાત્મકં મહાિવ ં શર યં ભક્તવ સલમ્॥ ૮૦.૬૮।
૦૮૦૦૬૯૧ યથાસખંુ જુષ વે ત વદન્ન ગ્ તથાિવશત્ ।
૦૮૦૦૬૯૨ તં દૃ ટ્વાગ્ ાૈ ક્ષપ્ત વં લુ ધકાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૮૦.૬૯।
૦૮૦૦૭૦૦ લુ ધક ઉવાચ
૦૮૦૦૭૦૧ અહાે માનષુદેહસ્ય િધગ્ િવત મદં મમ ।
૦૮૦૦૭૦૨ યિદદં પ ક્ષરાજેન મદથ સાહસં કૃતમ્॥ ૮૦.૭૦।
૦૮૦૦૭૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૦૦૭૧૧ અેવં બ્રવુ તં તં લુ ધં પ ક્ષણી વાક્યમબ્રવીત્॥ ૮૦.૭૧।
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૦૮૦૦૭૨૦ કપાેતક્યવુાચ
૦૮૦૦૭૨૧ માં વં મુ ચ મહાભાગ દૂરં યાત્યેષ મે પ તઃ॥ ૮૦.૭૨।
૦૮૦૦૭૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૦૦૭૩૧ તસ્યા તદ્વચનં શ્રુ વા પ જરસ્થાં કપાેતક મ્ ।
૦૮૦૦૭૩૨ લુ ધકાે માેચયામાસ તરસા ભીતવત્તદા॥ ૮૦.૭૩।
૦૮૦૦૭૪૧ સાિપ પ્રદ ક્ષણં કૃ વા પ તમ ગ્ તદા જગાૈ॥ ૮૦.૭૪।
૦૮૦૦૭૫૦ કપાેત્યુવાચ
૦૮૦૦૭૫૧ સ્ત્રીણામયં પરાે ધમા યદ્ભતુર્રનવુેશનમ્ ।
૦૮૦૦૭૫૨ વેદે ચ િવિહતાે માગર્ઃ સવર્લાેકેષુ પૂ જતઃ॥ ૮૦.૭૫।
૦૮૦૦૭૬૧ વ્યાલગ્રાહી યથા વ્યાલં બલાદુદ્ધરતે બલાત્ ।
૦૮૦૦૭૬૨ અેવં વનુગતા નાર સહ ભત્રાર્ િદવં વ્રજેત્॥ ૮૦.૭૬।
૦૮૦૦૭૭૧ તસ્રઃ કાેટ ાે ઽધર્કાેટ ચ યાિન રાેમા ણ માનષુે ।
૦૮૦૦૭૭૨ તાવ કાલં વસે વગ ભતાર્રં યાનુગચ્છ ત॥ ૮૦.૭૭।
૦૮૦૦૭૮૧ નમસૃ્ક વા ભવું દેવા ગઙ્ગાં ચાિપ વન પતીન્ ।
૦૮૦૦૭૮૨ આશ્વાસ્ય તા યપત્યાિન લુ ધકં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૮૦.૭૮।
૦૮૦૦૭૯૦ કપાેત્યુવાચ
૦૮૦૦૭૯૧ વ પ્રસાદાન્મહાભાગ ઉપપનં્ન મમેદશૃમ્ ।
૦૮૦૦૭૯૨ અપત્યાનાં ક્ષમ વેહ ભત્રાર્ યા મ િત્રિવષ્ટપમ્॥ ૮૦.૭૯।
૦૮૦૦૮૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૦૦૮૦૧ ઇત્યુ વા પ ક્ષણી સા વી પ્રિવવેશ હુતાશનમ્ ।
૦૮૦૦૮૦૨ પ્રિવષ્ટાયાં હુતવહે જયશ દાે યવતર્ત॥ ૮૦.૮૦।
૦૮૦૦૮૧૧ ગગને સયૂર્સઙ્કાશં િવમાનમ તશાેભનમ્ ।
૦૮૦૦૮૧૨ તદા ઢાૈ સરુિનભાૈ દ પતી દદશૃે તતઃ॥ ૮૦.૮૧।
૦૮૦૦૮૨૧ હષણ પ્રાેચતુ ભાૈ લુ ધકં િવ મયા વતમ્॥ ૮૦.૮૨।
૦૮૦૦૮૩૦ દ પતી ઊચતુઃ
૦૮૦૦૮૩૧ ગચ્છાવ સ્ત્રદશસ્થાનમા ષ્ટાે ઽ સ મહામતે ।
૦૮૦૦૮૩૨ આવયાેઃ વગર્સાપેાનમ ત થ વં નમાે ઽ તુ તે॥ ૮૦.૮૩।
૦૮૦૦૮૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૦૦૮૪૧ િવમાનવરમા ઢાૈ તાૈ દૃ ટ્વા લુ ધકાે ઽિપ સઃ ।
૦૮૦૦૮૪૨ સધનુઃ પ જરં ત્ય વા કૃતા જ લરભાષત॥ ૮૦.૮૪।
૦૮૦૦૮૫૦ લુ ધક ઉવાચ
૦૮૦૦૮૫૧ ન ત્યક્તવ્યાે મહાભાગાૈ દેયં િક ચદ નતે ।
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૦૮૦૦૮૫૨ અહમત્રા ત થમાર્ યાે િન કૃ ત વક્તુમહર્થઃ॥ ૮૦.૮૫।
૦૮૦૦૮૬૦ દ પતી ઊચતુઃ
૦૮૦૦૮૬૧ ગાૈતમી ં ગચ્છ ભદં્ર તે તસ્યાઃ પાપં િનવેદય ।
૦૮૦૦૮૬૨ તત્રવૈા લવના પકં્ષ સવર્પાપૈિવમાેક્ષ્યસે॥ ૮૦.૮૬।
૦૮૦૦૮૭૧ મુક્તપાપઃ પનુ તત્ર ગઙ્ગાયામવગાહને ।
૦૮૦૦૮૭૨ અશ્વમેધફલં પુ યં પ્રા ય પુ યાે ભિવ ય સ॥ ૮૦.૮૭।
૦૮૦૦૮૮૧ સિરદ્વરાયાં ગાૈત યાં બ્રહ્મિવ વીશસ ભુિવ ।
૦૮૦૦૮૮૨ પનુરા લવનાદેવ ત્ય વા દેહં મલીમસમ્॥ ૮૦.૮૮।
૦૮૦૦૮૯૧ િવમાનવરમા ઢઃ વગ ગ તાસ્યસશંયમ્॥ ૮૦.૮૯।
૦૮૦૦૯૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૦૦૯૦૧ તચ્છ વા વચનં તા યાં તથા ચકે્ર સ લુ ધકઃ ।
૦૮૦૦૯૦૨ િવમાનવરમા ઢાે િદવ્ય પધરાે ઽભવત્॥ ૮૦.૯૦।
૦૮૦૦૯૧૧ િદવ્યમાલ્યા બરધરઃ પજૂ્યમાનાે ઽ સરાેગણૈઃ ।
૦૮૦૦૯૧૨ કપાેતશ્ચ કપાેતી ચ તીયાે લુ ધક તથા ।
૦૮૦૦૯૧૩ ગઙ્ગાયાશ્ચ પ્રભાવેણ સવ વૈ િદવમાક્રમન્॥ ૮૦.૯૧।
૦૮૦૦૯૨૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ કાપાેત મ ત િવશ્રુતમ્ ।
૦૮૦૦૯૨૨ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ િપ પજૂનમવે ચ॥ ૮૦.૯૨।
૦૮૦૦૯૩૧ જપયજ્ઞાિદકં કમર્ તદાન ત્યાય ક પતે॥ ૮૦.૯૩।
૦૮૧૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૧૦૦૧૧ કા ત્તકેયં પરં તીથ કાૈમાર મ ત િવશ્રુતમ્ ।
૦૮૧૦૦૧૨ યન્નામશ્રવણાદેવ કુલવાન્રપૂવા ભવેત્॥ ૮૧.૧।
૦૮૧૦૦૨૧ િનહતે તારકે દૈત્યે વસ્થે તે િત્રિવષ્ટપે ।
૦૮૧૦૦૨૨ કા ત્તકેયં સતંુ જ્યેષં્ઠ પ્રીત્યા પ્રાવેાચ પાવર્તી॥ ૮૧.૨।
૦૮૧૦૦૩૧ યથાસખંુ ભુઙ્ વ ભાેગાંસૈ્ત્રલાેક્યે મનસઃ પ્રયાન્ ।
૦૮૧૦૦૩૨ મમાજ્ઞયા પ્રીતમનાઃ િપતુશ્ચવૈ પ્રસાદતઃ॥ ૮૧.૩।
૦૮૧૦૦૪૧ અેવમુક્તઃ સ વૈ માત્રા િવશાખાે દેવતા સ્ત્રયઃ ।
૦૮૧૦૦૪૨ યથાસખંુ બલાદ્રમેે દેવપ યાે ઽિપ રે મરે॥ ૮૧.૪।
૦૮૧૦૦૫૧ તતઃ સ ભજુ્યમાનાસુ દેવપત્નીષુ નારદ ।
૦૮૧૦૦૫૨ નાશક્નવુ વારિયતું કા ત્તકેયં િદવાૈકસઃ॥ ૮૧.૫।
૦૮૧૦૦૬૧ તતાે િનવેદયામાસઃુ પાવર્ત્યૈ પતુ્રકમર્ તત્ ।
૦૮૧૦૦૬૨ અસકૃદ્વાયર્માણાે ઽિપ માત્રા દેવૈઃ સ શ ક્ત ક્॥ ૮૧.૬।
૦૮૧૦૦૭૧ નવૈાસાવકરાેદ્વાક્યં સ્ત્રી વાસક્ત તુ ષ મખુઃ ।
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૦૮૧૦૦૭૨ અ ભશાપભયાદ્ભીતા પાવર્તી પયર્ ચ તયત્॥ ૮૧.૭।
૦૮૧૦૦૮૧ પતુ્ર નેહાત્તથવૈેશા દેવાનાં કાયર્ સદ્ધયે ।
૦૮૧૦૦૮૨ દેવપ ય શ્ચરં રક્ષ્યા ઇ ત મ વા પનુઃ પનુઃ॥ ૮૧.૮।
૦૮૧૦૦૯૧ યસ્યાં તુ રમતે સ્ક દઃ પાવર્તી વિપ તાદશૃી ।
૦૮૧૦૦૯૨ તદૂ્રપમાત્મનઃ કૃ વા વતર્યામાસ પાવર્તી॥ ૮૧.૯।
૦૮૧૦૧૦૧ ઇ દ્રસ્ય વ ણસ્યાિપ ભાયાર્માહૂય ષ મખુઃ ।
૦૮૧૦૧૦૨ યાવ પ ય ત તસ્યાં તુ મા પમપ યત॥ ૮૧.૧૦।
૦૮૧૦૧૧૧ તામપાસ્ય નમસ્યાથ પનુર યામથાહ્વયત્ ।
૦૮૧૦૧૧૨ તસ્યાં તુ મા પં સ પ્રેક્ષ્ય લ મપુેિયવાન્॥ ૮૧.૧૧।
૦૮૧૦૧૨૧ અેવં બહ્વ ષુ તદૂ્રપં દૃ ટ્વા મા મયં જગત્ ।
૦૮૧૦૧૨૨ ઇ ત સ ચ ત્ય ગાઙ્ગેયાે વૈરાગ્યમગમત્તદા॥ ૮૧.૧૨।
૦૮૧૦૧૩૧ સ તુ મા કૃતં જ્ઞા વા પ્ર ત્તસ્ય િનવતર્નમ્ ।
૦૮૧૦૧૩૨ િનવાયર્શ્ચેદહં ભાેગા ક તુ પવૂ પ્રવ તતઃ॥ ૮૧.૧૩।
૦૮૧૦૧૪૧ ત માન્મા કૃતં સવ મમ હાસ્યા પદં વ ત ।
૦૮૧૦૧૪૨ લ જયા પરયા યુક્તાે ગાૈતમીમગમત્તદા॥ ૮૧.૧૪।
૦૮૧૦૧૫૧ ઇયં ચ મા પા મે શ ◌ૃણાેતુ મમ ભા ષતમ્ ।
૦૮૧૦૧૫૨ ઇતઃ સ્ત્રીનામધેયં યન્મમ મા સમં મતમ્॥ ૮૧.૧૫।
૦૮૧૦૧૬૧ અેવં જ્ઞા વા લાેકનાથઃ પાવર્ત્યા સહ શઙ્કરઃ ।
૦૮૧૦૧૬૨ પતંુ્ર િનવારયામાસ ત્ત મત્યબ્રવીદુ્ગ ઃ॥ ૮૧.૧૬।
૦૮૧૦૧૭૧ તતઃ સરુપ તઃ પ્રીતઃ િક દદામી ત ચ તયન્ ।
૦૮૧૦૧૭૨ કૃતા જ લપુટઃ સ્ક દઃ િપતરં પનુરબ્રવીત્॥ ૮૧.૧૭।
૦૮૧૦૧૮૦ સ્ક દ ઉવાચ
૦૮૧૦૧૮૧ સનેાપ તઃ સરુપ ત તવ પતુ્રાે ઽહ મત્યિપ ।
૦૮૧૦૧૮૨ અલમેતને દેવેશ િક વરૈઃ સરુપૂ જત॥ ૮૧.૧૮।
૦૮૧૦૧૯૧ અથવા દાતુકામાે ઽ સ લાેકાનાં િહતકા યયા ।
૦૮૧૦૧૯૨ યાચે ઽહં નાત્મના દેવ તદનુજ્ઞાતુમહર્ સ॥ ૮૧.૧૯।
૦૮૧૦૨૦૧ મહાપાતિકનઃ કે ચદુ્ગ દારા ભગા મનઃ ।
૦૮૧૦૨૦૨ અત્રા લવનમાત્રેણ ધાૈતપાપા ભવ તુ તે॥ ૮૧.૨૦।
૦૮૧૦૨૧૧ આ ુવ તૂત્તમાં ત તયર્ ચાે ઽિપ સરેુશ્વર ।
૦૮૧૦૨૧૨ કુ પાે પસ પ ત્તમત્ર નાનાદવા ુયાત્॥ ૮૧.૨૧।
૦૮૧૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૧૦૨૨૧ અેવમિ વ ત તં શ ભુઃ પ્રત્યન દ સતુેિરતમ્ ।
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૦૮૧૦૨૨૨ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ કા ત્તકેય મ ત શ્રુતમ્ ।
૦૮૧૦૨૨૩ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્॥ ૮૧.૨૨।
૦૮૨૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૨૦૦૧૧ ય ખ્યાતં કૃ ત્તકાતીથ કા ત્તકેયાદન તરમ્ ।
૦૮૨૦૦૧૨ તસ્ય શ્રવણમાત્રેણ સાેમપાનફલં લભેત્॥ ૮૨.૧।
૦૮૨૦૦૨૧ પુરા તારકનાશાય ભવરેતાે ઽિપબ કિવઃ ।
૦૮૨૦૦૨૨ રેતાેગભ કિવ દૃ ટ્વા ઋ ષપ યાે ઽ હન્મનુે॥ ૮૨.૨।
૦૮૨૦૦૩૧ સપ્તષ ણા તુ નાતાં વજર્િય વા વ ધતીમ્ ।
૦૮૨૦૦૩૨ તાસુ ગભર્ઃ સમભવ ષટ્સુ સ્ત્રીષુ તદા ગ્ તઃ॥ ૮૨.૩।
૦૮૨૦૦૪૧ ત યમાના તુ શાે ભષ્ઠા ઋતુ નાતા તુ તા મનુે ।
૦૮૨૦૦૪૨ િક કુમર્ઃ ક્વ નુ ગચ્છામઃ િક કૃ વા સકૃુતં ભવેત્॥ ૮૨.૪।
૦૮૨૦૦૫૧ ઇત્યુ વા તા મથાે ગઙ્ગાં વ્યગ્રા ગ વા વ્યપીડયન્ ।
૦૮૨૦૦૫૨ તા ય તે િનઃ તા ગભાર્ઃ ફેન પા તદા ભ સ॥ ૮૨.૫।
૦૮૨૦૦૬૧ અ ભસા વેકતાં પ્રાપ્તા વાયનુા સવર્ અેવ િહ ।
૦૮૨૦૦૬૨ અેક પ તદા તા યઃ ષ મખુઃ સમ યત॥ ૮૨.૬।
૦૮૨૦૦૭૧ સ્રાવિય વા તુ તા ગભાર્ ષપ યાે ગ્ હા યયુઃ ।
૦૮૨૦૦૭૨ તાસાં િવકૃત પા ણ દૃ ટ્વા તે ઋષયાે ઽબ્રવુન્॥ ૮૨.૭।
૦૮૨૦૦૮૧ ગ યતાં ગ યતાં શીઘં્ર વૈર ત્તનર્ યજુ્યતે ।
૦૮૨૦૦૮૨ સ્ત્રીણા મ ત તતાે વ સ િનર તાઃ પ ત ભ તુ તાઃ॥ ૮૨.૮।
૦૮૨૦૦૯૧ તતાે દુઃખં સમાિવષ્ટા ત્યક્તાઃ વપ ત ભશ્ચ ષટ્ ।
૦૮૨૦૦૯૨ તા દૃ ટ્વા નારદઃ પ્રાહ કા ત્તકેયાે હરાેદ્ભવઃ॥ ૮૨.૯।
૦૮૨૦૧૦૧ ગાઙ્ગેયાે ઽ ગ્ ભવશ્ચે ત િવખ્યાત તારકા તકઃ ।
૦૮૨૦૧૦૨ તં યા તુ ન ચરાદેવ પ્રીતાે ભાેગં પ્રદાસ્ય ત॥ ૮૨.૧૦।
૦૮૨૦૧૧૧ દેવષવર્ચનાદેવ સમ યેત્ય ચ ષ મખુમ્ ।
૦૮૨૦૧૧૨ કૃ ત્તકાઃ વયમવેૈતદ્યથા તં્ત યવેદયત્॥ ૮૨.૧૧।
૦૮૨૦૧૨૧ તા યાે વાક્યં કૃ ત્તકા યઃ કા ત્તકેયાે ઽનુમ ય ચ ।
૦૮૨૦૧૨૨ ગાૈતમી ં યા તુ સવાર્શ્ચ ના વાપજૂ્ય મહેશ્વરમ્॥ ૮૨.૧૨।
૦૮૨૦૧૩૧ અે યા મ ચાહં તત્રવૈ યાસ્યા મ સરુમ દરમ્ ।
૦૮૨૦૧૩૨ તથેત્યુ વા કૃ ત્તકાશ્ચ ના વા ગઙ્ગાં ચ ગાૈતમીમ્॥ ૮૨.૧૩।
૦૮૨૦૧૪૧ દેવેશ્વરં ચ સ પજૂ્ય કા ત્તકેયાનુશાસનાત્ ।
૦૮૨૦૧૪૨ દેવેશ્વરપ્રસાદેન પ્રયયુઃ સરુમ દરમ્॥ ૮૨.૧૪।
૦૮૨૦૧૫૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ કૃ ત્તકાતીથર્મુચ્યતે ।
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૦૮૨૦૧૫૨ કા ત્તક્યાં કૃ ત્તકાયાેગે તત્ર યઃ નાનમાચરેત્॥ ૮૨.૧૫।
૦૮૨૦૧૬૧ સવર્ક્રતુફલં પ્રા ય રા ભવ ત ધા મકઃ ।
૦૮૨૦૧૬૨ તત્તીથર્ મરણં વાિપ યઃ કરાે ત શ ◌ૃણાે ત ચ ।
૦૮૨૦૧૬૩ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે દ ઘર્માયુરવા ુયાત્॥ ૮૨.૧૬।
૦૮૩૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૩૦૦૧૧ દશાશ્વમેિધકં તીથ તચ્છૃ વ મહામનુે ।
૦૮૩૦૦૧૨ યસ્ય શ્રવણમાત્રેણ હયમેધફલં લભેત્॥ ૮૩.૧।
૦૮૩૦૦૨૧ િવશ્વકમર્સતુઃ શ્રીમા વશ્વ પાે મહાબલઃ ।
૦૮૩૦૦૨૨ તસ્યાિપ પ્રથમઃ પતુ્ર ત પુત્રાે ભાવૈનાે િવભુઃ॥ ૮૩.૨।
૦૮૩૦૦૩૧ પુરાેધાઃ ક યપ તસ્ય સવર્જ્ઞાનિવશારદઃ ।
૦૮૩૦૦૩૨ તમ ચ્છન્મહાબાહુભાવનઃ સાવર્ભાવૈનઃ॥ ૮૩.૩।
૦૮૩૦૦૪૧ યકે્ષ્ય ઽહં હયમેધૈશ્ચ યુગપદ્દશ ભમુર્ને ।
૦૮૩૦૦૪૨ ઇત્ય ચ્છદુ્ગ ં િવપં્ર ક્વ યક્ષ્યા મ સરુાિન ત॥ ૮૩.૪।
૦૮૩૦૦૫૧ સાે ઽવદદે્દવયજનં તત્ર તત્ર પાેત્તમ ।
૦૮૩૦૦૫૨ યત્ર યત્ર દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ પ્રાવતર્ ત મહાક્રતનૂ્॥ ૮૩.૫।
૦૮૩૦૦૬૧ તત્રાભવ ષગણા આ વજ્યે મખમ ડલે ।
૦૮૩૦૦૬૨ યુગપદ્દશમેધાિન પ્ર ત્તાિન પુરાેધસા॥ ૮૩.૬।
૦૮૩૦૦૭૧ પૂણર્તાં નાયયુ તાિન દૃ ટ્વા ચ તાપરાે પઃ ।
૦૮૩૦૦૭૨ િવહાય દેવયજનં પનુર યત્ર તા ક્રતનૂ્॥ ૮૩.૭।
૦૮૩૦૦૮૧ ઉપાક્રામત્તથા તત્ર િવઘ્નદાષેા તમાયયુઃ ।
૦૮૩૦૦૮૨ દૃ ટ્વાપૂણા તતાે યજ્ઞાન્રા ગુ મભાષત॥ ૮૩.૮।
૦૮૩૦૦૯૦ રા વેાચ
૦૮૩૦૦૯૧ દેશદાષેા કાલદાષેાન્મમ દાષેાત્તવાિપ વા ।
૦૮૩૦૦૯૨ પૂણર્તાં ના ુવ ત મ દશમેધાિન વા જનઃ॥ ૮૩.૯।
૦૮૩૦૧૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૩૦૧૦૧ તતશ્ચ દુઃ ખતાે રા ક યપેન પુરાેધસા ।
૦૮૩૦૧૦૨ ગી પતેભ્રાર્તરં જ્યેષં્ઠ ગ વા સવંતર્મૂચતુઃ॥ ૮૩.૧૦।
૦૮૩૦૧૧૦ ક યપભાવૈનાવૂચતુઃ
૦૮૩૦૧૧૧ ભગવ યુગપ કાયાર્ યશ્વમેધાિન માનદ ।
૦૮૩૦૧૧૨ દશ સ પૂણર્તાં યા ત તં દેશં તં ગુ ં વદ॥ ૮૩.૧૧।
૦૮૩૦૧૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૩૦૧૨૧ તતાે યા વા ઋ ષશ્રેષ્ઠઃ સવંતા ભાવૈનં તદા ।
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૦૮૩૦૧૨૨ અબ્રવીદ્ગચ્છ બ્રહ્માણં ગુ ં દેશં વિદ ય ત॥ ૮૩.૧૨।
૦૮૩૦૧૩૧ ભાવૈનાે ઽિપ મહાપ્રાજ્ઞઃ ક યપેન મહાત્મના ।
૦૮૩૦૧૩૨ આગત્ય મામબ્રવીચ્ચ ગુ ં દેશાિદકં ચ યત્॥ ૮૩.૧૩।
૦૮૩૦૧૪૧ તતાે ઽહમબ્રવં પતુ્ર ભાવૈનં ક યપં તથા ।
૦૮૩૦૧૪૨ ગાૈતમી ં ગચ્છ રાજે દ્ર સ દેશઃ ક્રતપુુ યવાન્॥ ૮૩.૧૪।
૦૮૩૦૧૫૧ અયમવે ગુ ઃ શ્રેષ્ઠઃ ક યપાે વેદપારગઃ ।
૦૮૩૦૧૫૨ ગુરાેરસ્ય પ્રસાદેન ગાૈત યાશ્ચ પ્રસાદતઃ॥ ૮૩.૧૫।
૦૮૩૦૧૬૧ અેકેન હયમેધને તત્ર નાનને વા પનુઃ ।
૦૮૩૦૧૬૨ સે સ્ય ત તત્ર યજ્ઞાશ્ચ દશમેધાિન વા જનઃ॥ ૮૩.૧૬।
૦૮૩૦૧૭૧ તચ્છ વા ભાવૈનાે રા ગાૈતમીતીરમ યગાત્ ।
૦૮૩૦૧૭૨ ક યપને સહાયને હયમેધાય દ ક્ષતઃ॥ ૮૩.૧૭।
૦૮૩૦૧૮૧ તતઃ પ્ર ત્તે યજ્ઞેશે હયમેધે મહાક્રતાૈ ।
૦૮૩૦૧૮૨ સ પૂણ તુ તદા રા થવી ં દાતુમુદ્યતઃ॥ ૮૩.૧૮।
૦૮૩૦૧૯૧ તતાે ઽ તિરક્ષે વાગુચ્ચૈ વાચ પસત્તમમ્ ।
૦૮૩૦૧૯૨ પજૂિય વા સ્થતં િવપ્રા વ ે ઽથ સદ પતીન્॥ ૮૩.૧૯।
૦૮૩૦૨૦૦આકાશવાગવુાચ
૦૮૩૦૨૦૧ પુરાેધસે ક યપાય સશલૈવનકાનનામ્ ।
૦૮૩૦૨૦૨ થવી ં દાતુકામને દતં્ત સવ વયા પ॥ ૮૩.૨૦।
૦૮૩૦૨૧૧ ભૂ મદાન હાં ત્ય વા અન્નં દેિહ મહાફલમ્ ।
૦૮૩૦૨૧૨ નાન્નદાનસમં પુ યં િત્રષુ લાેકેષુ િવદ્યતે॥ ૮૩.૨૧।
૦૮૩૦૨૨૧ િવશષેત તુ ગઙ્ગાયાઃ શ્રદ્ધયા પુ લને મનુે ।
૦૮૩૦૨૨૨ વયા તુ હયમેધાે ઽયં કૃતઃ સબહુદ ક્ષણઃ ।
૦૮૩૦૨૨૩ કૃતકૃત્યાે ઽ સ ભદં્ર તે નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૮૩.૨૨।
૦૮૩૦૨૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૩૦૨૩૧ તથાિપ દાતુકામં તં મહી પ્રાવેાચ ભાવૈનમ્॥ ૮૩.૨૩।
૦૮૩૦૨૪૦ થવ્યવુાચ
૦૮૩૦૨૪૧ િવશ્વકમર્જ સાવર્ભાૈમ મા માં દેિહ પનુઃ પનુઃ ।
૦૮૩૦૨૪૨ િનમ જે ઽહં સ લલસ્ય મ યે ત માન્ન દ યતામ્॥ ૮૩.૨૪।
૦૮૩૦૨૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૩૦૨૫૧ તતશ્ચ ભાવૈનાે ભીતઃ િક દેય મ ત ચાબ્રવીત્ ।
૦૮૩૦૨૫૨ પનુશ્ચાવેાચ સા વી ભાવૈનં બ્રાહ્મણૈ ર્તમ્॥ ૮૩.૨૫।
૦૮૩૦૨૬૦ ભૂ યવુાચ
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૦૮૩૦૨૬૧ તલા ગાવાે ધનં ધા યં ય ક ચદ્ગાૈતમીતટે ।
૦૮૩૦૨૬૨ સવ તદક્ષયં દાનં િક માં ભાવૈન દાસ્ય સ॥ ૮૩.૨૬।
૦૮૩૦૨૭૧ ગઙ્ગાતીરં સમા શ્રત્ય ગ્રાસમેકં દદા ત યઃ ।
૦૮૩૦૨૭૨ તનેાહં સકલા દત્તા િક માં ભાવૈન દાસ્ય સ॥ ૮૩.૨૭।
૦૮૩૦૨૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૩૦૨૮૧ તદ્ભવુાે વચનં શ્રુ વા ભાવૈનઃ સાવર્ભાવૈનઃ ।
૦૮૩૦૨૮૨ તથે ત મ વા િવપ્રે યાે હ્યનં્ન પ્રાદા સિુવ તરમ્॥ ૮૩.૨૮।
૦૮૩૦૨૯૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ દશાશ્વમેિધકં િવદુઃ ।
૦૮૩૦૨૯૨ દશાનામશ્વમેધાનાં ફલં નાનાદવા યતે॥ ૮૩.૨૯।
૦૮૪૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૪૦૦૧૧ પૈશાચં તીથર્મપરં પૂ જતં બ્રહ્મવાિદ ભઃ ।
૦૮૪૦૦૧૨ તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ ગાૈત યા દ ક્ષણે તટે॥ ૮૪.૧।
૦૮૪૦૦૨૧ ગિરબ્રર્હ્મ ગરેઃ પાશ્વ અ જનાે નામ નારદ ।
૦૮૪૦૦૨૨ ત મ શલૈે મુિનવર શાપભ્રષ્ટા વરા સરા॥ ૮૪.૨।
૦૮૪૦૦૩૧ અ જના નામ તત્રાસીદુત્તમાઙ્ગને વાનર ।
૦૮૪૦૦૩૨ કેસર નામ તદ્ભતાર્ અિદ્રકે ત તથાપરા॥ ૮૪.૩।
૦૮૪૦૦૪૧ સાિપ કેસિરણાે ભાયાર્ શાપભ્રષ્ટા વરા સરા ।
૦૮૪૦૦૪૨ ઉત્તમાઙ્ગને મા ર્ર સા યા તે ઽ જનપવર્તે॥ ૮૪.૪।
૦૮૪૦૦૫૧ દ ક્ષણાણર્વમ યાગા કેસર લાેકિવશ્રુતઃ ।
૦૮૪૦૦૫૨ અેત મન્ન તરે ઽગ ત્યાે ઽ જનં પવર્તમ યગાત્॥ ૮૪.૫।
૦૮૪૦૦૬૧ અ જના ચાિદ્રકા ચવૈ અગ ત્ય ષસત્તમમ્ ।
૦૮૪૦૦૬૨ પજૂયામાસતુ ભે યથા યાયં યથાસખુમ્॥ ૮૪.૬।
૦૮૪૦૦૭૧ તતઃ પ્રસન્નાે ભગવાનાહાેભે િવ્રયતાં વરઃ ।
૦૮૪૦૦૭૨ તે આહતુ ભે ઽગ ત્યં પતુ્રાૈ દેિહ મનુીશ્વર॥ ૮૪.૭।
૦૮૪૦૦૮૧ સવ યાે બ લનાૈ શ્રેષ્ઠાૈ સવર્લાેકાપેકારકાૈ ।
૦૮૪૦૦૮૨ તથેત્યુ વા મુિનશ્રેષ્ઠાે જગામાશાં સ દ ક્ષણામ્॥ ૮૪.૮।
૦૮૪૦૦૯૧ તતઃ કદા ચત્તે કાલે અ જના ચાિદ્રકા તથા ।
૦૮૪૦૦૯૨ ગીતં તં્ય ચ હાસ્યં ચ કુવર્ત્યાૈ ગિરમૂધર્િન॥ ૮૪.૯।
૦૮૪૦૧૦૧ વાયુશ્ચ િનરૃ તશ્ચાિપ તે દૃ ટ્વા સ મતાૈ સરુાૈ ।
૦૮૪૦૧૦૨ કામાક્રા તિધયાૈ ચાેભાૈ તદા સ વરમીયતુઃ॥ ૮૪.૧૦।
૦૮૪૦૧૧૧ ભાય ભવેતામુભયાેરાવાં દેવાૈ વરપ્રદાૈ ।
૦૮૪૦૧૧૨ તે અ યૂચતુર વેતદ્રમેાતે ગિરમૂધર્િન॥ ૮૪.૧૧।
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૦૮૪૦૧૨૧ અ જનાયાં તથા વાયાેહર્નુમા સમ યત ।
૦૮૪૦૧૨૨ અિદ્રકાયાં ચ િનરતૃેરિદ્રનાર્મ િપશાચરાટ્॥ ૮૪.૧૨।
૦૮૪૦૧૩૧ પનુ તે આહતુ ભે પતુ્રાૈ તાૈ મનુવેર્રાત્ ।
૦૮૪૦૧૩૨ આવયાેિવકૃતં પમુત્તમાઙ્ગને દૂ ષતમ્॥ ૮૪.૧૩।
૦૮૪૦૧૪૧ શાપાચ્છચીપતે તત્ર યવુામાજ્ઞાતુમહર્થઃ ।
૦૮૪૦૧૪૨ તતઃ પ્રાવેાચ ભગવા વાયુશ્ચ િનરૃ ત તથા॥ ૮૪.૧૪।
૦૮૪૦૧૫૧ ગાૈત યાં નાનદાના યાં શાપમાેક્ષાે ભિવ ય ત ।
૦૮૪૦૧૫૨ ઇત્યુ વા તાવુભાૈ પ્રીતાૈ તત્રવૈા તરધીયતામ્॥ ૮૪.૧૫।
૦૮૪૦૧૬૧ તતાે ઽ જનાં સમાદાય અિદ્રઃ પૈશાચમૂ તમાન્ ।
૦૮૪૦૧૬૨ ભ્રાતુહર્નુમતઃ પ્રીત્યૈ નાપયામાસ માતરમ્॥ ૮૪.૧૬।
૦૮૪૦૧૭૧ તથવૈ હનુમા ગઙ્ગામાદાયાિદ્રમ ત વરન્ ।
૦૮૪૦૧૭૨ મા ર્ર િપણી ં ની વા ગાૈત યા તીરમાપ્તવાન્॥ ૮૪.૧૭।
૦૮૪૦૧૮૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ પૈશાચં ચા જનં તથા ।
૦૮૪૦૧૮૨ બ્રહ્મણાે ગિરમાસાદ્ય સવર્કામપ્રદં શભુમ્॥ ૮૪.૧૮।
૦૮૪૦૧૯૧ યાજેનાનાં િત્રપ ચાશન્મા ર્રં પવૂર્તાે ભવેત્ ।
૦૮૪૦૧૯૨ મા ર્રસિ જ્ઞતાત્ત માદ્ધનૂમ તં ષાકિપમ્॥ ૮૪.૧૯।
૦૮૪૦૨૦૧ ફેનાસઙ્ગમમાખ્યાતં સવર્કામપ્રદં શભુમ્ ।
૦૮૪૦૨૦૨ તસ્ય વ પં વ્યુ ષ્ટશ્ચ તત્રવૈ પ્રાેચ્યતે શભુા॥ ૮૪.૨૦।
૦૮૫૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૫૦૦૧૧ ધાતીથર્ મ ત ખ્યાતં શ ◌ૃ નારદ તન્મનાઃ ।
૦૮૫૦૦૧૨ ક યમાનં મહાપુ યં સવર્કામપ્રદં ણામ્॥ ૮૫.૧।
૦૮૫૦૦૨૧ ઋ ષરાસી પુરા ક વ તપ વી વેદિવત્તમઃ ।
૦૮૫૦૦૨૨ પિરભ્રમન્નાશ્રમા ણ ધયા પિરપીિડતઃ॥ ૮૫.૨।
૦૮૫૦૦૩૧ ગાૈતમસ્યાશ્રમં પુ યં સ દં્ધ ચાન્નવાિરણા ।
૦૮૫૦૦૩૨ આત્માનં ચ ધાયુક્તં સ દં્ધ ચાિપ ગાૈતમમ્॥ ૮૫.૩।
૦૮૫૦૦૪૧ વીક્ષ્ય ક વાે ઽથ વષૈ યં વૈરાગ્યમગમત્તદા ।
૦૮૫૦૦૪૨ ગાૈતમાે ઽિપ દ્વજશ્રેષ્ઠાે હ્યહં તપ સ િન ષ્ઠતઃ॥ ૮૫.૪।
૦૮૫૦૦૫૧ સમને યાચ્ઞાયુક્તા સ્યાત્ત માદ્ગાૈતમવે મિન ।
૦૮૫૦૦૫૨ ન ભાેકે્ષ્ય ઽહં ધાતા ઽિપ પીિડતે ઽિપ કલવેરે॥ ૮૫.૫।
૦૮૫૦૦૬૧ ગચ્છેયં ગાૈતમી ં ગઙ્ગામજર્યેયં ચ સ પદમ્ ।
૦૮૫૦૦૬૨ ઇ ત િન શ્ચત્ય મેધાવી ગ વા ગઙ્ગાં ચ પાવનીમ્॥ ૮૫.૬।
૦૮૫૦૦૭૧ ના વા શુ ચયર્તમના ઉપિવ ય કુશાસને ।
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૦૮૫૦૦૭૨ તુષ્ટાવ ગાૈતમી ં ગઙ્ગાં ધાં ચ પરમાપદમ્॥ ૮૫.૭।
૦૮૫૦૦૮૦ ક વ ઉવાચ
૦૮૫૦૦૮૧ નમાે ઽ તુ ગઙ્ગે પરમા તહાિર ણ ।
૦૮૫૦૦૮૨ નમઃ ધે સવર્જના તકાિર ણ ।
૦૮૫૦૦૮૩ નમાે મહેશાનજટાેદ્ભવે શભુે ।
૦૮૫૦૦૮૪ નમાે મહા ત્યુમખુા દ્વિન તે॥ ૮૫.૮।
૦૮૫૦૦૯૧ પુ યાત્મનાં શા ત પે ક્રાેધ પે દુરાત્મનામ્ ।
૦૮૫૦૦૯૨ સિરદૂ્રપેણ સવષાં તાપપાપાપહાિર ણ॥ ૮૫.૯।
૦૮૫૦૧૦૧ ધા પેણ સવષાં તાપપાપપ્રદે નમઃ ।
૦૮૫૦૧૦૨ નમઃ શ્રેયસ્કિર દેિવ નમઃ પાપપ્રતિદિન ।
૦૮૫૦૧૦૩ નમઃ શા તકિર દેિવ નમાે દાિરદ્ર્યના શિન॥ ૮૫.૧૦।
૦૮૫૦૧૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૫૦૧૧૧ ઇત્યેવં તવુત તસ્ય પુર તાદભવદ્દવ્યમ્ ।
૦૮૫૦૧૧૨ અેકં ગાઙ્ગં મનાેહાિર હ્યપરં ભીષણાકૃ ત ।
૦૮૫૦૧૧૩ પનુઃ કૃતા જ લભૂર્ વા નમસૃ્ક વા દ્વ ેત્તમઃ॥ ૮૫.૧૧।
૦૮૫૦૧૨૦ ક વ ઉવાચ
૦૮૫૦૧૨૧ સવર્મઙ્ગલમાઙ્ગલ્યે બ્રા હ્મ માહેશ્વિર શભુે ।
૦૮૫૦૧૨૨ વૈ ણિવ ય બકે દેિવ ગાેદાવિર નમાે ઽ તુ તે॥ ૮૫.૧૨।
૦૮૫૦૧૩૧ ય બકસ્ય જટાેદ્ભૂતે ગાૈતમસ્યાઘના શિન ।
૦૮૫૦૧૩૨ સપ્તધા સાગરં યા ત ગાેદાવિર નમાે ઽ તુ તે॥ ૮૫.૧૩।
૦૮૫૦૧૪૧ સવર્પાપકૃતાં પાપે ધમર્કામાથર્ના શિન ।
૦૮૫૦૧૪૨ દુઃખલાેભમિય દેિવ ધે તુ યં નમાે નમઃ॥ ૮૫.૧૪।
૦૮૫૦૧૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૫૦૧૫૧ ત ક વવચનં શ્રુ વા સપુ્રીતે આહતુ દ્વજમ્॥ ૮૫.૧૫।
૦૮૫૦૧૬૦ ગઙ્ગા ધે ઊચતુઃ
૦૮૫૦૧૬૧ અભીષં્ટ વદ કલ્યાણ વરા વરય સવુ્રત॥ ૮૫.૧૬।
૦૮૫૦૧૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૫૦૧૭૧ પ્રાવેાચ પ્રણતાે ગઙ્ગાં ક વઃ ધાં યથાક્રમમ્॥ ૮૫.૧૭।
૦૮૫૦૧૮૦ ક વ ઉવાચ
૦૮૫૦૧૮૧ દેિહ દેિવ મનાેજ્ઞાિન કામાિન િવભવં મમ ।
૦૮૫૦૧૮૨ આયુિવત્તં ચ ભુ ક્ત ચ મુ ક્ત ગઙ્ગે પ્રયચ્છ મે॥ ૮૫.૧૮।
૦૮૫૦૧૯૦ બ્રહ્માવેાચ
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૦૮૫૦૧૯૧ ઇત્યુ વા ગાૈતમી ં ગઙ્ગાં ધાં ચાહ દ્વ ેત્તમઃ॥ ૮૫.૧૯।
૦૮૫૦૨૦૦ ક વ ઉવાચ
૦૮૫૦૨૦૧ મિય મદં્વશજે ચાિપ ધે ણે દિરિદ્ર ણ ।
૦૮૫૦૨૦૨ યાિહ પાપતરે ક્ષે ન ભૂયા વં કદાચન॥ ૮૫.૨૦।
૦૮૫૦૨૧૧ અનને તવને યે વૈ વાં તવુ ત ધાતુરાઃ ।
૦૮૫૦૨૧૨ તષેાં દાિરદ્ર્યદુઃખાિન ન ભવેયવુર્રાે ઽપરઃ॥ ૮૫.૨૧।
૦૮૫૦૨૨૧ અ મ તીથ મહાપુ યે નાનદાનજપાિદકમ્ ।
૦૮૫૦૨૨૨ યે કુવર્ ત નરા ભ યા લ મીભા ે ભવ તુ તે॥ ૮૫.૨૨।
૦૮૫૦૨૩૧ યિ વદં પઠતે તાતંે્ર તીથ વા યિદ વા ગ્ હે ।
૦૮૫૦૨૩૨ તસ્ય દાિરદ્ર્યદુઃખે યાે ન ભયં સ્યાદ્વરાે ઽપરઃ॥ ૮૫.૨૩।
૦૮૫૦૨૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૫૦૨૫૧ અેવમિ વ ત ચાે વા તે ક વં યાતે વમાલયમ્ ।
૦૮૫૦૨૫૨ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ કા વં ગાઙ્ગં ધા ભધમ્ ।
૦૮૫૦૨૫૩ સવર્પાપહરં વ સ િપ ણાં પ્રી તવધર્નમ્॥ ૮૫.૨૫।
૦૮૬૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૬૦૦૧૧ અ ત બ્રહ્મન્મહાતીથ ચક્રતીથર્ મ ત શ્રુતમ્ ।
૦૮૬૦૦૧૨ તત્ર નાનાન્નરાે ભ યા હરેલાકમવા ુયાત્॥ ૮૬.૧।
૦૮૬૦૦૨૧ અેકાદ યાં તુ શકુ્લાયામપુાે ય થવીપતે ।
૦૮૬૦૦૨૨ ગ ણકાસઙ્ગમે ના વા પ્રા ુયાદક્ષયં પદમ્॥ ૮૬.૨।
૦૮૬૦૦૩૧ પુરા તત્ર યથા તં્ત તન્મે િનગદતઃ શ ◌ૃ ।
૦૮૬૦૦૩૨ આસી દ્વશ્વધરાે નામ વૈ યાે બહુધના વતઃ॥ ૮૬.૩।
૦૮૬૦૦૪૧ ઉત્તરે વય સ શ્રેષ્ઠ તસ્ય પતુ્રાે ઽભવદષૃે ।
૦૮૬૦૦૪૨ ગુણવાન્રપૂસ પન્નાે િવલાસી શભુદશર્નઃ॥ ૮૬.૪।
૦૮૬૦૦૫૧ પ્રાણે યાે ઽિપ પ્રયઃ પતુ્રઃ કાલે પ ચ વમાગતઃ ।
૦૮૬૦૦૫૨ તથા દૃ ટ્વા તુ તં પતંુ્ર દ પતી દુઃખપીિડતાૈ॥ ૮૬.૫।
૦૮૬૦૦૬૧ કુવાર્તે મ તદા તને સહૈવ મરણે મ તમ્ ।
૦૮૬૦૦૬૨ હા પતુ્ર હ ત કાલને પાપને સદુુરાત્મના॥ ૮૬.૬।
૦૮૬૦૦૭૧ યાવૈને વતર્માનાે ઽિપ નીતાે ઽ સ ગુણસાગર ।
૦૮૬૦૦૭૨ આવયાેશ્ચ તથવૈ વં પ્રાણે યાે ઽિપ સદુુલર્ભઃ॥ ૮૬.૭।
૦૮૬૦૦૮૧ ઇ થં તુ િદતં શ્રુ વા દ પત્યાેઃ ક ણં યમઃ ।
૦૮૬૦૦૮૨ ત્ય વા િનજપુરં તૂણ કૃપયાિવષ્ટમાનસઃ॥ ૮૬.૮।
૦૮૬૦૦૯૧ ગાેદાવયાર્ઃ શભુે તીરે સ્થતાે યાય જનાદર્નમ્ ।
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૦૮૬૦૦૯૨ અિપ વ પને કાલને પ્ર દ્ધાઃ સમ તતઃ॥ ૮૬.૯।
૦૮૬૦૧૦૧ ઇયત ઇ ત મે વી ક યતાં કેન પૂિરતા ।
૦૮૬૦૧૦૨ ન ક શ્ચિ મ્રયતે જ તુભાર્રાક્રા તા વસુ ધરા॥ ૮૬.૧૦।
૦૮૬૦૧૧૧ તતાે દેવી ગતા તૂણ વસધુા મુિનસત્તમ ।
૦૮૬૦૧૧૨ યત્રા ત સરુસયંુક્તઃ શક્રઃ પરપુર જયઃ ।
૦૮૬૦૧૧૩ દૃ ટ્વા વસુ ધરા મ દ્રઃ પ્ર ણપત્યેદમબ્રવીત્॥ ૮૬.૧૧।
૦૮૬૦૧૨૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૦૮૬૦૧૨૧ િકમાગમનકાય ત ઇ ત મે વ ક યતામ્॥ ૮૬.૧૨।
૦૮૬૦૧૩૦ ધરાવેાચ
૦૮૬૦૧૩૧ ભારેણ ગુ ણા શક્ર પીિડતાહં િવના વધમ્ ।
૦૮૬૦૧૩૨ કારણં પ્રષુ્ટમાયાતા િક મદં ક યતાં મમ॥ ૮૬.૧૩।
૦૮૬૦૧૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૬૦૧૪૧ ઇ ત શ્રુ વા મહીવાક્ય મ દ્રાે વચનમબ્રવીત્॥ ૮૬.૧૪।
૦૮૬૦૧૫૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૦૮૬૦૧૫૧ કારણં યિદ નામ સ્યાત્તદાની ં જ્ઞાયતે મયા ।
૦૮૬૦૧૫૨ સરુાણાં િહ પ તયર્ માદહં સવાર્સુ મેિદિન॥ ૮૬.૧૫।
૦૮૬૦૧૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૬૦૧૬૧ અથ વી તદા વાક્યં શ્રુ વા ચાહ શચીપ તમ્ ।
૦૮૬૦૧૬૨ યમઆિદ યતાં તિહ યથા સહંરતે પ્ર ઃ॥ ૮૬.૧૬।
૦૮૬૦૧૭૧ ઇ ત શ્રુ વા વચાે મહ્યા આિદષ્ટાઃ સદ્ધિકન્નરાઃ ।
૦૮૬૦૧૭૨ યમસ્યાનયને શીઘં્ર મહે દ્રણે મહામનુે॥ ૮૬.૧૭।
૦૮૬૦૧૮૧ તત તે સ વરં યાતાઃ સવ વવૈ વતં પુરમ્ ।
૦૮૬૦૧૮૨ નવૈાપ ય યમં તત્ર તે સદ્ધાઃ સહ િકન્નરૈઃ ।
૦૮૬૦૧૮૩ તથાગત્ય પનુવગાદ્વાત્તાર્ શકે્ર િનવેિદતા॥ ૮૬.૧૮।
૦૮૬૦૧૯૦ સદ્ધિકન્નરા ઊચુઃ
૦૮૬૦૧૯૧ યમાે યમપુરે નાથ અ મા ભનાર્વલાેિકતઃ ।
૦૮૬૦૧૯૨ મહતાિપ સયુત્નને વીક્ષ્યમાણઃ સમ તતઃ॥ ૮૬.૧૯।
૦૮૬૦૨૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૬૦૨૦૧ ઇ ત શ્રુ વા વચ તષેાં ષ્ટઃ શકે્રણ વૈ તદા ।
૦૮૬૦૨૦૨ સિવતા સ િપતા તસ્ય યમઃ કુત્રા ત ઇત્યથ॥ ૮૬.૨૦।
૦૮૬૦૨૧૦ સયૂર્ ઉવાચ
૦૮૬૦૨૧૧ શક્ર ગાેદાવર તીરે કૃતા તાે વતર્તે ઽધનુા ।
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૦૮૬૦૨૧૨ ચરં તત્ર તપ તીવં્ર ન ને િક નુ કારણમ્॥ ૮૬.૨૧।
૦૮૬૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૬૦૨૨૧ ઇ ત શ્રુ વા વચાે ભાનાેઃ શક્રઃ શઙ્કામપુાિવશત્॥ ૮૬.૨૨।
૦૮૬૦૨૩૦ શક્ર ઉવાચ
૦૮૬૦૨૩૧ અહાે કષં્ટ મહાકષં્ટ નષ્ટા મે સરુનાથતા ।
૦૮૬૦૨૩૨ ગાેદાવયા તપઃ કુયાર્દ્યમાે વૈ દુષ્ટચે ષ્ટતઃ ।
૦૮૬૦૨૩૩ જઘ્ મર્ પદં નનંૂ દેવા ઇ ત મ તમર્મ॥ ૮૬.૨૩।
૦૮૬૦૨૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૬૦૨૪૧ ઇત્યુ વા સહસે દ્રણે આહૂતશ્ચા સરાેગણઃ॥ ૮૬.૨૪।
૦૮૬૦૨૫૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૦૮૬૦૨૫૧ કા ભવતીષુ કાલસ્ય સ્થતસ્ય તપ સ દ્વષઃ ।
૦૮૬૦૨૫૨ તપઃપ્રણાશને શક્તા ઇ ત મે શીઘ્રમુચ્યતામ્॥ ૮૬.૨૫।
૦૮૬૦૨૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૬૦૨૬૧ ઇ ત શક્રવચઃ શ્રુ વા નાેચે કાિપ મહામનુે ।
૦૮૬૦૨૬૨ અથ શક્રઃ પ્રકાપેેણ પ્રત્યુવાચા સરાેગણમ્॥ ૮૬.૨૬।
૦૮૬૦૨૭૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૦૮૬૦૨૭૧ ઉત્તરં નાબ્રવી ક ચદ્યામ તિહ વયં વયમ્ ।
૦૮૬૦૨૭૨ સ ભવ તુ િવબુધાઃ સૈ યૈરાયા તુ મા ચરમ્ ।
૦૮૬૦૨૭૩ ઘાતયામાે વયં શત્રું તપસા વગર્કામુકમ્॥ ૮૬.૨૭।
૦૮૬૦૨૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૬૦૨૮૧ ઇત્યુક્તે સ ત દેવાનાં સનેા પ્રાદુબર્ભવૂ હ ।
૦૮૬૦૨૮૨ ઇતી દ્રહૃદયં જ્ઞા વા હિરણા લાેકધાિરણા॥ ૮૬.૨૮।
૦૮૬૦૨૯૧ પ્રે ષતં ચિક્રણા ચકં્ર રક્ષણાય યમસ્ય િહ ।
૦૮૬૦૨૯૨ ચકં્ર યત્રાભવત્તત્ર ચક્રતીથર્મનુત્તમમ્॥ ૮૬.૨૯।
૦૮૬૦૩૦૧ અથે દં્ર મનેકા પ્રાહ શિઙ્કતે ત વચ તદા॥ ૮૬.૩૦।
૦૮૬૦૩૧૦ મનેકાવેાચ
૦૮૬૦૩૧૧ કાલાવલાેકને નાલં કા ચદ ત સરેુશ્વર ।
૦૮૬૦૩૧૨ મરણં ચ વરં દેવ ભવતાે ન યમા પુનઃ॥ ૮૬.૩૧।
૦૮૬૦૩૨૧ પયાવૈનમત્તેયં ગ ણકાયાચનં પ્રભાે ।
૦૮૬૦૩૨૨ પ્રષેણં ત પ્રયચ્છૈષા વા મ વં મ યતે વયા॥ ૮૬.૩૨।
૦૮૬૦૩૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૬૦૩૩૧ ઇ ત શ્રુ વા વચ તસ્યાઃ શક્રઃ સરુવરેશ્વરઃ ।
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૦૮૬૦૩૩૨ આિદદેશાબલાં ક્ષામાં સ કૃત્ય ગ ણકાં તથા॥ ૮૬.૩૩।
૦૮૬૦૩૪૦ શક્ર ઉવાચ
૦૮૬૦૩૪૧ ગ ણકે ગચ્છ મે કાય કુ સુ દિર મા ચરમ્ ।
૦૮૬૦૩૪૨ કૃતકૃત્યાગતા ભૂયાે વ લભા મે યથા શચી॥ ૮૬.૩૪।
૦૮૬૦૩૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૬૦૩૫૧ ઇત્યાક યર્ વચઃ શક્રાદુ પત્ય ગ ણકા િદશઃ ।
૦૮૬૦૩૫૨ ક્ષણને યમસાિન્ન યમાયાતા ચા િપણી॥ ૮૬.૩૫।
૦૮૬૦૩૬૧ યમા તકમનપુ્રાપ્તા દ્યાેતય તી િદશાે દશ ।
૦૮૬૦૩૬૨ સલીલં લ લતં બાલા જગાૈ િહ દાેલકઙ્કલમ્॥ ૮૬.૩૬।
૦૮૬૦૩૭૧ તતશ્ચચાલ કાલસ્ય મનાે લાેલં ચલાચલમ્ ।
૦૮૬૦૩૭૨ અથાને્મીલ્ય યમાે નતે્રે કામપાવકપૂિરતે॥ ૮૬.૩૭।
૦૮૬૦૩૮૧ તસ્યાં વ્યાપારયામાસ શ્રેયઃશત્રાૈ મહામનુે ।
૦૮૬૦૩૮૨ તતાે િવલીય સા સદ્યઃ સિર વમગમત્તદા॥ ૮૬.૩૮।
૦૮૬૦૩૯૧ ગાૈત યાં તુ સમાગ ય ગ ણકાગણિકઙ્કરૈઃ ।
૦૮૬૦૩૯૨ ગીયમાના ગતા વગ તસ્ય તીથર્પ્રભાવતઃ॥ ૮૬.૩૯।
૦૮૬૦૪૦૧ ગચ્છ તી ં ગ ણકાં દૃ ટ્વા િવમાનસ્થાં િદવં પ્ર ત ।
૦૮૬૦૪૦૨ િવ મયં પરમં પ્રાપ્તઃ કાલ તરલલાેચનઃ ।
૦૮૬૦૪૦૩ અથાિદત્યેન ચાગત્ય અેવમુક્તાે યમ તદા॥ ૮૬.૪૦।
૦૮૬૦૪૧૦ સયૂર્ ઉવાચ
૦૮૬૦૪૧૧ કુ પતુ્ર િનજં કમર્ પ્ર નાં વં પિરક્ષયમ્ ।
૦૮૬૦૪૧૨ પ ય વાતં સદા વા તં જ તં વેધસં પ્ર ઃ ।
૦૮૬૦૪૧૩ પયર્ટ તં િત્રલાેક ં માં વહ તી ં વસધુાં પ્ર ઃ॥ ૮૬.૪૧।
૦૮૬૦૪૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૬૦૪૨૧ ઇ ત શ્રુ વા યમાે વાક્યં િપતવુર્ચનમબ્રવીત્॥ ૮૬.૪૨।
૦૮૬૦૪૩૦ યમ ઉવાચ
૦૮૬૦૪૩૧ અેતન્ન ગિહતં કમર્ કુયાર્મહ મદં ધ્રવુમ્ ।
૦૮૬૦૪૩૨ કમર્ ય મન્મહાકૂ્રરે સમાદેષંુ્ટ ન વાહર્ સ॥ ૮૬.૪૩।
૦૮૬૦૪૪૧ ઇ ત શ્રુ વા ચ તદ્વાક્યં ભાનવુર્ચનમબ્રવીત્ ।
૦૮૬૦૪૪૨ િક નામ ગિહતં કમર્ તવ કતુર્મલં યમ॥ ૮૬.૪૪।
૦૮૬૦૪૫૧ િક ન દષૃ્ટા વયા યા તી ગ ણકા ગણિકઙ્કરૈઃ ।
૦૮૬૦૪૫૨ ગીયમાના િદવં સદ્યાે ગાૈતમીતાેયમા લુતા॥ ૮૬.૪૫।
૦૮૬૦૪૬૧ વયા ચાત્ર તપ તીવં્ર કૃતં પતુ્ર સદુુ કરમ્ ।
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૦૮૬૦૪૬૨ નવૈા તં તસ્ય પ યા મ ત માદ્ગચ્છ િનજં પુરમ્॥ ૮૬.૪૬।
૦૮૬૦૪૭૧ ઇત્યુ વા ભગવા ભાનુ તત્ર ના વા ગતાે િદવમ્ ।
૦૮૬૦૪૭૨ યમાે ઽિપ સઙ્ગમે ના વા તતાે િનજપુરં યયાૈ॥ ૮૬.૪૭।
૦૮૬૦૪૮૧ ભૂતહાિપ તતઃ શઙ્કાં તત્યાજ ચ મહામનુે ।
૦૮૬૦૪૮૨ તથા દૃ ટ્વા યમં યા તં ચકે્ર ચકં્ર પ્રયાણકમ્॥ ૮૬.૪૮।
૦૮૬૦૪૯૧ ભગવા યત્ર ગાેિવ દાે વનમાલાિવભૂ ષતઃ ।
૦૮૬૦૪૯૨ ઇ ત યઃ શ ◌ૃ યાન્મત્યર્ઃ પઠેદ્વાિપ સમાિહતઃ॥ ૮૬.૪૯।
૦૮૬૦૫૦૧ આપદ તસ્ય ન ય ત દ ઘર્માયુરવા ુયાત્॥ ૮૬.૫૦।
૦૮૭૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૭૦૦૧૧ અહલ્યાસઙ્ગમં ચેહ તીથ ત્રૈલાેક્યપાવનમ્ ।
૦૮૭૦૦૧૨ શ ◌ૃ સ યઙ્મુિનશ્રેષ્ઠ તત્ર ત્ત મદં યથા॥ ૮૭.૧।
૦૮૭૦૦૨૧ કાૈતુકેના તમહતા મયા પવૂ મનુીશ્વર ।
૦૮૭૦૦૨૨ ષ્ટા ક યા બહુિવધા પવત્યાે ગુણા વતાઃ॥ ૮૭.૨।
૦૮૭૦૦૩૧ તાસામેકાં શ્રેષ્ઠતમાં િનમર્મે શભુલક્ષણામ્ ।
૦૮૭૦૦૩૨ તાં બાલાં ચા સવાર્ઙ્ગી ં દૃ ટ્વા પગુણા વતામ્॥ ૮૭.૩।
૦૮૭૦૦૪૧ કાે વાસ્યાઃ પાષેણે શક્ત ઇ ત મે બુ દ્ધરાિવશત્ ।
૦૮૭૦૦૪૨ ન દૈત્યાનાં સરુાણાં ચ ન મનુીનાં તથવૈ ચ॥ ૮૭.૪।
૦૮૭૦૦૫૧ ના ત્યસ્યાઃ પાષેણે શ ક્તિર ત મે બુ દ્ધર વભૂત્ ।
૦૮૭૦૦૫૨ ગુણજે્યષ્ઠાય િવપ્રાય તપાેયુક્તાય ધીમતે॥ ૮૭.૫।
૦૮૭૦૦૬૧ સવર્લક્ષણયુક્તાય વેદવેદાઙ્ગવેિદને ।
૦૮૭૦૦૬૨ ગાૈતમાય મહાપ્રાજ્ઞામદદાં પાષેણાય તામ્॥ ૮૭.૬।
૦૮૭૦૦૭૧ પાલય વ મુિનશ્રેષ્ઠ યાવદા સ્ય ત યાવૈનમ્ ।
૦૮૭૦૦૭૨ યાવૈનસ્થાં પનુઃ સા વીમાનયેથા મમા તકમ્॥ ૮૭.૭।
૦૮૭૦૦૮૧ અેવમુ વા ગાૈતમાય પ્રાદાં ક યાં સમુ યમામ્ ।
૦૮૭૦૦૮૨ તામાદાય મુિનશ્રેષ્ઠ તપસા હતક મષઃ॥ ૮૭.૮।
૦૮૭૦૦૯૧ તાં પાષેિય વા િવિધવદલઙૃ્કત્ય મમા તકમ્ ।
૦૮૭૦૦૯૨ િનિવકારાે મુિનશ્રેષ્ઠાે હ્યહલ્યામાનયત્તદા॥ ૮૭.૯।
૦૮૭૦૧૦૧ તાં દૃ ટ્વા િવબુધાઃ સવ શક્રા ગ્ વ ણાદયઃ ।
૦૮૭૦૧૦૨ મમ દેયા સરેુશાન ઇત્યૂચુ તે થક્ થક્॥ ૮૭.૧૦।
૦૮૭૦૧૧૧ તથવૈ મનુયઃ સા યા દાનવા યક્ષરાક્ષસાઃ ।
૦૮૭૦૧૧૨ તા સવાર્નાગતા દૃ ટ્વા ક યાથર્મથ સઙ્ગતાન્॥ ૮૭.૧૧।
૦૮૭૦૧૨૧ ઇ દ્રસ્ય તુ િવશષેેણ મહાંશ્ચાભૂત્તદા ગ્રહઃ ।

358 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૦૮૭૦૧૨૨ ગાૈતમસ્ય તુ માહા યં ગા ભીય ધૈયર્મવે ચ॥ ૮૭.૧૨।
૦૮૭૦૧૩૧ વા સિુવ મતાે ભૂ વા મમવૈમભવ સધુીઃ ।
૦૮૭૦૧૩૨ દેયેયં ગાૈતમાયવૈ ના યયાેગ્યા શભુાનના॥ ૮૭.૧૩।
૦૮૭૦૧૪૧ ત મૈ અેવ તુ તાં દાસ્યે તથા યવેમ ચ તયમ્ ।
૦૮૭૦૧૪૨ સવષાં ચ મ તધય મ થતં બાલયાનયા॥ ૮૭.૧૪।
૦૮૭૦૧૫૧ અહલ્યે ત સરૈુઃ પ્રાેક્તં મયા ચ ઋ ષ ભ તદા ।
૦૮૭૦૧૫૨ દેવા ષી ં તદા વીક્ષ્ય મયા તત્રાેક્તમુચ્ચકૈઃ॥ ૮૭.૧૫।
૦૮૭૦૧૬૧ ત મૈ સા દ યતે સભુ્રૂયર્ઃ થવ્યાઃ પ્રદ ક્ષણામ્ ।
૦૮૭૦૧૬૨ કૃ વાપે તષ્ઠતે પવૂ ન ચા ય મૈ પનુઃ પનુઃ॥ ૮૭.૧૬।
૦૮૭૦૧૭૧ તતઃ સવ સરુગણાઃ શ્રુ વા વાક્યં મયેિરતમ્ ।
૦૮૭૦૧૭૨ અહલ્યાથ સરુા જગ્મુઃ થવ્યાશ્ચ પ્રદ ક્ષણે॥ ૮૭.૧૭।
૦૮૭૦૧૮૧ ગતષેુ સરુસઙ્ઘષેુ ગાૈતમાે ઽિપ મનુીશ્વર ।
૦૮૭૦૧૮૨ પ્રયત્નમકરાે ક ચદહલ્યાથર્ મમં તથા॥ ૮૭.૧૮।
૦૮૭૦૧૯૧ અેત મન્ન તરે બ્રહ્મ સરુ ભઃ સવર્કામધુક્ ।
૦૮૭૦૧૯૨ અધર્પ્રસતૂા હ્યભવત્તાં દદશર્ સ ગાૈતમઃ॥ ૮૭.૧૯।
૦૮૭૦૨૦૧ તસ્યાઃ પ્રદ ક્ષણં ચકે્ર ઇયમવુ ત સં મરન્ ।
૦૮૭૦૨૦૨ લઙ્ગસ્ય ચ સરેુશસ્ય પ્રદ ક્ષણમથાકરાેત્॥ ૮૭.૨૦।
૦૮૭૦૨૧૧ તયાેઃ પ્રદ ક્ષણં કૃ વા ગાૈતમાે મુિનસત્તમઃ ।
૦૮૭૦૨૧૨ સવષાં ચવૈ દેવાનામેકં ચાિપ પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૮૭.૨૧।
૦૮૭૦૨૨૧ નવૈાભવદ્ભવુાે ગ તુઃ સ તં દ્વતયં મમ ।
૦૮૭૦૨૨૨ અેવં િન શ્ચત્ય સ મુિનમર્મા તકમથા યગાત્॥ ૮૭.૨૨।
૦૮૭૦૨૩૧ નમસૃ્ક વાબ્રવીદ્વાક્યં ગાૈતમાે માં મહામ તઃ ।
૦૮૭૦૨૩૨ કમલાસન િવશ્વાત્મન્નમ તે ઽ તુ પનુઃ પનુઃ॥ ૮૭.૨૩।
૦૮૭૦૨૪૧ પ્રદ ક્ષણીકૃતા બ્રહ્મન્મયેયં વસધુા ખલા ।
૦૮૭૦૨૪૨ યદત્ર યુક્તં દેવેશ નીતે તદ્ભવા વયમ્॥ ૮૭.૨૪।
૦૮૭૦૨૫૧ મયા તુ યાનયાેગેન જ્ઞા વા ગાૈતમમબ્રવમ્ ।
૦૮૭૦૨૫૨ તવવૈ દ યતે સભુ્રૂઃ પ્રદ ક્ષણ મદં કૃતમ્॥ ૮૭.૨૫।
૦૮૭૦૨૬૧ ધમ નીિહ િવપ્રષ દુજ્ઞયં િનગમૈરિપ ।
૦૮૭૦૨૬૨ અધર્પ્રસતૂા સરુ ભઃ સપ્તદ્વ પવતી મહી॥ ૮૭.૨૬।
૦૮૭૦૨૭૧ કૃતા પ્રદ ક્ષણા તસ્યાઃ થવ્યાઃ સા કૃતા ભવેત્ ।
૦૮૭૦૨૭૨ લઙ્ગં પ્રદ ક્ષણીકૃત્ય તદેવ ફલમા ુયાત્॥ ૮૭.૨૭।
૦૮૭૦૨૮૧ ત મા સવર્પ્રયત્નને મનુે ગાૈતમ સવુ્રત ।
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૦૮૭૦૨૮૨ તુષ્ટાે ઽહં તવ ધૈયણ જ્ઞાનને તપસા તથા॥ ૮૭.૨૮।
૦૮૭૦૨૯૧ દત્તેય ષશાદૂર્લ ક યા લાેકવરા મયા ।
૦૮૭૦૨૯૨ ઇત્યુ વાહં ગાૈતમાય અહલ્યામદદાં મનુે॥ ૮૭.૨૯।
૦૮૭૦૩૦૧ તે િવવાહે તે દેવાઃ કૃ વેલાયાઃ પ્રદ ક્ષણમ્ ।
૦૮૭૦૩૦૨ શનૈઃ શનૈરથાગત્ય દદશૃઃુ સવર્ અેવ તે॥ ૮૭.૩૦।
૦૮૭૦૩૧૧ તં ગાૈતમમહલ્યાં ચ દા પત્યં પ્રી તવધર્નમ્ ।
૦૮૭૦૩૧૨ તે ચાગત્યાથ પ ય તાે િવ મતાશ્ચાભવ સરુાઃ॥ ૮૭.૩૧।
૦૮૭૦૩૨૧ અ તક્રા તે િવવાહે તુ સરુાઃ સવ િદવં યયુઃ ।
૦૮૭૦૩૨૨ સમ સરઃ શચીભતાર્ તામીક્ષ્ય ચ િદવં યયાૈ॥ ૮૭.૩૨।
૦૮૭૦૩૩૧ તતઃ પ્રીતમના ત મૈ ગાૈતમાય મહાત્મને ।
૦૮૭૦૩૩૨ પ્રાદાં બ્રહ્મ ગિર પુ યં સવર્કામપ્રદં શભુમ્॥ ૮૭.૩૩।
૦૮૭૦૩૪૧ અહલ્યાયાં મુિનશ્રેષ્ઠાે રેમે તત્ર સ ગાૈતમઃ ।
૦૮૭૦૩૪૨ ગાૈતમસ્ય કથાં પુ યાં શ્રુ વા શક્ર સ્ત્રિવષ્ટપે॥ ૮૭.૩૪।
૦૮૭૦૩૫૧ તમાશ્રમં તં ચ મુિન તસ્ય ભાયાર્મિન દતામ્ ।
૦૮૭૦૩૫૨ ભૂ વા બ્રાહ્મણવષેેણ દ્રષુ્ટમાગાચ્છતક્રતુઃ॥ ૮૭.૩૫।
૦૮૭૦૩૬૧ સ દૃ ટ્વા ભવનં તસ્ય ભાયા ચ િવભવં તથા ।
૦૮૭૦૩૬૨ પાપીયસી ં મ ત કૃ વા અહલ્યાં સમુદૈક્ષત॥ ૮૭.૩૬।
૦૮૭૦૩૭૧ નાત્માનં ન પરં દેશં કાલં શાપાદષૃેભર્યમ્ ।
૦૮૭૦૩૭૨ ન બુબાેધ તદા વ સ કામાકૃષ્ટઃ શતક્રતુઃ॥ ૮૭.૩૭।
૦૮૭૦૩૮૧ તદ્ યાનપરમાે િનતં્ય સરુરાજે્યન ગિવતઃ ।
૦૮૭૦૩૮૨ સ તપ્તાઙ્ગઃ કથં કુયા પ્રવેશાે મે કથં ભવેત્॥ ૮૭.૩૮।
૦૮૭૦૩૯૧ અેવં વસ વપ્ર પાે ના તરં વ યગચ્છત ।
૦૮૭૦૩૯૨ સ કદા ચન્મહાપ્રાજ્ઞઃ કૃ વા પાવૈાર્િહ્ણક ં િક્રયામ્॥ ૮૭.૩૯।
૦૮૭૦૪૦૧ સિહતાે ગાૈતમઃ શ યૈિનગર્તશ્ચાશ્રમાદ્બિહઃ ।
૦૮૭૦૪૦૨ આશ્રમં ગાૈતમી ં િવપ્રા ધા યાિન િવિવધાિન ચ॥ ૮૭.૪૦।
૦૮૭૦૪૧૧ દ્રષંુ્ટ ગતાે મુિનવર ઇ દ્ર તં સમુદૈક્ષત ।
૦૮૭૦૪૧૨ ઇદમ તર મત્યુ વા ચકે્ર કાય મનઃ પ્રયમ્॥ ૮૭.૪૧।
૦૮૭૦૪૨૧ પં કૃ વા ગાૈતમસ્ય પ્રયે સઃુ સ શતક્રતુઃ ।
૦૮૭૦૪૨૨ તાં દૃ ટ્વા ચા સવાર્ઙ્ગીમહલ્યાં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૮૭.૪૨।
૦૮૭૦૪૩૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૦૮૭૦૪૩૧ આકૃષ્ટાે ઽહં તવ ગુણૈ પં વા ખલ પદઃ ।
૦૮૭૦૪૩૨ ઇ ત બ્રવુ હસ હ તમાદાયા તઃ સમાિવશત્॥ ૮૭.૪૩।
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૦૮૭૦૪૪૧ ન બુબાેધ વહલ્યા તં રં મનેે તુ ગાૈતમમ્ ।
૦૮૭૦૪૪૨ રમમાણા યથાસાખૈ્યં પ્રાગા ચ્છ યૈઃ સ ગાૈતમઃ॥ ૮૭.૪૪।
૦૮૭૦૪૫૧ આગચ્છ તં િનત્યમવે અહલ્યા પ્રયવાિદની ।
૦૮૭૦૪૫૨ પ્ર તયા ત પ્રયં વ ક્ત તાષેય તી ચ તં ગુણૈઃ॥ ૮૭.૪૫।
૦૮૭૦૪૬૧ તામદૃ ટ્વા મહાપ્રાજ્ઞાે મનેે તન્મહદદ્ભુતમ્ ।
૦૮૭૦૪૬૨ દ્વાર સ્થતં મુિનશ્રેષં્ઠ સવ પ ય ત નારદ॥ ૮૭.૪૬।
૦૮૭૦૪૭૧ અ ગ્ હાતે્રસ્ય શાલાયા ર ક્ષણાે ગ્ હક મણઃ ।
૦૮૭૦૪૭૨ ઊચુમુર્િનવરં ભીતા ગાૈતમં િવ મયા વતાઃ॥ ૮૭.૪૭।
૦૮૭૦૪૮૦ ર ક્ષણ ઊચુઃ
૦૮૭૦૪૮૧ ભગવ ક મદં ચતં્ર બિહર તશ્ચ દૃ યસે ।
૦૮૭૦૪૮૨ પ્રયયા તઃ પ્રિવષ્ટાે ઽ સ તથવૈ ચ બિહભર્વાન્ ।
૦૮૭૦૪૮૩ અહાે તપઃપ્રભાવાે ઽયં નાના પધરાે ભવાન્॥ ૮૭.૪૮।
૦૮૭૦૫૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૭૦૫૦૧ તચ્છ વા િવ મત વ તઃ પ્રિવષ્ટઃ કાે નુ તષ્ઠ ત ।
૦૮૭૦૫૦૨ પ્રયે અહલ્યે ભવ ત િક માં ન પ્ર તભાષસે ।
૦૮૭૦૫૦૩ ઇ ષવેર્ચનં શ્રુ વા અહલ્યા રમબ્રવીત્॥ ૮૭.૫૦।
૦૮૭૦૫૧૦ અહલ્યાવેાચ
૦૮૭૦૫૧૧ કાે ભવાન્મુિન પેણ પાપં વં કૃતવાન સ ।
૦૮૭૦૫૧૨ ઇ ત બ્રવુતી શયનાદુ થતા સ વરં ભયાત્॥ ૮૭.૫૧।
૦૮૭૦૫૨૧ સ ચાિપ પાપકૃચ્છક્રાે બડાલાે ઽભનૂ્મનુેભર્યાત્ ।
૦૮૭૦૫૨૨ ત્ર તાં ચ િવકૃતાં દૃ ટ્વા વ પ્રયાં દૂ ષતાં તદા॥ ૮૭.૫૨।
૦૮૭૦૫૩૧ ઉવાચ સ મુિનઃ કાપેા ક મદં સાહસં કૃતમ્ ।
૦૮૭૦૫૩૨ ઇ ત બ્રવુ તં ભતાર્રં સાિપ નાવેાચ લ જતા॥ ૮૭.૫૩।
૦૮૭૦૫૪૧ અ વષેયં તુ તં રં બડાલં દદશૃે મુિનઃ ।
૦૮૭૦૫૪૨ કાે ભવાિન ત તં પ્રાહ ભ મીકુયા ષાવદન્॥ ૮૭.૫૪।
૦૮૭૦૫૫૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૦૮૭૦૫૫૧ કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા ચવૈમાહ શચીપ તઃ ।
૦૮૭૦૫૫૨ શચીભતાર્ પુરાં ભેત્તા તપાેધન પુ ષુ્ટતઃ॥ ૮૭.૫૫।
૦૮૭૦૫૬૧ મમેદં પાપમાપનં્ન સત્યમુકં્ત મયાનઘ ।
૦૮૭૦૫૬૨ મહ દ્વગિહતં કમર્ કૃતવાન યહં મનુે॥ ૮૭.૫૬।
૦૮૭૦૫૭૧ મરસાયકિન ભન્ન-હૃદયાઃ િક ન કુવર્તે ।
૦૮૭૦૫૭૨ બ્રહ્મન્મિય મહાપાપે ક્ષમ વ ક ણાિનધે॥ ૮૭.૫૭।
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૦૮૭૦૫૮૧ સ તઃ કૃતાપરાધે ઽિપ ન રાૈકં્ષ્ય તુ કુવર્તે ।
૦૮૭૦૫૮૨ િનશ ય તદ્વચાે િવપ્રાે હિરમાહ ષા વતઃ॥ ૮૭.૫૮।
૦૮૭૦૫૯૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૦૮૭૦૫૯૧ ભગભ યા કૃતં પાપં સહસ્રભગવા ભવ ।
૦૮૭૦૫૯૨ તામ યાહ મુિનઃ કાપેા વં ચ શુ કનદ ભવ॥ ૮૭.૫૯।
૦૮૭૦૬૦૧ તતઃ પ્રસાદયામાસ કથય તી તદાકૃ તમ્॥ ૮૭.૬૦।
૦૮૭૦૬૧૦ અહલ્યાવેાચ
૦૮૭૦૬૧૧ મનસા ય યપુ ષં પાિપષ્ઠાઃ કામય ત યાઃ ।
૦૮૭૦૬૧૨ અક્ષયા યા ત નરકાં તાસાં સવ ઽિપ પવૂર્ ઃ॥ ૮૭.૬૧।
૦૮૭૦૬૨૧ ભૂ વા પ્રસન્નાે ભગવન્નવધારય મદ્વચઃ ।
૦૮૭૦૬૨૨ તવ પેણ ચાગત્ય મામગા સા ક્ષણિ વમે॥ ૮૭.૬૨।
૦૮૭૦૬૩૧ તથે ત ર ક્ષણઃ પ્રાેચુરહલ્યા સત્યવાિદની ।
૦૮૭૦૬૩૨ યાનનેાિપ મુિનજ્ઞાર્ વા શા તઃ પ્રાહ પ તવ્રતામ્॥ ૮૭.૬૩।
૦૮૭૦૬૪૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૦૮૭૦૬૪૧ યદા તુ સઙ્ગતા ભદ્રે ગાૈત યા સિરદ શયા ।
૦૮૭૦૬૪૨ નદ ભૂ વા પનુા પં પ્રા સ્યસે પ્રયકૃન્મમ॥ ૮૭.૬૪।
૦૮૭૦૬૫૧ ઇ ષવેર્ચનં શ્રુ વા તથા ચકે્ર પ તવ્રતા ।
૦૮૭૦૬૫૨ તયા તુ સઙ્ગતા દેવ્યા અહલ્યા ગાૈતમ પ્રયા॥ ૮૭.૬૫।
૦૮૭૦૬૬૧ પનુ તદૂ્રપમભવદ્યન્મયા િન મતં પુરા ।
૦૮૭૦૬૬૨ તતઃ કૃતા જ લપુટઃ સરુરાટ્પ્રાહ ગાૈતમમ્॥ ૮૭.૬૬।
૦૮૭૦૬૭૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૦૮૭૦૬૭૧ માં પાિહ મુિનશાદૂર્લ પાિપષં્ઠ ગ્ હમાગતમ્ ।
૦૮૭૦૬૭૨ પાદયાેઃ પ તતં દૃ ટ્વા કૃપયા પ્રાહ ગાૈતમઃ॥ ૮૭.૬૭।
૦૮૭૦૬૮૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૦૮૭૦૬૮૧ ગાૈતમી ં ગચ્છ ભદં્ર તે નાનં કુ પુર દર ।
૦૮૭૦૬૮૨ ક્ષણાિન્નધૂર્તપાપ વં સહસ્રાક્ષાે ભિવ ય સ॥ ૮૭.૬૮।
૦૮૭૦૬૯૧ ઉભયં િવ મયકરં દષૃ્ટવાન મ નારદ ।
૦૮૭૦૬૯૨ અહલ્યાયાઃ પનુભાર્વં શચીભતાર્ સહસ્રદક્ૃ॥ ૮૭.૬૯।
૦૮૭૦૭૦૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથર્મહલ્યાસઙ્ગમં શભુમ્ ।
૦૮૭૦૭૦૨ ઇ દ્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્કામપ્રદં ણામ્॥ ૮૭.૭૦।
૦૮૮૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૮૦૦૧૧ ત માદ યપરં તીથ જનસ્થાન મ ત શ્રુતમ્ ।
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૦૮૮૦૦૧૨ ચતુયાજનિવ તીણ મરણાન્મુ ક્તદં ણામ્॥ ૮૮.૧।
૦૮૮૦૦૨૧ વવૈ વતા વયે તાે રા ભૂ જનકઃ પુરા ।
૦૮૮૦૦૨૨ સાે ઽપા પતે તુ તનુ મપુયેમે ગુણાણર્વામ્॥ ૮૮.૨।
૦૮૮૦૦૩૧ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં જનકાં જનકાે પઃ ।
૦૮૮૦૦૩૨ અનુ પગુણ વાચ્ચ તસ્ય ભાયાર્ ગુણાણર્વા॥ ૮૮.૩।
૦૮૮૦૦૪૧ યાજ્ઞવ ક્યશ્ચ િવપ્રે દ્ર તસ્ય રાજ્ઞઃ પુરાેિહતઃ ।
૦૮૮૦૦૪૨ તમ ચ્છ પશ્રેષ્ઠાે યાજ્ઞવ ક્યં પુરાેિહતમ્॥ ૮૮.૪।
૦૮૮૦૦૫૦ જનક ઉવાચ
૦૮૮૦૦૫૧ ભુ ક્તમુક્તી ઉભે શ્રેષે્ઠ િનણ તે મુિનસત્તમૈઃ ।
૦૮૮૦૦૫૨ દાસીદાસભેતુરગ-રથાદૈ્યભુર્ ક્ત ત્તમા॥ ૮૮.૫।
૦૮૮૦૦૬૧ િક વ તિવરસા ભુ ક્તમુર્ ક્તરેકા િનરત્યયા ।
૦૮૮૦૦૬૨ ભુક્તેમુર્ ક્તઃ શ્રેષ્ઠતમા ભુ યા મુ ક્ત કથં વ્રજેત્॥ ૮૮.૬।
૦૮૮૦૦૭૧ સવર્સઙ્ગપિરત્યાગાન્મુ ક્તપ્રા પ્તઃ સદુુઃખતઃ ।
૦૮૮૦૦૭૨ તદ્બ્રૂિહ દ્વજશાદૂર્લ સખુાન્મુ ક્તઃ કથં ભવેત્॥ ૮૮.૭।
૦૮૮૦૦૮૦ યાજ્ઞવ ક્ય ઉવાચ
૦૮૮૦૦૮૧ અપા પ ત તવ ગુ ઃ શ્વશરુઃ પ્રયકૃત્તથા ।
૦૮૮૦૦૮૨ તં ગ વા ચ્છ પતે ઉપદેક્ષ્ય ત તે િહતમ્॥ ૮૮.૮।
૦૮૮૦૦૯૧ યાજ્ઞવ ક્યશ્ચ જનકાે રા નં વ ણં તદા ।
૦૮૮૦૦૯૨ ગ વા ચાેચતુરવ્યગ્રાૈ મુ ક્તમાગ યથાક્રમમ્॥ ૮૮.૯।
૦૮૮૦૧૦૦ વ ણ ઉવાચ
૦૮૮૦૧૦૧ દ્વધા તુ સં સ્થતા મુ ક્તઃ કમર્દ્વારે ઽ યકમર્ ણ ।
૦૮૮૦૧૦૨ વેદે ચ િન શ્ચતાે માગર્ઃ કમર્ જ્યાયાે હ્યકમર્ણઃ॥ ૮૮.૧૦।
૦૮૮૦૧૧૧ સવ ચ કમર્ણા બદં્ધ પુ ષાથર્ચતુષ્ટયમ્ ।
૦૮૮૦૧૧૨ અકમર્ણવૈા યત ઇ ત મુ ક્તમાગા ષાેચ્યતે॥ ૮૮.૧૧।
૦૮૮૦૧૨૧ કમર્ણા સવર્ધા યાિન સે સ્ય ત પસત્તમ ।
૦૮૮૦૧૨૨ ત મા સવાર્ત્મના કમર્ કતર્વં્ય વૈિદકં ભઃ॥ ૮૮.૧૨।
૦૮૮૦૧૩૧ તને ભુ ક્ત ચ મુ ક્ત ચ પ્રા ુવ તીહ માનવાઃ ।
૦૮૮૦૧૩૨ અકમર્ણઃ કમર્ પુ યં કમર્ ચા યાશ્રમષેુ ચ॥ ૮૮.૧૩।
૦૮૮૦૧૪૧ ત્યા શ્રતં ચ રાજે દ્ર તત્રાિપ શ ◌ૃ ધમર્િવત્ ।
૦૮૮૦૧૪૨ આશ્રમા ણ ચ ચ વાિર કમર્દ્વારા ણ માનદ॥ ૮૮.૧૪।
૦૮૮૦૧૫૧ ચતુણાર્માશ્રમાણાં ચ ગાહર્ યં પુ યદં તમ્ ।
૦૮૮૦૧૫૨ ત માદ્ભુ ક્તશ્ચ મુ ક્તશ્ચ ભવતી ત મ તમર્મ॥ ૮૮.૧૫।
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૦૮૮૦૧૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૮૦૧૬૧ અેતચ્છ વા તુ જનકાે યાજ્ઞવ ક્યશ્ચ બુ દ્ધમાન્ ।
૦૮૮૦૧૬૨ વ ણં પજૂિય વા તુ પનુવર્ચનમૂચતુઃ॥ ૮૮.૧૬।
૦૮૮૦૧૭૧ કાે દેશઃ િક ચ તીથ સ્યાદ્ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકમ્ ।
૦૮૮૦૧૭૨ તદ્વદ વ સરુશ્રેષ્ઠ સવર્જ્ઞાે ઽ સ નમાે ઽ તુ તે॥ ૮૮.૧૭।
૦૮૮૦૧૮૦ વ ણ ઉવાચ
૦૮૮૦૧૮૧ થવ્યાં ભારતં વષ દ ડકં તત્ર પુ યદમ્ ।
૦૮૮૦૧૮૨ ત મ કે્ષત્રે કૃતં કમર્ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ણામ્॥ ૮૮.૧૮।
૦૮૮૦૧૯૧ તીથાર્નાં ગાૈતમી ગઙ્ગા શ્રેષ્ઠા મુ ક્તપ્રદા ણામ્ ।
૦૮૮૦૧૯૨ તત્ર યજ્ઞને દાનને ભાેગાન્મુ ક્તમવા સ્ય ત॥ ૮૮.૧૯।
૦૮૮૦૨૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૮૦૨૦૧ યાજ્ઞવ ક્યશ્ચ જનકાે વાચં શ્રુ વા હ્યપા પતેઃ ।
૦૮૮૦૨૦૨ વ ણને હ્યનુજ્ઞાતાૈ વપુર ં જગ્મતુ તદા॥ ૮૮.૨૦।
૦૮૮૦૨૧૧ અશ્વમેધાિદકં કમર્ ચકાર જનકાે પઃ ।
૦૮૮૦૨૧૨ યાજયામાસ િવપ્રે દ્રાે યાજ્ઞવ ક્યશ્ચ તં પમ્॥ ૮૮.૨૧।
૦૮૮૦૨૨૧ ગઙ્ગાતીરં સમા શ્રત્ય યજ્ઞાન્મુ ક્તમવાપ રાટ્ ।
૦૮૮૦૨૨૨ તથા જનકરા નાે બહવ તત્ર કમર્ણા॥ ૮૮.૨૨।
૦૮૮૦૨૩૧ મુ ક્ત પ્રાપુમર્હાભાગા ગાૈત યાશ્ચ પ્રસાદતઃ ।
૦૮૮૦૨૩૨ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ જનસ્થાને ત િવશ્રુતમ્॥ ૮૮.૨૩।
૦૮૮૦૨૪૧ જનકાનાં યજ્ઞસદાે જનસ્થાનં પ્રક તતમ્ ।
૦૮૮૦૨૪૨ ચતુયાજનિવ તીણ મરણા સવર્પાપનુત્॥ ૮૮.૨૪।
૦૮૮૦૨૫૧ તત્ર નાનને દાનને િપ ણાં તપર્ણને તુ ।
૦૮૮૦૨૫૨ તીથર્સ્ય મરણાદ્વાિપ ગમનાદ્ભ ક્તસવેનાત્॥ ૮૮.૨૫।
૦૮૮૦૨૬૧ સવાર્ કામાનવા ાે ત મુ ક્ત ચ સમવા ુયાત્॥ ૮૮.૨૬।
૦૮૯૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૯૦૦૧૧ અ ણા વ ણા ચવૈ નદ્યાૈ પુ યતરે શભુે ।
૦૮૯૦૦૧૨ તયાેશ્ચ સઙ્ગમઃ પુ યાે ગઙ્ગાયાં મુિનસત્તમ॥ ૮૯.૧।
૦૮૯૦૦૨૧ તદુ પ ત્ત શ ◌ૃ વેહ સવર્પાપિવના શનીમ્ ।
૦૮૯૦૦૨૨ ક યપસ્ય સતુાે જ્યેષ્ઠ આિદત્યાે લાેકિવશ્રુતઃ॥ ૮૯.૨।
૦૮૯૦૦૩૧ ત્રૈલાેક્યચ તી ણાંશઃુ સપ્તાશ્વાે લાેકપૂ જતઃ ।
૦૮૯૦૦૩૨ તસ્ય પત્ની ઉષા ખ્યાતા વાષ્ટ્ર ત્રૈલાેક્યસુ દર ॥ ૮૯.૩।
૦૮૯૦૦૪૧ ભતુર્ઃ પ્રતાપતીવ્ર વમસહ તી સમુ યમા ।
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૦૮૯૦૦૪૨ ચ તયામાસ િક કૃત્યં મમ સ્યાિદ ત ભા મની॥ ૮૯.૪।
૦૮૯૦૦૫૧ તસ્યાઃ પતુ્રાૈ મહારાજ્ઞાૈ મનવુવ વતાે યમઃ ।
૦૮૯૦૦૫૨ યમનુા ચ નદ પુ યા શ ◌ૃ િવ મયકારણમ્॥ ૮૯.૫।
૦૮૯૦૦૬૧ સાકરાેદાત્મન છાયામાત્મ પેણ યત્નતઃ ।
૦૮૯૦૦૬૨ તામબ્રવીત્તતશ્ચાષેા વં ચ મ સદશૃી ભવ॥ ૮૯.૬।
૦૮૯૦૦૭૧ ભતાર્રં વમપત્યાિન પાલય વ મમાજ્ઞયા ।
૦૮૯૦૦૭૨ યાવદાગમનં મે સ્યા પત્યુ તાવિ પ્રયા ભવ॥ ૮૯.૭।
૦૮૯૦૦૮૧ નાખ્યાતવ્યં વયા ક્વાિપ અપત્યાનાં તથા પ્રયે ।
૦૮૯૦૦૮૨ તથેત્યાહ ચ સા છાયા િનજર્ગામ ગ્ હાદુષા॥ ૮૯.૮।
૦૮૯૦૦૯૧ ઇત્યુ વા સા જગામાશુ શા તં પમભી સતી ।
૦૮૯૦૦૯૨ સા ગ વાષેા ગ્ હં વષુ્ટઃ િપત્રે સવ યવેદયત્ ।
૦૮૯૦૦૯૩ વષ્ટાિપ ચિકતઃ પ્રાહ તાં સતુાં સતુવ સલઃ॥ ૮૯.૯।
૦૮૯૦૧૦૦ વષ્ટાવેાચ
૦૮૯૦૧૦૧ નૈતદ્યુક્તં ભ ર્મત્યા ય વૈરેણ પ્રવતર્નમ્ ।
૦૮૯૦૧૦૨ અપત્યાનાં કથં ત્તભર્તુર્વાર્ સિવતુ તવ ।
૦૮૯૦૧૦૩ બભે મ ભદ્રે શષ્ટાે ઽહં ભતુર્ગહં પનુવ્રર્જ॥ ૮૯.૧૦।
૦૮૯૦૧૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૯૦૧૧૧ અેવમુક્તા તુ િપત્રા સા નેત્યુ વા વૈ પનુઃ પનુઃ ।
૦૮૯૦૧૧૨ ઉત્તરં ચ કુરાેદશં જગામ તપસે વરા॥ ૮૯.૧૧।
૦૮૯૦૧૨૧ તત્ર તપેે તપ તીવં્ર વડવા પધાિરણી ।
૦૮૯૦૧૨૨ દુ પ્રેકં્ષ તં વકં કા તં યાય તી િનશ્ચલા ઉષા॥ ૮૯.૧૨।
૦૮૯૦૧૩૧ અેત મન્ન તરે તાત છાયા ચાષેા વ િપણી ।
૦૮૯૦૧૩૨ પત્યાૈ સા વતર્યામાસ અપત્યા યથ જ જ્ઞરે॥ ૮૯.૧૩।
૦૮૯૦૧૪૧ સાવ ણશ્ચ શિનશ્ચવૈ િવ ષ્ટયાર્ દુષ્ટક યકા ।
૦૮૯૦૧૪૨ સા છાયા વતર્યામાસ વષૈ યેણવૈ િનત્યશઃ॥ ૮૯.૧૪।
૦૮૯૦૧૫૧ વે વપત્યેષુ ચાષેાયા યમ તત્ર ચુકાપે હ ।
૦૮૯૦૧૫૨ વષૈ યેણાથ વતર્ તી ં છાયાં તાં માતરં તદા॥ ૮૯.૧૫।
૦૮૯૦૧૬૧ તાડયામાસ પાદેન દ ક્ષણાશાપ તયર્મઃ ।
૦૮૯૦૧૬૨ પતુ્રદાજૈર્ યસઙ્ક્ષાેભાચ્છાયા વવૈ વતં યમમ્॥ ૮૯.૧૬।
૦૮૯૦૧૭૧ શશાપ પાપ તે પાદાે િવશીયર્તુ મમાજ્ઞયા ।
૦૮૯૦૧૭૨ િવશીણર્ચરણાે દુઃખાદુ્રદ પતરમ યગાત્ ।
૦૮૯૦૧૭૩ સિવત્રે તં તુ ત્તા તં યવેદયદશષેતઃ॥ ૮૯.૧૭।
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૦૮૯૦૧૮૦ યમ ઉવાચ
૦૮૯૦૧૮૧ નેયં માતા સરુશ્રેષ્ઠ યયા શપ્તાે ઽહમીદશૃઃ ।
૦૮૯૦૧૮૨ અપત્યેષુ િવ દ્ધષેુ જનની નવૈ કુ યતે॥ ૮૯.૧૮।
૦૮૯૦૧૯૧ યદ્બાલ્યાદબ્રવં િક ચદથવા દુ કૃતં કૃતમ્ ।
૦૮૯૦૧૯૨ નવૈ કુ ય ત સા માતા ત માન્નેયં મમા બકા॥ ૮૯.૧૯।
૦૮૯૦૨૦૧ યદપત્યકૃતં િક ચ સા વસાધુ યથા તથા ।
૦૮૯૦૨૦૨ માત્યસ્યાં સવર્મ યેતત્ત માન્માતે ત ગીયતે॥ ૮૯.૨૦।
૦૮૯૦૨૧૧ પ્રધક્ષ્ય તીવ માં તાત િનતં્ય પ ય ત ચ ષા ।
૦૮૯૦૨૧૨ વ ય ગ્ કાલસદશૃા વાચા નેયં મદ બકા॥ ૮૯.૨૧।
૦૮૯૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૯૦૨૨૧ ત પુત્રવચનં શ્રુ વા સિવતા ચ તયત્તતઃ ।
૦૮૯૦૨૨૨ ઇયં છાયા નાસ્ય માતા ઉષા માતા તુ સા યતઃ॥ ૮૯.૨૨।
૦૮૯૦૨૩૧ મમ શા તમભી સ તી દેશે ઽ ય મ તપાેરતા ।
૦૮૯૦૨૩૨ ઉત્તરે ચ કુરાૈ વાષ્ટ્ર વડવા પધાિરણી॥ ૮૯.૨૩।
૦૮૯૦૨૪૧ તત્રા તે સા ઇ ત જ્ઞા વા જગામેશાે િદવાકરઃ ।
૦૮૯૦૨૪૨ યત્ર સા વતર્તે કા તા અશ્વ પઃ વયં તદા॥ ૮૯.૨૪।
૦૮૯૦૨૫૧ તાં દૃ ટ્વા વડવા પાં પયર્ધાવદ્ધયાકૃ તઃ ।
૦૮૯૦૨૫૨ કામાતુરં હયં દૃ ટ્વા શ્રુ વા વૈ હે ષત વનમ્॥ ૮૯.૨૫।
૦૮૯૦૨૬૧ ઉષા પ તવ્રતાપેેતા પ ત યાનપરાયણા ।
૦૮૯૦૨૬૨ હયધષર્ણસ ભીતા કાે વયં ચેત્ય નતી॥ ૮૯.૨૬।
૦૮૯૦૨૭૧ અપલાય પતાૈ પ્રાપ્તે દ ક્ષણા ભમખુી વરા ।
૦૮૯૦૨૭૨ કાે નુ મે રક્ષકાે ઽત્ર સ્યાદષૃયાે વાથવા સરુાઃ॥ ૮૯.૨૭।
૦૮૯૦૨૮૧ ધાવ તી ં તાં પ્રયામશ્વામશ્વ પધરઃ વયમ્ ।
૦૮૯૦૨૮૨ પયર્ધાવદ્યતાે યા ત ઉષા ભાનુ તત તતઃ॥ ૮૯.૨૮।
૦૮૯૦૨૯૧ મરગ્રહવશે તઃ કાે દુશ્ચેષં્ટ ન ચેષ્ટતે ।
૦૮૯૦૨૯૨ ભાગીરથી ં નદ શ્ચા યા વના યપુવનાિન ચ॥ ૮૯.૨૯।
૦૮૯૦૩૦૧ નમર્દાં ચાથ િવ યં ચ દ ક્ષણા ભમખુાવુભાૈ ।
૦૮૯૦૩૦૨ અ તક્ર ય ભયાે દ્વગ્ ા વાષ્ટ્ર ્ય યગાચ્ચ ગાૈતમીમ્॥ ૮૯.૩૦।
૦૮૯૦૩૧૧ ત્રાતારઃ સ ત મનુયાે જનસ્થાન ઇ ત શ્રુતમ્ ।
૦૮૯૦૩૧૨ ઋષીણામાશ્રમં સાશ્વા પ્રિવષ્ટા ગાૈતમી ં તથા॥ ૮૯.૩૧।
૦૮૯૦૩૨૧ અનપુ્રાપ્ત તથા ચાશ્વાે ભાનુ તદૂ્રપવાં તતઃ ।
૦૮૯૦૩૨૨ અશ્વં િનવારયામાસજુર્નસ્થા મુિનદારકાઃ ।
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૦૮૯૦૩૨૩ તતઃ કાપેાદષૃી ં તાંશ્ચ શશાપાષેાપ તઃ પ્રભુઃ॥ ૮૯.૩૨।
૦૮૯૦૩૩૦ ભાનુ વાચ
૦૮૯૦૩૩૧ િનવારયથ માં ય માદ્વટા યૂયં ભિવ યથ॥ ૮૯.૩૩।
૦૮૯૦૩૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૯૦૩૪૧ જ્ઞાનદષૃ્ટ ા તુ મનુયાે મેિનરે ઽશ્વમષુાપ તમ્ ।
૦૮૯૦૩૪૨ તવુ તાે દેવદેવેશં ભાનું તં મનુયાે મુદા॥ ૮૯.૩૪।
૦૮૯૦૩૫૧ તૂયમાનાે મુિનગણૈરશ્વાં ભાનુરથાગમત્ ।
૦૮૯૦૩૫૨ વડવાયા મખુે લગ્ ં મખંુ ચાશ્વ વ િપણમ્॥ ૮૯.૩૫।
૦૮૯૦૩૬૧ જ્ઞા વા વાષ્ટ્ર ચ ભતાર્રં મખુાદ્વ ય પ્રસસુ્રવુે ।
૦૮૯૦૩૬૨ તયાવે યણ ગઙ્ગાયામ શ્વનાૈ સમ યતામ્॥ ૮૯.૩૬।
૦૮૯૦૩૭૧ તત્રાગચ્છ સરુગણાઃ સદ્ધાશ્ચ મનુય તથા ।
૦૮૯૦૩૭૨ નદ્યાે ગાવ તથાષૈ યાે દેવા જ્યાે તગર્ણા તથા॥ ૮૯.૩૭।
૦૮૯૦૩૮૧ સપ્તાશ્વશ્ચ રથઃ પુ યાે હ્ય ણાે ભાનુસાર થઃ ।
૦૮૯૦૩૮૨ યમાે મનુશ્ચ વ ણઃ શિનવવ વત તથા॥ ૮૯.૩૮।
૦૮૯૦૩૯૧ યમનુા ચ નદ પુ યા તાપી ચવૈ મહાનદ ।
૦૮૯૦૩૯૨ તત્તદૂ્રપં સમાસ્થાય નદ્ય તા િવ મયાન્મનુે॥ ૮૯.૩૯।
૦૮૯૦૪૦૧ દ્રષંુ્ટ તે િવ મયાિવષ્ટા આજગ્મુઃ શ્વશરુ તથા ।
૦૮૯૦૪૦૨ અ ભપ્રાયં િવિદ વા તુ શ્વશરંુ ભાનુરબ્રવીત્॥ ૮૯.૪૦।
૦૮૯૦૪૧૦ ભાનુ વાચ
૦૮૯૦૪૧૧ ઉષાયાઃ પ્રીતયે વષ્ટઃ કુવર્ત્યા તપ ઉત્તમમ્ ।
૦૮૯૦૪૧૨ ય ત્રા ઢં ચ માં કૃ વા છ ધ તે ં સ્યનેકશઃ ।
૦૮૯૦૪૧૩ યાવ સાખૈ્યં ભવેદસ્યા તાવ ચ્છ ધ પ્ર પતે॥ ૮૯.૪૧।
૦૮૯૦૪૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૮૯૦૪૨૧ તથેત્યુ વા તત વષ્ટા સાેમનાથસ્ય સિન્નધાૈ ।
૦૮૯૦૪૨૨ તજેસાં છેદનં ચકે્ર પ્રભાસં તુ તતાે િવદુઃ॥ ૮૯.૪૨।
૦૮૯૦૪૩૧ ભત્રાર્ ચ સઙ્ગતા યત્ર ગાૈત યામશ્વ િપણી ।
૦૮૯૦૪૩૨ અ શ્વનાેયર્ત્ર ચાે પ ત્તરશ્વતીથ તદુચ્યતે॥ ૮૯.૪૩।
૦૮૯૦૪૪૧ ભાનુતીથ તદાખ્યાતં તથા પ ચવટાશ્રમઃ ।
૦૮૯૦૪૪૨ તાપી ચ યમનુા ચવૈ િપતરં દ્રષુ્ટમાગતે॥ ૮૯.૪૪।
૦૮૯૦૪૫૧ અ ણાવ ણાનદ્યાેગર્ઙ્ગાયાં સઙ્ગમઃ શભુઃ ।
૦૮૯૦૪૫૨ દેવાનાં તત્ર તીથાર્નામાગતાનાં થક્ થક્॥ ૮૯.૪૫।
૦૮૯૦૪૬૧ નવ ત્રી ણ સહસ્રા ણ તીથાર્િન ગુણવ ત ચ ।
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૦૮૯૦૪૬૨ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સવર્મક્ષયપુ યદમ્॥ ૮૯.૪૬।
૦૮૯૦૪૭૧ મરણા પઠનાદ્વાિપ શ્રવણાદિપ નારદ ।
૦૮૯૦૪૭૨ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે ધમર્વા સ સખુી ભવેત્॥ ૮૯.૪૭।
૦૯૦૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૦૦૦૧૧ ગા ડં નામ યત્તીથ સવર્િવઘ્નપ્રશા તદમ્ ।
૦૯૦૦૦૧૨ તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ નારદ યત્નતઃ॥ ૯૦.૧।
૦૯૦૦૦૨૧ મ ણનાગ ઇ ત વાસીચ્છેષપતુ્રાે મહાબલઃ ।
૦૯૦૦૦૨૨ ગ ડસ્ય ભયાદ્ભ યા તાષેયામાસ શઙ્કરમ્॥ ૯૦.૨।
૦૯૦૦૦૩૧ તતઃ પ્રસન્નાે ભગવા પરમેષ્ઠ મહેશ્વરઃ ।
૦૯૦૦૦૩૨ તમવુાચ મહાનાગં વરં વરય પન્નગ॥ ૯૦.૩।
૦૯૦૦૦૪૧ નાગઃ પ્રાહ પ્રભાે મહં્ય દેિહ મે ગ ડાભયમ્ ।
૦૯૦૦૦૪૨ તથેત્યાહ ચ તં શ ભુગર્ ડાદભયં ભવેત્॥ ૯૦.૪।
૦૯૦૦૦૫૧ િનગર્તાે િનભર્યાે નાગાે ગ ડાદ ણાનુ ત્ ।
૦૯૦૦૦૫૨ ક્ષીરાેદશાયી યત્રા તે ક્ષીરાણર્વસમીપતઃ॥ ૯૦.૫।
૦૯૦૦૦૬૧ ઇતશ્ચેતશ્ચ ચર ત નાગાે ઽસાૈ સખુશીતલે ।
૦૯૦૦૦૬૨ ગ ડાે ઽિપ ચ યત્રા તે તં દેશમિપ યાત્યસાૈ॥ ૯૦.૬।
૦૯૦૦૦૭૧ ગ ડઃ પન્નગં દૃ ટ્વા ચર તં િનભર્યને તુ ।
૦૯૦૦૦૭૨ તં ગ્ હી વા મહાનાગં પ્રા ક્ષપ વસ્ય વે મિન॥ ૯૦.૭।
૦૯૦૦૦૮૧ તં બદ્ વા ગા ડઃૈ પાશગૈર્ ડાે નાગસત્તમમ્ ।
૦૯૦૦૦૮૨ અેત મન્ન તરે ન દ પ્રાવેાચેશં જગ પ્રભુમ્॥ ૯૦.૮।
૦૯૦૦૦૯૦ ન દકેશ્વર ઉવાચ
૦૯૦૦૦૯૧ નનંૂ નાગાે ન ચાયા ત ભ ક્ષતાે બદ્ધ અેવ વા ।
૦૯૦૦૦૯૨ ગ ડને સરેુશાન વન્નાગાે ન સવં્રજેત્॥ ૯૦.૯।
૦૯૦૦૧૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૦૦૧૦૧ ન દનાે વચનં શ્રુ વા જ્ઞા વા શ ભુરથાબ્રવીત્॥ ૯૦.૧૦।
૦૯૦૦૧૧૦ શવ ઉવાચ
૦૯૦૦૧૧૧ ગ ડસ્ય ગ્ હે નાગાે બદ્ધ તષ્ઠ ત સ વરમ્ ।
૦૯૦૦૧૧૨ ગ વા તં જગતામીશં િવ ં તુિહ જનાદર્નમ્॥ ૯૦.૧૧।
૦૯૦૦૧૨૧ બદં્ધ નાગં કા યપેન મદ્વાક્યાદાનય વયમ્ ।
૦૯૦૦૧૨૨ ત પ્રભાવેર્ચનં શ્રુ વા ન દ ગ વા શ્રયઃ પ તમ્॥ ૯૦.૧૨।
૦૯૦૦૧૩૧ વ્યજ્ઞાપય વયં વાક્યં િવ ં લાેકપરાયણમ્ ।
૦૯૦૦૧૩૨ નારાયણઃ પ્રીતમના ગ ડં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૯૦.૧૩।
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૦૯૦૦૧૪૦ િવ વાચ
૦૯૦૦૧૪૧ િવનતાત્મજ મે વાક્યાન્ન દને દેિહ પન્નગમ્ ।
૦૯૦૦૧૪૨ ક પમાન તદાક યર્ નેત્યુવાચ િવહઙ્ગમઃ ।
૦૯૦૦૧૪૩ િવ મ યબ્રવી કાપેા સપુણા ન દનાે ઽ તકે॥ ૯૦.૧૪।
૦૯૦૦૧૫૦ ગ ડ ઉવાચ
૦૯૦૦૧૫૧ યદ્યિ પ્રયતમં િક ચદ્ ત્યે યઃ પ્રભિવ ણવઃ ।
૦૯૦૦૧૫૨ દાસ્ય ત્ય યે ભવાન્નવૈ મયાનીતં હિર ય ત॥ ૯૦.૧૫।
૦૯૦૦૧૬૧ પ ય દેવં િત્રનયનં નાગં માેક્ષ્ય ત ન દના ।
૦૯૦૦૧૬૨ મયાપેપાિદતં નાગં વં તુ દાસ્ય સ ન દને॥ ૯૦.૧૬।
૦૯૦૦૧૭૧ વાં વહા મ સદા વા મન્મમ દેયં સદા વયા ।
૦૯૦૦૧૭૨ મયાપેપાિદતં નાગં વક્તું દેહી ત નાે ચતમ્॥ ૯૦.૧૭।
૦૯૦૦૧૮૧ સતાં પ્રભૂણાં નેયં સ્યાદ્વ ૃ ત્તઃ સદ્વ ૃ ત્તકાિરણામ્ ।
૦૯૦૦૧૮૨ સ તાે દાસ્ય ત ત્યે યાે મદુપાત્તહરાે ભવાન્॥ ૯૦.૧૮।
૦૯૦૦૧૯૧ દૈત્યા જય સ સઙ્ગ્રામે મદ્બલનેવૈ કેશવ ।
૦૯૦૦૧૯૨ અહં મહાબલીત્યેવં મુધવૈ શ્લાઘતે ભવાન્॥ ૯૦.૧૯।
૦૯૦૦૨૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૦૦૨૦૧ ગ ડસ્યે ત તદ્વાક્યં શ્રુ વા ચક્રગદાધરઃ ।
૦૯૦૦૨૦૨ િવહસ્ય ન દનઃ પાશ્વ પ યદ્ ભલાકપાલકૈઃ॥ ૯૦.૨૦।
૦૯૦૦૨૧૧ ઇદમાહ મહાબુ દ્ધમા સમુહ્ય કૃશાે ભવાન્ ।
૦૯૦૦૨૧૨ વદ્બલાદસરુા સવાર્ જે યે ઽહં ખગસત્તમ॥ ૯૦.૨૧।
૦૯૦૦૨૨૧ ઇત્યુ વા શ્રીપ તબ્રર્હ્મ શા તકાપેાે ઽબ્રવીિદદમ્ ।
૦૯૦૦૨૨૨ વહાઙ્ગુ લ કરસ્યાશુ કિનષ્ઠાં ન દનાે ઽ તકે॥ ૯૦.૨૨।
૦૯૦૦૨૩૧ ગ ડસ્ય તતાે મૂિધ્ન યસ્યેદં પનુરબ્રવીત્ ।
૦૯૦૦૨૩૨ સતં્ય માં વહસે િનતં્ય પ ય ધમ િવહઙ્ગમ॥ ૯૦.૨૩।
૦૯૦૦૨૪૧ ય તાયાં ચ તતાે ઽઙ્ગુલ્યાં શરઃ કુક્ષાૈ સમાિવશત્ ।
૦૯૦૦૨૪૨ કુ ક્ષશ્ચ ચરણસ્યા તઃ પ્રાિવશચ્ચૂ ણતાે ઽભવત્ ।
૦૯૦૦૨૪૩ તતઃ કૃતા જ લદ નાે વ્ય થતાે લ જયા વતઃ॥ ૯૦.૨૪।
૦૯૦૦૨૫૦ ગ ડ ઉવાચ
૦૯૦૦૨૫૧ ત્રાિહ ત્રાિહ જગન્નાથ તં્ય મામપરાિધનમ્ ।
૦૯૦૦૨૫૨ વં પ્રભુઃ સવર્લાેકાનાં ધતાર્ ધાયર્ વમવે ચ॥ ૯૦.૨૫।
૦૯૦૦૨૬૧ અપરાધસહસ્રા ણ ક્ષમ તે પ્રભિવ ણવઃ ।
૦૯૦૦૨૬૨ કૃતાપરાધે ઽિપ જને મહતી યસ્ય વૈ કૃપા॥ ૯૦.૨૬।

brahpur.pdf 369



બ્રહ્મપુરાણ

૦૯૦૦૨૭૧ વદ ત મનુયઃ સવ વામવે ક ણાકરમ્ ।
૦૯૦૦૨૭૨ રક્ષ વાત જગન્માતમાર્મ બુજિનવા સિન ।
૦૯૦૦૨૭૩ કમલે બાલકં દ નમાત તનયવ સલે॥ ૯૦.૨૭।
૦૯૦૦૨૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૦૦૨૮૧ તતઃ કૃપા વતા દેવી શ્રીર યાહ જનાદર્નમ્॥ ૯૦.૨૮।
૦૯૦૦૨૯૦ કમલાવેાચ
૦૯૦૦૨૯૧ રક્ષ નાથ વકં તં્ય ગ ડં િવપદં ગતમ્ ।
૦૯૦૦૨૯૨ જનાદર્ન ઉવાચેદં ન દનં શ ભવુાહનમ્॥ ૯૦.૨૯।
૦૯૦૦૩૦૦ િવ વાચ
૦૯૦૦૩૦૧ નય નાગં સગ ડં શ ભાેર તકમવે ચ ।
૦૯૦૦૩૦૨ ત પ્રસાદાચ્ચ ગ ડાે મહેશ્વરિનર ક્ષતઃ ।
૦૯૦૦૩૦૩ આત્મીયં ચ પનુા પં ગ ડઃ સમવા સ્ય ત॥ ૯૦.૩૦।
૦૯૦૦૩૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૦૦૩૧૧ તથેત્યુ વા ચ ષભાે નાગને ગ ડને ચ ।
૦૯૦૦૩૧૨ શનૈઃ સ શઙ્કરં ગ વા સવ ત મૈ યવેદયત્ ।
૦૯૦૦૩૧૩ શઙ્કરાે ઽિપ ગ ત્મ તં પ્રાવેાચ શ શશખેરઃ॥ ૯૦.૩૧।
૦૯૦૦૩૨૦ શવ ઉવાચ
૦૯૦૦૩૨૧ યાિહ ગઙ્ગાં મહાબાહાે ગાૈતમી ં લાેકપાવનીમ્ ।
૦૯૦૦૩૨૨ સવર્કામપ્રદાં શા તાં તામા લુત્ય પનુવર્પુઃ॥ ૯૦.૩૨।
૦૯૦૦૩૩૧ પ્રા સ્યસે સવર્કામાંશ્ચ શતધાથ સહસ્રધા ।
૦૯૦૦૩૩૨ સવર્પાપાપેતપ્તા યે દુદવાને્મૂ લતાેદ્યમાઃ ।
૦૯૦૦૩૩૩ પ્રા ણનાે ઽભીષ્ટદા તષેાં શરણં ખગ ગાૈતમી॥ ૯૦.૩૩।
૦૯૦૦૩૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૦૦૩૪૧ તદ્વાક્યં પ્રણતાે ભૂ વા શ્રુ વા તુ ગ ડાે ઽ યગાત્ ।
૦૯૦૦૩૪૨ ગઙ્ગામા લુત્ય ગ ડઃ શવં િવ ં નનામ સઃ॥ ૯૦.૩૪।
૦૯૦૦૩૫૧ તતઃ વણર્મયઃ પક્ષી વજ્રદેહાે મહાબલઃ ।
૦૯૦૦૩૫૨ વેગી ભવન્મુિનશ્રેષ્ઠ પનુિવ મયા સધુીઃ॥ ૯૦.૩૫।
૦૯૦૦૩૬૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ ગા ડં સવર્કામદમ્ ।
૦૯૦૦૩૬૨ તત્ર નાનાિદ ય ક ચ કરાે ત પ્રયતાે નરઃ ।
૦૯૦૦૩૬૩ સવ તદક્ષયં વ સ શવિવ પ્રયાવહમ્॥ ૯૦.૩૬।
૦૯૧૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૧૦૦૧૧ તતાે ગાવેધર્નં તીથ સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
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૦૯૧૦૦૧૨ િપ ણાં પુ યજનનં મરણાદિપ પાપનુત્॥ ૯૧.૧।
૦૯૧૦૦૨૧ તસ્ય પ્રભાવ અેષ સ્યાન્મયા દષૃ્ટ તુ નારદ ।
૦૯૧૦૦૨૨ બ્રાહ્મણઃ કષર્કઃ ક શ્ચ બા લિર ત િવશ્રુતઃ॥ ૯૧.૨।
૦૯૧૦૦૩૧ ન િવમુ ચત્યનડ્વાહાૈ મ યં યાતે ઽિપ ભાસ્કરે ।
૦૯૧૦૦૩૨ પ્રતાેદેન પ્રતુદ ત ષ્ઠતાે ઽિપ ચ પાશ્વર્યાેઃ॥ ૯૧.૩।
૦૯૧૦૦૪૧ તાૈ ગાવાવશ્રપૂુણાર્ક્ષાૈ દૃ ટ્વા ગાૈઃ કામદાેિહની ।
૦૯૧૦૦૪૨ સરુ ભજર્ગતાં માતા ન દને સવર્મબ્રવીત્॥ ૯૧.૪।
૦૯૧૦૦૫૧ સ ચાિપ વ્ય થતાે ભૂ વા શ ભવે ત યવેદયત્ ।
૦૯૧૦૦૫૨ શ ભુશ્ચ ષભં પ્રાહ સવ સ યતુ તે વચઃ॥ ૯૧.૫।
૦૯૧૦૦૬૧ શવાજ્ઞાસિહતાે ન દ ગાે તં સવર્માહરત્ ।
૦૯૧૦૦૬૨ નષ્ટેષુ ગાષેુ સવષુ વગ મત્ય તત વરા॥ ૯૧.૬।
૦૯૧૦૦૭૧ મામવાેચ સરુગણા િવના ગાે ભનર્ વ્યતે ।
૦૯૧૦૦૭૨ તાનવાેચં સરુા સવાર્ શઙ્કરં યાત યાચત॥ ૯૧.૭।
૦૯૧૦૦૮૧ તથવૈેશં તુ તે સવ તુ વા કાય યવેદયન્ ।
૦૯૧૦૦૮૨ ઈશાે ઽિપ િવબુધાનાહ ના ત ષભાે મમ॥ ૯૧.૮।
૦૯૧૦૦૯૧ તે ષં પ્રાેચુરમરા દેિહ ગા ઉપકાિરણઃ ।
૦૯૧૦૦૯૨ ષાે ઽિપ િવબુધાનાહ ગાેસવઃ િક્રયતાં ક્રતુઃ॥ ૯૧.૯।
૦૯૧૦૧૦૧ તતઃ પ્રા સ્યથ ગાઃ સવાર્ યા િદવ્યા યાશ્ચ માનષુાઃ ।
૦૯૧૦૧૦૨ તતઃ પ્રવતર્તે યજ્ઞાે ગાેસવાે દેવિન મતઃ॥ ૯૧.૧૦।
૦૯૧૦૧૧૧ ગાૈત યાશ્ચ શભુે પાશ્વ ગાવાે વ િધરે તતઃ ।
૦૯૧૦૧૧૨ ગાવેધર્નં તુ તત્તીથ દેવાનાં પ્રી તવધર્નમ્॥ ૯૧.૧૧।
૦૯૧૦૧૨૧ તત્ર નાનં મુિનશ્રેષ્ઠ ગાેસહસ્રફલપ્રદમ્ ।
૦૯૧૦૧૨૨ િક ચદ્દાનાિદના ય સ્યા ફલં તત્તુ ન િવદ્મહે॥ ૯૧.૧૨।
૦૯૨૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૨૦૦૧૧ પાપપ્રણાશનં નામ તીથ પાપભયાપહમ્ ।
૦૯૨૦૦૧૨ નામધેયં પ્રવક્ષ્યા મ શ ◌ૃ નારદ યત્નતઃ॥ ૯૨.૧।
૦૯૨૦૦૨૧ તવ્રત ઇ ત ખ્યાતાે બ્રાહ્મણાે લાેકિવશ્રુતઃ ।
૦૯૨૦૦૨૨ તસ્ય ભાયાર્ મહી નામ ત ણી લાેકસુ દર ॥ ૯૨.૨।
૦૯૨૦૦૩૧ તસ્ય પતુ્રઃ સયૂર્િનભઃ સના ત ઇ ત શ્રુતઃ ।
૦૯૨૦૦૩૨ તવ્રતં તથાકષર્ ત્યુઃ કાલેિરતાે મનુે॥ ૯૨.૩।
૦૯૨૦૦૪૧ તતઃ સા બાલિવધવા બાલપતુ્રા સુ િપણી ।
૦૯૨૦૦૪૨ ત્રાતારં નવૈ પ ય તી ગાલવાશ્રમમ યગાત્॥ ૯૨.૪।
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૦૯૨૦૦૫૧ ત મૈ પતંુ્ર િનવેદ્યાથ વૈિરણી પાપમાેિહતા ।
૦૯૨૦૦૫૨ સા બભ્રામ બહૂ દેશા પુંસ્કામા કામચાિરણી॥ ૯૨.૫।
૦૯૨૦૦૬૧ ત પુત્રાે ગાલવગ્ હે વેદવેદાઙ્ગપારગઃ ।
૦૯૨૦૦૬૨ તાે ઽિપ મા દાષેેણ વે યેિરતમ ત વભૂત્॥ ૯૨.૬।
૦૯૨૦૦૭૧ જનસ્થાન મ ત ખ્યાતં નાના તસમા તમ્ ।
૦૯૨૦૦૭૨ તત્રાસાૈ પ યવષેેણ અ યા તે ચ મહી તથા॥ ૯૨.૭।
૦૯૨૦૦૮૧ ત સતુાે ઽિપ બહૂ દેશા પિરબભ્રામ કામુકઃ ।
૦૯૨૦૦૮૨ સાે ઽિપ કાલવશાત્તત્ર જનસ્થાને ઽવસત્તદા॥ ૯૨.૮।
૦૯૨૦૦૯૧ સ્ત્રયમાકાઙ્ક્ષતે વે યાં તવ્રતસતુાે દ્વજઃ ।
૦૯૨૦૦૯૨ મહી ચાિપ ધનં દા પુ ષા સમપેક્ષતે॥ ૯૨.૯।
૦૯૨૦૧૦૧ મનેે ન પતુ્રમાત્મીયં સ ચાિપ ન તુ માતરમ્ ।
૦૯૨૦૧૦૨ તયાેઃ સમાગમશ્ચાસી દ્વિધના મા પતુ્રયાેઃ॥ ૯૨.૧૦।
૦૯૨૦૧૧૧ અેવં બહુ તથે કાલે પતુ્રે માતિર ગચ્છ ત ।
૦૯૨૦૧૧૨ તયાેઃ પર પરં જ્ઞાનં નવૈાસીન્મા પતુ્રયાેઃ॥ ૯૨.૧૧।
૦૯૨૦૧૨૧ અેવં પ્રવતર્માનસ્ય િપ ધમણ સન્મ તઃ ।
૦૯૨૦૧૨૨ આસીત્તસ્યા યસદ્વતૃ્તેઃ શ ◌ૃ નારદ ચત્રવત્॥ ૯૨.૧૨।
૦૯૨૦૧૩૧ વૈર સ્થત્યા વતર્માનાે નેદં સ પિરહાતવાન્ ।
૦૯૨૦૧૩૨ બ્રાહ્મીં સ યામનુષ્ઠાય તદૂ વ તુ ધનાજર્નમ્॥ ૯૨.૧૩।
૦૯૨૦૧૪૧ િવદ્યાબલને િવત્તાિન બહૂ યાજ્યર્ દદાત્યસાૈ ।
૦૯૨૦૧૪૨ તથા સ પ્રાત થાય ગઙ્ગાં ગ વા યથાિવિધ॥ ૯૨.૧૪।
૦૯૨૦૧૫૧ શાૈચાિદ નાનસ યાિદ સવ કાય યથાક્રમમ્ ।
૦૯૨૦૧૫૨ કૃ વા તુ બ્રાહ્મણાન્ન વા તતાે ઽ યે ત વકમર્સુ॥ ૯૨.૧૫।
૦૯૨૦૧૬૧ પ્રાતઃકાલે ગાૈતમી ં તુ યદા યા ત િવ પવાન્ ।
૦૯૨૦૧૬૨ કુષ્ઠસવાર્ઙ્ગ શ થલઃ પૂયશાે ણતિનઃસ્રવઃ॥ ૯૨.૧૬।
૦૯૨૦૧૭૧ ના વા તુ ગાૈતમી ં ગઙ્ગાં યદા યા ત સુ પ ક્ ।
૦૯૨૦૧૭૨ શા તઃ સયૂાર્ ગ્ સદશૃાે મૂ તમાિનવ ભાસ્કરઃ॥ ૯૨.૧૭।
૦૯૨૦૧૮૧ અેતદૂ્રપદ્વયં વસ્ય નવૈ પ ય ત સ દ્વજઃ ।
૦૯૨૦૧૮૨ ગાલવાે યત્ર ભગવાં તપાેજ્ઞાનપરાયણઃ॥ ૯૨.૧૮।
૦૯૨૦૧૯૧ આ શ્રત્ય ગાૈતમી ં દેવી ંઆ તે ચ મુિન ભ ર્તઃ ।
૦૯૨૦૧૯૨ બ્રાહ્મણાે ઽિપ ચ તત્રવૈ િનતં્ય તીથ સમેત્ય ચ॥ ૯૨.૧૯।
૦૯૨૦૨૦૧ ગાલવં ચ નમસ્યાથ તતાે યા ત વમ દરમ્ ।
૦૯૨૦૨૦૨ ગઙ્ગાયાઃ સવેના પૂવ સના તસ્ય યદ્વપુઃ॥ ૯૨.૨૦।

372 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૦૯૨૦૨૧૧ નાનસ યાેત્તરે કાલે પનુયર્દિપ તદ્દિ્વજે ।
૦૯૨૦૨૧૨ ઉભયં તસ્ય તદૂ્રપં ગાલવાે િનત્યમવે ચ॥ ૯૨.૨૧।
૦૯૨૦૨૨૧ દૃ ટ્વા સિવ મયાે મનેે િક ચદ ત્યત્ર કારણમ્ ।
૦૯૨૦૨૨૨ અેવં સિવ મયાે ભૂ વા ગાલવઃ પ્રાહ તં દ્વજમ્॥ ૯૨.૨૨।
૦૯૨૦૨૩૧ ગચ્છ તં તુ નમસ્યાથ સના તં ગુ ગ્ ર્હમ્ ।
૦૯૨૦૨૩૨ આહૂય યત્નતાે ધીમા કૃપયા િવ મયને ચ॥ ૯૨.૨૩।
૦૯૨૦૨૪૦ ગાલવ ઉવાચ
૦૯૨૦૨૪૧ કાે ભવા ક્વ ચ ગ તા સ િક કરાે ષ ક્વ ભાેક્ષ્ય સ ।
૦૯૨૦૨૪૨ િકન્નામા વં ક્વ શ યા તે કા તે ભાયાર્ વદ વ મે॥ ૯૨.૨૪।
૦૯૨૦૨૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૨૦૨૫૧ ગાલવસ્ય વચઃ શ્રુ વા બ્રાહ્મણાે ઽ યાહ તં મુિનમ્॥ ૯૨.૨૫।
૦૯૨૦૨૬૦ બ્રાહ્મણ ઉવાચ
૦૯૨૦૨૬૧ શ્વઃ ક યતે મયા સવ જ્ઞા વા કાયર્િવિનણર્યમ્॥ ૯૨.૨૬।
૦૯૨૦૨૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૨૦૨૭૧ અેવમુ વા ગાલવં તં સના તાે ગ્ હં યયાૈ ।
૦૯૨૦૨૭૨ ભુ વા રાત્રાૈ તયા સ યક્ષ યામાસાદ્ય બ ધક મ્ ।
૦૯૨૦૨૭૩ ઉવાચ ચિકતઃ વા ગાલવસ્ય તુ યદ્વચઃ॥ ૯૨.૨૭।
૦૯૨૦૨૮૦ બ્રાહ્મણ ઉવાચ
૦૯૨૦૨૮૧ વં તુ સવર્ગુણાપેેતા બ ધક્યિપ પ તવ્રતા ।
૦૯૨૦૨૮૨ આવયાેઃ સદશૃી પ્રી તયાર્વ વં પ્રવતર્તામ્॥ ૯૨.૨૮।
૦૯૨૦૨૯૧ તથાિપ િક ચ ચ્છા મ િકન્ના ી વં ક્વ વા કુલમ્ ।
૦૯૨૦૨૯૨ િક નુ સ્થાનં ક્વ વા બ ધુમર્મ સવ િનવેદ્યતામ્॥ ૯૨.૨૯।
૦૯૨૦૩૦૦ બ ધક્યવુાચ
૦૯૨૦૩૦૧ તવ્રત ઇ ત ખ્યાતાે બ્રાહ્મણાે દ ક્ષતઃ શુ ચઃ ।
૦૯૨૦૩૦૨ તસ્ય ભાયાર્ મહી ચાહં મ પુત્રાે ગાલવાશ્રમે॥ ૯૨.૩૦।
૦૯૨૦૩૧૧ ઉ ષ્ટાે મ તમા બાલઃ સના ત ઇ ત શ્રુતઃ ।
૦૯૨૦૩૧૨ અહં તુ પવૂર્દાષેેણ ત્ય વા ધમ કુલાગતમ્ ।
૦૯૨૦૩૧૩ વૈિરણી વહ વત ઽહં િવ દ્ધ માં બ્રાહ્મણીં દ્વજ॥ ૯૨.૩૧।
૦૯૨૦૩૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૨૦૩૨૧ તસ્યા તદ્વચનં શ્રુ વા મમર્િવદ્ધ ઇવાભવત્ ।
૦૯૨૦૩૨૨ પપાત સહસા ભૂમાૈ વે યા તં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૯૨.૩૨।
૦૯૨૦૩૩૦ વે યાવેાચ
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૦૯૨૦૩૩૧ િક તુ તં દ્વજશ્રેષ્ઠ ક્વ ચ પ્રી તગર્તા તવ ।
૦૯૨૦૩૩૨ િક તુ વાક્યં મયા ચાેક્તં તવ ચત્તિવરાેધકૃત્॥ ૯૨.૩૩।
૦૯૨૦૩૪૧ આત્માનમાત્મનાશ્વાસ્ય બ્રાહ્મણાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૯૨.૩૪।
૦૯૨૦૩૫૦ બ્રાહ્મણ ઉવાચ
૦૯૨૦૩૫૧ તવ્રતઃ િપતા િવપ્ર ત પુત્રાે ઽહં સનાદ્યતઃ ।
૦૯૨૦૩૫૨ માતા મહી મમ ઇયં મમ દૈવાદુપાગતા॥ ૯૨.૩૫।
૦૯૨૦૩૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૨૦૩૬૧ અેતચ્છ વા તસ્ય વાક્યં સા યભૂદ તદુઃ ખતા ।
૦૯૨૦૩૬૨ તયાે તુ શાેચતાેઃ પશ્ચા પ્રભાતે િવમલે રવાૈ ।
૦૯૨૦૩૬૩ ગાલવં મુિનશાદૂર્લં ગ વા િવપ્રાે યવેદયત્॥ ૯૨.૩૬।
૦૯૨૦૩૭૦ બ્રાહ્મણ ઉવાચ
૦૯૨૦૩૭૧ તવ્રતસતુાે બ્રહ્મં વયા પવૂ તુ પા લતઃ ।
૦૯૨૦૩૭૨ ઉપનીત વયા ચવૈ મહી માતા મમ પ્રભાે॥ ૯૨.૩૭।
૦૯૨૦૩૮૧ િક કરાે મ ચ િક કૃ વા િન કૃ તમર્મ વૈ ભવેત્॥ ૯૨.૩૮।
૦૯૨૦૩૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૨૦૩૯૧ ત દ્વપ્રવચનં શ્રુ વા ગાલવઃ પ્રાહ મા શચુઃ ।
૦૯૨૦૩૯૨ તવેદં દ્વિવધં પં િનતં્ય પ યા યપૂવર્વત્॥ ૯૨.૩૯।
૦૯૨૦૪૦૧ તતઃ ષ્ટાે ઽ સ ત્તા તં શ્રુતં જ્ઞાતં મયા યથા ।
૦૯૨૦૪૦૨ ય કૃત્યં તવ ત સવ ગઙ્ગાયાં પ્રત્યગા ક્ષયમ્॥ ૯૨.૪૦।
૦૯૨૦૪૧૧ અસ્ય તીથર્સ્ય માહા યાદસ્યા દેવ્યાઃ પ્રસાદતઃ ।
૦૯૨૦૪૧૨ પૂતાે ઽ સ પ્રત્યહં વ સ નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૯૨.૪૧।
૦૯૨૦૪૨૧ પ્રભાતે તવ પા ણ સપાપાિન વહિનશમ્ ।
૦૯૨૦૪૨૨ પ યે ઽહં પનુર યવે પં તવ ગુણાેત્તમમ્॥ ૯૨.૪૨।
૦૯૨૦૪૩૧ આગચ્છ તં વાગાેયુક્તં ગચ્છ તં વામનાગસમ્ ।
૦૯૨૦૪૩૨ પ યા મ િનતં્ય ત મા વં પૂતાે દેવ્યા કૃતાે ઽધનુા॥ ૯૨.૪૩।
૦૯૨૦૪૪૧ ત માન્ન કાય તે િક ચદવ શષં્ટ ભિવ ય ત ।
૦૯૨૦૪૪૨ ઇયં ચ માતા તે િવપ્ર જ્ઞાતા યા ચવૈ બ ધક ॥ ૯૨.૪૪।
૦૯૨૦૪૫૧ પશ્ચાત્તાપં ગતાત્ય તં િન ત્તા વથ પાતકાત્ ।
૦૯૨૦૪૫૨ ભૂતાનાં િવષયે પ્રી તવર્ સ વાભાિવક યતઃ॥ ૯૨.૪૫।
૦૯૨૦૪૬૧ સ સઙ્ગતાે મહાપુ યાિન્ન ત્તદવતાે ભવેત્ ।
૦૯૨૦૪૬૨ અત્યથર્મનુતપે્તયં પ્રાગાચિરતપુ યતઃ॥ ૯૨.૪૬।
૦૯૨૦૪૭૧ નાનં કૃ વા ચાત્ર તીથ તતઃ પૂતા ભિવ ય ત ।
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૦૯૨૦૪૭૨ તથા તાૈ ચક્રતુ ભાૈ માતાપતુ્રાૈ ચ નારદ॥ ૯૨.૪૭।
૦૯૨૦૪૮૧ નાનાદ્બભવૂતુ ભાૈ ગતપાપાવસશંયમ્ ।
૦૯૨૦૪૮૨ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ ધાૈતપાપં પ્રચક્ષતે॥ ૯૨.૪૮।
૦૯૨૦૪૯૧ પાપપ્રણાશનં નામ ગાલવં ચે ત િવશ્રુતમ્ ।
૦૯૨૦૪૯૨ મહાપાતકમ પં વા તથા યચ્ચાપેપાતકમ્ ।
૦૯૨૦૪૯૩ ત સવ નાશયેદેતદ્ધાૈતપાપં સપુુ યદમ્॥ ૯૨.૪૯।
૦૯૩૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૩૦૦૧૧ યત્ર દાશરથી રામઃ સીતયા સિહતાે દ્વજ ।
૦૯૩૦૦૧૨ િપ સ તપર્યામાસ િપ તીથ તતાે િવદુઃ॥ ૯૩.૧।
૦૯૩૦૦૨૧ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ િપ ણાં તપર્ણં તથા ।
૦૯૩૦૦૨૨ સવર્મક્ષયતામે ત નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૯૩.૨।
૦૯૩૦૦૩૧ યત્ર દાશરથી રામાે િવશ્વા મત્રં મહામુિનમ્ ।
૦૯૩૦૦૩૨ પજૂયામાસ રાજે દ્રાે મુિન ભ ત વદ શ ભઃ॥ ૯૩.૩।
૦૯૩૦૦૪૧ િવશ્વા મત્રં તુ તત્તીથર્ ષજુષં્ટ સપુુ યદમ્ ।
૦૯૩૦૦૪૨ ત વ પં ચ વક્ષ્યા મ પિઠતં વેદવાિદ ભઃ॥ ૯૩.૪।
૦૯૩૦૦૫૧ અના ષ્ટરભૂ પૂવ પ્ર નામ તભીષણા ।
૦૯૩૦૦૫૨ િવશ્વા મત્રાે મહાપ્રાજ્ઞઃ સ શ યાે ગાૈતમીમગાત્॥ ૯૩.૫।
૦૯૩૦૦૬૧ શ યા પતુ્રાંશ્ચ યાં ચ કૃશા દૃ ટ્વા ધાતુરાન્ ।
૦૯૩૦૦૬૨ વ્ય થતઃ કાૈ શકઃ શ્રીમા શ યાિનદમવુાચ હ॥ ૯૩.૬।
૦૯૩૦૦૭૦ િવશ્વા મત્ર ઉવાચ
૦૯૩૦૦૭૧ યથા કથ ચદ્ય ક ચદ્યત્ર ક્વાિપ યથા તથા ।
૦૯૩૦૦૭૨ આનીયતાં િક તુ ભકં્ષ્ય ભાજંે્ય વા મા િવલ બ્યતામ્ ।
૦૯૩૦૦૭૩ ઇદાનીમવે ગ તવ્યમાનેતવં્ય ક્ષણને તુ॥ ૯૩.૭।
૦૯૩૦૦૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૩૦૦૮૧ ઋષે તદ્વચના ચ્છ યાઃ િધતા વરયા યયુઃ ।
૦૯૩૦૦૮૨ અટમાના ઇતશ્ચેતાે તં દદૃ શરે શનુમ્॥ ૯૩.૮।
૦૯૩૦૦૯૧ તમાદાય વરાયુક્તા આચાયાર્ય યવેદયન્ ।
૦૯૩૦૦૯૨ સાે ઽિપ તં ભદ્ર મત્યુ વા પ્ર તજગ્રાહ પા ણના॥ ૯૩.૯।
૦૯૩૦૧૦૧ િવશસ વં શ્વમાંસં ચ ક્ષાલય વં ચ વાિરણા ।
૦૯૩૦૧૦૨ પચ વં મ ત્રવચ્ચાિપ હુ વાગ્ ાૈ તુ યથાિવિધ॥ ૯૩.૧૦।
૦૯૩૦૧૧૧ દેવા ષી પ ન યાં તપર્િય વા તથી ગુ ન્ ।
૦૯૩૦૧૧૨ સવ ભાેક્ષ્યામહે શષે મત્યુવાચ સ કાૈ શકઃ॥ ૯૩.૧૧।
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૦૯૩૦૧૨૧ િવશ્વા મત્રવચઃ શ્રુ વા શ યાશ્ચકુ્ર તથવૈ તત્ ।
૦૯૩૦૧૨૨ પચ્યમાને શ્વમાંસે તુ દેવદૂતાે ઽ ગ્ ર યગાત્ ।
૦૯૩૦૧૨૩ દેવાનાં સદને સવ દેવે ય ત યવેદયત્॥ ૯૩.૧૨।
૦૯૩૦૧૩૦ અ ગ્ વાચ
૦૯૩૦૧૩૧ દેવૈઃ શ્વમાંસં ભાેક્તવ્યમાપન્ન ષક પતમ્॥ ૯૩.૧૩।
૦૯૩૦૧૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૩૦૧૪૧ અગ્ ે તદ્વચનાિદ દ્રઃ યનેાે ભૂ વા િવહાય સ ।
૦૯૩૦૧૪૨ સ્થાલીમથાહર પૂણા માંસને િપિહતાં તદા॥ ૯૩.૧૪।
૦૯૩૦૧૫૧ ત કમર્ દૃ ટ્વા શ યા તે ઋષેઃ યનંે યવેદયન્ ।
૦૯૩૦૧૫૨ હૃતા સ્થાલી મુિનશ્રેષ્ઠ યનેનેાકૃતબુ દ્ધના॥ ૯૩.૧૫।
૦૯૩૦૧૬૧ તતશ્ચુકાપે ભગવા શપ્તુકામ તદા હિરમ્ ।
૦૯૩૦૧૬૨ તતાે જ્ઞા વા સરુપ તઃ સ્થાલી ં ચકે્ર મધુ લુતામ્॥ ૯૩.૧૬।
૦૯૩૦૧૭૧ પનુિનવેશયામાસ ઉલ્કા વવે ખગાે હિરઃ ।
૦૯૩૦૧૭૨ મધનુા તુ સમાયુક્તાં િવશ્વા મત્રશ્ચુકાપે હ ।
૦૯૩૦૧૭૩ સ્થાલી ં વીક્ષ્ય તતઃ કાપેાિદદમાહ સ કાૈ શકઃ॥ ૯૩.૧૭।
૦૯૩૦૧૮૦ િવશ્વા મત્ર ઉવાચ
૦૯૩૦૧૮૧ શ્વમાંસમવે નાે દેિહ વં હરા તમુત્તમમ્ ।
૦૯૩૦૧૮૨ નાે ચે વાં ભ મસા કુયાર્ મ દ્રાે ભીત તદાબ્રવીત્॥ ૯૩.૧૮।
૦૯૩૦૧૯૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૦૯૩૦૧૯૧ મધુ હુ વા યથા યાયં િપબ પતુ્રૈઃ સમ વતઃ ।
૦૯૩૦૧૯૨ િકમનને શ્વમાંસને અમે યને મહામનુે॥ ૯૩.૧૯।
૦૯૩૦૨૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૩૦૨૦૧ િવશ્વા મત્રાે ઽિપ નેત્યાહ ભુક્તનેૈકેન િક ફલમ્ ।
૦૯૩૦૨૦૨ પ્ર ઃ સવાર્શ્ચ સીદ ત િક તને મધનુા હરે॥ ૯૩.૨૦।
૦૯૩૦૨૧૧ સવષામ તં ચે સ્યાદ્ભાેકે્ષ્ય ઽહમ તં શુ ચ ।
૦૯૩૦૨૧૨ અથવા દેવિપતરાે ભાેક્ષ્ય તીદં શ્વમાંસકમ્॥ ૯૩.૨૧।
૦૯૩૦૨૨૧ પશ્ચાદહં તચ્ચ માંસં ભાેકે્ષ્ય ના તમ ત મે ।
૦૯૩૦૨૨૨ તતાે ભીતઃ સહસ્રાક્ષાે મેઘાનાહૂય ત ક્ષણાત્॥ ૯૩.૨૨।
૦૯૩૦૨૩૧ વવષર્ ચા તં વાિર હ્ય તનેાિપતાઃ પ્ર ઃ ।
૦૯૩૦૨૩૨ પશ્ચાત્તદ તં પુ યં હિરદત્તં યથાિવિધ॥ ૯૩.૨૩।
૦૯૩૦૨૪૧ તપર્િય વા સરુાનાદાૈ તપર્િય વા જગ ત્રયમ્ ।
૦૯૩૦૨૪૨ િવપ્રઃ સ ભુક્તવા શ યૈિવશ્વા મત્રઃ વભાયર્યા॥ ૯૩.૨૪।
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૦૯૩૦૨૫૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથર્માખ્યાતં ચા તપુ યદમ્ ।
૦૯૩૦૨૫૨ યત્રાગતઃ સરુપ તલાકાનામ તાપર્ણમ્॥ ૯૩.૨૫।
૦૯૩૦૨૬૧ સ તં માંસવજ તુ તત્તીથ પુ યદં ણામ્ ।
૦૯૩૦૨૬૨ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્॥ ૯૩.૨૬।
૦૯૩૦૨૭૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ િવશ્વા મત્ર મ ત તમ્ ।
૦૯૩૦૨૭૨ મધુતીથર્મથૈ દં્ર ચ યનંે પજર્ યમવે ચ॥ ૯૩.૨૭।
૦૯૪૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૪૦૦૧૧ શ્વેતતીથર્ મ ત ખ્યાતં ત્રૈલાેક્યે િવશ્રુતં શભુમ્ ।
૦૯૪૦૦૧૨ તસ્ય શ્રવણમાત્રેણ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૯૪.૧।
૦૯૪૦૦૨૧ શ્વેતાે નામ પુરા િવપ્રાે ગાૈતમસ્ય પ્રયઃ સખા ।
૦૯૪૦૦૨૨ આ ત યપૂ િનરતાે ગાૈતમીતીરમા શ્રતઃ॥ ૯૪.૨।
૦૯૪૦૦૩૧ મનસા કમર્ણા વાચા શવભ ક્તપરાયણઃ ।
૦૯૪૦૦૩૨ યાય તં તં દ્વજશ્રેષં્ઠ પજૂય તં સદા શવમ્॥ ૯૪.૩।
૦૯૪૦૦૪૧ પૂણાર્યષું દ્વજવરં શવભ ક્તપરાયણમ્ ।
૦૯૪૦૦૪૨ નેતું દૂતાઃ સમાજગ્મુદર્ ક્ષણાશાપતે તદા॥ ૯૪.૪।
૦૯૪૦૦૫૧ નાશક્નવુ ગ્ હં તસ્ય પ્રવેષુ્ટમિપ નારદ ।
૦૯૪૦૦૫૨ તદા કાલે વ્ય તક્રા તે ચત્રકાે ત્યુમબ્રવીત્॥ ૯૪.૫।
૦૯૪૦૦૬૦ ચત્રક ઉવાચ
૦૯૪૦૦૬૧ િક નાયા ત ક્ષીણ વાે ત્યાે શ્વેતઃ કથં વ ત ।
૦૯૪૦૦૬૨ નાદ્યા યાયા ત દૂતા તે ત્યાનેવાે ચતં તુ તે॥ ૯૪.૬।
૦૯૪૦૦૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૪૦૦૭૧ તતશ્ચ કુિપતાે ત્યુઃ પ્રાયાચ્છ્વેતગ્ હં વયમ્ ।
૦૯૪૦૦૭૨ બિહઃ સ્થતાં તદા પ ય ત્યુદૂર્તા ભયાિદતાન્ ।
૦૯૪૦૦૭૩ પ્રાવેાચ િક મદં દૂતા ત્યુમૂચુશ્ચ દૂતકાઃ॥ ૯૪.૭।
૦૯૪૦૦૮૦ દૂતા ઊચુઃ
૦૯૪૦૦૮૧ શવને ર ક્ષતં શ્વેતં વયં નાે વી ક્ષતું ક્ષમાઃ ।
૦૯૪૦૦૮૨ યષેાં પ્રસન્નાે ગિરશ તષેાં કા નામ ભીતયઃ॥ ૯૪.૮।
૦૯૪૦૦૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૪૦૦૯૧ પાશપા ણ તદા ત્યુઃ પ્રાિવશદ્યત્ર સ દ્વજઃ ।
૦૯૪૦૦૯૨ નાસાૈ િવપ્રાે િવ ના ત ત્યું વા યમિકઙ્કરાન્॥ ૯૪.૯।
૦૯૪૦૧૦૧ શવં પજૂયતે ભ યા શ્વેતસ્ય તુ સમીપતઃ ।
૦૯૪૦૧૦૨ ત્યું પાશધરં દૃ ટ્વા દ ડી પ્રાવેાચ િવ મતઃ॥ ૯૪.૧૦।
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૦૯૪૦૧૧૦ દ ડ્યવુાચ
૦૯૪૦૧૧૧ િકમત્ર વીક્ષસે ત્યાે દ ડનં ત્યુરબ્રવીત્॥ ૯૪.૧૧।
૦૯૪૦૧૨૦ ત્યુ વાચ
૦૯૪૦૧૨૧ શ્વેતં નેતુ મહાયાત ત માદ્વ કે્ષ દ્વ ેત્તમમ્॥ ૯૪.૧૨।
૦૯૪૦૧૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૪૦૧૩૧ વં ગચ્છેત્યબ્રવીદ્દ ડી ત્યુઃ પાશાનથા ક્ષપત્ ।
૦૯૪૦૧૩૨ શ્વેતાય મુિનશાદૂર્લ તતાે દ ડી ચુકાપે હ॥ ૯૪.૧૩।
૦૯૪૦૧૪૧ શવદત્તને દ ડને દ ડી ત્યુમતાડયત્ ।
૦૯૪૦૧૪૨ તતઃ પાશધરાે ત્યુઃ પપાત ધરણીતલે॥ ૯૪.૧૪।
૦૯૪૦૧૫૧ તત તે સ વરં દૂતા હતં ત્યુમવેક્ષ્ય ચ ।
૦૯૪૦૧૫૨ યમાય સવર્મવદ વધં ત્યાે તુ દ ડના॥ ૯૪.૧૫।
૦૯૪૦૧૬૧ તતશ્ચ કુિપતાે ધમા યમાે મિહષવાહનઃ ।
૦૯૪૦૧૬૨ ચત્રગુપં્ત બહુબલં યમદ ડં ચ રક્ષકમ્॥ ૯૪.૧૬।
૦૯૪૦૧૭૧ મિહષં ભૂતવેતાલાનાિધવ્યાધી ં તથવૈ ચ ।
૦૯૪૦૧૭૨ અ ક્ષરાેગા કુ ક્ષરાેગા કણર્શલૂં તથવૈ ચ॥ ૯૪.૧૭।
૦૯૪૦૧૮૧ વરં ચ િત્રિવધં પાપં નરકા ણ થક્ થક્ ।
૦૯૪૦૧૮૨ વર તા મ ત તાનુ વા જગામ વિરતાે યમઃ॥ ૯૪.૧૮।
૦૯૪૦૧૯૧ અેતૈર યૈઃ પિર તાે યત્ર શ્વેતાે દ્વ ેત્તમઃ ।
૦૯૪૦૧૯૨ તમાયા તં યમં દૃ ટ્વા ન દ પ્રાવેાચ સાયુધઃ॥ ૯૪.૧૯।
૦૯૪૦૨૦૧ િવનાયકં તથા સ્ક દં ભૂતનાથં તુ દ ડનમ્ ।
૦૯૪૦૨૦૨ તત્ર તદ્યુદ્ધમભવ સવર્લાેકભયાવહમ્॥ ૯૪.૨૦।
૦૯૪૦૨૧૧ કા ત્તકેયઃ વયં શ યા બભેદ યમિકઙ્કરાન્ ।
૦૯૪૦૨૧૨ દ ક્ષણાશાપ ત ચાિપ િનજઘાન બલા વતમ્॥ ૯૪.૨૧।
૦૯૪૦૨૨૧ હતાવ શષ્ટા યા યા તે આિદત્યાય યવેદયન્ ।
૦૯૪૦૨૨૨ આિદત્યાે ઽિપ સરૈુઃ સાધ શ્રુ વા તન્મહદદ્ભુતમ્॥ ૯૪.૨૨।
૦૯૪૦૨૩૧ લાેકપાલૈરનુ તાે મમા તકમપુાગમત્ ।
૦૯૪૦૨૩૨ અહં િવ શ્ચ ભગવાિન દ્રાે ઽ ગ્ વર્ ણ તથા॥ ૯૪.૨૩।
૦૯૪૦૨૪૧ ચ દ્રાિદત્યાવ શ્વનાૈ ચ લાેકપાલા મ દ્ગણાઃ ।
૦૯૪૦૨૪૨ અેતે ચા યે ચ બહવાે વયં યાતા યમા તકમ્॥ ૯૪.૨૪।
૦૯૪૦૨૫૧ તઆ તે દ ક્ષણેશાે ગઙ્ગાતીરે બલા વતઃ ।
૦૯૪૦૨૫૨ સમુદ્રાશ્ચ નદા નાગા નાનાભૂતા યનેકશઃ॥ ૯૪.૨૫।
૦૯૪૦૨૬૧ તત્રાજગ્મુઃ સરેુશાનં દ્રષંુ્ટ વવૈ વતં યમમ્ ।
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૦૯૪૦૨૬૨ તં દૃ ટ્વા હતસૈ યં ચ યમં દેવા ભયાિદતાઃ ।
૦૯૪૦૨૬૩ કૃતા જ લપુટાઃ શ ભુમૂચુઃ સવ પનુઃ પનુઃ॥ ૯૪.૨૬।
૦૯૪૦૨૭૦ દેવા ઊચુઃ
૦૯૪૦૨૭૧ ભ ક્ત પ્રય વં તે િનતં્ય દુષ્ટહ વમવે ચ ।
૦૯૪૦૨૭૨ આિદકતર્નર્મ તુ યં નીલક ઠ નમાે ઽ તુ તે ।
૦૯૪૦૨૭૩ બ્રહ્મ પ્રય નમ તે ઽ તુ દેવ પ્રય નમાે ઽ તુ તે॥ ૯૪.૨૭।
૦૯૪૦૨૮૧ શ્વેતં દ્વજં ભક્તમનાયષું તે ।
૦૯૪૦૨૮૨ નેતું યમાિદઃ સકલાે ઽસમથર્ઃ ।
૦૯૪૦૨૮૩ સ તાષેમાપ્તાઃ પરમં સમીક્ષ્ય ।
૦૯૪૦૨૮૪ ભક્ત પ્રય વં વિય નાથ સત્યમ્॥ ૯૪.૨૮।
૦૯૪૦૨૯૧ યે વાં પ્રપન્નાઃ શરણં કૃપાલુમ્ ।
૦૯૪૦૨૯૨ નાલં કૃતા તાે ઽ યનવુી ક્ષતું તાન્ ।
૦૯૪૦૨૯૩ અેવં િવિદ વા શવ અેવ સવ ।
૦૯૪૦૨૯૪ વામવે ભ યા પરયા ભજ તે॥ ૯૪.૨૯।
૦૯૪૦૩૦૧ વમવે જગતાં નાથ િક ન મર સ શઙ્કર ।
૦૯૪૦૩૦૨ વાં િવના કઃ સમથા ઽત્ર વ્યવસ્થાં કતુર્મીશ્વરઃ॥ ૯૪.૩૦।
૦૯૪૦૩૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૪૦૩૧૧ અેવં તુ તવુતાં તષેાં પુર તાદભવ ચ્છવઃ ।
૦૯૪૦૩૧૨ િક દદામી ત તાનાહ ઇદમૂચુઃ સરુા અિપ॥ ૯૪.૩૧।
૦૯૪૦૩૨૦ દેવા ઊચુઃ
૦૯૪૦૩૨૧ અયં વવૈ વતાે ધમા િનય તા સવર્દેિહનામ્ ।
૦૯૪૦૩૨૨ ધમાર્ધમર્વ્યવસ્થાયાં સ્થાિપતાે લાેકપાલકઃ॥ ૯૪.૩૨।
૦૯૪૦૩૩૧ નાયં વધમવા ાે ત નાપરાધી ન પાપકૃત્ ।
૦૯૪૦૩૩૨ િવના તને જગદ્ધાતનુવ િક ચદ્ભિવ ય ત॥ ૯૪.૩૩।
૦૯૪૦૩૪૧ ત મા વય દેવેશ યમં સબલવાહનમ્ ।
૦૯૪૦૩૪૨ પ્રાથર્ના સફલા નાથ મહ સુ ન થા ભવેત્॥ ૯૪.૩૪।
૦૯૪૦૩૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૪૦૩૫૧ તતઃ પ્રાવેાચ ભગવા વયેયમસશંયમ્ ।
૦૯૪૦૩૫૨ યમં યિદ વચાે મે ઽદ્ય અનુમ ય ત દેવતાઃ॥ ૯૪.૩૫।
૦૯૪૦૩૬૧ તતઃ પ્રાેચુઃ સરુાઃ સવ કુમા વાક્યં વયાેિદતમ્ ।
૦૯૪૦૩૬૨ હિરબ્રહ્માિદસિહતં વશે યસ્યા ખલં જગત્॥ ૯૪.૩૬।
૦૯૪૦૩૭૧ તતઃ પ્રાવેાચ ભગવાનમરા સમપુાગતાન્ ।
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૦૯૪૦૩૭૨ મદ્ભક્તાે ન ત યાતુ નેત્યૂચુરમરાઃ પનુઃ॥ ૯૪.૩૭।
૦૯૪૦૩૮૧ અમરાઃ સ્યુ તતાે દેવ સવર્લાેકાશ્ચરાચરાઃ ।
૦૯૪૦૩૮૨ અમત્યર્મત્યર્ભેદાે ઽયં ન સ્યાદે્દવ જગન્મય॥ ૯૪.૩૮।
૦૯૪૦૩૯૧ પનુર યાહ તા શ ભુઃ શ ◌ૃ વ તુ મમ ભા ષતમ્ ।
૦૯૪૦૩૯૨ મદ્ભક્તાનાં વૈ ણવાનાં ગાૈતમીમનુસવેતામ્॥ ૯૪.૩૯।
૦૯૪૦૪૦૧ વયં તુ વા મનાે િનતં્ય ન ત્યુઃ વા યમહર્ ત ।
૦૯૪૦૪૦૨ વાત્તાર્ યષેાં ન કતર્વ્યા યમને તુ કદાચન॥ ૯૪.૪૦।
૦૯૪૦૪૧૧ આિધવ્યા યાિદ ભ ર્તુ કાયા ના ભભવઃ ક્વ ચત્ ।
૦૯૪૦૪૧૨ યે શવં શરણં યાતા તે મુક્તા ત ક્ષણાદિપ॥ ૯૪.૪૧।
૦૯૪૦૪૨૧ સાનુગસ્ય યમસ્યાતાે નમસ્યાઃ સવર્ અેવ તે ।
૦૯૪૦૪૨૨ તથેત્યૂચુઃ સરુગણા દેવદેવં શવં પ્ર ત॥ ૯૪.૪૨।
૦૯૪૦૪૩૧ તતશ્ચ ભગવાન્નાથાે ન દનં પ્રાહ વાહનમ્॥ ૯૪.૪૩।
૦૯૪૦૪૪૦ શવ ઉવાચ
૦૯૪૦૪૪૧ ગાૈત યા ઉદકેન વમ ભ ષ ચ તં યમમ્॥ ૯૪.૪૪।
૦૯૪૦૪૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૪૦૪૫૧ તતાે યમાદયઃ સવ અ ભ ષક્તા તુ ન દના ।
૦૯૪૦૪૫૨ ઉ થતાશ્ચ સ વા તે દ ક્ષણાશાં તતાે ગતાઃ॥ ૯૪.૪૫।
૦૯૪૦૪૬૧ ઉત્તરે ગાૈતમીતીરે િવ વાદ્યાઃ સવર્દૈવતાઃ ।
૦૯૪૦૪૬૨ સ્થતા આસ પજૂય તાે દેવદેવં મહેશ્વરમ્॥ ૯૪.૪૬।
૦૯૪૦૪૭૧ તત્રાસન્નયુતા યષ્ટ સહસ્રા ણ ચતુદર્શ ।
૦૯૪૦૪૭૨ તથા ષટ્ચ સહસ્રા ણ પનુઃ ષટ્ચ તથવૈ ચ॥ ૯૪.૪૭।
૦૯૪૦૪૮૧ ષડ્દ ક્ષણે તથા તીરે તીથાર્નામયુતત્રયમ્ ।
૦૯૪૦૪૮૨ પુ યમાખ્યાનમેત દ્ધ શ્વેતતીથર્સ્ય નારદ॥ ૯૪.૪૮।
૦૯૪૦૪૯૧ યત્રાસાૈ પ તતાે ત્યુ ર્ત્યુતીથ તદુચ્યતે ।
૦૯૪૦૪૯૨ તસ્ય શ્રવણમાત્રેણ સહસ્રં વતે સમાઃ॥ ૯૪.૪૯।
૦૯૪૦૫૦૧ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
૦૯૪૦૫૦૨ શ્રવણં પઠનં ચાિપ મરણં ચ મલક્ષયમ્ ।
૦૯૪૦૫૦૩ કરાે ત સવર્લાેકાનાં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકમ્॥ ૯૪.૫૦।
૦૯૫૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૫૦૦૧૧ શકુ્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્ સ દ્ધકરં ણામ્ ।
૦૯૫૦૦૧૨ સવર્પાપપ્રશમનં સવર્વ્યાિધિવનાશનમ્॥ ૯૫.૧।
૦૯૫૦૦૨૧ અઙ્ ગરાશ્ચ ગુશ્ચવૈ ઋષી પરમધા મકાૈ ।
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૦૯૫૦૦૨૨ તયાેઃ પતુ્રાૈ મહાપ્રાજ્ઞાૈ પબુ દ્ધિવલા સનાૈ॥ ૯૫.૨।
૦૯૫૦૦૩૧ વઃ કિવિર ત ખ્યાતાૈ માતાિપત્રાવેર્શે રતાૈ ।
૦૯૫૦૦૩૨ ઉપનીતાૈ સતુાૈ દૃ ટ્વા િપતરાવૂચતુ મથઃ॥ ૯૫.૩।
૦૯૫૦૦૪૦ ઋષી ઊચતુઃ
૦૯૫૦૦૪૧ આવયાેરેક અેવા તુ શા તા િનતં્ય ચ પતુ્રયાેઃ ।
૦૯૫૦૦૪૨ ત માદેકઃ શા સતા સ્યા ત્તષ્ઠ વેકાે યથાસખુમ્॥ ૯૫.૪।
૦૯૫૦૦૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૫૦૦૫૧ અેતચ્છ વા તતઃ શીઘ્રમઙ્ ગરાઃ પ્રાહ ભાગર્વમ્ ।
૦૯૫૦૦૫૨ અ યાપિય યે સદશૃં સખંુ તષ્ઠતુ ભાગર્વઃ॥ ૯૫.૫।
૦૯૫૦૦૬૧ અેતચ્છ વા ચાઙ્ ગરસાે વાક્યં ગુકુલાેદ્વહઃ ।
૦૯૫૦૦૬૨ તથે ત મ વાઙ્ ગરસે શકંુ્ર ત મૈ યવેદયત્॥ ૯૫.૬।
૦૯૫૦૦૭૧ ઉભાવિપ સતુાૈ િનત્યમ યાપય ત વૈ થક્ ।
૦૯૫૦૦૭૨ વષૈ યબુદ્ યા તાૈ બાલાૈ ચરાચ્છુક્રાે ઽબ્રવીિદદમ્॥ ૯૫.૭।
૦૯૫૦૦૮૦ શકુ્ર ઉવાચ
૦૯૫૦૦૮૧ વષૈ યેણ ગુરાે માં વમ યાપય સ િનત્યશઃ ।
૦૯૫૦૦૮૨ ગુ ણાં નેદમુ ચતં વષૈ યં પતુ્ર શ યયાેઃ॥ ૯૫.૮।
૦૯૫૦૦૯૧ વષૈ યેણ ચ વતર્ તે મૂઢાઃ શ યષેુ દે શકાઃ ।
૦૯૫૦૦૯૨ નષૈા િવષમબુદ્ધ નાં સઙ્ખ્યા પાપસ્ય િવદ્યતે॥ ૯૫.૯।
૦૯૫૦૧૦૧ આચાયર્ સ યગ્જ્ઞાતાે ઽ સ નમસ્યે ઽહં પનુઃ પનુઃ ।
૦૯૫૦૧૦૨ ગચ્છેયં ગુ મ યં વૈ મામનુજ્ઞાતુમહર્ સ॥ ૯૫.૧૦।
૦૯૫૦૧૧૧ ગચ્છેયં િપતરં બ્રહ્મ યદ્યસાૈ િવષમાે ભવેત્ ।
૦૯૫૦૧૧૨ તતાે વા યત્ર ગચ્છા મ વા મ ષ્ટાે ઽ સ ગ યતે॥ ૯૫.૧૧।
૦૯૫૦૧૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૫૦૧૨૧ ગુ ં હ પ ત દૃ ટ્વા અનુજ્ઞાત વગાત્તતઃ ।
૦૯૫૦૧૨૨ અવાપ્તિવદ્યઃ િપતરં ગચ્છેયં ચેત્ય ચ તયત્॥ ૯૫.૧૨।
૦૯૫૦૧૩૧ ત મા કમનુ ચ્છેયમુ કૃષ્ટઃ કાે ગુ ભર્વેત્ ।
૦૯૫૦૧૩૨ ઇ ત મરન્મહાપ્રાજ્ઞમ ચ્છદ્વદૃ્ધગાૈતમમ્॥ ૯૫.૧૩।
૦૯૫૦૧૪૦ શકુ્ર ઉવાચ
૦૯૫૦૧૪૧ કાે ગુ ઃ સ્યાન્મુિનશ્રેષ્ઠ મમ બ્રૂિહ ગુ ભર્વેત્ ।
૦૯૫૦૧૪૨ ત્રયાણામિપ લાેકાનાં યાે ગુ તં વ્ર યહમ્॥ ૯૫.૧૪।
૦૯૫૦૧૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૫૦૧૫૧ સ પ્રાહ જગતામીશં શ ભું દેવં જગદુ્ગ મ્ ।
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૦૯૫૦૧૫૨ ક્વારાધયા મ ગિરશ મત્યુક્તઃ પ્રાહ ગાૈતમઃ॥ ૯૫.૧૫।
૦૯૫૦૧૬૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૦૯૫૦૧૬૧ ગાૈત યાં તુ શુ ચભૂર્ વા તાતે્રૈ તાષેય શઙ્કરમ્ ।
૦૯૫૦૧૬૨ તત તુષ્ટાે જગન્નાથઃ સ તે િવદ્યાં પ્રદાસ્ય ત॥ ૯૫.૧૬।
૦૯૫૦૧૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૫૦૧૭૧ ગાૈતમસ્ય તુ તદ્વાક્યા પ્રાગાદ્ગઙ્ગાં સ ભાગર્વઃ ।
૦૯૫૦૧૭૨ ના વા ભૂ વા શુ ચઃ સ ય તુ ત ચકે્ર સ બાલકઃ॥ ૯૫.૧૭।
૦૯૫૦૧૮૦ શકુ્ર ઉવાચ
૦૯૫૦૧૮૧ બાલાે ઽહં બાલબુ દ્ધશ્ચ બાલચ દ્રધર પ્રભાે ।
૦૯૫૦૧૮૨ નાહં ના મ તે િક ચ તુ ત કતુ નમાે ઽ તુ તે॥ ૯૫.૧૮।
૦૯૫૦૧૯૧ પિરત્યક્તસ્ય ગુ ણા ન મમા ત સહૃુ સખા ।
૦૯૫૦૧૯૨ વં પ્રભુઃ સવર્ભાવને જગન્નાથ નમાે ઽ તુ તે॥ ૯૫.૧૯।
૦૯૫૦૨૦૧ ગુ ગુર્ મતાં દેવ મહતાં ચ મહાન સ ।
૦૯૫૦૨૦૨ અહમ પતરાે બાલાે જગન્મય નમાે ઽ તુ તે॥ ૯૫.૨૦।
૦૯૫૦૨૧૧ િવદ્યાથ િહ સરેુશાન નાહં વે દ્મ ભવદ્ગ તમ્ ।
૦૯૫૦૨૧૨ માં વં ચ કૃપયા પ ય લાેકસા ક્ષન્નમાે ઽ તુ તે॥ ૯૫.૨૧।
૦૯૫૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૫૦૨૨૧ અેવં તુ તવુત તસ્ય પ્રસન્નાે ઽભૂ સરેુશ્વરઃ॥ ૯૫.૨૨।
૦૯૫૦૨૩૦ શવ ઉવાચ
૦૯૫૦૨૩૧ કામં વરય ભદં્ર તે યચ્ચાિપ સરુદુલર્ભમ્॥ ૯૫.૨૩।
૦૯૫૦૨૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૫૦૨૪૧ કિવર યાહ દેવેશં કૃતા જ લ દારધીઃ॥ ૯૫.૨૪।
૦૯૫૦૨૫૦ શકુ્ર ઉવાચ
૦૯૫૦૨૫૧ બ્રહ્માિદ ભશ્ચ ઋ ષ ભયાર્ િવદ્યા નવૈ ગાેચરા ।
૦૯૫૦૨૫૨ તાં િવદ્યાં નાથ યા ચ યે વં ગુ મર્મ દૈવતમ્॥ ૯૫.૨૫।
૦૯૫૦૨૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૫૦૨૬૧ તસ િવની ં િવદ્યામજ્ઞાતાં િત્રદશરૈિપ ।
૦૯૫૦૨૬૨ તાં દત્તવા સરુશ્રેષ્ઠ ત મૈ શકુ્રાય યાચતે॥ ૯૫.૨૬।
૦૯૫૦૨૭૧ ઇતરા લાૈિકક િવદ્યા વૈિદક ચા યગાેચરા ।
૦૯૫૦૨૭૨ િક પનુઃ શઙ્કરે તુષ્ટે િવચાયર્મવ શ યતે॥ ૯૫.૨૭।
૦૯૫૦૨૮૧ સ તુ લ વા મહાિવદ્યાં પ્રાયા વિપતરં ગુ મ્ ।
૦૯૫૦૨૮૨ દૈત્યાનાં ચ ગુ શ્ચાસી દ્વદ્યયા પૂ જતઃ કિવઃ॥ ૯૫.૨૮।
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૦૯૫૦૨૯૧ તતઃ કદા ચત્તાં િવદ્યાં ક મ શ્ચ કારણા તરે ।
૦૯૫૦૨૯૨ કચાે હ પ તસતુાે િવદ્યાં પ્રાપ્તઃ કવે તુ તામ્॥ ૯૫.૨૯।
૦૯૫૦૩૦૧ કચાદ્બહૃ પ તશ્ચાિપ તતાે દેવાઃ થક્ થક્ ।
૦૯૫૦૩૦૨ અવાપુમર્હતી ં િવદ્યાં યામાહુ ર્ત િવનીમ્॥ ૯૫.૩૦।
૦૯૫૦૩૧૧ યત્ર સા કિવના પ્રાપ્તા િવદ્યાપજૂ્ય મહેશ્વરમ્ ।
૦૯૫૦૩૧૨ ગાૈત યા ઉત્તરે પારે શકુ્રતીથ તદુચ્યતે॥ ૯૫.૩૧।
૦૯૫૦૩૨૧ તસ િવનીતીથર્માયુરારાેગ્યવધર્નમ્ ।
૦૯૫૦૩૨૨ નાનં દાનં ચ ય ક ચ સવર્મક્ષયપુ યદમ્॥ ૯૫.૩૨।
૦૯૬૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૬૦૦૧૧ ઇ દ્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં બ્રહ્મહત્યાિવનાશનમ્ ।
૦૯૬૦૦૧૨ મરણાદિપ પાપાૈઘ-ક્લેશસઙ્ઘિવનાશનમ્॥ ૯૬.૧।
૦૯૬૦૦૨૧ પુરા ત્રવધે ત્તે બ્રહ્મહત્યા તુ નારદ ।
૦૯૬૦૦૨૨ શચીપ ત ચાનુગતા તાં દૃ ટ્વા ભીતવદ્ધિરઃ॥ ૯૬.૨।
૦૯૬૦૦૩૧ ઇ દ્ર તતાે ત્રહ તા ઇતશ્ચેતશ્ચ ધાવ ત ।
૦૯૬૦૦૩૨ યત્ર યત્ર વસાૈ યા ત હત્યા સાપી દ્રગા મની॥ ૯૬.૩।
૦૯૬૦૦૪૧ સ મહ સરઆિવ ય પદ્મનાલમપુાગમત્ ।
૦૯૬૦૦૪૨ તત્રાસાૈ ત તવુદ્ભૂ વા વાસં ચકે્ર શચીપ તઃ॥ ૯૬.૪।
૦૯૬૦૦૫૧ સર તીરે ઽિપ હત્યાસીિદ્દવ્યં વષર્સહસ્રકમ્ ।
૦૯૬૦૦૫૨ અેત મન્ન તરે દેવા િનિર દ્રા હ્યભવન્મનુે॥ ૯૬.૫।
૦૯૬૦૦૬૧ મ ત્રયામાસરુવ્યગ્રાઃ કથ મ દ્રાે ભવેિદ ત ।
૦૯૬૦૦૬૨ તત્રાહમવદં દેવા હત્યાસ્થાનં પ્રક ય ચ॥ ૯૬.૬।
૦૯૬૦૦૭૧ ઇ દ્રસ્ય પાવનાથાર્ય ગાૈત યામ ભ ષચ્યતામ્ ।
૦૯૬૦૦૭૨ યત્રા ભ ષક્તઃ પૂતાત્મા પનુિર દ્રાે ભિવ ય ત॥ ૯૬.૭।
૦૯૬૦૦૮૧ તથા તે િનશ્ચયં કૃ વા ગાૈતમી ં શીઘ્રમાગમન્ ।
૦૯૬૦૦૮૨ તત્ર નાતં સરુપ ત દેવાશ્ચ ઋષય તથા॥ ૯૬.૮।
૦૯૬૦૦૯૧ અ ભષેક્તુકામા તે સવ શચીકા તં ચ ત સ્થરે ।
૦૯૬૦૦૯૨ અ ભ ષચ્યમાન મ દં્ર તં પ્રકાપેાદ્ગાૈતમાે ઽબ્રવીત્॥ ૯૬.૯।
૦૯૬૦૧૦૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૦૯૬૦૧૦૧ અ ભષેક્ષ્ય ત પાિપષં્ઠ મહે દં્ર ગુ ત પગમ્ ।
૦૯૬૦૧૦૨ તા સવાર્ ભ મસા કુયા શીઘં્ર યા વસરુારયઃ॥ ૯૬.૧૦।
૦૯૬૦૧૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૬૦૧૧૧ તદષૃવેર્ચનં શ્રુ વા પિરહૃત્ય ચ ગાૈતમીમ્ ।
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૦૯૬૦૧૧૨ નમર્દામગમ સવર્ ઇ દ્રમાદાય સ વરાઃ॥ ૯૬.૧૧।
૦૯૬૦૧૨૧ ઉત્તરે નમર્દાતીરે અ ભષેકાય ત સ્થરે ।
૦૯૬૦૧૨૨ અ ભષેક્ષ્યમાણ મ દં્ર તં મા ડવ્યાે ભગવા ષઃ॥ ૯૬.૧૨।
૦૯૬૦૧૩૧ અબ્રવીદ્ભ મસા કુયા યિદ સ્યાદ ભષેચનમ્ ।
૦૯૬૦૧૩૨ પજૂયામાસરુમરા મા ડવં્ય યુ ક્ત ભઃ તવૈઃ॥ ૯૬.૧૩।
૦૯૬૦૧૪૦ દેવા ઊચુઃ
૦૯૬૦૧૪૧ અય મ દ્રઃ સહસ્રાક્ષાે ય મ દેશે ઽ ભ ષચ્યતે ।
૦૯૬૦૧૪૨ તત્રા તદા ણં િવઘં્ન મનુે સમપુ યતે॥ ૯૬.૧૪।
૦૯૬૦૧૫૧ તચ્છા ત કુ કલ્યાણ પ્રસીદ વરદાે ભવ ।
૦૯૬૦૧૫૨ મલિનયાર્તનં ય મ કુમર્ ત મ વરા બહૂન્॥ ૯૬.૧૫।
૦૯૬૦૧૬૧ દેશે દાસ્યામહે સવ તદનુજ્ઞાતુમહર્ સ ।
૦૯૬૦૧૬૨ ય મ દેશે સરેુ દ્રસ્ય અ ભષેકાે ભિવ ય ત॥ ૯૬.૧૬।
૦૯૬૦૧૭૧ સ સવર્કામદઃ પુંસાં ધા ય ક્ષફલૈયુર્તઃ ।
૦૯૬૦૧૭૨ નાના ષ્ટનર્ દુ ભક્ષં ભવેદત્ર કદાચન॥ ૯૬.૧૭।
૦૯૬૦૧૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૬૦૧૮૧ મનેે તતાે મુિનશ્રેષ્ઠાે મા ડવ્યાે લાેકપૂ જતઃ ।
૦૯૬૦૧૮૨ અ ભષેકઃ કૃત તત્ર મલિનયાર્તનં તથા॥ ૯૬.૧૮।
૦૯૬૦૧૯૧ દેવૈ તદાેક્તાે મુિન ભઃ સ દેશાે માલવ તતઃ ।
૦૯૬૦૧૯૨ અ ભ ષક્તે સરુપતાૈ તે ચ િવમલે તદા॥ ૯૬.૧૯।
૦૯૬૦૨૦૧ આનીય ગાૈતમી ં ગઙ્ગાં તં પુ યાયા ભષે ચરે ।
૦૯૬૦૨૦૨ સરુાશ્ચ ઋષયશ્ચવૈ અહં િવ તથવૈ ચ॥ ૯૬.૨૦।
૦૯૬૦૨૧૧ વ સષ્ઠાે ગાૈતમશ્ચાિપ અગ ત્યાે ઽિત્રશ્ચ ક યપઃ ।
૦૯૬૦૨૧૨ અેતે ચા યે ચ ઋષયાે દેવા યક્ષાઃ સપન્નગાઃ॥ ૯૬.૨૧।
૦૯૬૦૨૨૧ નાનં ત પુ યતાેયને અકુવર્ન્ન ભષેચનમ્ ।
૦૯૬૦૨૨૨ મયા પનુઃ શચીભતાર્ કમ ડલુભવને ચ॥ ૯૬.૨૨।
૦૯૬૦૨૩૧ વાિરણા ય ભ ષક્તશ્ચ તત્ર પુ યાભવન્નદ ।
૦૯૬૦૨૩૨ સક્તા ચે ત ચ તત્રાસીત્તે ગઙ્ગાયાં ચ સઙ્ગતે॥ ૯૬.૨૩।
૦૯૬૦૨૪૧ સઙ્ગમાૈ તત્ર િવખ્યાતાૈ સવર્દા મુિનસિેવતાૈ ।
૦૯૬૦૨૪૨ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ પુ યાસઙ્ગમમુચ્યતે॥ ૯૬.૨૪।
૦૯૬૦૨૫૧ સક્તાયાઃ સઙ્ગમે પુ યમૈ દં્ર તદ ભધીયતે ।
૦૯૬૦૨૫૨ તત્ર સપ્ત સહસ્રા ણ તીથાર્ યાસ શભુાિન ચ॥ ૯૬.૨૫।
૦૯૬૦૨૬૧ તષેુ નાનં ચ દાનં ચ િવશષેેણ તુ સઙ્ગમે ।
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૦૯૬૦૨૬૨ સવ તદક્ષયં િવદ્યાન્નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૯૬.૨૬।
૦૯૬૦૨૭૧ યદેત પુ યમાખ્યાનં યઃ પઠેચ્ચ શ ◌ૃણાે ત વા ।
૦૯૬૦૨૭૨ સવર્પાપૈઃ સ મુચ્યેત મનાવેાક્કાયકમર્જૈઃ॥ ૯૬.૨૭।
૦૯૭૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૭૦૦૧૧ પાૈલ ત્યં તીથર્માખ્યાતં સવર્ સ દ્ધપ્રદં ણામ્ ।
૦૯૭૦૦૧૨ પ્રભાવં તસ્ય વક્ષ્યા મ ભ્રષ્ટરાજ્યપ્રદાયકમ્॥ ૯૭.૧।
૦૯૭૦૦૨૧ ઉત્તરાશાપ તઃ પવૂર્ દ્ધ સ દ્ધસમ વતઃ ।
૦૯૭૦૦૨૨ પુરા લઙ્કાપ તશ્ચાસી જ્યેષ્ઠાે િવશ્રવસઃ સતુઃ॥ ૯૭.૨।
૦૯૭૦૦૩૧ તસ્યૈતે ભ્રાતરશ્ચાસ બલવ તાે ઽ મતપ્રભાઃ ।
૦૯૭૦૦૩૨ સાપત્ના રાવણશ્ચવૈ કુ ભકણા િવભીષણઃ॥ ૯૭.૩।
૦૯૭૦૦૪૧ તે ઽિપ િવશ્રવસઃ પતુ્રા રાક્ષસ્યાં રાક્ષસા તુ તે ।
૦૯૭૦૦૪૨ મદ્દત્તને િવમાનને ધનદાે ભ્રા ભઃ સહ॥ ૯૭.૪।
૦૯૭૦૦૫૧ મમા તકં ભ ક્તયુક્તાે િનત્યમે ત તુ યા ત ચ ।
૦૯૭૦૦૫૨ રાવણસ્ય તુ યા માતા કુિપતા સાબ્રવી સતુાન્॥ ૯૭.૫।
૦૯૭૦૦૬૦ રાવણમાતાવેાચ
૦૯૭૦૦૬૧ મિર યે ન ચ િવ યે પતુ્રા વૈ યકારણાત્ ।
૦૯૭૦૦૬૨ દેવાશ્ચ દાનવાશ્ચાસ સાપત્ના ભ્રાતરાે મથઃ॥ ૯૭.૬।
૦૯૭૦૦૭૧ અ યાે યવધમી સ તે જયૈશ્વયર્વશાનુગાઃ ।
૦૯૭૦૦૭૨ તદ્ભવ તાે ન પુ ષા ન શક્તા ન જયૈ ષણઃ ।
૦૯૭૦૦૭૩ સાપ યં યાે ઽનુમ યતે તસ્ય વાે િનરથર્કઃ॥ ૯૭.૭।
૦૯૭૦૦૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૭૦૦૮૧ તન્મા વચનં શ્રુ વા ભ્રાતર તે ત્રયાે મનુે ।
૦૯૭૦૦૮૨ જગ્મુ તે તપસે ઽર યં કૃતવ ત તપાે મહત્॥ ૯૭.૮।
૦૯૭૦૦૯૧ મત્તાે વરાનવાપુશ્ચ ત્રય અેતે ચ રાક્ષસાઃ ।
૦૯૭૦૦૯૨ માતુલને મર ચને તથા માતામહેન તુ॥ ૯૭.૯।
૦૯૭૦૧૦૧ તન્મા વચનાચ્ચાિપ તતાે લઙ્કામયાચત ।
૦૯૭૦૧૦૨ રક્ષાેભાવાન્મા દાષેાદ્ભ્રાત્રાવેરમભનૂ્મહત્॥ ૯૭.૧૦।
૦૯૭૦૧૧૧ તત તદભવદ્યુદં્ધ દેવદાનવયાેિરવ ।
૦૯૭૦૧૧૨ યુદ્ધે જ વાગ્રજં શા તં ધનદં ભ્રાતરં તથા॥ ૯૭.૧૧।
૦૯૭૦૧૨૧ પુ પકં ચ પુર ં લઙ્કાં સવ ચવૈ વ્યપાહરત્ ।
૦૯૭૦૧૨૨ રાવણાે ઘાષેયામાસ ત્રૈલાેક્યે સચરાચરે॥ ૯૭.૧૨।
૦૯૭૦૧૩૧ યાે દદ્યાદાશ્રયં ભ્રાતુઃ સ ચ વ યાે ભવને્મમ ।

brahpur.pdf 385



બ્રહ્મપુરાણ

૦૯૭૦૧૩૨ ભ્રાત્રા િનર તાે વૈશ્રવણાે નવૈ પ્રાપાશ્રયં ક્વ ચત્ ।
૦૯૭૦૧૩૩ િપતામહં પુલ ત્યં તં ગ વા ન વાબ્રવીદ્વચઃ॥ ૯૭.૧૩।
૦૯૭૦૧૪૦ ધનદ ઉવાચ
૦૯૭૦૧૪૧ ભ્રાત્રા િનર તાે દુષ્ટેન િક કરાે મ વદ વ મે ।
૦૯૭૦૧૪૨ આશ્રયઃ શરણં ય સ્યાદૈ્દવં વા તીથર્મવે ચ॥ ૯૭.૧૪।
૦૯૭૦૧૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૭૦૧૫૧ ત પાતૈ્રવચનં શ્રુ વા પુલ ત્યાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૯૭.૧૫।
૦૯૭૦૧૬૦ પુલ ત્ય ઉવાચ
૦૯૭૦૧૬૧ ગાૈતમી ં ગચ્છ પતુ્ર વં તુિહ દેવં મહેશ્વરમ્ ।
૦૯૭૦૧૬૨ તત્ર નાસ્ય પ્રવેશઃ સ્યાદ્ગઙ્ગાયા જલમ યતઃ॥ ૯૭.૧૬।
૦૯૭૦૧૭૧ સ દ્ધ પ્રા સ્ય સ કલ્યાણીં તથા કુ મયા સહ॥ ૯૭.૧૭।
૦૯૭૦૧૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૭૦૧૮૧ તથેત્યુ વા જગામાસાૈ સભાયા ધનદ તથા ।
૦૯૭૦૧૮૨ િપત્રા માત્રા ચ દ્ધને પુલ ત્યેન ધનેશ્વરઃ॥ ૯૭.૧૮।
૦૯૭૦૧૯૧ ગ વા તુ ગાૈતમી ં ગઙ્ગાં શુ ચઃ ના વા યતવ્રતઃ ।
૦૯૭૦૧૯૨ તુષ્ટાવ દેવદેવેશં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં શવમ્॥ ૯૭.૧૯।
૦૯૭૦૨૦૦ ધનદ ઉવાચ
૦૯૭૦૨૦૧ વામી વમવેાસ્ય ચરાચરસ્ય ।
૦૯૭૦૨૦૨ િવશ્વસ્ય શ ભાે ન પરાે ઽ ત ક શ્ચત્ ।
૦૯૭૦૨૦૩ વામ યવજ્ઞાય યદ હ માેહાત્ ।
૦૯૭૦૨૦૪ પ્રગ ભતે કાેઽિપ સ શાેચ્ય અેવ॥ ૯૭.૨૦।
૦૯૭૦૨૧૧ વમષ્ટમૂત્યાર્ સકલં બભ ષ ।
૦૯૭૦૨૧૨ વદાજ્ઞયા વતર્ત અેવ સવર્મ્ ।
૦૯૭૦૨૧૩ તથાિપ વેદે ત બુધાે ભવ તમ્ ।
૦૯૭૦૨૧૪ ન વિવદ્વાન્મિહમા પુરાતનમ્॥ ૯૭.૨૧।
૦૯૭૦૨૨૧ મલપ્રસતંૂ યદવાેચદ બા ।
૦૯૭૦૨૨૨ હાસ્યા સતુાે ઽયં તવ દેવ શરૂઃ ।
૦૯૭૦૨૨૩ વ પે્ર ક્ષતાદ્યઃ સ ચ િવઘ્નરા ે ।
૦૯૭૦૨૨૪ જજ્ઞે વહાે ચે ષ્ટતમીશદષૃ્ટેઃ॥ ૯૭.૨૨।
૦૯૭૦૨૩૧ અશ્રુ લુતાઙ્ગી ગિર સમીક્ષ્ય ।
૦૯૭૦૨૩૨ િવયુક્તદા પત્ય મતીશમૂચે ।
૦૯૭૦૨૩૩ મનાેભવાે ઽભનૂ્મદનાે ર તશ્ચ ।
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૦૯૭૦૨૩૪ સાૈભાગ્યપવૂર્ વમવાપ સાેમાત્॥ ૯૭.૨૩।
૦૯૭૦૨૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૭૦૨૪૧ ઇત્યાિદ તવુત તસ્ય પુરતાે ઽભૂિ ત્રલાેચનઃ ।
૦૯૭૦૨૪૨ વરેણ ચ્છ દયામાસ હષાર્ન્નાવેાચ િક ચન॥ ૯૭.૨૪।
૦૯૭૦૨૫૧ તૂ ણી ભૂતે તુ ધનદે પુલ ત્યે ચ મહેશ્વરે ।
૦૯૭૦૨૫૨ પનુઃ પનુવર્ર વે ત શવે વાિદિન હ ષતે॥ ૯૭.૨૫।
૦૯૭૦૨૬૧ અેત મન્ન તરે તત્ર વાગવુાચાશર િરણી ।
૦૯૭૦૨૬૨ પ્રાપ્તવ્યં ધનપાલ વં વદ તીદં મહેશ્વરમ્॥ ૯૭.૨૬।
૦૯૭૦૨૭૧ પુલ ત્યસ્ય તુ ય ચ્ચત્તં િપતવુશ્રવણસ્ય તુ ।
૦૯૭૦૨૭૨ િવિદ વવે તદા વાણી શભુમથર્મુદ રયત્॥ ૯૭.૨૭।
૦૯૭૦૨૮૧ ભૂતવદ્ભિવતવ્યં સ્યાદ્દાસ્યમાનં તુ દત્તવત્ ।
૦૯૭૦૨૮૨ પ્રાપ્તવં્ય પ્રાપ્તવત્તત્ર દૈવી વાગભવચ્છુભા॥ ૯૭.૨૮।
૦૯૭૦૨૯૧ પ્રભૂતશત્રુઃ પિરભૂતદુઃખઃ ।
૦૯૭૦૨૯૨ સ પજૂ્ય સાેમેશ્વરમાપ લઙ્ગમ્ ।
૦૯૭૦૨૯૩ િદગીશ્વર વં દ્રિવણપ્રભુ વમ્ ।
૦૯૭૦૨૯૪ અપારદા વકલત્રપતુ્રાન્॥ ૯૭.૨૯।
૦૯૭૦૩૦૧ તાં વાચં ધનદઃ શ્રુ વા દેવદેવં િત્રશૂ લનમ્ ।
૦૯૭૦૩૦૨ અેવં ભવતુ નામે ત ધનદાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૯૭.૩૦।
૦૯૭૦૩૧૧ તથવૈાિ વ ત દેવેશાે દૈવી ં વાચમમ યત ।
૦૯૭૦૩૧૨ પુલ ત્યં ચ વરૈઃ પુ યૈ તથા િવશ્રવસં મુિનમ્॥ ૯૭.૩૧।
૦૯૭૦૩૨૧ ધનપાલં ચ દેવેશાે હ્ય ભન દ્ય યયાૈ શવઃ ।
૦૯૭૦૩૨૨ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ પાૈલ ત્યં ધનદં િવદુઃ॥ ૯૭.૩૨।
૦૯૭૦૩૩૧ તથા વૈશ્રવસં પુ યં સવર્કામપ્રદં શભુમ્ ।
૦૯૭૦૩૩૨ તષેુ નાનાિદ ય ક ચત્ત સવ બહુપુ યદમ્॥ ૯૭.૩૩।
૦૯૮૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૮૦૦૧૧ અ ગ્ તીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્ ।
૦૯૮૦૦૧૨ સવર્િવઘ્નાપેશમનં તત્તીથર્સ્ય ફલં શ ◌ૃ ॥ ૯૮.૧।
૦૯૮૦૦૨૧ તવેદા ઇ ત ખ્યાતાે અગ્ ેભ્રાર્તા સ હવ્યવાટ્ ।
૦૯૮૦૦૨૨ હવ્યં વહ તં દેવાનાં ગાૈત યા તીર અેવ તુ॥ ૯૮.૨।
૦૯૮૦૦૩૧ ઋષીણાં સ ત્રસદને અગ્ ેભ્રાર્તરમુત્તમમ્ ।
૦૯૮૦૦૩૨ ભ્રાતુઃ પ્રયં તથા દકં્ષ મધુિદ તસતુાે બલી॥ ૯૮.૩।
૦૯૮૦૦૪૧ જઘાન ઋ ષમખુ્યષેુ પ ય સુ ચ સરેુ વિપ ।
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૦૯૮૦૦૪૨ હવ્યં દેવા નવૈ ચાપુ ર્તે વૈ તવેદ સ॥ ૯૮.૪।
૦૯૮૦૦૫૧ તે ભ્રાતિર સ વ ગ્ ઃ પ્રયે વૈ તવેદ સ ।
૦૯૮૦૦૫૨ કાપેને મહતાિવષ્ટાે ગાઙ્ગમ ભઃ સમાિવશત્॥ ૯૮.૫।
૦૯૮૦૦૬૧ ગઙ્ગા ભ સ સમાિવષ્ટે હ્યગ્ ાૈ દેવાશ્ચ માનષુાઃ ।
૦૯૮૦૦૬૨ વમુ સજર્યામાસરુ ગ્ વા યતાે મતાઃ॥ ૯૮.૬।
૦૯૮૦૦૭૧ યત્રા ગ્ જર્લમાિવષ્ટ તં દેશં સવર્ અેવ તે ।
૦૯૮૦૦૭૨ આજગ્મુિવબુધાઃ સવર્ ઋષયઃ િપતર તથા॥ ૯૮.૭।
૦૯૮૦૦૮૧ િવના ગ્ ના ન વામઃ તવુ તાે ઽ ગ્ િવશષેતઃ ।
૦૯૮૦૦૮૨ અ ગ્ જલગતં દૃ ટ્વા પ્રયં ચાેચુિદવાૈકસઃ॥ ૯૮.૮।
૦૯૮૦૦૯૦ દેવા ઊચુઃ
૦૯૮૦૦૯૧ દેવા વય હવ્યને કવ્યને ચ િપ ં તથા ।
૦૯૮૦૦૯૨ માનષુાનન્નપાકેન બી નાં ક્લેદનને ચ॥ ૯૮.૯।
૦૯૮૦૧૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૮૦૧૦૧ અ ગ્ ર યાહ તા દેવા શક્તાે યાે મે ગતાે ઽનજુઃ ।
૦૯૮૦૧૦૨ િક્રયમાણે ભવ કાય યા ગ ત ર્તવેદસઃ॥ ૯૮.૧૦।
૦૯૮૦૧૧૧ સા વાિપ સ્યાન્મમ સરુા નાે સહે કાયર્સાધને ।
૦૯૮૦૧૧૨ કાય તુ સવર્ત તસ્ય ભવતાં તવેદસઃ॥ ૯૮.૧૧।
૦૯૮૦૧૨૧ ઇમાં સ્થ તમનપુ્રાપ્તાે ન ને મે કથં ભવેત્ ।
૦૯૮૦૧૨૨ ઇહ ચામતુ્ર ચ વ્યાપ્તાૈ શ ક્તર યત્ર નાે ભવેત્॥ ૯૮.૧૨।
૦૯૮૦૧૩૧ અથાિપ િક્રયમાણે વૈ કાય સવૈ ગ તમર્મ ।
૦૯૮૦૧૩૨ દેવા તમૂચુભાર્વને સવણ ઋષય તથા॥ ૯૮.૧૩।
૦૯૮૦૧૪૧ આયુઃ કમર્ ણ ચ પ્રી તવ્યાર્પ્તાૈ શ ક્તશ્ચ દ યતે ।
૦૯૮૦૧૪૨ પ્રયા નનુયા ં શ્ચ દાસ્યામાે હવ્યવાહન॥ ૯૮.૧૪।
૦૯૮૦૧૫૧ દેવાનાં વં મખંુ શ્રેષ્ઠમાહુત્યઃ પ્રથમા તવ ।
૦૯૮૦૧૫૨ વયા દતં્ત તુ યદ્દ્રવં્ય ભાેક્ષ્યામઃ સરુસત્તમ॥ ૯૮.૧૫।
૦૯૮૦૧૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૮૦૧૬૧ તત તુષ્ટાે ઽભવદ્વિહ્નદવવાક્યાદ્યથાક્રમમ્ ।
૦૯૮૦૧૬૨ ઇહ ચામતુ્ર ચ વ્યાપ્તાૈ હવ્યે વા લાૈિકકે તથા॥ ૯૮.૧૬।
૦૯૮૦૧૭૧ સવર્ત્ર વિહ્નરભયઃ સમથા ઽભૂ સરુાજ્ઞયા ।
૦૯૮૦૧૭૨ તવેદા હદ્ભાનુઃ સપ્તા ચન લલાેિહતઃ॥ ૯૮.૧૭।
૦૯૮૦૧૮૧ જલગભર્ઃ શમીગભા યજ્ઞગભર્ઃ સ ઉચ્યતે ।
૦૯૮૦૧૮૨ જલાદાકૃ ય િવબુધા અ ભ ષચ્ય િવભાવસમુ્॥ ૯૮.૧૮।
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૦૯૮૦૧૯૧ ઉભયત્ર પદે વાસઃ સવર્ગાે ઽ ગ્ તતાે ઽભવત્ ।
૦૯૮૦૧૯૨ યથાગતં સરુા જગ્મવુર્િહ્નતીથ તદુચ્યતે॥ ૯૮.૧૯।
૦૯૮૦૨૦૧ તત્ર સપ્ત શતા યાસં તીથાર્િન ગુણવ ત ચ ।
૦૯૮૦૨૦૨ તષેુ નાનં ચ દાનં ચ યઃ કરાે ત જતાત્મવાન્॥ ૯૮.૨૦।
૦૯૮૦૨૧૦ અશ્વમેધફલં સાગં્ર પ્રા ાેત્યિવકલં શભુમ્ ।
૦૯૮૦૨૨૦ દેવતીથ ચ તત્રવૈ આગ્ ેયં તવેદસમ્॥ ૨૧.૨।
૦૯૮૦૨૨૧ અ ગ્ પ્ર ત ષ્ઠતં લઙ્ગં તત્રા તે ઽનેકવણર્વત્ ।
૦૯૮૦૨૨૨ તદે્દવદશર્નાદેવ સવર્ક્રતુફલં લભેત્॥ ૯૮.૨૨।
૦૯૯૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૯૦૦૧૧ ઋણપ્રમાેચનં નામ તીથ વેદિવદાે િવદુઃ ।
૦૯૯૦૦૧૨ તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ નારદ તન્મનાઃ॥ ૯૯.૧।
૦૯૯૦૦૨૧ આસી થુશ્રવા નામ પ્રયઃ કક્ષીવતઃ સતુઃ ।
૦૯૯૦૦૨૨ ન દારસઙ્ગ્રહં લેભે વૈરાગ્યાન્ના ગ્ પૂજનમ્॥ ૯૯.૨।
૦૯૯૦૦૩૧ કનીયાં તુ સમથા ઽિપ પિરિવ ત્તભયાન્મનુે ।
૦૯૯૦૦૩૨ નાકરાેદ્દારકમાર્િદ નવૈાગ્ ીનામપુાસનમ્॥ ૯૯.૩।
૦૯૯૦૦૪૧ તતઃ પ્રાેચુઃ િપ ગણાઃ પતંુ્ર કક્ષીવતઃ શભુમ્ ।
૦૯૯૦૦૪૨ જ્યેષં્ઠ ચવૈ કિનષં્ઠ ચ થક્ થ ગદં વચઃ॥ ૯૯.૪।
૦૯૯૦૦૫૦ િપતર ઊચુઃ
૦૯૯૦૦૫૧ ઋણત્રયાપનાેદાય િક્રયતાં દારસઙ્ગ્રહઃ॥ ૯૯.૫।
૦૯૯૦૦૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૯૦૦૬૧ નેત્યુવાચ તતાે જ્યેષ્ઠઃ િક ણં કેન યજુ્યતે ।
૦૯૯૦૦૬૨ કનીયાં તુ િપ પ્રાહ ન યાેગ્યાે દારસઙ્ગ્રહઃ॥ ૯૯.૬।
૦૯૯૦૦૭૧ જ્યેષે્ઠ સ ત મહાપ્રાજ્ઞઃ પિરિવ ત્તભયાિદ ત ।
૦૯૯૦૦૭૨ તાવુભાૈ પનુર યવેમૂચુ તે વૈ િપતામહાઃ॥ ૯૯.૭।
૦૯૯૦૦૮૦ િપતર ઊચુઃ
૦૯૯૦૦૮૧ યાતામુભાૈ ગાૈતમી ં તુ પુ યાં કક્ષીવતઃ સતુાૈ ।
૦૯૯૦૦૮૨ કુ તાં ગાૈતમી નાનં સવાર્ભીષ્ટપ્રદાયકમ્॥ ૯૯.૮।
૦૯૯૦૦૯૧ ગચ્છતાં ગાૈતમી ં ગઙ્ગાં લાેકિત્રતયપાવનીમ્ ।
૦૯૯૦૦૯૨ નાનં ચ તપર્ણં તસ્યાં કુ તાં શ્રદ્ધયા વતાૈ॥ ૯૯.૯।
૦૯૯૦૧૦૧ દષૃ્ટાવના મતા યાતા ગાૈતમી સવર્કામદા ।
૦૯૯૦૧૦૨ ન દેશકાલ ત્યાિદ-િનયમાે ઽત્રાવગાહને ।
૦૯૯૦૧૦૩જ્યેષ્ઠાે ઽ ણ તતાે ભૂયા પિરિવ ત્તનર્ ચેતરઃ॥ ૯૯.૧૦।
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૦૯૯૦૧૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૯૯૦૧૧૧ તતઃ થુશ્રવા જ્યેષ્ઠઃ કૃ વા નાનં સતપર્ણમ્ ।
૦૯૯૦૧૧૨ ત્રયાણામિપ લાેકાનાં કાક્ષીવતાે ઽ ણાે ઽભવત્॥ ૯૯.૧૧।
૦૯૯૦૧૨૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથર્ ણમાેચનમુચ્યતે ।
૦૯૯૦૧૨૨ શ્રાૈત માતર્ણ યશ્ચ ઇતરે યશ્ચ નારદ ।
૦૯૯૦૧૨૩ તત્ર નાનને દાનને ઋણી મુક્તઃ સખુી ભવેત્॥ ૯૯.૧૨।
૧૦૦૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૦૦૦૧૧ સપુણાર્સઙ્ગમં નામ કાદ્રવાસઙ્ગમં તથા ।
૧૦૦૦૦૧૨ મહેશ્વરાે યત્ર દેવાે ગઙ્ગાપુ લનમા શ્રતઃ॥ ૧૦૦.૧।
૧૦૦૦૦૨૧ અ ગ્ કુ ડં ચ તત્રવૈ રાૈદં્ર વૈ ણવમવે ચ ।
૧૦૦૦૦૨૨ સાૈરં સાૈ યં તથા બ્રાહ્મં કાૈમારં વા ણં તથા॥ ૧૦૦.૨।
૧૦૦૦૦૩૧ અ સરા ચ નદ યત્ર સઙ્ગતા ગઙ્ગયા તથા ।
૧૦૦૦૦૩૨ તત્તીથર્ મરણાદેવ કૃતકૃત્યાે ભવેન્નરઃ॥ ૧૦૦.૩।
૧૦૦૦૦૪૧ સવર્પાપપ્રશમનં શ ◌ૃ યત્નને નારદ ।
૧૦૦૦૦૪૨ ઇ દ્રણે િહ સતાઃ પવૂ વાલ ખલ્યા મહષર્યઃ ।
૧૦૦૦૦૪૩ દત્તાધર્તપસઃ સવ પ્રાેચુ તે કા યપં મુિનમ્॥ ૧૦૦.૪।
૧૦૦૦૦૫૦ વાલ ખલ્યા ઊચુઃ
૧૦૦૦૦૫૧ પતુ્રમુ પાદયાનને ઇ દ્રદપર્હરં શભુમ્ ।
૧૦૦૦૦૫૨ તપસાે ઽધ તુ દાસ્યામ તથેત્યાહ મુિન તુ તાન્॥ ૧૦૦.૫।
૧૦૦૦૦૬૧ સપુણાર્યાં તતાે ગભર્માદધે સ પ્ર પ તઃ ।
૧૦૦૦૦૬૨ કદ્્રવાં ચવૈ શનૈબ્રર્હ્મ સપાર્ણાં સપર્માતિર॥ ૧૦૦.૬।
૧૦૦૦૦૭૧ તે ગ ભ યાવુભે આહ ગ તુકામઃ પ્ર પ તઃ ।
૧૦૦૦૦૭૨ અપરાધાે ન ચ ક્વાિપ કાયા ગમનમવે ચ॥ ૧૦૦.૭।
૧૦૦૦૦૮૧ અ યત્ર ગમનાચ્છાપાે ભિવ ય ત ન સશંયઃ॥ ૧૦૦.૮।
૧૦૦૦૦૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૦૦૦૯૧ ઇત્યુ વા સ યયાૈ પ યાૈ ગતે ભતર્િર તે ઉભે ।
૧૦૦૦૦૯૨ તદૈવ જગ્મતુઃ સ ત્ર ષીણાં ભાિવતાત્મનામ્॥ ૧૦૦.૯।
૧૦૦૦૧૦૧ બ્રહ્મ દસમાક ણ ગઙ્ગાતીરસમા શ્રતમ્ ।
૧૦૦૦૧૦૨ ઉન્મત્તે તે ઉભે િનતં્ય વયઃસ પ ત્તગિવતે॥ ૧૦૦.૧૦।
૧૦૦૦૧૧૧ િનવાયર્માણે બહુશાે મુિન ભ ત વદ શ ભઃ ।
૧૦૦૦૧૧૨ િવકુવર્ત્યાૈ તત્ર સ ત્રે સમાિન ચ હવી ં ષ ચ॥ ૧૦૦.૧૧।
૧૦૦૦૧૨૧ યાે ષતાં દુિવલ સતં કઃ સવંિરતુમીશ્વરઃ ।
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૧૦૦૦૧૨૨ તે દૃ ટ્વા ચુ ભુિવપ્રા અપમાગર્રતે ઉભે॥ ૧૦૦.૧૨।
૧૦૦૦૧૩૧ અપમાગર્ સ્થતે ય માદાપગે િહ ભિવ યથઃ ।
૧૦૦૦૧૩૨ સપુણાર્ ચવૈ કદૂ્રશ્ચ નદ્યાૈ તે સ બભવૂતુઃ॥ ૧૦૦.૧૩।
૧૦૦૦૧૪૧ સ કદા ચદ્ગહંૃ પ્રાયા ક યપાે ઽથ પ્ર પ તઃ ।
૧૦૦૦૧૪૨ ઋ ષ ય તત્ર ત્તા તં શાપં તા યાં સિવ તરમ્॥ ૧૦૦.૧૪।
૧૦૦૦૧૫૧ શ્રુ વા તુ િવ મયાિવષ્ટઃ િક કરાેમીત્ય ચ તયત્ ।
૧૦૦૦૧૫૨ ઋ ષ યઃ કથયામાસ વાલ ખલ્યા ઇ ત શ્રુતાઃ॥ ૧૦૦.૧૫।
૧૦૦૦૧૬૧ ત ઊચુઃ ક યપં િવપં્ર ગ વા ગઙ્ગાં તુ ગાૈતમીમ્ ।
૧૦૦૦૧૬૨ તત્ર તુિહ મહેશાનં પનુભાર્ય ભિવ યતઃ॥ ૧૦૦.૧૬।
૧૦૦૦૧૭૧ બ્રહ્મહત્યાભયાદેવ યત્ર દેવાે મહેશ્વરઃ ।
૧૦૦૦૧૭૨ ગઙ્ગામ યે સદા હ્યા તે મ યમેશ્વરસ જ્ઞયા॥ ૧૦૦.૧૭।
૧૦૦૦૧૮૧ તથેત્યુ વા ક યપાે ઽિપ ના વા ગઙ્ગાં જતવ્રતઃ ।
૧૦૦૦૧૮૨ તુષ્ટાવ તવનૈઃ પુ યૈદવદેવં મહેશ્વરમ્॥ ૧૦૦.૧૮।
૧૦૦૦૧૯૦ ક યપ ઉવાચ
૧૦૦૦૧૯૧ લાેકત્રયૈકાિધપતનેર્ યસ્ય ।
૧૦૦૦૧૯૨ કુત્રાિપ વ તુ ય ભમાનલેશઃ ।
૧૦૦૦૧૯૩ સ સદ્ધનાથાે ઽ ખલિવશ્વકતાર્ ।
૧૦૦૦૧૯૪ ભતાર્ શવાયા ભવતુ પ્રસન્નઃ॥ ૧૦૦.૧૯।
૧૦૦૦૨૦૧ તાપત્રયાે ણદ્યુ તતાિપતાનામ્ ।
૧૦૦૦૨૦૨ ઇત તતાે વૈ પિરધાવતાં ચ ।
૧૦૦૦૨૦૩ શર િરણાં સ્થાવરજઙ્ગમાનામ્ ।
૧૦૦૦૨૦૪ વમવે દુઃખવ્યપનાેદદક્ષઃ॥ ૧૦૦.૨૦।
૧૦૦૦૨૧૧ સ વાિદયાેગ સ્ત્રિવધાે ઽિપ યસ્ય ।
૧૦૦૦૨૧૨ શક્રાિદ ભવર્ક્તુમશક્ય અેવ ।
૧૦૦૦૨૧૩ િવ ચત્ર ત્ત પિર ચ ત્ય સાેમમ્ ।
૧૦૦૦૨૧૪ સખુી સદા દાનપરાે વરે યઃ॥ ૧૦૦.૨૧।
૧૦૦૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૦૦૨૨૧ ઇત્યાિદ તુ ત ભદવઃ તુતાે ગાૈર પ તઃ શવઃ ।
૧૦૦૦૨૨૨ પ્રસન્નાે હ્યદદાચ્છ ભુઃ ક યપાય વરા બહૂન્॥ ૧૦૦.૨૨।
૧૦૦૦૨૩૧ ભાયાર્ થનં તુ તં પ્રાહ સ્યાતાં ભાય ઉભે તુ તે ।
૧૦૦૦૨૩૨ નદ વ પે પ યાૈ યે ગઙ્ગાં પ્રા ય સિરદ્વરામ્॥ ૧૦૦.૨૩।
૧૦૦૦૨૪૧ ત સઙ્ગમનમાત્રેણ તા યાં ભૂયા વકં વપુઃ ।
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૧૦૦૦૨૪૨ તે ગ ભ યાૈ પનુ ર્તે ગઙ્ગાયાશ્ચ પ્રસાદતઃ॥ ૧૦૦.૨૪।
૧૦૦૦૨૫૧ તતઃ પ્ર પ તઃ પ્રીતાે ભાય પ્રા ય મહામનાઃ ।
૧૦૦૦૨૫૨ આહ્વયામાસ તા વપ્રા ગાૈતમીતીરમા શ્રતાન્॥ ૧૦૦.૨૫।
૧૦૦૦૨૬૧ સીમ તાેન્નયનં ચકે્ર તા યાં પ્રીતઃ પ્ર પ તઃ ।
૧૦૦૦૨૬૨ બ્રાહ્મણા પજૂયામાસ િવિધદષૃ્ટેન કમર્ણા॥ ૧૦૦.૨૬।
૧૦૦૦૨૭૧ ભુક્તવ વથ િવપ્રષેુ ક યપસ્યાથ મ દરે ।
૧૦૦૦૨૭૨ ભ ર્સમીપાપેિવષ્ટા કદૂ્રિવપ્રાિન્નર ક્ષ્ય ચ॥ ૧૦૦.૨૭।
૧૦૦૦૨૮૧ તતઃ કદૂ્રરષૃીન ણા પ્રાહસત્તે ચ ચુ ભુઃ ।
૧૦૦૦૨૮૨ યનેા ણા હ સતા પાપે ભજ્યતાં તે ઽ ક્ષ પાપવત્॥ ૧૦૦.૨૮।
૧૦૦૦૨૯૧ કાણાભવત્તતઃ કદૂ્રઃ સપર્માતે ત યાેચ્યતે ।
૧૦૦૦૨૯૨ તતઃ પ્રસાદયામાસ ક યપાે ભગવા ષીન્॥ ૧૦૦.૨૯।
૧૦૦૦૩૦૧ તતઃ પ્રસન્ના તે પ્રાેચુગાતમી સિરતાં વરા ।
૧૦૦૦૩૦૨ અપરાધસહસ્રે યાે ર ક્ષ ય ત ચ સવેનાત્॥ ૧૦૦.૩૦।
૧૦૦૦૩૧૧ ભાયાર્ વત તથા ચકે્ર ક યપાે મુિનસત્તમઃ ।
૧૦૦૦૩૧૨ તતઃ પ્ર ત તત્તીથર્મુભયાેઃ સઙ્ગમં િવદુઃ ।
૧૦૦૦૩૧૩ સવર્પાપપ્રશમનં સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્॥ ૧૦૦.૩૧।
૧૦૧૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૧૦૦૧૧ પુ રવસમાખ્યાતં તીથ વેદિવદાે િવદુઃ ।
૧૦૧૦૦૧૨ મરણાદેવ પાપાનાં નાશનં િક તુ દશર્નાત્॥ ૧૦૧.૧।
૧૦૧૦૦૨૧ પુ રવા બ્રહ્મસદઃ પ્રા ય તત્ર સર વતીમ્ ।
૧૦૧૦૦૨૨ યદચૃ્છયા દેવનદ ં હસ તી ં બ્રહ્મણાે ઽ તકે ।
૧૦૧૦૦૨૩ તાં દૃ ટ્વા પસ પન્નામવુર્શી ં પ્રાહ ભપૂ તઃ॥ ૧૦૧.૨।
૧૦૧૦૦૩૦ રા વેાચ
૧૦૧૦૦૩૧ કેયં પવતી સા વી સ્થતેયં બ્રહ્મણાે ઽ તકે ।
૧૦૧૦૦૩૨ સવાર્સામુત્તમા યાે ષદ્દ પય તી સભા મમામ્॥ ૧૦૧.૩।
૧૦૧૦૦૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૧૦૦૪૧ ઉવર્શી પ્રાહ રા ન મયં દેવનદ શભુા ।
૧૦૧૦૦૪૨ સર વતી બ્રહ્મસતુા િનત્યમે ત ચ યા ત ચ ।
૧૦૧૦૦૪૩ તચ્છ વા િવ મતાે રા આનયેમાં મમા તકમ્॥ ૧૦૧.૪।
૧૦૧૦૦૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૧૦૦૫૧ ઉવર્શી પનુર યાહ રા નં ભૂિરદ ક્ષણમ્॥ ૧૦૧.૫।
૧૦૧૦૦૬૦ ઉવર્ યવુાચ
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૧૦૧૦૦૬૧ આનીયતે મહારાજ તસ્યાઃ સવ િનવેદ્ય ચ॥ ૧૦૧.૬।
૧૦૧૦૦૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૧૦૦૭૧ તત તાં પ્રાિહણાેત્તત્ર રા પ્રીત્યા તદાવેર્શીમ્ ।
૧૦૧૦૦૭૨ સા ગ વા રાજવચનં યવેદયદથાવેર્શી॥ ૧૦૧.૭।
૧૦૧૦૦૮૧ સર વત્યિપ તન્મનેે ઉવર્ યા યિન્નવેિદતમ્ ।
૧૦૧૦૦૮૨ સા તથે ત પ્ર તજ્ઞાય પ્રાયાદ્યત્ર પુ રવાઃ॥ ૧૦૧.૮।
૧૦૧૦૦૯૧ સર વત્યા તત તીરે સ રેમે બહુલાઃ સમાઃ ।
૧૦૧૦૦૯૨ સર વાનભવ પુત્રાે યસ્ય પતુ્રાે હદ્રથઃ॥ ૧૦૧.૯।
૧૦૧૦૧૦૧ તાં ગચ્છ તી ં પગ્ હં િનત્યમવે સર વતીમ્ ।
૧૦૧૦૧૦૨ સર વ તં તતાે લ મ જ્ઞા વા યષેુ તથા કૃતમ્॥ ૧૦૧.૧૦।
૧૦૧૦૧૧૧ તસ્યૈ દદાવહં શાપં ભૂયા ઇ ત મહાનદ ।
૧૦૧૦૧૧૨ મચ્છાપભીતા વાગીશા પ્રાગાદે્દવી ં ચ ગાૈતમીમ્॥ ૧૦૧.૧૧।
૧૦૧૦૧૨૧ કમ ડલુભવાં પૂતાં માતરં લાેકપાવનીમ્ ।
૧૦૧૦૧૨૨ તાપત્રયાપેશમનીમૈિહકામુ મકપ્રદામ્॥ ૧૦૧.૧૨।
૧૦૧૦૧૩૧ સા ગ વા ગાૈતમી ં દેવી ં પ્રાહ મચ્છાપમાિદતઃ ।
૧૦૧૦૧૩૨ ગઙ્ગાિપ મામવુાચેદં િવશાપાં કતુર્મહર્ સ॥ ૧૦૧.૧૩।
૧૦૧૦૧૪૧ ન યુક્તં ય સર વત્યાઃ શાપં વં દત્તવાન સ ।
૧૦૧૦૧૪૨ સ્ત્રીણામષે વભાવાે વૈ પુંસ્કામા યાે ષતાે યતઃ॥ ૧૦૧.૧૪।
૧૦૧૦૧૫૧ વભાવચપલા બ્રહ્મ યાે ષતઃ સકલા અિપ ।
૧૦૧૦૧૫૨ વં કથં તુ ન નીષે જગ સ્રષ્ટા બુ સન॥ ૧૦૧.૧૫।
૧૦૧૦૧૬૧ િવડ બય ત કં વા ન કામાે વાિપ વભાવતઃ ।
૧૦૧૦૧૬૨ તતાે િવશાપમવદં દૃ યાિપ સ્યા સર વતી॥ ૧૦૧.૧૬।
૧૦૧૦૧૭૧ ત માચ્છાપાન્નદ મત્ય દૃ યાદૃ યા સર વતી ।
૧૦૧૦૧૭૨ યત્રષૈા સઙ્ગતા દેવી ગઙ્ગાયાં શાપિવહ્વલા॥ ૧૦૧.૧૭।
૧૦૧૦૧૮૧ તત્ર પ્રાયા પવરાે ધા મકઃ સ પુ રવાઃ ।
૧૦૧૦૧૮૨ તપ ત વા સમારા ય દેવં સદ્ધશે્વરં હરમ્॥ ૧૦૧.૧૮।
૧૦૧૦૧૯૧ સવાર્ કામાનથાવાપ ગઙ્ગાયાશ્ચ પ્રસાદતઃ ।
૧૦૧૦૧૯૨ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ પુ રવસમુચ્યતે॥ ૧૦૧.૧૯।
૧૦૧૦૨૦૧ સર વતીસઙ્ગમં ચ બ્રહ્મતીથ તદુચ્યતે ।
૧૦૧૦૨૦૨ સદ્ધશે્વરાે યત્ર દેવઃ સવર્કામપ્રદં તુ તત્॥ ૧૦૧.૨૦।
૧૦૨૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૨૦૦૧૧ સાિવત્રી ચવૈ ગાયત્રી શ્રદ્ધા મેધા સર વતી ।
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૧૦૨૦૦૧૨ અેતાિન પ ચ તીથાર્િન પુ યાિન મનુયાે િવદુઃ॥ ૧૦૨.૧।
૧૦૨૦૦૨૧ તત્ર ના વા તુ પી વા તુ મુચ્યતે સવર્ક મષાત્ ।
૧૦૨૦૦૨૨ સાિવત્રી ચવૈ ગાયત્રી શ્રદ્ધા મેધા સર વતી॥ ૧૦૨.૨।
૧૦૨૦૦૩૧ અેતા મમ સતુા જ્યેષ્ઠા ધમર્સસં્થાનહેતવઃ ।
૧૦૨૦૦૩૨ સવાર્સામુત્તમાં કા ચિન્નમર્મે લાેકસુ દર મ્॥ ૧૦૨.૩।
૧૦૨૦૦૪૧ તાં દૃ ટ્વા િવકૃતા બુ દ્ધમર્માસીન્મુિનસત્તમ ।
૧૦૨૦૦૪૨ ગ્ હ્યમાણા મયા બાલા સા માં દૃ ટ્વા પલાિયતા॥ ૧૦૨.૪।
૧૦૨૦૦૫૧ ગીભૂતા તુ સા બાલા ગાે ઽહમભવં તદા ।
૧૦૨૦૦૫૨ ગવ્યાધાે ઽભવચ્છ ભુધર્મર્સરંક્ષણાય ચ॥ ૧૦૨.૫।
૧૦૨૦૦૬૧ તા મદ્ભીતાઃ પ ચ સતુા ગઙ્ગામીયુમર્હાનદ મ્ ।
૧૦૨૦૦૬૨ તતાે મહેશ્વરઃ પ્રાયાદ્ધમર્સરંક્ષણાય સઃ॥ ૧૦૨.૬।
૧૦૨૦૦૭૧ ધનુગ્ ર્હી વા સશરમીશાે ઽિપ ગ િપણમ્ ।
૧૦૨૦૦૭૨ મામવુાચ વિધ યે વાં ગવ્યાધ તદા હરઃ॥ ૧૦૨.૭।
૧૦૨૦૦૮૧ ત કમર્ણાે િન ત્તાે ઽહં પ્રાદાં ક યાં િવવ વતે ।
૧૦૨૦૦૮૨ સાિવ યાદ્યાઃ પ ચ સતુા નદ પેણ સઙ્ગતાઃ॥ ૧૦૨.૮।
૧૦૨૦૦૯૧ તા આગતાઃ પનુશ્ચાિપ વગ લાેકં મમા તકમ્ ।
૧૦૨૦૦૯૨ યત્ર તાઃ સઙ્ગતા દેવ્યા પ ચ તીથાર્િન નારદ॥ ૧૦૨.૯।
૧૦૨૦૧૦૧ સઙ્ગતાિન ચ પુ યાિન પ ચ નદ્યઃ સર વતી ।
૧૦૨૦૧૦૨ તષેુ નાનં તથા દાનં ય ક ચ કુ તે નરઃ॥ ૧૦૨.૧૦।
૧૦૨૦૧૧૧ સવર્કામપ્રદં ત સ્યાન્નૈ ક યાર્ન્મુ ક્તદં તમ્ ।
૧૦૨૦૧૧૨ તત્રાભવ ગવ્યાધં તીથ સવાર્થર્દં ણામ્ ।
૧૦૨૦૧૧૩ વગર્માેક્ષફલં ચા યદ્બ્રહ્મતીથર્ફલં તમ્॥ ૧૦૨.૧૧।
૧૦૩૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૩૦૦૧૧ શમીતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્પાપાપેશા તદમ્ ।
૧૦૩૦૦૧૨ તસ્યાખ્યાનં પ્રવક્ષ્યા મ શ ◌ૃ યત્નને નારદ॥ ૧૦૩.૧।
૧૦૩૦૦૨૧ આસીિ પ્રયવ્રતાે નામ ક્ષિત્રયાે જયતાં વરઃ ।
૧૦૩૦૦૨૨ ગાૈત યા દ ક્ષણે તીરે દ ક્ષાં ચકે્ર પુરાેધસા॥ ૧૦૩.૨।
૧૦૩૦૦૩૧ હયમેધ ઉપક્રા તે ઋ વ ગ્ભરૃ ષ ભ ર્તે ।
૧૦૩૦૦૩૨ તસ્ય રાજ્ઞાે મહાબાહાવેર્ સષ્ઠ તુ પુરાેિહતઃ॥ ૧૦૩.૩।
૧૦૩૦૦૪૧ તદ્યજ્ઞવાટમગમદ્દાનવાે ઽથ િહર યકઃ ।
૧૦૩૦૦૪૨ તં દાનવમ ભપ્રેક્ષ્ય દેવાિ વ દ્રપુરાેગમાઃ॥ ૧૦૩.૪।
૧૦૩૦૦૫૧ ભીતાઃ કે ચિદ્દવં જગ્મુહર્વ્યવાટ્શ મમાિવશત્ ।
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૧૦૩૦૦૫૨ અશ્વ થં િવ રગમદ્ભાનુરક વટં શવઃ॥ ૧૦૩.૫।
૧૦૩૦૦૬૧ સાેમઃ પલાશમગમદ્ગઙ્ગા ભાે હવ્યવાહનઃ ।
૧૦૩૦૦૬૨ અ શ્વનાૈ તુ હયં ગ્ હ્ય વાયસાે ઽભૂદ્યમઃ વયમ્॥ ૧૦૩.૬।
૧૦૩૦૦૭૧ અેત મન્ન તરે તત્ર વ સષ્ઠાે ભગવા ષઃ ।
૧૦૩૦૦૭૨ ય ષ્ટમાદાય દૈતેયા યવારયદથાજ્ઞયા॥ ૧૦૩.૭।
૧૦૩૦૦૮૧ તતઃ પ્ર ત્તઃ પનુરેવ યજ્ઞાે ।
૧૦૩૦૦૮૨ દૈત્યાે ગતઃ વને બલને યુક્તઃ ।
૧૦૩૦૦૮૩ ઇમાિન તીથાર્િન તતઃ શભુાિન ।
૧૦૩૦૦૮૪ દશાશ્વમેધસ્ય ફલાિન દદ્યુઃ॥ ૧૦૩.૮।
૧૦૩૦૦૯૧ પ્રથમં તુ શમીતીથ દ્વતીયં વૈ ણવં િવદુઃ ।
૧૦૩૦૦૯૨ આક શવૈં ચ સાૈ યં ચ વા સષં્ઠ સવર્કામદમ્॥ ૧૦૩.૯।
૧૦૩૦૧૦૧ દેવાશ્ચ ઋષયઃ સવ િન ત્તે મખિવ તરે ।
૧૦૩૦૧૦૨ તુષ્ટાઃ પ્રાેચવુર્ સષં્ઠ તં યજમાનં પ્રયવ્રતમ્॥ ૧૦૩.૧૦।
૧૦૩૦૧૧૧ તાંશ્ચ ક્ષાં તાં ચ ગઙ્ગાં મુદા યુક્તાઃ પનુઃ પનુઃ ।
૧૦૩૦૧૧૨ હયમેધસ્ય િન પત્ત્યૈ અેતે યાતા ઇત તતઃ॥ ૧૦૩.૧૧।
૧૦૩૦૧૨૧ હયમેધફલં દદ્યુ તીથાર્નીત્યવદ સરુાઃ ।
૧૦૩૦૧૨૨ ત મા નાનને દાનને તષેુ તીથષુ નારદ ।
૧૦૩૦૧૨૩ હયમેધફલં પુ યં પ્રા ાે ત ન ષા વચઃ॥ ૧૦૩.૧૨।
૧૦૪૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૪૦૦૧૧ િવશ્વા મત્રં હિરશ્ચ દં્ર શનુઃશપંે ચ રાેિહતમ્ ।
૧૦૪૦૦૧૨ વા ણં બ્રાહ્મમાગ્ ેયમૈ દ્રમૈ દવમૈશ્વરમ્॥ ૧૦૪.૧।
૧૦૪૦૦૨૧ મતંૈ્ર ચ વૈ ણવં ચવૈ યા યમા શ્વનમાૈશનમ્ ।
૧૦૪૦૦૨૨ અેતષેાં પુ યતીથાર્નાં નામધેયં શ ◌ૃ વ મે॥ ૧૦૪.૨।
૧૦૪૦૦૩૧ હિરશ્ચ દ્ર ઇ ત વાસીિદ વાકુપ્રભવાે પઃ ।
૧૦૪૦૦૩૨ તસ્ય ગ્ હે મનુી પ્રાપ્તાૈ નારદઃ પવર્ત તથા ।
૧૦૪૦૦૩૩ કૃ વા ત યં તયાેઃ સ યગ્ઘિરશ્ચ દ્રાે ઽબ્રવીદષૃી॥ ૧૦૪.૩।
૧૦૪૦૦૪૦ હિરશ્ચ દ્ર ઉવાચ
૧૦૪૦૦૪૧ પતુ્રાથ ક્લ યતે લાેકઃ િક પતુ્રેણ ભિવ ય ત ।
૧૦૪૦૦૪૨ જ્ઞાની વા યથવાજ્ઞાની ઉત્તમાે મ યમાે ઽથવા ।
૧૦૪૦૦૪૩ અેતં મે સશંયં િનતં્ય બ્રૂતા ષવરાવુભાૈ॥ ૧૦૪.૪।
૧૦૪૦૦૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૪૦૦૫૧ તાવૂચતુહર્િરશ્ચ દં્ર પવર્તાે નારદ તથા॥ ૧૦૪.૫।
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૧૦૪૦૦૬૦ નારદપવર્તાવૂચતુઃ
૧૦૪૦૦૬૧ અેકધા દશધા રાજ શતધા ચ સહસ્રધા ।
૧૦૪૦૦૬૨ ઉત્તરં િવદ્યતે સ યક્તથા યેતદુદ યર્તે॥ ૧૦૪.૬।
૧૦૪૦૦૭૧ નાપતુ્રસ્ય પરાે લાેકાે િવદ્યતે પસત્તમ ।
૧૦૪૦૦૭૨ તે પતુ્રે િપતા નાનં યઃ કરાે ત જનાિધપ॥ ૧૦૪.૭।
૧૦૪૦૦૮૧ દશાનામશ્વમેધાનામ ભષેકફલં લભેત્ ।
૧૦૪૦૦૮૨ આત્મપ્ર તષ્ઠા પતુ્રા સ્યા યતે ચામરાેત્તમઃ॥ ૧૦૪.૮।
૧૦૪૦૦૯૧ અ તનેામરા દેવાઃ પતુ્રેણ બ્રાહ્મણાદયઃ ।
૧૦૪૦૦૯૨ િત્રઋણાન્માેચયે પતુ્રઃ િપતરં ચ િપતામહાન્॥ ૧૦૪.૯।
૧૦૪૦૧૦૧ િક તુ મૂલં િકમુ જલં િક તુ મશ્રૂ ણ િક તપઃ ।
૧૦૪૦૧૦૨ િવના પતુ્રેણ રાજે દ્ર વગા મુ ક્તઃ સતુા તાઃ॥ ૧૦૪.૧૦।
૧૦૪૦૧૧૧ પતુ્ર અેવ પરાે લાેકાે ધમર્ઃ કામાે ઽથર્ અેવ ચ ।
૧૦૪૦૧૧૨ પતુ્રાે મુ ક્તઃ પરં જ્યાે ત તારકઃ સવર્દેિહનામ્॥ ૧૦૪.૧૧।
૧૦૪૦૧૨૧ િવના પતુ્રેણ રાજે દ્ર વગર્માેક્ષાૈ સદુુલર્ભાૈ ।
૧૦૪૦૧૨૨ પતુ્ર અેવ પરાે લાેકે ધમર્કામાથર્ સદ્ધયે॥ ૧૦૪.૧૨।
૧૦૪૦૧૩૧ િવના પતુ્રેણ યદ્દતં્ત િવના પતુ્રેણ યદુ્ધતમ્ ।
૧૦૪૦૧૩૨ િવના પતુ્રેણ ય જન્મ વ્યથ તદવભા ત મે॥ ૧૦૪.૧૩।
૧૦૪૦૧૪૧ ત મા પતુ્રસમં િક ચ કા યં ના ત જગ ત્રયે ।
૧૦૪૦૧૪૨ તચ્છ વા િવ મયવાં તાવવુાચ પઃ પનુઃ॥ ૧૦૪.૧૪।
૧૦૪૦૧૫૦ હિરશ્ચ દ્ર ઉવાચ
૧૦૪૦૧૫૧ કથં મે સ્યા સતુાે બ્રૂતાં યત્ર ક્વાિપ યથાતથમ્ ।
૧૦૪૦૧૫૨ યને કેના યપુાયને કૃ વા િક ચત્તુ પાૈ ષમ્ ।
૧૦૪૦૧૫૩ મ ત્રેણ યાગદાના યામુ પાદ્યાે ઽસાૈ સતુાે મયા॥ ૧૦૪.૧૫।
૧૦૪૦૧૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૪૦૧૬૧ તાવૂચતુ ર્પશ્રેષં્ઠ હિરશ્ચ દં્ર સતુા થનમ્ ।
૧૦૪૦૧૬૨ યા વા ક્ષણં તથા સ યગ્ગાૈતમી ં યાિહ માનદ॥ ૧૦૪.૧૬।
૧૦૪૦૧૭૧ તત્રાપા પ ત કૃષં્ટ દદા ત મનસી સતમ્ ।
૧૦૪૦૧૭૨ વ ણઃ સવર્દાતા વૈ મુિન ભઃ પિરક તતઃ॥ ૧૦૪.૧૭।
૧૦૪૦૧૮૧ સ તુ પ્રીતઃ શનૈઃ કાલે તવ પતંુ્ર પ્રદાસ્ય ત ।
૧૦૪૦૧૮૨ અેતચ્છ વા પશ્રેષ્ઠાે મુિનવાક્યં તથાકરાેત્॥ ૧૦૪.૧૮।
૧૦૪૦૧૯૧ તાષેયામાસ વ ણં ગાૈતમીતીરમા શ્રતઃ ।
૧૦૪૦૧૯૨ તતશ્ચ તુષ્ટાે વ ણાે હિરશ્ચ દ્રમવુાચ હ॥ ૧૦૪.૧૯।
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૧૦૪૦૨૦૦ વ ણ ઉવાચ
૧૦૪૦૨૦૧ પતંુ્ર દાસ્યા મ તે રાજં લાેકત્રયિવભષૂણમ્ ।
૧૦૪૦૨૦૨ યિદ યક્ષ્ય સ તનેવૈ તવ પતુ્રાે ભવેદ્ધ્રવુમ્॥ ૧૦૪.૨૦।
૧૦૪૦૨૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૪૦૨૧૧ હિરશ્ચ દ્રાે ઽિપ વ ણં યકે્ષ્ય તનેેત્યવાેચત ।
૧૦૪૦૨૧૨ તતાે ગ વા હિરશ્ચ દ્રશ્ચ ં કૃ વા તુ વા ણમ્॥ ૧૦૪.૨૧।
૧૦૪૦૨૨૧ ભાયાર્યૈ પ તઃ પ્રાદાત્તતાે તઃ સતુાે પાત્ ।
૧૦૪૦૨૨૨ તે પતુ્રે અપામીશઃ પ્રાવેાચ વદતાં વરઃ॥ ૧૦૪.૨૨।
૧૦૪૦૨૩૦ વ ણ ઉવાચ
૧૦૪૦૨૩૧ અદૈ્યવ પતુ્રાે યષ્ટવ્યઃ મરસે વચનં પુરા॥ ૧૦૪.૨૩।
૧૦૪૦૨૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૪૦૨૪૧ હિરશ્ચ દ્રાે ઽિપ વ ણં પ્રાવેાચેદં ક્રમાગતમ્॥ ૧૦૪.૨૪।
૧૦૪૦૨૫૦ હિરશ્ચ દ્ર ઉવાચ
૧૦૪૦૨૫૧ િનદર્શાે મે યતાં યા ત પશયુર્કે્ષ્ય તતાે હ્યહમ્॥ ૧૦૪.૨૫।
૧૦૪૦૨૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૪૦૨૬૧ તચ્છ વા વચનં રાજ્ઞાે વ ણાે ઽગા વમાલયમ્ ।
૧૦૪૦૨૬૨ િનદર્શે પનુર યેત્ય યજ વેત્યાહ તં પમ્॥ ૧૦૪.૨૬।
૧૦૪૦૨૭૧ રા િપ વ ણં પ્રાહ િનદર્ તાે િન ફલઃ પશઃુ ।
૧૦૪૦૨૭૨ પશાેદર્ તષેુ તષેુ અેિહ ગચ્છાધનુા પતે॥ ૧૦૪.૨૭।
૧૦૪૦૨૮૧ તચ્છ વા રાજવચનં પનુઃ પ્રાયાદપા પ તઃ ।
૧૦૪૦૨૮૨ તષેુ ચવૈ દ તષેુ સપ્તવષષુ નારદ॥ ૧૦૪.૨૮।
૧૦૪૦૨૯૧ પનુર યાહ રા નં યજ વે ત તતાે ઽબ્રવીત્ ।
૧૦૪૦૨૯૨ રા િપ વ ણં પ્રાહ પ સ્ય તીમે અપા પતે॥ ૧૦૪.૨૯।
૧૦૪૦૩૦૧ સ પ સ્ય ત તથા ચા યે તતાે યકે્ષ્ય વ્ર ધનુા ।
૧૦૪૦૩૦૨ પનુઃ પ્રાયા સ વ ણઃ પનુદર્ તષેુ નારદ ।
૧૦૪૦૩૦૩ યજ વે ત પં પ્રાહ રા પ્રાહ વપા પ તમ્॥ ૧૦૪.૩૦।
૧૦૪૦૩૧૦ રા વેાચ
૧૦૪૦૩૧૧ યદા તુ ક્ષિત્રયાે યજ્ઞે પશભુર્વ ત વાિરપ ।
૧૦૪૦૩૧૨ ધનવુદં યદા વે ત્ત તદા સ્યા પશુ ત્તમઃ॥ ૧૦૪.૩૧।
૧૦૪૦૩૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૪૦૩૨૧ તચ્છ વા રાજવચનં વ ણાે ઽગા વમાલયમ્ ।
૧૦૪૦૩૨૨ યદાસે્ત્રષુ ચ શસે્ત્રષુ સમથા ઽભૂ સ રાેિહતઃ॥ ૧૦૪.૩૨।
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૧૦૪૦૩૩૧ સવર્વેદેષુ શાસે્ત્રષુ વેત્તાભૂ સ વિર દમઃ ।
૧૦૪૦૩૩૨ યવુરાજ્યમનપુ્રાપ્તે રાેિહતે ષાેડશા દકે॥ ૧૦૪.૩૩।
૧૦૪૦૩૪૧ પ્રી તમાનગમત્તત્ર યત્ર રા સરાેિહતઃ ।
૧૦૪૦૩૪૨ આગત્ય વ ણઃ પ્રાહ યજ વાદ્ય સતંુ વકમ્॥ ૧૦૪.૩૪।
૧૦૪૦૩૫૧ આે મત્યુ વા પવર ઋ વજઃ પ્રાહ ભપૂ તઃ ।
૧૦૪૦૩૫૨ રાેિહતં ચ સતંુ જ્યેષં્ઠ શ ◌ૃ વતાે વ ણસ્ય ચ॥ ૧૦૪.૩૫।
૧૦૪૦૩૬૦ હિરશ્ચ દ્ર ઉવાચ
૧૦૪૦૩૬૧ અેિહ પતુ્ર મહાવીર યકે્ષ્ય વાં વ ણાય િહ॥ ૧૦૪.૩૬।
૧૦૪૦૩૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૪૦૩૭૧ િકમેતિદત્યથાવેાચ રાેિહતઃ િપતરં પ્ર ત ।
૧૦૪૦૩૭૨ િપતાિપ તદ્યથા ત્તમાચચક્ષે સિવ તરમ્ ।
૧૦૪૦૩૭૩ રાેિહતઃ િપતરં પ્રાહ શ ◌ૃ વતાે વ ણસ્ય ચ॥ ૧૦૪.૩૭।
૧૦૪૦૩૮૦ રાેિહત ઉવાચ
૧૦૪૦૩૮૧ અહં પવૂ મહારાજ ઋ વ ગ્ભઃ સપુરાેિહતઃ ।
૧૦૪૦૩૮૨ િવ ણવે લાેકનાથાય યકે્ષ્ય ઽહં વિરતં શુ ચઃ ।
૧૦૪૦૩૮૩ પશનુા વ ણનેાથ તદનુજ્ઞાતુમહર્ સ॥ ૧૦૪.૩૮।
૧૦૪૦૩૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૪૦૩૯૧ રાેિહતસ્ય તુ તદ્વાક્યં શ્રુ વા વાર શ્વર તદા ।
૧૦૪૦૩૯૨ કાપેને મહતાિવષ્ટાે જલાેદરમથાકરાેત્॥ ૧૦૪.૩૯।
૧૦૪૦૪૦૧ હિરશ્ચ દ્રસ્ય પતે રાેિહતઃ સ વનં યયાૈ ।
૧૦૪૦૪૦૨ ગ્ હી વા સ ધનુિદવ્યં રથા ઢાે ગતવ્યથઃ॥ ૧૦૪.૪૦।
૧૦૪૦૪૧૧ યત્ર ચારા ય વ ણં હિરશ્ચ દ્રાે જનેશ્વરઃ ।
૧૦૪૦૪૧૨ ગઙ્ગાયાં પ્રાપ્તવા પતંુ્ર તત્રાગા સાે ઽિપ રાેિહતઃ॥ ૧૦૪.૪૧।
૧૦૪૦૪૨૧ વ્યતીતા યથ વષાર્ ણ પ ચ ષષે્ઠ પ્રવતર્ ત ।
૧૦૪૦૪૨૨ તત્ર સ્થ વા પસતુઃ શશુ્રાવ પતે જમ્॥ ૧૦૪.૪૨।
૧૦૪૦૪૩૧ મયા પતુ્રેણ તને િપતવુ ક્લેશકાિરણા ।
૧૦૪૦૪૩૨ િક ફલં િક નુ કૃત્યં સ્યાિદત્યેવં પયર્ ચ તયત્॥ ૧૦૪.૪૩।
૧૦૪૦૪૪૧ તસ્યા તીરે ઋષી પુ યાનપ ય પતેઃ સતુઃ ।
૧૦૪૦૪૪૨ ગઙ્ગાતીરે વતર્માનમપ યદૃ ષસત્તમમ્॥ ૧૦૪.૪૪।
૧૦૪૦૪૫૧ અ ગતર્ મ ત ખ્યાત ષે તુ વયસઃ સતુમ્ ।
૧૦૪૦૪૫૨ િત્ર ભઃ પતુ્રૈરનુ તં ભાયર્યા ક્ષીણ ત્તકમ્ ।
૧૦૪૦૪૫૩ તં દૃ ટ્વા પતેઃ પતુ્રાે નમસ્યેદં વચાે ઽબ્રવીત્॥ ૧૦૪.૪૫।
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૧૦૪૦૪૬૦ રાેિહત ઉવાચ
૧૦૪૦૪૬૧ ક્ષીણ ત્તઃ કૃશઃ ક માદ્દમુર્ના ઇવ લક્ષ્યસે॥ ૧૦૪.૪૬।
૧૦૪૦૪૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૪૦૪૭૧ અ ગતા ઽિપ ચાવેાચ રાેિહતં પતેઃ સતુમ્॥ ૧૦૪.૪૭।
૧૦૪૦૪૮૦ અ ગતર્ ઉવાચ
૧૦૪૦૪૮૧ વતર્નં ના ત દેહસ્ય ભાેક્તારાે બહવશ્ચ મે ।
૧૦૪૦૪૮૨ િવનાન્નને મિર યામાે બ્રૂિહ િક કરવામહે॥ ૧૦૪.૪૮।
૧૦૪૦૪૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૪૦૪૯૧ તચ્છ વા પનુર યાહ પપતુ્ર ઋ ષ તદા॥ ૧૦૪.૪૯।
૧૦૪૦૫૦૦ રાેિહત ઉવાચ
૧૦૪૦૫૦૧ તવ િક વતર્તે ચત્તે તદ્બ્રૂિહ વદતાં વર॥ ૧૦૪.૫૦।
૧૦૪૦૫૧૦ અ ગતર્ ઉવાચ
૧૦૪૦૫૧૧ િહર યં રજતં ગાવાે ધા યં વસ્ત્રાિદકં ન મે ।
૧૦૪૦૫૧૨ િવદ્યતે પશાદૂર્લ વતર્નં ના ત મે તતઃ॥ ૧૦૪.૫૧।
૧૦૪૦૫૨૧ સતુા મે સ ત ભાયાર્ ચ અહં વૈ પ ચમ તથા ।
૧૦૪૦૫૨૨ નૈતષેાં કતમસ્યાિપ કે્રતાન્નને પાેત્તમ॥ ૧૦૪.૫૨।
૧૦૪૦૫૩૦ રાેિહત ઉવાચ
૧૦૪૦૫૩૧ િક ક્ર ણા સ મહાબુદ્ધે ઽ ગતર્ સત્યમવે મે ।
૧૦૪૦૫૩૨ વદ ના યચ્ચ વક્તવ્યં િવપ્રા વૈ સત્યવાિદનઃ॥ ૧૦૪.૫૩।
૧૦૪૦૫૪૦ અ ગતર્ ઉવાચ
૧૦૪૦૫૪૧ ત્રયાણામિપ પતુ્રાણામેકં વા માં તથવૈ ચ ।
૧૦૪૦૫૪૨ ભાયા વાિપ ગ્ હાણેમાં ક્ર વા વામહે વયમ્॥ ૧૦૪.૫૪।
૧૦૪૦૫૫૦ રાેિહત ઉવાચ
૧૦૪૦૫૫૧ િક ભાયર્યા મહાબુદ્ધે િક વયા દ્ધ િપણા ।
૧૦૪૦૫૫૨ યવુાનં દેિહ પતંુ્ર મે પતુ્રાણાં યં વ મચ્છ સ॥ ૧૦૪.૫૫।
૧૦૪૦૫૬૦ અ ગતર્ ઉવાચ
૧૦૪૦૫૬૧ જ્યેષ્ઠપતંુ્ર શનુઃપુચ્છં નાહં ક્ર ણા મ રાેિહત ।
૧૦૪૦૫૬૨ માતા કનીયસં ચાિપ ન ક્ર ણા ત તતાે ઽનયાેઃ ।
૧૦૪૦૫૬૩ મ યમં તુ શનુઃશપંે ક્ર ણા મ વદ તદ્ધનમ્॥ ૧૦૪.૫૬।
૧૦૪૦૫૭૦ રાેિહત ઉવાચ
૧૦૪૦૫૭૧ વ ણાય પશઃુ ક યઃ પુ ષાે ગુણવત્તરઃ ।
૧૦૪૦૫૭૨ યિદ ક્ર ણા સ મૂલં્ય વં વદ સતં્ય મહામનુે॥ ૧૦૪.૫૭।
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૧૦૪૦૫૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૪૦૫૮૧ તથેત્યુ વા વ ગતર્ઃ પતુ્રમૂલ્યમક પયત્ ।
૧૦૪૦૫૮૨ ગવાં સહસ્રં ધા યાનાં િન કાનાં ચાિપ વાસસામ્ ।
૧૦૪૦૫૮૩ રાજપતુ્ર વરં દેિહ દાસ્યા મ વસતંુ તવ॥ ૧૦૪.૫૮।
૧૦૪૦૫૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૪૦૫૯૧ તથેત્યુ વા રાેિહતાે ઽિપ પ્રાદા સવસનં ધનમ્ ।
૧૦૪૦૫૯૨ દ વા જગામ િપતર ષપુત્રેણ રાેિહતઃ ।
૧૦૪૦૫૯૩ િપત્રે િનવેદયામાસ ક્રયક્ર ત ષેઃ સતુમ્॥ ૧૦૪.૫૯।
૧૦૪૦૬૦૦ રાેિહત ઉવાચ
૧૦૪૦૬૦૧ વ ણાય યજ વ વં પશનુા વમ ગ્ભવ॥ ૧૦૪.૬૦।
૧૦૪૦૬૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૪૦૬૧૧ તથાવેાચ હિરશ્ચ દ્રઃ પતુ્રવાક્યાદન તરમ્॥ ૧૦૪.૬૧।
૧૦૪૦૬૨૦ હિરશ્ચ દ્ર ઉવાચ
૧૦૪૦૬૨૧ બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યા રાજ્ઞા પાલ્યા ઇ ત શ્રુ તઃ ।
૧૦૪૦૬૨૨ િવશષેત તુ વણાર્નાં ગુરવાે િહ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૦૪.૬૨।
૧૦૪૦૬૩૧ િવ ણાેરિપ િહ યે પજૂ્યા માદશૃાઃ કુત અેવ િહ ।
૧૦૪૦૬૩૨ અવજ્ઞયાિપ યષેાં સ્યા પાણાં વકુલક્ષયઃ॥ ૧૦૪.૬૩।
૧૦૪૦૬૪૧ તા પશૂ કૃ વા કૃપણં કથં ર ક્ષતુમુ સહે ।
૧૦૪૦૬૪૨ અહં ચ બ્રાહ્મણં કુયા પશું નૈત દ્ધ યજુ્યતે॥ ૧૦૪.૬૪।
૧૦૪૦૬૫૧ વરં િહ તુ મરણં ન કથ ચદ્દિ્વજં પશમુ્ ।
૧૦૪૦૬૫૨ કરાે મ ત મા પુત્ર વં બ્રાહ્મણને સખંુ વ્રજ॥ ૧૦૪.૬૫।
૧૦૪૦૬૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૪૦૬૬૧ અેત મન્ન તરે તત્ર વાગવુાચાશર િરણી॥ ૧૦૪.૬૬।
૧૦૪૦૬૭૦આકાશવાગવુાચ
૧૦૪૦૬૭૧ ગાૈતમી ં ગચ્છ રાજે દ્ર ઋ વ ગ્ભઃ સપુરાેિહતઃ ।
૧૦૪૦૬૭૨ પશનુા િવપ્રપુત્રેણ રાેિહતને સતુને ચ॥ ૧૦૪.૬૭।
૧૦૪૦૬૮૧ વયા કાયર્ઃ ક્રતુશ્ચવૈ શનુઃશપેવધં િવના ।
૧૦૪૦૬૮૨ ક્રતુઃ પૂણા ભવેત્તત્ર ત માદ્યાિહ મહામતે॥ ૧૦૪.૬૮।
૧૦૪૦૬૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૪૦૬૯૧ તચ્છ વા વચનં શીઘં્ર ગઙ્ગામગા પાેત્તમઃ ।
૧૦૪૦૬૯૨ િવશ્વા મત્રેણ ઋ ષણા વ સષે્ઠન પુરાેધસા॥ ૧૦૪.૬૯।
૧૦૪૦૭૦૧ વામદેવને ઋ ષણા તથા યૈમુર્િન ભઃ સહ ।
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૧૦૪૦૭૦૨ પ્રા ય ગઙ્ગાં ગાૈતમી ં તાં નરમેધાય દ ક્ષતઃ॥ ૧૦૪.૭૦।
૧૦૪૦૭૧૧ વેિદમ ડપકુ ડાિદ યપૂપશ્વાિદ ચાકરાેત્ ।
૧૦૪૦૭૧૨ કૃ વા સવ યથા યાયં ત મ યજ્ઞે પ્રવ તતે॥ ૧૦૪.૭૧।
૧૦૪૦૭૨૧ શનુઃશપંે પશું યપૂે િનબ યાથ સમ ત્રકમ્ ।
૧૦૪૦૭૨૨ વાિર ભઃ પ્રાે ક્ષતં દૃ ટ્વા િવશ્વા મત્રાે ઽબ્રવીિદદમ્॥ ૧૦૪.૭૨।
૧૦૪૦૭૩૦ િવશ્વા મત્ર ઉવાચ
૧૦૪૦૭૩૧ દેવા ષી હિરશ્ચ દં્ર રાેિહતં ચ િવશષેતઃ ।
૧૦૪૦૭૩૨ અનુ નિ વમં સવ શનુઃશપંે દ્વ ેત્તમમ્॥ ૧૦૪.૭૩।
૧૦૪૦૭૪૧ યે ય વયં હિવદયાે દેવે યાે ઽયં થક્ થક્ ।
૧૦૪૦૭૪૨ અનુ ન તુ તે સવ શનુઃશપંે િવશષેતઃ॥ ૧૦૪.૭૪।
૧૦૪૦૭૫૧ વસા ભલામ ભ વ ગ્ભમાસઃૈ સન્મિ ત્રતૈમર્ખે ।
૧૦૪૦૭૫૨ અગ્ ાૈ હાે યઃ પશશુ્ચાયં શનુઃશપેાે દ્વ ેત્તમઃ॥ ૧૦૪.૭૫।
૧૦૪૦૭૬૧ ઉપા સતાઃ સ્યુિવપ્રે દ્રા તે સવ વનુમ ય મામ્ ।
૧૦૪૦૭૬૨ ગાૈતમી ં યા તુ િવપ્રે દ્રાઃ ના વા દેવા થક્ થક્॥ ૧૦૪.૭૬।
૧૦૪૦૭૭૧ મ ત્રૈઃ તાતે્રૈઃ તવુ ત તે મુદં યા તુ શવે રતાઃ ।
૧૦૪૦૭૭૨ અેનં રક્ષ તુ મનુયાે દેવાશ્ચ હિવષાે ભજુઃ॥ ૧૦૪.૭૭।
૧૦૪૦૭૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૪૦૭૮૧ તથેત્યૂચુશ્ચ મનુયાે મનેે ચ પસત્તમઃ ।
૧૦૪૦૭૮૨ તતાે ગ વા શનુઃશપેાે ગઙ્ગાં ત્રૈલાેક્યપાવનીમ્॥ ૧૦૪.૭૮।
૧૦૪૦૭૯૧ ના વા તુષ્ટાવ તા દેવા યે તત્ર હિવષાે ભજુઃ ।
૧૦૪૦૭૯૨ તત તુષ્ટાઃ સરુગણાઃ શનુઃશપંે ચ તે મનુે ।
૧૦૪૦૭૯૩ અવદ ત સરુાઃ સવ િવશ્વા મત્રસ્ય શ ◌ૃ વતઃ॥ ૧૦૪.૭૯।
૧૦૪૦૮૦૦ સરુા ઊચુઃ
૧૦૪૦૮૦૧ ક્રતુઃ પૂણા ભવ વષે શનુઃશપેવધં િવના॥ ૧૦૪.૮૦।
૧૦૪૦૮૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૪૦૮૧૧ િવશષેેણાથ વ ણશ્ચાવદ પસત્તમમ્ ।
૧૦૪૦૮૧૨ તતઃ પૂણા ઽભવદ્રાજ્ઞાે મેધાે લાેકિવશ્રુતઃ॥ ૧૦૪.૮૧।
૧૦૪૦૮૨૧ દેવાનાં ચ પ્રસાદેન મનુીનાં ચ પ્રસાદતઃ ।
૧૦૪૦૮૨૨ તીથર્સ્ય તુ પ્રસાદેન રાજ્ઞઃ પૂણા ઽભવ ક્રતુઃ॥ ૧૦૪.૮૨।
૧૦૪૦૮૩૧ િવશ્વા મત્રઃ શનુઃશપંે પજૂયામાસ સસંિદ ।
૧૦૪૦૮૩૨ અકરાેદાત્મનઃ પતંુ્ર પજૂિય વા સરુા તકે॥ ૧૦૪.૮૩।
૧૦૪૦૮૪૧ જ્યેષં્ઠ ચકાર પતુ્રાણામાત્મનઃ સ તુ કાૈ શકઃ ।
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૧૦૪૦૮૪૨ ન મેિનરે યે ચ પતુ્રા િવશ્વા મત્રસ્ય ધીમતઃ॥ ૧૦૪.૮૪।
૧૦૪૦૮૫૧ શનુઃશપેસ્ય ચજ્યૈ ઠ્યં તા શશાપ સ કાૈ શકઃ ।
૧૦૪૦૮૫૨ જ્યૈ ઠ્યં યે મેિનરે પતુ્રાઃ પજૂયામાસ તા સતુાન્॥ ૧૦૪.૮૫।
૧૦૪૦૮૬૧ વરેણ મુિનશાદૂર્લ તદેત ક થતં મયા ।
૧૦૪૦૮૬૨ અેત સવ યત્ર તં ગાૈત યા દ ક્ષણે તટે॥ ૧૦૪.૮૬।
૧૦૪૦૮૭૧ તત્ર તીથાર્િન પુ યાિન િવખ્યાતાિન સરુાિદ ભઃ ।
૧૦૪૦૮૭૨ બહૂિન તષેાં નામાિન મત્તઃ શ ◌ૃ મહામતે॥ ૧૦૪.૮૭।
૧૦૪૦૮૮૧ હિરશ્ચ દં્ર શનુઃશપંે િવશ્વા મત્રં સરાેિહતમ્ ।
૧૦૪૦૮૮૨ ઇત્યાદ્યષ્ટ સહસ્રા ણ તીથાર્ યથ ચતુદર્શ॥ ૧૦૪.૮૮।
૧૦૪૦૮૯૧ તષેુ નાનં ચ દાનં ચ નરમેધફલપ્રદમ્ ।
૧૦૪૦૮૯૨ આખ્યાતં ચાસ્ય માહા યં તીથર્સ્ય મુિનસત્તમ॥ ૧૦૪.૮૯।
૧૦૪૦૯૦૧ યઃ પઠે પાઠયેદ્વાિપ શ ◌ૃ યાદ્વાિપ ભ ક્તતઃ ।
૧૦૪૦૯૦૨ અપતુ્રઃ પતુ્રમા ાે ત યચ્ચા યન્મનસઃ પ્રયમ્॥ ૧૦૪.૯૦।
૧૦૫૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૫૦૦૧૧ સાેમતીથર્ મ ત ખ્યાતં િપ ણાં પ્રી તવધર્નમ્ ।
૧૦૫૦૦૧૨ તત્ર તં્ત મહાપુ યં શ ◌ૃ યત્નને નારદ॥ ૧૦૫.૧।
૧૦૫૦૦૨૧ સાેમાે રા તમયાે ગ ધવાર્ણાં પુરાભવત્ ।
૧૦૫૦૦૨૨ ન દેવાનાં તદા દેવા મામ યેત્યેદમબ્રવુન્॥ ૧૦૫.૨।
૧૦૫૦૦૩૦ દેવા ઊચુઃ
૧૦૫૦૦૩૧ ગ ધવરાહૃતઃ સાેમાે દેવાનાં પ્રાણદઃ પુરા ।
૧૦૫૦૦૩૨ તમ યાય સરુગણા ઋષય વ તદુઃ ખતાઃ ।
૧૦૫૦૦૩૩ યથા સ્યા સાેમાે હ્ય માકં તથા ની તિવધીયતામ્॥ ૧૦૫.૩।
૧૦૫૦૦૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૫૦૦૪૧ તત્ર વા ગ્વબુધાનાહ ગ ધવાર્ઃ સ્ત્રીષુ કામુકાઃ ।
૧૦૫૦૦૪૨ તે યાે દ વાથ માં દેવાઃ સાેમમાહતુર્મહર્થ॥ ૧૦૫.૪।
૧૦૫૦૦૫૧ વાચં પ્રત્યૂચુરમરા વાં દાતું ન ક્ષમા વયમ્ ।
૧૦૫૦૦૫૨ િવના તનેાિપ ન સ્થાતું શકં્ય નવૈ વયા િવના॥ ૧૦૫.૫।
૧૦૫૦૦૬૧ પનુવાર્ગબ્રવીદે્દવા પનુરે યા યહં વહ ।
૧૦૫૦૦૬૨ અત્ર બુ દ્ધિવધાતવ્યા િક્રયતાં ક્રતુ ત્તમઃ॥ ૧૦૫.૬।
૧૦૫૦૦૭૧ ગાૈત યા દ ક્ષણે તીરે ભવેદે્દવાગમાે યિદ ।
૧૦૫૦૦૭૨ મખં તુ િવષયં કૃ વા આયા તુ સરુસત્તમાઃ॥ ૧૦૫.૭।
૧૦૫૦૦૮૧ ગ ધવાર્ઃ સ્ત્રી પ્રયા િનતં્ય પણ વં તં મયા સહ ।
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૧૦૫૦૦૮૨ તથેત્યુ વા સરુગણાઃ સર વત્યા વચઃ સ્થતાઃ॥ ૧૦૫.૮।
૧૦૫૦૦૯૧ દેવદૂતૈઃ થગ્દેવા યક્ષા ગ ધવર્પન્નગાન્ ।
૧૦૫૦૦૯૨ આહ્વાનં ચિક્રરે તત્ર પુ યે દેવ ગરાૈ તદા॥ ૧૦૫.૯।
૧૦૫૦૧૦૧ તતાે દેવ ગિરનાર્મ પવર્તસ્યાભવન્મનુે ।
૧૦૫૦૧૦૨ તત્રાગમ સરુગણા ગ ધવાર્ યક્ષિકન્નરાઃ॥ ૧૦૫.૧૦।
૧૦૫૦૧૧૧ દેવાઃ સદ્ધાશ્ચ ઋષય તથાષ્ટાૈ દેવયાનેયઃ ।
૧૦૫૦૧૧૨ ઋ ષ ભગાતમીતીરે િક્રયમાણે મહા વરે॥ ૧૦૫.૧૧।
૧૦૫૦૧૨૧ તત્ર દેવૈઃ પિર તઃ સહસ્રાક્ષાે ઽ યભાષત॥ ૧૦૫.૧૨।
૧૦૫૦૧૩૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૧૦૫૦૧૩૧ ગ ધવાર્નથ સ પજૂ્ય સર વત્યાઃ સમીપતઃ ।
૧૦૫૦૧૩૨ સર વત્યા પણ વં નાે યુ માકમ તાત્મના॥ ૧૦૫.૧૩।
૧૦૫૦૧૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૫૦૧૪૧ તચ્છક્રવચનાત્તે વૈ ગ ધવાર્ઃ સ્ત્રીષુ કામુકાઃ ।
૧૦૫૦૧૪૨ સાેમં દ વા સરેુ ય તુ જગ્ હુ તાં સર વતીમ્॥ ૧૦૫.૧૪।
૧૦૫૦૧૫૧ સાેમાે ઽભવચ્ચામરાણાં ગ ધવાર્ણાં સર વતી ।
૧૦૫૦૧૫૨ અવસત્તત્ર વાગીશા તથાિપ ચ સરુા તકે॥ ૧૦૫.૧૫।
૧૦૫૦૧૬૧ આયા ત ચ રહાે િનત્યમપુાંશુ િક્રયતા મ ત ।
૧૦૫૦૧૬૨ અત અેવ િહ સાેમસ્ય ક્રયાે ભવ ત નારદ॥ ૧૦૫.૧૬।
૧૦૫૦૧૭૧ ઉપાંશનુા વ તતવં્ય સાેમક્રયણ અેવ િહ ।
૧૦૫૦૧૭૨ તતાે ઽભવદે્દવતાનાં સાેમશ્ચાિપ સર વતી॥ ૧૦૫.૧૭।
૧૦૫૦૧૮૧ ગ ધવાર્ણાં નવૈ સાેમાે નવૈાસીચ્ચ સર વતી ।
૧૦૫૦૧૮૨ તત્રાગમ સવર્ અેવ સાેમાથ ગાૈતમીતટમ્॥ ૧૦૫.૧૮।
૧૦૫૦૧૯૧ ગાવાે દેવાઃ પવર્તા યક્ષરક્ષાઃ ।
૧૦૫૦૧૯૨ સદ્ધાઃ સા યા મનુયાે ગુહ્યકાશ્ચ ।
૧૦૫૦૧૯૩ ગ ધવાર્ તે મ તઃ પન્નગાશ્ચ ।
૧૦૫૦૧૯૪ સવાષ યાે માતરાે લાેકપાલાઃ ।
૧૦૫૦૧૯૫ દ્રાિદત્યા વસવશ્ચા શ્વનાૈ ચ ।
૧૦૫૦૧૯૬ યે ઽ યે દેવા યજ્ઞભાગસ્ય યાેગ્યાઃ॥ ૧૦૫.૧૯।
૧૦૫૦૨૦૧ પ ચિવશ તનદ્ય તુ ગઙ્ગાયાં સઙ્ગતા મનુે ।
૧૦૫૦૨૦૨ પૂણાર્હુ તયર્ત્ર દત્તા પૂણાર્ખ્યાનં તદુચ્યતે॥ ૧૦૫.૨૦।
૧૦૫૦૨૧૧ ગાૈત યાં સઙ્ગતા યા તુ સવાર્શ્ચાિપ યથાેિદતાઃ ।
૧૦૫૦૨૧૨ તન્નામધેયતીથાર્િન સઙે્ક્ષપાચ્છૃ નારદ॥ ૧૦૫.૨૧।
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૧૦૫૦૨૨૧ સાેમતીથ ચ ગા ધવ દેવતીથર્મતઃ પરમ્ ।
૧૦૫૦૨૨૨ પૂણાર્તીથ તતઃ શાલં શ્રીપણાર્સઙ્ગમં તથા॥ ૧૦૫.૨૨।
૧૦૫૦૨૩૧ વાગતાસઙ્ગમં પુ યં કુસમુાયાશ્ચ સઙ્ગમમ્ ।
૧૦૫૦૨૩૨ પુ ષ્ટસઙ્ગમમાખ્યાતં ક ણકાસઙ્ગમં શભુમ્॥ ૧૦૫.૨૩।
૧૦૫૦૨૪૧ વૈણવીસઙ્ગમશ્ચવૈ કૃશરાસઙ્ગમ તથા ।
૧૦૫૦૨૪૨ વાસવીસઙ્ગમશ્ચવૈ શવશયાર્ તથા શખી॥ ૧૦૫.૨૪।
૧૦૫૦૨૫૧ કુસુ ભકા ઉપાર યા શા ત દેવ તદા ।
૧૦૫૦૨૫૨ અ ે દ્ધઃ સરુાે ભદ્રાે ગાૈત યા સહ સઙ્ગતાઃ॥ ૧૦૫.૨૫।
૧૦૫૦૨૬૧ અેતે ચા યે ચ બહવાે નદ નદસહાયગાઃ ।
૧૦૫૦૨૬૨ થવ્યાં યાિન તીથાર્િન હ્યગમ દેવપવર્તે॥ ૧૦૫.૨૬।
૧૦૫૦૨૭૧ સાેમાથ વૈ તથા ચા યે ઽ યાગમન્મખમ ડપમ્ ।
૧૦૫૦૨૭૨ તાિન તીથાર્િન ગઙ્ગાયાં સઙ્ગતાિન યથાક્રમમ્॥ ૧૦૫.૨૭।
૧૦૫૦૨૮૧ નદ પેણ કા યવે નદ પેણ કાિન ચત્ ।
૧૦૫૦૨૮૨ સરાે પેણ કા યત્ર તવ પેણ કાિન ચત્॥ ૧૦૫.૨૮।
૧૦૫૦૨૯૧ તા યવે સવર્તીથાર્િન િવખ્યાતાિન થક્ થક્ ।
૧૦૫૦૨૯૨ તષેુ નાનં જપાે હાેમઃ િપ તપર્ણમવે ચ॥ ૧૦૫.૨૯।
૧૦૫૦૩૦૧ સવર્કામપ્રદં પુંસાં ભુ ક્તદં મુ ક્તભાજનમ્ ।
૧૦૫૦૩૦૨ અેતષેાં પઠનં ચાિપ મરણં વા કરાે ત યઃ ।
૧૦૫૦૩૦૩ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે યા ત િવ પુરં જનઃ॥ ૧૦૫.૩૦।
૧૦૬૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૬૦૦૧૧ પ્રવરાસઙ્ગમાે નામ શ્રેષ્ઠા ચવૈ મહાનદ ।
૧૦૬૦૦૧૨ યત્ર સદ્ધશે્વરાે દેવઃ સવર્લાેકાપેકારકૃત્॥ ૧૦૬.૧।
૧૦૬૦૦૨૧ દેવાનાં દાનવાનાં ચ સઙ્ગમાે ઽભૂ સદુા ણઃ ।
૧૦૬૦૦૨૨ તષેાં પર પરં વાિપ પ્રી તશ્ચાભનૂ્મહામનુે॥ ૧૦૬.૨।
૧૦૬૦૦૩૧ તે ઽ યવેં મ ત્રયામાસદુવા વૈ દાનવા મથઃ ।
૧૦૬૦૦૩૨ મે પવર્તમાસાદ્ય પર પરિહતૈ ષણઃ॥ ૧૦૬.૩।
૧૦૬૦૦૪૦ દેવદૈત્યા ઊચુઃ
૧૦૬૦૦૪૧ અ તનેામર વં સ્યાદુ પાદ્યા તમુત્તમમ્ ।
૧૦૬૦૦૪૨ િપબામઃ સવર્ અેવૈતે ભવામશ્ચામરા વયમ્॥ ૧૦૬.૪।
૧૦૬૦૦૫૧ અેક ભૂ વા વયં લાેકા પાલયામઃ સખુાિન ચ ।
૧૦૬૦૦૫૨ પ્રા સ્યામઃ સઙ્ગરં િહ વા સઙ્ગરાે દુઃખકારણમ્॥ ૧૦૬.૫।
૧૦૬૦૦૬૧ પ્રીત્યા ચવૈા જતાનથાર્ ભાેક્ષ્યામાે ગતમ સરાઃ ।
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૧૦૬૦૦૬૨ યતઃ નેહેન ત્તયાર્ સા માકં સખુદા સદા॥ ૧૦૬.૬।
૧૦૬૦૦૭૧ વપૈર તં્ય તુ યદ્વતંૃ્ત ન મતર્વં્ય કદાચન ।
૧૦૬૦૦૭૨ ન ચ ત્રૈલાેક્યરાજે્ય ઽિપ કૈવલ્યે વા સખંુ મનાક્ ।
૧૦૬૦૦૭૩ તદૂ વર્મિપ વા યત્તુ િનવર વાદવા યતે॥ ૧૦૬.૭।
૧૦૬૦૦૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૬૦૦૮૧ અેવં પર પરં પ્રીતાઃ સ તાે દેવાશ્ચ દાનવાઃ ।
૧૦૬૦૦૮૨ અેક ભૂતાશ્ચ સપુ્રીતા િવમ ય વ ણાલયમ્॥ ૧૦૬.૮।
૧૦૬૦૦૯૧ મ થાનં મ દરં કૃ વા ર જંુ કૃ વા તુ વાસિુકમ્ ।
૧૦૬૦૦૯૨ દેવાશ્ચ દાનવાઃ સવ મમ થવુર્ ણાલયમ્॥ ૧૦૬.૯।
૧૦૬૦૧૦૧ ઉ પનં્ન ચ તતઃ પુ યમ તં સરુવ લભમ્ ।
૧૦૬૦૧૦૨ િન પન્ને ચા તે પુ યે તે ચ પ્રાેચુઃ પર પરમ્॥ ૧૦૬.૧૦।
૧૦૬૦૧૧૧ યામઃ વં વમિધષ્ઠાનં કૃતકાયાર્ઃ શ્રમં ગતાઃ ।
૧૦૬૦૧૧૨ સવ સમં ચ સવ યાે યથાયાેગ્યં િવભજ્યતામ્॥ ૧૦૬.૧૧।
૧૦૬૦૧૨૧ યદા સવાર્ગમાે યત્ર ય મ લગ્ ે શભુાવહે ।
૧૦૬૦૧૨૨ િવભજ્યતા મદં પુ યમ તં સરુસત્તમાઃ॥ ૧૦૬.૧૨।
૧૦૬૦૧૩૧ ઇત્યુ વા તે યયુઃ સવ દૈત્યદાનવરાક્ષસાઃ ।
૧૦૬૦૧૩૨ ગતષેુ દૈત્યસઙ્ઘષેુ દેવાઃ સવ ઽ વમ ત્રયન્॥ ૧૦૬.૧૩।
૧૦૬૦૧૪૦ દેવા ઊચુઃ
૧૦૬૦૧૪૧ ગતા તે િરપવાે ઽ માકં દૈવયાેગાદિર દમાઃ ।
૧૦૬૦૧૪૨ િરપૂણામ તં નવૈ દેયં ભવ ત સવર્થા॥ ૧૦૬.૧૪।
૧૦૬૦૧૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૬૦૧૫૧ હ પ ત તથેત્યાહ પનુરાહ સરુાિનદમ્॥ ૧૦૬.૧૫।
૧૦૬૦૧૬૦ હ પ ત વાચ
૧૦૬૦૧૬૧ ન ન ત યથા પાપા િપબ વં ચ તથા તમ્ ।
૧૦૬૦૧૬૨ અયમવેાે ચતાે મ ત્રાે યચ્છત્રૂણાં પરાભવઃ॥ ૧૦૬.૧૬।
૧૦૬૦૧૭૧ દ્વે યાઃ સવાર્ત્મના દ્વે યા ઇ ત ની તિવદાે િવદુઃ ।
૧૦૬૦૧૭૨ ન િવશ્વાસ્યા ન ચાખ્યયેા નવૈ મ યાશ્ચ શત્રવઃ॥ ૧૦૬.૧૭।
૧૦૬૦૧૮૧ તે યાે ન દેયમ તં ભવેયુરમરા તતઃ ।
૧૦૬૦૧૮૨ અમરેષુ ચ તષેુ તષેુ દૈત્યેષુ શત્રષુુ ।
૧૦૬૦૧૮૩ તા જેતું નવૈ શક્ષ્યામાે ન દેયમ તં તતઃ॥ ૧૦૬.૧૮।
૧૦૬૦૧૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૬૦૧૯૧ ઇ ત સ મ ય તે દેવા વાચ પ તમથાબ્રવુન્॥ ૧૦૬.૧૯।
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૧૦૬૦૨૦૦ દેવા ઊચુઃ
૧૦૬૦૨૦૧ ક્વ યામઃ કુત્ર મ ત્રઃ સ્યા ક્વ િપબામઃ ક્વ સં સ્થ તઃ ।
૧૦૬૦૨૦૨ કુમર્ તદેવ પ્રથમં વદ વાચ પતે તથા॥ ૧૦૬.૨૦।
૧૦૬૦૨૧૦ હ પ ત વાચ
૧૦૬૦૨૧૧ યા તુ બ્રહ્માણમમરાઃ ચ્છ વત્ર ગ ત પરામ્ ।
૧૦૬૦૨૧૨ સ તુ જ્ઞાતા ચ વક્તા ચ દાતા ચવૈ િપતામહઃ॥ ૧૦૬.૨૧।
૧૦૬૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૬૦૨૨૧ હ પતવેર્ચઃ શ્રુ વા મદ તકમથાગમન્ ।
૧૦૬૦૨૨૨ નમસ્ય માં સરુાઃ સવ યદ્વતંૃ્ત ત યવેદયન્॥ ૧૦૬.૨૨।
૧૦૬૦૨૩૧ તદે્દવવચના પુત્ર તૈઃ સરૈુરગમં હિરમ્ ।
૧૦૬૦૨૩૨ િવ ણવે ક થતં સવ શ ભવે િવષહાિરણે॥ ૧૦૬.૨૩।
૧૦૬૦૨૪૧ અહં િવ શ્ચ શ ભુશ્ચ દેવગ ધવર્િકન્નરૈઃ ।
૧૦૬૦૨૪૨ મે ક દરમાગત્ય ન ન ત યથાસરુાઃ॥ ૧૦૬.૨૪।
૧૦૬૦૨૫૧ રક્ષકં ચ હિર કૃ વા સાેમપાનાય ત સ્થરે ।
૧૦૬૦૨૫૨ આિદત્ય તત્ર િવજ્ઞાતા સાેમભાજે્યાનથેતરાન્॥ ૧૦૬.૨૫।
૧૦૬૦૨૬૧ સાેમાે દાતા તં ભાગં ચક્ર ગ્રક્ષક તથા ।
૧૦૬૦૨૬૨ નવૈ ન ત તદૈ્દત્યા દનુ રાક્ષસા તથા॥ ૧૦૬.૨૬।
૧૦૬૦૨૭૧ િવના રાહંુ મહાપ્રાજ્ઞં સિહકેયં ચ સાેમપમ્ ।
૧૦૬૦૨૭૨ કામ પધરાે રાહુમર્ તાં મ યમાિવશત્॥ ૧૦૬.૨૭।
૧૦૬૦૨૮૧ મ દૂ્રપં સમાસ્થાય પાનપાત્રધર તથા ।
૧૦૬૦૨૮૨ જ્ઞા વા િદવાકરાે દૈત્યં તં સાેમાય યવેદયત્॥ ૧૦૬.૨૮।
૧૦૬૦૨૯૧ તદા તદ તં ત મૈ દૈત્યાયાદૈત્ય િપણે ।
૧૦૬૦૨૯૨ દ વા સાેમં તદા સાેમાે િવ ણવે ત યવેદયત્॥ ૧૦૬.૨૯।
૧૦૬૦૩૦૧ િવ ઃ પીતા તં દૈતં્ય ચકે્રણાેદ્ય ય ત ચ્છરઃ ।
૧૦૬૦૩૦૨ ચચ્છેદ તરસા વ સ ત ચ્છર વમરં વભૂત્॥ ૧૦૬.૩૦।
૧૦૬૦૩૧૧ શરાેમાત્રિવહીનં યદે્દહં તદપતદ્ભુિવ ।
૧૦૬૦૩૧૨ દેહં તદ ત ષં્ટ પ તતં દ ક્ષણે તટે॥ ૧૦૬.૩૧।
૧૦૬૦૩૨૧ ગાૈત યા મુિનશાદૂર્લ ક પયદ્વસધુાતલમ્ ।
૧૦૬૦૩૨૨ દેહં ચા યમરં પતુ્ર તદદ્ભુત મવાભવત્॥ ૧૦૬.૩૨।
૧૦૬૦૩૩૧ દેહં ચ શરસાે ઽપે ક્ષ શરાે દેહમપેક્ષતે ।
૧૦૬૦૩૩૨ ઉભયં ચામરં તં દૈત્યશ્ચાયં મહાબલઃ॥ ૧૦૬.૩૩।
૧૦૬૦૩૪૧ શરઃ કાયે સમાિવષં્ટ સવાર્ ભક્ષયતે સરુાન્ ।
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૧૦૬૦૩૪૨ ત માદે્દહ મદં પવૂ નાશયામાે મહીગતમ્ ।
૧૦૬૦૩૪૩ તત તે શઙ્કરં પ્રાહુદવાઃ સવ સસ ભ્રમાઃ॥ ૧૦૬.૩૪।
૧૦૬૦૩૫૦ દેવા ઊચુઃ
૧૦૬૦૩૫૧ મહીગતં દૈત્યદેહં નાશય વ સરુાેત્તમ ।
૧૦૬૦૩૫૨ વં દેવ ક ણા સ ધુઃ શરણાગતરક્ષકઃ॥ ૧૦૬.૩૫।
૧૦૬૦૩૬૧ શરસા નવૈ યજેુ્યત દૈત્યદેહં તથા કુ ॥ ૧૦૬.૩૬।
૧૦૬૦૩૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૬૦૩૭૧ પ્રષેયામાસ ચેશાે ઽિપ શ્રેષ્ઠાં શ ક્ત તદાત્મનઃ ।
૧૦૬૦૩૭૨ મા ભઃ સિહતાં દેવી ં માતરં લાેકપા લનીમ્॥ ૧૦૬.૩૭।
૧૦૬૦૩૮૧ ઈશાયુધધરા દેવી ઈશશ ક્તસમ વતા ।
૧૦૬૦૩૮૨ મહીગતં યત્ર દેહં તત્રાગાદ્ભક્ષ્યકાિઙ્ક્ષણી॥ ૧૦૬.૩૮।
૧૦૬૦૩૯૧ શરાેમાતં્ર સરુાઃ સવ મેરાૈ તત્રવૈ સા વયન્ ।
૧૦૬૦૩૯૨ દેહાે દેવ્યા પનુ તત્ર યુયુધે બહવઃ સમાઃ॥ ૧૦૬.૩૯।
૧૦૬૦૪૦૧ રાહુ તત્ર સરુાનાહ ભ વા દેહં પુરા મમ ।
૧૦૬૦૪૦૨ અત્રા તે રસમુ કૃષં્ટ તદાકૃ ય શર રતઃ॥ ૧૦૬.૪૦।
૧૦૬૦૪૧૧ થક્ભૂતે રસે દેહં પ્રવરે ઽ તમુત્તમમ્ ।
૧૦૬૦૪૧૨ ભ મીભૂયા ક્ષણનેવૈ ત મા કુવર્ તુ ત પુરા॥ ૧૦૬.૪૧।
૧૦૬૦૪૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૬૦૪૨૧ અેતદ્રાહુવચઃ શ્રુ વા પ્રીતાઃ સવ ઽસરુારયઃ ।
૧૦૬૦૪૨૨ અ ય ષ ચ ગ્રહાણાં વં ગ્રહાે ભૂયા મુદા વતઃ॥ ૧૦૬.૪૨।
૧૦૬૦૪૩૧ તદે્દવવચનાચ્છ ક્તર શ્વર યા િનગદ્યતે ।
૧૦૬૦૪૩૨ દેહં ભ વા દૈત્યપતેઃ સરુશ ક્તસમ વતા॥ ૧૦૬.૪૩।
૧૦૬૦૪૪૧ આકૃ ય શીઘ્રમુ કૃષં્ટ પ્રવરં ચા તં બિહઃ ।
૧૦૬૦૪૪૨ સ્થાપિય વા તુ તદે્દહં ભક્ષયામાસ ચા બકા॥ ૧૦૬.૪૪।
૧૦૬૦૪૫૧ કાલરાિત્રભર્દ્રકાલી પ્રાેચ્યતે યા મહાબલા ।
૧૦૬૦૪૫૨ સ્થાિપતં રસમુ કૃષં્ટ રસાનાં પ્રવરં રસમ્॥ ૧૦૬.૪૫।
૧૦૬૦૪૬૧ વ્યસ્રવ સ્થાિપતં તત્તુ પ્રવરા સાભવન્નદ ।
૧૦૬૦૪૬૨ આકૃષ્ટમ તં ચવૈ સ્થાિપતં સા યભક્ષયત્॥ ૧૦૬.૪૬।
૧૦૬૦૪૭૧ તતઃ શ્રેષ્ઠા નદ તા પ્રવરા ચા તા શભુા ।
૧૦૬૦૪૭૨ રાહુદેહસમુદ્ભૂતા દ્રશ ક્તસમ વતા॥ ૧૦૬.૪૭।
૧૦૬૦૪૮૧ નદ નાં પ્રવરા ર યા ચા તા પ્રેિરતા તહા ।
૧૦૬૦૪૮૨ તત્ર પ ચ સહસ્રા ણ તીથાર્િન ગુણવ ત ચ॥ ૧૦૬.૪૮।
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૧૦૬૦૪૯૧ તત્ર શ ભુઃ વયં તસ્થાૈ સવર્દા સરુપૂ જતઃ ।
૧૦૬૦૪૯૨ તસ્યૈ તુષ્ટાઃ સરુાઃ સવ દેવ્યૈ નદૈ્ય થક્ થક્॥ ૧૦૬.૪૯।
૧૦૬૦૫૦૧ વરા દદુમુર્દા યુક્તા યથા પૂ મવા સ્ય ત ।
૧૦૬૦૫૦૨ શ ભુઃ સરુપ તલાકે તથા પૂ મવા સ્ય સ॥ ૧૦૬.૫૦।
૧૦૬૦૫૧૧ િનવાસં કુ દેિવ વં લાેકાનાં િહતકા યયા ।
૧૦૬૦૫૧૨ સદા તષ્ઠ રસશેાિન સવષાં સવર્ સ દ્ધદા॥ ૧૦૬.૫૧।
૧૦૬૦૫૨૧ તવના ક તર્નાદ્ યાના સવર્કામપ્રદાિયની ।
૧૦૬૦૫૨૨ વાં નમસ્ય ત યે ભ યા િક ચદાપેક્ષ્ય સવર્દા॥ ૧૦૬.૫૨।
૧૦૬૦૫૩૧ તષેાં સવાર્ ણ કાયાર્ ણ ભવેયુદવતાજ્ઞયા ।
૧૦૬૦૫૩૨ શવશ યાેયર્ત ત મિન્નવાસાે ઽભૂ સનાતનઃ॥ ૧૦૬.૫૩।
૧૦૬૦૫૪૧ અતાે વદ ત મનુયાે િનવાસપુર મત્યદઃ ।
૧૦૬૦૫૪૨ પ્રવરાયાઃ પુરા દેવાઃ સપુ્રીતા તે વરા દદુઃ॥ ૧૦૬.૫૪।
૧૦૬૦૫૫૧ ગઙ્ગાયાઃ સઙ્ગમાે ય તે િવખ્યાતઃ સરુવ લભઃ ।
૧૦૬૦૫૫૨ તત્રા લુતાનાં સવષાં ભુ ક્તવાર્ મુ ક્તરેવ ચ॥ ૧૦૬.૫૫।
૧૦૬૦૫૬૧ યદ્વાિપ મનસઃ કા યં દેવાનામિપ દુલર્ભમ્ ।
૧૦૬૦૫૬૨ સ્યાત્તષેાં સવર્મવેેહ અેવં દ વા સરુા યયુઃ॥ ૧૦૬.૫૬।
૧૦૬૦૫૭૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ પ્રવરાસઙ્ગમં િવદુઃ ।
૧૦૬૦૫૭૨ પ્રેિરતા દેવદેવને શ ક્તયાર્ પ્રેિરતા તુ સા॥ ૧૦૬.૫૭।
૧૦૬૦૫૮૧ અ તા સવૈ િવખ્યાતા પ્રવરૈવં મહાનદ ॥ ૧૦૬.૫૮।
૧૦૭૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૭૦૦૧૧ દ્ધાસઙ્ગમમાખ્યાતં યત્ર દ્ધશે્વરઃ શવઃ ।
૧૦૭૦૦૧૨ તસ્યાખ્યાનં પ્રવક્ષ્યા મ શ ◌ૃ પાપપ્રણાશનમ્॥ ૧૦૭.૧।
૧૦૭૦૦૨૧ ગાૈતમાે દ્ધ ઇત્યુક્તાે મુિનરાસીન્મહાતપાઃ ।
૧૦૭૦૦૨૨ યદા પુરાભવદ્બાલાે ગાૈતમસ્ય સતુાે દ્વજઃ॥ ૧૦૭.૨।
૧૦૭૦૦૩૧ અનાસઃ સ પુરાે પન્ન ત મા દ્વકૃત પ ક્ ।
૧૦૭૦૦૩૨ સ વૈરાગ્યા જગામાથ દેશં તીથર્ મત તતઃ॥ ૧૦૭.૩।
૧૦૭૦૦૪૧ ઉપા યાયને નવૈાસી લ જતસ્ય સમાગમઃ ।
૧૦૭૦૦૪૨ શ યૈર યૈઃ સહા યાયાે લ જતસ્ય ચ નાભવત્॥ ૧૦૭.૪।
૧૦૭૦૦૫૧ ઉપનીતઃ કથ ચચ્ચ િપત્રા વૈ ગાૈતમને સઃ ।
૧૦૭૦૦૫૨ અેતાવતા ગાૈતમાે ઽિપ વ્યગમચ્ચિરતું બિહઃ॥ ૧૦૭.૫।
૧૦૭૦૦૬૧ અેવં બહુ તથે કાલે બ્રહ્મમાત્રા તે દ્વજે ।
૧૦૭૦૦૬૨ નવૈ ચા યયનં તસ્ય સ તં ગાૈતમસ્ય િહ॥ ૧૦૭.૬।

408 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૦૭૦૦૭૧ નવૈ શાસ્ત્રસ્ય ચા યાસાે ગાૈતમસ્યાભવત્તદા ।
૧૦૭૦૦૭૨ અ ગ્ કાય તતશ્ચકે્ર િનત્યમવે યતવ્રતઃ॥ ૧૦૭.૭।
૧૦૭૦૦૮૧ ગાય ય યાસમાત્રેણ બ્રાહ્મણાે નામધારકઃ ।
૧૦૭૦૦૮૨ અગ્ યપુાસનમાતં્ર ચ ગાય ય યસનં તથા॥ ૧૦૭.૮।
૧૦૭૦૦૯૧ અેતાવતા બ્રાહ્મણ વં ગાૈતમસ્યાભવન્મનુે ।
૧૦૭૦૦૯૨ ઉપાસતાે ઽ ગ્ િવિધવદ્ગાયત્રી ં ચ મહાત્મનઃ॥ ૧૦૭.૯।
૧૦૭૦૧૦૧ તસ્યાયવુર્ ધે પતુ્ર ગાૈતમસ્ય ચરાયષુઃ ।
૧૦૭૦૧૦૨ ન દારસઙ્ગ્રહં લેભે નવૈ દાતા ત ક યકામ્॥ ૧૦૭.૧૦।
૧૦૭૦૧૧૧ તથા ચરં તીથર્દેશે વનષેુ િવિવધષેુ ચ ।
૧૦૭૦૧૧૨ આશ્રમષેુ ચ પુ યષેુ અટન્ના તે સ ગાૈતમઃ॥ ૧૦૭.૧૧।
૧૦૭૦૧૨૧ અેવં ભ્રમ શીત ગિરમા શ્રત્યા તે સ ગાૈતમઃ ।
૧૦૭૦૧૨૨ તત્રાપ યદુ્ગહાં ર યાં વ લીિવટપમા લનીમ્॥ ૧૦૭.૧૨।
૧૦૭૦૧૩૧ તત્રાપેિવ ય િવપ્રે દ્રાે વ તું સમકરાને્મ તમ્ ।
૧૦૭૦૧૩૨ ચ તયં તુ પ્રિવષ્ટાે ઽસાવપ યિ સ્ત્રયમુત્તમામ્॥ ૧૦૭.૧૩।
૧૦૭૦૧૪૧ શ થલાઙ્ગીમથ કૃશાં દ્ધાં ચ તપ સ સ્થતામ્ ।
૧૦૭૦૧૪૨ બ્રહ્મચયણ વતર્ તી ં િવરાગાં રહ સ સ્થતામ્॥ ૧૦૭.૧૪।
૧૦૭૦૧૫૧ સ તાં દૃ ટ્વા મુિનશ્રેષ્ઠાે નમસ્કારાય ત સ્થવાન્ ।
૧૦૭૦૧૫૨ નમસ્ય તં મુિનશ્રેષં્ઠ તં ગાૈતમમવારયત્॥ ૧૦૭.૧૫।
૧૦૭૦૧૬૦ દ્ધાવેાચ
૧૦૭૦૧૬૧ ગુ વં ભિવતા મહં્ય ન માં વ દતુમહર્ સ ।
૧૦૭૦૧૬૨ આયુિવદ્યા ધનં ક તધર્મર્ઃ વગાર્િદકં ચ યત્ ।
૧૦૭૦૧૬૩ તસ્ય ન ય ત વૈ સવ યં નમસ્ય ત વૈ ગુ ઃ॥ ૧૦૭.૧૬।
૧૦૭૦૧૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૭૦૧૭૧ કૃતા જ લપુટ તાં વૈ ગાૈતમઃ પ્રાહ િવ મતઃ॥ ૧૦૭.૧૭।
૧૦૭૦૧૮૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૧૦૭૦૧૮૧ તપ વની વં દ્ધા ચ ગુણજે્યષ્ઠા ચ ભા મની ।
૧૦૭૦૧૮૨ અ પિવદ્ય વ પવયા અહં તવ ગુ ઃ કથમ્॥ ૧૦૭.૧૮।
૧૦૭૦૧૯૦ દ્ધાવેાચ
૧૦૭૦૧૯૧ આ ષ્ટષેણ પ્રયપતુ્ર ઋત વજ ઇ ત શ્રુતઃ ।
૧૦૭૦૧૯૨ ગુણવાન્મ તમા શરૂઃ ક્ષત્રધમર્પરાયણઃ॥ ૧૦૭.૧૯।
૧૦૭૦૨૦૧ સ કદા ચદ્વનં પ્રાયા ગયાકૃષ્ટચેતનઃ ।
૧૦૭૦૨૦૨ િવશ્રામમકરાેદસ્યાં ગુહાયાં સ ઋત વજઃ॥ ૧૦૭.૨૦।
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૧૦૭૦૨૧૧ યવુા સ મ તમા દક્ષાે બલને મહતા તઃ ।
૧૦૭૦૨૧૨ તં િવશ્રા તં પવરમ સરા દદશૃે તતઃ॥ ૧૦૭.૨૧।
૧૦૭૦૨૨૧ ગ ધવર્રાજસ્ય સતુા સુ યામા ઇ ત િવશ્રુતા ।
૧૦૭૦૨૨૨ તાં દૃ ટ્વા ચકમે રા રા નં ચકમે ચ સા॥ ૧૦૭.૨૨।
૧૦૭૦૨૩૧ ઇ ત ક્ર ડા સમભવત્તયા રાજ્ઞાે મહામતે ।
૧૦૭૦૨૩૨ િન ત્તકામાે રાજે દ્ર તામા ચ્છ ાગમદ્ગહૃમ્॥ ૧૦૭.૨૩।
૧૦૭૦૨૪૧ ઉ પન્નાહં તત તસ્યાં સુ યામાયાં મહામતે ।
૧૦૭૦૨૪૨ ગચ્છ તી માં તદા માતા ઇદમાહ તપાેધન॥ ૧૦૭.૨૪।
૧૦૭૦૨૫૦ સુ યામાવેાચ
૧૦૭૦૨૫૧ ય વસ્યાં પ્રિવશદ્ેભદ્રે સ તે ભતાર્ ભિવ ય ત॥ ૧૦૭.૨૫।
૧૦૭૦૨૬૦ દ્ધાવેાચ
૧૦૭૦૨૬૧ ઇત્યુ વા સા જગમાથ માતા મમ મહામતે ।
૧૦૭૦૨૬૨ ત માદત્ર પ્રિવષ્ટ વં પુમાન્ના યઃ કદાચન॥ ૧૦૭.૨૬।
૧૦૭૦૨૭૧ સહસ્રા ણ તથાશી ત કૃ વા રાજં્ય િપતા મમ ।
૧૦૭૦૨૭૨ અત્રવૈ ચ તપ ત વા તતઃ વગર્મપુેિયવાન્॥ ૧૦૭.૨૭।
૧૦૭૦૨૮૧ વગ યાતે ઽિપ િપતિર સહસ્રા ણ તથા દશ ।
૧૦૭૦૨૮૨ વષાર્ ણ મુિનશાદૂર્લ રાજં્ય કૃ વા તથા પરઃ॥ ૧૦૭.૨૮।
૧૦૭૦૨૯૧ વગ યાતાે મમ ભ્રાતા અહમત્રવૈ સં સ્થતા ।
૧૦૭૦૨૯૨ અહં બ્રહ્મન્ના ય ત્તા ન માતા ન િપતા મમ॥ ૧૦૭.૨૯।
૧૦૭૦૩૦૧ અહમાત્મેશ્વર બ્રહ્મિન્નિવષ્ટા ક્ષત્રક યકા ।
૧૦૭૦૩૦૨ ત માદ્ભજ વ માં બ્રહ્મ વ્રતસ્થાં પુ ષા થનીમ્॥ ૧૦૭.૩૦।
૧૦૭૦૩૧૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૧૦૭૦૩૧૧ સહસ્રાયુરહં ભદ્રે મત્ત વં વયસાિધકા ।
૧૦૭૦૩૧૨ અહં બાલ વં તુ દ્ધા નવૈાયં ઘટતે મથઃ॥ ૧૦૭.૩૧।
૧૦૭૦૩૨૦ દ્ધાવેાચ
૧૦૭૦૩૨૧ વં ભતાર્ મે પુરા િદષ્ટાે ના યાે ભતાર્ મતાે મમ ।
૧૦૭૦૩૨૨ ધાત્રા દત્ત તત વં માં ન િનરાકતુર્મહર્ સ॥ ૧૦૭.૩૨।
૧૦૭૦૩૩૧ અથવા નેચ્છ સ માં વમપ્રદુષ્ટામનવુ્રતામ્ ।
૧૦૭૦૩૩૨ તત ત્યક્ષ્યા મ વં મે ઇદાની ં તવ પ યતઃ॥ ૧૦૭.૩૩।
૧૦૭૦૩૪૧ અપે ક્ષતાપ્રા પ્તતાે િહ દેિહનાં મરણં વરમ્ ।
૧૦૭૦૩૪૨ અનુરક્તજનત્યાગે પાતકા તાે ન િવદ્યતે॥ ૧૦૭.૩૪।
૧૦૭૦૩૫૦ બ્રહ્માવેાચ

410 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૦૭૦૩૫૧ દ્ધાયા તદ્વચઃ શ્રુ વા ગાૈતમાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૦૭.૩૫।
૧૦૭૦૩૬૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૧૦૭૦૩૬૧ અહં તપાેિવરિહતાે િવદ્યાહીનાે હ્યિક ચનઃ ।
૧૦૭૦૩૬૨ નાહં વરાે િહ યાેગ્ય તે કુ પાે ભાેગવ જતઃ॥ ૧૦૭.૩૬।
૧૦૭૦૩૭૧ અનાસાે ઽહં િક કરાે મ અતપાેિવદ્ય અેવ ચ ।
૧૦૭૦૩૭૨ ત મા સુ પં સિુવદ્યામાપાદ્ય પ્રથમં શભુે ।
૧૦૭૦૩૭૩ પશ્ચાત્તે વચનં કાય તતાે દ્ધાબ્રવીદ્દિ્વજમ્॥ ૧૦૭.૩૭।
૧૦૭૦૩૮૦ દ્ધાવેાચ
૧૦૭૦૩૮૧ મયા સર વતી દેવી તાે ષતા તપસા દ્વજ ।
૧૦૭૦૩૮૨ તથવૈાપાે પવત્યાે પદાતા ગ્ રેવ ચ॥ ૧૦૭.૩૮।
૧૦૭૦૩૯૧ ત માદ્વાગીશ્વર દેવી સા તે િવદ્યાં પ્રદાસ્ય ત ।
૧૦૭૦૩૯૨ અ ગ્ શ્ચ પવા દેવ તવ પં પ્રદાસ્ય ત॥ ૧૦૭.૩૯।
૧૦૭૦૪૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૭૦૪૦૧ અેવમુ વા ગાૈતમં તં દ્ધાવેાચ િવભાવસમુ્ ।
૧૦૭૦૪૦૨ પ્રાથર્િય વા સિુવદ્યં તં સુ પં ચાકરાને્મુિનમ્॥ ૧૦૭.૪૦।
૧૦૭૦૪૧૧ તતઃ સિુવદ્યઃ સભુગઃ સકુા તાે ।
૧૦૭૦૪૧૨ દ્ધાં સ પત્નીમકરાે પ્રી તયુક્તઃ ।
૧૦૭૦૪૧૩ તયા સ રેમે બહુલા મનાેજ્ઞયા ।
૧૦૭૦૪૧૪ સમાઃ સખંુ પ્રીતમના ગુહાયામ્॥ ૧૦૭.૪૧।
૧૦૭૦૪૨૧ કદા ચત્તત્ર વસતાેદર્ પત્યાેમુર્દતાે ગરાૈ ।
૧૦૭૦૪૨૨ ગુહાયાં મુિનશાદૂર્લ આજગ્મુમુર્નયાે ઽમલાઃ॥ ૧૦૭.૪૨।
૧૦૭૦૪૩૧ વ સષ્ઠવામદેવાદ્યા યે ચા યે ચ મહષર્યઃ ।
૧૦૭૦૪૩૨ ભ્રમ તઃ પુ યતીથાર્િન પ્રા ુવં તસ્ય તાં ગુહામ્॥ ૧૦૭.૪૩।
૧૦૭૦૪૪૧ આગતાં તા ષી જ્ઞા વા ગાૈતમઃ સહ ભાયર્યા ।
૧૦૭૦૪૪૨ સ કારમકરાેત્તષેાં જહસુ તં ચ કેચન॥ ૧૦૭.૪૪।
૧૦૭૦૪૫૧ યે બાલા યાવૈનાને્મત્તા વયસા યે ચ મ યમાઃ ।
૧૦૭૦૪૫૨ દ્ધાં ચ ગાૈતમં પ્રેક્ષ્ય જહસુ તત્ર કેચન॥ ૧૦૭.૪૫।
૧૦૭૦૪૬૦ ઋષય ઊચુઃ
૧૦૭૦૪૬૧ પતુ્રાે ઽયં તવ પાતૈ્રાે વા દ્ધે કાે ગાૈતમાે ઽભવત્ ।
૧૦૭૦૪૬૨ સતં્ય વદ વ કલ્યા ણ ઇત્યેવં જહસુ દ્વ ઃ॥ ૧૦૭.૪૬।
૧૦૭૦૪૭૧ િવષં દ્ધસ્ય યવુતી દ્ધાયા અ તં યવુા ।
૧૦૭૦૪૭૨ ઇષ્ટાિનષ્ટસમાયાેગાે દષૃ્ટાે ઽ મા ભરહાે ચરાત્॥ ૧૦૭.૪૭।
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૧૦૭૦૪૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૭૦૪૮૧ ઇત્યેવમૂ ચરે કે ચદ્દ પત્યાેઃ શ ◌ૃ વતાે તદા ।
૧૦૭૦૪૮૨ અેવમુ વા કૃતા ત યા યયુઃ સવ મહષર્યઃ॥ ૧૦૭.૪૮।
૧૦૭૦૪૯૧ ઋષીણાં વચનં શ્રુ વા ઉભાવિપ સદુુઃ ખતાૈ ।
૧૦૭૦૪૯૨ લ જતાૈ ચ મહાપ્રાજ્ઞાૈ ગાૈતમાે ભાયર્યા સહ ।
૧૦૭૦૪૯૩ પપ્રચ્છ મુિનશાદૂર્લમગ ત્ય ષસત્તમમ્॥ ૧૦૭.૪૯।
૧૦૭૦૫૦૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૧૦૭૦૫૦૧ કાે દેશઃ િકમુ તીથ વા યત્ર શ્રેયઃ સમા યતે ।
૧૦૭૦૫૦૨ શીઘ્રમવે મહાપ્રાજ્ઞ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકમ્॥ ૧૦૭.૫૦।
૧૦૭૦૫૧૦ અગ ત્ય ઉવાચ
૧૦૭૦૫૧૧ વદદ્ ભમુર્િન ભબ્રર્હ્મન્મયા શ્રુત મદં વચઃ ।
૧૦૭૦૫૧૨ સવ કામા તત્ર પૂણાર્ ગાૈત યાં નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૦૭.૫૧।
૧૦૭૦૫૨૧ ત માદ્ગચ્છ મહાબુદ્ધે ગાૈતમી ં પાપના શનીમ્ ।
૧૦૭૦૫૨૨ અહં વામનુયાસ્યા મ યથેચ્છ સ તથા કુ ॥ ૧૦૭.૫૨।
૧૦૭૦૫૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૭૦૫૩૧ અેતચ્છ વાગ ત્યવાક્યં દ્ધયા ગાૈતમાે ઽ યગાત્ ।
૧૦૭૦૫૩૨ તત્ર તપેે તપ તીવં્ર પ યા સ ભગવા ષઃ॥ ૧૦૭.૫૩।
૧૦૭૦૫૪૧ તુ ત ચકાર દેવસ્ય શ ભાેિવ ણાે તથવૈ ચ ।
૧૦૭૦૫૪૨ ગઙ્ગાં ચ તાષેયામાસ ભાયાર્થ ભગવા ષઃ॥ ૧૦૭.૫૪।
૧૦૭૦૫૫૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૧૦૭૦૫૫૧ ખન્નાત્મનામત્ર ભવે વમવે શરણં શવઃ ।
૧૦૭૦૫૫૨ મ ભૂમાવ વગાનાં િવટપીવ પ્રયાયુતઃ॥ ૧૦૭.૫૫।
૧૦૭૦૫૬૧ ઉચ્ચાવચાનાં ભૂતાનાં સવર્થા પાપનાેદનઃ ।
૧૦૭૦૫૬૨ સસ્યાનાં ઘનવ કૃ ણ વમવગ્રહશાે ષણામ્॥ ૧૦૭.૫૬।
૧૦૭૦૫૭૧ વૈકુ ઠદુગર્િનઃશ્રે ણ વં પીયષૂતરઙ્ ગણી ।
૧૦૭૦૫૭૨ અધાેગતાનાં તપ્તાનાં શરણં ભવ ગાૈત મ॥ ૧૦૭.૫૭।
૧૦૭૦૫૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૭૦૫૮૧ તત તુષ્ટાવદદ્વાક્યં ગાૈતમં દ્ધયા યુતમ્ ।
૧૦૭૦૫૮૨ શરણાગતદ નાત શર યા ગાૈતમી મુદા॥ ૧૦૭.૫૮।
૧૦૭૦૫૯૦ ગાૈત યવુાચ
૧૦૭૦૫૯૧ અ ભ ષ ચ વ ભાયા વં મ જલૈમર્ ત્રસયંુતૈઃ ।
૧૦૭૦૫૯૨ કલશૈ પચારૈશ્ચ તતઃ પત્ની તવ પ્રયા॥ ૧૦૭.૫૯।
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૧૦૭૦૬૦૧ સુ પા ચા સવાર્ઙ્ગી સભુગા ચા લાેચના ।
૧૦૭૦૬૦૨ સવર્લક્ષણસ પૂણાર્ ર ય પમવા સ્ય ત॥ ૧૦૭.૬૦।
૧૦૭૦૬૧૧ પવત્યા પનુ વં વૈ ભાયર્યા ચા ભષે ચતઃ ।
૧૦૭૦૬૧૨ સવર્લક્ષણસ પૂણર્ઃ કા તં પમવા સ્ય સ॥ ૧૦૭.૬૧।
૧૦૭૦૬૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૭૦૬૨૧ તથે ત ગાઙ્ગવચનાદ્યથાેક્તં તાૈ ચ ચક્રતુઃ ।
૧૦૭૦૬૨૨ સુ પતામુભાૈ પ્રાપ્તાૈ ગાૈત યાશ્ચ પ્રસાદતઃ॥ ૧૦૭.૬૨।
૧૦૭૦૬૩૧ અ ભષેકાેદકં યચ્ચ સા નદ સમ યત ।
૧૦૭૦૬૩૨ તસ્યા ના ા તુ િવખ્યાતા દ્ધાયા મુિનસત્તમ॥ ૧૦૭.૬૩।
૧૦૭૦૬૪૧ દ્ધા નદ ત િવખ્યાતા ગાૈતમાે ઽિપ તથાેચ્યતે ।
૧૦૭૦૬૪૨ દ્ધગાૈતમ ઇત્યુક્ત ઋ ષ ભઃ સમવા સ ભઃ ।
૧૦૭૦૬૪૩ દ્ધા તુ ગાૈતમી ં પ્રાહ ગઙ્ગાં પ્રત્યક્ષ િપણીમ્॥ ૧૦૭.૬૪।
૧૦૭૦૬૫૦ દ્ધાવેાચ
૧૦૭૦૬૫૧ મન્ના ીયં નદ દેિવ દ્ધા ચેત્ય ભધીયતામ્ ।
૧૦૭૦૬૫૨ વયા ચ સઙ્ગમ તસ્યા તસ્યા તીથર્મનુત્તમમ્॥ ૧૦૭.૬૫।
૧૦૭૦૬૬૧ પસાૈભાગ્યસ પ ત્ત-પતુ્રપાતૈ્રપ્રવધર્નમ્ ।
૧૦૭૦૬૬૨ આયુરારાેગ્યકલ્યાણં જયપ્રી તિવવધર્નમ્ ।
૧૦૭૦૬૬૩ નાનદાનાિદહાેમૈશ્ચ િપ ણાં પાવનં પરમ્॥ ૧૦૭.૬૬।
૧૦૭૦૬૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૭૦૬૭૧ અિ વત્યાહ ચ તાં ગઙ્ગા સુ દ્ધાં ગાૈતમ પ્રયામ્ ।
૧૦૭૦૬૭૨ ગાૈતમસ્થાિપતં લઙ્ગં દ્ધાના ૈવ ક તતમ્॥ ૧૦૭.૬૭।
૧૦૭૦૬૮૧ તત્રવૈ ચ મુદં પ્રાપ્તાે દ્ધયા મુિનસત્તમઃ ।
૧૦૭૦૬૮૨ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સવાર્ભીષ્ટપ્રદાયકમ્॥ ૧૦૭.૬૮।
૧૦૭૦૬૯૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ દ્ધાસઙ્ગમમુચ્યતે॥ ૧૦૭.૬૯।
૧૦૮૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૮૦૦૧૧ ઇલાતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્ સ દ્ધકરં ણામ્ ।
૧૦૮૦૦૧૨ બ્રહ્મહત્યાિદપાપાનાં પાવનં સવર્કામદમ્॥ ૧૦૮.૧।
૧૦૮૦૦૨૧ વવૈ વતા વયે ત ઇલાે નામ જનેશ્વરઃ ।
૧૦૮૦૦૨૨ મહત્યા સનેયા સાધ જગામ ગયાવનમ્॥ ૧૦૮.૨।
૧૦૮૦૦૩૧ પિરબભ્રામ ગહનં બહુવ્યાલસમાકુલમ્ ।
૧૦૮૦૦૩૨ નાનાકાર દ્વજયુતં િવટપૈઃ પિરશાે ભતમ્॥ ૧૦૮.૩।
૧૦૮૦૦૪૧ વનેચરં પશ્રેષ્ઠાે ગયાગતમાનસઃ ।

brahpur.pdf 413



બ્રહ્મપુરાણ

૧૦૮૦૦૪૨ તત્રવૈ મ તમાધત્ત ઇલાે ઽમાત્યાનથાબ્રવીત્॥ ૧૦૮.૪।
૧૦૮૦૦૫૦ ઇલ ઉવાચ
૧૦૮૦૦૫૧ ગચ્છ તુ નગરં સવ મમ પતુ્રેણ પા લતમ્ ।
૧૦૮૦૦૫૨ દેશં કાેશં બલં રાજં્ય પાલય તુ પનુશ્ચ તમ્॥ ૧૦૮.૫।
૧૦૮૦૦૬૧ વ સષ્ઠાે ઽિપ તથા યાતુ આદાયાગ્ ી પતવે નઃ ।
૧૦૮૦૦૬૨ પત્ની ભઃ સિહતાે ધીમાનર યે ઽહં વસા યથ॥ ૧૦૮.૬।
૧૦૮૦૦૭૧ અર યભાેગભુ ગ્ભશ્ચ વા જવારણમાનષુૈઃ ।
૧૦૮૦૦૭૨ ગયાશી લ ભઃ કૈ શ્ચદ્યા તુ સવર્ ઇતઃ પુર મ્॥ ૧૦૮.૭।
૧૦૮૦૦૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૮૦૦૮૧ તથેત્યુ વા યયુ તે ઽિપ વયં પ્રાયાચ્છનૈ ગિરમ્ ।
૧૦૮૦૦૮૨ િહમવ તં રત્નમયં વસં તત્ર ઇલાે પઃ॥ ૧૦૮.૮।
૧૦૮૦૦૯૧ દદશર્ ક દરં તત્ર નાનારત્નિવ ચિત્રતમ્ ।
૧૦૮૦૦૯૨ તત્ર યક્ષેશ્વરઃ ક શ્ચ સમ યુિર ત િવશ્રુતઃ॥ ૧૦૮.૯।
૧૦૮૦૧૦૧ તસ્ય ભાયાર્ સમાના ી ભ ર્વ્રતપરાયણા ।
૧૦૮૦૧૦૨ ત મ વસત્યસાૈ યક્ષાે રમણીયે નગાેત્તમે॥ ૧૦૮.૧૦।
૧૦૮૦૧૧૧ ગ પેણ વ્યચરદ્ભાયર્યા સ મહામ તઃ ।
૧૦૮૦૧૧૨ વેચ્છયા વવને યક્ષઃ ક્ર ડતે ત્યગીતકૈઃ॥ ૧૦૮.૧૧।
૧૦૮૦૧૨૧ ઇ થં સ યક્ષાે ના ત ગ પધરાે ઽિપ ચ ।
૧૦૮૦૧૨૨ ઇલ તુ તં ન ના ત ક દરં યક્ષપા લતમ્॥ ૧૦૮.૧૨।
૧૦૮૦૧૩૧ યક્ષસ્ય ગેહં િવપુલં નાનારત્નિવ ચિત્રતમ્ ।
૧૦૮૦૧૩૨ તત્રાપેિવષ્ટાે પ તમર્હત્યા સનેયા તઃ॥ ૧૦૮.૧૩।
૧૦૮૦૧૪૧ વાસં ચકે્ર સ તત્રવૈ ગેહે યક્ષસ્ય ધીમતઃ ।
૧૦૮૦૧૪૨ સ યક્ષાે ઽધમર્કાપેને ભાયર્યા ગ પ ક્॥ ૧૦૮.૧૪।
૧૦૮૦૧૫૧ ઇલં જેતું ન શક્નાે મ યા ચતાે ન દદા ત ચ ।
૧૦૮૦૧૫૨ હૃતં ગેહં મમાનને િક કરાેમીત્ય ચ તયત્॥ ૧૦૮.૧૫।
૧૦૮૦૧૬૧ યુિધ મતં્ત કથં હ યાં ચે ત સ્થ વા સ યક્ષરાટ્ ।
૧૦૮૦૧૬૨ આત્મીયા પ્રષેયામાસ યક્ષા શરૂા ધનુધર્રાન્॥ ૧૦૮.૧૬।
૧૦૮૦૧૭૦ યક્ષ ઉવાચ
૧૦૮૦૧૭૧ યુદ્ધે જ વા ચ રા ન મલમુદ્ધતદ તનમ્ ।
૧૦૮૦૧૭૨ ગ્ હાદ્યથા યતાે યા ત મમ ત કતુર્મહર્થ॥ ૧૦૮.૧૭।
૧૦૮૦૧૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૮૦૧૮૧ યક્ષેશ્વરસ્ય તદ્વાક્યાદ્યક્ષા તે યુદ્ધદુમર્દાઃ ।
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૧૦૮૦૧૮૨ ઇલં ગ વાબ્રવુ સવ િનગર્ચ્છા માદુ્ગહાલયાત્॥ ૧૦૮.૧૮।
૧૦૮૦૧૯૧ ન ચેદ્યુદ્ધા પિરભ્રષ્ટઃ પલા ય ક્વ ગ મ ય સ ।
૧૦૮૦૧૯૨ તદ્યક્ષવચના કાપેાદ્યુદં્ધ ચકે્ર સ રાજરાટ્॥ ૧૦૮.૧૯।
૧૦૮૦૨૦૧ જ વા યક્ષા બહુિવધાનવુાસ દશ શવર્ર ઃ ।
૧૦૮૦૨૦૨ યક્ષેશ્વરાે ગાે ભૂ વા ભાયર્યાિપ વને વસન્॥ ૧૦૮.૨૦।
૧૦૮૦૨૧૧ હૃતગેહાે વનં પ્રાપ્તાે હૃત ત્યઃ સ ય ક્ષણીમ્ ।
૧૦૮૦૨૧૨ પ્રાહ ચ તાપરાે ભૂ વા ગી પધરાં પ્રયામ્॥ ૧૦૮.૨૧।
૧૦૮૦૨૨૦ યક્ષ ઉવાચ
૧૦૮૦૨૨૧ રા ઽયં દુમર્નાઃ કા તે વ્યસનાસક્તમાનસઃ ।
૧૦૮૦૨૨૨ કથમાયા ત િવપદં તત્રાપેાયાે િવ ચ ત્યતામ્॥ ૧૦૮.૨૨।
૧૦૮૦૨૩૧ પાપ દ્ધવ્યસના તાિન રાજ્યા ય ખલભૂભુ મ્ ।
૧૦૮૦૨૩૨ પ્રાપયાેમાવનં સભુ્રૂ ર્ગી ભૂ વા મનાેહરા॥ ૧૦૮.૨૩।
૧૦૮૦૨૪૧ પ્રિવશતે્તત્ર રા યં સ્ત્રી ભિવ યત્યસશંયમ્ ।
૧૦૮૦૨૪૨ કરણીયં વયા ભદ્રે ન ચૈતદ્યજુ્યતે મમ ।
૧૦૮૦૨૪૩ અહં તુ પુ ષાે યને વં પનુઃ સ્ત્રી ચ ય ક્ષણી॥ ૧૦૮.૨૪।
૧૦૮૦૨૫૦ ય ક્ષ યવુાચ
૧૦૮૦૨૫૧ કથં વયા ન ગ તવ્યમુમાવનમનુત્તમમ્ ।
૧૦૮૦૨૫૨ ગતે ઽિપ વિય કાે દાષે તન્મે કથય ત વતઃ॥ ૧૦૮.૨૫।
૧૦૮૦૨૬૦ યક્ષ ઉવાચ
૧૦૮૦૨૬૧ િહમવ પવર્તશ્રેષ્ઠ ઉમયા સિહતઃ શવઃ ।
૧૦૮૦૨૬૨ દેવૈગર્ણૈરનુ તાે િવચચાર યથાસખુમ્ ।
૧૦૮૦૨૬૩ પાવર્તી શઙ્કરં પ્રાહ કદા ચદ્રહ સ સ્થતમ્॥ ૧૦૮.૨૬।
૧૦૮૦૨૭૦ પાવર્ત્યુવાચ
૧૦૮૦૨૭૧ સ્ત્રીણામષે વભાવાે ઽ ત રતં ગાપેાિયતં ભવેત્ ।
૧૦૮૦૨૭૨ ત માન્મે િનયતં દેશમાજ્ઞયા ર ક્ષતં તવ॥ ૧૦૮.૨૭।
૧૦૮૦૨૮૧ દેિહ મે િત્રદશશેાન ઉમાવન મ ત શ્રુતમ્ ।
૧૦૮૦૨૮૨ િવના વયા ગણેશને કા ત્તકેયને ન દના॥ ૧૦૮.૨૮।
૧૦૮૦૨૯૧ ય વત્ર પ્રિવશને્નાથ સ્ત્રી વં તસ્ય ભવેિદ ત॥ ૧૦૮.૨૯।
૧૦૮૦૩૦૦ યક્ષ ઉવાચ
૧૦૮૦૩૦૧ ઇત્યાજ્ઞાેમાવને દત્તા પ્રસન્નનેે દુમાૈ લના ।
૧૦૮૦૩૦૨ િક કરાે મ પુમા કા તે વયા પ્રણયનાિદતઃ ।
૧૦૮૦૩૦૩ ત માન્મયા ન ગ તવ્યમુમાયા વનમુત્તમમ્॥ ૧૦૮.૩૦।
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૧૦૮૦૩૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૮૦૩૧૧ તદ્ભ ર્વચનં શ્રુ વા ય ક્ષણી કામ િપણી ।
૧૦૮૦૩૧૨ ગી ભૂ વા િવશાલાક્ષી ઇલસ્ય પુરતાે ઽભવત્॥ ૧૦૮.૩૧।
૧૦૮૦૩૨૧ યક્ષ તુ સં સ્થત તત્ર દદશલાે ગી ં તદા ।
૧૦૮૦૩૨૨ ગયાસક્ત ચત્તાે વૈ ગી ં દૃ ટ્વા િવશષેતઃ॥ ૧૦૮.૩૨।
૧૦૮૦૩૩૧ અેક અેવ હયા ઢાે િનયર્યાૈ તાં ગીમનુ ।
૧૦૮૦૩૩૨ સાકષર્ત શનૈ તં તુ રા નં ગયાકુલમ્॥ ૧૦૮.૩૩।
૧૦૮૦૩૪૧ શનજૈર્ગામ સા તત્ર યદુમાવનમુચ્યતે ।
૧૦૮૦૩૪૨ અદૃ યા તુ ગી ત મૈ દશર્ય તી ક્વ ચ ક્વ ચત્॥ ૧૦૮.૩૪।
૧૦૮૦૩૫૧ તષ્ઠ તી ચવૈ ગચ્છ તી ધાવ તી ચ િવભીતવત્ ।
૧૦૮૦૩૫૨ હિરણી ચપલાક્ષી સા તમાકષર્દુમાવનમ્॥ ૧૦૮.૩૫।
૧૦૮૦૩૬૧ અનપુ્રાપ્તાે હયા ઢ ત પ્રાપ સ ઉમાવનમ્ ।
૧૦૮૦૩૬૨ ઉમાવનં પ્રિવષં્ટ તં જ્ઞા વા સા ય ક્ષણી તદા॥ ૧૦૮.૩૬।
૧૦૮૦૩૭૧ ગી પં પિરત્યજ્ય ય ક્ષણી કામ િપણી ।
૧૦૮૦૩૭૨ િદવ્ય પં સમાસ્થાય ચાશાેકત સિન્નધાૈ॥ ૧૦૮.૩૭।
૧૦૮૦૩૮૧ તચ્છાખાલ બતકરા િદવ્યગ ધાનુલપેના ।
૧૦૮૦૩૮૨ િદવ્ય પધરા ત વી કૃતકાયાર્ સમા તદા॥ ૧૦૮.૩૮।
૧૦૮૦૩૯૧ હસ તી પ ત પ્રેક્ષ્ય શ્રા તં હયગતં તદા ।
૧૦૮૦૩૯૨ ગીમાલાેકય તં તં ચપલાક્ષ મલં તદા॥ ૧૦૮.૩૯।
૧૦૮૦૪૦૧ ભ ર્વાક્યમશષેેણ મર તી પ્રાહ ભૂ મપમ્॥ ૧૦૮.૪૦।
૧૦૮૦૪૧૦ સમાવેાચ
૧૦૮૦૪૧૧ હયા ઢાબલા ત વ ક્વ અેકૈવ તુ ગચ્છ સ ।
૧૦૮૦૪૧૨ પુ ષસ્ય ચ વષેેણ ઇલે કમનુયાસ્ય સ॥ ૧૦૮.૪૧।
૧૦૮૦૪૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૮૦૪૨૧ ઇલે ત વચનં શ્રુ વા રા સાૈ ક્રાેધમૂ છતઃ ।
૧૦૮૦૪૨૨ ય ક્ષણીં ભ સર્િય વાસાૈ તામ ચ્છ ગી ં પનુઃ॥ ૧૦૮.૪૨।
૧૦૮૦૪૩૧ તથાિપ ય ક્ષણી પ્રાહ ઇલે િકમનવુીક્ષસે ।
૧૦૮૦૪૩૨ ઇલે ત વચનં શ્રુ વા તચાપાે હય સ્થતઃ॥ ૧૦૮.૪૩।
૧૦૮૦૪૪૧ કુિપતાે દશર્યામાસ ત્રૈલાેક્યિવજયી ધનુઃ ।
૧૦૮૦૪૪૨ પનુઃ સા પ્રાહ પ ત મહાત્માન મલે વયમ્॥ ૧૦૮.૪૪।
૧૦૮૦૪૫૧ પ્રેક્ષ વ પશ્ચાન્માં બ્રૂિહ અસત્યાં સત્યવાિદનીમ્ ।
૧૦૮૦૪૫૨ તદા ચાલાેકયદ્રા તનાૈ તુઙ્ગાૈ ભુ તરે॥ ૧૦૮.૪૫।
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૧૦૮૦૪૬૧ િક મદં મમ સ ત મત્યેવં ચિકતાે ઽભવત્॥ ૧૦૮.૪૬।
૧૦૮૦૪૭૦ ઇલાવેાચ
૧૦૮૦૪૭૧ િક મદં મમ સ તં નીતે ભવતી સુ્ફટમ્ ।
૧૦૮૦૪૭૨ વદ સવ યથાત યં વં કા વા વદ સવુ્રતે॥ ૧૦૮.૪૭।
૧૦૮૦૪૮૦ ય ક્ષ યવુાચ
૧૦૮૦૪૮૧ િહમવ ક દરશ્રેષે્ઠ સમ યવુર્સતે પ તઃ ।
૧૦૮૦૪૮૨ યક્ષાણામિધપઃ શ્રીમાં તદ્ભાયાર્હં તુ ય ક્ષણી॥ ૧૦૮.૪૮।
૧૦૮૦૪૯૧ ય ક દરે ભવાન્રા તપૂિવષ્ટઃ સશુીતલે ।
૧૦૮૦૪૯૨ યસ્ય યક્ષા હતા માેહા વયા િહ સઙ્ગરં િવના॥ ૧૦૮.૪૯।
૧૦૮૦૫૦૧ તતાે ઽહં િનગર્માથ તે ગી ભૂ વા ઉમાવનમ્ ।
૧૦૮૦૫૦૨ પ્રિવષ્ટા વં પ્રિવષ્ટાે ઽ સ પુરા પ્રાહ મહેશ્વરઃ॥ ૧૦૮.૫૦।
૧૦૮૦૫૧૧ ય વત્ર પ્રિવશને્મ દઃ પુમા સ્ત્રી વમવા સ્ય ત ।
૧૦૮૦૫૧૨ ત મા સ્ત્રી વમવાપ્તાે ઽ સ ન વં દુઃ ખતુમહર્ સ ।
૧૦૮૦૫૧૩ પ્રાૈઢાે ઽિપ કાે ઽત્ર ના ત િવ ચત્રભિવતવ્યતામ્॥ ૧૦૮.૫૧।
૧૦૮૦૫૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૮૦૫૨૧ ય ક્ષણીવચનં શ્રુ વા હયા ઢ તદાપતત્ ।
૧૦૮૦૫૨૨ તમાશ્વાસ્ય પનુઃ સવૈ ય ક્ષણી વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૦૮.૫૨।
૧૦૮૦૫૩૦ ય ક્ષ યવુાચ
૧૦૮૦૫૩૧ સ્ત્રી વં તં તમવે ન પું વં કતુર્મહર્ સ ।
૧૦૮૦૫૩૨ ગ્ હાણ િવદ્યાં સ્ત્રીયાેગ્યાં તં્ય ગીતમલઙૃ્ક તમ્ ।
૧૦૮૦૫૩૩ સ્ત્રીલા લત્યં સ્ત્રીિવલાસં સ્ત્રીકૃત્યં સવર્મવે તત્॥ ૧૦૮.૫૩।
૧૦૮૦૫૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૮૦૫૪૧ ઇલા સવર્મથાવા ય ય ક્ષણીં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૦૮.૫૪।
૧૦૮૦૫૫૦ ઇલાવેાચ
૧૦૮૦૫૫૧ કાે વા ભતાર્ િક તુ કૃતં્ય પનુઃ પું વં કથં ભવેત્ ।
૧૦૮૦૫૫૨ અેતદ્વદ વ કલ્યાણી દુઃખાતાર્યા િવશષેતઃ ।
૧૦૮૦૫૫૩આતાર્નામા તશમનાચ્છ્ર ેયાે ના યિધકં ક્વ ચત્॥ ૧૦૮.૫૫।
૧૦૮૦૫૬૦ ય ક્ષ યવુાચ
૧૦૮૦૫૬૧ બુધઃ સાેમસતુાે નામ વનાદ માચ્ચ પવૂર્તઃ ।
૧૦૮૦૫૬૨ આશ્રમ તસ્ય સભુગે િપતરં િનત્યમે ય ત॥ ૧૦૮.૫૬।
૧૦૮૦૫૭૧ અનનેવૈ પથા સાેમં િપતરં સ બુધાે ગ્રહઃ ।
૧૦૮૦૫૭૨ દ્રષંુ્ટ યા ત તતાે િનતં્ય નમસ્કતુ તથવૈ ચ॥ ૧૦૮.૫૭।
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૧૦૮૦૫૮૧ યદા યા ત બુધઃ શા ત તદાત્માનં ચ દશર્ય ।
૧૦૮૦૫૮૨ તં દૃ ટ્વા વં તુ સભુગે સવર્કામાનવા સ્ય સ॥ ૧૦૮.૫૮।
૧૦૮૦૫૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૮૦૫૯૧ તામાશ્વાસ્ય તતઃ સભુ્રૂયર્ ક્ષ ય તરધીયત ।
૧૦૮૦૫૯૨ ય ક્ષણી સા તમાચષ્ટ યક્ષાે ઽિપ સખુમાપ્તવાન્॥ ૧૦૮.૫૯।
૧૦૮૦૬૦૧ ઇલસૈ યં ચ તત્રાસીત્તદ્ગતં ચ યથાસખુમ્ ।
૧૦૮૦૬૦૨ ઉમાવન સ્થતા ચેલા ગાય તી ત્યતી પનુઃ॥ ૧૦૮.૬૦।
૧૦૮૦૬૧૧ સ્ત્રીભાવમનુચેષ્ટ તી મર તી કમર્ણાે ગ તમ્ ।
૧૦૮૦૬૧૨ કદા ચ ક્રયમાણે તુ ઇલયા ત્યકમર્ ણ॥ ૧૦૮.૬૧।
૧૦૮૦૬૨૧ તામપ યદુ્બધાે ધીમા પતરં ગ તુમુદ્યતઃ ।
૧૦૮૦૬૨૨ ઇલાં દૃ ટ્વા ગ ત ત્ય વા તામાગત્યાબ્રવીદુ્બધઃ॥ ૧૦૮.૬૨।
૧૦૮૦૬૩૦ બુધ ઉવાચ
૧૦૮૦૬૩૧ ભાયાર્ ભવ મમ વસ્થા સવાર્ ય વં પ્રયા ભવ॥ ૧૦૮.૬૩।
૧૦૮૦૬૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૮૦૬૪૧ બુધવાક્ય મલા ભ યા વ ભન દ્ય તથાકરાેત્ ।
૧૦૮૦૬૪૨ વા ચ ય ક્ષણીવાક્યં તત તુષ્ટાભવન્મનુે॥ ૧૦૮.૬૪।
૧૦૮૦૬૫૧ બુધાે રેમે તયા પ્રીત્યા ની વા વસ્થાનમુત્તમમ્ ।
૧૦૮૦૬૫૨ સા ચાિપ સવર્ભાવને તાષેયામાસ તં પ તમ્ ।
૧૦૮૦૬૫૩ તતાે બહુ તથે કાલે બુધ તુષ્ટાે ઽવદિ પ્રયામ્॥ ૧૦૮.૬૫।
૧૦૮૦૬૬૦ બુધ ઉવાચ
૧૦૮૦૬૬૧ િક તે દેયં મયા ભદ્રે પ્રયં યન્મન સ સ્થતમ્॥ ૧૦૮.૬૬।
૧૦૮૦૬૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૮૦૬૭૧ તદ્વાક્યસમકાલં તુ પતંુ્ર દેહીત્યભાષત ।
૧૦૮૦૬૭૨ ઇલા બુધં સાેમસતંુ પ્રી તમ તં પ્રયં તથા॥ ૧૦૮.૬૭।
૧૦૮૦૬૮૦ બુધ ઉવાચ
૧૦૮૦૬૮૧ અમાેઘમેતન્મદ્વ ય તથા પ્રી તસમુદ્ભવમ્ ।
૧૦૮૦૬૮૨ પતુ્ર તે ભિવતા ત મા ક્ષિત્રયાે લાેકિવશ્રુતઃ॥ ૧૦૮.૬૮।
૧૦૮૦૬૯૧ સાેમવંશકરઃ શ્રીમાનાિદત્ય ઇવ તજેસા ।
૧૦૮૦૬૯૨ બુદ્ યા હ પ તસમઃ ક્ષમયા થવીસમઃ॥ ૧૦૮.૬૯।
૧૦૮૦૭૦૧ વીયણા ૈ હિરિરવ કાપેને હુતભુગ્યથા॥ ૧૦૮.૭૦।
૧૦૮૦૭૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૮૦૭૧૧ ત મન્નુ પદ્યમાને તુ બુધપતુ્રે મહાત્મિન ।
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૧૦૮૦૭૧૨ જયશ દશ્ચ સવર્ત્ર વાસીચ્ચ સરુવે મિન॥ ૧૦૮.૭૧।
૧૦૮૦૭૨૧ બુધપતુ્રે સમુ પન્ને તત્રાજગ્મુઃ સરેુશ્વરાઃ ।
૧૦૮૦૭૨૨ અહમ યાગમં તત્ર મુદા યુક્તાે મહામતે॥ ૧૦૮.૭૨।
૧૦૮૦૭૩૧ તમાત્રઃ સતુાે રાવમકરાે સ થુ વરમ્ ।
૧૦૮૦૭૩૨ તને સવ ઽ યવાેચ વૈ સઙ્ગતા ઋષયઃ સરુાઃ॥ ૧૦૮.૭૩।
૧૦૮૦૭૪૧ ય મા પુ રવાે ઽસ્યે ત ત માદેષ પુ રવાઃ ।
૧૦૮૦૭૪૨ સ્યાિદત્યેવં નામ ચકુ્રઃ સવ સ તુષ્ટમાનસાઃ॥ ૧૦૮.૭૪।
૧૦૮૦૭૫૧ બુધાે ઽ ય યાપયામાસ ક્ષાત્રિવદ્યાં સતંુ શભુામ્ ।
૧૦૮૦૭૫૨ ધનવુદં સપ્રયાેગં બુધઃ પ્રાદાત્તદાત્મજે॥ ૧૦૮.૭૫।
૧૦૮૦૭૬૧ સ શીઘં્ર દ્ધમગમચ્છુક્લપક્ષે યથા શશી ।
૧૦૮૦૭૬૨ સ માતરં દુઃખયુતાં સમીકે્ષ્યલાં મહામ તઃ ।
૧૦૮૦૭૬૩ નમસ્યાથ િવનીતાત્મા ઇલામૈલાે ઽબ્રવીિદદમ્॥ ૧૦૮.૭૬।
૧૦૮૦૭૭૦ અૈલ ઉવાચ
૧૦૮૦૭૭૧ બુધાે માતમર્મ િપતા તવ ભતાર્ પ્રય તથા ।
૧૦૮૦૭૭૨ અહં ચ પતુ્રઃ કમર્ યઃ ક માત્તે માનસાે વરઃ॥ ૧૦૮.૭૭।
૧૦૮૦૭૮૦ ઇલાવેાચ
૧૦૮૦૭૮૧ સતં્ય પતુ્ર બુધાે ભતાર્ વં ચ પતુ્રાે ગુણાકરઃ ।
૧૦૮૦૭૮૨ ભ ર્પતુ્રકૃતા ચ તા ન મમા ત કદાચન॥ ૧૦૮.૭૮।
૧૦૮૦૭૯૧ તથાિપ પવૂર્જં િક ચદ્દઃુખં વા પનુઃ પનુઃ ।
૧૦૮૦૭૯૨ ચ તયેયં મહાબુદ્ધે તતાે માતરમબ્રવીત્॥ ૧૦૮.૭૯।
૧૦૮૦૮૦૦ અૈલ ઉવાચ
૧૦૮૦૮૦૧ િનવેદય વ મે માત તદેવ પ્રથમં મમ॥ ૧૦૮.૮૦।
૧૦૮૦૮૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૮૦૮૧૧ ઇલા ચનૈમવુાચેદં રહાવેાચં કથં વદે ।
૧૦૮૦૮૧૨ તથાિપ પતુ્ર તે વ ચ્મ િપત્રાેઃ પતુ્રાે યતાે ગ તઃ ।
૧૦૮૦૮૧૩ મગ્ ાનાં દુઃખપાથાે ધાૈ પતુ્રઃ પ્રવહણં પરમ્॥ ૧૦૮.૮૧।
૧૦૮૦૮૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૮૦૮૨૧ તન્મા વચનં શ્રુ વા િવનીતઃ પ્રાહ માતરમ્ ।
૧૦૮૦૮૨૨ પાદયાેઃ પ તતશ્ચાિપ વદ માતયર્થા તથા॥ ૧૦૮.૮૨।
૧૦૮૦૮૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૮૦૮૩૧ સા પુ રવસં પ્રાહ ઇ વાકૂણાં તથા કુલમ્ ।
૧૦૮૦૮૩૨ તત્રાે પ ત્ત વસ્ય નામ રાજ્યપ્રા પ્ત પ્રયા સતુાન્॥ ૧૦૮.૮૩।
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૧૦૮૦૮૪૧ પુરાેધસં વ સષં્ઠ ચ પ્રયાં ભાયા વકં પદમ્ ।
૧૦૮૦૮૪૨ વનિનયાર્ણમવેાથ અમાત્યાનાં પુરાેધસઃ॥ ૧૦૮.૮૪।
૧૦૮૦૮૫૧ પ્રષેણં ચ નગયા તાં ગયાસ ક્તમવે ચ ।
૧૦૮૦૮૫૨ િહમવ ક દરગ ત યક્ષેશ્વરગ્ હે ગ તમ્॥ ૧૦૮.૮૫।
૧૦૮૦૮૬૧ ઉમાવનપ્રવેશં ચ સ્ત્રી વપ્રા પ્તમશષેતઃ ।
૧૦૮૦૮૬૨ મહેશ્વરાજ્ઞયા તત્ર ચાપ્રવેશં નરસ્ય તુ॥ ૧૦૮.૮૬।
૧૦૮૦૮૭૧ ય ક્ષણીવાક્યમ યસ્ય વરદાનં તથવૈ ચ ।
૧૦૮૦૮૭૨ બુધપ્રા પ્ત તથા પ્રી ત પતુ્રાે પત્ત્યાદ્યશષેતઃ॥ ૧૦૮.૮૭।
૧૦૮૦૮૮૧ કથયામાસ ત સવ શ્રુ વા માતરમબ્રવીત્ ।
૧૦૮૦૮૮૨ પુ રવાઃ િક કરાે મ િક કૃ વા સકૃુતં ભવેત્॥ ૧૦૮.૮૮।
૧૦૮૦૮૯૧ અેતાવતા તે પ્તશ્ચેદલમેતને ચા બકે ।
૧૦૮૦૮૯૨ યદ ય યન્મનાવે ત તદ યાજ્ઞાપય વ મે॥ ૧૦૮.૮૯।
૧૦૮૦૯૦૦ ઇલાવેાચ
૧૦૮૦૯૦૧ ઇચ્છેયં પું વમુ કૃષ્ટ મચ્છેયં રાજ્યમુત્તમમ્ ।
૧૦૮૦૯૦૨ અ ભષેકં ચ પતુ્રાણાં તવ ચાિપ િવશષેતઃ॥ ૧૦૮.૯૦।
૧૦૮૦૯૧૧ દાનં દાતું ચ યષંુ્ટ ચ મુ ક્તમાગર્સ્ય વીક્ષણમ્ ।
૧૦૮૦૯૧૨ સવ ચ કતુર્ મચ્છા મ તવ પતુ્ર પ્રસાદતઃ॥ ૧૦૮.૯૧।
૧૦૮૦૯૨૦ પતુ્ર ઉવાચ
૧૦૮૦૯૨૧ ઉપાયં વા તુ ચ્છા મ યને પું વમવા સ્ય સ ।
૧૦૮૦૯૨૨ તપસાે વા યતાે વાિપ વદ વ મમ ત વતઃ॥ ૧૦૮.૯૨।
૧૦૮૦૯૩૦ ઇલાવેાચ
૧૦૮૦૯૩૧ બુધં વં િપતરં ચ્છ ગ વા પતુ્ર યથાથર્વત્ ।
૧૦૮૦૯૩૨ સ તુ સવ તુ ના ત ઉપદેક્ષ્ય ત તે િહતમ્॥ ૧૦૮.૯૩।
૧૦૮૦૯૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૮૦૯૪૧ તન્મા વચનાદૈલાે ગ વા િપતરમ જસા ।
૧૦૮૦૯૪૨ ઉવાચ પ્રણતાે ભૂ વા માતુઃ કૃતં્ય તથાત્મનઃ॥ ૧૦૮.૯૪।
૧૦૮૦૯૫૦ બુધ ઉવાચ
૧૦૮૦૯૫૧ ઇલં ને મહાપ્રાજ્ઞ ઇલાં તાં પનુ તથા ।
૧૦૮૦૯૫૨ ઉમાવનપ્રવેશં ચ શ ભાેરાજ્ઞાં તથવૈ ચ॥ ૧૦૮.૯૫।
૧૦૮૦૯૬૧ ત માચ્છ ભપુ્રસાદેન ઉમાયાશ્ચ પ્રસાદતઃ ।
૧૦૮૦૯૬૨ િવશાપાે ભિવતા પતુ્ર તાવારા ય ન ચા યથા॥ ૧૦૮.૯૬।
૧૦૮૦૯૭૦ પુ રવા ઉવાચ
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૧૦૮૦૯૭૧ પ યેયં તં કથં દેવં કથં વા માતરં શવામ્ ।
૧૦૮૦૯૭૨ તીથાર્દ્વા તપસાે વાિપ ત પતઃ પ્રથમં વદ॥ ૧૦૮.૯૭।
૧૦૮૦૯૮૦ બુધ ઉવાચ
૧૦૮૦૯૮૧ ગાૈતમી ં ગચ્છ પતુ્ર વં તત્રા તે સવર્દા શવઃ ।
૧૦૮૦૯૮૨ ઉમયા સિહતઃ શ્રીમા શાપહ તા વરપ્રદઃ॥ ૧૦૮.૯૮।
૧૦૮૦૯૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૮૦૯૯૧ પુ રવાઃ િપતવુાર્ક્યં શ્રુ વા તુ મુિદતાે ઽભવત્ ।
૧૦૮૦૯૯૨ ગાૈતમી ં તપસે ધીમા ગઙ્ગાં ત્રૈલાેક્યપાવનીમ્॥ ૧૦૮.૯૯।
૧૦૮૧૦૦૧ પું વ મચ્છં તથા માતજુર્ગામ તપસે વરન્ ।
૧૦૮૧૦૦૨ િહમવ તં ગિર ન વા માતરં િપતરં ગુ મ્॥ ૧૦૮.૧૦૦।
૧૦૮૧૦૧૧ ગચ્છ તમ વગા પતુ્ર મલા સાેમસતુ તથા ।
૧૦૮૧૦૧૨ તે સવ ગાૈતમી ં પ્રાપ્તા િહમવ પવર્તાેત્તમાત્॥ ૧૦૮.૧૦૧।
૧૦૮૧૦૨૧ તત્ર ના વા તપઃ િક ચ કૃ વા ચકુ્રઃ તુ ત પરામ્ ।
૧૦૮૧૦૨૨ ભવસ્ય દેવદેવસ્ય તુ તક્રમ મમં શ ◌ૃ ॥ ૧૦૮.૧૦૨।
૧૦૮૧૦૩૧ બુધ તુષ્ટાવ પ્રથમ મલા ચ તદન તરમ્ ।
૧૦૮૧૦૩૨ તતઃ પુ રવાઃ પતુ્રાે ગાૈર ં દેવી ં ચ શઙ્કરમ્॥ ૧૦૮.૧૦૩।
૧૦૮૧૦૪૦ બુધ ઉવાચ
૧૦૮૧૦૪૧ યાૈ કુઙુ્કમને વશર રજેન ।
૧૦૮૧૦૪૨ વભાવહેમપ્ર તમાૈ સ પાૈ ।
૧૦૮૧૦૪૩ યાવ ચતાૈ સ્ક દગણેશ્વરા યામ્ ।
૧૦૮૧૦૪૪ તાૈ મે શર યાૈ શરણં ભવેતામ્॥ ૧૦૮.૧૦૪।
૧૦૮૧૦૫૦ ઇલાવેાચ
૧૦૮૧૦૫૧ સસંારતાપત્રયદાવદગ્ધાઃ ।
૧૦૮૧૦૫૨ શર િરણાે યાૈ પિર ચ તય તઃ ।
૧૦૮૧૦૫૩ સદ્યઃ પરાં િન ર્ તમા ુવ ત ।
૧૦૮૧૦૫૪ તાૈ શઙ્કરાૈ મે શરણં ભવેતામ્॥ ૧૦૮.૧૦૫।
૧૦૮૧૦૬૧ આતાર્ હ્યહં પીિડતમાનસા તે ।
૧૦૮૧૦૬૨ ક્લેશાિદગાેપ્તા ન પરાે ઽ ત ક શ્ચત્ ।
૧૦૮૧૦૬૩ દેવ વદ યાૈ ચરણાૈ સપુુ યાૈ ।
૧૦૮૧૦૬૪ તાૈ મે શર યાૈ શરણં ભવેતામ્॥ ૧૦૮.૧૦૬।
૧૦૮૧૦૭૦ પુ રવા ઉવાચ
૧૦૮૧૦૭૧ યયાેઃ સકાશાિદદમ યુદૈ ત ।
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૧૦૮૧૦૭૨ પ્રયા ત ચા તે લયમવે સવર્મ્ ।
૧૦૮૧૦૭૩ જગચ્છર યાૈ જગદાત્મકાૈ તુ ।
૧૦૮૧૦૭૪ ગાૈર હરાૈ મે શરણં ભવેતામ્॥ ૧૦૮.૧૦૭।
૧૦૮૧૦૮૧ યાૈ દેવ દેષુ મહાે સવે તુ ।
૧૦૮૧૦૮૨ પાદાૈ ગ્ હાણેશ ગર શપુ યાઃ ।
૧૦૮૧૦૮૩ પ્રાેક્તં તાૈ પ્રી તવશા ચ્છવને ।
૧૦૮૧૦૮૪ તાૈ મે શર યાૈ શરણં ભવેતામ્॥ ૧૦૮.૧૦૮।
૧૦૮૧૦૯૦ શ્રીદેવ્યવુાચ
૧૦૮૧૦૯૧ િકમભીષં્ટ પ્રદાસ્યા મ યુ મ યં તદ્વદ તુ મે ।
૧૦૮૧૦૯૨ કૃતકૃત્યાઃ સ્થ ભદં્ર વાે દેવાનામિપ દુ કરમ્॥ ૧૦૮.૧૦૯।
૧૦૮૧૧૦૦ પુ રવા ઉવાચ
૧૦૮૧૧૦૧ ઇલાે રા તવાજ્ઞા વા વનં પ્રાિવશદ બકે ।
૧૦૮૧૧૦૨ ત ક્ષમ વ સરેુશાિન પું વં દાતું વમહર્ સ॥ ૧૦૮.૧૧૦।
૧૦૮૧૧૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૮૧૧૧૧ તથેત્યુવાચ તા સવાર્ ભવસ્ય તુ મતે સ્થતા ।
૧૦૮૧૧૧૨ તતઃ સ ભગવાનાહ દેવીવાક્યરતઃ સદા॥ ૧૦૮.૧૧૧।
૧૦૮૧૧૨૦ શવ ઉવાચ
૧૦૮૧૧૨૧ અત્રા ભષેકમાત્રેણ પું વં પ્રા ાે વયં પઃ॥ ૧૦૮.૧૧૨।
૧૦૮૧૧૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૮૧૧૩૧ નાતાયા બુધભાયાર્યાઃ શર રાદ્વાિર સસુ્રવુે ।
૧૦૮૧૧૩૨ તં્ય ગીતં ચ લાવ યં ય ક્ષ યા યદુપા જતમ્॥ ૧૦૮.૧૧૩।
૧૦૮૧૧૪૧ ત સવ વાિરધારા ભગર્ઙ્ગા ભ સ સમાિવશત્ ।
૧૦૮૧૧૪૨ ત્યા ગીતા ચ સાૈભાગ્યા ઇમા નદ્યાે બભૂિવરે॥ ૧૦૮.૧૧૪।
૧૦૮૧૧૫૧ તાશ્ચાિપ સઙ્ગતા ગઙ્ગાં તે પુ યાઃ સઙ્ગમાસ્ત્રયઃ ।
૧૦૮૧૧૫૨ તષેુ નાનં ચ દાનં ચ સરુરાજ્યફલપ્રદમ્॥ ૧૦૮.૧૧૫।
૧૦૮૧૧૬૧ ઇલા પું વમવા યાથ ગાૈર શ ભાેઃ પ્રસાદતઃ ।
૧૦૮૧૧૬૨ મહા યુદય સદ્ યથ વા જમેધમથાકરાેત્॥ ૧૦૮.૧૧૬।
૧૦૮૧૧૭૧ પુરાેધસં વ સષં્ઠ ચ ભાયા પતુ્રાં તથવૈ ચ ।
૧૦૮૧૧૭૨ અમાત્યાંશ્ચ બલં કાેશમાનીય સ પાેત્તમઃ॥ ૧૦૮.૧૧૭।
૧૦૮૧૧૮૧ ચતુરઙ્ગં બલં રાજં્ય દ ડકે ઽસ્થાપયત્તદા ।
૧૦૮૧૧૮૨ ઇલસ્ય ના ા િવખ્યાતં તત્ર ત પુરમુચ્યતે॥ ૧૦૮.૧૧૮।
૧૦૮૧૧૯૧ પવૂર્ તાનથાે પતુ્રા સયૂર્વંશક્રમાગતે ।
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૧૦૮૧૧૯૨ રાજે્ય ઽ ભ ષચ્ય પશ્ચાત્તમૈલં નેહાદ સ ચયત્॥ ૧૦૮.૧૧૯।
૧૦૮૧૨૦૧ સાેમવંશકરઃ શ્રીમાનયં રા ભવેિદ ત ।
૧૦૮૧૨૦૨ સવ યાે મ તમાને યાે જ્યેષ્ઠઃ શ્રેષ્ઠાે ઽભવન્મનુે॥ ૧૦૮.૧૨૦।
૧૦૮૧૨૧૧ યત્ર ચ ક્રતવાે ત્તા ઇલસ્ય પતેઃ શભુાઃ ।
૧૦૮૧૨૧૨ યત્ર પું વમવા યાથ યત્ર પતુ્રાઃ સમાગતાઃ॥ ૧૦૮.૧૨૧।
૧૦૮૧૨૨૧ ય ક્ષણીદત્ત ત્યાિદ-ગીતસાૈભાગ્યમઙ્ગલાઃ ।
૧૦૮૧૨૨૨ નદ્યાે ભૂ વા યત્ર ગઙ્ગાં સઙ્ગતા તાિન નારદ॥ ૧૦૮.૧૨૨।
૧૦૮૧૨૩૧ તીથાર્િન શભુદા યાસ સહસ્રા યથ ષાેડશ ।
૧૦૮૧૨૩૨ ઉભયાે તીરયાે તાત તત્ર શ ભુિરલેશ્વરઃ ।
૧૦૮૧૨૩૩ તષેુ નાનં ચ દાનં ચ સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્॥ ૧૦૮.૧૨૩।
૧૦૯૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૯૦૦૧૧ ચક્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં બ્રહ્મહત્યાિદનાશનમ્ ।
૧૦૯૦૦૧૨ યત્ર ચકે્રશ્વરાે દેવશ્ચક્રમાપ યતાે હિરઃ॥ ૧૦૯.૧।
૧૦૯૦૦૨૧ યત્ર િવ ઃ વયં સ્થ વા ચક્રાથ શઙ્કરં પ્રભુઃ ।
૧૦૯૦૦૨૨ પજૂયામાસ તત્તીથ ચક્રતીથર્મુદાહૃતમ્॥ ૧૦૯.૨।
૧૦૯૦૦૩૧ યસ્ય શ્રવણમાત્રેણ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
૧૦૯૦૦૩૨ દક્ષક્રતાૈ પ્ર ત્તે તુ દેવાનાં ચ સમાગમે॥ ૧૦૯.૩।
૧૦૯૦૦૪૧ દક્ષેણ દૂ ષતે દેવે શવે શવ મહેશ્વરે ।
૧૦૯૦૦૪૨ અનાહ્વાને સરેુશસ્ય દક્ષ ચત્તે મલીમસે॥ ૧૦૯.૪।
૧૦૯૦૦૫૧ દાક્ષાય યા શ્રુતે વાક્યે અનાહ્વાનસ્ય કારણે ।
૧૦૯૦૦૫૨ અહલ્યાયાં ચાેક્તવત્યાં કુિપતાભૂ સરેુશ્વર ॥ ૧૦૯.૫।
૧૦૯૦૦૬૧ િપતરં નાશયે પાપં ક્ષમેયં ન કથ ચન ।
૧૦૯૦૦૬૨ શ ◌ૃ વતી દાષેવાક્યાિન િપત્રા ચાેક્તાિન ભતર્િર॥ ૧૦૯.૬।
૧૦૯૦૦૭૧ પત્યુઃ શ ◌ૃ વ ત યા િન દાં તાસાં પાપાવિધઃ કુતઃ ।
૧૦૯૦૦૭૨ યાદશૃ તાદશૃાે વાિપ પ તઃ સ્ત્રીણાં પરા ગ તઃ॥ ૧૦૯.૭।
૧૦૯૦૦૮૧ િક પનુઃ સકલાધીશાે મહાદેવાે જગદુ્ગ ઃ ।
૧૦૯૦૦૮૨ શ્રુતં તિન્ન દનં તિહ ધારયા મ ન દેહકમ્॥ ૧૦૯.૮।
૧૦૯૦૦૯૧ ત માત્ત્યક્ષ્ય ઇમં દેહ મત્યુ વા સા મહાસતી ।
૧૦૯૦૦૯૨ કાપેને મહતાિવષ્ટા પ્રજ વાલ સરેુશ્વર ॥ ૧૦૯.૯।
૧૦૯૦૧૦૧ શવૈકચેતના દેહં બલાદ્યાેગાચ્ચ તત્યજે ।
૧૦૯૦૧૦૨ મહેશ્વરાે ઽિપ સકલં ત્તમાક યર્ નારદાત્॥ ૧૦૯.૧૦।
૧૦૯૦૧૧૧ દૃ ટ્વા ચુકાપે પપ્રચ્છ જયાં ચ િવજયાં તથા ।
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૧૦૯૦૧૧૨ તે ઊચતુ ભે દેવં દક્ષક્રતુિવનાશનમ્॥ ૧૦૯.૧૧।
૧૦૯૦૧૨૧ દાક્ષાય યા ઇ ત શ્રુ વા મખં પ્રાયાન્મહેશ્વરઃ ।
૧૦૯૦૧૨૨ ભીમૈગર્ણૈઃ પિર તાે ભૂતનાથૈઃ સમં યયાૈ॥ ૧૦૯.૧૨।
૧૦૯૦૧૩૧ મખ તવૈ ષ્ટતઃ સવા દેવબ્રહ્મપુરસૃ્કતઃ ।
૧૦૯૦૧૩૨ દક્ષેણ યજમાનને શદુ્ધભાવને ર ક્ષતઃ॥ ૧૦૯.૧૩।
૧૦૯૦૧૪૧ વ સષ્ઠાિદ ભરત્યુગ્રૈમુર્િન ભઃ પિરવાિરતઃ ।
૧૦૯૦૧૪૨ ઇ દ્રાિદત્યાદ્યવૈર્સુ ભઃ સવર્તઃપિરપા લતઃ॥ ૧૦૯.૧૪।
૧૦૯૦૧૫૧ ઋગ્યજુઃસામવેદૈશ્ચ વાહાશ દૈરલઙૃ્કતઃ ।
૧૦૯૦૧૫૨ શ્રદ્ધા પુ ષ્ટ તથા તુ ષ્ટઃ શા તલર્ સર વતી॥ ૧૦૯.૧૫।
૧૦૯૦૧૬૧ ભૂ મદ્યાઃ શવર્ર ક્ષા ત ષા આશા જયા મ તઃ ।
૧૦૯૦૧૬૨ અેતા ભશ્ચ તથા યા ભઃ સવર્તઃ સમલઙૃ્કતઃ॥ ૧૦૯.૧૬।
૧૦૯૦૧૭૧ વષ્ટ્ર ા મહાત્મના ચાિપ કાિરતાે િવશ્વકમર્ણા ।
૧૦૯૦૧૭૨ સરુ ભનર્ દની ધનેુઃ કામધુક્કામદાેિહની॥ ૧૦૯.૧૭।
૧૦૯૦૧૮૧ અેતા ભઃ કામવષાર્ ભઃ સવર્કામસ દ્ધમાન્ ।
૧૦૯૦૧૮૨ ક પ ક્ષઃ પાિર તાે લતાઃ ક પલતાિદકાઃ॥ ૧૦૯.૧૮।
૧૦૯૦૧૯૧ યદ્યિદષ્ટતમં િક ચત્તત્ર ત મન્મખે સ્થતમ્ ।
૧૦૯૦૧૯૨ વયં મઘવતા પૂ ણા હિરણા પિરર ક્ષતઃ॥ ૧૦૯.૧૯।
૧૦૯૦૨૦૧ દ યતાં ભજુ્યતાં વાિપ િક્રયતાં સ્થીયતાં સખુમ્ ।
૧૦૯૦૨૦૨ અેતૈશ્ચ સવર્તાે વાક્યૈદર્ક્ષસ્ય પૂ જતં મખમ્॥ ૧૦૯.૨૦।
૧૦૯૦૨૧૧ આદાૈ તુ વીરભદ્રાે ઽસાૈ ભદ્રકાલ્યા યુતાે યયાૈ ।
૧૦૯૦૨૧૨ શાેકકાપેપર તાત્મા પશ્ચાચ્છૂલિપનાક ક્॥ ૧૦૯.૨૧।
૧૦૯૦૨૨૧ અ યાયયાૈ મહાદેવાે મહાભૂતૈરલઙૃ્કતઃ ।
૧૦૯૦૨૨૨ તાિન ભૂતાિન પિરતાે મખે વેષ્ટ મહેશ્વરમ્॥ ૧૦૯.૨૨।
૧૦૯૦૨૩૧ ક્રતું િવ વંસયામાસુ તત્ર ક્ષાેભાે મહાનભૂત્ ।
૧૦૯૦૨૩૨ પલાય ત તતઃ કે ચ કે ચદ્ગ વા તતઃ શવમ્॥ ૧૦૯.૨૩।
૧૦૯૦૨૪૧ કે ચ તવુ ત દેવેશં કે ચ કુ ય ત શઙ્કરમ્ ।
૧૦૯૦૨૪૨ અેવં િવ વં સતં યજ્ઞં દૃ ટ્વા પષૂા સમ યગાત્॥ ૧૦૯.૨૪।
૧૦૯૦૨૫૧ પૂ ણાે દ તાનથાે પાટ ઇ દં્ર વ્યદ્રાવય ક્ષણાત્ ।
૧૦૯૦૨૫૨ ભગસ્ય ચ ષી િવપ્ર વીરભદ્રાે વ્યપાટયત્॥ ૧૦૯.૨૫।
૧૦૯૦૨૬૧ િદવાકરં પનુદા યા પિરભ્રા ય સમા ક્ષપત્ ।
૧૦૯૦૨૬૨ તતઃ સરુગણાઃ સવ િવ ં તે શરણં યયુઃ॥ ૧૦૯.૨૬।
૧૦૯૦૨૭૦ દેવા ઊચુઃ
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૧૦૯૦૨૭૧ ત્રાિહ ત્રાિહ ગદાપાણે ભૂતનાથકૃતાદ્ભયાત્ ।
૧૦૯૦૨૭૨ મહેશ્વરગણઃ ક શ્ચ પ્રમથાનાં તુ નાયકઃ ।
૧૦૯૦૨૭૩ તને દગ્ધાે મખઃ સવા વૈ ણવઃ પ યતાે હરેઃ॥ ૧૦૯.૨૭।
૧૦૯૦૨૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૯૦૨૮૧ હિરણા ચક્રમુ ષં્ટ ભૂતનાથવધં પ્ર ત ।
૧૦૯૦૨૮૨ ભૂતનાથાે ઽિપ તચ્ચક્રમાપતચ્ચ તદાગ્રસત્॥ ૧૦૯.૨૮।
૧૦૯૦૨૯૧ ગ્ર તે ચકે્ર તતાે િવ ણાેલાકપાલા ભયાદ્યયુઃ ।
૧૦૯૦૨૯૨ તથા સ્થતાનવેક્ષ્યાથ દક્ષાે યજ્ઞં સરુાનિપ ।
૧૦૯૦૨૯૩ તુષ્ટાવ શઙ્કરં દેવં દક્ષાે ભ યા પ્ર પ તઃ॥ ૧૦૯.૨૯।
૧૦૯૦૩૦૦ દક્ષ ઉવાચ
૧૦૯૦૩૦૧ જય શઙ્કર સાેમેશ જય સવર્જ્ઞ શ ભવે ।
૧૦૯૦૩૦૨ જય કલ્યાણ ચ્છ ભાે જય કાલાત્મને નમઃ॥ ૧૦૯.૩૦।
૧૦૯૦૩૧૧ આિદકતર્નર્મ તે ઽ તુ નીલક ઠ નમાે ઽ તુ તે ।
૧૦૯૦૩૧૨ બ્રહ્મ પ્રય નમ તે ઽ તુ બ્રહ્મ પ નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૦૯.૩૧।
૧૦૯૦૩૨૧ િત્રમૂતર્યે નમાે દેવ િત્રધામ પરમેશ્વર ।
૧૦૯૦૩૨૨ સવર્મૂત નમ તે ઽ તુ ત્રૈલાેક્યાધાર કામદ॥ ૧૦૯.૩૨।
૧૦૯૦૩૩૧ નમાે વેદા તવેદ્યાય નમ તે પરમાત્મને ।
૧૦૯૦૩૩૨ યજ્ઞ પ નમ તે ઽ તુ યજ્ઞધામ નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૦૯.૩૩।
૧૦૯૦૩૪૧ યજ્ઞદાન નમ તે ઽ તુ હવ્યવાહ નમાે ઽ તુ તે ।
૧૦૯૦૩૪૨ યજ્ઞહત્ર નમ તે ઽ તુ ફલદાય નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૦૯.૩૪।
૧૦૯૦૩૫૧ ત્રાિહ ત્રાિહ જગન્નાથ શરણાગતવ સલ ।
૧૦૯૦૩૫૨ ભક્તાનામ યભક્તાનાં વમવે શરણં પ્રભાે॥ ૧૦૯.૩૫।
૧૦૯૦૩૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૯૦૩૬૧ અેવં તુ તવુત તસ્ય પ્રસન્નાે ઽભનૂ્મહેશ્વરઃ ।
૧૦૯૦૩૬૨ િક દદામી ત તં પ્રાહ ક્રતુઃ પૂણા ઽ તુ મે પ્રભાે॥ ૧૦૯.૩૬।
૧૦૯૦૩૭૧ તથેત્યુવાચ ભગવા દેવદેવાે મહેશ્વરઃ ।
૧૦૯૦૩૭૨ શઙ્કરઃ સવર્ભૂતાત્મા ક ણાવ ણાલયઃ॥ ૧૦૯.૩૭।
૧૦૯૦૩૮૧ ક્રતું કૃ વા તતઃ પૂણ તસ્ય દક્ષસ્ય વૈ મનુે ।
૧૦૯૦૩૮૨ અેવમુ વા સ ભગવા ભૂતૈર તરધીયત॥ ૧૦૯.૩૮।
૧૦૯૦૩૯૧ યથાગતં સરુા જગ્મુઃ વમવે સદનં પ્ર ત ।
૧૦૯૦૩૯૨ તતઃ કદા ચદે્દવાનાં દૈત્યાનાં િવગ્રહાે મહાન્॥ ૧૦૯.૩૯।
૧૦૯૦૪૦૧ બભવૂ તત્ર દૈત્યે યાે ભીતા દેવાઃ શ્રયઃ પ તમ્ ।
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૧૦૯૦૪૦૨ તુષુ્ટવુઃ સવર્ભાવને વચાે ભ તં જનાદર્નમ્॥ ૧૦૯.૪૦।
૧૦૯૦૪૧૦ દેવા ઊચુઃ
૧૦૯૦૪૧૧ શક્રાદયાે ઽિપ િત્રદશાઃ કટાક્ષમ્ ।
૧૦૯૦૪૧૨ અવેક્ષ્ય યસ્યા તપઆચર ત ।
૧૦૯૦૪૧૩ સા ચાિપ ય પાદરતા ચ લ મીસ્ ।
૧૦૯૦૪૧૪ તં બ્રહ્મભૂતં શરણં પ્રપદે્ય॥ ૧૦૯.૪૧।
૧૦૯૦૪૨૧ ય માિ ત્રલાેક્યાં ન પરઃ સમાનાે ।
૧૦૯૦૪૨૨ ન ચાિધક તાક્ષ્યર્રથા સહાત્ ।
૧૦૯૦૪૨૩ સ દેવદેવાે ઽવતુ નઃ સમ તાન્ ।
૧૦૯૦૪૨૪ મહાભયે યઃ કૃપયા પ્રપન્નાન્॥ ૧૦૯.૪૨।
૧૦૯૦૪૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૯૦૪૩૧ તતઃ પ્રસન્નાે ભગવા શઙ્ખચક્રગદાધરઃ ।
૧૦૯૦૪૩૨ િકમથર્માગતાઃ સવ ત કતાર્ મીત્યુવાચ તાન્॥ ૧૦૯.૪૩।
૧૦૯૦૪૪૦ દેવા ઊચુઃ
૧૦૯૦૪૪૧ ભયં ચ તીવં્ર દૈત્યે યાે દેવાનાં મધુસદૂન ।
૧૦૯૦૪૪૨ તતસ્ત્રાણાય દેવાનાં મ ત કુ જનાદર્ન॥ ૧૦૯.૪૪।
૧૦૯૦૪૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૯૦૪૬૧ તાનાગતા હિરઃ પ્રાહ ગ્ર તં ચકં્ર હરેણ મે ।
૧૦૯૦૪૬૨ િક કરાે મ ગતં ચકં્ર ભવ તશ્ચા તમાગતાઃ ।
૧૦૯૦૪૬૩ યા તુ સવ દેવગણા રક્ષા વઃ િક્રયતે મયા॥ ૧૦૯.૪૬।
૧૦૯૦૪૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૯૦૪૭૧ તતાે ગતષેુ દેવષેુ િવ શ્ચક્રાથર્મુદ્યતઃ ।
૧૦૯૦૪૭૨ ગાેદાવર ં તતાે ગ વા શ ભાેઃ પૂ ં પ્રચક્રમે॥ ૧૦૯.૪૭।
૧૦૯૦૪૮૧ સવુણર્કમલૈિદવ્યૈઃ સગુ ધૈદર્શ ભઃ શતૈઃ ।
૧૦૯૦૪૮૨ ભ ક્તતાે િનત્યવ પૂ ં ચકે્ર િવ માપતેઃ॥ ૧૦૯.૪૮।
૧૦૯૦૪૯૧ અેવં સ પજૂ્યમાને તુ તયાે ત વ મદં શ ◌ૃ ।
૧૦૯૦૪૯૨ કમલાનાં સહસ્રે તુ યદૈકં નવૈ પૂયર્તે॥ ૧૦૯.૪૯।
૧૦૯૦૫૦૧ તદાસરુાિરઃ વં નતે્રમુ પાટ ાઘ્યર્મક પયત્ ।
૧૦૯૦૫૦૨ અઘ્યર્પાતં્ર કરે ગ્ હ્ય સહસ્રકમલા વતમ્ ।
૧૦૯૦૫૦૩ યા વા શ ભું દદાવઘ્યર્મન યશરણાે હિરઃ॥ ૧૦૯.૫૦।
૧૦૯૦૫૧૦ િવ વાચ
૧૦૯૦૫૧૧ વમવે દેવ નીષે ભાવમ તગર્તં ણામ્ ।
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૧૦૯૦૫૧૨ વમવે શરણાે ઽધીશાે ઽત્ર કા ભવે દ્વચારણા॥ ૧૦૯.૫૧।
૧૦૯૦૫૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૦૯૦૫૨૧ વદન્નુદશ્રનુયનાે િન લલ્યે ઽસાિવતીશ્વરે ।
૧૦૯૦૫૨૨ ભવાનીસિહતઃ શ ભુઃ પુર તાદભવત્તદા॥ ૧૦૯.૫૨।
૧૦૯૦૫૩૧ ગાઢમા લઙ્ગ્ય િવિવધવૈર્રૈરાપૂરયદ્ધિરમ્ ।
૧૦૯૦૫૩૨ તદેવ ચક્રમભવન્નતંે્ર ચાિપ યથા પુરા॥ ૧૦૯.૫૩।
૧૦૯૦૫૪૧ તતઃ સરુગણાઃ સવ તુષુ્ટવુહર્િરશઙ્કરાૈ ।
૧૦૯૦૫૪૨ ગઙ્ગાં ચાિપ સિરચ્છ્ર ેષ્ઠાં દેવં ચ ષભ વજમ્॥ ૧૦૯.૫૪।
૧૦૯૦૫૫૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ ચક્રતીથર્ મ ત તમ્ ।
૧૦૯૦૫૫૨ યસ્યાનુશ્રવણનેવૈ મુચ્યતે સવર્િક બષૈઃ॥ ૧૦૯.૫૫।
૧૦૯૦૫૬૧ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ યઃ કુયાર્ પ તપર્ણમ્ ।
૧૦૯૦૫૬૨ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તઃ િપ ભઃ વગર્ભાગ્ભવેત્ ।
૧૦૯૦૫૬૩ તત્તુ ચક્રાિઙ્કતં તીથર્મદ્યાિપ પિરદૃ યતે॥ ૧૦૯.૫૬।
૧૧૦૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૦૦૧૧ િપ પલં તીથર્માખ્યાતં ચક્રતીથાર્દન તરમ્ ।
૧૧૦૦૦૧૨ યત્ર ચકે્રશ્વરાે દેવશ્ચક્રમાપ યતાે હિરઃ॥ ૧૧૦.૧।
૧૧૦૦૦૨૧ યત્ર િવ ઃ વયં સ્થ વા ચક્રાથ શઙ્કરં િવભુમ્ ।
૧૧૦૦૦૨૨ પજૂયામાસ તત્તીથ ચક્રતીથર્મુદાહૃતમ્॥ ૧૧૦.૨।
૧૧૦૦૦૩૧ યત્ર પ્રીતાે ઽભવ દ્વ ણાેઃ શ ભુ ત પ પલં િવદુઃ ।
૧૧૦૦૦૩૨ મિહમાનં યસ્ય વક્તું ન ક્ષમાે ઽ યિહનાયકઃ॥ ૧૧૦.૩।
૧૧૦૦૦૪૧ ચકે્રશ્વરાે િપ પલેશાે નામધેયસ્ય કારણમ્ ।
૧૧૦૦૦૪૨ શ ◌ૃ નારદ તદ્ભ યા સાક્ષાદ્વદેાેિદતં મયા॥ ૧૧૦.૪।
૧૧૦૦૦૫૧ દધી ચિર ત િવખ્યાતાે મુિનરાસીદુ્ગણા વતઃ ।
૧૧૦૦૦૫૨ તસ્ય ભાયાર્ મહાપ્રાજ્ઞા કુલીના ચ પ તવ્રતા॥ ૧૧૦.૫।
૧૧૦૦૦૬૧ લાપેામુદ્રે ત યા ખ્યાતા વસા તસ્યા ગભ તની ।
૧૧૦૦૦૬૨ ઇ ત ના ા ચ િવખ્યાતા વડવે ત પ્રક તતા॥ ૧૧૦.૬।
૧૧૦૦૦૭૧ દધીચેઃ સા પ્રયા િનતં્ય તપ તપેે તયા મહત્ ।
૧૧૦૦૦૭૨ દધી ચર ગ્ માિન્નત્યં ગ્ હધમર્પરાયણઃ॥ ૧૧૦.૭।
૧૧૦૦૦૮૧ ભાગીરથી ં સમા શ્રત્ય દેવા ત થપરાયણઃ ।
૧૧૦૦૦૮૨ વકલત્રરતઃ શા તઃ કુ ભયાેિનિરવાપરઃ॥ ૧૧૦.૮।
૧૧૦૦૦૯૧ તસ્ય પ્રભાવાત્તં દેશં નારયાે દૈત્યદાનવાઃ ।
૧૧૦૦૦૯૨ આજગ્મુમુર્િનશાદૂર્લ યત્રાગ ત્યસ્ય ચાશ્રમઃ॥ ૧૧૦.૯।
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૧૧૦૦૧૦૧ તત્ર દેવાઃ સમાજગ્મૂ દ્રાિદત્યા તથા શ્વનાૈ ।
૧૧૦૦૧૦૨ ઇ દ્રાે િવ યર્માે ઽ ગ્ શ્ચ જ વા દૈત્યાનપુાગતાન્॥ ૧૧૦.૧૦।
૧૧૦૦૧૧૧ જયને તસહંષાર્ઃ તુતાશ્ચવૈ મ દ્ગણૈઃ ।
૧૧૦૦૧૧૨ દધી ચ મુિનશાદૂર્લં દૃ ટ્વા નેમુઃ સરેુશ્વરાઃ॥ ૧૧૦.૧૧।
૧૧૦૦૧૨૧ દધી ચ ર્તસહંષર્ઃ સરુા પજૂ્ય થક્ થક્ ।
૧૧૦૦૧૨૨ ગ્ હકૃત્યં તતશ્ચકે્ર સરેુ યાે ભાયર્યા સહ॥ ૧૧૦.૧૨।
૧૧૦૦૧૩૧ ષ્ટાશ્ચ કુશલં તને કથાશ્ચકુ્રઃ સરુા અિપ ।
૧૧૦૦૧૩૨ દધી ચમબ્રવુ દેવા ભાયર્યા સુ ખતં પનુઃ॥ ૧૧૦.૧૩।
૧૧૦૦૧૪૧ આસીનં હૃષ્ટમનસ ઋ ષ ન વા પનુઃ પનુઃ॥ ૧૧૦.૧૪।
૧૧૦૦૧૫૦ દેવા ઊચુઃ
૧૧૦૦૧૫૧ િકમદ્ય દુલર્ભં લાેકે ઋષે ઽ માકં ભિવ ય ત ।
૧૧૦૦૧૫૨ વાદશૃઃ સકૃપાે યષેુ મુિનભૂર્ક પપાદપઃ॥ ૧૧૦.૧૫।
૧૧૦૦૧૬૧ અેતદેવ ફલં પુંસાં વતાં મુિનસત્તમ ।
૧૧૦૦૧૬૨ તીથાર્ લુ તભૂર્તદયા દશર્નં ચ ભવાદશૃામ્॥ ૧૧૦.૧૬।
૧૧૦૦૧૭૧ ય નેહાદુચ્યતે ઽ મા ભરવધારય તન્મનુે ।
૧૧૦૦૧૭૨ જ વા દૈત્યાિનહ પ્રાપ્તા હ વા રાક્ષસપુઙ્ગવાન્॥ ૧૧૦.૧૭।
૧૧૦૦૧૮૧ વયં ચ સુ ખનાે બ્રહ્મં વિય દષૃ્ટે િવશષેતઃ ।
૧૧૦૦૧૮૨ નાયુધૈઃ ફલમ માકં વાેઢંુ નવૈ ક્ષમા વયમ્॥ ૧૧૦.૧૮।
૧૧૦૦૧૯૧ સ્થા યદેશં ન પ યામ આયુધાનાં મનુીશ્વર ।
૧૧૦૦૧૯૨ વગ સરુ દ્વષાે જ્ઞા વા સ્થાિપતાિન હર ત ચ॥ ૧૧૦.૧૯।
૧૧૦૦૨૦૧ નયેયુરાયુધાની ત તથવૈ ચ રસાતલે ।
૧૧૦૦૨૦૨ ત માત્તવાશ્રમે પુ યે સ્થા ય તે ઽસ્ત્રા ણ માનદ॥ ૧૧૦.૨૦।
૧૧૦૦૨૧૧ નવૈાત્ર િક ચદ્ભયમ ત િવપ્ર ।
૧૧૦૦૨૧૨ ન દાનવે યાે રાક્ષસે યશ્ચ ઘાેરમ્ ।
૧૧૦૦૨૧૩ વદાજ્ઞયા ર ક્ષતપુ યદેશાે ।
૧૧૦૦૨૧૪ ન િવદ્યતે તપસા તે સમાનઃ॥ ૧૧૦.૨૧।
૧૧૦૦૨૨૧ જતારયાે બ્રહ્મિવદાં વિરષ્ઠમ્ ।
૧૧૦૦૨૨૨ વયં ચ પવૂ િનહતા દૈત્યસઙ્ઘાઃ ।
૧૧૦૦૨૨૩ અસૈ્ત્રરલં ભારભૂતૈઃ કૃતાથઃ ।
૧૧૦૦૨૨૪ સ્થા યં સ્થાનં તે સમીપે મનુીશ॥ ૧૧૦.૨૨।
૧૧૦૦૨૩૧ િદવ્યા ભાેગા કા મની ભઃ સમેતાન્ ।
૧૧૦૦૨૩૨ દેવાેદ્યાને ન દને સ ભ મઃ ।
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૧૧૦૦૨૩૩ તતાે યામઃ કૃતકાયાર્ઃ સહે દ્રાઃ ।
૧૧૦૦૨૩૪ વં વં સ્થાનં ચાયુધાનાં ચ રક્ષા॥ ૧૧૦.૨૩।
૧૧૦૦૨૪૧ વયા કૃતા યતાં ત પ્રશાિધ ।
૧૧૦૦૨૪૨ સમથર્ વં રક્ષણે ધારણે ચ॥ ૧૧૦.૨૪।
૧૧૦૦૨૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૦૨૫૧ તદ્વાક્યમાક યર્ દધી ચરેવમ્ ।
૧૧૦૦૨૫૨ વાક્યં જગાૈ િવબુધાનવેમ તુ ।
૧૧૦૦૨૫૩ િનવાયર્માણઃ પ્રયશીલયા સ્ત્રયા ।
૧૧૦૦૨૫૪ િક દેવકાયણ િવ દ્ધકાિરણા॥ ૧૧૦.૨૫।
૧૧૦૦૨૬૧ યે જ્ઞાતશાસ્ત્રાઃ પરમાથર્િનષ્ઠાઃ ।
૧૧૦૦૨૬૨ સસંારચેષ્ટાસુ ગતાનુરાગાઃ ।
૧૧૦૦૨૬૩ તષેાં પરાથર્વ્યસનને િક મનુે ।
૧૧૦૦૨૬૪ યનેાત્ર વામતુ્ર સખંુ ન િક ચત્॥ ૧૧૦.૨૬।
૧૧૦૦૨૭૧ દેવ દ્વષાે દ્વષેમનપુ્રયા ત ।
૧૧૦૦૨૭૨ દત્તે સ્થાને િવપ્રવયર્ શ ◌ૃ વ ।
૧૧૦૦૨૭૩ નષ્ટે હૃતે ચાયુધાનાં મનુીશ ।
૧૧૦૦૨૭૪ કુ ય ત દેવા િરપવ તે ભવ ત॥ ૧૧૦.૨૭।
૧૧૦૦૨૮૧ ત માન્નેદં વેદિવદાં વિરષ્ઠ ।
૧૧૦૦૨૮૨ યુક્તં દ્રવ્યે પરક યે મમ વમ્ ।
૧૧૦૦૨૮૩ તાવચ્ચ મતૈ્રી દ્રવ્યભાવશ્ચ તાવન્ ।
૧૧૦૦૨૮૪ નષ્ટે હૃતે િરપવ તે ભવ ત॥ ૧૧૦.૨૮।
૧૧૦૦૨૯૧ ચેદ ત શ ક્તદ્રર્વ્યદાને તત તે ।
૧૧૦૦૨૯૨ દાતવ્યમવેા થને િક િવચાયર્મ્ ।
૧૧૦૦૨૯૩ નાે ચે સ તઃ પરકાયાર્ ણ કુયુર્ર્ ।
૧૧૦૦૨૯૪ વા ગ્ભમર્નાે ભઃ કૃ ત ભ તથવૈ॥ ૧૧૦.૨૯।
૧૧૦૦૩૦૧ પર વસ ધારણમેતદેવ ।
૧૧૦૦૩૦૨ સદ્ ભિનર તં ત્યજ કા ત સદ્યઃ॥ ૧૧૦.૩૦।
૧૧૦૦૩૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૦૩૧૧ અેવં પ્રયાયા વચનં સ િવપ્રાે ।
૧૧૦૦૩૧૨ િનશ ય ભાયાર્ મદમાહ સભુ્રૂમ્॥ ૧૧૦.૩૧।
૧૧૦૦૩૨૦ દધી ચ વાચ
૧૧૦૦૩૨૧ પુરા સરુાણામનુમા ય ભદ્રે ।
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૧૧૦૦૩૨૨ નેતી ત વાણી ન સખંુ મમૈ ત॥ ૧૧૦.૩૨।
૧૧૦૦૩૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૦૩૩૧ શ્રુ વેિરતં પત્યુિર ત પ્રયાયામ્ ।
૧૧૦૦૩૩૨ દૈવં િવના યન્ન ણાં સમથર્મ્ ।
૧૧૦૦૩૩૩ તૂ ણી ં સ્થતાયાં સરુસત્તમા તે ।
૧૧૦૦૩૩૪ સસં્થા ય ચાસ્ત્રા ય તદ પ્તમ ત॥ ૧૧૦.૩૩।
૧૧૦૦૩૪૧ ન વા મનુી દં્ર યયુરેવ લાેકાન્ ।
૧૧૦૦૩૪૨ દૈત્ય દ્વષાે ય તશસ્ત્રાઃ કૃતાથાર્ઃ ।
૧૧૦૦૩૪૩ ગતષેુ દેવષેુ મુિનપ્રવયા ।
૧૧૦૦૩૪૪ હૃષ્ટાે ઽવસદ્ભાયર્યા ધમર્યુક્તઃ॥ ૧૧૦.૩૪।
૧૧૦૦૩૫૧ ગતે ચ કાલે હ્ય તિવપ્રયુક્તે ।
૧૧૦૦૩૫૨ દૈવે વષ સઙ્ખ્યયા વૈ સહસ્રે ।
૧૧૦૦૩૫૩ ન તે સરુા આયુધાનાં મનુીશ ।
૧૧૦૦૩૫૪ વાચં મનશ્ચાિપ તથવૈ ચકુ્રઃ॥ ૧૧૦.૩૫।
૧૧૦૦૩૬૧ દધી ચર યાહ ગભ તમાજેસા ।
૧૧૦૦૩૬૨ દેવારયાે માં દ્વષતીહ ભદ્રે ।
૧૧૦૦૩૬૩ ન તે સરુા નેતુકામા ભવ ત ।
૧૧૦૦૩૬૪ સસં્થાિપતા યત્ર વદ વ યુક્તમ્॥ ૧૧૦.૩૬।
૧૧૦૦૩૭૧ સા ચાહ કા તં િવનયાદુક્તમવે ।
૧૧૦૦૩૭૨ વં નીષે નાથ યદત્ર યુક્તમ્ ।
૧૧૦૦૩૭૩ દૈત્યા હિર ય ત મહાપ્ર દ્ધાસ્ ।
૧૧૦૦૩૭૪ તપાેયુક્તા બ લનઃ વાયુધાિન॥ ૧૧૦.૩૭।
૧૧૦૦૩૮૧ તદસ્ત્રરક્ષાથર્ મદં સ ચકે્ર ।
૧૧૦૦૩૮૨ મ ત્રૈ તુ સઙ્ક્ષાલ્ય જલૈશ્ચ પુ યૈઃ ।
૧૧૦૦૩૮૩ તદ્વાિર સવાર્સ્ત્રમયં સપુુ યમ્ ।
૧૧૦૦૩૮૪ તે ેયુકં્ત તચ્ચ પપાૈ દધી ચઃ॥ ૧૧૦.૩૮।
૧૧૦૦૩૯૧ િનવ યર્ પા ણ તદાયુધાિન ।
૧૧૦૦૩૯૨ ક્ષયં જગ્મુઃ ક્રમશઃ કાલયાેગાત્ ।
૧૧૦૦૩૯૩ સરુાઃ સમાગત્ય દધી ચમૂચુર્ ।
૧૧૦૦૩૯૪ મહાભયં હ્યાગતં શાત્રવં નઃ॥ ૧૧૦.૩૯।
૧૧૦૦૪૦૧ દદ વ ચાસ્ત્રા ણ મુિનપ્રવીર ।
૧૧૦૦૪૦૨ યાિન વદ તે િનિહતાિન દેવૈઃ ।
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૧૧૦૦૪૦૩ દધી ચર યાહ સરુાિરભીત્યા ।
૧૧૦૦૪૦૪ અનાગત્યા ભવતાં ચા ચરેણ॥ ૧૧૦.૪૦।
૧૧૦૦૪૧૧ અસ્ત્રા ણ પીતાિન શર રસસં્થા ય્ ।
૧૧૦૦૪૧૨ ઉક્તાિન યુક્તં મમ તદ્વદ તુ ।
૧૧૦૦૪૧૩ શ્રુ વા તદુક્તં વચનં તુ દેવાઃ ।
૧૧૦૦૪૧૪ પ્રાેચુ ત મ થં િવનયાવનમ્રાઃ॥ ૧૧૦.૪૧।
૧૧૦૦૪૨૧ અસ્ત્રા ણ દેહી ત ચ વક્તુમેતચ્ ।
૧૧૦૦૪૨૨ છક્યં ન વા ય પ્ર તવક્તું મનુી દ્ર ।
૧૧૦૦૪૨૩ િવના ચ તૈઃ પિરભૂયેમ િનત્યમ્ ।
૧૧૦૦૪૨૪ પુષ્ટારયઃ ક્વ પ્રયામાે મનુીશ॥ ૧૧૦.૪૨।
૧૧૦૦૪૩૧ ન મત્યર્લાેકે ન તલે ન નાકે ।
૧૧૦૦૪૩૨ વાસઃ સરુાણાં ભિવતાદ્ય તાત ।
૧૧૦૦૪૩૩ વં િવપ્રવયર્ તપસા ચવૈ યુક્તાે ।
૧૧૦૦૪૩૪ ના યદ્વક્તું યજુ્યતે તે પુર તાત્॥ ૧૧૦.૪૩।
૧૧૦૦૪૪૧ િવપ્ર તદાવેાચ મદ સ્થસસં્થા ય્ ।
૧૧૦૦૪૪૨ અસ્ત્રા ણ ગ્ હ્ણ તુ ન સશંયાે ઽત્ર ।
૧૧૦૦૪૪૩ દેવા તમ યાહુરનને િક નાે હ્ય્ ।
૧૧૦૦૪૪૪ અસૈ્ત્રહ નાઃ સ્ત્રી વમાપ્તાઃ સરેુ દ્રાઃ॥ ૧૧૦.૪૪।
૧૧૦૦૪૫૧ પનુ તદા ચાહ મુિનપ્રવીરસ્ ।
૧૧૦૦૪૫૨ ત્યકે્ષ્ય વા દૈિહકા યાેગયુક્તઃ ।
૧૧૦૦૪૫૩ અસ્ત્રા ણ કુવર્ તુ મદ સ્થભૂતા ય્ ।
૧૧૦૦૪૫૪ અનુત્તમા યુત્તમ પવ ત॥ ૧૧૦.૪૫।
૧૧૦૦૪૬૧ કુ વ ચેત્યાહુરદ નસ વમ્ ।
૧૧૦૦૪૬૨ દધી ચ મત્યુત્તરમ ગ્ ક પમ્ ।
૧૧૦૦૪૬૩ તદા તુ તસ્ય પ્રયમીરય તી ।
૧૧૦૦૪૬૪ ન સાિન્ન યે પ્રા તથેયી મનુીશ॥ ૧૧૦.૪૬।
૧૧૦૦૪૭૧ તે ચાિપ દેવા તામદૃ ટૈ્વવ શીઘ્રમ્ ।
૧૧૦૦૪૭૨ તસ્યા ભીતા િવપ્રમૂચુઃ કુ વ ।
૧૧૦૦૪૭૩ તત્યાજ વા દુ ત્ય પ્રી તયુક્તાે ।
૧૧૦૦૪૭૪ યથાસખંુ દેહ મમં જુષ વમ્॥ ૧૧૦.૪૭।
૧૧૦૦૪૮૧ મદ સ્થ ભઃ પ્રી તમ તાે ભવ તુ ।
૧૧૦૦૪૮૨ સરુાઃ સવ િક તુ દેહેન કાયર્મ્॥ ૧૧૦.૪૮।
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૧૧૦૦૪૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૦૪૯૧ ઇત્યુ વાસાૈ બદ્ધપદ્માસનસ્થાે ।
૧૧૦૦૪૯૨ નાસાગ્રદત્તા ક્ષપ્રકાશપ્રસન્નઃ ।
૧૧૦૦૪૯૩ વાયું સવિહ્ન મ યમાેદ્ઘાટયાેગાન્ ।
૧૧૦૦૪૯૪ ની વા શનૈદર્હરાકાશગભર્મ્॥ ૧૧૦.૪૯।
૧૧૦૦૫૦૧ યદપ્રમેયં પરમં પદં યદ્ ।
૧૧૦૦૫૦૨ યદ્બ્રહ્મ પં યદુપા સતવ્યમ્ ।
૧૧૦૦૫૦૩ તત્રવૈ િવ યસ્ય િધયં મહાત્મા ।
૧૧૦૦૫૦૪ સાયજુ્યતાં બ્રહ્મણાે ઽસાૈ જગામ॥ ૧૧૦.૫૦।
૧૧૦૦૫૧૧ િન ર્ વતાં પ્રાપ્તમભીક્ષ્ય દેવાઃ ।
૧૧૦૦૫૧૨ કલવેરં તસ્ય સરુાશ્ચ સ યક્ ।
૧૧૦૦૫૧૩ વષ્ટારમ યૂચુર ત વર તઃ ।
૧૧૦૦૫૧૪ કુ વ ચાસ્ત્રા ણ બહૂિન સદ્યઃ॥ ૧૧૦.૫૧।
૧૧૦૦૫૨૧ સ ચાિપ તાનાહ કથં નુ કાયર્મ્ ।
૧૧૦૦૫૨૨ કલવેરં બ્રાહ્મણસ્યેહ દેવાઃ ।
૧૧૦૦૫૨૩ બભે મ કતુ દા ણં ચાક્ષમાે ઽહમ્ ।
૧૧૦૦૫૨૪ િવદાિરતા યાયુધા યુત્તમાિન॥ ૧૧૦.૫૨।
૧૧૦૦૫૩૧ તદ સ્થભૂતાિન કરાે મ સદ્યસ્ ।
૧૧૦૦૫૩૨ તતાે દેવા ગાઃ સમૂચુ વર તઃ॥ ૧૧૦.૫૩।
૧૧૦૦૫૪૦ દેવા ઊચુઃ
૧૧૦૦૫૪૧ વજં્ર મખંુ વઃ િક્રયતે િહતાથર્મ્ ।
૧૧૦૦૫૪૨ ગાવાે દેવૈરાયુધાથ ક્ષણને ।
૧૧૦૦૫૪૩ દધી ચદેહં તુ િવદાયર્ યૂયમ્ ।
૧૧૦૦૫૪૪ અસ્થીિન શદુ્ધાિન પ્રયચ્છતાદ્ય॥ ૧૧૦.૫૪।
૧૧૦૦૫૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૦૫૫૧ તા દેવવાક્યાચ્ચ તથવૈ ચકુ્રઃ ।
૧૧૦૦૫૫૨ સં લહ્ય ચાસ્થીિન દદુઃ સરુાણામ્ ।
૧૧૦૦૫૫૩ સરુા વરા જગ્મુરદ નસ વાઃ ।
૧૧૦૦૫૫૪ વમાલયં ચાિપ તથવૈ ગાવઃ॥ ૧૧૦.૫૫।
૧૧૦૦૫૬૧ કૃ વા તથાસ્ત્રા ણ ચ દેવતાનામ્ ।
૧૧૦૦૫૬૨ વષ્ટા જગામાથ સરુાજ્ઞયા તદા ।
૧૧૦૦૫૬૩ તત શ્ચરાચ્છ લવતી સભુદ્રા ।
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૧૧૦૦૫૬૪ ભતુર્ઃ પ્રયા બાલગભાર્ વર તી॥ ૧૧૦.૫૬।
૧૧૦૦૫૭૧ કરે ગ્ હી વા કલશં વાિરપૂણર્મ્ ।
૧૧૦૦૫૭૨ ઉમાં ન વા ફલપુ પૈઃ સમેત્ય ।
૧૧૦૦૫૭૩ અ ગ્ ચ ભતાર્રમથાશ્રમં ચ ।
૧૧૦૦૫૭૪ સ દ્રષુ્ટકામા હ્યાજગામાથ શીઘ્રમ્॥ ૧૧૦.૫૭।
૧૧૦૦૫૮૧ આગચ્છ તી ં તાં પ્રા તથેયી ં તદાનીમ્ ।
૧૧૦૦૫૮૨ િનવારયામાસ તદાેલ્કપાતઃ ।
૧૧૦૦૫૮૩ સા સ ભ્રમાદાગતા ચાશ્રમં વમ્ ।
૧૧૦૦૫૮૪ નવૈાપ યત્તત્ર ભતાર્રમગ્રે॥ ૧૧૦.૫૮।
૧૧૦૦૫૯૧ ક્વ વા ગતશ્ચે ત સિવ મયા સા ।
૧૧૦૦૫૯૨ પપ્રચ્છ ચા ગ્ પ્રા તથેયી તદાનીમ્ ।
૧૧૦૦૫૯૩ અ ગ્ તદાવેાચ સિવ તરં તામ્ ।
૧૧૦૦૫૯૪ દેવાગમં યાચનં વૈ શર રે॥ ૧૧૦.૫૯।
૧૧૦૦૬૦૧ અ નામપુાદાનમથ પ્રયાણમ્ ।
૧૧૦૦૬૦૨ શ્રુ વા સવ દુઃ ખતા સા બભવૂ ।
૧૧૦૦૬૦૩ દુઃખાેદ્વગેા સા પપાતાથ વ્યામ્ ।
૧૧૦૦૬૦૪ મ દં મ દં વિહ્નનાશ્વા સતા ચ॥ ૧૧૦.૬૦।
૧૧૦૦૬૧૦ પ્રા તથે યવુાચ
૧૧૦૦૬૧૧ શાપે ઽમરાણાં તુ નાહં સમથાર્ ।
૧૧૦૦૬૧૨ અ ગ્ પ્રા સ્યે િક નુ કાય ભવને્મે॥ ૧૧૦.૬૧।
૧૧૦૦૬૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૦૬૨૧ કાપંે ચ દુઃખં ચ િનય ય સા વી ।
૧૧૦૦૬૨૨ તદાવાદ દ્ધમર્યુક્તં ચ ભતુર્ઃ॥ ૧૧૦.૬૨।
૧૧૦૦૬૩૦ પ્રા તથે યવુાચ
૧૧૦૦૬૩૧ ઉ પદ્યતે યત્તુ િવના શ સવર્મ્ ।
૧૧૦૦૬૩૨ ન શાેચ્યમ તી ત મનુ યલાેકે ।
૧૧૦૦૬૩૩ ગાેિવપ્રદેવાથર્ મહ ત્યજ ત ।
૧૧૦૦૬૩૪ પ્રાણા પ્રયા પુ યભા ે મનુ યાઃ॥ ૧૧૦.૬૩।
૧૧૦૦૬૪૧ સસંારચકે્ર પિરવતર્માને ।
૧૧૦૦૬૪૨ દેહં સમથ ધમર્યુકં્ત વવા ય ।
૧૧૦૦૬૪૩ પ્રયા પ્રાણા દેવિવપ્રાથર્હેતાેસ્ ।
૧૧૦૦૬૪૪ તે વૈ ધ યાઃ પ્રા ણનાે યે ત્યજ ત॥ ૧૧૦.૬૪।
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૧૧૦૦૬૫૧ પ્રાણાઃ સવ ઽસ્યાિપ દેહા વતસ્ય ।
૧૧૦૦૬૫૨ યાતારાે વૈ નાત્ર સ દેહલેશઃ ।
૧૧૦૦૬૫૩ અેવં જ્ઞા વા િવપ્રગાેદેવદ નાદ્ય્- ।
૧૧૦૦૬૫૪ અથ ચનૈાનુ જ તીશ્વરા તે॥ ૧૧૦.૬૫।
૧૧૦૦૬૬૧ િનવાયર્માણાે ઽિપ મયા પ્રપન્નયા ।
૧૧૦૦૬૬૨ ચકાર દેવાસ્ત્રપિરગ્રહં સઃ ।
૧૧૦૦૬૬૩ મનાેગતં વેત્ત્યથવા િવધાતુઃ ।
૧૧૦૦૬૬૪ કાે મત્યર્લાેકા તગચે ષ્ટતસ્ય॥ ૧૧૦.૬૬।
૧૧૦૦૬૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૦૬૭૧ ઇત્યેવમુ વાપજૂ્ય ચાગ્ ી યથાવદ્ ।
૧૧૦૦૬૭૨ ભતુર્ વચા લાેમ ભઃ સા િવવેશ ।
૧૧૦૦૬૭૩ ગભર્ સ્થતં બાલકં પ્રા તથેયી ।
૧૧૦૦૬૭૪ કુ ક્ષ િવદાયાર્થ કરે ગ્ હી વા॥ ૧૧૦.૬૭।
૧૧૦૦૬૮૧ ન વા ચ ગઙ્ગાં ભવુમાશ્રમં ચ ।
૧૧૦૦૬૮૨ વન પતીનાષેધીરાશ્રમસ્થાન્॥ ૧૧૦.૬૮।
૧૧૦૦૬૯૦ પ્રા તથે યવુાચ
૧૧૦૦૬૯૧ િપત્રા હીનાે બ ધુ ભગાત્રજૈશ્ચ ।
૧૧૦૦૬૯૨ માત્રા હીનાે બાલકઃ સવર્ અેવ ।
૧૧૦૦૬૯૩ રક્ષ તુ સવ ઽિપ ચ ભૂતસઙ્ઘાસ્ ।
૧૧૦૦૬૯૪ તથાષૈ યાે બાલકં લાેકપાલાઃ॥ ૧૧૦.૬૯।
૧૧૦૦૭૦૧ યે બાલકં મા િપ પ્રહીણમ્ ।
૧૧૦૦૭૦૨ સિનિવશષેં વતનપુ્ર ઢૈઃ ।
૧૧૦૦૭૦૩ પ ય ત રક્ષ ત ત અેવ નનૂમ્ ।
૧૧૦૦૭૦૪ બ્રહ્માિદકાનામિપ વ દનીયાઃ॥ ૧૧૦.૭૦।
૧૧૦૦૭૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૦૭૧૧ ઇત્યુ વા ચાત્યજદ્બાલં ભ ર્ ચત્તપરાયણા ।
૧૧૦૦૭૧૨ િપ પલાનાં સમીપે તુ યસ્ય બાલં નમસ્ય ચ॥ ૧૧૦.૭૧।
૧૧૦૦૭૨૧ અ ગ્ પ્રદ ક્ષણીકૃત્ય યજ્ઞપાત્રસમ વતા ।
૧૧૦૦૭૨૨ િવવેશા ગ્ પ્રા તથેયી ભત્રાર્ સહ િદવં યયાૈ॥ ૧૧૦.૭૨।
૧૧૦૦૭૩૧ દુશ્ચાશ્રમસ્થા યે ક્ષાશ્ચ વનવા સનઃ ।
૧૧૦૦૭૩૨ પતુ્રવ પાે ષતા યને ઋ ષણા ચ દધી ચના॥ ૧૧૦.૭૩।
૧૧૦૦૭૪૧ િવના તને ન વામ તયા માત્રા િવના તથા ।
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૧૧૦૦૭૪૨ ગાશ્ચ પ ક્ષણઃ સવ ક્ષાઃ પ્રાેચુઃ પર પરમ્॥ ૧૧૦.૭૪।
૧૧૦૦૭૫૦ ક્ષા ઊચુઃ
૧૧૦૦૭૫૧ વગર્માસદુેષાેઃ િપત્રાે તદપત્યે વકૃિત્રમમ્ ।
૧૧૦૦૭૫૨ યે કુવર્ ત્યિનશં નેહં ત અેવ કૃ તનાે નરાઃ॥ ૧૧૦.૭૫।
૧૧૦૦૭૬૧ દધી ચઃ પ્રા તથેયી વા વીક્ષતે ઽ મા યથા પુરા ।
૧૧૦૦૭૬૨ તથા િપતા ન માતા વા િધગ મા પાિપનાે વયમ્॥ ૧૧૦.૭૬।
૧૧૦૦૭૭૧ અ માકમિપ સવષામતઃ પ્ર ત િન શ્ચતમ્ ।
૧૧૦૦૭૭૨ બાલાે દધી ચઃ પ્રા તથેયી બાલાે ધમર્ઃ સનાતનઃ॥ ૧૧૦.૭૭।
૧૧૦૦૭૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૦૭૮૧ અેવમુ વા તદાષૈ યાે વન પ તસમ વતાઃ ।
૧૧૦૦૭૮૨ સાેમં રા નમ યેત્ય યા ચરે ઽ તમુત્તમમ્॥ ૧૧૦.૭૮।
૧૧૦૦૭૯૧ સ ચાિપ દત્તવાં તે યઃ સાેમાે ઽ તમનુત્તમમ્ ।
૧૧૦૦૭૯૨ દદુબાર્લાય તે ચાિપ અ તં સરુવ લભમ્॥ ૧૧૦.૭૯।
૧૧૦૦૮૦૧ સ તને પ્તાે વ ધે શકુ્લપકે્ષ યથા શશી ।
૧૧૦૦૮૦૨ િપ પલૈઃ પા લતાે ય મા પ પલાદઃ સ બાલકઃ ।
૧૧૦૦૮૦૩ પ્ર દ્ધઃ િપ પલાનવેમવુાચ વ તિવ મતઃ॥ ૧૧૦.૮૦।
૧૧૦૦૮૧૦ િપ પલાદ ઉવાચ
૧૧૦૦૮૧૧ માનષુે યાે માનષુા તુ ય તે પ ક્ષ ભઃ ખગાઃ ।
૧૧૦૦૮૧૨ બીજે યાે વી ધાે લાેકે વષૈ યં નવૈ દૃ યતે ।
૧૧૦૦૮૧૩ વાક્ષર્ વહં કથં તાે હ તપાદાિદ વવાન્॥ ૧૧૦.૮૧।
૧૧૦૦૮૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૦૮૨૧ ક્ષા તદ્વચનં શ્રુ વા સવર્મૂચુયર્થાક્રમમ્ ।
૧૧૦૦૮૨૨ દધીચેમર્રણં સા વ્યા તથા ચા ગ્ પ્રવેશનમ્॥ ૧૧૦.૮૨।
૧૧૦૦૮૩૧ અ નાં સહંરણં દેવૈરેત સવ સિવ તરમ્ ।
૧૧૦૦૮૩૨ શ્રુ વા દુઃખસમાિવષ્ટાે િનપપાત તદા ભુિવ॥ ૧૧૦.૮૩।
૧૧૦૦૮૪૧ આશ્વા સતઃ પનુ ર્ક્ષવૈાર્ક્યૈધર્માર્થર્સિંહતૈઃ ।
૧૧૦૦૮૪૨ આશ્વ તઃ સ પનુઃ પ્રાહ તદાષૈિધવન પતીન્॥ ૧૧૦.૮૪।
૧૧૦૦૮૫૦ િપ પલાદ ઉવાચ
૧૧૦૦૮૫૧ િપ હ હિન યે ઽહં ના યથા િવતું ક્ષમઃ ।
૧૧૦૦૮૫૨ િપતુ મત્રા ણ શત્રૂંશ્ચ તથા પતુ્રાે ઽનવુતર્તે॥ ૧૧૦.૮૫।
૧૧૦૦૮૬૧ સ અેવ પતુ્રાે યાે ઽ ય તુ પતુ્ર પાે િરપુઃ તઃ ।
૧૧૦૦૮૬૨ વદ ત િપ મત્રા ણ તારય ત્યિહતાનિપ॥ ૧૧૦.૮૬।
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૧૧૦૦૮૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૦૮૭૧ ક્ષા તં બાલમાદાય સાેમા તકમથાયયુઃ ।
૧૧૦૦૮૭૨ બાલવાક્યં તુ તે ક્ષાઃ સાેમાયાથ યવેદયન્ ।
૧૧૦૦૮૭૩ શ્રુ વા સાેમાે ઽિપ તં બાલં િપ પલાદમભાષત॥ ૧૧૦.૮૭।
૧૧૦૦૮૮૦ સાેમ ઉવાચ
૧૧૦૦૮૮૧ ગ્ હાણ િવદ્યાં િવિધવ સમગ્રામ્ ।
૧૧૦૦૮૮૨ તપઃસ દ્ધ ચ શભુાં ચ વાચમ્ ।
૧૧૦૦૮૮૩ શાૈય ચ પં ચ બલં ચ બુ દ્ધમ્ ।
૧૧૦૦૮૮૪ સ પ્રા સ્યસે પતુ્ર મદાજ્ઞયા વમ્॥ ૧૧૦.૮૮।
૧૧૦૦૮૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૦૮૯૧ િપ પલાદ તમ યાહ આેષધીશં િવનીતવત્॥ ૧૧૦.૮૯।
૧૧૦૦૯૦૦ િપ પલાદ ઉવાચ
૧૧૦૦૯૦૧ સવર્મેતદ્વથૃા મ યે િપ હ િવિન કૃ તમ્ ।
૧૧૦૦૯૦૨ ન કરાે યત્ર યાવચ્ચ ત માત્ત પ્રથમં વદ॥ ૧૧૦.૯૦।
૧૧૦૦૯૧૧ ય મ દેશે યત્ર કાલે ય મ દેવે ચ મ ત્રકે ।
૧૧૦૦૯૧૨ યત્ર તીથ ચ સ યેત મ સઙ્ક પઃ સરુાેત્તમ॥ ૧૧૦.૯૧।
૧૧૦૦૯૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૦૯૨૧ ચ દ્રઃ પ્રાહ ચરં યા વા ભુ ક્તવાર્ મુ ક્તરેવ વા ।
૧૧૦૦૯૨૨ સવ મહેશ્વરાદે્દવા યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૧૦.૯૨।
૧૧૦૦૯૩૧ સ સાેમં પનુર યાહ કથં દ્રકે્ષ્ય મહેશ્વરમ્ ।
૧૧૦૦૯૩૨ બાલાે ઽહં બાલબુ દ્ધશ્ચ ન સામ ય તપ તથા॥ ૧૧૦.૯૩।
૧૧૦૦૯૪૦ ચ દ્ર ઉવાચ
૧૧૦૦૯૪૧ ગાૈતમી ં ગચ્છ ભદ્ર વં તુિહ ચકે્રશ્વરં હરમ્ ।
૧૧૦૦૯૪૨ પ્રસન્ન તુ તવેશાનાે હ્ય પાયાસને વ સક॥ ૧૧૦.૯૪।
૧૧૦૦૯૫૧ પ્રીતાે ભવને્મહાદેવઃ સાક્ષા કા ણકઃ શવઃ ।
૧૧૦૦૯૫૨ આ તે સાક્ષા કૃતઃ શ ભુિવ ના પ્રભિવ ના॥ ૧૧૦.૯૫।
૧૧૦૦૯૬૧ વરં ચ દત્તવા વ ણાેશ્ચકં્ર ચ િત્રદશા ચતમ્ ।
૧૧૦૦૯૬૨ ગચ્છ તત્ર મહાબુદ્ધે દ ડકે ગાૈતમી ં નદ મ્॥ ૧૧૦.૯૬।
૧૧૦૦૯૭૧ ચકે્રશ્વરં નામ તીથ ન ત્યાષેધય તુ તત્ ।
૧૧૦૦૯૭૨ તં ગ વા તુિહ દેવેશં સવર્ભાવને શઙ્કરમ્ ।
૧૧૦૦૯૭૩ સ તે પ્રીતમના તાત સવાર્ કામા પ્રદાસ્ય ત॥ ૧૧૦.૯૭।
૧૧૦૦૯૮૦ બ્રહ્માવેાચ
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૧૧૦૦૯૮૧ તદ્રાજવચનાદ્બ્રહ્મ પ પલાદાે મહામુિનઃ ।
૧૧૦૦૯૮૨ આજગામ જગન્નાથાે યત્ર દ્રઃ સ ચક્રદઃ॥ ૧૧૦.૯૮।
૧૧૦૦૯૯૧ તં બાલં કૃપયાિવષ્ટાઃ િપ પલાઃ વાશ્રમા યયુઃ ।
૧૧૦૦૯૯૨ ગાેદાવયા તતઃ ના વા ન વા િત્રભવુનેશ્વરમ્ ।
૧૧૦૦૯૯૩ તુષ્ટાવ સવર્ભાવને િપ પલાદઃ શવં શુ ચઃ॥ ૧૧૦.૯૯।
૧૧૦૧૦૦૦ િપ પલાદ ઉવાચ
૧૧૦૧૦૦૧ સવાર્ ણ કમાર્ ણ િવહાય ધીરાસ્ ।
૧૧૦૧૦૦૨ ત્યક્તષૈણા િન જત ચત્તવાતાઃ ।
૧૧૦૧૦૦૩ યં યા ત મુ યૈ શરણં પ્રયત્નાત્ ।
૧૧૦૧૦૦૪ તમાિદદેવં પ્રણમા મ શ ભુમ્॥ ૧૧૦.૧૦૦।
૧૧૦૧૦૧૧ યઃ સવર્સાક્ષી સકલા તરાત્મા ।
૧૧૦૧૦૧૨ સવશ્વરઃ સવર્કલાિનધાનમ્ ।
૧૧૦૧૦૧૩ િવજ્ઞાય મ ચ્ચત્તગતં સમ તમ્ ।
૧૧૦૧૦૧૪ સ મે મરાિરઃ ક ણાં કરાેતુ॥ ૧૧૦.૧૦૧।
૧૧૦૧૦૨૧ િદગીશ્વરા જત્ય સરુા ચતસ્ય ।
૧૧૦૧૦૨૨ કૈલાસમા દાેલયતઃ પુરારેઃ ।
૧૧૦૧૦૨૩ અઙ્ગુષ્ઠકૃત્યૈવ રસાતલાદધા-ે ।
૧૧૦૧૦૨૪ ગતસ્ય તસ્યવૈ દશાનનસ્ય॥ ૧૧૦.૧૦૨।
૧૧૦૧૦૩૧ આલનૂકાયસ્ય ગરં િનશ ય ।
૧૧૦૧૦૩૨ િવહસ્ય દેવ્યા સહ દત્ત મષ્ટમ્ ।
૧૧૦૧૦૩૩ ત મૈ પ્રસન્નઃ કુિપતાે ઽિપ તદ્વદ્ ।
૧૧૦૧૦૩૪ અયુક્તદાતા સ મહેશ્વર વમ્॥ ૧૧૦.૧૦૩।
૧૧૦૧૦૪૧ સાતૈ્રામણી દ્ધમધઃ સ ચકે્ર ।
૧૧૦૧૦૪૨ યાે ઽચા હરાૈ િનત્યમતીવ કૃ વા ।
૧૧૦૧૦૪૩ બાણઃ પ્રશસ્યઃ કૃતવાનુચ્ચપૂ મ્ ।
૧૧૦૧૦૪૪ ર યાં મનાેજ્ઞાં શ શખ ડમાૈલેઃ॥ ૧૧૦.૧૦૪।
૧૧૦૧૦૫૧ જ વા િરપૂ દેવગણા પ્રપજૂ્ય ।
૧૧૦૧૦૫૨ ગુ ં નમસ્કતુર્મગા દ્વશાખઃ ।
૧૧૦૧૦૫૩ ચુકાપે દૃ ટ્વા ગણનાથમૂઢમ્ ।
૧૧૦૧૦૫૪ અઙે્ક તમારાે ય જહાસ સાેમઃ॥ ૧૧૦.૧૦૫।
૧૧૦૧૦૬૧ ઈશાઙ્ક ઢાે ઽિપ શશુ વભાવાન્ ।
૧૧૦૧૦૬૨ ન માતુરઙં્ક પ્રમુમાેચ બાલઃ ।
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૧૧૦૧૦૬૩ કુ્રદં્ધ સતંુ બાેિધતુમ યશક્તસ્ ।
૧૧૦૧૦૬૪ તતાે ઽધર્નાિર વમવાપ સાેમઃ॥ ૧૧૦.૧૦૬।
૧૧૦૧૦૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૦૭૧ તતઃ વય ભૂઃ સપુ્રીતઃ િપ પલાદમભાષત॥ ૧૧૦.૧૦૭।
૧૧૦૧૦૮૦ શવ ઉવાચ
૧૧૦૧૦૮૧ વરં વરય ભદં્ર તે િપ પલાદ યથે સતમ્॥ ૧૧૦.૧૦૮।
૧૧૦૧૦૯૦ િપ પલાદ ઉવાચ
૧૧૦૧૦૯૧ હતાે દેવૈમર્હાદેવ િપતા મમ મહાયશાઃ ।
૧૧૦૧૦૯૨ અદા ભકઃ સત્યવાદ તથા માતા પ તવ્રતા॥ ૧૧૦.૧૦૯।
૧૧૦૧૧૦૧ દેવે યશ્ચ તયાનેાર્શં શ્રુ વા નાથ સિવ તરમ્ ।
૧૧૦૧૧૦૨ દુઃખકાપેસમાિવષ્ટાે નાહં િવતુમુ સહે॥ ૧૧૦.૧૧૦।
૧૧૦૧૧૧૧ ત માન્મે દેિહ સામ ય નાશયેયં સરુા યથા ।
૧૧૦૧૧૧૨ અવ યસવે્યસૈ્ત્રલાેક્યે વમવે શ શશખેર॥ ૧૧૦.૧૧૧।
૧૧૦૧૧૨૦ ઈશ્વર ઉવાચ
૧૧૦૧૧૨૧ તીયં નયનં દ્રષંુ્ટ યિદ શક્નાે ષ મે ઽનઘ ।
૧૧૦૧૧૨૨ તતઃ સમથા ભિવતા દેવાં છેદિયતું ભવાન્॥ ૧૧૦.૧૧૨।
૧૧૦૧૧૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૧૩૧ તતાે દ્રષંુ્ટ મનશ્ચકે્ર તીયં લાેચનં િવભાેઃ ।
૧૧૦૧૧૩૨ ન શશાક તદાવેાચ ન શક્તાે ઽ મી ત શઙ્કરમ્॥ ૧૧૦.૧૧૩।
૧૧૦૧૧૪૦ ઈશ્વર ઉવાચ
૧૧૦૧૧૪૧ િક ચ કુ તપાે બાલ યદા દ્રક્ષ્ય સ લાેચનમ્ ।
૧૧૦૧૧૪૨ તીયં વં તદાભીષં્ટ પ્રા સ્યસે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૧૦.૧૧૪।
૧૧૦૧૧૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૧૫૧ અેતચ્છ વેશાનવાક્યં તપસે કૃતિનશ્ચયઃ ।
૧૧૦૧૧૫૨ દધી ચસનૂુધર્માર્ત્મા તત્રવૈ બહુલાઃ સમાઃ॥ ૧૧૦.૧૧૫।
૧૧૦૧૧૬૧ શવ યાનૈકિનરતાે બાલાે ઽિપ બલવાિનવ ।
૧૧૦૧૧૬૨ પ્રત્યહં પ્રાત થાય ના વા ન વા ગુ ક્રમાત્॥ ૧૧૦.૧૧૬।
૧૧૦૧૧૭૧ સખુાસીનાે મનઃ કૃ વા સષુુ ાયામન યધીઃ ।
૧૧૦૧૧૭૨ હ ત વ તકમારાે ય નાભાૈ િવ તસં તઃ॥ ૧૧૦.૧૧૭।
૧૧૦૧૧૮૧ સ્થાના સ્થાના તરાે કષાર્ વદ યાૈ શા ભવં મહઃ ।
૧૧૦૧૧૮૨ દદશર્ ચ દવસ્ય તીયં િપ પલાશનઃ ।
૧૧૦૧૧૮૩ કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા િવનીત ઇદમબ્રવીત્॥ ૧૧૦.૧૧૮।
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૧૧૦૧૧૯૦ િપ પલાદ ઉવાચ
૧૧૦૧૧૯૧ શ ભનુા દેવદેવને વરાે દત્તઃ પુરા મમ ।
૧૧૦૧૧૯૨ તાત યચ ષાે જ્યાે તયર્દા પ ય સ ત ક્ષણાત્॥ ૧૧૦.૧૧૯।
૧૧૦૧૨૦૧ સવ તે પ્રા થતં સ યેિદત્યાહ િત્રદશશે્વરઃ ।
૧૧૦૧૨૦૨ ત માિદ્રપુિવનાશાય હેતુભૂતાં પ્રયચ્છ મે॥ ૧૧૦.૧૨૦।
૧૧૦૧૨૧૧ તદૈવ િપ પલાઃ પ્રાેચવુર્ડવાિપ મહાદ્યુતે ।
૧૧૦૧૨૧૨ માતા તવ પ્રા તથેયી વદ ત્યેવં િદવં ગતા॥ ૧૧૦.૧૨૧।
૧૧૦૧૨૨૧ પરા ભદ્રાેહિનરતા િવ તાત્મિહતા નરાઃ ।
૧૧૦૧૨૨૨ ઇત તતાે ભ્રા ત ચત્તાઃ પત ત નરકાવટે॥ ૧૧૦.૧૨૨।
૧૧૦૧૨૩૧ તન્મા વચનં શ્રુ વા કુિપતઃ િપ પલાશનઃ ।
૧૧૦૧૨૩૨ અ ભમાને વલત્ય તઃ સાધવુાદાે િનરથર્કઃ॥ ૧૧૦.૧૨૩।
૧૧૦૧૨૪૧ દેિહ દેહી ત તં પ્રાહ કૃત્યા નતે્રિવિનગર્તા ।
૧૧૦૧૨૪૨ વડવે ત મર વપ્રઃ કૃત્યાિપ વડવાકૃ તઃ॥ ૧૧૦.૧૨૪।
૧૧૦૧૨૫૧ સવર્સ વિવનાશાય પ્રભૂતાનલગ ભણી ।
૧૧૦૧૨૫૨ ગભ તની બાલગભાર્ યા માતા િપ પલા શનઃ॥ ૧૧૦.૧૨૫।
૧૧૦૧૨૬૧ તદ્ યાનયાેગાત્તુ તા કૃત્યા સાનલગ ભણી ।
૧૧૦૧૨૬૨ ઉ પન્ના સા મહારાૈદ્રા ત્યુ જહે્વવ ભીષણા॥ ૧૧૦.૧૨૬।
૧૧૦૧૨૭૧ અવાેચ પ પલાદં તં િક કૃતં્ય મે વદ વ તત્ ।
૧૧૦૧૨૭૨ િપ પલાદાે ઽિપ તાં પ્રાહ દેવા ખાદ િરપનૂ્મમ॥ ૧૧૦.૧૨૭।
૧૧૦૧૨૮૧ જગ્રાહ સા તથેત્યુ વા િપ પલાદં પુર સ્થતમ્ ।
૧૧૦૧૨૮૨ સ પ્રાહ િક મદં કૃત્યે સા ચા યાહ વયાેિદતમ્॥ ૧૧૦.૧૨૮।
૧૧૦૧૨૯૧ દેવૈશ્ચ િન મતં દેહં તતાે ભીતઃ શવં યયાૈ ।
૧૧૦૧૨૯૨ તુષ્ટાવ દેવં સ મુિનઃ કૃત્યાં પ્રાહ તદા શવઃ॥ ૧૧૦.૧૨૯।
૧૧૦૧૩૦૦ શવ ઉવાચ
૧૧૦૧૩૦૧ યાજેના તઃ સ્થતા વાન્ન ગ્ હાણ મદાજ્ઞયા ।
૧૧૦૧૩૦૨ ત માદ્યાિહ તતાે દૂરં કૃત્યે કૃત્યં તતઃ કુ ॥ ૧૧૦.૧૩૦।
૧૧૦૧૩૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૩૧૧ તીથાર્ત્તુ િપ પલા પવૂ યાવદ્યાજેનસઙ્ખ્યયા ।
૧૧૦૧૩૧૨ પ્રા તષ્ઠદ્વડવા પા કૃત્યા સા ઋ ષિન મતા॥ ૧૧૦.૧૩૧।
૧૧૦૧૩૨૧ તસ્યાં તાે મહાન ગ્ લાકસહંરણક્ષમઃ ।
૧૧૦૧૩૨૨ તં દૃ ટ્વા િવબુધાઃ સવ ત્ર તાઃ શ ભુમપુાગમન્॥ ૧૧૦.૧૩૨।
૧૧૦૧૩૩૧ ચકે્રશ્વરં િપ પલેશં િપ પલાદેન તાે ષતમ્ ।
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૧૧૦૧૩૩૨ તવુ તાે ભીતમનસઃ શ ભુમૂચુિદવાૈકસઃ॥ ૧૧૦.૧૩૩।
૧૧૦૧૩૪૦ દેવા ઊચુઃ
૧૧૦૧૩૪૧ રક્ષ વ શ ભાે કૃત્યા મા બાધતે તદ્ભવાનલઃ ।
૧૧૦૧૩૪૨ શરણં ભવ સવશ ભીતાનામભયપ્રદ॥ ૧૧૦.૧૩૪।
૧૧૦૧૩૫૧ સવર્તઃ પિરભૂતાનામાતાર્નાં શ્રા તચેતસામ્ ।
૧૧૦૧૩૫૨ સવષામવે જ તનૂાં વમવે શરણં શવ॥ ૧૧૦.૧૩૫।
૧૧૦૧૩૬૧ ઋ ષણા ય થતા કૃત્યા વચ્ચ વર્િહ્નિનગર્તા ।
૧૧૦૧૩૬૨ સા જઘાંસ ત લાેકાંસ્ત્રી ં વં નસ્ત્રાતા ન ચેતરઃ॥ ૧૧૦.૧૩૬।
૧૧૦૧૩૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૩૭૧ તાનબ્રવી જગન્નાથાે યાજેના તિનવા સનઃ ।
૧૧૦૧૩૭૨ ન બાધતે વસાૈ કૃત્યા ત માદ્યૂયમહિનશમ્ ।
૧૧૦૧૩૭૩ ઇહૈવાસ વમમરા તસ્યા વાે ન ભયં ભવેત્॥ ૧૧૦.૧૩૭।
૧૧૦૧૩૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૩૮૧ પનુ ચુઃ સરેુશાનં વયા દતં્ત િત્રિવષ્ટપમ્ ।
૧૧૦૧૩૮૨ તત્ત્ય વાત્ર કથં નાથ વ સ્યામ સ્ત્રદશા ચત॥ ૧૧૦.૧૩૮।
૧૧૦૧૪૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૪૦૧ દેવાનાં વચનં શ્રુ વા શવાે વાક્યમથાબ્રવીત્॥ ૧૧૦.૧૪૦।
૧૧૦૧૪૧૦ શવ ઉવાચ
૧૧૦૧૪૧૧ દેવાે ઽસાૈ િવશ્વતશ્ચ યા દેવાે િવશ્વતાેમખુઃ ।
૧૧૦૧૪૧૨ યાે ર મ ભ તુ ધમતે િનતં્ય યાે જનકાે મતઃ॥ ૧૧૦.૧૪૧।
૧૧૦૧૪૨૧ સ સયૂર્ અેક અેવાત્ર સાક્ષાદૂ્રપેણ સવર્દા ।
૧૧૦૧૪૨૨ સ્થ ત કરાેતુ તન્મૂતા ભિવ ય ત્ય ખલાઃ સ્થતાઃ॥ ૧૧૦.૧૪૨।
૧૧૦૧૪૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૪૩૧ તથે ત શ ભવુચના પાિર તતરાે તદા ।
૧૧૦૧૪૩૨ દેવા િદવાકરં ચકુ્ર વષ્ટા ભાસ્કરમબ્રવીત્॥ ૧૧૦.૧૪૩।
૧૧૦૧૪૪૦ વષ્ટાવેાચ
૧૧૦૧૪૪૧ ઇહૈવા વ જગ વા મન્રકે્ષમા વબુધા વયમ્ ।
૧૧૦૧૪૪૨ વાંશશૈ્ચ વયમ યત્ર તષ્ઠામઃ શ ભુસિન્નધાૈ॥ ૧૧૦.૧૪૪।
૧૧૦૧૪૫૧ ચકે્રશ્વરસ્ય પિરતાે યાવદ્યાજેનસઙ્ખ્યયા ।
૧૧૦૧૪૫૨ ગઙ્ગાયા ઉભયં તીરમાસાદ્યાસ સરુાેત્તમાઃ॥ ૧૧૦.૧૪૫।
૧૧૦૧૪૬૧ અઙ્ગુલ્યધાર્ધર્માતં્ર તુ ગઙ્ગાતીરં સમા શ્રતાઃ ।
૧૧૦૧૪૬૨ તસ્રઃ કાેટ તથા પ ચ શતાિન મુિનસત્તમ ।
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૧૧૦૧૪૬૩ તીથાર્નાં તત્ર વ્યુ ષ્ટ ચ કઃ શ ◌ૃણાે ત બ્રવી ત વા॥ ૧૧૦.૧૪૬।
૧૧૦૧૪૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૪૭૧ તતઃ સરુગણાઃ સવ િવનીતાઃ શવમબ્રવુન્॥ ૧૧૦.૧૪૭।
૧૧૦૧૪૮૦ દેવા ઊચુઃ
૧૧૦૧૪૮૧ િપ પલાદં સરેુશાન શમં નય જગન્મય॥ ૧૧૦.૧૪૮।
૧૧૦૧૪૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૪૯૧ આે મત્યુ વા જગન્નાથઃ િપ પલાદમવાેચત॥ ૧૧૦.૧૪૯।
૧૧૦૧૫૦૦ શવ ઉવાચ
૧૧૦૧૫૦૧ ના શતે વિપ દેવષેુ િપતા તે નાગ મ ય ત ।
૧૧૦૧૫૦૨ દત્તાઃ િપત્રા તવ પ્રાણા દેવાનાં કાયર્ સદ્ધયે॥ ૧૧૦.૧૫૦।
૧૧૦૧૫૧૧ દ નાતર્ક ણાબ ધુઃ કાે િહ તાદગૃ્ભવે ભવેત્ ।
૧૧૦૧૫૧૨ તથા યાતા િદવં તાત તવ માતા પ તવ્રતા॥ ૧૧૦.૧૫૧।
૧૧૦૧૫૨૧ સમા કા યત્ર મતયા લાપેામુદ્રા ય ધતી ।
૧૧૦૧૫૨૨ યદ સ્થ ભઃ સરુાઃ સવ જિયનઃ સુ ખનઃ સદા॥ ૧૧૦.૧૫૨।
૧૧૦૧૫૩૧ તનેાવાપ્તં યશઃ સ્ફ તં તવ માત્રાક્ષયં કૃતમ્ ।
૧૧૦૧૫૩૨ વયા પતુ્રેણ સવર્ત્ર નાતઃ પરતરં કૃતમ્॥ ૧૧૦.૧૫૩।
૧૧૦૧૫૪૧ વ પ્રતાપભયા વગાર્ચ્ચ્યુતાં વં પાતુમહર્ સ ।
૧૧૦૧૫૪૨ કા દશીકાં તવ ભયાદમરાંસ્ત્રાતુમહર્ સ ।
૧૧૦૧૫૪૩ નાતર્ત્રાણાદ યિધકં સકૃુતં ક્વાિપ િવદ્યતે॥ ૧૧૦.૧૫૪।
૧૧૦૧૫૫૧ યાવદ્યશઃ સુ્ફર ત ચા મનુ યલાેકે ।
૧૧૦૧૫૫૨ અહાિન તાવ ત િદવં ગતસ્ય ।
૧૧૦૧૫૫૩ િદને િદને વષર્સઙ્ખ્યા પર મલ્ ।
૧૧૦૧૫૫૪ લાેકે વાસાે યતે િનિવકારઃ॥ ૧૧૦.૧૫૫।
૧૧૦૧૫૬૧ તા ત અેવાત્ર યશાે ન યષેામ્ ।
૧૧૦૧૫૬૨ અ ધા ત અેવ શ્રુતવ જતા યે ।
૧૧૦૧૫૬૩ યે દાનશીલા ન નપુંસકા તે ।
૧૧૦૧૫૬૪ યે ધમર્શીલા ન ત અેવ શાેચ્યાઃ॥ ૧૧૦.૧૫૬।
૧૧૦૧૫૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૫૭૧ ભા ષતં દેવદેવસ્ય શ્રુ વા શા તાે ઽભવન્મુિનઃ ।
૧૧૦૧૫૭૨ કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા ન વા નાથમથાબ્રવીત્॥ ૧૧૦.૧૫૭।
૧૧૦૧૫૮૦ િપ પલાદ ઉવાચ
૧૧૦૧૫૮૧ વા ગ્ભમર્નાે ભઃ કૃ ત ભઃ કદા ચન્ ।
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૧૧૦૧૫૮૨ મમાપેકુવર્ ત િહતે રતા યે ।
૧૧૦૧૫૮૩ તે યાે િહતાથ વહ ચાપરેષામ્ ।
૧૧૦૧૫૮૪ સાેમં નમસ્યા મ સરુાિદપજૂ્યમ્॥ ૧૧૦.૧૫૮।
૧૧૦૧૫૯૧ સરં ક્ષતાે યૈર ભવિધતશ્ચ ।
૧૧૦૧૫૯૨ સમાનગાતે્રશ્ચ સમાનધમાર્ ।
૧૧૦૧૫૯૩ તષેામભીષ્ટાિન શવઃ કરાેતુ ।
૧૧૦૧૫૯૪ બાલે દુમાૈ લ પ્રણતાે ઽ મ િનત્યમ્॥ ૧૧૦.૧૫૯।
૧૧૦૧૬૦૧ યૈરહં વિધતાે િનતં્ય મા વ પ વ પ્રભાે ।
૧૧૦૧૬૦૨ તન્ના ા યતાં તીથ દેવદેવ જગ ત્રયે॥ ૧૧૦.૧૬૦।
૧૧૦૧૬૧૧ યશ તુ તષેાં ભિવતા તે યાે ઽહમ ણ તતઃ ।
૧૧૦૧૬૧૨ યાિન ક્ષતે્રા ણ દેવાનાં યાિન તીથાર્િન ભૂતલે॥ ૧૧૦.૧૬૧।
૧૧૦૧૬૨૧ તે યાે યિદદમિધકમનુમ ય તુ દેવતાઃ ।
૧૧૦૧૬૨૨ તતઃ ક્ષમે ઽહં દેવાનામપરાધં િનર જનઃ॥ ૧૧૦.૧૬૨।
૧૧૦૧૬૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૬૩૧ તતઃ સમકં્ષ સરુસાક્ષરાં ગરમ્ ।
૧૧૦૧૬૩૨ સહસ્રચ ઃપ્રમખુાં તથાગ્રતઃ ।
૧૧૦૧૬૩૩ ઉવાચ દેવા અિપ મેિનરે વચાે ।
૧૧૦૧૬૩૪ દધી ચપતુ્રાેિદતમાદરેણ॥ ૧૧૦.૧૬૩।
૧૧૦૧૬૪૧ બાલસ્ય બુ દ્ધ િવનયં ચ િવદ્યામ્ ।
૧૧૦૧૬૪૨ શાૈય બલં સાહસં સત્યવાચમ્ ।
૧૧૦૧૬૪૩ િપત્રાેભર્ ક્ત ભાવશુ દ્ધ િવિદ વા ।
૧૧૦૧૬૪૪ તદાવાદ ચ્છઙ્કરઃ િપ પલાદમ્॥ ૧૧૦.૧૬૪।
૧૧૦૧૬૫૦ શઙ્કર ઉવાચ
૧૧૦૧૬૫૧ વ સ યદ્વૈ પ્રયં કામં યચ્ચાિપ સરુવ લભમ્ ।
૧૧૦૧૬૫૨ પ્રા સ્યસે વદ કલ્યાણં ના યથા વં મનઃ કૃથાઃ॥ ૧૧૦.૧૬૫।
૧૧૦૧૬૬૦ િપ પલાદ ઉવાચ
૧૧૦૧૬૬૧ યે ગઙ્ગાયામા લુતા ધમર્િનષ્ઠાઃ ।
૧૧૦૧૬૬૨ સ પ ય ત વ પદા જં મહેશ ।
૧૧૦૧૬૬૩ સવાર્ કામાના ુવ તુ પ્રસહ્ય ।
૧૧૦૧૬૬૪ દેહા તે તે પદમાયા તુ શવૈમ્॥ ૧૧૦.૧૬૬।
૧૧૦૧૬૭૧ તાતઃ પ્રાપ્ત વ પદં ચા બકા મે ।
૧૧૦૧૬૭૨ નાથ પ્રાપ્તા િપ પલશ્ચામરાશ્ચ ।

442 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૧૦૧૬૭૩ સખંુ પ્રાપ્તા નાથનાથં િવલાેક્ય ।
૧૧૦૧૬૭૪ વાં પ યેયુ વ પદં તે પ્રયા તુ॥ ૧૧૦.૧૬૭।
૧૧૦૧૬૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૬૮૧ તથેત્યુ વા િપ પલાદં દેવદેવાે મહેશ્વરઃ ।
૧૧૦૧૬૮૨ અ ભન દ્ય ચ તં દેવૈઃ સાધ વાક્યમથાબ્રવીત્॥ ૧૧૦.૧૬૮।
૧૧૦૧૬૯૧ દેવા અિપ મુદા યુક્તા િનભર્યા ત કૃતાદ્ભયાત્ ।
૧૧૦૧૬૯૨ ઇદમૂચુઃ સવર્ અેવ દાધીચં શવસિન્નધાૈ॥ ૧૧૦.૧૬૯।
૧૧૦૧૭૦૦ દેવા ઊચુઃ
૧૧૦૧૭૦૧ સરુાણાં યદભીષં્ટ ચ વયા કૃતમસશંયમ્ ।
૧૧૦૧૭૦૨ પા લતા દેવદેવસ્યઆજ્ઞા ત્રૈલાેક્યમ ડની॥ ૧૧૦.૧૭૦।
૧૧૦૧૭૧૧ યા ચતં ચ વયા પવૂ પરાથ નાત્મને દ્વજ ।
૧૧૦૧૭૧૨ ત માદ યતમં બ્રૂિહ િક ચદ્દાસ્યામહે વયમ્॥ ૧૧૦.૧૭૧।
૧૧૦૧૭૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૭૨૧ પનુઃ પનુ તદેવાેચુઃ સરુસઙ્ઘા દ્વ ેત્તમમ્ ।
૧૧૦૧૭૨૨ કૃતા જ લપુટઃ પવૂ ન વા શ ભુસરુાિનદમ્ ।
૧૧૦૧૭૨૩ ઉવાચ િપ પલાદશ્ચ ઉમાં ન વા ચ િપ પલાન્॥ ૧૧૦.૧૭૨।
૧૧૦૧૭૩૦ િપ પલાદ ઉવાચ
૧૧૦૧૭૩૧ િપતરાૈ દ્રષુ્ટકામાે ઽ મ સદા મે શ દગાેચરાૈ ।
૧૧૦૧૭૩૨ તે ધ યાઃ પ્રા ણનાે લાેકે માતાિપત્રાવેર્શે સ્થતાઃ॥ ૧૧૦.૧૭૩।
૧૧૦૧૭૪૧ શશુ્રષૂણપરા િનતં્ય ત પાદાજ્ઞાપ્રતીક્ષકાઃ ।
૧૧૦૧૭૪૨ ઇ દ્રયા ણ શર રં ચ કુલં શ ક્ત િધયં વપુઃ॥ ૧૧૦.૧૭૪।
૧૧૦૧૭૫૧ પિરલ ય તયાેઃ કૃત્યે કૃતકૃત્યાે ભવે વયમ્ ।
૧૧૦૧૭૫૨ પશનૂાં પ ક્ષણાં ચાિપ સલુભં મા દશર્નમ્॥ ૧૧૦.૧૭૫।
૧૧૦૧૭૬૧ દુલર્ભં મમ તચ્ચાિપ ચ્છે પાપફલં નુ િકમ્ ।
૧૧૦૧૭૬૨ દુલર્ભં ચ તથા ચે સ્યા સવષાં યસ્ય કસ્ય ચત્॥ ૧૧૦.૧૭૬।
૧૧૦૧૭૭૧ નાપેપદે્યત સલુભં મત્તાે ના યાે ઽ ત પાપકૃત્ ।
૧૧૦૧૭૭૨ તયાેદર્શર્નમાતં્ર ચ યિદ પ્રા સ્યે સરુાેત્તમાઃ॥ ૧૧૦.૧૭૭।
૧૧૦૧૭૮૧ મનાવેાક્કાયકમર્ યઃ ફલં પ્રાપં્ત ભિવ ય ત ।
૧૧૦૧૭૮૨ િપતરાૈ યે ન પ ય ત સમુ પન્ના ન સં તાૈ ।
૧૧૦૧૭૮૩ તષેાં મહાપાતકાનાં કઃ સઙ્ખ્યાં કતુર્મીશ્વરઃ॥ ૧૧૦.૧૭૮।
૧૧૦૧૭૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૭૯૧ તદષૃવેર્ચનં શ્રુ વા મથઃ સ મ ય તે સરુાઃ ।
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૧૧૦૧૭૯૨ િવમાનવરમા ઢાૈ િપતરાૈ દ પતી શભુાૈ॥ ૧૧૦.૧૭૯।
૧૧૦૧૮૦૧ તવ સ દશર્નાકાઙ્ક્ષાૈ દ્રક્ષ્યસે વાદ્ય િન શ્ચતમ્ ।
૧૧૦૧૮૦૨ િવષાદં લાેભમાેહાૈ ચ ત્ય વા ચત્તં શમં નય॥ ૧૧૦.૧૮૦।
૧૧૦૧૮૧૧ પ ય પ યે ત તં પ્રાહુદાર્ધીચં સરુસત્તમાઃ ।
૧૧૦૧૮૧૨ િવમાનવરમા ઢાૈ વ ગણાૈ વણર્ભષૂણાૈ॥ ૧૧૦.૧૮૧।
૧૧૦૧૮૨૧ તવ સ દશર્નાકાઙ્ક્ષાૈ િપતરાૈ દ પતી શભુાૈ ।
૧૧૦૧૮૨૨ વીજ્યમાનાૈ સરુસ્ત્રી ભઃ તૂયમાનાૈ ચ િકન્નરૈઃ॥ ૧૧૦.૧૮૨।
૧૧૦૧૮૩૧ દૃ ટ્વા સ માતાિપતરાૈ નનામ શવસિન્નધાૈ ।
૧૧૦૧૮૩૨ હષર્બા પાશ્રનુયનાૈ સ કથ ચદુવાચ તાૈ॥ ૧૧૦.૧૮૩।
૧૧૦૧૮૪૦ પતુ્ર ઉવાચ
૧૧૦૧૮૪૧ તારય ત્યેવ િપતરાવ યે પતુ્રાઃ કુલાેદ્વહાઃ ।
૧૧૦૧૮૪૨ અહં તુ માતુ દરે કેવલં ભેદકારણમ્ ।
૧૧૦૧૮૪૩ અેવ ભૂતાે ઽિપ તાૈ માેહા પ યેયમ તદુમર્ તઃ॥ ૧૧૦.૧૮૪।
૧૧૦૧૮૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૮૫૧ તાવાલાેક્ય તતાે દુઃખાદ્વક્તું નવૈ શશાક સઃ ।
૧૧૦૧૮૫૨ દેવાશ્ચ માતાિપતરાૈ િપ પલાદમથાબ્રવુન્॥ ૧૧૦.૧૮૫।
૧૧૦૧૮૬૧ ધ ય વં પતુ્ર લાેકેષુ યસ્ય ક તગર્તા િદવમ્ ।
૧૧૦૧૮૬૨ સાક્ષા કૃત વયા યક્ષાે દેવાશ્ચાશ્વા સતા વયા ।
૧૧૦૧૮૬૩ વયા પતુ્રેણ સ લાેકા ન ક્ષીય તે કદાચન॥ ૧૧૦.૧૮૬।
૧૧૦૧૮૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૮૭૧ પુ પ ષ્ટ તદા વગાર્ પપાત તસ્ય મૂધર્િન ।
૧૧૦૧૮૭૨ જયશ દઃ સરૈુ ક્તઃ પ્રાદુભૂર્તાે મહામનુે॥ ૧૧૦.૧૮૭।
૧૧૦૧૮૮૧ આ શષં તુ સતુે દ વા દધી ચઃ સહ ભાયર્યા ।
૧૧૦૧૮૮૨ શ ભું ગઙ્ગાં સરુાન્ન વા પતંુ્ર વાક્યમથાબ્રવીત્॥ ૧૧૦.૧૮૮।
૧૧૦૧૮૯૦ દધી ચ વાચ
૧૧૦૧૮૯૧ પ્રા ય ભાયા શવે ભ ક્ત કુ ગઙ્ગાં ચ સવેય ।
૧૧૦૧૮૯૨ પતુ્રાનુ પાદ્ય િવિધવદ્યજ્ઞાિન ટ્વા સદ ક્ષણાન્ ।
૧૧૦૧૮૯૩ કૃતકૃત્ય તતાે વ સઆક્રમ વ ચરં િદવમ્॥ ૧૧૦.૧૮૯।
૧૧૦૧૯૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૯૦૧ કરાે યવે મ ત પ્રાહ દધી ચ િપ પલાશનઃ ।
૧૧૦૧૯૦૨ દધી ચઃ પતુ્રમાશ્વાસ્ય ભાયર્યા ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૧૧૦.૧૯૦।
૧૧૦૧૯૧૧ અનુજ્ઞાતઃ સરુગણૈઃ પનુઃ સ િદવમાક્રમત્ ।
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૧૧૦૧૯૧૨ દેવા અ યૂ ચરે સવ િપ પલાદં સસ ભ્રમાઃ॥ ૧૧૦.૧૯૧।
૧૧૦૧૯૨૦ દેવા ઊચુઃ
૧૧૦૧૯૨૧ કૃત્યાં શમય ભદં્ર તે તદુ પનં્ન મહાનલમ્॥ ૧૧૦.૧૯૨।
૧૧૦૧૯૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૧૯૩૧ િપ પલાદ તુ તાનાહ ન શક્તાે ઽહં િનવારણે ।
૧૧૦૧૯૩૨ અસતં્ય નવૈ વક્તાહં યૂયં કૃત્યાં તુ બ્રૂત તામ્॥ ૧૧૦.૧૯૩।
૧૧૦૧૯૪૧ માં દૃ ટ્વા સા મહારાૈદ્રા િવપર તં કિર ય ત ।
૧૧૦૧૯૪૨ તામવે ગ વા િવબુધાઃ પ્રાેચુ તે શા તકારણમ્॥ ૧૧૦.૧૯૪।
૧૧૦૧૯૫૧ અનલં ચ યથાપ્રી ત તે ઉભે નેત્યવાેચતામ્ ।
૧૧૦૧૯૫૨ સવષાં ભક્ષણાયવૈ ષ્ટા ચાહં દ્વજન્મના॥ ૧૧૦.૧૯૫।
૧૧૦૧૯૬૧ તથા ચ મ પ્રસતૂાે ઽ ગ્ ર યથા ત કથં ભવેત્ ।
૧૧૦૧૯૬૨ મહાભૂતાિન પ ચાિપ સ્થાવરં જઙ્ગમં તથા॥ ૧૧૦.૧૯૬।
૧૧૦૧૯૭૧ સવર્મ મન્મખુે િવદ્યાદ્વક્તવ્યં નાવ શ યતે ।
૧૧૦૧૯૭૨ મયા સ મ ય તે દેવાઃ પનુ ચુ ભાવિપ॥ ૧૧૦.૧૯૭।
૧૧૦૧૯૮૧ ભક્ષયેતામુભાૈ સવ યથાનુક્રમત તથા ।
૧૧૦૧૯૮૨ વડવાિપ સરુાનવેમવુાચ શ ◌ૃ નારદ॥ ૧૧૦.૧૯૮।
૧૧૦૧૯૯૦ વડવાવેાચ
૧૧૦૧૯૯૧ ભવતા મચ્છયા સવ ભકં્ષ્ય મે સરુસત્તમાઃ॥ ૧૧૦.૧૯૯।
૧૧૦૨૦૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૨૦૦૧ વડવા સા નદ તા ગઙ્ગયા સઙ્ગતા મનુે ।
૧૧૦૨૦૦૨ તદ્ભવ તુ મહાન ગ્ યર્ આસીદ તભીષણઃ ।
૧૧૦૨૦૦૩ તમાહુરમરા વિહ્ન ભૂતાનામાિદતાે િવદુઃ॥ ૧૧૦.૨૦૦।
૧૧૦૨૦૧૦ સરુા ઊચુઃ
૧૧૦૨૦૧૧ આપાે જ્યેષ્ઠતમા જ્ઞેયા તથવૈ પ્રથમં ભવાન્ ।
૧૧૦૨૦૧૨ તત્રા યપા પ તજ્યેષં્ઠ સમુદ્રમશનં કુ ।
૧૧૦૨૦૧૩ યથવૈ તુ વયં બ્રૂમાે ગચ્છ ભુઙ્ વ યથાસખુમ્॥ ૧૧૦.૨૦૧।
૧૧૦૨૦૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૨૦૨૧ અનલ વમરાનાહ આપ તત્ર કથં વહમ્ ।
૧૧૦૨૦૨૨ વ્રજેયં યિદ માં તત્ર પ્રાપય ત્યુદકં મહત્॥ ૧૧૦.૨૦૨।
૧૧૦૨૦૩૧ ભવ ત અેવ તે ઽ યાહુઃ કથં તે ઽગ્ ે ગ તભર્વેત્ ।
૧૧૦૨૦૩૨ અ ગ્ ર યાહ તા દેવા ક યા માં ગુણશા લની॥ ૧૧૦.૨૦૩।
૧૧૦૨૦૪૧ િહર યકલશે સ્થા ય નયેદ્યત્ર ગ તમર્મ ।
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૧૧૦૨૦૪૨ તસ્ય તદ્વચનં શ્રુ વા ક યામૂચુઃ સર વતીમ્॥ ૧૧૦.૨૦૪।
૧૧૦૨૦૫૦ દેવા ઊચુઃ
૧૧૦૨૦૫૧ નયનૈમનલં શીઘં્ર શરસા વ ણાલયમ્॥ ૧૧૦.૨૦૫।
૧૧૦૨૦૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૨૦૬૧ સર વતી સરુાનાહ નૈકા શક્તા ચ ધારણે ।
૧૧૦૨૦૬૨ યુક્તા ચત ભઃ શીઘં્ર વહેયં વ ણાલયમ્॥ ૧૧૦.૨૦૬।
૧૧૦૨૦૭૧ સર વત્યા વચઃ શ્રુ વા ગઙ્ગાં ચ યમનુાં તથા ।
૧૧૦૨૦૭૨ નમર્દાં તપતી ં ચવૈ સરુાઃ પ્રાેચુઃ થક્ થક્॥ ૧૧૦.૨૦૭।
૧૧૦૨૦૮૧ તા ભઃ સમ વતાવેાહ િહર યકલશે ઽનલમ્ ।
૧૧૦૨૦૮૨ સસં્થા ય શરસાધાયર્ તા જગ્મવુર્ ણાલયમ્॥ ૧૧૦.૨૦૮।
૧૧૦૨૦૯૧ સસં્થા ય યત્ર દેવેશઃ સાેમનાથાે જગ પ તઃ ।
૧૧૦૨૦૯૨ અ યા તે િવબુધૈઃ સાધ પ્રભાસે શ શભષૂણઃ॥ ૧૧૦.૨૦૯।
૧૧૦૨૧૦૧ પ્રાપયામાસરુનલં પ ચનદ્યઃ સર વતી ।
૧૧૦૨૧૦૨ અ યા તે ચ મહાન ગ્ ઃ િપબ વાિર શનૈઃ શનૈઃ॥ ૧૧૦.૨૧૦।
૧૧૦૨૧૧૧ તતઃ સરુગણાઃ સવ શવમૂચુઃ સરુાેત્તમમ્॥ ૧૧૦.૨૧૧।
૧૧૦૨૧૨૦ દેવા ઊચુઃ
૧૧૦૨૧૨૧ અ નાં ચ પાવનં બ્રૂિહ અ માકં ચ ગવાં તથા॥ ૧૧૦.૨૧૨।
૧૧૦૨૧૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૨૧૩૧ શવઃ પ્રાહ તદા સવાર્ ગઙ્ગામા લુત્ય યત્નતઃ ।
૧૧૦૨૧૩૨ દેવાશ્ચ ગાવ ત પાપાન્મુચ્ય તે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૧૦.૨૧૩।
૧૧૦૨૧૪૧ પ્રક્ષા લતાિન ચાસ્થીિન ઋ ષદેહભવા યથ ।
૧૧૦૨૧૪૨ તાિન પ્રક્ષાલનાદેવ તત્ર પ્રાપ્તાિન પૂતતામ્॥ ૧૧૦.૨૧૪।
૧૧૦૨૧૫૧ યત્ર દેવા મુક્તપાપા તત્તીથ પાપનાશનમ્ ।
૧૧૦૨૧૫૨ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ બ્રહ્મહત્યાિવનાશનમ્॥ ૧૧૦.૨૧૫।
૧૧૦૨૧૬૧ ગવાં ચ પાવનં યત્ર ગાેતીથ તદુદાહૃતમ્ ।
૧૧૦૨૧૬૨ તત્ર નાનાન્મહાબુ દ્ધગામેધફલમા ુયાત્॥ ૧૧૦.૨૧૬।
૧૧૦૨૧૭૧ યત્ર તદ્બ્રાહ્મણાસ્થીિન આસ પુ યાિન નારદ ।
૧૧૦૨૧૭૨ િપ તીથ તુ વૈ જ્ઞેયં િપ ણાં પ્રી તવધર્નમ્॥ ૧૧૦.૨૧૭।
૧૧૦૨૧૮૧ ભ મા સ્થનખરાેમા ણ પ્રા ણનાે યસ્ય કસ્ય ચત્ ।
૧૧૦૨૧૮૨ તત્ર તીથ સઙ્ક્રમેર યાવચ્ચ દ્રાકર્તારકમ્॥ ૧૧૦.૨૧૮।
૧૧૦૨૧૯૧ વગ વાસાે ભવેત્તસ્ય અિપ દુ કૃતકમર્ણઃ ।
૧૧૦૨૧૯૨ તથા ચકે્રશ્વરાત્તીથાર્ ત્રી ણ તીથાર્િન નારદ ।
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૧૧૦૨૧૯૩ તતઃ પૂતાઃ સરુગણા ગાવઃ શ ભુમથાબ્રવુન્॥ ૧૧૦.૨૧૯।
૧૧૦૨૨૦૦ ગાેસરુા ઊચુઃ
૧૧૦૨૨૦૧ યામઃ વં વમિધષ્ઠાનમત્ર સયૂર્ઃ પ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
૧૧૦૨૨૦૨ અ મિ સ્થતે િદનકરે સરુાઃ સવ પ્ર ત ષ્ઠતાઃ॥ ૧૧૦.૨૨૦।
૧૧૦૨૨૧૧ ભવેયજુર્ગતામીશ તદનુજ્ઞાતુમહર્ સ ।
૧૧૦૨૨૧૨ સયૂા હ્યાત્માસ્ય જગત તસ્થષુશ્ચ સનાતનઃ॥ ૧૧૦.૨૨૧।
૧૧૦૨૨૨૧ િદવાકરાે દેવમય તત્રા મા ભઃ પ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
૧૧૦૨૨૨૨ યત્ર ગઙ્ગા જગદ્ધાત્રી યત્ર વૈ ય બકઃ વયમ્ ।
૧૧૦૨૨૨૩ સરુવાસં પ્ર તષ્ઠાનં ભવેદ્યત્ર ચ ય બકમ્॥ ૧૧૦.૨૨૨।
૧૧૦૨૨૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૦૨૨૩૧ આ ચ્છ િપ પલાદં તં સરુાઃ વં સદનં યયુઃ ।
૧૧૦૨૨૩૨ િપ પલાઃ કાલપયાર્યે વગ જગ્મુરથાક્ષયમ્॥ ૧૧૦.૨૨૩।
૧૧૦૨૨૪૧ પાદપાનાં પદં િવપ્રઃ િપ પલાદઃ પ્રતાપવાન્ ।
૧૧૦૨૨૪૨ ક્ષતે્રાિધપત્યે સસં્થા ય પજૂયામાસ શઙ્કરમ્॥ ૧૧૦.૨૨૪।
૧૧૦૨૨૫૧ દધી ચસનૂુમુર્િન ગ્રતે ।
૧૧૦૨૨૫૨ અવા ય ભાયા ગાૈતમસ્યાત્મ ં ચ ।
૧૧૦૨૨૫૩ પતુ્રાનથાવા ય શ્રયં યશશ્ચ ।
૧૧૦૨૨૫૪ સહૃુ જનૈઃ વગર્મવાપ ધીરઃ॥ ૧૧૦.૨૨૫।
૧૧૦૨૨૬૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ િપ પલેશ્વરમુચ્યતે ।
૧૧૦૨૨૬૨ સવર્ક્રતુફલં પુ યં મરણાદઘનાશનમ્॥ ૧૧૦.૨૨૬।
૧૧૦૨૨૭૧ િક પનુઃ નાનદાના યામાિદત્યસ્ય તુ દશર્નાત્ ।
૧૧૦૨૨૭૨ ચકે્રશ્વરઃ િપ પલેશાે દેવદેવસ્ય નામની॥ ૧૧૦.૨૨૭।
૧૧૦૨૨૮૧ સરહસ્યં િવિદ વા તુ સવર્કામાનવા ુયાત્ ।
૧૧૦૨૨૮૨ સયૂર્સ્ય ચ પ્ર તષ્ઠાના સરુવાસે પ્ર ત ષ્ઠતે ।
૧૧૦૨૨૮૩ પ્ર તષ્ઠાનં તુ ત ક્ષતંે્ર સરુાણામિપ વ લભમ્॥ ૧૧૦.૨૨૮।
૧૧૦૨૨૯૧ ઇતીદમાખ્યાનમતીવ પુ યમ્ ।
૧૧૦૨૨૯૨ પઠેત વા યઃ શ ◌ૃ યા મરેદ્વા ।
૧૧૦૨૨૯૩ સ દ ઘર્ વી ધનવા ધમર્યુક્તશ્ ।
૧૧૦૨૨૯૪ ચા તે મર શ ભુમપુૈ ત િનત્યમ્॥ ૧૧૦.૨૨૯।
૧૧૧૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૧૦૦૧૧ નાગતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્કામપ્રદં શભુમ્ ।
૧૧૧૦૦૧૨ યત્ર નાગેશ્વરાે દેવઃ શ ◌ૃ તસ્યાિપ િવ તરમ્॥ ૧૧૧.૧।
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૧૧૧૦૦૨૧ પ્ર તષ્ઠાનપુરે રા શરૂસને ઇ ત શ્રુતઃ ।
૧૧૧૦૦૨૨ સાેમવંશભવઃ શ્રીમાન્મ તમા ગુણસાગરઃ॥ ૧૧૧.૨।
૧૧૧૦૦૩૧ પતુ્રાથ સ મહાયત્નમકરાેિ પ્રયયા સહ ।
૧૧૧૦૦૩૨ તસ્ય પતુ્ર શ્ચરાદાસી સપા વૈ ભીષણાકૃ તઃ॥ ૧૧૧.૩।
૧૧૧૦૦૪૧ પતંુ્ર તં ગાપેયામાસ શરૂસનેાે મહીપ તઃ ।
૧૧૧૦૦૪૨ રાજ્ઞઃ પતુ્રઃ સપર્ ઇ ત ન ક શ્ચ દ્વ દતે જનઃ॥ ૧૧૧.૪।
૧૧૧૦૦૫૧ અ તવર્ત પરાે વાિપ માતરં િપતરં િવના ।
૧૧૧૦૦૫૨ ધાત્રે યિપ ન ના ત નામાત્યાે ન પુરાેિહતઃ॥ ૧૧૧.૫।
૧૧૧૦૦૬૧ તં દૃ ટ્વા ભીષણં સપ સભાયા પસત્તમઃ ।
૧૧૧૦૦૬૨ સ તાપં િનત્યમા ાે ત સપાર્દ્વરમપતુ્રતા॥ ૧૧૧.૬।
૧૧૧૦૦૭૧ અેતદ ત મહાસપા વ ક્ત િનતં્ય મનુ યવત્ ।
૧૧૧૦૦૭૨ સ સપર્ઃ િપતરં પ્રાહ કુ ચૂડામિપ િક્રયામ્॥ ૧૧૧.૭।
૧૧૧૦૦૮૧ તથાપેનયનં ચાિપ વેદા યયનમવે ચ ।
૧૧૧૦૦૮૨ યાવદ્વદંે ન ચાધીતે તાવચ્છૂદ્રસમાે દ્વજઃ॥ ૧૧૧.૮।
૧૧૧૦૦૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૧૦૦૯૧ અેતચ્છ વા પતુ્રવચઃ શરૂસનેાે ઽ તદુઃ ખતઃ ।
૧૧૧૦૦૯૨ બ્રાહ્મણં ક ચનાનીય સસં્કારાિદ તદાકરાેત્ ।
૧૧૧૦૦૯૩ અધીતવેદઃ સપા ઽિપ િપતરં ચાબ્રવીિદદમ્॥ ૧૧૧.૯।
૧૧૧૦૧૦૦ સપર્ ઉવાચ
૧૧૧૦૧૦૧ િવવાહં કુ મે રાજ સ્ત્રીકામાે ઽહં પાેત્તમ ।
૧૧૧૦૧૦૨ અ યથાિપ ચ કૃતં્ય તે ન સ યેિદ ત મે મ તઃ॥ ૧૧૧.૧૦।
૧૧૧૦૧૧૧ જનિય વાત્મ વેદ-િવિધના ખલસસૃં્કતીઃ ।
૧૧૧૦૧૧૨ ન કુયાર્દ્યઃ િપતા તસ્ય નરકાન્ના ત િન કૃ તઃ॥ ૧૧૧.૧૧।
૧૧૧૦૧૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૧૦૧૨૧ િવ મતઃ સ િપતા પ્રાહ સતંુ તમુરગાકૃ તમ્॥ ૧૧૧.૧૨।
૧૧૧૦૧૩૦ શરૂસને ઉવાચ
૧૧૧૦૧૩૧ યસ્ય શ દાદિપ ત્રાસં યા ત શરૂાશ્ચ પૂ ષાઃ ।
૧૧૧૦૧૩૨ ત મૈ ક યાં તુ કાે દદ્યાદ્વદ પતુ્ર કરાે મ િકમ્॥ ૧૧૧.૧૩।
૧૧૧૦૧૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૧૦૧૪૧ ત પતવુર્ચનં શ્રુ વા સપર્ઃ પ્રાહ િવચક્ષણઃ॥ ૧૧૧.૧૪।
૧૧૧૦૧૫૦ સપર્ ઉવાચ
૧૧૧૦૧૫૧ િવવાહા બહવાે રાજન્રાજ્ઞાં સ ત જનેશ્વર ।
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૧૧૧૦૧૫૨ પ્રસહ્યાહરણં ચાિપ શસૈ્ત્રવવાહ અેવ ચ॥ ૧૧૧.૧૫।
૧૧૧૦૧૬૧ તે િવવાહે પતુ્રસ્ય િપતાસાૈ કૃતકૃદ્ભવેત્ ।
૧૧૧૦૧૬૨ નાે ચેદત્રવૈ ગઙ્ગાયાં મિર યે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૧૧.૧૬।
૧૧૧૦૧૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૧૦૧૭૧ ત પુત્રિનશ્ચયં જ્ઞા વા અપતુ્રાે પસત્તમઃ ।
૧૧૧૦૧૭૨ િવવાહાથર્મમાત્યાં તાનાહૂયેદં વચાે ઽબ્રવીત્॥ ૧૧૧.૧૭।
૧૧૧૦૧૮૦ શરૂસને ઉવાચ
૧૧૧૦૧૮૧ નાગેશ્વરાે મમ સતુાે યવુરા ે ગુણાકરઃ ।
૧૧૧૦૧૮૨ ગુણવાન્મ તમા શરૂાે દુજર્યઃ શત્રુતાપનઃ॥ ૧૧૧.૧૮।
૧૧૧૦૧૯૧ રથે નાગે સ ધનુ ષ થવ્યાં નાપેમીયતે ।
૧૧૧૦૧૯૨ િવવાહ તસ્ય કતર્વ્યાે હ્યહં દ્ધ તથવૈ ચ॥ ૧૧૧.૧૯।
૧૧૧૦૨૦૧ રાજ્યભારં સતુે યસ્ય િન શ્ચ તાે ઽહં ભવા યતઃ ।
૧૧૧૦૨૦૨ ન દારસઙ્ગ્રહાે યાવત્તાવ પતુ્રાે મમ પ્રયઃ॥ ૧૧૧.૨૦।
૧૧૧૦૨૧૧ બાલભાવં નાે જહા ત ત મા સવ ઽનુમ ય ચ ।
૧૧૧૦૨૧૨ િવવાહાયાથ કુવર્ તુ યત્નં મમ િહતે રતાઃ॥ ૧૧૧.૨૧।
૧૧૧૦૨૨૧ ન મે કા ચત્તદા ચ તા કૃતાેદ્વાહાે યદાત્મજઃ ।
૧૧૧૦૨૨૨ સતુે ય તભરા યા ત કૃ તન તપસે વનમ્॥ ૧૧૧.૨૨।
૧૧૧૦૨૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૧૦૨૩૧ અમાત્યા રાજવચનં શ્રુ વા સવ િવનીતવત્ ।
૧૧૧૦૨૩૨ ઊચુઃ પ્રા જલયાે હષાર્દ્રા નં ભૂિરતજેસમ્॥ ૧૧૧.૨૩।
૧૧૧૦૨૪૦ અમાત્યા ઊચુઃ
૧૧૧૦૨૪૧ તવ પતુ્રાે ગુણજે્યષ્ઠ વં ચ સવર્ત્ર િવશ્રુતઃ ।
૧૧૧૦૨૪૨ િવવાહે તવ પતુ્રસ્ય િક મ યં િક તુ ચ ત્યતે॥ ૧૧૧.૨૪।
૧૧૧૦૨૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૧૦૨૫૧ અમાત્યેષુ તથાેક્તષેુ ગ ભીરાે પસત્તમઃ ।
૧૧૧૦૨૫૨ પતંુ્ર સપ વમાત્યાનાં ન ચાખ્યા ત ન તે િવદુઃ॥ ૧૧૧.૨૫।
૧૧૧૦૨૬૧ રા પનુ તાનવુાચ કા સ્યા ક યા ગુણાિધકા ।
૧૧૧૦૨૬૨ મહાવંશભવઃ શ્રીમા કાે રા સ્યાદુ્ગણાશ્રયઃ॥ ૧૧૧.૨૬।
૧૧૧૦૨૭૧ સ બ ધયાેગ્યઃ શરૂશ્ચ ય સ બ ધઃ પ્રશસ્યતે ।
૧૧૧૦૨૭૨ તદ્રાજવચનં શ્રુ વા અમાત્યાનાં મહામ તઃ॥ ૧૧૧.૨૭।
૧૧૧૦૨૮૧ કુલીનઃ સાધુરત્ય તં રાજકાયર્િહતે રતઃ ।
૧૧૧૦૨૮૨ રાજ્ઞાે મ ત િવિદ વા તુ ઇઙ્ ગતજ્ઞાે ઽબ્રવીિદદમ્॥ ૧૧૧.૨૮।
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૧૧૧૦૨૯૦ અમાત્ય ઉવાચ
૧૧૧૦૨૯૧ પવૂર્દેશે મહારાજ િવજયાે નામ ભપૂ તઃ ।
૧૧૧૦૨૯૨ વા જવારણરત્નાનાં યસ્ય સઙ્ખ્યા ન િવદ્યતે॥ ૧૧૧.૨૯।
૧૧૧૦૩૦૧ અષ્ટાૈ પતુ્રા મહે વાસા મહારાજસ્ય ધીમતઃ ।
૧૧૧૦૩૦૨ તષેાં વસા ભાેગવતી સાક્ષા લ મીિરવાપરા ।
૧૧૧૦૩૦૩ તવ પતુ્રસ્ય યાેગ્યા સા ભાયાર્ રાજન્મયાેિદતા॥ ૧૧૧.૩૦।
૧૧૧૦૩૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૧૦૩૧૧ દ્ધામાત્યવચઃ શ્રુ વા રા તં પ્રત્યભાષત॥ ૧૧૧.૩૧।
૧૧૧૦૩૨૦ રા વેાચ
૧૧૧૦૩૨૧ સતુા તસ્ય કથં મે ઽસ્ય સતુસ્યસ્યાદ્વદ વ તત્॥ ૧૧૧.૩૨।
૧૧૧૦૩૩૦ દ્ધામાત્ય ઉવાચ
૧૧૧૦૩૩૧ લ ક્ષતાે ઽ સ મહારાજ યત્તે મન સ વતર્તે ।
૧૧૧૦૩૩૨ યચ્છૂરસને કૃત્યં સ્યાદનુ નીિહ માં તતઃ॥ ૧૧૧.૩૩।
૧૧૧૦૩૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૧૦૩૪૧ દ્ધામાત્યવચઃ શ્રુ વા ભષૂણાચ્છાદનાે ક્ત ભઃ ।
૧૧૧૦૩૪૨ સ પજૂ્ય પ્રષેયામાસ મહત્યા સનેયા સહ॥ ૧૧૧.૩૪।
૧૧૧૦૩૫૧ સ પવૂર્દેશમાગત્ય મહારાજં સમેત્ય ચ ।
૧૧૧૦૩૫૨ સ પજૂ્ય િવિવધવૈાર્ક્યૈ પાયનૈ તસ ભવૈઃ॥ ૧૧૧.૩૫।
૧૧૧૦૩૬૧ મહારાજસતુાયાશ્ચ ભાેગવત્યા મહામ તઃ ।
૧૧૧૦૩૬૨ શરૂસનેસ્ય પતેઃ સનૂાનેાર્ગસ્ય ધીમતઃ॥ ૧૧૧.૩૬।
૧૧૧૦૩૭૧ િવવાહાયાકરાે સ ધ મ યા મ યાવચાેઉ ક્ત ભઃ ।
૧૧૧૦૩૭૨ પજૂયામાસ પ ત ભષૂણાચ્છાદનાિદ ભઃ॥ ૧૧૧.૩૭।
૧૧૧૦૩૮૧ અવા ય પૂ ં પ તદર્દામીત્યવદત્તદા ।
૧૧૧૦૩૮૨ તતઆગત્ય રાજ્ઞે ઽસાૈ દ્ધામાત્યાે મહામ તઃ॥ ૧૧૧.૩૮।
૧૧૧૦૩૯૧ શરૂસનેાય તદ્વતંૃ્ત વવૈાિહકમવેદયત્ ।
૧૧૧૦૩૯૨ તતાે બહુ તથે કાલે દ્ધામાત્યાે મહામ તઃ॥ ૧૧૧.૩૯।
૧૧૧૦૪૦૧ પનુબર્લને મહતા વસ્ત્રાલઙ્કારભૂ ષતઃ ।
૧૧૧૦૪૦૨ જગામ તરસા સવર યૈશ્ચ સ ચવૈ ર્તઃ॥ ૧૧૧.૪૦।
૧૧૧૦૪૧૧ િવવાહાય મહામાત્યાે મહારા ય બુ દ્ધમાન્ ।
૧૧૧૦૪૧૨ સવ પ્રાવેાચ દ્ધાે ઽસાવમાત્યઃ સ ચવૈ ર્તઃ॥ ૧૧૧.૪૧।
૧૧૧૦૪૨૦ દ્ધામાત્ય ઉવાચ
૧૧૧૦૪૨૧ અત્રાગ તું ન ચાયા ત શરૂસનેસ્ય ભપૂતેઃ ।
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૧૧૧૦૪૨૨ પતુ્રાે નાગ ઇ ત ખ્યાતાે બુ દ્ધમા ગુણસાગરઃ॥ ૧૧૧.૪૨।
૧૧૧૦૪૩૧ ક્ષિત્રયાણાં િવવાહાશ્ચ ભવેયુબર્હુધા પ ।
૧૧૧૦૪૩૨ ત માચ્છસૈ્ત્રરલઙ્કારૈિવવાહઃ સ્યાન્મહામતે॥ ૧૧૧.૪૩।
૧૧૧૦૪૪૧ ક્ષિત્રયા બ્રાહ્મણાશ્ચવૈ સત્યાં વાચં વદ ત િહ ।
૧૧૧૦૪૪૨ ત માચ્છસૈ્ત્રરલઙ્કારૈિવવાહ વનુમ યતામ્॥ ૧૧૧.૪૪।
૧૧૧૦૪૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૧૦૪૫૧ દ્ધામાત્યવચઃ શ્રુ વા િવજયાે રાજસત્તમઃ ।
૧૧૧૦૪૫૨ મનેે વાક્યં તથા સત્યમમાતં્ય ભપૂ ત તદા॥ ૧૧૧.૪૫।
૧૧૧૦૪૬૧ િવવાહમકરાેદ્રા ભાેગવત્યાઃ સિવ તરમ્ ।
૧૧૧૦૪૬૨ શસે્ત્રણ ચ યથાશાસં્ત્ર પ્રષેયામાસ તાં પનુઃ॥ ૧૧૧.૪૬।
૧૧૧૦૪૭૧ વાનમાત્યાં તથા ગાશ્ચ િહર યતુરગાિદકમ્ ।
૧૧૧૦૪૭૨ બહુ દ વાથ િવજયાે હષણ મહતા યુતઃ॥ ૧૧૧.૪૭।
૧૧૧૦૪૮૧ તામાદાયાથ સ ચવા દ્ધામાત્યપુરાેગમાઃ ।
૧૧૧૦૪૮૨ પ્ર તષ્ઠાનમથા યેત્ય શરૂસનેાય તાં નષુામ્॥ ૧૧૧.૪૮।
૧૧૧૦૪૯૧ યવેદયં તથાેચુ તે િવજયસ્ય વચાે બહુ ।
૧૧૧૦૪૯૨ ભષૂણાિન િવ ચત્રા ણ દાસ્યાે વસ્ત્રાિદકં ચ યત્॥ ૧૧૧.૪૯।
૧૧૧૦૫૦૧ િનવેદ્ય શરૂસનેાય કૃતકૃત્યા બભૂિવરે ।
૧૧૧૦૫૦૨ િવજયસ્ય તુ યે ઽમાત્યા ભાેગવત્યા સહાગતાઃ॥ ૧૧૧.૫૦।
૧૧૧૦૫૧૧ તા પજૂિય વા રા સાૈ બહુમાનપુરઃસરમ્ ।
૧૧૧૦૫૧૨ િવજયાય યથા પ્રી ત તથા કૃ વા વ્યસજર્યત્॥ ૧૧૧.૫૧।
૧૧૧૦૫૨૧ િવજયસ્ય સતુા બાલા પયાવૈનશા લની ।
૧૧૧૦૫૨૨ શ્વશ્રૂશ્વશરુયાેિનતં્ય શશુ્રષૂ તી સમુ યમા॥ ૧૧૧.૫૨।
૧૧૧૦૫૩૧ ભાેગવત્યાશ્ચ યાે ભતાર્ મહાસપા ઽ તભીષણઃ ।
૧૧૧૦૫૩૨ અેકા તદેશે િવજને ગ્ હે રત્નસશુાે ભતે॥ ૧૧૧.૫૩।
૧૧૧૦૫૪૧ સગુ ધકુસમુાક ણ તત્રા તે સખુશીતલે ।
૧૧૧૦૫૪૨ સ સપા માતરં પ્રાહ િપતરં ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૧૧૧.૫૪।
૧૧૧૦૫૫૧ મમ ભાયાર્ રાજપતુ્રી િક માં નવૈાપેસપર્ ત ।
૧૧૧૦૫૫૨ ત પુત્રવચનં શ્રુ વા સપર્માતેદમબ્રવીત્॥ ૧૧૧.૫૫।
૧૧૧૦૫૬૦ રાજપ યવુાચ
૧૧૧૦૫૬૧ ધાિત્રકે ગચ્છ સભુગે શીઘં્ર ભાેગવતી ં વદ ।
૧૧૧૦૫૬૨ તવ ભતાર્ સપર્ ઇ ત તતઃ સા િક વિદ ય ત॥ ૧૧૧.૫૬।
૧૧૧૦૫૭૦ બ્રહ્માવેાચ
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૧૧૧૦૫૭૧ ધાિત્રકા ચ તથેત્યુ વા ગ વા ભાેગવતી ં તદા ।
૧૧૧૦૫૭૨ રહાેગતા ઉવાચેદં િવનીતવદપવૂર્વત્॥ ૧૧૧.૫૭।
૧૧૧૦૫૮૦ ધાિત્રકાવેાચ
૧૧૧૦૫૮૧ ને ઽહં સભુગે ભદ્રે ભતાર્રં તવ દૈવતમ્ ।
૧૧૧૦૫૮૨ ન ચાખ્યયેં વયા ક્વાિપ સપા ન પુ ષાે ધ્રવુમ્॥ ૧૧૧.૫૮।
૧૧૧૦૫૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૧૦૫૯૧ તસ્યા તદ્વચનં શ્રુ વા ભાેગવત્યબ્રવીિદદમ્॥ ૧૧૧.૫૯।
૧૧૧૦૬૦૦ ભાેગવત્યુવાચ
૧૧૧૦૬૦૧ માનષુીણાં મનુ યાે િહ ભતાર્ સામા યતાે ભવેત્ ।
૧૧૧૦૬૦૨ િક પનુદવ ત તુ ભતાર્ પુ યને લ યતે॥ ૧૧૧.૬૦।
૧૧૧૦૬૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૧૦૬૧૧ ભાેગવત્યા તુ તદ્વાક્યં સા ચ સવ યવેદયત્ ।
૧૧૧૦૬૧૨ સપાર્ય સપર્માત્રે ચ રાજ્ઞે ચવૈ યથાક્રમમ્॥ ૧૧૧.૬૧।
૧૧૧૦૬૨૧ રાેદ રા તદ્વાક્યા વા તાં કમર્ણાે ગ તમ્ ।
૧૧૧૦૬૨૨ ભાેગવત્યિપ તાં પ્રાહ ઉક્તપવૂા પનુઃ સખીમ્॥ ૧૧૧.૬૨।
૧૧૧૦૬૩૦ ભાેગવત્યુવાચ
૧૧૧૦૬૩૧ કા તં દશર્ય ભદં્ર તે થા યા ત વયાે મમ॥ ૧૧૧.૬૩।
૧૧૧૦૬૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૧૦૬૪૧ તતઃ સા દશર્યામાસ સપ તમ તભીષણમ્ ।
૧૧૧૦૬૪૨ સગુ ધકુસમુાક ણ શયને સા રહાેગતા॥ ૧૧૧.૬૪।
૧૧૧૦૬૫૧ તં દૃ ટ્વા ભીષણં સપ ભતાર્રં રત્નભૂ ષતમ્ ।
૧૧૧૦૬૫૨ કૃતા જ લપુટા વાક્યમવદ કા તમ જસા॥ ૧૧૧.૬૫।
૧૧૧૦૬૬૦ ભાેગવત્યુવાચ
૧૧૧૦૬૬૧ ધ યા યનુગ્ હીતા મ યસ્યા મે દૈવતં પ તઃ॥ ૧૧૧.૬૬।
૧૧૧૦૬૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૧૦૬૭૧ ઇત્યુ વા શયને સ્થ વા તં સપ સપર્ભાવનૈઃ ।
૧૧૧૦૬૭૨ ખેલયામાસ ત વઙ્ગી ગીતૈશ્ચવૈાઙ્ગસઙ્ગમૈઃ॥ ૧૧૧.૬૭।
૧૧૧૦૬૮૧ સગુ ધકુસમુૈઃ પાનૈ તાષેયામાસ તં પ તમ્ ।
૧૧૧૦૬૮૨ તસ્યાશ્ચવૈ પ્રસાદેન સપર્સ્યાભૂ તમુર્ને ।
૧૧૧૦૬૮૩ વા સવ દૈવકૃતં રાત્રાૈ સપા ઽબ્રવીિ પ્રયામ્॥ ૧૧૧.૬૮।
૧૧૧૦૬૯૦ સપર્ ઉવાચ
૧૧૧૦૬૯૧ રાજક યાિપ માં દૃ ટ્વા ન ભીતા સ કથં પ્રયે ।
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૧૧૧૦૬૯૨ સાવેાચ દૈવિવિહતં કાે ઽ તક્ર મતુમીશ્વરઃ ।
૧૧૧૦૬૯૩ પ તરેવ ગ તઃ સ્ત્રીણાં સવર્દૈવ િવશષેતઃ॥ ૧૧૧.૬૯।
૧૧૧૦૭૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૧૦૭૦૧ શ્રુ વે ત હૃષ્ટ તામાહ નાગઃ પ્રહ સતાનનઃ॥ ૧૧૧.૭૦।
૧૧૧૦૭૧૦ સપર્ ઉવાચ
૧૧૧૦૭૧૧ તુષ્ટાે ઽ મ તવ ભ યાહં િક દદા મ તવે સતમ્ ।
૧૧૧૦૭૧૨ તવ પ્રસાદાચ્ચાવર્ઙ્ ગ સવર્ તરભૂિદયમ્॥ ૧૧૧.૭૧।
૧૧૧૦૭૨૧ શપ્તાે ઽહં દેવદેવને કુિપતને િપનાિકના ।
૧૧૧૦૭૨૨ મહેશ્વરકરે નાગઃ શષેપતુ્રાે મહાબલઃ॥ ૧૧૧.૭૨।
૧૧૧૦૭૩૧ સાે ઽહં પ ત વં ચ ભાયાર્ ના ા ભાેગવતી પુરા ।
૧૧૧૦૭૩૨ ઉમાવાક્યા જહાસાેચ્ચૈઃ શ ભુઃ પ્રીતાે રહાેગતઃ॥ ૧૧૧.૭૩।
૧૧૧૦૭૪૧ મમાિપ ચાગતં ભદ્રે હાસ્યં તદે્દવસિન્નધાૈ ।
૧૧૧૦૭૪૨ તત તુ કુિપતઃ શ ભુઃ પ્રાદાચ્છાપં મમેદશૃમ્॥ ૧૧૧.૭૪।
૧૧૧૦૭૫૦ શવ ઉવાચ
૧૧૧૦૭૫૧ મનુ યયાનેાૈ વં સપા ભિવતા જ્ઞાનવાિન ત॥ ૧૧૧.૭૫।
૧૧૧૦૭૬૦ સપર્ ઉવાચ
૧૧૧૦૭૬૧ તતઃ પ્રસાિદતઃ શ ભુ વયા ભદ્રે મયા સહ ।
૧૧૧૦૭૬૨ તતશ્ચાેકં્ત તને ભદ્રે ગાૈત યાં મમ પજૂનમ્॥ ૧૧૧.૭૬।
૧૧૧૦૭૭૧ કુવર્તાે જ્ઞાનમાધાસ્યે યદા સપાર્કૃતે તવ ।
૧૧૧૦૭૭૨ તદા િવશાપાે ભિવતા ભાેગવત્યાઃ પ્રસાદતઃ॥ ૧૧૧.૭૭।
૧૧૧૦૭૮૧ ત માિદદં મમાપનં્ન તવ ચાિપ શભુાનને ।
૧૧૧૦૭૮૨ ત માન્ની વા ગાૈતમી ં માં પૂ ં કુ મયા સહ॥ ૧૧૧.૭૮।
૧૧૧૦૭૯૧ તતાે િવશાપાે ભિવતા આવાં યાવઃ શવં પનુઃ ।
૧૧૧૦૭૯૨ સવષાં સવર્દાતાર્નાં શવ અેવ પરા ગ તઃ॥ ૧૧૧.૭૯।
૧૧૧૦૮૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૧૦૮૦૧ તચ્છ વા ભ ર્વચનં સા ભત્રાર્ ગાૈતમી ં યયાૈ ।
૧૧૧૦૮૦૨ તતઃ ના વા તુ ગાૈત યાં પૂ ં ચકે્ર શવસ્ય તુ॥ ૧૧૧.૮૦।
૧૧૧૦૮૧૧ તતઃ પ્રસન્નાે ભગવા દવ્ય પં દદાૈ મનુે ।
૧૧૧૦૮૧૨ આ ચ્છ િપતરાૈ સપા ભાયર્યા ગ તુમુદ્યતઃ ।
૧૧૧૦૮૧૩ શવલાેકં તતાે જ્ઞા વા િપતા પ્રાહ મહામ તઃ॥ ૧૧૧.૮૧।
૧૧૧૦૮૨૦ િપતાવેાચ
૧૧૧૦૮૨૧ યવુરાજ્યધરાે જ્યેષ્ઠઃ પતુ્ર અેકાે ભવાિન ત ।
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૧૧૧૦૮૨૨ ત માદ્રાજ્યમશષેેણ કૃ વાે પાદ્ય સતુા બહૂન્ ।
૧૧૧૦૮૨૩ યાતે મિય પરં ધામ તતાે યાિહ શવં પુરમ્॥ ૧૧૧.૮૨।
૧૧૧૦૮૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૧૦૮૩૧ અેતચ્છ વા િપ વચ તથેત્યાહ સ નાગરાટ્ ।
૧૧૧૦૮૩૨ કામ પમવા યાથ ભાયર્યા સહ સવુ્રતઃ॥ ૧૧૧.૮૩।
૧૧૧૦૮૪૧ િપત્રા માત્રા તથા પતુ્રૈ રાજં્ય કૃ વા સિુવ તરમ્ ।
૧૧૧૦૮૪૨ યાતે િપતિર વલાકં પતુ્રા સ્થા ય વકે પદે॥ ૧૧૧.૮૪।
૧૧૧૦૮૫૧ ભાયાર્માત્યાિદસિહત તતઃ શવપુરં યયાૈ ।
૧૧૧૦૮૫૨ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ નાગતીથર્ મ ત શ્રુતમ્॥ ૧૧૧.૮૫।
૧૧૧૦૮૬૧ યત્ર નાગેશ્વરાે દેવાે ભાેગવત્યા પ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
૧૧૧૦૮૬૨ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્॥ ૧૧૧.૮૬।
૧૧૨૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૨૦૦૧૧ મા તીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્ સ દ્ધકરં ણામ્ ।
૧૧૨૦૦૧૨ આિધ ભમુર્ચ્યતે જ તુ તત્તીથર્ મરણાદિપ॥ ૧૧૨.૧।
૧૧૨૦૦૨૧ દેવાનામસરુાણાં ચ સઙ્ગરાે ઽભૂ સદુા ણઃ ।
૧૧૨૦૦૨૨ નાશક્નવું તદા જેતું દેવા દાનવસઙ્ગરમ્॥ ૧૧૨.૨।
૧૧૨૦૦૩૧ તદાહમગમં દેવૈ તષ્ઠ તં શલૂપા ણનમ્ ।
૧૧૨૦૦૩૨ અ તવં િવિવધવૈાર્ક્યૈઃ કૃતા જ લપુટઃ શનૈઃ॥ ૧૧૨.૩।
૧૧૨૦૦૪૧ સ મ ય દેવૈરસરૈુશ્ચ સવર્ ।
૧૧૨૦૦૪૨ યદાહૃતં સ મ થતું સમુદ્રમ્ ।
૧૧૨૦૦૪૩ ય કાલકૂટં સમભનૂ્મહેશ ।
૧૧૨૦૦૪૪ ત વાં િવના કાે ગ્ર સતું સમથર્ઃ॥ ૧૧૨.૪।
૧૧૨૦૦૫૧ પુ પપ્રહારેણ જગ ત્રયં યઃ ।
૧૧૨૦૦૫૨ વાધીનમાપાદિયતું સમથર્ઃ ।
૧૧૨૦૦૫૩ મારાે હરે ઽ ય યસરુાિદવ દ્યાે ।
૧૧૨૦૦૫૪ િવતાયમાનાે િવલયં પ્રયાતઃ॥ ૧૧૨.૫।
૧૧૨૦૦૬૧ િવમ ય વાર શમનઙ્ગશત્રાે ।
૧૧૨૦૦૬૨ યદુત્તમં તત્તુ િદવાૈકસે યઃ ।
૧૧૨૦૦૬૩ દ વા િવષં સહંરન્નીલક ઠ ।
૧૧૨૦૦૬૪ કાે વા ધતુ વા તે વૈ સમથર્ઃ॥ ૧૧૨.૬।
૧૧૨૦૦૭૧ તતશ્ચ તુષ્ટાે ભગવાનાિદકતાર્ િત્રલાેચનઃ॥ ૧૧૨.૭।
૧૧૨૦૦૮૦ શવ ઉવાચ

454 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૧૨૦૦૮૧ દાસ્યે ઽહં યદભીષં્ટ વાે બ્રવુ તુ સરુસત્તમાઃ॥ ૧૧૨.૮।
૧૧૨૦૦૯૦ દેવા ઊચુઃ
૧૧૨૦૦૯૧ દાનવે યાે ભયં ઘાેરં તત્રૈિહ ષભ વજ ।
૧૧૨૦૦૯૨ જિહ શત્રૂ સરુા પાિહ નાથવ ત વયા પ્રભાે॥ ૧૧૨.૯।
૧૧૨૦૧૦૧ િન કારણઃ સહૃુચ્છ ભાે નાભિવ યદ્ભવા યિદ ।
૧૧૨૦૧૦૨ તદાકિર ય ક મવ દુઃખાતાર્ઃ સવર્દેિહનઃ॥ ૧૧૨.૧૦।
૧૧૨૦૧૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૨૦૧૧૧ ઇત્યુક્ત ત ક્ષણા પ્રાયાદ્યત્ર તે દેવશત્રવઃ ।
૧૧૨૦૧૧૨ તત્ર તદ્યુદ્ધમભવચ્છઙ્કરેણ સરુ દ્વષામ્॥ ૧૧૨.૧૧।
૧૧૨૦૧૨૧ તત સ્ત્રલાેચનઃ શ્રા ત તમાે પધરઃ શવઃ ।
૧૧૨૦૧૨૨ લલાટાદ્વ્યપતં તસ્ય યુ યતઃ વેદ બ દવઃ॥ ૧૧૨.૧૨।
૧૧૨૦૧૩૧ સ સહંર દૈત્યગણાં તામસી ં મૂ તમા શ્રતઃ ।
૧૧૨૦૧૩૨ તાં મૂ તમસરુા દૃ ટ્વા મે ષ્ઠાદ્ભવું યયુઃ॥ ૧૧૨.૧૩।
૧૧૨૦૧૪૧ સ સહંર સવર્દૈત્યાં તદાગચ્છદ્ભવું હરઃ ।
૧૧૨૦૧૪૨ ઇતશ્ચેતશ્ચ ભીતા તે ઽધાવ સવા મહી મમામ્॥ ૧૧૨.૧૪।
૧૧૨૦૧૫૧ તથવૈ કાપેાદુ્રદ્રાે ઽિપ શત્રૂં તાનનુધાવ ત ।
૧૧૨૦૧૫૨ તથવૈ યુ યતઃ શ ભાેઃ પ તતાઃ વેદ બ દવઃ॥ ૧૧૨.૧૫।
૧૧૨૦૧૬૧ યત્ર યત્ર ભવું પ્રાપ્તાે બ દુમાર્હેશ્વરાે મનુે ।
૧૧૨૦૧૬૨ તત્ર તત્ર શવાકારા માતરાે જ જ્ઞરે તતઃ॥ ૧૧૨.૧૬।
૧૧૨૦૧૭૧ પ્રાેચુમર્હેશ્વરં સવાર્ઃ ખાદામ વસરુાિન ત ।
૧૧૨૦૧૭૨ તતઃ પ્રાવેાચ ભગવા સવઃ સરુગણૈ ર્તઃ॥ ૧૧૨.૧૭।
૧૧૨૦૧૮૦ શવ ઉવાચ
૧૧૨૦૧૮૧ વગાર્દ્ભવુમનપુ્રાપ્તા રાક્ષસા તે રસાતલમ્ ।
૧૧૨૦૧૮૨ અનપુ્રાપ્તા તતઃ સવાર્ઃ શ ◌ૃ વ તુ મમ ભા ષતમ્॥ ૧૧૨.૧૮।
૧૧૨૦૧૯૧ યત્ર યત્ર દ્વષાે યા ત તત્ર ગચ્છ તુ માતરઃ ।
૧૧૨૦૧૯૨ રસાતલમનપુ્રાપ્તા ઇદાની ં મદ્ભયાદ્દિ્વષઃ ।
૧૧૨૦૧૯૩ ભવત્યાે ઽ યનુગચ્છ તુ રસાતલમનુ દ્વષઃ॥ ૧૧૨.૧૯।
૧૧૨૦૨૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૨૦૨૦૧ તાશ્ચ જગ્મુભુર્વં ભ વા યત્ર તે દૈત્યદાનવાઃ ।
૧૧૨૦૨૦૨ તા હ વા માતરઃ સવાર્ દેવાર ન તભીષણાન્॥ ૧૧૨.૨૦।
૧૧૨૦૨૧૧ પનુદવાનપુાજગ્મુઃ પથા તનેવૈ માતરઃ ।
૧૧૨૦૨૧૨ ગતાશ્ચ માતરાે યાવદ્યાવચ્ચ પનુરાગતાઃ॥ ૧૧૨.૨૧।
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૧૧૨૦૨૨૧ તાવદે્દવાઃ સ્થતા આસ ગાૈતમીતીરમા શ્રતાઃ ।
૧૧૨૦૨૨૨ પ્રસ્થાનાત્તત્ર મા ણાં સરુાણાં ચ પ્ર ત ષ્ઠતેઃ॥ ૧૧૨.૨૨।
૧૧૨૦૨૩૧ પ્ર તષ્ઠાનં તુ ત ક્ષતંે્ર પુ યં િવજયવધર્નમ્ ।
૧૧૨૦૨૩૨ મા ણાં યત્ર ચાે પ ત્તમાર્ તીથ થક્ થક્॥ ૧૧૨.૨૩।
૧૧૨૦૨૪૧ તત્ર તત્ર બલા યાસન્રસાતલગતાિન ચ ।
૧૧૨૦૨૪૨ સરુા તા યાે વરા પ્રાેચુલાકે પૂ ં યથા શવઃ॥ ૧૧૨.૨૪।
૧૧૨૦૨૫૧ પ્રા ાે ત તદ્વન્મા યઃ પૂ ભવતુ સવર્દા ।
૧૧૨૦૨૫૨ ઇત્યુ વા તદર્ધુદવા આસં તત્રવૈ માતરઃ॥ ૧૧૨.૨૫।
૧૧૨૦૨૬૧ યત્ર યત્ર સ્થતા દેવ્યાે મા તીથ તતાે િવદુઃ ।
૧૧૨૦૨૬૨ સરુાણામિપ સવે્યાિન િક પનુમાર્નષુાિદ ભઃ॥ ૧૧૨.૨૬।
૧૧૨૦૨૭૧ તષેુ નાનમથાે દાનં િપ ણાં ચવૈ તપર્ણમ્ ।
૧૧૨૦૨૭૨ સવ તદક્ષયં જ્ઞેયં શવસ્ય વચનં યથા॥ ૧૧૨.૨૭।
૧૧૨૦૨૮૧ યિ વદં શ ◌ૃ યાિન્નત્યં મરેદિપ પઠેત્તથા ।
૧૧૨૦૨૮૨ આખ્યાનં મા તીથાર્નામાયુ મા સ સખુી ભવેત્॥ ૧૧૨.૨૮।
૧૧૩૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૩૦૦૧૧ ઇદમ યપરં તીથ દેવાનામિપ દુલર્ભમ્ ।
૧૧૩૦૦૧૨ બ્રહ્મતીથર્ મ ત ખ્યાતં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ણામ્॥ ૧૧૩.૧।
૧૧૩૦૦૨૧ સ્થતષેુ દેવસૈ યષેુ પ્રિવષ્ટેષુ રસાતલમ્ ।
૧૧૩૦૦૨૨ દૈત્યેષુ ચ મુિનશ્રેષ્ઠ તથા મા ષુ તાનનુ॥ ૧૧૩.૨।
૧૧૩૦૦૩૧ મદ યં પ ચમં વક્ત્રં ગદર્ભાકૃ ત ભીષણમ્ ।
૧૧૩૦૦૩૨ તદ્વક્તં્ર દેવસૈ યષેુ મિય તષ્ઠત્યુવાચ હ॥ ૧૧૩.૩।
૧૧૩૦૦૪૧ હે દૈત્યાઃ િક પલાય તે ન ભયં વાે ઽ તુ સ વરમ્ ।
૧૧૩૦૦૪૨ આગચ્છ તુ સરુા સવાર્ ભક્ષિય યે ક્ષણાિદ ત॥ ૧૧૩.૪।
૧૧૩૦૦૫૧ િનવારય તં મામવંે ભક્ષણાયાેદ્યતં તથા ।
૧૧૩૦૦૫૨ તં દૃ ટ્વા િવબુધાઃ સવ િવત્ર તા િવ મબ્રવુન્॥ ૧૧૩.૫।
૧૧૩૦૦૬૧ ત્રાિહ િવ ણાે જગન્નાથ બ્રહ્મણાે ઽસ્ય મખંુ લનુ ।
૧૧૩૦૦૬૨ ચક્ર ગ્વબુધાનાહ ચ્છે દ્મ ચકે્રણ વૈ શરઃ॥ ૧૧૩.૬।
૧૧૩૦૦૭૧ િક તુ ત ચ્છન્નમવેેદં સહંરે સચરાચરમ્ ।
૧૧૩૦૦૭૨ મ તં્ર બ્રૂમાે ઽત્ર િવબુધાઃ શ્રૂયતાં સવર્મવે િહ॥ ૧૧૩.૭।
૧૧૩૦૦૮૧ િત્રનતે્રઃ ક શર છેત્તા સ ચ ધત્તે ન સશંયઃ ।
૧૧૩૦૦૮૨ મયા ચ શ ભુઃ સવશ્ચ તુતઃ પ્રાેક્ત તથવૈ ચ॥ ૧૧૩.૮।
૧૧૩૦૦૯૧ યાગઃ ક્ષણી દષૃ્ટફલે ઽસમથર્ઃ ।
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૧૧૩૦૦૯૨ સ નવૈ કતુર્ઃ ફલતી ત મ વા ।
૧૧૩૦૦૯૩ ફલસ્ય દાને પ્ર તભજૂર્ટ ત ।
૧૧૩૦૦૯૪ િન શ્ચત્ય લાેકઃ પ્ર તકમર્ યાતઃ॥ ૧૧૩.૯।
૧૧૩૦૧૦૧ તતઃ સરેુશઃ સ તુષ્ટાે દેવાનાં કાયર્ સદ્ધયે ।
૧૧૩૦૧૦૨ લાેકાનામપુકારાથ તથેત્યાહ સરુા પ્ર ત॥ ૧૧૩.૧૦।
૧૧૩૦૧૧૧ તદ્વક્તં્ર પાપ પં યદ્ભીષણં લાેમહષર્ણમ્ ।
૧૧૩૦૧૧૨ િનકૃત્ય નખશસૈ્ત્રશ્ચ ક્વ સ્થા યં ચેત્યથાબ્રવીત્॥ ૧૧૩.૧૧।
૧૧૩૦૧૨૧ તત્રેલા િવબુધાનાહ નાહં વાેઢંુ શરઃ ક્ષમા ।
૧૧૩૦૧૨૨ રસાતલમથાે યાસ્યે ઉદિધશ્ચા યથાબ્રવીત્॥ ૧૧૩.૧૨।
૧૧૩૦૧૩૧ શાષેં યાસ્યે ક્ષણાદેવ પનુશ્ચાેચુઃ શવં સરુાઃ ।
૧૧૩૦૧૩૨ વયવૈૈતદ્બ્રહ્મ શરાે ધાય લાેકાનુક પયા॥ ૧૧૩.૧૩।
૧૧૩૦૧૪૧ અચ્છેદે જગતાં નાશ છેદે દાષેશ્ચ તાદશૃઃ ।
૧૧૩૦૧૪૨ અેવં િવ ય સાેમેશાે દધાર ક શર તદા॥ ૧૧૩.૧૪।
૧૧૩૦૧૫૧ તદ્દ ૃ ટ્વા દુ કરં કમર્ ગાૈતમી ં પ્રા ય પાવનીમ્ ।
૧૧૩૦૧૫૨ અ તવુ જગતામીશં પ્રણયાદ્ભ ક્તતઃ સરુાઃ॥ ૧૧૩.૧૫।
૧૧૩૦૧૬૧ દેવે વ મતં્ર ક શરાે ઽ તભીમમ્ ।
૧૧૩૦૧૬૨ તા ભક્ષણાયાપેગતં િનકૃત્ય ।
૧૧૩૦૧૬૩ નખાગ્રસચૂ્યા શકલે દુમાૈ લસ્ ।
૧૧૩૦૧૬૪ ત્યાગે ઽિપ દાષેા કૃપયાનુધત્તે॥ ૧૧૩.૧૬।
૧૧૩૦૧૭૧ તત્ર તે િવબુધાઃ સવ સ્થતા યે બ્રહ્મણાે ઽ તકે ।
૧૧૩૦૧૭૨ તુષુ્ટવુિવબુધેશાનં કમર્ દૃ ટ્વા તદૈવતમ્॥ ૧૧૩.૧૭।
૧૧૩૦૧૮૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ બ્રહ્મતીથર્ મ ત શ્રુતમ્ ।
૧૧૩૦૧૮૨ અદ્યાિપ બ્રહ્મણાે પં ચતુમુર્ખમવ સ્થતમ્॥ ૧૧૩.૧૮।
૧૧૩૦૧૯૧ શરાેમાતં્ર તુ યઃ પ યે સ ગચ્છેદ્બ્રહ્મણઃ પદમ્ ।
૧૧૩૦૧૯૨ યત્ર સ્થ વા વયં દ્રાે લનૂવા બ્રહ્મણઃ શરઃ॥ ૧૧૩.૧૯।
૧૧૩૦૨૦૧ દ્રતીથ તદેવ સ્યાત્તત્ર સાક્ષાિદ્દવાકરઃ ।
૧૧૩૦૨૦૨ દેવાનાં ચ વ પેણ સ્થતાે ય માત્તદુત્તમમ્॥ ૧૧૩.૨૦।
૧૧૩૦૨૧૧ સાૈય તીથ તદાખ્યાતં સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્ ।
૧૧૩૦૨૧૨ તત્ર ના વા રિવ દૃ ટ્વા પનુજર્ન્મ ન િવદ્યતે॥ ૧૧૩.૨૧।
૧૧૩૦૨૨૧ મહાદેવને ય ચ્છનં્ન બ્રહ્મણઃ પ ચમં શરઃ ।
૧૧૩૦૨૨૨ ક્ષતે્રે ઽિવમુક્તે સસં્થા ય દેવતાનાં િહતં કૃતમ્॥ ૧૧૩.૨૨।
૧૧૩૦૨૩૧ બ્રહ્મતીથ શરાેમાતં્ર યાે દૃ ટ્વા ગાૈતમીતટે ।
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૧૧૩૦૨૩૨ ક્ષતે્રે ઽિવમુક્તે તસ્યવૈ સ્થાિપતં યાે ઽનપુ ય ત ।
૧૧૩૦૨૩૩ કપાલં બ્રહ્મણઃ પુ યં બ્રહ્મહા પૂતતાં વ્રજેત્॥ ૧૧૩.૨૩।
૧૧૪૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૪૦૦૧૧ અિવઘં્ન તીથર્માખ્યાતં સવર્િવઘ્નિવનાશનમ્ ।
૧૧૪૦૦૧૨ તત્રાિપ ત્તમાખ્યાસ્યે શ ◌ૃ નારદ ભ ક્તતઃ॥ ૧૧૪.૧।
૧૧૪૦૦૨૧ દેવસ ત્રે પ્ર ત્તે તુ ગાૈત યાશ્ચાેત્તરે તટે ।
૧૧૪૦૦૨૨ સમા પ્તનવ સ ત્રસ્ય સ તા િવઘ્નદાષેતઃ॥ ૧૧૪.૨।
૧૧૪૦૦૩૧ તતઃ સરુગણાઃ સવ મામવાેચ હિર તદા ।
૧૧૪૦૦૩૨ તતાે યાનગતાે ઽહં તાનવાેચં વીક્ષ્ય કારણમ્॥ ૧૧૪.૩।
૧૧૪૦૦૪૧ િવનાયકકૃતૈિવઘૈ્નનત સ ત્રં સમા યતે ।
૧૧૪૦૦૪૨ ત મા તવુ તુ તે સવ આિદદેવં િવનાયકમ્॥ ૧૧૪.૪।
૧૧૪૦૦૫૧ તથેત્યુ વા સરુગણાઃ ના વા તે ગાૈતમીતટે ।
૧૧૪૦૦૫૨ અ તવુ ભ ક્તતાે દેવા આિદદેવં ગણેશ્વરમ્॥ ૧૧૪.૫।
૧૧૪૦૦૬૦ દેવા ઊચુઃ
૧૧૪૦૦૬૧ યઃ સવર્કાયષુ સદા સરુાણામ્ ।
૧૧૪૦૦૬૨ અપીશિવ વ બુજસ ભવાનામ્ ।
૧૧૪૦૦૬૩ પજૂ્યાે નમસ્યઃ પિર ચ તનીયસ્ ।
૧૧૪૦૦૬૪ તં િવઘ્નરાજં શરણં વ્ર મઃ॥ ૧૧૪.૬।
૧૧૪૦૦૭૧ ન િવઘ્નરાજેન સમાે ઽ ત ક શ્ચદ્ ।
૧૧૪૦૦૭૨ દેવાે મનાવેા છતસ પ્રદાતા ।
૧૧૪૦૦૭૩ િન શ્ચત્ય ચૈતિ ત્રપુરા તકાે ઽિપ ।
૧૧૪૦૦૭૪ તં પજૂયામાસ વધે પુરાણામ્॥ ૧૧૪.૭।
૧૧૪૦૦૮૧ કરાેતુ સાે ઽ માકમિવઘ્નમ મન્ ।
૧૧૪૦૦૮૨ મહાક્રતાૈ સ વરમા બકેયઃ ।
૧૧૪૦૦૮૩ યાતને યનેા ખલદેહભા મ્ ।
૧૧૪૦૦૮૪ પૂણાર્ ભિવ ય ત મનાે ભલાષાઃ॥ ૧૧૪.૮।
૧૧૪૦૦૯૧ મહાે સવાે ઽભૂદ ખલસ્ય દેવ્યા ।
૧૧૪૦૦૯૨ તઃ સતુ શ્ચ તતમાત્ર અેવ ।
૧૧૪૦૦૯૩ અતાે ઽવદ સરુસઙ્ઘાઃ કૃતાથાર્ઃ ।
૧૧૪૦૦૯૪ સદ્યાે તં િવઘ્નરાજં નમ તઃ॥ ૧૧૪.૯।
૧૧૪૦૧૦૧ યાે માતુ સઙ્ગગતાે ઽથ માત્રા ।
૧૧૪૦૧૦૨ િનવાયર્માણાે ઽિપ બલાચ્ચ ચ દ્રમ્ ।
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૧૧૪૦૧૦૩ સઙ્ગાપેયામાસ િપતજુર્ટાસુ ।
૧૧૪૦૧૦૪ ગણાિધનાથસ્ય િવનાેદ અેષઃ॥ ૧૧૪.૧૦।
૧૧૪૦૧૧૧ પપાૈ તનં માતુરથાિપ પ્તાે ।
૧૧૪૦૧૧૨ યાે ભ્રા મા સયર્કષાયબુ દ્ધઃ ।
૧૧૪૦૧૧૩ લ બાેદર વં ભવ િવઘ્નરા ે ।
૧૧૪૦૧૧૪ લ બાેદરં નામ ચકાર શ ભુઃ॥ ૧૧૪.૧૧।
૧૧૪૦૧૨૧ સવંે ષ્ટતાે દેવગણૈમર્હેશઃ ।
૧૧૪૦૧૨૨ પ્રવતર્તાં ત્ય મતીત્યુવાચ ।
૧૧૪૦૧૨૩ સ તાે ષતાે નપૂુરરાવમાત્રાદ્ ।
૧૧૪૦૧૨૪ ગણેશ્વર વે ઽ ભ ષષેચ પતુ્રમ્॥ ૧૧૪.૧૨।
૧૧૪૦૧૩૧ યાે િવઘ્નપાશં ચ કરેણ બભ્રત્ ।
૧૧૪૦૧૩૨ સ્ક ધે કુઠારં ચ તથા પરેણ ।
૧૧૪૦૧૩૩ અપૂ જતાે િવઘ્નમથાે ઽિપ માતુઃ ।
૧૧૪૦૧૩૪ કરાે ત કાે િવઘ્નપતેઃ સમાે ઽ યઃ॥ ૧૧૪.૧૩।
૧૧૪૦૧૪૧ ધમાર્થર્કામાિદષુ પવૂર્પજૂ્યાે ।
૧૧૪૦૧૪૨ દેવાસરૈુઃ પજૂ્યત અેવ િનત્યમ્ ।
૧૧૪૦૧૪૩ યસ્યાચર્નં નવૈ િવનાશમ ત ।
૧૧૪૦૧૪૪ તં પવૂર્પજંૂ્ય પ્રથમં નમા મ॥ ૧૧૪.૧૪।
૧૧૪૦૧૫૧ યસ્યાચર્ના પ્રાથર્નયાનુ પામ્ ।
૧૧૪૦૧૫૨ દૃ ટ્વા તુ સવર્સ્ય ફલસ્ય સ દ્ધમ્ ।
૧૧૪૦૧૫૩ વત ત્રસામ યર્કૃતા તગવર્મ્ ।
૧૧૪૦૧૫૪ ભ્રા પ્રયં વાખુરથં તમીડે॥ ૧૧૪.૧૫।
૧૧૪૦૧૬૧ યાે માતરં સરસૈ ર્ત્યગીતૈસ્ ।
૧૧૪૦૧૬૨ તથા ભલાષૈર ખલૈિવનાેદૈઃ ।
૧૧૪૦૧૬૩ સ તાષેયામાસ તદા તતુષ્ટમ્ ।
૧૧૪૦૧૬૪ તં શ્રીગણેશં શરણં પ્રપદે્ય॥ ૧૧૪.૧૬।
૧૧૪૦૧૭૧ સરુાપેકારૈરસરૈુશ્ચ યુદ્ધઃૈ ।
૧૧૪૦૧૭૨ તાતે્રનૈર્મસ્કારપરૈશ્ચ મ ત્રૈઃ ।
૧૧૪૦૧૭૩ િપ પ્રસાદેન સદા સ દ્ધમ્ ।
૧૧૪૦૧૭૪ તં શ્રીગણેશં શરણં પ્રપદે્ય॥ ૧૧૪.૧૭।
૧૧૪૦૧૮૧ જયે પુરાણામકરાે પ્રતીપમ્ ।
૧૧૪૦૧૮૨ િપત્રાિપ હષાર્ પ્ર તપૂ જતાે યઃ ।
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૧૧૪૦૧૮૩ િનિવઘ્નતાં ચાિપ પનુશ્ચકાર ।
૧૧૪૦૧૮૪ ત મૈ ગણેશાય નમસ્કરાે મ॥ ૧૧૪.૧૮।
૧૧૪૦૧૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૪૦૧૯૧ ઇ ત તુતઃ સરુગણૈિવઘ્નેશઃ પ્રાહ તા પનુઃ॥ ૧૧૪.૧૯।
૧૧૪૦૨૦૦ ગણેશ ઉવાચ
૧૧૪૦૨૦૧ ઇતાે િનિવઘ્નતા સ ત્રે મત્તઃ સ્યાદસરુાિરણઃ॥ ૧૧૪.૨૦।
૧૧૪૦૨૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૪૦૨૧૧ દેવસ ત્રે િન ત્તે તુ ગણેશઃ પ્રાહ તા સરુાન્॥ ૧૧૪.૨૧।
૧૧૪૦૨૨૦ ગણેશ ઉવાચ
૧૧૪૦૨૨૧ તાતે્રેણાનને યે ભ યા માં તાે ય ત યતવ્રતાઃ ।
૧૧૪૦૨૨૨ તષેાં દાિરદ્ર્યદુઃખાિન ન ભવેયુઃ કદાચન॥ ૧૧૪.૨૨।
૧૧૪૦૨૩૧ અત્ર યે ભ ક્તતઃ નાનં દાનં કુયુર્રત દ્રતાઃ ।
૧૧૪૦૨૩૨ તષેાં સવાર્ ણ કાયાર્ ણ ભવેયુિર ત મ યતામ્॥ ૧૧૪.૨૩।
૧૧૪૦૨૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૪૦૨૪૧ તદ્વાક્યસમકાલં તુ તથેત્યૂચુઃ સરુા અિપ ।
૧૧૪૦૨૪૨ િન ત્તે તુ મખે ત મ સરુા જગ્મુઃ વમાલયમ્॥ ૧૧૪.૨૪।
૧૧૪૦૨૫૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથર્મિવઘ્ન મ ત ગદ્યતે ।
૧૧૪૦૨૫૨ સવર્કામપ્રદં પુંસાં સવર્િવઘ્નિવનાશનમ્॥ ૧૧૪.૨૫।
૧૧૫૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૫૦૦૧૧ શષેતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્કામપ્રદાયકમ્ ।
૧૧૫૦૦૧૨ તસ્ય પં પ્રવક્ષ્યા મ યન્મયા પિરભા ષતમ્॥ ૧૧૫.૧।
૧૧૫૦૦૨૧ શષેાે નામ મહાનાગાે રસાતલપ તઃ પ્રભુઃ ।
૧૧૫૦૦૨૨ સવર્નાગૈઃ પિર તાે રસાતલમથા યગાત્॥ ૧૧૫.૨।
૧૧૫૦૦૩૧ રાક્ષસા દૈત્યદનુ ઃ પ્રિવષ્ટા યે રસાતલમ્ ।
૧૧૫૦૦૩૨ તૈિનર તાે ભાે ગપ તમાર્મવુાચાથ િવહ્વલઃ॥ ૧૧૫.૩।
૧૧૫૦૦૪૦ શષે ઉવાચ
૧૧૫૦૦૪૧ રસાતલં વયા દતં્ત રાક્ષસાનાં મમાિપ ચ ।
૧૧૫૦૦૪૨ તે મે સ્થાનં ન દાસ્ય ત ત મા વાં શરણં ગતઃ॥ ૧૧૫.૪।
૧૧૫૦૦૫૧ તતાે ઽહમબ્રવં નાગં ગાૈતમી ં યાિહ પન્નગ ।
૧૧૫૦૦૫૨ તત્ર તુ વા મહાદેવં લ સ્યસે વં મનાેરથમ્॥ ૧૧૫.૫।
૧૧૫૦૦૬૧ ના યાે ઽ ત લાેકિત્રતયે મનાેરથસમપર્કઃ ।
૧૧૫૦૦૬૨ મદ્વાક્યપ્રેિરતાે નાગાે ગઙ્ગામા લુત્ય યત્નતઃ ।
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૧૧૫૦૦૬૩ કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા તુષ્ટાવ િત્રદશશે્વરમ્॥ ૧૧૫.૬।
૧૧૫૦૦૭૦ શષે ઉવાચ
૧૧૫૦૦૭૧ નમસૈ્ત્રલાેક્યનાથાય દક્ષયજ્ઞિવભેિદને ।
૧૧૫૦૦૭૨ આિદકત્ર નમ તુ યં નમસૈ્ત્રલાેક્ય િપણે॥ ૧૧૫.૭।
૧૧૫૦૦૮૧ નમઃ સહસ્ર શરસે નમઃ સહંારકાિરણે ।
૧૧૫૦૦૮૨ સાેમસયૂાર્ ગ્ પાય જલ પાય તે નમઃ॥ ૧૧૫.૮।
૧૧૫૦૦૯૧ સવર્દા સવર્ પાય કાલ પાય તે નમઃ ।
૧૧૫૦૦૯૨ પાિહ શઙ્કર સવશ પાિહ સાેમેશ સવર્ગ ।
૧૧૫૦૦૯૩ જગન્નાથ નમ તુ યં દેિહ મે મનસે સતમ્॥ ૧૧૫.૯।
૧૧૫૦૧૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૫૦૧૦૧ તતાે મહેશ્વરઃ પ્રીતઃ પ્રાદાન્નાગે સતા વરાન્ ।
૧૧૫૦૧૦૨ િવનાશાય સરુાર ણાં દૈત્યદાનવરક્ષસામ્॥ ૧૧૫.૧૦।
૧૧૫૦૧૧૧ શષેાય પ્રદદાૈ શલંૂ જહ્યનનેાિરપુઙ્ગવાન્ ।
૧૧૫૦૧૧૨ તતઃ પ્રાેક્તઃ શવનેાસાૈ શષેઃ શલૂને ભાે ગ ભઃ॥ ૧૧૫.૧૧।
૧૧૫૦૧૨૧ રસાતલમથાે ગ વા િનજઘાન િરપનૂ્રણે ।
૧૧૫૦૧૨૨ િનહત્ય નાગઃ શલૂને દૈત્યદાનવરાક્ષસાન્॥ ૧૧૫.૧૨।
૧૧૫૦૧૩૧ યવતર્ત પનુદવાે યત્ર શષેેશ્વરાે હરઃ ।
૧૧૫૦૧૩૨ પથા યને સમાયાતાે દેવં દ્રષંુ્ટ સ નાગરાટ્॥ ૧૧૫.૧૩।
૧૧૫૦૧૪૧ રસાતલાદ્યત્ર દેવાે બલં તત્ર વ્ય યત ।
૧૧૫૦૧૪૨ ત મા દ્બલતલાદ્યાતં ગાઙ્ગં વાયર્ તપુ યદમ્॥ ૧૧૫.૧૪।
૧૧૫૦૧૫૧ તદ્વાિર ગઙ્ગામગમદ્ગઙ્ગાયાઃ સઙ્ગમ તતઃ ।
૧૧૫૦૧૫૨ દેવસ્ય પુરતશ્ચાિપ કુ ડં તત્ર સિુવ તરમ્॥ ૧૧૫.૧૫।
૧૧૫૦૧૬૧ નાગ તત્રાકરાેદ્ધાેમં યત્ર ચા ગ્ ઃ સદા સ્થતઃ ।
૧૧૫૦૧૬૨ સાે ણં તદભવદ્વાિર ગઙ્ગાયા તત્ર સઙ્ગમઃ॥ ૧૧૫.૧૬।
૧૧૫૦૧૭૧ દેવદેવં સમારા ય નાગઃ પ્રીતાે મહાયશાઃ ।
૧૧૫૦૧૭૨ રસાતલં તતાે ઽભીષં્ટ શવા પ્રા ય તલં યયાૈ॥ ૧૧૫.૧૭।
૧૧૫૦૧૮૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ નાગતીથર્મુદાહૃતમ્ ।
૧૧૫૦૧૮૨ સવર્કામપ્રદં પુ યં રાેગદાિરદ્ર્યનાશનમ્॥ ૧૧૫.૧૮।
૧૧૫૦૧૯૧ આયુલર્ મીકરં પુ યં નાનદાનાચ્ચ મુ ક્તદમ્ ।
૧૧૫૦૧૯૨ શ ◌ૃ યાદ્વા પઠેદ્ભ યા યાે વાિપ મરતે તુ તત્॥ ૧૧૫.૧૯।
૧૧૫૦૨૦૧ તીથ શષેેશ્વરાે યત્ર યત્ર શ ક્તપ્રદઃ શવઃ ।
૧૧૫૦૨૦૨ અેકિવશ તતીથાર્નામુભયાે તત્ર તીરયાેઃ ।
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૧૧૫૦૨૦૩ શતાિન મુિનશાદૂર્લ સવર્સ પ પ્રદાિયનામ્॥ ૧૧૫.૨૦।
૧૧૬૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૬૦૦૧૧ મહાનલ મ ત ખ્યાતં વડવાનલમુચ્યતે ।
૧૧૬૦૦૧૨ મહાનલાે યત્ર દેવાે વડવા યત્ર સા નદ ॥ ૧૧૬.૧।
૧૧૬૦૦૨૧ તત્તીથ પતુ્ર વક્ષ્યા મ ત્યુદાષેજરાપહમ્ ।
૧૧૬૦૦૨૨ પુરાસન્નૈ મષાર યે ઋષયઃ સ ત્રકાિરણઃ॥ ૧૧૬.૨।
૧૧૬૦૦૩૧ શ મતારં ચ ઋષયાે ત્યું ચકુ્ર તપ વનઃ ।
૧૧૬૦૦૩૨ વતર્માને સ ત્રયાગે ત્યાૈ શ મતિર સ્થતે॥ ૧૧૬.૩।
૧૧૬૦૦૪૧ ન મમાર તદા ક શ્ચદુભયં સ્થા નુ જઙ્ગમમ્ ।
૧૧૬૦૦૪૨ િવના પશનૂ્મુિનશ્રેષ્ઠ મત્ય ચામત્યર્તાં ગતમ્॥ ૧૧૬.૪।
૧૧૬૦૦૫૧ તત સ્ત્રિવષ્ટપે શૂ યે મત્ય ચવૈા તસ તે ।
૧૧૬૦૦૫૨ ત્યુનાપેે ક્ષતે દેવા રાક્ષસાનૂ ચરે તદા॥ ૧૧૬.૫।
૧૧૬૦૦૬૦ દેવા ઊચુઃ
૧૧૬૦૦૬૧ ગચ્છ વ ષસ ત્રં તન્નાશય વં મહા વરમ્ ।
૧૧૬૦૦૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૬૦૦૬૨ ઇ ત દેવવચઃ શ્રુ વા પ્રાેચુ તે રાક્ષસાઃ સરુાન્॥ ૧૧૬.૬।
૧૧૬૦૦૭૦ અસરુા ઊચુઃ
૧૧૬૦૦૭૧ િવ વંસયામ તં યજ્ઞમ માકં િક ફલં તતઃ ।
૧૧૬૦૦૭૨ પ્રવતર્તે િવના હેતું ન કાેઽિપ ક્વાિપ તુ ચત્॥ ૧૧૬.૭।
૧૧૬૦૦૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૬૦૦૮૧ દેવા અ યસરુાનૂચુયર્જ્ઞાધ ભવતામિપ ।
૧૧૬૦૦૮૨ ભવેદેવ તતાે યા તુ ઋષીણાં સ ત્રમુત્તમમ્॥ ૧૧૬.૮।
૧૧૬૦૦૯૧ તે શ્રુ વા વિરતાઃ સવ યત્ર યજ્ઞઃ પ્રવતર્તે ।
૧૧૬૦૦૯૨ જગ્મુ તત્ર િવનાશાય દેવવાક્યા દ્વશષેતઃ॥ ૧૧૬.૯।
૧૧૬૦૧૦૧ તજ્જ્ઞા વા ઋષયાે ત્યુમાહુઃ િક કુમર્હે વયમ્ ।
૧૧૬૦૧૦૨ આગતા દેવવચનાદ્રાક્ષસા યજ્ઞના શનઃ॥ ૧૧૬.૧૦।
૧૧૬૦૧૧૧ ત્યુના સહ સ મ ય નૈ મષાર યવા સનઃ ।
૧૧૬૦૧૧૨ સવ ત્ય વા વાશ્રમં તં શ મત્રા સહ નારદ॥ ૧૧૬.૧૧।
૧૧૬૦૧૨૧ અ ગ્ માત્રમપુાદાય ત્ય વા પાત્રાિદકં તુ યત્ ।
૧૧૬૦૧૨૨ ક્રતુિન પત્તયે જગ્મુગાતમી ં પ્ર ત સ વરાઃ॥ ૧૧૬.૧૨।
૧૧૬૦૧૩૧ તત્ર ના વા મહેશાનં રક્ષણાયાપેત સ્થરે ।
૧૧૬૦૧૩૨ કૃતા જ લપુટા તે તુ તુષુ્ટવુ સ્ત્રદશશે્વરમ્॥ ૧૧૬.૧૩।
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૧૧૬૦૧૪૦ ઋષય ઊચુઃ
૧૧૬૦૧૪૧ યાે લીલયા િવશ્વ મદં ચકાર ।
૧૧૬૦૧૪૨ ધાતા િવધાતા ભવુનત્રયસ્ય ।
૧૧૬૦૧૪૩ યાે િવશ્વ પઃ સદસ પરાે યઃ ।
૧૧૬૦૧૪૪ સાેમેશ્વરં તં શરણં વ્ર મઃ॥ ૧૧૬.૧૪।
૧૧૬૦૧૫૦ ત્યુ વાચ
૧૧૬૦૧૫૧ ઇચ્છામાત્રેણ યઃ સવ હ ત પા ત કરાે ત ચ ।
૧૧૬૦૧૫૨ તમહં િત્રદશશેાનં શરણં યા મ શઙ્કરમ્॥ ૧૧૬.૧૫।
૧૧૬૦૧૬૧ મહાનલં મહાકાયં મહાનાગિવભષૂણમ્ ।
૧૧૬૦૧૬૨ મહામૂ તધરં દેવં શરણં યા મ શઙ્કરમ્॥ ૧૧૬.૧૬।
૧૧૬૦૧૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૬૦૧૭૧ તતઃ પ્રાવેાચ ભગવા ત્યાે કા પ્રી તર તુ તે॥ ૧૧૬.૧૭।
૧૧૬૦૧૮૦ ત્યુ વાચ
૧૧૬૦૧૮૧ રાક્ષસે યાે ભયં ઘાેરમાપનં્ન િત્રદશશે્વર ।
૧૧૬૦૧૮૨ યજ્ઞમ માંશ્ચ રક્ષ વ યાવ સ ત્રં સમા યતે॥ ૧૧૬.૧૮।
૧૧૬૦૧૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૬૦૧૯૧ તથા ચકાર ભગવાં સ્ત્રનતે્રાે ષભ વજઃ ।
૧૧૬૦૧૯૨ શ મત્રા ત્યુના સ ત્ર ષીણાં પૂણર્તાં યયાૈ॥ ૧૧૬.૧૯।
૧૧૬૦૨૦૧ હિવષાં ભાગધેયાય આજગ્મુરમરાઃ ક્રમાત્ ।
૧૧૬૦૨૦૨ તાનવાેચન્મુિનગણાઃ સઙ્ક્ષુ ધા ત્યુના સહ॥ ૧૧૬.૨૦।
૧૧૬૦૨૧૦ ઋષય ઊચુઃ
૧૧૬૦૨૧૧ અ મન્મખિવનાશાય રાક્ષસાઃ પ્રે ષતા યતઃ ।
૧૧૬૦૨૧૨ ત માદ્ભવદ્ યઃ પાિપષ્ઠા રાક્ષસાઃ સ તુ શત્રવઃ॥ ૧૧૬.૨૧।
૧૧૬૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૬૦૨૨૧ તતઃ પ્ર ત દેવાનાં રાક્ષસા વૈિરણાે ઽભવન્ ।
૧૧૬૦૨૨૨ કૃત્યાં ચ વડવાં તત્ર દેવાશ્ચ ઋષયાે ઽમલાઃ॥ ૧૧૬.૨૨।
૧૧૬૦૨૩૧ ત્યાેભાર્યાર્ ભવ વં તા મત્યુ વા તે ઽ યષેચયન્ ।
૧૧૬૦૨૩૨ અ ભષેકાેદકં યત્તુ સા નદ વડવાભવત્॥ ૧૧૬.૨૩।
૧૧૬૦૨૪૧ ત્યુના સ્થાિપતં લઙ્ગં મહાનલ મ ત શ્રુતમ્ ।
૧૧૬૦૨૪૨ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ વડવાસઙ્ગમં િવદુઃ॥ ૧૧૬.૨૪।
૧૧૬૦૨૫૧ મહાનલાે યત્ર દેવ તત્તીથ ભુ ક્તમુ ક્તદમ્ ।
૧૧૬૦૨૫૨ સહસ્રં તત્ર તીથાર્નાં સવાર્ભીષ્ટપ્રદાિયનામ્ ।
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૧૧૬૦૨૫૩ ઉભયાે તીરયાે તત્ર મરણાદઘઘા તનામ્॥ ૧૧૬.૨૫।
૧૧૭૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૭૦૦૧૧ આત્મતીથર્ મ ત ખ્યાતં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ણામ્ ।
૧૧૭૦૦૧૨ તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ યત્ર જ્ઞાનેશ્વરઃ શવઃ॥ ૧૧૭.૧।
૧૧૭૦૦૨૧ દત્ત ઇત્યિપ િવખ્યાતઃ સાે ઽિત્રપતુ્રાે હર પ્રયઃ ।
૧૧૭૦૦૨૨ દુવાર્સસઃ પ્રયાે ભ્રાતા સવર્જ્ઞાનિવશારદઃ ।
૧૧૭૦૦૨૩ સ ગ વા િપતરં પ્રાહ િવનયને પ્રણ ય ચ॥ ૧૧૭.૨।
૧૧૭૦૦૩૦ દત્ત ઉવાચ
૧૧૭૦૦૩૧ બ્રહ્મજ્ઞાનં કથં મે સ્યા કં ચ્છા મ ક્વ યા મ ચ॥ ૧૧૭.૩।
૧૧૭૦૦૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૭૦૦૪૧ તચ્છ વાિત્રઃ પતુ્રવાકં્ય યા વા વચનમબ્રવીત્॥ ૧૧૭.૪।
૧૧૭૦૦૫૦ અિત્ર વાચ
૧૧૭૦૦૫૧ ગાૈતમી ં પતુ્ર ગચ્છ વં તત્ર તુિહ મહેશ્વરમ્ ।
૧૧૭૦૦૫૨ સ તુ પ્રીતાે યદૈવ સ્યાત્તદા જ્ઞાનમવા સ્ય સ॥ ૧૧૭.૫।
૧૧૭૦૦૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૭૦૦૬૧ તથેત્યુ વા તદાત્રેયાે ગઙ્ગાં ગ વા શુ ચયર્તઃ ।
૧૧૭૦૦૬૨ કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા ભ યા તુષ્ટાવ શઙ્કરમ્॥ ૧૧૭.૬।
૧૧૭૦૦૭૦ દત્ત ઉવાચ
૧૧૭૦૦૭૧ સસંારકૂપે પ તતાે ઽ મ દૈવાન્ ।
૧૧૭૦૦૭૨ માેહેન ગુપ્તાે ભવદુઃખપઙે્ક ।
૧૧૭૦૦૭૩ અજ્ઞાનના ા તમસા તાે ઽહમ્ ।
૧૧૭૦૦૭૪ પરં ન િવ દા મ સરુાિધનાથ॥ ૧૧૭.૭।
૧૧૭૦૦૮૧ ભન્ન સ્ત્રશલૂને બલીયસાહમ્ ।
૧૧૭૦૦૮૨ પાપને ચ તા રપાિટતશ્ચ ।
૧૧૭૦૦૮૩ તપ્તાે ઽ મ પ ચે દ્રયતીવ્રતાપૈઃ ।
૧૧૭૦૦૮૪ શ્રા તાે ઽ મ સ તારય સાેમનાથ॥ ૧૧૭.૮।
૧૧૭૦૦૯૧ બદ્ધાે ઽ મ દાિરદ્ર્યમયૈશ્ચ બ ધૈર્ ।
૧૧૭૦૦૯૨ હતાે ઽ મ રાેગાનલતીવ્રતાપૈઃ ।
૧૧૭૦૦૯૩ ક્રા તાે ઽ યહં ત્યુભજુઙ્ગમને ।
૧૧૭૦૦૯૪ ભીતાે શં િક કરવા ણ શ ભાે॥ ૧૧૭.૯।
૧૧૭૦૧૦૧ ભવાભવા યામ તપીિડતાે ઽહમ્ ।
૧૧૭૦૧૦૨ ણા ધા યાં ચ રજ તમાે યામ્ ।
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૧૧૭૦૧૦૩ ઈદકૃ્ષયા જરયા ચા ભભૂતઃ ।
૧૧૭૦૧૦૪ પ યાવસ્થાં કૃપયા મે ઽદ્ય નાથ॥ ૧૧૭.૧૦।
૧૧૭૦૧૧૧ કામને કાપેને ચ મ સરેણ ।
૧૧૭૦૧૧૨ દ ભને દપાર્િદ ભર યનેકૈઃ ।
૧૧૭૦૧૧૩ અેકૈકશઃ કષ્ટગતાે ઽ મ િવદ્ધસ્ ।
૧૧૭૦૧૧૪ વં નાથવદ્વારય નાથ શત્રનૂ્॥ ૧૧૭.૧૧।
૧૧૭૦૧૨૧ કસ્યાિપ ક શ્ચ પ તતસ્ય પુંસાે ।
૧૧૭૦૧૨૨ દુઃખપ્રણાેદ ભવતી ત સત્યમ્ ।
૧૧૭૦૧૨૩ િવના ભવ તં મમ સાેમનાથ ।
૧૧૭૦૧૨૪ કુત્રાિપ કા યવચાે ઽિપ ના ત॥ ૧૧૭.૧૨।
૧૧૭૦૧૩૧ તાવ સ કાપેાે ભયમાેહદુઃખા ય્ ।
૧૧૭૦૧૩૨ અજ્ઞાનદાિરદ્ર્ય જ તથવૈ ।
૧૧૭૦૧૩૩ કામાદયાે ત્યુરપીહ યાવન્ ।
૧૧૭૦૧૩૪ નમઃ શવાયે ત ન વ ચ્મ વાક્યમ્॥ ૧૧૭.૧૩।
૧૧૭૦૧૪૧ ન મે ઽ ત ધમા ન ચ મે ઽ ત ભ ક્તર્ ।
૧૧૭૦૧૪૨ નાહં િવવેક ક ણા કુતાે મે ।
૧૧૭૦૧૪૩ દાતા સ તનેાશુ શર ય ચત્તે ।
૧૧૭૦૧૪૪ િનધેિહ સાેમે ત પદં મદ યે॥ ૧૧૭.૧૪।
૧૧૭૦૧૫૧ યાચે ન ચાહં સરુભપૂ ત વમ્ ।
૧૧૭૦૧૫૨ હૃ પદ્મમ યે મમ સાેમનાથ ।
૧૧૭૦૧૫૩ શ્રીસાેમપાદા બુજસિન્નધાનમ્ ।
૧૧૭૦૧૫૪ યાચે િવચાયવ ચ ત કુ વ॥ ૧૧૭.૧૫।
૧૧૭૦૧૬૧ યથા તવાહં િવિદતાે ઽ મ પાપસ્ ।
૧૧૭૦૧૬૨ તથાિપ િવજ્ઞાપનમાશ ◌ૃ વ ।
૧૧૭૦૧૬૩ સશં્રૂયતે યત્ર વચઃ શવે ત ।
૧૧૭૦૧૬૪ તત્ર સ્થ તઃ સ્યાન્મમ સાેમનાથ॥ ૧૧૭.૧૬।
૧૧૭૦૧૭૧ ગાૈર પતે શઙ્કર સાેમનાથ ।
૧૧૭૦૧૭૨ િવશ્વેશ કા યિનધે ઽ ખલાત્મન્ ।
૧૧૭૦૧૭૩ સં તૂયતે યત્ર સદે ત તત્ર ।
૧૧૭૦૧૭૪ કેષામિપ સ્યા કૃ તનાં િનવાસઃ॥ ૧૧૭.૧૭।
૧૧૭૦૧૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૭૦૧૮૧ ઇત્યાત્રેય તુ ત શ્રુ વા તુતાષે ભગવા હરઃ ।
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૧૧૭૦૧૮૨ વરદાે ઽ મી ત તં પ્રાહ યાે ગનં િવશ્વકૃદ્ભવઃ॥ ૧૧૭.૧૮।
૧૧૭૦૧૯૦આત્રેય ઉવાચ
૧૧૭૦૧૯૧ આત્મજ્ઞાનં ચ મુ ક્ત ચ ભુ ક્ત ચ િવપુલાં વિય ।
૧૧૭૦૧૯૨ તીથર્સ્યાિપ ચ માહા યં વરાે ઽયં િત્રદશા ચત॥ ૧૧૭.૧૯।
૧૧૭૦૨૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૭૦૨૦૧ અેવમિ વ ત તં શ ભુ વા ચા તરધીયત ।
૧૧૭૦૨૦૨ તતઃ પ્ર ત તત્તીથર્માત્મતીથ િવદુબુર્ધાઃ ।
૧૧૭૦૨૦૩ તત્ર નાનને દાનને મુ ક્તઃ સ્યાિદહ નારદ॥ ૧૧૭.૨૦।
૧૧૮૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૮૦૦૧૧ અશ્વ થતીથર્માખ્યાતં િપ પલં ચ તતઃ પરમ્ ।
૧૧૮૦૦૧૨ ઉત્તરે મ દતીથ તુ તત્ર વ્યુ ષ્ટ મતઃ શ ◌ૃ ॥ ૧૧૮.૧।
૧૧૮૦૦૨૧ પુરા વગ ત્યાે ભગવા દ ક્ષણાશાપ તઃ પ્રભુઃ ।
૧૧૮૦૦૨૨ દેવૈ તુ પ્રેિરતઃ પવૂ િવ યસ્ય પ્રાથર્નં પ્ર ત॥ ૧૧૮.૨।
૧૧૮૦૦૩૧ સ શનૈિવ યમ યાગા સહસ્રમુિન ભ ર્તઃ ।
૧૧૮૦૦૩૨ તમાગત્ય નગશ્રેષં્ઠ બહુ ક્ષસમાકુલમ્॥ ૧૧૮.૩।
૧૧૮૦૦૪૧ પિધનં મે ભાનુ યાં િવ યં શ ◌ૃઙ્ગશતૈ ર્તમ્ ।
૧૧૮૦૦૪૨ અત્યુન્નતં નગં ધીરાે લાપેામુદ્રાપ તમુર્િનઃ॥ ૧૧૮.૪।
૧૧૮૦૦૫૧ કૃતા ત યાે દ્વજૈઃ સાધ પ્રશસ્ય ચ નગં પનુઃ ।
૧૧૮૦૦૫૨ ઇદમાહ મુિનશ્રેષ્ઠાે દેવકાયાર્થર્ સદ્ધયે॥ ૧૧૮.૫।
૧૧૮૦૦૬૦ અગ ત્ય ઉવાચ
૧૧૮૦૦૬૧ અહં યા મ નગશ્રેષ્ઠ મુિન ભ ત વદ શ ભઃ ।
૧૧૮૦૦૬૨ તીથર્યાત્રાં કરાેમી ત દ ક્ષણાશાં વ્ર યહમ્॥ ૧૧૮.૬।
૧૧૮૦૦૭૧ દેિહ માગ નગપતે આ ત યં દેિહ યાચતે ।
૧૧૮૦૦૭૨ યાવદાગમનં મે સ્યા સ્થાતવ્યં તાવદેવ િહ॥ ૧૧૮.૭।
૧૧૮૦૦૮૧ ના યથા ભિવતવ્યં તે તથેત્યાહ નગાેત્તમઃ ।
૧૧૮૦૦૮૨ આક્રામ દ ક્ષણામાશાં તૈ ર્તાે મુિન ભમુર્િનઃ॥ ૧૧૮.૮।
૧૧૮૦૦૯૧ શનૈઃ સ ગાૈતમીમાગા સ ત્રયાગાય દ ક્ષતઃ ।
૧૧૮૦૦૯૨ યાવ સવં સરં સ ત્રમકરાેદૃ ષ ભ ર્તઃ॥ ૧૧૮.૯।
૧૧૮૦૧૦૧ કૈટભસ્ય સતુાૈ પાપાૈ રાક્ષસાૈ ધમર્ક ટકાૈ ।
૧૧૮૦૧૦૨ અશ્વ થઃ િપ પલશ્ચે ત િવખ્યાતાૈ િત્રદશાલયે॥ ૧૧૮.૧૦।
૧૧૮૦૧૧૧ અશ્વ થાે ઽશ્વ થ પેણ િપ પલાે બ્રહ્મ પ ક્ ।
૧૧૮૦૧૧૨ તાવુભાવ તરં પ્રે સૂ યજ્ઞિવ વંસનાય તુ॥ ૧૧૮.૧૧।
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૧૧૮૦૧૨૧ કુ તાં કાિઙ્ક્ષતં પં દાનવાૈ પાપચેતસાૈ ।
૧૧૮૦૧૨૨ અશ્વ થાે ક્ષ પેણ િપ પલાે બ્રાહ્મણાકૃ તઃ॥ ૧૧૮.૧૨।
૧૧૮૦૧૩૧ ઉભાૈ તાૈ બ્રાહ્મણાિન્નત્યં પીડયેતાં તપાેધન ।
૧૧૮૦૧૩૨ આલભ તે ચ યે ઽશ્વ થં તાં તાનશ્નાત્યસાૈ ત ઃ॥ ૧૧૮.૧૩।
૧૧૮૦૧૪૧ િપ પલઃ સામગાે ભૂ વા શ યાનશ્ના ત રાક્ષસઃ ।
૧૧૮૦૧૪૨ ત માદદ્યાિપ િવપ્રષેુ સામગાે ઽતીવ િન કૃપઃ॥ ૧૧૮.૧૪।
૧૧૮૦૧૫૧ ક્ષીયમાણાિ દ્વ દૃ ટ્વા મનુયાે રાક્ષસાિવમાૈ ।
૧૧૮૦૧૫૨ ઇ ત બુદ્ વા મહાપ્રાજ્ઞા દ ક્ષણં તીરમા શ્રતમ્॥ ૧૧૮.૧૫।
૧૧૮૦૧૬૧ સાૈિર શનૈશ્ચરં મ દં તપસ્ય તં તવ્રતમ્ ।
૧૧૮૦૧૬૨ ગ વા મુિનગણાઃ સવ રક્ષઃકમર્ યવેદયન્॥ ૧૧૮.૧૬।
૧૧૮૦૧૭૧ સાૈિરમુર્િનગણાનાહ પૂણ તપ સ મે દ્વ ઃ ।
૧૧૮૦૧૭૨ રાક્ષસાૈ હ યપૂણ તુ તપસ્યક્ષમ અેવ િહ॥ ૧૧૮.૧૭।
૧૧૮૦૧૮૧ પનુઃ પ્રાેચુમુર્િનગણા દાસ્યામ તે તપાે મહત્ ।
૧૧૮૦૧૮૨ ઇત્યુક્તાે બ્રાહ્મણૈઃ સાૈિરઃ કૃત મત્યાહ તાનિપ॥ ૧૧૮.૧૮।
૧૧૮૦૧૯૧ સાૈિરબ્રાર્હ્મણવષેેણ પ્રાયાદશ્વ થ િપણમ્ ।
૧૧૮૦૧૯૨ રાક્ષસં બ્રાહ્મણાે ભૂ વા પ્રદ ક્ષણમથાકરાેત્॥ ૧૧૮.૧૯।
૧૧૮૦૨૦૧ પ્રદ ક્ષણં તુ કુવાર્ણં મનેે બ્રાહ્મણમવે તમ્ ।
૧૧૮૦૨૦૨ િનત્યવદ્રાક્ષસઃ પાપાે ભક્ષયામાસ માયયા॥ ૧૧૮.૨૦।
૧૧૮૦૨૧૧ તસ્ય કાયં સમાિવ ય ચ ષા ત્રા યપ યત ।
૧૧૮૦૨૧૨ દષૃ્ટઃ સ રાક્ષસઃ પાપાે મ દેન રિવસનૂનુા॥ ૧૧૮.૨૧।
૧૧૮૦૨૨૧ ભ મીભૂતઃ ક્ષણનેવૈ ગિરવર્જ્રહતાે યથા ।
૧૧૮૦૨૨૨ અશ્વ થં ભ મસા કૃ વા અ યં બ્રાહ્મણ િપણમ્॥ ૧૧૮.૨૨।
૧૧૮૦૨૩૧ રાક્ષસં પાપિનલયમેક અેવ તમ યગાત્ ।
૧૧૮૦૨૩૨ અધીયાનાે િવપ્ર ઇવ શ ય પાે િવનીતવત્॥ ૧૧૮.૨૩।
૧૧૮૦૨૪૧ િપ પલઃ પવૂર્વચ્ચાિપ ભક્ષયામાસ ભાનજુમ્ ।
૧૧૮૦૨૪૨ સ ભ ક્ષતઃ પવૂર્વચ્ચ કુક્ષાવ ત્રા યવૈક્ષત॥ ૧૧૮.૨૪।
૧૧૮૦૨૫૧ તનેાલાેિકતમાત્રાે ઽસાૈ રાક્ષસાે ભ મસાદભૂત્ ।
૧૧૮૦૨૫૨ ઉભાૈ હ વા ભાનુસતુઃ િક કૃત્યં મે વદ વથ॥ ૧૧૮.૨૫।
૧૧૮૦૨૬૧ મનુયાે તસહંષાર્ઃ સવર્ અેવ તપ વનઃ ।
૧૧૮૦૨૬૨ તતઃ પ્રસન્ના હ્યભવ ષયાે ઽગ ત્યપવૂર્કાઃ॥ ૧૧૮.૨૬।
૧૧૮૦૨૭૧ વરા દદુયર્થાકામં સાૈરયે મ દગા મને ।
૧૧૮૦૨૭૨ સ પ્રીતાે બ્રાહ્મણાનાહ શિનઃ સયૂર્સતુાે બલી॥ ૧૧૮.૨૭।
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૧૧૮૦૨૮૦ સાૈિર વાચ
૧૧૮૦૨૮૧ મદ્દવ્ારે િનયતા યે ચ કુવર્ ત્યશ્વ થલ ભનમ્ ।
૧૧૮૦૨૮૨ તષેાં સવાર્ ણ કાયાર્ ણ સ્યુઃ પીડા મદ્ભવા ન ચ॥ ૧૧૮.૨૮।
૧૧૮૦૨૯૧ તીથ ચાશ્વ થસ જ્ઞે વૈ નાનં કુવર્ ત યે નરાઃ ।
૧૧૮૦૨૯૨ તષેાં સવાર્ ણ કાયાર્ ણ ભવેયુરપરાે વરઃ॥ ૧૧૮.૨૯।
૧૧૮૦૩૦૧ મ દવારે તુ યે ઽશ્વ થં પ્રાત થાય માનવાઃ ।
૧૧૮૦૩૦૨ આલભ તે ચ તષેાં વૈ ગ્રહપીડા વ્યપાેહતુ॥ ૧૧૮.૩૦।
૧૧૮૦૩૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૮૦૩૧૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથર્મશ્વ થં િપ પલં િવદુઃ ।
૧૧૮૦૩૧૨ તીથ શનૈશ્ચરં તત્ર તત્રાગ ત્યં ચ સાિ ત્રકમ્॥ ૧૧૮.૩૧।
૧૧૮૦૩૨૧ યા જ્ઞકં ચાિપ તત્તીથ સામગં તીથર્મવે ચ ।
૧૧૮૦૩૨૨ ઇત્યાદ્યષ્ટાેત્તરા યાસ સહસ્રા યથ ષાેડશ ।
૧૧૮૦૩૨૩ તષેુ નાનં ચ દાનં ચ સ ત્રયાગફલપ્રદમ્॥ ૧૧૮.૩૨।
૧૧૯૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૯૦૦૧૧ સાેમતીથર્ મ ત ખ્યાતં તદ યુક્તં મહાત્મ ભઃ ।
૧૧૯૦૦૧૨ તત્ર નાનને દાનને સાેમપાનફલં લભેત્॥ ૧૧૯.૧।
૧૧૯૦૦૨૧ જગતાં માતરઃ પવૂર્માષે યાે વસ મતાઃ ।
૧૧૯૦૦૨૨ મમાિપ માતરાે દેવ્યઃ પવૂાર્સાં પવૂર્વત્તરાઃ॥ ૧૧૯.૨।
૧૧૯૦૦૩૧ આસુ પ્ર ત ષ્ઠતાે ધમર્ઃ વા યાયાે યજ્ઞકમર્ ચ ।
૧૧૯૦૦૩૨ આ ભરેવ તં સવ ત્રૈલાેક્યં સચરાચરમ્॥ ૧૧૯.૩।
૧૧૯૦૦૪૧ અશષેરાેગાપેશમાે ભવત્યા ભરસશંયમ્ ।
૧૧૯૦૦૪૨ અન્નમેતા ભરેવ સ્યાદશષેપ્રાણરક્ષણમ્ ।
૧૧૯૦૦૪૩ અત્રાષૈ યાે જગદ્વ દ્યા મામૂચુરનહઙૃ્કતાઃ॥ ૧૧૯.૪।
૧૧૯૦૦૫૦આેષ ય ઊચુઃ
૧૧૯૦૦૫૧ અ માકં વં પ ત દેિહ રા નં સરુસત્તમ॥ ૧૧૯.૫।
૧૧૯૦૦૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૯૦૦૬૧ તચ્છ વા વચનં તાસાં મયાેક્તા આેષધીિરદમ્ ।
૧૧૯૦૦૬૨ પ ત પ્રા સ્યથ સવાર્શ્ચ રા નં પ્રી તવધર્નમ્॥ ૧૧૯.૬।
૧૧૯૦૦૭૧ રા ન મ ત તચ્છ વા તા મામૂચુઃ પનુમુર્ને ।
૧૧૯૦૦૭૨ ગ તવં્ય ક્વ પનુશ્ચાેક્તા ગાૈતમી ં યા તુ માતરઃ॥ ૧૧૯.૭।
૧૧૯૦૦૮૧ તુષ્ટાયામથ તસ્યાં વાે રા સ્યા લાેકપૂ જતઃ ।
૧૧૯૦૦૮૨ તાશ્ચ ગ વા મુિનશ્રેષ્ઠ તુષુ્ટવુગાતમી ં નદ મ્॥ ૧૧૯.૮।
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૧૧૯૦૦૯૦આેષ ય ઊચુઃ
૧૧૯૦૦૯૧ િક વાકિર ય ભવવ તનાે જના ।
૧૧૯૦૦૯૨ નાનાઘસઙ્ઘા ભભવાચ્ચ દુઃ ખતાઃ ।
૧૧૯૦૦૯૩ ન ચાગ મ યદ્ભવતી ભવું ચેત્ ।
૧૧૯૦૦૯૪ પુ યાેદકે ગાૈત મ શ ભુકા તે॥ ૧૧૯.૯।
૧૧૯૦૧૦૧ કાે વે ત્ત ભાગ્યં નરદેહભા મ્ ।
૧૧૯૦૧૦૨ મહીગતાનાં સિરતામધીશે ।
૧૧૯૦૧૦૩ અેષાં મહાપાતકસઙ્ઘહ ત્રી ।
૧૧૯૦૧૦૪ વમ બ ગઙ્ગે સલુભા સદૈવ॥ ૧૧૯.૧૦।
૧૧૯૦૧૧૧ ન તે િવભૂ ત નનુ વે ત્ત કાે ઽિપ ।
૧૧૯૦૧૧૨ ત્રૈલાેક્યવ દે્ય જગદ બ ગઙ્ગે ।
૧૧૯૦૧૧૩ ગાૈર સમા લઙ્ ગતિવગ્રહાે ઽિપ ।
૧૧૯૦૧૧૪ ધત્તે મરાિરઃ શરસાિપ ય વામ્॥ ૧૧૯.૧૧।
૧૧૯૦૧૨૧ નમાે ઽ તુ તે માતરભીષ્ટદાિયિન ।
૧૧૯૦૧૨૨ નમાે ઽ તુ તે બ્રહ્મમયે ઽઘના શિન ।
૧૧૯૦૧૨૩ નમાે ઽ તુ તે િવ પદા જિનઃ તે ।
૧૧૯૦૧૨૪ નમાે ઽ તુ તે શ ભજુટાિવિનઃ તે॥ ૧૧૯.૧૨।
૧૧૯૦૧૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૯૦૧૩૧ ઇત્યેવં તવુતામીશા િક દદામીત્યવાેચત॥ ૧૧૯.૧૩।
૧૧૯૦૧૪૦આેષ ય ઊચુઃ
૧૧૯૦૧૪૧ પ ત દેિહ જગન્માતા રા નમ તતજેસમ્॥ ૧૧૯.૧૪।
૧૧૯૦૧૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૯૦૧૫૧ તદાવેાચ નદ ગઙ્ગા આેષધી તા ઇદં વચઃ॥ ૧૧૯.૧૫।
૧૧૯૦૧૬૦ ગઙ્ગાવેાચ
૧૧૯૦૧૬૧ અહં ચા ત પા મ આેષ યાે માતરાે ઽ તાઃ ।
૧૧૯૦૧૬૨ તાદશૃં ચા તાત્માનં પ ત સાેમં દદા મ વઃ॥ ૧૧૯.૧૬।
૧૧૯૦૧૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૧૯૦૧૭૧ દેવાશ્ચ ઋષયાે વાક્યં મેિનરે સાેમ અેવ ચ ।
૧૧૯૦૧૭૨ આેષ યશ્ચાિપ તદ્વાક્યં તતાે જગ્મુઃ વમાલયમ્॥ ૧૧૯.૧૭।
૧૧૯૦૧૮૧ યત્ર ચાપુમર્હાષૈ યાે રા નમ તાત્મકમ્ ।
૧૧૯૦૧૮૨ સાેમં સમ તસ તાપ-પાપસઙ્ઘિનવારકમ્॥ ૧૧૯.૧૮।
૧૧૯૦૧૯૧ સાેમતીથ તુ ત ખ્યાતં સાેમપાનફલપ્રદમ્ ।
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૧૧૯૦૧૯૨ તત્ર નાનને દાનને િપતરઃ વગર્મા ુયુઃ॥ ૧૧૯.૧૯।
૧૧૯૦૨૦૧ ય ઇદં શ ◌ૃ યાિન્નત્યં પઠેદ્વા ભ ક્તતઃ મરેત્ ।
૧૧૯૦૨૦૨ દ ઘર્માયુરવા ાે ત સ પતુ્રી ધનવા ભવેત્॥ ૧૧૯.૨૦।
૧૨૦૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૦૦૦૧૧ ધા યતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્કામપ્રદં ણામ્ ।
૧૨૦૦૦૧૨ સુ ભકં્ષ ક્ષેમદં પુંસાં સવાર્પ દ્વિનવારણમ્॥ ૧૨૦.૧।
૧૨૦૦૦૨૧ આેષ યઃ સાેમરા નં પ ત પ્રા ય મુદા વતાઃ ।
૧૨૦૦૦૨૨ ઊચુઃ સવર્સ્ય લાેકસ્ય ગઙ્ગાયાશ્ચે સતં વચઃ॥ ૧૨૦.૨।
૧૨૦૦૦૩૦આેષ ય ઊચુઃ
૧૨૦૦૦૩૧ વૈિદક પુ યગાથા ત યાં વૈ વેદિવદાે િવદુઃ ।
૧૨૦૦૦૩૨ ભૂ મ સસ્યવતી ં ક શ્ચન્માતરં મા સ મતામ્॥ ૧૨૦.૩।
૧૨૦૦૦૪૧ ગઙ્ગાસમીપે યાે દદ્યા સવર્કામાનવા ુયાત્ ।
૧૨૦૦૦૪૨ ભૂ મ સસ્યવતી ં ગાશ્ચઆેષધીશ્ચ મુદા વતઃ॥ ૧૨૦.૪।
૧૨૦૦૦૫૧ િવ બ્રહ્મશે પાય યાે દદ્યાદ્ભ ક્તમાન્નરઃ ।
૧૨૦૦૦૫૨ સવ તદક્ષયં િવદ્યા સવર્કામાનવા ુયાત્॥ ૧૨૦.૫।
૧૨૦૦૦૬૧ આેષ યઃ સાેમરાજ યાઃ સાેમશ્ચા યાષેધીપ તઃ ।
૧૨૦૦૦૬૨ ઇ ત જ્ઞા વા બ્રહ્મિવદ આેષધીયર્ઃ પ્રદાસ્ય ત॥ ૧૨૦.૬।
૧૨૦૦૦૭૧ સવાર્ કામાનવા ાે ત બ્રહ્મલાેકે મહીયતે ।
૧૨૦૦૦૭૨ તા અેવ સાેમરાજ યાઃ પ્રીતાઃ પ્રાેચુઃ પનુઃ પનુઃ॥ ૧૨૦.૭।
૧૨૦૦૦૮૦આેષ ય ઊચુઃ
૧૨૦૦૦૮૧ યાે ઽ મા દદા ત ગઙ્ગાયાં તં રાજ પારયામ સ ।
૧૨૦૦૦૮૨ વમુત્તમશ્ચાષૈધીશ વદધીનં ચરાચરમ્॥ ૧૨૦.૮।
૧૨૦૦૦૯૧ આેષધયઃ સવંદ તે સાેમને સહ રાજ્ઞા ।
૧૨૦૦૦૯૨ યાે ઽ મા દદા ત િવપ્રે ય તં રાજ પારયામ સ॥ ૧૨૦.૯।
૧૨૦૦૧૦૧ વયં ચ બ્રહ્મ િપ યઃ પ્રાણ િપ ય અેવ ચ ।
૧૨૦૦૧૦૨ યાે ઽ મા દદા ત િવપ્રે ય તં રાજ પારયામ સ॥ ૧૨૦.૧૦।
૧૨૦૦૧૧૧ અ મા દદા ત યાે િનતં્ય બ્રાહ્મણે યાે જતવ્રતઃ ।
૧૨૦૦૧૧૨ ઉપા તર ત સા માકં તં રાજ પારયામ સ॥ ૧૨૦.૧૧।
૧૨૦૦૧૨૧ સ્થાવરં જઙ્ગમં િક ચદ મા ભવ્યાર્ તં જગત્ ।
૧૨૦૦૧૨૨ યાે ઽ મા દદા ત િવપ્રે ય તં રાજ પારયામ સ॥ ૧૨૦.૧૨।
૧૨૦૦૧૩૧ હવ્યં કવં્ય યદ તં ય ક ચદુપભજુ્યતે ।
૧૨૦૦૧૩૨ તદ્ગર યશ્ચ યાે દદ્યાત્તં રાજ પારયામ સ॥ ૧૨૦.૧૩।

470 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૨૦૦૧૪૧ ઇત્યેતાં વૈિદક ં ગાથાં યઃ શ ◌ૃણાે ત મરેત વા ।
૧૨૦૦૧૪૨ પઠતે ભ ક્તમાપન્ન તં રાજ પારયામ સ॥ ૧૨૦.૧૪।
૧૨૦૦૧૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૦૦૧૫૧ યત્રષૈા પિઠતા ગાથા સાેમને સહ રાજ્ઞા ।
૧૨૦૦૧૫૨ ગઙ્ગાતીરે ચાષૈધી ભધાર્ યતીથ તદુચ્યતે॥ ૧૨૦.૧૫।
૧૨૦૦૧૬૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથર્માષૈ યં સાૈ યમવે ચ ।
૧૨૦૦૧૬૨ અ તં વેદગાથં ચ મા તીથ તથવૈ ચ॥ ૧૨૦.૧૬।
૧૨૦૦૧૭૧ અેષુ નાનં જપાે હાેમાે દાનં ચ િપ તપર્ણમ્ ।
૧૨૦૦૧૭૨ અન્નદાનં તુ યઃ કુયાર્ત્તદાન ત્યાય ક પતે॥ ૧૨૦.૧૭।
૧૨૦૦૧૮૧ ષટ્શતાિધકસાહસ્રં તીથાર્નાં તીરયાેદ્વર્યાેઃ ।
૧૨૦૦૧૮૨ સવર્પાપિનહ ણાં સવર્સ પ દ્વવધર્નમ્॥ ૧૨૦.૧૮।
૧૨૧૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૧૦૦૧૧ િવદભાર્સઙ્ગમં પુ યં રેવતીસઙ્ગમં તથા ।
૧૨૧૦૦૧૨ તત્ર યદ્વતૃ્તમાખ્યાસ્યે ય પુરાણિવદાે િવદુઃ॥ ૧૨૧.૧।
૧૨૧૦૦૨૧ ભરદ્વાજ ઇ ત ખ્યાત ઋ ષરાસીત્તપાેિધકઃ ।
૧૨૧૦૦૨૨ તસ્ય વસા રેવતી ત કુ પા િવકૃત વરા॥ ૧૨૧.૨।
૧૨૧૦૦૩૧ તાં દૃ ટ્વા િવકૃતાં ભ્રાતા ભરદ્વાજઃ પ્રતાપવાન્ ।
૧૨૧૦૦૩૨ ચ તયા પરયા યુક્તાે ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તટે॥ ૧૨૧.૩।
૧૨૧૦૦૪૧ ક મૈ દદ્યા મમાં ક યાં વસારં ભીષણાકૃ તમ્ ।
૧૨૧૦૦૪૨ ન ક શ્ચ પ્ર તગ્ હ્ણા ત દાતવ્યા ચ વસા તથા॥ ૧૨૧.૪।
૧૨૧૦૦૫૧ અહાે ભૂયાન્ન કસ્યાિપ ક યા દુઃખૈકકારણમ્ ।
૧૨૧૦૦૫૨ મરણં વતાે ઽ યસ્ય પ્રા ણન તુ પદે પદે॥ ૧૨૧.૫।
૧૨૧૦૦૬૧ અેવં િવ શત તસ્ય વાશ્રમે ચા તશાેભને ।
૧૨૧૦૦૬૨ દ્રષંુ્ટ મુિનવરઃ પ્રાયાદ્ભરદ્વાજં યતવ્રતમ્॥ ૧૨૧.૬।
૧૨૧૦૦૭૧ દ્વ્યષ્ટવષર્ઃ શભુવપુઃ શા તાે દા તાે ગુણાકરઃ ।
૧૨૧૦૦૭૨ ના ા કઠ ઇ ત ખ્યાતાે ભરદ્વાજં નનામ સઃ॥ ૧૨૧.૭।
૧૨૧૦૦૮૧ િવિધવ પજૂ્ય તં િવપં્ર ભરદ્વાજઃ કઠં તદા ।
૧૨૧૦૦૮૨ તસ્યાગમનકાય ચ પપ્રચ્છ પુરતઃ સ્થતઃ॥ ૧૨૧.૮।
૧૨૧૦૦૯૧ કઠાે ઽ યાહ ભરદ્વાજં િવદ્યા યર્હમપુાગતઃ ।
૧૨૧૦૦૯૨ તથા ચ દશર્નાકાઙ્ક્ષ યદ્યુક્તં ત દ્વધીયતામ્॥ ૧૨૧.૯।
૧૨૧૦૧૦૧ ભરદ્વાજઃ કઠં પ્રાહ અધી વ યદભી સતમ્ ।
૧૨૧૦૧૦૨ પુરાણં તયાે વેદા ધમર્સ્થાના યનેકશઃ॥ ૧૨૧.૧૦।
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૧૨૧૦૧૧૧ સવ વે દ્મ મહાપ્રાજ્ઞ ચરં વદ મા ચરમ્ ।
૧૨૧૦૧૧૨ કુલીનાે ધમર્િનરતાે ગુ શશુ્રષૂણે રતઃ ।
૧૨૧૦૧૧૩ અ ભમાની શ્રુતધરઃ શ યઃ પુ યૈરવા યતે॥ ૧૨૧.૧૧।
૧૨૧૦૧૨૦ કઠ ઉવાચ
૧૨૧૦૧૨૧ અ યાપય વ ભાે બ્રહ્મ શ યં માં વીતક મષમ્ ।
૧૨૧૦૧૨૨ શશુ્રષૂણરતં ભક્તં કુલીનં સત્યવાિદનમ્॥ ૧૨૧.૧૨।
૧૨૧૦૧૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૧૦૧૩૧ તથેત્યુ વા ભરદ્વાજઃ પ્રાદા દ્વદ્યામશષેતઃ ।
૧૨૧૦૧૩૨ પ્રાપ્તિવદ્યઃ કઠઃ પ્રીતાે ભરદ્વાજમથાબ્રવીત્॥ ૧૨૧.૧૩।
૧૨૧૦૧૪૦ કઠ ઉવાચ
૧૨૧૦૧૪૧ ઇચ્છેયં દ ક્ષણાં દાતું ગુરાે તવ મનઃ પ્રયામ્ ।
૧૨૧૦૧૪૨ વદ વ દુલર્ભં વાિપ ગુરાે તુ યં નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૨૧.૧૪।
૧૨૧૦૧૫૧ િવદ્યાં પ્રા યાિપ યે માેહા વગુરાેઃ પાિરતાે ષકમ્ ।
૧૨૧૦૧૫૨ ન પ્રયચ્છ ત િનરયં તે યા ત્યાચ દ્રતારકમ્॥ ૧૨૧.૧૫।
૧૨૧૦૧૬૦ ભરદ્વાજ ઉવાચ
૧૨૧૦૧૬૧ ગ્ હાણ ક યાં િવિધવદ્ભાયા કુ મમ વસામ્ ।
૧૨૧૦૧૬૨ અસ્યાં પ્રીત્યા વ તતવં્ય યાચેયં દ ક્ષણા મમામ્॥ ૧૨૧.૧૬।
૧૨૧૦૧૭૦ કઠ ઉવાચ
૧૨૧૦૧૭૧ ભ્રા વ પુત્રવચ્ચાિપ શ યઃ સ્યાત્તુ ગુરાેઃ સદા ।
૧૨૧૦૧૭૨ ગુ શ્ચ િપ વચ્ચ સ્યા સ બ ધાે ઽત્ર કથં ભવેત્॥ ૧૨૧.૧૭।
૧૨૧૦૧૮૦ ભરદ્વાજ ઉવાચ
૧૨૧૦૧૮૧ મદ્વાક્યં કુ સતં્ય વં મમાજ્ઞા તવ દ ક્ષણા ।
૧૨૧૦૧૮૨ સવ વા કઠાદ્ય વં રેવતી ં ભર તન્મનાઃ॥ ૧૨૧.૧૮।
૧૨૧૦૧૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૧૦૧૯૧ તથેત્યુ વા ગુરાવેાર્ક્યા કઠાે જગ્રાહ પા ણના ।
૧૨૧૦૧૯૨ રેવતી ં િવિધવદ્દત્તાં તાં સમીક્ષ્ય કઠ વથ॥ ૧૨૧.૧૯।
૧૨૧૦૨૦૧ તત્રવૈ પજૂયામાસ દેવેશં શઙ્કરં તદા ।
૧૨૧૦૨૦૨ રેવત્યા પસ પત્ત્યૈ શવપ્રીત્યૈ ચ રેવતી॥ ૧૨૧.૨૦।
૧૨૧૦૨૧૧ સુ પા ચા સવાર્ઙ્ગી ન પેણાપેમીયતે ।
૧૨૧૦૨૧૨ અ ભષેકાેદકં તત્ર રેવત્યા ય દ્વિનઃ તમ્॥ ૧૨૧.૨૧।
૧૨૧૦૨૨૧ સાભવત્તત્ર ગઙ્ગાયાં ત માત્તન્નામતાે નદ ।
૧૨૧૦૨૨૨ રેવતી ત સમાખ્યાતા પસાૈભાગ્યદાિયની॥ ૧૨૧.૨૨।
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૧૨૧૦૨૩૧ પનુદર્ભશ્ચ િવિવધૈર ભષેકં ચકાર સઃ ।
૧૨૧૦૨૩૨ પુ ય પ વસં સદ્ યૈ િવદભાર્ તદભૂન્નદ ॥ ૧૨૧.૨૩।
૧૨૧૦૨૪૧ શ્રદ્ધયા સઙ્ગમે ના વા રેવતીગઙ્ગયાનેર્રઃ ।
૧૨૧૦૨૪૨ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે િવ લાેકે મહીયતે॥ ૧૨૧.૨૪।
૧૨૧૦૨૫૧ તથા િવદભાર્ગાૈત યાેઃ સઙ્ગમે શ્રદ્ધયા મનુે ।
૧૨૧૦૨૫૨ નાનં કરાેત્યસાૈ યા ત ભુ ક્ત મુ ક્ત ચ ત ક્ષણાત્॥ ૧૨૧.૨૫।
૧૨૧૦૨૬૧ ઉભયાે તીરયાે તત્ર તીથાર્નાં શતમુત્તમમ્ ।
૧૨૧૦૨૬૨ સવર્પાપક્ષયકરં સવર્ સ દ્ધપ્રદાયકમ્॥ ૧૨૧.૨૬।
૧૨૨૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૨૦૦૧૧ પૂણર્તીથર્ મ ત ખ્યાતં ગઙ્ગાયા ઉત્તરે તટે ।
૧૨૨૦૦૧૨ તત્ર ના વા નરાે ઽજ્ઞાનાત્તથાિપ શભુમા ુયાત્॥ ૧૨૨.૧।
૧૨૨૦૦૨૧ પૂણર્તીથર્સ્ય માહા યં વ યર્તે કેન જ તનુા ।
૧૨૨૦૦૨૨ વયં સસં્થીયતે યત્ર ચિક્રણા ચ િપનાિકના॥ ૧૨૨.૨।
૧૨૨૦૦૩૧ પુરા ધ વ તિરનાર્મ ક પાદાવાયષુઃ સતુઃ ।
૧૨૨૦૦૩૨ ઇ ટ્વા બહુિવધૈયર્જ્ઞૈરશ્વમેધપુરઃસરૈઃ॥ ૧૨૨.૩।
૧૨૨૦૦૪૧ દ વા દાના યનેકાિન ભુ વા ભાેગાંશ્ચ પુ કલાન્ ।
૧૨૨૦૦૪૨ િવજ્ઞાય ભાેગવષૈ યં પરં વૈરાગ્યમા શ્રતઃ॥ ૧૨૨.૪।
૧૨૨૦૦૫૧ ગિરશ ◌ૃઙ્ગે ઽ બુધેઃ પારે તથા ગઙ્ગાનદ તટે ।
૧૨૨૦૦૫૨ શવિવ વાેગ્ ર્હે વાિપ િવશષેા પુ યસઙ્ગમે॥ ૧૨૨.૫।
૧૨૨૦૦૬૧ તપં્ત હુતં ચ જપં્ત ચ સવર્મક્ષયતાં વ્રજેત્ ।
૧૨૨૦૦૬૨ ધ વ તિરિર ત જ્ઞા વા તત્ર તપેે તપાે મહત્॥ ૧૨૨.૬।
૧૨૨૦૦૭૧ જ્ઞાનવૈરાગ્યસ પન્નાે ભીમેશચરણાશ્રયઃ ।
૧૨૨૦૦૭૨ તપશ્ચકાર િવપુલં ગઙ્ગાસાગરસઙ્ગમે॥ ૧૨૨.૭।
૧૨૨૦૦૮૧ પુરા ચ િનકૃતાે રાજ્ઞા રણં િહ વા મહાસરુઃ ।
૧૨૨૦૦૮૨ સહસ્રમેકં વષાર્ણાં સમુદં્ર પ્રાિવશદ્ભયાત્॥ ૧૨૨.૮।
૧૨૨૦૦૯૧ ધ વ તરાૈ વનં પ્રાપ્તે રાજં્ય પ્રાપ્તે તુ ત સતુે ।
૧૨૨૦૦૯૨ િવરાગં ચ ગતે રા જ્ઞ તતઃ પ્રાયાદથાણર્વાત્॥ ૧૨૨.૯।
૧૨૨૦૧૦૧ તપસ્ય તં તમાે નામ બલવાનસરુાે મનુે ।
૧૨૨૦૧૦૨ ગઙ્ગાતીરં સમા શ્રત્ય રા ધ વ તિરયર્તઃ॥ ૧૨૨.૧૦।
૧૨૨૦૧૧૧ જપહાેમરતાે િનતં્ય બ્રહ્મજ્ઞાનપરાયણઃ ।
૧૨૨૦૧૧૨ તં િરપું નાશયામી ત તમઃ પ્રાયાદથાણર્વાત્॥ ૧૨૨.૧૧।
૧૨૨૦૧૨૧ ના શતાે બહુશાે ઽનને રાજ્ઞા બલવતા વહમ્ ।
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૧૨૨૦૧૨૨ તં િરપું નાશયામી ત તમઃ પ્રાયાદથાણર્વાત્॥ ૧૨૨.૧૨।
૧૨૨૦૧૩૧ માયયા પ્રમદા પં કૃ વા રા નમ યગાત્ ।
૧૨૨૦૧૩૨ ત્યગીતવતી સભુ્રૂહર્સ તી ચા દશર્ના॥ ૧૨૨.૧૩।
૧૨૨૦૧૪૧ તાં દૃ ટ્વા ચા સવાર્ઙ્ગી ં બહુકાલં નયા વતામ્ ।
૧૨૨૦૧૪૨ શા તામનવુ્રતાં ભક્તાં કૃપયા ચાબ્રવી પઃ॥ ૧૨૨.૧૪।
૧૨૨૦૧૫૦ પ ઉવાચ
૧૨૨૦૧૫૧ કા સ વં કસ્ય હેતાવેાર્ વતર્સે ગહને વને ।
૧૨૨૦૧૫૨ કં દૃ ટ્વા હષર્સીવ વં વદ કલ્યા ણ ચ્છતે॥ ૧૨૨.૧૫।
૧૨૨૦૧૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૨૦૧૬૧ પ્રમદા ચાિપ તદ્વાક્યં શ્રુ વા રા નમબ્રવીત્॥ ૧૨૨.૧૬।
૧૨૨૦૧૭૦ પ્રમદાવેાચ
૧૨૨૦૧૭૧ વિય તષ્ઠ ત કાે લાેકે હેતુહર્ષર્સ્ય મે ભવેત્ ।
૧૨૨૦૧૭૨ અહ મ દ્રસ્ય યા લ મી વાં દૃ ટ્વા કામસ તમ્॥ ૧૨૨.૧૭।
૧૨૨૦૧૮૧ હષાર્ચ્ચરા મ પુરતાે રાજં તવ પનુઃ પનુઃ ।
૧૨૨૦૧૮૨ અગ યપુ યિવરહાદહં સવર્સ્ય દુલર્ભા॥ ૧૨૨.૧૮।
૧૨૨૦૧૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૨૦૧૯૧ અેતદ્વચાે િનશ યાશુ તપ ત્ય વા સદુુ કરમ્ ।
૧૨૨૦૧૯૨ તામવે મનસા યાયં તિન્નષ્ઠ ત પરાયણઃ॥ ૧૨૨.૧૯।
૧૨૨૦૨૦૧ તદેકશરણાે રા બભવૂ સ યદા તમઃ ।
૧૨૨૦૨૦૨ અ તધાર્નં ગતાે બ્રહ્મન્નાશિય વા તપાે હત્॥ ૧૨૨.૨૦।
૧૨૨૦૨૧૧ અેત મન્ન તરે ઽહં વૈ વરા દાતું સમ યગામ્ ।
૧૨૨૦૨૧૨ તં દૃ ટ્વા િવહ્વલીભૂતં તપાેભ્રષં્ટ યથા તમ્॥ ૧૨૨.૨૧।
૧૨૨૦૨૨૧ તમાશ્વાસ્યાથ િવિવધૈહતુ ભ ર્પસત્તમમ્ ।
૧૨૨૦૨૨૨ તવ શત્રુ તમાે નામ કૃ વા તાં તપસ યુ તમ્॥ ૧૨૨.૨૨।
૧૨૨૦૨૩૧ ચિરતાથા ગતાે રાજન્ન વં શાે ચતુમહર્ સ ।
૧૨૨૦૨૩૨ આન દય ત પ્રમદા તાપય ત ચ માનવમ્॥ ૧૨૨.૨૩।
૧૨૨૦૨૪૧ સવાર્ અેવ િવશષેેણ િકમુ માયામયી તુ સા ।
૧૨૨૦૨૪૨ તતઃ કૃતા જલી રા મામાહ િવગતભ્રમઃ॥ ૧૨૨.૨૪।
૧૨૨૦૨૫૦ રા વેાચ
૧૨૨૦૨૫૧ િક કરાે મ કથં બ્રહ્મં તપસઃ પારમા ુયામ્॥ ૧૨૨.૨૫।
૧૨૨૦૨૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૨૦૨૬૧ તત તસ્યાેત્તરં પ્રાદાં દેવદેવં જનાદર્નમ્ ।

474 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૨૨૦૨૬૨ તુિહ સવર્પ્રયત્નને તતઃ સ દ્ધમવા સ્ય સ॥ ૧૨૨.૨૬।
૧૨૨૦૨૭૧ સહ્યશષેજગ સ્રષ્ટા વેદવેદ્યઃ પુરાતનઃ ।
૧૨૨૦૨૭૨ સવાર્થર્ સ દ્ધદઃ પુંસાં ના યાે ઽ ત ભવુનત્રયે॥ ૧૨૨.૨૭।
૧૨૨૦૨૮૧ સ જગામ નગશ્રેષં્ઠ િહમવ તં પાેત્તમઃ ।
૧૨૨૦૨૮૨ કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા િવ ં તુષ્ટાવ ભ ક્તતઃ॥ ૧૨૨.૨૮।
૧૨૨૦૨૯૦ ધ વ તિર વાચ
૧૨૨૦૨૯૧ જય િવ ણાે જયા ચ ત્ય જય જ ણાે જયાચ્યુત ।
૧૨૨૦૨૯૨ જય ગાપેાલ લ મીશ જય કૃ ણ જગન્મય॥ ૧૨૨.૨૯।
૧૨૨૦૩૦૧ જય ભૂતપતે નાથ જય પન્નગશાિયને ।
૧૨૨૦૩૦૨ જય સવર્ગ ગાેિવ દ જય િવશ્વકૃતે નમઃ॥ ૧૨૨.૩૦।
૧૨૨૦૩૧૧ જય િવશ્વભજેુ દેવ જય િવશ્વ તે નમઃ ।
૧૨૨૦૩૧૨ જયેશ સદસ વં વૈ જય માધવ ધ મણે॥ ૧૨૨.૩૧।
૧૨૨૦૩૨૧ જય કામદ કામ વં જય રામ ગુણાણર્વ ।
૧૨૨૦૩૨૨ જય પુ ષ્ટદ પુષ્ટ શ જય કલ્યાણદાિયને॥ ૧૨૨.૩૨।
૧૨૨૦૩૩૧ જય ભૂતપ ભૂતેશ જય માનિવધાિયને ।
૧૨૨૦૩૩૨ જય કમર્દ કમર્ વં જય પીતા બરચ્છદ॥ ૧૨૨.૩૩।
૧૨૨૦૩૪૧ જય સવશ સવર્ વં જય મઙ્ગલ િપણે ।
૧૨૨૦૩૪૨ જય સ વાિધનાથાય જય વેદિવદે નમઃ॥ ૧૨૨.૩૪।
૧૨૨૦૩૫૧ જય જન્મદ જ ન્મસ્થ પરમાત્મન્નમાે ઽ તુ તે ।
૧૨૨૦૩૫૨ જય મુ ક્તદ મુ ક્ત વં જય ભુ ક્તદ કેશવ॥ ૧૨૨.૩૫।
૧૨૨૦૩૬૧ જય લાેકદ લાેકેશ જય પાપિવનાશન ।
૧૨૨૦૩૬૨ જય વ સલ ભક્તાનાં જય ચક્ર તે નમઃ॥ ૧૨૨.૩૬।
૧૨૨૦૩૭૧ જય માનદ માન વં જય લાેકનમસૃ્કત ।
૧૨૨૦૩૭૨ જય ધમર્દ ધમર્ વં જય સસંારપારગ॥ ૧૨૨.૩૭।
૧૨૨૦૩૮૧ જય અન્નદ અન્નં વં જય વાચ પતે નમઃ ।
૧૨૨૦૩૮૨ જય શ ક્તદ શ ક્ત વં જય જૈત્રવરપ્રદ॥ ૧૨૨.૩૮।
૧૨૨૦૩૯૧ જય યજ્ઞદ યજ્ઞ વં જય પદ્મદલેક્ષણ ।
૧૨૨૦૩૯૨ જય દાનદ દાનં વં જય કૈટભસદૂન॥ ૧૨૨.૩૯।
૧૨૨૦૪૦૧ જય ક તદ ક ત વં જય મૂ તદ મૂ ત ક્ ।
૧૨૨૦૪૦૨ જય સાખૈ્યદ સાખૈ્યાત્મ જય પાવનપાવન॥ ૧૨૨.૪૦।
૧૨૨૦૪૧૧ જય શા તદ શા ત વં જય શઙ્કરસ ભવ ।
૧૨૨૦૪૧૨ જય પાનદ પાન વં જયજ્યાે તઃ વ િપણે॥ ૧૨૨.૪૧।

brahpur.pdf 475



બ્રહ્મપુરાણ

૧૨૨૦૪૨૧ જય વામન િવત્તેશ જય ધૂમપતાિકને ।
૧૨૨૦૪૨૨ જય સવર્સ્ય જગતાે દા મૂત નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૨૨.૪૨।
૧૨૨૦૪૩૧ વમવે લાેકત્રયવ ત વ- ।
૧૨૨૦૪૩૨ િનકાયસઙ્ક્લેશિવનાશદક્ષ ।
૧૨૨૦૪૩૩ શ્રીપુ ડર કાક્ષ કૃપાિનધે વમ્ ।
૧૨૨૦૪૩૪ િનધેિહ પા ણ મમ મૂિધ્ન િવ ણાે॥ ૧૨૨.૪૩।
૧૨૨૦૪૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૨૦૪૪૧ અેવં તવુ તં ભગવા શઙ્ખચક્રગદાધરઃ ।
૧૨૨૦૪૪૨ વરેણ ચ્છ દયામાસ સવર્કામસ દ્ધદઃ॥ ૧૨૨.૪૪।
૧૨૨૦૪૫૧ ધ વ તિરઃ પ્રીતમના વરદાનને ચિક્રણઃ ।
૧૨૨૦૪૫૨ વરદાનાય દેવેશં ગાેિવ દં સં સ્થતં પુરઃ॥ ૧૨૨.૪૫।
૧૨૨૦૪૬૧ તમાહ પ તઃ પ્રહ્વઃ સરુરાજં્ય મમે સતમ્ ।
૧૨૨૦૪૬૨ તચ્ચ દતં્ત વયા િવ ણાે પ્રાપ્તાે ઽ મ કૃતકૃત્યતામ્॥ ૧૨૨.૪૬।
૧૨૨૦૪૭૧ તુતઃ સ પૂ જતાે િવ તત્રવૈા તરધીયત ।
૧૨૨૦૪૭૨ તથવૈ િત્રદશશે વમવાપ પ તઃ ક્રમાત્॥ ૧૨૨.૪૭।
૧૨૨૦૪૮૧ પ્રાગ જતાનેકકમર્-પિરપાકવશાત્તતઃ ।
૧૨૨૦૪૮૨ િત્રઃકૃ વાે નાશમગમ સહસ્રાક્ષઃ વકા પદાત્॥ ૧૨૨.૪૮।
૧૨૨૦૪૯૧ નહુષાદ્વતૃ્રહત્યાયાઃ સ ધુસનેવધાત્તતઃ ।
૧૨૨૦૪૯૨ અહલ્યાયાં ચ ગમનાદે્યન કેન ચ હેતનુા॥ ૧૨૨.૪૯।
૧૨૨૦૫૦૧ મારં મારં તત્તિદ દ્ર શ્ચ તાસ તાપદુમર્નાઃ ।
૧૨૨૦૫૦૨ તતઃ સરુપ તઃ પ્રાહ વાચ પ ત મદં વચઃ॥ ૧૨૨.૫૦।
૧૨૨૦૫૧૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૧૨૨૦૫૧૧ હેતનુા કેન વાગીશ ભ્રષ્ટરાજ્યાે ભવા યહમ્ ।
૧૨૨૦૫૧૨ મ યે મ યે પદભં્રશાદ્વરં િનઃશ્રીકતા ણામ્॥ ૧૨૨.૫૧।
૧૨૨૦૫૨૧ ગહનાં કમર્ણાં વ-ગ ત કાે વે ત્ત ત વતઃ ।
૧૨૨૦૫૨૨ રહસ્યં સવર્ભાવાનાં જ્ઞાતું ના યઃ પ્રગ ભતે॥ ૧૨૨.૫૨।
૧૨૨૦૫૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૨૦૫૩૧ હ પ તહર્િર પ્રાહ બ્રહ્માણં ચ્છ ગચ્છ તમ્ ।
૧૨૨૦૫૩૨ સ તુ ના ત યદ્ભૂતં ભિવ યચ્ચાિપ વતર્નમ્॥ ૧૨૨.૫૩।
૧૨૨૦૫૪૧ સ તુ વક્ષ્ય ત યનેેદં તં તચ્ચ મહામતે ।
૧૨૨૦૫૪૨ તાવાગત્ય મહાપ્રાજ્ઞાૈ નમસૃ્કત્ય મમા તકમ્ ।
૧૨૨૦૫૪૩ કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા મામૂચતુિરદં વચઃ॥ ૧૨૨.૫૪।
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૧૨૨૦૫૫૦ ઇ દ્ર હ પતી ઊચતુઃ
૧૨૨૦૫૫૧ ભગવ કેન દાષેેણ શચીભતાર્ ઉદારધીઃ ।
૧૨૨૦૫૫૨ રાજ્યા પ્રભ્ર યતે નાથ સશંયં છેત્તુમહર્ સ॥ ૧૨૨.૫૫।
૧૨૨૦૫૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૨૦૫૬૧ તદાહમબ્રવં બ્રહ્મં શ્ચરં યા વા હ પ તમ્ ।
૧૨૨૦૫૬૨ ખ ડધમાર્ખ્યદાષેેણ તને રાજ્યપદાચ્ચ્યુતઃ॥ ૧૨૨.૫૬।
૧૨૨૦૫૭૧ દેશકાલાિદદાષેેણ શ્રદ્ધામ ત્રિવપયર્યાત્ ।
૧૨૨૦૫૭૨ યથાવદ્દ ક્ષણાદાનાદસદ્દ્રવ્યપ્રદાનતઃ॥ ૧૨૨.૫૭।
૧૨૨૦૫૮૧ દેવભૂદેવતાવજ્ઞા-પાતકાચ્ચ િવશષેતઃ ।
૧૨૨૦૫૮૨ ય ખ ડ વં વધમર્સ્ય દેિહનામપુ યતે॥ ૧૨૨.૫૮।
૧૨૨૦૫૯૧ તનેા તમાનસ તાપઃ પદહાિનશ્ચ દુ ત્ય ।
૧૨૨૦૫૯૨ કૃતાે ઽિપ ધમા ઽિનષ્ટાય યતે ધચેતસા॥ ૧૨૨.૫૯।
૧૨૨૦૬૦૧ કાયર્સ્ય ન ભવે સદ્ યૈ ત માદવ્યાકુલાય ચ ।
૧૨૨૦૬૦૨ અસ પૂણ વધમ િહ િકમિનષં્ટ ન યતે॥ ૧૨૨.૬૦।
૧૨૨૦૬૧૧ તા યાં ય પૂવર્ ત્તા તં તદ યુક્તં મયાનઘ ।
૧૨૨૦૬૧૨ આયષુ તુ સતુઃ શ્રીમા ધ વ તિર દારધીઃ॥ ૧૨૨.૬૧।
૧૨૨૦૬૨૧ તમસા ચ કૃતં િવઘં્ન િવ ના તચ્ચ ના શતમ્ ।
૧૨૨૦૬૨૨ પવૂર્જન્મસુ ત્તા ત મત્યાિદ પિરક તતમ્॥ ૧૨૨.૬૨।
૧૨૨૦૬૩૧ તચ્છ વા િવ મતાૈ ચાેભાૈ મામવે પનુ ચતુઃ॥ ૧૨૨.૬૩।
૧૨૨૦૬૪૦ ઇ દ્ર હ પતી ઊચતુઃ
૧૨૨૦૬૪૧ તદ્દાષેપ્ર તબ ધ તુ કેન સ્યા સરુસત્તમ॥ ૧૨૨.૬૪।
૧૨૨૦૬૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૨૦૬૫૧ પનુ યાર્ વા તાવવદં શ્રૂયતાં દાષેકારકમ્ ।
૧૨૨૦૬૫૨ કારણં સવર્ સદ્ધ નાં દુઃખસસંારતારણમ્॥ ૧૨૨.૬૫।
૧૨૨૦૬૬૧ શરણં તપ્ત ચત્તાનાં િનવાર્ણં વતામિપ ।
૧૨૨૦૬૬૨ ગ વા તુ ગાૈતમી ં દેવી ં તૂયેતાં હિરશઙ્કરાૈ॥ ૧૨૨.૬૬।
૧૨૨૦૬૭૧ નાપેાયાે ઽ યાે ઽ ત સશંદ્ુ યૈ તાૈ તાં િહ વા જગ ત્રયે ।
૧૨૨૦૬૭૨ તદૈવ જગ્મતુ ભાૈ ગાૈતમી ં મુિનસત્તમ ।
૧૨૨૦૬૭૩ નાતાૈ કૃતક્ષણાૈ ચાેભાૈ દેવાૈ તુષુ્ટવતુમુર્દા॥ ૧૨૨.૬૭।
૧૨૨૦૬૮૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૧૨૨૦૬૮૧ નમાે મ સ્યાય કૂમાર્ય વરાહાય નમાે નમઃ ।
૧૨૨૦૬૮૨ નર સહાય દેવાય વામનાય નમાે નમઃ॥ ૧૨૨.૬૮।

brahpur.pdf 477



બ્રહ્મપુરાણ

૧૨૨૦૬૯૧ નમાે ઽ તુ હય પાય િત્રિવક્રમ નમાે ઽ તુ તે ।
૧૨૨૦૬૯૨ નમાે ઽ તુ બુદ્ધ પાય રામ પાય ક લ્કને॥ ૧૨૨.૬૯।
૧૨૨૦૭૦૧ અન તાયાચ્યુતાયેશ મદગ્ યાય તે નમઃ ।
૧૨૨૦૭૦૨ વ ણે દ્ર વ પાય યમ પાય તે નમઃ॥ ૧૨૨.૭૦।
૧૨૨૦૭૧૧ પરમેશાય દેવાય નમસૈ્ત્રલાેક્ય િપણે ।
૧૨૨૦૭૧૨ બભ્ર સર વતી ં વક્ત્રે સવર્જ્ઞાે ઽ સ નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૨૨.૭૧।
૧૨૨૦૭૨૧ લ મીવાનસ્યતાે લ મી ં બભ્રદ્વક્ષ સ ચાનઘ ।
૧૨૨૦૭૨૨ બહુબાહૂ પાદ વં બહુકણાર્ ક્ષશીષર્કઃ ।
૧૨૨૦૭૨૩ વામવે સુ ખનં પ્રા ય બહવઃ સુ ખનાે ઽભવન્॥ ૧૨૨.૭૨।
૧૨૨૦૭૩૧ તાવિન્નઃશ્રીકતા પુંસાં મા લ યં દૈ યમવે વા ।
૧૨૨૦૭૩૨ યાવન્ન યા ત શરણં હરે વાં ક ણાણર્વમ્॥ ૧૨૨.૭૩।
૧૨૨૦૭૪૦ હ પ ત વાચ
૧૨૨૦૭૪૧ સૂ મં પરં ે તરન ત પમ્ ।
૧૨૨૦૭૪૨ આેઙ્કારમાતં્ર પ્રકૃતેઃ પરં યત્ ।
૧૨૨૦૭૪૩ ચદૂ્રપમાન દમયં સમ તમ્ ।
૧૨૨૦૭૪૪ અેવં વદ તીશ મુમુક્ષવ વામ્॥ ૧૨૨.૭૪।
૧૨૨૦૭૫૧ આરાધય ત્યત્ર ભવ તમીશમ્ ।
૧૨૨૦૭૫૨ મહામખૈઃ પ ચ ભર યકામાઃ ।
૧૨૨૦૭૫૩ સસંાર સ ધાેઃ પરમાપ્તકામા ।
૧૨૨૦૭૫૪ િવશ ત િદવ્યં ભવુનં વપુ તે॥ ૧૨૨.૭૫।
૧૨૨૦૭૬૧ સવષુ સ વષેુ સમ વબુદ્ યા ।
૧૨૨૦૭૬૨ સવંીક્ષ્ય ષટ્સૂ મષુ શા તભાવાઃ ।
૧૨૨૦૭૬૩ જ્ઞાનને તે કમર્ફલાિન િહ વા ।
૧૨૨૦૭૬૪ યાનને તે વાં પ્રિવશ ત શ ભાે॥ ૧૨૨.૭૬।
૧૨૨૦૭૭૧ ન તધમાર્ ણ ન વેદશાસ્ત્રમ્ ।
૧૨૨૦૭૭૨ ન યાનયાેગાે ન સમાિધધમર્ઃ ।
૧૨૨૦૭૭૩ દં્ર શવં શઙ્કરં શા ત ચત્તમ્ ।
૧૨૨૦૭૭૪ ભ યા દેવં સાેમમહં નમસ્યે॥ ૧૨૨.૭૭।
૧૨૨૦૭૮૧ મખૂા ઽિપ શ ભાે તવ પાદભ યા ।
૧૨૨૦૭૮૨ સમા ુયાન્મુ ક્તમયી ં તનું તે ।
૧૨૨૦૭૮૩ જ્ઞાનષેુ યજ્ઞષેુ તપઃસુ ચવૈ ।
૧૨૨૦૭૮૪ યાનષેુ હાેમષેુ મહાફલષેુ॥ ૧૨૨.૭૮।
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૧૨૨૦૭૯૧ સ પન્નમેત ફલમુત્તમં યત્ ।
૧૨૨૦૭૯૨ સાેમેશ્વરે ભ ક્તરહિનશં યત્ ।
૧૨૨૦૭૯૩ સવર્સ્ય વસ્ય સદા પ્રયસ્ય ।
૧૨૨૦૭૯૪ ફલસ્ય દષૃ્ટસ્ય તથા શ્રુતસ્ય॥ ૧૨૨.૭૯।
૧૨૨૦૮૦૧ વગર્સ્ય માેક્ષસ્ય જગિન્નવાસ ।
૧૨૨૦૮૦૨ સાપેાનપઙ્ ક્ત તવ ભ ક્તરેષા ।
૧૨૨૦૮૦૩ વ પાદસ પ્રા પ્તફલાપ્તયે તુ ।
૧૨૨૦૮૦૪ સાપેાનપઙ્ ક્ત ન વદ ત ધીરાઃ॥ ૧૨૨.૮૦।
૧૨૨૦૮૧૧ ત માદ્દયાલાે મમ ભ ક્તર તુ ।
૧૨૨૦૮૧૨ નવૈા ત્યુપાય તવ પસવેા ।
૧૨૨૦૮૧૩ આત્મીયમાલાેક્ય મહ વમીશ ।
૧૨૨૦૮૧૪ પાપષેુ ચા માસુ કુ પ્રસાદમ્॥ ૧૨૨.૮૧।
૧૨૨૦૮૨૧ સ્થૂલં ચ સૂ મં વમનાિદ િનત્યમ્ ।
૧૨૨૦૮૨૨ િપતા ચ માતા યદસચ્ચ સચ્ચ ।
૧૨૨૦૮૨૩ અેવં તુતાે યઃ શ્રુ ત ભઃ પુરાણૈર્ ।
૧૨૨૦૮૨૪ નમા મ સાેમેશ્વરમી શતારમ્॥ ૧૨૨.૮૨।
૧૨૨૦૮૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૨૦૮૩૧ તતઃ પ્રીતાૈ હિરહરાવૂચતુ સ્ત્રદશશે્વરાૈ॥ ૧૨૨.૮૩।
૧૨૨૦૮૪૦ હિરહરાવૂચતુઃ
૧૨૨૦૮૪૧ િવ્રયતાં યન્મનાેભીષં્ટ યદ્વરં ચા તદુલર્ભમ્॥ ૧૨૨.૮૪।
૧૨૨૦૮૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૨૦૮૫૧ ઇ દ્રઃ પ્રાહ સરેુશાનં મદ્રાજં્ય તુ પનુઃ પનુઃ ।
૧૨૨૦૮૫૨ યતે ભ્ર યતે ચવૈ ત પાપમપુશા યતામ્॥ ૧૨૨.૮૫।
૧૨૨૦૮૬૧ યથા સ્થરાે ઽહં રાજે્ય સ્યાં સવ સ્યાિન્નશ્ચલં મમ ।
૧૨૨૦૮૬૨ સપુ્રીતાૈ યિદ દેવેશાૈ સવ સ્યાિન્નશ્ચલં સદા॥ ૧૨૨.૮૬।
૧૨૨૦૮૭૧ તથે ત હિરવાક્યં તાવ ભન દે્યદમૂચતુઃ ।
૧૨૨૦૮૭૨ પરં પ્રસાદમાપન્નાૈ તાવાલાેક્ય મતાનનાૈ॥ ૧૨૨.૮૭।
૧૨૨૦૮૮૧ િનરપાયિનરાધાર-િનિવકાર વ િપણાૈ ।
૧૨૨૦૮૮૨ શર યાૈ સવર્લાેકાનાં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાવુભાૈ॥ ૧૨૨.૮૮।
૧૨૨૦૮૯૦ હિરહરાવૂચતુઃ
૧૨૨૦૮૯૧ િત્રદૈવત્યં મહાતીથ ગાૈતમી વા છતપ્રદા ।
૧૨૨૦૮૯૨ તસ્યામનને મ ત્રેણ કુ તાં નાનમાદરાત્॥ ૧૨૨.૮૯।
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૧૨૨૦૯૦૧ અ ભષેકં મહે દ્રસ્ય મઙ્ગલાય હ પ તઃ ।
૧૨૨૦૯૦૨ કરાેતુ સં મરન્નાવાં સ પદાં સ્થૈયર્ સદ્ધયે॥ ૧૨૨.૯૦।
૧૨૨૦૯૧૧ ઇહ જન્મિન પવૂર્ મ ય ક ચ સકૃુતં કૃતમ્ ।
૧૨૨૦૯૧૨ ત સવ પૂણર્તામેતુ ગાેદાવિર નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૨૨.૯૧।
૧૨૨૦૯૨૧ અેવં વા તુ યઃ ક શ્ચદ્ગાૈત યાં નાનમાચરેત્ ।
૧૨૨૦૯૨૨ આવા યાં તુ પ્રસાદેન ધમર્ઃ સ પૂણર્તા મયાત્ ।
૧૨૨૦૯૨૩ પવૂર્જન્મકૃતાદ્દાષેા સ મુક્તઃ પુ યવા ભવેત્॥ ૧૨૨.૯૨।
૧૨૨૦૯૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૨૦૯૩૧ તથે ત ચક્રતુઃ પ્રીતાૈ સરેુ દ્રિધષણાૈ તતઃ ।
૧૨૨૦૯૩૨ મહા ભષેક મ દ્રસ્ય ચકાર દ્યુસદાં ગુ ઃ॥ ૧૨૨.૯૩।
૧૨૨૦૯૪૧ તનેાભૂદ્યા નદ પુ યા મઙ્ગલેત્યુિદતા તુ સા ।
૧૨૨૦૯૪૨ તયા ચ સઙ્ગમઃ પુ યાે ગઙ્ગાયાઃ શભુદ વસાૈ॥ ૧૨૨.૯૪।
૧૨૨૦૯૫૧ ઇ દ્રણે સં તુતાે િવ ઃ પ્રત્યક્ષાે ઽભૂ જગન્મયઃ ।
૧૨૨૦૯૫૨ િત્રલાેકસ મતાં શક્રાે ભૂ મ લેભે જગ પતેઃ॥ ૧૨૨.૯૫।
૧૨૨૦૯૬૧ તન્ના ા ચાિપ િવખ્યાતાે ગાેિવ દ ઇ ત તત્ર ચ ।
૧૨૨૦૯૬૨ િત્રલાેકસ મતા લ ધા તને ગાવૈર્જ્રધાિરણા॥ ૧૨૨.૯૬।
૧૨૨૦૯૭૧ દત્તા ચ હિરણા તત્ર ગાેિવ દ તદભૂદ્ધિરઃ ।
૧૨૨૦૯૭૨ ત્રૈલાેક્યરાજં્ય ય પ્રાપં્ત હિરણા ચ હરેમુર્ને॥ ૧૨૨.૯૭।
૧૨૨૦૯૮૧ િનશ્ચલં યને સ તં દેવદેવાન્મહેશ્વરાત્ ।
૧૨૨૦૯૮૨ હ પ તદવગુ યર્ત્રા તાષૈીન્મહેશ્વરમ્॥ ૧૨૨.૯૮।
૧૨૨૦૯૯૧ રાજ્યસ્ય સ્થરભાવાય દેવે દ્રસ્ય મહાત્મનઃ ।
૧૨૨૦૯૯૨ સદ્ધશે્વર તત્ર દેવાે લઙ્ગં તુ િત્રદશા ચતમ્॥ ૧૨૨.૯૯।
૧૨૨૧૦૦૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ ગાેિવ દ મ ત િવશ્રુતમ્ ।
૧૨૨૧૦૦૨ મઙ્ગલાસઙ્ગમં ચવૈ પૂણર્તીથ તતઃ પરમ્॥ ૧૨૨.૧૦૦।
૧૨૨૧૦૧૧ ઇ દ્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં બાહર્ પત્યં ચ િવશ્રુતમ્ ।
૧૨૨૧૦૧૨ યત્ર સદ્ધશે્વરાે દેવાે િવ ગાિવ દ અેવ ચ॥ ૧૨૨.૧૦૧।
૧૨૨૧૦૨૧ તષેુ નાનં ચ દાનં ચ ય ક ચ સકૃુતાજર્નમ્ ।
૧૨૨૧૦૨૨ સવ તદક્ષયં િવદ્યા પ ણામ તવ લભમ્॥ ૧૨૨.૧૦૨।
૧૨૨૧૦૩૧ શ ◌ૃણાે ત યશ્ચાિપ પઠેદ્યશ્ચ મર ત િનત્યશઃ ।
૧૨૨૧૦૩૨ તસ્ય તીથર્સ્ય માહા યં ભ્રષ્ટરાજ્યપ્રદાયકમ્॥ ૧૨૨.૧૦૩।
૧૨૨૧૦૪૧ સપ્તિત્રશ સહસ્રા ણ તીથાર્નાં તીરયાેદ્વર્યાેઃ ।
૧૨૨૧૦૪૨ ઉભયાેમુર્િનશાદૂર્લ સવર્ સ દ્ધપ્રદાિયનામ્॥ ૧૨૨.૧૦૪।
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૧૨૨૧૦૫૧ ન પૂણર્તીથર્સદશૃં તીથર્મ ત મહાફલમ્ ।
૧૨૨૧૦૫૨ િન ફલં તસ્ય જન્માિદ યાે ન સવેેત તન્નરઃ॥ ૧૨૨.૧૦૫।
૧૨૩૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૦૦૧૧ રામતીથર્ મ ત ખ્યાતં ભ્રૂણહત્યાિવનાશનમ્ ।
૧૨૩૦૦૧૨ તસ્ય શ્રવણમાત્રેણ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૧૨૩.૧।
૧૨૩૦૦૨૧ ઇ વાકુવંશપ્રભવઃ ક્ષિત્રયાે લાેકિવશ્રુતઃ ।
૧૨૩૦૦૨૨ બલવાન્મ તમા શરૂાે યથા શક્રઃ પુર દરઃ॥ ૧૨૩.૨।
૧૨૩૦૦૩૧ િપ પૈતામહં રાજં્ય કુવર્ન્ના તે યથા બ લઃ ।
૧૨૩૦૦૩૨ તસ્ય તસ્રાે મિહ યઃ સ્યૂ રાજ્ઞાે દશરથસ્ય િહ॥ ૧૨૩.૩।
૧૨૩૦૦૪૧ કાૈશલ્યા ચ સુ મત્રા ચ કૈકેયી ચ મહામતે ।
૧૨૩૦૦૪૨ અેતાઃ કુલીનાઃ સભુગા પલક્ષણસયંુતાઃ॥ ૧૨૩.૪।
૧૨૩૦૦૫૧ ત મન્રાજિન રાજે્ય તુ સ્થતે ઽયાે યાપતાૈ મનુે ।
૧૨૩૦૦૫૨ વ સષે્ઠ બ્રહ્મિવચ્છ્ર ેષે્ઠ પુરાેધ સ િવશષેતઃ॥ ૧૨૩.૫।
૧૨૩૦૦૬૧ ન ચ વ્યાિધનર્ દુ ભક્ષં ન ચા ષ્ટનર્ ચાધયઃ ।
૧૨૩૦૦૬૨ બ્રહ્મક્ષત્રિવશાં િનતં્ય શદૂ્રાણાં ચ િવશષેતઃ॥ ૧૨૩.૬।
૧૨૩૦૦૭૧ આશ્રમાણાં તુ સવષામાન દાે ઽભૂ થક્ થક્ ।
૧૨૩૦૦૭૨ ત મ શાસ ત રાજે દ્ર ઇ વાકૂણાં કુલાેદ્વહે॥ ૧૨૩.૭।
૧૨૩૦૦૮૧ દેવાનાં દાનવાનાં તુ રાજ્યાથ િવગ્રહાે ઽભવત્ ।
૧૨૩૦૦૮૨ ક્વાિપ તત્ર જયં પ્રાપુદવાઃ ક્વાિપ તથેતરે॥ ૧૨૩.૮।
૧૨૩૦૦૯૧ અેવં પ્રવતર્માને તુ ત્રૈલાેક્યમ તપીિડતમ્ ।
૧૨૩૦૦૯૨ અભૂન્નારદ તત્રાહમવદં દૈત્યદાનવાન્॥ ૧૨૩.૯।
૧૨૩૦૧૦૧ દેવાંશ્ચાિપ િવશષેેણ ન કૃતં તૈમર્દ િરતમ્ ।
૧૨૩૦૧૦૨ પનુશ્ચ સઙ્ગર તષેાં બભવૂ સમુહા ન્મથઃ॥ ૧૨૩.૧૦।
૧૨૩૦૧૧૧ િવ ં ગ વા સરુાઃ પ્રાેચુ તથેશાનં જગન્મયમ્ ।
૧૨૩૦૧૧૨ તાવૂચતુ ભાૈ દેવાનસરુા દૈત્યદાનવાન્॥ ૧૨૩.૧૧।
૧૨૩૦૧૨૧ તપસા બ લનાે યા તુ પનુઃ કુવર્ તુ સઙ્ગરમ્ ।
૧૨૩૦૧૨૨ તથેત્યાહુયર્યુઃ સવ તપસે િનયતવ્રતાઃ॥ ૧૨૩.૧૨।
૧૨૩૦૧૩૧ યયુ તુ રાક્ષસા દેવાઃ પનુ તે મ સરા વતાઃ ।
૧૨૩૦૧૩૨ દેવાનાં દાનવાનાં ચ સઙ્ગરાે ઽભૂ સદુા ણઃ॥ ૧૨૩.૧૩।
૧૨૩૦૧૪૧ ન તત્ર દેવા જેતારાે નવૈ દૈત્યાશ્ચ દાનવાઃ ।
૧૨૩૦૧૪૨ સયંુગે વતર્માને તુ વાગવુાચાશર િરણી॥ ૧૨૩.૧૪।
૧૨૩૦૧૫૦આકાશવાગવુાચ
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૧૨૩૦૧૫૧ યષેાં દશરથાે રા તે જેતારાે ન ચેતરે॥ ૧૨૩.૧૫।
૧૨૩૦૧૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૦૧૬૧ ઇ ત શ્રુ વા જયાયાેભાૈ જગ્મતુદવદાનવાૈ ।
૧૨૩૦૧૬૨ તત્ર વાયુ વર પ્રાપ્તાે રા નમવદત્તદા॥ ૧૨૩.૧૬।
૧૨૩૦૧૭૦ વાયુ વાચ
૧૨૩૦૧૭૧ આગ તવં્ય વયા રાજ દેવદાનવસઙ્ગરે ।
૧૨૩૦૧૭૨ યત્ર રા દશરથાે જય તત્રે ત િવશ્રુતમ્॥ ૧૨૩.૧૭।
૧૨૩૦૧૮૧ ત મા વં દેવપક્ષે સ્યા ભવેયજુર્િયનઃ સરુાઃ॥ ૧૨૩.૧૮।
૧૨૩૦૧૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૦૧૯૧ તદ્વાયવુચનં શ્રુ વા રા દશરથાે પઃ ।
૧૨૩૦૧૯૨ આગ યતે મયા સતં્ય ગચ્છ વાયાે યથાસખુમ્॥ ૧૨૩.૧૯।
૧૨૩૦૨૦૧ ગતે વાયાૈ તદા દૈત્યા આજગ્મુભૂર્પ ત પ્ર ત ।
૧૨૩૦૨૦૨ તે ઽ યૂચુભર્ગવન્ન મત-્સાહા યં કતુર્મહર્ સ॥ ૧૨૩.૨૦।
૧૨૩૦૨૧૧ રાજ દશરથ શ્રીમ વજય વિય સં સ્થતઃ ।
૧૨૩૦૨૧૨ ત મા વં વૈ દૈત્યપતેઃ સાહા યં કતુર્મહર્ સ॥ ૧૨૩.૨૧।
૧૨૩૦૨૨૧ તતઃ પ્રાવેાચ પ તવાર્યનુા પ્રા થતઃ પુરા ।
૧૨૩૦૨૨૨ પ્ર તજ્ઞાતં મયા તચ્ચ યા તુ દૈત્યાશ્ચ દાનવાઃ॥ ૧૨૩.૨૨।
૧૨૩૦૨૩૧ સ તુ રા તથા ચકે્ર ગ વા ચવૈ િત્રિવષ્ટપમ્ ।
૧૨૩૦૨૩૨ યુદં્ધ ચકે્ર તથા દૈત્યૈદાર્નવૈઃ સહ રાક્ષસઃૈ॥ ૧૨૩.૨૩।
૧૨૩૦૨૪૧ પ ય સુ દેવસઙ્ઘષેુ નમુચેભ્રાર્તર તદા ।
૧૨૩૦૨૪૨ િવિવધુિન શતૈબાર્ણૈરથાક્ષં પતે તથા॥ ૧૨૩.૨૪।
૧૨૩૦૨૫૧ ભન્નાક્ષં તં રથં રા ન ના ત સ સ ભ્રમાત્ ।
૧૨૩૦૨૫૨ રા તકે સ્થતા સભુ્રૂઃ કૈકે યાજ્ઞાિય નારદ॥ ૧૨૩.૨૫।
૧૨૩૦૨૬૧ ન જ્ઞાિપતં તયા રાજ્ઞે વયમાલાેક્ય સવુ્રતા ।
૧૨૩૦૨૬૨ ભગ્ મકં્ષ સમાલક્ષ્ય ચકે્ર હ તં તદા વકમ્॥ ૧૨૩.૨૬।
૧૨૩૦૨૭૧ અક્ષવન્મુિનશાદૂર્લ તદેતન્મહદદ્ભુતમ્ ।
૧૨૩૦૨૭૨ રથને ર થનાં શ્રેષ્ઠ તયા દત્તકરેણ ચ॥ ૧૨૩.૨૭।
૧૨૩૦૨૮૧ જતવા દૈત્યદનુ દેવૈઃ પ્રા ય વરા બહૂન્ ।
૧૨૩૦૨૮૨ તતાે દેવૈરનુજ્ઞાત વયાે યાં પનુર યગાત્॥ ૧૨૩.૨૮।
૧૨૩૦૨૯૧ સ તુ મ યે મહારા ે માગ વીક્ષ્ય તદા પ્રયામ્ ।
૧૨૩૦૨૯૨ કૈકે યાઃ કમર્ તદ્દ ૃ ટ્વા િવ મયં પરમં ગતઃ॥ ૧૨૩.૨૯।
૧૨૩૦૩૦૧ તત તસ્યૈ વરા પ્રાદા ત્રી ં તુ નારદ સા અિપ ।
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૧૨૩૦૩૦૨ અનુમા ય પપ્રાેકં્ત કૈકેયી વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૨૩.૩૦।
૧૨૩૦૩૧૦ કૈકે યવુાચ
૧૨૩૦૩૧૧ વિય તષ્ઠ તુ રાજે દ્ર વયા દત્તા વરા અમી॥ ૧૨૩.૩૧।
૧૨૩૦૩૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૦૩૨૧ િવભષૂણાિન રાજે દ્રાે દ વા સ પ્રયયા સહ ।
૧૨૩૦૩૨૨ રથને િવજયી રા યયાૈ વનગરં સખુી॥ ૧૨૩.૩૨।
૧૨૩૦૩૩૧ યાે ષતાં િકમદેયં િહ પ્રયાણામુ ચતાગમે ।
૧૨૩૦૩૩૨ સ કદા ચદ્દશરથાે ગયાશી લ ભ ર્તઃ॥ ૧૨૩.૩૩।
૧૨૩૦૩૪૧ અટન્નર યે શવર્યા વાિરબ ધમથાકરાેત્ ।
૧૨૩૦૩૪૨ સપ્તવ્યસનહીનને ભિવતવ્યં તુ ભૂભુ ॥ ૧૨૩.૩૪।
૧૨૩૦૩૫૧ ઇ ત નન્નિપ ચ તચ્ચકાર તુ િવધવેર્શાત્ ।
૧૨૩૦૩૫૨ ગત પ્રિવ ય પાનાથર્માગતાિન્ન શતૈઃ શરૈઃ॥ ૧૨૩.૩૫।
૧૨૩૦૩૬૧ ગા હ ત મહાબાહુઃ શ ◌ૃ કાલિવપયર્યમ્ ।
૧૨૩૦૩૬૨ ગત પ્રિવષ્ટે પતાૈ ત મન્નવે નગાેત્તમે॥ ૧૨૩.૩૬।
૧૨૩૦૩૭૧ દ્ધાે વૈશ્રવણાે નામ ન શ ◌ૃણાે ત ન પ ય ત ।
૧૨૩૦૩૭૨ તસ્ય ભાયાર્ તથાભૂતા તાવબ્રૂતાં તદા સતુમ્॥ ૧૨૩.૩૭।
૧૨૩૦૩૮૦ માતાિપતરાવૂચતુઃ
૧૨૩૦૩૮૧ આવાં ષાતા રાિત્રશ્ચ કૃ ણા ચાિપ પ્રવતર્તે ।
૧૨૩૦૩૮૨ દ્ધાનાં િવતં કૃ નં બાલ વમ સ પતુ્રક॥ ૧૨૩.૩૮।
૧૨૩૦૩૯૧ અ ધાનાં બિધરાણાં ચ દ્ધાનાં િધક્ચ િવતમ્ ।
૧૨૩૦૩૯૨ જરાજજર્રદેહાનાં િધ ગ્ધક્પતુ્રક િવતમ્॥ ૧૨૩.૩૯।
૧૨૩૦૪૦૧ તાવ પુ ભ ર્ િવતવ્યં યાવ લ મીદૃર્ઢં વપુઃ ।
૧૨૩૦૪૦૨ યાવદાજ્ઞાપ્ર તહતા તીથાર્દાવ યથા તઃ॥ ૧૨૩.૪૦।
૧૨૩૦૪૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૦૪૧૧ ઇત્યેતદ્વચનં શ્રુ વા દ્ધયાેગુર્ વ સલઃ ।
૧૨૩૦૪૧૨ પતુ્રઃ પ્રાવેાચ તદ્દઃુખં ગરા મધુરયા હરન્॥ ૧૨૩.૪૧।
૧૨૩૦૪૨૦ પતુ્ર ઉવાચ
૧૨૩૦૪૨૧ મિય વ ત િક નામ યવુયાેદુર્ઃખમીદશૃમ્ ।
૧૨૩૦૪૨૨ ન હરત્યાત્મજઃ િપત્રાેયર્શ્ચિરત્રૈમર્નાે જમ્॥ ૧૨૩.૪૨।
૧૨૩૦૪૩૧ તને િક તનજેુનેહ કુલાેદ્વગેિવધાિયના॥ ૧૨૩.૪૩।
૧૨૩૦૪૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૦૪૪૧ ઇત્યુ વા િપતરાૈ ન વા તાવાશ્વાસ્ય મહામનાઃ ।
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૧૨૩૦૪૪૨ ત સ્ક ધે સમારાે ય દ્ધાૈ ચ િપતરાૈ તદા॥ ૧૨૩.૪૪।
૧૨૩૦૪૫૧ હ તે ગ્ હી વા કલશં જગામ ઋ ષપતુ્રકઃ ।
૧૨૩૦૪૫૨ સ ઋ ષનર્ તુ રા નં ના ત પ ત દ્વજમ્॥ ૧૨૩.૪૫।
૧૨૩૦૪૬૧ ઉભાૈ સરભસાૈ તત્ર દ્વ ે વાિર સમાિવશત્ ।
૧૨૩૦૪૬૨ સ વરં કલશે યુ જે વાિર ગ્ હ્ણ તમાશગુૈઃ॥ ૧૨૩.૪૬।
૧૨૩૦૪૭૧ દ્વજં રા દ્વપં મ વા િવવ્યાધ િન શતૈઃ શરૈઃ ।
૧૨૩૦૪૭૨ વન દ્વપાે ઽિપ ભપૂાનામવ ય ત દ્વદન્નિપ॥ ૧૨૩.૪૭।
૧૨૩૦૪૮૧ િવવ્યાધ તં પઃ કુયાર્ન્ન િક િક િવિધવ ચતઃ ।
૧૨૩૦૪૮૨ સ િવદ્ધાે મમર્દેશે તુ દુઃ ખતાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૨૩.૪૮।
૧૨૩૦૪૯૦ દ્વજ ઉવાચ
૧૨૩૦૪૯૧ કેનેદં દુઃખદં કમર્ કૃતં સદ્બ્રાહ્મણસ્ય મે ।
૧૨૩૦૪૯૨ મતૈ્રાે બ્રાહ્મણ ઇત્યુક્તાે નાપરાધાે ઽ ત કશ્ચન॥ ૧૨૩.૪૯।
૧૨૩૦૫૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૦૫૦૧ તદેતદ્વચનં શ્રુ વા મનુેરાતર્સ્ય ભપૂ તઃ ।
૧૨૩૦૫૦૨ િનશ્ચેષ્ટશ્ચ િન સાહાે શનૈ તં દેશમ યગાત્॥ ૧૨૩.૫૦।
૧૨૩૦૫૧૧ તં તુ દૃ ટ્વા દ્વજવરં વલ ત મવ તજેસા ।
૧૨૩૦૫૧૨ અસાવ યભવત્તત્ર સશલ્ય ઇવ મૂ ચ્છતઃ॥ ૧૨૩.૫૧।
૧૨૩૦૫૨૧ આત્માનમાત્મના કૃ વા સ્થરં રા બ્રવીિદદમ્॥ ૧૨૩.૫૨।
૧૨૩૦૫૩૦ રા વેાચ
૧૨૩૦૫૩૧ કાે ભવાિ દ્વજશાદૂર્લ િકમથર્ મહ ચાગતઃ ।
૧૨૩૦૫૩૨ વદ પાપકૃતે મહં્ય વદ મે િન કૃ ત પરામ્॥ ૧૨૩.૫૩।
૧૨૩૦૫૪૧ બ્રહ્મહા વ ણ ભઃ િક તુ શ્વપચૈરિપ તુ ચત્ ।
૧૨૩૦૫૪૨ ન પ્રષ્ટવ્યાે મહાબુદ્ધે દ્રષ્ટવ્યાે ન કદાચન॥ ૧૨૩.૫૪।
૧૨૩૦૫૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૦૫૫૧ તદ્રાજવચનં શ્રુ વા મુિનપતુ્રાે ઽબ્રવીદ્વચઃ॥ ૧૨૩.૫૫।
૧૨૩૦૫૬૦ મુિનપતુ્ર ઉવાચ
૧૨૩૦૫૬૧ ઉ ક્ર મ ય ત મે પ્રાણા અતાે વક્ષ્યા મ િક ચન ।
૧૨૩૦૫૬૨ વચ્છ દ ત્તતાજ્ઞાને િવ દ્ધ પાકં ચ કમર્ણામ્॥ ૧૨૩.૫૬।
૧૨૩૦૫૭૧ આત્માથ તુ ન શાેચા મ દ્ધાૈ તુ િપતરાૈ મમ ।
૧૨૩૦૫૭૨ તયાેઃ શશુ્રષૂકઃ કઃ સ્યાદ ધયાેરેકપતુ્રયાેઃ॥ ૧૨૩.૫૭।
૧૨૩૦૫૮૧ િવના મયા મહાર યે કથં તાૈ વિય યતઃ ।
૧૨૩૦૫૮૨ મમાભાગ્યમહાે ક દૃ ક્પ શશુ્રષૂણે ક્ષ તઃ॥ ૧૨૩.૫૮।
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૧૨૩૦૫૯૧ તા મે ઽદ્ય િવના પ્રાણૈહાર્ િવધે િક કૃતં વયા ।
૧૨૩૦૫૯૨ તથાિપ ગચ્છ તત્ર વં ગ્ હીતકલશ વરન્॥ ૧૨૩.૫૯।
૧૨૩૦૬૦૧ તા યાં દેહ્યુદપાનં વં યથા તાૈ ન મિર યતઃ॥ ૧૨૩.૬૦।
૧૨૩૦૬૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૦૬૧૧ ઇત્યેવં બ્રવુત તસ્ય ગતાઃ પ્રાણા મહાવને ।
૧૨૩૦૬૧૨ િવ જ્ય સશરં ચાપમાદાય કલશં પઃ॥ ૧૨૩.૬૧।
૧૨૩૦૬૨૧ તત્રાગા સ તુ વેગને યત્ર દ્ધાૈ મહાવને ।
૧૨૩૦૬૨૨ દ્ધાૈ ચાિપ તદા રાત્રાૈ તાવ યાે યં સમૂચતુઃ॥ ૧૨૩.૬૨।
૧૨૩૦૬૩૦ દ્ધાવૂચતુઃ
૧૨૩૦૬૩૧ ઉ દ્વગ્ ઃ કુિપતાે વા સ્યાદથવા ભ ક્ષતઃ કથમ્ ।
૧૨૩૦૬૩૨ ન પ્રાપ્તશ્ચાવયાેયર્ ષ્ટઃ િક કુમર્ઃ કા ગ તભર્વેત્॥ ૧૨૩.૬૩।
૧૨૩૦૬૪૧ ન કાેઽિપ તાદશૃઃ પતુ્રાે િવદ્યતે સચરાચરે ।
૧૨૩૦૬૪૨ યઃ િપત્રાેર યથા વાક્યં ન કરાેત્યિપ િન દતઃ॥ ૧૨૩.૬૪।
૧૨૩૦૬૫૧ વ દિપ કઠાેરં વા િવતં તમપ યતાેઃ ।
૧૨૩૦૬૫૨ શીઘં્ર ન યા ત ય પ્રાણા તદેકાયત્ત વયાેઃ॥ ૧૨૩.૬૫।
૧૨૩૦૬૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૦૬૬૧ અેવં બહુિવધા વાચાે દ્ધયાવેર્દતાવેર્ને ।
૧૨૩૦૬૬૨ તદા દશરથાે રા શનૈ તં દેશમ યગાત્॥ ૧૨૩.૬૬।
૧૨૩૦૬૭૧ પાદસ ચારશ દેન મનેાતે સતુમાગતમ્॥ ૧૨૩.૬૭।
૧૨૩૦૬૮૦ દ્ધાવૂચતુઃ
૧૨૩૦૬૮૧ કુતાે વ સ ચરા પ્રાપ્ત વં દૃ ષ્ટ વં પરાયણમ્ ।
૧૨૩૦૬૮૨ ન બ્રષૂે િક તુ ષ્ટાે ઽ સ દ્ધયાેર ધયાેઃ સતુઃ॥ ૧૨૩.૬૮।
૧૨૩૦૬૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૦૬૯૧ સશલ્ય ઇવ દુઃખાતર્ઃ શાેચ દુ કૃતમાત્મનઃ ।
૧૨૩૦૬૯૨ સ ભીત ઇવ રાજે દ્ર તાવવુાચાથ નારદ॥ ૧૨૩.૬૯।
૧૨૩૦૭૦૧ ઉદપાનં ચ કુ તાં તચ્છ વા પભા ષતમ્ ।
૧૨૩૦૭૦૨ નાયં વક્તા સતુાે ઽ માકં કાે ભવાં ત પુરા વદ॥ ૧૨૩.૭૦।
૧૨૩૦૭૧૧ પશ્ચા પબાવઃ પાનીયં તતાે રા બ્રવીચ્ચ તાૈ॥ ૧૨૩.૭૧।
૧૨૩૦૭૨૦ રા વેાચ
૧૨૩૦૭૨૧ તત્ર તષ્ઠ ત વાં પતુ્રાે યત્ર વાિરસમાશ્રયઃ॥ ૧૨૩.૭૨।
૧૨૩૦૭૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૦૭૩૧ તચ્છ વાેચતુરાતા તાૈ સતં્ય બ્રૂિહ ન ચા યથા ।

brahpur.pdf 485



બ્રહ્મપુરાણ

૧૨૩૦૭૩૨ આચચક્ષે તતાે રા સવર્મવે યથાતથમ્॥ ૧૨૩.૭૩।
૧૨૩૦૭૪૧ તત તુ પ તતાૈ દ્ધાૈ તત્રાવાં નય મા શ ।
૧૨૩૦૭૪૨ બ્રહ્મઘ્ન પશર્નં પાપં ન કદા ચ દ્વન ય ત॥ ૧૨૩.૭૪।
૧૨૩૦૭૫૧ િન યે વૈ શ્રવણં દં્ધ સભાય પસત્તમઃ ।
૧૨૩૦૭૫૨ યત્રાસાૈ પ તતઃ પતુ્ર તં ટ્વા તાૈ િવલપેતુઃ॥ ૧૨૩.૭૫।
૧૨૩૦૭૬૦ દ્ધાવૂચતુઃ
૧૨૩૦૭૬૧ યથા પતુ્રિવયાેગને ત્યુના િવિહત તથા ।
૧૨૩૦૭૬૨ વં ચાિપ પાપ પતુ્રસ્ય િવયાેગા ત્યુમા સ્ય સ॥ ૧૨૩.૭૬।
૧૨૩૦૭૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૦૭૭૧ અેવં તુ જ પતાેબ્રર્હ્મ ગતાઃ પ્રાણા તતાે પઃ ।
૧૨૩૦૭૭૨ અ ગ્ ના યાજેયામાસ દ્ધાૈ ચ ઋ ષપતુ્રકમ્॥ ૧૨૩.૭૭।
૧૨૩૦૭૮૧ તતાે જગામ નગરં દુઃ ખતાે પ તમુર્ને ।
૧૨૩૦૭૮૨ વ સષ્ઠાય ચ ત સવ યવેદયદશષેતઃ॥ ૧૨૩.૭૮।
૧૨૩૦૭૯૧ પાણાં સયૂર્વં યાનાં વ સષ્ઠાે િહ પરા ગ તઃ ।
૧૨૩૦૭૯૨ વ સષ્ઠાે ઽિપ દ્વજશ્રેષૈ્ઠઃ સ મ યાહ ચ િન કૃ તમ્॥ ૧૨૩.૭૯।
૧૨૩૦૮૦૦ વ સષ્ઠ ઉવાચ
૧૨૩૦૮૦૧ ગાલવં વામદેવં ચ બા લમથ ક યપમ્ ।
૧૨૩૦૮૦૨ અેતાન યા સમાહૂય હયમેધાય યત્નતઃ॥ ૧૨૩.૮૦।
૧૨૩૦૮૧૧ યજ વ હયમેધૈશ્ચ બહુ ભબર્હુદ ક્ષણૈઃ॥ ૧૨૩.૮૧।
૧૨૩૦૮૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૦૮૨૧ અકરાેદ્ધયમેધાંશ્ચ રા દશરથાે દ્વજૈઃ ।
૧૨૩૦૮૨૨ અેત મન્ન તરે તત્ર વાગવુાચાશર િરણી॥ ૧૨૩.૮૨।
૧૨૩૦૮૩૦ આકાશવા યવુાચ
૧૨૩૦૮૩૧ પૂતં શર રમભવદ્રાજ્ઞાે દશરથસ્ય િહ ।
૧૨૩૦૮૩૨ વ્યવહાયર્શ્ચ ભિવતા ભિવ ય ત તથા સતુાઃ ।
૧૨૩૦૮૩૩ જ્યેષ્ઠપતુ્રપ્રસાદેન રા પાપાે ભિવ ય ત॥ ૧૨૩.૮૩।
૧૨૩૦૮૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૦૮૪૧ તતાે બહુ તથે કાલે ઋ યશ ◌ૃઙ્ગાન્મનુીશ્વરાત્ ।
૧૨૩૦૮૪૨ દેવાનાં કાયર્ સદ્ યથ સતુા આસ સરુાપેમાઃ॥ ૧૨૩.૮૪।
૧૨૩૦૮૫૧ કાૈશલ્યાયાં તથા રામઃ સુ મત્રાયાં ચ લ મણઃ ।
૧૨૩૦૮૫૨ શત્રુઘ્નશ્ચાિપ કૈકે યાં ભરતાે મ તમત્તરઃ॥ ૧૨૩.૮૫।
૧૨૩૦૮૬૧ તે સવ મ તમ તશ્ચ પ્રયા રાજ્ઞાે વશે સ્થતાઃ ।
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૧૨૩૦૮૬૨ તં રા ન ષઃ પ્રા ય િવશ્વા મત્રઃ પ્ર પ તઃ॥ ૧૨૩.૮૬।
૧૨૩૦૮૭૧ રામં ચ લ મણં ચાિપ અયાચત મહામતે ।
૧૨૩૦૮૭૨ યજ્ઞસરંક્ષણાથાર્ય જ્ઞાતતન્મિહમા મુિનઃ॥ ૧૨૩.૮૭।
૧૨૩૦૮૮૧ ચરપ્રાપ્તસતુાે દ્ધાે રા નવૈેત્યભાષત॥ ૧૨૩.૮૮।
૧૨૩૦૮૯૦ રા વેાચ
૧૨૩૦૮૯૧ મહતા દૈવયાેગને કથ ચદ્વાધર્કે મનુે ।
૧૨૩૦૮૯૨ તાવાન દસ દાેહ-દાયકાૈ મમ બાલકાૈ॥ ૧૨૩.૮૯।
૧૨૩૦૯૦૧ સશર ર મદં રાજં્ય દાસ્યે નવૈ સતુાિવમાૈ॥ ૧૨૩.૯૦।
૧૨૩૦૯૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૦૯૧૧ વ સષે્ઠન તદા પ્રાેક્તાે રા દશરથિ વ ત॥ ૧૨૩.૯૧।
૧૨૩૦૯૨૦ વ સષ્ઠ ઉવાચ
૧૨૩૦૯૨૧ રઘવઃ પ્રાથર્નાભઙ્ગં ન રાજક્વાિપ શ ક્ષતાઃ॥ ૧૨૩.૯૨।
૧૨૩૦૯૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૦૯૩૧ રામં ચ લ મણં ચવૈ કથ ચદવદ પઃ॥ ૧૨૩.૯૩।
૧૨૩૦૯૪૦ રા વેાચ
૧૨૩૦૯૪૧ િવશ્વા મત્રસ્ય બ્રહ્મષઃ કુ તાં યજ્ઞરક્ષણમ્॥ ૧૨૩.૯૪।
૧૨૩૦૯૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૦૯૫૧ વદિન્ન ત સતુાૈ સાે ણં િનશ્વસ ગ્લિપતાધરઃ ।
૧૨૩૦૯૫૨ પતુ્રાૈ સમપર્યામાસ િવશ્વા મત્રસ્ય શાસ્ત્રકૃત્॥ ૧૨૩.૯૫।
૧૨૩૦૯૬૧ તથેત્યુ વા દશરથં નમસ્ય ચ પનુઃ પનુઃ ।
૧૨૩૦૯૬૨ જગ્મતૂ રક્ષણાથાર્ય િવશ્વા મત્રેણ તાૈ મુદા॥ ૧૨૩.૯૬।
૧૨૩૦૯૭૧ તતઃ પ્રહૃષ્ટઃ સ મુિનમુર્દા પ્રાદાત્તદાેભયાેઃ ।
૧૨૩૦૯૭૨ માહેશ્વર ં મહાિવદ્યાં ધનુિવદ્યાપુરઃસરામ્॥ ૧૨૩.૯૭।
૧૨૩૦૯૮૧ શાસ્ત્રીમાસ્ત્રીં લાૈિકક ં ચ રથિવદ્યાં ગ ેદ્ભવામ્ ।
૧૨૩૦૯૮૨ અશ્વિવદ્યાં ગદાિવદ્યાં મ ત્રાહ્વાનિવસજર્ને॥ ૧૨૩.૯૮।
૧૨૩૦૯૯૧ સવર્િવદ્યામથાવા ય ઉભાૈ તાૈ રામલ મણાૈ ।
૧૨૩૦૯૯૨ વનાૈકસાં િહતાથાર્ય જઘ્નતુ તાટકાં વને॥ ૧૨૩.૯૯।
૧૨૩૧૦૦૧ અહલ્યાં શાપિનમુર્ક્તાં પાદ પશાર્ચ્ચ ચક્રતુઃ ।
૧૨૩૧૦૦૨ યજ્ઞિવ વંસનાયાતા જઘ્નતુ તત્ર રાક્ષસાન્॥ ૧૨૩.૧૦૦।
૧૨૩૧૦૧૧ કૃતિવદ્યાૈ ધનુ પાણી ચક્રતુયર્જ્ઞરક્ષણમ્ ।
૧૨૩૧૦૧૨ તતાે મહામખે ત્તે િવશ્વા મત્રાે મનુીશ્વરઃ॥ ૧૨૩.૧૦૧।
૧૨૩૧૦૨૧ પતુ્રા યાં સિહતાે રાજ્ઞાે જનકં દ્રષુ્ટમ યગાત્ ।
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૧૨૩૧૦૨૨ ચત્રામદશર્યત્તત્ર રાજમ યે પાત્મજઃ॥ ૧૨૩.૧૦૨।
૧૨૩૧૦૩૧ રામઃ સાૈ મિત્રસિહતાે ધનુિવદ્યાં ગુરાેમર્તામ્ ।
૧૨૩૧૦૩૨ ત પ્રીતાે જનકઃ પ્રાદા સીતાં લ મીમયાેિન મ્॥ ૧૨૩.૧૦૩।
૧૨૩૧૦૪૧ તથવૈ લ મણસ્યાિપ ભરતસ્યાનજુસ્ય ચ ।
૧૨૩૧૦૪૨ શત્રુઘ્નભરતાદ નાં વ સષ્ઠાિદમતે સ્થતઃ॥ ૧૨૩.૧૦૪।
૧૨૩૧૦૫૧ રા દશરથઃ શ્રીમા વવાહમકરાને્મનુે ।
૧૨૩૧૦૫૨ તતાે બહુ તથે કાલે રાજં્ય તસ્ય પ્રયચ્છ ત॥ ૧૨૩.૧૦૫।
૧૨૩૧૦૬૧ પતાૈ સવર્લાેકાનામનુમત્યા ગુરાેરિપ ।
૧૨૩૧૦૬૨ મ થરાત્મકદુદવ-પ્રેિરતા મ સરાકુલા॥ ૧૨૩.૧૦૬।
૧૨૩૧૦૭૧ કૈકેયી િવઘ્નમાતસ્થે વનપ્રવ્રાજનં તથા ।
૧૨૩૧૦૭૨ ભરતસ્ય ચ તદ્રાજં્ય રા નવૈ ચ દત્તવાન્॥ ૧૨૩.૧૦૭।
૧૨૩૧૦૮૧ િપતરં સત્યવાક્યં તં કુવર્ન્રામાે મહાવનમ્ ।
૧૨૩૧૦૮૨ િવવેશ સીતયા સાધ તથા સાૈ મિત્રણા સહ॥ ૧૨૩.૧૦૮।
૧૨૩૧૦૯૧ સતાં ચ માનસં શદંુ્ધ સ િવવેશ વકૈગુર્ણૈઃ ।
૧૨૩૧૦૯૨ ત મ વિનગર્તે રામે વનવાસાય દ ક્ષતે॥ ૧૨૩.૧૦૯।
૧૨૩૧૧૦૧ સમં લ મણસીતા યાં રાજ્ય ણાિવવ જતે ।
૧૨૩૧૧૦૨ તં રામં ચાિપ સાૈ મિત્ર સીતાં ચ ગુણશા લનીમ્॥ ૧૨૩.૧૧૦।
૧૨૩૧૧૧૧ દુઃખને મહતાિવષ્ટાે બ્રહ્મશાપં ચ સં મરન્ ।
૧૨૩૧૧૧૨ તદા દશરથાે રા પ્રાણાં તત્યાજ દુઃ ખતઃ॥ ૧૨૩.૧૧૧।
૧૨૩૧૧૨૧ કૃતકમર્િવપાકેન રા નીતાે યમાનુગૈઃ ।
૧૨૩૧૧૨૨ ત મૈ રાજ્ઞે મહાપ્રાજ્ઞ યાવ સ્થાવરજઙ્ગમે॥ ૧૨૩.૧૧૨।
૧૨૩૧૧૩૧ યમસદ્મ યનેકાિન તા મસ્રાદ િન નારદ ।
૧૨૩૧૧૩૨ નરકા યથ ઘાેરા ણ ભીષણાિન બહૂિન ચ॥ ૧૨૩.૧૧૩।
૧૨૩૧૧૪૧ તત્ર ક્ષપ્ત તદા રા નરકેષુ થક્ થક્ ।
૧૨૩૧૧૪૨ પચ્યતે છદ્યતે રા િપ યતે ચૂ યર્તે તથા॥ ૧૨૩.૧૧૪।
૧૨૩૧૧૫૧ શાે યતે દ યતે ભૂયાે દહ્યતે ચ િનમ જ્યતે ।
૧૨૩૧૧૫૨ અેવમાિદષુ ઘાેરેષુ નરકેષુ સ પચ્યતે॥ ૧૨૩.૧૧૫।
૧૨૩૧૧૬૧ રામાે ઽિપ ગચ્છન્ન વાનં ચત્રકૂટમથાગમત્ ।
૧૨૩૧૧૬૨ તત્રવૈ ત્રી ણ વષાર્ ણ વ્યતીતાિન મહામતે॥ ૧૨૩.૧૧૬।
૧૨૩૧૧૭૧ પનુઃ સ દ ક્ષણામાશામાક્રામદ્દ ડકં વનમ્ ।
૧૨૩૧૧૭૨ િવખ્યાતં િત્રષુ લાેકેષુ દેશાનાં ત દ્ધ પુ યદમ્॥ ૧૨૩.૧૧૭।
૧૨૩૧૧૮૧ પ્રાિવશત્તન્મહાર યં ભીષણં દૈત્યસિેવતમ્ ।
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૧૨૩૧૧૮૨ તદ્ભયાદૃ ષ ભ ત્યક્તં હ વા દૈત્યાં તુ રાક્ષસાન્॥ ૧૨૩.૧૧૮।
૧૨૩૧૧૯૧ િવચર દ ડકાર યે ઋ ષસવે્યમથાકરાેત્ ।
૧૨૩૧૧૯૨ તત્રેદં ત્તમાખ્યાસ્યે શ ◌ૃ નારદ યત્નતઃ॥ ૧૨૩.૧૧૯।
૧૨૩૧૨૦૧ તાવચ્છનૈ વગાદ્રામાે યાવદ્યાજેનપ ચકમ્ ।
૧૨૩૧૨૦૨ ગાૈતમી ં સમનપુ્રાપ્તાે રા િપ નરકે સ્થતઃ॥ ૧૨૩.૧૨૦।
૧૨૩૧૨૧૧ યમઃ વિકઙ્કરાનાહ રામાે દશરથાત્મજઃ ।
૧૨૩૧૨૧૨ ગાૈતમીમ ભતાે યા ત િપતરં તસ્ય ધીમતઃ॥ ૧૨૩.૧૨૧।
૧૨૩૧૨૨૧ આકષર્ વથ રા નં નરકાન્નાત્ર સશંયઃ ।
૧૨૩૧૨૨૨ ઉત્તીયર્ ગાૈતમી ં યા ત યાવદ્યાજેનપ ચકમ્॥ ૧૨૩.૧૨૨।
૧૨૩૧૨૩૧ રામ તાવત્તસ્ય િપતા નરકે નવૈ પચ્યતામ્ ।
૧૨૩૧૨૩૨ યદેતન્મદ્વચઃ પુ યં ન કુયુર્યર્િદ દૂતકાઃ॥ ૧૨૩.૧૨૩।
૧૨૩૧૨૪૧ તતશ્ચ નરકે ઘાેરે યૂયં સવ િનમ જથ ।
૧૨૩૧૨૪૨ યા કા યુક્તા પરા શ ક્તઃ શવસ્ય સમવાિયની॥ ૧૨૩.૧૨૪।
૧૨૩૧૨૫૧ તામવે ગાૈતમી ં સ તાે વદ ત્ય ભઃ વ િપણીમ્ ।
૧૨૩૧૨૫૨ હિરબ્રહ્મમહેશાનાં મા યા વ દ્યા ચ સવૈ યત્॥ ૧૨૩.૧૨૫।
૧૨૩૧૨૬૧ િન તીયર્તે ન કેનાિપ તદ તક્રમજં વઘમ્ ।
૧૨૩૧૨૬૨ પાિપનાે ઽ યાત્મજઃ ક શ્ચદ્યશ્ચ ગઙ્ગામનુ મરેત્॥ ૧૨૩.૧૨૬।
૧૨૩૧૨૭૧ સાે ઽનેકદુગર્િનરયાિન્નગર્તાે મુક્તતાં વ્રજેત્ ।
૧૨૩૧૨૭૨ િક પનુ તાદશૃઃ પતુ્રાે ગાૈતમીિનકટે સ્થતઃ॥ ૧૨૩.૧૨૭।
૧૨૩૧૨૮૧ યસ્યાસાૈ નરકે પક્તું ન કૈરિપ િહ શક્યતે ।
૧૨૩૧૨૮૨ દ ક્ષણાશાપતવેાર્ક્યં િનશ ય યમિકઙ્કરાઃ॥ ૧૨૩.૧૨૮।
૧૨૩૧૨૯૧ નરકે પચ્યમાનં તમયાે યાિધપ ત પમ્ ।
૧૨૩૧૨૯૨ ઉત્તાયર્ ઘાેરનરકાદ્વચનં ચેદમબ્રવુન્॥ ૧૨૩.૧૨૯।
૧૨૩૧૩૦૦ યમિકઙ્કરા ઊચુઃ
૧૨૩૧૩૦૧ ધ યાે ઽ સ પશાદૂર્લ યસ્ય પતુ્રઃ સ તાદશૃઃ ।
૧૨૩૧૩૦૨ ઇહ ચામતુ્ર િવશ્રા તઃ સપુતુ્રઃ કેન લ યતે॥ ૧૨૩.૧૩૦।
૧૨૩૧૩૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૧૩૧૧ સ િવશ્રા તઃ શનૈ રા િકઙ્કરા વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૨૩.૧૩૧।
૧૨૩૧૩૨૦ રા વેાચ
૧૨૩૧૩૨૧ નરકે વથ ઘાેરેષુ પચ્યમાનઃ પનુઃ પનુઃ ।
૧૨૩૧૩૨૨ કથં વાક ષતઃ શીઘં્ર તન્મે વક્તુ મહાહર્થ॥ ૧૨૩.૧૩૨।
૧૨૩૧૩૩૦ બ્રહ્માવેાચ
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૧૨૩૧૩૩૧ તત્ર ક શ્ચચ્છા તમના રા ન મદમબ્રવીત્॥ ૧૨૩.૧૩૩।
૧૨૩૧૩૪૦ યમદૂત ઉવાચ
૧૨૩૧૩૪૧ વેદશાસ્ત્રપુરાણાદાવેતદ્ગાે યં પ્રયત્નતઃ ।
૧૨૩૧૩૪૨ પ્રકા યતે તદિપ તે સામ ય પતુ્રતીથર્યાેઃ॥ ૧૨૩.૧૩૪।
૧૨૩૧૩૫૧ રામ તવ સતુઃ શ્રીમા ગાૈતમીતીરમાગતઃ ।
૧૨૩૧૩૫૨ ત મા વં નરકાદ્ઘાેરાદાકૃષ્ટાે ઽ સ નરાેત્તમ॥ ૧૨૩.૧૩૫।
૧૨૩૧૩૬૧ યિદ વાં તત્ર ગાૈત યાં મરેદ્રામઃ સલ મણઃ ।
૧૨૩૧૩૬૨ નાનં કૃ વાથ િપ ડાિદ તે દદ્યા સ પાેત્તમ ।
૧૨૩૧૩૬૩ તત વં સવર્પાપે યાે મુક્તાે યા સ િત્રિવષ્ટપમ્॥ ૧૨૩.૧૩૬।
૧૨૩૧૩૭૦ રા વેાચ
૧૨૩૧૩૭૧ તત્ર ગ વા ભવદ્વાક્યમાખ્યાસ્યે વસતુાૈ પ્ર ત ।
૧૨૩૧૩૭૨ ભવ ત અેવ શરણમનુજ્ઞાં દાતુમહર્થ॥ ૧૨૩.૧૩૭।
૧૨૩૧૩૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૧૩૮૧ તદ્રાજવચનં શ્રુ વા કૃપયા યમિકઙ્કરાઃ ।
૧૨૩૧૩૮૨ આજ્ઞાં ચ પ્રદદુ ત મૈ રા પ્રાગા સતુાૈ પ્ર ત॥ ૧૨૩.૧૩૮।
૧૨૩૧૩૯૧ ભીષણં યાતનાદેહમાપન્નાે િનઃશ્વસન્મુહુઃ ।
૧૨૩૧૩૯૨ િનર ક્ષ્ય વં લ જમાનઃ કૃતં કમર્ ચ સં મરન્॥ ૧૨૩.૧૩૯।
૧૨૩૧૪૦૧ વેચ્છયા િવહર ગઙ્ગામાસસાદ ચ રાઘવઃ ।
૧૨૩૧૪૦૨ ગાૈત યા તટમા શ્રત્ય રામાે લ મણ અેવ ચ॥ ૧૨૩.૧૪૦।
૧૨૩૧૪૧૧ સીતયા સહ વૈદેહ્યા સ નાૈ ચવૈ યથાિવિધ ।
૧૨૩૧૪૧૨ નવૈ તત્રાભવદ્ભાજે્યં ભકં્ષ્ય વા ગાૈતમીતટે॥ ૧૨૩.૧૪૧।
૧૨૩૧૪૨૧ તિદ્દને તત્ર વસતાં ગાૈતમીતીરવા સનામ્ ।
૧૨૩૧૪૨૨ તદ્દ ૃ ટ્વા દુઃ ખતાે ભ્રાતા લ મણાે રામમબ્રવીત્॥ ૧૨૩.૧૪૨।
૧૨૩૧૪૩૦ લ મણ ઉવાચ
૧૨૩૧૪૩૧ પતુ્રાૈ દશરથસ્યાવાં તવાિપ બલમીદશૃમ્ ।
૧૨૩૧૪૩૨ ના ત ભાજે્યમથા માકં ગઙ્ગાતીરિનવા સનામ્॥ ૧૨૩.૧૪૩।
૧૨૩૧૪૪૦ રામ ઉવાચ
૧૨૩૧૪૪૧ ભ્રાતયર્ દ્વિહતં કમર્ નવૈ તચ્ચા યથા ભવેત્ ।
૧૨૩૧૪૪૨ થવ્યામન્નપૂણાર્યાં વયમન્ના ભલા ષણઃ॥ ૧૨૩.૧૪૪।
૧૨૩૧૪૫૧ સાૈ મત્રે નનૂમ મા ભનર્ બ્રાહ્મણમખુે હુતમ્ ।
૧૨૩૧૪૫૨ અવજ્ઞયા મહીદેવાં તપર્ય ત્યચર્ય ત ન॥ ૧૨૩.૧૪૫।
૧૨૩૧૪૬૧ તે યે લ મણ ય તે સવર્દૈવ બુભુ ક્ષતાઃ ।
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૧૨૩૧૪૬૨ ના વા દેવાનથા યચ્યર્ હાેતવ્યશ્ચ હુતાશનઃ ।
૧૨૩૧૪૬૩ તતઃ વસમયે દેવાે િવધાસ્યત્યશનં તુ નાૈ॥ ૧૨૩.૧૪૬।
૧૨૩૧૪૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૧૪૭૧ ભ્રાત્રાેઃ સ જ પતાેરેવં પ યતાેઃ કમર્ણાે ગ તમ્ ।
૧૨૩૧૪૭૨ શનૈદર્શરથાે રા તં દેશમપુજ ગ્મવાન્॥ ૧૨૩.૧૪૭।
૧૨૩૧૪૮૧ તં દૃ ટ્વા લ મણઃ શીઘં્ર તષ્ઠ તષે્ઠ ત ચાબ્રવીત્ ।
૧૨૩૧૪૮૨ ધનુરાકૃ ય કાપેને રક્ષ વં દાનવાે ઽથવા॥ ૧૨૩.૧૪૮।
૧૨૩૧૪૯૧ આસનં્ન ચ પનુદૃર્ ટ્વા યાિહ યાહ્યત્ર પુ યભાક્ ।
૧૨૩૧૪૯૨ રામાે દાશરથી રા ધમર્ભાક્પ ય વતર્તે॥ ૧૨૩.૧૪૯।
૧૨૩૧૫૦૧ ગુ ભક્તઃ સત્યસ ધાે દેવબ્રાહ્મણસવેકઃ ।
૧૨૩૧૫૦૨ ત્રૈલાેક્યરક્ષાદક્ષાે ઽસાૈ વતર્તે યત્ર રાઘવઃ॥ ૧૨૩.૧૫૦।
૧૨૩૧૫૧૧ ન તત્ર વાદશૃામ ત પ્રવેશઃ પાપકમર્ણામ્ ।
૧૨૩૧૫૧૨ યિદ પ્રિવશસે પાપ તતાે વધમવા સ્ય સ॥ ૧૨૩.૧૫૧।
૧૨૩૧૫૨૧ ત પુત્રવચનં શ્રુ વા શનૈરાહૂય વાચયા ।
૧૨૩૧૫૨૨ ઉવાચાધાેમખુાે ભૂ વા નષુાં પતુ્રાૈ કૃતા જ લઃ ।
૧૨૩૧૫૨૩ મુહુર તિવિન યાય ગ ત દુ કૃતકમર્ણઃ॥ ૧૨૩.૧૫૨।
૧૨૩૧૫૩૦ રા વેાચ
૧૨૩૧૫૩૧ અહં દશરથાે રા પતુ્રાૈ મે શ ◌ૃ તં વચઃ ।
૧૨૩૧૫૩૨ ત ભબ્રર્હ્મહત્યા ભ ર્તાે ઽહં દુઃખમાગતઃ ।
૧૨૩૧૫૩૩ છન્નં પ યત મે દેહં નરકેષુ ચ પા તતમ્॥ ૧૨૩.૧૫૩।
૧૨૩૧૫૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૧૫૪૧ તતઃ કૃતા જલી રામઃ સીતયા લ મણને ચ ।
૧૨૩૧૫૪૨ ભૂમાૈ પ્રણેમુ તે સવ વચનં ચૈતદબ્રવુન્॥ ૧૨૩.૧૫૪।
૧૨૩૧૫૫૦ સીતારામલ મણા ઊચુઃ
૧૨૩૧૫૫૧ કસ્યેદં કમર્ણ તાત ફલં પ તસત્તમ॥ ૧૨૩.૧૫૫।
૧૨૩૧૫૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૧૫૬૧ સ ચ પ્રાહ યથા ત્તં બ્રહ્મહત્યાત્રયં તથા॥ ૧૨૩.૧૫૬।
૧૨૩૧૫૭૦ રા વેાચ
૧૨૩૧૫૭૧ િન કૃ તબ્રર્હ્મહ ણાં પતુ્રાૈ ક્વાિપ ન િવદ્યતે॥ ૧૨૩.૧૫૭।
૧૨૩૧૫૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૧૫૮૧ તતાે દુઃખને મહતા તાઃ સવ ભવું ગતાઃ ।
૧૨૩૧૫૮૨ રા નં વનવાસં ચ માતરં િપતરં તથા॥ ૧૨૩.૧૫૮।
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૧૨૩૧૫૯૧ દુઃખાગમં કમર્ગ ત નરકે પાતનં તથા ।
૧૨૩૧૫૯૨ અેવમાદ્યથ સં ત્ય મુમાેહ પતેઃ સતુઃ ।
૧૨૩૧૫૯૩ િવસ જ્ઞં પ ત દૃ ટ્વા સીતા વાક્યમથાબ્રવીત્॥ ૧૨૩.૧૫૯।
૧૨૩૧૬૦૦ સીતાવેાચ
૧૨૩૧૬૦૧ ન શાેચ ત મહાત્માન વાદશૃા વ્યસનાગમે ।
૧૨૩૧૬૦૨ ચ તય ત પ્રતીકારં દૈવ્યમ યથ માનષુમ્॥ ૧૨૩.૧૬૦।
૧૨૩૧૬૧૧ શાેચદ્ ભયુર્ગસાહસ્રં િવપ ત્તનવ તીયર્તે ।
૧૨૩૧૬૧૨ વ્યામાેહમા ુવ તીહ ન કદા ચ દ્વચક્ષણાઃ॥ ૧૨૩.૧૬૧।
૧૨૩૧૬૨૧ િકમનનેાત્ર દુઃખને િન ફલને જનેશ્વર ।
૧૨૩૧૬૨૨ દેિહ હત્યાં પ્રથમતાે યા તા હ્ય તભીષણા॥ ૧૨૩.૧૬૨।
૧૨૩૧૬૩૧ િપ ભક્તઃ પુ યશીલાે વેદવેદાઙ્ગપારગઃ ।
૧૨૩૧૬૩૨ અનાગા યાે હતાે િવપ્ર ત પાપસ્યાત્ર િન કૃ તમ્॥ ૧૨૩.૧૬૩।
૧૨૩૧૬૪૧ આચરા મ યથાશાસં્ત્ર મા શાેકં કુ તં યવુામ્ ।
૧૨૩૧૬૪૨ દ્વતીયાં લ મણાે હત્યાં ગ્ હ્ણાતુ વપરાં ભવાન્॥ ૧૨૩.૧૬૪।
૧૨૩૧૬૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૧૬૫૧ અેતદ્ધમર્યુતં વાક્યં સીતયા ભા ષતં દૃઢમ્ ।
૧૨૩૧૬૫૨ તથે ત ચાહતુ ભાૈ તતાે દશરથાે ઽબ્રવીત્॥ ૧૨૩.૧૬૫।
૧૨૩૧૬૬૦ દશરથ ઉવાચ
૧૨૩૧૬૬૧ વં િહ બ્રહ્મિવદઃ ક યા જનકસ્ય વયાેિન ।
૧૨૩૧૬૬૨ ભાયાર્ રામસ્ય િક ચતં્ર યદ્યુક્તમનુભાષસે॥ ૧૨૩.૧૬૬।
૧૨૩૧૬૭૧ ન કાેઽિપ ભવતાં િક તુ શ્રમઃ વ પાે ઽિપ િવદ્યતે ।
૧૨૩૧૬૭૨ ગાૈત યાં નાનદાનને િપ ડિનવર્પણને ચ॥ ૧૨૩.૧૬૭।
૧૨૩૧૬૮૧ ત ભબ્રર્હ્મહત્યા ભમુર્ક્તાે યા મ િત્રિવષ્ટપમ્ ।
૧૨૩૧૬૮૨ વયા જનકસ ભૂતે વકુલાે ચતમીિરતમ્॥ ૧૨૩.૧૬૮।
૧૨૩૧૬૯૧ પ્રાપય ત પરં પારં ભવા ધેઃ કુલયાે ષતઃ ।
૧૨૩૧૬૯૨ ગાેદાવયાર્ઃ પ્રસાદેન િક નામા ત્યત્ર દુલર્ભમ્॥ ૧૨૩.૧૬૯।
૧૨૩૧૭૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૧૭૦૧ તથે ત િક્રયમાણે તુ િપ ડદાનાય શત્રુહા ।
૧૨૩૧૭૦૨ નવૈાપ યદ્ભક્ષ્યભાજે્યં તતાે લ મણમબ્રવીત્॥ ૧૨૩.૧૭૦।
૧૨૩૧૭૧૧ લ મણઃ પ્રાહ િવનયાિદઙ્ગુદ્યાશ્ચ ફલાિન ચ ।
૧૨૩૧૭૧૨ સ ત તષેાં ચ િપ યાકમાનીતં ત ક્ષણાિદવ॥ ૧૨૩.૧૭૧।
૧૨૩૧૭૨૧ િપ યાકેનાથ ગઙ્ગાયાં િપ ડં દાતું તથા િપતુઃ ।
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૧૨૩૧૭૨૨ મનઃ કુવ તતાે રામાે મ દાે ઽભૂદ્દઃુ ખત તદા॥ ૧૨૩.૧૭૨।
૧૨૩૧૭૩૧ દૈવી વાગભવત્તત્ર દુઃખં ત્યજ પાત્મજ ।
૧૨૩૧૭૩૨ રાજ્યભ્રષ્ટાે વનં પ્રાપ્તઃ િક વૈ િન ક ચનાે ભવાન્॥ ૧૨૩.૧૭૩।
૧૨૩૧૭૪૧ અશઠાે ધમર્િનરતાે ન શાે ચતુ મહાહર્ સ ।
૧૨૩૧૭૪૨ િવત્તશાઠ્યને યાે ધમ કરાે ત સ તુ પાતક ॥ ૧૨૩.૧૭૪।
૧૨૩૧૭૫૧ શ્રૂયતે સવર્શાસે્ત્રષુ યદ્રામ શ ◌ૃ યત્નતઃ ।
૧૨૩૧૭૫૨ યદન્નઃ પુ ષાે રાજં તદન્ના તસ્ય દેવતાઃ॥ ૧૨૩.૧૭૫।
૧૨૩૧૭૬૧ િપ ડે િનપ તતે ભૂમાૈ નાપ ય પતરં તદા ।
૧૨૩૧૭૬૨ શવં ચ પ તતં યત્ર શવતીથર્મનુત્તમમ્॥ ૧૨૩.૧૭૬।
૧૨૩૧૭૭૧ મહાપાતકસઙ્ઘાત-િવઘાતકૃદનુ તઃ ।
૧૨૩૧૭૭૨ તત્રાગચ્છં લાેકપાલા દ્રાિદત્યા તથા શ્વનાૈ॥ ૧૨૩.૧૭૭।
૧૨૩૧૭૮૧ વં વં િવમાનમા ઢા તષેાં મ યે ઽ તદ પ્તમાન્ ।
૧૨૩૧૭૮૨ િવમાનવરમા ઢઃ તૂયમાનશ્ચ િકન્નરૈઃ॥ ૧૨૩.૧૭૮।
૧૨૩૧૭૯૧ આિદત્યસદશૃાકાર તષેાં મ યે બભાૈ િપતા ।
૧૨૩૧૭૯૨ તમદૃ ટ્વા વિપતરં દેવા દૃ ટ્વા િવમાિનનઃ॥ ૧૨૩.૧૭૯।
૧૨૩૧૮૦૧ કૃતા જ લપુટાે રામઃ િપતા મે ક્વેત્યભાષત ।
૧૨૩૧૮૦૨ ઇ ત િદવ્યાભવદ્વાણી રામં સ બાે ય સીતયા॥ ૧૨૩.૧૮૦।
૧૨૩૧૮૧૧ ત ભબ્રર્હ્મહત્યા ભમુર્ક્તાે દશરથાે પઃ ।
૧૨૩૧૮૧૨ તં પ ય સરૈુ તાત દેવા અ યૂ ચરે ચ તમ્॥ ૧૨૩.૧૮૧।
૧૨૩૧૮૨૦ દેવા ઊચુઃ
૧૨૩૧૮૨૧ ધ યાે ઽ સ કૃતકૃત્યાે ઽ સ રામ વગ ગતઃ િપતા ।
૧૨૩૧૮૨૨ નાનાિનરયસઙ્ઘાતા પૂવર્ નુદ્ધરેત્તુ યઃ॥ ૧૨૩.૧૮૨।
૧૨૩૧૮૩૧ સ ધ યાે ઽલઙૃ્કતં તને કૃ તના ભવુનત્રયમ્ ।
૧૨૩૧૮૩૨ અેનં પ ય મહાબાહાે મુક્તપાપં રિવપ્રભમ્॥ ૧૨૩.૧૮૩।
૧૨૩૧૮૪૧ સવર્સ પ ત્તયુક્તાે ઽિપ પાપી દગ્ધદુ્રમાપેમઃ ।
૧૨૩૧૮૪૨ િન ક ચનાે ઽિપ સકૃુતી દૃ યતે ચ દ્રમાૈ લવત્॥ ૧૨૩.૧૮૪।
૧૨૩૧૮૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૧૮૫૧ દૃ ટ્વાબ્રવી સતું રા આશી ભર ભન દ્ય ચ॥ ૧૨૩.૧૮૫।
૧૨૩૧૮૬૦ રા વેાચ
૧૨૩૧૮૬૧ કૃતકૃત્યાે ઽ સ ભદં્ર તે તાિરતાે ઽહં વયાનઘ ।
૧૨૩૧૮૬૨ ધ યઃ સ પતુ્રાે લાેકે ઽ મ પ ણાં ય તુ તારકઃ॥ ૧૨૩.૧૮૬।
૧૨૩૧૮૭૦ બ્રહ્માવેાચ
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૧૨૩૧૮૭૧ તતઃ સરુગણાઃ પ્રાેચુદવાનાં કાયર્ સદ્ધયે ।
૧૨૩૧૮૭૨ રામં ચ પુ ષશ્રેષં્ઠ ગચ્છ તાત યથાસખુમ્ ।
૧૨૩૧૮૭૩ તત તદ્વચનં શ્રુ વા રામ તાનબ્રવી સરુાન્॥ ૧૨૩.૧૮૭।
૧૨૩૧૮૮૦ રામ ઉવાચ
૧૨૩૧૮૮૧ ગુરાૈ િપતિર મે દેવાઃ િક કૃત્યમવ શ યતે॥ ૧૨૩.૧૮૮।
૧૨૩૧૮૯૦ દેવા ઊચુઃ
૧૨૩૧૮૯૧ નદ ન ગઙ્ગયા તુલ્યા ન વયા સદશૃઃ સતુઃ ।
૧૨૩૧૮૯૨ ન શવને સમાે દેવાે ન તારેણ સમાે મનુઃ॥ ૧૨૩.૧૮૯।
૧૨૩૧૯૦૧ વયા રામ ગુ ણાં ચ કાય સવર્મનુ ષ્ઠતમ્ ।
૧૨૩૧૯૦૨ તાિરતાઃ િપતરાે રામ વયા પતુ્રેણ માનદ ।
૧૨૩૧૯૦૩ ગચ્છ તુ સવ વસ્થાનં વં ચ ગચ્છ યથાસખુમ્॥ ૧૨૩.૧૯૦।
૧૨૩૧૯૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૧૯૧૧ તદે્દવવચનાદૃ્ધષ્ટઃ સીતયા લ મણાગ્રજઃ ।
૧૨૩૧૯૧૨ તદ્દ ૃ ટ્વા ગઙ્ગામાહા યં િવ મતાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૨૩.૧૯૧।
૧૨૩૧૯૨૦ રામ ઉવાચ
૧૨૩૧૯૨૧ અહાે ગઙ્ગાપ્રભાવાે ઽયં ત્રૈલાેક્યે નાપેમીયતે ।
૧૨૩૧૯૨૨ વયં ધ યા યતાે ગઙ્ગા દષૃ્ટા મા ભ સ્ત્રપાવની॥ ૧૨૩.૧૯૨।
૧૨૩૧૯૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૧૯૩૧ હષણ મહતા યુક્તાે દેવં સ્થા ય મહેશ્વરમ્ ।
૧૨૩૧૯૩૨ તં ષાેડશ ભર શાનમપુચારૈઃ પ્રયત્નતઃ॥ ૧૨૩.૧૯૩।
૧૨૩૧૯૪૧ સ પજૂ્યાવરણૈયુર્ક્તં ષટ્િત્રશ કલમીશ્વરમ્ ।
૧૨૩૧૯૪૨ કૃતા જ લપુટાે ભૂ વા રામ તુષ્ટાવ શઙ્કરમ્॥ ૧૨૩.૧૯૪।
૧૨૩૧૯૫૦ રામ ઉવાચ
૧૨૩૧૯૫૧ નમા મ શ ભું પુ ષં પુરાણમ્ ।
૧૨૩૧૯૫૨ નમા મ સવર્જ્ઞમપારભાવમ્ ।
૧૨૩૧૯૫૩ નમા મ દં્ર પ્રભુમક્ષયં તમ્ ।
૧૨૩૧૯૫૪ નમા મ શવ શરસા નમા મ॥ ૧૨૩.૧૯૫।
૧૨૩૧૯૬૧ નમા મ દેવં પરમવ્યયં તમ્ ।
૧૨૩૧૯૬૨ ઉમાપ ત લાેકગુ ં નમા મ ।
૧૨૩૧૯૬૩ નમા મ દાિરદ્ર્યિવદારણં તમ્ ।
૧૨૩૧૯૬૪ નમા મ રાેગાપહરં નમા મ॥ ૧૨૩.૧૯૬।
૧૨૩૧૯૭૧ નમા મ કલ્યાણમ ચ ત્ય પમ્ ।
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૧૨૩૧૯૭૨ નમા મ િવશ્વાેદ્ભવબીજ પમ્ ।
૧૨૩૧૯૭૩ નમા મ િવશ્વ સ્થ તકારણં તમ્ ।
૧૨૩૧૯૭૪ નમા મ સહંારકરં નમા મ॥ ૧૨૩.૧૯૭।
૧૨૩૧૯૮૧ નમા મ ગાૈર પ્રયમવ્યયં તમ્ ।
૧૨૩૧૯૮૨ નમા મ િનતં્ય ક્ષરમક્ષરં તમ્ ।
૧૨૩૧૯૮૩ નમા મ ચદૂ્રપમમેયભાવમ્ ।
૧૨૩૧૯૮૪ િત્રલાેચનં તં શરસા નમા મ॥ ૧૨૩.૧૯૮।
૧૨૩૧૯૯૧ નમા મ કા યકરં ભવસ્ય ।
૧૨૩૧૯૯૨ ભયઙ્કરં વાિપ સદા નમા મ ।
૧૨૩૧૯૯૩ નમા મ દાતારમભી સતાનામ્ ।
૧૨૩૧૯૯૪ નમા મ સાેમેશમુમેશમાદાૈ॥ ૧૨૩.૧૯૯।
૧૨૩૨૦૦૧ નમા મ વેદત્રયલાેચનં તમ્ ।
૧૨૩૨૦૦૨ નમા મ મૂ તત્રયવ જતં તમ્ ।
૧૨૩૨૦૦૩ નમા મ પુ યં સદસદ્વ્યતીતમ્ ।
૧૨૩૨૦૦૪ નમા મ તં પાપહરં નમા મ॥ ૧૨૩.૨૦૦।
૧૨૩૨૦૧૧ નમા મ િવશ્વસ્ય િહતે રતં તમ્ ।
૧૨૩૨૦૧૨ નમા મ પા ણ બહૂિન ધત્તે ।
૧૨૩૨૦૧૩ યાે િવશ્વગાેપ્તા સદસ પ્રણેતા ।
૧૨૩૨૦૧૪ નમા મ તં િવશ્વપ ત નમા મ॥ ૧૨૩.૨૦૧।
૧૨૩૨૦૨૧ યજ્ઞેશ્વરં સ પ્ર ત હવ્યકવ્યમ્ ।
૧૨૩૨૦૨૨ તથા ગ ત લાેકસદા શવાે યઃ ।
૧૨૩૨૦૨૩ આરાિધતાે યશ્ચ દદા ત સવર્મ્ ।
૧૨૩૨૦૨૪ નમા મ દાન પ્રય મષ્ટદેવમ્॥ ૧૨૩.૨૦૨।
૧૨૩૨૦૩૧ નમા મ સાેમેશ્વરમ વત ત્રમ્ ।
૧૨૩૨૦૩૨ ઉમાપ ત તં િવજયં નમા મ ।
૧૨૩૨૦૩૩ નમા મ િવઘે્નશ્વરન દનાથમ્ ।
૧૨૩૨૦૩૪ પતુ્ર પ્રયં તં શરસા નમા મ॥ ૧૨૩.૨૦૩।
૧૨૩૨૦૪૧ નમા મ દેવં ભવદુઃખશાેક- ।
૧૨૩૨૦૪૨ િવનાશનં ચ દ્રધરં નમા મ ।
૧૨૩૨૦૪૩ નમા મ ગઙ્ગાધરમીશમીડ્યમ્ ।
૧૨૩૨૦૪૪ ઉમાધવં દેવવરં નમા મ॥ ૧૨૩.૨૦૪।
૧૨૩૨૦૫૧ નમા ય દ શપુર દરાિદ- ।
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૧૨૩૨૦૫૨ સરુાસરૈુર ચતપાદપદ્મમ્ ।
૧૨૩૨૦૫૩ નમા મ દેવીમખુવાદનાનામ્ ।
૧૨૩૨૦૫૪ ઈક્ષાથર્મ ક્ષિત્રતયં ય અૈચ્છત્॥ ૧૨૩.૨૦૫।
૧૨૩૨૦૬૧ પ ચા તૈગર્ ધસધુપૂદ પૈર્ ।
૧૨૩૨૦૬૨ િવ ચત્રપુ પૈિવિવધૈશ્ચ મ ત્રૈઃ ।
૧૨૩૨૦૬૩ અન્નપ્રકારૈઃ સકલાપેચારૈઃ ।
૧૨૩૨૦૬૪ સ પૂ જતં સાેમમહં નમા મ॥ ૧૨૩.૨૦૬।
૧૨૩૨૦૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૨૦૭૧ તતઃ સ ભગવાનાહ રામં શ ભુઃ સલ મણમ્ ।
૧૨૩૨૦૭૨ વરા ણી વ ભદં્ર તે રામઃ પ્રાહ ષ વજમ્॥ ૧૨૩.૨૦૭।
૧૨૩૨૦૮૦ રામ ઉવાચ
૧૨૩૨૦૮૧ તાતે્રેણાનને યે ભ યા તાે ય ત વાં સરુાેત્તમ ।
૧૨૩૨૦૮૨ તષેાં સવાર્ ણ કાયાર્ ણ સ દ્ધ યા તુ મહેશ્વર॥ ૧૨૩.૨૦૮।
૧૨૩૨૦૯૧ યષેાં ચ િપતરઃ શ ભાે પ તતા નરકાણર્વે ।
૧૨૩૨૦૯૨ તષેાં િપ ડાિદદાનને પૂતા યા તુ િત્રિવષ્ટપમ્॥ ૧૨૩.૨૦૯।
૧૨૩૨૧૦૧ જન્મપ્ર ત પાપાિન મનાવેાક્કાિયકં વઘમ્ ।
૧૨૩૨૧૦૨ અત્ર તુ નાનમાત્રેણ ત સદ્યાે નાશમા ુયાત્॥ ૧૨૩.૨૧૦।
૧૨૩૨૧૧૧ અત્ર યે ભ ક્તતઃ શ ભાે દદત્ય થ ય અ વિપ ।
૧૨૩૨૧૧૨ સવ તદક્ષયં શ ભાે દા ણાં ફલકૃદ્ભવેત્॥ ૧૨૩.૨૧૧।
૧૨૩૨૧૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૩૨૧૨૧ અેવમિ વ ત તં રામં શઙ્કરાે હૃ ષતાે ઽબ્રવીત્ ।
૧૨૩૨૧૨૨ ગતે ત મ સરુશ્રેષે્ઠ રામાે ઽ યનુચરૈઃ સહ॥ ૧૨૩.૨૧૨।
૧૨૩૨૧૩૧ ગાૈતમી યત્ર ચાે પન્ના શનૈ તં દેશમ યગાત્ ।
૧૨૩૨૧૩૨ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ રામતીથર્મુદાહૃતમ્॥ ૧૨૩.૨૧૩।
૧૨૩૨૧૪૧ દયાલાેરપતત્તત્ર લ મણસ્ય કરાચ્છરઃ ।
૧૨૩૨૧૪૨ તદ્બાણતીથર્મભવ સવાર્પ દ્વિનવારણમ્॥ ૧૨૩.૨૧૪।
૧૨૩૨૧૫૧ યત્ર સાૈ મિત્રણા નાનં શઙ્કરસ્યાચર્નં કૃતમ્ ।
૧૨૩૨૧૫૨ તત્તીથ લ મણં તં તથા સીતાસમુદ્ભવમ્॥ ૧૨૩.૨૧૫।
૧૨૩૨૧૬૧ નાનાિવધાશષેપાપ-સઙ્ઘિનમૂર્લનક્ષમમ્ ।
૧૨૩૨૧૬૨ યદઙ્ ઘ્રસઙ્ગાદભવદ્ગઙ્ગા ત્રૈલાેક્યપાવની॥ ૧૨૩.૨૧૬।
૧૨૩૨૧૭૧ સ યત્ર નાનમકરાેત્તદ્વૈ શષ્ટ ં િકમુચ્યતે ।
૧૨૩૨૧૭૨ તદ્રામતીથર્સદશૃં તીથ ક્વાિપ ન િવદ્યતે॥ ૧૨૩.૨૧૭।
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૧૨૪૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૦૦૧૧ પતુ્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં પુ યતીથ તદુચ્યતે ।
૧૨૪૦૦૧૨ સવાર્ કામાનવા ાે ત યન્મિહ ઃ શ્રુતેરિપ॥ ૧૨૪.૧।
૧૨૪૦૦૨૧ તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ યત્નને નારદ ।
૧૨૪૦૦૨૨ િદતેઃ પતુ્રાશ્ચ દનુ ઃ પિરક્ષીણા યદાભવન્ ।
૧૨૪૦૦૨૩ અિદતે તુ સતુા જ્યેષ્ઠાઃ સવર્ભાવને નારદ॥ ૧૨૪.૨।
૧૨૪૦૦૩૧ તદા િદ તઃ પતુ્રિવયાેગદુઃખાત્ ।
૧૨૪૦૦૩૨ સં પધર્માના દનુમાજગામ॥ ૧૨૪.૩।
૧૨૪૦૦૪૦ િદ ત વાચ
૧૨૪૦૦૪૧ ક્ષીણાઃ સતુા આવયાેરેવ ભદ્રે ।
૧૨૪૦૦૪૨ િક કુમર્હે કમર્ લાેકે ગર યઃ ।
૧૨૪૦૦૪૩ પ યાિદતવેશમ ભન્નમુત્તમમ્ ।
૧૨૪૦૦૪૪ સાૈરાજ્યયુક્તં યશસા જય શ્રયા॥ ૧૨૪.૪।
૧૨૪૦૦૫૧ જતાિરમ યુન્નતક તધમર્મ્ ।
૧૨૪૦૦૫૨ મ ચ્ચત્તસહંષર્િવનાશદક્ષમ્ ।
૧૨૪૦૦૫૩ સમાનભ ર્ વસમાનધમ ।
૧૨૪૦૦૫૪ સમાનગાતે્રે ઽિપ સમાન પે॥ ૧૨૪.૫।
૧૨૪૦૦૬૧ ન વયેયં શ્રયમુન્ન ત ચ ।
૧૨૪૦૦૬૨ ણાર્ મ દૃ ટ્વા વિદ તપ્રસતૂાન્ ।
૧૨૪૦૦૬૩ કામ યવસ્થામનુયા મ દુઃસ્થા ।
૧૨૪૦૦૬૪ ઽિદતેિવલાેક્યાથ પરાં સ દ્ધમ્ ।
૧૨૪૦૦૬૫ દાવપ્રવેશાે ઽિપ સખુાય નનૂમ્ ।
૧૨૪૦૦૬૬ વ ે ઽ યવેક્ષ્યા ન સપત્નલ મીઃ॥ ૧૨૪.૬।
૧૨૪૦૦૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૦૦૭૧ અેવં બ્રવુાણામ તદ નવક્ત્રામ્ ।
૧૨૪૦૦૭૨ િવિનશ્વસ તી ં પરમે ષ્ઠપતુ્રઃ ।
૧૨૪૦૦૭૩ કૃતા ભપૂ ે િવગતશ્રમ તામ્ ।
૧૨૪૦૦૭૪ સ સા વયન્નાહ મનાે ભરામામ્॥ ૧૨૪.૭।
૧૨૪૦૦૮૦ પરમે ષ્ઠપતુ્ર ઉવાચ
૧૨૪૦૦૮૧ ખેદાે ન કાયર્ઃ સમભી સતં યત્ ।
૧૨૪૦૦૮૨ ત પ્રા યતે પુ યત અેવ ભદ્રે ।
૧૨૪૦૦૮૩ ત સાધનં વે ત્ત મહાનુભાવઃ ।
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૧૨૪૦૦૮૪ પ્ર પ ત તે સ તુ વક્ષ્યતી ત॥ ૧૨૪.૮।
૧૨૪૦૦૯૧ સા વ્યેત સવર્ભાવને પ્રશ્રયાવનતા સતી॥ ૧૨૪.૯।
૧૨૪૦૧૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૦૧૦૧ અેવં બ્રવુાણાં ચ િદ ત દનુઃ પ્રાવેાચ નારદ॥ ૧૨૪.૧૦।
૧૨૪૦૧૧૦ દનુ વાચ
૧૨૪૦૧૧૧ ભતાર્રં ક યપં ભદ્રે તાષેય વ િનજૈગુર્ણૈઃ ।
૧૨૪૦૧૧૨ તુષ્ટાે યિદ ભવેદ્ભતાર્ તતઃ કામાનવા સ્ય સ॥ ૧૨૪.૧૧।
૧૨૪૦૧૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૦૧૨૧ તથેત્યુ વા સવર્ભાવૈ તાષેયામાસ ક યપમ્ ।
૧૨૪૦૧૨૨ િદ ત પ્રાવેાચ ભગવા ક યપાે ઽથ પ્ર પ તઃ॥ ૧૨૪.૧૨।
૧૨૪૦૧૩૦ ક યપ ઉવાચ
૧૨૪૦૧૩૧ િક દદા મ વદાભીષં્ટ િદતે વરય સવુ્રતે॥ ૧૨૪.૧૩।
૧૨૪૦૧૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૦૧૪૧ િદ તર યાહ ભતાર્રં પતંુ્ર બહુગુણા વતમ્ ।
૧૨૪૦૧૪૨ જેતારં સવર્લાેકાનાં સવર્લાેકનમસૃ્કતમ્॥ ૧૨૪.૧૪।
૧૨૪૦૧૫૧ યને તને લાેકે ઽ મ ભવેયં વીરપુિત્રણી ।
૧૨૪૦૧૫૨ તં વરેયં સરુિપતિરત્યાહ િવનયા વતા॥ ૧૨૪.૧૫।
૧૨૪૦૧૬૦ ક યપ ઉવાચ
૧૨૪૦૧૬૧ ઉપદેકે્ષ્ય વ્રતં શ્રેષં્ઠ દ્વાદશા દફલપ્રદમ્ ।
૧૨૪૦૧૬૨ તતઆગત્ય તે ગભર્માધાસ્યે યન્મનાેગતમ્ ।
૧૨૪૦૧૬૩ િન પાપતાયાં તાયાં સ ય ત િહ મનાેરથાઃ॥ ૧૨૪.૧૬।
૧૨૪૦૧૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૦૧૭૧ ભ ર્વાક્યાિદ્દ તઃ પ્રીતા તં નમસ્યાયતેક્ષણા ।
૧૨૪૦૧૭૨ ઉપિદષં્ટ વ્રતં ચકે્ર ભત્રાર્િદષં્ટ યથાિવિધ॥ ૧૨૪.૧૭।
૧૨૪૦૧૮૧ તીથર્સવેાપાત્રદાન-વ્રતચયાર્િદવ જતાઃ ।
૧૨૪૦૧૮૨ કથમાસાદિય ય ત પ્રા ણનાે ઽત્ર મનાેરથાન્॥ ૧૨૪.૧૮।
૧૨૪૦૧૯૧ તતશ્ચીણ વ્રતે તસ્યાં િદત્યાં ગભર્મધારયત્ ।
૧૨૪૦૧૯૨ પનુઃ કા તામથાવેાચ ક યપ તાં િદ ત રહઃ॥ ૧૨૪.૧૯।
૧૨૪૦૨૦૦ ક યપ ઉવાચ
૧૨૪૦૨૦૧ ન પ્રા ુવ ત ય કામાન્મનુયાે ઽિપ તપિ સ્થતાઃ ।
૧૨૪૦૨૦૨ યથાિવિહતકમાર્ઙ્ગ-અવજ્ઞયા તચ્છુ ચ મતે॥ ૧૨૪.૨૦।
૧૨૪૦૨૧૧ િન દતં ચ ન કતર્વં્ય સ યયાે ભયાેરિપ ।
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૧૨૪૦૨૧૨ ન વપ્તવં્ય ન ગ તવં્ય મુક્તકેશી ચ નાે ભવ॥ ૧૨૪.૨૧।
૧૨૪૦૨૨૧ ભાેક્તવ્યં સભુગે નવૈ તં વા જૃ ભણં તથા ।
૧૨૪૦૨૨૨ સ યાકાલે ન કતર્વં્ય ભૂતસઙ્ઘસમાકુલે॥ ૧૨૪.૨૨।
૧૨૪૦૨૩૧ સા તધાર્નં સદા કાય હ સતં તુ િવશષેતઃ ।
૧૨૪૦૨૩૨ ગ્ હા તદેશે સ યાસુ ન સ્થાતવ્યં કદાચન॥ ૧૨૪.૨૩।
૧૨૪૦૨૪૧ મુશલાેલખૂલાદ િન શપૂર્પીઠિપધાનકમ્ ।
૧૨૪૦૨૪૨ નવૈા તક્રમણીયાિન િદવા રાત્રાૈ સદા પ્રયે॥ ૧૨૪.૨૪।
૧૨૪૦૨૫૧ ઉદક્ષીષ તુ શયનં ન સ યાસુ િવશષેતઃ ।
૧૨૪૦૨૫૨ વક્તવ્યં ના તં િક ચન્ના યગેહાટનં તથા॥ ૧૨૪.૨૫।
૧૨૪૦૨૬૧ કા તાદ યાે ન વીક્ષ્ય તુ પ્રયત્નને નરઃ ક્વ ચત્ ।
૧૨૪૦૨૬૨ ઇત્યાિદિનયમૈયુર્ક્તા યિદ વમનવુતર્સે ।
૧૨૪૦૨૬૩ તત તે ભિવતા પતુ્રસૈ્ત્રલાેક્યૈશ્વયર્ભાજનમ્॥ ૧૨૪.૨૬।
૧૨૪૦૨૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૦૨૭૧ તથે ત પ્ર તજજ્ઞે સા ભતાર્રં લાેકપૂ જતમ્ ।
૧૨૪૦૨૭૨ ગતશ્ચ ક યપાે બ્રહ્મિન્નતશ્ચેતઃ સરુા પ્ર ત॥ ૧૨૪.૨૭।
૧૨૪૦૨૮૧ િદતેગર્ભા ઽિપ વ ધે બલવા પુ યસ ભવઃ ।
૧૨૪૦૨૮૨ અેત સવ મયાે દૈત્યાે માયયા વે ત્ત ત વતઃ॥ ૧૨૪.૨૮।
૧૨૪૦૨૯૧ ઇ દ્રસ્ય સખ્યમભવન્મયને પ્રી તપવૂર્કમ્ ।
૧૨૪૦૨૯૨ મયાે ગ વા રહઃ પ્રાહ ઇ દં્ર સ િવનયા વતઃ॥ ૧૨૪.૨૯।
૧૨૪૦૩૦૧ િદતેદર્નાેર ભપ્રાયં વ્રતં ગભર્સ્ય વધર્નમ્ ।
૧૨૪૦૩૦૨ તસ્ય વીય ચ િવિવધં પ્રીત્યે દ્રાય યવેદયત્॥ ૧૨૪.૩૦।
૧૨૪૦૩૧૧ િવશ્વાસકૈગ્ હં મત્રમપાયત્રાસવ જતમ્ ।
૧૨૪૦૩૧૨ અ જતં સકૃુતં નાના-િવધં ચેત્તદવા યતે॥ ૧૨૪.૩૧।
૧૨૪૦૩૨૦ નારદ ઉવાચ
૧૨૪૦૩૨૧ નમુચેશ્ચ પ્રયાે ભ્રાતા મયાે દૈત્યાે મહાબલઃ ।
૧૨૪૦૩૨૨ ભ્રા હ ત્રા કથં મૈ યં મયસ્યાસી સરેુશ્વર॥ ૧૨૪.૩૨।
૧૨૪૦૩૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૦૩૩૧ દૈત્યાનામિધપશ્ચાસીદ્બલવાન્નમુ ચઃ પુરા ।
૧૨૪૦૩૩૨ ઇ દ્રણે વૈરમભવદ્ભીષણં લાેમહષર્ણમ્॥ ૧૨૪.૩૩।
૧૨૪૦૩૪૧ યુદં્ધ િહ વા કદા ચદ્ભાે ગચ્છ તં તુ શતક્રતુમ્ ।
૧૨૪૦૩૪૨ દૃ ટ્વા દૈત્યપ તઃ શરૂાે નમુ ચઃ ષ્ઠતાે ઽ વગાત્॥ ૧૨૪.૩૪।
૧૨૪૦૩૫૧ તમાયા તમ ભપ્રેક્ષ્ય શચીભતાર્ ભયાતુરઃ ।
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૧૨૪૦૩૫૨ અૈરાવતં ગજં ત્ય વા ઇ દ્રઃ ફેનમથાિવશત્॥ ૧૨૪.૩૫।
૧૨૪૦૩૬૧ સ વજ્રપા ણ તરસા ફેનનેવૈાહનિદ્રપુમ્ ।
૧૨૪૦૩૬૨ નમુ ચનાર્શમગમત્તસ્ય ભ્રાતા મયાે ઽનજુઃ॥ ૧૨૪.૩૬।
૧૨૪૦૩૭૧ ભ્રા હ િવનાશાય તપ તપેે મયાે મહત્ ।
૧૨૪૦૩૭૨ માયાં ચ િવિવધામાપ દેવાનામ તભીષણામ્॥ ૧૨૪.૩૭।
૧૨૪૦૩૮૧ વરાંશ્ચાવા ય તપસા િવ ણાેલાકપરાયણાત્ ।
૧૨૪૦૩૮૨ દાનશાૈ ડઃ પ્રયાલાપી તદાભવદસાૈ મયઃ॥ ૧૨૪.૩૮।
૧૨૪૦૩૯૧ અગ્ ીશં્ચ બ્રાહ્મણા પજૂ્ય જેતુ મ દં્ર કૃતક્ષણઃ ।
૧૨૪૦૩૯૨ દાતારં ચ તદા થ યઃ તૂયમાનં ચ બ દ ભઃ॥ ૧૨૪.૩૯।
૧૨૪૦૪૦૧ િવિદ વા મઘવા વાયાેમર્યં માયાિવનં િરપુમ્ ।
૧૨૪૦૪૦૨ ઉપક્રા તં સયુુદ્ધાય િવપ્રાે ભૂ વા તમ યગાત્ ।
૧૨૪૦૪૦૩ શચીભતાર્ મયં દૈતં્ય પ્રાવેાચેદં પનુઃ પનુઃ॥ ૧૨૪.૪૦।
૧૨૪૦૪૧૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૧૨૪૦૪૧૧ દેિહ દૈત્યપતે મહ્યમ થને ઽપે ક્ષતં વરમ્ ।
૧૨૪૦૪૧૨ વાં શ્રુ વા દા તલકમાગતાે ઽહં દ્વ ેત્તમઃ॥ ૧૨૪.૪૧।
૧૨૪૦૪૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૦૪૨૧ મયાે ઽિપ બ્રાહ્મણં મ વા ઽવદદ્દત્તં મયા તવ ।
૧૨૪૦૪૨૨ િવચારય ત કૃ તનાે બહ્વ પં વા પુરાે ઽ થિન॥ ૧૨૪.૪૨।
૧૨૪૦૪૩૧ ઇત્યુક્તે તુ હિરઃ પ્રાહ સખ્ય મચ્છે હ્યહં વયા ।
૧૨૪૦૪૩૨ ઇ દં્ર મયઃ પનુઃ પ્રાહ િકમનને દ્વ ેત્તમ॥ ૧૨૪.૪૩।
૧૨૪૦૪૪૧ ન વયા મમ વૈરં ભાેઃ વ તીત્યાહ હિરમર્યમ્ ।
૧૨૪૦૪૪૨ ત વં વદે ત સ હિરદત્યેનાેક્તઃ વકં વપુઃ॥ ૧૨૪.૪૪।
૧૨૪૦૪૫૧ દશર્યામાસ દૈત્યાય સહસ્રાક્ષં યદુચ્યતે ।
૧૨૪૦૪૫૨ તતઃ સિવ મયાે દૈત્યાે મયાે હિરમવુાચ હ॥ ૧૨૪.૪૫।
૧૨૪૦૪૬૦ મય ઉવાચ
૧૨૪૦૪૬૧ િક મદં વજ્રપા ણ વં તવાયાેગ્યા કૃ તઃ સખે॥ ૧૨૪.૪૬।
૧૨૪૦૪૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૦૪૭૧ પિર વજ્ય િવહસ્યાથ ત્ત મત્યબ્રવીદ્ધિરઃ ।
૧૨૪૦૪૭૨ કેનાિપ સાધય ત્યત્ર પ ડતાશ્ચ સમીિહતમ્॥ ૧૨૪.૪૭।
૧૨૪૦૪૮૧ તતઃ પ્ર ત શક્રસ્ય મયને મહતી હ્યભૂત્ ।
૧૨૪૦૪૮૨ સપુ્રી તમુર્િનશાદૂર્લ મયાે હિરિહતઃ સદા॥ ૧૨૪.૪૮।
૧૨૪૦૪૯૧ ઇ દ્રસ્ય ભવનં ગ વા ત મૈ સવ યવેદયત્ ।
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૧૨૪૦૪૯૨ િક મે કૃત્ય મ ત પ્રાહ મયં માયાિવનં હિરઃ॥ ૧૨૪.૪૯।
૧૨૪૦૫૦૧ હરયે ચ મયાે માયાં પ્રાદા પ્રીત્યા તથા હિરઃ ।
૧૨૪૦૫૦૨ પ્રાપ્તઃ સ પ્રી તમાનાહ િક કૃતં્ય મય તદ્વદ॥ ૧૨૪.૫૦।
૧૨૪૦૫૧૦ મય ઉવાચ
૧૨૪૦૫૧૧ અગ ત્યસ્યાશ્રમં ગચ્છ તત્રા તે ગ ભણી િદ તઃ ।
૧૨૪૦૫૧૨ તસ્યાઃ શશુ્રષૂણં કુવર્ન્ના વ તત્ર િકય ત ચ॥ ૧૨૪.૫૧।
૧૨૪૦૫૨૧ અહાિન મઘવં તસ્યા ગભર્માિવ ય વજ્ર ક્ ।
૧૨૪૦૫૨૨ વધર્માનં ચ તં છ ધ યાવદ્વ યાે ઽથવા તમ્ ।
૧૨૪૦૫૨૩ પ્રા ાે ત તાવદ્વજે્રણ તતાે ન ભિવતા િરપુઃ॥ ૧૨૪.૫૨।
૧૨૪૦૫૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૦૫૩૧ તથેત્યુ વા મયં પજૂ્ય મઘવાનેક અેવ િહ ।
૧૨૪૦૫૩૨ િવનીતવત્તદા પ્રાયાિદ્દ ત માતરમ જસા ।
૧૨૪૦૫૩૩ શશુ્રષૂમાણ તાં દેવી ં શક્રાે દૈતેયમાતરમ્ ।
૧૨૪૦૫૩૪ સા ન ના ત ત ચ્ચત્તં શક્રસ્ય દ્વષતાે િદ તઃ॥ ૧૨૪.૫૩।
૧૨૪૦૫૪૧ ગભ સ્થતં તુ યદ્ભૂતં દેવે દ્રસ્ય િવચે ષ્ટતમ્ ।
૧૨૪૦૫૪૨ અમાેઘં તન્મનુે તજેઃ ક યપસ્ય દુરાસદમ્॥ ૧૨૪.૫૪।
૧૨૪૦૫૫૧ તતઃ પ્રગ્ હ્ય કુ લશં સહસ્રાક્ષઃ પુર દરઃ ।
૧૨૪૦૫૫૨ અ તઃપ્રવેશકામાે ઽસાૈ બહુકાલં સમાવસન્॥ ૧૨૪.૫૫।
૧૨૪૦૫૬૧ સ યાેદક્ષીષર્િનદ્રાં તામવેક્ષ્ય કુ લશાયુધઃ ।
૧૨૪૦૫૬૨ ઇદમ તર મત્યુ વા િદત્યાઃ કુ ક્ષ સમાિવશત્॥ ૧૨૪.૫૬।
૧૨૪૦૫૭૧ અ તવર્ ત ચ યદ્ભૂત મ દં્ર દૃ ટ્વા તાયુધમ્ ।
૧૨૪૦૫૭૨ હ તુકામં તદાવેાચ પનુઃ પનુરભીતવત્॥ ૧૨૪.૫૭।
૧૨૪૦૫૮૦ ગભર્સ્થ ઉવાચ
૧૨૪૦૫૮૧ િક માં ન રક્ષસે વ જ્ર ભ્રાતરં વં જઘાંસ સ ।
૧૨૪૦૫૮૨ નારણે મારણાદ ય પાતકં િવદ્યતે મહત્॥ ૧૨૪.૫૮।
૧૨૪૦૫૯૧ ઋતે યુદ્ધાન્મહાબાહાે શક્ર યુ ય વ િનગર્તે ।
૧૨૪૦૫૯૨ મિય ત માન્નૈતદેવં તવ યુક્તં ભિવ ય ત॥ ૧૨૪.૫૯।
૧૨૪૦૬૦૧ શતક્રતુઃ સહસ્રાક્ષઃ શચીભતાર્ પુર દરઃ ।
૧૨૪૦૬૦૨ વજ્રપા ણઃ સરેુ દ્ર વં તે ન યુક્તં ભવે પ્રભાે॥ ૧૨૪.૬૦।
૧૨૪૦૬૧૧ અથવા યુદ્ધકામ વં મમ િન ક્રમણં યથા ।
૧૨૪૦૬૧૨ તથા કુ મહાબાહાે માગાર્દ માદપાસર॥ ૧૨૪.૬૧।
૧૨૪૦૬૨૧ કુમાગ ન પ્રવતર્ તે મહા તાે ઽિપ િવપદ્ગતાઃ ।
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૧૨૪૦૬૨૨ અિવદ્યશ્ચા યશસ્ત્રશ્ચ નવૈ ચાયુધસઙ્ગ્રહઃ॥ ૧૨૪.૬૨।
૧૨૪૦૬૩૧ વં િવદ્યાવા વજ્રપાણે માં િનઘ્ન ક ન લ જસે ।
૧૨૪૦૬૩૨ કુવર્ ત ગિહતં કમર્ ન કુલીનાઃ કદાચન॥ ૧૨૪.૬૩।
૧૨૪૦૬૪૧ હ વા વા િક તુ યેત યશાે વા પુ યમવે વા ।
૧૨૪૦૬૪૨ વ ય તે ભ્રાતરઃ કામાદ્ગભર્સ્થાઃ િક નુ પાૈ ષમ્॥ ૧૨૪.૬૪।
૧૨૪૦૬૫૧ યિદ વા યુદ્ધભ ક્ત તે મિય ભ્રાતરસશંયમ્ ।
૧૨૪૦૬૫૨ તતાે મુ ષ્ટ પુરસૃ્કત્ય વ જ્રણે ઽસાૈ વ્યવ સ્થતઃ॥ ૧૨૪.૬૫।
૧૨૪૦૬૬૧ બાલઘાતી બ્રહ્મઘાતી તથા િવશ્વાસઘાતકઃ ।
૧૨૪૦૬૬૨ અેવ ભૂતં ફલં શક્ર ક માન્માં હ તુમુદ્યતઃ॥ ૧૨૪.૬૬।
૧૨૪૦૬૭૧ યસ્યાજ્ઞયા સવર્ મદં વતર્તે સચરાચરમ્ ।
૧૨૪૦૬૭૨ સ હ તા બાલકં માં વૈ િક યશઃ િક તુ પાૈ ષમ્॥ ૧૨૪.૬૭।
૧૨૪૦૬૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૦૬૮૧ અેવં બ્રવુ તં તં ગભ ચચ્છેદ કુ લશને સઃ ।
૧૨૪૦૬૮૨ ક્રાેધા ધાનાં લાે ભનાં ચ ન ઘ્ ણા ક્વાિપ િવદ્યતે॥ ૧૨૪.૬૮।
૧૨૪૦૬૯૧ ન મમાર તતાે દુઃખાદાહુ તે ભ્રાતરાે વયમ્ ।
૧૨૪૦૬૯૨ પનુ શ્ચચ્છેદ તા ખ ડાન્મા વધીિર ત ચાબ્રવુન્॥ ૧૨૪.૬૯।
૧૨૪૦૭૦૧ િવશ્વ તાન્મા ગભર્સ્થાિન્નજભ્રા શતક્રતાે ।
૧૨૪૦૭૦૨ દ્વષેિવ વ તબુદ્ધ નાં ન ચત્તે ક ણાકણઃ॥ ૧૨૪.૭૦।
૧૨૪૦૭૧૧ અેવં તુ ખ ડતં ખ ડં હ તપાદાિદ વવત્ ।
૧૨૪૦૭૧૨ િનિવકારં તતાે દૃ ટ્વા સપ્તસપ્ત સિુવ મતઃ॥ ૧૨૪.૭૧।
૧૨૪૦૭૨૧ અેકવદ્બહુ પા ણ ગભર્સ્થાિન શભુાિન ચ ।
૧૨૪૦૭૨૨ દ ત બહુ પા ણ મા તેત્યબ્રવીદ્ધિરઃ॥ ૧૨૪.૭૨।
૧૨૪૦૭૩૧ તત તે મ તાે તા બલવ તાે મહાજૈસઃ ।
૧૨૪૦૭૩૨ ગભર્સ્થા અેવ તે ઽ યાે યમૂચુઃ શકં્ર ગતભ્રમાઃ॥ ૧૨૪.૭૩।
૧૨૪૦૭૪૧ અગ ત્યં મુિનશાદૂર્લં માતા યસ્યાશ્રમે સ્થતા ।
૧૨૪૦૭૪૨ અ મ પતા તવ ભ્રાતા સખ્યં તે બહુ મ યતે॥ ૧૨૪.૭૪।
૧૨૪૦૭૫૧ અ માનપુિર સ નેહં મન તે િવદ્મહે મનુે ।
૧૨૪૦૭૫૨ ન ય કરાે ત શ્વપચઃ પ્ર ત્ત તત્ર વજ્ર ક્॥ ૧૨૪.૭૫।
૧૨૪૦૭૬૧ ઇત્યેતદ્વચનં શ્રુ વા અગ ત્યાે ઽગા સસ ભ્રમઃ ।
૧૨૪૦૭૬૨ િદ ત સ બાેધયામાસ વ્ય થતાં ગભર્વેદનાત્॥ ૧૨૪.૭૬।
૧૨૪૦૭૭૧ તત્રાગ ત્યઃ શચીકા તમશપ કુિપતાે શમ્॥ ૧૨૪.૭૭।
૧૨૪૦૭૮૦ અગ ત્ય ઉવાચ
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૧૨૪૦૭૮૧ સઙ્ગ્રામે િરપવઃ ષં્ઠ પ યેયુ તે સદા હરે ।
૧૨૪૦૭૮૨ વતામવે મરણમેતદેવ િહ માિનનામ્ ।
૧૨૪૦૭૮૩ ષં્ઠ પલાયમાનાનાં ય પ ય ત્યિહતા રણે॥ ૧૨૪.૭૮।
૧૨૪૦૭૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૦૭૯૧ સાિપ તં ગભર્સસંં્થ ચ શશાપે દં્ર ષા િદ તઃ॥ ૧૨૪.૭૯।
૧૨૪૦૮૦૦ િદ ત વાચ
૧૨૪૦૮૦૧ ન પાૈ ષં કૃતં ત માચ્છાપાે ઽયં ભિવતા તવ ।
૧૨૪૦૮૦૨ સ્ત્રી ભઃ પિરભવં પ્રા ય રાજ્યા પ્રભ્ર યસે હરે॥ ૧૨૪.૮૦।
૧૨૪૦૮૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૦૮૧૧ અેત મન્ન તરે તત્ર ક યપાે વૈ પ્ર પ તઃ ।
૧૨૪૦૮૧૨ પ્રાયાચ્ચ વ્ય થતાે ઽગ ત્યાચ્છ વા શક્રિવચે ષ્ટતમ્ ।
૧૨૪૦૮૧૩ ગભાર્ તરગતઃ શક્રઃ િપતરં પ્રાહ ભીતવત્॥ ૧૨૪.૮૧।
૧૨૪૦૮૨૦ શક્ર ઉવાચ
૧૨૪૦૮૨૧ અગ ત્યાચ્ચ િદતેશ્ચવૈ બભે મ ક્ર મતું બિહઃ॥ ૧૨૪.૮૨।
૧૨૪૦૮૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૦૮૩૧ અેત મન્ન તરે પ્રા ય ક યપાે ઽિપ પ્ર પ તઃ ।
૧૨૪૦૮૩૨ પતુ્રકમર્ ચ તદ્દ ૃ ટ્વા ગભાર્ તઃ સ્થ તમવે ચ ।
૧૨૪૦૮૩૩ િદ તશાપમગ ત્યસ્ય શ્રુ વાસાૈ દુઃ ખતાે ઽભવત્॥ ૧૨૪.૮૩।
૧૨૪૦૮૪૦ ક યપ ઉવાચ
૧૨૪૦૮૪૧ િનગર્ચ્છ શક્ર પતુ્રૈત પાપં િક કૃતવાન સ ।
૧૨૪૦૮૪૨ ન િનમર્લકુલાે પન્ના મનઃ કુવર્ ત પાતકે॥ ૧૨૪.૮૪।
૧૨૪૦૮૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૦૮૫૧ સ િનગર્તાે વજ્રપા ણઃ સવ્રીડાે ઽધાેમખુાે ઽબ્રવીત્ ।
૧૨૪૦૮૫૨ તન્મૂ તરેવ વદ ત સદસચ્ચે ષ્ટતં ણામ્॥ ૧૨૪.૮૫।
૧૨૪૦૮૬૦ શક્ર ઉવાચ
૧૨૪૦૮૬૧ યદુક્તમત્ર શ્રેયઃ સ્યાત્ત કતાર્હમસશંયમ્॥ ૧૨૪.૮૬।
૧૨૪૦૮૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૦૮૭૧ તતાે મમા તકં પ્રાયા લાેકપાલૈઃ સ ક યપઃ ।
૧૨૪૦૮૭૨ સવ ત્તમથાવેાચ પનુઃ પપ્રચ્છ માં સરૈુઃ॥ ૧૨૪.૮૭।
૧૨૪૦૮૮૧ િદ તગભર્સ્ય વૈ શા ત સહસ્રાક્ષિવશાપતામ્ ।
૧૨૪૦૮૮૨ ગભર્સ્થાનાં ચ સવષા મ દ્રણે સહ મત્રતામ્॥ ૧૨૪.૮૮।
૧૨૪૦૮૯૧ તષેામારાેગ્યતાં ચાિપ શચીભતુર્રદાષેતામ્ ।
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૧૨૪૦૮૯૨ અગ ત્યદત્તશાપસ્ય િવશાપ વમિપ ક્રમાત્॥ ૧૨૪.૮૯।
૧૨૪૦૯૦૧ તતાે ઽહમબ્રવં વાક્યં ક યપં િવનયા વતમ્ ।
૧૨૪૦૯૦૨ પ્ર પતે ક યપ વં વસુ ભલાકપાલકૈઃ॥ ૧૨૪.૯૦।
૧૨૪૦૯૧૧ ઇ દ્રણે સિહતઃ શીઘં્ર ગાૈતમી ં યાિહ માનદ ।
૧૨૪૦૯૧૨ તત્ર ના વા મહેશાનં તુિહ સવઃ સમ વતઃ॥ ૧૨૪.૯૧।
૧૨૪૦૯૨૧ તતઃ શવપ્રસાદેન સવ શ્રેયાે ભવેિદ ત ।
૧૨૪૦૯૨૨ તથેત્યુ વા જગામાસાૈ ક યપાે ગાૈતમી ં તદા॥ ૧૨૪.૯૨।
૧૨૪૦૯૩૧ ના વા તુષ્ટાવ દેવેશમે ભરેવ પદક્રમૈઃ ।
૧૨૪૦૯૩૨ સવર્દુઃખાપનાેદાય દ્વયમવે પ્રક તતમ્ ।
૧૨૪૦૯૩૩ ગાૈતમી વા પુ યનદ શવાે વા ક ણાકરઃ॥ ૧૨૪.૯૩।
૧૨૪૦૯૪૦ ક યપ ઉવાચ
૧૨૪૦૯૪૧ પાિહ શઙ્કર દેવેશ પાિહ લાેકનમસૃ્કત ।
૧૨૪૦૯૪૨ પાિહ પાવન વાગીશ પાિહ પન્નગભષૂણ॥ ૧૨૪.૯૪।
૧૨૪૦૯૫૧ પાિહ ધમર્ ષા ઢ પાિહ વેદત્રયેક્ષણ ।
૧૨૪૦૯૫૨ પાિહ ગાેધર લ મીશ પાિહ શવર્ ગ બર॥ ૧૨૪.૯૫।
૧૨૪૦૯૬૧ પાિહ િત્રપુરહન્નાથ પાિહ સાેમાધર્ભષૂણ ।
૧૨૪૦૯૬૨ પાિહ યજ્ઞેશ સાેમેશ પાહ્યભીષ્ટપ્રદાયક॥ ૧૨૪.૯૬।
૧૨૪૦૯૭૧ પાિહ કા યિનલય પાિહ મઙ્ગલદાયક ।
૧૨૪૦૯૭૨ પાિહ પ્રભવ સવર્સ્ય પાિહ પાલક વાસવ॥ ૧૨૪.૯૭।
૧૨૪૦૯૮૧ પાિહ ભાસ્કર િવત્તેશ પાિહ બ્રહ્મનમસૃ્કત ।
૧૨૪૦૯૮૨ પાિહ િવશ્વેશ સદ્ધશે પાિહ પૂણર્ નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૨૪.૯૮।
૧૨૪૦૯૯૧ ઘાેરસસંારકા તાર-સ ચારાે દ્વગ્ ચેતસામ્ ।
૧૨૪૦૯૯૨ શર િરણાં કૃપા સ ધાે વમવે શરણં શવ॥ ૧૨૪.૯૯।
૧૨૪૧૦૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૧૦૦૧ અેવં સં તવુત તસ્ય પુરતાે ઽભૂદ્વષૃ વજઃ ।
૧૨૪૧૦૦૨ વરેણ ચ્છ દયામાસ ક યપં તં પ્ર પ તમ્॥ ૧૨૪.૧૦૦।
૧૨૪૧૦૧૧ ક યપાે ઽિપ શવં પ્રાહ િવનીતવિદદં વચઃ ।
૧૨૪૧૦૧૨ સ પ્રાહ િવ તરેણાથ ઇ દ્રસ્ય તુ િવચે ષ્ટતમ્॥ ૧૨૪.૧૦૧।
૧૨૪૧૦૨૧ શાપં નાશં ચ પતુ્રાણાં પર પરમ મત્રતામ્ ।
૧૨૪૧૦૨૨ પાપપ્રા પ્ત તુ શક્રસ્ય શાપપ્રા પ્ત તથવૈ ચ ।
૧૨૪૧૦૨૩ તતાે ષાકિપઃ પ્રાહ િદ ત ચાગ ત્યમવે ચ॥ ૧૨૪.૧૦૨।
૧૨૪૧૦૩૦ શવ ઉવાચ
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૧૨૪૧૦૩૧ મ તાે યે ભવ પુત્રાઃ પ ચાશચ્ચૈકવ જતાઃ ।
૧૨૪૧૦૩૨ સવ ભવેયુઃ સભુગા ભવેયુયર્જ્ઞભા ગનઃ॥ ૧૨૪.૧૦૩।
૧૨૪૧૦૪૧ ઇ દ્રણે સિહતા િનતં્ય વતર્યેયુમુર્દા વતાઃ॥ ૧૨૪.૧૦૪।
૧૨૪૧૦૫૧ ઇ દ્રસ્ય તુ હિવભાર્ગાે યત્ર યત્ર મખે ભવેત્ ।
૧૨૪૧૦૫૨ આદાૈ તુ મ ત તત્ર ભવેયનુાર્ત્ર સશંયઃ॥ ૧૨૪.૧૦૫।
૧૨૪૧૦૬૧ મ દ્ ભઃ સિહતં શકં્ર ન જયેયુઃ કદાચન ।
૧૨૪૧૦૬૨ જેતા ભવે સવર્દૈવ સખંુ તષ્ઠ પ્ર પતે॥ ૧૨૪.૧૦૬।
૧૨૪૧૦૭૧ અદ્યપ્ર ત યે કુયુર્રનયાદ્ભ્રા ઘાતનમ્ ।
૧૨૪૧૦૭૨ વંશચ્છેદાે િવપ ત્તશ્ચ િનતં્ય તષેાં ભિવ ય ત॥ ૧૨૪.૧૦૭।
૧૨૪૧૦૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૧૦૮૧ અગ ત્ય ષશાદૂર્લં શ ભુર યાહ યત્નતઃ॥ ૧૨૪.૧૦૮।
૧૨૪૧૦૯૦ શ ભુ વાચ
૧૨૪૧૦૯૧ ન કુયાર્ વં ચ કાપંે ચ શચીભતર્િર વૈ મનુે ।
૧૨૪૧૦૯૨ શમં વ્રજ મહાપ્રાજ્ઞ મ ત વમરા ભવન્॥ ૧૨૪.૧૦૯।
૧૨૪૧૧૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૧૧૦૧ િદ ત ચાિપ શવઃ પ્રાહ પ્રસન્નાે ષભ વજઃ॥ ૧૨૪.૧૧૦।
૧૨૪૧૧૧૦ શવ ઉવાચ
૧૨૪૧૧૧૧ અેકાે ભૂયાન્મમ સતુસૈ્ત્રલાેક્યૈશ્વયર્મ ડતઃ ।
૧૨૪૧૧૧૨ ઇત્યેવં ચ તય તી વં તપસે િનયતાભવઃ॥ ૧૨૪.૧૧૧।
૧૨૪૧૧૨૧ તદેત સફલં તે ઽદ્ય પતુ્રા બહુગુણાઃ શભુાઃ ।
૧૨૪૧૧૨૨ અભવ બ લનઃ શરૂા ત મા જિહ મનાે જમ્ ।
૧૨૪૧૧૨૩ અ યાનિપ વરા સભુ્રૂયાર્ચ વ ગતસ ભ્રમા॥ ૧૨૪.૧૧૨।
૧૨૪૧૧૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૧૧૩૧ તદેતદ્વચનં શ્રુ વા દેવદેવસ્ય સા િદ તઃ ।
૧૨૪૧૧૩૨ કૃતા જ લપુટા ન વા શ ભું વાક્યમથાબ્રવીત્॥ ૧૨૪.૧૧૩।
૧૨૪૧૧૪૦ િદ ત વાચ
૧૨૪૧૧૪૧ લાેકે યદેત પરમં ય પત્રાેઃ પતુ્રદશર્નમ્ ।
૧૨૪૧૧૪૨ િવશષેેણ તુ તન્માતુઃ પ્રયં સ્યા સરુપૂ જત॥ ૧૨૪.૧૧૪।
૧૨૪૧૧૫૧ તત્રાિપ પસ પ ત્ત-શાૈયર્િવક્રમવા ભવેત્ ।
૧૨૪૧૧૫૨ અેકાે ઽિપ તનયઃ િક તુ બહવશ્ચે કમુચ્યતે॥ ૧૨૪.૧૧૫।
૧૨૪૧૧૬૧ મ પુત્રા તે પ્રભાવાચ્ચ જેતારાે બ લનાે ધ્રવુમ્ ।
૧૨૪૧૧૬૨ ઇ દ્રસ્ય ભ્રાતરઃ સતં્ય પતુ્રાશ્ચવૈ પ્ર પતેઃ॥ ૧૨૪.૧૧૬।
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૧૨૪૧૧૭૧ અગ ત્યસ્ય પ્રસાદાચ્ચ ગઙ્ગાયાશ્ચ પ્રસાદતઃ ।
૧૨૪૧૧૭૨ યત્ર દેવ પ્રસાદ તે તચ્છુભં કાે ઽત્ર સશંયઃ॥ ૧૨૪.૧૧૭।
૧૨૪૧૧૮૧ કૃતાથાર્હં તથાિપ વાં ભ યા િવજ્ઞાપયા યહમ્ ।
૧૨૪૧૧૮૨ શ ◌ૃ વ દેવ વચનં કુ વ ચ જગ દ્ધતમ્॥ ૧૨૪.૧૧૮।
૧૨૪૧૧૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૧૧૯૧ વદેત્યુક્તા જગદ્ધાત્રા િદ તનર્મ્રાબ્રવીિદદમ્॥ ૧૨૪.૧૧૯।
૧૨૪૧૨૦૦ િદ ત વાચ
૧૨૪૧૨૦૧ સ ત તપ્રાપણં લાેકે દુલર્ભં સરુવ દત ।
૧૨૪૧૨૦૨ િવશષેેણ પ્રયં માતુઃ પતુ્રશ્ચે ક નુ વ યર્તે॥ ૧૨૪.૧૨૦।
૧૨૪૧૨૧૧ સ ચાિપ ગુણવા શ્રીમાનાયુ મા યિદ યતે ।
૧૨૪૧૨૧૨ િક તુ વગણ દેવેશ પારમે ઠ્યપદેન વા॥ ૧૨૪.૧૨૧।
૧૨૪૧૨૨૧ સવષામિપ ભૂતાના મહામતુ્ર ફલૈ ષણામ્ ।
૧૨૪૧૨૨૨ ગુણવ પુત્રસ પ્રા પ્તરભીષ્ટા સવર્દૈવ ચ ।
૧૨૪૧૨૨૩ ત માદા લવનાદત્ર િક્રયતાં સમનુગ્રહઃ॥ ૧૨૪.૧૨૨।
૧૨૪૧૨૩૦ શઙ્કર ઉવાચ
૧૨૪૧૨૩૧ મહાપાપફલં ચેદં યદેતદનપત્યતા ।
૧૨૪૧૨૩૨ સ્ત્રયા વા પુ ષસ્યાિપ વ ય વં યિદ યતે॥ ૧૨૪.૧૨૩।
૧૨૪૧૨૪૧ તદત્ર નાનમાત્રેણ તદ્દાષેાે નાશમા ુયાત્ ।
૧૨૪૧૨૪૨ ના વા તત્ર ફલં દદ્યા તાતે્રમેતચ્ચ યઃ પઠેત્॥ ૧૨૪.૧૨૪।
૧૨૪૧૨૫૧ સ તુ પતુ્રમવા ાે ત િત્રમાસ નાનદાનતઃ ।
૧૨૪૧૨૫૨ અપુિત્રણી વત્ર નાનં કૃ વા પતુ્રમવા ુયાત્॥ ૧૨૪.૧૨૫।
૧૨૪૧૨૬૧ ઋતુ નાતા તુ યા કા ચત્તત્ર નાતા સતુાં લભેત્ ।
૧૨૪૧૨૬૨ િત્રમાસા ય તરં યા તુ ગુિવણી ભ ક્તતિ વહ॥ ૧૨૪.૧૨૬।
૧૨૪૧૨૭૧ ફલૈઃ ના વા તુ માં પ યે તાતે્રેણ તાૈ ત માં તથા ।
૧૨૪૧૨૭૨ તસ્યાઃ શક્રસમઃ પતુ્રાે યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૨૪.૧૨૭।
૧૨૪૧૨૮૧ િપ દાષેૈશ્ચ યે પતંુ્ર ન લભ તે િદતે શ ◌ૃ ।
૧૨૪૧૨૮૨ ધનાપહારદાષેૈશ્ચ તત્રષૈા િન કૃ તઃ પરા॥ ૧૨૪.૧૨૮।
૧૨૪૧૨૯૧ તત્રષૈાં િપ ડદાનને િપ ણાં પ્રીણનને ચ ।
૧૨૪૧૨૯૨ િક ચ સવુણર્દાનને તતઃ પતુ્રાે ભવેદ્ધ્રવુમ્॥ ૧૨૪.૧૨૯।
૧૨૪૧૩૦૧ યે યાસાદ્યપહતાર્રાે રત્નાપહ્નવકારકાઃ ।
૧૨૪૧૩૦૨ શ્રાદ્ધકમર્િવહીનાશ્ચ તષેાં વંશાે ન વધર્તે॥ ૧૨૪.૧૩૦।
૧૨૪૧૩૧૧ દાે ષણાં તુ પરેતાનાં ગ તરેષા ભવેિદ ત ।
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૧૨૪૧૩૧૨ સ ત ત ર્યતાં શ્લાઘ્યા વતાં તીથર્સવેનાત્॥ ૧૨૪.૧૩૧।
૧૨૪૧૩૨૧ સઙ્ગમે િદ તગઙ્ગાયાઃ ના વા સદ્ધશે્વરં પ્રભુમ્ ।
૧૨૪૧૩૨૨ અનાદ્યપારમજરં ચ સદાન દિવગ્રહમ્॥ ૧૨૪.૧૩૨।
૧૨૪૧૩૩૧ દેવ ષ સદ્ધગ ધવર્-યાેગીશ્વરિનષેિવતમ્ ।
૧૨૪૧૩૩૨ લઙ્ગાત્મકં મહાદેવં જ્યાે તમર્યમનામયમ્॥ ૧૨૪.૧૩૩।
૧૨૪૧૩૪૧ પજૂિય વાપેચારૈશ્ચ િનતં્ય ભ યા યતવ્રતઃ ।
૧૨૪૧૩૪૨ તાતે્રેણાનને યઃ તાૈ ત ચતુદર્ યષ્ટમીષુ ચ॥ ૧૨૪.૧૩૪।
૧૨૪૧૩૫૧ યથાશ યા વણર્દાનં બ્રાહ્મણાનાં ચ ભાજેનમ્ ।
૧૨૪૧૩૫૨ યઃ કરાેત્યત્ર ગઙ્ગાયાં સ પતુ્રશતમા ુયાત્॥ ૧૨૪.૧૩૫।
૧૨૪૧૩૬૧ સ પ્રા ય સકલા કામાન તે શવપુરં વ્રજેત્ ।
૧૨૪૧૩૬૨ તાતે્રેણાનને યઃ ક શ્ચદ્યત્ર ક્વાિપ તવી ત મામ્ ।
૧૨૪૧૩૬૩ ષ માસા પુત્રમા ાે ત અિપ વ યા યશિઙ્કતમ્॥ ૧૨૪.૧૩૬।
૧૨૪૧૩૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૪૧૩૭૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ પતુ્રતીથર્મુદાહૃતમ્ ।
૧૨૪૧૩૭૨ તત્ર તુ નાનદાનાદ્યૈઃ સવર્કામાનવા ુયાત્॥ ૧૨૪.૧૩૭।
૧૨૪૧૩૮૧ મ દ્ ભઃ સહ મૈ યેણ મત્રતીથ તદુચ્યતે ।
૧૨૪૧૩૮૨ િન પાપ વને ચે દ્રસ્ય શક્રતીથ તદુચ્યતે॥ ૧૨૪.૧૩૮।
૧૨૪૧૩૯૧ અૈ દ્ર ં શ્રયં યત્ર લેભે તત્તીથ કમલા ભધમ્ ।
૧૨૪૧૩૯૨ અેતાિન સવર્તીથાર્િન સવાર્ભીષ્ટપ્રદાિન િહ॥ ૧૨૪.૧૩૯।
૧૨૪૧૪૦૧ સવ ભિવ યતીત્યુ વા શવશ્ચા તરધીયત ।
૧૨૪૧૪૦૨ કૃતકૃત્યાશ્ચ તે જગ્મુઃ સવર્ અેવ યથાગતમ્ ।
૧૨૪૧૪૦૩ તીથાર્નાં પુ યદં તત્ર લક્ષમેકં પ્રક તતમ્॥ ૧૨૪.૧૪૦।
૧૨૫૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૫૦૦૧૧ યમતીથર્ મ ત ખ્યાતં િપ ણાં પ્રી તવધર્નમ્ ।
૧૨૫૦૦૧૨ દષૃ્ટાદષૃ્ટેષ્ટદં સવર્-દેવ ષગણસિેવતમ્॥ ૧૨૫.૧।
૧૨૫૦૦૨૧ તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
૧૨૫૦૦૨૨ અનુહ્ર ાદ ઇ ત ખ્યાતઃ કપાેતાે બલવાનભૂત્॥ ૧૨૫.૨।
૧૨૫૦૦૩૧ તસ્ય ભાયાર્ હે તના ી પ ક્ષણી કામ િપણી ।
૧૨૫૦૦૩૨ ત્યાેઃ પાતૈ્રાે હ્યનુહ્ર ાદાે દાૈિહત્રી હે તરેવ ચ॥ ૧૨૫.૩।
૧૨૫૦૦૪૧ કાલનેાથ તયાેઃ પતુ્રાઃ પાતૈ્રાશ્ચવૈ બભૂિવરે ।
૧૨૫૦૦૪૨ તસ્ય શત્રુશ્ચ બલવાનુલૂકાે નામ પ ક્ષરાટ્॥ ૧૨૫.૪।
૧૨૫૦૦૫૧ તસ્ય પતુ્રાશ્ચ પાતૈ્રાશ્ચ આગ્ ેયા તે બલાે કટાઃ ।
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૧૨૫૦૦૫૨ તયાેશ્ચ વૈરમભવદ્બહુકાલં દ્વજન્મનાેઃ॥ ૧૨૫.૫।
૧૨૫૦૦૬૧ ગઙ્ગાયા ઉત્તરે તીરે કપાેતસ્યાશ્રમાે ઽભવત્ ।
૧૨૫૦૦૬૨ તસ્યાશ્ચ દ ક્ષણે કૂલ ઉલૂકાે નામ પ ક્ષરાટ્॥ ૧૨૫.૬।
૧૨૫૦૦૭૧ વાસં ચકે્ર તત્ર પતુ્રૈઃ પાતૈ્રૈશ્ચ દ્વજસત્તમ ।
૧૨૫૦૦૭૨ તયાેશ્ચ યુદ્ધમભવદ્બહુકાલં િવ દ્ધયાેઃ॥ ૧૨૫.૭।
૧૨૫૦૦૮૧ પતુ્રૈઃ પાતૈ્રૈશ્ચ તયાેબર્ લનાેબર્ લ ભઃ સહ ।
૧૨૫૦૦૮૨ ઉલૂકાે વા કપાેતાે વા નવૈા ાે ત જયાજયાૈ॥ ૧૨૫.૮।
૧૨૫૦૦૯૧ કપાેતાે યમમારા ય ત્યું પૈતામહં તથા ।
૧૨૫૦૦૯૨ યા યમસ્ત્રમવા યાથ સવ યાે ઽ યિધકાે ઽભવત્॥ ૧૨૫.૯।
૧૨૫૦૧૦૧ તથાેલૂકાે ઽ ગ્ મારા ય બલવાનભવદ્ શમ્ ।
૧૨૫૦૧૦૨ વરૈ ન્મત્તયાેયુર્દ્ધમભવચ્ચા તભીષણમ્॥ ૧૨૫.૧૦।
૧૨૫૦૧૧૧ તત્રાગ્ ેયમુલૂકાે ઽિપ કપાેતાયાસ્ત્રમા ક્ષપત્ ।
૧૨૫૦૧૧૨ કપાેતાે ઽ યથ પાશા વૈ યા યાના ક્ષ ય શત્રવે॥ ૧૨૫.૧૧।
૧૨૫૦૧૨૧ ઉલૂકાયાથ દ ડં ચ ત્યુપાશાનવા જત્ ।
૧૨૫૦૧૨૨ પનુ તદભવદ્યુદં્ધ પુરાિડબકયાેયર્થા॥ ૧૨૫.૧૨।
૧૨૫૦૧૩૧ હે તઃ કપાેતક દૃ ટ્વા વલનં પ્રાપ્તમ તકે ।
૧૨૫૦૧૩૨ પ તવ્રતા મહાયુદ્ધે ભતુર્ઃ સા દુઃખિવહ્વલા॥ ૧૨૫.૧૩।
૧૨૫૦૧૪૧ અ ગ્ ના વેષ્ટ માનાંશ્ચ પતુ્રા દૃ ટ્વા િવશષેતઃ ।
૧૨૫૦૧૪૨ સા ગ વા વલનં હે ત તુષ્ટાવ િવિવધાે ક્ત ભઃ॥ ૧૨૫.૧૪।
૧૨૫૦૧૫૦ હે ત વાચ
૧૨૫૦૧૫૧ પં ન દાનં ન પરાેક્ષમ ત ।
૧૨૫૦૧૫૨ યસ્યાત્મભૂતં ચ પદાથર્ તમ્ ।
૧૨૫૦૧૫૩ અશ્ન ત હવ્યાિન ચ યને દેવાઃ ।
૧૨૫૦૧૫૪ વાહાપ ત યજ્ઞભજંુ નમસ્યે॥ ૧૨૫.૧૫।
૧૨૫૦૧૬૧ મખુભૂતં ચ દેવાનાં દેવાનાં હવ્યવાહનમ્ ।
૧૨૫૦૧૬૨ હાેતારં ચાિપ દેવાનાં દેવાનાં દૂતમવે ચ॥ ૧૨૫.૧૬।
૧૨૫૦૧૭૧ તં દેવં શરણં યા મ આિદદેવં િવભાવસમુ્ ।
૧૨૫૦૧૭૨ અ તઃ સ્થતઃ પ્રાણ પાે બિહશ્ચાન્નપ્રદાે િહ યઃ ।
૧૨૫૦૧૭૩ યાે યજ્ઞસાધનં યા મ શરણં તં ધન જયમ્॥ ૧૨૫.૧૭।
૧૨૫૦૧૮૦ અ ગ્ વાચ
૧૨૫૦૧૮૧ અમાેઘમેતદસં્ત્ર મે ય તં યુદ્ધે કપાેતિક ।
૧૨૫૦૧૮૨ યત્ર િવશ્રમયેદસં્ત્ર તન્મે બ્રૂિહ પ તવ્રતે॥ ૧૨૫.૧૮।
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૧૨૫૦૧૯૦ કપાેત્યુવાચ
૧૨૫૦૧૯૧ મિય િવશ્ર યતામસં્ત્ર ન પતુ્રે ન ચ ભતર્િર ।
૧૨૫૦૧૯૨ સત્યવાગ્ભવ હવ્યેશ તવેદાે નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૨૫.૧૯।
૧૨૫૦૨૦૦ તવેદા ઉવાચ
૧૨૫૦૨૦૧ તુષ્ટાે ઽ મ તવ વાક્યને ભ ર્ભ યા પ તવ્રતે ।
૧૨૫૦૨૦૨ તવાિપ ભ ર્પતુ્રાણાં હે ત ક્ષેમં દદા યહમ્॥ ૧૨૫.૨૦।
૧૨૫૦૨૧૧ આગ્ ેયમેતદસં્ત્ર મે ન ભતાર્રં સતુાનિપ ।
૧૨૫૦૨૧૨ ન વાં દહેત્તતાે યાિહ સખુને વં કપાેતિક॥ ૧૨૫.૨૧।
૧૨૫૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૫૦૨૨૧ અેત મન્ન તરે તત્ર ઉલૂક દદશૃે પ તમ્ ।
૧૨૫૦૨૨૨ વેષ્ટ માનં યા યપાશયૈર્મદ ડને તાિડતમ્ ।
૧૨૫૦૨૨૩ ઉલૂક દુઃ ખતા ભૂ વા યમં પ્રાયાદ્ભયાતુરા॥ ૧૨૫.૨૨।
૧૨૫૦૨૩૦ ઉલૂક્યવુાચ
૧૨૫૦૨૩૧ વદ્ભીતા અનુદ્રવ તે જનાસ્ ।
૧૨૫૦૨૩૨ વદ્ભીતા બ્રહ્મચય ચર ત ।
૧૨૫૦૨૩૩ વદ્ભીતાઃ સાધુ ચર ત ધીરાસ્ ।
૧૨૫૦૨૩૪ વદ્ભીતાઃ કમર્િનષ્ઠા ભવ ત॥ ૧૨૫.૨૩।
૧૨૫૦૨૪૧ વદ્ભીતા અનાશકમાચર ત ।
૧૨૫૦૨૪૨ ગ્રામાદર યમ ભ યચ્ચર ત ।
૧૨૫૦૨૪૩ વદ્ભીતાઃ સાૈ યતામાશ્રય તે ।
૧૨૫૦૨૪૪ વદ્ભીતાઃ સાેમપાનં ભજ તે ।
૧૨૫૦૨૪૫ વદ્ભીતાશ્ચાન્નગાેદાનિનષ્ઠાસ્ ।
૧૨૫૦૨૪૬ વદ્ભીતા બ્રહ્મવાદં વદ ત॥ ૧૨૫.૨૪।
૧૨૫૦૨૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૫૦૨૫૧ અેવં બ્રવુત્યાં તસ્યાં તામાહ દ ક્ષણિદક્પ તઃ॥ ૧૨૫.૨૫।
૧૨૫૦૨૬૦ યમ ઉવાચ
૧૨૫૦૨૬૧ વરં વરય ભદં્ર તે દાસ્યે ઽહં મનસઃ પ્રયમ્॥ ૧૨૫.૨૬।
૧૨૫૦૨૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૫૦૨૭૧ યમસ્યે ત વચઃ શ્રુ વા સા તમાહ પ તવ્રતા॥ ૧૨૫.૨૭।
૧૨૫૦૨૮૦ ઉલૂક્યવુાચ
૧૨૫૦૨૮૧ ભતાર્ મે વે ષ્ટતઃ પાશદૈર્ ડનેા ભહત તવ ।
૧૨૫૦૨૮૨ ત માદ્રક્ષ સરુશ્રેષ્ઠ પતુ્રા ભતાર્રમવે ચ॥ ૧૨૫.૨૮।
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૧૨૫૦૨૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૫૦૨૯૧ તદ્વાક્યા કૃપયા યુક્તાે યમઃ પ્રાહ પનુઃ પનુઃ॥ ૧૨૫.૨૯।
૧૨૫૦૩૦૦ યમ ઉવાચ
૧૨૫૦૩૦૧ પાશાનાં ચાિપ દ ડસ્યસ્થાનં વદ શભુાનને॥ ૧૨૫.૩૦।
૧૨૫૦૩૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૫૦૩૧૧ સા પ્રાવેાચ યમં દેવં મિય પાશા વયેિરતાઃ ।
૧૨૫૦૩૧૨ આિવશ તુ જગન્નાથ દ ડાે મ યવે સિંવશતે્ ।
૧૨૫૦૩૧૩ તતઃ પ્રાવેાચ ભગવા યમ તાં કૃપયા પનુઃ॥ ૧૨૫.૩૧।
૧૨૫૦૩૨૦ યમ ઉવાચ
૧૨૫૦૩૨૧ તવ ભતાર્ ચ પતુ્રાશ્ચ સવ વ તુ િવ વરાઃ॥ ૧૨૫.૩૨।
૧૨૫૦૩૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૫૦૩૩૧ યવારયદ્યમઃ પાશાનાગ્ ેયાસં્ત્ર તુ હવ્યવાટ્ ।
૧૨૫૦૩૩૨ કપાેતાેલૂકયાેશ્ચાિપ પ્રી ત વૈ ચક્રતુઃ સરુાૈ ।
૧૨૫૦૩૩૩ આહતુશ્ચ દ્વજન્માનાૈ િવ્રયતાં વર ઈ સતઃ॥ ૧૨૫.૩૩।
૧૨૫૦૩૪૦ પ ક્ષણાવૂચતુઃ
૧૨૫૦૩૪૧ ભવતાેદર્શર્નં લ ધં વૈરવ્યાજેન દુ કરમ્ ।
૧૨૫૦૩૪૨ વયં ચ પ ક્ષણઃ પાપાઃ િક વરેણ સરુાેત્તમાૈ॥ ૧૨૫.૩૪।
૧૨૫૦૩૫૧ અથ દેયાે વરાે ઽ માકં ભવદ્ યાં પ્રી તપવૂર્કમ્ ।
૧૨૫૦૩૫૨ નાત્માથર્મનુયાચાવાે દ યમાનં વરં શભુમ્॥ ૧૨૫.૩૫।
૧૨૫૦૩૬૧ આત્માથ ય તુ યાચેત સ શાેચ્યાે િહ સરેુશ્વરાૈ ।
૧૨૫૦૩૬૨ િવતં સફલં તસ્ય યઃ પરાથાદ્યતઃ સદા॥ ૧૨૫.૩૬।
૧૨૫૦૩૭૧ અ ગ્ રાપાે રિવઃ વી ધા યાિન િવિવધાિન ચ ।
૧૨૫૦૩૭૨ પરાથ વતર્નં તષેાં સતાં ચાિપ િવશષેતઃ॥ ૧૨૫.૩૭।
૧૨૫૦૩૮૧ બ્રહ્માદયાે ઽિપ િહ યતાે યજુ્ય તે ત્યુના સહ ।
૧૨૫૦૩૮૨ અેવં જ્ઞા વા તુ દેવેશાૈ થા વાથર્પિરશ્રમઃ॥ ૧૨૫.૩૮।
૧૨૫૦૩૯૧ જન્મના સહ ય પંુસાં િવિહતં પરમે ષ્ઠના ।
૧૨૫૦૩૯૨ કદા ચન્ના યથા તદ્વૈ થા ક્લ ય ત જ તવઃ॥ ૧૨૫.૩૯।
૧૨૫૦૪૦૧ ત માદ્યાચાવહે િક ચ દ્ધતાય જગતાં શભુમ્ ।
૧૨૫૦૪૦૨ ગુણદાિય તુ સવષાં તદ્યવુામનુમ યતામ્॥ ૧૨૫.૪૦।
૧૨૫૦૪૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૫૦૪૧૧ તાવાહતુ ભાૈ દેવાૈ પ ક્ષણાૈ લાેકિવશ્રુતાૈ ।
૧૨૫૦૪૧૨ ધમર્સ્ય યશસાે ઽવા યે લાેકાનાં િહતકા યયા॥ ૧૨૫.૪૧।
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૧૨૫૦૪૨૦ પ ક્ષણાવૂચતુઃ
૧૨૫૦૪૨૧ આવા યામાશ્રમાૈ તીથ ગઙ્ગાયા ઉભયે તટે ।
૧૨૫૦૪૨૨ ભવેતાં જગતાં નાથાવષે અેવ પરાે વરઃ॥ ૧૨૫.૪૨।
૧૨૫૦૪૩૧ નાનં દાનં જપાે હાેમઃ િપ ણાં ચાિપ પજૂનમ્ ।
૧૨૫૦૪૩૨ સકૃુતી દુ કૃતી વાિપ યઃ કરાે ત યથા તથા ।
૧૨૫૦૪૩૩ સવ તદક્ષયં પુ યં સ્યાિદત્યેષ પરાે વરઃ॥ ૧૨૫.૪૩।
૧૨૫૦૪૪૦ દેવાવૂચતુઃ
૧૨૫૦૪૪૧ અેવમ તુ તથા ચા ય સપુ્રીતાૈ તુ બ્રવાવહૈ॥ ૧૨૫.૪૪।
૧૨૫૦૪૫૦ યમ ઉવાચ
૧૨૫૦૪૫૧ ઉત્તરે ગાૈતમીતીરે યમ તાતંે્ર પઠ ત યે ।
૧૨૫૦૪૫૨ તષેાં સપ્તસુ વંશષેુ નાકાલે ત્યુમા ુયાત્॥ ૧૨૫.૪૫।
૧૨૫૦૪૬૧ પુ ષાે ભાજનં ચ સ્યા સવર્દા સવર્સ પદામ્ ।
૧૨૫૦૪૬૨ યિ વદં પઠતે િનતં્ય ત્યુ તાતંે્ર જતાત્મવાન્॥ ૧૨૫.૪૬।
૧૨૫૦૪૭૧ અષ્ટાશી તસહસ્રૈશ્ચ વ્યાિધ ભનર્ સ બા યતે ।
૧૨૫૦૪૭૨ અ મ તીથ દ્વજશ્રેષ્ઠાૈ િત્રમાસાદુ્ગિવણી સતી॥ ૧૨૫.૪૭।
૧૨૫૦૪૮૧ અવાર્ગ્વ યા ચ ષ માસા સપ્તાહં નાનમાચરેત્ ।
૧૨૫૦૪૮૨ વીરસઃૂ સા ભવેન્નાર શતાયુઃ સ સતુાે ભવેત્॥ ૧૨૫.૪૮।
૧૨૫૦૪૯૧ લ મીવાન્મ તમા શરૂઃ પતુ્રપાતૈ્રિવવધર્નઃ ।
૧૨૫૦૪૯૨ તત્ર િપ ડાિદદાનને િપતરાે મુ ક્તમા ુયુઃ ।
૧૨૫૦૪૯૩ મનાવેાક્કાય પાપા નાનાન્મુક્તાે ભવેન્નરઃ॥ ૧૨૫.૪૯।
૧૨૫૦૫૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૫૦૫૦૧ યમવાક્યાદનુ તથા હવ્યવાડાહ પ ક્ષણાૈ॥ ૧૨૫.૫૦।
૧૨૫૦૫૧૦ અ ગ્ વાચ
૧૨૫૦૫૧૧ મ તાતંે્ર દ ક્ષણે તીરે યે પઠ ત યતવ્રતાઃ ।
૧૨૫૦૫૧૨ તષેામારાેગ્યમૈશ્વય લ મી ં પં દદા યહમ્॥ ૧૨૫.૫૧।
૧૨૫૦૫૨૧ ઇદં તાતંે્ર તુ યઃ ક શ્ચદ્યત્ર ક્વાિપ પઠેન્નરઃ ।
૧૨૫૦૫૨૨ નવૈા ગ્ તાે ભયં તસ્ય લ ખતે ઽિપ ગ્ હે સ્થતે॥ ૧૨૫.૫૨।
૧૨૫૦૫૩૧ નાનં દાનં ચ યઃ કુયાર્દ ગ્ તીથ શુ ચનર્રઃ ।
૧૨૫૦૫૩૨ અ ગ્ ષ્ટાેમફલં તસ્ય ભવેદેવ ન સશંયઃ॥ ૧૨૫.૫૩।
૧૨૫૦૫૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૫૦૫૪૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ યા યમાગ્ ેયમવે ચ ।
૧૨૫૦૫૪૨ કપાેતં ચ તથાેલૂકં હેત્યુલૂકં િવદુબુર્ધાઃ॥ ૧૨૫.૫૪।
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૧૨૫૦૫૫૧ તત્ર ત્રી ણ સહસ્રા ણ તાવ ત્યેવ શતાિન ચ ।
૧૨૫૦૫૫૨ પનુનર્વ તતીથાર્િન પ્રત્યેકં મુ ક્તભાજનમ્॥ ૧૨૫.૫૫।
૧૨૫૦૫૬૧ તષેુ નાનને દાનને પ્રેતીભૂતાશ્ચ યે નરાઃ ।
૧૨૫૦૫૬૨ પૂતા તે પતુ્રિવત્તાઢ ા આક્રમેયુિદવં શભુાઃ॥ ૧૨૫.૫૬।
૧૨૬૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૬૦૦૧૧ તપ તીથર્ મ ત ખ્યાતં તપાે દ્ધકરં મહત્ ।
૧૨૬૦૦૧૨ સવર્કામપ્રદં પુ યં િપ ણાં પ્રી તવધર્નમ્॥ ૧૨૬.૧।
૧૨૬૦૦૨૧ ત મ તીથ તુ યદ્વતંૃ્ત શ ◌ૃ પાપપ્રણાશનમ્ ।
૧૨૬૦૦૨૨ અપામગ્ ેશ્ચ સવંાદ ષીણાં ચ પર પરમ્॥ ૧૨૬.૨।
૧૨૬૦૦૩૧ અપાે જ્યેષ્ઠતમાઃ કે ચન્મેિનરે ઽ ગ્ તથાપરે ।
૧૨૬૦૦૩૨ અેવં બ્રવુ તાે મનુયઃ સવંાદં ચા ગ્ વાિરણાેઃ॥ ૧૨૬.૩।
૧૨૬૦૦૪૧ િવના ગ્ વનં ક્વ સ્યા વભૂતાે યતાે ઽનલઃ ।
૧૨૬૦૦૪૨ આત્મભૂતાે હવ્યભૂતશ્ચા ગ્ ના યતે ઽ ખલમ્॥ ૧૨૬.૪।
૧૨૬૦૦૫૧ અ ગ્ ના િધ્રયતે લાેકાે હ્ય ગ્ જ્યા તમર્યં જગત્ ।
૧૨૬૦૦૫૨ ત માદગ્ ેઃ પરં ના ત પાવનં દૈવતં મહત્॥ ૧૨૬.૫।
૧૨૬૦૦૬૧ અ તજ્યા તઃ સ અેવાેક્તઃ પરં જ્યાે તઃ સ અેવ િહ ।
૧૨૬૦૦૬૨ િવના ગ્ ના િક ચદ ત યસ્ય ધામ જગ ત્રયમ્॥ ૧૨૬.૬।
૧૨૬૦૦૭૧ ત માદગ્ ેઃ પરં ના ત ભૂતાનાં જ્યૈ ઠ્યભાજનમ્ ।
૧૨૬૦૦૭૨ યાે ષ ક્ષતે્રે ઽિપતં બીજં પુ ષેણ યથા તથા॥ ૧૨૬.૭।
૧૨૬૦૦૮૧ તસ્ય દેહાિદકા શ ક્તઃ કૃશાનાેરેવ ના યથા ।
૧૨૬૦૦૮૨ દેવાનાં િહ મખંુ વિહ્ન ત માન્નાતઃ પરં િવદુઃ॥ ૧૨૬.૮।
૧૨૬૦૦૯૧ અપરે તુ હ્યપાં જ્યૈ ઠ્યં મેિનરે વેદવાિદનઃ ।
૧૨૬૦૦૯૨ અદ્ ભઃ સ પ સ્યતે હ્યનં્ન શુ ચરદ્ ભઃ પ્ર યતે॥ ૧૨૬.૯।
૧૨૬૦૧૦૧ અદ્ ભરેવ તં સવર્માપાે વૈ માતરઃ તાઃ ।
૧૨૬૦૧૦૨ ત્રૈલાેક્ય વનં વાિર વદ તી ત પુરાિવદઃ॥ ૧૨૬.૧૦।
૧૨૬૦૧૧૧ ઉ પન્નમ તં હ્યદ્ ય તા યશ્ચાષૈિધસ ભવઃ ।
૧૨૬૦૧૧૨ અ ગ્ જ્યષ્ઠ ઇ ત પ્રાહુરાપાે જ્યેષ્ઠતમાઃ પરે॥ ૧૨૬.૧૧।
૧૨૬૦૧૨૧ અેવં મીમાંસમાના તે ઋષયાે વેદવાિદનઃ ।
૧૨૬૦૧૨૨ િવ દ્ધવાિદનાે માં ચ સમ યેત્યેદમબ્રવુન્॥ ૧૨૬.૧૨।
૧૨૬૦૧૩૦ ઋષય ઊચુઃ
૧૨૬૦૧૩૧ અગ્ ેરપાં વદ જ્યૈ ઠ્યં ત્રૈલાેક્યસ્ય ભવા પ્રભુઃ॥ ૧૨૬.૧૩।
૧૨૬૦૧૪૦ બ્રહ્માવેાચ
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૧૨૬૦૧૪૧ અહમ યબ્રવં પ્રાપ્તા ષી સવાર્ યતવ્રતાન્ ।
૧૨૬૦૧૪૨ ઉભાૈ પજૂ્યતમાૈ લાેક ઉભા યાં યતે જગત્॥ ૧૨૬.૧૪।
૧૨૬૦૧૫૧ ઉભા યાં યતે હવ્યં કવં્ય ચા તમવે ચ ।
૧૨૬૦૧૫૨ ઉભા યાં વનં લાેકે શર રસ્ય ચ ધારણમ્॥ ૧૨૬.૧૫।
૧૨૬૦૧૬૧ નાનયાેશ્ચ િવશષેાે ઽ ત તતાે જ્યૈ ઠ્યં સમં મતમ્ ।
૧૨૬૦૧૬૨ તતાે મદ્વચના જૈ્ય ઠ્યમુભયાનેવ કસ્ય ચત્॥ ૧૨૬.૧૬।
૧૨૬૦૧૭૧ જ્યૈ ઠ્યમ યતરસ્યે ત મેિનરે ઋ ષસત્તમાઃ ।
૧૨૬૦૧૭૨ ન પ્તા મમ વાક્યને જગ્મવુાર્યું તપ વનઃ॥ ૧૨૬.૧૭।
૧૨૬૦૧૮૦ મનુય ઊચુઃ
૧૨૬૦૧૮૧ કસ્યજ્યૈ ઠ્યં ભવા પ્રાણાે વાયાે સતં્ય વિય સ્થતમ્॥ ૧૨૬.૧૮।
૧૨૬૦૧૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૬૦૧૯૧ વાયુરાહાનલાે જ્યેષ્ઠઃ સવર્મગ્ ાૈ પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
૧૨૬૦૧૯૨ નેત્યુ વા યાે ય ષયાે જગ્મુ તે ઽિપ વસુ ધરામ્॥ ૧૨૬.૧૯।
૧૨૬૦૨૦૦ મનુય ઊચુઃ
૧૨૬૦૨૦૧ સતં્ય ભૂમે વદ જ્યૈ ઠ્યમાધારા સ ચરાચરે॥ ૧૨૬.૨૦।
૧૨૬૦૨૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૬૦૨૧૧ ભૂ મર યાહ િવનયાદાગતાં તા ષીિનદમ્॥ ૧૨૬.૨૧।
૧૨૬૦૨૨૦ ભૂ મ વાચ
૧૨૬૦૨૨૧ મમા યાધારભૂતાઃ સ્યુરાપાે દેવ્યઃ સનાતનાઃ ।
૧૨૬૦૨૨૨ અદ્ ય તુ યતે સવજ્યૈ ઠ્યમ સુ પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૧૨૬.૨૨।
૧૨૬૦૨૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૬૦૨૩૧ નેત્યુ વા યાે ય ષયાે જગ્મુઃ ક્ષીરાેદશાિયનમ્ ।
૧૨૬૦૨૩૨ તુષુ્ટવુિવિવધૈઃ તાતે્રૈઃ શઙ્ખચક્રગદાધરમ્॥ ૧૨૬.૨૩।
૧૨૬૦૨૪૦ ઋષય ઊચુઃ
૧૨૬૦૨૪૧ યાે વેદ સવ ભવુનં ભિવ યદ્ ।
૧૨૬૦૨૪૨ ય યમાનં ચ ગુહાિનિવષ્ટમ્ ।
૧૨૬૦૨૪૩ લાેકત્રયં ચત્રિવ ચત્ર પમ્ ।
૧૨૬૦૨૪૪ અ તે સમ તં ચ યમાિવવેશ॥ ૧૨૬.૨૪।
૧૨૬૦૨૫૧ યદક્ષરં શાશ્વતમપ્રમેયમ્ ।
૧૨૬૦૨૫૨ યં વેદવેદ્ય ષયાે વદ ત ।
૧૨૬૦૨૫૩ યમા શ્રતાઃ વે સતમા ુવ ત ।
૧૨૬૦૨૫૪ તદ્વ તુ સતં્ય શરણં વ્ર મઃ॥ ૧૨૬.૨૫।
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૧૨૬૦૨૬૧ ભૂતં મહાભૂતજગ પ્રધાનમ્ ।
૧૨૬૦૨૬૨ ન િવ દતે યાે ગનાે િવ પમ્ ।
૧૨૬૦૨૬૩ તદ્વક્તુમેતે ઋષયાે ઽત્ર યાતાઃ ।
૧૨૬૦૨૬૪ સતં્ય વદ વેહ જગિન્નવાસ॥ ૧૨૬.૨૬।
૧૨૬૦૨૭૧ વમ તરાત્મા ખલદેહભા મ્ ।
૧૨૬૦૨૭૨ વમવે સવ વિય સવર્મીશ ।
૧૨૬૦૨૭૩ તથાિપ ન ત ન કેઅિપ કુત્રાિપ ।
૧૨૬૦૨૭૪ અહાે ભવ તં પ્રકૃ તપ્રભાવાત્ ।
૧૨૬૦૨૭૫ અ તબર્િહઃ સવર્ત અેવ સ તમ્ ।
૧૨૬૦૨૭૬ િવશ્વાત્મના સ પિરવતર્માનમ્॥ ૧૨૬.૨૭।
૧૨૬૦૨૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૬૦૨૮૧ તતઃ પ્રાહ જગદ્ધાત્રી દૈવી વાગશર િરણી॥ ૧૨૬.૨૮।
૧૨૬૦૨૯૦ દૈવી વાગવુાચ
૧૨૬૦૨૯૧ ઉભાવારા ય તપસા ભ યા ચ િનયમને ચ ।
૧૨૬૦૨૯૨ યસ્યસ્યા પ્રથમં સ દ્ધ તદ્ભૂતં જ્યેષ્ઠમુચ્યતે॥ ૧૨૬.૨૯।
૧૨૬૦૩૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૬૦૩૦૧ તથેત્ય્ તથા યયુઃ સવ ઋષયાે લાેકપૂ જતાઃ ।
૧૨૬૦૩૦૨ શ્રા તાઃ ખન્ના તરાત્માનઃ પરં વૈરાગ્યમા શ્રતાઃ॥ ૧૨૬.૩૦।
૧૨૬૦૩૧૧ સવર્લાેકૈકજનની ં ભવુનત્રયપાવનીમ્ ।
૧૨૬૦૩૧૨ ગાૈતમીમગમ સવ તપ તપ્તું યતવ્રતાઃ॥ ૧૨૬.૩૧।
૧૨૬૦૩૨૧ અ દૈવતં તથા ગ્ ચ પજૂનાયાેદ્યતા તદા ।
૧૨૬૦૩૨૨ અગ્ ેશ્ચ પજૂકા યે ચ અપાં વૈ પજૂને સ્થતાઃ ।
૧૨૬૦૩૨૩ તત્ર વાગબ્રવીદૈ્દવી વેદમાતા સર વતી॥ ૧૨૬.૩૨।
૧૨૬૦૩૩૦ દૈવી વાગવુાચ
૧૨૬૦૩૩૧ અગ્ ેરાપ તથા યાેિનરદ્ ભઃ શાૈચમવા યતે ।
૧૨૬૦૩૩૨ અગ્ ેશ્ચ પજૂકા યે ચ િવનાદ્ ભઃ પજૂનં કથમ્॥ ૧૨૬.૩૩।
૧૨૬૦૩૪૧ અ સુ તાસુ સવર્ત્ર કમર્ યિધકૃતાે ભવેત્ ।
૧૨૬૦૩૪૨ તાવ કમર્ યનહા ઽયમશુ ચમર્ લનાે નરઃ॥ ૧૨૬.૩૪।
૧૨૬૦૩૫૧ ન મગ્ ઃ શ્રદ્ધયા યાવદ સુ શીતાસુ વેદિવત્ ।
૧૨૬૦૩૫૨ ત માદાપાે વિરષ્ઠાઃ સ્યુમાર્ ભૂતા યતઃ તાઃ ।
૧૨૬૦૩૫૩ ત મા જ્યૈ ઠ્યમપામવે જન યાે ઽગ્ ેિવશષેતઃ॥ ૧૨૬.૩૫।
૧૨૬૦૩૬૦ બ્રહ્માવેાચ
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૧૨૬૦૩૬૧ અેતદ્વચઃ શશુ્રવુુ તે ઋષયાે વેદવાિદનઃ ।
૧૨૬૦૩૬૨ િનશ્ચયં ચ તતશ્ચકુ્રભર્વે જ્યૈ ઠ્યમપા મ ત॥ ૧૨૬.૩૬।
૧૨૬૦૩૭૧ યત્ર તીથ ત્ત મદ ષસ ત્રે ચ નારદ ।
૧૨૬૦૩૭૨ તપ તીથ તુ ત પ્રાેકં્ત સ ત્રતીથ તદુચ્યતે॥ ૧૨૬.૩૭।
૧૨૬૦૩૮૧ અ ગ્ તીથ ચ ત પ્રાેકં્ત તથા સાર વતં િવદુઃ ।
૧૨૬૦૩૮૨ તષેુ નાનં ચ દાનં ચ સવર્કામપ્રદં શભુમ્॥ ૧૨૬.૩૮।
૧૨૬૦૩૯૧ ચતુદર્શ શતા યત્ર તીથાર્નાં પુ યદાિયનામ્ ।
૧૨૬૦૩૯૨ તષેુ નાનં ચ દાનં ચ વગર્માેક્ષપ્રદાયકમ્॥ ૧૨૬.૩૯।
૧૨૬૦૪૦૧ કૃતં સ દેહહરણ ષીણાં યત્ર ભાષયા ।
૧૨૬૦૪૦૨ સર વત્યભવત્તત્ર ગઙ્ગયા સઙ્ગતા નદ ।
૧૨૬૦૪૦૩ માહા યં તસ્ય કાે વક્તું સઙ્ગમસ્ય ક્ષમાે નરઃ॥ ૧૨૬.૪૦।
૧૨૭૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૭૦૦૧૧ દેવતીથર્ મ ત ખ્યાતં ગઙ્ગાયા ઉત્તરે તટે ।
૧૨૭૦૦૧૨ તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ સવર્પાપપ્રણાશનમ્॥ ૧૨૭.૧।
૧૨૭૦૦૨૧ આ ષ્ટષેણ ઇ ત ખ્યાતાે રા સવર્ગુણા વતઃ ।
૧૨૭૦૦૨૨ તસ્ય ભાયાર્ જયા નામ સાક્ષા લ મીિરવાપરા॥ ૧૨૭.૨।
૧૨૭૦૦૩૧ તસ્ય પતુ્રાે ભરાે નામ મ તમા પ વ સલઃ ।
૧૨૭૦૦૩૨ ધનવુદે ચ વેદે ચ િન ણાતાે દક્ષ અેવ ચ॥ ૧૨૭.૩।
૧૨૭૦૦૪૧ તસ્ય ભાયાર્ પવતી સપુ્રભેત્ય ભિવશ્રુતા ।
૧૨૭૦૦૪૨ આ ષ્ટષેણ તતાે રા પતુ્રે રાજં્ય િનવે ય સઃ॥ ૧૨૭.૪।
૧૨૭૦૦૫૧ પુરાેધસા ચ મખુ્યને દ ક્ષાં ચકે્ર નરેશ્વરઃ ।
૧૨૭૦૦૫૨ સર વત્યા તત તીરે હયમેધાય યત્નવાન્॥ ૧૨૭.૫।
૧૨૭૦૦૬૧ ઋ વ ગ્ભરૃ ષમખુ્યશૈ્ચ વેદશાસ્ત્રપરાયણૈઃ ।
૧૨૭૦૦૬૨ દ ક્ષતં તં પશ્રેષં્ઠ બ્રાહ્મણા ગ્ સમીપતઃ॥ ૧૨૭.૬।
૧૨૭૦૦૭૧ મથુદાર્નવરાટ્શરૂઃ પાપબુ દ્ધઃ પ્રતાપવાન્ ।
૧૨૭૦૦૭૨ મખં િવ વસ્ય પ ત સભાય સપુરાેિહતમ્॥ ૧૨૭.૭।
૧૨૭૦૦૮૧ આદાય વેગા સ પ્રાગાદ્રસાતલતલં મનુે ।
૧૨૭૦૦૮૨ નીતે ત મ પવરે યજ્ઞે નષ્ટે તતાે ઽમરાઃ॥ ૧૨૭.૮।
૧૨૭૦૦૯૧ ઋ વજશ્ચ યયુઃ સવ વં વં સ્થાનં મખાત્તતઃ ।
૧૨૭૦૦૯૨ પુરાેિહતસતુાે રાજ્ઞાે દેવાિપિર ત િવશ્રુતઃ॥ ૧૨૭.૯।
૧૨૭૦૧૦૧ બાલ તાં માતરં દૃ ટ્વા આત્મનઃ િપતરં ન ચ ।
૧૨૭૦૧૦૨ દૃ ટ્વા સિવ મયાે ભૂ વા દુઃ ખતાે ઽતીવ ચાભવત્॥ ૧૨૭.૧૦।
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૧૨૭૦૧૧૧ સ માતરં તુ પપ્રચ્છ િપતા મે ક્વ ગતાે ઽ બકે ।
૧૨૭૦૧૧૨ િપ હીનાે ન વેયં માતઃ સતં્ય વદ વ મે॥ ૧૨૭.૧૧।
૧૨૭૦૧૨૧ િધ ગ્ધ ક્પ િવહીનાનાં િવતં પાપકમર્ણામ્ ।
૧૨૭૦૧૨૨ ન વ ક્ષ યિદ મે માતજર્લમ ગ્ મથાિવશે॥ ૧૨૭.૧૨।
૧૨૭૦૧૩૧ પતંુ્ર પ્રાવેાચ સા માતા રાજ્ઞાે ભાયાર્ પુરાેધસઃ ।
૧૨૭૦૧૩૨ દાનવને તલં નીતાે રાજ્ઞા સહ િપતા તવ॥ ૧૨૭.૧૩।
૧૨૭૦૧૪૦ દેવાિપ વાચ
૧૨૭૦૧૪૧ ક્વ નીતઃ કેન વા નીતઃ કથં નીતઃ ક્વ કમર્ ણ ।
૧૨૭૦૧૪૨ કેષુ પ ય સુ િક સ્થાનં દાનવસ્ય વદ વ મે॥ ૧૨૭.૧૪।
૧૨૭૦૧૫૦ માતાવેાચ
૧૨૭૦૧૫૧ દ ક્ષતં યજ્ઞસદ સ સભાય સપુરાેધસમ્ ।
૧૨૭૦૧૫૨ રા નં તં મથુદત્યાે નીતવા સ રસાતલમ્ ।
૧૨૭૦૧૫૩ પ ય સુ દેવસઙ્ઘષેુ વિહ્નબ્રાહ્મણસિન્નધાૈ॥ ૧૨૭.૧૫।
૧૨૭૦૧૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૭૦૧૬૧ તન્મા વચનં શ્રુ વા દેવાિપઃ કૃત્યમ મરત્ ।
૧૨૭૦૧૬૨ દેવા પ યે ઽથવા ગ્ વા ઋ વ ે વાસરુાં તથા॥ ૧૨૭.૧૬।
૧૨૭૦૧૭૧ અેતે વવે િપતા વે યાે ના યત્રે ત મ તમર્મ ।
૧૨૭૦૧૭૨ ઇ ત િન શ્ચત્ય દેવાિપભર્રં પ્રાહ પાત્મજમ્॥ ૧૨૭.૧૭।
૧૨૭૦૧૮૦ દેવાિપ વાચ
૧૨૭૦૧૮૧ તપસા બ્રહ્મચયણ વ્રતને િનયમને ચ ।
૧૨૭૦૧૮૨ આનેતવ્યા મયા સવ નીતા યે ચ રસાતલમ્॥ ૧૨૭.૧૮।
૧૨૭૦૧૯૧ તે પરાભવે ઘાેરે યાે ન કુયાર્ પ્ર તિક્રયામ્ ।
૧૨૭૦૧૯૨ નરાધમને િક તને વતા વા તને વા॥ ૧૨૭.૧૯।
૧૨૭૦૨૦૧ વં પ્રશાિધ મહી ં કૃ નામા ષ્ટષેણઃ િપતા યથા ।
૧૨૭૦૨૦૨ માતા મમ વયા પાલ્યા રાજ યાવન્મમાગ તઃ ।
૧૨૭૦૨૦૩ ભવેચ્ચ કૃતકાયર્સ્ય અનુ નીિહ માં ભર॥ ૧૨૭.૨૦।
૧૨૭૦૨૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૭૦૨૧૧ ભરેણાેક્તઃ સ દેવાિપઃ સવ િન શ્ચત્ય યત્નતઃ॥ ૧૨૭.૨૧।
૧૨૭૦૨૨૦ ભર ઉવાચ
૧૨૭૦૨૨૧ સ દ્ધ કુ સખંુ યાિહ મા ચ તામ પકાં ભજ॥ ૧૨૭.૨૨।
૧૨૭૦૨૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૭૦૨૩૧ તતાે દેવાિપરમર-રા ઙ્ ઘ્ર યાનત પરઃ ।
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૧૨૭૦૨૩૨ ઋ વ ે ઽ વે ય યત્નને ન વા તા વજઃ થક્ ।
૧૨૭૦૨૩૩ કૃતા જ લપુટાે બાલાે દેવાિપવાર્ક્યમબ્રવીત્॥ ૧૨૭.૨૩।
૧૨૭૦૨૪૦ દેવાિપ વાચ
૧૨૭૦૨૪૧ ભવદ્ ભશ્ચ મખાે રક્ષ્યાે યજમાનશ્ચ દ ક્ષતઃ ।
૧૨૭૦૨૪૨ પુરાેધાશ્ચ તથા રક્ષ્યઃ પત્ની યા દ ક્ષતસ્ય તુ॥ ૧૨૭.૨૪।
૧૨૭૦૨૫૧ ભવ સુ તત્ર પ ય સુ યજ્ઞં િવ વસ્ય દૈત્યરાટ્ ।
૧૨૭૦૨૫૨ રા દય તને નીતા તન્ન યુક્તતમં ભવેત્॥ ૧૨૭.૨૫।
૧૨૭૦૨૬૧ અથા યેતદહં મ યે ભવ ત તાનરાે ગણઃ ।
૧૨૭૦૨૬૨ દાતુમહર્ ત તા સવાર્ન યથા શાપમહર્થ॥ ૧૨૭.૨૬।
૧૨૭૦૨૭૦ ઋ વજ ઊચુઃ
૧૨૭૦૨૭૧ મખે ઽ ગ્ ઃ પ્રથમં પજૂ્યાે હ્ય ગ્ રેવાત્ર દૈવતમ્ ।
૧૨૭૦૨૭૨ ત માદ્વયં ન નીમાે હ્યગ્ ીનાં પિરચારકાઃ॥ ૧૨૭.૨૭।
૧૨૭૦૨૮૧ સ અેવ દાતા ભાેક્તા ચ હતાર્ કતાર્ ચ હવ્યવાટ્॥ ૧૨૭.૨૮।
૧૨૭૦૨૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૭૦૨૯૧ ઋ વજઃ ષ્ઠતઃ કૃ વા દેવાિપ ર્તવેદસમ્ ।
૧૨૭૦૨૯૨ પજૂિય વા યથા યાયમગ્ યે ત યવેદયત્॥ ૧૨૭.૨૯।
૧૨૭૦૩૦૦ અ ગ્ વાચ
૧૨૭૦૩૦૧ યથ વજ તથા ચાહં દેવાનાં પિરચારકઃ ।
૧૨૭૦૩૦૨ હવ્યં વહા મ દેવાનાં ભાેક્તારાે રક્ષકાશ્ચ તે॥ ૧૨૭.૩૦।
૧૨૭૦૩૧૦ દેવાિપ વાચ
૧૨૭૦૩૧૧ દેવાનાહૂય યત્નને હિવભાર્ગા થક્ થક્ ।
૧૨૭૦૩૧૨ દાસ્યે ઽહમષે દાષેાે મે ત માદ્યાિહ સરુા પ્ર ત॥ ૧૨૭.૩૧।
૧૨૭૦૩૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૭૦૩૨૧ દેવાિપઃ સ સરુા પ્રા ય ન વા તે યઃ થક્ થક્ ।
૧૨૭૦૩૨૨ ઋ વગ્વાક્યં ચા ગ્ વાક્યં શાપં ચાિપ યવેદયત્॥ ૧૨૭.૩૨।
૧૨૭૦૩૩૦ દેવા ઊચુઃ
૧૨૭૦૩૩૧ આહૂતા વૈિદકૈમર્ ત્રૈરૃ વ ગ્ભશ્ચ યથાક્રમમ્ ।
૧૨૭૦૩૩૨ ભાેક્ષ્યામહે હિવભાર્ગાન્ન વત ત્રા દ્વ ેત્તમ॥ ૧૨૭.૩૩।
૧૨૭૦૩૪૧ ત માદ્વદેાનુગા િનતં્ય વયં વેદેન ચાેિદતાઃ ।
૧૨૭૦૩૪૨ પરત ત્રા તતાે િવપ્ર વેદે ય તિન્નવેદય॥ ૧૨૭.૩૪।
૧૨૭૦૩૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૭૦૩૫૧ સ દેવાિપઃ શુ ચભૂર્ વા વેદાનાહૂય યત્નતઃ ।
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૧૨૭૦૩૫૨ યાનને તપસા યુક્તાે વેદાશ્ચાિપ પુરાે ઽભવન્॥ ૧૨૭.૩૫।
૧૨૭૦૩૬૧ વેદાનવુાચ દેવાિપનર્મસ્ય તુ પનુઃ પનુઃ ।
૧૨૭૦૩૬૨ ઋ વગ્વાક્યં ચા ગ્ વાક્યં દેવવાક્યં યવેદયત્॥ ૧૨૭.૩૬।
૧૨૭૦૩૭૦ વેદા ઊચુઃ
૧૨૭૦૩૭૧ પરત ત્રા વયં તાત ઈશ્વરસ્ય વશાનુગાઃ ।
૧૨૭૦૩૭૨ અશષેજગદાધારાે િનરાધારાે િનર જનઃ॥ ૧૨૭.૩૭।
૧૨૭૦૩૮૧ સવર્શ યૈકસદનં િનધાનં સવર્સ પદામ્ ।
૧૨૭૦૩૮૨ સ તુ કતાર્ મહાદેવઃ સહંતાર્ સ મહેશ્વરઃ॥ ૧૨૭.૩૮।
૧૨૭૦૩૯૧ વયં શ દમયા બ્રહ્મ વદામાે િવદ્મ અેવ ચ ।
૧૨૭૦૩૯૨ અ માકમેત કૃત્યં સ્યાદ્વદામાે યત્તુ ચ્છ સ॥ ૧૨૭.૩૯।
૧૨૭૦૪૦૧ કેન નીતા તસ્ય નામ ત પુરં તદ્બલં તથા ।
૧૨૭૦૪૦૨ ભ ક્ષતાઃ િક તુ નાે નષ્ટા અેત નીમહે વયમ્॥ ૧૨૭.૪૦।
૧૨૭૦૪૧૧ યથા ચ તવ સામ ય યમારા ય ચ યત્ર ચ ।
૧૨૭૦૪૧૨ સ્યાિદત્યેતચ્ચ નીમાે યથા પ્રા સ્ય સ તા પુરઃ॥ ૧૨૭.૪૧।
૧૨૭૦૪૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૭૦૪૨૧ અેતચ્છ વાવદદ્વદેા વચાયર્ સુ ચરં હૃિદ॥ ૧૨૭.૪૨।
૧૨૭૦૪૩૦ દેવાિપ વાચ
૧૨૭૦૪૩૧ વેદા વદ વેતદેવ સવર્મવે યથાથર્તઃ ।
૧૨૭૦૪૩૨ સવાર્ પ્રા સ્યે તલં નીતાનલં તે યાે નમાે ઽ તુ વઃ॥ ૧૨૭.૪૩।
૧૨૭૦૪૪૦ વેદા ઊચુઃ
૧૨૭૦૪૪૧ ગાૈતમી ં ગચ્છ દેવાપે તત્ર તુિહ મહેશ્વરમ્ ।
૧૨૭૦૪૪૨ સપુ્રસન્ન તવાભીષં્ટ દાસ્યત્યેવ કૃપાકરઃ॥ ૧૨૭.૪૪।
૧૨૭૦૪૫૧ ભવેદે્દવઃ શવઃ પ્રીતઃ તુતઃ સતં્ય મહામતે ।
૧૨૭૦૪૫૨ આ ષ્ટષેણશ્ચ પ ત તસ્ય યા જયા સતી॥ ૧૨૭.૪૫।
૧૨૭૦૪૬૧ િપતા તવા યપુમ યુ તલે તષ્ઠ ત્યરાે ગણઃ ।
૧૨૭૦૪૬૨ વરદાનાન્મહેશસ્ય મથું હ વા ચ રાક્ષસમ્ ।
૧૨૭૦૪૬૩ યશઃ પ્રા સ્ય સ ધમ ચ અેતચ્છકં્ય ન ચેતરત્॥ ૧૨૭.૪૬।
૧૨૭૦૪૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૭૦૪૭૧ તદ્વદેવચનાદ્બાલાે દેવાિપગાતમી ં ગતઃ ।
૧૨૭૦૪૭૨ ના વા કૃતક્ષણાે િવપ્ર તુષ્ટાવ ચ મહેશ્વરમ્॥ ૧૨૭.૪૭।
૧૨૭૦૪૮૦ દેવાિપ વાચ
૧૨૭૦૪૮૧ બાલાે ઽહં દેવદેવેશ ગુ ણાં વં ગુ મર્મ ।
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૧૨૭૦૪૮૨ ન મે શ ક્ત વ તવને તુ યં શ ભાે નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૨૭.૪૮।
૧૨૭૦૪૯૧ ન વાં ન ત િનગમા ન દેવા મનુયાે ન ચ ।
૧૨૭૦૪૯૨ ન બ્રહ્મા નાિપ વૈકુ ઠાે યાે ઽ સ સાે ઽ સ નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૨૭.૪૯।
૧૨૭૦૫૦૧ યે ઽનાથા યે ચ કૃપણા યે દિરદ્રાશ્ચ રાે ગણઃ ।
૧૨૭૦૫૦૨ પાપાત્માનાે યે ચ લાેકે તાં વં પા સ મહેશ્વર॥ ૧૨૭.૫૦।
૧૨૭૦૫૧૧ તપસા િનયમૈમર્ ત્રૈઃ પૂ જતા સ્ત્રિદવાૈકસઃ ।
૧૨૭૦૫૧૨ વયા દતં્ત ફલં તે યાે દાસ્ય ત જગતાં પતે॥ ૧૨૭.૫૧।
૧૨૭૦૫૨૧ યા ચતારશ્ચ દાતાર તે યાે યદ્યન્મની ષતમ્ ।
૧૨૭૦૫૨૨ ભવતી ત ન ચતં્ર સ્યા વં િવપયર્યકારકઃ॥ ૧૨૭.૫૨।
૧૨૭૦૫૩૧ યે ઽજ્ઞાિનનાે યે ચ પાપા યે મગ્ ા નરકાણર્વે ।
૧૨૭૦૫૩૨ શવે ત વચનાન્નાથ તા પા સ વં જગદુ્ગરાે॥ ૧૨૭.૫૩।
૧૨૭૦૫૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૭૦૫૪૧ અેવં તુ તવુત તસ્ય પુરઃ પ્રાહ િત્રલાેચનઃ॥ ૧૨૭.૫૪।
૧૨૭૦૫૫૦ શવ ઉવાચ
૧૨૭૦૫૫૧ વરં બ્રૂહ્યથ દેવાપે અલં દૈ યને બાલક॥ ૧૨૭.૫૫।
૧૨૭૦૫૬૦ દેવાિપ વાચ
૧૨૭૦૫૬૧ રા નં રાજપત્ની ં ચ િપતરં ચ ગુ ં મમ ।
૧૨૭૦૫૬૨ પ્રાપ્તુ મચ્છે જગન્નાથ િનધનં ચ િરપાેમર્મ॥ ૧૨૭.૫૬।
૧૨૭૦૫૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૭૦૫૭૧ દેવાિપવચનં શ્રુ વા તથેત્યાહા ખલેશ્વરઃ ।
૧૨૭૦૫૭૨ દેવાપેઃ સવર્મભવદાજ્ઞયા શઙ્કરસ્ય તત્॥ ૧૨૭.૫૭।
૧૨૭૦૫૮૧ પનુર યાહ તં શ ભુદવાિપક ણાકરઃ ।
૧૨૭૦૫૮૨ ન દનં પ્રષેયામાસ શ ભુઃ શલૂને નારદ॥ ૧૨૭.૫૮।
૧૨૭૦૫૯૧ રસાતલં મથું ન દ હ વા ચાસરુપુઙ્ગવાન્ ।
૧૨૭૦૫૯૨ ત પત્રાદ સમાનીય ત મૈ તા સ યવેદયત્॥ ૧૨૭.૫૯।
૧૨૭૦૬૦૧ હયમેધશ્ચ તત્રાસીદા ષ્ટષેણસ્ય ધીમતઃ ।
૧૨૭૦૬૦૨ અ ગ્ શ્ચ ઋ વ ે દેવા વેદાશ્ચ ઋષયાે ઽબ્રવુન્॥ ૧૨૭.૬૦।
૧૨૭૦૬૧૦ અગ્ યાદય ઊચુઃ
૧૨૭૦૬૧૧ યત્ર સાક્ષાદભૂચ્છ ભુદવાપે ભક્તવ સલઃ ।
૧૨૭૦૬૧૨ દેવદેવાે જગન્નાથાે દેવતીથર્મભૂચ્ચ તત્॥ ૧૨૭.૬૧।
૧૨૭૦૬૨૧ સવર્પાપક્ષયકરં સવર્ સ દ્ધપ્રદં ણામ્ ।
૧૨૭૦૬૨૨ પુ યદં તીથર્મેત સ્યાત્તવ ક તશ્ચ શાશ્વતી॥ ૧૨૭.૬૨।
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૧૨૭૦૬૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૭૦૬૩૧ અશ્વમેધે િન ત્તે તુ સરુા તે યાે વરા દદુઃ ।
૧૨૭૦૬૩૨ ના વા કૃતાથાર્ ગઙ્ગાયાં તત તે િદવમાક્રમન્॥ ૧૨૭.૬૩।
૧૨૭૦૬૪૧ તતઃ પ્ર ત તત્રાસં તીથાર્િન દશ પ ચ ચ ।
૧૨૭૦૬૪૨ સહસ્રા ણ શતા યષ્ટાવુભયાેરિપ તીરયાેઃ ।
૧૨૭૦૬૪૩ તષેુ નાનં ચ દાનં ચ હ્યતીવ ફલદં િવદુઃ॥ ૧૨૭.૬૪।
૧૨૮૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૮૦૦૧૧ તપાવેન મ ત ખ્યાતં ન દનીસઙ્ગમં તથા ।
૧૨૮૦૦૧૨ સદ્ધશે્વરં તત્ર તીથ ગાૈત યા દ ક્ષણે તટે॥ ૧૨૮.૧।
૧૨૮૦૦૨૧ શાદૂર્લં ચે ત િવખ્યાતં તષેાં ત્ત મદં શ ◌ૃ ।
૧૨૮૦૦૨૨ યસ્યાકણર્નમાત્રેણ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૧૨૮.૨।
૧૨૮૦૦૩૧ અ ગ્ હાતા પુરા વાસીદે્દવાનાં હવ્યવાહનઃ ।
૧૨૮૦૦૩૨ ભાયા પ્રાપ્તાે દક્ષસતુાં વાહાના ી ં સુ િપણીમ્॥ ૧૨૮.૩।
૧૨૮૦૦૪૧ સાનપત્યા પુરા ચાસી પુત્રાથ તપઆિવશત્ ।
૧૨૮૦૦૪૨ તપશ્ચર તી ં િવપુલં તાષેય તી ં હુતાશનમ્ ।
૧૨૮૦૦૪૩ સ ભતાર્ હુતભુક્પ્રાહ ભાયા વાહામિન દતામ્॥ ૧૨૮.૪।
૧૨૮૦૦૫૦ અ ગ્ વાચ
૧૨૮૦૦૫૧ અપત્યાિન ભિવ ય ત મા તપઃ કુ શાેભને॥ ૧૨૮.૫।
૧૨૮૦૦૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૮૦૦૬૧ અેતચ્છ વા ભ ર્વાક્યં િન ત્તા તપસાે ઽભવત્ ।
૧૨૮૦૦૬૨ સ્ત્રીણામભીષ્ટદં ના યદ્ભ ર્વાક્યં િવના ક્વ ચત્॥ ૧૨૮.૬।
૧૨૮૦૦૭૧ તતઃ ક તપયે કાલે તારકાદ્ભયઆગતે ।
૧૨૮૦૦૭૨ અનુ પન્ને કા ત્તકેયે ચરકાલરહાેગતે॥ ૧૨૮.૭।
૧૨૮૦૦૮૧ મહેશ્વરે ભવા યા ચ ત્ર તા દેવાઃ સમાગતાઃ ।
૧૨૮૦૦૮૨ દેવાનાં કાયર્ સદ્ યથર્મ ગ્ પ્રાેચુિદવાૈકસઃ॥ ૧૨૮.૮।
૧૨૮૦૦૯૦ દેવા ઊચુઃ
૧૨૮૦૦૯૧ દેવ ગચ્છ મહાભાગ શ ભું ત્રૈલાેક્યપૂ જતમ્ ।
૧૨૮૦૦૯૨ તારકાદ્ભયમુ પનં્ન શ ભવે વં િનવેદય॥ ૧૨૮.૯।
૧૨૮૦૧૦૦ અ ગ્ વાચ
૧૨૮૦૧૦૧ ન ગ તવં્ય તત્ર દેશે દ પત્યાેઃ સ્થતયાે રહઃ ।
૧૨૮૦૧૦૨ સામા યમાત્રતાે યાયઃ િક પનુઃ શલૂપા ણિન॥ ૧૨૮.૧૦।
૧૨૮૦૧૧૧ અેકા ત સ્થતયાેઃ વૈરં જ પતાેયર્ઃ સરાગયાેઃ ।
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૧૨૮૦૧૧૨ દ પત્યાેઃ શ ◌ૃ યાદ્વાક્યં િનરયાત્તસ્ય નાેદૃ્ધ તઃ॥ ૧૨૮.૧૧।
૧૨૮૦૧૨૧ સ વા ય ખલલાેકાનાં મહાકાલ સ્ત્રશલૂવાન્ ।
૧૨૮૦૧૨૨ િનર ક્ષણીયઃ કેન સ્યાદ્ભવા યા રહ સ સ્થતઃ॥ ૧૨૮.૧૨।
૧૨૮૦૧૩૦ દેવા ઊચુઃ
૧૨૮૦૧૩૧ મહાભયે ચાનુગતે યાયઃ કાે ઽ વત્ર વ યર્તે ।
૧૨૮૦૧૩૨ તારકાદ્ભય ઉ પન્ને ગચ્છ વં તારકાે ભવાન્॥ ૧૨૮.૧૩।
૧૨૮૦૧૪૧ મહાભયા ધાૈ સાધનૂાં ય પરાથાર્ય િવતમ્ ।
૧૨૮૦૧૪૨ પેણા યને વા ગચ્છ વાચં વદ યથા તથા॥ ૧૨૮.૧૪।
૧૨૮૦૧૫૧ િવશ્રાવ્ય દેવવચનં શ ભુમાગચ્છ સ વરઃ ।
૧૨૮૦૧૫૨ તતાે દાસ્યામહે પૂ મુભયાેલાકયાેઃ કવે॥ ૧૨૮.૧૫।
૧૨૮૦૧૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૮૦૧૬૧ શકુાે ભૂ વા જગામાશુ દેવવાક્યાદુ્ધતાશનઃ ।
૧૨૮૦૧૬૨ યત્રાસી જગતાં નાથાે રમમાણ તદાેમયા॥ ૧૨૮.૧૬।
૧૨૮૦૧૭૧ સ ભીતવદથ પ્રાયાચ્છુકાે ભૂ વા તદાનલઃ ।
૧૨૮૦૧૭૨ નાશકદ્દવ્ારદેશે તુ પ્રવેષંુ્ટ હવ્યવાહનઃ॥ ૧૨૮.૧૭।
૧૨૮૦૧૮૧ તતાે ગવાક્ષદેશે તુ તસ્થાૈ ધુ વન્નધાેમખુઃ ।
૧૨૮૦૧૮૨ તં દૃ ટ્વા પ્રહસ શ ભુ માં પ્રાહ રહાેગતઃ॥ ૧૨૮.૧૮।
૧૨૮૦૧૯૦ શ ભુ વાચ
૧૨૮૦૧૯૧ પ ય દેિવ શકંુ પ્રાપં્ત દેવવાક્યાદુ્ધતાશનમ્॥ ૧૨૮.૧૯।
૧૨૮૦૨૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૮૦૨૦૧ લ જતા ચાવદદે્દવમલં દેવે ત પાવર્તી ।
૧૨૮૦૨૦૨ પુરશ્ચર તં દેવેશાે હ્ય ગ્ તં દ્વજ િપણમ્॥ ૧૨૮.૨૦।
૧૨૮૦૨૧૧ આહૂય બહુશશ્ચાિપ જ્ઞાતાે ઽસ્યગ્ ે ઽત્ર મા વદ ।
૧૨૮૦૨૧૨ િવદારય વ વમખંુ ગ્ હાણેદં નય વ તત્॥ ૧૨૮.૨૧।
૧૨૮૦૨૨૧ ઇત્યુ વા તસ્ય ચાસ્યે ઽગ્ ે રેતઃ સ પ્રા ક્ષપદ્બહુ ।
૧૨૮૦૨૨૨ રેતાેગભર્ તદા ચા ગ્ ગર્ તું નવૈ ચ શક્તવાન્॥ ૧૨૮.૨૨।
૧૨૮૦૨૩૧ સરુનદ્યા તત તીરં શ્રા તાે ઽ ગ્ પત સ્થવાન્ ।
૧૨૮૦૨૩૨ કૃ ત્તકાસુ ચ તદ્રતેઃ પ્રક્ષપેા કા ત્તકાે ઽભવત્॥ ૧૨૮.૨૩।
૧૨૮૦૨૪૧ અવ શષં્ટ ચ ય ક ચદગ્ ેદહે ચ શા ભવમ્ ।
૧૨૮૦૨૪૨ તદેવ રેતાે વિહ્ન તુ વભાયાર્યાં દ્વધા ક્ષપત્॥ ૧૨૮.૨૪।
૧૨૮૦૨૫૧ વાહાયાં પ્રયભૂતાયાં પતુ્રા થ યાં િવશષેતઃ ।
૧૨૮૦૨૫૨ પુરા સાશ્વા સતા તને સ ત ત તે ભિવ ય ત॥ ૧૨૮.૨૫।
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૧૨૮૦૨૬૧ તદ્વિહ્નનાથ સં ત્ય તિ ક્ષપ્તં શા ભવં મહઃ ।
૧૨૮૦૨૬૨ તદગ્ ે રેતસ તસ્યાં જજ્ઞે મથનુમુત્તમમ્॥ ૧૨૮.૨૬।
૧૨૮૦૨૭૧ સવુણર્શ્ચ સવુણાર્ ચ પેણાપ્ર તમં ભુિવ ।
૧૨૮૦૨૭૨ અગ્ ેઃ પ્રી તકરં િનતં્ય લાેકાનાં પ્રી તવધર્નમ્॥ ૧૨૮.૨૭।
૧૨૮૦૨૮૧ અ ગ્ ઃ પ્રીત્યા સવુણા તાં પ્રાદાદ્ધમાર્ય ધીમતે ।
૧૨૮૦૨૮૨ સવુણર્સ્યાથ પતુ્રસ્ય સઙ્ક પામકરાેિ પ્રયામ્ ।
૧૨૮૦૨૮૩ અેવં પતુ્રસ્ય પુ યાશ્ચ િવવાહમકરાે કિવઃ॥ ૧૨૮.૨૮।
૧૨૮૦૨૯૧ અ યાે યરેતાવે્ય તષઙ્ગદાષેાદ્ ।
૧૨૮૦૨૯૨ અગ્ ેરપત્યમુભયં તથવૈ ।
૧૨૮૦૨૯૩ પતુ્રઃ સવુણા બહુ પ પી ।
૧૨૮૦૨૯૪ પા ણ કૃ વા સરુસત્તમાનામ્॥ ૧૨૮.૨૯।
૧૨૮૦૩૦૧ ઇ દ્રસ્ય વાયાેધર્નદસ્ય ભાયાર્મ્ ।
૧૨૮૦૩૦૨ જલેશ્વરસ્યાિપ મનુીશ્વરાણામ્ ।
૧૨૮૦૩૦૩ ભાયાર્ તુ ગચ્છત્યિનશં સવુણા ।
૧૨૮૦૩૦૪ યસ્યાઃ પ્રયં યચ્ચ વપુઃ સ કૃ વા॥ ૧૨૮.૩૦।
૧૨૮૦૩૧૧ યા ત ક્વ ચચ્ચાિપ કવે તનજૂસ્ ।
૧૨૮૦૩૧૨ તદ્ભ ર્ પં ચ પ તવ્રતાસુ ।
૧૨૮૦૩૧૩ કૃ વાિનશં તા ભ દારભાવઃ ।
૧૨૮૦૩૧૪ કુવર્ કૃતાથ મદનં સ રેમે॥ ૧૨૮.૩૧।
૧૨૮૦૩૨૧ કૃ વા ગતા ક્વાિપ ચવૈં સવુણાર્ ।
૧૨૮૦૩૨૨ ધમર્સ્ય ભાયાર્િપ સવુણર્ના ી ।
૧૨૮૦૩૨૩ વાહાસતુા વૈિરણી સા બભવૂ ।
૧૨૮૦૩૨૪ યસ્યાિપ યસ્યાિપ મનાેગતા યા॥ ૧૨૮.૩૨।
૧૨૮૦૩૩૧ ભાયાર્ વ પા સવૈ ભૂ વા સવુણાર્ ।
૧૨૮૦૩૩૨ રેમે પતીન્માનષુાનાસરુાંશ્ચ ।
૧૨૮૦૩૩૩ દેવા ષી પ પાં તથા યાન્ ।
૧૨૮૦૩૩૪ પાૈદાયર્સ્થૈયર્ગા ભીયર્યુક્તાન્॥ ૧૨૮.૩૩।
૧૨૮૦૩૪૧ યા ભપ્રેતા યસ્ય દેવસ્ય ભાયાર્ ।
૧૨૮૦૩૪૨ તદૂ્રપા સા રમતે તને સાધર્મ્ ।
૧૨૮૦૩૪૩ નાનાભેદૈઃ કરણૈશ્ચા યનેકૈર્ ।
૧૨૮૦૩૪૪ આકષર્ તી તન્મનઃ કામ સ દ્ધમ્॥ ૧૨૮.૩૪।
૧૨૮૦૩૫૧ અેવં સવુણર્સ્ય િનર ક્ષ્ય ચેષ્ટામ્ ।
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૧૨૮૦૩૫૨ અગ્ ેઃ સનૂાેઃ પુિત્રકાયા તથાગ્ ેઃ ।
૧૨૮૦૩૫૩ સવ ચ શપેુઃ કુિપતા તદાગ્ ેઃ ।
૧૨૮૦૩૫૪ પતંુ્ર ચ પતુ્રી ં ચ સરુાસરુા તે॥ ૧૨૮.૩૫।
૧૨૮૦૩૬૦ સરુાસરુા ઊચુઃ
૧૨૮૦૩૬૧ કૃતં યદેતદ્વ્ય ભચાર પમ્ ।
૧૨૮૦૩૬૨ યચ્છદ્મના વતર્નં પાપ પમ્ ।
૧૨૮૦૩૬૩ ત મા સતુ તે વ્ય ભચારવાંશ્ચ ।
૧૨૮૦૩૬૪ સવર્ત્ર ગામી યતાં હવ્યવાહ॥ ૧૨૮.૩૬।
૧૨૮૦૩૭૧ તથા સવુણાર્િપ ન ચૈકિનષ્ઠા ।
૧૨૮૦૩૭૨ ભૂયાદગ્ ે નૈક પ્તા બહંૂશ્ચ ।
૧૨૮૦૩૭૩ નાના તીિન્ન દતા દેહભા ે ।
૧૨૮૦૩૭૪ ભ જત્રી સ્યાદેષ દાષેશ્ચ પુ યાઃ॥ ૧૨૮.૩૭।
૧૨૮૦૩૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૮૦૩૮૧ ઇત્યેતચ્છાપવચનં શ્રુ વા ગ્ ર તભીતવત્ ।
૧૨૮૦૩૮૨ મામ યેત્ય તદાવેાચ િન કૃ ત વદ પતુ્રયાેઃ॥ ૧૨૮.૩૮।
૧૨૮૦૩૯૧ તદાહમબ્રવં વહે્ન ગાૈતમી ં ગચ્છ શઙ્કરમ્ ।
૧૨૮૦૩૯૨ તુ વા તત્ર મહાબાહાે િનવેદય જગ પતેઃ॥ ૧૨૮.૩૯।
૧૨૮૦૪૦૧ માહેશ્વરેણ વીયણ તવ દેહ સ્થતને ચ ।
૧૨૮૦૪૦૨ અેવંિવધં વપતં્ય તે તં વહે્ન તતાે ભવાન્॥ ૧૨૮.૪૦।
૧૨૮૦૪૧૧ િનવેદય વ દેવાય દેવાનાં શાપમીદશૃમ્ ।
૧૨૮૦૪૧૨ વાપત્યરક્ષણાયાસાૈ શ ભુઃ શ્રેયઃ કિર ય ત॥ ૧૨૮.૪૧।
૧૨૮૦૪૨૧ તુિહ દેવં ચ દેવી ં ચ ભ યા પ્રીતાે ભવે ચ્છવઃ ।
૧૨૮૦૪૨૨ તત વપત્યિવષયે પ્રયા કામાનવા સ્ય સ॥ ૧૨૮.૪૨।
૧૨૮૦૪૩૧ તતાે મદ્વચનાદ ગ્ ગર્ઙ્ગાં ગ વા મહેશ્વરમ્ ।
૧૨૮૦૪૩૨ તુષ્ટાવ િનયતાે વાક્યૈઃ તુ ત ભવદસ મતૈઃ॥ ૧૨૮.૪૩।
૧૨૮૦૪૪૦ અ ગ્ વાચ
૧૨૮૦૪૪૧ િવશ્વસ્ય જગતાે ધાતા િવશ્વમૂ તિનર જનઃ ।
૧૨૮૦૪૪૨ આિદકતાર્ વય ભૂશ્ચ તં નમા મ જગ પ તમ્॥ ૧૨૮.૪૪।
૧૨૮૦૪૫૧ યાે ઽ ગ્ ભૂર્ વા સહંર ત સ્રષ્ટા વૈ જલ પતઃ ।
૧૨૮૦૪૫૨ સયૂર્ પેણ યઃ પા ત તં નમા મ ચ ય બકમ્॥ ૧૨૮.૪૫।
૧૨૮૦૪૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૮૦૪૬૧ તતઃ પ્રસન્નાે ભગવાનન તઃ શ ભુરવ્યયઃ ।
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૧૨૮૦૪૬૨ વરેણ ચ્છ દયામાસ પાવકં સરુપૂ જતમ્॥ ૧૨૮.૪૬।
૧૨૮૦૪૭૧ સ િવનીતઃ શવં પ્રાહ તવ વીય મિય સ્થતમ્ ।
૧૨૮૦૪૭૨ તને તઃ સતુાે ર યઃ સવુણા લાેકિવશ્રુતઃ॥ ૧૨૮.૪૭।
૧૨૮૦૪૮૧ તથા સવુણાર્ પતુ્રી ચ ત માદેવ જગ પ્રભાે ।
૧૨૮૦૪૮૨ અ યાે યવીયર્સઙ્ગાચ્ચ તદ્દાષેાદુભયં વદમ્॥ ૧૨૮.૪૮।
૧૨૮૦૪૯૧ વ્ય ભચારા સદાષેં ચ અપત્યમભવ ચ્છવ ।
૧૨૮૦૪૯૨ શાપં દદુઃ સરુાઃ સવ તયાેઃ શા ત કુ પ્રભાે॥ ૧૨૮.૪૯।
૧૨૮૦૫૦૧ તદ ગ્ વચનાચ્છ ભુઃ પ્રાવેાચેદં શભુાેદયમ્॥ ૧૨૮.૫૦।
૧૨૮૦૫૧૦ શ ભુ વાચ
૧૨૮૦૫૧૧ મદ્વ યાર્દભવ વત્તઃ સવુણા ભૂિરિવક્રમઃ ।
૧૨૮૦૫૧૨ સમગ્રા ઋદ્ધયઃ સવાર્ઃ સવુણ ઽ મ સમાિહતાઃ॥ ૧૨૮.૫૧।
૧૨૮૦૫૨૧ ભિવ ય ત ન સ દેહાે વહે્ન શ ◌ૃ વચાે મમ ।
૧૨૮૦૫૨૨ ત્રયાણામિપ લાેકાનાં પાવનઃ સ ભિવ ય ત॥ ૧૨૮.૫૨।
૧૨૮૦૫૩૧ સ અેવ ચા તં લાેકે સ અેવ સરુવ લભઃ ।
૧૨૮૦૫૩૨ સ અેવ ભુ ક્તમુક્તી ચ સ અેવ મખદ ક્ષણા॥ ૧૨૮.૫૩।
૧૨૮૦૫૪૧ સ અેવ પં સવર્સ્ય ગુ ણામ યસાૈ ગુ ઃ ।
૧૨૮૦૫૪૨ વીય શ્રેષ્ઠતમં િવદ્યાદ્વ ય મત્તાે યદુત્તમમ્॥ ૧૨૮.૫૪।
૧૨૮૦૫૫૧ િવશષેત વિય ક્ષપ્તં તસ્ય કા સ્યા દ્વચારણા ।
૧૨૮૦૫૫૨ હીનં તને િવના સવ સ પૂણાર્ તને સ પદઃ॥ ૧૨૮.૫૫।
૧૨૮૦૫૬૧ વ તાે ઽિપ તાઃ સવ સવુણન િવના નરાઃ ।
૧૨૮૦૫૬૨ િનગુર્ણાે ઽિપ ધની મા યઃ સગુણાે ઽ યધનાે નિહ॥ ૧૨૮.૫૬।
૧૨૮૦૫૭૧ ત માન્નાતઃ પરં િક ચ સવુણાર્ દ્ધ ભિવ ય ત ।
૧૨૮૦૫૭૨ તથા ચષૈા સવુણાર્િપ સ્યાદુ કૃષ્ટાિપ ચ ચલા॥ ૧૨૮.૫૭।
૧૨૮૦૫૮૧ અનયા વી ક્ષતં સવ યનંૂ પૂણ ભિવ ય ત ।
૧૨૮૦૫૮૨ તપસા જપહાેમૈશ્ચ યેયં પ્રા યા જગ ત્રયે॥ ૧૨૮.૫૮।
૧૨૮૦૫૯૧ તસ્યાઃ પ્રભાવં પ્રાશ ત્યમગ્ ે િક ચચ્ચ ક ત્યર્તે ।
૧૨૮૦૫૯૨ સવર્ત્ર યા તુ સ તષે્ઠદાયાતુ િવચિર ય ત॥ ૧૨૮.૫૯।
૧૨૮૦૬૦૧ સવુણાર્ કમલા સાક્ષા પિવત્રા ચ ભિવ ય ત ।
૧૨૮૦૬૦૨ અદ્ય પ્ર ત્યાત્મજયાે તથા વૈરં િવચેષ્ટતાેઃ॥ ૧૨૮.૬૦।
૧૨૮૦૬૧૧ તથાિપ ચૈતયાેઃ પુ યં ન ભૂતં ન ભિવ ય ત॥ ૧૨૮.૬૧।
૧૨૮૦૬૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૮૦૬૨૧ અેવમુ વા તતઃ શ ભુઃ સાક્ષાત્તત્રાભવ ચ્છવઃ ।
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૧૨૮૦૬૨૨ લઙ્ગ પેણ સવષાં લાેકાનાં િહતકા યયા॥ ૧૨૮.૬૨।
૧૨૮૦૬૩૧ વરા પ્રા ય સતુા યાં સ અ ગ્ તુષ્ટાે ઽભવત્તતઃ ।
૧૨૮૦૬૩૨ વભત્રાર્ ચ સવુણાર્ સા ધમણા ગ્ સતુા મુદા॥ ૧૨૮.૬૩।
૧૨૮૦૬૪૧ વતર્યામાસ પતુ્રાે ઽિપ વહે્નઃ સઙ્ક પયા મુદા ।
૧૨૮૦૬૪૨ અેત મન્ન તરે વણાર્મગ્ ેદુર્િહતરં મનુે॥ ૧૨૮.૬૪।
૧૨૮૦૬૫૧ પિરભૂય ચ ધમ તં શાદૂર્લાે દાનવેશ્વરઃ ।
૧૨૮૦૬૫૨ અહરદ્ભાગ્યસાૈભાગ્ય-િવલાસવસ ત છલાત્॥ ૧૨૮.૬૫।
૧૨૮૦૬૬૧ નીતા રસાતલં તને સવુણાર્ લાેકિવશ્રુતા ।
૧૨૮૦૬૬૨ માતાગ્ ેઃ સ ધમર્શ્ચ અ ગ્ શ્ચવૈ સ હવ્યવાટ્॥ ૧૨૮.૬૬।
૧૨૮૦૬૭૧ િવ ણવે લાેકનાથાય તુ વા ચવૈ પનુઃ પનુઃ ।
૧૨૮૦૬૭૨ કાયર્િવજ્ઞાપનં ચાેભાૈ ચક્રતુઃ પ્રભિવ ણવે॥ ૧૨૮.૬૭।
૧૨૮૦૬૮૧ તતશ્ચકે્રણ ચચ્છેદ શાદૂર્લસ્ય શરાે હિરઃ ।
૧૨૮૦૬૮૨ સાનીતા િવ ના દેવી સવુણાર્ લાેકસુ દર ॥ ૧૨૮.૬૮।
૧૨૮૦૬૯૧ મહેશ્વરસતુા ચવૈ અગ્ ેશ્ચવૈ તથા પ્રયા ।
૧૨૮૦૬૯૨ મહેશ્વરાય તાં િવ દર્શર્યામાસ નારદ॥ ૧૨૮.૬૯।
૧૨૮૦૭૦૧ પ્રીતાે ઽભવન્મહેશાે ઽિપ સ વજે તાં પનુઃ પનુઃ ।
૧૨૮૦૭૦૨ ચકં્ર પ્રક્ષા લતં યત્ર શાદૂર્લચ્છેિદ દ પ્તમત્॥ ૧૨૮.૭૦।
૧૨૮૦૭૧૧ ચક્રતીથ તુ િવખ્યાતં શાદૂર્લં ચે ત ત દ્વદુઃ ।
૧૨૮૦૭૧૨ યત્ર નીતા સવુણાર્ સા િવ ના શઙ્કરા તકમ્॥ ૧૨૮.૭૧।
૧૨૮૦૭૨૧ તત્તીથ શાઙ્કરં જ્ઞેયં વૈ ણવં સદ્ધમવે તુ ।
૧૨૮૦૭૨૨ યત્રાન દમનપુ્રાપ્તાે હ્ય ગ્ ધર્મર્શ્ચ શાશ્વતઃ॥ ૧૨૮.૭૨।
૧૨૮૦૭૩૧ આન દાશ્રૂ ણ યપત યત્રાગ્ ેમુર્િનસત્તમ ।
૧૨૮૦૭૩૨ આન દે ત નદ તા તથા વૈ ન દની ત ચ॥ ૧૨૮.૭૩।
૧૨૮૦૭૪૧ તસ્યાશ્ચ સઙ્ગમઃ પુ યાે ગઙ્ગાયાં તત્ર વૈ શવઃ ।
૧૨૮૦૭૪૨ તત્રવૈ સઙ્ગમે સાક્ષા સવુણાર્દ્યાિપ સં સ્થતા॥ ૧૨૮.૭૪।
૧૨૮૦૭૫૧ દાક્ષાયણી સવૈ શવા આગ્ ેયી ચે ત િવશ્રુતા ।
૧૨૮૦૭૫૨ અ બકા જગદાધારા શવા કાત્યાયનીશ્વર ॥ ૧૨૮.૭૫।
૧૨૮૦૭૬૧ ભક્તાભીષ્ટપ્રદા િનત્યમલઙૃ્કત્યાેભયં તટમ્ ।
૧૨૮૦૭૬૨ તપ તપેે યત્ર ચા ગ્ તત્તીથ તુ તપાવેનમ્॥ ૧૨૮.૭૬।
૧૨૮૦૭૭૧ અેવમાદ િન તીથાર્િન તીરયાે ભયાેમુર્ને ।
૧૨૮૦૭૭૨ તષેુ નાનં ચ દાનં ચ સવર્કામપ્રદં શભુમ્॥ ૧૨૮.૭૭।
૧૨૮૦૭૮૧ ઉત્તરે ચવૈ પારે ચ સહસ્રા ણ ચતુદર્શ ।
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૧૨૮૦૭૮૨ દ ક્ષણે ચ તથા પારે સહસ્રા યથ ષાેડશ॥ ૧૨૮.૭૮।
૧૨૮૦૭૯૧ તત્ર તત્ર ચ તીથાર્િન સા ભજ્ઞાનાિન સ ત વૈ ।
૧૨૮૦૭૯૨ નામાિન ચ થક્સ ત સઙે્ક્ષપાત્તન્મયાેચ્યતે॥ ૧૨૮.૭૯।
૧૨૮૦૮૦૧ અેતાિન યશ્ચ શ ◌ૃ યાદ્યશ્ચ વા પઠ ત મરેત્ ।
૧૨૮૦૮૦૨ સવષુ તત્ર કા યષેુ પિરપૂણા ભવેન્નરઃ॥ ૧૨૮.૮૦।
૧૨૮૦૮૧૧ અેતદ્વતંૃ્ત તુ યાે જ્ઞા વા તત્ર નાનાિદકં ચરેત્ ।
૧૨૮૦૮૧૨ લ મીવા યતે િનતં્ય ધમર્વાંશ્ચ િવશષેતઃ॥ ૧૨૮.૮૧।
૧૨૮૦૮૨૧ અ જકા પ શ્ચમે તીથ તચ્છાદૂર્લમુદાહૃતમ્ ।
૧૨૮૦૮૨૨ વારાણસ્યાિદતીથ યઃ સવ યાે હ્યિધકં ભવેત્॥ ૧૨૮.૮૨।
૧૨૮૦૮૩૧ તત્ર ના વા િપ દેવા વ દતે તપર્યત્યિપ ।
૧૨૮૦૮૩૨ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે િવ લાેકે મહીયતે॥ ૧૨૮.૮૩।
૧૨૮૦૮૪૧ તપાવેનાચ્ચ શાદૂર્લાન્મ યે તીથાર્ યશષેતઃ ।
૧૨૮૦૮૪૨ તસ્યૈકૈકસ્ય માહા યં ન કેના યત્ર વ યર્તે॥ ૧૨૮.૮૪।
૧૨૯૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૯૦૦૧૧ ઇ દ્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં તત્રવૈ ચ ષાકપમ્ ।
૧૨૯૦૦૧૨ ફેનાયાઃ સઙ્ગમાે યત્ર હનૂમતં તથવૈ ચ॥ ૧૨૯.૧।
૧૨૯૦૦૨૧ અ જકં ચાિપ ય પ્રાેક્તં યત્ર દેવ સ્ત્રિવક્રમઃ ।
૧૨૯૦૦૨૨ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ પનુરા ત્તદુલર્ભમ્॥ ૧૨૯.૨।
૧૨૯૦૦૩૧ તત્ર ત્તા યથાખ્યાસ્યે ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તટે ।
૧૨૯૦૦૩૨ ઇ દ્રશે્વરં ચાેત્તરે ચ શ ◌ૃ ભ યા યતવ્રતઃ॥ ૧૨૯.૩।
૧૨૯૦૦૪૧ નમુ ચબર્લવાનાસીિદ દ્રશત્રુમર્દાે કટઃ ।
૧૨૯૦૦૪૨ તસ્યે દ્રણેાભવદ્યુદં્ધ ફેનનેે દ્રાે ઽહર ચ્છરઃ॥ ૧૨૯.૪।
૧૨૯૦૦૫૧ અપાં ચ નમુચેઃ શત્રાે ત ફેનવજ્ર પ ક્ ।
૧૨૯૦૦૫૨ શર છ વા તચ્ચ ફેનં ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તટે॥ ૧૨૯.૫।
૧૨૯૦૦૬૧ યપતદ્ભૂ મ ભ વા તુ રસાતલમથાિવશત્ ।
૧૨૯૦૦૬૨ રસાતલભવં ગાઙ્ગં વાિર ય દ્વશ્વપાવનમ્॥ ૧૨૯.૬।
૧૨૯૦૦૭૧ વ િદષે્ટન માગણ વ્યગમદ્ભૂ મમ ડલમ્ ।
૧૨૯૦૦૭૨ ત જલં ફેનના ા તુ નદ ફેને ત ગદ્યતે॥ ૧૨૯.૭।
૧૨૯૦૦૮૧ તસ્યા તુ સઙ્ગમઃ પુ યાે ગઙ્ગયા લાેકિવશ્રુતઃ ।
૧૨૯૦૦૮૨ સવર્પાપક્ષયકરાે ગઙ્ગાયમનુયાેિરવ॥ ૧૨૯.૮।
૧૨૯૦૦૯૧ હનૂમદુપમાતા વૈ યત્રા લવનમાત્રતઃ ।
૧૨૯૦૦૯૨ મા ર્ર વાદભનૂ્મુક્તા િવ ગઙ્ગાપ્રસાદતઃ॥ ૧૨૯.૯।
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૧૨૯૦૧૦૧ મા ર્રં ચે ત તત્તીથ પુરા પ્રાેક્તં મયા તવ ।
૧૨૯૦૧૦૨ હનૂમતં ચ ત પ્રાેકં્ત તત્રાખ્યાનં પુરાેિદતમ્॥ ૧૨૯.૧૦।
૧૨૯૦૧૧૧ ષાકપં ચા જકં ચ તત્રેદં પ્રયતઃ શ ◌ૃ ।
૧૨૯૦૧૧૨ િહર ય ઇ ત િવખ્યાતાે દૈત્યાનાં પવૂર્ ે બલી॥ ૧૨૯.૧૧।
૧૨૯૦૧૨૧ તપ ત વા સરૈુઃ સવરજેયાે ઽભૂ સદુા ણઃ ।
૧૨૯૦૧૨૨ તસ્યાિપ બલવા પતુ્રાે દેવાનાં દુજર્યઃ સદા॥ ૧૨૯.૧૨।
૧૨૯૦૧૩૧ મહાશિનિર ત ખ્યાત તસ્ય ભાયાર્ પરા જતા ।
૧૨૯૦૧૩૨ તનેે દ્રસ્યાભવદ્યુદં્ધ બહુકાલં િનર તરમ્॥ ૧૨૯.૧૩।
૧૨૯૦૧૪૧ મહાશિનમર્હાવીયર્ઃ સતતં રણમૂધર્િન ।
૧૨૯૦૧૪૨ જ વા નાગને સિહતં શકં્ર િપત્રે યવેદયત્॥ ૧૨૯.૧૪।
૧૨૯૦૧૫૧ બદ્ વા હ તસમાયુક્તં વસારં વીક્ષ્ય તાં તદા ।
૧૨૯૦૧૫૨ િવહાય કૂ્રરતાં દૈત્યાે િહર યાય યવેદયત્॥ ૧૨૯.૧૫।
૧૨૯૦૧૬૧ મહાશિનિપતા દૈત્યઃ પવૂષાં પવૂર્વત્તરઃ ।
૧૨૯૦૧૬૨ શચીકા તં તલે સ્થા ય તસ્ય રક્ષામથાકરાેત્॥ ૧૨૯.૧૬।
૧૨૯૦૧૭૧ મહાશિનહર્િર જ વા જેતું વ ણમ યગાત્ ।
૧૨૯૦૧૭૨ વ ણાે ઽિપ મહાબુ દ્ધઃ પ્રાદા ક યાં મહાશનેઃ॥ ૧૨૯.૧૭।
૧૨૯૦૧૮૧ ઉદિધ વાલયં પ્રાદાદ્વ ણ તુ મહાશનેઃ ।
૧૨૯૦૧૮૨ તયાેશ્ચ સખ્યમભવદ્વ ણસ્ય મહાશનેઃ॥ ૧૨૯.૧૮।
૧૨૯૦૧૯૧ વા ણી ચાિપ યા ક યા સા પ્રયાભનૂ્મહાશનેઃ ।
૧૨૯૦૧૯૨ વીયણ યશસા ચાિપ શાૈયણ ચ બલને ચ॥ ૧૨૯.૧૯।
૧૨૯૦૨૦૧ મહાશિનમર્હાદૈત્યસૈ્ત્રલાેક્યે નાપેમીયતે ।
૧૨૯૦૨૦૨ િનિર દ્ર વં ગતે લાેકે દેવાઃ સવ યમ ત્રયન્॥ ૧૨૯.૨૦।
૧૨૯૦૨૧૦ દેવા ઊચુઃ
૧૨૯૦૨૧૧ િવ રેવે દ્રદાતા સ્યાદૈ્દત્યહ તા સ અેવ ચ ।
૧૨૯૦૨૧૨ મ ત્રદગૃ્વા સ અેવ સ્યાિદ દં્ર ચા યં કિર ય ત॥ ૧૨૯.૨૧।
૧૨૯૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૯૦૨૨૧ અેવં સ મ ય તે દેવા િવ ણાેમર્ તં્ર યવેદયન્ ।
૧૨૯૦૨૨૨ મમાવ યાે મહાદૈત્યાે મહાશિનિર ત બ્રવુન્॥ ૧૨૯.૨૨।
૧૨૯૦૨૩૧ પ્રાયાદ્વાર શ્વરં િવ ઃ શ્વશરંુ વ ણં તદા ।
૧૨૯૦૨૩૨ કેશવાે વ ણં ગ વા પ્રાહે દ્રસ્ય પરાભવમ્॥ ૧૨૯.૨૩।
૧૨૯૦૨૪૧ તથા વયૈત કતર્વં્ય યથાયા ત પુર દરઃ ।
૧૨૯૦૨૪૨ ત દ્વ વચનાચ્છ ઘં્ર યયાૈ જલપ તમુર્ને॥ ૧૨૯.૨૪।
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૧૨૯૦૨૫૧ સતુાપ ત િહર યસતંુ િવક્રા તં તં મહાશિનમ્ ।
૧૨૯૦૨૫૨ અ તસ માિનત તને માત્રા વ ણઃ પ્રભુઃ॥ ૧૨૯.૨૫।
૧૨૯૦૨૬૧ પપ્રચ્છાગમનં દૈત્યાે િવનયાચ્છ્વશરંુ તદા ।
૧૨૯૦૨૬૨ વ ણઃ પ્રાહ તં દૈત્યં યદાગમનકારણમ્॥ ૧૨૯.૨૬।
૧૨૯૦૨૭૦ વ ણ ઉવાચ
૧૨૯૦૨૭૧ ઇ દં્ર દેિહ મહાબાહાે ય વયા િન જતઃ પુરા ।
૧૨૯૦૨૭૨ બદં્ધ રસાતલસં્થ તં દેવાનામિધપં સખે॥ ૧૨૯.૨૭।
૧૨૯૦૨૮૧ અ માકં સવર્દા મા યં દેિહ વં મમ શત્રુહન્ ।
૧૨૯૦૨૮૨ બદ્ વા િવમાેક્ષણં શત્રાેમર્હતે યશસે સતામ્॥ ૧૨૯.૨૮।
૧૨૯૦૨૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૯૦૨૯૧ તથેત્યુ વા કથ ચ સ દૈત્યેશાે વ ણાય તમ્ ।
૧૨૯૦૨૯૨ પ્રાદાિદ દં્ર શચીકા તં વારણને સમ વતમ્॥ ૧૨૯.૨૯।
૧૨૯૦૩૦૧ સ દૈત્યમ યે ઽ તિવરાજમાનાે ।
૧૨૯૦૩૦૨ હિર તદાવેાચ જલેશસિન્નધાૈ ।
૧૨૯૦૩૦૩ સ પજૂ્ય ચવૈાથ મહાપેચારૈર્ ।
૧૨૯૦૩૦૪ મહાશિનમર્ઘવ તં બભાષે॥ ૧૨૯.૩૦।
૧૨૯૦૩૧૦ મહાશિન વાચ
૧૨૯૦૩૧૧ કેન વ મ દ્રાે ઽદ્ય કૃતાે ઽ સ કેન ।
૧૨૯૦૩૧૨ વીય તવેદગૃ્બહુ ભાષસે ચ ।
૧૨૯૦૩૧૩ વં સઙ્ગરે શત્રુ ભબાર્ યસે ચ ।
૧૨૯૦૩૧૪ તથાિપ ચે દ્રાે ભવસી ત ચત્રમ્॥ ૧૨૯.૩૧।
૧૨૯૦૩૨૧ અથાિપ બદ્ધા પુ ષેણ કા ચત્ ।
૧૨૯૦૩૨૨ તસ્યાઃ પ ત તાં માેચયતી ત યુક્તમ્ ।
૧૨૯૦૩૨૩ સ્ત્રયાે ઽ વત ત્રાઃ પુ ષપ્રધાનાસ્ ।
૧૨૯૦૩૨૪ વં વૈ પુમા ભિવતા શક્ર સાધાે॥ ૧૨૯.૩૨।
૧૨૯૦૩૩૧ બદ્ધાે મયા સઙ્ગરે વાહનને ।
૧૨૯૦૩૩૨ ક્વા યસં્ત્ર તે વજ્રમુદ્દામશ ક્ત ।
૧૨૯૦૩૩૩ ચ તારત્નં ન દનં યાે ષત તા ।
૧૨૯૦૩૩૪ યશાે બલં દેવરા પેભાેગ્યમ્ ।
૧૨૯૦૩૩૫ સવ િહ વા િક તુ મુક્તાે જલેશાદ્ ।
૧૨૯૦૩૩૬ આકાઙ્ક્ષસે િવતં િધક્તવેદમ્॥ ૧૨૯.૩૩।
૧૨૯૦૩૪૧ ત વનં યત્તુ યશાેિનધાનમ્ ।
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૧૨૯૦૩૪૨ સ અેવ ત્યુયર્શસાે ય દ્વરાેિધ ।
૧૨૯૦૩૪૩ અેવં ન શક્ર કથં જલેશાન્ ।
૧૨૯૦૩૪૪ મુ ક્ત પ્રાપ્તાે નવૈ લ ં ભજેથાઃ॥ ૧૨૯.૩૪।
૧૨૯૦૩૫૧ િત્રિવષ્ટપસ્થઃ પિરવે ષ્ટતઃ સન્ ।
૧૨૯૦૩૫૨ સવઃ સરૈુઃ કા તયા વીજ્યમાનઃ ।
૧૨૯૦૩૫૩ સં તૂયમાનશ્ચ તથા સરાે ભર્ ।
૧૨૯૦૩૫૪ નનંૂ લ તે બભેતી ત મ યે॥ ૧૨૯.૩૫।
૧૨૯૦૩૬૧ વં ત્રહા નમુચેશ્ચાિપ હ તા ।
૧૨૯૦૩૬૨ પુરાં ભેત્તા ગાતે્ર ભદ્વજ્રબાહુઃ ।
૧૨૯૦૩૬૩ અેવં સરુા વાં પિરપજૂય તીત્ય્ ।
૧૨૯૦૩૬૪ અતાે જ ણાે સવર્મેતત્ત્યજ વ॥ ૧૨૯.૩૬।
૧૨૯૦૩૭૧ િવકારમા યા યિહતાેદ્ભવં યે ।
૧૨૯૦૩૭૨ વ ત લાેકાનનુસિંવશ ત ।
૧૨૯૦૩૭૩ ભવાદશૃાં દુ યવના જજન્મા ।
૧૨૯૦૩૭૪ કથં ન હૃદ્ભેદમવાપ કતાર્॥ ૧૨૯.૩૭।
૧૨૯૦૩૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૯૦૩૮૧ અેવમુ વા તુ દૈત્યેશાે વ ણાય મહાત્મને ।
૧૨૯૦૩૮૨ પ્રાદાિદ દં્ર પનુશ્ચેદં વચનં તદભાષત॥ ૧૨૯.૩૮।
૧૨૯૦૩૯૦ મહાશિન વાચ
૧૨૯૦૩૯૧ અદ્ય પ્ર ત્યસાૈ શ ય ઇ દ્રઃ સ્યાદ્વ ણાે ગુ ઃ ।
૧૨૯૦૩૯૨ શ્વશરુાે મમ યને વં મુ ક્તમાપ્તાે ઽ સ વાસવ॥ ૧૨૯.૩૯।
૧૨૯૦૪૦૧ તથા વં ત્યભાવને વતથા વ ણં પ્ર ત ।
૧૨૯૦૪૦૨ નાે ચેદ્બદ્ વા પનુ વાં વૈ ક્ષે સ્યે ચવૈ રસાતલમ્॥ ૧૨૯.૪૦।
૧૨૯૦૪૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૯૦૪૧૧ અેવં િનભર્ સ્યર્ તં શકં્ર હસશં્ચાિપ પનુઃ પનુઃ ।
૧૨૯૦૪૧૨ અબ્રવીદ્ગચ્છ ગચ્છે ત વ ણં ચાનુમ ય તુ॥ ૧૨૯.૪૧।
૧૨૯૦૪૨૧ સ તુ પ્રાપ્તઃ વિનલયં લ જયા કલષુીકૃતઃ ।
૧૨૯૦૪૨૨ પાૈલાે યાં પ્રાહ ત સવ યત્તચ્છત્રપુરાભવમ્॥ ૧૨૯.૪૨।
૧૨૯૦૪૩૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૧૨૯૦૪૩૧ અેવમુક્તઃ કૃતશ્ચવૈ શત્રુણાહં વરાનને ।
૧૨૯૦૪૩૨ િનવાર્પયા મ યને વમાત્માનં સભુગે વદ॥ ૧૨૯.૪૩।
૧૨૯૦૪૪૦ ઇ દ્રા યવુાચ
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૧૨૯૦૪૪૧ દાનવાનામથાેદ્ભૂ ત શક્ર માયાં પરાભવમ્ ।
૧૨૯૦૪૪૨ વરદાનં તથા ત્યું ને ઽહં બલસદૂન॥ ૧૨૯.૪૪।
૧૨૯૦૪૫૧ ત માદ્ય માત્તસ્ય ત્યુરથવાિપ પરાભવઃ ।
૧૨૯૦૪૫૨ યેત શ ◌ૃ ત સવ વકે્ષ્ય ઽહં પ્રીતયે તવ॥ ૧૨૯.૪૫।
૧૨૯૦૪૬૧ િહર યસ્ય સતુાે વીરઃ િપ વ્યસ્ય સતુાે બલી ।
૧૨૯૦૪૬૨ ત માન્મમ સ્યા સ ભ્રાતા વરદાનાચ્ચ દિપતઃ॥ ૧૨૯.૪૬।
૧૨૯૦૪૭૧ બ્રહ્માણં તાષેયામાસ તપસા િનયમને ચ ।
૧૨૯૦૪૭૨ ઈદશૃં બલમાપનં્ન તપસા િક ન સ ય ત॥ ૧૨૯.૪૭।
૧૨૯૦૪૮૧ ત મા વયા ચત્તરાગાે િવ મયાે વા કથ ચન ।
૧૨૯૦૪૮૨ ન કાયર્ઃ શ ◌ૃ તત્રેદં કાય યત્તુ ક્રમાગતમ્॥ ૧૨૯.૪૮।
૧૨૯૦૪૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૯૦૪૯૧ અેવમુ વા તુ પાૈલાેમી પ્રાહે દં્ર િવનયા વતા॥ ૧૨૯.૪૯।
૧૨૯૦૫૦૦ ઇ દ્રા યવુાચ
૧૨૯૦૫૦૧ નાસા યમ ત તપસાે નાસા યં યજ્ઞકમર્ણઃ ।
૧૨૯૦૫૦૨ નાસા યં લાેકનાથસ્ય િવ ણાેભર્ યા હરસ્ય ચ॥ ૧૨૯.૫૦।
૧૨૯૦૫૧૧ પનુશ્ચેદં મયા કા ત શ્રુતમ ત્ય તશાેભનમ્ ।
૧૨૯૦૫૧૨ સ્ત્રીણાં વભાવં ન ત સ્ત્રય અેવ સરુાિધપ॥ ૧૨૯.૫૧।
૧૨૯૦૫૨૧ ત માદ્ભૂમે તથા ચાપાં નાસા યં િવદ્યતે પ્રભાે ।
૧૨૯૦૫૨૨ તપાે વા યજ્ઞકમાર્િદ તા યામવે યતાે ભવેત્॥ ૧૨૯.૫૨।
૧૨૯૦૫૩૧ તત્રાિપ તીથર્ભૂતા તુ યા ભૂ મ તાં વ્રજેદ્ભવાન્ ।
૧૨૯૦૫૩૨ તત્ર િવ ં શવં પજૂ્ય સવાર્ કામાનવા સ્ય સ॥ ૧૨૯.૫૩।
૧૨૯૦૫૪૧ શ્રુતમ ત પનુશ્ચેદં સ્ત્રયાે યાશ્ચ પ તવ્રતાઃ ।
૧૨૯૦૫૪૨ તા અેવ સવ ન ત તં તા ભશ્ચરાચરમ્॥ ૧૨૯.૫૪।
૧૨૯૦૫૫૧ થવ્યાં સારભૂતં સ્યાત્તન્મ યે દ ડકં વનમ્ ।
૧૨૯૦૫૫૨ તત્ર ગઙ્ગા જગદ્ધાત્રી તત્રેશં પજૂય પ્રભાે॥ ૧૨૯.૫૫।
૧૨૯૦૫૬૧ િવ ં વા જગતામીશં દ નાતાર્ તહરં િવભુમ્ ।
૧૨૯૦૫૬૨ અનાથાના મહ ણાં મ જતાં દુઃખસાગરે॥ ૧૨૯.૫૬।
૧૨૯૦૫૭૧ હરાે હિરવાર્ ગઙ્ગા વા ક્વા ય યચ્છરણં નિહ ।
૧૨૯૦૫૭૨ ત મા સવર્પ્રયત્નને તાષેયૈતા સમાિહતઃ॥ ૧૨૯.૫૭।
૧૨૯૦૫૮૧ ભ યા તાતે્રૈશ્ચ તપસા કુ ચવૈ મયા સહ ।
૧૨૯૦૫૮૨ તતઃ પ્રા સ્ય સ કલ્યાણમીશિવ પ્રસાદજમ્॥ ૧૨૯.૫૮।
૧૨૯૦૫૯૧ અજ્ઞા વૈકગુણં કમર્ ફલં દાસ્ય ત ક મણઃ ।
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૧૨૯૦૫૯૨ જ્ઞા વા શતગુણં ત સ્યાદ્ભાયર્યા ચ તદક્ષયમ્॥ ૧૨૯.૫૯।
૧૨૯૦૬૦૧ પુંસઃ સવષુ કાયષુ ભાયવેહ સહાિયની ।
૧૨૯૦૬૦૨ વ પાનામિપ કાયાર્ણાં નિહ સ દ્ધ તયા િવના॥ ૧૨૯.૬૦।
૧૨૯૦૬૧૧ અેકેન ય કૃતં કમર્ ત માદધર્ફલં ભવેત્ ।
૧૨૯૦૬૧૨ યયા તુ કૃતં નાથ પુ કલં પુ ષાે લભેત્॥ ૧૨૯.૬૧।
૧૨૯૦૬૨૧ ત માદેત સિુવિદતમધા યા ઇ ત શ્રુતેઃ ।
૧૨૯૦૬૨૨ શ્રૂયતે દ ડકાર યે સિરચ્છ્ર ેષ્ઠા ત ગાૈતમી॥ ૧૨૯.૬૨।
૧૨૯૦૬૩૧ અશષેાઘપ્રશમની સવાર્ભીષ્ટપ્રદાિયની ।
૧૨૯૦૬૩૨ ત માદ્ગચ્છ મયા તત્ર કુ પુ યં મહાફલમ્॥ ૧૨૯.૬૩।
૧૨૯૦૬૪૧ તતઃ શત્રૂિન્નહત્યા ૈ મહ સખુમવા સ્ય સ॥ ૧૨૯.૬૪।
૧૨૯૦૬૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૯૦૬૫૧ તથેત્યુ વા સ ગુ ણા ભાયર્યા ચ શતક્રતુઃ ।
૧૨૯૦૬૫૨ યયાૈ ગઙ્ગાં જગદ્ધાત્રી ં ગાૈતમી ં ચે ત િવશ્રુતામ્॥ ૧૨૯.૬૫।
૧૨૯૦૬૬૧ દ ડકાર યમ યસ્થાં યયાૈ સ પ્રી તમા હિરઃ ।
૧૨૯૦૬૬૨ તપઃ કતુ મનશ્ચકે્ર દેવદેવાય શ ભવે॥ ૧૨૯.૬૬।
૧૨૯૦૬૭૧ ગઙ્ગાં ન વા તુ પ્રથમં ના વા ચ સ કૃતા જ લઃ ।
૧૨૯૦૬૭૨ શવૈકશરણાે ભૂ વા તાતંે્ર ચેદં તતાે ઽબ્રવીત્॥ ૧૨૯.૬૭।
૧૨૯૦૬૮૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૧૨૯૦૬૮૧ વમાયયા યાે હ્ય ખલં ચરાચરમ્ ।
૧૨૯૦૬૮૨ જત્યવત્ય ત્ત ન સ જતે ઽ મન્ ।
૧૨૯૦૬૮૩ અેકઃ વત ત્રાે ઽદ્વય ચ સખુાત્મકઃ ।
૧૨૯૦૬૮૪ સ નઃ પ્રસન્નાે ઽ તુ િપનાકપા ણઃ॥ ૧૨૯.૬૮।
૧૨૯૦૬૯૧ ન યસ્ય ત વં સનકાદયાે ઽિપ ।
૧૨૯૦૬૯૨ ન ત વેદા તરહસ્યિવજ્ઞાઃ ।
૧૨૯૦૬૯૩ સ પાવર્તીશઃ સકલા ભલાષ- ।
૧૨૯૦૬૯૪ દાતા પ્રસન્નાે ઽ તુ મમા ધકાિરઃ॥ ૧૨૯.૬૯।
૧૨૯૦૭૦૧ ટ્વા વય ભૂભર્ગવા વિર ચમ્ ।
૧૨૯૦૭૦૨ ભયઙ્કરં ચાસ્ય શરાે ઽ વપ યત્ ।
૧૨૯૦૭૦૩ છ વા નખાગ્રનૈર્ખસક્તમેતચ્ ।
૧૨૯૦૭૦૪ ચક્ષપે ત માદભવિ ત્રવગર્ઃ॥ ૧૨૯.૭૦।
૧૨૯૦૭૧૧ પાપં દિરદં્ર વથ લાેભયાચ્ઞે ।
૧૨૯૦૭૧૨ માેહાે િવપચ્ચે ત તતાે ઽ યન તમ્ ।
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૧૨૯૦૭૧૩ તપ્રભાવં ભવદુઃખ પમ્ ।
૧૨૯૦૭૧૪ બભવૂ તવૈ્યાર્પ્ત મદં સમ તમ્॥ ૧૨૯.૭૧।
૧૨૯૦૭૨૧ અવેક્ષ્ય સવ ચિકતઃ સરેુશાે ।
૧૨૯૦૭૨૨ દેવીમવાેચ જગદ તમે ત ।
૧૨૯૦૭૨૩ વં પાિહ લાેકેશ્વિર લાેકમાતર્ ।
૧૨૯૦૭૨૪ ઉમે શર યે સભુગે સભુદ્રે॥ ૧૨૯.૭૨।
૧૨૯૦૭૩૧ જગ પ્ર તષે્ઠ વરદે જય વમ્ ।
૧૨૯૦૭૩૨ ભુ ક્તઃ સમાિધઃ પરમા ચ મુ ક્તઃ ।
૧૨૯૦૭૩૩ વાહા વધા વ તરનાિદ સ દ્ધર્ ।
૧૨૯૦૭૩૪ ગીબુર્ દ્ધરાસીરજરામરે વમ્॥ ૧૨૯.૭૩।
૧૨૯૦૭૪૧ િવદ્યાિદ પેણ જગ ત્રયે વમ્ ।
૧૨૯૦૭૪૨ રક્ષાં કરાે યવે મદાજ્ઞયા ચ ।
૧૨૯૦૭૪૩ વયવૈ ષં્ટ ભવુનત્રયં સ્યાદ્ ।
૧૨૯૦૭૪૪ યતઃ પ્રકૃત્યૈવ તથવૈ ચત્રમ્॥ ૧૨૯.૭૪।
૧૨૯૦૭૫૧ ઇત્યેવમુક્તા દિયતા હરેણ ।
૧૨૯૦૭૫૨ સશં્લષેસલંાપપરા બભવૂ ।
૧૨૯૦૭૫૩ શ્રા તા ભવસ્યાધર્તનાૈ સલુગ્ ા ।
૧૨૯૦૭૫૪ ચક્ષપે ચ વેદજલં કરાગ્રૈઃ॥ ૧૨૯.૭૫।
૧૨૯૦૭૬૧ ત માદ્બભવૂ પ્રથમં સ ધમા ।
૧૨૯૦૭૬૨ લ મીરથાે દાનમથાે સુ ષ્ટઃ ।
૧૨૯૦૭૬૩ સ વં સસુ પન્નધરં સરાં સ ।
૧૨૯૦૭૬૪ ધા યાિન પુ પા ણ ફલાિન ચવૈ॥ ૧૨૯.૭૬।
૧૨૯૦૭૭૧ સાૈભાગ્યવ તૂિન વપુઃ સવુષેઃ ।
૧૨૯૦૭૭૨ શ ◌ૃઙ્ગારભા િન મહાષૈધાિન ।
૧૨૯૦૭૭૩ ત્યાિન ગીતા ય તં પુરાણમ્ ।
૧૨૯૦૭૭૪ શ્રુ ત તી ની તરથાન્નપાને॥ ૧૨૯.૭૭।
૧૨૯૦૭૮૧ શસ્ત્રા ણ શાસ્ત્રા ણ ગ્ હાપેયાેગ્યા ય્ ।
૧૨૯૦૭૮૨ અસ્ત્રા ણ તીથાર્િન ચ કાનનાિન ।
૧૨૯૦૭૮૩ ઇષ્ટાિન પૂતાર્િન ચ મઙ્ગલાિન ।
૧૨૯૦૭૮૪ યાનાિન શભુ્રાભરણાસનાિન॥ ૧૨૯.૭૮।
૧૨૯૦૭૯૧ ભવાઙ્ગસસંગર્સસુ પ્રહાસ- ।
૧૨૯૦૭૯૨ સુ વેદસલંાપરહઃપ્રકારૈઃ ।
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૧૨૯૦૭૯૩ તથવૈ તં સચરાચરં ચ ।
૧૨૯૦૭૯૪ અપાપકં દેિવ તતશ્ચ તમ્॥ ૧૨૯.૭૯।
૧૨૯૦૮૦૧ સખંુ પ્રભૂતં ચ શભંુ ચ િનત્યમ્ ।
૧૨૯૦૮૦૨ િવરા જ ચૈતત્તવ દેિવ ભાવાત્ ।
૧૨૯૦૮૦૩ ત માત્તુ માં રક્ષ જગ જિનિત્ર ।
૧૨૯૦૮૦૪ ભીતં ભયે યાે જગતાં પ્રધાને॥ ૧૨૯.૮૦।
૧૨૯૦૮૧૧ અેકે તકિવમુહ્ય ત લીય તે તત્ર ચાપરે ।
૧૨૯૦૮૧૨ શવશ યાે તદાદ્વતૈં સુ દરં નાૈ મ િવગ્રહમ્॥ ૧૨૯.૮૧।
૧૨૯૦૮૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૯૦૮૨૧ અેવં તુ તવુત તસ્ય પુર તાદભવ ચ્છવઃ॥ ૧૨૯.૮૨।
૧૨૯૦૮૩૦ શવ ઉવાચ
૧૨૯૦૮૩૧ િકમભીષં્ટ વરયસે હરે વદ પરાયણમ્॥ ૧૨૯.૮૩।
૧૨૯૦૮૪૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૧૨૯૦૮૪૧ બલવાન્મે િરપુશ્ચાસીદ્દશર્નૈશ્ચ શિનયર્થા ।
૧૨૯૦૮૪૨ તને બદ્ધ તલં નીતઃ પિરભૂત વનેકધા॥ ૧૨૯.૮૪।
૧૨૯૦૮૫૧ વાક્સાયકૈ તથા િવદ્ધ તદ્વધાય વયં કૃ તઃ ।
૧૨૯૦૮૫૨ તદથ જગતામીશ યને જે યે િરપું પ્રભાે॥ ૧૨૯.૮૫।
૧૨૯૦૮૬૧ તદેવ દેિહ વીય મે યચ્ચા યિદ્રપનુાશનમ્ ।
૧૨૯૦૮૬૨ તઃ પરાભવાે ય માત્ત દ્વનાશે કૃતે સ ત ।
૧૨૯૦૮૬૩ પનુ ર્તમહં મ યે વરં ક તજર્ય શ્રયાેઃ॥ ૧૨૯.૮૬।
૧૨૯૦૮૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૯૦૮૭૧ સ શવઃ શક્રમાહેદં ન મયૈકેન તે િરપુઃ ।
૧૨૯૦૮૭૨ વધમા ાે ત ત મા વં િવ મ યવ્યયં હિરમ્॥ ૧૨૯.૮૭।
૧૨૯૦૮૮૧ આરાધય વ પાૈલાે યા સહ દેવં જનાદર્નમ્ ।
૧૨૯૦૮૮૨ લાેકત્રયૈકશરણં નારાયણમન યધીઃ॥ ૧૨૯.૮૮।
૧૨૯૦૮૯૧ તતઃ પ્રા સ્ય સ ત માચ્ચ મત્તશ્ચાિપ પ્રયં હરે ।
૧૨૯૦૮૯૨ પનુશ્ચાવેાચ ભગવાનાિદકતાર્ મહેશ્વરઃ॥ ૧૨૯.૮૯।
૧૨૯૦૯૦૧ મ ત્રા યાસ તપાે વાિપ યાેગા યસનમવે ચ ।
૧૨૯૦૯૦૨ સઙ્ગમે યત્ર કુત્રાિપ સ દ્ધદં મનુયાે િવદુઃ॥ ૧૨૯.૯૦।
૧૨૯૦૯૧૧ િક પનુઃ સઙ્ગમે િવપ્ર ગાૈતમી સ ધુફેનયાેઃ ।
૧૨૯૦૯૧૨ ગર ણાં ગહ્વરે યદ્વા સિરતામથ સઙ્ગમે॥ ૧૨૯.૯૧।
૧૨૯૦૯૨૧ િવપ્રાે િધયવૈ ભવ ત મુકુ દાઙ્ ઘ્રિનિવષ્ટયા ।
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૧૨૯૦૯૨૨ ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તીર આપ ત બાે મનુીશ્વરઃ॥ ૧૨૯.૯૨।
૧૨૯૦૯૩૧ આ તે તસ્યા યહં તાષેમગમં બલસદૂન ।
૧૨૯૦૯૩૨ તને વં ભાયર્યા ચવૈ તાષેય વ ગદાધરમ્॥ ૧૨૯.૯૩।
૧૨૯૦૯૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૯૦૯૪૧ આપ ત બેન સિહતાે ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તટે ।
૧૨૯૦૯૪૨ તુષ્ટાવ દેવં પ્રયતઃ ના વા પુ યે ઽથ સઙ્ગમે॥ ૧૨૯.૯૪।
૧૨૯૦૯૫૧ ફેનાયાશ્ચવૈ ગઙ્ગાયા તત્ર દેવં જનાદર્નમ્ ।
૧૨૯૦૯૫૨ વૈિદકૈિવિવધૈમર્ ત્રૈ તપસાતાષેયત્તદા॥ ૧૨૯.૯૫।
૧૨૯૦૯૬૧ તત તુષ્ટાે ઽભવ દ્વ ઃ િક દેયં ચેત્યભાષત ।
૧૨૯૦૯૬૨ દેિહ મે શત્રુહ તાર મત્યાહ ભગવા હિરઃ॥ ૧૨૯.૯૬।
૧૨૯૦૯૭૧ દત્ત મત્યેવ નીિહ તમવુાચ જનાદર્નઃ ।
૧૨૯૦૯૭૨ તત્રાભવ ચ્છવસ્યવૈ ગઙ્ગાિવ વાેઃ પ્રસાદતઃ॥ ૧૨૯.૯૭।
૧૨૯૦૯૮૧ અ ભસા પુ ષાે તઃ શવિવ વ પ ક્ ।
૧૨૯૦૯૮૨ ચક્રપા ણઃ શલૂધરઃ સ ગ વા તુ રસાતલમ્॥ ૧૨૯.૯૮।
૧૨૯૦૯૯૧ િનજઘાન તદા દૈત્ય મ દ્રશત્રું મહાશિનમ્ ।
૧૨૯૦૯૯૨ સખાભવ સ ચે દ્રસ્ય અ જકઃ સ ષાકિપઃ॥ ૧૨૯.૯૯।
૧૨૯૧૦૦૧ િદિવસ્થાે ઽિપ સદા ચે દ્ર તમ વે ત ષાકિપમ્ ।
૧૨૯૧૦૦૨ કુિપતા પ્રણયનેાભૂદ યાસક્તં િવલાેક્ય તમ્ ।
૧૨૯૧૦૦૩ શચી ં તાં સા વયન્નાહ શતમ યુહર્સિન્નદમ્॥ ૧૨૯.૧૦૦।
૧૨૯૧૦૧૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૧૨૯૧૦૧૧ નાહ મ દ્રા ણ શરણ તે સખ્યુ ર્ષાકપેઃ ।
૧૨૯૧૦૧૨ વાિર વાિપ હિવયર્સ્ય અગ્ ેઃ પ્રયકરં સદા॥ ૧૨૯.૧૦૧।
૧૨૯૧૦૨૧ નાહમ યત્ર ગ તા મ પ્રયે ચાઙ્ગને તે શપે ।
૧૨૯૧૦૨૨ ત માન્નાહર્ સ માં વક્તું શઙ્કયા યત્ર ભા મિન॥ ૧૨૯.૧૦૨।
૧૨૯૧૦૩૧ પ તવ્રતા પ્રયા મે વં ધમ મ ત્રે સહાિયની ।
૧૨૯૧૦૩૨ સાપત્યા ચ કુલીના ચ વત્તાે ઽ યા કા પ્રયા મમ॥ ૧૨૯.૧૦૩।
૧૨૯૧૦૪૧ ત માત્તવાપેદેશને ગઙ્ગાં પ્રા ય મહાનદ મ્ ।
૧૨૯૧૦૪૨ પ્રસાદાદે્દવદેવસ્ય િવ ણાવે ચક્રપા ણનઃ॥ ૧૨૯.૧૦૪।
૧૨૯૧૦૫૧ તથા શવસ્ય દેવસ્ય પ્રસાદાચ્ચ ષાકપેઃ ।
૧૨૯૧૦૫૨ જલાેદ્ભવાચ્ચ મે મત્રાદ જકા લાેકિવશ્રુતાત્॥ ૧૨૯.૧૦૫।
૧૨૯૧૦૬૧ ઉત્તીણર્દુઃખઃ સભુગે ઇત ઇ દ્રાે ઽહમચ્યુતઃ ।
૧૨૯૧૦૬૨ િક ન સા યં યત્ર ભાયાર્ ભ ર્ ચત્તાનુગા મની॥ ૧૨૯.૧૦૬।
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૧૨૯૧૦૭૧ દુ કરા તત્ર નાે મુ ક્તઃ િક વથાર્િદત્રયં શભુે ।
૧૨૯૧૦૭૨ યવૈ પરમં મતં્ર લાેકદ્વયિહતૈ ષણી॥ ૧૨૯.૧૦૭।
૧૨૯૧૦૮૧ સા ચે કુલીના પ્રયભા ષણી ચ ।
૧૨૯૧૦૮૨ પ તવ્રતા પવતી ગુણાઢ ા ।
૧૨૯૧૦૮૩ સ પ સુ ચાપ સુ સમાન પા ।
૧૨૯૧૦૮૪ તયા હ્યસા યં િક મહ િત્રલાેક્યામ્॥ ૧૨૯.૧૦૮।
૧૨૯૧૦૯૧ ત માત્તવ િધયા કા તે મમેદં શભુમાગતમ્ ।
૧૨૯૧૦૯૨ ઇત તવાેિદતં ચવૈ કતર્વં્ય ના યદ ત મે॥ ૧૨૯.૧૦૯।
૧૨૯૧૧૦૧ પરલાેકે ચ ધમ ચ સ પુત્રસદશૃં ન ચ ।
૧૨૯૧૧૦૨ આતર્સ્ય પુ ષસ્યેહ ભાયાર્વદ્ભષેજં નિહ॥ ૧૨૯.૧૧૦।
૧૨૯૧૧૧૧ િનઃશ્રેયસપદપ્રા યૈ તથા પાપસ્ય મુક્તયે ।
૧૨૯૧૧૧૨ ગઙ્ગયા સદશૃં ના ત શ ◌ૃ ચા યદ્વરાનને॥ ૧૨૯.૧૧૧।
૧૨૯૧૧૨૧ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં પ્રાપ્તયે પાપમુક્તયે ।
૧૨૯૧૧૨૨ શવિવ વાેરન ય વ-જ્ઞાનાન્ના ત્યત્ર મુક્તયે॥ ૧૨૯.૧૧૨।
૧૨૯૧૧૩૧ ત માત્તવ િધયા સા વ સવર્મેતન્મનાેગતમ્ ।
૧૨૯૧૧૩૨ અવાપ્તં ચ શવા દ્વ ણાેગર્ઙ્ગાયાશ્ચ પ્રસાદતઃ॥ ૧૨૯.૧૧૩।
૧૨૯૧૧૪૧ ઇ દ્ર વં મે સ્થરં ચેતાે મ યે મત્રબલા પનુઃ ।
૧૨૯૧૧૪૨ ષાકિપમર્મ સખા યાે ત વ સુ ભા મિન॥ ૧૨૯.૧૧૪।
૧૨૯૧૧૫૧ વં ચ પ્રયસખી િનતં્ય ના યિ પ્રયતરં મમ ।
૧૨૯૧૧૫૨ તીથાર્નાં ગાૈતમી ગઙ્ગા દેવાનાં હિરશઙ્કરાૈ॥ ૧૨૯.૧૧૫।
૧૨૯૧૧૬૧ ત માદે યઃ પ્રસાદેન સવ ચે સતમાપ્તવાન્ ।
૧૨૯૧૧૬૨ મમ પ્રી તકરં ચેદં તીથ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્॥ ૧૨૯.૧૧૬।
૧૨૯૧૧૭૧ ત માદેત દ્ધ યા ચ યે દેવા સવાર્નનુક્રમાત્ ।
૧૨૯૧૧૭૨ અનુમ ય તુ ઋષયાે ગઙ્ગા ચ હિરશઙ્કરાૈ॥ ૧૨૯.૧૧૭।
૧૨૯૧૧૮૧ ઇ દ્રશે્વરે ચા જકે ચ ઉભયાે તીરયાેઃ સરુાઃ ।
૧૨૯૧૧૮૨ અેકત્ર શઙ્કરાે દેવાે હ્યપરત્ર જનાદર્નઃ॥ ૧૨૯.૧૧૮।
૧૨૯૧૧૯૧ પાવય દ ડકાર યં સાક્ષા દ્વ સ્ત્રિવક્રમઃ ।
૧૨૯૧૧૯૨ અ તરે યાિન તીથાર્િન સવર્પુ યપ્રદાિન ચ॥ ૧૨૯.૧૧૯।
૧૨૯૧૨૦૧ અત્ર તુ નાનમાત્રેણ સવ તે મુ ક્તમા ુયુઃ ।
૧૨૯૧૨૦૨ પાિપષ્ઠાઃ પાપતાે મુ ક્તમા ુયુય ચ ધ મણઃ॥ ૧૨૯.૧૨૦।
૧૨૯૧૨૧૧ તષેાં તુ પરમા મુ ક્તઃ િપ ભઃ પ ચપ ચ ભઃ ।
૧૨૯૧૨૧૨ અત્ર િક ચચ્ચ યે દદ્યુર થ ય તલમાત્રકમ્॥ ૧૨૯.૧૨૧।
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૧૨૯૧૨૨૧ દા યાે હ્યક્ષયં ત સ્યા કામદં માેક્ષદં તથા ।
૧૨૯૧૨૨૨ ધ યં યશસ્યમાયુ યમારાેગ્યં પુ યવધર્નમ્॥ ૧૨૯.૧૨૨।
૧૨૯૧૨૩૧ આખ્યાનં િવ શ વાેશ્ચ જ્ઞા વા નાનાચ્ચ મુ ક્તદમ્ ।
૧૨૯૧૨૩૨ અસ્ય તીથર્સ્ય માહા યં યે શ ◌ૃ વ ત પઠ ત ચ॥ ૧૨૯.૧૨૩।
૧૨૯૧૨૪૧ પુ યભા ે ભવેયુ તે તે યાે ઽત્રવૈ તભર્વેત્ ।
૧૨૯૧૨૪૨ શવિવ વાેરશષેાઘ-સઙ્ઘિવચ્છેદકાિરણી ।
૧૨૯૧૨૪૩ યાં પ્રાથર્ય ત મનુયાે િવ જતે દ્રયમાનસાઃ॥ ૧૨૯.૧૨૪।
૧૨૯૧૨૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૨૯૧૨૫૧ ભિવ યત્યેવમવેે ત તં દેવા ઋષયાે ઽબ્રવુન્ ।
૧૨૯૧૨૫૨ ગાૈત યા ઉત્તરે પારે તીથાર્નાં માેક્ષદાિયનામ્॥ ૧૨૯.૧૨૫।
૧૨૯૧૨૬૧ દેવ ષ સદ્ધસવે્યાનાં સહસ્રા યથ સપ્ત વૈ ।
૧૨૯૧૨૬૨ તથવૈ દ ક્ષણે તીરે તીથાર્ યેકાદશવૈ તુ॥ ૧૨૯.૧૨૬।
૧૨૯૧૨૭૧ અ જકં હૃદયં પ્રાેક્તં ગાેદાવયાર્ મનુીશ્વરૈઃ ।
૧૨૯૧૨૭૨ િવશ્રામસ્થાનમીશસ્ય િવ ણાેબ્રર્હ્મણ અેવ ચ॥ ૧૨૯.૧૨૭।
૧૩૦૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૦૦૦૧૧ આપ ત બ મ ત ખ્યાતં તીથ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્ ।
૧૩૦૦૦૧૨ મરણાદ યશષેાઘ-સઙ્ઘિવ વંસનક્ષમમ્॥ ૧૩૦.૧।
૧૩૦૦૦૨૧ આપ ત બાે મહાપ્રાજ્ઞાે મુિનરાસીન્મહાયશાઃ ।
૧૩૦૦૦૨૨ તસ્ય ભાયાર્ક્ષસતૂ્રે ત પ તધમર્પરાયણા॥ ૧૩૦.૨।
૧૩૦૦૦૩૧ તસ્ય પતુ્રાે મહાપ્રાજ્ઞઃ કિકનામાથ ત વિવત્ ।
૧૩૦૦૦૩૨ તસ્યાશ્રમમનપુ્રાપ્તાે હ્યગ ત્યાે મુિનસત્તમઃ॥ ૧૩૦.૩।
૧૩૦૦૦૪૧ તમગ ત્યં પજૂિય વા આપ ત બાે મનુીશ્વરઃ ।
૧૩૦૦૦૪૨ શ યૈરનુગતાે ધીમાં તં પ્રષુ્ટમપુચક્રમે॥ ૧૩૦.૪।
૧૩૦૦૦૫૦આપ ત બ ઉવાચ
૧૩૦૦૦૫૧ ત્રયાણાં કાે નુ પજૂ્યઃ સ્યાદે્દવાનાં મુિનસત્તમ ।
૧૩૦૦૦૫૨ ભુ ક્તમુર્ ક્તશ્ચ ક માદ્વા સ્યાદનાિદશ્ચ કાે ભવેત્॥ ૧૩૦.૫।
૧૩૦૦૦૬૧ અન તશ્ચાિપ કાે િવપ્ર દેવાનામિપ દૈવતમ્ ।
૧૩૦૦૦૬૨ યજ્ઞૈઃ ક ઇજ્યતે દેવઃ કાે વેદે વનુગીયતે ।
૧૩૦૦૦૬૩ અેતં મે સશંયં છેત્તું વદાગ ત્ય મહામનુે॥ ૧૩૦.૬।
૧૩૦૦૦૭૦ અગ ત્ય ઉવાચ
૧૩૦૦૦૭૧ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં પ્રમાણં શ દ ઉચ્યતે ।
૧૩૦૦૦૭૨ તત્રાિપ વૈિદકઃ શ દઃ પ્રમાણં પરમં મતઃ॥ ૧૩૦.૭।
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૧૩૦૦૦૮૧ વેદેન ગીયતે ય તુ પુ ષઃ સ પરા પરઃ ।
૧૩૦૦૦૮૨ તાે ઽપરઃ સ િવજ્ઞેયાે હ્ય તઃ પર ઉચ્યતે॥ ૧૩૦.૮।
૧૩૦૦૦૯૧ યાે ઽમૂતર્ઃ સ પરાે જ્ઞેયાે હ્યપરાે મૂતર્ ઉચ્યતે ।
૧૩૦૦૦૯૨ ગુણા ભવ્યા પ્તભેદેન મૂતા ઽસાૈ િત્રિવધાે ભવેત્॥ ૧૩૦.૯।
૧૩૦૦૧૦૧ બ્રહ્મા િવ ઃ શવશ્ચે ત અેક અેવ િત્રધાેચ્યતે ।
૧૩૦૦૧૦૨ ત્રયાણામિપ દેવાનાં વેદ્યમેકં પરં િહ તત્॥ ૧૩૦.૧૦।
૧૩૦૦૧૧૧ અેકસ્ય બહુધા વ્યા પ્તગુર્ણકમર્િવભેદતઃ ।
૧૩૦૦૧૧૨ લાેકાનામપુકારાથર્માકૃ તિત્રતયં ભવેત્॥ ૧૩૦.૧૧।
૧૩૦૦૧૨૧ ય ત વં વે ત્ત પરમં સ ચ િવદ્વાન્ન ચેતરઃ ।
૧૩૦૦૧૨૨ તત્ર યાે ભેદમાચષ્ટે લઙ્ગભેદ સ ઉચ્યતે॥ ૧૩૦.૧૨।
૧૩૦૦૧૩૧ પ્રાય શ્ચત્તં ન તસ્યા ત યશ્ચષૈાં વ્યાહરેદ્ ભદમ્ ।
૧૩૦૦૧૩૨ ત્રયાણામિપ દેવાનાં મૂ તભેદઃ થક્ થક્॥ ૧૩૦.૧૩।
૧૩૦૦૧૪૧ વેદાઃ પ્રમાણં સવર્ત્ર સાકારેષુ થક્ થક્ ।
૧૩૦૦૧૪૨ િનરાકારં ચ ય વેકં તત્તે યઃ પરમં મતમ્॥ ૧૩૦.૧૪।
૧૩૦૦૧૫૦આપ ત બ ઉવાચ
૧૩૦૦૧૫૧ નાનને િનણર્યઃ ક શ્ચન્મયાત્ર િવિદતાે ભવેત્ ।
૧૩૦૦૧૫૨ તત્રા યત્ર રહસ્યં યત્ત દ્વ યાશુ ક ત્યર્તામ્ ।
૧૩૦૦૧૫૩ િનઃસશંયં િનિવક પં ભાજનં સવર્સ પદામ્॥ ૧૩૦.૧૫।
૧૩૦૦૧૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૦૦૧૬૧ અેતદાક યર્ ભગવાનગ ત્યાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૩૦.૧૬।
૧૩૦૦૧૭૦ અગ ત્ય ઉવાચ
૧૩૦૦૧૭૧ યદ્ય યષેાં ન ભેદાે ઽ ત દેવાનાં તુ પર પરમ્ ।
૧૩૦૦૧૭૨ તથાિપ સવર્ સ દ્ધઃ સ્યા ચ્છવાદેવ સખુાત્મનઃ॥ ૧૩૦.૧૭।
૧૩૦૦૧૮૧ પ્રપ ચસ્ય િન મતં્ત યત્ત જ્યાે તશ્ચ પરં શવઃ ।
૧૩૦૦૧૮૨ તમવે સાધય હરં ભ યા પરમયા મનુે ।
૧૩૦૦૧૮૩ ગાૈત યાં સકલાઘાૈઘ-સહંતાર્ દ ડકે વને॥ ૧૩૦.૧૮।
૧૩૦૦૧૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૦૦૧૯૧ અેતચ્છ વા મનુવેાર્ક્યં પરાં પ્રી તમપુાગતઃ ।
૧૩૦૦૧૯૨ ભુ ક્તદાે મુ ક્તદઃ પુંસાં સાકારાે ઽથ િનરાકૃ તઃ॥ ૧૩૦.૧૯।
૧૩૦૦૨૦૧ ષ્ટ ાકાર તતઃ શક્તઃ પાલનાકાર અેવ ચ ।
૧૩૦૦૨૦૨ દાતા ચ હ ત સવ યાે ય માદેત સમા યતે॥ ૧૩૦.૨૦।
૧૩૦૦૨૧૦ અગ ત્ય ઉવાચ
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૧૩૦૦૨૧૧ બ્રહ્માકૃ તઃ ક ર્ પા વૈ ણવી પાલની તથા ।
૧૩૦૦૨૧૨ દ્રાકૃ તિનહ ત્રી સા સવર્વેદેષુ પઠ્યતે॥ ૧૩૦.૨૧।
૧૩૦૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૦૦૨૨૧ આપ ત બ તદા ગઙ્ગાં ગ વા ના વા યતવ્રતઃ ।
૧૩૦૦૨૨૨ તુષ્ટાવ શઙ્કરં દેવં તાતે્રેણાનને નારદ॥ ૧૩૦.૨૨।
૧૩૦૦૨૩૦ આપ ત બ ઉવાચ
૧૩૦૦૨૩૧ કાષે્ઠષુ વિહ્નઃ કુસમુષેુ ગ ધાે ।
૧૩૦૦૨૩૨ બીજેષુ ક્ષાિદ દષૃ સુ હેમ ।
૧૩૦૦૨૩૩ ભૂતષેુ સવષુ તથા ત યાે વૈ ।
૧૩૦૦૨૩૪ તં સાેમનાથં શરણં વ્ર મ॥ ૧૩૦.૨૩।
૧૩૦૦૨૪૧ યાે લીલયા િવશ્વ મદં ચકાર ।
૧૩૦૦૨૪૨ ધાતા િવધાતા ભવુનત્રયસ્ય ।
૧૩૦૦૨૪૩ યાે િવશ્વ પઃ સદસ પરાે યઃ ।
૧૩૦૦૨૪૪ સાેમેશ્વરં તં શરણં વ્ર મ॥ ૧૩૦.૨૪।
૧૩૦૦૨૫૧ યં ત્ય દાિરદ્ર્યમહા ભશાપ- ।
૧૩૦૦૨૫૨ રાેગાિદ ભનર્ યતે શર ર ।
૧૩૦૦૨૫૩ યમા શ્રતાશ્ચે સતમા ુવ ત ।
૧૩૦૦૨૫૪ સાેમેશ્વરં તં શરણં વ્ર મ॥ ૧૩૦.૨૫।
૧૩૦૦૨૬૧ યને ત્રયીધમર્મવેક્ષ્ય પવૂર્મ્ ।
૧૩૦૦૨૬૨ બ્રહ્માદય તત્ર સમીિહતાશ્ચ ।
૧૩૦૦૨૬૩ અેવં દ્વધા યને કૃતં શર રમ્ ।
૧૩૦૦૨૬૪ સાેમેશ્વરં તં શરણં વ્ર મ॥ ૧૩૦.૨૬।
૧૩૦૦૨૭૧ ય મૈ નમાે ગચ્છ ત મ ત્રપૂતમ્ ।
૧૩૦૦૨૭૨ હુતં હિવયાર્ ચ કૃતા ચ પૂ ।
૧૩૦૦૨૭૩ દતં્ત હિવયન સરુા ભજ તે ।
૧૩૦૦૨૭૪ સાેમેશ્વરં તં શરણં વ્ર મ॥ ૧૩૦.૨૭।
૧૩૦૦૨૮૧ ય મા પરં ના યદ ત પ્રશ તમ્ ।
૧૩૦૦૨૮૨ ય મા પરં નવૈ સસુૂ મમ યત્ ।
૧૩૦૦૨૮૩ ય મા પરં નાે મહતાં મહચ્ચ ।
૧૩૦૦૨૮૪ સાેમેશ્વરં તં શરણં વ્ર મ॥ ૧૩૦.૨૮।
૧૩૦૦૨૯૧ યસ્યાજ્ઞયા િવશ્વ મદં િવ ચત્રમ્ ।
૧૩૦૦૨૯૨ અ ચ ત્ય પં િવિવધં મહચ્ચ ।
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૧૩૦૦૨૯૩ અેકિક્રયં યદ્વદનપુ્રયા ત ।
૧૩૦૦૨૯૪ સાેમેશ્વરં તં શરણં વ્ર મ॥ ૧૩૦.૨૯।
૧૩૦૦૩૦૧ ય મ વભૂ તઃ સકલાિધપત્યમ્ ।
૧૩૦૦૩૦૨ ક ર્ વદા વમહ વમવે ।
૧૩૦૦૩૦૩ પ્રી તયર્શઃ સાખૈ્યમનાિદધમર્ઃ ।
૧૩૦૦૩૦૪ સાેમેશ્વરં તં શરણં વ્ર મ॥ ૧૩૦.૩૦।
૧૩૦૦૩૧૧ િનતં્ય શર યઃ સકલસ્ય પજૂ્યાે ।
૧૩૦૦૩૧૨ િનતં્ય પ્રયાે યઃ શરણાગતસ્ય ।
૧૩૦૦૩૧૩ િનતં્ય શવાે યઃ સકલસ્ય પમ્ ।
૧૩૦૦૩૧૪ સાેમેશ્વરં તં શરણં વ્ર મ॥ ૧૩૦.૩૧।
૧૩૦૦૩૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૦૦૩૨૧ તતઃ પ્રસન્નાે ભગવાનાહ નારદ તં મુિનમ્ ।
૧૩૦૦૩૨૨ આત્માથ ચ પરાથ ચઆપ ત બાે ઽબ્રવી ચ્છવમ્॥ ૧૩૦.૩૨।
૧૩૦૦૩૩૧ સવાર્ કામાના ુયુ તે યે ના વા દેવમીશ્વરમ્ ।
૧૩૦૦૩૩૨ પ યેયજુર્ગતામીશમિ વત્યાહ શવાે મુિનમ્॥ ૧૩૦.૩૩।
૧૩૦૦૩૪૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથર્માપ ત બમુદાહૃતમ્ ।
૧૩૦૦૩૪૨ અનાદ્યિવદ્યા ત મર-વ્રાતિનમૂર્લનક્ષમમ્॥ ૧૩૦.૩૪।
૧૩૧૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૧૦૦૧૧ યમતીથર્ મ ત ખ્યાતં િપ ણાં પ્રી તવધર્નમ્ ।
૧૩૧૦૦૧૨ અશષેપાપશમનં તત્ર ત્ત મદં શ ◌ૃ ॥ ૧૩૧.૧।
૧૩૧૦૦૨૧ તત્રાખ્યાન મદં વાસીિદ તહાસં પુરાતનમ્ ।
૧૩૧૦૦૨૨ સરમે ત પ્ર સદ્ધા ત ના ા દેવશનુી મનુે॥ ૧૩૧.૨।
૧૩૧૦૦૩૧ તસ્યાઃ પતુ્રાૈ મહાશ્રેષ્ઠાૈ શ્વાનાૈ િનતં્ય જનાનનુ ।
૧૩૧૦૦૩૨ ગા મનાૈ પવનાહારાૈ ચતુરક્ષાૈ યમ પ્રયાૈ॥ ૧૩૧.૩।
૧૩૧૦૦૪૧ ગા રક્ષ ત મ દેવાનાં યજ્ઞાથ ક પતા પશનૂ્ ।
૧૩૧૦૦૪૨ રક્ષ તીમનજુગ્મુ તે રાક્ષસા દૈત્યદાનવાઃ॥ ૧૩૧.૪।
૧૩૧૦૦૫૧ રક્ષ તી ં તાં મહાપ્રાજ્ઞાઃ શ્વાનયાેમાર્તરં શનુીમ્ ।
૧૩૧૦૦૫૨ પ્રલાેભિય વા િવિવધવૈાર્ક્યૈદાર્નૈશ્ચ યત્નતઃ॥ ૧૩૧.૫।
૧૩૧૦૦૬૧ હૃતા ગા રાક્ષસઃૈ પાપૈઃ પશ્વથ ક પતાઃ શભુાઃ ।
૧૩૧૦૦૬૨ તતઆગત્ય સા દેવાિનદમાહ ક્રમાચ્છુની॥ ૧૩૧.૬।
૧૩૧૦૦૭૦ સરમાવેાચ
૧૩૧૦૦૭૧ માં બદ્ વા રાક્ષસઃૈ પાશૈ તાડિય વા પ્રહારકૈઃ ।
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૧૩૧૦૦૭૨ નીતા ગા યજ્ઞ સદ્ યથ ક પતાઃ પશવઃ સરુાઃ॥ ૧૩૧.૭।
૧૩૧૦૦૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૧૦૦૮૧ તસ્યા વાચં િનશ યાશુ સરુા પ્રાહ હ પ તઃ॥ ૧૩૧.૮।
૧૩૧૦૦૯૦ હ પ ત વાચ
૧૩૧૦૦૯૧ ઇયં િવકૃત પા તે અસ્યાઃ પાપં ચ લક્ષયે ।
૧૩૧૦૦૯૨ અસ્યા મતને તા ગાવાે નીતા ના યને હેતનુા ।
૧૩૧૦૦૯૩ પાપેયં સકૃુતીવે ત લક્ષ્યતે દેહચે ષ્ટતૈઃ॥ ૧૩૧.૯।
૧૩૧૦૧૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૧૦૧૦૧ તદુ્ગરાવેર્ચનાચ્છક્રઃ પદા તાં પ્રાહરચ્છુનીમ્ ।
૧૩૧૦૧૦૨ પદાઘાતાત્તદા તસ્યા મખુા ક્ષીરં પ્રસસુ્રવુે॥ ૧૩૧.૧૦।
૧૩૧૦૧૧૧ પનુઃ પ્રાહ શચીભતાર્ ક્ષીરં પીતં વયા શિુન ।
૧૩૧૦૧૧૨ રાક્ષસશૈ્ચ તદા દતં્ત ત માન્નીતા તુ ગા મમ॥ ૧૩૧.૧૧।
૧૩૧૦૧૨૦ સરમાવેાચ
૧૩૧૦૧૨૧ નાપરાધાે ઽ ત મે નાથ ન ચા યસ્યાિપ કસ્ય ચત્ ।
૧૩૧૦૧૨૨ નાપરાધાે ન ચાપેેક્ષા મમા ત િત્રદશશે્વર ।
૧૩૧૦૧૨૩ ત માદુ્રષ્ટાે ઽ સ િક નાથ િરપવાે બ લન તુ તે॥ ૧૩૧.૧૨।
૧૩૧૦૧૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૧૦૧૩૧ તતાે યા વા દેવગુ જ્ઞાર્ વા તસ્યા િવચે ષ્ટતમ્ ।
૧૩૧૦૧૩૨ સતં્ય શક્ર વયં દુષ્ટા િરપૂણાં પક્ષકાિરણી॥ ૧૩૧.૧૩।
૧૩૧૦૧૪૧ તતઃ શશાપ તાં શક્રઃ પાિપષે્ઠ વં શનુી ભવ ।
૧૩૧૦૧૪૨ મત્યર્લાેકે પાપભૂતા અજ્ઞાના પાપકાિરણી॥ ૧૩૧.૧૪।
૧૩૧૦૧૫૧ તદે દ્રસ્ય તુ શાપને માનષુે સા વ્ય યત ।
૧૩૧૦૧૫૨ યથા શપ્તા મઘવતા પાપા સા હ્ય તભીષણા॥ ૧૩૧.૧૫।
૧૩૧૦૧૬૧ ગાવાે યા રાક્ષસનૈ તા તાસામાનયનાય ચ ।
૧૩૧૦૧૬૨ યત્નં કુવર્ સરુપ તિવ ણવે ત યવેદયત્॥ ૧૩૧.૧૬।
૧૩૧૦૧૭૧ િવ દત્યાંશ્ચ દનુ ગાેહ શ્ચવૈ રાક્ષસાન્ ।
૧૩૧૦૧૭૨ હ તું પ્રયત્નમકરાે જગ્ હે ચ મહદ્ધનુઃ॥ ૧૩૧.૧૭।
૧૩૧૦૧૮૧ શાઙ્ગ ય લાેકિવખ્યાતં દૈત્યનાશનમવે ચ ।
૧૩૧૦૧૮૨ જતાિરઃ પૂ જતાે દેવૈઃ વયં સ્થ વા જનાદર્નઃ॥ ૧૩૧.૧૮।
૧૩૧૦૧૯૧ યત્ર વૈ દ ડકાર યે શાઙ્ર્ગપા ણજર્ગ પ્રભુઃ ।
૧૩૧૦૧૯૨ તત્રસ્થા દૈત્યદનુ ન્રાક્ષસાંશ્ચ બલીયસઃ॥ ૧૩૧.૧૯।
૧૩૧૦૨૦૧ પનુજર્ઘે્ન સ વૈ િવ ગાર્ યનૈ તાશ્ચ રાક્ષસઃૈ ।
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૧૩૧૦૨૦૨ તત્ર વૈ દ ડકાર યે શાઙ્ર્ગપા ણિર ત શ્રુતઃ॥ ૧૩૧.૨૦।
૧૩૧૦૨૧૧ યુ યમાન તતાે િવ િદ તજૈ રાક્ષસઃૈ સહ ।
૧૩૧૦૨૧૨ તે જગ્મુદર્ ક્ષણામાશાં િવ ણાેસ્ત્રાસાન્મહામનુે॥ ૧૩૧.૨૧।
૧૩૧૦૨૨૧ અ વગચ્છત્તતાે િવ તાનવે પરમેશ્વરઃ ।
૧૩૧૦૨૨૨ ગ ત્મતા તાનવા ય શાઙ્ર્ગમુક્તૈમર્નાજેવૈઃ॥ ૧૩૧.૨૨।
૧૩૧૦૨૩૧ બાણૈ તા વ્યાહન દ્વ ગર્ઙ્ગાયા ઉત્તરે તટે ।
૧૩૧૦૨૩૨ દેવારયઃ ક્ષયં નીતા િવ ના પ્રભિવ ના॥ ૧૩૧.૨૩।
૧૩૧૦૨૪૧ શાઙ્ર્ગમુક્તૈમર્હાવેગૈઃ સુ વનૈશ્ચ સમુિ ત્રતૈઃ ।
૧૩૧૦૨૪૨ ક્ષયં પ્રાપ્તા િવ બાણૈ તત તે દેવશત્રવઃ॥ ૧૩૧.૨૪।
૧૩૧૦૨૫૧ ગાવાે લ ધા યત્ર દેવૈબાર્ણતીથ તદુચ્યતે ।
૧૩૧૦૨૫૨ વૈ ણવં લાેકિવિદતં ગાેતીથ ચે ત િવશ્રુતમ્॥ ૧૩૧.૨૫।
૧૩૧૦૨૬૧ પશ્વથ ક પતા ગાવાે ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તટે ।
૧૩૧૦૨૬૨ પ્રદુ્રતા તે સરુાઃ સવ ગઙ્ગાયાં સ યવેશયન્॥ ૧૩૧.૨૬।
૧૩૧૦૨૭૧ તન્મ યે કારયામાસદુ્વ પં ચવૈાશ્રયં ગવામ્ ।
૧૩૧૦૨૭૨ તૈગા ભ તત્ર ગઙ્ગાયાં સરુયજ્ઞાે વ્ય યત॥ ૧૩૧.૨૭।
૧૩૧૦૨૮૧ યજ્ઞતીથ તુ ત પ્રાેકં્ત ગાેદ્વ પં ગાઙ્ગમ યતઃ ।
૧૩૧૦૨૮૨ દેવાનાં યજનં તચ્ચ સવર્કામપ્રદં શભુમ્॥ ૧૩૧.૨૮।
૧૩૧૦૨૯૧ વયં મૂ તમતી ભૂ વા ગઙ્ગાશ ક્તમર્હાદ્યુતે ।
૧૩૧૦૨૯૨ અસારાપારસસંાર-સાગરાેત્તરણે તિરઃ॥ ૧૩૧.૨૯।
૧૩૧૦૩૦૧ િવશ્વેશ્વર યાેગમાયા સદ્ભક્તાભયદાિયની ।
૧૩૧૦૩૦૨ ગાેરક્ષં તુ તત તીથ ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તટે॥ ૧૩૧.૩૦।
૧૩૧૦૩૧૧ તાૈ શ્વાનાૈ સરમાપતુ્રાૈ ચતુરક્ષાૈ યમ પ્રયાૈ ।
૧૩૧૦૩૧૨ માતુઃ શાપં ચાપરાધં સવ ચાિપ સિવ તરમ્॥ ૧૩૧.૩૧।
૧૩૧૦૩૨૧ િનવેદ્ય તુ યથા યાયં કાય ચાિપ સખુપ્રદમ્ ।
૧૩૧૦૩૨૨ િવશાપકરણં ચાિપ પપ્રચ્છતુ ભાૈ યમમ્॥ ૧૩૧.૩૨।
૧૩૧૦૩૩૧ સ તા યાં સિહતઃ સાૈિરઃ િપત્રે સયૂાર્ય ચાબ્રવીત્ ।
૧૩૧૦૩૩૨ શ્રુ વા સયૂર્ઃ સતંુ પ્રાહ ગઙ્ગાયાં સરુસત્તમ॥ ૧૩૧.૩૩।
૧૩૧૦૩૪૧ લાેકત્રયૈકપાવ યાં ગાૈત યાં દ ડકે વને ।
૧૩૧૦૩૪૨ શ્રદ્ધયા પરયા વ સ સુ નાતઃ સસુમાિહતઃ॥ ૧૩૧.૩૪।
૧૩૧૦૩૫૧ બ્રહ્માણં ચવૈ િવ ં ચ મામીશં ચ યથાક્રમમ્ ।
૧૩૧૦૩૫૨ તુિહ વં સવર્ભાવને ત્યાૈ પ્રી તમવા સ્યતઃ॥ ૧૩૧.૩૫।
૧૩૧૦૩૬૧ ત પતવુર્ચનં શ્રુ વા યમઃ પ્રીતમના તદા ।
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૧૩૧૦૩૬૨ તયાેશ્ચ પ્રીતયે પ્રાયાદે્દવતપર્ણયાેયર્મઃ॥ ૧૩૧.૩૬।
૧૩૧૦૩૭૧ ગાૈત યામઘહાિર યાં સસુમાિહતમાનસઃ ।
૧૩૧૦૩૭૨ તથવૈ તાષેયામાસ ગઙ્ગાયાં સરુસત્તમાન્॥ ૧૩૧.૩૭।
૧૩૧૦૩૮૧ શ્વ યાં ચ સિહતઃ શ્રીમા દ ક્ષણાશાપ તઃ પ્રભુઃ ।
૧૩૧૦૩૮૨ બ્રહ્માણં તાષેયામાસ ભાનું વૈ દ ક્ષણે તટે॥ ૧૩૧.૩૮।
૧૩૧૦૩૯૧ ઈશાનમુત્તરે િવ ં વયં ધમર્ઃ પ્રતાપવાન્ ।
૧૩૧૦૩૯૨ દત્તવ તાે વરં શ્રેષં્ઠ સરમાયા િવશાપકમ્ ।
૧૩૧૦૩૯૩ વરાનયાચત બહંૂ લાેકાનામપુકારકાન્॥ ૧૩૧.૩૯।
૧૩૧૦૪૦૦ યમ ઉવાચ
૧૩૧૦૪૦૧ અેષુ નાનં તુ યે કુયુર્બ્રર્હ્મિવ મહેશ્વરાઃ ।
૧૩૧૦૪૦૨ આત્માથ ચ પરાથ ચ તે કામાના ુયુઃ શભુાન્॥ ૧૩૧.૪૦।
૧૩૧૦૪૧૧ બાણતીથ તુ યે ના વા શાઙ્ર્ગપા ણ મર ત વૈ ।
૧૩૧૦૪૧૨ તે યાે દાિરદ્ર્યદુઃખાિન ન ભવેયુયુર્ગે યુગે॥ ૧૩૧.૪૧।
૧૩૧૦૪૨૧ ગાેતીથ બ્રહ્મતીથ વા ય તુ ના વા યતવ્રતઃ ।
૧૩૧૦૪૨૨ બ્રહ્માણં તં નમસ્યાથ દ્વ પસ્યાિપ પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૧૩૧.૪૨।
૧૩૧૦૪૩૧ યઃ કુયાર્ત્તને થવી સપ્તદ્વ પા વસુ ધરા ।
૧૩૧૦૪૩૨ પ્રદ ક્ષણીકૃતા તત્ર િક ચદ્દ વા વસુ દ્વજમ્॥ ૧૩૧.૪૩।
૧૩૧૦૪૪૧ તદે્દવયજનં પ્રા ય િક ચદુ્ધ વા હુતાશને ।
૧૩૧૦૪૪૨ અશ્વમેધાિદયજ્ઞાનાં ફલં પ્રા ાે ત પુ કલમ્॥ ૧૩૧.૪૪।
૧૩૧૦૪૫૧ યઃ સકૃત્તત્ર પઠ ત ગાયત્રી ં વેદમાતરમ્ ।
૧૩૧૦૪૫૨ અધીતા તને વેદા વૈ િન કામાે મુ ક્તભાજનમ્॥ ૧૩૧.૪૫।
૧૩૧૦૪૬૧ ના વા તુ દ ક્ષણે કૂલે શ ક્ત દેવી ં તુ ભ ક્તતઃ ।
૧૩૧૦૪૬૨ પજૂિય વા યથા યાયં સવાર્ કામાનવા ુયાત્॥ ૧૩૧.૪૬।
૧૩૧૦૪૭૧ બ્રહ્મિવ મહેશાનાં શ ક્તમાર્તા ત્રયીમયી ।
૧૩૧૦૪૭૨ સવાર્ કામાનવા ાે ત પતુ્રવા ધનવા ભવેત્॥ ૧૩૧.૪૭।
૧૩૧૦૪૮૧ આિદત્યં ભ ક્તતાે ય તુ દ ક્ષણે િનયતાે નરઃ ।
૧૩૧૦૪૮૨ ના વા પ યેત તનેેષ્ટા યજ્ઞા િવિવધદ ક્ષણાઃ॥ ૧૩૧.૪૮।
૧૩૧૦૪૯૧ કૂલે યશ્ચાેત્તરે ચવૈ ગઙ્ગાયા દૈત્યસદૂનમ્ ।
૧૩૧૦૪૯૨ ના વા પ યેત તં ન વા તસ્ય િવ ણાેઃ પરં પદમ્॥ ૧૩૧.૪૯।
૧૩૧૦૫૦૧ યમેશ્વરં તતાે ય તુ યમતીથ તુ પૂ જતમ્ ।
૧૩૧૦૫૦૨ નાતઃ પ ય ત યુક્તાત્મા સ કરાેત્ય ચરેણ િહ॥ ૧૩૧.૫૦।
૧૩૧૦૫૧૧ િપ ણામક્ષયં પુ યં ફલદં ક તવધર્નમ્ ।
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૧૩૧૦૫૧૨ તત્ર નાનને દાનને જપને તવનને ચ ।
૧૩૧૦૫૧૩ અિપ દુ કૃતકમાર્ણઃ િપતરાે માેક્ષમા ુયુઃ॥ ૧૩૧.૫૧।
૧૩૧૦૫૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૧૦૫૨૧ ઇત્યાદ્યષ્ટ સહસ્રા ણ તીથાર્િન ત્રી ણ નારદ ।
૧૩૧૦૫૨૨ તષેુ નાનં ચ દાનં ચ સવર્મક્ષયપુ યદમ્॥ ૧૩૧.૫૨।
૧૩૧૦૫૩૧ અેતષેાં મરણં પુ યં નાનાજન્માઘનાશનમ્ ।
૧૩૧૦૫૩૨ શ્રવણા પ ભઃ સાધ પઠના વકુલૈઃ સહ॥ ૧૩૧.૫૩।
૧૩૧૦૫૪૧ તષેામ ય તપાપાિન નાશં યા ત મમાજ્ઞયા ।
૧૩૧૦૫૪૨ તત્ર નાનાિદ યઃ કૃ વા િક ચદ્દ વા યતાત્મવાન્॥ ૧૩૧.૫૪।
૧૩૧૦૫૫૧ િપ ણાં િપ ડદાનાિદ કૃ વા ન વા સરુાિનમાન્ ।
૧૩૧૦૫૫૨ ધનં ધા યં યશાે વીયર્માયુરારાેગ્યસ પદઃ॥ ૧૩૧.૫૫।
૧૩૧૦૫૬૧ પતુ્રા પાતૈ્રા પ્રયાં ભાયા લ વા ચા યન્મની ષતમ્ ।
૧૩૧૦૫૬૨ અિવયુક્તઃ પ્રીતમના બ ધુ ભશ્ચા તમાિનતઃ॥ ૧૩૧.૫૬।
૧૩૧૦૫૭૧ નરકસ્થાનિપ િપ ં તારિય વા કુલાિન ચ ।
૧૩૧૦૫૭૨ પાવિય વા પ્રયૈયુર્ક્તાે હ્ય તે િવ ં શવં મરેત્ ।
૧૩૧૦૫૭૩ તતાે મુ ક્તપદં ગચ્છેદે્દવાનાં વચનં યથા॥ ૧૩૧.૫૭।
૧૩૨૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૨૦૦૧૧ ય ક્ષણીસઙ્ગમં નામ તીથ સવર્ફલપ્રદમ્ ।
૧૩૨૦૦૧૨ તત્ર નાનને દાનને સવાર્ કામાનવા ુયાત્॥ ૧૩૨.૧।
૧૩૨૦૦૨૧ યત્ર યક્ષેશ્વરાે દેવાે દશર્નાદ્ભુ ક્તમુ ક્તદઃ ।
૧૩૨૦૦૨૨ તત્ર ચ નાનમાત્રેણ સ ત્રયાગફલં લભેત્॥ ૧૩૨.૨।
૧૩૨૦૦૩૧ િવશ્વાવસાેઃ વસા ના ા િપ પલા ગુ હા સની ।
૧૩૨૦૦૩૨ ઋષીણાં સ ત્રમગમદ્ગાૈતમીતીરવ તનામ્॥ ૧૩૨.૩।
૧૩૨૦૦૪૧ દૃ ટ્વા તત્ર ઋષી ક્ષામા સા જહાસા તગિવતા ।
૧૩૨૦૦૪૨ યા ગ વાશ્રાવય વાષૈડ તુ શ્રાષૈિડ ત સ્થરમ્॥ ૧૩૨.૪।
૧૩૨૦૦૫૧ િવ વરેણ બ્રવુતી તાં તે શપેુઃ સ્રાિવણી ભવ ।
૧૩૨૦૦૫૨ તતાે નદ્યભવત્તત્ર ય ક્ષણી ત સિુવશ્રુતા॥ ૧૩૨.૫।
૧૩૨૦૦૬૧ તતાે િવશ્વાવસઃુ પજૂ્ય ઋષી દેવં િત્રલાેચનમ્ ।
૧૩૨૦૦૬૨ સઙ્ગ ય ચવૈ ગાૈત યા તાં િવશાપામથાકરાેત્॥ ૧૩૨.૬।
૧૩૨૦૦૭૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ ય ક્ષણીસઙ્ગમં તમ્ ।
૧૩૨૦૦૭૨ તત્ર નાનાિદદાનને સવાર્ કામાનવા ુયાત્॥ ૧૩૨.૭।
૧૩૨૦૦૮૧ િવશ્વાવસાેઃ પ્રસન્નાે ઽભૂદ્યત્ર શ ભુઃ શવા વતઃ ।
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૧૩૨૦૦૮૨ શવૈં ત પરમં તીથ દુગાર્તીથ ચ િવશ્રુતમ્॥ ૧૩૨.૮।
૧૩૨૦૦૯૧ સવર્પાપાૈઘહરણં સવર્દુગર્ તનાશનમ્ ।
૧૩૨૦૦૯૨ સવષાં તીથર્મખુ્યાનાં ત દ્ધ સારં મહામનુે ।
૧૩૨૦૦૯૩ તીથ મુિનવરૈઃ ખ્યાતં સવર્ સ દ્ધપ્રદં ણામ્॥ ૧૩૨.૯।
૧૩૩૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૩૦૦૧૧ શકુ્લતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્ સ દ્ધકરં ણામ્ ।
૧૩૩૦૦૧૨ યસ્ય મરણમાત્રેણ સવર્કામાનવા ુયાત્॥ ૧૩૩.૧।
૧૩૩૦૦૨૧ ભરદ્વાજ ઇ ત ખ્યાતાે મુિનઃ પરમધા મકઃ ।
૧૩૩૦૦૨૨ તસ્ય પૈઠ નસી નામ ભાયાર્ સકુલભષૂણા॥ ૧૩૩.૨।
૧૩૩૦૦૩૧ ગાૈતમીતીરમ યા તે પ તવ્રતપરાયણા ।
૧૩૩૦૦૩૨ અગ્ ીષાેમીયમૈ દ્રાગ્ ં પુરાેડાશમક પયત્॥ ૧૩૩.૩।
૧૩૩૦૦૪૧ પુરાેડાશે શ્ર યમાણે ધૂમા ક શ્ચદ યત ।
૧૩૩૦૦૪૨ પુરાેડાશં ભક્ષિય વા લાેકિત્રતયભીષણઃ॥ ૧૩૩.૪।
૧૩૩૦૦૫૧ યજ્ઞં મે હ્યત્ર કાે હં સ કાપેા વ મ ત તં મુિનઃ ।
૧૩૩૦૦૫૨ પ્રાવેાચ સ વરં કુ્રદ્ધાે ભરદ્વા ે દ્વ ેત્તમઃ ।
૧૩૩૦૦૫૩ તદષૃવેર્ચનં શ્રુ વા રાક્ષસઃ પ્રત્યુવાચ તમ્॥ ૧૩૩.૫।
૧૩૩૦૦૬૦ રાક્ષસ ઉવાચ
૧૩૩૦૦૬૧ હવ્યઘ્ન ઇ ત િવખ્યાતં ભરદ્વાજ િનબાેધ મામ્ ।
૧૩૩૦૦૬૨ સ યાસતુાે ઽહં જ્યેષ્ઠશ્ચ સતુઃ પ્રાચીનબિહષઃ॥ ૧૩૩.૬।
૧૩૩૦૦૭૧ બ્રહ્મણા મે વરાે દત્તાે યજ્ઞા ખાદ યથાસખુમ્ ।
૧૩૩૦૦૭૨ મમાનજુઃ ક લશ્ચાિપ બલવાન તભીષણઃ॥ ૧૩૩.૭।
૧૩૩૦૦૮૧ અહં કૃ ણઃ િપતા કૃ ણાે માતા કૃ ણા તથાનજુઃ ।
૧૩૩૦૦૮૨ અહં મખં હિન યા મ યપંૂ છે દ્મ કૃતા તકઃ॥ ૧૩૩.૮।
૧૩૩૦૦૯૦ ભરદ્વાજ ઉવાચ
૧૩૩૦૦૯૧ રક્ષ્યતાં મે વયા યજ્ઞઃ પ્રયાે ધમર્ઃ સનાતનઃ ।
૧૩૩૦૦૯૨ ને વાં યજ્ઞહ તારં સદ્દિ્વજં રક્ષ મે ક્રતુમ્॥ ૧૩૩.૯।
૧૩૩૦૧૦૦ યજ્ઞઘ્ન ઉવાચ
૧૩૩૦૧૦૧ ભરદ્વાજ િનબાેધેદં વાક્યં મમ સમાસતઃ ।
૧૩૩૦૧૦૨ બ્રહ્મણાહં પુરા શપ્તાે દેવદાનવસિન્નધાૈ॥ ૧૩૩.૧૦।
૧૩૩૦૧૧૧ તતઃ પ્રસાિદતાે દેવાે મયા લાેકિપતામહઃ ।
૧૩૩૦૧૧૨ અ તૈઃ પ્રાેક્ષિય ય ત યદા વાં મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૩૩.૧૧।
૧૩૩૦૧૨૧ તદા િવશાપાે ભિવતા હવ્યઘ્ન વં ન ચા યથા ।
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૧૩૩૦૧૨૨ અેવં કિર ય સ યદા તતઃ સવ ભિવ ય ત॥ ૧૩૩.૧૨।
૧૩૩૦૧૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૩૦૧૩૧ ભરદ્વાજઃ પનુઃ પ્રાહ સખા મે ઽ સ મહામતે ।
૧૩૩૦૧૩૨ મખસરંક્ષણં યને સ્યાન્મે વદ કરાે મ તત્॥ ૧૩૩.૧૩।
૧૩૩૦૧૪૧ સ ભૂય દેવા દૈતેયા મમ થુઃ ક્ષીરસાગરમ્ ।
૧૩૩૦૧૪૨ અલભ તા તં કષ્ટાત્તદ મ સલુભં કથમ્॥ ૧૩૩.૧૪।
૧૩૩૦૧૫૧ પ્રીત્યા યિદ પ્રસન્નાે ઽ સ સલુભં યદ્વદ વ તત્ ।
૧૩૩૦૧૫૨ તદષૃવેર્ચનં શ્રુ વા રક્ષઃ પ્રાહ તદા મુદા॥ ૧૩૩.૧૫।
૧૩૩૦૧૬૦ રક્ષ ઉવાચ
૧૩૩૦૧૬૧ અ તં ગાૈતમીવાિર અ તં વણર્મુચ્યતે ।
૧૩૩૦૧૬૨ અ તં ગાેભવં ચાજ્યમ તં સાેમ અેવ ચ॥ ૧૩૩.૧૬।
૧૩૩૦૧૭૧ અેતૈમાર્મ ભ ષ ચ વ અથવૈતૈ તથા િત્ર ભઃ ।
૧૩૩૦૧૭૨ ગઙ્ગાયા વાિરણાજે્યન િહર યને તથવૈ ચ ।
૧૩૩૦૧૭૩ સવ યાે ઽ યિધકં િદવ્યમ તં ગાૈતમીજલમ્॥ ૧૩૩.૧૭।
૧૩૩૦૧૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૩૦૧૮૧ અેતદાક યર્ સ ઋ ષઃ પરં સ તાષેમાગતઃ ।
૧૩૩૦૧૮૨ પાણાવાદાય ગઙ્ગાયાઃ સ લલા તમાદરાત્॥ ૧૩૩.૧૮।
૧૩૩૦૧૯૧ તનેાકરાેદષૃી રક્ષાે હ્ય ભ ષક્તં તદા મખે ।
૧૩૩૦૧૯૨ પનુશ્ચ યપૂે ચ પશા વ મખમ ડલે॥ ૧૩૩.૧૯।
૧૩૩૦૨૦૧ સવર્મવેાભવચ્છુક્લમ ભષેકાન્મહાત્મનઃ ।
૧૩૩૦૨૦૨ તદ્રક્ષાે ઽિપ તદા શકુ્લાે ભૂ વાે પન્નાે મહાબલઃ॥ ૧૩૩.૨૦।
૧૩૩૦૨૧૧ યઃ પુરા કૃ ણ પાે ઽભૂ સ તુ શકુ્લાે ઽભવ ક્ષણાત્ ।
૧૩૩૦૨૧૨ યજ્ઞં સવ સમા યાથ ભરદ્વાજઃ પ્રતાપવાન્॥ ૧૩૩.૨૧।
૧૩૩૦૨૨૧ ઋ વ ે ઽિપ િવ જ્યાથ યપંૂ ગઙ્ગાેદકે ઽ ક્ષપત્ ।
૧૩૩૦૨૨૨ ગઙ્ગામ યે ત દ્ધ યપૂમદ્યા યા તે મહામતે॥ ૧૩૩.૨૨।
૧૩૩૦૨૩૧ અ ભ ષક્તં ચા તને અ ભજ્ઞાનં તુ તન્મહત્ ।
૧૩૩૦૨૩૨ તત્ર તીથ પનુા રક્ષાે ભરદ્વાજમવુાચ હ॥ ૧૩૩.૨૩।
૧૩૩૦૨૪૦ રક્ષ ઉવાચ
૧૩૩૦૨૪૧ અહં યા મ ભરદ્વાજ કૃતઃ શકુ્લ વયા પનુઃ ।
૧૩૩૦૨૪૨ ત માત્તવાત્ર તીથ યે નાનદાનાિદપજૂનમ્॥ ૧૩૩.૨૪।
૧૩૩૦૨૫૧ કુયુર્ તષેામભીષ્ટાિન ભવેયુયર્ ફલં મખે ।
૧૩૩૦૨૫૨ મરણાદિપ પાપાિન નાશં યા તુ સદા મનુે॥ ૧૩૩.૨૫।
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૧૩૩૦૨૬૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ શકુ્લતીથર્ મ ત તમ્ ।
૧૩૩૦૨૬૨ ગાૈત યાં દ ડકાર યે વગર્દ્વારમપા તમ્॥ ૧૩૩.૨૬।
૧૩૩૦૨૭૧ ઉભયાે તીરયાેઃ સપ્ત સહસ્રા યપરા ણ ચ ।
૧૩૩૦૨૭૨ તીથાર્નાં મુિનશાદૂર્લ સવર્ સ દ્ધપ્રદાિયનામ્॥ ૧૩૩.૨૭।
૧૩૪૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૪૦૦૧૧ ચક્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં મરણા પાપનાશનમ્ ।
૧૩૪૦૦૧૨ તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ યત્નને નારદ॥ ૧૩૪.૧।
૧૩૪૦૦૨૧ ઋષયઃ સપ્ત િવખ્યાતા વ સષ્ઠપ્રમખુા મનુે ।
૧૩૪૦૦૨૨ ગાૈત યા તીરમા શ્રત્ય સ ત્રયજ્ઞમપુાસતે॥ ૧૩૪.૨।
૧૩૪૦૦૩૧ તત્ર િવઘ્ન ઉપક્રા તે રક્ષાે ભર તભીષણે ।
૧૩૪૦૦૩૨ મામ યેત્યાથ મનુયાે રક્ષઃકૃત્યં યવેદયન્॥ ૧૩૪.૩।
૧૩૪૦૦૪૧ તદાહં પ્રમદા પં માયયા જ્ય નારદ ।
૧૩૪૦૦૪૨ યસ્યાશ્ચ દશર્નાદેવ નાશં યા ત્યથ રાક્ષસાઃ॥ ૧૩૪.૪।
૧૩૪૦૦૫૧ અેવમુ વા તુ તાં પ્રાદા ષ યઃ પ્રમદાં મનુે ।
૧૩૪૦૦૫૨ મદ્વાક્યાદષૃયાે માયામાદાય પનુરાગમન્॥ ૧૩૪.૫।
૧૩૪૦૦૬૧ અજૈકા યા સમાખ્યાતા કૃ ણલાેિહત િપણી ।
૧૩૪૦૦૬૨ મુક્તકેશીત્ય ભધયા સા તે ઽદ્યાિપ વ િપણી॥ ૧૩૪.૬।
૧૩૪૦૦૭૧ લાેકિત્રતયસ માેહ-દાિયની કામ િપણી ।
૧૩૪૦૦૭૨ તદ્બલા વસ્થમનસઃ સવ ચ મુિનપુઙ્ગવઃ॥ ૧૩૪.૭।
૧૩૪૦૦૮૧ ગાૈતમી ં સિરતાં શ્રેષ્ઠાં પનુયર્જ્ઞાય દ ક્ષતાઃ ।
૧૩૪૦૦૮૨ પનુ તન્મખનાશાય રાક્ષસાઃ સમપુાગમન્॥ ૧૩૪.૮।
૧૩૪૦૦૯૧ યક્ષવાટા તકે માયાં દૃ ટ્વા રાક્ષસપુઙ્ગવાઃ ।
૧૩૪૦૦૯૨ તતાે ત્ય ત ગાય ત હસ ત ચ દ ત ચ॥ ૧૩૪.૯।
૧૩૪૦૧૦૧ માહેશ્વર મહામાયા પ્રભાવેણા તદિપતા ।
૧૩૪૦૧૦૨ તષેાં મ યે દૈત્યપ તઃ શ બરાે નામ વીયર્વાન્॥ ૧૩૪.૧૦।
૧૩૪૦૧૧૧ માયા પાં તુ પ્રમદાં ભક્ષયામાસ નારદ ।
૧૩૪૦૧૧૨ તદદ્ભુતમતીવાસીત્તન્માયાબલદ શનામ્॥ ૧૩૪.૧૧।
૧૩૪૦૧૨૧ મખે િવ વંસ્યમાને તુ તે િવ ં શરણં યયુઃ ।
૧૩૪૦૧૨૨ પ્રાદા દ્વ શ્ચક્રમથાે મનુીનાં રક્ષણાય તુ॥ ૧૩૪.૧૨।
૧૩૪૦૧૩૧ ચકં્ર તદ્રાક્ષસાના ૈ દૈત્યાંશ્ચ દનુ ં તથા ।
૧૩૪૦૧૩૨ ચચ્છેદ તદ્ભયાદેવ તા રાક્ષસપુઙ્ગવાઃ॥ ૧૩૪.૧૩।
૧૩૪૦૧૪૧ ઋ ષ ભ તન્મહાસ ત્રં સ પૂણર્મભવત્તદા ।
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૧૩૪૦૧૪૨ િવ ણાેઃ પ્રક્ષા લતં ચકં્ર ગઙ્ગા ભાે ભઃ સદુશર્નમ્॥ ૧૩૪.૧૪।
૧૩૪૦૧૫૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ ચક્રતીથર્મુદાહૃતમ્ ।
૧૩૪૦૧૫૨ તત્ર નાનને દાનને સ ત્રયાગફલં લભેત્॥ ૧૩૪.૧૫।
૧૩૪૦૧૬૧ તત્ર પ ચ શતા યાસં તીથાર્નાં પાપહાિરણામ્ ।
૧૩૪૦૧૬૨ તષેુ નાનં તથા દાનં પ્રત્યેકં મુ ક્તદાયકમ્॥ ૧૩૪.૧૬।
૧૩૫૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૫૦૦૧૧ વાણીસઙ્ગમમાખ્યાતં યત્ર વાગીશ્વરાે હરઃ ।
૧૩૫૦૦૧૨ તત્તીથ સવર્પાપાનાં માેચનં સવર્કામદમ્॥ ૧૩૫.૧।
૧૩૫૦૦૨૧ તત્ર નાનને દાનને બ્રહ્મહત્યાિદનાશનમ્ ।
૧૩૫૦૦૨૨ બ્રહ્મિવ વાેશ્ચ સવંાદે મહ વે ચ પર પરમ્॥ ૧૩૫.૨।
૧૩૫૦૦૩૧ તયાેમર્ યે મહાદેવાે જ્યાે તમૂર્ તરભૂ કલ ।
૧૩૫૦૦૩૨ તત્રવૈ વાગવુાચેદં દૈવી પતુ્ર તયાેઃ શભુા॥ ૧૩૫.૩।
૧૩૫૦૦૪૧ અહમ મ મહાં તત્ર અહમ મી ત વૈ મથઃ ।
૧૩૫૦૦૪૨ દૈવી વાક્તાવુભાૈ પ્રાહ ય વસ્યા તં તુ પ ય ત॥ ૧૩૫.૪।
૧૩૫૦૦૫૧ સ તુ જ્યેષ્ઠાે ભવેત્ત માન્મા વાદં કતુર્મહર્થઃ ।
૧૩૫૦૦૫૨ તદ્વાક્યા દ્વ રગમદધાે ઽહં ચાે વર્મવે ચ॥ ૧૩૫.૫।
૧૩૫૦૦૬૧ તતાે િવ ઃ શીઘ્રમેત્યજ્યાે તઃપાશ્વર્ ઉપાિવશત્ ।
૧૩૫૦૦૬૨ અપ્રા યા તમહં પ્રાયાં દૂરાદ્દરૂતરં મનુે॥ ૧૩૫.૬।
૧૩૫૦૦૭૧ તતઃ શ્રા તાે િન ત્તાે ઽહં દ્રષુ્ટમીશં તુ તં પ્રભુમ્ ।
૧૩૫૦૦૭૨ તદૈવં મમ ધીરાસીદ્દષૃ્ટશ્ચા તાે મયા શમ્॥ ૧૩૫.૭।
૧૩૫૦૦૮૧ અસ્ય દેવસ્ય ત દ્વ ણાેમર્મ જ્યૈ ઠ્યં સુ્ફટં ભવેત્ ।
૧૩૫૦૦૮૨ પનુશ્ચાિપ મમ વવેં મ તરાસીન્મહામતે॥ ૧૩૫.૮।
૧૩૫૦૦૯૧ સત્યૈવર્ક્ત્રૈઃ કથં વકે્ષ્ય પીિડતાે ઽ ય તં વચઃ ।
૧૩૫૦૦૯૨ નાનાિવધષેુ પાપષેુ ના તા પાતકં પરમ્॥ ૧૩૫.૯।
૧૩૫૦૧૦૧ સત્યૈવર્ક્ત્રૈરસત્યાં વા વાચં વકે્ષ્ય કથં વ ત ।
૧૩૫૦૧૦૨ તતાે ઽહં પ ચમં વક્ત્રં ગદર્ભાકૃ તભીષણમ્॥ ૧૩૫.૧૦।
૧૩૫૦૧૧૧ કૃ વા તનેા તં વક્ષ્ય ઇ ત યા વા ચરં તદા ।
૧૩૫૦૧૧૨ અબ્રવં તં હિર તત્રઆસીનં જગતાં પ્રભુમ્॥ ૧૩૫.૧૧।
૧૩૫૦૧૨૧ અસ્ય ચા તાે મયા દષૃ્ટ તને જ્યૈ ઠ્યં જનાદર્ન ।
૧૩૫૦૧૨૨ મમે ત વદતઃ પાશ્વ ઉભાૈ તાૈ હિરશઙ્કરાૈ॥ ૧૩૫.૧૨।
૧૩૫૦૧૩૧ અેક પ વમાપન્નાૈ સયૂાર્ચ દ્રમસાિવવ ।
૧૩૫૦૧૩૨ તાૈ દૃ ટ્વા િવ મતાે ભીતશ્ચા તવં તાવુભાવિપ ।
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૧૩૫૦૧૩૩ તતઃ કુ્રદ્ધાૈ જગન્નાથાૈ વાચં તા મદમૂચતુઃ॥ ૧૩૫.૧૩।
૧૩૫૦૧૪૦ હિરહરાવૂચતુઃ
૧૩૫૦૧૪૧ દુષ્ટે વં િન ગા ભૂયા ના તાદ ત પાતકમ્॥ ૧૩૫.૧૪।
૧૩૫૦૧૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૫૦૧૫૧ તતઃ સા િવહ્વલા ભૂ વા નદ ભાવમપુાગતા ।
૧૩૫૦૧૫૨ તદ્દ ૃ ટ્વા િવ મતાે ભીત તામબ્રવમહં તદા॥ ૧૩૫.૧૫।
૧૩૫૦૧૬૧ ય માદસત્યમુક્તા સ બ્રહ્મવા ચ સ્થતા સતી ।
૧૩૫૦૧૬૨ ત માદદૃ યા વં ભૂયાઃ પાપ પાસ્યસશંયમ્॥ ૧૩૫.૧૬।
૧૩૫૦૧૭૧ અેતચ્છાપં િવિદ વા તુ તાૈ દેવાૈ પ્રણતા તદા ।
૧૩૫૦૧૭૨ િવશાપ વં પ્રાથર્ય તી તુષ્ટાવ ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૧૩૫.૧૭।
૧૩૫૦૧૮૧ તત તુષ્ટાૈ દેવદેવાૈ પ્રા થતાૈ િત્રદશા ચતાૈ ।
૧૩૫૦૧૮૨ પ્રીત્યા હિરહરાવવેં વાચં વાચમથાેચતુઃ॥ ૧૩૫.૧૮।
૧૩૫૦૧૯૦ હિરહરાવૂચતુઃ
૧૩૫૦૧૯૧ ગઙ્ગયા સઙ્ગતા ભદ્રે યદા વં લાેકપાવની ।
૧૩૫૦૧૯૨ તદા પનુવર્પુ તે સ્યા પિવત્રં િહ સશુાેભને॥ ૧૩૫.૧૯।
૧૩૫૦૨૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૫૦૨૦૧ તથેત્યુ વા સાિપ દેવી ગઙ્ગયા સઙ્ગતાભવત્ ।
૧૩૫૦૨૦૨ ભાગીરથી ગાૈતમી ચ તતશ્ચાિપ વકં વપુઃ॥ ૧૩૫.૨૦।
૧૩૫૦૨૧૧ દેવી સા વ્યગમદ્બ્રહ્મ દેવાનામિપ દુલર્ભમ્ ।
૧૩૫૦૨૧૨ ગાૈત યાં સવૈ િવખ્યાતા ના ા વાણી ત પુ યદા॥ ૧૩૫.૨૧।
૧૩૫૦૨૨૧ ભાગીર યાં સવૈ દેવી સર વત્ય ભધીયતે ।
૧૩૫૦૨૨૨ ઉભયત્રાિપ િવખ્યાતઃ સઙ્ગમાે લાેકપૂ જતઃ॥ ૧૩૫.૨૨।
૧૩૫૦૨૩૧ સર વતીસઙ્ગમશ્ચ વાણીસઙ્ગમ અેવ ચ ।
૧૩૫૦૨૩૨ ગાૈત યા સઙ્ગતા દેવી વાણી વાચા સર વતી॥ ૧૩૫.૨૩।
૧૩૫૦૨૪૧ સવર્ત્ર પૂ જતં તીથ તત્ર વાચા શવં પ્રભુમ્ ।
૧૩૫૦૨૪૨ દેવેશ્વરં પજૂિય વા િવશાપમગમદ્યતઃ॥ ૧૩૫.૨૪।
૧૩૫૦૨૫૧ બ્રહ્મા િવધૂય વાગ્દાૈષ્ટ ં વં ચ ધામાગમ પુનઃ ।
૧૩૫૦૨૫૨ ત માત્તત્ર શુ ચભૂર્ વા ના વા તત્ર ચ સઙ્ગમે॥ ૧૩૫.૨૫।
૧૩૫૦૨૬૧ વાગીશ્વરં તતાે દૃ ટ્વા તાવતા મુ ક્તમા ુયાત્ ।
૧૩૫૦૨૬૨ દાનહાેમાિદકં િક ચદુપવાસાિદકાં િક્રયામ્॥ ૧૩૫.૨૬।
૧૩૫૦૨૭૧ યઃ કુયાર્ સઙ્ગમે પુ યે સસંારે ન ભવે પુનઃ ।
૧૩૫૦૨૭૨ અેકાનેિવશ તશતં તીથાર્નાં તીરયાેદ્વર્યાેઃ ।
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૧૩૫૦૨૭૩ નાનાજન્મા જતાશષે-પાપક્ષયિવધાિયનામ્॥ ૧૩૫.૨૭।
૧૩૬૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૬૦૦૧૧ િવ તીથર્ મ ત ખ્યાતં તત્ર ત્ત મદં શ ◌ૃ ।
૧૩૬૦૦૧૨ માૈદ્ગલ્ય ઇ ત િવખ્યાતાે મુદ્ગલસ્ય સતુાે ઋ ષઃ॥ ૧૩૬.૧।
૧૩૬૦૦૨૧ તસ્ય ભાયાર્ તુ બાલા ના ા ખ્યાતા સપુુિત્રણી ।
૧૩૬૦૦૨૨ િપતા ઋ ષ તથા દ્ધાે મુદ્ગલાે લાેકિવશ્રુતઃ॥ ૧૩૬.૨।
૧૩૬૦૦૩૧ તસ્ય ભાયાર્ તથા ખ્યાતા ના ા ભાગીરથી શભુા ।
૧૩૬૦૦૩૨ સ માૈદ્ગલ્યઃ પ્રાતરેવ ગઙ્ગાં ના ત યતવ્રતઃ॥ ૧૩૬.૩।
૧૩૬૦૦૪૧ િનત્યમવે વદં કમર્ તસ્યાસીન્મુિનસત્તમ ।
૧૩૬૦૦૪૨ ગઙ્ગાતીરે કુશૈ ર્દ્ ભઃ શમીપુ પૈરહિનશમ્॥ ૧૩૬.૪।
૧૩૬૦૦૫૧ ગુ િદતને માગણ વમાનસસરાે હે ।
૧૩૬૦૦૫૨ આવાહનં િનત્યમવે િવ ણાેશ્ચકે્ર સ માૈદ્ગ લઃ॥ ૧૩૬.૫।
૧૩૬૦૦૬૧ તનેાહૂત વરન્ને ત લ મીભતાર્ જગ પ તઃ ।
૧૩૬૦૦૬૨ વનૈતેયમથા હ્ય શઙ્ખચક્રગદાધરઃ॥ ૧૩૬.૬।
૧૩૬૦૦૭૧ પૂ જત તને ઋ ષણા સ માૈદ્ગલ્યને યત્નતઃ ।
૧૩૬૦૦૭૨ પ્રબ્રૂતે ચ કથા શ્ચત્રા માૈદ્ગલ્યાય જગ પ્રભુઃ॥ ૧૩૬.૭।
૧૩૬૦૦૮૧ તતાે ઽપરાહ્ણસમયે િવ ઃ પ્રાહ સ માૈદ્ગ લમ્ ।
૧૩૬૦૦૮૨ યાિહ વ સ વભવનં શ્રા તાે ઽસી ત પનુઃ પનુઃ॥ ૧૩૬.૮।
૧૩૬૦૦૯૧ અેવમુક્તઃ સ દેવને િવ ના યા ત સ દ્વજઃ ।
૧૩૬૦૦૯૨ જગ પ્રભુ તતાે યા ત દેવૈયુર્ક્તઃ વમ દરમ્॥ ૧૩૬.૯।
૧૩૬૦૧૦૧ માૈદ્ગલ્યાે ઽિપ તથા યેત્ય િક ચદાદાય િનત્યશઃ ।
૧૩૬૦૧૦૨ વમવે ભવનં િવદ્વા ભાયાર્યૈ વા જતં ધનમ્॥ ૧૩૬.૧૦।
૧૩૬૦૧૧૧ દદા ત સ મહાિવ -ચરણા જપરાયણઃ ।
૧૩૬૦૧૧૨ માૈદ્ગલ્યસ્ય પ્રયા સાિપ પ તવ્રતપરાયણા॥ ૧૩૬.૧૧।
૧૩૬૦૧૨૧ શાકં મૂલં ફલં વાિપ ભત્રાર્નીતં તુ યત્નતઃ ।
૧૩૬૦૧૨૨ સસુસૃં્કત્યા ય તથીનાં બાલાનાં ભતુર્રેવ ચ॥ ૧૩૬.૧૨।
૧૩૬૦૧૩૧ દ વા તુ ભાજેનં તે યઃ પશ્ચાદ્ભુઙ્ક્તે યતવ્રતા ।
૧૩૬૦૧૩૨ ભુક્તવ વથ સવષુ રાત્રાૈ િનતં્ય સ માૈદ્ગ લઃ॥ ૧૩૬.૧૩।
૧૩૬૦૧૪૧ િવ ણાેઃ શ્રુતાઃ કથા શ્ચત્રા તે યાે વ યથ હ ષતઃ ।
૧૩૬૦૧૪૨ અેવં બહુ તથે કાલે વ્યતીતે ચા તિવ મતા ।
૧૩૬૦૧૪૩ માૈદ્ગલ્યસ્ય રહાે ભાયાર્ ભતાર્રં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૩૬.૧૪।
૧૩૬૦૧૫૦ બાલાવેાચ
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૧૩૬૦૧૫૧ યિદ તે િવ ર યે ત સમીપં િત્રદશા ચતઃ ।
૧૩૬૦૧૫૨ તથાિપ કષ્ટમ માકં ક માિદ ત જગ પ્રભુમ્॥ ૧૩૬.૧૫।
૧૩૬૦૧૬૧ ત ચ્છ વં મહાપ્રાજ્ઞ યદાસાૈ િવ રે ત ચ ।
૧૩૬૦૧૬૨ ય મશ્ચ તમાત્રે તુ જરાજન્મ ે તઃ ।
૧૩૬૦૧૬૩ નાશં યા ત કુતાે દષૃ્ટે ત મા ચ્છ જગ પ તમ્॥ ૧૩૬.૧૬।
૧૩૬૦૧૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૬૦૧૭૧ તથેત્યુ વા પ્રયાવાક્યાન્માૈદ્ગલ્યાે િનત્યવદ્ધિરમ્ ।
૧૩૬૦૧૭૨ પજૂિય વા િવનીતશ્ચ પપ્રચ્છ સ કૃતા જ લઃ॥ ૧૩૬.૧૭।
૧૩૬૦૧૮૦ માૈદ્ગલ્ય ઉવાચ
૧૩૬૦૧૮૧ વિય તે જગન્નાથ શાેકદાિરદ્ર્યદુ કૃતમ્ ।
૧૩૬૦૧૮૨ નાશં યા ત િવપ ત્તમ વિય દષૃ્ટે કથં સ્થતા॥ ૧૩૬.૧૮।
૧૩૬૦૧૯૦ શ્રીિવ વાચ
૧૩૬૦૧૯૧ વકૃતં ભજુ્યતે ભૂતૈઃ સવઃ સવર્ત્ર સવર્દા ।
૧૩૬૦૧૯૨ ન કાેઽિપ કસ્ય ચ ક ચ કરાેત્યત્ર િહતાિહતે॥ ૧૩૬.૧૯।
૧૩૬૦૨૦૧ યાદશૃં ચાે યતે બીજં ફલં ભવ ત તાદશૃમ્ ।
૧૩૬૦૨૦૨ રસાલઃ સ્યાન્ન િન બસ્ય બી વિપ કુત્ર ચત્॥ ૧૩૬.૨૦।
૧૩૬૦૨૧૧ ન કૃતા ગાૈતમીસવેા ના ચતાૈ હિરશઙ્કરાૈ ।
૧૩૬૦૨૧૨ ન દતં્ત યૈશ્ચ િવપ્રે ય તે કથં ભાજનં શ્રયઃ॥ ૧૩૬.૨૧।
૧૩૬૦૨૨૧ વયા ન દતં્ત િક ચચ્ચ બ્રાહ્મણે યાે મમાિપ ચ ।
૧૩૬૦૨૨૨ યદ્દ યતે તદેવેહ પર મશ્ચાપે તષ્ઠ ત॥ ૧૩૬.૨૨।
૧૩૬૦૨૩૧ દ્ ભવાર્ ભઃ કુશમૈર્ ત્રૈઃ શુ ચકમર્ સદૈવ યત્ ।
૧૩૬૦૨૩૨ કરાે ત ત મા પૂતાત્મા શર રસ્ય ચ શાષેણાત્॥ ૧૩૬.૨૩।
૧૩૬૦૨૪૧ િવના દાનને ન ક્વાિપ ભાેગાવા પ્ત ર્ણાં ભવેત્ ।
૧૩૬૦૨૪૨ સ કમાર્ચરણાચ્છુદ્ધાે િવરક્તઃ સ્યાત્તતાે નરઃ॥ ૧૩૬.૨૪।
૧૩૬૦૨૫૧ તતાે ઽપ્ર તહતજ્ઞાનાે વન્મુક્ત તતાે ભવેત્ ।
૧૩૬૦૨૫૨ સવષાં સલુભા મુ ક્તમર્દ્ભ યા ચેહ પૂતર્તઃ॥ ૧૩૬.૨૫।
૧૩૬૦૨૬૧ ભુ ક્તદાર્નાિદના સવર્-ભૂતદુઃખિનબહર્ણાત્ ।
૧૩૬૦૨૬૨ અથવા લ સ્યસે મુ ક્ત ભ યા ભુ ક્ત ન લ સ્યસે॥ ૧૩૬.૨૬।
૧૩૬૦૨૭૦ માૈદ્ગલ્ય ઉવાચ
૧૩૬૦૨૭૧ ભ યા મુ ક્તઃ કથં ભૂયાદ્ભુક્તેમુર્ ક્તઃ સદુુલર્ભા ।
૧૩૬૦૨૭૨ તા ચેદે્દિહનાં મુ ક્તઃ િકમ યને પ્રયાજેનમ્॥ ૧૩૬.૨૭।
૧૩૬૦૨૮૧ ભ યા મુ ક્તઃ સવર્પજૂ્યા તા મચ્છેયં જગન્મય॥ ૧૩૬.૨૮।

550 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૩૬૦૨૯૦ િવ વાચ
૧૩૬૦૨૯૧ અેતદેવા તરં બ્રહ્મ દ યતે મામનુ મરન્ ।
૧૩૬૦૨૯૨ બ્રાહ્મણાયાથવા થ ય તદેવાક્ષયતાં વ્રજેત્॥ ૧૩૬.૨૯।
૧૩૬૦૩૦૧ મામ યા વાથ યદ્દદ્યાત્તત્તન્માત્રફલપ્રદમ્ ।
૧૩૬૦૩૦૨ ત પુનદર્ત્તમવેેહ ન ભાેગાયાત્ર ક પતે॥ ૧૩૬.૩૦।
૧૩૬૦૩૧૧ ત માદે્દિહ મહાબુદ્ધે ભાજંે્ય િક ચન્મમ ધ્રવુમ્ ।
૧૩૬૦૩૧૨ અથવા િવપ્રમખુ્યાય ગાૈતમીતીરમા શ્રતઃ॥ ૧૩૬.૩૧।
૧૩૬૦૩૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૬૦૩૨૧ માૈદ્ગલ્યઃ પ્રાહ તં િવ ં દેયં મમ ન િવદ્યતે ।
૧૩૬૦૩૨૨ ના ય ક ચન દેહાિદ યત્ત વિય સમિપતમ્॥ ૧૩૬.૩૨।
૧૩૬૦૩૩૧ તતાે િવ ગર્ ત્મ તં પ્રાહ શીઘં્ર જગ પ તઃ ।
૧૩૬૦૩૩૨ ઇહાનય વ ક ણશં મમાયં ચાપર્િય ય ત॥ ૧૩૬.૩૩।
૧૩૬૦૩૪૧ તતાે યાેગ્યાનયં ભાેગા પ્રા સ્યતે મનસઃ પ્રયાન્ ।
૧૩૬૦૩૪૨ આક યર્ વા મનાિદષં્ટ તથા ચકે્ર સ પ ક્ષરાટ્॥ ૧૩૬.૩૪।
૧૩૬૦૩૫૧ િવ હ તે કણા પ્રાદા સ માૈદ્ગલ્યાે યતવ્રતઃ ।
૧૩૬૦૩૫૨ અેત મન્ન તરે િવ િવશ્વકમાર્ણમબ્રવીત્॥ ૧૩૬.૩૫।
૧૩૬૦૩૬૦ િવ વાચ
૧૩૬૦૩૬૧ યાવચ્ચાસ્ય કુલે સપ્ત પુ ષા તાવદેવ તુ ।
૧૩૬૦૩૬૨ ભિવતારાે મહાબુદ્ધે તાવ કામા મની ષતાઃ ।
૧૩૬૦૩૬૩ ગાવાે િહર યં ધા યાિન વસ્ત્રા યાભરણાિન ચ॥ ૧૩૬.૩૬।
૧૩૬૦૩૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૬૦૩૭૧ યચ્ચ િક ચન્મનઃપ્રીત્યૈ લાેકે ભવ ત ભષૂણમ્ ।
૧૩૬૦૩૭૨ ત સવર્માપ માૈદ્ગલ્યાે િવ ગઙ્ગાપ્રભાવતઃ॥ ૧૩૬.૩૭।
૧૩૬૦૩૮૧ ગ્ હં ગચ્છે ત માૈદ્ગલ્યાે િવ નાેક્ત તતાે યયાૈ ।
૧૩૬૦૩૮૨ આશ્રમે વસ્ય સવર્ દ્ધ દૃ ટ્વા ઋ ષરભાષત॥ ૧૩૬.૩૮।
૧૩૬૦૩૯૦ ઋ ષ વાચ
૧૩૬૦૩૯૧ અહાે દાનપ્રભાવાે ઽયમહાે િવ ણાેરનુ તઃ ।
૧૩૬૦૩૯૨ અહાે ગઙ્ગાપ્રભાવશ્ચ કૈિવચાયા મહાનયમ્॥ ૧૩૬.૩૯।
૧૩૬૦૪૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૬૦૪૦૧ માૈદ્ગલ્યાે ભાયર્યા સાધ પતુ્રૈઃ પાતૈ્રૈશ્ચ બ ધુ ભઃ ।
૧૩૬૦૪૦૨ િપ યાં બુભજેુ ભાેગા ભુ ક્ત મુ ક્તમવાપ ચ॥ ૧૩૬.૪૦।
૧૩૬૦૪૧૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ માૈદ્ગલ્યં વૈ ણવં તથા ।
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૧૩૬૦૪૧૨ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદમ્॥ ૧૩૬.૪૧।
૧૩૬૦૪૨૧ તત્ર શ્રુ તઃ તવાર્િપ તીથર્સ્ય સ્યા કથ ચન ।
૧૩૬૦૪૨૨ તસ્ય િવ ભર્વે પ્રીતઃ પાપૈમુર્ક્તઃ સખુી ભવેત્॥ ૧૩૬.૪૨।
૧૩૬૦૪૩૧ અેકાદશ સહસ્રા ણ તીથાર્નાં તીરયાેદ્વર્યાેઃ ।
૧૩૬૦૪૩૨ સવાર્થર્દાિયનાં તત્ર નાનદાનજપાિદ ભઃ॥ ૧૩૬.૪૩।
૧૩૭૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૭૦૦૧૧ લ મીતીથર્ મ ત ખ્યાતં સાક્ષા લ મીિવવધર્નમ્ ।
૧૩૭૦૦૧૨ અલ મીનાશનં પુ યમાખ્યાનં શ ◌ૃ નારદ॥ ૧૩૭.૧।
૧૩૭૦૦૨૧ સવંાદશ્ચ પુરા વાસી લ યાઃ પતુ્ર દિરદ્રયા ।
૧૩૭૦૦૨૨ પર પરિવરાેિધ યાવુભે િવશ્વં સમીયતુઃ॥ ૧૩૭.૨।
૧૩૭૦૦૩૧ તા યામવ્યા તં વ તુ તન્ના ત ભવુનત્રયે ।
૧૩૭૦૦૩૨ મમજ્યૈ ઠ્યં મમજ્યૈ ઠ્ય મત્યૂચતુ ભે મથઃ ।
૧૩૭૦૦૩૩ અહં પવૂ સમુદ્ભૂતા ઇત્યાહ શ્રયમાજેસા॥ ૧૩૭.૩।
૧૩૭૦૦૪૦ શ્રીલ મી વાચ
૧૩૭૦૦૪૧ કુલં શીલં િવતં વા દેિહનામહમવે તુ ।
૧૩૭૦૦૪૨ મયા િવના દેહભા ે વ તાે ઽિપ તા ઇવ॥ ૧૩૭.૪।
૧૩૭૦૦૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૭૦૦૫૧ દિરદ્રયા ચ સા પ્રાેક્તા સવ યાે હ્યિધકા હ્યહમ્ ।
૧૩૭૦૦૫૨ મુ ક્તમર્દા શ્રતા િનતં્ય દિરદ્રવૈં વચાે ઽબ્રવીત્॥ ૧૩૭.૫।
૧૩૭૦૦૬૧ કામઃ ક્રાેધશ્ચ લાેભશ્ચ મદાે મા સયર્મવે ચ ।
૧૩૭૦૦૬૨ યત્રાહમ મ તત્રૈતે ન તષ્ઠ ત કદાચન॥ ૧૩૭.૬।
૧૩૭૦૦૭૧ ન ભયાેદ્ભૂ ત ન્માદ ઈ યાર્ ઉદ્ધત ત્તતા ।
૧૩૭૦૦૭૨ યત્રાહમ મ તત્રૈતે ન તષ્ઠ ત કદાચન॥ ૧૩૭.૭।
૧૩૭૦૦૮૧ દિરદ્રાયા વચઃ શ્રુ વા લ મી તાં પ્રત્યભાષત॥ ૧૩૭.૮।
૧૩૭૦૦૯૦ લ મી વાચ
૧૩૭૦૦૯૧ અલઙૃ્કતાે મયા જ તુઃ સવા ભવ ત પૂ જતઃ ।
૧૩૭૦૦૯૨ િનધર્નઃ શવતુલ્યાે ઽિપ સવર ય ભભૂયતે॥ ૧૩૭.૯।
૧૩૭૦૧૦૧ દેહી ત વચનદ્વારા દેહસ્થાઃ પ ચ દેવતાઃ ।
૧૩૭૦૧૦૨ સદ્યાે િનગર્ત્ય ગચ્છ ત ધીશ્રીહ્ર ીશા તક તર્યઃ॥ ૧૩૭.૧૦।
૧૩૭૦૧૧૧ તાવદુ્ગણા ગુ વં ચ યાવન્નાથર્યતે પરમ્ ।
૧૩૭૦૧૧૨ અથ ચે પુ ષાે તઃ ક્વ ગુણાઃ ક્વ ચ ગાૈરવમ્॥ ૧૩૭.૧૧।
૧૩૭૦૧૨૧ તાવ સવાત્તમાે જ તુ તાવ સવર્ગુણાલયઃ ।
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૧૩૭૦૧૨૨ નમસ્યઃ સવર્લાેકાનાં યાવન્નાથર્યતે પરમ્॥ ૧૩૭.૧૨।
૧૩૭૦૧૩૧ કષ્ટમેતન્મહાપાપં િનધર્ન વં શર િરણામ્ ।
૧૩૭૦૧૩૨ ન માનય ત નાે વ ક્ત ન શત્યધનં જનઃ॥ ૧૩૭.૧૩।
૧૩૭૦૧૪૧ અહમવે તતઃ શ્રેષ્ઠા દિરદ્રે શ ◌ૃ મે વચઃ॥ ૧૩૭.૧૪।
૧૩૭૦૧૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૭૦૧૫૧ ત લ મીવચનં શ્રુ વા દિરદ્રા વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૩૭.૧૫।
૧૩૭૦૧૬૦ દિરદ્રાવેાચ
૧૩૭૦૧૬૧ વક્તું ન લ મીજ્યષ્ઠાહ મ ત વૈ લ જસે મુહુઃ ।
૧૩૭૦૧૬૨ પાપષેુ રમસે િનતં્ય િવહાય પુ ષાેત્તમમ્॥ ૧૩૭.૧૬।
૧૩૭૦૧૭૧ િવશ્વ તવ ચકા િનતં્ય ભવતી શ્લાઘસે કથમ્ ।
૧૩૭૦૧૭૨ સખંુ ન તાદૃ વ પ્રાપ્તાૈ પશ્ચાત્તાપાે યથા ગુ ઃ॥ ૧૩૭.૧૭।
૧૩૭૦૧૮૧ ન તથા યતે પુંસાં સરુયા દા ણાે મદઃ ।
૧૩૭૦૧૮૨ વ સિન્નધાનમાત્રેણ યથા વૈ િવદુષામિપ॥ ૧૩૭.૧૮।
૧૩૭૦૧૯૧ સદૈવ રમસે લ મીઃ પ્રાય વં પાપકાિરષુ ।
૧૩૭૦૧૯૨ અહં વસા મ યાેગ્યષેુ ધમર્શીલષેુ સવર્દા॥ ૧૩૭.૧૯।
૧૩૭૦૨૦૧ શવિવ વનુરક્તષેુ કૃતજ્ઞષેુ મહ સુ ચ ।
૧૩૭૦૨૦૨ સદાચારેષુ શા તષેુ ગુ સવેાેદ્યતષેુ ચ॥ ૧૩૭.૨૦।
૧૩૭૦૨૧૧ સ સુ િવદ્વ સુ શરેૂષુ કૃતબુ દ્ધષુ સાધષુુ ।
૧૩૭૦૨૧૨ િનવસા મ સદા લ મી ત મા જૈ્ય ઠ્યં મિય સ્થતમ્॥ ૧૩૭.૨૧।
૧૩૭૦૨૨૧ બ્રાહ્મણષેુ શુ ચ મ સુ વ્રતચાિરષુ ભ ષુ ।
૧૩૭૦૨૨૨ િનભર્યષેુ વ સ યા મ લ મી વં શ ◌ૃ તે સ્થ તમ્॥ ૧૩૭.૨૨।
૧૩૭૦૨૩૧ રાજવ તષુ પાપષેુ િનષુ્ઠરેષુ ખલષેુ ચ ।
૧૩૭૦૨૩૨ િપશનુષેુ ચ લુ ધષેુ િવકૃતષેુ શઠેષુ ચ॥ ૧૩૭.૨૩।
૧૩૭૦૨૪૧ અનાયષુ કૃતઘ્નષેુ ધમર્ઘા તષુ સવર્દા ।
૧૩૭૦૨૪૨ મત્રદ્રાેિહ વિનષ્ટેષુ ભગ્ ચત્તષેુ વતર્સે॥ ૧૩૭.૨૪।
૧૩૭૦૨૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૭૦૨૫૧ અેવં િવવદમાને તે જગ્મતુમાર્મુભે અિપ ।
૧૩૭૦૨૫૨ તયાવેાર્ક્યમપુશ્રુત્ય મયાેક્તે તે ઉભે અિપ॥ ૧૩૭.૨૫।
૧૩૭૦૨૬૧ મત્તઃ પવૂર્તરા વી આપઃ પવૂર્તરા તતઃ ।
૧૩૭૦૨૬૨ સ્ત્રીણાં િવવાદં તા અેવ સ્ત્રયાે ન ત નેતરે॥ ૧૩૭.૨૬।
૧૩૭૦૨૭૧ િવશષેતઃ પનુ તા યઃ કમ ડલુભવાશ્ચ યાઃ ।
૧૩૭૦૨૭૨ તત્રાિપ ગાૈતમી દેવી િનશ્ચયં કથિય ય ત॥ ૧૩૭.૨૭।

brahpur.pdf 553



બ્રહ્મપુરાણ

૧૩૭૦૨૮૧ સવૈ સવાર્ તસહંત્ર સવૈ સ દેહકતર્ર ।
૧૩૭૦૨૮૨ તે મદ્વાક્યાદ્ભવું ગ વા ભૂ યા ચ સિહતે અિપ॥ ૧૩૭.૨૮।
૧૩૭૦૨૯૧ અદ્ ભશ્ચ સિહતાઃ સવાર્ ગાૈતમી ં યયુરાપગામ્ ।
૧૩૭૦૨૯૨ ભૂ મરાપ તયાવેાર્ક્યં ગાૈત યૈ ક્રમશઃ સુ્ફટમ્॥ ૧૩૭.૨૯।
૧૩૭૦૩૦૧ સવ િનવેદયામાસયુર્થા ત્તં પ્રણ ય તામ્ ।
૧૩૭૦૩૦૨ દિરદ્રાયાશ્ચ લ યાશ્ચ વાક્યં મ યસ્થવત્તદા॥ ૧૩૭.૩૦।
૧૩૭૦૩૧૧ શ ◌ૃ વ સુ લાેકપાલષેુ શ ◌ૃ વત્યાં ભુિવ નારદ ।
૧૩૭૦૩૧૨ શ ◌ૃ વતી વ સુ સા ગઙ્ગા દિરદ્રાં વાક્યમબ્રવીત્ ।
૧૩૭૦૩૧૩ સ પ્રશસ્ય તથા લ મી ં ગાૈતમી વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૩૭.૩૧।
૧૩૭૦૩૨૦ ગાૈત યવુાચ
૧૩૭૦૩૨૧ બ્રહ્મશ્રીશ્ચ તપઃશ્રીશ્ચ યજ્ઞશ્રીઃ ક તસિ જ્ઞતા ।
૧૩૭૦૩૨૨ ધનશ્રીશ્ચ યશશ્રીશ્ચ િવદ્યા પ્રજ્ઞા સર વતી॥ ૧૩૭.૩૨।
૧૩૭૦૩૩૧ ભુ ક્તશ્રીશ્ચાથ મુ ક્તશ્ચ તલર્ તઃ ક્ષમા ।
૧૩૭૦૩૩૨ સ દ્ધ તુ ષ્ટ તથા પુ ષ્ટઃ શા તરાપ તથા મહી॥ ૧૩૭.૩૩।
૧૩૭૦૩૪૧ અહંશ ક્તરથાષૈ યઃ શ્રુ તઃ શુ દ્ધિવભાવર ।
૧૩૭૦૩૪૨ દ્યાજૈ્યા ના આ શષઃ વ તવ્યાર્ પ્તમાર્યા ઉષા શવા॥ ૧૩૭.૩૪।
૧૩૭૦૩૫૧ ય ક ચ દ્વદ્યતે લાેકે લ યા વ્યાપ્તં ચરાચરમ્ ।
૧૩૭૦૩૫૨ બ્રાહ્મણે વથ ધીરેષુ ક્ષમાવ વથ સાધષુુ॥ ૧૩૭.૩૫।
૧૩૭૦૩૬૧ િવદ્યાયુક્તષેુ ચા યષેુ ભુ ક્તમુ યનુસાિરષુ ।
૧૩૭૦૩૬૨ યદ્યદ્ર યં સુ દરં વા તત્ત લ મીિવજૃ ભતમ્॥ ૧૩૭.૩૬।
૧૩૭૦૩૭૧ િકમત્ર બહુનાેક્તને સવ લ મીમયં જગત્ ।
૧૩૭૦૩૭૨ ય મ ક મશ્ચ ય ક ચદુ કૃષં્ટ પિરદૃ યતે॥ ૧૩૭.૩૭।
૧૩૭૦૩૮૧ લ મીમયં તુ ત સવ તયા હીનં ન િક ચન ।
૧૩૭૦૩૮૨ અત્રેમાં સુ દર ં દેવી ં પધર્ય તી ન લ જસે॥ ૧૩૭.૩૮।
૧૩૭૦૩૯૧ ગચ્છ ગચ્છે ત તાં ગઙ્ગા દિરદ્રાં વાક્યમબ્રવીત્ ।
૧૩૭૦૩૯૨ તતઃ પ્ર ત ગઙ્ગા ભાે દિરદ્રાવૈરકાયર્ભૂત્॥ ૧૩૭.૩૯।
૧૩૭૦૪૦૧ તાવદ્દિરદ્રા ભભવાે ગઙ્ગા યાવન્ન સવે્યતે ।
૧૩૭૦૪૦૨ તતઃ પ્ર ત તત્તીથર્મલ મીનાશનં શભુમ્॥ ૧૩૭.૪૦।
૧૩૭૦૪૧૧ તત્ર નાનને દાનને લ મીવા પુ યવા ભવેત્ ।
૧૩૭૦૪૧૨ તીથાર્નાં ષટ્સહસ્રા ણ ત મ તીથ મહામતે ।
૧૩૭૦૪૧૩ દેવ ષમુિનજુષ્ટાનાં સવર્ સ દ્ધપ્રદાિયનામ્॥ ૧૩૭.૪૧।
૧૩૮૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
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૧૩૮૦૦૧૧ ભાનુતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્ સ દ્ધકરં ણામ્ ।
૧૩૮૦૦૧૨ તત્રેદં ત્તમાખ્યાસ્યે મહાપાતકનાશનમ્॥ ૧૩૮.૧।
૧૩૮૦૦૨૧ શયાર્ તિર ત િવખ્યાતાે રા પરમધા મકઃ ।
૧૩૮૦૦૨૨ તસ્ય ભાયાર્ સ્થિવષે્ઠ ત પેણાપ્ર તમા ભુિવ॥ ૧૩૮.૨।
૧૩૮૦૦૩૧ મધુચ્છ દા ઇ ત ખ્યાતાે વૈશ્વા મત્રાે દ્વ ેત્તમઃ ।
૧૩૮૦૦૩૨ પુરાેધા તસ્ય પતેબ્રર્હ્મ ષઃ શ મનાં પ્રભુઃ॥ ૧૩૮.૩।
૧૩૮૦૦૪૧ િદશાે િવજેતું સ જગામ રા ।
૧૩૮૦૦૪૨ પુરાેધસા તને પપ્રવીરઃ ।
૧૩૮૦૦૪૩ પુરાેધસં પ્રાહ મહાનુભાવમ્ ।
૧૩૮૦૦૪૪ જ વા િદશશ્ચા વિન સિન્નિવષ્ટઃ॥ ૧૩૮.૪।
૧૩૮૦૦૫૧ પપ્રચ્છેદં કેન ખેદં ગતાે ઽ સ ।
૧૩૮૦૦૫૨ હેતું વદ વે ત મહાનુભાવ ।
૧૩૮૦૦૫૩ વમવે રાજે્ય મમ સવર્મા યઃ ।
૧૩૮૦૦૫૪ સમ તિવદ્યાિનરવદ્યબાેધઃ॥ ૧૩૮.૫।
૧૩૮૦૦૬૧ િવધૂતપાપઃ પિરતાપશૂ યઃ ।
૧૩૮૦૦૬૨ િકમ યચેતા ઇવ લક્ષ્યસે વમ્ ।
૧૩૮૦૦૬૩ જતેયમવુ િવ જતા નરે દ્રા ।
૧૩૮૦૦૬૪ હષર્સ્ય હેતાૈ મહતીહ તે॥ ૧૩૮.૬।
૧૩૮૦૦૭૧ િક વં કૃશાે મે વદ સત્યમવે ।
૧૩૮૦૦૭૨ દ્વ તવયાર્ તમહાનુભાવ ।
૧૩૮૦૦૭૩ સ બાે ય શયાર્ તમવુાચ િવપ્રશ્ ।
૧૩૮૦૦૭૪ છ દાેમધુઃ પ્રેમમયી ં પ્રયાે ક્તમ્॥ ૧૩૮.૭।
૧૩૮૦૦૮૦ મધુચ્છ દા ઉવાચ
૧૩૮૦૦૮૧ શ ◌ૃ ભપૂાલ મદ્વાક્યં ભાયર્યા યદુદ િરતમ્ ।
૧૩૮૦૦૮૨ સ્થતે યામે વયં યામાે યા મની ચાધર્ગા મની॥ ૧૩૮.૮।
૧૩૮૦૦૯૧ વા મની ચાસ્ય દેહસ્ય કા મની માં પ્રતીક્ષતે ।
૧૩૮૦૦૯૨ વા ત કા મનીવાક્યં શાષેં યા ત કલવેરમ્ ।
૧૩૮૦૦૯૩ િવકારે મરસ તે વાતનુર્ લનાનના॥ ૧૩૮.૯।
૧૩૮૦૧૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૮૦૧૦૧ િવહસ્ય ચાબ્રવીદ્રા પુરાેધસમિર દમઃ॥ ૧૩૮.૧૦।
૧૩૮૦૧૧૦ રા વેાચ
૧૩૮૦૧૧૧ વં ગુ મર્મ મતં્ર ચ િકમાત્માનં િવડ બસે ।
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૧૩૮૦૧૧૨ િકમનને મહાપ્રાજ્ઞ મમ વાક્યને માનદ ।
૧૩૮૦૧૧૩ ક્ષણિવ વં સિન સખુે કા નામાસ્થા મહાત્મનામ્॥ ૧૩૮.૧૧।
૧૩૮૦૧૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૮૦૧૨૧ અેતદાક યર્ મ તમાન્મધુચ્છ દા વચાે ઽબ્રવીત્॥ ૧૩૮.૧૨।
૧૩૮૦૧૩૦ મધુચ્છ દા ઉવાચ
૧૩૮૦૧૩૧ યત્રાનુકૂલ્યં દ પત્યાે સ્ત્રવગર્ તત્ર વધર્તે ।
૧૩૮૦૧૩૨ ન ચેદં દૂષણં રાજ ભષૂણં ચા તમ યતામ્॥ ૧૩૮.૧૩।
૧૩૮૦૧૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૮૦૧૪૧ આજગામ વકં દેશં મહત્યા સનેયા તઃ ।
૧૩૮૦૧૪૨ પર ક્ષાથ ચ ત પે્રમ પુયા વાત્તાર્મદ િદશત્॥ ૧૩૮.૧૪।
૧૩૮૦૧૫૧ િદશાે િવજેતું શયાર્તાૈ યાતે રાક્ષસપુઙ્ગવઃ ।
૧૩૮૦૧૫૨ હ વા રસાતલં યાતાે રા નં સપુરાેધસમ્॥ ૧૩૮.૧૫।
૧૩૮૦૧૬૧ રાજ્ઞાે ભાયાર્ િનશ્ચયાય પ્ર ત્તા મુિનસત્તમ ।
૧૩૮૦૧૬૨ વાત્તા શ્રુ વા દૂતમખુાન્મધુચ્છ દઃ પ્રયા પનુઃ॥ ૧૩૮.૧૬।
૧૩૮૦૧૭૧ તદૈવાભૂદ્ગતપ્રાણા ત દ્વ ચત્ર મવાભવત્ ।
૧૩૮૦૧૭૨ તસ્યા તં્ત તુ તે દૃ ટ્વા દૂતા રાજ્ઞે યવેદયન્॥ ૧૩૮.૧૭।
૧૩૮૦૧૮૧ ય કૃતં રાજપત્ની ભઃ પ્રયયા ચ પુરાેધસઃ ।
૧૩૮૦૧૮૨ િવ મતાે દુઃ ખતાે રા પનુદૂર્તાનભાષત॥ ૧૩૮.૧૮।
૧૩૮૦૧૯૦ રા વેાચ
૧૩૮૦૧૯૧ શીઘં્ર ગચ્છ તુ હે દૂતા બ્રાહ્મ યા ય કલવેરમ્ ।
૧૩૮૦૧૯૨ રક્ષ તુ વાત્તા કુ ત રા ગ તા પુરાેધસા॥ ૧૩૮.૧૯।
૧૩૮૦૨૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૮૦૨૦૧ ઇ ત ચ તાતુરે રા જ્ઞ વાગવુાચાશર િરણી॥ ૧૩૮.૨૦।
૧૩૮૦૨૧૦ આકાશવાગવુાચ
૧૩૮૦૨૧૧ િવધાસ્યત્ય ખલં ગઙ્ગા રાજં તવ સમીિહતમ્ ।
૧૩૮૦૨૧૨ સવાર્ ભષઙ્ગશમની પાવની ભુિવ ગાૈતમી॥ ૧૩૮.૨૧।
૧૩૮૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૮૦૨૨૧ અેતચ્છ વા સ શયાર્ તગાતમીતટમા શ્રતઃ ।
૧૩૮૦૨૨૨ બ્રાહ્મણે યાે ધનં દ વા તપર્િય વા િપ િ દ્વ ન્॥ ૧૩૮.૨૨।
૧૩૮૦૨૩૧ પુરાેિહતં દ્વજશ્રેષં્ઠ પ્રષેિય વા ધના વતમ્ ।
૧૩૮૦૨૩૨ અ યત્ર તીથ સાથષુ દાનં દેિહ પ્રયત્નતઃ॥ ૧૩૮.૨૩।
૧૩૮૦૨૪૧ અેત સવ ન ના ત રાજ્ઞઃ કૃતં્ય પુરાેિહતઃ ।

556 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૩૮૦૨૪૨ ગતે ત મ ગુરાૈ રા વૈશ્વા મત્રે મહાત્મિન॥ ૧૩૮.૨૪।
૧૩૮૦૨૫૧ સવ બલં પ્રષેિય વા ગઙ્ગાતીરે ઽ ગ્ માિવશત્ ।
૧૩૮૦૨૫૨ ઇત્યુ વા સ તુ રાજે દ્રાે ગઙ્ગાં ભાનું સરુાનિપ॥ ૧૩૮.૨૫।
૧૩૮૦૨૬૧ યિદ દતં્ત યિદ હુતં યિદ ત્રાતા પ્ર મયા ।
૧૩૮૦૨૬૨ તને સત્યેન સા સા વી મમાયુ યેણ વતુ॥ ૧૩૮.૨૬।
૧૩૮૦૨૭૧ ઇત્યુ વાગ્ ાૈ પ્રિવષ્ટે તુ શયાર્તાૈ પસત્તમે ।
૧૩૮૦૨૭૨ તદૈવ િવતા ભાયાર્ રાજ્ઞ તસ્ય પુરાેધસઃ॥ ૧૩૮.૨૭।
૧૩૮૦૨૮૧ અ ગ્ પ્રિવષં્ટ રા નં શ્રુ વા િવ મયકારણમ્ ।
૧૩૮૦૨૮૨ પ તવ્રતાં તથા ભાયા તાં વા વતાં પનુઃ॥ ૧૩૮.૨૮।
૧૩૮૦૨૯૧ તદથ ચાિપ રા નં ત્યક્તાત્માનં િવશષેતઃ ।
૧૩૮૦૨૯૨ આત્મનશ્ચ પનુઃ કૃત્યમ મર પતેગુર્ ઃ॥ ૧૩૮.૨૯।
૧૩૮૦૩૦૧ અહમ ય ગ્ માવેક્ષ્ય ઉત યાસ્યે પ્રયા તકમ્ ।
૧૩૮૦૩૦૨ અથવેહ તપ ત સ્યે તતાે િનશ્ચયવાિ દ્વજઃ॥ ૧૩૮.૩૦।
૧૩૮૦૩૧૧ અેતદેવાત્મનઃ કૃત્યં મ યે સકૃુતમવે ચ ।
૧૩૮૦૩૧૨ વયા મ ચ રા નં તતાે યા મ પ્રયાં પનુઃ॥ ૧૩૮.૩૧।
૧૩૮૦૩૨૧ અેતદેવ શભંુ મે સ્યાત્તત તુષ્ટાવ ભાસ્કરમ્ ।
૧૩૮૦૩૨૨ ન હ્ય યઃ કાેઽિપ દેવાે ઽ ત સવાર્ભીષ્ટપ્રદાે રવેઃ॥ ૧૩૮.૩૨।
૧૩૮૦૩૩૦ મધુચ્છ દા ઉવાચ
૧૩૮૦૩૩૧ નમાે ઽ તુ ત મૈ સયૂાર્ય મુક્તયે ઽ મતતજેસે ।
૧૩૮૦૩૩૨ છ દાેમયાય દેવાય આેઙ્કારાથાર્ય તે નમઃ॥ ૧૩૮.૩૩।
૧૩૮૦૩૪૧ િવ પાય સુ પાય િત્રગુણાય િત્રમૂતર્યે ।
૧૩૮૦૩૪૨ સ્થત્યુ પ ત્તિવનાશાનાં હેતવે પ્રભિવ ણવે॥ ૧૩૮.૩૪।
૧૩૮૦૩૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૮૦૩૫૧ તતઃ પ્રસન્નઃ સયૂા ઽભૂદ્વરય વેત્યભાષત॥ ૧૩૮.૩૫।
૧૩૮૦૩૬૦ મધુચ્છ દા ઉવાચ
૧૩૮૦૩૬૧ રા નં દેિહ દેવેશ ભાયા ચ પ્રયવાિદનીમ્ ।
૧૩૮૦૩૬૨ આત્મનશ્ચ શભુા પતુ્રાન્રાજ્ઞશ્ચવૈ શભુા વરાન્॥ ૧૩૮.૩૬।
૧૩૮૦૩૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૮૦૩૭૧ તતઃ પ્રાદા જગન્નાથઃ શયાર્ ત રત્નભૂ ષતમ્ ।
૧૩૮૦૩૭૨ તાં ચ ભાયા વરાન યા સવ ક્ષેમમયં તથા॥ ૧૩૮.૩૭।
૧૩૮૦૩૮૧ તતાે યાતઃ પ્રયાિવષ્ટઃ પ્રીતને ચ પુરાેધસા ।
૧૩૮૦૩૮૨ યયાૈ સખુી વકં દેશં તત્તુ તીથ શભંુ તમ્॥ ૧૩૮.૩૮।
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૧૩૮૦૩૯૧ તત્ર ત્રી ણ સહસ્રા ણ તીથાર્િન ગુણવ ત ચ ।
૧૩૮૦૩૯૨ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ ભાનુતીથર્મુદાહૃતમ્॥ ૧૩૮.૩૯।
૧૩૮૦૪૦૧ તસ વનં ચવૈ શાયાર્તં ચે ત િવશ્રુતમ્ ।
૧૩૮૦૪૦૨ માધુચ્છ દસમાખ્યાતં મરણા પાપનનુ્મનુે॥ ૧૩૮.૪૦।
૧૩૮૦૪૧૧ તષેુ નાનં ચ દાનં ચ સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્ ।
૧૩૮૦૪૧૨ તસ વનં ત સ્યાદાયુરારાેગ્યવધર્નમ્॥ ૧૩૮.૪૧।
૧૩૯૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૯૦૦૧૧ ખડ્ગતીથર્ મ ત ખ્યાતં ગાૈત યા ઉત્તરે તટે ।
૧૩૯૦૦૧૨ તત્ર નાનને દાનને મુ ક્તભાગી ભવેન્નરઃ॥ ૧૩૯.૧।
૧૩૯૦૦૨૧ તત્ર તં્ત પ્રવક્ષ્યા મ શ ◌ૃ નારદ યત્નતઃ ।
૧૩૯૦૦૨૨ પૈલષૂ ઇ ત િવખ્યાતઃ કવષસ્ય સતુાે દ્વજઃ॥ ૧૩૯.૨।
૧૩૯૦૦૩૧ કુટુ બભારા પિરતાે હ્યથાર્થ પિરધાવ ત ।
૧૩૯૦૦૩૨ ન િકમ યાસસાદાસાૈ તતાે વૈરાગ્યમા સ્થતઃ॥ ૧૩૯.૩।
૧૩૯૦૦૪૧ અત્ય તિવમખુે દૈવે વ્યથ ભૂતે તુ પાૈ ષે ।
૧૩૯૦૦૪૨ ન વૈરાગ્યાદ યદ ત પ ડતસ્યાવલ બનમ્॥ ૧૩૯.૪।
૧૩૯૦૦૫૧ ઇ ત સ ચ તયામાસ તદાસાૈ િનઃશ્વસન્મુહુઃ ।
૧૩૯૦૦૫૨ ક્રમાગતં ધનં ના ત પાે યાશ્ચ બહવાે મમ॥ ૧૩૯.૫।
૧૩૯૦૦૬૧ માની ચાત્મા ન કષ્ટાહા હા િધગ્દુદવચે ષ્ટતમ્ ।
૧૩૯૦૦૬૨ સ કદા ચદ્વ ૃ ત્તયુતાે ત્ત ભઃ પિરવતર્યન્॥ ૧૩૯.૬।
૧૩૯૦૦૭૧ ન લેભે તદ્ધનં ત્તેિવરાગમગમત્તદા ।
૧૩૯૦૦૭૨ સવેા િન ષદ્ધા યા કા ચદ્ગહના દુ કરં તપઃ॥ ૧૩૯.૭।
૧૩૯૦૦૮૧ બલાદાકષર્તીયં માં ણા સવર્ત્ર દુ કૃતે ।
૧૩૯૦૦૮૨ વયાપકૃતમજ્ઞાનાત્ત મા ણે નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૩૯.૮।
૧૩૯૦૦૯૧ અેવં િવ ચ ત્ય મેધાવી ણાછેદાય િક ભવેત્ ।
૧૩૯૦૦૯૨ ઇત્યાલાેચ્ય સ પૈલષૂઃ િપતરં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૩૯.૯।
૧૩૯૦૧૦૦ પૈલષૂ ઉવાચ
૧૩૯૦૧૦૧ જ્ઞાના સના ક્રાેધલાેભાૈ સં ત ચા તદુ તરામ્ ।
૧૩૯૦૧૦૨ છેદ્મીમાં કેન હે તાત તમપુાયં વદ પ્રભાે॥ ૧૩૯.૧૦।
૧૩૯૦૧૧૦ કવષ ઉવાચ
૧૩૯૦૧૧૧ ઈશ્વરાજ્જ્ઞાનમ વચ્છેિદત્યેષા વૈિદક શ્રુ તઃ ।
૧૩૯૦૧૧૨ ત માદારાધયેશાનં તતાે જ્ઞાનમવા સ્ય સ॥ ૧૩૯.૧૧।
૧૩૯૦૧૨૦ બ્રહ્માવેાચ
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૧૩૯૦૧૨૧ તથેત્યુ વા સ પૈલષૂાે જ્ઞાનાયેશ્વરમાચર્યત્ ।
૧૩૯૦૧૨૨ તત તુષ્ટાે મહેશાનાે જ્ઞાનં પ્રાદાદ્દિ્વ તયે ।
૧૩૯૦૧૨૩ પ્રાપ્તજ્ઞાનાે મહાબુ દ્ધગાર્થાઃ પ્રાવેાચ મુ ક્તદાઃ॥ ૧૩૯.૧૨।
૧૩૯૦૧૩૦ પૈલષૂ ઉવાચ
૧૩૯૦૧૩૧ ક્રાેધ તુ પ્રથમં શત્રુિન ફલાે દેહનાશનઃ ।
૧૩૯૦૧૩૨ જ્ઞાનખડ્ગને તં છ વા પરમં સખુમા ુયાત્॥ ૧૩૯.૧૩।
૧૩૯૦૧૪૧ ણા બહુિવધા માયા બ ધની પાપકાિરણી ।
૧૩૯૦૧૪૨ છ વૈતાં જ્ઞાનખડ્ગને સખંુ તષ્ઠ ત માનવઃ॥ ૧૩૯.૧૪।
૧૩૯૦૧૫૧ સઙ્ગ તુ પરમાે ઽધમા દેવાદ ના મ ત શ્રુ તઃ ।
૧૩૯૦૧૫૨ અસઙ્ગસ્યાત્મનાે હ્યસ્ય સઙ્ગાે ઽયં પરમાે િરપુઃ॥ ૧૩૯.૧૫।
૧૩૯૦૧૬૧ છ વનંૈ જ્ઞાનખડ્ગને શવૈક વમવા ુયાત્ ।
૧૩૯૦૧૬૨ સશંયઃ પરમાે નાશાે ધમાર્થાર્નાં િવનાશકૃત્॥ ૧૩૯.૧૬।
૧૩૯૦૧૭૧ છ વનંૈ સશંયં જ તુઃ પરમે સતમા ુયાત્ ।
૧૩૯૦૧૭૨ િપશાચીવ િવશત્યાશા િનદર્હત્ય ખલં સખુમ્ ।
૧૩૯૦૧૭૩ પૂણાર્હ તા સના છ વા વન્મુ ક્તમવા ુયાત્॥ ૧૩૯.૧૭।
૧૩૯૦૧૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૩૯૦૧૮૧ તતાે જ્ઞાનમવા યાસાૈ ગઙ્ગાતીરં સમા શ્રતઃ ।
૧૩૯૦૧૮૨ જ્ઞાનખડ્ગને િનમાહ તતાે મુ ક્તમવાપ સઃ॥ ૧૩૯.૧૮।
૧૩૯૦૧૯૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ ખડ્ગતીથર્ મ ત તમ્ ।
૧૩૯૦૧૯૨ જ્ઞાનતીથ ચ કવષં પૈલષંૂ સવર્કામદમ્॥ ૧૩૯.૧૯।
૧૩૯૦૨૦૧ ઇત્યાિદષટ્સહસ્રા ણ તીથાર્ યાહુમર્હષર્યઃ ।
૧૩૯૦૨૦૨ અશષેપાપતાપાૈઘ-હરાણીષ્ટપ્રદાિન ચ॥ ૧૩૯.૨૦।
૧૪૦૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૦૦૦૧૧ આત્રેય મ ત િવખ્યાતમ વ દં્ર તીથર્મુત્તમમ્ ।
૧૪૦૦૦૧૨ તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ ભ્રષ્ટરાજ્યપ્રદાયકમ્॥ ૧૪૦.૧।
૧૪૦૦૦૨૧ ગાૈત યા ઉત્તરે તીર આત્રેયાે ભગવા ષઃ ।
૧૪૦૦૦૨૨ અ વારેભે ઽથ સ ત્રા ણ ઋ વ ગ્ભમુર્િન ભ ર્તઃ॥ ૧૪૦.૨।
૧૪૦૦૦૩૧ તસ્ય હાેતાભવ વ ગ્ હર્વ્યવાહન અેવ ચ ।
૧૪૦૦૦૩૨ અેવં સ ત્રે તુ સ પૂણર્ ઇ ષ્ટ માહેશ્વર ં પનુઃ॥ ૧૪૦.૩।
૧૪૦૦૦૪૧ કૃ વૈશ્વયર્મગા દ્વપ્રઃ સવર્ત્ર ગ તમવે ચ ।
૧૪૦૦૦૪૨ ઇ દ્રસ્ય ભવનં ર યં વગર્લાેકં રસાતલમ્॥ ૧૪૦.૪।
૧૪૦૦૦૫૧ વેચ્છયા યા ત િવપ્રે દ્રઃ પ્રભાવાત્તપસઃ શભુાત્ ।
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૧૪૦૦૦૫૨ સ કદા ચિદ્દવં ગ વા ઇ દ્રલાેકમગા પનુઃ॥ ૧૪૦.૫।
૧૪૦૦૦૬૧ તત્રાપ ય સહસ્રાકં્ષ સરૈુઃ પિર તં શભુૈઃ ।
૧૪૦૦૦૬૨ તૂયમાનં સદ્ધસા યૈઃ પ્રેક્ષ તં ત્યમુત્તમમ્ ।
૧૪૦૦૦૬૩ શ ◌ૃ વાનં મધુરં ગીતમ સરાે ભશ્ચ વી જતમ્॥ ૧૪૦.૬।
૧૪૦૦૦૭૧ ઉપાપેિવષ્ટૈઃ સરુનાયકૈ તૈઃ ।
૧૪૦૦૦૭૨ સ પજૂ્યમાનં મહદાસનસ્થમ્ ।
૧૪૦૦૦૭૩ જય તમઙે્ક િવિનધાય સનૂુમ્ ।
૧૪૦૦૦૭૪ શચ્યા યુતં પ્રાપ્તર ત મિહષ્ઠમ્॥ ૧૪૦.૭।
૧૪૦૦૦૮૧ સતાં શર યં વરદં મહે દ્રમ્ ।
૧૪૦૦૦૮૨ સમીક્ષ્ય િવપ્રાિધપ તમર્હાત્મા ।
૧૪૦૦૦૮૩ િવમાેિહતાે ઽસાૈ મુિનિર દ્રલ યા ।
૧૪૦૦૦૮૪ સમીહયામાસ તિદ દ્રરાજ્યમ્॥ ૧૪૦.૮।
૧૪૦૦૦૯૧ સ પૂ જતાે દેવગણૈયર્થાવત્ ।
૧૪૦૦૦૯૨ વમાશ્રમં વૈ પનુરાજગામ ।
૧૪૦૦૦૯૩ સમીક્ષ્ય તાં શક્રપુર ં સરુ યામ્ ।
૧૪૦૦૦૯૪ રત્નૈયુર્તાં પુ યગુણૈઃ સપુૂણાર્મ્॥ ૧૪૦.૯।
૧૪૦૦૧૦૧ વમાશ્રમં િન પ્રભહેમવજ્યર્મ્ ।
૧૪૦૦૧૦૨ સમીક્ષ્ય િવપ્રાે િવરમં જગામ ।
૧૪૦૦૧૦૩ સમીહમાનઃ સરુરાજ્યમાશુ ।
૧૪૦૦૧૦૪ પ્રયાં તદાવેાચ મહાિત્રપુત્રઃ॥ ૧૪૦.૧૦।
૧૪૦૦૧૧૦આત્રેય ઉવાચ
૧૪૦૦૧૧૧ ભાેક્તું ન શક્તાે ઽ મ ફલાિન મૂલા ય્ ।
૧૪૦૦૧૧૨ અનુત્તમા ય ય તસસૃં્કતાિન ।
૧૪૦૦૧૧૩ વા તં પુ યતમં ચ તત્ર ।
૧૪૦૦૧૧૪ ભકં્ષ્ય ચ ભાજંે્ય ચ વરાસનાિન ।
૧૪૦૦૧૧૫ તુ ત ચ દાનં ચ સભાં શભુાં ચ ।
૧૪૦૦૧૧૬ અસં્ત્ર ચ વાસાં સ પુર ં વનાિન॥ ૧૪૦.૧૧।
૧૪૦૦૧૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૦૦૧૨૧ તતાે મહાત્મા તપસઃ પ્રભાવાત્ ।
૧૪૦૦૧૨૨ વષ્ટારમાહૂય વચાે બભાષે॥ ૧૪૦.૧૨।
૧૪૦૦૧૩૦આત્રેય ઉવાચ
૧૪૦૦૧૩૧ ઇચ્છેય મ દ્ર વમહં મહાત્મન્ ।
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૧૪૦૦૧૩૨ કુ વ શીઘં્ર પદમૈ દ્રમત્ર ।
૧૪૦૦૧૩૩ બ્રષૂે ઽ યથા ચને્મદુદ િરતં વમ્ ।
૧૪૦૦૧૩૪ ભ મીકરાે યવે ન સશંયાે ઽત્ર॥ ૧૪૦.૧૩।
૧૪૦૦૧૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૦૦૧૪૧ તદિત્રવાક્યા વિરતઃ પ્ર નામ્ ।
૧૪૦૦૧૪૨ સ્રષ્ટા િવભુિવશ્વકમાર્ તદૈવ ।
૧૪૦૦૧૪૩ ચકાર મે ં ચ પુર ં સરુાણામ્ ।
૧૪૦૦૧૪૪ ક પદુ્રમા ક પલતાં ચ ધનેુમ્॥ ૧૪૦.૧૪।
૧૪૦૦૧૫૧ ચકાર વ િદિવભૂ ષતાિન ।
૧૪૦૦૧૫૨ ગ્ હા ણ શભુ્રા ય ત ચિત્રતાિન ।
૧૪૦૦૧૫૩ ચકાર સવાર્વયવાનવદ્યામ્ ।
૧૪૦૦૧૫૪ શચી ં મરસ્યવે િવહારશાલામ્॥ ૧૪૦.૧૫।
૧૪૦૦૧૬૧ સભાં સધુમાર્ણમહાે ક્ષણને ।
૧૪૦૦૧૬૨ તથા ચકારા સરસાે મનાેજ્ઞાઃ ।
૧૪૦૦૧૬૩ ચકાર ચાેચ્ચૈઃશ્રવસં ગજં ચ ।
૧૪૦૦૧૬૪ વ િદ ચાસ્ત્રા ણ સરુાનશષેાન્॥ ૧૪૦.૧૬।
૧૪૦૦૧૭૧ િનવાયર્માણઃ પ્રયયાિત્રપુત્રઃ ।
૧૪૦૦૧૭૨ શચીસમામાત્મવધૂં ચકાર ।
૧૪૦૦૧૭૩ તદાિત્રપુત્રાે ઽિત્રમખુૈઃ સમેતાે ।
૧૪૦૦૧૭૪ વ િદ પં ચ ચકાર ચાસ્ત્રમ્॥ ૧૪૦.૧૭।
૧૪૦૦૧૮૧ ત્યાિદ ગીતાિદ ચ સવર્મવે ।
૧૪૦૦૧૮૨ ચકાર શક્રસ્ય પુરે ચ દષૃ્ટમ્ ।
૧૪૦૦૧૮૩ ત સવર્માસાદ્ય તદા મનુી દ્રઃ ।
૧૪૦૦૧૮૪ પ્રહૃષ્ટચેતાઃ સતુરાં બભવૂ॥ ૧૪૦.૧૮।
૧૪૦૦૧૯૧ આપાતર યે વિપ કસ્ય નામ ।
૧૪૦૦૧૯૨ ભવત્યપેક્ષા નિહ ગાેચરેષુ ।
૧૪૦૦૧૯૩ શ્રુ વા ચ દૈત્યા દનુ ઃ સમેતા ।
૧૪૦૦૧૯૪ રક્ષાં સ કાપેને યુતાિન સદ્યઃ॥ ૧૪૦.૧૯।
૧૪૦૦૨૦૧ વગ પિરત્યજ્ય કુતાે હિરભુર્વમ્ ।
૧૪૦૦૨૦૨ સમાગતાે વષે મથઃ સખુાય ।
૧૪૦૦૨૦૩ ત માદ્વયં યામ ઇતાે નુ યાેદુ્ધમ્ ।
૧૪૦૦૨૦૪ ત્રસ્ય હ તારમદ ઘર્સ ત્રમ્॥ ૧૪૦.૨૦।
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૧૪૦૦૨૧૧ તતઃ સમાગત્ય તદાિત્રપતુ્રમ્ ।
૧૪૦૦૨૧૨ સવંેષ્ટયામાસરુથાસરુા તે ।
૧૪૦૦૨૧૩ સવંેષ્ટિય વા પુરમિત્રપતુ્ર- ।
૧૪૦૦૨૧૪ કૃતં તથા ચે દ્રપુરા ભધાનમ્ ।
૧૪૦૦૨૧૫ તવૈર્ યમાનઃ શસ્ત્રપાતૈમર્હદ્ ભસ્ ।
૧૪૦૦૨૧૬ તતાે ભીતાે વાક્ય મદં જગાદ॥ ૧૪૦.૨૧।
૧૪૦૦૨૨૦આત્રેય ઉવાચ
૧૪૦૦૨૨૧ યાે ત અેવ પ્રથમાે મન વાન્ ।
૧૪૦૦૨૨૨ દેવાે દેવા ક્રતનુા પયર્ભષૂત્ ।
૧૪૦૦૨૨૩ યસ્ય શુ માદ્રાેદસી અ યસતેામ્ ।
૧૪૦૦૨૨૪ ણસ્ય મહ્ના સ જનાસ ઇ દ્રઃ॥ ૧૪૦.૨૨।
૧૪૦૦૨૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૦૦૨૩૧ ઇત્યાિદસકૂ્તને િરપનૂવુાચ ।
૧૪૦૦૨૩૨ હિર ચ તુષ્ટાવ તદાિત્રપુત્રઃ॥ ૧૪૦.૨૩।
૧૪૦૦૨૪૦આત્રેય ઉવાચ
૧૪૦૦૨૪૧ નાહં હિરનવ શચી મદ યા ।
૧૪૦૦૨૪૨ નેયં પુર નવૈ વનં તદૈ દ્રમ્ ।
૧૪૦૦૨૪૩ સ અેવ ચે દ્રાે ત્રહ તા સ વ ।
૧૪૦૦૨૪૪ સહસ્રાક્ષાે ગાતે્ર ભદ્વજ્રબાહુઃ॥ ૧૪૦.૨૪।
૧૪૦૦૨૫૧ અહં તુ િવપ્રાે વેદિવદ્બ્રહ્મ દૈઃ ।
૧૪૦૦૨૫૨ સમાિવષ્ટાે ગાૈતમીતીરસસં્થઃ ।
૧૪૦૦૨૫૩ યત્રાયત્યાં નાદ્ય વા સાખૈ્યહેતુસ્ ।
૧૪૦૦૨૫૪ તચ્ચાકાષ કમર્ દુદવયાેગાત્॥ ૧૪૦.૨૫।
૧૪૦૦૨૬૦ અસરુા ઊચુઃ
૧૪૦૦૨૬૧ સહંર વેદમાત્રેય યિદ દ્રસ્ય િવડ બનમ્ ।
૧૪૦૦૨૬૨ ક્ષેમ તે ભિવતા સતં્ય ના યથા મુિનસત્તમ॥ ૧૪૦.૨૬।
૧૪૦૦૨૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૦૦૨૭૧ તદાત્રેયાે ઽબ્રવીદ્વાક્યં યથા વક્ષ્ય ત મા મહ ।
૧૪૦૦૨૭૨ કરાે યવે મહાભાગાઃ સત્યેના ગ્ સમાલભે॥ ૧૪૦.૨૭।
૧૪૦૦૨૮૧ અેવમુ વા સ દૈતેયાં વષ્ટારં પનુરબ્રવીત્॥ ૧૪૦.૨૮।
૧૪૦૦૨૯૦આત્રેય ઉવાચ
૧૪૦૦૨૯૧ ય કૃતં વત્ર મ પ્રીત્યૈ અૈ દં્ર વષ્ટઃ પદં વયા ।

562 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૪૦૦૨૯૨ સહંર વ પનુઃ શીઘં્ર રક્ષ માં બ્રાહ્મણં મુિનમ્॥ ૧૪૦.૨૯।
૧૪૦૦૩૦૧ પનુદિહ પદં મહ્યમાશ્રમં ગપ ક્ષણઃ ।
૧૪૦૦૩૦૨ ક્ષાંશ્ચ વાિર યત્રાસીન્ન મે િદવ્યૈઃ પ્રયાજેનમ્ ।
૧૪૦૦૩૦૩ સવર્મક્રમમાયાતં ન સખુાય મની ષણામ્॥ ૧૪૦.૩૦।
૧૪૦૦૩૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૦૦૩૧૧ તથેત્યુ વા પ્ર નાથ વષ્ટા સહૃંતવાં તદા ।
૧૪૦૦૩૧૨ દૈત્યાશ્ચ જગ્મુઃ વસ્થાનં કૃ વા દેશમક ટકમ્॥ ૧૪૦.૩૧।
૧૪૦૦૩૨૧ વષ્ટા ચાિપ યયાૈ સ્થાનં વકં સ પ્રહસિન્નવ ।
૧૪૦૦૩૨૨ આત્રેયાે ઽિપ તદા શ યૈઃ સં તઃ સહ ભાયર્યા॥ ૧૪૦.૩૨।
૧૪૦૦૩૩૧ ગાૈતમીતીરમા શ્રત્ય તપાેિનષ્ઠાે ઽ ખલૈ ર્તઃ ।
૧૪૦૦૩૩૨ વતર્માને મહાયજ્ઞે લ જતાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૪૦.૩૩।
૧૪૦૦૩૪૦આત્રેય ઉવાચ
૧૪૦૦૩૪૧ અહાે માેહસ્ય મિહમા મમાિપ ભ્રા ત ચત્તતા ।
૧૪૦૦૩૪૨ િક મહે દ્રપદં લ ધં િક મયાત્ર પુરા કૃતમ્॥ ૧૪૦.૩૪।
૧૪૦૦૩૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૦૦૩૫૧ અેવં વદ તમાત્રેયં લ જતં પ્રાબ્રવુ સરુાઃ॥ ૧૪૦.૩૫।
૧૪૦૦૩૬૦ સરુા ઊચુઃ
૧૪૦૦૩૬૧ લ ં જિહ મહાબાહાે ભિવતા ખ્યા ત ત્તમા ।
૧૪૦૦૩૬૨ આત્રેયતીથ યે નાનં પ્રા ણનઃ કુયુર્ર જસા॥ ૧૪૦.૩૬।
૧૪૦૦૩૭૧ ઇ દ્રા તે ભિવતારાે વૈ મરણા સખુભા ગનઃ ।
૧૪૦૦૩૭૨ તત્ર પ ચ સહસ્રા ણ તીથાર્ યાહુમર્ની ષણઃ॥ ૧૪૦.૩૭।
૧૪૦૦૩૮૧ અ વ દ્રાત્રેયદૈતેય-નામ ભઃ ક તતાિન ચ ।
૧૪૦૦૩૮૨ તષેુ નાનં ચ દાનં ચ સવર્મક્ષયપુ યદમ્॥ ૧૪૦.૩૮।
૧૪૦૦૩૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૦૦૩૯૧ ઇત્યુ વા િવબુધા યાતાઃ સ તુષ્ટશ્ચાભવન્મુિનઃ॥ ૧૪૦.૩૯।
૧૪૧૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૧૦૦૧૧ કિપલાસઙ્ગમં નામ તીથ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્ ।
૧૪૧૦૦૧૨ તત્ર નારદ વક્ષ્યા મ કથાં પુ યામનુત્તમામ્॥ ૧૪૧.૧।
૧૪૧૦૦૨૧ કિપલાે નામ ત વજ્ઞાે મુિનરાસીન્મહાયશાઃ ।
૧૪૧૦૦૨૨ કૂ્રરશ્ચાિપ પ્રસન્નશ્ચ તપાવે્રતપરાયણઃ॥ ૧૪૧.૨।
૧૪૧૦૦૩૧ તપસ્ય તં મુિનશ્રેષં્ઠ ગાૈતમીતીરમા શ્રતમ્ ।
૧૪૧૦૦૩૨ તમાગત્ય મહાત્માનં વામદેવાદયાે ઽબ્રવુન્॥ ૧૪૧.૩।
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૧૪૧૦૦૪૧ હ વા વનંે બ્રહ્મશાપનૈર્ષ્ટધમ વરાજકે ।
૧૪૧૦૦૪૨ કિપલં સદ્ધમાચાયર્મૂચુમુર્િનગણા તદા॥ ૧૪૧.૪।
૧૪૧૦૦૫૦ મુિનગણા ઊચુઃ
૧૪૧૦૦૫૧ ગતે વેદે ગતે ધમ િક કતર્વં્ય મનુીશ્વર॥ ૧૪૧.૫।
૧૪૧૦૦૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૧૦૦૬૧ તતાે ઽબ્રવીન્મુિન યાર્ વા કિપલ વાગતાન્મનુીન્॥ ૧૪૧.૬।
૧૪૧૦૦૭૦ કિપલ ઉવાચ
૧૪૧૦૦૭૧ વનેસ્યાે િવમ યાે ઽભૂત્તતઃ ક શ્ચદ્ભિવ ય ત॥ ૧૪૧.૭।
૧૪૧૦૦૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૧૦૦૮૧ તથવૈ ચકુ્રમુર્નયાે વનેસ્યાે ં િવમ ય વૈ ।
૧૪૧૦૦૮૨ તત્રાે પન્નાે મહાપાપઃ કૃ ણાે રાૈદ્રપરાક્રમઃ॥ ૧૪૧.૮।
૧૪૧૦૦૯૧ તં દૃ ટ્વા મનુયાે ભીતા િનષીદ વે ત ચાબ્રવુન્ ।
૧૪૧૦૦૯૨ િનષાદઃ સાે ઽભવત્ત માિન્નષાદાશ્ચાભવં તતઃ॥ ૧૪૧.૯।
૧૪૧૦૧૦૧ વનેબાહંુ મમ થુ તે દ ક્ષણં ધમર્સિંહતમ્ ।
૧૪૧૦૧૦૨ તતઃ થુ વરશ્ચવૈ સવર્લક્ષણલ ક્ષતઃ॥ ૧૪૧.૧૦।
૧૪૧૦૧૧૧ રા ભવ થુઃ શ્રીમા બ્રહ્મસામ યર્સયંુતઃ ।
૧૪૧૦૧૧૨ તમાગત્ય સરુાઃ સવ અ ભન દ્ય વરા શભુાન્॥ ૧૪૧.૧૧।
૧૪૧૦૧૨૧ ત મૈ દદુ તથાસ્ત્રા ણ મ ત્રા ણ ગુણવ ત ચ ।
૧૪૧૦૧૨૨ તતાે ઽબ્રવુન્મુિનગણા તં થું કિપલને ચ॥ ૧૪૧.૧૨।
૧૪૧૦૧૩૦ મનુય ઊચુઃ
૧૪૧૦૧૩૧ આહારં દેિહ વે યાે ભવુા ગ્ર તાષૈધીરિપ॥ ૧૪૧.૧૩।
૧૪૧૦૧૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૧૦૧૪૧ તતઃ સ ધનુરાદાય ભવુમાહ પાેત્તમઃ॥ ૧૪૧.૧૪।
૧૪૧૦૧૫૦ થુ વાચ
૧૪૧૦૧૫૧ આેષધીદિહ યા ગ્ર તાઃ પ્ર નાં િહતકા યયા॥ ૧૪૧.૧૫।
૧૪૧૦૧૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૧૦૧૬૧ તમવુાચ મહી ભીતા થું તં થુલાેચનમ્॥ ૧૪૧.૧૬।
૧૪૧૦૧૭૦ મહ્યવુાચ
૧૪૧૦૧૭૧ મિય ણાર્ મહાષૈ યઃ કથં દાતુમહં ક્ષમા॥ ૧૪૧.૧૭।
૧૪૧૦૧૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૧૦૧૮૧ તતઃ સકાપેાે પ ત તામાહ થવી ં પનુઃ॥ ૧૪૧.૧૮।
૧૪૧૦૧૯૦ થુ વાચ
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૧૪૧૦૧૯૧ નાે ચેદ્દદાસ્યદ્ય વાં વૈ હ વા દાસ્યે મહાષૈધીઃ॥ ૧૪૧.૧૯।
૧૪૧૦૨૦૦ ભૂ મ વાચ
૧૪૧૦૨૦૧ કથં હં સ સ્ત્રયં રાજ જ્ઞાની ભૂ વા પાેત્તમ ।
૧૪૧૦૨૦૨ િવના મયા કથં ચેમાઃ પ્ર ઃ સ ધારિય ય સ॥ ૧૪૧.૨૦।
૧૪૧૦૨૧૦ થુ વાચ
૧૪૧૦૨૧૧ યત્રાપેકારાે ઽનેકાનામેકનાશે ભિવ ય ત ।
૧૪૧૦૨૧૨ ન દાષે તત્ર થિવ તપસા ધારયે પ્ર ઃ॥ ૧૪૧.૨૧।
૧૪૧૦૨૨૧ ન દાષેમત્ર પ યા મ નાચક્ષે ઽનથર્કં વચઃ ।
૧૪૧૦૨૨૨ ય મિન્નપા તતે સાખૈ્યં બહૂનામપુ યતે ।
૧૪૧૦૨૨૩ મનુય તદ્વધં પ્રાહુરશ્વમેધશતાિધકમ્॥ ૧૪૧.૨૨।
૧૪૧૦૨૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૧૦૨૩૧ તતાે દેવાશ્ચ ઋષયઃ સા વિય વા પાેત્તમમ્ ।
૧૪૧૦૨૩૨ મહી ં ચ માતરં દેવીમૂચુઃ સરુગણા તદા॥ ૧૪૧.૨૩।
૧૪૧૦૨૪૦ દેવા ઊચુઃ
૧૪૧૦૨૪૧ ભૂમે ગાે િપણી ભૂ વા પયાે પા મહાષૈધીઃ ।
૧૪૧૦૨૪૨ દેિહ વં થવે રાજ્ઞે તતઃ પ્રીતાે ભવે પઃ ।
૧૪૧૦૨૪૩ પ્ર સરંક્ષણં ચ સ્યાત્તતઃ ક્ષેમં ભિવ ય ત॥ ૧૪૧.૨૪।
૧૪૧૦૨૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૧૦૨૫૧ તતાે ગાે પમાસ્થાય ભૂ યાસી કિપલા તકે ।
૧૪૧૦૨૫૨ દુદાેહ ચ મહાષૈ યાે રા વનેકરાેદ્ભવઃ॥ ૧૪૧.૨૫।
૧૪૧૦૨૬૧ યત્ર દેવાઃ સગ ધવાર્ ઋષયઃ કિપલાે મુિનઃ ।
૧૪૧૦૨૬૨ મહી ં ગાે પમાપન્નાં નમર્દાયાં મહામનુે॥ ૧૪૧.૨૬।
૧૪૧૦૨૭૧ સર વત્યાં ભાગીર યાં ગાેદાવયા િવશષેતઃ ।
૧૪૧૦૨૭૨ મહાનદ ષુ સવાર્સુ દુદુહે ઽસાૈ પયાે મહત્॥ ૧૪૧.૨૭।
૧૪૧૦૨૮૧ સા દુહ્યમાના થનુા પુ યતાેયાભવન્નદ ।
૧૪૧૦૨૮૨ ગાૈત યા સઙ્ગતા ચાભૂત્તદદ્ભુત મવાભવત્॥ ૧૪૧.૨૮।
૧૪૧૦૨૯૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ કિપલાસઙ્ગમં િવદુઃ ।
૧૪૧૦૨૯૨ તત્રાષ્ટાશી તઃ પજૂ્યાિન સહસ્રા ણ મહામતે॥ ૧૪૧.૨૯।
૧૪૧૦૩૦૧ તીથાર્ યાહુમુર્િનગણાઃ મરણાદિપ નારદ ।
૧૪૧૦૩૦૨ પાવનાિન જગત્ય મ તાિન સવાર્ યનુક્રમાત્॥ ૧૪૧.૩૦।
૧૪૨૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૨૦૦૧૧ દેવસ્થાન મ ત ખ્યાતં તીથ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્ ।
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૧૪૨૦૦૧૨ તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ યત્નને નારદ॥ ૧૪૨.૧।
૧૪૨૦૦૨૧ પુરા કૃતયુગસ્યાદાૈ દેવદાનવસઙ્ગરે ।
૧૪૨૦૦૨૨ પ્ર ત્તે વા સિહકે ત િવખ્યાતા દૈત્યસુ દર ॥ ૧૪૨.૨।
૧૪૨૦૦૩૧ તસ્યાઃ પતુ્રાે મહાદૈત્યાે રાહુનાર્મ મહાબલઃ ।
૧૪૨૦૦૩૨ અ તે તુ સમુ પન્ને સિહકેયે ચ ભેિદતે॥ ૧૪૨.૩।
૧૪૨૦૦૪૧ તસ્ય પતુ્રાે મહાદૈત્યાે મેઘહાસ ઇ ત શ્રુતઃ ।
૧૪૨૦૦૪૨ િપતરં ઘા તતં શ્રુ વા તપ તપેે ઽ તદુઃ ખતઃ॥ ૧૪૨.૪।
૧૪૨૦૦૫૧ તપસ્ય તં રાહુસતંુ ગાૈતમીતીરમા શ્રતમ્ ।
૧૪૨૦૦૫૨ દેવાશ્ચ ઋષયઃ સવ તમૂચુર તભીતવત્॥ ૧૪૨.૫।
૧૪૨૦૦૬૦ દેવષર્ય ઊચુઃ
૧૪૨૦૦૬૧ તપાે જિહ મહાબાહાે યત્તે મન સ સં સ્થતમ્ ।
૧૪૨૦૦૬૨ સવ ભવતુ નામેદં શવગઙ્ગાપ્રસાદતઃ ।
૧૪૨૦૦૬૩ શવગઙ્ગાપ્રસાદેન િક નામા ત્યત્ર દુલર્ભમ્॥ ૧૪૨.૬।
૧૪૨૦૦૭૦ મેઘહાસ ઉવાચ
૧૪૨૦૦૭૧ પિરભૂતઃ િપતા પજૂ્યાે યુ મા ભમર્મ દૈવતમ્ ।
૧૪૨૦૦૭૨ તસ્યાિપ મમ ચાત્ય તં પ્રી તશ્ચ િક્રયતે યિદ॥ ૧૪૨.૭।
૧૪૨૦૦૮૧ ભવદ્ ભ તપસાે ઽ માચ્ચ અહં વૈરાિન્નવતર્યે ।
૧૪૨૦૦૮૨ વૈરિનયાર્તનં કાય પતુ્રેણ િપતુરાદરાત્ ।
૧૪૨૦૦૮૩ પ્રાથર્ય તે ભવ તશ્ચે પૂણાર્ તન્મે મનાેરથાઃ॥ ૧૪૨.૮।
૧૪૨૦૦૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૨૦૦૯૧ તતઃ સરુગણાઃ સવ રાહંુ ચકુ્રગ્રર્હાનુગમ્ ।
૧૪૨૦૦૯૨ તં ચાિપ મેઘહાસં તે ચકૂ્ર રાક્ષસપુઙ્ગવમ્॥ ૧૪૨.૯।
૧૪૨૦૧૦૧ તતાે ઽભવદ્રાહુસતુાે નૈરતૃાિધપ તઃ પ્રભુઃ ।
૧૪૨૦૧૦૨ પનુશ્ચાહ સરુા દૈત્યાે મમ ખ્યા તયર્થા ભવેત્॥ ૧૪૨.૧૦।
૧૪૨૦૧૧૧ તીથર્સ્યાસ્ય પ્રભાવશ્ચ દાતવ્ય ઇ ત મે મ તઃ ।
૧૪૨૦૧૧૨ તથેત્યુ વા દદુદવાઃ સવર્મવે મનાેગતમ્॥ ૧૪૨.૧૧।
૧૪૨૦૧૨૧ દૈત્યેશ્વરસ્ય દેવષ તન્ના ા તીથર્મુચ્યતે ।
૧૪૨૦૧૨૨ દેવા યતાે ઽભવ સવ તત્ર સ્થાને મહામતે॥ ૧૪૨.૧૨।
૧૪૨૦૧૩૧ દેવસ્થાનં તુ તત્તીથ દેવાનામિપ દુલર્ભમ્ ।
૧૪૨૦૧૩૨ યત્ર દેવેશ્વરાે દેવાે દેવતીથ તતઃ તમ્॥ ૧૪૨.૧૩।
૧૪૨૦૧૪૧ તત્રાષ્ટાદશ તીથાર્િન દૈત્યપજૂ્યાિન નારદ ।
૧૪૨૦૧૪૨ તષેુ નાનં ચ દાનં ચ મહાપાતકનાશનમ્॥ ૧૪૨.૧૪।
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૧૪૩૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૩૦૦૧૧ સદ્ધતીથર્ મ ત ખ્યાતં યત્ર સદ્ધશે્વરાે હરઃ ।
૧૪૩૦૦૧૨ તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ સવર્ સ દ્ધકરં ણામ્॥ ૧૪૩.૧।
૧૪૩૦૦૨૧ પુલ ત્યવંશસ ભૂતાે રાવણાે લાેકરાવણઃ ।
૧૪૩૦૦૨૨ િદશાે િવ જત્ય સવાર્શ્ચ સાેમલાેકમ ગમત્॥ ૧૪૩.૨।
૧૪૩૦૦૩૧ સાેમને સહ યાે સ્ય તં દશાસ્યમહમબ્રવમ્ ।
૧૪૩૦૦૩૨ મ તં્ર દાસ્યે િનવતર્ વ સાેમયુદ્ધાદ્દશાનન॥ ૧૪૩.૩।
૧૪૩૦૦૪૧ ઇત્યુ વાષ્ટાેત્તરં મ તં્ર શતનામ ભર વતમ્ ।
૧૪૩૦૦૪૨ શવસ્ય રાક્ષસે દ્રાય પ્રાદાં નારદ શા તયે॥ ૧૪૩.૪।
૧૪૩૦૦૫૧ િનઃશ્રીકાણાં િવપન્નાનાં નાનાક્લેશજુષાં ણામ્ ।
૧૪૩૦૦૫૨ શરણં શવ અેવાત્ર સસંારે ઽ યાે ન કશ્ચન॥ ૧૪૩.૫।
૧૪૩૦૦૬૧ તતાે િન ત્તઃ સ હ મિ ત્રયુક્તસ્ ।
૧૪૩૦૦૬૨ ત સાેમલાેકા જયમા ય રક્ષઃ ।
૧૪૩૦૦૬૩ સ પુ પકા ઢગ તઃ સગવા ।
૧૪૩૦૦૬૪ લાેકા પનુઃ પ્રાપ જવાદ્દશાસ્યઃ॥ ૧૪૩.૬।
૧૪૩૦૦૭૧ સ પ્રેક્ષમાણાે દેવમ તિરક્ષમ્ ।
૧૪૩૦૦૭૨ ભવું ચ નાગાંશ્ચ ગ ં શ્ચ િવપ્રાન્ ।
૧૪૩૦૦૭૩આલાેકયામાસ નગં મહા તમ્ ।
૧૪૩૦૦૭૪ કૈલાસમાવાસ ઉમાપતેયર્ઃ॥ ૧૪૩.૭।
૧૪૩૦૦૮૧ દૃ ટ્વા મયાે ફુ લદગૃિદ્રરાજમ્ ।
૧૪૩૦૦૮૨ સ મિ ત્રણાૈ રાવણ ઇત્યુવાચ॥ ૧૪૩.૮।
૧૪૩૦૦૯૦ રાવણ ઉવાચ
૧૪૩૦૦૯૧ કાે વા ગરાવત્ર વસને્મહાત્મા ।
૧૪૩૦૦૯૨ ગિર નયા યનેમથાિધ ભૂમેઃ ।
૧૪૩૦૦૯૩ લઙ્કાગતાે ઽયં ગિરરાશુ શાેભામ્ ।
૧૪૩૦૦૯૪ લઙ્કાિપ સતં્ય શ્રયમાતનાે ત॥ ૧૪૩.૯।
૧૪૩૦૧૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૩૦૧૦૧ ઇ થં વચાે રાક્ષસમિ ત્રણાૈ તાૈ ।
૧૪૩૦૧૦૨ િનશ ય રક્ષાેિધપતેશ્ચ ભાવમ્ ।
૧૪૩૦૧૦૩ ન યુક્ત મત્યૂચતુિરષ્ટબુદ્ યા ।
૧૪૩૦૧૦૪ િનશાચર તદ્વચનં ન મનેે॥ ૧૪૩.૧૦।
૧૪૩૦૧૧૧ સસં્થા ય ત પુ પકમાશુ રક્ષઃ ।
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૧૪૩૦૧૧૨ પુ લાવ કૈલાસ ગરેશ્ચ મૂલે ।
૧૪૩૦૧૧૩ િહ દાેલયામાસ ગિર દશાસ્યાે ।
૧૪૩૦૧૧૪ જ્ઞા વા ભવઃ કૃત્ય મદં ચકાર॥ ૧૪૩.૧૧।
૧૪૩૦૧૨૧ જ વા િદગીશાંશ્ચ સગિવતસ્ય ।
૧૪૩૦૧૨૨ કૈલાસમા દાેલયતઃ સરુારેઃ ।
૧૪૩૦૧૨૩ અઙ્ગુષ્ઠકૃત્યૈવ રસાતલાિદ- ।
૧૪૩૦૧૨૪ લાેકાંશ્ચ યાતસ્ય દશાનનસ્ય॥ ૧૪૩.૧૨।
૧૪૩૦૧૩૧ આલનૂકાયસ્ય ગરં િનશ ય ।
૧૪૩૦૧૩૨ િવહસ્ય દેવ્યા સહ દત્ત મષ્ટમ્ ।
૧૪૩૦૧૩૩ ત મૈ પ્રસન્નઃ કુિપતાે ઽિપ શ ભુર્ ।
૧૪૩૦૧૩૪ અયુક્તદાતે ત ન સશંયાે ઽત્ર॥ ૧૪૩.૧૩।
૧૪૩૦૧૪૧ તતાે ઽયમાવા ય વરા સવુીરાે ।
૧૪૩૦૧૪૨ ભવપ્રસાદા કુસમું જગામ ।
૧૪૩૦૧૪૩ ગચ્છ સ લઙ્કાં ભવપજૂનાય ।
૧૪૩૦૧૪૪ ગઙ્ગામગાચ્છ ભજુટાપ્રસતૂામ્॥ ૧૪૩.૧૪।
૧૪૩૦૧૫૧ સ પજૂિય વા િવિવધૈશ્ચ મ ત્રૈર્ ।
૧૪૩૦૧૫૨ ગઙ્ગાજલૈઃ શ ભુમદ નસ વઃ ।
૧૪૩૦૧૫૩ અ સ સ લેભે શ શખ ડભષૂાત્ ।
૧૪૩૦૧૫૪ સ દ્ધ ચ સવર્ દ્ધમભી સતાં ચ॥ ૧૪૩.૧૫।
૧૪૩૦૧૬૧ મદ્દત્તમ તં્ર શ શરક્ષણાય ।
૧૪૩૦૧૬૨ સ સાધયામાસ ભવં પ્રપજૂ્ય ।
૧૪૩૦૧૬૩ સદ્ધે તુ મ ત્રે પનુરેવ લઙ્કામ્ ।
૧૪૩૦૧૬૪ અયા સ રક્ષાેિધપ તઃ સ તુષ્ટઃ॥ ૧૪૩.૧૬।
૧૪૩૦૧૭૧ તતઃ પ્ર ત્યેતદ તપ્રભાવમ્ ।
૧૪૩૦૧૭૨ તીથ મહા સ દ્ધદ મષ્ટદં ચ ।
૧૪૩૦૧૭૩ સમ તપાપાૈઘિવનાશનં ચ ।
૧૪૩૦૧૭૪ સદ્ધરૈશષેૈઃ પિરસિેવતં ચ॥ ૧૪૩.૧૭।
૧૪૪૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૪૦૦૧૧ પ ણીસઙ્ગમં ચે ત તીથ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્ ।
૧૪૪૦૦૧૨ તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ પાપિવનાશનમ્॥ ૧૪૪.૧।
૧૪૪૦૦૨૧ અિત્રરારાધયામાસ બ્રહ્મિવ મહેશ્વરાન્ ।
૧૪૪૦૦૨૨ તષેુ તુષ્ટેષુ સ પ્રાહ પતુ્રા યૂયં ભિવ યથ॥ ૧૪૪.૨।
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૧૪૪૦૦૩૧ તથા ચૈકા પવતી ક યા મમ ભવે સરુાઃ ।
૧૪૪૦૦૩૨ તથા પતુ્ર વમાપુ તે બ્રહ્મિવ મહેશ્વરાઃ॥ ૧૪૪.૩।
૧૪૪૦૦૪૧ ક યાં ચ જનયામાસ શભુાત્રેયી ત નામતઃ ।
૧૪૪૦૦૪૨ દત્તઃ સાેમાે ઽથ દુવાર્સાઃ પતુ્રા તસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૧૪૪.૪।
૧૪૪૦૦૫૧ અગ્ ેરઙ્ ગરસાે તાે હ્યઙ્ગારૈરઙ્ ગરા યતઃ ।
૧૪૪૦૦૫૨ ત માદઙ્ ગરસે પ્રાદાદાત્રેયીમ તરાે ચષમ્॥ ૧૪૪.૫।
૧૪૪૦૦૬૧ અગ્ ેઃ પ્રભાવા પ ષમાત્રેયી ં સવર્દાવદત્ ।
૧૪૪૦૦૬૨ આત્રે યિપ ચ શશુ્રષૂાં કુવર્તી સવર્દાભવત્॥ ૧૪૪.૬।
૧૪૪૦૦૭૧ તસ્યામાઙ્ ગરસા તા મહાબલપરાક્રમાઃ ।
૧૪૪૦૦૭૨ અઙ્ ગરાઃ પ ષં વાદ દાત્રેયી ં િનત્યમવે ચ॥ ૧૪૪.૭।
૧૪૪૦૦૮૧ પતુ્રા વાઙ્ ગરસા િનતં્ય િપતરં શમય ત તે ।
૧૪૪૦૦૮૨ સા કદા ચદ્ભ ર્વાક્યાદુ દ્વગ્ ા પ ષાક્ષરાત્ ।
૧૪૪૦૦૮૩ કૃતા જ લપુટા દ ના પ્રાબ્રવીચ્છ્વશરંુ ગુ મ્॥ ૧૪૪.૮।
૧૪૪૦૦૯૦આત્રે યવુાચ
૧૪૪૦૦૯૧ અિત્ર હં હવ્યવાહ ભાયાર્ તવ સતુસ્ય વૈ ।
૧૪૪૦૦૯૨ શશુ્રષૂણપરા િનતં્ય પતુ્રાણાં ભતુર્રેવ ચ॥ ૧૪૪.૯।
૧૪૪૦૧૦૧ પ તમા પ ષં વ ક્ત થવૈાેદ્વ ક્ષતે ષા ।
૧૪૪૦૧૦૨ પ્રશાિધ માં સરુજ્યેષ્ઠ ભતાર્રં મમ દૈવતમ્॥ ૧૪૪.૧૦।
૧૪૪૦૧૧૦ વલન ઉવાચ
૧૪૪૦૧૧૧ અઙ્ગારે યઃ સમુદ્ભૂતાે ભતાર્ તે હ્યઙ્ ગરા ઋ ષઃ ।
૧૪૪૦૧૧૨ યથા શા તાે ભવેદ્ભદ્રે તથા ની તિવધીયતામ્॥ ૧૪૪.૧૧।
૧૪૪૦૧૨૧ આગ્ ેયાે ઽ ગ્ સમાયાતાે તવ ભતાર્ વરાનને ।
૧૪૪૦૧૨૨ તદા વં જલ પેણ લાવયેથા મદાજ્ઞયા॥ ૧૪૪.૧૨।
૧૪૪૦૧૩૦ આત્રે યવુાચ
૧૪૪૦૧૩૧ સહેયં પ ષં વાક્યં મા ભતાર્ ગ્ સમાિવશતે્ ।
૧૪૪૦૧૩૨ ભતર્િર પ્ર તકૂલાનાં યાે ષતાં વનને િકમ્॥ ૧૪૪.૧૩।
૧૪૪૦૧૪૧ ઇચ્છેયં શા તવાક્યાિન ભતાર્રં લભતે તથા॥ ૧૪૪.૧૪।
૧૪૪૦૧૫૦ વલન ઉવાચ
૧૪૪૦૧૫૧ અ ગ્ વ સુ શર રેષુ સ્થાવરે જઙ્ગમે તથા ।
૧૪૪૦૧૫૨ તવ ભતુર્રહં ધામ િનતં્ય ચ જનકાે મતઃ॥ ૧૪૪.૧૫।
૧૪૪૦૧૬૧ યાે ઽહં સાે ઽહ મ ત જ્ઞા વા ન ચ તાં કતુર્મહર્ સ ।
૧૪૪૦૧૬૨ િક ચાપાે માતરાે દેવ્યાે હ્ય ગ્ ઃ શ્વશરુ ઇત્યિપ ।
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૧૪૪૦૧૬૩ ઇ ત બુદ્ યા િવિન શ્ચત્ય મા િવષ ણા ભવ નષુે॥ ૧૪૪.૧૬।
૧૪૪૦૧૭૦ નષુાવેાચ
૧૪૪૦૧૭૧ આપાે જન ય ઇ ત યદ્બભાષે ।
૧૪૪૦૧૭૨ અગ્ ેરહં તવ પતુ્રસ્ય ભાયાર્ ।
૧૪૪૦૧૭૩ કથં ભૂ વા જનની ચાિપ ભાયાર્ ।
૧૪૪૦૧૭૪ િવ દ્ધમેત જલ પેણ નાથ॥ ૧૪૪.૧૭।
૧૪૪૦૧૮૦ વલન ઉવાચ
૧૪૪૦૧૮૧ આદાૈ તુ પત્ની ભરણાત્તુ ભાયાર્ ।
૧૪૪૦૧૮૨ જને તુ યા વગુણૈઃ કલત્રમ્ ।
૧૪૪૦૧૮૩ ઇત્યાિદ પા ણ બભ ષ ભદ્રે ।
૧૪૪૦૧૮૪ કુ વ વાક્યં મદુદ િરતં યત્॥ ૧૪૪.૧૮।
૧૪૪૦૧૯૧ યાે ઽસ્યાં પ્ર તઃ સ તુ પતુ્ર અેવ ।
૧૪૪૦૧૯૨ સા તસ્ય માતવૈ ન સશંયાે ઽત્ર ।
૧૪૪૦૧૯૩ ત માદ્વદ ત શ્રુ તત વિવજ્ઞાઃ ।
૧૪૪૦૧૯૪ સા નવૈ યાે ષત્તનયે ઽ ભ તે॥ ૧૪૪.૧૯।
૧૪૪૦૨૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૪૦૨૦૧ શ્વશરુસ્ય તુ તદ્વાક્યં શ્રુ વાત્રેયી તદૈવ તત્ ।
૧૪૪૦૨૦૨ આગ્ ેયં પમાપન્નમ ભસા લાવય પ તમ્॥ ૧૪૪.૨૦।
૧૪૪૦૨૧૧ ઉભાૈ તાૈ દ પતી બ્રહ્મ સઙ્ગતાૈ ગાઙ્ગવાિરણા ।
૧૪૪૦૨૧૨ શા ત પધરાૈ ચાેભાૈ દ પતી સ બભવૂતુઃ॥ ૧૪૪.૨૧।
૧૪૪૦૨૨૧ લ યા યુક્તાે યથા િવ મયા શઙ્કરાે યથા ।
૧૪૪૦૨૨૨ રાેિહ યા ચ યથા ચ દ્ર તથાભૂ ન્મથનંુ તદા॥ ૧૪૪.૨૨।
૧૪૪૦૨૩૧ ભતાર્રં લાવય તી સા દધારા બુમયં વપુઃ ।
૧૪૪૦૨૩૨ પ ણી ચે ત િવખ્યાતા ગઙ્ગયા સઙ્ગતા નદ ॥ ૧૪૪.૨૩।
૧૪૪૦૨૪૧ ગાેશતાપર્ણજં પુ યં પ ણી નાનતાે ભવેત્ ।
૧૪૪૦૨૪૨ તત્ર ચાઙ્ ગરસાશ્ચકુ્રયર્જ્ઞાંશ્ચ બહુદ ક્ષણાન્॥ ૧૪૪.૨૪।
૧૪૪૦૨૫૧ તત્ર ત્રી ણ સહસ્રા ણ તીથાર્ યાહુઃ પુરાણગાઃ ।
૧૪૪૦૨૫૨ ઉભયાે તીરયાે તાત થગ્યાગફલં િવદુઃ॥ ૧૪૪.૨૫।
૧૪૪૦૨૬૧ તષેુ નાનં ચ દાનં ચ વાજપેયાિધકં મતમ્ ।
૧૪૪૦૨૬૨ િવશષેત તુ ગઙ્ગાયાઃ પ યા સહ સઙ્ગમે॥ ૧૪૪.૨૬।
૧૪૪૦૨૭૧ નાનદાનાિદ ભઃ પુ યં યત્તદ્વક્તું ન શક્યતે॥ ૧૪૪.૨૭।
૧૪૫૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
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૧૪૫૦૦૧૧ માકર્ ડયંે નામ તીથ સવર્પાપિવમાેચનમ્ ।
૧૪૫૦૦૧૨ સવર્ક્રતુફલં પુ યમઘાૈઘિવિનવારણમ્॥ ૧૪૫.૧।
૧૪૫૦૦૨૧ તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ નારદ યત્નતઃ ।
૧૪૫૦૦૨૨ માકર્ ડયેાે ભરદ્વા ે વ સષ્ઠાે ઽિત્રશ્ચ ગાૈતમઃ॥ ૧૪૫.૨।
૧૪૫૦૦૩૧ યાજ્ઞવ ક્યશ્ચ બા લમુર્નયાે ઽ યે ઽિપ નારદ ।
૧૪૫૦૦૩૨ અેતે શાસ્ત્રપ્રણેતારાે વેદવેદાઙ્ગપારગાઃ॥ ૧૪૫.૩।
૧૪૫૦૦૪૧ પુરાણ યાયમીમાંસા-કથાસુ પિરિન ષ્ઠતાઃ ।
૧૪૫૦૦૪૨ મથઃ સમૂચુિવદ્વાંસાે મુ ક્ત પ્ર ત યથામ ત॥ ૧૪૫.૪।
૧૪૫૦૦૫૧ કે ચજ્જ્ઞાનં પ્રશસં ત કે ચ કમર્ તથાેભયમ્ ।
૧૪૫૦૦૫૨ અેવં િવવદમાના તે મામૂચુ ભયં મતમ્॥ ૧૪૫.૫।
૧૪૫૦૦૬૧ મદ યં તુ મતં જ્ઞા વા યયુશ્ચક્રગદાધરમ્ ।
૧૪૫૦૦૬૨ તસ્ય ચાિપ મતં જ્ઞા વા ઋષય તે મહાજૈસઃ॥ ૧૪૫.૬।
૧૪૫૦૦૭૧ પનુિવવદમાના તે શઙ્કરં પ્રષુ્ટમુદ્યતાઃ ।
૧૪૫૦૦૭૨ ગઙ્ગાયાં ચ ભવં પજૂ્ય તમવેાથ શશં સરે॥ ૧૪૫.૭।
૧૪૫૦૦૮૧ કમર્ણ તુ પ્રધાન વમવુાચ િત્રપુરા તકઃ ।
૧૪૫૦૦૮૨ િક્રયા પં ચ તજ્જ્ઞાનં િક્રયા સવૈ તદુચ્યતે॥ ૧૪૫.૮।
૧૪૫૦૦૯૧ ત મા સવાર્ ણ ભૂતાિન કમર્ણા સ દ્ધમા ુયુઃ ।
૧૪૫૦૦૯૨ કમવ િવશ્વતાવે્યાિપ તદતૃે ના ત િક ચન॥ ૧૪૫.૯।
૧૪૫૦૧૦૧ િવદ્યા યાસાે યજ્ઞકૃ તયાગા યાસઃ શવાચર્નમ્ ।
૧૪૫૦૧૦૨ સવ કમવ નાકમ પ્રાણી ક્વા યત્ર િવદ્યતે॥ ૧૪૫.૧૦।
૧૪૫૦૧૧૧ કમવ કારણં ત માદ યદુન્મત્તચે ષ્ટતમ્ ।
૧૪૫૦૧૧૨ ઋષીણાં યત્ર સવંાદાે યત્ર દેવાે મહેશ્વરઃ॥ ૧૪૫.૧૧।
૧૪૫૦૧૨૧ ચકાર િનણર્યં સવ કમર્ણાવા યતે ભઃ ।
૧૪૫૦૧૨૨ માકર્ ડં મખુ્યતઃ કૃ વા તતાે માકર્ ડમુચ્યતે॥ ૧૪૫.૧૨।
૧૪૫૦૧૩૧ તીથર્ ષગણાક ણ ગઙ્ગાયા ઉત્તરે તટે ।
૧૪૫૦૧૩૨ િપ ણાં પાવનં પુ યં મરણાદિપ સવર્દા॥ ૧૪૫.૧૩।
૧૪૫૦૧૪૧ તત્રાષ્ટાૈ નવ ત તાત તીથાર્ યાહ જગન્મયઃ ।
૧૪૫૦૧૪૨ વેદેન ચાિપ ત પ્રાેક્ત ષયાે મેિનરે ચ તત્॥ ૧૪૫.૧૪।
૧૪૬૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૬૦૦૧૧ યાયાતમપરં તીથ યત્ર કાલ જરઃ શવઃ ।
૧૪૬૦૦૧૨ સવર્પાપપ્રશમનં તદ્વતૃ્તમુચ્યતે મયા॥ ૧૪૬.૧।
૧૪૬૦૦૨૧ યયા તનાર્હુષાે રા સાક્ષાિદ દ્ર ઇવાપરઃ ।
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૧૪૬૦૦૨૨ તસ્ય ભાયાર્દ્વયં ચાસી કુલલક્ષણભૂ ષતમ્॥ ૧૪૬.૨।
૧૪૬૦૦૩૧ જ્યેષ્ઠા તુ દેવયાની ત ના ા શકુ્રસતુા શભુા ।
૧૪૬૦૦૩૨ શ મષે્ઠ ત દ્વતીયા સા સતુા સ્યાદ્વષૃપવર્ણઃ॥ ૧૪૬.૩।
૧૪૬૦૦૪૧ બ્રાહ્મ યિપ મહાપ્રાજ્ઞા દેવયાની સમુ યમા ।
૧૪૬૦૦૪૨ યયાતેરભવદ્ભાયાર્ સા તુ શકુ્રપ્રસાદતઃ॥ ૧૪૬.૪।
૧૪૬૦૦૫૧ શ મષ્ઠા ચાિપ તસ્યવૈ ભાયાર્ યા ષપવર્ ।
૧૪૬૦૦૫૨ દેવયાની શકુ્રસતુા દ્વાૈ પતુ્રાૈ સમ જનત્॥ ૧૪૬.૫।
૧૪૬૦૦૬૧ યદંુ ચ તવુર્સું ચવૈ દેવપતુ્રસમાવુભાૈ ।
૧૪૬૦૦૬૨ શ મષ્ઠા ચ પા લેભે ત્રી પતુ્રા દેવસિન્નભાન્॥ ૧૪૬.૬।
૧૪૬૦૦૭૧ દુ્રહ્યું ચાનું ચ પૂ ં ચ યયાતે ર્પસત્તમાત્ ।
૧૪૬૦૦૭૨ દેવયા યાઃ સતુાૈ બ્રહ્મ સદશૃાૈ શકુ્ર પતઃ॥ ૧૪૬.૭।
૧૪૬૦૦૮૧ શ મષ્ઠાયા તુ તનયાઃ શક્રા ગ્ વ ણપ્રભાઃ ।
૧૪૬૦૦૮૨ દેવયાની કદા ચત્તુ િપતરં પ્રાહ દુઃ ખતા॥ ૧૪૬.૮।
૧૪૬૦૦૯૦ દેવયા યવુાચ
૧૪૬૦૦૯૧ મમ વપત્ય દ્વતયમભાગ્યાયા ગૂદ્વહ ।
૧૪૬૦૦૯૨ મમ દાસ્યાઃ સભાગ્યાયા અપત્યિત્રતયં િપતઃ॥ ૧૪૬.૯।
૧૪૬૦૧૦૧ તદેતદનુ યાયં દુઃખમત્ય તમાગતા ।
૧૪૬૦૧૦૨ મિર યે દાનવગુરાે યયા તકૃતિવ પ્રયાત્ ।
૧૪૬૦૧૦૩ માનભઙ્ગાદ્વરં તાત મરણં િહ મન વનામ્॥ ૧૪૬.૧૦।
૧૪૬૦૧૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૬૦૧૧૧ તદેત પુિત્રકાવાક્યં શ્રુ વા શકુ્રઃ પ્રતાપવાન્ ।
૧૪૬૦૧૧૨ કુિપતાે ઽ યાયયાૈ શીઘં્ર યયા ત મદમબ્રવીત્॥ ૧૪૬.૧૧।
૧૪૬૦૧૨૦ શકુ્ર ઉવાચ
૧૪૬૦૧૨૧ યિદદં િવ પ્રયં મે વં સતુાયાઃ કૃતવાન સ ।
૧૪૬૦૧૨૨ પાને્મત્તને રાજે દ્ર ત માદ્વદૃ્ધાે ભિવ ય સ॥ ૧૪૬.૧૨।
૧૪૬૦૧૩૧ ન ચ ભાેક્તું ન ચ ત્યક્તું શક્નાે ત િવષયાતુરઃ ।
૧૪૬૦૧૩૨ હયન્મનસવૈા તે િનઃશ્વાસાેચ્છ્વાસનષ્ટધીઃ॥ ૧૪૬.૧૩।
૧૪૬૦૧૪૧ દ્ધ વમવે મરણં વતામિપ દેિહનામ્ ।
૧૪૬૦૧૪૨ ત માચ્છ ઘં્ર પ્રયાિહ વં જરાં ભપૂા તદુધર્રામ્॥ ૧૪૬.૧૪।
૧૪૬૦૧૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૬૦૧૫૧ અેતચ્છ વા યયા ત તુ શાપં શકુ્રસ્ય ધીમતઃ ।
૧૪૬૦૧૫૨ કૃતા જ લપુટાે રા યયા તઃ શકુ્રમબ્રવીત્॥ ૧૪૬.૧૫।
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૧૪૬૦૧૬૦ યયા ત વાચ
૧૪૬૦૧૬૧ નાપરા યે ન સઙુ્ક યે નવૈાધમ પ્રવતર્યે ।
૧૪૬૦૧૬૨ અધમર્કાિરણઃ પાપાઃ શાસ્યા અેવ મહાત્મનામ્॥ ૧૪૬.૧૬।
૧૪૬૦૧૭૧ ધમર્મવે ચર તં વૈ કથં માં શપ્તવાન સ ।
૧૪૬૦૧૭૨ દેવયાની દ્વજશ્રેષ્ઠ થા માં વ ક્ત િક ચન॥ ૧૪૬.૧૭।
૧૪૬૦૧૮૧ ત માન્ન મમ િવપ્રે દ્ર શાપં દાતું વમહર્ સ ।
૧૪૬૦૧૮૨ િવદ્વાંસાે ઽિપ િહ િનદાષે યિદ કુ ય ત માેિહતાઃ ।
૧૪૬૦૧૮૩ તદા ન દાષેાે મખૂાર્ણાં દ્વષેા ગ્ લુષ્ટચેતસામ્॥ ૧૪૬.૧૮।
૧૪૬૦૧૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૬૦૧૯૧ યયા તવાક્યાચ્છુક્રાે ઽિપ સ માર સતુયા કૃતમ્ ।
૧૪૬૦૧૯૨ અસકૃ દ્વ પ્રયં તસ્ય િદવા રાત્રાૈ પ્રચ ડયા॥ ૧૪૬.૧૯।
૧૪૬૦૨૦૧ ગતકાપેાે ઽહ મત્યુ વા કાવ્યાે રા નમબ્રવીત્॥ ૧૪૬.૨૦।
૧૪૬૦૨૧૦ શકુ્ર ઉવાચ
૧૪૬૦૨૧૧ જ્ઞાતં મયાનયાકાિર િવ પ્રયં ન વદે ઽ તમ્ ।
૧૪૬૦૨૧૨ શાપસ્યેમં કિર યા મ શ ◌ૃ વાનુગ્રહં પ॥ ૧૪૬.૨૧।
૧૪૬૦૨૨૧ ય મૈ પતુ્રાય સ દાતું જરા મચ્છ સ માનદ ।
૧૪૬૦૨૨૨ તસ્ય સા યા વયં રાજ જરા પતુ્રાય મદ્વરાત્॥ ૧૪૬.૨૨।
૧૪૬૦૨૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૬૦૨૩૧ પનુયર્યા તઃ શ્વશરંુ શકંુ્ર પ્રાહ િવનીતવત્॥ ૧૪૬.૨૩।
૧૪૬૦૨૪૦ યયા ત વાચ
૧૪૬૦૨૪૧ યાે ગ્ હ્ણા ત મયા દત્તાં જરાં ભ ક્તસમ વતઃ ।
૧૪૬૦૨૪૨ સ રા સ્યાદૈ્દત્યગુરાે તદેતદનુમ યતામ્॥ ૧૪૬.૨૪।
૧૪૬૦૨૫૧ યાે મદ્વાક્યં ના ભન દે સતુાે દૈત્યગુરાે દૃઢમ્ ।
૧૪૬૦૨૫૨ તં શપેયમનુજ્ઞાત્ર દાતવ્યવૈ વયા ગુરાે॥ ૧૪૬.૨૫।
૧૪૬૦૨૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૬૦૨૬૧ અેવમિ વ ત રા નમવુાચ ગનુ દનઃ ।
૧૪૬૦૨૬૨ તતાે યયા તઃ વં પતુ્રમાહૂયેદં વચાે ઽબ્રવીત્॥ ૧૪૬.૨૬।
૧૪૬૦૨૭૦ યયા ત વાચ
૧૪૬૦૨૭૧ યદાે ગ્ હાણ મે શાપા જરાં તાં સતુાે ભવાન્ ।
૧૪૬૦૨૭૨ જ્યેષ્ઠઃ સવાર્થર્િવ પ્રાૈઢઃ પતુ્રાણાં ધુિર સં સ્થતઃ ।
૧૪૬૦૨૭૩ પતુ્રી તનેવૈ જનકાે ય તદાજ્ઞાવશે સ્થતઃ॥ ૧૪૬.૨૭।
૧૪૬૦૨૮૦ બ્રહ્માવેાચ
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૧૪૬૦૨૮૧ નેત્યુવાચ યદુ તાતં યયા ત ભૂિરદ ક્ષણમ્ ।
૧૪૬૦૨૮૨ યયા તશ્ચ યદંુ શ વા તવુર્સું કામમબ્રવીત્॥ ૧૪૬.૨૮।
૧૪૬૦૨૯૧ નાગ્ હ્ણાત્તવુર્સશુ્ચાિપ િપત્રા દત્તાં જરાં તદા ।
૧૪૬૦૨૯૨ તં શ વા ચાબ્રવીદ્દુ્રહ્યું ગ્ હાણેમાં જરાં મમ॥ ૧૪૬.૨૯।
૧૪૬૦૩૦૧ દુ્રહ્યુશ્ચ નૈચ્છત્તાં દત્તાં જરાં પિવના શનીમ્ ।
૧૪૬૦૩૦૨ અનુમ યબ્રવીદ્રા ગ્ હાણેમાં જરાં મમ॥ ૧૪૬.૩૦।
૧૪૬૦૩૧૧ અનનુ ત તદાવેાચ શ વા તં પૂ મબ્રવીત્ ।
૧૪૬૦૩૧૨ અ ભન દ્ય તદા પૂ જર્રાં તાં જગ્ હે િપતુઃ॥ ૧૪૬.૩૧।
૧૪૬૦૩૨૧ સહસ્રમેકં વષાર્ણાં યાવ પ્રીતાે ઽભવ પતા ।
૧૪૬૦૩૨૨ યાવૈને યાિન ભાેગ્યાિન વ તૂિન િવિવધાિન ચ॥ ૧૪૬.૩૨।
૧૪૬૦૩૩૧ પતુ્રયાવૈનસ તુષ્ટાે યયા તબુર્ભજેુ સખુમ્ ।
૧૪૬૦૩૩૨ તત પ્તાે ઽભવદ્રા સવર્ભાેગષેુ નાહુષઃ ।
૧૪૬૦૩૩૩ તતાે હષાર્ સમાહૂય પૂ ં પતુ્રમથાબ્રવીત્॥ ૧૪૬.૩૩।
૧૪૬૦૩૪૦ યયા ત વાચ
૧૪૬૦૩૪૧ પ્તાે ઽ મ સવર્ભાેગષેુ યાવૈનને તવાનઘ ।
૧૪૬૦૩૪૨ ગ્ હાણ યાવૈનં પતુ્ર જરાં મે દેિહ ક મલામ્॥ ૧૪૬.૩૪।
૧૪૬૦૩૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૬૦૩૫૧ નેત્યુવાચ તદા પૂ જર્રયા ક્ષીયતે મયા ।
૧૪૬૦૩૫૨ િવકારા તાત ભાવાનાં દુિનવારાઃ શર િરણામ્॥ ૧૪૬.૩૫।
૧૪૬૦૩૬૧ બલા કાલાગતા સહ્યા જરા ય ખલદેિહ ભઃ ।
૧૪૬૦૩૬૨ સા ચેદુ્ગ પકારાય ગ્ હીતા ત્યજ્યતે કથમ્॥ ૧૪૬.૩૬।
૧૪૬૦૩૭૧ વીકૃતત્યાગપાપા દ્ધ દેિહનાં મરણં વરમ્ ।
૧૪૬૦૩૭૨ અથવા તુ જરાં રાજં તપસા નાશયા યહમ્॥ ૧૪૬.૩૭।
૧૪૬૦૩૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૬૦૩૮૧ અેવમુ વા તુ િપતરં યયાૈ ગઙ્ગામનુત્તમામ્ ।
૧૪૬૦૩૮૨ ગાૈત યા દ ક્ષણે પારે તત તપેે તપાે મહત્॥ ૧૪૬.૩૮।
૧૪૬૦૩૯૧ તતઃ પ્રીતાે ઽભવદે્દવઃ કાલને મહતા શવઃ ।
૧૪૬૦૩૯૨ લાેકાતીતમહાેદાર-ગુણસન્મ ણભૂ ષતમ્ ।
૧૪૬૦૩૯૩ િક દદામી ત તં પ્રાહ પૂ ં સ સરુસત્તમઃ॥ ૧૪૬.૩૯।
૧૪૬૦૪૦૦ પૂ વાચ
૧૪૬૦૪૦૧ શાપપ્રાપ્તાં જરાં નાથ િપતુમર્મ સરુાિધપ ।
૧૪૬૦૪૦૨ તાં નાશય વ દેવેશ િપ શપ્તાંશ્ચ કાપેતઃ ।
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૧૪૬૦૪૦૩ મદ્ભ્રા શાપતાે મુક્તા કુ વ સરુપૂ જત॥ ૧૪૬.૪૦।
૧૪૬૦૪૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૬૦૪૧૧ તથેત્યુ વા જગન્નાથઃ શાપા તાં જરાં તથા ।
૧૪૬૦૪૧૨ અનાશય જગન્નાથાે ભ્રા શં્ચકે્ર િવશાિપનઃ॥ ૧૪૬.૪૧।
૧૪૬૦૪૨૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ જરારાેગિવનાશનમ્ ।
૧૪૬૦૪૨૨ અકાલજજરાદ નાં મરણાદિપ નાશનમ્॥ ૧૪૬.૪૨।
૧૪૬૦૪૩૧ તન્ના ા ચાિપ િવખ્યાતં કાલ જરમુદાહૃતમ્ ।
૧૪૬૦૪૩૨ યાયાતં નાહુષં પાૈરં શાૈકં્ર શા મષ્ઠમવે ચ॥ ૧૪૬.૪૩।
૧૪૬૦૪૪૧ અેવમાદ િન તીથાર્િન તત્રાષ્ટાેત્તરમવે ચ ।
૧૪૬૦૪૪૨ શતં િવદ્યાન્મહાબુદ્ધે સવર્ સ દ્ધકરં તથા॥ ૧૪૬.૪૪।
૧૪૬૦૪૫૧ તષેુ નાનં ચ દાનં ચ શ્રવણં પઠનં તથા ।
૧૪૬૦૪૫૨ સવર્પાપપ્રશમનં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ભવેત્॥ ૧૪૬.૪૫।
૧૪૭૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૭૦૦૧૧ અ સરાેયુગમાખ્યાતમ સરાસઙ્ગમં તતઃ ।
૧૪૭૦૦૧૨ તીરે ચ દ ક્ષણે પુ યં મરણા સભુગાે ભવેત્॥ ૧૪૭.૧।
૧૪૭૦૦૨૧ મુક્તાે ભવત્યસ દેહં તત્ર નાનાિદના નરઃ ।
૧૪૭૦૦૨૨ સ્ત્રી સતી સઙ્ગમે ત મ તુ નાતા ચ નારદ॥ ૧૪૭.૨।
૧૪૭૦૦૩૧ વ યાિપ જનયે પુતં્ર િત્રમાસા પ તના સહ ।
૧૪૭૦૦૩૨ નાનદાનને વતર્ તી ના યથા મદ્વચાે ભવેત્॥ ૧૪૭.૩।
૧૪૭૦૦૪૧ અ સરાેયુગમાખ્યાતં તીથ યને ચ હેતનુા ।
૧૪૭૦૦૪૨ તત્રેદં કારણં વકે્ષ્ય શ ◌ૃ નારદ યત્નતઃ॥ ૧૪૭.૪।
૧૪૭૦૦૫૧ પધાર્સીન્મહતી બ્રહ્મ વશ્વા મત્રવ સષ્ઠયાેઃ ।
૧૪૭૦૦૫૨ તપસ્ય તં ગાિધસતંુ બ્રાહ્મ યાથ યતવ્રતમ્॥ ૧૪૭.૫।
૧૪૭૦૦૬૧ ગઙ્ગાદ્વારે સમાસીનં પ્રેિરતે દ્રણે મનેકા ।
૧૪૭૦૦૬૨ તં ગ વા તપસાે ભ્રષં્ટ કુ ભદ્રે મમાજ્ઞયા॥ ૧૪૭.૬।
૧૪૭૦૦૭૧ તદાેક્તે દ્રણે સા મનેા િવશ્વા મત્રં તપ યુતમ્ ।
૧૪૭૦૦૭૨ કૃ વા ક યાં તથા દ વા જગામે દ્રપુરં પનુઃ॥ ૧૪૭.૭।
૧૪૭૦૦૮૧ તસ્યાં ગતાયાં સ માર ગાિધપતુ્રાે ઽ ખલં કૃતમ્ ।
૧૪૭૦૦૮૨ તં તુ દેશં પિરત્યજ્ય તીથ તુ સરુવ લભમ્॥ ૧૪૭.૮।
૧૪૭૦૦૯૧ જગામ દ ક્ષણાં ગઙ્ગાં યત્ર કાલ જરાે હરઃ ।
૧૪૭૦૦૯૨ તપસ્ય તં તદાવેાચ પનુિર દ્રઃ સહસ્રદક્ૃ॥ ૧૪૭.૯।
૧૪૭૦૧૦૧ ઉવર્શી ં ચ તતાે મનેાં ર ભાં ચાિપ તલાેત્તમામ્ ।
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૧૪૭૦૧૦૨ નવૈેત્યૂચુભર્યત્ર તાઃ પનુરાહ શચીપ તઃ॥ ૧૪૭.૧૦।
૧૪૭૦૧૧૧ ગ ભીરાં ચા તગ ભીરામુભે યે ગિવતે તદા ।
૧૪૭૦૧૧૨ તે ઊચતુ ભે દેવં સહસ્રાક્ષં પુર દરમ્॥ ૧૪૭.૧૧।
૧૪૭૦૧૨૦ ગ ભીરા તગ ભીરે ઊચતુઃ
૧૪૭૦૧૨૧ આવાં ગ વા તપસ્ય તં ગાિધપતંુ્ર મહાદ્યુ તમ્ ।
૧૪૭૦૧૨૨ ચ્યાવયાવાે ત્યગીતૈ પયાવૈનસ પદા॥ ૧૪૭.૧૨।
૧૪૭૦૧૩૧ યાસામપાઙ્ગે હ સતે વા ચ િવભ્રમસ પિદ ।
૧૪૭૦૧૩૨ િનતં્ય વસ ત પ ચષેુ તા ભઃ કાે ઽત્ર ન યતે॥ ૧૪૭.૧૩।
૧૪૭૦૧૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૭૦૧૪૧ તથેત્યુક્તે સહસ્રાક્ષે તે આગત્ય મહાનદ મ્ ।
૧૪૭૦૧૪૨ દદશૃાતે તપસ્ય તં િવશ્વા મત્રં મહામુિનમ્॥ ૧૪૭.૧૪।
૧૪૭૦૧૫૧ ત્યાેરિપ દુરાધષ ભૂ મસ્થ મવ ધજૂર્િટમ્ ।
૧૪૭૦૧૫૨ સહસ્રમેકં વષાર્ણામી ક્ષતું ન ચ શક્નુતઃ॥ ૧૪૭.૧૫।
૧૪૭૦૧૬૧ દૂરે સ્થતે ત્યગીત-ચાટુકારરતે તદા ।
૧૪૭૦૧૬૨ િવલાેક્ય મુિનશાદૂર્લ તતઃ કાપેાકુલાે ઽભવત્॥ ૧૪૭.૧૬।
૧૪૭૦૧૭૧ પ્રતીપાચરણં દૃ ટ્વા ક્રાેધઃ કસ્ય ન યતે ।
૧૪૭૦૧૭૨ િન હાે ઽિપ મહાબાહુ ત મ દં્ર પ્રહસિન્નવ॥ ૧૪૭.૧૭।
૧૪૭૦૧૮૧ આ યાં મુક્તઃ સહસ્રાક્ષાે હ્ય સરાે યાં બ્રવુિન્નવ ।
૧૪૭૦૧૮૨ શશાપ તે સ ગાધેયાે દ્રવ પે ભિવ યથઃ॥ ૧૪૭.૧૮।
૧૪૭૦૧૯૧ દ્રિવતું માં સમાયાતે યતિ વહ તતાે લઘુ ।
૧૪૭૦૧૯૨ તતઃ પ્રસાિદત તા યાં શાપમાેકં્ષ ચકાર સઃ॥ ૧૪૭.૧૯।
૧૪૭૦૨૦૧ ભવેતાં િદવ્ય પે વાં ગઙ્ગયા સઙ્ગતે યદા ।
૧૪૭૦૨૦૨ તચ્છાપાત્તે નદ પે ત ક્ષણા સ બભવૂતુઃ॥ ૧૪૭.૨૦।
૧૪૭૦૨૧૧ અ સરાેયુગમાખ્યાતં નદ દ્વયમતાે ઽભવત્ ।
૧૪૭૦૨૧૨ તા યાં પર પરં ચાિપ તા યાં ગઙ્ગાસસુઙ્ગમઃ॥ ૧૪૭.૨૧।
૧૪૭૦૨૨૧ સવર્લાેકેષુ િવખ્યાતાે ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદઃ શવઃ ।
૧૪૭૦૨૨૨ તત્રા તે દષૃ્ટ અેવાસાૈ સવર્ સ દ્ધપ્રદાયકઃ॥ ૧૪૭.૨૨।
૧૪૭૦૨૩૧ તત્ર ના વા તુ તં દૃ ટ્વા મુચ્યતે સવર્બ ધનાત્॥ ૧૪૭.૨૩।
૧૪૮૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૮૦૦૧૧ કાેિટતીથર્ મ ત ખ્યાતં ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તટે ।
૧૪૮૦૦૧૨ યસ્યાનુ મરણાદેવ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૧૪૮.૧।
૧૪૮૦૦૨૧ યત્ર કાેટ શ્વરાે દેવઃ સવ કાેિટગુણં ભવેત્ ।

576 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૪૮૦૦૨૨ કાેિટદ્વયં તત્ર પૂણ તીથાર્નાં શભુદાિયનામ્॥ ૧૪૮.૨।
૧૪૮૦૦૩૧ તત્ર વ્યુ ષ્ટ પ્રવક્ષ્યા મ શ ◌ૃ નારદ તન્મનાઃ ।
૧૪૮૦૦૩૨ ક વસ્ય તુ સતુાે જ્યેષ્ઠાે બાહ્લ ક ઇ ત િવશ્રુતઃ॥ ૧૪૮.૩।
૧૪૮૦૦૪૧ કા વશ્ચે ત જનૈઃ ખ્યાતાે વેદવેદાઙ્ગપારગઃ ।
૧૪૮૦૦૪૨ ઇષ્ટ ઃ પાવાર્યણાનીયાર્ઃ સભાયા વેદપારગઃ॥ ૧૪૮.૪।
૧૪૮૦૦૫૧ કુવર્ન્ના તે સ ગાૈત યા તીરસ્થાે લાેકપૂ જતઃ ।
૧૪૮૦૦૫૨ પ્રાતઃકાલે સભાયા ઽસાૈ જુહ્વદગ્ ાૈ સમાિહતઃ॥ ૧૪૮.૫।
૧૪૮૦૦૬૧ સવર્દા તે કદા ચત્તુ હવનાય સમુદ્યતઃ ।
૧૪૮૦૦૬૨ અેકાહુ ત સ હુ વા તુ સ મદ્ધે હવ્યવાહને॥ ૧૪૮.૬।
૧૪૮૦૦૭૧ આહુત્ય તરદાનાય હિવદ્રર્વ્યં કરે ઽગ્રહીત્ ।
૧૪૮૦૦૭૨ અેત મન્ન તરે વિહ્ન પશા તાે ઽભવત્તદા॥ ૧૪૮.૭।
૧૪૮૦૦૮૧ તત શ્ચ તાપરઃ કા વઃ કતર્વં્ય િક ભવેિદ ત ।
૧૪૮૦૦૮૨ અ તિવચારયામાસ િવષાદં પરમં ગતઃ॥ ૧૪૮.૮।
૧૪૮૦૦૯૧ આહુત્યાેશ્ચ દ્વયાેમર્ ય ઉપશા તાે હુતાશનઃ ।
૧૪૮૦૦૯૨ અગ્ ય તરમપુાદેયં વૈિદકં લાૈિકકં તથા॥ ૧૪૮.૯।
૧૪૮૦૧૦૧ ક્વ હાે યં સ્યાદ્દિ્વતીયં તુ આહુત્ય તરમવે ચ ।
૧૪૮૦૧૦૨ અેવં મીમાંસમાને તુ દૈવી વાગબ્રવીત્તદા॥ ૧૪૮.૧૦।
૧૪૮૦૧૧૧ અગ્ ય તરં નવૈ તે ઽત્ર ઉપાદેયં ભિવ ય ત ।
૧૪૮૦૧૧૨ યાિન તત્ર ભિવ ય ત શકલાિન સમીપતઃ॥ ૧૪૮.૧૧।
૧૪૮૦૧૨૧ અધર્દગ્ધષેુ કાષે્ઠષુ િવપ્રરાજ પ્રહૂયતામ્ ।
૧૪૮૦૧૨૨ નેત્યુવાચ તદા કા વઃ સવૈ વાગબ્રવી પનુઃ॥ ૧૪૮.૧૨।
૧૪૮૦૧૩૧ અગ્ ેઃ પતુ્રાે િહર ય તુ િપતા પતુ્રઃ સ અેવ તુ ।
૧૪૮૦૧૩૨ પતુ્રે દતં્ત પ્રયાયવૈ િપતુઃ પ્રીત્યૈ ભિવ ય ત॥ ૧૪૮.૧૩।
૧૪૮૦૧૪૧ િપત્રે દેયં સતુે દદ્યા કાેિટપ્રી તગુણં ભવેત્ ।
૧૪૮૦૧૪૨ દૈવી વાગબ્રવીદેવં તતઃ સવ મહષર્યઃ॥ ૧૪૮.૧૪।
૧૪૮૦૧૫૧ િન શ્ચત્ય ધમર્સવર્ વં તથા ચકુ્રયર્થાેિદતમ્ ।
૧૪૮૦૧૫૨ અેતજ્જ્ઞા વા જગત્યત્ર પતુ્રે દતં્ત િપતુભર્વેત્॥ ૧૪૮.૧૫।
૧૪૮૦૧૬૧ અપત્યાદ્યપુકારેણ િપત્રાેઃ પ્રી તયર્થા ભવેત્ ।
૧૪૮૦૧૬૨ તથા ના યને કેનાિપ જગત્યેત દ્ધ િવશ્રુતમ્॥ ૧૪૮.૧૬।
૧૪૮૦૧૭૧ સપુ્ર સદં્ધ જગત્યેત સવર્લાેકેષુ પૂ જતમ્ ।
૧૪૮૦૧૭૨ ત મ દત્તે ભવે પુ યં સવ કાેિટગુણં સતુ॥ ૧૪૮.૧૭।
૧૪૮૦૧૮૧ મનાેગ્લાિનિન ત્તશ્ચ યતે ચ મહ સખુમ્ ।
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૧૪૮૦૧૮૨ પનુર યાહ સા વાણી કા વે ઽ મ તીથર્ ઉત્તમે॥ ૧૪૮.૧૮।
૧૪૮૦૧૯૧ અભવત્તન્મહત્તીથ કા વ પુ યપ્રભાવતઃ ।
૧૪૮૦૧૯૨ લાેકત્રયાશ્રયાશષે-તીથ યાે ઽિપ મહાફલમ્॥ ૧૪૮.૧૯।
૧૪૮૦૨૦૧ નાનદાનાિદકં િક ચદ્ભ યા કુવર્ સમાિહતઃ ।
૧૪૮૦૨૦૨ ફલં પ્રા સ્યસ્યશષેેણ સવ કાેિટગુણં મનુે॥ ૧૪૮.૨૦।
૧૪૮૦૨૧૧ ય ક ચ ક્રયતે ચાત્ર નાનદાનાિદકં નરૈઃ ।
૧૪૮૦૨૧૨ સવ કાેિટગુણં િવદ્યા કાેિટતીથ તતાે િવદુઃ॥ ૧૪૮.૨૧।
૧૪૮૦૨૨૧ યત્રૈતદ્વતૃ્તમાગ્ ેયં કા વં પાતંૈ્ર િહર યકમ્ ।
૧૪૮૦૨૨૨ વાણીસ જ્ઞં કાેિટતીથ કાેિટતીથર્ફલં યતઃ॥ ૧૪૮.૨૨।
૧૪૮૦૨૩૧ કાેિટતીથર્સ્ય માહા યમત્ર વક્તું ન શક્યતે ।
૧૪૮૦૨૩૨ વાચ પ તપ્ર ત ભરથવા યૈઃ સરૈુરિપ॥ ૧૪૮.૨૩।
૧૪૮૦૨૪૧ યત્રાનુષ્ઠ યમાનં િહ સવ કમર્ યથા તથા ।
૧૪૮૦૨૪૨ ગાેદાવયાર્ઃ પ્રસાદેન સવ કાેિટગુણં ભવેત્॥ ૧૪૮.૨૪।
૧૪૮૦૨૫૧ કાેિટતીથ દ્વ યાય ગામેકાં યઃ પ્રયચ્છ ત ।
૧૪૮૦૨૫૨ તસ્ય તીથર્સ્ય માહા યાદ્ગાેકાેિટફલમશ્નુતે॥ ૧૪૮.૨૫।
૧૪૮૦૨૬૧ ત મ તીથ શુ ચભૂર્ વા ભૂ મદાનં કરાે ત યઃ ।
૧૪૮૦૨૬૨ શ્રદ્ધાયુક્તને મનસા સ્યાત્ત કાેિટગુણાેત્તરમ્॥ ૧૪૮.૨૬।
૧૪૮૦૨૭૧ સવર્ત્ર ગાૈતમીતીરે િપ ણાં દાનમુત્તમમ્ ।
૧૪૮૦૨૭૨ િવશષેતઃ કાેિટતીથ તદન તફલપ્રદમ્ ।
૧૪૮૦૨૭૩ અત્રૈક યનૂપ ચાશત્તીથાર્િન મનુયાે િવદુઃ॥ ૧૪૮.૨૭।
૧૪૯૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૪૯૦૦૧૧ નાર સહ મ ત ખ્યાતં ગઙ્ગાયા ઉત્તરે તટે ।
૧૪૯૦૦૧૨ તસ્યાનુભાવં વક્ષ્યા મ સવર્રક્ષાિવધાયકમ્॥ ૧૪૯.૧।
૧૪૯૦૦૨૧ િહર યક શપુઃ પવૂર્મભવદ્બ લનાં વરઃ ।
૧૪૯૦૦૨૨ તપસા િવક્રમેણાિપ દેવાનામપરા જતઃ॥ ૧૪૯.૨।
૧૪૯૦૦૩૧ હિરભક્તાત્મજદ્વષે-કલષુીકૃતમાનસઃ ।
૧૪૯૦૦૩૨ આિવભૂર્ય સભા ત ભા દ્વશ્વાત્મ વં પ્રદશર્યન્॥ ૧૪૯.૩।
૧૪૯૦૦૪૧ તં હ વા નર સહ તત્-સૈ યમદ્રાવયત્તદા ।
૧૪૯૦૦૪૨ સવાર્ હ વા મહાદૈત્યા ક્રમેણા ૈ મહા ગઃ॥ ૧૪૯.૪।
૧૪૯૦૦૫૧ રસાતલસ્થા શત્રૂંશ્ચ જ વા વલાકમીિયવાન્ ।
૧૪૯૦૦૫૨ તત્ર જ વા ભવું ગ વા દૈત્યા હ વા નગ સ્થતાન્॥ ૧૪૯.૫।
૧૪૯૦૦૬૧ સમુદ્રસ્થાન્નદ સસં્થા ગ્રામસ્થા વનવા સનઃ ।
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૧૪૯૦૦૬૨ નાના પધરા દૈત્યાિન્નજઘાન ગાકૃ તઃ॥ ૧૪૯.૬।
૧૪૯૦૦૭૧ આકાશગા વાયુસસં્થા જ્યાે તલાકમપુાગતાન્ ।
૧૪૯૦૦૭૨ વજ્રપાતાિધકનખઃ સમુદૂ્ધતમહાસટઃ॥ ૧૪૯.૭।
૧૪૯૦૦૮૧ દૈત્યગભર્સ્રાિવગ ર્ િન જતાશષેરાક્ષસઃ ।
૧૪૯૦૦૮૨ મહાનાદૈવ ક્ષતૈશ્ચ પ્રલયાનલસિન્નભૈઃ॥ ૧૪૯.૮।
૧૪૯૦૦૯૧ ચપેટૈરઙ્ગિવક્ષપેૈરસરુા પયર્ચૂણર્યત્ ।
૧૪૯૦૦૯૨ અેવં હ વા બહુિવધા ગાૈતમીમગમદ્ધિરઃ॥ ૧૪૯.૯।
૧૪૯૦૧૦૧ વપદા બુજસ ભૂતાં મનાનેયનન દનીમ્ ।
૧૪૯૦૧૦૨ તત્રા બયર્ ઇ ત ખ્યાતાે દ ડકાિધપતે િરપુઃ॥ ૧૪૯.૧૦।
૧૪૯૦૧૧૧ દેવાનાં દુજર્યાે યાેદ્ધા બલને મહતા તઃ ।
૧૪૯૦૧૧૨ તનેાભવન્મહારાૈદં્ર ભીષણં લાેમહષર્ણમ્॥ ૧૪૯.૧૧।
૧૪૯૦૧૨૧ શસ્ત્રાસ્ત્રવષર્ણં યુદં્ધ હિરણા દૈત્યસનૂનુા ।
૧૪૯૦૧૨૨ િનજઘાન હિરઃ શ્રીમાં તં િરપું હ્યુત્તરે તટે॥ ૧૪૯.૧૨।
૧૪૯૦૧૩૧ ગઙ્ગાયાં નાર સહં તુ તીથ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્ ।
૧૪૯૦૧૩૨ નાનદાનાિદકં તત્ર સવર્પાપગ્રહાદર્નમ્॥ ૧૪૯.૧૩।
૧૪૯૦૧૪૧ સવર્રક્ષાકરં િનતં્ય જરામરણવારણમ્ ।
૧૪૯૦૧૪૨ યથા સરુાણાં સવષાં ન કાેઽિપ હિરણા સમઃ॥ ૧૪૯.૧૪।
૧૪૯૦૧૫૧ તીથાર્નામ યશષેાણાં તથા તત્તીથર્મુત્તમમ્ ।
૧૪૯૦૧૫૨ તત્ર તીથ નરઃ ના વા કુયાર્ હિરપજૂનમ્॥ ૧૪૯.૧૫।
૧૪૯૦૧૬૧ વગ મત્ય તલે વાિપ તસ્ય િક ચન્ન દુલર્ભમ્ ।
૧૪૯૦૧૬૨ ઇત્યાદ્યષ્ટાૈ મનુે તત્ર મહાતીથાર્િન નારદ॥ ૧૪૯.૧૬।
૧૪૯૦૧૭૧ થક્ થક્તીથર્કાેિટ-ફલમાહુમર્ની ષણઃ ।
૧૪૯૦૧૭૨ અશ્રદ્ધયાિપ યન્ના તે સવાર્ઘસઙ્ક્ષયઃ॥ ૧૪૯.૧૭।
૧૪૯૦૧૮૧ ભવે સાક્ષા સહાે ઽસાૈ સવર્દા યત્ર સં સ્થતઃ ।
૧૪૯૦૧૮૨ તત્તીથર્સવેાસ તં ફલં કૈિરહ વ યર્તે॥ ૧૪૯.૧૮।
૧૪૯૦૧૯૧ યથા ન દેવાે હરેરિધકઃ ક્વાિપ વતર્તે ।
૧૪૯૦૧૯૨ તથા સહતીથન સમં તીથ ન કુત્ર ચત્॥ ૧૪૯.૧૯।
૧૫૦૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૦૦૦૧૧ પૈશાચં તીથર્માખ્યાતં ગઙ્ગાયા ઉત્તરે તટે ।
૧૫૦૦૦૧૨ િપશાચ વા પુરા િવપ્રાે મુ ક્તમાપ મહામતે॥ ૧૫૦.૧।
૧૫૦૦૦૨૧ સયુવસ્યાત્મ ે લાેકે ગ તિર ત િવશ્રુતઃ ।
૧૫૦૦૦૨૨ કુટુ બભારદુઃખાતા દુ ભક્ષેણ તુ પીિડતઃ॥ ૧૫૦.૨।
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૧૫૦૦૦૩૧ મ યમં તુ શનુઃશપંે પતંુ્ર બ્રહ્મિવદાં વરમ્ ।
૧૫૦૦૦૩૨ િવક્ર તવા ક્ષિત્રયાય વધાય બહુલૈધર્નૈઃ॥ ૧૫૦.૩।
૧૫૦૦૦૪૧ િક નામાપદ્ગતઃ પાપં નાચરત્યિપ પ ડતઃ ।
૧૫૦૦૦૪૨ શ મ વે ધનં ચાિપ જગ્ હે બહુલં મુિનઃ॥ ૧૫૦.૪।
૧૫૦૦૦૫૧ િવદારણાથ ચ ધનં જગ્ હે બ્રાહ્મણાધમઃ ।
૧૫૦૦૦૫૨ તતાે ઽપ્ર તસમાધેય-મહારાેગિનપીિડતઃ॥ ૧૫૦.૫।
૧૫૦૦૦૬૧ સ તઃ કાલપયાર્યે નરકે વથ પા તતઃ ।
૧૫૦૦૦૬૨ ભાેગાદતૃે ન ક્ષયાે ઽ ત પ્રાક્તનાના મહાંહસામ્॥ ૧૫૦.૬।
૧૫૦૦૦૭૧ િકઙ્કરૈયર્મવાક્યને બહુયાે ય તરં ગતઃ ।
૧૫૦૦૦૭૨ તતઃ િપશાચાે હ્યભવદ્દા ણાે દા ણાકૃ તઃ॥ ૧૫૦.૭।
૧૫૦૦૦૮૧ શુ કકાષે્ઠ વથાર યે િનજર્લે િનજર્ને તથા ।
૧૫૦૦૦૮૨ ગ્રી મે ગ્રી મદવવ્યાપ્તે ક્ષ યતે યમિકઙ્કરૈઃ॥ ૧૫૦.૮।
૧૫૦૦૦૯૧ ક યાપતુ્રમહીવા જ-ગવાં િવક્રયકાિરણઃ ।
૧૫૦૦૦૯૨ નરકાન્ન િનવતર્ તે યાવદાભૂતસ લવમ્॥ ૧૫૦.૯।
૧૫૦૦૧૦૧ વકૃતાઘિવપાકેન દા ણૈયર્મિકઙ્કરૈઃ ।
૧૫૦૦૧૦૨ સઙ્ઘાતે પચ્યમાનાે ઽસાૈ રાેદાેચ્ચૈઃ કૃતં મરન્॥ ૧૫૦.૧૦।
૧૫૦૦૧૧૧ પ થ ગચ્છ કદા ચ સ ગતમર્ યમઃ સતુઃ ।
૧૫૦૦૧૧૨ શશુ્રાવ દતાે વાણી ં િપશાચસ્ય મુહુમુર્હુઃ॥ ૧૫૦.૧૧।
૧૫૦૦૧૨૧ પતુ્રકે્રતુબ્રર્હ્મહ તુ ર્ ગત તુ િપતુ તદા ।
૧૫૦૦૧૨૨ પાિપનઃ પતુ્રિવકે્રતુબ્રર્હ્મહ તુઃ િપતુશ્ચ તામ્॥ ૧૫૦.૧૨।
૧૫૦૦૧૩૧ શનુઃશપે તદાવેાચ કાે ભવાન તદુઃ ખતઃ ।
૧૫૦૦૧૩૨ ગ તરબ્રવીદ્દઃુખાચ્છુનઃશપેિપતા હ્યહમ્॥ ૧૫૦.૧૩।
૧૫૦૦૧૪૧ પાપીયસી ં િક્રયાં કૃ વા યાેિન પ્રાપ્તાે ઽ મ દા ણામ્ ।
૧૫૦૦૧૪૨ નરકે વથ પક્વશ્ચ પનુઃ પ્રાપ્તાે ઽ તરાલકમ્ ।
૧૫૦૦૧૪૩ યે યે દુ કૃતકમાર્ણ તષેાં તષેા મયં ગ તઃ॥ ૧૫૦.૧૪।
૧૫૦૦૧૫૧ ગ તપતુ્ર તમવુાચ દુઃખાત્ ।
૧૫૦૦૧૫૨ સાે ઽહં સતુ તે મમ દાષેેણ તાત ।
૧૫૦૦૧૫૩ િવક્ર વા માં નરકાનવેમાપ્તસ્ ।
૧૫૦૦૧૫૪ તતઃ કિર યે વગર્તં વા મદાનીમ્॥ ૧૫૦.૧૫।
૧૫૦૦૧૬૧ અેવં પ્ર તજ્ઞાય સ ગાિધપતુ્ર- ।
૧૫૦૦૧૬૨ પતુ્ર વમાપ્તાે ઽથ મુિનપ્રવીરઃ ।
૧૫૦૦૧૬૩ ગઙ્ગામ ભ યાય િપતુશ્ચ લાેકાન્ ।
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૧૫૦૦૧૬૪ અનુત્તમાનીહમાનાે જગામ॥ ૧૫૦.૧૬।
૧૫૦૦૧૭૧ અશષેદુઃખાનલધૂિપતાનામ્ ।
૧૫૦૦૧૭૨ િનમ જતાં માેહમહાસમુદ્રે ।
૧૫૦૦૧૭૩ શર િરણાં ના યદહાે િત્રલાેક્યામ્ ।
૧૫૦૦૧૭૪ આલ બનં િવ પદ ં િવહાય॥ ૧૫૦.૧૭।
૧૫૦૦૧૮૧ અેવં િવિન શ્ચત્ય મુિનમર્હાત્મા ।
૧૫૦૦૧૮૨ સમુિદ્દધીષુર્ઃ િપતરં સ દુગર્તેઃ ।
૧૫૦૦૧૮૩ શુ ચ તતાે ગાૈતમીમાશુ ગ વા ।
૧૫૦૦૧૮૪ તત્ર ના વા સં મર છ ભુિવ ણૂ॥ ૧૫૦.૧૮।
૧૫૦૦૧૯૧ દદાૈ જલં પ્રેત પાય િપત્રે ।
૧૫૦૦૧૯૨ િપશાચ પાય સદુુઃ ખતાય ।
૧૫૦૦૧૯૩ તદ્દાનમાત્રેણ તદૈવ પૂતાે ।
૧૫૦૦૧૯૪ ગ તરાવાપ વપુઃ સપુુ યમ્॥ ૧૫૦.૧૯।
૧૫૦૦૨૦૧ િવમાનયુક્તઃ સરુસઙ્ઘજુષ્ટમ્ ।
૧૫૦૦૨૦૨ િવ ણાેઃ પદં પ્રાપ સતુપ્રભાવાત્ ।
૧૫૦૦૨૦૩ ગઙ્ગાપ્રભાવાચ્ચ હરેશ્ચ શ ભાેર્ ।
૧૫૦૦૨૦૪ િવધાતુરકાર્યુતતુલ્યતે ઃ॥ ૧૫૦.૨૦।
૧૫૦૦૨૧૧ તતઃ પ્ર ત્યેતદ તપ્ર સદ્ધમ્ ।
૧૫૦૦૨૧૨ પૈશાચનાશં ચ મહાગદં ચ ।
૧૫૦૦૨૧૩ મહા ત પાપાિન ચ નાશમાશુ ।
૧૫૦૦૨૧૪ પ્રયા ત યસ્ય મરણને પુંસામ્॥ ૧૫૦.૨૧।
૧૫૦૦૨૨૧ તીથર્સ્ય ચેદં ગિદતં તવાદ્ય ।
૧૫૦૦૨૨૨ માહા યમેતિ ત્રશતાિન યત્ર ।
૧૫૦૦૨૨૩ તીથાર્ યથા યાિન ભવ ત ભુ ક્ત- ।
૧૫૦૦૨૨૪ મુ ક્તપ્રદાયીિન િકમ યદત્ર॥ ૧૫૦.૨૨।
૧૫૦૦૨૩૧ સવર્ સ દ્ધદમાખ્યાત મત્યાદ્યત્ર શતત્રયમ્ ।
૧૫૦૦૨૩૨ તીથાર્નાં મુિનજુષ્ટાનાં મરણાદ યભીષ્ટદમ્॥ ૧૫૦.૨૩।
૧૫૧૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૧૦૦૧૧ િન ભેદ મ ત ખ્યાતં સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
૧૫૧૦૦૧૨ ગઙ્ગાયા ઉત્તરે પારે તીથ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્॥ ૧૫૧.૧।
૧૫૧૦૦૨૧ યસ્ય સં મરણનેાિપ સવર્પાપક્ષયાે ભવેત્ ।
૧૫૧૦૦૨૨ વેદદ્વ પશ્ચ તત્રવૈ દશર્નાદ્વદેિવદ્ભવેત્॥ ૧૫૧.૨।
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૧૫૧૦૦૩૧ ઉવર્શી ં ચકમે રા અૈલઃ પરમધા મકઃ ।
૧૫૧૦૦૩૨ કાે ન માેહમપુાયા ત િવલાેક્ય મિદરેક્ષણામ્॥ ૧૫૧.૩।
૧૫૧૦૦૪૧ સા પ્રાયાદ્યત્ર રા સાૈ ઘ્ તં તાેકં સમશ્નુતે ।
૧૫૧૦૦૪૨ આનગ્ દશર્ના કૃ વા તસ્યાઃ કાલાવિધ પઃ॥ ૧૫૧.૪।
૧૫૧૦૦૫૧ તાં વીચકાર લલનાં યનૂાં ર યાં નવાં નવામ્ ।
૧૫૧૦૦૫૨ સપુ્તાયાં શયને તસ્યાં સમુત્તસ્થાૈ પુ રવાઃ॥ ૧૫૧.૫।
૧૫૧૦૦૬૧ િવલાેક્ય તં િવવસનં તદૈવાસાૈ િવિનગર્તા ।
૧૫૧૦૦૬૨ િવદ્યુચ્ચ ચલ ચત્તાનાં ક્વ સ્થૈય નનુ યાે ષતામ્॥ ૧૫૧.૬।
૧૫૧૦૦૭૧ ઈક્ષાં ચકે્ર સ શવર્યા િવવસ્ત્રાે િવ મતાે મહાન્ ।
૧૫૧૦૦૭૨ અેત મન્ન તરે રા યુદ્ધાયાગાિદ્રપૂ પ્ર ત॥ ૧૫૧.૭।
૧૫૧૦૦૮૧ તા જ વા પનુર યાગાદે્દવલાેકં સપુૂ જતમ્ ।
૧૫૧૦૦૮૨ સ ચાગત્ય મહારા ે વ સષ્ઠાચ્ચ પુરાેધસઃ॥ ૧૫૧.૮।
૧૫૧૦૦૯૧ ઉવર્ યા ગમનં શ્રુ વા તતાે દુઃખસમ વતઃ ।
૧૫૧૦૦૯૨ ન જુહાે ત ન ચાશ્ના ત ન શ ◌ૃણાે ત ન પ ય ત॥ ૧૫૧.૯।
૧૫૧૦૧૦૧ અેત મન્ન તરે તત્ર તાવસ્થં પાેત્તમમ્ ।
૧૫૧૦૧૦૨ બાેધયામાસ વાક્યૈશ્ચ હેતુભૂતૈઃ પુરાેિહતઃ॥ ૧૫૧.૧૦।
૧૫૧૦૧૧૦ વ સષ્ઠ ઉવાચ
૧૫૧૦૧૧૧ સા તાદ્ય મહારાજ મા વ્યથ વ મહામતે ।
૧૫૧૦૧૧૨ અેવં સ્થતં તુ મા વાં વૈ અ શવાઃ યુરાશગુાઃ॥ ૧૫૧.૧૧।
૧૫૧૦૧૨૧ ન વૈ સૈ્ત્રણાિન નીષે હૃદયાિન મહામતે ।
૧૫૧૦૧૨૨ શાલા કાણાં યાદૄં શ ત મા વં ભપૂ મા શચુઃ॥ ૧૫૧.૧૨।
૧૫૧૦૧૩૧ કાે નામ લાેકે રાજે દ્ર કા મની ભનર્ વ ચતઃ ।
૧૫૧૦૧૩૨ વ ચક વં શસં વં ચ ચલ વં કુશીલતા॥ ૧૫૧.૧૩।
૧૫૧૦૧૪૧ ઇ ત વાભાિવકં યાસાં તાઃ કથં સખુહેતવઃ ।
૧૫૧૦૧૪૨ કાલને કાે ન િનહતઃ કાે ઽથ ગાૈરવમાગતઃ॥ ૧૫૧.૧૪।
૧૫૧૦૧૫૧ શ્રયા ન ભ્રા મતઃ કાે વા યાે ષદ્ ભઃ કાે ન ખ ડતઃ ।
૧૫૧૦૧૫૨ વ માયાપેમા રાજન્મદિવ લુતચેતસઃ॥ ૧૫૧.૧૫।
૧૫૧૦૧૬૧ સખુાય યાે ષતઃ કસ્ય જ્ઞા વૈત દ્વ વરાે ભવ ।
૧૫૧૦૧૬૨ િવહાય શઙ્કરં િવ ં ગાૈતમી ં વા મહામતે ।
૧૫૧૦૧૬૩ દુઃ ખનાં શરણં ના ય દ્વદ્યતે ભવુનત્રયે॥ ૧૫૧.૧૬।
૧૫૧૦૧૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૧૦૧૭૧ અેતચ્છ વા તતાે રા દુઃખં સહૃંત્ય યત્નતઃ ।
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૧૫૧૦૧૭૨ ગાૈત યા મ યસસં્થાે ઽસાવૈલઃ પરમધા મકઃ॥ ૧૫૧.૧૭।
૧૫૧૦૧૮૧ તત્ર ચારાધયામાસ શવં દેવં જનાદર્નમ્ ।
૧૫૧૦૧૮૨ બ્રહ્માણં ભાસ્કરં ગઙ્ગાં દેવાન યાંશ્ચ યત્નતઃ॥ ૧૫૧.૧૮।
૧૫૧૦૧૯૧ યાે િવપન્નાે ન તીથાર્િન દેવતાશ્ચ ન સવેતે ।
૧૫૧૦૧૯૨ સ કાલવશગાે જ તુઃ કાં દશામનુયાસ્ય ત॥ ૧૫૧.૧૯।
૧૫૧૦૨૦૧ તદ શ્વરૈકશરણાે ગાૈતમીસવેનાે સકુઃ ।
૧૫૧૦૨૦૨ પરાં શ્રદ્ધામપુગતઃ સસંારાસ્થાપરાઙ્મખુઃ॥ ૧૫૧.૨૦।
૧૫૧૦૨૧૧ ઈજે યજ્ઞાંશ્ચ બહુલા વ ગ્ભબર્હુદ ક્ષણાન્ ।
૧૫૧૦૨૧૨ વેદદ્વ પાે ઽભવત્તને યજ્ઞદ્વ પઃ સ ઉચ્યતે॥ ૧૫૧.૨૧।
૧૫૧૦૨૨૧ પાૈણર્માસ્યાં તુ શવર્યા તત્રાયા ત સદાવેર્શી ।
૧૫૧૦૨૨૨ તસ્ય દ પસ્ય યઃ કુયાર્ પ્રદ ક્ષણમથાે નરઃ॥ ૧૫૧.૨૨।
૧૫૧૦૨૩૧ પ્રદ ક્ષણીકૃતા તને થવી સાગરા બરા ।
૧૫૧૦૨૩૨ વેદાનાં મરણં તત્ર યજ્ઞાનાં મરણં તથા॥ ૧૫૧.૨૩।
૧૫૧૦૨૪૧ સકૃુતી તત્ર યઃ કુયાર્દ્વદેયજ્ઞફલં લભેત્ ।
૧૫૧૦૨૪૨ અૈલતીથ તુ તજ્જ્ઞેયં તદેવ ચ પુ રવમ્॥ ૧૫૧.૨૪।
૧૫૧૦૨૫૧ વા સષં્ઠ ચાિપ તત્તુ સ્યાિન્ન ભેદં તદુચ્યતે ।
૧૫૧૦૨૫૨ અૈલે રા જ્ઞ ન િક ચ સ્યાિન્ન ં સવષુ કમર્સુ॥ ૧૫૧.૨૫।
૧૫૧૦૨૬૧ યદેતિન્ન મવુર્ યાં સવર્ભાવને વતર્નમ્ ।
૧૫૧૦૨૬૨ તચ્ચાિપ ભેિદતં િન ં વ સષે્ઠન ચ ગઙ્ગયા॥ ૧૫૧.૨૬।
૧૫૧૦૨૭૧ િન ભેદમભૂત્તને દષૃ્ટાદષૃ્ટેષ્ટ સ દ્ધદમ્ ।
૧૫૧૦૨૭૨ તત્ર સપ્ત શતા યાહુ તીથાર્િન ગુણવ ત ચ॥ ૧૫૧.૨૭।
૧૫૧૦૨૮૧ તષેુ નાનં ચ દાનં ચ સવર્ક્રતુફલપ્રદમ્ ।
૧૫૧૦૨૮૨ નાનં કૃ વા િન ભેદે યઃ પ ય ત સરુાિનમાન્॥ ૧૫૧.૨૮।
૧૫૧૦૨૯૧ ઇહ ચામતુ્ર વા િન ં ન િક ચત્તસ્ય િવદ્યતે ।
૧૫૧૦૨૯૨ સવાન્ન તમવા યાસાૈ માેદતે િદિવ શક્રવત્॥ ૧૫૧.૨૯।
૧૫૨૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૨૦૦૧૧ ન દ તટ મ ત ખ્યાતં તીથ વેદિવદાે િવદુઃ ।
૧૫૨૦૦૧૨ તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ યત્નને નારદ॥ ૧૫૨.૧।
૧૫૨૦૦૨૧ અિત્રપતુ્રાે મહાતે શ્ચ દ્રમા ઇ ત િવશ્રુતઃ ।
૧૫૨૦૦૨૨ સવાર્ વેદાંશ્ચ િવિધવદ્ધનવુદં યથાિવિધ॥ ૧૫૨.૨।
૧૫૨૦૦૩૧ અધીત્ય વા સવાર્શ્ચ િવદ્યાશ્ચા યા મહામતે ।
૧૫૨૦૦૩૨ ગુ પૂ ં કરાેમી ત વમાહ સ ચ દ્રમાઃ ।
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૧૫૨૦૦૩૩ હ પ ત તદા પ્રાહ ચ દં્ર શ યં મુદા વતઃ॥ ૧૫૨.૩।
૧૫૨૦૦૪૦ હ પ ત વાચ
૧૫૨૦૦૪૧ મમ પ્રયા તુ નીતે તારા ર તસમપ્રભા॥ ૧૫૨.૪।
૧૫૨૦૦૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૨૦૦૫૧ પ્રષંુ્ટ તાં ચ તદા પ્રાયાદ તવ મ સ ચ દ્રમાઃ ।
૧૫૨૦૦૫૨ તારાં તારામખુી ં દૃ ટ્વા જગ્ હે તાં કરેણ સઃ॥ ૧૫૨.૫।
૧૫૨૦૦૬૧ વવે મ પ્ર ત તાં લાેભાદ્બલાદાકષર્યત્તદા ।
૧૫૨૦૦૬૨ તાવદ્ધયૈર્િનિધજ્ઞાર્ની મ તમા વ જતે દ્રયઃ॥ ૧૫૨.૬।
૧૫૨૦૦૭૧ યાવન્ન કા મનીનતે્ર-વાગુરા ભિનબ યતે ।
૧૫૨૦૦૭૨ િવશષેતાે રહઃસસં્થાં કા મનીમાયતેક્ષણામ્॥ ૧૫૨.૭।
૧૫૨૦૦૮૧ િવલાેક્ય ન મનાે યા ત કસ્ય કામષેુ વ યતામ્ ।
૧૫૨૦૦૮૨ અત અેવા યપુ ષ-દશર્નં ન કદાચન॥ ૧૫૨.૮।
૧૫૨૦૦૯૧ કુલવ વા રહઃ કાય ભીતયા શીલિવ લુતેઃ ।
૧૫૨૦૦૯૨ િવજ્ઞાય ત પિરજના સહસાે થાય િનગર્તઃ॥ ૧૫૨.૯।
૧૫૨૦૧૦૧ દૃ ટ્વા તદ્દ ુ કૃતં કમર્ હ પ ત દારધીઃ ।
૧૫૨૦૧૦૨ શશાપ કાપેાચ્ચા ક્ષ ય વા ગ્ભિવ પ્રયકાિર ભઃ॥ ૧૫૨.૧૦।
૧૫૨૦૧૧૧ પરા ભભૂતામાલાેક્ય કા તાં કઃ સાેઢુમીશ્વરઃ ।
૧૫૨૦૧૧૨ યુયુધે તને વાે ઽિપ દેવશ્ચ દ્રમસા ષા॥ ૧૫૨.૧૧।
૧૫૨૦૧૨૧ ન શાપૈહર્ યતે ચ દ્રાે નાયુધૈઃ સરુમિ ત્રતૈઃ ।
૧૫૨૦૧૨૨ હ પ તપ્રણીતૈશ્ચ ન મ ત્રૈહર્ યતે શશી॥ ૧૫૨.૧૨।
૧૫૨૦૧૩૧ તદા ચ દ્ર તુ તાં તારાં ની વા સસં્થા ય મ દરે ।
૧૫૨૦૧૩૨ બુભજેુ બહુવષાર્ ણ રાેિહણી ં ચાકુતાેભયઃ॥ ૧૫૨.૧૩।
૧૫૨૦૧૪૧ ન યેત તદા દેવનૈર્ કાપેૈઃ શાપમ ત્રકૈઃ ।
૧૫૨૦૧૪૨ ન રાજ ભનર્ ઋ ષ ભનર્ સા ા ભેદદ ડનૈઃ॥ ૧૫૨.૧૪।
૧૫૨૦૧૫૧ યદા ભાયા ન લેભે ઽસાૈ ગુ ઃ સવર્પ્રયત્નતઃ ।
૧૫૨૦૧૫૨ સવાપાયક્ષયે વ તદા ની તમથા મરત્॥ ૧૫૨.૧૫।
૧૫૨૦૧૬૧ અપમાનં પુરસૃ્કત્ય માનં કૃ વા તુ ષ્ઠતઃ ।
૧૫૨૦૧૬૨ વાથર્મુદ્ધરતે પ્રાજ્ઞઃ વાથર્ભ્રંશાે િહ મખૂર્તા॥ ૧૫૨.૧૬।
૧૫૨૦૧૭૧ સા યં કેના યપુાયને નદ્ ભઃ પુ ષૈઃ ફલમ્ ।
૧૫૨૦૧૭૨ થા ભમાિનનઃ શીઘં્ર િવપદ્ય તે િવમાેિહતાઃ॥ ૧૫૨.૧૭।
૧૫૨૦૧૮૧ અેવં િન શ્ચત્ય મેધાવી શકંુ્ર ગ વા યવેદયત।્
૧૫૨૦૧૮૨ તમાગતં કિવજ્ઞાર્ વા સ માનનેા યન દયત્॥ ૧૫૨.૧૮।
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૧૫૨૦૧૯૧ ઉપિવષં્ટ સિુવશ્રા તં પૂ જતં ચ યથાિવિધ ।
૧૫૨૦૧૯૨ પયર્ ચ્છદૈ્દત્યગુ તદાગમનકારણમ્॥ ૧૫૨.૧૯।
૧૫૨૦૨૦૧ ગ્ હાગતસ્ય િવમખુાઃ શત્રવાે ઽ યુત્તમા નિહ ।
૧૫૨૦૨૦૨ ત મૈ સ િવ તરેણાહ ભાયાર્હરણમાિદતઃ॥ ૧૫૨.૨૦।
૧૫૨૦૨૧૧ હ પતે તદા વાક્યં શ્રુ વા કાપેા વતઃ કિવઃ ।
૧૫૨૦૨૧૨ અપરાધં તુ ચ દ્રસ્ય મનેે શ યસ્ય નારદ ।
૧૫૨૦૨૧૩ અ તક્રમ મમં શ્રુ વા કાપેા કિવરથાબ્રવીત્॥ ૧૫૨.૨૧।
૧૫૨૦૨૨૦ શકુ્ર ઉવાચ
૧૫૨૦૨૨૧ તદા ભાેકે્ષ્ય તદા પાસ્યે તદા વ સ્યે તદા વદે ।
૧૫૨૦૨૨૨ યદાનયે પ્રયાં ભ્રાત તવ ભાયા પરાિદતામ્॥ ૧૫૨.૨૨।
૧૫૨૦૨૩૧ તામાનીય ભવં પજૂ્ય ચ દં્ર શ વા ગુ દુ્રહમ્ ।
૧૫૨૦૨૩૨ પશ્ચાદ્ભાેકે્ષ્ય મહાબાહાે શ ◌ૃ વાચં ગ્રહેશ્વર॥ ૧૫૨.૨૩।
૧૫૨૦૨૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૨૦૨૪૧ અેવમુ વા સ વને દૈત્યાચાયા જગામ હ ।
૧૫૨૦૨૪૨ શવમારા ય યત્નને પરં સામ યર્માપ્તવાન્॥ ૧૫૨.૨૪।
૧૫૨૦૨૫૧ વરાનવા ય િવિવધા શઙ્કરાદ્ભાવપૂ જતાત્ ।
૧૫૨૦૨૫૨ શવપ્રસાદા ક નામ દેિહના મહ દુલર્ભમ્॥ ૧૫૨.૨૫।
૧૫૨૦૨૬૧ જગામ શકુ્રાે વને તારયા યત્ર ચ દ્રમાઃ ।
૧૫૨૦૨૬૨ વતર્તે તં શશાપાેચ્ચૈઃ શ ◌ૃ વં ચ દ્ર મે વચઃ॥ ૧૫૨.૨૬।
૧૫૨૦૨૭૧ ય મા પાપતરં કમર્ વયા પાપ મદા કૃતમ્ ।
૧૫૨૦૨૭૨ કુષ્ઠ ભૂયા તતશ્ચ દં્ર શશાપવંૈ ષા કિવઃ॥ ૧૫૨.૨૭।
૧૫૨૦૨૮૧ કિવશાપપ્રદગ્ધાે ઽભૂત્તદૈવ ગલા છનઃ ।
૧૫૨૦૨૮૨ પ્રાપુઃ ક્ષયં ન કે નામ ગુ વા મસ ખદુ્રહઃ॥ ૧૫૨.૨૮।
૧૫૨૦૨૯૧ તત્યાજ તાં સ ચ દ્રાે ઽિપ તાં તારાં જગ્ હે કિવઃ ।
૧૫૨૦૨૯૨ શકુ્રાે ઽિપ દેવાનાહૂય ઋષી પ ગણાં તથા॥ ૧૫૨.૨૯।
૧૫૨૦૩૦૧ નદ નર્દાંશ્ચ િવિવધાનાષેધીશ્ચ પ તવ્રતાઃ ।
૧૫૨૦૩૦૨ તતઃ સ પ્રષુ્ટમારેભે તારા ત્તિવિન ક્રયમ્॥ ૧૫૨.૩૦।
૧૫૨૦૩૧૧ તતઃ શ્રુ તઃ સરુાનાહ ગાૈત યાં ભ ક્તતિ વયમ્ ।
૧૫૨૦૩૧૨ નાનં કરાેતુ વને તારા પૂતા ભિવ ય ત॥ ૧૫૨.૩૧।
૧૫૨૦૩૨૧ રહસ્યમેત પરમં ન ક યં યસ્ય કસ્ય ચત્ ।
૧૫૨૦૩૨૨ સવાર્ વિપ દશા વેહ શરણં ગાૈતમી ણામ્॥ ૧૫૨.૩૨।
૧૫૨૦૩૩૧ તથાકરાેચ્ચવૈ તારા ભત્રાર્ નાનં યથાિવિધ ।
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૧૫૨૦૩૩૨ પુ પ ષ્ટરભૂત્તત્ર જયશ દાે વ્યવતર્ત॥ ૧૫૨.૩૩।
૧૫૨૦૩૪૧ પનુવ દેવા અદદુઃ પનુમર્નુ યા ઉત ।
૧૫૨૦૩૪૨ રા નઃ સતં્ય કૃ વાના બ્રહ્મ યાં પનુદર્દુઃ॥ ૧૫૨.૩૪।
૧૫૨૦૩૫૧ પનુદર્ વા બ્રહ્મ યાં કૃતાં દેવૈરક મષામ્ ।
૧૫૨૦૩૫૨ સવ ક્ષેમમભૂત્તત્ર ત માત્તીથ મહામનુે॥ ૧૫૨.૩૫।
૧૫૨૦૩૬૧ પનુદર્ વા બ્રહ્મ યાં કૃતાં દેવૈરક મષામ્ ।
૧૫૨૦૩૬૨ સવ ક્ષેમમભૂત્તત્ર ત માત્તીથ મહામનુે ।
૧૫૨૦૩૬૩ તદભૂ સકલાઘાૈઘ- વંસનં સવર્કામદમ્ ।
૧૫૨૦૩૬૪ આન દં ક્ષેમમભવ સરુાણામસરુાિરણામ્॥ ૧૫૨.૩૬।
૧૫૨૦૩૭૧ હ પતેશ્ચ શકુ્રસ્ય તારાયાશ્ચ િવશષેતઃ ।
૧૫૨૦૩૭૨ પરમાન દમાપન્નાે ગુ ગર્ઙ્ગામભાષત॥ ૧૫૨.૩૭।
૧૫૨૦૩૮૦ ગુ વાચ
૧૫૨૦૩૮૧ વં ગાૈત મ સદા પજૂ્યા સવષામિપ મુ ક્તદા ।
૧૫૨૦૩૮૨ િવશષેત તુ સહસ્થે મિય ત્રૈલાેક્યપાવની॥ ૧૫૨.૩૮।
૧૫૨૦૩૯૧ ભિવ ય સ સિરચ્છ્ર ેષે્ઠ સવર્તીથઃ સમ વતા ।
૧૫૨૦૩૯૨ યાિન કાિન ચ તીથાર્િન વગર્ ત્યુરસાતલે ।
૧૫૨૦૩૯૩ વાં નાતું તાિન યાસ્ય ત મિય સહ સ્થતે ઽ બકે॥ ૧૫૨.૩૯।
૧૫૨૦૪૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૨૦૪૦૧ ધ યં યશસ્યમાયુ યમારાેગ્યશ્રીિવવધર્નમ્ ।
૧૫૨૦૪૦૨ સાૈભાગ્યૈશ્વયર્જનનં તીથર્માન દનામકમ્॥ ૧૫૨.૪૦।
૧૫૨૦૪૧૧ તત્ર પ ચ સહસ્રા ણ તીથાર્ યાહ સ ગાૈતમઃ ।
૧૫૨૦૪૧૨ મરણા પઠનાદ્વાિપ ઇષ્ટૈઃ સયંજુ્યતે સદા॥ ૧૫૨.૪૧।
૧૫૨૦૪૨૧ શવસ્યાત્ર િનિવષ્ટસ્ય ન દ ગઙ્ગાતટે ઽિનશમ્ ।
૧૫૨૦૪૨૨ સાક્ષાચ્ચરત્યસાૈ ધમર્ ત માન્ન દ તટં તમ્ ।
૧૫૨૦૪૨૩ આન દમિપ તત્તીથ સવાર્ન દિવવધર્નાત્॥ ૧૫૨.૪૨।
૧૫૩૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૩૦૦૧૧ ભાવતીથર્ મ ત પ્રાેક્તં યત્ર સાક્ષાદ્ભવઃ સ્થતઃ ।
૧૫૩૦૦૧૨ અશષેજગદ તસ્થાે ભૂતાત્મા સ ચ્ચદાકૃ તઃ॥ ૧૫૩.૧।
૧૫૩૦૦૨૧ તત્રેમાં શ ◌ૃ વક્ષ્યા મ કથાં પુ યતમાં શભુામ્ ।
૧૫૩૦૦૨૨ સયૂર્વંશકરઃ શ્રીમા ક્ષિત્રયાણાં ધુર ધરઃ॥ ૧૫૩.૨।
૧૫૩૦૦૩૧ પ્રાચીનબિહરાખ્યાતઃ સવર્ધમષુ પારગઃ ।
૧૫૩૦૦૩૨ તસ્રઃ કાેટ ાે ઽધર્કાેિટશ્ચ વષાર્ણાં રાજ્યઆસ્થતઃ॥ ૧૫૩.૩।
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૧૫૩૦૦૪૧ તસ્યેદશૃં વ્રતં ચાસીદ્યદહં યાવૈનચ્યુતઃ ।
૧૫૩૦૦૪૨ ભવેયં પ્રયયા વાિપ પતુ્રવૈાર્ પ્રયવ તુ ભઃ॥ ૧૫૩.૪।
૧૫૩૦૦૫૧ િવયજુ્યેયં તતાે રાજં્ય ત્યકે્ષ્ય ઽહં નાત્ર સશંયઃ ।
૧૫૩૦૦૫૨ િવવેિકનાં કુલીનાના મદમવેાે ચતં ણામ્॥ ૧૫૩.૫।
૧૫૩૦૦૬૧ સ્થીયતે િવજને ક્વાિપ િવરક્તૈિવભવક્ષયે ।
૧૫૩૦૦૬૨ ત મ પ્રશાસ ત મહી ં ન િવયાેગઃ પ્રયૈઃ ક્વ ચત્॥ ૧૫૩.૬।
૧૫૩૦૦૭૧ નાિધવ્યાધી ન દુ ભક્ષં ન બ ધુકલહાે ણામ્ ।
૧૫૩૦૦૭૨ ત મ શાસ ત રાજં્ય તુ ન ચ ક શ્ચ દ્વયજુ્યતે॥ ૧૫૩.૭।
૧૫૩૦૦૮૧ તતઃ પતુ્રાથર્મકરાેદ્યજં્ઞ રા મહામ તઃ ।
૧૫૩૦૦૮૨ તતઃ પ્રસન્નાે ભગવા વરં પ્રાદાદ્યથે સતમ્॥ ૧૫૩.૮।
૧૫૩૦૦૯૧ ગાૈતમીતીરસસં્થાય રાજ્ઞે દેવાે મહેશ્વરઃ ।
૧૫૩૦૦૯૨ પતંુ્ર દેહી ત રા વૈ ભવં પ્રાહ સ ભાયર્યા॥ ૧૫૩.૯।
૧૫૩૦૧૦૧ ભવઃ પ્રાહ પં પ્રીત્યા પ ય નતંે્ર તીયકમ્ ।
૧૫૩૦૧૦૨ તતઃ પ ય ત રાજે દ્રે ભવસ્યા ક્ષ તુ માનદ॥ ૧૫૩.૧૦।
૧૫૩૦૧૧૧ ચ દ યાભવ પુત્રાે મિહમા નામ િવશ્રુતઃ ।
૧૫૩૦૧૧૨ યનેાકાિર તુ તઃ પુ યા મિહ ઇ ત િવશ્રુતા॥ ૧૫૩.૧૧।
૧૫૩૦૧૨૧ િકમલ યં ભગવ ત પ્રસન્ને િત્રપુરા તકે ।
૧૫૩૦૧૨૨ યં િનત્યમનવુતર્ તે હિરબ્રહ્માદયઃ સરુાઃ॥ ૧૫૩.૧૨।
૧૫૩૦૧૩૧ પ્રાપ્તપતુ્રશ્ચ પ ત તીથર્શ્રૈ ઠ્યમયાચત ।
૧૫૩૦૧૩૨ મહાપાપમહારાેગ-મહાવ્યસિનનાં ણામ્॥ ૧૫૩.૧૩।
૧૫૩૦૧૪૧ નાનાિવપદ્ગણાતાર્નાં સવાર્ ભમતલ ધયે ।
૧૫૩૦૧૪૨ પ્રાદા જૈ્ય ઠ્યં ભવશ્ચાિપ ભાવતીથ તદુચ્યતે॥ ૧૫૩.૧૪।
૧૫૩૦૧૫૧ તત્ર નાનને દાનને સવાર્ કામાનવા ુયાત્ ।
૧૫૩૦૧૫૨ ભવપ્રસાદાદભવ સતુઃ પ્રાચીનબિહષઃ॥ ૧૫૩.૧૫।
૧૫૩૦૧૬૧ મિહમા ગાૈતમીતીરે ભાવતીથ તદુચ્યતે ।
૧૫૩૦૧૬૨ તત્ર સપ્ત ત તીથાર્િન પુ યા ય ખલદાિન ચ॥ ૧૫૩.૧૬।
૧૫૪૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૪૦૦૧૧ સહસ્રકુ ડમાખ્યાતં તીથ વેદિવદાે િવદુઃ ।
૧૫૪૦૦૧૨ યસ્ય મરણમાત્રેણ સખુી સ પદ્યતે નરઃ॥ ૧૫૪.૧।
૧૫૪૦૦૨૧ પુરા દાશરથી રામઃ સતેું બદ્ વા મહાણર્વે ।
૧૫૪૦૦૨૨ લઙ્કાં દગ્ વા િરપૂ હ વા રાવણાદ ન્રણે શરૈઃ॥ ૧૫૪.૨।
૧૫૪૦૦૩૧ વૈદેહી ં ચ સમાસાદ્ય રામાે વચનમબ્રવીત્ ।
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૧૫૪૦૦૩૨ પ ય સુ લાેકપાલષેુ તસ્યાચાય પુરઃ સ્થતે॥ ૧૫૪.૩।
૧૫૪૦૦૪૧ અગ્ ાૈ શુ દ્ધગતાં સીતાં રામાે લ મણસિન્નધાૈ ।
૧૫૪૦૦૪૨ અેિહ વૈદેિહ શદુ્ધા સ અઙ્કમારાેઢુમહર્ સ॥ ૧૫૪.૪।
૧૫૪૦૦૫૧ નેત્યુવાચ તદા શ્રીમાનઙ્ગદાે હનુમાં તથા ।
૧૫૪૦૦૫૨ અયાે યાયાં તુ વૈદેિહ સાધ યામઃ સહૃુ જનૈઃ॥ ૧૫૪.૫।
૧૫૪૦૦૬૧ તત્ર શુ દ્ધમવા યાથ પનુભ્રાર્ ષુ મા ષુ ।
૧૫૪૦૦૬૨ લાૈિકકે વિપ પ ય સુ તતઃ શદુ્ધા પાત્મ ॥ ૧૫૪.૬।
૧૫૪૦૦૭૧ અયાે યાયાં સપુુ યે ઽિહ્ન અઙ્કમારાેઢુમહર્ સ ।
૧૫૪૦૦૭૨ અસ્યાશ્ચિરત્રિવષયે સ દેહઃ કસ્ય યતે॥ ૧૫૪.૭।
૧૫૪૦૦૮૧ લાેકાપવાદ તદિપ િનરસ્યઃ વજનષેુ િહ ।
૧૫૪૦૦૮૨ તયાવેાર્ક્યમનાદતૃ્ય લ મણઃ સિવભીષણઃ॥ ૧૫૪.૮।
૧૫૪૦૦૯૧ રામશ્ચ બવાંશ્ચવૈ તામાહ્વય પાત્મ મ્ ।
૧૫૪૦૦૯૨ વ તીત્યુક્તા દેવતાભી રાજ્ઞાે ઽઙં્ક ચા રાેહ સા॥ ૧૫૪.૯।
૧૫૪૦૧૦૧ મુિદતા તે યયુઃ શીઘં્ર પુ પકેણ િવરાજતા ।
૧૫૪૦૧૦૨ અયાે યાં નગર ં પ્રા ય તથા રાજં્ય વકં તુ યત્॥ ૧૫૪.૧૦।
૧૫૪૦૧૧૧ મુિદતા તે ઽભવ સવ સદા રામાનવુ તનઃ ।
૧૫૪૦૧૧૨ તતઃ ક તપયાહેષુ અનાય યાે િવ િપકામ્॥ ૧૫૪.૧૧।
૧૫૪૦૧૨૧ વાચં શ્રુ વા સ તત્યાજ ગુિવણી ં તામયાેિન મ્ ।
૧૫૪૦૧૨૨ મ યાપવાદમિપ િહ ન સહ તે કુલાેન્નતાઃ॥ ૧૫૪.૧૨।
૧૫૪૦૧૩૧ વા મીકેમુર્િનમખુ્યસ્યઆશ્રમસ્ય સમીપતઃ ।
૧૫૪૦૧૩૨ તત્યાજ લ મણઃ સીતામદુષ્ટાં દતી ં દન્॥ ૧૫૪.૧૩।
૧૫૪૦૧૪૧ નાે લઙ્ઘ્યાજ્ઞા ગુ ણા મત્યસાૈ તદકરાેદ્ ભયા ।
૧૫૪૦૧૪૨ તતઃ ક તપયાહેષુ વ્યતીતષેુ પાત્મજઃ॥ ૧૫૪.૧૪।
૧૫૪૦૧૫૧ રામઃ સાૈ મિત્રણા સાધ હયમેધાય દ ક્ષતઃ ।
૧૫૪૦૧૫૨ તત્રવૈાજગ્મતુ ભાૈ રામપતુ્રાૈ યશ વનાૈ॥ ૧૫૪.૧૫।
૧૫૪૦૧૬૧ લવઃ કુશશ્ચ િવખ્યાતાૈ નારદાિવવ ગાયકાૈ ।
૧૫૪૦૧૬૨ રામાયણં સમગં્ર તદ્ગ ધવાર્િવવ સુ વરાૈ॥ ૧૫૪.૧૬।
૧૫૪૦૧૭૧ રામસ્ય ચિરતં સવ ગાયમાનાૈ સમીયતુઃ ।
૧૫૪૦૧૭૨ યજ્ઞવાટં રાજસતુાૈ હેતુ ભલર્ ક્ષતાૈ તદા॥ ૧૫૪.૧૭।
૧૫૪૦૧૮૧ રામપતુ્રાવુભાૈ શરૂાૈ વૈદેહ્યા તનયાિવ ત ।
૧૫૪૦૧૮૨ તાવાનીય તતઃ પતુ્રાવ ભ ષચ્ય યથાક્રમમ્॥ ૧૫૪.૧૮।
૧૫૪૦૧૯૧ અઙ્કા ઢાૈ તતઃ કૃ વા સ વજે તાૈ પનુઃ પનુઃ ।
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૧૫૪૦૧૯૨ સસંારદુઃખ ખન્નાનામગતીનાં શર િરણામ્॥ ૧૫૪.૧૯।
૧૫૪૦૨૦૧ પતુ્રા લઙ્ગનમવેાત્ર પરં િવશ્રા તકારણમ્।
૧૫૪૦૨૦૨ મુહુરા લઙ્ગ્ય તાૈ પતુ્રાૈ મુહુઃ વજ ત ચુ બ ત॥ ૧૫૪.૨૦।
૧૫૪૦૨૧૧ િકમ ય ત યાર્ય ત ચ િનઃશ્વસત્યિપ વૈ મુહુઃ ।
૧૫૪૦૨૧૨ અેત મન્ન તરે પ્રાપ્તા રાક્ષસા લઙ્કવા સનઃ॥ ૧૫૪.૨૧।
૧૫૪૦૨૨૧ સગુ્રીવાે હનુમાંશ્ચવૈ અઙ્ગદાે બવાં તથા ।
૧૫૪૦૨૨૨ અ યે ચ વાનરાઃ સવ િવભીષણપુરઃસરાઃ॥ ૧૫૪.૨૨।
૧૫૪૦૨૩૧ તે ચાગત્ય પં પ્રાપ્તાઃ સહાસનમપુ સ્થતમ્ ।
૧૫૪૦૨૩૨ સીતામદૃ ટ્વા હનુમાનઙ્ગદઃ કનકાઙ્ગદઃ॥ ૧૫૪.૨૩।
૧૫૪૦૨૪૧ ક્વ ગતાયાેિન માતા અેકાે રામાે ઽત્ર દૃ યતે ।
૧૫૪૦૨૪૨ રામેણ સા પિરત્યક્તા ઇત્યૂચુદ્વાર્રપાલકાઃ॥ ૧૫૪.૨૪।
૧૫૪૦૨૫૧ પ ય સુ લાેકપાલષેુ આય તત્ર પ્રવાિદિન ।
૧૫૪૦૨૫૨ અગ્ ાૈ શુ દ્ધગતાં સીતાં િક તુ રા િનરઙુ્કશઃ॥ ૧૫૪.૨૫।
૧૫૪૦૨૬૧ ઉ પન્નૈલાિકકૈવાર્ક્યૈ રામ ત્યજ ત તાં પ્રયામ્ ।
૧૫૪૦૨૬૨ મિર યાવ ઇ ત હ્યુ વા ગાૈતમી ં પનુર યતુઃ॥ ૧૫૪.૨૬।
૧૫૪૦૨૭૧ રામ તાૈ ષ્ઠતાે ઽ યેત્ય અયાે યાવા સ ભઃ સહ ।
૧૫૪૦૨૭૨ આગત્ય ગાૈતમી ં તત્ર ઽકુવ તે પરમં તપઃ॥ ૧૫૪.૨૭।
૧૫૪૦૨૮૧ મારં મારં િનશ્વસ ત તાં સીતાં લાેકમાતરમ્ ।
૧૫૪૦૨૮૨ સસંારાસ્થાિવરિહતા ગાૈતમીસવેનાે સકુાઃ॥ ૧૫૪.૨૮।
૧૫૪૦૨૯૧ લાેકત્રયપ તઃ સાક્ષાદ્રામાે ઽનજુસમ વતઃ ।
૧૫૪૦૨૯૨ પ્રાપ્તઃ ના વા ચ ગાૈત યાં શવારાધનત પરઃ॥ ૧૫૪.૨૯।
૧૫૪૦૩૦૧ પિરતાપં જહાૈ સવ સહસ્રપિરવાિરતઃ ।
૧૫૪૦૩૦૨ યત્ર ચાસી સ ત્તા તઃ સહસ્રકુ ડમુચ્યતે॥ ૧૫૪.૩૦।
૧૫૪૦૩૧૧ દશાપરા ણ તીથાર્િન તત્ર સવાર્થર્દાિન ચ ।
૧૫૪૦૩૧૨ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સહસ્રફલદાયકમ્॥ ૧૫૪.૩૧।
૧૫૪૦૩૨૧ યત્ર શ્રીગાૈતમીતીરે વ સષ્ઠાિદમનુીશ્વરૈઃ ।
૧૫૪૦૩૨૨ સવાર્પત્તારકં હાેમમકારયદઘા તકમ્॥ ૧૫૪.૩૨।
૧૫૪૦૩૩૧ સહસ્રસઙ્ખ્યાયુક્તષેુ કુ ડષેુ વસધુારયા ।
૧૫૪૦૩૩૨ સવાર્નપે ક્ષતા કામાનવાપાસાૈ મહાતપાઃ॥ ૧૫૪.૩૩।
૧૫૪૦૩૪૧ ગાૈત યાઃ સિરદ બાયાઃ પ્રસાદાદ્રાક્ષસા તકઃ ।
૧૫૪૦૩૪૨ સહસ્રકુ ડા ભધં તદભૂત્તીથ મહાફલમ્॥ ૧૫૪.૩૪।
૧૫૫૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
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૧૫૫૦૦૧૧ કિપલતીથર્માખ્યાતં તદેવાઙ્ ગરસં તમ્ ।
૧૫૫૦૦૧૨ તદેવાિદત્યમાખ્યાતં સિહકેયં તદુચ્યતે॥ ૧૫૫.૧।
૧૫૫૦૦૨૧ ગાૈત યા દ ક્ષણે પારે આિદત્યાન્મુિનસત્તમ ।
૧૫૫૦૦૨૨ અયાજયન્નઙ્ ગરસાે દ ક્ષણાં તે ભવું દદુઃ॥ ૧૫૫.૨।
૧૫૫૦૦૩૧ અઙ્ ગરાે ય તદાિદત્યા તપસે ઽઙ્ ગરસાે યયુઃ ।
૧૫૫૦૦૩૨ સા ભૂ મઃ સિહક ભૂ વા જના સવાર્નભક્ષયત્॥ ૧૫૫.૩।
૧૫૫૦૦૪૧ તત્રસુ તે જનાઃ સવ અઙ્ ગરાે યાે યવેદયન્ ।
૧૫૫૦૦૪૨ િવભીતા જ્ઞાનતાે જ્ઞા વા ભવું તાં સિહક મ ત॥ ૧૫૫.૪।
૧૫૫૦૦૫૧ આિદત્યાનનુગ વાથ વાચમઙ્ ગરસાે ઽબ્રવુન્ ।
૧૫૫૦૦૫૨ ભવું ગ્ હ્ણ તુ યા દત્તા નેત્યાિદત્યા તદાબ્રવુન્॥ ૧૫૫.૫।
૧૫૫૦૦૬૧ િન ત્તાં દ ક્ષણાં નવૈ પ્ર તગ્ હ્ણ ત સરૂયઃ ।
૧૫૫૦૦૬૨ વદત્તાં પરદત્તાં વા યાે હરેત વસુ ધરામ્॥ ૧૫૫.૬।
૧૫૫૦૦૭૧ ષ ષ્ટવર્ષર્સહસ્રા ણ િવષ્ઠાયાં યતે કૃ મઃ ।
૧૫૫૦૦૭૨ ભૂમેઃ વપરદત્તાયા હરણાન્નાિધકં ક્વ ચત્॥ ૧૫૫.૭।
૧૫૫૦૦૮૧ પાપમ ત મહારાૈદં્ર ન વીકુમર્ઃ પનુ તુ તામ્ ।
૧૫૫૦૦૮૨ અેવં યદા વદત્તાયા હરણે િક તદા ભવેત્॥ ૧૫૫.૮।
૧૫૫૦૦૯૧ તથાિપ ક્રય પેણ ગ્ હ્ણ માે દ ક્ષણાં ભવુમ્ ।
૧૫૫૦૦૯૨ તથેત્યુક્તે તુ તે દેવાઃ કિપલાં શભુલક્ષણામ્॥ ૧૫૫.૯।
૧૫૫૦૧૦૧ ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે પારે ભવુઃ સ્થાને તુ તાં દદુઃ ।
૧૫૫૦૧૦૨ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદઃ સાક્ષા દ્વ તષ્ઠ ત મૂ તમાન્॥ ૧૫૫.૧૦।
૧૫૫૦૧૧૧ કિપલાસઙ્ગમં તચ્ચ સવાર્ઘાૈઘિવનાશનમ્ ।
૧૫૫૦૧૧૨ તત્રાભવદ્દાનતાેયાદાપગા કિપલા ભધા॥ ૧૫૫.૧૧।
૧૫૫૦૧૨૧ સસ્યવત્યા અિપ ભવુાે દાનાદ્ગાેદાનમુત્તમમ્ ।
૧૫૫૦૧૨૨ લાેકરક્ષાં ચકારાસાૈ કૃ વા િવિનમયં મુિનઃ॥ ૧૫૫.૧૨।
૧૫૫૦૧૩૧ યત્ર તીથ ચ તદ્વતંૃ્ત ગાેતીથ તદુદાહૃતમ્ ।
૧૫૫૦૧૩૨ પુ યદં તત્ર તીથાર્નાં શતમુકં્ત મની ષ ભઃ॥ ૧૫૫.૧૩।
૧૫૫૦૧૪૧ તત્ર નાનને દાનને ભૂ મદાનફલં લભેત્ ।
૧૫૫૦૧૪૨ સઙ્ગતા ગઙ્ગયા તચ્ચ કિપલાસઙ્ગમં િવદુઃ॥ ૧૫૫.૧૪।
૧૫૬૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૬૦૦૧૧ શઙ્ખહ્ર દં નામ તીથ યત્ર શઙ્ખગદાધરઃ ।
૧૫૬૦૦૧૨ તત્ર ના વા ચ તં દૃ ટ્વા મુચ્યતે ભવબ ધનાત્॥ ૧૫૬.૧।
૧૫૬૦૦૨૧ તત્રેદં ત્તમાખ્યાસ્યે ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકમ્ ।
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૧૫૬૦૦૨૨ પુરા કૃતયુગસ્યાદાૈ બ્રહ્મણઃ સામગાિયનઃ॥ ૧૫૬.૨।
૧૫૬૦૦૩૧ બ્રહ્મા ડાગારસ ભૂતા રાક્ષસા બહુ િપણઃ ।
૧૫૬૦૦૩૨ બ્રહ્માણં ખાિદતું પ્રાપ્તા બલાને્મત્તા તાયુધાઃ॥ ૧૫૬.૩।
૧૫૬૦૦૪૧ તદાહમબ્રવં િવ ં રક્ષણાય જગદુ્ગ મ્ ।
૧૫૬૦૦૪૨ સ િવ તાિન રક્ષાં સ હ તું ચકે્રણ ચાેદ્યતઃ॥ ૧૫૬.૪।
૧૫૬૦૦૫૧ છ વા ચકે્રણ રક્ષાં સ શઙ્ખમાપૂરયત્તદા ।
૧૫૬૦૦૫૨ િન ક ટકં તલં કૃ વા વગ િનવરમવે ચ॥ ૧૫૬.૫।
૧૫૬૦૦૬૧ તતાે હષર્પ્રકષણ શઙ્ખમાપૂરયદ્ધિરઃ ।
૧૫૬૦૦૬૨ તતાે રક્ષાં સ સવાર્ ણ હ્યનીનશરુશષેતઃ॥ ૧૫૬.૬।
૧૫૬૦૦૭૧ યત્રૈતદ્વતૃ્તમ ખલં િવ શઙ્ખપ્રભાવતઃ ।
૧૫૬૦૦૭૨ શઙ્ખતીથ તુ ત પ્રાેકં્ત સવર્ક્ષેમકરં ણામ્॥ ૧૫૬.૭।
૧૫૬૦૦૮૧ સવાર્ભીષ્ટપ્રદં પુ યં મરણાન્મઙ્ગલપ્રદમ્ ।
૧૫૬૦૦૮૨ આયુરારાેગ્યજનનં લ મીપતુ્રપ્રવધર્નમ્॥ ૧૫૬.૮।
૧૫૬૦૦૯૧ મરણા પઠનાદ્વાિપ સવર્કામાનવા ુયાત્ ।
૧૫૬૦૦૯૨ તીથાર્નામયુતં તત્ર સવર્પાપનુદં મનુે॥ ૧૫૬.૯।
૧૫૬૦૧૦૧ તીથાર્ યયુતસઙ્ખ્યાિન સવર્પાપહરા ણ ચ ।
૧૫૬૦૧૦૨ યષેાં પ્રભાવં ના ત વક્તું દેવાે મહેશ્વરઃ॥ ૧૫૬.૧૦।
૧૫૬૦૧૧૧ પાપક્ષયપ્ર તિનિધનતે યાે ઽ ત્યપરઃ ક્વ ચત્॥ ૧૫૬.૧૧।
૧૫૭૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૭૦૦૧૧ િક ક ધાતીથર્માખ્યાતં સવર્કામપ્રદં ણામ્ ।
૧૫૭૦૦૧૨ સવર્પાપપ્રશમનં યત્ર સિન્નિહતાે ભવઃ॥ ૧૫૭.૧।
૧૫૭૦૦૨૧ તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ યત્નને શ ◌ૃ નારદ ।
૧૫૭૦૦૨૨ પુરા દાશરથી રામાે રાવણં લાેકરાવણમ્॥ ૧૫૭.૨।
૧૫૭૦૦૩૧ િક ક ધાવા સ ભઃ સાધ જઘાન રણમૂધર્િન ।
૧૫૭૦૦૩૨ સપતંુ્ર સબલં હ વા સીતામાદાય શત્રુહા॥ ૧૫૭.૩।
૧૫૭૦૦૪૧ ભ્રાત્રા સાૈ મિત્રણા સાધ વાનરૈશ્ચ મહાબલૈઃ ।
૧૫૭૦૦૪૨ િવભીષણને બ લના દેવૈઃ પ્રત્યાગતાે પઃ॥ ૧૫૭.૪।
૧૫૭૦૦૫૧ કૃત વ ત્યયનઃ શ્રીમા પુ પકેણ િવરા જતઃ ।
૧૫૭૦૦૫૨ યદાસીદ્ધનરાજસ્ય કામગનેાશગુા મના॥ ૧૫૭.૫।
૧૫૭૦૦૬૧ અયાે યામગમ સવ ગચ્છ ગઙ્ગામપ યત ।
૧૫૭૦૦૬૨ રામાે િવરામઃ શત્રૂણાં શર યઃ શરણા થનામ્॥ ૧૫૭.૬।
૧૫૭૦૦૭૧ ગાૈતમી ં તુ જગ પુ યાં સવર્કામપ્રદાિયનીમ્ ।
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૧૫૭૦૦૭૨ મનાનેયનસ તાપ-િનવારણપરાયણામ્॥ ૧૫૭.૭।
૧૫૭૦૦૮૧ તાં દૃ ટ્વા પ તઃ શ્રીમા ગઙ્ગાતીરમથાિવશત્ ।
૧૫૭૦૦૮૨ તાં દૃ ટ્વા પ્રાહ પ તહર્ષર્ગદ્ગદયા ગરા ।
૧૫૭૦૦૮૩ હર સવાર્નથામ ય હનુમ પ્રમખુાન્મનુે॥ ૧૫૭.૮।
૧૫૭૦૦૯૦ રામ ઉવાચ
૧૫૭૦૦૯૧ અસ્યાઃ પ્રભાવાદ્ધરયાે યાે ઽસાૈ મમ િપતા પ્રભુઃ ।
૧૫૭૦૦૯૨ સવર્પાપિવિનમુર્ક્ત તતાે યાત સ્ત્રિવષ્ટપમ્॥ ૧૫૭.૯।
૧૫૭૦૧૦૧ ઇયં જિનત્રી સકલસ્ય જ તાેર્ ।
૧૫૭૦૧૦૨ ભુ ક્તપ્રદા મુ ક્તમથાિપ દદ્યાત્ ।
૧૫૭૦૧૦૩ પાપાિન હ યાદિપ દા ણાિન ।
૧૫૭૦૧૦૪ કા યાનયા ત્યત્ર નદ સમાના॥ ૧૫૭.૧૦।
૧૫૭૦૧૧૧ હતાિન શશ્વદ્દિુરતાિન ચવૈ ।
૧૫૭૦૧૧૨ અસ્યાઃ પ્રભાવાદરયઃ સખાયઃ ।
૧૫૭૦૧૧૩ િવભીષણાે મતૈ્રમપુૈ ત િનત્યમ્ ।
૧૫૭૦૧૧૪ સીતા ચ લ ધા હનુમાંશ્ચ બ ધુઃ॥ ૧૫૭.૧૧।
૧૫૭૦૧૨૧ લઙ્કા ચ ભગ્ ા સગણં િહ રક્ષાે ।
૧૫૭૦૧૨૨ હતં િહ યસ્યાઃ પિરસવેનને ।
૧૫૭૦૧૨૩ યાં ગાૈતમાે દેવવરં પ્રપજૂ્ય ।
૧૫૭૦૧૨૪ શવં શર યં સજટામવાપ॥ ૧૫૭.૧૨।
૧૫૭૦૧૩૧ સયંે જિનત્રી સકલે સતાનામ્ ।
૧૫૭૦૧૩૨ અમઙ્ગલાનામિપ સિન્નહ ત્રી ।
૧૫૭૦૧૩૩ જગ પિવત્રીકરણૈકદક્ષા ।
૧૫૭૦૧૩૪ દષૃ્ટાદ્ય સાક્ષા સિરતાં સિવત્રી॥ ૧૫૭.૧૩।
૧૫૭૦૧૪૧ કાયને વાચા મનસા સદૈનામ્ ।
૧૫૭૦૧૪૨ વ્ર મ ગઙ્ગાં શરણં શર યામ્॥ ૧૫૭.૧૪।
૧૫૭૦૧૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૭૦૧૫૧ અેત સમાક યર્ વચાે પસ્ય ।
૧૫૭૦૧૫૨ તત્રા લવ હરયઃ સવર્ અેવ ।
૧૫૭૦૧૫૩ પૂ ં ચકુ્રિવિધવત્તે થક્ચ ।
૧૫૭૦૧૫૪ પુ પૈરનેકૈઃ સવર્લાેકાપેહારૈઃ॥ ૧૫૭.૧૫।
૧૫૭૦૧૬૧ સ પજૂ્ય શવ પ તયર્થાવત્ ।
૧૫૭૦૧૬૨ તુ વા વાક્યૈઃ સવર્ભાવાપેયુક્તૈઃ ।

592 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૫૭૦૧૬૩ તે વાનરા મુિદતાઃ સવર્ અેવ ।
૧૫૭૦૧૬૪ તં્ય ચ ગીતં ચ તથવૈ ચકુ્રઃ॥ ૧૫૭.૧૬।
૧૫૭૦૧૭૧ સખુાે ષત તાં રજની ં મહાત્મા ।
૧૫૭૦૧૭૨ પ્રયાનુયુક્તઃ સં તઃ પ્રેમવદ્ ભઃ ।
૧૫૭૦૧૭૩ દુઃખં જહાૈ સવર્મ મત્રસ ભવમ્ ।
૧૫૭૦૧૭૪ િક ના યતે ગાૈતમીસવેનને॥ ૧૫૭.૧૭।
૧૫૭૦૧૮૧ સિવ મયઃ પ ય ત ત્યવગર્મ્ ।
૧૫૭૦૧૮૨ ગાેદાવર ં તાૈ ત ચ સ પ્રહૃષ્ટઃ ।
૧૫૭૦૧૮૩ સ માનય ત્યગણં સમગ્રમ્ ।
૧૫૭૦૧૮૪ અવાપ રામઃ કમિપ પ્રમાેદમ્ ।
૧૫૭૦૧૮૫ પનુઃ પ્રભાતે િવમલે તુ સયૂ ।
૧૫૭૦૧૮૬ િવભીષણાે દાશર થ બભાષે॥ ૧૫૭.૧૮।
૧૫૭૦૧૯૦ િવભીષણ ઉવાચ
૧૫૭૦૧૯૧ નાદ્યાિપ પ્તા તુ ભવામ તીથ ।
૧૫૭૦૧૯૨ ક ચચ્ચ કાલં િનવસામ ચાત્ર ।
૧૫૭૦૧૯૩ વ સ્યામ ચાત્રવૈ પરાશ્ચતસ્રાે ।
૧૫૭૦૧૯૪ રાત્રીરથાે યામ તા વયાે યામ્॥ ૧૫૭.૧૯।
૧૫૭૦૨૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૭૦૨૦૧ તસ્યાથ વાક્યં હરયાે ઽનુમેિનરે ।
૧૫૭૦૨૦૨ તથવૈ રાત્રીરપરાશ્ચતસ્રઃ ।
૧૫૭૦૨૦૩ સ પજૂ્ય દેવં સકલેશ્વરં તમ્ ।
૧૫૭૦૨૦૪ ભ્રા પ્રયં તીથર્મથાે જગામ॥ ૧૫૭.૨૦।
૧૫૭૦૨૧૧ સદ્ધશે્વરં નામ જગ પ્ર સદ્ધમ્ ।
૧૫૭૦૨૧૨ યસ્ય પ્રભાવા પ્રબલાે દશાસ્યઃ ।
૧૫૭૦૨૧૩ અેવં તુ પ ચાહમથાે ષરે તે ।
૧૫૭૦૨૧૪ વં વં પ્ર તષ્ઠાિપત લઙ્ગમચ્યર્॥ ૧૫૭.૨૧।
૧૫૭૦૨૨૧ શશુ્રષૂણં તત્ર કરાે ત વાયાેઃ ।
૧૫૭૦૨૨૨ સતુાે ઽનુગામી હનુમા પસ્ય ।
૧૫૭૦૨૨૩ ગચ્છ પે દ્રાે હનુમ તમાહ ।
૧૫૭૦૨૨૪ લઙ્ગાિન સવાર્ ણ િવસજર્ય વ॥ ૧૫૭.૨૨।
૧૫૭૦૨૩૧ મ સ્થાિપતા યુત્તમમ ત્રિવદ્ ભસ્ ।
૧૫૭૦૨૩૨ તથેતરૈઃ શઙ્કરિકઙ્કરૈશ્ચ ।
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૧૫૭૦૨૩૩ નાેદ્વાસ્ય પૂ ં પરશઙ્કરેણ ।
૧૫૭૦૨૩૪ બાહ્યં સમાયાજે્યમહાે ભવસ્ય॥ ૧૫૭.૨૩।
૧૫૭૦૨૪૧ તષ્ઠ ત સસુ્થા તદનાદરેણ ।
૧૫૭૦૨૪૨ તે ખડ્ગપ ત્રાિદષુ સ ભવ ત ।
૧૫૭૦૨૪૩ યે ઽશ્રદ્દધાનાઃ શવ લઙ્ગપૂ મ્ ।
૧૫૭૦૨૪૪ િવધાય કૃત્યં ન સમાચર ત॥ ૧૫૭.૨૪।
૧૫૭૦૨૫૧ યથાે ચતં તે યમિકઙ્કરૈિહ ।
૧૫૭૦૨૫૨ પચ્ય ત અેવા ખલદુગર્તીષુ ।
૧૫૭૦૨૫૩ રામાજ્ઞયા વાયુસતુાે જગામ ।
૧૫૭૦૨૫૪ દાે યા ન ચાે પાટિયતું શશાક॥ ૧૫૭.૨૫।
૧૫૭૦૨૬૧ તતઃ વપુચ્છેન ગ્રહીતુકામઃ ।
૧૫૭૦૨૬૨ સવંેષ્ટ લઙ્ગં તુ િવ ષ્ટકામઃ ।
૧૫૭૦૨૬૩ નવૈાશકત્તન્મહદદ્ભુતં સ્યાત્ ।
૧૫૭૦૨૬૪ કપીશ્વરાણાં પતે તથવૈ॥ ૧૫૭.૨૬।
૧૫૭૦૨૭૧ કશ્ચાલયે લ ધમહાનુભાવમ્ ।
૧૫૭૦૨૭૨ મહેશ લઙ્ગં પુ ષાે મન વી ।
૧૫૭૦૨૭૩ તિન્નશ્ચલં પ્રેક્ષ્ય મહાનુભાવાે ।
૧૫૭૦૨૭૪ પપ્રવીરઃ સહસા જગામ॥ ૧૫૭.૨૭।
૧૫૭૦૨૮૧ િવપ્રાનથામ ય િવધાય પૂ મ્ ।
૧૫૭૦૨૮૨ પ્રદ ક્ષણીકૃત્ય ચ રામચ દ્રઃ ।
૧૫૭૦૨૮૩ શદુ્ધા તશદુ્ધને હૃદા ખલૈ તૈર્ ।
૧૫૭૦૨૮૪ લઙ્ગાિન સવાર્ ણ નનામ રામઃ॥ ૧૫૭.૨૮।
૧૫૭૦૨૯૧ િક ક ધવા સપ્રવરૈરશષેૈઃ ।
૧૫૭૦૨૯૨ સસંિેવતં તીથર્મતાે બભવૂ ।
૧૫૭૦૨૯૩ અત્રા લવાદેવ મહા ત પાપા ય્ ।
૧૫૭૦૨૯૪ અિપ ક્ષયં યા ત ન સશંયાે ઽત્ર॥ ૧૫૭.૨૯।
૧૫૭૦૩૦૧ પનુશ્ચ ગઙ્ગાં પ્રણનામ ભ યા ।
૧૫૭૦૩૦૨ પ્રસીદ માતમર્મ ગાૈતમી ત ।
૧૫૭૦૩૦૩ જ પન્મુહુિવ મત ચત્ત ત્તર્ ।
૧૫૭૦૩૦૪ િવલાેકય પ્રણમ ગાૈતમી ં તામ્॥ ૧૫૭.૩૦।
૧૫૭૦૩૧૧ તતઃ પ્ર ત્યેતદતીવ પુ યમ્ ।
૧૫૭૦૩૧૨ િક ક ધતીથ િવબુધા વદ ત ।
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૧૫૭૦૩૧૩ પઠે મરેદ્વાિપ શ ◌ૃણાે ત ભ યા ।
૧૫૭૦૩૧૪ પાપાપહં િક પનુઃ નાનદાનૈઃ॥ ૧૫૭.૩૧।
૧૫૮૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૮૦૦૧૧ વ્યાસતીથર્ મ ત ખ્યાતં પ્રાચેતસમતઃ પરમ્ ।
૧૫૮૦૦૧૨ નાતઃ પરતરં િક ચ પાવનં સવર્ સ દ્ધદમ્॥ ૧૫૮.૧।
૧૫૮૦૦૨૧ દશ મે માનસાઃ પતુ્રાઃ સ્રષ્ટારાે જગતામિપ ।
૧૫૮૦૦૨૨ અ તં જજ્ઞાસવ તે વૈ થવ્યા જગ્મુરાજેસા॥ ૧૫૮.૨।
૧૫૮૦૦૩૧ પનુઃ ષ્ટાઃ પનુ તે ઽિપ યાતા તા સમવે ક્ષતુમ્ ।
૧૫૮૦૦૩૨ નવૈ તે ઽિપ સમાયાતા યે ગતા તે ગતા ગતાઃ॥ ૧૫૮.૩।
૧૫૮૦૦૪૧ તદાે પન્ના મહાપ્રાજ્ઞા િદવ્યા આઙ્ ગરસાે મનુે ।
૧૫૮૦૦૪૨ વેદવેદાઙ્ગત વજ્ઞાઃ સવર્શાસ્ત્રિવશારદાઃ॥ ૧૫૮.૪।
૧૫૮૦૦૫૧ તે ઽનુજ્ઞાતા અઙ્ ગરસા ગુ ં ન વા તપાેધનાઃ ।
૧૫૮૦૦૫૨ તપસે િન શ્ચતાઃ સવ નવૈ ટ્વા તુ માતરમ્॥ ૧૫૮.૫।
૧૫૮૦૦૬૧ સવ યાે હ્યિધકા માતા ગુ યાે ગાૈરવેણ િહ ।
૧૫૮૦૦૬૨ તદા નારદ કાપેને સા શશાપ તદાત્મ ન્॥ ૧૫૮.૬।
૧૫૮૦૦૭૦ માતાવેાચ
૧૫૮૦૦૭૧ મામનાદતૃ્ય યે પતુ્રાઃ પ્ર ત્તાશ્ચિરતું તપઃ ।
૧૫૮૦૦૭૨ સવરિપ પ્રકારૈ તન્ન તષેાં સ દ્ધમે ય ત॥ ૧૫૮.૭।
૧૫૮૦૦૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૮૦૦૮૧ નાનાદેશાંશ્ચ ચ વાના તપઃ સ દ્ધ ન યા ત ચ ।
૧૫૮૦૦૮૨ િવઘ્નમ વે ત તા સવાર્િનતશ્ચેતશ્ચ ધાવતઃ॥ ૧૫૮.૮।
૧૫૮૦૦૯૧ ક્વાિપ તદ્રાક્ષસિૈવઘ્નં ક્વાિપ તન્માનષુૈરભૂત્ ।
૧૫૮૦૦૯૨ પ્રમદા ભઃ ક્વ ચચ્ચાિપ ક્વાિપ તદે્દહદાષેતઃ॥ ૧૫૮.૯।
૧૫૮૦૧૦૧ અેવં તુ ભ્રમમાણા તે યયુઃ સવ તપાેિનિધમ્ ।
૧૫૮૦૧૦૨ અગ ત્યં તપતાં શ્રેષં્ઠ કુ ભયાેિન જગદુ્ગ મ્॥ ૧૫૮.૧૦।
૧૫૮૦૧૧૧ નમસૃ્ક વા હ્યાઙ્ ગરસા હ્ય ગ્ વંશસમુદ્ભવાઃ ।
૧૫૮૦૧૧૨ દ ક્ષણાશાપ ત શા તં િવનીતાઃ પ્રષુ્ટમુદ્યતાઃ॥ ૧૫૮.૧૧।
૧૫૮૦૧૨૦ આઙ્ ગરસા ઊચુઃ
૧૫૮૦૧૨૧ ભગવ કેન દાષેેણ તપાે ઽ માકં ન સ ય ત ।
૧૫૮૦૧૨૨ નાનાિવધૈર યપુાયૈઃ કુવર્તાં ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૧૫૮.૧૨।
૧૫૮૦૧૩૧ િક કુમર્ઃ કઃ પ્રકારાે ઽત્ર તપસ્યવે ભવામ િકમ્ ।
૧૫૮૦૧૩૨ ઉપાયં બ્રૂિહ િવપ્રે દ્ર જ્યેષ્ઠાે ઽ સ તપસા ધ્રવુમ્॥ ૧૫૮.૧૩।
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૧૫૮૦૧૪૧ જ્ઞાતા સ જ્ઞાિનનાં બ્રહ્મ વક્તા સ વદતાં વરઃ ।
૧૫૮૦૧૪૨ શા તાે ઽ સ ય મનાં િનતં્ય દયાવા પ્રયકૃત્તથા॥ ૧૫૮.૧૪।
૧૫૮૦૧૫૧ અક્રાેધનશ્ચ ન દ્વષે્ટા ત માદ્બ્રૂિહ િવવ ક્ષતમ્ ।
૧૫૮૦૧૫૨ સાહઙ્કારા દયાહીના ગુ સવેાિવવ જતાઃ ।
૧૫૮૦૧૫૩ અસત્યવાિદનઃ કૂ્રરા ન તે ત વં િવ નતે॥ ૧૫૮.૧૫।
૧૫૮૦૧૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૮૦૧૬૧ અગ ત્યઃ પ્રાહ તા સવાર્ ક્ષણં યા વા શનૈઃ શનૈઃ॥ ૧૫૮.૧૬।
૧૫૮૦૧૭૦ અગ ત્ય ઉવાચ
૧૫૮૦૧૭૧ શા તાત્માનાે ભવ તાે વૈ સ્રષ્ટારાે બ્રહ્મણા કૃતાઃ ।
૧૫૮૦૧૭૨ ન પયાર્પં્ત તપશ્ચાભૂ મર વં મયકારણમ્॥ ૧૫૮.૧૭।
૧૫૮૦૧૮૧ બ્રહ્મણા િન મતાઃ પવૂ યે ગતાઃ સખુમેધતે ।
૧૫૮૦૧૮૨ યે ગતાઃ પનુર વેષંુ્ટ તે ચ વાઙ્ ગરસાે ઽભવન્॥ ૧૫૮.૧૮।
૧૫૮૦૧૯૧ તે યૂયં ચ પનુઃ કાલે યાતા યાતાઃ શનૈઃ શનૈઃ ।
૧૫૮૦૧૯૨ પ્ર પતેર યિધકા ભિવતારાે ન સશંયઃ॥ ૧૫૮.૧૯।
૧૫૮૦૨૦૧ ઇતાે યા તુ તપ તપ્તું ગઙ્ગાં ત્રૈલાેક્યપાવનીમ્ ।
૧૫૮૦૨૦૨ નાપેાયાે ઽ યાે ઽ ત સસંારે િવના ગઙ્ગાં શવ પ્રયામ્॥ ૧૫૮.૨૦।
૧૫૮૦૨૧૧ તત્રાશ્રમે પુ યદેશે જ્ઞાનદં પજૂિય યથ ।
૧૫૮૦૨૧૨ સ ચ્છેદિય યત્ય ખલં સશંયં વાે મહામ તઃ ।
૧૫૮૦૨૧૩ ન સ દ્ધઃ ક્વાિપ કેષા ચ દ્વના સદુ્ગ ણા યતઃ॥ ૧૫૮.૨૧।
૧૫૮૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૮૦૨૨૧ તે તમૂચુમુર્િનવરં જ્ઞાનદઃ કાે ઽ ભધીયતે ।
૧૫૮૦૨૨૨ બ્રહ્મા િવ મર્હેશાે વા આિદત્યાે વાિપ ચ દ્રમાઃ॥ ૧૫૮.૨૨।
૧૫૮૦૨૩૧ અ ગ્ શ્ચ વ ણઃ કઃ સ્યાજ્જ્ઞાનદાે મુિનસત્તમ ।
૧૫૮૦૨૩૨ અગ ત્યઃ પનુર યાહ જ્ઞાનદઃ શ્રૂયતામયમ્॥ ૧૫૮.૨૩।
૧૫૮૦૨૪૧ યા આપઃ સાે ઽ ગ્ િરત્યુક્તાે યાે ઽ ગ્ ઃ સયૂર્ઃ સ ઉચ્યતે ।
૧૫૮૦૨૪૨ યશ્ચ સયૂર્ઃ સ વૈ િવ યર્શ્ચ િવ ઃ સ ભાસ્કરઃ॥ ૧૫૮.૨૪।
૧૫૮૦૨૫૧ યશ્ચ બ્રહ્મા સ વૈ દ્રાે યાે દ્રઃ સવર્મવે તત્ ।
૧૫૮૦૨૫૨ યસ્ય સવ તુ તજ્જ્ઞાનં જ્ઞાનદઃ સાે ઽત્ર ક ત્યર્તે॥ ૧૫૮.૨૫।
૧૫૮૦૨૬૧ દે શકપે્રરકવ્યાખ્યા-કૃદુપા યાયદેહદાઃ ।
૧૫૮૦૨૬૨ ગુરવઃ સ ત બહવ તષેાં જ્ઞાનપ્રદાે મહાન્॥ ૧૫૮.૨૬।
૧૫૮૦૨૭૧ તદેવ જ્ઞાનમત્રાેક્તં યને ભેદાે િવહ યતે ।
૧૫૮૦૨૭૨ અેક અેવાદ્વયઃ શ ભુિર દ્ર મત્રા ગ્ નામ ભઃ ।
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૧૫૮૦૨૭૩ વદ ત બહુધા િવપ્રા ભ્રા તાપેકૃ તહેતવે॥ ૧૫૮.૨૭।
૧૫૮૦૨૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૮૦૨૮૧ અેતચ્છ વા મનુવેાર્ક્યં ગાથા ગાય ત અેવ તે ।
૧૫૮૦૨૮૨ જગ્મુઃ પ ચાેત્તરાં ગઙ્ગાં પ ચ જગ્મુશ્ચ દ ક્ષણામ્॥ ૧૫૮.૨૮।
૧૫૮૦૨૯૧ અગ ત્યેનાેિદતા દેવા પજૂય તાે યથાિવિધ ।
૧૫૮૦૨૯૨ આસનષેુ િવશષેેણ હ્યાસીના ત વ ચ તકાઃ॥ ૧૫૮.૨૯।
૧૫૮૦૩૦૧ તષેાં સવ સરુગણાઃ પ્રી તમ તાે ઽભવન્મનુે ।
૧૫૮૦૩૦૨ સ્રષૃ્ટ વં તુ યુગાદાૈ ય ક પતં િવશ્વયાેિનના॥ ૧૫૮.૩૦।
૧૫૮૦૩૧૧ અધમાર્ણાં િન ત્ત્યથ વેદાનાં સ્થાપનાય ચ ।
૧૫૮૦૩૧૨ લાેકાનામપુકારાથ ધમર્કામાથર્ સદ્ધયે॥ ૧૫૮.૩૧।
૧૫૮૦૩૨૧ પુરાણ તવેદાથર્-ધમર્શાસ્ત્રાથર્િનશ્ચયે ।
૧૫૮૦૩૨૨ સ્રષૃ્ટ વં જગતા મષં્ટ તાદગૃ્રપૂા ભિવ યથ॥ ૧૫૮.૩૨।
૧૫૮૦૩૩૧ પ્ર પ ત વં તષેાં વૈ ભિવ ય ત શનૈઃ ક્રમાત્ ।
૧૫૮૦૩૩૨ યદા હ્યધમા ભિવતા વેદાનાં ચ પરાભવઃ॥ ૧૫૮.૩૩।
૧૫૮૦૩૪૧ વેદાનાં વ્યસનં તે યાે ભાિવવ્યાસા તત તુ તે ।
૧૫૮૦૩૪૨ યદા યદા તુ ધમર્સ્ય ગ્લાિનવદસ્ય દૃ યતે॥ ૧૫૮.૩૪।
૧૫૮૦૩૫૧ તદા તદા તુ તે વ્યાસા ભિવ ય ત્યુપકાિરણઃ ।
૧૫૮૦૩૫૨ તષેાં યત્તપસઃ સ્થાનં ગઙ્ગાયા તીરમુત્તમમ્॥ ૧૫૮.૩૫।
૧૫૮૦૩૬૧ તત્ર તત્ર શવાે િવ રહમાિદત્ય અેવ ચ ।
૧૫૮૦૩૬૨ અ ગ્ રાપઃ સવર્ મ ત તત્ર સિન્નિહતં સદા॥ ૧૫૮.૩૬।
૧૫૮૦૩૭૧ નૈતે યઃ પાવનં િક ચન્નૈતે ય વિધકં ક્વ ચત્ ।
૧૫૮૦૩૭૨ તત્તદાકારતાં પ્રાપ્તં પરં બ્રહ્મવૈ કેવલમ્॥ ૧૫૮.૩૭।
૧૫૮૦૩૮૧ સવાર્ત્મકઃ શવાે વ્યાપી સવર્ભાવ વ પ ક્ ।
૧૫૮૦૩૮૨ િવશષેત તત્ર તીથ સવર્પ્રા યનુક પયા॥ ૧૫૮.૩૮।
૧૫૮૦૩૯૧ સવદવૈરનુ ત તદનુગ્રહકારકઃ ।
૧૫૮૦૩૯૨ ધમર્વ્યાસા તુ તે જ્ઞેયા વેદવ્યાસા તથવૈ ચ॥ ૧૫૮.૩૯।
૧૫૮૦૪૦૧ તષેાં તીથ તને ના ા વ્યપિદષં્ટ જગ ત્રયે ।
૧૫૮૦૪૦૨ પાપપઙ્કક્ષાલના ભાે માેહ વા તમદાપહમ્ ।
૧૫૮૦૪૦૩ સવર્ સ દ્ધપ્રદં પુંસાં વ્યાસતીથર્મનુત્તમમ્॥ ૧૫૮.૪૦।
૧૫૯૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૯૦૦૧૧ વ જરાસઙ્ગમં નામ તીથ ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્ ।
૧૫૯૦૦૧૨ ઋ ષ ભઃ સિેવતં િનતં્ય સદ્ધૈ રાજ ષ ભ તથા॥ ૧૫૯.૧।
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૧૫૯૦૦૨૧ દાસ વમગમ પૂવ નાગાનાં ગ ડઃ ખગઃ ।
૧૫૯૦૦૨૨ મા દાસ્યાત્તદા દુઃખ-પિરસ તપ્તમાનસઃ ।
૧૫૯૦૦૨૩ કદા ચ ચ્ચ તયામાસ રહઃ સ્થ વા િવિનશ્વસન્॥ ૧૫૯.૨।
૧૫૯૦૦૩૦ ગ ડ ઉવાચ
૧૫૯૦૦૩૧ ત અેવ ધ યા લાેકે ઽ મ કૃતપુ યા ત અેવ િહ ।
૧૫૯૦૦૩૨ ના યસવેા કૃતા યૈ તુ ન યષેાં વ્યસનાગમઃ॥ ૧૫૯.૩।
૧૫૯૦૦૪૧ સખંુ તષ્ઠ ત ગાય ત વપ ત ચ હસ ત ચ ।
૧૫૯૦૦૪૨ વદેહપ્રભવાે ધ યા િધ ગ્ધગ યવશે સ્થતાન્॥ ૧૫૯.૪।
૧૫૯૦૦૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૯૦૦૫૧ ઇ ત ચ તાસમાિવષ્ટાે જનનીમેત્ય દુઃ ખતઃ ।
૧૫૯૦૦૫૨ પયર્ ચ્છદમેયાત્મા વનૈતેયાે ઽથ માતરમ્॥ ૧૫૯.૫।
૧૫૯૦૦૬૦ ગ ડ ઉવાચ
૧૫૯૦૦૬૧ કસ્યાપરાધાન્માત વં િપતવુાર્ મમ વા યતઃ ।
૧૫૯૦૦૬૨ દાસી વમાપ્તા વદ તત-્કારણં મમ ચ્છતઃ॥ ૧૫૯.૬।
૧૫૯૦૦૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૯૦૦૭૧ સાબ્રવી પતુ્રમાત્મીયમ ણસ્યાનજંુ પ્રયમ્॥ ૧૫૯.૭।
૧૫૯૦૦૮૦ િવનતાવેાચ
૧૫૯૦૦૮૧ નવૈ કસ્યાપરાધાે ઽ ત વાપરાધાે મયાેિદતઃ ।
૧૫૯૦૦૮૨ યસ્યા વાક્યં િવપય ત સા દાસી સ્યાન્મયાેિદતમ્॥ ૧૫૯.૮।
૧૫૯૦૦૯૧ કદૂ્રશ્ચાિપ તથવૈાહં સા મયા સયંુતા યયાૈ ।
૧૫૯૦૦૯૨ કદ્્રવા મમાભવદ્વાદ છદ્મનાહં તયા જતા॥ ૧૫૯.૯।
૧૫૯૦૧૦૧ િવિધિહ બલવાં તાત કાં કાં ચેષ્ટાં ન ચેષ્ટતે ।
૧૫૯૦૧૦૨ અેવં દાસી વમગમં કદ્્રવાઃ ક યપન દન ।
૧૫૯૦૧૦૩ યદા દાસી તુ તાહં દાસાે ઽભૂ વં દ્વજન્મજ॥ ૧૫૯.૧૦।
૧૫૯૦૧૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૯૦૧૧૧ તૂ ણી ં તદા બભવૂાસાૈ ગ ડાે ઽતીવ દુઃ ખતઃ ।
૧૫૯૦૧૧૨ ન િક ચદૂચે જનની ં ચ તય ભિવતવ્યતામ્॥ ૧૫૯.૧૧।
૧૫૯૦૧૨૧ કદૂ્રઃ કદા ચ સા પ્રાહ પતુ્રાણાં િહત મચ્છતી ।
૧૫૯૦૧૨૨ આત્મનાે ભૂ ત મચ્છ તી િવનતાં ખગમાતરમ્॥ ૧૫૯.૧૨।
૧૫૯૦૧૩૦ કદૂ્ર વાચ
૧૫૯૦૧૩૧ પતુ્રઃ સયૂ નમસ્કતુ તવ યાત્યિનવાિરતઃ ।
૧૫૯૦૧૩૨ અહાે લાેકત્રયે ઽ ય મ ધ યા સ બત દાસ્યિપ॥ ૧૫૯.૧૩।
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૧૫૯૦૧૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૯૦૧૪૧ વદુઃખં ગૂહમાના સા કદંૂ્ર પ્રાહ સિુવ મતા॥ ૧૫૯.૧૪।
૧૫૯૦૧૫૦ િવનતાવેાચ
૧૫૯૦૧૫૧ તવ પતુ્રા તુ િક મ ત રિવ દ્રષંુ્ટ ન યા ત ચ॥ ૧૫૯.૧૫।
૧૫૯૦૧૬૦ કદૂ્ર વાચ
૧૫૯૦૧૬૧ પતુ્રાન્મદ યા સભુગે નય નાગાલયં પ્ર ત ।
૧૫૯૦૧૬૨ સમુદ્રસ્ય સમીપે તુ તદા તે શીતલં સરઃ॥ ૧૫૯.૧૬।
૧૫૯૦૧૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૯૦૧૭૧ સપુણર્ વવહન્નાગા કદંૂ્ર ચ િવનતા તથા ।
૧૫૯૦૧૭૨ તતઃ પ્રાવેાચ મુિદતા વનૈતેયસ્ય માતરમ્॥ ૧૫૯.૧૭।
૧૫૯૦૧૮૧ સરુાણાં નેતુ િનલયં ગ ડાે મ સતુાિન ત ।
૧૫૯૦૧૮૨ પનુઃ પ્રાહ સપર્માતા ગ ડં િવનયા વતમ્॥ ૧૫૯.૧૮।
૧૫૯૦૧૯૦ સપર્માતાવેાચ
૧૫૯૦૧૯૧ પતુ્રા મે દ્રષુ્ટ મચ્છ ત હંસં િત્રજગતાં ગુ મ્ ।
૧૫૯૦૧૯૨ નમસૃ્ક વા તતઃ સયૂર્મે ય ત િનલયં મમ ।
૧૫૯૦૧૯૩ હ ડે વં નય પતુ્રાન્મે સયૂર્મ ડલમ વહમ્॥ ૧૫૯.૧૯।
૧૫૯૦૨૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૯૦૨૦૧ સા વપેમાના િવનતા દ ના કદૂ્રમભાષત॥ ૧૫૯.૨૦।
૧૫૯૦૨૧૦ િવનતાવેાચ
૧૫૯૦૨૧૧ નાહં ક્ષમા સપર્માતઃ પતુ્રાે મે ને યતે સતુાન્ ।
૧૫૯૦૨૧૨ દૃ ટ્વા િદનકરં દેવં પનુરેવ પ્રયા તુ તે॥ ૧૫૯.૨૧।
૧૫૯૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૯૦૨૨૧ િવનતા વસતંુ પ્રાહ િવહગાનામધીશ્વરમ્ ।
૧૫૯૦૨૨૨ નમસ્કતુર્મથેચ્છ ત નાગાઃ વા મ વમાગતાઃ॥ ૧૫૯.૨૨।
૧૫૯૦૨૩૧ ભા વ ત મત્યુવાચેયં માં સપર્જનની હઠાત્ ।
૧૫૯૦૨૩૨ તથેત્યુ વા સ ગ ડાે મામારાેહ તુ પન્નગાઃ॥ ૧૫૯.૨૩।
૧૫૯૦૨૪૧ તદા ઢં સપર્સૈ યં ગ ડં િવહગાિધપમ્ ।
૧૫૯૦૨૪૨ શનૈઃ શનૈ પગમદ્યત્ર દેવાે િદવાકરઃ ।
૧૫૯૦૨૪૩ તે દહ્યમાના તી ણને ભાનુતાપને િવવ્યથુઃ॥ ૧૫૯.૨૪।
૧૫૯૦૨૫૦ સપાર્ ઊચુઃ
૧૫૯૦૨૫૧ િનવતર્ વ મહાપ્રાજ્ઞ પતઙ્ગાય નમાે નમઃ ।
૧૫૯૦૨૫૨ અલં સયૂર્સ્ય સદનં દગ્ધાઃ સયૂર્સ્ય તજેસા ।
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૧૫૯૦૨૫૩ યામ વયા વા ગ ડ િવહાય વામથાિપ વા॥ ૧૫૯.૨૫।
૧૫૯૦૨૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૯૦૨૬૧ અેવં નાગૈ ચ્યમાન આિદત્યં દશર્યા મ વઃ ।
૧૫૯૦૨૬૨ ઇત્યુ વા ગગનં શીઘં્ર જગામાિદત્યસ મખુઃ॥ ૧૫૯.૨૬।
૧૫૯૦૨૭૧ દગ્ધભાેગા િનપેતુ તે દ્વ પં તં વીરણં પ્ર ત ।
૧૫૯૦૨૭૨ બહવઃ શતસાહસ્રાઃ પીિડતા દગ્ધિવગ્રહાઃ॥ ૧૫૯.૨૭।
૧૫૯૦૨૮૧ પતુ્રાણામાતર્સન્નાદં પ તતાનાં મહીતલે ।
૧૫૯૦૨૮૨ આશ્વા સતું સમાયાતા તા સા કદૂ્રઃ સિુવહ્વલા॥ ૧૫૯.૨૮।
૧૫૯૦૨૯૧ ઉવાચ િવનતાં કદૂ્ર તવ પતુ્રાે ઽ તદુ કૃતમ્ ।
૧૫૯૦૨૯૨ કૃતવાન તદુમધા યષેાં શા તનર્ િવદ્યતે॥ ૧૫૯.૨૯।
૧૫૯૦૩૦૧ ના યથા કતુર્માયા ત વા મવાક્યં ફણીશ્વરઃ ।
૧૫૯૦૩૦૨ સ કા યપાે હત્તે યદ્યત્ર સ્યાદનામયમ્॥ ૧૫૯.૩૦।
૧૫૯૦૩૧૧ ભવેચ્ચવૈં કથં શા તઃ પતુ્રાણાં મમ ભા મિન ।
૧૫૯૦૩૧૨ કદ્્રવા તદ્વચનં શ્રુ વા િવનતા હ્ય તભીતવત્॥ ૧૫૯.૩૧।
૧૫૯૦૩૨૧ પતુ્રમાહ મહાત્માનં ગ ડં િવહગાિધપમ્॥ ૧૫૯.૩૨।
૧૫૯૦૩૩૦ િવનતાવેાચ
૧૫૯૦૩૩૧ નેદં યુક્તતરં પતુ્ર ભષૂણં િવનયને િહ ।
૧૫૯૦૩૩૨ વ તતું યુક્ત મત્યુક્તં વપૈર તં્ય ન યજુ્યતે॥ ૧૫૯.૩૩।
૧૫૯૦૩૪૧ ના મત્રે વિપ કતર્વં્ય સદ્ ભ જહ્મં કદાચન ।
૧૫૯૦૩૪૨ શ્રાેિત્રયે ચા ત્યજે વાિપ સમં ચ દ્રઃ પ્રકાશતે॥ ૧૫૯.૩૪।
૧૫૯૦૩૫૧ કુવર્ ત્યિનષં્ટ કપટૈ ત અેવ મમ પતુ્રક ।
૧૫૯૦૩૫૨ પ્રસહ્ય કતુ યે સાક્ષાદશક્તાઃ પુ ષાધમાઃ॥ ૧૫૯.૩૫।
૧૫૯૦૩૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૯૦૩૬૧ િવનતા ચ તતઃ પ્રાહ કદંૂ્ર તાં સપર્માતરમ્॥ ૧૫૯.૩૬।
૧૫૯૦૩૭૦ િવનતાવેાચ
૧૫૯૦૩૭૧ િક કૃ વા શા તર યે ત પતુ્રાણાં તે કરાે મ તત્ ।
૧૫૯૦૩૭૨ જરયા તુ ગ્ હીતા તે વદ શા ત કરાે મ તત્॥ ૧૫૯.૩૭।
૧૫૯૦૩૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૯૦૩૮૧ કદૂ્રર યાહ િવનતાં રસાતલગતં પયઃ ।
૧૫૯૦૩૮૨ તનેા ભષે ચતાનાં મે પતુ્રાણાં શા તરે ય ત॥ ૧૫૯.૩૮।
૧૫૯૦૩૯૧ કદ્્રવા તદ્વચનં શ્રુ વા રસાતલગતં પયઃ ।
૧૫૯૦૩૯૨ ક્ષણનેવૈ સમાનીય નાગાં તાન યષેચયત્ ।
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૧૫૯૦૩૯૩ તતઃ પ્રાવેાચ ગ ડાે મઘવાનં શતક્રતુમ્॥ ૧૫૯.૩૯।
૧૫૯૦૪૦૦ ગ ડ ઉવાચ
૧૫૯૦૪૦૧ મેઘાશ્ચા યત્ર વષર્ તુ ત્રૈલાેક્યસ્યાપેકાિરણઃ॥ ૧૫૯.૪૦।
૧૫૯૦૪૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૫૯૦૪૧૧ તથા વવષર્ પજર્ યાે નાગાનામભવ ચ્છવમ્ ।
૧૫૯૦૪૧૨ રસાતલભવં ગાઙ્ગં નાગસ વનં પયઃ॥ ૧૫૯.૪૧।
૧૫૯૦૪૨૧ જરાશાેકિવનાશાથર્માનીતં ગ ડને યત્ ।
૧૫૯૦૪૨૨ યત્રા ભષે ચતા નાગા તન્નાગાલયમુચ્યતે॥ ૧૫૯.૪૨।
૧૫૯૦૪૩૧ ગ ડને યતાે વાિર આનીતં તદ્રસાતલાત્ ।
૧૫૯૦૪૩૨ તદ્ગાઙ્ગં વાિર સવષાં સવર્પાપપ્રણાશનમ્॥ ૧૫૯.૪૩।
૧૫૯૦૪૪૧ જરાયા વારણં ય માન્નાગાનામભવ ચ્છવમ્ ।
૧૫૯૦૪૪૨ રસાતલભવં ગાઙ્ગં નાગસ વનં યતઃ॥ ૧૫૯.૪૪।
૧૫૯૦૪૫૧ જરાશાેકિવનાશાથ ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તટે ।
૧૫૯૦૪૫૨ સાક્ષાદ તસવંાહા વ જરા સાભવન્નદ ॥ ૧૫૯.૪૫।
૧૫૯૦૪૬૧ જરાદાિરદ્ર્યસ તાપ-હાિરણી ક્લેશવાિરણી ।
૧૫૯૦૪૬૨ રસાતલભવા ગઙ્ગા મત્યર્લાેકભવા તુ યા॥ ૧૫૯.૪૬।
૧૫૯૦૪૭૧ તયાેશ્ચ સઙ્ગમાે યઃ સ્યા ક પનુ તત્ર વ યર્તે ।
૧૫૯૦૪૭૨ યસ્યાનુ મરણાદેવ નાશં યા ત્યઘસ ચયાઃ॥ ૧૫૯.૪૭।
૧૫૯૦૪૮૧ તત્ર ચ નાનદાનાનાં ફલં કાે વક્તુમીશ્વરઃ ।
૧૫૯૦૪૮૨ સપાદં તત્ર તીથાર્નાં લક્ષમાહુમર્ની ષણઃ॥ ૧૫૯.૪૮।
૧૫૯૦૪૯૧ સવર્સ પ ત્તદા ણાં સવર્પાપાૈઘહાિરણામ્ ।
૧૫૯૦૪૯૨ વ જરાસઙ્ગમસમં તીથ ક્વાિપ ન િવદ્યતે ।
૧૫૯૦૪૯૩ યદનુ મરણનેાિપ િવપદ્ય તે િવપત્તયઃ॥ ૧૫૯.૪૯।
૧૬૦૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૦૦૦૧૧ દેવાગમં નામ તીથ સવર્કામપ્રદં શવમ્ ।
૧૬૦૦૦૧૨ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ણાં િપ ણાં પ્તકારકમ્॥ ૧૬૦.૧।
૧૬૦૦૦૨૧ તત્ર તં્ત સમાખ્યાસ્યે તવ યત્નને નારદ ।
૧૬૦૦૦૨૨ દેવાનામસરુાણાં ચ પધાર્ભૂદ્ધનહેતવે॥ ૧૬૦.૨।
૧૬૦૦૦૩૧ વગર્ઃ સરુાણામભવદસરુાણા મલાભવત્ ।
૧૬૦૦૦૩૨ કમર્ભૂ મમવષ્ટ ય અસરુાઃ સવર્તાે ઽભવન્॥ ૧૬૦.૩।
૧૬૦૦૦૪૧ દેવાનાં યજ્ઞભાગાંશ્ચ દા ઘ્ન ત્યસરુા તતઃ ।
૧૬૦૦૦૪૨ તતઃ સરુગણાઃ સવ યજ્ઞભાગૈિવના કૃતાઃ॥ ૧૬૦.૪।
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૧૬૦૦૦૫૧ વ્ય થતા મામપુાજગ્મુઃ િક કૃત્ય મ ત ચાબ્રવુન્ ।
૧૬૦૦૦૫૨ મયા ચાેક્તાઃ સરુગણા યુદ્ધે જ વાસરુા બલાત્॥ ૧૬૦.૫।
૧૬૦૦૦૬૧ ભવું પ્રા સ્યથ કમાર્ ણ હવી ં ષ ચ યશાં સ ચ ।
૧૬૦૦૦૬૨ તથેત્યુ વા ગતા દેવા ભૂ મ તે સમરા થનઃ॥ ૧૬૦.૬।
૧૬૦૦૦૭૧ દૈત્યાશ્ચ દાનવાશ્ચવૈ રાક્ષસા બલદિપતાઃ ।
૧૬૦૦૦૭૨ અેક ભૂ વા યયુ તે ઽિપ જિયનાે યુદ્ધકાિઙ્ક્ષણઃ॥ ૧૬૦.૭।
૧૬૦૦૦૮૧ અિહ ર્ત્રાે બ લ વા ષ્ટ્રનર્મુ ચઃ શ બરાે મયઃ ।
૧૬૦૦૦૮૨ અેતે ચા યે ચ બહવાે યાેદ્ધારાે બલદિપતાઃ॥ ૧૬૦.૮।
૧૬૦૦૦૯૧ અ ગ્ િર દ્રાે ઽથ વ ણ વષ્ટા પષૂા તથા શ્વનાૈ ।
૧૬૦૦૦૯૨ મ તાે લાેકપાલાશ્ચ નાનાયુદ્ધિવશારદાઃ॥ ૧૬૦.૯।
૧૬૦૦૧૦૧ તે દાનવાઃ સવર્ અેવ યા યાં વૈ િદ શ સઙ્ગરે ।
૧૬૦૦૧૦૨ અકુવર્ ત મહાયત્નં દ ક્ષણાણર્વસં સ્થતાઃ॥ ૧૬૦.૧૦।
૧૬૦૦૧૧૧ િત્રકૂટઃ પવર્તશ્રેષ્ઠાે રાક્ષસાનાં પુરાભવત્ ।
૧૬૦૦૧૧૨ તદ્વનને યયુઃ સવ તૈઃ સાધ દ ક્ષણાણર્વમ્॥ ૧૬૦.૧૧।
૧૬૦૦૧૨૧ સવષાં મેલનં યત્ર પવર્તાે મલય તુ સઃ ।
૧૬૦૦૧૨૨ મલયસ્યાિપ દેશાે ઽસાૈ દેવાર ણામભૂત્તદા॥ ૧૬૦.૧૨।
૧૬૦૦૧૩૧ દેવાનાં ગાૈતમીતીરે તત્ર સિન્નિહતઃ શવઃ ।
૧૬૦૦૧૩૨ ઇ ત તષેાં સમાયાેગાે દેવાનામભવ કલ॥ ૧૬૦.૧૩।
૧૬૦૦૧૪૧ દેવાઃ વરથમા ઢા તત્ર તત્ર સમાગમન્ ।
૧૬૦૦૧૪૨ ગાૈત યાઃ સિરદ બાયાઃ પુ લને િવમલાશયાઃ॥ ૧૬૦.૧૪।
૧૬૦૦૧૫૧ પ્રસન્નાભીષ્ટદા યા સ્યા પ ણામ ખલસ્ય તુ ।
૧૬૦૦૧૫૨ તતાે દેવગણાઃ સવ તુ વા દેવં મહેશ્વરમ્ ।
૧૬૦૦૧૫૩ અભયં ચ તયામાસુ તે સવ ઽથ પર પરમ્॥ ૧૬૦.૧૫।
૧૬૦૦૧૬૦ દેવા ઊચુઃ
૧૬૦૦૧૬૧ અત્રા યપુાયઃ કાે ઽ માકં િન જતાનાં પરૈહર્ઠાત્ ।
૧૬૦૦૧૬૨ અેકમવેાત્ર નઃ શ્રેયાે િવજયાે વાથવા તઃ ।
૧૬૦૦૧૬૩ સપત્નૈર ભભૂતાનાં િવતં િધઙ્મન વનામ્॥ ૧૬૦.૧૬।
૧૬૦૦૧૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૦૦૧૭૧ અેત મન્ન તરે પતુ્ર વાગવુાચાશર િરણી॥ ૧૬૦.૧૭।
૧૬૦૦૧૮૦આકાશવાગવુાચ
૧૬૦૦૧૮૧ ક્લેશનેાલં સરુગણા ગાૈતમીમાશુ ગચ્છત ।
૧૬૦૦૧૮૨ ભ યા હિરહરાૈ તત્ર સમારાધયતેશ્વરાૈ॥ ૧૬૦.૧૮।
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૧૬૦૦૧૯૧ ગાેદાવયાર્ તયાેશ્ચવૈ પ્રસાદા ક તુ દુ કરમ્॥ ૧૬૦.૧૯।
૧૬૦૦૨૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૦૦૨૦૧ પ્રસન્ના યાં હર શા યાં દેવા જયમભી સતમ્ ।
૧૬૦૦૨૦૨ અવા ય સવર્તાે જગ્મુઃ પાલય તાે િદવાૈકસઃ॥ ૧૬૦.૨૦।
૧૬૦૦૨૧૧ યત્ર દેવાગમાે ત તત્તીથ તને િવશ્રુતમ્ ।
૧૬૦૦૨૧૨ દેવાગમં પ્રશસં ત મનુય ત વદ શનઃ॥ ૧૬૦.૨૧।
૧૬૦૦૨૨૧ તત્રાશી તસહસ્રા ણ શવ લઙ્ગાિન નારદ ।
૧૬૦૦૨૨૨ દેવાગમઃ પવર્તાે ઽસાૈ પ્રય ઇત્યિપ ક યતે ।
૧૬૦૦૨૨૩ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ દેવ પ્રયમતાે િવદુઃ॥ ૧૬૦.૨૨।
૧૬૧૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૧૦૦૧૧ કુશતપર્ણમાખ્યાતં પ્રણીતાસઙ્ગમં તથા ।
૧૬૧૦૦૧૨ તીથ સવષુ લાેકેષુ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકમ્॥ ૧૬૧.૧।
૧૬૧૦૦૨૧ તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ પાપહરં શભુમ્ ।
૧૬૧૦૦૨૨ િવ યસ્ય દ ક્ષણે પાશ્વ સહ્યાે નામ મહા ગિરઃ॥ ૧૬૧.૨।
૧૬૧૦૦૩૧ યદઙ્ ઘ્ર યાે ઽભવન્નદ્યાે ગાેદાભીમરથીમખુાઃ ।
૧૬૧૦૦૩૨ યત્રાભવત્ત દ્વરજમેકવીરા ચ યત્ર સા॥ ૧૬૧.૩।
૧૬૧૦૦૪૧ ન તસ્ય મિહમા કૈ શ્ચદિપ શક્યાે ઽનવુ ણતુમ્ ।
૧૬૧૦૦૪૨ ત મ ગરાૈ પુ યદેશે શ ◌ૃ નારદ યત્નતઃ॥ ૧૬૧.૪।
૧૬૧૦૦૫૧ ગુહ્યાદુ્ગહ્યતરં વકે્ષ્ય સાક્ષાદ્વદેાેિદતં શભુમ્ ।
૧૬૧૦૦૫૨ યન્ન ન ત મનુયાે દેવાશ્ચ િપતરાે ઽસરુાઃ॥ ૧૬૧.૫।
૧૬૧૦૦૬૧ તદહં પ્રીતયે વકે્ષ્ય શ્રવણા સવર્કામદમ્ ।
૧૬૧૦૦૬૨ પરઃ સ પુ ષાે જ્ઞેયાે હ્યવ્યક્તાે ઽક્ષર અેવ તુ॥ ૧૬૧.૬।
૧૬૧૦૦૭૧ અપરશ્ચ ક્ષર ત મા પ્રકૃત્ય વત અેવ ચ ।
૧૬૧૦૦૭૨ િનરાકારા સાવયવઃ પુ ષઃ સમ યત॥ ૧૬૧.૭।
૧૬૧૦૦૮૧ ત માદાપઃ સમુદ્ભૂતા અદ્ યશ્ચ પુ ષ તથા ।
૧૬૧૦૦૮૨ તા યામ જં સમુદ્ભૂતં તત્રાહમભવં મનુે॥ ૧૬૧.૮।
૧૬૧૦૦૯૧ થવી વાયુરાકાશ આપાે જ્યાે ત તથવૈ ચ ।
૧૬૧૦૦૯૨ અેતે મત્તઃ પવૂર્તરા અેકદૈવાભવન્મનુે॥ ૧૬૧.૯।
૧૬૧૦૧૦૧ અેતાનવે પ્રપ યા મ ના ય સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
૧૬૧૦૧૦૨ નવૈ વેદા તદા ચાસન્નાહં દ્રષ્ટા મ િક ચન॥ ૧૬૧.૧૦।
૧૬૧૦૧૧૧ ય માદહં સમુદ્ભૂતાે ન પ યેયં તમ યથ ।
૧૬૧૦૧૧૨ તૂ ણી ં સ્થતે મિય તદા અશ્રાષૈં વાચમુત્તમામ્॥ ૧૬૧.૧૧।
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૧૬૧૦૧૨૦ આકાશવાગવુાચ
૧૬૧૦૧૨૧ બ્રહ્મ કુ જગ ષ્ટ સ્થાવરસ્ય ચરસ્ય ચ॥ ૧૬૧.૧૨।
૧૬૧૦૧૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૧૦૧૩૧ તતાે ઽહમબ્રવં વાચં પ ષાં તત્ર નારદ ।
૧૬૧૦૧૩૨ કથં સ્રકે્ષ્ય ક્વ વા સ્રકે્ષ્ય કેન સ્રક્ષ્ય ઇદં જગત્॥ ૧૬૧.૧૩।
૧૬૧૦૧૪૧ સવૈ વાગબ્રવીદૈ્દવી પ્રકૃ તયાર્ ભધીયતે ।
૧૬૧૦૧૪૨ િવ ના પ્રેિરતા માતા જગદ શા જગન્મયી॥ ૧૬૧.૧૪।
૧૬૧૦૧૫૦આકાશવાગવુાચ
૧૬૧૦૧૫૧ યજ્ઞં કુ તતઃ શ ક્ત તે ભિવત્રી ન સશંયઃ ।
૧૬૧૦૧૫૨ યજ્ઞાે વૈ િવ િરત્યેષા શ્રુ તબ્રર્હ્મ સનાતની॥ ૧૬૧.૧૫।
૧૬૧૦૧૬૧ િક ય વનામસા યં સ્યાિદહ લાેકે પરત્ર ચ॥ ૧૬૧.૧૬।
૧૬૧૦૧૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૧૦૧૭૧ પનુ તામબ્રવં દેવી ં ક્વ વા કેને ત તદ્વદ ।
૧૬૧૦૧૭૨ યજ્ઞઃ કાયા મહાભાગે તતઃ સાવેાચ માં પ્ર ત॥ ૧૬૧.૧૭।
૧૬૧૦૧૮૦ આકાશવાગવુાચ
૧૬૧૦૧૮૧ આેઙ્કારભૂતા યા દેવી મા ક પા જગન્મયી ।
૧૬૧૦૧૮૨ કમર્ભૂમાૈ યજ વેહ યજ્ઞેશં યજ્ઞપૂ ષમ્॥ ૧૬૧.૧૮।
૧૬૧૦૧૯૧ સ અેવ સાધનં તે સ્યાત્તને તં યજ સવુ્રત ।
૧૬૧૦૧૯૨ યજ્ઞઃ વાહા વધા મ ત્રા બ્રાહ્મણા હિવરાિદકમ્॥ ૧૬૧.૧૯।
૧૬૧૦૨૦૧ હિરરેવા ખલં તને સવ િવ ણાેરવા યતે॥ ૧૬૧.૨૦।
૧૬૧૦૨૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૧૦૨૧૧ પનુ તામબ્રવં દેવી ં કમર્ભૂઃ ક્વ િવધીયતે ।
૧૬૧૦૨૧૨ તદા નારદ નવૈાસીદ્ભાગીર યથ નમર્દા॥ ૧૬૧.૨૧।
૧૬૧૦૨૨૧ યમનુા નવૈ તાપી સા સર વત્યથ ગાૈતમી ।
૧૬૧૦૨૨૨ સમુદ્રાે વા નદઃ ક શ્ચન્ન સરઃ સિરતાે ઽમલાઃ ।
૧૬૧૦૨૨૩ સા શ ક્તઃ પનુર યવંે મામવુાચ પનુઃ પનુઃ॥ ૧૬૧.૨૨।
૧૬૧૦૨૩૦ દૈવી વાગવુાચ
૧૬૧૦૨૩૧ સમુેરાેદર્ ક્ષણે પાશ્વ તથા િહમવતાે ગરેઃ ।
૧૬૧૦૨૩૨ દ ક્ષણે ચાિપ િવ યસ્ય સહ્યાચ્ચવૈાથ દ ક્ષણે ।
૧૬૧૦૨૩૩ સવર્સ્ય સવર્કાલે તુ કમર્ભૂ મઃ શભુાેદયા॥ ૧૬૧.૨૩।
૧૬૧૦૨૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૧૦૨૪૧ તત્તુ વાક્યમથાે શ્રુ વા ત્ય વા મે ં મહા ગિરમ્ ।
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૧૬૧૦૨૪૨ તં પ્રદેશમથાગત્યસ્થાતવ્યં ક્વેત્ય ચ તયમ્ ।
૧૬૧૦૨૪૩ તતાે મામબ્રવી સવૈ િવ ણાવેાર્ યશર િરણી॥ ૧૬૧.૨૪।
૧૬૧૦૨૫૦આકાશવાગવુાચ
૧૬૧૦૨૫૧ ઇતાે ગચ્છ ઇત તષ્ઠ તથાપેિવશ ચાત્ર િહ ।
૧૬૧૦૨૫૨ સઙ્ક પં કુ યજ્ઞસ્ય સ તે યજ્ઞઃ સમા યતે॥ ૧૬૧.૨૫।
૧૬૧૦૨૬૧ કૃતે ચવૈાથ સઙ્ક પે યજ્ઞાથ સરુસત્તમ ।
૧૬૧૦૨૬૨ યદ્વદ ત્ય ખલા વેદા િવધે તત્ત સમાચર॥ ૧૬૧.૨૬।
૧૬૧૦૨૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૧૦૨૭૧ ઇ તહાસપુરાણાિન યદ યચ્છ દગાેચરમ્ ।
૧૬૧૦૨૭૨ વતાે મખુે મમ પ્રાયાદભૂચ્ચ તગાેચરમ્॥ ૧૬૧.૨૭।
૧૬૧૦૨૮૧ વેદાથર્શ્ચ મયા સવા જ્ઞાતાે ઽસાૈ ત ક્ષણને ચ ।
૧૬૧૦૨૮૨ તતઃ પુ ષસકંૂ્ત તદ મરં લાેકિવશ્રુતમ્॥ ૧૬૧.૨૮।
૧૬૧૦૨૯૧ યજ્ઞાપેકરણં સવ તદુક્તં ચ વક પયમ્ ।
૧૬૧૦૨૯૨ તદુક્તને પ્રકારેણ યજ્ઞપાત્રા યક પયમ્॥ ૧૬૧.૨૯।
૧૬૧૦૩૦૧ અહં સ્થ વા યત્ર દેશે શુ ચભૂર્ વા યતાત્મવાન્ ।
૧૬૧૦૩૦૨ દ ક્ષતાે િવપ્રદેશાે ઽસાૈ મન્ના ા તુ પ્રક તતઃ॥ ૧૬૧.૩૦।
૧૬૧૦૩૧૧ મદે્દવયજનં પુ યં ના ા બ્રહ્મ ગિરઃ તઃ ।
૧૬૧૦૩૧૨ ચતુરશી તપયર્ તં યાજેનાિન મહામનુે॥ ૧૬૧.૩૧।
૧૬૧૦૩૨૧ મદે્દવયજનં પુ યં પવૂર્તાે બ્રહ્મણાે ગરેઃ ।
૧૬૧૦૩૨૨ તત્ર મ યે વેિદકા સ્યાદ્ગાહર્પત્યાે ઽસ્ય દ ક્ષણે॥ ૧૬૧.૩૨।
૧૬૧૦૩૩૧ તત્ર ચાહવનીયસ્ય અેવમગ્ ી ં વક પયમ્ ।
૧૬૧૦૩૩૨ િવના પ યા ન સ યેત યજ્ઞઃ શ્રુ તિનદશર્નાત્॥ ૧૬૧.૩૩।
૧૬૧૦૩૪૧ શર રમાત્મનાે ઽહં વૈ દ્વધેા ચાકરવં મનુે ।
૧૬૧૦૩૪૨ પવૂાર્ધન તતઃ પત્ની મમાભૂદ્યજ્ઞ સદ્ધયે॥ ૧૬૧.૩૪।
૧૬૧૦૩૫૧ ઉત્તરેણ વહં તદ્વદધા યા ઇ ત શ્રુતેઃ ।
૧૬૧૦૩૫૨ કાલં વસ તમુ કૃષ્ટમાજ્ય પેણ નારદ॥ ૧૬૧.૩૫।
૧૬૧૦૩૬૧ અક પયં તથા ચે મં ગ્રી મં ચાિપ શરદ્ધિવઃ ।
૧૬૧૦૩૬૨ ઋતું ચ પ્રા ષં પતુ્ર તદા બિહરક પયમ્॥ ૧૬૧.૩૬।
૧૬૧૦૩૭૧ છ દાં સ સપ્ત વૈ તત્ર તદા પિરધયાે ઽભવન્ ।
૧૬૧૦૩૭૨ કલાકાષ્ઠાિનમષેા િહ સ મ પાત્રકુશાઃ તાઃ॥ ૧૬૧.૩૭।
૧૬૧૦૩૮૧ યાે ઽનાિદશ્ચ વન તશ્ચ વયં કાલાે ઽભવત્તદા ।
૧૬૧૦૩૮૨ યપૂ પેણ દેવષ યાેક્ત્રં ચ પશબુ ધનમ્॥ ૧૬૧.૩૮।
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૧૬૧૦૩૯૧ સ વાિદિત્રગુણાઃ પાશા નવૈ તત્રાભવ પશઃુ ।
૧૬૧૦૩૯૨ તતાે ઽહમબ્રવં વાચં વૈ ણવીમશર િરણીમ્॥ ૧૬૧.૩૯।
૧૬૧૦૪૦૧ િવનવૈ પશનુા નાયં યજ્ઞઃ પિરસમા યતે ।
૧૬૧૦૪૦૨ તતાે મામવદદે્દવી સવૈ િનત્યાશર િરણી॥ ૧૬૧.૪૦।
૧૬૧૦૪૧૦આકાશવાગવુાચ
૧૬૧૦૪૧૧ પાૈ ષેણાથ સકૂ્તને તુિહ તં પુ ષં પરમ્॥ ૧૬૧.૪૧।
૧૬૧૦૪૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૧૦૪૨૧ તથેત્યુ વા તૂયમાને દેવદેવે જનાદર્ને ।
૧૬૧૦૪૨૨ મમ ચાે પાદકે ભ યા સકૂ્તને પુ ષસ્ય િહ॥ ૧૬૧.૪૨।
૧૬૧૦૪૩૧ સા ચ મામબ્રવીદે્દવી બ્રહ્મન્માં વં પશું કુ ।
૧૬૧૦૪૩૨ તદા િવજ્ઞાય પુ ષં જનકં મમ ચાવ્યયમ્॥ ૧૬૧.૪૩।
૧૬૧૦૪૪૧ કાલયપૂસ્ય પાશ્વ તં ગુણપાશિૈનવે શતમ્ ।
૧૬૧૦૪૪૨ બિહ સ્થતમહં પ્રાૈકં્ષ પુ ષં તમગ્રતઃ॥ ૧૬૧.૪૪।
૧૬૧૦૪૫૧ અેત મન્ન તરે તત્ર ત મા સવર્મભૂિદદમ્ ।
૧૬૧૦૪૫૨ બ્રાહ્મણા તુ મખુાત્તસ્ય ઽભવ બાહ્વાેશ્ચ ક્ષિત્રયાઃ॥ ૧૬૧.૪૫।
૧૬૧૦૪૬૧ મખુાિદ દ્ર તથા ગ્ શ્ચ શ્વસનઃ પ્રાણતાે ઽભવત્ ।
૧૬૧૦૪૬૨ િદશઃ શ્રાતે્રાત્તથા શી ણર્ઃ સવર્ઃ વગા ઽભવત્તદા॥ ૧૬૧.૪૬।
૧૬૧૦૪૭૧ મનસશ્ચ દ્રમા તઃ સયૂા ઽભૂચ્ચ ષ તથા ।
૧૬૧૦૪૭૨ અ તિરક્ષં તથા નાભે યાં િવશ અેવ ચ॥ ૧૬૧.૪૭।
૧૬૧૦૪૮૧ પદ્ યાં શદૂ્રશ્ચ સ ત તથા ભૂ મર યત ।
૧૬૧૦૪૮૨ ઋષયાે રાેમકૂપે ય આેષ યઃ કેશતાે ઽભવન્॥ ૧૬૧.૪૮।
૧૬૧૦૪૯૧ ગ્રા યાર યાશ્ચ પશવાે નખે યઃ સવર્તાે ઽભવન્ ।
૧૬૧૦૪૯૨ કૃ મક ટપતઙ્ગાિદ પાયપૂસ્થાદ યત॥ ૧૬૧.૪૯।
૧૬૧૦૫૦૧ સ્થાવરં જઙ્ગમં િક ચદ્દ ૃ યાદૃ યં ચ િક ચન ।
૧૬૧૦૫૦૨ ત મા સવર્મભૂદે્દવા મત્તશ્ચા યભવ પનુઃ ।
૧૬૧૦૫૦૩ અેત મન્ન તરે સવૈ િવ ણાવેાર્ગબ્રવીચ્ચ મામ્॥ ૧૬૧.૫૦।
૧૬૧૦૫૧૦આકાશવાગવુાચ
૧૬૧૦૫૧૧ સવ સ પૂણર્મભવ ષ્ટ ર્તા તથે સતા ।
૧૬૧૦૫૧૨ ઇદાની ં જુહુિધ હ્યગ્ ાૈ પાત્રા ણ ચ સમાિન ચ॥ ૧૬૧.૫૧।
૧૬૧૦૫૨૧ િવસજર્ય તથા યપંૂ પ્રણીતાં ચ કુશાં તથા ।
૧૬૧૦૫૨૨ ઋ વગ્રપંૂ યજ્ઞ પમુદે્દ યં યેયમવે ચ॥ ૧૬૧.૫૨।
૧૬૧૦૫૩૧ સ્રવું ચ પુ ષં પાશા સવ બ્રહ્મ વસજર્ય॥ ૧૬૧.૫૩।
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૧૬૧૦૫૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૧૦૫૪૧ તદ્વાક્યસમકાલં તુ ક્રમશાે યજ્ઞયાેિનષુ ।
૧૬૧૦૫૪૨ ગાહર્પત્યે દ ક્ષણાગ્ ાૈ તથા ચવૈ મહામનુે॥ ૧૬૧.૫૪।
૧૬૧૦૫૫૧ પવૂર્ મન્નિપ ચવૈાગ્ ાૈ ક્રમશાે જુહ્વત તદા ।
૧૬૧૦૫૫૨ તત્ર તત્ર જગદ્યાેિનમનુસ ધાય પૂ ષમ્॥ ૧૬૧.૫૫।
૧૬૧૦૫૬૧ મ ત્રપૂતં શુ ચઃ સ યગ્યજ્ઞદેવાે જગન્મયઃ ।
૧૬૧૦૫૬૨ લાેકનાથાે િવશ્વકતાર્ કુ ડાનાં તત્ર સિન્નધાૈ॥ ૧૬૧.૫૬।
૧૬૧૦૫૭૧ શકુ્લ પધરાે િવ ભર્વેદાહવનીયકે ।
૧૬૧૦૫૭૨ યામાે િવ દર્ ક્ષણાગ્ ેઃ પીતાે ગ્ હપતેઃ કવેઃ॥ ૧૬૧.૫૭।
૧૬૧૦૫૮૧ સવર્કાલં તષેુ િવ રતાે દેશષેુ સં સ્થતઃ ।
૧૬૧૦૫૮૨ ન તને રિહતં િક ચ દ્વ ના િવશ્વયાેિનના॥ ૧૬૧.૫૮।
૧૬૧૦૫૯૧ પ્રણીતાયાઃ પ્રણયનં મ ત્રૈશ્ચાકરવં તતઃ ।
૧૬૧૦૫૯૨ પ્રણીતાેદકમ યેત પ્રણીતે ત નદ શભુા॥ ૧૬૧.૫૯।
૧૬૧૦૬૦૧ વ્યસજર્યં પ્રણીતાં તાં માજર્િય વા કુશરૈથ ।
૧૬૧૦૬૦૨ માજર્ને િક્રયમાણે તુ પ્રણીતાેદક બ દવઃ॥ ૧૬૧.૬૦।
૧૬૧૦૬૧૧ પ તતા તત્ર તીથાર્િન તાિન ગુણવ ત ચ ।
૧૬૧૦૬૧૨ સ તા મુિનશાદૂર્લ નાના ક્રતુફલપ્રદા॥ ૧૬૧.૬૧।
૧૬૧૦૬૨૧ યાલઙૃ્કતા સવર્કાલં દેવદેવને શાઙ્ર્ ગણા ।
૧૬૧૦૬૨૨ સાપેાનપઙ્ ક્તઃ સવષાં વૈકુ ઠારાેહણાય સા॥ ૧૬૧.૬૨।
૧૬૧૦૬૩૧ સ મા જતાઃ કુશા યત્ર પ તતા ભૂતલે શભુે ।
૧૬૧૦૬૩૨ કુશતપર્ણમાખ્યાતં બહુપુ યફલપ્રદમ્॥ ૧૬૧.૬૩।
૧૬૧૦૬૪૧ કુશશૈ્ચ તિપતાઃ સવ કુશતપર્ણમુચ્યતે ।
૧૬૧૦૬૪૨ પશ્ચાચ્ચ સઙ્ગતા તત્ર ગાૈતમી કારણા તરાત્॥ ૧૬૧.૬૪।
૧૬૧૦૬૫૧ પ્રણીતાયાં મહાબુદ્ધે પ્રણીતાસઙ્ગમાે ઽભવત્ ।
૧૬૧૦૬૫૨ કુશતપર્ણદેશે તુ તત્તીથ કુશતપર્ણમ્॥ ૧૬૧.૬૫।
૧૬૧૦૬૬૧ તત્રવૈ ક પતાે યપૂાે મયા િવ યસ્ય ચાેત્તરે ।
૧૬૧૦૬૬૨ િવ ષ્ટાે લાેકપજૂ્યાે ઽસાૈ િવ ણાેરાસી સમાશ્રયઃ॥ ૧૬૧.૬૬।
૧૬૧૦૬૭૧ અક્ષયશ્ચાભવચ્છ્ર માનક્ષયાે ઽસાૈ વટાે ઽભવત્ ।
૧૬૧૦૬૭૨ િનત્યશ્ચ કાલ પાે ઽસાૈ મરણા ક્રતપુુ યદઃ॥ ૧૬૧.૬૭।
૧૬૧૦૬૮૧ મદે્દવયજનં ચેદં દ ડકાર યમુચ્યતે ।
૧૬૧૦૬૮૨ સ પૂણ તુ ક્રતાૈ િવ મર્યા ભ યા પ્રસાિદતઃ॥ ૧૬૧.૬૮।
૧૬૧૦૬૯૧ યાે િવરાડુચ્યતે વેદે ય માન્મૂતર્મ યત ।
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૧૬૧૦૬૯૨ ય માચ્ચ મમ ચાે પ ત્તયર્સ્યેદં િવકૃતં જગત્॥ ૧૬૧.૬૯।
૧૬૧૦૭૦૧ તમહં દેવદેવેશમ ભવ દ્ય વ્યસજર્યમ્ ।
૧૬૧૦૭૦૨ યાજેનાિન ચતુિવશન્મદે્દવયજનં શભુમ્॥ ૧૬૧.૭૦।
૧૬૧૦૭૧૧ ત માદદ્યાિપ કુ ડાિન સ ત ચ ત્રી ણ નારદ ।
૧૬૧૦૭૧૨ યજ્ઞેશ્વર વ પા ણ િવ ણાવે ચક્રપા ણનઃ॥ ૧૬૧.૭૧।
૧૬૧૦૭૨૧ તતઃ પ્ર ત ચાખ્યાતં મદે્દવયજનં ચ તત્ ।
૧૬૧૦૭૨૨ તત્રસ્થઃ કૃ મક ટાિદઃ સાે ઽ ય તે મુ ક્તભાજનમ્॥ ૧૬૧.૭૨।
૧૬૧૦૭૩૧ ધમર્બીજં મુ ક્તબીજં દ ડકાર યમુચ્યતે ।
૧૬૧૦૭૩૨ િવશષેાદ્ગાૈતમી શ્લષ્ટાે દેશઃ પુ યતમાે ઽભવત્॥ ૧૬૧.૭૩।
૧૬૧૦૭૪૧ પ્રણીતાસઙ્ગમે ચાિપ કુશતપર્ણ અેવ વા ।
૧૬૧૦૭૪૨ નાનદાનાિદ યઃ કુયાર્ સ ગચ્છે પરમં પદમ્॥ ૧૬૧.૭૪।
૧૬૧૦૭૫૧ મરણં પઠનં વાિપ શ્રવણં ચાિપ ભ ક્તતઃ ।
૧૬૧૦૭૫૨ સવર્કામપ્રદં પુંસાં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં િવદુઃ॥ ૧૬૧.૭૫।
૧૬૧૦૭૬૧ ઉભયાે તીરયાે તત્ર તીથાર્ યાહુમર્ની ષણઃ ।
૧૬૧૦૭૬૨ ષડશી તસહસ્રા ણ તષેુ પુ યં પુરાેિદતમ્॥ ૧૬૧.૭૬।
૧૬૧૦૭૭૧ વારાણસ્યા અિપ મનુે કુશતપર્ણમુત્તમમ્ ।
૧૬૧૦૭૭૨ નાનને સદશૃં તીથ િવદ્યતે સચરાચરે॥ ૧૬૧.૭૭।
૧૬૧૦૭૮૧ બ્રહ્મહત્યાિદપાપાનાં મરણાદિપ નાશનમ્ ।
૧૬૧૦૭૮૨ તીથર્મેતન્મનુે પ્રાેક્તં વગર્દ્વારં મહીતલે॥ ૧૬૧.૭૮।
૧૬૨૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૨૦૦૧૧ મ યુતીથર્ મ ત ખ્યાતં સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
૧૬૨૦૦૧૨ સવર્કામપ્રદં ણાં મરણાદઘનાશનમ્॥ ૧૬૨.૧।
૧૬૨૦૦૨૧ તસ્ય પ્રભાવં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ વાવિહતાે મનુે ।
૧૬૨૦૦૨૨ દેવાનાં દાનવાનાં ચ સઙ્ગરાે ઽભૂ ન્મથઃ પુરા॥ ૧૬૨.૨।
૧૬૨૦૦૩૧ તત્રાજયન્નવૈ સરુા દાનવા જિયનાે ઽભવન્ ।
૧૬૨૦૦૩૨ પરાઙ્મખુાઃ સરુગણાઃ સઙ્ગરાદ્ગતચેતસઃ॥ ૧૬૨.૩।
૧૬૨૦૦૪૧ મામ યેત્ય સમૂચુ તે દેિહ નાે ઽભયકારણમ્ ।
૧૬૨૦૦૪૨ તાનહં પ્રત્યવાેચં વૈ ગઙ્ગાં ગચ્છત સવર્શઃ॥ ૧૬૨.૪।
૧૬૨૦૦૫૧ તત્ર વૈ ગાૈતમીતીરે તુ વા દેવં મહેશ્વરમ્ ।
૧૬૨૦૦૫૨ અનપાયિનરાયાસ-સહ ન દસુ દરમ્॥ ૧૬૨.૫।
૧૬૨૦૦૬૧ લ સ્યતે સવર્િવબુધા જયહેતુમર્હેશ્વરાત્ ।
૧૬૨૦૦૬૨ તથેત્યુ વા સરુગણાઃ તવુ ત મ મહેશ્વરમ્॥ ૧૬૨.૬।
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૧૬૨૦૦૭૧ તપાે ઽત ય ત કે ચદ્વૈ ન તુશ્ચ તથાપરે ।
૧૬૨૦૦૭૨ અ નાપયંશ્ચ કે ચચ્ચ ઽપજૂયંશ્ચ તથાપરે॥ ૧૬૨.૭।
૧૬૨૦૦૮૧ તતઃ પ્રસન્નાે ભગવા શલૂપા ણમર્હેશ્વરઃ ।
૧૬૨૦૦૮૨ દેવાનથાબ્રવીત્તુષ્ટાે િવ્રયતાં યદભી સતમ્॥ ૧૬૨.૮।
૧૬૨૦૦૯૧ દેવા ઊચુઃ સરુપ ત િવજયાય દદ વ નઃ ।
૧૬૨૦૦૯૨ પુ ષં પરમશ્લાઘ્યં રણષેુ પુરતઃ સ્થતમ્॥ ૧૬૨.૯।
૧૬૨૦૧૦૧ યદ્બાહુબલમા શ્રત્ય ભવામઃ સુ ખનાે વયમ્ ।
૧૬૨૦૧૦૨ તથેત્યુવાચ ભગવા દેવા પ્ર ત મહેશ્વરઃ॥ ૧૬૨.૧૦।
૧૬૨૦૧૧૧ આત્મન તજેસા ક શ્ચિન્ન મતઃ પરમે ષ્ઠના ।
૧૬૨૦૧૧૨ મ યનુામાનમત્યુગં્ર દેવસૈ યપુરાેગમમ્॥ ૧૬૨.૧૧।
૧૬૨૦૧૨૧ તં ન વા િત્રદશાઃ સવ શવં ન વા વમાલયમ્ ।
૧૬૨૦૧૨૨ મ યનુા સહ ચા યેત્ય પનુયુર્દ્ધાય ત સ્થરે॥ ૧૬૨.૧૨।
૧૬૨૦૧૩૧ યુદ્ધે સ્થ વા તુ દનજૈુદતેયૈશ્ચ મહાબલૈઃ ।
૧૬૨૦૧૩૨ િવબુધા તસન્નદ્ધા મ યુમૂચુઃ પુરઃ સ્થતાઃ॥ ૧૬૨.૧૩।
૧૬૨૦૧૪૦ દેવા ઊચુઃ
૧૬૨૦૧૪૧ સામ ય તવ પ યામઃ પશ્ચાદ્યાે સ્યામહે પરૈઃ ।
૧૬૨૦૧૪૨ ત માદ્દશર્ય ચાત્માનં મ યાે ઽ માકં યુયુ સતામ્॥ ૧૬૨.૧૪।
૧૬૨૦૧૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૨૦૧૫૧ તદે્દવવચનં શ્રુ વા મ યુરાહ મયિન્નવ॥ ૧૬૨.૧૫।
૧૬૨૦૧૬૦ મ યુ વાચ
૧૬૨૦૧૬૧ જિનતા મમ દેવેશઃ સવર્જ્ઞઃ સવર્દકૃ્પ્રભુઃ ।
૧૬૨૦૧૬૨ યઃ સવ વે ત્ત સવષાં ધામનામ મનઃ સ્થતમ્॥ ૧૬૨.૧૬।
૧૬૨૦૧૭૧ નવૈ ક શ્ચચ્ચ તં વે ત્ત યઃ સવ વે ત્ત સવર્દા ।
૧૬૨૦૧૭૨ અમૂત મૂતર્મ યેતદ્વે ત્ત કતાર્ જગન્મયઃ॥ ૧૬૨.૧૭।
૧૬૨૦૧૮૧ પરાે ઽસાૈ ભગવા સાક્ષાત્તથા િદવ્ય તિરક્ષગઃ ।
૧૬૨૦૧૮૨ ક તસ્ય પં યાે વેદ કસ્ય કતાર્ જગન્મયઃ॥ ૧૬૨.૧૮।
૧૬૨૦૧૯૧ અેવંિવધાદહં તાે માં કથં વેત્તુમહર્થ ।
૧૬૨૦૧૯૨ અથવા દ્રષુ્ટકામા વૈ ભવ તાે માનપુ યત॥ ૧૬૨.૧૯।
૧૬૨૦૨૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૨૦૨૦૧ ઇત્યુ વા દશર્યામાસ મ યૂ પં વકં મહત્ ।
૧૬૨૦૨૦૨ તાત યચ ષાેદ્ભૂતં ભવસ્ય પરમે ષ્ઠનઃ॥ ૧૬૨.૨૦।
૧૬૨૦૨૧૧ તજેસા સ તં પં યતઃ સવ તદુચ્યતે ।
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૧૬૨૦૨૧૨ પાૈ ષં પુ ષે વવે અહઙ્કારશ્ચ જ તષુુ॥ ૧૬૨.૨૧।
૧૬૨૦૨૨૧ ક્રાેધઃ સવર્સ્ય યાે ભીમ ઉપસહંારકૃદ્ભવેત્ ।
૧૬૨૦૨૨૨ તં શઙ્કરપ્ર તિનિધ વલ તં િનજતજેસા॥ ૧૬૨.૨૨।
૧૬૨૦૨૩૧ સવાર્યુધધરં દૃ ટ્વા પ્રણેમુઃ સવર્દેવતાઃ ।
૧૬૨૦૨૩૨ િવત્રેસદુત્યદનુ ઃ કૃતા જ લપુટાઃ સરુાઃ॥ ૧૬૨.૨૩।
૧૬૨૦૨૪૧ ભૂ વા મ યુમથાેચુ તે વં સનેાનીઃ પ્રભાે ભવ ।
૧૬૨૦૨૪૨ વયા દત્ત મદં રાજં્ય મ યાે ભાેક્ષ્યામહે વયમ્॥ ૧૬૨.૨૪।
૧૬૨૦૨૫૧ ત મા સવષુ કાયષુ જેતા વં જયવધર્નઃ ।
૧૬૨૦૨૫૨ વ મ દ્ર વં ચ વ ણાે લાેકપાલા વમવે ચ॥ ૧૬૨.૨૫।
૧૬૨૦૨૬૧ અ માસુ સવર્દેવષેુ પ્રિવશ વં જયાય વૈ ।
૧૬૨૦૨૬૨ મ યુઃ પ્રાવેાચ તા સવાર્ વના મત્તાે ન િક ચન॥ ૧૬૨.૨૬।
૧૬૨૦૨૭૧ સવ વ તઃ પ્રિવષ્ટાે ઽહં ન માં ના ત કશ્ચન ।
૧૬૨૦૨૭૨ સ અેવ ભગવાન્મ યુ તતાે તઃ થક્ થક્॥ ૧૬૨.૨૭।
૧૬૨૦૨૮૧ સ અેવ દ્ર પી સ્યાદુ્રદ્રાે મ યુઃ શવાે ઽભવત્ ।
૧૬૨૦૨૮૨ સ્થાવરં જઙ્ગમં ચવૈ સવ વ્યાપ્તં િહ મ યનુા॥ ૧૬૨.૨૮।
૧૬૨૦૨૯૧ તમવા ય સરુાઃ સવ જયમાપુશ્ચ સઙ્ગરે ।
૧૬૨૦૨૯૨ જયાે મ યુશ્ચ શાૈય ચ ઈશતજેઃસમુદ્ભવમ્॥ ૧૬૨.૨૯।
૧૬૨૦૩૦૧ મ યનુા જયમા યાથ કૃ વા દૈત્યૈશ્ચ સઙ્ગમમ્ ।
૧૬૨૦૩૦૨ યથાગતં યયુઃ સવ મ યનુા પિરર ક્ષતાઃ॥ ૧૬૨.૩૦।
૧૬૨૦૩૧૧ યત્ર વૈ ગાૈતમીતીરે શવમારા ય તે સરુાઃ ।
૧૬૨૦૩૧૨ મ યુમાપજુર્યં ચવૈ મ યુતીથ તદુચ્યતે॥ ૧૬૨.૩૧।
૧૬૨૦૩૨૧ ઉ પ ત્ત ચ તથા મ યાેયા નરઃ પ્રયતઃ મરેત્ ।
૧૬૨૦૩૨૨ િવજયાે યતે તસ્ય ન કૈ શ્ચ પિરભૂયતે॥ ૧૬૨.૩૨।
૧૬૨૦૩૩૧ ન મ યુતીથર્સદશૃં પાવનં િહ મહામનુે ।
૧૬૨૦૩૩૨ યત્ર સાક્ષાન્મ યુ પી સવર્દા શઙ્કરઃ સ્થતઃ ।
૧૬૨૦૩૩૩ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ મરણં સવર્કામદમ્॥ ૧૬૨.૩૩।
૧૬૩૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૩૦૦૧૧ સાર વતં નામ તીથ સવર્કામપ્રદં શભુમ્ ।
૧૬૩૦૦૧૨ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ણાં સવર્પાપપ્રણાશનમ્॥ ૧૬૩.૧।
૧૬૩૦૦૨૧ સવર્રાેગપ્રશમનં સવર્ સ દ્ધપ્રદાયકમ્ ।
૧૬૩૦૦૨૨ તત્રેમં શ ◌ૃ ત્તા તં િવ તરેણાથ નારદ॥ ૧૬૩.૨।
૧૬૩૦૦૩૧ પુ પાે કટા પૂવર્ભાગે પવર્તાે લાેકિવશ્રુતઃ ।
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૧૬૩૦૦૩૨ શભુ્રાે નામ ગિરશ્રેષ્ઠાે ગાૈત યા દ ક્ષણે તટે॥ ૧૬૩.૩।
૧૬૩૦૦૪૧ શાકલ્ય ઇ ત િવખ્યાતાે મુિનઃ પરમનૈ ષ્ઠકઃ ।
૧૬૩૦૦૪૨ ત મ શભુ્રે પુ ય ગરાૈ તપ તપેે હ્યનુત્તમમ્॥ ૧૬૩.૪।
૧૬૩૦૦૫૧ તપસ્ય તં દ્વજશ્રેષં્ઠ ગાૈતમીતીરમા શ્રતમ્ ।
૧૬૩૦૦૫૨ સવ ભૂતગણા િનતં્ય પ્રણમ ત તવુ ત તમ્॥ ૧૬૩.૫।
૧૬૩૦૦૬૧ અ ગ્ શશુ્રષૂણપરં વેદા યયનત પરમ્ ।
૧૬૩૦૦૬૨ ઋ ષગ ધવર્સમુનઃ-સિેવતે તત્ર પવર્તે॥ ૧૬૩.૬।
૧૬૩૦૦૭૧ ત મ ગરાૈ મહાપુ યે દેવ દ્વજભયઙ્કરઃ ।
૧૬૩૦૦૭૨ યજ્ઞદ્વષેી બ્રહ્મહ તા પરશનુાર્મ રાક્ષસઃ॥ ૧૬૩.૭।
૧૬૩૦૦૮૧ કામ પી િવચર ત નાના પધરાે વને ।
૧૬૩૦૦૮૨ ક્ષણં ચ બ્રહ્મ પેણ કદા ચદ્વ્યાઘ્ર પ ક્॥ ૧૬૩.૮।
૧૬૩૦૦૯૧ કદા ચદે્દવ પેણ કદા ચ પશુ પ ક્ ।
૧૬૩૦૦૯૨ કદા ચ પ્રમદા પઃ કદા ચ ગ પતઃ॥ ૧૬૩.૯।
૧૬૩૦૧૦૧ કદા ચદ્બાલ પેણ અેવં ચર ત પાપકૃત્ ।
૧૬૩૦૧૦૨ યત્રા તે બ્રાહ્મણાે િવદ્વા શાકલ્યાે મુિનસત્તમઃ॥ ૧૬૩.૧૦।
૧૬૩૦૧૧૧ તમાયા ત મહાપાપી પરશૂ રાક્ષસાધમઃ ।
૧૬૩૦૧૧૨ શુ ચ મ તં દ્વજશ્રેષં્ઠ પરશિુનત્યમવે ચ॥ ૧૬૩.૧૧।
૧૬૩૦૧૨૧ નેતું હ તું પ્ર ત્તાે ઽિપ ન શશાક સ પાપકૃત્ ।
૧૬૩૦૧૨૨ સ કદા ચદ્દિ્વજશ્રેષ્ઠાે દેવાન યચ્યર્ યત્નતઃ॥ ૧૬૩.૧૨।
૧૬૩૦૧૩૧ ભાેક્તુકામઃ િકલાયાત તત્રાયા પરશમુુર્ને ।
૧૬૩૦૧૩૨ બ્રહ્મ પધરાે ભૂ વા શ થલઃ પ લતાે ઽબલી ।
૧૬૩૦૧૩૩ ક યામાદાય કા ચચ્ચ શાકલ્યં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૬૩.૧૩।
૧૬૩૦૧૪૦ પરશુ વાચ
૧૬૩૦૧૪૧ ભાજેનસ્યા થનં િવ દ્ધ માં ચ ક યા મમાં દ્વજ ।
૧૬૩૦૧૪૨ આ ત યકાલે સ પ્રાપ્તં કૃતકૃત્યાે ઽ સ માનદ॥ ૧૬૩.૧૪।
૧૬૩૦૧૫૧ ત અેવ ધ યા લાેકે ઽ મ યષેામ તથયાે ગ્ હાત્ ।
૧૬૩૦૧૫૨ પૂણાર્ ભલાષા િનયાર્ ત વ તાે ઽિપ તાઃ પરે॥ ૧૬૩.૧૫।
૧૬૩૦૧૬૧ ભાજેને તપૂિવષ્ટે તુ આત્માથ ક પતં તુ યત્ ।
૧૬૩૦૧૬૨ અ ત થ ય તુ યાે દદ્યાદ્દત્તા તને વસુ ધરા॥ ૧૬૩.૧૬।
૧૬૩૦૧૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૩૦૧૭૧ અેતચ્છ વા તુ શાકલ્યાે દદામીત્યેવમબ્રવીત્ ।
૧૬૩૦૧૭૨ આસને ચાપેવે યાથા-જ્ઞાનાતં્ત પરશું દ્વજમ્॥ ૧૬૩.૧૭।
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૧૬૩૦૧૮૧ યથા યાયં પજૂિય વા શાકલ્યાે ભાજેનં દદાૈ ।
૧૬૩૦૧૮૨ આપાેશનં કરે કૃ વા પરશવુાર્ક્યમબ્રવીત્॥ ૧૬૩.૧૮।
૧૬૩૦૧૯૦ પરશુ વાચ
૧૬૩૦૧૯૧ દૂરાદ યાગતં શ્રા તમનુગચ્છ ત દેવતાઃ ।
૧૬૩૦૧૯૨ ત મ પ્તે તુ પ્તાઃ સ્યુર પ્તે તુ િવપયર્યઃ॥ ૧૬૩.૧૯।
૧૬૩૦૨૦૧ અ ત થશ્ચાપવાદ ચ દ્વાવેતાૈ િવશ્વબા ધવાૈ ।
૧૬૩૦૨૦૨ અપવાદ હરે પાપમ ત થઃ વગર્સઙ્ક્રમઃ॥ ૧૬૩.૨૦।
૧૬૩૦૨૧૧ અ યાગતં પ થ શ્રા તં સાવજ્ઞં યાે ઽ ભવીક્ષતે ।
૧૬૩૦૨૧૨ ત ક્ષણાદેવ ન ય ત તસ્ય ધમર્યશઃ શ્રયઃ॥ ૧૬૩.૨૧।
૧૬૩૦૨૨૧ ત માદ યાગતઃ શ્રા તાે યાચે ઽહં વાં દ્વ ેત્તમ ।
૧૬૩૦૨૨૨ દાસ્યસે યિદ મે કામં તદ્ભાેકે્ષ્ય ઽહં ન ચા યથા॥ ૧૬૩.૨૨।
૧૬૩૦૨૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૩૦૨૩૧ દત્ત મત્યેવ શાકલ્યાે ભુઙ્ વેત્યેવાહ રાક્ષસમ્ ।
૧૬૩૦૨૩૨ તતઃ પ્રાવેાચ પરશરુહં રાક્ષસસત્તમઃ॥ ૧૬૩.૨૩।
૧૬૩૦૨૪૧ નાહં દ્વજ તવ િરપનુર્ દ્ધઃ પ લતઃ કૃશઃ ।
૧૬૩૦૨૪૨ બહૂિન મે વ્યતીતાિન વષાર્ ણ વાં પ્રપ યતઃ॥ ૧૬૩.૨૪।
૧૬૩૦૨૫૧ શુ ય ત મમ ગાત્રા ણ ગ્રી મે વ પાેદકં યથા ।
૧૬૩૦૨૫૨ ત માન્ને યે સાનુગં વાં ભક્ષિય યે દ્વ ેત્તમ॥ ૧૬૩.૨૫।
૧૬૩૦૨૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૩૦૨૬૧ શ્રુ વા પરશવુાકં્ય તચ્છાકલ્યાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૬૩.૨૬।
૧૬૩૦૨૭૦ શાકલ્ય ઉવાચ
૧૬૩૦૨૭૧ યે મહાકુલસ ભૂતા િવજ્ઞાતસકલાગમાઃ ।
૧૬૩૦૨૭૨ ત પ્ર તશ્રુતમ યે ત ન વત્ર િવપયર્યમ્॥ ૧૬૩.૨૭।
૧૬૩૦૨૮૧ યથાે ચતં કુ સખે તથાિપ શ ◌ૃ મે વચઃ ।
૧૬૩૦૨૮૨ િનહ તુમ યુદ્યતષેુ વક્તવ્યં િહતમુત્તમૈઃ॥ ૧૬૩.૨૮।
૧૬૩૦૨૯૧ બ્રાહ્મણાે ઽહં વજ્રતનુઃ સવર્તાે રક્ષકાે હિરઃ ।
૧૬૩૦૨૯૨ પાદાૈ રક્ષતુ મે િવ ઃ શરાે દેવાે જનાદર્નઃ॥ ૧૬૩.૨૯।
૧૬૩૦૩૦૧ બાહૂ રક્ષતુ વારાહઃ ષં્ઠ રક્ષતુ કૂમર્રાટ્ ।
૧૬૩૦૩૦૨ હૃદયં રક્ષતા કૃ ણાે હ્યઙ્ગુલી રક્ષતા ગઃ॥ ૧૬૩.૩૦।
૧૬૩૦૩૧૧ મખંુ રક્ષતુ વાગીશાે નતે્રે રક્ષતુ પ ક્ષગઃ ।
૧૬૩૦૩૧૨ શ્રાતંે્ર રક્ષતુ િવત્તેશઃ સવર્તાે રક્ષતાદ્ભવઃ ।
૧૬૩૦૩૧૩ નાનાપ વેકશરણં દેવાે નારાયણઃ વયમ્॥ ૧૬૩.૩૧।
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૧૬૩૦૩૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૩૦૩૨૧ અેવમુ વા તુ શાકલ્યાે નય વા ભક્ષ વા સખુમ્ ।
૧૬૩૦૩૨૨ માં રાક્ષસે દ્ર પરશાે વ મદાનીમત દ્રતઃ॥ ૧૬૩.૩૨।
૧૬૩૦૩૩૧ રાક્ષસ તસ્ય વચનાદ્ભક્ષણાય સમુદ્યતઃ ।
૧૬૩૦૩૩૨ ના ત્યેવ હૃદયે નનંૂ પાિપનાં ક ણાકણઃ॥ ૧૬૩.૩૩।
૧૬૩૦૩૪૧ દંષ્ટ્ર ાકરાલવદનાે ગ વા તસ્યા તકં તદા ।
૧૬૩૦૩૪૨ બ્રાહ્મણં તં િનર કૈ્ષ્યવં પરશવુાર્ક્યમબ્રવીત્॥ ૧૬૩.૩૪।
૧૬૩૦૩૫૦ પરશુ વાચ
૧૬૩૦૩૫૧ શઙ્ખચક્રગદાપા ણ વાં પ યે ઽહં દ્વ ેત્તમ ।
૧૬૩૦૩૫૨ સહસ્રપાદ શરસં સહસ્રાક્ષકરં િવભુમ્॥ ૧૬૩.૩૫।
૧૬૩૦૩૬૧ સવર્ભૂતૈકિનલયં છ દાે પં જગન્મયમ્ ।
૧૬૩૦૩૬૨ વામદ્ય િવપ્ર પ યા મ ના ત તે પવૂર્કં વપુઃ॥ ૧૬૩.૩૬।
૧૬૩૦૩૭૧ ત મા પ્રસાદયે િવપ્ર વમવે શરણં ભવ ।
૧૬૩૦૩૭૨ જ્ઞાનં દેિહ મહાબુદ્ધે તીથ બ્રૂહ્યઘિન કૃ તમ્॥ ૧૬૩.૩૭।
૧૬૩૦૩૮૧ મહતાં દશર્નં બ્રહ્મ યતે નિહ િન ફલમ્ ।
૧૬૩૦૩૮૨ દ્વષેાદજ્ઞાનતાે વાિપ પ્રસઙ્ગાદ્વા પ્રમાદતઃ॥ ૧૬૩.૩૮।
૧૬૩૦૩૯૧ અયસઃ પશર્સં પશા ક્મ વાયવૈ યતે॥ ૧૬૩.૩૯।
૧૬૩૦૪૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૩૦૪૦૧ અેતદ્વાક્યં સમાક યર્ રાક્ષસને સમીિરતમ્ ।
૧૬૩૦૪૦૨ શાકલ્યઃ કૃપયા પ્રાહ વરદા સા સર વતી॥ ૧૬૩.૪૦।
૧૬૩૦૪૧૧ તવા ચરાદૈ્દત્યપતે તતઃ તુિહ જનાદર્નમ્ ।
૧૬૩૦૪૧૨ મનાેરથફલપ્રાપ્તાૈ ના યન્નારાયણ તુતેઃ॥ ૧૬૩.૪૧।
૧૬૩૦૪૨૧ િક ચદ ય ત લાેકે ઽ મ કારણં શ ◌ૃ રાક્ષસ ।
૧૬૩૦૪૨૨ પ્રસન્ના તવ સા દેવી મદ્વાક્યાચ્ચ ભિવ ય ત॥ ૧૬૩.૪૨।
૧૬૩૦૪૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૩૦૪૩૧ તથેત્યુ વા સ પરશગુર્ઙ્ગાં ત્રૈલાેક્યપાવનીમ્ ।
૧૬૩૦૪૩૨ ના વા શુ ચયર્તમના ગઙ્ગામ ભમખુઃ સ્થતઃ॥ ૧૬૩.૪૩।
૧૬૩૦૪૪૧ તત્રાપ યિદ્દવ્ય પાં િદવ્યગ ધાનુલપેનામ્ ।
૧૬૩૦૪૪૨ સર વતી ં જગદ્ધાત્રી ં શાકલ્યવચને સ્થતામ્॥ ૧૬૩.૪૪।
૧૬૩૦૪૫૧ જગ ડ્યહરાં િવશ્વ-જનની ં ભવુનેશ્વર મ્ ।
૧૬૩૦૪૫૨ તામવુાચ િવનીતાત્મા પરશગુર્તક મષઃ॥ ૧૬૩.૪૫।
૧૬૩૦૪૬૦ પરશુ વાચ
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૧૬૩૦૪૬૧ ગુ ઃ શાકલ્ય ઇત્યાહ માકા તં તુિહ િવ વજમ્ ।
૧૬૩૦૪૬૨ તવ પ્રસાદા સા શ ક્તયર્થા મે સ્યાત્તથા કુ ॥ ૧૬૩.૪૬।
૧૬૩૦૪૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૩૦૪૭૧ તથાિ વ ત ચ સા પ્રાહ પરશું શ્રીસર વતી ।
૧૬૩૦૪૭૨ સર વત્યાઃ પ્રસાદેન પરશુ તં જનાદર્નમ્॥ ૧૬૩.૪૭।
૧૬૩૦૪૮૧ તુષ્ટાવ િવિવધવૈાર્ક્યૈ તત તુષ્ટાે ઽભવદ્ધિરઃ ।
૧૬૩૦૪૮૨ વરં પ્રાદાદ્રાક્ષસાય કૃપા સ ધજુર્નાદર્નઃ॥ ૧૬૩.૪૮।
૧૬૩૦૪૯૦ જનાદર્ન ઉવાચ
૧૬૩૦૪૯૧ યદ્યન્મનાેગતં રક્ષ તત્ત સવ ભિવ ય ત॥ ૧૬૩.૪૯।
૧૬૩૦૫૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૩૦૫૦૧ શાકલ્યસ્ય પ્રસાદેન ગાૈત યાશ્ચ પ્રસાદતઃ ।
૧૬૩૦૫૦૨ સર વત્યાઃ પ્રસાદેન નર સહપ્રસાદતઃ॥ ૧૬૩.૫૦।
૧૬૩૦૫૧૧ પાિપષ્ઠાે ઽિપ તદા રક્ષઃ પરશિુદવમેિયવાન્ ।
૧૬૩૦૫૧૨ સવર્તીથાર્ઙ્ ઘ્રપદ્મસ્ય પ્રસાદાચ્છાઙ્ર્ગધ વનઃ॥ ૧૬૩.૫૧।
૧૬૩૦૫૨૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ સાર વત મ ત શ્રુતમ્ ।
૧૬૩૦૫૨૨ તત્ર નાનને દાનને િવ લાેકે મહીયતે॥ ૧૬૩.૫૨।
૧૬૩૦૫૩૧ વાગ્જવૈ ણવશાકલ્ય-પરશપુ્રભવા ણ િહ ।
૧૬૩૦૫૩૨ બહૂ યભવૂં તીથાર્િન ત મ વૈ શ્વેતપવર્તે॥ ૧૬૩.૫૩।
૧૬૪૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૪૦૦૧૧ ચ ચ્ચકાતીથર્ મત્યુક્તં સવર્રાેગિવનાશનમ્ ।
૧૬૪૦૦૧૨ સવર્ ચ તાપ્રહરણં સવર્શા તકરં ણામ્॥ ૧૬૪.૧।
૧૬૪૦૦૨૧ તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ શભુ્રે ત મન્નગાેત્તમે ।
૧૬૪૦૦૨૨ ગઙ્ગાયા ઉત્તરે પારે યત્ર દેવાે ગદાધરઃ॥ ૧૬૪.૨।
૧૬૪૦૦૩૧ ચ ચ્ચકઃ પ ક્ષરાટ્તત્ર ભે ડાે યાે ઽ ભધીયતે ।
૧૬૪૦૦૩૨ સદા વસ ત તત્રવૈ માંસાશી શ્વેતપવર્તે॥ ૧૬૪.૩।
૧૬૪૦૦૪૧ નાનાપુ પફલાક ણઃ સવર્તુર્કુસમુનૈર્ગૈઃ ।
૧૬૪૦૦૪૨ સિેવતે દ્વજમખુ્યશૈ્ચ ગાૈત યા ચાપેશાે ભતે॥ ૧૬૪.૪।
૧૬૪૦૦૫૧ સદ્ધચારણગ ધવર્-િકન્નરામરસઙુ્કલે ।
૧૬૪૦૦૫૨ ત સમીપે નગઃ ક શ્ચદ્દિ્વપદાં ચ ચતુ પદામ્॥ ૧૬૪.૫।
૧૬૪૦૦૬૧ રાેગા ત ષા ચ તા-મરણાનાં ન ભાજનમ્ ।
૧૬૪૦૦૬૨ અેવં ગુણા વતે શલૈે નાનામુિનગણા તે॥ ૧૬૪.૬।
૧૬૪૦૦૭૧ પવૂર્દેશાિધપઃ ક શ્ચ પવમાન ઇ ત શ્રુતઃ ।
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૧૬૪૦૦૭૨ ક્ષત્રધમર્રતઃ શ્રીમા દેવબ્રાહ્મણપાલકઃ॥ ૧૬૪.૭।
૧૬૪૦૦૮૧ બલને મહતા યુક્તઃ સપુરાેધા વનં યયાૈ ।
૧૬૪૦૦૮૨ રેમે સ્ત્રી ભમર્નાેજ્ઞા ભ ર્ત્યવાિદત્રજૈઃ સખુૈઃ॥ ૧૬૪.૮।
૧૬૪૦૦૯૧ સ ચ અેવં ધનુ પા ણ ર્ગયાશી લ ભ ર્તઃ ।
૧૬૪૦૦૯૨ અેવં ભ્રમ કદા ચ સ શ્રા તાે દુ્રમમપુાગતઃ॥ ૧૬૪.૯।
૧૬૪૦૧૦૧ ગાૈતમીતીરસ ભૂતં નાનાપ ક્ષગણૈ ર્તમ્ ।
૧૬૪૦૧૦૨ આશ્રમાણાં ગ્ હપ ત ધમર્જ્ઞ મવ સિેવતમ્॥ ૧૬૪.૧૦।
૧૬૪૦૧૧૧ તમા શ્રત્ય નગશ્રેષં્ઠ પવમાનાે પાેત્તમઃ ।
૧૬૪૦૧૧૨ સ િવશ્રા તાે જન ત ઈક્ષાં ચકે્ર નગાેત્તમમ્॥ ૧૬૪.૧૧।
૧૬૪૦૧૨૧ તત્રાપ યદ્દિ્વજં સ્થૂલં દ્વમખંુ શાેભનાકૃ તમ્ ।
૧૬૪૦૧૨૨ ચ તાિવષં્ટ તથા શ્રા તં તમ ચ્છ પાેત્તમઃ॥ ૧૬૪.૧૨।
૧૬૪૦૧૩૦ રા વેાચ
૧૬૪૦૧૩૧ કાે ભવાિ દ્વમખુઃ પક્ષી ચ તાવાિનવ લક્ષ્યસે ।
૧૬૪૦૧૩૨ નવૈાત્ર ક શ્ચદ્દઃુખાતર્ઃ ક મા વં દુઃખમાગતઃ॥ ૧૬૪.૧૩।
૧૬૪૦૧૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૪૦૧૪૧ તતઃ પ્રાવેાચ પ ત પવમાનં શનૈઃ શનૈઃ ।
૧૬૪૦૧૪૨ સમાશ્વ તમનાઃ પક્ષી ચ ચ્ચકાે િનઃશ્વસન્મુહુઃ॥ ૧૬૪.૧૪।
૧૬૪૦૧૫૦ ચ ચ્ચક ઉવાચ
૧૬૪૦૧૫૧ મત્તાે ભયં ન ચા યષેાં મમ વા યાપેપાિદતમ્ ।
૧૬૪૦૧૫૨ નાનાપુ પફલાક ણ મુિન ભઃ પિરસિેવતમ્॥ ૧૬૪.૧૫।
૧૬૪૦૧૬૧ પ યેયં શૂ યમવેાિદ્ર તતઃ શાેચા મ મામહમ્ ।
૧૬૪૦૧૬૨ ન લભા મ સખંુ િક ચન્ન યા મ કદાચન ।
૧૬૪૦૧૬૩ િનદ્રાં પ્રા ાે મ ન ક્વાિપ ન િવશ્રા ત ન િન ર્ તમ્॥ ૧૬૪.૧૬।
૧૬૪૦૧૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૪૦૧૭૧ દ્વમખુસ્ય દ્વજસ્યાેક્તં શ્રુ વા રા તિવ મતઃ॥ ૧૬૪.૧૭।
૧૬૪૦૧૮૦ રા વેાચ
૧૬૪૦૧૮૧ કાે ભવા ક કૃતં પાપં ક માચ્છૂ યશ્ચ પવર્તઃ ।
૧૬૪૦૧૮૨ અેકેનાસ્યને ય ત પ્રા ણનાે ઽત્ર નગાેત્તમે॥ ૧૬૪.૧૮।
૧૬૪૦૧૯૧ િકમુતાસ્યદ્વયને વં ન પ્તમપુયાસ્ય સ ।
૧૬૪૦૧૯૨ િક વા તે દુ કૃતં પ્રાપ્ત મહ જન્મ યથાે પુરા॥ ૧૬૪.૧૯।
૧૬૪૦૨૦૧ ત સવ શસં મે સતં્ય ત્રાસ્યે વાં મહતાે ભયાત્॥ ૧૬૪.૨૦।
૧૬૪૦૨૧૦ બ્રહ્માવેાચ
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૧૬૪૦૨૧૧ રા નં તં દ્વજઃ પ્રાહ િનઃશ્વસન્નથ ચ ચ્ચકઃ॥ ૧૬૪.૨૧।
૧૬૪૦૨૨૦ ચ ચ્ચક ઉવાચ
૧૬૪૦૨૨૧ વકે્ષ્ય ઽહં વાં પવૂર્ તં્ત પવમાન શ ◌ૃ વ તત્ ।
૧૬૪૦૨૨૨ અહં દ્વ તપ્રવરાે વેદવેદાઙ્ગપારગઃ॥ ૧૬૪.૨૨।
૧૬૪૦૨૩૧ કુલીનાે િવિદતપ્રાજ્ઞઃ કાયર્હ તા ક લ પ્રયઃ ।
૧૬૪૦૨૩૨ વદે પુર તથા ષે્ઠ અ યદ યચ્ચ જ તષુુ॥ ૧૬૪.૨૩।
૧૬૪૦૨૪૧ પર દ્ યા સદા દુઃખી માયયા િવશ્વવ ચકઃ ।
૧૬૪૦૨૪૨ કૃતઘ્નઃ સત્યરિહતઃ પરિન દાિવચક્ષણઃ॥ ૧૬૪.૨૪।
૧૬૪૦૨૫૧ મત્ર વા મગુ દ્રાેહી દ ભાચારાે ઽ તિનઘ્ ર્ણઃ ।
૧૬૪૦૨૫૨ મનસા કમર્ણા વાચા તાપયા મ જના બહૂન્॥ ૧૬૪.૨૫।
૧૬૪૦૨૬૧ અયમવે િવનાેદાે મે સદા ય પરિહસનમ્ ।
૧૬૪૦૨૬૨ યુગ્મભેદં ગણાેચ્છેદં મયાર્દાભેદનં સદા॥ ૧૬૪.૨૬।
૧૬૪૦૨૭૧ કરાે મ િનિવચારાે ઽહં િવદ્વ સવેાપરાઙ્મખુઃ ।
૧૬૪૦૨૭૨ ન મયા સદશૃઃ ક શ્ચ પાતક ભવનત્રયે॥ ૧૬૪.૨૭।
૧૬૪૦૨૮૧ તનેાહં દ્વમખુાે ત તાપનાદ્દઃુખભાગ્યહમ્ ।
૧૬૪૦૨૮૨ ત માદ્દઃુખને સ તપ્તઃ શૂ યાે ઽયં પવર્તાે મમ॥ ૧૬૪.૨૮।
૧૬૪૦૨૯૧ અ યચ્ચ શ ◌ૃ ભપૂાલ વાક્યં ધમાર્થર્સિંહતમ્ ।
૧૬૪૦૨૯૨ બ્રહ્મહત્યાસમં પાપં ત દ્વના તદવા યતે॥ ૧૬૪.૨૯।
૧૬૪૦૩૦૧ ક્ષિત્રયઃ સઙ્ગરં ગ વા અથવા યત્ર સઙ્ગરાત્ ।
૧૬૪૦૩૦૨ પલાય તં ય તશસં્ત્ર િવશ્વ તં ચ પરાઙ્મખુમ્॥ ૧૬૪.૩૦।
૧૬૪૦૩૧૧ અિવજ્ઞાતં ચાપેિવષં્ટ બભેમી ત ચ વાિદનમ્ ।
૧૬૪૦૩૧૨ તં યિદ ક્ષિત્રયાે હ યા સ તુ સ્યાદ્બ્રહ્મઘાતકઃ॥ ૧૬૪.૩૧।
૧૬૪૦૩૨૧ અધીતં િવ મર ત ય વં કરાે ત તથાેત્તમમ્ ।
૧૬૪૦૩૨૨ અનાદરં ચ ગુ ષુ તમાહુબ્રર્હ્મઘાતકમ્॥ ૧૬૪.૩૨।
૧૬૪૦૩૩૧ પ્રત્યક્ષે ચ પ્રયં વ ક્ત પરાેક્ષે પ ષા ણ ચ ।
૧૬૪૦૩૩૨ અ યદૃ્ધિદ વચસ્ય ય કરાેત્ય ય સદૈવ યઃ॥ ૧૬૪.૩૩।
૧૬૪૦૩૪૧ ગુ ણાં શપથં કતાર્ દ્વષે્ટા બ્રાહ્મણિન દકઃ ।
૧૬૪૦૩૪૨ મ યા િવનીતઃ પાપાત્મા સ તુ સ્યાદ્બ્રહ્મઘાતકઃ॥ ૧૬૪.૩૪।
૧૬૪૦૩૫૧ દેવં વેદમથા યાત્મં ધમર્બ્રાહ્મણસઙ્ગ તમ્ ।
૧૬૪૦૩૫૨ અેતાિન્ન દ ત યાે દ્વષેા સ તુ સ્યાદ્બ્રહ્મઘાતકઃ॥ ૧૬૪.૩૫।
૧૬૪૦૩૬૧ અેવં ભૂતાે ઽ યહં રાજ દ ભાથ લ જયા તથા ।
૧૬૪૦૩૬૨ સદ્વતૃ્ત ઇવ વત ઽહં ત માદ્રાજિ દ્વ ે ઽભવમ્॥ ૧૬૪.૩૬।
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૧૬૪૦૩૭૧ અેવં ભૂતાે ઽિપ સ કમર્ િક ચ કતાર્ મ કુત્ર ચત્ ।
૧૬૪૦૩૭૨ તનેાહં કમર્ણા રાજ વતઃ મતાર્ પુરા કૃતમ્॥ ૧૬૪.૩૭।
૧૬૪૦૩૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૪૦૩૮૧ ત ચ્ચ ચ્ચકવચઃ શ્રુ વા પવમાનઃ સિુવ મતઃ ।
૧૬૪૦૩૮૨ કમર્ણા કેન તે મુ ક્તિરત્યાહ પ ત દ્વજમ્॥ ૧૬૪.૩૮।
૧૬૪૦૩૯૧ ઇ ત તસ્ય વચઃ શ્રુ વા પ ત પ્રાહ પ ક્ષરાટ્॥ ૧૬૪.૩૯।
૧૬૪૦૪૦૦ ચ ચ્ચક ઉવાચ
૧૬૪૦૪૦૧ અ મન્નવે નગશ્રેષે્ઠ ગાૈત યા ઉત્તરે તટે ।
૧૬૪૦૪૦૨ ગદાધરં નામ તીથ તત્ર માં નય સવુ્રત॥ ૧૬૪.૪૦।
૧૬૪૦૪૧૧ ત દ્ધ તીથ પુ યતમં સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
૧૬૪૦૪૧૨ સવર્કામપ્રદં ચે ત મહદ્ ભમુર્િન ભઃ શ્રુતમ્॥ ૧૬૪.૪૧।
૧૬૪૦૪૨૧ ન ગાૈત યા તથા િવ ણાેરપરં ક્લેશનાશનમ્ ।
૧૬૪૦૪૨૨ સવર્ભાવને તત્તીથ પ યેય મ ત મે મ તઃ॥ ૧૬૪.૪૨।
૧૬૪૦૪૩૧ મ કૃતને પ્રયત્નને નૈતચ્છકં્ય કદાચન ।
૧૬૪૦૪૩૨ કથમાકાિઙ્ક્ષતપ્રા પ્તભર્વેદ્દ ુ કૃતકમર્ણામ્॥ ૧૬૪.૪૩।
૧૬૪૦૪૪૧ સપ્રયત્નાે ઽ યહં વીર ન પ યે ત સદુુ કરમ્ ।
૧૬૪૦૪૪૨ ત માત્તવ પ્રસાદાચ્ચ પ યેયં િહ ગદાધરમ્॥ ૧૬૪.૪૪।
૧૬૪૦૪૫૧ અિવજ્ઞાિપતદુઃખજ્ઞં ક ણાવ ણાલયમ્ ।
૧૬૪૦૪૫૨ ય મ દષૃ્ટે ભવક્લેશા ન દૃ ય તે પનુનર્રૈઃ॥ ૧૬૪.૪૫।
૧૬૪૦૪૬૧ દૃ ટૈ્વવ તં િદવં યાસ્યે પ્રસાદાત્તવ સવુ્રત॥ ૧૬૪.૪૬।
૧૬૪૦૪૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૪૦૪૭૧ અેવમુક્તઃ સ પ ત શ્ચ ચ્ચકેન દ્વજન્મના ।
૧૬૪૦૪૭૨ દશર્યામાસ તં દેવં તાં ચ ગઙ્ગાં દ્વજન્મને॥ ૧૬૪.૪૭।
૧૬૪૦૪૮૧ તતઃ સ ચ ચ્ચકઃ ના વા ગઙ્ગાં ત્રૈલાેક્યપાવનીમ્॥ ૧૬૪.૪૮।
૧૬૪૦૪૯૦ ચ ચ્ચક ઉવાચ
૧૬૪૦૪૯૧ ગઙ્ગે ગાૈત મ યાવ વાં િત્રજગ પાવની ં નરઃ ।
૧૬૪૦૪૯૨ ન પ યત્યુચ્યતે તાવિદહામતુ્રાિપ પાતક ॥ ૧૬૪.૪૯।
૧૬૪૦૫૦૧ ત મા સવાર્ગસમિપ મામુદ્ધર સિરદ્વરે ।
૧૬૪૦૫૦૨ સસંારે દેિહનામ યા ન ગ તઃ કાિપ કુત્ર ચત્ ।
૧૬૪૦૫૦૩ વાં િવના િવ ચરણ-સરાે હસમુદ્ભવે॥ ૧૬૪.૫૦।
૧૬૪૦૫૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૪૦૫૧૧ ઇ ત શ્રદ્ધાિવશદુ્ધાત્મા ગઙ્ગૈકશરણાે દ્વજઃ ।
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૧૬૪૦૫૧૨ નાનં ચકે્ર મરન્ન તગર્ઙ્ગે ત્રાય વ મા મ ત॥ ૧૬૪.૫૧।
૧૬૪૦૫૨૧ ગદાધરં તતાે ન વા પ ય સુ નગવા સષુ ।
૧૬૪૦૫૨૨ પવમાના યનુજ્ઞાત તદૈવ િદવમાક્રમત્॥ ૧૬૪.૫૨।
૧૬૪૦૫૩૧ પવમાનઃ વનગરં પ્રયયાૈ સાનુગ તતઃ ।
૧૬૪૦૫૩૨ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ પાવમાનં સ ચ ચ્ચકમ્॥ ૧૬૪.૫૩।
૧૬૪૦૫૪૧ ગદાધરં કાેિટતીથર્ મ ત વેદિવદાે િવદુઃ ।
૧૬૪૦૫૪૨ કાેિટકાેિટગુણં કમર્ કૃતં તત્ર ભવે ણામ્॥ ૧૬૪.૫૪।
૧૬૫૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૫૦૦૧૧ ભદ્રતીથર્ મ ત પ્રાેક્તં સવાર્િનષ્ટિનવારણમ્ ।
૧૬૫૦૦૧૨ સવર્પાપપ્રશમનં મહાશા તપ્રદાયકમ્॥ ૧૬૫.૧।
૧૬૫૦૦૨૧ આિદત્યસ્ય પ્રયા ભાયાર્ ઉષા વાષ્ટ્ર પ તવ્રતા ।
૧૬૫૦૦૨૨ છાયાિપ ભાયાર્ સિવતુ તસ્યાઃ પતુ્રઃ શનૈશ્ચરઃ॥ ૧૬૫.૨।
૧૬૫૦૦૩૧ તસ્ય વસા િવ ષ્ટિર ત ભીષણા પાપ િપણી ।
૧૬૫૦૦૩૨ તાં ક યાં સિવતા ક મૈ દદામી ત મ ત દધે॥ ૧૬૫.૩।
૧૬૫૦૦૪૧ ય મૈ ય મૈ દાતુકામઃ સયૂા લાેકગુ ઃ પ્રભુઃ ।
૧૬૫૦૦૪૨ તચ્છ વા ભીષણા ચે ત િક કુમા ભાયર્યાનયા ।
૧૬૫૦૦૪૩ અેવં તુ વતર્માને સા િપતરં પ્રાહ દુઃ ખતા॥ ૧૬૫.૪।
૧૬૫૦૦૬૦ િવ ષ્ટ વાચ
૧૬૫૦૦૬૧ બાલામવે િપતા ય તુ દદ્યા ક યાં સુ િપણે ।
૧૬૫૦૦૬૨ સ કૃતાથા ભવે લાેકે ન ચેદ્દ ુ કૃતવા પતા॥ ૧૬૫.૬।
૧૬૫૦૦૭૧ ચતુથાર્દ્વ સરાદૂ વ યાવન્ન દશમાત્યયઃ ।
૧૬૫૦૦૭૨ તાવ દ્વવાહઃ ક યાયાઃ િપત્રા કાયર્ઃ પ્રયત્નતઃ॥ ૧૬૫.૭।
૧૬૫૦૦૮૧ શ્રીમતે િવદુષે યનૂે કુલીનાય યશ વને ।
૧૬૫૦૦૮૨ ઉદારાય સનાથાય ક યા દેયા વરાય વૈ॥ ૧૬૫.૮।
૧૬૫૦૦૯૧ અેતચ્ચેદ યથા કુયાર્ પતા સ િનરયી સદા ।
૧૬૫૦૦૯૨ ધમર્સ્ય સાધનં ક યા િવદુષામિપ ભાસ્કર॥ ૧૬૫.૯।
૧૬૫૦૧૦૧ નરકસ્યવે મખૂાર્ણાં કામાપેહતચેતસામ્ ।
૧૬૫૦૧૦૨ અેકતઃ થવી કૃ ના સશલૈવનકાનના॥ ૧૬૫.૧૦।
૧૬૫૦૧૧૧ વલઙૃ્કતાપેાિધહીના સકુ યા ચૈકતઃ તા ।
૧૬૫૦૧૧૨ િવક્ર ણીતે યશ્ચ ક યામશ્વં વા ગાં તલાનિપ॥ ૧૬૫.૧૧।
૧૬૫૦૧૨૧ ન તસ્ય રાૈરવાિદ યઃ કદા ચિન્ન કૃ તભર્વેત્ ।
૧૬૫૦૧૨૨ િવવાહા તક્રમઃ કાયા ન ક યાયાઃ કદાચન॥ ૧૬૫.૧૨।
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૧૬૫૦૧૩૧ ત મ કૃતે ય પતુઃ સ્યા પાપં ત કેન ક યતે ।
૧૬૫૦૧૩૨ યાવ લ ં ન ના ત યાવ ક્ર ડ ત પાંશુ ભઃ॥ ૧૬૫.૧૩।
૧૬૫૦૧૪૧ તાવ ક યા પ્રદાતવ્યા નાે ચે પત્રાેરધાેગ તઃ ।
૧૬૫૦૧૪૨ િપતુઃ વ પં પતુ્રઃ સ્યાદ્યઃ િપતા પતુ્ર અેવ સઃ॥ ૧૬૫.૧૪।
૧૬૫૦૧૫૧ આત્મનઃ સુ ખતાં લાેકે કાે ન કુયાર્ કરાે ત ચ ।
૧૬૫૦૧૫૨ ય ક યાયાં િપતા કુયાર્દ્દાનં પજૂનમીક્ષણમ્॥ ૧૬૫.૧૫।
૧૬૫૦૧૬૧ ય કૃતં ત કૃતં િવદ્યાત્તાસુ દતં્ત તદક્ષયમ્ ।
૧૬૫૦૧૬૨ યદ્દત્તં તાસુ ક યાસુ તદાન ત્યાય ક પતે॥ ૧૬૫.૧૬।
૧૬૫૦૧૭૧ પતુ્રષેુ ચવૈ પાતૈ્રષેુ કાે ન કુયાર્ સખંુ રવે ।
૧૬૫૦૧૭૨ કરાે ત યઃ ક યકાનાં સ સ પદ્ભાજનં ભવેત્॥ ૧૬૫.૧૭।
૧૬૫૦૧૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૫૦૧૮૧ અેવં તાં વાિદની ં ક યાં િવ ષ્ટ પ્રાવેાચ ભાસ્કરઃ॥ ૧૬૫.૧૮।
૧૬૫૦૧૯૦ સયૂર્ ઉવાચ
૧૬૫૦૧૯૧ િક કરાે મ ન ગ્ હ્ણા ત વાં ક શ્ચદ્ભીષણાકૃ તમ્ ।
૧૬૫૦૧૯૨ કુલં પં વયાે િવત્તં િવદ્યાં તં્ત સશુીલતામ્॥ ૧૬૫.૧૯।
૧૬૫૦૨૦૧ મથઃ પ ય ત સ બ ધે િવવાહે સ્ત્રીષુ પુંસુ ચ ।
૧૬૫૦૨૦૨ અ માસુ સવર્મ ય ત િવના તવ ગુણૈઃ શભુે ।
૧૬૫૦૨૦૩ િક કરાે મ ક્વ દાસ્યા મ થા માં િધક્કરાે ષ િકમ્॥ ૧૬૫.૨૦।
૧૬૫૦૨૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૫૦૨૧૧ અેવમુ વા પનુ તાં ચ િવ ષ્ટ પ્રાવેાચ ભાસ્કરઃ॥ ૧૬૫.૨૧।
૧૬૫૦૨૨૦ સયૂર્ ઉવાચ
૧૬૫૦૨૨૧ ય મૈ ક મૈ ચ દાતવ્યા વં વૈ યદ્યનુમ યસે ।
૧૬૫૦૨૨૨ દ યસે ઽદ્ય મયા િવષ્ટે અનુ નીિહ માં તતઃ॥ ૧૬૫.૨૨।
૧૬૫૦૨૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૫૦૨૩૧ િપતરં પ્રાહ સા િવ ષ્ટભર્તાર્ પતુ્રા ધનં સખુમ્ ।
૧૬૫૦૨૩૨ આયૂ પં ચ સ પ્રી ત ર્યતે પ્રાક્તનાનુગમ્॥ ૧૬૫.૨૩।
૧૬૫૦૨૪૧ ય પુરા િવિહતં કમર્ પ્રા ણના સા વસાધુ વા ।
૧૬૫૦૨૪૨ ફલં તદનુરાેધને પ્રા યતે ઽિપ ભવા તરે॥ ૧૬૫.૨૪।
૧૬૫૦૨૫૧ વદાષે અેવ ત પત્રા પિરહતર્વ્યઆદરાત્ ।
૧૬૫૦૨૫૨ તાદગૃવે ફલં તુ સ્યાદ્યાદગૃાચિરતં પુરા॥ ૧૬૫.૨૫।
૧૬૫૦૨૬૧ ત માત્તદ્દાનસ બ ધં વવંશાનુગતં િપતા ।
૧૬૫૦૨૬૨ કરાે ત શષંે દૈવને યદ્ભાવં્ય તદ્ભિવ ય ત॥ ૧૬૫.૨૬।
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૧૬૫૦૨૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૫૦૨૭૧ તચ્છ વા દુિહતવુાર્ક્યં વષુ્ટઃ પતુ્રાય ભીષણામ્।
૧૬૫૦૨૭૨ િવશ્વ પાય તાં પ્રાદા દ્વ ષ્ટ લાેકભયઙ્કર મ્॥ ૧૬૫.૨૭।
૧૬૫૦૨૮૧ િવશ્વ પાે ઽિપ તદ્વચ્ચ ભીષણાે ભીષણાકૃ તઃ ।
૧૬૫૦૨૮૨ અેવં મથઃ સ ચરતાેઃ શીલ પસમાનયાેઃ॥ ૧૬૫.૨૮।
૧૬૫૦૨૯૧ પ્રી તઃ કદા ચદ્વષૈ યં દ પત્યાેરભવ ન્મથઃ ।
૧૬૫૦૨૯૨ ગ ડાે નામાભવ પતુ્રાે હ્ય તગ ડ તથવૈ ચ॥ ૧૬૫.૨૯।
૧૬૫૦૩૦૧ રક્તાક્ષઃ ક્રાેધનશ્ચવૈ વ્યયાે દુમુર્ખ અેવ ચ ।
૧૬૫૦૩૦૨ તે યઃ કનીયાનભવદ્ધષર્ણાે નામ પુ યભાક્॥ ૧૬૫.૩૦।
૧૬૫૦૩૧૧ સતુઃ સશુીલઃ સભુગઃ શા તઃ શદુ્ધમ તઃ શુ ચઃ ।
૧૬૫૦૩૧૨ સ કદા ચદ્યમગ્ હં દ્રષંુ્ટ માતુલમ યગાત્॥ ૧૬૫.૩૧।
૧૬૫૦૩૨૧ સ દદશર્ બહૂ જ તૂ વગર્સ્થાિનવ દુઃ ખનઃ ।
૧૬૫૦૩૨૨ સ માતુલં તુ પપ્રચ્છ ન વા ધમ સનાતનમ્॥ ૧૬૫.૩૨।
૧૬૫૦૩૩૦ હષર્ણ ઉવાચ
૧૬૫૦૩૩૧ ક ઇમે સુ ખન તાત પચ્ય તે નરકે ચ કે॥ ૧૬૫.૩૩।
૧૬૫૦૩૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૫૦૩૪૧ અેવં ષ્ટાે ધમર્રાજઃ સવ પ્રાહ યથાથર્વત્ ।
૧૬૫૦૩૪૨ ત કમર્ણાં ગ ત સવાર્મશષેેણ યવેદયત્॥ ૧૬૫.૩૪।
૧૬૫૦૩૫૦ યમ ઉવાચ
૧૬૫૦૩૫૧ િવિહતસ્ય ન કુવર્ ત યે કદા ચદ તક્રમમ્ ।
૧૬૫૦૩૫૨ ન તે પ ય ત િનરયં કદા ચદિપ માનવાઃ॥ ૧૬૫.૩૫।
૧૬૫૦૩૬૧ ન માનય ત યે શાસં્ત્ર નાચારં ન બહુશ્રુતાન્ ।
૧૬૫૦૩૬૨ િવિહતા તક્રમં કુયુર્ય તે નરકગા મનઃ॥ ૧૬૫.૩૬।
૧૬૫૦૩૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૫૦૩૭૧ સ તુ શ્રુ વા ધમર્વાક્યં હષર્ણઃ પનુરબ્રવીત્॥ ૧૬૫.૩૭।
૧૬૫૦૩૮૦ હષર્ણ ઉવાચ
૧૬૫૦૩૮૧ િપતા વાષ્ટ્ર ાે ભીષણશ્ચ માતા િવ ષ્ટશ્ચ ભીષણા ।
૧૬૫૦૩૮૨ ભ્રાતરશ્ચ મહાત્માનાે યને તે શા તબુદ્ધયઃ॥ ૧૬૫.૩૮।
૧૬૫૦૩૯૧ સુ પાશ્ચ ભિવ ય ત િનદાષા મઙ્ગલપ્રદાઃ ।
૧૬૫૦૩૯૨ તન્મે કમર્ વદ વાદ્ય ત કતાર્ મ સરુાેત્તમ॥ ૧૬૫.૩૯।
૧૬૫૦૪૦૧ અ યથા તાન્ન ગચ્છેય મત્યુક્તઃ પ્રાહ ધમર્રાટ્ ।
૧૬૫૦૪૦૨ હષર્ણં શદુ્ધબુ દ્ધ તં હષર્ણાે ઽ સ ન સશંયઃ॥ ૧૬૫.૪૦।
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૧૬૫૦૪૧૧ બહવઃ સ્યુઃ સતુાઃ કે ચન્નવૈ તે કુલત તવઃ ।
૧૬૫૦૪૧૨ અેક અેવ સતુઃ ક શ્ચદે્યન તદ્િધ્રયતે કુલમ્॥ ૧૬૫.૪૧।
૧૬૫૦૪૨૧ કુલસ્યાધારભૂતાે યાે યઃ િપત્રાેઃ પ્રયકારકઃ ।
૧૬૫૦૪૨૨ યઃ પવૂર્ નુદ્ધર ત સ પતુ્રિ વતરાે ગદઃ॥ ૧૬૫.૪૨।
૧૬૫૦૪૩૧ ય મા વયાનુ પં મે પ્રાેક્તં માતામહ પ્રયમ્ ।
૧૬૫૦૪૩૨ ત મા વં ગાૈતમી ં ગચ્છ ના વા િનયતમાનસઃ॥ ૧૬૫.૪૩।
૧૬૫૦૪૪૧ તુિહ િવ ં જગદ્યાેિન શા તં પ્રીતને ચેતસા ।
૧૬૫૦૪૪૨ સ તુ પ્રીતાે યિદ ભવે સવર્ મષં્ટ પ્રદાસ્ય ત॥ ૧૬૫.૪૪।
૧૬૫૦૪૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૫૦૪૫૧ ઇ ત શ્રુ વા ધમર્વાક્યં હષર્ણાે ગાૈતમી ં યયાૈ ।
૧૬૫૦૪૫૨ શુ ચ તુષ્ટાવ દેવેશં હિર પ્રીતાે ઽભવદ્ધિરઃ॥ ૧૬૫.૪૫।
૧૬૫૦૪૬૧ હષર્ણાય તતઃ પ્રાદા કુલભદં્ર તત તુ સઃ ।
૧૬૫૦૪૬૨ સવાર્ભદ્રપ્રશમન-પવૂર્કં ભદ્રમ તુ તે॥ ૧૬૫.૪૬।
૧૬૫૦૪૭૧ તદ્ભદ્રા પ્રાેચ્યતે િવ ષ્ટઃ િપતા ભદ્ર તથા સતુાઃ ।
૧૬૫૦૪૭૨ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ ભદ્રતીથ તદુચ્યતે॥ ૧૬૫.૪૭।
૧૬૫૦૪૮૧ સવર્મઙ્ગલદં પુંસાં તત્ર ભદ્રપ તહર્િરઃ ।
૧૬૫૦૪૮૨ તત્તીથર્સિેવનાં પુંસાં સવર્ સ દ્ધપ્રદાયકમ્ ।
૧૬૫૦૪૮૩ મઙ્ગલૈકિનિધઃ સાક્ષાદે્દવદેવાે જનાદર્નઃ॥ ૧૬૫.૪૮।
૧૬૬૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૬૦૦૧૧ પતિત્રતીથર્માખ્યાતં રાેગઘં્ન પાપનાશનમ્ ।
૧૬૬૦૦૧૨ તસ્ય શ્રવણમાત્રેણ કૃતકૃત્યાે ભવેન્નરઃ॥ ૧૬૬.૧।
૧૬૬૦૦૨૧ બભવૂતુઃ ક યપસ્ય સતુાવ ણાવીશ્વરાૈ ।
૧૬૬૦૦૨૨ સ પા તશ્ચ જટાયુશ્ચ સ ભવેતાં તદ વયે॥ ૧૬૬.૨।
૧૬૬૦૦૩૧ તાક્ષ્યર્પ્ર પતેઃ પતુ્રાવ ણાે ગ ડ તથા ।
૧૬૬૦૦૩૨ તદ વયે સ ભૂતઃ ચ સ પા તઃ પતગાેત્તમઃ॥ ૧૬૬.૩।
૧૬૬૦૦૪૧ જટાયુિર ત િવખ્યાતાે હ્યપરઃ સાેદરાે ઽનજુઃ ।
૧૬૬૦૦૪૨ અ યાે ય પધર્યા યુક્તાવનુ્મત્તાૈ વબલને તાૈ॥ ૧૬૬.૪।
૧૬૬૦૦૫૧ સ જગ્મતુિદનકરં નમસ્કતુ િવહાય સ ।
૧૬૬૦૦૫૨ યાવ સયૂર્સ્ય સામી યં પ્રાપ્તાૈ તાૈ િવહગાેત્તમાૈ॥ ૧૬૬.૫।
૧૬૬૦૦૬૧ દગ્ધપક્ષાવુભાૈ શ્રા તાૈ પ તતાૈ ગિરમૂધર્િન ।
૧૬૬૦૦૬૨ બા ધવાૈ પ તતાૈ દૃ ટ્વા િનશ્ચેષ્ટાૈ ગતચેતસાૈ॥ ૧૬૬.૬।
૧૬૬૦૦૭૧ તાવદ્દઃુખા ભભૂતાે ઽસાવ ણઃ પ્રાહ ભાસ્કરમ્ ।
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૧૬૬૦૦૭૨ તાૈ દૃ ટ્વા વ ણઃ સયૂ્ર્ઽ પ્રાહેદં પ તતાૈ ભુિવ ।
૧૬૬૦૦૭૩આશ્વાસયૈતાૈ તગ્માંશાે યાવન્નૈતાૈ મિર યતઃ॥ ૧૬૬.૭।
૧૬૬૦૦૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૬૦૦૮૧ તથેત્યુ વા િદનકરાે વયામાસ તાૈ ખગાૈ ।
૧૬૬૦૦૮૨ ગ ડાે ઽિપ તયાેઃ શ્રુ વા અવસ્થાં સહ િવ ના॥ ૧૬૬.૮।
૧૬૬૦૦૯૧ આગત્યાશ્વાસયામાસ સખંુ ચકે્ર ચ નારદ ।
૧૬૬૦૦૯૨ સવર્ અેવ તદા જગ્મુગર્ઙ્ગાં તાપાપનુત્તયે॥ ૧૬૬.૯।
૧૬૬૦૧૦૧ જટાયુશ્ચા ણશ્ચવૈ સ પા તગર્ ડ તથા ।
૧૬૬૦૧૦૨ સયૂા િવ ત પ્રયયાૈ તત્તીથ બહુપુ યદમ્॥ ૧૬૬.૧૦।
૧૬૬૦૧૧૧ પતિત્રતીથર્માખ્યાતં િવષઘં્ન સવર્કામદમ્ ।
૧૬૬૦૧૧૨ વયં સયૂર્ તથા િવ ઃ સપુણના ણને ચ॥ ૧૬૬.૧૧।
૧૬૬૦૧૨૧ આસતે ગાૈતમીતીરે તથવૈ ષભ વજઃ ।
૧૬૬૦૧૨૨ ત્રયાણામિપ દેવાનાં સ્થતે તત્તીથર્મુત્તમમ્॥ ૧૬૬.૧૨।
૧૬૬૦૧૩૧ તત્ર ના વા શુ ચભૂર્ વા નમસુ્કયાર્ સરુાિનમાન્ ।
૧૬૬૦૧૩૨ આિધવ્યાિધિવિનમુર્ક્તઃ સ પરં સાખૈ્યમા ુયાત્॥ ૧૬૬.૧૩।
૧૬૭૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૭૦૦૧૧ િવપ્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં તથા નારાયણં િવદુઃ ।
૧૬૭૦૦૧૨ તસ્યાખ્યાનં પ્રવક્ષ્યા મ શ ◌ૃ િવ મયકારકમ્॥ ૧૬૭.૧।
૧૬૭૦૦૨૧ અ તવદ્યાં દ્વજઃ ક શ્ચદ્બ્રાહ્મણાે વેદપારગઃ ।
૧૬૭૦૦૨૨ તસ્ય પતુ્રા મહાપ્રાજ્ઞા ગુણ પદયા વતાઃ॥ ૧૬૭.૨।
૧૬૭૦૦૩૧ તષેાં કનીયા યાે ભ્રાતા શા તાે ગુણગણૈ ર્તઃ ।
૧૬૭૦૦૩૨ આસ દવ ઇ ત ખ્યાતઃ સવર્જ્ઞાનાે મહામ તઃ॥ ૧૬૭.૩।
૧૬૭૦૦૪૧ િવવાહાય િપતા ત મૈ આસ દવાય યત્નવાન્ ।
૧૬૭૦૦૪૨ અેત મન્ન તરે રાત્રાૈ સપંુ્ત તં દ્વજપતુ્રકમ્॥ ૧૬૭.૪।
૧૬૭૦૦૫૧ અિવ મરણં સાૈ ય- શરસ્કમસમાિહતમ્ ।
૧૬૭૦૦૫૨ આસ દવં કૂ્રર પા રાક્ષસી કામ િપણી॥ ૧૬૭.૫।
૧૬૭૦૦૬૧ તમાદાયાગમચ્છ ઘં્ર ગાૈત યા દ ક્ષણે તટે ।
૧૬૭૦૦૬૨ શ્રી ગરે ત્તરે પારે બહુબ્રાહ્મણસિેવતમ્॥ ૧૬૭.૬।
૧૬૭૦૦૭૧ નગરં ધમર્િનલયં લ યા િનલયમવે ચ ।
૧૬૭૦૦૭૨ તત્ર રા હ ક તઃ સવર્ક્ષત્રગુણા વતઃ॥ ૧૬૭.૭।
૧૬૭૦૦૮૧ તસ્યા મતક્ષેમસુ ભક્ષયુક્તમ્ ।
૧૬૭૦૦૮૨ િનશાવસાને દ્વજપતુ્રયુક્તા ।
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૧૬૭૦૦૮૩ સા રાક્ષસી ત પુરમાસસાદ ।
૧૬૭૦૦૮૪ મનાેજ્ઞ પા ણ બભ ત િનત્યમ્॥ ૧૬૭.૮।
૧૬૭૦૦૯૧ સા કામ પેણ ચરત્યશષેામ્ ।
૧૬૭૦૦૯૨ મહી મમાં તને સમં દ્વજેન ।
૧૬૭૦૦૯૩ ગાેદાવર દ ક્ષણતીરભાગે ।
૧૬૭૦૦૯૪ દ્ધાકૃ ત તં દ્વજમાહ ભીમા॥ ૧૬૭.૯।
૧૬૭૦૧૦૦ રાક્ષસ્યવુાચ
૧૬૭૦૧૦૧ અેષા તુ ગઙ્ગા દ્વજમખુ્ય સ યા ।
૧૬૭૦૧૦૨ ઉપાસ્યતાં િવપ્રવરૈઃ સમેત્ય ।
૧૬૭૦૧૦૩ યથાે ચતં િવપ્રવરા તુ કાલે ।
૧૬૭૦૧૦૪ નાપેાસતે યત્નત અેવ સ યામ્॥ ૧૬૭.૧૦।
૧૬૭૦૧૧૧ નીચા ત અેવા ભિહતાઃ સરેુશર્ૈ ।
૧૬૭૦૧૧૨ અ ત્યાવસાિયપ્રવરા ત અેતે ।
૧૬૭૦૧૧૩ અહં જિનત્રી તવ ચે ત વાચ્યમ્ ।
૧૬૭૦૧૧૪ નાે ચેિદદાની ં વમપુૈ ષ નાશમ્॥ ૧૬૭.૧૧।
૧૬૭૦૧૨૧ મદ્વાક્યકતાર્ સ યિદ દ્વજે દ્ર ।
૧૬૭૦૧૨૨ સખંુ કિર યે તવ યિ પ્રયં ચ ।
૧૬૭૦૧૨૩ પનુશ્ચ દેશં િનલયં ગુ ંશ્ચ ।
૧૬૭૦૧૨૪ સ પ્રાપિય યે નનુ સત્યમેતત્॥ ૧૬૭.૧૨।
૧૬૭૦૧૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૭૦૧૩૧ સ પ્રાહ કા વં દ્વજપુઙ્ગવાે ઽિપ ।
૧૬૭૦૧૩૨ સાવેાચ તં રાક્ષસી કામ પા ।
૧૬૭૦૧૩૩ િવશ્વાસય તી શપથૈરનેકૈસ્ ।
૧૬૭૦૧૩૪ તં ભ્રા ત ચત્તં મુિનરાજપતુ્રમ્॥ ૧૬૭.૧૩।
૧૬૭૦૧૪૧ કઙ્કા લની નામ જગ પ્ર સદ્ધા ।
૧૬૭૦૧૪૨ િવપ્રાે ઽિપ તામાહ િનવેિદતં યત્ ।
૧૬૭૦૧૪૩ તદેવ કતાર્ મ ન સશંયાે ઽત્ર ।
૧૬૭૦૧૪૪ યત્તિ પ્રયં વ ચ્મ કરાે મ ચવૈ॥ ૧૬૭.૧૪।
૧૬૭૦૧૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૭૦૧૫૧ ત દ્વપ્રવચનં શ્રુ વા રાક્ષસી કામ િપણી ।
૧૬૭૦૧૫૨ દ્ધા તથાિપ ચાવર્ઙ્ગી િદવ્યાલઙ્કારભષૂણા॥ ૧૬૭.૧૫।
૧૬૭૦૧૬૧ દ્વજમાદાય સવર્ત્ર મ સતુાે ઽયં ગુણાકરઃ ।
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૧૬૭૦૧૬૨ અેવં વદ તી સવર્ત્ર યા ત વ ક્ત કરાે ત ચ॥ ૧૬૭.૧૬।
૧૬૭૦૧૭૧ તં િવપં્ર પસાૈભાગ્ય-વયાેિવદ્યાિવભૂ ષતમ્ ।
૧૬૭૦૧૭૨ તાં ચ દ્ધાં ગુણાપેેતામસ્ય માતે ત મેિનરે॥ ૧૬૭.૧૭।
૧૬૭૦૧૮૧ તત્ર દ્વજવરઃ ક શ્ચ વાં ક યાં ભષૂણા વતામ્ ।
૧૬૭૦૧૮૨ રાક્ષસી ં તાં પુરસૃ્કત્ય પ્રાદાત્ત મૈ દ્વ તયે॥ ૧૬૭.૧૮।
૧૬૭૦૧૯૧ સા ક યા તં પ ત પ્રા ય કૃતાથાર્ મીત્ય ચ તયત્ ।
૧૬૭૦૧૯૨ સ દ્વ ે ઽિપ ગુણૈયુર્ક્તાં પત્ની ં દૃ ટ્વા સદુુઃ ખતઃ॥ ૧૬૭.૧૯।
૧૬૭૦૨૦૦ દ્વજ ઉવાચ
૧૬૭૦૨૦૧ મા મયં ભક્ષયેદેવ રાક્ષસી પાપ િપણી ।
૧૬૭૦૨૦૨ િક કરાે મ ક્વ ગચ્છા મ કસ્યૈત કથયા મ વા॥ ૧૬૭.૨૦।
૧૬૭૦૨૧૧ મહ સઙ્કટમાપનં્ન રક્ષિય ય ત કાે ઽત્ર મામ્ ।
૧૬૭૦૨૧૨ ભાયાર્ મમેયં કલ્યાણી ગુણ પવયાેયુતા ।
૧૬૭૦૨૧૩ અેનામ યશભુાક માદ્ભક્ષિય ય ત રાક્ષસી॥ ૧૬૭.૨૧।
૧૬૭૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૭૦૨૨૧ અેત મન્ન તરે તત્ર ભાયાર્ સા ગુણશા લની ।
૧૬૭૦૨૨૨ દ્ધા ય તદુરાધષાર્ સા ગતા કુત્ર ચત્તદા॥ ૧૬૭.૨૨।
૧૬૭૦૨૩૧ પ્રશ્રયાવનતા ભૂ વા બાલા ચાિપ પ તવ્રતા ।
૧૬૭૦૨૩૨ ભતાર્રં દુઃ ખતં જ્ઞા વા પ ત પ્રાહ રહઃ શનૈઃ॥ ૧૬૭.૨૩।
૧૬૭૦૨૪૦ ભાયાવાચ
૧૬૭૦૨૪૧ ક માત્તે દુઃખમાપનં્ન વા મ ત વં વદ વ મે॥ ૧૬૭.૨૪।
૧૬૭૦૨૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૭૦૨૫૧ શનૈઃ પ્રાવેાચ તાં ભાયા યથાવ પવૂર્િવ તરમ્ ।
૧૬૭૦૨૫૨ િકમક યં પ્રયે મત્રે કુલીનાયાં ચ યાે ષ ત॥ ૧૬૭.૨૫।
૧૬૭૦૨૬૧ ભ ર્વાક્યં િનશ યેદં પ્રાવેાચ વદતાં વરા॥ ૧૬૭.૨૬।
૧૬૭૦૨૭૦ ભાયાવાચ
૧૬૭૦૨૭૧ અનાત્મનઃ સવર્તાે ઽિપ ભયમ ત ગ્ હે વિપ ।
૧૬૭૦૨૭૨ કુતાે ભયં હ્યાત્મવતાં િક પનુગાતમીતટે॥ ૧૬૭.૨૭।
૧૬૭૦૨૮૧ વસતાં િવ ભક્તાનાં િવરક્તાનાં િવવેિકનામ્ ।
૧૬૭૦૨૮૨ અત્ર ના વા શુ ચભૂર્ વા તુિહ દેવમનામયમ્॥ ૧૬૭.૨૮।
૧૬૭૦૨૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૭૦૨૯૧ અેતદાક યર્ ગઙ્ગાયાં ના વા િવગતક મષઃ ।
૧૬૭૦૨૯૨ તુષ્ટાવ ગાૈતમીતીરે દ્વ ે નારાયણં તથા॥ ૧૬૭.૨૯।
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૧૬૭૦૩૦૦ દ્વજ ઉવાચ
૧૬૭૦૩૦૧ વમ તરાત્મા જગતાે ઽસ્ય નાથ ।
૧૬૭૦૩૦૨ વમવે કતાર્સ્ય મુકુ દ હતાર્ ।
૧૬૭૦૩૦૩ વં પાલકઃ પાલયસે ન દ નમ્ ।
૧૬૭૦૩૦૪ અનાથબ ધાે નર સહ ક માત્॥ ૧૬૭.૩૦।
૧૬૭૦૩૧૧ શ્રુ વૈત પ્રાથર્નં તસ્ય જગચ્છાેકિનવારણઃ ।
૧૬૭૦૩૧૨ નારાયણાે ઽિપ તાં પાપાં િનજઘાન સ રાક્ષસીમ્॥ ૧૬૭.૩૧।
૧૬૭૦૩૨૧ સદુશર્નને ચકે્રણ સહસ્રારેણ ભા વતા ।
૧૬૭૦૩૨૨ ત મૈ પ્રાદાદ્વરાિનષ્ટા પ્રાપયચ્ચ ગુ ં પ્રભુઃ॥ ૧૬૭.૩૨।
૧૬૭૦૩૩૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ િવપં્ર નારાયણં િવદુઃ ।
૧૬૭૦૩૩૨ નાનદાનને પૂ દૈ્યયર્ત્ર સ ય ત વા છતમ્॥ ૧૬૭.૩૩।
૧૬૮૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૮૦૦૧૧ ભાનુતીથર્ મ ત ખ્યાતં વાષ્ટ્રં માહેશ્વરં તથા ।
૧૬૮૦૦૧૨ અૈ દં્ર યા યં તથાગ્ ેયં સવર્પાપપ્રણાશનમ્॥ ૧૬૮.૧।
૧૬૮૦૦૨૧ અ ભષુ્ટત ઇ ત ખ્યાતાે રા સીિ પ્રયદશર્નઃ ।
૧૬૮૦૦૨૨ હયમેધને પુ યને યષુ્ટમાર ધવા સરુાન્॥ ૧૬૮.૨।
૧૬૮૦૦૩૧ તત્ર વજઃ ષાેડશ સ્યવુર્ સષ્ઠાિત્રપુરાેગમાઃ ।
૧૬૮૦૦૩૨ ક્ષિત્રયે યજમાને તુ યજ્ઞભૂ મઃ કથં ભવેત્॥ ૧૬૮.૩।
૧૬૮૦૦૪૧ બ્રાહ્મણે દ ક્ષતે રા ભવું દાસ્ય ત ય જ્ઞયામ્ ।
૧૬૮૦૦૪૨ ભપૂતાૈ દ ક્ષતે દાતા કાે ભવે કાે નુ યાચતે॥ ૧૬૮.૪।
૧૬૮૦૦૫૧ યાચ્ઞેયમ ખલાશમર્-જનની પાપ િપણી ।
૧૬૮૦૦૫૨ કેના યતાે ન કાયવ ક્ષિત્રયેણ િવશષેતઃ॥ ૧૬૮.૫।
૧૬૮૦૦૬૧ અેવં મીમાંસમાનષેુ બ્રાહ્મણષેુ પર પરમ્ ।
૧૬૮૦૦૬૨ તત્ર પ્રાહ મહાપ્રાજ્ઞાે વ સષ્ઠાે ધમર્િવત્તમઃ॥ ૧૬૮.૬।
૧૬૮૦૦૭૦ વ સષ્ઠ ઉવાચ
૧૬૮૦૦૭૧ રા જ્ઞ દ ક્ષાયમાણે તુ સયૂા યાચ્યાે ભવું પ્ર ત ।
૧૬૮૦૦૭૨ દેિહ મે દેવ સિવતયર્જનં દેવતાે ચતમ્॥ ૧૬૮.૭।
૧૬૮૦૦૮૧ દૈવં ક્ષત્રમ સ બ્રહ્મ ભૂતનાથ નમાે ઽ તુ તે ।
૧૬૮૦૦૮૨ યા ચતઃ સિવતા રાજ્ઞા દેવાનાં યજનં શભુમ્॥ ૧૬૮.૮।
૧૬૮૦૦૯૧ દદાત્યેવ તતાે રાજ પ્રાથર્યેશં િદવાકરમ્॥ ૧૬૮.૯।
૧૬૮૦૧૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૮૦૧૦૧ તથેત્યુ વા ભષુ્ટતાે ઽિપ દેવદેવં િદવાકરમ્ ।
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૧૬૮૦૧૦૨ શ્રદ્ધયા પ્રાથર્યામાસ હર શા ત્મકં રિવમ્॥ ૧૬૮.૧૦।
૧૬૮૦૧૧૦ રા વેાચ
૧૬૮૦૧૧૧ દેવાનાં યજનં દેિહ સિવત તે નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૬૮.૧૧।
૧૬૮૦૧૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૮૦૧૨૧ ક્ષતં્ર દૈવં યતઃ સયૂા દત્તા ભૂભૂર્પતે તતઃ ।
૧૬૮૦૧૨૨ સિવતા દેવદેવેશાે દદામીત્ય યભાષત॥ ૧૬૮.૧૨।
૧૬૮૦૧૩૧ અેવં કરાે ત યાે યજ્ઞં તસ્ય િર ષ્ટનર્ કાચન ।
૧૬૮૦૧૩૨ તથા વા જમખે સ ત્રે બ્રાહ્મણવૈદપારગૈઃ॥ ૧૬૮.૧૩।
૧૬૮૦૧૪૧ પ્રાર ધે ઽ ભષુ્ટતા રાજ્ઞા યત્રાગાદ્ભપૂ ત રિવઃ ।
૧૬૮૦૧૪૨ દેવાનાં યજનં દાતું ભાનુતીથ તદુચ્યતે॥ ૧૬૮.૧૪।
૧૬૮૦૧૫૧ તં દેવક્રતુમુ કૃષં્ટ હયમેધં સરૈુયુર્તમ્ ।
૧૬૮૦૧૫૨ દૈત્યાશ્ચ દનુ શ્ચવૈ તથા યે યજ્ઞઘાતકાઃ॥ ૧૬૮.૧૫।
૧૬૮૦૧૬૧ બ્રહ્મવષેધરાઃ સવ ગાય તઃ સામગા ઇવ ।
૧૬૮૦૧૬૨ તે ઽિપ તત્ર મહાપ્રાજ્ઞાઃ પ્રાિવશન્નિનવાિરતાઃ॥ ૧૬૮.૧૬।
૧૬૮૦૧૭૧ ચમસાિન ચ પાત્રા ણ સાેમં ચષાલમવે ચ ।
૧૬૮૦૧૭૨ સાેમપાનં હિવ ત્યાગ વ ે ભપૂ ત તથા॥ ૧૬૮.૧૭।
૧૬૮૦૧૮૧ િન દ ત િન ક્ષપ ત્ય યે હસ ત્ય યે તથાસરુાઃ ।
૧૬૮૦૧૮૨ તષેાં ચેષ્ટાં ન ન ત િવશ્વ પં િવના મનુે॥ ૧૬૮.૧૮।
૧૬૮૦૧૯૧ િવશ્વ પાે ઽિપ િપતરં પ્રાહ દૈત્યા ઇમે ઇ ત ।
૧૬૮૦૧૯૨ ત પુત્રવચનં શ્રુ વા વષ્ટા પ્રાહ સરુાિનદમ્॥ ૧૬૮.૧૯।
૧૬૮૦૨૦૦ વષ્ટાવેાચ
૧૬૮૦૨૦૧ ગ્ હી વા વાિરદભાશ્ચ પ્રાેક્ષય વં સમ તતઃ ।
૧૬૮૦૨૦૨ યે િન દ ત મખં પુ યં ચમસં સાેમમવે ચ॥ ૧૬૮.૨૦।
૧૬૮૦૨૧૧ મયા વપહતાઃ સવર્ ઇત્યુ વા પિર ષ ચત॥ ૧૬૮.૨૧।
૧૬૮૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૮૦૨૨૧ તથા ચકુ્રઃ સરુગણા વષ્ટા ચાિપ તથાકરાેત્ ।
૧૬૮૦૨૨૨ ભ મીભૂતા તતઃ સવ કા દશીકા તતાે ઽભવન્॥ ૧૬૮.૨૨।
૧૬૮૦૨૩૧ હતા મયા મહાપાપા ઇત્યુ વા વાયર્વા ક્ષપત્ ।
૧૬૮૦૨૩૨ તતઃ ક્ષીણાયષુાે દૈત્યાઃ પ્રા તષ્ઠ કુિપતા તતઃ॥ ૧૬૮.૨૩।
૧૬૮૦૨૪૧ યત્રૈત પ્રા ક્ષપદ્વાિર વષ્ટા લાેકપ્ર પ તઃ ।
૧૬૮૦૨૪૨ વાષ્ટ્રં તીથ તદાખ્યાતં સવર્પાપપ્રણાશનમ્॥ ૧૬૮.૨૪।
૧૬૮૦૨૫૧ વષુ્ટવાર્ક્યાચ્ચ્યુતા દૈત્યાિન્નજઘાન યમ તદા ।
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૧૬૮૦૨૫૨ કાલદ ડને ચકે્રણ કાલપાશને મ યનુા॥ ૧૬૮.૨૫।
૧૬૮૦૨૬૧ યત્ર તે િનહતા દૈત્યા તત્તીથ યા યમુચ્યતે ।
૧૬૮૦૨૬૨ યત્રાભવ ક્રતુઃ પૂણા હુ વાગ્ ાૈ ચા તં બહુ॥ ૧૬૮.૨૬।
૧૬૮૦૨૭૧ ધારા ભઃ શરમાના ભરખ ડા ભમર્હા વરે ।
૧૬૮૦૨૭૨ યત્રાભવદ્ધવ્યવાહ પ્ત તસ્યહ્ય ભષુ્ટતઃ॥ ૧૬૮.૨૭।
૧૬૮૦૨૮૧ અ ગ્ તીથ તદાખ્યાતમશ્વમેધફલપ્રદમ્ ।
૧૬૮૦૨૮૨ ઇ દ્રાે મ દ્ ભ ર્પ ત પ્રાહેદં વચનં શભુમ્॥ ૧૬૮.૨૮।
૧૬૮૦૨૯૧ વં સરંાડ્ભિવતા રાજન્નુભયાેરિપ લાેકયાેઃ ।
૧૬૮૦૨૯૨ સખા મમ પ્રયાે િનતં્ય ભિવતા નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૬૮.૨૯।
૧૬૮૦૩૦૧ સ કૃતાથા મત્યર્લાેક ઇ દ્રતીથ ચ તપર્ણમ્ ।
૧૬૮૦૩૦૨ કુયાર્ પ ણાં પ્રીત્યથ યમતીથ િવશષેતઃ॥ ૧૬૮.૩૦।
૧૬૮૦૩૧૧ માહેશ્વરં તુ તત્તીથ પૂ જતાે ઽ ભષુ્ટતઃ શવઃ ।
૧૬૮૦૩૧૨ ભ ક્તયુક્તને િવપ્રૈશ્ચ સવર્કમર્િવશારદૈઃ॥ ૧૬૮.૩૧।
૧૬૮૦૩૨૧ વૈિદકૈલાિકકૈશ્ચવૈ મ ત્રૈઃ પજંૂ્ય મહેશ્વરમ્ ।
૧૬૮૦૩૨૨ ત્યૈગ તૈ તથા વાદ્યૈર તૈઃ પ ચસ ભવૈઃ॥ ૧૬૮.૩૨।
૧૬૮૦૩૩૧ ઉપચારૈશ્ચ બહુ ભદર્ ડપાતપ્રદ ક્ષણૈઃ ।
૧૬૮૦૩૩૨ ધપૂૈદ પૈશ્ચ નવૈેદૈ્યઃ પુ પૈગર્ ધૈઃ સગુ ધ ભઃ॥ ૧૬૮.૩૩।
૧૬૮૦૩૪૧ પજૂયામાસ દેવેશં િવ ં શ ભું િધયૈકયા ।
૧૬૮૦૩૪૨ તતઃ પ્રસન્નાૈ દેવેશાૈ વરા દદતુરાજેસા॥ ૧૬૮.૩૪।
૧૬૮૦૩૫૧ અ ભષુ્ટતે નરે દ્રાય ભુ ક્તમુક્તી ઉભે અિપ ।
૧૬૮૦૩૫૨ માહા યમસ્ય તીથર્સ્ય તથા દદતુ ત્તમમ્॥ ૧૬૮.૩૫।
૧૬૮૦૩૬૧ તતઃપ્ર ત તત્તીથ શવંૈ વૈ ણવમુચ્યતે ।
૧૬૮૦૩૬૨ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સવર્કામપ્રદં િવદુઃ॥ ૧૬૮.૩૬।
૧૬૮૦૩૭૧ ઇમાિન સવર્તીથાર્િન મરેદિપ પઠેત વા ।
૧૬૮૦૩૭૨ િવમુક્તઃ સવર્પાપે યઃ શવિવ પુરં વ્રજેત્॥ ૧૬૮.૩૭।
૧૬૮૦૩૮૧ ભાનુતીથ િવશષેેણ નાનં સવાર્થર્ સ દ્ધદમ્ ।
૧૬૮૦૩૮૨ તત્ર તીથ મહાપુ યં તીથાર્નાં શતમત્ર િહ॥ ૧૬૮.૩૮।
૧૬૯૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૯૦૦૧૧ ભ લતીથર્ મ ત ખ્યાતં રાેગઘં્ન પાપનાશનમ્ ।
૧૬૯૦૦૧૨ મહાદેવપદા ભાજે-યુગભ ક્તપ્રદાયકમ્॥ ૧૬૯.૧।
૧૬૯૦૦૨૧ તત્રા યવંેિવધાં પુ યાં કથાં શ ◌ૃ મહામતે ।
૧૬૯૦૦૨૨ ગઙ્ગાયા દ ક્ષણે તીરે શ્રી ગરે ત્તરે તટે॥ ૧૬૯.૨।
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૧૬૯૦૦૩૧ આિદકેશ ઇ ત ખ્યાત ઋ ષ ભઃ પિરપૂ જતઃ ।
૧૬૯૦૦૩૨ મહાદેવાે લઙ્ગ પી સદા તે સવર્કામદઃ॥ ૧૬૯.૩।
૧૬૯૦૦૪૧ સ ધુદ્વ પ ઇ ત ખ્યાતાે મુિનઃ પરમધા મકઃ ।
૧૬૯૦૦૪૨ તસ્ય ભ્રાતા વેદ ઇ ત સ ચાિપ પરમાે ઋ ષઃ॥ ૧૬૯.૪।
૧૬૯૦૦૫૧ તમાિદકેશં વૈ દેવં િત્રપુરાિર િત્રલાેચનમ્ ।
૧૬૯૦૦૫૨ િનતં્ય પજૂયતે ભ યા પ્રાપ્તે મ ય દને રવાૈ॥ ૧૬૯.૫।
૧૬૯૦૦૬૧ ભક્ષાટનાય વેદાે ઽિપ યા ત ગ્રામં િવચક્ષણઃ ।
૧૬૯૦૦૬૨ યાતે ત મિ દ્વજવરે વ્યાધઃ પરમધા મકઃ॥ ૧૬૯.૬।
૧૬૯૦૦૭૧ ત મ ગિરવરે પુ યે ગયાં યા ત િનત્યશઃ ।
૧૬૯૦૦૭૨ અિટ વા િવિવધા દેશા ગા હ વા યથાસખુમ્॥ ૧૬૯.૭।
૧૬૯૦૦૮૧ મખુે ગ્ હી વા પાનીયમ ભષેકાય શૂ લનઃ ।
૧૬૯૦૦૮૨ યસ્ય માંસં ધનુ કાેટ ાં શ્રા તાે વ્યાધઃ શવં પ્રભુમ્॥ ૧૬૯.૮।
૧૬૯૦૦૯૧ આિદકેશં સમાગત્ય યસ્ય માંસં તતાે બિહઃ ।
૧૬૯૦૦૯૨ ગઙ્ગાં ગ વા મખુે વાિર ગ્ હી વાગત્ય તં શવમ્॥ ૧૬૯.૯।
૧૬૯૦૧૦૧ યસ્ય કસ્યાિપ પ ત્રા ણ કરેણાદાય ભ ક્તતઃ ।
૧૬૯૦૧૦૨ અપરેણ ચ માંસાિન નવૈેદ્યાથ ચ તન્મનાઃ॥ ૧૬૯.૧૦।
૧૬૯૦૧૧૧ આિદકેશં સમાગત્ય વેદેના ચતમાજેસા ।
૧૬૯૦૧૧૨ પાદેનાહત્ય તાં પૂ ં મખુાનીતને વાિરણા॥ ૧૬૯.૧૧।
૧૬૯૦૧૨૧ નાપિય વા શવં દેવમચર્િય વા તુ પ ત્રકૈઃ ।
૧૬૯૦૧૨૨ ક પિય વા તુ તન્માંસં શવાે મે પ્રીયતા મ ત॥ ૧૬૯.૧૨।
૧૬૯૦૧૩૧ નવૈ િક ચ સ ના ત શવભ ક્ત િવના શભુામ્ ।
૧૬૯૦૧૩૨ તતાે યા ત વકં સ્થાનં માંસને તુ યથાગતમ્॥ ૧૬૯.૧૩।
૧૬૯૦૧૪૧ કરાેત્યેતાદગૃાગત્યાગત્ય પ્રત્યહમવે સઃ ।
૧૬૯૦૧૪૨ તથાપીશ તુતાષેાસ્ય િવ ચત્રા હીશ્વર સ્થ તઃ॥ ૧૬૯.૧૪।
૧૬૯૦૧૫૧ યાવન્નાયાત્યસાૈ ભ લઃ શવ તાવન્ન સાખૈ્યભાક્ ।
૧૬૯૦૧૫૨ ભક્તાનુક પતાં શ ભાેમાર્નાતીતાં તુ વે ત્ત કઃ॥ ૧૬૯.૧૫।
૧૬૯૦૧૬૧ સ પજૂયત્યાિદકેશમુમયા પ્રત્યહં શવમ્ ।
૧૬૯૦૧૬૨ અેવં બહુ તથે કાલે યાતે વેદશ્ચુકાપે હ॥ ૧૬૯.૧૬।
૧૬૯૦૧૭૧ પૂ ં મ ત્રવતી ં ચત્રાં શવભ ક્તસમ વતામ્ ।
૧૬૯૦૧૭૨ કાે નુ િવ વંસતે પાપાે મત્તઃ સ વધમા ુયાત્॥ ૧૬૯.૧૭।
૧૬૯૦૧૮૧ ગુ દેવ દ્વજ વા મ-દ્રાેહી વ યાે મનુેરિપ ।
૧૬૯૦૧૮૨ સવર્સ્યાિપ વધાહા ઽસાૈ શવસ્ય દ્રાેહકૃન્નરઃ॥ ૧૬૯.૧૮।
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૧૬૯૦૧૯૧ અેવં િન શ્ચત્ય મેધાવી વેદઃ સ ધાે તથાનજુઃ ।
૧૬૯૦૧૯૨ કસ્યેયં પાપચેષ્ટા સ્યા પાિપષ્ઠસ્ય દુરાત્મનઃ॥ ૧૬૯.૧૯।
૧૬૯૦૨૦૧ પુ પવૈર્ યભવૈિદવ્યૈઃ ક દૈમૂર્લફલૈઃ શભુૈઃ ।
૧૬૯૦૨૦૨ કૃતાં પૂ ં સ િવ વસ્યહ્ય યાં પૂ ં કરાે ત યઃ॥ ૧૬૯.૨૦।
૧૬૯૦૨૧૧ માંસને ત પ ત્રૈશ્ચ સ ચ વ યાે ભવને્મમ ।
૧૬૯૦૨૧૨ અેવં સ ચ ત્ય મેધાવી ગાપેિય વા તનું તદા॥ ૧૬૯.૨૧।
૧૬૯૦૨૨૧ તં પ યેયમહં પાપં પૂ કતાર્રમીશ્વરે ।
૧૬૯૦૨૨૨ અેત મન્ન તરે પ્રાયાદ્વ્યાધાે દેવં યથા પુરા॥ ૧૬૯.૨૨।
૧૬૯૦૨૩૧ િનત્યવ પૂજય તં તમાિદકેશ તદાબ્રવીત્॥ ૧૬૯.૨૩।
૧૬૯૦૨૪૦આિદકેશ ઉવાચ
૧૬૯૦૨૪૧ ભાે ભાે વ્યાધ મહાબુદ્ધે શ્રા તાે ઽસી ત પનુઃ પનુઃ ।
૧૬૯૦૨૪૨ ચરાય કથમાયાત વાં િવના તાત દુઃ ખતઃ ।
૧૬૯૦૨૪૩ ન િવ દા મ સખંુ િક ચ સમાશ્વ સિહ પતુ્રક॥ ૧૬૯.૨૪।
૧૬૯૦૨૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૯૦૨૫૧ તમવંેવાિદનં દેવં વેદઃ શ્રુ વા િવલાેક્ય તુ ।
૧૬૯૦૨૫૨ ચુકાપે િવ મયાિવષ્ટાે ન ચ િક ચદુવાચ હ॥ ૧૬૯.૨૫।
૧૬૯૦૨૬૧ વ્યાધશ્ચ િનત્યવ પૂ ં કૃ વા વભવનં યયાૈ ।
૧૬૯૦૨૬૨ વેદશ્ચ કુિપતાે ભૂ વા આગત્યેશમવુાચ હ॥ ૧૬૯.૨૬।
૧૬૯૦૨૭૦ વેદ ઉવાચ
૧૬૯૦૨૭૧ અયં વ્યાધઃ પાપરતઃ િક્રયાજ્ઞાનિવવ જતઃ ।
૧૬૯૦૨૭૨ પ્રા ણિહસારતઃ કૂ્રરાે િનદર્યઃ સવર્જ તષુુ॥ ૧૬૯.૨૭।
૧૬૯૦૨૮૧ હીન તરિક ચજ્જ્ઞાે ગુ ક્રમિવવ જતઃ ।
૧૬૯૦૨૮૨ સદાનુ ચતકાર ચાિન જતા ખલગાેગણઃ॥ ૧૬૯.૨૮।
૧૬૯૦૨૯૧ તસ્યાત્માનં દ શતવાન્ન માં િક ચન વક્ષ્ય સ ।
૧૬૯૦૨૯૨ પૂ ં મ ત્રિવધાનને કરાેમીશ યતવ્રતઃ॥ ૧૬૯.૨૯।
૧૬૯૦૩૦૧ વદેકશરણાે િનતં્ય ભાયાર્પતુ્રિવવ જતઃ ।
૧૬૯૦૩૦૨ વ્યાધાે માંસને દુષ્ટેન પૂ ં તવ કરાેત્યસાૈ॥ ૧૬૯.૩૦।
૧૬૯૦૩૧૧ તસ્ય પ્રસન્નાે ભગવાન્ન મમે ત મહાદ્ભુતમ્ ।
૧૬૯૦૩૧૨ શા તમસ્ય કિર યા મ ભ લસ્યહ્યપકાિરણઃ॥ ૧૬૯.૩૧।
૧૬૯૦૩૨૧ દાેઃ કાેઽિપ ભવે પ્રીતઃ કાેઽિપ તદ્વદ્દરુાત્મનઃ ।
૧૬૯૦૩૨૨ ત માદહં મૂિધ્ન શલાં પાતયેયમસશંયમ્॥ ૧૬૯.૩૨।
૧૬૯૦૩૩૦ બ્રહ્માવેાચ
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૧૬૯૦૩૩૧ ઇત્યુક્તવ ત વૈ વેદે િવહસ્યેશાે ઽબ્રવીિદદમ્॥ ૧૬૯.૩૩।
૧૬૯૦૩૪૦આિદકેશ ઉવાચ
૧૬૯૦૩૪૧ શ્વઃ પ્રતીક્ષ વ પશ્ચાન્મે શલાં પાતય મૂધર્િન॥ ૧૬૯.૩૪।
૧૬૯૦૩૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૯૦૩૫૧ તથેત્યુ વા સ વેદાે ઽિપ શલાં સ ત્યજ્ય બાહુના ।
૧૬૯૦૩૫૨ ઉપસહૃંત્ય તં કાપંે શ્વઃ કરાેમીત્યુવાચ હ॥ ૧૬૯.૩૫।
૧૬૯૦૩૬૧ તતઃ પ્રાતઃ સમાગત્ય કૃ વા નાનાિદકમર્ ચ ।
૧૬૯૦૩૬૨ વેદાે ઽિપ િનત્યવ પૂ ં કુવર્ પ ય ત મ તકે॥ ૧૬૯.૩૬।
૧૬૯૦૩૭૧ લઙ્ગસ્ય સવ્રણાં ભીમાં ધારાં ચ િધર લુતામ્ ।
૧૬૯૦૩૭૨ વેદઃ સ િવ મતાે ભૂ વા િક મદં લઙ્ગમૂધર્િન॥ ૧૬૯.૩૭।
૧૬૯૦૩૮૧ મહાે પાતાે ભવે કસ્ય સચૂયેિદત્ય ચ તયત્ ।
૧૬૯૦૩૮૨ દ્ ભશ્ચ ગાેમયનેાિપ કુશૈ તં ગાઙ્ગવાિર ભઃ॥ ૧૬૯.૩૮।
૧૬૯૦૩૯૧ પ્રક્ષાલિય વા તાં પૂ ં કૃતવાિન્નત્યવત્તદા ।
૧૬૯૦૩૯૨ અેત મન્ન તરે પ્રાયાદ્વ્યાધાે િવગતક મષઃ॥ ૧૬૯.૩૯।
૧૬૯૦૪૦૧ મૂધાર્નં વ્રણસયંુક્તં સરકં્ત લઙ્ગમ તકે ।
૧૬૯૦૪૦૨ શઙ્કરસ્યાિદકેશસ્ય દદશૃે ઽ તગર્ત તદા॥ ૧૬૯.૪૦।
૧૬૯૦૪૧૧ દૃ ટૈ્વવ િક મદં ચત્ર મત્યુ વા િન શતૈઃ શરૈઃ ।
૧૬૯૦૪૧૨ આત્માનં ભેદયામાસ શતધા ચ સહસ્રધા॥ ૧૬૯.૪૧।
૧૬૯૦૪૨૧ વા મનાે વૈકૃતં દૃ ટ્વા કઃ ક્ષમેતાેત્તમાશયઃ ।
૧૬૯૦૪૨૨ મુહુિનિન દ ચાત્માનં મિય વત્યભૂિદદમ્॥ ૧૬૯.૪૨।
૧૬૯૦૪૩૧ કષ્ટમાપ તતં ક દગૃહાે દુિવિધવૈશસાત્ ।
૧૬૯૦૪૩૨ ત કમર્ તસ્ય સવંીક્ષ્ય મહાદેવાે ઽ તિવ મતઃ ।
૧૬૯૦૪૩૩ તતઃ પ્રાવેાચ ભગવા વેદં વેદિવદાં વરમ્॥ ૧૬૯.૪૩।
૧૬૯૦૪૪૦આિદકેશ ઉવાચ
૧૬૯૦૪૪૧ પ ય વ્યાધં મહાબુદ્ધે ભક્તં ભાવને સયંુતમ્ ।
૧૬૯૦૪૪૨ વં તુ દ્ ભઃ કુશવૈાર્ ભમૂર્ધાર્નં ષ્ટવાન સ॥ ૧૬૯.૪૪।
૧૬૯૦૪૫૧ અનને સહસા બ્રહ્મન્મમાત્માિપ િનવેિદતઃ ।
૧૬૯૦૪૫૨ ભ ક્તઃ પ્રેમાથવા શ ક્તિવચારાે યત્ર િવદ્યતે ।
૧૬૯૦૪૫૩ ત માદ મૈ વરા દાસ્યે પશ્ચાત્તુ યં દ્વ ેત્તમ॥ ૧૬૯.૪૫।
૧૬૯૦૪૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૯૦૪૬૧ વરેણ ચ્છ દયામાસ વ્યાધં દેવાે મહેશ્વરઃ ।
૧૬૯૦૪૬૨ વ્યાધઃ પ્રાવેાચ દેવેશં િનમાર્લં્ય તવ યદ્ભવેત્॥ ૧૬૯.૪૬।
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૧૬૯૦૪૭૧ તદ માકં ભવેન્નાથ મન્ના ા તીથર્મુચ્યતામ્ ।
૧૬૯૦૪૭૨ સવર્ક્રતુફલં તીથ મરણાદેવ યતામ્॥ ૧૬૯.૪૭।
૧૬૯૦૪૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૬૯૦૪૮૧ તથેત્યુવાચ દેવેશ તત તત્તીથર્મુત્તમમ્ ।
૧૬૯૦૪૮૨ ભ લતીથ સમ તાઘ-સઙ્ઘિવચ્છેદકારણમ્॥ ૧૬૯.૪૮।
૧૬૯૦૪૯૧ શ્રીમહાદેવચરણ-મહાભ ક્તિવધાયકમ્ ।
૧૬૯૦૪૯૨ અભવ નાનદાનાદ્યૈભુર્ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકમ્ ।
૧૬૯૦૪૯૩ વેદસ્યાિપ વરા પ્રાદા ચ્છવાે નાનાિવધા બહૂન્॥ ૧૬૯.૪૯।
૧૭૦૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૦૦૦૧૧ ચ તીથર્ મ ત ખ્યાતં પસાૈભાગ્યદાયકમ્ ।
૧૭૦૦૦૧૨ યત્ર યાેગેશ્વરાે દેવાે ગાૈત યા દ ક્ષણે તટે॥ ૧૭૦.૧।
૧૭૦૦૦૨૧ પુરં ભાવૈનમાખ્યાતં ગિરમૂ યર્ ભધીયતે ।
૧૭૦૦૦૨૨ યત્રાસાૈ ભાવૈનાે રા ક્ષત્રધમર્પરાયણઃ॥ ૧૭૦.૨।
૧૭૦૦૦૩૧ ત મ પુરવરે ક શ્ચદ્બ્રાહ્મણાે દ્ધકાૈ શકઃ ।
૧૭૦૦૦૩૨ ત પુત્રાે ગાૈતમ ઇ ત ખ્યાતાે વેદિવદુત્તમઃ॥ ૧૭૦.૩।
૧૭૦૦૦૪૧ તસ્ય માતુમર્નાેદાષેા દ્વપર તાે ઽભવદ્દિ્વજઃ ।
૧૭૦૦૦૪૨ સખા તસ્ય વ ણક્ક શ્ચન્મ ણકુ ડલ ઉચ્યતે॥ ૧૭૦.૪।
૧૭૦૦૦૫૧ તને સખ્યં દ્વજસ્યાસી દ્વષમં દ્વજવૈ યયાેઃ ।
૧૭૦૦૦૫૨ શ્રીમદ્દિરદ્રયાેિનત્યં પર પરિહતૈ ષણાેઃ॥ ૧૭૦.૫।
૧૭૦૦૦૬૧ કદા ચદ્ગાૈતમાે વૈ યં િવત્તેશં મ ણકુ ડલમ્ ।
૧૭૦૦૦૬૨ પ્રાહેદં વચનં પ્રીત્યા રહઃ સ્થ વા પનુઃ પનુઃ॥ ૧૭૦.૬।
૧૭૦૦૦૭૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૧૭૦૦૦૭૧ ગચ્છામાે ધનમાદાતું પવર્તાનુદધીનિપ ।
૧૭૦૦૦૭૨ યાવૈનં તદ્વથૃા જ્ઞેયં િવના સાખૈ્યાનુકૂલ્યતઃ ।
૧૭૦૦૦૭૩ ધનં િવના ત કથં સ્યાદહાે િધઙ્િનધર્નં નરમ્॥ ૧૭૦.૭।
૧૭૦૦૦૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૦૦૦૮૧ કુ ડલાે દ્વજમાહેદં મ પત્રાપેા જતં ધનમ્ ।
૧૭૦૦૦૮૨ બહ્વ ત િક ધનનેાદ્ય કિર યે દ્વજસત્તમ ।
૧૭૦૦૦૮૩ દ્વજઃ પનુ વાચેદં મ ણકુ ડલમાજેસા॥ ૧૭૦.૮।
૧૭૦૦૦૯૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૧૭૦૦૦૯૧ ધમાર્થર્જ્ઞાનકામાનાં કાે નુ પ્તઃ પ્રશસ્યતે ।
૧૭૦૦૦૯૨ ઉ કષર્પ્રા પ્તરેવષૈાં સખે શ્લાઘ્યા શર િરણામ્॥ ૧૭૦.૯।
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૧૭૦૦૧૦૧ વનેવૈ વ્યવસાયને ધ યા વ ત જ તવઃ ।
૧૭૦૦૧૦૨ પરદત્તાથર્સ તુષ્ટાઃ કષ્ટ િવન અેવ તે॥ ૧૭૦.૧૦।
૧૭૦૦૧૧૧ સ પતુ્રઃ શસ્યતે લાેકે િપ ભશ્ચા ભન દ્યતે ।
૧૭૦૦૧૧૨ યઃ પૈ યમ ભ લ સતે ન વાચાિપ તુ કુ ડલ॥ ૧૭૦.૧૧।
૧૭૦૦૧૨૧ વબાહુબલમા શ્રત્ય યાે ઽથાર્નજર્યતે સતુઃ ।
૧૭૦૦૧૨૨ સ કૃતાથા ભવે લાેકે પૈ યં િવત્તં ન તુ શતે્॥ ૧૭૦.૧૨।
૧૭૦૦૧૩૧ વયમાજ્યર્ સતુાે િવત્તં િપત્રે દાસ્ય ત બ ધવે ।
૧૭૦૦૧૩૨ તં તુ પતંુ્ર િવ નીયાિદતરાે યાેિનક ટકઃ॥ ૧૭૦.૧૩।
૧૭૦૦૧૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૦૦૧૪૧ અેતચ્છ વા તુ તદ્વાક્યં બ્રાહ્મણસ્યા ભલા ષણઃ ।
૧૭૦૦૧૪૨ તથે ત મ વા તદ્વાક્યં રત્ના યાદાય સ વરઃ॥ ૧૭૦.૧૪।
૧૭૦૦૧૫૧ આત્મક યાિન િવત્તાિન ગાૈતમાય યવેદયત્ ।
૧૭૦૦૧૫૨ ધનનેૈતને દેશાંશ્ચ પિરભ્ર ય યથાસખુમ્॥ ૧૭૦.૧૫।
૧૭૦૦૧૬૧ ધના યાદાય િવત્તાિન પનુરે યામહે ગ્ હમ્ ।
૧૭૦૦૧૬૨ સત્યમવે વ ણગ્વ ક્ત સ તુ િવપ્રઃ પ્રતારકઃ॥ ૧૭૦.૧૬।
૧૭૦૦૧૭૧ પાપાત્મા પાપ ચતં્ત ચ ન બુબાેધ વ ણિગ્દ્વજમ્ ।
૧૭૦૦૧૭૨ તાૈ પર પરમામ ય માતાિપત્રાેર નતાેઃ॥ ૧૭૦.૧૭।
૧૭૦૦૧૮૧ દેશાદે્દશા તરં યાતાૈ ધનાથ તાૈ વ ણિગ્દ્વ ૈ ।
૧૭૦૦૧૮૨ વ ણગ્ઘ ત સ્થતં િવત્તં બ્રાહ્મણાે હતુર્ મચ્છ ત॥ ૧૭૦.૧૮।
૧૭૦૦૧૯૦ બ્રાહ્મણ ઉવાચ
૧૭૦૦૧૯૧ યને કેના યપુાયને તદ્ધનં િહ સમાહરે ।
૧૭૦૦૧૯૨ અહાે થવ્યાં ર યા ણ નગરા ણ સહસ્રશઃ॥ ૧૭૦.૧૯।
૧૭૦૦૨૦૧ ઇષ્ટપ્રદા યઃ કામસ્ય દેવતા ઇવ યાે ષતઃ ।
૧૭૦૦૨૦૨ મનાેહરા તત્ર તત્ર સ ત િક િક્રયતે મયા॥ ૧૭૦.૨૦।
૧૭૦૦૨૧૧ ધનમાહૃત્ય યત્નને યાે ષદ્ યાે યિદ દ યતે ।
૧૭૦૦૨૧૨ ભજુ્ય તે તા તતાે િનતં્ય સફલં િવતં િહ તત્॥ ૧૭૦.૨૧।
૧૭૦૦૨૨૧ ત્યગીતરતાે િનતં્ય પ યસ્ત્રી ભરલઙૃ્કતઃ ।
૧૭૦૦૨૨૨ ભાેકે્ષ્ય કથં તુ ત દ્વત્તં વૈ યાન્મદ્ધ તમાગતમ્॥ ૧૭૦.૨૨।
૧૭૦૦૨૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૦૦૨૩૧ અેવં ચ તયમાનાે ઽસાૈ ગાૈતમઃ પ્રહસિન્નવ ।
૧૭૦૦૨૩૨ મ ણકુ ડલમાહેદમધમાર્દેવ જ તવઃ॥ ૧૭૦.૨૩।
૧૭૦૦૨૪૧ દ્ધ સખુમભીષ્ટાિન પ્રા ુવ ત ન સશંયઃ ।

632 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૭૦૦૨૪૨ ધ મષ્ઠાઃ પ્રા ણનાે લાેકે દૃ ય તે દુઃખભા ગનઃ॥ ૧૭૦.૨૪।
૧૭૦૦૨૫૧ ત માદ્ધમણ િક તને દુઃખૈકફલહેતનુા॥ ૧૭૦.૨૫।
૧૭૦૦૨૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૦૦૨૬૧ નેત્યુવાચ તતાે વૈ યઃ સખંુ ધમ પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
૧૭૦૦૨૬૨ પાપે દુઃખં ભયં શાેકાે દાિરદ્ર્યં ક્લેશ અેવ ચ ।
૧૭૦૦૨૬૩ યતાે ધમર્ તતાે મુ ક્તઃ વધમર્ઃ િક િવન ય ત॥ ૧૭૦.૨૬।
૧૭૦૦૨૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૦૦૨૭૧ અેવં િવવદતાે તત્ર સ પરાય તયાેરભૂત્ ।
૧૭૦૦૨૭૨ યસ્ય પક્ષાે ભવે જ્યાયા સ પરાથર્મવા ુયાત્॥ ૧૭૦.૨૭।
૧૭૦૦૨૮૧ ચ્છાવઃ કસ્ય પ્રાબલ્યં ધ મણાે વા યધ મણઃ ।
૧૭૦૦૨૮૨ વેદાત્તુ લાૈિકકં જ્યેષં્ઠ લાેકે ધમાર્ સખંુ ભવેત્॥ ૧૭૦.૨૮।
૧૭૦૦૨૯૧ અેવં િવવદમાનાૈ તાવૂચતુઃ સકલા જનાન્ ।
૧૭૦૦૨૯૨ ધમર્સ્ય વા યધમર્સ્ય પ્રાબલ્યમનયાેભુર્િવ॥ ૧૭૦.૨૯।
૧૭૦૦૩૦૧ તદ્વદ તુ યથા ત્તમવેમૂચતુરાજેસા ।
૧૭૦૦૩૦૨ અેવં તત્રાે ચરે કે ચદ્યે ધમણાનવુ તનઃ॥ ૧૭૦.૩૦।
૧૭૦૦૩૧૧ તૈદુર્ઃખમનુભૂયતે પાિપષ્ઠાઃ સુ ખનાે જનાઃ ।
૧૭૦૦૩૧૨ સ પરાયે ધનં સવ જતં િવપ્રે યવેદયત્॥ ૧૭૦.૩૧।
૧૭૦૦૩૨૧ મ ણમા ધમર્િવચ્છ્ર ેષ્ઠઃ પનુધર્મ પ્રશસં ત ।
૧૭૦૦૩૨૨ મ ણમ તં દ્વજઃ પ્રાહ િક ધમર્મનુશસં સ ।
૧૭૦૦૩૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૦૦૩૨૩ તથે ત ચેત્યાહ વૈ યાે બ્રાહ્મણઃ પનુરબ્રવીત્॥ ૧૭૦.૩૨।
૧૭૦૦૩૩૦ બ્રાહ્મણ ઉવાચ
૧૭૦૦૩૩૧ જતં મયા ધનં વૈ ય િનલર્ જઃ િક નુ ભાષસે ।
૧૭૦૦૩૩૨ મયવૈ િવ જતાે ધમા યથેષ્ટચરણાત્મના॥ ૧૭૦.૩૩।
૧૭૦૦૩૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૦૦૩૪૧ તદ્બ્રાહ્મણવચઃ શ્રુ વા વૈ યઃ સ મત ઊ ચવાન્॥ ૧૭૦.૩૪।
૧૭૦૦૩૫૦ વૈ ય ઉવાચ
૧૭૦૦૩૫૧ પુલાકા ઇવ ધા યષેુ પુ ત્તકા ઇવ પ ક્ષષુ ।
૧૭૦૦૩૫૨ તથવૈ તા સખે મ યે યષેાં ધમા ન િવદ્યતે॥ ૧૭૦.૩૫।
૧૭૦૦૩૬૧ ચતુણા પુ ષાથાર્નાં ધમર્ઃ પ્રથમ ઉચ્યતે ।
૧૭૦૦૩૬૨ પશ્ચાદથર્શ્ચ કામશ્ચ સ ધમા મિય તષ્ઠ ત ।
૧૭૦૦૩૬૩ કથં બ્રષૂે દ્વજશ્રેષ્ઠ મયા િવ જત મત્યદઃ॥ ૧૭૦.૩૬।
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૧૭૦૦૩૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૦૦૩૭૧ દ્વ ે વૈ યં પનુઃ પ્રાહ હ તા યાં યતાં પણઃ ।
૧૭૦૦૩૭૨ તથે ત મ યતે વૈ ય તાૈ ગ વા પનુ ચતુઃ॥ ૧૭૦.૩૭।
૧૭૦૦૩૮૧ પવૂર્વ લાૈિકકા ગ વા જત મત્યબ્રવીદ્દિ્વજઃ ।
૧૭૦૦૩૮૨ કરાૈ છ વા તતઃ પ્રાહ કથં ધમ તુ મ યસે ।
૧૭૦૦૩૮૩ આ ક્ષપ્તાે બ્રાહ્મણનેવૈં વૈ યાે વચનમબ્રવીત્॥ ૧૭૦.૩૮।
૧૭૦૦૩૯૦ વૈ ય ઉવાચ
૧૭૦૦૩૯૧ ધમર્મવે પરં મ યે પ્રાણૈઃ ક ઠગતૈરિપ ।
૧૭૦૦૩૯૨ માતા િપતા સહૃુદ્બ ધુધર્મર્ અેવ શર િરણામ્॥ ૧૭૦.૩૯।
૧૭૦૦૪૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૦૦૪૦૧ અેવં િવવદમાનાૈ તાવથર્વા બ્રાહ્મણાે ઽભવત્ ।
૧૭૦૦૪૦૨ િવમુક્તાે વૈ યક તત્ર બાહુ યાં ચ ધનને ચ॥ ૧૭૦.૪૦।
૧૭૦૦૪૧૧ અેવં ભ્રમ તાૈ સ પ્રાપ્તાૈ ગઙ્ગાં યાેગેશ્વરં હિરમ્ ।
૧૭૦૦૪૧૨ યદચૃ્છયા મુિનશ્રેષ્ઠ મથ તાવૂચતુઃ પનુઃ॥ ૧૭૦.૪૧।
૧૭૦૦૪૨૧ વૈ યાે ગઙ્ગાં તુ યાેગેશં ધમર્મવે પ્રશસં ત ।
૧૭૦૦૪૨૨ અ તકાપેાદ્દિ્વ ે વૈ યમા ક્ષપ પનુરબ્રવીત્॥ ૧૭૦.૪૨।
૧૭૦૦૪૩૦ બ્રાહ્મણ ઉવાચ
૧૭૦૦૪૩૧ ગતં ધનં કરાૈ છન્નાવવ શષ્ટાે ઽસુ ભભર્વાન્ ।
૧૭૦૦૪૩૨ વમ યથા યિદ બ્રષૂ આહિર યે ઽ સના શરઃ॥ ૧૭૦.૪૩।
૧૭૦૦૪૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૦૦૪૪૧ િવહસ્ય પનુરાહેદં વૈ યાે ગાૈતમમ જસા॥ ૧૭૦.૪૪।
૧૭૦૦૪૫૦ વૈ ય ઉવાચ
૧૭૦૦૪૫૧ ધમર્મવે પરં મ યે યથેચ્છ સ તથા કુ ।
૧૭૦૦૪૫૨ બ્રાહ્મણાંશ્ચ ગુ દેવા વેદા ધમ જનાદર્નમ્॥ ૧૭૦.૪૫।
૧૭૦૦૪૬૧ ય તુ િન દયતે પાપાે નાસાૈ યાે ઽથ પાપકૃત્ ।
૧૭૦૦૪૬૨ ઉપેક્ષણીયાે દુ ર્ત્તઃ પાપાત્મા ધમર્દૂષકઃ॥ ૧૭૦.૪૬।
૧૭૦૦૪૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૦૦૪૭૧ તતઃ પ્રાહ સ કાપેને ધમ યદ્યનુશસં સ ।
૧૭૦૦૪૭૨ આવયાેઃ પ્રાણયાેરત્ર પણઃ સ્યાિદ ત વૈ મનુે॥ ૧૭૦.૪૭।
૧૭૦૦૪૮૧ અેવમુક્તે ગાૈતમને તથેત્યાહ વ ણક્તદા ।
૧૭૦૦૪૮૨ પનુર યૂચતુ ભાૈ લાેકાં લાેકા તથાે ચરે॥ ૧૭૦.૪૮।
૧૭૦૦૪૯૧ યાેગેશ્વરસ્ય પુરતાે ગાૈત યા દ ક્ષણે તટે ।
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૧૭૦૦૪૯૨ તં િનપાત્ય િવશં િવપ્રશ્ચ પાટ ચાબ્રવીત્॥ ૧૭૦.૪૯।
૧૭૦૦૫૦૦ િવપ્ર ઉવાચ
૧૭૦૦૫૦૧ ગતાે ઽસીમાં દશાં વૈ ય િનતં્ય ધમર્પ્રશસંયા ।
૧૭૦૦૫૦૨ ગતં ધનં ગતં ચ છેિદતાૈ કરપ લવાૈ ।
૧૭૦૦૫૦૩ ષ્ટાે ઽ સ મત્ર ગચ્છા મ મવંૈ બ્રૂયાઃ કથા તરે॥ ૧૭૦.૫૦।
૧૭૦૦૫૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૦૦૫૧૧ ત મ પ્રયાતે વૈ યાે ઽસાૈ ચ તયામાસ ચેત સ ।
૧૭૦૦૫૧૨ હા કષં્ટ મે િકમભવદ્ધમકમનસાે હરે॥ ૧૭૦.૫૧।
૧૭૦૦૫૨૧ સ કુ ડલાે વ ણક્ષ્રેષ્ઠાે િનધર્નાે ગતબાહુકઃ ।
૧૭૦૦૫૨૨ ગતનતે્રઃ શચંુ પ્રાપ્તાે ધમર્મવેાનુસં મરન્॥ ૧૭૦.૫૨।
૧૭૦૦૫૩૧ અેવં બહુિવધાં ચ તાં કુવર્ન્ના તે મહીતલે ।
૧૭૦૦૫૩૨ િનશ્ચેષ્ટાે ઽથ િન સાહઃ પ તતઃ શાેકસાગરે॥ ૧૭૦.૫૩।
૧૭૦૦૫૪૧ િદનાવસાને શવર્યાર્મુિદતે ચ દ્રમ ડલે ।
૧૭૦૦૫૪૨ અેકાદ યાં શકુ્લપકે્ષ તત્રાયા ત િવભીષણઃ॥ ૧૭૦.૫૪।
૧૭૦૦૫૫૧ સ તુ યાેગેશ્વરં દેવં પજૂિય વા યથાિવિધ ।
૧૭૦૦૫૫૨ ના વા તુ ગાૈતમી ં ગઙ્ગાં સપતુ્રાે રાક્ષસૈ ર્તઃ॥ ૧૭૦.૫૫।
૧૭૦૦૫૬૧ િવભીષણસ્ય િહ સતુાે િવભીષણ ઇવાપરઃ ।
૧૭૦૦૫૬૨ વૈભીષ ણિર ત ખ્યાત તમપ યદુવાચ હ॥ ૧૭૦.૫૬।
૧૭૦૦૫૭૧ વૈ યસ્ય વચનં શ્રુ વા યથા ત્તં સ ધમર્િવત્ ।
૧૭૦૦૫૭૨ િપત્રે િનવેદયામાસ લઙે્કશાય મહાત્મને ।
૧૭૦૦૫૭૩ સ તુ લઙે્કશ્વરઃ પ્રાહ પતંુ્ર પ્રીત્યા ગુણાકરમ્॥ ૧૭૦.૫૭।
૧૭૦૦૫૮૦ િવભીષણ ઉવાચ
૧૭૦૦૫૮૧ શ્રીમાન્રામાે મમ ગુ તસ્ય મા યઃ સખા મમ ।
૧૭૦૦૫૮૨ હનુમાિન ત િવખ્યાત તનેાનીતાે ગિરમર્હાન્॥ ૧૭૦.૫૮।
૧૭૦૦૫૯૧ પુરા કાયાર્ તરે પ્રાપ્તે સવાષ યાશ્રયાે ઽચલઃ ।
૧૭૦૦૫૯૨ તે કાય તમાદાય િહમવ તમથાગમત્॥ ૧૭૦.૫૯।
૧૭૦૦૬૦૧ િવશલ્યકરણી ચે ત તસ વની ત ચ ।
૧૭૦૦૬૦૨ તદાનીય મહાબુદ્ધ રામાયા ક્લષ્ટકમર્ણે॥ ૧૭૦.૬૦।
૧૭૦૦૬૧૧ િનવેદિય વા ત સા યં ત મ ત્તે સમાગતઃ ।
૧૭૦૦૬૧૨ પનુ ગિર સમાદાય આગચ્છદે્દવપવર્તમ્॥ ૧૭૦.૬૧।
૧૭૦૦૬૨૧ તામાનીયાસ્ય હૃદયે િનવેશય હિર મરન્ ।
૧૭૦૦૬૨૨ તતઃ પ્રા સ્યત્યયં સવર્મપે ક્ષતમુદારધીઃ॥ ૧૭૦.૬૨।
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૧૭૦૦૬૩૧ ગચ્છત તસ્ય વેગને િવશલ્યકરણી પનુઃ ।
૧૭૦૦૬૩૨ અપતદ્ગાૈતમીતીરે યત્ર યાેગેશ્વરાે હિરઃ॥ ૧૭૦.૬૩।
૧૭૦૦૬૪૦ વૈભીષ ણ વાચ
૧૭૦૦૬૪૧ તામાષેધી ં મમ િપતદર્શર્યાશુ િવલ બ મા ।
૧૭૦૦૬૪૨ પરા તશમનાદ યચ્છ્ર ેયાે ન ભવુનત્રયે॥ ૧૭૦.૬૪।
૧૭૦૦૬૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૦૦૬૫૧ િવભીષણ તથેત્યુ વા તાં પતુ્રસ્યા યદશર્યત્ ।
૧૭૦૦૬૫૨ ઇષે વેત્યસ્ય ક્ષસ્ય શાખાં ચચ્છેદ ત સતુઃ ।
૧૭૦૦૬૫૩ વૈ યસ્ય ચાિપ વૈ પ્રીત્યા સ તઃ પરિહતે રતાઃ॥ ૧૭૦.૬૫।
૧૭૦૦૬૬૦ િવભીષણ ઉવાચ
૧૭૦૦૬૬૧ યત્રાપતન્નગે ચા મ સ ક્ષ તુ પ્રતાપવાન્ ।
૧૭૦૦૬૬૨ તસ્ય શાખાં સમાદાય હૃદયે ઽસ્ય િનવેશય ।
૧૭૦૦૬૬૩ ત ષ્ટમાત્ર અેવાસાૈ વકં પમવા ુયાત્॥ ૧૭૦.૬૬।
૧૭૦૦૬૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૦૦૬૭૧ અેતચ્છ વા િપતવુાર્ક્યં વૈભીષ ણ દારધીઃ ।
૧૭૦૦૬૭૨ તથા ચકાર વૈ સ યક્કાષ્ઠખ ડં યવેશયત્॥ ૧૭૦.૬૭।
૧૭૦૦૬૮૧ હૃદયે સ તુ વૈ યાે ઽિપ સચ ઃ સકરાે ઽભવત્ ।
૧૭૦૦૬૮૨ મ ણમ ત્રાષૈધીનાં િહ વીય કાે ઽિપ ન બુ યતે॥ ૧૭૦.૬૮।
૧૭૦૦૬૯૧ તદેવ કાષ્ઠમાદાય ધમર્મવેાનુસં મરન્ ।
૧૭૦૦૬૯૨ ના વા તુ ગાૈતમી ં ગઙ્ગાં તથા યાેગેશ્વરં હિરમ્॥ ૧૭૦.૬૯।
૧૭૦૦૭૦૧ નમસૃ્ક વા પનુરગા કાષ્ઠખ ડને વૈ યકઃ ।
૧૭૦૦૭૦૨ પિરભ્રમ પપુરં મહાપુર મ ત શ્રુતમ્॥ ૧૭૦.૭૦।
૧૭૦૦૭૧૧ મહારાજ ઇ ત ખ્યાત તત્ર રા મહાબલઃ ।
૧૭૦૦૭૧૨ તસ્ય ના ત સતુઃ ક શ્ચ પુિત્રકા નષ્ટલાેચના॥ ૧૭૦.૭૧।
૧૭૦૦૭૨૧ સવૈ તસ્ય સતુા પતુ્ર તસ્યાિપ વ્રતમીદશૃમ્ ।
૧૭૦૦૭૨૨ દેવાે વા દાનવાે વાિપ બ્રાહ્મણઃ ક્ષિત્રયાે ભવેત્॥ ૧૭૦.૭૨।
૧૭૦૦૭૩૧ વૈ યાે વા શદૂ્રયાેિનવાર્ સગુણાે િનગુર્ણાે ઽિપ વા ।
૧૭૦૦૭૩૨ ત મૈ દેયા ઇયં પતુ્રી યાે નતે્રે આહિર ય ત॥ ૧૭૦.૭૩।
૧૭૦૦૭૪૧ રાજે્યન સહ દેયેય મ ત રા હ્યઘાષેયત્ ।
૧૭૦૦૭૪૨ અહિનશમસાૈ વૈ યઃ શ્રુ વા ઘાષેમથાબ્રવીત્॥ ૧૭૦.૭૪।
૧૭૦૦૭૫૦ વૈ ય ઉવાચ
૧૭૦૦૭૫૧ અહં નતે્રે આહિર યે રાજપુ યા અસશંયમ્॥ ૧૭૦.૭૫।
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૧૭૦૦૭૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૦૦૭૬૧ તં વૈ યં તરસાદાય મહારાજ્ઞે યવેદયત્ ।
૧૭૦૦૭૬૨ ત કાષ્ઠ પશર્માત્રેણ સનતે્રાભૂ પાત્મ ॥ ૧૭૦.૭૬।
૧૭૦૦૭૭૧ તતઃ સિવ મયાે રા કાે ભવાિન ત ચાબ્રવીત્ ।
૧૭૦૦૭૭૨ વૈ યાે રાજ્ઞે યથા ત્તં યવેદયદશષેતઃ॥ ૧૭૦.૭૭।
૧૭૦૦૭૮૦ વૈ ય ઉવાચ
૧૭૦૦૭૮૧ બ્રાહ્મણાનાં પ્રસાદેન ધમર્સ્ય તપસ તથા ।
૧૭૦૦૭૮૨ દાનપ્રભાવાદ્યજ્ઞૈશ્ચ િવિવધૈભૂર્િરદ ક્ષણૈઃ ।
૧૭૦૦૭૮૩ િદવ્યાષૈિધપ્રભાવને મમ સામ યર્મીદશૃમ્॥ ૧૭૦.૭૮।
૧૭૦૦૭૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૦૦૭૯૧ અેતદ્વૈ યવચઃ શ્રુ વા િવ મતાે ઽભનૂ્મહીપ તઃ॥ ૧૭૦.૭૯।
૧૭૦૦૮૦૦ રા વેાચ
૧૭૦૦૮૦૧ અહાે મહાનુભાવાે ઽયં પ્રાયાે દારકાે ભવેત્ ।
૧૭૦૦૮૦૨ અ યથૈતાદગૃ યસ્ય સામ ય દૃ યતે કથમ્ ।
૧૭૦૦૮૦૩ ત માદ મૈ તુ તાં ક યાં પ્રદાસ્યે રાજ્યપૂિવકામ્॥ ૧૭૦.૮૦।
૧૭૦૦૮૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૦૦૮૧૧ ઇ ત સઙ્ક ય મન સ ક યાં રાજં્ય ચ દત્તવાન્ ।
૧૭૦૦૮૧૨ િવહારાથ ગતઃ વૈરં પરં ખેદમપુાગતઃ॥ ૧૭૦.૮૧।
૧૭૦૦૮૨૧ ન મત્રેણ િવના રાજં્ય ન મત્રેણ િવના સખુમ્ ।
૧૭૦૦૮૨૨ તમવે સતતં િવપં્ર ચ તય વૈ યન દનઃ॥ ૧૭૦.૮૨।
૧૭૦૦૮૩૧ અેતદેવ સુ તાનાં લક્ષણં ભુિવ દેિહનામ્ ।
૧૭૦૦૮૩૨ કૃપાદ્ર યન્મનાે િનતં્ય તષેામ યિહતષેુ િહ॥ ૧૭૦.૮૩।
૧૭૦૦૮૪૧ મહા પાે વનં પ્રાયા સ રા મ ણકુ ડલઃ ।
૧૭૦૦૮૪૨ ત મ શાસ ત રાજં્ય તુ કદા ચદ્ગાૈતમં દ્વજમ્॥ ૧૭૦.૮૪।
૧૭૦૦૮૫૧ હૃત વં દ્યૂતકૈઃ પાપૈરપ યન્મ ણકુ ડલઃ ।
૧૭૦૦૮૫૨ તમાદાય દ્વજં મતં્ર પજૂયામાસ ધમર્િવત્॥ ૧૭૦.૮૫।
૧૭૦૦૮૬૧ ધમાર્ણાં તુ પ્રભાવં તં ત મૈ સવ યવેદયત્ ।
૧૭૦૦૮૬૨ નાપયામાસ ગઙ્ગાયાં તં સવાર્ઘિન ત્તયે॥ ૧૭૦.૮૬।
૧૭૦૦૮૭૧ તને િવપ્રેણ સવ તૈઃ વક યૈગાત્રજૈ ર્તઃ ।
૧૭૦૦૮૭૨ વૈ યૈઃ વદેશસ ભૂતૈબ્રાર્હ્મણસ્ય તુ બા ધવૈઃ॥ ૧૭૦.૮૭।
૧૭૦૦૮૮૧ દ્ધકાૈ શકમખુ્યશૈ્ચ ત મ યાેગેશ્વરા તકે ।
૧૭૦૦૮૮૨ યજ્ઞાિન ટ્વા સરુા પજૂ્ય તતઃ વગર્મપુેિયવાન્॥ ૧૭૦.૮૮।
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૧૭૦૦૮૯૧ તતઃ પ્ર ત તત્તીથ તસ વનં િવદુઃ ।
૧૭૦૦૮૯૨ ચ તીથ સયાેગેશં મરણાદિપ પુ યદમ્ ।
૧૭૦૦૮૯૩ મનઃપ્રસાદજનનં સવર્દુભાર્વનાશનમ્॥ ૧૭૦.૮૯।
૧૭૧૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૧૦૦૧૧ ઉવર્શીતીથર્માખ્યાતમશ્વમેધફલપ્રદમ્ ।
૧૭૧૦૦૧૨ નાનદાનમહાદેવ-વાસદેુવાચર્નાિદ ભઃ॥ ૧૭૧.૧।
૧૭૧૦૦૨૧ મહેશ્વરાે યત્ર દેવાે યત્ર શાઙ્ર્ગધરાે હિરઃ ।
૧૭૧૦૦૨૨ પ્રમ તનાર્મ રા સી સાવર્ભાૈમઃ પ્રતાપવાન્॥ ૧૭૧.૨।
૧૭૧૦૦૩૧ િરપૂ જ વા જગામાશુ ઇ દ્રલાેકં સરૈુ ર્તમ્ ।
૧૭૧૦૦૩૨ તત્રાપ ય સરુપ ત મ દ્ ભઃ સહ નારદ॥ ૧૭૧.૩।
૧૭૧૦૦૪૧ જહાસે દં્ર પાશહ તં પ્રમ તઃ ક્ષિત્રયષર્ભઃ ।
૧૭૧૦૦૪૨ તં હસ તમથાલક્ષ્ય હિરઃ પ્રમ તમબ્રવીત્॥ ૧૭૧.૪।
૧૭૧૦૦૫૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૧૭૧૦૦૫૧ દેવાલયે મહાબુદ્ધે મ દ્ ભઃ ક્ર િડતૈરલમ્ ।
૧૭૧૦૦૫૨ િદશાે જ વા િદવં પ્રાપ્તઃ કુ ક્ર ડાં મયા સહ॥ ૧૭૧.૫।
૧૭૧૦૦૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૧૦૦૬૧ સકષાયં હિરવચાે િનશ ય પ્રમ ત ર્પઃ ।
૧૭૧૦૦૬૨ તથેત્યુવાચ દેવે દં્ર િન કૃ ત કાં તુ મ યસે ।
૧૭૧૦૦૬૩ તચ્છ વા પ્રમતવેાર્કં્ય સરુરા પમબ્રવીત્॥ ૧૭૧.૬।
૧૭૧૦૦૭૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૧૭૧૦૦૭૧ ઉવર્ યવે પણાે ઽ માકં પ્રા યા યા િન ખલૈમર્ખૈઃ॥ ૧૭૧.૭।
૧૭૧૦૦૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૧૦૦૮૧ અેતચ્છ વે દ્રવચનં પ્રમ તઃ પ્રાહ ગિવતઃ ।
૧૭૧૦૦૮૨ ઉવર્શી ં િન કૃ ત મ યે વં રાજ ક નુ મ યસે॥ ૧૭૧.૮।
૧૭૧૦૦૯૧ યદ્બ્રવી ષ સરેુશાન તન્મ યે ઽહં શતક્રતાે ।
૧૭૧૦૦૯૨ પ્રાહે દં્ર પ્રમ ત તદ્વિન્ન કૃત્યૈ દ ક્ષણં કરમ્ ।
૧૭૧૦૦૯૩ સવમર્ સશરં ધ ય દેિહ દ વ્યામહે વયમ્॥ ૧૭૧.૯।
૧૭૧૦૧૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૧૦૧૦૧ તાવવેં સિંવદં કૃ વા દેવનાયાપેતસ્થતુઃ ।
૧૭૧૦૧૦૨ પ્રમ ત જતવાં તત્ર ઉવર્શી ં દૈવત સ્ત્રયમ્ ।
૧૭૧૦૧૦૩ તાં જ વા પ્રમ તઃ પ્રાહ સરં ભાત્તં શતક્રતુમ્॥ ૧૭૧.૧૦।
૧૭૧૦૧૧૦ પ્રમ ત વાચ
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૧૭૧૦૧૧૧ િન કૃત્યૈ પનુર યન્મે પશ્ચાદ્દ વ્યે વયા િવભાે॥ ૧૭૧.૧૧।
૧૭૧૦૧૨૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૧૭૧૦૧૨૧ દેવયાેગ્યમથાે વજં્ર જૈતં્ર સરથમુત્તમમ્ ।
૧૭૧૦૧૨૨ દ વ્યે ઽહં તને પતે કરેણા યિવચારયન્॥ ૧૭૧.૧૨।
૧૭૧૦૧૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૧૦૧૩૧ સ ગ્ હી વા તદા પાશાન યાંશ્ચ મ ણભૂ ષતાન્ ।
૧૭૧૦૧૩૨ જત મત્યબ્રવીચ્છકં્ર પ્રમ તઃ પ્રહસં તદા॥ ૧૭૧.૧૩।
૧૭૧૦૧૪૧ અેત મન્ન તરે પ્રાયાદક્ષજ્ઞ તત્ર નારદ ।
૧૭૧૦૧૪૨ િવશ્વાવસિુર ત ખ્યાતાે ગ ધવાર્ણાં મહેશ્વરઃ॥ ૧૭૧.૧૪।
૧૭૧૦૧૫૦ િવશ્વાવસુ વાચ
૧૭૧૦૧૫૧ ગ ધવર્િવદ્યયા રાજં તયા દ વ્યામહે વયા ।
૧૭૧૦૧૫૨ તથેત્યુ વા સ પ ત જત મત્યબ્રવીત્તદા॥ ૧૭૧.૧૫।
૧૭૧૦૧૬૧ તાૈ જ વા પ તમાખ્યાર્દે્દવે દં્ર પ્રાહ ક મલમ્॥ ૧૭૧.૧૬।
૧૭૧૦૧૭૦ પ્રમ ત વાચ
૧૭૧૦૧૭૧ રણે વા દેવને વાિપ ન વં જેતા કથ ચન ।
૧૭૧૦૧૭૨ મહે દ્ર સતતં ત માદ મદારાધકાે ભવ ।
૧૭૧૦૧૭૩ વદ કેન પ્રકારેણ તા દેવે દ્રતા તવ॥ ૧૭૧.૧૭।
૧૭૧૦૧૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૧૦૧૮૧ તથા પ્રાહાવેર્શી ં ગવાર્દ્ગચ્છ કમર્કર ભવ ।
૧૭૧૦૧૮૨ ઉવર્શી પ્રાહ દેવષેુ યથા વત તથા વિય ।
૧૭૧૦૧૮૩ વતય સવર્ભાવને ન માં િધક્કતુર્મહર્ સ॥ ૧૭૧.૧૮।
૧૭૧૦૧૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૧૦૧૯૧ તત તાં પ્રમ તઃ પ્રાહ વાદૃ યઃ સ ત ચાિરકાઃ ।
૧૭૧૦૧૯૨ વં િક િવલ જસે ભદ્રે ગચ્છ કમર્કર ભવ॥ ૧૭૧.૧૯।
૧૭૧૦૨૦૧ અેતચ્છ વા પેણાેકં્ત ગ ધવાર્િધપ ત તદા ।
૧૭૧૦૨૦૨ ચત્રસને ઇ ત ખ્યાતઃ સતુાે િવશ્વાવસાેબર્લી॥ ૧૭૧.૨૦।
૧૭૧૦૨૧૦ ચત્રસને ઉવાચ
૧૭૧૦૨૧૧ દ વ્યે ઽહં વૈ વયા રાજ સવણાનને ભપૂતે ।
૧૭૧૦૨૧૨ રાજે્યન િવતનેાિપ મદ યને તવાિપ ચ॥ ૧૭૧.૨૧।
૧૭૧૦૨૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૧૦૨૨૧ તથેત્યુ વા પનુ ભાૈ ચત્રસને પાેત્તમાૈ ।
૧૭૧૦૨૨૨ દ વ્યેતામ ભસરં ધાૈ ચત્રસનેાે ઽજયત્તદા॥ ૧૭૧.૨૨।
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૧૭૧૦૨૩૧ ગા ધવ તં મહાપાશબૈર્બ ધ પ ત તદા ।
૧૭૧૦૨૩૨ ચત્રસનેાે ઽજય સવર્મવુર્શીમખુ્યતઃ પણૈઃ॥ ૧૭૧.૨૩।
૧૭૧૦૨૪૧ રાજં્ય કાેશં બલં ચવૈ યદ યદ્વસુ િક ચન ।
૧૭૧૦૨૪૨ ચત્રસનેસ્ય ત તં યદાસી પ્રમતેધર્નમ્॥ ૧૭૧.૨૪।
૧૭૧૦૨૫૧ તસ્ય પતુ્રાે બાલ અેવ પુરાેધસમવુાચ હ ।
૧૭૧૦૨૫૨ વૈશ્વા મતં્ર મહાપ્રાજ્ઞં મધુચ્છ દસમાજેસા॥ ૧૭૧.૨૫।
૧૭૧૦૨૬૦ પ્રમ તપતુ્ર ઉવાચ
૧૭૧૦૨૬૧ િક મે િપત્રા કૃતં પાપં ક્વ વા બદ્ધાે મહામ તઃ ।
૧૭૧૦૨૬૨ કથમે ય ત વં સ્થાનં કથં પાશિૈવમાેક્ષ્યતે॥ ૧૭૧.૨૬।
૧૭૧૦૨૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૧૦૨૭૧ સમુતવેર્ચનં શ્રુ વા યા વા સ મુિનસત્તમઃ ।
૧૭૧૦૨૭૨ મધુચ્છ દા જગાદેદં પ્રમતવેર્તર્નં તદા॥ ૧૭૧.૨૭।
૧૭૧૦૨૮૦ મધુચ્છ દા ઉવાચ
૧૭૧૦૨૮૧ દેવલાેકે તવ િપતા બદ્ધઆ તે મહામતે ।
૧૭૧૦૨૮૨ કૈતવૈબર્હુદાષેૈશ્ચ ભ્રષ્ટરાજ્યાે બભવૂ હ॥ ૧૭૧.૨૮।
૧૭૧૦૨૯૧ યાે યા ત કૈતવસભાં સ ચાિપ ક્લેશભાગ્ભવેત્ ।
૧૭૧૦૨૯૨ દ્યૂતમદ્યા મષાદ િન વ્યસનાિન પાત્મજ॥ ૧૭૧.૨૯।
૧૭૧૦૩૦૧ પાિપનામવે ય તે સદા પાપાત્મકાિન િહ ।
૧૭૧૦૩૦૨ અેકૈકમ યનથાર્ય પાપાય નરકાય ચ॥ ૧૭૧.૩૦।
૧૭૧૦૩૧૧ યાનાસના ભલાપાદ્યૈઃ કૃતૈઃ કૈતવવ ત ભઃ ।
૧૭૧૦૩૧૨ કુલીનાઃ કલષુીભૂતાઃ િક પનુઃ િકતવાે જનઃ॥ ૧૭૧.૩૧।
૧૭૧૦૩૨૧ િકતવસ્ય તુ યા યા ત યતે િનત્યમવે સા ।
૧૭૧૦૩૨૨ સ ચાિપ િકતવઃ પાપાે યાે ષતં વીક્ષ્ય ત યતે॥ ૧૭૧.૩૨।
૧૭૧૦૩૩૧ તાં દૃ ટ્વા િવગતાન દાે િનતં્ય વદ ત પાપકૃત્ ।
૧૭૧૦૩૩૨ અહાે સસંારચકે્ર ઽ મન્મયા તુલ્યાે ન પાતક ॥ ૧૭૧.૩૩।
૧૭૧૦૩૪૧ ન િક ચદિપ યસ્યા તે લાેકે િવષયજં સખુમ્ ।
૧૭૧૦૩૪૨ લાેકદ્વયે ઽિપ ન સખુી િકતવઃ કાેઽિપ દૃ યતે॥ ૧૭૧.૩૪।
૧૭૧૦૩૫૧ િવભા ત ચ તથા િનતં્ય લ જયા દગ્ધમાનસઃ ।
૧૭૧૦૩૫૨ ગતધમા િનરાન દાે ગ્ર તગવર્ તથાટ ત॥ ૧૭૧.૩૫।
૧૭૧૦૩૬૧ અકૈતવી ચ યા ત્તઃ સા પ્રશ તા દ્વજન્મનામ્ ।
૧૭૧૦૩૬૨ કૃ ષગાેરક્ષ્યવા ણજ્યમિપ કુયાર્ન્ન કૈતવમ્॥ ૧૭૧.૩૬।
૧૭૧૦૩૭૧ ય તુ કૈતવ ત્ત્યા િહ ધનમાહતુર્ મચ્છ ત ।
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૧૭૧૦૩૭૨ ધમાર્થર્કામા ભજનૈઃ સ િવમુચ્યેત પાૈ ષાત્॥ ૧૭૧.૩૭।
૧૭૧૦૩૮૧ વેદે ઽિપ દૂ ષતં કમર્ તવ િપત્રા તદાદતૃમ્ ।
૧૭૧૦૩૮૨ ત મા ક કુમર્હે વ સ યદુક્તં તે િવધીયતે॥ ૧૭૧.૩૮।
૧૭૧૦૩૯૧ િવધા િવિહતં માગ કાે નુ વાત્યે ત પ ડતઃ॥ ૧૭૧.૩૯।
૧૭૧૦૪૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૧૦૪૦૧ અેત પુરાેધસાે વાક્યં શ્રુ વા સમુ તરબ્રવીત્॥ ૧૭૧.૪૦।
૧૭૧૦૪૧૦ સમુ ત વાચ
૧૭૧૦૪૧૧ િક કૃ વા પ્રમ ત તાતઃ પનુા રાજ્યમવા ુયાત્॥ ૧૭૧.૪૧।
૧૭૧૦૪૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૧૦૪૨૧ પનુ યાર્ વા મધુચ્છ દાઃ સમુ ત ચેદમબ્રવીત્॥ ૧૭૧.૪૨।
૧૭૧૦૪૩૦ મધુચ્છ દા ઉવાચ
૧૭૧૦૪૩૧ ગાૈતમી ં યાિહ વ સ વં તત્ર પજૂય શઙ્કરમ્ ।
૧૭૧૦૪૩૨ અિદ ત વ ણં િવ ં તતઃ પાશા દ્વમાેક્ષ્યતે॥ ૧૭૧.૪૩।
૧૭૧૦૪૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૧૦૪૪૧ તથેત્યુ વા જગામાશુ ગઙ્ગાં ન વા જનાદર્નમ્ ।
૧૭૧૦૪૪૨ પજૂયામાસ શ ભું ચ તપ તપેે યતવ્રતઃ॥ ૧૭૧.૪૪।
૧૭૧૦૪૫૧ સહસ્રમેકં વષાર્ણાં બદં્ધ િપતરમાત્મનઃ ।
૧૭૧૦૪૫૨ માેચયામાસ દેવે યઃ પનુા રાજ્યમવાપ સઃ॥ ૧૭૧.૪૫।
૧૭૧૦૪૬૧ શવેશા યાં મુક્તપાશાે રાજં્ય પ્રાપ સતુા વકાત્ ।
૧૭૧૦૪૬૨ અવા ય િવદ્યાં ગા ધવ પ્રયશ્ચાસીચ્છતક્રતાેઃ॥ ૧૭૧.૪૬।
૧૭૧૦૪૭૧ શા ભવં વૈ ણવં ચવૈ ઉવર્શીતીથર્મવે ચ ।
૧૭૧૦૪૭૨ તતઃપ્ર ત તત્તીથ કૈતવં ચે ત િવશ્રુતમ્॥ ૧૭૧.૪૭।
૧૭૧૦૪૮૧ શવિવ સિરન્માતુ-પ્રસાદાદા યતે ન િકમ્ ।
૧૭૧૦૪૮૨ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ બહુપુ યફલપ્રદમ્ ।
૧૭૧૦૪૮૩ પાપપાશિવમાેકં્ષ તુ સવર્દુગર્ તનાશનમ્॥ ૧૭૧.૪૮।
૧૭૨૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૨૦૦૧૧ સામુદં્ર તીથર્માખ્યાતં સવર્તીથર્ફલપ્રદમ્ ।
૧૭૨૦૦૧૨ તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ નારદ તન્મનાઃ॥ ૧૭૨.૧।
૧૭૨૦૦૨૧ િવ ષ્ટા ગાૈતમનેાસાૈ ગઙ્ગા પાપપ્રણાશની ।
૧૭૨૦૦૨૨ લાેકાનામપુકારાથ પ્રાયા પૂવાર્ણર્વં પ્ર ત॥ ૧૭૨.૨।
૧૭૨૦૦૩૧ આગચ્છ તી દેવનદ કમ ડલુ તા મયા ।
૧૭૨૦૦૩૨ શરસા ચ તા દેવી શ ભનુા પરમાત્મના॥ ૧૭૨.૩।
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૧૭૨૦૦૪૧ િવ પાદા પ્રસતૂાં તાં બ્રાહ્મણને મહાત્મના ।
૧૭૨૦૦૪૨ આનીતાં મત્યર્ભવનં મરણાદઘનાશનીમ્॥ ૧૭૨.૪।
૧૭૨૦૦૫૧ ગુરાેગુર્ તમાં સ ધુદૃર્ ટ્વા કૃત્યમ ચ તયત્ ।
૧૭૨૦૦૫૨ યા વ દ્યા જગતામીશા બ્રહ્મશેાદૈ્યનર્મસૃ્કતા॥ ૧૭૨.૫।
૧૭૨૦૦૬૧ તામહં પ્ર તગચ્છેયં નાે ચે સ્યાદ્ધમર્દૂષણમ્ ।
૧૭૨૦૦૬૨ આગચ્છ તં મહાત્માનં યાે માેહાન્નાપે તષ્ઠતે॥ ૧૭૨.૬।
૧૭૨૦૦૭૧ ન તસ્ય કાેઽિપ ત્રાતા ત પાિપનાે લાેકયાેદ્વર્યાેઃ ।
૧૭૨૦૦૭૨ અેવં િવ ય રત્નેશાે મૂ તમા વનયા વતઃ ।
૧૭૨૦૦૭૩ કૃતા જ લપુટાે ગઙ્ગામાહેદં સિરતા પ તઃ॥ ૧૭૨.૭।
૧૭૨૦૦૮૦ સ ધુ વાચ
૧૭૨૦૦૮૧ રસાતલગતં વાિર થવ્યાં યન્નભ તલે ।
૧૭૨૦૦૮૨ તન્મામવેાત્ર િવશતુ નાહં વક્ષ્યા મ િક ચન॥ ૧૭૨.૮।
૧૭૨૦૦૯૧ મિય રત્નાિન પીયષૂં પવર્તા રાક્ષસાસરુાઃ ।
૧૭૨૦૦૯૨ અેતાન ય ખલાન યા ભીમા સ ધારયા યહમ્॥ ૧૭૨.૯।
૧૭૨૦૧૦૧ મમા તઃ કમલાયુક્તાે િવ ઃ વિપ ત િનત્યદા ।
૧૭૨૦૧૦૨ મમાશકં્ય ન િકમિપ િવદ્યતે સચરાચરે॥ ૧૭૨.૧૦।
૧૭૨૦૧૧૧ મહત્ય યાગતે કુયાર્ પ્રત્યુ થાનં ન યાે મદાત્ ।
૧૭૨૦૧૧૨ સ ધમાર્િદપિરભ્રષ્ટાે િનરયં તુ સમા ુયાત્॥ ૧૭૨.૧૧।
૧૭૨૦૧૨૧ ન તાન્મે બભ્રતઃ ખેદાે િવનાગ ત્યપરાભવાત્ ।
૧૭૨૦૧૨૨ િક તુ વં ગાૈરવેણષૈામ તિરક્તા તત વહમ્॥ ૧૭૨.૧૨।
૧૭૨૦૧૩૧ બ્રવી મ દેિવ ગઙ્ગે માં વં સા યા સઙ્ગતા ભવ ।
૧૭૨૦૧૩૨ નૈક પામહં શક્તઃ સઙ્ગ તું બહુધા યિદ॥ ૧૭૨.૧૩।
૧૭૨૦૧૪૧ સઙ્ગમે ય સ દેિવ વં સઙ્ગચ્છે ઽહં ન ચા યથા ।
૧૭૨૦૧૪૨ ગઙ્ગે સમે ય સ યિદ બહુધા ત દ્વચારયે॥ ૧૭૨.૧૪।
૧૭૨૦૧૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૨૦૧૫૧ તમવંેવાિદનં સ ધુમપામીશં તદાબ્રવીત્ ।
૧૭૨૦૧૫૨ ગઙ્ગા સા ગાૈતમી દેવી કુ ચૈતદ્વચાે મમ॥ ૧૭૨.૧૫।
૧૭૨૦૧૬૧ સપ્તષ ણાં ચ યા ભાયાર્ અ ધ તપુરાેગમાઃ ।
૧૭૨૦૧૬૨ ભ ર્ ભઃ સિહતાઃ સવાર્ આનય વં તદા વહમ્॥ ૧૭૨.૧૬।
૧૭૨૦૧૭૧ અ પભૂતા ભિવ યા મ તતઃ સ્યાં તવ સઙ્ગતા ।
૧૭૨૦૧૭૨ તથેત્યુ વા સપ્તષ ણાં ભાયાર્ ભરૃ ષ ભ ર્તઃ॥ ૧૭૨.૧૭।
૧૭૨૦૧૮૧ આનયામાસ તાં દેવી સપ્તધા સા વ્યભજ્યત ।
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૧૭૨૦૧૮૨ સા ચેયં ગાૈતમી ગઙ્ગા સપ્તધા સાગરં ગતા॥ ૧૭૨.૧૮।
૧૭૨૦૧૯૧ સપ્તષ ણાં તુ ના ા તુ સપ્ત ગઙ્ગા તતાે ઽભવન્ ।
૧૭૨૦૧૯૨ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ શ્રવણં પઠનં તથા॥ ૧૭૨.૧૯।
૧૭૨૦૨૦૧ મરણં ચાિપ યદ્ભ યા સવર્કામપ્રદં ભવેત્ ।
૧૭૨૦૨૦૨ ના માદ ય પરં તીથ સમુદ્રાદ્ભવુનત્રયે ।
૧૭૨૦૨૦૩ પાપહાનાૈ ભુ ક્તમુ ક્ત-પ્રાપ્તાૈ ચ મનસાે મુદે॥ ૧૭૨.૨૦।
૧૭૩૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૩૦૦૧૧ ઋ ષસ ત્ર મ ત ખ્યાત ષયઃ સપ્ત નારદ ।
૧૭૩૦૦૧૨ િનષેદુ તપસે યત્ર યત્ર ભીમેશ્વરઃ શવઃ॥ ૧૭૩.૧।
૧૭૩૦૦૨૧ તત્રેદં ત્તમાખ્યાસ્યે દેવ ષિપ િંહતમ્ ।
૧૭૩૦૦૨૨ શ ◌ૃ યત્નને વક્ષ્યા મ સવર્કામપ્રદં શભુમ્॥ ૧૭૩.૨।
૧૭૩૦૦૩૧ સપ્તધા વ્યભજ ગઙ્ગા ષયઃ સપ્ત નારદ ।
૧૭૩૦૦૩૨ વા સષ્ઠ દા ક્ષણેયી સ્યાદ્વશૈ્વા મત્રી તદુત્તરા॥ ૧૭૩.૩।
૧૭૩૦૦૪૧ વામદેવ્યપરા જ્ઞેયા ગાૈતમી મ યતઃ શભુા ।
૧૭૩૦૦૪૨ ભારદ્વા તા ચા યા આત્રેયી ચેત્યથાપરા॥ ૧૭૩.૪।
૧૭૩૦૦૫૧ મદગ્ ી તથા ચા યા વ્યપિદષ્ટા તુ સપ્તધા ।
૧૭૩૦૦૫૨ તૈઃ સવરૃ ષ ભ તત્ર યષુ્ટ મષ્ટૈમર્હાત્મ ભઃ॥ ૧૭૩.૫।
૧૭૩૦૦૬૧ િન પાિદતં મહાસ ત્ર ષ ભઃ પારદ શ ભઃ ।
૧૭૩૦૦૬૨ અેત મન્ન તરે તત્ર દેવાનાં પ્રબલાે િરપુઃ॥ ૧૭૩.૬।
૧૭૩૦૦૭૧ િવશ્વ પ ઇ ત ખ્યાતાે મનુીનાં સ ત્રમ યગાત્ ।
૧૭૩૦૦૭૨ બ્રહ્મચયણ તપસા તાનારા ય યથાિવિધ ।
૧૭૩૦૦૭૩ િવનયનેાથ પપ્રચ્છ ઋષી સવાર્નનુક્રમાત્॥ ૧૭૩.૭।
૧૭૩૦૦૮૦ િવશ્વ પ ઉવાચ
૧૭૩૦૦૮૧ ધ્રવું સવ યથાકામં મમ વા યને હેતનુા ।
૧૭૩૦૦૮૨ યથા સ્યાદ્બલવા પતુ્રાે દેવાનામિપ દુધર્રઃ ।
૧૭૩૦૦૮૩ યજ્ઞવૈાર્ તપસા વાિપ મનુયાે વક્તુમહર્થ॥ ૧૭૩.૮।
૧૭૩૦૦૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૩૦૦૯૧ તત્ર પ્રાહ મહાબુ દ્ધિવશ્વા મત્રાે મહામનાઃ॥ ૧૭૩.૯।
૧૭૩૦૧૦૦ િવશ્વા મત્ર ઉવાચ
૧૭૩૦૧૦૧ કમર્ણા તાત લ ય તે ફલાિન િવિવધાિન ચ ।
૧૭૩૦૧૦૨ ત્રયાણાં કારણાનાં ચ કમર્ પ્રથમકારણમ્॥ ૧૭૩.૧૦।
૧૭૩૦૧૧૧ તતશ્ચ કારણં કતાર્ તતશ્ચા ય પ્રક તતમ્ ।
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૧૭૩૦૧૧૨ ઉપાદાનં તથા બીજં ન ચ કમર્ િવદુબુર્ધાઃ॥ ૧૭૩.૧૧।
૧૭૩૦૧૨૧ કમર્ણાં કારણ વં ચ કારણે પુ કલે સ ત ।
૧૭૩૦૧૨૨ ભાવાભાવાૈ ફલે દષૃ્ટાૈ ત મા કમાર્ શ્રતં ફલમ્॥ ૧૭૩.૧૨।
૧૭૩૦૧૩૧ કમાર્િપ દ્વિવધં જ્ઞેયં િક્રયમાણં તથા કૃતમ્ ।
૧૭૩૦૧૩૨ કતર્વં્ય િક્રયમાણસ્ય સાધનં યદ્યદુચ્યતે॥ ૧૭૩.૧૩।
૧૭૩૦૧૪૧ તદ્ભાવાઃ કમર્ સદ્ધાૈ ચ ઉભયત્રાિપ કારણમ્ ।
૧૭૩૦૧૪૨ યદ્યદ્ભાવયતે જ તુઃ કમર્ કુવર્ વચક્ષણઃ॥ ૧૭૩.૧૪।
૧૭૩૦૧૫૧ તદ્ભાવનાનુ પેણ ફલિન પ ત્ત ચ્યતે ।
૧૭૩૦૧૫૨ કરાે ત કમર્ િવિધવ દ્વના ભાવનયા યિદ॥ ૧૭૩.૧૫।
૧૭૩૦૧૬૧ અ યથા સ્યા ફલં સવ તસ્ય ભાવાનુ પતઃ ।
૧૭૩૦૧૬૨ ત માત્તપાે વ્રતં દાનં જપયજ્ઞાિદકાઃ િક્રયાઃ॥ ૧૭૩.૧૬।
૧૭૩૦૧૭૧ કમર્ણ વનુ પેણ ફલં દાસ્ય ત ભાવતઃ ।
૧૭૩૦૧૭૨ ત માદ્ભાવાનુ પેણ કમર્ વૈ દાસ્યતે ફલમ્॥ ૧૭૩.૧૭।
૧૭૩૦૧૮૧ ભાવ તુ િત્રિવધાે જ્ઞેયઃ સા વકાે રાજસ તથા ।
૧૭૩૦૧૮૨ તામસ તુ તથા જ્ઞેયઃ ફલં કમાર્નુસારતઃ॥ ૧૭૩.૧૮।
૧૭૩૦૧૯૧ ભાવનાનુગુણં ચે ત િવ ચત્રા કમર્ણાં સ્થ તઃ ।
૧૭૩૦૧૯૨ ત માિદચ્છાનુસારેણ ભાવં કુયાર્ દ્વચક્ષણઃ॥ ૧૭૩.૧૯।
૧૭૩૦૨૦૧ પશ્ચા કમાર્િપ કતર્વં્ય ફલદાતાિપ ત દ્વધમ્ ।
૧૭૩૦૨૦૨ ફલં દદા ત ફ લનાં ફલે યિદ પ્રવતર્તે॥ ૧૭૩.૨૦।
૧૭૩૦૨૧૧ કમર્કારાે ન તત્રા ત કુયાર્ કમર્ વભાવતઃ ।
૧૭૩૦૨૧૨ તદેવ ચાપેદાનાિદ સ વાિદગુણભેદતઃ॥ ૧૭૩.૨૧।
૧૭૩૦૨૨૧ ભાવા પ્રારભતે તદ્વદ્ભાવૈઃ ફલમવા યતે ।
૧૭૩૦૨૨૨ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં કમર્ ચવૈ િહ કારણમ્॥ ૧૭૩.૨૨।
૧૭૩૦૨૩૧ ભાવ સ્થતં ભવે કમર્ મુ ક્તદં બ ધકારણમ્ ।
૧૭૩૦૨૩૨ વભાવાનુગુણં કમર્ વસ્યવૈેહ પરત્ર ચ॥ ૧૭૩.૨૩।
૧૭૩૦૨૪૧ ફલાિન િવિવધા યાશુ કરાે ત સમતાનુગમ્ ।
૧૭૩૦૨૪૨ અેક અેવ પદાથા ઽસાૈ ભાવૈભદઃ પ્રદૃ યતે॥ ૧૭૩.૨૪।
૧૭૩૦૨૫૧ િક્રયતે ભજુ્યતે વાિપ ત માદ્ભાવાે િવ શ યતે ।
૧૭૩૦૨૫૨ યથાભાવં કમર્ કુ યથે સતમવા સ્ય સ॥ ૧૭૩.૨૫।
૧૭૩૦૨૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૩૦૨૬૧ અેતચ્છ વા ઋષવેાર્ક્યં િવશ્વા મત્રસ્ય ધીમતઃ ।
૧૭૩૦૨૬૨ તપ ત વા બહુકાલં તામસં ભાવમા શ્રતઃ॥ ૧૭૩.૨૬।
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૧૭૩૦૨૭૧ િવશ્વ પઃ કમર્ ભીમં ચકાર સરુભીષણમ્ ।
૧૭૩૦૨૭૨ પ ય સુ ઋ ષમખુ્યષેુ વાયર્માણાે ઽિપ િનત્યશઃ॥ ૧૭૩.૨૭।
૧૭૩૦૨૮૧ આત્મકાપેાનુસારેણ ભીમં કમર્ તથાકરાેત્ ।
૧૭૩૦૨૮૨ ભીષણે કુ ડખાતે તુ ભીષણે તવેદ સ॥ ૧૭૩.૨૮।
૧૭૩૦૨૯૧ ભીષણં રાૈદ્રપુ ષં યા વાત્માનં ગુહાશયમ્ ।
૧૭૩૦૨૯૨ અેવં તપ તમાલક્ષ્ય વાગવુાચાશર િરણી॥ ૧૭૩.૨૯।
૧૭૩૦૩૦૧ જટાજૂટં િવનાત્માનં ન ચ ત્રાે વ્ય યત ।
૧૭૩૦૩૦૨ થાત્માનં િવશ્વ પાે જુહુયા તવેદ સ॥ ૧૭૩.૩૦।
૧૭૩૦૩૧૧ સ અેવે દ્રઃ સ વ ણઃ સ ચ સ્યા સવર્મવે ચ ।
૧૭૩૦૩૧૨ ત્ય વાત્માનં જટામાતં્ર હુતવા જનાેદ્ભવઃ॥ ૧૭૩.૩૧।
૧૭૩૦૩૨૧ ત્ર ઇત્યુચ્યતે વેદે સ ચાિપ જનાે ઽભવત્ ।
૧૭૩૦૩૨૨ ભીમસ્ય મિહમાનં કાે ના ત જગદ શતુઃ॥ ૧૭૩.૩૨।
૧૭૩૦૩૩૧ જત્યશષેમિપ યાે ન ચ સઙ્ગને લ યતે ।
૧૭૩૦૩૩૨ િવરરામે ત સઙ્ક ત્યર્ સા વા યનેં મનુીશ્વરાઃ॥ ૧૭૩.૩૩।
૧૭૩૦૩૪૧ ભીમેશ્વરં નમસૃ્કત્ય જગ્મુઃ વં વમથાશ્રમમ્ ।
૧૭૩૦૩૪૨ િવશ્વ પાે મહાભીમાે ભીમકમાર્ તથાકૃ તઃ॥ ૧૭૩.૩૪।
૧૭૩૦૩૫૧ ભીમભાવાે ભીમતનું યા વાત્માનં જુહાવ હ ।
૧૭૩૦૩૫૨ ત માદ્ભીમેશ્વરાે દેવઃ પુરાણે પિરપઠ્યતે ।
૧૭૩૦૩૫૩ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ મુ ક્તદં નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૭૩.૩૫।
૧૭૩૦૩૬૧ ઇ ત પઠ ત શ ◌ૃણાે ત યશ્ચ ભ યા ।
૧૭૩૦૩૬૨ િવબુધપ ત શવમત્ર ભીમ પમ્ ।
૧૭૩૦૩૬૩ જગ ત િવિદતમશષેપાપહાિર- ।
૧૭૩૦૩૬૪ તપદશરણને મુ ક્તદશ્ચ॥ ૧૭૩.૩૬।
૧૭૩૦૩૭૧ ગાેદાવર તાવદશષેપાપ- ।
૧૭૩૦૩૭૨ સમૂહહ ત્રી પરમાથર્દાત્રી ।
૧૭૩૦૩૭૩ સદૈવ સવર્ત્ર િવશષેત તુ ।
૧૭૩૦૩૭૪ યત્રા બુરા શ સમનપુ્રિવષ્ટા॥ ૧૭૩.૩૭।
૧૭૩૦૩૮૧ ના વા તુ ત મ સકૃુતી શર ર ।
૧૭૩૦૩૮૨ ગાેદાવર વાિરિધસઙ્ગમે યઃ ।
૧૭૩૦૩૮૩ ઉદૃ્ધત્ય તીવ્રાિન્નરયાદશષેાત્ ।
૧૭૩૦૩૮૪ સ પવૂર્ યા ત પુરં પુરારેઃ॥ ૧૭૩.૩૮।
૧૭૩૦૩૯૧ વેદા તવેદ્યં યદુપા સતવ્યમ્ ।
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૧૭૩૦૩૯૨ તદ્બ્રહ્મ સાક્ષા ખલુ ભીમનાથઃ ।
૧૭૩૦૩૯૩ દષૃ્ટે િહ ત મન્ન પનુિવશ ત ।
૧૭૩૦૩૯૪ શર િરણઃ સં તમુગ્રદુઃખામ્॥ ૧૭૩.૩૯।
૧૭૪૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૪૦૦૧૧ સા સઙ્ગતા પવૂર્મપા પ ત તમ્ ।
૧૭૪૦૦૧૨ ગઙ્ગા સરુાણામિપ વ દનીયા ।
૧૭૪૦૦૧૩ દેવૈશ્ચ સવરનુગ યમાના ।
૧૭૪૦૦૧૪ સં તૂયમાના મુિન ભમર્ દ્ ભઃ॥ ૧૭૪.૧।
૧૭૪૦૦૨૧ વ સષ્ઠ બા લસયાજ્ઞવ ક્ય- ।
૧૭૪૦૦૨૨ ક્ર વઙ્ ગરાેદક્ષમર ચવૈ ણવાઃ ।
૧૭૪૦૦૨૩ શાતાતપઃ શાનૈકદેવરાત- ।
૧૭૪૦૦૨૪ ગ્વ ગ્ વે યાિત્રમર ચમખુ્યાઃ॥ ૧૭૪.૨।
૧૭૪૦૦૩૧ સધુૂતપાપા મનુગાૈતમાદયઃ ।
૧૭૪૦૦૩૨ સકાૈ શકા તુ બ પવર્તાદ્યાઃ ।
૧૭૪૦૦૩૩ અગ ત્યમાકર્ ડસિપ પલાદ્યાઃ ।
૧૭૪૦૦૩૪ સગાલવા યાેગપરાયણાશ્ચ॥ ૧૭૪.૩।
૧૭૪૦૦૪૧ સવામદેવાઙ્ ગરસાે ઽથ ભાગર્વાઃ ।
૧૭૪૦૦૪૨ તપ્રવીણાઃ શ્રુ ત ભમર્નાેજ્ઞાઃ ।
૧૭૪૦૦૪૩ સવ પુરાણાથર્િવદાે બહુજ્ઞાસ્ ।
૧૭૪૦૦૪૪ તે ગાૈતમી ં દેવનદ ં તુ ગ વા॥ ૧૭૪.૪।
૧૭૪૦૦૫૧ તાે ય ત મ ત્રૈઃ શ્રુ ત ભઃ પ્રભૂતૈર્ ।
૧૭૪૦૦૫૨ હૃદ્યૈશ્ચ તુષ્ટૈમુર્િદતૈમર્નાે ભઃ ।
૧૭૪૦૦૫૩ તાં સઙ્ગતાં વીક્ષ્ય શવાે હિરશ્ચ ।
૧૭૪૦૦૫૪આત્માનમાદશર્યતાં મુિન યઃ॥ ૧૭૪.૫।
૧૭૪૦૦૬૧ તથામરા તાૈ િપ ભશ્ચ દષૃ્ટાૈ ।
૧૭૪૦૦૬૨ તવુ ત દેવાૈ સકલા તહાિરણાૈ॥ ૧૭૪.૬।
૧૭૪૦૦૭૧ આિદત્યા વસવાે દ્રા મ તાે લાેકપાલકાઃ ।
૧૭૪૦૦૭૨ કૃતા જ લપુટાઃ સવ તવુ ત હિરશઙ્કરાૈ॥ ૧૭૪.૭।
૧૭૪૦૦૮૧ સઙ્ગમષેુ પ્ર સદ્ધષેુ િનતં્ય સપ્તસુ નારદ ।
૧૭૪૦૦૮૨ સમુદ્રસ્ય ચ ગઙ્ગાયા િનતં્ય દેવાૈ પ્ર ત ષ્ઠતાૈ॥ ૧૭૪.૮।
૧૭૪૦૦૯૧ ગાૈતમેશ્વર આખ્યાતાે યત્ર દેવાે મહેશ્વરઃ ।
૧૭૪૦૦૯૨ િનતં્ય સિન્નિહત તત્ર માધવાે રમયા સહ॥ ૧૭૪.૯।
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૧૭૪૦૧૦૧ બ્રહ્મશે્વર ઇ ત ખ્યાતાે મયવૈ સ્થાિપતઃ શવઃ ।
૧૭૪૦૧૦૨ લાેકાનામપુકારાથર્માત્મનઃ કારણા તરે॥ ૧૭૪.૧૦।
૧૭૪૦૧૧૧ ચક્રપા ણિર ત ખ્યાતઃ તુતાે દેવૈમર્યા સહ ।
૧૭૪૦૧૧૨ તત્ર સિન્નિહતાે િવ દવૈઃ સહ મ દ્ગણૈઃ॥ ૧૭૪.૧૧।
૧૭૪૦૧૨૧ અૈ દ્રતીથર્ મ ત ખ્યાતં તદેવ હયમૂધર્કમ્ ।
૧૭૪૦૧૨૨ હયમૂધાર્ તત્ર િવ તન્મૂધર્િન સરુા અિપ ।
૧૭૪૦૧૨૩ સાેમતીથર્ મ ત ખ્યાતં યત્ર સાેમેશ્વરઃ શવઃ॥ ૧૭૪.૧૨।
૧૭૪૦૧૩૧ ઇ દ્રસ્ય સાેમશ્રવસાે દેવૈશ્ચ ઋ ષ ભ તથા ।
૧૭૪૦૧૩૨ પ્રા થતઃ સાેમ અેવાદાિવ દ્રાયે દાે પિરસ્રવ॥ ૧૭૪.૧૩।
૧૭૪૦૧૪૧ સપ્ત િદશાે નાનાસયૂાર્ઃ સપ્ત હાેતાર ઋ વજઃ ।
૧૭૪૦૧૪૨ દેવા આિદત્યા યે સપ્ત તે ભઃ સાેમા ભરક્ષ ન ।
૧૭૪૦૧૪૩ ઇ દ્રાયે દાે પિરસ્રવ॥ ૧૭૪.૧૪।
૧૭૪૦૧૫૧ યત્તે રાજ છૃતં હિવ તને સાેમા ભરક્ષ નઃ ।
૧૭૪૦૧૫૨ અરાતીવા મા ન તાર ન્માે ચ નઃ િક ચનામમદ્ ।
૧૭૪૦૧૫૩ ઇ દ્રાયે દાે પિરસ્રવ॥ ૧૭૪.૧૫।
૧૭૪૦૧૬૧ ઋષે મ ત્રકૃતાં તાેમૈઃ ક યપાેદ્વધર્ય ગરઃ ।
૧૭૪૦૧૬૨ સાેમં નમસ્ય રા નં યાે જજ્ઞે વી ધાં પ તર્ ।
૧૭૪૦૧૬૩ ઇ દ્રાયે દાે પિરસ્રવ॥ ૧૭૪.૧૬।
૧૭૪૦૧૭૧ કા રહં તતાે ભષગપુલપ્ર ક્ષણી નના ।
૧૭૪૦૧૭૨ નાનાિધયાે વસયૂવાે ઽનુ ગા ઇવ ત સ્થમ ।
૧૭૪૦૧૭૩ ઇ દ્રાયે દાે પિરસ્રવ॥ ૧૭૪.૧૭।
૧૭૪૦૧૮૧ અેવમુ વા ચ ઋ ષ ભઃ સાેમં પ્રા ય ચ વ જ્રણે ।
૧૭૪૦૧૮૨ તે યાે દ વા તતાે યજ્ઞઃ પૂણા તઃ શતક્રતાેઃ॥ ૧૭૪.૧૮।
૧૭૪૦૧૯૧ ત સાેમતીથર્માખ્યાતમાગ્ ેયં પુરત તુ તત।્
૧૭૪૦૧૯૨ અ ગ્ િર ટ્વા મહાયજ્ઞૈમાર્મારા ય મની ષતમ્॥ ૧૭૪.૧૯।
૧૭૪૦૨૦૧ સ પ્રાપ્તવાન્મ પ્રસાદાદહં તત્રવૈ િનત્યશઃ ।
૧૭૪૦૨૦૨ સ્થતાે લાેકાપેકારાથ તત્ર િવ ઃ શવ તથા॥ ૧૭૪.૨૦।
૧૭૪૦૨૧૧ ત માદાગ્ ેયમાખ્યાતમાિદત્યં તદન તરમ્ ।
૧૭૪૦૨૧૨ યત્રાિદત્યાે વેદમયાે િનત્યમે ત ઉપા સતુમ્॥ ૧૭૪.૨૧।
૧૭૪૦૨૨૧ પા તરેણ મ યાહે્ન દ્રષંુ્ટ માં શઙ્કરં હિરમ્ ।
૧૭૪૦૨૨૨ નમસ્કાયર્ તત્ર સદા મ યાહે્ન સકલાે જનઃ॥ ૧૭૪.૨૨।
૧૭૪૦૨૩૧ પેણ કેન સિવતા સમાયાતીત્યિનશ્ચયાત્ ।
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૧૭૪૦૨૩૨ ત માદાિદત્યમાખ્યાતં બાહર્ પત્યમન તરમ્॥ ૧૭૪.૨૩।
૧૭૪૦૨૪૧ હ પ તઃ સરૈુઃ પૂ ં ત માત્તીથાર્દવાપ હ ।
૧૭૪૦૨૪૨ ઈજે ચ યજ્ઞા વિવધા બાહર્ પત્યં તતાે િવદુઃ॥ ૧૭૪.૨૪।
૧૭૪૦૨૫૧ તત્તીથર્ મરણાદેવ ગ્રહશા તભર્િવ ય ત ।
૧૭૪૦૨૫૨ ત માદ યપરં તીથર્ મ દ્રગાપેે નગાેત્તમે॥ ૧૭૪.૨૫।
૧૭૪૦૨૬૧ પ્ર ત ષ્ઠતં મહા લઙ્ગં ક મ શ્ચ કારણા તરે ।
૧૭૪૦૨૬૨ િહમાલયને તત્તીથર્મિદ્રતીથ તદુચ્યતે॥ ૧૭૪.૨૬।
૧૭૪૦૨૭૧ તત્ર નાનં ચ દાનં ચ સવર્કામપ્રદં શભુમ્ ।
૧૭૪૦૨૭૨ અેવં સા ગાૈતમી ગઙ્ગા બ્રહ્માદ્રશે્ચ િવિનઃ તા॥ ૧૭૪.૨૭।
૧૭૪૦૨૮૧ યાવ સાગરગા દેવી તત્ર તીથાર્િન કાિન ચત્ ।
૧૭૪૦૨૮૨ સઙે્ક્ષપેણ મયાેક્તાિન રહસ્યાિન શભુાિન ચ॥ ૧૭૪.૨૮।
૧૭૪૦૨૯૧ વેદે પુરાણે ઋ ષ ભઃ પ્ર સદ્ધા ।
૧૭૪૦૨૯૨ યા ગાૈતમી લાેકનમસૃ્કતા ચ ।
૧૭૪૦૨૯૩ વક્તું કથં તામ તસપુ્રભાવામ્।
૧૭૪૦૨૯૪ અશષેતાે નારદ કસ્ય શ ક્તઃ॥ ૧૭૪.૨૯।
૧૭૪૦૩૦૧ ભ યા પ્ર ત્તસ્ય યથાકથ ચન્ ।
૧૭૪૦૩૦૨ નવૈાપરાધાે ઽ ત ન સશંયાે ઽત્ર ।
૧૭૪૦૩૦૩ ત માચ્ચ િદઙ્માત્રમ તપ્રયાસાત્ ।
૧૭૪૦૩૦૪ સસંૂ ચતં લાેકિહતાય તસ્યાઃ॥ ૧૭૪.૩૦।
૧૭૪૦૩૧૧ ક તસ્યાઃ પ્ર તતીથ તુ પ્રભાવં વક્તુમીશ્વરઃ ।
૧૭૪૦૩૧૨ અિપ લ મીપ તિવ રલં સાેમેશ્વરઃ શવઃ॥ ૧૭૪.૩૧।
૧૭૪૦૩૨૧ ક્વ ચ ક મશ્ચ તીથાર્િન કાલયાેગે ભવ ત િહ ।
૧૭૪૦૩૨૨ ગુણવ ત મહાપ્રાજ્ઞ ગાૈતમી તુ સદા ણામ્॥ ૧૭૪.૩૨।
૧૭૪૦૩૩૧ સવર્ત્ર સવર્દા પુ યા કાે વસ્યા ગુણક તર્નમ્ ।
૧૭૪૦૩૩૨ વક્તું શક્ત તત તસ્યૈ નમ ઇત્યેવ યજુ્યતે॥ ૧૭૪.૩૩।
૧૭૫૦૦૧૦ નારદ ઉવાચ
૧૭૫૦૦૧૧ િત્રદૈવત્યાં સરેુશાન ગઙ્ગાં બ્રષૂે સરેુશ્વર ।
૧૭૫૦૦૧૨ બ્રાહ્મણનેાહૃતાં પુ યાં જગતઃ પાવની ં શભુામ્॥ ૧૭૫.૧।
૧૭૫૦૦૨૧ આિદમ યાવસાને ચ ઉભયાે તીરયાેરિપ ।
૧૭૫૦૦૨૨ યા વ્યાપ્તા િવ નેશને વયા ચ સરુસત્તમ ।
૧૭૫૦૦૨૩ પનુઃ સઙે્ક્ષપતાે બ્રૂિહ ન મે પ્તઃ પ્ર યતે॥ ૧૭૫.૨।
૧૭૫૦૦૩૦ બ્રહ્માવેાચ
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૧૭૫૦૦૩૧ કમ ડલુ સ્થતા પવૂ તતાે િવ પદાનુગા ।
૧૭૫૦૦૩૨ મહેશ્વરજટાજૂટે સ્થતા સવૈ નમસૃ્કતા॥ ૧૭૫.૩।
૧૭૫૦૦૪૧ બ્રહ્મતજેઃપ્રભાવેણ શવમારા ય યત્નતઃ ।
૧૭૫૦૦૪૨ તતઃ પ્રાપ્તા ગિર પુ યં તતઃ પવૂાર્ણર્વં પ્ર ત॥ ૧૭૫.૪।
૧૭૫૦૦૫૧ આગત્ય સઙ્ગતા દેવી સવર્તીથર્મયી ણામ્ ।
૧૭૫૦૦૫૨ ઈ સતાનાં તથા દાત્રી પ્રભાવાે ઽસ્યા િવ શ યતે॥ ૧૭૫.૫।
૧૭૫૦૦૬૧ અેતસ્યા નાિધકં મ યે િક ચત્તીથ જગ ત્રયે ।
૧૭૫૦૦૬૨ અસ્યાશ્ચવૈ પ્રભાવેણ ભાવ્યં યચ્ચ મનઃ સ્થતમ્॥ ૧૭૫.૬।
૧૭૫૦૦૭૧ અદ્યા યસ્યા િહ માહા યં વક્તું કૈ શ્ચન્ન શક્યતે ।
૧૭૫૦૦૭૨ ભ ક્તતાે વક્ષ્યતે િનતં્ય યા બ્રહ્મ પરમાથર્તઃ॥ ૧૭૫.૭।
૧૭૫૦૦૮૧ તસ્યાઃ પરતરં તીથ ન સ્યાિદ ત મ તમર્મ ।
૧૭૫૦૦૮૨ અ યતીથન સાધ ય ન યજેુ્યત કથ ચન॥ ૧૭૫.૮।
૧૭૫૦૦૯૧ શ્રુ વા મદ્વાક્યપીયષૂૈગર્ઙ્ગાયા ગુણક તર્નમ્ ।
૧૭૫૦૦૯૨ સવષાં ન મ તઃ ક માત્તત્રવૈાપેર ત ગતા ।
૧૭૫૦૦૯૩ ઇ ત ભા ત િવ ચત્રં મે મનુે ખલુ જગ ત્રયે॥ ૧૭૫.૯।
૧૭૫૦૧૦૦ નારદ ઉવાચ
૧૭૫૦૧૦૧ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં વં વેત્તા ચાપેદેશકઃ ।
૧૭૫૦૧૦૨ છ દાં સ સરહસ્યાિન પુરાણ તયાે ઽિપ ચ॥ ૧૭૫.૧૦।
૧૭૫૦૧૧૧ ધમર્શાસ્ત્રા ણ યચ્ચા યત્તવ વાક્યે પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
૧૭૫૦૧૧૨ તીથાર્નામથ દાનાનાં યજ્ઞાનાં તપસાં તથા॥ ૧૭૫.૧૧।
૧૭૫૦૧૨૧ દેવતામ ત્રસવેાનામિધકં િક વદ પ્રભાે ।
૧૭૫૦૧૨૨ યદ્બ્રષૂે ભગવ ભ યા તથા ભાવ્યં ન ચા યથા॥ ૧૭૫.૧૨।
૧૭૫૦૧૩૧ અેતં મે સશંયં બ્રહ્મ વાક્યા વં છેત્તુમહર્ સ ।
૧૭૫૦૧૩૨ ઇષં્ટ મનાેગતં શ્રુ વા ત મા દ્વ મયમાગતઃ॥ ૧૭૫.૧૩।
૧૭૫૦૧૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૫૦૧૪૧ શ ◌ૃ નારદ વક્ષ્યા મ રહસ્યં ધમર્મુત્તમમ્ ।
૧૭૫૦૧૪૨ ચતુિવધાિન તીથાર્િન તાવ ત્યેવ યુગાિન ચ॥ ૧૭૫.૧૪।
૧૭૫૦૧૫૧ ગુણાસ્ત્રયશ્ચ પુ ષાસ્ત્રયાે દેવાઃ સનાતનાઃ ।
૧૭૫૦૧૫૨ વેદાશ્ચ ત ભયુર્ક્તાશ્ચ વાર તે પ્રક તતાઃ॥ ૧૭૫.૧૫।
૧૭૫૦૧૬૧ પુ ષાથાર્શ્ચ ચ વારાે વાણી ચાિપ ચતુિવધા ।
૧૭૫૦૧૬૨ ગુણા હ્યિપ તુ ચ વારઃ સમ વનેે ત નારદ॥ ૧૭૫.૧૬।
૧૭૫૦૧૭૧ સવર્ત્ર ધમર્ઃ સામા યાે યતાે ધમર્ઃ સનાતનઃ ।
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૧૭૫૦૧૭૨ સા યસાધનભાવને સ અેવ બહુધા મતઃ॥ ૧૭૫.૧૭।
૧૭૫૦૧૮૧ તસ્યાશ્રયશ્ચ દ્વિવધાે દેશઃ કાલશ્ચ સવર્દા ।
૧૭૫૦૧૮૨ કાલાશ્રયશ્ચ યાે ધમા હીયતે વધર્તે સદા॥ ૧૭૫.૧૮।
૧૭૫૦૧૯૧ યુગાનામનુ પેણ પાદઃ પાદાે ઽસ્ય હીયતે ।
૧૭૫૦૧૯૨ ધમર્સ્યે ત મહાપ્રાજ્ઞ દેશાપેક્ષા તથાેભયમ્॥ ૧૭૫.૧૯।
૧૭૫૦૨૦૧ કાલને ચા શ્રતાે ધમા દેશે િનતં્ય પ્ર ત ષ્ઠતઃ ।
૧૭૫૦૨૦૨ યુગષેુ ક્ષીયમાણષેુ ન દેશષેુ સ હીયતે॥ ૧૭૫.૨૦।
૧૭૫૦૨૧૧ ઉભયત્ર િવહીને ચ ધમર્સ્ય સ્યાદભાવતા ।
૧૭૫૦૨૧૨ ત માદે્દશા શ્રતાે ધમર્શ્ચતુ પા સપુ્ર ત ષ્ઠતઃ॥ ૧૭૫.૨૧।
૧૭૫૦૨૨૧ સ ચાિપ ધમા દેશષેુ તીથર્ પેણ તષ્ઠ ત ।
૧૭૫૦૨૨૨ કૃતે દેશં ચ કાલં ચ ધમા ઽવષ્ટ ય તષ્ઠ ત॥ ૧૭૫.૨૨।
૧૭૫૦૨૩૧ ત્રેતાયાં પાદહીનને સ તુ પાદઃ પ્રદેશતઃ ।
૧૭૫૦૨૩૨ દ્વાપરે ચાધર્તઃ કાલે ધમા દેશે સમા સ્થતઃ॥ ૧૭૫.૨૩।
૧૭૫૦૨૪૧ કલાૈ પાદેન ચૈકેન ધમર્શ્ચલ ત સઙ્કટમ્ ।
૧૭૫૦૨૪૨ અેવંિવધં તુ યાે ધમ વે ત્ત તસ્ય ન હીયતે॥ ૧૭૫.૨૪।
૧૭૫૦૨૫૧ યુગાનામનુભાવને તભેદાશ્ચ સં સ્થતાઃ ।
૧૭૫૦૨૫૨ ગુણે યાે ગુણક ર્ યાે િવ ચત્રા ધમર્સં સ્થ તઃ॥ ૧૭૫.૨૫।
૧૭૫૦૨૬૧ ગુણાનામનુભાવને ઉદ્ભવા ભભવાૈ તથા ।
૧૭૫૦૨૬૨ તીથાર્નામિપ વણાર્નાં વેદાનાં વગર્માેક્ષયાેઃ॥ ૧૭૫.૨૬।
૧૭૫૦૨૭૧ તાદગૃ્રપૂપ્ર ત્ત્યા તુ તદેવ ચ િવ શ યતે ।
૧૭૫૦૨૭૨ કાલાે ઽ ભવ્ય જકઃ પ્રાેક્તાે દેશાે ઽ ભવ્યઙ્ગ્ય ઉચ્યતે॥ ૧૭૫.૨૭।
૧૭૫૦૨૮૧ યદા યદા અ ભવ્ય ક્ત કાલાે ધત્તે તદા તદા ।
૧૭૫૦૨૮૨ તદેવ વ્ય જનં બ્રહ્મં ત માન્ના ત્યત્ર સશંયઃ॥ ૧૭૫.૨૮।
૧૭૫૦૨૯૧ યુગાનુ પા મૂ તઃ સ્યાદે્દવાનાં વૈિદક તથા ।
૧૭૫૦૨૯૨ કમર્ણામિપ તીથાર્નાં તીનામાશ્રમસ્ય તુ॥ ૧૭૫.૨૯।
૧૭૫૦૩૦૧ િત્રદૈવતં્ય સત્યયુગે તીથ લાેકેષુ પજૂ્યતે ।
૧૭૫૦૩૦૨ દ્વદૈવત્યં યુગે ઽ ય મ દ્વાપરે ચૈકદૈિવકમ્॥ ૧૭૫.૩૦।
૧૭૫૦૩૧૧ કલાૈ ન િક ચ દ્વજ્ઞેયમથા યદિપ તચ્છૃ ।
૧૭૫૦૩૧૨ દૈવં કૃતયુગે તીથ ત્રેતાયામાસરંુ િવદુઃ॥ ૧૭૫.૩૧।
૧૭૫૦૩૨૧ આષ ચ દ્વાપરે પ્રાેક્તં કલાૈ માનષુમુચ્યતે ।
૧૭૫૦૩૨૨ અથા યદિપ વક્ષ્યા મ શ ◌ૃ નારદ કારણમ્॥ ૧૭૫.૩૨।
૧૭૫૦૩૩૧ ગાૈત યાં ય વયા ષં્ટ તત્તે વક્ષ્યા મ િવ તરાત્ ।
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૧૭૫૦૩૩૨ યદા ચેયં હર શરઃ પ્રાપ્તા ગઙ્ગા મહામનુે॥ ૧૭૫.૩૩।
૧૭૫૦૩૪૧ તદા પ્ર ત સા ગઙ્ગા શ ભાેઃ પ્રયતરાભવત્ ।
૧૭૫૦૩૪૨ તદે્દવસ્ય મતં જ્ઞા વા ગજવક્ત્રમવુાચ સા॥ ૧૭૫.૩૪।
૧૭૫૦૩૫૧ ઉમા લાેકત્રયેશાના માતા ચ જગતાે િહતા ।
૧૭૫૦૩૫૨ શા તા શ્રુ તિર ત ખ્યાતા ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાિયની॥ ૧૭૫.૩૫।
૧૭૫૦૩૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૫૦૩૬૧ તન્માતવુર્ચનં શ્રુ વા ગજવક્ત્રાે ઽ યભાષત॥ ૧૭૫.૩૬।
૧૭૫૦૩૭૦ ગજવક્ત્ર ઉવાચ
૧૭૫૦૩૭૧ િક કૃતં્ય શાિધ માં માત ત કતાર્હમસશંયમ્॥ ૧૭૫.૩૭।
૧૭૫૦૩૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૫૦૩૮૧ ઉમા સતુમવુાચેદં મહેશ્વરજટા સ્થતા ।
૧૭૫૦૩૮૨ વયાવતાયર્તાં ગઙ્ગા સત્યમીશ પ્રયા સતી॥ ૧૭૫.૩૮।
૧૭૫૦૩૯૧ પનુશ્ચેશ તત્ર ચત્રમ યા તે સવર્દા સતુ ।
૧૭૫૦૩૯૨ શવાે યત્ર સરુા તત્ર તત્ર વેદાઃ સનાતનાઃ॥ ૧૭૫.૩૯।
૧૭૫૦૪૦૧ તત્રવૈ ઋષયઃ સવ મનુ યાઃ િપતર તથા ।
૧૭૫૦૪૦૨ ત માિન્નવતર્યેશાનં દેવદેવં મહેશ્વરમ્॥ ૧૭૫.૪૦।
૧૭૫૦૪૧૧ તસ્યા િનવ તતે દેવે ગઙ્ગાયાઃ સવર્ અેવ િહ ।
૧૭૫૦૪૧૨ િન ત્તા તે ભિવ ય ત શ ◌ૃ ચેદં વચાે મમ ।
૧૭૫૦૪૧૩ િનવતર્ય તત તસ્યાઃ સવર્ભાવને શઙ્કરમ્॥ ૧૭૫.૪૧।
૧૭૫૦૪૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૫૦૪૨૧ માતુ તદ્વચનં શ્રુ વા પનુરાહ ગણેશ્વરઃ॥ ૧૭૫.૪૨।
૧૭૫૦૪૩૦ ગણેશ્વર ઉવાચ
૧૭૫૦૪૩૧ નવૈ શક્યઃ શવાે દેવાે મયા તસ્યા િનવ તતુમ્ ।
૧૭૫૦૪૩૨ અિન ત્તે શવે તસ્યા દેવા અિપ િનવ તતુમ્॥ ૧૭૫.૪૩।
૧૭૫૦૪૪૧ ન શક્યા જગતાં માતરથા યચ્ચાિપ કારણમ્ ।
૧૭૫૦૪૪૨ ગઙ્ગાવતાિરતા પવૂ ગાૈતમને મહાત્મના॥ ૧૭૫.૪૪।
૧૭૫૦૪૫૧ ઋ ષણા લાેકપજૂ્યને ત્રૈલાેક્યિહતકાિરણા ।
૧૭૫૦૪૫૨ સામાપેાયને તદ્વાક્યા પૂજે્યન બ્રહ્મતજેસા॥ ૧૭૫.૪૫।
૧૭૫૦૪૬૧ આરાધિય વા દેવેશં તપાે ભઃ તુ ત ભભર્વમ્ ।
૧૭૫૦૪૬૨ તુષ્ટેન શઙ્કરેણેદમુક્તાે ઽસાૈ ગાૈતમ તદા॥ ૧૭૫.૪૬।
૧૭૫૦૪૭૦ શઙ્કર ઉવાચ
૧૭૫૦૪૭૧ વરા વરય પુ યાંશ્ચ પ્રયાંશ્ચ મનસે સતાન્ ।
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૧૭૫૦૪૭૨ યદ્યિદચ્છ સ ત સવ દાતા તે ઽદ્ય મહામતે॥ ૧૭૫.૪૭।
૧૭૫૦૪૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૫૦૪૮૧ અેવમુક્તઃ શવનેાસાૈ ગાૈતમાે મિય શ ◌ૃ વ ત ।
૧૭૫૦૪૮૨ ઇદમવે તદાવેાચ સજટાં દેિહ શઙ્કર ।
૧૭૫૦૪૮૩ ગઙ્ગાં મે યાચતે પુ યાં િકમ યને વરેણ મે॥ ૧૭૫.૪૮।
૧૭૫૦૪૯૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૫૦૪૯૧ પનુઃ પ્રાવેાચ તં શ ભુઃ સવર્લાેકાપેકારકઃ॥ ૧૭૫.૪૯।
૧૭૫૦૫૦૦ શ ભુ વાચ
૧૭૫૦૫૦૧ ઉક્તં ન ચાત્મનઃ િક ચત્ત માદ્યાચ વ દુ કરમ્॥ ૧૭૫.૫૦।
૧૭૫૦૫૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૫૦૫૧૧ ગાૈતમાે ઽદ નસ વ તં ભવમાહ કૃતા જ લઃ॥ ૧૭૫.૫૧।
૧૭૫૦૫૨૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૧૭૫૦૫૨૧ અેતદેવ ચ સવષાં દુ કરં તવ દશર્નમ્ ।
૧૭૫૦૫૨૨ મયા તદદ્ય સ પ્રાપ્તં કૃપયા તવ શઙ્કર॥ ૧૭૫.૫૨।
૧૭૫૦૫૩૧ મરણાદેવ તે પદ્ યાં કૃતકૃત્યા મની ષણઃ ।
૧૭૫૦૫૩૨ ભવ ત િક પનુઃ સાક્ષા વિય દષૃ્ટે મહેશ્વરે॥ ૧૭૫.૫૩।
૧૭૫૦૫૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૫૦૫૪૧ અેવમુક્તે ગાૈતમને ભવાે હષર્સમ વતઃ ।
૧૭૫૦૫૪૨ ત્રયાણામપુકારાથ લાેકાનાં યા ચતં વયા॥ ૧૭૫.૫૪।
૧૭૫૦૫૫૧ ન ચાત્મનાે મહાબુદ્ધે યાચેત્યાહ શવાે દ્વજમ્ ।
૧૭૫૦૫૫૨ અેવં પ્રાેક્તઃ પનુિવપ્રાે યા વા પ્રાહ શવં તથા॥ ૧૭૫.૫૫।
૧૭૫૦૫૬૧ િવનીતવદદ નાત્મા શવભ ક્તસમ વતઃ ।
૧૭૫૦૫૬૨ સવર્લાેકાપેકારાય પનુયાર્ ચતવાિનદમ્ ।
૧૭૫૦૫૬૩ શ ◌ૃ વ સુ લાેકપાલષેુ જગાદેદં સ ગાૈતમઃ॥ ૧૭૫.૫૬।
૧૭૫૦૫૭૦ ગાૈતમ ઉવાચ
૧૭૫૦૫૭૧ યાવ સાગરગા દેવી િન ષ્ટા બ્રહ્મણાે ગરેઃ ।
૧૭૫૦૫૭૨ સવર્ત્ર સવર્દા તસ્યાં સ્થાતવ્યં ષભ વજ॥ ૧૭૫.૫૭।
૧૭૫૦૫૮૧ ફલે સનૂાં ફલં દાતા વમવે જગતઃ પ્રભાે ।
૧૭૫૦૫૮૨ તીથાર્ ય યાિન દેવેશ ક્વાિપ ક્વાિપ શભુાિન ચ॥ ૧૭૫.૫૮।
૧૭૫૦૫૯૧ યત્ર તે સિન્નિધિનત્યં તદેવ શભુદં િવદુઃ ।
૧૭૫૦૫૯૨ યત્ર ગઙ્ગા વયા દત્તા જટામુકુટસં સ્થતા ।
૧૭૫૦૫૯૩ સવર્ત્ર તવ સાિન્ન યા સવર્તીથાર્િન શઙ્કર॥ ૧૭૫.૫૯।
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૧૭૫૦૬૦૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૫૦૬૦૧ તદ્ગાૈતમવચઃ શ્રુ વા પનુહર્ષાર્ ચ્છવાે ઽબ્રવીત્॥ ૧૭૫.૬૦।
૧૭૫૦૬૧૦ શવ ઉવાચ
૧૭૫૦૬૧૧ યત્ર ક્વાિપ ચ ય ક ચદ્યાે વા ભવ ત ભ ક્તતઃ ।
૧૭૫૦૬૧૨ યાત્રાં નાનમથાે દાનં િપ ણાં વાિપ તપર્ણમ્॥ ૧૭૫.૬૧।
૧૭૫૦૬૨૧ શ્રવણં પઠનં વાિપ મરણં વાિપ ગાૈતમ ।
૧૭૫૦૬૨૨ યઃ કરાે ત નરાે ભ યા ગાેદાવયાર્ યતવ્રતઃ॥ ૧૭૫.૬૨।
૧૭૫૦૬૩૧ સપ્તદ્વ પવતી વી સશલૈવનકાનના ।
૧૭૫૦૬૩૨ સરત્ના સાષૈધી ર યા સાણર્વા ધમર્ભૂ ષતા॥ ૧૭૫.૬૩।
૧૭૫૦૬૪૧ દ વા ભવ ત યાે ધમર્ઃ સ ભવેદ્ગાૈતમી તેઃ ।
૧૭૫૦૬૪૨ અેવંિવધા ઇલા િવપ્ર ગાેદાનાદ્યા ભધીયતે॥ ૧૭૫.૬૪।
૧૭૫૦૬૫૧ ચ દ્રસયૂર્ગ્રહે કાલે મ સાિન્ન યે યતવ્રતઃ ।
૧૭૫૦૬૫૨ ભૂ તે િવ ણવે ભ યા સવર્કાલં કૃતા સધુીઃ॥ ૧૭૫.૬૫।
૧૭૫૦૬૬૧ ગાઃ સુ દરાઃ સવ સાશ્ચ સઙ્ગમે લાેકિવશ્રુતે ।
૧૭૫૦૬૬૨ યાે દદા ત દ્વજશ્રેષ્ઠ તત્ર ય પુ યમા ુયાત્॥ ૧૭૫.૬૬।
૧૭૫૦૬૭૧ ત માદ્વરં પુ યમે ત નાનદાનાિદના નરઃ ।
૧૭૫૦૬૭૨ ગાૈત યાં િવશ્વવ દ્યાયાં મહાનદ્યાં તુ ભ ક્તતઃ॥ ૧૭૫.૬૭।
૧૭૫૦૬૮૧ ત માદ્ગાેદાવર ગઙ્ગા વયા નીતા ભિવ ય ત ।
૧૭૫૦૬૮૨ સવર્પાપક્ષયકર સવાર્ભીષ્ટપ્રદાિયની॥ ૧૭૫.૬૮।
૧૭૫૦૬૯૦ ગણેશ્વર ઉવાચ
૧૭૫૦૬૯૧ અેતચ્છતં મયા માતવર્દતાે ગાૈતમં શવાત્ ।
૧૭૫૦૬૯૨ અેત મા કારણાચ્છ ભુગર્ઙ્ગાયાં િનયતઃ સ્થતઃ॥ ૧૭૫.૬૯।
૧૭૫૦૭૦૧ કાે િનવતર્િયતું શક્ત તમ બ ક ણાેદિધમ્ ।
૧૭૫૦૭૦૨ અથાિપ માતરેત સ્યાન્માનષુા િવઘ્નપાશકૈઃ॥ ૧૭૫.૭૦।
૧૭૫૦૭૧૧ િવિનબદ્ધા ન ગચ્છ ત ગાેદામ ય તક સ્થતામ્ ।
૧૭૫૦૭૧૨ ન નમ ત શવં દેવં ન મર ત તવુ ત ન॥ ૧૭૫.૭૧।
૧૭૫૦૭૨૧ તથા માતઃ કિર યા મ તવ સ તાષેહેતવે ।
૧૭૫૦૭૨૨ સિન્નરાેદુ્ધમથાે ક્લેશ તવ વાક્યં ક્ષમ વ મે॥ ૧૭૫.૭૨।
૧૭૫૦૭૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૫૦૭૩૧ તતઃ પ્ર ત િવઘે્નશાે માનષુા પ્ર ત િક ચન ।
૧૭૫૦૭૩૨ િવઘ્નમાચરતે ય તુ તમપુાસ્ય પ્રવતર્તે॥ ૧૭૫.૭૩।
૧૭૫૦૭૪૧ અથાે િવઘ્નમનાદતૃ્ય ગાૈતમી ં યા ત ભ ક્તતઃ ।
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૧૭૫૦૭૪૨ સ કૃતાથા ભવે લાેકે ન કૃત્યમવ શ યતે॥ ૧૭૫.૭૪।
૧૭૫૦૭૫૧ િવઘ્ના યનેકાિન ભવ ત ગેહાન્ ।
૧૭૫૦૭૫૨ િનગર્ તુકામસ્ય નરાધમસ્ય ।
૧૭૫૦૭૫૩ િનધાય તન્મૂિધ્ન પદં પ્રયા ત ।
૧૭૫૦૭૫૪ ગઙ્ગાં ન િક તને ફલં પ્રલ ધમ્॥ ૧૭૫.૭૫।
૧૭૫૦૭૬૧ અસ્યાઃ પ્રભાવં કાે બ્રૂયાદિપ સાક્ષા સદા શવઃ ।
૧૭૫૦૭૬૨ સઙે્ક્ષપેણ મયા પ્રાેક્ત મ તહાસપદાનુગમ્॥ ૧૭૫.૭૬।
૧૭૫૦૭૭૧ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં સાધનં યચ્ચરાચરે ।
૧૭૫૦૭૭૨ તદત્ર િવદ્યતે સવર્ મ તહાસે સિવ તરે॥ ૧૭૫.૭૭।
૧૭૫૦૭૮૧ વેદાેિદતં શ્રુ તસકલરહસ્યમુક્તમ્ ।
૧૭૫૦૭૮૨ સ કારણં સમ ભધાન મદં સદૈવ ।
૧૭૫૦૭૮૩ સ યક્ચ દષંૃ્ટ જગતાં િહતાય ।
૧૭૫૦૭૮૪ પ્રાેક્તં પુરાણં બહુધમર્યુક્તમ્॥ ૧૭૫.૭૮।
૧૭૫૦૭૯૧ અસ્ય શ્લાેકં પદં વાિપ ભ ક્તતઃ શ ◌ૃ યા પઠેત્ ।
૧૭૫૦૭૯૨ ગઙ્ગા ગઙ્ગે ત વા વાક્યં સ તુ પુ યમવા ુયાત્॥ ૧૭૫.૭૯।
૧૭૫૦૮૦૧ ક લકલઙ્કિવનાશનદક્ષ મદમ્ ।
૧૭૫૦૮૦૨ સકલ સ દ્ધકરં શભુદં શવમ્ ।
૧૭૫૦૮૦૩ જગ ત પજૂ્યમભીષ્ટફલપ્રદમ્ ।
૧૭૫૦૮૦૪ ગાઙ્ગમેતદુદ િરતમુત્તમમ્॥ ૧૭૫.૮૦।
૧૭૫૦૮૧૧ સાધુ ગાૈતમ ભદં્ર તે કાે ઽ યાે ઽ ત સદશૃ વયા ।
૧૭૫૦૮૧૨ ય અેનાં ગાૈતમી ં ગઙ્ગાં દ ડકાર યમા ુયાત્॥ ૧૭૫.૮૧।
૧૭૫૦૮૨૧ ગઙ્ગા ગઙ્ગે ત યાે બ્રૂયાદ્યાજેનાનાં શતૈરિપ ।
૧૭૫૦૮૨૨ મુચ્યતે સવર્પાપે યાે િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૧૭૫.૮૨।
૧૭૫૦૮૩૧ તસ્રઃ કાેટ ાે ઽધર્કાેટ ચ તીથાર્િન ભવુનત્રયે ।
૧૭૫૦૮૩૨ તાિન નાતું સમાયા ત ગઙ્ગાયાં સહગે ગુરાૈ॥ ૧૭૫.૮૩।
૧૭૫૦૮૪૧ ષ ષ્ટવર્ષર્સહસ્રા ણ ભાગીર યવગાહનમ્ ।
૧૭૫૦૮૪૨ સકૃદ્ગાેદાવર નાનં સહયુક્તે હ પતાૈ॥ ૧૭૫.૮૪।
૧૭૫૦૮૫૧ ઇયં તુ ગાૈતમી પતુ્ર યત્ર ક્વાિપ મમાજ્ઞયા ।
૧૭૫૦૮૫૨ સવષાં સવર્દા ણાં નાનાન્મુ ક્ત પ્રદાસ્ય ત॥ ૧૭૫.૮૫।
૧૭૫૦૮૬૧ અશ્વમેધસહસ્રા ણ વાજપેયશતાિન ચ ।
૧૭૫૦૮૬૨ કૃ વા ય ફલમા ાે ત તદસ્ય શ્રવણાદ્ભવેત્॥ ૧૭૫.૮૬।
૧૭૫૦૮૭૧ યસ્યૈત ત્તષ્ઠ ત ગ્ હે પુરાણં બ્રહ્મણાેિદતમ્ ।
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૧૭૫૦૮૭૨ ન ભયં િવદ્યતે તસ્ય ક લકાલસ્ય નારદ॥ ૧૭૫.૮૭।
૧૭૫૦૮૮૧ યસ્ય કસ્યાિપ નાખ્યયેં પુરાણ મદમુત્તમમ્ ।
૧૭૫૦૮૮૨ શ્રદ્દધાનાય શા તાય વૈ ણવાય મહાત્મને॥ ૧૭૫.૮૮।
૧૭૫૦૮૯૧ ઇદં ક ત્ય ભુ ક્તમુ ક્ત-દાયકં પાપનાશકમ્ ।
૧૭૫૦૮૯૨ અેતચ્છ્ર વણમાત્રેણ કૃતકૃત્યાે ભવેન્નરઃ॥ ૧૭૫.૮૯।
૧૭૫૦૯૦૧ લ ખ વા પુ તક મદં બ્રાહ્મણાય પ્રયચ્છ ત ।
૧૭૫૦૯૦૨ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તઃ પનુગર્ભ ન સિંવશતે્॥ ૧૭૫.૯૦।
૧૭૬૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૧૭૬૦૦૧૧ નિહ ન પ્તર તીહ શ ◌ૃ વતાં ભગવ કથામ્ ।
૧૭૬૦૦૧૨ પનુરેવ પરં ગુહ્યં વક્તુમહર્સ્યશષેતઃ॥ ૧૭૬.૧।
૧૭૬૦૦૨૧ અન તવાસદેુવસ્ય ન સ યગ્વ ણતં વયા ।
૧૭૬૦૦૨૨ શ્રાેતુ મચ્છામહે દેવ િવ તરેણ વદ વ નઃ॥ ૧૭૬.૨।
૧૭૬૦૦૩૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૬૦૦૩૧ પ્રવક્ષ્યા મ મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સારા સારતરં પરમ્ ।
૧૭૬૦૦૩૨ અન તવાસદેુવસ્ય માહા યં ભુિવ દુલર્ભમ્॥ ૧૭૬.૩।
૧૭૬૦૦૪૧ આિદક પે પુરા િવપ્રા વહમવ્યક્તજન્મવાન્ ।
૧૭૬૦૦૪૨ િવશ્વકમાર્ણમાહૂય વચનં પ્રાેક્તવાિનદમ્॥ ૧૭૬.૪।
૧૭૬૦૦૫૧ વિરષં્ઠ દેવ શ પી દં્ર િવશ્વકમાર્ગ્રક મણમ્ ।
૧૭૬૦૦૫૨ પ્ર તમાં વાસદેુવસ્ય કુ શલૈમયી ં ભુિવ॥ ૧૭૬.૫।
૧૭૬૦૦૬૧ યાં પ્રેક્ષ્ય િવિધવદ્ભક્તાઃ સે દ્રા વૈ માનષુાદયઃ ।
૧૭૬૦૦૬૨ યને દાનવરક્ષાે યાે િવજ્ઞાય સમુહદ્ભયમ્॥ ૧૭૬.૬।
૧૭૬૦૦૭૧ િત્રિદવં સમનપુ્રા ય સમુે શખરં ચરમ્ ।
૧૭૬૦૦૭૨ વાસદેુવં સમારા ય િનરાતઙ્કા વસ ત તે॥ ૧૭૬.૭।
૧૭૬૦૦૮૧ મમ તદ્વચનં શ્રુ વા િવશ્વકમાર્ તુ ત ક્ષણાત્ ।
૧૭૬૦૦૮૨ ચકાર પ્ર તમાં શદુ્ધાં શઙ્ખચક્રગદાધરામ્॥ ૧૭૬.૮।
૧૭૬૦૦૯૧ સવર્લક્ષણસયંુક્તાં પુ ડર કાયતેક્ષણામ્ ।
૧૭૬૦૦૯૨ શ્રીવ સલ મસયંુક્તામત્યુગ્રાં પ્ર તમાેત્તમામ્॥ ૧૭૬.૯।
૧૭૬૦૧૦૧ વનમાલા તાેરસ્કાં મુકુટાઙ્ગદધાિરણીમ્ ।
૧૭૬૦૧૦૨ પીતવસ્ત્રાં સપુીનાંસાં કુ ડલા યામલઙૃ્કતામ્॥ ૧૭૬.૧૦।
૧૭૬૦૧૧૧ અેવં સા પ્ર તમા િદવ્યા ગુહ્યમ ત્રૈ તદા વયમ્ ।
૧૭૬૦૧૧૨ પ્ર તષ્ઠાકાલમાસાદ્ય મયાસાૈ િન મતા પુરા॥ ૧૭૬.૧૧।
૧૭૬૦૧૨૧ ત મ કાલે તદા શક્રાે દેવરાટ્ખેચરૈઃ સહ ।
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૧૭૬૦૧૨૨ જગામ બ્રહ્મસદનમા હ્ય ગજમુત્તમમ્॥ ૧૭૬.૧૨।
૧૭૬૦૧૩૧ પ્રસાદ્ય પ્ર તમાં શક્રઃ નાનદાનૈઃ પનુઃ પનુઃ ।
૧૭૬૦૧૩૨ પ્ર તમાં તાં સમારા ય વપુરં પનુરાગમત્॥ ૧૭૬.૧૩।
૧૭૬૦૧૪૧ તાં સમારા ય સુ ચરં યતવાક્કાયમાનસઃ ।
૧૭૬૦૧૪૨ ત્રાદ્યાનસરુા કૂ્રરાન્નમુ ચપ્રમખુા સ ચ॥ ૧૭૬.૧૪।
૧૭૬૦૧૫૧ િનહત્ય દાનવા ભીમા ભુક્તવા ભવુનત્રયમ્ ।
૧૭૬૦૧૫૨ દ્વતીયે ચ યુગે પ્રાપ્તે ત્રેતાયાં રાક્ષસાિધપઃ॥ ૧૭૬.૧૫।
૧૭૬૦૧૬૧ બભવૂ સમુહાવીયા દશગ્રીવઃ પ્રતાપવાન્ ।
૧૭૬૦૧૬૨ દશ વષર્સહસ્રા ણ િનરાહારાે જતે દ્રયઃ॥ ૧૭૬.૧૬।
૧૭૬૦૧૭૧ ચચાર વ્રતમત્યુગં્ર તપઃ પરમદુશ્ચરમ્ ।
૧૭૬૦૧૭૨ તપસા તને તુષ્ટાે ઽહં વરં ત મૈ પ્રદત્તવાન્॥ ૧૭૬.૧૭।
૧૭૬૦૧૮૧ અવ યઃ સવર્દેવાનાં સ દૈત્યાેરગરક્ષસામ્ ।
૧૭૬૦૧૮૨ શાપપ્રહરણૈ ગ્રૈરવ યાે યમિકઙ્કરૈઃ॥ ૧૭૬.૧૮।
૧૭૬૦૧૯૧ વરં પ્રા ય તદા રક્ષાે યક્ષા સવર્ગણાિનમાન્ ।
૧૭૬૦૧૯૨ ધના યક્ષં િવિન જત્ય શકં્ર જેતું સમુદ્યતઃ॥ ૧૭૬.૧૯।
૧૭૬૦૨૦૧ સઙ્ગ્રામં સમુહાઘાેરં કૃ વા દેવૈઃ સ રાક્ષસઃ ।
૧૭૬૦૨૦૨ દેવરાજં િવિન જત્ય તદા ઇ દ્ર જતે ત વૈ॥ ૧૭૬.૨૦।
૧૭૬૦૨૧૧ રાક્ષસ ત સતુાે નામ મેઘનાદઃ પ્રલ ધવાન્ ।
૧૭૬૦૨૧૨ અમરાવતી ં તતઃ પ્રા ય દેવરાજગ્ હે શભુે॥ ૧૭૬.૨૧।
૧૭૬૦૨૨૧ દદશાર્ જનસઙ્કાશાં રાવણ તુ બલા વતઃ ।
૧૭૬૦૨૨૨ પ્ર તમાં વાસદેુવસ્ય સવર્લક્ષણસયંુતામ્॥ ૧૭૬.૨૨।
૧૭૬૦૨૩૧ શ્રીવ સલ મસયંુક્તાં પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણામ્ ।
૧૭૬૦૨૩૨ વનમાલા તાેરસ્કાં મુકુટાઙ્ગદભૂ ષતામ્॥ ૧૭૬.૨૩।
૧૭૬૦૨૪૧ શઙ્ખચક્રગદાહ તાં પીતવસ્ત્રાં ચતુભુર્ મ્ ।
૧૭૬૦૨૪૨ સવાર્ભરણસયંુક્તાં સવર્કામફલપ્રદામ્॥ ૧૭૬.૨૪।
૧૭૬૦૨૫૧ િવહાય રત્નસઙ્ઘાંશ્ચ પ્ર તમાં શભુલક્ષણામ્ ।
૧૭૬૦૨૫૨ પુ પકેણ િવમાનને લઙ્કાં પ્રાસ્થાપયદ્દુ્રતમ્॥ ૧૭૬.૨૫।
૧૭૬૦૨૬૧ પુરા યક્ષઃ સ્થતઃ શ્રીમા ધમાર્ત્મા સ િવભીષણઃ ।
૧૭૬૦૨૬૨ રાવણસ્યાનુ ે મ ત્રી નારાયણપરાયણઃ॥ ૧૭૬.૨૬।
૧૭૬૦૨૭૧ દૃ ટ્વા તાં પ્ર તમાં િદવ્યાં દેવે દ્રભવનચ્યુતામ્ ।
૧૭૬૦૨૭૨ રાેમા ચતતનુભૂર્ વા િવ મયં સમપદ્યત॥ ૧૭૬.૨૭।
૧૭૬૦૨૮૧ પ્રણ ય શરસા દેવં પ્રહૃષ્ટેના તરાત્મના ।
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૧૭૬૦૨૮૨ અદ્ય મે સફલં જન્મ અદ્ય મે સફલં તપઃ॥ ૧૭૬.૨૮।
૧૭૬૦૨૯૧ ઇત્યુ વા સ તુ ધમાર્ત્મા પ્ર ણપત્ય મુહુમુર્હુઃ ।
૧૭૬૦૨૯૨ જ્યેષં્ઠ ભ્રાતરમાસાદ્ય કૃતા જ લરભાષત॥ ૧૭૬.૨૯।
૧૭૬૦૩૦૧ રાજ પ્ર તમયા વં મે પ્રસાદં કતુર્મહર્ સ ।
૧૭૬૦૩૦૨ યામારા ય જગન્નાથ િન તરેયં ભવાણર્વમ્॥ ૧૭૬.૩૦।
૧૭૬૦૩૧૧ ભ્રાતવુર્ચનમાક યર્ રાવણ તં તદાબ્રવીત્ ।
૧૭૬૦૩૧૨ ગ્ હાણ પ્ર તમાં વીર વનયા િક કરાે યહમ્॥ ૧૭૬.૩૧।
૧૭૬૦૩૨૧ વય ભવું સમારા ય ત્રૈલાેક્યં િવજયે વહમ્ ।
૧૭૬૦૩૨૨ નાનાશ્ચયર્મયં દેવં સવર્ભૂતભવાેદ્ભવમ્॥ ૧૭૬.૩૨।
૧૭૬૦૩૩૧ િવભીષણાે મહાબુ દ્ધ તદા તાં પ્ર તમાં શભુામ્ ।
૧૭૬૦૩૩૨ શતમષ્ટાેત્તરં ચા દં સમારા ય જનાદર્નમ્॥ ૧૭૬.૩૩।
૧૭૬૦૩૪૧ અજરામરણં પ્રાપ્તમ ણમાિદગુણૈયુર્તમ્ ।
૧૭૬૦૩૪૨ રાજં્ય લઙ્કાિધપત્યં ચ ભાેગા ભુઙ્ક્તે યથે સતાન્॥ ૧૭૬.૩૪।
૧૭૬૦૩૫૦ મનુય ઊચુઃ
૧૭૬૦૩૫૧ અહાે નાે િવ મયાે તઃ શ્રુ વેદં પરમા તમ્ ।
૧૭૬૦૩૫૨ અન તવાસદેુવસ્ય સ ભવં ભુિવ દુલર્ભમ્॥ ૧૭૬.૩૫।
૧૭૬૦૩૬૧ શ્રાેતુ મચ્છામહે દેવ િવ તરેણ યથાતથમ્ ।
૧૭૬૦૩૬૨ તસ્ય દેવસ્ય માહા યં વક્તુમહર્સ્યશષેતઃ॥ ૧૭૬.૩૬।
૧૭૬૦૩૭૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૬૦૩૭૧ તદા સ રાક્ષસઃ કૂ્રરાે દેવગ ધવર્િકન્નરાન્ ।
૧૭૬૦૩૭૨ લાેકપાલા સમનુ ન્મુિન સદ્ધાંશ્ચ પાપકૃત્॥ ૧૭૬.૩૭।
૧૭૬૦૩૮૧ િવ જત્ય સમરે સવાર્નાજહાર તદઙ્ગનાઃ ।
૧૭૬૦૩૮૨ સસં્થા ય નગર ં લઙ્કાં પનુઃ સીતાથર્માેિહતઃ॥ ૧૭૬.૩૮।
૧૭૬૦૩૯૧ શિઙ્કતાે ગ પેણ સાવૈણન ચ રાવણઃ ।
૧૭૬૦૩૯૨ તતઃ કુ્રદ્ધને રામેણ રણે સાૈ મિત્રણા સહ॥ ૧૭૬.૩૯।
૧૭૬૦૪૦૧ રાવણસ્ય વધાથાર્ય હ વા વા લ મનાજેવમ્ ।
૧૭૬૦૪૦૨ અ ભ ષક્તશ્ચ સગુ્રીવાે યવુરા ે ઽઙ્ગદ તથા॥ ૧૭૬.૪૦।
૧૭૬૦૪૧૧ હનુમાન્નલનીલશ્ચ બવા પનસ તથા ।
૧૭૬૦૪૧૨ ગવયશ્ચ ગવાક્ષશ્ચ પાઠ નઃ પરમાજૈસઃ॥ ૧૭૬.૪૧।
૧૭૬૦૪૨૧ અેતૈશ્ચા યૈશ્ચ બહુ ભવાર્નરૈઃ સમહાબલૈઃ ।
૧૭૬૦૪૨૨ સમા તાે મહાઘાેરૈ રામાે રા વલાેચનઃ॥ ૧૭૬.૪૨।
૧૭૬૦૪૩૧ ગર ણાં સવર્સઙ્ઘાતૈઃ સતેું બદ્ વા મહાેદધાૈ ।

brahpur.pdf 657



બ્રહ્મપુરાણ

૧૭૬૦૪૩૨ બલને મહતા રામઃ સમુત્તીયર્ મહાેદિધમ્॥ ૧૭૬.૪૩।
૧૭૬૦૪૪૧ સઙ્ગ્રામમતુલં ચકે્ર રક્ષાેગણસમ વતઃ ।
૧૭૬૦૪૪૨ યમહ તં પ્રહ તં ચ િનકુ ભં કુ ભમવે ચ॥ ૧૭૬.૪૪।
૧૭૬૦૪૫૧ નરા તકં મહાવીય તથા ચવૈ યમા તકમ્ ।
૧૭૬૦૪૫૨ માલાઢ ં મા લકાઢ ં ચ હ વા રામ તુ વીયર્વાન્॥ ૧૭૬.૪૫।
૧૭૬૦૪૬૧ પનુિર દ્ર જતં હ વા કુ ભકણ સરાવણમ્ ।
૧૭૬૦૪૬૨ વૈદેહી ં ચા ગ્ નાશાે ય દ વા રાજં્ય િવભીષણે॥ ૧૭૬.૪૬।
૧૭૬૦૪૭૧ વાસદેુવં સમાદાય યાનં પુ પકમા હત્ ।
૧૭૬૦૪૭૨ લીલયા સમનપુ્રાપદયાે યાં પવૂર્પા લતામ્॥ ૧૭૬.૪૭।
૧૭૬૦૪૮૧ કિનષં્ઠ ભરતં નેહાચ્છત્રુઘં્ન ભક્તવ સલઃ ।
૧૭૬૦૪૮૨ અ ભ ષચ્ય તદા રામઃ સવર્રાજ્યે ઽિધરાજવત્॥ ૧૭૬.૪૮।
૧૭૬૦૪૯૧ પુરાતની ં વમૂ ત ચ સમારા ય તતાે હિરઃ ।
૧૭૬૦૪૯૨ દશ વષર્સહસ્રા ણ દશ વષર્શતાિન ચ॥ ૧૭૬.૪૯।
૧૭૬૦૫૦૧ ભુ વા સાગરપયર્ તાં મેિદની ં સ તુ રાઘવઃ ।
૧૭૬૦૫૦૨ રાજ્યમાસાદ્ય સગુ ત વૈ ણવં પદમાિવશત્॥ ૧૭૬.૫૦।
૧૭૬૦૫૧૧ તાં ચાિપ પ્ર તમાં રામઃ સમુદ્રશેાય દત્તવાન્ ।
૧૭૬૦૫૧૨ ધ યાે રક્ષિયતા સ વં તાેયરત્નસમ વતઃ॥ ૧૭૬.૫૧।
૧૭૬૦૫૨૧ દ્વાપરં યુગમાસાદ્ય યદા દેવાે જગ પ તઃ ।
૧૭૬૦૫૨૨ ધર યાશ્ચાનુરાેધને ભાવશૈ થલ્યકારણાત્॥ ૧૭૬.૫૨।
૧૭૬૦૫૩૧ અવતીણર્ઃ સ ભગવા વસદેુવકુલે પ્રભુઃ ।
૧૭૬૦૫૩૨ કંસાદ નાં વધાથાર્ય સઙ્કષર્ણસહાયવાન્॥ ૧૭૬.૫૩।
૧૭૬૦૫૪૧ તદા તાં પ્ર તમાં િવપ્રાઃ સવર્વા છાફલપ્રદામ્ ।
૧૭૬૦૫૪૨ સવર્લાેકિહતાથાર્ય કસ્ય ચ કારણા તરે॥ ૧૭૬.૫૪।
૧૭૬૦૫૫૧ ત મ કે્ષત્રવરે પુ યે દુલર્ભે પુ ષાેત્તમે ।
૧૭૬૦૫૫૨ ઉ જહાર વયં તાેયા સમુદ્રઃ સિરતાં પ તઃ॥ ૧૭૬.૫૫।
૧૭૬૦૫૬૧ તદા પ્ર ત તત્રવૈ ક્ષતે્રે મુ ક્તપ્રદે દ્વ ઃ ।
૧૭૬૦૫૬૨ આ તે સ દેવાે દેવાનાં સવર્કામફલપ્રદઃ॥ ૧૭૬.૫૬।
૧૭૬૦૫૭૧ યે સશં્રય ત ચાન તં ભ યા સવશ્વરં પ્રભુમ્ ।
૧૭૬૦૫૭૨ વાઙ્મનઃકમર્ ભિનત્યં તે યા ત પરમં પદમ્॥ ૧૭૬.૫૭।
૧૭૬૦૫૮૧ દૃ ટ્વાન તં સકૃદ્ભ યા સ પજૂ્ય પ્ર ણપત્ય ચ ।
૧૭૬૦૫૮૨ રાજસયૂાશ્વમેધા યાં ફલં દશગુણં લભેત્॥ ૧૭૬.૫૮।
૧૭૬૦૫૯૧ સવર્કામસ દ્ધને કામગને સવુચર્સા ।
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૧૭૬૦૫૯૨ િવમાનનેાકર્વણન િકિઙ્કણી લમા લના॥ ૧૭૬.૫૯।
૧૭૬૦૬૦૧ િત્રઃસપ્તકુલમુદૃ્ધત્ય િદવ્યસ્ત્રીગણસિેવતઃ ।
૧૭૬૦૬૦૨ ઉપગીયમાનાે ગ ધવનર્રાે િવ પુરં વ્રજેત્॥ ૧૭૬.૬૦।
૧૭૬૦૬૧૧ તત્ર ભુ વા વરા ભાેગા જરામરણવ જતઃ ।
૧૭૬૦૬૧૨ િદવ્ય પધરઃ શ્રીમા યાવદાભૂતસ લવમ્॥ ૧૭૬.૬૧।
૧૭૬૦૬૨૧ પુ યક્ષયાિદહાયાતશ્ચતવુદ દ્વ ેત્તમઃ ।
૧૭૬૦૬૨૨ વૈ ણવં યાેગમાસ્થાય તતાે માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૧૭૬.૬૨।
૧૭૬૦૬૩૧ અેવં મયા વન તાે ઽસાૈ ક તતાે મુિનસત્તમાઃ ।
૧૭૬૦૬૩૨ કઃ શક્નાે ત ગુણા વક્તું તસ્ય વષર્શતૈરિપ॥ ૧૭૬.૬૩।
૧૭૭૦૦૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૭૦૦૧૧ અેવં વાે ઽન તમાહા યં ક્ષતંે્ર ચ પુ ષાેત્તમમ્ ।
૧૭૭૦૦૧૨ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ણાં મયા પ્રાેક્તં સદુુલર્ભમ્॥ ૧૭૭.૧।
૧૭૭૦૦૨૧ યત્રા તે પુ ડર કાક્ષઃ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ ।
૧૭૭૦૦૨૨ પીતા બરધરઃ કૃ ણઃ કંસકે શિનષૂદનઃ॥ ૧૭૭.૨।
૧૭૭૦૦૩૧ યે તત્ર કૃ ણં પ ય ત સરુાસરુનમસૃ્કતમ્ ।
૧૭૭૦૦૩૨ સઙ્કષર્ણં સભુદ્રાં ચ ધ યા તે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૭૭.૩।
૧૭૭૦૦૪૧ ત્રૈલાેક્યાિધપ ત દેવં સવર્કામફલપ્રદમ્ ।
૧૭૭૦૦૪૨ યે યાય ત સદા કૃ ણં મુક્તા તે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૭૭.૪।
૧૭૭૦૦૫૧ કૃ ણે રતાઃ કૃ ણમનુ મર ત ।
૧૭૭૦૦૫૨ રાત્રાૈ ચ કૃ ણં પનુ થતા યે ।
૧૭૭૦૦૫૩ તે ભન્નદેહાઃ પ્રિવશ ત કૃ ણમ્ ।
૧૭૭૦૦૫૪ હિવયર્થા મ ત્રહુતં હુતાશમ્॥ ૧૭૭.૫।
૧૭૭૦૦૬૧ ત મા સદા મુિનશ્રેષ્ઠાઃ કૃ ણઃ કમલલાેચનઃ ।
૧૭૭૦૦૬૨ ત મ કે્ષત્રે પ્રયત્નને દ્રષ્ટવ્યાે માેક્ષકાિઙ્ક્ષ ભઃ॥ ૧૭૭.૬।
૧૭૭૦૦૭૧ શયનાે થાપને કૃ ણં યે પ ય ત મની ષણઃ ।
૧૭૭૦૦૭૨ હલાયુધં સભુદ્રાં ચ હરેઃ સ્થાનં વ્રજ ત તે॥ ૧૭૭.૭।
૧૭૭૦૦૮૧ સવર્કાલે ઽિપ યે ભ યા પ ય ત પુ ષાેત્તમમ્ ।
૧૭૭૦૦૮૨ રાૈિહણેયં સભુદ્રાં ચ િવ લાેકં વ્રજ ત તે॥ ૧૭૭.૮।
૧૭૭૦૦૯૧ આ તે યશ્ચતુરાે માસા વા ષકા પુ ષાેત્તમે ।
૧૭૭૦૦૯૨ થવ્યા તીથર્યાત્રાયાઃ ફલં પ્રા ાે ત ચાિધકમ્॥ ૧૭૭.૯।
૧૭૭૦૧૦૧ યે સવર્કાલં તત્રવૈ િનવસ ત મની ષણઃ ।
૧૭૭૦૧૦૨ જતે દ્રયા જતક્રાેધા લભ તે તપસઃ ફલમ્॥ ૧૭૭.૧૦।
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૧૭૭૦૧૧૧ તપ ત વા યતીથષુ વષાર્ણામયુતં નરઃ ।
૧૭૭૦૧૧૨ યદા ાે ત તદા ાે ત માસને પુ ષાેત્તમે॥ ૧૭૭.૧૧।
૧૭૭૦૧૨૧ તપસા બ્રહ્મચયણ સઙ્ગત્યાગને ય ફલમ્ ।
૧૭૭૦૧૨૨ ત ફલં સતતં તત્ર પ્રા ુવ ત મની ષણઃ॥ ૧૭૭.૧૨।
૧૭૭૦૧૩૧ સવર્તીથષુ ય પુ યં નાનદાનને ક તતમ્ ।
૧૭૭૦૧૩૨ ત ફલં સતતં તત્ર પ્રા ુવ ત મની ષણઃ॥ ૧૭૭.૧૩।
૧૭૭૦૧૪૧ સ યક્તીથન ય પ્રાેક્તં વ્રતને િનયમને ચ ।
૧૭૭૦૧૪૨ ત ફલં લભતે તત્ર પ્રત્યહં પ્રયતઃ શુ ચઃ॥ ૧૭૭.૧૪।
૧૭૭૦૧૫૧ ય તુ નાનાિવધૈયર્જ્ઞૈયર્ ફલં લભતે નરઃ ।
૧૭૭૦૧૫૨ ત ફલં લભતે તત્ર પ્રત્યહં સયંતે દ્રયઃ॥ ૧૭૭.૧૫।
૧૭૭૦૧૬૧ દેહં ત્યજ ત પુ ષા તત્ર યે પુ ષાેત્તમે ।
૧૭૭૦૧૬૨ ક પ કં્ષ સમાસાદ્ય મુક્તા તે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૭૭.૧૬।
૧૭૭૦૧૭૧ વટસાગરયાેમર્ યે યે ત્યજ ત કલવેરમ્ ।
૧૭૭૦૧૭૨ તે દુલર્ભં પરં માેકં્ષ પ્રા ુવ ત ન સશંયઃ॥ ૧૭૭.૧૭।
૧૭૭૦૧૮૧ અિનચ્છન્નિપ ય તત્ર પ્રાણાં ત્યજ ત માનવઃ ।
૧૭૭૦૧૮૨ સાે ઽિપ દુઃખિવિનમુર્ક્તાે મુ ક્ત પ્રા ાે ત દુલર્ભામ્॥ ૧૭૭.૧૮।
૧૭૭૦૧૯૧ કૃ મક ટપતઙ્ગાદ્યા તયર્ગ્યાેિનગતાશ્ચ યે ।
૧૭૭૦૧૯૨ તત્ર દેહં પિરત્યજ્ય તે યા ત પરમાં ગ તમ્॥ ૧૭૭.૧૯।
૧૭૭૦૨૦૧ ભ્રા ત લાેકસ્ય પ ય વમ યતીથ પ્ર ત દ્વ ઃ ।
૧૭૭૦૨૦૨ પુ ષાખ્યને ય પ્રાપ્તમ યતીથર્ફલાિદકમ્॥ ૧૭૭.૨૦।
૧૭૭૦૨૧૧ સકૃ પ ય ત યાે મત્યર્ઃ શ્રદ્ધયા પુ ષાેત્તમમ્ ।
૧૭૭૦૨૧૨ પુ ષાણાં સહસ્રષેુ સ ભવેદુત્તમઃ પુમાન્॥ ૧૭૭.૨૧।
૧૭૭૦૨૨૧ પ્રકૃતેઃ સ પરાે ય મા પુ ષાદિપ ચાેત્તમઃ ।
૧૭૭૦૨૨૨ ત માદ્વદેે પુરાણે ચ લાેકે ઽ મ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૧૭૭.૨૨।
૧૭૭૦૨૩૧ યાે ઽસાૈ પુરાણે વેદા તે પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ ।
૧૭૭૦૨૩૨ આ તે િવશ્વાપેકારાય તનેાસાૈ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૧૭૭.૨૩।
૧૭૭૦૨૪૧ પાથે મશાને ગ્ હમ ડપે વા ।
૧૭૭૦૨૪૨ ર યાપ્રદેશે વિપ યત્ર કુત્ર ।
૧૭૭૦૨૪૩ ઇચ્છન્નિનચ્છન્નિપ તત્ર દેહમ્ ।
૧૭૭૦૨૪૪ સ ત્યજ્ય માેકં્ષ લભતે મનુ યઃ॥ ૧૭૭.૨૪।
૧૭૭૦૨૫૧ ત મા સવર્પ્રયત્નને ત મ કે્ષત્રે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૭૭૦૨૫૨ દેહત્યાગાે નરૈઃ કાયર્ઃ સ યઙ્માેક્ષા ભકાિઙ્ક્ષ ભઃ॥ ૧૭૭.૨૫।

660 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૭૭૦૨૬૧ પુ ષાખ્યસ્ય માહા યં ન ભૂતં ન ભિવ ય ત ।
૧૭૭૦૨૬૨ ત્ય વા યત્ર નરાે દેહં મુ ક્ત પ્રા ાે ત દુલર્ભામ્॥ ૧૭૭.૨૬।
૧૭૭૦૨૭૧ ગુણાનામેકદેશાે ઽયં મયા ક્ષતે્રસ્ય ક તતઃ ।
૧૭૭૦૨૭૨ કઃ સમ તા ગુણા વક્તું શક્તાે વષર્શતૈરિપ॥ ૧૭૭.૨૭।
૧૭૭૦૨૮૧ યિદ યૂયં મુિનશ્રેષ્ઠા માેક્ષ મચ્છથ શાશ્વતમ્ ।
૧૭૭૦૨૮૨ ત મ કે્ષત્રવરે પુ યે િનવસ વમત દ્રતાઃ॥ ૧૭૭.૨૮।
૧૭૭૦૨૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૭૭૦૨૯૧ તે તસ્ય વચનં શ્રુ વા બ્રહ્મણાે ઽવ્યક્તજન્મનઃ ।
૧૭૭૦૨૯૨ િનવાસં ચિક્રરે તત્ર અવાપુઃ પરમં પદમ્॥ ૧૭૭.૨૯।
૧૭૭૦૩૦૧ ત માદ્યૂયં પ્રયત્નને િનવસ વં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૭૭૦૩૦૨ પુ ષાખ્યે વરે ક્ષતે્રે યિદ મુ ક્તમભી સથ॥ ૧૭૭.૩૦।
૧૭૮૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૭૮૦૦૧૧ ત મ કે્ષત્રે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સવર્સ વસખુાવહે ।
૧૭૮૦૦૧૨ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં ફલદે પુ ષાેત્તમે॥ ૧૭૮.૧।
૧૭૮૦૦૨૧ ક ડુનાર્મ મહાતે ઋ ષઃ પરમધા મકઃ ।
૧૭૮૦૦૨૨ સત્યવાદ શુ ચદાર્ તઃ સવર્ભૂતિહતે રતઃ॥ ૧૭૮.૨।
૧૭૮૦૦૩૧ જતે દ્રયાે જતક્રાેધાે વેદવેદાઙ્ગપારગઃ ।
૧૭૮૦૦૩૨ અવાપ પરમાં સ દ્ધમારા ય પુ ષાેત્તમમ્॥ ૧૭૮.૩।
૧૭૮૦૦૪૧ અ યે ઽિપ તત્ર સં સદ્ધા મનુયઃ સં શતવ્રતાઃ ।
૧૭૮૦૦૪૨ સવર્ભૂતિહતા દા તા જતક્રાેધા િવમ સરાઃ॥ ૧૭૮.૪।
૧૭૮૦૦૫૦ મનુય ઊચુઃ
૧૭૮૦૦૫૧ કાે ઽસાૈ ક ડુઃ કથં તત્ર જગામ પરમાં ગ તમ્ ।
૧૭૮૦૦૫૨ શ્રાેતુ મચ્છામહે તસ્ય ચિરતં બ્રૂિહ સત્તમ॥ ૧૭૮.૫।
૧૭૮૦૦૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૭૮૦૦૬૧ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ કથાં તસ્ય મનાેહરામ્ ।
૧૭૮૦૦૬૨ પ્રવક્ષ્યા મ સમાસને મનુે તસ્ય િવચે ષ્ટતમ્॥ ૧૭૮.૬।
૧૭૮૦૦૭૧ પિવત્રે ગાેમતીતીરે િવજને સમુનાેહરે ।
૧૭૮૦૦૭૨ ક દમૂલફલૈઃ પૂણ સ મ પુ પકુશા વતૈઃ॥ ૧૭૮.૭।
૧૭૮૦૦૮૧ નાનાદુ્રમલતાક ણ નાનાપુ પાપેશાે ભતે ।
૧૭૮૦૦૮૨ નાનાપ ક્ષ તે ર યે નાના ગગણા વતે॥ ૧૭૮.૮।
૧૭૮૦૦૯૧ તત્રાશ્રમપદં ક ડાેબર્ભવૂ મુિનસત્તમાઃ ।
૧૭૮૦૦૯૨ સવર્તુર્ફલપુ પાઢ ં કદલીખ ડમ ડતમ્॥ ૧૭૮.૯।
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૧૭૮૦૧૦૧ તપ તપેે મુિન તત્ર સમુહ પરમાદ્ભુતમ્ ।
૧૭૮૦૧૦૨ વ્રતાપેવાસિૈનયમૈઃ નાનમાનૈસસુયંમૈઃ॥ ૧૭૮.૧૦।
૧૭૮૦૧૧૧ ગ્રી મે પ ચતપા ભૂ વા વષાર્સુ સ્થ ડલેશયઃ ।
૧૭૮૦૧૧૨ આદ્રર્વાસા તુ હેમ તે સ તપેે સમુહત્તપઃ॥ ૧૭૮.૧૧।
૧૭૮૦૧૨૧ દૃ ટ્વા તુ તપસાે વીય મનુે તસ્ય સિુવ મતાઃ ।
૧૭૮૦૧૨૨ બભવૂુદવગ ધવાર્ઃ સદ્ધિવદ્યાધરા તથા॥ ૧૭૮.૧૨।
૧૭૮૦૧૩૧ ભૂ મ તથા તિરકં્ષ ચ િદવં ચ મુિનસત્તમાઃ ।
૧૭૮૦૧૩૨ ક ડુઃ સ તાપયામાસ ત્રૈલાેક્યં તપસાે બલાત્॥ ૧૭૮.૧૩।
૧૭૮૦૧૪૧ અહાે ઽસ્ય પરમં ધૈયર્મહાે ઽસ્ય પરમં તપઃ ।
૧૭૮૦૧૪૨ ઇત્યબ્રવંુ તદા દૃ ટ્વા દેવા તં તપ સ સ્થતમ્॥ ૧૭૮.૧૪।
૧૭૮૦૧૫૧ મ ત્રયામાસરુવ્યગ્રાઃ શકે્રણ સિહતા તદા ।
૧૭૮૦૧૫૨ ભયાત્તસ્ય સમુ દ્વગ્ ા તપાેિવઘ્નમભી સવઃ॥ ૧૭૮.૧૫।
૧૭૮૦૧૬૧ જ્ઞા વા તષેામ ભપ્રાયં શક્ર સ્ત્રભવુનેશ્વરઃ ।
૧૭૮૦૧૬૨ પ્ર લાેચાખ્યાં વરારાેહાં પયાવૈનગિવતામ્॥ ૧૭૮.૧૬।
૧૭૮૦૧૭૧ સમુ યાં ચા જઙ્ઘાં તાં પીનશ્રાે ણપયાેધરામ્ ।
૧૭૮૦૧૭૨ સવર્લક્ષણસ પન્નાં પ્રાવેાચ ફલસદૂનઃ॥ ૧૭૮.૧૭।
૧૭૮૦૧૮૦ શક્ર ઉવાચ
૧૭૮૦૧૮૧ પ્ર લાેચે ગચ્છ શીઘં્ર વં યદાસાૈ ત યતે મુિનઃ ।
૧૭૮૦૧૮૨ િવઘ્નાથ તસ્ય તપસઃ ક્ષાેભય વાંશુ સપુ્રભે॥ ૧૭૮.૧૮।
૧૭૮૦૧૯૦ પ્ર લાેચાવેાચ
૧૭૮૦૧૯૧ તવ વાક્યં સરુશ્રેષ્ઠ કરાે મ સતતં પ્રભાે ।
૧૭૮૦૧૯૨ િક તુ શઙ્કા મમવૈાત્ર િવતસ્ય ચ સશંયઃ॥ ૧૭૮.૧૯।
૧૭૮૦૨૦૧ બભે મ તં મુિનવરં બ્રહ્મચયર્વ્રતે સ્થતમ્ ।
૧૭૮૦૨૦૨ અત્યુગં્ર દ પ્તતપસં વલનાકર્સમપ્રભમ્॥ ૧૭૮.૨૦।
૧૭૮૦૨૧૧ જ્ઞા વા માં સ મુિનઃ ક્રાેધા દ્વઘ્નાથ સમપુાગતામ્ ।
૧૭૮૦૨૧૨ ક ડુઃ પરમતજે વી શાપં દાસ્ય ત દુઃસહમ્॥ ૧૭૮.૨૧।
૧૭૮૦૨૨૧ ઉવર્શી મનેકા ર ભા ઘ્ તાચી પુ જકસ્થલા ।
૧૭૮૦૨૨૨ િવશ્વાચી સહજ યા ચ પવૂર્ ચ ત્ત તલાેત્તમા॥ ૧૭૮.૨૨।
૧૭૮૦૨૩૧ અલ બુષા મશ્રકેશી શ શલખેા ચ વામના ।
૧૭૮૦૨૩૨ અ યાશ્ચા સરસઃ સ ત પયાવૈનગિવતાઃ॥ ૧૭૮.૨૩।
૧૭૮૦૨૪૧ સમુ યાશ્ચા વદનાઃ પીનાેન્નતપયાેધરાઃ ।
૧૭૮૦૨૪૨ કામપ્રધાનકુશલા તા તત્ર સિન્નયાજેય॥ ૧૭૮.૨૪।
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૧૭૮૦૨૫૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૮૦૨૫૧ તસ્યા તદ્વચનં શ્રુ વા પનુઃ પ્રાહ શચીપ તઃ ।
૧૭૮૦૨૫૨ તષ્ઠ તુ નામ ચા યા તા વં ચાત્ર કુશલા શભુે॥ ૧૭૮.૨૫।
૧૭૮૦૨૬૧ કામં વસ તં વાયું ચ સહાયાથ દદા મ તે ।
૧૭૮૦૨૬૨ તૈઃ સાધ ગચ્છ સશુ્રાે ણ યત્રા તે સ મહામુિનઃ॥ ૧૭૮.૨૬।
૧૭૮૦૨૭૧ શક્રસ્ય વચનં શ્રુ વા તદા સા ચા લાેચના ।
૧૭૮૦૨૭૨ જગામાકાશમાગણ તૈઃ સાધ ચાશ્રમં મનુેઃ॥ ૧૭૮.૨૭।
૧૭૮૦૨૮૧ ગ વા સા તત્ર ચરં દદશર્ વનમુત્તમમ્ ।
૧૭૮૦૨૮૨ મુિન ચ દ પ્તતપસમાશ્રમસ્થમક મષમ્॥ ૧૭૮.૨૮।
૧૭૮૦૨૯૧ અપ ય સા વનં ર યં તૈઃ સાધ ન દનાપેમમ્ ।
૧૭૮૦૨૯૨ સવર્તુર્વરપુ પાઢ ં શાખા ગગણાકુલમ્॥ ૧૭૮.૨૯।
૧૭૮૦૩૦૧ પુ યં પદ્મબલાપેેતં સપ લવમહાબલમ્ ।
૧૭૮૦૩૦૨ શ્રાતે્રર યા સમુધુરા શ દા ખગમખુેિરતાન્॥ ૧૭૮.૩૦।
૧૭૮૦૩૧૧ સવર્તુર્ફલભારાઢ ા સવર્તુર્કુસમુાે વલાન્ ।
૧૭૮૦૩૧૨ અપ ય પાદપાંશ્ચવૈ િવહઙ્ગૈરનનુાિદતાન્॥ ૧૭૮.૩૧।
૧૭૮૦૩૨૧ આમ્રાનામ્રાતકા ભવ્યાન્નાિરકેરા સ ત દુકાન્ ।
૧૭૮૦૩૨૨ અથ બ વાં તથા વા દાિડમા બીજપૂરકાન્॥ ૧૭૮.૩૨।
૧૭૮૦૩૩૧ પનસાં લકુચાન્નીપા શર ષા સમુનાેહરાન્ ।
૧૭૮૦૩૩૨ પારાવતાં તથા કાેલાનિરમેદા લવેતસાન્॥ ૧૭૮.૩૩।
૧૭૮૦૩૪૧ ભ લાતકાનામલકા શતપણાશ્ચ િકશકુાન્ ।
૧૭૮૦૩૪૨ ઇઙ્ગુદા કરવીરાંશ્ચ હર તક િવભીતકાન્॥ ૧૭૮.૩૪।
૧૭૮૦૩૫૧ અેતાન યાંશ્ચ સા ક્ષા દદશર્ થુલાેચના ।
૧૭૮૦૩૫૨ તથવૈાશાેકપુન્નાગ-કેતક બકુલાનથ॥ ૧૭૮.૩૫।
૧૭૮૦૩૬૧ પાિર તા કાેિવદારાન્મ દારે દ વરાં તથા ।
૧૭૮૦૩૬૨ પાટલાઃ પુ પતા ર યા દેવદા દુ્રમાં તથા॥ ૧૭૮.૩૬।
૧૭૮૦૩૭૧ શાલાં તાલાં તમાલાંશ્ચ િનચુલાં લાેમકાં તથા ।
૧૭૮૦૩૭૨ અ યાંશ્ચ પાદપશ્રેષ્ઠાનપ ય ફલપુ પતાન્॥ ૧૭૮.૩૭।
૧૭૮૦૩૮૧ ચકાેરૈઃ શતપ ત્રૈશ્ચ ઙ્ગરાજૈ તથા શકૈુઃ ।
૧૭૮૦૩૮૨ કાેિકલૈઃ કલિવઙૈ્કશ્ચ હાર તૈ ર્ વ વકૈઃ॥ ૧૭૮.૩૮।
૧૭૮૦૩૯૧ પ્રયપતુ્રૈશ્ચાતકૈશ્ચ તથા યૈિવિવધૈઃ ખગૈઃ ।
૧૭૮૦૩૯૨ શ્રાતે્રર યં સમુધુરં કૂજદ્ ભશ્ચા યિધ ષ્ઠતમ્॥ ૧૭૮.૩૯।
૧૭૮૦૪૦૧ સરાં સ ચ મનાેજ્ઞાિન પ્રસન્નસ લલાિન ચ ।
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૧૭૮૦૪૦૨ કુમુદૈઃ પુ ડર કૈશ્ચ તથા નીલાે પલૈઃ શભુૈઃ॥ ૧૭૮.૪૦।
૧૭૮૦૪૧૧ કહ્લારૈઃ કમલૈશ્ચવૈ આ ચતાિન સમ તતઃ ।
૧૭૮૦૪૧૨ કાદ બૈશ્ચક્રવાકૈશ્ચ તથવૈ જલકુકુ્કટૈઃ॥ ૧૭૮.૪૧।
૧૭૮૦૪૨૧ કાર ડવૈબર્કૈહસઃૈ કૂમમર્દુ્ગ ભરેવ ચ ।
૧૭૮૦૪૨૨ અેતૈશ્ચા યૈશ્ચ ક ણાર્િન સમ તા જલચાિર ભઃ॥ ૧૭૮.૪૨।
૧૭૮૦૪૩૧ ક્રમેણવૈ તથા સા તુ વનં બભ્રામ તૈઃ સહ ।
૧૭૮૦૪૩૨ અેવં દૃ ટ્વા વનં ર યં તૈઃ સાધ પરમાદ્ભુતમ્॥ ૧૭૮.૪૩।
૧૭૮૦૪૪૧ િવ મયાે ફુ લનયના સા બભવૂ વરાઙ્ગના ।
૧૭૮૦૪૪૨ પ્રાવેાચ વાયું કામં ચ વસ તં ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૭૮.૪૪।
૧૭૮૦૪૫૦ પ્ર લાેચાવેાચ
૧૭૮૦૪૫૧ કુ વં મમ સાહા યં યૂયં સવ થક્ થક્॥ ૧૭૮.૪૫।
૧૭૮૦૪૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૭૮૦૪૬૧ અેવમુ વા તદા સા તુ તથેત્યુક્તા સરૈુ દ્વ ઃ ।
૧૭૮૦૪૬૨ પ્રત્યુવાચાદ્ય યાસ્યા મ યત્રાસાૈ સં સ્થતાે મુિનઃ॥ ૧૭૮.૪૬।
૧૭૮૦૪૭૧ અદ્ય તં દેહય તારં પ્રયુક્તે દ્રયવા જનમ્ ।
૧૭૮૦૪૭૨ મરશસ્ત્રગલદ્ર મ કિર યા મ કુસાર થમ્॥ ૧૭૮.૪૭।
૧૭૮૦૪૮૧ બ્રહ્મા જનાદર્નાે વાિપ યિદ વા નીલલાેિહતઃ ।
૧૭૮૦૪૮૨ તથા યદ્ય કિર યા મ કામબાણક્ષતા તરમ્॥ ૧૭૮.૪૮।
૧૭૮૦૪૯૧ ઇત્યુ વા પ્રયયાૈ સાથ યત્રાસાૈ તષ્ઠતે મુિનઃ ।
૧૭૮૦૪૯૨ મનુે તપઃપ્રભાવેણ પ્રશા તશ્વાપદાશ્રમમ્॥ ૧૭૮.૪૯।
૧૭૮૦૫૦૧ સા પુંસ્કાેિકલમાધુય નદ તીરે વ્યવ સ્થતા ।
૧૭૮૦૫૦૨ તાેકમાતં્ર સ્થતા ત માદગાયત વરા સરાઃ॥ ૧૭૮.૫૦।
૧૭૮૦૫૧૧ તતાે વસ તઃ સહસા બલં સમકરાેત્તદા ।
૧૭૮૦૫૧૨ કાેિકલારાવમધુરમકા લકમનાેહરમ્॥ ૧૭૮.૫૧।
૧૭૮૦૫૨૧ વવાૈ ગ ધવહશ્ચવૈ મલયાિદ્રિનકેતનઃ ।
૧૭૮૦૫૨૨ પુ પાનુચ્ચાવચાન્મે યા પાતયંશ્ચ શનૈઃ શનૈઃ॥ ૧૭૮.૫૨।
૧૭૮૦૫૩૧ પુ પબાણધરશ્ચવૈ ગ વા તસ્ય સમીપતઃ ।
૧૭૮૦૫૩૨ મનુેશ્ચ ક્ષાેભયામાસ કામ તસ્યાિપ માનસમ્॥ ૧૭૮.૫૩।
૧૭૮૦૫૪૧ તતાે ગીત વિન શ્રુ વા મુિનિવ મતમાનસઃ ।
૧૭૮૦૫૪૨ જગામ યત્ર સા સભુ્રૂઃ કામબાણપ્રપીિડતઃ॥ ૧૭૮.૫૪।
૧૭૮૦૫૫૧ દૃ ટ્વા તામાહ સ દષૃ્ટાે િવ મયાે ફુ લલાેચનઃ ।
૧૭૮૦૫૫૨ ભ્રષ્ટાેત્તર યાે િવકલઃ પુલકા ચતિવગ્રહઃ॥ ૧૭૮.૫૫।
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૧૭૮૦૫૬૦ ઋ ષ વાચ
૧૭૮૦૫૬૧ કા સ કસ્યા સ સશુ્રાે ણ સભુગે ચા હા સિન ।
૧૭૮૦૫૬૨ મનાે હર સ મે સભુ્રુ બ્રૂિહ સતં્ય સમુ યમે॥ ૧૭૮.૫૬।
૧૭૮૦૫૭૦ પ્ર લાેચાવેાચ
૧૭૮૦૫૭૧ તવ કમર્કરા ચાહં પુ પાથર્મહમાગતા ।
૧૭૮૦૫૭૨ આદેશં દેિહ મે ક્ષપં્ર િક કરાે મ તવાજ્ઞયા॥ ૧૭૮.૫૭।
૧૭૮૦૫૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૭૮૦૫૮૧ શ્રુ વવૈં વચનં તસ્યા ત્ય વા ધૈય િવમાેિહતઃ ।
૧૭૮૦૫૮૨ આદાય હ તે તાં બાલાં પ્રિવવેશ વમાશ્રમમ્॥ ૧૭૮.૫૮।
૧૭૮૦૫૯૧ તતઃ કામશ્ચ વાયુશ્ચ વસ તશ્ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૭૮૦૫૯૨ જગ્મુયર્થાગતં સવ કૃતકૃત્યા સ્ત્રિવષ્ટપમ્॥ ૧૭૮.૫૯।
૧૭૮૦૬૦૧ શશસંશુ્ચ હિર ગ વા તસ્યા તસ્ય ચ ચે ષ્ટતમ્ ।
૧૭૮૦૬૦૨ શ્રુ વા શક્ર તદા દેવાઃ પ્રીતાઃ સમુનસાે ઽભવન્॥ ૧૭૮.૬૦।
૧૭૮૦૬૧૧ સ ચ ક ડુ તયા સાધ પ્રિવશન્નવે ચાશ્રમમ્ ।
૧૭૮૦૬૧૨ આત્મનઃ પરમં પં ચકાર મદનાકૃ ત॥ ૧૭૮.૬૧।
૧૭૮૦૬૨૧ પયાવૈનસ પન્નમતીવ સમુનાેહરમ્ ।
૧૭૮૦૬૨૨ િદવ્યાલઙ્કારસયંુક્તં ષાેડશવ સરાકૃ ત॥ ૧૭૮.૬૨।
૧૭૮૦૬૩૧ િદવ્યવસ્ત્રધરં કા તં િદવ્યસ્રગ્ગ ધભૂ ષતમ્ ।
૧૭૮૦૬૩૨ સવાપભાેગસ પન્નં સહસા તપસાે બલાત્॥ ૧૭૮.૬૩।
૧૭૮૦૬૪૧ દૃ ટ્વા સા તસ્ય તદ્વ ય પરં િવ મયમાગતા ।
૧૭૮૦૬૪૨ અહાે ઽસ્ય તપસાે વીયર્ મત્યુ વા મુિદતાભવત્॥ ૧૭૮.૬૪।
૧૭૮૦૬૫૧ નાનં સ યાં જપં હાેમં વા યાયં દેવતાચર્નમ્ ।
૧૭૮૦૬૫૨ વ્રતાપેવાસિનયમં યાનં ચ મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૭૮.૬૫।
૧૭૮૦૬૬૧ ત્ય વા સ રેમે મુિદત તયા સાધર્મહિનશમ્ ।
૧૭૮૦૬૬૨ મન્મથાિવષ્ટહૃદયાે ન બુબાેધ તપઃક્ષયમ્॥ ૧૭૮.૬૬।
૧૭૮૦૬૭૧ સ યારાિત્રિદવાપક્ષ-માસ વર્યનહાયનમ્ ।
૧૭૮૦૬૭૨ ન બુબાેધ ગતં કાલં િવષયાસક્તમાનસઃ॥ ૧૭૮.૬૭।
૧૭૮૦૬૮૧ સા ચ તં કામજૈભાર્વૈિવદગ્ધા રહ સ દ્વ ઃ ।
૧૭૮૦૬૮૨ વરયામાસ સશુ્રાે ણઃ પ્રલાપકુશલા તદા॥ ૧૭૮.૬૮।
૧૭૮૦૬૯૧ અેવં ક ડુ તયા સાધ વષાર્ણામિધકં શતમ્ ।
૧૭૮૦૬૯૨ અ તષ્ઠન્મ દરદ્રાે યાં ગ્રા યધમર્રતાે મુિનઃ॥ ૧૭૮.૬૯।
૧૭૮૦૭૦૧ સા તં પ્રાહ મહાભાગં ગ તુ મચ્છા યહં િદવમ્ ।
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૧૭૮૦૭૦૨ પ્રસાદસમુખુાે બ્રહ્મન્નનુજ્ઞાતું વમહર્ સ॥ ૧૭૮.૭૦।
૧૭૮૦૭૧૧ તયવૈમુક્તઃ સ મુિન તસ્યામાસક્તમાનસઃ ।
૧૭૮૦૭૧૨ િદનાિન ક ત ચદ્ભદ્રે સ્થીયતા મત્યભાષત॥ ૧૭૮.૭૧।
૧૭૮૦૭૨૧ અેવમુક્તા તત તને સાગં્ર વષર્શતં પનુઃ ।
૧૭૮૦૭૨૨ બુભજેુ િવષયાં ત વી તને સાધ મહાત્મના॥ ૧૭૮.૭૨।
૧૭૮૦૭૩૧ અનુજ્ઞાં દેિહ ભગવ વ્ર મ િત્રદશાલયમ્ ।
૧૭૮૦૭૩૨ ઉક્ત તયે ત સ પનુઃ સ્થીયતા મત્યભાષત॥ ૧૭૮.૭૩।
૧૭૮૦૭૪૧ પનુગર્તે વષર્શતે સાિધકે સા શભુાનના ।
૧૭૮૦૭૪૨ યા યહં િત્રિદવં બ્રહ્મ પ્રણય મતશાેભનમ્॥ ૧૭૮.૭૪।
૧૭૮૦૭૫૧ ઉક્ત તયવૈં સ મુિનઃ પનુરાહાયતેક્ષણામ્ ।
૧૭૮૦૭૫૨ ઇહાસ્યતાં મયા સભુ્રુ ચરં કાલં ગ મ ય સ॥ ૧૭૮.૭૫।
૧૭૮૦૭૬૧ તચ્છાપભીતા સશુ્રાેણી સહ તને ષણા પનુઃ ।
૧૭૮૦૭૬૨ શતદ્વયં િક ચદૂનં વષાર્ણાં સમ તષ્ઠત॥ ૧૭૮.૭૬।
૧૭૮૦૭૭૧ ગમનાય મહાભાગાે દેવરાજિનવેશનમ્ ।
૧૭૮૦૭૭૨ પ્રાેક્તઃ પ્રાેક્ત તયા ત વ્યા સ્થીયતા મત્યભાષત॥ ૧૭૮.૭૭।
૧૭૮૦૭૮૧ તસ્ય શાપભયાદ્ભી દાર્ ક્ષ યને ચ દ ક્ષણા ।
૧૭૮૦૭૮૨ પ્રાેક્તા પ્રણયભઙ્ગા ત-વેિદની ન જહાૈ મુિનમ્॥ ૧૭૮.૭૮।
૧૭૮૦૭૯૧ તયા ચ રમત તસ્ય પરમષરહિનશમ્ ।
૧૭૮૦૭૯૨ નવં નવમભૂ પ્રેમ મન્મથાસક્તચેતસઃ॥ ૧૭૮.૭૯।
૧૭૮૦૮૦૧ અેકદા તુ વરાયુક્તાે િનશ્ચક્રામાેટ ન્મુિનઃ ।
૧૭૮૦૮૦૨ િન ક્રામ તં ચ કુત્રે ત ગ યતે પ્રાહ સા શભુા॥ ૧૭૮.૮૦।
૧૭૮૦૮૧૧ ઇત્યુક્તઃ સ તયા પ્રાહ પિર ત્તમહઃ શભુે ।
૧૭૮૦૮૧૨ સ યાપેા ત કિર યા મ િક્રયાલાપેાે ઽ યથા ભવેત્॥ ૧૭૮.૮૧।
૧૭૮૦૮૨૧ તતઃ પ્રહસ્ય મુિદતા સા તં પ્રાહ મહામુિનમ્ ।
૧૭૮૦૮૨૨ િકમદ્ય સવર્ધમર્જ્ઞ પિર ત્તમહ તવ ।
૧૭૮૦૮૨૩ ગતમેતન્ન કુ તે િવ મયં કસ્ય ક યતે॥ ૧૭૮.૮૨।
૧૭૮૦૮૩૦ મુિન વાચ
૧૭૮૦૮૩૧ પ્રાત વમાગતા ભદ્રે નદ તીર મદં શભુમ્ ।
૧૭૮૦૮૩૨ મયા દષૃ્ટા સ સશુ્રાે ણ પ્રિવષ્ટા ચ મમાશ્રમમ્॥ ૧૭૮.૮૩।
૧૭૮૦૮૪૧ ઇયં ચ વતર્તે સ યા પિરણામમહાે ગતમ્ ।
૧૭૮૦૮૪૨ અવહાસઃ િકમથા ઽયં સદ્ભાવઃ ક યતાં મમ॥ ૧૭૮.૮૪।
૧૭૮૦૮૫૦ પ્ર લાેચાવેાચ
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૧૭૮૦૮૫૧ પ્રત્યૂષસ્યાગતા બ્રહ્મ સત્યમેતન્ન મે ષા ।
૧૭૮૦૮૫૨ િક વદ્ય તસ્ય કાલસ્ય ગતા ય દશતાિન તે॥ ૧૭૮.૮૫।
૧૭૮૦૮૬૧ તતઃ સસા વસાે િવપ્ર તાં પપ્રચ્છાયતેક્ષણામ્ ।
૧૭૮૦૮૬૨ ક યતાં ભી કઃ કાલ વયા મે રમતઃ સદા॥ ૧૭૮.૮૬।
૧૭૮૦૮૭૦ પ્ર લાેચાવેાચ
૧૭૮૦૮૭૧ સપ્તાેત્તરા યતીતાિન નવવષર્શતાિન ચ ।
૧૭૮૦૮૭૨ માસાશ્ચ ષટ્તથવૈા ય સમતીતં િદનત્રયમ્॥ ૧૭૮.૮૭।
૧૭૮૦૮૮૦ ઋ ષ વાચ
૧૭૮૦૮૮૧ સતં્ય ભી વદસ્યેત પિરહાસાે ઽથવા શભુે ।
૧૭૮૦૮૮૨ િદનમેકમહં મ યે વયા સાધર્ મહાે ષતમ્॥ ૧૭૮.૮૮।
૧૭૮૦૮૯૦ પ્ર લાેચાવેાચ
૧૭૮૦૮૯૧ વિદ યા ય તં બ્રહ્મકથમત્ર તવા તકે ।
૧૭૮૦૮૯૨ િવશષેાદદ્ય ભવતા ષ્ટા માગાર્નુગા મના॥ ૧૭૮.૮૯।
૧૭૮૦૯૦૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૭૮૦૯૦૧ િનશ ય તદ્વચ તસ્યાઃ સ મુિન દ્વજસત્તમાઃ ।
૧૭૮૦૯૦૨ િધ ગ્ધઙ્મા મત્યનાચારં િવિન દ્યાત્માનમાત્મના॥ ૧૭૮.૯૦।
૧૭૮૦૯૧૦ મુિન વાચ
૧૭૮૦૯૧૧ તપાં સ મમ નષ્ટાિન હતં બ્રહ્મિવદાં ધનમ્ ।
૧૭૮૦૯૧૨ હૃતાે િવવેકઃ કેનાિપ યાે ષન્માેહાય િન મતા॥ ૧૭૮.૯૧।
૧૭૮૦૯૨૧ ઊ મષટ્કા તગં બ્રહ્મ જ્ઞેયમાત્મજયને મે ।
૧૭૮૦૯૨૨ ગ તરેષા કૃતા યને િધક્તં કામમહાગ્રહમ્॥ ૧૭૮.૯૨।
૧૭૮૦૯૩૧ વ્રતાિન સવર્વેદાશ્ચ કારણા ય ખલાિન ચ ।
૧૭૮૦૯૩૨ નરકગ્રામમાગણ કામનેાદ્ય હતાિન મે॥ ૧૭૮.૯૩।
૧૭૮૦૯૪૧ િવિન દ્યે થં સ ધમર્જ્ઞઃ વયમાત્માનમાત્મના ।
૧૭૮૦૯૪૨ તામ સરસમાસીના મદં વચનમબ્રવીત્ ।
૧૭૮૦૯૪૦ ઋ ષ વાચ
૧૭૮૦૯૪૩ ગચ્છ પાપે યથાકામં ય કાય ત વયા કૃતમ્ ।
૧૭૮૦૯૪૪ દેવરાજસ્ય ય ક્ષાેભં કુવર્ ત્યા ભાવચે ષ્ટતૈઃ॥ ૧૭૮.૯૪।
૧૭૮૦૯૫૧ ન વાં કરાે યહં ભ મ ક્રાેધતીવ્રેણ વિહ્નના ।
૧૭૮૦૯૫૨ સતાં સાપ્તપદં મૈ યમુ ષતાે ઽહં વયા સહ॥ ૧૭૮.૯૫।
૧૭૮૦૯૬૧ અથવા તવ દાષેઃ કઃ િક વા કુયાર્મહં તવ ।
૧૭૮૦૯૬૨ મમવૈ દાષેાે િનતરાં યનેાહમ જતે દ્રયઃ॥ ૧૭૮.૯૬।
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૧૭૮૦૯૭૧ યથા શક્ર પ્રયા થ યા કૃતાે મત્તપસાે વ્યયઃ ।
૧૭૮૦૯૭૨ વયા દૃ ષ્ટમહામાેહ-મનનુાહં જુગુ સતઃ॥ ૧૭૮.૯૭।
૧૭૮૦૯૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૭૮૦૯૮૧ યાવિદ થં સ િવપ્ર ષ તાં બ્રવી ત સમુ યમામ્ ।
૧૭૮૦૯૮૨ તાવ ખલ વેદજલા સા બભવૂા તવપેથુઃ॥ ૧૭૮.૯૮।
૧૭૮૦૯૯૧ પ્રવપેમાનાં સ ચ તાં વન્નગાત્રલતાં સતીમ્ ।
૧૭૮૦૯૯૨ ગચ્છ ગચ્છે ત સક્રાેધમવુાચ મુિનસત્તમઃ॥ ૧૭૮.૯૯।
૧૭૮૧૦૦૧ સા તુ િનભર્ સતા તને િવિન ક્ર ય તદાશ્રમાત્ ।
૧૭૮૧૦૦૨ આકાશગા મની વેદં મમાજર્ ત પ લવૈઃ॥ ૧૭૮.૧૦૦।
૧૭૮૧૦૧૧ ક્ષાદ્વકંૃ્ષ યયાૈ બાલા ઉદગ્રા ણપ લવૈઃ ।
૧૭૮૧૦૧૨ િનમર્માજર્ ચ ગાત્રા ણ ગલ વેદજલાિન વૈ॥ ૧૭૮.૧૦૧।
૧૭૮૧૦૨૧ ઋ ષણા ય તદા ગભર્ તસ્યા દેહે સમાિહતઃ ।
૧૭૮૧૦૨૨ િનજર્ગામ સરાેમા ચ વેદ પી તદઙ્ગતઃ॥ ૧૭૮.૧૦૨।
૧૭૮૧૦૩૧ તં ક્ષા જગ્ હુગર્ભર્મેકં ચકે્ર ચ મા તઃ ।
૧૭૮૧૦૩૨ સાેમનેા યાિયતાે ગાે ભઃ સ તદા વ દ્ધે શનૈઃ॥ ૧૭૮.૧૦૩।
૧૭૮૧૦૪૧ માિરષા નામ ક યાભૂદ્વકૃ્ષાણાં ચા લાેચના ।
૧૭૮૧૦૪૨ પ્રાચેતસાનાં સા ભાયાર્ દક્ષસ્ય જનની દ્વ ઃ॥ ૧૭૮.૧૦૪।
૧૭૮૧૦૫૧ સ ચાિપ ભગવા ક ડુઃ ક્ષીણે તપ સ સત્તમઃ ।
૧૭૮૧૦૫૨ પુ ષાેત્તમાખ્યં ભાે િવપ્રા િવ ણાેરાયતનં યયાૈ॥ ૧૭૮.૧૦૫।
૧૭૮૧૦૬૧ દદશર્ પરમં ક્ષતંે્ર મુ ક્તદં ભુિવ દુલર્ભમ્ ।
૧૭૮૧૦૬૨ દ ક્ષણસ્યાેદધે તીરે સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૧૭૮.૧૦૬।
૧૭૮૧૦૭૧ સરુ યં વાલુકાક ણ કેતક વનશાે ભતમ્ ।
૧૭૮૧૦૭૨ નાનાદુ્રમલતાક ણ નાનાપ ક્ષ તં શવમ્॥ ૧૭૮.૧૦૭।
૧૭૮૧૦૮૧ સવર્ત્ર સખુસ ચારં સવર્તુર્કુસમુા વતમ્ ।
૧૭૮૧૦૮૨ સવર્સાખૈ્યપ્રદં ણાં ધ યં સવર્ગુણાકરમ્॥ ૧૭૮.૧૦૮।
૧૭૮૧૦૯૧ ગ્વાદ્યૈઃ સિેવતં પવૂ મુિન સદ્ધવરૈ તથા ।
૧૭૮૧૦૯૨ ગ ધવઃ િકન્નરૈયર્ક્ષૈ તથા યૈમાક્ષકાિઙ્ક્ષ ભઃ॥ ૧૭૮.૧૦૯।
૧૭૮૧૧૦૧ દદશર્ ચ હિર તત્ર દેવૈઃ સવરલઙૃ્કતમ્ ।
૧૭૮૧૧૦૨ બ્રાહ્મણાદ્યૈ તથા વણરાશ્રમસ્થૈિનષેિવતમ્॥ ૧૭૮.૧૧૦।
૧૭૮૧૧૧૧ દૃ ટૈ્વવ સ તદા ક્ષતંે્ર દેવં ચ પુ ષાેત્તમમ્ ।
૧૭૮૧૧૧૨ કૃતકૃત્ય મવાત્માનં મનેે સ મુિનસત્તમઃ॥ ૧૭૮.૧૧૧।
૧૭૮૧૧૨૧ તત્રૈકાગ્રમના ભૂ વા ચકારારાધનં હરેઃ ।
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૧૭૮૧૧૨૨ બ્રહ્મપારમયં કુવર્ જપમેકાગ્રમાનસઃ ।
૧૭૮૧૧૨૩ ઊ વર્બાહુમર્હાયાેગી સ્થ વાસાૈ મુિનસત્તમઃ॥ ૧૭૮.૧૧૨।
૧૭૮૧૧૩૦ મનુય ઊચુઃ
૧૭૮૧૧૩૧ બ્રહ્મપારં મનુે શ્રાેતુ મચ્છામઃ પરમં શભુમ્ ।
૧૭૮૧૧૩૨ જપતા ક ડુના દેવાે યનેારા યત કેશવઃ॥ ૧૭૮.૧૧૩।
૧૭૮૧૧૪૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૭૮૧૧૪૧ પારં પરં િવ રપારપારઃ ।
૧૭૮૧૧૪૨ પરઃ પરે યઃ પરમાત્મ પઃ ।
૧૭૮૧૧૪૩ સ બ્રહ્મપારઃ પરપારભૂતઃ ।
૧૭૮૧૧૪૪ પરઃ પરાણામિપ પારપારઃ॥ ૧૭૮.૧૧૪।
૧૭૮૧૧૫૧ સ કારણં કારણસં શ્રતાે ઽિપ ।
૧૭૮૧૧૫૨ તસ્યાિપ હેતુઃ પરહેતુહેતુઃ ।
૧૭૮૧૧૫૩ કાયા ઽિપ ચષૈ સહ કમર્ક ર્- ।
૧૭૮૧૧૫૪ પૈરનેકૈરવતીહ સવર્મ્॥ ૧૭૮.૧૧૫।
૧૭૮૧૧૬૧ બ્રહ્મ પ્રભુબ્રર્હ્મ સ સવર્ભૂતાે ।
૧૭૮૧૧૬૨ બ્રહ્મ પ્ર નાં પ તરચ્યુતાે ઽસાૈ ।
૧૭૮૧૧૬૩ બ્રહ્માવ્યયં િનત્યમજં સ િવ ર્ ।
૧૭૮૧૧૬૪ અપક્ષયાદ્યૈર ખલૈરસઙ્ગઃ॥ ૧૭૮.૧૧૬।
૧૭૮૧૧૭૧ બ્રહ્માક્ષરમજં િનતં્ય યથાસાૈ પુ ષાેત્તમઃ ।
૧૭૮૧૧૭૨ તથા રાગાદયાે દાષેાઃ પ્રયા તુ પ્રશમં મમ॥ ૧૭૮.૧૧૭।
૧૭૮૧૧૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૭૮૧૧૮૧ શ્રુ વા તસ્ય મનુે ર્ યં બ્રહ્મપારં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૭૮૧૧૮૨ ભ ક્ત ચ પરમાં જ્ઞા વા સદુૃઢાં પુ ષાેત્તમઃ॥ ૧૭૮.૧૧૮।
૧૭૮૧૧૯૧ પ્રીત્યા સ પરયા દેવ તદાસાૈ ભક્તવ સલઃ ।
૧૭૮૧૧૯૨ ગ વા તસ્ય સમીપં તુ પ્રાવેાચ મધુસદૂનઃ॥ ૧૭૮.૧૧૯।
૧૭૮૧૨૦૧ મેઘગ ભીરયા વાચા િદશઃ સન્નાદયિન્નવ ।
૧૭૮૧૨૦૨ આ હ્ય ગ ડં િવપ્રા િવનતાકુલન દનમ્॥ ૧૭૮.૧૨૦।
૧૭૮૧૨૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૭૮૧૨૧૧ મનુે બ્રૂિહ પરં કાય યત્તે મન સ વતર્તે ।
૧૭૮૧૨૧૨ વરદાે ઽહમનપુ્રાપ્તાે વરં વરય સવુ્રત॥ ૧૭૮.૧૨૧।
૧૭૮૧૨૨૧ શ્રુ વવૈં વચનં તસ્ય દેવદેવસ્ય ચિક્રણઃ ।
૧૭૮૧૨૨૨ ચ ન્મીલ્ય સહસા દદશર્ પુરતાે હિરમ્॥ ૧૭૮.૧૨૨।
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૧૭૮૧૨૩૧ અતસીપુ પસઙ્કાશં પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણમ્ ।
૧૭૮૧૨૩૨ શઙ્ખચક્રગદાપા ણ મુકુટાઙ્ગદધાિરણમ્॥ ૧૭૮.૧૨૩।
૧૭૮૧૨૪૧ ચતુબાર્હુમુદારાઙ્ગં પીતવસ્ત્રધરં શભુમ્ ।
૧૭૮૧૨૪૨ શ્રીવ સલ મસયંુક્તં વનમાલાિવભૂ ષતમ્॥ ૧૭૮.૧૨૪।
૧૭૮૧૨૫૧ સવર્લક્ષણસયંુક્તં સવર્રત્નિવભૂ ષતમ્ ।
૧૭૮૧૨૫૨ િદવ્યચ દન લપ્તાઙ્ગં િદવ્યમાલ્યિવભૂ ષતમ્॥ ૧૭૮.૧૨૫।
૧૭૮૧૨૬૧ તતઃ સ િવ મયાિવષ્ટાે રાેમા ચતતનૂ હઃ ।
૧૭૮૧૨૬૨ દ ડવ પ્ર ણપત્યાવે્યા પ્રણામમકરાેત્તદા॥ ૧૭૮.૧૨૬।
૧૭૮૧૨૭૧ અદ્ય મે સફલં જન્મ અદ્ય મે સફલં તપઃ ।
૧૭૮૧૨૭૨ ઇત્યુ વા મુિનશાદૂર્લા તં તાેતુમપુચક્રમે॥ ૧૭૮.૧૨૭।
૧૭૮૧૨૮૦ ક ડુ વાચ
૧૭૮૧૨૮૧ નારાયણ હરે કૃ ણ શ્રીવ સાઙ્ક જગ પતે ।
૧૭૮૧૨૮૨ જગદ્બ જ જગદ્ધામ જગ સા ક્ષન્નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૨૮।
૧૭૮૧૨૯૧ અવ્યક્ત જ ણાે પ્રભવ પ્રધાનપુ ષાેત્તમ ।
૧૭૮૧૨૯૨ પુ ડર કાક્ષ ગાેિવ દ લાેકનાથ નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૨૯।
૧૭૮૧૩૦૧ િહર યગભર્ શ્રીનાથ પદ્મનાથ સનાતન ।
૧૭૮૧૩૦૨ ભૂગભર્ ધ્રવુ ઈશાન હૃષીકેશ નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૦।
૧૭૮૧૩૧૧ અનાદ્ય તા તાજેય જય વં જયતાં વર ।
૧૭૮૧૩૧૨ અ જતાખ ડ શ્રીકૃ ણ શ્રીિનવાસ નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૧।
૧૭૮૧૩૨૧ પજર્ યધમર્કતાર્ ચ દુ પાર દુરિધ ષ્ઠત ।
૧૭૮૧૩૨૨ દુઃખા તનાશન હરે જલશાિયન્નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૨।
૧૭૮૧૩૩૧ ભૂતપાવ્યક્ત ભૂતેશ ભૂતત વૈરનાકુલ ।
૧૭૮૧૩૩૨ ભૂતાિધવાસ ભૂતાત્મ ભૂતગભર્ નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૩।
૧૭૮૧૩૪૧ યજ્ઞય વ યજ્ઞધર યજ્ઞધાતાભયપ્રદ ।
૧૭૮૧૩૪૨ યજ્ઞગભર્ િહર યાઙ્ગ શ્નગભર્ નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૪।
૧૭૮૧૩૫૧ ક્ષતે્રજ્ઞઃ ક્ષતે્ર ક્ષતે્રી ક્ષતે્રહા ક્ષતે્રકૃદ્વશી ।
૧૭૮૧૩૫૨ ક્ષતે્રાત્મ કે્ષત્રરિહત ક્ષતે્રસ્રષ્ટ્ર ે નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૫।
૧૭૮૧૩૬૧ ગુણાલય ગુણાવાસ ગુણાશ્રય ગુણાવહ ।
૧૭૮૧૩૬૨ ગુણભાે ગુણારામ ગુણત્યા ગન્નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૬।
૧૭૮૧૩૭૧ વં િવ વં હિરશ્ચક્ર વં જ વં જનાદર્નઃ ।
૧૭૮૧૩૭૨ વં ભૂત વં વષટ્કાર વં ભવ્ય વં ભવ પ્રભુઃ॥ ૧૭૮.૧૩૭।
૧૭૮૧૩૮૧ વં ભૂતકૃ વમવ્યક્ત વં ભવાે ભૂત દ્ભવાન્ ।
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૧૭૮૧૩૮૨ વં ભૂતભાવનાે દેવ વામાહુરજમીશ્વરમ્॥ ૧૭૮.૧૩૮।
૧૭૮૧૩૯૧ વમન તઃ કૃતજ્ઞ વં પ્રકૃ ત વં ષાકિપઃ ।
૧૭૮૧૩૯૨ વં દ્ર વં દુરાધષર્ વમમાેઘ વમીશ્વરઃ॥ ૧૭૮.૧૩૯।
૧૭૮૧૪૦૧ વં િવશ્વકમાર્ જ વં વં શ ભુ વં ષાકૃ તઃ ।
૧૭૮૧૪૦૨ વં શઙ્કર વમુશના વં સતં્ય વં તપાે જનઃ॥ ૧૭૮.૧૪૦।
૧૭૮૧૪૧૧ વં િવશ્વજેતા વં શમર્ વં શર ય વમક્ષરમ્ ।
૧૭૮૧૪૧૨ વં શ ભુ વં વય ભૂશ્ચ વં જ્યેષ્ઠ વં પરાયણઃ॥ ૧૭૮.૧૪૧।
૧૭૮૧૪૨૧ વમાિદત્ય વમાેઙ્કાર વં પ્રાણ વં ત મસ્રહા ।
૧૭૮૧૪૨૨ વં પજર્ ય વં પ્ર થત વં વેધા વં સરેુશ્વરઃ॥ ૧૭૮.૧૪૨।
૧૭૮૧૪૩૧ વ ગ્યજુઃ સામ ચવૈ વમાત્મા સ મતાે ભવાન્ ।
૧૭૮૧૪૩૨ વમ ગ્ વં ચ પવન વમાપાે વસધુા ભવાન્॥ ૧૭૮.૧૪૩।
૧૭૮૧૪૪૧ વં સ્રષ્ટા વં તથા ભાેક્તા હાેતા વં ચ હિવઃ ક્રતુઃ ।
૧૭૮૧૪૪૨ વં પ્રભુ વં િવભુઃ શ્રેષ્ઠ વં લાેકપ તરચ્યુતઃ॥ ૧૭૮.૧૪૪।
૧૭૮૧૪૫૧ વં સવર્દશર્નઃ શ્રીમાં વં સવર્દમનાે ઽિરહા ।
૧૭૮૧૪૫૨ વમહ વં તથા રાિત્ર વામાહુવર્ સરં બુધાઃ॥ ૧૭૮.૧૪૫।
૧૭૮૧૪૬૧ વં કાલ વં કલા કાષ્ઠા વં મુહૂતર્ઃ ક્ષણા લવાઃ ।
૧૭૮૧૪૬૨ વં બાલ વં તથા દ્ધ વં પુમા સ્ત્રી નપુંસકઃ॥ ૧૭૮.૧૪૬।
૧૭૮૧૪૭૧ વં િવશ્વયાેિન વં ચ વં સ્થા વં શુ ચશ્રવાઃ ।
૧૭૮૧૪૭૨ વં શાશ્વત વમ જત વમપુે દ્ર વમુત્તમઃ॥ ૧૭૮.૧૪૭।
૧૭૮૧૪૮૧ વં સવર્િવશ્વસખુદ વં વેદાઙ્ગં વમવ્યયઃ ।
૧૭૮૧૪૮૨ વં વેદવેદ વં ધાતા િવધાતા વં સમાિહતઃ॥ ૧૭૮.૧૪૮।
૧૭૮૧૪૯૧ વં જલિનિધરામૂલં વં ધાતા વં પનુવર્સઃુ ।
૧૭૮૧૪૯૨ વં વૈદ્ય વં તાત્મા ચ વમતી દ્રયગાેચરઃ॥ ૧૭૮.૧૪૯।
૧૭૮૧૫૦૧ વમગ્રણીગ્રાર્મણી વં વં સપુણર્ વમાિદમાન્ ।
૧૭૮૧૫૦૨ વં સઙ્ગ્રહ વં સમુહ વં તાત્મા વમચ્યુતઃ॥ ૧૭૮.૧૫૦।
૧૭૮૧૫૧૧ વં યમ વં ચ િનયમ વં પ્રાંશુ વં ચતુભુર્જઃ ।
૧૭૮૧૫૧૨ વમવેાન્ના તરાત્મા વં પરમાત્મા વમુચ્યતે॥ ૧૭૮.૧૫૧।
૧૭૮૧૫૨૧ વં ગુ વં ગુ તમ વં વામ વં પ્રદ ક્ષણઃ ।
૧૭૮૧૫૨૨ વં િપ પલ વમગમ વં વ્યક્ત વં પ્ર પ તઃ॥ ૧૭૮.૧૫૨।
૧૭૮૧૫૩૧ િહર યનાભ વં દેવ વં શશી વં પ્ર પ તઃ ।
૧૭૮૧૫૩૨ અિનદ યવપુ વં વૈ વં યમ વં સરુાિરહા॥ ૧૭૮.૧૫૩।
૧૭૮૧૫૪૧ વં ચ સઙ્કષર્ણાે દેવ વં કતાર્ વં સનાતનઃ ।
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૧૭૮૧૫૪૨ વં વાસદેુવાે ઽમેયાત્મા વમવે ગુણવ જતઃ॥ ૧૭૮.૧૫૪।
૧૭૮૧૫૫૧ વં જ્યેષ્ઠ વં વિરષ્ઠ વં વં સિહ શ્ચ માધવઃ ।
૧૭૮૧૫૫૨ સહસ્રશીષાર્ વં દેવ વમવ્યક્તઃ સહસ્રદક્ૃ॥ ૧૭૮.૧૫૫।
૧૭૮૧૫૬૧ સહસ્રપાદ વં દેવ વં િવરાટ્ વં સરુપ્રભુઃ ।
૧૭૮૧૫૬૨ વમવે તષ્ઠસે ભૂયાે દેવદેવ દશાઙ્ગુલઃ॥ ૧૭૮.૧૫૬।
૧૭૮૧૫૭૧ યદ્ભૂતં ત વમવેાેક્તઃ પુ ષઃ શક્ર ઉત્તમઃ ।
૧૭૮૧૫૭૨ યદ્ભાવં્ય ત વમીશાન વ ત વં તથા તઃ॥ ૧૭૮.૧૫૭।
૧૭૮૧૫૮૧ વત્તાે રાેહત્યયં લાેકાે મહીયાં વમનુત્તમઃ ।
૧૭૮૧૫૮૨ વં જ્યાયા પુ ષ વં ચ વં દેવ દશધા સ્થતઃ॥ ૧૭૮.૧૫૮।
૧૭૮૧૫૯૧ િવશ્વભૂતશ્ચતુભાર્ગાે નવભાગાે ઽ તાે િદિવ ।
૧૭૮૧૫૯૨ નવભાગાે ઽ તિરક્ષસ્થઃ પાૈ ષેયઃ સનાતનઃ॥ ૧૭૮.૧૫૯।
૧૭૮૧૬૦૧ ભાગદ્વયં ચ ભૂસસંં્થ ચતુભાર્ગાે ઽ યભૂિદહ ।
૧૭૮૧૬૦૨ વત્તાે યજ્ઞાઃ સ ભવ ત જગતાે ષ્ટકારણમ્॥ ૧૭૮.૧૬૦।
૧૭૮૧૬૧૧ વત્તાે િવરાટ્સમુ પન્નાે જગતાે હૃિદ યઃ પુમાન્ ।
૧૭૮૧૬૧૨ સાે ઽ તિરચ્યત ભૂતે ય તજેસા યશસા શ્રયા॥ ૧૭૮.૧૬૧।
૧૭૮૧૬૨૧ વત્તઃ સરુાણામાહારઃ ષદાજ્યમ યત ।
૧૭૮૧૬૨૨ ગ્રા યાર યાશ્ચાષૈધય વત્તઃ પશુ ગાદયઃ॥ ૧૭૮.૧૬૨।
૧૭૮૧૬૩૧ યેય યાનપર વં ચ કૃતવાન સ ચાષૈધીઃ ।
૧૭૮૧૬૩૨ વં દેવદેવ સપ્તાસ્ય કાલાખ્યાે દ પ્તિવગ્રહઃ॥ ૧૭૮.૧૬૩।
૧૭૮૧૬૪૧ જઙ્ગમાજઙ્ગમં સવ જગદેતચ્ચરાચરમ્ ।
૧૭૮૧૬૪૨ વત્તઃ સવર્ મદં તં વિય સવ પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૧૭૮.૧૬૪।
૧૭૮૧૬૫૧ અિન દ્ધ વં માધવ વં પ્રદ્યુ ઃ સરુાિરહા ।
૧૭૮૧૬૫૨ દેવ સવર્સરુશ્રેષ્ઠ સવર્લાેકપરાયણ॥ ૧૭૮.૧૬૫।
૧૭૮૧૬૬૧ ત્રાિહ મામરિવ દાક્ષ નારાયણ નમાે ઽ તુ તે ।
૧૭૮૧૬૬૨ નમ તે ભગવ વ ણાે નમ તે પુ ષાેત્તમ॥ ૧૭૮.૧૬૬।
૧૭૮૧૬૭૧ નમ તે સવર્લાેકેશ નમ તે કમલાલય ।
૧૭૮૧૬૭૨ ગુણાલય નમ તે ઽ તુ નમ તે ઽ તુ ગુણાકર॥ ૧૭૮.૧૬૭।
૧૭૮૧૬૮૧ વાસદેુવ નમ તે ઽ તુ નમ તે ઽ તુ સરુાેત્તમ ।
૧૭૮૧૬૮૨ જનાદર્ન નમ તે ઽ તુ નમ તે ઽ તુ સનાતન॥ ૧૭૮.૧૬૮।
૧૭૮૧૬૯૧ નમ તે યાે ગનાં ગ ય યાેગાવાસ નમાે ઽ તુ તે ।
૧૭૮૧૬૯૨ ગાપેતે શ્રીપતે િવ ણાે નમ તે ઽ તુ મ પતે॥ ૧૭૮.૧૬૯।
૧૭૮૧૭૦૧ જગ પતે જગ સતૂે નમ તે જ્ઞાિનનાં પતે ।
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૧૭૮૧૭૦૨ િદવ પતે નમ તે ઽ તુ નમ તે ઽ તુ મહીપતે॥ ૧૭૮.૧૭૦।
૧૭૮૧૭૧૧ નમ તે મધુહ ત્રે ચ નમ તે પુ કરેક્ષણ ।
૧૭૮૧૭૧૨ કૈટભઘ્ન નમ તે ઽ તુ સબુ્રહ્મ ય નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૭૧।
૧૭૮૧૭૨૧ નમાે ઽ તુ તે મહામીન શ્રુ ત ષ્ઠધરાચ્યુત ।
૧૭૮૧૭૨૨ સમુદ્રસ લલક્ષાેભ પદ્મ હ્લાદકાિરણે॥ ૧૭૮.૧૭૨।
૧૭૮૧૭૩૧ અશ્વશીષર્ મહાઘાેણ મહાપુ ષિવગ્રહ ।
૧૭૮૧૭૩૨ મધુકૈટભહ ત્રે ચ નમ તે તુરગાનન॥ ૧૭૮.૧૭૩।
૧૭૮૧૭૪૧ મહાકમઠભાેગાય થવ્યુદ્ધરણાય ચ ।
૧૭૮૧૭૪૨ િવ તાિદ્ર વ પાય મહાકૂમાર્ય તે નમઃ॥ ૧૭૮.૧૭૪।
૧૭૮૧૭૫૧ નમાે મહાવરાહાય થવ્યુદ્ધારકાિરણે ।
૧૭૮૧૭૫૨ નમશ્ચાિદવરાહાય િવશ્વ પાય વેધસે॥ ૧૭૮.૧૭૫।
૧૭૮૧૭૬૧ નમાે ઽન તાય સૂ માય મખુ્યાય ચ વરાય ચ ।
૧૭૮૧૭૬૨ પરમા વ પાય યાે ગગ યાય તે નમઃ॥ ૧૭૮.૧૭૬।
૧૭૮૧૭૭૧ ત મૈ નમઃ કારણકારણાય ।
૧૭૮૧૭૭૨ યાેગી દ્ર ત્તિનલયાય સદુુિવદાય ।
૧૭૮૧૭૭૩ ક્ષીરાણર્વા શ્રતમહાિહસતુ પગાય ।
૧૭૮૧૭૭૪ તુ યં નમઃ કનકરત્નસકુુ ડલાય॥ ૧૭૮.૧૭૭।
૧૭૮૧૭૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૭૮૧૭૮૧ ઇ થં તુત તદા તને પ્રીતઃ પ્રાવેાચ માધવઃ ।
૧૭૮૧૭૮૨ ક્ષપં્ર બ્રૂિહ મુિનશ્રેષ્ઠ મત્તાે યદ ભવા છ સ॥ ૧૭૮.૧૭૮।
૧૭૮૧૭૯૦ ક ડુ વાચ
૧૭૮૧૭૯૧ સસંારે ઽ મ જગન્નાથ દુ તરે લાેમહષર્ણે ।
૧૭૮૧૭૯૨ અિનત્યે દુઃખબહુલે કદલીદલસિન્નભે॥ ૧૭૮.૧૭૯।
૧૭૮૧૮૦૧ િનરાશ્રયે િનરાલ બે જલબુદુ્બદચ ચલે ।
૧૭૮૧૮૦૨ સવાપદ્રવસયંુક્તે દુ તરે ચા તભૈરવે॥ ૧૭૮.૧૮૦।
૧૭૮૧૮૧૧ ભ્રમા મ સુ ચરં કાલં માયયા માેિહત તવ ।
૧૭૮૧૮૧૨ ન ચા તમ ભગચ્છા મ િવષયાસક્તમાનસઃ॥ ૧૭૮.૧૮૧।
૧૭૮૧૮૨૧ વામહં ચાદ્ય દેવેશ સસંારભયપીિડતઃ ।
૧૭૮૧૮૨૨ ગતાે ઽ મ શરણં કૃ ણ મામુદ્ધર ભવાણર્વાત્॥ ૧૭૮.૧૮૨।
૧૭૮૧૮૩૧ ગ તુ મચ્છા મ પરમં પદં યત્તે સનાતનમ્ ।
૧૭૮૧૮૩૨ પ્રસાદાત્તવ દેવેશ પનુરા ત્તદુલર્ભમ્॥ ૧૭૮.૧૮૩।
૧૭૮૧૮૪૦ શ્રીભગવાનવુાચ
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૧૭૮૧૮૪૧ ભક્તાે ઽ સ મે મુિનશ્રેષ્ઠ મામારાધય િનત્યશઃ ।
૧૭૮૧૮૪૨ મ પ્રસાદાદ્ધ્રવું માેકં્ષ પ્રા ય સ વં સમીિહતમ્॥ ૧૭૮.૧૮૪।
૧૭૮૧૮૫૧ મદ્ભક્તાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ સ્ત્રયઃ શદૂ્રા ત્ય ત ઃ ।
૧૭૮૧૮૫૨ પ્રા ુવ ત પરાં સ દ્ધ િક પનુ વં દ્વ ેત્તમ॥ ૧૭૮.૧૮૫।
૧૭૮૧૮૬૧ શ્વપાકાે ઽિપ ચ મદ્ભક્તઃ સ યક્ષ્રદ્ધાસમ વતઃ ।
૧૭૮૧૮૬૨ પ્રા ાેત્ય ભમતાં સ દ્ધમ યષેાં તત્ર કા કથા॥ ૧૭૮.૧૮૬।
૧૭૮૧૮૭૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૭૮૧૮૭૧ અેવમુ વા તુ તં િવપ્રાઃ સ દેવાે ભક્તવ સલઃ ।
૧૭૮૧૮૭૨ દુિવજ્ઞેયગ તિવ તત્રવૈા તરધીયત॥ ૧૭૮.૧૮૭।
૧૭૮૧૮૮૧ ગતે ત મન્મુિનશ્રેષ્ઠાઃ ક ડુઃ સહૃંષ્ટમાનસઃ ।
૧૭૮૧૮૮૨ સવાર્ કામા પિરત્યજ્ય વસ્થ ચત્તાે ભવ પનુઃ॥ ૧૭૮.૧૮૮।
૧૭૮૧૮૯૧ સવ દ્રયા ણ સયં ય િનમર્માે િનરહઙૃ્ક તઃ ।
૧૭૮૧૮૯૨ અેકાગ્રમાનસઃ સ યગ્ યા વા તં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૧૭૮.૧૮૯।
૧૭૮૧૯૦૧ િનલપં િનગુર્ણં શા તં સત્તામાત્રવ્યવ સ્થતમ્ ।
૧૭૮૧૯૦૨ અવાપ પરમં માેકં્ષ સરુાણામિપ દુલર્ભમ્॥ ૧૭૮.૧૯૦।
૧૭૮૧૯૧૧ યઃ પઠેચ્છૃ યાદ્વાિપ કથાં ક ડાેમર્હાત્મનઃ ।
૧૭૮૧૯૧૨ િવમુક્તઃ સવર્પાપે યઃ વગર્લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૧૭૮.૧૯૧।
૧૭૮૧૯૨૧ અેવં મયા મુિનશ્રેષ્ઠાઃ કમર્ભૂ મ દાહૃતા ।
૧૭૮૧૯૨૨ માેક્ષક્ષતંે્ર ચ પરમં દેવં ચ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૧૭૮.૧૯૨।
૧૭૮૧૯૩૧ યે પ ય ત િવભું તવુ ત વરદં યાય ત મુ ક્તપ્રદમ્ ।
૧૭૮૧૯૩૨ ભ યા શ્રીપુ ષાેત્તમાખ્યમજરં સસંારદુઃખાપહમ્॥ ૧૭૮.૧૯૩।
૧૭૮૧૯૪૧ તે ભુ વા મનજેુ દ્રભાેગમમલાઃ વગ ચ િદવં્ય સખુમ્ ।
૧૭૮૧૯૪૨ પશ્ચાદ્યા ત સમ તદાષેરિહતાઃ સ્થાનં હરેરવ્યયમ્॥ ૧૭૮.૧૯૪।
૧૭૯૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૧૭૯૦૦૧૧ વ્યાસસ્ય વચનં શ્રુ વા મનુયઃ સયંતે દ્રયાઃ ।
૧૭૯૦૦૧૨ પ્રીતા બભવૂુઃ સહૃંષ્ટા િવ મતાશ્ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૧૭૯.૧।
૧૭૯૦૦૨૦ મનુય ઊચુઃ
૧૭૯૦૦૨૧ અહાે ભારતવષર્સ્ય વયા સઙ્ક તતા ગુણાઃ ।
૧૭૯૦૦૨૨ તદ્વચ્છ્ર પુ ષાખ્યસ્ય ક્ષતે્રસ્ય પુ ષાેત્તમ॥ ૧૭૯.૨।
૧૭૯૦૦૩૧ િવ મયાે િહ ન ચૈકસ્ય શ્રુ વા માહા યમુત્તમમ્ ।
૧૭૯૦૦૩૨ પુ ષાખ્યસ્ય ક્ષતે્રસ્ય પ્રી તશ્ચ વદતાં વર॥ ૧૭૯.૩।
૧૭૯૦૦૪૧ ચરા પ્ર ત ચા માકં સશંયાે હૃિદ વતર્તે ।
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૧૭૯૦૦૪૨ વદતૃે સશંયસ્યાસ્ય ચ્છેત્તા ના યાે ઽ ત ભૂતલે॥ ૧૭૯.૪।
૧૭૯૦૦૫૧ ઉ પ ત્ત બલદેવસ્ય કૃ ણસ્ય ચ મહીતલે ।
૧૭૯૦૦૫૨ ભદ્રાયાશ્ચવૈ કા યન ચ્છામ વાં મહામનુે॥ ૧૭૯.૫।
૧૭૯૦૦૬૧ િકમથ તાૈ સમુ પન્નાૈ કૃ ણસઙ્કષર્ણાવુભાૈ ।
૧૭૯૦૦૬૨ વસદેુવસતુાૈ વીરાૈ સ્થતાૈ ન દગ્ હે મનુે॥ ૧૭૯.૬।
૧૭૯૦૦૭૧ િનઃસારે ત્યુલાેકે ઽ મ દુઃખપ્રાયે ઽ તચ ચલે ।
૧૭૯૦૦૭૨ જલબુદુ્બદસઙ્કાશે ભૈરવે લાેમહષર્ણે॥ ૧૭૯.૭।
૧૭૯૦૦૮૧ િવ મતૂ્રિપચ્છલં કષં્ટ સઙ્કટં દુઃખદાયકમ્ ।
૧૭૯૦૦૮૨ કથં ઘાેરતરં તષેાં ગભર્વાસમરાેચત॥ ૧૭૯.૮।
૧૭૯૦૦૯૧ યાિન કમાર્ ણ ચકુ્ર તે સમુ પન્ના મહીતલે ।
૧૭૯૦૦૯૨ િવ તરેણ મનુે તાિન બ્રૂિહ નાે વદતાં વર॥ ૧૭૯.૯।
૧૭૯૦૧૦૧ સમગં્ર ચિરતં તષેામદ્ભુતં ચા તમાનષુમ્ ।
૧૭૯૦૧૦૨ કથં સ ભગવા દેવઃ સરેુશઃ સરુસત્તમઃ॥ ૧૭૯.૧૦।
૧૭૯૦૧૧૧ વસદેુવકુલે ધીમા વાસદેુવ વમાગતઃ ।
૧૭૯૦૧૧૨ અમરૈશ્ચા તં પુ યં પુ યકૃદ્ ભરલઙૃ્કતમ્॥ ૧૭૯.૧૧।
૧૭૯૦૧૨૧ દેવલાેકં િકમુ જ્ય મત્યર્લાેક ઇહાગતઃ ।
૧૭૯૦૧૨૨ દેવમાનષુયાનેતા દ્યાેભુર્વઃ પ્રભવાે ઽવ્યયઃ॥ ૧૭૯.૧૨।
૧૭૯૦૧૩૧ િકમથ િદવ્યમાત્માનં માનષુષેુ યયાજેયત્ ।
૧૭૯૦૧૩૨ યશ્ચકં્ર વતર્યત્યેકાે માનષુાણામનામયમ્॥ ૧૭૯.૧૩।
૧૭૯૦૧૪૧ સ માનુ યે કથં બુ દ્ધ ચકે્ર ચક્રગદાધરઃ ।
૧૭૯૦૧૪૨ ગાપેાયનં યઃ કુ તે જગતઃ સાવર્ભાૈ તકમ્॥ ૧૭૯.૧૪।
૧૭૯૦૧૫૧ સ કથં ગાં ગતાે િવ ગાપ વમકરાે પ્રભુઃ ।
૧૭૯૦૧૫૨ મહાભૂતાિન ભૂતાત્મા યાે દધાર ચકાર ચ॥ ૧૭૯.૧૫।
૧૭૯૦૧૬૧ શ્રીગભર્ઃ સ કથં ગભ સ્ત્રયા ભૂચરયા તઃ ।
૧૭૯૦૧૬૨ યને લાેકા ક્રમૈ જ વા િત્ર ભવ િત્રદશે સયા॥ ૧૭૯.૧૬।
૧૭૯૦૧૭૧ સ્થાિપતા જગતાે માગાર્ સ્ત્રવગાર્શ્ચાભવંસ્ત્રયઃ ।
૧૭૯૦૧૭૨ યાે ઽ તકાલે જગ પી વા કૃ વા તાેયમયં વપુઃ॥ ૧૭૯.૧૭।
૧૭૯૦૧૮૧ લાેકમેકાણર્વં ચકે્ર દૃ યાદૃ યને ચાત્મના ।
૧૭૯૦૧૮૨ યઃ પુરાણઃ પુરાણાત્મા વારાહં પમા સ્થતઃ॥ ૧૭૯.૧૮।
૧૭૯૦૧૯૧ િવષાણાગ્રેણ વસધુામુ જહારાિરસદૂનઃ ।
૧૭૯૦૧૯૨ યઃ પુરા પુ હૂતાથ ત્રૈલાેક્ય મદમવ્યયમ્॥ ૧૭૯.૧૯।
૧૭૯૦૨૦૧ દદાૈ જ વા વસમુતી ં સરુાણાં સરુસત્તમઃ ।
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૧૭૯૦૨૦૨ યને સહવપુઃ કૃ વા દ્વધા કૃ વા ચ ત પુનઃ॥ ૧૭૯.૨૦।
૧૭૯૦૨૧૧ પવૂર્દૈત્યાે મહાવીયા િહર યક શપુહર્તઃ ।
૧૭૯૦૨૧૨ યઃ પુરા હ્યનલાે ભૂ વા આૈવર્ઃ સવંતર્કાે િવભુઃ॥ ૧૭૯.૨૧।
૧૭૯૦૨૨૧ પાતાલસ્થાે ઽણર્વરસં પપાૈ તાેયમયં હિરઃ ।
૧૭૯૦૨૨૨ સહસ્રચરણં બ્રહ્મ સહસ્રાંશસુહસ્રદમ્॥ ૧૭૯.૨૨।
૧૭૯૦૨૩૧ સહસ્ર શરસં દેવં યમાહુવ યુગે યુગે ।
૧૭૯૦૨૩૨ ના યાં પદં્મ સમુદ્ભૂતં યસ્ય પૈતામહં ગ્ હમ્॥ ૧૭૯.૨૩।
૧૭૯૦૨૪૧ અેકાણર્વે નાગલાેકે સ દ્ધર મયપઙ્કજમ્ ।
૧૭૯૦૨૪૨ યને તે િનહતા દૈત્યાઃ સઙ્ગ્રામે તારકામયે॥ ૧૭૯.૨૪।
૧૭૯૦૨૫૧ યને દેવમયં કૃ વા સવાર્યુધધરં વપુઃ ।
૧૭૯૦૨૫૨ ગુહાસસં્થને ચાે સક્તઃ કાલને મિનપા તતઃ॥ ૧૭૯.૨૫।
૧૭૯૦૨૬૧ ઉત્તરા તે સમુદ્રસ્ય ક્ષીરાેદસ્યા તાેદધાૈ ।
૧૭૯૦૨૬૨ યઃ શતેે શાશ્વતં યાેગમાસ્થાય ત મરં મહત્॥ ૧૭૯.૨૬।
૧૭૯૦૨૭૧ સરુારણી ગભર્મધત્ત િદવ્યમ્ ।
૧૭૯૦૨૭૨ તપઃપ્રકષાર્દિદ તઃ પુરાણમ્ ।
૧૭૯૦૨૭૩ શકં્ર ચ યાે દૈત્યગણાવ દ્ધમ્ ।
૧૭૯૦૨૭૪ ગભાર્વધાનને કૃતં ચકાર॥ ૧૭૯.૨૭।
૧૭૯૦૨૮૧ પદાિન યાે યાેગમયાિન કૃ વા ।
૧૭૯૦૨૮૨ ચકાર દૈત્યા સ લલેશયસ્થાન્ ।
૧૭૯૦૨૮૩ કૃ વા ચ દેવાં સ્ત્રદશશે્વરાં તુ ।
૧૭૯૦૨૮૪ ચકે્ર સરેુશં પુ હૂતમવે॥ ૧૭૯.૨૮।
૧૭૯૦૨૯૧ ગાહર્પત્યેન િવિધના અ વાહાયણ કમર્ણા ।
૧૭૯૦૨૯૨ અ ગ્ માહવનીયં ચ વેદં દ ક્ષાં સ મદ્ધ્રવુમ્॥ ૧૭૯.૨૯।
૧૭૯૦૩૦૧ પ્રાેક્ષણીયં સ્રવું ચવૈ આવ યં તથવૈ ચ ।
૧૭૯૦૩૦૨ અવાક્પા ણ તુ યશ્ચકે્ર હવ્યભાગભજુ તથા॥ ૧૭૯.૩૦।
૧૭૯૦૩૧૧ હવ્યાદાંશ્ચ સરુાંશ્ચકે્ર કવ્યાદાંશ્ચ િપ નથ ।
૧૭૯૦૩૧૨ ભાેગાથ યજ્ઞિવિધના ઽયાજેયદ્યજ્ઞકમર્ ણ॥ ૧૭૯.૩૧।
૧૭૯૦૩૨૧ પાત્રા ણ દ ક્ષણાં દ ક્ષાં ચ ંશ્ચાેલખૂલાિન ચ ।
૧૭૯૦૩૨૨ યપંૂ સ મ સ્રવું સાેમં પિવત્રા પિરધીનિપ॥ ૧૭૯.૩૨।
૧૭૯૦૩૩૧ ય જ્ઞયાિન ચ દ્રવ્યા ણ ચમસાંશ્ચ તથાપરાન્ ।
૧૭૯૦૩૩૨ સદસ્યા યજમાનાંશ્ચ મેધાદ શં્ચ ક્રતૂત્તમાન્॥ ૧૭૯.૩૩।
૧૭૯૦૩૪૧ િવબભાજ પુરા ય તુ પારમે ઠ્યને કમર્ણા ।
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૧૭૯૦૩૪૨ યુગાનુ પં યઃ કૃ વા લાેકાનનપુરાક્રમાત્॥ ૧૭૯.૩૪।
૧૭૯૦૩૫૧ ક્ષણા િનમષેાઃ કાષ્ઠાશ્ચ કલાસૈ્ત્રકાલ્યમવે ચ ।
૧૭૯૦૩૫૨ મુહૂતાર્ તથયાે માસા િદનં સવં સર તથા॥ ૧૭૯.૩૫।
૧૭૯૦૩૬૧ ઋતવઃ કાલયાેગાશ્ચ પ્રમાણં િત્રિવધં િત્રષુ ।
૧૭૯૦૩૬૨ આયુઃક્ષતે્રા યપુચયાે લક્ષણં પસાૈષ્ઠવમ્॥ ૧૭૯.૩૬।
૧૭૯૦૩૭૧ ત્રયાે લાેકાસ્ત્રયાે દેવાસૈ્ત્રિવદ્યં પાવકાસ્ત્રયઃ ।
૧૭૯૦૩૭૨ ત્રૈકાલ્યં ત્રી ણ કમાર્ ણ ત્રયાે વણાર્સ્ત્રયાે ગુણાઃ॥ ૧૭૯.૩૭।
૧૭૯૦૩૮૧ ષ્ટા લાેકાઃ પુરા સવ યનેાન તને કમર્ણા ।
૧૭૯૦૩૮૨ સવર્ભૂતગતઃ સ્રષ્ટા સવર્ભૂતગુણાત્મકઃ॥ ૧૭૯.૩૮।
૧૭૯૦૩૯૧ ણા મ દ્રયપૂવણ યાેગને રમતે ચ યઃ ।
૧૭૯૦૩૯૨ ગતાગતા યાં યાેગને ય અેવ િવિધર શ્વરઃ॥ ૧૭૯.૩૯।
૧૭૯૦૪૦૧ યાે ગ તધર્મર્યુક્તાનામગ તઃ પાપકમર્ણામ્ ।
૧૭૯૦૪૦૨ ચાતવુર્ યર્સ્ય પ્રભવશ્ચાતવુર્ યર્સ્ય ર ક્ષતા॥ ૧૭૯.૪૦।
૧૭૯૦૪૧૧ ચાતુિવદ્યસ્ય યાે વેત્તા ચાતુરાશ્ર યસશં્રયઃ ।
૧૭૯૦૪૧૨ િદગ તરં નભાે ભૂ મવાર્યવુાર્િપ િવભાવસઃુ॥ ૧૭૯.૪૧।
૧૭૯૦૪૨૧ ચ દ્રસયૂર્મયં જ્યાે તયુર્ગેશઃ ક્ષણદાચરઃ ।
૧૭૯૦૪૨૨ યઃ પરં શ્રૂયતે જ્યાે તયર્ઃ પરં શ્રૂયતે તપઃ॥ ૧૭૯.૪૨।
૧૭૯૦૪૩૧ યં પરં પ્રાહુરપરં યઃ પરઃ પરમાત્મવાન્ ।
૧૭૯૦૪૩૨ આિદત્યાનાં તુ યાે દેવાે યશ્ચ દૈત્યા તકાે િવભુઃ॥ ૧૭૯.૪૩।
૧૭૯૦૪૪૧ યુગા તે વ તકાે યશ્ચ યશ્ચ લાેકા તકા તકઃ ।
૧૭૯૦૪૪૨ સતેુયા લાેકસતેનૂાં મે યાે યાે મે યકમર્ણામ્॥ ૧૭૯.૪૪।
૧૭૯૦૪૫૧ વેદ્યાે યાે વેદિવદુષાં પ્રભુયર્ઃ પ્રભવાત્મનામ્ ।
૧૭૯૦૪૫૨ સાેમભૂતશ્ચ સાૈ યાનામ ગ્ ભૂતાે ઽ ગ્ વચર્સામ્॥ ૧૭૯.૪૫।
૧૭૯૦૪૬૧ યઃ શક્રાણામીશભૂત તપાેભૂત તપ વનામ્ ।
૧૭૯૦૪૬૨ િવનયાે નય ત્તીનાં તજે તજે વનામિપ॥ ૧૭૯.૪૬।
૧૭૯૦૪૭૧ િવગ્રહાે િવગ્રહાહાર્ણાં ગ તગર્ તમતામિપ ।
૧૭૯૦૪૭૨ આકાશપ્રભવાે વાયવુાર્યાેઃ પ્રાણાદુ્ધતાશનઃ॥ ૧૭૯.૪૭।
૧૭૯૦૪૮૧ િદવાે હુતાશનઃ પ્રાણઃ પ્રાણાે ઽ ગ્ મર્ધુસદૂનઃ ।
૧૭૯૦૪૮૨ રસાચ્છાે ણતસ ભૂ તઃ શાે ણતાન્માંસમુચ્યતે॥ ૧૭૯.૪૮।
૧૭૯૦૪૯૧ માંસાત્તુ મેદસાે જન્મ મેદસાે ઽ સ્થ િન ચ્યતે ।
૧૭૯૦૪૯૨ અ નાે મ સમભવન્મ તઃ શકુ્રસ ભવઃ॥ ૧૭૯.૪૯।
૧૭૯૦૫૦૧ શકુ્રાદ્ગભર્ઃ સમભવદ્રસમૂલને કમર્ણા ।
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૧૭૯૦૫૦૨ તત્રાપાં પ્રથમાે ભાગઃ સ સાૈ યાે રા શ ચ્યતે॥ ૧૭૯.૫૦।
૧૭૯૦૫૧૧ ગભા મસ ભવાે જ્ઞેયાે દ્વતીયાે રા શ ચ્યતે ।
૧૭૯૦૫૧૨ શકંુ્ર સાેમાત્મકં િવદ્યાદાતર્વં પાવકાત્મકમ્॥ ૧૭૯.૫૧।
૧૭૯૦૫૨૧ ભાવા રસાનુગાશ્ચષૈાં બીજે ચ શ શપાવકાૈ ।
૧૭૯૦૫૨૨ કફવગ ભવેચ્છુકં્ર િપત્તવગ ચ શાે ણતમ્॥ ૧૭૯.૫૨।
૧૭૯૦૫૩૧ કફસ્ય હૃદયં સ્થાનં ના યાં િપતં્ત પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
૧૭૯૦૫૩૨ દેહસ્ય મ યે હૃદયં સ્થાનં તન્મનસઃ તમ્॥ ૧૭૯.૫૩।
૧૭૯૦૫૪૧ ના ભકાેષ્ઠા તરં યત્તુ તત્ર દેવાે હુતાશનઃ ।
૧૭૯૦૫૪૨ મનઃ પ્ર પ તજ્ઞયઃ કફઃ સાેમાે િવભાવ્યતે॥ ૧૭૯.૫૪।
૧૭૯૦૫૫૧ િપત્તમ ગ્ ઃ તં વવેમ ગ્ સાેમાત્મકં જગત્ ।
૧૭૯૦૫૫૨ અેવં પ્રવ તતે ગભ વિધતે ઽબુર્દસિન્નભે॥ ૧૭૯.૫૫।
૧૭૯૦૫૬૧ વાયુઃ પ્રવેશં સ ચકે્ર સઙ્ગતઃ પરમાત્મનઃ ।
૧૭૯૦૫૬૨ સ પ ચધા શર રસ્થાે ભદ્યતે વતર્તે પનુઃ॥ ૧૭૯.૫૬।
૧૭૯૦૫૭૧ પ્રાણાપાનાૈ સમાનશ્ચ ઉદાનાે વ્યાન અેવ ચ ।
૧૭૯૦૫૭૨ પ્રાણાે ઽસ્ય પરમાત્માનં વધર્ય પિરવતર્તે॥ ૧૭૯.૫૭।
૧૭૯૦૫૮૧ અપાનઃ પ શ્ચમં કાયમુદાનાે ઽધ શર િરણઃ ।
૧૭૯૦૫૮૨ વ્યાન તુ વ્યા યતે યને સમાનઃ સિન્નવતર્તે॥ ૧૭૯.૫૮।
૧૭૯૦૫૯૧ ભૂતાવા પ્ત તત તસ્ય યેતે દ્રયગાેચરા ।
૧૭૯૦૫૯૨ થવી વાયુરાકાશમાપાે જ્યાે તશ્ચ પ ચમમ્॥ ૧૭૯.૫૯।
૧૭૯૦૬૦૧ તસ્યે દ્રયિનિવષ્ટાિન વં વં ભાગં પ્રચિક્રરે ।
૧૭૯૦૬૦૨ પા થવં દેહમાહુ તુ પ્રાણાત્માનં ચ મા તમ્॥ ૧૭૯.૬૦।
૧૭૯૦૬૧૧ છદ્રા યાકાશયાનેીિન જલા સ્રાવઃ પ્રવતર્તે ।
૧૭૯૦૬૧૨ જ્યાે તશ્ચક્ષૂં ષ તજેશ્ચઆત્મા તષેાં મનઃ તમ્॥ ૧૭૯.૬૧।
૧૭૯૦૬૨૧ ગ્રામાશ્ચ િવષયાશ્ચવૈ યસ્ય વીયાર્ પ્રવ તતાઃ ।
૧૭૯૦૬૨૨ ઇત્યેતા પુ ષઃ સવાર્ જં લાેકા સનાતનઃ॥ ૧૭૯.૬૨।
૧૭૯૦૬૩૧ નૈધને ઽ મ કથં લાેકે નર વં િવ રાગતઃ ।
૧૭૯૦૬૩૨ અેષ નઃ સશંયાે બ્રહ્મન્નષે નાે િવ મયાે મહાન્॥ ૧૭૯.૬૩।
૧૭૯૦૬૪૧ કથં ગ તગર્ તમતામાપન્નાે માનષુી ં તનુમ્ ।
૧૭૯૦૬૪૨ આશ્ચય પરમં િવ દવૈદત્યૈશ્ચ ક યતે॥ ૧૭૯.૬૪।
૧૭૯૦૬૫૧ િવ ણાે પ ત્તમાશ્ચય કથય વ મહામનુે ।
૧૭૯૦૬૫૨ પ્રખ્યાતબલવીયર્સ્ય િવ ણાેર મતતજેસઃ॥ ૧૭૯.૬૫।
૧૭૯૦૬૬૧ કમર્ણાશ્ચયર્ભૂતસ્ય િવ ણાે ત વ મહાેચ્યતામ્ ।
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૧૭૯૦૬૬૨ કથં સ દેવાે દેવાનામા તહા પુ ષાેત્તમઃ॥ ૧૭૯.૬૬।
૧૭૯૦૬૭૧ સવર્વ્યાપી જગન્નાથઃ સવર્લાેકમહેશ્વરઃ ।
૧૭૯૦૬૭૨ સગર્ સ્થત્ય તકૃદે્દવઃ સવર્લાેકસખુાવહઃ॥ ૧૭૯.૬૭।
૧૭૯૦૬૮૧ અક્ષયઃ શાશ્વતાે ઽન તઃ ક્ષય દ્ધિવવ જતઃ ।
૧૭૯૦૬૮૨ િનલપાે િનગુર્ણઃ સૂ માે િનિવકારાે િનર જનઃ॥ ૧૭૯.૬૮।
૧૭૯૦૬૯૧ સવાપાિધિવિનમુર્ક્તઃ સત્તામાત્રવ્યવ સ્થતઃ ।
૧૭૯૦૬૯૨ અિવકાર િવભુિનત્યઃ પરમાત્મા સનાતનઃ॥ ૧૭૯.૬૯।
૧૭૯૦૭૦૧ અચલાે િનમર્લાે વ્યાપી િનત્ય પ્તાે િનરાશ્રયઃ ।
૧૭૯૦૭૦૨ િવશદંુ્ધ શ્રૂયતે યસ્ય હિર વં ચ કૃતે યુગે॥ ૧૭૯.૭૦।
૧૭૯૦૭૧૧ વૈકુ ઠ વં ચ દેવષેુ કૃ ણ વં માનષુષેુ ચ ।
૧૭૯૦૭૧૨ ઈશ્વરસ્ય િહ તસ્યેમાં ગહનાં કમર્ણાે ગ તમ્॥ ૧૭૯.૭૧।
૧૭૯૦૭૨૧ સમતીતાં ભિવ યં ચ શ્રાેતુ મચ્છા પ્રવતર્તે ।
૧૭૯૦૭૨૨ અવ્યક્તાે વ્યક્ત લઙ્ગસ્થાે ય અેષ ભગવા પ્રભુઃ॥ ૧૭૯.૭૨।
૧૭૯૦૭૩૧ નારાયણાે હ્યન તાત્મા પ્રભવાે ઽવ્યય અેવ ચ ।
૧૭૯૦૭૩૨ અેષ નારાયણાે ભૂ વા હિરરાસી સનાતનઃ॥ ૧૭૯.૭૩।
૧૭૯૦૭૪૧ બ્રહ્મા શક્રશ્ચ દ્રશ્ચ ધમર્ઃ શકુ્રાે હ પ તઃ ।
૧૭૯૦૭૪૨ પ્રધાનાત્મા પુરા હ્યષે બ્રહ્માણમ જ પ્રભુઃ॥ ૧૭૯.૭૪।
૧૭૯૦૭૫૧ સાે ઽ જ પૂવર્પુ ષઃ પુરા ક પે પ્ર પતીન્ ।
૧૭૯૦૭૫૨ અેવં સ ભગવા વ ઃ સવર્લાેકમહેશ્વરઃ ।
૧૭૯૦૭૫૩ િકમથ મત્યર્લાેકે ઽ મ યાતાે યદુકુલે હિરઃ॥ ૧૭૯.૭૫।
૧૮૦૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૦૦૦૧૧ નમસૃ્ક વા સરેુશાય િવ ણવે પ્રભિવ ણવે ।
૧૮૦૦૦૧૨ પુ ષાય પુરાણાય શાશ્વતાયાવ્યયાય ચ॥ ૧૮૦.૧।
૧૮૦૦૦૨૧ ચતવુ્યૂર્હાત્મને ત મૈ િનગુર્ણાય ગુણાય ચ ।
૧૮૦૦૦૨૨ વિરષ્ઠાય ગિરષ્ઠાય વરે યાયા મતાય ચ॥ ૧૮૦.૨।
૧૮૦૦૦૩૧ યજ્ઞાઙ્ગાયા ખલાઙ્ગાય દેવાદૈ્યર સતાય ચ ।
૧૮૦૦૦૩૨ ય માદ તરં ના ત ય માન્ના ત હત્તરમ્॥ ૧૮૦.૩।
૧૮૦૦૦૪૧ યને િવશ્વ મદં વ્યાપ્તમજેન સચરાચરમ્ ।
૧૮૦૦૦૪૨ આિવભાર્વ તરાેભાવ-દષૃ્ટાદષૃ્ટિવલક્ષણમ્॥ ૧૮૦.૪।
૧૮૦૦૦૫૧ વદ ત ય ષ્ટ મ ત તથવૈા યપુસહૃંતમ્ ।
૧૮૦૦૦૫૨ બ્રહ્મણે ચાિદદેવાય નમસૃ્કત્ય સમાિધના॥ ૧૮૦.૫।
૧૮૦૦૦૬૧ અિવકારાય શદુ્ધાય િનત્યાય પરમાત્મને ।
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૧૮૦૦૦૬૨ સદૈક પ પાય જ ણવે િવ ણવે નમઃ॥ ૧૮૦.૬।
૧૮૦૦૦૭૧ નમાે િહર યગભાર્ય હરયે શઙ્કરાય ચ ।
૧૮૦૦૦૭૨ વાસદેુવાય તારાય સગર્ સ્થત્ય તકાિરણે॥ ૧૮૦.૭।
૧૮૦૦૦૮૧ અેકાનેક વ પાય સ્થૂલસૂ માત્મને નમઃ ।
૧૮૦૦૦૮૨ અવ્યક્તવ્યક્તભૂતાય િવ ણવે મુ ક્તહેતવે॥ ૧૮૦.૮।
૧૮૦૦૦૯૧ સગર્ સ્થ તિવનાશાનાં જગતાે યાે જગન્મયઃ ।
૧૮૦૦૦૯૨ મૂલભૂતાે નમ ત મૈ િવ ણવે પરમાત્મને॥ ૧૮૦.૯।
૧૮૦૦૧૦૧ આધારભૂતં િવશ્વસ્યા યણીયાંસમણીયસામ્ ।
૧૮૦૦૧૦૨ પ્રણ ય સવર્ભૂતસ્થમચ્યુતં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૧૮૦.૧૦।
૧૮૦૦૧૧૧ જ્ઞાન વ પમત્ય તં િનમર્લં પરમાથર્તઃ ।
૧૮૦૦૧૧૨ તમવેાથર્ વ પેણ ભ્રા તદશર્નતઃ સ્થતમ્॥ ૧૮૦.૧૧।
૧૮૦૦૧૨૧ િવ ં ગ્ર સ ં િવશ્વસ્ય સ્થ તસગ તથા પ્રભુમ્ ।
૧૮૦૦૧૨૨ અનાિદ જગતામીશમજમક્ષયમવ્યયમ્॥ ૧૮૦.૧૨।
૧૮૦૦૧૩૧ કથયા મ યથા પવૂ યક્ષાદ્યૈમુર્િનસત્તમૈઃ ।
૧૮૦૦૧૩૨ ષ્ટઃ પ્રાવેાચ ભગવાન જયાેિનઃ િપતામહઃ॥ ૧૮૦.૧૩।
૧૮૦૦૧૪૧ ઋક્સામા યુિદ્ગર વક્ત્રૈયર્ઃ પનુા ત જગ ત્રયમ્ ।
૧૮૦૦૧૪૨ પ્ર ણપત્ય તથેશાનમેકાણર્વિવિનગર્તમ્॥ ૧૮૦.૧૪।
૧૮૦૦૧૫૧ યસ્યાસરુગણા યજ્ઞા વલુ પ ત ન યા જનામ્ ।
૧૮૦૦૧૫૨ પ્રવક્ષ્યા મ મતં કૃ નં બ્રહ્મણાે ઽવ્યક્તજન્મનઃ॥ ૧૮૦.૧૫।
૧૮૦૦૧૬૧ યને ષ્ટ સમુિદ્દ ય ધમાર્દ્યાઃ પ્રકટ કૃતાઃ ।
૧૮૦૦૧૬૨ આપાે નારા ઇ ત પ્રાેક્તા મુિન ભ ત વદ શ ભઃ॥ ૧૮૦.૧૬।
૧૮૦૦૧૭૧ અયનં તસ્ય તાઃ પવૂ તને નારાયણઃ તઃ ।
૧૮૦૦૧૭૨ સ દેવાે ભગવા સવ વ્યા ય નારાયણાે િવભુઃ॥ ૧૮૦.૧૭।
૧૮૦૦૧૮૧ ચતુધાર્ સં સ્થતાે બ્રહ્મા સગુણાે િનગુર્ણ તથા ।
૧૮૦૦૧૮૨ અેકા મૂ તરનુદે્દ યા શકુ્લાં પ ય ત તાં બુધાઃ॥ ૧૮૦.૧૮।
૧૮૦૦૧૯૧ વાલામાલાવનદ્ધાઙ્ગી િનષ્ઠા સા યાે ગનાં પરા ।
૧૮૦૦૧૯૨ દૂરસ્થા ચા તકસ્થા ચ િવજ્ઞેયા સા ગુણા તગા॥ ૧૮૦.૧૯।
૧૮૦૦૨૦૧ વાસદેુવા ભધાનાસાૈ િનમર્મ વને દૃ યતે ।
૧૮૦૦૨૦૨ પવણાર્દય તસ્યા ન ભાવાઃ ક પનામયાઃ॥ ૧૮૦.૨૦।
૧૮૦૦૨૧૧ આ તે ચ સા સદા શદુ્ધા સપુ્ર તષૈ્ઠક િપણી ।
૧૮૦૦૨૧૨ દ્વતીયા થવી ં મૂધ્નાર્ શષેાખ્યા ધારયત્યધઃ॥ ૧૮૦.૨૧।
૧૮૦૦૨૨૧ તામસી સા સમાખ્યાતા તયર્ વં સમપુાગતા ।
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૧૮૦૦૨૨૨ તીયા કમર્ કુ તે પ્ર પાલનત પરા॥ ૧૮૦.૨૨।
૧૮૦૦૨૩૧ સ વાેિદ્રક્તા તુ સા જ્ઞેયા ધમર્સસં્થાનકાિરણી ।
૧૮૦૦૨૩૨ ચતુથ જલમ યસ્થા શતેે પન્નગત પગા॥ ૧૮૦.૨૩।
૧૮૦૦૨૪૧ રજ તસ્યા ગુણઃ સગ સા કરાે ત સદૈવ િહ ।
૧૮૦૦૨૪૨ યા તીયા હરેમૂર્ તઃ પ્ર પાલનત પરા॥ ૧૮૦.૨૪।
૧૮૦૦૨૫૧ સા તુ ધમર્વ્યવસ્થાનં કરાે ત િનયતં ભુિવ ।
૧૮૦૦૨૫૨ પ્રાેદ્ધતાનસરુા હ ત ધમર્વ્યુ ચ્છ ત્તકાિરણઃ॥ ૧૮૦.૨૫।
૧૮૦૦૨૬૧ પા ત દેવા સગ ધવાર્ ધમર્રક્ષાપરાયણાન્ ।
૧૮૦૦૨૬૨ યદા યદા ચ ધમર્સ્ય ગ્લાિનઃ સમપુ યતે॥ ૧૮૦.૨૬।
૧૮૦૦૨૭૧ અ યુ થાનમધમર્સ્ય તદાત્માનં જત્યસાૈ ।
૧૮૦૦૨૭૨ ભૂ વા પુરા વરાહેણ તુ ડનેાપાે િનરસ્ય ચ॥ ૧૮૦.૨૭।
૧૮૦૦૨૮૧ અેકયા દંષ્ટ્રયાે ખાતા ન લનીવ વસુ ધરા ।
૧૮૦૦૨૮૨ કૃ વા સહ પં ચ િહર યક શપુહર્તઃ॥ ૧૮૦.૨૮।
૧૮૦૦૨૯૧ િવપ્ર ચ ત્તમખુાશ્ચા યે દાનવા િવિનપા તતાઃ ।
૧૮૦૦૨૯૨ વામનં પમાસ્થાય બ લ સયં ય માયયા॥ ૧૮૦.૨૯।
૧૮૦૦૩૦૧ ત્રૈલાેક્યં ક્રા તવાનવે િવિન જત્ય િદતેઃ સતુાન્ ।
૧૮૦૦૩૦૨ ગાવેશે સમુ પન્નાે મદગ્ યઃ પ્રતાપવાન્॥ ૧૮૦.૩૦।
૧૮૦૦૩૧૧ જઘાન ક્ષિત્રયાન્રામઃ િપતવુર્ધમનુ મરન્ ।
૧૮૦૦૩૧૨ તથાિત્રતનયાે ભૂ વા દત્તાત્રેયઃ પ્રતાપવાન્॥ ૧૮૦.૩૧।
૧૮૦૦૩૨૧ યાેગમષ્ટાઙ્ગમાચખ્યાવલકાર્ય મહાત્મને ।
૧૮૦૦૩૨૨ રામાે દાશર થભૂર્ વા સ તુ દેવઃ પ્રતાપવાન્॥ ૧૮૦.૩૨।
૧૮૦૦૩૩૧ જઘાન રાવણં સઙ્ખ્યે ત્રૈલાેક્યસ્ય ભયઙ્કરમ્ ।
૧૮૦૦૩૩૨ યદા ચૈકાણર્વે સપુ્તાે દેવદેવાે જગ પ તઃ॥ ૧૮૦.૩૩।
૧૮૦૦૩૪૧ સહસ્રયુગપયર્ તં નાગપયર્ઙ્કગાે િવભુઃ ।
૧૮૦૦૩૪૨ યાેગિનદ્રાં સમાસ્થાય વે મિહ વ્યવ સ્થતઃ॥ ૧૮૦.૩૪।
૧૮૦૦૩૫૧ ત્રૈલાેક્યમુદરે કૃ વા જગ સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
૧૮૦૦૩૫૨ જનલાેકગતૈઃ સદ્ધઃૈ તૂયમાનાે મહ ષ ભઃ॥ ૧૮૦.૩૫।
૧૮૦૦૩૬૧ તસ્ય નાભાૈ સમુ પનં્ન પદં્મ િદક્પ ત્રમ ડતમ્ ।
૧૮૦૦૩૬૨ મ ક જલ્કસયંુક્તં ગ્ હં પૈતામહં વરમ્॥ ૧૮૦.૩૬।
૧૮૦૦૩૭૧ યત્ર બ્રહ્મા સમુ પન્નાે દેવદેવશ્ચતુમુર્ખઃ ।
૧૮૦૦૩૭૨ તદા કણર્મલાેદ્ભૂતાૈ દાનવાૈ મધુકૈટભાૈ॥ ૧૮૦.૩૭।
૧૮૦૦૩૮૧ મહાબલાૈ મહાવીયા બ્રહ્માણં હ તુમુદ્યતાૈ ।

brahpur.pdf 681



બ્રહ્મપુરાણ

૧૮૦૦૩૮૨ જઘાન તાૈ દુરાધષા ઉ થાય શયનાેદધેઃ॥ ૧૮૦.૩૮।
૧૮૦૦૩૯૧ અેવમાદ ં તથવૈા યાનસઙ્ખ્યાતુ મહાે સહે ।
૧૮૦૦૩૯૨ અવતારાે હ્યજસ્યેહ માથુરઃ સા પ્રત વયમ્॥ ૧૮૦.૩૯।
૧૮૦૦૪૦૧ ઇ ત સા સા વક મૂ તરવતારં કરાે ત ચ ।
૧૮૦૦૪૦૨ પ્રદ્યુ ે ત સમાખ્યાતા રક્ષાકમર્ યવ સ્થતા॥ ૧૮૦.૪૦।
૧૮૦૦૪૧૧ દેવ વે ઽથ મનુ ય વે તયર્ગ્યાનેાૈ ચ સં સ્થતા ।
૧૮૦૦૪૧૨ ગ્ હ્ણા ત ત વભાવશ્ચ વાસદેુવેચ્છયા સદા॥ ૧૮૦.૪૧।
૧૮૦૦૪૨૧ દદાત્ય ભમતા કામા પૂ જતા સા દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૮૦૦૪૨૨ અેવં મયા સમાખ્યાતઃ કૃતકૃત્યાે ઽિપ યઃ પ્રભુઃ ।
૧૮૦૦૪૨૩ માનષુ વં ગતાે િવ ઃ શ ◌ૃ વં ચાેત્તરં પનુઃ॥ ૧૮૦.૪૨।
૧૮૧૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૧૦૦૧૧ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પ્રવક્ષ્યા મ સમાસતઃ ।
૧૮૧૦૦૧૨ અવતારં હરેશ્ચાત્ર ભારાવતરણેચ્છયા॥ ૧૮૧.૧।
૧૮૧૦૦૨૧ યદા યદા વધમર્સ્ય દ્ધભર્વ ત ભાે દ્વ ઃ ।
૧૮૧૦૦૨૨ ધમર્શ્ચ હ્ર ાસમ યે ત તદા દેવાે જનાદર્નઃ॥ ૧૮૧.૨।
૧૮૧૦૦૩૧ અવતારં કરાેત્યત્ર દ્વધા કૃ વાત્મન તનુમ્ ।
૧૮૧૦૦૩૨ સાધનૂાં રક્ષણાથાર્ય ધમર્સસં્થાપનાય ચ॥ ૧૮૧.૩।
૧૮૧૦૦૪૧ દુષ્ટાનાં િનગ્રહાથાર્ય અ યષેાં ચ સરુ દ્વષામ્ ।
૧૮૧૦૦૪૨ પ્ર નાં રક્ષણાથાર્ય યતે ઽસાૈ યુગે યુગે॥ ૧૮૧.૪।
૧૮૧૦૦૫૧ પુરા િકલ મહી િવપ્રા ભૂિરભારાવપીિડતા ।
૧૮૧૦૦૫૨ જગામ ધરણી મેરાૈ સમાજે િત્રિદવાૈકસામ્॥ ૧૮૧.૫।
૧૮૧૦૦૬૧ સબ્રહ્મકા સરુા સવાર્ પ્ર ણપત્યાથ મેિદની ।
૧૮૧૦૦૬૨ કથયામાસ ત સવ ખેદા ક ણભા ષણી॥ ૧૮૧.૬।
૧૮૧૦૦૭૦ ધર યવુાચ
૧૮૧૦૦૭૧ અ ગ્ ઃ સવુણર્સ્ય ગુ ગર્વાં સયૂા ઽપરાે ગુ ઃ ।
૧૮૧૦૦૭૨ મમા ય ખલલાેકાનાં વ દ્યાે નારાયણાે ગુ ઃ॥ ૧૮૧.૭।
૧૮૧૦૦૮૧ ત સા પ્રત મમે દૈત્યાઃ કાલને મપુરાેગમાઃ ।
૧૮૧૦૦૮૨ મત્યર્લાેકં સમાગ ય બાધ તે ઽહિનશં પ્ર ઃ॥ ૧૮૧.૮।
૧૮૧૦૦૯૧ કાલને મહર્તાે યાે ઽસાૈ િવ ના પ્રભિવ ના ।
૧૮૧૦૦૯૨ ઉગ્રસનેસતુઃ કંસઃ સ ભૂતઃ સમુહાસરુઃ॥ ૧૮૧.૯।
૧૮૧૦૧૦૧ અિરષ્ટાે ધનેુકઃ કેશી પ્રલ બાે નરક તથા ।
૧૮૧૦૧૦૨ સુ દાે ઽસરુ તથાત્યુગ્રાે બાણશ્ચાિપ બલેઃ સતુઃ॥ ૧૮૧.૧૦।

682 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૮૧૦૧૧૧ તથા યે ચ મહાવીયાર્ પાણાં ભવનષેુ યે ।
૧૮૧૦૧૧૨ સમુ પન્ના દુરાત્માન તાન્ન સઙ્ખ્યાતુમુ સહે॥ ૧૮૧.૧૧।
૧૮૧૦૧૨૧ અક્ષાૈિહ યાે િહ બહુલા િદવ્યમૂ ત તાઃ સરુાઃ ।
૧૮૧૦૧૨૨ મહાબલાનાં દપૃ્તાનાં દૈત્યે દ્રાણાં મમાપેિર॥ ૧૮૧.૧૨।
૧૮૧૦૧૩૧ તદ્ભૂિરભારપીડાતાર્ ન શક્નાે યમરેશ્વરાઃ ।
૧૮૧૦૧૩૨ િવભતુર્મ્ આત્માનમહ મ ત િવજ્ઞાપયા મ વઃ॥ ૧૮૧.૧૩।
૧૮૧૦૧૪૧ િક્રયતાં તન્મહાભાગા મમ ભારાવતારણમ્ ।
૧૮૧૦૧૪૨ યથા રસાતલં નાહં ગચ્છેયમ તિવહ્વલા॥ ૧૮૧.૧૪।
૧૮૧૦૧૫૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૧૦૧૫૧ ઇત્યાક યર્ ધરાવાક્યમશષેૈ સ્ત્રદશૈ તતઃ ।
૧૮૧૦૧૫૨ ભવુાે ભારાવતારાથ બ્રહ્મા પ્રાહ ચ ચાેિદતઃ॥ ૧૮૧.૧૫।
૧૮૧૦૧૬૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૮૧૦૧૬૧ યદાહ વસધુા સવ સત્યમેતિદ્દવાૈકસઃ ।
૧૮૧૦૧૬૨ અહં ભવાે ભવ તશ્ચ સવ નારાયણાત્મકમ્॥ ૧૮૧.૧૬।
૧૮૧૦૧૭૧ િવભૂતય તુ યા તસ્ય તાસામવે પર પરમ્ ।
૧૮૧૦૧૭૨ આિધક્યં યનૂતા બા ય-બાધક વને વતર્તે॥ ૧૮૧.૧૭।
૧૮૧૦૧૮૧ તદાગચ્છત ગચ્છામઃ ક્ષીરા ધે તટમુત્તમમ્ ।
૧૮૧૦૧૮૨ તત્રારા ય હિર ત મૈ સવ િવજ્ઞાપયામ વૈ॥ ૧૮૧.૧૮।
૧૮૧૦૧૯૧ સવર્દૈવ જગત્યથ સ સવાર્ત્મા જગન્મયઃ ।
૧૮૧૦૧૯૨ વ પાંશનેાવતીયાવ્યા ધમર્સ્ય કુ તે સ્થ તમ્॥ ૧૮૧.૧૯।
૧૮૧૦૨૦૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૧૦૨૦૧ ઇત્યુ વા પ્રયયાૈ તત્ર સહ દેવૈઃ િપતામહઃ ।
૧૮૧૦૨૦૨ સમાિહતમના ભૂ વા તુષ્ટાવ ગ ડ વજમ્॥ ૧૮૧.૨૦।
૧૮૧૦૨૧૦ બ્રહ્માવેાચ
૧૮૧૦૨૧૧ નમાે નમ તે ઽ તુ સહસ્રમૂત ।
૧૮૧૦૨૧૨ સહસ્રબાહાે બહુવક્ત્રપાદ ।
૧૮૧૦૨૧૩ નમાે નમ તે જગતઃ પ્ર ત્ત- ।
૧૮૧૦૨૧૪ િવનાશસસં્થાનપરાપ્રમેય॥ ૧૮૧.૨૧।
૧૮૧૦૨૨૧ સૂ મા તસૂ મં ચ હ પ્રમાણમ્ ।
૧૮૧૦૨૨૨ ગર યસામ ય તગાૈરવાત્મન્ ।
૧૮૧૦૨૨૩ પ્રધાનબુદ્ધ દ્રયવાક્પ્રધાન- ।
૧૮૧૦૨૨૪ મૂલાપરાત્મ ભગવ પ્રસીદ॥ ૧૮૧.૨૨।
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૧૮૧૦૨૩૧ અેષા મહી દેવ મહીપ્રસતૂૈર્ ।
૧૮૧૦૨૩૨ મહાસરૈુઃ પીિડતશલૈબ ધા ।
૧૮૧૦૨૩૩ પરાયણં વાં જગતામપૈુ ત ।
૧૮૧૦૨૩૪ ભારાવતારાથર્મપારપારમ્॥ ૧૮૧.૨૩।
૧૮૧૦૨૪૧ અેતે વયં ત્રિરપુ તથાયમ્ ।
૧૮૧૦૨૪૨ નાસત્યદસ્રાૈ વ ણ તથષૈઃ ।
૧૮૧૦૨૪૩ ઇમે ચ દ્રા વસવઃ સસયૂાર્ઃ ।
૧૮૧૦૨૪૪ સમીરણા ગ્ પ્રમખુા તથા યે॥ ૧૮૧.૨૪।
૧૮૧૦૨૫૧ સરુાઃ સમ તાઃ સરુનાથ કાયર્મ્ ।
૧૮૧૦૨૫૨ અે ભમર્યા યચ્ચ તદ શ સવર્મ્ ।
૧૮૧૦૨૫૩ આજ્ઞાપયાજ્ઞાં પ્ર તપાલય તસ્ ।
૧૮૧૦૨૫૪ તવવૈ તષ્ઠામ સદા તદાષેાઃ॥ ૧૮૧.૨૫।
૧૮૧૦૨૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૧૦૨૬૧ અેવં સં તૂયમાન તુ ભગવા પરમેશ્વરઃ ।
૧૮૧૦૨૬૨ ઉ જહારાત્મનઃ કેશાૈ સતકૃ ણાૈ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૮૧.૨૬।
૧૮૧૦૨૭૧ ઉવાચ ચ સરુાનેતાૈ મ કેશાૈ વસધુાતલે ।
૧૮૧૦૨૭૨ અવતીયર્ ભવુાે ભાર-ક્લેશહાિન કિર યતઃ॥ ૧૮૧.૨૭।
૧૮૧૦૨૮૧ સરુાશ્ચ સકલાઃ વાંશરૈવતીયર્ મહીતલે ।
૧૮૧૦૨૮૨ કુવર્ તુ યુદ્ધમનુ્મત્તૈઃ પવૂા પન્નૈમર્હાસરૈુઃ॥ ૧૮૧.૨૮।
૧૮૧૦૨૯૧ તતઃ ક્ષયમશષેા તે દૈતેયા ધરણીતલે ।
૧૮૧૦૨૯૨ પ્રયાસ્ય ત ન સ દેહાે નાનાયુધિવચૂ ણતાઃ॥ ૧૮૧.૨૯।
૧૮૧૦૩૦૧ વસદેુવસ્ય યા પત્ની દેવક દેવતાપેમા ।
૧૮૧૦૩૦૨ તસ્યા ગભા ઽષ્ટમાે ઽયં તુ મ કેશાે ભિવતા સરુાઃ॥ ૧૮૧.૩૦।
૧૮૧૦૩૧૧ અવતીયર્ ચ તત્રાયં કંસં ઘાતિયતા ભુિવ ।
૧૮૧૦૩૧૨ કાલને મસમુદ્ભૂત મત્યુ વા તદર્ધે હિરઃ॥ ૧૮૧.૩૧।
૧૮૧૦૩૨૧ અદૃ યાય તત તે ઽિપ પ્ર ણપત્ય મહાત્મને ।
૧૮૧૦૩૨૨ મે ષં્ઠ સરુા જગ્મુરવતે શ્ચ ભૂતલે॥ ૧૮૧.૩૨।
૧૮૧૦૩૩૧ કંસાય ચાષ્ટમાે ગભા દેવક્યા ધરણીતલે ।
૧૮૧૦૩૩૨ ભિવ યતીત્યાચચક્ષે ભગવાન્નારદાે મુિનઃ॥ ૧૮૧.૩૩।
૧૮૧૦૩૪૧ કંસાે ઽિપ તદુપશ્રુત્ય નારદા કુિપત તતઃ ।
૧૮૧૦૩૪૨ દેવક ં વસદેુવં ચ ગ્ હે ગુપ્તાવધારયત્॥ ૧૮૧.૩૪।
૧૮૧૦૩૫૧ તં તં ચ કંસાય તનેવૈાેક્તં યથા પુરા ।
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૧૮૧૦૩૫૨ તથવૈ વસદેુવાે ઽિપ પતુ્રમિપતવાિ દ્વ ઃ॥ ૧૮૧.૩૫।
૧૮૧૦૩૬૧ િહર યક શપાેઃ પતુ્રાઃ ષડ્ગભાર્ ઇ ત િવશ્રુતાઃ ।
૧૮૧૦૩૬૨ િવ પ્રયુક્તા તાિન્નદ્રા ક્રમાદ્ગભ યયાજેયત્॥ ૧૮૧.૩૬।
૧૮૧૦૩૭૧ યાેગિનદ્રા મહામાયા વૈ ણવી માેિહતં યયા ।
૧૮૧૦૩૭૨ અિવદ્યયા જગ સવ તામાહ ભગવા હિરઃ॥ ૧૮૧.૩૭।
૧૮૧૦૩૮૦ િવ વાચ
૧૮૧૦૩૮૧ ગચ્છ િનદ્રે મમાદેશા પાતાલતલસશં્રયાન્ ।
૧૮૧૦૩૮૨ અેકૈક યને ષડ્ગભાર્ દેવક જઠરે નય॥ ૧૮૧.૩૮।
૧૮૧૦૩૯૧ હતષેુ તષેુ કંસને શષેાખ્યાે ઽંશ તતાે ઽનઘઃ ।
૧૮૧૦૩૯૨ અંશાંશનેાેદરે તસ્યાઃ સપ્તમઃ સ ભિવ ય ત॥ ૧૮૧.૩૯।
૧૮૧૦૪૦૧ ગાેકુલે વસદેુવસ્ય ભાયાર્ વૈ રાેિહણી સ્થતા ।
૧૮૧૦૪૦૨ તસ્યાઃ પ્રસૂ તસમયે ગભા નેય વયાેદરમ્॥ ૧૮૧.૪૦।
૧૮૧૦૪૧૧ સપ્તમાે ભાજેરાજસ્ય ભયાદ્રાેધાપેરાેધતઃ ।
૧૮૧૦૪૧૨ દેવક્યાઃ પ તતાે ગભર્ ઇ ત લાેકાે વિદ ય ત॥ ૧૮૧.૪૧।
૧૮૧૦૪૨૧ ગભર્સઙ્કષર્ણા સાે ઽથ લાેકે સઙ્કષર્ણે ત વૈ ।
૧૮૧૦૪૨૨ સ જ્ઞામવા સ્યતે વીરઃ શ્વેતાિદ્ર શખરાપેમઃ॥ ૧૮૧.૪૨।
૧૮૧૦૪૩૧ તતાે ઽહં સ ભિવ યા મ દેવક જઠરે શભુે ।
૧૮૧૦૪૩૨ ગભ વયા યશાેદાયા ગ તવ્યમિવલ બતમ્॥ ૧૮૧.૪૩।
૧૮૧૦૪૪૧ પ્રા ટ્કાલે ચ નભ સ કૃ ણાષ્ટ યામહં િન શ ।
૧૮૧૦૪૪૨ ઉ પ સ્યા મ નવ યાં ચ પ્રસૂ ત વમવા સ્ય સ॥ ૧૮૧.૪૪।
૧૮૧૦૪૫૧ યશાેદાશયને માં તુ દેવક્યા વામિન દતે ।
૧૮૧૦૪૫૨ મચ્છ ક્તપે્રિરતમ તવર્સદેુવાે નિય ય ત॥ ૧૮૧.૪૫।
૧૮૧૦૪૬૧ કંસશ્ચ વામપુાદાય દેિવ શલૈ શલાતલે ।
૧૮૧૦૪૬૨ પ્રક્ષે સ્યત્ય તિરક્ષે ચ વં સ્થાનં સમવા સ્ય સ॥ ૧૮૧.૪૬।
૧૮૧૦૪૭૧ તત વાં શતધા શક્રઃ પ્રણ ય મમ ગાૈરવાત્ ।
૧૮૧૦૪૭૨ પ્ર ણપાતાનત શરા ભ ગની વે ગ્રહી ય ત॥ ૧૮૧.૪૭।
૧૮૧૦૪૮૧ તતઃ શુ ભિનશુ ભાદ હ વા દૈત્યા સહસ્રશઃ ।
૧૮૧૦૪૮૨ સ્થાનૈરનેકૈઃ થવીમશષેાં મ ડિય ય સ॥ ૧૮૧.૪૮।
૧૮૧૦૪૯૧ વં ભૂ તઃ સન્ન તઃ ક તઃ કા તવ થવી તઃ ।
૧૮૧૦૪૯૨ લ પુ ષ્ટ ષા યા ચ કા ચદ યા વમવે સા॥ ૧૮૧.૪૯।
૧૮૧૦૫૦૧ યે વામાય ત દુગ ત વેદગભ ઽ બકે ત ચ ।
૧૮૧૦૫૦૨ ભદ્રે ત ભદ્રકાલી ત ક્ષે યા ક્ષેમઙ્કર ત ચ॥ ૧૮૧.૫૦।
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૧૮૧૦૫૧૧ પ્રાતશ્ચવૈાપરાહે્ણ ચ તાે ય ત્યાનમ્રમૂતર્યઃ ।
૧૮૧૦૫૧૨ તષેાં િહ વા છતં સવ મ પ્રસાદાદ્ભિવ ય ત॥ ૧૮૧.૫૧।
૧૮૧૦૫૨૧ સરુામાંસાપેહારૈ તુ ભક્ષ્યભાજૈે્યશ્ચ પૂ જતા ।
૧૮૧૦૫૨૨ ણામશષેકામાં વં પ્રસન્નાયાં પ્રદાસ્ય સ॥ ૧૮૧.૫૨।
૧૮૧૦૫૩૧ તે સવ સવર્દા ભદ્રા મ પ્રસાદાદસશંયમ્ ।
૧૮૧૦૫૩૨ અસ દગ્ધં ભિવ ય ત ગચ્છ દેિવ યથાેિદતમ્॥ ૧૮૧.૫૩।
૧૮૨૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૨૦૦૧૧ યથાેક્તં સા જગદ્ધાત્રી દેવદેવને વૈ પુરા ।
૧૮૨૦૦૧૨ ષડ્ગભર્ગભર્િવ યાસં ચકે્ર ચા યસ્ય કષર્ણમ્॥ ૧૮૨.૧।
૧૮૨૦૦૨૧ સપ્તમે રાેિહણી ં પ્રાપ્તે ગભ ગભ તતાે હિરઃ ।
૧૮૨૦૦૨૨ લાેકત્રયાપેકારાય દેવક્યાઃ પ્રિવવેશ વૈ॥ ૧૮૨.૨।
૧૮૨૦૦૩૧ યાેગિનદ્રા યશાેદાયા ત મન્નવે તતાે િદને ।
૧૮૨૦૦૩૨ સ ભૂતા જઠરે તદ્વદ્યથાેક્તં પરમે ષ્ઠના॥ ૧૮૨.૩।
૧૮૨૦૦૪૧ તતાે ગ્રહગણઃ સ યક્પ્રચચાર િદિવ દ્વ ઃ ।
૧૮૨૦૦૪૨ િવ ણાેરંશે મહી ં યાત ઋતવાે ઽ યભવ શભુાઃ॥ ૧૮૨.૪।
૧૮૨૦૦૫૧ નાે સહેે દેવક ં દ્રષંુ્ટ ક શ્ચદ ય તતજેસા ।
૧૮૨૦૦૫૨ વલ્યમાનાં તાં દૃ ટ્વા મનાં સ ક્ષાેભમાયયુઃ॥ ૧૮૨.૫।
૧૮૨૦૦૬૧ અદષૃ્ટાં પુ ષૈઃ સ્ત્રી ભદવક ં દેવતાગણાઃ ।
૧૮૨૦૦૬૨ બભ્રાણાં વપષુા િવ ં તુષુ્ટવુ તામહિનશમ્॥ ૧૮૨.૬।
૧૮૨૦૦૭૦ દેવા ઊચુઃ
૧૮૨૦૦૭૧ વં વાહા વં વધા િવદ્યા સધુા વં જ્યાે તરેવ ચ ।
૧૮૨૦૦૭૨ વં સવર્લાેકરક્ષાથર્મવતીણાર્ મહીતલે॥ ૧૮૨.૭।
૧૮૨૦૦૮૧ પ્રસીદ દેિવ સવર્સ્ય જગત વં શભંુ કુ ।
૧૮૨૦૦૮૨ પ્રીત્યથ ધારયેશાનં તં યનેા ખલં જગત્॥ ૧૮૨.૮।
૧૮૨૦૦૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૨૦૦૯૧ અેવં સં તૂયમાના સા દેવૈદવમધારયત્ ।
૧૮૨૦૦૯૨ ગભણ પુ ડર કાકં્ષ જગતાં ત્રાણકારણમ્॥ ૧૮૨.૯।
૧૮૨૦૧૦૧ તતાે ઽ ખલજગ પદ્મ-બાેધાયાચ્યુતભાનનુા ।
૧૮૨૦૧૦૨ દેવક્યાઃ પવૂર્સ યાયામાિવભૂર્તં મહાત્મના॥ ૧૮૨.૧૦।
૧૮૨૦૧૧૧ મ યરાત્રે ઽ ખલાધારે યમાને જનાદર્ને ।
૧૮૨૦૧૧૨ મ દં જગજુર્જર્લદાઃ પુ પ ષ્ટમુચઃ સરુાઃ॥ ૧૮૨.૧૧।
૧૮૨૦૧૨૧ ફુ લે દ વરપ ત્રાભં ચતુબાર્હુમુદ ક્ષ્ય તમ્ ।
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૧૮૨૦૧૨૨ શ્રીવ સવક્ષસં તં તુષ્ટાવાનકદુ દુ ભઃ॥ ૧૮૨.૧૨।
૧૮૨૦૧૩૧ અ ભષૂ્ટય ચ તં વા ગ્ભઃ પ્રસન્ના ભમર્હામ તઃ ।
૧૮૨૦૧૩૨ િવજ્ઞાપયામાસ તદા કંસાદ્ભીતાે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૮૨.૧૩।
૧૮૨૦૧૪૦ વસદેુવ ઉવાચ
૧૮૨૦૧૪૧ જ્ઞાતાે ઽ સ દેવદેવેશ શઙ્ખચક્રગદાધર ।
૧૮૨૦૧૪૨ િદવં્ય પ મદં દેવ પ્રસાદેનાપેસહંર॥ ૧૮૨.૧૪।
૧૮૨૦૧૫૧ અદૈ્યવ દેવ કંસાે ઽયં કુ તે મમ યાતનામ્ ।
૧૮૨૦૧૫૨ અવતીણર્ મ ત જ્ઞા વા વામ મન્મ દરે મમ॥ ૧૮૨.૧૫।
૧૮૨૦૧૬૦ દેવક્યવુાચ
૧૮૨૦૧૬૧ યાે ઽન ત પાે ઽ ખલિવશ્વ પાે ।
૧૮૨૦૧૬૨ ગભ ઽિપ લાેકા વપુષા બભ ત ।
૧૮૨૦૧૬૩ પ્રસીદતામષે સ દેવદેવઃ ।
૧૮૨૦૧૬૪ વમાયયાિવ કૃતબાલ પઃ॥ ૧૮૨.૧૬।
૧૮૨૦૧૭૧ ઉપસહંર સવાર્ત્મન્રપૂમેતચ્ચતુભુર્જમ્ ।
૧૮૨૦૧૭૨ નાતુ માવતારં તે કંસાે ઽયં િદ ત તક॥ ૧૮૨.૧૭।
૧૮૨૦૧૮૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૮૨૦૧૮૧ તુતાે ઽહં ય વયા પવૂ પતુ્રા થ યા તદદ્ય તે ।
૧૮૨૦૧૮૨ સફલં દેિવ સ તં તાે ઽહં યત્તવાેદરાત્॥ ૧૮૨.૧૮।
૧૮૨૦૧૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૨૦૧૯૧ ઇત્યુ વા ભગવાં તૂ ણી ં બભવૂ મુિનસત્તમાઃ ।
૧૮૨૦૧૯૨ વસદેુવાે ઽિપ તં રાત્રાવાદાય પ્રયયાૈ બિહઃ॥ ૧૮૨.૧૯।
૧૮૨૦૨૦૧ માેિહતાશ્ચાભવં તત્ર ર ક્ષણાે યાેગિનદ્રયા ।
૧૮૨૦૨૦૨ મથુરાદ્વારપાલાશ્ચ વ્રજત્યાનકદુ દુભાૈ॥ ૧૮૨.૨૦।
૧૮૨૦૨૧૧ વષર્તાં જલદાનાં ચ તત્તાેયમુ બણં િન શ ।
૧૮૨૦૨૧૨ સ છાદ્ય તં યયાૈ શષેઃ ફણૈરાનકદુ દુ ભમ્॥ ૧૮૨.૨૧।
૧૮૨૦૨૨૧ યમનુાં ચા તગ ભીરાં નાનાવતર્શતાકુલામ્ ।
૧૮૨૦૨૨૨ વસદેુવાે વહ વ ં નુમાત્રવહાં યયાૈ॥ ૧૮૨.૨૨।
૧૮૨૦૨૩૧ કંસસ્ય કરમાદાય તત્રવૈા યાગતાં તટે ।
૧૮૨૦૨૩૨ ન દાદ ગાપે દ્ધાંશ્ચ યમનુાયાં દદશર્ સઃ॥ ૧૮૨.૨૩।
૧૮૨૦૨૪૧ ત મ કાલે યશાેદાિપ માેિહતા યાેગિનદ્રયા ।
૧૮૨૦૨૪૨ તામવે ક યાં મનુયઃ પ્રાસતૂ માેિહતે જને॥ ૧૮૨.૨૪।
૧૮૨૦૨૫૧ વસદેુવાે ઽિપ િવ યસ્ય બાલમાદાય દાિરકામ્ ।
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૧૮૨૦૨૫૨ યશાેદાશયને તૂણર્માજગામા મતદ્યુ તઃ॥ ૧૮૨.૨૫।
૧૮૨૦૨૬૧ દદશર્ ચ િવબુદ્ વા સા યશાેદા તમાત્મજમ્ ।
૧૮૨૦૨૬૨ નીલાે પલદલ યામં તતાે ઽત્યથ મુદં યયાૈ॥ ૧૮૨.૨૬।
૧૮૨૦૨૭૧ આદાય વસદેુવાે ઽિપ દાિરકાં િનજમ દરમ્ ।
૧૮૨૦૨૭૨ દેવક શયને યસ્ય યથાપવૂર્મ તષ્ઠત॥ ૧૮૨.૨૭।
૧૮૨૦૨૮૧ તતાે બાલ વિન શ્રુ વા ર ક્ષણઃ સહસાે થતાઃ ।
૧૮૨૦૨૮૨ કંસમાવેદયામાસદુવક પ્રસવં દ્વ ઃ॥ ૧૮૨.૨૮।
૧૮૨૦૨૯૧ કંસ તૂણર્મપેુત્યૈનાં તતાે જગ્રાહ બા લકામ્ ।
૧૮૨૦૨૯૨ મુ ચ મુ ચે ત દેવક્યાસન્નક ઠં િનવાિરતઃ॥ ૧૮૨.૨૯।
૧૮૨૦૩૦૧ ચક્ષપે ચ શલા ષે્ઠ સા ક્ષપ્તા િવય ત સ્થ તમ્ ।
૧૮૨૦૩૦૨ અવાપ પં ચ મહ સાયુધાષ્ટમહાભજુમ્ ।
૧૮૨૦૩૦૩ પ્રજહાસ તથવૈાેચ્ચૈઃ કંસં ચ ષતાબ્રવીત્॥ ૧૮૨.૩૦।
૧૮૨૦૩૧૦ યાેગમાયાવેાચ
૧૮૨૦૩૧૧ િક મયા ક્ષપ્તયા કંસ તાે ય વાં હિન ય ત ।
૧૮૨૦૩૧૨ સવર્ વભૂતાે દેવાનામાસી ત્યુઃ પુરા સ તે ।
૧૮૨૦૩૧૩ તદેત સ પ્રધાયાર્શુ િક્રયતાં િહતમાત્મનઃ॥ ૧૮૨.૩૧।
૧૮૨૦૩૨૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૨૦૩૨૧ ઇત્યુ વા પ્રયયાૈ દેવી િદવ્યસ્રગ્ગ ધભષૂણા ।
૧૮૨૦૩૨૨ પ યતાે ભાજેરાજસ્ય તુતા સદ્ધિૈવહાયસા॥ ૧૮૨.૩૨।
૧૮૩૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૩૦૦૧૧ કંસ વથાે દ્વગ્ મનાઃ પ્રાહ સવાર્ન્મહાસરુાન્ ।
૧૮૩૦૦૧૨ પ્રલ બકે શપ્રમખુાનાહૂયાસરુપુઙ્ગવાન્॥ ૧૮૩.૧।
૧૮૩૦૦૨૦ કંસ ઉવાચ
૧૮૩૦૦૨૧ હે પ્રલ બ મહાબાહાે કે શ ધનેુક પૂતને ।
૧૮૩૦૦૨૨ અિરષ્ટાદ્યૈ તથા ચા યૈઃ શ્રૂયતાં વચનં મમ॥ ૧૮૩.૨।
૧૮૩૦૦૩૧ માં હ તુમમરૈયર્ત્નઃ કૃતઃ િકલ દુરાત્મ ભઃ ।
૧૮૩૦૦૩૨ મદ્વ યર્તાિપતા વીરાન્ન વેતા ગણયા યહમ્॥ ૧૮૩.૩।
૧૮૩૦૦૪૧ આશ્ચય ક યયા ચાેક્તં યતે દૈત્યપુઙ્ગવાઃ ।
૧૮૩૦૦૪૨ હાસ્યં મે યતે વીરા તષેુ યત્નપરે વિપ॥ ૧૮૩.૪।
૧૮૩૦૦૫૧ તથાિપ ખલુ દુષ્ટાનાં તષેામ યિધકં મયા ।
૧૮૩૦૦૫૨ અપકારાય દૈત્યે દ્રા યતનીયં દુરાત્મનામ્॥ ૧૮૩.૫।
૧૮૩૦૦૬૧ ઉ પન્નશ્ચાિપ ત્યુમ ભૂતભવ્યભવ પ્રભુઃ ।
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૧૮૩૦૦૬૨ ઇત્યેતદ્બા લકા પ્રાહ દેવક ગભર્સ ભવા॥ ૧૮૩.૬।
૧૮૩૦૦૭૧ ત માદ્બાલષેુ પરમાે યત્નઃ કાયા મહીતલે ।
૧૮૩૦૦૭૨ યત્રાેિદ્રક્તં બલં બાલે સ હ તવ્યઃ પ્રયત્નતઃ॥ ૧૮૩.૭।
૧૮૩૦૦૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૩૦૦૮૧ ઇત્યાજ્ઞા યાસરુા કંસઃ પ્રિવ યાત્મગ્ હં તતઃ ।
૧૮૩૦૦૮૨ ઉવાચ વસદેુવં ચ દેવક મિવરાેધતઃ॥ ૧૮૩.૮।
૧૮૩૦૦૯૦ કંસ ઉવાચ
૧૮૩૦૦૯૧ યવુયાેઘાર્ તતા ગભાર્ થવૈૈતે મયાધનુા ।
૧૮૩૦૦૯૨ કાે ઽ ય ય અેવ નાશાય બાલાે મમ સમુદ્ગતઃ॥ ૧૮૩.૯।
૧૮૩૦૧૦૧ તદલં પિરતાપને નનંૂ યદ્ભાિવનાે િહ તે ।
૧૮૩૦૧૦૨ અભર્કા યવુયાેઃ કાે વા આયષુાે ઽ તે ન હ યતે॥ ૧૮૩.૧૦।
૧૮૩૦૧૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૩૦૧૧૧ ઇત્યાશ્વાસ્ય િવમુચ્યવૈ કંસ તાૈ પિરતાે ય ચ ।
૧૮૩૦૧૧૨ અ તગ્ ર્હં દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ પ્રિવવેશ પનુઃ વકમ્॥ ૧૮૩.૧૧।
૧૮૪૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૪૦૦૧૧ િવમુક્તાે વસદેુવાે ઽિપ ન દસ્ય શકટં ગતઃ ।
૧૮૪૦૦૧૨ પ્રહૃષં્ટ દષૃ્ટવાન્ન દં પતુ્રાે તાે મમે ત વૈ॥ ૧૮૪.૧।
૧૮૪૦૦૨૧ વસદેુવાે ઽિપ તં પ્રાહ િદષ્ટ ા િદષ્ટ ે ત સાદરમ્ ।
૧૮૪૦૦૨૨ વાધર્કે ઽિપ સમુ પન્ન તનયાે ઽયં તવાધનુા॥ ૧૮૪.૨।
૧૮૪૦૦૩૧ દત્તાે િહ વા ષકઃ સવા ભવદ્ ભ ર્પતેઃ કરઃ ।
૧૮૪૦૦૩૨ યદથર્માગત ત માન્નાત્ર સ્થેયં મહાત્મના॥ ૧૮૪.૩।
૧૮૪૦૦૪૧ યદથર્માગતઃ કાય તિન્ન પનં્ન િકમાસ્યતે ।
૧૮૪૦૦૪૨ ભવદ્ ભગર્ યતાં ન દ તચ્છ ઘં્ર િનજગાેકુલમ્॥ ૧૮૪.૪।
૧૮૪૦૦૫૧ મમાિપ બાલક તત્ર રાેિહણીપ્રસવાે િહ યઃ ।
૧૮૪૦૦૫૨ સ રક્ષણીયાે ભવતા યથાયં તનયાે િનજઃ॥ ૧૮૪.૫।
૧૮૪૦૦૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૪૦૦૬૧ ઇત્યુક્તાઃ પ્રયયુગાપા ન દગાપેપુરાેગમાઃ ।
૧૮૪૦૦૬૨ શકટારાેિપતૈભાર્ ડઃૈ કરં દ વા મહાબલાઃ॥ ૧૮૪.૬।
૧૮૪૦૦૭૧ વસતાં ગાેકુલે તષેાં પૂતના બાલઘા તની ।
૧૮૪૦૦૭૨ સપંુ્ત કૃ ણમપુાદાય રાત્રાૈ ચ પ્રદદાૈ તનમ્॥ ૧૮૪.૭।
૧૮૪૦૦૮૧ ય મૈ ય મૈ તનં રાત્રાૈ પૂતના સ પ્રયચ્છ ત ।
૧૮૪૦૦૮૨ તસ્ય તસ્ય ક્ષણનેાઙ્ગં બાલકસ્યાપેહ યતે॥ ૧૮૪.૮।
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૧૮૪૦૦૯૧ કૃ ણ તસ્યાઃ તનં ગાઢં કરા યામ તપીિડતમ્ ।
૧૮૪૦૦૯૨ ગ્ હી વા પ્રાણસિહતં પપાૈ ક્રાેધસમ વતઃ॥ ૧૮૪.૯।
૧૮૪૦૧૦૧ સા િવમુક્તમહારાવા િવ ચ્છન્ન નાયુબ ધના ।
૧૮૪૦૧૦૨ પપાત પૂતના ભૂમાૈ મ્રયમાણા તભીષણા॥ ૧૮૪.૧૦।
૧૮૪૦૧૧૧ તન્નાદશ્રુ તસ ત્રાસા દ્વબુદ્ધા તે વ્ર ૈકસઃ ।
૧૮૪૦૧૧૨ દદશૃઃુ પૂતનાે સઙ્ગે કૃ ણં તાં ચ િનપા તતામ્॥ ૧૮૪.૧૧।
૧૮૪૦૧૨૧ આદાય કૃ ણં સ ત્ર તા યશાેદા ચ તતાે દ્વ ઃ ।
૧૮૪૦૧૨૨ ગાપેુચ્છભ્રામણાદ્યૈશ્ચ બાલદાષેમપાકરાેત્॥ ૧૮૪.૧૨।
૧૮૪૦૧૩૧ ગાપેુર ષમપુાદાય ન દગાપેાે ઽિપ મ તકે ।
૧૮૪૦૧૩૨ કૃ ણસ્ય પ્રદદાૈ રક્ષાં કુવર્િન્નદમુદૈરયત્॥ ૧૮૪.૧૩।
૧૮૪૦૧૪૦ ન દગાપે ઉવાચ
૧૮૪૦૧૪૧ રક્ષતુ વામશષેાણાં ભૂતાનાં પ્રભવાે હિરઃ ।
૧૮૪૦૧૪૨ યસ્ય ના ભસમુદ્ભૂતા પઙ્ક દભવ જગત્॥ ૧૮૪.૧૪।
૧૮૪૦૧૫૧ યને દંષ્ટ્ર ાગ્રિવ તા ધારયત્યવની જગત્ ।
૧૮૪૦૧૫૨ વરાહ પ ગ્દેવઃ સ વાં રક્ષતુ કેશવઃ॥ ૧૮૪.૧૫।
૧૮૪૦૧૬૧ ગુહ્યં સ જઠરં િવ જર્ઙ્ઘાપાદાૈ જનાદર્નઃ ।
૧૮૪૦૧૬૨ વામનાે રક્ષતુ સદા ભવ તં યઃ ક્ષણાદભૂત્॥ ૧૮૪.૧૬।
૧૮૪૦૧૭૧ િત્રિવક્રમક્રમાક્રા ત-ત્રૈલાેક્યસુ્ફરદાયુધઃ ।
૧૮૪૦૧૭૨ શર તે પાતુ ગાેિવ દઃ ક ઠં રક્ષતુ કેશવઃ॥ ૧૮૪.૧૭।
૧૮૪૦૧૮૧ મખુબાહૂ પ્રબાહૂ ચ મનઃ સવ દ્રયા ણ ચ ।
૧૮૪૦૧૮૨ રક્ષ વવ્યાહતૈશ્વયર્ તવ નારાયણાે ઽવ્યયઃ॥ ૧૮૪.૧૮।
૧૮૪૦૧૯૧ વાં િદ પાતુ વૈકુ ઠાે િવિદ મધુસદૂનઃ ।
૧૮૪૦૧૯૨ હૃષીકેશાે ઽ બરે ભૂમાૈ રક્ષતુ વાં મહીધરઃ॥ ૧૮૪.૧૯।
૧૮૪૦૨૦૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૪૦૨૦૧ અેવં કૃત વ ત્યયનાે ન દગાપેેન બાલકઃ ।
૧૮૪૦૨૦૨ શાિયતઃ શકટસ્યાધાે બાલપયર્િઙ્કકાતલે॥ ૧૮૪.૨૦।
૧૮૪૦૨૧૧ તે ચ ગાપેા મહદ્દ ૃ ટ્વા પૂતનાયાઃ કલવેરમ્ ।
૧૮૪૦૨૧૨ તાયાઃ પરમં ત્રાસં િવ મયં ચ તદા યયુઃ॥ ૧૮૪.૨૧।
૧૮૪૦૨૨૧ કદા ચચ્છકટસ્યાધઃ શયાનાે મધુસદૂનઃ ।
૧૮૪૦૨૨૨ ચક્ષપે ચરણાવૂ વ તનાથ પ્ર રાેદ ચ॥ ૧૮૪.૨૨।
૧૮૪૦૨૩૧ તસ્ય પાદપ્રહારેણ શકટં પિરવ તતમ્ ।
૧૮૪૦૨૩૨ િવ વ તભા ડકુ ભં ત દ્વપર તં પપાત વૈ॥ ૧૮૪.૨૩।
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૧૮૪૦૨૪૧ તતાે હાહાકૃતઃ સવા ગાપેગાપેીજનાે દ્વ ઃ ।
૧૮૪૦૨૪૨ આજગામ તદા જ્ઞા વા બાલમુત્તાનશાિયનમ્॥ ૧૮૪.૨૪।
૧૮૪૦૨૫૧ ગાપેાઃ કેને ત જગદુઃ શકટં પિરવ તતમ્ ।
૧૮૪૦૨૫૨ તત્રવૈ બાલકાઃ પ્રાેચુબાર્લનેાનને પા તતમ્॥ ૧૮૪.૨૫।
૧૮૪૦૨૬૧ દતા દષૃ્ટમ મા ભઃ પાદિવક્ષપેતાિડતમ્ ।
૧૮૪૦૨૬૨ શકટં પિર તં્ત વૈ નૈતદ યસ્ય ચે ષ્ટતમ્॥ ૧૮૪.૨૬।
૧૮૪૦૨૭૧ તતઃ પનુરતીવાસ ગાપેા િવ મતચેતસઃ ।
૧૮૪૦૨૭૨ ન દગાપેાે ઽિપ જગ્રાહ બાલમત્ય તિવ મતઃ॥ ૧૮૪.૨૭।
૧૮૪૦૨૮૧ યશાેદા િવ મયા ઢા ભગ્ ભા ડકપાલકમ્ ।
૧૮૪૦૨૮૨ શકટં ચાચર્યામાસ દિધપુ પફલાક્ષતૈઃ॥ ૧૮૪.૨૮।
૧૮૪૦૨૯૧ ગગર્શ્ચ ગાેકુલે તત્ર વસદેુવપ્રચાેિદતઃ ।
૧૮૪૦૨૯૨ પ્રચ્છન્ન અેવ ગાપેાનાં સસં્કારમકરાેત્તયાેઃ॥ ૧૮૪.૨૯।
૧૮૪૦૩૦૧ જ્યેષં્ઠ ચ રામ મત્યાહ કૃ ણં ચવૈ તથાપરમ્ ।
૧૮૪૦૩૦૨ ગગા મ તમતાં શ્રેષ્ઠાે નામ કુવર્ન્મહામ તઃ॥ ૧૮૪.૩૦।
૧૮૪૦૩૧૧ અ પનેવૈ િહ કાલને િવજ્ઞાતાૈ તાૈ મહાબલાૈ ।
૧૮૪૦૩૧૨ ઘ્ ષ્ટ નુકરાૈ િવપ્રા બભવૂતુ ભાવિપ॥ ૧૮૪.૩૧।
૧૮૪૦૩૨૧ કર ષભ મિદગ્ધાઙ્ગાૈ ભ્રમમાણાિવત તતઃ ।
૧૮૪૦૩૨૨ ન િનવારિયતું શક્તા યશાેદા તાૈ ન રાેિહણી॥ ૧૮૪.૩૨।
૧૮૪૦૩૩૧ ગાવેાટમ યે ક્ર ડ તાૈ વ સવાટગતાૈ પનુઃ ।
૧૮૪૦૩૩૨ તદહ ર્તગાવે સ-પુચ્છાકષર્ણત પરાૈ॥ ૧૮૪.૩૩।
૧૮૪૦૩૪૧ યદા યશાેદા તાૈ બાલાવેકસ્થાનચરાવુભાૈ ।
૧૮૪૦૩૪૨ શશાક નાે વારિયતું ક્ર ડ તાવ તચ ચલાૈ॥ ૧૮૪.૩૪।
૧૮૪૦૩૫૧ દા ા બદ્ વા તદા મ યે િનબબ ધ ઉલખૂલે ।
૧૮૪૦૩૫૨ કૃ ણમ ક્લષ્ટકમાર્ણમાહ ચેદમમ ષતા॥ ૧૮૪.૩૫।
૧૮૪૦૩૬૦ યશાેદાવેાચ
૧૮૪૦૩૬૧ યિદ શક્તાે ઽ સ ગચ્છ વમ તચ ચલચે ષ્ટત॥ ૧૮૪.૩૬।
૧૮૪૦૩૭૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૪૦૩૭૧ ઇત્યુ વા ચ િનજં કમર્ સા ચકાર કુટુ બની ।
૧૮૪૦૩૭૨ વ્યગ્રાયામથ તસ્યાં સ કષર્માણ ઉલખૂલમ્॥ ૧૮૪.૩૭।
૧૮૪૦૩૮૧ યમલાજુર્નયાેમર્ યે જગામ કમલેક્ષણઃ ।
૧૮૪૦૩૮૨ કષર્તા ક્ષયાેમર્ યે તયર્ગવેમુલખૂલમ્॥ ૧૮૪.૩૮।
૧૮૪૦૩૯૧ ભગ્ ાવુત્તુઙ્ગશાખાગ્રાૈ તને તાૈ યમલાજુર્નાૈ ।

brahpur.pdf 691



બ્રહ્મપુરાણ

૧૮૪૦૩૯૨ તતઃ કટકટાશ દ-સમાકણર્નકાતરઃ॥ ૧૮૪.૩૯।
૧૮૪૦૪૦૧ આજગામ વ્રજજનાે દદશૃે ચ મહાદુ્રમાૈ ।
૧૮૪૦૪૦૨ ભગ્ સ્ક ધાૈ િનપા તતાૈ ભગ્ શાખાૈ મહીતલે॥ ૧૮૪.૪૦।
૧૮૪૦૪૧૧ દદશર્ ચા પદ તાસ્યં મતહાસં ચ બાલકમ્ ।
૧૮૪૦૪૧૨ તયાેમર્ યગતં બદં્ધ દા ા ગાઢં તથાેદરે॥ ૧૮૪.૪૧।
૧૮૪૦૪૨૧ તતશ્ચ દામાેદરતાં સ યયાૈ દામબ ધનાત્ ।
૧૮૪૦૪૨૨ ગાપે દ્ધા તતઃ સવ ન દગાપેપુરાેગમાઃ॥ ૧૮૪.૪૨।
૧૮૪૦૪૩૧ મ ત્રયામાસુ દ્વગ્ ા મહાે પાતા તભીરવઃ ।
૧૮૪૦૪૩૨ સ્થાનનેેહ ન નઃ કાય વ્ર માે ઽ યન્મહાવનમ્॥ ૧૮૪.૪૩।
૧૮૪૦૪૪૧ ઉ પાતા બહવાે હ્યત્ર દૃ ય તે નાશહેતવઃ ।
૧૮૪૦૪૪૨ પૂતનાયા િવનાશશ્ચ શકટસ્ય િવપયર્યઃ॥ ૧૮૪.૪૪।
૧૮૪૦૪૫૧ િવના વાતાિદદાષેેણ દુ્રમયાેઃ પતનં તથા ।
૧૮૪૦૪૫૨ દાવન મતઃ સ્થાનાત્ત માદ્ગચ્છામ મા ચરમ્॥ ૧૮૪.૪૫।
૧૮૪૦૪૬૧ યાવદ્ભાૈમમહાે પાત-દાષેાે ના ભભવેદ્વ્રજમ્ ।
૧૮૪૦૪૬૨ ઇ ત કૃ વા મ ત સવ ગમને તે વ્ર ૈકસઃ॥ ૧૮૪.૪૬।
૧૮૪૦૪૭૧ ઊચુઃ વં વં કુલં શીઘં્ર ગ યતાં મા િવલ બ્યતામ્ ।
૧૮૪૦૪૭૨ તતઃ ક્ષણને પ્રયયુઃ શકટૈગાધનૈ તથા॥ ૧૮૪.૪૭।
૧૮૪૦૪૮૧ યૂથશાે વ સપાલીશ્ચ કાલય તાે વ્ર ૈકસઃ ।
૧૮૪૦૪૮૨ સવાર્વયવિનધૂર્તં ક્ષણમાત્રેણ તત્તદા॥ ૧૮૪.૪૮।
૧૮૪૦૪૯૧ કાકકાક સમાક ણ વ્રજસ્થાનમભૂદ્દિ્વ ઃ ।
૧૮૪૦૪૯૨ દાવનં ભગવતા કૃ ણનેા ક્લષ્ટકમર્ણા॥ ૧૮૪.૪૯।
૧૮૪૦૫૦૧ શભુને મનસા યાતં ગવાં દ્ધમભી સતા ।
૧૮૪૦૫૦૨ તત તત્રા ત કે્ષ ઽિપ ધમર્કાલે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૮૪.૫૦।
૧૮૪૦૫૧૧ પ્રા ટ્કાલ ઇવાભૂચ્ચ નવશ પં સમ તતઃ ।
૧૮૪૦૫૧૨ સ સમાવા સતઃ સવા વ્ર ે દાવને તતઃ॥ ૧૮૪.૫૧।
૧૮૪૦૫૨૧ શકટ વાટપયર્ ત-ચ દ્રાધાર્કારસં સ્થ તઃ ।
૧૮૪૦૫૨૨ વ સબાલાૈ ચ સં ત્તાૈ રામદામાેદરાૈ તતઃ॥ ૧૮૪.૫૨।
૧૮૪૦૫૩૧ તત્ર સ્થતાૈ તાૈ ચ ગાેષે્ઠ ચેરતુબાર્લલીલયા ।
૧૮૪૦૫૩૨ બિહપ ત્રકૃતાપીડાૈ વ યપુ પાવતંસકાૈ॥ ૧૮૪.૫૩।
૧૮૪૦૫૪૧ ગાપેવે કૃતાતાેદ્ય-પ ત્રવાદ્યકૃત વનાૈ ।
૧૮૪૦૫૪૨ કાકપક્ષધરાૈ બાલાૈ કુમારાિવવ પાવકાૈ॥ ૧૮૪.૫૪।
૧૮૪૦૫૫૧ હસ તાૈ ચ રમ તાૈ ચ ચેરતુ તન્મહદ્વનમ્ ।
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૧૮૪૦૫૫૨ ક્વ ચદ્ધસ તાવ યાે યં ક્ર ડમાનાૈ તથા પરૈઃ॥ ૧૮૪.૫૫।
૧૮૪૦૫૬૧ ગાપેપતુ્રૈઃ સમં વ સાંશ્ચારય તાૈ િવચેરતુઃ ।
૧૮૪૦૫૬૨ કાલને ગચ્છતા તાૈ તુ સપ્તવષા બભવૂતુઃ॥ ૧૮૪.૫૬।
૧૮૪૦૫૭૧ સવર્સ્ય જગતઃ પાલાૈ વ સપાલાૈ મહાવ્રજે ।
૧૮૪૦૫૭૨ પ્રા ટ્કાલ તતાે ઽતીવ મેઘાૈઘસ્થ ગતા બરઃ॥ ૧૮૪.૫૭।
૧૮૪૦૫૮૧ બભવૂ વાિરધારા ભરૈક્યં કુવર્ દશા મવ ।
૧૮૪૦૫૮૨ પ્ર ઢનવપુ પાઢ ા શક્રગાપે તા મહી॥ ૧૮૪.૫૮।
૧૮૪૦૫૯૧ યથા મારકતે વાસી પદ્મરાગિવભૂ ષતા ।
૧૮૪૦૫૯૨ ઊહુ ન્માગર્ગામીિન િન ગા ભાં સ સવર્તઃ॥ ૧૮૪.૫૯।
૧૮૪૦૬૦૧ મનાં સ દુિવનીતાનાં પ્રા ય લ મી ં નવા મવ ।
૧૮૪૦૬૦૨ િવકાલે ચ યથાકામં વ્રજમેત્ય મહાબલાૈ ।
૧૮૪૦૬૦૩ ગાપેૈઃ સમાનૈઃ સિહતાૈ ચક્ર ડાતે ઽમરાિવવ॥ ૧૮૪.૬૦।
૧૮૫૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૫૦૦૧૧ અેકદા તુ િવના રામં કૃ ણાે દાવનં યયાૈ ।
૧૮૫૦૦૧૨ િવચચાર તાે ગાપેવૈર્ યપુ પસ્રગુ વલઃ॥ ૧૮૫.૧।
૧૮૫૦૦૨૧ સ જગામાથ કા લ દ ં લાેલક લાેલશા લનીમ્ ।
૧૮૫૦૦૨૨ તીરસલંગ્ ફેનાૈઘૈહર્સ તી મવ સવર્તઃ॥ ૧૮૫.૨।
૧૮૫૦૦૩૧ તસ્યાં ચા તમહાભીમં િવષા ગ્ કણદૂ ષતમ્ ।
૧૮૫૦૦૩૨ હ્ર દં કાલીયનાગસ્ય દદશાર્ તિવભીષણમ્॥ ૧૮૫.૩।
૧૮૫૦૦૪૧ િવષા ગ્ ના િવસરતા દગ્ધતીરમહાત મ્ ।
૧૮૫૦૦૪૨ વાતાહતા બુિવકે્ષપ- પશર્દગ્ધિવહઙ્ગમમ્॥ ૧૮૫.૪।
૧૮૫૦૦૫૧ તમતીવ મહારાૈદં્ર ત્યુવક્ત્ર મવાપરમ્ ।
૧૮૫૦૦૫૨ િવલાેક્ય ચ તયામાસ ભગવાન્મધુસદૂનઃ॥ ૧૮૫.૫।
૧૮૫૦૦૬૧ અ મ વસ ત દુષ્ટાત્મા કાલીયાે ઽસાૈ િવષાયુધઃ ।
૧૮૫૦૦૬૨ યાે મયા િન જત ત્ય વા દુષ્ટાે નષ્ટઃ પયાેિનધાૈ॥ ૧૮૫.૬।
૧૮૫૦૦૭૧ તનેેયં દૂ ષતા સવાર્ યમનુા સાગરઙ્ગમા ।
૧૮૫૦૦૭૨ ન નરૈગાધનવૈાર્િપ ષાત પભજુ્યતે॥ ૧૮૫.૭।
૧૮૫૦૦૮૧ તદસ્ય નાગરાજસ્ય કતર્વ્યાે િનગ્રહાે મયા ।
૧૮૫૦૦૮૨ િનત્યત્ર તાઃ સખંુ યને ચરેયવુ્રર્જવા સનઃ॥ ૧૮૫.૮।
૧૮૫૦૦૯૧ અેતદથ લાેકે ઽ મન્નવતારાે મયા કૃતઃ ।
૧૮૫૦૦૯૨ યદેષામુ પથસ્થાનાં કાયાર્ શા તદુર્રાત્મનામ્॥ ૧૮૫.૯।
૧૮૫૦૧૦૧ તદેતન્ના તદૂરસ્થં કદ બમુ શા ખનમ્ ।
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૧૮૫૦૧૦૨ અિધ હ્યાે પ ત યા મ હ્ર દે ઽ મ વના શનઃ॥ ૧૮૫.૧૦।
૧૮૫૦૧૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૫૦૧૧૧ ઇ થં િવ ચ ત્ય બદ્ વા ચ ગાઢં પિરકરં તતઃ ।
૧૮૫૦૧૧૨ િનપપાત હ્ર દે તત્ર સપર્રાજસ્ય વેગતઃ॥ ૧૮૫.૧૧।
૧૮૫૦૧૨૧ તનેાિપ પતતા તત્ર ક્ષાે ભતઃ સ મહાહ્ર દઃ ।
૧૮૫૦૧૨૨ અત્યથર્દૂર તાંશ્ચ તાંશ્ચા સ ચન્મહી હાન્॥ ૧૮૫.૧૨।
૧૮૫૦૧૩૧ તે ઽિહદુષ્ટિવષ વાલા-તપ્તા બુતપનાે ક્ષતાઃ ।
૧૮૫૦૧૩૨ જ વલુઃ પાદપાઃ સદ્યાે વાલાવ્યાપ્તિદગ તરાઃ॥ ૧૮૫.૧૩।
૧૮૫૦૧૪૧ આસ્ફાેટયામાસ તદા કૃ ણાે નાગહ્ર દં ભજૈુઃ ।
૧૮૫૦૧૪૨ તચ્છ દશ્રવણાચ્ચાથ નાગરા ે ઽ યપુાગમત્॥ ૧૮૫.૧૪।
૧૮૫૦૧૫૧ આતામ્રનયનઃ કાપેા દ્વષ વાલાકુલૈઃ ફણૈઃ ।
૧૮૫૦૧૫૨ તાે મહાિવષૈશ્ચા યૈર ણૈરિનલાશનૈઃ॥ ૧૮૫.૧૫।
૧૮૫૦૧૬૧ નાગપ યશ્ચ શતશાે હાિરહારાપેશાે ભતાઃ ।
૧૮૫૦૧૬૨ પ્રક પતતનૂ ક્ષપે-ચલ કુ ડલકા તયઃ॥ ૧૮૫.૧૬।
૧૮૫૦૧૭૧ તતઃ પ્રવે ષ્ટતઃ સપઃ સ કૃ ણાે ભાેગબ ધનૈઃ ।
૧૮૫૦૧૭૨ દદંશશુ્ચાિપ તે કૃ ણં િવષ વાલાિવલૈમુર્ખૈઃ॥ ૧૮૫.૧૭।
૧૮૫૦૧૮૧ તં તત્ર પ તતં દૃ ટ્વા નાગભાેગિનપીિડતમ્ ।
૧૮૫૦૧૮૨ ગાપેા વ્રજમપુાગત્ય ચુકુ્રશઃુ શાેકલાલસાઃ॥ ૧૮૫.૧૮।
૧૮૫૦૧૯૦ ગાપેા ઊચુઃ
૧૮૫૦૧૯૧ અેષ કૃ ણાે ગતાે માેહ-મગ્ ાે વૈ કા લયે હ્ર દે ।
૧૮૫૦૧૯૨ ભક્ષ્યતે સપર્રાજેન તદાગચ્છત મા ચરમ્॥ ૧૮૫.૧૯।
૧૮૫૦૨૦૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૫૦૨૦૧ અેતચ્છ વા તતાે ગાપેા વજ્રપાતાપેમં વચઃ ।
૧૮૫૦૨૦૨ ગાે યશ્ચ વિરતા જગ્મુયર્શાેદાપ્રમખુા હ્ર દમ્॥ ૧૮૫.૨૦।
૧૮૫૦૨૧૧ હા હા ક્વાસાિવ ત જનાે ગાપેીનામ તિવહ્વલઃ ।
૧૮૫૦૨૧૨ યશાેદયા સમં ભ્રા તાે દુ્રતઃ પ્ર ખ લતાે યયાૈ॥ ૧૮૫.૨૧।
૧૮૫૦૨૨૧ ન દગાપેશ્ચ ગાપેાશ્ચ રામશ્ચાદ્ભુતિવક્રમઃ ।
૧૮૫૦૨૨૨ વિરતં યમનુાં જગ્મુઃ કૃ ણદશર્નલાલસાઃ॥ ૧૮૫.૨૨।
૧૮૫૦૨૩૧ દદશૃશુ્ચાિપ તે તત્ર સપર્રાજવશઙ્ગતમ્ ।
૧૮૫૦૨૩૨ િન પ્રયત્નં કૃતં કૃ ણં સપર્ભાેગને વે ષ્ટતમ્॥ ૧૮૫.૨૩।
૧૮૫૦૨૪૧ ન દગાપેશ્ચ િનશ્ચેષ્ટઃ પ ય પતુ્રમખંુ શમ્ ।
૧૮૫૦૨૪૨ યશાેદા ચ મહાભાગા બભવૂ મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૮૫.૨૪।
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૧૮૫૦૨૫૧ ગાે ય વ યા દત્યશ્ચ દદશૃઃુ શાેકકાતરાઃ ।
૧૮૫૦૨૫૨ પ્રાેચુશ્ચ કેશવં પ્રીત્યા ભયકાતરગદ્ગદમ્॥ ૧૮૫.૨૫।
૧૮૫૦૨૬૧ સવાર્ યશાેદયા સાધ િવશામાે ઽત્ર મહાહ્ર દે ।
૧૮૫૦૨૬૨ નાગરાજસ્ય નાે ગ તુમ માકં યજુ્યતે વ્રજે॥ ૧૮૫.૨૬।
૧૮૫૦૨૭૧ િદવસઃ કાે િવના સયૂ િવના ચ દ્રણે કા િનશા ।
૧૮૫૦૨૭૨ િવના દુગ્ધને કા ગાવાે િવના કૃ ણને કાે વ્રજઃ ।
૧૮૫૦૨૭૩ િવનાકૃતા ન યાસ્યામઃ કૃ ણનેાનને ગાેકુલમ્॥ ૧૮૫.૨૭।
૧૮૫૦૨૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૫૦૨૮૧ ઇ ત ગાપેીવચઃ શ્રુ વા રાૈિહણેયાે મહાબલઃ ।
૧૮૫૦૨૮૨ ઉવાચ ગાપેા વધુરા વલાેક્ય ત મતેક્ષણઃ॥ ૧૮૫.૨૮।
૧૮૫૦૨૯૧ ન દં ચ દ નમત્યથ ય તદૃ ષ્ટ સતુાનને ।
૧૮૫૦૨૯૨ મૂછાર્કુલાં યશાેદાં ચ કૃ ણમાહા યસ જ્ઞયા॥ ૧૮૫.૨૯।
૧૮૫૦૩૦૦ બલરામ ઉવાચ
૧૮૫૦૩૦૧ િકમયં દેવદેવેશ ભાવાે ઽયં માનષુ વયા ।
૧૮૫૦૩૦૨ વ્યજ્યતે વં તમાત્માનં િકમ યં વં ન વે સ યત્॥ ૧૮૫.૩૦।
૧૮૫૦૩૧૧ વમસ્ય જગતાે ના ભઃ સરુાણામવે ચાશ્રયઃ ।
૧૮૫૦૩૧૨ કતાર્પહતાર્ પાતા ચ ત્રૈલાેક્યં વં ત્રયીમયઃ॥ ૧૮૫.૩૧।
૧૮૫૦૩૨૧ અત્રાવતીણર્યાેઃ કૃ ણ ગાપેા અેવ િહ બા ધવાઃ ।
૧૮૫૦૩૨૨ ગાે યશ્ચ સીદતઃ ક મા વં બ ધૂ સમપુેક્ષસે॥ ૧૮૫.૩૨।
૧૮૫૦૩૩૧ દ શતાે માનષુાે ભાવાે દ શતં બાલચે ષ્ટતમ્ ।
૧૮૫૦૩૩૨ તદયં દ યતાં કૃ ણ દુરાત્મા દશનાયુધઃ॥ ૧૮૫.૩૩।
૧૮૫૦૩૪૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૫૦૩૪૧ ઇ ત સં માિરતઃ કૃ ણઃ મત ભન્નાૈષ્ઠસ પુટઃ ।
૧૮૫૦૩૪૨ આસ્ફાલ્ય માેચયામાસ વં દેહં ભાેગબ ધનાત્॥ ૧૮૫.૩૪।
૧૮૫૦૩૫૧ આના ય ચાિપ હ તા યામુભા યાં મ યમં ફણમ્ ।
૧૮૫૦૩૫૨ આ હ્યભુગ્ શરસઃ પ્રનનતા િવક્રમઃ॥ ૧૮૫.૩૫।
૧૮૫૦૩૬૧ વ્રણાઃ ફણે ઽભવં તસ્ય કૃ ણસ્યાઙ્ ઘ્રિવકુટ્ટનૈઃ ।
૧૮૫૦૩૬૨ યત્રાેન્ન ત ચ કુ તે નનામાસ્ય તતઃ શરઃ॥ ૧૮૫.૩૬।
૧૮૫૦૩૭૧ મૂછાર્મપુાયયાૈ ભ્રા ત્યા નાગઃ કૃ ણસ્ય કુટ્ટનૈઃ ।
૧૮૫૦૩૭૨ દ ડપાતિનપાતને વવામ િધરં બહુ॥ ૧૮૫.૩૭।
૧૮૫૦૩૮૧ તં િનભુર્ગ્ શરાેગ્રીવમાસ્યપ્રસ્રુતશાે ણતમ્ ।
૧૮૫૦૩૮૨ િવલાેક્ય શરણં જગ્મુ ત પ યાે મધુસદૂનમ્॥ ૧૮૫.૩૮।
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૧૮૫૦૩૯૦ નાગપ ય ઊચુઃ
૧૮૫૦૩૯૧ જ્ઞાતાે ઽ સ દેવદેવેશ સવશ વમનુત્તમ ।
૧૮૫૦૩૯૨ પરં જ્યાે તર ચ ત્યં યત્તદંશઃ પરમેશ્વરઃ॥ ૧૮૫.૩૯।
૧૮૫૦૪૦૧ ન સમથાર્ઃ સરુ તાેતું યમન યભવં પ્રભુમ્ ।
૧૮૫૦૪૦૨ વ પવણર્નં તસ્ય કથં યાે ષ કિર ય ત॥ ૧૮૫.૪૦।
૧૮૫૦૪૧૧ યસ્યા ખલમહીવ્યાેમ-જલા ગ્ પવનાત્મકમ્ ।
૧૮૫૦૪૧૨ બ્રહ્મા ડમ પકાંશાંશઃ તાે યામ તં કથં વયમ્॥ ૧૮૫.૪૧।
૧૮૫૦૪૨૧ તતઃ કુ જગ વા મ પ્રસાદમવસીદતઃ ।
૧૮૫૦૪૨૨ પ્રાણાં ત્યજ ત નાગાે ઽયં ભ ર્ ભક્ષા પ્રદ યતામ્॥ ૧૮૫.૪૨।
૧૮૫૦૪૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૫૦૪૩૧ ઇત્યુક્તે તા ભરાશ્વાસ્ય ક્લા તદેહાે ઽિપ પન્નગઃ ।
૧૮૫૦૪૩૨ પ્રસીદ દેવદેવે ત પ્રાહ વાક્યં શનૈઃ શનૈઃ॥ ૧૮૫.૪૩।
૧૮૫૦૪૪૦ કાલીય ઉવાચ
૧૮૫૦૪૪૧ તવાષ્ટગુણમૈશ્વય નાથ વાભાિવકં પરમ્ ।
૧૮૫૦૪૪૨ િનર તા તશયં યસ્ય તસ્ય તાે યા મ િક વહમ્॥ ૧૮૫.૪૪।
૧૮૫૦૪૫૧ વં પર વં પરસ્યાદ્યઃ પરં વં ત પરાત્મકમ્ ।
૧૮૫૦૪૫૨ પર મા પરમાે ય વં તસ્ય તાે યા મ િક વહમ્॥ ૧૮૫.૪૫।
૧૮૫૦૪૬૧ યથાહં ભવતા ષ્ટાે ત્યા પેણ ચેશ્વરઃ ।
૧૮૫૦૪૬૨ વભાવને ચ સયંુક્ત તથેદં ચે ષ્ટતં મયા॥ ૧૮૫.૪૬।
૧૮૫૦૪૭૧ યદ્ય યથા પ્રવતય દેવદેવ તતાે મિય ।
૧૮૫૦૪૭૨ યા યાે દ ડિનપાત તે તવવૈ વચનં યથા॥ ૧૮૫.૪૭।
૧૮૫૦૪૮૧ તથાિપ યં જગ વામી દ ડં પા તતવાન્મિય ।
૧૮૫૦૪૮૨ સ સાેઢાે ઽયં વરાે દ ડ વત્તાે ના યાે ઽ તુ મે વરઃ॥ ૧૮૫.૪૮।
૧૮૫૦૪૯૧ હતવીયા હતિવષાે દ મતાે ઽહં વયાચ્યુત ।
૧૮૫૦૪૯૨ િવતં દ યતામેકમાજ્ઞાપય કરાે મ િકમ્॥ ૧૮૫.૪૯।
૧૮૫૦૫૦૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૮૫૦૫૦૧ નાત્ર સ્થેયં વયા સપર્ કદા ચદ્યમનુાજલે ।
૧૮૫૦૫૦૨ સ ત્યપિરવાર વં સમુદ્રસ લલં વ્રજ॥ ૧૮૫.૫૦।
૧૮૫૦૫૧૧ મ પદાિન ચ તે સપર્ દૃ ટ્વા મૂધર્િન સાગરે ।
૧૮૫૦૫૧૨ ગ ડઃ પન્નગિરપુ વિય ન પ્રહિર ય ત॥ ૧૮૫.૫૧।
૧૮૫૦૫૨૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૫૦૫૨૧ ઇત્યુ વા સપર્રા નં મુમાેચ ભગવા હિરઃ ।
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૧૮૫૦૫૨૨ પ્રણ ય સાે ઽિપ કૃ ણાય જગામ પયસાં િનિધમ્॥ ૧૮૫.૫૨।
૧૮૫૦૫૩૧ પ યતાં સવર્ભૂતાનાં સ ત્યાપત્યબ ધવઃ ।
૧૮૫૦૫૩૨ સમ તભાયાર્સિહતઃ પિરત્યજ્ય વકં હ્ર દમ્॥ ૧૮૫.૫૩।
૧૮૫૦૫૪૧ ગતે સપ પિર વજ્ય તં પનુિરવાગતમ્ ।
૧૮૫૦૫૪૨ ગાપેા મૂધર્િન ગાેિવ દં સ ષચનુત્રજૈજર્લૈઃ॥ ૧૮૫.૫૪।
૧૮૫૦૫૫૧ કૃ ણમ ક્લષ્ટકમાર્ણમ યે િવ મતચેતસઃ ।
૧૮૫૦૫૫૨ તુષુ્ટવુમુર્િદતા ગાપેા દૃ ટ્વા શવજલાં નદ મ્॥ ૧૮૫.૫૫।
૧૮૫૦૫૬૧ ગીયમાનાે ઽથ ગાપેી ભશ્ચિરતૈશ્ચા ચે ષ્ટતૈઃ ।
૧૮૫૦૫૬૨ સં તૂયમાનાે ગાપેાલૈઃ કૃ ણાે વ્રજમપુાગમત્॥ ૧૮૫.૫૬।
૧૮૬૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૬૦૦૧૧ ગાઃ પાલય તાૈ ચ પનુઃ સિહતાૈ રામકેશવાૈ ।
૧૮૬૦૦૧૨ ભ્રમમાણાૈ વને તત્ર ર યં તાલવનં ગતાૈ॥ ૧૮૬.૧।
૧૮૬૦૦૨૧ તચ્ચ તાલવનં િનતં્ય ધનેુકાે નામ દાનવઃ ।
૧૮૬૦૦૨૨ ગાેમાંસકૃતાહારઃ સદા યા તે ખરાકૃ તઃ॥ ૧૮૬.૨।
૧૮૬૦૦૩૧ તત્ર તાલવનં ર યં ફલસ પ સમ વતમ્ ।
૧૮૬૦૦૩૨ દૃ ટ્વા હા વતા ગાપેાઃ ફલાદાને ઽબ્રવુ વચઃ॥ ૧૮૬.૩।
૧૮૬૦૦૪૦ ગાપેા ઊચુઃ
૧૮૬૦૦૪૧ હે રામ હે કૃ ણ સદા ધનેુકેનવૈ રક્ષ્યતે ।
૧૮૬૦૦૪૨ ભપૂ્રદેશાે યત ત માત્ત્યક્તાનીમાિન સ ત વૈ॥ ૧૮૬.૪।
૧૮૬૦૦૫૧ ફલાિન પ ય તાલાનાં ગ ધમાેદયુતાિન વૈ ।
૧૮૬૦૦૫૨ વયમેતા યભી સામઃ પાત્ય તાં યિદ રાેચતે॥ ૧૮૬.૫।
૧૮૬૦૦૬૧ ઇ ત ગાપેકુમારાણાં શ્રુ વા સઙ્કષર્ણાે વચઃ ।
૧૮૬૦૦૬૨ કૃ ણશ્ચ પાતયામાસ ભુિવ તાલફલાિન વૈ॥ ૧૮૬.૬।
૧૮૬૦૦૭૧ તાલાનાં પતતાં શ દમાક યાર્સરુરાટ્તતઃ ।
૧૮૬૦૦૭૨ આજગામ સ દુષ્ટાત્મા કાપેાદૈ્દતેયગદર્ભઃ॥ ૧૮૬.૭।
૧૮૬૦૦૮૧ પદ્ યામુભા યાં સ તદા પ શ્ચમા યાં ચ તં બલી ।
૧૮૬૦૦૮૨ જઘાનાેર સ તા યાં ચ સ ચ તનેા યગ્ હ્યત॥ ૧૮૬.૮।
૧૮૬૦૦૯૧ ગ્ હી વા ભ્રામણનેવૈ ચા બરે ગત િવતમ્ ।
૧૮૬૦૦૯૨ ત મન્નવે પ્ર ચક્ષપે વેગને ણરાજિન॥ ૧૮૬.૯।
૧૮૬૦૧૦૧ તતઃ ફલા યનેકાિન તાલાગ્રાિન્નપત ખરઃ ।
૧૮૬૦૧૦૨ થવ્યાં પાતયામાસ મહાવાતાે ઽ બુદાિનવ॥ ૧૮૬.૧૦।
૧૮૬૦૧૧૧ અ યાન યસ્ય વૈ જ્ઞાતીનાગતા દૈત્યગદર્ભાન્ ।
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૧૮૬૦૧૧૨ કૃ ણ શ્ચક્ષપે તાલાગ્રે બલભદ્રશ્ચ લીલયા॥ ૧૮૬.૧૧।
૧૮૬૦૧૨૧ ક્ષણનેાલઙૃ્કતા વી પક્વૈ તાલફલૈ તદા ।
૧૮૬૦૧૨૨ દૈત્યગદર્ભદેહૈશ્ચ મનુયઃ શશુભુે ઽિધકમ્॥ ૧૮૬.૧૨।
૧૮૬૦૧૩૧ તતાે ગાવાે િનરાબાધા ત મ તાલવને દ્વ ઃ ।
૧૮૬૦૧૩૨ નવશ પં સખંુ ચે યર્ત્ર ભુક્તમભૂ પુરા॥ ૧૮૬.૧૩।
૧૮૭૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૭૦૦૧૧ ત મન્રાસભદૈતેયે સાનજેુ િવિનપા તતે ।
૧૮૭૦૦૧૨ સવર્ગાપેાલગાપેીનાં ર યં તાલવનં બભાૈ॥ ૧૮૭.૧।
૧૮૭૦૦૨૧ તત તાૈ તહષા તુ વસદેુવસતુાવુભાૈ ।
૧૮૭૦૦૨૨ શશુભુાતે મહાત્માનાૈ બાલશ ◌ૃઙ્ગાિવવષર્ભાૈ॥ ૧૮૭.૨।
૧૮૭૦૦૩૧ ચારય તાૈ ચ ગા દૂરે વ્યાહર તાૈ ચ નામ ભઃ ।
૧૮૭૦૦૩૨ િનયાેગપાશસ્ક ધાૈ તાૈ વનમાલાિવભૂ ષતાૈ॥ ૧૮૭.૩।
૧૮૭૦૦૪૧ સવુણાર્ જનચૂણાર્ યાં તદા તાૈ ભૂ ષતા બરાૈ ।
૧૮૭૦૦૪૨ મહે દ્રાયુધસઙ્કાશાૈ શ્વેતકૃ ણાિવવા બુદાૈ॥ ૧૮૭.૪।
૧૮૭૦૦૫૧ ચેરતુલાક સદ્ધા ભઃ ક્ર ડા ભિરતરેતરમ્ ।
૧૮૭૦૦૫૨ સમ તલાેકનાથાનાં નાથભૂતાૈ ભવું ગતાૈ॥ ૧૮૭.૫।
૧૮૭૦૦૬૧ મનુ યધમાર્ ભરતાૈ માનય તાૈ મનુ યતામ્ ।
૧૮૭૦૦૬૨ ત તગુણયુક્તા ભઃ ક્ર ડા ભશ્ચેરતવુર્નમ્॥ ૧૮૭.૬।
૧૮૭૦૦૭૧ તત વા દાે લકા ભશ્ચ િનયુદ્ધશૈ્ચ મહાબલાૈ ।
૧૮૭૦૦૭૨ વ્યાયામં ચક્રતુ તત્ર ક્ષપેણીયૈ તથા મ ભઃ॥ ૧૮૭.૭।
૧૮૭૦૦૮૧ ત લ સરુસરુ તત્ર ઉભયાે રમમાણયાેઃ ।
૧૮૭૦૦૮૨ આજગામ પ્રલ બાખ્યાે ગાપેવષે તરાેિહતઃ॥ ૧૮૭.૮।
૧૮૭૦૦૯૧ સાે ઽવગાહત િનઃશઙં્ક તષેાં મ યમમાનષુઃ ।
૧૮૭૦૦૯૨ માનષું પમાસ્થાય પ્રલ બાે દાનવાેત્તમઃ॥ ૧૮૭.૯।
૧૮૭૦૧૦૧ તયાે છદ્રા તરપ્રે સરુ તશીઘ્રમમ યત ।
૧૮૭૦૧૦૨ કૃ ણં તતાે રાૈિહણેયં હ તું ચકે્ર મનાેરથમ્॥ ૧૮૭.૧૦।
૧૮૭૦૧૧૧ હિરણા ક્ર ડનં નામ બાલક્ર ડનકં તતઃ ।
૧૮૭૦૧૧૨ પ્રક્ર િડતા તુ તે સવ દ્વાૈ દ્વાૈ યુગપદુ પતન્॥ ૧૮૭.૧૧।
૧૮૭૦૧૨૧ શ્રીદા ા સહ ગાેિવ દઃ પ્રલ બેન તથા બલઃ ।
૧૮૭૦૧૨૨ ગાપેાલૈરપરૈશ્ચા યે ગાપેાલાઃ સહ પુ લવુુઃ॥ ૧૮૭.૧૨।
૧૮૭૦૧૩૧ શ્રીદામાનં તતઃ કૃ ણઃ પ્રલ બં રાેિહણીસતુઃ ।
૧૮૭૦૧૩૨ જતવા કૃ ણપક્ષીયૈગાપૈર યૈઃ પરા જતાઃ॥ ૧૮૭.૧૩।
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૧૮૭૦૧૪૧ તે વાહય ત વ યાે યં ભા ડીરસ્ક ધમેત્ય વૈ ।
૧૮૭૦૧૪૨ પનુિન ત્તા તે સવ યે યે તત્ર પરા જતાઃ॥ ૧૮૭.૧૪।
૧૮૭૦૧૫૧ સઙ્કષર્ણં તુ સ્ક ધને શીઘ્રમુિ ક્ષ ય દાનવઃ ।
૧૮૭૦૧૫૨ ન તસ્થાૈ પ્રજગામવૈ સચ દ્ર ઇવ વાિરદઃ॥ ૧૮૭.૧૫।
૧૮૭૦૧૬૧ અશક્તાે વહને તસ્ય સરં ભાદ્દાનવાેત્તમઃ ।
૧૮૭૦૧૬૨ વ ધે સમુહાકાયઃ પ્રા ષીવ બલાહકઃ॥ ૧૮૭.૧૬।
૧૮૭૦૧૭૧ સઙ્કષર્ણ તુ તં દૃ ટ્વા દગ્ધશલૈાપેમાકૃ તમ્ ।
૧૮૭૦૧૭૨ સ્રગ્દામલ બાભરણં મુકુટાટાપેમ તકમ્॥ ૧૮૭.૧૭।
૧૮૭૦૧૮૧ રાૈદં્ર શકટચક્રાકં્ષ પાદ યાસચલિ ક્ષ તમ્ ।
૧૮૭૦૧૮૨ િહ્રયમાણ તતઃ કૃ ણ મદં વચનમબ્રવીત્॥ ૧૮૭.૧૮।
૧૮૭૦૧૯૦ બલરામ ઉવાચ
૧૮૭૦૧૯૧ કૃ ણ કૃ ણ િહ્રયે વષે પવર્તાેદગ્રમૂ તના ।
૧૮૭૦૧૯૨ કેનાિપ પ ય દૈત્યેન ગાપેાલચ્છદ્મ િપણા॥ ૧૮૭.૧૯।
૧૮૭૦૨૦૧ યદત્ર સા પ્રતં કાય મયા મધુિનષૂદન ।
૧૮૭૦૨૦૨ ત ક યતાં પ્રયાત્યેષ દુરાત્મા ત વરા વતઃ॥ ૧૮૭.૨૦।
૧૮૭૦૨૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૭૦૨૧૧ તમાહ રામં ગાેિવ દઃ મત ભન્નાૈષ્ઠસ પુટઃ ।
૧૮૭૦૨૧૨ મહાત્મા રાૈિહણેયસ્ય બલવીયર્પ્રમાણિવત્॥ ૧૮૭.૨૧।
૧૮૭૦૨૨૦ કૃ ણ ઉવાચ
૧૮૭૦૨૨૧ િકમયં માનષુાે ભાવાે વ્યક્તમવેાવલ બ્યતે ।
૧૮૭૦૨૨૨ સવાર્ત્મ સવર્ગુહ્યાનાં ગુહ્યાદુ્ગહ્યાત્મના વયા॥ ૧૮૭.૨૨।
૧૮૭૦૨૩૧ મરાશષેજગદ શ કારણં કારણાગ્રજ ।
૧૮૭૦૨૩૨ આત્માનમેકં તદ્વચ્ચ જગત્યેકાણર્વે ચ યઃ॥ ૧૮૭.૨૩।
૧૮૭૦૨૪૧ ભવાનહં ચ િવશ્વાત્મન્નેકમવે િહ કારણમ્ ।
૧૮૭૦૨૪૨ જગતાે ઽસ્ય જગત્યથ ભેદેનાવાં વ્યવ સ્થતાૈ॥ ૧૮૭.૨૪।
૧૮૭૦૨૫૧ ત મયર્તામમેયાતં્મ વયાત્મા જિહ દાનવમ્ ।
૧૮૭૦૨૫૨ માનુ યમવેમાલ બ્ય બ ધનૂાં િક્રયતાં િહતમ્॥ ૧૮૭.૨૫।
૧૮૭૦૨૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૭૦૨૬૧ ઇ ત સં માિરતાે િવપ્રાઃ કૃ ણને સમુહાત્મના ।
૧૮૭૦૨૬૨ િવહસ્ય પીડયામાસ પ્રલ બં બલવા બલઃ॥ ૧૮૭.૨૬।
૧૮૭૦૨૭૧ મુ ષ્ટના ચાહન્મૂિધ્ન કાપેસરંક્તલાેચનઃ ।
૧૮૭૦૨૭૨ તને ચાસ્ય પ્રહારેણ બિહયાર્તે િવલાેચને॥ ૧૮૭.૨૭।
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૧૮૭૦૨૮૧ સ િન કા સતમ ત કાે મખુાચ્છાે ણતમુદ્વમન્ ।
૧૮૭૦૨૮૨ િનપપાત મહી ષે્ઠ દૈત્યવયા મમાર ચ॥ ૧૮૭.૨૮।
૧૮૭૦૨૯૧ પ્રલ બં િનહતં દૃ ટ્વા બલનેાદ્ભુતકમર્ણા ।
૧૮૭૦૨૯૨ પ્રહૃષ્ટા તુષુ્ટવુગાપાઃ સાધુ સા વ ત ચાબ્રવુન્॥ ૧૮૭.૨૯।
૧૮૭૦૩૦૧ સં તૂયમાનાે રામ તુ ગાપેૈદત્યે િનપા તતે ।
૧૮૭૦૩૦૨ પ્રલ બે સહ કૃ ણને પનુગાકુલમાયયાૈ॥ ૧૮૭.૩૦।
૧૮૭૦૩૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૭૦૩૧૧ તયાેિવહરતાેરેવં રામકેશવયાવે્રર્જે ।
૧૮૭૦૩૧૨ પ્રા ડ્વ્યતીતા િવકસત્-સરાે ચાભવચ્છરત્॥ ૧૮૭.૩૧।
૧૮૭૦૩૨૧ િવમલા બરનક્ષત્રે કાલે ચા યાગતે વ્રજમ્ ।
૧૮૭૦૩૨૨ દદશ દ્રાે સવાર ભ-પ્ર ત્તા વ્રજવા સનઃ॥ ૧૮૭.૩૨।
૧૮૭૦૩૩૧ કૃ ણ તાનુ સકુા દૃ ટ્વા ગાપેાનુ સવલાલસાન્ ।
૧૮૭૦૩૩૨ કાૈતૂહલાિદદં વાક્યં પ્રાહ દ્ધાન્મહામ તઃ॥ ૧૮૭.૩૩।
૧૮૭૦૩૪૦ કૃ ણ ઉવાચ
૧૮૭૦૩૪૧ કાે ઽયં શક્રમહાે નામ યને વાે હષર્ આગતઃ ।
૧૮૭૦૩૪૨ પ્રાહ તં ન દગાપેશ્ચ ચ્છ તમ તસાદરમ્॥ ૧૮૭.૩૪।
૧૮૭૦૩૫૦ ન દ ઉવાચ
૧૮૭૦૩૫૧ મેઘાનાં પયસામીશાે દેવરાજઃ શતક્રતુઃ ।
૧૮૭૦૩૫૨ યને સ ચાેિદતા મેઘા વષર્ ત્ય બુમયં રસમ્॥ ૧૮૭.૩૫।
૧૮૭૦૩૬૧ તદ્વ ૃ ષ્ટજિનતં સસં્ય વયમ યે ચ દેિહનઃ ।
૧૮૭૦૩૬૨ વતર્યામાપેભુ ના તપર્યામશ્ચ દેવતાઃ॥ ૧૮૭.૩૬।
૧૮૭૦૩૭૧ ક્ષીરવત્ય ઇમા ગાવાે વ સવત્યશ્ચ િન ર્તાઃ ।
૧૮૭૦૩૭૨ તને સવંિધતૈઃ સસ્યૈઃ પુષ્ટા તુષ્ટા ભવ ત વૈ॥ ૧૮૭.૩૭।
૧૮૭૦૩૮૧ નાસસ્યા ના ણા ભૂ મનર્ બુભુક્ષાિદતાે જનઃ ।
૧૮૭૦૩૮૨ દૃ યતે યત્ર દૃ ય તે ષ્ટમ તાે બલાહકાઃ॥ ૧૮૭.૩૮।
૧૮૭૦૩૯૧ ભાૈમમેત પયાે ગાે ભધર્ત્તે સયૂર્સ્ય વાિરદઃ ।
૧૮૭૦૩૯૨ પજર્ યઃ સવર્લાેકસ્ય ભવાય ભુિવ વષર્ ત॥ ૧૮૭.૩૯।
૧૮૭૦૪૦૧ ત મા પ્રા ષ રા નઃ શકં્ર સવ મુદા વતાઃ ।
૧૮૭૦૪૦૨ મહે સરેુશમઘર્ ત વયમ યે ચ દેિહનઃ॥ ૧૮૭.૪૦।
૧૮૭૦૪૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૭૦૪૧૧ ન દગાપેસ્ય વચનં શ્રુ વે થં શક્રપજૂને ।
૧૮૭૦૪૧૨ કાપેાય િત્રદશે દ્રસ્ય પ્રાહ દામાેદર તદા॥ ૧૮૭.૪૧।
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૧૮૭૦૪૨૦ કૃ ણ ઉવાચ
૧૮૭૦૪૨૧ ન વયં કૃ ષકતાર્રાે વ ણજ્યા િવનાે ન ચ ।
૧૮૭૦૪૨૨ ગાવાે ઽ મદૈ્દવતં તાત વયં વનચરા યતઃ॥ ૧૮૭.૪૨।
૧૮૭૦૪૩૧ આ વી ક્ષક ત્રયી વાત્તાર્ દ ડની ત તથાપરા ।
૧૮૭૦૪૩૨ િવદ્યાચતુષ્ટયં વેતદ્વાત્તાર્મત્ર શ ◌ૃ વ મે॥ ૧૮૭.૪૩।
૧૮૭૦૪૪૧ કૃ ષવર્ ણજ્યા તદ્વચ્ચ તીયં પશપુાલનમ્ ।
૧૮૭૦૪૪૨ િવદ્યા હ્યેતા મહાભાગા વાત્તાર્ ત્તત્રયાશ્રયા॥ ૧૮૭.૪૪।
૧૮૭૦૪૫૧ કષર્કાણાં કૃ ષ ર્ ત્તઃ પ યં તુ પણ િવનામ્ ।
૧૮૭૦૪૫૨ અ માકં ગાઃ પરા ત્તવાર્ત્તાર્ ભેદૈિરયં િત્ર ભઃ॥ ૧૮૭.૪૫।
૧૮૭૦૪૬૧ િવદ્યયા યાે યયા યુક્ત તસ્ય સા દૈવતં મહત્ ।
૧૮૭૦૪૬૨ સવૈ પજૂ્યાચર્નીયા ચ સવૈ તસ્યાપેકાિરકા॥ ૧૮૭.૪૬।
૧૮૭૦૪૭૧ યાે ઽ યસ્યાઃ ફલમશ્ન વૈ પજૂયત્યપરાં નરઃ ।
૧૮૭૦૪૭૨ ઇહ ચ પ્રેત્ય ચવૈાસાૈ તાત ના ાે ત શાેભનમ્॥ ૧૮૭.૪૭।
૧૮૭૦૪૮૧ પજૂ્ય તાં પ્ર થતાઃ સીમાઃ સીમા તં ચ પનુવર્નમ્ ।
૧૮૭૦૪૮૨ વના તા ગરયઃ સવ સા ચા માકં પરા ગ તઃ॥ ૧૮૭.૪૮।
૧૮૭૦૪૯૧ ગિરયજ્ઞ વયં ત માદ્ગાેયજ્ઞશ્ચ પ્રવત્યર્તામ્ ।
૧૮૭૦૪૯૨ િકમ માકં મહે દ્રણે ગાવઃ શલૈાશ્ચ દેવતાઃ॥ ૧૮૭.૪૯।
૧૮૭૦૫૦૧ મ ત્રયજ્ઞપરા િવપ્રાઃ સીરયજ્ઞાશ્ચ કષર્કાઃ ।
૧૮૭૦૫૦૨ ગિરગાેયજ્ઞશીલાશ્ચ વયમિદ્રવનાશ્રયાઃ॥ ૧૮૭.૫૦।
૧૮૭૦૫૧૧ ત માદ્ગાવેધર્નઃ શલૈાે ભવદ્ ભિવિવધાહર્ણૈઃ ।
૧૮૭૦૫૧૨ અચ્યર્તાં પજૂ્યતાં મે યં પશું હ વા િવધાનતઃ॥ ૧૮૭.૫૧।
૧૮૭૦૫૨૧ સવર્ઘાષેસ્ય સ દાેહા ગ્ હ્ય તાં મા િવચાયર્તામ્ ।
૧૮૭૦૫૨૨ ભાજે્ય તાં તને વૈ િવપ્રા તથા યે ચાિપ વા છકાઃ॥ ૧૮૭.૫૨।
૧૮૭૦૫૩૧ તમ ચતં કૃતે હાેમે ભાે જતષેુ દ્વ તષુ ।
૧૮૭૦૫૩૨ શર પુ પકૃતાપીડાઃ પિરગચ્છ તુ ગાેગણાઃ॥ ૧૮૭.૫૩।
૧૮૭૦૫૪૧ અેતન્મમ મતં ગાપેાઃ સ પ્રીત્યા િક્રયતે યિદ ।
૧૮૭૦૫૪૨ તતઃ કૃતા ભવે પ્રી તગર્વામદ્રે તથા મમ॥ ૧૮૭.૫૪।
૧૮૭૦૫૫૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૭૦૫૫૧ ઇ ત તસ્ય વચઃ શ્રુ વા ન દાદ્યા તે વ્ર ૈકસઃ ।
૧૮૭૦૫૫૨ પ્રીત્યુ ફુ લમખુા િવપ્રાઃ સાધુ સા વત્યથાબ્રવુન્॥ ૧૮૭.૫૫।
૧૮૭૦૫૬૧ શાેભનં તે મતં વ સ યદેતદ્ભવતાેિદતમ્ ।
૧૮૭૦૫૬૨ ત કિર યા યહં સવ ગિરયજ્ઞઃ પ્રવત્યર્તામ્॥ ૧૮૭.૫૬।
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૧૮૭૦૫૭૧ તથા ચ કૃતવ ત તે ગિરયજ્ઞં વ્ર ૈકસઃ ।
૧૮૭૦૫૭૨ દિધપાયસમાંસાદૈ્યદર્દુઃ શલૈબ લ તતઃ॥ ૧૮૭.૫૭।
૧૮૭૦૫૮૧ દ્વ ં શ્ચ ભાજેયામાસઃુ શતશાે ઽથ સહસ્રશઃ ।
૧૮૭૦૫૮૨ ગાવઃ શલંૈ તતશ્ચકુ્રર ચતા તં પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૧૮૭.૫૮।
૧૮૭૦૫૯૧ ષભાશ્ચા ભનદર્ તઃ સતાેયા જલદા ઇવ ।
૧૮૭૦૫૯૨ ગિરમૂધર્િન ગાેિવ દઃ શલૈાે ઽહ મ ત મૂ તમાન્॥ ૧૮૭.૫૯।
૧૮૭૦૬૦૧ બુભજેુ ઽનં્ન બહુિવધં ગાપેવયાર્હૃતં દ્વ ઃ ।
૧૮૭૦૬૦૨ કૃ ણ તનેવૈ પેણ ગાપેૈઃ સહ ગરેઃ શરઃ॥ ૧૮૭.૬૦।
૧૮૭૦૬૧૧ અિધ હ્યાચર્યામાસ દ્વતીયામાત્મન તનુમ્ ।
૧૮૭૦૬૧૨ અ તધાર્નં ગતે ત મ ગાપેા લ વા તતાે વરાન્ ।
૧૮૭૦૬૧૩ કૃ વા ગિરમહં ગાેષં્ઠ િનજમ યાયયુઃ પનુઃ॥ ૧૮૭.૬૧।
૧૮૮૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૮૦૦૧૧ મહે પ્ર તહતે શક્રાે શં કાપેસમ વતઃ ।
૧૮૮૦૦૧૨ સવંતર્કં નામ ગણં તાેયદાનામથાબ્રવીત્॥ ૧૮૮.૧।
૧૮૮૦૦૨૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૧૮૮૦૦૨૧ ભાે ભાે મેઘા િનશ યૈતદ્વદતાે વચનં મમ ।
૧૮૮૦૦૨૨ આજ્ઞાન તરમવેાશુ િક્રયતામિવચાિરતમ્॥ ૧૮૮.૨।
૧૮૮૦૦૩૧ ન દગાપેઃ સદુુબુર્ દ્ધગાપૈર યૈઃ સહાયવાન્ ।
૧૮૮૦૦૩૨ કૃ ણાશ્રયબલા માતાે મહભઙ્ગમચીકરત્॥ ૧૮૮.૩।
૧૮૮૦૦૪૧ આ વાે યઃ પરં તષેાં ગાપે વસ્ય ચ કારણમ્ ।
૧૮૮૦૦૪૨ તા ગાવાે ષ્ટપાતને પીડ્ય તાં વચનાન્મમ॥ ૧૮૮.૪।
૧૮૮૦૦૫૧ અહમ યિદ્રશ ◌ૃઙ્ગાભં તુઙ્ગમા હ્ય વારણમ્ ।
૧૮૮૦૦૫૨ સાહા યં વઃ કિર યા મ વાયનૂાં સઙ્ગમને ચ॥ ૧૮૮.૫।
૧૮૮૦૦૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૮૦૦૬૧ ઇત્યાજ્ઞપ્તાઃ સરેુ દ્રણે મુમુચુ તે બલાહકાઃ ।
૧૮૮૦૦૬૨ વાતવષ મહાભીમમભાવાય ગવાં દ્વ ઃ॥ ૧૮૮.૬।
૧૮૮૦૦૭૧ તતઃ ક્ષણને ધરણી કકુભાે ઽ બરમવે ચ ।
૧૮૮૦૦૭૨ અેકં ધારામહાસાર-પૂરણનેાભવદ્દિ્વ ઃ॥ ૧૮૮.૭।
૧૮૮૦૦૮૧ ગાવ તુ તને પતતા વષર્વાતને વે ગના ।
૧૮૮૦૦૮૨ ધુતાઃ પ્રાણા જહુઃ સવાર્ તયર્ઙ્મખુ શરાેધરાઃ॥ ૧૮૮.૮।
૧૮૮૦૦૯૧ ક્રાેડને વ સાનાક્ર ય તસ્થુર યા દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૮૮૦૦૯૨ ગાવાે િવવ સાશ્ચ કૃતા વાિરપૂરેણ ચાપરાઃ॥ ૧૮૮.૯।
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૧૮૮૦૧૦૧ વ સાશ્ચ દ નવદનાઃ પવનાક પક ધરાઃ ।
૧૮૮૦૧૦૨ ત્રાિહ ત્રાહીત્ય પશ દાઃ કૃ ણમૂચુિરવાતર્કાઃ॥ ૧૮૮.૧૦।
૧૮૮૦૧૧૧ તત તદ્ગાેકુલં સવ ગાેગાપેીગાપેસઙુ્કલમ્ ।
૧૮૮૦૧૧૨ અતીવાત હિરદૃર્ ટ્વા ત્રાણાયા ચ તયત્તદા॥ ૧૮૮.૧૧।
૧૮૮૦૧૨૧ અેત કૃતં મહે દ્રણે મહભઙ્ગિવરાેિધના ।
૧૮૮૦૧૨૨ તદેતદ ખલં ગાેષં્ઠ ત્રાતવ્યમધનુા મયા॥ ૧૮૮.૧૨।
૧૮૮૦૧૩૧ ઇમમિદ્રમહં વીયાર્દુ પાટ ાે શલાતલમ્ ।
૧૮૮૦૧૩૨ ધારિય યા મ ગાેષ્ઠસ્ય થુચ્છ ત્ર મવાપેિર॥ ૧૮૮.૧૩।
૧૮૮૦૧૪૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૮૦૧૪૧ ઇ ત કૃ વા મ ત કૃ ણાે ગાવેધર્નમહીધરમ્ ।
૧૮૮૦૧૪૨ ઉ પાટ ૈકકરેણવૈ ધારયામાસ લીલયા॥ ૧૮૮.૧૪।
૧૮૮૦૧૫૧ ગાપેાંશ્ચાહ જગન્નાથઃ સમુ પાિટતભૂધરઃ ।
૧૮૮૦૧૫૨ િવશ વમત્ર સિહતાઃ કૃતં વષર્િનવારણમ્॥ ૧૮૮.૧૫।
૧૮૮૦૧૬૧ સિુનવાર્તષેુ દેશષેુ યથાયાેગ્ય મહાસ્યતામ્ ।
૧૮૮૦૧૬૨ પ્રિવ ય નાત્ર ભેતવં્ય ગિરપાતસ્ય િનભર્યૈઃ॥ ૧૮૮.૧૬।
૧૮૮૦૧૭૧ ઇત્યુક્તા તને તે ગાપેા િવિવશગુાધનૈઃ સહ ।
૧૮૮૦૧૭૨ શકટારાેિપતૈભાર્ ડગૈા યશ્ચાસારપીિડતાઃ॥ ૧૮૮.૧૭।
૧૮૮૦૧૮૧ કૃ ણાે ઽિપ તં દધારૈવં શલૈમત્ય તિનશ્ચલમ્ ।
૧૮૮૦૧૮૨ વ્ર ૈકાવેા સ ભહર્ષર્-િવ મતાકૈ્ષિનર ક્ષતઃ॥ ૧૮૮.૧૮।
૧૮૮૦૧૯૧ ગાપેગાપેીજનૈહૃર્ષ્ટૈઃ પ્રી તિવ તાિરતેક્ષણૈઃ ।
૧૮૮૦૧૯૨ સં તૂયમાનચિરતઃ કૃ ણઃ શલૈમધારયત્॥ ૧૮૮.૧૯।
૧૮૮૦૨૦૧ સપ્તરાતં્ર મહામેઘા વવષુર્નર્ દગાેકુલે ।
૧૮૮૦૨૦૨ ઇ દ્રણે ચાેિદતા મેઘા ગાપેાનાં નાશકાિરણા॥ ૧૮૮.૨૦।
૧૮૮૦૨૧૧ તતાે તે મહાશલૈે પિરત્રાતે ચ ગાેકુલે ।
૧૮૮૦૨૧૨ મ યાપ્ર તજ્ઞાે બલ ભદ્વારયામાસ તા ઘનાન્॥ ૧૮૮.૨૧।
૧૮૮૦૨૨૧ વ્યભ્રે નભ સ દેવે દ્રે િવતથે શક્રમિ ત્રતે ।
૧૮૮૦૨૨૨ િન ક્ર ય ગાેકુલં હૃષ્ટઃ વસ્થાનં પનુરાગમત્॥ ૧૮૮.૨૨।
૧૮૮૦૨૩૧ મુમાેચ કૃ ણાે ઽિપ તદા ગાવેધર્નમહા ગિરમ્ ।
૧૮૮૦૨૩૨ વસ્થાને િવ મતમખુૈદૃર્ષ્ટ તવૈ્રર્જવા સ ભઃ॥ ૧૮૮.૨૩।
૧૮૮૦૨૪૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૮૦૨૪૧ તે ગાવેધર્ને શલૈે પિરત્રાતે ચ ગાેકુલે ।
૧૮૮૦૨૪૨ રાેચયામાસ કૃ ણસ્ય દશર્નં પાકશાસનઃ॥ ૧૮૮.૨૪।
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૧૮૮૦૨૫૧ સાે ઽિધ હ્ય મહાનાગમૈરાવતમ મત્ર જત્ ।
૧૮૮૦૨૫૨ ગાવેધર્ન ગરાૈ કૃ ણં દદશર્ િત્રદશાિધપઃ॥ ૧૮૮.૨૫।
૧૮૮૦૨૬૧ ચારય તં મહાવીય ગાશ્ચ ગાપેવપુધર્રમ્ ।
૧૮૮૦૨૬૨ કૃ નસ્ય જગતાે ગાપંે તં ગાપેકુમારકૈઃ॥ ૧૮૮.૨૬।
૧૮૮૦૨૭૧ ગ ડં ચ દદશાચ્ચૈર તધાર્નગતં દ્વ ઃ ।
૧૮૮૦૨૭૨ કૃતચ્છાયં હરેમૂર્િધ્ન પક્ષા યાં પ ક્ષપુઙ્ગવમ્॥ ૧૮૮.૨૭।
૧૮૮૦૨૮૧ અવ હ્ય સ નાગે દ્રાદેકા તે મધુસદૂનમ્ ।
૧૮૮૦૨૮૨ શક્રઃ સ મતમાહેદં પ્રી તિવસ્ફાિરતેક્ષણઃ॥ ૧૮૮.૨૮।
૧૮૮૦૨૯૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૧૮૮૦૨૯૧ કૃ ણ કૃ ણ શ ◌ૃ વેદં યદથર્મહમાગતઃ ।
૧૮૮૦૨૯૨ વ સમીપં મહાબાહાે નૈત ચ્ચ તં્ય વયા યથા॥ ૧૮૮.૨૯।
૧૮૮૦૩૦૧ ભારાવતરણાધાર્ય થવ્યાઃ થવીતલમ્ ।
૧૮૮૦૩૦૨ અવતીણા ઽ ખલાધાર વમવે પરમેશ્વર॥ ૧૮૮.૩૦।
૧૮૮૦૩૧૧ મહભઙ્ગિવ દ્ધને મયા ગાેકુલનાશકાઃ ।
૧૮૮૦૩૧૨ સમાિદષ્ટા મહામેઘા તૈશ્ચૈત કદનં કૃતમ્॥ ૧૮૮.૩૧।
૧૮૮૦૩૨૧ ત્રાતા તાપા વયા ગાવઃ સમુ પાટ મહા ગિરમ્ ।
૧૮૮૦૩૨૨ તનેાહં તાે ષતાે વીર કમર્ણાત્યદ્ભુતને તે॥ ૧૮૮.૩૨।
૧૮૮૦૩૩૧ સાિધતં કૃ ણ દેવાનામદ્ય મ યે પ્રયાજેનમ્ ।
૧૮૮૦૩૩૨ વયાયમિદ્રપ્રવરઃ કરેણૈકેન ચાેદૃ્ધતઃ॥ ૧૮૮.૩૩।
૧૮૮૦૩૪૧ ગાે ભશ્ચ નાેિદતઃ કૃ ણ વ સમીપ મહાગતઃ ।
૧૮૮૦૩૪૨ વયા ત્રાતા ભરત્યથ યુ મ કારણકારણાત્॥ ૧૮૮.૩૪।
૧૮૮૦૩૫૧ સ વાં કૃ ણા ભષેક્ષ્યા મ ગવાં વાક્યપ્રચાેિદતઃ ।
૧૮૮૦૩૫૨ ઉપે દ્ર વે ગવા મ દ્રાે ગાેિવ દ વં ભિવ ય સ॥ ૧૮૮.૩૫।
૧૮૮૦૩૬૧ અથાપેવાહ્યાદાદાય ઘ ટામૈરાવતાદ્ગ ત્ ।
૧૮૮૦૩૬૨ અ ભષેકં તયા ચકે્ર પિવત્રજલપૂણર્યા॥ ૧૮૮.૩૬।
૧૮૮૦૩૭૧ િક્રયમાણે ઽ ભષેકે તુ ગાવઃ કૃ ણસ્ય ત ક્ષણાત્ ।
૧૮૮૦૩૭૨ પ્રસ્રવાેદ્ભૂતદુગ્ધાદ્રા સદ્યશ્ચકુ્રવર્સુ ધરામ્॥ ૧૮૮.૩૭।
૧૮૮૦૩૮૧ અ ભ ષચ્ય ગવાં વાક્યાદે્દવે દ્રાે વૈ જનાદર્નમ્ ।
૧૮૮૦૩૮૨ પ્રીત્યા સપ્રશ્રયં કૃ ણં પનુરાહ શચીપ તઃ॥ ૧૮૮.૩૮।
૧૮૮૦૩૯૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૧૮૮૦૩૯૧ ગવામેત કૃતં વાક્યાત્તથા યદિપ મે શ ◌ૃ ।
૧૮૮૦૩૯૨ યદ્બ્રવી મ મહાભાગ ભારાવતરણેચ્છયા॥ ૧૮૮.૩૯।
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૧૮૮૦૪૦૧ મમાંશઃ પુ ષવ્યાઘ્રઃ થવ્યાં થવીધર ।
૧૮૮૦૪૦૨ અવતીણા ઽજુર્નાે નામ સ રક્ષ્યાે ભવતા સદા॥ ૧૮૮.૪૦।
૧૮૮૦૪૧૧ ભારાવતરણે સખ્યં સ તે વીરઃ કિર ય ત ।
૧૮૮૦૪૧૨ સ રક્ષણીયાે ભવતા યથાત્મા મધુસદૂન॥ ૧૮૮.૪૧।
૧૮૮૦૪૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૧૮૮૦૪૨૧ ના મ ભારતે વંશે તં પાથ તવાંશતઃ ।
૧૮૮૦૪૨૨ તમહં પાલિય યા મ યાવદ મ મહીતલે॥ ૧૮૮.૪૨।
૧૮૮૦૪૩૧ યાવન્મહીતલે શક્ર સ્થાસ્યા યહમિર દમ ।
૧૮૮૦૪૩૨ ન તાવદજુર્નં ક શ્ચદે્દવે દ્ર યુિધ જે ય ત॥ ૧૮૮.૪૩।
૧૮૮૦૪૪૧ કંસાે નામ મહાબાહુદત્યાે ઽિરષ્ટ તથા પરઃ ।
૧૮૮૦૪૪૨ કેશી કુવલયાપીડાે નરકાદ્યા તથાપરે॥ ૧૮૮.૪૪।
૧૮૮૦૪૫૧ હતષેુ તષેુ દેવે દ્ર ભિવ ય ત મહાહવઃ ।
૧૮૮૦૪૫૨ તત્ર િવ દ્ધ સહસ્રાક્ષ ભારાવતરણં કૃતમ્॥ ૧૮૮.૪૫।
૧૮૮૦૪૬૧ સ વં ગચ્છ ન સ તાપં પતુ્રાથ કતુર્મહર્ સ ।
૧૮૮૦૪૬૨ નાજુર્નસ્ય િરપુઃ ક શ્ચન્મમાગ્રે પ્રભિવ ય ત॥ ૧૮૮.૪૬।
૧૮૮૦૪૭૧ અજુર્નાથ વહં સવાર્ યુિધ ષ્ઠરપુરાેગમાન્ ।
૧૮૮૦૪૭૨ િન ત્તે ભારતે યુદ્ધે કુ ત્યૈ દાસ્યા મ િવક્ષતાન્॥ ૧૮૮.૪૭।
૧૮૮૦૪૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૮૦૪૮૧ ઇત્યુક્તઃ સ પિર વજ્ય દેવરા ે જનાદર્નમ્ ।
૧૮૮૦૪૮૨ આ હ્યૈરાવતં નાગં પનુરેવ િદવં યયાૈ॥ ૧૮૮.૪૮।
૧૮૮૦૪૯૧ કૃ ણાે ઽિપ સિહતાે ગાે ભગાપાલૈશ્ચ પનુવ્રર્જમ્ ।
૧૮૮૦૪૯૨ આજગામાથ ગાપેીનાં દષૃ્ટપૂતને વત્મર્ના॥ ૧૮૮.૪૯।
૧૮૯૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૯૦૦૧૧ ગતે શકે્ર તુ ગાપેાલાઃ કૃ ણમ ક્લષ્ટકાિરણમ્ ।
૧૮૯૦૦૧૨ ઊચુઃ પ્રીત્યા તં દૃ ટ્વા તને ગાવેધર્નાચલમ્॥ ૧૮૯.૧।
૧૮૯૦૦૨૦ ગાપેા ઊચુઃ
૧૮૯૦૦૨૧ વયમ માન્મહાભાગ ભવતા મહતાે ભયાત્ ।
૧૮૯૦૦૨૨ ગાવશ્ચ ભવતા ત્રાતા ગિરધારણકમર્ણા॥ ૧૮૯.૨।
૧૮૯૦૦૩૧ બાલક્ર ડયેમતુલા ગાપેાલ વં જુગુ સતમ્ ।
૧૮૯૦૦૩૨ િદવં્ય ચ કમર્ ભવતઃ િકમેતત્તાત ક યતામ્॥ ૧૮૯.૩।
૧૮૯૦૦૪૧ કા લયાે દ મત તાેયે પ્રલ બાે િવિનપા તતઃ ।
૧૮૯૦૦૪૨ તાે ગાવેધર્નશ્ચાયં શિઙ્કતાિન મનાં સ નઃ॥ ૧૮૯.૪।
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૧૮૯૦૦૫૧ સતં્ય સતં્ય હરેઃ પાદાૈ શ્રયામાે ઽ મતિવક્રમ ।
૧૮૯૦૦૫૨ યથા વદ્વ યર્માલાેક્ય ન વાં મ યામહે નરમ્॥ ૧૮૯.૫।
૧૮૯૦૦૬૧ દેવાે વા દાનવાે વા વં યક્ષાે ગ ધવર્ અેવ વા ।
૧૮૯૦૦૬૨ િક ચા માકં િવચારેણ બા ધવાે ઽ ત નમાે ઽ તુ તે॥ ૧૮૯.૬।
૧૮૯૦૦૭૧ પ્રી તઃ સસ્ત્રીકુમારસ્ય વ્રજસ્ય તવ કેશવ ।
૧૮૯૦૦૭૨ કમર્ ચેદમશકં્ય ય સમ તૈ સ્ત્રદશરૈિપ॥ ૧૮૯.૭।
૧૮૯૦૦૮૧ બાલ વં ચા તવીય ચ જન્મ ચા મા વશાેભનમ્ ।
૧૮૯૦૦૮૨ ચ ત્યમાનમમેયાત્મ શઙ્કાં કૃ ણ પ્રયચ્છ ત॥ ૧૮૯.૮।
૧૮૯૦૦૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૯૦૦૯૧ ક્ષણં ભૂ વા વસાૈ તૂ ણી ં િક ચ પ્રણયકાપેવાન્ ।
૧૮૯૦૦૯૨ ઇત્યેવમુક્ત તૈગાપૈરાહ કૃ ણાે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૮૯.૯।
૧૮૯૦૧૦૦ શ્રીકૃ ણ ઉવાચ
૧૮૯૦૧૦૧ મ સ બ ધને વાે ગાપેા યિદ લ ન યતે ।
૧૮૯૦૧૦૨ શ્લાઘ્યાે વાહં તતઃ િક વાે િવચારેણ પ્રયાજેનમ્॥ ૧૮૯.૧૦।
૧૮૯૦૧૧૧ યિદ વાે ઽ ત મિય પ્રી તઃ શ્લાઘ્યાે ઽહં ભવતાં યિદ ।
૧૮૯૦૧૧૨ તદઘાર્ બ ધુસદશૃી બા ધવાઃ િક્રયતાં મિય॥ ૧૮૯.૧૧।
૧૮૯૦૧૨૧ નાહં દેવાે ન ગ ધવા ન યક્ષાે ન ચ દાનવઃ ।
૧૮૯૦૧૨૨ અહં વાે બા ધવાે તાે નાત શ્ચ ત્યમતાે ઽ યથા॥ ૧૮૯.૧૨।
૧૮૯૦૧૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૯૦૧૩૧ ઇ ત શ્રુ વા હરેવાર્ક્યં બદ્ધમાનૈા તતાે બલમ્ ।
૧૮૯૦૧૩૨ યયુગાપા મહાભાગા ત મ પ્રણયકાેિપિન॥ ૧૮૯.૧૩।
૧૮૯૦૧૪૧ કૃ ણ તુ િવમલં વ્યાેમ શરચ્ચ દ્રસ્ય ચ દ્રકામ્ ।
૧૮૯૦૧૪૨ તથા કુમુિદની ં ફુ લામામાેિદતિદગ તરામ્॥ ૧૮૯.૧૪।
૧૮૯૦૧૫૧ વનરા ં તથા કૂજદ્- ઙ્ગમાલામનાેરમામ્ ।
૧૮૯૦૧૫૨ િવલાેક્ય સહ ગાપેી ભમર્નશ્ચકે્ર ર ત પ્ર ત॥ ૧૮૯.૧૫।
૧૮૯૦૧૬૧ સહ રામેણ મધુરમતીવ વિનતા પ્રયમ્ ।
૧૮૯૦૧૬૨ જગાૈ કમલપાદાે ઽસાૈ નામ તત્ર કૃતવ્રતઃ॥ ૧૮૯.૧૬।
૧૮૯૦૧૭૧ ર યં ગીત વિન શ્રુ વા સ ત્યજ્યાવસથાં તદા ।
૧૮૯૦૧૭૨ આજગ્મુ વિરતા ગાે યાે યત્રા તે મધુસદૂનઃ॥ ૧૮૯.૧૭।
૧૮૯૦૧૮૧ શનૈઃ શનજૈર્ગાૈ ગાપેી કા ચત્તસ્ય પદાનુગા ।
૧૮૯૦૧૮૨ દત્તાવધાના કા ચચ્ચ તમવે મનસા મરત્॥ ૧૮૯.૧૮।
૧૮૯૦૧૯૧ કા ચ કૃ ણે ત કૃ ણે ત ચાે વા લ મપુાયયાૈ ।
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૧૮૯૦૧૯૨ યયાૈ ચ કા ચ પે્રમા ધા ત પાશ્વર્મિવલ જતા॥ ૧૮૯.૧૯।
૧૮૯૦૨૦૧ કા ચદાવસથસ્યા તઃ સ્થ વા દૃ ટ્વા બિહગુર્ મ્ ।
૧૮૯૦૨૦૨ તન્મય વને ગાેિવ દં દ યાૈ મી લતલાેચના॥ ૧૮૯.૨૦।
૧૮૯૦૨૧૧ ગાપેીપિર તાે રાિત્ર શરચ્ચ દ્રમનાેરમામ્ ।
૧૮૯૦૨૧૨ માનયામાસ ગાેિવ દાે રાસાર ભરસાે સકુઃ॥ ૧૮૯.૨૧।
૧૮૯૦૨૨૧ ગાે યશ્ચ દશઃ કૃ ણ-ચેષ્ટા યાયત્તમૂતર્યઃ ।
૧૮૯૦૨૨૨ અ યદેશગતે કૃ ણે ચે ર્ દાવના તરમ્॥ ૧૮૯.૨૨।
૧૮૯૦૨૩૧ બભ્રમુ તા તતાે ગાે યઃ કૃ ણદશર્નલાલસાઃ ।
૧૮૯૦૨૩૨ કૃ ણસ્ય ચરણં રાત્રાૈ દૃ ટ્વા દાવને દ્વ ઃ॥ ૧૮૯.૨૩।
૧૮૯૦૨૪૧ અેવં નાનાપ્રકારાસુ કૃ ણચેષ્ટાસુ તાસુ ચ ।
૧૮૯૦૨૪૨ ગાે યાે વ્યગ્રાઃ સમં ચે ર યં દાવનં વનમ્॥ ૧૮૯.૨૪।
૧૮૯૦૨૫૧ િન ત્તા તા તતાે ગાે યાે િનરાશાઃ કૃ ણદશર્ને ।
૧૮૯૦૨૫૨ યમનુાતીરમાગ ય જગુ તચ્ચિરતં દ્વ ઃ॥ ૧૮૯.૨૫।
૧૮૯૦૨૬૧ તતાે દદશૃરુાયા તં િવકા શમખુપઙ્કજમ્ ।
૧૮૯૦૨૬૨ ગાે યસૈ્ત્રલાેક્યગાેપ્તારં કૃ ણમ ક્લષ્ટકાિરણમ્॥ ૧૮૯.૨૬।
૧૮૯૦૨૭૧ કા ચદાલાેક્ય ગાેિવ દમાયા તમ તહ ષતા ।
૧૮૯૦૨૭૨ કૃ ણ કૃ ણે ત કૃ ણે ત પ્રાહાે ફુ લિવલાેચના॥ ૧૮૯.૨૭।
૧૮૯૦૨૮૧ કા ચદ્ભ્રૂભઙ્ગુરં કૃ વા લલાટફલકં હિરમ્ ।
૧૮૯૦૨૮૨ િવલાેક્ય નતે્ર ઙ્ગા યાં પપાૈ તન્મખુપઙ્કજમ્॥ ૧૮૯.૨૮।
૧૮૯૦૨૯૧ કા ચદાલાેક્ય ગાેિવ દં િનમી લતિવલાેચના ।
૧૮૯૦૨૯૨ તસ્યવૈ પં યાય તી યાેગા ઢેવ સા બભાૈ॥ ૧૮૯.૨૯।
૧૮૯૦૩૦૧ તતઃ કા ચિ પ્રયાલાપૈઃ કા ચદ્ભ્રૂભઙ્ગવી ક્ષતૈઃ ।
૧૮૯૦૩૦૨ િન યે ઽનનુયમ યાશ્ચ કર પશન માધવઃ॥ ૧૮૯.૩૦।
૧૮૯૦૩૧૧ તા ભઃ પ્રસન્ન ચત્તા ભગાપી ભઃ સહ સાદરમ્ ।
૧૮૯૦૩૧૨ રરામ રાસગાેષ્ઠ ભ દારચિરતાે હિરઃ॥ ૧૮૯.૩૧।
૧૮૯૦૩૨૧ રાસમ ડલબદ્ધાે ઽિપ કૃ ણપાશ્વર્મનૂદ્ગતા ।
૧૮૯૦૩૨૨ ગાપેીજનાે ન ચવૈાભૂદેકસ્થાન સ્થરાત્મના॥ ૧૮૯.૩૨।
૧૮૯૦૩૩૧ હ તે પ્રગ્ હ્ય ચૈકૈકાં ગાેિપકાં રાસમ ડલમ્ ।
૧૮૯૦૩૩૨ ચકાર ચ કર પશર્-િનમી લતદશૃં હિરઃ॥ ૧૮૯.૩૩।
૧૮૯૦૩૪૧ તતઃ પ્રવ તે ર યા ચલદ્વલયિન વનૈઃ ।
૧૮૯૦૩૪૨ અનુયાતશર કાવ્ય-ગેયગી તરનુક્રમામ્॥ ૧૮૯.૩૪।
૧૮૯૦૩૫૧ કૃ ણઃ શરચ્ચ દ્રમસં કાૈમુદ કુમુદાકરમ્ ।
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૧૮૯૦૩૫૨ જગાૈ ગાપેીજન વેકં કૃ ણનામ પનુઃ પનુઃ॥ ૧૮૯.૩૫।
૧૮૯૦૩૬૧ પિર ત્તા શ્રમેણૈકા ચલદ્વલયતાિપની ।
૧૮૯૦૩૬૨ દદાૈ બાહુલતાં સ્ક ધે ગાપેી મધુિવઘા તનઃ॥ ૧૮૯.૩૬।
૧૮૯૦૩૭૧ કા ચ પ્રિવલસદ્બાહુઃ પિરર ય ચુચુ બ તમ્ ।
૧૮૯૦૩૭૨ ગાપેી ગીત તુ તવ્યાજ-િનપુણા મધુસદૂનમ્॥ ૧૮૯.૩૭।
૧૮૯૦૩૮૧ ગાપેીકપાેલસશં્લષેમ ભપદ્ય હરેભુર્ ૈ ।
૧૮૯૦૩૮૨ પુલકાેદ્ગમશસ્યાય વેદા બુઘનતાં ગતાૈ॥ ૧૮૯.૩૮।
૧૮૯૦૩૯૧ રાસગેયં જગાૈ કૃ ણાે યાવત્તારતર વિનઃ ।
૧૮૯૦૩૯૨ સાધુ કૃ ણે ત કૃ ણે ત તાવત્તા દ્વગુણં જગુઃ॥ ૧૮૯.૩૯।
૧૮૯૦૪૦૧ ગતે ઽનુગમનં ચકુ્રવર્લને સ મખંુ યયુઃ ।
૧૮૯૦૪૦૨ પ્ર તલાેમાનુલાેમને ભજુેગાપાઙ્ગના હિરમ્॥ ૧૮૯.૪૦।
૧૮૯૦૪૧૧ સ તદા સહ ગાપેીભી રરામ મધુસદૂનઃ ।
૧૮૯૦૪૧૨ સ વષર્કાેિટપ્ર તમઃ ક્ષણ તને િવનાભવત્॥ ૧૮૯.૪૧।
૧૮૯૦૪૨૧ તા વાયર્માણાઃ િપ ભઃ પ ત ભભ્રાર્ ભ તથા ।
૧૮૯૦૪૨૨ કૃ ણં ગાપેાઙ્ગના રાત્રાૈ રમય ત ર ત પ્રયાઃ॥ ૧૮૯.૪૨।
૧૮૯૦૪૩૧ સાે ઽિપ કૈશાેરકવયા માનયન્મધુસદૂનઃ ।
૧૮૯૦૪૩૨ રેમે તા ભરમેયાત્મા ક્ષપાસુ ક્ષિપતાિહતઃ॥ ૧૮૯.૪૩।
૧૮૯૦૪૪૧ તદ્ભ ર્ષુ તથા તાસુ સવર્ભૂતષેુ ચેશ્વરઃ ।
૧૮૯૦૪૪૨ આત્મ વ પ પાે ઽસાૈ વ્યા ય સવર્મવ સ્થતઃ॥ ૧૮૯.૪૪।
૧૮૯૦૪૫૧ યથા સમ તભૂતષેુ નભાે ઽ ગ્ ઃ થવી જલમ્ ।
૧૮૯૦૪૫૨ વાયુશ્ચાત્મા તથવૈાસાૈ વ્યા ય સવર્મવ સ્થતઃ॥ ૧૮૯.૪૫।
૧૮૯૦૪૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૮૯૦૪૬૧ પ્રદાષેાધ કદા ચત્તુ રાસાસક્તે જનાદર્ને ।
૧૮૯૦૪૬૨ ત્રાસય સમદાે ગાેષ્ઠાનિરષ્ટઃ સમપુાગતઃ॥ ૧૮૯.૪૬।
૧૮૯૦૪૭૧ સતાેયતાેયદાકાર તી ણશ ◌ૃઙ્ગાે ઽકર્લાેચનઃ ।
૧૮૯૦૪૭૨ ખુરાગ્રપાતૈરત્યથ દારય ધરણીતલમ્॥ ૧૮૯.૪૭।
૧૮૯૦૪૮૧ લે લહાનઃ સિન પષંે જહ્વયાૈષ્ઠાૈ પનુઃ પનુઃ ।
૧૮૯૦૪૮૨ સરં ભા ક્ષપ્તલાઙ્ગૂલઃ કિઠનસ્ક ધબ ધનઃ॥ ૧૮૯.૪૮।
૧૮૯૦૪૯૧ ઉદગ્રકકુદાભાેગઃ પ્રમાણાદ્દરુ તક્રમઃ ।
૧૮૯૦૪૯૨ િવ મતૂ્રા લપ્ત ષ્ઠાઙ્ગાે ગવામુદ્વગેકારકઃ॥ ૧૮૯.૪૯।
૧૮૯૦૫૦૧ પ્રલ બક ઠાે ઽ ભમખુ ત ઘાતાિઙ્કતાનનઃ ।
૧૮૯૦૫૦૨ પાતય સ ગવાં ગભાર્ દૈત્યાે ષભ પ ક્॥ ૧૮૯.૫૦।
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૧૮૯૦૫૧૧ સદૂયં તરસા સવાર્ વના યટ ત યઃ સદા ।
૧૮૯૦૫૧૨ તત તમ તઘાેરાક્ષમવેક્ષ્યા તભયાતુરાઃ॥ ૧૮૯.૫૧।
૧૮૯૦૫૨૧ ગાપેા ગાપે સ્ત્રયશ્ચવૈ કૃ ણ કૃ ણે ત ચુકુ્રશઃુ ।
૧૮૯૦૫૨૨ સહનાદં તતશ્ચકે્ર તલશ દં ચ કેશવઃ॥ ૧૮૯.૫૨।
૧૮૯૦૫૩૧ તચ્છ દશ્રવણાચ્ચાસાૈ દામાેદરમખું યયાૈ ।
૧૮૯૦૫૩૨ અગ્ર ય તિવષાણાગ્રઃ કૃ ણકુ ક્ષકૃતેક્ષણઃ॥ ૧૮૯.૫૩।
૧૮૯૦૫૪૧ અ યધાવત દુષ્ટાત્મા દૈત્યાે ષભ પ ક્ ।
૧૮૯૦૫૪૨ આયા તં દૈત્ય ષભં દૃ ટ્વા કૃ ણાે મહાબલમ્॥ ૧૮૯.૫૪।
૧૮૯૦૫૫૧ ન ચચાલ તતઃ સ્થાનાદવજ્ઞા મતલીલયા ।
૧૮૯૦૫૫૨ આસનં્ન ચવૈ જગ્રાહ ગ્રાહવન્મધુસદૂનઃ॥ ૧૮૯.૫૫।
૧૮૯૦૫૬૧ જઘાન નનુા કુક્ષાૈ િવષાણગ્રહણાચલમ્ ।
૧૮૯૦૫૬૨ તસ્ય દપર્બલં હ વા ગ્ હીતસ્ય િવષાણયાેઃ॥ ૧૮૯.૫૬।
૧૮૯૦૫૭૧ આપીડયદિરષ્ટસ્ય ક ઠં ક્લન્ન મવા બરમ્ ।
૧૮૯૦૫૭૨ ઉ પાટ શ ◌ૃઙ્ગમેકં ચ તનેવૈાતાડયત્તતઃ॥ ૧૮૯.૫૭।
૧૮૯૦૫૮૧ મમાર સ મહાદૈત્યાે મખુાચ્છાે ણતમુદ્વમન્ ।
૧૮૯૦૫૮૨ તુષુ્ટવુિનહતે ત મ ગાપેા દૈત્યે જનાદર્નમ્ ।
૧૮૯૦૫૮૩ જ ભે હતે સહસ્રાક્ષં પુરા દેવગણા યથા॥ ૧૮૯.૫૮।
૧૯૦૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૦૦૦૧૧ કકુ દ્મિન હતે ઽિરષ્ટે ધનેુકે ચ િનપા તતે ।
૧૯૦૦૦૧૨ પ્રલ બે િનધનં નીતે તે ગાવેધર્નાચલે॥ ૧૯૦.૧।
૧૯૦૦૦૨૧ દ મતે કા લયે નાગે ભગ્ ે તુઙ્ગદુ્રમદ્વયે ।
૧૯૦૦૦૨૨ હતાયાં પૂતનાયાં ચ શકટે પિરવ તતે॥ ૧૯૦.૨।
૧૯૦૦૦૩૧ કંસાય નારદઃ પ્રાહ યથા ત્તમનુક્રમાત્ ।
૧૯૦૦૦૩૨ યશાેદાદેવક ગભર્-પિરવતાર્દ્યશષેતઃ॥ ૧૯૦.૩।
૧૯૦૦૦૪૧ શ્રુ વા ત સકલં કંસાે નારદાદે્દવદશર્નાત્ ।
૧૯૦૦૦૪૨ વસદેુવં પ્ર ત તદા કાપંે ચકે્ર સ દુમર્ તઃ॥ ૧૯૦.૪।
૧૯૦૦૦૫૧ સાે ઽ તકાપેાદુપાલ ય સવર્યાદવસસંિદ ।
૧૯૦૦૦૫૨ જગહ યાદવાંશ્ચાિપ કાય ચૈતદ ચ તયત્॥ ૧૯૦.૫।
૧૯૦૦૦૬૧ યાવન્ન બલમા ઢાૈ બલકૃ ણાૈ સબુાલકાૈ ।
૧૯૦૦૦૬૨ તાવદેવ મયા વ યાવસા યાૈ ઢયાવૈનાૈ॥ ૧૯૦.૬।
૧૯૦૦૦૭૧ ચાણૂરાે ઽત્ર મહાવીયા મુ ષ્ટકશ્ચ મહાબલઃ ।
૧૯૦૦૦૭૨ અેતા યાં મ લયુદ્ધે તાૈ ઘાતિય યા મ દુમર્દાૈ॥ ૧૯૦.૭।
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૧૯૦૦૦૮૧ ધનુમર્હમહાયાગ-વ્યાજેનાનીય તાૈ વ્ર ત્ ।
૧૯૦૦૦૮૨ તથા તથા કિર યા મ યાસ્યતઃ સઙ્ક્ષયં યથા॥ ૧૯૦.૮।
૧૯૦૦૦૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૦૦૦૯૧ ઇત્યાલાેચ્ય સ દુષ્ટાત્મા કંસાે રામજનાદર્નાૈ ।
૧૯૦૦૦૯૨ હ તું કૃતમ તવ રમકૂ્રરં વાક્યમબ્રવીત્॥ ૧૯૦.૯।
૧૯૦૦૧૦૦ કંસ ઉવાચ
૧૯૦૦૧૦૧ ભાે ભાે દાનપતે વાક્યં િક્રયતાં પ્રીતયે મમ ।
૧૯૦૦૧૦૨ ઇતઃ સ્ય દનમા હ્ય ગ યતાં ન દગાેકુલમ્॥ ૧૯૦.૧૦।
૧૯૦૦૧૧૧ વસદેુવસતુાૈ તત્ર િવ ણાેરંશસમુદ્ભવાૈ ।
૧૯૦૦૧૧૨ નાશાય િકલ સ ભૂતાૈ મમ દુષ્ટાૈ પ્રવધર્તઃ॥ ૧૯૦.૧૧।
૧૯૦૦૧૨૧ ધનુમર્હમહાયાગશ્ચતુદર્ યાં ભિવ ય ત ।
૧૯૦૦૧૨૨ આનેયાૈ ભવતા તાૈ તુ મ લયુદ્ધાય તત્ર વૈ॥ ૧૯૦.૧૨।
૧૯૦૦૧૩૧ ચાણૂરમુ ષ્ટકાૈ મ લાૈ િનયુદ્ધકુશલાૈ મમ ।
૧૯૦૦૧૩૨ તા યાં સહાનયાેયુર્દં્ધ સવર્લાેકાે ઽત્ર પ યતુ॥ ૧૯૦.૧૩।
૧૯૦૦૧૪૧ નાગઃ કુવલયાપીડાે મહામાત્રપ્રચાેિદતઃ ।
૧૯૦૦૧૪૨ સ તાૈ િનહંસ્યતે પાપાૈ વસદેુવાત્મ ૈ શશૂ॥ ૧૯૦.૧૪।
૧૯૦૦૧૫૧ તાૈ હ વા વસદેુવં ચ ન દગાપંે ચ દુમર્ તમ્ ।
૧૯૦૦૧૫૨ હિન યે િપતરં ચવૈ ઉગ્રસનંે ચ દુમર્ તમ્॥ ૧૯૦.૧૫।
૧૯૦૦૧૬૧ તતઃ સમ તગાપેાનાં ગાેધના ય ખલા યહમ્ ।
૧૯૦૦૧૬૨ િવત્તં ચાપહિર યા મ દુષ્ટાનાં મદ્વધૈ ષણામ્॥ ૧૯૦.૧૬।
૧૯૦૦૧૭૧ વા તે યાદવાશ્ચેમે દુષ્ટા દાનપતે મમ ।
૧૯૦૦૧૭૨ અેતષેાં ચ વધાયાહં પ્રય ત યા યનુક્રમાત્॥ ૧૯૦.૧૭।
૧૯૦૦૧૮૧ તતાે િન ક ટકં સવ રાજ્યમેતદયાદવમ્ ।
૧૯૦૦૧૮૨ પ્રસાિધ યે વયા ત માન્મ પ્રીત્યા વીર ગ યતામ્॥ ૧૯૦.૧૮।
૧૯૦૦૧૯૧ યથા ચ માિહષં સિપદર્િધ ચા યપુહાયર્ વૈ ।
૧૯૦૦૧૯૨ ગાપેાઃ સમાનય ત્યાશુ વયા વાચ્યા તથા તથા॥ ૧૯૦.૧૯।
૧૯૦૦૨૦૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૦૦૨૦૧ ઇત્યાજ્ઞપ્ત તદાકૂ્રરાે મહાભાગવતાે દ્વ ઃ ।
૧૯૦૦૨૦૨ પ્રી તમાનભવ કૃ ણં શ્વાે દ્રક્ષ્યામી ત સ વરઃ॥ ૧૯૦.૨૦।
૧૯૦૦૨૧૧ તથેત્યુ વા તુ રા નં રથમા હ્ય સ વરઃ ।
૧૯૦૦૨૧૨ િનશ્ચક્રામ તદા પુયાર્ મથુરાયા મધુ પ્રયઃ॥ ૧૯૦.૨૧।
૧૯૦૦૨૨૦ વ્યાસ ઉવાચ
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૧૯૦૦૨૨૧ કેશી ચાિપ બલાેદગ્રઃ કંસદૂતઃ પ્રચાેિદતઃ ।
૧૯૦૦૨૨૨ કૃ ણસ્ય િનધનાકાઙ્ક્ષ દાવનમપુાગમત્॥ ૧૯૦.૨૨।
૧૯૦૦૨૩૧ સ ખુરક્ષતભૂ ષ્ઠઃ સટાક્ષપેધુતા બુદઃ ।
૧૯૦૦૨૩૨ પનુિવક્રા તચ દ્રાકર્-માગા ગાપેા તમાગમત્॥ ૧૯૦.૨૩।
૧૯૦૦૨૪૧ તસ્ય હ્ર ે ષતશ દેન ગાપેાલા દૈત્યવા જનઃ ।
૧૯૦૦૨૪૨ ગાે યશ્ચ ભયસિંવગ્ ા ગાેિવ દં શરણં યયુઃ॥ ૧૯૦.૨૪।
૧૯૦૦૨૫૧ ત્રાિહ ત્રાહી ત ગાેિવ દ તષેાં શ્રુ વા તુ તદ્વચઃ ।
૧૯૦૦૨૫૨ સતાેયજલદ વાન-ગ ભીર મદમુક્તવાન્॥ ૧૯૦.૨૫।
૧૯૦૦૨૬૦ ગાેિવ દ ઉવાચ
૧૯૦૦૨૬૧ અલં ત્રાસને ગાપેાલાઃ કે શનઃ િક ભયાતુરૈઃ ।
૧૯૦૦૨૬૨ ભવદ્ ભગાપ તીયવૈ રવીય િવલાે યતે॥ ૧૯૦.૨૬।
૧૯૦૦૨૭૧ િકમનનેા પસારેણ હ્ર ે ષતારાપેકાિરણા ।
૧૯૦૦૨૭૨ દૈતેયબલવાહ્યને વ ગતા દુષ્ટવા જના॥ ૧૯૦.૨૭।
૧૯૦૦૨૮૧ અેહ્યેિહ દુષ્ટ કૃ ણાે ઽહં પૂ ણિ વવ િપનાક ક્ ।
૧૯૦૦૨૮૨ પાતિય યા મ દશના વદનાદ ખલાં તવ॥ ૧૯૦.૨૮।
૧૯૦૦૨૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૦૦૨૯૧ ઇત્યુ વા સ તુ ગાેિવ દઃ કે શનઃ સ મખંુ યયાૈ ।
૧૯૦૦૨૯૨ િવ તાસ્યશ્ચ સાે ઽ યનંે દૈતેયશ્ચ ઉપાદ્રવત્॥ ૧૯૦.૨૯।
૧૯૦૦૩૦૧ બાહુમાભાે ગનં કૃ વા મખુે તસ્ય જનાદર્નઃ ।
૧૯૦૦૩૦૨ પ્રવેશયામાસ તદા કે શનાે દુષ્ટવા જનઃ॥ ૧૯૦.૩૦।
૧૯૦૦૩૧૧ કે શનાે વદનં તને િવશતા કૃ ણબાહુના ।
૧૯૦૦૩૧૨ શા તતા દશના તસ્ય સતાભ્રાવયવા ઇવ॥ ૧૯૦.૩૧।
૧૯૦૦૩૨૧ કૃ ણસ્ય વ ધે બાહુઃ કે શદેહગતાે દ્વ ઃ ।
૧૯૦૦૩૨૨ િવનાશાય યથા વ્યાિધરાપ્તભૂતૈ પે ક્ષતઃ॥ ૧૯૦.૩૨।
૧૯૦૦૩૩૧ િવપાિટતાૈષ્ઠાે બહુલં સફેનં િધરં વમન્ ।
૧૯૦૦૩૩૨ ક્કણી િવ તે ચકે્ર િવ શ્લષ્ટે મુક્તબ ધને॥ ૧૯૦.૩૩।
૧૯૦૦૩૪૧ જગામ ધરણીં પાદૈઃ શકૃન્મતંૂ્ર સમુ જન્ ।
૧૯૦૦૩૪૨ વેદાદ્રર્ગાત્રઃ શ્રા તશ્ચ િનયર્ત્નઃ સાે ઽભવત્તતઃ॥ ૧૯૦.૩૪।
૧૯૦૦૩૫૧ વ્યાિદતાસ્યાે મહારાૈદ્રઃ સાે ઽસરુઃ કૃ ણબાહુના ।
૧૯૦૦૩૫૨ િનપપાત દ્વધાભૂતાે વૈદ્યુતને યથા દુ્રમઃ॥ ૧૯૦.૩૫।
૧૯૦૦૩૬૧ દ્વપાદ ષ્ઠપુચ્છાધર્-શ્રવણૈકાક્ષના સકે ।
૧૯૦૦૩૬૨ કે શન તે દ્વધા ભૂતે શકલે ચ િવરેજતુઃ॥ ૧૯૦.૩૬।
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૧૯૦૦૩૭૧ હ વા તુ કે શનં કૃ ણાે મુિદતૈગાપકૈ ર્તઃ ।
૧૯૦૦૩૭૨ અનાય તતનુઃ વસ્થાે હસં તત્રવૈ સં સ્થતઃ॥ ૧૯૦.૩૭।
૧૯૦૦૩૮૧ તતાે ગાપેાશ્ચ ગાે યશ્ચ હતે કે શિન િવ મતાઃ ।
૧૯૦૦૩૮૨ તુષુ્ટવુઃ પુ ડર કાક્ષમનુરાગમનાેરમમ્॥ ૧૯૦.૩૮।
૧૯૦૦૩૯૧ આયયાૈ વિરતાે િવપ્રાે નારદાે જલદ સ્થતઃ ।
૧૯૦૦૩૯૨ કે શનં િનહતં દૃ ટ્વા હષર્િનભર્રમાનસઃ॥ ૧૯૦.૩૯।
૧૯૦૦૪૦૦ નારદ ઉવાચ
૧૯૦૦૪૦૧ સાધુ સાધુ જગન્નાથ લીલયવૈ યદચ્યુત ।
૧૯૦૦૪૦૨ િનહતાે ઽયં વયા કેશી ક્લેશદ સ્ત્રિદવાૈકસામ્॥ ૧૯૦.૪૦।
૧૯૦૦૪૧૧ સકુમાર્ યવતારે તુ કૃતાિન મધુસદૂન ।
૧૯૦૦૪૧૨ યાિન વૈ િવ મતં ચેત તાષેમેતને મે ગતમ્॥ ૧૯૦.૪૧।
૧૯૦૦૪૨૧ તુરગસ્યાસ્ય શક્રાે ઽિપ કૃ ણ દેવાશ્ચ બ ય ત ।
૧૯૦૦૪૨૨ ધુતકેસર લસ્ય હ્ર ેષતાે ઽભ્રાવલાેિકનઃ॥ ૧૯૦.૪૨।
૧૯૦૦૪૩૧ ય મા વયષૈ દુષ્ટાત્મા હતઃ કેશી જનાદર્ન ।
૧૯૦૦૪૩૨ ત મા કેશવના ા વં લાેકે ગેયાે ભિવ ય સ॥ ૧૯૦.૪૩।
૧૯૦૦૪૪૧ વ ત્ય તુ તે ગ મ યા મ કંસયુદ્ધે ઽધનુા પનુઃ ।
૧૯૦૦૪૪૨ પરશ્વાે ઽહં સમે યા મ વયા કે શિનષૂદન॥ ૧૯૦.૪૪।
૧૯૦૦૪૫૧ ઉગ્રસનેસતુે કંસે સાનુગે િવિનપા તતે ।
૧૯૦૦૪૫૨ ભારાવતારકતાર્ વં થવ્યા ધરણીધર॥ ૧૯૦.૪૫।
૧૯૦૦૪૬૧ તત્રાનેકપ્રકારેણ યુદ્ધાિન થવી ક્ષતામ્ ।
૧૯૦૦૪૬૨ દ્રષ્ટવ્યાિન મયા યુ મત-્પ્રણીતાિન જનાદર્ન॥ ૧૯૦.૪૬।
૧૯૦૦૪૭૧ સાે ઽહં યાસ્યા મ ગાેિવ દ દેવકાય મહ કૃતમ્ ।
૧૯૦૦૪૭૨ વયા સભા જતશ્ચાહં વ ત તે ઽ તુ વ્ર યહમ્॥ ૧૯૦.૪૭।
૧૯૦૦૪૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૦૦૪૮૧ નારદે તુ ગતે કૃ ણઃ સહ ગાપેૈરિવ મતઃ ।
૧૯૦૦૪૮૨ િવવેશ ગાેકુલં ગાપેી-નતે્રપાનૈકભાજનમ્॥ ૧૯૦.૪૮।
૧૯૧૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૧૦૦૧૧ અકૂ્રરાે ઽિપ િવિન ક્ર ય સ્ય દનનેાશગુા મના ।
૧૯૧૦૦૧૨ કૃ ણસ દશર્નાસક્તઃ પ્રયયાૈ ન દગાેકુલે॥ ૧૯૧.૧।
૧૯૧૦૦૨૧ ચ તયામાસ ચાકૂ્રરાે ના ત ધ યતરાે મયા ।
૧૯૧૦૦૨૨ યાે ઽહમંશાવતીણર્સ્ય મખંુ દ્રક્ષ્યા મ ચિક્રણઃ॥ ૧૯૧.૨।
૧૯૧૦૦૩૧ અદ્ય મે સફલં જન્મ સપુ્રભાતા ચ મે િનશા ।
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૧૯૧૦૦૩૨ યદુિન્નદ્રા જપ ત્રાક્ષં િવ ણાેદ્રર્ક્ષ્યા યહ મખુમ્॥ ૧૯૧.૩।
૧૯૧૦૦૪૧ પાપં હર ત ય પંુસાં તં સઙ્ક પનામયમ્ ।
૧૯૧૦૦૪૨ ત પુ ડર કનયનં િવ ણાેદ્રર્ક્ષ્યા યહં મખુમ્॥ ૧૯૧.૪।
૧૯૧૦૦૫૧ િનજર્ગ્મુશ્ચ યતાે વેદા વેદાઙ્ગા ય ખલાિન ચ ।
૧૯૧૦૦૫૨ દ્રક્ષ્યા મ ય પરં ધામ દેવાનાં ભગવન્મખુમ્॥ ૧૯૧.૫।
૧૯૧૦૦૬૧ યજ્ઞષેુ યજ્ઞપુ ષઃ પુ ષૈઃ પુ ષાેત્તમઃ ।
૧૯૧૦૦૬૨ ઇજ્યતે યાે ઽ ખલાધાર તં દ્રક્ષ્યા મ જગ પ તમ્॥ ૧૯૧.૬।
૧૯૧૦૦૭૧ ઇ ટ્વા ય મ દ્રાે યજ્ઞાનાં શતનેામરરાજતામ્ ।
૧૯૧૦૦૭૨ અવાપ તમન તાિદમહં દ્રક્ષ્યા મ કેશવમ્॥ ૧૯૧.૭।
૧૯૧૦૦૮૧ ન બ્રહ્મા ને દ્ર દ્રા શ્વ-વ વાિદત્યમ દ્ગણાઃ ।
૧૯૧૦૦૮૨ યસ્ય વ પં ન ત શત્યદ્ય સ મે હિરઃ॥ ૧૯૧.૮।
૧૯૧૦૦૯૧ સવાર્ત્મા સવર્ગઃ સવર્ઃ સવર્ભૂતષેુ સં સ્થતઃ ।
૧૯૧૦૦૯૨ યાે ભવત્યવ્યયાે વ્યાપી સ વીક્ષ્યતે મયાદ્ય હ॥ ૧૯૧.૯।
૧૯૧૦૧૦૧ મ સ્યકૂમર્વરાહાદ્યૈઃ સહ પાિદ ભઃ સ્થતમ્ ।
૧૯૧૦૧૦૨ ચકાર યાેગતાે યાેગં સ મામાલાપિય ય ત॥ ૧૯૧.૧૦।
૧૯૧૦૧૧૧ સા પ્રતં ચ જગ વામી કાયર્ તે વ્રજે સ્થ તમ્ ।
૧૯૧૦૧૧૨ કતુ મનુ યતાં પ્રાપ્તઃ વેચ્છાદેહ ગવ્યયઃ॥ ૧૯૧.૧૧।
૧૯૧૦૧૨૧ યાે ઽન તઃ થવી ં ધત્તે શખર સ્થ તસં સ્થતામ્ ।
૧૯૧૦૧૨૨ સાે ઽવતીણા જગત્યથ મામકૂ્રરે ત વક્ષ્ય ત॥ ૧૯૧.૧૨।
૧૯૧૦૧૩૧ િપ બ ધુસહૃુદ્ભ્રા -મા બ ધુમયી મમામ્ ।
૧૯૧૦૧૩૨ યન્માયાં નાલમુદ્ધતુ જગત્ત મૈ નમાે નમઃ॥ ૧૯૧.૧૩।
૧૯૧૦૧૪૧ તર ત્યિવદ્યાં િવતતાં હૃિદ ય મિન્નવે શતે ।
૧૯૧૦૧૪૨ યાેગમાયા મમાં મત્યાર્ ત મૈ િવદ્યાત્મને નમઃ॥ ૧૯૧.૧૪।
૧૯૧૦૧૫૧ ય વ ભયર્જ્ઞપુ ષાે વાસદેુવશ્ચ શાશ્વતૈઃ ।
૧૯૧૦૧૫૨ વેદા તવેિદ ભિવ ઃ પ્રાેચ્યતે યાે નતાે ઽ મ તમ્॥ ૧૯૧.૧૫।
૧૯૧૦૧૬૧ તથા યત્ર જગદ્ધા ધાયર્તે ચ પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
૧૯૧૦૧૬૨ સદસ વં સ સ વને મ યસાૈ યાતુ સાૈ યતામ્॥ ૧૯૧.૧૬।
૧૯૧૦૧૭૧ તે સકલકલ્યાણ-ભાજનં યત્ર યતે ।
૧૯૧૦૧૭૨ પુ ષપ્રવરં િનતં્ય વ્ર મ શરણં હિરમ્॥ ૧૯૧.૧૭।
૧૯૧૦૧૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૧૦૧૮૧ ઇ થં સ ચ તય વ ં ભ ક્તનમ્રાત્મમાનસઃ ।
૧૯૧૦૧૮૨ અકૂ્રરાે ગાેકુલં પ્રાપ્તઃ િક ચ સયૂ િવરાજ ત॥ ૧૯૧.૧૮।
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૧૯૧૦૧૯૧ સ દદશર્ તદા તત્ર કૃ ણમાદાેહને ગવામ્ ।
૧૯૧૦૧૯૨ વ સમ યગતં ફુ લ-નીલાે પલદલચ્છિવમ્॥ ૧૯૧.૧૯।
૧૯૧૦૨૦૧ પ્રફુ લપદ્મપ ત્રાકં્ષ શ્રીવ સાિઙ્કતવક્ષસમ્ ।
૧૯૧૦૨૦૨ પ્રલ બબાહુમાયામ-તુઙ્ગાેરસ્થલમુન્નસમ્॥ ૧૯૧.૨૦।
૧૯૧૦૨૧૧ સિવલાસ મતાધારં બભ્રાણં મખુપઙ્કજમ્ ।
૧૯૧૦૨૧૨ તુઙ્ગરક્તનખં પદ્ યાં ધર યાં સપુ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૧૯૧.૨૧।
૧૯૧૦૨૨૧ બભ્રાણં વાસસી પીતે વ યપુ પિવભૂ ષતમ્ ।
૧૯૧૦૨૨૨ સા દ્રનીલલતાહ તં સતા ભાે વતંસકમ્॥ ૧૯૧.૨૨।
૧૯૧૦૨૩૧ હંસે દુકુ દધવલં નીલા બરધરં દ્વ ઃ ।
૧૯૧૦૨૩૨ તસ્યાનુ બલભદં્ર ચ દદશર્ યદુન દનમ્॥ ૧૯૧.૨૩।
૧૯૧૦૨૪૧ પ્રાંશમુુત્તુઙ્ગબાહંુ ચ િવકા શમખુપઙ્કજમ્ ।
૧૯૧૦૨૪૨ મેઘમાલાપિર તં કૈલાસાિદ્ર મવાપરમ્॥ ૧૯૧.૨૪।
૧૯૧૦૨૫૧ તાૈ દૃ ટ્વા િવકસદ્વક્ત્ર-સરાજેઃ સ મહામ તઃ ।
૧૯૧૦૨૫૨ પુલકા ચતસવાર્ઙ્ગ તદાકૂ્રરાે ઽભવદ્દિ્વ ઃ॥ ૧૯૧.૨૫।
૧૯૧૦૨૬૧ ય અેત પરમં ધામ અેતત્ત પરમં પદમ્ ।
૧૯૧૦૨૬૨ અભવદ્વાસદેુવાે ઽસાૈ દ્વધા યાે ઽયં વ્યવ સ્થતઃ॥ ૧૯૧.૨૬।
૧૯૧૦૨૭૧ સાફલ્યમ ણાેયુર્ગપન્મમા તુ ।
૧૯૧૦૨૭૨ દષૃ્ટે જગદ્ધાતિર હાસમુચ્ચૈઃ ।
૧૯૧૦૨૭૩ અ યઙ્ગમેતદ્ભગવ પ્રસાદાદ્ ।
૧૯૧૦૨૭૪ દત્તાઙ્ગસઙ્ગે ફલવત્મર્ ત સ્યાત્॥ ૧૯૧.૨૭।
૧૯૧૦૨૮૧ અદૈ્યવ ટ્વા મમ હ તપદ્મમ્ ।
૧૯૧૦૨૮૨ કિર ય ત શ્રીમદન તમૂ તઃ ।
૧૯૧૦૨૮૩ યસ્યાઙ્ગુ લ પશર્હતા ખલાઘૈર્ ।
૧૯૧૦૨૮૪ અવા યતે સ દ્ધરનુત્તમા નરૈઃ॥ ૧૯૧.૨૮।
૧૯૧૦૨૯૧ તથા શ્વ દ્રે દ્રવસપુ્રણીતા ।
૧૯૧૦૨૯૨ દેવાઃ પ્રયચ્છ ત વરં પ્રહૃષ્ટાઃ ।
૧૯૧૦૨૯૩ ચકં્ર ઘ્નતા દૈત્યપતેહૃર્તાિન ।
૧૯૧૦૨૯૪ દૈત્યાઙ્ગનાનાં નયના તરા ણ॥ ૧૯૧.૨૯।
૧૯૧૦૩૦૧ યત્રા બુ િવ યસ્ય બ લમર્નાે યામ્ ।
૧૯૧૦૩૦૨ અવાપ ભાેગા વસધુાતલસ્થઃ ।
૧૯૧૦૩૦૩ તથામરેશ સ્ત્રદશાિધપત્યમ્ ।
૧૯૧૦૩૦૪ મ વ તરં પૂણર્મવાપ શક્રઃ॥ ૧૯૧.૩૦।
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૧૯૧૦૩૧૧ અથેશ માં કંસપિરગ્રહેણ ।
૧૯૧૦૩૧૨ દાષેા પદ ભૂતમદાષેયુક્તમ્ ।
૧૯૧૦૩૧૩ કતાર્ ન માનાપેિહતં િધગ તુ ।
૧૯૧૦૩૧૪ ય માન્મનઃ સાધુબિહ કૃતાે યઃ॥ ૧૯૧.૩૧।
૧૯૧૦૩૨૧ જ્ઞાનાત્મકસ્યા ખલસ વરાશર્ે ।
૧૯૧૦૩૨૨ વ્યા ત્તદાષેસ્ય સદાસુ્ફટસ્ય ।
૧૯૧૦૩૨૩ િક વા જગત્યત્ર સમ તપંુસામ્ ।
૧૯૧૦૩૨૪ અજ્ઞાતમસ્યા ત હૃિદ સ્થતસ્ય॥ ૧૯૧.૩૨।
૧૯૧૦૩૩૧ ત માદહં ભ ક્તિવનમ્રગાત્રાે ।
૧૯૧૦૩૩૨ વ્ર મ િવશ્વેશ્વરમીશ્વરાણામ્ ।
૧૯૧૦૩૩૩ અંશાવતારં પુ ષાેત્તમસ્ય ।
૧૯૧૦૩૩૪ અનાિદમ યા તમજસ્ય િવ ણાેઃ॥ ૧૯૧.૩૩।
૧૯૨૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૨૦૦૧૧ ચ તયિન્ન ત ગાેિવ દમપુગ ય સ યાદવઃ ।
૧૯૨૦૦૧૨ અકૂ્રરાે ઽ મી ત ચરણાૈ નનામ શરસા હરેઃ॥ ૧૯૨.૧।
૧૯૨૦૦૨૧ સાે ઽ યનંે વજવ જ-કૃત ચહે્નન પા ણના ।
૧૯૨૦૦૨૨ સં યાકૃ ય ચ પ્રીત્યા સગુાઢં પિરષ વજે॥ ૧૯૨.૨।
૧૯૨૦૦૩૧ કૃતસવંદનાૈ તને યથાવદ્બલકેશવાૈ ।
૧૯૨૦૦૩૨ તતઃ પ્રિવષ્ટાૈ સહસા તમાદાયાત્મમ દરમ્॥ ૧૯૨.૩।
૧૯૨૦૦૪૧ સહ તા યાં તદાકૂ્રરઃ કૃતસવં દનાિદકઃ ।
૧૯૨૦૦૪૨ ભુક્તભાજે્યાે યથા યાયમાચચક્ષે તત તયાેઃ॥ ૧૯૨.૪।
૧૯૨૦૦૫૧ યથા િનભર્ સત તને કંસનેાનકદુ દુ ભઃ ।
૧૯૨૦૦૫૨ યથા ચ દેવક દેવી દાનવને દુરાત્મના॥ ૧૯૨.૫।
૧૯૨૦૦૬૧ ઉગ્રસનેે યથા કંસઃ સ દુરાત્મા ચ વતર્તે ।
૧૯૨૦૦૬૨ યં ચવૈાથ સમુિદ્દ ય કંસને સ િવસ જતઃ॥ ૧૯૨.૬।
૧૯૨૦૦૭૧ ત સવ િવ તરાચ્છ વા ભગવા કે શસદૂનઃ ।
૧૯૨૦૦૭૨ ઉવાચા ખલમેતત્તુ જ્ઞાતં દાનપતે મયા॥ ૧૯૨.૭।
૧૯૨૦૦૮૧ કિર યે ચ મહાભાગ યદત્રાપૈાિયકં મતમ્ ।
૧૯૨૦૦૮૨ િવ ચ ત્યં ના યથૈતત્તે િવ દ્ધ કંસં હતં મયા॥ ૧૯૨.૮।
૧૯૨૦૦૯૧ અહં રામશ્ચ મથુરાં શ્વાે યાસ્યાવઃ સમં વયા ।
૧૯૨૦૦૯૨ ગાપે દ્ધાશ્ચ યાસ્ય તઆદાયાપેાયનં બહુ॥ ૧૯૨.૯।
૧૯૨૦૧૦૧ િનશયંે નીયતાં વીર ન ચ તાં કતુર્મહર્ સ ।
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૧૯૨૦૧૦૨ િત્રરાત્રા ય તરે કંસં હિન યા મ સહાનુગમ્॥ ૧૯૨.૧૦।
૧૯૨૦૧૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૨૦૧૧૧ સમાિદ ય તતાે ગાપેાનકૂ્રરાે ઽિપ સકેશવઃ ।
૧૯૨૦૧૧૨ સુ વાપ બલભદ્રશ્ચ ન દગાપેગ્ હે ગતઃ॥ ૧૯૨.૧૧।
૧૯૨૦૧૨૧ તતઃ પ્રભાતે િવમલે રામકૃ ણાૈ મહાબલાૈ ।
૧૯૨૦૧૨૨ અકૂ્રરેણ સમં ગ તુમુદ્યતાૈ મથુરાં પુર મ્॥ ૧૯૨.૧૨।
૧૯૨૦૧૩૧ દૃ ટ્વા ગાપેીજનઃ સાસ્રઃ શ્લથદ્વલયબાહુકઃ ।
૧૯૨૦૧૩૨ િનશ્વસશં્ચા તદુઃખાતર્ઃ પ્રાહ ચેદં પર પરમ્॥ ૧૯૨.૧૩।
૧૯૨૦૧૪૧ મથુરાં પ્રા ય ગાેિવ દઃ કથં ગાેકુલમે ય ત ।
૧૯૨૦૧૪૨ નાગરસ્ત્રીકલાલાપ-મધુ શ્રાતે્રેણ પાસ્ય ત॥ ૧૯૨.૧૪।
૧૯૨૦૧૫૧ િવલા સવાક્ય તષેુ નાગર ણાં કૃતા પદમ્ ।
૧૯૨૦૧૫૨ ચત્તમસ્ય કથં ગ્રા ય-ગાપેગાપેીષુ યાસ્ય ત॥ ૧૯૨.૧૫।
૧૯૨૦૧૬૧ સારં સમ તગાેષ્ઠસ્ય િવિધના હરતા હિરમ્ ।
૧૯૨૦૧૬૨ પ્રહૃતં ગાપેયાે ષ સુ િનઘ્ ણને દુરાત્મના॥ ૧૯૨.૧૬।
૧૯૨૦૧૭૧ ભાવગભર્ મતં વાક્યં િવલાસલ લતા ગ તઃ ।
૧૯૨૦૧૭૨ નાગર ણામતીવૈત કટાકે્ષ ક્ષતમવે તુ॥ ૧૯૨.૧૭।
૧૯૨૦૧૮૧ ગ્રા યાે હિરરયં તાસાં િવલાસિનગડયૈર્તઃ ।
૧૯૨૦૧૮૨ ભવતીનાં પનુઃ પાશ્વ કયા યુ યા સમે ય ત॥ ૧૯૨.૧૮।
૧૯૨૦૧૯૧ અેષાે િહ રથમા હ્ય મથુરાં યા ત કેશવઃ ।
૧૯૨૦૧૯૨ અકૂ્રરકૂ્રરકેણાિપ હતાશને પ્રતાિરતઃ॥ ૧૯૨.૧૯।
૧૯૨૦૨૦૧ િક ન વે ત્ત શસંાે ઽયમનુરાગપરં જનમ્ ।
૧૯૨૦૨૦૨ યનેેમમક્ષરાહ્લાદં નયત્ય યત્ર નાે હિરમ્॥ ૧૯૨.૨૦।
૧૯૨૦૨૧૧ અેષ રામેણ સિહતઃ પ્રયાત્યત્ય તિનઘ્ ર્ણઃ ।
૧૯૨૦૨૧૨ રથમા હ્ય ગાેિવ દ વયર્તામસ્ય વારણે॥ ૧૯૨.૨૧।
૧૯૨૦૨૨૧ ગુ ણામગ્રતાે વક્તું િક બ્રવી ષ ન નઃ ક્ષમમ્ ।
૧૯૨૦૨૨૨ ગુરવઃ િક કિર ય ત દગ્ધાનાં િવરહા ગ્ ના॥ ૧૯૨.૨૨।
૧૯૨૦૨૩૧ ન દગાપેમખુા ગાપેા ગ તુમેતે સમુદ્યતાઃ ।
૧૯૨૦૨૩૨ નાેદ્યમં કુ તે ક શ્ચદ્ગાેિવ દિવિનવતર્ને॥ ૧૯૨.૨૩।
૧૯૨૦૨૪૧ સપુ્રભાતાદ્ય રજની મથુરાવા સયાે ષતામ્ ।
૧૯૨૦૨૪૨ યાસામચ્યુતવક્ત્રા જે યા ત નતે્રા લભાેગ્યતામ્॥ ૧૯૨.૨૪।
૧૯૨૦૨૫૧ ધ યા તે પ થ યે કૃ ણ મતાે યા તમવાિરતાઃ ।
૧૯૨૦૨૫૨ ઉદ્વિહ ય ત પ ય તઃ વદેહં પુલકા ચતમ્॥ ૧૯૨.૨૫।
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૧૯૨૦૨૬૧ મથુરાનગર પાૈર-નયનાનાં મહાે સવઃ ।
૧૯૨૦૨૬૨ ગાેિવ દવદનાલાેકાદતીવાદ્ય ભિવ ય ત॥ ૧૯૨.૨૬।
૧૯૨૦૨૭૧ કાે નુ વ ઃ સભાગ્યા ભદૃર્ષ્ટ તા ભરધાેક્ષજમ્ ।
૧૯૨૦૨૭૨ િવ તાિરકા તનયના યા દ્રક્ષ્ય ત્યિનવાિરતમ્॥ ૧૯૨.૨૭।
૧૯૨૦૨૮૧ અહાે ગાપેીજનસ્યાસ્ય દશર્િય વા મહાિનિધમ્ ।
૧૯૨૦૨૮૨ ઉદૃ્ધતા યદ્ય નતે્રા ણ િવધાત્રાક ણાત્મના॥ ૧૯૨.૨૮।
૧૯૨૦૨૯૧ અનુરાગેણ શૈ થલ્યમ માસુ વ્રજતાે હરેઃ ।
૧૯૨૦૨૯૨ શૈ થલ્યમપુયા ત્યાશુ કરેષુ વલયા યિપ॥ ૧૯૨.૨૯।
૧૯૨૦૩૦૧ અકૂ્રરઃ કૂ્રરહૃદયઃ શીઘં્ર પ્રેરયતે હયાન્ ।
૧૯૨૦૩૦૨ અેવમાતાર્સુ યાે ષ સુ ઘ્ ણા કસ્ય ન યતે॥ ૧૯૨.૩૦।
૧૯૨૦૩૧૧ હે હે કૃ ણ રથસ્યાેચ્ચૈશ્ચક્રરે િનર ક્ષ્યતામ્ ।
૧૯૨૦૩૧૨ દૂર કૃતાે હિરયન સાે ઽિપ રે નર્ લક્ષ્યતે॥ ૧૯૨.૩૧।
૧૯૨૦૩૨૧ ઇત્યેવમ તહાદન ગાપેીજનિનર ક્ષતઃ ।
૧૯૨૦૩૨૨ તત્યાજ વ્રજભૂભાગં સહ રામેણ કેશવઃ॥ ૧૯૨.૩૨।
૧૯૨૦૩૩૧ ગચ્છ તાે જવનાશ્વને રથને યમનુાતટમ્ ।
૧૯૨૦૩૩૨ પ્રાપ્તા મ યાહ્નસમયે રામાકૂ્રરજનાદર્નાઃ॥ ૧૯૨.૩૩।
૧૯૨૦૩૪૧ અથાહ કૃ ણમકૂ્રરાે ભવદ્ યાં તાવદાસ્યતામ્ ।
૧૯૨૦૩૪૨ યાવ કરાે મ કા લ દ્યામાિહ્નકાહર્ણમ ભ સ॥ ૧૯૨.૩૪।
૧૯૨૦૩૫૧ તથેત્યુક્તે તતઃ નાતઃ વાચા તઃ સ મહામ તઃ ।
૧૯૨૦૩૫૨ દ યાૈ બ્રહ્મ પરં િવપ્રાઃ પ્રિવ ય યમનુાજલે॥ ૧૯૨.૩૫।
૧૯૨૦૩૬૧ ફણાસહસ્રમાલાઢ ં બલભદં્ર દદશર્ સઃ ।
૧૯૨૦૩૬૨ કુ દામલાઙ્ગમુિન્નદ્ર-પદ્મપ ત્રાયતેક્ષણમ્॥ ૧૯૨.૩૬।
૧૯૨૦૩૭૧ તં વાસિુકિડ ભાૈઘૈમર્હદ્ ભઃ પવના શ ભઃ ।
૧૯૨૦૩૭૨ સં તૂયમાનમુદ્ગ ધ-વનમાલાિવભૂ ષતમ્॥ ૧૯૨.૩૭।
૧૯૨૦૩૮૧ દધાનમ સતે વસે્ત્ર ચા પાવતંસકમ્ ।
૧૯૨૦૩૮૨ ચા કુ ડ લનં મત્તમ તજર્લતલે સ્થતમ્॥ ૧૯૨.૩૮।
૧૯૨૦૩૯૧ તસ્યાે સઙ્ગે ઘન યામમાતામ્રાયતલાેચનમ્ ।
૧૯૨૦૩૯૨ ચતુબાર્હુમુદારાઙ્ગં ચક્રાદ્યાયુધભષૂણમ્॥ ૧૯૨.૩૯।
૧૯૨૦૪૦૧ પીતે વસાનં વસને ચત્રમાલ્યિવભૂ ષતમ્ ।
૧૯૨૦૪૦૨ શક્રચાપતિડન્માલા-િવ ચત્ર મવ તાેયદમ્॥ ૧૯૨.૪૦।
૧૯૨૦૪૧૧ શ્રીવ સવક્ષસં ચા -કેયૂરમુકુટાે વલમ્ ।
૧૯૨૦૪૧૨ દદશર્ કૃ ણમ ક્લષં્ટ પુ ડર કાવતંસકમ્॥ ૧૯૨.૪૧।
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૧૯૨૦૪૨૧ સન દનાદૈ્યમુર્િન ભઃ સદ્ધયાેગૈરક મષૈઃ ।
૧૯૨૦૪૨૨ સ ચ ત્યમાનં મનસા નાસાગ્ર ય તલાેચનૈઃ॥ ૧૯૨.૪૨।
૧૯૨૦૪૩૧ બલકૃ ણાૈ તદાકૂ્રરઃ પ્રત્ય ભજ્ઞાય િવ મતઃ ।
૧૯૨૦૪૩૨ અ ચ તયદથાે શીઘં્ર કથમત્રાગતાિવ ત॥ ૧૯૨.૪૩।
૧૯૨૦૪૪૧ િવવક્ષાેઃ ત ભયામાસ વાચં તસ્ય જનાદર્નઃ ।
૧૯૨૦૪૪૨ તતાે િન ક્ર ય સ લલાદ્રથમ યાગતઃ પનુઃ॥ ૧૯૨.૪૪।
૧૯૨૦૪૫૧ દદશર્ તત્ર ચવૈાેભાૈ રથસ્યાપેિર સં સ્થતાૈ ।
૧૯૨૦૪૫૨ રામકૃ ણાૈ યથા પવૂ મનુ યવપષુા વતાૈ॥ ૧૯૨.૪૫।
૧૯૨૦૪૬૧ િનમગ્ શ્ચ પનુ તાેયે દદશૃે સ તથવૈ તાૈ ।
૧૯૨૦૪૬૨ સં તૂયમાનાૈ ગ ધવમુર્િન સદ્ધમહાેરગૈઃ॥ ૧૯૨.૪૬।
૧૯૨૦૪૭૧ તતાે િવજ્ઞાતસદ્ભાવઃ સ તુ દાનપ ત તદા ।
૧૯૨૦૪૭૨ તુષ્ટાવ સવર્િવજ્ઞાન-મયમચ્યુતમીશ્વરમ્॥ ૧૯૨.૪૭।
૧૯૨૦૪૮૦ અકૂ્રર ઉવાચ
૧૯૨૦૪૮૧ તન્માત્ર િપણે ઽ ચ ત્ય-મિહ ે પરમાત્મને ।
૧૯૨૦૪૮૨ વ્યાિપને નૈક પૈક- વ પાય નમાે નમઃ॥ ૧૯૨.૪૮।
૧૯૨૦૪૯૧ શ દ પાય તે ઽ ચ ત્ય-હિવભૂર્તાય તે નમઃ ।
૧૯૨૦૪૯૨ નમાે િવજ્ઞાન પાય પરાય પ્રકૃતેઃ પ્રભાે॥ ૧૯૨.૪૯।
૧૯૨૦૫૦૧ ભૂતાત્મા ચે દ્રયાત્મા ચ પ્રધાનાત્મા તથા ભવાન્ ।
૧૯૨૦૫૦૨ આત્મા ચ પરમાત્મા ચ વમેકઃ પ ચધા સ્થતઃ॥ ૧૯૨.૫૦।
૧૯૨૦૫૧૧ પ્રસીદ સવર્ધમાર્ત્મ ક્ષરાક્ષર મહેશ્વર ।
૧૯૨૦૫૧૨ બ્રહ્મિવ શવાદ્યા ભઃ ક પના ભ દ િરતઃ॥ ૧૯૨.૫૧।
૧૯૨૦૫૨૧ અનાખ્યયે વ પાત્મન્નનાખ્યયેપ્રયાજેન ।
૧૯૨૦૫૨૨ અનાખ્યયેા ભધાન વાં નતાે ઽ મ પરમેશ્વરમ્॥ ૧૯૨.૫૨।
૧૯૨૦૫૩૧ ન યત્ર નાથ િવદ્ય તે નામ ત્યાિદક પનાઃ ।
૧૯૨૦૫૩૨ તદ્બ્રહ્મ પરમં િનત્યમિવકાિર ભવાનજઃ॥ ૧૯૨.૫૩।
૧૯૨૦૫૪૧ ન ક પના તે ઽથર્સ્ય સવર્સ્યાિધગમાે યતઃ ।
૧૯૨૦૫૪૨ તતઃ કૃ ણાચ્યુતાન ત િવ સ જ્ઞા ભર ડ્યસે॥ ૧૯૨.૫૪।
૧૯૨૦૫૫૧ સવાર્ત્મં વમજ િવક પના ભરેતૈર્ ।
૧૯૨૦૫૫૨ દેવા વં જગદ ખલં વમવે િવશ્વમ્ ।
૧૯૨૦૫૫૩ િવશ્વાત્મં વમ તિવકારભેદહીનઃ ।
૧૯૨૦૫૫૪ સવર્ મન્નિહ ભવતાે ઽ ત િક ચદ યત્॥ ૧૯૨.૫૫।
૧૯૨૦૫૬૧ વં બ્રહ્મા પશપુ તરયર્મા િવધાતા ।
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૧૯૨૦૫૬૨ વં ધાતા િત્રદશપ તઃ સમીરણાે ઽ ગ્ ઃ ।
૧૯૨૦૫૬૩ તાેયેશાે ધનપ તર તક વમેકાે ।
૧૯૨૦૫૬૪ ભન્નાત્મા જગદિપ પા સ શ ક્તભેદૈઃ॥ ૧૯૨.૫૬।
૧૯૨૦૫૭૧ િવશ્વં ભવા જ ત હ ત ગભ ત પાે ।
૧૯૨૦૫૭૨ િવશ્વં ચ તે ગુણમયાે ઽયમજ પ્રપ ચઃ ।
૧૯૨૦૫૭૩ પં પરં સિદ તવાચકમક્ષરં યજ્ ।
૧૯૨૦૫૭૪ જ્ઞાનાત્મને સદસતે પ્રણતાે ઽ મ ત મૈ॥ ૧૯૨.૫૭।
૧૯૨૦૫૮૧ આ નમાે વાસદેુવાય નમઃ સઙ્કષર્ણાય ચ ।
૧૯૨૦૫૮૨ પ્રદ્યુ ાય નમ તુ યમિન દ્ધાય તે નમઃ॥ ૧૯૨.૫૮।
૧૯૨૦૫૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૨૦૫૯૧ અેવમ તજર્લે કૃ ણમ ભષૂ્ટય સ યાદવઃ ।
૧૯૨૦૫૯૨ અઘર્યામાસ સવશં ધપૂપુ પૈમર્નાેમયૈઃ॥ ૧૯૨.૫૯।
૧૯૨૦૬૦૧ પિરત્યજ્યા યિવષયં મન તત્ર િનવે ય સઃ ।
૧૯૨૦૬૦૨ બ્રહ્મભૂતે ચરં સ્થ વા િવરરામ સમાિધતઃ॥ ૧૯૨.૬૦।
૧૯૨૦૬૧૧ કૃતકૃત્ય મવાત્માનં મ યમાનાે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૯૨૦૬૧૨ આજગામ રથં ભૂયાે િનગર્ ય યમનુા ભસઃ॥ ૧૯૨.૬૧।
૧૯૨૦૬૨૧ રામકૃ ણાૈ દદશાર્થ યથાપવૂર્મવ સ્થતાૈ ।
૧૯૨૦૬૨૨ િવ મતાક્ષં તદાકૂ્રરં તં ચ કૃ ણાે ઽ યભાષત॥ ૧૯૨.૬૨।
૧૯૨૦૬૩૦ શ્રીકૃ ણ ઉવાચ
૧૯૨૦૬૩૧ િક વયા દષૃ્ટમાશ્ચયર્મકૂ્રર યમનુાજલે ।
૧૯૨૦૬૩૨ િવ મયાે ફુ લનયનાે ભવા સલંક્ષ્યતે યતઃ॥ ૧૯૨.૬૩।
૧૯૨૦૬૪૦ અકૂ્રર ઉવાચ
૧૯૨૦૬૪૧ અ તજર્લે યદાશ્ચય દષંૃ્ટ તત્ર મયાચ્યુત ।
૧૯૨૦૬૪૨ તદત્રવૈ િહ પ યા મ મૂ તમ પુરતઃ સ્થતમ્॥ ૧૯૨.૬૪।
૧૯૨૦૬૫૧ જગદેતન્મહાશ્ચયર્- પં યસ્ય મહાત્મનઃ ।
૧૯૨૦૬૫૨ તનેાશ્ચયર્પરેણાહં ભવતા કૃ ણ સઙ્ગતઃ॥ ૧૯૨.૬૫।
૧૯૨૦૬૬૧ ત કમેતને મથુરાં પ્રયામાે મધુસદૂન ।
૧૯૨૦૬૬૨ બભે મ કંસા દ્ધગ્જન્મ પરિપ ડાપે િવનઃ॥ ૧૯૨.૬૬।
૧૯૨૦૬૭૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૨૦૬૭૧ ઇત્યુ વા ચાેદયામાસ તા હયા વાતરંહસઃ ।
૧૯૨૦૬૭૨ સ પ્રાપ્તશ્ચાિપ સાયાહે્ન સાે ઽકૂ્રરાે મથુરાં પુર મ્ ।
૧૯૨૦૬૭૩ િવલાેક્ય મથુરાં કૃ ણં રામં ચાહ સ યાદવઃ॥ ૧૯૨.૬૭।
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૧૯૨૦૬૮૦ અકૂ્રર ઉવાચ
૧૯૨૦૬૮૧ પદ્ યાં યાતં મહાવીયા રથનેૈકાે િવશા યહમ્ ।
૧૯૨૦૬૮૨ ગ તવં્ય વસદેુવસ્ય નાે ભવદ્ યાં તથા ગ્ હે ।
૧૯૨૦૬૮૩ યવુયાેિહ કૃતે દ્ધઃ કંસને સ િનરસ્યતે॥ ૧૯૨.૬૮।
૧૯૨૦૬૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૨૦૬૯૧ ઇત્યુ વા પ્રિવવેશાસાવકૂ્રરાે મથુરાં પુર મ્ ।
૧૯૨૦૬૯૨ પ્રિવષ્ટાૈ રામકૃ ણાૈ ચ રાજમાગર્મપુાગતાૈ॥ ૧૯૨.૬૯।
૧૯૨૦૭૦૧ સ્ત્રી ભનર્રૈશ્ચ સાન દ-લાેચનૈર ભિવ ક્ષતાૈ ।
૧૯૨૦૭૦૨ જગ્મતુલ લયા વીરાૈ પ્રાપ્તાૈ બાલગ િવવ॥ ૧૯૨.૭૦।
૧૯૨૦૭૧૧ ભ્રમમાણાૈ તુ તાૈ દૃ ટ્વા રજકં રઙ્ગકારકમ્ ।
૧૯૨૦૭૧૨ અયાચેતાં વ પા ણ વાસાં સ ચરા ણ તાૈ॥ ૧૯૨.૭૧।
૧૯૨૦૭૨૧ કંસસ્ય રજકઃ સાે ઽથ પ્રસાદા ઢિવ મયઃ ।
૧૯૨૦૭૨૨ બહૂ યાક્ષપેવાક્યાિન પ્રાહાેચ્ચૈ રામકેશવાૈ॥ ૧૯૨.૭૨।
૧૯૨૦૭૩૧ તત તલપ્રહારેણ કૃ ણ તસ્ય દુરાત્મનઃ ।
૧૯૨૦૭૩૨ પાતયામાસ કાપેને રજકસ્ય શરાે ભુિવ॥ ૧૯૨.૭૩।
૧૯૨૦૭૪૧ હ વાદાય ચ વસ્ત્રા ણ પીતનીલા બરાૈ તતઃ ।
૧૯૨૦૭૪૨ કૃ ણરામાૈ મુદાયુક્તાૈ માલાકારગ્ હં ગતાૈ॥ ૧૯૨.૭૪।
૧૯૨૦૭૫૧ િવકા સનતે્રયુગલાે માલાકારાે ઽ તિવ મતઃ ।
૧૯૨૦૭૫૨ અેતાૈ કસ્ય કુતાે યાતાૈ મનસા ચ તયત્તતઃ॥ ૧૯૨.૭૫।
૧૯૨૦૭૬૧ પીતનીલા બરધરાૈ દૃ ટ્વા તસમુનાેહરાૈ ।
૧૯૨૦૭૬૨ સ તકર્યામાસ તદા ભવું દેવાવપુાગતાૈ॥ ૧૯૨.૭૬।
૧૯૨૦૭૭૧ િવકા શમખુપદ્મા યાં તા યાં પુ પા ણ યા ચતઃ ।
૧૯૨૦૭૭૨ ભવું િવષ્ટ ય હ તા યાં પ પશર્ શરસા મહીમ્॥ ૧૯૨.૭૭।
૧૯૨૦૭૮૧ પ્રસાદસમુખુાૈ નાથાૈ મમ ગેહમપુાગતાૈ ।
૧૯૨૦૭૮૨ ધ યાે ઽહમચર્િય યામીત્યાહ તાૈ માલ્ય િવકઃ॥ ૧૯૨.૭૮।
૧૯૨૦૭૯૧ તતઃ પ્રહૃષ્ટવદન તયાેઃ પુ પા ણ કામતઃ ।
૧૯૨૦૭૯૨ ચા યેતાિન ચૈતાિન પ્રદદાૈ સ િવલાેભયન્॥ ૧૯૨.૭૯।
૧૯૨૦૮૦૧ પનુઃ પનુઃ પ્રણ યાસાૈ માલાકારાેત્તમાે દદાૈ ।
૧૯૨૦૮૦૨ પુ પા ણ તા યાં ચા ણ ગ ધવ ત્યમલાિન ચ॥ ૧૯૨.૮૦।
૧૯૨૦૮૧૧ માલાકારાય કૃ ણાે ઽિપ પ્રસન્નઃ પ્રદદાૈ વરમ્ ।
૧૯૨૦૮૧૨ શ્રી વાં મ સશં્રયા ભદ્ર ન કદા ચત્ત્ય જ ય ત॥ ૧૯૨.૮૧।
૧૯૨૦૮૨૧ બલહાિનનર્ તે સાૈ ય ધનહાિનરથાિપ વા ।
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૧૯૨૦૮૨૨ યાવદ્ધર ણસયૂા ચ સ ત તઃ પતુ્રપાૈિત્રક ॥ ૧૯૨.૮૨।
૧૯૨૦૮૩૧ ભુ વા ચ િવપુલા ભાેગાં વમ તે મ પ્રસાદતઃ ।
૧૯૨૦૮૩૨ મમાનુ મરણં પ્રા ય િદવ્યલાેકમવા સ્ય સ॥ ૧૯૨.૮૩।
૧૯૨૦૮૪૧ ધમ મનશ્ચ તે ભદ્ર સવર્કાલં ભિવ ય ત ।
૧૯૨૦૮૪૨ યુ મ સ ત ત તાનાં દ ઘર્માયુભર્િવ ય ત॥ ૧૯૨.૮૪।
૧૯૨૦૮૫૧ નાપેસગાર્િદકં દાષેં યુ મ સ ત તસ ભવઃ ।
૧૯૨૦૮૫૨ અવા સ્ય ત મહાભાગ યાવ સયૂા ભિવ ય ત॥ ૧૯૨.૮૫।
૧૯૨૦૮૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૨૦૮૬૧ ઇત્યુ વા તદ્ગહૃા કૃ ણાે બલદેવસહાયવાન્ ।
૧૯૨૦૮૬૨ િનજર્ગામ મુિનશ્રેષ્ઠા માલાકારેણ પૂ જતઃ॥ ૧૯૨.૮૬।
૧૯૩૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૩૦૦૧૧ રાજમાગ તતઃ કૃ ણઃ સાનુલપેનભાજનામ્ ।
૧૯૩૦૦૧૨ દદશર્ કુ માયા તી ં નવયાવૈનગાેચરામ્॥ ૧૯૩.૧।
૧૯૩૦૦૨૧ તામાહ લ લતં કૃ ણઃ કસ્યેદમનુલપેનમ્ ।
૧૯૩૦૦૨૨ ભવત્યા નીયતે સતં્ય વદે દ વરલાેચને॥ ૧૯૩.૨।
૧૯૩૦૦૩૧ સકામનેવૈ સા પ્રાેક્તા સાનુરાગા હિર પ્ર ત ।
૧૯૩૦૦૩૨ પ્રાહ સા લ લતં કુ દદશર્ ચ બલાત્તતઃ॥ ૧૯૩.૩।
૧૯૩૦૦૪૦ કુ વેાચ
૧૯૩૦૦૪૧ કા ત ક માન્ન ના સ કંસનેાિપ િનયાે જતા ।
૧૯૩૦૦૪૨ નૈકવકે્ર ત િવખ્યાતામનુલપેનકમર્ ણ॥ ૧૯૩.૪।
૧૯૩૦૦૫૧ ના યિપષં્ટ િહ કંસસ્ય પ્રીતયે હ્યનુલપેનમ્ ।
૧૯૩૦૦૫૨ ભવત્યહમતીવાસ્ય પ્રસાદધનભાજનમ્॥ ૧૯૩.૫।
૧૯૩૦૦૬૦ શ્રીકૃ ણ ઉવાચ
૧૯૩૦૦૬૧ સગુ ધમેતદ્રા હ ચરં ચરાનને ।
૧૯૩૦૦૬૨ આવયાેગાર્ત્રસદશૃં દ યતામનુલપેનમ્॥ ૧૯૩.૬।
૧૯૩૦૦૭૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૩૦૦૭૧ શ્રુ વા તમાહ સા કૃ ણં ગ્ હ્યતા મ ત સાદરમ્ ।
૧૯૩૦૦૭૨ અનુલપંે ચ પ્રદદાૈ ગાત્રયાેગ્યમથાેભયાેઃ॥ ૧૯૩.૭।
૧૯૩૦૦૮૧ ભ ક્તચ્છેદાનુ લપ્તાઙ્ગાૈ તત તાૈ પુ ષષર્ભાૈ ।
૧૯૩૦૦૮૨ સે દ્રચાપાૈ િવરાજ તાૈ સતકૃ ણાિવવા બુદાૈ॥ ૧૯૩.૮।
૧૯૩૦૦૯૧ તત તાં ચબુકે શાૈિર લાપનિવધાનિવત્ ।
૧૯૩૦૦૯૨ ઉ લા ય તાેલયામાસ દ્વ્યઙ્ગુલનેાગ્રપા ણના॥ ૧૯૩.૯।
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૧૯૩૦૧૦૧ ચકષર્ પદ્ યાં ચ તદા ઋજુ વં કેશવાે ઽનયત્ ।
૧૯૩૦૧૦૨ તતઃ સા ઋજુતાં પ્રાપ્તા યાે ષતામભવદ્વરા॥ ૧૯૩.૧૦।
૧૯૩૦૧૧૧ િવલાસલ લતં પ્રાહ પ્રેમગભર્ભરાલસમ્ ।
૧૯૩૦૧૧૨ વસે્ત્ર પ્રગ્ હ્ય ગાેિવ દં વ્રજ ગેહં મમે ત વૈ॥ ૧૯૩.૧૧।
૧૯૩૦૧૨૧ આયાસ્યે ભવતીગેહ મ ત તાં પ્રાહ કેશવઃ ।
૧૯૩૦૧૨૨ િવસસજર્ જહાસાેચ્ચૈ રામસ્યાલાેક્ય ચાનનમ્॥ ૧૯૩.૧૨।
૧૯૩૦૧૩૧ ભ ક્તચ્છેદાનુ લપ્તાઙ્ગાૈ નીલપીતા બરાવુભાૈ ।
૧૯૩૦૧૩૨ ધનુઃશાલાં તતાે યાતાૈ ચત્રમાલ્યાપેશાે ભતાૈ॥ ૧૯૩.૧૩।
૧૯૩૦૧૪૧ અ યાસ્ય ચ ધનૂરતં્ન તા યાં ષ્ટૈ તુ ર ક્ષ ભઃ ।
૧૯૩૦૧૪૨ આખ્યાતં સહસા કૃ ણાે ગ્ હી વાપૂરયદ્ધનુઃ॥ ૧૯૩.૧૪।
૧૯૩૦૧૫૧ તતઃ પૂરયતા તને ભજ્યમાનં બલાદ્ધનુઃ ।
૧૯૩૦૧૫૨ ચકારા તમહાશ દં મથુરા તને પૂિરતા॥ ૧૯૩.૧૫।
૧૯૩૦૧૬૧ અનુયુક્તાૈ તત તાૈ ચ ભગ્ ે ધનુ ષ ર ક્ષ ભઃ ।
૧૯૩૦૧૬૨ ર ક્ષસૈ યં િનકૃત્યાેભાૈ િન ક્રા તાૈ કામુર્કાલયાત્॥ ૧૯૩.૧૬।
૧૯૩૦૧૭૧ અકૂ્રરાગમ ત્તા તમપુલ ય તથા ધનુઃ ।
૧૯૩૦૧૭૨ ભગ્ ં શ્રુ વાથ કંસાે ઽિપ પ્રાહ ચાણૂરમુ ષ્ટકાૈ॥ ૧૯૩.૧૭।
૧૯૩૦૧૮૦ કંસ ઉવાચ
૧૯૩૦૧૮૧ ગાપેાલદારકાૈ પ્રાપ્તાૈ ભવદ્ યાં તાૈ મમાગ્રતઃ ।
૧૯૩૦૧૮૨ મ લયુદ્ધને હ તવ્યાૈ મમ પ્રાણહરાૈ િહ તાૈ॥ ૧૯૩.૧૮।
૧૯૩૦૧૯૧ િનયુદ્ધે ત દ્વનાશને ભવદ્ યાં તાે ષતાે હ્યહમ્ ।
૧૯૩૦૧૯૨ દાસ્યા ય ભમતા કામાન્ના યથૈતન્મહાબલાૈ॥ ૧૯૩.૧૯।
૧૯૩૦૨૦૧ યાયતાે ઽ યાયતાે વાિપ ભવદ્ યાં તાૈ મમાિહતાૈ ।
૧૯૩૦૨૦૨ હ તવ્યાૈ તદ્વધાદ્રાજં્ય સામા યં વાે ભિવ ય ત॥ ૧૯૩.૨૦।
૧૯૩૦૨૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૩૦૨૧૧ ઇત્યાિદ ય સ તાૈ મ લાૈ તતશ્ચાહૂય હ તપમ્ ।
૧૯૩૦૨૧૨ પ્રાવેાચાેચ્ચૈ વયા મત્તઃ સમાજદ્વાિર કુ જરઃ॥ ૧૯૩.૨૧।
૧૯૩૦૨૨૧ સ્થા યઃ કુવલયાપીડ તને તાૈ ગાપેદારકાૈ ।
૧૯૩૦૨૨૨ ઘાતનીયાૈ િનયુદ્ધાય રઙ્ગદ્વારમપુાગતાૈ॥ ૧૯૩.૨૨।
૧૯૩૦૨૩૧ તમાજ્ઞા યાથ દૃ ટ્વા ચ મ ચા સવાર્નપુાહૃતાન્ ।
૧૯૩૦૨૩૨ આસન્નમરણઃ કંસઃ સયૂાદયમુદૈક્ષત॥ ૧૯૩.૨૩।
૧૯૩૦૨૪૧ તતઃ સમ તમ ચષેુ નાગરઃ સ તદા જનઃ ।
૧૯૩૦૨૪૨ રાજમ ચષેુ ચા ઢાઃ સહ ત્યૈમર્હી તઃ॥ ૧૯૩.૨૪।

722 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૧૯૩૦૨૫૧ મ લપ્રા શ્નકવગર્શ્ચ રઙ્ગમ યે સમીપગઃ ।
૧૯૩૦૨૫૨ કૃતઃ કંસને કંસાે ઽિપ તુઙ્ગમ ચે વ્યવ સ્થતઃ॥ ૧૯૩.૨૫।
૧૯૩૦૨૬૧ અ તઃપુરાણાં મ ચાશ્ચ યથા યે પિરક પતાઃ ।
૧૯૩૦૨૬૨ અ યે ચ વારમખુ્યાનામ યે નગરયાે ષતામ્॥ ૧૯૩.૨૬।
૧૯૩૦૨૭૧ ન દગાપેાદયાે ગાપેા મ ચે વ યે વવ સ્થતાઃ ।
૧૯૩૦૨૭૨ અકૂ્રરવસદેુવાૈ ચ મ ચપ્રા તે વ્યવ સ્થતાૈ॥ ૧૯૩.૨૭।
૧૯૩૦૨૮૧ નગર યાે ષતાં મ યે દેવક પતુ્રગિધની ।
૧૯૩૦૨૮૨ અ તકાલે ઽિપ પતુ્રસ્ય દ્રક્ષ્યામી ત મખંુ સ્થતા॥ ૧૯૩.૨૮।
૧૯૩૦૨૯૧ વાદ્યમાનષેુ તૂયષુ ચાણૂરે ચા તવ ગ ત ।
૧૯૩૦૨૯૨ હાહાકારપરે લાેક આસ્ફાેટય ત મુ ષ્ટકે॥ ૧૯૩.૨૯।
૧૯૩૦૩૦૧ હ વા કુવલયાપીડં હ ત્યારાેહપ્રચાેિદતમ્ ।
૧૯૩૦૩૦૨ મદા ગનુ લપ્તાઙ્ગાૈ ગજદ તવરાયુધાૈ॥ ૧૯૩.૩૦।
૧૯૩૦૩૧૧ ગમ યે યથા સહાૈ ગવર્લીલાવલાેિકનાૈ ।
૧૯૩૦૩૧૨ પ્રિવષ્ટાૈ સમુહારઙ્ગં બલદેવજનાદર્નાૈ॥ ૧૯૩.૩૧।
૧૯૩૦૩૨૧ હાહાકારાે મહા જજ્ઞે સવર્રઙ્ગે વન તરમ્ ।
૧૯૩૦૩૨૨ કૃ ણાે ઽયં બલભદ્રાે ઽય મ ત લાેકસ્ય િવ મયાત્॥ ૧૯૩.૩૨।
૧૯૩૦૩૩૧ સાે ઽયં યને હતા ઘાેરા પૂતના સા િનશાચર ।
૧૯૩૦૩૩૨ પ્ર ક્ષપ્તં શકટં યને ભગ્ ાૈ ચ યમલાજુર્નાૈ॥ ૧૯૩.૩૩।
૧૯૩૦૩૪૧ સાે ઽયં યઃ કા લયં નાગં નનતાર્ હ્ય બાલકઃ ।
૧૯૩૦૩૪૨ તાે ગાવેધર્નાે યને સપ્તરાતં્ર મહા ગિરઃ॥ ૧૯૩.૩૪।
૧૯૩૦૩૫૧ અિરષ્ટાે ધનેુકઃ કેશી લીલયવૈ મહાત્મના ।
૧૯૩૦૩૫૨ હતાે યને ચ દુ ર્ત્તાે દૃ યતે સાે ઽયમચ્યુતઃ॥ ૧૯૩.૩૫।
૧૯૩૦૩૬૧ અયં ચાસ્ય મહાબાહુબર્લદેવાે ઽગ્ર ે ઽગ્રતઃ ।
૧૯૩૦૩૬૨ પ્રયા ત લીલયા યાે ષન્-મનાનેયનન દનઃ॥ ૧૯૩.૩૬।
૧૯૩૦૩૭૧ અયં સ ક યતે પ્રાજ્ઞૈઃ પુરાણાથાર્વલાેિક ભઃ ।
૧૯૩૦૩૭૨ ગાપેાલાે યાદવં વંશં મગ્ મ યુદ્ધિર ય ત॥ ૧૯૩.૩૭।
૧૯૩૦૩૮૧ અયં સ સવર્ભૂતસ્ય િવ ણાેર ખલજન્મનઃ ।
૧૯૩૦૩૮૨ અવતીણા મહીમંશાે નનંૂ ભારહરાે ભવુઃ॥ ૧૯૩.૩૮।
૧૯૩૦૩૯૧ ઇત્યેવં વ ણતે પાૈરૈ રામે કૃ ણે ચ ત ક્ષણાત્ ।
૧૯૩૦૩૯૨ ઉર તતાપ દેવક્યાઃ નેહ નુતપયાેધરમ્॥ ૧૯૩.૩૯।
૧૯૩૦૪૦૧ મહાે સવ મવાલાેક્ય પતુ્રાવવે િવલાેકયન્ ।
૧૯૩૦૪૦૨ યવુવે વસદેુવાે ઽભૂ દ્વહાયા યાગતાં જરામ્॥ ૧૯૩.૪૦।
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૧૯૩૦૪૧૧ િવ તાિરતા ક્ષયુગલા રા તઃપુરયાે ષતઃ ।
૧૯૩૦૪૧૨ નાગરસ્ત્રીસમૂહશ્ચ દ્રષંુ્ટ ન િવરરામ તાૈ॥ ૧૯૩.૪૧।
૧૯૩૦૪૨૦ સ્ત્રય ઊચુઃ
૧૯૩૦૪૨૧ સખ્યઃ પ યત કૃ ણસ્ય મખુમ ય બુજેક્ષણમ્ ।
૧૯૩૦૪૨૨ ગજયુદ્ધકૃતાયાસ- વેદા બુક ણકા ચતમ્॥ ૧૯૩.૪૨।
૧૯૩૦૪૩૧ િવકાસીવ સરાે ભાજેમવ યાયજલાે ક્ષતમ્ ।
૧૯૩૦૪૩૨ પિરભૂતાક્ષરં જન્મ સફલં િક્રયતાં દશૃઃ॥ ૧૯૩.૪૩।
૧૯૩૦૪૪૧ શ્રીવ સાઙં્ક જગદ્ધામ બાલસ્યૈત દ્વલાેક્યતામ્ ।
૧૯૩૦૪૪૨ િવપક્ષક્ષપણં વક્ષાે ભજુયુગ્મં ચ ભા મિન॥ ૧૯૩.૪૪।
૧૯૩૦૪૫૧ વ ગતા મુ ષ્ટકેનવૈ ચાણૂરેણ તથા પરૈઃ ।
૧૯૩૦૪૫૨ િક્રયતે બલભદ્રસ્ય હાસ્યમીષ દ્વલાેક્યતામ્॥ ૧૯૩.૪૫।
૧૯૩૦૪૬૧ સખ્યઃ પ યત ચાણૂરં િનયુદ્ધાથર્મયં હિરઃ ।
૧૯૩૦૪૬૨ સમપુૈ ત ન સ ત્યત્ર િક દ્ધા યુક્તકાિરણઃ॥ ૧૯૩.૪૬।
૧૯૩૦૪૭૧ ક્વ યાવૈનાને્મખુીભૂતઃ સકુુમારતનુહર્િરઃ ।
૧૯૩૦૪૭૨ ક્વ વજ્રકિઠનાભાેગ-શર રાે ઽયં મહાસરુઃ॥ ૧૯૩.૪૭।
૧૯૩૦૪૮૧ ઇમાૈ સલુ લતાૈ રઙ્ગે વતતે નવયાવૈનાૈ ।
૧૯૩૦૪૮૨ દૈતેયમ લાશ્ચાણૂર-પ્રમખુા વ તદા ણાઃ॥ ૧૯૩.૪૮।
૧૯૩૦૪૯૧ િનયુદ્ધપ્રા શ્નકાનાં તુ મહાનષે વ્ય તક્રમઃ ।
૧૯૩૦૪૯૨ યદ્બાલબ લનાેયુર્દં્ધ મ યસ્થૈઃ સમપુેક્ષ્યતે॥ ૧૯૩.૪૯।
૧૯૩૦૫૦૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૩૦૫૦૧ ઇ થં પુરસ્ત્રીલાેકસ્ય વદતશ્ચાલય ભવુમ્ ।
૧૯૩૦૫૦૨ વવષર્ હષા કષ ચ જનસ્ય ભગવા હિરઃ॥ ૧૯૩.૫૦।
૧૯૩૦૫૧૧ બલભદ્રાે ઽિપ ચાસ્ફાેટ વવ ગ લ લતં યદા ।
૧૯૩૦૫૧૨ પદે પદે તદા ભૂ મનર્ શીણાર્ યત્તદદ્ભુતમ્॥ ૧૯૩.૫૧।
૧૯૩૦૫૨૧ ચાણૂરેણ તતઃ કૃ ણાે યુયુધે ઽ મતિવક્રમઃ ।
૧૯૩૦૫૨૨ િનયુદ્ધકુશલાે દૈત્યાે બલદેવને મુ ષ્ટકઃ॥ ૧૯૩.૫૨।
૧૯૩૦૫૩૧ સિન્નપાતાવધૂતૈશ્ચ ચાણૂરેણ સમં હિરઃ ।
૧૯૩૦૫૩૨ ક્ષપેણૈમુર્ ષ્ટ ભશ્ચવૈ ક લાવજ્રિનપાતનૈઃ॥ ૧૯૩.૫૩।
૧૯૩૦૫૪૧ પાદાેદ્ભૂતૈઃ પ્ર ષ્ટા ભ તયાેયુર્દ્ધમભનૂ્મહત્ ।
૧૯૩૦૫૪૨ અશસ્ત્રમ તઘાેરં તત્તયાેયુર્દં્ધ સદુા ણમ્॥ ૧૯૩.૫૪।
૧૯૩૦૫૫૧ વબલપ્રાણિન પાદ્યં સમા ે સવસિન્નધાૈ ।
૧૯૩૦૫૫૨ યાવદ્યાવચ્ચ ચાણૂરાે યુયુધે હિરણા સહ॥ ૧૯૩.૫૫।
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૧૯૩૦૫૬૧ પ્રાણહાિનમવાપા યાં તાવત્તાવન્ન બા ધવમ્ ।
૧૯૩૦૫૬૨ કૃ ણાે ઽિપ યુયુધે તને લીલયવૈ જગન્મયઃ॥ ૧૯૩.૫૬।
૧૯૩૦૫૭૧ ખેદાચ્ચાલયતા કાપેાિન્નજશષેકરે કરમ્ ।
૧૯૩૦૫૭૨ બલક્ષયં િવ દ્ધ ચ દૃ ટ્વા ચાણૂરકૃ ણયાેઃ॥ ૧૯૩.૫૭।
૧૯૩૦૫૮૧ વારયામાસ તૂયાર્ ણ કંસઃ કાપેપરાયણઃ ।
૧૯૩૦૫૮૨ દઙ્ગાિદષુ વાદ્યષેુ પ્ર ત ષદ્ધષેુ ત ક્ષણાત્॥ ૧૯૩.૫૮।
૧૯૩૦૫૯૧ ખસઙ્ગતા યવાદ્ય ત દૈવતૂયાર્ યનેકશઃ ।
૧૯૩૦૫૯૨ જય ગાેિવ દ ચાણૂરં જિહ કેશવ દાનવમ્॥ ૧૯૩.૫૯।
૧૯૩૦૬૦૧ ઇત્ય તિધગતા દેવા તુષુ્ટવુ તે પ્રહ ષતાઃ ।
૧૯૩૦૬૦૨ ચાણૂરેણ ચરં કાલં ક્ર િડ વા મધુસદૂનઃ॥ ૧૯૩.૬૦।
૧૯૩૦૬૧૧ ઉ પાટ ભ્રામયામાસ તદ્વધાય કૃતાેદ્યમઃ ।
૧૯૩૦૬૧૨ ભ્રામિય વા શતગુણં દૈત્યમ લમ મત્ર જત્॥ ૧૯૩.૬૧।
૧૯૩૦૬૨૧ ભૂમાવાસ્ફાેટયામાસ ગગને ગત િવતમ્ ।
૧૯૩૦૬૨૨ ભૂમાવાસ્ફાેિટત તને ચાણૂરઃ શતધા ભવન્॥ ૧૯૩.૬૨।
૧૯૩૦૬૩૧ રક્તસ્રાવમહાપઙ્કાં ચકાર સ તદા ભવુમ્ ।
૧૯૩૦૬૩૨ બલદેવ તુ ત કાલં મુ ષ્ટકેન મહાબલઃ॥ ૧૯૩.૬૩।
૧૯૩૦૬૪૧ યુયુધે દૈત્યમ લને ચાણૂરેણ યથા હિરઃ ।
૧૯૩૦૬૪૨ સાે ઽ યનંે મુ ષ્ટના મૂિધ્ન વક્ષસ્યાહત્ય નનુા॥ ૧૯૩.૬૪।
૧૯૩૦૬૫૧ પાતિય વા ધરા ષે્ઠ િન પપષે ગતાયષુમ્ ।
૧૯૩૦૬૫૨ કૃ ણ તાેશલકં ભૂયાે મ લરાજં મહાબલમ્॥ ૧૯૩.૬૫।
૧૯૩૦૬૬૧ વામમુ ષ્ટપ્રહારેણ પાતયામાસ ભૂતલે ।
૧૯૩૦૬૬૨ ચાણૂરે િનહતે મ લે મુ ષ્ટકે ચ િનપા તતે॥ ૧૯૩.૬૬।
૧૯૩૦૬૭૧ નીતે ક્ષયં તાેશલકે સવ મ લાઃ પ્રદુદુ્રવુઃ ।
૧૯૩૦૬૭૨ વવ ગતુ તદા રઙ્ગે કૃ ણસઙ્કષર્ણાવુભાૈ॥ ૧૯૩.૬૭।
૧૯૩૦૬૮૧ સમાનવયસાે ગાપેા બલાદાકૃ ય હ ષતાૈ ।
૧૯૩૦૬૮૨ કંસાે ઽિપ કાપેરક્તાક્ષઃ પ્રાહાેચ્ચવૈ્યાર્યતાન્નરાન્॥ ૧૯૩.૬૮।
૧૯૩૦૬૯૧ ગાપેાવેતાૈ સમા ૈઘાિન્ન ક્ર યેતાં બલાિદતઃ ।
૧૯૩૦૬૯૨ ન દાે ઽિપ ગ્ હ્યતાં પાપાે િનગડરૈાશુ બ યતામ્॥ ૧૯૩.૬૯।
૧૯૩૦૭૦૧ અ દ્ધાહણ દ ડને વસદેુવાે ઽિપ વ યતામ્ ।
૧૯૩૦૭૦૨ વ ગ ત ગાપેાઃ કૃ ણને યે ચેમે સિહતાઃ પનુઃ॥ ૧૯૩.૭૦।
૧૯૩૦૭૧૧ ગાવાે િહ્રય તામષેાં ચ યચ્ચા ત વસુ િક ચન ।
૧૯૩૦૭૧૨ અેવમાજ્ઞાપય તં તં પ્રહસ્ય મધુસદૂનઃ॥ ૧૯૩.૭૧।
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૧૯૩૦૭૨૧ ઉ પત્યા હ્ય તન્મ ચં કંસં જગ્રાહ વે ગતઃ ।
૧૯૩૦૭૨૨ કેશે વાકૃ ય િવગલત્-િકર ટમવનીતલે॥ ૧૯૩.૭૨।
૧૯૩૦૭૩૧ સ કંસં પાતયામાસ તસ્યાપેિર પપાત ચ ।
૧૯૩૦૭૩૨ િનઃશષેજગદાધાર-ગુ ણા પતતાપેિર॥ ૧૯૩.૭૩।
૧૯૩૦૭૪૧ કૃ ણને ત્યા જતઃ પ્રાણાન્નુગ્રસનેાત્મ ે પઃ ।
૧૯૩૦૭૪૨ તસ્ય કેશષેુ તદા ગ્ હી વા મધુસદૂનઃ॥ ૧૯૩.૭૪।
૧૯૩૦૭૫૧ ચકષર્ દેહં કંસસ્ય રઙ્ગમ યે મહાબલઃ ।
૧૯૩૦૭૫૨ ગાૈરવેણા તમહતા પિરપાતને કૃ યતા॥ ૧૯૩.૭૫।
૧૯૩૦૭૬૧ કૃતા કંસસ્ય દેહેન વે ગતને મહાત્મના ।
૧૯૩૦૭૬૨ કંસે ગ્ હીતે કૃ ણને તદ્ભ્રાતા યાગતાે ષા॥ ૧૯૩.૭૬।
૧૯૩૦૭૭૧ સનુામા બલભદ્રણે લીલયવૈ િનપા તતઃ ।
૧૯૩૦૭૭૨ તતાે હાહાકૃતં સવર્માસીત્તદ્રઙ્ગમ ડલમ્॥ ૧૯૩.૭૭।
૧૯૩૦૭૮૧ અવજ્ઞયા હતં દૃ ટ્વા કૃ ણને મથુરેશ્વરમ્ ।
૧૯૩૦૭૮૨ કૃ ણાે ઽિપ વસદેુવસ્ય પાદાૈ જગ્રાહ સ વરમ્॥ ૧૯૩.૭૮।
૧૯૩૦૭૯૧ દેવક્યાશ્ચ મહાબાહુબર્લદેવસહાયવાન્ ।
૧૯૩૦૭૯૨ ઉ થા ય વસદેુવ તુ દેવક ચ જનાદર્નમ્ ।
૧૯૩૦૭૯૩ તજન્માેક્તવચનાૈ તાવવે પ્રણતાૈ સ્થતાૈ॥ ૧૯૩.૭૯।
૧૯૩૦૮૦૦ વસદેુવ ઉવાચ
૧૯૩૦૮૦૧ પ્રસીદ દેવદેવેશ દેવાનાં પ્રવર પ્રભાે ।
૧૯૩૦૮૦૨ તથાવયાેઃ પ્રસાદેન કૃતા યુદ્ધાર કેશવ॥ ૧૯૩.૮૦।
૧૯૩૦૮૧૧ આરાિધતાે યદ્ભગવાનવતીણા ગ્ હે મમ ।
૧૯૩૦૮૧૨ દુ ર્ત્તિનધનાથાર્ય તને નઃ પાિવતં કુલમ્॥ ૧૯૩.૮૧।
૧૯૩૦૮૨૧ વમ તઃ સવર્ભૂતાનાં સવર્ભૂતે વવ સ્થતઃ ।
૧૯૩૦૮૨૨ વતર્તે ચ સમ તાત્મં વત્તાે ભૂતભિવ યતી॥ ૧૯૩.૮૨।
૧૯૩૦૮૩૧ યજ્ઞે વ મજ્યસે ઽ ચ ત્ય સવર્દેવમયાચ્યુત ।
૧૯૩૦૮૩૨ વમવે યજ્ઞાે ય વા ચ યજ્ઞાનાં પરમેશ્વર॥ ૧૯૩.૮૩।
૧૯૩૦૮૪૧ સાપહ્નવં મમ મનાે યદેત વિય યતે ।
૧૯૩૦૮૪૨ દેવક્યાશ્ચાત્મજ પ્રીત્યા તદત્ય તિવડ બના॥ ૧૯૩.૮૪।
૧૯૩૦૮૫૧ વં કતાર્ સવર્ભૂતાનામનાિદિનધનાે ભવાન્ ।
૧૯૩૦૮૫૨ ક્વ ચ મે માનષુસ્યષૈા જહ્વા પતુ્રે ત વક્ષ્ય ત॥ ૧૯૩.૮૫।
૧૯૩૦૮૬૧ જગદેત જગન્નાથ સ ભૂતમ ખલં યતઃ ।
૧૯૩૦૮૬૨ કયા યુ યા િવના માયાં સાે ઽ મત્તઃ સ ભિવ ય ત॥ ૧૯૩.૮૬।
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૧૯૩૦૮૭૧ ય મ પ્ર ત ષ્ઠતં સવ જગ સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
૧૯૩૦૮૭૨ સ કાેષ્ઠાે સઙ્ગશયનાે મનુ યા યતે કથમ્॥ ૧૯૩.૮૭।
૧૯૩૦૮૮૧ સ વં પ્રસીદ પરમેશ્વર પાિહ િવશ્વમ્ ।
૧૯૩૦૮૮૨ અંશાવતારકરણનૈર્ મમા સ પતુ્રઃ ।
૧૯૩૦૮૮૩ આબ્રહ્મપાદપમયં જગદ શ સવર્મ્ ।
૧૯૩૦૮૮૪ ચત્તે િવમાેહય સ િક પરમેશ્વરાત્મન્॥ ૧૯૩.૮૮।
૧૯૩૦૮૯૧ માયાિવમાેિહતદશૃા તનયાે મમે ત ।
૧૯૩૦૮૯૨ કંસાદ્ભયં કૃતવતા તુ મયા તતીવ્રમ્ ।
૧૯૩૦૮૯૩ નીતાે ઽ સ ગાેકુલમરા તભયાકુલસ્ય ।
૧૯૩૦૮૯૪ દ્ધ ગતાે ઽ સ મમ ચવૈ ગવામધીશ॥ ૧૯૩.૮૯।
૧૯૩૦૯૦૧ કમાર્ ણ દ્રમ દ શ્વશતક્રતનૂામ્ ।
૧૯૩૦૯૦૨ સા યાિન યાિન ન ભવ ત િનર ક્ષતાિન ।
૧૯૩૦૯૦૩ વં િવ ર શજગતામપુકારહેતાેઃ ।
૧૯૩૦૯૦૪ પ્રાપ્તાે ઽ સ નઃ પિરગતઃ પરમાે િવમાેહઃ॥ ૧૯૩.૯૦।
૧૯૪૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૪૦૦૧૧ તાૈ સમુ પન્નિવજ્ઞાનાૈ ભગવ કમર્દશર્નાત્ ।
૧૯૪૦૦૧૨ દેવક વસદેુવાૈ તુ દૃ ટ્વા માયાં પનુહર્િરઃ॥ ૧૯૪.૧।
૧૯૪૦૦૨૧ માેહાય યદુચક્રસ્ય િવતતાન સ વૈ ણવીમ્ ।
૧૯૪૦૦૨૨ ઉવાચ ચા બ ભાે તાત ચરાદુ ક ઠતને તુ॥ ૧૯૪.૨।
૧૯૪૦૦૩૧ ભવ તાૈ કંસભીતને દષૃ્ટાૈ સઙ્કષર્ણને ચ ।
૧૯૪૦૦૩૨ કુવર્તાં યા ત યઃ કાલાે માતાિપત્રાેરપજૂનમ્॥ ૧૯૪.૩।
૧૯૪૦૦૪૧ સ થા ક્લેશકાર વૈ સાધનૂામપુ યતે ।
૧૯૪૦૦૪૨ ગુ દેવ દ્વ તીનાં માતાિપત્રાેશ્ચ પજૂનમ્॥ ૧૯૪.૪।
૧૯૪૦૦૫૧ કુવર્તઃ સફલં જન્મ દેિહન તાત યતે ।
૧૯૪૦૦૫૨ ત ક્ષ તવ્ય મદં સવર્મ તક્રમકૃતં િપતઃ ।
૧૯૪૦૦૫૩ કંસવીયર્પ્રતાપા યામાવયાેઃ પરવ યયાેઃ॥ ૧૯૪.૫।
૧૯૪૦૦૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૪૦૦૬૧ ઇત્યુ વાથ પ્રણ યાેભાૈ યદુ દ્ધાનનુક્રમાત્ ।
૧૯૪૦૦૬૨ પાદાન ત ભઃ સ નેહં ચક્રતુઃ પાૈરમાનસમ્॥ ૧૯૪.૬।
૧૯૪૦૦૭૧ કંસપ ય તતઃ કંસં પિરવાયર્ હતં ભુિવ ।
૧૯૪૦૦૭૨ િવલપેુમાર્તરશ્ચાસ્ય શાેકદુઃખપિર લુતાઃ॥ ૧૯૪.૭।
૧૯૪૦૦૮૧ બહુપ્રકારમ વસ્થાઃ પશ્ચાત્તાપાતુરા હિરઃ ।
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૧૯૪૦૦૮૨ તાઃ સમાશ્વાસયામાસ વયમસ્રાિવલેક્ષણઃ॥ ૧૯૪.૮।
૧૯૪૦૦૯૧ ઉગ્રસનંે તતાે બ ધાન્મુમાેચ મધુસદૂનઃ ।
૧૯૪૦૦૯૨ અ ય ષ ચત્તથવૈનૈં િનજરાજે્ય હતાત્મજમ્॥ ૧૯૪.૯।
૧૯૪૦૧૦૧ રાજે્ય ઽ ભ ષક્તઃ કૃ ણને યદુ સહઃ સતુસ્ય સઃ ।
૧૯૪૦૧૦૨ ચકાર પ્રેતકાયાર્ ણ યે ચા યે તત્ર ઘા તતાઃ॥ ૧૯૪.૧૦।
૧૯૪૦૧૧૧ કૃતાે વર્દૈિહકં ચનંૈ સહાસનગતં હિરઃ ।
૧૯૪૦૧૧૨ ઉવાચાજ્ઞાપય િવભાે ય કાયર્મિવશઙ્કયા॥ ૧૯૪.૧૧।
૧૯૪૦૧૨૧ યયા તશાપાદં્વશાે ઽયમરાજ્યાહા ઽિપ સા પ્રતમ્ ।
૧૯૪૦૧૨૨ મિય ત્યે સ્થતે દેવાનાજ્ઞાપયતુ િક પૈઃ॥ ૧૯૪.૧૨।
૧૯૪૦૧૩૧ ઇત્યુ વા ચાેગ્રસનંે તુ વાયું પ્ર ત જગાદ હ ।
૧૯૪૦૧૩૨ વાચા ચવૈ ભગવા કેશવઃ કાયર્માનષુઃ॥ ૧૯૪.૧૩।
૧૯૪૦૧૪૦ શ્રીકૃ ણ ઉવાચ
૧૯૪૦૧૪૧ ગચ્છે દં્ર બ્રૂિહ વાયાે વમલં ગવણ વાસવ ।
૧૯૪૦૧૪૨ દ યતામુગ્રસનેાય સધુમાર્ ભવતા સભા॥ ૧૯૪.૧૪।
૧૯૪૦૧૫૧ કૃ ણાે બ્રવી ત રા હર્મેતદ્રત્નમનુત્તમમ્ ।
૧૯૪૦૧૫૨ સધુમાર્ખ્યા સભા યુક્તમસ્યાં યદુ ભરા સતુમ્॥ ૧૯૪.૧૫।
૧૯૪૦૧૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૪૦૧૬૧ ઇત્યુક્તઃ પવનાે ગ વા સવર્માહ શચીપ તમ્ ।
૧૯૪૦૧૬૨ દદાૈ સાે ઽિપ સધુમાર્ખ્યાં સભાં વાયાેઃ પુર દરઃ॥ ૧૯૪.૧૬।
૧૯૪૦૧૭૧ વાયનુા ચાહૃતાં િદવ્યાં તે સભાં યદુપુઙ્ગવાઃ ।
૧૯૪૦૧૭૨ બુભજુુઃ સવર્રત્નાઢ ાં ગાેિવ દભજુસશં્રયાઃ॥ ૧૯૪.૧૭।
૧૯૪૦૧૮૧ િવિદતા ખલિવજ્ઞાનાૈ સવર્જ્ઞાનમયાવિપ ।
૧૯૪૦૧૮૨ શ યાચાયર્ક્રમં વીરાૈ ખ્યાપય તાૈ યદૂત્તમાૈ॥ ૧૯૪.૧૮।
૧૯૪૦૧૯૧ તતઃ સા દ પિન કા યમવ તપુરવા સનમ્ ।
૧૯૪૦૧૯૨ અસ્ત્રાથ જગ્મતવુ રાૈ બલદેવજનાદર્નાૈ॥ ૧૯૪.૧૯।
૧૯૪૦૨૦૧ તસ્ય શ ય વમ યેત્ય ગુ ત્તપરાૈ િહ તાૈ ।
૧૯૪૦૨૦૨ દશર્યાં ચક્રતવુ રાવાચારમ ખલે જને॥ ૧૯૪.૨૦।
૧૯૪૦૨૧૧ સરહસ્યં ધનવુદં સસઙ્ગ્રહમધીયતામ્ ।
૧૯૪૦૨૧૨ અહાેરાત્રૈશ્ચતઃુષષ્ટ ા તદદ્ભુતમભૂદ્દિ્વ ઃ॥ ૧૯૪.૨૧।
૧૯૪૦૨૨૧ સા દ પિનરસ ભાવં્ય તયાેઃ કમાર્ તમાનષુમ્ ।
૧૯૪૦૨૨૨ િવ ચ ત્ય તાૈ તદા મનેે પ્રાપ્તાૈ ચ દ્રિદવાકરાૈ॥ ૧૯૪.૨૨।
૧૯૪૦૨૩૧ અસ્ત્રગ્રામમશષંે ચ પ્રાેક્તમાત્રમવા ય તાૈ ।
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૧૯૪૦૨૩૨ ઊચતુિવ્રયતાં યા તે દાતવ્યા ગુ દ ક્ષણા॥ ૧૯૪.૨૩।
૧૯૪૦૨૪૧ સાે ઽ યતી દ્રયમાલાેક્ય તયાેઃ કમર્ મહામ તઃ ।
૧૯૪૦૨૪૨ અયાચત તં પતંુ્ર પ્રભાસે લવણાણર્વે॥ ૧૯૪.૨૪।
૧૯૪૦૨૫૧ ગ્ હીતાસ્ત્રાૈ તત તાૈ તુ ગ વા તં લવણાેદિધમ્ ।
૧૯૪૦૨૫૨ ઊચુતુશ્ચ ગુરાેઃ પતુ્રાે દ યતા મ ત સાગરમ્॥ ૧૯૪.૨૫।
૧૯૪૦૨૬૧ કૃતા જ લપુટશ્ચા ધ તાવથ દ્વજસત્તમાઃ ।
૧૯૪૦૨૬૨ ઉવાચ ન મયા પતુ્રાે હૃતઃ સા દ પનેિર ત॥ ૧૯૪.૨૬।
૧૯૪૦૨૭૧ દૈત્યઃ પ ચજનાે નામ શઙ્ખ પઃ સ બાલકમ્ ।
૧૯૪૦૨૭૨ જગ્રાહ સાે ઽ ત સ લલે મમવૈાસરુસદૂન॥ ૧૯૪.૨૭।
૧૯૪૦૨૮૧ ઇત્યુક્તાે ઽ તજર્લં ગ વા હ વા પ ચજનં તથા ।
૧૯૪૦૨૮૨ કૃ ણાે જગ્રાહ તસ્યા સ્થ-પ્રભવં શઙ્ખમુત્તમમ્॥ ૧૯૪.૨૮।
૧૯૪૦૨૯૧ યસ્ય નાદેન દૈત્યાનાં બલહાિનઃ પ્ર યતે ।
૧૯૪૦૨૯૨ દેવાનાં વધર્તે તે ે યાત્યધમર્શ્ચ સઙ્ક્ષયમ્॥ ૧૯૪.૨૯।
૧૯૪૦૩૦૧ તં પા ચજ યમાપૂયર્ ગ વા યમપુર ં હિરઃ ।
૧૯૪૦૩૦૨ બલદેવશ્ચ બલવા જ વા વવૈ વતં યમમ્॥ ૧૯૪.૩૦।
૧૯૪૦૩૧૧ તં બાલં યાતનાસસંં્થ યથાપવૂર્શર િરણમ્ ।
૧૯૪૦૩૧૨ િપત્રે પ્રદત્તવા કૃ ણાે બલશ્ચ બ લનાં વરઃ॥ ૧૯૪.૩૧।
૧૯૪૦૩૨૧ મથુરાં ચ પનુઃ પ્રાપ્તાવુગ્રસનેને પા લતામ્ ।
૧૯૪૦૩૨૨ પ્રહૃષ્ટપુ ષસ્ત્રીકાવુભાૈ રામજનાદર્નાૈ॥ ૧૯૪.૩૨।
૧૯૫૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૫૦૦૧૧ જરાસ ધસતુે કંસ ઉપયેમે મહાબલઃ ।
૧૯૫૦૦૧૨ અ તઃ પ્રા પ્તશ્ચ ભાે િવપ્રા તયાેભર્ ર્હણં હિરમ્॥ ૧૯૫.૧।
૧૯૫૦૦૨૧ મહાબલપર વારાે માગધાિધપ તબર્લી ।
૧૯૫૦૦૨૨ હ તુમ યાયયાૈ કાપેા જરાસ ધઃ સયાદવમ્॥ ૧૯૫.૨।
૧૯૫૦૦૩૧ ઉપેત્ય મથુરાં સાે ઽથ રાેધ મગધેશ્વરઃ ।
૧૯૫૦૦૩૨ અક્ષાૈિહણી ભઃ સૈ યસ્ય ત્રયાેિવશ ત ભ ર્તઃ॥ ૧૯૫.૩।
૧૯૫૦૦૪૧ િન ક્ર યા પપર વારાવુભાૈ રામજનાદર્નાૈ ।
૧૯૫૦૦૪૨ યુયુધાતે સમં તસ્ય બ લનાૈ બ લસિૈનકૈઃ॥ ૧૯૫.૪।
૧૯૫૦૦૫૧ તતાે બલશ્ચ કૃ ણશ્ચ મ ત ચકે્ર મહાબલઃ ।
૧૯૫૦૦૫૨ આયુધાનાં પુરાણાનામાદાને મુિનસત્તમાઃ॥ ૧૯૫.૫।
૧૯૫૦૦૬૧ અન તરં ચક્રશાઙ્ગ તૂણાૈ ચા યક્ષયાૈ શરૈઃ ।
૧૯૫૦૦૬૨ આકાશાદાગતાૈ વીરાૈ તદા કાૈમાેદક ગદા॥ ૧૯૫.૬।
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૧૯૫૦૦૭૧ હલં ચ બલભદ્રસ્ય ગગનાદાગમ કરમ્ ।
૧૯૫૦૦૭૨ બલસ્યા ભમતં િવપ્રાઃ સનુ દં મુશલં તથા॥ ૧૯૫.૭।
૧૯૫૦૦૮૧ તતાે યુદ્ધે પરા જત્ય વસૈ યં મગધાિધપમ્ ।
૧૯૫૦૦૮૨ પુર ં િવિવશતવુ રાવુભાૈ રામજનાદર્નાૈ॥ ૧૯૫.૮।
૧૯૫૦૦૯૧ જતે ત મ સદુુ ર્ત્તે જરાસ ધે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૧૯૫૦૦૯૨ વમાને ગતે તત્ર કૃ ણાે મનેે ન તં જતમ્॥ ૧૯૫.૯।
૧૯૫૦૧૦૧ પનુર યાજગામાથ જરાસ ધાે બલા વતઃ ।
૧૯૫૦૧૦૨ જતશ્ચ રામકૃ ણા યામપકૃત્ય દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૯૫.૧૦।
૧૯૫૦૧૧૧ દશ ચાષ્ટાૈ ચ સઙ્ગ્રામાનવેમત્ય તદુમર્દઃ ।
૧૯૫૦૧૧૨ યદુ ભમાર્ગધાે રા ચકે્ર કૃ ણપુરાેગમૈઃ॥ ૧૯૫.૧૧।
૧૯૫૦૧૨૧ સવ વવે ચ યુદ્ધષેુ યદુ ભઃ સ પરા જતઃ ।
૧૯૫૦૧૨૨ અપક્રા તાે જરાસ ધઃ વ પસૈ યૈબર્લાિધકઃ॥ ૧૯૫.૧૨।
૧૯૫૦૧૩૧ તદ્બલં યાદવાનાં વૈ ર ક્ષતં યદનેકશઃ ।
૧૯૫૦૧૩૨ તત્તુ સિન્નિધમાહા યં િવ ણાેરંશસ્ય ચિક્રણઃ॥ ૧૯૫.૧૩।
૧૯૫૦૧૪૧ મનુ યધમર્શીલસ્ય લીલા સા જગતઃ પતેઃ ।
૧૯૫૦૧૪૨ અસ્ત્રા યનેક પા ણ યદરા તષુ મુ ચ ત॥ ૧૯૫.૧૪।
૧૯૫૦૧૫૧ મનસવૈ જગ ષ્ટ-સહંારં તુ કરાે ત યઃ ।
૧૯૫૦૧૫૨ તસ્યાિરપક્ષક્ષપણે િકયાનુદ્યમિવ તરઃ॥ ૧૯૫.૧૫।
૧૯૫૦૧૬૧ તથાિપ ચ મનુ યાણાં ધમર્ તદનવુતર્નમ્ ।
૧૯૫૦૧૬૨ કુવર્ બલવતા સ ધ હીનૈયુર્દં્ધ કરાેત્યસાૈ॥ ૧૯૫.૧૬।
૧૯૫૦૧૭૧ સામ ચાપેપ્રદાનં ચ તથા ભેદં ચ દશર્યન્ ।
૧૯૫૦૧૭૨ કરાે ત દ ડપાતં ચ ક્વ ચદેવ પલાયનમ્॥ ૧૯૫.૧૭।
૧૯૫૦૧૮૧ મનુ યદેિહનાં ચેષ્ટા મત્યેવમનવુતર્તે ।
૧૯૫૦૧૮૨ લીલા જગ પતે તસ્ય ચ્છ દતઃ સ પ્રવતર્તે॥ ૧૯૫.૧૮।
૧૯૬૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૬૦૦૧૧ ગાગ્ય ગાેષે્ઠ દ્વ ે યાલઃ ષ ઢ ઇત્યુક્તવાિ દ્વ ઃ ।
૧૯૬૦૦૧૨ યદૂનાં સિન્નધાૈ સવ જહસયુાર્દવા તદા॥ ૧૯૬.૧।
૧૯૬૦૦૨૧ તતઃ કાપેસમાિવષ્ટાે દ ક્ષણાપથમેત્ય સઃ ।
૧૯૬૦૦૨૨ સતુ મચ્છં તપ તપેે યદુચક્રભયાવહમ્॥ ૧૯૬.૨।
૧૯૬૦૦૩૧ આરાધયન્મહાદેવં સાે ઽયશ્ચૂણર્મભક્ષયત્ ।
૧૯૬૦૦૩૨ દદાૈ વરં ચ તુષ્ટાે ઽસાૈ વષ દ્વાદશકે હરઃ॥ ૧૯૬.૩।
૧૯૬૦૦૪૧ સ ભાવયામાસ સ તં યવનેશાે હ્યનાત્મજમ્ ।
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૧૯૬૦૦૪૨ તદ્યાે ષ સઙ્ગમાચ્ચાસ્ય પતુ્રાે ઽભૂદ લસપ્રભઃ॥ ૧૯૬.૪।
૧૯૬૦૦૫૧ તં કાલયવનં નામ રાજે્ય વે યવનેશ્વરઃ ।
૧૯૬૦૦૫૨ અ ભ ષચ્ય વનં યાતાે વ ગ્રકિઠનાેરસમ્॥ ૧૯૬.૫।
૧૯૬૦૦૬૧ સ તુ વીયર્મદાને્મત્તઃ થવ્યાં બ લનાે પાન્ ।
૧૯૬૦૦૬૨ પપ્રચ્છ નારદશ્ચા મૈ કથયામાસ યાદવાન્॥ ૧૯૬.૬।
૧૯૬૦૦૭૧ લેચ્છકાેિટસહસ્રાણાં સહસ્રૈઃ સાે ઽિપ સં તઃ ।
૧૯૬૦૦૭૨ ગ શ્વરથસ પન્નૈશ્ચકાર પરમાેદ્યમમ્॥ ૧૯૬.૭।
૧૯૬૦૦૮૧ પ્રયયાૈ ચાતવ ચ્છન્નૈઃ પ્રયાણૈઃ સ િદને િદને ।
૧૯૬૦૦૮૨ યાદવા પ્ર ત સામષા મનુયાે મથુરાં પુર મ્॥ ૧૯૬.૮।
૧૯૬૦૦૯૧ કૃ ણાે ઽિપ ચ તયામાસ ક્ષિપતં યાદવં બલમ્ ।
૧૯૬૦૦૯૨ યવનને સમાલાેક્ય માગધઃ સ પ્રયાસ્ય ત॥ ૧૯૬.૯।
૧૯૬૦૧૦૧ માગધસ્ય બલં ક્ષીણં સ કાલયવનાે બલી ।
૧૯૬૦૧૦૨ હ તા તિદદમાયાતં યદૂનાં વ્યસનં દ્વધા॥ ૧૯૬.૧૦।
૧૯૬૦૧૧૧ ત માદ્દગુ કિર યા મ યદૂનામ તદુજર્યમ્ ।
૧૯૬૦૧૧૨ સ્ત્રયાે ઽિપ યત્ર યુ યેયુઃ િક પનુ ર્ ણયાદવાઃ॥ ૧૯૬.૧૧।
૧૯૬૦૧૨૧ મિય મત્તે પ્રમત્તે વા સપેુ્ત પ્રવ સતે ઽિપ વા ।
૧૯૬૦૧૨૨ યાદવા ભભવં દુષ્ટા મા કુવર્ વૈિરણાે ઽિધકમ્॥ ૧૯૬.૧૨।
૧૯૬૦૧૩૧ ઇ ત સ ચ ત્ય ગાેિવ દાે યાજેનાિન મહાેદિધમ્ ।
૧૯૬૦૧૩૨ યયાચે દ્વાદશ પુર ં દ્વારકાં તત્ર િનમર્મે॥ ૧૯૬.૧૩।
૧૯૬૦૧૪૧ મહાેદ્યાનાં મહાવપ્રાં તડાગશતશાે ભતામ્ ।
૧૯૬૦૧૪૨ પ્રાકારશતસ બાધા મ દ્રસ્યવેામરાવતીમ્॥ ૧૯૬.૧૪।
૧૯૬૦૧૫૧ મથુરાવા સનં લાેકં તત્રાનીય જનાદર્નઃ ।
૧૯૬૦૧૫૨ આસન્ને કાલયવને મથુરાં ચ વયં યયાૈ॥ ૧૯૬.૧૫।
૧૯૬૦૧૬૧ બિહરાવા સતે સૈ યે મથુરાયા િનરાયુધઃ ।
૧૯૬૦૧૬૨ િનજર્ગામ સ ગાેિવ દાે દદશર્ યવનશ્ચ તમ્॥ ૧૯૬.૧૬।
૧૯૬૦૧૭૧ સ જ્ઞા વા વાસદેુવં તં બાહુપ્રહરણાે પઃ ।
૧૯૬૦૧૭૨ અનુયાતાે મહાયાે ગ-ચેતાે ભઃ પ્રા યતે ન યઃ॥ ૧૯૬.૧૭।
૧૯૬૦૧૮૧ તનેાનુયાતઃ કૃ ણાે ઽિપ પ્રિવવેશ મહાગુહામ્ ।
૧૯૬૦૧૮૨ યત્ર શતેે મહાવીયા મુચુકુ દાે નરેશ્વરઃ॥ ૧૯૬.૧૮।
૧૯૬૦૧૯૧ સાે ઽિપ પ્રિવષ્ટાે યવનાે દૃ ટ્વા શ યાગતં નરમ્ ।
૧૯૬૦૧૯૨ પાદેન તાડયામાસ કૃ ણં મ વા સ દુમર્ તઃ॥ ૧૯૬.૧૯।
૧૯૬૦૨૦૧ દષૃ્ટમાત્રશ્ચ તનેાસાૈ જ વાલ યવનાે ઽ ગ્ ના ।
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૧૯૬૦૨૦૨ ત ક્રાેધજેન મનુયાે ભ મીભૂતશ્ચ ત ક્ષણાત્॥ ૧૯૬.૨૦।
૧૯૬૦૨૧૧ સ િહ દેવાસરેુ યુદ્ધે ગ વા જ વા મહાસરુાન્ ।
૧૯૬૦૨૧૨ િનદ્રાતર્ઃ સમુહાકાલં િનદ્રાં વવ્રે વરં સરુાન્॥ ૧૯૬.૨૧।
૧૯૬૦૨૨૧ પ્રાેક્તશ્ચ દેવૈઃ સસંપંુ્ત ય વામુ થાપિય ય ત ।
૧૯૬૦૨૨૨ દેહજેના ગ્ ના સદ્યઃ સ તુ ભ મીભિવ ય ત॥ ૧૯૬.૨૨।
૧૯૬૦૨૩૧ અેવં દગ્ વા સ તં પાપં દૃ ટ્વા ચ મધુસદૂનમ્ ।
૧૯૬૦૨૩૨ ક વ મત્યાહ સાે ઽ યાહ તાે ઽહં શ શનઃ કુલે॥ ૧૯૬.૨૩।
૧૯૬૦૨૪૧ વસદેુવસ્ય તનયાે યદુવંશસમુદ્ભવઃ ।
૧૯૬૦૨૪૨ મુચુકુ દાે ઽિપ તચ્છ વા દ્ધગાગ્યર્વચઃ મરન્॥ ૧૯૬.૨૪।
૧૯૬૦૨૫૧ સં ત્ય પ્ર ણપત્યૈનં સવ સવશ્વરં હિરમ્ ।
૧૯૬૦૨૫૨ પ્રાહ જ્ઞાતાે ભવા વ ણાેરંશ વં પરમેશ્વરઃ॥ ૧૯૬.૨૫।
૧૯૬૦૨૬૧ પુરા ગાગ્યણ ક થતમષ્ટાિવશ તમે યુગે ।
૧૯૬૦૨૬૨ દ્વાપરા તે હરેજર્ન્મ યદુવંશે ભિવ ય ત॥ ૧૯૬.૨૬।
૧૯૬૦૨૭૧ સ વં પ્રાપ્તાે ન સ દેહાે મત્યાર્નામપુકારકૃત્ ।
૧૯૬૦૨૭૨ તથા િહ સમુહત્તે ે નાલં સાેઢુમહં તવ॥ ૧૯૬.૨૭।
૧૯૬૦૨૮૧ તથા િહ સમુહા ભાેદ- વિનધીરતરં તતઃ ।
૧૯૬૦૨૮૨ વાક્યં ત મ ત હાવેાચ યુ મ પાદસલુા લતમ્॥ ૧૯૬.૨૮।
૧૯૬૦૨૯૧ દેવાસરેુ મહાયુદ્ધે દૈત્યાશ્ચ સમુહાભટાઃ ।
૧૯૬૦૨૯૨ ન શકુે તે મહત્તજે તત્તે ે ન સહા યહમ્॥ ૧૯૬.૨૯।
૧૯૬૦૩૦૧ સસંારપ તતસ્યૈકાે જ તાે વં શરણં પરમ।્
૧૯૬૦૩૦૨ સ પ્રસીદ પ્રપન્ના ત-હતાર્ હર મમાશભુમ્॥ ૧૯૬.૩૦।
૧૯૬૦૩૧૧ વં પયાેિનધયઃ શલૈાઃ સિરતશ્ચ વનાિન ચ ।
૧૯૬૦૩૧૨ મેિદની ગગનં વાયુરાપાે ઽ ગ્ વં તથા પુમાન્॥ ૧૯૬.૩૧।
૧૯૬૦૩૨૧ પુંસઃ પરતરં સવ વ્યા ય જન્મ િવક પવત્ ।
૧૯૬૦૩૨૨ શ દાિદહીનમજરં દ્ધક્ષયિવવ જતમ્॥ ૧૯૬.૩૨।
૧૯૬૦૩૩૧ વત્તાે ઽમરા તુ િપતરાે યક્ષગ ધવર્રાક્ષસાઃ ।
૧૯૬૦૩૩૨ સદ્ધાશ્ચા સરસ વત્તાે મનુ યાઃ પશવઃ ખગાઃ॥ ૧૯૬.૩૩।
૧૯૬૦૩૪૧ સર પા ગાઃ સવ વત્તશ્ચવૈ મહી હાઃ ।
૧૯૬૦૩૪૨ યચ્ચ ભૂતં ભિવ યદ્વા િક ચદત્ર ચરાચરે॥ ૧૯૬.૩૪।
૧૯૬૦૩૫૧ અમૂત મૂતર્મથવા સ્થૂલં સૂ મતરં તથા ।
૧૯૬૦૩૫૨ ત સવ વં જગ કતર્નાર્ ત િક ચ વયા િવના॥ ૧૯૬.૩૫।
૧૯૬૦૩૬૧ મયા સસંારચકે્ર ઽ મ ભ્રમતા ભગવ સદા ।
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૧૯૬૦૩૬૨ તાપત્રયા ભભૂતને ન પ્રાપ્તા િન ર્ તઃ ક્વ ચત્॥ ૧૯૬.૩૬।
૧૯૬૦૩૭૧ દુઃખા યવે સખુાની ત ગ ણાજલાશયઃ ।
૧૯૬૦૩૭૨ મયા નાથ ગ્ હીતાિન તાિન તાપાય મે ઽભવન્॥ ૧૯૬.૩૭।
૧૯૬૦૩૮૧ રાજ્યમવુ બલં કાેશાે મત્રપક્ષ તથાત્મ ઃ ।
૧૯૬૦૩૮૨ ભાયાર્ ત્યજના યે ચ શ દાદ્યા િવષયાઃ પ્રભાે॥ ૧૯૬.૩૮।
૧૯૬૦૩૯૧ સખુબુદ્ યા મયા સવ ગ્ હીત મદમવ્યય ।
૧૯૬૦૩૯૨ પિરણામે ચ દેવેશ તાપાત્મકમભનૂ્મમ॥ ૧૯૬.૩૯।
૧૯૬૦૪૦૧ દેવલાેકગ ત પ્રાપ્તાે નાથ દેવગણાે ઽિપ િહ ।
૧૯૬૦૪૦૨ મત્તઃ સાહા યકામાે ઽભૂચ્છાશ્વતી કુત્ર િન ર્ તઃ॥ ૧૯૬.૪૦।
૧૯૬૦૪૧૧ વામનારા ય જગતાં સવષાં પ્રભવા પદમ્ ।
૧૯૬૦૪૧૨ શાશ્વતી પ્રા યતે કેન પરમેશ્વર િન ર્ તઃ॥ ૧૯૬.૪૧।
૧૯૬૦૪૨૧ વન્માયામૂઢમનસાે જન્મ ત્યુજરાિદકાન્ ।
૧૯૬૦૪૨૨ અવા ય પાપા પ ય ત પ્રેતરા નમ તરા॥ ૧૯૬.૪૨।
૧૯૬૦૪૩૧ તતઃ પાશશતૈબર્દ્ધા નરકે વ તદા ણમ્ ।
૧૯૬૦૪૩૨ પ્રા ુવ ત મહદ્દઃુખં િવશ્વ પ મદં તવ॥ ૧૯૬.૪૩।
૧૯૬૦૪૪૧ અહમત્ય તિવષયી માેિહત તવ માયયા ।
૧૯૬૦૪૪૨ મમ વાગાધગતાર્ તે ભ્રમા મ પરમેશ્વર॥ ૧૯૬.૪૪।
૧૯૬૦૪૫૧ સાે ઽહં વાં શરણમપારમીશમીડ્યમ્ ।
૧૯૬૦૪૫૨ સ પ્રાપ્તઃ પરમપદં યતાે ન િક ચત્ ।
૧૯૬૦૪૫૩ સસંારશ્રમપિરતાપતપ્તચેતા ।
૧૯૬૦૪૫૪ િનિવ ણે પિરણતધા સા ભલાષઃ॥ ૧૯૬.૪૫।
૧૯૭૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૭૦૦૧૧ ઇ થં તુત તદા તને મુચુકુ દેન ધીમતા ।
૧૯૭૦૦૧૨ પ્રાહેશઃ સવર્ભૂતાનામનાિદિનધનાે હિરઃ॥ ૧૯૭.૧।
૧૯૭૦૦૨૦ શ્રીકૃ ણ ઉવાચ
૧૯૭૦૦૨૧ યથા ભવા છતાં લાેકા દવ્યા ગચ્છ નરેશ્વર ।
૧૯૭૦૦૨૨ અવ્યાહતપરૈશ્વયા મ પ્રસાદાપે િંહતઃ॥ ૧૯૭.૨।
૧૯૭૦૦૩૧ ભુ વા િદવ્યાન્મહાભાેગા ભિવ ય સ મહાકુલે ।
૧૯૭૦૦૩૨ ત મરાે મ પ્રસાદાત્તતાે માેક્ષમવા સ્ય સ॥ ૧૯૭.૩।
૧૯૭૦૦૪૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૭૦૦૪૧ ઇત્યુક્તઃ પ્ર ણપત્યેશં જગતામચ્યુતં પઃ ।
૧૯૭૦૦૪૨ ગુહામખુા દ્વિન ક્રા તાે દદશૃે સાે ઽ પકાન્નરાન્॥ ૧૯૭.૪।
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૧૯૭૦૦૫૧ તતઃ ક લયુગં જ્ઞા વા પ્રાપં્ત તપ્તું તતાે પઃ ।
૧૯૭૦૦૫૨ નરનારાયણસ્થાનં પ્રયયાૈ ગ ધમાદનમ્॥ ૧૯૭.૫।
૧૯૭૦૦૬૧ કૃ ણાે ઽિપ ઘાતિય વાિરમપુાયને િહ તદ્બલમ્ ।
૧૯૭૦૦૬૨ જગ્રાહ મથુરામેત્ય હ ત્યશ્વસ્ય દનાે વલમ્॥ ૧૯૭.૬।
૧૯૭૦૦૭૧ આનીય ચાેગ્રસનેાય દ્વારવત્યાં યવેદયત્ ।
૧૯૭૦૦૭૨ પરા ભભવિનઃશઙં્ક બભવૂ ચ યદાેઃ કુલમ્॥ ૧૯૭.૭।
૧૯૭૦૦૮૧ બલદેવાે ઽિપ િવપ્રે દ્રાઃ પ્રશા તા ખલિવગ્રહઃ ।
૧૯૭૦૦૮૨ જ્ઞા તદશર્નસાે ક ઠઃ પ્રયયાૈ ન દગાેકુલમ્॥ ૧૯૭.૮।
૧૯૭૦૦૯૧ તતાે ગાપેાશ્ચ ગાે યશ્ચ યથાપવૂર્મ મત્ર જત્ ।
૧૯૭૦૦૯૨ તથવૈા યવદ પ્રે ણા બહુમાનપુરઃસરમ્॥ ૧૯૭.૯।
૧૯૭૦૧૦૧ કૈશ્ચાિપ સ પિર વક્તઃ કાં શ્ચ સ પિરષ વજે ।
૧૯૭૦૧૦૨ હાસં ચકે્ર સમં કૈ શ્ચદ્ગાપેગાપેીજનૈ તથા॥ ૧૯૭.૧૦।
૧૯૭૦૧૧૧ પ્રયા યનેકા યવદ ગાપેા તત્ર હલાયુધમ્ ।
૧૯૭૦૧૧૨ ગાે યશ્ચ પ્રેમમુિદતાઃ પ્રાેચુઃ સે યર્મથાપરાઃ॥ ૧૯૭.૧૧।
૧૯૭૦૧૨૧ ગાે યઃ પપ્રચ્છુરપરા નાગર જનવ લભઃ ।
૧૯૭૦૧૨૨ ક ચ્ચદા તે સખંુ કૃ ણશ્ચલ પ્રેમરસાકુલઃ॥ ૧૯૭.૧૨।
૧૯૭૦૧૩૧ અ મચ્ચેષ્ટાપેહસનં ન ક ચ્ચ પુરયાે ષતામ્ ।
૧૯૭૦૧૩૨ સાૈભાગ્યમાનમિધકં કરાે ત ક્ષણસાૈહૃદઃ॥ ૧૯૭.૧૩।
૧૯૭૦૧૪૧ ક ચ્ચ મર ત નઃ કૃ ણાે ગીતાનુગમનં કૃતમ્ ।
૧૯૭૦૧૪૨ અ યસાૈ માતરં દ્રષંુ્ટ સકૃદ યાગ મ ય ત॥ ૧૯૭.૧૪।
૧૯૭૦૧૫૧ અથવા િક તદાલાપૈઃ િક્રય તામપરાઃ કથાઃ ।
૧૯૭૦૧૫૨ યદ મા ભિવના તને િવના માકં ભિવ ય ત॥ ૧૯૭.૧૫।
૧૯૭૦૧૬૧ િપતા માતા તથા ભ્રાતા ભતાર્ બ ધજુનશ્ચ કઃ ।
૧૯૭૦૧૬૨ ન ત્યક્ત ત કૃતે ઽ મા ભરકૃતજ્ઞ તતાે િહ સઃ॥ ૧૯૭.૧૬।
૧૯૭૦૧૭૧ તથાિપ ક ચ્ચદાત્મીય મહાગમનસશં્રયમ્ ।
૧૯૭૦૧૭૨ કરાે ત કૃ ણાે વક્તવ્યં ભવતા વચના તમ્॥ ૧૯૭.૧૭।
૧૯૭૦૧૮૧ દામાેદરાે ઽસાૈ ગાેિવ દઃ પુરસ્ત્રીસક્તમાનસઃ ।
૧૯૭૦૧૮૨ અપેતપ્રી તર માસુ દુદર્શર્ઃ પ્ર તભા ત નઃ॥ ૧૯૭.૧૮।
૧૯૭૦૧૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૭૦૧૯૧ આમિ ત્રતઃ સ કૃ ણે ત પનુદાર્માેદરે ત ચ ।
૧૯૭૦૧૯૨ જહસઃુ સુ વરં ગાે યાે હિરણા કૃષ્ટચેતસઃ॥ ૧૯૭.૧૯।
૧૯૭૦૨૦૧ સ દેશઃૈ સાૈ યમધુરૈઃ પ્રેમગભરગિવતૈઃ ।
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૧૯૭૦૨૦૨ રામેણાશ્વા સતા ગાે યઃ કૃ ણસ્યા તમધુ વરૈઃ॥ ૧૯૭.૨૦।
૧૯૭૦૨૧૧ ગાપેૈશ્ચ પવૂર્વદ્રામઃ પિરહાસમનાેહરૈઃ ।
૧૯૭૦૨૧૨ કથાશ્ચકાર પ્રે ણા ચ સહ તવૈ્રર્જભૂ મષુ॥ ૧૯૭.૨૧।
૧૯૮૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૮૦૦૧૧ વને િવહરત તસ્ય સહ ગાપેૈમર્હાત્મનઃ ।
૧૯૮૦૦૧૨ માનષુચ્છદ્મ પસ્ય શષેસ્ય ધરણી તઃ॥ ૧૯૮.૧।
૧૯૮૦૦૨૧ િન પાિદતાે કાયર્સ્ય કાયણવૈાવતાિરણઃ ।
૧૯૮૦૦૨૨ ઉપભાેગાથર્મત્યથ વ ણઃ પ્રાહ વા ણીમ્॥ ૧૯૮.૨।
૧૯૮૦૦૩૦ વ ણ ઉવાચ
૧૯૮૦૦૩૧ અભીષ્ટાં સવર્દા હ્યસ્ય મિદરે વં મહાજૈસઃ ।
૧૯૮૦૦૩૨ અન તસ્યાપેભાેગાય તસ્ય ગચ્છ મુદે શભુે॥ ૧૯૮.૩।
૧૯૮૦૦૪૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૮૦૦૪૧ ઇત્યુક્તા વા ણી તને સિન્નધાનમથાકરાેત્ ।
૧૯૮૦૦૪૨ દાવનતટાે પન્ન-કદ બત કાેટરે॥ ૧૯૮.૪।
૧૯૮૦૦૫૧ િવચર બલદેવાે ઽિપ મિદરાગ ધમુદ્ધતમ્ ।
૧૯૮૦૦૫૨ આઘ્રાય મિદરાહષર્મવાપાથ પુરાતનમ્॥ ૧૯૮.૫।
૧૯૮૦૦૬૧ તતઃ કદ બા સહસા મદ્યધારાં સ લાઙ્ગલી ।
૧૯૮૦૦૬૨ પત તી ં વીક્ષ્ય મનુયઃ પ્રયયાૈ પરમાં મુદમ્॥ ૧૯૮.૬।
૧૯૮૦૦૭૧ પપાૈ ચ ગાપેગાપેી ભઃ સમવેતાે મુદા વતઃ ।
૧૯૮૦૦૭૨ ઉપગીયમાનાે લ લતં ગીતવાદ્યિવશારદૈઃ॥ ૧૯૮.૭।
૧૯૮૦૦૮૧ શ્રમતાે ઽત્ય તઘમાર્ ભઃ-ક ણકામાૈ ક્તકાે વલઃ ।
૧૯૮૦૦૮૨ આગચ્છ યમનુે નાતુ મચ્છામીત્યાહ િવહ્વલઃ॥ ૧૯૮.૮।
૧૯૮૦૦૯૧ તસ્ય વાચં નદ સા તુ મત્તાેક્તામવમ ય વૈ ।
૧૯૮૦૦૯૨ નાજગામ તતઃ કુ્રદ્ધાે હલં જગ્રાહ લાઙ્ગલી॥ ૧૯૮.૯।
૧૯૮૦૧૦૧ ગ્ હી વા તાં તટેનવૈ ચકષર્ મદિવહ્વલઃ ।
૧૯૮૦૧૦૨ પાપે નાયા સ નાયા સ ગ યતા મચ્છયા યતઃ॥ ૧૯૮.૧૦।
૧૯૮૦૧૧૧ સા કૃષ્ટા તને સહસા માગ સ ત્યજ્ય િન ગા ।
૧૯૮૦૧૧૨ યત્રા તે બલદેવાે ઽસાૈ લાવયામાસ તદ્વનમ્॥ ૧૯૮.૧૧।
૧૯૮૦૧૨૧ શર િરણી તથાપેેત્ય ત્રાસિવહ્વલલાેચના ।
૧૯૮૦૧૨૨ પ્રસીદેત્યબ્રવીદ્રામં મુ ચ માં મુશલાયુધ॥ ૧૯૮.૧૨।
૧૯૮૦૧૩૧ સાે ઽબ્રવીદવ ના સ મમ શાૈયર્બલં યિદ ।
૧૯૮૦૧૩૨ સાે ઽહં વાં હલપાતને નિય યા મ સહસ્રધા॥ ૧૯૮.૧૩।
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૧૯૮૦૧૪૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૮૦૧૪૧ ઇત્યુક્તયા તસ ત્ર ત તયા નદ્યા પ્રસાિદતઃ ।
૧૯૮૦૧૪૨ ભૂભાગે લાિવતે તત્ર મુમાેચ યમનુાં બલઃ॥ ૧૯૮.૧૪।
૧૯૮૦૧૫૧ તતઃ નાતસ્ય વૈ કા તરાજગામ મહાવને ।
૧૯૮૦૧૫૨ અવતંસાે પલં ચા ગ્ હી વૈકં ચ કુ ડલમ્॥ ૧૯૮.૧૫।
૧૯૮૦૧૬૧ વ ણપ્રિહતાં ચા મૈ માલામ લાનપઙ્ક મ્ ।
૧૯૮૦૧૬૨ સમુદ્રાહ તથા વસે્ત્ર નીલે લ મીરયચ્છત॥ ૧૯૮.૧૬।
૧૯૮૦૧૭૧ કૃતાવતંસઃ સ તદા ચા કુ ડલભૂ ષતઃ ।
૧૯૮૦૧૭૨ નીલા બરધરઃ સ્રગ્વી શશુભુે કા તસયંુતઃ॥ ૧૯૮.૧૭।
૧૯૮૦૧૮૧ ઇ થં િવભૂ ષતાે રેમે તત્ર રામ તદા વ્રજે ।
૧૯૮૦૧૮૨ માસદ્વયને યાતશ્ચ પનુઃ સ મથુરાં પુર મ્॥ ૧૯૮.૧૮।
૧૯૮૦૧૯૧ રેવતી ં ચવૈ તનયાં રૈવતસ્ય મહીપતેઃ ।
૧૯૮૦૧૯૨ ઉપયેમે બલ તસ્યાં જજ્ઞાતે િનશઠાે મુકાૈ॥ ૧૯૮.૧૯।
૧૯૯૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૧૯૯૦૦૧૧ ભી મકઃ કુ ડને રા િવદભર્િવષયે ઽભવત્ ।
૧૯૯૦૦૧૨ ક્મણી તસ્ય દુિહતા ક્મી ચવૈ સતુાે દ્વ ઃ॥ ૧૯૯.૧।
૧૯૯૦૦૨૧ ક્મણીં ચકમે કૃ ણઃ સા ચ તં ચા હા સની ।
૧૯૯૦૦૨૨ ન દદાૈ યાચતે ચનૈાં ક્મી દ્વષેેણ ચિક્રણે॥ ૧૯૯.૨।
૧૯૯૦૦૩૧ દદાૈ સ શશપુાલાય જરાસ ધપ્રચાેિદતઃ ।
૧૯૯૦૦૩૨ ભી મકાે ક્મણા સાધ ક્મણીમુ િવક્રમઃ॥ ૧૯૯.૩।
૧૯૯૦૦૪૧ િવવાહાથ તતઃ સવ જરાસ ધમખુા પાઃ ।
૧૯૯૦૦૪૨ ભી મકસ્ય પુરં જગ્મુઃ શશપુાલશ્ચ કુ ડનમ્॥ ૧૯૯.૪।
૧૯૯૦૦૫૧ કૃ ણાે ઽિપ બલભદ્રાદ્યૈયર્દુ ભઃ પિરવાિરતઃ ।
૧૯૯૦૦૫૨ પ્રયયાૈ કુ ડનં દ્રષંુ્ટ િવવાહં ચૈદ્યભપૂતેઃ॥ ૧૯૯.૫।
૧૯૯૦૦૬૧ શ્વાેભાિવિન િવવાહે તુ તાં ક યાં હૃતવા હિરઃ ।
૧૯૯૦૦૬૨ િવપક્ષભાવમાસાદ્ય રામાદ્યે વવે બ ધષુુ॥ ૧૯૯.૬।
૧૯૯૦૦૭૧ તતશ્ચ પાૈ ડ્રકઃ શ્રીમા દ તવક્ત્રાે િવદૂરથઃ ।
૧૯૯૦૦૭૨ શશપુાલાે જરાસ ધઃ શા વાદ્યાશ્ચ મહી તઃ॥ ૧૯૯.૭।
૧૯૯૦૦૮૧ કુિપતા તે હિર હ તું ચકુ્ર દ્યાેગમુત્તમમ્ ।
૧૯૯૦૦૮૨ િન જતાશ્ચ સમાગ ય રામાદૈ્યયર્દુપુઙ્ગવૈઃ॥ ૧૯૯.૮।
૧૯૯૦૦૯૧ કુ ડનં ન પ્રવેક્ષ્યા મ અહ વા યુિધ કેશવમ્ ।
૧૯૯૦૦૯૨ કૃ વા પ્ર તજ્ઞાં ક્મી ચ હ તું કૃ ણમ ભદુ્રતઃ॥ ૧૯૯.૯।
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૧૯૯૦૧૦૧ હ વા બલં સ નાગાશ્વ-પ ત્તસ્ય દનસઙુ્કલમ્ ।
૧૯૯૦૧૦૨ િન જતઃ પા તતશ્ચાવે્યા લીલયવૈ સ ચિક્રણા॥ ૧૯૯.૧૦।
૧૯૯૦૧૧૧ િન જત્ય ક્મણં સ યગપુયેમે સ ક્મણીમ્ ।
૧૯૯૦૧૧૨ રાક્ષસને િવધાનને સ પ્રાપ્તાે મધુસદૂનઃ॥ ૧૯૯.૧૧।
૧૯૯૦૧૨૧ તસ્યાં જજ્ઞે ચ પ્રદ્યુ ાે મદનાંશઃ સ વીયર્વાન્ ।
૧૯૯૦૧૨૨ જહાર શ બરાે યં વૈ યાે જઘાન ચ શ બરમ્॥ ૧૯૯.૧૨।
૨૦૦૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૦૦૦૦૧૧ શ બરેણ હૃતાે વીરઃ પ્રદ્યુ ઃ સ કથં પનુઃ ।
૨૦૦૦૦૧૨ શ બરશ્ચ મહાવીયર્ઃ પ્રદ્યુ ેન કથં હતઃ॥ ૨૦૦.૧।
૨૦૦૦૦૨૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૦૦૦૨૧ ષષે્ઠ ઽિહ્ન તમાત્રે તુ પ્રદ્યુ ં સૂ તકાગ્ હાત્ ।
૨૦૦૦૦૨૨ મમષૈ હ તે ત દ્વ હૃતવા કાલશ બરઃ॥ ૨૦૦.૨।
૨૦૦૦૦૩૧ ની વા ચક્ષપે ચવૈનૈં ગ્રાહાે ઽગ્રે લવણાણર્વે ।
૨૦૦૦૦૩૨ ક લાેલજિનતાવત સઘુાેરે મકરાલયે॥ ૨૦૦.૩।
૨૦૦૦૦૪૧ પ તતં ચવૈ તત્રૈકાે મ સ્યાે જગ્રાહ બાલકમ્ ।
૨૦૦૦૦૪૨ ન મમાર ચ તસ્યાિપ જઠરાનલદ િપતઃ॥ ૨૦૦.૪।
૨૦૦૦૦૫૧ મ સ્યબ ધૈશ્ચ મ સ્યાે ઽસાૈ મ સ્યૈર યૈઃ સહ દ્વ ઃ ।
૨૦૦૦૦૫૨ ઘા તતાે ઽસરુવયાર્ય શ બરાય િનવેિદતઃ॥ ૨૦૦.૫।
૨૦૦૦૦૬૧ તસ્ય માયાવતી નામ પત્ની સવર્ગ્ હેશ્વર ।
૨૦૦૦૦૬૨ કારયામાસ સદૂાનામાિધપત્યમિન દતા॥ ૨૦૦.૬।
૨૦૦૦૦૭૧ દાિરતે મ સ્યજઠરે દદશૃે સા તશાેભનમ્ ।
૨૦૦૦૦૭૨ કુમારં મન્મથતરાેદર્ગ્ધસ્ય પ્રથમાઙુ્કરમ્॥ ૨૦૦.૭।
૨૦૦૦૦૮૧ કાે ઽયં કથમયં મ સ્ય-જઠરે સમપુાગતઃ ।
૨૦૦૦૦૮૨ ઇત્યેવં કાૈતુકાિવષ્ટાં તાં ત વી ં પ્રાહ નારદઃ॥ ૨૦૦.૮।
૨૦૦૦૦૯૦ નારદ ઉવાચ
૨૦૦૦૦૯૧ અયં સમ તજગતાં ષ્ટસહંારકાિરણા ।
૨૦૦૦૦૯૨ શ બરેણ હૃતઃ કૃ ણ-તનયઃ સૂ તકાગ્ હાત્॥ ૨૦૦.૯।
૨૦૦૦૧૦૧ ક્ષપ્તઃ સમુદ્રે મ સ્યને િનગીણર્ તે વશં ગતઃ ।
૨૦૦૦૧૦૨ નરરત્ન મદં સભુ્રુ િવશ્ર ધા પિરપાલય॥ ૨૦૦.૧૦।
૨૦૦૦૧૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૦૦૧૧૧ નારદેનવૈમુક્તા સા પાલયામાસ તં શશમુ્ ।
૨૦૦૦૧૧૨ બાલ્યાદેવા તરાગેણ પા તશયમાેિહતા॥ ૨૦૦.૧૧।
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૨૦૦૦૧૨૧ સ યદા યાવૈનાભાેગ-ભૂ ષતાે ઽભૂદ્દિ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૦૦૦૧૨૨ સા ભલાષા તદા સા તુ બભવૂ ગજગા મની॥ ૨૦૦.૧૨।
૨૦૦૦૧૩૧ માયાવતી દદાૈ ચા મૈ માયા સવાર્ મહાત્મને ।
૨૦૦૦૧૩૨ પ્રદ્યુ ાયાત્મભૂતાય ત ય તહૃદયેક્ષણા ।
૨૦૦૦૧૩૩ પ્રસ જ તી ં તુ તામાહ સ કા ણર્ઃ કમલલાેચનઃ॥ ૨૦૦.૧૩।
૨૦૦૦૧૪૦ પ્રદ્યુ ઉવાચ
૨૦૦૦૧૪૧ મા ભાવં િવહાયવૈ િકમથ વતર્સે ઽ યથા॥ ૨૦૦.૧૪।
૨૦૦૦૧૫૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૦૦૧૫૧ સા ચા મૈ કથયામાસ ન પતુ્ર વં મમે ત વૈ ।
૨૦૦૦૧૫૨ તનયં વામયં િવ ણાેહૃર્તવા કાલશ બરઃ॥ ૨૦૦.૧૫।
૨૦૦૦૧૬૧ ક્ષપ્તઃ સમુદ્રે મ સ્યસ્ય સ પ્રાપ્તાે જઠરાન્મયા ।
૨૦૦૦૧૬૨ સા તુ રાેિદ ત તે માતા કા તાદ્યા ય તવ સલા॥ ૨૦૦.૧૬।
૨૦૦૦૧૭૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૦૦૧૭૧ ઇત્યુક્તઃ શ બરં યુદ્ધે પ્રદ્યુ ઃ સ સમાહ્વયત્ ।
૨૦૦૦૧૭૨ ક્રાેધાકુલીકૃતમના યુયુધે ચ મહાબલઃ॥ ૨૦૦.૧૭।
૨૦૦૦૧૮૧ હ વા સૈ યમશષંે તુ તસ્ય દૈત્યસ્ય માધિવઃ ।
૨૦૦૦૧૮૨ સપ્ત માયા વ્ય તક્ર ય માયાં સયંુયજેુ ઽષ્ટમીમ્॥ ૨૦૦.૧૮।
૨૦૦૦૧૯૧ તયા જઘાન તં દૈતં્ય માયયા કાલશ બરમ્ ।
૨૦૦૦૧૯૨ ઉ પત્ય ચ તયા સાધર્માજગામ િપતુઃ પુરમ્॥ ૨૦૦.૧૯।
૨૦૦૦૨૦૧ અ તઃપુરે ચ પ તતં માયાવત્યા સમ વતમ્ ।
૨૦૦૦૨૦૨ તં દૃ ટ્વા હૃષ્ટસઙ્ક પા બભવૂુઃ કૃ ણયાે ષતઃ ।
૨૦૦૦૨૦૩ ક્મણી ચાબ્રવી પે્ર ણાસક્તદૃ ષ્ટરિન દતા॥ ૨૦૦.૨૦।
૨૦૦૦૨૧૦ ક્મ યવુાચ
૨૦૦૦૨૧૧ ધ યાયાઃ ખ વયં પતુ્રાે વતર્તે નવયાવૈને ।
૨૦૦૦૨૧૨ અ મ વય સ પતુ્રાે મે પ્રદ્યુ ાે યિદ વ ત॥ ૨૦૦.૨૧।
૨૦૦૦૨૨૧ સભાગ્યા જનની વ સ વયા કાિપ િવભૂ ષતા ।
૨૦૦૦૨૨૨ અથવા યાદશૃઃ નેહાે મમ યાદગૃ્વપુશ્ચ તે ।
૨૦૦૦૨૨૩ હરેરપત્યં સવુ્યકં્ત ભવા વ સ ભિવ ય ત॥ ૨૦૦.૨૨।
૨૦૦૦૨૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૦૦૨૩૧ અેત મન્ન તરે પ્રાપ્તઃ સહ કૃ ણને નારદઃ ।
૨૦૦૦૨૩૨ અ તઃપુરવરાં દેવી ં ક્મણીં પ્રાહ હ ષતઃ॥ ૨૦૦.૨૩।
૨૦૦૦૨૪૦ શ્રીકૃ ણ ઉવાચ
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૨૦૦૦૨૪૧ અેષ તે તનયઃ સભુ્રુ હ વા શ બરમાગતઃ ।
૨૦૦૦૨૪૨ હૃતાે યનેાભવ પૂવ પતુ્ર તે સૂ તકાગ્ હાત્॥ ૨૦૦.૨૪।
૨૦૦૦૨૫૧ ઇયં માયાવતી ભાયાર્ તનયસ્યાસ્ય તે સતી ।
૨૦૦૦૨૫૨ શ બરસ્ય ન ભાયયં શ્રૂયતામત્ર કારણમ્॥ ૨૦૦.૨૫।
૨૦૦૦૨૬૧ મન્મથે તુ ગતે નાશં તદુદ્ભવપરાયણા ।
૨૦૦૦૨૬૨ શ બરં માેહયામાસ માયા પેણ ક્મ ણ॥ ૨૦૦.૨૬।
૨૦૦૦૨૭૧ િવવાહાદ્યપુભાેગેષુ પં માયામયં શભુમ્ ।
૨૦૦૦૨૭૨ દશર્યામાસ દૈત્યસ્ય તસ્યેયં મિદરેક્ષણા॥ ૨૦૦.૨૭।
૨૦૦૦૨૮૧ કામાે ઽવતીણર્ઃ પતુ્ર તે તસ્યેયં દિયતા ર તઃ ।
૨૦૦૦૨૮૨ િવશઙ્કા નાત્ર કતર્વ્યા નષુેયં તવ શાેભના॥ ૨૦૦.૨૮।
૨૦૦૦૨૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૦૦૨૯૧ તતાે હષર્સમાિવષ્ટાૈ ક્મણીકેશવાૈ તદા ।
૨૦૦૦૨૯૨ નગર ચ સમ તા સા સાધુ સા વત્યભાષત॥ ૨૦૦.૨૯।
૨૦૦૦૩૦૧ ચરં નષ્ટેન પતુ્રેણ સઙ્ગતાં પ્રેક્ષ્ય ક્મણીમ્ ।
૨૦૦૦૩૦૨ અવાપ િવ મયં સવા દ્વારવત્યાં જન તદા॥ ૨૦૦.૩૦।
૨૦૧૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૧૦૦૧૧ ચા દે ણં સદેુ ણં ચ ચા દેહં ચ શાેભનમ્ ।
૨૦૧૦૦૧૨ સષુેણં ચા ગુપ્તં ચ ભદ્રચા ં તથાપરમ્॥ ૨૦૧.૧।
૨૦૧૦૦૨૧ ચા િવ દં સચુા ં ચ ચા ં ચ બ લનાં વરમ્ ।
૨૦૧૦૦૨૨ ક્મ યજનય પતુ્રા ક યાં ચા મતી ં તથા॥ ૨૦૧.૨।
૨૦૧૦૦૩૧ અ યાશ્ચ ભાયાર્ઃ કૃ ણસ્ય બભવૂુઃ સપ્ત શાેભનાઃ ।
૨૦૧૦૦૩૨ કા લ દ મત્રિવ દા ચ સત્યા નાગ્ જતી તથા॥ ૨૦૧.૩।
૨૦૧૦૦૪૧ દેવી બવતી ચાિપ સદા તુષ્ટા તુ રાેિહણી ।
૨૦૧૦૦૪૨ મદ્રરાજસતુા ચા યા સશુીલા શીલમ ડલા॥ ૨૦૧.૪।
૨૦૧૦૦૫૧ સાત્રા જતી સત્યભામા લ મણા ચા હા સની ।
૨૦૧૦૦૫૨ ષાેડશાત્ર સહસ્રા ણ સ્ત્રીણામ યાિન ચિક્રણઃ॥ ૨૦૧.૫।
૨૦૧૦૦૬૧ પ્રદ્યુ ાે ઽિપ મહાવીયા ક્મણ તનયાં શભુામ્ ।
૨૦૧૦૦૬૨ વયવંરસ્થાં જગ્રાહ સાિપ તં તનયં હરેઃ॥ ૨૦૧.૬।
૨૦૧૦૦૭૧ તસ્યામસ્યાભવ પુત્રાે મહાબલપરાક્રમઃ ।
૨૦૧૦૦૭૨ અિન દ્ધાે રણે દ્ધાે વીયાદિધરિર દમઃ॥ ૨૦૧.૭।
૨૦૧૦૦૮૧ તસ્યાિપ ક્મણઃ પાતૈ્રી ં વરયામાસ કેશવઃ ।
૨૦૧૦૦૮૨ દાૈિહત્રાય દદાૈ ક્મી પધર્યન્નિપ શાૈિરણા॥ ૨૦૧.૮।
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૨૦૧૦૦૯૧ તસ્યા િવવાહે રામાદ્યા યાદવા હિરણા સહ ।
૨૦૧૦૦૯૨ ક્મણાે નગરં જગ્મનુાર્ ા ભાજેકટં દ્વ ઃ॥ ૨૦૧.૯।
૨૦૧૦૧૦૧ િવવાહે તત્ર િન ર્ત્તે પ્રાદ્યુ ેઃ સમુહાત્મનઃ ।
૨૦૧૦૧૦૨ ક લઙ્ગરાજપ્રમખુા ક્મણં વાક્યમબ્રવુન્॥ ૨૦૧.૧૦।
૨૦૧૦૧૧૦ ક લઙ્ગાદય ઊચુઃ
૨૦૧૦૧૧૧ અનક્ષજ્ઞાે હલી દ્યૂતે તથાસ્ય વ્યસનં મહત્ ।
૨૦૧૦૧૧૨ તન્નયામાે બલં ત માદ્દય્ૂતનેવૈ મહાદ્યુતે॥ ૨૦૧.૧૧।
૨૦૧૦૧૨૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૧૦૧૨૧ તથે ત તાનાહ પાન્રુક્મી બલસમ વતઃ ।
૨૦૧૦૧૨૨ સભાયાં સહ રામેણ ચકે્ર દ્યૂતં ચ વૈ તદા॥ ૨૦૧.૧૨।
૨૦૧૦૧૩૧ સહસ્રમેકં િન કાણાં ક્મણા િવ જતાે બલઃ ।
૨૦૧૦૧૩૨ દ્વતીયે િદવસે ચા ય સહસ્રં ક્મણા જતઃ॥ ૨૦૧.૧૩।
૨૦૧૦૧૪૧ તતાે દશ સહસ્રા ણ િન કાણાં પણમાદદે ।
૨૦૧૦૧૪૨ બલભદ્રપ્રપન્નાિન ક્મી દ્યૂતિવદાં વરઃ॥ ૨૦૧.૧૪।
૨૦૧૦૧૫૧ તતાે જહાસાથ બલં ક લઙ્ગાિધપ ત દ્વ ઃ ।
૨૦૧૦૧૫૨ દ તા વદશર્યન્મૂઢાે ક્મી ચાહ મદાેદ્ધતઃ॥ ૨૦૧.૧૫।
૨૦૧૦૧૬૦ યવુાચ
૨૦૧૦૧૬૧ અિવદ્યાે ઽયં મહાદ્યૂતે બલભદ્રઃ પરા જતઃ ।
૨૦૧૦૧૬૨ ષવૈાક્ષાવલપે વાદ્યાે ઽયં મનેે ઽક્ષકાેિવદમ્॥ ૨૦૧.૧૬।
૨૦૧૦૧૭૧ દૃ ટ્વા ક લઙ્ગરાજં તુ પ્રકાશદશનાનનમ્ ।
૨૦૧૦૧૭૨ ક્મણં ચાિપ દુવાર્ક્યં કાપંે ચકે્ર હલાયુધઃ॥ ૨૦૧.૧૭।
૨૦૧૦૧૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૧૦૧૮૧ તતઃ કાપેપર તાત્મા િન કકાેિટ હલાયુધઃ ।
૨૦૧૦૧૮૨ ગ્લહં જગ્રાહ ક્મી ચ તત વક્ષાનપાતયત્॥ ૨૦૧.૧૮।
૨૦૧૦૧૯૧ અજયદ્બલદેવાે ઽથ પ્રાહાેચ્ચૈ તં જતં મયા ।
૨૦૧૦૧૯૨ મમે ત ક્મી પ્રાહાેચ્ચૈરલીકાેક્તૈરલં બલમ્॥ ૨૦૧.૧૯।
૨૦૧૦૨૦૧ વયાેક્તાે ઽયં ગ્લહઃ સતં્ય ન મમષૈાે ઽનુમાેિદતઃ ।
૨૦૧૦૨૦૨ અેવં વયા ચે દ્વ જતં ન મયા િવ જતં કથમ્॥ ૨૦૧.૨૦।
૨૦૧૦૨૧૧ તતાે ઽ તિરક્ષે વાગુચ્ચૈઃ પ્રાહ ગ ભીરનાિદની ।
૨૦૧૦૨૧૨ બલદેવસ્ય તં કાપંે વધર્ય તી મહાત્મનઃ॥ ૨૦૧.૨૧।
૨૦૧૦૨૨૦ આકાશવાગવુાચ
૨૦૧૦૨૨૧ જતં તુ બલદેવને ક્મણા ભા ષતં ષા ।
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૨૦૧૦૨૨૨ અનુ વા વચનં િક ચ કૃતં ભવ ત કમર્ણા॥ ૨૦૧.૨૨।
૨૦૧૦૨૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૧૦૨૩૧ તતાે બલઃ સમુ થાય ક્રાેધસરંક્તલાેચનઃ ।
૨૦૧૦૨૩૨ જઘાનાષ્ટાપદેનવૈ ક્મણં સ મહાબલઃ॥ ૨૦૧.૨૩।
૨૦૧૦૨૪૧ ક લઙ્ગરાજં ચાદાય િવસુ્ફર તં બલાદ્બલઃ ।
૨૦૧૦૨૪૨ બભ જ દ તા કુિપતાે યૈઃ પ્રકાશં જહાસ સઃ॥ ૨૦૧.૨૪।
૨૦૧૦૨૫૧ આકૃ ય ચ મહા ત ભં ત પમયં બલઃ ।
૨૦૧૦૨૫૨ જઘાન યે ત પક્ષા તા ભૂ તઃ કુિપતાે બલઃ॥ ૨૦૧.૨૫।
૨૦૧૦૨૬૧ તતાે હાહાકૃતં સવ પલાયનપરં દ્વ ઃ ।
૨૦૧૦૨૬૨ તદ્રાજમ ડલં સવ બભવૂ કુિપતે બલે॥ ૨૦૧.૨૬।
૨૦૧૦૨૭૧ બલને િનહતં શ્રુ વા ક્મણં મધુસદૂનઃ ।
૨૦૧૦૨૭૨ નાવેાચ વચનં િક ચદુ્ર ક્મણીબલયાેભર્યાત્॥ ૨૦૧.૨૭।
૨૦૧૦૨૮૧ તતાે ઽિન દ્ધમાદાય કૃતાેદ્વાહં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૦૧૦૨૮૨ દ્વારકામાજગામાથ યદુચકં્ર સકેશવમ્॥ ૨૦૧.૨૮।
૨૦૨૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૨૦૦૧૧ દ્વારવત્યાં તતઃ શાૈિર શક્ર સ્ત્રભવુનેશ્વરઃ ।
૨૦૨૦૦૧૨ આજગામાથ મનુયાે મત્તૈરાવત ષ્ઠગઃ॥ ૨૦૨.૧।
૨૦૨૦૦૨૧ પ્રિવ ય દ્વારકાં સાે ઽથ સમીપે ચ હરે તદા ।
૨૦૨૦૦૨૨ કથયામાસ દૈત્યસ્ય નરકસ્ય િવચે ષ્ટતમ્॥ ૨૦૨.૨।
૨૦૨૦૦૩૦ ઇ દ્ર ઉવાચ
૨૦૨૦૦૩૧ વયા નાથને દેવાનાં મનુ ય વે ઽિપ તષ્ઠતા ।
૨૦૨૦૦૩૨ પ્રશમં સવર્દુઃખાિન નીતાિન મધુસદૂન॥ ૨૦૨.૩।
૨૦૨૦૦૪૧ તપ વજનરક્ષાયૈ સાે ઽિરષ્ટાે ધનેુક તથા ।
૨૦૨૦૦૪૨ પ્રલ બાદ્યા તથા કેશી તે સવ િનહતા વયા॥ ૨૦૨.૪।
૨૦૨૦૦૫૧ કંસઃ કુવલયાપીડઃ પૂતના બાલઘા તની ।
૨૦૨૦૦૫૨ નાશં નીતા વયા સવ યે ઽ યે જગદુપદ્રવાઃ॥ ૨૦૨.૫।
૨૦૨૦૦૬૧ યુ મદ્દાેદર્ ડસ બુ દ્ધ-પિરત્રાતે જગ ત્રયે ।
૨૦૨૦૦૬૨ યજ્ઞે યજ્ઞહિવઃ પ્રા ય પ્ત યા ત િદવાૈકસઃ॥ ૨૦૨.૬।
૨૦૨૦૦૭૧ સાે ઽહં સા પ્રતમાયાતાે યિન્ન મતં્ત જનાદર્ન ।
૨૦૨૦૦૭૨ તચ્છ વા ત પ્રતીકાર-પ્રયત્નં કતુર્મહર્ સ॥ ૨૦૨.૭।
૨૦૨૦૦૮૧ ભાૈમાે ઽયં નરકાે નામ પ્રાગ્જ્યાે તષપુરેશ્વરઃ ।
૨૦૨૦૦૮૨ કરાે ત સવર્ભૂતાનામપઘાતમિર દમ॥ ૨૦૨.૮।
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૨૦૨૦૦૯૧ દેવ સદ્ધસરુાદ નાં પાણાં ચ જનાદર્ન ।
૨૦૨૦૦૯૨ હ વા તુ સાે ઽસરુઃ ક યા રાેધ િનજમ દરે॥ ૨૦૨.૯।
૨૦૨૦૧૦૧ છ ત્રં ય સ લલસ્રાિવ ત જહાર પ્રચેતસઃ ।
૨૦૨૦૧૦૨ મ દરસ્ય તથા શ ◌ૃઙ્ગં હૃતવાન્મ ણપવર્તમ્॥ ૨૦૨.૧૦।
૨૦૨૦૧૧૧ અ તસ્રાિવણી િદવ્યે માતુમ ઽ તકુ ડલે ।
૨૦૨૦૧૧૨ જહાર સાે ઽસરુાે ઽિદત્યા વા છત્યૈરાવતં દ્વપમ્॥ ૨૦૨.૧૧।
૨૦૨૦૧૨૧ દુન તમેતદ્ગાેિવ દ મયા તસ્ય તવાેિદતમ્ ।
૨૦૨૦૧૨૨ યદત્ર પ્ર તકતર્વં્ય ત વયં પિર યતામ્॥ ૨૦૨.૧૨।
૨૦૨૦૧૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૨૦૧૩૧ ઇ ત શ્રુ વા મતં કૃ વા ભગવા દેવક સતુઃ ।
૨૦૨૦૧૩૨ ગ્ હી વા વાસવં હ તે સમુત્તસ્થાૈ વરાસનાત્॥ ૨૦૨.૧૩।
૨૦૨૦૧૪૧ સ ચ તતમપુા હ્ય ગ ડં ગગનેચરમ્ ।
૨૦૨૦૧૪૨ સત્યભામાં સમારાે ય યયાૈ પ્રાગ્જ્યાે તષં પુરમ્॥ ૨૦૨.૧૪।
૨૦૨૦૧૫૧ આ હ્યૈરાવતં નાગં શક્રાે ઽિપ િત્રદશાલયમ્ ।
૨૦૨૦૧૫૨ તતાે જગામ સમુનાઃ પ યતાં દ્વારકાૈકસામ્॥ ૨૦૨.૧૫।
૨૦૨૦૧૬૧ પ્રાગ્જ્યાે તષપુરસ્યાસ્ય સમ તાચ્છતયાજેનમ્ ।
૨૦૨૦૧૬૨ આ ચતં ભૈરવૈઃ પાશઃૈ પરસૈ યિનવારણે॥ ૨૦૨.૧૬।
૨૦૨૦૧૭૧ તાં શ્ચચ્છેદ હિરઃ પાશાિ ક્ષ વા ચકં્ર સદુશર્નમ્ ।
૨૦૨૦૧૭૨ તતાે મુરઃ સમુત્તસ્થાૈ તં જઘાન ચ કેશવઃ॥ ૨૦૨.૧૭।
૨૦૨૦૧૮૧ મુરાે તુ તનયા સપ્ત સહસ્રા તાં તતાે હિરઃ ।
૨૦૨૦૧૮૨ ચક્રધારા ગ્ િનદર્ગ્ધાંશ્ચકાર શલભાિનવ॥ ૨૦૨.૧૮।
૨૦૨૦૧૯૧ હ વા મુરં હયગ્રીવં તથા પ ચજનં દ્વ ઃ ।
૨૦૨૦૧૯૨ પ્રાગ્જ્યાે તષપુરં ધીમાં વરાવા સમપુાદ્રવત્॥ ૨૦૨.૧૯।
૨૦૨૦૨૦૧ નરકેનાસ્ય તત્રાભનૂ્મહાસૈ યને સયંુગઃ ।
૨૦૨૦૨૦૨ કૃ ણસ્ય યત્ર ગાેિવ દાે જઘે્ન દૈત્યા સહસ્રશઃ॥ ૨૦૨.૨૦।
૨૦૨૦૨૧૧ શસ્ત્રાસ્ત્રવષ મુ ચ તં સ ભાૈમં નરકં બલી ।
૨૦૨૦૨૧૨ ક્ષ વા ચકં્ર દ્વધા ચકે્ર ચક્ર દૈતેયચક્રહા॥ ૨૦૨.૨૧।
૨૦૨૦૨૨૧ હતે તુ નરકે ભૂ મગ્ ર્હી વાિદ તકુ ડલે ।
૨૦૨૦૨૨૨ ઉપતસ્થે જગન્નાથં વાક્યં ચેદમથાબ્રવીત્॥ ૨૦૨.૨૨।
૨૦૨૦૨૩૦ ધર યવુાચ
૨૦૨૦૨૩૧ યદાહમુદૃ્ધતા નાથ વયા શકૂરમૂ તના ।
૨૦૨૦૨૩૨ વ સં પશર્ભવઃ પતુ્ર તદાયં મ ય યત॥ ૨૦૨.૨૩।
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૨૦૨૦૨૪૧ સાે ઽયં વયવૈ દત્તાે મે વયવૈ િવિનપા તતઃ ।
૨૦૨૦૨૪૨ ગ્ હાણ કુ ડલે ચેમે પાલયાસ્ય ચ સ ત તમ્॥ ૨૦૨.૨૪।
૨૦૨૦૨૫૧ ભારાવતરણાથાર્ય મમવૈ ભગવાિનમમ્ ।
૨૦૨૦૨૫૨ અંશને લાેકમાયાતઃ પ્રસાદસમુખુ પ્રભાે॥ ૨૦૨.૨૫।
૨૦૨૦૨૬૧ વં કતાર્ ચ િવકતાર્ ચ સહંતાર્ પ્રભવાે ઽવ્યયઃ ।
૨૦૨૦૨૬૨ જગ વ પાે યશ્ચ વં તૂયસે ઽચ્યુત િક મયા॥ ૨૦૨.૨૬।
૨૦૨૦૨૭૧ વ્યાપી વ્યા યઃ િક્રયા કતાર્ કાય ચ ભગવા સદા ।
૨૦૨૦૨૭૨ સવર્ભૂતાત્મભૂતાત્મા તૂયસે ઽચ્યુત િક મયા॥ ૨૦૨.૨૭।
૨૦૨૦૨૮૧ પરમાત્મા વમાત્મા ચ ભૂતાત્મા ચાવ્યયાે ભવાન્ ।
૨૦૨૦૨૮૨ યદા તદા તુ તનાર્ ત િકમથ તે પ્રવતર્તામ્॥ ૨૦૨.૨૮।
૨૦૨૦૨૯૧ પ્રસીદ સવર્ભૂતાત્મન્નરકેન કૃતં ચ યત્ ।
૨૦૨૦૨૯૨ ત ક્ષ યતામદાષેાય મ સતુઃ સ િનપા તતઃ॥ ૨૦૨.૨૯।
૨૦૨૦૩૦૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૨૦૩૦૧ તથે ત ચાે વા ધરણીં ભગવા ભૂતભાવનઃ ।
૨૦૨૦૩૦૨ રત્નાિન નરકાવાસા જગ્રાહ મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૦૨.૩૦।
૨૦૨૦૩૧૧ ક યાપુરે સ ક યાનાં ષાેડશાતુલિવક્રમઃ ।
૨૦૨૦૩૧૨ શતાિધકાિન દદશૃે સહસ્રા ણ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦૨.૩૧।
૨૦૨૦૩૨૧ ચતુદષ્ટ્ર ા ગ ં શ્ચાેગ્રા ષટ્સહસ્રા ણ દષૃ્ટવાન્ ।
૨૦૨૦૩૨૨ કા બાે નાં તથાશ્વાનાં િનયુતા યેકિવશ તમ્॥ ૨૦૨.૩૨।
૨૦૨૦૩૩૧ ક યા તાશ્ચ તથા નાગાં તાનશ્વા દ્વારકાં પુર મ્ ।
૨૦૨૦૩૩૨ પ્રાપયામાસ ગાેિવ દઃ સદ્યાે નરકિકઙ્કરૈઃ॥ ૨૦૨.૩૩।
૨૦૨૦૩૪૧ દદશૃે વા ણં છ ત્રં તથવૈ મ ણપવર્તમ્ ।
૨૦૨૦૩૪૨ આરાપેયામાસ હિરગર્ ડે પતગેશ્વરે॥ ૨૦૨.૩૪।
૨૦૨૦૩૫૧ આ હ્ય ચ વયં કૃ ણઃ સત્યભામાસહાયવાન્ ।
૨૦૨૦૩૫૨ અિદત્યાઃ કુ ડલે દાતું જગામ િત્રદશાલયમ્॥ ૨૦૨.૩૫।
૨૦૩૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૩૦૦૧૧ ગ ડાે વા ણં છ ત્રં તથવૈ મ ણપવર્તમ્ ।
૨૦૩૦૦૧૨ સભાય ચ હૃષીકેશં લીલયવૈ વહ યયાૈ॥ ૨૦૩.૧।
૨૦૩૦૦૨૧ તતઃ શઙ્ખમપુા માય વગર્દ્વારં ગતાે હિરઃ ।
૨૦૩૦૦૨૨ ઉપતસ્થુ તતાે દેવાઃ સાઘર્પાત્રા જનાદર્નમ્॥ ૨૦૩.૨।
૨૦૩૦૦૩૧ સ દેવૈર ચતઃ કૃ ણાે દેવમાતુિનવેશનમ્ ।
૨૦૩૦૦૩૨ સતાભ્ર શખરાકારં પ્રિવ ય દદશૃે ઽિદ તમ્॥ ૨૦૩.૩।
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૨૦૩૦૦૪૧ સ તાં પ્રણ ય શકે્રણ સિહતઃ કુ ડલાેત્તમે ।
૨૦૩૦૦૪૨ દદાૈ નરકનાશં ચ શશસંાસ્યૈ જનાદર્નઃ॥ ૨૦૩.૪।
૨૦૩૦૦૫૧ તતઃ પ્રીતા જગન્માતા ધાતારં જગતાં હિરમ્ ।
૨૦૩૦૦૫૨ તુષ્ટાવાિદ તરવ્યગ્રં કૃ વા ત પ્રવણં મનઃ॥ ૨૦૩.૫।
૨૦૩૦૦૬૦ અિદ ત વાચ
૨૦૩૦૦૬૧ નમ તે પુ ડર કાક્ષ ભક્તાનામભયઙ્કર ।
૨૦૩૦૦૬૨ સનાતનાત્મ ભૂતાત્મ સવાર્ત્મ ભૂતભાવન॥ ૨૦૩.૬।
૨૦૩૦૦૭૧ પ્રણેતમર્નસાે બુદ્ધિેર દ્રયાણાં ગુણાત્મક ।
૨૦૩૦૦૭૨ સતદ ઘાર્િદિનઃશષે-ક પનાપિરવ જત॥ ૨૦૩.૭।
૨૦૩૦૦૮૧ જન્માિદ ભરસં ષ્ટ- વ ાિદવાિરવ જતઃ ।
૨૦૩૦૦૮૨ સ યા રાિત્રરહભૂર્ મગર્ગનં વાયુર બુ ચ॥ ૨૦૩.૮।
૨૦૩૦૦૯૧ હુતાશનાે મનાે બુ દ્ધભૂર્તાિદ વં તથાચ્યુત ।
૨૦૩૦૦૯૨ ષ્ટ સ્થ તિવનાશાનાં કતાર્ ક ર્પ તભર્વાન્॥ ૨૦૩.૯।
૨૦૩૦૧૦૧ બ્રહ્મિવ શવાખ્યા ભરાત્મમૂ ત ભર શ્વરઃ ।
૨૦૩૦૧૦૨ માયા ભરેતદ્વ્યાપં્ત તે જગ સ્થાવરજઙ્ગમમ્॥ ૨૦૩.૧૦।
૨૦૩૦૧૧૧ અનાત્મ યાત્મિવજ્ઞાનં સા તે માયા જનાદર્ન ।
૨૦૩૦૧૧૨ અહં મમે ત ભાવાે ઽત્ર યયા સમપુ યતે॥ ૨૦૩.૧૧।
૨૦૩૦૧૨૧ સસંારમ યે માયાયા તવૈતન્નાથ ચે ષ્ટતમ્ ।
૨૦૩૦૧૨૨ યૈઃ વધમર્પરૈનાર્થ નરૈરારાિધતાે ભવાન્॥ ૨૦૩.૧૨।
૨૦૩૦૧૩૧ તે તર ત્ય ખલામેતાં માયામાત્મિવમુક્તયે ।
૨૦૩૦૧૩૨ બ્રહ્માદ્યાઃ સકલા દેવા મનુ યાઃ પશવ તથા॥ ૨૦૩.૧૩।
૨૦૩૦૧૪૧ િવ માયામહાવત માેહા ધતમસા તાઃ ।
૨૦૩૦૧૪૨ આરા ય વામભી સ તે કામાનાત્મભવક્ષયે॥ ૨૦૩.૧૪।
૨૦૩૦૧૫૧ પદે તે પુ ષા બદ્ધા માયયા ભગવં તવ ।
૨૦૩૦૧૫૨ મયા વં પતુ્રકા મ યા વૈિરપક્ષક્ષયાય ચ॥ ૨૦૩.૧૫।
૨૦૩૦૧૬૧ આરાિધતાે ન માેક્ષાય માયાિવલ સતં િહ તત્ ।
૨૦૩૦૧૬૨ કાપૈીનાચ્છાદનપ્રાયા વા છા ક પદુ્રમાદિપ॥ ૨૦૩.૧૬।
૨૦૩૦૧૭૧ યતે યદપુ યાનાં સાે ઽપરાધઃ વદાષેજઃ ।
૨૦૩૦૧૭૨ ત પ્રસીદા ખલજગન્-માયામાેહકરાવ્યય॥ ૨૦૩.૧૭।
૨૦૩૦૧૮૧ અજ્ઞાનં જ્ઞાનસદ્ભાવ ભૂતભૂતેશ નાશય ।
૨૦૩૦૧૮૨ નમ તે ચક્રહ તાય શાઙ્ર્ગહ તાય તે નમઃ॥ ૨૦૩.૧૮।
૨૦૩૦૧૯૧ ગદાહ તાય તે િવ ણાે શઙ્ખહ તાય તે નમઃ ।
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૨૦૩૦૧૯૨ અેત પ યા મ તે પં સ્થૂલ ચહ્નાપેશાે ભતમ્ ।
૨૦૩૦૧૯૩ ન ના મ પરં યત્તે પ્રસીદ પરમેશ્વર॥ ૨૦૩.૧૯।
૨૦૩૦૨૦૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૩૦૨૦૧ અિદત્યૈવં તુતાે િવ ઃ પ્રહસ્યાહ સરુાર ણમ્॥ ૨૦૩.૨૦।
૨૦૩૦૨૧૦ શ્રીકૃ ણ ઉવાચ
૨૦૩૦૨૧૧ માતા દેિવ વમ માકં પ્રસીદ વરદા ભવ॥ ૨૦૩.૨૧।
૨૦૩૦૨૨૦ અિદ ત વાચ
૨૦૩૦૨૨૧ અેવમ તુ યથેચ્છા તે વમશષેસરુાસરૈુઃ ।
૨૦૩૦૨૨૨ અજેયઃ પુ ષવ્યાઘ્ર મત્યર્લાેકે ભિવ ય સ॥ ૨૦૩.૨૨।
૨૦૩૦૨૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૩૦૨૩૧ તતાે ઽન તરમવેાસ્ય શક્રાણીસિહતાં િદ તમ્ ।
૨૦૩૦૨૩૨ સત્યભામા પ્રણ યાહ પ્રસીદે ત પનુઃ પનુઃ॥ ૨૦૩.૨૩।
૨૦૩૦૨૪૦ અિદ ત વાચ
૨૦૩૦૨૪૧ મ પ્રસાદાન્ન તે સભુ્રુ જરા વૈ યમવે ચ ।
૨૦૩૦૨૪૨ ભિવ યત્યનવદ્યાઙ્ ગ સવર્કામા ભિવ ય સ॥ ૨૦૩.૨૪।
૨૦૩૦૨૫૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૩૦૨૫૧ અિદત્યા તુ કૃતાનુજ્ઞાે દેવરા ે જનાદર્નમ્ ।
૨૦૩૦૨૫૨ યથાવ પજૂયામાસ બહુમાનપુરઃસરમ્॥ ૨૦૩.૨૫।
૨૦૩૦૨૬૧ તતાે દદશર્ કૃ ણાે ઽિપ સત્યભામાસહાયવાન્ ।
૨૦૩૦૨૬૨ દેવાેદ્યાનાિન સવાર્ ણ ન દનાદ િન સત્તમાઃ॥ ૨૦૩.૨૬।
૨૦૩૦૨૭૧ દદશર્ ચ સગુ ધાઢ ં મ જર પુ જધાિરણમ્ ।
૨૦૩૦૨૭૨ શતૈ્યાહ્લાદકરં િદવ્યં તામ્રપ લવશાે ભતમ્॥ ૨૦૩.૨૭।
૨૦૩૦૨૮૧ મ યમાને ઽ તે તં ત પસમપ્રભમ્ ।
૨૦૩૦૨૮૨ પાિર તં જગન્નાથઃ કેશવઃ કે શસદૂનઃ ।
૨૦૩૦૨૮૩ તં દૃ ટ્વા પ્રાહ ગાેિવ દં સત્યભામા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦૩.૨૮।
૨૦૩૦૨૯૦ સત્યભામાવેાચ
૨૦૩૦૨૯૧ ક માન્ન દ્વારકામષે નીયતે કૃ ણ પાદપઃ ।
૨૦૩૦૨૯૨ યિદ તે તદ્વચઃ સતં્ય સત્યાત્યથ પ્રયે ત મે॥ ૨૦૩.૨૯।
૨૦૩૦૩૦૧ મદ્ગહેૃ િન કુટાથાર્ય તદયં નીયતાં ત ઃ ।
૨૦૩૦૩૦૨ ન મે બવતી તાદગૃભીષ્ટા ન ચ ક્મણી॥ ૨૦૩.૩૦।
૨૦૩૦૩૧૧ સત્યે યથા વ મત્યુક્તં વયા કૃ ણાસકૃિ પ્રયમ્ ।
૨૦૩૦૩૧૨ સતં્ય તદ્યિદ ગાેિવ દ નાપેચારકૃતં વચઃ॥ ૨૦૩.૩૧।
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૨૦૩૦૩૨૧ તદ તુ પાિર તાે ઽયં મમ ગેહિવભષૂણમ્ ।
૨૦૩૦૩૨૨ બભ્રતી પાિર તસ્ય કેશપાશને મ જર મ્ ।
૨૦૩૦૩૨૩ સપત્નીનામહં મ યે શાેભેય મ ત કામયે॥ ૨૦૩.૩૨।
૨૦૩૦૩૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૩૦૩૩૧ ઇત્યુક્તઃ સ પ્રહસ્યનંૈ પાિર તં ગ ત્મ ત ।
૨૦૩૦૩૩૨ આરાપેયામાસ હિર તમૂચવુર્નર ક્ષણઃ॥ ૨૦૩.૩૩।
૨૦૩૦૩૪૦ વનપાલા ઊચુઃ
૨૦૩૦૩૪૧ ભાેઃ શચી દેવરાજસ્ય મિહષી ત પિરગ્રહમ્ ।
૨૦૩૦૩૪૨ પાિર તં ન ગાેિવ દ હતુર્મહર્ સ પાદપમ્॥ ૨૦૩.૩૪।
૨૦૩૦૩૫૧ શચીિવભષૂણાથાર્ય દેવૈર તમ થને ।
૨૦૩૦૩૫૨ ઉ પાિદતાે ઽયં ન ક્ષેમી ગ્ હી વનૈં ગ મ ય સ॥ ૨૦૩.૩૫।
૨૦૩૦૩૬૧ માૈઢ ા પ્રાથર્યસે ક્ષેમી ગ્ હી વનૈં ચ કાે વ્રજેત્ ।
૨૦૩૦૩૬૨ અવ યમસ્ય દેવે દ્રાે િવકૃ ત કૃ ણ યાસ્ય ત॥ ૨૦૩.૩૬।
૨૦૩૦૩૭૧ વ ેદ્યતકરં શક્રમનુયાસ્ય ત ચામરાઃ ।
૨૦૩૦૩૭૨ તદલં સકલૈદવૈિવગ્રહેણ તવાચ્યુત ।
૨૦૩૦૩૭૩ િવપાકકટુ ય કમર્ ન તચ્છંસ ત પ ડતાઃ॥ ૨૦૩.૩૭।
૨૦૩૦૩૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૩૦૩૮૧ ઇત્યુક્તે તૈ વાચૈતા સત્યભામા તકાેિપની॥ ૨૦૩.૩૮।
૨૦૩૦૩૯૦ સત્યભામાવેાચ
૨૦૩૦૩૯૧ કા શચી પાિર તસ્ય કાે વા શક્રઃ સરુાિધપઃ ।
૨૦૩૦૩૯૨ સામા યઃ સવર્લાેકાનાં યદે્યષાે ઽ તમ થને॥ ૨૦૩.૩૯।
૨૦૩૦૪૦૧ સમુ પન્નઃ પુરા ક માદેકાે ગ્ હ્ણા ત વાસવઃ ।
૨૦૩૦૪૦૨ યથા સરુા યથા ચે દુયર્થા શ્રીવર્નર ક્ષણઃ॥ ૨૦૩.૪૦।
૨૦૩૦૪૧૧ સામા યઃ સવર્લાેકસ્ય પાિર ત તથા દુ્રમઃ ।
૨૦૩૦૪૧૨ ભ ર્બાહુમહાગવાર્દુ્રણદ્ યનેમથાે શચી॥ ૨૦૩.૪૧।
૨૦૩૦૪૨૧ ત ક યતાં દુ્રતં ગ વા પાૈલાે યા વચનં મમ ।
૨૦૩૦૪૨૨ સત્યભામા વદત્યેવં ભ ર્ગવાદ્ધતાક્ષરમ્॥ ૨૦૩.૪૨।
૨૦૩૦૪૩૧ યિદ વં દિયતા ભતુર્યર્િદ તસ્ય પ્રયા હ્ય સ ।
૨૦૩૦૪૩૨ મદ્ભતુર્હર્રતાે કં્ષ ત કારય િનવારણમ્॥ ૨૦૩.૪૩।
૨૦૩૦૪૪૧ ના મ તે પ ત શકં્ર ના મ િત્રદશશે્વરમ્ ।
૨૦૩૦૪૪૨ પાિર તં તથા યનંે માનષુી હારયા મ તે॥ ૨૦૩.૪૪।
૨૦૩૦૪૫૦ વ્યાસ ઉવાચ
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૨૦૩૦૪૫૧ ઇત્યુક્તા ર ક્ષણાે ગ વા પ્રાેચ્ચૈઃ પ્રાેચુયર્થાેિદતમ્ ।
૨૦૩૦૪૫૨ શચી ચાે સાહયામાસ િત્રદશાિધપ ત પ તમ્॥ ૨૦૩.૪૫।
૨૦૩૦૪૬૧ તતઃ સમ તદેવાનાં સૈ યૈઃ પિર તાે હિરમ્ ।
૨૦૩૦૪૬૨ પ્ર ક્તઃ પાિર તાથર્ મ દ્રાે યાેધિયતું દ્વ ઃ॥ ૨૦૩.૪૬।
૨૦૩૦૪૭૧ તતઃ પિરઘિન સ્ત્રશ-ગદાશલૂધરાયુધાઃ ।
૨૦૩૦૪૭૨ બભવૂુ સ્ત્રદશાઃ સ ઃ શકે્ર વજ્રકરે સ્થતે॥ ૨૦૩.૪૭।
૨૦૩૦૪૮૧ તતાે િનર ક્ષ્ય ગાેિવ દાે નાગરા પેિર સ્થતમ્ ।
૨૦૩૦૪૮૨ શકં્ર દેવપર વારં યુદ્ધાય સમપુ સ્થતમ્॥ ૨૦૩.૪૮।
૨૦૩૦૪૯૧ ચકાર શઙ્ખિનઘાષં િદશઃ શ દેન પૂરયન્ ।
૨૦૩૦૪૯૨ મુમાેચ ચ શરવ્રાતં સહસ્રાયુતસ મતમ્॥ ૨૦૩.૪૯।
૨૦૩૦૫૦૧ તતાે િદશાે નભશ્ચવૈ દૃ ટ્વા શરશતા ચતમ્ ।
૨૦૩૦૫૦૨ મુમુચુ સ્ત્રદશાઃ સવ શસ્ત્રા યસ્ત્રા યનેકશઃ॥ ૨૦૩.૫૦।
૨૦૩૦૫૧૧ અેકૈકમસં્ત્ર શસં્ત્ર ચ દેવૈમુર્ક્તં સહસ્રધા ।
૨૦૩૦૫૧૨ ચચ્છેદ લીલયવૈેશાે જગતાં મધુસદૂનઃ॥ ૨૦૩.૫૧।
૨૦૩૦૫૨૧ પાશં સ લલરાજસ્ય સમાકૃ યાેરગાશનઃ ।
૨૦૩૦૫૨૨ ચચાલ ખ ડશઃ કૃ વા બાલપન્નગદેહવત્॥ ૨૦૩.૫૨।
૨૦૩૦૫૩૧ યમને પ્રિહતં દ ડં ગદાપ્રક્ષપેખ ડતમ્ ।
૨૦૩૦૫૩૨ થવ્યાં પાતયામાસ ભગવા દેવક સતુઃ॥ ૨૦૩.૫૩।
૨૦૩૦૫૪૧ શ બકાં ચ ધનેશસ્ય ચકે્રણ તલશાે િવભુઃ ।
૨૦૩૦૫૪૨ ચકાર શાૈિરરક દૂ દૃ ષ્ટપાતહતાજૈસાૈ॥ ૨૦૩.૫૪।
૨૦૩૦૫૫૧ નીતાે ઽ ગ્ ઃ શતશાે બાણૈદ્રાર્િવતા વસવાે િદશઃ ।
૨૦૩૦૫૫૨ ચક્રિવ ચ્છન્નશલૂાગ્રા દ્રા ભુિવ િનપા તતાઃ॥ ૨૦૩.૫૫।
૨૦૩૦૫૬૧ સા યા િવશ્વે ચ મ તાે ગ ધવાર્શ્ચવૈ સાયકૈઃ ।
૨૦૩૦૫૬૨ શાઙ્ર્ ગણા પ્રેિરતાઃ સવ વ્યાે શા મ લતૂલવત્॥ ૨૦૩.૫૬।
૨૦૩૦૫૭૧ ગ ડશ્ચાિપ વક્ત્રેણ પક્ષા યાં ચ નખાઙુ્કરૈઃ ।
૨૦૩૦૫૭૨ ભક્ષયન્નહનદે્દવા દાનવાંશ્ચ સદા ખગઃ॥ ૨૦૩.૫૭।
૨૦૩૦૫૮૧ તતઃ શરસહસ્રેણ દેવે દ્રમધુસદૂનાૈ ।
૨૦૩૦૫૮૨ પર પરં વવષાર્તે ધારા ભિરવ તાેયદાૈ॥ ૨૦૩.૫૮।
૨૦૩૦૫૯૧ અૈરાવતને ગ ડાે યુયુધે તત્ર સઙુ્કલે ।
૨૦૩૦૫૯૨ દેવૈઃ સમેતૈયુર્યુધે શકે્રણ ચ જનાદર્નઃ॥ ૨૦૩.૫૯।
૨૦૩૦૬૦૧ છન્નષેુ શીયર્માણષેુ શસે્ત્ર વસે્ત્રષુ સ વરમ્ ।
૨૦૩૦૬૦૨ જગ્રાહ વાસવાે વજં્ર કૃ ણશ્ચકં્ર સદુશર્નમ્॥ ૨૦૩.૬૦।

brahpur.pdf 747



બ્રહ્મપુરાણ

૨૦૩૦૬૧૧ તતાે હાહાકૃતં સવ ત્રૈલાેક્યં સચરાચરમ્ ।
૨૦૩૦૬૧૨ વજ્રચક્રધરાૈ દૃ ટ્વા દેવરાજજનાદર્નાૈ॥ ૨૦૩.૬૧।
૨૦૩૦૬૨૧ ક્ષપ્તં વજ્રમથે દ્રણે જગ્રાહ ભગવા હિરઃ ।
૨૦૩૦૬૨૨ ન મુમાેચ તદા ચકં્ર તષ્ઠ તષે્ઠ ત ચાબ્રવીત્॥ ૨૦૩.૬૨।
૨૦૩૦૬૩૧ પ્રનષ્ટવજં્ર દેવે દં્ર ગ ડક્ષતવાહનમ્ ।
૨૦૩૦૬૩૨ સત્યભામાબ્રવીદ્વાક્યં પલાયનપરાયણમ્॥ ૨૦૩.૬૩।
૨૦૩૦૬૪૦ સત્યભામાવેાચ
૨૦૩૦૬૪૧ ત્રૈલાેક્યેશ્વર નાે યુક્તં શચીભતુર્ઃ પલાયનમ્ ।
૨૦૩૦૬૪૨ પાિર તસ્રગાભાેગા વામપુસ્થાસ્યતે શચી॥ ૨૦૩.૬૪।
૨૦૩૦૬૫૧ ક દશૃં દેવ રાજં્ય તે પાિર તસ્રગુ વલામ્ ।
૨૦૩૦૬૫૨ અપ યતાે યથાપવૂ પ્રણયા યાગતાં શચીમ્॥ ૨૦૩.૬૫।
૨૦૩૦૬૬૧ અલં શક્ર પ્રયાસને ન વ્રીડાં યાતુમહર્ સ ।
૨૦૩૦૬૬૨ નીયતાં પાિર તાે ઽયં દેવાઃ સ તુ ગતવ્યથાઃ॥ ૨૦૩.૬૬।
૨૦૩૦૬૭૧ પ તગવાર્વલપેને બહુમાનપુરઃસરમ્ ।
૨૦૩૦૬૭૨ ન દદશર્ ગ્ હાયાતામપુચારેણ માં શચી॥ ૨૦૩.૬૭।
૨૦૩૦૬૮૧ સ્ત્રી વાદગુ ચત્તાહં વભતુર્ઃ શ્લાઘનાપરા ।
૨૦૩૦૬૮૨ તતઃ કૃતવતી શક્ર ભવતા સહ િવગ્રહમ્॥ ૨૦૩.૬૮।
૨૦૩૦૬૯૧ તદલં પાિર તને પર વને હૃતને વા ।
૨૦૩૦૬૯૨ પેણ યશસા ચવૈ ભવે સ્ત્રી કા ન ગિવતા॥ ૨૦૩.૬૯।
૨૦૩૦૭૦૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૩૦૭૦૧ ઇત્યુક્તે વૈ િનવ તે દેવરાજ તયા દ્વ ઃ ।
૨૦૩૦૭૦૨ પ્રાહ ચનૈામલં ચ ડ સ ખ ખેદા તિવ તરૈઃ॥ ૨૦૩.૭૦।
૨૦૩૦૭૧૧ ન ચાિપ સગર્સહંાર-સ્થ તકતાર્ ખલસ્ય યઃ ।
૨૦૩૦૭૧૨ જતસ્ય તને મે વ્રીડા યતે િવશ્વ િપણા॥ ૨૦૩.૭૧।
૨૦૩૦૭૨૧ ય મ જગ સકલમેતદનાિદમ યે ।
૨૦૩૦૭૨૨ ય માદ્યતશ્ચ ન ભિવ ય ત સવર્ભૂતાત્ ।
૨૦૩૦૭૨૩ તનેાેદ્ભવપ્રલયપાલનકારણને ।
૨૦૩૦૭૨૪ વ્રીડા કથં ભવ ત દેિવ િનરાકૃતસ્ય॥ ૨૦૩.૭૨।
૨૦૩૦૭૩૧ સકલભવુનમૂ તર પા સસુૂ મા ।
૨૦૩૦૭૩૨ િવિદતસકલવેદૈજ્ઞાર્યતે યસ્ય ના યૈઃ ।
૨૦૩૦૭૩૩ તમજમકૃતમીશં શાશ્વતં વેચ્છયનૈમ્ ।
૨૦૩૦૭૩૪ જગદુપકૃ તમાદ્યં કાે િવજેતું સમથર્ઃ॥ ૨૦૩.૭૩।
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૨૦૪૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૪૦૦૧૧ સં તુતાે ભગવાિન થં દેવરાજેન કેશવઃ ।
૨૦૪૦૦૧૨ પ્રહસ્ય ભાવગ ભીરમવુાચેદં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦૪.૧।
૨૦૪૦૦૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૨૦૪૦૦૨૧ દેવરા ે ભવાિન દ્રાે વયં મત્યાર્ જગ પતે ।
૨૦૪૦૦૨૨ ક્ષ તવં્ય ભવતવૈૈતદપરાધકૃતં મમ॥ ૨૦૪.૨।
૨૦૪૦૦૩૧ પાિર તત શ્ચાયં નીયતામુ ચતા પદમ્ ।
૨૦૪૦૦૩૨ ગ્ હીતાે ઽયં મયા શક્ર સત્યાવચનકારણાત્॥ ૨૦૪.૩।
૨૦૪૦૦૪૧ વજં્ર ચેદં ગ્ હાણ વં યષ્ટવ્યં પ્રિહતં વયા ।
૨૦૪૦૦૪૨ તવવૈૈત પ્રહરણં શક્ર વૈિરિવદારણમ્॥ ૨૦૪.૪।
૨૦૪૦૦૫૦ શક્ર ઉવાચ
૨૦૪૦૦૫૧ િવમાેહય સ મામીશ મત્યા ઽહ મ ત િક વદન્ ।
૨૦૪૦૦૫૨ નીમ વાં ભગવતાે ઽન તસાખૈ્યિવદાે વયમ્॥ ૨૦૪.૫।
૨૦૪૦૦૬૧ યાે ઽ સ સાે ઽ સ જગન્નાથ પ્ર ત્તાૈ નાથ સં સ્થતઃ ।
૨૦૪૦૦૬૨ જગતઃ શલ્યિન કષ કરાે યસરુસદૂન॥ ૨૦૪.૬।
૨૦૪૦૦૭૧ નીયતાં પાિર તાે ઽયં કૃ ણ દ્વારવતી ં પુર મ્ ।
૨૦૪૦૦૭૨ મત્યર્લાેકે વયા મુક્તે નાયં સસં્થાસ્યતે ભુિવ॥ ૨૦૪.૭।
૨૦૪૦૦૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૪૦૦૮૧ તથેત્યુ વા તુ દેવે દ્રમાજગામ ભવું હિરઃ ।
૨૦૪૦૦૮૨ પ્રયુક્તૈઃ સદ્ધગ ધવઃ તૂયમાન વથ ષ ભઃ॥ ૨૦૪.૮।
૨૦૪૦૦૯૧ જગામ કૃ ણઃ સહસા ગ્ હી વા પાદપાેત્તમમ્ ।
૨૦૪૦૦૯૨ તતઃ શઙ્ખમપુા માય દ્વારકાપેિર સં સ્થતઃ॥ ૨૦૪.૯।
૨૦૪૦૧૦૧ હષર્મુ પાદયામાસ દ્વારકાવા સનાં દ્વ ઃ ।
૨૦૪૦૧૦૨ અવતીયાર્થ ગ ડા સત્યભામાસહાયવાન્॥ ૨૦૪.૧૦।
૨૦૪૦૧૧૧ િન કુટે સ્થાપયામાસ પાિર તં મહાત મ્ ।
૨૦૪૦૧૧૨ યમ યેત્ય જનઃ સવા ત મર ત પાૈિવક મ્॥ ૨૦૪.૧૧।
૨૦૪૦૧૨૧ વાસ્યતે યસ્ય પુ પાણાં ગ ધનેાવે િત્રયાજેનમ્ ।
૨૦૪૦૧૨૨ તત તે યાદવાઃ સવ દેવગ ધાનમાનષુાન્॥ ૨૦૪.૧૨।
૨૦૪૦૧૩૧ દદશૃઃુ પાદપે ત મ કુવર્તાે મખુદશર્નમ્ ।
૨૦૪૦૧૩૨ િકઙ્કરૈઃ સમપુાનીતં હ ત્યશ્વાિદ તતાે ધનમ્॥ ૨૦૪.૧૩।
૨૦૪૦૧૪૧ સ્ત્રયશ્ચ કૃ ણાે જગ્રાહ નરકસ્ય પિરગ્રહાત્ ।
૨૦૪૦૧૪૨ તતઃ કાલે શભુે પ્રાપ્ત ઉપયેમે જનાદર્નઃ॥ ૨૦૪.૧૪।
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૨૦૪૦૧૫૧ તાઃ ક યા નરકાવાસા સવર્તાે યાઃ સમાહૃતાઃ ।
૨૦૪૦૧૫૨ અેક મન્નવે ગાેિવ દઃ કાલનેાસાં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦૪.૧૫।
૨૦૪૦૧૬૧ જગ્રાહ િવિધવ પાણી થગ્દેહે વધમર્તઃ ।
૨૦૪૦૧૬૨ ષાેડશ સ્ત્રીસહસ્રા ણ શતમેકં તથાિધકમ્॥ ૨૦૪.૧૬।
૨૦૪૦૧૭૧ તાવ ત ચકે્ર પા ણ ભગવાન્મધુસદૂનઃ ।
૨૦૪૦૧૭૨ અેકૈકશશ્ચ તાઃ ક યા મેિનરે મધુસદૂનમ્॥ ૨૦૪.૧૭।
૨૦૪૦૧૮૧ મમવૈ પા ણગ્રહણં ગાેિવ દઃ કૃતવાિન ત ।
૨૦૪૦૧૮૨ િનશાસુ જગતઃ સ્રષ્ટા તાસાં ગેહેષુ કેશવઃ ।
૨૦૪૦૧૮૩ ઉવાસ િવપ્રાઃ સવાર્સાં િવશ્વ પધરાે હિરઃ॥ ૨૦૪.૧૮।
૨૦૫૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૫૦૦૧૧ પ્રદ્યુ ાદ્યા હરેઃ પતુ્રા ક્મ યાં ક થતા દ્વ ઃ ।
૨૦૫૦૦૧૨ ભા વાિદકાંશ્ચ વૈ પતુ્રા સત્યભામા વ્ય યત॥ ૨૦૫.૧।
૨૦૫૦૦૨૧ દ પ્તમ તઃ પ્રપક્ષાદ્યા રાેિહ યા તનયા હરેઃ ।
૨૦૫૦૦૨૨ બભવૂુ ર્ બવત્યાશ્ચ સા બાદ્યા બાહુશા લનઃ॥ ૨૦૫.૨।
૨૦૫૦૦૩૧ તનયા ભદ્રિવ દાદ્યા નાગ્ જત્યાં મહાબલાઃ ।
૨૦૫૦૦૩૨ સઙ્ગ્રામ જ પ્રધાના તુ શબૈ્યાયાં ચાભવ સતુાઃ॥ ૨૦૫.૩।
૨૦૫૦૦૪૧ કાદ્યા તુ સતુા માદ્ર ગાત્રવ પ્રમખુા સતુાન્ ।
૨૦૫૦૦૪૨ અવાપ લ મણા પતુ્રા કા લ દ્યાશ્ચ શ્રુતાદયઃ॥ ૨૦૫.૪।
૨૦૫૦૦૫૧ અ યાસાં ચવૈ ભાયાર્ણાં સમુ પન્નાિન ચિક્રણઃ ।
૨૦૫૦૦૫૨ અષ્ટાયુતાિન પતુ્રાણાં સહસ્રા ણ શતં તથા॥ ૨૦૫.૫।
૨૦૫૦૦૬૧ પ્રદ્યુ ઃ પ્રમખુ તષેાં ક્મ યા તુ સતુ તતઃ ।
૨૦૫૦૦૬૨ પ્રદ્યુ ાદિન દ્ધાે ઽભૂદ્વજ્ર ત માદ યત॥ ૨૦૫.૬।
૨૦૫૦૦૭૧ અિન દ્ધાે રણે દ્ધાે બલેઃ પાતૈ્રી ં મહાબલઃ ।
૨૦૫૦૦૭૨ બાણસ્ય તનયામષૂામપુયેમે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦૫.૭।
૨૦૫૦૦૮૧ યત્ર યુદ્ધમભૂદ્ઘાેરં હિરશઙ્કરયાેમર્હત્ ।
૨૦૫૦૦૮૨ છન્નં સહસ્રં બાહૂનાં યત્ર બાણસ્ય ચિક્રણા॥ ૨૦૫.૮।
૨૦૫૦૦૯૦ મનુય ઊચુઃ
૨૦૫૦૦૯૧ કથં યુદ્ધમભૂદ્બ્રહ્મન્નષુાથ હરકૃ ણયાેઃ ।
૨૦૫૦૦૯૨ કથં ક્ષયં ચ બાણસ્ય બાહૂનાં કૃતવા હિરઃ॥ ૨૦૫.૯।
૨૦૫૦૧૦૧ અેત સવ મહાભાગ વક્તુમહર્ સ નાે ઽ ખલમ્ ।
૨૦૫૦૧૦૨ મહ કાૈતૂહલં તં શ્રાેતુમેતાં કથાં શભુામ્॥ ૨૦૫.૧૦।
૨૦૫૦૧૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
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૨૦૫૦૧૧૧ ઉષા બાણસતુા િવપ્રાઃ પાવર્તી ં શ ભનુા સહ ।
૨૦૫૦૧૧૨ ક્ર ડ તીમપુલક્ષ્યાેચ્ચૈઃ હાં ચકે્ર તદા વયમ્ ।
૨૦૫૦૧૧૩ તતઃ સકલ ચત્તજ્ઞા ગાૈર તામાહ ભા મનીમ્॥ ૨૦૫.૧૧।
૨૦૫૦૧૨૦ ગાૈયુર્વાચ
૨૦૫૦૧૨૧ અલ મત્યનુતાપને ભત્રાર્ વમિપ રંસ્યસે॥ ૨૦૫.૧૨।
૨૦૫૦૧૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૫૦૧૩૧ ઇત્યુક્તા સા તદા ચકે્ર કદે ત મ તમાત્મનઃ ।
૨૦૫૦૧૩૨ કાે વા ભતાર્ મમેત્યેનાં પનુર યાહ પાવર્તી॥ ૨૦૫.૧૩।
૨૦૫૦૧૪૦ પાવર્ત્યુવાચ
૨૦૫૦૧૪૧ વૈશાખે શકુ્લદ્વાદ યાં વ ે યાે ઽ ભભવં તવ ।
૨૦૫૦૧૪૨ કિર ય ત સ તે ભતાર્ રાજપુિત્ર ભિવ ય ત॥ ૨૦૫.૧૪।
૨૦૫૦૧૫૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૫૦૧૫૧ તસ્યાં તથાૈ પુમા વ ે યથા દેવ્યા ઉદ િરતઃ ।
૨૦૫૦૧૫૨ તથવૈા ભભવં ચકે્ર રાગં ચકે્ર ચ તત્ર સા ।
૨૦૫૦૧૫૩ તતઃ પ્રબુદ્ધા પુ ષમપ ય તી તમુ સકુા॥ ૨૦૫.૧૫।
૨૦૫૦૧૬૦ ઉષાવેાચ
૨૦૫૦૧૬૧ ક્વ ગતાે ઽસી ત િનલર્ દ્વ શ્ચાેક્તવતી સખીમ્ ।
૨૦૫૦૧૬૨ બાણસ્ય મ ત્રી કુ ભા ડ શ્ચત્રલખેા તુ ત સતુા॥ ૨૦૫.૧૬।
૨૦૫૦૧૭૧ તસ્યાઃ સખ્યભવ સા ચ પ્રાહ કાે ઽયં વયાેચ્યતે ।
૨૦૫૦૧૭૨ યદા લ કુલા નાસ્ય કથયામાસ સા સખી॥ ૨૦૫.૧૭।
૨૦૫૦૧૮૧ તદા િવશ્વાસમાનીય સવર્મવેા વવેદયત્ ।
૨૦૫૦૧૮૨ િવિદતાયાં તુ તામાહ પનુ ષા યથાેિદતમ્ ।
૨૦૫૦૧૮૩ દેવ્યા તથવૈ ત પ્રાપ્તાૈ યાે ઽ યપુાયઃ કુ વ તમ્॥ ૨૦૫.૧૮।
૨૦૫૦૧૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૫૦૧૯૧ તતઃ પટે સરુા દૈત્યા ગ ધવાશ્ચ પ્રધાનતઃ ।
૨૦૫૦૧૯૨ મનુ યાંશ્ચા ભ લખ્યાસાૈ ચત્રલખેા યદશર્યત્॥ ૨૦૫.૧૯।
૨૦૫૦૨૦૧ અપાસ્ય સા તુ ગ ધવા તથાેરગસરુાસરુાન્ ।
૨૦૫૦૨૦૨ મનુ યષેુ દદાૈ દૃ ષ્ટ તે વ ય ધક ણષુ॥ ૨૦૫.૨૦।
૨૦૫૦૨૧૧ કૃ ણરામાૈ િવલાેક્યાસી સભુ્રૂલર્ યતેક્ષણા ।
૨૦૫૦૨૧૨ પ્રદ્યુ દશર્ને વ્રીડા-દૃ ષ્ટ િન યે તતાે દ્વ ઃ॥ ૨૦૫.૨૧।
૨૦૫૦૨૨૧ દૃ ટ્વાિન દં્ધ ચ તતાે લ ક્વાિપ િનરાકૃતા ।
૨૦૫૦૨૨૨ સાે ઽયં સાે ઽયં મમેત્યુક્તે તયા સા યાેગગા મની ।
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૨૦૫૦૨૨૩ યયાૈ દ્વારવતીમષૂાં સમાશ્વાસ્ય તતઃ સખી॥ ૨૦૫.૨૨।
૨૦૬૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૬૦૦૧૧ બાણાે ઽિપ પ્ર ણપત્યાગ્રે તતશ્ચાહ િત્રલાેચનમ્॥ ૨૦૬.૧।
૨૦૬૦૦૨૦ બાણ ઉવાચ
૨૦૬૦૦૨૧ દેવ બાહુસહસ્રેણ િનિવ ણાે ઽહં િવનાહવમ્ ।
૨૦૬૦૦૨૨ ક ચ્ચન્મમષૈાં બાહૂનાં સાફલ્યકરણાે રણઃ ।
૨૦૬૦૦૨૩ ભિવ ય ત િવના યુદં્ધ ભારાય મમ િક ભજૈુઃ॥ ૨૦૬.૨।
૨૦૬૦૦૩૦ શઙ્કર ઉવાચ
૨૦૬૦૦૩૧ મયૂર વજભઙ્ગ તે યદા બાણ ભિવ ય ત ।
૨૦૬૦૦૩૨ િપ શતા શજનાન દં પ્રા સ્ય સ વં તદા રણમ્॥ ૨૦૬.૩।
૨૦૬૦૦૪૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૬૦૦૪૧ તતઃ પ્રણ ય મુિદતઃ શ ભુમ યાગતાે ગ્ હાત્ ।
૨૦૬૦૦૪૨ ભગ્ ં વજમથાલાેક્ય હૃષ્ટાે હષ પરં યયાૈ॥ ૨૦૬.૪।
૨૦૬૦૦૫૧ અેત મન્નવે કાલે તુ યાેગિવદ્યાબલને તમ્ ।
૨૦૬૦૦૫૨ અિન દ્ધમથાિન યે ચત્રલખેા વરા સખી॥ ૨૦૬.૫।
૨૦૬૦૦૬૧ ક યા તઃપુરમ યે તં રમમાણં સહાષેયા ।
૨૦૬૦૦૬૨ િવજ્ઞાય ર ક્ષણાે ગ વા શશસંદુત્યભપૂતેઃ॥ ૨૦૬.૬।
૨૦૬૦૦૭૧ વ્યાિદષં્ટ િકઙ્કરાણાં તુ સૈ યં તને મહાત્મના ।
૨૦૬૦૦૭૨ જઘાન પિરઘં લાૈહમાદાય પરવીરહા॥ ૨૦૬.૭।
૨૦૬૦૦૮૧ હતષેુ તષેુ બાણાે ઽિપ રથસ્થ તદ્વધાેદ્યતઃ ।
૨૦૬૦૦૮૨ યુ યમાનાે યથાશ ક્ત યદા વીરેણ િન જતઃ॥ ૨૦૬.૮।
૨૦૬૦૦૯૧ માયયા યુયુધે તને સ તદા મ ત્રચાેિદતઃ ।
૨૦૬૦૦૯૨ તતશ્ચ પન્નગાસે્ત્રણ બબ ધ યદુન દનમ્॥ ૨૦૬.૯।
૨૦૬૦૧૦૧ દ્વારવત્યાં ક્વ યાતાે ઽસાવિન દ્ધે ત જ પતામ્ ।
૨૦૬૦૧૦૨ યદૂનામાચચક્ષે તં બદં્ધ બાણને નારદઃ॥ ૨૦૬.૧૦।
૨૦૬૦૧૧૧ તં શાે ણતપુરે શ્રુ વા નીતં િવદ્યાિવદગ્ધયા ।
૨૦૬૦૧૧૨ યાે ષતા પ્રત્યયં જગ્મુયાર્દવા નામ વૈિર ત॥ ૨૦૬.૧૧।
૨૦૬૦૧૨૧ તતાે ગ ડમા હ્ય તમાત્રાગતં હિરઃ ।
૨૦૬૦૧૨૨ બલપ્રદ્યુ સિહતાે બાણસ્ય પ્રયયાૈ પુરમ્॥ ૨૦૬.૧૨।
૨૦૬૦૧૩૧ પુર પ્રવેશે પ્રમથૈયુર્દ્ધમાસીન્મહાબલૈઃ ।
૨૦૬૦૧૩૨ યયાૈ બાણપુરા યાશં ની વા તા સઙ્ક્ષયં હિરઃ॥ ૨૦૬.૧૩।
૨૦૬૦૧૪૧ તત સ્ત્રપાદ સ્ત્ર શરા વરાે માહેશ્વરાે મહાન્ ।
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૨૦૬૦૧૪૨ બાણરક્ષાથર્મત્યથ યુયુધે શાઙ્ર્ગધ વના॥ ૨૦૬.૧૪।
૨૦૬૦૧૫૧ તદ્ભ મ પશર્સ ભૂત-તાપં કૃ ણાઙ્ગસઙ્ગમાત્ ।
૨૦૬૦૧૫૨ અવાપ બલદેવાે ઽિપ સમં સ મી લતેક્ષણઃ॥ ૨૦૬.૧૫।
૨૦૬૦૧૬૧ તતઃ સયંુ યમાન તુ સહ દેવને શાઙ્ર્ ગણા ।
૨૦૬૦૧૬૨ વૈ ણવને વરેણાશુ કૃ ણદેહાિન્નરાકૃતઃ॥ ૨૦૬.૧૬।
૨૦૬૦૧૭૧ નારાયણભુ ઘાત-પિરપીડનિવહ્વલમ્ ।
૨૦૬૦૧૭૨ તં વીક્ષ્ય ક્ષ યતામસ્યેત્યાહ દેવઃ િપતામહઃ॥ ૨૦૬.૧૭।
૨૦૬૦૧૮૧ તતશ્ચ ક્ષા તમવેે ત પ્રાેચ્ય તં વૈ ણવં વરમ્ ।
૨૦૬૦૧૮૨ આત્મ યવે લયં િન યે ભગવાન્મધુસદૂનઃ॥ ૨૦૬.૧૮।
૨૦૬૦૧૯૧ મમ વયા સમં યુદં્ધ યે મિર ય ત માનવાઃ ।
૨૦૬૦૧૯૨ િવ વરા તે ભિવ ય તીત્યુ વા ચનંૈ યયાૈ હિરઃ॥ ૨૦૬.૧૯।
૨૦૬૦૨૦૧ તતાે ઽગ્ ી ભગવા પ ચ જ વા ની વા ક્ષયં તથા ।
૨૦૬૦૨૦૨ દાનવાનાં બલં િવ શ્ચૂણર્યામાસ લીલયા॥ ૨૦૬.૨૦।
૨૦૬૦૨૧૧ તતઃ સમ તસૈ યને દૈતેયાનાં બલેઃ સતુઃ ।
૨૦૬૦૨૧૨ યુયુધે શઙ્કરશ્ચવૈ કા ત્તકેયશ્ચ શાૈિરણા॥ ૨૦૬.૨૧।
૨૦૬૦૨૨૧ હિરશઙ્કરયાેયુર્દ્ધમતીવાસી સદુા ણમ્ ।
૨૦૬૦૨૨૨ ચુ ભુઃ સકલા લાેકાઃ શસ્ત્રાસૈ્ત્રબર્હુધાિદતાઃ॥ ૨૦૬.૨૨।
૨૦૬૦૨૩૧ પ્રલયાે ઽયમશષેસ્ય જગતાે નનૂમાગતઃ ।
૨૦૬૦૨૩૨ મેિનરે િત્રદશા યત્ર વતર્માને મહાહવે॥ ૨૦૬.૨૩।
૨૦૬૦૨૪૧ જૃ ભણાસે્ત્રણ ગાેિવ દાે જૃ ભયામાસ શઙ્કરમ્ ।
૨૦૬૦૨૪૨ તતઃ પ્રણેશદુતેયાઃ પ્રમથાશ્ચ સમ તતઃ॥ ૨૦૬.૨૪।
૨૦૬૦૨૫૧ જૃ ભા ભભૂતશ્ચ હરાે રથાપેસ્થમપુાિવશત્ ।
૨૦૬૦૨૫૨ ન શશાક તદા યાેદંુ્ધ કૃ ણનેા ક્લષ્ટકમર્ણા॥ ૨૦૬.૨૫।
૨૦૬૦૨૬૧ ગ ડક્ષતબાહુશ્ચ પ્રદ્યુ ાસે્ત્રણ પીિડતઃ ।
૨૦૬૦૨૬૨ કૃ ણહુઙ્કારિનધૂર્ત-શ ક્તશ્ચાપયયાૈ ગુહઃ॥ ૨૦૬.૨૬।
૨૦૬૦૨૭૧ જૃ ભતે શઙ્કરે નષ્ટે દૈત્યસૈ યે ગુહે જતે ।
૨૦૬૦૨૭૨ નીતે પ્રમથસૈ યે ચ સઙ્ક્ષયં શાઙ્ર્ગધ વના॥ ૨૦૬.૨૭।
૨૦૬૦૨૮૧ ન દ શસઙ્ગ્ હીતાશ્વમિધ ઢાે મહારથમ્ ।
૨૦૬૦૨૮૨ બાણ તત્રાયયાૈ યાેદંુ્ધ કૃ ણકા ણર્બલૈઃ સહ॥ ૨૦૬.૨૮।
૨૦૬૦૨૯૧ બલભદ્રાે મહાવીયા બાણસૈ યમનેકધા ।
૨૦૬૦૨૯૨ િવવ્યાધ બાણૈઃ પ્રદ્યુ ાે ધમર્તશ્ચાપલાયતઃ॥ ૨૦૬.૨૯।
૨૦૬૦૩૦૧ આકૃ ય લાઙ્ગલાગ્રેણ મુશલને ચ પાે થતમ્ ।
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૨૦૬૦૩૦૨ બલં બલને દદશૃે બાણાે બાણૈશ્ચ ચિક્રણઃ॥ ૨૦૬.૩૦।
૨૦૬૦૩૧૧ તતઃ કૃ ણસ્ય બાણને યુદ્ધમાસી સમાસતઃ ।
૨૦૬૦૩૧૨ પર પરં તુ સ દ પ્તા કાયત્રાણિવભેિદનઃ॥ ૨૦૬.૩૧।
૨૦૬૦૩૨૧ કૃ ણ શ્ચચ્છેદ બાણાં તા બાણને પ્રિહતા શરૈઃ ।
૨૦૬૦૩૨૨ બભેદ કેશવં બાણાે બાણં િવવ્યાધ ચક્ર ક્॥ ૨૦૬.૩૨।
૨૦૬૦૩૩૧ મુમુચાતે તથાસ્ત્રા ણ બાણકૃ ણાૈ જગીષયા ।
૨૦૬૦૩૩૨ પર પરક્ષ તપરાૈ પિરઘાંશ્ચ તતાે દ્વ ઃ॥ ૨૦૬.૩૩।
૨૦૬૦૩૪૧ છદ્યમાને વશષેષેુ શસે્ત્ર વસે્ત્ર ચ સીદ ત ।
૨૦૬૦૩૪૨ પ્રાચુયણ હિરબાર્ણં હ તું ચકે્ર તતાે મનઃ॥ ૨૦૬.૩૪।
૨૦૬૦૩૫૧ તતાે ઽકર્શતસ ભૂત-તજેસા સદશૃદ્યુ ત ।
૨૦૬૦૩૫૨ જગ્રાહ દૈત્યચક્રાિરહર્િરશ્ચકં્ર સદુશર્નમ્॥ ૨૦૬.૩૫।
૨૦૬૦૩૬૧ મુ ચતાે બાણનાશાય તચ્ચકં્ર મધુિવ દ્વષઃ ।
૨૦૬૦૩૬૨ નગ્ ા દૈતેયિવદ્યાભૂ કાેટર પુરતાે હરેઃ॥ ૨૦૬.૩૬।
૨૦૬૦૩૭૧ તામગ્રતાે હિરદૃર્ ટ્વા મી લતાક્ષઃ સદુશર્નમ્ ।
૨૦૬૦૩૭૨ મુમાેચ બાણમુિદ્દ ય છેત્તું બાહુવનં િરપાેઃ॥ ૨૦૬.૩૭।
૨૦૬૦૩૮૧ ક્રમેણાસ્ય તુ બાહૂનાં બાણસ્યાચ્યુતચાેિદતમ્ ।
૨૦૬૦૩૮૨ છેદં ચકે્ર ઽસરુસ્યાશુ શસ્ત્રાસ્ત્રક્ષપેણાદ્દુ્રતમ્॥ ૨૦૬.૩૮।
૨૦૬૦૩૯૧ છન્ને બાહુવને તત્તુ કરસં્થ મધુસદૂનઃ ।
૨૦૬૦૩૯૨ મુમુ બાર્ણનાશાય િવજ્ઞાત સ્ત્રપુર દ્વષા॥ ૨૦૬.૩૯।
૨૦૬૦૪૦૧ સ ઉ પત્યાહ ગાેિવ દં સામપવૂર્મુમાપ તઃ ।
૨૦૬૦૪૦૨ િવલાેક્ય બાણં દાેદર્ ડ-ચ્છેદા ક્સ્રાવવ ષણમ્॥ ૨૦૬.૪૦।
૨૦૬૦૪૧૦ દ્ર ઉવાચ
૨૦૬૦૪૧૧ કૃ ણ કૃ ણ જગન્નાથ ને વાં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૨૦૬૦૪૧૨ પરેશં પરમાત્માનમનાિદિનધનં પરમ્॥ ૨૦૬.૪૧।
૨૦૬૦૪૨૧ દેવ તયર્ઙ્મનુ યષેુ શર રગ્રહણા ત્મકા ।
૨૦૬૦૪૨૨ લીલેયં તવ ચેષ્ટા િહ દૈત્યાનાં વધલક્ષણા॥ ૨૦૬.૪૨।
૨૦૬૦૪૩૧ ત પ્રસીદાભયં દતં્ત બાણસ્યાસ્ય મયા પ્રભાે ।
૨૦૬૦૪૩૨ ત વયા ના તં કાય યન્મયા વ્યાહૃતં વચઃ॥ ૨૦૬.૪૩।
૨૦૬૦૪૪૧ અ મ સશં્રય દ્ધાે ઽયં નાપરાધ તવાવ્યય ।
૨૦૬૦૪૪૨ મયા દત્તવરાે દૈત્ય તત વાં ક્ષમયા યહમ્॥ ૨૦૬.૪૪।
૨૦૬૦૪૫૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૬૦૪૫૧ ઇત્યુક્તઃ પ્રાહ ગાેિવ દઃ શલૂપા ણમુમાપ તમ્ ।
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૨૦૬૦૪૫૨ પ્રસન્નવદનાે ભૂ વા ગતામષા ઽસરંુ પ્ર ત॥ ૨૦૬.૪૫।
૨૦૬૦૪૬૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૨૦૬૦૪૬૧ યુ મદ્દત્તવરાે બાણાે વતાદેષ શઙ્કર ।
૨૦૬૦૪૬૨ વદ્વાક્યગાૈરવાદેતન્મયા ચકં્ર િનવ તતમ્॥ ૨૦૬.૪૬।
૨૦૬૦૪૭૧ વયા યદભયં દતં્ત તદ્દત્તમભયં મયા ।
૨૦૬૦૪૭૨ મત્તાે ઽિવ ભન્નમાત્માનં દ્રષુ્ટમહર્ સ શઙ્કર॥ ૨૦૬.૪૭।
૨૦૬૦૪૮૧ યાે ઽહં સ વં જગચ્ચેદં સદેવાસરુમાનષુમ્ ।
૨૦૬૦૪૮૨ અિવદ્યામાેિહતાત્માનઃ પુ ષા ભન્નદ શનઃ॥ ૨૦૬.૪૮।
૨૦૬૦૪૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૬૦૪૯૧ ઇત્યુ વા પ્રયયાૈ કૃ ણઃ પ્રાદ્યુ યર્ત્ર તષ્ઠ ત ।
૨૦૬૦૪૯૨ તદ્બ ધફ ણનાે નેશગુર્ ડાિનલશાે ષતાઃ॥ ૨૦૬.૪૯।
૨૦૬૦૫૦૧ તતાે ઽિન દ્ધમારાે ય સપત્નીકં ગ ત્મ ત ।
૨૦૬૦૫૦૨ આજગ્મુદ્વાર્રકાં રામ-કા ણર્દામાેદરાઃ પુર મ્॥ ૨૦૬.૫૦।
૨૦૭૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૦૭૦૦૧૧ ચકે્ર કમર્ મહચ્છાૈિર બભ્રદ્યાે માનષુી ં તનુમ્ ।
૨૦૭૦૦૧૨ જગાય શકં્ર શવ ચ સવર્દેવાંશ્ચ લીલયા॥ ૨૦૭.૧।
૨૦૭૦૦૨૧ યચ્ચા યદકરાે કમર્ િદવ્યચેષ્ટાિવઘાતકૃત્ ।
૨૦૭૦૦૨૨ ક યતાં તન્મુિનશ્રેષ્ઠ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૨૦૭.૨।
૨૦૭૦૦૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૭૦૦૩૧ ગદતાે મે મુિનશ્રેષ્ઠાઃ શ્રૂયતા મદમાદરાત્ ।
૨૦૭૦૦૩૨ નરાવતારે કૃ ણને દગ્ધા વારાણસી યથા॥ ૨૦૭.૩।
૨૦૭૦૦૪૧ પાૈ ડ્રકાે વાસદેુવશ્ચ વાસદેુવાે ઽભવદ્ભુિવ ।
૨૦૭૦૦૪૨ અવતીણર્ વ મત્યુક્તાે જનૈરજ્ઞાનમાેિહતૈઃ॥ ૨૦૭.૪।
૨૦૭૦૦૫૧ સ મનેે વાસદેુવાે ઽહમવતીણા મહીતલે ।
૨૦૭૦૦૫૨ નષ્ટ ત તતઃ સવ િવ ચહ્નમચીકરત્ ।
૨૦૭૦૦૫૩ દૂતં ચ પ્રષેયામાસ સ કૃ ણાય દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૦૭.૫।
૨૦૭૦૦૬૦ દૂત ઉવાચ
૨૦૭૦૦૬૧ ત્ય વા ચક્રાિદકં ચહં્ન મદ યં નામ માત્મનઃ ।
૨૦૭૦૦૬૨ વાસદેુવાત્મકં મૂઢ મુ વા સવર્મશષેતઃ॥ ૨૦૭.૬।
૨૦૭૦૦૭૧ આત્મનાે િવતાથ ચ તથા મે પ્રણ ત વ્રજ॥ ૨૦૭.૭।
૨૦૭૦૦૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૭૦૦૮૧ ઇત્યુક્તઃ સ પ્રહસ્યવૈ દૂતં પ્રાહ જનાદર્નઃ॥ ૨૦૭.૮।
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૨૦૭૦૦૯૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૨૦૭૦૦૯૧ િનજ ચહ્નમહં ચકં્ર સમુ સ્રકે્ષ્ય વયી ત વૈ ।
૨૦૭૦૦૯૨ વાચ્યશ્ચ પાૈ ડ્રકાે ગ વા વયા દૂત વચાે મમ॥ ૨૦૭.૯।
૨૦૭૦૧૦૧ જ્ઞાત વદ્વાક્યસદ્ભાવાે ય કાય ત દ્વધીયતામ્ ।
૨૦૭૦૧૦૨ ગ્ હીત ચહ્ન અેવાહમાગ મ યા મ તે પુરમ્॥ ૨૦૭.૧૦।
૨૦૭૦૧૧૧ ઉ સ્રક્ષ્યા મ ચ તે ચકં્ર િનજ ચહ્નમસશંયમ્ ।
૨૦૭૦૧૧૨ આજ્ઞાપવૂ ચ યિદદમાગચ્છે ત વયાેિદતમ્॥ ૨૦૭.૧૧।
૨૦૭૦૧૨૧ સ પાદિય યે શ્વ તુ યં તદ યષેાે ઽિવલ બતમ્ ।
૨૦૭૦૧૨૨ શરણં તે સમ યેત્ય કતાર્ મ પતે તથા ।
૨૦૭૦૧૨૩ યથા વત્તાે ભયં ભૂયાે નવૈ િક ચદ્ભિવ ય ત॥ ૨૦૭.૧૨।
૨૦૭૦૧૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૭૦૧૩૧ ઇત્યુક્તે ઽપગતે દૂતે સં ત્યા યાગતં હિરઃ ।
૨૦૭૦૧૩૨ ગ ત્મ તં સમા હ્ય વિરતં ત પુરં યયાૈ॥ ૨૦૭.૧૩।
૨૦૭૦૧૪૧ તસ્યાિપ કેશવાેદ્યાેગં શ્રુ વા કા શપ ત તદા ।
૨૦૭૦૧૪૨ સવર્સૈ યપર વાર-પા ણર્ગ્રાહમપુાયયાૈ॥ ૨૦૭.૧૪।
૨૦૭૦૧૫૧ તતાે બલને મહતા કા શરાજબલને ચ ।
૨૦૭૦૧૫૨ પાૈ ડ્રકાે વાસદેુવાે ઽસાૈ કેશવા ભમખું યયાૈ॥ ૨૦૭.૧૫।
૨૦૭૦૧૬૧ તં દદશર્ હિરદૂર્રાદુદારસ્ય દને સ્થતમ્ ।
૨૦૭૦૧૬૨ ચક્રશઙ્ખગદાપા ણ પા ણના િવ તા બુજમ્॥ ૨૦૭.૧૬।
૨૦૭૦૧૭૧ સ્રગ્ધરં તશાઙ્ગ ચ સપુણર્રચના વજમ્ ।
૨૦૭૦૧૭૨ વક્ષસ્થલકૃતં ચાસ્ય શ્રીવ સં દદશૃે હિરઃ॥ ૨૦૭.૧૭।
૨૦૭૦૧૮૧ િકર ટકુ ડલધરં પીતવાસઃસમ વતમ્ ।
૨૦૭૦૧૮૨ દૃ ટ્વા તં ભાવગ ભીરં જહાસ મધુસદૂનઃ॥ ૨૦૭.૧૮।
૨૦૭૦૧૯૧ યુયુધે ચ બલનેાસ્ય હ ત્યશ્વબ લના દ્વ ઃ ।
૨૦૭૦૧૯૨ િન સ્ત્રશ ષ્ટગદાશલૂ-શ ક્તકામુર્કશા લના॥ ૨૦૭.૧૯।
૨૦૭૦૨૦૧ ક્ષણને શાઙ્ર્ગિનમુર્ક્તૈઃ શરૈર ગ્ િવદારણૈઃ ।
૨૦૭૦૨૦૨ ગદાચક્રા તપાતૈશ્ચ સદૂયામાસ તદ્બલમ્॥ ૨૦૭.૨૦।
૨૦૭૦૨૧૧ કા શરાજબલં ચવૈ ક્ષયં ની વા જનાદર્નઃ ।
૨૦૭૦૨૧૨ ઉવાચ પાૈ ડ્રકં મૂઢમાત્મ ચહ્નાપેલક્ષણમ્॥ ૨૦૭.૨૧।
૨૦૭૦૨૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૨૦૭૦૨૨૧ પાૈ ડ્રકાેક્તં વયા યત્તદ્દતૂવક્ત્રેણ માં પ્ર ત ।
૨૦૭૦૨૨૨ સમુ જે ત ચહ્નાિન તત્તે સ પાદયા યહમ્॥ ૨૦૭.૨૨।
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૨૦૭૦૨૩૧ ચક્રમેત સમુ ષં્ટ ગદેયં તે િવસ જતા ।
૨૦૭૦૨૩૨ ગ ત્માનષે િનિદષ્ટઃ સમારાેહતુ તે વજમ્॥ ૨૦૭.૨૩।
૨૦૭૦૨૪૧ ઇત્યુચ્ચાયર્ િવમુક્તને ચકે્રણાસાૈ િવદાિરતઃ ।
૨૦૭૦૨૪૨ પાે થતાે ગદયા ભગ્ ાે ગ ત્માંશ્ચ ગ ત્મતા॥ ૨૦૭.૨૪।
૨૦૭૦૨૫૧ તતાે હાહાકૃતે લાેકે કાશીનામિધપ તદા ।
૨૦૭૦૨૫૨ યુયુધે વાસદેુવને મત્રસ્યાપ ચતાૈ સ્થતઃ॥ ૨૦૭.૨૫।
૨૦૭૦૨૬૧ તતઃ શાઙ્ર્ગિવિનમુર્ક્તૈ છ વા તસ્ય શરૈઃ શરઃ ।
૨૦૭૦૨૬૨ કા શપુયા સ ચક્ષપે કુવ લાેકસ્ય િવ મયમ્॥ ૨૦૭.૨૬।
૨૦૭૦૨૭૧ હ વા તુ પાૈ ડ્રકં શાૈિરઃ કા શરાજં ચ સાનુગમ્ ।
૨૦૭૦૨૭૨ રેમે દ્વારવતી ં પ્રાપ્તાે ઽમરઃ વગર્ગતાે યથા॥ ૨૦૭.૨૭।
૨૦૭૦૨૮૧ ત ચ્છરઃ પ તતં તત્ર દૃ ટ્વા કા શપતેઃ પુરે ।
૨૦૭૦૨૮૨ જનઃ િકમેતિદત્યાહ કેનેત્યત્ય તિવ મતઃ॥ ૨૦૭.૨૮।
૨૦૭૦૨૯૧ જ્ઞા વા તં વાસદેુવને હતં તસ્ય સતુ તતઃ ।
૨૦૭૦૨૯૨ પુરાેિહતને સિહત તાષેયામાસ શઙ્કરમ્॥ ૨૦૭.૨૯।
૨૦૭૦૩૦૧ અિવમુક્તે મહાક્ષતે્રે તાે ષત તને શઙ્કરઃ ।
૨૦૭૦૩૦૨ વરં ણી વે ત તદા તં પ્રાવેાચ પાત્મજમ્॥ ૨૦૭.૩૦।
૨૦૭૦૩૧૧ સ વવ્રે ભગવ કૃત્યા િપતુહર્ તવુર્ધાય મે ।
૨૦૭૦૩૧૨ સમુ ત્તષ્ઠતુ કૃ ણસ્ય વ પ્રસાદાન્મહેશ્વર॥ ૨૦૭.૩૧।
૨૦૭૦૩૨૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૭૦૩૨૧ અેવં ભિવ યતીત્યુક્તે દ ક્ષણાગ્ ેરન તરમ્ ।
૨૦૭૦૩૨૨ મહાકૃત્યા સમુત્તસ્થાૈ તસ્યવૈા ગ્ િનવેશનાત્॥ ૨૦૭.૩૨।
૨૦૭૦૩૩૧ તતાે વાલાકરાલાસ્યા વલ કેશકલાિપકા ।
૨૦૭૦૩૩૨ કૃ ણ કૃ ણે ત કુિપતા કૃ વા દ્વારવતી ં યયાૈ॥ ૨૦૭.૩૩।
૨૦૭૦૩૪૧ તામવેક્ષ્ય જનઃ સવા રાૈદ્રાં િવકૃતલાેચનામ્ ।
૨૦૭૦૩૪૨ યયાૈ શર યં જગતાં શરણં મધુસદૂનમ્॥ ૨૦૭.૩૪।
૨૦૭૦૩૫૦ જના ઊચુઃ
૨૦૭૦૩૫૧ કા શરાજસતુનેેયમારા ય ષભ વજમ્ ।
૨૦૭૦૩૫૨ ઉ પાિદતા મહાકૃત્યા વધાય તવ ચિક્રણઃ ।
૨૦૭૦૩૫૩ જિહ કૃત્યા મમામુગ્રાં વિહ્ન વાલાજટાકુલામ્॥ ૨૦૭.૩૫।
૨૦૭૦૩૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૭૦૩૬૧ ચક્રમુ ષ્ટમકે્ષષુ ક્ર ડાસક્તને લીલયા ।
૨૦૭૦૩૬૨ તદ ગ્ માલાજિટલં વાલાેદ્ગારા તભીષણમ્॥ ૨૦૭.૩૬।
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૨૦૭૦૩૭૧ કૃત્યામનજુગામાશુ િવ ચકં્ર સદુશર્નમ્ ।
૨૦૭૦૩૭૨ તતઃ સા ચક્રિવ વ તા કૃત્યા માહેશ્વર તદા॥ ૨૦૭.૩૭।
૨૦૭૦૩૮૧ જગામ વે ગની વેગાત્તદ યનજુગામ તામ્ ।
૨૦૭૦૩૮૨ કૃત્યા વારાણસીમવે પ્રિવવેશ વરા વતા॥ ૨૦૭.૩૮।
૨૦૭૦૩૯૧ િવ ચક્રપ્ર તહત-પ્રભાવા મુિનસત્તમાઃ ।
૨૦૭૦૩૯૨ તતઃ કા શબલં ભૂિર પ્રમથાનાં તથા બલમ્॥ ૨૦૭.૩૯।
૨૦૭૦૪૦૧ સમ તશસ્ત્રાસ્ત્રયુતં ચક્રસ્યા ભમખું યયાૈ ।
૨૦૭૦૪૦૨ શસ્ત્રાસ્ત્રમાેક્ષબહુલં દગ્ વા તદ્બલમાજેસા॥ ૨૦૭.૪૦।
૨૦૭૦૪૧૧ કૃ વાક્ષેમામશષેાં તાં પુર ં વારાણસી ં યયાૈ ।
૨૦૭૦૪૧૨ પ્રભૂત ત્યપાૈરાં તાં સાશ્વમાતઙ્ગમાનવામ્॥ ૨૦૭.૪૧।
૨૦૭૦૪૨૧ અશષેદુગર્કાેષ્ઠાં તાં દુિનર ક્ષ્યાં સરૈુરિપ ।
૨૦૭૦૪૨૨ વાલાપિર તાશષે-ગ્ હપ્રાકારતાેરણામ્॥ ૨૦૭.૪૨।
૨૦૭૦૪૩૧ દદાહ તાં પુર ં ચકં્ર સકલામવે સ વરમ્ ।
૨૦૭૦૪૩૨ અક્ષીણામષર્મત્ય પ-સા યસાધનિન હમ્ ।
૨૦૭૦૪૩૩ તચ્ચકં્ર પ્રસુ્ફરદ્દ પ્ત િવ ણાેર યાયયાૈ કરમ્॥ ૨૦૭.૪૩।
૨૦૮૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૦૮૦૦૧૧ શ્રાેતુ મચ્છામહે ભૂયાે બલભદ્રસ્ય ધીમતઃ ।
૨૦૮૦૦૧૨ મનુે પરાક્રમં શાૈય તન્નાે વ્યાખ્યાતુમહર્ સ॥ ૨૦૮.૧।
૨૦૮૦૦૨૧ યમનુાકષર્ણાદ િન શ્રુતા ય મા ભરત્ર વૈ ।
૨૦૮૦૦૨૨ ત ક યતાં મહાભાગ યદ ય કૃતવા બલઃ॥ ૨૦૮.૨।
૨૦૮૦૦૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૮૦૦૩૧ શ ◌ૃ વં મનુયઃ કમર્ યદ્રામેણાભવ કૃતમ્ ।
૨૦૮૦૦૩૨ અન તનેાપ્રમેયને શષેેણ ધરણી તા॥ ૨૦૮.૩।
૨૦૮૦૦૪૧ દુયાધનસ્ય તનયાં વયવંરકૃતેક્ષણામ્।
૨૦૮૦૦૪૨ બલાદાદત્તવા વીરઃ સા બાે બવતીસતુઃ॥ ૨૦૮.૪।
૨૦૮૦૦૫૧ તતઃ કુ્રદ્ધા મહાવીયાર્ઃ કણર્દુયાધનાદયઃ ।
૨૦૮૦૦૫૨ ભી મદ્રાેણાદયશ્ચવૈ બબ ધુયુર્િધ િન જતમ્॥ ૨૦૮.૫।
૨૦૮૦૦૬૧ તચ્છ વા યાદવાઃ સવ ક્રાેધં દુયાધનાિદષુ ।
૨૦૮૦૦૬૨ મનુયઃ પ્ર તચકુ્રશ્ચ તા વહ તું મહાેદ્યમમ્॥ ૨૦૮.૬।
૨૦૮૦૦૭૧ તાિન્નવાયર્ બલઃ પ્રાહ મદલાેલાકુલાક્ષરમ્ ।
૨૦૮૦૦૭૨ માેક્ષ્ય ત તે મદ્વચનાદ્યાસ્યા યેકાે િહ કાૈરવાન્॥ ૨૦૮.૭।
૨૦૮૦૦૮૧ બલદેવ તતાે ગ વા નગરં નાગસાહ્વયમ્ ।
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૨૦૮૦૦૮૨ બાહ્યાપેવનમ યે ઽભૂન્ન િવવેશ ચ ત પુરમ્॥ ૨૦૮.૮।
૨૦૮૦૦૯૧ બલમાગતમાજ્ઞાય તદા દુયાધનાદયઃ ।
૨૦૮૦૦૯૨ ગામઘર્મુદકં ચવૈ રામાય પ્રત્યવેદયન્ ।
૨૦૮૦૦૯૩ ગ્ હી વા િવિધવ સવ તત તાનાહ કાૈરવાન્॥ ૨૦૮.૯।
૨૦૮૦૧૦૦ બલદેવ ઉવાચ
૨૦૮૦૧૦૧ આજ્ઞાપયત્યુગ્રસનેઃ સા બમાશુ િવમુ ચત॥ ૨૦૮.૧૦।
૨૦૮૦૧૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૮૦૧૧૧ તત તદ્વચનં શ્રુ વા ભી મદ્રાેણાદયાે દ્વ ઃ ।
૨૦૮૦૧૧૨ કણર્દુયાધનાદ્યાશ્ચ ચુકુ્રધુ દ્વજસત્તમાઃ॥ ૨૦૮.૧૧।
૨૦૮૦૧૨૧ ઊચુશ્ચ કુિપતાઃ સવ બાિહ્લકાદ્યાશ્ચ ભૂ મપાઃ ।
૨૦૮૦૧૨૨ અરા હ યદાવેશમવેક્ષ્ય મુશલાયુધમ્॥ ૨૦૮.૧૨।
૨૦૮૦૧૩૦ કાૈરવા ઊચુઃ
૨૦૮૦૧૩૧ ભાે ભાેઃ િકમેતદ્ભવતા બલભદ્રિેરતં વચઃ ।
૨૦૮૦૧૩૨ આજ્ઞાં કુ કુલાે થાનાં યાદવઃ કઃ પ્રદાસ્ય ત॥ ૨૦૮.૧૩।
૨૦૮૦૧૪૧ ઉગ્રસનેાે ઽિપ યદ્યાજ્ઞાં કાૈરવાણાં પ્રદાસ્ય ત ।
૨૦૮૦૧૪૨ તદલં પા ડુરૈ છ ત્રૈ ર્પયાેગ્યૈરલઙૃ્કતૈઃ॥ ૨૦૮.૧૪।
૨૦૮૦૧૫૧ તદ્ગચ્છ બલભદ્ર વં સા બમ યાયચે ષ્ટતમ્ ।
૨૦૮૦૧૫૨ િવમાેક્ષ્યામાે ન ભવતાે નાેગ્રસનેસ્ય શાસનાત્॥ ૨૦૮.૧૫।
૨૦૮૦૧૬૧ પ્રણ તયાર્ કૃતા માકં મા યાનાં કુકુરા ધકૈઃ ।
૨૦૮૦૧૬૨ ન નામ સા કૃતા કેયમાજ્ઞા વા મિન ત્યતઃ॥ ૨૦૮.૧૬।
૨૦૮૦૧૭૧ ગવર્મારાેિપતા યૂયં સમાનાસનભાજેનૈઃ ।
૨૦૮૦૧૭૨ કાે દાષેાે ભવતાં ની તયર્ પ્રીણાત્યનપે ક્ષતા॥ ૨૦૮.૧૭।
૨૦૮૦૧૮૧ અ મા ભરચ્યા ભવતા યાે ઽયં બલ િનવેિદતઃ ।
૨૦૮૦૧૮૨ પ્રે ણવૈ ન તદ માકં કુલાદ્યુ મ કુલાે ચતમ્॥ ૨૦૮.૧૮।
૨૦૮૦૧૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૮૦૧૯૧ ઇત્યુ વા કુરવઃ સવ નામુ ચ ત હરેઃ સતુમ્ ।
૨૦૮૦૧૯૨ કૃતૈકિનશ્ચયાઃ સવ િવિવશગુર્જસાહ્વયમ્॥ ૨૦૮.૧૯।
૨૦૮૦૨૦૧ મત્તઃ કાપેને ચાઘૂણ તતાે ઽિધક્ષપેજન્મના ।
૨૦૮૦૨૦૨ ઉ થાય પા યાર્ વસધુાં જઘાન સ હલાયુધઃ॥ ૨૦૮.૨૦।
૨૦૮૦૨૧૧ તતાે િવદાિરતા વી પા ણર્ઘાતાન્મહાત્મનઃ ।
૨૦૮૦૨૧૨ આસ્ફાેટયામાસ તદા િદશઃ શ દેન પૂરયન્ ।
૨૦૮૦૨૧૩ ઉવાચ ચા તતામ્રાક્ષાે ભ્રુકુટ કુિટલાનનઃ॥ ૨૦૮.૨૧।
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૨૦૮૦૨૨૦ બલદેવ ઉવાચ
૨૦૮૦૨૨૧ અહાે મહાવલપેાે ઽયમસારાણાં દુરાત્મનામ્ ।
૨૦૮૦૨૨૨ કાૈરવાણામાિધપત્યમ માકં િકલ કાલજમ્॥ ૨૦૮.૨૨।
૨૦૮૦૨૩૧ ઉગ્રસનેસ્ય યે નાજ્ઞાં મ ય તે ચા યલઙ્ઘનામ્ ।
૨૦૮૦૨૩૨ આજ્ઞાં પ્રતીચ્છેદ્ધમણ સહ દેવૈઃ શચીપ તઃ॥ ૨૦૮.૨૩।
૨૦૮૦૨૪૧ સદા યા તે સધુમા તામુગ્રસનેઃ શચીપતેઃ ।
૨૦૮૦૨૪૨ િધઙ્મનુ યશતાે ચ્છષ્ટે તુ ષ્ટરેષાં પાસને॥ ૨૦૮.૨૪।
૨૦૮૦૨૫૧ પાિર તતરાેઃ પુ પ-મ જર વર્િનતાજનઃ ।
૨૦૮૦૨૫૨ બભ ત યસ્ય ત્યાનાં સાે ઽ યષેાં ન મહીપ તઃ॥ ૨૦૮.૨૫।
૨૦૮૦૨૬૧ સમ તભૂભુ ં નાથ ઉગ્રસનેઃ સ તષ્ઠતુ ।
૨૦૮૦૨૬૨ અદ્ય િન કાૈરવામવુ કૃ વા યાસ્યા મ તાં પુર મ્॥ ૨૦૮.૨૬।
૨૦૮૦૨૭૧ કણ દુયાધનં દ્રાેણમદ્ય ભી મં સબાિહ્લકમ્ ।
૨૦૮૦૨૭૨ દુઃશાસનાદ ભૂિર ચ ભૂિરશ્રવસમવે ચ॥ ૨૦૮.૨૭।
૨૦૮૦૨૮૧ સાેમદતં્ત શલં ભીમમજુર્નં સયુિધ ષ્ઠરમ્ ।
૨૦૮૦૨૮૨ યમ ૈ કાૈરવાંશ્ચા યા હ યાં સાશ્વરથ દ્વપાન્॥ ૨૦૮.૨૮।
૨૦૮૦૨૯૧ વીરમાદાય તં સા બં સપત્નીકં તતઃ પુર મ્ ।
૨૦૮૦૨૯૨ દ્વારકામુગ્રસનેાદ ગ વા દ્રક્ષ્યા મ બા ધવાન્॥ ૨૦૮.૨૯।
૨૦૮૦૩૦૧ અથવા કાૈરવાદ નાં સમ તૈઃ કુ ભઃ સહ ।
૨૦૮૦૩૦૨ ભારાવતરણે શીઘં્ર દેવરાજેન ચાેિદતઃ॥ ૨૦૮.૩૦।
૨૦૮૦૩૧૧ ભાગીર યાં ક્ષપા યાશુ નગરં નાગસાહ્વયમ્॥ ૨૦૮.૩૧।
૨૦૮૦૩૨૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૮૦૩૨૧ ઇત્યુ વા ક્રાેધરક્તાક્ષ તાલાઙ્કાે ઽધાેમખંુ હલમ્ ।
૨૦૮૦૩૨૨ પ્રાકારવપે્ર િવ યસ્ય ચકષર્ મુશલાયુધઃ॥ ૨૦૮.૩૨।
૨૦૮૦૩૩૧ આઘૂ ણતં ત સહસા તતાે વૈ હ તનાપુરમ્ ।
૨૦૮૦૩૩૨ દૃ ટ્વા સઙ્ક્ષુ ધહૃદયાશ્ચુકુ્રશઃુ સવર્કાૈરવાઃ॥ ૨૦૮.૩૩।
૨૦૮૦૩૪૦ કાૈરવા ઊચુઃ
૨૦૮૦૩૪૧ રામ રામ મહાબાહાે ક્ષ યતાં ક્ષ યતાં વયા ।
૨૦૮૦૩૪૨ ઉપસિંહ્રયતાં કાપેઃ પ્રસીદ મુશલાયુધ॥ ૨૦૮.૩૪।
૨૦૮૦૩૫૧ અેષ સા બઃ સપત્નીક તવ િનયાર્ તતાે બલ ।
૨૦૮૦૩૫૨ અિવજ્ઞાતપ્રભાવાણાં ક્ષ યતામપરાિધનામ્॥ ૨૦૮.૩૫।
૨૦૮૦૩૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૮૦૩૬૧ તતાે િનયાર્તયામાસઃુ સા બં પ યા સમ વતમ્ ।
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૨૦૮૦૩૬૨ િન ક્ર ય વપુર ં તૂણ કાૈરવા મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૦૮.૩૬।
૨૦૮૦૩૭૧ ભી મદ્રાેણકૃપાદ નાં પ્રણ ય વદતાં પ્રયમ્ ।
૨૦૮૦૩૭૨ ક્ષા તમવે મયેત્યાહ બલાે બલવતાં વરઃ॥ ૨૦૮.૩૭।
૨૦૮૦૩૮૧ અદ્યા યાઘૂ ણતાકારં લક્ષ્યતે ત પુરં દ્વ ઃ ।
૨૦૮૦૩૮૨ અેષ પ્રભાવાે રામસ્ય બલશાૈયર્વતાે દ્વ ઃ॥ ૨૦૮.૩૮।
૨૦૮૦૩૯૧ તત તુ કાૈરવાઃ સા બં સ પજૂ્ય હ લના સહ ।
૨૦૮૦૩૯૨ પ્રષેયામાસુ દ્વાહ-ધનભાયાર્સમ વતમ્॥ ૨૦૮.૩૯।
૨૦૯૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૯૦૦૧૧ શ ◌ૃ વં મનુયઃ સવ બલસ્ય બલશા લનઃ ।
૨૦૯૦૦૧૨ કૃતં યદ યદેવાભૂત્તદિપ શ્રૂયતાં દ્વ ઃ॥ ૨૦૯.૧।
૨૦૯૦૦૨૧ નરકસ્યાસરેુ દ્રસ્ય દેવપક્ષિવરાેિધનઃ ।
૨૦૯૦૦૨૨ સખાભવન્મહાવીયા દ્વિવદાે નામ વાનરઃ॥ ૨૦૯.૨।
૨૦૯૦૦૩૧ વૈરાનુબ ધં બલવા સ ચકાર સરુા પ્ર ત॥ ૨૦૯.૩।
૨૦૯૦૦૪૦ દ્વિવદ ઉવાચ
૨૦૯૦૦૪૧ નરકં હતવા કૃ ણાે બલદપર્સમ વતમ્ ।
૨૦૯૦૦૪૨ કિર યે સવર્દેવાનાં ત માદેષ પ્ર તિક્રયામ્॥ ૨૦૯.૪।
૨૦૯૦૦૫૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૯૦૦૫૧ યજ્ઞિવ વંસનં કુવર્ન્મત્યર્લાેકક્ષયં તથા ।
૨૦૯૦૦૫૨ તતાે િવ વંસયામાસ યજ્ઞાનજ્ઞાનમાેિહતઃ॥ ૨૦૯.૫।
૨૦૯૦૦૬૧ બભેદ સાધુમયાર્દાં ક્ષયં ચકે્ર ચ દેિહનામ્ ।
૨૦૯૦૦૬૨ દદાહ ચપલાે દેશં પુરગ્રામા તરા ણ ચ॥ ૨૦૯.૬।
૨૦૯૦૦૭૧ ક્વ ચચ્ચ પવર્તક્ષપેાદ્ગ્રામાદ સમચૂણર્યત્ ।
૨૦૯૦૦૭૨ શલૈાનુ પાટ તાેયષેુ મુમાેચા બુિનધાૈ તથા॥ ૨૦૯.૭।
૨૦૯૦૦૮૧ પનુશ્ચાણર્વમ યસ્થઃ ક્ષાેભયામાસ સાગરમ્ ।
૨૦૯૦૦૮૨ તનેા તક્ષાે ભતશ્ચા ધ દ્વલેાે યતે દ્વ ઃ॥ ૨૦૯.૮।
૨૦૯૦૦૯૧ લાવયં તીર ગ્રામા પુરાદ ન તવેગવાન્ ।
૨૦૯૦૦૯૨ કામ પં મહા પં કૃ વા સસ્યા યનેકશઃ॥ ૨૦૯.૯।
૨૦૯૦૧૦૧ લુઠ ભ્રમણસ મદઃ સ ચૂણર્ય ત વાનરઃ ।
૨૦૯૦૧૦૨ તને િવપ્રકૃતં સવ જગદેતદ્દરુાત્મના॥ ૨૦૯.૧૦।
૨૦૯૦૧૧૧ િનઃ વા યાયવષટ્કારં દ્વ શ્ચાસી સદુુઃ ખતમ્ ।
૨૦૯૦૧૧૨ કદા ચદ્રવૈતાેદ્યાને પપાૈ પાનં હલાયુધઃ॥ ૨૦૯.૧૧।
૨૦૯૦૧૨૧ રેવતી ચ મહાભાગા તથવૈા યા વર સ્ત્રયઃ ।
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૨૦૯૦૧૨૨ ઉદ્ગ યમાનાે િવલસલ્-લલનામાૈ લમ યગઃ॥ ૨૦૯.૧૨।
૨૦૯૦૧૩૧ રેમે યદુવરશ્રેષ્ઠઃ કુબેર ઇવ મ દરે ।
૨૦૯૦૧૩૨ તતઃ સ વાનરાે ઽ યેત્ય ગ્ હી વા સીિરણાે હલમ્॥ ૨૦૯.૧૩।
૨૦૯૦૧૪૧ મુશલં ચ ચકારાસ્ય સ મખુઃ સ િવડ બનામ્ ।
૨૦૯૦૧૪૨ તથવૈ યાે ષતાં તાસાં જહાસા ભમખું કિપઃ॥ ૨૦૯.૧૪।
૨૦૯૦૧૫૧ પાનપૂણાશ્ચ કરકાં શ્ચક્ષપેાહત્ય વૈ તદા ।
૨૦૯૦૧૫૨ તતઃ કાપેપર તાત્મા ભ સર્યામાસ તં બલમ્॥ ૨૦૯.૧૫।
૨૦૯૦૧૬૧ તથાિપ તમવજ્ઞાય ચકે્ર િકલિકલા વિનમ્ ।
૨૦૯૦૧૬૨ તતઃ સમુ થાય બલાે જગ્ હે મુશલં ષા॥ ૨૦૯.૧૬।
૨૦૯૦૧૭૧ સાે ઽિપ શલૈ શલાં ભીમાં જગ્રાહ લવગાેત્તમઃ ।
૨૦૯૦૧૭૨ ચક્ષપે ચ સ તાં ક્ષપ્તાં મુશલને સહસ્રધા॥ ૨૦૯.૧૭।
૨૦૯૦૧૮૧ બભેદ યાદવશ્રેષ્ઠઃ સા પપાત મહીતલે ।
૨૦૯૦૧૮૨ અપતન્મુશલં ચાસાૈ સમુ લઙ્ઘ્ય લવઙ્ગમઃ॥ ૨૦૯.૧૮।
૨૦૯૦૧૯૧ વેગનેાય ય રાષેેણ બલનેાેરસ્યતાડયત્ ।
૨૦૯૦૧૯૨ તતાે બલને કાપેને મુ ષ્ટના મૂિધ્ન તાિડતઃ॥ ૨૦૯.૧૯।
૨૦૯૦૨૦૧ પપાત િધરાેદ્ગાર દ્વિવદઃ ક્ષીણ િવતઃ ।
૨૦૯૦૨૦૨ પતતા તચ્છર રેણ ગરેઃ શ ◌ૃઙ્ગમશીયર્ત॥ ૨૦૯.૨૦।
૨૦૯૦૨૧૧ મનુયઃ શતધા વ જ્ર-વજે્રણવે િહ તાિડતમ્ ।
૨૦૯૦૨૧૨ પુ પ ષ્ટ તતાે દેવા રામસ્યાપેિર ચ ક્ષપુઃ॥ ૨૦૯.૨૧।
૨૦૯૦૨૨૧ પ્રશશસંુ તદા યેત્ય સા વેતત્તે મહ કૃતમ્ ।
૨૦૯૦૨૨૨ અનને દુષ્ટકિપના દૈત્યપક્ષાપેકાિરણા ।
૨૦૯૦૨૨૩ જગિન્નરાકૃતં વીર િદષ્ટ ા સ ક્ષયમાગતઃ॥ ૨૦૯.૨૨।
૨૦૯૦૨૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૦૯૦૨૩૧ અેવંિવધા યનેકાિન બલદેવસ્ય ધીમતઃ ।
૨૦૯૦૨૩૨ કમાર્ યપિરમેયાિન શષેસ્ય ધરણી તઃ॥ ૨૦૯.૨૩।
૨૧૦૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૦૦૦૧૧ અેવં દૈત્યવધં કૃ ણાે બલદેવસહાયવાન્ ।
૨૧૦૦૦૧૨ ચકે્ર દુષ્ટ ક્ષતીશાનાં તથવૈ જગતઃ કૃતે॥ ૨૧૦.૧।
૨૧૦૦૦૨૧ ક્ષતેશ્ચ ભારં ભગવા ફા ગનુને સમં િવભુઃ ।
૨૧૦૦૦૨૨ અવતારયામાસ હિરઃ સમ તાક્ષાૈિહણીવધાત્॥ ૨૧૦.૨।
૨૧૦૦૦૩૧ કૃ વા ભારાવતરણં ભવુાે હ વા ખલા પાન્ ।
૨૧૦૦૦૩૨ શાપવ્યાજેન િવપ્રાણામપુસહૃંતવા કુલમ્॥ ૨૧૦.૩।
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૨૧૦૦૦૪૧ ઉ જ્ય દ્વારકાં કૃ ણ ત્ય વા માનુ યમાત્મભૂઃ ।
૨૧૦૦૦૪૨ વાંશાે િવ મયં સ્થાનં પ્રિવવેશ પનુિનજમ્॥ ૨૧૦.૪।
૨૧૦૦૦૫૦ મનુય ઊચુઃ
૨૧૦૦૦૫૧ સ િવપ્રશાપવ્યાજેન સ જહ્ર ે વકુલં કથમ્ ।
૨૧૦૦૦૫૨ કથં ચ માનષું દેહમુ સસજર્ જનાદર્નઃ॥ ૨૧૦.૫।
૨૧૦૦૦૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૦૦૦૬૧ િવશ્વા મત્ર તથા ક વાે નારદશ્ચ મહામુિનઃ ।
૨૧૦૦૦૬૨ િપ ડારકે મહાતીથ દષૃ્ટા યદુકુમારકૈઃ॥ ૨૧૦.૬।
૨૧૦૦૦૭૧ તત તે યાવૈનાને્મત્તા ભાિવકાયર્પ્રચાેિદતાઃ ।
૨૧૦૦૦૭૨ સા બં બવતીપતુ્રં ભષૂિય વા સ્ત્રયં યથા ।
૨૧૦૦૦૭૩ પ્ર તા તાન્મનુીનૂચુઃ પ્ર ણપાતપુરઃસરમ્॥ ૨૧૦.૭।
૨૧૦૦૦૮૦ કુમારા ઊચુઃ
૨૧૦૦૦૮૧ ઇયં સ્ત્રી પતુ્રકામા તુ પ્રભાે િક જનિય ય ત॥ ૨૧૦.૮।
૨૧૦૦૦૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૦૦૦૯૧ િદવ્યજ્ઞાનાપેપન્ના તે િવપ્રલ ધા કુમારકૈઃ ।
૨૧૦૦૦૯૨ શાપં દદુ તદા િવપ્રા તષેાં નાશાય સવુ્રતાઃ॥ ૨૧૦.૯।
૨૧૦૦૧૦૧ મનુયઃ કુિપતાઃ પ્રાેચુમુર્શલં જનિય ય ત ।
૨૧૦૦૧૦૨ યનેા ખલકુલાે સાદાે યાદવાનાં ભિવ ય ત॥ ૨૧૦.૧૦।
૨૧૦૦૧૧૧ ઇત્યુક્તા તૈઃ કુમારા ત આચચ યર્થાતથમ્ ।
૨૧૦૦૧૧૨ ઉગ્રસનેાય મુશલં જજ્ઞે સા બસ્ય ચાેદરાત્॥ ૨૧૦.૧૧।
૨૧૦૦૧૨૧ તદુગ્રસનેાે મુશલમયશ્ચૂણર્મકારયત્ ।
૨૧૦૦૧૨૨ જજ્ઞે તચ્ચૈરકા ચૂણ પ્ર ક્ષપ્તં વૈ મહાેદધાૈ॥ ૨૧૦.૧૨।
૨૧૦૦૧૩૧ મુસલસ્યાથ લાૈહસ્ય ચૂ ણતસ્યા ધકૈ દ્વ ઃ ।
૨૧૦૦૧૩૨ ખ ડં ચૂણર્િયતું શકુેનવ તે તાેમરાકૃ ત॥ ૨૧૦.૧૩।
૨૧૦૦૧૪૧ તદ ય બુિનધાૈ ક્ષપ્તં મ સ્યાે જગ્રાહ લ ભઃ ।
૨૧૦૦૧૪૨ ઘા તતસ્યાેદરાત્તસ્ય લુ ધાે જગ્રાહ ત જરા॥ ૨૧૦.૧૪।
૨૧૦૦૧૫૧ િવજ્ઞાતપરમાથા ઽિપ ભગવાન્મધુસદૂનઃ ।
૨૧૦૦૧૫૨ નૈચ્છત્તદ યથા કતુ િવિધના ય સમાહૃતમ્॥ ૨૧૦.૧૫।
૨૧૦૦૧૬૧ દેવૈશ્ચ પ્રિહતાે દૂતઃ પ્ર ણપત્યાહ કેશવમ્ ।
૨૧૦૦૧૬૨ રહસ્યવેમહં દૂતઃ પ્રિહતાે ભગવ સરૈુઃ॥ ૨૧૦.૧૬।
૨૧૦૦૧૭૧ વ વ શ્વમ દાિદત્ય- દ્રસા યાિદ ભઃ સહ ।
૨૧૦૦૧૭૨ િવજ્ઞાપય ત વઃ શક્ર તિદદં શ્રૂયતાં પ્રભાે॥ ૨૧૦.૧૭।
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૨૧૦૦૧૮૦ દેવા ઊચુઃ
૨૧૦૦૧૮૧ ભારાવતરણાથાર્ય વષાર્ણામિધકં શતમ્ ।
૨૧૦૦૧૮૨ ભગવાનવતીણા ઽત્ર િત્રદશઃૈ સ પ્રસાિદતઃ॥ ૨૧૦.૧૮।
૨૧૦૦૧૯૧ દુ ર્ત્તા િનહતા દૈત્યા ભવુાે ભારાે ઽવતાિરતઃ ।
૨૧૦૦૧૯૨ વયા સનાથા સ્ત્રદશા વ્રજ તુ િત્રિદવેશતામ્॥ ૨૧૦.૧૯।
૨૧૦૦૨૦૧ તદતીતં જગન્નાથ વષાર્ણામિધકં શતમ્ ।
૨૧૦૦૨૦૨ ઇદાની ં ગ યતાં વગા ભવતા યિદ રાેચતે॥ ૨૧૦.૨૦।
૨૧૦૦૨૧૧ દેવૈિવજ્ઞાિપતાે દેવાે ઽ યથાત્રવૈ ર ત તવ ।
૨૧૦૦૨૧૨ ત સ્થીયતાં યથાકાલમાખ્યયેમનુ િવ ભઃ॥ ૨૧૦.૨૧।
૨૧૦૦૨૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૨૧૦૦૨૨૧ ય વમા થા ખલં દૂત વે દ્મ ચૈતદહં પનુઃ ।
૨૧૦૦૨૨૨ પ્રાર ધ અેવ િહ મયા યાદવાનામિપ ક્ષયઃ॥ ૨૧૦.૨૨।
૨૧૦૦૨૩૧ ભવુાે નામા તભારાે ઽયં યાદવૈરિનબિહતૈઃ ।
૨૧૦૦૨૩૨ અવતારં કરાે યસ્ય સપ્તરાત્રેણ સ વરઃ॥ ૨૧૦.૨૩।
૨૧૦૦૨૪૧ યથાગ્ હીતં ચા ભાેધાૈ હૃ વાહં દ્વારકાં પનુઃ ।
૨૧૦૦૨૪૨ યાદવાનપુસહૃંત્ય યાસ્યા મ િત્રદશાલયમ્॥ ૨૧૦.૨૪।
૨૧૦૦૨૫૧ મનુ યદેહમુ જ્ય સઙ્કષર્ણસહાયવાન્ ।
૨૧૦૦૨૫૨ પ્રાપ્ત અેવા મ મ તવ્યાે દેવે દ્રણે તથા સરૈુઃ॥ ૨૧૦.૨૫।
૨૧૦૦૨૬૧ જરાસ ધાદયાે યે ઽ યે િનહતા ભારહેતવઃ ।
૨૧૦૦૨૬૨ ક્ષતે તે યઃ સ ભારાે િહ યદૂનાં સમધીયત॥ ૨૧૦.૨૬।
૨૧૦૦૨૭૧ તદેત સમુહાભારમવતાયર્ ક્ષતેરહમ્ ।
૨૧૦૦૨૭૨ યાસ્યા યમરલાેકસ્ય પાલનાય બ્રવીિહ તાન્॥ ૨૧૦.૨૭।
૨૧૦૦૨૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૦૦૨૮૧ ઇત્યુક્તાે વાસદેુવને દેવદૂતઃ પ્રણ ય તમ્ ।
૨૧૦૦૨૮૨ દ્વ ઃ સ િદવ્યયા ગત્યા દેવરા તકં યયાૈ॥ ૨૧૦.૨૮।
૨૧૦૦૨૯૧ ભગવાન યથાે પાતા દવ્યા ભાૈમા તિરક્ષગાન્ ।
૨૧૦૦૨૯૨ દદશર્ દ્વારકાપુયા િવનાશાય િદવાિનશમ્॥ ૨૧૦.૨૯।
૨૧૦૦૩૦૧ તા દૃ ટ્વા યાદવાનાહ પ ય વમ તદા ણાન્ ।
૨૧૦૦૩૦૨ મહાે પાતા શમાયષૈાં પ્રભાસં યામ મા ચરમ્॥ ૨૧૦.૩૦।
૨૧૦૦૩૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૦૦૩૧૧ મહાભાગવતઃ પ્રાહ પ્ર ણપત્યાેદ્ધવાે હિરમ્॥ ૨૧૦.૩૧।
૨૧૦૦૩૨૦ ઉદ્ધવ ઉવાચ

764 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૨૧૦૦૩૨૧ ભગવ યન્મયા કાય તદાજ્ઞાપય સા પ્રતમ્ ।
૨૧૦૦૩૨૨ મ યે કુલ મદં સવ ભગવા સહંિર ય ત ।
૨૧૦૦૩૨૩ નાશાયાસ્ય િન મત્તાિન કુલસ્યાચ્યુત લક્ષયે॥ ૨૧૦.૩૨।
૨૧૦૦૩૩૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૨૧૦૦૩૩૧ ગચ્છ વં િદવ્યયા ગત્યા મ પ્રસાદસમુ થયા ।
૨૧૦૦૩૩૨ બદર માશ્રમં પુ યં ગ ધમાદનપવર્તે॥ ૨૧૦.૩૩।
૨૧૦૦૩૪૧ નરનારાયણસ્થાને પિવિત્રતમહીતલે ।
૨૧૦૦૩૪૨ મન્મના મ પ્રસાદેન તત્ર સ દ્ધમવા સ્ય સ॥ ૨૧૦.૩૪।
૨૧૦૦૩૫૧ અહં વગ ગ મ યા મ ઉપસહૃંત્ય વૈ કુલમ્ ।
૨૧૦૦૩૫૨ દ્વારકાં ચ મયા ત્યક્તાં સમુદ્રઃ લાવિય ય ત॥ ૨૧૦.૩૫।
૨૧૦૦૩૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૦૦૩૬૧ ઇત્યુક્તઃ પ્ર ણપત્યૈનં જગામ સ તદાેદ્ધવઃ ।
૨૧૦૦૩૬૨ નરનારાયણસ્થાનં કેશવનેાનુમાેિદતઃ॥ ૨૧૦.૩૬।
૨૧૦૦૩૭૧ તત તે યાદવાઃ સવ રથાના હ્ય શીઘ્રગાન્ ।
૨૧૦૦૩૭૨ પ્રભાસં પ્રયયુઃ સાધ કૃ ણરામાિદ ભ દ્વ ઃ॥ ૨૧૦.૩૭।
૨૧૦૦૩૮૧ પ્રા ય પ્રભાસં પ્રયતા પ્રીતા તે કુકુ્કરા ધકાઃ ।
૨૧૦૦૩૮૨ ચકુ્ર તત્ર સરુાપાનં વાસદેુવાનુમાેિદતાઃ॥ ૨૧૦.૩૮।
૨૧૦૦૩૯૧ િપબતાં તત્ર વૈ તષેાં સઙ્ઘષણ પર પરમ્ ।
૨૧૦૦૩૯૨ યાદવાનાં તતાે જજ્ઞે કલહા ગ્ ઃ ક્ષયાવહઃ॥ ૨૧૦.૩૯।
૨૧૦૦૪૦૧ જઘુ્નઃ પર પરં તે તુ શસૈ્ત્રદવબલા કૃતાઃ ।
૨૧૦૦૪૦૨ ક્ષીણશસ્ત્રા તુ જગ્ હુઃ પ્રત્યાસન્નામથૈરકામ્॥ ૨૧૦.૪૦।
૨૧૦૦૪૧૧ અેરકા તુ ગ્ હીતા તવૈર્જ્રભૂતવે લક્ષ્યતે ।
૨૧૦૦૪૧૨ તયા પર પરં જઘુ્નઃ સ પ્રહારૈઃ સદુા ણૈઃ॥ ૨૧૦.૪૧।
૨૧૦૦૪૨૧ પ્રદ્યુ સા બપ્રમખુાઃ કૃતવમાર્થ સાત્યિકઃ ।
૨૧૦૦૪૨૨ અિન દ્ધાદયશ્ચા યે થુિવ થુરેવ ચ॥ ૨૧૦.૪૨।
૨૧૦૦૪૩૧ ચા વમાર્ સચુા શ્ચ તથાકૂ્રરાદયાે દ્વ ઃ ।
૨૧૦૦૪૩૨ અેરકા િપ ભવર્જૈ્ર તે િનજઘુ્નઃ પર પરમ્॥ ૨૧૦.૪૩।
૨૧૦૦૪૪૧ િનવારયામાસ હિરયાર્દવા તે ચ કેશવમ્ ।
૨૧૦૦૪૪૨ સહાયં મેિનરે પ્રાપં્ત તે િનજઘુ્નઃ પર પરમ્॥ ૨૧૦.૪૪।
૨૧૦૦૪૫૧ કૃ ણાે ઽિપ કુિપત તષેામેરકામુ ષ્ટમાદદે ।
૨૧૦૦૪૫૨ વધાય તષેાં મુશલં મુ ષ્ટલાેહમભૂત્તદા॥ ૨૧૦.૪૫।
૨૧૦૦૪૬૧ જઘાન તને િનઃશષેાનાતતાયી સ યાદવાન્ ।
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૨૧૦૦૪૬૨ જઘુ્નશ્ચ સહસા યેત્ય તથા યે તુ પર પરમ્॥ ૨૧૦.૪૬।
૨૧૦૦૪૭૧ તતશ્ચાણર્વમ યને જૈત્રાે ઽસાૈ ચિક્રણાે રથઃ ।
૨૧૦૦૪૭૨ પ યતાે દા કસ્યાશુ હૃતાે ઽશ્વૈ દ્વજસત્તમાઃ॥ ૨૧૦.૪૭।
૨૧૦૦૪૮૧ ચકં્ર ગદા તથા શાઙ્ગ તૂણાૈ શઙ્ખાે ઽ સરેવ ચ ।
૨૧૦૦૪૮૨ પ્રદ ક્ષણં તતઃ કૃ વા જગ્મુરાિદત્યવત્મર્ના॥ ૨૧૦.૪૮।
૨૧૦૦૪૯૧ ક્ષણમાત્રેણ વૈ તત્ર યાદવાનામભૂ ક્ષયઃ ।
૨૧૦૦૪૯૨ ઋતે કૃ ણં મહાબાહંુ દા કં ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૧૦.૪૯।
૨૧૦૦૫૦૧ ચઙ્ક્ર યમાણાૈ તાૈ રામં ક્ષમૂલકૃતાસનમ્ ।
૨૧૦૦૫૦૨ દદશૃાતે મખુાચ્ચાસ્ય િન ક્રામ તં મહાેરગમ્॥ ૨૧૦.૫૦।
૨૧૦૦૫૧૧ િન ક્ર ય સ મખુાત્તસ્ય મહાભાેગાે ભજુઙ્ગમઃ ।
૨૧૦૦૫૧૨ પ્રયાતશ્ચાણર્વં સદ્ધઃૈ પજૂ્યમાન તથાેરગૈઃ॥ ૨૧૦.૫૧।
૨૧૦૦૫૨૧ તમઘ્યર્માદાય તદા જલિધઃ સ મખંુ યયાૈ ।
૨૧૦૦૫૨૨ પ્રિવવેશ ચ તત્તાેયં પૂ જતઃ પન્નગાેત્તમૈઃ ।
૨૧૦૦૫૨૩ દૃ ટ્વા બલસ્ય િનયાર્ણં દા કં પ્રાહ કેશવઃ॥ ૨૧૦.૫૨।
૨૧૦૦૫૩૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૨૧૦૦૫૩૧ ઇદં સવ વમાચ વ વસદેુવાેગ્રસનેયાેઃ ।
૨૧૦૦૫૩૨ િનયાર્ણં બલદેવસ્ય યાદવાનાં તથા ક્ષયમ્॥ ૨૧૦.૫૩।
૨૧૦૦૫૪૧ યાેગે સ્થ વાહમ યેત પિરત્યજ્ય કલવેરમ્ ।
૨૧૦૦૫૪૨ વાચ્યશ્ચ દ્વારકાવાસી જનઃ સવર્ તથાહુકઃ॥ ૨૧૦.૫૪।
૨૧૦૦૫૫૧ યથેમાં નગર ં સવા સમુદ્રઃ લાવિય ય ત ।
૨૧૦૦૫૫૨ ત માદ્રથૈઃ સસુ જૈ તુ પ્રતીક્ષ્યાે હ્યજુર્નાગમઃ॥ ૨૧૦.૫૫।
૨૧૦૦૫૬૧ ન સ્થેયં દ્વારકામ યે િન ક્રા તે તત્ર પા ડવે ।
૨૧૦૦૫૬૨ તનેવૈ સહ ગ તવં્ય યત્ર યા ત સ કાૈરવઃ॥ ૨૧૦.૫૬।
૨૧૦૦૫૭૧ ગ વા ચ બ્રૂિહ કાૈ તેયમજુર્નં વચનં મમ ।
૨૧૦૦૫૭૨ પાલનીય વયા શ યા જનાે ઽયં મ પિરગ્રહઃ॥ ૨૧૦.૫૭।
૨૧૦૦૫૮૧ ઇત્યજુર્નને સિહતાે દ્વારવત્યાં ભવા જનમ્ ।
૨૧૦૦૫૮૨ ગ્ હી વા યાતુ વજ્રશ્ચ યદુરા ે ભિવ ય ત॥ ૨૧૦.૫૮।
૨૧૧૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૧૦૦૧૧ ઇત્યુક્તાે દા કઃ કૃ ણં પ્ર ણપત્ય પનુઃ પનુઃ ।
૨૧૧૦૦૧૨ પ્રદ ક્ષણં ચ બહુશઃ કૃ વા પ્રાયાદ્યથાેિદતમ્॥ ૨૧૧.૧।
૨૧૧૦૦૨૧ સ ચ ગ વા તથા ચકે્ર દ્વારકાયાં તથાજુર્નમ્ ।
૨૧૧૦૦૨૨ આિનનાય મહાબુ દ્ધ વજં્ર ચકે્ર તથા પમ્॥ ૨૧૧.૨।
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૨૧૧૦૦૩૧ ભગવાનિપ ગાેિવ દાે વાસદેુવાત્મકં પરમ્ ।
૨૧૧૦૦૩૨ બ્રહ્માત્મિન સમારાે ય સવર્ભૂતે વધારયત્॥ ૨૧૧.૩।
૨૧૧૦૦૪૧ સ માનયિ દ્વજવચાે દુવાર્સા યદુવાચ હ ।
૨૧૧૦૦૪૨ યાેગયુક્તાે ઽભવ પાદં કૃ વા નુિન સત્તમાઃ॥ ૨૧૧.૪।
૨૧૧૦૦૫૧ સ પ્રાપ્તાે વૈ જરા નામ તદા તત્ર સ લુ ધકઃ ।
૨૧૧૦૦૫૨ મુશલશષેલાેહસ્ય સાયકં ધારય પરમ્॥ ૨૧૧.૫।
૨૧૧૦૦૬૧ સ ત પાદં ગાકારં સમવેક્ષ્ય વ્યવ સ્થતઃ ।
૨૧૧૦૦૬૨ તતાે િવવ્યાધ તનેવૈ તાેમરેણ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૧૧.૬।
૨૧૧૦૦૭૧ ગતશ્ચ દદશૃે તત્ર ચતુબાર્હુધરં નરમ્ ।
૨૧૧૦૦૭૨ પ્ર ણપત્યાહ ચવૈનૈં પ્રસીદે ત પનુઃ પનુઃ॥ ૨૧૧.૭।
૨૧૧૦૦૮૧ અ નતા કૃત મદં મયા હિરણશઙ્કયા ।
૨૧૧૦૦૮૨ ક્ષ યતામાત્મપાપને દગ્ધં મા દગ્ધુમહર્ સ॥ ૨૧૧.૮।
૨૧૧૦૦૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૧૦૦૯૧ તત તં ભગવાનાહ ના ત તે ભયમ વિપ ।
૨૧૧૦૦૯૨ ગચ્છ વં મ પ્રસાદેન લુ ધ વગશ્વરા પદમ્॥ ૨૧૧.૯।
૨૧૧૦૧૦૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૧૦૧૦૧ િવમાનમાગતં સદ્ય તદ્વાક્યસમન તરમ્ ।
૨૧૧૦૧૦૨ આ હ્ય પ્રયયાૈ વગ લુ ધક ત પ્રસાદતઃ॥ ૨૧૧.૧૦।
૨૧૧૦૧૧૧ ગતે ત મ સ ભગવા સયંાજે્યાત્માનમાત્મિન ।
૨૧૧૦૧૧૨ બ્રહ્મભૂતે ઽવ્યયે ઽ ચ ત્યે વાસદેુવમયે ઽમલે॥ ૨૧૧.૧૧।
૨૧૧૦૧૨૧ અજન્મ યજરે ઽના શ યપ્રમેયે ઽ ખલાત્મિન ।
૨૧૧૦૧૨૨ ત્ય વા સ માનષું દેહમવાપ િત્રિવધાં ગ તમ્॥ ૨૧૧.૧૨।
૨૧૨૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૨૦૦૧૧ અજુર્નાે ઽિપ તદા વ ય કૃ ણરામકલવેરે ।
૨૧૨૦૦૧૨ સસં્કારં લ ભયામાસ તથા યષેામનુક્રમાત્॥ ૨૧૨.૧।
૨૧૨૦૦૨૧ અષ્ટાૈ મિહ યઃ ક થતા ક્મણીપ્રમખુા તુ યાઃ ।
૨૧૨૦૦૨૨ ઉપગ્ હ્ય હરેદહં િવિવશુ તા હુતાશનમ્॥ ૨૧૨.૨।
૨૧૨૦૦૩૧ રેવતી ચવૈ રામસ્ય દેહમા શ્લ ય સત્તમાઃ ।
૨૧૨૦૦૩૨ િવવેશ વ લતં વિહ્ન ત સઙ્ગાહ્લાદશીતલમ્॥ ૨૧૨.૩।
૨૧૨૦૦૪૧ ઉગ્રસને તુ તચ્છ વા તથવૈાનકદુ દુ ભઃ ।
૨૧૨૦૦૪૨ દેવક રાેિહણી ચવૈ િવિવશુ ર્તવેદસમ્॥ ૨૧૨.૪।
૨૧૨૦૦૫૧ તતાે ઽજુર્નઃ પ્રેતકાય કૃ વા તષેાં યથાિવિધ ।
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૨૧૨૦૦૫૨ િનશ્ચક્રામ જનં સવ ગ્ હી વા વજ્રમવે ચ॥ ૨૧૨.૫।
૨૧૨૦૦૬૧ દ્વારવત્યા િવિન ક્રા તાઃ કૃ ણપ યઃ સહસ્રશઃ ।
૨૧૨૦૦૬૨ વજં્ર જનં ચ કાૈ તેયઃ પાલય શનકૈયર્યાૈ॥ ૨૧૨.૬।
૨૧૨૦૦૭૧ સભા સધુમાર્ કૃ ણને મત્યર્લાેકે સમાહૃતા ।
૨૧૨૦૦૭૨ વગ જગામ ભાે િવપ્રાઃ પાિર તશ્ચ પાદપઃ॥ ૨૧૨.૭।
૨૧૨૦૦૮૧ ય મ દને હિરયાર્તાે િદવં સ ત્યજ્ય મેિદનીમ્ ।
૨૧૨૦૦૮૨ ત મ દને ઽવતીણા ઽયં કાલકાયઃ ક લઃ િકલ॥ ૨૧૨.૮।
૨૧૨૦૦૯૧ લાવયામાસ તાં શૂ યાં દ્વારકાં ચ મહાેદિધઃ ।
૨૧૨૦૦૯૨ યદુશ્રેષ્ઠગ્ હં વેકં ના લાવયત સાગરઃ॥ ૨૧૨.૯।
૨૧૨૦૧૦૧ ના તક્રામ ત ભાે િવપ્રા તદદ્યાિપ મહાેદિધઃ ।
૨૧૨૦૧૦૨ િનતં્ય સિન્નિહત તત્ર ભગવા કેશવાે યતઃ॥ ૨૧૨.૧૦।
૨૧૨૦૧૧૧ તદતીવ મહાપુ યં સવર્પાતકનાશનમ્ ।
૨૧૨૦૧૧૨ િવ ક્ર ડા વતં સ્થાનં દૃ ટ્વા પાપા પ્રમુચ્યતે॥ ૨૧૨.૧૧।
૨૧૨૦૧૨૧ પાથર્ઃ પ ચનદે દેશે બહુધા યધના વતે ।
૨૧૨૦૧૨૨ ચકાર વાસં સવર્સ્ય જનસ્ય મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૧૨.૧૨।
૨૧૨૦૧૩૧ તતાે લાેભઃ સમભવ પાથનૈકેન ધ વના ।
૨૧૨૦૧૩૨ દૃ ટ્વા સ્ત્રયાે નીયમાના દસ્યનૂાં િનહતેશ્વરાઃ॥ ૨૧૨.૧૩।
૨૧૨૦૧૪૧ તત તે પાપકમાર્ણાે લાેભાપેહતચેતસઃ ।
૨૧૨૦૧૪૨ આભીરા મ ત્રયામાસઃુ સમેત્યાત્ય તદુમર્દાઃ॥ ૨૧૨.૧૪।
૨૧૨૦૧૫૦આભીરા ઊચુઃ
૨૧૨૦૧૫૧ અયમેકાે ઽજુર્નાે ધ વી સ્ત્રીજનં િનહતેશ્વરમ્ ।
૨૧૨૦૧૫૨ નયત્ય માન તક્ર ય િધગેત ક્રયતાં બલમ્॥ ૨૧૨.૧૫।
૨૧૨૦૧૬૧ હ વા ગવર્સમા ઢાે ભી મદ્રાેણજયદ્રથાન્ ।
૨૧૨૦૧૬૨ કણાર્દ શં્ચ ન ના ત બલં ગ્રામિનવા સનામ્॥ ૨૧૨.૧૬।
૨૧૨૦૧૭૧ બલજે્યષ્ઠાન્નરાન યા ગ્રા યાંશ્ચવૈ િવશષેતઃ ।
૨૧૨૦૧૭૨ સવાર્નવેાવ ના ત િક વાે બહુ ભ ત્તરૈઃ॥ ૨૧૨.૧૭।
૨૧૨૦૧૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૨૦૧૮૧ તતાે ય ષ્ટપ્રહરણા દસ્યવાે લાેષ્ટહાિરણઃ ।
૨૧૨૦૧૮૨ સહસ્રશાે ઽ યધાવ ત તં જનં િનહતેશ્વરમ્ ।
૨૧૨૦૧૮૩ તતાે િન ત્તઃ કાૈ તેયઃ પ્રાહાભીરા હસિન્નવ॥ ૨૧૨.૧૮।
૨૧૨૦૧૯૦ અજુર્ન ઉવાચ
૨૧૨૦૧૯૧ િનવતર્ વમધમર્જ્ઞા યદ તાે ન મુમષૂર્વઃ॥ ૨૧૨.૧૯।
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૨૧૨૦૨૦૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૨૦૨૦૧ અવજ્ઞાય વચ તસ્ય જગ્ હુ તે તદા ધનમ્ ।
૨૧૨૦૨૦૨ સ્ત્રીજનં ચાિપ કાૈ તેયા દ્વ વક્સનેપિરગ્રહમ્॥ ૨૧૨.૨૦।
૨૧૨૦૨૧૧ તતાે ઽજુર્નાે ધનુિદવ્યં ગા ડીવમજરં યુિધ ।
૨૧૨૦૨૧૨ આરાપેિયતુમારેભે ન શશાક સ વીયર્વાન્॥ ૨૧૨.૨૧।
૨૧૨૦૨૨૧ ચકાર સ જં કૃચ્છ્ર ાત્તુ તદભૂ ચ્છ થલં પનુઃ ।
૨૧૨૦૨૨૨ ન સ માર તથાસ્ત્રા ણ ચ તયન્નિપ પા ડવઃ॥ ૨૧૨.૨૨।
૨૧૨૦૨૩૧ શરાન્મુમાેચ ચૈતષેુ પાથર્ઃ શષેા સ હ ષતઃ ।
૨૧૨૦૨૩૨ ન ભેદં તે પરં ચકુ્રર તા ગા ડીવધ વના॥ ૨૧૨.૨૩।
૨૧૨૦૨૪૧ વિહ્નના ચાક્ષયા દત્તાઃ શરા તે ઽિપ ક્ષયં યયુઃ ।
૨૧૨૦૨૪૨ યુ યતઃ સહ ગાપેાલૈરજુર્નસ્યાભવ ક્ષયઃ॥ ૨૧૨.૨૪।
૨૧૨૦૨૫૧ અ ચ તયત્તુ કાૈ તેયઃ કૃ ણસ્યવૈ િહ તદ્બલમ્ ।
૨૧૨૦૨૫૨ યન્મયા શરસઙ્ઘાતૈઃ સબલા ભૂ તાે જતાઃ॥ ૨૧૨.૨૫।
૨૧૨૦૨૬૧ મષતઃ પા ડુપતુ્રસ્ય તત તાઃ પ્રમદાેત્તમાઃ ।
૨૧૨૦૨૬૨ અપાકૃ ય ત ચાભીરૈઃ કામાચ્ચા યાઃ પ્રવવ્રજુઃ॥ ૨૧૨.૨૬।
૨૧૨૦૨૭૧ તતઃ શરેષુ ક્ષીણષેુ ધનુ કાેટ ા ધન જયઃ ।
૨૧૨૦૨૭૨ જઘાન દસ્યૂં તે ચાસ્ય પ્રહારા જહસુ દ્વ ઃ॥ ૨૧૨.૨૭।
૨૧૨૦૨૮૧ પ યત વવે પાથર્સ્ય ય ધકવર સ્ત્રયઃ ।
૨૧૨૦૨૮૨ જગ્મુરાદાય તે લેચ્છાઃ સમ તાન્મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૧૨.૨૮।
૨૧૨૦૨૯૧ તતઃ સ દુઃ ખતાે જ ઃ કષં્ટ કષ્ટ મ ત બ્રવુન્ ।
૨૧૨૦૨૯૨ અહાે ભગવતા તને મુક્તાે ઽ મી ત રાેદ વૈ॥ ૨૧૨.૨૯।
૨૧૨૦૩૦૦ અજુર્ન ઉવાચ
૨૧૨૦૩૦૧ તદ્ધનુ તાિન ચાસ્ત્રા ણ સ રથ તે ચ વા જનઃ ।
૨૧૨૦૩૦૨ સવર્મેકપદે નષં્ટ દાનમશ્રાેિત્રયે યથા॥ ૨૧૨.૩૦।
૨૧૨૦૩૧૧ અહાે ચા ત બલં દૈવં િવના તને મહાત્મના ।
૨૧૨૦૩૧૨ યદસામ યર્યુક્તાે ઽહં નીચનૈ તઃ પરાભવમ્॥ ૨૧૨.૩૧।
૨૧૨૦૩૨૧ તાૈ બાહૂ સ ચ મે મુ ષ્ટઃ સ્થાનં ત સાે ઽ મ ચાજુર્નઃ ।
૨૧૨૦૩૨૨ પુ યનેવે િવના તને ગતં સવર્મસારતામ્॥ ૨૧૨.૩૨।
૨૧૨૦૩૩૧ મમાજુર્ન વં ભીમસ્ય ભીમ વં ત કૃતં ધ્રવુમ્ ।
૨૧૨૦૩૩૨ િવના તને યદાભીરૈ જતાે ઽહં કથમ યથા॥ ૨૧૨.૩૩।
૨૧૨૦૩૪૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૨૦૩૪૧ ઇ થં વદ યયાૈ જ િર દ્રપ્રસ્થં પુરાેત્તમમ્ ।
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૨૧૨૦૩૪૨ ચકાર તત્ર રા નં વજં્ર યાદવન દનમ્॥ ૨૧૨.૩૪।
૨૧૨૦૩૫૧ સ દદશર્ તતાે વ્યાસં ફા ગનુઃ કાનનાશ્રયમ્ ।
૨૧૨૦૩૫૨ તમપુેત્ય મહાભાગં િવનયનેા યવાદયત્॥ ૨૧૨.૩૫।
૨૧૨૦૩૬૧ તં વ દમાનં ચરણાવવલાેક્ય સિુન શ્ચતમ્ ।
૨૧૨૦૩૬૨ ઉવાચ પાથ િવચ્છાયઃ કથમત્ય તમીદશૃઃ॥ ૨૧૨.૩૬।
૨૧૨૦૩૭૧ અ ર નેુગમનં બ્રહ્મહત્યાથવા કૃતા ।
૨૧૨૦૩૭૨ જયાશાભઙ્ગદુઃખી વા ભ્રષ્ટચ્છાયાે ઽ સ સા પ્રતમ્॥ ૨૧૨.૩૭।
૨૧૨૦૩૮૧ સા તાિનકાદયાે વા તે યાચમાના િનરાકૃતાઃ ।
૨૧૨૦૩૮૨ અગ યસ્ત્રીર તવાર્િપ તનેા સ િવગતપ્રભઃ॥ ૨૧૨.૩૮।
૨૧૨૦૩૯૧ ભુઙ્ક્તે પ્રદાય િવપ્રે યાે મષ્ટમેકમથાે ભવાન્ ।
૨૧૨૦૩૯૨ િક વા કૃપણિવત્તાિન હૃતાિન ભવતાજુર્ન॥ ૨૧૨.૩૯।
૨૧૨૦૪૦૧ ક ચ્ચન્ન સયૂર્વાતસ્ય ગાેચર વં ગતાે ઽજુર્ન ।
૨૧૨૦૪૦૨ દુષ્ટચ હર્તાે વાિપ િનઃશ્રીકઃ કથમ યથા॥ ૨૧૨.૪૦।
૨૧૨૦૪૧૧ ષ્ટાે નખા ભસા વાિપ ઘટા ભઃપ્રાે ક્ષતાે ઽિપ વા ।
૨૧૨૦૪૧૨ તનેાતીવા સ િવચ્છાયાે યનૂવૈાર્ યુિધ િન જતઃ॥ ૨૧૨.૪૧।
૨૧૨૦૪૨૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૨૦૪૨૧ તતઃ પાથા િવિનઃશ્વસ્ય શ્રૂયતાં ભગવિન્ન ત ।
૨૧૨૦૪૨૨ પ્રાેક્તાે યથાવદાચષ્ટ િવપ્રા આત્મપરાભવમ્॥ ૨૧૨.૪૨।
૨૧૨૦૪૩૦ અજુર્ન ઉવાચ
૨૧૨૦૪૩૧ યદ્બલં યચ્ચ ન તે ે યદ્વ ય ય પરાક્રમઃ ।
૨૧૨૦૪૩૨ યા શ્રી છાયા ચ નઃ સાે ઽ મા પિરત્યજ્ય હિરગર્તઃ॥ ૨૧૨.૪૩।
૨૧૨૦૪૪૧ ઇતરેણવે મહતા મતપવૂાર્ ભભા ષણા ।
૨૧૨૦૪૪૨ હીના વયં મનુે તને તા ણમયા ઇવ॥ ૨૧૨.૪૪।
૨૧૨૦૪૫૧ અસ્ત્રાણાં સાયકાનાં ચ ગા ડીવસ્ય તથા મમ ।
૨૧૨૦૪૫૨ સારતા યાભવન્મૂતાર્ સ ગતઃ પુ ષાેત્તમઃ॥ ૨૧૨.૪૫।
૨૧૨૦૪૬૧ યસ્યાવલાેકનાદ મા શ્રીજર્યઃ સ પદુન્ન તઃ ।
૨૧૨૦૪૬૨ ન તત્યાજ સ ગાેિવ દ ત્ય વા મા ભગવા ગતઃ॥ ૨૧૨.૪૬।
૨૧૨૦૪૭૧ ભી મદ્રાેણાઙ્ગરા દ્યા તથા દુયાધનાદયઃ ।
૨૧૨૦૪૭૨ ય પ્રભાવને િનદર્ગ્ધાઃ સ કૃ ણ ત્યક્તવા ભવુમ્॥ ૨૧૨.૪૭।
૨૧૨૦૪૮૧ િનયાવના હતશ્રીકા ભ્રષ્ટચ્છાયવે મે મહી ।
૨૧૨૦૪૮૨ િવભા ત તાત નૈકાે ઽહં િવરહે તસ્ય ચિક્રણઃ॥ ૨૧૨.૪૮।
૨૧૨૦૪૯૧ યસ્યાનુભાવાદ્ભી માદ્યૈમર્ યગ્ ાૈ શલભાિયતમ્ ।
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૨૧૨૦૪૯૨ િવના તનેાદ્ય કૃ ણને ગાપેાલૈર મ િન જતઃ॥ ૨૧૨.૪૯।
૨૧૨૦૫૦૧ ગા ડીવં િત્રષુ લાેકેષુ ખ્યાતં યદનુભાવતઃ ।
૨૧૨૦૫૦૨ મમ તને િવનાભીરૈલર્ગુડૈ તુ તરસૃ્કતમ્॥ ૨૧૨.૫૦।
૨૧૨૦૫૧૧ સ્ત્રીસહસ્રા યનેકાિન હ્યનાથાિન મહામનુે ।
૨૧૨૦૫૧૨ યતતાે મમ નીતાિન દસ્યુ ભલર્ગુડાયુધૈઃ॥ ૨૧૨.૫૧।
૨૧૨૦૫૨૧ આનીયમાનમાભીરૈઃ સવ કૃ ણાવરાેધનમ્ ।
૨૧૨૦૫૨૨ હૃતં ય ષ્ટપ્રહરણૈઃ પિરભૂય બલં મમ॥ ૨૧૨.૫૨।
૨૧૨૦૫૩૧ િનઃશ્રીકતા ન મે ચતં્ર ય વા મ તદદ્ભુતમ્ ।
૨૧૨૦૫૩૨ નીચાવમાનપઙ્કાઙ્ક િનલર્ ે ઽ મ િપતામહ॥ ૨૧૨.૫૩।
૨૧૨૦૫૪૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૨૦૫૪૧ શ્રુ વાહં તસ્ય તદ્વાક્યમબ્રવં દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૧૨૦૫૪૨ દુઃ ખતસ્ય ચ દ નસ્ય પા ડવસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૨૧૨.૫૪।
૨૧૨૦૫૫૧ અલં તે વ્રીડયા પાથર્ ન વં શાે ચતુમહર્ સ ।
૨૧૨૦૫૫૨ અવેિહ સવર્ભૂતષેુ કાલસ્ય ગ તર દશૃી॥ ૨૧૨.૫૫।
૨૧૨૦૫૬૧ કાલાે ભવાય ભૂતાનામભવાય ચ પા ડવ ।
૨૧૨૦૫૬૨ કાલમૂલ મદં જ્ઞા વા કુ સ્થૈયર્મતાે ઽજુર્ન॥ ૨૧૨.૫૬।
૨૧૨૦૫૭૧ નદ્યઃ સમુદ્રા ગરયઃ સકલા ચ વસુ ધરા ।
૨૧૨૦૫૭૨ દેવા મનુ યાઃ પશવ તરવશ્ચ સર પાઃ॥ ૨૧૨.૫૭।
૨૧૨૦૫૮૧ ષ્ટાઃ કાલને કાલને પનુયાર્સ્ય ત સઙ્ક્ષયમ્ ।
૨૧૨૦૫૮૨ કાલાત્મક મદં સવ જ્ઞા વા શમમવા ુિહ॥ ૨૧૨.૫૮।
૨૧૨૦૫૯૧ યથા થ કૃ ણમાહા યં તત્તથવૈ ધન જય ।
૨૧૨૦૫૯૨ ભારાવતારકાયાર્થર્મવતીણર્ઃ સ મેિદનીમ્॥ ૨૧૨.૫૯।
૨૧૨૦૬૦૧ ભારાક્રા તા ધરા યાતા દેવાનાં સિન્નધાૈ પુરા ।
૨૧૨૦૬૦૨ તદથર્મવતીણા ઽસાૈ કામ પી જનાદર્નઃ॥ ૨૧૨.૬૦।
૨૧૨૦૬૧૧ તચ્ચ િન પાિદતં કાયર્મશષેા ભૂ તાે હતાઃ ।
૨૧૨૦૬૧૨ ય ધકકુલં સવ તથા પાથાપસહૃંતમ્॥ ૨૧૨.૬૧।
૨૧૨૦૬૨૧ ન િક ચદ ય કતર્વ્યમસ્ય ભૂ મતલે ઽજુર્ન ।
૨૧૨૦૬૨૨ તતાે ગતઃ સ ભગવા કૃતકૃત્યાે યથેચ્છયા॥ ૨૧૨.૬૨।
૨૧૨૦૬૩૧ ષ્ટ સગ કરાેત્યેષ દેવદેવઃ સ્થ ત સ્થતાૈ ।
૨૧૨૦૬૩૨ અ તે તાપસમથા ઽયં સા પ્રતં વૈ યથા કૃતમ્॥ ૨૧૨.૬૩।
૨૧૨૦૬૪૧ ત મા પાથર્ ન સ તાપ વયા કાયર્ઃ પરાભવાત્ ।
૨૧૨૦૬૪૨ ભવ ત ભવકાલષેુ પુ ષાણાં પરાક્રમાઃ॥ ૨૧૨.૬૪।
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૨૧૨૦૬૫૧ યત વયૈકેન હતા ભી મદ્રાેણાદયાે પાઃ ।
૨૧૨૦૬૫૨ તષેામજુર્ન કાલાે થઃ િક યનૂા ભભવાે ન સઃ॥ ૨૧૨.૬૫।
૨૧૨૦૬૬૧ િવ ણાે તસ્યાનુભાવને યથા તષેાં પરાભવઃ ।
૨૧૨૦૬૬૨ વત્ત તથવૈ ભવતાે દસ્યુ યાે ઽ તે તદુદ્ભવઃ॥ ૨૧૨.૬૬।
૨૧૨૦૬૭૧ સ દેવાે ઽ યશર રા ણ સમાિવ ય જગિ સ્થ તમ્ ।
૨૧૨૦૬૭૨ કરાે ત સવર્ભૂતાનાં નાશં ચા તે જગ પ તઃ॥ ૨૧૨.૬૭।
૨૧૨૦૬૮૧ ભવાેદ્ભવે ચ કાૈ તેય સહાય તે જનાદર્નઃ ।
૨૧૨૦૬૮૨ ભવા તે વ દ્વપક્ષા તે કેશવનેાવલાેિકતાઃ॥ ૨૧૨.૬૮।
૨૧૨૦૬૯૧ કઃ શ્રદ્દ યા સગાઙ્ગેયા હ યા વં સવર્કાૈરવાન્ ।
૨૧૨૦૬૯૨ આભીરે યશ્ચ ભવતઃ કઃ શ્રદ્દ યા પરાભવમ્॥ ૨૧૨.૬૯।
૨૧૨૦૭૦૧ પાથત સવર્ભૂતષેુ હરેલ લાિવચે ષ્ટતમ્ ।
૨૧૨૦૭૦૨ વયા ય કાૈરવા વ તા યદાભીરૈભર્વા જતઃ॥ ૨૧૨.૭૦।
૨૧૨૦૭૧૧ ગ્ હીતા દસ્યુ ભયર્ચ્ચ ર ક્ષતા ભવતા સ્ત્રયઃ ।
૨૧૨૦૭૧૨ તદ યહં યથા ત્તં કથયા મ તવાજુર્ન॥ ૨૧૨.૭૧।
૨૧૨૦૭૨૧ અષ્ટાવક્રઃ પુરા િવપ્ર ઉદવાસરતાે ઽભવત્ ।
૨૧૨૦૭૨૨ બહૂ વષર્ગણા પાથર્ ગ્ ણ બ્રહ્મ સનાતનમ્॥ ૨૧૨.૭૨।
૨૧૨૦૭૩૧ જતે વસરુસઙ્ઘષેુ મે ષે્ઠ મહાે સવઃ ।
૨૧૨૦૭૩૨ બભવૂ તત્ર ગચ્છ ત્યાે દદશૃુ તં સરુ સ્ત્રયઃ॥ ૨૧૨.૭૩।
૨૧૨૦૭૪૧ ર ભા તલાેત્તમાદ્યાશ્ચ શતશાે ઽથ સહસ્રશઃ ।
૨૧૨૦૭૪૨ તુષુ્ટવુ તં મહાત્માનં પ્રશશસંશુ્ચ પા ડવ॥ ૨૧૨.૭૪।
૨૧૨૦૭૫૧ આક ઠમગ્ ં સ લલે જટાભારધરં મુિનમ્ ।
૨૧૨૦૭૫૨ િવનયાવનતાશ્ચવૈ પ્રણેમુઃ તાતે્રત પરાઃ॥ ૨૧૨.૭૫।
૨૧૨૦૭૬૧ યથા યથા પ્રસન્નાે ઽભૂત્તુષુ્ટવુ તં તથા તથા ।
૨૧૨૦૭૬૨ સવાર્ તાઃ કાૈરવશ્રેષ્ઠ વિરષં્ઠ તં દ્વજન્મનામ્॥ ૨૧૨.૭૬।
૨૧૨૦૭૭૦ અષ્ટાવક્ર ઉવાચ
૨૧૨૦૭૭૧ પ્રસન્નાે ઽહં મહાભાગા ભવતીનાં યિદ યતે ।
૨૧૨૦૭૭૨ મત્ત તદ્િવ્રયતાં સવ પ્રદાસ્યા યિપ દુલર્ભમ્॥ ૨૧૨.૭૭।
૨૧૨૦૭૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૨૦૭૮૧ ર ભા તલાેત્તમાદ્યાશ્ચ િદવ્યાશ્ચા સરસાે ઽબ્રવુન્॥ ૨૧૨.૭૮।
૨૧૨૦૭૯૦ અ સરસ ઊચુઃ
૨૧૨૦૭૯૧ પ્રસન્ને વ યસ પ્રાપ્તં િકમ માક મ ત દ્વ ઃ॥ ૨૧૨.૭૯।
૨૧૨૦૮૦૧ ઇતરા વબ્રવુ વપ્ર પ્રસન્નાે ભગવ યિદ ।
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૨૧૨૦૮૦૨ તિદચ્છામઃ પ ત પ્રાપ્તું િવપ્રે દ્ર પુ ષાેત્તમમ્॥ ૨૧૨.૮૦।
૨૧૨૦૮૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૨૦૮૧૧ અેવં ભિવ યતીત્યુ વા ઉત્તતાર જલાન્મુિનઃ ।
૨૧૨૦૮૧૨ તમુત્તીણ ચ દદશૃિુવ પં વક્રમષ્ટધા॥ ૨૧૨.૮૧।
૨૧૨૦૮૨૧ તં દૃ ટ્વા ગૂહમાનાનાં યાસાં હાસઃ સુ્ફટાે ઽભવત્ ।
૨૧૨૦૮૨૨ તાઃ શશાપ મુિનઃ કાપેમવા ય કુ ન દન॥ ૨૧૨.૮૨।
૨૧૨૦૮૩૦ અષ્ટાવક્ર ઉવાચ
૨૧૨૦૮૩૧ ય મા દ્વ પ પં માં મ વા હાસાવમાનના ।
૨૧૨૦૮૩૨ ભવતી ભઃ કૃતા ત માદેષ શાપં દદા મ વઃ॥ ૨૧૨.૮૩।
૨૧૨૦૮૪૧ મ પ્રસાદેન ભતાર્રં લ વા તુ પુ ષાેત્તમમ્ ।
૨૧૨૦૮૪૨ મચ્છાપાપેહતાઃ સવાર્ દસ્યુહ તં ગ મ યથ॥ ૨૧૨.૮૪।
૨૧૨૦૮૫૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૨૦૮૫૧ ઇત્યુદ િરતમાક યર્ મુિન તા ભઃ પ્રસાિદતઃ ।
૨૧૨૦૮૫૨ પનુઃ સરેુ દ્રલાેકં વૈ પ્રાહ ભૂયાે ગ મ યથ॥ ૨૧૨.૮૫।
૨૧૨૦૮૬૧ અેવં તસ્ય મનુેઃ શાપાદષ્ટાવક્રસ્ય કેશવમ્ ।
૨૧૨૦૮૬૨ ભતાર્રં પ્રા ય તાઃ પ્રાપ્તા દસ્યુહ તં વરાઙ્ગનાઃ॥ ૨૧૨.૮૬।
૨૧૨૦૮૭૧ ત વયા નાત્ર કતર્વ્યઃ શાેકાે ઽ પાે ઽિપ િહ પા ડવ ।
૨૧૨૦૮૭૨ તનેવૈા ખલનાથને સવ તદુપસહૃંતમ્॥ ૨૧૨.૮૭।
૨૧૨૦૮૮૧ ભવતાં ચાપેસહંારમાસન્નં તને કુવર્તા ।
૨૧૨૦૮૮૨ બલં તજે તથા વીય માહા યં ચાપેસહૃંતમ્॥ ૨૧૨.૮૮।
૨૧૨૦૮૯૧ તસ્ય િનયતાે ત્યુઃ પતનં ચ તથાેન્નતેઃ ।
૨૧૨૦૮૯૨ િવપ્રયાેગાવસાનં તુ સયંાેગઃ સ ચયઃ ક્ષયઃ॥ ૨૧૨.૮૯।
૨૧૨૦૯૦૧ િવજ્ઞાય ન બુધાઃ શાેકં ન હષર્મપુયા ત યે ।
૨૧૨૦૯૦૨ તષેામવેેતરે ચેષ્ટાં શક્ષ તઃ સ ત તાદશૃાઃ॥ ૨૧૨.૯૦।
૨૧૨૦૯૧૧ ત મા વયા નરશ્રેષ્ઠ જ્ઞા વૈતદ્ભ્રા ભઃ સહ ।
૨૧૨૦૯૧૨ પિરત્યજ્યા ખલં રાજં્ય ગ તવં્ય તપસે વનમ્॥ ૨૧૨.૯૧।
૨૧૨૦૯૨૧ તદ્ગચ્છ ધમર્રા ય િનવેદ્યૈતદ્વચાે મમ ।
૨૧૨૦૯૨૨ પરશ્વાે ભ્રા ભઃ સાધ ગ ત વીર યથા કુ ॥ ૨૧૨.૯૨।
૨૧૨૦૯૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૨૦૯૩૧ ઇત્યુક્તાે ધમર્રાજં તુ સમ યેત્ય તથાેક્તવાન્ ।
૨૧૨૦૯૩૨ દષંૃ્ટ ચવૈાનુભૂતં વા ક થતં તદશષેતઃ॥ ૨૧૨.૯૩।
૨૧૨૦૯૪૧ વ્યાસવાક્યં ચ તે સવ શ્રુ વાજુર્નસમીિરતમ્ ।
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૨૧૨૦૯૪૨ રાજે્ય પર ક્ષતં કૃ વા યયુઃ પા ડુસતુા વનમ્॥ ૨૧૨.૯૪।
૨૧૨૦૯૫૧ ઇત્યેવં વાે મુિનશ્રેષ્ઠા િવ તરેણ મયાેિદતમ્ ।
૨૧૨૦૯૫૨ તસ્ય ચ યદાવેશે વાસદેુવસ્ય ચે ષ્ટતમ્॥ ૨૧૨.૯૫।
૨૧૩૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૧૩૦૦૧૧ અહાે કૃ ણસ્ય માહા યમદ્ભુતં ચા તમાનષુમ્ ।
૨૧૩૦૦૧૨ રામસ્ય ચ મુિનશ્રેષ્ઠ વયાેક્તં ભુિવ દુલર્ભમ્॥ ૨૧૩.૧।
૨૧૩૦૦૨૧ ન પ્તમિધગચ્છામઃ શ ◌ૃ વ તાે ભગવ કથામ્ ।
૨૧૩૦૦૨૨ ત માદ્બ્રૂિહ મહાભાગ ભૂયાે દેવસ્ય ચે ષ્ટતમ્॥ ૨૧૩.૨।
૨૧૩૦૦૩૧ પ્રાદુભાર્વઃ પુરાણષેુ િવ ણાેર મતતજેસઃ ।
૨૧૩૦૦૩૨ સતાં કથયતામવે વરાહ ઇ ત નઃ શ્રુતમ્॥ ૨૧૩.૩।
૨૧૩૦૦૪૧ ન નીમાે ઽસ્ય ચિરતં ન િવિધ ન ચ િવ તરમ્ ।
૨૧૩૦૦૪૨ ન કમર્ગુણસદ્ભાવં ન હેતુ વમની ષતમ્॥ ૨૧૩.૪।
૨૧૩૦૦૫૧ િકમાત્મકાે વરાહાે ઽસાૈ કા મૂ તઃ કા ચ દેવતા ।
૨૧૩૦૦૫૨ િકમાચારપ્રભાવાે વા િક વા તને તદા કૃતમ્॥ ૨૧૩.૫।
૨૧૩૦૦૬૧ યજ્ઞાથ સમવેતાનાં મષતાં ચ દ્વજન્મનામ્ ।
૨૧૩૦૦૬૨ મહાવરાહચિરતં સવર્લાેકસખુાવહમ્॥ ૨૧૩.૬।
૨૧૩૦૦૭૧ યથા નારાયણાે બ્રહ્મ વારાહં પમા સ્થતઃ ।
૨૧૩૦૦૭૨ દંષ્ટ્રયા ગાં સમુદ્રસ્થામુ જહારાિરમદર્નઃ॥ ૨૧૩.૭।
૨૧૩૦૦૮૧ િવ તરેણવૈ કમાર્ ણ સવાર્ ણ િરપુઘા તનઃ ।
૨૧૩૦૦૮૨ શ્રાેતું નાે વતર્તે બુ દ્ધહર્રેઃ કૃ ણસ્ય ધીમતઃ॥ ૨૧૩.૮।
૨૧૩૦૦૯૧ કમર્ણામાનપુવૂ્યાર્ ચ પ્રાદુભાર્વાશ્ચ યે િવભાે ।
૨૧૩૦૦૯૨ યા વાસ્ય પ્રકૃ તબ્રર્હ્મં તાશ્ચાખ્યાતું વમહર્ સ॥ ૨૧૩.૯।
૨૧૩૦૧૦૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૩૦૧૦૧ પ્રશ્નભારાે મહાનષે ભવદ્ ભઃ સમુદાહૃતઃ ।
૨૧૩૦૧૦૨ યથાશ યા તુ વક્ષ્યા મ શ્રૂયતાં વૈ ણવં યશઃ॥ ૨૧૩.૧૦।
૨૧૩૦૧૧૧ િવ ણાેઃ પ્રભાવશ્રવણે િદષ્ટ ા વાે મ ત થતા ।
૨૧૩૦૧૧૨ ત મા દ્વ ણાેઃ સમ તા વૈ શ ◌ૃ વં યાઃ પ્ર ત્તયઃ॥ ૨૧૩.૧૧।
૨૧૩૦૧૨૧ સહસ્રાસ્યં સહસ્રાક્ષં સહસ્રચરણં ચ યમ્ ।
૨૧૩૦૧૨૨ સહસ્ર શરસં દેવં સહસ્રકરમવ્યયમ્॥ ૨૧૩.૧૨।
૨૧૩૦૧૩૧ સહસ્ર જહં્વ ભા વ તં સહસ્રમુકુટં પ્રભુમ્ ।
૨૧૩૦૧૩૨ સહસ્રદં સહસ્રાિદ સહસ્રભજુમવ્યયમ્॥ ૨૧૩.૧૩।
૨૧૩૦૧૪૧ હવનં સવનં ચવૈ હાેતારં હવ્યમવે ચ ।
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૨૧૩૦૧૪૨ પાત્રા ણ ચ પિવત્રા ણ વેિદ દ ક્ષાં સ મ સ્રવુમ્॥ ૨૧૩.૧૪।
૨૧૩૦૧૫૧ સ્રુક્સાેમસયૂર્મુશલં પ્રાેક્ષણી ં દ ક્ષણાયનમ્ ।
૨૧૩૦૧૫૨ અ વયુ સામગં િવપં્ર સદસં્ય સદનં સદઃ॥ ૨૧૩.૧૫।
૨૧૩૦૧૬૧ યપંૂ ચકં્ર ધ્રવુાં દવ ચ ંશ્ચાેલખૂલાિન ચ ।
૨૧૩૦૧૬૨ પ્રાગ્વંશં યજ્ઞભૂ મ ચ હાેતારં ચ પરં ચ યત્॥ ૨૧૩.૧૬।
૨૧૩૦૧૭૧ હ્ર વા ય તપ્રમાણાિન સ્થાવરા ણ ચરા ણ ચ ।
૨૧૩૦૧૭૨ પ્રાય શ્ચત્તાિન વાઘ્ય ચ સ્થ ડલાિન કુશા તથા॥ ૨૧૩.૧૭।
૨૧૩૦૧૮૧ મ ત્રયજ્ઞવહં વિહ્ન ભાગં ભાગવહં ચ યત્ ।
૨૧૩૦૧૮૨ અગ્રા સનં સાેમભજંુ હુતા ચષમુદાયુધમ્॥ ૨૧૩.૧૮।
૨૧૩૦૧૯૧ આહુવદિવદાે િવપ્રા યં યજ્ઞે શાશ્વતં પ્રભુમ્ ।
૨૧૩૦૧૯૨ તસ્ય િવ ણાેઃ સરેુશસ્ય શ્રીવ સાઙ્કસ્ય ધીમતઃ॥ ૨૧૩.૧૯।
૨૧૩૦૨૦૧ પ્રાદુભાર્વસહસ્રા ણ સમતીતા યનેકશઃ ।
૨૧૩૦૨૦૨ ભૂયશ્ચવૈ ભિવ ય ત હ્યવેમાહ િપતામહઃ॥ ૨૧૩.૨૦।
૨૧૩૦૨૧૧ ય ચ્છ વં મહાભાગા િદવ્યાં પુ યા મમાં કથામ્ ।
૨૧૩૦૨૧૨ પ્રાદુભાર્વા શ્રતાં િવ ણાેઃ સવર્પાપહરાં શવામ્॥ ૨૧૩.૨૧।
૨૧૩૦૨૨૧ શ ◌ૃ વં તાં મહાભાગા તદ્ગતનેા તરાત્મના ।
૨૧૩૦૨૨૨ પ્રવક્ષ્યા યાનપુવૂ્યણ ય ચ્છ વં મમાનઘાઃ॥ ૨૧૩.૨૨।
૨૧૩૦૨૩૧ વાસદેુવસ્ય માહા યં ચિરતં ચ મહામતેઃ ।
૨૧૩૦૨૩૨ િહતાથ સરુમત્યાર્નાં લાેકાનાં પ્રભવાય ચ॥ ૨૧૩.૨૩।
૨૧૩૦૨૪૧ બહુશઃ સવર્ભૂતાત્મા પ્રાદુભર્વ ત વીયર્વાન્ ।
૨૧૩૦૨૪૨ પ્રાદુભાર્વાંશ્ચ વક્ષ્યા મ પુ યા દવ્યા ગુણા વતાન્॥ ૨૧૩.૨૪।
૨૧૩૦૨૫૧ સપુ્તાે યુગસહસ્રં યઃ પ્રાદુભર્વ ત કાયર્તઃ ।
૨૧૩૦૨૫૨ પૂણ યુગસહસ્રે ઽથ દેવદેવાે જગ પ તઃ॥ ૨૧૩.૨૫।
૨૧૩૦૨૬૧ બ્રહ્મા ચ કિપલશ્ચવૈ ય બક સ્ત્રદશા તથા ।
૨૧૩૦૨૬૨ દેવાઃ સપ્તષર્યશ્ચવૈ નાગાશ્ચા સરસ તથા॥ ૨૧૩.૨૬।
૨૧૩૦૨૭૧ સન કુમારશ્ચ મહાનુભાવાે ।
૨૧૩૦૨૭૨ મનુમર્હાત્મા ભગવા પ્ર કરઃ ।
૨૧૩૦૨૭૩ પુરાણદેવાે ઽથ પુરા ણ ચકે્ર ।
૨૧૩૦૨૭૪ પ્રદ પ્તવૈશ્વાનરતુલ્યતે ઃ॥ ૨૧૩.૨૭।
૨૧૩૦૨૮૧ યાે ઽસાૈ ચાણર્વમ યસ્થાે નષ્ટે સ્થાવરજઙ્ગમે ।
૨૧૩૦૨૮૨ નષ્ટે દેવાસરુનરે પ્રનષ્ટાેરગરાક્ષસે॥ ૨૧૩.૨૮।
૨૧૩૦૨૯૧ યાેદુ્ધકામાૈ દુરાધષા તાવુભાૈ મધુકૈટભાૈ ।
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૨૧૩૦૨૯૨ હતાૈ ભગવતા તને તયાેદર્ વા મતં વરમ્॥ ૨૧૩.૨૯।
૨૧૩૦૩૦૧ પુરા કમલનાભસ્ય વપતઃ સાગરા ભ સ ।
૨૧૩૦૩૦૨ પુ કરે તત્ર સ ભૂતા દેવાઃ સ ષગણા તથા॥ ૨૧૩.૩૦।
૨૧૩૦૩૧૧ અેષ પાૈ કરકાે નામ પ્રાદુભાર્વાે મહાત્મનઃ ।
૨૧૩૦૩૧૨ પુરાણં ક યતે યત્ર દેવશ્રુ તસમાિહતમ્॥ ૨૧૩.૩૧।
૨૧૩૦૩૨૧ વારાહ તુ શ્રુ તમખુઃ પ્રાદુભાર્વાે મહાત્મનઃ ।
૨૧૩૦૩૨૨ યત્ર િવ ઃ સરુશ્રેષ્ઠાે વારાહં પમા સ્થતઃ॥ ૨૧૩.૩૨।
૨૧૩૦૩૩૧ વેદપાદાે યપૂદંષ્ટ્ર ઃ ક્રતુદ ત શ્ચતીમખુઃ ।
૨૧૩૦૩૩૨ અ ગ્ જહ્વાે દભર્રાેમા બ્રહ્મશીષા મહાતપાઃ॥ ૨૧૩.૩૩।
૨૧૩૦૩૪૧ અહાેરાત્રેક્ષણાે િદવ્યાે વેદાઙ્ગઃ શ્રુ તભષૂણઃ ।
૨૧૩૦૩૪૨ આજ્યનાસઃ સ્રવુતુ ડઃ સામઘાષે વરાે મહાન્॥ ૨૧૩.૩૪।
૨૧૩૦૩૫૧ સત્યધમર્મયઃ શ્રીમા ક્રમિવક્રમસ કૃતઃ ।
૨૧૩૦૩૫૨ પ્રાય શ્ચત્તનખાે ઘાેરઃ પશુ નુમુર્ખાકૃ તઃ॥ ૨૧૩.૩૫।
૨૧૩૦૩૬૧ ઉદ્ગતા ત્રાે હાેમ લઙ્ગાે બી ષૈિધમહાફલઃ ।
૨૧૩૦૩૬૨ વાદ્ય તરાત્મા મ ત્ર સ્ફ ગ્વકૃતઃ સાેમશાે ણતઃ॥ ૨૧૩.૩૬।
૨૧૩૦૩૭૧ વેિદસ્ક ધાે હિવગર્ ધાે હવ્યકવ્યા તવેગવાન્ ।
૨૧૩૦૩૭૨ પ્રાગ્વંશકાયાે દ્યુ તમાન્નાનાદ ક્ષા ભર વતઃ॥ ૨૧૩.૩૭।
૨૧૩૦૩૮૧ દ ક્ષણાહૃદયાે યાેગી મહાસ ત્રમયાે મહાન્ ।
૨૧૩૦૩૮૨ ઉપાકમાર્ષ્ટ ચકઃ પ્રવગાર્વતર્ભષૂણઃ॥ ૨૧૩.૩૮।
૨૧૩૦૩૯૧ નાનાચ્છ દાેગ તપથાે ગુહ્યાપેિનષદાસનઃ ।
૨૧૩૦૩૯૨ છાયાપત્નીસહાયાે ઽસાૈ મ ણશ ◌ૃઙ્ગ ઇવાે થતઃ॥ ૨૧૩.૩૯।
૨૧૩૦૪૦૧ મહી ં સાગરપયર્ તાં સશલૈવનકાનનામ્ ।
૨૧૩૦૪૦૨ અેકાણર્વજલભ્રષ્ટામેકાણર્વગતઃ પ્રભુઃ॥ ૨૧૩.૪૦।
૨૧૩૦૪૧૧ દંષ્ટ્રયા યઃ સમુદૃ્ધત્ય લાેકાનાં િહતકા યયા ।
૨૧૩૦૪૧૨ સહસ્રશીષા લાેકાિદશ્ચકાર જગતી ં પનુઃ॥ ૨૧૩.૪૧।
૨૧૩૦૪૨૧ અેવં યજ્ઞવરાહેણ ભૂ વા ભૂતિહતા થના ।
૨૧૩૦૪૨૨ ઉદૃ્ધતા થવી દેવી સાગરા બુધરા પુરા॥ ૨૧૩.૪૨।
૨૧૩૦૪૩૧ વારાહ અેષ ક થતાે નાર સહ તતાે દ્વ ઃ ।
૨૧૩૦૪૩૨ યત્ર ભૂ વા ગે દ્રણે િહર યક શપુહર્તઃ॥ ૨૧૩.૪૩।
૨૧૩૦૪૪૧ પુરા કૃતયુગે નામ સરુાિરબર્લદિપતઃ ।
૨૧૩૦૪૪૨ દૈત્યાનામાિદપુ ષશ્ચકાર સમુહત્તપઃ॥ ૨૧૩.૪૪।
૨૧૩૦૪૫૧ દશ વષર્સહસ્રા ણ શતાિન દશ પ ચ ચ ।
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૨૧૩૦૪૫૨ જપાપેવાસિનરત તસ્થાૈ માનૈવ્રત સ્થતઃ॥ ૨૧૩.૪૫।
૨૧૩૦૪૬૧ તતઃ શમદમા યાં ચ બ્રહ્મચયણ ચવૈ િહ ।
૨૧૩૦૪૬૨ પ્રીતાે ઽભવત્તત તસ્ય તપસા િનયમને ચ॥ ૨૧૩.૪૬।
૨૧૩૦૪૭૧ તં વૈ વય ભૂભર્ગવા વયમાગ ય ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૩૦૪૭૨ િવમાનનેાકર્વણન હંસયુક્તને ભા વતા॥ ૨૧૩.૪૭।
૨૧૩૦૪૮૧ આિદત્યૈવર્સુ ભઃ સાધ મ દ્ ભદવતૈ તથા ।
૨૧૩૦૪૮૨ દ્રિૈવશ્વસહાયૈશ્ચ યક્ષરાક્ષસિકન્નરૈઃ॥ ૨૧૩.૪૮।
૨૧૩૦૪૯૧ િદશા ભઃ પ્રિદશા ભશ્ચ નદ ભઃ સાગરૈ તથા ।
૨૧૩૦૪૯૨ નક્ષત્રૈશ્ચ મુહૂતશ્ચ ખેચરૈશ્ચ મહાગ્રહૈઃ॥ ૨૧૩.૪૯।
૨૧૩૦૫૦૧ દેવ ષ ભ તપાે દ્ધઃૈ સદ્ધિૈવદ્વદ્ ભરેવ ચ ।
૨૧૩૦૫૦૨ રાજ ષ ભઃ પુ યતમૈગર્ ધવર સરાેગણૈઃ॥ ૨૧૩.૫૦।
૨૧૩૦૫૧૧ ચરાચરગુ ઃ શ્રીમા તઃ સવઃ સરૈુ તથા ।
૨૧૩૦૫૧૨ બ્રહ્મા બ્રહ્મિવદાં શ્રેષ્ઠાે દૈતં્ય વચનમબ્રવીત્॥ ૨૧૩.૫૧।
૨૧૩૦૫૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૨૧૩૦૫૨૧ પ્રીતાે ઽ મ તવ ભક્તસ્ય તપસાનને સવુ્રત ।
૨૧૩૦૫૨૨ વરં વરય ભદં્ર તે યથેષં્ટ કામમા ુિહ॥ ૨૧૩.૫૨।
૨૧૩૦૫૩૦ િહર યક શપુ વાચ
૨૧૩૦૫૩૧ ન દેવાસરુગ ધવાર્ ન યક્ષાેરગરાક્ષસાઃ ।
૨૧૩૦૫૩૨ ઋષયાે વાથ માં શાપૈઃ કુ્રદ્ધા લાેકિપતામહ॥ ૨૧૩.૫૩।
૨૧૩૦૫૪૧ શપેયુ તપસા યુક્તા વર અેષ તાે મયા ।
૨૧૩૦૫૪૨ ન શસે્ત્રણ ન વાસે્ત્રણ ગિરણા પાદપને વા॥ ૨૧૩.૫૪।
૨૧૩૦૫૫૧ ન શુ કેણ ન ચાદ્રણ ન ચવૈાે વ ન ચા યધઃ ।
૨૧૩૦૫૫૨ પા ણપ્રહારેણૈકેન સ ત્યબલવાહનમ્॥ ૨૧૩.૫૫।
૨૧૩૦૫૬૧ યાે માં નાશિયતું શક્તઃ સ મે ત્યુભર્િવ ય ત ।
૨૧૩૦૫૬૨ ભવેયમહમવેાકર્ ઃ સાેમાે વાયુહુર્તાશનઃ॥ ૨૧૩.૫૬।
૨૧૩૦૫૭૧ સ લલં ચા તિરક્ષં ચ આકાશં ચવૈ સવર્શઃ ।
૨૧૩૦૫૭૨ અહં ક્રાેધશ્ચ કામશ્ચ વ ણાે વાસવાે યમઃ ।
૨૧૩૦૫૭૩ ધનદશ્ચ ધના યક્ષાે યક્ષઃ િક પુ ષાિધપઃ॥ ૨૧૩.૫૭।
૨૧૩૦૫૮૦ બ્રહ્માવેાચ
૨૧૩૦૫૮૧ અેતે િદવ્યા વરા તાત મયા દત્તા તવાદ્ભુતાઃ ।
૨૧૩૦૫૮૨ સવાર્ કામાિનમાં તાત પ્રા સ્ય સ વં ન સશંયઃ॥ ૨૧૩.૫૮।
૨૧૩૦૫૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
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૨૧૩૦૫૯૧ અેવમુ વા તુ ભગવા જગામાશુ િપતામહઃ ।
૨૧૩૦૫૯૨ વૈરાજં બ્રહ્મસદનં બ્રહ્મ ષગણસિેવતમ્॥ ૨૧૩.૫૯।
૨૧૩૦૬૦૧ તતાે દેવાશ્ચ નાગાશ્ચ ગ ધવાર્ મનુય તથા ।
૨૧૩૦૬૦૨ વરપ્રદાનં શ્રુ વવૈ િપતામહમપુ સ્થતાઃ॥ ૨૧૩.૬૦।
૨૧૩૦૬૧૦ દેવા ઊચુઃ
૨૧૩૦૬૧૧ વરેણાનને ભગવ બાિધ ય ત સ નાે ઽસરુઃ ।
૨૧૩૦૬૧૨ ત પ્રસીદાશુ ભગવ વધાે ઽ યસ્ય િવ ચ ત્યતામ્॥ ૨૧૩.૬૧।
૨૧૩૦૬૨૧ ભગવ સવર્ભૂતાનાં વય ભૂરાિદકૃ પ્રભુઃ ।
૨૧૩૦૬૨૨ સ્રષ્ટા ચ હવ્યકવ્યાનામવ્યક્તં પ્રકૃ તધ્રુર્વમ્॥ ૨૧૩.૬૨।
૨૧૩૦૬૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૩૦૬૩૧ તતાે લાેકિહતં વાક્યં શ્રુ વા દેવઃ પ્ર પ તઃ ।
૨૧૩૦૬૩૨ પ્રાવેાચ ભગવા વાક્યં સવર્દેવગણાં તથા॥ ૨૧૩.૬૩।
૨૧૩૦૬૪૦ બ્રહ્માવેાચ
૨૧૩૦૬૪૧ અવ યં િત્રદશા તને પ્રાપ્તવં્ય તપસઃ ફલમ્ ।
૨૧૩૦૬૪૨ તપસાે ઽ તે ચ ભગવા વધં િવ ઃ કિર ય ત॥ ૨૧૩.૬૪।
૨૧૩૦૬૫૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૩૦૬૫૧ અેતચ્છ વા સરુાઃ સવ વાક્યં પઙ્કજજન્મનઃ ।
૨૧૩૦૬૫૨ વાિન સ્થાનાિન િદવ્યાિન જગ્મુ તે વૈ મુદા વતાઃ॥ ૨૧૩.૬૫।
૨૧૩૦૬૬૧ લ ધમાત્રે વરે ચાિપ સવાર્ઃ સાે ઽબાધત પ્ર ઃ ।
૨૧૩૦૬૬૨ િહર યક શપુદત્યાે વરદાનને દિપતઃ॥ ૨૧૩.૬૬।
૨૧૩૦૬૭૧ આશ્રમષેુ મહાભાગાન્મનુી વૈ સં શતવ્રતાન્ ।
૨૧૩૦૬૭૨ સત્યધમર્રતા દા તાં તદા ધ ષતવાં તથા॥ ૨૧૩.૬૭।
૨૧૩૦૬૮૧ િત્રિદવસ્થાં તથા દેવા પરા જત્ય મહાબલઃ ।
૨૧૩૦૬૮૨ ત્રૈલાેક્યં વશમાનીય વગ વસ ત સાે ઽસરુઃ॥ ૨૧૩.૬૮।
૨૧૩૦૬૯૧ યદા વરમદાને્મત્તાે િવચર દાનવાે ભુિવ ।
૨૧૩૦૬૯૨ યજ્ઞીયાનકરાેદૈ્દત્યાનયજ્ઞીયાશ્ચ દેવતાઃ॥ ૨૧૩.૬૯।
૨૧૩૦૭૦૧ આિદત્યા વસવઃ સા યા િવશ્વે ચ મ ત તથા ।
૨૧૩૦૭૦૨ શર યં શરણં િવ મપુતસુ્થમર્હાબલમ્॥ ૨૧૩.૭૦।
૨૧૩૦૭૧૧ દેવબ્રહ્મમયં યજ્ઞં બ્રહ્મદેવં સનાતનમ્ ।
૨૧૩૦૭૧૨ ભૂતં ભવં્ય ભિવ યં ચ પ્રભું લાેકનમસૃ્કતમ્ ।
૨૧૩૦૭૧૩ નારાયણં િવભું દેવં શર યં શરણં ગતાઃ॥ ૨૧૩.૭૧।
૨૧૩૦૭૨૦ દેવા ઊચુઃ
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૨૧૩૦૭૨૧ ત્રાય વ નાે ઽદ્ય દેવેશ િહર યક શપાેભર્યાત્ ।
૨૧૩૦૭૨૨ વં િહ નઃ પરમાે દેવ વં િહ નઃ પરમાે ગુ ઃ॥ ૨૧૩.૭૨।
૨૧૩૦૭૩૧ વં િહ નઃ પરમાે ધાતા બ્રહ્માદ નાં સરુાેત્તમ ।
૨૧૩૦૭૩૨ ઉ ફુ લામલપ ત્રાક્ષ શત્રપુક્ષક્ષયઙ્કર ।
૨૧૩૦૭૩૩ ક્ષયાય િદ તવંશસ્ય શરણં વં ભવ વ નઃ॥ ૨૧૩.૭૩।
૨૧૩૦૭૪૦ વાસદેુવ ઉવાચ
૨૧૩૦૭૪૧ ભયં ત્યજ વમમરા અભયં વાે દદા યહમ્ ।
૨૧૩૦૭૪૨ તથવૈ િત્રિદવં દેવાઃ પ્ર તલ સ્યથ મા ચરમ્॥ ૨૧૩.૭૪।
૨૧૩૦૭૫૧ અેષાે ઽહં સગણં દૈતં્ય વરદાનને દિપતમ્ ।
૨૧૩૦૭૫૨ અવ યમમરે દ્રાણાં દાનવે દં્ર િનહ ન્મ તમ્॥ ૨૧૩.૭૫।
૨૧૩૦૭૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૩૦૭૬૧ અેવમુ વા તુ ભગવા વ જ્ય િત્રદશશે્વરાન્ ।
૨૧૩૦૭૬૨ િહર યક શપાેઃ સ્થાનમાજગામ મહાબલઃ॥ ૨૧૩.૭૬।
૨૧૩૦૭૭૧ નરસ્યાધર્તનું કૃ વા સહસ્યાધર્તનું પ્રભુઃ ।
૨૧૩૦૭૭૨ નાર સહેન વપષુા પા ણ સં ય પા ણના॥ ૨૧૩.૭૭।
૨૧૩૦૭૮૧ ઘન મૂતસઙ્કાશાે ઘન મૂતિન વનઃ ।
૨૧૩૦૭૮૨ ઘન મૂતદ પ્તાૈ મૂત ઇવ વેગવાન્॥ ૨૧૩.૭૮।
૨૧૩૦૭૯૧ દૈત્યં સાે ઽ તબલં દૃ ટ્વા દપૃ્તશાદૂર્લિવક્રમઃ ।
૨૧૩૦૭૯૨ દપૃ્તૈદત્યગણૈગુર્પ્તં હતવાનેકપા ણના॥ ૨૧૩.૭૯।
૨૧૩૦૮૦૧ સહ અેષ ક થતાે ભૂયાે ઽયં વામનઃ પરઃ ।
૨૧૩૦૮૦૨ યત્ર વામનમાસ્થાય પં દૈત્યિવનાશનમ્॥ ૨૧૩.૮૦।
૨૧૩૦૮૧૧ બલેબર્લવતાે યજ્ઞે બ લના િવ ના પુરા ।
૨૧૩૦૮૧૨ િવક્રમૈ સ્ત્ર ભરક્ષાે યાઃ ક્ષાે ભતા તે મહાસરુાઃ॥ ૨૧૩.૮૧।
૨૧૩૦૮૨૧ િવપ્ર ચ ત્તઃ શવઃ શઙુ્કરયઃશઙુ્ક તથવૈ ચ ।
૨૧૩૦૮૨૨ અયઃ શરા અશ્વ શરા હયગ્રીવશ્ચ વીયર્વાન્॥ ૨૧૩.૮૨।
૨૧૩૦૮૩૧ વેગવા કેતુમાનુગ્રઃ સાેગ્રવ્યગ્રાે મહાસરુઃ ।
૨૧૩૦૮૩૨ પુ કરઃ પુ કલશ્ચવૈ શાશ્વાે ઽશ્વપ તરેવ ચ॥ ૨૧૩.૮૩।
૨૧૩૦૮૪૧ પ્રહ્લાદાે ઽશ્વપ તઃ કુ ભઃ સહં્ર ાદાે ગમન પ્રયઃ ।
૨૧૩૦૮૪૨ અનુહ્ર ાદાે હિરહયાે વારાહઃ સહંરાે ઽનજુઃ॥ ૨૧૩.૮૪।
૨૧૩૦૮૫૧ શરભઃ શલભશ્ચવૈ કુપથઃ ક્રાેધનઃ ક્રથઃ ।
૨૧૩૦૮૫૨ હ ક તમર્હા જહ્વઃ શઙુ્કકણા મહા વનઃ॥ ૨૧૩.૮૫।
૨૧૩૦૮૬૧ દ પ્ત જહ્વાે ઽકર્નયનાે ગપાદાે ગ પ્રયઃ ।
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૨૧૩૦૮૬૨ વાયુગર્િરષ્ઠાે નમુ ચઃ સ બરાે િવસ્કરાે મહાન્॥ ૨૧૩.૮૬।
૨૧૩૦૮૭૧ ચ દ્રહ તા ક્રાેધહ તા ક્રાેધવધર્ન અેવ ચ ।
૨૧૩૦૮૭૨ કાલકઃ કાલકાપેશ્ચ ત્રઃ ક્રાેધાે િવરાેચનઃ॥ ૨૧૩.૮૭।
૨૧૩૦૮૮૧ ગિરષ્ઠશ્ચ વિરષ્ઠશ્ચ પ્રલ બનરકાવુભાૈ ।
૨૧૩૦૮૮૨ ઇ દ્રતાપનવાતાપી કેતુમા બલદિપતઃ॥ ૨૧૩.૮૮।
૨૧૩૦૮૯૧ અ સલાેમા પુલાેમા ચ બા કલઃ પ્રમદાે મદઃ ।
૨૧૩૦૮૯૨ વ મશ્રઃ કાલવદનઃ કરાલઃ કે શરેવ ચ॥ ૨૧૩.૮૯।
૨૧૩૦૯૦૧ અેકાક્ષશ્ચ દ્રમા રાહુઃ સહં્ર ાદઃ સ બરઃ વનઃ ।
૨૧૩૦૯૦૨ શતઘ્નીચક્રહ તાશ્ચ તથા મુશલપાણયઃ॥ ૨૧૩.૯૦।
૨૧૩૦૯૧૧ અશ્વય ત્રાયુધાપેેતા ભ દપાલાયુધા તથા ।
૨૧૩૦૯૧૨ શલૂાેલખૂલહ તાશ્ચ પરશ્વધધરા તથા॥ ૨૧૩.૯૧।
૨૧૩૦૯૨૧ પાશમુદ્ગરહ તાશ્ચ તથા પિરઘપાણયઃ ।
૨૧૩૦૯૨૨ મહા શલાપ્રહરણાઃ શલૂહ તાશ્ચ દાનવાઃ॥ ૨૧૩.૯૨।
૨૧૩૦૯૩૧ નાનાપ્રહરણા ઘાેરા નાનાવેશા મહાબલાઃ ।
૨૧૩૦૯૩૨ કૂમર્કુકુ્કટવક્ત્રાશ્ચ શશાેલૂકમખુા તથા॥ ૨૧૩.૯૩।
૨૧૩૦૯૪૧ ખરાેષ્ટ્રવદનાશ્ચવૈ વરાહવદના તથા ।
૨૧૩૦૯૪૨ મા ર્ર શ ખવક્ત્રાશ્ચ મહાવક્ત્રા તથા પરે॥ ૨૧૩.૯૪।
૨૧૩૦૯૫૧ નક્રમષેાનનાઃ શરૂા ગાે િવમિહષાનનાઃ ।
૨૧૩૦૯૫૨ ગાેધાશ લિકવક્ત્રાશ્ચ ક્રાેષુ્ટવક્ત્રાશ્ચ દાનવાઃ॥ ૨૧૩.૯૫।
૨૧૩૦૯૬૧ આખુદદુર્રવક્ત્રાશ્ચ ઘાેરા કમખુા તથા ।
૨૧૩૦૯૬૨ ભીમા મકરવક્ત્રાશ્ચ ક્રાૈ ચવક્ત્રાશ્ચ દાનવાઃ॥ ૨૧૩.૯૬।
૨૧૩૦૯૭૧ અશ્વાનનાઃ ખરમખુા મયૂરવદના તથા ।
૨૧૩૦૯૭૨ ગજે દ્રચમર્વસના તથા કૃ ણા જના બરાઃ॥ ૨૧૩.૯૭।
૨૧૩૦૯૮૧ ચીરસં તગાત્રાશ્ચ તથા નીલકવાસસઃ ।
૨૧૩૦૯૮૨ ઉ ણી ષણાે મુકુિટન તથા કુ ડ લનાે ઽસરુાઃ॥ ૨૧૩.૯૮।
૨૧૩૦૯૯૧ િકર િટનાે લ બ શખાઃ ક બુગ્રીવાઃ સવુચર્સઃ ।
૨૧૩૦૯૯૨ નાનાવેશધરા દૈત્યા નાનામાલ્યાનુલપેનાઃ॥ ૨૧૩.૯૯।
૨૧૩૧૦૦૧ વા યાયુધાિન સઙ્ગ્ હ્ય પ્રદ પ્તાિન ચ તજેસા ।
૨૧૩૧૦૦૨ ક્રમમાણં હૃષીકેશમપુાવતર્ ત સવર્શઃ॥ ૨૧૩.૧૦૦।
૨૧૩૧૦૧૧ પ્રમ ય સવાર્ દૈતેયા પાદહ તતલૈિવભુઃ ।
૨૧૩૧૦૧૨ પં કૃ વા મહાભીમં જહારાશુ સ મેિદનીમ્॥ ૨૧૩.૧૦૧।
૨૧૩૧૦૨૧ તસ્ય િવક્રમતાે ભૂ મ ચ દ્રાિદત્યાૈ તના તરે ।
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૨૧૩૧૦૨૨ નભઃ પ્રક્રમમાણસ્ય ના યાં િકલ તથા સ્થતાૈ॥ ૨૧૩.૧૦૨।
૨૧૩૧૦૩૧ પરમાક્રમમાણસ્ય નુદેશે વ્યવ સ્થતાૈ ।
૨૧૩૧૦૩૨ િવ ણાેર મતવીયર્સ્ય વદ ત્યેવં દ્વ તયઃ॥ ૨૧૩.૧૦૩।
૨૧૩૧૦૪૧ હૃ વા સ મેિદની ં કૃ નાં હ વા ચાસરુપુઙ્ગવાન્ ।
૨૧૩૧૦૪૨ દદાૈ શક્રાય વસધુાં િવ બર્લવતાં વરઃ॥ ૨૧૩.૧૦૪।
૨૧૩૧૦૫૧ અેષ વાે વામનાે નામ પ્રાદુભાર્વાે મહાત્મનઃ ।
૨૧૩૧૦૫૨ વેદિવદ્ ભ દ્વજૈરેત ક યતે વૈ ણવં યશઃ॥ ૨૧૩.૧૦૫।
૨૧૩૧૦૬૧ ભૂયાે ભૂતાત્મનાે િવ ણાેઃ પ્રાદુભાર્વાે મહાત્મનઃ ।
૨૧૩૧૦૬૨ દત્તાત્રેય ઇ ત ખ્યાતઃ ક્ષમયા પરયા યુતઃ॥ ૨૧૩.૧૦૬।
૨૧૩૧૦૭૧ તને નષ્ટેષુ વેદેષુ પ્રિક્રયાસુ મખષેુ ચ ।
૨૧૩૧૦૭૨ ચાતવુર્ ય ચ સઙ્ક ણ ધમ શ થલતાં ગતે॥ ૨૧૩.૧૦૭।
૨૧૩૧૦૮૧ અ તવધર્ ત ચાધમ સત્યે નષ્ટે ઽ તે સ્થતે ।
૨૧૩૧૦૮૨ પ્ર સુ શીયર્માણાસુ ધમ ચાકુલતાં ગતે॥ ૨૧૩.૧૦૮।
૨૧૩૧૦૯૧ સયજ્ઞાઃ સિક્રયા વેદાઃ પ્રત્યાનીતા િહ તને વૈ ।
૨૧૩૧૦૯૨ ચાતવુર્ યર્મસઙ્ક ણ કૃતં તને મહાત્મના॥ ૨૧૩.૧૦૯।
૨૧૩૧૧૦૧ તને હૈહયરાજસ્ય કાતર્વીયર્સ્ય ધીમતઃ ।
૨૧૩૧૧૦૨ વરદેન વરાે દત્તાે દત્તાત્રેયેણ ધીમતા॥ ૨૧૩.૧૧૦।
૨૧૩૧૧૧૧ અેતદ્બાહુદ્વયં યત્તે તત્તે મમ કૃતે પ ।
૨૧૩૧૧૧૨ શતાિન દશ બાહૂનાં ભિવ ય ત ન સશંયઃ॥ ૨૧૩.૧૧૧।
૨૧૩૧૧૨૧ પાલિય ય સ કૃ નાં ચ વસધુાં વસધુેશ્વર ।
૨૧૩૧૧૨૨ દુિનર ક્ષ્યાે ઽિર દાનાં યુદ્ધસ્થશ્ચ ભિવ ય સ॥ ૨૧૩.૧૧૨।
૨૧૩૧૧૩૧ અેષ વાે વૈ ણવઃ શ્રીમા પ્રાદુભાર્વાે ઽદ્ભુતઃ શભુઃ ।
૨૧૩૧૧૩૨ ભૂયશ્ચ મદગ્ યાે ઽયં પ્રાદુભાર્વાે મહાત્મનઃ॥ ૨૧૩.૧૧૩।
૨૧૩૧૧૪૧ યત્ર બાહુસહસ્રેણ દ્વષતાં દુજર્યં રણે ।
૨૧૩૧૧૪૨ રામાે ઽજુર્નમનીકસં્થ જઘાન પ ત પ્રભુઃ॥ ૨૧૩.૧૧૪।
૨૧૩૧૧૫૧ રથસં્થ પા થવં રામઃ પાતિય વાજુર્નં ભુિવ ।
૨૧૩૧૧૫૨ ધષર્િય વાજુર્નં રામઃ ક્રાેશમાનં ચ મેઘવત્॥ ૨૧૩.૧૧૫।
૨૧૩૧૧૬૧ કૃ નં બાહુસહસ્રં ચ ચચ્છેદ ગનુ દનઃ ।
૨૧૩૧૧૬૨ પરશ્વધને દ પ્તને જ્ઞા ત ભઃ સિહતસ્ય વૈ॥ ૨૧૩.૧૧૬।
૨૧૩૧૧૭૧ ક ણાર્ ક્ષિત્રયકાેટ ભમ મ દરભષૂણા ।
૨૧૩૧૧૭૨ િત્રઃ સપ્તકૃ વઃ થવી તને િનઃક્ષિત્રયા કૃતા॥ ૨૧૩.૧૧૭।
૨૧૩૧૧૮૧ કૃ વા િનઃક્ષિત્રયાં ચનૈાં ભાગર્વઃ સમુહાયશાઃ ।
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૨૧૩૧૧૮૨ સવર્પાપિવનાશાય વા જમેધને ચેષ્ટવાન્॥ ૨૧૩.૧૧૮।
૨૧૩૧૧૯૧ ય મ યજ્ઞે મહાદાને દ ક્ષણાં ગનુ દનઃ ।
૨૧૩૧૧૯૨ માર ચાય દદાૈ પ્રીતઃ ક યપાય વસુ ધરામ્॥ ૨૧૩.૧૧૯।
૨૧૩૧૨૦૧ વારણાં તુરગા શભુ્રાન્રથાંશ્ચ ર થનાં વરઃ ।
૨૧૩૧૨૦૨ િહર યમક્ષયં ધનેુગર્જે દ્રાંશ્ચ મહીપ તઃ॥ ૨૧૩.૧૨૦।
૨૧૩૧૨૧૧ દદાૈ ત મન્મહાયજ્ઞે વા જમેધે મહાયશાઃ ।
૨૧૩૧૨૧૨ અદ્યાિપ ચ િહતાથાર્ય લાેકાનાં ગનુ દનઃ॥ ૨૧૩.૧૨૧।
૨૧૩૧૨૨૧ ચરમાણ તપાે ઘાેરં મદગ્ યઃ પનુઃ પ્રભુઃ ।
૨૧૩૧૨૨૨ આ તે વૈ દેવવચ્છ્ર માન્મહે દ્રે પવર્તાેત્તમે॥ ૨૧૩.૧૨૨।
૨૧૩૧૨૩૧ અેષ િવ ણાેઃ સરેુશસ્ય શાશ્વતસ્યાવ્યયસ્ય ચ ।
૨૧૩૧૨૩૨ મદગ્ ય ઇ ત ખ્યાતઃ પ્રાદુભાર્વાે મહાત્મનઃ॥ ૨૧૩.૧૨૩।
૨૧૩૧૨૪૧ ચતુિવશે યુગે વાિપ િવશ્વા મત્રપુરઃસરઃ ।
૨૧૩૧૨૪૨ જજ્ઞે દશરથસ્યાથ પતુ્રઃ પદ્માયતેક્ષણઃ॥ ૨૧૩.૧૨૪।
૨૧૩૧૨૫૧ કૃ વાત્માનં મહાબાહુશ્ચતુધાર્ પ્રભુર શ્વરઃ ।
૨૧૩૧૨૫૨ લાેકે રામ ઇ ત ખ્યાત તજેસા ભાસ્કરાપેમઃ॥ ૨૧૩.૧૨૫।
૨૧૩૧૨૬૧ પ્રસાદનાથ લાેકસ્ય રક્ષસાં િનગ્રહાય ચ ।
૨૧૩૧૨૬૨ ધમર્સ્ય ચ િવ દ્ યથ જજ્ઞે તત્ર મહાયશાઃ॥ ૨૧૩.૧૨૬।
૨૧૩૧૨૭૧ તમ યાહુમર્નુ યે દં્ર સવર્ભૂતિહતે રતમ્ ।
૨૧૩૧૨૭૨ યઃ સમાઃ સવર્ધમર્જ્ઞશ્ચતુદર્શ વને ઽવસત્॥ ૨૧૩.૧૨૭।
૨૧૩૧૨૮૧ લ મણાનુચરાે રામઃ સવર્ભૂતિહતે રતઃ ।
૨૧૩૧૨૮૨ ચતુદર્શ વને ત વા તપાે વષાર્ ણ રાઘવઃ॥ ૨૧૩.૧૨૮।
૨૧૩૧૨૯૧ િપણી તસ્ય પાશ્વર્સ્થા સીતે ત પ્ર થતા જને ।
૨૧૩૧૨૯૨ પવૂાિદતા તુ યા લ મીભર્તાર્રમનુગચ્છ ત॥ ૨૧૩.૧૨૯।
૨૧૩૧૩૦૧ જનસ્થાને વસ કાય િત્રદશાનાં ચકાર સઃ ।
૨૧૩૧૩૦૨ તસ્યાપકાિરણં કૂ્રરં પાૈલ ત્યં મનજુષર્ભઃ॥ ૨૧૩.૧૩૦।
૨૧૩૧૩૧૧ સીતાયાઃ પદમ વચ્છિન્નજઘાન મહાયશાઃ ।
૨૧૩૧૩૧૨ દેવાસરુગણાનાં ચ યક્ષરાક્ષસભાે ગનામ્॥ ૨૧૩.૧૩૧।
૨૧૩૧૩૨૧ યત્રાવ યં રાક્ષસે દં્ર રાવણં યુિધ દુજર્યમ્ ।
૨૧૩૧૩૨૨ યુક્તં રાક્ષસકાેટ ભન લા જનચયાપેમમ્॥ ૨૧૩.૧૩૨।
૨૧૩૧૩૩૧ ત્રૈલાેક્યદ્રાવણં કૂ્રરં રાવણં રાક્ષસશે્વરમ્ ।
૨૧૩૧૩૩૨ દુજર્યં દુધર્રં દપંૃ્ત શાદૂર્લસમિવક્રમમ્॥ ૨૧૩.૧૩૩।
૨૧૩૧૩૪૧ દુિનર કં્ષ્ય સરુગણવૈર્રદાનને દિપતમ્ ।
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૨૧૩૧૩૪૨ જઘાન સ ચવૈઃ સાધ સસૈ યં રાવણં યુિધ॥ ૨૧૩.૧૩૪।
૨૧૩૧૩૫૧ મહાભ્રગણસઙ્કાશં મહાકાયં મહાબલમ્ ।
૨૧૩૧૩૫૨ રાવણં િનજઘાનાશુ રામાે ભૂતપ તઃ પુરા॥ ૨૧૩.૧૩૫।
૨૧૩૧૩૬૧ સગુ્રીવસ્ય કૃતે યને વાનરે દ્રાે મહાબલઃ ।
૨૧૩૧૩૬૨ વાલી િવિનહતઃ સઙ્ખ્યે સગુ્રીવશ્ચા ભષે ચતઃ॥ ૨૧૩.૧૩૬।
૨૧૩૧૩૭૧ મધાેશ્ચ તનયાે દપૃ્તાે લવણાે નામ દાનવઃ ।
૨૧૩૧૩૭૨ હતાે મધવુને વીરાે વરમત્તાે મહાસરુઃ॥ ૨૧૩.૧૩૭।
૨૧૩૧૩૮૧ યજ્ઞિવઘ્નકરાૈ યને મનુીનાં ભાિવતાત્મનામ્ ।
૨૧૩૧૩૮૨ માર ચશ્ચ સબુાહુશ્ચ બલને બ લનાં વરાૈ॥ ૨૧૩.૧૩૮।
૨૧૩૧૩૯૧ િનહતાૈ ચ િનરાશાૈ ચ કૃતાૈ તને મહાત્મના ।
૨૧૩૧૩૯૨ સમરે યુદ્ધશાૈ ડને તથા યે ચાિપ રાક્ષસાઃ॥ ૨૧૩.૧૩૯।
૨૧૩૧૪૦૧ િવરાધશ્ચ કબ ધશ્ચ રાક્ષસાૈ ભીમિવક્રમાૈ ।
૨૧૩૧૪૦૨ જઘાન પુ ષવ્યાઘ્રાે ગ ધવા શાપમાેિહતાૈ॥ ૨૧૩.૧૪૦।
૨૧૩૧૪૧૧ હુતાશનાકાશતુિડદુ્ગણાભૈઃ ।
૨૧૩૧૪૧૨ પ્રતપ્ત બૂનદ ચત્રપુઙ્ખૈઃ ।
૨૧૩૧૪૧૩ મહે દ્રવ શિનતુલ્યસારૈ ।
૨૧૩૧૪૧૪ િરપૂ સ રામઃ સમરે િનજઘે્ન॥ ૨૧૩.૧૪૧।
૨૧૩૧૪૨૧ ત મૈ દત્તાિન શસ્ત્રા ણ િવશ્વા મત્રેણ ધીમતા ।
૨૧૩૧૪૨૨ વધાથ દેવશત્રૂણાં દુધર્ષાર્ણાં સરૈુરિપ॥ ૨૧૩.૧૪૨।
૨૧૩૧૪૩૧ વતર્માને મખે યને જનકસ્ય મહાત્મનઃ ।
૨૧૩૧૪૩૨ ભગ્ ં માહેશ્વરં ચાપં ક્ર ડતા લીલયા પુરા॥ ૨૧૩.૧૪૩।
૨૧૩૧૪૪૧ અેતાિન કૃ વા કમાર્ ણ રામાે ધમર્ તાં વરઃ ।
૨૧૩૧૪૪૨ દશાશ્વમેધા યાનાજહાર િનરગર્લાન્॥ ૨૧૩.૧૪૪।
૨૧૩૧૪૫૧ નાશ્રૂય તાશભુા વાચાે નાકુલં મા તાે વવાૈ ।
૨૧૩૧૪૫૨ ન િવત્તહરણં ચાસીદ્રામે રાજં્ય પ્રશાસ ત॥ ૨૧૩.૧૪૫।
૨૧૩૧૪૬૧ પિરદેવ ત િવધવા નાનથાર્શ્ચ કદાચન ।
૨૧૩૧૪૬૨ સવર્માસીચ્છુભં તત્ર રામે રાજં્ય પ્રશાસ ત॥ ૨૧૩.૧૪૬।
૨૧૩૧૪૭૧ ન પ્રા ણનાં ભયં ચાસી જલાગ્ યિનલઘાતજમ્ ।
૨૧૩૧૪૭૨ ન ચાિપ દ્ધા બાલાનાં પ્રેતકાયાર્ ણ ચિક્રરે॥ ૨૧૩.૧૪૭।
૨૧૩૧૪૮૧ બ્રહ્મચયર્પરં ક્ષતં્ર િવશ તુ ક્ષિત્રયે રતાઃ ।
૨૧૩૧૪૮૨ શદૂ્રાશ્ચવૈ િહ વણાસ્ત્રી શશુ્રષૂ ત્યનહઙૃ્કતાઃ॥ ૨૧૩.૧૪૮।
૨૧૩૧૪૯૧ નાયા નાત્યચર ભ ર્ ભાયા નાત્યચર પ તઃ ।
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૨૧૩૧૪૯૨ સવર્માસી જગદ્દા તં િનદર્સ્યુરભવન્મહી॥ ૨૧૩.૧૪૯।
૨૧૩૧૫૦૧ રામ અેકાે ઽભવદ્ભતાર્ રામઃ પાલિયતાભવત્ ।
૨૧૩૧૫૦૨ આસ વષર્સહસ્રા ણ તથા પતુ્રસહ સ્રણઃ॥ ૨૧૩.૧૫૦।
૨૧૩૧૫૧૧ અરાેગાઃ પ્રા ણનશ્ચાસન્રામે રાજં્ય પ્રશાસ ત ।
૨૧૩૧૫૧૨ દેવતાના ષીણાં ચ મનુ યાણાં ચ સવર્શઃ॥ ૨૧૩.૧૫૧।
૨૧૩૧૫૨૧ થવ્યાં સમવાયાે ઽભૂદ્રામે રાજં્ય પ્રશાસ ત ।
૨૧૩૧૫૨૨ ગાથામ યત્ર ગાય ત યે પુરાણિવદાે જનાઃ॥ ૨૧૩.૧૫૨।
૨૧૩૧૫૩૧ રામે િનબદ્ધત વાથાર્ માહા યં તસ્ય ધીમતઃ ।
૨૧૩૧૫૩૨ યામાે યવુા લાેિહતાક્ષાે દ પ્તાસ્યાે મતભા ષતઃ॥ ૨૧૩.૧૫૩।
૨૧૩૧૫૪૧ આ નુબાહુઃ સમુખુઃ સહસ્ક ધાે મહાભજુઃ ।
૨૧૩૧૫૪૨ દશ વષર્સહસ્રા ણ રામાે રાજ્યમકારયત્॥ ૨૧૩.૧૫૪।
૨૧૩૧૫૫૧ ઋક્સામયજુષાં ઘાષેાે જ્યાઘાષેશ્ચ મહાત્મનઃ ।
૨૧૩૧૫૫૨ અવ્યુ ચ્છન્નાે ઽભવદ્રાષ્ટ્ર ે દ યતાં ભજુ્યતા મ ત॥ ૨૧૩.૧૫૫।
૨૧૩૧૫૬૧ સ વવા ગુણસ પન્નાે દ યમાનઃ વતજેસા ।
૨૧૩૧૫૬૨ અ ત ચ દં્ર ચ સયૂ ચ રામાે દાશર થબર્ભાૈ॥ ૨૧૩.૧૫૬।
૨૧૩૧૫૭૧ ઈજે ક્રતુશતૈઃ પુ યૈઃ સમાપ્તવરદ ક્ષણૈઃ ।
૨૧૩૧૫૭૨ િહ વાયાે યાં િદવં યાતાે રાઘવાે િહ મહાબલઃ॥ ૨૧૩.૧૫૭।
૨૧૩૧૫૮૧ અેવમવે મહાબાહુિર વાકુકુલન દનઃ ।
૨૧૩૧૫૮૨ રાવણં સગણં હ વા િદવમાચક્રમે િવભુઃ॥ ૨૧૩.૧૫૮।
૨૧૩૧૫૯૧ અપરઃ કેશવસ્યાયં પ્રાદુભાર્વાે મહાત્મનઃ ।
૨૧૩૧૫૯૨ િવખ્યાતાે માથુરે ક પે સવર્લાેકિહતાય વૈ॥ ૨૧૩.૧૫૯।
૨૧૩૧૬૦૧ યત્ર શા વં ચ ચૈદં્ય ચ કંસં દ્વિવદમવે ચ ।
૨૧૩૧૬૦૨ અિરષં્ટ ષભં કે શ પૂતનાં દૈત્યદાિરકામ્॥ ૨૧૩.૧૬૦।
૨૧૩૧૬૧૧ નાગં કુવલયાપીડં ચાણૂરં મુ ષ્ટકં તથા ।
૨૧૩૧૬૧૨ દૈત્યાન્માનષુદેહેન સદૂયામાસ વીયર્વાન્॥ ૨૧૩.૧૬૧।
૨૧૩૧૬૨૧ છન્નં બાહુસહસ્રં ચ બાણસ્યાદ્ભુતકમર્ણઃ ।
૨૧૩૧૬૨૨ નરકશ્ચ હતઃ સઙ્ખ્યે યવનશ્ચ મહાબલઃ॥ ૨૧૩.૧૬૨।
૨૧૩૧૬૩૧ હૃતાિન ચ મહીપાનાં સવર્રત્નાિન તજેસા ।
૨૧૩૧૬૩૨ દુરાચારાશ્ચ િનિહતાઃ પા થવા યે મહીતલે॥ ૨૧૩.૧૬૩।
૨૧૩૧૬૪૧ અેષ લાેકિહતાથાર્ય પ્રાદુભાર્વાે મહાત્મનઃ ।
૨૧૩૧૬૪૨ કલ્ક િવ યશા નામ શ ભલગ્રામસ ભવઃ॥ ૨૧૩.૧૬૪।
૨૧૩૧૬૫૧ સવર્લાેકિહતાથાર્ય ભૂયાે દેવાે મહાયશાઃ ।
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૨૧૩૧૬૫૨ અેતે ચા યે ચ બહવાે િદવ્યા દેવગણૈ ર્તાઃ॥ ૨૧૩.૧૬૫।
૨૧૩૧૬૬૧ પ્રાદુભાર્વાઃ પુરાણષેુ ગીય તે બ્રહ્મવાિદ ભઃ ।
૨૧૩૧૬૬૨ યત્ર દેવા િવમુહ્ય ત પ્રાદુભાર્વાનુક તર્ને॥ ૨૧૩.૧૬૬।
૨૧૩૧૬૭૧ પુરાણં વતર્તે યત્ર વેદશ્રુ તસમાિહતમ્ ।
૨૧૩૧૬૭૨ અેતદુદે્દશમાત્રેણ પ્રાદુભાર્વાનુક તર્નમ્॥ ૨૧૩.૧૬૭।
૨૧૩૧૬૮૧ ક તતં ક તર્નીયસ્ય સવર્લાેકગુરાેિવભાેઃ ।
૨૧૩૧૬૮૨ પ્રીય તે િપતર તસ્ય પ્રાદુભાર્વાનુક તર્નાત્॥ ૨૧૩.૧૬૮।
૨૧૩૧૬૯૧ િવ ણાેર મતવીયર્સ્ય યઃ શ ◌ૃણાે ત કૃતા જ લઃ॥ ૨૧૩.૧૬૯।
૨૧૩૧૭૦૧ અેતાશ્ચ યાેગેશ્વરયાેગમાયાઃ ।
૨૧૩૧૭૦૨ શ્રુ વા નરાે મુચ્ય ત સવર્પાપૈઃ ।
૨૧૩૧૭૦૩ ઋ દ્ધ સ દ્ધ િવપુલાંશ્ચ ભાેગાન્ ।
૨૧૩૧૭૦૪ પ્રા ાે ત શીઘં્ર ભગવ પ્રસાદાત્॥ ૨૧૩.૧૭૦।
૨૧૩૧૭૧૧ અેવં મયા મુિનશ્રેષ્ઠા િવ ણાેર મતતજેસઃ ।
૨૧૩૧૭૧૨ સવર્પાપહરાઃ પુ યાઃ પ્રાદુભાર્વાઃ પ્રક તતાઃ॥ ૨૧૩.૧૭૧।
૨૧૪૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૧૪૦૦૧૧ ન પ્તમિધગચ્છામઃ પુ યધમાર્ તસ્ય ચ ।
૨૧૪૦૦૧૨ મનુે વન્મખુગીતસ્ય તથા કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૨૧૪.૧।
૨૧૪૦૦૨૧ ઉ પ ત્ત પ્રલયં ચવૈ ભૂતાનાં કમર્ણાે ગ તમ્ ।
૨૧૪૦૦૨૨ વે સ સવ મનુે તને ચ્છામ વાં મહામ તમ્॥ ૨૧૪.૨।
૨૧૪૦૦૩૧ શ્રૂયતે યમલાેકસ્ય માગર્ઃ પરમદુગર્મઃ ।
૨૧૪૦૦૩૨ દુઃખક્લેશકરઃ શશ્વ સવર્ભૂતભયાવહઃ॥ ૨૧૪.૩।
૨૧૪૦૦૪૧ કથં તને નરા યા ત માગણ યમસાદનમ્ ।
૨૧૪૦૦૪૨ પ્રમાણં ચવૈ માગર્સ્ય બ્રૂિહ નાે વદતાં વર॥ ૨૧૪.૪।
૨૧૪૦૦૫૧ મનુે ચ્છામ સવર્જ્ઞ બ્રૂિહ સવર્મશષેતઃ ।
૨૧૪૦૦૫૨ કથં નરકદુઃખાિન ના ુવ ત નરાન્મનુે॥ ૨૧૪.૫।
૨૧૪૦૦૬૧ કેનાપેાયને દાનને ધમણ િનયમને ચ ।
૨૧૪૦૦૬૨ માનષુસ્ય ચ યા યસ્ય લાેકસ્ય િકયદ તરમ્॥ ૨૧૪.૬।
૨૧૪૦૦૭૧ કથં ચ વગર્ ત યા ત નરકં કેન કમર્ણા ।
૨૧૪૦૦૭૨ વગર્સ્થાનાિન િકય ત િકય ત નરકા ણ ચ॥ ૨૧૪.૭।
૨૧૪૦૦૮૧ કથં સકૃુ તનાે યા ત કથં દુ કૃતકાિરણઃ ।
૨૧૪૦૦૮૨ િક પં િક પ્રમાણં વા કાે વણર્ તૂભયાેરિપ ।
૨૧૪૦૦૮૩ વસ્ય નીયમાનસ્ય યમલાેકં બ્રવીિહ નઃ॥ ૨૧૪.૮।
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૨૧૪૦૦૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૪૦૦૯૧ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લા વદતાે મમ સવુ્રતાઃ ।
૨૧૪૦૦૯૨ સસંારચક્રમજરં સ્થ તયર્સ્ય ન િવદ્યતે॥ ૨૧૪.૯।
૨૧૪૦૧૦૧ સાે ઽહં વદા મ વઃ સવ યમમાગર્સ્ય િનણર્યમ્ ।
૨૧૪૦૧૦૨ ઉ ક્રા તકાલાદાર ય યથા ના યાે વિદ ય ત॥ ૨૧૪.૧૦।
૨૧૪૦૧૧૧ વ પં ચવૈ માગર્સ્ય યન્માં ચ્છથ સત્તમાઃ ।
૨૧૪૦૧૧૨ યમલાેકસ્ય ચા વાનમ તરં માનષુસ્ય ચ॥ ૨૧૪.૧૧।
૨૧૪૦૧૨૧ યાજેનાનાં સહસ્રા ણ ષડશી ત તદ તરમ્ ।
૨૧૪૦૧૨૨ તપ્તતામ્ર મવાતપ્તં તદ વાનમુદાહૃતમ્॥ ૨૧૪.૧૨।
૨૧૪૦૧૩૧ તદવ યં િહ ગ તવં્ય પ્રા ણ ભ ર્ વસ જ્ઞકૈઃ ।
૨૧૪૦૧૩૨ પુ યા પુ યકૃતાે યા ત પાપા પાપકૃતાે ઽધમાઃ॥ ૨૧૪.૧૩।
૨૧૪૦૧૪૧ દ્વાિવશ તશ્ચ નરકા યમસ્ય િવષયે સ્થતાઃ ।
૨૧૪૦૧૪૨ યષેુ દુ કૃતકમાર્ણાે િવપચ્ય તે થક્ થક્॥ ૨૧૪.૧૪।
૨૧૪૦૧૫૧ નરકાે રાૈરવાે રાૈદ્રઃ શકૂર તાલ અેવ ચ ।
૨૧૪૦૧૫૨ કુ ભીપાકાે મહાઘાેરઃ શા મલાે ઽથ િવમાેહનઃ॥ ૨૧૪.૧૫।
૨૧૪૦૧૬૧ ક ટાદઃ કૃ મભક્ષશ્ચ નાલાભક્ષાે ભ્રમ તથા ।
૨૧૪૦૧૬૨ નદ્યઃ પૂયવહાશ્ચા યા િધરા ભ તથવૈ ચ॥ ૨૧૪.૧૬।
૨૧૪૦૧૭૧ અ ગ્ વાલાે મહાઘાેરઃ સ દંશઃ શનુભાજેનઃ ।
૨૧૪૦૧૭૨ ઘાેરા વૈતરણી ચવૈ અ સપ ત્રવનં તથા॥ ૨૧૪.૧૭।
૨૧૪૦૧૮૧ ન તત્ર ક્ષચ્છાયા વા ન તડાગાઃ સરાં સ ચ ।
૨૧૪૦૧૮૨ ન વા યાે દ ઘકા વાિપ ન કૂપાે ન પ્રપા સભા॥ ૨૧૪.૧૮।
૨૧૪૦૧૯૧ ન મ ડપાે નાયતનં ન નદ્યાે ન ચ પવર્તાઃ ।
૨૧૪૦૧૯૨ ન િક ચદાશ્રમસ્થાનં િવદ્યતે તત્ર વત્મર્િન॥ ૨૧૪.૧૯।
૨૧૪૦૨૦૧ યત્ર િવશ્રમતે શ્રા તઃ પુ ષાે અતીવક ષતઃ ।
૨૧૪૦૨૦૨ અવ યમવે ગ તવ્યઃ સ સવ તુ મહાપથઃ॥ ૨૧૪.૨૦।
૨૧૪૦૨૧૧ પ્રાપ્તે કાલે તુ સ ત્યજ્ય સહૃુદ્બ ધુધનાિદકમ્ ।
૨૧૪૦૨૧૨ જરાયુ ડ શ્ચવૈ વેદ શ્ચાેદ્ ભ તથા॥ ૨૧૪.૨૧।
૨૧૪૦૨૨૧ જઙ્ગમાજઙ્ગમાશ્ચવૈ ગ મ ય ત મહાપથમ્ ।
૨૧૪૦૨૨૨ દેવાસરુમનુ યૈશ્ચ વવૈ વતવશાનુગૈઃ॥ ૨૧૪.૨૨।
૨૧૪૦૨૩૧ સ્ત્રીપુન્નપુંસકૈશ્ચવૈ થવ્યાં વસિ જ્ઞતૈઃ ।
૨૧૪૦૨૩૨ પવૂાર્હે્ણ ચાપરાહે્ણ વા મ યાહે્ન વા તથા પનુઃ॥ ૨૧૪.૨૩।
૨૧૪૦૨૪૧ સ યાકાલે ઽધર્રાત્રે વા પ્રત્યૂષે વા યપુ સ્થતે ।
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૨૧૪૦૨૪૨ દ્ધવૈાર્ મ યમવૈાર્િપ યાવૈનસ્થૈ તથવૈ ચ॥ ૨૧૪.૨૪।
૨૧૪૦૨૫૧ ગભર્વાસે ઽથ બાલ્યે વા ગ તવ્યઃ સ મહાપથઃ ।
૨૧૪૦૨૫૨ પ્રવાસસ્થૈગ્ ર્હસ્થવૈાર્ પવર્તસ્થૈઃ સ્થલે ઽિપ વા॥ ૨૧૪.૨૫।
૨૧૪૦૨૬૧ ક્ષતે્રસ્થવૈાર્ જલસૈ્થવાર્ ગ્ હમ યગતૈ તથા ।
૨૧૪૦૨૬૨ આસીનૈશ્ચા સ્થતવૈાર્િપ શયનીયગતૈ તથા॥ ૨૧૪.૨૬।
૨૧૪૦૨૭૧ ગ્રદ્ ભવાર્ પ્રસપુ્તવૈાર્ ગ તવ્યઃ સ મહાપથઃ ।
૨૧૪૦૨૭૨ ઇહાનુભૂય િનિદષ્ટમાયજુર્ તુઃ વયં તદા॥ ૨૧૪.૨૭।
૨૧૪૦૨૮૧ તસ્યા તે ચ વયં પ્રાણૈરિનચ્છન્નિપ મુચ્યતે ।
૨૧૪૦૨૮૨ જલમ ગ્ િવષં શસં્ત્ર દ્વ્યાિધઃ પતનં ગરેઃ॥ ૨૧૪.૨૮।
૨૧૪૦૨૯૧ િન મતં્ત િક ચદાસાદ્ય દેહી પ્રાણૈિવમુચ્યતે ।
૨૧૪૦૨૯૨ િવહાય સમુહ કૃ નં શર રં પા ચભાૈ તકમ્॥ ૨૧૪.૨૯।
૨૧૪૦૩૦૧ અ યચ્છર રમાદત્તે યાતનીયં વકમર્જમ્ ।
૨૧૪૦૩૦૨ દૃઢં શર રમા ાે ત સખુદુઃખાપેભુક્તયે॥ ૨૧૪.૩૦।
૨૧૪૦૩૧૧ તને ભુઙ્ક્તે સ કૃચ્છ્ર ા ણ પાપકતાર્ નરાે શમ્ ।
૨૧૪૦૩૧૨ સખુાિન ધા મકાે હૃષ્ટ ઇહ નીતાે યમક્ષયે॥ ૨૧૪.૩૧।
૨૧૪૦૩૨૧ ઊ મા પ્રકુિપતઃ કાયે તીવ્રવાયુસમીિરતઃ ।
૨૧૪૦૩૨૨ ભન ત્ત મમર્સ્થાનાિન દ યમાનાે િનર ધનઃ॥ ૨૧૪.૩૨।
૨૧૪૦૩૩૧ ઉદાનાે નામ પવન તતશ્ચાે વ પ્રવતર્તે ।
૨૧૪૦૩૩૨ ભજુ્યતામ્ અ બુભક્ષ્યાણામધાેગ તિનરાેધકૃત્॥ ૨૧૪.૩૩।
૨૧૪૦૩૪૧ તતાે યનેા બુદાનાિન કૃતા યન્નરસા તથા ।
૨૧૪૦૩૪૨ દત્તાઃ સ તસ્યામાહ્લાદમાપિદ પ્ર તપદ્યતે॥ ૨૧૪.૩૪।
૨૧૪૦૩૫૧ અન્નાિન યને દત્તાિન શ્રદ્ધાપૂતને ચેતસા ।
૨૧૪૦૩૫૨ સાે ઽિપ પ્તમવા ાે ત િવના યન્નને વૈ તદા॥ ૨૧૪.૩૫।
૨૧૪૦૩૬૧ યનેા તાિન નાેક્તાિન પ્રી તભેદઃ કૃતાે ન ચ ।
૨૧૪૦૩૬૨ આ તકઃ શ્રદ્દધાનશ્ચ સખુ ત્યું સ ગચ્છ ત॥ ૨૧૪.૩૬।
૨૧૪૦૩૭૧ દેવબ્રાહ્મણપૂ યાં િનરતાશ્ચાનસયૂકાઃ ।
૨૧૪૦૩૭૨ શકુ્લા વદા યા હ્ર ીમ ત તે નરાઃ સખુ ત્યવઃ॥ ૨૧૪.૩૭।
૨૧૪૦૩૮૧ યઃ કામાન્નાિપ સરં ભાન્ન દ્વષેાદ્ધમર્મુ જેત્ ।
૨૧૪૦૩૮૨ યથાેક્તકાર સાૈ યશ્ચ સ સખંુ ત્યુ ચ્છ ત॥ ૨૧૪.૩૮।
૨૧૪૦૩૯૧ વાિરદા ષતાનાં યે િધતાન્નપ્રદાિયનઃ ।
૨૧૪૦૩૯૨ પ્રા ુવ ત નરાઃ કાલે ત્યું સખુસમ વતમ્॥ ૨૧૪.૩૯।
૨૧૪૦૪૦૧ શીતં જય ત ધનદા તાપં ચ દનદાિયનઃ ।
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૨૧૪૦૪૦૨ પ્રાણઘ્ની ં વેદનાં કષ્ટાં યે ચા યાેદ્વગેધાિરણઃ॥ ૨૧૪.૪૦।
૨૧૪૦૪૧૧ માેહં જ્ઞાનપ્રદાતાર તથા દ પપ્રદા તમઃ ।
૨૧૪૦૪૧૨ કૂટસાક્ષી ષાવાદ યાે ગુ નાર્નુશા ત વૈ॥ ૨૧૪.૪૧।
૨૧૪૦૪૨૧ તે માેહ ત્યવઃ સવ તથા યે વેદિન દકાઃ ।
૨૧૪૦૪૨૨ િવભીષણાઃ પૂ તગ ધાઃ કૂટમુદ્ગરપાણયઃ॥ ૨૧૪.૪૨।
૨૧૪૦૪૩૧ આગચ્છ ત દુરાત્માનાે યમસ્ય પુ ષા તથા ।
૨૧૪૦૪૩૨ પ્રાપ્તષેુ દકૃ્પથં તષેુ યતે તસ્ય વપેથુઃ॥ ૨૧૪.૪૩।
૨૧૪૦૪૪૧ ક્ર દત્યિવરતઃ સાે ઽથ ભ્રા મા િપ ં તથા ।
૨૧૪૦૪૪૨ સા તુ વાગસુ્ફટા િવપ્રા અેકવણાર્ િવભાવ્યતે॥ ૨૧૪.૪૪।
૨૧૪૦૪૫૧ દૃ ષ્ટિવભ્રા યતે ત્રાસા કાસા ષ્ટ ત્યથાનનમ્ ।
૨૧૪૦૪૫૨ તતઃ સ વેદનાિવષં્ટ તચ્છર રં િવમુ ચ ત॥ ૨૧૪.૪૫।
૨૧૪૦૪૬૧ વા વગ્રસાર તદૂ્રપ-દેહમ ય પ્રપદ્યતે ।
૨૧૪૦૪૬૨ ત કમર્યાતનાથ ચ ન મા િપ સ ભવમ્॥ ૨૧૪.૪૬।
૨૧૪૦૪૭૧ ત પ્રમાણવયાવેસ્થા-સસં્થાનૈઃ પ્રા યતે વ્યથા ।
૨૧૪૦૪૭૨ તતાે દૂતાે યમસ્યાથ પાશબૈર્ધ્ના ત દા ણૈઃ॥ ૨૧૪.૪૭।
૨૧૪૦૪૮૧ જ તાેઃ સ પ્રાપ્તકાલસ્ય વેદનાતર્સ્ય વૈ શમ્ ।
૨૧૪૦૪૮૨ ભૂતૈઃ સ ત્યક્તદેહસ્ય ક ઠપ્રાપ્તાિનલસ્ય ચ॥ ૨૧૪.૪૮।
૨૧૪૦૪૯૧ શર રાચ્ચ્યાિવતાે વાે રાેરવી ત તથાે બણમ્ ।
૨૧૪૦૪૯૨ િનગર્તાે વાયુભૂત તુ ષાટ્કાૈ શકકલવેરે॥ ૨૧૪.૪૯।
૨૧૪૦૫૦૧ મા ભઃ િપ ભશ્ચવૈ ભ્રા ભમાર્તુલૈ તથા ।
૨૧૪૦૫૦૨ દારૈઃ પતુ્રવૈર્યસ્યૈશ્ચ ગુ ભ ત્યજ્યતે ભુિવ॥ ૨૧૪.૫૦।
૨૧૪૦૫૧૧ દૃ યમાનશ્ચ તૈદ નૈરશ્રપુૂણક્ષણૈ ર્શમ્ ।
૨૧૪૦૫૧૨ વશર રં સમુ જ્ય વાયુભૂત તુ ગચ્છ ત॥ ૨૧૪.૫૧।
૨૧૪૦૫૨૧ અ ધકારમપારં ચ મહાઘાેરં તમાે તમ્ ।
૨૧૪૦૫૨૨ સખુદુઃખપ્રદાતારં દુગર્મં પાપકમર્ણામ્॥ ૨૧૪.૫૨।
૨૧૪૦૫૩૧ દુઃસહં ચ દુર તં ચ દુિનર ક્ષં દુરાસદમ્ ।
૨૧૪૦૫૩૨ દુરાપમ તદુગ ચ પાિપષ્ઠાનાં સદાિહતમ્॥ ૨૧૪.૫૩।
૨૧૪૦૫૪૧ કૃ યમાણાશ્ચ તૈભૂર્તૈયાર્ યૈઃ પાશૈ તુ સયંતાઃ ।
૨૧૪૦૫૪૨ મુદ્ગરૈ તાડ્યમાનાશ્ચ નીય તે તં મહાપથમ્॥ ૨૧૪.૫૪।
૨૧૪૦૫૫૧ ક્ષીણાયષું સમાલાેક્ય પ્રા ણનં ચાયષુક્ષયે ।
૨૧૪૦૫૫૨ િનનીષવઃ સમાયા ત યમદૂતા ભયઙ્કરાઃ॥ ૨૧૪.૫૫।
૨૧૪૦૫૬૧ આ ઢા યાનકાલે તુ ઋક્ષવ્યાઘ્રખરેષુ ચ ।
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૨૧૪૦૫૬૨ ઉષ્ટ્ર ેષુ વાનરે વ યે શ્ચકેષુ કેષુ ચ॥ ૨૧૪.૫૬।
૨૧૪૦૫૭૧ ઉલૂકસપર્મા ર્રં તથા યે ગ્ ધ્રવાહનાઃ ।
૨૧૪૦૫૭૨ યનેશ ◌ૃગાલમા ઢાઃ સરઘાકઙ્કવાહનાઃ॥ ૨૧૪.૫૭।
૨૧૪૦૫૮૧ વરાહપશવુેતાલ-મિહષાસ્યા તથા પરે ।
૨૧૪૦૫૮૨ નાના પધરા ઘાેરાઃ સવર્પ્રા ણભયઙ્કરાઃ॥ ૨૧૪.૫૮।
૨૧૪૦૫૯૧ દ ઘર્મુ કાઃ કરાલાસ્યા વક્રનાસા સ્ત્રલાેચનાઃ ।
૨૧૪૦૫૯૨ મહાહનુકપાેલાસ્યાઃ પ્રલ બદશનચ્છદાઃ॥ ૨૧૪.૫૯।
૨૧૪૦૬૦૧ િનગર્તૈિવકૃતાકારૈદર્શનૈરઙુ્કરાપેમૈઃ ।
૨૧૪૦૬૦૨ માંસશાે ણતિદગ્ધાઙ્ગા દંષ્ટ્ર ા ભ ર્શમુ બણૈઃ॥ ૨૧૪.૬૦।
૨૧૪૦૬૧૧ મખુૈઃ પાતાલસદશૃૈ વર્લ જહૈ્વભર્યઙ્કરૈઃ ।
૨૧૪૦૬૧૨ નતે્રૈઃ સિુવકૃતાકારૈ વર્લ પઙ્ગલચ ચલૈઃ॥ ૨૧૪.૬૧।
૨૧૪૦૬૨૧ મા ર્રાેલૂકખદ્યાેત-શક્રગાપેવદુદ્ધતૈઃ ।
૨૧૪૦૬૨૨ કેકરૈઃ સઙુ્કલૈ ત ધૈલાચનૈઃ પાવકાપેમૈઃ॥ ૨૧૪.૬૨।
૨૧૪૦૬૩૧ શમાભરણૈભ મૈરાબદ્ધભૈુર્જગાપેમૈઃ ।
૨૧૪૦૬૩૨ શાેણાસરલગાત્રૈશ્ચ મુ ડમાલાિવભૂ ષતૈઃ॥ ૨૧૪.૬૩।
૨૧૪૦૬૪૧ ક ઠસ્થકૃ ણસપશ્ચ ફૂ કારરવભીષણૈઃ ।
૨૧૪૦૬૪૨ વિહ્ન વાલાપેમૈઃ કેશઃૈ ત ધ ક્ષૈભર્યઙ્કરૈઃ॥ ૨૧૪.૬૪।
૨૧૪૦૬૫૧ બભ્રુિપઙ્ગલલાેલૈશ્ચ કદુ્ર મશ્રુ ભરા તાઃ ।
૨૧૪૦૬૫૨ ભજુદ ડમૈર્હાઘાેરૈઃ પ્રલ બૈઃ પિરઘાપેમૈઃ॥ ૨૧૪.૬૫।
૨૧૪૦૬૬૧ કે ચદ્દિ્વબાહવ તત્ર તથા યે ચ ચતુભુર્ ઃ ।
૨૧૪૦૬૬૨ દ્વરષ્ટબાહવશ્ચા યે દશિવશભુ તથા॥ ૨૧૪.૬૬।
૨૧૪૦૬૭૧ અસઙ્ખ્યાતભુ શ્ચા યે કે ચદ્બાહુસહ સ્રણઃ ।
૨૧૪૦૬૭૨ આયુધૈિવકૃતાકારૈઃ પ્ર વલદ્ ભભર્યાનકૈઃ॥ ૨૧૪.૬૭।
૨૧૪૦૬૮૧ શ ક્તતાેમરચક્રાદ્યૈઃ સદુ પૈ્તિવિવધાયુધૈઃ ।
૨૧૪૦૬૮૨ પાશશ ◌ૃઙ્ખલદ ડશૈ્ચ ભીષય તાે મહાબલાઃ॥ ૨૧૪.૬૮।
૨૧૪૦૬૯૧ આગચ્છ ત મહારાૈદ્રા મત્યાર્નામાયષુઃ ક્ષયે ।
૨૧૪૦૬૯૨ ગ્રહીતું પ્રા ણનઃ સવ યમસ્યાજ્ઞાકરા તથા॥ ૨૧૪.૬૯।
૨૧૪૦૭૦૧ યત્તચ્છર રમાદત્તે યાતનીયં વકમર્જમ્ ।
૨૧૪૦૭૦૨ તદસ્ય નીયતે જ તાેયર્મસ્ય સદનં પ્ર ત॥ ૨૧૪.૭૦।
૨૧૪૦૭૧૧ બદ્ વા ત કાલપાશશૈ્ચ િનગડવૈર્જ્રશ ◌ૃઙ્ખલૈઃ ।
૨૧૪૦૭૧૨ તાડિય વા શં કુ્રદ્ધનૈ યતે યમિકઙ્કરૈઃ॥ ૨૧૪.૭૧।
૨૧૪૦૭૨૧ પ્ર ખલ તં દ તં ચ આક્રાેશ તં મુહુમુર્હુઃ ।
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૨૧૪૦૭૨૨ હા તાત માતઃ પતુ્રે ત વદ તં કમર્દૂ ષતમ્॥ ૨૧૪.૭૨।
૨૧૪૦૭૩૧ આહત્ય િન શતૈઃ શલૂૈમુર્દ્ગરૈિન શતૈઘર્નૈઃ ।
૨૧૪૦૭૩૨ ખડ્ગશ ક્તપ્રહારૈશ્ચ વજ્રદ ડઃૈ સદુા ણૈઃ॥ ૨૧૪.૭૩।
૨૧૪૦૭૪૧ ભ સ્યર્માનાે મહારાવવૈર્જ્રશ ક્તસમ વતૈઃ ।
૨૧૪૦૭૪૨ અેકૈકશાે શં કુ્રદ્ધૈ તાડયદ્ ભઃ સમ તતઃ॥ ૨૧૪.૭૪।
૨૧૪૦૭૫૧ સ મુહ્યમાનાે દુઃખાતર્ઃ પ્રતપંશ્ચ ઇત તતઃ ।
૨૧૪૦૭૫૨ આકૃ ય નીયતે જ તુર વાનં સભુયઙ્કરૈઃ॥ ૨૧૪.૭૫।
૨૧૪૦૭૬૧ કુશક ટકવ મીક-શઙુ્કપાષાણશકર્રે ।
૨૧૪૦૭૬૨ તથા પ્રદ પ્ત વલને ક્ષારવજ્રશતાે કટે॥ ૨૧૪.૭૬।
૨૧૪૦૭૭૧ પ્રદ પ્તાિદત્યતપ્તને દહ્યમાન તદંશુ ભઃ ।
૨૧૪૦૭૭૨ કૃ યતે યમદૂતૈશ્ચ શવાસન્નાદભીષણૈઃ॥ ૨૧૪.૭૭।
૨૧૪૦૭૮૧ િવકૃ યમાણ તૈઘારૈભર્ક્ષ્યમાણઃ શવાશતૈઃ ।
૨૧૪૦૭૮૨ પ્રયા ત દા ણે માગ પાપકમાર્ યમાલયમ્॥ ૨૧૪.૭૮।
૨૧૪૦૭૯૧ ક્વ ચદ્ભીતૈઃ ક્વ ચ ત્ર તૈઃ પ્ર ખલદ્ ભઃ ક્વ ચ ક્વ ચત્ ।
૨૧૪૦૭૯૨ દુઃખનેાક્ર દમાનૈશ્ચ ગ તવ્યઃ સ મહાપથઃ॥ ૨૧૪.૭૯।
૨૧૪૦૮૦૧ િનભર્ સ્યર્માનૈ દ્વગ્ ૈિવદુ્રતૈભર્યિવહ્વલૈઃ ।
૨૧૪૦૮૦૨ ક પમાનશર રૈ તુ ગ તવં્ય વસ જ્ઞકૈઃ॥ ૨૧૪.૮૦।
૨૧૪૦૮૧૧ ક ટકાક ણર્માગણ સ તપ્ત સકતને ચ ।
૨૧૪૦૮૧૨ દહ્યમાનૈ તુ ગ તવં્ય નરૈદાર્નિવવ જતૈઃ॥ ૨૧૪.૮૧।
૨૧૪૦૮૨૧ મેદઃશાે ણતદુગર્ ધૈબર્ તગાત્રૈશ્ચ પૂગશઃ ।
૨૧૪૦૮૨૨ દગ્ધસુ્ફટ વચાક ણગર્ તવ્યં વઘાતકૈઃ॥ ૨૧૪.૮૨।
૨૧૪૦૮૩૧ કૂજદ્ ભઃ ક્ર દમાનૈશ્ચ િવક્રાેશદ્ ભશ્ચ િવ વરમ્ ।
૨૧૪૦૮૩૨ વેદનાતશ્ચ સદ્ ભશ્ચ ગ તવં્ય વઘાતકૈઃ॥ ૨૧૪.૮૩।
૨૧૪૦૮૪૧ શ ક્ત ભ ભ દપાલૈશ્ચ ખડ્ગતાેમરસાયકૈઃ ।
૨૧૪૦૮૪૨ ભદ્યદ્ ભ તી ણશલૂાગ્રૈગર્ તવ્યં વઘાતકૈઃ॥ ૨૧૪.૮૪।
૨૧૪૦૮૫૧ શ્વાનવૈ્યાર્ઘૈ્ર ર્કૈઃ કઙૈ્કભર્ક્ષ્યમાણૈશ્ચ પાિપ ભઃ॥ ૨૧૪.૮૫।
૨૧૪૦૮૬૧ કૃ તદ્ ભઃ ક્રકચાઘાતૈગર્ તવ્યં માંસખાિદ ભઃ ।
૨૧૪૦૮૬૨ મિહષષર્ભશ ◌ૃઙ્ગાગ્રૈ ભદ્યમાનૈઃ સમ તતઃ॥ ૨૧૪.૮૬।
૨૧૪૦૮૭૧ ઉ લખદ્ ભઃ શકૂરૈશ્ચ ગ તવં્ય માંસખાદકૈઃ ।
૨૧૪૦૮૭૨ સચૂીભ્રમરકાકાેલ-મ ક્ષકા ભશ્ચ સઙ્ઘશઃ॥ ૨૧૪.૮૭।
૨૧૪૦૮૮૧ ભજુ્યમાનૈશ્ચ ગ તવં્ય પાિપષૈ્ઠમર્ધુઘાતકૈઃ ।
૨૧૪૦૮૮૨ િવશ્વ તં વા મનં મતં્ર સ્ત્રયં વા ય તુ ઘાતયેત્॥ ૨૧૪.૮૮।
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૨૧૪૦૮૯૧ શસૈ્ત્રિનકૃત્યમાનૈશ્ચ ગ તવં્ય ચાતુરૈનર્રૈઃ ।
૨૧૪૦૮૯૨ ઘાતય ત ચ યે જ તૂં તાડય ત િનરાગસઃ॥ ૨૧૪.૮૯।
૨૧૪૦૯૦૧ રાક્ષસભૈર્ક્ષ્યમાણા તે યા ત યા યપથં નરાઃ ।
૨૧૪૦૯૦૨ યે હર ત પરસ્ત્રીણાં વરપ્રાવરણાિન ચ॥ ૨૧૪.૯૦।
૨૧૪૦૯૧૧ તે યા ત િવદુ્રતા નગ્ ાઃ પ્રેતીભૂતા યમાલયમ્ ।
૨૧૪૦૯૧૨ વાસાે ધા યં િહર યં વા ગ્ હક્ષતે્રમથાિપ વા॥ ૨૧૪.૯૧।
૨૧૪૦૯૨૧ યે હર ત દુરાત્માનઃ પાિપષ્ઠાઃ પાપક મણઃ ।
૨૧૪૦૯૨૨ પાષાણૈલર્ગુડદૈર્ ડૈ તાડ્યમાનૈ તુ જજર્રૈઃ॥ ૨૧૪.૯૨।
૨૧૪૦૯૩૧ વહદ્ ભઃ શાે ણતં ભૂિર ગ તવં્ય તુ યમાલયમ્ ।
૨૧૪૦૯૩૨ બ્રહ્મ વં યે હર તીહ નરા નરકિનભર્યાઃ॥ ૨૧૪.૯૩।
૨૧૪૦૯૪૧ તાડય ત તથા િવપ્રાનાક્રાેશ ત નરાધમાઃ ।
૨૧૪૦૯૪૨ શુ કકાષ્ઠિનબદ્ધા તે છન્નકણાર્ ક્ષના સકાઃ॥ ૨૧૪.૯૪।
૨૧૪૦૯૫૧ પૂયશાે ણતિદગ્ધા તે કાલગ્ ધ્રૈશ્ચ જ બુકૈઃ ।
૨૧૪૦૯૫૨ િકઙ્કરૈભ ષણૈશ્ચ ડૈ તાડ્યમાનાશ્ચ દા ણૈઃ॥ ૨૧૪.૯૫।
૨૧૪૦૯૬૧ િવક્રાેશમાના ગચ્છ ત પાિપન તે યમાલયમ્ ।
૨૧૪૦૯૬૨ અેવં પરમદુધર્ષર્મ વાનં વલનપ્રભમ્॥ ૨૧૪.૯૬।
૨૧૪૦૯૭૧ રાૈરવં દુગર્િવષમં િનિદષં્ટ માનષુસ્ય ચ ।
૨૧૪૦૯૭૨ પ્રતપ્તતામ્રવણાર્ભં વિહ્ન વાલાસુ્ફ લઙ્ગવત્॥ ૨૧૪.૯૭।
૨૧૪૦૯૮૧ કુર ટક ટકાક ણ થુિવકટતાડનૈઃ ।
૨૧૪૦૯૮૨ શ ક્તવજૈ્રશ્ચ સઙ્ક ણર્મુ વલં તીવ્રક ટકમ્॥ ૨૧૪.૯૮।
૨૧૪૦૯૯૧ અઙ્ગારવાલુકા મશ્રં વિહ્નક ટકદુગર્મમ્ ।
૨૧૪૦૯૯૨ વાલામાલાકુલં રાૈદં્ર સયૂર્ર મપ્રતાિપતમ્॥ ૨૧૪.૯૯।
૨૧૪૧૦૦૧ અ વાનં નીયતે દેહી કૃ યમાણઃ સિુનષુ્ઠરૈઃ ।
૨૧૪૧૦૦૨ યદૈવ ક્ર દતે જ તુદુર્ઃખાતર્ઃ પ તતઃ ક્વ ચત્॥ ૨૧૪.૧૦૦।
૨૧૪૧૦૧૧ તદૈવાહ યતે સવરાયુધૈયર્મિકઙ્કરૈઃ ।
૨૧૪૧૦૧૨ અેવં સ તાડ્યમાનશ્ચ લુ ધઃ પાપષેુ યાે ઽનયઃ॥ ૨૧૪.૧૦૧।
૨૧૪૧૦૨૧ અવશાે નીયતે જ તુદુર્ધર્રૈયર્મિકઙ્કરૈઃ ।
૨૧૪૧૦૨૨ સવરેવ િહ ગ તવ્યમ વાનં ત સદુુગર્મમ્॥ ૨૧૪.૧૦૨।
૨૧૪૧૦૩૧ નીયતે િવિવધૈઘારૈયર્મદૂતૈરવજ્ઞયા ।
૨૧૪૧૦૩૨ ની વા સદુા ણં માગ પ્રા ણનં યમિકઙ્કરૈઃ॥ ૨૧૪.૧૦૩।
૨૧૪૧૦૪૧ પ્રવે યતે પુર ં ઘાેરાં તામ્રાયસમયી ં દ્વ ઃ ।
૨૧૪૧૦૪૨ સા પુર િવપુલાકારા લક્ષયાજેનમાયતા॥ ૨૧૪.૧૦૪।
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૨૧૪૧૦૫૧ ચતુરસ્રા િવિનિદષ્ટા ચતુદ્વાર્રવતી શભુા ।
૨૧૪૧૦૫૨ પ્રાકારાઃ કા ચના તસ્યા યાજેનાયુતમુ ચ્છ્ર તાઃ॥ ૨૧૪.૧૦૫।
૨૧૪૧૦૬૧ ઇ દ્રનીલમહાનીલ-પદ્મરાગાપેશાે ભતા ।
૨૧૪૧૦૬૨ સા પુર િવિવધૈઃ સઙ્ઘૈઘારા ઘાેરૈઃ સમાકુલા॥ ૨૧૪.૧૦૬।
૨૧૪૧૦૭૧ દેવદાનવગ ધવયર્ક્ષરાક્ષસપન્નગૈઃ ।
૨૧૪૧૦૭૨ પવૂર્દ્વારં શભંુ તસ્યાઃ પતાકાશતશાે ભતમ્॥ ૨૧૪.૧૦૭।
૨૧૪૧૦૮૧ વજે્ર દ્રનીલવૈદૂયર્-મુક્તાફલિવભૂ ષતમ્ ।
૨૧૪૧૦૮૨ ગીત ત્યૈઃ સમાક ણ ગ ધવાર્ સરસાં ગણૈઃ॥ ૨૧૪.૧૦૮।
૨૧૪૧૦૯૧ પ્રવેશ તને દેવાના ષીણાં યાે ગનાં તથા ।
૨૧૪૧૦૯૨ ગ ધવર્ સદ્ધયક્ષાણાં િવદ્યાધરિવસિપણામ્॥ ૨૧૪.૧૦૯।
૨૧૪૧૧૦૧ ઉત્તરં નગરદ્વારં ઘ ટાચામરભૂ ષતમ્ ।
૨૧૪૧૧૦૨ છ ત્રચામરિવ યાસં નાનારત્નૈરલઙૃ્કતમ્॥ ૨૧૪.૧૧૦।
૨૧૪૧૧૧૧ વીણારે રવૈ ર યૈગ તમઙ્ગલનાિદતૈઃ ।
૨૧૪૧૧૧૨ ઋગ્યજુઃસામિનઘાષૈમુર્િન દસમાકુલમ્॥ ૨૧૪.૧૧૧।
૨૧૪૧૧૨૧ િવશ ત યને ધમર્જ્ઞાઃ સત્યવ્રતપરાયણાઃ ।
૨૧૪૧૧૨૨ ગ્રી મે વાિરપ્રદા યે ચ શીતે ચા ગ્ પ્રદા નરાઃ॥ ૨૧૪.૧૧૨।
૨૧૪૧૧૩૧ શ્રા તસવંાહકા યે ચ પ્રયવાદરતાશ્ચ યે ।
૨૧૪૧૧૩૨ યે ચ દાનરતાઃ શરૂા માતાિપ પરાશ્ચ યે॥ ૨૧૪.૧૧૩।
૨૧૪૧૧૪૧ દ્વજશશુ્રષૂણે યુક્તા િનતં્ય યે ઽ ત થપજૂકાઃ ।
૨૧૪૧૧૪૨ પ શ્ચમં તુ મહાદ્વારં પુયાર્ રત્નૈિવભૂ ષતમ્॥ ૨૧૪.૧૧૪।
૨૧૪૧૧૫૧ િવ ચત્રમ ણસાપેાનં તાેમરૈઃ સમલઙૃ્કતમ્ ।
૨૧૪૧૧૫૨ ભેર દઙ્ગસન્નાદૈઃ શઙ્ખકાહલનાિદતમ્॥ ૨૧૪.૧૧૫।
૨૧૪૧૧૬૧ સદ્ધ દૈઃ સદા હૃષ્ટૈમર્ઙ્ગલૈઃ પ્ર ણનાિદતમ્ ।
૨૧૪૧૧૬૨ પ્રવેશ તને હૃષ્ટાનાં શવભ ક્તમતાં ણામ્॥ ૨૧૪.૧૧૬।
૨૧૪૧૧૭૧ સવર્તીથર્ લુતા યે ચ પ ચાગ્ ેય ચ સવેકાઃ ।
૨૧૪૧૧૭૨ પ્રસ્થાને યે તા વીરા તાઃ કાલ જરે ગરાૈ॥ ૨૧૪.૧૧૭।
૨૧૪૧૧૮૧ અગ્ ાૈ િવપન્ના યે વીરાઃ સાિધતં યૈરનાશકમ્ ।
૨૧૪૧૧૮૨ યે વા મ મત્રલાેકાથ ગાેગ્રહે સઙુ્કલે હતાઃ॥ ૨૧૪.૧૧૮।
૨૧૪૧૧૯૧ તે િવશ ત નરાઃ શરૂાઃ પ શ્ચમને તપાેધનાઃ ।
૨૧૪૧૧૯૨ પુયા તસ્યા મહાઘાેરં સવર્સ વભયઙ્કરમ્॥ ૨૧૪.૧૧૯।
૨૧૪૧૨૦૧ હાહાકારસમાકુ્રષં્ટ દ ક્ષણં દ્વારમીદશૃમ્ ।
૨૧૪૧૨૦૨ અ ધકારસમાયુક્તં તી ણશ ◌ૃઙ્ગૈઃ સમ વતમ્॥ ૨૧૪.૧૨૦।
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૨૧૪૧૨૧૧ ક ટકૈ ર્ શ્ચકૈઃ સપવર્જ્રક ટૈઃ સદુુગર્મૈઃ ।
૨૧૪૧૨૧૨ િવલુ પદ્ ભ ર્કૈવ્યાર્ઘૈ્રરકૃ્ષૈઃ સહૈઃ સજ બુકૈઃ॥ ૨૧૪.૧૨૧।
૨૧૪૧૨૨૧ શ્વાનમા ર્રગ્ ધ્રૈશ્ચ સ વાલકવલૈમુર્ખૈઃ ।
૨૧૪૧૨૨૨ પ્રવેશ તને વૈ િનતં્ય સવષામપકાિરણામ્॥ ૨૧૪.૧૨૨।
૨૧૪૧૨૩૧ યે ઘાતય ત િવપ્રા ગા બાલં દં્ધ તથાતુરમ્ ।
૨૧૪૧૨૩૨ શરણાગતં િવશ્વ તં સ્ત્રયં મતં્ર િનરાયુધમ્॥ ૨૧૪.૧૨૩।
૨૧૪૧૨૪૧ યે ઽગ યાગા મનાે મૂઢાઃ પરદ્રવ્યાપહાિરણઃ ।
૨૧૪૧૨૪૨ િનકે્ષપસ્યાપહતાર્રાે િવષવિહ્નપ્રદાશ્ચ યે॥ ૨૧૪.૧૨૪।
૨૧૪૧૨૫૧ પરભૂ મ ગ્ હં શ યાં વસ્ત્રાલઙ્કારહાિરણઃ ।
૨૧૪૧૨૫૨ પરર ધ્રષેુ યે કૂ્રરા યે સદા તવાિદનઃ॥ ૨૧૪.૧૨૫।
૨૧૪૧૨૬૧ ગ્રામરાષ્ટ્રપુરસ્થાને મહાદુઃખપ્રદા િહ યે ।
૨૧૪૧૨૬૨ કૂટસા ક્ષપ્રદાતારઃ ક યાિવક્રયકારકાઃ॥ ૨૧૪.૧૨૬।
૨૧૪૧૨૭૧ અભક્ષ્યભક્ષણરતા યે ગચ્છ ત સતુાં નષુામ્ ।
૨૧૪૧૨૭૨ માતરં િપતરં ચવૈ યે વદ ત ચ પાૈ ષમ્॥ ૨૧૪.૧૨૭।
૨૧૪૧૨૮૧ અ યે યે ચવૈ િનિદષ્ટા મહાપાતકકાિરણઃ ।
૨૧૪૧૨૮૨ દ ક્ષણને તુ તે સવ દ્વારેણ પ્રિવશ ત વૈ॥ ૨૧૪.૧૨૮।
૨૧૪૧૨૯૦ મનુય ઊચુઃ
૨૧૪૧૨૯૦ ન પ્તમિધગચ્છામઃ પુ યધમાર્ તસ્ય ચ ।
૨૧૪૧૩૦૦ મનુે વન્મખુગીતસ્ય તથા કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૨૧૪.૧।
૨૧૪૧૩૧૦ ઉ પ ત્ત પ્રલયં ચવૈ ભૂતાનાં કમર્ણાે ગ તમ્ ।
૨૧૪૧૩૨૦ વે સ સવ મનુે તને ચ્છામ વાં મહામ તમ્॥ ૨૧૪.૨।
૨૧૪૧૩૩૦ શ્રૂયતે યમલાેકસ્ય માગર્ઃ પરમદુગર્મઃ ।
૨૧૪૧૩૪૦ દુઃખક્લેશકરઃ શશ્વ સવર્ભૂતભયાવહઃ॥ ૨૧૪.૩।
૨૧૪૧૩૫૦ કથં તને નરા યા ત માગણ યમસાદનમ્ ।
૨૧૪૧૩૬૦ પ્રમાણં ચવૈ માગર્સ્ય બ્રૂિહ નાે વદતાં વર॥ ૨૧૪.૪।
૨૧૪૧૩૭૦ મનુે ચ્છામ સવર્જ્ઞ બ્રૂિહ સવર્મશષેતઃ ।
૨૧૪૧૩૮૦ કથં નરકદુઃખાિન ના ુવ ત નરાન્મનુે॥ ૨૧૪.૫।
૨૧૪૧૩૯૦ કેનાપેાયને દાનને ધમણ િનયમને ચ ।
૨૧૪૧૪૦૦ માનષુસ્ય ચ યા યસ્ય લાેકસ્ય િકયદ તરમ્॥ ૨૧૪.૬।
૨૧૪૧૪૧૦ કથં ચ વગર્ ત યા ત નરકં કેન કમર્ણા ।
૨૧૪૧૪૨૦ વગર્સ્થાનાિન િકય ત િકય ત નરકા ણ ચ॥ ૨૧૪.૭।
૨૧૪૧૪૩૦ કથં સકૃુ તનાે યા ત કથં દુ કૃતકાિરણઃ ।

brahpur.pdf 793



બ્રહ્મપુરાણ

૨૧૪૧૪૪૦ િક પં િક પ્રમાણં વા કાે વણર્ તૂભયાેરિપ ।
૨૧૪૧૪૫૦ વસ્ય નીયમાનસ્ય યમલાેકં બ્રવીિહ નઃ॥ ૨૧૪.૮।
૨૧૪૧૪૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૪૧૪૬૦ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લા વદતાે મમ સવુ્રતાઃ ।
૨૧૪૧૪૭૦ સસંારચક્રમજરં સ્થ તયર્સ્ય ન િવદ્યતે॥ ૨૧૪.૯।
૨૧૪૧૪૮૦ સાે ઽહં વદા મ વઃ સવ યમમાગર્સ્ય િનણર્યમ્ ।
૨૧૪૧૪૯૦ ઉ ક્રા તકાલાદાર ય યથા ના યાે વિદ ય ત॥ ૨૧૪.૧૦।
૨૧૪૧૫૦૦ વ પં ચવૈ માગર્સ્ય યન્માં ચ્છથ સત્તમાઃ ।
૨૧૪૧૫૧૦ યમલાેકસ્ય ચા વાનમ તરં માનષુસ્ય ચ॥ ૨૧૪.૧૧।
૨૧૪૧૫૨૦ યાજેનાનાં સહસ્રા ણ ષડશી ત તદ તરમ્ ।
૨૧૪૧૫૩૦ તપ્તતામ્ર મવાતપ્તં તદ વાનમુદાહૃતમ્॥ ૨૧૪.૧૨।
૨૧૪૧૫૪૦ તદવ યં િહ ગ તવં્ય પ્રા ણ ભ ર્ વસ જ્ઞકૈઃ ।
૨૧૪૧૫૫૦ પુ યા પુ યકૃતાે યા ત પાપા પાપકૃતાે ઽધમાઃ॥ ૨૧૪.૧૩।
૨૧૪૧૫૬૦ દ્વાિવશ તશ્ચ નરકા યમસ્ય િવષયે સ્થતાઃ ।
૨૧૪૧૫૭૦ યષેુ દુ કૃતકમાર્ણાે િવપચ્ય તે થક્ થક્॥ ૨૧૪.૧૪।
૨૧૪૧૫૮૦ નરકાે રાૈરવાે રાૈદ્રઃ શકૂર તાલ અેવ ચ ।
૨૧૪૧૫૯૦ કુ ભીપાકાે મહાઘાેરઃ શા મલાે ઽથ િવમાેહનઃ॥ ૨૧૪.૧૫।
૨૧૪૧૬૦૦ ક ટાદઃ કૃ મભક્ષશ્ચ નાલાભક્ષાે ભ્રમ તથા ।
૨૧૪૧૬૧૦ નદ્યઃ પૂયવહાશ્ચા યા િધરા ભ તથવૈ ચ॥ ૨૧૪.૧૬।
૨૧૪૧૬૨૦ અ ગ્ વાલાે મહાઘાેરઃ સ દંશઃ શનુભાજેનઃ ।
૨૧૪૧૬૩૦ ઘાેરા વૈતરણી ચવૈ અ સપ ત્રવનં તથા॥ ૨૧૪.૧૭।
૨૧૪૧૬૪૦ ન તત્ર ક્ષચ્છાયા વા ન તડાગાઃ સરાં સ ચ ।
૨૧૪૧૬૫૦ ન વા યાે દ ઘકા વાિપ ન કૂપાે ન પ્રપા સભા॥ ૨૧૪.૧૮।
૨૧૪૧૬૬૦ ન મ ડપાે નાયતનં ન નદ્યાે ન ચ પવર્તાઃ ।
૨૧૪૧૬૭૦ ન િક ચદાશ્રમસ્થાનં િવદ્યતે તત્ર વત્મર્િન॥ ૨૧૪.૧૯।
૨૧૪૧૬૮૦ યત્ર િવશ્રમતે શ્રા તઃ પુ ષાે અતીવક ષતઃ ।
૨૧૪૧૬૯૦ અવ યમવે ગ તવ્યઃ સ સવ તુ મહાપથઃ॥ ૨૧૪.૨૦।
૨૧૪૧૭૦૦ પ્રાપ્તે કાલે તુ સ ત્યજ્ય સહૃુદ્બ ધુધનાિદકમ્ ।
૨૧૪૧૭૧૦ જરાયુ ડ શ્ચવૈ વેદ શ્ચાેદ્ ભ તથા॥ ૨૧૪.૨૧।
૨૧૪૧૭૨૦ જઙ્ગમાજઙ્ગમાશ્ચવૈ ગ મ ય ત મહાપથમ્ ।
૨૧૪૧૭૩૦ દેવાસરુમનુ યૈશ્ચ વવૈ વતવશાનુગૈઃ॥ ૨૧૪.૨૨।
૨૧૪૧૭૪૦ સ્ત્રીપુન્નપુંસકૈશ્ચવૈ થવ્યાં વસિ જ્ઞતૈઃ ।

794 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૨૧૪૧૭૫૦ પવૂાર્હે્ણ ચાપરાહે્ણ વા મ યાહે્ન વા તથા પનુઃ॥ ૨૧૪.૨૩।
૨૧૪૧૭૬૦ સ યાકાલે ઽધર્રાત્રે વા પ્રત્યૂષે વા યપુ સ્થતે ।
૨૧૪૧૭૭૦ દ્ધવૈાર્ મ યમવૈાર્િપ યાવૈનસ્થૈ તથવૈ ચ॥ ૨૧૪.૨૪।
૨૧૪૧૭૮૦ ગભર્વાસે ઽથ બાલ્યે વા ગ તવ્યઃ સ મહાપથઃ ।
૨૧૪૧૭૯૦ પ્રવાસસ્થૈગ્ ર્હસ્થવૈાર્ પવર્તસ્થૈઃ સ્થલે ઽિપ વા॥ ૨૧૪.૨૫।
૨૧૪૧૮૦૦ ક્ષતે્રસ્થવૈાર્ જલસ્થવૈાર્ ગ્ હમ યગતૈ તથા ।
૨૧૪૧૮૧૦ આસીનૈશ્ચા સ્થતવૈાર્િપ શયનીયગતૈ તથા॥ ૨૧૪.૨૬।
૨૧૪૧૮૨૦ ગ્રદ્ ભવાર્ પ્રસપૈુ્તવાર્ ગ તવ્યઃ સ મહાપથઃ ।
૨૧૪૧૮૩૦ ઇહાનુભૂય િનિદષ્ટમાયજુર્ તુઃ વયં તદા॥ ૨૧૪.૨૭।
૨૧૪૧૮૪૦ તસ્યા તે ચ વયં પ્રાણૈરિનચ્છન્નિપ મુચ્યતે ।
૨૧૪૧૮૫૦ જલમ ગ્ િવષં શસં્ત્ર દ્વ્યાિધઃ પતનં ગરેઃ॥ ૨૧૪.૨૮।
૨૧૪૧૮૬૦ િન મતં્ત િક ચદાસાદ્ય દેહી પ્રાણૈિવમુચ્યતે ।
૨૧૪૧૮૭૦ િવહાય સમુહ કૃ નં શર રં પા ચભાૈ તકમ્॥ ૨૧૪.૨૯।
૨૧૪૧૮૮૦ અ યચ્છર રમાદત્તે યાતનીયં વકમર્જમ્ ।
૨૧૪૧૮૯૦ દૃઢં શર રમા ાે ત સખુદુઃખાપેભુક્તયે॥ ૨૧૪.૩૦।
૨૧૪૧૯૦૦ તને ભુઙ્ક્તે સ કૃચ્છ્ર ા ણ પાપકતાર્ નરાે શમ્ ।
૨૧૪૧૯૧૦ સખુાિન ધા મકાે હૃષ્ટ ઇહ નીતાે યમક્ષયે॥ ૨૧૪.૩૧।
૨૧૪૧૯૨૦ ઊ મા પ્રકુિપતઃ કાયે તીવ્રવાયુસમીિરતઃ ।
૨૧૪૧૯૩૦ ભન ત્ત મમર્સ્થાનાિન દ યમાનાે િનર ધનઃ॥ ૨૧૪.૩૨।
૨૧૪૧૯૪૦ ઉદાનાે નામ પવન તતશ્ચાે વ પ્રવતર્તે ।
૨૧૪૧૯૫૦ ભજુ્યતામ્ અ બુભક્ષ્યાણામધાેગ તિનરાેધકૃત્॥ ૨૧૪.૩૩।
૨૧૪૧૯૬૦ તતાે યનેા બુદાનાિન કૃતા યન્નરસા તથા ।
૨૧૪૧૯૭૦ દત્તાઃ સ તસ્યામાહ્લાદમાપિદ પ્ર તપદ્યતે॥ ૨૧૪.૩૪।
૨૧૪૧૯૮૦ અન્નાિન યને દત્તાિન શ્રદ્ધાપૂતને ચેતસા ।
૨૧૪૧૯૯૦ સાે ઽિપ પ્તમવા ાે ત િવના યન્નને વૈ તદા॥ ૨૧૪.૩૫।
૨૧૪૨૦૦૦ યનેા તાિન નાેક્તાિન પ્રી તભેદઃ કૃતાે ન ચ ।
૨૧૪૨૦૧૦ આ તકઃ શ્રદ્દધાનશ્ચ સખુ ત્યું સ ગચ્છ ત॥ ૨૧૪.૩૬।
૨૧૪૨૦૨૦ દેવબ્રાહ્મણપૂ યાં િનરતાશ્ચાનસયૂકાઃ ।
૨૧૪૨૦૩૦ શકુ્લા વદા યા હ્ર ીમ ત તે નરાઃ સખુ ત્યવઃ॥ ૨૧૪.૩૭।
૨૧૪૨૦૪૦ યઃ કામાન્નાિપ સરં ભાન્ન દ્વષેાદ્ધમર્મુ જેત્ ।
૨૧૪૨૦૫૦ યથાેક્તકાર સાૈ યશ્ચ સ સખંુ ત્યુ ચ્છ ત॥ ૨૧૪.૩૮।
૨૧૪૨૦૬૦ વાિરદા ષતાનાં યે િધતાન્નપ્રદાિયનઃ ।
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૨૧૪૨૦૭૦ પ્રા ુવ ત નરાઃ કાલે ત્યું સખુસમ વતમ્॥ ૨૧૪.૩૯।
૨૧૪૨૦૮૦ શીતં જય ત ધનદા તાપં ચ દનદાિયનઃ ।
૨૧૪૨૦૯૦ પ્રાણઘ્ની ં વેદનાં કષ્ટાં યે ચા યાેદ્વગેધાિરણઃ॥ ૨૧૪.૪૦।
૨૧૪૨૧૦૦ માેહં જ્ઞાનપ્રદાતાર તથા દ પપ્રદા તમઃ ।
૨૧૪૨૧૧૦ કૂટસાક્ષી ષાવાદ યાે ગુ નાર્નુશા ત વૈ॥ ૨૧૪.૪૧।
૨૧૪૨૧૨૦ તે માેહ ત્યવઃ સવ તથા યે વેદિન દકાઃ ।
૨૧૪૨૧૩૦ િવભીષણાઃ પૂ તગ ધાઃ કૂટમુદ્ગરપાણયઃ॥ ૨૧૪.૪૨।
૨૧૪૨૧૪૦ આગચ્છ ત દુરાત્માનાે યમસ્ય પુ ષા તથા ।
૨૧૪૨૧૫૦ પ્રાપ્તષેુ દકૃ્પથં તષેુ યતે તસ્ય વપેથુઃ॥ ૨૧૪.૪૩।
૨૧૪૨૧૬૦ ક્ર દત્યિવરતઃ સાે ઽથ ભ્રા મા િપ ં તથા ।
૨૧૪૨૧૭૦ સા તુ વાગસુ્ફટા િવપ્રા અેકવણાર્ િવભાવ્યતે॥ ૨૧૪.૪૪।
૨૧૪૨૧૮૦ દૃ ષ્ટિવભ્રા યતે ત્રાસા કાસા ષ્ટ ત્યથાનનમ્ ।
૨૧૪૨૧૯૦ તતઃ સ વેદનાિવષં્ટ તચ્છર રં િવમુ ચ ત॥ ૨૧૪.૪૫।
૨૧૪૨૨૦૦ વા વગ્રસાર તદૂ્રપ-દેહમ ય પ્રપદ્યતે ।
૨૧૪૨૨૧૦ ત કમર્યાતનાથ ચ ન મા િપ સ ભવમ્॥ ૨૧૪.૪૬।
૨૧૪૨૨૨૦ ત પ્રમાણવયાવેસ્થા-સસં્થાનૈઃ પ્રા યતે વ્યથા ।
૨૧૪૨૨૩૦ તતાે દૂતાે યમસ્યાથ પાશબૈર્ધ્ના ત દા ણૈઃ॥ ૨૧૪.૪૭।
૨૧૪૨૨૪૦ જ તાેઃ સ પ્રાપ્તકાલસ્ય વેદનાતર્સ્ય વૈ શમ્ ।
૨૧૪૨૨૫૦ ભૂતૈઃ સ ત્યક્તદેહસ્ય ક ઠપ્રાપ્તાિનલસ્ય ચ॥ ૨૧૪.૪૮।
૨૧૪૨૨૬૦ શર રાચ્ચ્યાિવતાે વાે રાેરવી ત તથાે બણમ્ ।
૨૧૪૨૨૭૦ િનગર્તાે વાયુભૂત તુ ષાટ્કાૈ શકકલવેરે॥ ૨૧૪.૪૯।
૨૧૪૨૨૮૦ મા ભઃ િપ ભશ્ચવૈ ભ્રા ભમાર્તુલૈ તથા ।
૨૧૪૨૨૯૦ દારૈઃ પતુ્રવૈર્યસ્યૈશ્ચ ગુ ભ ત્યજ્યતે ભુિવ॥ ૨૧૪.૫૦।
૨૧૪૨૩૦૦ દૃ યમાનશ્ચ તૈદ નૈરશ્રપુૂણક્ષણૈ ર્શમ્ ।
૨૧૪૨૩૧૦ વશર રં સમુ જ્ય વાયુભૂત તુ ગચ્છ ત॥ ૨૧૪.૫૧।
૨૧૪૨૩૨૦ અ ધકારમપારં ચ મહાઘાેરં તમાે તમ્ ।
૨૧૪૨૩૩૦ સખુદુઃખપ્રદાતારં દુગર્મં પાપકમર્ણામ્॥ ૨૧૪.૫૨।
૨૧૪૨૩૪૦ દુઃસહં ચ દુર તં ચ દુિનર ક્ષં દુરાસદમ્ ।
૨૧૪૨૩૫૦ દુરાપમ તદુગ ચ પાિપષ્ઠાનાં સદાિહતમ્॥ ૨૧૪.૫૩।
૨૧૪૨૩૬૦ કૃ યમાણાશ્ચ તૈભૂર્તૈયાર્ યૈઃ પાશૈ તુ સયંતાઃ ।
૨૧૪૨૩૭૦ મુદ્ગરૈ તાડ્યમાનાશ્ચ નીય તે તં મહાપથમ્॥ ૨૧૪.૫૪।
૨૧૪૨૩૮૦ ક્ષીણાયષું સમાલાેક્ય પ્રા ણનં ચાયષુક્ષયે ।
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૨૧૪૨૩૯૦ િનનીષવઃ સમાયા ત યમદૂતા ભયઙ્કરાઃ॥ ૨૧૪.૫૫।
૨૧૪૨૪૦૦આ ઢા યાનકાલે તુ ઋક્ષવ્યાઘ્રખરેષુ ચ ।
૨૧૪૨૪૧૦ ઉષ્ટ્ર ેષુ વાનરે વ યે શ્ચકેષુ કેષુ ચ॥ ૨૧૪.૫૬।
૨૧૪૨૪૨૦ ઉલૂકસપર્મા ર્રં તથા યે ગ્ ધ્રવાહનાઃ ।
૨૧૪૨૪૩૦ યનેશ ◌ૃગાલમા ઢાઃ સરઘાકઙ્કવાહનાઃ॥ ૨૧૪.૫૭।
૨૧૪૨૪૪૦ વરાહપશવુેતાલ-મિહષાસ્યા તથા પરે ।
૨૧૪૨૪૫૦ નાના પધરા ઘાેરાઃ સવર્પ્રા ણભયઙ્કરાઃ॥ ૨૧૪.૫૮।
૨૧૪૨૪૬૦ દ ઘર્મુ કાઃ કરાલાસ્યા વક્રનાસા સ્ત્રલાેચનાઃ ।
૨૧૪૨૪૭૦ મહાહનુકપાેલાસ્યાઃ પ્રલ બદશનચ્છદાઃ॥ ૨૧૪.૫૯।
૨૧૪૨૪૮૦ િનગર્તૈિવકૃતાકારૈદર્શનૈરઙુ્કરાપેમૈઃ ।
૨૧૪૨૪૯૦ માંસશાે ણતિદગ્ધાઙ્ગા દંષ્ટ્ર ા ભ ર્શમુ બણૈઃ॥ ૨૧૪.૬૦।
૨૧૪૨૫૦૦ મખુૈઃ પાતાલસદશૃૈ વર્લ જહૈ્વભર્યઙ્કરૈઃ ।
૨૧૪૨૫૧૦ નતે્રૈઃ સિુવકૃતાકારૈ વર્લ પઙ્ગલચ ચલૈઃ॥ ૨૧૪.૬૧।
૨૧૪૨૫૨૦ મા ર્રાેલૂકખદ્યાેત-શક્રગાપેવદુદ્ધતૈઃ ।
૨૧૪૨૫૩૦ કેકરૈઃ સઙુ્કલૈ ત ધૈલાચનૈઃ પાવકાપેમૈઃ॥ ૨૧૪.૬૨।
૨૧૪૨૫૪૦ શમાભરણૈભ મૈરાબદ્ધભૈુર્જગાપેમૈઃ ।
૨૧૪૨૫૫૦ શાેણાસરલગાત્રૈશ્ચ મુ ડમાલાિવભૂ ષતૈઃ॥ ૨૧૪.૬૩।
૨૧૪૨૫૬૦ ક ઠસ્થકૃ ણસપશ્ચ ફૂ કારરવભીષણૈઃ ।
૨૧૪૨૫૭૦ વિહ્ન વાલાપેમૈઃ કેશઃૈ ત ધ ક્ષૈભર્યઙ્કરૈઃ॥ ૨૧૪.૬૪।
૨૧૪૨૫૮૦ બભ્રુિપઙ્ગલલાેલૈશ્ચ કદુ્ર મશ્રુ ભરા તાઃ ।
૨૧૪૨૫૯૦ ભજુદ ડમૈર્હાઘાેરૈઃ પ્રલ બૈઃ પિરઘાપેમૈઃ॥ ૨૧૪.૬૫।
૨૧૪૨૬૦૦ કે ચદ્દિ્વબાહવ તત્ર તથા યે ચ ચતુભુર્ ઃ ।
૨૧૪૨૬૧૦ દ્વરષ્ટબાહવશ્ચા યે દશિવશભુ તથા॥ ૨૧૪.૬૬।
૨૧૪૨૬૨૦ અસઙ્ખ્યાતભુ શ્ચા યે કે ચદ્બાહુસહ સ્રણઃ ।
૨૧૪૨૬૩૦ આયુધૈિવકૃતાકારૈઃ પ્ર વલદ્ ભભર્યાનકૈઃ॥ ૨૧૪.૬૭।
૨૧૪૨૬૪૦ શ ક્તતાેમરચક્રાદ્યૈઃ સદુ પૈ્તિવિવધાયુધૈઃ ।
૨૧૪૨૬૫૦ પાશશ ◌ૃઙ્ખલદ ડશૈ્ચ ભીષય તાે મહાબલાઃ॥ ૨૧૪.૬૮।
૨૧૪૨૬૬૦ આગચ્છ ત મહારાૈદ્રા મત્યાર્નામાયષુઃ ક્ષયે ।
૨૧૪૨૬૭૦ ગ્રહીતું પ્રા ણનઃ સવ યમસ્યાજ્ઞાકરા તથા॥ ૨૧૪.૬૯।
૨૧૪૨૬૮૦ યત્તચ્છર રમાદત્તે યાતનીયં વકમર્જમ્ ।
૨૧૪૨૬૯૦ તદસ્ય નીયતે જ તાેયર્મસ્ય સદનં પ્ર ત॥ ૨૧૪.૭૦।
૨૧૪૨૭૦૦ બદ્ વા ત કાલપાશશૈ્ચ િનગડવૈર્જ્રશ ◌ૃઙ્ખલૈઃ ।
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૨૧૪૨૭૧૦ તાડિય વા શં કુ્રદ્ધનૈ યતે યમિકઙ્કરૈઃ॥ ૨૧૪.૭૧।
૨૧૪૨૭૨૦ પ્ર ખલ તં દ તં ચ આક્રાેશ તં મુહુમુર્હુઃ ।
૨૧૪૨૭૩૦ હા તાત માતઃ પતુ્રે ત વદ તં કમર્દૂ ષતમ્॥ ૨૧૪.૭૨।
૨૧૪૨૭૪૦આહત્ય િન શતૈઃ શલૂૈમુર્દ્ગરૈિન શતૈઘર્નૈઃ ।
૨૧૪૨૭૫૦ ખડ્ગશ ક્તપ્રહારૈશ્ચ વજ્રદ ડઃૈ સદુા ણૈઃ॥ ૨૧૪.૭૩।
૨૧૪૨૭૬૦ ભ સ્યર્માનાે મહારાવવૈર્જ્રશ ક્તસમ વતૈઃ ।
૨૧૪૨૭૭૦ અેકૈકશાે શં કુ્રદ્ધૈ તાડયદ્ ભઃ સમ તતઃ॥ ૨૧૪.૭૪।
૨૧૪૨૭૮૦ સ મુહ્યમાનાે દુઃખાતર્ઃ પ્રતપંશ્ચ ઇત તતઃ ।
૨૧૪૨૭૯૦આકૃ ય નીયતે જ તુર વાનં સભુયઙ્કરૈઃ॥ ૨૧૪.૭૫।
૨૧૪૨૮૦૦ કુશક ટકવ મીક-શઙુ્કપાષાણશકર્રે ।
૨૧૪૨૮૧૦ તથા પ્રદ પ્ત વલને ક્ષારવજ્રશતાે કટે॥ ૨૧૪.૭૬।
૨૧૪૨૮૨૦ પ્રદ પ્તાિદત્યતપ્તને દહ્યમાન તદંશુ ભઃ ।
૨૧૪૨૮૩૦ કૃ યતે યમદૂતૈશ્ચ શવાસન્નાદભીષણૈઃ॥ ૨૧૪.૭૭।
૨૧૪૨૮૪૦ િવકૃ યમાણ તૈઘારૈભર્ક્ષ્યમાણઃ શવાશતૈઃ ।
૨૧૪૨૮૫૦ પ્રયા ત દા ણે માગ પાપકમાર્ યમાલયમ્॥ ૨૧૪.૭૮।
૨૧૪૨૮૬૦ ક્વ ચદ્ભીતૈઃ ક્વ ચ ત્ર તૈઃ પ્ર ખલદ્ ભઃ ક્વ ચ ક્વ ચત્ ।
૨૧૪૨૮૭૦ દુઃખનેાક્ર દમાનૈશ્ચ ગ તવ્યઃ સ મહાપથઃ॥ ૨૧૪.૭૯।
૨૧૪૨૮૮૦ િનભર્ સ્યર્માનૈ દ્વગ્ ૈિવદુ્રતૈભર્યિવહ્વલૈઃ ।
૨૧૪૨૮૯૦ ક પમાનશર રૈ તુ ગ તવં્ય વસ જ્ઞકૈઃ॥ ૨૧૪.૮૦।
૨૧૪૨૯૦૦ ક ટકાક ણર્માગણ સ તપ્ત સકતને ચ ।
૨૧૪૨૯૧૦ દહ્યમાનૈ તુ ગ તવં્ય નરૈદાર્નિવવ જતૈઃ॥ ૨૧૪.૮૧।
૨૧૪૨૯૨૦ મેદઃશાે ણતદુગર્ ધૈબર્ તગાત્રૈશ્ચ પૂગશઃ ।
૨૧૪૨૯૩૦ દગ્ધસુ્ફટ વચાક ણગર્ તવ્યં વઘાતકૈઃ॥ ૨૧૪.૮૨।
૨૧૪૨૯૪૦ કૂજદ્ ભઃ ક્ર દમાનૈશ્ચ િવક્રાેશદ્ ભશ્ચ િવ વરમ્ ।
૨૧૪૨૯૫૦ વેદનાતશ્ચ સદ્ ભશ્ચ ગ તવં્ય વઘાતકૈઃ॥ ૨૧૪.૮૩।
૨૧૪૨૯૬૦ શ ક્ત ભ ભ દપાલૈશ્ચ ખડ્ગતાેમરસાયકૈઃ ।
૨૧૪૨૯૭૦ ભદ્યદ્ ભ તી ણશલૂાગ્રૈગર્ તવ્યં વઘાતકૈઃ॥ ૨૧૪.૮૪।
૨૧૪૨૯૮૦ શ્વાનવૈ્યાર્ઘૈ્ર ર્કૈઃ કઙૈ્કભર્ક્ષ્યમાણૈશ્ચ પાિપ ભઃ॥ ૨૧૪.૮૫।
૨૧૪૨૯૯૦ કૃ તદ્ ભઃ ક્રકચાઘાતૈગર્ તવ્યં માંસખાિદ ભઃ ।
૨૧૪૩૦૦૦ મિહષષર્ભશ ◌ૃઙ્ગાગ્રૈ ભદ્યમાનૈઃ સમ તતઃ॥ ૨૧૪.૮૬।
૨૧૪૩૦૧૦ ઉ લખદ્ ભઃ શકૂરૈશ્ચ ગ તવં્ય માંસખાદકૈઃ ।
૨૧૪૩૦૨૦ સચૂીભ્રમરકાકાેલ-મ ક્ષકા ભશ્ચ સઙ્ઘશઃ॥ ૨૧૪.૮૭।
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૨૧૪૩૦૩૦ ભજુ્યમાનૈશ્ચ ગ તવં્ય પાિપષૈ્ઠમર્ધુઘાતકૈઃ ।
૨૧૪૩૦૪૦ િવશ્વ તં વા મનં મતં્ર સ્ત્રયં વા ય તુ ઘાતયેત્॥ ૨૧૪.૮૮।
૨૧૪૩૦૫૦ શસૈ્ત્રિનકૃત્યમાનૈશ્ચ ગ તવં્ય ચાતુરૈનર્રૈઃ ।
૨૧૪૩૦૬૦ ઘાતય ત ચ યે જ તૂં તાડય ત િનરાગસઃ॥ ૨૧૪.૮૯।
૨૧૪૩૦૭૦ રાક્ષસભૈર્ક્ષ્યમાણા તે યા ત યા યપથં નરાઃ ।
૨૧૪૩૦૮૦ યે હર ત પરસ્ત્રીણાં વરપ્રાવરણાિન ચ॥ ૨૧૪.૯૦।
૨૧૪૩૦૯૦ તે યા ત િવદુ્રતા નગ્ ાઃ પ્રેતીભૂતા યમાલયમ્ ।
૨૧૪૩૧૦૦ વાસાે ધા યં િહર યં વા ગ્ હક્ષતે્રમથાિપ વા॥ ૨૧૪.૯૧।
૨૧૪૩૧૧૦ યે હર ત દુરાત્માનઃ પાિપષ્ઠાઃ પાપક મણઃ ।
૨૧૪૩૧૨૦ પાષાણૈલર્ગુડદૈર્ ડૈ તાડ્યમાનૈ તુ જજર્રૈઃ॥ ૨૧૪.૯૨।
૨૧૪૩૧૩૦ વહદ્ ભઃ શાે ણતં ભૂિર ગ તવં્ય તુ યમાલયમ્ ।
૨૧૪૩૧૪૦ બ્રહ્મ વં યે હર તીહ નરા નરકિનભર્યાઃ॥ ૨૧૪.૯૩।
૨૧૪૩૧૫૦ તાડય ત તથા િવપ્રાનાક્રાેશ ત નરાધમાઃ ।
૨૧૪૩૧૬૦ શુ કકાષ્ઠિનબદ્ધા તે છન્નકણાર્ ક્ષના સકાઃ॥ ૨૧૪.૯૪।
૨૧૪૩૧૭૦ પૂયશાે ણતિદગ્ધા તે કાલગ્ ધ્રૈશ્ચ જ બુકૈઃ ।
૨૧૪૩૧૮૦ િકઙ્કરૈભ ષણૈશ્ચ ડૈ તાડ્યમાનાશ્ચ દા ણૈઃ॥ ૨૧૪.૯૫।
૨૧૪૩૧૯૦ િવક્રાેશમાના ગચ્છ ત પાિપન તે યમાલયમ્ ।
૨૧૪૩૨૦૦ અેવં પરમદુધર્ષર્મ વાનં વલનપ્રભમ્॥ ૨૧૪.૯૬।
૨૧૪૩૨૧૦ રાૈરવં દુગર્િવષમં િનિદષં્ટ માનષુસ્ય ચ ।
૨૧૪૩૨૨૦ પ્રતપ્તતામ્રવણાર્ભં વિહ્ન વાલાસુ્ફ લઙ્ગવત્॥ ૨૧૪.૯૭।
૨૧૪૩૨૩૦ કુર ટક ટકાક ણ થુિવકટતાડનૈઃ ।
૨૧૪૩૨૪૦ શ ક્તવજૈ્રશ્ચ સઙ્ક ણર્મુ વલં તીવ્રક ટકમ્॥ ૨૧૪.૯૮।
૨૧૪૩૨૫૦ અઙ્ગારવાલુકા મશ્રં વિહ્નક ટકદુગર્મમ્ ।
૨૧૪૩૨૬૦ વાલામાલાકુલં રાૈદં્ર સયૂર્ર મપ્રતાિપતમ્॥ ૨૧૪.૯૯।
૨૧૪૩૨૭૦ અ વાનં નીયતે દેહી કૃ યમાણઃ સિુનષુ્ઠરૈઃ ।
૨૧૪૩૨૮૦ યદૈવ ક્ર દતે જ તુદુર્ઃખાતર્ઃ પ તતઃ ક્વ ચત્॥ ૨૧૪.૧૦૦।
૨૧૪૩૨૯૦ તદૈવાહ યતે સવરાયુધૈયર્મિકઙ્કરૈઃ ।
૨૧૪૩૩૦૦ અેવં સ તાડ્યમાનશ્ચ લુ ધઃ પાપષેુ યાે ઽનયઃ॥ ૨૧૪.૧૦૧।
૨૧૪૩૩૧૦ અવશાે નીયતે જ તુદુર્ધર્રૈયર્મિકઙ્કરૈઃ ।
૨૧૪૩૩૨૦ સવરેવ િહ ગ તવ્યમ વાનં ત સદુુગર્મમ્॥ ૨૧૪.૧૦૨।
૨૧૪૩૩૩૦ નીયતે િવિવધૈઘારૈયર્મદૂતૈરવજ્ઞયા ।
૨૧૪૩૩૪૦ ની વા સદુા ણં માગ પ્રા ણનં યમિકઙ્કરૈઃ॥ ૨૧૪.૧૦૩।
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૨૧૪૩૩૫૦ પ્રવે યતે પુર ં ઘાેરાં તામ્રાયસમયી ં દ્વ ઃ ।
૨૧૪૩૩૬૦ સા પુર િવપુલાકારા લક્ષયાજેનમાયતા॥ ૨૧૪.૧૦૪।
૨૧૪૩૩૭૦ ચતુરસ્રા િવિનિદષ્ટા ચતુદ્વાર્રવતી શભુા ।
૨૧૪૩૩૮૦ પ્રાકારાઃ કા ચના તસ્યા યાજેનાયુતમુ ચ્છ્ર તાઃ॥ ૨૧૪.૧૦૫।
૨૧૪૩૩૯૦ ઇ દ્રનીલમહાનીલ-પદ્મરાગાપેશાે ભતા ।
૨૧૪૩૪૦૦ સા પુર િવિવધૈઃ સઙ્ઘૈઘારા ઘાેરૈઃ સમાકુલા॥ ૨૧૪.૧૦૬।
૨૧૪૩૪૧૦ દેવદાનવગ ધવયર્ક્ષરાક્ષસપન્નગૈઃ ।
૨૧૪૩૪૨૦ પવૂર્દ્વારં શભંુ તસ્યાઃ પતાકાશતશાે ભતમ્॥ ૨૧૪.૧૦૭।
૨૧૪૩૪૩૦ વજે્ર દ્રનીલવૈદૂયર્-મુક્તાફલિવભૂ ષતમ્ ।
૨૧૪૩૪૪૦ ગીત ત્યૈઃ સમાક ણ ગ ધવાર્ સરસાં ગણૈઃ॥ ૨૧૪.૧૦૮।
૨૧૪૩૪૫૦ પ્રવેશ તને દેવાના ષીણાં યાે ગનાં તથા ।
૨૧૪૩૪૬૦ ગ ધવર્ સદ્ધયક્ષાણાં િવદ્યાધરિવસિપણામ્॥ ૨૧૪.૧૦૯।
૨૧૪૩૪૭૦ ઉત્તરં નગરદ્વારં ઘ ટાચામરભૂ ષતમ્ ।
૨૧૪૩૪૮૦ છ ત્રચામરિવ યાસં નાનારત્નૈરલઙૃ્કતમ્॥ ૨૧૪.૧૧૦।
૨૧૪૩૪૯૦ વીણારે રવૈ ર યૈગ તમઙ્ગલનાિદતૈઃ ।
૨૧૪૩૫૦૦ ઋગ્યજુઃસામિનઘાષૈમુર્િન દસમાકુલમ્॥ ૨૧૪.૧૧૧।
૨૧૪૩૫૧૦ િવશ ત યને ધમર્જ્ઞાઃ સત્યવ્રતપરાયણાઃ ।
૨૧૪૩૫૨૦ ગ્રી મે વાિરપ્રદા યે ચ શીતે ચા ગ્ પ્રદા નરાઃ॥ ૨૧૪.૧૧૨।
૨૧૪૩૫૩૦ શ્રા તસવંાહકા યે ચ પ્રયવાદરતાશ્ચ યે ।
૨૧૪૩૫૪૦ યે ચ દાનરતાઃ શરૂા માતાિપ પરાશ્ચ યે॥ ૨૧૪.૧૧૩।
૨૧૪૩૫૫૦ દ્વજશશુ્રષૂણે યુક્તા િનતં્ય યે ઽ ત થપજૂકાઃ ।
૨૧૪૩૫૬૦ પ શ્ચમં તુ મહાદ્વારં પુયાર્ રત્નૈિવભૂ ષતમ્॥ ૨૧૪.૧૧૪।
૨૧૪૩૫૭૦ િવ ચત્રમ ણસાપેાનં તાેમરૈઃ સમલઙૃ્કતમ્ ।
૨૧૪૩૫૮૦ ભેર દઙ્ગસન્નાદૈઃ શઙ્ખકાહલનાિદતમ્॥ ૨૧૪.૧૧૫।
૨૧૪૩૫૯૦ સદ્ધ દૈઃ સદા હૃષ્ટૈમર્ઙ્ગલૈઃ પ્ર ણનાિદતમ્ ।
૨૧૪૩૬૦૦ પ્રવેશ તને હૃષ્ટાનાં શવભ ક્તમતાં ણામ્॥ ૨૧૪.૧૧૬।
૨૧૪૩૬૧૦ સવર્તીથર્ લુતા યે ચ પ ચાગ્ ેય ચ સવેકાઃ ।
૨૧૪૩૬૨૦ પ્રસ્થાને યે તા વીરા તાઃ કાલ જરે ગરાૈ॥ ૨૧૪.૧૧૭।
૨૧૪૩૬૩૦ અગ્ ાૈ િવપન્ના યે વીરાઃ સાિધતં યૈરનાશકમ્ ।
૨૧૪૩૬૪૦ યે વા મ મત્રલાેકાથ ગાેગ્રહે સઙુ્કલે હતાઃ॥ ૨૧૪.૧૧૮।
૨૧૪૩૬૫૦ તે િવશ ત નરાઃ શરૂાઃ પ શ્ચમને તપાેધનાઃ ।
૨૧૪૩૬૬૦ પુયા તસ્યા મહાઘાેરં સવર્સ વભયઙ્કરમ્॥ ૨૧૪.૧૧૯।
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૨૧૪૩૬૭૦ હાહાકારસમાકુ્રષં્ટ દ ક્ષણં દ્વારમીદશૃમ્ ।
૨૧૪૩૬૮૦ અ ધકારસમાયુક્તં તી ણશ ◌ૃઙ્ગૈઃ સમ વતમ્॥ ૨૧૪.૧૨૦।
૨૧૪૩૬૯૦ ક ટકૈ ર્ શ્ચકૈઃ સપવર્જ્રક ટૈઃ સદુુગર્મૈઃ ।
૨૧૪૩૭૦૦ િવલુ પદ્ ભ ર્કૈવ્યાર્ઘૈ્રરકૃ્ષૈઃ સહૈઃ સજ બુકૈઃ॥ ૨૧૪.૧૨૧।
૨૧૪૩૭૧૦ શ્વાનમા ર્રગ્ ધ્રૈશ્ચ સ વાલકવલૈમુર્ખૈઃ ।
૨૧૪૩૭૨૦ પ્રવેશ તને વૈ િનતં્ય સવષામપકાિરણામ્॥ ૨૧૪.૧૨૨।
૨૧૪૩૭૩૦ યે ઘાતય ત િવપ્રા ગા બાલં દં્ધ તથાતુરમ્ ।
૨૧૪૩૭૪૦ શરણાગતં િવશ્વ તં સ્ત્રયં મતં્ર િનરાયુધમ્॥ ૨૧૪.૧૨૩।
૨૧૪૩૭૫૦ યે ઽગ યાગા મનાે મૂઢાઃ પરદ્રવ્યાપહાિરણઃ ।
૨૧૪૩૭૬૦ િનકે્ષપસ્યાપહતાર્રાે િવષવિહ્નપ્રદાશ્ચ યે॥ ૨૧૪.૧૨૪।
૨૧૪૩૭૭૦ પરભૂ મ ગ્ હં શ યાં વસ્ત્રાલઙ્કારહાિરણઃ ।
૨૧૪૩૭૮૦ પરર ધ્રષેુ યે કૂ્રરા યે સદા તવાિદનઃ॥ ૨૧૪.૧૨૫।
૨૧૪૩૭૯૦ ગ્રામરાષ્ટ્રપુરસ્થાને મહાદુઃખપ્રદા િહ યે ।
૨૧૪૩૮૦૦ કૂટસા ક્ષપ્રદાતારઃ ક યાિવક્રયકારકાઃ॥ ૨૧૪.૧૨૬।
૨૧૪૩૮૧૦ અભક્ષ્યભક્ષણરતા યે ગચ્છ ત સતુાં નષુામ્ ।
૨૧૪૩૮૨૦ માતરં િપતરં ચવૈ યે વદ ત ચ પાૈ ષમ્॥ ૨૧૪.૧૨૭।
૨૧૪૩૮૩૦ અ યે યે ચવૈ િનિદષ્ટા મહાપાતકકાિરણઃ ।
૨૧૪૩૮૪૦ દ ક્ષણને તુ તે સવ દ્વારેણ પ્રિવશ ત વૈ॥ ૨૧૪.૧૨૮।
૨૧૫૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૧૫૦૦૧૧ કથં દ ક્ષણમાગણ િવશ ત પાિપનઃ પુરમ્ ।
૨૧૫૦૦૧૨ શ્રાેતુ મચ્છામ તદ્બ્રૂિહ િવ તરેણ તપાેધન॥ ૨૧૫.૧।
૨૧૫૦૦૨૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૫૦૦૨૧ સઘુાેરં તન્મહાઘાેરં દ્વારં વક્ષ્યા મ ભીષણમ્ ।
૨૧૫૦૦૨૨ નાનાશ્વાપદસઙ્ક ણ શવાશતિનનાિદતમ્॥ ૨૧૫.૨।
૨૧૫૦૦૩૧ ફે કારરવસયંુક્તમગ યં લાેમહષર્ણમ્ ।
૨૧૫૦૦૩૨ ભૂતપ્રેતિપશાચૈશ્ચ તં ચા યૈશ્ચ રાક્ષસઃૈ॥ ૨૧૫.૩।
૨૧૫૦૦૪૧ અેવં દૃ ટ્વા સદૂુરા તે દ્વારં દુ કૃતકાિરણઃ ।
૨૧૫૦૦૪૨ માેહં ગચ્છ ત સહસા ત્રાસા દ્વપ્રલપ ત ચ॥ ૨૧૫.૪।
૨૧૫૦૦૫૧ તત તા શ ◌ૃઙ્ખલૈઃ પાશબૈર્દ્ વા કષર્ ત િનભર્યાઃ ।
૨૧૫૦૦૫૨ તાડય ત ચ દ ડશૈ્ચ ભ સર્ય ત પનુઃ પનુઃ॥ ૨૧૫.૫।
૨૧૫૦૦૬૧ લ ધસ જ્ઞા તત તે વૈ િધરેણ પિર લુતાઃ ।
૨૧૫૦૦૬૨ વ્રજ ત દ ક્ષણં દ્વારં પ્ર ખલ તઃ પદે પદે॥ ૨૧૫.૬।
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૨૧૫૦૦૭૧ તીવ્રક ટકયુક્તને શકર્રાિન ચતને ચ ।
૨૧૫૦૦૭૨ રધારાિનભૈ તી ણૈઃ પાષાણૈિન ચતને ચ॥ ૨૧૫.૭।
૨૧૫૦૦૮૧ ક્વ ચ પઙે્કન િન ચતા િન ત્તારૈશ્ચ ખાતકૈઃ ।
૨૧૫૦૦૮૨ લાેહસચૂીિનભૈદર્ તૈઃ સ છન્નને ક્વ ચ ક્વ ચત્॥ ૨૧૫.૮।
૨૧૫૦૦૯૧ તટપ્રપાતિવષમૈઃ પવર્તૈ ર્ક્ષસઙુ્કલૈઃ ।
૨૧૫૦૦૯૨ પ્રતપ્તાઙ્ગારયુક્તને યા ત માગણ દુઃ ખતાઃ॥ ૨૧૫.૯।
૨૧૫૦૧૦૧ ક્વ ચ દ્વષમગતાર્ ભઃ ક્વ ચ લાેષ્ટૈઃ સિુપચ્છલૈઃ ।
૨૧૫૦૧૦૨ સતુપ્તવાલુકા ભશ્ચ તથા તી ણૈશ્ચ શઙુ્ક ભઃ॥ ૨૧૫.૧૦।
૨૧૫૦૧૧૧ અયઃશ ◌ૃઙ્ગાટકૈ તપ્તૈઃ ક્વ ચદ્દાવા ગ્ ના યુતમ્ ।
૨૧૫૦૧૧૨ ક્વ ચત્તપ્ત શલા ભશ્ચ ક્વ ચદ્વ્યાપ્તં િહમને ચ॥ ૨૧૫.૧૧।
૨૧૫૦૧૨૧ ક્વ ચદ્વાલુકયા વ્યાપ્તમાક ઠા તઃપ્રવેશયા ।
૨૧૫૦૧૨૨ ક્વ ચદ્દષુ્ટા બુના વ્યાપં્ત ક્વ ચ કષાર્ ગ્ ના પનુઃ॥ ૨૧૫.૧૨।
૨૧૫૦૧૩૧ ક્વ ચ સહૈ ર્કૈવ્યાર્ઘૈ્રદર્શક ટૈશ્ચ દા ણૈઃ ।
૨૧૫૦૧૩૨ ક્વ ચન્મહાજલાૈકા ભઃ ક્વ ચદજગરૈઃ પનુઃ॥ ૨૧૫.૧૩।
૨૧૫૦૧૪૧ મ ક્ષકા ભશ્ચ રાૈદ્રા ભઃ ક્વ ચ સપર્િવષાે બણૈઃ ।
૨૧૫૦૧૪૨ ક્વ ચદ્દષુ્ટગજૈશ્ચવૈ બલાને્મત્તૈઃ પ્રમા થ ભઃ॥ ૨૧૫.૧૪।
૨૧૫૦૧૫૧ પ થાનમુ લખદ્ ભશ્ચ તી ણશ ◌ૃઙ્ગૈમર્હા ષૈઃ ।
૨૧૫૦૧૫૨ મહાશ ◌ૃઙ્ગૈશ્ચ મિહષૈ ષ્ટ્ર ૈમર્ત્તૈશ્ચ ખાદનૈઃ॥ ૨૧૫.૧૫।
૨૧૫૦૧૬૧ ડાિકની ભશ્ચ રાૈદ્રા ભિવકરાલૈશ્ચ રાક્ષસઃૈ ।
૨૧૫૦૧૬૨ વ્યાિધ ભશ્ચ મહારાૈદ્રઃૈ પીડ્યમાના વ્રજ ત તે॥ ૨૧૫.૧૬।
૨૧૫૦૧૭૧ મહાધૂ લિવ મશ્રેણ મહાચ ડને વાયનુા ।
૨૧૫૦૧૭૨ મહાપાષાણવષણ હ યમાના િનરાશ્રયાઃ॥ ૨૧૫.૧૭।
૨૧૫૦૧૮૧ ક્વ ચ દ્વદ્યુિન્નપાતને દ યર્માણા વ્રજ ત તે ।
૨૧૫૦૧૮૨ મહતા બાણવષણ ભદ્યમાનાશ્ચ સવર્શઃ॥ ૨૧૫.૧૮।
૨૧૫૦૧૯૧ પતદ્ ભવર્જ્રિનઘાર્તૈ લ્કાપાતૈઃ સદુા ણૈઃ ।
૨૧૫૦૧૯૨ પ્રદ પ્તાઙ્ગારવષણ દહ્યમાના િવશ ત ચ॥ ૨૧૫.૧૯।
૨૧૫૦૨૦૧ મહતા પાંશવુષણ પૂયર્માણા દ ત ચ ।
૨૧૫૦૨૦૨ મેઘારવૈઃ સઘુાેરૈશ્ચ િવત્રાસ્ય તે મુહુમુર્હુઃ॥ ૨૧૫.૨૦।
૨૧૫૦૨૧૧ િનઃશષેાઃ શરવષણ ચૂ યર્માણાશ્ચ સવર્તઃ ।
૨૧૫૦૨૧૨ મહાક્ષારા બુધારા ભઃ સચ્યમાના વ્રજ ત ચ॥ ૨૧૫.૨૧।
૨૧૫૦૨૨૧ મહાશીતને મ તા ક્ષેણ પ ષેણ ચ ।
૨૧૫૦૨૨૨ સમ તાદ્દ યર્માણાશ્ચ શુ ય તે સઙુ્કચ ત ચ॥ ૨૧૫.૨૨।
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૨૧૫૦૨૩૧ ઇ થં માગણ પુ ષાઃ પાથેયરિહતને ચ ।
૨૧૫૦૨૩૨ િનરાલ બેન દુગણ િનજર્લને સમ તતઃ॥ ૨૧૫.૨૩।
૨૧૫૦૨૪૧ અ તશ્રમેણ મહતા િનગર્તનેાશ્રમાય વૈ ।
૨૧૫૦૨૪૨ નીય તે દેિહનઃ સવ યે મૂઢાઃ પાપક મણઃ॥ ૨૧૫.૨૪।
૨૧૫૦૨૫૧ યમદૂતૈમર્હાઘાેરૈ તદાજ્ઞાકાિર ભબર્લાત્ ।
૨૧૫૦૨૫૨ અેકાિકનઃ પરાધીના મત્રબ ધુિવવ જતાઃ॥ ૨૧૫.૨૫।
૨૧૫૦૨૬૧ શાેચ તઃ વાિન કમાર્ ણ દ ત ચ મુહુમુર્હુઃ ।
૨૧૫૦૨૬૨ પ્રેતીભૂતા િન ષદ્ધા તે શુ કક ઠાૈષ્ઠતાલુકાઃ॥ ૨૧૫.૨૬।
૨૧૫૦૨૭૧ કૃશાઙ્ગા ભીતભીતાશ્ચ દહ્યમાનાઃ ધા ગ્ ના ।
૨૧૫૦૨૭૨ બદ્ધાઃ શ ◌ૃઙ્ખલયા કે ચ કે ચદુત્તાનપાદયાેઃ॥ ૨૧૫.૨૭।
૨૧૫૦૨૮૧ આકૃ ય તે શુ યમાણા યમદૂતૈબર્લાે કટૈઃ ।
૨૧૫૦૨૮૨ નરા અધાેમખુાશ્ચા યે કૃ યમાણાઃ સદુુઃ ખતાઃ॥ ૨૧૫.૨૮।
૨૧૫૦૨૯૧ અન્નપાનીયરિહતા યાચમાનાઃ પનુઃ પનુઃ ।
૨૧૫૦૨૯૨ દેિહ દેહી ત ભાષ તઃ સાશ્રુગદ્ગદયા ગરા॥ ૨૧૫.૨૯।
૨૧૫૦૩૦૧ કૃતા જ લપુટા દ નાઃ ણાપિરપીિડતાઃ ।
૨૧૫૦૩૦૨ ભક્ષ્યાનુચ્ચાવચા દૃ ટ્વા ભાજે્યા પેયાંશ્ચ પુ કલાન્॥ ૨૧૫.૩૦।
૨૧૫૦૩૧૧ સગુ ધદ્રવ્યસયંુક્તા યાચમાનાઃ પનુઃ પનુઃ ।
૨૧૫૦૩૧૨ દિધક્ષીરઘ્ તાે ન્મશ્રં દૃ ટ્વા શાલ્યાેદનં તથા॥ ૨૧૫.૩૧।
૨૧૫૦૩૨૧ પાનાિન ચ સગુ ધીિન શીતલા યુદકાિન ચ ।
૨૧૫૦૩૨૨ તા યાચમાનાં તે યા યા ભ સર્ય ત તદાબ્રવુન્ ।
૨૧૫૦૩૨૩ વચાે ભઃ પ ષૈભ માઃ ક્રાેધરક્તા તલાેચનાઃ॥ ૨૧૫.૩૨।
૨૧૫૦૩૩૦ યા યા ઊચુઃ
૨૧૫૦૩૩૧ ન ભવદ્ ભહુર્તં કાલે ન દતં્ત બ્રાહ્મણષેુ ચ ।
૨૧૫૦૩૩૨ પ્રસભં દ યમાનં ચ વાિરતં ચ દ્વ તષુ॥ ૨૧૫.૩૩।
૨૧૫૦૩૪૧ તસ્ય પાપસ્ય ચ ફલં ભવતાં સમપુાગતમ્ ।
૨૧૫૦૩૪૨ નાગ્ ાૈ દગ્ધં જલે નષં્ટ ન હૃતં પતસ્કરૈઃ॥ ૨૧૫.૩૪।
૨૧૫૦૩૫૧ કુતાે વા સા પ્રતં િવપ્રે યન્ન દતં્ત પુરાધમાઃ ।
૨૧૫૦૩૫૨ યૈદર્ત્તાિન તુ દાનાિન સાધુ ભઃ સા વકાિન તુ॥ ૨૧૫.૩૫।
૨૧૫૦૩૬૧ તષેામેતે પ્રદૃ ય તે ક પતા હ્યન્નપવર્તાઃ ।
૨૧૫૦૩૬૨ ભક્ષ્યભાજે્યાશ્ચ પેયાશ્ચ લેહ્યાશ્ચાે યાશ્ચ સં તાઃ॥ ૨૧૫.૩૬।
૨૧૫૦૩૭૧ ન યૂયમ ભલ સ્ય વે ન દતં્ત ચ કથ ચન ।
૨૧૫૦૩૭૨ યૈ તુ દતં્ત હુતં ચેષં્ટ બ્રાહ્મણાશ્ચવૈ પૂ જતાઃ॥ ૨૧૫.૩૭।
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૨૧૫૦૩૮૧ તષેામનં્ન સમાનીય ઇહ િન ક્ષ યતે સદા ।
૨૧૫૦૩૮૨ પર વં કથમ મા ભદાર્તું શક્યેત નારકાઃ॥ ૨૧૫.૩૮।
૨૧૫૦૩૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૫૦૩૯૧ િકઙ્કરાણાં વચઃ શ્રુ વા િનઃ હાઃ ષાિદતાઃ ।
૨૧૫૦૩૯૨ તત તે દા ણૈશ્ચાસૈ્ત્રઃ પીડ્ય તે યમિકઙ્કરૈઃ॥ ૨૧૫.૩૯।
૨૧૫૦૪૦૧ મુદ્ગરૈલાહદ ડશૈ્ચ શ ક્તતાેમરપિટ્ટશઃૈ ।
૨૧૫૦૪૦૨ પિરઘૈ ભ દપાલૈશ્ચ ગદાપરશુ ભઃ શરૈઃ॥ ૨૧૫.૪૦।
૨૧૫૦૪૧૧ ષ્ઠતાે હ યમા યાશ્ચ યમદૂતૈઃ સિુનદર્યૈઃ ।
૨૧૫૦૪૧૨ અગ્રતઃ સહવ્યાઘ્રાદ્યૈભર્ક્ષ્ય તે પાપકાિરણઃ॥ ૨૧૫.૪૧।
૨૧૫૦૪૨૧ ન પ્રવેષંુ્ટ ન િનગર્ તું લભ તે દુઃ ખતા શમ્ ।
૨૧૫૦૪૨૨ વકમાપહતાઃ પાપાઃ ક્ર દમાનાઃ સદુા ણાઃ॥ ૨૧૫.૪૨।
૨૧૫૦૪૩૧ તત્ર સ પીડ્ય સુ શં પ્રવેશં યમિકઙ્કરૈઃ ।
૨૧૫૦૪૩૨ નીય તે પાિપન તત્ર યત્ર તષે્ઠ વયં યમઃ॥ ૨૧૫.૪૩।
૨૧૫૦૪૪૧ ધમાર્ત્મા ધમર્કૃદે્દવઃ સવર્સયંમનાે યમઃ ।
૨૧૫૦૪૪૨ અેવં પથા તકષ્ટેન પ્રાપ્તાઃ પ્રેતપુરં નરાઃ॥ ૨૧૫.૪૪।
૨૧૫૦૪૫૧ પ્રજ્ઞાિપતા તદા દૂતૈિનવે ય તે યમાગ્રતઃ ।
૨૧૫૦૪૫૨ તત તે પાપકમાર્ણ તં પ ય ત ભયાનકમ્॥ ૨૧૫.૪૫।
૨૧૫૦૪૬૧ પાપાપિવદ્ધનયના િવપર તાત્મબુદ્ધયઃ ।
૨૧૫૦૪૬૨ દંષ્ટ્ર ાકરાલવદનં ભ્રુકૂટ કુિટલેક્ષણમ્॥ ૨૧૫.૪૬।
૨૧૫૦૪૭૧ ઊ વર્કેશં મહા મશ્રું પ્રસુ્ફરદધરાેત્તરમ્ ।
૨૧૫૦૪૭૨ અષ્ટાદશભજંુ કુ્રદં્ધ નીલા જનચયાપેમમ્॥ ૨૧૫.૪૭।
૨૧૫૦૪૮૧ સવાર્યુધાેદ્યતકરં તીવ્રદ ડને સયંુતમ્ ।
૨૧૫૦૪૮૨ મહામિહષમા ઢં દ પ્તા ગ્ સમલાેચનમ્॥ ૨૧૫.૪૮।
૨૧૫૦૪૯૧ રક્તમાલ્યા બરધરં મહામેઘ મવાે ચ્છ્ર તમ્ ।
૨૧૫૦૪૯૨ પ્રલયા બુદિનઘાષં િપબિન્નવ મહાેદિધમ્॥ ૨૧૫.૪૯।
૨૧૫૦૫૦૧ ગ્રસ ત મવ ત્રૈલાેક્યમુિદ્ગર ત મવાનલમ્ ।
૨૧૫૦૫૦૨ ત્યું ચ ત સમીપસં્થ કાલાનલસમપ્રભમ્॥ ૨૧૫.૫૦।
૨૧૫૦૫૧૧ પ્રલયાનલસઙ્કાશં કૃતા તં ચ ભયાનકમ્ ।
૨૧૫૦૫૧૨ માર ચાેગ્રા મહામાર કાલરાત્રી ચ દા ણા॥ ૨૧૫.૫૧।
૨૧૫૦૫૨૧ િવિવધા વ્યાધયઃ કષ્ટા નાના પા ભયાવહાઃ ।
૨૧૫૦૫૨૨ શ ક્તશલૂાઙુ્કશધરાઃ પાશચક્રા સધાિરણઃ॥ ૨૧૫.૫૨।
૨૧૫૦૫૩૧ વજ્રદ ડધરા રાૈદ્રાઃ રતૂણધનુધર્રાઃ ।
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૨૧૫૦૫૩૨ અસઙ્ખ્યાતા મહાવીયાર્ઃ કૂ્રરાશ્ચા જનસપ્રભાઃ॥ ૨૧૫.૫૩।
૨૧૫૦૫૪૧ સવાર્યુધાેદ્યતકરા યમદૂતા ભયાનકાઃ ।
૨૧૫૦૫૪૨ અનને પિરવારેણ મહાઘાેરેણ સં તમ્॥ ૨૧૫.૫૪।
૨૧૫૦૫૫૧ યમં પ ય ત પાિપષ્ઠા શ્ચત્રગુપં્ત િવભીષણમ્ ।
૨૧૫૦૫૫૨ િનભર્ સર્ય ત ચાત્યથ યમ તા પાપકાિરણઃ॥ ૨૧૫.૫૫।
૨૧૫૦૫૬૧ ચત્રગુપ્ત તુ ભગવા ધમર્વાક્યૈઃ પ્રબાેધયન્॥ ૨૧૫.૫૬।
૨૧૫૦૫૭૦ ચત્રગુપ્ત ઉવાચ
૨૧૫૦૫૭૧ ભાે ભાે દુ કૃતકમાર્ણઃ પરદ્રવ્યાપહાિરણઃ ।
૨૧૫૦૫૭૨ ગિવતા પવીયણ પરદારિવમદર્કાઃ॥ ૨૧૫.૫૭।
૨૧૫૦૫૮૧ ય વયં િક્રયતે કમર્ ત વયં ભજુ્યતે પનુઃ ।
૨૧૫૦૫૮૨ ત કમાત્માપેઘાતાથ ભવદ્ ભદુર્ કૃતં કૃતમ્॥ ૨૧૫.૫૮।
૨૧૫૦૫૯૧ ઇદાની ં િક નુ શાેચ વં પીડ્યમાનાઃ વકમર્ ભઃ ।
૨૧૫૦૫૯૨ ભુ જ વં વાિન દુઃખાિન નિહ દાષેાે ઽ ત કસ્ય ચત્॥ ૨૧૫.૫૯।
૨૧૫૦૬૦૧ ય અેતે થવીપાલાઃ સ પ્રાપ્તા મ સમીપતઃ ।
૨૧૫૦૬૦૨ વક યૈઃ કમર્ ભઘારૈદુર્ પ્રજ્ઞા બલગિવતાઃ॥ ૨૧૫.૬૦।
૨૧૫૦૬૧૧ ભાે ભાે પા દુરાચારાઃ પ્ર િવ વંસકાિરણઃ ।
૨૧૫૦૬૧૨ અ પકાલસ્ય રાજ્યસ્ય કૃતે િક દુ કૃતં કૃતમ્॥ ૨૧૫.૬૧।
૨૧૫૦૬૨૧ રાજ્યલાેભને માેહેન બલાદ યાયતઃ પ્ર ઃ ।
૨૧૫૦૬૨૨ યદ્દ ડતાઃ ફલં તસ્ય ભુ જ વમધનુા પાઃ॥ ૨૧૫.૬૨।
૨૧૫૦૬૩૧ કુતાે રાજં્ય કલતં્ર ચ યદથર્મશભંુ કૃતમ્ ।
૨૧૫૦૬૩૨ ત સવ સ પિરત્યજ્ય યૂયમેકાિકનઃ સ્થતાઃ॥ ૨૧૫.૬૩।
૨૧૫૦૬૪૧ પ યામાે ન બલં સવ યને િવ વં સતાઃ પ્ર ઃ ।
૨૧૫૦૬૪૨ યમદૂતૈઃ પાટ માના અધનુા ક દશૃં ફલમ્॥ ૨૧૫.૬૪।
૨૧૫૦૬૫૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૫૦૬૫૧ અેવં બહુિવધવૈાર્ક્યૈ પાલ ધા યમને તે ।
૨૧૫૦૬૫૨ શાેચ તઃ વાિન કમાર્ ણ તૂ ણી ં તષ્ઠ ત પા થવાઃ॥ ૨૧૫.૬૫।
૨૧૫૦૬૬૧ ઇ ત કમર્ સમાિદ ય પાણાં ધમર્રાટ્ વયમ્ ।
૨૧૫૦૬૬૨ ત પાતકિવશદ્ુ યથર્ મદં વચનમબ્રવીત્॥ ૨૧૫.૬૬।
૨૧૫૦૬૭૦ યમ ઉવાચ
૨૧૫૦૬૭૧ ભાે ભાેશ્ચ ડ મહાચ ડ ગ્ હી વા પતીિનમાન્ ।
૨૧૫૦૬૭૨ િવશાેધય વં પાપે યઃ ક્રમેણ નરકા ગ્ ષુ॥ ૨૧૫.૬૭।
૨૧૫૦૬૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
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૨૧૫૦૬૮૧ તતઃ શીઘં્ર સમુ થાય પા સઙ્ગ્ હ્ય પાદયાેઃ ।
૨૧૫૦૬૮૨ ભ્રામિય વા તુ વેગને ક્ષ વા ચાે વ પ્રગ્ હ્ય ચ॥ ૨૧૫.૬૮।
૨૧૫૦૬૯૧ તત્ત પાપપ્રમાણને યમદૂતાઃ શલાતલે ।
૨૧૫૦૬૯૨ આસ્ફાેટય ત તરસા વજે્રણવે મહાદુ્રમમ્॥ ૨૧૫.૬૯।
૨૧૫૦૭૦૧ તત તુ રકં્ત સ્રાેતાે ભઃ સ્રવતે જજર્ર કૃતઃ ।
૨૧૫૦૭૦૨ િનઃસ જ્ઞઃ સ તદા દેહી િનશ્ચેષ્ટશ્ચ પ્ર યતે॥ ૨૧૫.૭૦।
૨૧૫૦૭૧૧ તતઃ સ વાયનુા ષ્ટઃ શનૈ વતે પનુઃ ।
૨૧૫૦૭૧૨ તતઃ પાપિવશદ્ુ યથ ક્ષપ ત નરકાણર્વે॥ ૨૧૫.૭૧।
૨૧૫૦૭૨૧ અ યાંશ્ચ તે તદા દૂતાઃ પાપકમર્રતાન્નરાન્ ।
૨૧૫૦૭૨૨ િનવેદય ત િવપ્રે દ્રા યમાય શદુઃ ખતાન્॥ ૨૧૫.૭૨।
૨૧૫૦૭૩૦ યમદૂતા ઊચુઃ
૨૧૫૦૭૩૧ અેષ દેવ તવાદેશાદ મા ભમાિહતાે શમ્ ।
૨૧૫૦૭૩૨ આનીતાે ધમર્િવમખુઃ સદા પાપરતઃ પરઃ॥ ૨૧૫.૭૩।
૨૧૫૦૭૪૧ અેષ લુ ધાે દુરાચારાે મહાપાતકસયંુતઃ ।
૨૧૫૦૭૪૨ ઉપપાતકકતાર્ ચ સદા િહસારતાે શુ ચઃ॥ ૨૧૫.૭૪।
૨૧૫૦૭૫૧ અગ યાગામી દુષ્ટાત્મા પરદ્રવ્યાપહારકઃ ।
૨૧૫૦૭૫૨ ક યાક્રયી કૂટસાક્ષી કૃતઘ્નાે મત્રવ ચકઃ॥ ૨૧૫.૭૫।
૨૧૫૦૭૬૧ અનને મદમત્તને સદા ધમા િવિન દતઃ ।
૨૧૫૦૭૬૨ પાપમાચિરતં કમર્ મત્યર્લાેકે દુરાત્મના॥ ૨૧૫.૭૬।
૨૧૫૦૭૭૧ ઇદાનીમસ્ય દેવેશ િનગ્રહાનુગ્રહાૈ વદ ।
૨૧૫૦૭૭૨ પ્રભુરસ્ય િક્રયાયાેગે વયં વા પિરપ થનઃ॥ ૨૧૫.૭૭।
૨૧૫૦૭૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૫૦૭૮૧ ઇ ત િવજ્ઞા ય દેવેશં યસ્યાગ્રે પાપકાિરણમ્ ।
૨૧૫૦૭૮૨ નરકાણાં સહસ્રષેુ લક્ષકાેિટશતષેુ ચ॥ ૨૧૫.૭૮।
૨૧૫૦૭૯૧ િકઙ્કરા તે તતાે યા ત ગ્રહીતુમપરાન્નરાન્ ।
૨૧૫૦૭૯૨ પ્ર તપન્ને કૃતે દાષેે યમાે વૈ પાપકાિરણામ્॥ ૨૧૫.૭૯।
૨૧૫૦૮૦૧ સમાિદશ ત તા ઘાેરાિન્નગ્રહાય વિકઙ્કરાન્ ।
૨૧૫૦૮૦૨ યથા યસ્ય િવિનિદષ્ટાે વ સષ્ઠાદ્યૈિવિનગ્રહઃ॥ ૨૧૫.૮૦।
૨૧૫૦૮૧૧ પાપસ્ય તદ્ શં કુ્રદ્ધાઃ કુવર્ ત યમિકઙ્કરાઃ ।
૨૧૫૦૮૧૨ અઙુ્કશમૈુર્દ્ગરૈદર્ ડઃૈ ક્રકચૈઃ શ ક્તતાેમરૈઃ॥ ૨૧૫.૮૧।
૨૧૫૦૮૨૧ ખડ્ગશલૂિનપાતૈશ્ચ ભદ્ય તે પાપકાિરણઃ ।
૨૧૫૦૮૨૨ નરકાણાં સહસ્રષેુ લક્ષકાેિટશતષેુ ચ॥ ૨૧૫.૮૨।
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૨૧૫૦૮૩૧ વકમાપા જતૈદાષૈઃ પીડ્ય તે યમિકઙ્કરૈઃ ।
૨૧૫૦૮૩૨ શ ◌ૃ વં નરકાણાં ચ વ પં ચ ભયઙ્કરમ્॥ ૨૧૫.૮૩।
૨૧૫૦૮૪૧ નામાિન ચ પ્રમાણં ચ યને યા ત નરાશ્ચ તાન્ ।
૨૧૫૦૮૪૨ મહાવાચી ત િવખ્યાતં નરકં શાે ણત લુતમ્॥ ૨૧૫.૮૪।
૨૧૫૦૮૫૧ વજ્રક ટકસ મશં્ર યાજેનાયુતિવ તમ્ ।
૨૧૫૦૮૫૨ તત્ર સ પીડ્યતે મગ્ ાે ભદ્યતે વજ્રક ટકે॥ ૨૧૫.૮૫।
૨૧૫૦૮૬૧ વષર્લકં્ષ મહાઘાેરં ગાેઘાતી નરકે નરઃ ।
૨૧૫૦૮૬૨ યાજેનાનાં શતં લકં્ષ કુ ભીપાકં સદુા ણમ્॥ ૨૧૫.૮૬।
૨૧૫૦૮૭૧ તામ્રકુ ભવતી દ પ્તા વાલુકાઙ્ગારસં તા ।
૨૧૫૦૮૭૨ બ્રહ્મહા ભૂ મહતાર્ ચ િનકે્ષપસ્યાપહારકઃ॥ ૨૧૫.૮૭।
૨૧૫૦૮૮૧ દહ્ય તે તત્ર સિઙ્ક્ષપ્તા યાવદાભૂતસ લવમ્ ।
૨૧૫૦૮૮૨ રાૈરવાે વજ્રનારાચૈઃ પ્ર વલદ્ ભઃ સમા તઃ॥ ૨૧૫.૮૮।
૨૧૫૦૮૯૧ યાજેનાનાં સહસ્રા ણ ષ ષ્ટરાયામિવ તરૈઃ ।
૨૧૫૦૮૯૨ ભદ્ય તે તત્ર નારાચૈઃ સ વાલનૈર્રકે નરાઃ॥ ૨૧૫.૮૯।
૨૧૫૦૯૦૧ ઇ વત્તત્ર પીડ્ય તે યે નરાઃ કૂટસા ક્ષણઃ ।
૨૧૫૦૯૦૨ અયાેમયં પ્ર વ લતં મ જૂષં નરકં તમ્॥ ૨૧૫.૯૦।
૨૧૫૦૯૧૧ િન ક્ષપ્તા તત્ર દહ્ય તે બ દગ્રાહકૃતાશ્ચ યે ।
૨૧૫૦૯૧૨ અપ્ર તષે્ઠ ત નરકં પૂયમતૂ્રપુર ષકમ્॥ ૨૧૫.૯૧।
૨૧૫૦૯૨૧ અધાેમખુઃ પતેત્તત્ર બ્રાહ્મણસ્યાપેપીડકઃ ।
૨૧૫૦૯૨૨ લાક્ષાપ્ર વ લતં ઘાેરં નરકં તુ િવલપેકમ્॥ ૨૧૫.૯૨।
૨૧૫૦૯૩૧ િનમગ્ ા તત્ર દહ્ય તે મદ્યપાને દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૧૫૦૯૩૨ મહાપ્રભે ત નરકં દ પ્તશલૂમહાેચ્છ્ર યમ્॥ ૨૧૫.૯૩।
૨૧૫૦૯૪૧ તત્ર શલૂને ભદ્ય તે પ તભાયાપભેિદનઃ ।
૨૧૫૦૯૪૨ નરકં ચ મહાઘાેરં જય તી ચાયસી શલા॥ ૨૧૫.૯૪।
૨૧૫૦૯૫૧ તયા ચાક્ર યતે પાપઃ પરદારાપેસવેકઃ ।
૨૧૫૦૯૫૨ નરકં શા મલાખ્યં તુ પ્રદ પ્તદૃઢક ટકમ્॥ ૨૧૫.૯૫।
૨૧૫૦૯૬૧ તયા લઙ્ગ ત દુઃખાતાર્ નાર બહુનરઙ્ગમા ।
૨૧૫૦૯૬૨ યે વદ ત સદાસતં્ય પરમમાર્વકતર્નમ્॥ ૨૧૫.૯૬।
૨૧૫૦૯૭૧ જહ્વા ચાે ચ્છ્ર યતે તષેાં સદસ્યૈયર્મિકઙ્કરૈઃ ।
૨૧૫૦૯૭૨ યે તુ રાગૈઃ કટાક્ષૈશ્ચ વીક્ષ તે પરયાે ષતમ્॥ ૨૧૫.૯૭।
૨૧૫૦૯૮૧ તષેાં ચક્ષૂં ષ નારાચૈિવ ય તે યમિકઙ્કરૈઃ॥ ૨૧૫.૯૮।
૨૧૫૦૯૯૧ માતરં યે ઽિપ ગચ્છ ત ભ ગની ં દુિહતરં નષુામ્ ।
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૨૧૫૦૯૯૨ સ્ત્રીબાલ દ્ધહ તારાે યાવિદ દ્રાશ્ચતુદર્શ ।
૨૧૫૦૯૯૩ વાલામાલાકુલં રાૈદં્ર મહારાૈરવસિ જ્ઞતમ્॥ ૨૧૫.૯૯।
૨૧૫૧૦૦૧ નરકં યાજેનાનાં ચ સહસ્રા ણ ચતુદર્શ ।
૨૧૫૧૦૦૨ પુરં ક્ષતંે્ર ગ્ હં ગ્રામં યાે દ પય ત વિહ્નના॥ ૨૧૫.૧૦૦।
૨૧૫૧૦૧૧ સ તત્ર દહ્યતે મૂઢાે યાવ ક પ સ્થ તનર્રઃ ।
૨૧૫૧૦૧૨ તા મસ્ર મ ત િવખ્યાતં લક્ષયાજેનિવ તમ્॥ ૨૧૫.૧૦૧।
૨૧૫૧૦૨૧ િનપતદ્ ભઃ સદા રાૈદ્રઃ ખડ્ગપિટ્ટશમુદ્ગરૈઃ ।
૨૧૫૧૦૨૨ તત્ર ચાૈરા નરાઃ ક્ષપ્તા તાડ્ય તે યમિકઙ્કરૈઃ॥ ૨૧૫.૧૦૨।
૨૧૫૧૦૩૧ શલૂશ ક્તગદાખડ્ગૈયાર્વ ક પશતત્રયમ્ ।
૨૧૫૧૦૩૨ તા મસ્રાદ્દિ્વગુણં પ્રાેક્તં મહાતા મસ્રસિ જ્ઞતમ્॥ ૨૧૫.૧૦૩।
૨૧૫૧૦૪૧ જલાૈકાસપર્સ પૂણા િનરાલાેકં સદુુઃખદમ્ ।
૨૧૫૧૦૪૨ મા હા િપ હા ચવૈ મત્રિવસ્ર ભઘાતકઃ॥ ૨૧૫.૧૦૪।
૨૧૫૧૦૫૧ તષ્ઠ ત તક્ષ્યમાણાશ્ચ યાવ ત્તષ્ઠ ત મેિદની ।
૨૧૫૧૦૫૨ અ સપ ત્રવનં નામ નરકં ભૂિરદુઃખદમ્॥ ૨૧૫.૧૦૫।
૨૧૫૧૦૬૧ યાજેનાયુતિવ તારં વલ ખડ્ગૈઃ સમાકુલમ્ ।
૨૧૫૧૦૬૨ પા તત તત્ર તૈઃ ખડ્ગૈઃ શતધા તુ સમાહતઃ॥ ૨૧૫.૧૦૬।
૨૧૫૧૦૭૧ મત્રઘ્નઃ કૃત્યતે તાવદ્યાવદાભૂતસ લવમ્ ।
૨૧૫૧૦૭૨ કર ભવાલુકા નામ નરકં યાજેનાયુતમ્॥ ૨૧૫.૧૦૭।
૨૧૫૧૦૮૧ કૂપાકારં તં દ પ્તવૈાર્લુકાઙ્ગારક ટકૈઃ ।
૨૧૫૧૦૮૨ દહ્યતે ભદ્યતે વષર્-લક્ષાયુતશતત્રયમ્॥ ૨૧૫.૧૦૮।
૨૧૫૧૦૯૧ યને દગ્ધાે જનાે િનતં્ય મ યાપેાયૈઃ સદુા ણૈઃ ।
૨૧૫૧૦૯૨ કાકાેલં નામ નરકં કૃ મપૂયપિર લુતમ્॥ ૨૧૫.૧૦૯।
૨૧૫૧૧૦૧ ક્ષ યતે તત્ર દુષ્ટાત્મા અેકાક મષ્ટભુઙ્નરઃ ।
૨૧૫૧૧૦૨ કુડ્મલં નામ નરકં પૂણ િવ મતૂ્રશાે ણતૈઃ॥ ૨૧૫.૧૧૦।
૨૧૫૧૧૧૧ પ ચયજ્ઞિક્રયાહીનાઃ ક્ષ ય તે તત્ર વૈ નરાઃ ।
૨૧૫૧૧૧૨ સદુુગર્ ધં મહાભીમં માંસશાે ણતસઙુ્કલમ્॥ ૨૧૫.૧૧૧।
૨૧૫૧૧૨૧ અભક્ષ્યાન્ને રતા તે ઽત્ર િનપત ત નરાધમાઃ ।
૨૧૫૧૧૨૨ િક્ર મક ટસમાક ણ શવપૂણ મહાવટમ્॥ ૨૧૫.૧૧૨।
૨૧૫૧૧૩૧ અધાેમખુઃ પતેત્તત્ર ક યાિવક્રયકૃન્નરઃ ।
૨૧૫૧૧૩૨ ના ા વૈ તલપાકે ત નરકં દા ણં તમ્॥ ૨૧૫.૧૧૩।
૨૧૫૧૧૪૧ તલવત્તત્ર પીડ્ય તે પરપીડારતાશ્ચ યે ।
૨૧૫૧૧૪૨ નરકં તૈલપાકે ત વલત્તૈલમહી લવમ્॥ ૨૧૫.૧૧૪।
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૨૧૫૧૧૫૧ પચ્યતે તત્ર મત્રઘ્નાે હ તા ચ શરણાગતમ્ ।
૨૧૫૧૧૫૨ ના ા વજ્રકપાટે ત વજ્રશ ◌ૃઙ્ખલયા વતમ્॥ ૨૧૫.૧૧૫।
૨૧૫૧૧૬૧ પીડ્ય તે િનદર્યં તત્ર યૈઃ કૃતઃ ક્ષીરિવક્રયઃ ।
૨૧૫૧૧૬૨ િન ચ્છ્વાસ ઇ ત પ્રાેક્તં તમાે ધં વાતવ જતમ્॥ ૨૧૫.૧૧૬।
૨૧૫૧૧૭૧ િનશ્ચેષં્ટ ક્ષ યતે તત્ર િવપ્રદાનિનરાેધકૃત્ ।
૨૧૫૧૧૭૨ અઙ્ગારાપેચયં નામ દ પ્તાઙ્ગારસમુ વલમ્॥ ૨૧૫.૧૧૭।
૨૧૫૧૧૮૧ દહ્યતે તત્ર યનેાેક્તં દાનં િવપ્રાય નાિપતમ્ ।
૨૧૫૧૧૮૨ મહાપાયી ત નરકં લક્ષયાજેનમાયતમ્॥ ૨૧૫.૧૧૮।
૨૧૫૧૧૯૧ પાત્ય તે ઽધાેમખુા તત્ર યે જ પ ત સદા તમ્ ।
૨૧૫૧૧૯૨ મહા વાલે ત નરકં વાલાભા વરભીષણમ્॥ ૨૧૫.૧૧૯।
૨૧૫૧૨૦૧ દહ્યતે તત્ર સુ ચરં યઃ પાપે બુ દ્ધકૃન્નરઃ ।
૨૧૫૧૨૦૨ નરકં ક્રકચાખ્યાતં પીડ્ય તે તત્ર વૈ નરાઃ॥ ૨૧૫.૧૨૦।
૨૧૫૧૨૧૧ ક્રકચવૈર્જ્રધારાેગ્રૈરગ યાગમને રતાઃ ।
૨૧૫૧૨૧૨ નરકં ગુડપાકે ત વલદુ્ગડહ્ર દૈ ર્તમ્॥ ૨૧૫.૧૨૧।
૨૧૫૧૨૨૧ િન ક્ષપ્તાે દહ્યતે ત મ વણર્સઙ્કરકૃન્નરઃ ।
૨૧૫૧૨૨૨ રધારે ત નરકં તી ણ રસમા તમ્॥ ૨૧૫.૧૨૨।
૨૧૫૧૨૩૧ છદ્ય તે તત્ર ક પા તં િવપ્રભૂ મહરા નરાઃ ।
૨૧૫૧૨૩૨ નરકં ચા બર ષાખ્યં પ્રલયાનલદ િપતમ્॥ ૨૧૫.૧૨૩।
૨૧૫૧૨૪૧ ક પકાેિટશતં તત્ર દહ્યતે વણર્હારકઃ ।
૨૧૫૧૨૪૨ ના ા વજ્રકુઠારે ત નરકં વજ્રસઙુ્કલમ્॥ ૨૧૫.૧૨૪।
૨૧૫૧૨૫૧ છદ્ય તે તત્ર છેત્તારાે દુ્રમાણાં પાપકાિરણઃ ।
૨૧૫૧૨૫૨ નરકં પિરતાપાખ્યં પ્રલયાનલદ િપતમ્॥ ૨૧૫.૧૨૫।
૨૧૫૧૨૬૧ ગરદાે મધુહતાર્ ચ પચ્યતે તત્ર પાપકૃત્ ।
૨૧૫૧૨૬૨ નરકં કાલસતંૂ્ર ચ વજ્રસતૂ્રિવિન મતમ્॥ ૨૧૫.૧૨૬।
૨૧૫૧૨૭૧ ભ્રમ ત તત્ર ચ્છદ્ય તે પરસસ્યાપેલુ ઠકાઃ ।
૨૧૫૧૨૭૨ નરકં ક મલં નામ શ્લે મ શઙ્ઘાણકા તમ્॥ ૨૧૫.૧૨૭।
૨૧૫૧૨૮૧ તત્ર સિઙ્ક્ષ યતે ક પં સદા માંસ ચનર્રઃ ।
૨૧૫૧૨૮૨ નરકં ચાેગ્રગ ધે ત લાલામતૂ્રપુર ષવત્॥ ૨૧૫.૧૨૮।
૨૧૫૧૨૯૧ ક્ષ ય તે તત્ર નરકે િપ િપ ડાપ્રયચ્છકાઃ ।
૨૧૫૧૨૯૨ નરકં દુધર્રં નામ જલાૈકા શ્ચકાકુલમ્॥ ૨૧૫.૧૨૯।
૨૧૫૧૩૦૧ ઉ કાેચભક્ષક તત્ર તષ્ઠતે વષર્કાયુતમ્ ।
૨૧૫૧૩૦૨ યચ્ચ વજ્રમહાપીડા નરકં વજ્રિન મતમ્॥ ૨૧૫.૧૩૦।
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૨૧૫૧૩૧૧ તત્ર પ્ર ક્ષ ય દહ્ય તે પીડ્ય તે યમિકઙ્કરૈઃ ।
૨૧૫૧૩૧૨ ધનં ધા યં િહર યં વા પરક યં હર ત યે॥ ૨૧૫.૧૩૧।
૨૧૫૧૩૨૧ યમદૂતૈશ્ચ ચાૈરા તે છદ્ય તે લવશઃ રૈઃ ।
૨૧૫૧૩૨૨ યે હ વા પ્રા ણનં મૂઢાઃ ખાદ તે કાકગ્ ધ્રવત્॥ ૨૧૫.૧૩૨।
૨૧૫૧૩૩૧ ભાજે્ય તે ચ વમાંસં તે ક પા તં યમિકઙ્કરૈઃ ।
૨૧૫૧૩૩૨ આસનં શયનં વસં્ત્ર પરક યં હર ત યે॥ ૨૧૫.૧૩૩।
૨૧૫૧૩૪૧ યમદૂતૈશ્ચ તે મૂઢા ભદ્ય તે શ ક્તતાેમરૈઃ ।
૨૧૫૧૩૪૨ ફલં પ તં્ર ણાં વાિપ હૃતં યૈ તુ કુબુ દ્ધ ભઃ॥ ૨૧૫.૧૩૪।
૨૧૫૧૩૫૧ યમદૂતૈશ્ચ તે કુ્રદ્ધદૈર્હ્ય તે ણવિહ્ન ભઃ ।
૨૧૫૧૩૫૨ પરદ્રવ્યે કલત્રે ચ યઃ સદા દુષ્ટધીનર્રઃ॥ ૨૧૫.૧૩૫।
૨૧૫૧૩૬૧ યમદૂતૈ વર્લત્તસ્ય હૃિદ શલંૂ િનખ યતે ।
૨૧૫૧૩૬૨ કમર્ણા મનસા વાચા યે ધમર્િવમખુા નરાઃ॥ ૨૧૫.૧૩૬।
૨૧૫૧૩૭૧ યમલાેકે તુ તે ઘાેરા લભ તે પિરયાતનાઃ ।
૨૧૫૧૩૭૨ અેવં શતસહસ્રા ણ લક્ષકાેિટશતાિન ચ॥ ૨૧૫.૧૩૭।
૨૧૫૧૩૮૧ નરકા ણ નરૈ તત્ર ભજુ્ય તે પાપકાિર ભઃ ।
૨૧૫૧૩૮૨ ઇહ કૃ વા વ પમિપ નરઃ કમાર્શભુાત્મકમ્॥ ૨૧૫.૧૩૮।
૨૧૫૧૩૯૧ પ્રા ાે ત નરકે ઘાેરે યમલાેકેષુ યાતનામ્ ।
૨૧૫૧૩૯૨ ન શ ◌ૃ વ ત નરા મૂઢા ધમાક્તં સાધુ ભા ષતમ્॥ ૨૧૫.૧૩૯।
૨૧૫૧૪૦૧ દષંૃ્ટ કેને ત પ્રત્યકં્ષ પ્રત્યુ યવૈં વદ ત તે ।
૨૧૫૧૪૦૨ િદવા રાત્રાૈ પ્રયત્નને પાપં કુવર્ ત યે નરાઃ॥ ૨૧૫.૧૪૦।
૨૧૫૧૪૧૧ નાચર ત િહ તે ધમ પ્રમાદેનાિપ માેિહતાઃ ।
૨૧૫૧૪૧૨ ઇહૈવ ફલભાેક્તારઃ પરત્ર િવમખુાશ્ચ યે॥ ૨૧૫.૧૪૧।
૨૧૫૧૪૨૧ તે પત ત સઘુાેરેષુ નરકેષુ નરાધમાઃ ।
૨૧૫૧૪૨૨ દા ણાે નરકે વાસઃ વગર્વાસઃ સખુપ્રદઃ ।
૨૧૫૧૪૨૩ નરૈઃ સ પ્રા યતે તત્ર કમર્ કૃ વા શભુાશભુમ્॥ ૨૧૫.૧૪૨।
૨૧૬૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૧૬૦૦૧૧ અહાે ઽ તદુઃખં ઘાેરં ચ યમમાગ વયાેિદતમ્ ।
૨૧૬૦૦૧૨ નરકા ણ ચ ઘાેરા ણ દ્વારં યા યં ચ સત્તમ॥ ૨૧૬.૧।
૨૧૬૦૦૨૧ અ ત્યુપાયાે ન વા બ્રહ્મ યમમાગ ઽ તભીષણે ।
૨૧૬૦૦૨૨ બ્રૂિહ યને નરા યા ત સખુને યમસાદનમ્॥ ૨૧૬.૨।
૨૧૬૦૦૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૬૦૦૩૧ ઇહ યે ધમર્સયંુક્તા વિહસાિનરતા નરાઃ ।
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૨૧૬૦૦૩૨ ગુ શશુ્રષૂણે યુક્તા દેવબ્રાહ્મણપજૂકાઃ॥ ૨૧૬.૩।
૨૧૬૦૦૪૧ ય મન્મનુ યલાેકા તે સભાયાર્ઃ સસતુા તથા ।
૨૧૬૦૦૪૨ તમ વાનં ચ ગચ્છ ત યથા ત કથયા મ વઃ॥ ૨૧૬.૪।
૨૧૬૦૦૫૧ િવમાનૈિવિવધૈિદવ્યૈઃ કા ચન વજશાે ભતૈઃ ।
૨૧૬૦૦૫૨ ધમર્રાજપુરં યા ત સવેમાના સરાેગણૈઃ॥ ૨૧૬.૫।
૨૧૬૦૦૬૧ બ્રાહ્મણે ય તુ દાનાિન નાના પા ણ ભ ક્તતઃ ।
૨૧૬૦૦૬૨ યે પ્રયચ્છ ત તે યા ત સખુનેવૈ મહાપથે॥ ૨૧૬.૬।
૨૧૬૦૦૭૧ અન્નં યે તુ પ્રયચ્છ ત બ્રાહ્મણે યઃ સસુઙૃ્કતમ્ ।
૨૧૬૦૦૭૨ શ્રાેિત્રયે યાે િવશષેેણ ભ યા પરમયા યુતાઃ॥ ૨૧૬.૭।
૨૧૬૦૦૮૧ ત ણી ભવર્રસ્ત્રી ભઃ સવે્યમાનાઃ પ્રયત્નતઃ ।
૨૧૬૦૦૮૨ ધમર્રાજપુરં યા ત િવમાનૈર યલઙૃ્કતૈઃ॥ ૨૧૬.૮।
૨૧૬૦૦૯૧ યે ચ સતં્ય પ્રભાષ તે બિહર તશ્ચ િનમર્લાઃ ।
૨૧૬૦૦૯૨ તે ઽિપ યા ત્યમરપ્રખ્યા િવમાનૈયર્મમ દરમ્॥ ૨૧૬.૯।
૨૧૬૦૧૦૧ ગાેદાનાિન પિવત્રા ણ િવ મુિદ્દ ય સાધષુુ ।
૨૧૬૦૧૦૨ યે પ્રયચ્છ ત ધમર્જ્ઞાઃ કૃશષેુ કૃશ ત્તષુ॥ ૨૧૬.૧૦।
૨૧૬૦૧૧૧ તે યા ત િદવ્યવણાર્ભૈિવમાનૈમર્ ણ ચિત્રતૈઃ ।
૨૧૬૦૧૧૨ ધમર્રાજપુરં શ્રીમા સવે્યમાના સરાેગણૈઃ॥ ૨૧૬.૧૧।
૨૧૬૦૧૨૧ ઉપાનદુ્યગલં છ ત્રં શ યાસનમથાિપ વા ।
૨૧૬૦૧૨૨ યે પ્રયચ્છ ત વસ્ત્રા ણ તથવૈાભરણાિન ચ॥ ૨૧૬.૧૨।
૨૧૬૦૧૩૧ તે યા ત્યશ્વૈ રથૈશ્ચવૈ કુ જરૈશ્ચા યલઙૃ્કતાઃ ।
૨૧૬૦૧૩૨ ધમર્રાજપુરં િદવ્યં છ ત્રૈઃ સાવૈણર્રાજતૈઃ॥ ૨૧૬.૧૩।
૨૧૬૦૧૪૧ યે ચ ભ યા પ્રયચ્છ ત ગુડપાનકમ ચતમ્ ।
૨૧૬૦૧૪૨ આેદનં ચ દ્વ યે યાે િવશદુ્ધનેા તરાત્મના॥ ૨૧૬.૧૪।
૨૧૬૦૧૫૧ તે યા ત કા ચનૈયાર્નૈિવિવધૈ તુ યમાલયમ્ ।
૨૧૬૦૧૫૨ વરસ્ત્રી ભયર્થાકામં સવે્યમાનાઃ પનુઃ પનુઃ॥ ૨૧૬.૧૫।
૨૧૬૦૧૬૧ યે ચ ક્ષીરં પ્રયચ્છ ત ઘ્ તં દિધ ગુડં મધુ ।
૨૧૬૦૧૬૨ બ્રાહ્મણે યઃ પ્રયત્નને શદ્ુ યાપેેતં સસુસૃં્કતમ્॥ ૨૧૬.૧૬।
૨૧૬૦૧૭૧ ચક્રવાકપ્રયુક્તૈશ્ચ િવમાનૈ તુ િહર મયૈઃ ।
૨૧૬૦૧૭૨ યા ત ગ ધવર્વાિદત્રૈઃ સવે્યમાના યમાલયમ્॥ ૨૧૬.૧૭।
૨૧૬૦૧૮૧ યે ફલાિન પ્રયચ્છ ત પુ પા ણ સરુભી ણ ચ ।
૨૧૬૦૧૮૨ હંસયુક્તૈિવમાનૈ તુ યા ત ધમર્પુરં નરાઃ॥ ૨૧૬.૧૮।
૨૧૬૦૧૯૧ યે તલાં તલધનેું ચ ઘ્ તધનેુમથાિપ વા ।
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૨૧૬૦૧૯૨ શ્રાેિત્રયે યઃ પ્રયચ્છ ત િવપ્રે યઃ શ્રદ્ધયા વતાઃ॥ ૨૧૬.૧૯।
૨૧૬૦૨૦૧ સાેમમ ડલસઙ્કાશયૈાર્નૈ તે યા ત િનમર્લૈઃ ।
૨૧૬૦૨૦૨ ગ ધવ પગીય તે પુરે વવૈ વતસ્ય તે॥ ૨૧૬.૨૦।
૨૧૬૦૨૧૧ યષેાં વા યશ્ચ કૂપાશ્ચ તડાગાિન સરાં સ ચ ।
૨૧૬૦૨૧૨ દ ઘકાઃ પુ કિર યશ્ચ શીતલાશ્ચ જલાશયાઃ॥ ૨૧૬.૨૧।
૨૧૬૦૨૨૧ યાનૈ તે હેમચ દ્રાભૈિદવ્યઘ ટાિનનાિદતૈઃ ।
૨૧૬૦૨૨૨ વ્યજનૈ તાલ તૈશ્ચ વીજ્યમાના મહાપ્રભાઃ॥ ૨૧૬.૨૨।
૨૧૬૦૨૩૧ યષેાં દેવકુલા યત્ર ચત્રા યાયતનાિન ચ ।
૨૧૬૦૨૩૨ રત્નૈઃ પ્રસુ્ફરમાણાિન મનાેજ્ઞાિન શભુાિન ચ॥ ૨૧૬.૨૩।
૨૧૬૦૨૪૧ તે યા ત લાેકપાલૈ તુ િવમાનવૈાર્તરંહસઃૈ ।
૨૧૬૦૨૪૨ ધમર્રાજપુરં િદવ્યં નાનાજનસમાકુલમ્॥ ૨૧૬.૨૪।
૨૧૬૦૨૫૧ પાનીયં યે પ્રયચ્છ ત સવર્પ્રા યપુ િવતમ્ ।
૨૧૬૦૨૫૨ તે િવ ણાઃ સખંુ યા ત િવમાનૈ તં મહાપથમ્॥ ૨૧૬.૨૫।
૨૧૬૦૨૬૧ કાષ્ઠપાદુકયાનાિન પીઠકા યાસનાિન ચ ।
૨૧૬૦૨૬૨ યૈદર્ત્તાિન દ્વ ત ય તે ઽ વાનં યા ત વૈ સખુમ્॥ ૨૧૬.૨૬।
૨૧૬૦૨૭૧ સાવૈણર્મ ણપીઠેષુ પાદાૈ કૃ વાેત્તમષેુ ચ ।
૨૧૬૦૨૭૨ તે પ્રયા ત િવમાનૈ તુ અ સરાેગણમ ડતૈઃ॥ ૨૧૬.૨૭।
૨૧૬૦૨૮૧ આરામા ણ િવ ચત્રા ણ પુ પાઢ ાનીહ માનવાઃ ।
૨૧૬૦૨૮૨ રાપેય ત ફલાઢ ાિન નરાણામપુકાિરણઃ॥ ૨૧૬.૨૮।
૨૧૬૦૨૯૧ ક્ષચ્છાયાસુ ર યાસુ શીતલાસુ વલઙૃ્કતાઃ ।
૨૧૬૦૨૯૨ વરસ્ત્રીગીતવાદ્યૈશ્ચ સવે્યમાના વ્રજ ત તે॥ ૨૧૬.૨૯।
૨૧૬૦૩૦૧ સવુણ રજતં વાિપ િવદુ્રમં માૈ ક્તકં તથા ।
૨૧૬૦૩૦૨ યે પ્રયચ્છ ત તે યા ત િવમાનૈઃ કનકાે વલૈઃ॥ ૨૧૬.૩૦।
૨૧૬૦૩૧૧ ભૂ મદા દ યમાનાશ્ચ સવર્કામૈ તુ તિપતાઃ ।
૨૧૬૦૩૧૨ ઉિદતાિદત્યસઙ્કાશિૈવમાનૈ ર્શનાિદતૈઃ॥ ૨૧૬.૩૧।
૨૧૬૦૩૨૧ ક યાં તુ યે પ્રયચ્છ ત બ્રહ્મદેયામલઙૃ્કતામ્ ।
૨૧૬૦૩૨૨ િદવ્યક યા તા યા ત િવમાનૈ તે યમાલયમ્॥ ૨૧૬.૩૨।
૨૧૬૦૩૩૧ સગુ ધાગુ કપૂર્રા પુ પધપૂાિ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૧૬૦૩૩૨ પ્રયચ્છ ત દ્વ ત યાે ભ યા પરમયા વતાઃ॥ ૨૧૬.૩૩।
૨૧૬૦૩૪૧ તે સગુ ધાઃ સવુેશાશ્ચ સપુ્રભાઃ સિુવભૂ ષતાઃ ।
૨૧૬૦૩૪૨ યા ત ધમર્પુરં યાનૈિવ ચત્રૈર યલઙૃ્કતાઃ॥ ૨૧૬.૩૪।
૨૧૬૦૩૫૧ દ પદા યા ત યાનૈશ્ચ દ પય તાે િદશાે દશ ।
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૨૧૬૦૩૫૨ આિદત્યસદશૃયૈાર્નૈદ યમાના યથાગ્ યઃ॥ ૨૧૬.૩૫।
૨૧૬૦૩૬૧ ગ્ હાવસથદાતારાે ગ્ હૈઃ કા ચનમ ડતૈઃ ।
૨૧૬૦૩૬૨ વ્રજ ત બાલાકર્િનભૈધર્મર્રાજગ્ હં નરાઃ॥ ૨૧૬.૩૬।
૨૧૬૦૩૭૧ જલભાજનદાતારઃ કુ ડકાકરકપ્રદાઃ ।
૨૧૬૦૩૭૨ પજૂમાના સરાે ભશ્ચ યા ત દપૃ્તા મહાગજૈઃ॥ ૨૧૬.૩૭।
૨૧૬૦૩૮૧ પાદા યઙ્ગં શરાે યઙ્ગં નાનપાનાેદકં તથા ।
૨૧૬૦૩૮૨ યે પ્રયચ્છ ત િવપ્રે ય તે યા ત્યશ્વૈયર્માલયમ્॥ ૨૧૬.૩૮।
૨૧૬૦૩૯૧ િવશ્રામય ત યે િવપ્રા શ્રા તાન વિન ક શતાન્ ।
૨૧૬૦૩૯૨ ચક્રવાકપ્રયુક્તને યા ત યાનને તે સખુમ્॥ ૨૧૬.૩૯।
૨૧૬૦૪૦૧ વાગતને ચ યાે િવપં્ર પજૂયેદાસનને ચ ।
૨૧૬૦૪૦૨ સ ગચ્છ ત તમ વાનં સખંુ પરમિન ર્તઃ॥ ૨૧૬.૪૦।
૨૧૬૦૪૧૧ નમાે બ્રહ્મ યદેવે ત યાે હિર ચા ભવાદયેત્ ।
૨૧૬૦૪૧૨ ગાં ચ પાપહરેત્યુ વા સખંુ યા ત ચ ત પથમ્॥ ૨૧૬.૪૧।
૨૧૬૦૪૨૧ અન તરા શનાે યે ચ દ ભા તિવવ જતાઃ ।
૨૧૬૦૪૨૨ તે ઽિપ સારસયુક્તૈ તુ યા ત યાનૈશ્ચ ત પથમ્॥ ૨૧૬.૪૨।
૨૧૬૦૪૩૧ વતર્ તે હ્યેકભક્તને શાઠ્યદ ભિવવ જતાઃ ।
૨૧૬૦૪૩૨ હંસયુક્તૈિવમાનૈ તુ સખંુ યા ત યમાલયમ્॥ ૨૧૬.૪૩।
૨૧૬૦૪૪૧ ચતુથનૈકભક્તને વતર્ તે યે જતે દ્રયાઃ ।
૨૧૬૦૪૪૨ તે યા ત ધમર્નગરં યાનૈબર્િહણયાે જતૈઃ॥ ૨૧૬.૪૪।
૨૧૬૦૪૫૧ તીયે િદવસે યે તુ ભુ જતે િનયતવ્રતાઃ ।
૨૧૬૦૪૫૨ તે ઽિપ હ તરથૈિદવ્યૈયાર્ ત યાનૈશ્ચ ત પદમ્॥ ૨૧૬.૪૫।
૨૧૬૦૪૬૧ ષષે્ઠ ઽન્નભક્ષકાે ય તુ શાૈચિનત્યાે જતે દ્રયઃ ।
૨૧૬૦૪૬૨ સ યા ત કુ જરસ્થ તુ શચીપ તિરવ વયમ્॥ ૨૧૬.૪૬।
૨૧૬૦૪૭૧ ધમર્રાજપુરં િદવં્ય નાનામ ણિવભૂ ષતમ્ ।
૨૧૬૦૪૭૨ નાના વરસમાયુક્તં જયશ દરવૈયુર્તમ્॥ ૨૧૬.૪૭।
૨૧૬૦૪૮૧ પક્ષાપેવા સનાે યા ત યાનૈઃ શાદૂર્લયાે જતૈઃ ।
૨૧૬૦૪૮૨ પુરં તદ્ધમર્રાજસ્ય સવે્યમાનાઃ સરુાસરૈુઃ॥ ૨૧૬.૪૮।
૨૧૬૦૪૯૧ યે ચ માસાપેવાસં તુ કુવર્તે સયંતે દ્રયાઃ ।
૨૧૬૦૪૯૨ તે ઽિપ સયૂર્પ્રદ પ્તૈ તુ યા ત યાનૈયર્માલયમ્॥ ૨૧૬.૪૯।
૨૧૬૦૫૦૧ મહાપ્રસ્થાનમેકાગ્રાે યઃ પ્રયા ત દૃઢવ્રતઃ ।
૨૧૬૦૫૦૨ સવે્યમાન તુ ગ ધવયાર્ ત યાનૈયર્માલયમ્॥ ૨૧૬.૫૦।
૨૧૬૦૫૧૧ શર રં સાધયેદ્ય તુ વૈ ણવનેા તરાત્મના ।
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૨૧૬૦૫૧૨ સ રથનેા ગ્ વણન યાતીહ િત્રદશાલયમ્॥ ૨૧૬.૫૧।
૨૧૬૦૫૨૧ અ ગ્ પ્રવેશં યઃ કુયાર્ન્નારાયણપરાયણઃ ।
૨૧૬૦૫૨૨ સ યાત્ય ગ્ પ્રકાશને િવમાનને યમાલયમ્॥ ૨૧૬.૫૨।
૨૧૬૦૫૩૧ પ્રાણાં ત્યજ ત યાે મત્યર્ઃ મર વ ં સનાતનમ્ ।
૨૧૬૦૫૩૨ યાનનેાકર્પ્રકાશને યા ત ધમર્પુરં નરઃ॥ ૨૧૬.૫૩।
૨૧૬૦૫૪૧ પ્રિવષ્ટાે ઽ તજર્લં ય તુ પ્રાણાં ત્યજ ત માનવઃ ।
૨૧૬૦૫૪૨ સાેમમ ડલક પને યા ત યાનને વૈ સખુમ્॥ ૨૧૬.૫૪।
૨૧૬૦૫૫૧ વશર રં િહ ગ્ ધ્રે યાે વૈ ણવાે યઃ પ્રયચ્છ ત ।
૨૧૬૦૫૫૨ સ યા ત રથમખુ્યને કા ચનને યમાલયમ્॥ ૨૧૬.૫૫।
૨૧૬૦૫૬૧ સ્ત્રીગ્રહે ગાેગ્રહે વાિપ યુદ્ધે ત્યુમપુૈ ત યઃ ।
૨૧૬૦૫૬૨ સ યાત્યમરક યા ભઃ સવે્યમાનાે રિવપ્રભઃ॥ ૨૧૬.૫૬।
૨૧૬૦૫૭૧ વૈ ણવા યે ચ કુવર્ ત તીથર્યાત્રાં જતે દ્રયાઃ ।
૨૧૬૦૫૭૨ ત પથં યા ત તે ઘાેરં સખુયાનૈરલઙૃ્કતાઃ॥ ૨૧૬.૫૭।
૨૧૬૦૫૮૧ યે યજ ત દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ ક્રતુ ભભૂર્િરદ ક્ષણૈઃ ।
૨૧૬૦૫૮૨ તપ્તહાટકસઙ્કાશિૈવમાનૈયાર્ ત તે સખુમ્॥ ૨૧૬.૫૮।
૨૧૬૦૫૯૧ પરપીડામકુવર્ તાે ત્યાનાં ભરણાિદકમ્ ।
૨૧૬૦૫૯૨ કુવર્ ત તે સખંુ યા ત િવમાનૈઃ કનકાે વલૈઃ॥ ૨૧૬.૫૯।
૨૧૬૦૬૦૧ યે ક્ષા તાઃ સવર્ભૂતષેુ પ્રા ણનામભયપ્રદાઃ ।
૨૧૬૦૬૦૨ ક્રાેધમાેહિવિનમુર્ક્તા િનમર્દાઃ સયંતે દ્રયાઃ॥ ૨૧૬.૬૦।
૨૧૬૦૬૧૧ પૂણર્ચ દ્રપ્રકાશને િવમાનને મહાપ્રભાઃ ।
૨૧૬૦૬૧૨ યા ત વવૈ વતપુરં દેવગ ધવર્સિેવતાઃ॥ ૨૧૬.૬૧।
૨૧૬૦૬૨૧ અેકભાવને યે િવ ં બ્રહ્માણં ય બકં રિવમ્ ।
૨૧૬૦૬૨૨ પજૂય ત િહ તે યા ત િવમાનૈભાર્સ્કરપ્રભૈઃ॥ ૨૧૬.૬૨।
૨૧૬૦૬૩૧ યે ચ માંસં ન ખાદ ત સત્યશાૈચસમ વતાઃ ।
૨૧૬૦૬૩૨ તે ઽિપ યા ત સખુનેવૈ ધમર્રાજપુરં નરાઃ॥ ૨૧૬.૬૩।
૨૧૬૦૬૪૧ માંસા ન્મષ્ટતરં ના ત ભક્ષ્યભાજે્યાિદકેષુ ચ ।
૨૧૬૦૬૪૨ ત માન્માંસં ન ભુ ત ના ત મષ્ટૈઃ સખુાેદયઃ॥ ૨૧૬.૬૪।
૨૧૬૦૬૫૧ ગાેસહસ્રં તુ યાે દદ્યાદ્ય તુ માંસં ન ભક્ષયેત્ ।
૨૧૬૦૬૫૨ સમાવેતાૈ પુરા પ્રાહ બ્રહ્મા વેદિવદાં વરઃ॥ ૨૧૬.૬૫।
૨૧૬૦૬૬૧ સવર્તીથષુ ય પુ યં સવર્યજ્ઞષેુ ય ફલમ્ ।
૨૧૬૦૬૬૨ અમાંસભક્ષણે િવપ્રા તચ્ચ તચ્ચ ચ ત સમમ્॥ ૨૧૬.૬૬।
૨૧૬૦૬૭૧ અેવં સખુને તે યા ત યમલાેકં ચ ધા મકાઃ ।
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૨૧૬૦૬૭૨ દાનવ્રતપરા યાનૈયર્ત્ર દેવાે રવેઃ સતુઃ॥ ૨૧૬.૬૭।
૨૧૬૦૬૮૧ દૃ ટ્વા તા ધા મકા દેવઃ વયં સ માનયેદ્યમઃ ।
૨૧૬૦૬૮૨ વાગતાસનદાનને પાદ્યાઘ્યણ પ્રયેણ તુ॥ ૨૧૬.૬૮।
૨૧૬૦૬૯૧ ધ યા યૂયં મહાત્માન આત્મનાે િહતકાિરણઃ ।
૨૧૬૦૬૯૨ યને િદવ્યસખુાથાર્ય ભવદ્ ભઃ સકૃુતં કૃતમ્॥ ૨૧૬.૬૯।
૨૧૬૦૭૦૧ ઇદં િવમાનમા હ્ય િદવ્યસ્ત્રીભાેગભૂ ષતાઃ ।
૨૧૬૦૭૦૨ વગ ગચ્છ વમતુલં સવર્કામસમ વતમ્॥ ૨૧૬.૭૦।
૨૧૬૦૭૧૧ તત્ર ભુ વા મહાભાેગાન તે પુ યપિરક્ષયાત્ ।
૨૧૬૦૭૧૨ ય ક ચદ પમશભું ફલં તિદહ ભાેક્ષ્યથ॥ ૨૧૬.૭૧।
૨૧૬૦૭૨૧ યે તુ તં ધમર્રા નં નરાઃ પુ યાનુભાવતઃ ।
૨૧૬૦૭૨૨ પ ય ત સાૈ યમનસં િપ ભૂત મવાત્મનઃ॥ ૨૧૬.૭૨।
૨૧૬૦૭૩૧ ત માદ્ધમર્ઃ સિેવતવ્યઃ સદા મુ ક્તફલપ્રદઃ ।
૨૧૬૦૭૩૨ ધમાર્દથર્ તથા કામાે માેક્ષશ્ચ પિરક ત્યર્તે॥ ૨૧૬.૭૩।
૨૧૬૦૭૪૧ ધમા માતા િપતા ભ્રાતા ધમા નાથઃ સહૃુત્તથા ।
૨૧૬૦૭૪૨ ધમર્ઃ વામી સખા ગાેપ્તા તથા ધાતા ચ પાષેકઃ॥ ૨૧૬.૭૪।
૨૧૬૦૭૫૧ ધમાર્દથા ઽથર્તઃ કામઃ કામાદ્ભાેગઃ સખુાિન ચ ।
૨૧૬૦૭૫૨ ધમાર્દૈશ્વયર્મેકા યં ધમાર્ વગર્ગ તઃ પરા॥ ૨૧૬.૭૫।
૨૧૬૦૭૬૧ ધમર્ તુ સિેવતાે િવપ્રાસ્ત્રાયતે મહતાે ભયાત્ ।
૨૧૬૦૭૬૨ દેવ વં ચ દ્વજ વં ચ ધમાર્ પ્રા ાેત્યસશંયમ્॥ ૨૧૬.૭૬।
૨૧૬૦૭૭૧ યદા ચ ક્ષીયતે પાપં નરાણાં પવૂર્સ ચતમ્ ।
૨૧૬૦૭૭૨ તદૈષાં ભજતે બુ દ્ધધર્મ ચાત્ર દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૧૬.૭૭।
૨૧૬૦૭૮૧ જન્મા તરસહસ્રષેુ માનુ યં પ્રા ય દુલર્ભમ્ ।
૨૧૬૦૭૮૨ યાે િહ નાચરતે ધમ ભવે સ ખલુ વ ચતઃ॥ ૨૧૬.૭૮।
૨૧૬૦૭૯૧ કુ સતા યે દિરદ્રાશ્ચ િવ પા વ્યાિધતા તથા ।
૨૧૬૦૭૯૨ પરપ્રે યાશ્ચ મખૂાર્શ્ચ જ્ઞેયા ધમર્િવવ જતાઃ॥ ૨૧૬.૭૯।
૨૧૬૦૮૦૧ યે િહ દ ઘાર્યષુઃ શરૂાઃ પ ડતા ભાે ગનાે ઽ થનઃ ।
૨૧૬૦૮૦૨ અરાેગા પવ તશ્ચ તૈ તુ ધમર્ઃ પુરા કૃતઃ॥ ૨૧૬.૮૦।
૨૧૬૦૮૧૧ અેવં ધમર્રતા િવપ્રા ગચ્છ ત ગ તમુત્તમામ્ ।
૨૧૬૦૮૧૨ અધમ સવેમાના તુ તયર્ગ્યાેિન વ્રજ ત તે॥ ૨૧૬.૮૧।
૨૧૬૦૮૨૧ યે નરા નરક વં સ-વાસદેુવમનવુ્રતાઃ ।
૨૧૬૦૮૨૨ તે વ ે ઽિપ ન પ ય ત યમં વા નરકા ણ વા॥ ૨૧૬.૮૨।
૨૧૬૦૮૩૧ અનાિદિનધનં દેવં દૈત્યદાનવદારણમ્ ।

brahpur.pdf 815



બ્રહ્મપુરાણ

૨૧૬૦૮૩૨ યે નમ ત નરા િનતં્ય નિહ પ ય ત તે યમમ્॥ ૨૧૬.૮૩।
૨૧૬૦૮૪૧ કમર્ણા મનસા વાચા યે ઽચ્યુતં શરણં ગતાઃ ।
૨૧૬૦૮૪૨ ન સમથા યમ તષેાં તે મુ ક્તફલભા ગનઃ॥ ૨૧૬.૮૪।
૨૧૬૦૮૫૧ યે જના જગતાં નાથં િનતં્ય નારાયણં દ્વ ઃ ।
૨૧૬૦૮૫૨ નમ ત નિહ તે િવ ણાેઃ સ્થાનાદ યત્ર ગા મનઃ॥ ૨૧૬.૮૫।
૨૧૬૦૮૬૧ ન તે દૂતાન્ન તન્માગ ન યમં ન ચ તાં પુર મ્ ।
૨૧૬૦૮૬૨ પ્રણ ય િવ ં પ ય ત નરકા ણ કથ ચન॥ ૨૧૬.૮૬।
૨૧૬૦૮૭૧ કૃ વાિપ બહુશઃ પાપં નરા માેહસમ વતાઃ ।
૨૧૬૦૮૭૨ ન યા ત નરકં ન વા સવર્પાપહરં હિરમ્॥ ૨૧૬.૮૭।
૨૧૬૦૮૮૧ શાઠ્યનેાિપ નરા િનતં્ય યે મર ત જનાદર્નમ્ ।
૨૧૬૦૮૮૨ તે ઽિપ યા ત તનું ત્ય વા િવ લાેકમનામયમ્॥ ૨૧૬.૮૮।
૨૧૬૦૮૯૧ અત્ય તક્રાેધસક્તાે ઽિપ કદા ચ ક તર્યેદ્ધિરમ્ ।
૨૧૬૦૮૯૨ સાે ઽિપ દાષેક્ષયાન્મુ ક્ત લભેચ્ચેિદપ તયર્થા॥ ૨૧૬.૮૯।
૨૧૭૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૨૧૭૦૦૧૧ શ્રુ વવૈં યમમાગ તે નરકેષુ ચ યાતનામ્ ।
૨૧૭૦૦૧૨ પપ્રચ્છુશ્ચ પનુવ્યાર્સં સશંયં મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૧૭.૧।
૨૧૭૦૦૨૦ મનુય ઊચુઃ
૨૧૭૦૦૨૧ ભગવ સવર્ધમર્જ્ઞ સવર્શાસ્ત્રિવશારદ ।
૨૧૭૦૦૨૨ મત્યર્સ્ય કઃ સહાયાે વૈ િપતા માતા સતુાે ગુ ઃ॥ ૨૧૭.૨।
૨૧૭૦૦૩૧ જ્ઞા તસ બ ધવગર્શ્ચ મત્રવગર્ તથવૈ ચ ।
૨૧૭૦૦૩૨ ગ્ હં શર રમુ જ્ય કાષ્ઠલાેષ્ટસમં જનાઃ ।
૨૧૭૦૦૩૩ ગચ્છ ત્યમતુ્ર લાેકે વૈ કશ્ચ તાનનુગચ્છ ત॥ ૨૧૭.૩।
૨૧૭૦૦૪૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૭૦૦૪૧ અેકઃ પ્રસયૂતે િવપ્રા અેક અેવ િહ ન ય ત ।
૨૧૭૦૦૪૨ અેક તર ત દુગાર્ ણ ગચ્છત્યેક તુ દુગર્ તમ્॥ ૨૧૭.૪।
૨૧૭૦૦૫૧ અસહાયઃ િપતા માતા તથા ભ્રાતા સતુાે ગુ ઃ ।
૨૧૭૦૦૫૨ જ્ઞા તસ બ ધવગર્શ્ચ મત્રવગર્ તથવૈ ચ॥ ૨૧૭.૫।
૨૧૭૦૦૬૧ તં શર રમુ જ્ય કાષ્ઠલાેષ્ટસમં જનાઃ ।
૨૧૭૦૦૬૨ મુહૂતર્ મવ રાેિદ વા તતાે યા ત પરાઙ્મખુાઃ॥ ૨૧૭.૬।
૨૧૭૦૦૭૧ તૈ તચ્છર રમુ ષં્ટ ધમર્ અેકાે ઽનુગચ્છ ત ।
૨૧૭૦૦૭૨ ત માદ્ધમર્ઃ સહાયશ્ચ સિેવતવ્યઃ સદા ભઃ॥ ૨૧૭.૭।
૨૧૭૦૦૮૧ પ્રાણી ધમર્સમાયુક્તાે ગચ્છે વગર્ગ ત પરામ્ ।
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૨૧૭૦૦૮૨ તથવૈાધમર્સયંુક્તાે નરકં ચાપેપદ્યતે॥ ૨૧૭.૮।
૨૧૭૦૦૯૧ ત મા પાપાગતૈરથનાર્નુરજ્યેત પ ડતઃ ।
૨૧૭૦૦૯૨ ધમર્ અેકાે મનુ યાણાં સહાયઃ પિરક તતઃ॥ ૨૧૭.૯।
૨૧૭૦૧૦૧ લાેભાન્માેહાદનુક્રાેશાદ્ભયાદ્વાથ બહુશ્રુતઃ ।
૨૧૭૦૧૦૨ નરઃ કરાેત્યકાયાર્ ણ પરાથ લાેભમાેિહતઃ॥ ૨૧૭.૧૦।
૨૧૭૦૧૧૧ ધમર્શ્ચાથર્શ્ચ કામશ્ચ િત્રતયં વતઃ ફલમ્ ।
૨૧૭૦૧૧૨ અેત ત્રયમવાપ્તવ્યમધમર્પિરવ જતમ્॥ ૨૧૭.૧૧।
૨૧૭૦૧૨૦ મનુય ઊચુઃ
૨૧૭૦૧૨૧ શ્રુતં ભગવતાે વાક્યં ધમર્યુકં્ત પરં િહતમ્ ।
૨૧૭૦૧૨૨ શર રિનચયં જ્ઞાતું બુ દ્ધના ઽત્ર પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૧૨।
૨૧૭૦૧૩૧ તં શર રં િહ ણાં સૂ મમવ્યક્તતાં ગતમ્ ।
૨૧૭૦૧૩૨ અચ િવષયં પ્રાપં્ત કથં ધમા ઽનુગચ્છ ત॥ ૨૧૭.૧૩।
૨૧૭૦૧૪૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૭૦૧૪૧ થવી વાયુરાકાશમાપાે જ્યાે તમર્નાે તરમ્ ।
૨૧૭૦૧૪૨ બુ દ્ધરાત્મા ચ સિહતા ધમ પ ય ત િનત્યદા॥ ૨૧૭.૧૪।
૨૧૭૦૧૫૧ પ્રા ણના મહ સવષાં સા ક્ષભૂતા િદવાિનશમ્ ।
૨૧૭૦૧૫૨ અેતૈશ્ચ સહ ધમા િહ તં વમનુગચ્છ ત॥ ૨૧૭.૧૫।
૨૧૭૦૧૬૧ વગ સ્થ માંસં શકંુ્ર ચ શાે ણતં ચ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૧૭૦૧૬૨ શર રં વજર્ય ત્યેતે િવતને િવવ જતમ્॥ ૨૧૭.૧૬।
૨૧૭૦૧૭૧ તતાે ધમર્સમાયુક્તઃ સ વઃ સખુમેધતે ।
૨૧૭૦૧૭૨ ઇહલાેકે પરે ચવૈ િક ભૂયઃ કથયા મ વઃ॥ ૨૧૭.૧૭।
૨૧૭૦૧૮૦ મનુય ઊચુઃ
૨૧૭૦૧૮૧ તદ્દ શતં ભગવતા યથા ધમા ઽનુગચ્છ ત ।
૨૧૭૦૧૮૨ અેતત્તુ જ્ઞાતુ મચ્છામઃ કથં રેતઃ પ્રવતર્તે॥ ૨૧૭.૧૮।
૨૧૭૦૧૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૭૦૧૯૧ અન્નમશ્ન ત યે દેવાઃ શર રસ્થા દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૧૭૦૧૯૨ થવી વાયુરાકાશમાપાે જ્યાે તમર્ન તથા॥ ૨૧૭.૧૯।
૨૧૭૦૨૦૧ તત પ્તષેુ ભાે િવપ્રા તષેુ ભૂતષેુ પ ચસુ ।
૨૧૭૦૨૦૨ મનઃષષે્ઠષુ શદુ્ધાત્મા રેતઃ સ પદ્યતે મહત્॥ ૨૧૭.૨૦।
૨૧૭૦૨૧૧ તતાે ગભર્ઃ સ ભવ ત શ્લે મા સ્ત્રીપુંસયાે દ્વ ઃ ।
૨૧૭૦૨૧૨ અેતદ્વઃ સવર્માખ્યાતં િક ભૂયઃ શ્રાેતુ મચ્છથ॥ ૨૧૭.૨૧।
૨૧૭૦૨૨૦ મનુય ઊચુઃ
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૨૧૭૦૨૨૧ આખ્યાતં નાે ભગવતા ગભર્ઃ સ યતે યથા ।
૨૧૭૦૨૨૨ યથા ત તુ પુ ષઃ પ્રપદ્યતે તદુચ્યતામ્॥ ૨૧૭.૨૨।
૨૧૭૦૨૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૭૦૨૩૧ આસન્નમાત્રપુ ષ તૈભૂર્તૈર ભભૂયતે ।
૨૧૭૦૨૩૨ િવપ્રયુક્ત તુ તૈભૂર્તૈઃ પનુયાર્ત્યપરાં ગ તમ્॥ ૨૧૭.૨૩।
૨૧૭૦૨૪૧ સ ચ ભૂતસમાયુક્તઃ પ્રા ાે ત વમવે િહ ।
૨૧૭૦૨૪૨ તતાે ઽસ્ય કમર્ પ ય ત શભંુ વા યિદ વાશભુમ્ ।
૨૧૭૦૨૪૩ દેવતાઃ પ ચભૂતસ્થાઃ િક ભૂયઃ શ્રાેતુ મચ્છથ॥ ૨૧૭.૨૪।
૨૧૭૦૨૫૦ મનુય ઊચુઃ
૨૧૭૦૨૫૧ વગ સ્થ માંસમુ જ્ય તૈ તુ ભૂતૈિવવ જતઃ ।
૨૧૭૦૨૫૨ વઃ સ ભગવ ક્વસ્થઃ સખુદુઃખે સમશ્નુતે॥ ૨૧૭.૨૫।
૨૧૭૦૨૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૭૦૨૬૧ વઃ કમર્સમાયુક્તઃ શીઘં્ર રેતઃસમાગતઃ ।
૨૧૭૦૨૬૨ સ્ત્રીણાં પુ પં સમાસાદ્ય તતઃ કાલને ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૧૭.૨૬।
૨૧૭૦૨૭૧ યમસ્ય પુ ષૈઃ ક્લેશાે યમસ્ય પુ ષવૈર્ધઃ ।
૨૧૭૦૨૭૨ દુઃખં સસંારચકં્ર ચ નરઃ ક્લેશં ચ િવ દ ત॥ ૨૧૭.૨૭।
૨૧૭૦૨૮૧ ઇહ લાેકે સ તુ પ્રાણી જન્મપ્ર ત ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૭૦૨૮૨ સકૃુતં કમર્ વૈ ભુઙ્ક્તે ધમર્સ્ય ફલમા શ્રતઃ॥ ૨૧૭.૨૮।
૨૧૭૦૨૯૧ યિદ ધમ સમાયજુ્ય જન્મપ્ર ત સવેતે ।
૨૧૭૦૨૯૨ તતઃ સ પુ ષાે ભૂ વા સવેતે િનત્યદા સખુમ્॥ ૨૧૭.૨૯।
૨૧૭૦૩૦૧ અથા તરા તરં ધમર્મધમર્મપુસવેતે ।
૨૧૭૦૩૦૨ સખુસ્યાન તરં દુઃખં સ વાે ઽ યિધગચ્છ ત॥ ૨૧૭.૩૦।
૨૧૭૦૩૧૧ અધમણ સમાયુક્તાે યમસ્ય િવષયં ગતઃ ।
૨૧૭૦૩૧૨ મહાદુઃખં સમાસાદ્ય તયર્ગ્યાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૩૧।
૨૧૭૦૩૨૧ કમર્ણા યને યનેેહ યસ્યાં યાનેાૈ પ્ર યતે ।
૨૧૭૦૩૨૨ વાે માેહસમાયુક્ત તન્મે શ ◌ૃ ત સા પ્રતમ્॥ ૨૧૭.૩૨।
૨૧૭૦૩૩૧ યદેતદુચ્યતે શાસૈ્ત્રઃ સે તહાસશૈ્ચ છ દ સ ।
૨૧૭૦૩૩૨ યમસ્ય િવષયં ઘાેરં મત્યર્લાેકં પ્રવતર્તે॥ ૨૧૭.૩૩।
૨૧૭૦૩૪૧ ઇહ સ્થાનાિન પુ યાિન દેવતુલ્યાિન ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૭૦૩૪૨ તયર્ગ્યાે ય તિરક્તાિન ગ તમ ત ચ સવર્શઃ॥ ૨૧૭.૩૪।
૨૧૭૦૩૫૧ યમસ્ય ભવને િદવ્યે બ્રહ્મલાેકસમે ગુણૈઃ ।
૨૧૭૦૩૫૨ કમર્ ભિનયતૈબર્દ્ધાે જ તુદુર્ઃખા યપુાશ્નુતે॥ ૨૧૭.૩૫।
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૨૧૭૦૩૬૧ યને યને િહ ભાવને યને વૈ કમર્ણા ગ તમ્ ।
૨૧૭૦૩૬૨ પ્રયા ત પુ ષાે ઘાેરાં તથા વક્ષ્યા યતઃ પરમ્॥ ૨૧૭.૩૬।
૨૧૭૦૩૭૧ અધીત્ય ચતુરાે વેદાિ દ્વ ે માેહસમ વતઃ ।
૨૧૭૦૩૭૨ પ તતા પ્ર તગ્ હ્યાથ ખરયાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૩૭।
૨૧૭૦૩૮૧ ખરાે વ ત વષાર્ ણ દશ પ ચ ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૭૦૩૮૨ ખરાે તાે બલીવદર્ઃ સપ્ત વષાર્ ણ વ ત॥ ૨૧૭.૩૮।
૨૧૭૦૩૯૧ બલીવદા તશ્ચાિપ યતે બ્રહ્મરાક્ષસઃ ।
૨૧૭૦૩૯૨ બ્રહ્મરક્ષ તુ માસાંસ્ત્રી ં તતાે યેત બ્રાહ્મણઃ॥ ૨૧૭.૩૯।
૨૧૭૦૪૦૧ પ તતં યાજિય વા તુ કૃ મયાનેાૈ પ્ર યતે ।
૨૧૭૦૪૦૨ તત્ર વ ત વષાર્ ણ દશ પ ચ ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૧૭.૪૦।
૨૧૭૦૪૧૧ િક્ર મભાવા દ્વિનમુર્ક્ત તતાે યેત ગદર્ભઃ ।
૨૧૭૦૪૧૨ ગદર્ભઃ પ ચ વષાર્ ણ પ ચ વષાર્ ણ શકૂરઃ॥ ૨૧૭.૪૧।
૨૧૭૦૪૨૧ કુકુ્કટઃ પ ચ વષાર્ ણ પ ચ વષાર્ ણ જ બુકઃ ।
૨૧૭૦૪૨૨ શ્વા વષર્મેકં ભવ ત તતાે યેત માનવઃ॥ ૨૧૭.૪૨।
૨૧૭૦૪૩૧ ઉપા યાયસ્ય યઃ પાપં શ યઃ કુયાર્દબુ દ્ધમાન્ ।
૨૧૭૦૪૩૨ સ જન્માનીહ સસંારે ત્રીના ાે ત ન સશંયઃ॥ ૨૧૭.૪૩।
૨૧૭૦૪૪૧ પ્રા વા ભવ ત ભાે િવપ્રા તતઃ ક્રવ્યાત્તતઃ ખરઃ ।
૨૧૭૦૪૪૨ પ્રેત્ય ચ પિર ક્લષ્ટેષુ પશ્ચા યેત બ્રાહ્મણઃ॥ ૨૧૭.૪૪।
૨૧૭૦૪૫૧ મનસાિપ ગુરાેભાર્યા યઃ શ યાે યા ત પાપકૃત્ ।
૨૧૭૦૪૫૨ ઉદગ્રા પ્રૈ ત સસંારાનધમણેહ ચેતસા॥ ૨૧૭.૪૫।
૨૧૭૦૪૬૧ શ્વયાનેાૈ તુ સ સ ભૂતસ્ત્રી ણ વષાર્ ણ વ ત ।
૨૧૭૦૪૬૨ તત્રાિપ િનધનં પ્રાપ્તઃ િક્ર મયાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૪૬।
૨૧૭૦૪૭૧ કૃ મભાવમનપુ્રાપ્તાે વષર્મેકં તુ વ ત ।
૨૧૭૦૪૭૨ તત તુ િનધનં પ્રા ય બ્રહ્મયાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૪૭।
૨૧૭૦૪૮૧ યિદ પતુ્રસમં શ યં ગુ હર્ યાદકારણમ્ ।
૨૧૭૦૪૮૨ આત્મનઃ કામકારેણ સાે ઽિપ િહસ્રઃ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૪૮।
૨૧૭૦૪૯૧ િપતરં માતરં ચવૈ ય તુ પતુ્રાે ઽવમ યતે ।
૨૧૭૦૪૯૨ સાે ઽિપ િવપ્રા તાે જ તુઃ પવૂ યેત ગદર્ભઃ॥ ૨૧૭.૪૯।
૨૧૭૦૫૦૧ ગદર્ભ વં તુ સ પ્રા ય દશ વષાર્ ણ વ ત ।
૨૧૭૦૫૦૨ સવં સરં તુ કુ ભીર તતાે યેત માનવઃ॥ ૨૧૭.૫૦।
૨૧૭૦૫૧૧ પતુ્રસ્ય માતાિપતરાૈ યસ્ય ષ્ટાવુભાવિપ ।
૨૧૭૦૫૧૨ ગવુર્પ યાનતઃ સાે ઽિપ તાે યેત ગદર્ભઃ॥ ૨૧૭.૫૧।
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૨૧૭૦૫૨૧ ખરાે વ ત માસાંશ્ચ દશ ચાિપ ચતુદર્શ ।
૨૧૭૦૫૨૨ બડાલઃ સપ્ત માસાં તુ તતાે યેત માનવઃ॥ ૨૧૭.૫૨।
૨૧૭૦૫૩૧ માતાિપતરાવાકુ્ર ય સાર કઃ સ પ્ર યતે ।
૨૧૭૦૫૩૨ તાડિય વા તુ તાવવે યતે કચ્છપાે દ્વ ઃ॥ ૨૧૭.૫૩।
૨૧૭૦૫૪૧ કચ્છપાે દશ વષાર્ ણ ત્રી ણ વષાર્ ણ શલ્યકઃ ।
૨૧૭૦૫૪૨ વ્યાલાે ભૂ વા તુ ષ માસાં તતાે યેત માનષુઃ॥ ૨૧૭.૫૪।
૨૧૭૦૫૫૧ ભ ર્િપ ડમપુાશ્નીનાે રાજ દ્વષ્ટાિન સવેતે ।
૨૧૭૦૫૫૨ સાે ઽિપ માેહસમાપન્નાે તાે યેત વાનરઃ॥ ૨૧૭.૫૫।
૨૧૭૦૫૬૧ વાનરાે દશ વષાર્ ણ સપ્ત વષાર્ ણ મષૂકઃ ।
૨૧૭૦૫૬૨ શ્વા ચ ભૂ વા તુ ષ માસાં તતાે યેત માનવઃ॥ ૨૧૭.૫૬।
૨૧૭૦૫૭૧ યાસાપહતાર્ તુ નરાે યમસ્ય િવષયં ગતઃ ।
૨૧૭૦૫૭૨ સસંારાણાં શતં ગ વા કૃ મયાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૫૭।
૨૧૭૦૫૮૧ તત્ર વ ત વષાર્ ણ દશ પ ચ ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૭૦૫૮૨ દુ કૃતસ્ય ક્ષયં કૃ વા તતાે યેત માનષુઃ॥ ૨૧૭.૫૮।
૨૧૭૦૫૯૧ અસયૂકાે નરશ્ચાિપ તાે યેત શાઙ્ર્ગકઃ ।
૨૧૭૦૫૯૨ િવશ્વાસહતાર્ ચ નરાે મીનાે યેત દુમર્ તઃ॥ ૨૧૭.૫૯।
૨૧૭૦૬૦૧ ભૂ વા મીનાે ઽષ્ટ વષાર્ ણ ગાે યેત ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૭૦૬૦૨ ગ તુ ચતુરાે માસાં તત છાગઃ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૬૦।
૨૧૭૦૬૧૧ છાગ તુ િનધનં પ્રા ય પૂણ સવં સરે તતઃ ।
૨૧૭૦૬૧૨ ક ટઃ સ યતે જ તુ તતાે યેત માનષુઃ॥ ૨૧૭.૬૧।
૨૧૭૦૬૨૧ ધા યા યવાં તલાન્માષા કુ લ થા સષર્પાંશ્ચણાન્ ।
૨૧૭૦૬૨૨ કલાયાનથ મુદ્ગાંશ્ચ ગાેધૂમાનતસી તથા॥ ૨૧૭.૬૨।
૨૧૭૦૬૩૧ સસ્યા ય યાિન હતાર્ ચ મત્યા માેહાદચેતનઃ ।
૨૧૭૦૬૩૨ સ યતે મુિનશ્રેષ્ઠા મૂ ષકાે િનરપત્રપઃ॥ ૨૧૭.૬૩।
૨૧૭૦૬૪૧ તતઃ પ્રેત્ય મુિનશ્રેષ્ઠા તાે યેત શકૂરઃ ।
૨૧૭૦૬૪૨ શકૂરાે તમાત્ર તુ રાેગેણ મ્રયતે પનુઃ॥ ૨૧૭.૬૪।
૨૧૭૦૬૫૧ શ્વા તતાે યતે મૂકઃ કમર્ણા તને માનવઃ ।
૨૧૭૦૬૫૨ ભૂ વા શ્વા પ ચ વષાર્ ણ તતાે યેત માનવઃ॥ ૨૧૭.૬૫।
૨૧૭૦૬૬૧ પરદારા ભમશ તુ કૃ વા યેત વૈ કઃ ।
૨૧૭૦૬૬૨ શ્વા શ ◌ૃગાલ તતાે ગ્ ધ્રાે વ્યાલઃ કઙ્કાે બક તથા॥ ૨૧૭.૬૬।
૨૧૭૦૬૭૧ ભ્રાતુભાર્યા તુ પાપાત્મા યાે ધષર્ય ત માેિહતઃ ।
૨૧૭૦૬૭૨ પુંસ્કાેિકલ વમા ાે ત સાે ઽિપ સવં સરં દ્વ ઃ॥ ૨૧૭.૬૭।
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૨૧૭૦૬૮૧ સ ખભાયા ગુરાેભાર્યા રાજભાયા તથવૈ ચ ।
૨૧૭૦૬૮૨ પ્રધષર્િય વા કામાત્મા તાે યેત શકૂરઃ॥ ૨૧૭.૬૮।
૨૧૭૦૬૯૧ શકૂરઃ પ ચ વષાર્ ણ દશ વષાર્ ણ વૈ બકઃ ।
૨૧૭૦૬૯૨ િપપી લક તુ માસાંસ્ત્રી ક ટઃ સ્યાન્માસમવે ચ॥ ૨૧૭.૬૯।
૨૧૭૦૭૦૧ અેતાનાસાદ્ય સસંારા કૃ મયાનેાૈ પ્ર યતે ।
૨૧૭૦૭૦૨ તત્ર વ ત માસાં તુ કૃ મયાનેાૈ ચતુદર્શ॥ ૨૧૭.૭૦।
૨૧૭૦૭૧૧ નરાે ઽધમર્ક્ષયં કૃ વા તતાે યેત માનષુઃ ।
૨૧૭૦૭૧૨ પવૂ દ વા તુ યઃ ક યાં દ્વતીયે દાતુ મચ્છ ત॥ ૨૧૭.૭૧।
૨૧૭૦૭૨૧ સાે ઽિપ િવપ્રા તાે જ તુઃ િક્ર મયાનેાૈ પ્ર યતે ।
૨૧૭૦૭૨૨ તત્ર વ ત વષાર્ ણ ત્રયાેદશ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૧૭.૭૨।
૨૧૭૦૭૩૧ અધમર્સઙ્ક્ષયે મુક્ત તતાે યેત માનષુઃ ।
૨૧૭૦૭૩૨ દેવકાયર્મકૃ વા તુ િપ કાયર્મથાિપ વા॥ ૨૧૭.૭૩।
૨૧૭૦૭૪૧ અિનવાર્ ય િપ દેવા તાે યેત વાયસઃ ।
૨૧૭૦૭૪૨ વાયસઃ શતવષાર્ ણ તતાે યેત કુકુ્કટઃ॥ ૨૧૭.૭૪।
૨૧૭૦૭૫૧ યતે વ્યાલકશ્ચાિપ માસં ત માત્તુ માનષુઃ ।
૨૧૭૦૭૫૨ જ્યેષં્ઠ િપ સમં ચાિપ ભ્રાતરં યાે ઽવમ યતે॥ ૨૧૭.૭૫।
૨૧૭૦૭૬૧ સાે ઽિપ ત્યુમપુાગ ય ક્રાૈ ચયાનેાૈ પ્ર યતે ।
૨૧૭૦૭૬૨ ક્રાૈ ચાે વ ત વષાર્ ણ દશ યેત વકઃ॥ ૨૧૭.૭૬।
૨૧૭૦૭૭૧ તતાે િનધનમા ાે ત માનષુ વમવા ુયાત્ ।
૨૧૭૦૭૭૨ ષલાે બ્રાહ્મણીં ગ વા કૃ મયાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૭૭।
૨૧૭૦૭૮૧ તતઃ સ પ્રા ય િનધનં યતે શકૂરઃ પનુઃ ।
૨૧૭૦૭૮૨ શકૂરાે તમાત્ર તુ રાેગેણ મ્રયતે દ્વ ઃ॥ ૨૧૭.૭૮।
૨૧૭૦૭૯૧ શ્વા ચ વૈ યતે મૂઢઃ કમર્ણા તને ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૭૦૭૯૨ શ્વા ભૂ વા કૃતકમાર્સાૈ યતે માનષુ તતઃ॥ ૨૧૭.૭૯।
૨૧૭૦૮૦૧ તત્રાપતં્ય સમુ પાદ્ય તાે યેત મૂ ષકઃ ।
૨૧૭૦૮૦૨ કૃતઘ્ન તુ તાે િવપ્રા યમસ્ય િવષયં ગતઃ॥ ૨૧૭.૮૦।
૨૧૭૦૮૧૧ યમસ્ય િવષયે કૂ્રરૈબર્દ્ધઃ પ્રા ાે ત વેદનામ્ ।
૨૧૭૦૮૧૨ દ ડકં મુદ્ગરં શલૂમ ગ્ દ ડં ચ દા ણમ્॥ ૨૧૭.૮૧।
૨૧૭૦૮૨૧ અ સપ ત્રવનં ઘાેરં વાલુકાં કૂટશા મલીમ્ ।
૨૧૭૦૮૨૨ અેતાશ્ચા યાશ્ચ બહવાે યમસ્ય િવષયં ગતાઃ॥ ૨૧૭.૮૨।
૨૧૭૦૮૩૧ યાતનાઃ પ્રા ય ઘાેરા તુ તતાે યા ત ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૭૦૮૩૨ સસંારચક્રમાસાદ્ય િક્ર મયાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૮૩।
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૨૧૭૦૮૪૧ િક્ર મભર્વ ત વષાર્ ણ દશ પ ચ ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૭૦૮૪૨ તતાે ગભ સમાસાદ્ય તત્રવૈ મ્રયતે નરઃ॥ ૨૧૭.૮૪।
૨૧૭૦૮૫૧ તતાે ગભર્શતજૈર્ તુબર્હુશઃ સ પ્રપદ્યતે ।
૨૧૭૦૮૫૨ સસંારા સબુહૂ ગ વા તત તયર્ક્પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૮૫।
૨૧૭૦૮૬૧ તતાે દુઃખમનપુ્રા ય બહુવષર્ગણાિન વૈ ।
૨૧૭૦૮૬૨ સ પનુભર્વસયંુક્ત તતઃ કૂમર્ઃ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૮૬।
૨૧૭૦૮૭૧ દિધ હૃ વા બકશ્ચાિપ લવાે મ સ્યાનસસૃં્કતાન્ ।
૨૧૭૦૮૭૨ ચાેરિય વા તુ દુબુર્ દ્ધમર્ધુદંશઃ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૮૭।
૨૧૭૦૮૮૧ ફલં વા મૂલકં હૃ વા પપંૂ વાિપ િપપી લકઃ ।
૨૧૭૦૮૮૨ ચાેરિય વા તુ િન પાવં યતે ફલમષૂકઃ॥ ૨૧૭.૮૮।
૨૧૭૦૮૯૧ પાયસં ચાેરિય વા તુ ત ત્તર વમવા ુયાત્ ।
૨૧૭૦૮૯૨ હૃ વા િપષ્ટમયં પપંૂ કુ ભાેલૂકઃ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૮૯।
૨૧૭૦૯૦૧ અપાે હૃ વા તુ દુબુર્ દ્ધવાર્યસાે યતે નરઃ ।
૨૧૭૦૯૦૨ કાંસ્યં હૃ વા તુ દુબુર્ દ્ધહાર્ર તાે યતે નરઃ॥ ૨૧૭.૯૦।
૨૧૭૦૯૧૧ રાજતં ભાજનં હૃ વા કપાેતઃ સ પ્ર યતે ।
૨૧૭૦૯૧૨ હૃ વા તુ કા ચનં ભા ડં કૃ મયાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૯૧।
૨૧૭૦૯૨૧ પ ત્રાેણ ચાેરિય વા તુ કુરર વં િનયચ્છ ત ।
૨૧૭૦૯૨૨ કાેશકારં તતાે હૃ વા નરાે યેત નતર્કઃ॥ ૨૧૭.૯૨।
૨૧૭૦૯૩૧ અંશકંુ ચાેરિય વા તુ શકુાે યેત માનવઃ ।
૨૧૭૦૯૩૨ ચાેરિય વા દુકૂલં તુ તાે હંસઃ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૯૩।
૨૧૭૦૯૪૧ ક્રાૈ ચઃ કાપાર્ સકં હૃ વા તાે યેત માનવઃ ।
૨૧૭૦૯૪૨ ચાેરિય વા નરઃ પટં્ટ વાિવકં ચવૈ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૧૭.૯૪।
૨૧૭૦૯૫૧ ક્ષાૈમં ચ વસ્ત્રમાહૃત્ય શશાે જ તુઃ પ્ર યતે ।
૨૧૭૦૯૫૨ ચૂણ તુ હૃ વા પુ ષાે તાે યેત બિહણઃ॥ ૨૧૭.૯૫।
૨૧૭૦૯૬૧ હૃ વા રક્તાિન વસ્ત્રા ણ યતે વ વકઃ ।
૨૧૭૦૯૬૨ વણર્કાદ ં તથા ગ ધાંશ્ચાેરિય વેહ માનવઃ॥ ૨૧૭.૯૬।
૨૧૭૦૯૭૧ ચુચ્છુ દિર વમા ાે ત િવપ્રાે લાેભપરાયણઃ ।
૨૧૭૦૯૭૨ તત્ર વ ત વષાર્ ણ તતાે દશ ચ પ ચ ચ॥ ૨૧૭.૯૭।
૨૧૭૦૯૮૧ અધમર્સ્ય ક્ષયં કૃ વા તતાે યેત માનવઃ ।
૨૧૭૦૯૮૨ ચાેરિય વા પયશ્ચાિપ બલાકા સ પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૯૮।
૨૧૭૦૯૯૧ ય તુ ચાેરયતે તૈલં નરાે માેહસમ વતઃ ।
૨૧૭૦૯૯૨ સાે ઽિપ િવપ્રા તાે જ તુ તૈલપાયી પ્ર યતે॥ ૨૧૭.૯૯।
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૨૧૭૧૦૦૧ અશસં્ત્ર પુ ષં હ વા સશસ્ત્રઃ પુ ષાધમઃ ।
૨૧૭૧૦૦૨ અથાર્થ યિદ વા વૈર તાે યેત વૈ ખરઃ॥ ૨૧૭.૧૦૦।
૨૧૭૧૦૧૧ ખરાે વ ત વષ દ્વે તતઃ શસે્ત્રણ વ યતે ।
૨૧૭૧૦૧૨ સ તાે ગયાનેાૈ તુ િનત્યાે દ્વગ્ ાે ઽ ભ યતે॥ ૨૧૭.૧૦૧।
૨૧૭૧૦૨૧ ગાે િવ યેત શસે્ત્રણ ગતે સવં સરે તતઃ ।
૨૧૭૧૦૨૨ હતાે ગ તતાે મીનઃ સાે ઽિપ લને બ યતે॥ ૨૧૭.૧૦૨।
૨૧૭૧૦૩૧ માસે ચતુથ સ પ્રાપ્તે શ્વાપદઃ સ પ્ર યતે ।
૨૧૭૧૦૩૨ શ્વાપદાે દશ વષાર્ ણ દ્વ પી વષાર્ ણ પ ચ ચ॥ ૨૧૭.૧૦૩।
૨૧૭૧૦૪૧ તત તુ િનધનં પ્રાપ્તઃ કાલપયાર્યચાેિદતઃ ।
૨૧૭૧૦૪૨ અધમર્સ્ય ક્ષયં કૃ વા માનષુ વમવા ુયાત્॥ ૨૧૭.૧૦૪।
૨૧૭૧૦૫૧ વાદ્યં હૃ વા તુ પુ ષાે લાેમશઃ સ પ્ર યતે ।
૨૧૭૧૦૫૨ તથા િપ યાકસ મશ્રમન્નં યશ્ચાેરયેન્નરઃ॥ ૨૧૭.૧૦૫।
૨૧૭૧૦૬૧ સ યતે બભ્રુસટાે દા ણાે મૂ ષકાે નરઃ ।
૨૧૭૧૦૬૨ દશ વૈ માનષુાિન્નત્યં પાપાત્મા સ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૧૭.૧૦૬।
૨૧૭૧૦૭૧ ઘ્ તં હૃ વા તુ દુબુર્ દ્ધઃ કાકાે મદુ્ગઃ પ્ર યતે ।
૨૧૭૧૦૭૨ મ સ્યમાંસમથાે હૃ વા કાકાે યેત માનવઃ॥ ૨૧૭.૧૦૭।
૨૧૭૧૦૮૧ લવણં ચાેરિય વા તુ ચિરકાકઃ પ્ર યતે ।
૨૧૭૧૦૮૨ િવશ્વાસને તુ િન ક્ષપં્ત યાે ઽપિનહ્નાે ત માનવઃ॥ ૨૧૭.૧૦૮।
૨૧૭૧૦૯૧ સ ગતાયનુર્ર તને મ સ્યયાનેાૈ પ્ર યતે ।
૨૧૭૧૦૯૨ મ સ્યયાેિનમનપુ્રા ય તાે યેત માનષુઃ॥ ૨૧૭.૧૦૯।
૨૧૭૧૧૦૧ માનષુ વમનપુ્રા ય ક્ષીણાયુ પ યતે ।
૨૧૭૧૧૦૨ પાપાિન તુ નરઃ કૃ વા તયર્ગ્ યેત ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૧૭.૧૧૦।
૨૧૭૧૧૧૧ ન ચાત્મનઃ પ્રમાણં તુ ધમ ના ત િક ચન ।
૨૧૭૧૧૧૨ યે પાપાિન નરાઃ કૃ વા િનરસ્ય ત વ્રતૈઃ સદા॥ ૨૧૭.૧૧૧।
૨૧૭૧૧૨૧ સખુદુઃખસમાયુક્તા વ્યાિધમ તાે ભવ ત્યુત ।
૨૧૭૧૧૨૨ અસવંીતાઃ પ્ર ય તે લેચ્છાશ્ચાિપ ન સશંયઃ॥ ૨૧૭.૧૧૨।
૨૧૭૧૧૩૧ નરાઃ પાપસમાચારા લાેભમાેહસમ વતાઃ ।
૨૧૭૧૧૩૨ વજર્ય ત િહ પાપાિન જન્મપ્ર ત યે નરાઃ॥ ૨૧૭.૧૧૩।
૨૧૭૧૧૪૧ અરાેગા પવ તશ્ચ ધિનન તે ભવ ત્યુત ।
૨૧૭૧૧૪૨ સ્ત્રયાે ઽ યેતને ક પને કૃ વા પાપમવા ુયુઃ॥ ૨૧૭.૧૧૪।
૨૧૭૧૧૫૧ અેતષેામવે પાપાનાં ભાયાર્ વમપુયા ત તાઃ ।
૨૧૭૧૧૫૨ પ્રાયેણ હરણે દાષેાઃ સવર્ અેવ પ્રક તતાઃ॥ ૨૧૭.૧૧૫।
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૨૧૭૧૧૬૧ અેતદ્વૈ લેશમાત્રેણ ક થતં વાે દ્વજષર્ભાઃ ।
૨૧૭૧૧૬૨ અપર મ કથાયાેગે ભૂયઃ શ્રાે યથ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૧૭.૧૧૬।
૨૧૭૧૧૭૧ અેતન્મયા મહાભાગા બ્રહ્મણાે વદતઃ પુરા ।
૨૧૭૧૧૭૨ સરુષ ણાં શ્રુતં મ યે ષં્ટ ચાિપ યથા તથા॥ ૨૧૭.૧૧૭।
૨૧૭૧૧૮૧ મયાિપ તુ યં કા યન યથાવદનવુ ણતમ્ ।
૨૧૭૧૧૮૨ અેતચ્છ વા મુિનશ્રેષ્ઠા ધમ કુ ત માનસમ્॥ ૨૧૭.૧૧૮।
૨૧૮૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૧૮૦૦૧૧ અધમર્સ્ય ગ તબ્રર્હ્મક થતા ન વયાનઘ ।
૨૧૮૦૦૧૨ ધમર્સ્ય ચ ગ ત શ્રાેતુ મચ્છામાે વદતાં વર॥ ૨૧૮.૧।
૨૧૮૦૦૨૧ કૃ વા પાપાિન કમાર્ ણ કથં યા ત્યશભુાં ગ તમ્ ।
૨૧૮૦૦૨૨ કમર્ણા ચ કૃતનેેહ કેન યા ત શભુાં ગ તમ્॥ ૨૧૮.૨।
૨૧૮૦૦૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૮૦૦૩૧ કૃ વા પાપાિન કમાર્ ણ વધમર્વશમાગતઃ ।
૨૧૮૦૦૩૨ મનસા િવપર તને િનરયં પ્ર તપદ્યતે॥ ૨૧૮.૩।
૨૧૮૦૦૪૧ માેહાદધમ યઃ કૃ વા પનુઃ સમનુત યતે ।
૨૧૮૦૦૪૨ મનઃસમાિધસયંુક્તાે ન સ સવેેત દુ કૃતમ્॥ ૨૧૮.૪।
૨૧૮૦૦૫૧ યિદ િવપ્રાઃ કથયતે િવપ્રાણાં ધમર્વાિદનામ્ ।
૨૧૮૦૦૫૨ તતાે ઽધમર્કૃતાિ ક્ષપ્રમપરાધા પ્રમુચ્યતે॥ ૨૧૮.૫।
૨૧૮૦૦૬૧ યથા યથા નરઃ સ યગધમર્મનુભાષતે ।
૨૧૮૦૦૬૨ સમાિહતને મનસા િવમુ ચ ત તથા તથા॥ ૨૧૮.૬।
૨૧૮૦૦૭૧ યથા યથા મન તસ્ય દુ કૃતં કમર્ ગહર્તે ।
૨૧૮૦૦૭૨ તથા તથા શર રં તુ તનેાધમણ મુચ્યતે॥ ૨૧૮.૭।
૨૧૮૦૦૮૧ ભજુઙ્ગ ઇવ િનમાકા પવૂર્ભુક્તા જહા ત તાન્ ।
૨૧૮૦૦૮૨ દ વા િવપ્રસ્ય દાનાિન િવિવધાિન સમાિહતઃ॥ ૨૧૮.૮।
૨૧૮૦૦૯૧ મનઃસમાિધસયંુક્તઃ વગર્ ત પ્ર તપદ્યતે ।
૨૧૮૦૦૯૨ દાનાિન તુ પ્રવક્ષ્યા મ યાિન દ વા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૧૮.૯।
૨૧૮૦૧૦૧ નરઃ કૃ વા યકાયાર્ ણ તતાે ધમણ યજુ્યતે ।
૨૧૮૦૧૦૨ સવષામવે દાનાનામન્નં શ્રેષ્ઠમુદાહૃતમ્॥ ૨૧૮.૧૦।
૨૧૮૦૧૧૧ સવર્મનં્ન પ્રદાતવ્ય જુના ધમર્ મચ્છતા ।
૨૧૮૦૧૧૨ પ્રાણા હ્યનં્ન મનુ યાણાં ત મા જ તુઃ પ્ર યતે॥ ૨૧૮.૧૧।
૨૧૮૦૧૨૧ અન્ને પ્ર ત ષ્ઠતા લાેકા ત માદન્નં પ્રશસ્યતે ।
૨૧૮૦૧૨૨ અન્નમવે પ્રશસં ત દેવ ષિપ માનવાઃ॥ ૨૧૮.૧૨।
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૨૧૮૦૧૩૧ અન્નસ્ય િહ પ્રદાનને વગર્મા ાે ત માનવઃ ।
૨૧૮૦૧૩૨ યાયલ ધં પ્રદાતવં્ય દ્વ ત યાે ઽન્નમુત્તમમ્॥ ૨૧૮.૧૩।
૨૧૮૦૧૪૧ વા યાયસમપેુતે યઃ પ્રહૃષ્ટેના તરાત્મના ।
૨૧૮૦૧૪૨ યસ્ય વન્નમપુાશ્ન ત બ્રાહ્મણાશ્ચ સકૃદ્દશ॥ ૨૧૮.૧૪।
૨૧૮૦૧૫૧ હૃષ્ટેન મનસા દતં્ત ન સ તયર્ગ્ગ તભર્વેત્ ।
૨૧૮૦૧૫૨ બ્રાહ્મણાનાં સહસ્રા ણ દશાભાજે્ય દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૧૮.૧૫।
૨૧૮૦૧૬૧ નરાે ઽધમાર્ પ્રમુચ્યેત પાપે વ ભરતઃ સદા ।
૨૧૮૦૧૬૨ ભૈક્ષેણાન્નં સમાહૃત્ય િવપ્રાે વેદપુરસૃ્કતઃ॥ ૨૧૮.૧૬।
૨૧૮૦૧૭૧ વા યાયિનરતે િવપ્રે દ વેહ સખુમેધતે ।
૨૧૮૦૧૭૨ અિહસ બ્રાહ્મણ વાિન યાયને પિરપાલ્ય ચ॥ ૨૧૮.૧૭।
૨૧૮૦૧૮૧ ક્ષિત્રય તરસા પ્રાપ્તમનં્ન યાે વૈ પ્રયચ્છ ત ।
૨૧૮૦૧૮૨ દ્વજે યાે વેદમખુ્યે યઃ પ્રયતઃ સસુમાિહતઃ॥ ૨૧૮.૧૮।
૨૧૮૦૧૯૧ તનેાપાેહ ત ધમાર્ત્મા દુ કૃતં કમર્ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૧૮૦૧૯૨ ષડ્ભાગપિરશદંુ્ધ ચ કૃષેભાર્ગમપુા જતમ્॥ ૨૧૮.૧૯।
૨૧૮૦૨૦૧ વૈ યાે દદદ્દિ્વ ત યઃ પાપે યઃ પિરમુચ્યતે ।
૨૧૮૦૨૦૨ અવા ય પ્રાણસ દેહં કાકર્ યને સમા જતમ્॥ ૨૧૮.૨૦।
૨૧૮૦૨૧૧ અન્નં દ વા દ્વ ત યઃ શદૂ્રઃ પાપા પ્રમુચ્યતે ।
૨૧૮૦૨૧૨ આૈરસને બલનેાન્નમજર્િય વા િવિહસકઃ॥ ૨૧૮.૨૧।
૨૧૮૦૨૨૧ યઃ પ્રયચ્છ ત િવપ્રે યાે ન સ દુગાર્ ણ સવેતે ।
૨૧૮૦૨૨૨ યાયનેાવાપ્તમન્નં તુ નરાે હષર્સમ વતઃ॥ ૨૧૮.૨૨।
૨૧૮૦૨૩૧ દ્વજે યાે વેદ દ્ધે યાે દ વા પાપા પ્રમુચ્યતે ।
૨૧૮૦૨૩૨ અન્નમજૂર્સ્કરં લાેકે દ વાજેર્ વી ભવેન્નરઃ॥ ૨૧૮.૨૩।
૨૧૮૦૨૪૧ સતાં પ થાનમા ત્ય સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
૨૧૮૦૨૪૨ દાનિવદ્ ભઃ કૃતઃ પ થા યને યા ત મની ષણઃ॥ ૨૧૮.૨૪।
૨૧૮૦૨૫૧ તે વ યન્નસ્ય દાતાર તે યાે ધમર્ઃ સનાતનઃ ।
૨૧૮૦૨૫૨ સવાર્વસ્થં મનુ યેણ યાયનેાન્નમપુા જતમ્॥ ૨૧૮.૨૫।
૨૧૮૦૨૬૧ કાયાર્ યાયાગતં િનત્યમનં્ન િહ પરમા ગ તઃ ।
૨૧૮૦૨૬૨ અન્નસ્ય િહ પ્રદાનને નરાે યા ત પરાં ગ તમ્॥ ૨૧૮.૨૬।
૨૧૮૦૨૭૧ સવર્કામસમાયુક્તઃ પ્રેત્ય ચા યશ્નુતે સખુમ્ ।
૨૧૮૦૨૭૨ અેવં પુ યસમાયુક્તાે નરઃ પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૨૧૮.૨૭।
૨૧૮૦૨૮૧ ત માદનં્ન પ્રદાતવ્યમ યાયપિરવ જતમ્ ।
૨૧૮૦૨૮૨ ય તુ પ્રાણાહુતીપવૂર્મન્નં ભુઙ્ક્તે ગ્ હી સદા॥ ૨૧૮.૨૮।
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૨૧૮૦૨૯૧ અવ યં િદવસં કુયાર્દન્નદાનને માનવઃ ।
૨૧૮૦૨૯૨ ભાજેિય વા શતં િનતં્ય નરાે વેદિવદાં વરમ્॥ ૨૧૮.૨૯।
૨૧૮૦૩૦૧ યાયિવદ્ધમર્િવદુષા મ તહાસિવદાં તથા ।
૨૧૮૦૩૦૨ ન યા ત નરકં ઘાેરં સસંારં ન ચ સવેતે॥ ૨૧૮.૩૦।
૨૧૮૦૩૧૧ સવર્કામસમાયુક્તઃ પ્રેત્ય ચા યશ્નુતે સખુમ્ ।
૨૧૮૦૩૧૨ અેવં કમર્સમાયુક્તાે રમતે િવગત વરઃ॥ ૨૧૮.૩૧।
૨૧૮૦૩૨૧ પવા ક તમાંશ્ચવૈ ધનવાંશ્ચાપે યતે ।
૨૧૮૦૩૨૨ અેતદ્વઃ સવર્માખ્યાતમન્નદાનફલં મહત્ ।
૨૧૮૦૩૨૩ મૂલમેતત્તુ ધમાર્ણાં પ્રદાનાનાં ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૧૮.૩૨।
૨૧૯૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૧૯૦૦૧૧ પરલાેકગતાનાં તુ વકમર્સ્થાનવા સનામ્ ।
૨૧૯૦૦૧૨ તષેાં શ્રાદં્ધ કથં જ્ઞેયં પતુ્રૈશ્ચા યૈશ્ચ બ ધુ ભઃ॥ ૨૧૯.૧।
૨૧૯૦૦૨૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૯૦૦૨૧ નમસૃ્કત્ય જગન્નાથં વારાહં લાેકભાવનમ્ ।
૨૧૯૦૦૨૨ શ ◌ૃ વં સ પ્રવક્ષ્યા મ શ્રાદ્ધક પં યથાેિદતમ્॥ ૨૧૯.૨।
૨૧૯૦૦૩૧ પુરા કાેકાજલે મગ્ ા પ નુદૃ્ધતવા વભુઃ ।
૨૧૯૦૦૩૨ શ્રાદં્ધ કૃ વા તદા દેવાે યથા તત્ર દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૧૯.૩।
૨૧૯૦૦૪૦ મનુય ઊચુઃ
૨૧૯૦૦૪૧ િકમથ તે તુ કાેકાયાં િનમગ્ ાઃ િપતરાે ઽ ભ સ ।
૨૧૯૦૦૪૨ કથં તનેાેદૃ્ધતા તે વૈ વારાહેણ દ્વ ેત્તમ॥ ૨૧૯.૪।
૨૧૯૦૦૫૧ ત મ કાેકામખુે તીથ ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદે ।
૨૧૯૦૦૫૨ શ્રાેતુ મચ્છામહે બ્રૂિહ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૨૧૯.૫।
૨૧૯૦૦૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૯૦૦૬૧ ત્રેતાદ્વાપરયાેઃ સ ધાૈ િપતરાે િદવ્યમાનષુાઃ ।
૨૧૯૦૦૬૨ પુરા મે ગરેઃ ષે્ઠ િવશ્વૈદવૈઃ સહ સ્થતાઃ॥ ૨૧૯.૬।
૨૧૯૦૦૭૧ તષેાં સમપુિવષ્ટાનાં િપ ણાં સાેમસ ભવા ।
૨૧૯૦૦૭૨ ક યા કા તમતી િદવ્યા પુરતઃ પ્રા જ લઃ સ્થતા ।
૨૧૯૦૦૭૩ તામૂચુઃ િપતરાે િદવ્યા યે તત્રાસ સમાગતાઃ॥ ૨૧૯.૭।
૨૧૯૦૦૮૦ િપતર ઊચુઃ
૨૧૯૦૦૮૧ કા સ ભદ્રે પ્રભુઃ કાે વા ભવત્યા વક્તુમહર્ સ॥ ૨૧૯.૮।
૨૧૯૦૦૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૧૯૦૦૯૧ સા પ્રાવેાચ િપ દેવા કલા ચા દ્રમસી ત હ ।
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૨૧૯૦૦૯૨ પ્રભુ વે ભવતામવે વરયા મ યદ ચ્છથ॥ ૨૧૯.૯।
૨૧૯૦૧૦૧ ઊ ર્ નામા ત પ્રથમં વધા ચ તદન તરમ્ ।
૨૧૯૦૧૦૨ ભવદ્ ભશ્ચાદ્યવૈ કૃતં નામ કાેકે ત ભાિવતમ્॥ ૨૧૯.૧૦।
૨૧૯૦૧૧૧ તે િહ તસ્યા વચઃ શ્રુ વા િપતરાે િદવ્યમાનષુાઃ ।
૨૧૯૦૧૧૨ તસ્યા મખંુ િનર ક્ષ તાે ન પ્તમિધજ ગ્મરે॥ ૨૧૯.૧૧।
૨૧૯૦૧૨૧ િવશ્વેદેવાશ્ચ તા જ્ઞા વા ક યામખુિનર ક્ષકાન્ ।
૨૧૯૦૧૨૨ યાેગચ્યુતાિન્નર કૈ્ષ્યવ િવહાય િત્રિદવં ગતાઃ॥ ૨૧૯.૧૨।
૨૧૯૦૧૩૧ ભગવાનિપ શીતાંશુ નાપ યદાત્મ મ્ ।
૨૧૯૦૧૩૨ સમાકુલમના દ યાૈ ક્વ ગતે ત મહાયશાઃ॥ ૨૧૯.૧૩।
૨૧૯૦૧૪૧ સ િવવેદ તદા સાેમઃ પ્રાપ્તાં િપ શં્ચ કામતઃ ।
૨૧૯૦૧૪૨ તૈશ્ચાવલાેિકતાં હાદાર્ વીકૃતાં ચ તપાેબલાત્॥ ૨૧૯.૧૪।
૨૧૯૦૧૫૧ તતઃ ક્રાેધપર તાત્મા િપ શશધરાે દ્વ ઃ ।
૨૧૯૦૧૫૨ શશાપ િનપ ત ય વં યાેગભ્રષ્ટા િવચેતસઃ॥ ૨૧૯.૧૫।
૨૧૯૦૧૬૧ ય માદદત્તાં મ ક યાં કામય વં સબુા લશાઃ ।
૨૧૯૦૧૬૨ ય માદૃ્ધતવતી ચેયં પતી પ મતી સતી॥ ૨૧૯.૧૬।
૨૧૯૦૧૭૧ વત ત્રા ધમર્મુ જ્ય ત માદ્ભવતુ િન ગા ।
૨૧૯૦૧૭૨ કાેકે ત પ્ર થતા લાેકે શ શરાિદ્રસમા શ્રતા॥ ૨૧૯.૧૭।
૨૧૯૦૧૮૧ ઇ થં શપ્તાશ્ચ દ્રમસા િપતરાે િદવ્યમાનષુાઃ ।
૨૧૯૦૧૮૨ યાેગભ્રષ્ટા િનપ તતા િહમવ પાદભૂતલે॥ ૨૧૯.૧૮।
૨૧૯૦૧૯૧ ઊ ર્ તત્રવૈ પ તતા ગિરરાજસ્ય િવ તે ।
૨૧૯૦૧૯૨ પ્રસ્થે તીથ સમાસાદ્ય સપ્તસામુદ્રમુત્તમમ્॥ ૨૧૯.૧૯।
૨૧૯૦૨૦૧ કાેકા નામ તતાે વેગાન્નદ તીથર્શતાકુલા ।
૨૧૯૦૨૦૨ લાવય તી ગરેઃ શ ◌ૃઙ્ગં સપર્ણાત્તુ સિર તા॥ ૨૧૯.૨૦।
૨૧૯૦૨૧૧ અથ તે િપતરાે િવપ્રા યાેગહીના મહાનદ મ્ ।
૨૧૯૦૨૧૨ દદશૃઃુ શીતસ લલાં ન િવદુ તાં સલુાેચનામ્॥ ૨૧૯.૨૧।
૨૧૯૦૨૨૧ તત તુ ગિરરાડ્દૃ ટ્વા િપ ં તાં તુ ધાિદતાન્ ।
૨૧૯૦૨૨૨ બદર માિદદેશાથ ધનેું ચૈકાં મધુસ્રવામ્॥ ૨૧૯.૨૨।
૨૧૯૦૨૩૧ ક્ષીરં મધુ ચ તિદ્દવં્ય કાેકા ભાે બદર ફલમ્ ।
૨૧૯૦૨૩૨ ઇદં ગિરવરેણષૈાં પાષેણાય િન િપતમ્॥ ૨૧૯.૨૩।
૨૧૯૦૨૪૧ તયા ત્ત્યા તુ વસતાં િપ ણાં મુિનસત્તમાઃ ।
૨૧૯૦૨૪૨ દશ વષર્સહસ્રા ણ યયુરેકમહાે યથા॥ ૨૧૯.૨૪।
૨૧૯૦૨૫૧ અેવં લાેકે િવિપતિર તથવૈ િવગત વધે ।
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૨૧૯૦૨૫૨ દૈત્યા બભવૂુબર્ લનાે યાતુધાનાશ્ચ રાક્ષસાઃ॥ ૨૧૯.૨૫।
૨૧૯૦૨૬૧ તે તા પ ગણા દૈત્યા યાતુધાનાશ્ચ વે ગતાઃ ।
૨૧૯૦૨૬૨ િવશ્વૈદવૈિવરિહતા સવર્તઃ સમપુાદ્રવન્॥ ૨૧૯.૨૬।
૨૧૯૦૨૭૧ દૈતેયા યાતુધાનાંશ્ચ દૃ ટૈ્વવાપતતાે દ્વ ઃ ।
૨૧૯૦૨૭૨ કાેકાતટસ્થામુત્તુઙ્ગાં શલાં તે જગ્ હૂ ષા॥ ૨૧૯.૨૭।
૨૧૯૦૨૮૧ ગ્ હીતાયાં શલાયાં તુ કાેકા વેગવતી િપ ન્ ।
૨૧૯૦૨૮૨ છાદયામાસ તાેયને લાવય તી િહમાચલમ્॥ ૨૧૯.૨૮।
૨૧૯૦૨૯૧ િપ ન તિહતા દૃ ટ્વા દૈતેયા રાક્ષસા તથા ।
૨૧૯૦૨૯૨ િવભીતકં સમા હ્ય િનરાહારા તરાેિહતાઃ॥ ૨૧૯.૨૯।
૨૧૯૦૩૦૧ સ લલને િવષીદ તઃ િપતરઃ દ્ભ્રમાતુરાઃ ।
૨૧૯૦૩૦૨ િવષીદમાનમાત્માનં સમીક્ષ્ય સ લલાશયાઃ ।
૨૧૯૦૩૦૩ જગજુર્નાદર્નં દેવં િપતરઃ શરણં હિરમ્॥ ૨૧૯.૩૦।
૨૧૯૦૩૧૦ િપતર ઊચુઃ
૨૧૯૦૩૧૧ જય વ ગાેિવ દ જગિન્નવાસ ।
૨૧૯૦૩૧૨ જયાે ઽ તુ નઃ કેશવ તે પ્રસાદાત્ ।
૨૧૯૦૩૧૩ જનાદર્ના મા સ લલા તરસ્થાન્ ।
૨૧૯૦૩૧૪ ઉદ્ધતુર્મહર્સ્યનઘપ્રતાપ॥ ૨૧૯.૩૧।
૨૧૯૦૩૨૧ િનશાચરૈદાર્ ણદશર્નૈઃ પ્રભાે ।
૨૧૯૦૩૨૨ વરે ય વૈકુ ઠ વરાહ િવ ણાે ।
૨૧૯૦૩૨૩ નારાયણાશષેમહેશ્વરેશ ।
૨૧૯૦૩૨૪ પ્રયાિહ ભીતા જય પદ્મનાભ॥ ૨૧૯.૩૨।
૨૧૯૦૩૩૧ ઉપે દ્ર યાે ગન્મધુકૈટભઘ્ન ।
૨૧૯૦૩૩૨ િવ ણાે અન તાચ્યુત વાસદેુવ ।
૨૧૯૦૩૩૩ શ્રીશાઙ્ર્ગચક્રા બુજશઙ્ખપાણે ।
૨૧૯૦૩૩૪ રક્ષ વ દેવેશ્વર રાક્ષસે યઃ॥ ૨૧૯.૩૩।
૨૧૯૦૩૪૧ વં િપતા જગતઃ શ ભાે ના યઃ શક્તઃ પ્રબાિધતુમ્ ।
૨૧૯૦૩૪૨ િનશાચરગણં ભીમમત વાં શરણં ગતાઃ॥ ૨૧૯.૩૪।
૨૧૯૦૩૫૧ વન્નામસઙ્ક તર્નતાે િનશાચરા ।
૨૧૯૦૩૫૨ દ્રવ ત ભૂતા યપયા ત ચારયઃ ।
૨૧૯૦૩૫૩ નાશં તથા સ પ્ર ત યા ત િવ ણાે ।
૨૧૯૦૩૫૪ ધમાર્િદ સતં્ય ભવતીહ મખુ્યમ્॥ ૨૧૯.૩૫।
૨૧૯૦૩૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
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૨૧૯૦૩૬૧ ઇ થં તુતઃ સ િપ ભધર્રણીધર તુ ।
૨૧૯૦૩૬૨ તુષ્ટ તદાિવ કૃતિદવ્યમૂ તઃ ।
૨૧૯૦૩૬૩ કાેકામખુે િપ ગણં સ લલે િનમગ્ મ્ ।
૨૧૯૦૩૬૪ દેવાે દદશર્ શરસાથ શલાં વહ તમ્॥ ૨૧૯.૩૬।
૨૧૯૦૩૭૧ તં દૃ ટ્વા સ લલે મગ્ ં ક્રાેડ પી જનાદર્નઃ ।
૨૧૯૦૩૭૨ ભીતં િપ ગણં િવ દ્ધતુ મ તરાદધે॥ ૨૧૯.૩૭।
૨૧૯૦૩૮૧ દંષ્ટ્ર ાગ્રેણ સમાહત્ય શલાં ચક્ષપે શકૂરઃ ।
૨૧૯૦૩૮૨ િપ નાદાય ચ િવભુ જહાર શલાતલાત્॥ ૨૧૯.૩૮।
૨૧૯૦૩૯૧ વરાહદંષ્ટ્ર ાસલંગ્ ાઃ િપતરઃ કનકાે વલાઃ ।
૨૧૯૦૩૯૨ કાેકામખુે ગતભયાઃ કૃતા દેવને િવ ના॥ ૨૧૯.૩૯।
૨૧૯૦૪૦૧ ઉદૃ્ધત્ય ચ િપ દેવાે િવ તીથ તુ શકૂરઃ ।
૨૧૯૦૪૦૨ દદાૈ સમાિહત તે યાે િવ લાહાગર્લે જલમ્॥ ૨૧૯.૪૦।
૨૧૯૦૪૧૧ તતઃ વરાેમસ ભૂતા કુશાનાદાય કેશવઃ ।
૨૧૯૦૪૧૨ વેદાેદ્ભવાં તલાંશ્ચવૈ ચકે્ર ચાે મુકમુત્તમમ્॥ ૨૧૯.૪૧।
૨૧૯૦૪૨૧ જ્યાે તઃ સયૂર્પ્રભં કૃ વા પાતં્ર તીથ ચ કા મકમ્ ।
૨૧૯૦૪૨૨ સ્થતઃ કાેિટવટસ્યાધાે વાિર ગઙ્ગાધરં શુ ચ॥ ૨૧૯.૪૨।
૨૧૯૦૪૩૧ તુઙ્ગકૂટા સમાદાય યજ્ઞીયાનાષેધીરસાન્ ।
૨૧૯૦૪૩૨ મધુક્ષીરરસા ગ ધા પુ પધપૂાનુલપેનાન્॥ ૨૧૯.૪૩।
૨૧૯૦૪૪૧ આદાય ધનેું સરસાે રત્ના યાદાય ચાણર્વાત્ ।
૨૧૯૦૪૪૨ દંષ્ટ્રયાે લખ્ય ધરણીમ યુક્ષ્ય સ લલને ચ॥ ૨૧૯.૪૪।
૨૧૯૦૪૫૧ ઘમાદ્ભવનેાપે લ ય કુશૈ લખ્ય તાં પનુઃ ।
૨૧૯૦૪૫૨ પિરણીયાે મુકેનનૈામ યુક્ષ્ય ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૨૧૯.૪૫।
૨૧૯૦૪૬૧ કુશાનાદાય પ્રાગગ્રાં લાેમકૂપા તર સ્થતાન્ ।
૨૧૯૦૪૬૨ ઋષીનાહૂય પપ્રચ્છ કિર યે િપ તપર્ણમ્॥ ૨૧૯.૪૬।
૨૧૯૦૪૭૧ તૈર યુક્તે કુ વે ત િવશ્વા દેવાં તતાે િવભુઃ ।
૨૧૯૦૪૭૨ આહૂય મ ત્રત તષેાં િવષ્ટરા ણ દદાૈ પ્રભુઃ॥ ૨૧૯.૪૭।
૨૧૯૦૪૮૧ આહૂય મ ત્રત તષેાં વેદાેક્તિવિધના હિરઃ ।
૨૧૯૦૪૮૨ અક્ષતૈદવતારક્ષાં ચકે્ર ચક્રગદાધરઃ॥ ૨૧૯.૪૮।
૨૧૯૦૪૯૧ અક્ષતા તુ યવાષૈ યઃ સવર્દેવાંશસ ભવાઃ ।
૨૧૯૦૪૯૨ રક્ષ ત સવર્ત્ર િદશાે રક્ષાથ િન મતા િહ તે॥ ૨૧૯.૪૯।
૨૧૯૦૫૦૧ દેવદાનવદૈત્યેષુ યક્ષરક્ષઃસુ ચવૈ િહ ।
૨૧૯૦૫૦૨ નિહ ક શ્ચ ક્ષયં તષેાં કતુ શક્તશ્ચરાચરે॥ ૨૧૯.૫૦।
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૨૧૯૦૫૧૧ ન કેન ચ કૃતં ય માત્ત માત્તે હ્યક્ષતાઃ કૃતાઃ ।
૨૧૯૦૫૧૨ દેવાનાં તે િહ રક્ષાથ િનયુક્તા િવ ના પુરા॥ ૨૧૯.૫૧।
૨૧૯૦૫૨૧ કુશગ ધયવૈઃ પુ પૈરઘ્ય કૃ વા ચ શકૂરઃ ।
૨૧૯૦૫૨૨ િવશ્વે યાે દેવે ય ઇ ત તત તા પયર્ ચ્છત॥ ૨૧૯.૫૨।
૨૧૯૦૫૩૧ િપ નાવાહિય યા મ યે િદવ્યા યે ચ માનષુાઃ ।
૨૧૯૦૫૩૨ આવાહય વે ત ચ તૈ ક્ત વાવાહયેચ્છુ ચઃ॥ ૨૧૯.૫૩।
૨૧૯૦૫૪૧ શ્લષ્ટમૂલાગ્રદભા તુ સ તલા વેદ વેદિવત્ ।
૨૧૯૦૫૪૨ નાવારાે ય હ તં તુ દદાૈ સવ્યને ચાસનમ્॥ ૨૧૯.૫૪।
૨૧૯૦૫૫૧ તથવૈ નુસસં્થને કરેણૈકેન તા પ ન્ ।
૨૧૯૦૫૫૨ વારાહઃ િપ િવપ્રાણામાયા તુ ન ઇતીરયન્॥ ૨૧૯.૫૫।
૨૧૯૦૫૬૧ અપહતેત્યુવાચવૈ રક્ષણં ચાપસવ્યતઃ ।
૨૧૯૦૫૬૨ કૃ વા ચાવાહનં ચકે્ર િપ ણાં નામગાતે્રતઃ॥ ૨૧૯.૫૬।
૨૧૯૦૫૭૧ ત પતરાે મનાજેરાનાગચ્છત ઇતીરયન્ ।
૨૧૯૦૫૭૨ સવં સરૈિરત્યુદ યર્ તતાે ઽઘ્ય તષેુ િવ યસતે્॥ ૨૧૯.૫૭।
૨૧૯૦૫૮૧ યા તષ્ઠ ત્ય તા વાચાે યન્મૈ ત ચ િપતુઃ િપતુઃ ।
૨૧૯૦૫૮૨ યન્મે િપતામહાઇત્યેવં દદાવઘ્ય િપતામહ॥ ૨૧૯.૫૮।
૨૧૯૦૫૯૧ યન્મે પ્રિપતામહાઇ ત દદાૈ ચ પ્રિપતામહે ।
૨૧૯૦૫૯૨ કુશગ ધ તલાે ન્મશ્રં સપુ પમપસવ્યતઃ॥ ૨૧૯.૫૯।
૨૧૯૦૬૦૧ તદ્વન્માતામહે ય તુ િવિધ ચકે્ર જનાદર્નઃ ।
૨૧૯૦૬૦૨ તાનચ્યર્ ભૂયાે ગ ધાદૈ્યધૂર્પં દ વા તુ ભ ક્તતઃ॥ ૨૧૯.૬૦।
૨૧૯૦૬૧૧ આિદત્યા વસવાે દ્રા ઇત્યુચ્ચાયર્ જગ પ્રભુઃ ।
૨૧૯૦૬૧૨ તતશ્ચાનં્ન સમાદાય સિપ તલકુશાકુલમ્॥ ૨૧૯.૬૧।
૨૧૯૦૬૨૧ િવધાય પાત્રે તચ્ચવૈ પયર્ ચ્છત્તતાે મનુીન્ ।
૨૧૯૦૬૨૨ અગ્ ાૈ કિર ય ઇ ત તૈઃ કુ વે ત ચ ચાેિદતઃ॥ ૨૧૯.૬૨।
૨૧૯૦૬૩૧ આહુ તિત્રતયં દદ્યા સાેમાયાગ્ ેયર્માય ચ ।
૨૧૯૦૬૩૨ યે મામકાઇ ત ચ જપેદ્યજુઃસપ્તકમચ્યુતમ્॥ ૨૧૯.૬૩।
૨૧૯૦૬૪૧ હુતાવ શષં્ટ ચ દદાૈ નામગાતે્રસમ વતમ્ ।
૨૧૯૦૬૪૨ િત્રરાહુ તકમેકૈકં િપતરં તુ પ્ર ત દ્વ ઃ॥ ૨૧૯.૬૪।
૨૧૯૦૬૫૧ અતાે ઽવ શષ્ટમન્નાદં્ય િપ ડપાત્રે તુ િન ક્ષપેત્ ।
૨૧૯૦૬૫૨ તતાે ઽનં્ન સરસં વાદુ દદાૈ પાયસપવૂર્કમ્॥ ૨૧૯.૬૫।
૨૧૯૦૬૬૧ પ્રત્યગ્રમેકદા વન્નમપયુર્ ષતમુત્તમમ્ ।
૨૧૯૦૬૬૨ અ પશાકં બહુફલં ષડ્રસમ તાપેમમ્॥ ૨૧૯.૬૬।
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૨૧૯૦૬૭૧ યદ્બ્રાહ્મણષેુ પ્રદદાૈ િપ ડપાત્રે િપ ં તથા ।
૨૧૯૦૬૭૨ વેદપવૂ િપ વન્નમાજ્ય લુતં મધૂ ક્ષતમ્॥ ૨૧૯.૬૭।
૨૧૯૦૬૮૧ મિ ત્રતં થવીત્યેવં મધવુાતા ચં જગાૈ ।
૨૧૯૦૬૮૨ ભુ નષેુ તુ િવપ્રષેુ જપ વૈ મ ત્રપ ચકમ્॥ ૨૧૯.૬૮।
૨૧૯૦૬૯૧ યત્તે પ્રકારમાર ય નાિધકં તે તતાે જગાૈ ।
૨૧૯૦૬૯૨ િત્રમધુ િત્રસપુણ ચ હદાર યકં તથા॥ ૨૧૯.૬૯।
૨૧૯૦૭૦૧ જ પ વષૈાં યં તુ સકંૂ્ત સાૈરં સપાૈ ષમ્ ।
૨૧૯૦૭૦૨ ભુક્તવ સુ ચ િવપ્રષેુ ટ્વા પ્તા સ્થ ઇત્યુત॥ ૨૧૯.૭૦।
૨૧૯૦૭૧૧ પ્તાઃ મે ત સકૃત્તાેયં દદાૈ માનૈિવમાેચનમ્ ।
૨૧૯૦૭૧૨ િપ ડપાતં્ર સમાદાય ચ્છાયાયૈ પ્રદદાૈ તતઃ॥ ૨૧૯.૭૧।
૨૧૯૦૭૨૧ સા તદનં્ન દ્વધા કૃ વા િત્રધૈકૈકમથાકરાેત્ ।
૨૧૯૦૭૨૨ વારાહાે ભૂમથાે લખ્ય સમાચ્છાદ્ય કુશરૈિપ॥ ૨૧૯.૭૨।
૨૧૯૦૭૩૧ દ ક્ષણાગ્રા કુશા કૃ વા તષેામપુિર ચાસનમ્ ।
૨૧૯૦૭૩૨ સ તલષેુ સમૂલષેુ કુશે વવે તુ સશં્રયઃ॥ ૨૧૯.૭૩।
૨૧૯૦૭૪૧ ગ ધપુ પાિદકં કૃ વા તતઃ િપ ડં તુ ભ ક્તતઃ ।
૨૧૯૦૭૪૨ થવી દધીિરત્યુ વા તતઃ િપ ડં પ્રદત્તવાન્॥ ૨૧૯.૭૪।
૨૧૯૦૭૫૧ િપતામહાઃ પ્રિપતામહા તથે ત ચા તિરક્ષતઃ ।
૨૧૯૦૭૫૨ માતામહાનામ યવેં દદાૈ િપ ડા સ શકૂરઃ॥ ૨૧૯.૭૫।
૨૧૯૦૭૬૧ િપ ડિનવાર્પણાે ચ્છષ્ટમન્નં લપેભજેુ વદાત્ ।
૨૧૯૦૭૬૨ અેતદ્વઃ િપતિરત્યુ વા દદાૈ વાસાં સ ભ ક્તતઃ॥ ૨૧૯.૭૬।
૨૧૯૦૭૭૧ દ્વ્યઙ્ગુલ િન શકુ્લાિન ધાૈતા ય ભનવાિન ચ ।
૨૧૯૦૭૭૨ ગ ધપુ પાિદકં દ વા કૃ વા ચષૈાં પ્રદ ક્ષણામ્॥ ૨૧૯.૭૭।
૨૧૯૦૭૮૧ આચ યાચામયે દ્વપ્રા પતૈ્રાનાદાૈ તતઃ સરુાન્ ।
૨૧૯૦૭૮૨ તત વ યુક્ષ્ય તાં ભૂ મ દ વાપઃ સમુનાેક્ષતાન્॥ ૨૧૯.૭૮।
૨૧૯૦૭૯૧ સ તલા બુ િપ વાદાૈ દ વા દેવષેુ સાક્ષતમ્ ।
૨૧૯૦૭૯૨ અક્ષ યં નિ વ ત િપ પ્રીયતા મ ત દેવતાઃ॥ ૨૧૯.૭૯।
૨૧૯૦૮૦૧ પ્રીણિય વા પરા ત્ય િત્રજર્પેચ્ચાઘમષર્ણમ્ ।
૨૧૯૦૮૦૨ તતાે િન ત્ય તુ જપેદ્યન્મે નામ ઇતીરયન્॥ ૨૧૯.૮૦।
૨૧૯૦૮૧૧ ગ્ હાન્નઃ િપતરાે દત્ત ધનધા યપ્રપૂિરતાન્ ।
૨૧૯૦૮૧૨ અઘ્યર્પાત્રા ણ િપ ડાનામ તરે સ પિવત્રકાન્॥ ૨૧૯.૮૧।
૨૧૯૦૮૨૧ િન ક્ષ યાજે વહ તી ત કાેકાતાેયમથાે ઽજપત્ ।
૨૧૯૦૮૨૨ િહમક્ષીરં મધુ તલા પ ણાં તપર્ણં દદાૈ॥ ૨૧૯.૮૨।
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૨૧૯૦૮૩૧ વ તીત્યુક્તે પૈ કૈ તુ સાેરાહે્ન ાવતપર્યન્ ।
૨૧૯૦૮૩૨ રજતં દ ક્ષણાં દ વા િવપ્રા દેવાે ગદાધરઃ॥ ૨૧૯.૮૩।
૨૧૯૦૮૪૧ સિંવભાગં મનુ યે યાે દદાૈ વિદ ત ચાબ્રવુન્ ।
૨૧૯૦૮૪૨ ક શ્ચ સ પન્ન મત્યુ વા પ્રત્યુક્ત તૈ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૧૯.૮૪।
૨૧૯૦૮૫૧ અ ભર યતા મત્યુવાચ પ્રાેચુ તે ઽ ભરતાઃ મ વૈ ।
૨૧૯૦૮૫૨ શષ્ટમનં્ન ચ પપ્રચ્છ તૈિરષ્ટૈઃ સહ ચાેિદતઃ॥ ૨૧૯.૮૫।
૨૧૯૦૮૬૧ પાણાવાદાય તા વપ્રા કુયાર્દનુગત તદા ।
૨૧૯૦૮૬૨ વાજે વાજે ઇ ત પઠ બિહવિદ િવિનગર્તઃ॥ ૨૧૯.૮૬।
૨૧૯૦૮૭૧ કાેિટતીથર્જલનેાસાવપસવ્યં સમુિ ક્ષપન્ ।
૨૧૯૦૮૭૨ અલગ્ ા વપુલા વાલા પ્રાથર્યામાસ ચા શષમ્॥ ૨૧૯.૮૭।
૨૧૯૦૮૮૧ દાતારાે નાે ઽ ભવધર્ તાં તૈ તથે ત સમીિરતઃ ।
૨૧૯૦૮૮૨ પ્રદ ક્ષણમપુા ત્ય કૃ વા પાદા ભવાદનમ્॥ ૨૧૯.૮૮।
૨૧૯૦૮૯૧ આસનાિન દદાૈ ચષૈાં છાદયામાસ શકૂરઃ ।
૨૧૯૦૮૯૨ િવશ્રા યતાં પ્રિવ યાથ િપ ડં જગ્રાહ મ યમમ્॥ ૨૧૯.૮૯।
૨૧૯૦૯૦૧ છાયામયી મહી પત્ની તસ્યૈ િપ ડમદા પ્રભુઃ ।
૨૧૯૦૯૦૨ આધત્ત િપતરાે ગભર્ મત્યુ વા સાિપ િપણી॥ ૨૧૯.૯૦।
૨૧૯૦૯૧૧ િપ ડં ગ્ હી વા િવપ્રાણાં ચકે્ર પાદા ભવ દનમ્ ।
૨૧૯૦૯૧૨ િવસજર્નં િપ ણાં સ કતુર્કામશ્ચ શકૂરઃ॥ ૨૧૯.૯૧।
૨૧૯૦૯૨૧ કાેકા ચ િપતરશ્ચવૈ પ્રાેચુઃ વાથર્કરં વચઃ ।
૨૧૯૦૯૨૨ શપ્તાશ્ચ ભગવ પવૂ િદવસ્થા િહમભાનનુા॥ ૨૧૯.૯૨।
૨૧૯૦૯૩૧ યાેગભ્રષ્ટા ભિવ ય વં સવર્ અેવ િદવ યુતાઃ ।
૨૧૯૦૯૩૨ તદેવં ભવતા ત્રાતાઃ પ્રિવશ તાે રસાતલમ્॥ ૨૧૯.૯૩।
૨૧૯૦૯૪૧ યાેગભ્રષ્ટાંશ્ચ િવશ્વેશા તત્યજુયાગર ક્ષણઃ ।
૨૧૯૦૯૪૨ તત્તે ભૂયાે ઽ ભરક્ષ તુ િવશ્વે દેવા િહ નઃ સદા॥ ૨૧૯.૯૪।
૨૧૯૦૯૫૧ વગ યાસ્યામશ્ચ િવભાે પ્રસાદાત્તવ શકૂર ।
૨૧૯૦૯૫૨ સાેમાે ઽિધદેવાે ઽ માકં ચ ભવ વચ્યુત યાેગ ક્॥ ૨૧૯.૯૫।
૨૧૯૦૯૬૧ યાેગાધાર તથા સાેમસ્ત્રાયતે ન કદાચન ।
૨૧૯૦૯૬૨ િદિવ ભૂમાૈ સદા વાસાે ભવ વ માસુ યાેગતઃ॥ ૨૧૯.૯૬।
૨૧૯૦૯૭૧ અ તિરક્ષે ચ કેષા ચન્માસં પુ ષ્ટ તથા તુ નઃ ।
૨૧૯૦૯૭૨ ઊ ર્ ચેયં િહ નઃ પત્ની વધાના ા તુ િવશ્રુતા॥ ૨૧૯.૯૭।
૨૧૯૦૯૮૧ ભવ વષેવૈ યાેગાઢ ા યાેગમાતા ચ ખેચર ।
૨૧૯૦૯૮૨ ઇત્યેવમુક્તઃ િપ ભવાર્રાહાે ભૂતભાવનઃ॥ ૨૧૯.૯૮।
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૨૧૯૦૯૯૧ પ્રાવેાચાથ િપ વ તાં ચ કાેકાં મહાનદ મ્ ।
૨૧૯૦૯૯૨ યદુક્તં તુ ભવદ્ ભમ સવર્મેતદ્ભિવ ય ત॥ ૨૧૯.૯૯।
૨૧૯૧૦૦૧ યમાે ઽિધદેવાે ભવતાં સાેમઃ વા યાય ઈિરતઃ ।
૨૧૯૧૦૦૨ અિધયજ્ઞ તથવૈા ગ્ ભર્વતાં ક પના વયમ્॥ ૨૧૯.૧૦૦।
૨૧૯૧૦૧૧ અ ગ્ વાર્યુશ્ચ સયૂર્શ્ચ સ્થાનં િહ ભવતા મ ત ।
૨૧૯૧૦૧૨ બ્રહ્મા િવ શ્ચ દ્રશ્ચ ભવતામિધપૂ ષાઃ॥ ૨૧૯.૧૦૧।
૨૧૯૧૦૨૧ આિદત્યા વસવાે દ્રા ભવતાં મૂતર્યિ વમાઃ ।
૨૧૯૧૦૨૨ યાે ગનાે યાેગદેહાશ્ચ યાેગધારાશ્ચ સવુ્રતાઃ॥ ૨૧૯.૧૦૨।
૨૧૯૧૦૩૧ કામતાે િવચિર ય વં ફલદાઃ સવર્જ તષુુ ।
૨૧૯૧૦૩૨ વગર્સ્થાન્નરકસ્થાંશ્ચ ભૂ મસ્થાંશ્ચ ચરાચરાન્॥ ૨૧૯.૧૦૩।
૨૧૯૧૦૪૧ િનજયાેગબલનેવૈા યાયિય ય વમુત્તમાઃ ।
૨૧૯૧૦૪૨ ઇયમૂ ર્ શ શસતુા ક લાલમધુિવગ્રહા॥ ૨૧૯.૧૦૪।
૨૧૯૧૦૫૧ ભિવ ય ત મહાભાગા દક્ષસ્ય દુિહતા વધા ।
૨૧૯૧૦૫૨ તત્રેયં ભવતાં પત્ની ભિવ ય ત વરાનના॥ ૨૧૯.૧૦૫।
૨૧૯૧૦૬૧ કાેકાનદ ત િવખ્યાતા ગિરરાજસમા શ્રતા ।
૨૧૯૧૦૬૨ તીથર્કાેિટમહાપુ યા મદૂ્રપપિરપા લતા॥ ૨૧૯.૧૦૬।
૨૧૯૧૦૭૧ અસ્યામદ્ય પ્ર ત વૈ િનવ સ્યા યઘનાશકૃત્ ।
૨૧૯૧૦૭૨ વરાહદશર્નં પુ યં પજૂનં ભુ ક્તમુ ક્તદમ્॥ ૨૧૯.૧૦૭।
૨૧૯૧૦૮૧ કાેકાસ લલપાનં ચ મહાપાતકનાશનમ્ ।
૨૧૯૧૦૮૨ તીથ વા લવનં પુ યમપુવાસશ્ચ વગર્દઃ॥ ૨૧૯.૧૦૮।
૨૧૯૧૦૯૧ દાનમક્ષ યમુિદતં જન્મ ત્યુજરાપહમ્ ।
૨૧૯૧૦૯૨ માઘે માસ્ય સતે પક્ષે ભવદ્ ભ ડુપક્ષયે॥ ૨૧૯.૧૦૯।
૨૧૯૧૧૦૧ કાેકામખુમપુાગ ય સ્થાતવ્યં િદનપ ચકમ્ ।
૨૧૯૧૧૦૨ ત મ કાલે તુ યઃ શ્રાદં્ધ િપ ણાં િનવર્િપ ય ત॥ ૨૧૯.૧૧૦।
૨૧૯૧૧૧૧ પ્રાગુક્તફલભાગી સ ભિવ ય ત ન સશંયઃ ।
૨૧૯૧૧૧૨ અેકાદશી ં દ્વાદશી ં ચ સ્થેયમત્ર મયા સદા॥ ૨૧૯.૧૧૧।
૨૧૯૧૧૨૧ ય તત્રાપેવસદે્ધ મા સ પ્રાગુક્તફલં લભેત્ ।
૨૧૯૧૧૨૨ તદ્વ્રજ વં મહાભાગાઃ સ્થાન મષં્ટ યથેષ્ટતઃ॥ ૨૧૯.૧૧૨।
૨૧૯૧૧૩૧ અહમ યત્ર વ સ્યામીત્યુ વા સાે ઽ તરધીયત ।
૨૧૯૧૧૩૨ ગતે વરાહે િપતરઃ કાેકામામ ય તે યયુઃ॥ ૨૧૯.૧૧૩।
૨૧૯૧૧૪૧ કાેકાિપ તીથર્સિહતા સં સ્થતા ગિરરાજિન ।
૨૧૯૧૧૪૨ છાયા મહીમયી ક્રાેડી િપ ડપ્રાશન િંહતા॥ ૨૧૯.૧૧૪।
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૨૧૯૧૧૫૧ ગભર્માદાય સશ્રદ્ધા વારાહસ્યવૈ સુ દર ।
૨૧૯૧૧૫૨ તતાે ઽસ્યાઃ પ્રાભવ પુત્રાે ભાૈમ તુ નરકાસરુઃ ।
૨૧૯૧૧૫૩ પ્રાગ્જ્યાે તષં ચ નગરમસ્ય દતં્ત ચ િવ ના॥ ૨૧૯.૧૧૫।
૨૧૯૧૧૬૧ અેવં મયાેક્તં વરદસ્ય િવ ણાેઃ ।
૨૧૯૧૧૬૨ કાેકામખુે િદવ્યવરાહ પમ્ ।
૨૧૯૧૧૬૩ શ્રુ વા નર ત્યક્તમલાે િવપા મા ।
૨૧૯૧૧૬૪ દશાશ્વમેધે ષ્ટફલં લભેત॥ ૨૧૯.૧૧૬।
૨૨૦૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૨૦૦૦૧૧ ભૂયઃ પ્રબ્રૂિહ ભગવ શ્રાદ્ધક પં સિુવ તરાત્ ।
૨૨૦૦૦૧૨ કથં ક્વ ચ કદા કેષુ કૈ તદ્ બ્રૂિહ તપાેધન॥ ૨૨૦.૧।
૨૨૦૦૦૨૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૦૦૦૨૧ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ શ્રાદ્ધક પં સિુવ તરાત્ ।
૨૨૦૦૦૨૨ યથા યત્ર યદા યષેુ યૈદ્રર્વ્યૈ તદ્વદા યહમ્॥ ૨૨૦.૨।
૨૨૦૦૦૩૧ બ્રાહ્મણૈઃ ક્ષિત્રયવૈ યૈઃ શ્રાદં્ધ વવરણાેિદતમ્ ।
૨૨૦૦૦૩૨ કુલધમર્મનુ તષ્ઠદ્ ભદાર્તવ્યં મ ત્રપવૂર્કમ્॥ ૨૨૦.૩।
૨૨૦૦૦૪૧ સ્ત્રી ભવર્ણાર્વરૈઃ શદૂ્રિૈવપ્રાણામનુશાસનાત્ ।
૨૨૦૦૦૪૨ અમ ત્રકં િવિધપવૂ વિહ્નયાગિવવ જતમ્॥ ૨૨૦.૪।
૨૨૦૦૦૫૧ પુ કરાિદષુ તીથષુ પુ યે વાયતનષેુ ચ ।
૨૨૦૦૦૫૨ શખરેષુ ગર દ્રાણાં પુ યદેશષેુ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૦.૫।
૨૨૦૦૦૬૧ સિર સુ પુ યતાેયાસુ નદેષુ ચ સરઃસુ ચ ।
૨૨૦૦૦૬૨ સઙ્ગમષેુ નદ નાં ચ સમુદ્રષેુ ચ સપ્તસુ॥ ૨૨૦.૬।
૨૨૦૦૦૭૧ વનુ લપે્તષુ ગેહેષુ વે વનુજ્ઞાિપતષેુ ચ ।
૨૨૦૦૦૭૨ િદવ્યપાદપમૂલષેુ ય જ્ઞયષેુ હ્ર દેષુ ચ॥ ૨૨૦.૭।
૨૨૦૦૦૮૧ શ્રાદ્ધમેતષેુ દાતવ્યં વજ્યર્મેતષેુ ચાેચ્યતે ।
૨૨૦૦૦૮૨ િકરાતષેુ ક લઙ્ગષેુ કાેઙ્કણષેુ કૃ મ વિપ॥ ૨૨૦.૮।
૨૨૦૦૦૯૧ દશાણષુ કુમાયષુ તઙ્ગણષેુ ક્રથે વિપ ।
૨૨૦૦૦૯૨ સ ધાે ત્તરકૂલષેુ નમર્દાયાશ્ચ દ ક્ષણે॥ ૨૨૦.૯।
૨૨૦૦૧૦૧ પવૂષુ કરતાેયાયા ન દેયં શ્રાદ્ધમુચ્યતે ।
૨૨૦૦૧૦૨ શ્રાદં્ધ દેયમુશ તીહ મા સ માસ્યુડુપક્ષયે॥ ૨૨૦.૧૦।
૨૨૦૦૧૧૧ પાૈણર્માસષેુ શ્રાદં્ધ ચ કતર્વ્ય ક્ષગાેચરે ।
૨૨૦૦૧૧૨ િનત્યશ્રાદ્ધમદૈવં ચ મનુ યૈઃ સહ ગીયતે॥ ૨૨૦.૧૧।
૨૨૦૦૧૨૧ નૈ મ ત્તકં સરૈુઃ સાધ િનતં્ય નૈ મ ત્તકં તથા ।
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૨૨૦૦૧૨૨ કા યા ય યાિન શ્રાદ્ધાિન પ્ર તસવં સરં દ્વજૈઃ॥ ૨૨૦.૧૨।
૨૨૦૦૧૩૧ દ્ધશ્રાદં્ધ ચ કતર્વં્ય તકમાર્િદકેષુ ચ ।
૨૨૦૦૧૩૨ તત્ર યુગ્માિ દ્વ નાહુમર્ ત્રપવૂ તુ વૈ દ્વ ઃ॥ ૨૨૦.૧૩।
૨૨૦૦૧૪૧ ક યાં ગતે સિવતિર િદનાિન દશ પ ચ ચ ।
૨૨૦૦૧૪૨ પવૂણવૈેહ િવિધના શ્રાદં્ધ તત્ર િવધીયતે॥ ૨૨૦.૧૪।
૨૨૦૦૧૫૧ પ્ર તપદ્ધનલાભાય દ્વતીયા દ્વપદપ્રદા ।
૨૨૦૦૧૫૨ પતુ્રા થની તીયા તુ ચતુથ શત્રનુા શની॥ ૨૨૦.૧૫।
૨૨૦૦૧૬૧ શ્રયં પ્રા ાે ત પ ચ યાં ષ ઠ્યાં પજૂ્યાે ભવેન્નરઃ ।
૨૨૦૦૧૬૨ ગણાિધપત્યં સપ્ત યામષ્ટ યાં બુ દ્ધમુત્તમામ્॥ ૨૨૦.૧૬।
૨૨૦૦૧૭૧ સ્ત્રયાે નવ યાં પ્રા ાે ત દશ યાં પૂણર્કામતામ્ ।
૨૨૦૦૧૭૨ વેદાં તથા ુયા સવાર્નેકાદ યાં િક્રયાપરઃ॥ ૨૨૦.૧૭।
૨૨૦૦૧૮૧ દ્વાદ યાં જયલાભં ચ પ્રા ાે ત િપ પજૂકઃ ।
૨૨૦૦૧૮૨ પ્ર દ્ધ પશું મેધાં વાત યં પુ ષ્ટમુત્તમામ્॥ ૨૨૦.૧૮।
૨૨૦૦૧૯૧ દ ઘાર્યુરથવૈશ્વય કુવાર્ણ તુ ત્રયાેદશીમ્ ।
૨૨૦૦૧૯૨ અવા ાે ત ન સ દેહઃ શ્રાદં્ધ શ્રદ્ધાસમ વતઃ॥ ૨૨૦.૧૯।
૨૨૦૦૨૦૧ યથાસ ભિવનાન્નને શ્રાદં્ધ શ્રદ્ધાસમ વતઃ ।
૨૨૦૦૨૦૨ યવુાનઃ િપતરાે યસ્ય તાઃ શસે્ત્રણ વા હતાઃ॥ ૨૨૦.૨૦।
૨૨૦૦૨૧૧ તને કાય ચતુદર્ યાં તષેાં પ્તમભી સતા ।
૨૨૦૦૨૧૨ શ્રાદં્ધ કુવર્ન્નમાવાસ્યાં યત્નને પુ ષઃ શુ ચઃ॥ ૨૨૦.૨૧।
૨૨૦૦૨૨૧ સવાર્ કામાનવા ાે ત વગ ચાન તમશ્નુતે ।
૨૨૦૦૨૨૨ અતઃપરં મુિનશ્રેષ્ઠાઃ શ ◌ૃ વં વદતાે મમ॥ ૨૨૦.૨૨।
૨૨૦૦૨૩૧ િપ ણાં પ્રીતયે યત્ર યદે્દયં પ્રી તકાિરણા ।
૨૨૦૦૨૩૨ માસં પ્તઃ િપ ણાં તુ હિવ યાન્નને યતે॥ ૨૨૦.૨૩।
૨૨૦૦૨૪૧ માસદ્વયં મ સ્યમાંસૈ પ્ત યા ત િપતામહાઃ ।
૨૨૦૦૨૪૨ ત્રીન્માસા હાિરણં માંસં િવજ્ઞેયં િપ પ્તયે॥ ૨૨૦.૨૪।
૨૨૦૦૨૫૧ પુ ણા ત ચતુરાે માસા શશસ્ય િપ શતં િપ ન્ ।
૨૨૦૦૨૫૨ શાકુનં પ ચ વૈ માસા ષ માસા શકૂરા મષમ્॥ ૨૨૦.૨૫।
૨૨૦૦૨૬૧ છાગલં સપ્ત વૈ માસાનૈણેયં ચાષ્ટમાસકાન્ ।
૨૨૦૦૨૬૨ કરાે ત પ્ત નવ વૈ માંસં ન સશંયઃ॥ ૨૨૦.૨૬।
૨૨૦૦૨૭૧ ગવ્યં માંસં િપ પ્ત કરાે ત દશમા સક મ્ ।
૨૨૦૦૨૭૨ તથૈકાદશ માસાં તુ આૈરભં્ર િપ પ્તદમ્॥ ૨૨૦.૨૭।
૨૨૦૦૨૮૧ સવં સરં તથા ગવ્યં પયઃ પાયસમવે ચ ।
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૨૨૦૦૨૮૨ વાધ્રીનમા મષં લાેહં કાલશાકં તથા મધુ॥ ૨૨૦.૨૮।
૨૨૦૦૨૯૧ રાેિહતા મષમન્નં ચ દત્તા યાત્મકુલાેદ્ભવૈઃ ।
૨૨૦૦૨૯૨ અન તં વૈ પ્રયચ્છ ત પ્તયાેગં સતુાં તથા॥ ૨૨૦.૨૯।
૨૨૦૦૩૦૧ િપ ણાં નાત્ર સ દેહાે ગયાશ્રાદં્ધ ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૨૦૦૩૦૨ યાે દદા ત ગુડાે ન્મશ્રાં તલા વા શ્રાદ્ધકમર્ ણ॥ ૨૨૦.૩૦।
૨૨૦૦૩૧૧ મધુ વા મધુ મશં્ર વા અક્ષયં સવર્મવે તત્ ।
૨૨૦૦૩૧૨ અિપ નઃ સ કુલે ભૂયાદ્યાે નાે દદ્યા જલા જ લમ્॥ ૨૨૦.૩૧।
૨૨૦૦૩૨૧ પાયસં મધુસયંુક્તં વષાર્સુ ચ મઘાસુ ચ ।
૨૨૦૦૩૨૨ અેષ્ટવ્યા બહવઃ પતુ્રા યદે્યકાે ઽિપ ગયાં વ્રજેત્॥ ૨૨૦.૩૨।
૨૨૦૦૩૩૧ ગાૈર ં વા યુદ્વહે ક યાં નીલં વા ષમુ જેત્ ।
૨૨૦૦૩૩૨ કૃ ત્તકાસુ િપ નચ્યર્ વગર્મા ાે ત માનવઃ॥ ૨૨૦.૩૩।
૨૨૦૦૩૪૧ અપત્યકામાે રાેિહ યાં સાૈ યે તજે વતાં લભેત્ ।
૨૨૦૦૩૪૨ શાૈયર્માદ્રાર્સુ ચા ાે ત ક્ષતે્રા ણ ચ પનુવર્સાૈ॥ ૨૨૦.૩૪।
૨૨૦૦૩૫૧ પુ યે તુ ધનમક્ષ યમાશ્લષેે ચાયુ ત્તમમ્ ।
૨૨૦૦૩૫૨ મઘાસુ ચ પ્ર ં પુ ષ્ટ સાૈભાગ્યં ફા ગનુીષુ ચ॥ ૨૨૦.૩૫।
૨૨૦૦૩૬૧ પ્રધાનશીલાે ભવ ત સાપત્યશ્ચાેત્તરાસુ ચ ।
૨૨૦૦૩૬૨ પ્રયા ત શ્રેષ્ઠતાં શાસે્ત્ર હ તે શ્રાદ્ધપ્રદાે નરઃ॥ ૨૨૦.૩૬।
૨૨૦૦૩૭૧ પં તજેશ્ચ ચત્રાસુ તથાપત્યમવા ુયાત્ ।
૨૨૦૦૩૭૨ વા ણજ્યલાભદા વાતી િવશાખા પતુ્રકામદા॥ ૨૨૦.૩૭।
૨૨૦૦૩૮૧ કુવર્ તાં ચાનુરાધાસુ તા દદ્યુશ્ચક્રવ તતામ્ ।
૨૨૦૦૩૮૨ આિધપતં્ય ચજ્યેષ્ઠાસુ મૂલે ચારાેગ્યમુત્તમમ્॥ ૨૨૦.૩૮।
૨૨૦૦૩૯૧ આષાઢાસુ યશઃપ્રા પ્ત ત્તરાસુ િવશાેકતા ।
૨૨૦૦૩૯૨ શ્રવણને શભુાં લાેકા ધિનષ્ઠાસુ ધનં મહત્॥ ૨૨૦.૩૯।
૨૨૦૦૪૦૧ વેદિવ વમ ભ જ ત ભષક્સ દ્ધ ચ વા ણે ।
૨૨૦૦૪૦૨ અ િવકં પ્રાૈષ્ઠપદ્યાં િવ દેદ્ગાવ તથાેત્તરે॥ ૨૨૦.૪૦।
૨૨૦૦૪૧૧ રેવતીષુ તથા કુ યમ શ્વનીષુ તુરઙ્ગમાન્ ।
૨૨૦૦૪૧૨ શ્રાદં્ધ કુવ તથા ાે ત ભરણી વાયુ ત્તમમ્॥ ૨૨૦.૪૧।
૨૨૦૦૪૨૧ અેવં ફલમવા ાે ત ઋક્ષે વેતષેુ ત વિવત્ ।
૨૨૦૦૪૨૨ ત મા કા યાિન શ્રાદ્ધાિન દેયાિન િવિધવદ્દિ્વ ઃ॥ ૨૨૦.૪૨।
૨૨૦૦૪૩૧ ક યારા શગતે સયૂ ફલમત્ય ત મચ્છતા ।
૨૨૦૦૪૩૨ યા યા કામાન ભ યાય ક યારા શગતે રવાૈ॥ ૨૨૦.૪૩।
૨૨૦૦૪૪૧ શ્રાદં્ધ કુવર્ ત મનુ તાં તા કામાં લભ ત તે ।
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૨૨૦૦૪૪૨ ના દ મખુાનાં કતર્વં્ય ક યારા શગતે રવાૈ॥ ૨૨૦.૪૪।
૨૨૦૦૪૫૧ પાૈણર્માસ્યાં તુ કતર્વં્ય વારાહવચનં યથા ।
૨૨૦૦૪૫૨ િદવ્યભાૈમા તિરક્ષા ણ સ્થાવરા ણ ચરા ણ ચ॥ ૨૨૦.૪૫।
૨૨૦૦૪૬૧ િપ ડ મચ્છ ત િપતરઃ ક યારા શગતે રવાૈ ।
૨૨૦૦૪૬૨ ક યાં ગતે સિવતિર યા યહાિન તુ ષાેડશ॥ ૨૨૦.૪૬।
૨૨૦૦૪૭૧ ક્રતુ ભ તાિન તુલ્યાિન દેવાે નારાયણાે ઽબ્રવીત્ ।
૨૨૦૦૪૭૨ રાજસયૂાશ્વમેધા યાં ય ઇચ્છેદ્દલુર્ભં ફલમ્॥ ૨૨૦.૪૭।
૨૨૦૦૪૮૧ અ ય બુશાકમૂલાદ્યૈઃ િપ ક યાગતે ઽચર્યેત્ ।
૨૨૦૦૪૮૨ ઉત્તરાહ તનક્ષત્ર-ગતે તી ણાંશમુા લિન॥ ૨૨૦.૪૮।
૨૨૦૦૪૯૧ યાે ઽચર્યે વિપ ભ યા તસ્ય વાસ સ્ત્રિવષ્ટપે ।
૨૨૦૦૪૯૨ હ તક્ષર્ગે િદનકરે િપ રા નુશાસનાત્॥ ૨૨૦.૪૯।
૨૨૦૦૫૦૧ તાવ પ પુર શૂ યા યાવદ્વ ૃ શ્ચકદશર્નમ્ ।
૨૨૦૦૫૦૨ શ્ચકે સમ તક્રા તે િપતરાે દૈવતૈઃ સહ॥ ૨૨૦.૫૦।
૨૨૦૦૫૧૧ િનઃશ્વસ્ય પ્ર તગચ્છ ત શાપં દ વા સદુુઃસહમ્ ।
૨૨૦૦૫૧૨ અષ્ટકાસુ ચ કતર્વં્ય શ્રાદં્ધ મ વ તરાસુ વૈ॥ ૨૨૦.૫૧।
૨૨૦૦૫૨૧ અ વષ્ટકાસુ ક્રમશાે મા પવૂ તિદ યતે ।
૨૨૦૦૫૨૨ ગ્રહણે ચ વ્યતીપાતે રિવચ દ્રસમાગમે॥ ૨૨૦.૫૨।
૨૨૦૦૫૩૧ જન્મક્ષ ગ્રહપીડાયાં શ્રાદં્ધ પાવર્ણમુચ્યતે ।
૨૨૦૦૫૩૨ અયન દ્વતયે શ્રાદં્ધ િવષવુ દ્વતયે તથા॥ ૨૨૦.૫૩।
૨૨૦૦૫૪૧ સઙ્ક્રા તષુ ચ કતર્વં્ય શ્રાદં્ધ િવિધવદુત્તમમ્ ।
૨૨૦૦૫૪૨ અેષુ કાય દ્વ ઃ શ્રાદં્ધ િપ ડિનવાર્પણાદતૃે॥ ૨૨૦.૫૪।
૨૨૦૦૫૫૧ વૈશાખસ્ય તીયાયાં નવ યાં કા ત્તકસ્ય ચ ।
૨૨૦૦૫૫૨ શ્રાદં્ધ કાય તુ શકુ્લાયાં સઙ્ક્રા તિવિધના નરૈઃ॥ ૨૨૦.૫૫।
૨૨૦૦૫૬૧ ત્રયાેદ યાં ભાદ્રપદે માઘે ચ દ્રક્ષયે ઽહિન ।
૨૨૦૦૫૬૨ શ્રાદં્ધ કાય પાયસને ।
૨૨૦૦૫૬૩ દ ક્ષણાયનવચ્ચ તત્॥ ૨૨૦.૫૬।
૨૨૦૦૫૭૧ યદા ચ શ્રાેિત્રયાે ઽ યે ત ગેહં વેદિવદ ગ્ માન્ ।
૨૨૦૦૫૭૨ તનેૈકેન ચ કતર્વં્ય શ્રાદં્ધ િવિધવદુત્તમમ્॥ ૨૨૦.૫૭।
૨૨૦૦૫૮૧ શ્રાદ્ધ યદ્રવ્યસ પ્રા પ્તયર્દા સ્યા સાધુસ મતા ।
૨૨૦૦૫૮૨ પાવર્ણને િવધાનને શ્રાદં્ધ કાય તથા દ્વજૈઃ॥ ૨૨૦.૫૮।
૨૨૦૦૫૯૧ પ્ર તસવં સરં કાય માતાિપત્રાે ર્તે ઽહિન ।
૨૨૦૦૫૯૨ િપ વ્યસ્યા યપતુ્રસ્ય ભ્રાતજુ્યષ્ઠસ્ય ચવૈ િહ॥ ૨૨૦.૫૯।
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૨૨૦૦૬૦૧ પાવર્ણં દેવપવૂ સ્યાદેકાેિદ્દષં્ટ સરૈુિવના ।
૨૨૦૦૬૦૨ દ્વાૈ દૈવે િપ કાય ત્રીનેકૈકમુભયત્ર વા॥ ૨૨૦.૬૦।
૨૨૦૦૬૧૧ માતામહાનામ યવેં સવર્મૂહેન ક તતમ્ ।
૨૨૦૦૬૧૨ પ્રેતીભૂતસ્ય સતતં ભુિવ િપ ડં જલં તથા॥ ૨૨૦.૬૧।
૨૨૦૦૬૨૧ સ તલં સકુશં દદ્યાદ્બિહજર્લસમીપતઃ ।
૨૨૦૦૬૨૨ તીયે ઽિહ્ન ચ કતર્વં્ય પ્રેતા સ્થચયનં દ્વજૈઃ॥ ૨૨૦.૬૨।
૨૨૦૦૬૩૧ દશાહે બ્રાહ્મણઃ શદુ્ધાે દ્વાદશાહેન ક્ષિત્રયઃ ।
૨૨૦૦૬૩૨ વૈ યઃ પ ચદશાહેન શદૂ્રાે માસને શુ ય ત॥ ૨૨૦.૬૩।
૨૨૦૦૬૪૧ સતૂકા તે ગ્ હે શ્રાદ્ધમેકાેિદ્દષં્ટ પ્રચક્ષતે ।
૨૨૦૦૬૪૨ દ્વાદશે ઽહિન માસે ચ િત્રપકે્ષ ચ તતઃ પરમ્॥ ૨૨૦.૬૪।
૨૨૦૦૬૫૧ મા સ મા સ ચ કતર્વં્ય યાવ સવં સરં દ્વ ઃ ।
૨૨૦૦૬૫૨ તત પરતરં કાય સિપ ડીકરણં ક્રમાત્॥ ૨૨૦.૬૫।
૨૨૦૦૬૬૧ કૃતે સિપ ડીકરણે પાવર્ણં પ્રાેચ્યતે પનુઃ ।
૨૨૦૦૬૬૨ તતઃ પ્ર ત િનમુર્ક્તાઃ પ્રેત વા પ તાં ગતાઃ॥ ૨૨૦.૬૬।
૨૨૦૦૬૭૧ અમૂતાર્ મૂ તમ તશ્ચ િપતરાે દ્વિવધાઃ તાઃ ।
૨૨૦૦૬૭૨ ના દ મખુા વમૂતાર્ઃ સ્યુમૂર્ તમ તાે ઽથ પાવર્ણાઃ ।
૨૨૦૦૬૭૩ અેકાેિદ્દષ્ટા શનઃ પ્રેતાઃ િપ ણાં િનણર્ય સ્ત્રધા॥ ૨૨૦.૬૭।
૨૨૦૦૬૮૦ મનુય ઊચુઃ
૨૨૦૦૬૮૧ કથં સિપ ડીકરણં કતર્વં્ય દ્વજસત્તમ ।
૨૨૦૦૬૮૨ પ્રેતીભૂતસ્ય િવિધવદ્બ્રૂિહ નાે વદતાં વર॥ ૨૨૦.૬૮।
૨૨૦૦૬૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૦૦૬૯૧ સિપ ડીકરણં િવપ્રાઃ શ ◌ૃ વં વદતાે મમ ।
૨૨૦૦૬૯૨ તચ્ચાિપ દેવરિહતમેકાઘકપિવત્રકમ્॥ ૨૨૦.૬૯।
૨૨૦૦૭૦૧ નવૈાગ્ ાૈ કરણં તત્ર તચ્ચાવાહનવ જતમ્ ।
૨૨૦૦૭૦૨ અપસવં્ય ચ તત્રાિપ ભાજેયેદયુ ે દ્વ ન્॥ ૨૨૦.૭૦।
૨૨૦૦૭૧૧ િવશષે તત્ર ચા યાે ઽ ત પ્ર તમાસિક્રયાિદકઃ ।
૨૨૦૦૭૧૨ તં ક યમાનમેકાગ્રાઃ શ ◌ૃ વં મે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨૦.૭૧।
૨૨૦૦૭૨૧ તલગ ધાેદકૈયુર્ક્તં તત્ર પાત્રચતુષ્ટયમ્ ।
૨૨૦૦૭૨૨ કુયાર્ પ ણાં િત્રતયમેકં પ્રેતસ્ય ચ દ્વ ઃ॥ ૨૨૦.૭૨।
૨૨૦૦૭૩૧ પાત્રત્રયે પ્રેતપાત્રાદઘ ચવૈ પ્રસચેયેત્ ।
૨૨૦૦૭૩૨ યે સમાના ઇ ત જપ પવૂર્વચ્છેષમાચરેત્॥ ૨૨૦.૭૩।
૨૨૦૦૭૪૧ સ્ત્રીણામ યવેમવે સ્યાદેકાેિદ્દષ્ટમુદાહૃતમ્ ।
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૨૨૦૦૭૪૨ સિપ ડીકરણં તાસાં પતુ્રાભાવે ન િવદ્યતે॥ ૨૨૦.૭૪।
૨૨૦૦૭૫૧ પ્ર તસવં સરં કાયર્મેકાેિદ્દષં્ટ નરૈઃ સ્ત્રયાઃ ।
૨૨૦૦૭૫૨ તાહિન ચ ત કાય િપ ણાં િવિધચાેિદતમ્॥ ૨૨૦.૭૫।
૨૨૦૦૭૬૧ પતુ્રાભાવે સિપ ડા તુ તદભાવે સહાેદરાઃ ।
૨૨૦૦૭૬૨ કુયુર્રેતં િવિધ સ યક્પતુ્રસ્ય ચ સતુાઃ સતુાઃ॥ ૨૨૦.૭૬।
૨૨૦૦૭૭૧ કુયાર્ન્માતામહાનાં તુ પુિત્રકાતનય તથા ।
૨૨૦૦૭૭૨ દ્વ્યામુ યાયણસ જ્ઞા તુ માતામહિપતામહાન્॥ ૨૨૦.૭૭।
૨૨૦૦૭૮૧ પજૂયેયુયર્થા યાયં શ્રાદ્ધનૈ મ ત્તકૈરિપ ।
૨૨૦૦૭૮૨ સવાર્ભાવે સ્ત્રયઃ કુયુર્ઃ વભ ર્ણામમ ત્રકમ્॥ ૨૨૦.૭૮।
૨૨૦૦૭૯૧ તદભાવે ચ પ તઃ કારયે વકુટુ બનામ્ ।
૨૨૦૦૭૯૨ ત તીયનૈર્રૈઃ સ યગ્વાહાદ્યાઃ સકલાઃ િક્રયાઃ॥ ૨૨૦.૭૯।
૨૨૦૦૮૦૧ સવષામવે વણાર્નાં બા ધવાે પ તયર્તઃ ।
૨૨૦૦૮૦૨ અેતા વઃ ક થતા િવપ્રા િનત્યા નૈ મ ત્તકા તથા॥ ૨૨૦.૮૦।
૨૨૦૦૮૧૧ વકે્ષ્ય શ્રાદ્ધાશ્રયામ યાં િનત્યનૈ મ ત્તકાં િક્રયામ્ ।
૨૨૦૦૮૧૨ દશર્ તત્ર િન મતં્ત તુ િવદ્યાિદ દુક્ષયા વતઃ॥ ૨૨૦.૮૧।
૨૨૦૦૮૨૧ િનત્ય તુ િનયતઃ કાલ ત મ કુયાર્દ્યથાેિદતમ્ ।
૨૨૦૦૮૨૨ સિપ ડીકરણાદૂ વ િપતુયર્ઃ પ્રિપતામહઃ॥ ૨૨૦.૮૨।
૨૨૦૦૮૩૧ સ તુ લપેભજંુ યા ત પ્રલુપ્તઃ િપ િપ ડતઃ ।
૨૨૦૦૮૩૨ તષેાં િહ યશ્ચતુથા ઽ યઃ સ તુ લપેભુ ે ભવેત્॥ ૨૨૦.૮૩।
૨૨૦૦૮૪૧ સાે ઽિપ સ બ ધતાે હીનમપુભાેગં પ્રપદ્યતે ।
૨૨૦૦૮૪૨ િપતા િપતામહશ્ચવૈ તથવૈ પ્રિપતામહઃ॥ ૨૨૦.૮૪।
૨૨૦૦૮૫૧ િપ ડસ બ ધનાે હ્યેતે િવજ્ઞેયાઃ પુ ષાસ્ત્રયઃ ।
૨૨૦૦૮૫૨ લપેસ બ ધનશ્ચા યે િપતામહિપતામહાત્॥ ૨૨૦.૮૫।
૨૨૦૦૮૬૧ પ્ર ત્યુક્તાસ્ત્રય તષેાં યજમાનશ્ચ સપ્તમઃ ।
૨૨૦૦૮૬૨ ઇત્યેષ મુિન ભઃ પ્રાેક્તઃ સ બ ધઃ સાપ્તપાૈ ષઃ॥ ૨૨૦.૮૬।
૨૨૦૦૮૭૧ યજમાના પ્ર ત્યૂ વર્મનુલપેભજુ તથા ।
૨૨૦૦૮૭૨ તતાે ઽ યે પવૂર્ ઃ સવ યે ચા યે નરકાૈકસઃ॥ ૨૨૦.૮૭।
૨૨૦૦૮૮૧ યે ઽિપ તયર્ વમાપન્ના યે ચ ભૂતાિદસં સ્થતાઃ ।
૨૨૦૦૮૮૨ તા સવાર્ યજમાનાે વૈ શ્રાદં્ધ કુવર્ યથાિવિધ॥ ૨૨૦.૮૮।
૨૨૦૦૮૯૧ સ સમા યાયતે િવપ્રા યને યને વદા મ તત્ ।
૨૨૦૦૮૯૨ અન્નપ્રિકરણં યત્તુ મનુ યૈઃ િક્રયતે ભુિવ॥ ૨૨૦.૮૯।
૨૨૦૦૯૦૧ તને પ્તમપુાયા ત યે િપશાચ વમાગતાઃ ।
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૨૨૦૦૯૦૨ યદ બુ નાનવસ્ત્રાે થં ભૂમાૈ પત ત ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૦.૯૦।
૨૨૦૦૯૧૧ તને યે ત તાં પ્રાપ્તા તષેાં પ્તઃ પ્ર યતે ।
૨૨૦૦૯૧૨ યા તુ ગ ધા બુક ણકાઃ પત ત ધરણીતલે॥ ૨૨૦.૯૧।
૨૨૦૦૯૨૧ તા ભરા યાયનં તષેાં દેવ વં યે કુલે ગતાઃ ।
૨૨૦૦૯૨૨ ઉદૃ્ધતે વથ િપ ડષેુ યાશ્ચા બુક ણકા ભુિવ॥ ૨૨૦.૯૨।
૨૨૦૦૯૩૧ તા ભરા યાયનં તષેાં યે તયર્ વં કુલે ગતાઃ ।
૨૨૦૦૯૩૨ યે ચાદ તાઃ કુલે બાલાઃ િક્રયાયાેગાદ્બિહ કૃતાઃ॥ ૨૨૦.૯૩।
૨૨૦૦૯૪૧ િવપન્ના વનિધકારાઃ સ મા જતજલા શનઃ ।
૨૨૦૦૯૪૨ ભુ વા ચાચામતાં યચ્ચ ય જલં ચાઙ્ ઘ્રશાૈચજમ્॥ ૨૨૦.૯૪।
૨૨૦૦૯૫૧ બ્રાહ્મણાનાં તથવૈા યત્તને પ્ત પ્રયા ત વૈ ।
૨૨૦૦૯૫૨ અેવં યાે યજમાનસ્ય યશ્ચ તષેાં દ્વજન્મનામ્॥ ૨૨૦.૯૫।
૨૨૦૦૯૬૧ ક શ્ચ જલાન્નિવકે્ષપઃ શુ ચ ચ્છષ્ટ અેવ વા ।
૨૨૦૦૯૬૨ તનેાન્નને કુલે તત્ર યે ચ યાે ય તરં ગતાઃ॥ ૨૨૦.૯૬।
૨૨૦૦૯૭૧ પ્રયા ત્યા યાયનં િવપ્રાઃ સ યક્ષ્રાદ્ધિક્રયાવતામ્ ।
૨૨૦૦૯૭૨ અ યાયાપેા જતૈરથયર્ચ્છ્ર ાદં્ધ િક્રયતે નરૈઃ॥ ૨૨૦.૯૭।
૨૨૦૦૯૮૧ ય તે તે ન ચા ડાલ-પુલ્કસાદ્યાસુ યાેિનષુ ।
૨૨૦૦૯૮૨ અેવમા યાયનં િવપ્રા બહૂનામવે બા ધવૈઃ॥ ૨૨૦.૯૮।
૨૨૦૦૯૯૧ શ્રાદં્ધ કુવર્દ્ ભરત્રા બુ-િવક્ષપેૈઃ સ પ્ર યતે ।
૨૨૦૦૯૯૨ ત માચ્છ્ર ાદં્ધ નરાે ભ યા શાકેનાિપ યથાિવિધ॥ ૨૨૦.૯૯।
૨૨૦૧૦૦૧ કુવ ત કુવર્તઃ શ્રાદં્ધ કુલે ક શ્ચન્ન સીદ ત ।
૨૨૦૧૦૦૨ શ્રાદં્ધ દેયં તુ િવપ્રષેુ સયંતે વ ગ્ હાેિત્રષુ॥ ૨૨૦.૧૦૦।
૨૨૦૧૦૧૧ અવદાતષેુ િવદ્વ સુ શ્રાેિત્રયષેુ િવશષેતઃ ।
૨૨૦૧૦૧૨ િત્રણા ચકેત સ્ત્રમધુ સ્ત્રસપુણર્ઃ ષડઙ્ગિવત્॥ ૨૨૦.૧૦૧।
૨૨૦૧૦૨૧ માતાિપ પરશ્ચવૈ વસ્રીયઃ સામવેદિવત્ ।
૨૨૦૧૦૨૨ ઋ વક્પુરાેિહતાચાયર્મપુા યાયં ચ ભાજેયેત્॥ ૨૨૦.૧૦૨।
૨૨૦૧૦૩૧ માતુલઃ શ્વશરુઃ યાલઃ સ બ ધી દ્રાેણપાઠકઃ ।
૨૨૦૧૦૩૨ મ ડલબ્રાહ્મણાે ય તુ પુરાણાથર્િવશારદઃ॥ ૨૨૦.૧૦૩।
૨૨૦૧૦૪૧ અક પઃ ક પસ તુષ્ટઃ પ્ર તગ્રહિવવ જતઃ ।
૨૨૦૧૦૪૨ અેતે શ્રાદ્ધે િનયાેક્તવ્યા બ્રાહ્મણાઃ પઙ્ ક્તપાવનાઃ॥ ૨૨૦.૧૦૪।
૨૨૦૧૦૫૧ િનમ ત્રયેત પવૂદ્યુઃ પવૂાક્તાિ દ્વજસત્તમાન્ ।
૨૨૦૧૦૫૨ દૈવે િનયાેગે િપ યે ચ તાં તથવૈાપેક પયેત્॥ ૨૨૦.૧૦૫।
૨૨૦૧૦૬૧ તૈશ્ચ સયં મ ભભાર્વ્યં ય તુ શ્રાદં્ધ કિર ય ત ।
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૨૨૦૧૦૬૨ શ્રાદં્ધ દ વા ચ ભુ વા ચ મૈથનંુ યાે ઽિધગચ્છ ત॥ ૨૨૦.૧૦૬।
૨૨૦૧૦૭૧ િપતર તસ્ય વૈ માસં ત મન્રેત સ શરેતે ।
૨૨૦૧૦૭૨ ગ વા ચ યાે ષતં શ્રાદ્ધે યાે ભુઙ્ક્તે ય તુ ગચ્છ ત॥ ૨૨૦.૧૦૭।
૨૨૦૧૦૮૧ રેતાેમતૂ્રકૃતાહારા તં માસં િપતર તયાેઃ ।
૨૨૦૧૦૮૨ ત મા વપ્રથમં કાય પ્રાજ્ઞનેાપેિનમ ત્રણમ્॥ ૨૨૦.૧૦૮।
૨૨૦૧૦૯૧ અપ્રાપ્તાૈ તિદ્દને વાિપ વજ્યાર્ યાે ષ પ્રસઙ્ ગનઃ ।
૨૨૦૧૦૯૨ ભક્ષાથર્માગતાંશ્ચાિપ કાલને સયંતા યતીન્॥ ૨૨૦.૧૦૯।
૨૨૦૧૧૦૧ ભાજેયે પ્ર ણપાતાદ્યૈઃ પ્રસાદ્ય યતમાનસઃ ।
૨૨૦૧૧૦૨ યાે ગનશ્ચ તદા શ્રાદ્ધે ભાજેનીયા િવપ શ્ચતા॥ ૨૨૦.૧૧૦।
૨૨૦૧૧૧૧ યાેગાધારા િહ િપતર ત માત્તા પજૂયે સદા ।
૨૨૦૧૧૧૨ બ્રાહ્મણાનાં સહસ્રા ણ અેકાે યાેગી ભવેદ્યિદ॥ ૨૨૦.૧૧૧।
૨૨૦૧૧૨૧ યજમાનં ચ ભાે શં્ચ નાૈિરવા ભ સ તારયેત્ ।
૨૨૦૧૧૨૨ િપ ગાથા તથવૈાત્ર ગીયતે બ્રહ્મવાિદ ભઃ॥ ૨૨૦.૧૧૨।
૨૨૦૧૧૩૧ યા ગીતા િપ ભઃ પવૂર્મૈલસ્યાસીન્મહીપતેઃ ।
૨૨૦૧૧૩૨ કદા નઃ સ તતાવ યઃ કસ્ય ચદ્ભિવતા સતુઃ॥ ૨૨૦.૧૧૩।
૨૨૦૧૧૪૧ યાે યાે ગભુક્તશષેાન્નાે ભુિવ િપ ડા પ્રદાસ્ય ત ।
૨૨૦૧૧૪૨ ગયાયામથવા િપ ડં ખડ્ગમાંસં તથા હિવઃ॥ ૨૨૦.૧૧૪।
૨૨૦૧૧૫૧ કાલશાકં તલાજં્ય ચ પ્તયે કૃસરં ચ નઃ ।
૨૨૦૧૧૫૨ વૈશ્વદેવં ચ સાૈ યં ચ ખડ્ગમાંસં પરં હિવઃ॥ ૨૨૦.૧૧૫।
૨૨૦૧૧૬૧ િવષાણવજ શરસઆ પાદાદા શષામહે ।
૨૨૦૧૧૬૨ દદ્યાચ્છ્ર ાદં્ધ ત્રયાેદ યાં મઘાસુ ચ યથાિવિધ॥ ૨૨૦.૧૧૬।
૨૨૦૧૧૭૧ મધુસિપઃસમાયુક્તં પાયસં દ ક્ષણાયને ।
૨૨૦૧૧૭૨ ત મા સ પજૂયેદ્ભ યા વિપ વિધવન્નરઃ॥ ૨૨૦.૧૧૭।
૨૨૦૧૧૮૧ કામાનભી સ સકલા પાપાદાત્મિવમાેચનમ્ ।
૨૨૦૧૧૮૨ વસનૂ્રુદ્રાં તથાિદત્યાન્નક્ષત્રગ્રહતારકાઃ॥ ૨૨૦.૧૧૮।
૨૨૦૧૧૯૧ પ્રીણય ત મનુ યાણાં િપતરઃ શ્રાદ્ધતિપતાઃ ।
૨૨૦૧૧૯૨ આયુઃ પ્ર ં ધનં િવદ્યાં વગ માેકં્ષ સખુાિન ચ॥ ૨૨૦.૧૧૯।
૨૨૦૧૨૦૧ પ્રયચ્છ ત તથા રાજં્ય િપતરઃ શ્રાદ્ધતિપતાઃ ।
૨૨૦૧૨૦૨ તથાપરાહ્ણઃ પવૂાર્હ્ણા પ ણામ તિરચ્યતે॥ ૨૨૦.૧૨૦।
૨૨૦૧૨૧૧ સ પજૂ્ય વાગતનેૈતા સદને ઽ યાગતાિ દ્વ ન્ ।
૨૨૦૧૨૧૨ પિવત્રપા ણરાચા તાનાસનષેપૂવેશયેત્॥ ૨૨૦.૧૨૧।
૨૨૦૧૨૨૧ શ્રાદં્ધ કૃ વા િવધાનને સ ભાજે્ય ચ દ્વ ેત્તમાન્ ।
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૨૨૦૧૨૨૨ િવસજર્યેિ પ્રયા યુ વા પ્ર ણપત્ય ચ ભ ક્તતઃ॥ ૨૨૦.૧૨૨।
૨૨૦૧૨૩૧ આદ્વારમનુગચ્છેચ્ચ આગચ્છેદનુમાેિદતઃ ।
૨૨૦૧૨૩૨ તતાે િનત્યિક્રયાં કુયાર્દ્ભાજેયેચ્ચ તથા તથીન્॥ ૨૨૦.૧૨૩।
૨૨૦૧૨૪૧ િનત્યિક્રયાં િપ ણાં ચ કે ચિદચ્છ ત સત્તમાઃ ।
૨૨૦૧૨૪૨ ન િપ ણાં તથવૈા યે શષંે પવૂર્વદાચરેત્॥ ૨૨૦.૧૨૪।
૨૨૦૧૨૫૧ થ વને વદ ત્ય યે કે ચ પૂવ ચ પવૂર્વત્ ।
૨૨૦૧૨૫૨ તત તદનં્ન ભુ ત સહ ત્યાિદ ભનર્રઃ॥ ૨૨૦.૧૨૫।
૨૨૦૧૨૬૧ અેવં કુવ ત ધમર્જ્ઞઃ શ્રાદં્ધ િપ યં સમાિહતઃ ।
૨૨૦૧૨૬૨ યથા ચ િવપ્રમખુ્યાનાં પિરતાષેાે ઽ ભ યતે॥ ૨૨૦.૧૨૬।
૨૨૦૧૨૭૧ ઇદાની ં સ પ્રવક્ષ્યા મ વજર્નીયાિ દ્વ ધમાન્ ।
૨૨૦૧૨૭૨ મત્રધ્રુકુ્કનખી ક્લીબઃ ક્ષયી શકુ્લી વ ણક્પથઃ॥ ૨૨૦.૧૨૭।
૨૨૦૧૨૮૧ યાવદ તાે ઽથ ખ વાટઃ કાણાે ઽ ધાે બિધરાે જડઃ ।
૨૨૦૧૨૮૨ મૂકઃ પઙ્ગુઃ કુ ણઃ ષ ઢાે દુશ્ચમાર્ વ્યઙ્ગકેકરાૈ॥ ૨૨૦.૧૨૮।
૨૨૦૧૨૯૧ કુષ્ઠ રક્તેક્ષણઃ કુ ે વામનાે િવકટાે ઽલસઃ ।
૨૨૦૧૨૯૨ મત્રશત્રુદુર્ કુલીનઃ પશપુાલાે િનરાકૃ તઃ॥ ૨૨૦.૧૨૯।
૨૨૦૧૩૦૧ પિરિવ ત્તઃ પિરવેત્તા પિરવેદિનકાસતુઃ ।
૨૨૦૧૩૦૨ ષલીપ ત ત સતુશ્ચ ન ભવેચ્છ્ર ાદ્ધભુિગ્દ્વજઃ॥ ૨૨૦.૧૩૦।
૨૨૦૧૩૧૧ ષલીપતુ્રસસં્કતાર્ અનૂઢાે િદિધષપૂ તઃ ।
૨૨૦૧૩૧૨ તકા યાપકાે ય તુ તકા યાિપતશ્ચ યઃ॥ ૨૨૦.૧૩૧।
૨૨૦૧૩૨૧ સતૂકાન્નાપે વી ચ ગયુઃ સાેમિવક્રયી ।
૨૨૦૧૩૨૨ અ ભશ ત તથા તનેઃ પ તતાે વાદુ્ધર્ ષઃ શઠઃ॥ ૨૨૦.૧૩૨।
૨૨૦૧૩૩૧ િપશનુાે વેદસ ત્યાગી દાના ગ્ ત્યાગિનષુ્ઠરઃ ।
૨૨૦૧૩૩૨ રાજ્ઞઃ પુરાેિહતાે ત્યાે િવદ્યાહીનાે ઽથ મ સર ॥ ૨૨૦.૧૩૩।
૨૨૦૧૩૪૧ દ્ધ દ્વડ્દુધર્રઃ કૂ્રરાે મૂઢાે દેવલક તથા ।
૨૨૦૧૩૪૨ નક્ષત્રસચૂકશ્ચવૈ પવર્કારશ્ચ ગિહતઃ॥ ૨૨૦.૧૩૪।
૨૨૦૧૩૫૧ અયાજ્યયાજકઃ ષ ઢાે ગિહતા યે ચ યે ઽધમાઃ ।
૨૨૦૧૩૫૨ ન તે શ્રાદ્ધે િનયાેક્તવ્યા દૃ ટ્વામી પઙ્ ક્તદૂષકાઃ॥ ૨૨૦.૧૩૫।
૨૨૦૧૩૬૧ અસતાં પ્રગ્રહાે યત્ર સતાં ચવૈાવમાનના ।
૨૨૦૧૩૬૨ દ ડાે દેવકૃત તત્ર સદ્યઃ પત ત દા ણઃ॥ ૨૨૦.૧૩૬।
૨૨૦૧૩૭૧ િહ વાગમં સિુવિહતં બા લશં ય તુ ભાજેયેત્ ।
૨૨૦૧૩૭૨ આિદધમ સમુ જ્ય દાતા તત્ર િવન ય ત॥ ૨૨૦.૧૩૭।
૨૨૦૧૩૮૧ ય વા શ્રતં દ્વજં ત્ય વા અ યમાનીય ભાજેયેત્ ।
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૨૨૦૧૩૮૨ તિન્નઃશ્વાસા ગ્ િનદર્ગ્ધ તત્ર દાતા િવન ય ત॥ ૨૨૦.૧૩૮।
૨૨૦૧૩૯૧ વસ્ત્રાભાવે િક્રયા ના ત યજ્ઞા વેદા તપાં સ ચ ।
૨૨૦૧૩૯૨ ત માદ્વાસાં સ દેયાિન શ્રાદ્ધકાલે િવશષેતઃ॥ ૨૨૦.૧૩૯।
૨૨૦૧૪૦૧ કાૈશયંે ક્ષાૈમકાપાર્સં દુકૂલમહતં તથા ।
૨૨૦૧૪૦૨ શ્રાદ્ધે વેતાિન યાે દદ્યા કામાના ાે ત ચાેત્તમાન્॥ ૨૨૦.૧૪૦।
૨૨૦૧૪૧૧ યથા ગાષેુ પ્રભૂતાસુ વ સાે િવ દ ત માતરમ્ ।
૨૨૦૧૪૧૨ તથાનં્ન તત્ર િવપ્રાણાં જ તુયર્ત્રાવ તષ્ઠતે॥ ૨૨૦.૧૪૧।
૨૨૦૧૪૨૧ નામગાતે્રં ચ મ ત્રાંશ્ચ દત્તમનં્ન ન ય ત તે ।
૨૨૦૧૪૨૨ અિપ યે િનધનં પ્રાપ્તા પ્ત તાનપુ તષ્ઠતે॥ ૨૨૦.૧૪૨।
૨૨૦૧૪૩૧ દેવતા યઃ િપ યશ્ચ મહાયાે ગ ય અેવ ચ ।
૨૨૦૧૪૩૨ નમઃ વાહાયૈ વધાયૈ િનત્યમવે ભવિ વ ત॥ ૨૨૦.૧૪૩।
૨૨૦૧૪૪૧ આદ્યાવસાને શ્રાદ્ધસ્ય િત્રરા ત્ત્યા જપેત્તદા ।
૨૨૦૧૪૪૨ િપ ડિનવર્પણે વાિપ જપેદેવં સમાિહતઃ॥ ૨૨૦.૧૪૪।
૨૨૦૧૪૫૧ ક્ષપ્રમાયા ત િપતરાે રાક્ષસાઃ પ્રદ્રવ ત ચ ।
૨૨૦૧૪૫૨ પ્રીય તે િત્રષુ લાેકેષુ મ ત્રાે ઽયં તારયત્યુત॥ ૨૨૦.૧૪૫।
૨૨૦૧૪૬૧ ક્ષાૈમસતંૂ્ર નવં દદ્યાચ્છાણં કાપાર્ સકં તથા ।
૨૨૦૧૪૬૨ પ ત્રાેણ પટ્ટસતંૂ્ર ચ કાૈશયંે ચ િવવજર્યેત્॥ ૨૨૦.૧૪૬।
૨૨૦૧૪૭૧ વજર્યેચ્ચાદશં પ્રાજ્ઞાે યદ્ય યવ્યાહતં ભવેત્ ।
૨૨૦૧૪૭૨ ન પ્રીણય ત્યથૈતાિન દાતુશ્ચા યનયાે ભવેત્॥ ૨૨૦.૧૪૭।
૨૨૦૧૪૮૧ ન િનવેદ્યાે ભવે પ ડઃ િપ ણાં ય તુ વ ત ।
૨૨૦૧૪૮૨ ઇષ્ટેનાન્નને ભકે્ષ્યણ ભાજેયેતં્ત યથાિવિધ॥ ૨૨૦.૧૪૮।
૨૨૦૧૪૯૧ િપ ડમગ્ ાૈ સદા દદ્યાદ્ભાેગાથ સતતં નરઃ ।
૨૨૦૧૪૯૨ પ યૈ દદ્યા પ્ર થ ચ મ યમં મ ત્રપવૂર્કમ્॥ ૨૨૦.૧૪૯।
૨૨૦૧૫૦૧ ઉત્તમાં દ્યુ તમ વચ્છ પ ડં ગાષેુ પ્રયચ્છ ત ।
૨૨૦૧૫૦૨ પ્રજ્ઞાં ચવૈ યશઃ ક તમ સુ ચવૈ િનવેદયેત્॥ ૨૨૦.૧૫૦।
૨૨૦૧૫૧૧ પ્રાથર્ય દ ઘર્માયુશ્ચ વાયસે યઃ પ્રયચ્છ ત ।
૨૨૦૧૫૧૨ કુમારશાલામ વચ્છ કુકુ્કટે યઃ પ્રયચ્છ ત॥ ૨૨૦.૧૫૧।
૨૨૦૧૫૨૧ અેકે િવપ્રાઃ પનુઃ પ્રાહુઃ િપ ડાેદ્ધરણમગ્રતઃ ।
૨૨૦૧૫૨૨ અનુજ્ઞાત તુ િવપ્રૈ તૈઃ કામમુદ્િધ્રયતા મ ત॥ ૨૨૦.૧૫૨।
૨૨૦૧૫૩૧ ત માચ્છ્ર ાદં્ધ તથા કાય યથાેક્ત ષ ભઃ પુરા ।
૨૨૦૧૫૩૨ અ યથા તુ ભવેદ્દાષેઃ િપ ણાં નાપે તષ્ઠ ત॥ ૨૨૦.૧૫૩।
૨૨૦૧૫૪૧ યવવૈ્ર િહ તલૈમાર્ષૈગાધૂમૈશ્ચણકૈ તથા ।
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૨૨૦૧૫૪૨ સ તપર્યે પ ન્મુદ્ગઃૈ યામાકૈઃ સષર્પદ્રવૈઃ॥ ૨૨૦.૧૫૪।
૨૨૦૧૫૫૧ નીવારૈહર્ ત યામાકૈઃ પ્રયઙ્ગુ ભ તથાઘર્યેત્ ।
૨૨૦૧૫૫૨ પ્રસા તકાં સતૂ લકાં દદ્યાચ્છ્ર ાદ્ધે િવચક્ષણઃ॥ ૨૨૦.૧૫૫।
૨૨૦૧૫૬૧ આમ્રમામ્રાતકં બ વં દાિડમં બીજપૂરકમ્ ।
૨૨૦૧૫૬૨ પ્રાચીનામલકં ક્ષીરં નાિરકેલં પ ષકમ્॥ ૨૨૦.૧૫૬।
૨૨૦૧૫૭૧ નારઙ્ગં ચ સખજૂર્રં દ્રાક્ષાનીલકિપ થકમ્ ।
૨૨૦૧૫૭૨ પટાેલં ચ પ્રયાલં ચ કકર્ ધૂબદરા ણ ચ॥ ૨૨૦.૧૫૭।
૨૨૦૧૫૮૧ િવકઙ્કતં વ સકં ચ ક વા ર્ વારકાનિપ ।
૨૨૦૧૫૮૨ અેતાિન ફલ તાિન શ્રાદ્ધે દેયાિન યત્નતઃ॥ ૨૨૦.૧૫૮।
૨૨૦૧૫૯૧ ગુડશકર્રમ સ્ય ડી દેયં ફા ણતમૂમુર્રમ।્
૨૨૦૧૫૯૨ ગવ્યં પયાે દિધ ઘ્ તં તૈલં ચ તલસ ભવમ્॥ ૨૨૦.૧૫૯।
૨૨૦૧૬૦૧ સૈ ધવં સાગરાે થં ચ લવણં સારસં તથા ।
૨૨૦૧૬૦૨ િનવેદયેચ્છુચી ગ ધાંશ્ચ દનાગુ કુઙુ્કમાન્॥ ૨૨૦.૧૬૦।
૨૨૦૧૬૧૧ કાલશાકં ત દુલીયં વા તુકં મૂલકં તથા ।
૨૨૦૧૬૧૨ શાકમાર યકં ચાિપ દદ્યા પુ પા યમૂિન ચ॥ ૨૨૦.૧૬૧।
૨૨૦૧૬૨૧ તચ પકલાેધ્રાશ્ચ મ લકાબાણબબર્ર ।
૨૨૦૧૬૨૨ તાશાેકાટ ષં ચ તુલસી તલકં તથા॥ ૨૨૦.૧૬૨।
૨૨૦૧૬૩૧ પાવ તી ં શતપ ત્રાં ચ ગ ધશફેા લકામિપ ।
૨૨૦૧૬૩૨ કુ જકં તગરં ચવૈ ગમાર યકેતક મ્॥ ૨૨૦.૧૬૩।
૨૨૦૧૬૪૧ યૂ થકામ તમુક્તં ચ શ્રાદ્ધયાેગ્યાિન ભાે દ્વ ઃ ।
૨૨૦૧૬૪૨ કમલં કુમુદં પદં્મ પુ ડર કં ચ યત્નતઃ॥ ૨૨૦.૧૬૪।
૨૨૦૧૬૫૧ ઇ દ વરં કાેકનદં કહ્લારં ચ િનયાજેયેત્ ।
૨૨૦૧૬૫૨ કુષં્ઠ માંસી વાલકં ચ કુકુ્કટ તપ ત્રકમ્॥ ૨૨૦.૧૬૫।
૨૨૦૧૬૬૧ ન લકાેશીરમુ તં ચ ગ્ર થપણ ચ સુ દર ।
૨૨૦૧૬૬૨ પનુર યવેમાદ િન ગ ધયાેગ્યાિન ચક્ષતે॥ ૨૨૦.૧૬૬।
૨૨૦૧૬૭૧ ગુગ્ગુલું ચ દનં ચવૈ શ્રીવાસમગુ ં તથા ।
૨૨૦૧૬૭૨ ધપૂાિન િપ યાેગ્યાિન ઋ ષગુગ્ગુલમવે ચ॥ ૨૨૦.૧૬૭।
૨૨૦૧૬૮૧ રાજમાષાંશ્ચ ચણકાન્મસરૂા કાેરદૂષકાન્ ।
૨૨૦૧૬૮૨ િવપ્રષુાન્મકર્ટાંશ્ચવૈ કાેદ્રવાંશ્ચવૈ વજર્યેત્॥ ૨૨૦.૧૬૮।
૨૨૦૧૬૯૧ માિહષં ચામરં માગર્માિવકૈકશફાેદ્ભવમ્ ।
૨૨૦૧૬૯૨ સૈ્ત્રણમાૈષ્ટ્રમાિવકં ચ દિધ ક્ષીરં ઘ્ તં ત્યજેત્॥ ૨૨૦.૧૬૯।
૨૨૦૧૭૦૧ તાલં વ ણકાકાેલાૈ બહુપ ત્રાજુર્નીફલમ્ ।
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૨૨૦૧૭૦૨ જ બીરં રક્ત બ વં ચ શાલસ્યાિપ ફલં ત્યજેત્॥ ૨૨૦.૧૭૦।
૨૨૦૧૭૧૧ મ સ્યસકૂરકૂમાર્શ્ચ ગાવાે વજ્યાર્ િવશષેતઃ ।
૨૨૦૧૭૧૨ પૂ તકં ગના ભ ચ રાેચનાં પદ્મચ દનમ્॥ ૨૨૦.૧૭૧।
૨૨૦૧૭૨૧ કાલેયકં તૂગ્રગ ધં તુ કં ચાિપ વજર્યેત્ ।
૨૨૦૧૭૨૨ પાલઙં્ક ચ કુમાર ં ચ િકરાતં િપ ડમૂલકમ્॥ ૨૨૦.૧૭૨।
૨૨૦૧૭૩૧ ગ્ જનં ચુિક્રકાં ચુકં્ર વ માં ચનપિ ત્રકામ્ ।
૨૨૦૧૭૩૨ વં ચ શતપુ પાં ચ ના લકાં ગ ધશકૂરમ્॥ ૨૨૦.૧૭૩।
૨૨૦૧૭૪૧ હલ ત્યં સષર્પં ચ પલા ડંુ લશનંુ ત્યજેત્ ।
૨૨૦૧૭૪૨ માનક દં િવષક દં વજ્રક દં ગદા સ્થકમ્॥ ૨૨૦.૧૭૪।
૨૨૦૧૭૫૧ પુ ષા વં સિપ ડાલું શ્રાદ્ધકમર્ ણ વજર્યેત્ ।
૨૨૦૧૭૫૨ અલાબંુ તક્તપણા ચ કૂ મા ડં કટુકત્રયમ્॥ ૨૨૦.૧૭૫।
૨૨૦૧૭૬૧ વાતાર્કં શવ તં ચ લાેમશાિન વટાિન ચ ।
૨૨૦૧૭૬૨ કાલીયં રક્તવાણાં ચ બલાકા લકુચં તથા॥ ૨૨૦.૧૭૬।
૨૨૦૧૭૭૧ શ્રાદ્ધકમર્ ણ વજ્યાર્િન િવભીતકફલં તથા ।
૨૨૦૧૭૭૨ આરનાલં ચ શકુ્તં ચ શીણ પયુર્ ષતં તથા॥ ૨૨૦.૧૭૭।
૨૨૦૧૭૮૧ નાેગ્રગ ધં ચ દાતવ્યં કાેિવદારક શગ્રુકાૈ ।
૨૨૦૧૭૮૨ અત્ય લં િપ ચ્છલં સૂ મં યાતયામં ચ સત્તમાઃ॥ ૨૨૦.૧૭૮।
૨૨૦૧૭૯૧ ન ચ દેયં ગતરસં મદ્યગ ધં ચ યદ્ભવેત્ ।
૨૨૦૧૭૯૨ િહઙ્ગૂગ્રગ ધં ફ ણશં ભૂિન બં િન બરા જકે॥ ૨૨૦.૧૭૯।
૨૨૦૧૮૦૧ કુ તુ બુ ં ક લઙ્ગાે થં વજર્યેદ લવેતસમ્ ।
૨૨૦૧૮૦૨ દાિડમં માગધી ં ચવૈ નાગરાદ્રર્ક ત ત્તડીઃ॥ ૨૨૦.૧૮૦।
૨૨૦૧૮૧૧ આમ્રાતકં વકં ચ તુ બુ ં ચ િનયાજેયેત્ ।
૨૨૦૧૮૧૨ પાયસં શા મલીમુદ્ગાન્માેદકાદ શં્ચ ભ ક્તતઃ॥ ૨૨૦.૧૮૧।
૨૨૦૧૮૨૧ પાનકં ચ રસાલં ચ ગાેક્ષીરં ચ િનવેદયેત્ ।
૨૨૦૧૮૨૨ યાિન ચા યવહાયાર્ ણ વાદુ નગ્ધાિન ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૦.૧૮૨।
૨૨૦૧૮૩૧ ઈષદ લકટૂ યવે દેયાિન શ્રાદ્ધકમર્ ણ ।
૨૨૦૧૮૩૨ અત્ય લં ચા તલવણમ તિરક્તકટૂિન ચ॥ ૨૨૦.૧૮૩।
૨૨૦૧૮૪૧ આસરુાણીહ ભાજે્યાિન તા યતાે દૂરત ત્યજેત્ ।
૨૨૦૧૮૪૨ ષ્ટ નગ્ધાિન યાિન સ્યુર ષ કટ્વ લકાિન ચ॥ ૨૨૦.૧૮૪।
૨૨૦૧૮૫૧ વાદૂિન દેવભાજે્યાિન તાિન શ્રાદ્ધે િનયાજેયેત્ ।
૨૨૦૧૮૫૨ છાગમાંસં વા તકં ચ તૈ ત્તરં શશકા મષમ્॥ ૨૨૦.૧૮૫।
૨૨૦૧૮૬૧ શવાલાવકરા વ-માંસં શ્રાદ્ધે િનયાજેયેત્ ।
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૨૨૦૧૮૬૨ વાઘ્રીણસં રક્ત શવં લાેહં શલ્કસમ વતમ્॥ ૨૨૦.૧૮૬।
૨૨૦૧૮૭૧ સહતુ ડં ચ ખડ્ગં ચ શ્રાદ્ધે યાજંે્ય તથાેચ્યતે ।
૨૨૦૧૮૭૨ યદ યુક્તં િહ મનનુા રાેિહતં પ્ર તયાજેયેત્॥ ૨૨૦.૧૮૭।
૨૨૦૧૮૮૧ યાેક્તવ્યં હવ્યકવ્યષેુ તથા ન િવપ્રયાજેયેત્ ।
૨૨૦૧૮૮૨ અેવમુક્તં મયા િવપ્રા વારાહેણાવલાેિકતમ્॥ ૨૨૦.૧૮૮।
૨૨૦૧૮૯૧ મયા િન ષદં્ધ ભુ નાે રાૈરવં નરકં વ્રજેત્ ।
૨૨૦૧૮૯૨ અેતાિન ચ િન ષદ્ધાિન વારાહેણ તપાેધનાઃ॥ ૨૨૦.૧૮૯।
૨૨૦૧૯૦૧ અભક્ષ્યા ણ દ્વ તીનાં ન દેયાિન િપ વિપ ।
૨૨૦૧૯૦૨ રાેિહતં શકૂરં કૂમ ગાેધાહંસં ચ વજર્યેત્॥ ૨૨૦.૧૯૦।
૨૨૦૧૯૧૧ ચક્રવાકં ચ મદંુ્ગ ચ શલ્કહીનાંશ્ચ મ સ્યકાન્ ।
૨૨૦૧૯૧૨ કુરરં ચ િનર સ્થ ચ વાસહાતં ચ કુકુ્કટાન્॥ ૨૨૦.૧૯૧।
૨૨૦૧૯૨૧ કલિવઙ્કમયૂરાંશ્ચ ભારદ્વા ં શ્ચ શાઙ્ર્ગકાન્ ।
૨૨૦૧૯૨૨ નકુલાેલૂકમા ર્રાં લાપેાન યા સદુુગ્રર્હાન્॥ ૨૨૦.૧૯૨।
૨૨૦૧૯૩૧ િટિટ્ટભા સાધર્જ બૂકા વ્યાઘ્રક્ષર્તર કાન્ ।
૨૨૦૧૯૩૨ અેતાન યાંશ્ચ સ દુષ્ટા યાે ભક્ષય ત દુમર્ તઃ॥ ૨૨૦.૧૯૩।
૨૨૦૧૯૪૧ સ મહાપાપકાર તુ રાૈરવં નરકં વ્રજેત્ ।
૨૨૦૧૯૪૨ િપ વેતાં તુ યાે દદ્યા પાપાત્મા ગિહતા મષાન્॥ ૨૨૦.૧૯૪।
૨૨૦૧૯૫૧ સ વગર્સ્થાનિપ િપ ન્નરકે પાતિય ય ત ।
૨૨૦૧૯૫૨ કુસુ ભશાકં જ બીરં સગ્રુકં કાેિવદારકમ્॥ ૨૨૦.૧૯૫।
૨૨૦૧૯૬૧ િપ યાકં િવપ્રષું ચવૈ મસરંૂ ગ્ જનં શણમ્ ।
૨૨૦૧૯૬૨ કાેદ્રવં કાેિકલાક્ષં ચ ચુકં્ર ક બુકપદ્મકમ્॥ ૨૨૦.૧૯૬।
૨૨૦૧૯૭૧ ચકાેર યનેમાંસં ચ વતુર્લાલાબુતા લનીમ્ ।
૨૨૦૧૯૭૨ ફલં તાલત ણાં ચ ભુ યા નરક ચ્છ ત॥ ૨૨૦.૧૯૭।
૨૨૦૧૯૮૧ દ વા િપ ષુ તૈઃ સાધ વ્રજે પૂયવહં નરઃ ।
૨૨૦૧૯૮૨ ત મા સવર્પ્રયત્નને નાહરેત્તુ િવચક્ષણઃ॥ ૨૨૦.૧૯૮।
૨૨૦૧૯૯૧ િન ષદ્ધાિન વરાહેણ વયં િપત્રથર્માદરાત્ ।
૨૨૦૧૯૯૨ વરમવેાત્મમાંસસ્ય ભક્ષણં મનુયઃ કૃતમ્॥ ૨૨૦.૧૯૯।
૨૨૦૨૦૦૧ ન વવે િહ િન ષદ્ધાનામાદાનં પુ ભરાદરાત્ ।
૨૨૦૨૦૦૨ અજ્ઞાનાદ્વા પ્રમાદાદ્વા સકૃદેતાિન ચ દ્વ ઃ॥ ૨૨૦.૨૦૦।
૨૨૦૨૦૧૧ ભ ક્ષતાિન િન ષદ્ધાિન પ્રાય શ્ચત્તં તતશ્ચરેત્ ।
૨૨૦૨૦૧૨ ફલમૂલદિધક્ષીર-તક્રગાેમતૂ્રયાવકૈઃ॥ ૨૨૦.૨૦૧।
૨૨૦૨૦૨૧ ભાજે્યાન્નભાજે્યસ ભુક્તે પ્રત્યેકં િદનસપ્તકમ્ ।
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૨૨૦૨૦૨૨ અેવં િન ષદ્ધાચરણે કૃતે સકૃદિપ દ્વજૈઃ॥ ૨૨૦.૨૦૨।
૨૨૦૨૦૩૧ શુ દ્ધ નેયં શર રં તુ િવ ભક્તૈિવશષેતઃ ।
૨૨૦૨૦૩૨ િન ષદં્ધ વજર્યેદ્દ્રવ્યં યથાેક્તં ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨૦.૨૦૩।
૨૨૦૨૦૪૧ સમાહૃત્ય તતઃ શ્રાદં્ધ કતર્વં્ય િનજશ ક્તતઃ ।
૨૨૦૨૦૪૨ અેવં િવધાનતઃ શ્રાદં્ધ કૃ વા વિવભવાે ચતમ્ ।
૨૨૦૨૦૪૩ આબ્રહ્મ ત બપયર્ તં જગ પ્રીણા ત માનવઃ॥ ૨૨૦.૨૦૪।
૨૨૦૨૦૫૦ મનુય ઊચુઃ
૨૨૦૨૦૫૧ િપતા વ ત યસ્યાથ તાૈ દ્વાૈ િપતરાૈ િપતુઃ ।
૨૨૦૨૦૫૨ કથં શ્રાદં્ધ િહ કતર્વ્યમેત દ્વ તરશાે વદ॥ ૨૨૦.૨૦૫।
૨૨૦૨૦૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૦૨૦૬૧ ય મૈ દદ્યા પતા શ્રાદં્ધ ત મૈ દદ્યા સતુઃ વયમ્ ।
૨૨૦૨૦૬૨ અેવં ન હીયતે ધમા લાૈિકકાે વૈિદક તથા॥ ૨૨૦.૨૦૬।
૨૨૦૨૦૭૦ મનુય ઊચુઃ
૨૨૦૨૦૭૧ તઃ િપતા વ ત ચ યસ્ય બ્રહ્મ પતામહઃ ।
૨૨૦૨૦૭૨ સ િહ શ્રાદં્ધ કથં કુયાર્દેત વં વક્તુમહર્ સ॥ ૨૨૦.૨૦૭।
૨૨૦૨૦૮૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૦૨૦૮૧ િપતુઃ િપ ડં પ્રદદ્યાચ્ચ ભાજેયેચ્ચ િપતામહમ્ ।
૨૨૦૨૦૮૨ પ્રિપતામહસ્ય િપ ડં વૈ હ્યયં શાસે્ત્રષુ િનણર્યઃ॥ ૨૨૦.૨૦૮।
૨૨૦૨૦૯૧ તષેુ િપ ડં દાતવ્યં વ તં ચાિપ ભાજેયેત્ ।
૨૨૦૨૦૯૨ સિપ ડીકરણં ના ત ન ચ પાવર્ણ મ યતે॥ ૨૨૦.૨૦૯।
૨૨૦૨૧૦૧ આચારમાચરેદ્ય તુ િપ મેધા શ્રતં નરઃ ।
૨૨૦૨૧૦૨ આયષુા ધનપતુ્રૈશ્ચ વધર્ત્યાશુ ન સશંયઃ॥ ૨૨૦.૨૧૦।
૨૨૦૨૧૧૧ િપ મેધા યાય મમં શ્રાદ્ધકાલષેુ યઃ પઠેત્ ।
૨૨૦૨૧૧૨ તદન્નમસ્ય િપતરાે ઽશ્ન ત ચ િત્રયુગં દ્વ ઃ॥ ૨૨૦.૨૧૧।
૨૨૦૨૧૨૧ અેવં મયાેક્તઃ િપ મેધક પઃ ।
૨૨૦૨૧૨૨ પાપાપહઃ પુ યિવવધર્નશ્ચ ।
૨૨૦૨૧૨૩ શ્રાેતવ્ય અેષ પ્રયતનૈર્રૈશ્ચ ।
૨૨૦૨૧૨૪ શ્રાદ્ધષેુ ચવૈા યનુક તર્યેત॥ ૨૨૦.૨૧૨।
૨૨૧૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૧૦૦૧૧ અેવં સ યગ્ગ્ હસ્થને દેવતાઃ િપતર તથા ।
૨૨૧૦૦૧૨ સ પજૂ્યા હવ્યકવ્યા યામન્નનેા ત થબા ધવાઃ॥ ૨૨૧.૧।
૨૨૧૦૦૨૧ ભૂતાિન ત્યાઃ સકલાઃ પશપુ ક્ષિપપી લકાઃ ।
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૨૨૧૦૦૨૨ ભક્ષવાે યાચમાનાશ્ચ યે ચા યે પા થકા ગ્ હે॥ ૨૨૧.૨।
૨૨૧૦૦૩૧ સદાચારરતા િવપ્રાઃ સાધનુા ગ્ હમેિધના ।
૨૨૧૦૦૩૨ પાપં ભુઙ્ક્તે સમુ લઙ્ઘ્ય િનત્યનૈ મ ત્તક ઃ િક્રયાઃ॥ ૨૨૧.૩।
૨૨૧૦૦૪૦ મનુય ઊચુઃ
૨૨૧૦૦૪૧ ક થતં ભવતા િવપ્ર િનત્યનૈ મ ત્તકં ચ યત્ ।
૨૨૧૦૦૪૨ િનતં્ય નૈ મ ત્તકં કા યં િત્રિવધં કમર્ પાૈ ષમ્॥ ૨૨૧.૪।
૨૨૧૦૦૫૧ સદાચારં મનુે શ્રાેતુ મચ્છામાે વદત તવ ।
૨૨૧૦૦૫૨ યં કુવર્ સખુમા ાે ત પરત્રેહ ચ માનવઃ॥ ૨૨૧.૫।
૨૨૧૦૦૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૧૦૦૬૧ ગ્ હસ્થને સદા કાયર્માચારપિરરક્ષણમ્ ।
૨૨૧૦૦૬૨ ન હ્યાચારિવહીનસ્ય ભદ્રમત્ર પરત્ર વા॥ ૨૨૧.૬।
૨૨૧૦૦૭૧ યજ્ઞદાનતપાંસીહ પુ ષસ્ય ન ભૂતયે ।
૨૨૧૦૦૭૨ ભવ ત યઃ સદાચારં સમુ લઙ્ઘ્ય પ્રવતર્તે॥ ૨૨૧.૭।
૨૨૧૦૦૮૧ દુરાચારાે િહ પુ ષાે નેહાયુિવ દતે મહત્ ।
૨૨૧૦૦૮૨ કાયા ધમર્ઃ સદાચાર આચારસ્યવૈ લક્ષણમ્॥ ૨૨૧.૮।
૨૨૧૦૦૯૧ તસ્ય વ પં વક્ષ્યા મ સદાચારસ્ય ભાે દ્વ ઃ ।
૨૨૧૦૦૯૨ આત્મનૈકમના ભૂ વા તથવૈ પિરપાલયેત્॥ ૨૨૧.૯।
૨૨૧૦૧૦૧ િત્રવગર્સાધને યત્નઃ કતર્વ્યાે ગ્ હમેિધના ।
૨૨૧૦૧૦૨ ત સં સદ્ધાૈ ગ્ હસ્થસ્ય સ દ્ધરત્ર પરત્ર ચ॥ ૨૨૧.૧૦।
૨૨૧૦૧૧૧ પાદેના યસ્ય પાર યં કુયાર્ચ્છ્ર ેયઃ વમાત્મવાન્ ।
૨૨૧૦૧૧૨ અધન ચાત્મભરણં િનત્યનૈ મ ત્તકાિન ચ॥ ૨૨૧.૧૧।
૨૨૧૦૧૨૧ પાદેનવૈ તથા યસ્ય મૂલભૂતં િવવધર્યેત્ ।
૨૨૧૦૧૨૨ અેવમાચરતાે િવપ્રા અથર્ઃ સાફલ્ય ચ્છ ત॥ ૨૨૧.૧૨।
૨૨૧૦૧૩૧ તદ્વ પાપિનષેધાથ ધમર્ઃ કાયા િવપ શ્ચતા ।
૨૨૧૦૧૩૨ પરત્રાથર્ તથવૈા યઃ કાયા ઽત્રવૈ ફલપ્રદઃ॥ ૨૨૧.૧૩।
૨૨૧૦૧૪૧ પ્રત્યવાયભયા કામ તથા યશ્ચાિવરાેધવાન્ ।
૨૨૧૦૧૪૨ દ્વધા કામાે ઽિપ ર ચત સ્ત્રવગાર્યાિવરાેધકૃત્॥ ૨૨૧.૧૪।
૨૨૧૦૧૫૧ પર પરાનુબ ધાંશ્ચ સવાર્નેતા વ ચ તયેત્ ।
૨૨૧૦૧૫૨ િવપર તાનુબ ધાંશ્ચ બુ ય વં તાિ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨૧.૧૫।
૨૨૧૦૧૬૧ ધમા ધમાર્નુબ ધાથા ધમા નાત્માથર્પીડકઃ ।
૨૨૧૦૧૬૨ ઉભા યાં ચ દ્વધા કામં તને તાૈ ચ દ્વધા પનુઃ॥ ૨૨૧.૧૬।
૨૨૧૦૧૭૧ બ્રાહ્મે મુહૂત બુ યેત ધમાર્થાર્વનુ ચ તયેત્ ।
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૨૨૧૦૧૭૨ સમુ થાય તથાચ ય પ્ર નાતાે િનયતઃ શુ ચઃ॥ ૨૨૧.૧૭।
૨૨૧૦૧૮૧ પવૂા સ યાં સનક્ષત્રાં પ શ્ચમાં સિદવાકરામ્ ।
૨૨૧૦૧૮૨ ઉપાસીત યથા યાયં નનૈાં જહ્યાદનાપિદ॥ ૨૨૧.૧૮।
૨૨૧૦૧૯૧ અસ પ્રલાપમ તં વાક્પા યં ચ વજર્યેત્ ।
૨૨૧૦૧૯૨ અસચ્છાસ્ત્રમસદ્વાદમસ સવેાં ચ વૈ દ્વ ઃ॥ ૨૨૧.૧૯।
૨૨૧૦૨૦૧ સાય પ્રાત તથા હાેમં કુવ ત િનયતાત્મવાન્ ।
૨૨૧૦૨૦૨ નાેદયા તમને ચવૈમુદ ક્ષેત િવવ વતઃ॥ ૨૨૧.૨૦।
૨૨૧૦૨૧૧ કેશપ્રસાધનાદશર્-દ તધાવનમ જનમ્ ।
૨૨૧૦૨૧૨ પવૂાર્હ્ણ અેવ કાયાર્ ણ દેવતાનાં ચ તપર્ણમ્॥ ૨૨૧.૨૧।
૨૨૧૦૨૨૧ ગ્રામાવસથતીથાર્નાં ક્ષતે્રાણાં ચવૈ વત્મર્િન ।
૨૨૧૦૨૨૨ ન િવ મતૂ્રમનુષે્ઠયં ન ચ કૃષ્ટે ન ગાવે્રજે॥ ૨૨૧.૨૨।
૨૨૧૦૨૩૧ નગ્ ાં પર સ્ત્રયં નેક્ષેન્ન પ યેદાત્મનઃ શકૃત્ ।
૨૨૧૦૨૩૨ ઉદક્યાદશર્ન પશર્મવંે સ ભાષણં તથા॥ ૨૨૧.૨૩।
૨૨૧૦૨૪૧ ના સુ મતંૂ્ર પુર ષં વા મૈથનંુ વા સમાચરેત્ ।
૨૨૧૦૨૪૨ નાિધ તષે્ઠચ્છકૃન્મતૂ્રે કેશભ મસપા લકાઃ॥ ૨૨૧.૨૪।
૨૨૧૦૨૫૧ તષુાઙ્ગારિવશીણાર્િન ર જુવસ્ત્રાિદકાિન ચ ।
૨૨૧૦૨૫૨ નાિધ તષે્ઠત્તથા પ્રાજ્ઞઃ પ થ વસ્ત્રા ણ વા ભુિવ॥ ૨૨૧.૨૫।
૨૨૧૦૨૬૧ િપ દેવમનુ યાણાં ભૂતાનાં ચ તથાચર્નમ્ ।
૨૨૧૦૨૬૨ કૃ વા િવભવતઃ પશ્ચાદ્ગહૃસ્થાે ભાેક્તુમહર્ ત॥ ૨૨૧.૨૬।
૨૨૧૦૨૭૧ પ્રાઙ્મખુાેદઙ્મખુાે વાિપ વાચા તાે વાગ્યતઃ શુ ચઃ ।
૨૨૧૦૨૭૨ ભુ ત ચાન્નં ત ચ્ચત્તાે હ્ય ત ર્નુઃ સદા નરઃ॥ ૨૨૧.૨૭।
૨૨૧૦૨૮૧ ઉપઘાત તે દાષેાન્નાન્નસ્યાેદ રયેદુ્બધઃ ।
૨૨૧૦૨૮૨ પ્રત્યક્ષલવણં વજ્યર્મન્નમુ ચ્છષ્ટમવે ચ॥ ૨૨૧.૨૮।
૨૨૧૦૨૯૧ ન ગચ્છન્ન ચ તષ્ઠ વૈ િવ મતૂ્રાે સગર્માત્મવાન્ ।
૨૨૧૦૨૯૨ કુવ ત ચવૈમુ ચ્છષં્ટ ન િક ચદિપ ભક્ષયેત્॥ ૨૨૧.૨૯।
૨૨૧૦૩૦૧ ઉ ચ્છષ્ટાે નાલપે ક ચ વા યાયં ચ િવવજર્યેત્ ।
૨૨૧૦૩૦૨ ન પ યેચ્ચ રિવ ચે દંુ નક્ષત્રા ણ ચ કામતઃ॥ ૨૨૧.૩૦।
૨૨૧૦૩૧૧ ભન્નાસનં ચ શ યાં ચ ભાજનં ચ િવવજર્યેત્ ।
૨૨૧૦૩૧૨ ગુ ણામાસનં દેયમ યુ થાનાિદસ કૃતમ્॥ ૨૨૧.૩૧।
૨૨૧૦૩૨૧ અનુકૂલં તથાલાપમ ભકુવ ત બુ દ્ધમાન્ ।
૨૨૧૦૩૨૨ તત્રાનુગમનં કુયાર્ પ્ર તકૂલં ન સ ચરેત્॥ ૨૨૧.૩૨।
૨૨૧૦૩૩૧ નૈકવસ્ત્રશ્ચ ભુ ત ન કુયાર્દે્દવતાચર્નમ્ ।
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૨૨૧૦૩૩૨ નાવાહયેદ્દિ્વ નગ્ ાૈ હાેમં કુવ ત બુ દ્ધમાન્॥ ૨૨૧.૩૩।
૨૨૧૦૩૪૧ ન નાયીત નરાે નગ્ ાે ન શયીત કદાચન ।
૨૨૧૦૩૪૨ ન પા ણ યામુભા યાં તુ ક ડૂયેત શર તથા॥ ૨૨૧.૩૪।
૨૨૧૦૩૫૧ ન ચાભી ણં શરઃ નાનં કાય િન કારણં બુધૈઃ ।
૨૨૧૦૩૫૨ શરઃ નાતશ્ચ તૈલને નાઙ્ગં િક ચદુપ શતે્॥ ૨૨૧.૩૫।
૨૨૧૦૩૬૧ અન યાયષેુ સવષુ વા યાયં ચ િવવજર્યેત્ ।
૨૨૧૦૩૬૨ બ્રાહ્મણાનલગાેસયૂાર્ન્નાવમ યે કદાચન॥ ૨૨૧.૩૬।
૨૨૧૦૩૭૧ ઉદઙ્મખુાે િદવા રાત્રાવુ સગ દ ક્ષણામખુઃ ।
૨૨૧૦૩૭૨ આબાધાસુ યથાકામં કુયાર્ન્મતૂ્રપુર ષયાેઃ॥ ૨૨૧.૩૭।
૨૨૧૦૩૮૧ દુ કૃતં ન ગુરાેબ્રૂર્યા કુ્રદં્ધ ચનંૈ પ્રસાદયેત્ ।
૨૨૧૦૩૮૨ પિરવાદં ન શ ◌ૃ યાદ યષેામિપ કુવર્તામ્॥ ૨૨૧.૩૮।
૨૨૧૦૩૯૧ પ થા દેયાે બ્રાહ્મણાનાં રાજ્ઞાે દુઃખાતુરસ્ય ચ ।
૨૨૧૦૩૯૨ િવદ્યાિધકસ્ય ગ ભ યા રાેગાતર્સ્ય મહીયતઃ॥ ૨૨૧.૩૯।
૨૨૧૦૪૦૧ મૂકા ધબિધરાણાં ચ મત્તસ્યાને્મત્તકસ્ય ચ ।
૨૨૧૦૪૦૨ દેવાલયં ચૈદ્યત ં તથવૈ ચ ચતુ પથમ્॥ ૨૨૧.૪૦।
૨૨૧૦૪૧૧ િવદ્યાિધકં ગુ ં ચવૈ બુધઃ કુયાર્ પ્રદ ક્ષણમ્ ।
૨૨૧૦૪૧૨ ઉપાનદ્વસ્ત્રમાલ્યાિદ તમ યનૈર્ ધારયેત્॥ ૨૨૧.૪૧।
૨૨૧૦૪૨૧ ચતુદર્ યાં તથાષ્ટ યાં પ ચદ યાં ચ પવર્સુ ।
૨૨૧૦૪૨૨ તૈલા યઙ્ગં તથા ભાેગં યાે ષતશ્ચ િવવજર્યેત્॥ ૨૨૧.૪૨।
૨૨૧૦૪૩૧ નાેિ ક્ષપ્તબાહુજઙ્ઘશ્ચ પ્રાજ્ઞ તષે્ઠ કદાચન ।
૨૨૧૦૪૩૨ ન ચાિપ િવ ક્ષપે પાદાૈ પાદં પાદેન નાક્રમેત્॥ ૨૨૧.૪૩।
૨૨૧૦૪૪૧ પુંશ્ચલ્યાઃ કૃતકાયર્સ્ય બાલસ્ય પ તતસ્ય ચ ।
૨૨૧૦૪૪૨ મમાર્ ભઘાતમાક્રાેશં પૈશુ યં ચ િવવજર્યેત્॥ ૨૨૧.૪૪।
૨૨૧૦૪૫૧ દ ભા ભમાનં તૈ યં ચ ન કુવ ત િવચક્ષણઃ ।
૨૨૧૦૪૫૨ મખૂાન્મત્તવ્યસિનનાે િવ પાનિપ વા તથા॥ ૨૨૧.૪૫।
૨૨૧૦૪૬૧ યનૂાઙ્ગાંશ્ચાધનાંશ્ચવૈ નાપેહાસને દૂષયેત્ ।
૨૨૧૦૪૬૨ પરસ્ય દ ડં નાેદ્યચ્છે ચ્છક્ષાથ શ યપતુ્રયાેઃ॥ ૨૨૧.૪૬।
૨૨૧૦૪૭૧ તદ્વન્નાપેિવશે પ્રાજ્ઞઃ પાદેનાકૃ ય ચાસનમ્ ।
૨૨૧૦૪૭૨ સયંાવં કૃશરં માંસં નાત્માથર્મપુસાધયેત્॥ ૨૨૧.૪૭।
૨૨૧૦૪૮૧ સાયં પ્રાતશ્ચ ભાેક્તવ્યં કૃ વા ચા ત થપજૂનમ્ ।
૨૨૧૦૪૮૨ પ્રાઙ્મખુાેદઙ્મખુાે વાિપ વાગ્યતાે દ તધાવનમ્॥ ૨૨૧.૪૮।
૨૨૧૦૪૯૧ કુવ ત સતતં િવપ્રા વજર્યેદ્વજ્યર્વી ધમ્ ।
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૨૨૧૦૪૯૨ નાેદ ક્ષરાઃ વપે તુ ન ચ પ્રત્ય ક્ષરા નરઃ॥ ૨૨૧.૪૯।
૨૨૧૦૫૦૧ શર વાગ ત્યામાધાય શયીતાથ પુર દર મ્ ।
૨૨૧૦૫૦૨ ન તુ ગ ધવતી વ સુ શયીત ન તથાષે સ॥ ૨૨૧.૫૦।
૨૨૧૦૫૧૧ ઉપરાગે પરં નાન તે િદનમુદાહૃતમ્ ।
૨૨૧૦૫૧૨ અપ જ્યાન્ન વસ્ત્રા તૈગાર્ત્રા ય બરપા ણ ભઃ॥ ૨૨૧.૫૧।
૨૨૧૦૫૨૧ ન ચાવધનૂયે કેશા વાસસી ન ચ િનધુર્નેત્ ।
૨૨૧૦૫૨૨ અનુલપેનમાદદ્યાન્ના નાતઃ કિહ ચદુ્બધઃ॥ ૨૨૧.૫૨।
૨૨૧૦૫૩૧ ન ચાિપ રક્તવાસાઃ સ્યા ચ્ચત્રા સતધરાે ઽિપ વા ।
૨૨૧૦૫૩૨ ન ચ કુયાર્ દ્વપયાર્સં વાસસાનેાર્િપ ભષૂયાેઃ॥ ૨૨૧.૫૩।
૨૨૧૦૫૪૧ વજ્ય ચ િવદશં વસ્ત્રમત્ય તાપેહતં ચ યત્ ।
૨૨૧૦૫૪૨ ક ટકેશાવપનં્ન ચ તથા શ્વ ભરવે ક્ષતમ્॥ ૨૨૧.૫૪।
૨૨૧૦૫૫૧ અવલીઢં શનુા ચવૈ સારાેદ્ધરણદૂ ષતમ્ ।
૨૨૧૦૫૫૨ ષ્ઠમાંસં થામાંસં વજ્યર્માંસં ચ વજર્યેત્॥ ૨૨૧.૫૫।
૨૨૧૦૫૬૧ ન ભક્ષયેચ્ચ સતતં પ્રત્યકં્ષ લવણં નરઃ ।
૨૨૧૦૫૬૨ વજ્ય ચરાે ષતં િવપ્રાઃ શુ કં પયુર્ ષતં ચ યત્॥ ૨૨૧.૫૬।
૨૨૧૦૫૭૧ િપષ્ટશાકે પયસાં િવકારા દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૨૧૦૫૭૨ તથા માંસિવકારાશ્ચ નવૈ વજ્યાર્ શ્ચરાે ષતાઃ॥ ૨૨૧.૫૭।
૨૨૧૦૫૮૧ ઉદયા તમને ભાનાેઃ શયનં ચ િવવજર્યેત્ ।
૨૨૧૦૫૮૨ ના નાતાે નવૈ સિંવષ્ટાે ન ચવૈા યમના નરઃ॥ ૨૨૧.૫૮।
૨૨૧૦૫૯૧ ન ચવૈ શયને નાવે્યાર્મપુિવષ્ટાે ન શ દકૃત્ ।
૨૨૧૦૫૯૨ પ્રે યાણામપ્રદાયાથ ન ભુ ત કદાચન॥ ૨૨૧.૫૯।
૨૨૧૦૬૦૧ ભુ ત પુ ષઃ નાતઃ સાય પ્રાતયર્થાિવિધ ।
૨૨૧૦૬૦૨ પરદારા ન ગ તવ્યાઃ પુ ષેણ િવપ શ્ચતા॥ ૨૨૧.૬૦।
૨૨૧૦૬૧૧ ઇષ્ટાપૂતાર્યષુાં હ ત્રી પરદારગ ત ર્ણામ્ ।
૨૨૧૦૬૧૨ નહીદશૃમનાયુ યં લાેકે િક ચન િવદ્યતે॥ ૨૨૧.૬૧।
૨૨૧૦૬૨૧ યાદશૃં પુ ષસ્યેહ પરદારા ભમશર્નમ્ ।
૨૨૧૦૬૨૨ દેવા ગ્ િપ કાયાર્ ણ તથા ગવુર્ ભવાદનમ્॥ ૨૨૧.૬૨।
૨૨૧૦૬૩૧ કુવ ત સ યગાચ ય તદ્વદન્નભુ જિક્રયામ્ ।
૨૨૧૦૬૩૨ અફેનશ દગ ધા ભરદ્ ભરચ્છા ભરાદરાત્॥ ૨૨૧.૬૩।
૨૨૧૦૬૪૧ આચામેચ્ચવૈ તદ્વચ્ચ પ્રાઙ્મખુાેદઙ્મખુાે ઽિપ વા ।
૨૨૧૦૬૪૨ અ તજર્લાદાવસથાદ્વ મીકાન્મૂ ષકાસ્થલાત્॥ ૨૨૧.૬૪।
૨૨૧૦૬૫૧ કૃતશાૈચાવ શષ્ટાશ્ચ વજર્યે પ ચ વૈ દઃ ।
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૨૨૧૦૬૫૨ પ્રક્ષાલ્ય હ તાૈ પાદાૈ ચ સમ યુક્ષ્ય સમાિહતઃ॥ ૨૨૧.૬૫।
૨૨૧૦૬૬૧ અ ત ર્નુ તથાચામેિ ત્રશ્ચતવુાર્િપ વૈ નરઃ ।
૨૨૧૦૬૬૨ પિર જ્ય દ્વરાવત્યર્ ખાિન મૂધાર્નમવે ચ॥ ૨૨૧.૬૬।
૨૨૧૦૬૭૧ સ યગાચ ય તાેયને િક્રયાં કુવ ત વૈ શુ ચઃ ।
૨૨૧૦૬૭૨ તે ઽવલીઢે વાતે ચ તથા િનષ્ઠ વનાિદષુ॥ ૨૨૧.૬૭।
૨૨૧૦૬૮૧ કુયાર્દાચમનં પશ વા ષ્ટસ્યાકર્દશર્નમ્ ।
૨૨૧૦૬૮૨ કુવ તાલ ભનં ચાિપ દ ક્ષણશ્રવણસ્ય ચ॥ ૨૨૧.૬૮।
૨૨૧૦૬૯૧ યથાિવભવતાે હ્યેત પૂવાર્ભાવે તતઃ પરમ્ ।
૨૨૧૦૬૯૨ ન િવદ્યમાને પવૂાક્ત ઉત્તરપ્રા પ્તિર યતે॥ ૨૨૧.૬૯।
૨૨૧૦૭૦૧ ન કુયાર્દ્દ તસઙ્ઘષ નાત્મનાે દેહતાડનમ્ ।
૨૨૧૦૭૦૨ વાપે ઽ વિન તથા ભુ જ વા યાયં ચ િવવજર્યેત્॥ ૨૨૧.૭૦।
૨૨૧૦૭૧૧ સ યાયાં મૈથનંુ ચાિપ તથા પ્રસ્થાનમવે ચ ।
૨૨૧૦૭૧૨ તથાપરાહે્ણ કુવ ત શ્રદ્ધયા િપ તપર્ણમ્॥ ૨૨૧.૭૧।
૨૨૧૦૭૨૧ શરઃ નાનં ચ કુવ ત દૈવં િપ યમથાિપ ચ ।
૨૨૧૦૭૨૨ પ્રાઙ્મખુાેદઙ્મખુાે વાિપ મશ્રુકમર્ ચ કારયેત્॥ ૨૨૧.૭૨।
૨૨૧૦૭૩૧ વ્યઙ્ ગની ં વજર્યે ક યાં કુલ ં વા યરાે ગણીમ્ ।
૨૨૧૦૭૩૨ ઉદ્વહે પ માત્રાેશ્ચ સપ્તમી ં પ ચમી ં તથા॥ ૨૨૧.૭૩।
૨૨૧૦૭૪૧ રક્ષેદ્દારાં ત્યજેદ યા તથાિહ્ન વ મૈથનુે ।
૨૨૧૦૭૪૨ પરાપેતાપકં કમર્ જ તપુીડાં ચ સવર્દા॥ ૨૨૧.૭૪।
૨૨૧૦૭૫૧ ઉદક્યા સવર્વણાર્નાં વજ્યાર્ રાિત્રચતુષ્ટયમ્ ।
૨૨૧૦૭૫૨ સ્ત્રીજન્મપિરહારાથ પ ચમી ં ચાિપ વજર્યેત્॥ ૨૨૧.૭૫।
૨૨૧૦૭૬૧ તતઃ ષ ઠ્યાં વ્રજેદ્રા યાં જ્યેષ્ઠયુગ્માસુ રાિત્રષુ ।
૨૨૧૦૭૬૨ યુગ્માસુ પતુ્રા ય તે સ્ત્રયાે ઽયુગ્માસુ રાિત્રષુ॥ ૨૨૧.૭૬।
૨૨૧૦૭૭૧ િવધ મણાે વૈ પવાર્દાૈ સ યાકાલષેુ ષ ઢકાઃ ।
૨૨૧૦૭૭૨ રકમર્ ણ િરક્તાં વૈ વજર્યીત િવચક્ષણઃ॥ ૨૨૧.૭૭।
૨૨૧૦૭૮૧ બ્રવુતામિવનીતાનાં ન શ્રાેતવં્ય કદાચન ।
૨૨૧૦૭૮૨ ન ચાે કૃષ્ટાસનં દેયમનુ કૃષ્ટસ્ય ચાદરાત્॥ ૨૨૧.૭૮।
૨૨૧૦૭૯૧ રકમર્ ણ ચા તે ચ સ્ત્રીસ ભાેગે ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૨૧૦૭૯૨ નાયીત ચૈલવા પ્રાજ્ઞઃ કટભૂ મમપુેત્ય ચ॥ ૨૨૧.૭૯।
૨૨૧૦૮૦૧ દેવવેદ દ્વ તીનાં સાધુસત્યમહાત્મનામ્ ।
૨૨૧૦૮૦૨ ગુરાેઃ પ તવ્રતાનાં ચ બ્રહ્મયજ્ઞતપ વનામ્॥ ૨૨૧.૮૦।
૨૨૧૦૮૧૧ પિરવાદં ન કુવ ત પિરહાસં ચ ભાે દ્વ ઃ ।
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૨૨૧૦૮૧૨ ધવલા બરસવંીતઃ સતપુ પિવભૂ ષતઃ॥ ૨૨૧.૮૧।
૨૨૧૦૮૨૧ સદા માઙ્ગલ્યવષેઃ સ્યાન્ન વામાઙ્ગલ્યવા ભવેત્ ।
૨૨૧૦૮૨૨ નાેદ્ધતાને્મત્તમૂઢૈશ્ચ નાિવનીતૈશ્ચ પ ડતઃ॥ ૨૨૧.૮૨।
૨૨૧૦૮૩૧ ગચ્છેન્મતૈ્રીમશીલને ન વયાે તદૂ ષતૈઃ ।
૨૨૧૦૮૩૨ ન ચા તવ્યયશીલૈશ્ચ પુ ષનૈવ વૈિર ભઃ॥ ૨૨૧.૮૩।
૨૨૧૦૮૪૧ કાયાર્ક્ષમૈિન દતનૈર્ ન ચવૈ િવટસઙ્ ગ ભઃ ।
૨૨૧૦૮૪૨ િન વનૈર્ વાદૈકપરૈનર્રૈશ્ચા યૈ તથાધમૈઃ॥ ૨૨૧.૮૪।
૨૨૧૦૮૫૧ સહૃુદ્દ ક્ષતભપૂાલ- નાતકશ્વશરૈુઃ સહ ।
૨૨૧૦૮૫૨ ઉ ત્તષે્ઠ દ્વભવાચ્ચનૈાનચર્યેદ્ગહૃમાગતાન્॥ ૨૨૧.૮૫।
૨૨૧૦૮૬૧ યથાિવભવતાે િવપ્રાઃ પ્ર તસવં સરાે ષતાન્ ।
૨૨૧૦૮૬૨ સ યગ્ગ્ હે ઽચર્નં કૃ વા યથાસ્થાનમનુક્રમાત્॥ ૨૨૧.૮૬।
૨૨૧૦૮૭૧ સ પજૂયેત્તથા વહ્નાૈ પ્રદદ્યાચ્ચાહુતીઃ ક્રમાત્ ।
૨૨૧૦૮૭૨ પ્રથમાં બ્રહ્મણે દદ્યા પ્ર નાં પતયે તતઃ॥ ૨૨૧.૮૭।
૨૨૧૦૮૮૧ તીયાં ચવૈ ગ્ હ્યે યઃ ક યપાય તથાપરામ્ ।
૨૨૧૦૮૮૨ તતાે ઽનુમતયે દદ્યાદ્દદ્યાદ્બહુબ લ તતઃ॥ ૨૨૧.૮૮।
૨૨૧૦૮૯૧ પવૂ ખ્યાતા મયા યા તુ િનત્યક્રમિવધાૈ િક્રયા ।
૨૨૧૦૮૯૨ વૈશ્વદેવં તતઃ કુયાર્દ્વદત શ ◌ૃ ત દ્વ ઃ॥ ૨૨૧.૮૯।
૨૨૧૦૯૦૧ યથાસ્થાનિવભાગં તુ દેવાનુિદ્દ ય વૈ થક્ ।
૨૨૧૦૯૦૨ પજર્ યાપાેધિરત્રીણાં દદ્યાત્તુ મ ણકે ત્રયમ્॥ ૨૨૧.૯૦।
૨૨૧૦૯૧૧ વાયવે ચ પ્ર તિદશં િદગ્ યઃ પ્રાચ્યાિદષુ ક્રમાત્ ।
૨૨૧૦૯૧૨ બ્રહ્મણે ચા તિરક્ષાય સયૂાર્ય ચ યથાક્રમાત્॥ ૨૨૧.૯૧।
૨૨૧૦૯૨૧ િવશ્વે યશ્ચવૈ દેવે યાે િવશ્વભૂતે ય અેવ ચ ।
૨૨૧૦૯૨૨ ઉષસે ભૂતપતયે દદ્યાદ્વાેત્તરતઃ શુ ચઃ॥ ૨૨૧.૯૨।
૨૨૧૦૯૩૧ વધા ચ નમ ઇત્યુ વા િપ યશ્ચવૈ દ ક્ષણે ।
૨૨૧૦૯૩૨ કૃ વાપસવ્યં વાયવ્યાં ય મૈતત્તૈ ત સવંદન્॥ ૨૨૧.૯૩।
૨૨૧૦૯૪૧ અન્નાવશષે મશ્રં વૈ તાેયં દદ્યાદ્યથાિવિધ ।
૨૨૧૦૯૪૨ દેવાનાં ચ તતઃ કુયાર્દ્બ્રાહ્મણાનાં નમ સ્ક્રયામ્॥ ૨૨૧.૯૪।
૨૨૧૦૯૫૧ અઙ્ગુષ્ઠાેત્તરતાે રેખા પાણેયાર્ દ ક્ષણસ્ય ચ ।
૨૨૧૦૯૫૨ અેતદ્બ્રાહ્મ મ ત ખ્યાતં તીથર્માચમનાય વૈ॥ ૨૨૧.૯૫।
૨૨૧૦૯૬૧ તજર્ યઙ્ગુષ્ઠયાેર તઃ િપ યં તીથર્મુદાહૃતમ્ ।
૨૨૧૦૯૬૨ િપ ણાં તને તાેયાિન દદ્યાન્ના દ મખુાદતૃે॥ ૨૨૧.૯૬।
૨૨૧૦૯૭૧ અઙ્ગુલ્યગ્રે તથા દૈવં તને િદવ્યિક્રયાિવિધઃ ।
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૨૨૧૦૯૭૨ તીથ કિન ષ્ઠકામૂલે કાયં તત્ર પ્ર પતેઃ॥ ૨૨૧.૯૭।
૨૨૧૦૯૮૧ અેવમે ભઃ સદા તીથિવધાનં િપ ભઃ સહ ।
૨૨૧૦૯૮૨ સદા કાયાર્ ણ કુવ ત ના યતીથર્ઃ કદાચન॥ ૨૨૧.૯૮।
૨૨૧૦૯૯૧ બ્રાહ્મણેાચમનં શ તં પૈ યં િપ યેણ સવર્દા ।
૨૨૧૦૯૯૨ દેવતીથન દેવાનાં પ્રા પતં્ય જતને ચ॥ ૨૨૧.૯૯।
૨૨૧૧૦૦૧ ના દ મખુાનાં કુવ ત પ્રાજ્ઞઃ િપ ડાેદકિક્રયામ્ ।
૨૨૧૧૦૦૨ પ્રા પત્યેન તીથન યચ્ચ િક ચ પ્ર પતેઃ॥ ૨૨૧.૧૦૦।
૨૨૧૧૦૧૧ યુગપ જલમ ગ્ ચ બ યાન્ન િવચક્ષણઃ ।
૨૨૧૧૦૧૨ ગુ દેવિપ વપ્રાન્ન ચ પાદાૈ પ્રસારયેત્॥ ૨૨૧.૧૦૧।
૨૨૧૧૦૨૧ નાચક્ષીત ધય તી ં ગાં જલં ના જ લના િપબેત્ ।
૨૨૧૧૦૨૨ શાૈચકાલષેુ સવષુ ગુ વ પષેુ વા પનુઃ ।
૨૨૧૧૦૨૩ ન િવલ બેત મેધાવી ન મખુનેાનલં ધમેત્॥ ૨૨૧.૧૦૨।
૨૨૧૧૦૩૧ તત્ર િવપ્રા ન વ તવં્ય યત્ર ના ત ચતુષ્ટયમ્ ।
૨૨૧૧૦૩૨ ઋણપ્રદાતા વૈદ્યશ્ચ શ્રાેિત્રયઃ સજલા નદ ॥ ૨૨૧.૧૦૩।
૨૨૧૧૦૪૧ જત ત્યાે પાે યત્ર બલવા ધમર્ત પરઃ ।
૨૨૧૧૦૪૨ તત્ર િનતં્ય વસે પ્રાજ્ઞઃ કુતઃ કુ પતાૈ સખુમ્॥ ૨૨૧.૧૦૪।
૨૨૧૧૦૫૧ પાૈરાઃ સસુહંતા યત્ર સતતં યાયવ તનઃ ।
૨૨૧૧૦૫૨ શા તામ સિરણાે લાેકા તત્ર વાસઃ સખુાેદયઃ॥ ૨૨૧.૧૦૫।
૨૨૧૧૦૬૧ ય મ કૃષીવલા રાષ્ટ્ર ે પ્રાયશાે ના તમાિનનઃ ।
૨૨૧૧૦૬૨ યત્રાષૈધા યશષેા ણ વસતે્તત્ર િવચક્ષણઃ॥ ૨૨૧.૧૦૬।
૨૨૧૧૦૭૧ તત્ર િવપ્રા ન વ તવં્ય યત્રૈતિ ત્રતયં સદા ।
૨૨૧૧૦૭૨ જગીષુઃ પવૂર્વૈરશ્ચ જનશ્ચ સતતાે સવઃ॥ ૨૨૧.૧૦૭।
૨૨૧૧૦૮૧ વસિેન્નતં્ય સશુીલષેુ સહચાિરષુ પ ડતઃ ।
૨૨૧૧૦૮૨ યત્રાપ્ર યાે પ તયર્ત્ર સસ્યપ્રદા મહી॥ ૨૨૧.૧૦૮।
૨૨૧૧૦૯૧ ઇત્યેત ક થતં િવપ્રા મયા વાે િહતકા યયા ।
૨૨૧૧૦૯૨ અતઃપરં પ્રવક્ષ્યા મ ભક્ષ્યભાજે્યિવિધિક્રયામ્॥ ૨૨૧.૧૦૯।
૨૨૧૧૧૦૧ ભાજે્યમનં્ન પયુર્ ષતં નેહાક્તં ચરસ તમ્ ।
૨૨૧૧૧૦૨ અ નેહા અિપ ગાેધૂમ-યવગાેરસિવિક્રયાઃ॥ ૨૨૧.૧૧૦।
૨૨૧૧૧૧૧ શશકઃ કચ્છપાે ગાેધા શ્વાિવન્મ સ્યાે ઽથ શલ્યકઃ ।
૨૨૧૧૧૧૨ ભક્ષ્યાશ્ચૈતે તથા વજ્યા ગ્રામશકૂરકુકુ્કટાૈ॥ ૨૨૧.૧૧૧।
૨૨૧૧૧૨૧ િપ દેવાિદશષેં ચ શ્રાદ્ધે બ્રાહ્મણકા યયા ।
૨૨૧૧૧૨૨ પ્રાે ક્ષતં ચાષૈધાથ ચ ખાદન્માંસં ન દુ ય ત॥ ૨૨૧.૧૧૨।
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૨૨૧૧૧૩૧ શઙ્ખા મ વણર્ યાણાં ર જૂનામથ વાસસામ્ ।
૨૨૧૧૧૩૨ શાકમૂલફલાનાં ચ તથા િવદલચમર્ણામ્॥ ૨૨૧.૧૧૩।
૨૨૧૧૧૪૧ મ ણવસ્ત્રપ્રવાલાનાં તથા મુક્તાફલસ્ય ચ ।
૨૨૧૧૧૪૨ પાત્રાણાં ચમસાનાં ચ અ બુના શાૈચ મ યતે॥ ૨૨૧.૧૧૪।
૨૨૧૧૧૫૧ તથા મકાનાં તાેયને અ મસઙ્ઘષર્ણને ચ ।
૨૨૧૧૧૫૨ સ નેહાનાં ચ પાત્રાણાં શુ દ્ધ ણને વાિરણા॥ ૨૨૧.૧૧૫।
૨૨૧૧૧૬૧ શપૂાર્ણામ જનાનાં ચ મુશલાેલખૂલસ્ય ચ ।
૨૨૧૧૧૬૨ સહંતાનાં ચ વસ્ત્રાણાં પ્રાેક્ષણા સ ચયસ્ય ચ॥ ૨૨૧.૧૧૬।
૨૨૧૧૧૭૧ વલ્કલાનામશષેાણામ બુ ચ્છાૈચ મ યતે ।
૨૨૧૧૧૭૨ આિવકાનાં સમ તાનાં કેશાનાં ચવૈ મ યતે॥ ૨૨૧.૧૧૭।
૨૨૧૧૧૮૧ સદ્ધાથર્કાનાં કલે્કન તલકલે્કન વા પનુઃ ।
૨૨૧૧૧૮૨ શાેધનં ચવૈ ભવ ત ઉપઘાતવતાં સદા॥ ૨૨૧.૧૧૮।
૨૨૧૧૧૯૧ તથા કાપાર્ સકાનાં ચ શુ દ્ધઃ સ્યા જલભ મના ।
૨૨૧૧૧૯૨ દા દ તા સ્થશ ◌ૃઙ્ગાણાં તક્ષણાચ્છુ દ્ધિર યતે॥ ૨૨૧.૧૧૯।
૨૨૧૧૨૦૧ પનુઃ પાકેન ભા ડાનાં પા થવાનામમે યતા ।
૨૨૧૧૨૦૨ શદંુ્ધ ભૈકં્ષ્ય કા હ તઃ પ યં યાે ષન્મખું તથા॥ ૨૨૧.૧૨૦।
૨૨૧૧૨૧૧ ર યાગમનિવજ્ઞાનં દાસવગણ સસૃં્કતમ્ ।
૨૨૧૧૨૧૨ પ્રાક્પ્રશ તં ચરાતીતમનેકા તિરતં લઘુ॥ ૨૨૧.૧૨૧।
૨૨૧૧૨૨૧ અ તઃ પ્રભૂતં બાલં ચ દ્ધા તરિવચે ષ્ટતમ્ ।
૨૨૧૧૨૨૨ કમાર્ તાગારશાલાશ્ચ તનદ્વયં શુ ચ સ્ત્રયાઃ॥ ૨૨૧.૧૨૨।
૨૨૧૧૨૩૧ શચુયશ્ચ તથવૈાપઃ સ્રવ ત્યાે ગ ધવ જતાઃ ।
૨૨૧૧૨૩૨ ભૂ મિવશુ યતે કાલાદ્દાહમાજર્નગાેકુલૈઃ॥ ૨૨૧.૧૨૩।
૨૨૧૧૨૪૧ લપેાદુ લખેના સકેાદ્વે મ સ માજર્નાિદના ।
૨૨૧૧૨૪૨ કેશક ટાવપન્ને ચ ગાેઘ્રાતે મ ક્ષકા વતે॥ ૨૨૧.૧૨૪।
૨૨૧૧૨૫૧ દ બુ ભ મ ચા યન્ને પ્રક્ષેપ્તવં્ય િવશદુ્ધયે ।
૨૨૧૧૨૫૨ આૈદુ બરાણામ લને વાિરણા ત્રપુસીસયાેઃ॥ ૨૨૧.૧૨૫।
૨૨૧૧૨૬૧ ભ મા બુ ભશ્ચ કાંસ્યાનાં શુ દ્ધઃ લાવાે દ્રવસ્ય ચ ।
૨૨૧૧૨૬૨ અમે યાક્તસ્ય ત્તાેયૈગર્ ધાપહરણને ચ॥ ૨૨૧.૧૨૬।
૨૨૧૧૨૭૧ અ યષેાં ચવૈ દ્રવ્યાણાં વણર્ગ ધાંશ્ચ હારયેત્ ।
૨૨૧૧૨૭૨ શુ ચ માંસં તુ ચા ડાલ-ક્રવ્યાદૈિવિનપા તતમ્॥ ૨૨૧.૧૨૭।
૨૨૧૧૨૮૧ ર યાગતં ચ તૈલાિદ શુ ચ ગાે પ્તદં પયઃ ।
૨૨૧૧૨૮૨ ર ે ઽ ગ્ રશ્વગાેછાયા ર મયઃ પવનાે મહી॥ ૨૨૧.૧૨૮।
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૨૨૧૧૨૯૧ િવ લષુાે મ ક્ષકાદ્યાશ્ચ દુષ્ટસઙ્ગાદદાે ષણઃ ।
૨૨૧૧૨૯૨ અ શ્વં મખુતાે મે યં ન ગાવેર્ સસ્ય ચાનનમ્॥ ૨૨૧.૧૨૯।
૨૨૧૧૩૦૧ માતુઃ પ્રસ્રવણે મે યં શકુિનઃ ફલપાતને ।
૨૨૧૧૩૦૨ આસનં શયનં યાનં તટાૈ નદ્યા ણાિન ચ॥ ૨૨૧.૧૩૦।
૨૨૧૧૩૧૧ સાેમસયૂાશપુવનૈઃ શુ ય તે તાિન પ યવત્ ।
૨૨૧૧૩૧૨ ર યાપસપર્ણે નાને પાનાનાં ચ કમર્સુ॥ ૨૨૧.૧૩૧।
૨૨૧૧૩૨૧ આચામેત યથા યાયં વાસસઃ પિરધાપને ।
૨૨૧૧૩૨૨ ષ્ટાનામથ સં પશ દ્વર યાકદર્મા ભ સ॥ ૨૨૧.૧૩૨।
૨૨૧૧૩૩૧ પક્વેષ્ટક ચતાનાં ચ મે યતા વાયુસશં્રયાત્ ।
૨૨૧૧૩૩૨ પ્રભૂતાપેહતાદન્નાદગ્રમુદૃ્ધત્ય સ ત્યજેત્॥ ૨૨૧.૧૩૩।
૨૨૧૧૩૪૧ શષેસ્ય પ્રાેક્ષણં કુયાર્દાચ યાદ્ ભ તથા દા ।
૨૨૧૧૩૪૨ ઉપવાસ સ્ત્રરાત્રં તુ દુષ્ટભક્તા શનાે ભવેત્॥ ૨૨૧.૧૩૪।
૨૨૧૧૩૫૧ અજ્ઞાને જ્ઞાનપવૂ તુ તદ્દાષેાપેશમે ન તુ ।
૨૨૧૧૩૫૨ ઉદક્યાં વાવલગ્ ાં ચ સૂ તકા ત્યાવસાિયનઃ॥ ૨૨૧.૧૩૫।
૨૨૧૧૩૬૧ ટ્વા નાયીત શાૈચાથ તથવૈ તહાિરણઃ ।
૨૨૧૧૩૬૨ નારં ટ્વા સ્થ સ નેહં ના વા િવપ્રાે િવશુ ય ત॥ ૨૨૧.૧૩૬।
૨૨૧૧૩૭૧ આચ યવૈ તુ િનઃ નેહં ગામાલ યાકર્મીક્ષ્ય વા ।
૨૨૧૧૩૭૨ ન લઙ્ઘયેત્તથવૈાથ ષ્ઠ વનાેદ્વતર્નાિન ચ॥ ૨૨૧.૧૩૭।
૨૨૧૧૩૮૧ ગ્ હાદુ ચ્છષ્ટિવ મતૂ્રં પાદા ભ તિ ક્ષપેદ્બિહઃ ।
૨૨૧૧૩૮૨ પ ચિપ ડાનનુદૃ્ધત્ય ન નાયા પરવાિર ણ॥ ૨૨૧.૧૩૮।
૨૨૧૧૩૯૧ નાયીત દેવખાતષેુ ગઙ્ગાહ્ર દસિર સુ ચ ।
૨૨૧૧૩૯૨ નાેદ્યાનાદાૈ િવકાલષેુ પ્રાજ્ઞ તષે્ઠ કદાચન॥ ૨૨૧.૧૩૯।
૨૨૧૧૪૦૧ નાલપે જનિવ દ્વષ્ટા વીરહીના તથા સ્ત્રયઃ ।
૨૨૧૧૪૦૨ દેવતાિપ સચ્છાસ્ત્ર-ય વસ યા સિન દકૈઃ॥ ૨૨૧.૧૪૦।
૨૨૧૧૪૧૧ કૃ વા તુ પશર્નાલાપં શુ યત્યકાર્વલાેકનાત્ ।
૨૨૧૧૪૧૨ અવલાેક્ય તથાેદક્યાં સ ય તં પ તતં શવમ્॥ ૨૨૧.૧૪૧।
૨૨૧૧૪૨૧ િવધ મસૂ તકાષ ઢ-િવવસ્ત્રા ત્યાવસાિયનઃ ।
૨૨૧૧૪૨૨ તિનયાર્તકાંશ્ચવૈ પરદારરતાશ્ચ યે॥ ૨૨૧.૧૪૨।
૨૨૧૧૪૩૧ અેતદેવ િહ કતર્વં્ય પ્રાજ્ઞૈઃ શાેધનમાત્મનઃ ।
૨૨૧૧૪૩૨ અભાજે્ય ભ પાખ ડ-મા ર્રખરકુકુ્કટાન્॥ ૨૨૧.૧૪૩।
૨૨૧૧૪૪૧ પ તતાપિવદ્ધચા ડાલ- તાહારાંશ્ચ ધમર્િવત્ ।
૨૨૧૧૪૪૨ સં ય શુ યતે નાનાદુદક્યાગ્રામશકૂરાૈ॥ ૨૨૧.૧૪૪।
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૨૨૧૧૪૫૧ તદ્વચ્ચ સૂ તકાશાૈચ-દૂ ષતાૈ પુ ષાવિપ ।
૨૨૧૧૪૫૨ યસ્ય ચાનુિદનં હાિનગ્ ર્હે િનત્યસ્ય કમર્ણઃ॥ ૨૨૧.૧૪૫।
૨૨૧૧૪૬૧ યશ્ચ બ્રાહ્મણસ ત્યક્તઃ િક બષાશી નરાધમઃ ।
૨૨૧૧૪૬૨ િનત્યસ્ય કમર્ણાે હાિન ન કુવ ત કદાચન॥ ૨૨૧.૧૪૬।
૨૨૧૧૪૭૧ તસ્ય વકરણં વકે્ષ્ય કેવલં તજન્મસુ ।
૨૨૧૧૪૭૨ દશાહં બ્રાહ્મણ તષે્ઠદ્દાનહાેમિવવ જતઃ॥ ૨૨૧.૧૪૭।
૨૨૧૧૪૮૧ ક્ષિત્રયાે દ્વાદશાહં ચ વૈ યાે માસાધર્મવે ચ ।
૨૨૧૧૪૮૨ શદૂ્રશ્ચ માસમાસીત િનજકમર્િવવ જતઃ॥ ૨૨૧.૧૪૮।
૨૨૧૧૪૯૧ તતઃ પરં િનજં કમર્ કુયુર્ઃ સવ યથાે ચતમ્ ।
૨૨૧૧૪૯૨ પ્રેતાય સ લલં દેયં બિહગર્ વા તુ ગાતે્રકૈઃ॥ ૨૨૧.૧૪૯।
૨૨૧૧૫૦૧ પ્રથમે ઽિહ્ન ચતુથ ચ સપ્તમે નવમે તથા ।
૨૨૧૧૫૦૨ તસ્યા સ્થસ ચયઃ કાયર્શ્ચતુથ ઽહિન ગાતે્રકૈઃ॥ ૨૨૧.૧૫૦।
૨૨૧૧૫૧૧ ઊ વ સ ચયનાત્તષેામઙ્ગ પશા િવધીયતે ।
૨૨૧૧૫૧૨ ગાતે્રકૈ તુ િક્રયાઃ સવાર્ઃ કાયાર્ઃ સ ચયના પરમ્॥ ૨૨૧.૧૫૧।
૨૨૧૧૫૨૧ પશર્ અેવ સિપ ડાનાં તાહિન તથાેભયાેઃ ।
૨૨૧૧૫૨૨ અ વથર્ મચ્છયા શસ્ત્ર-ર જુબ ધનવિહ્નષુ॥ ૨૨૧.૧૫૨।
૨૨૧૧૫૩૧ િવષપ્રતાપાિદ તે પ્રાયાનાશકયાેરિપ ।
૨૨૧૧૫૩૨ બાલે દેશા તરસ્થે ચ તથા પ્રવ્ર જતે તે॥ ૨૨૧.૧૫૩।
૨૨૧૧૫૪૧ સદ્યઃ શાૈચં મનુ યાણાં યહમુક્તમશાૈચકમ્ ।
૨૨૧૧૫૪૨ સિપ ડાનાં સિપ ડ તુ તે ઽ ય મ તાે યિદ॥ ૨૨૧.૧૫૪।
૨૨૧૧૫૫૧ પવૂર્શાૈચં સમાખ્યાતં કાયાર્ તત્ર િદનિક્રયાઃ ।
૨૨૧૧૫૫૨ અેષ અેવ િવિધદૃર્ષ્ટાે જન્મ યિપ િહ સતૂકે॥ ૨૨૧.૧૫૫।
૨૨૧૧૫૬૧ સિપ ડાનાં સિપ ડષેુ યથાવ સાેદકેષુ ચ ।
૨૨૧૧૫૬૨ પતુ્રે તે િપતુઃ નાનં સચૈલસ્ય િવધીયતે॥ ૨૨૧.૧૫૬।
૨૨૧૧૫૭૧ તત્રાિપ યિદ વા ય મન્નનુયાત તતઃ પરમ્ ।
૨૨૧૧૫૭૨ તત્રાિપ શુ દ્ધ િદતા પવૂર્જન્મવતાે િદનૈઃ॥ ૨૨૧.૧૫૭।
૨૨૧૧૫૮૧ દશદ્વાદશમાસાધર્-માસસઙ્ખ્યિૈદનૈગર્તૈઃ ।
૨૨૧૧૫૮૨ વાઃ વાઃ કમર્િક્રયાઃ કુયુર્ઃ સવ વણાર્ યથાિવિધ॥ ૨૨૧.૧૫૮।
૨૨૧૧૫૯૧ પ્રેતમુિદ્દ ય કતર્વ્યમેકાેિદ્દષ્ટમતઃ પરમ્ ।
૨૨૧૧૫૯૨ દાનાિન ચવૈ દેયાિન બ્રાહ્મણે યાે મની ષ ભઃ॥ ૨૨૧.૧૫૯।
૨૨૧૧૬૦૧ યદ્યિદષ્ટતમં લાેકે યચ્ચાસ્ય દિયતં ગ્ હે ।
૨૨૧૧૬૦૨ તત્તદુ્ગણવતે દેયં તદેવાક્ષય મચ્છતા॥ ૨૨૧.૧૬૦।
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૨૨૧૧૬૧૧ પૂણ તુ િદવસઃૈ ટ્વા સ લલં વાહનાયુધૈઃ ।
૨૨૧૧૬૧૨ દત્તપ્રેતાેદિપ ડાશ્ચ સવ વણાર્ઃ કૃતિક્રયાઃ॥ ૨૨૧.૧૬૧।
૨૨૧૧૬૨૧ કુયુર્ઃ સમગ્રાઃ શુ ચનઃ પરત્રેહ ચ ભૂતયે ।
૨૨૧૧૬૨૨ અ યેતવ્યા ત્રયી િનતં્ય ભિવતવ્યં િવપ શ્ચતા॥ ૨૨૧.૧૬૨।
૨૨૧૧૬૩૧ ધમર્તાે ધનમાહાય યષ્ટવ્યં ચાિપ યત્નતઃ ।
૨૨૧૧૬૩૨ યને પ્રકુિપતાે નાત્મા જુગુ સામે ત ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૧.૧૬૩।
૨૨૧૧૬૪૧ ત કતર્વ્યમશઙે્કન યન્ન ગાે યં મહાજનૈઃ ।
૨૨૧૧૬૪૨ અેવમાચરતાે િવપ્રાઃ પુ ષસ્ય ગ્ હે સતઃ॥ ૨૨૧.૧૬૪।
૨૨૧૧૬૫૧ ધમાર્થર્કામં સ પ્રા ય પરત્રેહ ચ શાેભનમ્ ।
૨૨૧૧૬૫૨ ઇદં રહસ્યમાયુ યં ધ યં બુ દ્ધિવવધર્નમ્॥ ૨૨૧.૧૬૫।
૨૨૧૧૬૬૧ સવર્પાપહરં પુ યં શ્રીપુષ્ટ ારાેગ્યદં શવમ્ ।
૨૨૧૧૬૬૨ યશઃક તપ્રદં ણાં તે ેબલિવવધર્નમ્॥ ૨૨૧.૧૬૬।
૨૨૧૧૬૭૧ અનુષે્ઠયં સદા પુ ભઃ વગર્સાધનમુત્તમમ્ ।
૨૨૧૧૬૭૨ બ્રાહ્મણૈઃ ક્ષિત્રયવૈ યૈઃ શદૂ્રશૈ્ચ મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૨૧.૧૬૭।
૨૨૧૧૬૮૧ જ્ઞાતવં્ય સપુ્રયત્નને સ યક્ષ્રેયાે ભકાિઙ્ક્ષ ભઃ ।
૨૨૧૧૬૮૨ જ્ઞા વવૈ યઃ સદા કાલમનુષ્ઠાનં કરાે ત વૈ॥ ૨૨૧.૧૬૮।
૨૨૧૧૬૯૧ સવર્પાપિવિનમુર્ક્તઃ વગર્લાેકે મહીયતે ।
૨૨૧૧૬૯૨ સારા સારતરં ચેદમાખ્યાતં દ્વજસત્તમાઃ॥ ૨૨૧.૧૬૯।
૨૨૧૧૭૦૧ શ્રુ ત ત્યુિદતં ધમ ન દેયં યસ્ય કસ્ય ચત્ ।
૨૨૧૧૭૦૨ ન ના તકાય દાતવ્યં ન દુષ્ટમતયે દ્વ ઃ ।
૨૨૧૧૭૦૩ ન દા ભકાય મખૂાર્ય ન કુતકર્પ્રલાિપને॥ ૨૨૧.૧૭૦।
૨૨૨૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૨૨૦૦૧૧ શ્રાેતુ મચ્છામહે બ્રહ્મ વણર્ધમાર્ વશષેતઃ ।
૨૨૨૦૦૧૨ ચતુરાશ્રમધમાશ્ચ દ્વજવયર્ બ્રવીિહ તાન્॥ ૨૨૨.૧।
૨૨૨૦૦૨૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૨૦૦૨૧ બ્રાહ્મણક્ષિત્રયિવશાં શદૂ્રાણાં ચ યથાક્રમમ્ ।
૨૨૨૦૦૨૨ શ ◌ૃ વં સયંતા ભૂ વા વણર્ધમાર્ન્મયાેિદતાન્॥ ૨૨૨.૨।
૨૨૨૦૦૩૧ દાનદયાતપાેદેવ-યજ્ઞ વા યાયત પરઃ ।
૨૨૨૦૦૩૨ િનત્યાેદક ભવે દ્વપ્રઃ કુયાર્ચ્ચા ગ્ પિરગ્રહમ્॥ ૨૨૨.૩।
૨૨૨૦૦૪૧ ત્ત્યથ યાજયે વ યાિ દ્વ ન યાપયેત્તથા ।
૨૨૨૦૦૪૨ કુયાર્ પ્ર તગ્રહાદાનં યજ્ઞાથ જ્ઞાનતાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૨.૪।
૨૨૨૦૦૫૧ સવર્લાેકિહતં કુયાર્ન્નાિહતં કસ્ય ચદ્દિ્વ ઃ ।
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૨૨૨૦૦૫૨ મતૈ્રી સમ તસ વષેુ બ્રાહ્મણસ્યાેત્તમં ધનમ્॥ ૨૨૨.૫।
૨૨૨૦૦૬૧ ગિવ રત્ને ચ પારક્યે સમબુ દ્ધભર્વેદ્દિ્વ ઃ ।
૨૨૨૦૦૬૨ ઋતાવ ભગમઃ પ યાં શસ્યતે વાસ્ય ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૨.૬।
૨૨૨૦૦૭૧ દાનાિન દદ્યાિદચ્છાતાે દ્વજે યઃ ક્ષિત્રયાે ઽિપ િહ ।
૨૨૨૦૦૭૨ યજેચ્ચ િવિવધૈયર્જ્ઞૈરધીયીત ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૨.૭।
૨૨૨૦૦૮૧ શસ્ત્રા વાે મહીરક્ષા પ્રવરા તસ્ય િવકા ।
૨૨૨૦૦૮૨ તસ્યાિપ પ્રથમે ક પે થવીપિરપાલનમ્॥ ૨૨૨.૮।
૨૨૨૦૦૯૧ ધિરત્રીપાલનનેવૈ કૃતકૃત્યા નરાિધપાઃ ।
૨૨૨૦૦૯૨ ભવ ત પતે રક્ષા યતાે યજ્ઞાિદકમર્ણામ્॥ ૨૨૨.૯।
૨૨૨૦૧૦૧ દુષ્ટાનાં શાસનાદ્રા શષ્ટાનાં પિરપાલનાત્ ।
૨૨૨૦૧૦૨ પ્રા ાેત્ય ભમતાં લાેકા વણર્સસં્થાપકાે પઃ॥ ૨૨૨.૧૦।
૨૨૨૦૧૧૧ પાશપુાલં્ય વ ણજ્યાં ચ કૃ ષ ચ મુિનસત્તમાઃ ।
૨૨૨૦૧૧૨ વૈ યાય િવકાં બ્રહ્મા દદાૈ લાેકિપતામહઃ॥ ૨૨૨.૧૧।
૨૨૨૦૧૨૧ તસ્યા ય યયનં યજ્ઞાે દાનં ધમર્શ્ચ શસ્યતે ।
૨૨૨૦૧૨૨ િનત્યનૈ મ ત્તકાદ નામનુષ્ઠાનં ચ કમર્ણામ્॥ ૨૨૨.૧૨।
૨૨૨૦૧૩૧ દ્વ તસશં્રયં કમર્ તદથ તને પાષેણમ્ ।
૨૨૨૦૧૩૨ ક્રયિવક્રયજૈવાર્િપ ધનૈઃ કા ભવૈ તુ વા॥ ૨૨૨.૧૩।
૨૨૨૦૧૪૧ દાનં દદ્યાચ્ચ શદૂ્રાે ઽિપ પાકયજ્ઞૈયર્જેત ચ ।
૨૨૨૦૧૪૨ િપ યાિદકં ચ વૈ સવ શદૂ્રઃ કુવ ત તને વૈ॥ ૨૨૨.૧૪।
૨૨૨૦૧૫૧ ત્યાિદભરણાથાર્ય સવષાં ચ પિરગ્રહાઃ ।
૨૨૨૦૧૫૨ ઋતુકાલા ભગમનં વદારેષુ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨૨.૧૫।
૨૨૨૦૧૬૧ દયા સમ તભૂતષેુ ત તક્ષા ના ભમાિનતા ।
૨૨૨૦૧૬૨ સતં્ય શાૈચમનાયાસાે મઙ્ગલં પ્રયવાિદતા॥ ૨૨૨.૧૬।
૨૨૨૦૧૭૧ મતૈ્રી ચવૈા હા તદ્વદકાપર્ યં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૨૨૦૧૭૨ અનસયૂા ચ સામા યા વણાર્નાં ક થતા ગુણાઃ॥ ૨૨૨.૧૭।
૨૨૨૦૧૮૧ આશ્રમાણાં ચ સવષામેતે સામા યલક્ષણાઃ ।
૨૨૨૦૧૮૨ ગુણા તથાપેધમાર્શ્ચ િવપ્રાદ ના મમે દ્વ ઃ॥ ૨૨૨.૧૮।
૨૨૨૦૧૯૧ ક્ષાતં્ર કમર્ દ્વજસ્યાેક્તં વૈ યકમર્ તથાપિદ ।
૨૨૨૦૧૯૨ રાજ યસ્ય ચ વૈ યાેક્તં શદૂ્રકમાર્ ણ ચૈતયાેઃ॥ ૨૨૨.૧૯।
૨૨૨૦૨૦૧ સસામ ય સ ત ત્યાજ્યમુભા યામિપ ચ દ્વ ઃ ।
૨૨૨૦૨૦૨ તદેવાપિદ કતર્વં્ય ન કુયાર્ કમર્સઙ્કરમ્॥ ૨૨૨.૨૦।
૨૨૨૦૨૧૧ ઇત્યેતે ક થતા િવપ્રા વણર્ધમાર્ મયાદ્ય વૈ ।
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૨૨૨૦૨૧૨ ધમર્માશ્ર મણાં સ યગ્બ્રવુતાે ઽિપ િનબાેધત॥ ૨૨૨.૨૧।
૨૨૨૦૨૨૧ બાલઃ કૃતાપેનયનાે વેદાહરણત પરઃ ।
૨૨૨૦૨૨૨ ગુરાેગહે વસ વપ્રા બ્રહ્મચાર સમાિહતઃ॥ ૨૨૨.૨૨।
૨૨૨૦૨૩૧ શાૈચાચારરત તત્ર કાય શશુ્રષૂણં ગુરાેઃ ।
૨૨૨૦૨૩૨ વ્રતાિન ચરતા ગ્રાહ્યાે વેદશ્ચ કૃતબુ દ્ધના॥ ૨૨૨.૨૩।
૨૨૨૦૨૪૧ ઉભે સ યે રિવ િવપ્રા તથવૈા ગ્ સમાિહતઃ ।
૨૨૨૦૨૪૨ ઉપ તષે્ઠત્તથા કુયાર્દુ્ગરાેર ય ભવાદનમ્॥ ૨૨૨.૨૪।
૨૨૨૦૨૫૧ સ્થતે તષે્ઠદ્વ્રજેદ્યા ત નીચૈરાસીત ચા સતે ।
૨૨૨૦૨૫૨ શ યાે ગુરાૈ દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ પ્ર તકૂલં ચ સ ત્યજેત્॥ ૨૨૨.૨૫।
૨૨૨૦૨૬૧ તનેવૈાેક્તં પઠેદ્વદંે ના ય ચત્તઃ પુર સ્થતઃ ।
૨૨૨૦૨૬૨ અનુજ્ઞાતં ચ ભક્ષાન્નમશ્નીયાદુ્ગ ણા તતઃ॥ ૨૨૨.૨૬।
૨૨૨૦૨૭૧ અવગાહેદપઃ પવૂર્માચાયણાવગાિહતાઃ ।
૨૨૨૦૨૭૨ સ મ જલાિદકં ચાસ્ય કલ્યકલ્યમપુાનયેત્॥ ૨૨૨.૨૭।
૨૨૨૦૨૮૧ ગ્ હીતગ્રાહ્યવેદશ્ચ તતાે ઽનુજ્ઞામવા ય વૈ ।
૨૨૨૦૨૮૨ ગાહર્ યમાવસે પ્રાજ્ઞાે િન પન્નગુ િન કૃ તઃ॥ ૨૨૨.૨૮।
૨૨૨૦૨૯૧ િવિધનાવાપ્તદાર તુ ધનં પ્રા ય વકમર્ણા ।
૨૨૨૦૨૯૨ ગ્ હસ્થકાયર્મ ખલં કુયાર્ દ્વપ્રાઃ વશ ક્તતઃ॥ ૨૨૨.૨૯।
૨૨૨૦૩૦૧ િનવાર્પેણ િપ નચ્યર્ યજ્ઞૈદવાં તથા તથીન્ ।
૨૨૨૦૩૦૨ અન્નૈમુર્નીશં્ચ વા યાયૈરપત્યેન પ્ર પ તમ્॥ ૨૨૨.૩૦।
૨૨૨૦૩૧૧ બ લકમર્ણા ભૂતાિન વાક્સત્યેના ખલં જગત્ ।
૨૨૨૦૩૧૨ પ્રા ાે ત લાેકા પુ ષાે િનજકમર્સમા જતાન્॥ ૨૨૨.૩૧।
૨૨૨૦૩૨૧ ભક્ષાભજુશ્ચ યે કે ચ પિરવ્રાડ્બ્રહ્મચાિરણઃ ।
૨૨૨૦૩૨૨ તે ઽ યત્ર પ્ર ત તષ્ઠ ત ગાહર્ યં તને વૈ પરમ્॥ ૨૨૨.૩૨।
૨૨૨૦૩૩૧ વેદાહરણકાયણ તીથર્ નાનાય ચ દ્વ ઃ ।
૨૨૨૦૩૩૨ અટ ત વસધુાં િવપ્રાઃ થવીદશર્નાય ચ॥ ૨૨૨.૩૩।
૨૨૨૦૩૪૧ અિનકેતા હ્યનાહારા યે તુ સાયઙ્ગ્ હા તુ તે ।
૨૨૨૦૩૪૨ તષેાં ગ્ હસ્થઃ સતતં પ્ર તષ્ઠા યાેિન ચ્યતે॥ ૨૨૨.૩૪।
૨૨૨૦૩૫૧ તષેાં વાગતદાનાિન વક્તવ્યં મધુરં સદા ।
૨૨૨૦૩૫૨ ગ્ હાગતાનાં દદ્યાચ્ચ શયનાસનભાજેનમ્॥ ૨૨૨.૩૫।
૨૨૨૦૩૬૧ અ ત થયર્સ્ય ભગ્ ાશાે ગ્ હા પ્ર તિનવતર્તે ।
૨૨૨૦૩૬૨ સ દ વા દુ કૃતં ત મૈ પુ યમાદાય ગચ્છ ત॥ ૨૨૨.૩૬।
૨૨૨૦૩૭૧ અવજ્ઞાનમહઙ્કારાે દ ભશ્ચાિપ ગ્ હે સતઃ ।
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૨૨૨૦૩૭૨ પિરવાદાપેઘાતાૈ ચ પા યં ચ ન શસ્યતે॥ ૨૨૨.૩૭।
૨૨૨૦૩૮૧ યશ્ચ સ યક્કરાેત્યેવં ગ્ હસ્થઃ પરમં િવિધમ્ ।
૨૨૨૦૩૮૨ સવર્બ ધિવિનમુર્ક્તાે લાેકાના ાે ત ચાેત્તમાન્॥ ૨૨૨.૩૮।
૨૨૨૦૩૯૧ વયઃપિરણતાૈ િવપ્રાઃ કૃતકૃત્યાે ગ્ હાશ્રમી ।
૨૨૨૦૩૯૨ પતુ્રષેુ ભાયા િન ક્ષ ય વનં ગચ્છે સહૈવ વા॥ ૨૨૨.૩૯।
૨૨૨૦૪૦૧ પણર્મૂલફલાહારઃ કેશ મશ્રજુટાધરઃ ।
૨૨૨૦૪૦૨ ભૂ મશાયી ભવેત્તત્ર મુિનઃ સવાર્ ત થ દ્વ ઃ॥ ૨૨૨.૪૦।
૨૨૨૦૪૧૧ ચમર્કાશકુશઃૈ કુયાર્ પિરધાનાેત્તર યકે ।
૨૨૨૦૪૧૨ તદ્વિ ત્રષવણં નાનં શ તમસ્ય દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨૨.૪૧।
૨૨૨૦૪૨૧ દેવતા યચર્નં હાેમઃ સવાર્ યાગતપજૂનમ્ ।
૨૨૨૦૪૨૨ ભક્ષા બ લપ્રદાનં તુ શ તમસ્ય પ્રશસ્યતે॥ ૨૨૨.૪૨।
૨૨૨૦૪૩૧ વ ય નેહેન ગાત્રાણામ યઙ્ગશ્ચાિપ શસ્યતે ।
૨૨૨૦૪૩૨ તપસ્યા તસ્ય િવપ્રે દ્રાઃ શીતાે ણાિદસિહ તા॥ ૨૨૨.૪૩।
૨૨૨૦૪૪૧ ય વેતા િનયતશ્ચયાર્ વાનપ્રસ્થશ્ચરેન્મુિનઃ ।
૨૨૨૦૪૪૨ સ દહત્ય ગ્ વદ્દાષેા જયે લાેકાંશ્ચ શાશ્વતાન્॥ ૨૨૨.૪૪।
૨૨૨૦૪૫૧ ચતુથર્શ્ચાશ્રમાે ભક્ષાેઃ પ્રાેચ્યતે યાે મની ષ ભઃ ।
૨૨૨૦૪૫૨ તસ્ય વ પં ગદતાે બુ ય વં મમ સત્તમાઃ॥ ૨૨૨.૪૫।
૨૨૨૦૪૬૧ પતુ્રદ્રવ્યકલત્રષુે ત્યજે નેહં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૨૨૦૪૬૨ ચતુથર્માશ્રમસ્થાનં ગચ્છેિન્નધૂર્તમ સરઃ॥ ૨૨૨.૪૬।
૨૨૨૦૪૭૧ ત્રવૈ ણકાં ત્યજે સવાર્નાર ભાિ દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૨૨૦૪૭૨ મત્રાિદષુ સમાે મતૈ્રઃ સમ તે વવે જ તષુુ॥ ૨૨૨.૪૭।
૨૨૨૦૪૮૧ જરાયુ ડ દ નાં વાઙ્મનઃકમર્ ભઃ ક્વ ચત્ ।
૨૨૨૦૪૮૨ યુક્તઃ કુવ ત ન દ્રાેહં સવર્સઙ્ગાંશ્ચ વજર્યેત્॥ ૨૨૨.૪૮।
૨૨૨૦૪૯૧ અેકરાત્ર સ્થ તગ્રાર્મે પ ચરાત્ર સ્થ તઃ પુરે ।
૨૨૨૦૪૯૨ તથા પ્રી તનર્ તયર્ દ્વષેાે વા નાસ્ય યતે॥ ૨૨૨.૪૯।
૨૨૨૦૫૦૧ પ્રાણયાત્રાિન મત્તં ચ વ્યઙ્ગારે ઽભુક્તવ જને ।
૨૨૨૦૫૦૨ કાલે પ્રશ તવણાર્નાં ભક્ષાથ પયર્ટેદ્ગહૃાન્॥ ૨૨૨.૫૦।
૨૨૨૦૫૧૧ અલાભે ન િવષાદ સ્યા લાભે નવૈ ચ હષર્યેત્ ।
૨૨૨૦૫૧૨ પ્રાણયાિત્રકમાત્રઃ સ્યાન્માત્રાસઙ્ગા દ્વિનગર્તઃ॥ ૨૨૨.૫૧।
૨૨૨૦૫૨૧ અ તપૂ જતલાભાં તુ જુગુ સં ચવૈ સવર્તઃ ।
૨૨૨૦૫૨૨ અ તપૂ જતલાભૈ તુ ય તમુર્ક્તાે ઽિપ બ યતે॥ ૨૨૨.૫૨।
૨૨૨૦૫૩૧ કામઃ ક્રાેધ તથા દપા લાેભમાેહાદયશ્ચ યે ।
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૨૨૨૦૫૩૨ તાં તુ દાષેા પિરત્યજ્ય પિરવ્રા નમર્માે ભવેત્॥ ૨૨૨.૫૩।
૨૨૨૦૫૪૧ અભયં સવર્સ વે યાે દ વા યશ્ચરતે મહીમ્ ।
૨૨૨૦૫૪૨ તસ્ય દેહા દ્વમુક્તસ્ય ભયં નાે પદ્યતે ક્વ ચત્॥ ૨૨૨.૫૪।
૨૨૨૦૫૫૧ કૃ વા ગ્ હાતે્રં વશર રસસં્થમ્ ।
૨૨૨૦૫૫૨ શાર રમ ગ્ વમખુે જુહાે ત ।
૨૨૨૦૫૫૩ િવપ્ર તુ ભક્ષાપેગતૈહર્િવ ભશ્ ।
૨૨૨૦૫૫૪ ચતા ગ્ ના સ વ્રજ ત મ લાેકાન્॥ ૨૨૨.૫૫।
૨૨૨૦૫૬૧ માેક્ષાશ્રમં યશ્ચરતે યથાેક્તમ્ ।
૨૨૨૦૫૬૨ શુ ચશ્ચ સઙ્ક પતબુ દ્ધયુક્તઃ ।
૨૨૨૦૫૬૩ અિન ધનં જ્યાે તિરવ પ્રશા તમ્ ।
૨૨૨૦૫૬૪ સ બ્રહ્મલાેકં વ્રજ ત દ્વ તઃ॥ ૨૨૨.૫૬।
૨૨૩૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૨૩૦૦૧૧ સવર્જ્ઞ વં મહાભાગ સવર્ભૂતિહતે રતઃ ।
૨૨૩૦૦૧૨ ભૂતં ભવં્ય ભિવ યં ચ ન તે ઽ ત્યિવિદતં મનુે॥ ૨૨૩.૧।
૨૨૩૦૦૨૧ કમર્ણા કેન વણાર્નામધમા યતે ગ તઃ ।
૨૨૩૦૦૨૨ ઉત્તમા ચ ભવે કેન બ્રૂિહ તષેાં મહામતે॥ ૨૨૩.૨।
૨૨૩૦૦૩૧ શદૂ્ર તુ કમર્ણા કેન બ્રાહ્મણ વં ચ ગચ્છ ત ।
૨૨૩૦૦૩૨ શ્રાેતુ મચ્છામહે કેન બ્રાહ્મણઃ શદૂ્રતા મયાત્॥ ૨૨૩.૩।
૨૨૩૦૦૪૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૩૦૦૪૧ િહમવ ચ્છખરે ર યે નાનાધાતુિવભૂ ષતે ।
૨૨૩૦૦૪૨ નાનાદુ્રમલતાક ણ નાનાશ્ચયર્સમ વતે॥ ૨૨૩.૪।
૨૨૩૦૦૫૧ તત્ર સ્થતં મહાદેવં િત્રપુરઘં્ન િત્રલાેચનમ્ ।
૨૨૩૦૦૫૨ શલૈરાજસતુા દેવી પ્ર ણપત્ય સરેુશ્વરમ્॥ ૨૨૩.૫।
૨૨૩૦૦૬૧ ઇમં પ્રશં્ન પુરા િવપ્રા અ ચ્છચ્ચા લાેચના ।
૨૨૩૦૦૬૨ તદહં સ પ્રવક્ષ્યા મ શ ◌ૃ વં મમ સત્તમાઃ॥ ૨૨૩.૬।
૨૨૩૦૦૭૦ ઉમાવેાચ
૨૨૩૦૦૭૧ ભગવ ભગનતે્રઘ્ન પૂ ણાે દ તિવનાશન ।
૨૨૩૦૦૭૨ દક્ષક્રતુહર યક્ષ સશંયાે મે મહાનયમ્॥ ૨૨૩.૭।
૨૨૩૦૦૮૧ ચાતવુર્ ય ભગવતા પવૂ ષં્ટ વય ભવુા ।
૨૨૩૦૦૮૨ કેન કમર્િવપાકેન વૈ યાે ગચ્છ ત શદૂ્રતામ્॥ ૨૨૩.૮।
૨૨૩૦૦૯૧ વૈ યાે વા ક્ષિત્રયઃ કેન દ્વ ે વા ક્ષિત્રયાે ભવેત્ ।
૨૨૩૦૦૯૨ પ્ર તલાેમે કથં દેવ શક્યાે ધમા િનવ તતુમ્॥ ૨૨૩.૯।
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૨૨૩૦૧૦૧ કેન વા કમર્ણા િવપ્રઃ શદૂ્રયાનેાૈ પ્ર યતે ।
૨૨૩૦૧૦૨ ક્ષિત્રયઃ શદૂ્રતામે ત કેન વા કમર્ણા િવભાે॥ ૨૨૩.૧૦।
૨૨૩૦૧૧૧ અેતં મે સશંયં દેવ વદ ભૂતપતે ઽનઘ ।
૨૨૩૦૧૧૨ ત્રયાે વણાર્ઃ પ્રકૃત્યેહ કથં બ્રાહ્મ યમા ુયુઃ॥ ૨૨૩.૧૧।
૨૨૩૦૧૨૦ શવ ઉવાચ
૨૨૩૦૧૨૧ બ્રાહ્મ યં દેિવ દુ પ્રાપં િનસગાર્દ્બ્રાહ્મણઃ શભુે ।
૨૨૩૦૧૨૨ ક્ષિત્રયાે વૈ યશદૂ્રાૈ વા િનસગાર્િદ ત મે મ તઃ॥ ૨૨૩.૧૨।
૨૨૩૦૧૩૧ કમર્ણા દુ કૃતનેેહ સ્થાનાદ્ભ્ર ય ત સ દ્વજઃ ।
૨૨૩૦૧૩૨ શ્રેષં્ઠ વણર્મનપુ્રા ય ત માદા ક્ષ યતે પનુઃ॥ ૨૨૩.૧૩।
૨૨૩૦૧૪૧ સ્થતાે બ્રાહ્મણધમણ બ્રાહ્મ યમપુ વ ત ।
૨૨૩૦૧૪૨ ક્ષિત્રયાે વાથ વૈ યાે વા બ્રહ્મભૂયં સ ગચ્છ ત॥ ૨૨૩.૧૪।
૨૨૩૦૧૫૧ યશ્ચ િવપ્ર વમુ જ્ય ક્ષત્રધમાર્િન્નષવેતે ।
૨૨૩૦૧૫૨ બ્રાહ્મ યા સ પિરભ્રષ્ટઃ ક્ષત્રયાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૨૩.૧૫।
૨૨૩૦૧૬૧ વૈ યકમર્ ચ યાે િવપ્રાે લાેભમાેહવ્યપાશ્રયઃ ।
૨૨૩૦૧૬૨ બ્રાહ્મ યં દુલર્ભં પ્રા ય કરાેત્ય પમ તઃ સદા॥ ૨૨૩.૧૬।
૨૨૩૦૧૭૧ સ દ્વ ે વૈ યતામે ત વૈ યાે વા શદૂ્રતા મયાત્ ।
૨૨૩૦૧૭૨ વધમાર્ પ્રચ્યુતાે િવપ્ર તતઃ શદૂ્ર વમા ુયાત્॥ ૨૨૩.૧૭।
૨૨૩૦૧૮૧ તત્રાસાૈ િનરયં પ્રાપ્તાે વણર્ભ્રષ્ટાે બિહ કૃતઃ ।
૨૨૩૦૧૮૨ બ્રહ્મલાેકા પિરભ્રષ્ટઃ શદૂ્રયાનેાૈ પ્ર યતે॥ ૨૨૩.૧૮।
૨૨૩૦૧૯૧ ક્ષિત્રયાે વા મહાભાગે વૈ યાે વા ધમર્ચાિર ણ ।
૨૨૩૦૧૯૨ વાિન કમાર્ યપાકૃત્ય શદૂ્રકમર્ િનષવેતે॥ ૨૨૩.૧૯।
૨૨૩૦૨૦૧ વસ્થાના સ પિરભ્રષ્ટાે વણર્સઙ્કરતાં ગતઃ ।
૨૨૩૦૨૦૨ બ્રાહ્મણઃ ક્ષિત્રયાે વૈ યઃ શદૂ્ર વં યા ત તાદશૃઃ॥ ૨૨૩.૨૦।
૨૨૩૦૨૧૧ ય તુ શદૂ્રઃ વધમણ જ્ઞાનિવજ્ઞાનવા શુ ચઃ ।
૨૨૩૦૨૧૨ ધમર્જ્ઞાે ધમર્િનરતઃ સ ધમર્ફલમશ્નુતે॥ ૨૨૩.૨૧।
૨૨૩૦૨૨૧ ઇદં ચવૈાપરં દેિવ બ્રહ્મણા સમુદાહૃતમ્ ।
૨૨૩૦૨૨૨ અ યાત્મં નૈ ષ્ઠક સ દ્ધધર્મર્કામૈિનષવે્યતે॥ ૨૨૩.૨૨।
૨૨૩૦૨૩૧ ઉગ્રાન્નં ગિહતં દેિવ ગણાન્નં શ્રાદ્ધસતૂકમ્ ।
૨૨૩૦૨૩૨ ઘુષ્ટાન્નં નવૈ ભાેક્તવ્યં શદૂ્રાનં્ન નવૈ વા ક્વ ચત્॥ ૨૨૩.૨૩।
૨૨૩૦૨૪૧ શદૂ્રાનં્ન ગિહતં દેિવ સદા દેવૈમર્હાત્મ ભઃ ।
૨૨૩૦૨૪૨ િપતામહમખુાે ષં્ટ પ્રમાણ મ ત મે મ તઃ॥ ૨૨૩.૨૪।
૨૨૩૦૨૫૧ શદૂ્રાન્નનેાવશષેેણ જઠરે મ્રયતે દ્વજઃ ।
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૨૨૩૦૨૫૨ આિહતા ગ્ તથા ય વા સ શદૂ્રગ તભાગ્ભવેત્॥ ૨૨૩.૨૫।
૨૨૩૦૨૬૧ તને શદૂ્રાન્નશષેેણ બ્રહ્મસ્થાનાદપાકૃતઃ ।
૨૨૩૦૨૬૨ બ્રાહ્મણઃ શદૂ્રતામે ત ના ત તત્ર િવચારણા॥ ૨૨૩.૨૬।
૨૨૩૦૨૭૧ યસ્યાન્નનેાવશષેેણ જઠરે મ્રયતે દ્વજઃ ।
૨૨૩૦૨૭૨ તાં તાં યાેિન વ્રજે દ્વપ્રાે યસ્યાન્નમપુ વ ત॥ ૨૨૩.૨૭।
૨૨૩૦૨૮૧ બ્રાહ્મણ વં સખંુ પ્રા ય દુલર્ભં યાે ઽવમ યતે ।
૨૨૩૦૨૮૨ અભાજે્યાન્નાિન વાશ્ના ત સ દ્વજ વા પતેત વૈ॥ ૨૨૩.૨૮।
૨૨૩૦૨૯૧ સરુાપાે બ્રહ્મહા તેયી ચાૈરાે ભગ્ વ્રતાે ઽશુ ચઃ ।
૨૨૩૦૨૯૨ વા યાયવ જતઃ પાપાે લુ ધાે નૈકૃ તકઃ શઠઃ॥ ૨૨૩.૨૯।
૨૨૩૦૩૦૧ અવ્રતી ષલીભતાર્ કુ ડાશી સાેમિવક્રયી ।
૨૨૩૦૩૦૨ િવહીનસવેી િવપ્રાે િહ પતતે બ્રહ્મયાેિનતઃ॥ ૨૨૩.૩૦।
૨૨૩૦૩૧૧ ગુ ત પી ગુ દ્વષેી ગુ કુ સાર તશ્ચ યઃ ।
૨૨૩૦૩૧૨ બ્રહ્મ દ્વડ્વાિપ પત ત બ્રાહ્મણાે બ્રહ્મયાેિનતઃ॥ ૨૨૩.૩૧।
૨૨૩૦૩૨૧ અે ભ તુ કમર્ ભદિવ શભુૈરાચિરતૈ તથા ।
૨૨૩૦૩૨૨ શદૂ્રાે બ્રાહ્મણતાં ગચ્છેદ્વૈ યઃ ક્ષિત્રયતાં વ્રજેત્॥ ૨૨૩.૩૨।
૨૨૩૦૩૩૧ શદૂ્રઃ કમાર્ ણ સવાર્ ણ યથા યાયં યથાિવિધ ।
૨૨૩૦૩૩૨ સવાર્ ત યમપુા તષ્ઠ શષેાન્નકૃતભાજેનઃ॥ ૨૨૩.૩૩।
૨૨૩૦૩૪૧ શશુ્રષૂાં પિરચયા યાે જ્યેષ્ઠવણ પ્રયત્નતઃ ।
૨૨૩૦૩૪૨ કુયાર્દિવમનાઃ શ્રેષ્ઠઃ સતતં સ પથે સ્થતઃ॥ ૨૨૩.૩૪।
૨૨૩૦૩૫૧ દેવ દ્વ તસ કતાર્ સવાર્ ત યકૃતવ્રતઃ ।
૨૨૩૦૩૫૨ ઋતુકાલા ભગામી ચ િનયતાે િનયતાશનઃ॥ ૨૨૩.૩૫।
૨૨૩૦૩૬૧ દક્ષઃ શષ્ટજના વષેી શષેાન્નકૃતભાજેનઃ ।
૨૨૩૦૩૬૨ થા માંસં ન ભુ ત શદૂ્રાે વૈ ય વ ચ્છ ત॥ ૨૨૩.૩૬।
૨૨૩૦૩૭૧ ઋતવાગનહંવાદ િનદ્વર્ દ્વઃ સામકાેિવદઃ ।
૨૨૩૦૩૭૨ યજતે િનત્યયજ્ઞૈશ્ચ વા યાયપરમઃ શુ ચઃ॥ ૨૨૩.૩૭।
૨૨૩૦૩૮૧ દા તાે બ્રાહ્મણસ કતાર્ સવર્વણાર્નસયૂકઃ ।
૨૨૩૦૩૮૨ ગ્ હસ્થવ્રતમા તષ્ઠિ દ્વકાલકૃતભાજેનઃ॥ ૨૨૩.૩૮।
૨૨૩૦૩૯૧ શષેાશી િવ જતાહારાે િન કામાે િનરહંવદઃ ।
૨૨૩૦૩૯૨ અ ગ્ હાતે્રમપુાસીનાે જુહ્વાનશ્ચ યથાિવિધ॥ ૨૨૩.૩૯।
૨૨૩૦૪૦૧ સવાર્ ત યમપુા તષ્ઠ શષેાન્નકૃતભાજેનઃ ।
૨૨૩૦૪૦૨ ત્રેતા ગ્ માત્રિવિહતં વૈ યાે ભવ ત ચ દ્વજઃ॥ ૨૨૩.૪૦।
૨૨૩૦૪૧૧ સ વૈ યઃ ક્ષિત્રયકુલે શુ ચમર્હ ત યતે ।
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૨૨૩૦૪૧૨ સ વૈ યઃ ક્ષિત્રયાે તાે જન્મપ્ર ત સસૃં્કતઃ॥ ૨૨૩.૪૧।
૨૨૩૦૪૨૧ ઉપનીતાે વ્રતપરાે દ્વ ે ભવ ત સસૃં્કતઃ ।
૨૨૩૦૪૨૨ દદા ત યજતે યજ્ઞૈઃ સ દ્ધરૈાપ્તદ ક્ષણૈઃ॥ ૨૨૩.૪૨।
૨૨૩૦૪૩૧ અધીત્ય વગર્મ વચ્છંસે્ત્રતા ગ્ શરણઃ સદા ।
૨૨૩૦૪૩૨ આદ્રર્હ તપ્રદાે િનતં્ય પ્ર ધમણ પાલયન્॥ ૨૨૩.૪૩।
૨૨૩૦૪૪૧ સત્યઃ સત્યાિન કુ તે િનતં્ય યઃ શુ દ્ધદશર્નઃ ।
૨૨૩૦૪૪૨ ધમર્દ ડને િનદર્ગ્ધાે ધમર્કામાથર્સાધકઃ॥ ૨૨૩.૪૪।
૨૨૩૦૪૫૧ યિ ત્રતઃ કાયર્કરણૈઃ ષડ્ભાગકૃતલક્ષણઃ ।
૨૨૩૦૪૫૨ ગ્રા યધમાર્ન્ન સવેેત વચ્છ દેનાથર્કાેિવદઃ॥ ૨૨૩.૪૫।
૨૨૩૦૪૬૧ ઋતુકાલે તુ ધમાર્ત્મા પત્નીમપુાશ્રયે સદા ।
૨૨૩૦૪૬૨ સદાપેવાસી િનયતઃ વા યાયિનરતઃ શુ ચઃ॥ ૨૨૩.૪૬।
૨૨૩૦૪૭૧ વિહસ્કા તિરતે િનતં્ય શયાનાે ઽ ત સદા ગ્ હે ।
૨૨૩૦૪૭૨ સવાર્ ત યં િત્રવગર્સ્ય કુવાર્ણઃ સમુનાઃ સદા॥ ૨૨૩.૪૭।
૨૨૩૦૪૮૧ શદૂ્રાણાં ચાન્નકામાનાં િનતં્ય સદ્ધ મ ત બ્રવુન્ ।
૨૨૩૦૪૮૨ વાથાર્દ્વા યિદ વા કામાન્ન િક ચદુપલક્ષયેત્॥ ૨૨૩.૪૮।
૨૨૩૦૪૯૧ િપ દેવા ત થકૃતે સાધનં કુ તે ચ યત્ ।
૨૨૩૦૪૯૨ વવે મિન યથા યાયમપુા તે ભૈક્ષ્યમવે ચ॥ ૨૨૩.૪૯।
૨૨૩૦૫૦૧ દ્વકાલમ ગ્ હાતે્રં ચ જુહ્વાનાે વૈ યથાિવિધ ।
૨૨૩૦૫૦૨ ગાેબ્રાહ્મણિહતાથાર્ય રણે ચા ભમખુાે હતઃ॥ ૨૨૩.૫૦।
૨૨૩૦૫૧૧ ત્રેતા ગ્ મ ત્રપૂતને સમાિવ ય દ્વ ે ભવેત્ ।
૨૨૩૦૫૧૨ જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ પન્નઃ સસૃં્કતાે વેદપારગઃ॥ ૨૨૩.૫૧।
૨૨૩૦૫૨૧ વૈ યાે ભવ ત ધમાર્ત્મા ક્ષિત્રયઃ વને કમર્ણા ।
૨૨૩૦૫૨૨ અેતૈઃ કમર્ફલૈદિવ યનૂ તકુલાેદ્ભવઃ॥ ૨૨૩.૫૨।
૨૨૩૦૫૩૧ શદૂ્રાે ઽ યાગમસ પન્નાે દ્વ ે ભવ ત સસૃં્કતઃ ।
૨૨૩૦૫૩૨ બ્રાહ્મણાે વા યસદ્વતૃ્તઃ સવર્સઙ્કરભાજેનઃ॥ ૨૨૩.૫૩।
૨૨૩૦૫૪૧ સ બ્રાહ્મ યં સમુ જ્ય શદૂ્રાે ભવ ત તાદશૃઃ ।
૨૨૩૦૫૪૨ કમર્ ભઃ શુ ચ ભદવી શદુ્ધાત્મા િવ જતે દ્રયઃ॥ ૨૨૩.૫૪।
૨૨૩૦૫૫૧ શદૂ્રાે ઽિપ દ્વજવ સવે્ય ઇ ત બ્રહ્માબ્રવી વયમ્ ।
૨૨૩૦૫૫૨ વભાવકમર્ણા ચવૈ યત્ર શદૂ્રાે ઽિધ તષ્ઠ ત॥ ૨૨૩.૫૫।
૨૨૩૦૫૬૧ િવશદુ્ધઃ સ દ્વ ત યાે િવજ્ઞેય ઇ ત મે મ તઃ ।
૨૨૩૦૫૬૨ ન યાેિનનાર્િપ સસં્કારાે ન શ્રુ તનર્ ચ સ ત તઃ॥ ૨૨૩.૫૬।
૨૨૩૦૫૭૧ કારણાિન દ્વજ વસ્ય ત્તમવે તુ કારણમ્ ।
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૨૨૩૦૫૭૨ સવા ઽયં બ્રાહ્મણાે લાેકે ત્તને તુ િવધીયતે॥ ૨૨૩.૫૭।
૨૨૩૦૫૮૧ ત્તે સ્થતશ્ચ શદૂ્રાે ઽિપ બ્રાહ્મણ વં ચ ગચ્છ ત ।
૨૨૩૦૫૮૨ બ્રહ્મ વભાવઃ સશુ્રાે ણ સમઃ સવર્ત્ર મે મતઃ॥ ૨૨૩.૫૮।
૨૨૩૦૫૯૧ િનગુર્ણં િનમર્લં બ્રહ્મ યત્ર તષ્ઠ ત સ દ્વજઃ ।
૨૨૩૦૫૯૨ અેતે યે િવમલા દેિવ સ્થાનભાવિનદશર્કાઃ॥ ૨૨૩.૫૯।
૨૨૩૦૬૦૧ વયં ચ વરદેનાેક્તા બ્રહ્મણા જતા પ્ર ઃ ।
૨૨૩૦૬૦૨ બ્રહ્મણાે િહ મહ ક્ષતંે્ર લાેકે ચર ત પાદવત્॥ ૨૨૩.૬૦।
૨૨૩૦૬૧૧ યત્તત્ર બીજં પત ત સા કૃ ષઃ પ્રેત્ય ભાિવની ।
૨૨૩૦૬૧૨ સ તુષ્ટેન સદા ભાવ્યં સ પથાલ બના સદા॥ ૨૨૩.૬૧।
૨૨૩૦૬૨૧ બ્રાહ્મં િહ માગર્માક્ર ય વ તતવ્યં બુભષૂતા ।
૨૨૩૦૬૨૨ સિંહતા યાિયના ભાવ્યં ગ્ હે વૈ ગ્ હમેિધના॥ ૨૨૩.૬૨।
૨૨૩૦૬૩૧ િનતં્ય વા યાયયુક્તને ન ચા યયન િવના ।
૨૨૩૦૬૩૨ અેવ ભૂતાે િહ યાે િવપ્રઃ સતતં સ પથે સ્થતઃ॥ ૨૨૩.૬૩।
૨૨૩૦૬૪૧ આિહતા ગ્ રધીયાનાે બ્રહ્મભૂયાય ક પતે ।
૨૨૩૦૬૪૨ બ્રાહ્મ યં દેિવ સ પ્રા ય ર ક્ષતવં્ય યતાત્મના॥ ૨૨૩.૬૪।
૨૨૩૦૬૫૧ યાેિનપ્ર તગ્રહાદાનૈઃ કમર્ ભશ્ચ શુ ચ મતે ।
૨૨૩૦૬૫૨ અેતત્તે ગુહ્યમાખ્યાતં યથા શદૂ્રાે ભવેદ્દિ્વજઃ ।
૨૨૩૦૬૫૩ બ્રાહ્મણાે વા ચ્યુતાે ધમાર્દ્યથા શદૂ્ર વમા ુયાત્॥ ૨૨૩.૬૫।
૨૨૪૦૦૧૦ ઉમાવેાચ
૨૨૪૦૦૧૧ ભગવ સવર્ભૂતેશ સરુાસરુનમસૃ્કત ।
૨૨૪૦૦૧૨ ધમાર્ધમ ણાં દેવ બ્રૂિહ મે સશંયં િવભાે॥ ૨૨૪.૧।
૨૨૪૦૦૨૧ કમર્ણા મનસા વાચા િત્રિવધૈદિહનઃ સદા ।
૨૨૪૦૦૨૨ બ ય તે બ ધનૈઃ કૈવાર્ મુચ્ય તે વા કથં વદ॥ ૨૨૪.૨।
૨૨૪૦૦૩૧ કેન શીલને વૈ દેવ કમર્ણા ક દશૃને વા ।
૨૨૪૦૦૩૨ સમાચારૈગુર્ણૈઃ કૈવાર્ વગ યા તીહ માનવાઃ॥ ૨૨૪.૩।
૨૨૪૦૦૪૦ શવ ઉવાચ
૨૨૪૦૦૪૧ દેિવ ધમાર્થર્ત વજ્ઞે ધમર્િનત્યે ઉમે સદા ।
૨૨૪૦૦૪૨ સવર્પ્રા ણિહતઃ પ્રશ્નઃ શ્રૂયતાં બુ દ્ધવધર્નઃ॥ ૨૨૪.૪।
૨૨૪૦૦૫૧ સત્યધમર્રતાઃ શા તાઃ સવર્ લઙ્ગિવવ જતાઃ ।
૨૨૪૦૦૫૨ નાધમણ ન ધમણ બ ય તે છન્નસશંયાઃ॥ ૨૨૪.૫।
૨૨૪૦૦૬૧ પ્રલયાે પ ત્તત વજ્ઞાઃ સવર્જ્ઞાઃ સવર્દ શનઃ ।
૨૨૪૦૦૬૨ વીતરાગા િવમુચ્ય તે પુ ષાઃ કમર્બ ધનૈઃ॥ ૨૨૪.૬।
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૨૨૪૦૦૭૧ કમર્ણા મનસા વાચા યે ન િહસ ત િક ચન ।
૨૨૪૦૦૭૨ યે ન મ જ ત ક મ શ્ચત્તે ન બધ્ન ત કમર્ ભઃ॥ ૨૨૪.૭।
૨૨૪૦૦૮૧ પ્રાણા તપાતા દ્વરતાઃ શીલવ તાે દયા વતાઃ ।
૨૨૪૦૦૮૨ તુલ્યદ્વે ય પ્રયા દા તા મુચ્ય તે કમર્બ ધનૈઃ॥ ૨૨૪.૮।
૨૨૪૦૦૯૧ સવર્ભૂતદયાવ તાે િવશ્વાસ્યાઃ સવર્જ તષુુ ।
૨૨૪૦૦૯૨ ત્યક્તિહસ્રસમાચારા તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૯।
૨૨૪૦૧૦૧ પર વિનમર્મા િનતં્ય પરદારિવવ જકાઃ ।
૨૨૪૦૧૦૨ ધમર્લ ધાથર્ભાેક્તાર તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૧૦।
૨૨૪૦૧૧૧ મા વ વ વચ્ચવૈ િનતં્ય દુિહ વચ્ચ યે ।
૨૨૪૦૧૧૨ પરદારેષુ વતર્ તે તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૧૧।
૨૨૪૦૧૨૧ વદારિનરતા યે ચ ઋતુકાલા ભગા મનઃ ।
૨૨૪૦૧૨૨ અગ્રા યસખુભાેગાશ્ચ તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૧૨।
૨૨૪૦૧૩૧ તૈ યાિન્ન ત્તાઃ સતતં સ તુષ્ટાઃ વધનને ચ ।
૨૨૪૦૧૩૨ વભાગ્યા યપુ વ ત તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૧૩।
૨૨૪૦૧૪૧ પરદારેષુ યે િનતં્ય ચાિરત્રા તલાેચનાઃ ।
૨૨૪૦૧૪૨ જતે દ્રયાઃ શીલપરા તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૧૪।
૨૨૪૦૧૫૧ અેષ દૈવકૃતાે માગર્ઃ સિેવતવ્યઃ સદા નરૈઃ ।
૨૨૪૦૧૫૨ અકષાયકૃતશ્ચવૈ માગર્ઃ સવે્યઃ સદા બુધૈઃ॥ ૨૨૪.૧૫।
૨૨૪૦૧૬૧ અ થાપકૃતશ્ચવૈ માગર્ઃ સવે્યઃ સદા બુધૈઃ ।
૨૨૪૦૧૬૨ દાનકમર્તપાેયુક્તઃ શીલશાૈચદયાત્મકઃ ।
૨૨૪૦૧૬૩ વગર્માગર્મભી સદ્ ભનર્ સવે્ય વત ઉત્તરઃ॥ ૨૨૪.૧૬।
૨૨૪૦૧૭૦ ઉમાવેાચ
૨૨૪૦૧૭૧ વાચા તુ બ યતે યને મુચ્યતે હ્યથવા પનુઃ ।
૨૨૪૦૧૭૨ તાિન કમાર્ ણ મે દેવ વદ ભૂતપતે ઽનઘ॥ ૨૨૪.૧૭।
૨૨૪૦૧૮૦ શવ ઉવાચ
૨૨૪૦૧૮૧ આત્મહેતાેઃ પરાથ વા અધમાર્ શ્રતમવે ચ ।
૨૨૪૦૧૮૨ યે ષા ન વદ તીહ તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૧૮।
૨૨૪૦૧૯૧ ત્ત્યથ ધમર્હેતાવેાર્ કામકારાત્તથવૈ ચ ।
૨૨૪૦૧૯૨ અ તં યે ન ભાષ તે તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૧૯।
૨૨૪૦૨૦૧ શ્લ ણાં વાણી ં વચ્છવણા મધુરાં પાપવ જતામ્ ।
૨૨૪૦૨૦૨ વગતનેા ભભાષ તે તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૨૦।
૨૨૪૦૨૧૧ પ ષં યે ન ભાષ તે કટુકં િનષુ્ઠરં તથા ।

brahpur.pdf 867



બ્રહ્મપુરાણ

૨૨૪૦૨૧૨ ન પૈશુ યરતાઃ સ ત તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૨૧।
૨૨૪૦૨૨૧ િપશનંુ ન પ્રભાષ તે મત્રભેદકરં તથા ।
૨૨૪૦૨૨૨ પરપીડાકરં ચવૈ તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૨૨।
૨૨૪૦૨૩૧ યે વજર્ય ત પ ષં પરદ્રાેહં ચ માનવાઃ ।
૨૨૪૦૨૩૨ સવર્ભૂતસમા દા તા તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૨૩।
૨૨૪૦૨૪૧ શઠપ્રલાપા દ્વરતા િવ દ્ધપિરવજર્કાઃ ।
૨૨૪૦૨૪૨ સાૈ યપ્રલાિપનાે િનતં્ય તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૨૪।
૨૨૪૦૨૫૧ ન કાપેાદ્વ્યાહર તે યે વાચં હૃદયદાિરણીમ્ ।
૨૨૪૦૨૫૨ શા ત િવ દ ત યે કુ્રદ્ધા તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૨૫।
૨૨૪૦૨૬૧ અેષ વાણીકૃતાે દેિવ ધમર્ઃ સવે્યઃ સદા નરૈઃ ।
૨૨૪૦૨૬૨ શભુસત્યગુણૈિનત્યં વજર્નીયા ષા બુધૈઃ॥ ૨૨૪.૨૬।
૨૨૪૦૨૭૦ ઉમાવેાચ
૨૨૪૦૨૭૧ મનસા બ યતે યને કમર્ણા પુ ષઃ સદા ।
૨૨૪૦૨૭૨ તન્મે બ્રૂિહ મહાભાગ દેવદેવ િપનાક ક્॥ ૨૨૪.૨૭।
૨૨૪૦૨૮૦ મહેશ્વર ઉવાચ
૨૨૪૦૨૮૧ માનસનેેહ ધમણ સયંુક્તાઃ પુ ષાઃ સદા ।
૨૨૪૦૨૮૨ વગ ગચ્છ ત કલ્યા ણ તન્મે ક તર્યતઃ શ ◌ૃ ॥ ૨૨૪.૨૮।
૨૨૪૦૨૯૧ દુ પ્રણીતને મનસા દુ પ્રણીતા તરાકૃ તઃ ।
૨૨૪૦૨૯૨ નરાે બ યેત યનેેહ શ ◌ૃ વા તં શભુાનને॥ ૨૨૪.૨૯।
૨૨૪૦૩૦૧ અર યે િવજને ય તં પર વં દૃ યતે યદા ।
૨૨૪૦૩૦૨ મનસાિપ ન ગ્ હ્ણ ત તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૩૦।
૨૨૪૦૩૧૧ તથવૈ પરદારા યે કામ ત્તા રહાેગતાઃ ।
૨૨૪૦૩૧૨ મનસાિપ ન િહસ ત તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૩૧।
૨૨૪૦૩૨૧ શત્રું મતં્ર ચ યે િનતં્ય તુલ્યને મનસા નરાઃ ।
૨૨૪૦૩૨૨ ભજ ત મૈ યં સઙ્ગ ય તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૩૨।
૨૨૪૦૩૩૧ શ્રુતવ તાે દયાવ તઃ શચુયઃ સત્યસઙ્ગરાઃ ।
૨૨૪૦૩૩૨ વૈરથઃ પિરસ તુષ્ટા તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૩૩।
૨૨૪૦૩૪૧ અવૈરા યે વનાયાસા મતૈ્ર ચત્તરતાઃ સદા ।
૨૨૪૦૩૪૨ સવર્ભૂતદયાવ ત તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૩૪।
૨૨૪૦૩૫૧ જ્ઞાતવ તઃ િક્રયાવ તઃ ક્ષમાવ તઃ સહૃુિ પ્રયાઃ ।
૨૨૪૦૩૫૨ ધમાર્ધમર્િવદાે િનતં્ય તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૩૫।
૨૨૪૦૩૬૧ શભુાનામશભુાનાં ચ કમર્ણાં ફલસ ચયે ।
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૨૨૪૦૩૬૨ િનરાકાઙ્ક્ષાશ્ચ યે દેિવ તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૩૬।
૨૨૪૦૩૭૧ પાપાપેેતા વજર્ય ત દેવ દ્વજપરાઃ સદા ।
૨૨૪૦૩૭૨ સમુ થાનમનપુ્રાપ્તા તે નરાઃ વગર્ગા મનઃ॥ ૨૨૪.૩૭।
૨૨૪૦૩૮૧ શભુૈઃ કમર્ફલૈદિવ મયૈતે પિરક તતાઃ ।
૨૨૪૦૩૮૨ વગર્માગર્પરા ભૂયઃ િક વં શ્રાેતુ મહેચ્છ સ॥ ૨૨૪.૩૮।
૨૨૪૦૩૯૦ ઉમાવેાચ
૨૨૪૦૩૯૧ મહાન્મે સશંયઃ ક શ્ચન્મત્યાર્ પ્ર ત મહેશ્વર ।
૨૨૪૦૩૯૨ ત મા વં િનપુણનેાદ્ય મમ વ્યાખ્યાતુમહર્ સ॥ ૨૨૪.૩૯।
૨૨૪૦૪૦૧ કેનાયુલર્ભતે દ ઘ કમર્ણા પુ ષઃ પ્રભાે ।
૨૨૪૦૪૦૨ તપસા વાિપ દેવેશ કેનાયુલર્ભતે મહત્॥ ૨૨૪.૪૦।
૨૨૪૦૪૧૧ ક્ષીણાયુઃ કેન ભવ ત કમર્ણા ભુિવ માનવઃ ।
૨૨૪૦૪૧૨ િવપાકં કમર્ણાં દેવ વક્તુમહર્સ્યિન દત॥ ૨૨૪.૪૧।
૨૨૪૦૪૨૧ અપરે ચ મહાભાગ્યા મ દભાગ્યા તથા પરે ।
૨૨૪૦૪૨૨ અકુલીનાઃ કુલીનાશ્ચ સ ભવ ત તથા પરે॥ ૨૨૪.૪૨।
૨૨૪૦૪૩૧ દુદર્શાર્ઃ કે ચદાભા ત નરાઃ કાષ્ઠમયા ઇવ ।
૨૨૪૦૪૩૨ પ્રયદશાર્ તથા ચા યે દશર્નાદેવ માનવાઃ॥ ૨૨૪.૪૩।
૨૨૪૦૪૪૧ દુ પ્રજ્ઞાઃ કે ચદાભા ત કે ચદાભા ત પ ડતાઃ ।
૨૨૪૦૪૪૨ મહાપ્રજ્ઞા તથા ચા યે જ્ઞાનિવજ્ઞાનભાિવનઃ॥ ૨૨૪.૪૪।
૨૨૪૦૪૫૧ અ પવાચા તથા કે ચન્મહાવાચા તથા પરે ।
૨૨૪૦૪૫૨ દૃ ય તે પુ ષા દેવ તતાે વ્યાખ્યાતુમહર્ સ॥ ૨૨૪.૪૫।
૨૨૪૦૪૬૦ શવ ઉવાચ
૨૨૪૦૪૬૧ હ ત તે ઽહં પ્રવક્ષ્યા મ દેિવ કમર્ફલાેદયમ્ ।
૨૨૪૦૪૬૨ મત્યર્લાેકે નરઃ સવા યને વં ફલમશ્નુતે॥ ૨૨૪.૪૬।
૨૨૪૦૪૭૧ પ્રાણા તપાતી યાેગી દ્રાે દ ડહ તાે નરઃ સદા ।
૨૨૪૦૪૭૨ િનત્યમુદ્યતશસ્ત્રશ્ચ હ ત ભૂતગણાન્નરઃ॥ ૨૨૪.૪૭।
૨૨૪૦૪૮૧ િનદર્યઃ સવર્ભૂતે યાે િનત્યમુદ્વગેકારકઃ ।
૨૨૪૦૪૮૨ અિપ ક ટપતઙ્ગાનામશર યઃ સિુનઘ્ ર્ણઃ॥ ૨૨૪.૪૮।
૨૨૪૦૪૯૧ અેવ ભૂતાે નરાે દેિવ િનરયં પ્ર તપદ્યતે ।
૨૨૪૦૪૯૨ િવપર ત તુ ધમાર્ત્મા વ પેણા ભ યતે॥ ૨૨૪.૪૯।
૨૨૪૦૫૦૧ િનરયં યા ત િહસાત્મા યા ત વગર્મિહસકઃ ।
૨૨૪૦૫૦૨ યાતનાં િનરયે રાૈદ્રાં સકૃચ્છ્ર ાં લભતે નરઃ॥ ૨૨૪.૫૦।
૨૨૪૦૫૧૧ યઃ ક શ્ચિન્નરયાત્ત મા સમુત્તર ત કિહ ચત્ ।
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૨૨૪૦૫૧૨ માનુ યં લભતે વાિપ હીનાયુ તત્ર યતે॥ ૨૨૪.૫૧।
૨૨૪૦૫૨૧ પાપને કમર્ણા દેિવ યુક્તાે િહસાિદ ભયર્તઃ ।
૨૨૪૦૫૨૨ અિહતઃ સવર્ભૂતાનાં હીનાયુ પ યતે॥ ૨૨૪.૫૨।
૨૨૪૦૫૩૧ શભુને કમર્ણા દેિવ પ્રા ણઘાતિવવ જતઃ ।
૨૨૪૦૫૩૨ શભુને કમર્ણા દેિવ પ્રા ણઘાતિવવ જતઃ ।
૨૨૪૦૫૩૩ િન ક્ષપ્તશસ્ત્રાે િનદર્ ડાે ન િહસ ત કદાચન॥ ૨૨૪.૫૩।
૨૨૪૦૫૪૧ ન ઘાતય ત નાે હ ત ઘ્ન તં નવૈાનુમાેદતે ।
૨૨૪૦૫૪૨ સવર્ભૂતષેુ સ નેહાે યથાત્મિન તથા પરે॥ ૨૨૪.૫૪।
૨૨૪૦૫૫૧ ઈદશૃઃ પુ ષાે િનતં્ય દેિવ દેવ વમશ્નુતે ।
૨૨૪૦૫૫૨ ઉપપન્ના સખુા ભાેગા સદાશ્ના ત મુદા યુતઃ॥ ૨૨૪.૫૫।
૨૨૪૦૫૬૧ અથ ચને્માનષુે લાેકે કદા ચદુપપદ્યતે ।
૨૨૪૦૫૬૨ અેષ દ ઘાર્યષુાં માગર્ઃ સુ ત્તાનાં સકુમર્ણામ્ ।
૨૨૪૦૫૬૩ પ્રા ણિહસાિવમાેક્ષેણ બ્રહ્મણા સમુદ િરતઃ॥ ૨૨૪.૫૬।
૨૨૫૦૦૧૦ ઉમાવેાચ
૨૨૫૦૦૧૧ િકશીલઃ િકસમાચારઃ પુ ષઃ કૈશ્ચ કમર્ ભઃ ।
૨૨૫૦૦૧૨ વગ સમ ભપદે્યત સ પ્રદાનને કેન વા॥ ૨૨૫.૧।
૨૨૫૦૦૨૦ મહેશ્વર ઉવાચ
૨૨૫૦૦૨૧ દાતા બ્રાહ્મણસ કતાર્ દ નાતર્કૃપણાિદષુ ।
૨૨૫૦૦૨૨ ભક્ષભાજે્યાન્નપાનાનાં વાસસાં ચ મહામ તઃ॥ ૨૨૫.૨।
૨૨૫૦૦૩૧ પ્ર તશ્રયા સભાઃ કુયાર્ પ્રપાઃ પુ કિરણી તથા ।
૨૨૫૦૦૩૨ િનત્યકાદ િન કમાર્ ણ કરાે ત પ્રયતઃ શુ ચઃ॥ ૨૨૫.૩।
૨૨૫૦૦૪૧ આસનં શયનં યાનં ગ્ હં રત્નં ધનં તથા ।
૨૨૫૦૦૪૨ સસ્ય તાિન સવાર્ ણ સક્ષતે્રા યથ યાે ષતઃ॥ ૨૨૫.૪।
૨૨૫૦૦૫૧ સપુ્રશા તમના િનતં્ય યઃ પ્રયચ્છ ત માનવઃ ।
૨૨૫૦૦૫૨ અેવ ભૂતાે નરાે દેિવ દેવલાેકે ઽ ભ યતે॥ ૨૨૫.૫।
૨૨૫૦૦૬૧ તત્રાે ય સુ ચરં કાલં ભુ વા ભાેગાનનુત્તમાન્ ।
૨૨૫૦૦૬૨ સહા સરાે ભમુર્િદતાે ર મ વા ન દનાિદષુ॥ ૨૨૫.૬।
૨૨૫૦૦૭૧ ત માચ્ચ્યુતાે મહેશાિન માનષુષેપૂ યતે ।
૨૨૫૦૦૭૨ મહાભાગકુલે દેિવ ધનધા યસમા ચતે॥ ૨૨૫.૭।
૨૨૫૦૦૮૧ તત્ર કામગુણૈઃ સવઃ સમપુેતાે મુદા વતઃ ।
૨૨૫૦૦૮૨ મહાકાયા મહાભાેગાે ધની ભવ ત માનવઃ॥ ૨૨૫.૮।
૨૨૫૦૦૯૧ અેતે દેિવ મહાભાગાઃ પ્રા ણનાે દાનશા લનઃ ।
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૨૨૫૦૦૯૨ બ્રહ્મણા વૈ પુરા પ્રાેક્તાઃ સવર્સ્ય પ્રયદશર્નાઃ॥ ૨૨૫.૯।
૨૨૫૦૧૦૧ અપરે માનવા દેિવ પ્રદાનકૃપણા દ્વ ઃ ।
૨૨૫૦૧૦૨ યે ઽન્નાિન ન પ્રયચ્છ ત િવદ્યમાને ઽ યબુદ્ધયઃ॥ ૨૨૫.૧૦।
૨૨૫૦૧૧૧ દ ના ધકૃપણા દૃ ટ્વા ભ કાન તથીનિપ ।
૨૨૫૦૧૧૨ યાચ્યમાના િનવતર્ તે જહ્વાલાેભસમ વતાઃ॥ ૨૨૫.૧૧।
૨૨૫૦૧૨૧ ન ધનાિન ન વાસાં સ ન ભાેગાન્ન ચ કા ચનમ્ ।
૨૨૫૦૧૨૨ ન ગાશ્ચ નાન્નિવકૃ ત પ્રયચ્છ ત કદાચન॥ ૨૨૫.૧૨।
૨૨૫૦૧૩૧ અપ્રલુ ધાશ્ચ યે લુ ધા ના તકા દાનવ જતઃ ।
૨૨૫૦૧૩૨ અેવ ભૂતા નરા દેિવ િનરયં યા ત્યબુદ્ધયઃ॥ ૨૨૫.૧૩।
૨૨૫૦૧૪૧ તે વૈ મનુ યતાં યા ત યદા કાલસ્ય પયર્યાત્ ।
૨૨૫૦૧૪૨ ધનિરક્તે કુલે જન્મ લભ તે વ પબુદ્ધયઃ॥ ૨૨૫.૧૪।
૨૨૫૦૧૫૧ પપાસાપર તાશ્ચ સવર્લાેકબિહ કૃતાઃ ।
૨૨૫૦૧૫૨ િનરાશાઃ સવર્ભાેગે યાે વ ત્યધમર્ િવકાઃ॥ ૨૨૫.૧૫।
૨૨૫૦૧૬૧ અ પભાેગકુલે તા અ પભાેગરતા નરાઃ ।
૨૨૫૦૧૬૨ અનને કમર્ણા દેિવ ભવ ત્યધિનનાે નરાઃ॥ ૨૨૫.૧૬।
૨૨૫૦૧૭૧ અપરે દ ભનાે િનતં્ય માિનનઃ પરતાે રતાઃ ।
૨૨૫૦૧૭૨ આસનાહર્સ્ય યે પીઠં ન યચ્છ ત્ય પચેતસઃ॥ ૨૨૫.૧૭।
૨૨૫૦૧૮૧ માગાર્હર્સ્ય ચ યે માગ ન પ્રયચ્છ ત્યબુદ્ધયઃ ।
૨૨૫૦૧૮૨ અઘાર્હાર્ન્ન ચ સસં્કારૈરચર્ય ત યથાિવિધ॥ ૨૨૫.૧૮।
૨૨૫૦૧૯૧ પાદ્યમાચમનીયં વા પ્રયચ્છ ત્ય ભબુદ્ધયઃ ।
૨૨૫૦૧૯૨ શભંુ ચા ભમતં પ્રે ણા ગુ ં ના ભવદ ત યે॥ ૨૨૫.૧૯।
૨૨૫૦૨૦૧ અ ભમાનપ્ર દ્ધને લાેભને સમમા સ્થતાઃ ।
૨૨૫૦૨૦૨ સ મા યાંશ્ચાવમ ય તે દ્ધા પિરભવ ત ચ॥ ૨૨૫.૨૦।
૨૨૫૦૨૧૧ અેવંિવધા નરા દેિવ સવ િનરયગા મનઃ ।
૨૨૫૦૨૧૨ તે ચેદ્યિદ નરા ત માિન્નરયાદુત્તર ત ચ॥ ૨૨૫.૨૧।
૨૨૫૦૨૨૧ વષર્પૂગૈ તતાે જન્મ લભ તે કુ સતે કુલે ।
૨૨૫૦૨૨૨ શ્વપાકપુલ્કસાદ નાં કુ સતાનામચેતસામ્॥ ૨૨૫.૨૨।
૨૨૫૦૨૩૧ કુલષેુ તે ઽ ભ ય તે ગુ દ્ધાપેતાિપનઃ ।
૨૨૫૦૨૩૨ ન દ ભી ન ચ માની યાે દેવતા ત થપજૂકઃ॥ ૨૨૫.૨૩।
૨૨૫૦૨૪૧ લાેકપજૂ્યાે નમસ્કતાર્ પ્રસતૂાે મધુરં વચઃ ।
૨૨૫૦૨૪૨ સવર્કમર્ પ્રયકરઃ સવર્ભૂત પ્રયઃ સદા॥ ૨૨૫.૨૪।
૨૨૫૦૨૫૧ અદ્વષેી સમુખુઃ શ્લ ણઃ નગ્ધવાણીપ્રદઃ સદા ।
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૨૨૫૦૨૫૨ વાગતનેવૈ સવષાં ભૂતાનામિવિહસકઃ॥ ૨૨૫.૨૫।
૨૨૫૦૨૬૧ યથાથ સ ક્રયાપવૂર્મચર્યન્નવ તષ્ઠતે ।
૨૨૫૦૨૬૨ માગાર્હાર્ય દદન્માગ ગુ મ યચર્ય સદા॥ ૨૨૫.૨૬।
૨૨૫૦૨૭૧ અ ત થપ્રગ્રહરત તથા યાગતપજૂકઃ ।
૨૨૫૦૨૭૨ અેવ ભૂતાે નરાે દેિવ વગર્ ત પ્ર તપદ્યતે॥ ૨૨૫.૨૭।
૨૨૫૦૨૮૧ તતાે માનુ યમાસાદ્ય િવ શષ્ટકુલ ે ભવેત્ ।
૨૨૫૦૨૮૨ તત્રાસાૈ િવપુલૈભાગૈઃ સવર્રત્નસમાયુતઃ॥ ૨૨૫.૨૮।
૨૨૫૦૨૯૧ યથાહર્દાતા ચાહષુ ધમર્ચયાર્પરાે ભવેત્ ।
૨૨૫૦૨૯૨ સ મતઃ સવર્ભૂતાનાં સવર્લાેકનમસૃ્કતઃ॥ ૨૨૫.૨૯।
૨૨૫૦૩૦૧ વકમર્ફલમા ાે ત વયમવે નરઃ સદા ।
૨૨૫૦૩૦૨ અેષ ધમા મયા પ્રાેક્તાે િવધાત્રા વયમીિરતઃ॥ ૨૨૫.૩૦।
૨૨૫૦૩૧૧ ય તુ રાૈદ્રસમાચારઃ સવર્સ વભયઙ્કરઃ ।
૨૨૫૦૩૧૨ હ તા યાં યિદ વા પદ્ યાં ર વા દ ડને વા પનુઃ॥ ૨૨૫.૩૧।
૨૨૫૦૩૨૧ લાેષ્ટૈઃ ત ભૈ પાયવૈાર્ જ તૂ બાધેત શાેભને ।
૨૨૫૦૩૨૨ િહસાથ િન કૃ તપ્રજ્ઞઃ પ્રાેદ્વજેય ત ચવૈ િહ॥ ૨૨૫.૩૨।
૨૨૫૦૩૩૧ ઉપક્રામ ત જ તૂંશ્ચ ઉદ્વગેજનનઃ સદા ।
૨૨૫૦૩૩૨ અેવં શીલસમાચારાે િનરયં પ્ર તપદ્યતે॥ ૨૨૫.૩૩।
૨૨૫૦૩૪૧ સ ચને્મનુ યતાં ગચ્છેદ્યિદ કાલસ્ય પયર્યાત્ ।
૨૨૫૦૩૪૨ બહ્વાબાધાપિર ક્લષ્ટે કુલે જય ત સાે ઽધમે॥ ૨૨૫.૩૪।
૨૨૫૦૩૫૧ લાેક દ્વષ્ટાે ઽધમઃ પુંસાં વયં કમર્કૃતૈઃ ફલૈઃ ।
૨૨૫૦૩૫૨ અેષ દેિવ મનુ યષેુ બાેદ્ધવ્યાે જ્ઞા તબ ધષુુ॥ ૨૨૫.૩૫।
૨૨૫૦૩૬૧ અપરઃ સવર્ભૂતાિન દયાવાનનપુ ય ત ।
૨૨૫૦૩૬૨ મતૈ્રી દૃ ષ્ટઃ િપ સમાે િનવરાે િનયતે દ્રયઃ॥ ૨૨૫.૩૬।
૨૨૫૦૩૭૧ નાેદ્વજેય ત ભૂતાિન ન ચ હ ત દયાપરઃ ।
૨૨૫૦૩૭૨ હ તપાદૈશ્ચ િનયતૈિવશ્વાસ્યઃ સવર્જ તષુુ॥ ૨૨૫.૩૭।
૨૨૫૦૩૮૧ ન ર વા ન ચ દ ડને ન લાેષ્ટૈનાર્યુધને ચ ।
૨૨૫૦૩૮૨ ઉદ્વજેય ત ભૂતાિન શભુકમાર્ દયાપરઃ॥ ૨૨૫.૩૮।
૨૨૫૦૩૯૧ અેવં શીલસમાચારઃ વગ સમપુ યતે ।
૨૨૫૦૩૯૨ તત્રાસાૈ ભવને િદવ્યે મુદા વસ ત દેવવત્॥ ૨૨૫.૩૯।
૨૨૫૦૪૦૧ સ ચે વગર્ક્ષયાન્મત્યા મનુ યષેપૂ યતે ।
૨૨૫૦૪૦૨ અ પાયાસાે િનરાતઙ્કઃ સ તઃ સખુમેધતે॥ ૨૨૫.૪૦।
૨૨૫૦૪૧૧ સખુભાગી િનરાયાસાે િન દ્વગેઃ સદા નરઃ ।
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૨૨૫૦૪૧૨ અેષ દેિવ સતાં માગા બાધા યત્ર ન િવદ્યતે॥ ૨૨૫.૪૧।
૨૨૫૦૪૨૦ ઉમાવેાચ
૨૨૫૦૪૨૧ ઇમે મનુ યા દૃ ય તે ઊહાપાેહિવશારદાઃ ।
૨૨૫૦૪૨૨ જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ પન્નાઃ પ્રજ્ઞાવ તાે ઽથર્કાેિવદાઃ॥ ૨૨૫.૪૨।
૨૨૫૦૪૩૧ દુ પ્રજ્ઞાશ્ચાપરે દેવ જ્ઞાનિવજ્ઞાનવ જતાઃ ।
૨૨૫૦૪૩૨ કેન કમર્િવપાકેન પ્રજ્ઞાવા પુ ષાે ભવેત્॥ ૨૨૫.૪૩।
૨૨૫૦૪૪૧ અ પપ્રજ્ઞાે િવ પાક્ષ કથં ભવ ત માનવઃ ।
૨૨૫૦૪૪૨ અેવં વં સશંયં છ ધ સવર્ધમર્ તાં વર॥ ૨૨૫.૪૪।
૨૨૫૦૪૫૧ ત્ય ધાશ્ચાપરે દેવ રાેગાતાર્શ્ચાપરે તથા ।
૨૨૫૦૪૫૨ નરાઃ ક્લીબાશ્ચ દૃ ય તે કારણં બ્રૂિહ તત્ર વૈ॥ ૨૨૫.૪૫।
૨૨૫૦૪૬૦ મહેશ્વર ઉવાચ
૨૨૫૦૪૬૧ બ્રાહ્મણા વેદિવદુષઃ સદ્ધા ધમર્િવદ તથા ।
૨૨૫૦૪૬૨ પિર ચ્છ ત્યહરહઃ કુશલાકુશલં સદા॥ ૨૨૫.૪૬।
૨૨૫૦૪૭૧ વજર્ય તાે ઽશભંુ કમર્ સવેમાનાઃ શભંુ તથા ।
૨૨૫૦૪૭૨ લભ તે વગર્ ત િનત્ય મહ લાેકે યથાસખુમ્॥ ૨૨૫.૪૭।
૨૨૫૦૪૮૧ સ ચને્મનુ યતાં યા ત મેધાવી તત્ર યતે ।
૨૨૫૦૪૮૨ શ્રુતં યજ્ઞાનુગં યસ્ય કલ્યાણમપુ યતે॥ ૨૨૫.૪૮।
૨૨૫૦૪૯૧ પરદારેષુ યે ચાિપ ચ દુર્ષં્ટ પ્રયુ જતે ।
૨૨૫૦૪૯૨ તને દુષ્ટ વભાવને ત્ય ધા તે ભવ ત િહ॥ ૨૨૫.૪૯।
૨૨૫૦૫૦૧ મનસાિપ પ્રદુષ્ટેન નગ્ ાં પ ય ત યે સ્ત્રયમ્ ।
૨૨૫૦૫૦૨ રાેગાતાર્ તે ભવ તીહ નરા દુ કૃતકાિરણઃ॥ ૨૨૫.૫૦।
૨૨૫૦૫૧૧ યે તુ મૂઢા દુરાચારા િવયાનેાૈ મૈથનુે રતાઃ ।
૨૨૫૦૫૧૨ પુ ષષેુ સદુુ પ્રજ્ઞાઃ ક્લીબ વમપુયા ત તે॥ ૨૨૫.૫૧।
૨૨૫૦૫૨૧ પશૂશં્ચ યે વૈ બધ્ન ત યે ચવૈ ગુ ત પગાઃ ।
૨૨૫૦૫૨૨ પ્રક ણર્મૈથનુા યે ચ ક્લીબા ય ત વૈ નરાઃ॥ ૨૨૫.૫૨।
૨૨૫૦૫૩૦ ઉમાવેાચ
૨૨૫૦૫૩૧ અવદ્યં િક તુ વૈ કમર્ િનરવદં્ય તથવૈ ચ ।
૨૨૫૦૫૩૨ શ્રેયઃ કુવર્ન્નવા ાે ત માનવાે દેવસત્તમ॥ ૨૨૫.૫૩।
૨૨૫૦૫૪૦ મહેશ્વર ઉવાચ
૨૨૫૦૫૪૧ શ્રેયાંસં માગર્મ વચ્છ સદા યઃ ચ્છ ત દ્વ ન્ ।
૨૨૫૦૫૪૨ ધમાર્ વષેી ગુણાકાઙ્ક્ષ સ વગ સમપુાશ્નુતે॥ ૨૨૫.૫૪।
૨૨૫૦૫૫૧ યિદ માનુ યતાં દેિવ કદા ચ સિન્નયચ્છ ત ।
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૨૨૫૦૫૫૨ મેધાવી ધારણાયુક્તઃ પ્રાજ્ઞ તત્રાિપ યતે॥ ૨૨૫.૫૫।
૨૨૫૦૫૬૧ અેષ દેિવ સતાં ધમા ગ તવ્યાે ભૂ તકારકઃ ।
૨૨૫૦૫૬૨ ણાં િહતાથાર્ય સદા મયા ચવૈમુદાહૃતઃ॥ ૨૨૫.૫૬।
૨૨૫૦૫૭૦ ઉમાવેાચ
૨૨૫૦૫૭૧ અપરે વ પિવજ્ઞાના ધમર્િવદ્વે ષણાે નરાઃ ।
૨૨૫૦૫૭૨ બ્રાહ્મણા વેદિવદુષાે નેચ્છ ત પિરસિપતુમ્॥ ૨૨૫.૫૭।
૨૨૫૦૫૮૧ વ્રતવ તાે નરાઃ કે ચચ્છ્ર દ્ધાદમપરાયણાઃ ।
૨૨૫૦૫૮૨ અવ્રતા ભ્રષ્ટિનયમા તથા યે રાક્ષસાપેમાઃ॥ ૨૨૫.૫૮।
૨૨૫૦૫૯૧ ય વાનશ્ચ તથવૈા યે િનમાહાશ્ચ તથા પરે ।
૨૨૫૦૫૯૨ કેન કમર્િવપાકેન ભવ તીહ વદ વ મે॥ ૨૨૫.૫૯।
૨૨૫૦૬૦૦ મહેશ્વર ઉવાચ
૨૨૫૦૬૦૧ આગમાલાેકધમાર્ણાં મયાર્દાઃ પવૂર્િન મતાઃ ।
૨૨૫૦૬૦૨ પ્રમાણનેાનવુતર્ તે દૃ ય તે હ દૃઢવ્રતાઃ॥ ૨૨૫.૬૦।
૨૨૫૦૬૧૧ અધમ ધમર્ મત્યાહુય ચ માેહવશં ગતાઃ ।
૨૨૫૦૬૧૨ અવ્રતા નષ્ટમયાર્દા તે નરા બ્રહ્મરાક્ષસાઃ॥ ૨૨૫.૬૧।
૨૨૫૦૬૨૧ યે વૈ કાલકૃતાેદ્યાેગા સ ભવ તીહ માનવાઃ ।
૨૨૫૦૬૨૨ િનહામા િનવર્ષટ્કારા તે ભવ ત નરાધમાઃ॥ ૨૨૫.૬૨।
૨૨૫૦૬૩૧ અેષ દેિવ મયા સવર્-સશંયચ્છેદનાય તે ।
૨૨૫૦૬૩૨ કુશલાકુશલાે ણાં વ્યાખ્યાતાે ધમર્સાગરઃ॥ ૨૨૫.૬૩।
૨૨૬૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૬૦૦૧૧ શ્રુ વવૈં સા જગન્માતા ભતુર્વર્ચનમાિદતઃ ।
૨૨૬૦૦૧૨ હૃષ્ટા બભવૂ સપુ્રીતા િવ મતા ચ તદા દ્વ ઃ॥ ૨૨૬.૧।
૨૨૬૦૦૨૧ યે તત્રાસન્મુિનવરા સ્ત્રપુરારેઃ સમીપતઃ ।
૨૨૬૦૦૨૨ તીથર્યાત્રાપ્રસઙ્ગને ગતા ત મ ગરાૈ દ્વ ઃ॥ ૨૨૬.૨।
૨૨૬૦૦૩૧ તે ઽિપ સ પજૂ્ય તં દેવં શલૂપા ણ પ્રણ ય ચ ।
૨૨૬૦૦૩૨ પપ્રચ્છુઃ સશંયં ચવૈ લાેકાનાં િહતકા યયા॥ ૨૨૬.૩।
૨૨૬૦૦૪૦ મનુય ઊચુઃ
૨૨૬૦૦૪૧ િત્રલાેચન નમ તે ઽ તુ દક્ષક્રતુિવનાશન ।
૨૨૬૦૦૪૨ ચ્છામ વાં જગન્નાથ સશંયં હૃિદ સં સ્થતમ્॥ ૨૨૬.૪।
૨૨૬૦૦૫૧ સસંારે ઽ મન્મહાઘાેરે ભૈરવે લાેમહષર્ણે ।
૨૨૬૦૦૫૨ ભ્રમ ત સુ ચરં કાલં પુ ષાશ્ચા પમેધસઃ॥ ૨૨૬.૫।
૨૨૬૦૦૬૧ યનેાપેાયને મુચ્ય તે જન્મસસંારબ ધનાત્ ।
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૨૨૬૦૦૬૨ બ્રૂિહ તચ્છ્ર ાેતુ મચ્છામઃ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૨૨૬.૬।
૨૨૬૦૦૭૦ મહેશ્વર ઉવાચ
૨૨૬૦૦૭૧ કમર્પાશિનબદ્ધાનાં નરાણાં દુઃખભા ગનામ્ ।
૨૨૬૦૦૭૨ ના યાપેાયં પ્રપ યા મ વાસદેુવા પરં દ્વ ઃ॥ ૨૨૬.૭।
૨૨૬૦૦૮૧ યે પજૂય ત તં દેવં શઙ્ખચક્રગદાધરમ્ ।
૨૨૬૦૦૮૨ વાઙ્મનઃકમર્ ભઃ સ યક્તે યા ત પરમાં ગ તમ્॥ ૨૨૬.૮।
૨૨૬૦૦૯૧ િક તષેાં િવતનેેહ પશવુચ્ચે ષ્ટતને ચ ।
૨૨૬૦૦૯૨ યષેાં ન પ્રવણં ચત્તં વાસદેુવે જગન્મયે॥ ૨૨૬.૯।
૨૨૬૦૧૦૦ ઋષય ઊચુઃ
૨૨૬૦૧૦૧ િપનાિક ભગનતે્રઘ્ન સવર્લાેકનમસૃ્કત ।
૨૨૬૦૧૦૨ માહા યં વાસદેુવસ્ય શ્રાેતુ મચ્છામ શઙ્કર॥ ૨૨૬.૧૦।
૨૨૬૦૧૧૦ મહેશ્વર ઉવાચ
૨૨૬૦૧૧૧ િપતામહાદિપ વરઃ શાશ્વતઃ પુ ષાે હિરઃ ।
૨૨૬૦૧૧૨ કૃ ણાે બૂનદાભાસાે વ્યભ્રે સયૂર્ ઇવાેિદતઃ॥ ૨૨૬.૧૧।
૨૨૬૦૧૨૧ દશબાહુમર્હાતે દેવતાિરિનષૂદનઃ ।
૨૨૬૦૧૨૨ શ્રીવ સાઙ્કાે હૃષીકેશઃ સવર્દૈવતયૂથપઃ॥ ૨૨૬.૧૨।
૨૨૬૦૧૩૧ બ્રહ્મા તસ્યાેદરભવ તસ્યાહં ચ શરાેભવઃ ।
૨૨૬૦૧૩૨ શરાે હે યાે જ્યાેતી ં ષ રાેમ યશ્ચ સરુાસરુાઃ॥ ૨૨૬.૧૩।
૨૨૬૦૧૪૧ ઋષયાે દેહસ ભૂતા તસ્ય લાેકાશ્ચ શાશ્વતાઃ ।
૨૨૬૦૧૪૨ િપતામહગ્ હં સાક્ષા સવર્દેવગ્ હં ચ સઃ॥ ૨૨૬.૧૪।
૨૨૬૦૧૫૧ સાે ઽસ્યાઃ થવ્યાઃ કૃ નાયાઃ સ્રષ્ટા િત્રભવુનેશ્વરઃ ।
૨૨૬૦૧૫૨ સહંતાર્ ચવૈ ભૂતાનાં સ્થાવરસ્ય ચરસ્ય ચ॥ ૨૨૬.૧૫।
૨૨૬૦૧૬૧ સ િહ દેવદેવઃ સાક્ષાદે્દવનાથઃ પર તપઃ ।
૨૨૬૦૧૬૨ સવર્જ્ઞઃ સવર્સસં્રષ્ટા સવર્ગઃ સવર્તાેમખુઃ॥ ૨૨૬.૧૬।
૨૨૬૦૧૭૧ ન ત મા પરમં ભૂતં િત્રષુ લાેકેષુ િક ચન ।
૨૨૬૦૧૭૨ સનાતનાે મહાભાગાે ગાેિવ દ ઇ ત િવશ્રુતઃ॥ ૨૨૬.૧૭।
૨૨૬૦૧૮૧ સ સવાર્ પા થવા સઙ્ખ્યે ઘાતિય ય ત માનદઃ ।
૨૨૬૦૧૮૨ સરુકાયાર્થર્મુ પન્નાે માનુ યં વપુરા સ્થતઃ॥ ૨૨૬.૧૮।
૨૨૬૦૧૯૧ નિહ દેવગણાઃ શક્તા સ્ત્રિવક્રમિવનાકૃતાઃ ।
૨૨૬૦૧૯૨ ભવુને દેવકાયાર્ ણ કતુ નાયકવ જતઃ॥ ૨૨૬.૧૯।
૨૨૬૦૨૦૧ નાયકઃ સવર્ભૂતાનાં સવર્ભૂતનમસૃ્કતઃ ।
૨૨૬૦૨૦૨ અેતસ્ય દેવનાથસ્ય કાયર્સ્ય ચ પરસ્ય ચ॥ ૨૨૬.૨૦।

brahpur.pdf 875



બ્રહ્મપુરાણ

૨૨૬૦૨૧૧ બ્રહ્મભૂતસ્ય સતતં બ્રહ્મ ષશરણસ્ય ચ ।
૨૨૬૦૨૧૨ બ્રહ્મા વસ ત ના ભસ્થઃ શર રે ઽહં ચ સં સ્થતઃ॥ ૨૨૬.૨૧।
૨૨૬૦૨૨૧ સવાર્ઃ સખંુ સં સ્થતાશ્ચ શર રે તસ્ય દેવતાઃ ।
૨૨૬૦૨૨૨ સ દેવઃ પુ ડર કાક્ષઃ શ્રીગભર્ઃ શ્રીસહાે ષતઃ॥ ૨૨૬.૨૨।
૨૨૬૦૨૩૧ શાઙ્ર્ગચક્રાયુધઃ ખડ્ગી સવર્નાગિરપુ વજઃ ।
૨૨૬૦૨૩૨ ઉત્તમને સશુીલને શાૈચને ચ દમને ચ॥ ૨૨૬.૨૩।
૨૨૬૦૨૪૧ પરાક્રમેણ વીયણ વપષુા દશર્નને ચ ।
૨૨૬૦૨૪૨ આરાેહણપ્રમાણને વીયણાજર્વસ પદા॥ ૨૨૬.૨૪।
૨૨૬૦૨૫૧ આ શસં્યને પેણ બલને ચ સમ વતઃ ।
૨૨૬૦૨૫૨ અસૈ્ત્રઃ સમુિદતઃ સવિદવ્યૈરદ્ભુતદશર્નૈઃ॥ ૨૨૬.૨૫।
૨૨૬૦૨૬૧ યાેગમાયાસહસ્રાક્ષાે િવ પાક્ષાે મહામનાઃ ।
૨૨૬૦૨૬૨ વાચા મત્રજનશ્લાઘી જ્ઞા તબ ધજુન પ્રયઃ॥ ૨૨૬.૨૬।
૨૨૬૦૨૭૧ ક્ષમાવાંશ્ચાનહંવાદ સ દેવાે બ્રહ્મદાયકઃ ।
૨૨૬૦૨૭૨ ભયહતાર્ ભયાતાર્નાં મત્રાન દિવવધર્નઃ॥ ૨૨૬.૨૭।
૨૨૬૦૨૮૧ શર યઃ સવર્ભૂતાનાં દ નાનાં પાલને રતઃ ।
૨૨૬૦૨૮૨ શ્રુતવાનથ સ પન્નઃ સવર્ભૂતનમસૃ્કતઃ॥ ૨૨૬.૨૮।
૨૨૬૦૨૯૧ સમા શ્રતાનામપુકૃચ્છત્રૂણાં ભયકૃત્તથા ।
૨૨૬૦૨૯૨ ની તજ્ઞાે ની તસ પન્નાે બ્રહ્મવાદ જતે દ્રયઃ॥ ૨૨૬.૨૯।
૨૨૬૦૩૦૧ ભવાથર્મવે દેવાનાં બુદ્ યા પરમયા યુતઃ ।
૨૨૬૦૩૦૨ પ્રા પત્યે શભુે માગ માનવે ધમર્સસૃં્કતે॥ ૨૨૬.૩૦।
૨૨૬૦૩૧૧ સમુ પ સ્ય ત ગાેિવ દાે મનાવેશે મહાત્મનઃ ।
૨૨૬૦૩૧૨ અંશાે નામ મનાેઃ પતુ્રાે હ્ય તધાર્મા તતઃ પરમ્॥ ૨૨૬.૩૧।
૨૨૬૦૩૨૧ અ તધાર્ ાે હિવધાર્મા પ્ર પ તરિન દતઃ ।
૨૨૬૦૩૨૨ પ્રાચીનબિહભર્િવતા હિવધાર્ ઃ સતુાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૬.૩૨।
૨૨૬૦૩૩૧ તસ્ય પ્રચેતઃપ્રમખુા ભિવ ય ત દશાત્મ ઃ ।
૨૨૬૦૩૩૨ પ્રાચેતસ તથા દક્ષાે ભિવતેહ પ્ર પ તઃ॥ ૨૨૬.૩૩।
૨૨૬૦૩૪૧ દાક્ષાય ય તથાિદત્યાે મનુરાિદત્યત તતઃ ।
૨૨૬૦૩૪૨ મનાેશ્ચ વંશજ ઇલા સદુ્યુ શ્ચ ભિવ ય ત॥ ૨૨૬.૩૪।
૨૨૬૦૩૫૧ બુધા પુ રવાશ્ચાિપ ત માદાયુભર્િવ ય ત ।
૨૨૬૦૩૫૨ નહુષાે ભિવતા ત માદ્યયા ત તસ્ય ચાત્મજઃ॥ ૨૨૬.૩૫।
૨૨૬૦૩૬૧ યદુ ત માન્મહાસ વઃ ક્રાેષ્ટા ત માદ્ભિવ ય ત ।
૨૨૬૦૩૬૨ ક્રાેષુ્ટશ્ચવૈ મહા પતુ્રાે જનીવા ભિવ ય ત॥ ૨૨૬.૩૬।
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૨૨૬૦૩૭૧ જનીવતશ્ચ ભિવતા ઉષઙ્ગુરપરા જતઃ ।
૨૨૬૦૩૭૨ ઉષઙ્ગાેભર્િવતા પતુ્રઃ શરૂ શ્ચત્રરથ તથા॥ ૨૨૬.૩૭।
૨૨૬૦૩૮૧ તસ્ય વવરજઃ પતુ્રઃ શરૂાે નામ ભિવ ય ત ।
૨૨૬૦૩૮૨ તષેાં િવખ્યાતવીયાર્ણાં ચાિરત્રગુણશા લનામ્॥ ૨૨૬.૩૮।
૨૨૬૦૩૯૧ ય વનાં ચ િવશદુ્ધાનાં વંશે બ્રાહ્મણસત્તમાઃ ।
૨૨૬૦૩૯૨ સ શરૂઃ ક્ષિત્રયશ્રેષ્ઠાે મહાવીયા મહાયશાઃ॥ ૨૨૬.૩૯।
૨૨૬૦૪૦૧ વવંશિવ તારકરં જનિય ય ત માનદમ્ ।
૨૨૬૦૪૦૨ વસદેુવ મ ત ખ્યાતં પતુ્રમાનકદુ દુ ભમ્॥ ૨૨૬.૪૦।
૨૨૬૦૪૧૧ તસ્ય પતુ્રશ્ચતુબાર્હુવાર્સદેુવાે ભિવ ય ત ।
૨૨૬૦૪૧૨ દાતા બ્રાહ્મણસ કતાર્ બ્રહ્મભૂતાે દ્વજ પ્રયઃ॥ ૨૨૬.૪૧।
૨૨૬૦૪૨૧ રાજ્ઞાે બદ્ધા સ સવાર્ વૈ માેક્ષિય ય ત યાદવઃ ।
૨૨૬૦૪૨૨ જરાસ ધં તુ રા નં િન જત્ય ગિરગહ્વરે॥ ૨૨૬.૪૨।
૨૨૬૦૪૩૧ સવર્પા થવરત્નાઢ ાે ભિવ ય ત સ વીયર્વાન્ ।
૨૨૬૦૪૩૨ થવ્યામપ્ર તહતાે વીયણાિપ ભિવ ય ત॥ ૨૨૬.૪૩।
૨૨૬૦૪૪૧ િવક્રમેણ ચ સ પન્નઃ સવર્પા થવપા થવઃ ।
૨૨૬૦૪૪૨ શરૂઃ સહંનનાે ભૂતાે દ્વારકાયાં વસ પ્રભુઃ॥ ૨૨૬.૪૪।
૨૨૬૦૪૫૧ પાલિય ય ત ગાં દેવી ં િવિન જત્ય દુરાશયાન્ ।
૨૨૬૦૪૫૨ તં ભવ તઃ સમાસાદ્ય બ્રાહ્મણૈરહર્ણવૈર્રૈઃ॥ ૨૨૬.૪૫।
૨૨૬૦૪૬૧ અચર્ય તુ યથા યાયં બ્રહ્માણ મવ શાશ્વતમ્ ।
૨૨૬૦૪૬૨ યાે િહ માં દ્રષુ્ટ મચ્છેત બ્રહ્માણં ચ િપતામહમ્॥ ૨૨૬.૪૬।
૨૨૬૦૪૭૧ દ્રષ્ટવ્ય તને ભગવા વાસદેુવઃ પ્રતાપવાન્ ।
૨૨૬૦૪૭૨ દષૃ્ટે ત મન્નહં દષૃ્ટાે ન મે ઽત્રા ત િવચારણા॥ ૨૨૬.૪૭।
૨૨૬૦૪૮૧ િપતામહાે વાસદેુવ ઇ ત િવત્ત તપાેધનાઃ ।
૨૨૬૦૪૮૨ સ યસ્ય પુ ડર કાક્ષઃ પ્રી તયુક્તાે ભિવ ય ત॥ ૨૨૬.૪૮।
૨૨૬૦૪૯૧ તસ્ય દેવગણઃ પ્રીતાે બ્રહ્મપવૂા ભિવ ય ત ।
૨૨૬૦૪૯૨ ય તુ તં માનવાે લાેકે સશં્રિય ય ત કેશવમ્॥ ૨૨૬.૪૯।
૨૨૬૦૫૦૧ તસ્ય ક તયર્શશ્ચવૈ વગર્શ્ચવૈ ભિવ ય ત ।
૨૨૬૦૫૦૨ ધમાર્ણાં દે શકઃ સાક્ષાદ્ભિવ ય ત સ ધમર્વાન્॥ ૨૨૬.૫૦।
૨૨૬૦૫૧૧ ધમર્િવદ્ ભઃ સ દેવેશાે નમસ્કાયર્ઃ સદાચ્યુતઃ ।
૨૨૬૦૫૧૨ ધમર્ અેવ સદા િહ સ્યાદ મન્ન ય ચતે િવભાૈ॥ ૨૨૬.૫૧।
૨૨૬૦૫૨૧ સ િહ દેવાે મહાતે ઃ પ્ર િહત ચક ષર્યા ।
૨૨૬૦૫૨૨ ધમાર્થ પુ ષવ્યાઘ્ર ઋ ષકાેટ ઃ સસજર્ ચ॥ ૨૨૬.૫૨।
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૨૨૬૦૫૩૧ તાઃ ષ્ટા તને િવિધના પવર્તે ગ ધમાદને ।
૨૨૬૦૫૩૨ સન કુમારપ્રમખુા તષ્ઠ ત તપસા વતાઃ॥ ૨૨૬.૫૩।
૨૨૬૦૫૪૧ ત મા સ વાગ્મી ધમર્જ્ઞાે નમસ્યાે દ્વજપુઙ્ગવાઃ ।
૨૨૬૦૫૪૨ વ દતાે િહ સ વ દેત માિનતાે માનયીત ચ॥ ૨૨૬.૫૪।
૨૨૬૦૫૫૧ દષૃ્ટઃ પ યેદહરહઃ સં શ્રતઃ પ્ર તસશં્રયેત્ ।
૨૨૬૦૫૫૨ અ ચતશ્ચાચર્યેિન્નત્યં સ દેવાે દ્વજસત્તમાઃ॥ ૨૨૬.૫૫।
૨૨૬૦૫૬૧ અેવં તસ્યાનવદ્યસ્ય િવ ણાવે પરમં તપઃ ।
૨૨૬૦૫૬૨ આિદદેવસ્ય મહતઃ સ જનાચિરતં સદા॥ ૨૨૬.૫૬।
૨૨૬૦૫૭૧ ભવુને ઽ ય ચતાે િનતં્ય દેવૈરિપ સનાતનઃ ।
૨૨૬૦૫૭૨ અભયનેાનુ પેણ પ્રપદ્ય તમનવુ્રતાઃ॥ ૨૨૬.૫૭।
૨૨૬૦૫૮૧ કમર્ણા મનસા વાચા સ નમસ્યાે દ્વજૈઃ સદા ।
૨૨૬૦૫૮૨ યત્નવદ્ ભ પસ્થાય દ્રષ્ટવ્યાે દેવક સતુઃ॥ ૨૨૬.૫૮।
૨૨૬૦૫૯૧ અેષ વૈ િવિહતાે માગા મયા વૈ મુિનસત્તમાઃ ।
૨૨૬૦૫૯૨ તં દૃ ટ્વા સવર્દેવેશં દષૃ્ટાઃ સ્યુઃ સરુસત્તમાઃ॥ ૨૨૬.૫૯।
૨૨૬૦૬૦૧ મહાવરાહં તં દેવં સવર્લાેકિપતામહમ્ ।
૨૨૬૦૬૦૨ અહં ચવૈ નમસ્યા મ િનત્યમવે જગ પ તમ્॥ ૨૨૬.૬૦।
૨૨૬૦૬૧૧ તત્ર ચ િત્રતયં દષંૃ્ટ ભિવ ય ત ન સશંયઃ ।
૨૨૬૦૬૧૨ સમ તા િહ વયં દેવા તસ્ય દેહે વસામહે॥ ૨૨૬.૬૧।
૨૨૬૦૬૨૧ તસ્યવૈ ચાગ્ર ે ભ્રાતા સતાિદ્રિનચયપ્રભઃ ।
૨૨૬૦૬૨૨ હલી બલ ઇ ત ખ્યાતાે ભિવ ય ત ધરાધરઃ॥ ૨૨૬.૬૨।
૨૨૬૦૬૩૧ િત્ર શરા તસ્ય દેવસ્ય દષૃ્ટાે ઽન ત ઇ ત પ્રભાેઃ ।
૨૨૬૦૬૩૨ સપુણા યસ્ય વીયણ ક યપસ્યાત્મ ે બલી॥ ૨૨૬.૬૩।
૨૨૬૦૬૪૧ અ તં નવૈાશકદ્દ્રષંુ્ટ દેવસ્ય પરમાત્મનઃ ।
૨૨૬૦૬૪૨ સ ચ શષેાે િવચરતે પરયા વૈ મુદા યુતઃ॥ ૨૨૬.૬૪।
૨૨૬૦૬૫૧ અ તવર્સ ત ભાેગને પિરર ય વસુ ધરામ્ ।
૨૨૬૦૬૫૨ ય અેષ િવ ઃ સાે ઽન તાે ભગવા વસધુાધરઃ॥ ૨૨૬.૬૫।
૨૨૬૦૬૬૧ યાે રામઃ સ હૃષીકેશાે ઽચ્યુતઃ સવર્ધરાધરઃ ।
૨૨૬૦૬૬૨ તાવુભાૈ પુ ષવ્યાઘ્રાૈ િદવ્યાૈ િદવ્યપરાક્રમાૈ॥ ૨૨૬.૬૬।
૨૨૬૦૬૭૧ દ્રષ્ટવ્યાૈ માનનીયાૈ ચ ચક્રલાઙ્ગલધાિરણાૈ ।
૨૨૬૦૬૭૨ અેષ વાે ઽનુગ્રહઃ પ્રાેક્તાે મયા પુ ય તપાેધનાઃ ।
૨૨૬૦૬૭૩ તદ્ભવ તાે યદુશ્રેષં્ઠ પજૂયેયુઃ પ્રયત્નતઃ॥ ૨૨૬.૬૭।
૨૨૭૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
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૨૨૭૦૦૧૧ અહાે કૃ ણસ્ય માહા યં શ્રુતમ મા ભરદ્ભુતમ્ ।
૨૨૭૦૦૧૨ સવર્પાપહરં પુ યં ધ યં સસંારનાશનમ્॥ ૨૨૭.૧।
૨૨૭૦૦૨૧ સ પજૂ્ય િવિધવદ્ભ યા વાસદેુવં મહામનુે ।
૨૨૭૦૦૨૨ કાં ગ ત યા ત મનુ વાસદેુવાચર્ને રતાઃ॥ ૨૨૭.૨।
૨૨૭૦૦૩૧ િક પ્રા ુવ ત તે માેકં્ષ િક વા વગ મહામનુે ।
૨૨૭૦૦૩૨ અથવા િક મુિનશ્રેષ્ઠ પ્રા ુવ ત્યુભયં ફલમ્॥ ૨૨૭.૩।
૨૨૭૦૦૪૧ છેત્તુમહર્ સ સવર્જ્ઞ સશંયં નાે હૃિદ સ્થતમ્ ।
૨૨૭૦૦૪૨ છેત્તા ના યાે ઽ ત લાેકે ઽ મ વદતૃે મુિનસત્તમ॥ ૨૨૭.૪।
૨૨૭૦૦૫૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૭૦૦૫૧ સાધુ સાધુ મુિનશ્રેષ્ઠા ભવદ્ ભયર્દુદાહૃતમ્ ।
૨૨૭૦૦૫૨ શ ◌ૃ વમાનપુવૂ્યણ વૈ ણવાનાં સખુાવહમ્॥ ૨૨૭.૫।
૨૨૭૦૦૬૧ દ ક્ષામાત્રેણ કૃ ણસ્ય નરા માેકં્ષ વ્રજ ત વૈ ।
૨૨૭૦૦૬૨ િક પનુય સદા ભ યા પજૂય ત્યચ્યુતં દ્વ ઃ॥ ૨૨૭.૬।
૨૨૭૦૦૭૧ ન તષેાં દુલર્ભઃ વગા માેક્ષશ્ચ મુિનસત્તમાઃ ।
૨૨૭૦૦૭૨ લભ તે વૈ ણવાઃ કામા યા યા વા છ ત દુલર્ભાન્॥ ૨૨૭.૭।
૨૨૭૦૦૮૧ રત્નપવર્તમા હ્ય નરાે રત્નં યથાદદેત્ ।
૨૨૭૦૦૮૨ વેચ્છયા મુિનશાદૂર્લા તથા કૃ ણાન્મનાેરથાન્॥ ૨૨૭.૮।
૨૨૭૦૦૯૧ ક પ કં્ષ સમાસાદ્ય ફલાિન વેચ્છયા યથા ।
૨૨૭૦૦૯૨ ગ્ હ્ણા ત પુ ષાે િવપ્રા તથા કૃ ણાન્મનાેરથાન્॥ ૨૨૭.૯।
૨૨૭૦૧૦૧ શ્રદ્ધયા િવિધવ પજૂ્ય વાસદેુવં જગદુ્ગ મ્ ।
૨૨૭૦૧૦૨ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં પ્રા ુવ ત નરાઃ ફલમ્॥ ૨૨૭.૧૦।
૨૨૭૦૧૧૧ આરા ય તં જગન્નાથં િવશદુ્ધનેા તરાત્મના ।
૨૨૭૦૧૧૨ પ્રા ુવ ત નરાઃ કામા સરુાણામિપ દુલર્ભાન્॥ ૨૨૭.૧૧।
૨૨૭૦૧૨૧ યે ઽચર્ય ત સદા ભ યા વાસદેુવાખ્યમવ્યયમ્ ।
૨૨૭૦૧૨૨ ન તષેાં દુલર્ભં િક ચ દ્વદ્યતે ભવુનત્રયે॥ ૨૨૭.૧૨।
૨૨૭૦૧૩૧ ધ યા તે પુ ષા લાેકે યે ઽચર્ય ત સદા હિરમ્ ।
૨૨૭૦૧૩૨ સવર્પાપહરં દેવં સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૨૨૭.૧૩।
૨૨૭૦૧૪૧ બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ સ્ત્રયઃ શદૂ્રા ત્ય તયઃ ।
૨૨૭૦૧૪૨ સ પજૂ્ય તં સરુવરં પ્રા ુવ ત પરાં ગ તમ્॥ ૨૨૭.૧૪।
૨૨૭૦૧૫૧ ત માચ્છૃ વં મનુયાે ય ચ્છત મમાનઘાઃ ।
૨૨૭૦૧૫૨ પ્રવક્ષ્યા મ સમાસને ગ ત તષેાં મહાત્મનામ્॥ ૨૨૭.૧૫।
૨૨૭૦૧૬૧ ત્ય વા માનુ યકં દેહં રાેગાયતનમધ્રવુમ્ ।

brahpur.pdf 879



બ્રહ્મપુરાણ

૨૨૭૦૧૬૨ જરામરણસયંુક્તં જલબુદુ્બદસિન્નભમ્॥ ૨૨૭.૧૬।
૨૨૭૦૧૭૧ માંસશાે ણતદુગર્ ધં િવષ્ઠામતૂ્રાિદ ભયુર્તમ્ ।
૨૨૭૦૧૭૨ અ સ્થસ્થૂણમમે યં ચ નાયુચમર્ શરા વતમ્॥ ૨૨૭.૧૭।
૨૨૭૦૧૮૧ કામગને િવમાનને િદવ્યગ ધવર્નાિદના ।
૨૨૭૦૧૮૨ ત ણાિદત્યવણન િકિઙ્કણી લમા લના॥ ૨૨૭.૧૮।
૨૨૭૦૧૯૧ ઉપગીયમાના ગ ધવર સરાે ભરલઙૃ્કતાઃ ।
૨૨૭૦૧૯૨ વ્રજ ત લાેકપાલાનાં ભવનં તુ થક્ થક્॥ ૨૨૭.૧૯।
૨૨૭૦૨૦૧ મ વ તરપ્રમાણં તુ ભુ વા કાલં થક્ થક્ ।
૨૨૭૦૨૦૨ ભવુનાિન થક્તષેાં સવર્ભાેગૈરલઙૃ્કતાઃ॥ ૨૨૭.૨૦।
૨૨૭૦૨૧૧ તતાે ઽ તિરકં્ષ લાેકં તે યા ત સવર્સખુપ્રદમ્ ।
૨૨૭૦૨૧૨ તત્ર ભુ વા વરા ભાેગા દશમ વ તરં દ્વ ઃ॥ ૨૨૭.૨૧।
૨૨૭૦૨૨૧ ત માદ્ગ ધવર્લાેકં તુ યા ત વૈ વૈ ણવા દ્વ ઃ ।
૨૨૭૦૨૨૨ િવશન્મ વ તરં કાલં તત્ર ભુ વા મનાેરમાન્॥ ૨૨૭.૨૨।
૨૨૭૦૨૩૧ ભાેગાનાિદત્યલાેકં તુ ત માદ્યા ત સપુૂ જતાઃ ।
૨૨૭૦૨૩૨ િત્રશન્મ વ તરં તત્ર ભાેગા ભુ વા તદૈવતાન્॥ ૨૨૭.૨૩।
૨૨૭૦૨૪૧ ત માદ્વ્રજ ત તે િવપ્રાશ્ચ દ્રલાેકં સખુપ્રદમ્ ।
૨૨૭૦૨૪૨ મ વ તરાણાં તે તત્ર ચ વાિરશદુ્ગણા વતમ્॥ ૨૨૭.૨૪।
૨૨૭૦૨૫૧ કાલં ભુ વા શભુા ભાેગા જરામરણવ જતાઃ ।
૨૨૭૦૨૫૨ ત માન્નક્ષત્રલાેકં તુ િવમાનૈઃ સમલઙૃ્કતમ્॥ ૨૨૭.૨૫।
૨૨૭૦૨૬૧ વ્રજ ત તે મુિનશ્રેષ્ઠા ગુણૈઃ સવરલઙૃ્કતાઃ ।
૨૨૭૦૨૬૨ મ વ તરાણાં પ ચાશદ્ભુ વા ભાેગા યથે સતાન્॥ ૨૨૭.૨૬।
૨૨૭૦૨૭૧ ત માદ્વ્રજ ત તે િવપ્રા દેવલાેકં સદુુલર્ભમ્ ।
૨૨૭૦૨૭૨ ષ ષ્ટમ વ તરં યાવત્તત્ર ભુ વા સદુુલર્ભાન્॥ ૨૨૭.૨૭।
૨૨૭૦૨૮૧ ભાેગાન્નાનાિવધા વપ્રા ઋગ્દ્વ્યષ્ટકસમ વતાન્ ।
૨૨૭૦૨૮૨ શક્રલાેકં પનુ ત માદ્ગચ્છ ત સરુપૂ જતાઃ॥ ૨૨૭.૨૮।
૨૨૭૦૨૯૧ મ વ તરાણાં તત્રવૈ ભુ વા કાલં ચ સપ્ત તમ્ ।
૨૨૭૦૨૯૨ ભાેગાનુચ્ચાવચા દવ્યાન્મનસઃ પ્રી તવધર્નાન્॥ ૨૨૭.૨૯।
૨૨૭૦૩૦૧ ત માદ્વ્રજ ત તે લાેકં પ્રા પત્યમનુત્તમમ્ ।
૨૨૭૦૩૦૨ ભુ વા તત્રે સતા ભાેગા સવર્કામગુણા વતાન્॥ ૨૨૭.૩૦।
૨૨૭૦૩૧૧ મ વ તરમશી ત ચ કાલં સવર્સખુપ્રદમ્ ।
૨૨૭૦૩૧૨ ત મા પૈતામહં લાેકં યા ત તે વૈ ણવા દ્વ ઃ॥ ૨૨૭.૩૧।
૨૨૭૦૩૨૧ મ વ તરાણાં નવ ત ક્ર િડ વા તત્ર વૈ સખુમ્ ।
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૨૨૭૦૩૨૨ ઇહાગત્ય પનુ ત મા દ્વપ્રાણાં પ્રવરે કુલે॥ ૨૨૭.૩૨।
૨૨૭૦૩૩૧ ય તે યાે ગનાે િવપ્રા વેદશાસ્ત્રાથર્પારગાઃ ।
૨૨૭૦૩૩૨ અેવં સવષુ લાેકેષુ ભુ વા ભાેગા યથે સતાન્॥ ૨૨૭.૩૩।
૨૨૭૦૩૪૧ ઇહાગત્ય પનુયાર્ ત ઉપયુર્પિર ચ ક્રમાત્ ।
૨૨૭૦૩૪૨ સ ભવે સ ભવે તે તુ શતવષ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨૭.૩૪।
૨૨૭૦૩૫૧ ભુ વા યથે સતા ભાેગા યા ત લાેકા તરં તતઃ ।
૨૨૭૦૩૫૨ દશજન્મ યદા તષેાં ક્રમેણવૈં પ્રપૂયર્તે॥ ૨૨૭.૩૫।
૨૨૭૦૩૬૧ તદા લાેકં હરેિદવ્યં બ્રહ્મલાેકાદ્વ્રજ ત તે ।
૨૨૭૦૩૬૨ ગ વા તત્રાક્ષયા ભાેગા ભુ વા સવર્ગુણા વતાન્॥ ૨૨૭.૩૬।
૨૨૭૦૩૭૧ મ વ તરશતં યાવ જન્મ ત્યુિવવ જતાઃ ।
૨૨૭૦૩૭૨ ગચ્છ ત ભવુનં પશ્ચાદ્વારાહસ્ય દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨૭.૩૭।
૨૨૭૦૩૮૧ િદવ્યદેહાઃ કુ ડ લનાે મહાકાયા મહાબલાઃ ।
૨૨૭૦૩૮૨ ક્ર ડ ત તત્ર િવપ્રે દ્રાઃ કૃ વા પં ચતુભુર્જમ્॥ ૨૨૭.૩૮।
૨૨૭૦૩૯૧ દશ કાેિટસહસ્રા ણ વષાર્ણાં દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૨૭૦૩૯૨ તષ્ઠ ત શાશ્વતે ભાવે સવદવનૈર્મસૃ્કતાઃ॥ ૨૨૭.૩૯।
૨૨૭૦૪૦૧ તતાે યા ત તુ તે ધીરા નર સહગ્ હં દ્વ ઃ ।
૨૨૭૦૪૦૨ ક્ર ડ તે તત્ર મુિદતા વષર્કાેટ યુતાિન ચ॥ ૨૨૭.૪૦।
૨૨૭૦૪૧૧ તદ તે વૈ ણવં યા ત પુરં સદ્ધિનષેિવતમ્ ।
૨૨૭૦૪૧૨ ક્ર ડ તે તત્ર સાખૈ્યને વષાર્ણામયુતાિન ચ॥ ૨૨૭.૪૧।
૨૨૭૦૪૨૧ બ્રહ્મલાેકે પનુિવપ્રા ગચ્છ ત સાધકાેત્તમાઃ ।
૨૨૭૦૪૨૨ તત્ર સ્થ વા ચરં કાલં વષર્કાેિટશતા બહૂન્॥ ૨૨૭.૪૨।
૨૨૭૦૪૩૧ નારાયણપુરં યા ત તત તે સાધકેશ્વરાઃ ।
૨૨૭૦૪૩૨ ભુ વા ભાેગાંશ્ચ િવિવધા વષર્કાેટ બુર્દાિન ચ॥ ૨૨૭.૪૩।
૨૨૭૦૪૪૧ અિન દ્ધપુરં પશ્ચાિદ્દવ્ય પા મહાબલાઃ ।
૨૨૭૦૪૪૨ ગચ્છ ત સાધકવરાઃ તૂયમાનાઃ સરુાસરૈુઃ॥ ૨૨૭.૪૪।
૨૨૭૦૪૫૧ તત્ર કાેિટસહસ્રા ણ વષાર્ણાં ચ ચતુદર્શ ।
૨૨૭૦૪૫૨ તષ્ઠ ત વૈ ણવા તત્ર જરામરણવ જતાઃ॥ ૨૨૭.૪૫।
૨૨૭૦૪૬૧ પ્રદ્યુ સ્ય પુરં પશ્ચાદ્ગચ્છ ત િવગત વરાઃ ।
૨૨૭૦૪૬૨ તત્ર તષ્ઠ ત તે િવપ્રા લક્ષકાેિટશતત્રયમ્॥ ૨૨૭.૪૬।
૨૨૭૦૪૭૧ વચ્છ દગા મનાે હૃષ્ટા બલશ ક્તસમ વતાઃ ।
૨૨૭૦૪૭૨ ગચ્છ ત યાે ગનઃ પશ્ચાદ્યત્ર સઙ્કષર્ણઃ પ્રભુઃ॥ ૨૨૭.૪૭।
૨૨૭૦૪૮૧ તત્રાે ષ વા ચરં કાલં ભુ વા ભાેગા સહસ્રશઃ ।
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૨૨૭૦૪૮૨ િવશ ત વાસદેુવૈ ત િવ પાખ્યે િનર જને॥ ૨૨૭.૪૮।
૨૨૭૦૪૯૧ િવિનમુર્ક્તાઃ પરે ત વે જરામરણવ જતે ।
૨૨૭૦૪૯૨ તત્ર ગ વા િવમુક્તા તે ભવેયનુાર્ત્ર સશંયઃ॥ ૨૨૭.૪૯।
૨૨૭૦૫૦૧ અેવં ક્રમેણ ભુ ક્ત તે પ્રા ુવ ત મની ષણઃ ।
૨૨૭૦૫૦૨ મુ ક્ત ચ મુિનશાદૂર્લા વાસદેુવાચર્ને રતાઃ॥ ૨૨૭.૫૦।
૨૨૮૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૮૦૦૧૧ અેકાદ યામુભે પક્ષે િનરાહારઃ સમાિહતઃ ।
૨૨૮૦૦૧૨ ના વા સ ય ગ્વધાનને ધાૈતવાસા જતે દ્રયઃ॥ ૨૨૮.૧।
૨૨૮૦૦૨૧ સ પજૂ્ય િવિધવ દ્વ ં શ્રદ્ધયા સસુમાિહતઃ ।
૨૨૮૦૦૨૨ પુ પૈગર્ ધૈ તથા દ પૈધૂર્પનૈવેદ્યકૈ તથા॥ ૨૨૮.૨।
૨૨૮૦૦૩૧ ઉપહારૈબર્હુિવધજૈર્ યૈહામપ્રદ ક્ષણૈઃ ।
૨૨૮૦૦૩૨ તાતે્રનૈાર્નાિવધૈિદવ્યૈગ તવાદ્યૈમર્નાેહરૈઃ॥ ૨૨૮.૩।
૨૨૮૦૦૪૧ દ ડવ પ્ર ણપાતૈશ્ચ જયશ દૈ તથાેત્તમૈઃ ।
૨૨૮૦૦૪૨ અેવં સ પજૂ્ય િવિધવદ્રાત્રાૈ કૃ વા પ્ર ગરમ્॥ ૨૨૮.૪।
૨૨૮૦૦૫૧ કથાં વા ગી તકાં િવ ણાેગાર્ય વ પરાયણઃ ।
૨૨૮૦૦૫૨ યા ત િવ ણાેઃ પરં સ્થાનં નરાે ના ત્યત્ર સશંયઃ॥ ૨૨૮.૫।
૨૨૮૦૦૬૦ મનુય ઊચુઃ
૨૨૮૦૦૬૧ પ્ર ગરે ગી તકાયાઃ ફલં િવ ણાેમર્હામનુે ।
૨૨૮૦૦૬૨ બ્રૂિહ તચ્છ્ર ાેતુ મચ્છામઃ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૨૨૮.૬।
૨૨૮૦૦૭૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૮૦૦૭૧ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પ્રવક્ષ્યા યનપુવૂર્શઃ ।
૨૨૮૦૦૭૨ ગી તકાયાઃ ફલં િવ ણાે ર્ગરે યદુદાહૃતમ્॥ ૨૨૮.૭।
૨૨૮૦૦૮૧ અવ તી નામ નગર બભવૂ ભુિવ િવશ્રુતા ।
૨૨૮૦૦૮૨ તત્રા તે ભગવા વ ઃ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ॥ ૨૨૮.૮।
૨૨૮૦૦૯૧ તસ્યા નગયાર્ઃ પયર્ તે ચા ડાલાે ગી તકાેિવદઃ ।
૨૨૮૦૦૯૨ સદ્વતૃ્ત્યાે પાિદતધનાે ત્યાનાં ભરણે રતઃ॥ ૨૨૮.૯।
૨૨૮૦૧૦૧ િવ ભક્તઃ સ ચા ડાલાે મા સ મા સ દૃઢવ્રતઃ ।
૨૨૮૦૧૦૨ અેકાદ યાં સમાગ ય સાપેવાસાે ઽથ ગાય ત॥ ૨૨૮.૧૦।
૨૨૮૦૧૧૧ ગી તકા િવ નામાઙ્કાઃ પ્રાદુભાર્વસમા શ્રતાઃ ।
૨૨૮૦૧૧૨ ગા ધારષડ્જનષૈાદ- વરપ ચમધવૈતૈઃ॥ ૨૨૮.૧૧।
૨૨૮૦૧૨૧ રાિત્ર ગરણે િવ ં ગાથા ભ પગાય ત ।
૨૨૮૦૧૨૨ પ્રભાતે ચ પ્રણ યેશં દ્વાદ યાં ગ્ હમેત્ય ચ॥ ૨૨૮.૧૨।
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૨૨૮૦૧૩૧ મા ભા ગનેયાંશ્ચ ભાજેિય વા સક યકાઃ ।
૨૨૮૦૧૩૨ તતઃ સપિરવાર તુ પશ્ચાદ્ભુઙ્ક્તે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨૮.૧૩।
૨૨૮૦૧૪૧ અેવં તસ્યાસત તત્ર કુવર્તાે િવ પ્રીણનમ્ ।
૨૨૮૦૧૪૨ ગી તકા ભિવ ચત્રા ભવર્યઃ પ્ર તગતં બહુ॥ ૨૨૮.૧૪।
૨૨૮૦૧૫૧ અેકદા ચતૈ્રમાસે તુ કૃ ણૈકાદ શગાેચરે ।
૨૨૮૦૧૫૨ િવ શશુ્રષૂણાથાર્ય યયાૈ વનમનુત્તમમ્॥ ૨૨૮.૧૫।
૨૨૮૦૧૬૧ વન તાિન પુ પા ણ ગ્રહીતું ભ ક્તત પરઃ ।
૨૨૮૦૧૬૨ ક્ષપ્રાતટે મહાર યે િવભીતકતરાેરધઃ॥ ૨૨૮.૧૬।
૨૨૮૦૧૭૧ દષૃ્ટઃ સ રાક્ષસનેાથ ગ્ હીતશ્ચાિપ ભ ક્ષતુમ્ ।
૨૨૮૦૧૭૨ ચા ડાલ તમથાવેાચ નાદ્ય ભક્ષ્ય વયા હ્યહમ્॥ ૨૨૮.૧૭।
૨૨૮૦૧૮૧ પ્રાતભાક્ષ્ય સ કલ્યાણ સત્યમે યા યહં પનુઃ ।
૨૨૮૦૧૮૨ અદ્ય કાય મમ મહત્ત માન્મુ ચ વ રાક્ષસ॥ ૨૨૮.૧૮।
૨૨૮૦૧૯૧ શ્વઃ સત્યેન સમે યા મ તતઃ ખાદ સ મા મ ત ।
૨૨૮૦૧૯૨ િવ શશુ્રષૂણાથાર્ય રાિત્ર ગરણં મયા ।
૨૨૮૦૧૯૩ કાય ન વ્રતિવઘં્ન મે કતુર્મહર્ સ રાક્ષસ॥ ૨૨૮.૧૯।
૨૨૮૦૨૦૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૮૦૨૦૧ તં રાક્ષસઃ પ્રત્યુવાચ દશરાત્રમભાજેનમ્ ।
૨૨૮૦૨૦૨ મમાભૂદદ્ય ચ ભવાન્મયા લ ધાે મતઙ્ગજ॥ ૨૨૮.૨૦।
૨૨૮૦૨૧૧ ન માેકે્ષ્ય ભક્ષિય યા મ ધયા પીિડતાે શમ્ ।
૨૨૮૦૨૧૨ િનશાચરવચઃ શ્રુ વા માતઙ્ગ તમવુાચ હ ।
૨૨૮૦૨૧૩ સા વય શ્લ ણયા વાચા સ સત્યવચનૈદૃર્ઢૈઃ॥ ૨૨૮.૨૧।
૨૨૮૦૨૨૦ માતઙ્ગ ઉવાચ
૨૨૮૦૨૨૧ સત્યમૂલં જગ સવ બ્રહ્મરાક્ષસ તચ્છૃ ।
૨૨૮૦૨૨૨ સત્યેનાહં શિપ યા મ પનુરાગમનાય ચ॥ ૨૨૮.૨૨।
૨૨૮૦૨૩૧ આિદત્યશ્ચ દ્રમા વિહ્નવાર્યુભૂર્દ્યાજર્લં મનઃ ।
૨૨૮૦૨૩૨ અહાેરાત્રં યમઃ સ યે દ્વે િવદુનર્રચે ષ્ટતમ્॥ ૨૨૮.૨૩।
૨૨૮૦૨૪૧ પરદારેષુ ય પાપં ય પરદ્રવ્યહાિરષુ ।
૨૨૮૦૨૪૨ યચ્ચ બ્રહ્મહનઃ પાપં સરુાપે ગુ ત પગે॥ ૨૨૮.૨૪।
૨૨૮૦૨૫૧ વ યાપતેશ્ચ ય પાપં ય પાપં ષલીપતેઃ ।
૨૨૮૦૨૫૨ યચ્ચ દેવલકે પાપં મ સ્યમાંસા શનશ્ચ યત્॥ ૨૨૮.૨૫।
૨૨૮૦૨૬૧ ક્રાેડમાંસા શનાે યચ્ચ કૂમર્માંસા શનશ્ચ યત્ ।
૨૨૮૦૨૬૨ થા માંસા શનાે યચ્ચ ષ્ઠમાંસા શનશ્ચ યત્॥ ૨૨૮.૨૬।
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૨૨૮૦૨૭૧ કૃતઘ્ને મત્રઘાતકે ય પાપં િદિધષપૂતાૈ ।
૨૨૮૦૨૭૨ સતૂકસ્ય ચ ય પાપં ય પાપં કૂ્રરકમર્ણઃ॥ ૨૨૮.૨૭।
૨૨૮૦૨૮૧ કૃપણસ્ય ચ ય પાપં યચ્ચ વ યા તથેરિપ ।
૨૨૮૦૨૮૨ અમાવાસ્યાષ્ટમી ષષ્ઠ કૃ ણશકુ્લચતુદર્શી॥ ૨૨૮.૨૮।
૨૨૮૦૨૯૧ તાસુ યદ્ગમના પાપં ય દ્વપ્રાે વ્રજ ત સ્ત્રયમ્ ।
૨૨૮૦૨૯૨ રજ વલાં તથા પશ્ચાચ્છ્ર ાદં્ધ કૃ વા સ્ત્રયં વ્રજેત્॥ ૨૨૮.૨૯।
૨૨૮૦૩૦૧ સવર્ વ નાતભાજે્યાનાં ય પાપં મલભાજેને ।
૨૨૮૦૩૦૨ મત્રભાયા ગચ્છતાં ચ ય પાપં િપશનુસ્ય ચ॥ ૨૨૮.૩૦।
૨૨૮૦૩૧૧ દ ભમાયાનુરક્તે ચ ય પાપં મધુઘા તનઃ ।
૨૨૮૦૩૧૨ બ્રાહ્મણસ્ય પ્ર તશ્રુત્ય ય પાપં તદયચ્છતઃ॥ ૨૨૮.૩૧।
૨૨૮૦૩૨૧ યચ્ચ ક યા તે પાપં યચ્ચ ગાેશ્વતરા તે ।
૨૨૮૦૩૨૨ સ્ત્રીબાલહ તુયર્ પાપં યચ્ચ મ યા ભભા ષણઃ॥ ૨૨૮.૩૨।
૨૨૮૦૩૩૧ દેવવેદ દ્વજ પ-પતુ્ર મત્રસતી સ્ત્રયઃ ।
૨૨૮૦૩૩૨ યચ્ચ િન દયતાં પાપં ગુ મ યાપચારતઃ॥ ૨૨૮.૩૩।
૨૨૮૦૩૪૧ અ ગ્ ત્યા ગષુ ય પાપમ ગ્ દાિયષુ યદ્વને ।
૨૨૮૦૩૪૨ ગ્ હેષ્ટ ા પાતકે યચ્ચ યદ્ગાેઘે્ન યદ્દિ્વ ધમે॥ ૨૨૮.૩૪।
૨૨૮૦૩૫૧ ય પાપં પિરિવત્તે ચ ય પાપં પિરવેિદનઃ ।
૨૨૮૦૩૫૨ તયાેદાર્ ગ્રહીત્રાેશ્ચ ય પાપં ભ્રૂણઘા તનઃ॥ ૨૨૮.૩૫।
૨૨૮૦૩૬૧ િક ચાત્ર બહુ ભઃ પ્રાેક્તૈઃ શપથૈ તવ રાક્ષસ ।
૨૨૮૦૩૬૨ શ્રૂયતાં શપથં ભીમં દુવાર્ચ્યમિપ ક યતે॥ ૨૨૮.૩૬।
૨૨૮૦૩૭૧ વક યા િવનઃ પાપં ગૂઢસત્યેન સા ક્ષણઃ ।
૨૨૮૦૩૭૨ અયાજ્યયાજકે ષ ઢે ય પાપં શ્રવણે ઽધમે॥ ૨૨૮.૩૭।
૨૨૮૦૩૮૧ પ્રવ્રજ્યાવ સતે યચ્ચ બ્રહ્મચાિર ણ કામુકે ।
૨૨૮૦૩૮૨ અેતૈ તુ પાપૈ લ યે ઽહં યિદ નૈ યા મ તે ઽ તકમ્॥ ૨૨૮.૩૮।
૨૨૮૦૩૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૮૦૩૯૧ માતઙ્ગવચનં શ્રુ વા િવ મતાે બ્રહ્મરાક્ષસઃ ।
૨૨૮૦૩૯૨ પ્રાહ ગચ્છ વ સત્યેન સમયં ચવૈ પાલય॥ ૨૨૮.૩૯।
૨૨૮૦૪૦૧ ઇત્યુક્તઃ કુણપાશને શ્વપાકઃ કુસમુાિન તુ ।
૨૨૮૦૪૦૨ સમાદાયાગમચ્ચવૈ િવ ણાેઃ સ િનલયં ગતઃ॥ ૨૨૮.૪૦।
૨૨૮૦૪૧૧ તાિન પ્રાદાદ્બ્રાહ્મણાય સાે ઽિપ પ્રક્ષાલ્ય ચા ભસા ।
૨૨૮૦૪૧૨ િવ મ યચ્યર્ િનલયં જગામ સ તપાેધનાઃ॥ ૨૨૮.૪૧।
૨૨૮૦૪૨૧ સાે ઽિપ માતઙ્ગદાયાદઃ સાપેવાસ તુ તાં િનશામ્ ।
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૨૨૮૦૪૨૨ ગાય હ બાહ્યભૂ મષ્ઠઃ પ્ર ગરમપુાકરાેત્॥ ૨૨૮.૪૨।
૨૨૮૦૪૩૧ પ્રભાતાયાં તુ શવર્યા ના વા દેવં નમસ્ય ચ ।
૨૨૮૦૪૩૨ સતં્ય સ સમયં કતુ પ્રતસ્થે યત્ર રાક્ષસઃ॥ ૨૨૮.૪૩।
૨૨૮૦૪૪૧ તં વ્રજ તં પ થ નરઃ પ્રાહ ભદ્ર ક્વ ગચ્છ સ ।
૨૨૮૦૪૪૨ સ તથાકથય સવ સાે ઽ યનંે પનુરબ્રવીત્॥ ૨૨૮.૪૪।
૨૨૮૦૪૫૧ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં શર રં સાધનં યતઃ ।
૨૨૮૦૪૫૨ મહતા તુ પ્રયત્નને શર રં પાલયેદુ્બધઃ॥ ૨૨૮.૪૫।
૨૨૮૦૪૬૧ વધમાર્થર્સખુમ્ ।
૨૨૮૦૪૬૨ નર તથા ાે ત માેક્ષગ તમ યામ્ ।
૨૨૮૦૪૬૩ વ ક તમપૈુ ત ચ ।
૨૨૮૦૪૬૪ ભવ ત તસ્ય કા કથા લાેકે॥ ૨૨૮.૪૬।
૨૨૮૦૪૭૧ માતઙ્ગ તદ્વચઃ શ્રુ વા પ્રત્યુવાચાથ હેતુમત્॥ ૨૨૮.૪૭।
૨૨૮૦૪૮૦ માતઙ્ગ ઉવાચ
૨૨૮૦૪૮૧ ભદ્ર સતં્ય પુરસૃ્કત્ય ગચ્છા મ શપથાઃ કૃતાઃ॥ ૨૨૮.૪૮।
૨૨૮૦૪૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૮૦૪૯૧ તં ભૂયઃ પ્રત્યુવાચાથ િકમવેં મૂઢધીભર્વાન્ ।
૨૨૮૦૪૯૨ િક ન શ્રુતં વયા સાધાે મનનુા યદુદ િરતમ્॥ ૨૨૮.૪૯।
૨૨૮૦૫૦૧ ગાેસ્ત્રી દ્વ નાં પિરરક્ષણાથર્મ્ ।
૨૨૮૦૫૦૨ િવવાહકાલે સરુતપ્રસઙ્ગે ।
૨૨૮૦૫૦૩ પ્રાણાત્યયે સવર્ધનાપહારે ।
૨૨૮૦૫૦૪ પ ચા તા યાહુરપાતકાિન॥ ૨૨૮.૫૦।
૨૨૮૦૫૧૧ ધમર્વાક્યં ન ચ સ્ત્રીષુ ન િવવાહે તથા િરપાૈ ।
૨૨૮૦૫૧૨ વ ચને ચાથર્હાનાૈ ચ વનાશે ઽ તકે તથા ।
૨૨૮૦૫૧૩ અેવં તદ્વાક્યમાક યર્ માતઙ્ગઃ પ્રત્યુવાચ હ॥ ૨૨૮.૫૧।
૨૨૮૦૫૨૦ માતઙ્ગ ઉવાચ
૨૨૮૦૫૨૧ મવંૈ વદ વ ભદં્ર તે સતં્ય લાેકેષુ પજૂ્યતે ।
૨૨૮૦૫૨૨ સત્યેનાવા યતે સાખૈ્યં ય ક ચ જગતીગતમ્॥ ૨૨૮.૫૨।
૨૨૮૦૫૩૧ સત્યેનાકર્ ઃ પ્રતપ ત સત્યેનાપાે રસા ત્મકાઃ ।
૨૨૮૦૫૩૨ વલત્ય ગ્ શ્ચ સત્યેન વા ત સત્યેન મા તઃ॥ ૨૨૮.૫૩।
૨૨૮૦૫૪૧ ધમાર્થર્કામસ પ્રા પ્તમાક્ષપ્રા પ્તશ્ચ દુલર્ભા ।
૨૨૮૦૫૪૨ સત્યેન યતે પુંસાં ત મા સતં્ય ન સ ત્યજેત્॥ ૨૨૮.૫૪।
૨૨૮૦૫૫૧ સતં્ય બ્રહ્મ પરં લાેકે સતં્ય યજ્ઞષેુ ચાેત્તમમ્ ।

brahpur.pdf 885



બ્રહ્મપુરાણ

૨૨૮૦૫૫૨ સતં્ય વગર્સમાયાતં ત મા સતં્ય ન સ ત્યજેત્॥ ૨૨૮.૫૫।
૨૨૮૦૫૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૮૦૫૬૧ ઇત્યુ વા સાે ઽથ માતઙ્ગ તં પ્ર ક્ષ ય નરાેત્તમમ્ ।
૨૨૮૦૫૬૨ જગામ તત્ર યત્રા તે પ્રા ણહા બ્રહ્મરાક્ષસઃ॥ ૨૨૮.૫૬।
૨૨૮૦૫૭૧ તમાગતં સમીક્ષ્યાસાૈ ચા ડાલં બ્રહ્મરાક્ષસઃ ।
૨૨૮૦૫૭૨ િવ મયાે ફુ લનયનઃ શરઃક પં તમબ્રવીત્॥ ૨૨૮.૫૭।
૨૨૮૦૫૮૦ બ્રહ્મરાક્ષસ ઉવાચ
૨૨૮૦૫૮૧ સાધુ સાધુ મહાભાગ સત્યવાક્યાનપુાલક ।
૨૨૮૦૫૮૨ ન માતઙ્ગમહં મ યે ભવ તં સત્યલક્ષણમ્॥ ૨૨૮.૫૮।
૨૨૮૦૫૯૧ કમર્ણાનને મ યે વાં બ્રાહ્મણં શુ ચમવ્યયમ્ ।
૨૨૮૦૫૯૨ ય ક ચ વાં ભદ્રમખંુ પ્રવકે્ષ્ય ધમર્સશં્રયમ્ ।
૨૨૮૦૫૯૩ િક તત્ર ભવતા રાત્રાૈ કૃતં િવ ગ્ હે વદ॥ ૨૨૮.૫૯।
૨૨૮૦૬૦૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૮૦૬૦૧ તમ યવુાચ માતઙ્ગઃ શ ◌ૃ િવ ગ્ હે મયા ।
૨૨૮૦૬૦૨ ય કૃતં રજનીભાગે યથાત યં વદા મ તે॥ ૨૨૮.૬૦।
૨૨૮૦૬૧૧ િવ ણાેદવકુલસ્યાધઃ સ્થતનેાનમ્રમૂ તના ।
૨૨૮૦૬૧૨ પ્ર ગરઃ કૃતાે રાત્રાૈ ગાયતા િવ ગી તકામ્॥ ૨૨૮.૬૧।
૨૨૮૦૬૨૧ તં બ્રહ્મરાક્ષસઃ પ્રાહ િકય તં કાલમુચ્યતામ્ ।
૨૨૮૦૬૨૨ પ્ર ગરાે િવ ગ્ હે કૃતં ભ ક્તમતા વદ॥ ૨૨૮.૬૨।
૨૨૮૦૬૩૧ તમ યવુાચ પ્રહસ વશત્ય દાિન રાક્ષસ ।
૨૨૮૦૬૩૨ અેકાદ યાં મા સ મા સ કૃત તત્ર પ્ર ગરઃ ।
૨૨૮૦૬૩૩ માતઙ્ગવચનં શ્રુ વા પ્રાવેાચ બ્રહ્મરાક્ષસઃ॥ ૨૨૮.૬૩।
૨૨૮૦૬૪૦ બ્રહ્મરાક્ષસ ઉવાચ
૨૨૮૦૬૪૧ યદદ્ય વાં પ્રવક્ષ્યા મ તદ્ભવા વક્તુમહર્ ત ।
૨૨૮૦૬૪૨ અેકરાિત્રકૃતં સાધાે મમ દેિહ પ્ર ગરમ્॥ ૨૨૮.૬૪।
૨૨૮૦૬૫૧ અેવં વાં માેક્ષિય યા મ માેક્ષિય યા મ ના યથા ।
૨૨૮૦૬૫૨ િત્રઃ સત્યેન મહાભાગ ઇત્યુ વા િવરરામ હ॥ ૨૨૮.૬૫।
૨૨૮૦૬૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૮૦૬૬૧ માતઙ્ગ તમવુાચાથ મયાત્મા તે િનશાચર ।
૨૨૮૦૬૬૨ િનવેિદતઃ િકમુક્તને ખાદ વ વેચ્છયાિપ મામ્॥ ૨૨૮.૬૬।
૨૨૮૦૬૭૧ તમાહ રાક્ષસાે ભૂયાે યામદ્વયપ્ર ગરમ્ ।
૨૨૮૦૬૭૨ સગીતં મે પ્રયચ્છ વ કૃપાં કતુ વમહર્ સ॥ ૨૨૮.૬૭।
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૨૨૮૦૬૮૧ માતઙ્ગાે રાક્ષસં પ્રાહ િકમસ બદ્ધમુચ્યતે ।
૨૨૮૦૬૮૨ ખાદ વ વેચ્છયા માં વં ન પ્રદાસ્યે પ્ર ગરમ્ ।
૨૨૮૦૬૮૩ માતઙ્ગવચનં શ્રુ વા પ્રાહ તં બ્રહ્મરાક્ષસઃ॥ ૨૨૮.૬૮।
૨૨૮૦૬૯૦ બ્રહ્મરાક્ષસ ઉવાચ
૨૨૮૦૬૯૧ કાે િહ દુષ્ટમ તમર્ દાે ભવ તં દ્રષુ્ટમુ સહેત્ ।
૨૨૮૦૬૯૨ ધષર્િયતું પીડિયતું ર ક્ષતં ધમર્કમર્ણા॥ ૨૨૮.૬૯।
૨૨૮૦૭૦૧ દ નસ્ય પાપગ્ર તસ્ય િવષયૈમાિહતસ્ય ચ ।
૨૨૮૦૭૦૨ નરકાતર્સ્ય મૂઢસ્ય સાધવઃ સ્યુદર્યા વતાઃ॥ ૨૨૮.૭૦।
૨૨૮૦૭૧૧ તન્મમ વં મહાભાગ કૃપાં કૃ વા પ્ર ગરમ્ ।
૨૨૮૦૭૧૨ યામસ્યૈકસ્ય મે દેિહ ગચ્છ વા િનલયં વકમ્॥ ૨૨૮.૭૧।
૨૨૮૦૭૨૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૮૦૭૨૧ તં પનુઃ પ્રાહ ચા ડાલાે ન યાસ્યા મ િનજં ગ્ હમ્ ।
૨૨૮૦૭૨૨ ન ચાિપ તવ દાસ્યા મ કથ ચદ્યામ ગરમ્ ।
૨૨૮૦૭૨૩ તં પ્રહસ્યાથ ચા ડાલં પ્રાવેાચ બ્રહ્મરાક્ષસઃ॥ ૨૨૮.૭૨।
૨૨૮૦૭૩૦ બ્રહ્મરાક્ષસ ઉવાચ
૨૨૮૦૭૩૧ રા યવસાને યા ગીતા ગી તકા કાૈતુકાશ્રયા ।
૨૨૮૦૭૩૨ તસ્યાઃ ફલં પ્રયચ્છ વ ત્રાિહ પાપા સમુદ્ધર॥ ૨૨૮.૭૩।
૨૨૮૦૭૪૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૮૦૭૪૧ અેવમુચ્ચાિરતે તને માતઙ્ગ તમવુાચ હ॥ ૨૨૮.૭૪।
૨૨૮૦૭૫૦ માતઙ્ગ ઉવાચ
૨૨૮૦૭૫૧ િક પવૂ ભવતા કમર્ િવકૃતં કૃતમ જસા ।
૨૨૮૦૭૫૨ યને વં દાષે તને સ ભૂતાે બ્રહ્મરાક્ષસઃ॥ ૨૨૮.૭૫।
૨૨૮૦૭૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૮૦૭૬૧ તસ્ય તદ્વાક્યમાક યર્ માતઙ્ગં બ્રહ્મરાક્ષસઃ ।
૨૨૮૦૭૬૨ પ્રાવેાચ દુઃખસ તપ્તઃ સં ત્ય વકૃતં કૃતમ્॥ ૨૨૮.૭૬।
૨૨૮૦૭૭૦ બ્રહ્મરાક્ષસ ઉવાચ
૨૨૮૦૭૭૧ શ્રૂયતાં યાે ઽહમાસં વૈ પવૂ યચ્ચ મયા કૃતમ્ ।
૨૨૮૦૭૭૨ ય મ કૃતે પાપયાેિન ગતવાન મ રાક્ષસીમ્॥ ૨૨૮.૭૭।
૨૨૮૦૭૮૧ સાેમશમર્ ઇ ત ખ્યાતઃ પવૂર્માસમહં દ્વજઃ ।
૨૨૮૦૭૮૨ પતુ્રાે ઽ યયનશીલસ્ય દેવશમર્સ્ય ય વનઃ॥ ૨૨૮.૭૮।
૨૨૮૦૭૯૧ કસ્ય ચદ્યજમાનસ્ય સતૂ્રમ ત્રબિહ કૃતઃ ।
૨૨૮૦૭૯૨ પસ્ય કમર્સક્તને યપૂકમર્સિુન ષ્ઠતઃ॥ ૨૨૮.૭૯।
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૨૨૮૦૮૦૧ આગ્ ીધ્રં ચાકરાેદ્યજ્ઞે લાેભમાેહપ્રપીિડતઃ ।
૨૨૮૦૮૦૨ ત મ પિરસમાપ્તે તુ માખૈ્યાર્દ્દ ભમનુ ષ્ઠતઃ॥ ૨૨૮.૮૦।
૨૨૮૦૮૧૧ યષુ્ટમાર ધવાન મ દ્વાદશાહં મહાક્રતુમ્ ।
૨૨૮૦૮૧૨ પ્રવતર્માને ત મ તુ કુ ક્ષશલૂાે ઽભવન્મમ॥ ૨૨૮.૮૧।
૨૨૮૦૮૨૧ સ પૂણ દશરાત્રે તુ ન સમાપ્તે તથા ક્રતાૈ ।
૨૨૮૦૮૨૨ િવ પાક્ષસ્ય દ ય ત્યામાહુત્યાં રાક્ષસે ક્ષણે॥ ૨૨૮.૮૨।
૨૨૮૦૮૩૧ તાે ઽહં તને દાષેેણ સ ભૂતાે બ્રહ્મરાક્ષસઃ ।
૨૨૮૦૮૩૨ મખૂણ મ ત્રહીનને સતૂ્ર વરિવવ જતમ્॥ ૨૨૮.૮૩।
૨૨૮૦૮૪૧ અ નતા યજ્ઞિવદ્યાં યિદષં્ટ યા જતં ચ યત્ ।
૨૨૮૦૮૪૨ તને કમર્િવપાકેન સ ભૂતાે બ્રહ્મરાક્ષસઃ॥ ૨૨૮.૮૪।
૨૨૮૦૮૫૧ તન્માં પાપમહા ભાેધાૈ િનમગ્ ં વં સમુદ્ધર ।
૨૨૮૦૮૫૨ પ્ર ગરે ગી તકૈકાં પ શ્ચમાં દાતુમહર્ સ॥ ૨૨૮.૮૫।
૨૨૮૦૮૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૮૦૮૬૧ તમવુાચાથ ચા ડાલાે યિદ પ્રા ણવધાદ્ભવાન્ ।
૨૨૮૦૮૬૨ િન ત્ત કુ તે દદ્યાં તતઃ પ શ્ચમગી તકામ્॥ ૨૨૮.૮૬।
૨૨૮૦૮૭૧ બાઢ મત્યવદ સાે ઽિપ માતઙ્ગાે ઽિપ દદાૈ તદા ।
૨૨૮૦૮૭૨ ગી તકાફલમામ ય મુહૂતાર્ધર્પ્ર ગરમ્॥ ૨૨૮.૮૭।
૨૨૮૦૮૮૧ ત મ ગી તફલે દત્તે માતઙ્ગં બ્રહ્મરાક્ષસઃ ।
૨૨૮૦૮૮૨ પ્રણ ય પ્રયયાૈ હૃષ્ટ તીથર્વય થૂદકમ્॥ ૨૨૮.૮૮।
૨૨૮૦૮૯૧ તત્રાનશનસઙ્ક પં કૃ વા પ્રાણા જહાૈ દ્વ ઃ ।
૨૨૮૦૮૯૨ રાક્ષસ વા દ્વિનમુર્ક્તાે ગી તકાફલ િંહતઃ॥ ૨૨૮.૮૯।
૨૨૮૦૯૦૧ થૂદકપ્રભાવાચ્ચ બ્રહ્મલાેકં ચ દુલર્ભમ્ ।
૨૨૮૦૯૦૨ દશ વષર્સહસ્રા ણ િનરાતઙ્કાે ઽવસત્તતઃ॥ ૨૨૮.૯૦।
૨૨૮૦૯૧૧ તસ્યા તે બ્રાહ્મણાે તાે બભવૂ તમા વશી ।
૨૨૮૦૯૧૨ તસ્યાહં ચિરતં ભૂયઃ કથિય યા મ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૮.૯૧।
૨૨૮૦૯૨૧ માતઙ્ગસ્ય કથાશષેં શ ◌ૃ વં ગદતાે મમ ।
૨૨૮૦૯૨૨ રાક્ષસે તુ ગતે ધીમા ગ્ હમેત્ય યતાત્મવાન્॥ ૨૨૮.૯૨।
૨૨૮૦૯૩૧ ત દ્વપ્રચિરતં વા િનિવ ણઃ શુ ચર યસાૈ ।
૨૨૮૦૯૩૨ પતુ્રષેુ ભાયા િન ક્ષ ય દદાૈ ભૂ યાઃ પ્રદ ક્ષણામ્॥ ૨૨૮.૯૩।
૨૨૮૦૯૪૧ કાેકામખુા સમાર ય યાવદ્વૈ સ્ક દદશર્નમ્ ।
૨૨૮૦૯૪૨ દૃ ટ્વા સ્ક દં યયાૈ ધારા-ચકે્ર ચાિપ પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૨૨૮.૯૪।
૨૨૮૦૯૫૧ તતાે ઽિદ્રવરમાગ ય િવ યમુચ્ચ શલાેચ્ચયમ્ ।
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૨૨૮૦૯૫૨ પાપપ્રમાેચનં તીથર્માસસાદ સ તુ દ્વ ઃ॥ ૨૨૮.૯૫।
૨૨૮૦૯૬૧ નાનં પાપહરં ચકે્ર સ તુ ચા ડાલવંશજઃ ।
૨૨૮૦૯૬૨ િવમુક્તપાપઃ સ માર પવૂર્ તીરનેકશઃ॥ ૨૨૮.૯૬।
૨૨૮૦૯૭૧ સ પવૂર્જન્મ યભવદ્ ભ ઃ સયંતવાઙ્મનાઃ ।
૨૨૮૦૯૭૨ યતકાયશ્ચ મ તમા વેદવેદાઙ્ગપારગઃ॥ ૨૨૮.૯૭।
૨૨૮૦૯૮૧ અેકદા ગાષેુ નગરાદ્િધ્રયમાણાસુ તસ્કરૈઃ ।
૨૨૮૦૯૮૨ ભક્ષાવધૂતા રજસા મુક્તા તનેાથ ભ ણા॥ ૨૨૮.૯૮।
૨૨૮૦૯૯૧ સ તનેાધમર્દાષેેણ ચા ડાલી ં યાેિનમાગતઃ ।
૨૨૮૦૯૯૨ પાપપ્રમાેચને નાતઃ સ તાે નમર્દાતટે॥ ૨૨૮.૯૯।
૨૨૮૧૦૦૧ મખૂા ઽભૂદ્બ્રાહ્મણવરાે વારાણસ્યાં ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૨૮૧૦૦૨ તત્રાસ્ય વસતાે ઽ દૈ તુ િત્રશદ્ ભઃ સદ્ધપૂ ષઃ॥ ૨૨૮.૧૦૦।
૨૨૮૧૦૧૧ િવ પ પી બભ્રામ યાેગમાલાબલા વતઃ ।
૨૨૮૧૦૧૨ તં દૃ ટ્વા સાપેહાસાથર્મ ભવાદ્યા યવુાચ હ॥ ૨૨૮.૧૦૧।
૨૨૮૧૦૨૧ કુશલં સદ્ધપુ ષં કુત વાગ યતે વયા॥ ૨૨૮.૧૦૨।
૨૨૮૧૦૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૮૧૦૩૧ અેવં સ ભા ષત તને જ્ઞાતાે ઽહ મ ત ચ ત્ય તુ ।
૨૨૮૧૦૩૨ પ્રત્યુવાચાથ વ દ્ય તં વગર્લાેકાદુપાગતઃ॥ ૨૨૮.૧૦૩।
૨૨૮૧૦૪૧ તં સદં્ધ પ્રાહ મખૂા ઽસાૈ િક વં વે સ િત્રિવષ્ટપે ।
૨૨૮૧૦૪૨ નારાયણાે પ્રભવામવુર્શીમ સરાવેરામ્॥ ૨૨૮.૧૦૪।
૨૨૮૧૦૫૧ સદ્ધ તમાહ તાં વે દ્મ શક્રચામરધાિરણીમ્ ।
૨૨૮૧૦૫૨ વગર્સ્યાભરણં મખુ્યમવુર્શી ં સાધુસ ભવામ્॥ ૨૨૮.૧૦૫।
૨૨૮૧૦૬૧ િવપ્રઃ સદ્ધમવુાચાથ ઋજુમાગર્િવવ જતઃ ।
૨૨૮૧૦૬૨ ત ન્મત્ર મ કૃતે વાત્તાર્મવુર્ યા ભવતાદરાત્॥ ૨૨૮.૧૦૬।
૨૨૮૧૦૭૧ કથનીયા યચ્ચ સા તે બ્રૂયાદાખ્યાસ્યતે ભવાન્ ।
૨૨૮૧૦૭૨ બાઢ મત્યબ્રવી સદ્ધઃ સાે ઽિપ િવપ્રાે મુદા વતઃ॥ ૨૨૮.૧૦૭।
૨૨૮૧૦૮૧ બભવૂ સદ્ધાે ઽિપ યયાૈ મે ષં્ઠ સરુાલયમ્ ।
૨૨૮૧૦૮૨ સમેત્ય ચાવેર્શી ં પ્રાહ યદુક્તાે ઽસાૈ દ્વજેન તુ॥ ૨૨૮.૧૦૮।
૨૨૮૧૦૯૧ સા પ્રાહ તં સદ્ધવરં નાહં કા શપ ત દ્વજમ્ ।
૨૨૮૧૦૯૨ ના મ સત્યમુકં્ત તે ન ચેત સ મમ સ્થતમ્॥ ૨૨૮.૧૦૯।
૨૨૮૧૧૦૧ ઇત્યુક્તઃ પ્રયયાૈ સાે ઽિપ કાલને બહુના પનુઃ ।
૨૨૮૧૧૦૨ વારાણસી ં યયાૈ સદ્ધાે દષૃ્ટાે મખૂણ વૈ પનુઃ॥ ૨૨૮.૧૧૦।
૨૨૮૧૧૧૧ દષૃ્ટઃ ષ્ટઃ િકલ ભૂયઃ િકમાહાે ભવા તવ ।
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૨૨૮૧૧૧૨ સદ્ધાે ઽબ્રવીન્ન ના મ મામવુાચાવેર્શી વયમ્॥ ૨૨૮.૧૧૧।
૨૨૮૧૧૨૧ સદ્ધવાક્યં તતઃ શ્રુ વા મત ભન્નાૈષ્ઠસ પુટઃ ।
૨૨૮૧૧૨૨ પનુઃ પ્રાહ કથં વે સીત્યેવં વાચ્યા વયાવેર્શી॥ ૨૨૮.૧૧૨।
૨૨૮૧૧૩૧ બાઢમવંે કિર યામીત્યુ વા સદ્ધાે િદવં ગતઃ ।
૨૨૮૧૧૩૨ દદશર્ શક્રભવનાિન્ન ક્રામ તીમથાવેર્શીમ્॥ ૨૨૮.૧૧૩।
૨૨૮૧૧૪૧ પ્રાવેાચ તાં સદ્ધવરઃ સા ચ તં સદ્ધમબ્રવીત્ ।
૨૨૮૧૧૪૨ િનયમં ક ચદિપ િહ કરાેતુ દ્વજસત્તમઃ॥ ૨૨૮.૧૧૪।
૨૨૮૧૧૫૧ યનેાહં કમર્ણા સદ્ધ તં ના મ ન ચા યથા ।
૨૨૮૧૧૫૨ તદુવર્શીવચાે ઽ યેત્ય ત મૈ મખૂર્ દ્વ ય તુ॥ ૨૨૮.૧૧૫।
૨૨૮૧૧૬૧ કથયામાસ સદ્ધ તુ સાે ઽપીમં િનયમં જગાૈ ।
૨૨૮૧૧૬૨ તવાગ્રે સદ્ધપુ ષ િનયમાે ઽયં કૃતાે મયા॥ ૨૨૮.૧૧૬।
૨૨૮૧૧૭૧ ન ભાેકે્ષ્ય ઽદ્યપ્ર ત વૈ શકટં સત્યમીિરતમ્ ।
૨૨૮૧૧૭૨ ઇત્યુક્તઃ પ્રયયાૈ સદ્ધઃ વગ દૃ ટ્વાવેર્શીમથ॥ ૨૨૮.૧૧૭।
૨૨૮૧૧૮૧ પ્રાહાસાૈ શકટં ભાેકે્ષ્ય નાદ્યપ્ર ત કિહ ચત્ ।
૨૨૮૧૧૮૨ તં સદ્ધમવુર્શી પ્રાહ જ્ઞાતાે ઽસાૈ સા પ્રતં મયા॥ ૨૨૮.૧૧૮।
૨૨૮૧૧૯૧ િનયમગ્રહણાદેવ મખૂા મામપુહાસકઃ ।
૨૨૮૧૧૯૨ ઇત્યુ વા પ્રયયાૈ શીઘં્ર વાસં નારાયણાત્મ ॥ ૨૨૮.૧૧૯।
૨૨૮૧૨૦૧ સદ્ધાે ઽિપ િવચચારાસાૈ કામચાર મહીતલમ્ ।
૨૨૮૧૨૦૨ ઉવર્ યિપ વરારાેહા ગ વા વારાણસી ં પુર મ્॥ ૨૨૮.૧૨૦।
૨૨૮૧૨૧૧ મ સ્યાેદર જલે નાનં ચકે્ર િદવ્યવપુધર્રા ।
૨૨૮૧૨૧૨ અથાસાવિપ મખૂર્ તુ નદ ં મ સ્યાેદર ં મનુે॥ ૨૨૮.૧૨૧।
૨૨૮૧૨૨૧ જગામાથ દદશાર્સાૈ નાયમાનામથાવેર્શીમ્ ।
૨૨૮૧૨૨૨ તાં દૃ ટ્વા વ ધે ઽથાસ્ય મન્મથઃ ક્ષાેભકૃદ્દઢૃમ્॥ ૨૨૮.૧૨૨।
૨૨૮૧૨૩૧ ચકાર મખૂર્શ્ચેષ્ટાશ્ચ તં િવવેદાવેર્શી વયમ્ ।
૨૨૮૧૨૩૨ તં મખૂ સદ્ધગિદતં જ્ઞા વા સ મતમાહ તમ્॥ ૨૨૮.૧૨૩।
૨૨૮૧૨૪૦ ઉવર્ યવુાચ
૨૨૮૧૨૪૧ િક મચ્છ સ મહાભાગ મત્તઃ શીઘ્ર મહાેચ્યતામ્ ।
૨૨૮૧૨૪૨ કિર યા મ વચ તુ યં વં િવશ્ર ધં કિર ય સ॥ ૨૨૮.૧૨૪।
૨૨૮૧૨૫૦ મખૂર્બ્રાહ્મણ ઉવાચ
૨૨૮૧૨૫૧ આત્મપ્રદાનને મમ પ્રાણાન્રક્ષ શુ ચ મતે॥ ૨૨૮.૧૨૫।
૨૨૮૧૨૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૮૧૨૬૧ તં પ્રાહાથાવેર્શી િવપં્ર િનયમસ્થા મ સા પ્રતમ્ ।
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૨૨૮૧૨૬૨ વં તષ્ઠ વ ક્ષણમથ પ્રતીક્ષ વાગતં મમ॥ ૨૨૮.૧૨૬।
૨૨૮૧૨૭૧ સ્થતાે ઽ મીત્યબ્રવી દ્વપ્રઃ સાિપ વગ જગામ હ ।
૨૨૮૧૨૭૨ માસમાત્રેણ સાયાતા દદશર્ તં કૃશં દ્વજમ્॥ ૨૨૮.૧૨૭।
૨૨૮૧૨૮૧ સ્થતં માસં નદ તીરે િનરાહારં સરુાઙ્ગના ।
૨૨૮૧૨૮૨ તં દૃ ટ્વા િનશ્ચયયુતં ભૂ વા દ્ધવપુ તતઃ॥ ૨૨૮.૧૨૮।
૨૨૮૧૨૯૧ સા ચકાર નદ તીરે શકટં શકર્રા તમ્ ।
૨૨૮૧૨૯૨ ઘ્ તને મધનુા ચવૈ નદ ં મ સ્યાેદર ં ગતા॥ ૨૨૮.૧૨૯।
૨૨૮૧૩૦૧ ના વાથ ભૂમાૈ વસ તી શકટં ચ યથાથર્તઃ ।
૨૨૮૧૩૦૨ તં બ્રાહ્મણં સમાહૂય વાક્યમાહ સલુાેચના॥ ૨૨૮.૧૩૦।
૨૨૮૧૩૧૦ ઉવર્ યવુાચ
૨૨૮૧૩૧૧ મયા તીવં્ર વ્રતં િવપ્ર ચીણ સાૈભાગ્યકારણાત્ ।
૨૨૮૧૩૧૨ વ્રતા તે િન કૃ ત દદ્યાં પ્ર તગ્ હ્ણ વ ભાે દ્વજ॥ ૨૨૮.૧૩૧।
૨૨૮૧૩૨૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૮૧૩૨૧ સ પ્રાહ િક મદં લાેકે દ યતે શકર્રા તમ્ ।
૨૨૮૧૩૨૨ ક્ષામક ઠઃ ચ્છા મ સાધુ ભદ્રે સમીરય॥ ૨૨૮.૧૩૨।
૨૨૮૧૩૩૧ સા પ્રાહ શકટાે િવપ્ર શકર્રાિપષ્ટસયંુતઃ ।
૨૨૮૧૩૩૨ ઇમં વં સમપુાદાય પ્રાણં તપર્ય મા ચરમ્॥ ૨૨૮.૧૩૩।
૨૨૮૧૩૪૧ સ તચ્છ વાથ સં ત્ય ધયા પીિડતાે ઽિપ સન્ ।
૨૨૮૧૩૪૨ પ્રાહ ભદ્રે ન ગ્ હ્ણા મ િનયમાે િહ કૃતાે મયા॥ ૨૨૮.૧૩૪।
૨૨૮૧૩૫૧ પુરતઃ સદ્ધવગર્સ્ય ન ભાેકે્ષ્ય શકટં વ ત ।
૨૨૮૧૩૫૨ પિરજ્ઞાનાથર્મવુર્ યા દદ વા યસ્ય કસ્ય ચત્॥ ૨૨૮.૧૩૫।
૨૨૮૧૩૬૧ સાબ્રવીિન્નયમાે ભદ્ર કૃતઃ કાષ્ઠમયે વયા ।
૨૨૮૧૩૬૨ નાસાૈ કાષ્ઠમયાે ભુઙ્ વ ધયા ચા તપીિડતઃ॥ ૨૨૮.૧૩૬।
૨૨૮૧૩૭૧ તાં બ્રાહ્મણઃ પ્રત્યુવાચ ન મયા ત દ્વશષેણમ્ ।
૨૨૮૧૩૭૨ કૃતં ભદ્રે ઽથ િનયમઃ સામા યનેવૈ મે કૃતઃ॥ ૨૨૮.૧૩૭।
૨૨૮૧૩૮૧ તં ભૂયઃ પ્રાહ સા ત વી ન ચેદ્ભાેક્ષ્ય સ બ્રાહ્મણ ।
૨૨૮૧૩૮૨ ગ્ હં ગ્ હી વા ગચ્છ વ કુટુ બં તવ ભાેક્ષ્ય ત॥ ૨૨૮.૧૩૮।
૨૨૮૧૩૯૧ સ તામવુાચ સદુ ત ન તાવદ્યા મ મ દરમ્ ।
૨૨૮૧૩૯૨ ઇહાયાતા વરારાેહા ત્રૈલાેક્યે ઽ યિધકા ગુણૈઃ॥ ૨૨૮.૧૩૯।
૨૨૮૧૪૦૧ સા મયા મદનાતન પ્રા થતાશ્વા સત તયા ।
૨૨૮૧૪૦૨ સ્થીયતાં ક્ષણ મત્યેવં સ્થાસ્યામી ત મયાેિદતમ્॥ ૨૨૮.૧૪૦।
૨૨૮૧૪૧૧ માસમાતં્ર ગતાયા તુ તસ્યા ભદ્રે સ્થતસ્ય ચ ।
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૨૨૮૧૪૧૨ મમ સત્યાનુરક્તસ્ય સઙ્ગમાય તવ્રતે॥ ૨૨૮.૧૪૧।
૨૨૮૧૪૨૧ તસ્ય સા વચનં શ્રુ વા કૃ વા વં પમુત્તમમ્ ।
૨૨૮૧૪૨૨ િવહસ્ય ભાવગ ભીરમવુર્શી પ્રાહ તં દ્વજમ્॥ ૨૨૮.૧૪૨।
૨૨૮૧૪૩૦ ઉવર્ યવુાચ
૨૨૮૧૪૩૧ સાધુ સતં્ય વયા િવપ્ર વ્રતં િન ષ્ઠતચેતસા ।
૨૨૮૧૪૩૨ િન પાિદતં હઠાદેવ મમ દશર્ન મચ્છતા॥ ૨૨૮.૧૪૩।
૨૨૮૧૪૪૧ અહમવેાવેર્શી િવપ્ર વાં જજ્ઞાસાથર્માગતા ।
૨૨૮૧૪૪૨ પર ક્ષતાે િન શ્ચતવા ભવા સત્યતપા ઋ ષઃ॥ ૨૨૮.૧૪૪।
૨૨૮૧૪૫૧ ગચ્છ શકૂરવાેદે્દશં પતીથ ત િવશ્રુતમ્ ।
૨૨૮૧૪૫૨ સ દ્ધ યાસ્ય સ િવપ્રે દ્ર તત વં મામવા સ્ય સ॥ ૨૨૮.૧૪૫।
૨૨૮૧૪૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૮૧૪૬૧ ઇત્યુ વા િદવમુ પત્ય સા જગામાવેર્શી દ્વ ઃ ।
૨૨૮૧૪૬૨ સ ચ સત્યતપા િવપ્રાે પતીથ જગામ હ॥ ૨૨૮.૧૪૬।
૨૨૮૧૪૭૧ તત્ર શા તપરાે ભૂ વા િનયમવ્રત ચઃ ।
૨૨૮૧૪૭૨ દેહાે સગ જગામાસાૈ ગા ધવ લાેકમુત્તમમ્॥ ૨૨૮.૧૪૭।
૨૨૮૧૪૮૧ તત્ર મ વ તરશતં ભાેગા ભુ વા યથાથર્તઃ ।
૨૨૮૧૪૮૨ બભવૂ સકુુલે રા પ્ર ર જનત પરઃ॥ ૨૨૮.૧૪૮।
૨૨૮૧૪૯૧ સ ય વા િવિવધૈયર્જ્ઞૈઃ સમાપ્તવરદ ક્ષણૈઃ ।
૨૨૮૧૪૯૨ પતુ્રષેુ રાજં્ય િન ક્ષ ય યયાૈ શાૈકરવં પનુઃ॥ ૨૨૮.૧૪૯।
૨૨૮૧૫૦૧ પતીથ તાે ભૂયઃ શક્રલાેકમપુાગતઃ ।
૨૨૮૧૫૦૨ તત્ર મ વ તરશતં ભાેગા ભુ વા તત યુતઃ॥ ૨૨૮.૧૫૦।
૨૨૮૧૫૧૧ પ્ર તષ્ઠાને પુરવરે બુધપતુ્રઃ પુ રવાઃ ।
૨૨૮૧૫૧૨ બભવૂ તત્ર ચાવેર્ યાઃ સઙ્ગમાય તપાેધનાઃ॥ ૨૨૮.૧૫૧।
૨૨૮૧૫૨૧ અેવં પુરા સત્યતપા દ્વ તસ્ ।
૨૨૮૧૫૨૨ તીથ પ્ર સદ્ધે સ િહ પસ જ્ઞે ।
૨૨૮૧૫૨૩ આરા ય જન્મ યથ ચાચ્યર્ િવ મ્ ।
૨૨૮૧૫૨૪ અવા ય ભાેગાનથ મુ ક્તમે ત॥ ૨૨૮.૧૫૨।
૨૨૯૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૨૯૦૦૧૧ શ્રુતં ફલં ગી તકાયા અ મા ભઃ સપુ્ર ગરે ।
૨૨૯૦૦૧૨ કૃ ણસ્ય યને ચા ડાલાે ગતાે ઽસાૈ પરમાં ગ તમ્॥ ૨૨૯.૧।
૨૨૯૦૦૨૧ યથા િવ ણાૈ ભવેદ્ભ ક્ત તન્નાે બ્રૂિહ મહામતે ।
૨૨૯૦૦૨૨ તપસા કમર્ણા યને શ્રાેતુ મચ્છામ સા પ્રતમ્॥ ૨૨૯.૨।
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૨૨૯૦૦૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૯૦૦૩૧ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લાઃ પ્રવક્ષ્યા યનપુવૂર્શઃ ।
૨૨૯૦૦૩૨ યથા કૃ ણે ભવેદ્ભ ક્તઃ પુ ષસ્ય મહાફલા॥ ૨૨૯.૩।
૨૨૯૦૦૪૧ સસંારે ઽ મન્મહાઘાેરે સવર્ભૂતભયાવહે ।
૨૨૯૦૦૪૨ મહામાેહકરે ણાં નાનાદુઃખશતાકુલે॥ ૨૨૯.૪।
૨૨૯૦૦૫૧ તયર્ગ્યાેિનસહસ્રષેુ યમાનઃ પનુઃ પનુઃ ।
૨૨૯૦૦૫૨ કથ ચ લભતે જન્મ દેહી માનુ યકં દ્વ ઃ॥ ૨૨૯.૫।
૨૨૯૦૦૬૧ માનષુ વે ઽિપ િવપ્ર વં િવપ્ર વે ઽિપ િવવેિકતા ।
૨૨૯૦૦૬૨ િવવેકાદ્ધમર્બુ દ્ધ તુ બુદ્ યા તુ શ્રેયસાં ગ્રહઃ॥ ૨૨૯.૬।
૨૨૯૦૦૭૧ યાવ પાપક્ષયં પુંસાં ન ભવે જન્મ સ ચતમ્ ।
૨૨૯૦૦૭૨ તાવન્ન યતે ભ ક્તવાર્સદેુવે જગન્મયે॥ ૨૨૯.૭।
૨૨૯૦૦૮૧ ત માદ્વક્ષ્યા મ ભાે િવપ્રા ભ ક્તઃ કૃ ણે યથા ભવેત્ ।
૨૨૯૦૦૮૨ અ યદેવષેુ યા ભ ક્તઃ પુ ષસ્યેહ યતે॥ ૨૨૯.૮।
૨૨૯૦૦૯૧ કમર્ણા મનસા વાચા તદ્ગતનેા તરાત્મના ।
૨૨૯૦૦૯૨ તને તસ્ય ભવેદ્ભ ક્તયર્જને મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૨૯.૯।
૨૨૯૦૧૦૧ સ કરાે ત તતાે િવપ્રા ભ ક્ત ચાગ્ ેઃ સમાિહતઃ ।
૨૨૯૦૧૦૨ તુષ્ટે હુતાશને તસ્ય ભ ક્તભર્વ ત ભાસ્કરે॥ ૨૨૯.૧૦।
૨૨૯૦૧૧૧ પૂ ં કરાે ત સતતમાિદત્યસ્ય તતાે દ્વ ઃ ।
૨૨૯૦૧૧૨ પ્રસન્ને ભાસ્કરે તસ્ય ભ ક્તભર્વ ત શઙ્કરે॥ ૨૨૯.૧૧।
૨૨૯૦૧૨૧ પૂ ં કરાે ત િવિધવ સ તુ શ ભાેઃ પ્રયત્નતઃ ।
૨૨૯૦૧૨૨ તુષ્ટે િત્રલાેચને તસ્ય ભ ક્તભર્વ ત કેશવે॥ ૨૨૯.૧૨।
૨૨૯૦૧૩૧ સ પજૂ્ય તં જગન્નાથં વાસદેુવાખ્યમવ્યયમ્ ।
૨૨૯૦૧૩૨ તતાે ભુ ક્ત ચ મુ ક્ત ચ સ પ્રા ાે ત દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૨૯.૧૩।
૨૨૯૦૧૪૦ મનુય ઊચુઃ
૨૨૯૦૧૪૧ અવૈ ણવા નરા યે તુ દૃ ય તે ચ મહામનુે ।
૨૨૯૦૧૪૨ િક તે િવ ં નાચર્ય ત બ્રૂિહ ત કારણં દ્વજ॥ ૨૨૯.૧૪।
૨૨૯૦૧૫૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૯૦૧૫૧ દ્વાૈ ભૂતસગા િવખ્યાતાૈ લાેકે ઽ મન્મુિનસત્તમાઃ ।
૨૨૯૦૧૫૨ આસરુશ્ચ તથા દૈવઃ પુરા ષ્ટઃ વય ભવુા॥ ૨૨૯.૧૫।
૨૨૯૦૧૬૧ દૈવી ં પ્રકૃ તમાસાદ્ય પજૂય ત તતાે ઽચ્યુતમ્ ।
૨૨૯૦૧૬૨ આસરુ ં યાેિનમાપન્ના દૂષય ત નરા હિરમ્॥ ૨૨૯.૧૬।
૨૨૯૦૧૭૧ માયયા હતિવજ્ઞાના િવ ણાે તે તુ નરાધમાઃ ।
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૨૨૯૦૧૭૨ અપ્રા ય તં હિર િવપ્રા તતાે યા ત્યધમાં ગ તમ્॥ ૨૨૯.૧૭।
૨૨૯૦૧૮૧ તસ્ય યા ગહ્વર માયા દુિવજ્ઞેયા સરુાસરૈુઃ ।
૨૨૯૦૧૮૨ મહામાેહકર ણાં દુ તરા ચાકૃતાત્મ ભઃ॥ ૨૨૯.૧૮।
૨૨૯૦૧૯૦ મનુય ઊચુઃ
૨૨૯૦૧૯૧ ઇચ્છામ તાં મહામાયાં જ્ઞાતું િવ ણાેઃ સદુુ તરામ્ ।
૨૨૯૦૧૯૨ વક્તુમહર્ સ ધમર્જ્ઞ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૨૨૯.૧૯।
૨૨૯૦૨૦૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૨૯૦૨૦૧ વ ે દ્ર લસઙ્કાશા માયા સા લાેકકષર્ણી ।
૨૨૯૦૨૦૨ કઃ શક્નાે ત હરેમાર્યાં જ્ઞાતું તાં કેશવાદતૃે॥ ૨૨૯.૨૦।
૨૨૯૦૨૧૧ યા ત્તા બ્રાહ્મણસ્યાસીન્માયાથ નારદસ્ય ચ ।
૨૨૯૦૨૧૨ િવડ બનાં તુ તાં િવપ્રાઃ શ ◌ૃ વં ગદતાે મમ॥ ૨૨૯.૨૧।
૨૨૯૦૨૨૧ પ્રાગાસી પ તઃ શ્રીમાનાગ્ ીધ્ર ઇ ત િવશ્રુતઃ ।
૨૨૯૦૨૨૨ નગરે કામદમન તસ્યાથ તનયઃ શુ ચઃ॥ ૨૨૯.૨૨।
૨૨૯૦૨૩૧ ધમાર્રામઃ ક્ષમાશીલઃ િપ શશુ્રષૂણે રતઃ ।
૨૨૯૦૨૩૨ પ્ર નુર જકાે દક્ષઃ શ્રુ તશાસ્ત્રકૃતશ્રમઃ॥ ૨૨૯.૨૩।
૨૨૯૦૨૪૧ િપતાસ્ય વકરાેદ્યત્નં િવવાહાય ન ચૈચ્છત ।
૨૨૯૦૨૪૨ તં િપતા પ્રાહ િક મ ત નેચ્છસે દારસઙ્ગ્રહમ્॥ ૨૨૯.૨૪।
૨૨૯૦૨૫૧ સવર્મેત સખુાથ િહ વા છ ત મનુ ઃ િકલ ।
૨૨૯૦૨૫૨ સખુમૂલા િહ દારાશ્ચ ત માતં્ત વં સમાચર॥ ૨૨૯.૨૫।
૨૨૯૦૨૬૧ સ િપતવુર્ચનં શ્રુ વા તૂ ણીમા તે ચ ગાૈરવાત્ ।
૨૨૯૦૨૬૨ મુહુમુર્હુ તં ચ િપતા ચાેદયામાસ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૨૯.૨૬।
૨૨૯૦૨૭૧ અથાસાૈ િપતરં પ્રાહ તાત નામાનુ પતા ।
૨૨૯૦૨૭૨ મયા સમા શ્રતા વ્યક્તા વૈ ણવી પિરપા લની॥ ૨૨૯.૨૭।
૨૨૯૦૨૮૧ તં િપતા પ્રાહ સઙ્ગ ય નષૈ ધમા ઽ ત પતુ્રક ।
૨૨૯૦૨૮૨ ન િવધારિયતવ્યા સ્યા પુ ષેણ િવપ શ્ચતા॥ ૨૨૯.૨૮।
૨૨૯૦૨૯૧ કુ મદ્વચનં પતુ્ર પ્રભુર મ િપતા તવ ।
૨૨૯૦૨૯૨ મા િનમ જ કુલં મહં્ય નરકે સ ત તક્ષયાત્॥ ૨૨૯.૨૯।
૨૨૯૦૩૦૧ સ િહ તં િપતુરાદેશં શ્રુ વા પ્રાહ સતુાે વશી ।
૨૨૯૦૩૦૨ પ્રીતઃ સં ત્ય પાૈરાણી ં સસંારસ્ય િવ ચત્રતામ્॥ ૨૨૯.૩૦।
૨૨૯૦૩૧૦ પતુ્ર ઉવાચ
૨૨૯૦૩૧૧ શ ◌ૃ તાત વચાે મહં્ય ત વવાક્યં સહેતુકમ્ ।
૨૨૯૦૩૧૨ નામાનુ પં કતર્વં્ય સતં્ય ભવ ત પા થવ॥ ૨૨૯.૩૧।
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૨૨૯૦૩૨૧ મયા જન્મસહસ્રા ણ જરા ત્યુશતાિન ચ ।
૨૨૯૦૩૨૨ પ્રાપ્તાિન દારસયંાેગ-િવયાેગાિન ચ સવર્શઃ॥ ૨૨૯.૩૨।
૨૨૯૦૩૩૧ ણગુ મલતાવ લી-સર પ ગ દ્વ ઃ ।
૨૨૯૦૩૩૨ પશસુ્ત્રીપુ ષાદ્યાિન પ્રાપ્તાિન શતશાે મયા॥ ૨૨૯.૩૩।
૨૨૯૦૩૪૧ ગણિકન્નરગ ધવર્-િવદ્યાધરમહાેરગાઃ ।
૨૨૯૦૩૪૨ યક્ષગુહ્યકરક્ષાં સ દાનવા સરસઃ સરુાઃ॥ ૨૨૯.૩૪।
૨૨૯૦૩૫૧ નદ શ્વરસહસ્રં ચ પ્રાપં્ત તાત પનુઃ પનુઃ ।
૨૨૯૦૩૫૨ ષ્ટ તુ બહુશઃ ષ્ટાૈ સહંારે ચાિપ સહૃંતઃ॥ ૨૨૯.૩૫।
૨૨૯૦૩૬૧ દારસયંાેગયુક્તસ્ય તાતેદઙૃ્મે િવડ બના ।
૨૨૯૦૩૬૨ ઇત તીયે યદ્વતંૃ્ત મમ જન્મિન તચ્છૃ ।
૨૨૯૦૩૬૩ કથયા મ સમાસને તીથર્માહા યસ ભવમ્॥ ૨૨૯.૩૬।
૨૨૯૦૩૭૧ અતીત્ય જન્માિન બહૂિન તાત ।
૨૨૯૦૩૭૨ દેવગ ધવર્મહાેરગાણામ્ ।
૨૨૯૦૩૭૩ િવદ્યાધરાણાં ખગિકન્નરાણામ્ ।
૨૨૯૦૩૭૪ તાે િહ વંશે સતુપા મહ ષઃ॥ ૨૨૯.૩૭।
૨૨૯૦૩૮૧ તતાે મહાભૂદચલા િહ ભ ક્તર્ ।
૨૨૯૦૩૮૨ જનાદર્ને લાેકપતાૈ મધુઘે્ન ।
૨૨૯૦૩૮૩ વ્રતાપેવાસિૈવિવધૈશ્ચ ભ યા ।
૨૨૯૦૩૮૪ સ તાે ષતશ્ચક્રગદાસ્ત્રધાર ॥ ૨૨૯.૩૮।
૨૨૯૦૩૯૧ તુષ્ટાે ઽ યગા પ ક્ષપ ત મહાત્મા ।
૨૨૯૦૩૯૨ િવ ઃ સમા હ્ય વરપ્રદાે મે ।
૨૨૯૦૩૯૩ પ્રાહાેચ્ચશ દં િવ્રયતાં દ્વ તે ।
૨૨૯૦૩૯૪ વરાે િહ યં વા છ સ તં પ્રદાસ્યે॥ ૨૨૯.૩૯।
૨૨૯૦૪૦૧ તતાે ઽહમૂચે હિરમી શતારમ્ ।
૨૨૯૦૪૦૨ તુષ્ટાે ઽ સ ચે કેશવ તદ્વણૃાે મ ।
૨૨૯૦૪૦૩ યા સા વદ યા પરમા િહ માયા ।
૨૨૯૦૪૦૪ તાં વેત્તુ મચ્છા મ જનાદર્નાે ઽહમ્॥ ૨૨૯.૪૦।
૨૨૯૦૪૧૧ અથાબ્રવીન્મે મધુકૈટભાિરઃ ।
૨૨૯૦૪૧૨ િક તે તયા બ્રહ્મન્માયયા વૈ ।
૨૨૯૦૪૧૩ ધમાર્થર્કામાિન દદાિન તુ યમ્ ।
૨૨૯૦૪૧૪ પતુ્રા ણ મખુ્યાિન િનરામય વમ્॥ ૨૨૯.૪૧।
૨૨૯૦૪૨૧ તતાે મુરાિર પનુ ક્તવાનહમ્ ।
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૨૨૯૦૪૨૨ ભૂયાે ઽથર્ધમાર્થર્ જગી ષતવૈ યત્ ।
૨૨૯૦૪૨૩ માયા તવેમા મહ વેત્તુ મચ્છે ।
૨૨૯૦૪૨૪ મમાદ્ય તાં દશર્ય પુ કરાક્ષ॥ ૨૨૯.૪૨।
૨૨૯૦૪૩૧ તતાે ઽ યવુાચાથ સહમખુ્યઃ ।
૨૨૯૦૪૩૨ શ્રીશઃ પ્રભુિવ િરદં વચાે મે ।
૨૨૯૦૪૩૦ િવ વાચ
૨૨૯૦૪૩૩ માયાં મદ યાં નિહ વે ત્ત ક શ્ચન્ ।
૨૨૯૦૪૩૪ ન ચાિપ વા વે સ્ય ત ક શ્ચદેવ॥ ૨૨૯.૪૩।
૨૨૯૦૪૪૧ પવૂ સરુ ષ દ્વજ નારદાખ્યાે ।
૨૨૯૦૪૪૨ બ્રહ્માત્મ ે ઽભનૂ્મમ ભ ક્તયુક્તઃ ।
૨૨૯૦૪૪૩ તનેાિપ પવૂ ભવતા યથવૈ ।
૨૨૯૦૪૪૪ સ તાે ષતાે ભ ક્તમતા િહ તદ્વત્॥ ૨૨૯.૪૪।
૨૨૯૦૪૫૧ વરં ચ દતં્ત ગતવાનહં ચ ।
૨૨૯૦૪૫૨ સ ચાિપ વવ્રે વરમેતદેવ ।
૨૨૯૦૪૫૩ િનવાિરતાે મામ તમૂઢભાવાદ્ ।
૨૨૯૦૪૫૪ ભવા યથવૈં તવા વરં ચ॥ ૨૨૯.૪૫।
૨૨૯૦૪૬૧ તતાે મયાેક્તાે ઽ ભ સ નારદ વમ્ ।
૨૨૯૦૪૬૨ માયાં િહ મે વે સ્ય સ સિન્નમગ્ ઃ ।
૨૨૯૦૪૬૩ તતાે િનમગ્ ાે ઽ ભ સ નારદાે ઽસાૈ ।
૨૨૯૦૪૬૪ ક યા બભાૈ કા શપતેઃ સશુીલા॥ ૨૨૯.૪૬।
૨૨૯૦૪૭૧ તાં યાવૈનાઢ ામથ ચા ધ મણે ।
૨૨૯૦૪૭૨ િવદભર્રાજ્ઞ તનયાય વૈ દદાૈ ।
૨૨૯૦૪૭૩ વધમર્ણે સાે ઽિપ તયા સમેતઃ ।
૨૨૯૦૪૭૪ સષવે કામાનતુલાન્મહ ષઃ॥ ૨૨૯.૪૭।
૨૨૯૦૪૮૧ વગ ગતે ઽસાૈ િપતિર પ્રતાપવાન્ ।
૨૨૯૦૪૮૨ રાજં્ય ક્રમાયાતમવા ય હૃષ્ટઃ ।
૨૨૯૦૪૮૩ િવદભર્રાષ્ટ્રં પિરપાલયાનઃ ।
૨૨૯૦૪૮૪ પતુ્રૈઃ સપાતૈ્રૈબર્હુ ભ ર્તાે ઽભૂત્॥ ૨૨૯.૪૮।
૨૨૯૦૪૯૧ અથાભવદ્ભૂ મપતેઃ સધુમર્ણઃ ।
૨૨૯૦૪૯૨ કાશીશ્વરેણાથ સમં સયુુદ્ધમ્ ।
૨૨૯૦૪૯૩ તત્ર ક્ષયં પ્રા ય સપતુ્રપાતૈ્રમ્ ।
૨૨૯૦૪૯૪ િવદભર્રાટ્કા શપ તશ્ચ યુદ્ધે॥ ૨૨૯.૪૯।
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૨૨૯૦૫૦૧ તતઃ સશુીલા િપતરં સપતુ્રમ્ ।
૨૨૯૦૫૦૨ જ્ઞા વા પ ત ચાિપ સપતુ્રપાતૈ્રમ્ ।
૨૨૯૦૫૦૩ પુરા દ્વિનઃ ત્ય રણાવિન ગતા ।
૨૨૯૦૫૦૪ દૃ ટ્વા સશુીલા કદનં મહા તમ્॥ ૨૨૯.૫૦।
૨૨૯૦૫૧૧ ભતુર્બર્લે તત્ર િપતુબર્લે ચ ।
૨૨૯૦૫૧૨ દુઃખા વતા સા સુ ચરં િવલ ય ।
૨૨૯૦૫૧૩ જગામ સા માતરમાતર્ પા ।
૨૨૯૦૫૧૪ ભ્રા સતુા ભ્રા સતુા સપાતૈ્રાન્॥ ૨૨૯.૫૧।
૨૨૯૦૫૨૧ ભતાર્રમષેા િપતરં ચ ગ્ હ્ય ।
૨૨૯૦૫૨૨ મહા મશાને ચ મહા ચ ત સા ।
૨૨૯૦૫૨૩ કૃ વા હુતાશં પ્રદદાૈ વયં ચ ।
૨૨૯૦૫૨૪ યદા સ મદ્ધાે હુતભુગ્બભવૂ॥ ૨૨૯.૫૨।
૨૨૯૦૫૩૧ તદા સશુીલા પ્રિવવેશ વેગાદ્ ।
૨૨૯૦૫૩૨ ધા પતુ્ર હા પતુ્ર ઇ ત બ્રવુાણા ।
૨૨૯૦૫૩૩ તદા પનુઃ સા મુિનનાર્રદાે ઽભૂત્ ।
૨૨૯૦૫૩૪ સ ચાિપ વિહ્નઃ સ્ફિટકામલાભઃ॥ ૨૨૯.૫૩।
૨૨૯૦૫૪૧ પૂણ સરાે ઽભૂદથ ચાેત્તતાર ।
૨૨૯૦૫૪૨ તસ્યાગ્રતાે દેવવર તુ કેશવઃ ।
૨૨૯૦૫૪૩ ।
૨૨૯૦૫૪૪ પ્રહસ્ય દેવ ષમવુાચ નારદમ્॥ ૨૨૯.૫૪।
૨૨૯૦૫૫૧ ક તે તુ પતુ્રાે વદ મે મહષ ।
૨૨૯૦૫૫૨ તં ચ કં શાેચ સ નષ્ટબુ દ્ધઃ ।
૨૨૯૦૫૫૩ વ્રીડા વતાે ઽભૂદથ નારદાે ઽસાૈ ।
૨૨૯૦૫૫૪ તતાે ઽહમનંે પનુરેવ ચાહ॥ ૨૨૯.૫૫।
૨૨૯૦૫૬૧ ઇતીદશૃા નારદ કષ્ટ પા ।
૨૨૯૦૫૬૨ માયા મદ યા કમલાસનાદૈ્યઃ ।
૨૨૯૦૫૬૩ શક્યા ન વેત્તું સમહે દ્ર દ્રઃૈ ।
૨૨૯૦૫૬૪ કથં ભવા વે સ્ય ત દુિવભાવ્યામ્॥ ૨૨૯.૫૬।
૨૨૯૦૫૭૧ સ વાક્યમાક યર્ મહામહ ષર્ ।
૨૨૯૦૫૭૨ ઉવાચ ભ ક્ત મમ દેિહ િવ ણાે ।
૨૨૯૦૫૭૩ પ્રાપ્તે ઽથ કાલે મરણં તથવૈ ।
૨૨૯૦૫૭૪ સદા ચ સ દશર્નમીશ તે ઽ તુ॥ ૨૨૯.૫૭।
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૨૨૯૦૫૮૧ યત્રાહમાતર્ શ્ચ તમદ્ય ઢસ્ ।
૨૨૯૦૫૮૨ તત્તીથર્મ વચ્યુતપાપહ ત્રા ।
૨૨૯૦૫૮૩ અિધ ષ્ઠતં કેશવ િનત્યમવે ।
૨૨૯૦૫૮૪ વયા સહાસં કમલાેદ્ભવને॥ ૨૨૯.૫૮।
૨૨૯૦૫૯૧ તતાે મયાેક્તાે દ્વજ નારદાે ઽસાૈ ।
૨૨૯૦૫૯૨ તીથ સતાેદે િહ ચ ત તવા તુ ।
૨૨૯૦૫૯૩ સ્થાસ્યા યહં ચાત્ર સદૈવ િવ ર્ ।
૨૨૯૦૫૯૪ મહેશ્વરઃ સ્થાસ્ય ત ચાેત્તરેણ॥ ૨૨૯.૫૯।
૨૨૯૦૬૦૧ યદા િવર ચવેર્દનં િત્રનતે્રઃ ।
૨૨૯૦૬૦૨ સ ચ્છે સ્યતેયં ચ મમાેગ્રવાચમ્ ।
૨૨૯૦૬૦૩ તદા કપાલસ્ય તુ માેચનાય ।
૨૨૯૦૬૦૪ સમે યતે તીથર્ મદં વદ યમ્॥ ૨૨૯.૬૦।
૨૨૯૦૬૧૧ નાતસ્ય તીથ િત્રપુરા તકસ્ય ।
૨૨૯૦૬૧૨ પ ત યતે ભૂ મતલે કપાલમ્ ।
૨૨૯૦૬૧૩ તત તુ તીથ ત કપાલમાેચનમ્ ।
૨૨૯૦૬૧૪ ખ્યાતં થવ્યાં ચ ભિવ યતે તત્॥ ૨૨૯.૬૧।
૨૨૯૦૬૨૧ તદા પ્ર ત્ય બુદવાહનાે ઽસાૈ ।
૨૨૯૦૬૨૨ ન માેક્ષ્યતે તીથર્વરં સપુુ યમ્ ।
૨૨૯૦૬૨૩ ન ચવૈ ત મિ દ્વજ સ પ્રચક્ષતે ।
૨૨૯૦૬૨૪ ત ક્ષતે્રમુગં્ર વથ બ્રહ્મવ યા॥ ૨૨૯.૬૨।
૨૨૯૦૬૩૧ યદા ન માેક્ષત્યમરાિરહ તા ।
૨૨૯૦૬૩૨ ત ક્ષતે્રમખુ્યં મહદાપ્તપુ યમ્ ।
૨૨૯૦૬૩૩ તદા િવમુક્તે ત સરૈુ રહસ્યમ્ ।
૨૨૯૦૬૩૪ તીથ તુતં પુ યદમવ્યયાખ્યમ્॥ ૨૨૯.૬૩।
૨૨૯૦૬૪૧ કૃ વા તુ પાપાિન નરાે મહા ત ।
૨૨૯૦૬૪૨ ત મ પ્રિવષ્ટઃ શુ ચરપ્રમાદ ।
૨૨૯૦૬૪૩ યદા તુ માં ચ તયતે સ શદુ્ધઃ ।
૨૨૯૦૬૪૪ પ્રયા ત માેકં્ષ ભગવ પ્રસાદાત્॥ ૨૨૯.૬૪।
૨૨૯૦૬૫૧ ભૂ વા ત મન્રુદ્રિપશાચસ જ્ઞાે ।
૨૨૯૦૬૫૨ યાે ય તરે દુઃખમપુાશ્નુતે ઽસાૈ ।
૨૨૯૦૬૫૩ િવમુક્તપાપાે બહુવષર્પૂગૈર્ ।
૨૨૯૦૬૫૪ ઉ પ ત્તમાયાસ્ય ત િવપ્રગેહે॥ ૨૨૯.૬૫।
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૨૨૯૦૬૬૧ શુ ચયર્તાત્માસ્ય તતાે ઽ તકાલે ।
૨૨૯૦૬૬૨ દ્રાે િહતં તારકમસ્ય ક તર્યેત્ ।
૨૨૯૦૬૬૩ ઇત્યેવમુ વા દ્વજવયર્ નારદમ્ ।
૨૨૯૦૬૬૪ ગતાે ઽ મ દુગ્ધાણર્વમાત્મગેહમ્॥ ૨૨૯.૬૬।
૨૨૯૦૬૭૧ સ ચાિપ િવપ્ર સ્ત્રિદવં ચચાર ।
૨૨૯૦૬૭૨ ગ ધવર્રાજેન સમચ્યર્માનઃ ।
૨૨૯૦૬૭૩ અેતત્તવાેક્તં નનુ બાેધનાય ।
૨૨૯૦૬૭૪ માયા મદ યા નિહ શક્યતે સા॥ ૨૨૯.૬૭।
૨૨૯૦૬૮૧ જ્ઞાતું ભવાિનચ્છ ત ચેત્તતાે ઽદ્ય ।
૨૨૯૦૬૮૨ અેવં િવશ વા સુ ચ વે સ યને ।
૨૨૯૦૬૮૩ અેવં દ્વ તહર્િરણા પ્રબાેિધતાે ।
૨૨૯૦૬૮૪ ભાવ્યથર્યાેગાિન્નમમ જ તાેયે॥ ૨૨૯.૬૮।
૨૨૯૦૬૯૧ કાેકામખુે તાત તતાે િહ ક યા ।
૨૨૯૦૬૯૨ ચા ડાલવે મ યભવદ્દિ્વજઃ સઃ ।
૨૨૯૦૬૯૩ પા વતા શીલગુણાપેપન્ના ।
૨૨૯૦૬૯૪ અવાપ સા યાવૈનમાસસાદ॥ ૨૨૯.૬૯।
૨૨૯૦૭૦૧ ચા ડાલપતુ્રેણ સબુાહુનાિપ ।
૨૨૯૦૭૦૨ િવવાિહતા પિવવ જતને ।
૨૨૯૦૭૦૩ પ તનર્ તસ્યા િહ મતાે બભવૂ ।
૨૨૯૦૭૦૪ સા તસ્ય ચવૈા ભમતા બભવૂ॥ ૨૨૯.૭૦।
૨૨૯૦૭૧૧ પતુ્રદ્વયં નતે્રહીનં બભવૂ ।
૨૨૯૦૭૧૨ ક યા ચ પશ્ચાદ્બિધરા તથા યા ।
૨૨૯૦૭૧૩ પ તદર્િરદ્ર વથ સાિપ મુગ્ધા ।
૨૨૯૦૭૧૪ નદ ગતા રાેિદ ત તત્ર િનત્યમ્॥ ૨૨૯.૭૧।
૨૨૯૦૭૨૧ ગતા કદા ચ કલશં ગ્ હી વા ।
૨૨૯૦૭૨૨ સા તજર્લં નાતુમથ પ્રિવષ્ટા ।
૨૨૯૦૭૨૩ યાવદ્દિ્વ ે ઽસાૈ પનુરેવ તાવજ્ ।
૨૨૯૦૭૨૪ તઃ િક્રયાયાેગરતઃ સશુીલઃ॥ ૨૨૯.૭૨।
૨૨૯૦૭૩૧ તસ્યાઃ સ ભતાર્થ ચરઙ્ગતે ત ।
૨૨૯૦૭૩૨ દ્રષંુ્ટ જગામાથ નદ ં સપુુ યામ્ ।
૨૨૯૦૭૩૩ દદશર્ કુ ભં ન ચ તાં તટસ્થામ્ ।
૨૨૯૦૭૩૪ તતાે ઽ તદુઃખા પ્ર રાેદ નાદયન્॥ ૨૨૯.૭૩।
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૨૨૯૦૭૪૧ તતાે ઽ ધયુગ્મં બિધરા ચ ક યા ।
૨૨૯૦૭૪૨ દુઃખા વતાસાૈ સમપુાજગામ ।
૨૨૯૦૭૪૩ તે વૈ દ તં િપતરં ચ દૃ ટ્વા ।
૨૨૯૦૭૪૪ દુઃખા વતા વૈ દુ ર્શાતાર્ઃ॥ ૨૨૯.૭૪।
૨૨૯૦૭૫૧ તતઃ સ પપ્રચ્છ નદ તટસ્થાન્ ।
૨૨૯૦૭૫૨ દ્વ ભવદ્ ભયર્િદ યાે ષદેકા ।
૨૨૯૦૭૫૩ દષૃ્ટા તુ તાેયાથર્મપુાદ્રવ તી ।
૨૨૯૦૭૫૪ આખ્યાત તે પ્રાેચુિરમાં પ્રિવષ્ટા॥ ૨૨૯.૭૫।
૨૨૯૦૭૬૧ નદ ં ન ભૂય તુ સમુત્તતાર ।
૨૨૯૦૭૬૨ અેતાવદેવેહ સમીિહતં નઃ ।
૨૨૯૦૭૬૩ સ તદ્વચાે ઘાેરતરં િનશ ય ।
૨૨૯૦૭૬૪ રાેદ શાેકાશ્રપુિર લુતાક્ષઃ॥ ૨૨૯.૭૬।
૨૨૯૦૭૭૧ તં વૈ દ તં સસતંુ સક યમ્ ।
૨૨૯૦૭૭૨ દૃ ટ્વાહમાતર્ઃ સતુરાં બભવૂ ।
૨૨૯૦૭૭૩ આ તશ્ચ મે ઽભૂદથ સં તશ્ચ ।
૨૨૯૦૭૭૪ ચા ડાલયાષેાહ મ ત ક્ષતીશ॥ ૨૨૯.૭૭।
૨૨૯૦૭૮૧ તતાે ઽબ્રવં તં પતે મતઙ્ગમ્ ।
૨૨૯૦૭૮૨ િકમથર્માતન િહ દ્યતે વયા ।
૨૨૯૦૭૮૩ તસ્યા ન લાભાે ભિવતા તમાખૈ્યાર્દ્ ।
૨૨૯૦૭૮૪ આક્ર દતનેેહ થા િહ િક તે॥ ૨૨૯.૭૮।
૨૨૯૦૭૯૧ સ મામવુાચાત્મજયુગ્મમ ધમ્ ।
૨૨૯૦૭૯૨ ક યા ચૈકા બિધરેયં તથવૈ ।
૨૨૯૦૭૯૩ કથં દ્વ તે અધનુાતર્મેતમ્ ।
૨૨૯૦૭૯૪ આશ્વાસિય યે ઽ યથ પાષેિય યે॥ ૨૨૯.૭૯।
૨૨૯૦૮૦૧ ઇત્યેવમુ વા સ સતુૈશ્ચ સાધર્મ્ ।
૨૨૯૦૮૦૨ ફૂ કૃત્ય ફૂ કૃત્ય ચ રાેિદ ત મ ।
૨૨૯૦૮૦૩ યથા યથા રાેિદ ત સ શ્વપાકસ્ ।
૨૨૯૦૮૦૪ તથા તથા મે હ્યભવ કૃતાિપ॥ ૨૨૯.૮૦।
૨૨૯૦૮૧૧ તતાે ઽહમાત તુ િનવાયર્ તં વૈ ।
૨૨૯૦૮૧૨ વવંશ ત્તા તમથાચચક્ષે ।
૨૨૯૦૮૧૩ તતઃ સ દુઃખા સહ પતુ્રકૈઃ ।
૨૨૯૦૮૧૪ સિંવવેશ કાેકામખુમાતર્ પઃ॥ ૨૨૯.૮૧।

900 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૨૨૯૦૮૨૧ પ્રિવષ્ટમાત્રે સ લલે મતઙ્ગસ્ ।
૨૨૯૦૮૨૨ તીથર્પ્રભાવાચ્ચ િવમુક્તપાપઃ ।
૨૨૯૦૮૨૩ િવમાનમા હ્ય શ શપ્રકાશમ્ ।
૨૨૯૦૮૨૪ યયાૈ િદવં તાત મમાપેપ યતઃ॥ ૨૨૯.૮૨।
૨૨૯૦૮૩૧ ત મ પ્રિવષે્ટ સ લલે તે ચ ।
૨૨૯૦૮૩૨ મમા તરાસીદ તમાેહકત્ર ।
૨૨૯૦૮૩૩ તતાે ઽ તપુ યે પવયર્ કાેકા- ।
૨૨૯૦૮૩૪ જલે પ્રિવષ્ટ સ્ત્રિદવં ગતશ્ચ॥ ૨૨૯.૮૩।
૨૨૯૦૮૪૧ ભૂયાે ઽભવં વૈ યકુલે વ્યથાતા ।
૨૨૯૦૮૪૨ ત મર તીથર્વરપ્રસાદાત્ ।
૨૨૯૦૮૪૩ તતાે ઽ તિનિવ ણમના ગતાે ઽહમ્ ।
૨૨૯૦૮૪૪ કાેકામખું સયંતવાક્ય ચત્તઃ॥ ૨૨૯.૮૪।
૨૨૯૦૮૫૧ વ્રતં સમાસ્થાય કલવેરં વમ્ ।
૨૨૯૦૮૫૨ સશંાષેિય વા િદવમા રાેહ ।
૨૨૯૦૮૫૩ ત માચ્ચ્યુત વદ્ભવને ચ તાે ।
૨૨૯૦૮૫૪ ત મર તાત હિરપ્રસાદાત્॥ ૨૨૯.૮૫।
૨૨૯૦૮૬૧ સાે ઽહં સમારા ય મુરાિરદેવમ્ ।
૨૨૯૦૮૬૨ કાેકામખુે ત્યક્તશભુાશભુેચ્છઃ ।
૨૨૯૦૮૬૩ ઇત્યેવમુ વા િપતરં પ્રણ ય ।
૨૨૯૦૮૬૪ ગ વા ચ કાેકામખુમગ્રતીથર્મ્ ।
૨૨૯૦૮૬૫ િવ ં સમારા ય વરાહ પમ્ ।
૨૨૯૦૮૬૬ અવાપ સ દ્ધ મનજુષર્ભાે ઽસાૈ॥ ૨૨૯.૮૬।
૨૨૯૦૮૭૧ ઇ થં સ કામદમનઃ સહપતુ્રપાતૈ્રઃ ।
૨૨૯૦૮૭૨ કાેકામખુે તીથર્વરે સપુુ યે ।
૨૨૯૦૮૭૩ ત્ય વા તનું દાષેમયી ં તત તુ ।
૨૨૯૦૮૭૪ ગતાે િદવં સયૂર્સમૈિવમાનૈઃ॥ ૨૨૯.૮૭।
૨૨૯૦૮૮૧ અેવં મયાેક્તા પરમેશ્વરસ્ય ।
૨૨૯૦૮૮૨ માયા સરુાણામિપ દુિવ ચ ત્યા ।
૨૨૯૦૮૮૩ વ ે દ્ર લપ્ર તમા મુરારેર્ ।
૨૨૯૦૮૮૪ યયા જગન્માેહમપૈુ ત િવપ્રાઃ॥ ૨૨૯.૮૮।
૨૩૦૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૩૦૦૦૧૧ અ મા ભ તુ શ્રુતં વ્યાસ ય વયા સમુદાહૃતમ્ ।
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૨૩૦૦૦૧૨ પ્રાદુભાર્વા શ્રતં પુ યં માયા િવ ણાેશ્ચ દુિવદા॥ ૨૩૦.૧।
૨૩૦૦૦૨૧ શ્રાેતુ મચ્છામહે વત્તાે યથાવદુપસહૃં તમ્ ।
૨૩૦૦૦૨૨ મહાપ્રલયસ જ્ઞાં ચ ક પા તે ચ મહામનુે॥ ૨૩૦.૨।
૨૩૦૦૦૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૦૦૦૩૧ શ્રૂયતાં ભાે મુિનશ્રેષ્ઠા યથાવદનુસહૃં તઃ ।
૨૩૦૦૦૩૨ ક પા તે પ્રાકૃતે ચવૈ પ્રલયે યતે યથા॥ ૨૩૦.૩।
૨૩૦૦૦૪૧ અહાેરાત્રં િપ ણાં તુ માસાે ઽ દં િત્રિદવાૈકસામ્ ।
૨૩૦૦૦૪૨ ચતુયુર્ગસહસ્રે તુ બ્રહ્મણાે ઽહ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૩૦.૪।
૨૩૦૦૦૫૧ કૃતં ત્રેતા દ્વાપરં ચ ક લશ્ચે ત ચતુયુર્ગમ્ ।
૨૩૦૦૦૫૨ દૈવવૈર્ષર્સહસ્રૈ તુ તદ્દવ્ાદશા ભ ચ્યતે॥ ૨૩૦.૫।
૨૩૦૦૦૬૧ ચતુયુર્ગા યશષેા ણ સદશૃાિન વ પતઃ ।
૨૩૦૦૦૬૨ આદં્ય કૃતયુગં પ્રાેક્તં મનુયાે ઽ તં્ય તથા ક લમ્॥ ૨૩૦.૬।
૨૩૦૦૦૭૧ આદે્ય કૃતયુગે સગા બ્રહ્મણા િક્રયતે યતઃ ।
૨૩૦૦૦૭૨ િક્રયતે ચાપેસહંાર તથા તે ઽિપ કલાૈ યુગે॥ ૨૩૦.૭।
૨૩૦૦૦૮૦ મનુય ઊચુઃ
૨૩૦૦૦૮૧ કલેઃ વ પં ભગવ વ તરાદ્વક્તુમહર્ સ ।
૨૩૦૦૦૮૨ ધમર્શ્ચતુ પાદ્ભગવા ય મ વૈકલ્ય ચ્છ ત॥ ૨૩૦.૮।
૨૩૦૦૦૯૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૦૦૦૯૧ ક લ વ પં ભાે િવપ્રા ય ચ્છ વં મમાનઘાઃ ।
૨૩૦૦૦૯૨ િનબાેધ વં સમાસને વતર્તે યન્મહત્તરમ્॥ ૨૩૦.૯।
૨૩૦૦૧૦૧ વણાર્શ્રમાચારવતી પ્ર ત્તનર્ કલાૈ ણામ્ ।
૨૩૦૦૧૦૨ ન સામગ્યર્જુવદ-િવિન પાદનહૈતુક ॥ ૨૩૦.૧૦।
૨૩૦૦૧૧૧ િવવાહા ન કલાૈ ધમાર્ ન શ યા ગુ સં સ્થતાઃ ।
૨૩૦૦૧૧૨ ન પતુ્રા ધા મકાશ્ચવૈ ન ચ વિહ્નિક્રયાક્રમઃ॥ ૨૩૦.૧૧।
૨૩૦૦૧૨૧ યત્ર તત્ર કુલે તાે બલી સવશ્વરઃ કલાૈ ।
૨૩૦૦૧૨૨ સવ ય અેવ વણ યાે નરઃ ક યાપે વનઃ॥ ૨૩૦.૧૨।
૨૩૦૦૧૩૧ યને તનેવૈ યાેગને દ્વ તદ ક્ષતઃ કલાૈ ।
૨૩૦૦૧૩૨ યવૈ સવૈ ચ િવપ્રે દ્રાઃ પ્રાય શ્ચત્તિક્રયા કલાૈ॥ ૨૩૦.૧૩।
૨૩૦૦૧૪૧ સવર્મવે કલાૈ શાસં્ત્ર યસ્ય યદ્વચનં દ્વ ઃ ।
૨૩૦૦૧૪૨ દેવતાશ્ચ કલાૈ સવાર્ઃ સવર્ઃ સવર્સ્ય ચાશ્રમઃ॥ ૨૩૦.૧૪।
૨૩૦૦૧૫૧ ઉપવાસ તથાયાસાે િવત્તાે સગર્ તથા કલાૈ ।
૨૩૦૦૧૫૨ ધમા યથા ભ ચતૈરનુષ્ઠાનૈરનુ ષ્ઠતઃ॥ ૨૩૦.૧૫।
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૨૩૦૦૧૬૧ િવત્તને ભિવતા પુંસાં વ પનેવૈ મદઃ કલાૈ ।
૨૩૦૦૧૬૨ સ્ત્રીણાં પમદશ્ચવૈ કેશરેૈવ ભિવ ય ત॥ ૨૩૦.૧૬।
૨૩૦૦૧૭૧ સવુણર્મ ણરત્નાદાૈ વસે્ત્ર ચાપેક્ષયં ગતે ।
૨૩૦૦૧૭૨ કલાૈ સ્ત્રયાે ભિવ ય ત તદા કેશરૈલઙૃ્કતાઃ॥ ૨૩૦.૧૭।
૨૩૦૦૧૮૧ પિરત્યક્ષ્ય ત ભતાર્રં િવત્તહીનં તથા સ્ત્રયઃ ।
૨૩૦૦૧૮૨ ભતાર્ ભિવ ય ત કલાૈ િવત્તવાનવે યાે ષતામ્॥ ૨૩૦.૧૮।
૨૩૦૦૧૯૧ યાે યાે દદા ત બહુલં સ સ વામી તદા ણામ્ ।
૨૩૦૦૧૯૨ વા મ વહેતુસ બ ધાે ભિવતા ભજન તદા॥ ૨૩૦.૧૯।
૨૩૦૦૨૦૧ ગ્ હા તા દ્રવ્યસઙ્ઘાતા દ્રવ્યા તા ચ તથા મ તઃ ।
૨૩૦૦૨૦૨ અથાર્શ્ચાથાપેભાેગા તા ભિવ ય ત તદા કલાૈ॥ ૨૩૦.૨૦।
૨૩૦૦૨૧૧ સ્ત્રયઃ કલાૈ ભિવ ય ત વૈિર યાે લ લત હાઃ ।
૨૩૦૦૨૧૨ અ યાયાવાપ્તિવત્તષેુ પુ ષષેુ હાલવઃ॥ ૨૩૦.૨૧।
૨૩૦૦૨૨૧ અ ય થતાે ઽિપ સહૃુદા વાથર્હાિન તુ માનવઃ ।
૨૩૦૦૨૨૨ પણસ્યાધાર્ધર્માત્રે ઽિપ કિર ય ત તદા દ્વ ઃ॥ ૨૩૦.૨૨।
૨૩૦૦૨૩૧ સદા સપાૈ ષં ચેતાે ભાિવ િવપ્ર તદા કલાૈ ।
૨૩૦૦૨૩૨ ક્ષીરપ્રદાનસ બ ધ ભા ત ગાષેુ ચ ગાૈરવમ્॥ ૨૩૦.૨૩।
૨૩૦૦૨૪૧ અના ષ્ટભયા પ્રાયઃ પ્ર ઃ દ્ભયકાતરાઃ ।
૨૩૦૦૨૪૨ ભિવ ય ત તદા સવાર્ ગગનાસક્તદષૃ્ટયઃ॥ ૨૩૦.૨૪।
૨૩૦૦૨૫૧ મૂલપણર્ફલાહારા તાપસા ઇવ માનવાઃ ।
૨૩૦૦૨૫૨ આત્માનં ઘાતિય ય ત તદા ષ્ટ ા ભદુઃ ખતાઃ॥ ૨૩૦.૨૫।
૨૩૦૦૨૬૧ દુ ભક્ષમવે સતતં સદા ક્લેશમનીશ્વરાઃ ।
૨૩૦૦૨૬૨ પ્રા સ્ય ત વ્યાહતસખંુ પ્રમાદાન્માનવાઃ કલાૈ॥ ૨૩૦.૨૬।
૨૩૦૦૨૭૧ અ નાતભાે જનાે ના ગ્ -દેવતા ત થપજૂનમ્ ।
૨૩૦૦૨૭૨ કિર ય ત કલાૈ પ્રાપ્તે ન ચ િપ ડાેદકિક્રયામ્॥ ૨૩૦.૨૭।
૨૩૦૦૨૮૧ લાેલપુા હ્ર વદેહાશ્ચ બહ્વન્નાદનત પરાઃ ।
૨૩૦૦૨૮૨ બહુપ્ર પભાગ્યાશ્ચ ભિવ ય ત કલાૈ સ્ત્રયઃ॥ ૨૩૦.૨૮।
૨૩૦૦૨૯૧ ઉભા યામથ પા ણ યાં શરઃક ડૂયનં સ્ત્રયઃ ।
૨૩૦૦૨૯૨ કુવર્ત્યાે ગુ ભ ર્ણામાજ્ઞાં ભે સ્ય ત્યના તાઃ॥ ૨૩૦.૨૯।
૨૩૦૦૩૦૧ વપાષેણપરાઃ કુ્રદ્ધા દેહસસં્કારવ જતાઃ ।
૨૩૦૦૩૦૨ પ ષા તભા ષ યાે ભિવ ય ત કલાૈ સ્ત્રયઃ॥ ૨૩૦.૩૦।
૨૩૦૦૩૧૧ દુઃશીલા દુષ્ટશીલષેુ કુવર્ત્યઃ સતતં હામ્ ।
૨૩૦૦૩૧૨ અસદ્વતૃ્તા ભિવ ય ત પુ ષષેુ કુલાઙ્ગનાઃ॥ ૨૩૦.૩૧।
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૨૩૦૦૩૨૧ વેદાદાનં કિર ય ત વડવાશ્ચ તથાવ્રતાઃ ।
૨૩૦૦૩૨૨ ગ્ હસ્થાશ્ચ ન હાે ય ત ન દાસ્ય ત્યુ ચતા યિપ॥ ૨૩૦.૩૨।
૨૩૦૦૩૩૧ ભવેયવુર્નવાસા વૈ ગ્રા યાહારપિરગ્રહાઃ ।
૨૩૦૦૩૩૨ ભક્ષવશ્ચાિપ પતુ્રા િહ નેહસ બ ધય ત્રકાઃ॥ ૨૩૦.૩૩।
૨૩૦૦૩૪૧ અર ક્ષતારાે હતાર્રઃ શલુ્કવ્યાજેન પા થવાઃ ।
૨૩૦૦૩૪૨ હાિરણાે જનિવત્તાનાં સ પ્રાપ્તે ચ કલાૈ યુગે॥ ૨૩૦.૩૪।
૨૩૦૦૩૫૧ યાે યાે ઽશ્વરથનાગાઢ ઃ સ સ રા ભિવ ય ત ।
૨૩૦૦૩૫૨ યશ્ચ યશ્ચાબલઃ સવર્ઃ સ સ ત્યઃ કલાૈ યુગે॥ ૨૩૦.૩૫।
૨૩૦૦૩૬૧ વૈ યાઃ કૃ ષવ ણજ્યાિદ સ ત્યજ્ય િનજકમર્ યત્ ।
૨૩૦૦૩૬૨ શદૂ્ર ત્ત્યા ભિવ ય ત કા કમાપ િવનઃ॥ ૨૩૦.૩૬।
૨૩૦૦૩૭૧ ભૈક્ષ્યવ્રતા તથા શદૂ્રાઃ પ્રવ્રજ્યા લઙ્ ગનાે ઽધમાઃ ।
૨૩૦૦૩૭૨ પાખ ડસશં્રયાં ત્તમાશ્રિય ય ત્યસસૃં્કતાઃ॥ ૨૩૦.૩૭।
૨૩૦૦૩૮૧ દુ ભક્ષકરપીડા ભરતીવાપેદુ્રતા જનાઃ ।
૨૩૦૦૩૮૨ ગાેધૂમાન્નયવાન્નાદ્યા દેશા યાસ્ય ત દુઃ ખતાઃ॥ ૨૩૦.૩૮।
૨૩૦૦૩૯૧ વેદમાગ પ્રલીને ચ પાખ ડાઢ ે તતાે જને ।
૨૩૦૦૩૯૨ અધમર્ દ્ યા લાેકાનામ પમાયુભર્િવ ય ત॥ ૨૩૦.૩૯।
૨૩૦૦૪૦૧ અશાસ્ત્રિવિહતં ઘાેરં ત યમાનષેુ વૈ તપઃ ।
૨૩૦૦૪૦૨ નરેષુ પદાષેેણ બાલ ત્યુભર્િવ ય ત॥ ૨૩૦.૪૦।
૨૩૦૦૪૧૧ ભિવત્રી યાે ષતાં સૂ તઃ પ ચષટ્સપ્તવા ષક ।
૨૩૦૦૪૧૨ નવાષ્ટદશવષાર્ણાં મનુ યાણાં તથા કલાૈ॥ ૨૩૦.૪૧।
૨૩૦૦૪૨૧ પ લતાેદ્ગમશ્ચ ભિવતા તદા દ્વાદશવા ષકઃ ।
૨૩૦૦૪૨૨ ન િવ ય ત વૈ ક શ્ચ કલાૈ વષાર્ ણ િવશ તમ્॥ ૨૩૦.૪૨।
૨૩૦૦૪૩૧ અ પપ્રજ્ઞા થા લઙ્ગા દુષ્ટા તઃકરણાઃ કલાૈ ।
૨૩૦૦૪૩૨ યત તતાે િવન ય ત કાલનેા પને માનવાઃ॥ ૨૩૦.૪૩।
૨૩૦૦૪૪૧ યદા યદા િહ પાખ ડ- ત્તરત્રાપેલક્ષ્યતે ।
૨૩૦૦૪૪૨ તદા તદા કલે ર્ દ્ધરનુમેયા િવચક્ષણૈઃ॥ ૨૩૦.૪૪।
૨૩૦૦૪૫૧ યદા યદા સતાં હાિનવદમાગાર્નુસાિરણામ્ ।
૨૩૦૦૪૫૨ તદા તદા કલે ર્ દ્ધરનુમેયા િવચક્ષણૈઃ॥ ૨૩૦.૪૫।
૨૩૦૦૪૬૧ પ્રાર ભાશ્ચાવસીદ ત યદા ધમર્કૃતાં ણામ્ ।
૨૩૦૦૪૬૨ તદાનુમેયં પ્રાધા યં કલેિવપ્રા િવચક્ષણૈઃ॥ ૨૩૦.૪૬।
૨૩૦૦૪૭૧ યદા યદા ન યજ્ઞાનામીશ્વરઃ પુ ષાેત્તમઃ ।
૨૩૦૦૪૭૨ ઇજ્યતે પુ ષૈયર્જ્ઞૈ તદા જ્ઞેયં કલેબર્લમ્॥ ૨૩૦.૪૭।
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૨૩૦૦૪૮૧ ન પ્રી તવદવાદેષુ પાખ ડષેુ યદા ર તઃ ।
૨૩૦૦૪૮૨ કલે ર્ દ્ધ તદા પ્રાજ્ઞૈરનુમેયા દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૩૦.૪૮।
૨૩૦૦૪૯૧ કલાૈ જગ પ ત િવ ં સવર્સ્રષ્ટારમીશ્વરમ્ ।
૨૩૦૦૪૯૨ નાચર્િય ય ત ભાે િવપ્રાઃ પાખ ડાપેહતા નરાઃ॥ ૨૩૦.૪૯।
૨૩૦૦૫૦૧ િક દેવૈઃ િક દ્વજૈવદૈઃ િક શાૈચનેા બુજ પના ।
૨૩૦૦૫૦૨ ઇત્યેવં પ્રલિપ ય ત પાખ ડાપેહતા નરાઃ॥ ૨૩૦.૫૦।
૨૩૦૦૫૧૧ અ પ ષ્ટશ્ચ પજર્ યઃ વ પં સસ્યફલં તથા ।
૨૩૦૦૫૧૨ ફલં તથા પસારં ચ િવપ્રાઃ પ્રાપ્તે કલાૈ યુગે॥ ૨૩૦.૫૧।
૨૩૦૦૫૨૧ નપુ્રાયા ણ વસ્ત્રા ણ શમીપ્રાયા મહી હાઃ ।
૨૩૦૦૫૨૨ શદૂ્રપ્રાયા તથા વણાર્ ભિવ ય ત કલાૈ યુગે॥ ૨૩૦.૫૨।
૨૩૦૦૫૩૧ અ પ્રાયા ણ ધા યાિન આજપ્રાયં તથા પયઃ ।
૨૩૦૦૫૩૨ ભિવ ય ત કલાૈ પ્રાપ્ત આૈશીરં ચાનુલપેનમ્॥ ૨૩૦.૫૩।
૨૩૦૦૫૪૧ શ્વશ્રૂશ્વશરુભૂિયષ્ઠા ગુરવશ્ચ ણાં કલાૈ ।
૨૩૦૦૫૪૨ શાલાદ્યાહાિરભાયાર્શ્ચ સહૃુદાે મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૦.૫૪।
૨૩૦૦૫૫૧ કસ્ય માતા િપતા કસ્ય યદા કમાર્ત્મકઃ પુમાન્ ।
૨૩૦૦૫૫૨ ઇ ત ચાેદાહિર ય ત શ્વશરુાનુગતા નરાઃ॥ ૨૩૦.૫૫।
૨૩૦૦૫૬૧ વાઙ્મનઃકાયજૈદાષૈર ભભૂતાઃ પનુઃ પનુઃ ।
૨૩૦૦૫૬૨ નરાઃ પાપા યનુિદનં કિર ય ત્ય પમેધસઃ॥ ૨૩૦.૫૬।
૨૩૦૦૫૭૧ િનઃસત્યાનામશાૈચાનાં િનહ્ર કાણાં તથા દ્વ ઃ ।
૨૩૦૦૫૭૨ યદ્યદ્દઃુખાય ત સવ ક લકાલે ભિવ ય ત॥ ૨૩૦.૫૭।
૨૩૦૦૫૮૧ િનઃ વા યાયવષટ્કારે વધા વાહાિવવ જતે ।
૨૩૦૦૫૮૨ તદા પ્રિવરલાે િવપ્રઃ ક શ્ચ લાેકે ભિવ ય ત॥ ૨૩૦.૫૮।
૨૩૦૦૫૯૧ તત્રા પનેવૈ કાલને પુ યસ્ક ધમનુત્તમમ્ ।
૨૩૦૦૫૯૨ કરાે ત યઃ કૃતયુગે િક્રયતે તપસા િહ યઃ॥ ૨૩૦.૫૯।
૨૩૦૦૬૦૦ મનુય ઊચુઃ
૨૩૦૦૬૦૧ ક મ કાલે ઽ પકાે ધમા દદા ત સમુહાફલમ્ ।
૨૩૦૦૬૦૨ વક્તુમહર્સ્યશષેેણ શ્રાેતું વા છા પ્રવતર્તે॥ ૨૩૦.૬૦।
૨૩૦૦૬૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૦૦૬૧૧ ધ યે કલાૈ ભવે દ્વપ્રા વ પક્લેશમૈર્હ ફલમ્ ।
૨૩૦૦૬૧૨ તથા ભવેતાં સ્ત્રીશદૂ્રાૈ ધ યાૈ ચા યિન્નબાેધત॥ ૨૩૦.૬૧।
૨૩૦૦૬૨૧ ય કૃતે દશ ભવર્ષસે્ત્રતાયાં હાયનને તત્ ।
૨૩૦૦૬૨૨ દ્વાપરે તચ્ચ માસને અહાેરાત્રેણ ત કલાૈ॥ ૨૩૦.૬૨।
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૨૩૦૦૬૩૧ તપસાે બ્રહ્મચયર્સ્ય જપાદેશ્ચ ફલં દ્વ ઃ ।
૨૩૦૦૬૩૨ પ્રા ાે ત પુ ષ તને કલાૈ સા વ ત ભા ષતુમ્॥ ૨૩૦.૬૩।
૨૩૦૦૬૪૧ યાય કૃતે યજ યજ્ઞૈસે્ત્રતાયાં દ્વાપરે ઽચર્યન્ ।
૨૩૦૦૬૪૨ યદા ાે ત તદા ાે ત કલાૈ સઙ્ક ત્યર્ કેશવમ્॥ ૨૩૦.૬૪।
૨૩૦૦૬૫૧ ધમા કષર્મતીવાત્ર પ્રા ાે ત પુ ષઃ કલાૈ ।
૨૩૦૦૬૫૨ વ પાયાસને ધમર્જ્ઞા તને તુષ્ટાે ઽ યહં કલાૈ॥ ૨૩૦.૬૫।
૨૩૦૦૬૬૧ વ્રતચયાર્પરૈગ્રાર્હ્યા વેદાઃ પવૂ દ્વ ત ભઃ ।
૨૩૦૦૬૬૨ તત તુ ધમર્સ પ્રાપ્તૈયર્ષ્ટવ્યં િવિધવદ્ધનૈઃ॥ ૨૩૦.૬૬।
૨૩૦૦૬૭૧ થા કથા થા ભાજંે્ય થા વં ચ દ્વજન્મનામ્ ।
૨૩૦૦૬૭૨ પતનાય તથા ભાવ્યં તૈ તુ સયં ત ભઃ સહ॥ ૨૩૦.૬૭।
૨૩૦૦૬૮૧ અસ યક્કરણે દાષેા તષેાં સવષુ વ તષુુ ।
૨૩૦૦૬૮૨ ભાજે્યપેયાિદકં ચષૈાં નેચ્છાપ્રા પ્તકરં દ્વ ઃ॥ ૨૩૦.૬૮।
૨૩૦૦૬૯૧ પારત યા સમ તષેુ તષેાં કાયષુ વૈ તતઃ ।
૨૩૦૦૬૯૨ લાેકા ક્લેશને મહતા યજ ત િવનયા વતાઃ॥ ૨૩૦.૬૯।
૨૩૦૦૭૦૧ દ્વજશશુ્રષૂણનેવૈ પાકયજ્ઞાિધકારવાન્ ।
૨૩૦૦૭૦૨ િનજં જય ત વૈ લાેકં શદૂ્રાે ધ યતર તતઃ॥ ૨૩૦.૭૦।
૨૩૦૦૭૧૧ ભક્ષ્યાભકે્ષ્યષુ નાશા ત યષેાં પાપષેુ વા યતઃ ।
૨૩૦૦૭૧૨ િનયમાે મુિનશાદૂર્લા તનેાસાૈ સા વતીિરતમ્॥ ૨૩૦.૭૧।
૨૩૦૦૭૨૧ વધમર્સ્યાિવરાેધને નરૈલર્ યં ધનં સદા ।
૨૩૦૦૭૨૨ પ્ર તપાદનીયં પાત્રષેુ યષ્ટવ્યં ચ યથાિવિધ॥ ૨૩૦.૭૨।
૨૩૦૦૭૩૧ તસ્યાજર્ને મહા ક્લેશઃ પાલનને દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૩૦૦૭૩૨ તથા સ દ્વિનયાેગાય િવજ્ઞેયં ગહનં ણામ્॥ ૨૩૦.૭૩।
૨૩૦૦૭૪૧ અે ભર યૈ તથા ક્લેશઃૈ પુ ષા દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૩૦૦૭૪૨ િન જય ત વૈ લાેકા પ્રા પત્યાિદકા ક્રમાત્॥ ૨૩૦.૭૪।
૨૩૦૦૭૫૧ યાે ષચ્છુશ્રષૂણાદ્ભતુર્ઃ કમર્ણા મનસા ગરા ।
૨૩૦૦૭૫૨ અેત દ્વષયમા ાે ત ત સાલાેક્યં યતાે દ્વ ઃ॥ ૨૩૦.૭૫।
૨૩૦૦૭૬૧ ના તક્લેશને મહતા તાનવે પુ ષાે યથા ।
૨૩૦૦૭૬૨ તીયં વ્યાહૃતં તને મયા સા વ ત યાે ષતઃ॥ ૨૩૦.૭૬।
૨૩૦૦૭૭૧ અેતદ્વઃ ક થતં િવપ્રા યિન્ન મત્ત મહાગતાઃ ।
૨૩૦૦૭૭૨ ત ચ્છ વં યથાકામમહં વક્ષ્યા મ વઃ સુ્ફટમ્॥ ૨૩૦.૭૭।
૨૩૦૦૭૮૧ અ પનેવૈ પ્રયત્નને ધમર્ઃ સ ય ત વૈ કલાૈ ।
૨૩૦૦૭૮૨ નરૈરાત્મગુણા ભાે ભઃ ક્ષા લતા ખલિક બષૈઃ॥ ૨૩૦.૭૮।
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૨૩૦૦૭૯૧ શદૂ્રશૈ્ચ દ્વજશશુ્રષૂા-ત પરૈમુર્િનસત્તમાઃ ।
૨૩૦૦૭૯૨ તથા સ્ત્રી ભરનાયાસા પ તશશુ્રષૂયવૈ િહ॥ ૨૩૦.૭૯।
૨૩૦૦૮૦૧ તત સ્ત્રતયમ યેતન્મમ ધ યતમં મતમ્ ।
૨૩૦૦૮૦૨ ધમર્સરંાધને ક્લેશાે દ્વ તીનાં કૃતાિદષુ॥ ૨૩૦.૮૦।
૨૩૦૦૮૧૧ તથા વ પને તપસા સ દ્ધ યાસ્ય ત માનવાઃ ।
૨૩૦૦૮૧૨ ધ યા ધમ ચિર ય ત યુગા તે મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૦.૮૧।
૨૩૦૦૮૨૧ ભવદ્ ભયર્દ ભપ્રેતં તદેત ક થતં મયા ।
૨૩૦૦૮૨૨ અ ષ્ટેનાિપ ધમર્જ્ઞાઃ િકમ ય ક્રયતાં દ્વ ઃ॥ ૨૩૦.૮૨।
૨૩૧૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૩૧૦૦૧૧ આસનં્ન િવપ્રકૃષં્ટ વા યિદ કાલં ન િવદ્મહે ।
૨૩૧૦૦૧૨ તતાે દ્વાપરિવ વંસં યુગા તં હયામહે॥ ૨૩૧.૧।
૨૩૧૦૦૨૧ પ્રાપ્તા વયં િહ ત કાલમનયા ધમર્ ણયા ।
૨૩૧૦૦૨૨ આદદ્યામ પરં ધમ સખુમ પને કમર્ણા॥ ૨૩૧.૨।
૨૩૧૦૦૩૧ સ ત્રાસાેદ્વગેજનનં યુગા તં સમપુ સ્થતમ્ ।
૨૩૧૦૦૩૨ પ્રનષ્ટધમ ધમર્જ્ઞ િન મત્તવૈર્ક્તુમહર્ સ॥ ૨૩૧.૩।
૨૩૧૦૦૪૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૧૦૦૪૧ અર ક્ષતારાે હતાર્રાે બ લભાગસ્ય પા થવાઃ ।
૨૩૧૦૦૪૨ યુગા તે પ્રભિવ ય ત વરક્ષણપરાયણાઃ॥ ૨૩૧.૪।
૨૩૧૦૦૫૧ અક્ષિત્રયાશ્ચ રા નાે િવપ્રાઃ શદૂ્રાપે િવનઃ ।
૨૩૧૦૦૫૨ શદૂ્રાશ્ચ બ્રાહ્મણાચારા ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૫।
૨૩૧૦૦૬૧ શ્રાેિત્રયાઃ કા ડ ષ્ઠાશ્ચ િન કમાર્ ણ હવી ં ષ ચ ।
૨૩૧૦૦૬૨ અેકપઙ્ યામ શ ય ત યુગા તે મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૧.૬।
૨૩૧૦૦૭૧ અ શષ્ટવ તાે ઽથર્પરા નરા મદ્યા મષ પ્રયાઃ ।
૨૩૧૦૦૭૨ મત્રભાયા ભ જ ય ત યુગા તે પુ ષાધમાઃ॥ ૨૩૧.૭।
૨૩૧૦૦૮૧ રાજ ત્ત સ્થતાશ્ચાૈરા રા નશ્ચાૈરશી લનઃ ।
૨૩૧૦૦૮૨ ત્યા હ્યિનિદષ્ટભુ ે ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૮।
૨૩૧૦૦૯૧ ધનાિન શ્લાઘનીયાિન સતાં ત્તમપૂ જતમ્ ।
૨૩૧૦૦૯૨ અકુ સના ચ પ તતે ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૯।
૨૩૧૦૧૦૧ પ્રનષ્ટનાસાઃ પુ ષા મુક્તકેશા િવ િપણઃ ।
૨૩૧૦૧૦૨ ઊનષાેડશવષાર્શ્ચ પ્રસાે ય ત તથા સ્ત્રયઃ॥ ૨૩૧.૧૦।
૨૩૧૦૧૧૧ અટ્ટશલૂા જનપદાઃ શવશલૂાશ્ચતુ પથાઃ ।
૨૩૧૦૧૧૨ પ્રમદાઃ કેશશલૂાશ્ચ ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૧૧।
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૨૩૧૦૧૨૧ સવ બ્રહ્મ વિદ ય ત દ્વ વાજસનેિયકાઃ ।
૨૩૧૦૧૨૨ શદૂ્રાભા વાિદનશ્ચવૈ બ્રાહ્મણાશ્ચા ત્યવા સનઃ॥ ૨૩૧.૧૨।
૨૩૧૦૧૩૧ શકુ્લદ તા જતાક્ષાશ્ચ મુ ડાઃ કાષાયવાસસઃ ।
૨૩૧૦૧૩૨ શદૂ્રા ધમ વિદ ય ત શાઠ્યબુદ્ યાપે િવનઃ॥ ૨૩૧.૧૩।
૨૩૧૦૧૪૧ શ્વાપદપ્રચુર વં ચ ગવાં ચવૈ પિરક્ષયઃ ।
૨૩૧૦૧૪૨ સાધનૂાં પિર ત્તશ્ચ િવદ્યાદ તગતે યુગે॥ ૨૩૧.૧૪।
૨૩૧૦૧૫૧ અ ત્યા મ યે િનવ સ્ય ત મ યાશ્ચા તિનવા સનઃ ।
૨૩૧૦૧૫૨ િનહ્ર કાશ્ચ પ્ર ઃ સવાર્ નષ્ટા તત્ર યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૧૫।
૨૩૧૦૧૬૧ તપાેયજ્ઞફલાનાં ચ િવકે્રતારાે દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૩૧૦૧૬૨ ઋતવાે િવપર તાશ્ચ ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૧૬।
૨૩૧૦૧૭૧ તથા દ્વહાયના દ યાઃ કલાૈ લાઙ્ગલધાિરણઃ ।
૨૩૧૦૧૭૨ ચત્રવષ ચ પજર્ યાે યુગે ક્ષીણે ભિવ ય ત॥ ૨૩૧.૧૭।
૨૩૧૦૧૮૧ સવ શરૂકુલે તાઃ ક્ષમાનાથા ભવ ત િહ ।
૨૩૧૦૧૮૨ યથા િન ાઃ પ્ર ઃ સવાર્ ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૧૮।
૨૩૧૦૧૯૧ િપ દેયાિન દત્તાિન ભિવ ય ત તથા સતુાઃ ।
૨૩૧૦૧૯૨ ન ચ ધમ ચિર ય ત માનવા િનગર્તે યુગે॥ ૨૩૧.૧૯।
૨૩૧૦૨૦૧ ઊષરા બહુલા ભૂ મઃ પ થાન તસ્કરા તાઃ ।
૨૩૧૦૨૦૨ સવ વા ણકાશ્ચવૈ ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૨૦।
૨૩૧૦૨૧૧ િપ દાયાદદત્તાિન િવભજ ત તથા સતુાઃ ।
૨૩૧૦૨૧૨ હરણે યત્નવ તાે ઽિપ લાેભાિદ ભિવરાેિધનઃ॥ ૨૩૧.૨૧।
૨૩૧૦૨૨૧ સાૈકુમાય તથા પે રત્ને ચાપેક્ષયં ગતે ।
૨૩૧૦૨૨૨ ભિવ ય ત યુગસ્યા તે નાયર્ઃ કેશરૈલઙૃ્કતાઃ॥ ૨૩૧.૨૨।
૨૩૧૦૨૩૧ િનવ યર્સ્ય ર ત તત્ર ગ્ હસ્થસ્ય ભિવ ય ત ।
૨૩૧૦૨૩૨ યુગા તે સમનપુ્રાપ્તે ના યા ભાયાર્સમા ર તઃ॥ ૨૩૧.૨૩।
૨૩૧૦૨૪૧ કુશીલાનાયર્ભૂિયષ્ઠા થા પસમ વતાઃ ।
૨૩૧૦૨૪૨ પુ ષા પં બહુસ્ત્રીકં તદ્યુગા તસ્ય લક્ષણમ્॥ ૨૩૧.૨૪।
૨૩૧૦૨૫૧ બહુયાચનકાે લાેકાે ન દાસ્ય ત પર પરમ્ ।
૨૩૧૦૨૫૨ રાજચાૈરા ગ્ દ ડાિદ-ક્ષીણઃ ક્ષયમપુૈ ય ત॥ ૨૩૧.૨૫।
૨૩૧૦૨૬૧ અફલાિન ચ સસ્યાિન ત ણા દ્ધશી લનઃ ।
૨૩૧૦૨૬૨ અશીલાઃ સુ ખનાે લાેકે ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૨૬।
૨૩૧૦૨૭૧ વષાર્સુ પ ષા વાતા નીચાઃ શકર્રવ ષણઃ ।
૨૩૧૦૨૭૨ સ દગ્ધઃ પરલાેકશ્ચ ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૨૭।
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૨૩૧૦૨૮૧ વૈ યા ઇવ ચ રાજ યા ધનધા યાપે િવનઃ ।
૨૩૧૦૨૮૨ યુગાપક્રમણે પવૂ ભિવ ય ત ન બા ધવાઃ॥ ૨૩૧.૨૮।
૨૩૧૦૨૯૧ અપ્ર ત્તાઃ પ્રપ ય ત સમયાઃ શપથા તથા ।
૨૩૧૦૨૯૨ ઋણં સિવનયભ્રંશં યુગે ક્ષીણે ભિવ ય ત॥ ૨૩૧.૨૯।
૨૩૧૦૩૦૧ ભિવ યત્યફલાે હષર્ઃ ક્રાેધશ્ચ સફલાે ણામ્ ।
૨૩૧૦૩૦૨ અ શ્ચાિપ િનરાે સ્ય ત પયસાે ઽથ યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૩૦।
૨૩૧૦૩૧૧ અશાસ્ત્રિવિહતાે યજ્ઞ અેવમવે ભિવ ય ત ।
૨૩૧૦૩૧૨ અપ્રમાણં કિર ય ત નરાઃ પ ડતમાિનનઃ॥ ૨૩૧.૩૧।
૨૩૧૦૩૨૧ શાસ્ત્રાેક્તસ્યાપ્રવક્તારાે ભિવ ય ત ન સશંયઃ ।
૨૩૧૦૩૨૨ સવર્ઃ સવ િવ ના ત દ્ધાનનપુસવે્ય વૈ॥ ૨૩૧.૩૨।
૨૩૧૦૩૩૧ ન ક શ્ચદકિવનાર્મ યુગા તે સમપુ સ્થતે ।
૨૩૧૦૩૩૨ નક્ષત્રા ણ િવયાેગાિન ન કમર્સ્થા દ્વ તયઃ॥ ૨૩૧.૩૩।
૨૩૧૦૩૪૧ ચાૈરપ્રાયાશ્ચ રા નાે યુગા તે સમપુ સ્થતે ।
૨૩૧૦૩૪૨ કુ ડી ષા નૈકૃ તકાઃ સરુાપા બ્રહ્મવાિદનઃ॥ ૨૩૧.૩૪।
૨૩૧૦૩૫૧ અશ્વમેધને યક્ષ્ય તે યુગા તે દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૩૧૦૩૫૨ યાજિય ય ત્યયાજ્યાં તુ તથાભક્ષ્યસ્ય ભ ક્ષણઃ॥ ૨૩૧.૩૫।
૨૩૧૦૩૬૧ બ્રાહ્મણા ધન ણાતાર્ યુગા તે સમપુ સ્થતે ।
૨૩૧૦૩૬૨ ભાેઃશ દમ ભધાસ્ય ત ન ચ ક શ્ચ પિઠ ય ત॥ ૨૩૧.૩૬।
૨૩૧૦૩૭૧ અેકશઙ્ખા તથા નાયા ગવેધુકિપનદ્ધકાઃ ।
૨૩૧૦૩૭૨ નક્ષત્રા ણ િવવણાર્િન િવપિરતા િદશાે દશ॥ ૨૩૧.૩૭।
૨૩૧૦૩૮૧ સ યારાગાે િવદગ્ધાઙ્ગાે ભિવ ય ત યુગક્ષયે ।
૨૩૧૦૩૮૨ પ્રષેય ત િપ પતુ્રા વધૂઃ શ્વશ્રૂઃ વકમર્સુ॥ ૨૩૧.૩૮।
૨૩૧૦૩૯૧ યુગે વવેં િનવ સ્ય ત પ્રમદાશ્ચ નરા તથા ।
૨૩૧૦૩૯૨ અકૃ વાગ્રા ણ ભાેક્ષ્ય ત દ્વ શ્ચવૈાહુતાગ્ યઃ॥ ૨૩૧.૩૯।
૨૩૧૦૪૦૧ ભક્ષાં બ લમદ વા ચ ભાેક્ષ્ય ત પુ ષાઃ વયમ્ ।
૨૩૧૦૪૦૨ વ ચિય વા પતી સપુ્તા ગ મ ય ત સ્ત્રયાે ઽ યતઃ॥ ૨૩૧.૪૦।
૨૩૧૦૪૧૧ ન વ્યાિધતાન્ના ય પાન્નાેદ્યતાન્ના યસયૂકાન્ ।
૨૩૧૦૪૧૨ કૃતે ન પ્ર તકતાર્ ચ યુગે ક્ષીણે ભિવ ય ત॥ ૨૩૧.૪૧।
૨૩૧૦૪૨૦ મનુય ઊચુઃ
૨૩૧૦૪૨૧ અેવં િવલ બતે ધમ માનષુાઃ કરપીિડતાઃ ।
૨૩૧૦૪૨૨ કુત્ર દેશે િનવ સ્ય ત િકમાહારિવહાિરણઃ॥ ૨૩૧.૪૨।
૨૩૧૦૪૩૧ િકઙ્કમાર્ણઃ િકમીહ તઃ િક પ્રમાણાઃ િકમાયષુઃ ।
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૨૩૧૦૪૩૨ કાં ચ કાષ્ઠાં સમાસાદ્ય પ્રપ સ્ય ત કૃતં યુગમ્॥ ૨૩૧.૪૩।
૨૩૧૦૪૪૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૧૦૪૪૧ અત ઊ વ ચ્યુતે ધમ ગુણહીનાઃ પ્ર તથા ।
૨૩૧૦૪૪૨ શીલવ્યસનમાસાદ્ય પ્રા સ્ય ત હ્ર ાસમાયષુઃ॥ ૨૩૧.૪૪।
૨૩૧૦૪૫૧ આયુહાર્ યા બલગ્ ાિનબર્લગ્ ા યા િવવણર્તા ।
૨૩૧૦૪૫૨ વવૈ યાર્દ્વ્યાિધસ પીડા િનવદાે વ્યાિધપીડનાત્॥ ૨૩૧.૪૫।
૨૩૧૦૪૬૧ િનવદાદાત્મસ બાેધઃ સ બાેધાદ્ધમર્શીલતા ।
૨૩૧૦૪૬૨ અેવં ગ વા પરાં કાષ્ઠાં પ્રપ સ્ય ત કૃતં યુગમ્॥ ૨૩૧.૪૬।
૨૩૧૦૪૭૧ ઉદે્દશતાે ધમર્શીલાઃ કે ચન્મ યસ્થતાં ગતાઃ ।
૨૩૧૦૪૭૨ િક ધમર્શીલાઃ કે ચત્તુ કે ચદત્ર કુતૂહલાઃ॥ ૨૩૧.૪૭।
૨૩૧૦૪૮૧ પ્રત્યક્ષમનુમાનં ચ પ્રમાણ મ ત િન શ્ચતાઃ ।
૨૩૧૦૪૮૨ અપ્રમાણં કિર ય ત સવર્ મત્યપરે જનાઃ॥ ૨૩૧.૪૮।
૨૩૧૦૪૯૧ ના તક્યપરતાશ્ચાિપ કે ચદ્ધમર્િવલાપેકાઃ ।
૨૩૧૦૪૯૨ ભિવ ય ત નરા મૂઢા દ્વ ઃ પ ડતમાિનનઃ॥ ૨૩૧.૪૯।
૨૩૧૦૫૦૧ તદા વમાત્રશ્રદ્ધયેા શાસ્ત્રજ્ઞાનબિહ કૃતાઃ ।
૨૩૧૦૫૦૨ દા ભકા તે ભિવ ય ત નરા જ્ઞાનિવલાેિપતાઃ॥ ૨૩૧.૫૦।
૨૩૧૦૫૧૧ તથા િવલુ લતે ધમ જનાઃ શ્રેષ્ઠપુરસૃ્કતાઃ ।
૨૩૧૦૫૧૨ શભુા સમાચિર ય ત દાનશીલપરાયણાઃ॥ ૨૩૧.૫૧।
૨૩૧૦૫૨૧ સવર્ભક્ષાઃ વયઙ્ગુપ્તા િનઘ્ ર્ણા િનરપત્રપાઃ ।
૨૩૧૦૫૨૨ ભિવ ય ત તદા લાેકે ત કષાયસ્ય લક્ષણમ્॥ ૨૩૧.૫૨।
૨૩૧૦૫૩૧ કષાયાપે લવે કાલે જ્ઞાનિનષ્ઠાપ્રણાશને ।
૨૩૧૦૫૩૨ સ દ્ધમ પને કાલને પ્રા સ્ય ત િન પસૃ્કતાઃ॥ ૨૩૧.૫૩।
૨૩૧૦૫૪૧ િવપ્રાણાં શાશ્વતી ં ત્ત યદા વણાર્વરે જનાઃ ।
૨૩૧૦૫૪૨ સશં્રિય ય ત ભાે િવપ્રા ત કષાયસ્ય લક્ષણમ્॥ ૨૩૧.૫૪।
૨૩૧૦૫૫૧ મહાયુદં્ધ મહાવષ મહાવાતં મહાતપઃ ।
૨૩૧૦૫૫૨ ભિવ ય ત યુગે ક્ષીણે ત કષાયસ્ય લક્ષણમ્॥ ૨૩૧.૫૫।
૨૩૧૦૫૬૧ િવપ્ર પેણ યક્ષાં સ રા નઃ કણર્વેિદનઃ ।
૨૩૧૦૫૬૨ થવીમપુભાેક્ષ્ય ત યુગા તે સમપુ સ્થતે॥ ૨૩૧.૫૬।
૨૩૧૦૫૭૧ િનઃ વા યાયવષટ્કારાઃ કુનેતારાે ઽ ભમાિનનઃ ।
૨૩૧૦૫૭૨ ક્રવ્યાદા બ્રહ્મ પેણ સવર્ભક્ષ્યા થાવ્રતાઃ॥ ૨૩૧.૫૭।
૨૩૧૦૫૮૧ મખૂાર્શ્ચાથર્પરા લુ ધાઃ દ્રાઃ દ્રપિરચ્છદાઃ ।
૨૩૧૦૫૮૨ વ્યવહારાપે ત્તાશ્ચ ચ્યુતા ધમાર્શ્ચ શાશ્વતાત્॥ ૨૩૧.૫૮।
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૨૩૧૦૫૯૧ હતાર્રઃ પરરત્નાનાં પરદારપ્રધષર્કાઃ ।
૨૩૧૦૫૯૨ કામાત્માનાે દુરાત્માનઃ સાપેધાઃ પ્રયસાહસાઃ॥ ૨૩૧.૫૯।
૨૩૧૦૬૦૧ તષેુ પ્રભવમાણષેુ જને વિપ ચ સવર્શઃ ।
૨૩૧૦૬૦૨ અભાિવનાે ભિવ ય ત મનુયાે બહુ િપણઃ॥ ૨૩૧.૬૦।
૨૩૧૦૬૧૧ કલાૈ યુગે સમુ પન્નાઃ પ્રધાનપુ ષાશ્ચ યે ।
૨૩૧૦૬૧૨ કથાયાેગને તા સવાર્ પજૂિય ય ત માનવાઃ॥ ૨૩૧.૬૧।
૨૩૧૦૬૨૧ સસ્યચાૈરા ભિવ ય ત તથા ચૈલાપહાિરણઃ ।
૨૩૧૦૬૨૨ ભાેક્ષ્યભાજે્યહરાશ્ચવૈ કર ડાનાં ચ હાિરણઃ॥ ૨૩૧.૬૨।
૨૩૧૦૬૩૧ ચાૈરાશ્ચાૈરસ્ય હતાર્રાે હ તા હ તુભર્િવ ય ત ।
૨૩૧૦૬૩૨ ચાૈરૈશ્ચાૈરક્ષયે ચાિપ કૃતે ક્ષેમં ભિવ ય ત॥ ૨૩૧.૬૩।
૨૩૧૦૬૪૧ િનઃસારે ભતે કાલે િન ક્રયે સવં્યવ સ્થતે ।
૨૩૧૦૬૪૨ નરા વનં શ્રિય ય ત કરભારપ્રપીિડતાઃ॥ ૨૩૧.૬૪।
૨૩૧૦૬૫૧ યજ્ઞકમર્ યપુરતે રક્ષાં સ શ્વાપદાિન ચ ।
૨૩૧૦૬૫૨ ક ટમૂ ષકસપાર્શ્ચ ધષર્િય ય ત માનવાન્॥ ૨૩૧.૬૫।
૨૩૧૦૬૬૧ ક્ષેમં સુ ભક્ષમારાેગ્યં સામ યં ચવૈ બ ધષુુ ।
૨૩૧૦૬૬૨ ઉદે્દશષેુ નરાઃ શ્રેષ્ઠા ભિવ ય ત યુગક્ષયે॥ ૨૩૧.૬૬।
૨૩૧૦૬૭૧ વય પાલાઃ વયં ચાૈરાઃ લવસ ભારસ તાઃ ।
૨૩૧૦૬૭૨ મ ડલૈઃ સ ભિવ ય ત દેશે દેશે થક્ થક્॥ ૨૩૧.૬૭।
૨૩૧૦૬૮૧ વદેશે યઃ પિરભ્રષ્ટા િનઃસારાઃ સહ બ ધુ ભઃ ।
૨૩૧૦૬૮૨ નરાઃ સવ ભિવ ય ત તદા કાલપિરક્ષયાત્॥ ૨૩૧.૬૮।
૨૩૧૦૬૯૧ તતઃ સવ સમાદાય કુમારા પ્રદુ્રતા ભયાત્ ।
૨૩૧૦૬૯૨ કાૈ શક ં સ તિર ય ત નરાઃ દ્ભયપીિડતાઃ॥ ૨૩૧.૬૯।
૨૩૧૦૭૦૧ અઙ્ગા વઙ્ગા ક લઙ્ગાંશ્ચ કા મીરાનથ કાેશલાન્ ।
૨૩૧૦૭૦૨ ઋ ષકા ત ગિરદ્રાેણીઃ સશં્રિય ય ત માનવાઃ॥ ૨૩૧.૭૦।
૨૩૧૦૭૧૧ કૃ નં ચ િહમવ પાશ્વ કૂલં ચ લવણા ભસઃ ।
૨૩૧૦૭૧૨ િવિવધં ણર્પ તં્ર ચ વલ્કલા ય જનાિન ચ॥ ૨૩૧.૭૧।
૨૩૧૦૭૨૧ વયં કૃ વા િનવ સ્ય ત ત મ ભૂતે યુગક્ષયે ।
૨૩૧૦૭૨૨ અર યષેુ ચ વ સ્ય ત નરા લેચ્છગણૈઃ સહ॥ ૨૩૧.૭૨।
૨૩૧૦૭૩૧ નવૈ શૂ યા નવાર યા ભિવ ય ત વસુ ધરા ।
૨૩૧૦૭૩૨ અગાેપ્તારશ્ચ ગાેપ્તારાે ભિવ ય ત નરાિધપાઃ॥ ૨૩૧.૭૩।
૨૩૧૦૭૪૧ ગૈમર્ સ્યૈિવહઙ્ગૈશ્ચ શ્વાપદૈઃ સપર્ક ટકૈઃ ।
૨૩૧૦૭૪૨ મધુશાકફલૈમૂર્લવૈર્તર્િય ય ત માનવાઃ॥ ૨૩૧.૭૪।
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૨૩૧૦૭૫૧ શીણર્પણર્ફલાહારા વલ્કલા ય જનાિન ચ ।
૨૩૧૦૭૫૨ વયં કૃ વા િનવ સ્ય ત યથા મુિનજન તથા॥ ૨૩૧.૭૫।
૨૩૧૦૭૬૧ બી નામકૃત નેહા આહતાઃ કાષ્ઠશઙુ્ક ભઃ ।
૨૩૧૦૭૬૨ અજૈડકં ખરાેષ્ટ્રં ચ પાલિય ય ત િનત્યશઃ॥ ૨૩૧.૭૬।
૨૩૧૦૭૭૧ નદ સ્રાેતાં સ રાે સ્ય ત તાેયાથ કૂલમા શ્રતાઃ ।
૨૩૧૦૭૭૨ પક્વાન્નવ્યવહારેણ િવપણ તઃ પર પરમ્॥ ૨૩૧.૭૭।
૨૩૧૦૭૮૧ તનૂ હૈયર્થા તૈઃ સમલા તરસ તૈઃ ।
૨૩૧૦૭૮૨ બહ્વપત્યાઃ પ્ર હીનાઃ કુલશીલિવવ જતાઃ॥ ૨૩૧.૭૮।
૨૩૧૦૭૯૧ અેવં ભિવ ય ત તદા નરાશ્ચાધમર્ િવનઃ ।
૨૩૧૦૭૯૨ હીના હીનં તથા ધમ પ્ર સમનવુ સ્ય ત॥ ૨૩૧.૭૯।
૨૩૧૦૮૦૧ આયુ તત્ર ચ મત્યાર્નાં પરં િત્રશદ્ભિવ ય ત ।
૨૩૧૦૮૦૨ દુબર્લા િવષયગ્લાના જરાશાેકૈર ભ લુતાઃ॥ ૨૩૧.૮૦।
૨૩૧૦૮૧૧ ભિવ ય ત તદા તષેાં રાેગૈિર દ્રયસઙ્ક્ષયઃ ।
૨૩૧૦૮૧૨ આયઃુપ્રત્યયસરંાેધા દ્વષયાદુપરંસ્યતે॥ ૨૩૧.૮૧।
૨૩૧૦૮૨૧ શશુ્રષૂવાે ભિવ ય ત સાધનૂાં દશર્ને રતાઃ ।
૨૩૧૦૮૨૨ સતં્ય ચ પ્ર તપ સ્ય ત વ્યવહારાપેસઙ્ક્ષયાત્॥ ૨૩૧.૮૨।
૨૩૧૦૮૩૧ ભિવ ય ત ચ કામાનામલાભાદ્ધમર્શી લનઃ ।
૨૩૧૦૮૩૨ કિર ય ત ચ સસં્કારં વયં ચ ક્ષયપીિડતાઃ॥ ૨૩૧.૮૩।
૨૩૧૦૮૪૧ અેવં શશુ્રષૂવાે દાને સત્યે પ્રા ય ભરક્ષણે ।
૨૩૧૦૮૪૨ તતઃ પાદપ્ર ત્તે તુ ધમ શ્રેયાે િનપ સ્યતે॥ ૨૩૧.૮૪।
૨૩૧૦૮૫૧ તષેાં લ ધાનુમાનાનાં ગુણષેુ પિરવતર્તામ્ ।
૨૩૧૦૮૫૨ વાદુ િક વ ત િવજ્ઞાય ધમર્ અેવ ચ દૃ યતે॥ ૨૩૧.૮૫।
૨૩૧૦૮૬૧ યથા હાિનક્રમં પ્રાપ્તા તથા ઋ દ્ધક્રમં ગતાઃ ।
૨૩૧૦૮૬૨ પ્રગ્ હીતે તતાે ધમ પ્રપ ય ત કૃતં યુગમ્॥ ૨૩૧.૮૬।
૨૩૧૦૮૭૧ સાધુ ત્તઃ કૃતયુગે કષાયે હાિન ચ્યતે ।
૨૩૧૦૮૭૨ અેક અેવ તુ કાલાે ઽયં હીનવણા યથા શશી॥ ૨૩૧.૮૭।
૨૩૧૦૮૮૧ છન્નશ્ચ તમસા સાેમાે યથા ક લયુગં તથા ।
૨૩૧૦૮૮૨ મુક્તશ્ચ તમસા સાેમ અેવં કૃતયુગં ચ તત્॥ ૨૩૧.૮૮।
૨૩૧૦૮૯૧ અથર્વાદઃ પરં બ્રહ્મ વેદાથર્ ઇ ત તં િવદુઃ ।
૨૩૧૦૮૯૨ અિવિવક્તમિવજ્ઞાતં દાયાદ્ય મહ ધાયર્તે॥ ૨૩૧.૮૯।
૨૩૧૦૯૦૧ ઇષ્ટવાદ તપાે નામ તપાે િહ સ્થિવર કૃતઃ ।
૨૩૧૦૯૦૨ ગુણૈઃ કમાર્ ભિન ર્ ત્તગુર્ણાઃ શુ ય ત કમર્ણા॥ ૨૩૧.૯૦।
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૨૩૧૦૯૧૧ આશી તુ પુ ષં દૃ ટ્વા દેશકાલાનવુ તની ।
૨૩૧૦૯૧૨ યુગે યુગે યથાકાલ ષ ભઃ સમુદાહૃતા॥ ૨૩૧.૯૧।
૨૩૧૦૯૨૧ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં દેવાનાં ચ પ્ર તિક્રયા ।
૨૩૧૦૯૨૨ આ શષશ્ચ શવાઃ પુ યા તથવૈાયુયુર્ગે યુગે॥ ૨૩૧.૯૨।
૨૩૧૦૯૩૧ તથા યુગાનાં પિરવતર્નાિન ।
૨૩૧૦૯૩૨ ચરપ્ર ત્તાિન િવિધ વભાવાત્ ।
૨૩૧૦૯૩૩ ક્ષણં ન સ તષ્ઠ ત વલાેકઃ ।
૨૩૧૦૯૩૪ ક્ષયાેદયા યાં પિરવતર્માનઃ॥ ૨૩૧.૯૩।
૨૩૨૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૨૦૦૧૧ સવષામવે ભૂતાનાં િત્રિવધઃ પ્ર તસ ચરઃ ।
૨૩૨૦૦૧૨ નૈ મ ત્તકઃ પ્રાકૃ તક તથવૈાત્ય તકાે મતઃ॥ ૨૩૨.૧।
૨૩૨૦૦૨૧ બ્રાહ્માે નૈ મ ત્તક તષેાં ક પા તે પ્ર તસ ચરઃ ।
૨૩૨૦૦૨૨ આત્ય તકાે વૈ માેક્ષશ્ચ પ્રાકૃતાે દ્વપરાિધકઃ॥ ૨૩૨.૨।
૨૩૨૦૦૩૦ મનુય ઊચુઃ
૨૩૨૦૦૩૧ પરાધર્સઙ્ખ્યાં ભગવં વમાચ વ યથાેિદતામ્ ।
૨૩૨૦૦૩૨ દ્વગુણીકૃતયજ્જ્ઞેયઃ પ્રાકૃતઃ પ્ર તસ ચરઃ॥ ૨૩૨.૩।
૨૩૨૦૦૪૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૨૦૦૪૧ સ્થાના સ્થાનં દશગુણમેકૈકં ગ યતે દ્વ ઃ ।
૨૩૨૦૦૪૨ તતાે ઽષ્ટાદશમે ભાગે પરાધર્મ ભધીયતે॥ ૨૩૨.૪।
૨૩૨૦૦૫૧ પરાધ દ્વગુણં યત્તુ પ્રાકૃતઃ સ લયાે દ્વ ઃ ।
૨૩૨૦૦૫૨ તદાવ્યક્તે ઽ ખલં વ્યક્તં સહેતાૈ લયમે ત વૈ॥ ૨૩૨.૫।
૨૩૨૦૦૬૧ િનમષેાે માનષુાે યાે ઽયં માત્રામાત્રપ્રમાણતઃ ।
૨૩૨૦૦૬૨ તૈઃ પ ચદશ ભઃ કાષ્ઠા િત્રશ કાષ્ઠા તથા કલા॥ ૨૩૨.૬।
૨૩૨૦૦૭૧ નાિડકા તુ પ્રમાણને કલા ચ દશ પ ચ ચ ।
૨૩૨૦૦૭૨ ઉન્માનનેા ભસઃ સા તુ પલા યધર્ત્રયાેદશ॥ ૨૩૨.૭।
૨૩૨૦૦૮૧ હેમમાષૈઃ કૃત ચ્છદ્રા ચતુ ભશ્ચતુરઙ્ગુલૈઃ ।
૨૩૨૦૦૮૨ માગધને પ્રમાણને જલપ્રસ્થ તુ સ તઃ॥ ૨૩૨.૮।
૨૩૨૦૦૯૧ નાિડકા યામથ દ્વા યાં મુહૂતા દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૩૨૦૦૯૨ અહાેરાત્રં મુહૂતાર્ તુ િત્રશન્માસાે િદનૈ તથા॥ ૨૩૨.૯।
૨૩૨૦૧૦૧ માસદૈ્વાર્દશ ભવર્ષર્મહાેરાત્રં તુ તિદ્દિવ ।
૨૩૨૦૧૦૨ િત્ર ભવર્ષર્શતવૈર્ષ ષષ્ટ ા ચવૈાસરુ દ્વષામ્॥ ૨૩૨.૧૦।
૨૩૨૦૧૧૧ તૈ તુ દ્વાદશસાહસ્રૈશ્ચતુયુર્ગમુદાહૃતમ્ ।
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૨૩૨૦૧૧૨ ચતુયુર્ગસહસ્રં તુ ક યતે બ્રહ્મણાે િદનમ્॥ ૨૩૨.૧૧।
૨૩૨૦૧૨૧ સ ક પ તત્ર મનવશ્ચતુદર્શ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૩૨૦૧૨૨ તદ તે ચવૈ ભાે િવપ્રા બ્રહ્મનૈ મ ત્તકાે લયઃ॥ ૨૩૨.૧૨।
૨૩૨૦૧૩૧ તસ્ય વ પમત્યુગં્ર દ્વજે દ્રા ગદતાે મમ ।
૨૩૨૦૧૩૨ શ ◌ૃ વં પ્રાકૃતં ભૂય તતાે વક્ષ્યા યહં લયમ્॥ ૨૩૨.૧૩।
૨૩૨૦૧૪૧ ચતુયુર્ગસહસ્રા તે ક્ષીણપ્રાયે મહીતલે ।
૨૩૨૦૧૪૨ અના ષ્ટરતીવાેગ્રા યતે શતવા ષક ॥ ૨૩૨.૧૪।
૨૩૨૦૧૫૧ તતાે યા ય પસારા ણ તાિન સ વા યનેકશઃ ।
૨૩૨૦૧૫૨ ક્ષયં યા ત મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પા થવા ય તપીડનાત્॥ ૨૩૨.૧૫।
૨૩૨૦૧૬૧ તતઃ સ ભગવા કૃ ણાે દ્ર પી તથાવ્યયઃ ।
૨૩૨૦૧૬૨ ક્ષયાય યતતે કતુર્માત્મસ્થાઃ સકલાઃ પ્ર ઃ॥ ૨૩૨.૧૬।
૨૩૨૦૧૭૧ તતઃ સ ભગવા વ ભાર્નાેઃ સપ્તસુ ર મષુ ।
૨૩૨૦૧૭૨ સ્થતઃ િપબત્યશષેા ણ જલાિન મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૨.૧૭।
૨૩૨૦૧૮૧ પી વા ભાં સ સમ તાિન પ્રા ણભૂતગતાિન વૈ ।
૨૩૨૦૧૮૨ શાષેં નય ત ભાે િવપ્રાઃ સમ તં થવીતલમ્॥ ૨૩૨.૧૮।
૨૩૨૦૧૯૧ સમુદ્રા સિરતઃ શલૈા શલૈપ્રસ્રવણાિન ચ ।
૨૩૨૦૧૯૨ પાતાલષેુ ચ યત્તાેયં ત સવ નય ત ક્ષયમ્॥ ૨૩૨.૧૯।
૨૩૨૦૨૦૧ તત તસ્યા યભાવને તાેયાહારાપે િંહતાઃ ।
૨૩૨૦૨૦૨ સહસ્રર મયઃ સપ્ત ય તે તત્ર ભાસ્કરાઃ॥ ૨૩૨.૨૦।
૨૩૨૦૨૧૧ અધશ્ચાે વ ચ તે દ પ્તા તતઃ સપ્ત િદવાકરાઃ ।
૨૩૨૦૨૧૨ દહ ત્યશષંે ત્રૈલાેક્યં સપાતાલતલં દ્વ ઃ॥ ૨૩૨.૨૧।
૨૩૨૦૨૨૧ દહ્યમાનં તુ તૈદ પ્તૈસૈ્ત્રલાેક્યં દ પ્તભાસ્કરૈઃ ।
૨૩૨૦૨૨૨ સાિદ્રનગાણર્વાભાેગં િનઃ નેહમ ભ યતે॥ ૨૩૨.૨૨।
૨૩૨૦૨૩૧ તતાે િનદર્ગ્ધ ક્ષા બુ ત્રૈલાેક્યમ ખલં દ્વ ઃ ।
૨૩૨૦૨૩૨ ભવત્યેષા ચ વસધુા કૂમર્ ષ્ઠાપેમાકૃ તઃ॥ ૨૩૨.૨૩।
૨૩૨૦૨૪૧ તતઃ કાલા ગ્ દ્રાે ઽસાૈ ભૂતસગર્હરાે હરઃ ।
૨૩૨૦૨૪૨ શષેાિહશ્વાસસ તાપા પાતાલાિન દહત્યધઃ॥ ૨૩૨.૨૪।
૨૩૨૦૨૫૧ પાતાલાિન સમ તાિન સ દગ્ વા વલનાે મહાન્ ।
૨૩૨૦૨૫૨ ભૂ મમ યેત્ય સકલં દગ્ વા તુ વસધુાતલમ્॥ ૨૩૨.૨૫।
૨૩૨૦૨૬૧ ભવુાે લાેકં તતઃ સવ વગર્લાેકં ચ દા ણઃ ।
૨૩૨૦૨૬૨ વાલામાલામહાવતર્ તત્રવૈ પિરવતર્તે॥ ૨૩૨.૨૬।
૨૩૨૦૨૭૧ અ બર ષ મવાભા ત ત્રૈલાેક્યમ ખલં તદા ।
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૨૩૨૦૨૭૨ વાલાવતર્પર વારમપુક્ષીણબલા તતઃ॥ ૨૩૨.૨૭।
૨૩૨૦૨૮૧ તત તાપપર તા તુ લાેકદ્વયિનવા સનઃ ।
૨૩૨૦૨૮૨ હૃતાવકાશા ગચ્છ ત મહલાકં દ્વ તદા॥ ૨૩૨.૨૮।
૨૩૨૦૨૯૧ ત માદિપ મહાતાપ-તપ્તા લાેકા તતઃ પરમ્ ।
૨૩૨૦૨૯૨ ગચ્છ ત જનલાેકં તે દશા ત્યા પરૈ ષણઃ॥ ૨૩૨.૨૯।
૨૩૨૦૩૦૧ તતાે દગ્ વા જગ સવ દ્ર પી જનાદર્નઃ ।
૨૩૨૦૩૦૨ મખુિનઃશ્વાસ ન્મેઘા કરાે ત મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૨.૩૦।
૨૩૨૦૩૧૧ તતાે ગજકુલપ્રખ્યા તિડદ્વ તાે િનનાિદનઃ ।
૨૩૨૦૩૧૨ ઉ ત્તષ્ઠ ત તદા વ્યાે ઘાેરાઃ સવંતર્કા ઘનાઃ॥ ૨૩૨.૩૧।
૨૩૨૦૩૨૧ કે ચદ જનસઙ્કાશાઃ કે ચ કુમુદસિન્નભાઃ ।
૨૩૨૦૩૨૨ ધૂમવણાર્ ઘનાઃ કે ચ કે ચ પીતાઃ પયાેધરાઃ॥ ૨૩૨.૩૨।
૨૩૨૦૩૩૧ કે ચદ્ધિરદ્રાવણાર્ભા લાક્ષારસિનભા તથા ।
૨૩૨૦૩૩૨ કે ચદ્વદૂૈયર્સઙ્કાશા ઇ દ્રનીલિનભા તથા॥ ૨૩૨.૩૩।
૨૩૨૦૩૪૧ શઙ્ખકુ દિનભાશ્ચા યે તીકુ દિનભા તથા ।
૨૩૨૦૩૪૨ ઇ દ્રગાપેિનભાઃ કે ચન્મનઃ શલાિનભા તથા॥ ૨૩૨.૩૪।
૨૩૨૦૩૫૧ પદ્મપ ત્રિનભાઃ કે ચદુ ત્તષ્ઠ ત ઘનાઘનાઃ ।
૨૩૨૦૩૫૨ કે ચ પુરવરાકારાઃ કે ચ પવર્તસિન્નભાઃ॥ ૨૩૨.૩૫।
૨૩૨૦૩૬૧ કૂટાગારિનભાશ્ચા યે કે ચ સ્થલિનભા ઘનાઃ ।
૨૩૨૦૩૬૨ મહાકાયા મહારાવા પૂરય ત નભ તલમ્॥ ૨૩૨.૩૬।
૨૩૨૦૩૭૧ વષર્ ત તે મહાસારા તમ ગ્ મ તભૈરવમ્ ।
૨૩૨૦૩૭૨ શમય ત્ય ખલં િવપ્રાસૈ્ત્રલાેક્યા તરિવ તમ્॥ ૨૩૨.૩૭।
૨૩૨૦૩૮૧ નષ્ટે ચાગ્ ાૈ શતં તે ઽિપ વષાર્ણામિધકં ઘનાઃ ।
૨૩૨૦૩૮૨ લાવય તાે જગ સવ વષર્ ત મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૨.૩૮।
૨૩૨૦૩૯૧ ધારા ભરક્ષમાત્રા ભઃ લાવિય વા ખલાં ભવુમ્ ।
૨૩૨૦૩૯૨ ભવુાે લાેકં તથવૈાે વ લાવય ત િદવં દ્વ ઃ॥ ૨૩૨.૩૯।
૨૩૨૦૪૦૧ અ ધકાર કૃતે લાેકે નષ્ટે સ્થાવરજઙ્ગમે ।
૨૩૨૦૪૦૨ વષર્ ત તે મહામેઘા વષાર્ણામિધકં શતમ્॥ ૨૩૨.૪૦।
૨૩૩૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૩૦૦૧૧ સપ્ત ષસ્થાનમાક્ર ય સ્થતે ઽ ભ સ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૩૩૦૦૧૨ અેકાણર્વં ભવત્યેત ત્રૈલાેક્યમ ખલં તતઃ॥ ૨૩૩.૧।
૨૩૩૦૦૨૧ અથ િનઃશ્વાસ ે િવ ણાવેાર્યુ તા જલદાં તતઃ ।
૨૩૩૦૦૨૨ નાશં નય ત ભાે િવપ્રા વષાર્ણામિધકં શતમ્॥ ૨૩૩.૨।
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૨૩૩૦૦૩૧ સવર્ભૂતમયાે ઽ ચ ત્યાે ભગવા ભૂતભાવનઃ ।
૨૩૩૦૦૩૨ અનાિદરાિદિવશ્વસ્ય પી વા વાયુમશષેતઃ॥ ૨૩૩.૩।
૨૩૩૦૦૪૧ અેકાણર્વે તત ત મ શષેશ યા સ્થતઃ પ્રભુઃ ।
૨૩૩૦૦૪૨ બ્રહ્મ પધરઃ શતેે ભગવાનાિદકૃદ્ધિરઃ॥ ૨૩૩.૪।
૨૩૩૦૦૫૧ જનલાેકગતૈઃ સદ્ધઃૈ સનકાદૈ્યર ભષુ્ટતઃ ।
૨૩૩૦૦૫૨ બ્રહ્મલાેકગતૈશ્ચવૈ ચ ત્યમાનાે મુમુ ભઃ॥ ૨૩૩.૫।
૨૩૩૦૦૬૧ આત્મમાયામયી ં િદવ્યાં યાેગિનદ્રાં સમા સ્થતઃ ।
૨૩૩૦૦૬૨ આત્માનં વાસદેુવાખ્યં ચ તય પરમેશ્વરઃ॥ ૨૩૩.૬।
૨૩૩૦૦૭૧ અેષ નૈ મ ત્તકાે નામ િવપ્રે દ્રાઃ પ્ર તસ ચરઃ ।
૨૩૩૦૦૭૨ િન મતં્ત તત્ર યચ્છેતે બ્રહ્મ પધરાે હિરઃ॥ ૨૩૩.૭।
૨૩૩૦૦૮૧ યદા ગ ત સવાર્ત્મા સ તદા ચેષ્ટતે જગત્ ।
૨૩૩૦૦૮૨ િનમીલત્યેતદ ખલં માયાશ યાશયે ઽચ્યુતે॥ ૨૩૩.૮।
૨૩૩૦૦૯૧ પદ્મયાનેેિદનં યત્તુ ચતુયુર્ગસહસ્રવત્ ।
૨૩૩૦૦૯૨ અેકાણર્વકૃતે લાેકે તાવતી રાિત્ર ચ્યતે॥ ૨૩૩.૯।
૨૩૩૦૧૦૧ તતઃ પ્રબુદ્ધાે રા ય તે પનુઃ ષ્ટ કરાેત્યજઃ ।
૨૩૩૦૧૦૨ બ્રહ્મ વ પ ગ્વ યર્થા વઃ ક થતં પુરા॥ ૨૩૩.૧૦।
૨૩૩૦૧૧૧ ઇત્યેષ ક પસહંારાે અ તરપ્રલયાે દ્વ ઃ ।
૨૩૩૦૧૧૨ નૈ મ ત્તકાે વઃ ક થતઃ શ ◌ૃ વં પ્રાકૃતં પરમ્॥ ૨૩૩.૧૧।
૨૩૩૦૧૨૧ અ ષ્ટ ગ્ યાિદ ભઃ સ યકૃ્કતે શ યાલયે દ્વ ઃ ।
૨૩૩૦૧૨૨ સમ તે વવે લાેકેષુ પાતાલે વ ખલષેુ ચ॥ ૨૩૩.૧૨।
૨૩૩૦૧૩૧ મહદાદેિવકારસ્ય િવશષેાત્તત્ર સઙ્ક્ષયે ।
૨૩૩૦૧૩૨ કૃ ણેચ્છાકાિરતે ત મ પ્ર ત્તે પ્ર તસ ચરે॥ ૨૩૩.૧૩।
૨૩૩૦૧૪૧ આપાે ગ્રસ ત વૈ પવૂ ભૂમેગર્ ધાિદકં ગુણમ્ ।
૨૩૩૦૧૪૨ આત્તગ ધા તતાે ભૂ મઃ પ્રલયાય પ્રક પતે॥ ૨૩૩.૧૪।
૨૩૩૦૧૫૧ પ્રનષે્ટ ગ ધતન્માત્રે ભવત્યુવ જલા ત્મકા ।
૨૩૩૦૧૫૨ આપ તદા પ્ર ત્તા તુ વેગવત્યાે મહા વનાઃ॥ ૨૩૩.૧૫।
૨૩૩૦૧૬૧ સવર્માપૂરય તીદં તષ્ઠ ત િવચર ત ચ ।
૨૩૩૦૧૬૨ સ લલનેવૈાે મમતા લાેકાલાેકઃ સમ તતઃ॥ ૨૩૩.૧૬।
૨૩૩૦૧૭૧ અપામિપ ગુણાે ય તુ જ્યાે તષા પીયતે તુ સઃ ।
૨૩૩૦૧૭૨ ન ય ત્યાપઃ સતુપ્તાશ્ચ રસતન્માત્રસઙ્ક્ષયાત્॥ ૨૩૩.૧૭।
૨૩૩૦૧૮૧ તતશ્ચાપાે ઽ તરસા જ્યાે ત ટં્વ પ્રા ુવ ત વૈ ।
૨૩૩૦૧૮૨ અગ્ યવસ્થે તુ સ લલે તજેસા સવર્તાે તે॥ ૨૩૩.૧૮।
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૨૩૩૦૧૯૧ સ ચા ગ્ ઃ સવર્તાે વ્યા ય આદત્તે ત જલં તદા ।
૨૩૩૦૧૯૨ સવર્માપૂયર્તાે ચા ભ તદા જગિદદં શનૈઃ॥ ૨૩૩.૧૯।
૨૩૩૦૨૦૧ અ ચ ભઃ સ તતે ત મ તયર્ગૂ વર્મધ તથા ।
૨૩૩૦૨૦૨ જ્યાે તષાે ઽિપ પરં પં વાયુર ત્ત પ્રભાકરમ્॥ ૨૩૩.૨૦।
૨૩૩૦૨૧૧ પ્રલીને ચ તત ત મ વાયુભૂતે ઽ ખલાત્મકે ।
૨૩૩૦૨૧૨ પ્રનષે્ટ પતન્માત્રે કૃત પાે િવભાવસઃુ॥ ૨૩૩.૨૧।
૨૩૩૦૨૨૧ પ્રશા ય ત તદા જ્યાે તવાર્યુદાધૂયતે મહાન્ ।
૨૩૩૦૨૨૨ િનરાલાેકે તદા લાેકે વાયુસસં્થે ચ તજે સ॥ ૨૩૩.૨૨।
૨૩૩૦૨૩૧ તતઃ પ્રલયમાસાદ્ય વાયુસ ભવમાત્મનઃ ।
૨૩૩૦૨૩૨ ઊ વ ચ વાયુ તયર્ક્ચ દાેધવી ત િદશાે દશ॥ ૨૩૩.૨૩।
૨૩૩૦૨૪૧ વાયાે વિપ ગુણં પશર્માકાશં ગ્રસતે તતઃ ।
૨૩૩૦૨૪૨ પ્રશા ય ત તદા વાયુઃ ખં તુ તષ્ઠત્યના તમ્॥ ૨૩૩.૨૪।
૨૩૩૦૨૫૧ અ પમરસ પશર્મગ ધવદમૂ તમત્ ।
૨૩૩૦૨૫૨ સવર્માપૂરયચ્ચવૈ સમુહત્ત પ્રકાશતે॥ ૨૩૩.૨૫।
૨૩૩૦૨૬૧ પિરમ ડલત તત્તુ આકાશં શ દલક્ષણમ્ ।
૨૩૩૦૨૬૨ શ દમાતં્ર તથાકાશં સવર્મા ત્ય તષ્ઠ ત॥ ૨૩૩.૨૬।
૨૩૩૦૨૭૧ તતઃ શ દગુણં તસ્ય ભૂતાિદગ્રર્સતે પનુઃ ।
૨૩૩૦૨૭૨ ભૂતે દ્રયષેુ યુગપદ્ભૂતાદાૈ સં સ્થતષેુ વૈ॥ ૨૩૩.૨૭।
૨૩૩૦૨૮૧ અ ભમાનાત્મકાે હ્યષે ભૂતાિદ તામસઃ તઃ ।
૨૩૩૦૨૮૨ ભૂતાિદ ગ્રસતે ચાિપ મહાબુ દ્ધિવચક્ષણા॥ ૨૩૩.૨૮।
૨૩૩૦૨૯૧ ઉવ મહાંશ્ચ જગતઃ પ્રા તે ઽ તબાર્હ્યત તથા ।
૨૩૩૦૨૯૨ અેવં સપ્ત મહાબુ દ્ધઃ ક્રમા પ્રકૃતય તથા॥ ૨૩૩.૨૯।
૨૩૩૦૩૦૧ પ્રત્યાહારૈ તુ તાઃ સવાર્ઃ પ્રિવશ ત પર પરમ્ ।
૨૩૩૦૩૦૨ યનેેદમા તં સવર્મ ડમ સુ પ્રલીયતે॥ ૨૩૩.૩૦।
૨૩૩૦૩૧૧ સપ્તદ્વ પસમુદ્રા તં સપ્તલાેકં સપવર્તમ્ ।
૨૩૩૦૩૧૨ ઉદકાવરણં હ્યત્રજ્યાે તષા પીયતે તુ તત્॥ ૨૩૩.૩૧।
૨૩૩૦૩૨૧ જ્યાે તવાર્યાૈ લયં યા ત યાત્યાકાશે સમીરણઃ ।
૨૩૩૦૩૨૨ આકાશં ચવૈ ભૂતાિદગ્રર્સતે તં તથા મહાન્॥ ૨૩૩.૩૨।
૨૩૩૦૩૩૧ મહા તમે ભઃ સિહતં પ્રકૃ તગ્રર્સતે દ્વ ઃ ।
૨૩૩૦૩૩૨ ગુણસા યમનુિદ્રક્તમ યનંૂ ચ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૩૩.૩૩।
૨૩૩૦૩૪૧ પ્રાેચ્યતે પ્રકૃ તહતુઃ પ્રધાનં કારણં પરમ્ ।
૨૩૩૦૩૪૨ ઇત્યેષા પ્રકૃ તઃ સવાર્ વ્યક્તાવ્યક્ત વ િપણી॥ ૨૩૩.૩૪।
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૨૩૩૦૩૫૧ વ્યક્ત વ પમવ્યક્તે તસ્યાં િવપ્રાઃ પ્રલીયતે ।
૨૩૩૦૩૫૨ અેકઃ શદુ્ધાે ઽક્ષરાે િનત્યઃ સવર્વ્યાપી તથા પનુઃ॥ ૨૩૩.૩૫।
૨૩૩૦૩૬૧ સાે ઽ યંશઃ સવર્ભૂતસ્ય દ્વજે દ્રાઃ પરમાત્મનઃ ।
૨૩૩૦૩૬૨ ન ય ત સવાર્ યત્રાિપ નામ ત્યાિદક પનાઃ॥ ૨૩૩.૩૬।
૨૩૩૦૩૭૧ સત્તામાત્રાત્મકે જ્ઞેયે જ્ઞાનાત્મ યાત્મનઃ પરે ।
૨૩૩૦૩૭૨ સ બ્રહ્મ ત પરં ધામ પરમાત્મા પરેશ્વરઃ॥ ૨૩૩.૩૭।
૨૩૩૦૩૮૧ સ િવ ઃ સવર્મવેેદં યતાે નાવતર્તે પનુઃ ।
૨૩૩૦૩૮૨ પ્રકૃ તયાર્ મયાખ્યાતા વ્યક્તાવ્યક્ત વ િપણી॥ ૨૩૩.૩૮।
૨૩૩૦૩૯૧ પુ ષશ્ચા યુભાવેતાૈ લીયેતે પરમાત્મિન ।
૨૩૩૦૩૯૨ પરમાત્મા ચ સવષામાધારઃ પરમેશ્વરઃ॥ ૨૩૩.૩૯।
૨૩૩૦૪૦૧ િવ ના ા સ વેદેષુ વેદા તષેુ ચ ગીયતે ।
૨૩૩૦૪૦૨ પ્ર તં્ત ચ િન ત્તં ચ દ્વિવધં કમર્ વૈિદકમ્॥ ૨૩૩.૪૦।
૨૩૩૦૪૧૧ તા યામુભા યાં પુ ષૈયર્જ્ઞમૂ તઃ સ ઇજ્યતે ।
૨૩૩૦૪૧૨ ઋગ્યજુઃસામ ભમાર્ગઃ પ્ર ત્તૈિરજ્યતે હ્યસાૈ॥ ૨૩૩.૪૧।
૨૩૩૦૪૨૧ યજ્ઞેશ્વરાે યજ્ઞપુમા પુ ષૈઃ પુ ષાેત્તમઃ ।
૨૩૩૦૪૨૨ જ્ઞાનાત્મા જ્ઞાનયાેગેન જ્ઞાનમૂ તઃ સ ઇજ્યતે॥ ૨૩૩.૪૨।
૨૩૩૦૪૩૧ િન ત્તૈયાગમાગશ્ચ િવ મુર્ ક્તફલપ્રદઃ ।
૨૩૩૦૪૩૨ હ્ર વદ ઘર્ લુતૈયર્ત્તુ િક ચદ્વ વ ભધીયતે॥ ૨૩૩.૪૩।
૨૩૩૦૪૪૧ યચ્ચ વાચામિવષય ત સવ િવ રવ્યયઃ ।
૨૩૩૦૪૪૨ વ્યક્તઃ સ અેવમવ્યક્તઃ સ અેવ પુ ષાે ઽવ્યયઃ॥ ૨૩૩.૪૪।
૨૩૩૦૪૫૧ પરમાત્મા ચ િવશ્વાત્મા િવશ્વ પધરાે હિરઃ ।
૨૩૩૦૪૫૨ વ્યક્તાવ્યક્તા ત્મકા ત મ પ્રકૃ તઃ સા િવલીયતે॥ ૨૩૩.૪૫।
૨૩૩૦૪૬૧ પુ ષશ્ચાિપ ભાે િવપ્રા ય તદવ્યાકૃતાત્મિન ।
૨૩૩૦૪૬૨ દ્વપરાધાર્ત્મકઃ કાલઃ ક થતાે યાે મયા દ્વ ઃ॥ ૨૩૩.૪૬।
૨૩૩૦૪૭૧ તદહ તસ્ય િવપ્રે દ્રા િવ ણાેર શસ્ય ક યતે ।
૨૩૩૦૪૭૨ વ્યક્તે તુ પ્રકૃતાૈ લીને પ્રકૃત્યાં પુ ષે તથા॥ ૨૩૩.૪૭।
૨૩૩૦૪૮૧ તત્રા સ્થતે િનશા તસ્ય ત પ્રમાણા તપાેધનાઃ ।
૨૩૩૦૪૮૨ નવૈાહ તસ્ય ચ િનશા િનત્યસ્ય પરમાત્મનઃ॥ ૨૩૩.૪૮।
૨૩૩૦૪૯૧ ઉપચારાત્તથા યેતત્તસ્યેશસ્ય તુ ક યતે ।
૨૩૩૦૪૯૨ ઇત્યેષ મુિનશાદૂર્લાઃ ક થતઃ પ્રાકૃતાે લયઃ॥ ૨૩૩.૪૯।
૨૩૪૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૪૦૦૧૧ આ યા ત્મકાિદ ભાે િવપ્રા જ્ઞા વા તાપત્રયં બુધઃ ।
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૨૩૪૦૦૧૨ ઉ પન્નજ્ઞાનવૈરાગ્યઃ પ્રા ાેત્યાત્ય તકં લયમ્॥ ૨૩૪.૧।
૨૩૪૦૦૨૧ આ યા ત્મકાે ઽિપ દ્વિવધઃ શાર રાે માનસ તથા ।
૨૩૪૦૦૨૨ શાર રાે બહુ ભભદૈ ભદ્યતે શ્રૂયતાં ચ સઃ॥ ૨૩૪.૨।
૨૩૪૦૦૩૧ શરાેરાેગપ્ર ત યાય- વરશલૂભગ દરૈઃ ।
૨૩૪૦૦૩૨ ગુ માશર્ઃશ્વયથુશ્વાસ ચ્છદ્યાર્િદ ભરનેકધા॥ ૨૩૪.૩।
૨૩૪૦૦૪૧ તથા ક્ષરાેગાતીસાર-કુષ્ઠાઙ્ગામયસ જ્ઞકૈઃ ।
૨૩૪૦૦૪૨ ભદ્યતે દેહજ તાપાે માનસં શ્રાેતુમહર્થ॥ ૨૩૪.૪।
૨૩૪૦૦૫૧ કામક્રાેધભયદ્વષે-લાેભમાેહિવષાદજઃ ।
૨૩૪૦૦૫૨ શાેકાસયૂાવમાને યાર્-મા સયાર્ ભભવ તથા॥ ૨૩૪.૫।
૨૩૪૦૦૬૧ માનસાે ઽિપ દ્વજશ્રેષ્ઠા તાપાે ભવ ત નૈકધા ।
૨૩૪૦૦૬૨ ઇત્યેવમાિદ ભભદૈ તાપાે હ્યા યા ત્મકઃ તઃ॥ ૨૩૪.૬।
૨૩૪૦૦૭૧ ગપ ક્ષમનુ યાદ્યૈઃ િપશાચાેરગરાક્ષસઃૈ ।
૨૩૪૦૦૭૨ સર પાદૈ્યશ્ચ ણાં જ યતે ચાિધભાૈ તકઃ॥ ૨૩૪.૭।
૨૩૪૦૦૮૧ શીતાે ણવાતવષાર્ બુ-વૈદ્યુતાિદસમુદ્ભવઃ ।
૨૩૪૦૦૮૨ તાપાે દ્વજવરશ્રેષ્ઠાઃ ક યતે ચાિધદૈિવકઃ॥ ૨૩૪.૮।
૨૩૪૦૦૯૧ ગભર્જન્મજરાજ્ઞાન- ત્યુનારકજં તથા ।
૨૩૪૦૦૯૨ દુઃખં સહસ્રશાે ભેદૈ ભદ્યતે મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૪.૯।
૨૩૪૦૧૦૧ સકુુમારતનુગર્ભ જ તુબર્હુમલા તે ।
૨૩૪૦૧૦૨ ઉ બસવંે ષ્ટતાે ભગ્ - ષ્ઠગ્રીવા સ્થસહં તઃ॥ ૨૩૪.૧૦।
૨૩૪૦૧૧૧ અત્ય લકટુતી ણાે ણ-લવણૈમાર્ ભાજેનૈઃ ।
૨૩૪૦૧૧૨ અ તતાિપ ભરત્યથ બા યમાનાે ઽ તવેદનઃ॥ ૨૩૪.૧૧।
૨૩૪૦૧૨૧ પ્રસારણાકુ ચનાદાૈ નાગાનાં પ્રભુરાત્મનઃ ।
૨૩૪૦૧૨૨ શકૃન્મતૂ્રમહાપઙ્ક-શાયી સવર્ત્ર પીિડતઃ॥ ૨૩૪.૧૨।
૨૩૪૦૧૩૧ િન ચ્છ્વાસઃ સચૈત યઃ મર જન્મશતા યથ ।
૨૩૪૦૧૩૨ આ તે ગભ ઽ તદુઃખને િનજકમર્િનબ ધનઃ॥ ૨૩૪.૧૩।
૨૩૪૦૧૪૧ યમાનઃ પુર ષા ઙ્-મતૂ્રશકુ્રાિવલાનનઃ ।
૨૩૪૦૧૪૨ પ્રા પત્યેન વાતને પીડ્યમાના સ્થબ ધનઃ॥ ૨૩૪.૧૪।
૨૩૪૦૧૫૧ અધાેમખુ તૈઃ િક્રયતે પ્રબલૈઃ સૂ તમા તૈઃ ।
૨૩૪૦૧૫૨ ક્લેશિૈન ક્રા તમા ાે ત જઠરાન્માતુરાતુરઃ॥ ૨૩૪.૧૫।
૨૩૪૦૧૬૧ મૂછાર્મવા ય મહતી ં સં ષ્ટાે બાહ્યવાયનુા ।
૨૩૪૦૧૬૨ િવજ્ઞાનભ્રંશમા ાે ત ત તુ મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૪.૧૬।
૨૩૪૦૧૭૧ ક ટકૈિરવ તુન્નાઙ્ગઃ ક્રકચૈિરવ દાિરતઃ ।
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૨૩૪૦૧૭૨ પૂ તવ્રણાિન્નપ તતાે ધર યાં િક્ર મકાે યથા॥ ૨૩૪.૧૭।
૨૩૪૦૧૮૧ ક ડૂયને ઽિપ ચાશક્તઃ પિરવત ઽ યનીશ્વરઃ ।
૨૩૪૦૧૮૨ તનપાનાિદકાહારમવા ાે ત પરેચ્છયા॥ ૨૩૪.૧૮।
૨૩૪૦૧૯૧ અશુ ચસ્ર તરે સપુ્તઃ ક ટદંશાિદ ભ તથા ।
૨૩૪૦૧૯૨ ભક્ષ્યમાણાે ઽિપ નવૈષૈાં સમથા િવિનવારણે॥ ૨૩૪.૧૯।
૨૩૪૦૨૦૧ જન્મદુઃખા યનેકાિન જન્મનાે ઽન તરા ણ ચ ।
૨૩૪૦૨૦૨ બાલભાવે યદા ાે ત આિધભૂતાિદકાિન ચ॥ ૨૩૪.૨૦।
૨૩૪૦૨૧૧ અજ્ઞાનતમસા છન્નાે મૂઢા તઃકરણાે નરઃ ।
૨૩૪૦૨૧૨ ન ના ત કુતઃ કાે ઽહં કુત્ર ગ તા િકમાત્મકઃ॥ ૨૩૪.૨૧।
૨૩૪૦૨૨૧ કેન બ ધને બદ્ધાે ઽહં કારણં િકમકારણમ્ ।
૨૩૪૦૨૨૨ િક કાય િકમકાય વા િક વાચ્યં િક ન ચાેચ્યતે॥ ૨૩૪.૨૨।
૨૩૪૦૨૩૧ કાે ધમર્ઃ કશ્ચ વાધમર્ઃ ક મ વતત વૈ કથમ્ ।
૨૩૪૦૨૩૨ િક કતર્વ્યમકતર્વં્ય િક વા િક ગુણદાષેવત્॥ ૨૩૪.૨૩।
૨૩૪૦૨૪૧ અેવં પશસુમૈમૂર્ઢૈરજ્ઞાનપ્રભવં મહત્ ।
૨૩૪૦૨૪૨ અવા યતે નરૈદુર્ઃખં શશ્નાેદરપરાયણૈઃ॥ ૨૩૪.૨૪।
૨૩૪૦૨૫૧ અજ્ઞાનં તામસાે ભાવઃ કાયાર્ર ભપ્ર ત્તયઃ ।
૨૩૪૦૨૫૨ અજ્ઞાિનનાં પ્રવતર્ તે કમર્લાપે તતાે દ્વ ઃ॥ ૨૩૪.૨૫।
૨૩૪૦૨૬૧ નરકં કમર્ણાં લાપેા ફલમાહુમર્હષર્યઃ ।
૨૩૪૦૨૬૨ ત માદજ્ઞાિનનાં દુઃખ મહ ચામતુ્ર ચાેત્તમમ્॥ ૨૩૪.૨૬।
૨૩૪૦૨૭૧ જરાજજર્રદેહશ્ચ શ થલાવયવઃ પુમાન્ ।
૨૩૪૦૨૭૨ િવચલચ્છ ણર્દશનાે વ લ નાયુ શરા તઃ॥ ૨૩૪.૨૭।
૨૩૪૦૨૮૧ દૂરપ્રનષ્ટનયનાે વ્યાેમા તગર્તતારકઃ ।
૨૩૪૦૨૮૨ નાસાિવવરિનયાર્ત-રાેમપુ જશ્ચલદ્વપુઃ॥ ૨૩૪.૨૮।
૨૩૪૦૨૯૧ પ્રકટ ભૂતસવાર્ સ્થનર્ત ષ્ઠા સ્થસહં તઃ ।
૨૩૪૦૨૯૨ ઉ સન્નજઠરા ગ્ વાદ પાહારાે ઽ પચે ષ્ટતઃ॥ ૨૩૪.૨૯।
૨૩૪૦૩૦૧ કૃચ્છ્ર ચઙ્ક્રમણાે થાન-શયનાસનચે ષ્ટતઃ ।
૨૩૪૦૩૦૨ મ દ ભવચ્છ્ર ાતે્રનતે્ર-ગલ લાલાિવલાનનઃ॥ ૨૩૪.૩૦।
૨૩૪૦૩૧૧ અનાયત્તૈઃ સમ તૈશ્ચ કરણૈમર્રણાને્મખુઃ ।
૨૩૪૦૩૧૨ ત ક્ષણે ઽ યનુભૂતાનામ મતાર્ ખલવ તનુામ્॥ ૨૩૪.૩૧।
૨૩૪૦૩૨૧ સકૃદુચ્ચાિરતે વાક્યે સમુદ્ભૂતમહાશ્રમઃ ।
૨૩૪૦૩૨૨ શ્વાસકાસામયાયાસ-સમુદ્ભૂતપ્ર ગરઃ॥ ૨૩૪.૩૨।
૨૩૪૦૩૩૧ અ યનેાે થા યતે ઽ યને તથા સવંે યતે જર ।
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૨૩૪૦૩૩૨ ત્યાત્મપતુ્રદારાણામપમાનપરાકૃતઃ॥ ૨૩૪.૩૩।
૨૩૪૦૩૪૧ પ્રક્ષીણા ખલશાૈચશ્ચ િવહારાહારસં હઃ ।
૨૩૪૦૩૪૨ હાસ્યઃ પિરજનસ્યાિપ િનિવ ણાશષેબા ધવઃ॥ ૨૩૪.૩૪।
૨૩૪૦૩૫૧ અનુભૂત મવા ય મ જન્મ યાત્મિવચે ષ્ટતમ્ ।
૨૩૪૦૩૫૨ સં મર યાવૈને દ ઘ િનશ્વ સત્ય તતાિપતઃ॥ ૨૩૪.૩૫।
૨૩૪૦૩૬૧ અેવમાદ િન દુઃખાિન જરાયામનુભૂય ચ ।
૨૩૪૦૩૬૨ મરણે યાિન દુઃખાિન પ્રા ાે ત શ ◌ૃ તા યિપ॥ ૨૩૪.૩૬।
૨૩૪૦૩૭૧ શ્લથગ્રીવાઙ્ ઘ્રહ તાે ઽથ પ્રાપ્તાે વપેથનુા નરઃ ।
૨૩૪૦૩૭૨ મુહુગ્લાર્િનપરશ્ચાસાૈ મુહુજ્ઞાર્નબલા વતઃ॥ ૨૩૪.૩૭।
૨૩૪૦૩૮૧ િહર યધા યતનય-ભાયાર્ ત્યગ્ હાિદષુ ।
૨૩૪૦૩૮૨ અેતે કથં ભિવ ય તીત્યતીવ મમતાકુલઃ॥ ૨૩૪.૩૮।
૨૩૪૦૩૯૧ મમર્િવદ્ ભમર્હારાેગૈઃ ક્રકચૈિરવ દા ણૈઃ ।
૨૩૪૦૩૯૨ શરૈિરવા તકસ્યાેગ્રૈ છદ્યમાના સ્થબ ધનઃ॥ ૨૩૪.૩૯।
૨૩૪૦૪૦૧ પિરવતર્માનતારા ક્ષ હ તપાદં મુહુઃ ક્ષપન્ ।
૨૩૪૦૪૦૨ સશંુ યમાણતા વાેષ્ઠ-ક ઠાે ઘુરઘુરાયતે॥ ૨૩૪.૪૦।
૨૩૪૦૪૧૧ િન દ્ધક ઠદેશાે ઽિપ ઉદાનશ્વાસપીિડતઃ ।
૨૩૪૦૪૧૨ તાપને મહતા વ્યાપ્ત ષા વ્યાપ્ત તથા ધા॥ ૨૩૪.૪૧।
૨૩૪૦૪૨૧ ક્લેશાદુ ક્રા તમા ાે ત યા યિકઙ્કરપીિડતઃ ।
૨૩૪૦૪૨૨ તતશ્ચ યાતનાદેહં ક્લેશને પ્ર તપદ્યતે॥ ૨૩૪.૪૨।
૨૩૪૦૪૩૧ અેતા ય યાિન ચાેગ્રા ણ દુઃખાિન મરણે ણામ્ ।
૨૩૪૦૪૩૨ શ ◌ૃ વં નરકે યાિન પ્રા ય તે પુ ષૈ ર્તૈઃ॥ ૨૩૪.૪૩।
૨૩૪૦૪૪૧ યા યિકઙ્કરપાશાિદ-ગ્રહણં દ ડતાડનમ્ ।
૨૩૪૦૪૪૨ યમસ્ય દશર્નં ચાેગ્રમુગ્રમાગર્િવલાેકનમ્॥ ૨૩૪.૪૪।
૨૩૪૦૪૫૧ કર ભવાલુકાવિહ્ન-ય ત્રશસ્ત્રાિદભીષણે ।
૨૩૪૦૪૫૨ પ્રત્યેકં યાતનાયાશ્ચ યાતનાિદ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૩૪.૪૫।
૨૩૪૦૪૬૧ ક્રકચૈઃ પીડ્યમાનાનાં ષાયાં ચાિપ મા યતામ્ ।
૨૩૪૦૪૬૨ કુઠારૈઃ પાટ માનાનાં ભૂમાૈ ચાિપ િનખ યતામ્॥ ૨૩૪.૪૬।
૨૩૪૦૪૭૧ શલૂે વારાે યમાણાનાં વ્યાઘ્રવક્ત્રે પ્રવે યતામ્ ।
૨૩૪૦૪૭૨ ગ્ ધ્રૈઃ સ ભક્ષ્યમાણાનાં દ્વ િપ ભશ્ચાપેભજુ્યતામ્॥ ૨૩૪.૪૭।
૨૩૪૦૪૮૧ ક્વ યતાં તૈલમ યે ચ ક્લદ્યતાં ક્ષારકદર્મે ।
૨૩૪૦૪૮૨ ઉચ્ચાિન્નપાત્યમાનાનાં ક્ષ યતાં ક્ષપેય ત્રકૈઃ॥ ૨૩૪.૪૮।
૨૩૪૦૪૯૧ નરકે યાિન દુઃખાિન પાપહેતૂદ્ભવાિન વૈ ।

brahpur.pdf 921



બ્રહ્મપુરાણ

૨૩૪૦૪૯૨ પ્રા ય તે નારકૈિવપ્રા તષેાં સઙ્ખ્યા ન િવદ્યતે॥ ૨૩૪.૪૯।
૨૩૪૦૫૦૧ ન કેવલં દ્વજશ્રેષ્ઠા નરકે દુઃખપદ્ધ તઃ ।
૨૩૪૦૫૦૨ વગ ઽિપ પાતભીતસ્ય ક્ષિય ણાનેાર્ ત િન ર્ તઃ॥ ૨૩૪.૫૦।
૨૩૪૦૫૧૧ પનુશ્ચ ગભા ભવ ત યતે ચ પનુનર્રઃ ।
૨૩૪૦૫૧૨ ગભ િવલીયતે ભૂયાે યમાનાે ઽ તમે ત ચ॥ ૨૩૪.૫૧।
૨૩૪૦૫૨૧ તમાત્રશ્ચ મ્રયતે બાલભાવે ચ યાવૈને ।
૨૩૪૦૫૨૨ યદ્ય પ્રી તકરં પુંસાં વ તુ િવપ્રાઃ પ્ર યતે॥ ૨૩૪.૫૨।
૨૩૪૦૫૩૧ તદેવ દુઃખ ક્ષસ્ય બીજ વમપુગચ્છ ત ।
૨૩૪૦૫૩૨ કલત્રપતુ્ર મત્રાિદ-ગ્ હક્ષતે્રધનાિદકૈઃ॥ ૨૩૪.૫૩।
૨૩૪૦૫૪૧ િક્રયતે ન તથા ભૂિર સખંુ પુંસાં યથાસખુમ્ ।
૨૩૪૦૫૪૨ ઇ ત સસંારદુઃખાકર્-તાપતાિપતચેતસામ્॥ ૨૩૪.૫૪।
૨૩૪૦૫૫૧ િવમુ ક્તપાદપચ્છાયા તે કુત્ર સખંુ ણામ્ ।
૨૩૪૦૫૫૨ તદસ્ય િત્રિવધસ્યાિપ દુઃખ તસ્ય પ ડતૈઃ॥ ૨૩૪.૫૫।
૨૩૪૦૫૬૧ ગભર્જન્મજરાદ્યષેુ સ્થાનષેુ પ્રભિવ યતઃ ।
૨૩૪૦૫૬૨ િનર તા તશયાહ્લાદં સખુભાવૈકલક્ષણમ્॥ ૨૩૪.૫૬।
૨૩૪૦૫૭૧ ભષેજં ભગવ પ્રા પ્તરેકા ચાત્ય તક મતા ।
૨૩૪૦૫૭૨ ત માત્ત પ્રાપ્તયે યત્નઃ કતર્વ્યઃ પ ડતનૈર્રૈઃ॥ ૨૩૪.૫૭।
૨૩૪૦૫૮૧ ત પ્રા પ્તહેતુજ્ઞાર્નં ચ કમર્ ચાેક્તં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૩૪૦૫૮૨ આગમાે થં િવવેકાચ્ચ દ્વધા જ્ઞાનં તથાેચ્યતે॥ ૨૩૪.૫૮।
૨૩૪૦૫૯૧ શ દબ્રહ્માગમમયં પરં બ્રહ્મ િવવેકજમ્ ।
૨૩૪૦૫૯૨ અ ધં તમ ઇવાજ્ઞાનં દ પવચ્ચે દ્રયાેદ્ભવમ્॥ ૨૩૪.૫૯।
૨૩૪૦૬૦૧ યથા સયૂર્ તથા જ્ઞાનં યદ્વૈ િવપ્રા િવવેકજમ્ ।
૨૩૪૦૬૦૨ મનુર યાહ વેદાથ વા યન્મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૪.૬૦।
૨૩૪૦૬૧૧ તદેતચ્છયતામત્ર સ બ ધે ગદતાે મમ ।
૨૩૪૦૬૧૨ દ્વે બ્રહ્મણી વેિદતવ્યે શ દબ્રહ્મ પરં ચ યત્॥ ૨૩૪.૬૧।
૨૩૪૦૬૨૧ શ દબ્રહ્મ ણ િન ણાતઃ પરં બ્રહ્માિધગચ્છ ત ।
૨૩૪૦૬૨૨ દ્વે િવદ્યે વૈ વેિદતવ્યે ઇ ત ચાથવર્ણી શ્રુ તઃ॥ ૨૩૪.૬૨।
૨૩૪૦૬૩૧ પરયા હ્યક્ષરપ્રા પ્તરગૃ્વેદાિદમયાપરા ।
૨૩૪૦૬૩૨ યત્તદવ્યક્તમજરમ ચ ત્યમજમવ્યયમ્॥ ૨૩૪.૬૩।
૨૩૪૦૬૪૧ અિનદ યમ પં ચ પા ણપાદાદ્યસયંુતમ્ ।
૨૩૪૦૬૪૨ િવત્તં સવર્ગતં િનતં્ય ભૂતયાેિનમકારણમ્॥ ૨૩૪.૬૪।
૨૩૪૦૬૫૧ વ્યા યં વ્યાપ્તં યતઃ સવ તદ્વૈ પ ય ત સરૂયઃ ।
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૨૩૪૦૬૫૨ તદ્બ્રહ્મ પરમં ધામ તદ્ધયંે માેક્ષકાિઙ્ક્ષ ભઃ॥ ૨૩૪.૬૫।
૨૩૪૦૬૬૧ શ્રુ તવાક્યાેિદતં સૂ મં ત દ્વ ણાેઃ પરમં પદમ્ ।
૨૩૪૦૬૬૨ ઉ પ ત્ત પ્રલયં ચવૈ ભૂતાનામાગ ત ગ તમ્॥ ૨૩૪.૬૬।
૨૩૪૦૬૭૧ વે ત્ત િવદ્યામિવદ્યાં ચ સ વાચ્યાે ભગવાિન ત ।
૨૩૪૦૬૭૨ જ્ઞાનશ ક્તબલૈશ્વયર્-વીયર્તે ં સ્યશષેતઃ॥ ૨૩૪.૬૭।
૨૩૪૦૬૮૧ ભગવચ્છ દવાચ્યાિન િવના હેયૈગુર્ણાિદ ભઃ ।
૨૩૪૦૬૮૨ સવાર્ ણ તત્ર ભૂતાિન િનવસ ત પરાત્મિન॥ ૨૩૪.૬૮।
૨૩૪૦૬૯૧ ભૂતષેુ ચ સ સવાર્ત્મા વાસદેુવ તતઃ તઃ ।
૨૩૪૦૬૯૨ ઉવાચેદં મહ ષ યઃ પુરા ષ્ટઃ પ્ર પ તઃ॥ ૨૩૪.૬૯।
૨૩૪૦૭૦૧ નામવ્યાખ્યામન તસ્ય વાસદેુવસ્ય ત વતઃ ।
૨૩૪૦૭૦૨ ભૂતષેુ વસતે યાે ઽ તવર્સ ત્યત્ર ચ તાિન યત્ ।
૨૩૪૦૭૦૩ ધાતા િવધાતા જગતાં વાસદેુવ તતઃ પ્રભુઃ॥ ૨૩૪.૭૦।
૨૩૪૦૭૧૧ સ સવર્ભૂતપ્રકૃ તગુર્ણાંશ્ચ ।
૨૩૪૦૭૧૨ દાષેાંશ્ચ સવાર્ સગુણાે હ્યતીતઃ ।
૨૩૪૦૭૧૩ અતીતસવાર્વરણાે ઽ ખલાત્મા ।
૨૩૪૦૭૧૪ તનેા તં યદ્ભવુના તરાલમ્॥ ૨૩૪.૭૧।
૨૩૪૦૭૨૧ સમ તકલ્યાણગુણાત્મકાે િહ ।
૨૩૪૦૭૨૨ વશ ક્તલેશાદતૃભૂતસગર્ઃ ।
૨૩૪૦૭૨૩ ઇચ્છાગ્ હીતા ભમતાે દેહઃ ।
૨૩૪૦૭૨૪ સસંાિધતાશષેજગ દ્ધતાે ઽસાૈ॥ ૨૩૪.૭૨।
૨૩૪૦૭૩૧ તે ેબલૈશ્વયર્મહાવરાેધઃ ।
૨૩૪૦૭૩૨ વવીયર્શ યાિદગુણૈકરા શઃ ।
૨૩૪૦૭૩૩ પરઃ પરાણાં સકલા ન યત્ર ।
૨૩૪૦૭૩૪ ક્લેશાદયઃ સ ત પરાપરેશે॥ ૨૩૪.૭૩।
૨૩૪૦૭૪૧ સ ઈશ્વરાે વ્ય ષ્ટસમ ષ્ટ પાે ।
૨૩૪૦૭૪૨ ઽવ્યક્ત વ પઃ પ્રકટ વ પઃ ।
૨૩૪૦૭૪૩ સવશ્વરઃ સવર્દકૃ્સવર્વેત્તા ।
૨૩૪૦૭૪૪ સમ તશ ક્તઃ પરમેશ્વરાખ્યઃ॥ ૨૩૪.૭૪।
૨૩૪૦૭૫૧ સ જ્ઞાયતે યને તદ તદાષેમ્ ।
૨૩૪૦૭૫૨ શદંુ્ધ પરં િનમર્લમેક પમ્ ।
૨૩૪૦૭૫૩ સ દૃ યતે વા યથ ગ યતે વા ।
૨૩૪૦૭૫૪ તજ્જ્ઞાનમજ્ઞાનમતાે ઽ યદુક્તમ્॥ ૨૩૪.૭૫।
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૨૩૫૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૩૫૦૦૧૧ ઇદાની ં બ્રૂિહ યાેગં ચ દુઃખસયંાેગભષેજમ્ ।
૨૩૫૦૦૧૨ યં િવિદ વાવ્યયં તત્ર યુ મઃ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૨૩૫.૧।
૨૩૫૦૦૨૧ શ્રુ વા સ વચનં તષેાં કૃ ણદ્વપૈાયન તદા ।
૨૩૫૦૦૨૨ અબ્રવી પરમપ્રીતાે યાેગી યાેગિવદાં વરઃ॥ ૨૩૫.૨।
૨૩૫૦૦૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૫૦૦૩૧ યાેગં વક્ષ્યા મ ભાે િવપ્રાઃ શ ◌ૃ વં ભવનાશનમ્ ।
૨૩૫૦૦૩૨ યમ યસ્યા ુયાદ્યાેગી માેકં્ષ પરમદુલર્ભમ્॥ ૨૩૫.૩।
૨૩૫૦૦૪૧ શ્રુ વાદાૈ યાેગશાસ્ત્રા ણ ગુ મારા ય ભ ક્તતઃ ।
૨૩૫૦૦૪૨ ઇ તહાસં પુરાણં ચ વેદાંશ્ચવૈ િવચક્ષણઃ॥ ૨૩૫.૪।
૨૩૫૦૦૫૧ આહારં યાેગદાષેાંશ્ચ દેશકાલં ચ બુ દ્ધમાન્ ।
૨૩૫૦૦૫૨ જ્ઞા વા સમ યસદે્યાેગં િનદ્વર્ દ્વાે િન પિરગ્રહઃ॥ ૨૩૫.૫।
૨૩૫૦૦૬૧ ભુ જ સક્તું યવાગૂં ચ તક્રમૂલફલં પયઃ ।
૨૩૫૦૦૬૨ યાવકં કણિપ યાકમાહારં યાેગસાધનમ્॥ ૨૩૫.૬।
૨૩૫૦૦૭૧ ન મનાેિવકલે માતે ન શ્રા તે િધતે તથા ।
૨૩૫૦૦૭૨ ન દ્વ દ્વે ન ચ શીતે ચ ન ચાે ણે નાિનલાત્મકે॥ ૨૩૫.૭।
૨૩૫૦૦૮૧ સશ દે ન જલા યાસે ણર્ગાેષે્ઠ ચતુ પથે ।
૨૩૫૦૦૮૨ સર પે મશાને ચ ન નદ્ય તે ઽ ગ્ સિન્નધાૈ॥ ૨૩૫.૮।
૨૩૫૦૦૯૧ ન ચૈત્યે ન ચ વ મીકે સભયે કૂપસિન્નધાૈ ।
૨૩૫૦૦૯૨ ન શુ કપણર્િનચયે યાેગં યુ ત કિહ ચત્॥ ૨૩૫.૯।
૨૩૫૦૧૦૧ દેશાનેતાનનાદતૃ્ય મૂઢ વાદ્યાે યનુ ક્ત વૈ ।
૨૩૫૦૧૦૨ પ્રવકે્ષ્ય તસ્ય યે દાષેા ય તે િવઘ્નકારકાઃ॥ ૨૩૫.૧૦।
૨૩૫૦૧૧૧ બાિધય જડતા લાપેઃ તેમૂર્ક વમ ધતા ।
૨૩૫૦૧૧૨ વરશ્ચ યતે સદ્ય તદ્વદજ્ઞાનસ ભવઃ॥ ૨૩૫.૧૧।
૨૩૫૦૧૨૧ ત મા સવાર્ત્મના કાયાર્ રક્ષા યાેગિવદા સદા ।
૨૩૫૦૧૨૨ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાણાં શર રં સાધનં યતઃ॥ ૨૩૫.૧૨।
૨૩૫૦૧૩૧ આશ્રમે િવજને ગુહ્યે િનઃશ દે િનભર્યે નગે ।
૨૩૫૦૧૩૨ શૂ યાગારે શચુાૈ ર યે ચૈકા તે દેવતાલયે॥ ૨૩૫.૧૩।
૨૩૫૦૧૪૧ રજ યાઃ પ શ્ચમે યામે પવૂ ચ સસુમાિહતઃ ।
૨૩૫૦૧૪૨ પવૂાર્હે્ણ મ યમે ચાિહ્ન યુક્તાહારાે જતે દ્રયઃ॥ ૨૩૫.૧૪।
૨૩૫૦૧૫૧ આસીનઃ પ્રાઙ્મખુાે ર ય આસને સખુિનશ્ચલે ।
૨૩૫૦૧૫૨ ના તનીચે ન ચાે ચ્છ્ર તે િનઃ હઃ સત્યવા ચઃ॥ ૨૩૫.૧૫।
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૨૩૫૦૧૬૧ યુક્તિનદ્રાે જતક્રાેધઃ સવર્ભૂતિહતે રતઃ ।
૨૩૫૦૧૬૨ સવર્દ્વ દ્વસહાે ધીરઃ સમકાયાઙ્ ઘ્રમ તકઃ॥ ૨૩૫.૧૬।
૨૩૫૦૧૭૧ નાભાૈ િનધાય હ તાૈ દ્વાૈ શા તઃ પદ્માસને સ્થતઃ ।
૨૩૫૦૧૭૨ સસં્થા ય દૃ ષ્ટ નાસાગ્રે પ્રાણાનાય ય વાગ્યતઃ॥ ૨૩૫.૧૭।
૨૩૫૦૧૮૧ સમાહૃત્યે દ્રયગ્રામં મનસા હૃદયે મુિનઃ ।
૨૩૫૦૧૮૨ પ્રણવં દ ઘર્મુદ્ય ય સં તાસ્યઃ સિુનશ્ચલઃ॥ ૨૩૫.૧૮।
૨૩૫૦૧૯૧ રજસા તમસાે ત્ત સ વને રજસ તથા ।
૨૩૫૦૧૯૨ સ છાદ્ય િનમર્લે શા તે સ્થતઃ સં તલાેચનઃ॥ ૨૩૫.૧૯।
૨૩૫૦૨૦૧ હૃ પદ્મકાેટરે લીનં સવર્વ્યાિપ િનર જનમ્ ।
૨૩૫૦૨૦૨ યુ ત સતતં યાેગી મુ ક્તદં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૨૩૫.૨૦।
૨૩૫૦૨૧૧ કરણે દ્રયભૂતાિન ક્ષતે્રજ્ઞે પ્રથમં યસતે્ ।
૨૩૫૦૨૧૨ ક્ષતે્રજ્ઞશ્ચ પરે યાજે્ય તતાે યુ જ ત યાેગિવત્॥ ૨૩૫.૨૧।
૨૩૫૦૨૨૧ મનાે યસ્યા તમ યે ત પરમાત્મિન ચ ચલમ્ ।
૨૩૫૦૨૨૨ સ ત્યજ્ય િવષયાં તસ્ય યાેગ સ દ્ધઃ પ્રકા શતા॥ ૨૩૫.૨૨।
૨૩૫૦૨૩૧ યદા િનિવષયં ચતં્ત પરે બ્રહ્મ ણ લીયતે ।
૨૩૫૦૨૩૨ સમાધાૈ યાેગયુક્તસ્ય તદા યે ત પરં પદમ્॥ ૨૩૫.૨૩।
૨૩૫૦૨૪૧ અસસંક્તં યદા ચત્તં યાે ગનઃ સવર્કમર્સુ ।
૨૩૫૦૨૪૨ ભવત્યાન દમાસાદ્ય તદા િનવાર્ણ ચ્છ ત॥ ૨૩૫.૨૪।
૨૩૫૦૨૫૧ શદંુ્ધ ધામત્રયાતીતં તુયાર્ખ્યં પુ ષાેત્તમમ્ ।
૨૩૫૦૨૫૨ પ્રા ય યાેગબલાદ્યાેગી મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૩૫.૨૫।
૨૩૫૦૨૬૧ િનઃ હઃ સવર્કામે યઃ સવર્ત્ર પ્રયદશર્નઃ ।
૨૩૫૦૨૬૨ સવર્ત્રાિનત્યબુ દ્ધ તુ યાેગી મુચ્યેત ના યથા॥ ૨૩૫.૨૬।
૨૩૫૦૨૭૧ ઇ દ્રયા ણ ન સવેેત વૈરાગ્યેણ ચ યાેગિવત્ ।
૨૩૫૦૨૭૨ સદા ચા યાસયાેગને મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૩૫.૨૭।
૨૩૫૦૨૮૧ ન ચ પદ્માસનાદ્યાેગાે ન નાસાગ્રિનર ક્ષણાત્ ।
૨૩૫૦૨૮૨ મનસશ્ચે દ્રયાણાં ચ સયંાેગાે યાેગ ઉચ્યતે॥ ૨૩૫.૨૮।
૨૩૫૦૨૯૧ અેવં મયા મુિનશ્રેષ્ઠા યાેગઃ પ્રાેક્તાે િવમુ ક્તદઃ ।
૨૩૫૦૨૯૨ સસંારમાેક્ષહેતુશ્ચ િકમ યચ્છ્ર ાેતુ મચ્છથ॥ ૨૩૫.૨૯।
૨૩૫૦૩૦૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૨૩૫૦૩૦૧ શ્રુ વા તે વચનં તસ્ય સાધુ સા વ ત ચાબ્રવુન્ ।
૨૩૫૦૩૦૨ વ્યાસં પ્રશસ્ય સ પજૂ્ય પનુઃ પ્રષંુ્ટ સમુદ્યતાઃ॥ ૨૩૫.૩૦।
૨૩૬૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
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૨૩૬૦૦૧૧ તવ વક્ત્રા ધસ ભૂતમ તં વાઙ્મયં મનુે ।
૨૩૬૦૦૧૨ િપબતાં નાે દ્વજશ્રેષ્ઠ ન પ્તિરહ દૃ યતે॥ ૨૩૬.૧।
૨૩૬૦૦૨૧ ત માદ્યાેગં મનુે બ્રૂિહ િવ તરેણ િવમુ ક્તદમ્ ।
૨૩૬૦૦૨૨ સાઙ્ખ્યં ચ દ્વપદાં શ્રેષ્ઠ શ્રાેતુ મચ્છામહે વયમ્॥ ૨૩૬.૨।
૨૩૬૦૦૩૧ પ્રજ્ઞાવા શ્રાેિત્રયાે ય વા ખ્યાતઃ પ્રાજ્ઞાે ઽનસયૂકઃ ।
૨૩૬૦૦૩૨ સત્યધમર્મ તબ્રર્હ્મકથં બ્રહ્માિધગચ્છ ત॥ ૨૩૬.૩।
૨૩૬૦૦૪૧ તપસા બ્રહ્મચયણ સવર્ત્યાગને મેધયા ।
૨૩૬૦૦૪૨ સાઙ્ખ્યે વા યિદ વા યાેગ અેત ષ્ટાે વદ વ નઃ॥ ૨૩૬.૪।
૨૩૬૦૦૫૧ મનસશ્ચે દ્રયાણાં ચ યથૈકા યમવા યતે ।
૨૩૬૦૦૫૨ યનેાપેાયને પુ ષ ત વં વ્યાખ્યાતુમહર્ સ॥ ૨૩૬.૫।
૨૩૬૦૦૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૬૦૦૬૧ ના યત્ર જ્ઞાનતપસાનેાર્ યત્રે દ્રયિનગ્રહાત્ ।
૨૩૬૦૦૬૨ ના યત્ર સવર્સ ત્યાગા સ દ્ધ િવ દ ત કશ્ચન॥ ૨૩૬.૬।
૨૩૬૦૦૭૧ મહાભૂતાિન સવાર્ ણ પવૂર્ ષ્ટઃ વય ભવુઃ ।
૨૩૬૦૦૭૨ ભૂિયષં્ઠ પ્રાણ દ્ગ્રામે િનિવષ્ટાિન શર િરષુ॥ ૨૩૬.૭।
૨૩૬૦૦૮૧ ભૂમેદહાે જલા નેહાે જ્યાે તષશ્ચ ષી તે ।
૨૩૬૦૦૮૨ પ્રાણાપાનાશ્રયાે વાયુઃ કાેષ્ઠાઽઽકાશં શર િરણામ્॥ ૨૩૬.૮।
૨૩૬૦૦૯૧ ક્રા તાૈ િવ બર્લે શક્રઃ કાેષે્ઠ ઽ ગ્ ભાક્તુ મચ્છ ત ।
૨૩૬૦૦૯૨ કણર્યાેઃ પ્રિદશઃ શ્રાતે્રે જહ્વાયાં વાક્સર વતી॥ ૨૩૬.૯।
૨૩૬૦૧૦૧ કણા વક્ચ ષી જહ્વા ના સકા ચવૈ પ ચમી ।
૨૩૬૦૧૦૨ દશ તાની દ્રયાેક્તાિન દ્વારા યાહાર સદ્ધયે॥ ૨૩૬.૧૦।
૨૩૬૦૧૧૧ શ દ પશા તથા પં રસં ગ ધં ચ પ ચમમ્ ।
૨૩૬૦૧૧૨ ઇ દ્રયાથાર્ થ ગ્વદ્યાિદ દ્રયે ય તુ િનત્યદા॥ ૨૩૬.૧૧।
૨૩૬૦૧૨૧ ઇ દ્રયા ણ મનાે યુઙ્ક્તે અવ યાિનવ રા જનઃ મનશ્ચાિપ

સદા યુઙ્ક્તે ભૂતાત્મા હૃદયા શ્રતઃ॥ ૨૩૬.૧૨।
૨૩૬૦૧૩૧ ઇ દ્રયાણાં તથવૈષૈાં સવષામીશ્વરં મનઃ ।
૨૩૬૦૧૩૨ િનયમે ચ િવસગ ચ ભૂતાત્મા મનસ તથા॥ ૨૩૬.૧૩।
૨૩૬૦૧૪૧ ઇ દ્રયાણી દ્રયાથાર્શ્ચ વભાવશ્ચેતના મનઃ ।
૨૩૬૦૧૪૨ પ્રાણાપાનાૈ ચ વશ્ચ િનતં્ય દેહેષુ દેિહનામ્॥ ૨૩૬.૧૪।
૨૩૬૦૧૫૧ આશ્રયાે ના ત સ વસ્ય ગુણશ દાે ન ચેતનાઃ ।
૨૩૬૦૧૫૨ સ વં િહ તજેઃ જ ત ન ગુણા વૈ કથ ચન॥ ૨૩૬.૧૫।
૨૩૬૦૧૬૧ અેવં સપ્તદશં દેહં તં ષાેડશ ભગુર્ણૈઃ ।
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૨૩૬૦૧૬૨ મનીષી મનસા િવપ્રાઃ પ યત્યાત્માનમાત્મિન॥ ૨૩૬.૧૬।
૨૩૬૦૧૭૧ ન હ્યયં ચ ષા દૃ યાે ન ચ સવરપી દ્રયૈઃ ।
૨૩૬૦૧૭૨ મનસા તુ પ્રદ પ્તને મહાનાત્મા પ્રકાશતે॥ ૨૩૬.૧૭।
૨૩૬૦૧૮૧ અશ દ પશર્ પં તચ્ચારસાગ ધમવ્યયમ્ ।
૨૩૬૦૧૮૨ અશર રં શર રે વે િનર કે્ષત િનિર દ્રયમ્॥ ૨૩૬.૧૮।
૨૩૬૦૧૯૧ અવ્યક્તં સવર્દેહેષુ મત્યષુ પરમા ચતમ્ ।
૨૩૬૦૧૯૨ યાે ઽનપુ ય ત સ પ્રેત્ય ક પતે બ્રહ્મભૂયતઃ॥ ૨૩૬.૧૯।
૨૩૬૦૨૦૧ િવદ્યાિવનયસ પન્ન-બ્રાહ્મણે ગિવ હ તિન ।
૨૩૬૦૨૦૨ શિુન ચવૈ શ્વપાકે ચ પ ડતાઃ સમદ શનઃ॥ ૨૩૬.૨૦।
૨૩૬૦૨૧૧ સ િહ સવષુ ભૂતષેુ જઙ્ગમષેુ ધ્રવુષેુ ચ ।
૨૩૬૦૨૧૨ વસત્યેકાે મહાનાત્મા યને સવર્ મદં તતમ્॥ ૨૩૬.૨૧।
૨૩૬૦૨૨૧ સવર્ભૂતષેુ ચાત્માનં સવર્ભૂતાિન ચાત્મિન ।
૨૩૬૦૨૨૨ યદા પ ય ત ભૂતાત્મા બ્રહ્મ સ પદ્યતે તદા॥ ૨૩૬.૨૨।
૨૩૬૦૨૩૧ યાવાનાત્મિન વેદાત્મા તાવાનાત્મા પરાત્મિન ।
૨૩૬૦૨૩૨ ય અેવં સતતં વેદ સાે ઽ ત વાય ક પતે॥ ૨૩૬.૨૩।
૨૩૬૦૨૪૧ સવર્ભૂતાત્મભૂતસ્ય સવર્ભૂતિહતસ્ય ચ ।
૨૩૬૦૨૪૨ દેવાિપ માગ મુહ્ય ત અપદસ્ય પદૈ ષણઃ॥ ૨૩૬.૨૪।
૨૩૬૦૨૫૧ શકુ તાના મવાકાશે મ સ્યાના મવ ચાેદકે ।
૨૩૬૦૨૫૨ યથા ગ તનર્ દૃ યેત તથા જ્ઞાનિવદાં ગ તઃ॥ ૨૩૬.૨૫।
૨૩૬૦૨૬૧ કાલઃ પચ ત ભૂતાિન સવાર્ યવેાત્મનાત્મિન ।
૨૩૬૦૨૬૨ ય મ તુ પચ્યતે કાલ તન્ન વેદેહ કશ્ચન॥ ૨૩૬.૨૬।
૨૩૬૦૨૭૧ ન તદૂ વ ન તયર્ક્ચ નાધાે ન ચ પનુઃ પનુઃ ।
૨૩૬૦૨૭૨ ન મ યે પ્ર તગ્ હ્ણ તે નવૈ િક ચન્ન કશ્ચન॥ ૨૩૬.૨૭।
૨૩૬૦૨૮૧ સવ ત સ્થા ઇમે લાેકા બાહ્યમષેાં ન િક ચન ।
૨૩૬૦૨૮૨ યદ્ય યગ્રે સમાગચ્છેદ્યથા બાણાે ગુણચ્યુતઃ॥ ૨૩૬.૨૮।
૨૩૬૦૨૯૧ નવૈા તં કારણસ્યેયાદ્યદ્યિપ સ્યાન્મનાજેવઃ ।
૨૩૬૦૨૯૨ ત મા સૂ મતરં ના ત ના ત સ્થૂલતરં તથા॥ ૨૩૬.૨૯।
૨૩૬૦૩૦૧ સવર્તઃપા ણપાદં ત સવર્તાે ક્ષ શરાેમખુમ્ ।
૨૩૬૦૩૦૨ સવર્તઃશ્રુ તમ લાેકે સવર્મા ત્ય તષ્ઠ ત॥ ૨૩૬.૩૦।
૨૩૬૦૩૧૧ તદેવાણાેર તરં તન્મહદ્ યાે મહત્તરમ્ ।
૨૩૬૦૩૧૨ તદ તઃ સવર્ભૂતાનાં ધ્રવું તષ્ઠન્ન દૃ યતે॥ ૨૩૬.૩૧।
૨૩૬૦૩૨૧ અક્ષરં ચ ક્ષરં ચવૈ દ્વધેા ભાવાે ઽયમાત્મનઃ ।
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૨૩૬૦૩૨૨ ક્ષરઃ સવષુ ભૂતષેુ િદવ્યં વ તમક્ષરમ્॥ ૨૩૬.૩૨।
૨૩૬૦૩૩૧ નવદ્વારં પુરં કૃ વા હંસાે િહ િનયતાે વશી ।
૨૩૬૦૩૩૨ ઈદશૃઃ સવર્ભૂતસ્યસ્થાવરસ્ય ચરસ્ય ચ॥ ૨૩૬.૩૩।
૨૩૬૦૩૪૧ હાનનેા ભિવક પાનાં નરાણાં સ ચયને ચ ।
૨૩૬૦૩૪૨ શર રાણામજસ્યાહુહસ વં પારદ શનઃ॥ ૨૩૬.૩૪।
૨૩૬૦૩૫૧ હંસાેક્તં ચ ક્ષરં ચવૈ કૂટસં્થ યત્તદક્ષરમ્ ।
૨૩૬૦૩૫૨ ત દ્વદ્વાનક્ષરં પ્રા ય જહા ત પ્રાણજન્મની॥ ૨૩૬.૩૫।
૨૩૬૦૩૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૬૦૩૬૧ ભવતાં ચ્છતાં િવપ્રા યથાવિદહ ત વતઃ ।
૨૩૬૦૩૬૨ સાઙ્ખ્યં જ્ઞાનને સયંુક્તં યદેત ક તતં મયા॥ ૨૩૬.૩૬।
૨૩૬૦૩૭૧ યાેગકૃત્યં તુ ભાે િવપ્રાઃ ક તર્િય યા યતઃ પરમ્ ।
૨૩૬૦૩૭૨ અેક વં બુ દ્ધમનસાેિર દ્રયાણાં ચ સવર્શઃ॥ ૨૩૬.૩૭।
૨૩૬૦૩૮૧ આત્મનાે વ્યાિપનાે જ્ઞાનં જ્ઞાનમેતદનુત્તમમ્ ।
૨૩૬૦૩૮૨ તદેતદુપશા તને દા તનેા યાત્મશી લના॥ ૨૩૬.૩૮।
૨૩૬૦૩૯૧ આત્મારામેણ બુદ્ધને બાેદ્ધવ્યં શુ ચકમર્ણા ।
૨૩૬૦૩૯૨ યાેગદાષેા સમુ ચ્છદ્ય પ ચ યા કવયાે િવદુઃ॥ ૨૩૬.૩૯।
૨૩૬૦૪૦૧ કામં ક્રાેધં ચ લાેભં ચ ભયં વ ં ચ પ ચમમ્ ।
૨૩૬૦૪૦૨ ક્રાેધં શમને જય ત કામં સઙ્ક પવજર્નાત્॥ ૨૩૬.૪૦।
૨૩૬૦૪૧૧ સ વસસંવેનાદ્ધ રાે િનદ્રામુચ્છેત્તુમહર્ ત ।
૨૩૬૦૪૧૨ ત્યા શશ્નાેદરં રક્ષે પા ણપાદં ચ ચ ષા॥ ૨૩૬.૪૧।
૨૩૬૦૪૨૧ ચ ઃ શ્રાતંે્ર ચ મનસા મનાે વાચં ચ કમર્ણા ।
૨૩૬૦૪૨૨ અપ્રમાદાદ્ભયં જહ્યાદ્દ ભં પ્રાજ્ઞાપેસવેનાત્॥ ૨૩૬.૪૨।
૨૩૬૦૪૩૧ અેવમેતા યાેગદાષેા જયેિન્નત્યમત દ્રતઃ ।
૨૩૬૦૪૩૨ અગ્ ીશં્ચ બ્રાહ્મણાંશ્ચાથ દેવતાઃ પ્રણમે સદા॥ ૨૩૬.૪૩।
૨૩૬૦૪૪૧ વજર્યેદુદ્ધતાં વાચં િહસાયુક્તાં મનાનેુગામ્ ।
૨૩૬૦૪૪૨ બ્રહ્મતે ેમયં શકંુ્ર યસ્ય સવર્ મદં જગત્॥ ૨૩૬.૪૪।
૨૩૬૦૪૫૧ અેતસ્ય ભૂતભૂતસ્ય દષંૃ્ટ સ્થાવરજઙ્ગમમ્ ।
૨૩૬૦૪૫૨ યાનમ યયનં દાનં સતં્ય હ્ર ીરાજર્વં ક્ષમા॥ ૨૩૬.૪૫।
૨૩૬૦૪૬૧ શાૈચં ચવૈાત્મનઃ શુ દ્ધિર દ્રયાણાં ચ િનગ્રહઃ ।
૨૩૬૦૪૬૨ અેતૈિવવધર્તે તજેઃ પા માનં ચાપકષર્ ત॥ ૨૩૬.૪૬।
૨૩૬૦૪૭૧ સમઃ સવષુ ભૂતષેુ લ યાલ યને વતર્યન્ ।
૨૩૬૦૪૭૨ ધૂતપા મા તુ તજે વી લઘ્વાહારાે જતે દ્રયઃ॥ ૨૩૬.૪૭।
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૨૩૬૦૪૮૧ કામક્રાેધાૈ વશે કૃ વા િનષવેેદ્બ્રહ્મણઃ પદમ્ ।
૨૩૬૦૪૮૨ મનસશ્ચે દ્રયાણાં ચ કૃ વૈકા યં સમાિહતઃ॥ ૨૩૬.૪૮।
૨૩૬૦૪૯૧ પવૂર્રાત્રે પરાધ ચ ધારયને્મન આત્મનઃ ।
૨૩૬૦૪૯૨ જ તાેઃ પ ચે દ્રયસ્યાસ્ય યદે્યકં ક્લન્ન મ દ્રયમ્॥ ૨૩૬.૪૯।
૨૩૬૦૫૦૧ તતાે ઽસ્ય સ્રવ ત પ્રજ્ઞા ગરેઃ પાદાિદવાેદકમ્ ।
૨૩૬૦૫૦૨ મનસઃ પવૂર્માદદ્યા કૂમાર્ણા મવ મ સ્યહા॥ ૨૩૬.૫૦।
૨૩૬૦૫૧૧ તતઃ શ્રાતંે્ર તતશ્ચ જહ્વા ઘ્રાણં ચ યાેગિવત્ ।
૨૩૬૦૫૧૨ તત અેતાિન સયં ય મન સસ્થાપયેદ્યિદ॥ ૨૩૬.૫૧।
૨૩૬૦૫૨૧ તથવૈાપાેહ્ય સઙ્ક પાન્મનાે હ્યાત્મિન ધારયેત્ ।
૨૩૬૦૫૨૨ પ ચે દ્રયા ણ મન સ હૃિદ સસં્થાપયેદ્યિદ॥ ૨૩૬.૫૨।
૨૩૬૦૫૩૧ યદૈતા યવ તષ્ઠ તે મનઃષષ્ઠાિન ચાત્મિન ।
૨૩૬૦૫૩૨ પ્રસીદ ત ચ સસં્થાયાં તદા બ્રહ્મ પ્રકાશતે॥ ૨૩૬.૫૩।
૨૩૬૦૫૪૧ િવધૂમ ઇવ દ પ્તા ચરાિદત્ય ઇવ દ પ્તમાન્ ।
૨૩૬૦૫૪૨ વૈદ્યુતાે ઽ ગ્ િરવાકાશે પ ય ત્યાત્માનમાત્મિન॥ ૨૩૬.૫૪।
૨૩૬૦૫૫૧ સવ તત્ર તુ સવર્ત્ર વ્યાપક વાચ્ચ દૃ યતે ।
૨૩૬૦૫૫૨ તં પ ય ત મહાત્માનાે બ્રાહ્મણા યે મની ષણઃ॥ ૨૩૬.૫૫।
૨૩૬૦૫૬૧ તમ તાે મહાપ્રાજ્ઞાઃ સવર્ભૂતિહતે રતાઃ ।
૨૩૬૦૫૬૨ અેવં પિર મતં કાલમાચર સં શતવ્રતઃ॥ ૨૩૬.૫૬।
૨૩૬૦૫૭૧ આસીનાે િહ રહસ્યેકાે ગચ્છેદક્ષરસા યતામ્ ।
૨૩૬૦૫૭૨ પ્રમાેહાે ભ્રમઆવતા ઘ્રાણં શ્રવણદશર્ને॥ ૨૩૬.૫૭।
૨૩૬૦૫૮૧ અદ્ભુતાિન રસઃ પશર્ઃ શીતાે ણમા તાકૃ તઃ ।
૨૩૬૦૫૮૨ પ્ર તભાનપુસગાર્શ્ચ પ્ર તસઙ્ગ્ હ્ય યાેગતઃ॥ ૨૩૬.૫૮।
૨૩૬૦૫૯૧ તાં ત વિવદનાદતૃ્ય સા યનેવૈ િનવતર્યેત્ ।
૨૩૬૦૫૯૨ કુયાર્ પિરચયં યાેગે ત્રૈલાેક્યે િનયતાે મુિનઃ॥ ૨૩૬.૫૯।
૨૩૬૦૬૦૧ ગિરશ ◌ૃઙ્ગે તથા ચૈત્યે ક્ષમૂલષેુ યાજેયેત્ ।
૨૩૬૦૬૦૨ સિન્નય યે દ્રયગ્રામં કાેષે્ઠ ભા ડમના ઇવ॥ ૨૩૬.૬૦।
૨૩૬૦૬૧૧ અેકાગ્રં ચ તયેિન્નત્યં યાેગાન્નાે દ્વજતે મનઃ ।
૨૩૬૦૬૧૨ યનેાપેાયને શક્યેત િનય તું ચ ચલં મનઃ॥ ૨૩૬.૬૧।
૨૩૬૦૬૨૧ તત્ર યુક્તાે િનષવેેત ન ચવૈ િવચલેત્તતઃ ।
૨૩૬૦૬૨૨ શૂ યાગારા ણ ચૈકાગ્રાે િનવાસાથર્મપુક્રમેત્॥ ૨૩૬.૬૨।
૨૩૬૦૬૩૧ ના તવ્રજે પરં વાચા કમર્ણા મનસાિપ વા ।
૨૩૬૦૬૩૨ ઉપેક્ષકાે યતાહારાે લ ધાલ ધસમાે ભવેત્॥ ૨૩૬.૬૩।
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૨૩૬૦૬૪૧ યશ્ચનૈમ ભન દેત યશ્ચનૈમ ભવાદયેત્ ।
૨૩૬૦૬૪૨ સમ તયાેશ્ચા યુભયાનેાર્ ભ યાયેચ્છુભાશભુમ્॥ ૨૩૬.૬૪।
૨૩૬૦૬૫૧ ન પ્રહૃ યેત લાભષેુ નાલાભષેુ ચ ચ તયેત્ ।
૨૩૬૦૬૫૨ સમઃ સવષુ ભૂતષેુ સધમાર્ માતિરશ્વનઃ॥ ૨૩૬.૬૫।
૨૩૬૦૬૬૧ અેવં વસ્થાત્મનઃ સાધાેઃ સવર્ત્ર સમદ શનઃ ।
૨૩૬૦૬૬૨ ષ માસાિન્નત્યયુક્તસ્ય શ દબ્રહ્મા ભવતર્તે॥ ૨૩૬.૬૬।
૨૩૬૦૬૭૧ વેદનાતાર્ પરા દૃ ટ્વા સમલાેષ્ટા મકા ચનઃ ।
૨૩૬૦૬૭૨ અેવં તુ િનરતાે માગ િવરમેન્ન િવમાેિહતઃ॥ ૨૩૬.૬૭।
૨૩૬૦૬૮૧ અિપ વણાર્વકૃષ્ટ તુ નાર વા ધમર્કાિઙ્ક્ષણી ।
૨૩૬૦૬૮૨ તાવ યેતને માગણ ગચ્છેતાં પરમાં ગ તમ્॥ ૨૩૬.૬૮।
૨૩૬૦૬૯૧ અજં પુરાણમજરં સનાતનમ્ ।
૨૩૬૦૬૯૨ ય મ દ્રયા તગમગાેચરં દ્વ ઃ ।
૨૩૬૦૬૯૩ અવેક્ષ્ય ચેમાં પરમે ષ્ઠસા યતામ્ ।
૨૩૬૦૬૯૪ પ્રયા ત્યના ત્તગ ત મની ષણઃ॥ ૨૩૬.૬૯।
૨૩૭૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૩૭૦૦૧૧ યદે્યવં વેદવચનં કુ કમર્ ત્યજે ત ચ ।
૨૩૭૦૦૧૨ કાં િદશં િવદ્યયા યા ત કાં ચ ગચ્છ ત કમર્ણા॥ ૨૩૭.૧।
૨૩૭૦૦૨૧ અેતદ્વૈ શ્રાેતુ મચ્છામ તદ્ભવા પ્રબ્રવીતુ નઃ ।
૨૩૭૦૦૨૨ અેતદ યાે યવૈ યં વતર્તે પ્ર તકૂલતઃ॥ ૨૩૭.૨।
૨૩૭૦૦૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૭૦૦૩૧ શ ◌ૃ વં મુિનશાદૂર્લા ય ચ્છ વં સમાસતઃ ।
૨૩૭૦૦૩૨ કમર્િવદ્યામયાૈ ચાેભાૈ વ્યાખ્યાસ્યા મ ક્ષરાક્ષરાૈ॥ ૨૩૭.૩।
૨૩૭૦૦૪૧ યાં િદશં િવદ્યયા યા ત યાં ગચ્છ ત ચ કમર્ણા ।
૨૩૭૦૦૪૨ શ ◌ૃ વં સા પ્રતં િવપ્રા ગહનં હ્યેતદુત્તરમ્॥ ૨૩૭.૪।
૨૩૭૦૦૫૧ અ ત ધમર્ ઇ ત યુક્તં ના ત તત્રવૈ યાે વદેત્ ।
૨૩૭૦૦૫૨ યક્ષસ્ય સાદૃ ય મદં યક્ષસ્યેદં ભવેદથ॥ ૨૩૭.૫।
૨૩૭૦૦૬૧ દ્વાિવમાવથ પ થાનાૈ યત્ર વેદાઃ પ્ર ત ષ્ઠતાઃ ।
૨૩૭૦૦૬૨ પ્ર ત્તલક્ષણાે ધમા િન ત્તાે વા િવભા ષતઃ॥ ૨૩૭.૬।
૨૩૭૦૦૭૧ કમર્ણા બ યતે જ તુિવદ્યયા ચ િવમુચ્યતે ।
૨૩૭૦૦૭૨ ત મા કમર્ ન કુવર્ ત યતયઃ પારદ શનઃ॥ ૨૩૭.૭।
૨૩૭૦૦૮૧ કમર્ણા યતે પ્રેત્ય મૂ તમા ષાેડશાત્મકઃ ।
૨૩૭૦૦૮૨ િવદ્યયા યતે િનત્યમવ્યક્તં હ્યક્ષરાત્મકમ્॥ ૨૩૭.૮।
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૨૩૭૦૦૯૧ કમર્ વેકે પ્રશસં ત વ પબુ દ્ધરતા નરાઃ ।
૨૩૭૦૦૯૨ તને તે દેહ લને રમય ત ઉપાસતે॥ ૨૩૭.૯।
૨૩૭૦૧૦૧ યે તુ બુ દ્ધ પરાં પ્રાપ્તા ધમર્નપૈુ યદ શનઃ ।
૨૩૭૦૧૦૨ ન તે કમર્ પ્રશસં ત કૂપં નદ્યાં િપબિન્નવ॥ ૨૩૭.૧૦।
૨૩૭૦૧૧૧ કમર્ણાં ફલમા ાે ત સખુદુઃખે ભવાભવાૈ ।
૨૩૭૦૧૧૨ િવદ્યયા તદવા ાે ત યત્ર ગ વા ન શાેચ ત॥ ૨૩૭.૧૧।
૨૩૭૦૧૨૧ ન મ્રયતે યત્ર ગ વા યત્ર ગ વા ન યતે ।
૨૩૭૦૧૨૨ ન યર્તે યત્ર ગ વા યત્ર ગ વા ન વધર્તે॥ ૨૩૭.૧૨।
૨૩૭૦૧૩૧ યત્ર તદ્બ્રહ્મ પરમમવ્યક્તમચલં ધ્રવુમ્ ।
૨૩૭૦૧૩૨ અવ્યાકૃતમનાયામમ તં ચાિધયાેગિવત્॥ ૨૩૭.૧૩।
૨૩૭૦૧૪૧ દ્વ દ્વનૈર્ યત્ર બા ય તે માનસને ચ કમર્ણા ।
૨૩૭૦૧૪૨ સમાઃ સવર્ત્ર મતૈ્રાશ્ચ સવર્ભૂતિહતે રતાઃ॥ ૨૩૭.૧૪।
૨૩૭૦૧૫૧ િવદ્યામયાે ઽ યઃ પુ ષાે દ્વ ઃ કમર્મયાે ઽપરઃ ।
૨૩૭૦૧૫૨ િવપ્રાશ્ચ દ્રસમ પશર્ઃ સૂ મયા કલયા સ્થતઃ॥ ૨૩૭.૧૫।
૨૩૭૦૧૬૧ તદેતદૃ ષણા પ્રાેક્તં િવ તરેણાનુગીયતે ।
૨૩૭૦૧૬૨ ન વક્તું શક્યતે દ્રષંુ્ટ ચક્રત તુ મવા બરે॥ ૨૩૭.૧૬।
૨૩૭૦૧૭૧ અેકાદશિવકારાત્મા કલાસ ભારસ તઃ ।
૨૩૭૦૧૭૨ મૂ તમાિન ત તં િવદ્યા દ્વપ્રાઃ કમર્ગુણાત્મકમ્॥ ૨૩૭.૧૭।
૨૩૭૦૧૮૧ દેવાે યઃ સં શ્રત ત મ બુદ્ધ દુિરવ પુ કરે ।
૨૩૭૦૧૮૨ ક્ષતે્રજં્ઞ તં િવ નીયાિન્નત્યં યાેગ જતાત્મકમ્॥ ૨૩૭.૧૮।
૨૩૭૦૧૯૧ તમાે રજશ્ચ સ વં ચ જ્ઞેયં વગુણાત્મકમ્ ।
૨૩૭૦૧૯૨ વમાત્મગુણં િવદ્યાદાત્માનં પરમાત્મનઃ॥ ૨૩૭.૧૯।
૨૩૭૦૨૦૧ સચેતનં વગુણં વદ ત ।
૨૩૭૦૨૦૨ સ ચેષ્ટતે વગુણં ચ સવર્મ્ ।
૨૩૭૦૨૦૩ તતઃ પરં ક્ષતે્રિવદાે વદ ત ।
૨૩૭૦૨૦૪ પ્રક પય તાે ભવુનાિન સપ્ત॥ ૨૩૭.૨૦।
૨૩૭૦૨૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૭૦૨૧૧ પ્રકૃત્યા તુ િવકારા યે ક્ષતે્રજ્ઞા તે પિરશ્રુતાઃ ।
૨૩૭૦૨૧૨ તે ચનંૈ ન પ્ર ન ત ન ના ત સ તાનિપ॥ ૨૩૭.૨૧।
૨૩૭૦૨૨૧ તૈશ્ચવૈ કુ તે કાય મનઃષષૈ્ઠિરહે દ્રયૈઃ ।
૨૩૭૦૨૨૨ સદુા તૈિરવ સયં તા દૃઢઃ પરમવા જ ભઃ॥ ૨૩૭.૨૨।
૨૩૭૦૨૩૧ ઇ દ્રયે યઃ પરા હ્યથાર્ અથ યઃ પરમં મનઃ ।
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૨૩૭૦૨૩૨ મનસ તુ પરા બુ દ્ધબુર્દ્ધરેાત્મા મહા પરઃ॥ ૨૩૭.૨૩।
૨૩૭૦૨૪૧ મહતઃ પરમવ્યક્તમવ્યક્તા પરતાે ઽ તમ્ ।
૨૩૭૦૨૪૨ અ તાન્ન પરં િક ચ સા કાષ્ઠા પરમા ગ તઃ॥ ૨૩૭.૨૪।
૨૩૭૦૨૫૧ અેવં સવષુ ભૂતષેુ ગૂઢાત્મા ન પ્રકાશતે ।
૨૩૭૦૨૫૨ દૃ યતે વ યયા બુદ્ યા સૂ મયા સૂ મદ શ ભઃ॥ ૨૩૭.૨૫।
૨૩૭૦૨૬૧ અ તરાત્મિન સલંીય મનઃષષ્ઠાિન મેધયા ।
૨૩૭૦૨૬૨ ઇ દ્રયૈિર દ્રયાથાશ્ચ બહુ ચત્તમ ચ તયન્॥ ૨૩૭.૨૬।
૨૩૭૦૨૭૧ યાને ઽિપ પરમં કૃ વા િવદ્યાસ પાિદતં મનઃ ।
૨૩૭૦૨૭૨ અનીશ્વરઃ પ્રશા તાત્મા તતાે ગચ્છે પરં પદમ્॥ ૨૩૭.૨૭।
૨૩૭૦૨૮૧ ઇ દ્રયાણાં તુ સવષાં વ યાત્મા ચ લત તઃ ।
૨૩૭૦૨૮૨ આત્મનઃ સ પ્રદાનને મત્યા ત્યુમપુાશ્નુતે॥ ૨૩૭.૨૮।
૨૩૭૦૨૯૧ િવહત્ય સવર્સઙ્ક પા સ વે ચત્તં િનવેશયેત્ ।
૨૩૭૦૨૯૨ સ વે ચત્તં સમાવે ય તતઃ કાલ જરાે ભવેત્॥ ૨૩૭.૨૯।
૨૩૭૦૩૦૧ ચત્તપ્રસાદેન ય તજર્હાતીહ શભુાશભુમ્ ।
૨૩૭૦૩૦૨ પ્રસન્નાત્માત્મિન સ્થ વા સખુમત્ય તમશ્નુતે॥ ૨૩૭.૩૦।
૨૩૭૦૩૧૧ લક્ષણં તુ પ્રસાદસ્ય યથા વ ે સખંુ ભવેત્ ।
૨૩૭૦૩૧૨ િનવાર્તે વા યથા દ પાે દ યમાનાે ન ક પતે॥ ૨૩૭.૩૧।
૨૩૭૦૩૨૧ અેવં પવૂાર્પરે રાત્રે યુ જન્નાત્માનમાત્મના ।
૨૩૭૦૩૨૨ લઘ્વાહારાે િવશદુ્ધાત્મા પ યત્યાત્માનમાત્મિન॥ ૨૩૭.૩૨।
૨૩૭૦૩૩૧ રહસ્યં સવર્વેદાનામનૈ તહ્યમનાગમમ્ ।
૨૩૭૦૩૩૨ આત્મપ્રત્યાયકં શાસ્ત્ર મદં પતુ્રાનુશાસનમ્॥ ૨૩૭.૩૩।
૨૩૭૦૩૪૧ ધમાર્ખ્યાનષેુ સવષુ સત્યાખ્યાનષેુ યદ્વસુ ।
૨૩૭૦૩૪૨ દશવષર્સહસ્રા ણ િનમર્ યા તમુદૃ્ધતમ્॥ ૨૩૭.૩૪।
૨૩૭૦૩૫૧ નવનીતં યથા દધ્નઃ કાષ્ઠાદ ગ્ યર્થવૈ ચ ।
૨૩૭૦૩૫૨ તથવૈ િવદુષાં જ્ઞાનં મુ ક્તહેતાેઃ સમુદૃ્ધતમ્॥ ૨૩૭.૩૫।
૨૩૭૦૩૬૧ નાતકાના મદં શાસં્ત્ર વાચ્યં પતુ્રાનુશાસનમ્ ।
૨૩૭૦૩૬૨ તિદદં નાપ્રશા તાય નાદા તાય તપ વને॥ ૨૩૭.૩૬।
૨૩૭૦૩૭૧ નાવેદિવદુષે વાચ્યં તથા નાનુગતાય ચ ।
૨૩૭૦૩૭૨ નાસયૂકાયા જવે ન ચાિનિદષ્ટકાિરણે॥ ૨૩૭.૩૭।
૨૩૭૦૩૮૧ ન તકર્શાસ્ત્રદગ્ધાય તથવૈ િપશનુાય ચ ।
૨૩૭૦૩૮૨ શ્લા ઘને શ્લાઘનીયાય પ્રશા તાય તપ વને॥ ૨૩૭.૩૮।
૨૩૭૦૩૯૧ ઇદં પ્રયાય પતુ્રાય શ યાયાનુગતાય તુ ।
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૨૩૭૦૩૯૨ રહસ્યધમ વક્તવ્યં ના ય મૈ તુ કથ ચન॥ ૨૩૭.૩૯।
૨૩૭૦૪૦૧ યદ યસ્ય મહી ં દદ્યાદ્રત્નપૂણાર્ મમાં નરઃ ।
૨૩૭૦૪૦૨ ઇદમવે તતઃ શ્રેય ઇ ત મ યેત ત વિવત્॥ ૨૩૭.૪૦।
૨૩૭૦૪૧૧ અતાે ગુહ્યતરાથ તદ યાત્મમ તમાનષુમ્ ।
૨૩૭૦૪૧૨ યત્તન્મહ ષ ભદૃર્ષં્ટ વેદા તષેુ ચ ગીયતે॥ ૨૩૭.૪૧।
૨૩૭૦૪૨૧ તદ્યુ મ યં પ્રયચ્છા મ યન્માં ચ્છત સત્તમાઃ ।
૨૩૭૦૪૨૨ યન્મે મન સ વતત ય તુ વાે હૃિદ સશંયઃ ।
૨૩૭૦૪૨૩ શ્રુતં ભવદ્ ભ ત સવ િકમ ય કથયા મ વઃ॥ ૨૩૭.૪૨।
૨૩૭૦૪૩૦ મનુય ઊચુઃ
૨૩૭૦૪૩૧ અ યાત્મં િવ તરેણેહ પનુરેવ વદ વ નઃ ।
૨૩૭૦૪૩૨ યદ યાત્મં યથા િવદ્માે ભગવ ષસત્તમ॥ ૨૩૭.૪૩।
૨૩૭૦૪૪૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૭૦૪૪૧ અ યાત્મં યિદદં િવપ્રાઃ પુ ષસ્યેહ પઠ્યતે ।
૨૩૭૦૪૪૨ યુ મ યં કથિય યા મ તસ્યવ્યાખ્યાવધાયર્તામ્॥ ૨૩૭.૪૪।
૨૩૭૦૪૫૧ ભૂ મરાપ તથા જ્યાે તવાર્યુરાકાશમવે ચ ।
૨૩૭૦૪૫૨ મહાભૂતાિન યશ્ચવૈ સવર્ભૂતષેુ ભૂતકૃત્॥ ૨૩૭.૪૫।
૨૩૭૦૪૬૦ મનુય ઊચુઃ
૨૩૭૦૪૬૧ આકારં તુ ભવેદ્યસ્ય ય મ દેહં ન પ ય ત ।
૨૩૭૦૪૬૨ આકાશાદ્યં શર રેષુ કથં તદુપવણર્યેત્ ।
૨૩૭૦૪૬૩ ઇ દ્રયાણાં ગુણાઃ કે ચ કથં તાનપુલક્ષયેત્॥ ૨૩૭.૪૬।
૨૩૭૦૪૭૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૭૦૪૭૧ અેતદ્વાે વણર્િય યા મ યથાવદનુદશર્નમ્ ।
૨૩૭૦૪૭૨ શ ◌ૃ વં તિદહૈકા યા યથાત વં યથા ચ તત્॥ ૨૩૭.૪૭।
૨૩૭૦૪૮૧ શ દઃ શ્રાતંે્ર તથા ખાિન ત્રયમાકાશલક્ષણમ્ ।
૨૩૭૦૪૮૨ પ્રાણશ્ચેષ્ટા તથા પશર્ અેતે વાયુગુણાસ્ત્રયઃ॥ ૨૩૭.૪૮।
૨૩૭૦૪૯૧ પં ચ િવપાકશ્ચ િત્રધા જ્યાે તિવધીયતે ।
૨૩૭૦૪૯૨ રસાે ઽથ રસનં વેદાે ગુણા વેતે ત્રયાે ઽ ભસામ્॥ ૨૩૭.૪૯।
૨૩૭૦૫૦૧ ઘે્રયં ઘ્રાણં શર રં ચ ભૂમેરેતે ગુણાસ્ત્રયઃ ।
૨૩૭૦૫૦૨ અેતાવાિન દ્રયગ્રામાે વ્યાખ્યાતઃ પા ચભાૈ તકઃ॥ ૨૩૭.૫૦।
૨૩૭૦૫૧૧ વાયાેઃ પશા રસાે ઽદ્ યશ્ચજ્યાે તષાે પમુચ્યતે ।
૨૩૭૦૫૧૨ આકાશપ્રભવઃ શ દાે ગ ધાે ભૂ મગુણઃ તઃ॥ ૨૩૭.૫૧।
૨૩૭૦૫૨૧ મનાે બુ દ્ધઃ વભાવશ્ચ ગુણા અેતે વયાેિન ઃ ।
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૨૩૭૦૫૨૨ તે ગુણાન તવતર્ તે ગુણે યઃ પરમા મતાઃ॥ ૨૩૭.૫૨।
૨૩૭૦૫૩૧ યથા કૂમર્ ઇવાઙ્ગાિન પ્રસાયર્ સિન્નયચ્છ ત ।
૨૩૭૦૫૩૨ અેવમવેે દ્રયગ્રામં બુ દ્ધશ્રેષ્ઠાે િનયચ્છ ત॥ ૨૩૭.૫૩।
૨૩૭૦૫૪૧ યદૂ વ પાદતલયાેરવાકા વ ચ પ ય ત ।
૨૩૭૦૫૪૨ અેત મન્નવે કૃત્યે સા વતર્તે બુ દ્ધ ત્તમા॥ ૨૩૭.૫૪।
૨૩૭૦૫૫૧ ગુણૈ તુ નીયતે બુ દ્ધબુર્ દ્ધરેવે દ્રયા યિપ ।
૨૩૭૦૫૫૨ મનઃષષ્ઠાિન સવાર્ ણ બુદ્ યા ભાવા કુતાે ગુણાઃ॥ ૨૩૭.૫૫।
૨૩૭૦૫૬૧ ઇ દ્રયા ણ નરૈઃ પ ચ ષષં્ઠ તન્મન ઉચ્યતે ।
૨૩૭૦૫૬૨ સપ્તમી ં બુ દ્ધમવેાહુઃ ક્ષતે્રજં્ઞ િવ દ્ધ ચાષ્ટમમ્॥ ૨૩૭.૫૬।
૨૩૭૦૫૭૧ ચ રાલાેકનાયવૈ સશંયં કુ તે મનઃ ।
૨૩૭૦૫૭૨ બુ દ્ધર યવસાનાય સાક્ષી ક્ષતે્રજ્ઞ ઉચ્યતે॥ ૨૩૭.૫૭।
૨૩૭૦૫૮૧ રજ તમશ્ચ સ વં ચ ત્રય અેતે વયાેિન ઃ ।
૨૩૭૦૫૮૨ સમાઃ સવષુ ભૂતષેુ તા ગુણાનપુલક્ષયેત્॥ ૨૩૭.૫૮।
૨૩૭૦૫૯૧ તત્ર ય પ્રી તસયંુક્તં િક ચદાત્મિન લક્ષયેત્ ।
૨૩૭૦૫૯૨ પ્રશા ત મવ સયંુક્તં સ વં તદુપધારયેત્॥ ૨૩૭.૫૯।
૨૩૭૦૬૦૧ યત્તુ સ તાપસયંુક્તં કાયે મન સ વા ભવેત્ ।
૨૩૭૦૬૦૨ પ્ર તં્ત રજ ઇત્યેવં તત્ર ચા યપુલક્ષયેત્॥ ૨૩૭.૬૦।
૨૩૭૦૬૧૧ યત્તુ સ માેહસયંુક્તમવ્યક્તં િવષમં ભવેત્ ।
૨૩૭૦૬૧૨ અપ્રતક્યર્મિવજ્ઞેયં તમ તદુપધારયેત્॥ ૨૩૭.૬૧।
૨૩૭૦૬૨૧ પ્રહષર્ઃ પ્રી તરાન દં વા યં વસ્થાત્મ ચત્તતા ।
૨૩૭૦૬૨૨ અક માદ્યિદ વા ક માદ્વદ ત સા વકા ગુણાન્॥ ૨૩૭.૬૨।
૨૩૭૦૬૩૧ અ ભમાનાે ષાવાદાે લાેભાે માેહ તથાક્ષમા ।
૨૩૭૦૬૩૨ લઙ્ગાિન રજસ તાિન વતર્ તે હેતુત વતઃ॥ ૨૩૭.૬૩।
૨૩૭૦૬૪૧ તથા માેહઃ પ્રમાદશ્ચ ત દ્ર િનદ્રાપ્રબાેિધતા ।
૨૩૭૦૬૪૨ કથ ચદ ભવતર્ તે િવજ્ઞેયા તામસા ગુણાઃ॥ ૨૩૭.૬૪।
૨૩૭૦૬૫૧ મનઃ પ્ર જતે ભાવં બુ દ્ધર યવસાિયની ।
૨૩૭૦૬૫૨ હૃદયં પ્રયમવેેહ િત્રિવધા કમર્ચાેદના॥ ૨૩૭.૬૫।
૨૩૭૦૬૬૧ ઇ દ્રયે યઃ પરા હ્યથાર્ અથ યશ્ચ પરં મનઃ ।
૨૩૭૦૬૬૨ મનસ તુ પરા બુ દ્ધબુર્દ્ધરેાત્મા પરઃ તઃ॥ ૨૩૭.૬૬।
૨૩૭૦૬૭૧ બુ દ્ધરાત્મા મનુ યસ્ય બુ દ્ધરેવાત્મનાિયકા ।
૨૩૭૦૬૭૨ યદા િવકુ તે ભાવં તદા ભવ ત સા મનઃ॥ ૨૩૭.૬૭।
૨૩૭૦૬૮૧ ઇ દ્રયાણાં થગ્ભાવાદુ્બ દ્ધિવકુ તે હ્યનુ ।
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૨૩૭૦૬૮૨ શ ◌ૃ વતી ભવ ત શ્રાતંે્ર શતી પશર્ ઉચ્યતે॥ ૨૩૭.૬૮।
૨૩૭૦૬૯૧ પ ય તી ચ ભવેદ્દષૃ્ટ રસ તી રસના ભવેત્ ।
૨૩૭૦૬૯૨ જઘ્ર તી ભવ ત ઘ્રાણં બુ દ્ધિવકુ તે થક્॥ ૨૩૭.૬૯।
૨૩૭૦૭૦૧ ઇ દ્રયા ણ તુ તા યાહુ તષેાં ત્ત્યા િવ તષ્ઠ ત ।
૨૩૭૦૭૦૨ તષ્ઠ ત પુ ષે બુ દ્ધબુર્ દ્ધભાવવ્યવ સ્થતા॥ ૨૩૭.૭૦।
૨૩૭૦૭૧૧ કદા ચ લભતે પ્રી ત કદા ચદિપ શાેચ ત ।
૨૩૭૦૭૧૨ ન સખુને ચ દુઃખને કદા ચિદહ મુહ્યતે॥ ૨૩૭.૭૧।
૨૩૭૦૭૨૧ વયં ભાવા ત્મકા ભાવાંસ્ત્રીનેતાન તવતર્તે ।
૨૩૭૦૭૨૨ સિરતાં સાગરાે ભતાર્ મહાવેલા મવાે મમાન્॥ ૨૩૭.૭૨।
૨૩૭૦૭૩૧ યદા પ્રાથર્યતે િક ચત્તદા ભવ ત સા મનઃ ।
૨૩૭૦૭૩૨ અિધષ્ઠાને ચ વૈ બુદ્ યા થગેતાિન સં મરેત્॥ ૨૩૭.૭૩।
૨૩૭૦૭૪૧ ઇ દ્રયા ણ ચ મે યાિન િવચેતવ્યાિન કૃ નશઃ ।
૨૩૭૦૭૪૨ સવાર્ યવેાનપૂુવણ યદ્યદા ચ િવધીયતે॥ ૨૩૭.૭૪।
૨૩૭૦૭૫૧ અિવભાગમના બુ દ્ધભાર્વાે મન સ વતર્તે ।
૨૩૭૦૭૫૨ પ્રવતર્માન તુ રજઃ સ વમ ય તવતર્તે॥ ૨૩૭.૭૫।
૨૩૭૦૭૬૧ યે વૈ ભાવને વતર્ તે સવ વેતષેુ તે િત્રષુ ।
૨૩૭૦૭૬૨ અ વથાર્ સ પ્રવતર્ તે રથને મમરા ઇવ॥ ૨૩૭.૭૬।
૨૩૭૦૭૭૧ પ્રદ પાથ મનઃ કુયાર્િદ દ્રયૈબુર્ દ્ધસત્તમૈઃ ।
૨૩૭૦૭૭૨ િનશ્ચરદ્ ભયર્થાયાેગમુદાસીનૈયર્દચૃ્છયા॥ ૨૩૭.૭૭।
૨૩૭૦૭૮૧ અેવં વભાવમવેેદ મ ત બુદ્ વા ન મુહ્ય ત ।
૨૩૭૦૭૮૨ અશાેચ સ પ્રહૃ યંશ્ચ િનતં્ય િવગતમ સરઃ॥ ૨૩૭.૭૮।
૨૩૭૦૭૯૧ ન હ્યાત્મા શક્યતે દ્રષુ્ટ મ દ્રયૈઃ કામગાેચરૈઃ ।
૨૩૭૦૭૯૨ પ્રવતર્માનૈરનેકૈદુર્ધર્રૈરકૃતાત્મ ભઃ॥ ૨૩૭.૭૯।
૨૩૭૦૮૦૧ તષેાં તુ મનસા ર મી યદા સ યઙ્િનયચ્છ ત ।
૨૩૭૦૮૦૨ તદા પ્રકાશતે ઽસ્યાત્મા દ પદ પ્તા યથાકૃ તઃ॥ ૨૩૭.૮૦।
૨૩૭૦૮૧૧ સવષામવે ભૂતાનાં તમસ્યપુગતે યથા ।
૨૩૭૦૮૧૨ પ્રકાશં ભવતે સવ તથવૈમપુધાયર્તામ્॥ ૨૩૭.૮૧।
૨૩૭૦૮૨૧ યથા વાિરચરઃ પક્ષી ન લ ય ત જલે ચરન્ ।
૨૩૭૦૮૨૨ િવમુક્તાત્મા તથા યાેગી ગુણદાષેનૈર્ લ યતે॥ ૨૩૭.૮૨।
૨૩૭૦૮૩૧ અેવમવે કૃતપ્રજ્ઞાે ન દાષેૈિવષયાંશ્ચરન્ ।
૨૩૭૦૮૩૨ અસ જમાનઃ સવષુ ન કથ ચ પ્ર લ યતે॥ ૨૩૭.૮૩।
૨૩૭૦૮૪૧ ત્ય વા પવૂર્કૃતં કમર્ ર તયર્સ્ય સદાત્મિન ।
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૨૩૭૦૮૪૨ સવર્ભૂતાત્મભૂતસ્ય ગુણસઙ્ગને સ જતઃ॥ ૨૩૭.૮૪।
૨૩૭૦૮૫૧ વયમાત્મા પ્રસવ ત ગુણે વિપ કદાચન ।
૨૩૭૦૮૫૨ ન ગુણા િવદુરાત્માનં ગુણા વેદ સ સવર્દા॥ ૨૩૭.૮૫।
૨૩૭૦૮૬૧ પિરદ યાદુ્ગણાનાં સ દ્રષ્ટા ચવૈ યથાતથમ્ ।
૨૩૭૦૮૬૨ સ વક્ષતે્રજ્ઞયાેરેવમ તરં લક્ષયેન્નરઃ॥ ૨૩૭.૮૬।
૨૩૭૦૮૭૧ જતે તુ ગુણાનેક અેકાે ન જતે ગુણાન્ ।
૨૩૭૦૮૭૨ થગ્ભૂતાૈ પ્રકૃત્યૈતાૈ સ પ્રયુક્તાૈ ચ સવર્દા॥ ૨૩૭.૮૭।
૨૩૭૦૮૮૧ યથા મના િહર યસ્ય સ પ્રયુક્તાૈ તથવૈ તાૈ ।
૨૩૭૦૮૮૨ મશકાેદુ બરાૈ વાિપ સ પ્રયુક્તાૈ યથા સહ॥ ૨૩૭.૮૮।
૨૩૭૦૮૯૧ ઇ ષકા વા યથા મુ જે થક્ચ સહ ચવૈ હ ।
૨૩૭૦૮૯૨ તથવૈ સિહતાવેતાૈ અ યાે ય મ પ્ર ત ષ્ઠતાૈ॥ ૨૩૭.૮૯।
૨૩૮૦૦૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૮૦૦૧૧ જતે તુ ગુણા સ વં ક્ષતે્રજ્ઞ વિધ તષ્ઠ ત ।
૨૩૮૦૦૧૨ ગુણા વિક્રયતઃ સવાર્નુદાસીનવદ શ્વરઃ॥ ૨૩૮.૧।
૨૩૮૦૦૨૧ વભાવયુક્તં ત સવ યિદમા જતે ગુણાન્ ।
૨૩૮૦૦૨૨ ઊણર્ના ભયર્થા સતંૂ્ર જતે તદુ્ગણાં તથા॥ ૨૩૮.૨।
૨૩૮૦૦૩૧ પ્ર ત્તા ન િનવતર્ તે પ્ર ત્તનાપલ યતે ।
૨૩૮૦૦૩૨ અેવમેકે વ્યવસ્ય ત િન ત્ત મ ત ચાપરે॥ ૨૩૮.૩।
૨૩૮૦૦૪૧ ઉભયં સ પ્રધાયતદ યવસ્યેદ્યથામ ત ।
૨૩૮૦૦૪૨ અનનેવૈ િવધાનને ભવેદ્વૈ સશંયાે મહાન્॥ ૨૩૮.૪।
૨૩૮૦૦૫૧ અનાિદિનધનાે હ્યાત્મા તં બુદ્ વા િવહરેન્નરઃ ।
૨૩૮૦૦૫૨ અકુ્ર યન્નપ્રહૃ યંશ્ચ િનતં્ય િવગતમ સરઃ॥ ૨૩૮.૫।
૨૩૮૦૦૬૧ ઇત્યેવં હૃદયે સવા બુ દ્ધ ચ તામયં દૃઢમ્ ।
૨૩૮૦૦૬૨ અિનતં્ય સખુમાસીનમશાેચ્યં છન્નસશંયઃ॥ ૨૩૮.૬।
૨૩૮૦૦૭૧ તરયે પ્રચ્યુતાં વી ં યથા પૂણા નદ ં નરાઃ ।
૨૩૮૦૦૭૨ અવગાહ્ય ચ િવદ્વાંસાે િવપ્રા લાેલ મમં તથા॥ ૨૩૮.૭।
૨૩૮૦૦૮૧ ન તુ ત ય ત વૈ િવદ્વા સ્થલે ચર ત ત વિવત્ ।
૨૩૮૦૦૮૨ અેવં િવ ચ ત્ય ચાત્માનં કેવલં જ્ઞાનમાત્મનઃ॥ ૨૩૮.૮।
૨૩૮૦૦૯૧ તાં તુ બુદ્ વા નરઃ સગ ભૂતાનામાગ ત ગ તમ્ ।
૨૩૮૦૦૯૨ સમચેષ્ટશ્ચ વૈ સ યગ્લભતે શમમુત્તમમ્॥ ૨૩૮.૯।
૨૩૮૦૧૦૧ અેતદ્દિ્વજન્મસામ યં બ્રાહ્મણસ્ય િવશષેતઃ ।
૨૩૮૦૧૦૨ આત્મજ્ઞાનસમ નેહ-પયાર્પં્ત ત પરાયણમ્॥ ૨૩૮.૧૦।
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૨૩૮૦૧૧૧ ત વં બુદ્ વા ભવેદુ્બદ્ધઃ િકમ યદુ્બદ્ધલક્ષણમ્ ।
૨૩૮૦૧૧૨ િવજ્ઞાયૈત દ્વમુચ્ય તે કૃતકૃત્યા મની ષણઃ॥ ૨૩૮.૧૧।
૨૩૮૦૧૨૧ ન ભવ ત િવદુષાં મહદ્ભયમ્ ।
૨૩૮૦૧૨૨ યદિવદુષાં સમુહદ્ભયં પરત્ર ।
૨૩૮૦૧૨૩ નિહ ગ તરિધકા ત કસ્ય ચદ્ ।
૨૩૮૦૧૨૪ ભવ ત િહ યા િવદુષઃ સનાતની॥ ૨૩૮.૧૨।
૨૩૮૦૧૩૧ લાેકે માતરમસયૂતે નરસ્ ।
૨૩૮૦૧૩૨ તત્ર દેવમિનર ક્ષ્ય શાેચતે ।
૨૩૮૦૧૩૩ તત્ર ચે કુશલાે ન શાેચતે ।
૨૩૮૦૧૩૪ યે િવદુ તદુભયં કૃતાકૃતમ્॥ ૨૩૮.૧૩।
૨૩૮૦૧૪૧ ય કરાેત્યન ભસ ધપૂવર્કમ્ ।
૨૩૮૦૧૪૨ તચ્ચ િન દય ત ય પુરા કૃતમ્ ।
૨૩૮૦૧૪૩ યિ પ્રયં તદુભયં ન વા પ્રયમ્ ।
૨૩૮૦૧૪૪ તસ્ય ત જનયતીહ કુવર્તઃ॥ ૨૩૮.૧૪।
૨૩૮૦૧૫૦ મનુય ઊચુઃ
૨૩૮૦૧૫૧ ય માદ્ધમાર્ પરાે ધમા િવદ્યતે નેહ કશ્ચન ।
૨૩૮૦૧૫૨ યાે િવ શષ્ટશ્ચ ભૂતે ય તદ્ભવા પ્રબ્રવીતુ નઃ॥ ૨૩૮.૧૫।
૨૩૮૦૧૬૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૮૦૧૬૧ ધમ ચ સ પ્રવક્ષ્યા મ પુરાણ ષ ભઃ તુતમ્ ।
૨૩૮૦૧૬૨ િવ શષં્ટ સવર્ધમ યઃ શ ◌ૃ વં મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૮.૧૬।
૨૩૮૦૧૭૧ ઇ દ્રયા ણ પ્રમાથીિન બુદ્ યા સયં ય ત વતઃ ।
૨૩૮૦૧૭૨ સવર્તઃ પ્ર તાનીહ િપતા બાલાિનવાત્મ ન્॥ ૨૩૮.૧૭।
૨૩૮૦૧૮૧ મનસશ્ચે દ્રયાણાં ચા યૈકા યં પરમં તપઃ ।
૨૩૮૦૧૮૨ િવજ્ઞેયઃ સવર્ધમ યઃ સ ધમર્ઃ પર ઉચ્યતે॥ ૨૩૮.૧૮।
૨૩૮૦૧૯૧ તાિન સવાર્ ણ સ ધાય મનઃષષ્ઠાિન મેધયા ।
૨૩૮૦૧૯૨ આત્મ પ્તઃ સ અેવાસીદ્બહુ ચ ત્યમ ચ તયન્॥ ૨૩૮.૧૯।
૨૩૮૦૨૦૧ ગાેચરે યાે િન ત્તાિન યદા સ્થાસ્ય ત વે મિન ।
૨૩૮૦૨૦૨ તદા ચવૈાત્મનાત્માનં પરં દ્રક્ષ્યથ શાશ્વતમ્॥ ૨૩૮.૨૦।
૨૩૮૦૨૧૧ સવાર્ત્માનં મહાત્માનં િવધૂમ મવ પાવકમ્ ।
૨૩૮૦૨૧૨ પ્રપ ય ત મહાત્માનં બ્રાહ્મણા યે મની ષણઃ॥ ૨૩૮.૨૧।
૨૩૮૦૨૨૧ યથા પુ પફલાપેેતાે બહુશાખાે મહાદુ્રમઃ ।
૨૩૮૦૨૨૨ આત્મનાે ના ભ નીતે ક્વ મે પુ પં ક્વ મે ફલમ્॥ ૨૩૮.૨૨।
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૨૩૮૦૨૩૧ અેવમાત્મા ન નીતે ક્વ ગ મ યે કુતાે ઽ વહમ્ ।
૨૩૮૦૨૩૨ અ યાે હ્યસ્યા તરાત્મા ત યઃ સવર્મનપુ ય ત॥ ૨૩૮.૨૩।
૨૩૮૦૨૪૧ જ્ઞાનદ પને દ પ્તને પ યત્યાત્માનમાત્મના ।
૨૩૮૦૨૪૨ દૃ ટ્વાત્માનં તથા યૂયં િવરાગા ભવત દ્વ ઃ॥ ૨૩૮.૨૪।
૨૩૮૦૨૫૧ િવમુક્તાઃ સવર્પાપે યાે મુક્ત વચ ઇવાેરગાઃ ।
૨૩૮૦૨૫૨ પરાં બુ દ્ધમવા યેહા ય ચ તા િવગત વરાઃ॥ ૨૩૮.૨૫।
૨૩૮૦૨૬૧ સવર્તઃસ્રાેતસં ઘાેરાં નદ ં લાેકપ્રવાિહણીમ્ ।
૨૩૮૦૨૬૨ પ ચે દ્રયગ્રાહવતી ં મનઃસઙ્ક પરાેધસમ્॥ ૨૩૮.૨૬।
૨૩૮૦૨૭૧ લાેભમાેહ ણચ્છન્નાં કામક્રાેધસર પામ્ ।
૨૩૮૦૨૭૨ સત્યતીથાર્ તક્ષાેભાં ક્રાેધપઙ્કાં સિરદ્વરામ્॥ ૨૩૮.૨૭।
૨૩૮૦૨૮૧ અવ્યક્તપ્રભવાં શીઘ્રાં કામક્રાેધસમાકુલામ્ ।
૨૩૮૦૨૮૨ પ્રતર વં નદ ં બુદ્ યા દુ તરામકૃતાત્મ ભઃ॥ ૨૩૮.૨૮।
૨૩૮૦૨૯૧ સસંારસાગરગમાં યાેિનપાતાલદુ તરામ્ ।
૨૩૮૦૨૯૨ આત્મજન્માેદ્ભવાં તાં તુ જહ્વાવતર્દુરાસદામ્॥ ૨૩૮.૨૯।
૨૩૮૦૩૦૧ યાં તર ત કૃતપ્રજ્ઞા તમ તાે મની ષણઃ ।
૨૩૮૦૩૦૨ તાં તીણર્ઃ સવર્તાે મુક્તાે િવધૂતાત્માત્મવા શુ ચઃ॥ ૨૩૮.૩૦।
૨૩૮૦૩૧૧ ઉત્તમાં બુ દ્ધમાસ્થાય બ્રહ્મભૂયાય ક પતે ।
૨૩૮૦૩૧૨ ઉત્તીણર્ઃ સવર્સઙ્ક્લેશા પ્રસન્નાત્મા િવક મષઃ॥ ૨૩૮.૩૧।
૨૩૮૦૩૨૧ ભૂિયષ્ઠાનીવ ભૂતાિન સવર્સ્થાનાિન્નર ક્ષ્ય ચ ।
૨૩૮૦૩૨૨ અકુ્ર યન્નપ્રસીદંશ્ચ ન શસંમ ત તથા॥ ૨૩૮.૩૨।
૨૩૮૦૩૩૧ તતાે દ્રક્ષ્યથ સવષાં ભૂતાનાં પ્રભવા યયમ્ ।
૨૩૮૦૩૩૨ અેત દ્ધ સવર્ધમ યાે િવ શષં્ટ મેિનરે બુધાઃ॥ ૨૩૮.૩૩।
૨૩૮૦૩૪૧ ધમ ધમર્ તાં શ્રેષ્ઠા મનુયઃ સત્યદ શનઃ ।
૨૩૮૦૩૪૨ આત્માનાે વ્યાિપનાે િવપ્રા ઇ ત પતુ્રાનુશાસનમ્॥ ૨૩૮.૩૪।
૨૩૮૦૩૫૧ પ્રયતાય પ્રવક્તવ્યં િહતાયાનુગતાય ચ ।
૨૩૮૦૩૫૨ આત્મજ્ઞાન મદં ગુહ્યં સવર્ગુહ્યતમં મહત્॥ ૨૩૮.૩૫।
૨૩૮૦૩૬૧ અબ્રવં યદહં િવપ્રા આત્મસા ક્ષકમ જસા ।
૨૩૮૦૩૬૨ નવૈ સ્ત્રી ન પુમાનવેં ન ચવૈેદં નપુંસકમ્॥ ૨૩૮.૩૬।
૨૩૮૦૩૭૧ અદુઃખમસખંુ બ્રહ્મ ભૂતભવ્યભવાત્મકમ્ ।
૨૩૮૦૩૭૨ નૈતજ્જ્ઞા વા પુમા સ્ત્રી વા પનુભર્વમવા ુયાત્॥ ૨૩૮.૩૭।
૨૩૮૦૩૮૧ યથા મતાિન સવાર્ ણ તથૈતાિન યથા તથા ।
૨૩૮૦૩૮૨ ક થતાિન મયા િવપ્રા ભવ ત ન ભવ ત ચ॥ ૨૩૮.૩૮।
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૨૩૮૦૩૯૧ ત પ્રી તયુક્તને ગુણા વતને ।
૨૩૮૦૩૯૨ પતુ્રેણ સ પુત્રદયા વતને ।
૨૩૮૦૩૯૩ દૃ ટ્વા િહતં પ્રીતમના યદથર્મ્ ।
૨૩૮૦૩૯૪ બ્રૂયા સતુસ્યેહ યદુક્તમેતત્॥ ૨૩૮.૩૯।
૨૩૮૦૪૦૦ મનુય ઊચુઃ
૨૩૮૦૪૦૧ માેક્ષઃ િપતામહેનાેક્ત ઉપાયાન્નાનપુાયતઃ ।
૨૩૮૦૪૦૨ તમપુાયં યથા યાયં શ્રાેતુ મચ્છામહે મનુે॥ ૨૩૮.૪૦।
૨૩૮૦૪૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૮૦૪૧૧ અ માસુ તન્મહાપ્રાજ્ઞા યુક્તં િનપુણદશર્નમ્ ।
૨૩૮૦૪૧૨ યદુપાયને સવાર્થાર્ ગય વં સદાનઘાઃ॥ ૨૩૮.૪૧।
૨૩૮૦૪૨૧ ઘટાપેકરણે બુ દ્ધઘર્ટાે પત્તાૈ ન સા મતા ।
૨૩૮૦૪૨૨ અેવં ધમાર્દ્યપુાયાથ ના યધમષુ કારણમ્॥ ૨૩૮.૪૨।
૨૩૮૦૪૩૧ પવૂ સમુદ્રે યઃ પ થા ન સ ગચ્છ ત પ શ્ચમમ્ ।
૨૩૮૦૪૩૨ અેકઃ પ થા િહ માેક્ષસ્ય તચ્છૃ વં મમાનઘાઃ॥ ૨૩૮.૪૩।
૨૩૮૦૪૪૧ ક્ષમયા ક્રાેધમુ ચ્છ દ્યા કામં સઙ્ક પવજર્નાત્ ।
૨૩૮૦૪૪૨ સ વસસંવેનાદ્ધ રાે િનદ્રામુચ્છેત્તુમહર્ ત॥ ૨૩૮.૪૪।
૨૩૮૦૪૫૧ અપ્રમાદાદ્ભયં રક્ષેદ્રક્ષે ક્ષતંે્ર ચ સિંવદમ્ ।
૨૩૮૦૪૫૨ ઇચ્છાં દ્વષંે ચ કામં ચ ધૈયણ િવિનવતર્યેત્॥ ૨૩૮.૪૫।
૨૩૮૦૪૬૧ િનદ્રાં ચ પ્ર તભાં ચવૈ જ્ઞાના યાસને ત વિવત્ ।
૨૩૮૦૪૬૨ ઉપદ્રવાં તથા યાેગી િહત ણર્ મતાશનાત્॥ ૨૩૮.૪૬।
૨૩૮૦૪૭૧ લાેભં માેહં ચ સ તાષેા દ્વષયાં ત વદશર્નાત્ ।
૨૩૮૦૪૭૨ અનુક્રાેશાદધમ ચ જયેદ્ધમર્મપુેક્ષયા॥ ૨૩૮.૪૭।
૨૩૮૦૪૮૧ આયત્યા ચ જયેદાશાં સામ ય સઙ્ગવજર્નાત્ ।
૨૩૮૦૪૮૨ અિનત્ય વને ચ નેહં ધાં યાેગને પ ડતઃ॥ ૨૩૮.૪૮।
૨૩૮૦૪૯૧ કા યનેાત્મનાત્માનં ણાં ચ પિરતાષેતઃ ।
૨૩૮૦૪૯૨ ઉ થાનને જયેત્ત દ્રાં િવતક િનશ્ચયા જયેત્॥ ૨૩૮.૪૯।
૨૩૮૦૫૦૧ માનૈને બહુભાષાં ચ શાૈયણ ચ ભયં જયેત્ ।
૨૩૮૦૫૦૨ યચ્છેદ્વાઙ્મનસી બુદ્ યા તાં યચ્છેજ્જ્ઞાનચ ષા॥ ૨૩૮.૫૦।
૨૩૮૦૫૧૧ જ્ઞાનમાત્મા મહા યચ્છેત્તં યચ્છેચ્છા તરાત્મનઃ ।
૨૩૮૦૫૧૨ તદેતદુપશા તને બાેદ્ધવ્યં શુ ચકમર્ણા॥ ૨૩૮.૫૧।
૨૩૮૦૫૨૧ યાેગદાષેા સમુ ચ્છદ્ય પ ચ યા કવયાે િવદુઃ ।
૨૩૮૦૫૨૨ કામં ક્રાેધં ચ લાેભં ચ ભયં વ ં ચ પ ચમમ્॥ ૨૩૮.૫૨।
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૨૩૮૦૫૩૧ પિરત્યજ્ય િનષવેેત યથાવદ્યાેગસાધનાત્ ।
૨૩૮૦૫૩૨ યાનમ યયનં દાનં સતં્ય હ્ર ીરાજર્વં ક્ષમા॥ ૨૩૮.૫૩।
૨૩૮૦૫૪૧ શાૈચમાચારતઃ શુ દ્ધિર દ્રયાણાં ચ સયંમઃ ।
૨૩૮૦૫૪૨ અેતૈિવવધર્તે તજેઃ પા માનમપુહ ત ચ॥ ૨૩૮.૫૪।
૨૩૮૦૫૫૧ સ ય ત ચાસ્ય સઙ્ક પા િવજ્ઞાનં ચ પ્રવતર્તે ।
૨૩૮૦૫૫૨ ધૂતપાપઃ સ તજે વી લઘ્વાહારાે જતે દ્રયઃ॥ ૨૩૮.૫૫।
૨૩૮૦૫૬૧ કામક્રાેધાૈ વશે કૃ વા િનિવશદ્ેબ્રહ્મણઃ પદમ્ ।
૨૩૮૦૫૬૨ અમૂઢ વમસઙ્ ગ વં કામક્રાેધિવવજર્નમ્॥ ૨૩૮.૫૬।
૨૩૮૦૫૭૧ અદૈ યમનુદ ણર્ વમનુદ્વગેાે હ્યવ સ્થ તઃ ।
૨૩૮૦૫૭૨ અેષ માગા િહ માેક્ષસ્ય પ્રસન્નાે િવમલઃ શુ ચઃ ।
૨૩૮૦૫૭૩ તથા વાક્કાયમનસાં િનયમાઃ કામતાે ઽવ્યયાઃ॥ ૨૩૮.૫૭।
૨૩૯૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૩૯૦૦૧૧ સાઙ્ખ્યં યાેગસ્ય નાે િવપ્ર િવશષેં વક્તુમહર્ સ ।
૨૩૯૦૦૧૨ તવ ધમર્જ્ઞ સવ િહ િવિદતં મુિનસત્તમ॥ ૨૩૯.૧।
૨૩૯૦૦૨૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૯૦૦૨૧ સાઙ્ખ્યાઃ સાઙ્ખ્યં પ્રશસં ત યાેગા યાેગિવદુત્તમાઃ ।
૨૩૯૦૦૨૨ વદ ત કારણૈઃ શ્રેષૈ્ઠઃ વપક્ષાેદ્ભવનાય વૈ॥ ૨૩૯.૨।
૨૩૯૦૦૩૧ અનીશ્વરઃ કથં મુચ્યેિદત્યેવં મુિનસત્તમાઃ ।
૨૩૯૦૦૩૨ વદ ત કારણૈઃ શ્રેષં્ઠ યાેગં સ યઙ્મની ષણઃ॥ ૨૩૯.૩।
૨૩૯૦૦૪૧ વદ ત કારણં વેદં સાઙ્ખ્યં સ યિગ્દ્વ તયઃ ।
૨૩૯૦૦૪૨ િવજ્ઞાયેહ ગતીઃ સવાર્ િવરક્તાે િવષયષેુ યઃ॥ ૨૩૯.૪।
૨૩૯૦૦૫૧ ઊ વ સ દેહા સવુ્યક્તં િવમુચ્યેિદ ત ના યથા ।
૨૩૯૦૦૫૨ અેતદાહુમર્હાપ્રાજ્ઞાઃ સાઙ્ખ્યં વૈ માેક્ષદશર્નમ્॥ ૨૩૯.૫।
૨૩૯૦૦૬૧ વપક્ષે કારણં ગ્રાહં્ય સમથ વચનં િહતમ્ ।
૨૩૯૦૦૬૨ શષ્ટાનાં િહ મતં ગ્રાહં્ય ભવદ્ ભઃ શષ્ટસ મતૈઃ॥ ૨૩૯.૬।
૨૩૯૦૦૭૧ પ્રત્યકં્ષ હેતવાે યાેગાઃ સાઙ્ખ્યાઃ શાસ્ત્રિવિનશ્ચયાઃ ।
૨૩૯૦૦૭૨ ઉભે ચૈતે મતે ત વે સમવેતે દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૩૯.૭।
૨૩૯૦૦૮૧ ઉભે ચૈતે મતે જ્ઞાતે મનુી દ્રાઃ શષ્ટસ મતે ।
૨૩૯૦૦૮૨ અનુ ષ્ઠતે યથાશાસં્ત્ર નયેતાં પરમાં ગ તમ્॥ ૨૩૯.૮।
૨૩૯૦૦૯૧ તુલં્ય શાૈચં તયાેયુર્ક્તં દયા ભૂતષેુ ચાનઘાઃ ।
૨૩૯૦૦૯૨ વ્રતાનાં ધારણં તુલ્યં દશર્નં વસમં તયાેઃ॥ ૨૩૯.૯।
૨૩૯૦૧૦૦ મનુય ઊચુઃ
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૨૩૯૦૧૦૧ યિદ તુલ્યં વ્રતં શાૈચં દયા ચાત્ર મહામનુે ।
૨૩૯૦૧૦૨ તુલ્યં તદ્દશર્નં ક માત્તન્નાે બ્રૂિહ દ્વ ેત્તમ॥ ૨૩૯.૧૦।
૨૩૯૦૧૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૯૦૧૧૧ રાગં માેહં તથા નેહં કામં ક્રાેધં ચ કેવલમ્ ।
૨૩૯૦૧૧૨ યાેગા સ્થરાેિદતા દાષેા પ ચૈતા પ્રા ુવ ત તાન્॥ ૨૩૯.૧૧।
૨૩૯૦૧૨૧ યથા વાિન મષાઃ સ્થૂલં લં છ વા પનુજર્લમ્ ।
૨૩૯૦૧૨૨ પ્રા ુવ ત તથા યાેગાત્ત પદં વીતક મષાઃ॥ ૨૩૯.૧૨।
૨૩૯૦૧૩૧ તથવૈ વાગુરાં છ વા બલવ તાે યથા ગાઃ ।
૨૩૯૦૧૩૨ પ્રા ુયુિવમલં માગ િવમુક્તાઃ સવર્બ ધનૈઃ॥ ૨૩૯.૧૩।
૨૩૯૦૧૪૧ લાેભ િન તથા િવપ્રા બ ધનાિન બલા વતઃ ।
૨૩૯૦૧૪૨ છ વા યાેગા પરં માગ ગચ્છ ત િવમલં શભુમ્॥ ૨૩૯.૧૪।
૨૩૯૦૧૫૧ અચલા વાિવલા િવપ્રા વાગુરાસુ તથાપરે ।
૨૩૯૦૧૫૨ િવન ય ત ન સ દેહ તદ્વદ્યાેગબલાદતૃે॥ ૨૩૯.૧૫।
૨૩૯૦૧૬૧ બલહીનાશ્ચ િવપ્રે દ્રા યથા લં ગતા દ્વ ઃ ।
૨૩૯૦૧૬૨ બ ધં ન ગચ્છ ત્યનઘા યાેગા તે તુ સદુુલર્ભાઃ॥ ૨૩૯.૧૬।
૨૩૯૦૧૭૧ યથા ચ શકુનાઃ સૂ મં પ્રા ય લમિર દમાઃ ।
૨૩૯૦૧૭૨ તત્રાશક્તા િવપદ્ય તે મુચ્ય તે તુ બલા વતાઃ॥ ૨૩૯.૧૭।
૨૩૯૦૧૮૧ કમર્જૈબર્ ધનૈબર્દ્ધા તદ્વદ્યાેગપરા દ્વ ઃ ।
૨૩૯૦૧૮૨ અબલા ન િવમુચ્ય તે મુચ્ય તે ચ બલા વતાઃ॥ ૨૩૯.૧૮।
૨૩૯૦૧૯૧ અ પકશ્ચ યથા િવપ્રા વિહ્નઃ શા ય ત દુબર્લઃ ।
૨૩૯૦૧૯૨ આક્રા ત ઇ ધનૈઃ સ્થૂલૈ તદ્વદ્યાેગબલઃ તઃ॥ ૨૩૯.૧૯।
૨૩૯૦૨૦૧ સ અેવ ચ તદા િવપ્રા વિહ્ન ર્તબલઃ પનુઃ ।
૨૩૯૦૨૦૨ સમીરણગતઃ કૃ નાં દહેિ ક્ષપ્રં મહી મમામ્॥ ૨૩૯.૨૦।
૨૩૯૦૨૧૧ ત વજ્ઞાનબલાે યાેગી દ પ્તતે મહાબલઃ ।
૨૩૯૦૨૧૨ અ તકાલ ઇવાિદત્યઃ કૃ નં સશંાષેયે જગત્॥ ૨૩૯.૨૧।
૨૩૯૦૨૨૧ દુબર્લશ્ચ યથા િવપ્રાઃ સ્રાેતસા િહ્રયતે નરઃ ।
૨૩૯૦૨૨૨ બલહીન તથા યાેગી િવષયૈિહ્રયતે ચ સઃ॥ ૨૩૯.૨૨।
૨૩૯૦૨૩૧ તદેવ તુ યથા સ્રાેતાે િવ ક ભય ત વારણઃ ।
૨૩૯૦૨૩૨ તદ્વદ્યાેગબલં લ વા ન ભવે દ્વષયૈહૃર્તઃ॥ ૨૩૯.૨૩।
૨૩૯૦૨૪૧ િવશ ત વા વશાદ્વાથ યાેગાદ્યાેગબલા વતાઃ ।
૨૩૯૦૨૪૨ પ્ર પતીન્મનૂ સવાર્ન્મહાભૂતાિન ચેશ્વરાઃ॥ ૨૩૯.૨૪।
૨૩૯૦૨૫૧ ન યમાે ના તકઃ કુ્રદ્ધાે ન ત્યુભ મિવક્રમઃ ।
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૨૩૯૦૨૫૨ િવશ તે તદ્દિ્વ ઃ સવ યાેગસ્યા મતતજેસઃ॥ ૨૩૯.૨૫।
૨૩૯૦૨૬૧ આત્મનાં ચ સહસ્રા ણ બહૂિન દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૩૯૦૨૬૨ યાેગં કુયાર્દ્બલં પ્રા ય તૈશ્ચ સવમર્હી ં ચરેત્॥ ૨૩૯.૨૬।
૨૩૯૦૨૭૧ પ્રા ુયા દ્વષયા ક શ્ચ પુનશ્ચાેગ્રં તપશ્ચરેત્ ।
૨૩૯૦૨૭૨ સિઙ્ક્ષ યેચ્ચ પનુિવપ્રાઃ સયૂર્ તે ેગુણાિનવ॥ ૨૩૯.૨૭।
૨૩૯૦૨૮૧ બલસ્થસ્ય િહ યાેગસ્ય બલાથ મુિનસત્તમાઃ ।
૨૩૯૦૨૮૨ િવમાેક્ષપ્રભવં િવ મપુપન્નમસશંયમ્॥ ૨૩૯.૨૮।
૨૩૯૦૨૯૧ બલાિન યાેગપ્રાેક્તાિન મયૈતાિન દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૩૯૦૨૯૨ િનદશર્નાથ સૂ મા ણ વક્ષ્યા મ ચ પનુ દ્વ ઃ॥ ૨૩૯.૨૯।
૨૩૯૦૩૦૧ આત્મનશ્ચ સમાધાને ધારણાં પ્ર ત વા દ્વ ઃ ।
૨૩૯૦૩૦૨ િનદશર્નાિન સૂ મા ણ શ ◌ૃ વં મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૯.૩૦।
૨૩૯૦૩૧૧ અપ્રમત્તાે યથા ધ વી લકં્ષ્ય હ ત સમાિહતઃ ।
૨૩૯૦૩૧૨ યુક્તઃ સ યક્તથા યાેગી માેકં્ષ પ્રા ાેત્યસશંયમ્॥ ૨૩૯.૩૧।
૨૩૯૦૩૨૧ નેહપાત્રે યથા પૂણ મનઆધાય િનશ્ચલમ્ ।
૨૩૯૦૩૨૨ પુ ષાે યુક્તઆરાેહે સાપેાનં યુક્તમાનસઃ॥ ૨૩૯.૩૨।
૨૩૯૦૩૩૧ મુક્ત તથાયમાત્માનં યાેગં તદ્વ સિુનશ્ચલમ્ ।
૨૩૯૦૩૩૨ કરાેત્યમલમાત્માનં ભાસ્કરાપેમદશર્ને॥ ૨૩૯.૩૩।
૨૩૯૦૩૪૧ યથા ચ નાવં િવપ્રે દ્રાઃ કણર્ધારઃ સમાિહતઃ ।
૨૩૯૦૩૪૨ મહાણર્વગતાં શીઘં્ર નયે દ્વપ્રાં તુ પત્તનમ્॥ ૨૩૯.૩૪।
૨૩૯૦૩૫૧ તદ્વદાત્મસમાધાનં યુક્તાે યાેગને યાેગિવત્ ।
૨૩૯૦૩૫૨ દુગર્મં સ્થાનમા ાે ત િહ વા દેહ મમં દ્વ ઃ॥ ૨૩૯.૩૫।
૨૩૯૦૩૬૧ સાર થશ્ચ યથા યુક્તઃ સદશ્વા સસુમાિહતઃ ।
૨૩૯૦૩૬૨ દેશ મષં્ટ નયત્યાશુ ધ વનં પુ ષષર્ભમ્॥ ૨૩૯.૩૬।
૨૩૯૦૩૭૧ તથવૈ ચ દ્વ યાેગી ધારણાસુ સમાિહતઃ ।
૨૩૯૦૩૭૨ પ્રા ાેત્યાશુ પરં સ્થાનં લક્ષ્યમુક્ત ઇવાશગુઃ॥ ૨૩૯.૩૭।
૨૩૯૦૩૮૧ આિવ યાત્મિન ચાત્માનં યાે ઽવ તષ્ઠ ત સાે ઽચલઃ ।
૨૩૯૦૩૮૨ પાશં હ વવે મીનાનાં પદમા ાે ત સાે ઽજરમ્॥ ૨૩૯.૩૮।
૨૩૯૦૩૯૧ ના યાં શીષ ચ કુક્ષાૈ ચ હૃિદ વક્ષ સ પાશ્વર્યાેઃ ।
૨૩૯૦૩૯૨ દશર્ને શ્રવણે વાિપ ઘ્રાણે ચા મતિવક્રમઃ॥ ૨૩૯.૩૯।
૨૩૯૦૪૦૧ સ્થાને વેતષેુ યાે યાેગી મહાવ્રતસમાિહતઃ ।
૨૩૯૦૪૦૨ આત્મના સૂ મમાત્માનં યુઙ્ક્તે સ યિગ્દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૩૯.૪૦।
૨૩૯૦૪૧૧ સશુીઘ્રમચલપ્રખ્યં કમર્ દગ્ વા શભુાશભુમ્ ।
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૨૩૯૦૪૧૨ ઉત્તમં યાેગમાસ્થાય યદ ચ્છ ત િવમુચ્યતે॥ ૨૩૯.૪૧।
૨૩૯૦૪૨૦ મનુય ઊચુઃ
૨૩૯૦૪૨૧ આહારા ક દશૃા કૃ વા કાિન જ વા ચ સત્તમ ।
૨૩૯૦૪૨૨ યાેગી બલમવા ાે ત તદ્ભવા વક્તુમહર્ ત॥ ૨૩૯.૪૨।
૨૩૯૦૪૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૩૯૦૪૩૧ કણાનાં ભક્ષણે યુક્તઃ િપ યાકસ્ય ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૩૯૦૪૩૨ નેહાનાં વજર્ને યુક્તાે યાેગી બલમવા ુયાત્॥ ૨૩૯.૪૩।
૨૩૯૦૪૪૧ ભુ નાે યાવકં કં્ષ દ ઘર્કાલં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૩૯૦૪૪૨ અેકાહાર િવશદુ્ધાત્મા યાેગી બલમવા ુયાત્॥ ૨૩૯.૪૪।
૨૩૯૦૪૫૧ પક્ષાન્માસા તૂં શ્ચત્રા સ ચરંશ્ચ ગુહા તથા ।
૨૩૯૦૪૫૨ અપઃ પી વા પયાે મશ્રા યાેગી બલમવા ુયાત્॥ ૨૩૯.૪૫।
૨૩૯૦૪૬૧ અખ ડમિપ વા માસં સતતં મુિનસત્તમાઃ ।
૨૩૯૦૪૬૨ ઉપાે ય સ ય દ્ધાત્મા યાેગી બલમવા ુયાત્॥ ૨૩૯.૪૬।
૨૩૯૦૪૭૧ કામં જ વા તથા ક્રાેધં શીતાે ણં વષર્મવે ચ ।
૨૩૯૦૪૭૨ ભયં શાેકં તથા વાપં પાૈ ષા વષયાં તથા॥ ૨૩૯.૪૭।
૨૩૯૦૪૮૧ અર ત દુજર્યાં ચવૈ ઘાેરાં દૃ ટ્વા ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૩૯૦૪૮૨ પશ િનદ્રાં તથા ત દ્રાં દુજર્યાં મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૩૯.૪૮।
૨૩૯૦૪૯૧ દ પય ત મહાત્માનં સૂ મમાત્માનમાત્મના ।
૨૩૯૦૪૯૨ વીતરાગા મહાપ્રાજ્ઞા યાના યયનસ પદા॥ ૨૩૯.૪૯।
૨૩૯૦૫૦૧ દુગર્ વષે મતઃ પ થા બ્રાહ્મણાનાં િવપ શ્ચતામ્ ।
૨૩૯૦૫૦૨ યઃ ક શ્ચદ્વ્રજ ત ક્ષપં્ર ક્ષેમેણ મુિનપુઙ્ગવાઃ॥ ૨૩૯.૫૦।
૨૩૯૦૫૧૧ યથા ક શ્ચદ્વનં ઘાેરં બહુસપર્સર પમ્ ।
૨૩૯૦૫૧૨ શ્વભ્રવત્તાેયહીનં ચ દુગર્મં બહુક ટકમ્॥ ૨૩૯.૫૧।
૨૩૯૦૫૨૧ અભક્તમટવીપ્રાયં દાવદગ્ધમહી હમ્ ।
૨૩૯૦૫૨૨ પ થાનં તસ્કરાક ણ ક્ષેમેણા ભપતેત્તથા॥ ૨૩૯.૫૨।
૨૩૯૦૫૩૧ યાેગમાગ સમાસાદ્ય યઃ ક શ્ચદ્વ્રજતે દ્વજઃ ।
૨૩૯૦૫૩૨ ક્ષેમેણાપેરમને્માગાર્દ્બહુદાષેાે ઽિપ સ મતઃ॥ ૨૩૯.૫૩।
૨૩૯૦૫૪૧ આસ્થેયં રધારાસુ િન શતાસુ દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૩૯૦૫૪૨ ધારણા સા તુ યાેગસ્ય દુગયમકૃતાત્મ ભઃ॥ ૨૩૯.૫૪।
૨૩૯૦૫૫૧ િવષમા ધારણા િવપ્રા યા ત વૈ ન શભુાં ગ તમ્ ।
૨૩૯૦૫૫૨ ને હીના યથા નાવઃ પુ ષાણાં તુ વૈ દ્વ ઃ॥ ૨૩૯.૫૫।
૨૩૯૦૫૬૧ ય તુ તષ્ઠ ત યાેગાધાૈ ધારણાસુ યથાિવિધ ।
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૨૩૯૦૫૬૨ મરણં જન્મદુઃ ખ વં સુ ખ વં સ િવ શ યતે॥ ૨૩૯.૫૬।
૨૩૯૦૫૭૧ નાનાશાસે્ત્રષુ િનયતં નાનામુિનિનષેિવતમ્ ।
૨૩૯૦૫૭૨ પરં યાેગસ્ય પ થાનં િન શ્ચતં તં દ્વ તષુ॥ ૨૩૯.૫૭।
૨૩૯૦૫૮૧ પરં િહ તદ્બ્રહ્મમયં મનુી દ્રા ।
૨૩૯૦૫૮૨ બ્રહ્માણમીશં વરદં ચ િવ મ્ ।
૨૩૯૦૫૮૩ ભવં ચ ધમ ચ મહાનુભાવમ્ ।
૨૩૯૦૫૮૪ યદ્બ્રહ્મપુત્રા સમુહાનુભાવાન્॥ ૨૩૯.૫૮।
૨૩૯૦૫૯૧ તમશ્ચ કષં્ટ સમુહદ્રજશ્ચ ।
૨૩૯૦૫૯૨ સ વં ચ શદંુ્ધ પ્રકૃ ત પરાં ચ ।
૨૩૯૦૫૯૩ સ દ્ધ ચ દેવી ં વ ણસ્ય પત્નીમ્ ।
૨૩૯૦૫૯૪ તજેશ્ચ કૃ નં સમુહચ્ચ ધૈયર્મ્॥ ૨૩૯.૫૯।
૨૩૯૦૬૦૧ તારાિધપં ખે િવમલં સતુારમ્ ।
૨૩૯૦૬૦૨ િવશ્વાંશ્ચ દેવાનુરગા પ શં્ચ ।
૨૩૯૦૬૦૩ શલૈાંશ્ચ કૃ નાનુદધીશં્ચ વાચલાન્ ।
૨૩૯૦૬૦૪ નદ શ્ચ સવાર્ઃ સનગાંશ્ચ નાગાન્॥ ૨૩૯.૬૦।
૨૩૯૦૬૧૧ સા યાં તથા યક્ષગણા દશશ્ચ ।
૨૩૯૦૬૧૨ ગ ધવર્ સદ્ધા પુ ષાિ સ્ત્રયશ્ચ ।
૨૩૯૦૬૧૩ પર પરં પ્રા ય મહાન્મહાત્મા ।
૨૩૯૦૬૧૪ િવશતે યાેગી ન ચરા દ્વમુક્તઃ॥ ૨૩૯.૬૧।
૨૩૯૦૬૨૧ કથા ચ યા િવપ્રવરાઃ પ્રસક્તા ।
૨૩૯૦૬૨૨ દૈવે મહાવીયર્મતાૈ શભુેયમ્ ।
૨૩૯૦૬૨૩ યાેગા સ સવાર્નનુભૂય મત્યાર્ ।
૨૩૯૦૬૨૪ નારાયણં તં દુ્રતમા ુવ ત॥ ૨૩૯.૬૨।
૨૪૦૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૪૦૦૦૧૧ સ ય ક્ક્રયેયં િવપ્રે દ્ર વ ણતા શષ્ટસ મતા ।
૨૪૦૦૦૧૨ યાેગમાગા યથા યાયં શ યાયેહ િહતૈ ષણા॥ ૨૪૦.૧।
૨૪૦૦૦૨૧ સાઙ્ખ્યે વદાની ં ધમર્સ્ય િવિધ પ્રબ્રૂિહ ત વતઃ ।
૨૪૦૦૦૨૨ િત્રષુ લાેકેષુ યજ્જ્ઞાનં સવ ત દ્વિદતં િહ તે॥ ૨૪૦.૨।
૨૪૦૦૦૩૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૪૦૦૦૩૧ શ ◌ૃ વં મનુયઃ સવર્માખ્યાનં િવિદતાત્મનામ્ ।
૨૪૦૦૦૩૨ િવિહતં ય ત ભ ર્દ્ધઃૈ કિપલાિદ ભર શ્વરૈઃ॥ ૨૪૦.૩।
૨૪૦૦૦૪૧ ય મ સિુવભ્રમાઃ કે ચદ્દ ૃ ય તે મુિનસત્તમાઃ ।
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૨૪૦૦૦૪૨ ગુણાશ્ચ ય મ બહવાે દાષેહાિનશ્ચ કેવલા॥ ૨૪૦.૪।
૨૪૦૦૦૫૧ જ્ઞાનને પિરસઙ્ખ્યાય સદાષેા વષયાિ દ્વ ઃ ।
૨૪૦૦૦૫૨ માનષુા દુજર્યા કૃ ના પૈશાચા વષયાં તથા॥ ૨૪૦.૫।
૨૪૦૦૦૬૧ િવષયાનાૈરગા જ્ઞા વા ગ ધવર્િવષયાં તથા ।
૨૪૦૦૦૬૨ િપ ણાં િવષયા જ્ઞા વા તયર્ વં ચરતાં દ્વ ઃ॥ ૨૪૦.૬।
૨૪૦૦૦૭૧ સપુણર્િવષયા જ્ઞા વા મ તાં િવષયાં તથા ।
૨૪૦૦૦૭૨ મહ ષિવષયાંશ્ચવૈ રાજ ષિવષયાં તથા॥ ૨૪૦.૭।
૨૪૦૦૦૮૧ આસરુા વષયા જ્ઞા વા વૈશ્વદેવાં તથવૈ ચ ।
૨૪૦૦૦૮૨ દેવ ષિવષયા જ્ઞા વા યાેગાનામિપ વૈ પરાન્॥ ૨૪૦.૮।
૨૪૦૦૦૯૧ િવષયાંશ્ચ પ્રમાણસ્ય બ્રહ્મણાે િવષયાં તથા ।
૨૪૦૦૦૯૨ આયષુશ્ચ પરં કાલં લાેકૈિવજ્ઞાય ત વતઃ॥ ૨૪૦.૯।
૨૪૦૦૧૦૧ સખુસ્ય ચ પરં કાલં િવજ્ઞાય મુિનસત્તમાઃ ।
૨૪૦૦૧૦૨ પ્રાપ્તકાલે ચ યદ્દઃુખં પતતાં િવષયૈ ષણામ્॥ ૨૪૦.૧૦।
૨૪૦૦૧૧૧ તયર્ વે પતતાં િવપ્રા તથવૈ નરકેષુ યત્ ।
૨૪૦૦૧૧૨ વગર્સ્ય ચ ગુણા જ્ઞા વા દાષેા સવાશ્ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૪૦.૧૧।
૨૪૦૦૧૨૧ વેદવાદે ચ યે દાષેા ગુણા યે ચાિપ વૈિદકાઃ ।
૨૪૦૦૧૨૨ જ્ઞાનયાેગે ચ યે દાષેા જ્ઞાનયાેગે ચ યે ગુણાઃ॥ ૨૪૦.૧૨।
૨૪૦૦૧૩૧ સાઙ્ખ્યજ્ઞાને ચ યે દાષેાં તથવૈ ચ ગુણા દ્વ ઃ ।
૨૪૦૦૧૩૨ સ વં દશગુણં જ્ઞા વા ર ે નવગુણં તથા॥ ૨૪૦.૧૩।
૨૪૦૦૧૪૧ તમશ્ચાષ્ટગુણં જ્ઞા વા બુ દ્ધ સપ્તગુણાં તથા ।
૨૪૦૦૧૪૨ ષડ્ગુણં ચ નભાે જ્ઞા વા તમશ્ચ િત્રગુણં મહત્॥ ૨૪૦.૧૪।
૨૪૦૦૧૫૧ દ્વગુણં ચ ર ે જ્ઞા વા સ વં ચૈકગુણં પનુઃ ।
૨૪૦૦૧૫૨ માગ િવજ્ઞાય ત વને પ્રલયપ્રેક્ષણને તુ॥ ૨૪૦.૧૫।
૨૪૦૦૧૬૧ જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ પન્નાઃ કારણૈભાર્િવતાત્મ ભઃ ।
૨૪૦૦૧૬૨ પ્રા ુવ ત શભંુ માેકં્ષ સૂ મા ઇવ નભઃ પરમ્॥ ૨૪૦.૧૬।
૨૪૦૦૧૭૧ પેણ દૃ ષ્ટ સયંુક્તાં ઘ્રાણં ગ ધગુણને ચ ।
૨૪૦૦૧૭૨ શ દગ્રાહં્ય તથા શ્રાતંે્ર જહ્વાં રસગુણને ચ॥ ૨૪૦.૧૭।
૨૪૦૦૧૮૧ વચં પશ તથા શકં્ય વાયું ચવૈ તદા શ્રતમ્ ।
૨૪૦૦૧૮૨ માેહં તમ સ સયંુક્તં લાેભં માેહેષુ સં શ્રતમ્॥ ૨૪૦.૧૮।
૨૪૦૦૧૯૧ િવ ં ક્રા તે બલે શકં્ર કાેષે્ઠ સક્તં તથાનલમ્ ।
૨૪૦૦૧૯૨ અ સુ દેવી ં સમાયુક્તામાપ તજે સ સં શ્રતાઃ॥ ૨૪૦.૧૯।
૨૪૦૦૨૦૧ તે ે વાયાૈ તુ સયંુક્તં વાયું નભ સ ચા શ્રતમ્ ।
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૨૪૦૦૨૦૨ નભાે મહ ત સયંુક્તં તમાે મહ સ સં સ્થતમ્॥ ૨૪૦.૨૦।
૨૪૦૦૨૧૧ રજઃ સ વં તથા સક્તં સ વં સક્તં તથાત્મિન ।
૨૪૦૦૨૧૨ સક્તમાત્માનમીશે ચ દેવે નારાયણે તથા॥ ૨૪૦.૨૧।
૨૪૦૦૨૨૧ દેવં માેક્ષે ચ સયંુક્તં તતાે માેકં્ષ ચ ન ક્વ ચત્ ।
૨૪૦૦૨૨૨ જ્ઞા વા સ વગુણં દેહં તં ષાેડશ ભગુર્ણૈઃ॥ ૨૪૦.૨૨।
૨૪૦૦૨૩૧ વભાવં ભાવનાં ચવૈ જ્ઞા વા દેહસમા શ્રતામ્ ।
૨૪૦૦૨૩૨ મ યસ્થ મવ ચાત્માનં પાપં ય મન્ન િવદ્યતે॥ ૨૪૦.૨૩।
૨૪૦૦૨૪૧ દ્વતીયં કમર્ વૈ જ્ઞા વા િવપ્રે દ્રા િવષયૈ ષણામ્ ।
૨૪૦૦૨૪૨ ઇ દ્રયાણી દ્રયાથાશ્ચ સવાર્નાત્મિન સં શ્રતાન્॥ ૨૪૦.૨૪।
૨૪૦૦૨૫૧ દુલર્ભ વં ચ માેક્ષસ્ય િવજ્ઞાય શ્રુ તપવૂર્કમ્ ।
૨૪૦૦૨૫૨ પ્રાણાપાનાૈ સમાનં ચ વ્યાનાેદાનાૈ ચ ત વતઃ॥ ૨૪૦.૨૫।
૨૪૦૦૨૬૧ આદં્ય ચવૈાિનલં જ્ઞા વા પ્રભવં ચાિનલં પનુઃ ।
૨૪૦૦૨૬૨ સપ્તધા તાં તથા શષેા સપ્તધા િવિધવ પનુઃ॥ ૨૪૦.૨૬।
૨૪૦૦૨૭૧ પ્ર પતી ષીશં્ચવૈ સગાશ્ચ સબુહૂ વરાન્ ।
૨૪૦૦૨૭૨ સપ્તષ શ્ચ બહૂ જ્ઞા વા રાજષ શ્ચ પર તપાન્॥ ૨૪૦.૨૭।
૨૪૦૦૨૮૧ સરુષ ન્મ તશ્ચા યા બ્રહ્મષ સયૂર્સિન્નભાન્ ।
૨૪૦૦૨૮૨ અૈશ્વયાર્ચ્ચ્યાિવતા દૃ ટ્વા કાલને મહતા દ્વ ઃ॥ ૨૪૦.૨૮।
૨૪૦૦૨૯૧ મહતાં ભૂતસઙ્ઘાનાં શ્રુ વા નાશં ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૪૦૦૨૯૨ ગ ત વાચાં શભુાં જ્ઞા વા અચાર્હાર્ઃ પાપકમર્ણામ્॥ ૨૪૦.૨૯।
૨૪૦૦૩૦૧ વૈતર યાં ચ યદ્દઃુખં પ તતાનાં યમક્ષયે ।
૨૪૦૦૩૦૨ યાેિનષુ ચ િવ ચત્રાસુ સ ચારાનશભુાં તથા॥ ૨૪૦.૩૦।
૨૪૦૦૩૧૧ જઠરે ચાશભુે વાસં શાે ણતાેદકભાજને ।
૨૪૦૦૩૧૨ શ્લે મમતૂ્રપુર ષે ચ તીવ્રગ ધસમ વતે॥ ૨૪૦.૩૧।
૨૪૦૦૩૨૧ શકુ્રશાે ણતસઙ્ઘાતે મ નાયપુિરગ્રહે ।
૨૪૦૦૩૨૨ શરાશતસમાક ણ નવદ્વારે પુરે ઽથ વૈ॥ ૨૪૦.૩૨।
૨૪૦૦૩૩૧ િવજ્ઞાય િહતમાત્માનં યાેગાંશ્ચ િવિવધાિ દ્વ ઃ ।
૨૪૦૦૩૩૨ તામસાનાં ચ જ તનૂાં રમણીયા તાત્મનામ્॥ ૨૪૦.૩૩।
૨૪૦૦૩૪૧ સા વકાનાં ચ જ તનૂાં કુ સતં મુિનસત્તમાઃ ।
૨૪૦૦૩૪૨ ગિહતં મહતામથ સાઙ્ખ્યાનાં િવિદતાત્મનામ્॥ ૨૪૦.૩૪।
૨૪૦૦૩૫૧ ઉપ લવાં તથા ઘાેરા શ શન તજેસ તથા ।
૨૪૦૦૩૫૨ તારાણાં પતનં દૃ ટ્વા નક્ષત્રાણાં ચ પયર્યમ્॥ ૨૪૦.૩૫।
૨૪૦૦૩૬૧ દ્વ દ્વાનાં િવપ્રયાેગં ચ િવજ્ઞાય કૃપણં દ્વ ઃ ।
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૨૪૦૦૩૬૨ અ યાે યભક્ષણં દૃ ટ્વા ભૂતાનામિપ ચાશભુમ્॥ ૨૪૦.૩૬।
૨૪૦૦૩૭૧ બાલ્યે માેહં ચ િવજ્ઞાય પક્ષદેહસ્ય ચાશભુમ્ ।
૨૪૦૦૩૭૨ રાગં માેહં ચ સ પ્રાપ્તં ક્વ ચ સ વં સમા શ્રતમ્॥ ૨૪૦.૩૭।
૨૪૦૦૩૮૧ સહસ્રષેુ નરઃ ક શ્ચન્માેક્ષબુ દ્ધ સમા શ્રતઃ ।
૨૪૦૦૩૮૨ દુલર્ભ વં ચ માેક્ષસ્ય િવજ્ઞાનં શ્રુ તપવૂર્કમ્॥ ૨૪૦.૩૮।
૨૪૦૦૩૯૧ બહુમાનમલ ધષેુ લ ધે મ યસ્થતાં પનુઃ ।
૨૪૦૦૩૯૨ િવષયાણાં ચ દાૈરા યં િવજ્ઞાય ચ પનુ દ્વ ઃ॥ ૨૪૦.૩૯।
૨૪૦૦૪૦૧ ગતાસનૂાં ચ સ વાનાં દેહા ભ વા તથા શભુાન્ ।
૨૪૦૦૪૦૨ વાસં કુલષેુ જ તનૂાં મરણાય તાત્મનામ્॥ ૨૪૦.૪૦।
૨૪૦૦૪૧૧ સા વકાનાં ચ જ તનૂાં દુઃખં િવજ્ઞાય ભાે દ્વ ઃ ।
૨૪૦૦૪૧૨ બ્રહ્મઘ્નાનાં ગ ત જ્ઞા વા પ તતાનાં સદુા ણામ્॥ ૨૪૦.૪૧।
૨૪૦૦૪૨૧ સરુાપાને ચ સક્તાનાં બ્રાહ્મણાનાં દુરાત્મનામ્ ।
૨૪૦૦૪૨૨ ગુ દારપ્રસક્તાનાં ગ ત િવજ્ઞાય ચાશભુામ્॥ ૨૪૦.૪૨।
૨૪૦૦૪૩૧ જનનીષુ ચ વતર્ તે યને સ યિગ્દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૪૦૦૪૩૨ સદેવકેષુ લાેકેષુ યને વતર્ ત માનવાઃ॥ ૨૪૦.૪૩।
૨૪૦૦૪૪૧ તને જ્ઞાનને િવજ્ઞાય ગ ત ચાશભુકમર્ણામ્ ।
૨૪૦૦૪૪૨ તયર્ગ્યાેિનગતાનાં ચ િવજ્ઞાય ચ ગતીઃ થક્॥ ૨૪૦.૪૪।
૨૪૦૦૪૫૧ વેદવાદાં તથા ચત્રા તનૂાં પયર્યાં તથા ।
૨૪૦૦૪૫૨ ક્ષયં સવં સરાણાં ચ માસાનાં ચ ક્ષયં તથા॥ ૨૪૦.૪૫।
૨૪૦૦૪૬૧ પક્ષક્ષયં તથા દૃ ટ્વા િદવસાનાં ચ સઙ્ક્ષયમ્ ।
૨૪૦૦૪૬૨ ક્ષયં દ્ધ ચ ચ દ્રસ્ય દૃ ટ્વા પ્રત્યક્ષત તથા॥ ૨૪૦.૪૬।
૨૪૦૦૪૭૧ દ્ધ દૃ ટ્વા સમુદ્રાણાં ક્ષયં તષેાં તથા પનુઃ ।
૨૪૦૦૪૭૨ ક્ષયં ધનાનાં દૃ ટ્વા ચ પનુ ર્ દ્ધ તથવૈ ચ॥ ૨૪૦.૪૭।
૨૪૦૦૪૮૧ સયંાેગાનાં તથા દૃ ટ્વા યુગાનાં ચ િવશષેતઃ ।
૨૪૦૦૪૮૨ દેહવૈક્લવ્યતાં ચવૈ સ ય ગ્વજ્ઞાય ત વતઃ॥ ૨૪૦.૪૮।
૨૪૦૦૪૯૧ આત્મદાષેાંશ્ચ િવજ્ઞાય સવાર્નાત્મિન સં સ્થતાન્ ।
૨૪૦૦૪૯૨ વદેહાદુ થતા ગ ધાં તથા િવજ્ઞાય ચાશભુાન્॥ ૨૪૦.૪૯।
૨૪૦૦૫૦૦ મનુય ઊચુઃ
૨૪૦૦૫૦૧ કાનુ પાતભવા દાષેા પ ય સ બ્રહ્મિવત્તમ ।
૨૪૦૦૫૦૨ અેતં નઃ સશંયં કૃ નં વક્તુમહર્સ્યશષેતઃ॥ ૨૪૦.૫૦।
૨૪૦૦૫૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૪૦૦૫૧૧ પ ચ દાષેાિ દ્વ દેહે પ્રવદ ત મની ષણઃ ।
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૨૪૦૦૫૧૨ માગર્જ્ઞાઃ કાિપલાઃ સાઙ્ખ્યાઃ શ ◌ૃ વં મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૪૦.૫૧।
૨૪૦૦૫૨૧ કામક્રાેધાૈ ભયં િનદ્રા પ ચમઃ શ્વાસ ઉચ્યતે ।
૨૪૦૦૫૨૨ અેતે દાષેાઃ શર રેષુ દૃ ય તે સવર્દેિહનામ્॥ ૨૪૦.૫૨।
૨૪૦૦૫૩૧ છ દ ત ક્ષમયા ક્રાેધં કામં સઙ્ક પવજર્નાત્ ।
૨૪૦૦૫૩૨ સ વસસંવેનાિન્નદ્રામપ્રમાદાદ્ભયં તથા॥ ૨૪૦.૫૩।
૨૪૦૦૫૪૧ છ દ ત પ ચમં શ્વાસમ પાહારતયા દ્વ ઃ ।
૨૪૦૦૫૪૨ ગુણા ગુણશતૈજ્ઞાર્ વા દાષેા દાષેશતૈરિપ॥ ૨૪૦.૫૪।
૨૪૦૦૫૫૧ હેતૂ હેતુશતૈ શ્ચત્રૈ શ્ચત્રા વજ્ઞાય ત વતઃ ।
૨૪૦૦૫૫૨ અપાં ફેનાપેમં લાેકં િવ ણાેમાર્યાશતૈઃ કૃતમ્॥ ૨૪૦.૫૫।
૨૪૦૦૫૬૧ ચત્ર ભ ત્તપ્રતીકાશં નલસારમનથર્કમ્ ।
૨૪૦૦૫૬૨ તમઃસ ભ્ર મતં દૃ ટ્વા વષર્બુદુ્બદસિન્નભમ્॥ ૨૪૦.૫૬।
૨૪૦૦૫૭૧ નાશપ્રાયં સખુાધાનં નાશાેત્તરમહાભયમ્ ।
૨૪૦૦૫૭૨ રજ તમ સ સ મગ્ ં પઙે્ક દ્વપ મવાવશમ્॥ ૨૪૦.૫૭।
૨૪૦૦૫૮૧ સાઙ્ખ્યા િવપ્રા મહાપ્રાજ્ઞા ત્ય વા નેહં પ્ર કૃતમ્ ।
૨૪૦૦૫૮૨ જ્ઞાનજ્ઞેયને સાઙ્ખ્યને વ્યાિપના મહતા દ્વ ઃ॥ ૨૪૦.૫૮।
૨૪૦૦૫૯૧ રાજસાનશભુા ગ ધાં તામસાંશ્ચ તથાિવધાન્ ।
૨૪૦૦૫૯૨ પુ યાંશ્ચ સા વકા ગ ધા પશર્ દેહસં શ્રતાન્॥ ૨૪૦.૫૯।
૨૪૦૦૬૦૧ છ વાત્મજ્ઞાનશસે્ત્રણ તપાેદ ડને સત્તમાઃ ।
૨૪૦૦૬૦૨ તતાે દુઃખાિદકં ઘાેરં ચ તાશાેકમહાહ્ર દમ્॥ ૨૪૦.૬૦।
૨૪૦૦૬૧૧ વ્યાિધ ત્યુમહાઘાેરં મહાભયમહાેરગમ્ ।
૨૪૦૦૬૧૨ તમઃકૂમ ર ેમીનં પ્રજ્ઞયા સ તર ત્યુત॥ ૨૪૦.૬૧।
૨૪૦૦૬૨૧ નેહપઙં્ક જરાદુગ પશર્દ્વ પં દ્વ ેત્તમાઃ ।
૨૪૦૦૬૨૨ કમાર્ગાધં સત્યતીરં સ્થતં વ્રતમની ષણઃ॥ ૨૪૦.૬૨।
૨૪૦૦૬૩૧ હષર્સઙ્ઘમહાવેગં નાનારસસમાકુલમ્ ।
૨૪૦૦૬૩૨ નાનાપ્રી તમહારત્નં દુઃખ વરસમીિરતમ્॥ ૨૪૦.૬૩।
૨૪૦૦૬૪૧ શાેક ણામહાવત તી ણવ્યાિધમહા જમ્ ।
૨૪૦૦૬૪૨ અ સ્થસઙ્ઘાતસઙ્ઘટં્ટ શ્લે મયાેગં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૪૦.૬૪।
૨૪૦૦૬૫૧ દાનમુક્તાકરં ઘાેરં શાે ણતાેદ્ગારિવદુ્રમમ્ ।
૨૪૦૦૬૫૨ હ સતાે કુ્રષ્ટિનઘાષં નાનાજ્ઞાનસદુુ કરમ્॥ ૨૪૦.૬૫।
૨૪૦૦૬૬૧ રાેદનાશ્રુમલક્ષારં સઙ્ગયાેગપરાયણમ્ ।
૨૪૦૦૬૬૨ પ્રલ વા જન્મલાેકાે યં પતુ્રબા ધવપત્તનમ્॥ ૨૪૦.૬૬।
૨૪૦૦૬૭૧ અિહસાસત્યમયાર્દં પ્રાણયાેગમયાે મલમ્ ।
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૨૪૦૦૬૭૨ દાનુગા મનં ક્ષીરં સવર્ભૂતપયાેદિધમ્॥ ૨૪૦.૬૭।
૨૪૦૦૬૮૧ માેક્ષદુલર્ભિવષયં વાડવાસખુસાગરમ્ ।
૨૪૦૦૬૮૨ તર ત યતયઃ સદ્ધા જ્ઞાનયાેગેન ચાનઘાઃ॥ ૨૪૦.૬૮।
૨૪૦૦૬૯૧ તી વાર્ ચ દુ તરં જન્મ િવશ ત િવમલં નભઃ ।
૨૪૦૦૬૯૨ તત તા સકૃુતી જ્ઞા વા સયૂા વહ ત ર મ ભઃ॥ ૨૪૦.૬૯।
૨૪૦૦૭૦૧ પદ્મત તવુદાિવ ય પ્રવહ વષયાિ દ્વ ઃ ।
૨૪૦૦૭૦૨ તત્ર તા પ્રવહાે વાયુઃ પ્ર તગ્ હ્ણા ત ચાનઘાઃ॥ ૨૪૦.૭૦।
૨૪૦૦૭૧૧ વીતરાગા યતી સદ્ધા વીયર્યુક્તાં તપાેધનાન્ ।
૨૪૦૦૭૧૨ સૂ મઃ શીતઃ સગુ ધશ્ચ સખુ પશર્શ્ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૪૦.૭૧।
૨૪૦૦૭૨૧ સપ્તાનાં મ તાં શ્રેષ્ઠાે લાેકા ગચ્છ ત યઃ શભુાન્ ।
૨૪૦૦૭૨૨ સ તા વહ ત િવપ્રે દ્રા નભસઃ પરમાં ગ તમ્॥ ૨૪૦.૭૨।
૨૪૦૦૭૩૧ નભાે વહ ત લાેકેશાન્રજસઃ પરમાં ગ તમ્ ।
૨૪૦૦૭૩૨ ર ે વહ ત િવપ્રે દ્રાઃ સ વસ્ય પરમાં ગ તમ્॥ ૨૪૦.૭૩।
૨૪૦૦૭૪૧ સ વં વહ ત શદુ્ધાત્મા પરં નારાયણં પ્રભુમ્ ।
૨૪૦૦૭૪૨ પ્રભવુર્હ ત શદુ્ધાત્મા પરમાત્માનમાત્મના॥ ૨૪૦.૭૪।
૨૪૦૦૭૫૧ પરમાત્માનમાસાદ્ય તદ્ભૂતા યતયાે ઽમલાઃ ।
૨૪૦૦૭૫૨ અ ત વાય ક પ તે ન િનવતર્ ત ચ દ્વ ઃ॥ ૨૪૦.૭૫।
૨૪૦૦૭૬૧ પરમા સા ગ તિવપ્રા િનદ્વર્ દ્વાનાં મહાત્મનામ્ ।
૨૪૦૦૭૬૨ સત્યાજર્વરતાનાં વૈ સવર્ભૂતદયાવતામ્॥ ૨૪૦.૭૬।
૨૪૦૦૭૭૦ મનુય ઊચુઃ
૨૪૦૦૭૭૧ સ્થાનમુત્તમમાસાદ્ય ભગવ તં સ્થરવ્રતાઃ ।
૨૪૦૦૭૭૨ આજન્મમરણં વા તે રમ તે તત્ર વા ન વા॥ ૨૪૦.૭૭।
૨૪૦૦૭૮૧ યદત્ર ત યં ત વં નાે યથાવદ્વક્તુમહર્ સ ।
૨૪૦૦૭૮૨ વદતૃે માનવં ના યં પ્રષુ્ટમહાર્મ સત્તમ॥ ૨૪૦.૭૮।
૨૪૦૦૭૯૧ માેક્ષદાષેાે મહાનષે પ્રા ય સ દ્ધ ગતા ષીન્ ।
૨૪૦૦૭૯૨ યિદ તત્રવૈ િવજ્ઞાને વતર્ તે યતયઃ પરે॥ ૨૪૦.૭૯।
૨૪૦૦૮૦૧ પ્ર ત્તલક્ષણં ધમ પ યામ પરમં દ્વજ ।
૨૪૦૦૮૦૨ મગ્ સ્ય િહ પરે જ્ઞાને િક તુ દુઃખા તરં ભવેત્॥ ૨૪૦.૮૦।
૨૪૦૦૮૧૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૪૦૦૮૧૧ યથા યાયં મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પ્રશ્નઃ ષ્ટશ્ચ સઙ્કટઃ ।
૨૪૦૦૮૧૨ બુધાનામિપ સ માેહઃ પ્રશ્ને ઽ મન્મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૪૦.૮૧।
૨૪૦૦૮૨૧ અત્રાિપ ત વં પરમં શ ◌ૃ વં વચનં મમ ।
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૨૪૦૦૮૨૨ બુ દ્ધશ્ચ પરમા યત્ર કિપલાનાં મહાત્મનામ્॥ ૨૪૦.૮૨।
૨૪૦૦૮૩૧ ઇ દ્રયા યિપ બુ ય તે વદેહં દેિહનાં દ્વ ઃ ।
૨૪૦૦૮૩૨ કરણા યાત્મન તાિન સૂ મં પ ય ત તૈ તુ સઃ॥ ૨૪૦.૮૩।
૨૪૦૦૮૪૧ આત્મના િવપ્રહીણાિન કાષ્ઠકુડ્યસમાિન તુ ।
૨૪૦૦૮૪૨ િવન ય ત ન સ દેહાે વેલા ઇવ મહાણર્વે॥ ૨૪૦.૮૪।
૨૪૦૦૮૫૧ ઇ દ્રયૈઃ સહ સપુ્તસ્ય દેિહનાે દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૪૦૦૮૫૨ સૂ મશ્ચર ત સવર્ત્ર નભસીવ સમીરણઃ॥ ૨૪૦.૮૫।
૨૪૦૦૮૬૧ સ પ ય ત યથા યાયં વા શ ત ચાનઘાઃ ।
૨૪૦૦૮૬૨ બુ યમાનાે યથાપવૂર્મ ખલનેેહ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૪૦.૮૬।
૨૪૦૦૮૭૧ ઇ દ્રયા ણ હ સવાર્ ણ વે વે સ્થાને યથાિવિધ ।
૨૪૦૦૮૭૨ અનીશ વા પ્રલીય તે સપાર્ િવષહતા ઇવ॥ ૨૪૦.૮૭।
૨૪૦૦૮૮૧ ઇ દ્રયાણાં તુ સવષાં વસ્થાને વવે સવર્શઃ ।
૨૪૦૦૮૮૨ આક્ર ય ગતયઃ સૂ મા વરત્યાત્મા ન સશંયઃ॥ ૨૪૦.૮૮।
૨૪૦૦૮૯૧ સ વસ્ય ચ ગુણા કૃ નાન્રજસશ્ચ ગુણા પનુઃ ।
૨૪૦૦૮૯૨ ગુણાંશ્ચ તમસઃ સવાર્ ગુણા બુદ્ધશે્ચ સત્તમાઃ॥ ૨૪૦.૮૯।
૨૪૦૦૯૦૧ ગુણાંશ્ચ મનસશ્ચાિપ નભસશ્ચ ગુણાં તથા ।
૨૪૦૦૯૦૨ ગુણા વાયાેશ્ચ સવર્જ્ઞાઃ નેહ ં શ્ચ ગુણા પનુઃ॥ ૨૪૦.૯૦।
૨૪૦૦૯૧૧ અપાં ગુણા તથા િવપ્રાઃ પા થવાંશ્ચ ગુણાનિપ ।
૨૪૦૦૯૧૨ સવાર્નવે ગુણવૈ્યાર્ ય ક્ષતે્રજ્ઞષેુ દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૪૦.૯૧।
૨૪૦૦૯૨૧ આત્મા ચર ત ક્ષતે્રજ્ઞઃ કમર્ણા ચ શભુાશભુે ।
૨૪૦૦૯૨૨ શ યા ઇવ મહાત્માન મ દ્રયા ણ ચ તં દ્વ ઃ॥ ૨૪૦.૯૨।
૨૪૦૦૯૩૧ પ્રકૃ ત ચા ય તક્ર ય શદંુ્ધ સૂ મં પરા પરમ્ ।
૨૪૦૦૯૩૨ નારાયણં મહાત્માનં િનિવકારં પરા પરમ્॥ ૨૪૦.૯૩।
૨૪૦૦૯૪૧ િવમુક્તં સવર્પાપે યઃ પ્રિવષં્ટ ચ હ્યનામયમ્ ।
૨૪૦૦૯૪૨ પરમાત્માનમગુણં િન ર્તં તં ચ સત્તમાઃ॥ ૨૪૦.૯૪।
૨૪૦૦૯૫૧ શ્રેષં્ઠ તત્ર મનાે િવપ્રા ઇ દ્રયા ણ ચ ભાે દ્વ ઃ ।
૨૪૦૦૯૫૨ આગચ્છ ત યથાકાલં ગુરાેઃ સ દેશકાિરણઃ॥ ૨૪૦.૯૫।
૨૪૦૦૯૬૧ શકં્ય વા પને કાલને શા ત પ્રાપ્તું ગુણાં તથા ।
૨૪૦૦૯૬૨ અેવમુક્તને િવપ્રે દ્રાઃ સાઙ્ખ્યયાેગને માે ક્ષણીમ્॥ ૨૪૦.૯૬।
૨૪૦૦૯૭૧ સાઙ્ખ્યા િવપ્રા મહાપ્રાજ્ઞા ગચ્છ ત પરમાં ગ તમ્ ।
૨૪૦૦૯૭૨ જ્ઞાનનેાનને િવપ્રે દ્રા તુલ્યં જ્ઞાનં ન િવદ્યતે॥ ૨૪૦.૯૭।
૨૪૦૦૯૮૧ અત્ર વઃ સશંયાે મા ભજૂ્જ્ઞાનં સાઙ્ખ્યં પરં મતમ્ ।
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૨૪૦૦૯૮૨ અક્ષરં ધ્રવુમવેાેક્તં પવૂ બ્રહ્મ સનાતનમ્॥ ૨૪૦.૯૮।
૨૪૦૦૯૯૧ અનાિદમ યિનધનં િનદ્વર્ દં્વ ક ર્ શાશ્વતમ્ ।
૨૪૦૦૯૯૨ કૂટસં્થ ચવૈ િનતં્ય ચ યદ્વદ ત શમાત્મકાઃ॥ ૨૪૦.૯૯।
૨૪૦૧૦૦૧ યતઃ સવાર્ઃ પ્રવતર્ તે સગર્પ્રલયિવિક્રયાઃ ।
૨૪૦૧૦૦૨ અેવં શસં ત શાસે્ત્રષુ પ્રવક્તારાે મહષર્યઃ॥ ૨૪૦.૧૦૦।
૨૪૦૧૦૧૧ સવ િવપ્રાશ્ચ વેદાશ્ચ તથા સામિવદાે જનાઃ ।
૨૪૦૧૦૧૨ બ્રહ્મ યં પરમં દેવમન તં પરમાચ્યુતમ્॥ ૨૪૦.૧૦૧।
૨૪૦૧૦૨૧ પ્રાથર્ય તશ્ચ તં િવપ્રા વદ ત ગુણબુદ્ધયઃ ।
૨૪૦૧૦૨૨ સ યગુક્તા તથા યાેગાઃ સાઙ્ખ્યાશ્ચા મતદશર્નાઃ॥ ૨૪૦.૧૦૨।
૨૪૦૧૦૩૧ અમૂ ત તસ્ય િવપ્રે દ્રાઃ સાઙ્ખ્યં મૂ તિર ત શ્રુ તઃ ।
૨૪૦૧૦૩૨ અ ભજ્ઞાનાિન તસ્યાહુમર્હા ત મુિનસત્તમાઃ॥ ૨૪૦.૧૦૩।
૨૪૦૧૦૪૧ દ્વિવધાિન િહ ભૂતાિન થવ્યાં દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૪૦૧૦૪૨ અગ યગ યસ જ્ઞાિન ગ યં તત્ર િવ શ યતે॥ ૨૪૦.૧૦૪।
૨૪૦૧૦૫૧ જ્ઞાનં મહદ્વૈ મહતશ્ચ િવપ્રા ।
૨૪૦૧૦૫૨ વેદેષુ સાઙ્ખ્યષેુ તથવૈ યાેગે ।
૨૪૦૧૦૫૩ યચ્ચાિપ દષંૃ્ટ િવિધવ પુરાણે ।
૨૪૦૧૦૫૪ સાઙ્ખ્યાગતં તિન્ન ખલં મનુી દ્રાઃ॥ ૨૪૦.૧૦૫।
૨૪૦૧૦૬૧ યચ્ચે તહાસષેુ મહ સુ દષૃ્ટમ્ ।
૨૪૦૧૦૬૨ યથાથર્શાસે્ત્રષુ િવ શષ્ટદષૃ્ટમ્ ।
૨૪૦૧૦૬૩ જ્ઞાનં ચ લાેકે યિદહા ત િક ચત્ ।
૨૪૦૧૦૬૪ સાઙ્ખ્યાગતં તચ્ચ મહામનુી દ્રાઃ॥ ૨૪૦.૧૦૬।
૨૪૦૧૦૭૧ સમ તદષંૃ્ટ પરમં બલં ચ ।
૨૪૦૧૦૭૨ જ્ઞાનં ચ માેક્ષશ્ચ યથાવદુક્તમ્ ।
૨૪૦૧૦૭૩ તપાં સ સૂ મા ણ ચ યાિન ચવૈ ।
૨૪૦૧૦૭૪ સાઙ્ખ્યે યથાવ દ્વિહતાિન િવપ્રાઃ॥ ૨૪૦.૧૦૭।
૨૪૦૧૦૮૧ િવપયર્યં તસ્ય િહતં સદૈવ ।
૨૪૦૧૦૮૨ ગચ્છ ત સાઙ્ખ્યાઃ સતતં સખુને ।
૨૪૦૧૦૮૩ તાંશ્ચાિપ સ ધાયર્ તતઃ કૃતાથાર્ઃ ।
૨૪૦૧૦૮૪ પત ત િવપ્રાયતનષેુ ભૂયઃ॥ ૨૪૦.૧૦૮।
૨૪૦૧૦૯૧ િહ વા ચ દેહં પ્રિવશ ત માેક્ષમ્ ।
૨૪૦૧૦૯૨ િદવાૈકસશ્ચાિપ ચ યાેગસાઙ્ખ્યાઃ ।
૨૪૦૧૦૯૩ અતાે ઽિધકં તે ઽ ભરતા મહાહ ।
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૨૪૦૧૦૯૪ સાઙ્ખ્યે દ્વ ભાે ઇહ શષ્ટજુષ્ટે॥ ૨૪૦.૧૦૯।
૨૪૦૧૧૦૧ તષેાં તુ તયર્ગ્ગમનં િહ દષૃ્ટમ્ ।
૨૪૦૧૧૦૨ નાધાે ગ તઃ પાપકૃતાં િનવાસઃ ।
૨૪૦૧૧૦૩ ન વા પ્રધાના અિપ તે દ્વ તયાે ।
૨૪૦૧૧૦૪ યે જ્ઞાનમેતન્મનુયાે ન સક્તાઃ॥ ૨૪૦.૧૧૦।
૨૪૦૧૧૧૧ સાઙ્ખ્યં િવશાલં પરમં પુરાણમ્ ।
૨૪૦૧૧૧૨ મહાણર્વં િવમલમુદારકા તમ્ ।
૨૪૦૧૧૧૩ કૃ નં િહ સાઙ્ખ્યા મનુયાે મહાત્મ- ।
૨૪૦૧૧૧૪ નારાયણે ધારયતાપ્રમેયમ્॥ ૨૪૦.૧૧૧।
૨૪૦૧૧૨૧ અેતન્મયાેક્તં પરમં િહ ત વમ્ ।
૨૪૦૧૧૨૨ નારાયણા દ્વશ્વ મદં પુરાણમ્ ।
૨૪૦૧૧૨૩ સ સગર્કાલે ચ કરાે ત સગર્મ્ ।
૨૪૦૧૧૨૪ સહંારકાલે ચ હરેત ભૂયઃ॥ ૨૪૦.૧૧૨।
૨૪૧૦૦૧૦ મનુય ઊચુઃ
૨૪૧૦૦૧૧ િક તદક્ષર મત્યુક્તં ય માન્નાવતર્તે પનુઃ ।
૨૪૧૦૦૧૨ િક વત્ત ક્ષર મત્યુક્તં ય માદાવતર્તે પનુઃ॥ ૨૪૧.૧।
૨૪૧૦૦૨૧ અક્ષરાક્ષરયાવે્યર્ ક્ત ચ્છામ વાં મહામનુે ।
૨૪૧૦૦૨૨ ઉપલ ધું મુિનશ્રેષ્ઠ ત વને મુિનપુઙ્ગવ॥ ૨૪૧.૨।
૨૪૧૦૦૩૧ વં િહ જ્ઞાનિવદાં શ્રેષ્ઠઃ પ્રાેચ્યસે વેદપારગૈઃ ।
૨૪૧૦૦૩૨ ઋ ષ ભશ્ચ મહાભાગૈયર્ ત ભશ્ચ મહાત્મ ભઃ॥ ૨૪૧.૩।
૨૪૧૦૦૪૧ તદેતચ્છ્ર ાેતુ મચ્છામ વત્તઃ સવ મહામતે ।
૨૪૧૦૦૪૨ ન પ્તમિધગચ્છામઃ શ ◌ૃ વ તાે ઽ તમુત્તમમ્॥ ૨૪૧.૪।
૨૪૧૦૦૫૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૪૧૦૦૫૧ અત્ર વાે વણર્િય યા મ ઇ તહાસં પુરાતનમ્ ।
૨૪૧૦૦૫૨ વ સષ્ઠસ્ય ચ સવંાદં કરાલજનકસ્ય ચ॥ ૨૪૧.૫।
૨૪૧૦૦૬૧ વ સષં્ઠ શ્રેષ્ઠમાસીન ષીણાં ભાસ્કરદ્યુ તમ્ ।
૨૪૧૦૦૬૨ પપ્રચ્છ જનકાે રા જ્ઞાનં નૈઃશ્રેયસં પરમ્॥ ૨૪૧.૬।
૨૪૧૦૦૭૧ પરમાત્મિન કુશલમ યાત્મગ તિનશ્ચયમ્ ।
૨૪૧૦૦૭૨ મતૈ્રાવ ણમાસીનમ ભવાદ્ય કૃતા જ લઃ॥ ૨૪૧.૭।
૨૪૧૦૦૮૧ વચ્છ દં સકૃુતં ચવૈ મધુરં ચા યનુ બણમ્ ।
૨૪૧૦૦૮૨ પપ્રચ્છ ષવરં રા કરાલજનકઃ પુરા॥ ૨૪૧.૮।
૨૪૧૦૦૯૦ કરાલજનક ઉવાચ

952 sanskritdocuments.org



બ્રહ્મપુરાણ

૨૪૧૦૦૯૧ ભગવ શ્રાેતુ મચ્છા મ પરં બ્રહ્મ સનાતનમ્ ।
૨૪૧૦૦૯૨ ય મન્ન પનુરા ત્ત પ્રા ુવ ત મની ષણઃ॥ ૨૪૧.૯।
૨૪૧૦૧૦૧ યચ્ચ ત ક્ષર મત્યુક્તં યત્રેદં ક્ષરતે જગત્ ।
૨૪૧૦૧૦૨ યચ્ચાક્ષર મ ત પ્રાેક્તં શવં ક્ષેમમનામયમ્॥ ૨૪૧.૧૦।
૨૪૧૦૧૧૦ વ સષ્ઠ ઉવાચ
૨૪૧૦૧૧૧ શ્રૂયતાં થવીપાલ ક્ષરતીદં યથા જગત્ ।
૨૪૧૦૧૧૨ યત્ર ક્ષર ત પવૂણ યાવ કાલને ચા યથ॥ ૨૪૧.૧૧।
૨૪૧૦૧૨૧ યુગં દ્વાદશસાહ યં ક પં િવ દ્ધ ચતુયુર્ગમ્ ।
૨૪૧૦૧૨૨ દશક પશતાવતર્મહ તદ્બ્રાહ્મમુચ્યતે॥ ૨૪૧.૧૨।
૨૪૧૦૧૩૧ રાિત્રશ્ચૈતાવતી રાજ યસ્યા તે પ્ર તબુ યતે ।
૨૪૧૦૧૩૨ જત્યન તકમાર્ ણ મહા તં ભૂતમગ્રજમ્॥ ૨૪૧.૧૩।
૨૪૧૦૧૪૧ મૂ તમ તમમૂતાર્ત્મા િવશ્વં શ ભુઃ વય ભવુઃ ।
૨૪૧૦૧૪૨ યત્રાે પ ત્ત પ્રવક્ષ્યા મ મૂલતાે પસત્તમ॥ ૨૪૧.૧૪।
૨૪૧૦૧૫૧ અ ણમા લ ઘમા પ્રા પ્તર શાનં જ્યાે તરવ્યયમ્ ।
૨૪૧૦૧૫૨ સવર્તઃપા ણપાદા તં સવર્તાે ક્ષ શરાેમખુમ્॥ ૨૪૧.૧૫।
૨૪૧૦૧૬૧ સવર્તઃશ્રુ તમ લાેકે સવર્મા ત્ય તષ્ઠ ત ।
૨૪૧૦૧૬૨ િહર યગભા ભગવાનષે બુ દ્ધિર ત તઃ॥ ૨૪૧.૧૬।
૨૪૧૦૧૭૧ મહાિન ત ચ યાેગષેુ િવિર ચિર ત ચા યથ ।
૨૪૧૦૧૭૨ સાઙ્ખ્યે ચ પઠ્યતે શાસે્ત્ર નામ ભબર્હુધાત્મકઃ॥ ૨૪૧.૧૭।
૨૪૧૦૧૮૧ િવ ચત્ર પાે િવશ્વાત્મા અેકાક્ષર ઇ ત તઃ ।
૨૪૧૦૧૮૨ તમેકાત્મકં યને કૃ નં ત્રૈલાેક્યમાત્મના॥ ૨૪૧.૧૮।
૨૪૧૦૧૯૧ તથવૈ બહુ પ વા દ્વશ્વ પ ઇ ત શ્રુતઃ ।
૨૪૧૦૧૯૨ અેષ વૈ િવિક્રયાપન્નઃ જત્યાત્માનમાત્મના॥ ૨૪૧.૧૯।
૨૪૧૦૨૦૧ પ્રધાનં તસ્ય સયંાેગાદુ પન્નં સમુહ પુરમ્ ।
૨૪૧૦૨૦૨ અહઙ્કારં મહાતે ઃ પ્ર પ તનમસૃ્કતમ્॥ ૨૪૧.૨૦।
૨૪૧૦૨૧૧ અવ્યક્તાદ્વ્ય ક્તમાપન્નં િવદ્યાસગ વદ ત તમ્ ।
૨૪૧૦૨૧૨ મહા તં ચા યહઙ્કારમિવદ્યાસગર્ અેવ ચ॥ ૨૪૧.૨૧।
૨૪૧૦૨૨૧ અચરશ્ચ ચરશ્ચવૈ સમુ પન્નાૈ તથૈકતઃ ।
૨૪૧૦૨૨૨ િવદ્યાિવદ્યે ત િવખ્યાતે શ્રુ તશાસ્ત્રાનુ ચ તકૈઃ॥ ૨૪૧.૨૨।
૨૪૧૦૨૩૧ ભૂતસગર્મહઙ્કારા તીયં િવ દ્ધ પા થવ ।
૨૪૧૦૨૩૨ અહઙ્કારેષુ પતે ચતુથ િવ દ્ધ વૈકૃતમ્॥ ૨૪૧.૨૩।
૨૪૧૦૨૪૧ વાયજુ્યા તરથાકાશમાપાે ઽથ થવી તથા ।
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૨૪૧૦૨૪૨ શ દ પશા ચ પં ચ રસાે ગ ધ તથવૈ ચ॥ ૨૪૧.૨૪।
૨૪૧૦૨૫૧ અેવં યુગપદુ પનં્ન દશવગર્મસશંયમ્ ।
૨૪૧૦૨૫૨ પ ચમં િવ દ્ધ રાજે દ્ર ભાૈ તકં સગર્મથર્કૃત્॥ ૨૪૧.૨૫।
૨૪૧૦૨૬૧ શ્રાતંે્ર વક્ચ ષી જહ્વા ઘ્રાણમવે ચ પ ચમમ્ ।
૨૪૧૦૨૬૨ વાઘ તાૈ ચવૈ પાદાૈ ચ પાયુમઢ્રં તથવૈ ચ॥ ૨૪૧.૨૬।
૨૪૧૦૨૭૧ બુદ્ધ દ્રયા ણ ચૈતાિન તથા કમ દ્રયા ણ ચ ।
૨૪૧૦૨૭૨ સ ભૂતાનીહ યુગપન્મનસા સહ પા થવ॥ ૨૪૧.૨૭।
૨૪૧૦૨૮૧ અેષા ત વચતુિવશા સવાર્કૃ તઃ પ્રવતર્તે ।
૨૪૧૦૨૮૨ યાં જ્ઞા વા ના ભશાેચ ત બ્રાહ્મણા ત વદ શનઃ॥ ૨૪૧.૨૮।
૨૪૧૦૨૯૧ અેવમેત સમુ પનં્ન ત્રૈલાેક્ય મદમુત્તમમ્ ।
૨૪૧૦૨૯૨ વેિદતવ્યં નરશ્રેષ્ઠ સદૈવ નરકાણર્વે॥ ૨૪૧.૨૯।
૨૪૧૦૩૦૧ સયક્ષભૂતગ ધવ સિકન્નરમહાેરગે ।
૨૪૧૦૩૦૨ સચારણિપશાચે વૈ સદેવ ષિનશાચરે॥ ૨૪૧.૩૦।
૨૪૧૦૩૧૧ સદંશક ટમશકે સપૂ તકૃ મમષૂકે ।
૨૪૧૦૩૧૨ શિુન શ્વપાકે ચૈણેયે સચા ડાલે સપુલ્કસે॥ ૨૪૧.૩૧।
૨૪૧૦૩૨૧ હ ત્યશ્વખરશાદૂર્લે સ કે ગિવ ચવૈ હ ।
૨૪૧૦૩૨૨ યા ચ મૂ તશ્ચ ય ક ચ સવર્ત્રૈતિન્નદશર્નમ્॥ ૨૪૧.૩૨।
૨૪૧૦૩૩૧ જલે ભુિવ તથાકાશે ના યત્રે ત િવિનશ્ચયઃ ।
૨૪૧૦૩૩૨ સ્થાનં દેહવતામાસીિદત્યેવમનુશશુ્રુમ॥ ૨૪૧.૩૩।
૨૪૧૦૩૪૧ કૃ નમેતાવત તાત ક્ષરતે વ્યક્તસ જ્ઞકઃ ।
૨૪૧૦૩૪૨ અહ યહિન ભૂતાત્મા યચ્ચાક્ષર ઇ ત તમ્॥ ૨૪૧.૩૪।
૨૪૧૦૩૫૧ તત ત ક્ષર મત્યુક્તં ક્ષરતીદં યથા જગત્ ।
૨૪૧૦૩૫૨ જગન્માેહાત્મકં ચાહુરવ્યક્તાદ્વ્યક્તસ જ્ઞકમ્॥ ૨૪૧.૩૫।
૨૪૧૦૩૬૧ મહાંશ્ચવૈાક્ષરાે િનત્યમેત ક્ષરિવવજર્નમ્ ।
૨૪૧૦૩૬૨ ક થતં તે મહારાજ ય માન્નાવતર્તે પનુઃ॥ ૨૪૧.૩૬।
૨૪૧૦૩૭૧ પ ચિવશ તકાે ઽમૂતર્ઃ સ િનત્ય ત વસ જ્ઞકઃ ।
૨૪૧૦૩૭૨ સ વસશં્રયણાત્ત વં સ વમાહુમર્ની ષણઃ॥ ૨૪૧.૩૭।
૨૪૧૦૩૮૧ યદમૂ તઃ જદ્વ્યકં્ત તન્મૂ તમિધ તષ્ઠ ત ।
૨૪૧૦૩૮૨ ચતુિવશ તમાે વ્યક્તાે હ્યમૂ તઃ પ ચિવશકઃ॥ ૨૪૧.૩૮।
૨૪૧૦૩૯૧ સ અેવ હૃિદ સવાર્સુ મૂ ત વા તષ્ઠતાત્મવાન્ ।
૨૪૧૦૩૯૨ ચેતયંશ્ચેતનાે િનતં્ય સવર્મૂ તરમૂ તમાન્॥ ૨૪૧.૩૯।
૨૪૧૦૪૦૧ સગર્પ્રલયધમણ સ સગર્પ્રલયાત્મકઃ ।
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૨૪૧૦૪૦૨ ગાેચરે વતર્તે િનતં્ય િનગુર્ણાે ગુણસિ જ્ઞતઃ॥ ૨૪૧.૪૦।
૨૪૧૦૪૧૧ અેવમષે મહાત્મા ચ સગર્પ્રલયકાેિટશઃ ।
૨૪૧૦૪૧૨ િવકુવાર્ણઃ પ્રકૃ તમાન્ના ભમ યેત બુ દ્ધમાન્॥ ૨૪૧.૪૧।
૨૪૧૦૪૨૧ તમઃસ વર ેયુક્ત તાસુ તા વહ યાેિનષુ ।
૨૪૧૦૪૨૨ લીયતે પ્ર તબુદ્ધ વાદબુદ્ધજનસવેનાત્॥ ૨૪૧.૪૨।
૨૪૧૦૪૩૧ સહવાસિનવાસ વાદ્બાલાે ઽહ મ ત મ યતે ।
૨૪૧૦૪૩૨ યાે ઽહં ન સાે ઽહ મત્યુક્તાે ગુણાનવેાનવુતર્તે॥ ૨૪૧.૪૩।
૨૪૧૦૪૪૧ તમસા તામસા ભાવા વિવધા પ્ર તપદ્યતે ।
૨૪૧૦૪૪૨ રજસા રાજસાંશ્ચવૈ સા વકા સ વસશં્રયાત્॥ ૨૪૧.૪૪।
૨૪૧૦૪૫૧ શકુ્લલાેિહતકૃ ણાિન પા યેતાિન ત્રી ણ તુ ।
૨૪૧૦૪૫૨ સવાર્ યેતાિન પા ણ નીિહ પ્રાકૃતાિન તુ॥ ૨૪૧.૪૫।
૨૪૧૦૪૬૧ તામસા િનરયં યા ત રાજસા માનષુાનથ ।
૨૪૧૦૪૬૨ સા વકા દેવલાેકાય ગચ્છ ત સખુભા ગનઃ॥ ૨૪૧.૪૬।
૨૪૧૦૪૭૧ િન કેવલને પાપને તયર્ગ્યાેિનમવા ુયાત્ ।
૨૪૧૦૪૭૨ પુ યપાપેષુ માનુ યં પુ યમાત્રેણ દેવતાઃ॥ ૨૪૧.૪૭।
૨૪૧૦૪૮૧ અેવમવ્યક્તિવષયં માેક્ષમાહુમર્ની ષણઃ ।
૨૪૧૦૪૮૨ પ ચિવશ તમાે યાે ઽયં જ્ઞાનાદેવ પ્રવતર્તે॥ ૨૪૧.૪૮।
૨૪૨૦૦૧૦ વ સષ્ઠ ઉવાચ
૨૪૨૦૦૧૧ અેવમપ્ર તબુદ્ધ વાદબુદ્ધમનવુતર્તે ।
૨૪૨૦૦૧૨ દેહાદે્દહસહસ્રા ણ તથા ચ ન સ ભદ્યતે॥ ૨૪૨.૧।
૨૪૨૦૦૨૧ તયર્ગ્યાેિનસહસ્રષેુ કદા ચદે્દવતા વિપ ।
૨૪૨૦૦૨૨ ઉ પદ્ય ત તપાેયાેગાદુ્ગણૈઃ સહ ગુણક્ષયાત્॥ ૨૪૨.૨।
૨૪૨૦૦૩૧ મનુ ય વાિદ્દવં યા ત દેવાે માનુ યમે ત ચ ।
૨૪૨૦૦૩૨ માનુ યાિન્નરયસ્થાનમાલયં પ્ર તપદ્યતે॥ ૨૪૨.૩।
૨૪૨૦૦૪૧ કાષેકારાે યથાત્માનં ક ટઃ સમ ભ ધ ત ।
૨૪૨૦૦૪૨ સતૂ્રત તુગુણૈિનતં્ય તથાયમગુણાે ગુણૈઃ॥ ૨૪૨.૪।
૨૪૨૦૦૫૧ દ્વ દ્વમે ત ચ િનદ્વર્ દ્વ તાસુ તા વહ યાેિનષુ ।
૨૪૨૦૦૫૨ શીષર્રાેગે ઽ ક્ષરાેગે ચ દ તશલૂે ગલગ્રહે॥ ૨૪૨.૫।
૨૪૨૦૦૬૧ જલાેદરે ઽ તસારે ચ ગ ડમાલાિવચ ચકે ।
૨૪૨૦૦૬૨ શ્વત્રકુષે્ઠ ઽ ગ્ દગ્ધે ચ સ માપ મારયાેરિપ॥ ૨૪૨.૬।
૨૪૨૦૦૭૧ યાિન ચા યાિન દ્વ દ્વાિન પ્રાકૃતાિન શર િરણામ્ ।
૨૪૨૦૦૭૨ ઉ પદ્ય તે િવ ચત્રા ણ તા યવેાત્મા ભમ યતે॥ ૨૪૨.૭।
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૨૪૨૦૦૮૧ અ ભમાના તમાનાનાં તથવૈ સકૃુતા યિપ ।
૨૪૨૦૦૮૨ અેકવાસાશ્ચતવુાર્સાઃ શાયી િનત્યમધ તથા॥ ૨૪૨.૮।
૨૪૨૦૦૯૧ મ ડૂકશાયી ચ તથા વીરાસનગત તથા ।
૨૪૨૦૦૯૨ વીરમાસનમાકાશે તથા શયનમવે ચ॥ ૨૪૨.૯।
૨૪૨૦૧૦૧ ઇષ્ટકાપ્ર તરે ચવૈ ચક્રકપ્ર તરે તથા ।
૨૪૨૦૧૦૨ ભ મપ્ર તરશાયી ચ ભૂ મશ યાનુલપેનઃ॥ ૨૪૨.૧૦।
૨૪૨૦૧૧૧ વીરસ્થાના બુપાકે ચ શયનં ફલકેષુ ચ ।
૨૪૨૦૧૧૨ િવિવધાસુ ચ શ યાસુ ફલગ્ હ્યા વતાસુ ચ॥ ૨૪૨.૧૧।
૨૪૨૦૧૨૧ ઉદ્યાને ખલલગ્ ે તુ ક્ષાૈમકૃ ણા જના વતઃ ।
૨૪૨૦૧૨૨ મ ણવાલપર ધાનાે વ્યાઘ્રચમર્પિરચ્છદઃ॥ ૨૪૨.૧૨।
૨૪૨૦૧૩૧ સહચમર્પર ધાનઃ પટ્ટવાસા તથવૈ ચ ।
૨૪૨૦૧૩૨ ફલકં પિરધાનશ્ચ તથા કટકવસ્ત્ર ક્॥ ૨૪૨.૧૩।
૨૪૨૦૧૪૧ કટૈકવસનશ્ચવૈ ચીરવાસા તથવૈ ચ ।
૨૪૨૦૧૪૨ વસ્ત્રા ણ ચા યાિન બહૂ ય ભમત્ય ચ બુ દ્ધમાન્॥ ૨૪૨.૧૪।
૨૪૨૦૧૫૧ ભાજેનાિન િવ ચત્રા ણ રત્નાિન િવિવધાિન ચ ।
૨૪૨૦૧૫૨ અેકરાત્રા તરા શ વમેકકા લકભાજેનમ્॥ ૨૪૨.૧૫।
૨૪૨૦૧૬૧ ચતુથાર્ષ્ટમકાલં ચ ષષ્ઠકા લકમવે ચ ।
૨૪૨૦૧૬૨ ષડ્રાત્રભાજેનશ્ચવૈ તથા ચાષ્ટાહભાજેનઃ॥ ૨૪૨.૧૬।
૨૪૨૦૧૭૧ માસાપેવાસી મૂલાશી ફલાહાર તથવૈ ચ ।
૨૪૨૦૧૭૨ વાયુભક્ષશ્ચ િપ યાક-દિધગાેમયભાજેનઃ॥ ૨૪૨.૧૭।
૨૪૨૦૧૮૧ ગાેમતૂ્રભાજેનશ્ચવૈ કાશપુ પાશન તથા ।
૨૪૨૦૧૮૨ શવૈાલભાજેનશ્ચવૈ તથા ચા યને વતર્યન્॥ ૨૪૨.૧૮।
૨૪૨૦૧૯૧ વતર્ય શીણર્પણશ્ચ પ્રક ણર્ફલભાજેનઃ ।
૨૪૨૦૧૯૨ િવિવધાિન ચ કૃચ્છ્ર ા ણ સવેતે સ દ્ધકાઙ્ક્ષયા॥ ૨૪૨.૧૯।
૨૪૨૦૨૦૧ ચા દ્રાયણાિન િવિધવ લઙ્ગાિન િવિવધાિન ચ ।
૨૪૨૦૨૦૨ ચાતુરાશ્ર યયુક્તાિન ધમાર્ધમાર્શ્રયા યિપ॥ ૨૪૨.૨૦।
૨૪૨૦૨૧૧ ઉપાશ્રયાન યપરા પાખ ડા વિવધાનિપ ।
૨૪૨૦૨૧૨ િવિવક્તાશ્ચ શલાછાયા તથા પ્રસ્રવણાિન ચ॥ ૨૪૨.૨૧।
૨૪૨૦૨૨૧ પુ લનાિન િવિવક્તાિન િવિવધાિન વનાિન ચ ।
૨૪૨૦૨૨૨ કાનનષેુ િવિવક્તાશ્ચ શલૈાનાં મહતીગુર્હાઃ॥ ૨૪૨.૨૨।
૨૪૨૦૨૩૧ િનયમા વિવધાંશ્ચાિપ િવિવધાિન તપાં સ ચ ।
૨૪૨૦૨૩૨ યજ્ઞાંશ્ચ િવિવધાકારા વદ્યાશ્ચ િવિવધા તથા॥ ૨૪૨.૨૩।
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૨૪૨૦૨૪૧ વ ણક્પથં દ્વજક્ષત્ર-વૈ યશદૂ્રાં તથવૈ ચ ।
૨૪૨૦૨૪૨ દાનં ચ િવિવધાકારં દ ના ધકૃપણાિદષુ॥ ૨૪૨.૨૪।
૨૪૨૦૨૫૧ અ ભમ યેત સ ધાતું તથવૈ િવિવધા ગુણાન્ ।
૨૪૨૦૨૫૨ સ વં રજ તમશ્ચવૈ ધમાર્થા કામ અેવ ચ॥ ૨૪૨.૨૫।
૨૪૨૦૨૬૧ પ્રકૃત્યાત્માનમવેાત્મા અેવં પ્રિવભજત્યુત ।
૨૪૨૦૨૬૨ વાહાકારવષટ્કારાૈ વધાકારનમ સ્ક્રયે॥ ૨૪૨.૨૬।
૨૪૨૦૨૭૧ યજના યયને દાનં તથવૈાહુઃ પ્ર તગ્રહમ્ ।
૨૪૨૦૨૭૨ યાજના યાપને ચવૈ તથા યદિપ િક ચન॥ ૨૪૨.૨૭।
૨૪૨૦૨૮૧ જન્મ ત્યુિવધાનને તથા િવશસનને ચ ।
૨૪૨૦૨૮૨ શભુાશભુભયં સવર્મેતદાહુઃ સનાતનમ્॥ ૨૪૨.૨૮।
૨૪૨૦૨૯૧ પ્રકૃ તઃ કુ તે દેવી ભયં પ્રલયમવે ચ ।
૨૪૨૦૨૯૨ િદવસા તે ગુણાનેતાનતીત્યૈકાે ઽવ તષ્ઠતે॥ ૨૪૨.૨૯।
૨૪૨૦૩૦૧ ર મ લ મવાિદત્ય ત કાલં સિન્નયચ્છ ત ।
૨૪૨૦૩૦૨ અેવમવેષૈ ત સવ ક્ર ડાથર્મ ભમ યતે॥ ૨૪૨.૩૦।
૨૪૨૦૩૧૧ આત્મ પગુણાનેતા વિવધા હૃદય પ્રયાન્ ।
૨૪૨૦૩૧૨ અેવમેતાં પ્રકુવાર્ણઃ સગર્પ્રલયધ મણીમ્॥ ૨૪૨.૩૧।
૨૪૨૦૩૨૧ િક્રયાં િક્રયાપથે રક્ત સ્ત્રગુણ સ્ત્રગુણાિધપઃ ।
૨૪૨૦૩૨૨ િક્રયાિક્રયાપથાપેેત તથા તિદ ત મ યતે॥ ૨૪૨.૩૨।
૨૪૨૦૩૩૧ પ્રકૃત્યા સવર્મવેેદં જગદ ધીકૃતં િવભાે ।
૨૪૨૦૩૩૨ રજસા તમસા ચવૈ વ્યાપ્તં સવર્મનેકધા॥ ૨૪૨.૩૩।
૨૪૨૦૩૪૧ અેવં દ્વ દ્વા યતીતાિન મમ વતર્ ત િનત્યશઃ ।
૨૪૨૦૩૪૨ મત્ત અેતાિન ય તે પ્રલયે યા ત મામિપ॥ ૨૪૨.૩૪।
૨૪૨૦૩૫૧ િન તતર્વ્યા યથૈતાિન સવાર્ણી ત નરાિધપ ।
૨૪૨૦૩૫૨ મ યતે પક્ષબુ દ્ધ વાત્તથવૈ સકૃુતા યિપ॥ ૨૪૨.૩૫।
૨૪૨૦૩૬૧ ભાેક્તવ્યાિન મમૈતાિન દેવલાેકગતને વૈ ।
૨૪૨૦૩૬૨ ઇહૈવ ચનંૈ ભાેક્ષ્યા મ શભુાશભુફલાેદયમ્॥ ૨૪૨.૩૬।
૨૪૨૦૩૭૧ સખુમવંે તુ કતર્વં્ય સકૃ કૃ વા સખંુ મમ ।
૨૪૨૦૩૭૨ યાવદેવ તુ મે સાખૈ્યં ત્યાં ત્યાં ભિવ ય ત॥ ૨૪૨.૩૭।
૨૪૨૦૩૮૧ ભિવ ય ત ન મે દુઃખં કૃતનેેહા યન તકમ્ ।
૨૪૨૦૩૮૨ સખુદુઃખં િહ માનુ યં િનરયે ચાિપ મ જનમ્॥ ૨૪૨.૩૮।
૨૪૨૦૩૯૧ િનરયાચ્ચાિપ માનુ યં કાલનેૈ યા યહં પનુઃ ।
૨૪૨૦૩૯૨ મનુ ય વાચ્ચ દેવ વં દેવ વા પાૈ ષં પનુઃ॥ ૨૪૨.૩૯।
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૨૪૨૦૪૦૧ મનુ ય વાચ્ચ િનરયં પયાર્યેણાપેગચ્છ ત ।
૨૪૨૦૪૦૨ અેષ અેવં દ્વ તીનામાત્મા વૈ સ ગુણૈ ર્તઃ॥ ૨૪૨.૪૦।
૨૪૨૦૪૧૧ તને દેવમનુ યષેુ િનરયં ચાપેપદ્યતે ।
૨૪૨૦૪૧૨ મમ વનેા તાે િનતં્ય તત્રવૈ પિરવતર્તે॥ ૨૪૨.૪૧।
૨૪૨૦૪૨૧ સગર્કાેિટસહસ્રા ણ મરણા તાસુ મૂ તષુ ।
૨૪૨૦૪૨૨ ય અેવં કુ તે કમર્ શભુાશભુફલાત્મકમ્॥ ૨૪૨.૪૨।
૨૪૨૦૪૩૧ સ અેવં ફલમા ાે ત િત્રષુ લાેકેષુ મૂ તમાન્ ।
૨૪૨૦૪૩૨ પ્રકૃ તઃ કુ તે કમર્ શભુાશભુફલાત્મકમ્॥ ૨૪૨.૪૩।
૨૪૨૦૪૪૧ પ્રકૃ તશ્ચ તથા ાે ત િત્રષુ લાેકેષુ કામગા ।
૨૪૨૦૪૪૨ તયર્ગ્યાેિનમનુ ય વે દેવલાેકે તથવૈ ચ॥ ૨૪૨.૪૪।
૨૪૨૦૪૫૧ ત્રી ણ સ્થાનાિન ચૈતાિન નીયા પ્રાકૃતાિન હ ।
૨૪૨૦૪૫૨ અ લઙ્ગપ્રકૃ ત વાચ્ચ લઙ્ગૈર યનુમીયતે॥ ૨૪૨.૪૫।
૨૪૨૦૪૬૧ તથવૈ પાૈ ષં લઙ્ગમનુમાના દ્ધ મ યતે ।
૨૪૨૦૪૬૨ સ લઙ્ગા તરમાસાદ્ય પ્રાકૃતં લઙ્ગમવ્રણમ્॥ ૨૪૨.૪૬।
૨૪૨૦૪૭૧ વ્રણદ્વારા યિધષ્ઠાય કમાર્ યાત્મિન મ યતે ।
૨૪૨૦૪૭૨ શ્રાતે્રાદ િન તુ સવાર્ ણ પ ચ કમ દ્રયા યથ॥ ૨૪૨.૪૭।
૨૪૨૦૪૮૧ રાગાદ િન પ્રવતર્ તે ગુણે વહ ગુણૈઃ સહ ।
૨૪૨૦૪૮૨ અહમેતાિન વૈ કુવર્ન્મમૈતાની દ્રયા ણ હ॥ ૨૪૨.૪૮।
૨૪૨૦૪૯૧ િનિર દ્રયાે િહ મ યેત વ્રણવાન મ િનવ્રર્ણઃ ।
૨૪૨૦૪૯૨ અ લઙ્ગાે લઙ્ગમાત્માનમકાલં કાલમાત્મનઃ॥ ૨૪૨.૪૯।
૨૪૨૦૫૦૧ અસ વં સ વમાત્માનમ તં તમાત્મનઃ ।
૨૪૨૦૫૦૨ અ ત્યું ત્યુમાત્માનમચરં ચરમાત્મનઃ॥ ૨૪૨.૫૦।
૨૪૨૦૫૧૧ અક્ષતંે્ર ક્ષતે્રમાત્માનમસઙ્ગં સઙ્ગમાત્મનઃ ।
૨૪૨૦૫૧૨ અત વં ત વમાત્માનમભવં ભવમાત્મનઃ॥ ૨૪૨.૫૧।
૨૪૨૦૫૨૧ અક્ષરં ક્ષરમાત્માનમબુદ્ધ વા દ્ધ મ યતે ।
૨૪૨૦૫૨૨ અેવમપ્ર તબુદ્ધ વાદબુદ્ધજનસવેનાત્॥ ૨૪૨.૫૨।
૨૪૨૦૫૩૧ સગર્કાેિટસહસ્રા ણ પતના તાિન ગચ્છ ત ।
૨૪૨૦૫૩૨ જન્મા તરસહસ્રા ણ મરણા તાિન ગચ્છ ત॥ ૨૪૨.૫૩।
૨૪૨૦૫૪૧ તયર્ગ્યાેિનમનુ ય વે દેવલાેકે તથવૈ ચ ।
૨૪૨૦૫૪૨ ચ દ્રમા ઇવ કાેશાનાં પનુ તત્ર સહસ્રશઃ॥ ૨૪૨.૫૪।
૨૪૨૦૫૫૧ નીયતે ઽપ્ર તબુદ્ધ વાદેવમવે કુબુ દ્ધમાન્ ।
૨૪૨૦૫૫૨ કલા પ ચદશી યાેિન તદ્ધામ ઇ ત પઠ્યતે॥ ૨૪૨.૫૫।
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૨૪૨૦૫૬૧ િનત્યમવે િવ નીિહ સાેમં વૈ ષાેડશાંશકૈઃ ।
૨૪૨૦૫૬૨ કલયા યતે ઽજસં્ર પનુઃ પનુરબુ દ્ધમાન્॥ ૨૪૨.૫૬।
૨૪૨૦૫૭૧ ધીમાંશ્ચાયં ન ભવ ત પ અેવં િહ યતે ।
૨૪૨૦૫૭૨ ષાેડશી તુ કલા સૂ મા સ સાેમ ઉપધાયર્તામ્॥ ૨૪૨.૫૭।
૨૪૨૦૫૮૧ ન તપૂયજુ્યતે દેવૈદવાનિપ યનુ ક્ત સઃ ।
૨૪૨૦૫૮૨ મમ વં ક્ષપિય વા તુ યતે પસત્તમ ।
૨૪૨૦૫૮૩ પ્રકૃતે સ્ત્રગુણાયા તુ સ અેવ િત્રગુણાે ભવેત્॥ ૨૪૨.૫૮।
૨૪૩૦૦૧૦ જનક ઉવાચ
૨૪૩૦૦૧૧ અક્ષરક્ષરયાેરેષ દ્વયાેઃ સ બ ધ ઇ યતે ।
૨૪૩૦૦૧૨ સ્ત્રીપુંસયાવેાર્ સ બ ધઃ સ વૈ પુ ષ ઉચ્યતે॥ ૨૪૩.૧।
૨૪૩૦૦૨૧ ઋતે તુ પુ ષં નેહ સ્ત્રી ગભાર્ ધારયત્યુત ।
૨૪૩૦૦૨૨ ઋતે સ્ત્રયં ન પુ ષાે પં િનવર્તર્તે તથા॥ ૨૪૩.૨।
૨૪૩૦૦૩૧ અ યાે યસ્યા ભસ બ ધાદ યાે યગુણસશં્રયાત્ ।
૨૪૩૦૦૩૨ પં િનવર્તર્યેદેતદેવં સવાર્સુ યાેિનષુ॥ ૨૪૩.૩।
૨૪૩૦૦૪૧ રત્યથર્મ તસયંાેગાદ યાે યગુણસશં્રયાત્ ।
૨૪૩૦૦૪૨ ઋતાૈ િનવર્તર્તે પં તદ્વક્ષ્યા મ િનદશર્નમ્॥ ૨૪૩.૪।
૨૪૩૦૦૫૧ યે ગુણાઃ પુ ષસ્યેહ યે ચ માતુગુર્ણા તથા ।
૨૪૩૦૦૫૨ અ સ્થ નાયુ ચ મ ચ નીમઃ િપ તાે દ્વજ॥ ૨૪૩.૫।
૨૪૩૦૦૬૧ વઙ્માંસશાે ણતં ચે ત મા યનુશશુ્રુમ ।
૨૪૩૦૦૬૨ અેવમેતદ્દિ્વજશ્રેષ્ઠ વેદશાસે્ત્રષુ પઠ્યતે॥ ૨૪૩.૬।
૨૪૩૦૦૭૧ પ્રમાણં યચ્ચ વેદાેક્તં શાસ્ત્રાેક્તં યચ્ચ પઠ્યતે ।
૨૪૩૦૦૭૨ વેદશાસ્ત્રપ્રમાણં ચ પ્રમાણં ત સનાતનમ્॥ ૨૪૩.૭।
૨૪૩૦૦૮૧ અેવમવેા ભસ બ ધાૈ િનતં્ય પ્રકૃ તપૂ ષાૈ ।
૨૪૩૦૦૮૨ યચ્ચાિપ ભગવં ત માન્માેક્ષધમા ન િવદ્યતે॥ ૨૪૩.૮।
૨૪૩૦૦૯૧ અથવાન તરકૃતં િક ચદેવ િનદશર્નમ્ ।
૨૪૩૦૦૯૨ તન્મમાચ વ ત વને પ્રત્યક્ષાે હ્ય સ સવર્દા॥ ૨૪૩.૯।
૨૪૩૦૧૦૧ માેક્ષકામા વયં ચાિપ કાઙ્ક્ષામાે યદનામયમ્ ।
૨૪૩૦૧૦૨ અજેયમજરં િનત્યમતી દ્રયમનીશ્વરમ્॥ ૨૪૩.૧૦।
૨૪૩૦૧૧૦ વ સષ્ઠ ઉવાચ
૨૪૩૦૧૧૧ યદેતદુક્તં ભવતા વેદશાસ્ત્રિનદશર્નમ્ ।
૨૪૩૦૧૧૨ અેવમેતદ્યથા વકે્ષ્ય ત વગ્રાહી યથા ભવાન્॥ ૨૪૩.૧૧।
૨૪૩૦૧૨૧ ધાયર્તે િહ વયા ગ્ર થ ઉભયાવેદશાસ્ત્રયાેઃ ।
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૨૪૩૦૧૨૨ ન ચ ગ્ર થસ્ય ત વજ્ઞાે યથાત વં નરેશ્વર॥ ૨૪૩.૧૨।
૨૪૩૦૧૩૧ યાે િહ વેદે ચ શાસે્ત્ર ચ ગ્ર થધારણત પરઃ ।
૨૪૩૦૧૩૨ ન ચ ગ્ર થાથર્ત વજ્ઞ તસ્ય તદ્ધારણં થા॥ ૨૪૩.૧૩।
૨૪૩૦૧૪૧ ભારં સ વહતે તસ્ય ગ્ર થસ્યાથ ન વે ત્ત યઃ ।
૨૪૩૦૧૪૨ ય તુ ગ્ર થાથર્ત વજ્ઞાે નાસ્ય ગ્ર થાગમાે થા॥ ૨૪૩.૧૪।
૨૪૩૦૧૫૧ ગ્ર થસ્યાથ સ ષ્ટ તુ માદશૃાે વક્તુમહર્ ત ।
૨૪૩૦૧૫૨ યથાત વા ભગમનાદથ તસ્ય સ િવ દ ત॥ ૨૪૩.૧૫।
૨૪૩૦૧૬૧ ન યઃ સમુ સકુઃ ક શ્ચદ્ગ્ર થાથ સ્થૂલબુ દ્ધમાન્ ।
૨૪૩૦૧૬૨ સ કથં મ દિવજ્ઞાનાે ગ્ર થં વક્ષ્ય ત િનણર્યાત્॥ ૨૪૩.૧૬।
૨૪૩૦૧૭૧ અજ્ઞા વા ગ્ર થત વાિન વાદં યઃ કુ તે નરઃ ।
૨૪૩૦૧૭૨ લાેભાદ્વા યથવા દ ભા સ પાપી નરકં વ્રજેત્॥ ૨૪૩.૧૭।
૨૪૩૦૧૮૧ િનણર્યં ચાિપ ચ્છદ્રાત્મા ન તદ્વક્ષ્ય ત ત વતઃ ।
૨૪૩૦૧૮૨ સાે ઽપીહાસ્યાથર્ત વજ્ઞાે ય માન્નવૈાત્મવાનિપ॥ ૨૪૩.૧૮।
૨૪૩૦૧૯૧ ત મા વં શ ◌ૃ રાજે દ્ર યથૈતદનુદૃ યતે ।
૨૪૩૦૧૯૨ યથા ત વને સાઙ્ખ્યષેુ યાેગષેુ ચ મહાત્મસુ॥ ૨૪૩.૧૯।
૨૪૩૦૨૦૧ યદેવ યાેગાઃ પ ય ત સાઙ્ખ્યં તદનુગ યતે ।
૨૪૩૦૨૦૨ અેકં સાઙ્ખ્યં ચ યાેગં ચ યઃ પ ય ત સ બુ દ્ધમાન્॥ ૨૪૩.૨૦।
૨૪૩૦૨૧૧ વઙ્માંસં િધરં મેદઃ િપતં્ત મ સ્થ નાયુ ચ ।
૨૪૩૦૨૧૨ અેતદૈ દ્રયકં તાત યદ્ભવાિન થમા થ મામ્॥ ૨૪૩.૨૧।
૨૪૩૦૨૨૧ દ્રવ્યાદ્દ્રવ્યસ્ય િન ર્ ત્તિર દ્રયાિદ દ્રયં તથા ।
૨૪૩૦૨૨૨ દેહાદે્દહમવા ાે ત બી દ્બ જં તથવૈ ચ॥ ૨૪૩.૨૨।
૨૪૩૦૨૩૧ િનિર દ્રયસ્ય બીજસ્ય િનદ્રર્વ્યસ્યાિપ દેિહનઃ ।
૨૪૩૦૨૩૨ કથં ગુણા ભિવ ય ત િનગુર્ણ વાન્મહાત્મનઃ॥ ૨૪૩.૨૩।
૨૪૩૦૨૪૧ ગુણા ગુણષેુ ય તે તત્રવૈ િવરમ ત ચ ।
૨૪૩૦૨૪૨ અેવં ગુણાઃ પ્રકૃ ત ય તે ન ચ યા ત ચ॥ ૨૪૩.૨૪।
૨૪૩૦૨૫૧ વઙ્માંસં િધરં મેદઃ િપતં્ત મ સ્થ નાયુ ચ ।
૨૪૩૦૨૫૨ અષ્ટાૈ તા યથ શકેુ્રણ નીિહ પ્રાકૃતને વૈ॥ ૨૪૩.૨૫।
૨૪૩૦૨૬૧ પુમાંશ્ચવૈાપુમાંશ્ચવૈ સ્ત્રી લઙ્ગં પ્રાકૃતં તમ્ ।
૨૪૩૦૨૬૨ વાયુરેષ પુમાંશ્ચવૈ રસ ઇત્ય ભધીયતે॥ ૨૪૩.૨૬।
૨૪૩૦૨૭૧ અ લઙ્ગા પ્રકૃ ત લઙ્ગૈ પલ ય ત સાત્મજૈઃ ।
૨૪૩૦૨૭૨ યથા પુ પફલૈિનત્યં મૂત ચામૂતર્ય તથા॥ ૨૪૩.૨૭।
૨૪૩૦૨૮૧ અેવમ યનુમાનને સ લઙ્ગમપુલ યતે ।
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૨૪૩૦૨૮૨ પ ચિવશ તક તાત લઙ્ગષેુ િનયતાત્મકઃ॥ ૨૪૩.૨૮।
૨૪૩૦૨૯૧ અનાિદિનધનાે ઽન તઃ સવર્દશર્નકેવલઃ ।
૨૪૩૦૨૯૨ કેવલં વ ભમાિન વાદુ્ગણષેુ ગુણ ઉચ્યતે॥ ૨૪૩.૨૯।
૨૪૩૦૩૦૧ ગુણા ગુણવતઃ સ ત િનગુર્ણસ્ય કુતાે ગુણાઃ ।
૨૪૩૦૩૦૨ ત માદેવં િવ ન ત યે જના ગુણદ શનઃ॥ ૨૪૩.૩૦।
૨૪૩૦૩૧૧ યદા વષે ગુણાનેતા પ્રાકૃતાન ભમ યતે ।
૨૪૩૦૩૧૨ તદા સ ગુણવાનવે ગુણભેદા પ્રપ ય ત॥ ૨૪૩.૩૧।
૨૪૩૦૩૨૧ યત્તદુ્બદ્ધઃે પરં પ્રાહુઃ સાઙ્ખ્યયાેગં ચ સવર્શઃ ।
૨૪૩૦૩૨૨ બુ યમાનં મહાપ્રાજ્ઞાઃ પ્રબુદ્ધપિરવજર્નાત્॥ ૨૪૩.૩૨।
૨૪૩૦૩૩૧ અપ્રબુદં્ધ યથા વ્યક્તં વગુણૈઃ પ્રાહુર શ્વરમ્ ।
૨૪૩૦૩૩૨ િનગુર્ણં ચેશ્વરં િનત્યમિધષ્ઠાતારમવે ચ॥ ૨૪૩.૩૩।
૨૪૩૦૩૪૧ પ્રકૃતેશ્ચ ગુણાનાં ચ પ ચિવશ તકં બુધાઃ ।
૨૪૩૦૩૪૨ સાઙ્ખ્યયાેગે ચ કુશલા બુ ય તે પરમૈ ષણઃ॥ ૨૪૩.૩૪।
૨૪૩૦૩૫૧ યદા પ્રબુદ્ધમવ્યક્તમવસ્થાતનનીરવઃ ।
૨૪૩૦૩૫૨ બુ યમાનં ન બુ ય તે ઽવગચ્છ ત સમં તદા॥ ૨૪૩.૩૫।
૨૪૩૦૩૬૧ અેતિન્નદશર્નં સ યઙ્ન સ યગનુદશર્નમ્ ।
૨૪૩૦૩૬૨ બુ યમાનં પ્રબુ ય તે દ્વા યાં થગિર દમ॥ ૨૪૩.૩૬।
૨૪૩૦૩૭૧ પર પરેણૈતદુક્તં ક્ષરાક્ષરિનદશર્નમ્ ।
૨૪૩૦૩૭૨ અેક વમક્ષરં પ્રાહુનાર્ના વં ક્ષરમુચ્યતે॥ ૨૪૩.૩૭।
૨૪૩૦૩૮૧ પ ચિવશ તિનષ્ઠાે ઽયં તદા સ યક્પ્રચક્ષતે ।
૨૪૩૦૩૮૨ અેક વદશર્નં ચાસ્ય નાના વં ચાસ્ય દશર્નમ્॥ ૨૪૩.૩૮।
૨૪૩૦૩૯૧ ત વિવત્ત વયાેરેવ થગેતિન્નદશર્નમ્ ।
૨૪૩૦૩૯૨ પ ચિવશ ત ભ ત વં ત વમાહુમર્ની ષણઃ॥ ૨૪૩.૩૯।
૨૪૩૦૪૦૧ િન ત વં પ ચિવશસ્ય પરમાહુમર્ની ષણઃ ।
૨૪૩૦૪૦૨ વજ્યર્સ્ય વજ્યર્માચારં ત વં ત વા સનાતનમ્॥ ૨૪૩.૪૦।
૨૪૩૦૪૧૦ કરાલજનક ઉવાચ
૨૪૩૦૪૧૧ નાના વૈક વ મત્યુક્તં વયૈતદ્દિ્વજસત્તમ ।
૨૪૩૦૪૧૨ પ યત ત દ્ધ સ દગ્ધમેતયાવે િનદશર્નમ્॥ ૨૪૩.૪૧।
૨૪૩૦૪૨૧ તથા બુદ્ધપ્રબુદ્ધા યાં બુ યમાનસ્ય ચાનઘ ।
૨૪૩૦૪૨૨ સ્થૂલબુદ્ યા ન પ યા મ ત વમેતન્ન સશંયઃ॥ ૨૪૩.૪૨।
૨૪૩૦૪૩૧ અક્ષરક્ષરયાે ક્તં વયા યદિપ કારણમ્ ।
૨૪૩૦૪૩૨ તદ ય સ્થરબુ દ્ધ વા પ્રનષ્ટ મવ મે ઽનઘ॥ ૨૪૩.૪૩।
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૨૪૩૦૪૪૧ તદેતચ્છ્ર ાેતુ મચ્છા મ નાના વૈક વદશર્નમ્ ।
૨૪૩૦૪૪૨ દ્વ દં્વ ચવૈાિન દં્ધ ચ બુ યમાનં ચ ત વતઃ॥ ૨૪૩.૪૪।
૨૪૩૦૪૫૧ િવદ્યાિવદ્યે ચ ભગવન્નક્ષરં ક્ષરમવે ચ ।
૨૪૩૦૪૫૨ સાઙ્ખ્યયાેગં ચ કૃ નને બુદ્ધાબુ દ્ધ થક્ થક્॥ ૨૪૩.૪૫।
૨૪૩૦૪૬૦ વ સષ્ઠ ઉવાચ
૨૪૩૦૪૬૧ હ ત તે સ પ્રવક્ષ્યા મ યદેતદનુ ચ્છ સ ।
૨૪૩૦૪૬૨ યાેગકૃત્યં મહારાજ થગવે શ ◌ૃ વ મે॥ ૨૪૩.૪૬।
૨૪૩૦૪૭૧ યાેગકૃત્યં તુ યાેગાનાં યાનમવે પરં બલમ્ ।
૨૪૩૦૪૭૨ તચ્ચાિપ દ્વિવધં યાનમાહુિવદ્યાિવદાે જનાઃ॥ ૨૪૩.૪૭।
૨૪૩૦૪૮૧ અેકાગ્રતા ચ મનસઃ પ્રાણાયામ તથવૈ ચ ।
૨૪૩૦૪૮૨ પ્રાણાયામ તુ સગુણાે િનગુર્ણાે માનસ તથા॥ ૨૪૩.૪૮।
૨૪૩૦૪૯૧ મતૂ્રાે સગ પુર ષે ચ ભાજેને ચ નરાિધપ ।
૨૪૩૦૪૯૨ દ્વકાલં નાપેભુ ત શષંે ભુ ત ત પરઃ॥ ૨૪૩.૪૯।
૨૪૩૦૫૦૧ ઇ દ્રયાણી દ્રયાથ યાે િનવત્યર્ મનસા મુિનઃ ।
૨૪૩૦૫૦૨ દશદ્વાદશ ભવાર્િપ ચતુિવશા પરં યતઃ॥ ૨૪૩.૫૦।
૨૪૩૦૫૧૧ સ ચાેદના ભમર્ તમાન્નાત્માનં ચાેદયેદથ ।
૨૪૩૦૫૧૨ તષ્ઠ તમજરં તં તુ યત્તદુક્તં મની ષ ભઃ॥ ૨૪૩.૫૧।
૨૪૩૦૫૨૧ િવશ્વાત્મા સતતં જ્ઞેય ઇત્યેવમનુશશુ્રુમ ।
૨૪૩૦૫૨૨ દ્રવં્ય હ્યહીનમનસાે ના યથે ત િવિનશ્ચયઃ॥ ૨૪૩.૫૨।
૨૪૩૦૫૩૧ િવમુક્તઃ સવર્સઙ્ગે યાે લઘ્વાહારાે જતે દ્રયઃ ।
૨૪૩૦૫૩૨ પવૂર્રાત્રે પરાધ ચ ધારયીત મનાે હૃિદ॥ ૨૪૩.૫૩।
૨૪૩૦૫૪૧ સ્થર કૃત્યે દ્રયગ્રામં મનસા મ થલેશ્વર ।
૨૪૩૦૫૪૨ મનાે બુદ્ યા સ્થરં કૃ વા પાષાણ ઇવ િનશ્ચલઃ॥ ૨૪૩.૫૪।
૨૪૩૦૫૫૧ સ્થા વચ્ચા યક યઃ સ્યાદ્દા વચ્ચાિપ િનશ્ચલઃ ।
૨૪૩૦૫૫૨ બુદ્ યા િવિધિવધાનજ્ઞ તતાે યુક્તં પ્રચક્ષતે॥ ૨૪૩.૫૫।
૨૪૩૦૫૬૧ ન શ ◌ૃણાે ત ન ચાઘ્રા ત ન ચ પ ય ત િક ચન ।
૨૪૩૦૫૬૨ ન ચ પશ િવ ના ત ન ચ સઙ્ક પતે મનઃ॥ ૨૪૩.૫૬।
૨૪૩૦૫૭૧ ન ચાિપ મ યતે િક ચન્ન ચ બુ યેત કાષ્ઠવત્ ।
૨૪૩૦૫૭૨ તદા પ્રકૃ તમાપનં્ન યુક્તમાહુમર્ની ષણઃ॥ ૨૪૩.૫૭।
૨૪૩૦૫૮૧ ન ભા ત િહ યથા દ પાે દ પ્ત તદ્વચ્ચ દૃ યતે ।
૨૪૩૦૫૮૨ િન લઙ્ગશ્ચાધશ્ચાે વ ચ તયર્ગ્ગ તમવા ુયાત્॥ ૨૪૩.૫૮।
૨૪૩૦૫૯૧ તદા તદુપપન્નશ્ચ ય મ દષૃ્ટે ચ ક યતે ।
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૨૪૩૦૫૯૨ હૃદયસ્થાે ઽ તરાત્મે ત જ્ઞેયાે જ્ઞ તાત મ દ્વધૈઃ॥ ૨૪૩.૫૯।
૨૪૩૦૬૦૧ િનધૂર્મ ઇવ સપ્તા ચરાિદત્ય ઇવ ર મવાન્ ।
૨૪૩૦૬૦૨ વૈદ્યુતાે ઽ ગ્ િરવાકાશે પ યત્યાત્માનમાત્મિન॥ ૨૪૩.૬૦।
૨૪૩૦૬૧૧ યં પ ય ત મહાત્માનાે તમ તાે મની ષણઃ ।
૨૪૩૦૬૧૨ બ્રાહ્મણા બ્રહ્મયાેિનસ્થા હ્યયાેિનમ તાત્મકમ્॥ ૨૪૩.૬૧।
૨૪૩૦૬૨૧ તદેવાહુર યાે ઽ તન્મહદ્ યાે મહત્તરમ્ ।
૨૪૩૦૬૨૨ સવર્ત્ર સવર્ભૂતષેુ ધ્રવું તષ્ઠન્ન દૃ યતે॥ ૨૪૩.૬૨।
૨૪૩૦૬૩૧ બુ દ્ધદ્રવ્યેણ દૃ યને મનાેદ પને લાેકકૃત્ ।
૨૪૩૦૬૩૨ મહત તમસ તાત પારે તષ્ઠન્ન તામસઃ॥ ૨૪૩.૬૩।
૨૪૩૦૬૪૧ તમસાે દૂર ઇત્યુક્ત ત વજ્ઞવૈદપારગૈઃ ।
૨૪૩૦૬૪૨ િવમલાે િવમતશ્ચવૈ િન લઙ્ગાે ઽ લઙ્ગસ જ્ઞકઃ॥ ૨૪૩.૬૪।
૨૪૩૦૬૫૧ યાેગ અેષ િહ લાેકાનાં િકમ યદ્યાેગલક્ષણમ્ ।
૨૪૩૦૬૫૨ અેવં પ ય પ્રપ યેત આત્માનમજરં પરમ્॥ ૨૪૩.૬૫।
૨૪૩૦૬૬૧ યાેગદશર્નમેતાવદુક્તં તે ત વતાે મયા ।
૨૪૩૦૬૬૨ સાઙ્ખ્યજ્ઞાનં પ્રવક્ષ્યા મ પિરસઙ્ખ્યાિનદશર્નમ્॥ ૨૪૩.૬૬।
૨૪૩૦૬૭૧ અવ્યક્તમાહુઃ પ્રખ્યાનં પરાં પ્રકૃ તમાત્મનઃ ।
૨૪૩૦૬૭૨ ત માન્મહ સમુ પનં્ન દ્વતીયં રાજસત્તમ॥ ૨૪૩.૬૭।
૨૪૩૦૬૮૧ અહઙ્કાર તુ મહત તીય ઇ ત નઃ શ્રુતમ્ ।
૨૪૩૦૬૮૨ પ ચભૂતા યહઙ્કારાદાહુઃ સાઙ્ખ્યાત્મદ શનઃ॥ ૨૪૩.૬૮।
૨૪૩૦૬૯૧ અેતાઃ પ્રકૃતય વષ્ટાૈ િવકારાશ્ચાિપ ષાેડશ ।
૨૪૩૦૬૯૨ પ ચ ચવૈ િવશષેાશ્ચ તથા પ ચે દ્રયા ણ ચ॥ ૨૪૩.૬૯।
૨૪૩૦૭૦૧ અેતાવદેવ ત વાનાં સાઙ્ખ્યમાહુમર્ની ષણઃ ।
૨૪૩૦૭૦૨ સાઙ્ખ્યે સાઙ્ખ્યિવધાનજ્ઞા િનતં્ય સાઙ્ખ્યપથે સ્થતાઃ॥ ૨૪૩.૭૦।
૨૪૩૦૭૧૧ ય માદ્યદ ભ યેત તત્તત્રવૈ પ્રલીયતે ।
૨૪૩૦૭૧૨ લીય તે પ્ર તલાેમાિન ગ્ હ્ય તે ચા તરાત્મના॥ ૨૪૩.૭૧।
૨૪૩૦૭૨૧ આનુલાે યને ય તે લીય તે પ્ર તલાેમતઃ ।
૨૪૩૦૭૨૨ ગુણા ગુણષેુ સતતં સાગરસ્યાેમર્યાે યથા॥ ૨૪૩.૭૨।
૨૪૩૦૭૩૧ સગર્પ્રલય અેતાવા પ્રકૃતે ર્પસત્તમ ।
૨૪૩૦૭૩૨ અેક વં પ્રલયે ચાસ્ય બહુ વં ચ તથા જ॥ ૨૪૩.૭૩।
૨૪૩૦૭૪૧ અેવમવે ચ રાજે દ્ર િવજ્ઞેયં જ્ઞાનકાેિવદૈઃ ।
૨૪૩૦૭૪૨ અિધષ્ઠાતારમવ્યક્તમસ્યા યેતિન્નદશર્નમ્॥ ૨૪૩.૭૪।
૨૪૩૦૭૫૧ અેક વં ચ બહુ વં ચ પ્રકૃતેરનુ ત વવાન્ ।
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૨૪૩૦૭૫૨ અેક વં પ્રલયે ચાસ્ય બહુ વં ચ પ્રવતર્નાત્॥ ૨૪૩.૭૫।
૨૪૩૦૭૬૧ બહુધાત્મા પ્રકુવ ત પ્રકૃ ત પ્રસવા ત્મકામ્ ।
૨૪૩૦૭૬૨ તચ્ચ ક્ષતંે્ર મહાનાત્મા પ ચિવશાે ઽિધ તષ્ઠ ત॥ ૨૪૩.૭૬।
૨૪૩૦૭૭૧ અિધષ્ઠાતે ત રાજે દ્ર પ્રાેચ્યતે ય તસત્તમૈઃ ।
૨૪૩૦૭૭૨ અિધષ્ઠાનાદિધષ્ઠાતા ક્ષતે્રાણા મ ત નઃ શ્રુતમ્॥ ૨૪૩.૭૭।
૨૪૩૦૭૮૧ ક્ષતંે્ર ના ત ચાવ્યક્તં ક્ષતે્રજ્ઞ ઇ ત ચાેચ્યતે ।
૨૪૩૦૭૮૨ અવ્ય ક્તકે પુરે શતેે પુ ષશ્ચે ત ક યતે॥ ૨૪૩.૭૮।
૨૪૩૦૭૯૧ અ યદેવ ચ ક્ષતંે્ર સ્યાદ યઃ ક્ષતે્રજ્ઞ ઉચ્યતે ।
૨૪૩૦૭૯૨ ક્ષતે્રમવ્યક્ત ઇત્યુકં્ત જ્ઞાતારં પ ચિવશકમ્॥ ૨૪૩.૭૯।
૨૪૩૦૮૦૧ અ યદેવ ચ જ્ઞાનં સ્યાદ યજ્જ્ઞેયં તદુચ્યતે ।
૨૪૩૦૮૦૨ જ્ઞાનમવ્યક્ત મત્યુક્તં જ્ઞેયાે વૈ પ ચિવશકઃ॥ ૨૪૩.૮૦।
૨૪૩૦૮૧૧ અવ્યક્તં ક્ષતે્ર મત્યુકં્ત તથા સ વં તથેશ્વરમ્ ।
૨૪૩૦૮૧૨ અનીશ્વરમત વં ચ ત વં ત પ ચિવશકમ્॥ ૨૪૩.૮૧।
૨૪૩૦૮૨૧ સાઙ્ખ્યદશર્નમેતાવ પિરસઙ્ખ્યા ન િવદ્યતે ।
૨૪૩૦૮૨૨ સઙ્ખ્યા પ્રકુ તે ચવૈ પ્રકૃ ત ચ પ્રવક્ષ્યતે॥ ૨૪૩.૮૨।
૨૪૩૦૮૩૧ ચ વાિરશચ્ચતુિવશ પ્ર તસઙ્ખ્યાય ત વતઃ ।
૨૪૩૦૮૩૨ સઙ્ખ્યા સહસ્રકૃત્યા તુ િન ત વઃ પ ચિવશકઃ॥ ૨૪૩.૮૩।
૨૪૩૦૮૪૧ પ ચિવશ પ્રબુદ્ધાત્મા બુ યમાન ઇ ત શ્રુતઃ ।
૨૪૩૦૮૪૨ યદા બુ ય ત આત્માનં તદા ભવ ત કેવલઃ॥ ૨૪૩.૮૪।
૨૪૩૦૮૫૧ સ યગ્દશર્નમેતાવદ્ભા ષતં તવ ત વતઃ ।
૨૪૩૦૮૫૨ અેવમેત દ્વ ન તઃ સા યતાં પ્ર તયા ત્યુત॥ ૨૪૩.૮૫।
૨૪૩૦૮૬૧ સ યઙ્િનદશર્નં નામ પ્રત્યકં્ષ પ્રકૃતે તથા ।
૨૪૩૦૮૬૨ ગુણવ વાદ્યથૈતાિન િનગુર્ણે ય તથા ભવેત્॥ ૨૪૩.૮૬।
૨૪૩૦૮૭૧ ન વવેં વતર્માનાનામા ત્તવર્તર્તે પનુઃ ।
૨૪૩૦૮૭૨ િવદ્યતે ક્ષરભાવશ્ચ ન પર પરમવ્યયમ્॥ ૨૪૩.૮૭।
૨૪૩૦૮૮૧ પ ય ત્યમતયાે યે ન સ યક્તષેુ ચ દશર્નમ્ ।
૨૪૩૦૮૮૨ તે વ્ય ક્ત પ્ર તપદ્ય તે પનુઃ પનુરિર દમ॥ ૨૪૩.૮૮।
૨૪૩૦૮૯૧ સવર્મેત દ્વ ન તાે ન સવર્સ્ય પ્રબાેધનાત્ ।
૨૪૩૦૮૯૨ વ્ય ક્તભૂતા ભિવ ય ત વ્યક્તસ્યવૈાનવુતર્નાત્॥ ૨૪૩.૮૯।
૨૪૩૦૯૦૧ સવર્મવ્યક્ત મત્યુક્તમસવર્ઃ સવ પ ચિવશકઃ ।
૨૪૩૦૯૦૨ ય અેવમ ભ ન ત ન ભયં તષેુ િવદ્યતે॥ ૨૪૩.૯૦।
૨૪૪૦૦૧૦ વ સષ્ઠ ઉવાચ
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૨૪૪૦૦૧૧ સાઙ્ખ્યદશર્નમેતાવદુક્તં તે પસત્તમ ।
૨૪૪૦૦૧૨ િવદ્યાિવદ્યે વદાની ં મે વં િનબાેધાનપુવૂર્શઃ॥ ૨૪૪.૧।
૨૪૪૦૦૨૧ અભેદ્યમાહુરવ્યક્તં સગર્પ્રલયધ મણઃ ।
૨૪૪૦૦૨૨ સગર્પ્રલય ઇત્યુકં્ત િવદ્યાિવદ્યે ચ િવશકઃ॥ ૨૪૪.૨।
૨૪૪૦૦૩૧ પર પરસ્ય િવદ્યા વૈ તિન્નબાેધાનપુવૂર્શઃ ।
૨૪૪૦૦૩૨ યથાેક્ત ષ ભ તાત સાઙ્ખ્યસ્યા તિનદશર્નમ્॥ ૨૪૪.૩।
૨૪૪૦૦૪૧ કમ દ્રયાણાં સવષાં િવદ્યા બુદ્ધ દ્રયં તમ્ ।
૨૪૪૦૦૪૨ બુદ્ધ દ્રયાણાં ચ તથા િવશષેા ઇ ત નઃ શ્રુતમ્॥ ૨૪૪.૪।
૨૪૪૦૦૫૧ િવષયાણાં મન તષેાં િવદ્યામાહુમર્ની ષણઃ ।
૨૪૪૦૦૫૨ મનસઃ પ ચ ભૂતાિન િવદ્યા ઇત્ય ભચક્ષતે॥ ૨૪૪.૫।
૨૪૪૦૦૬૧ અહઙ્કાર તુ ભૂતાનાં પ ચાનાં નાત્ર સશંયઃ ।
૨૪૪૦૦૬૨ અહઙ્કાર તથા િવદ્યા બુ દ્ધિવદ્યા નરેશ્વર॥ ૨૪૪.૬।
૨૪૪૦૦૭૧ બુદ્ યા પ્રકૃ તરવ્યકં્ત ત વાનાં પરમેશ્વરઃ ।
૨૪૪૦૦૭૨ િવદ્યા જ્ઞેયા નરશ્રેષ્ઠ િવિધશ્ચ પરમઃ તઃ॥ ૨૪૪.૭।
૨૪૪૦૦૮૧ અવ્યક્તમપરં પ્રાહુિવદ્યા વૈ પ ચિવશકઃ ।
૨૪૪૦૦૮૨ સવર્સ્ય સવર્ મત્યુક્તં જ્ઞેયજ્ઞાનસ્ય પારગઃ॥ ૨૪૪.૮।
૨૪૪૦૦૯૧ જ્ઞાનમવ્યક્ત મત્યુક્તં જ્ઞેયં વૈ પ ચિવશકમ્ ।
૨૪૪૦૦૯૨ તથવૈ જ્ઞાનમવ્યક્તં િવજ્ઞાતા પ ચિવશકઃ॥ ૨૪૪.૯।
૨૪૪૦૧૦૧ િવદ્યાિવદ્યે તુ ત વને મયાેક્તે વૈ િવશષેતઃ ।
૨૪૪૦૧૦૨ અક્ષરં ચ ક્ષરં ચવૈ યદુક્તં તિન્નબાેધ મે॥ ૨૪૪.૧૦।
૨૪૪૦૧૧૧ ઉભાવેતાૈ ક્ષરાવુક્તાૈ ઉભાવેતાવનક્ષરાૈ ।
૨૪૪૦૧૧૨ કારણં તુ પ્રવક્ષ્યા મ યથાજ્ઞાનં તુ જ્ઞાનતઃ॥ ૨૪૪.૧૧।
૨૪૪૦૧૨૧ અનાિદિનધનાવેતાૈ ઉભાવવેેશ્વરાૈ મતાૈ ।
૨૪૪૦૧૨૨ ત વસ જ્ઞાવુભાવવે પ્રાેચ્યેતે જ્ઞાન ચ તકૈઃ॥ ૨૪૪.૧૨।
૨૪૪૦૧૩૧ સગર્પ્રલયધ મ વાદવ્યક્તં પ્રાહુરવ્યયમ્ ।
૨૪૪૦૧૩૨ તદેતદુ્ગણસગાર્ય િવકુવાર્ણં પનુઃ પનુઃ॥ ૨૪૪.૧૩।
૨૪૪૦૧૪૧ ગુણાનાં મહદાદ નામુ પદ્ય ત પર પરમ્ ।
૨૪૪૦૧૪૨ અિધષ્ઠાનં ક્ષતે્રમાહુરેતદ્વૈ પ ચિવશકમ્॥ ૨૪૪.૧૪।
૨૪૪૦૧૫૧ યદ તગુર્ણ લં તુ તદ્વ્યક્તાત્મિન સિઙ્ક્ષપેત્ ।
૨૪૪૦૧૫૨ તદહં તદુ્ગણૈ તૈ તુ પ ચિવશે િવલીયતે॥ ૨૪૪.૧૫।
૨૪૪૦૧૬૧ ગુણા ગુણષેુ લીય તે તદેકા પ્રકૃ તભર્વેત્ ।
૨૪૪૦૧૬૨ ક્ષતે્રજ્ઞાે ઽિપ તદા તાવ ક્ષતે્રજ્ઞઃ સ પ્રણીયતે॥ ૨૪૪.૧૬।
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૨૪૪૦૧૭૧ યદાક્ષરં પ્રકૃ તય ગચ્છતે ગુણસિ જ્ઞતા ।
૨૪૪૦૧૭૨ િનગુર્ણ વં ચ વૈ દેહે ગુણષેુ પિરવતર્નાત્॥ ૨૪૪.૧૭।
૨૪૪૦૧૮૧ અેવમવે ચ ક્ષતે્રજ્ઞઃ ક્ષતે્રજ્ઞાનપિરક્ષયાત્ ।
૨૪૪૦૧૮૨ પ્રકૃત્યા િનગુર્ણ વષે ઇત્યેવમનુશશુ્રુમ॥ ૨૪૪.૧૮।
૨૪૪૦૧૯૧ ક્ષરાે ભવત્યેષ યદા ગુણવતી ગુણે વથ ।
૨૪૪૦૧૯૨ પ્રકૃ ત વથ ના ત િનગુર્ણ વં તથાત્મનઃ॥ ૨૪૪.૧૯।
૨૪૪૦૨૦૧ તથા િવશદુ્ધાે ભવ ત પ્રકૃતેઃ પિરવજર્નાત્ ।
૨૪૪૦૨૦૨ અ યાે ઽહમ યેય મ ત યદા બુ ય ત બુ દ્ધમાન્॥ ૨૪૪.૨૦।
૨૪૪૦૨૧૧ તદૈષાે ઽવ્યથતામે ત ન ચ મશ્ર વમાવ્રજેત્ ।
૨૪૪૦૨૧૨ પ્રકૃત્યા ચષૈ રાજે દ્ર મશ્રાે ઽ યાે ઽ યસ્ય દૃ યતે॥ ૨૪૪.૨૧।
૨૪૪૦૨૨૧ યદા તુ ગુણ લં ત પ્રાકૃતં િવજુગુ સતે ।
૨૪૪૦૨૨૨ પ યતે ચ પરં પ યં તદા પ યન્નુ સં જેત્॥ ૨૪૪.૨૨।
૨૪૪૦૨૩૧ િક મયા કૃતમેતાવદ્યાે ઽહં કાલિનમ જનઃ ।
૨૪૪૦૨૩૨ યથા મ સ્યાે હ્ય ભજ્ઞાનાદનવુ તતવા જલમ્॥ ૨૪૪.૨૩।
૨૪૪૦૨૪૧ અહમવે િહ સ માેહાદ યમ યં જના જનમ્ ।
૨૪૪૦૨૪૨ મ સ્યાે યથાેદકજ્ઞાનાદનવુ તતવાિનહ॥ ૨૪૪.૨૪।
૨૪૪૦૨૫૧ મ સ્યાે ઽ ય વમથાજ્ઞાનાદુદકાન્ના ભમ યતે ।
૨૪૪૦૨૫૨ આત્માનં તદવજ્ઞાનાદ યં ચવૈ ન વેદ્ યહમ્॥ ૨૪૪.૨૫।
૨૪૪૦૨૬૧ મમા તુ િધકુ્કબુદ્ધસ્ય યાે ઽહં મગ્ ઇમં પનુઃ ।
૨૪૪૦૨૬૨ અનવુ તતવાન્માેહાદ યમ યં જના જનમ્॥ ૨૪૪.૨૬।
૨૪૪૦૨૭૧ અયમનુભવેદ્બ ધુરનને સહ મે ક્ષયમ્ ।
૨૪૪૦૨૭૨ સા યમેક વતાં યાતાે યાદશૃ તાદશૃ વહમ્॥ ૨૪૪.૨૭।
૨૪૪૦૨૮૧ તુલ્યતા મહ પ યા મ સદશૃાે ઽહમનને વૈ ।
૨૪૪૦૨૮૨ અયં િહ િવમલાે વ્યક્તમહમીદશૃક તદા॥ ૨૪૪.૨૮।
૨૪૪૦૨૯૧ યાે ઽહમજ્ઞાનસ માેહાદજ્ઞયા સ પ્ર ત્તવાન્ ।
૨૪૪૦૨૯૨ સસંગાર્દ તસસંગાર્િ સ્થતઃ કાલ મમં વહમ્॥ ૨૪૪.૨૯।
૨૪૪૦૩૦૧ સાે ઽહમવેં વશીભૂતઃ કાલમેતં ન બુદ્ધવાન્ ।
૨૪૪૦૩૦૨ ઉત્તમાધમમ યાનાં તામહં કથમાવસે॥ ૨૪૪.૩૦।
૨૪૪૦૩૧૧ સમાનમાયયા ચેહ સહવાસમહં કથમ્ ।
૨૪૪૦૩૧૨ ગચ્છા યબુદ્ધભાવ વાિદહેદાની ં સ્થરાે ભવ॥ ૨૪૪.૩૧।
૨૪૪૦૩૨૧ સહવાસં ન યાસ્યા મ કાલમેતં િવવ ચનાત્ ।
૨૪૪૦૩૨૨ વ ચતાે હ્યનયા ય દ્ધ િનિવકારાે િવકારયા॥ ૨૪૪.૩૨।
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૨૪૪૦૩૩૧ ન તત્તદપરાદં્ધ સ્યાદપરાધાે હ્યયં મમ ।
૨૪૪૦૩૩૨ યાે ઽહમત્રાભવં સક્તઃ પરાઙ્મખુમપુ સ્થતઃ॥ ૨૪૪.૩૩।
૨૪૪૦૩૪૧ તતાે ઽ મ બહુ પાે ઽથ સ્થતાે મૂ તરમૂ તમાન્ ।
૨૪૪૦૩૪૨ અમૂ તશ્ચા યમૂતાર્ત્મા મમ વને પ્રધ ષતઃ॥ ૨૪૪.૩૪।
૨૪૪૦૩૫૧ પ્રકૃત્યા ચ તયા તને તાસુ તા વહ યાેિનષુ ।
૨૪૪૦૩૫૨ િનમર્મસ્ય મમ વને િવકૃતં તાસુ તાસુ ચ॥ ૨૪૪.૩૫।
૨૪૪૦૩૬૧ યાેિનષુ વતર્માનને નષ્ટસ જ્ઞને ચેતસા ।
૨૪૪૦૩૬૨ સમતા ન મયા કા ચદહઙ્કારે કૃતા મયા॥ ૨૪૪.૩૬।
૨૪૪૦૩૭૧ આત્માનં બહુધા કૃ વા સાે ઽયં ભૂયાે યનુ ક્ત મામ્ ।
૨૪૪૦૩૭૨ ઇદાનીમવબુદ્ધાે ઽ મ િનમર્માે િનરહઙૃ્કતઃ॥ ૨૪૪.૩૭।
૨૪૪૦૩૮૧ મમ વં મનસા િનત્યમહઙ્કારકૃતાત્મકમ્ ।
૨૪૪૦૩૮૨ અપલગ્ ા મમાં િહ વા સશં્રિય યે િનરામયમ્॥ ૨૪૪.૩૮।
૨૪૪૦૩૯૧ અનને સા યં યાસ્યા મ નાનયાહમચેતસા ।
૨૪૪૦૩૯૨ ક્ષેમં મમ સહાનને નવૈૈકમનયા સહ॥ ૨૪૪.૩૯।
૨૪૪૦૪૦૧ અેવં પરમસ બાેધા પ ચિવશાે ઽનુબુદ્ધવાન્ ।
૨૪૪૦૪૦૨ અક્ષર વં િનગચ્છ ત ત્ય વા ક્ષરમનામયમ્॥ ૨૪૪.૪૦।
૨૪૪૦૪૧૧ અવ્યક્તં વ્યક્તધમાર્ણં સગુણં િનગુર્ણં તથા ।
૨૪૪૦૪૧૨ િનગુર્ણં પ્રથમં દૃ ટ્વા તાદગૃ્ભવ ત મૈ થલ॥ ૨૪૪.૪૧।
૨૪૪૦૪૨૧ અક્ષરક્ષરયાેરેતદુક્તં તવ િનદશર્નમ્ ।
૨૪૪૦૪૨૨ મયેહ જ્ઞાનસ પન્નં યથા શ્રુ તિનદશર્નાત્॥ ૨૪૪.૪૨।
૨૪૪૦૪૩૧ િનઃસ દગ્ધં ચ સૂ મં ચ િવશદંુ્ધ િવમલં તથા ।
૨૪૪૦૪૩૨ પ્રવક્ષ્યા મ તુ તે ભૂય તિન્નબાેધ યથાશ્રુતમ્॥ ૨૪૪.૪૩।
૨૪૪૦૪૪૧ સાઙ્ખ્યયાેગાે મયા પ્રાેક્તઃ શાસ્ત્રદ્વયિનદશર્નાત્ ।
૨૪૪૦૪૪૨ યદેવ સાઙ્ખ્યશાસ્ત્રાેક્તં યાેગદશર્નમવે તત્॥ ૨૪૪.૪૪।
૨૪૪૦૪૫૧ પ્રબાેધનપરં જ્ઞાનં સાઙ્ખ્યાનામવનીપતે ।
૨૪૪૦૪૫૨ િવ પષં્ટ પ્રાેચ્યતે તત્ર શ યાણાં િહતકા યયા॥ ૨૪૪.૪૫।
૨૪૪૦૪૬૧ હચ્ચવૈ મદં શાસ્ત્ર મત્યાહુિવદુષાે જનાઃ ।
૨૪૪૦૪૬૨ અ મશ્ચ શાસે્ત્ર યાેગાનાં પનુભર્વપુરઃસરમ્॥ ૨૪૪.૪૬।
૨૪૪૦૪૭૧ પ ચિવશા પરં ત વં પઠ્યતે ચ નરાિધપ ।
૨૪૪૦૪૭૨ સાઙ્ખ્યાનાં તુ પરં ત વં યથાવદનવુ ણતમ્॥ ૨૪૪.૪૭।
૨૪૪૦૪૮૧ બુદ્ધમપ્ર તબુદં્ધ ચ બુ યમાનં ચ ત વતઃ ।
૨૪૪૦૪૮૨ બુ યમાનં ચ બુદ્ધ વં પ્રાહુયાગિનદશર્નમ્॥ ૨૪૪.૪૮।
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૨૪૫૦૦૧૦ વ સષ્ઠ ઉવાચ
૨૪૫૦૦૧૧ અપ્રબુદ્ધમથાવ્યક્ત મમં ગુણિનિધ સદા ।
૨૪૫૦૦૧૨ ગુણાનાં ધાયર્તાં ત વં જત્યા ક્ષપતે તથા॥ ૨૪૫.૧।
૨૪૫૦૦૨૧ અ ે િહ ક્ર ડયા ભપૂ િવિક્રયાં પ્રાપ્ત ઇત્યુત ।
૨૪૫૦૦૨૨ આત્માનં બહુધા કૃ વા નાનવે પ્ર તચક્ષતે॥ ૨૪૫.૨।
૨૪૫૦૦૩૧ અેતદેવં િવકુવાર્ણાે બુ યમાનાે ન બુ યતે ।
૨૪૫૦૦૩૨ ગુણાનાચરતે હ્યષે જત્યા ક્ષપતે તથા॥ ૨૪૫.૩।
૨૪૫૦૦૪૧ અવ્યક્તબાેધનાચ્ચવૈ બુ યમાનં વદ ત્યિપ ।
૨૪૫૦૦૪૨ ન વવેં બુ યતે ઽવ્યકં્ત સગુણં તાત િનગુર્ણમ્॥ ૨૪૫.૪।
૨૪૫૦૦૫૧ કદા ચ વવે ખ વેતત્તદાહુઃ પ્ર તબુદ્ધકમ્ ।
૨૪૫૦૦૫૨ બુ યતે યિદ ચાવ્યક્તમેતદ્વૈ પ ચિવશકમ્॥ ૨૪૫.૫।
૨૪૫૦૦૬૧ બુ યમાનાે ભવત્યેષ મમાત્મક ઇ ત શ્રુતઃ ।
૨૪૫૦૦૬૨ અ યાે યપ્ર તબુદ્ધને વદ ત્યવ્યક્તમચ્યુતમ્॥ ૨૪૫.૬।
૨૪૫૦૦૭૧ અવ્યક્તબાેધનાચ્ચવૈ બુ યમાનં વદ ત્યુત ।
૨૪૫૦૦૭૨ પ ચિવશં મહાત્માનં ન ચાસાવિપ બુ યતે॥ ૨૪૫.૭।
૨૪૫૦૦૮૧ ષિડ્વશં િવમલં બુદ્ધમપ્રમેયં સનાતનમ્ ।
૨૪૫૦૦૮૨ સતતં પ ચિવશં તુ ચતુિવશં િવબુ યતે॥ ૨૪૫.૮।
૨૪૫૦૦૯૧ દૃ યાદૃ યે હ્યનુગત-ત વભાવે મહાદ્યુતે ।
૨૪૫૦૦૯૨ અવ્યક્તં ચવૈ તદ્બ્રહ્મ બુ યતે તાત કેવલમ્॥ ૨૪૫.૯।
૨૪૫૦૧૦૧ પ ચિવશં ચતુિવશમાત્માનમનપુ ય ત ।
૨૪૫૦૧૦૨ બુ યમાનાે યદાત્માનમ યાે ઽહ મ ત મ યતે॥ ૨૪૫.૧૦।
૨૪૫૦૧૧૧ તદા પ્રકૃ તમાનષે ભવત્યવ્યક્તલાેચનઃ ।
૨૪૫૦૧૧૨ બુ યતે ચ પરાં બુ દ્ધ િવશદુ્ધામમલાં યથા॥ ૨૪૫.૧૧।
૨૪૫૦૧૨૧ ષિડ્વશં રાજશાદૂર્લ તદા બુદ્ધઃ કૃતાે વ્રજેત્ ।
૨૪૫૦૧૨૨ તત ત્યજ ત સાે ઽવ્યકં્ત સગર્પ્રલયધ મણમ્॥ ૨૪૫.૧૨।
૨૪૫૦૧૩૧ િનગુર્ણાં પ્રકૃ ત વેદ ગુણયુક્તામચેતનામ્ ।
૨૪૫૦૧૩૨ તતઃ કેવલધમાર્સાૈ ભવત્યવ્યક્તદશર્નાત્॥ ૨૪૫.૧૩।
૨૪૫૦૧૪૧ કેવલને સમાગ ય િવમુક્તાત્માનમા ુયાત્ ।
૨૪૫૦૧૪૨ અેતત્તુ ત વ મત્યાહુિન ત વમજરામરમ્॥ ૨૪૫.૧૪।
૨૪૫૦૧૫૧ ત વસશં્રવણાદેવ ત વજ્ઞાે યતે પ ।
૨૪૫૦૧૫૨ પ ચિવશ તત વાિન પ્રવદ ત મની ષણઃ॥ ૨૪૫.૧૫।
૨૪૫૦૧૬૧ ન ચવૈ ત વવાં તાત સસંારેષુ િનમ જ ત ।
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૨૪૫૦૧૬૨ અેષામપુૈ ત ત વં િહ ક્ષપં્ર બુ ય વ લક્ષણમ્॥ ૨૪૫.૧૬।
૨૪૫૦૧૭૧ ષિડ્વશાે ઽય મ ત પ્રાજ્ઞાે ગ્ હ્યમાણાે ઽજરામરઃ ।
૨૪૫૦૧૭૨ કેવલને બલનેવૈ સમતાં યાત્યસશંયમ્॥ ૨૪૫.૧૭।
૨૪૫૦૧૮૧ ષિડ્વશને પ્રબુદ્ધને બુ યમાનાે ઽ યબુ દ્ધમાન્ ।
૨૪૫૦૧૮૨ અેતન્નાના વ મત્યુક્તં સાઙ્ખ્યશ્રુ તિનદશર્નાત્॥ ૨૪૫.૧૮।
૨૪૫૦૧૯૧ ચેતનને સમેતસ્ય પ ચિવશ તકસ્ય હ ।
૨૪૫૦૧૯૨ અેક વં વૈ ભવેત્તસ્ય યદા બુદ્ યાનુબુ યતે॥ ૨૪૫.૧૯।
૨૪૫૦૨૦૧ બુ યમાનને બુદ્ધને સમતાં યા ત મૈ થલ ।
૨૪૫૦૨૦૨ સઙ્ગધમાર્ ભવત્યેષ િનઃસઙ્ગાત્મા નરાિધપ॥ ૨૪૫.૨૦।
૨૪૫૦૨૧૧ િનઃસઙ્ગાત્માનમાસાદ્ય ષિડ્વશં કમર્જં િવદુઃ ।
૨૪૫૦૨૧૨ િવભુ ત્યજ ત ચાવ્યક્તં યદા વેત દ્વબુ યતે॥ ૨૪૫.૨૧।
૨૪૫૦૨૨૧ ચતુિવશમગાધં ચ ષિડ્વશસ્ય પ્રબાેધનાત્ ।
૨૪૫૦૨૨૨ અેષ હ્યપ્ર તબુદ્ધશ્ચ બુ યમાન તુ તે ઽનઘ॥ ૨૪૫.૨૨।
૨૪૫૦૨૩૧ ઉક્તાે બુદ્ધશ્ચ ત વને યથાશ્રુ તિનદશર્નાત્ ।
૨૪૫૦૨૩૨ મશકાેદુ બરે યદ્વદ ય વં તદ્વદેતયાેઃ॥ ૨૪૫.૨૩।
૨૪૫૦૨૪૧ મ સ્યાેદકે યથા તદ્વદ ય વમપુલ યતે ।
૨૪૫૦૨૪૨ અેવમવે ચ ગ તવં્ય નાના વૈક વમેતયાેઃ॥ ૨૪૫.૨૪।
૨૪૫૦૨૫૧ અેતાવન્માેક્ષ ઇત્યુક્તાે જ્ઞાનિવજ્ઞાનસિ જ્ઞતઃ ।
૨૪૫૦૨૫૨ પ ચિવશ તકસ્યાશુ યાે ઽયં દેહે પ્રવતર્તે॥ ૨૪૫.૨૫।
૨૪૫૦૨૬૧ અેષ માેક્ષિયતવ્યૈ ત પ્રાહુરવ્યક્તગાેચરાત્ ।
૨૪૫૦૨૬૨ સાે ઽયમવંે િવમુચ્યેત ના યથે ત િવિનશ્ચયઃ॥ ૨૪૫.૨૬।
૨૪૫૦૨૭૧ પરશ્ચ પરધમાર્ ચ ભવત્યેવ સમેત્ય વૈ ।
૨૪૫૦૨૭૨ િવશદુ્ધધમાર્ શદુ્ધને નાશદુ્ધને ચ બુ દ્ધમાન્॥ ૨૪૫.૨૭।
૨૪૫૦૨૮૧ િવમુક્તધમાર્ બુદ્ધને સમેત્ય પુ ષષર્ભ ।
૨૪૫૦૨૮૨ િવયાેગધ મણા ચવૈ િવમુક્તાત્મા ભવત્યથ॥ ૨૪૫.૨૮।
૨૪૫૦૨૯૧ િવમાે ક્ષણા િવમાેક્ષશ્ચ સમેત્યેહ તથા ભવેત્ ।
૨૪૫૦૨૯૨ શુ ચકમાર્ શુ ચશ્ચવૈ ભવત્ય મતબુ દ્ધમાન્॥ ૨૪૫.૨૯।
૨૪૫૦૩૦૧ િવમલાત્મા ચ ભવ ત સમેત્ય િવમલાત્મના ।
૨૪૫૦૩૦૨ કેવલાત્મા તથા ચવૈ કેવલને સમેત્ય વૈ ।
૨૪૫૦૩૦૩ વત ત્રશ્ચ વત ત્રેણ વત ત્ર વમવા યતે॥ ૨૪૫.૩૦।
૨૪૫૦૩૧૧ અેતાવદેત ક થતં મયા તે ।
૨૪૫૦૩૧૨ ત યં મહારાજ યથાથર્ત વમ્ ।
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૨૪૫૦૩૧૩ અમ સર વં પ્ર તગ્ હ્ય બુદ્ યા ।
૨૪૫૦૩૧૪ સનાતનં બ્રહ્મ િવશદુ્ધમાદ્યમ્॥ ૨૪૫.૩૧।
૨૪૫૦૩૨૧ તદ્વદેિનષ્ઠસ્ય જનસ્ય રાજન્ ।
૨૪૫૦૩૨૨ પ્રદેયમેત પરમં વયા ભવેત્ ।
૨૪૫૦૩૨૩ િવિધ સમાનાય િનબાેધકારકમ્ ।
૨૪૫૦૩૨૪ પ્રબાેધહેતાેઃ પ્રણતસ્ય શાસનમ્॥ ૨૪૫.૩૨।
૨૪૫૦૩૩૧ ન દેયમેતચ્ચ યથા તાત્મને ।
૨૪૫૦૩૩૨ શઠાય ક્લીબાય ન જહ્મબુદ્ધયે ।
૨૪૫૦૩૩૩ ન પ ડતજ્ઞાનપરાપેતાિપને ।
૨૪૫૦૩૩૪ દેયં તથા શ યિવબાેધનાય॥ ૨૪૫.૩૩।
૨૪૫૦૩૪૧ શ્રદ્ધા વતાયાથ ગુણા વતાય ।
૨૪૫૦૩૪૨ પરાપવાદા દ્વરતાય િનત્યમ્ ।
૨૪૫૦૩૪૩ િવશદુ્ધયાેગાય બુધાય ચવૈ ।
૨૪૫૦૩૪૪ કૃપાવતે ઽથ ક્ષ મણે િહતાય॥ ૨૪૫.૩૪।
૨૪૫૦૩૫૧ િવિવક્તશીલાય િવિધ પ્રયાય ।
૨૪૫૦૩૫૨ િવવાદહીનાય બહુશ્રુતાય ।
૨૪૫૦૩૫૩ િવનીતવેશાય નહૈતુકાત્મને ।
૨૪૫૦૩૫૪ સદૈવ ગુહ્યં વદમવે દેયમ્॥ ૨૪૫.૩૫।
૨૪૫૦૩૬૧ અેતૈગુર્ણૈહ નતમે ન દેયમ્ ।
૨૪૫૦૩૬૨ અેત પરં બ્રહ્મ િવશદુ્ધમાહુઃ ।
૨૪૫૦૩૬૩ ન શ્રેયસે યાેક્ષ્ય ત તાદશૃે કૃતમ્ ।
૨૪૫૦૩૬૪ ધમર્પ્રવક્તારમપાત્રદાનાત્॥ ૨૪૫.૩૬।
૨૪૫૦૩૭૧ વી મમાં વા યિદ રત્નપૂણાર્મ્ ।
૨૪૫૦૩૭૨ દદ્યાદદેયં વદમવ્રતાય ।
૨૪૫૦૩૭૩ જતે દ્રયાય પ્રયતાય દેયમ્ ।
૨૪૫૦૩૭૪ દેયં પરં ત વિવદે નરે દ્ર॥ ૨૪૫.૩૭।
૨૪૫૦૩૮૧ કરાલ મા તે ભયમ ત િક ચદ્ ।
૨૪૫૦૩૮૨ અેતચ્છતં બ્રહ્મ પરં વયાદ્ય ।
૨૪૫૦૩૮૩ યથાવદુક્તં પરમં પિવત્રમ્ ।
૨૪૫૦૩૮૪ િવશાેકમત્ય તમનાિદમ યમ્॥ ૨૪૫.૩૮।
૨૪૫૦૩૯૧ અગાધમેતદજરામરં ચ ।
૨૪૫૦૩૯૨ િનરામયં વીતભયં શવં ચ ।
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૨૪૫૦૩૯૩ સમીક્ષ્ય માેહં પરવાદસ જ્ઞમ્ ।
૨૪૫૦૩૯૪ અેતસ્ય ત વાથર્ મમં િવિદ વા॥ ૨૪૫.૩૯।
૨૪૫૦૪૦૧ અવાપ્તમેત દ્ધ પુરા સનાતનાદ્ ।
૨૪૫૦૪૦૨ િધર યગભાર્ દ્ધ તતાે નરાિધપ ।
૨૪૫૦૪૦૩ પ્રસાદ્ય યત્નને તમુગ્રતજેસમ્ ।
૨૪૫૦૪૦૪ સનાતનં બ્રહ્મ યથા વયૈતત્॥ ૨૪૫.૪૦।
૨૪૫૦૪૧૧ ષ્ટ વયા ચા મ યથા નરે દ્ર ।
૨૪૫૦૪૧૨ તથા મયેદં વિય નાેક્તમ યત્ ।
૨૪૫૦૪૧૩ યથાવાપ્તં બ્રહ્મણાે મે નરે દ્ર ।
૨૪૫૦૪૧૪ મહાજ્ઞાનં માેક્ષિવદાં પરાયણમ્॥ ૨૪૫.૪૧।
૨૪૫૦૪૨૦ વ્યાસ ઉવાચ
૨૪૫૦૪૨૧ અેતદુક્તં પરં બ્રહ્મ ય માન્નાવતર્તે પનુઃ ।
૨૪૫૦૪૨૨ પ ચિવશં મુિનશ્રેષ્ઠા વ સષે્ઠન યથા પુરા॥ ૨૪૫.૪૨।
૨૪૫૦૪૩૧ પનુરા ત્તમા ાે ત પરમં જ્ઞાનમવ્યયમ્ ।
૨૪૫૦૪૩૨ ના ત બુ ય ત ત વને બુ યમાનાે ઽજરામરમ્॥ ૨૪૫.૪૩।
૨૪૫૦૪૪૧ અેતિન્નઃશ્રેયસકરં જ્ઞાનં ભાેઃ પરમં મયા ।
૨૪૫૦૪૪૨ ક થતં ત વતાે િવપ્રાઃ શ્રુ વા દેવ ષતાે દ્વ ઃ॥ ૨૪૫.૪૪।
૨૪૫૦૪૫૧ િહર યગભાર્દૃ ષણા વ સષે્ઠન સમાહૃતમ્ ।
૨૪૫૦૪૫૨ વ સષ્ઠાદૃ ષશાદૂર્લાે નારદાે ઽવાપ્તવાિનદમ્॥ ૨૪૫.૪૫।
૨૪૫૦૪૬૧ નારદા દ્વિદતં મહ્યમેતદુક્તં સનાતનમ્ ।
૨૪૫૦૪૬૨ મા શચુ વં મુિનશ્રેષ્ઠાઃ શ્રુ વૈત પરમં પદમ્॥ ૨૪૫.૪૬।
૨૪૫૦૪૭૧ યને ક્ષરાક્ષરે ભન્ને ન ભયં તસ્ય િવદ્યતે ।
૨૪૫૦૪૭૨ િવદ્યતે તુ ભયં યસ્ય યાે નનંૈ વે ત્ત ત વતઃ॥ ૨૪૫.૪૭।
૨૪૫૦૪૮૧ અિવજ્ઞાનાચ્ચ મૂઢાત્મા પનુઃ પનુ પદ્રવાન્ ।
૨૪૫૦૪૮૨ પ્રેત્ય તસહસ્રા ણ મરણા તા યપુાશ્નુતે॥ ૨૪૫.૪૮।
૨૪૫૦૪૯૧ દેવલાેકં તથા તયર્ઙ્માનુ યમિપ ચાશ્નુતે ।
૨૪૫૦૪૯૨ યિદ વા મુચ્યતે વાિપ ત માદજ્ઞાનસાગરાત્॥ ૨૪૫.૪૯।
૨૪૫૦૫૦૧ અજ્ઞાનસાગરે ઘાેરે હ્યવ્યક્તાગાધ ઉચ્યતે ।
૨૪૫૦૫૦૨ અહ યહિન મ જ ત યત્ર ભૂતાિન ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૪૫.૫૦।
૨૪૫૦૫૧૧ ત માદગાધાદવ્યક્તાદુપક્ષીણા સનાતનાત્ ।
૨૪૫૦૫૧૨ ત માદ્યૂયં િવરજસ્કા િવતમસ્કાશ્ચ ભાે દ્વ ઃ॥ ૨૪૫.૫૧।
૨૪૫૦૫૨૧ અેવં મયા મુિનશ્રેષ્ઠાઃ સારા સારતરં પરમ્ ।
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૨૪૫૦૫૨૨ ક થતં પરમં માેકં્ષ યં જ્ઞા વા ન િનવતર્તે॥ ૨૪૫.૫૨।
૨૪૫૦૫૩૧ ન ના તકાય દાતવ્યં નાભક્તાય કદાચન ।
૨૪૫૦૫૩૨ ન દુષ્ટમતયે િવપ્રા ન શ્રદ્ધાિવમખુાય ચ॥ ૨૪૫.૫૩।
૨૪૬૦૦૧૦ લાેમહષર્ણ ઉવાચ
૨૪૬૦૦૧૧ અેવં પુરા મનુી વ્યાસઃ પુરાણં શ્લ ણયા ગરા ।
૨૪૬૦૦૧૨ દશાષ્ટદાષેરિહતવૈાર્ક્યૈઃ સારતરૈ દ્વ ઃ॥ ૨૪૬.૧।
૨૪૬૦૦૨૧ પૂણર્મ તમલૈઃ શદુ્ધર્ૈ નાનાશાસ્ત્રસમુચ્ચયૈઃ ।
૨૪૬૦૦૨૨ તશદુ્ધસમાયુકં્ત સાધુશ દાપેશાે ભતમ્॥ ૨૪૬.૨।
૨૪૬૦૦૩૧ પવૂર્પક્ષાે ક્ત સદ્ધા ત-પિરિનષ્ઠાસમ વતમ્ ।
૨૪૬૦૦૩૨ શ્રાવિય વા યથા યાયં િવરરામ મહામ તઃ॥ ૨૪૬.૩।
૨૪૬૦૦૪૧ તે ઽિપ શ્રુ વા મુિનશ્રેષ્ઠાઃ પુરાણં વેદસ મતમ્ ।
૨૪૬૦૦૪૨ આદં્ય બ્રાહ્મા ભધાનં ચ સવર્વા છાફલપ્રદમ્॥ ૨૪૬.૪।
૨૪૬૦૦૫૧ હૃષ્ટા બભવૂુઃ સપુ્રીતા િવ મતાશ્ચ પનુઃ પનુઃ ।
૨૪૬૦૦૫૨ પ્રશશસંુ તદા વ્યાસં કૃ ણદ્વપૈાયનં મુિનમ્॥ ૨૪૬.૫।
૨૪૬૦૦૬૦ મનુય ઊચુઃ
૨૪૬૦૦૬૧ અહાે વયા મુિનશ્રેષ્ઠ પુરાણં શ્રુ તસ મતમ્ ।
૨૪૬૦૦૬૨ સવાર્ ભપ્રેતફલદં સવર્પાપહરં પરમ્॥ ૨૪૬.૬।
૨૪૬૦૦૭૧ પ્રાેક્તં શ્રુતં તથા મા ભિવ ચત્રપદમક્ષરમ્ ।
૨૪૬૦૦૭૨ ન તે ઽ ત્યિવિદતં િક ચિ ત્રષુ લાેકેષુ વૈ પ્રભાે॥ ૨૪૬.૭।
૨૪૬૦૦૮૧ સવર્જ્ઞ વં મહાભાગ દેવે વવ હ પ તઃ ।
૨૪૬૦૦૮૨ નમસ્યામાે મહાપ્રાજ્ઞં બ્ર હ્મષં્ઠ વાં મહામુિનમ્॥ ૨૪૬.૮।
૨૪૬૦૦૯૧ યને વયા તુ વેદાથાર્ ભારતે પ્રકટ કૃતાઃ ।
૨૪૬૦૦૯૨ કઃ શક્નાે ત ગુણા વક્તું તવ સવાર્ન્મહામનુે॥ ૨૪૬.૯।
૨૪૬૦૧૦૧ અધીત્ય ચતુરાે વેદા સાઙ્ગા વ્યાકરણાિન ચ ।
૨૪૬૦૧૦૨ કૃતવા ભારતં શાસં્ત્ર ત મૈ જ્ઞાનાત્મને નમઃ॥ ૨૪૬.૧૦।
૨૪૬૦૧૧૧ નમાે ઽ તુ તે વ્યાસ િવશાલબુદ્ધે ।
૨૪૬૦૧૧૨ ફુ લારિવ દાયતપ ત્રનતે્ર ।
૨૪૬૦૧૧૩ યને વયા ભારતતૈલપૂણર્ઃ ।
૨૪૬૦૧૧૪ પ્ર વા લતાે જ્ઞાનમયઃ પ્રદ પઃ॥ ૨૪૬.૧૧।
૨૪૬૦૧૨૧ અજ્ઞાન ત મરા ધાનાં ભ્રા મતાનાં કુદૃ ષ્ટ ભઃ ।
૨૪૬૦૧૨૨ જ્ઞાના જનશલાકેન વયા ચાને્મી લતા દશૃઃ॥ ૨૪૬.૧૨।
૨૪૬૦૧૩૧ અેવમુ વા સમ યચ્યર્ વ્યાસં તે ચવૈ પૂ જતાઃ ।
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૨૪૬૦૧૩૨ જગ્મુયર્થાગતં સવ કૃતકૃત્યાઃ વમાશ્રમમ્॥ ૨૪૬.૧૩।
૨૪૬૦૧૪૧ તથા મયા મુિનશ્રેષ્ઠા ક થતં િહ સનાતનમ્ ।
૨૪૬૦૧૪૨ પુરાણં સમુહાપુ યં સવર્પાપપ્રણાશનમ્॥ ૨૪૬.૧૪।
૨૪૬૦૧૫૧ યથા ભવદ્ ભઃ ષ્ટાે ઽહં સ પ્રશં્ન દ્વજસત્તમાઃ ।
૨૪૬૦૧૫૨ વ્યાસપ્રસાદાત્ત સવ મયા સ પિરક તતમ્॥ ૨૪૬.૧૫।
૨૪૬૦૧૬૧ ઇદં ગ્ હસ્થૈઃ શ્રાેતવં્ય ય ત ભબ્રર્હ્મચાિર ભઃ ।
૨૪૬૦૧૬૨ ધનસાખૈ્યપ્રદં ણાં પિવતં્ર પાપનાશનમ્॥ ૨૪૬.૧૬।
૨૪૬૦૧૭૧ તથા બ્રહ્મપરૈિવપ્રૈબ્રાર્હ્મણાદ્યૈઃ સસુયંતૈઃ ।
૨૪૬૦૧૭૨ શ્રાેતવં્ય સપુ્રયત્નને સ યક્ષ્રેયાે ભકાિઙ્ક્ષ ભઃ॥ ૨૪૬.૧૭।
૨૪૬૦૧૮૧ પ્રા ાે ત બ્રાહ્મણાે િવદ્યાં ક્ષિત્રયાે િવજયં રણે ।
૨૪૬૦૧૮૨ વૈ ય તુ ધનમક્ષ યં શદૂ્રઃ સખુમવા ુયાત્॥ ૨૪૬.૧૮।
૨૪૬૦૧૯૧ યં યં કામમ ભ યાય શ ◌ૃણાે ત પુ ષઃ શુ ચઃ ।
૨૪૬૦૧૯૨ તં તં કામમવા ાે ત નરાે ના ત્યત્ર સશંયઃ॥ ૨૪૬.૧૯।
૨૪૬૦૨૦૧ પુરાણં વૈ ણવં વેત સવર્િક બષનાશનમ્ ।
૨૪૬૦૨૦૨ િવ શષં્ટ સવર્શાસે્ત્ર યઃ પુ ષાથાપપાદકમ્॥ ૨૪૬.૨૦।
૨૪૬૦૨૧૧ અેતદ્વાે યન્મયાખ્યાતં પુરાણં વેદસ મતમ્ ।
૨૪૬૦૨૧૨ શ્રુતે ઽ મ સવર્દાષેાે થઃ પાપરા શઃ પ્રણ ય ત॥ ૨૪૬.૨૧।
૨૪૬૦૨૨૧ પ્રયાગે પુ કરે ચવૈ કુ ક્ષતે્રે તથાબુર્દે ।
૨૪૬૦૨૨૨ ઉપાે ય યદવા ાે ત તદસ્ય શ્રવણાન્નરઃ॥ ૨૪૬.૨૨।
૨૪૬૦૨૩૧ યદ ગ્ હાતે્રે સહુુતે વષ ના ાે ત વૈ ફલમ્ ।
૨૪૬૦૨૩૨ મહાપુ યમયં િવપ્રા તદસ્ય શ્રવણા સકૃત્॥ ૨૪૬.૨૩।
૨૪૬૦૨૪૧ ય જે્યષ્ઠશકુ્લદ્વાદ યાં ના વા વૈ યમનુાજલે ।
૨૪૬૦૨૪૨ મથુરાયાં હિર દૃ ટ્વા પ્રા ાે ત પુ ષઃ ફલમ્॥ ૨૪૬.૨૪।
૨૪૬૦૨૫૧ તદા ાે ત ફલં સ યક્સમાધાનને ક તર્નાત્ ।
૨૪૬૦૨૫૨ પુરાણે ઽસ્ય િહતાે િવપ્રાઃ કેશવાિપતમાનસઃ॥ ૨૪૬.૨૫।
૨૪૬૦૨૬૧ ય ફલં િક્રયમાલાેક્ય પુ ષાે ઽથ લભેન્નરઃ ।
૨૪૬૦૨૬૨ ત ફલં સમવા ાે ત યઃ પઠેચ્છૃ યાદિપ॥ ૨૪૬.૨૬।
૨૪૬૦૨૭૧ ઇદં યઃ શ્રદ્ધયા િનતં્ય પુરાણં વેદસ મતમ્ ।
૨૪૬૦૨૭૨ યઃ પઠેચ્છૃ યાન્મત્યર્ઃ સ યા ત ભવુનં હરેઃ॥ ૨૪૬.૨૭।
૨૪૬૦૨૮૧ શ્રાવયેદ્બ્રાહ્મણાે ય તુ સદા પવર્સુ સયંતઃ ।
૨૪૬૦૨૮૨ અેકાદ યાં દ્વાદ યાં ચ િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૨૪૬.૨૮।
૨૪૬૦૨૯૧ ઇદં યશસ્યમાયુ યં સખુદં ક તવધર્નમ્ ।
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૨૪૬૦૨૯૨ બલપુ ષ્ટપ્રદં ણાં ધ યં દુઃ વ નાશનમ્॥ ૨૪૬.૨૯।
૨૪૬૦૩૦૧ િત્રસ યં યઃ પઠે દ્વદ્વા શ્રદ્ધયા સસુમાિહતઃ ।
૨૪૬૦૩૦૨ ઇદં વિરષ્ઠમાખ્યાનં સ સવર્મી સતં લભેત્॥ ૨૪૬.૩૦।
૨૪૬૦૩૧૧ રાેગાતા મુચ્યતે રાેગાદ્બદ્ધાે મુચ્યેત બ ધનાત્ ।
૨૪૬૦૩૧૨ ભયા દ્વમુચ્યતે ભીત આપદાપન્નઆપદઃ॥ ૨૪૬.૩૧।
૨૪૬૦૩૨૧ ત મર વં િવદ્યાં ચ પતુ્રાન્મેધાં પશૂ તમ્ ।
૨૪૬૦૩૨૨ ધમ ચાથ ચ કામં ચ માેકં્ષ તુ લભતે નરઃ॥ ૨૪૬.૩૨।
૨૪૬૦૩૩૧ યા યા કામાન ભપે્રત્ય પઠે પ્રયતમાનસઃ ।
૨૪૬૦૩૩૨ તાં તા સવાર્નવા ાે ત પુ ષાે નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૪૬.૩૩।
૨૪૬૦૩૪૧ યશ્ચેદં સતતં શ ◌ૃણાે ત મનજુઃ વગાર્પવગર્પ્રદમ્ ।
૨૪૬૦૩૪૨ િવ ં લાેકગુ ં પ્રણ ય વરદં ભ યેક ચત્તઃ શુ ચઃ ।
૨૪૬૦૩૪૩ ભુ વા ચાત્ર સખંુ િવમુક્તકલષુઃ વગ ચ િદવં્ય સખુમ્ ।
૨૪૬૦૩૪૪ પશ્ચાદ્યા ત હરેઃ પદં સિુવમલં મુક્તાે ગુણૈઃ પ્રાકૃતૈઃ॥ ૨૪૬.૩૪।
૨૪૬૦૩૫૧ ત મા દ્વપ્રવરૈઃ વધમર્િનરતૈમુર્ યેકમાગ સુ ભસ્ ।
૨૪૬૦૩૫૨ તદ્વ ક્ષિત્રયપુઙ્ગવૈ તુ િનયતૈઃ શ્રેયાે થ ભઃ સવર્દા ।
૨૪૬૦૩૫૩ વૈ યૈશ્ચાનુિદનં િવશદુ્ધકુલજૈઃ શદૂ્રૈ તથા ધા મકૈઃ ।
૨૪૬૦૩૫૪ શ્રાેતવં્ય વદમુત્તમં બહુફલં ધમાર્થર્માેક્ષપ્રદમ્॥ ૨૪૬.૩૫।
૨૪૬૦૩૬૧ ધમ મ તભર્વતુ વઃ પુ ષાેત્તમાનામ્ ।
૨૪૬૦૩૬૨ સહ્યેક અેવ પરલાેકગતસ્ય બ ધુઃ ।
૨૪૬૦૩૬૩ અથાર્ઃ સ્ત્રયશ્ચ િનપુણૈરિપ સવે્યમાના ।
૨૪૬૦૩૬૪ નવૈ પ્રભાવમપુયા ત ન ચ સ્થર વમ્॥ ૨૪૬.૩૬।
૨૪૬૦૩૭૧ ધમણ રાજં્ય લભતે મનુ યઃ ।
૨૪૬૦૩૭૨ વગ ચ ધમણ નરઃ પ્રયા ત ।
૨૪૬૦૩૭૩ આયુશ્ચ ક ત ચ તપશ્ચ ધમર્મ્ ।
૨૪૬૦૩૭૪ ધમણ માેકં્ષ લભતે મનુ યઃ॥ ૨૪૬.૩૭।
૨૪૬૦૩૮૧ ધમા ઽત્ર માતાિપતરાૈ નરસ્ય ।
૨૪૬૦૩૮૨ ધમર્ઃ સખા ચાત્ર પરે ચ લાેકે ।
૨૪૬૦૩૮૩ ત્રાતા ચ ધમર્િ વહ માેક્ષદશ્ચ ।
૨૪૬૦૩૮૪ ધમાર્દતૃે ના ત તુ િક ચદેવ॥ ૨૪૬.૩૮।
૨૪૬૦૩૯૧ ઇદં રહસ્યં શ્રેષં્ઠ ચ પુરાણં વેદસ મતમ્ ।
૨૪૬૦૩૯૨ ન દેયં દુષ્ટમતયે ના તકાય િવશષેતઃ॥ ૨૪૬.૩૯।
૨૪૬૦૪૦૧ ઇદં મયાેક્તં પ્રવરં પુરાણમ્ ।
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૨૪૬૦૪૦૨ પાપાપહં ધમર્િવવધર્નં ચ ।
૨૪૬૦૪૦૩ શ્રુતં ભવદ્ ભઃ પરમં રહસ્યમ્ ।
૨૪૬૦૪૦૪ આજ્ઞાપય વં મનુયાે વ્ર મ॥ ૨૪૬.૪૦।
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