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Praise of Vedas from Shrimad Bhagavata Purana Skandha 10
Adhyaya 87

વેદ તુતી શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણા તગર્તમ્ ૧૦૮૭

શ્રીપર ક્ષદુવાચ -

બ્રહ્મ બ્રહ્મ યિનદ યે િનગુર્ણે ગુણ ત્તયઃ ।
કથં ચર ત શ્રુતયઃ સાક્ષા સદસતઃ પરે॥ ૧૦.૮૭.૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ -

બુદ્ધ દ્રયમનઃપ્રાણાન્ જનાનામ જ પ્રભુઃ ।
માત્રાથ ચ ભવાથ ચઆત્મનેઽક પનાય ચ॥ ૧૦.૮૭.૨॥
સષૈા હ્યપુિનષદ્બ્રાહ્મી પવૂષાં પવૂર્જૈ ર્તા ।
શ્રદ્ધયા ધારયેદ્ય તાં ક્ષેમં ગચ્છેદિક ચનઃ॥ ૧૦.૮૭.૩॥
અત્ર તે વણર્િય યા મ ગાથાં નારાયણા વતામ્ ।
નારદસ્ય ચ સવંાદ ષનેાર્રાયણસ્ય ચ॥ ૧૦.૮૭.૪॥
અેકદા નારદાે લાેકા પયર્ટ ભગવિ પ્રયઃ ।
સનાતન ષ દ્રષંુ્ટ યયાૈ નારાયણાશ્રમમ્॥ ૧૦.૮૭.૫॥
યાે વૈ ભારતવષઽ મ કે્ષમાય વ તયે ણામ્ ।
ધમર્જ્ઞાનશમાપેેતમાક પાદા સ્થત તપઃ॥ ૧૦.૮૭.૬॥
તત્રાપેિવષ્ટ ષ ભઃ કલાપગ્રામવા સ ભઃ ।
પર તં પ્રણતાેઽ ચ્છિદદમવે કુ દ્વહ॥ ૧૦.૮૭.૭॥
ત મૈ હ્યવાેચદ્ભગવા ષીણાં શ ◌ૃ વતા મદમ્ ।
યાે બ્રહ્મવાદઃ પવૂષાં જનલાેકિનવા સનામ્॥ ૧૦.૮૭.૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ -

વાય ભવુ બ્રહ્મસતં્ર જનલાેકેઽભવ પુરા ।
તત્રસ્થાનાં માનસાનાં મનુીનામૂ વર્રેતસામ્॥ ૧૦.૮૭.૯॥
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શ્વેતદ્વ પં ગતવ ત વિય દ્રષંુ્ટ તદ શ્વરમ્ ।
બ્રહ્મવાદઃ સસું ત્તઃ શ્રુતયાે યત્ર શરેતે ।
તત્ર હાયમભૂ પ્રશ્ન વં માં યમનુ ચ્છ સ॥ ૧૦.૮૭.૧૦॥
તુલ્યશ્રુતતપઃશીલા તુલ્ય વીયાિરમ યમાઃ ।
અિપ ચકુ્રઃ પ્રવચનમેકં શશુ્રષૂવાેઽપરે॥ ૧૦.૮૭.૧૧॥
શ્રીસન દન ઉવાચ -

વ ષ્ટ મદમાપીય શયાનં સહ શ ક્ત ભઃ ।
તદ તે બાેધયાંચકુ્ર ત લઙ્ગૈઃ શ્રુતયઃ પરમ્॥ ૧૦.૮૭.૧૨॥
યથા શયાનં સમ્રાજં વ દન ત પરાક્રમૈઃ ।
પ્રત્યૂષેઽભેત્ય સશુ્લાેકૈબાધય ત્યનુ િવનઃ॥ ૧૦.૮૭.૧૩॥
શ્રુતય ઊચુઃ
જય જય જહ્ય મ જત દાષેગ્ ભીતગુણાં
વમ સ યદાત્મના સમવ દ્ધસમ તભગઃ ।
અગજગદાેકસામ ખલશ યવબાેધક તે
ક્વ ચદજયાઽઽત્મના ચ ચરતાેઽનુચરેિન્નગમઃ॥ ૧૦.૮૭.૧૪॥
હદુપલ ધમેતદવય ત્યવશષેતયા
યત ઉદયા તમયાૈ િવકૃતે ર્િદ વાિવકૃતાત્ ।
અત ઋષયાે દધુ વિય મનાવેચનાચિરતં
કથમયથા ભવ ત ભુિવ દત્તપદાિન ણામ્॥ ૧૦.૮૭.૧૫॥
ઇ ત તવ સરૂય યિધપતેઽ ખલલાેકમલ-
ક્ષપણકથા તા ધમવગાહ્ય તપાં સ જહુઃ ।
િકમુત પનુઃ વધામિવધુતાશયકાલગુણાઃ
પરમ ભજ ત યે પદમજસ્રસખુાનુભવમ્॥ ૧૦.૮૭.૧૬॥
દતૃય ઇવ શ્વસ ત્યસુ તાે યિદ તેઽનુિવધા
મહદહમાદયાેઽ ડમ જ યદનુગ્રહતઃ ।
પુ ષિવધાેઽ વયાેઽત્ર ચરમાેઽન્નમયાિદષુ યઃ
સદસતઃ પરં વમથ યદે વવશષે તમ્॥ ૧૦.૮૭.૧૭॥
ઉદરમપુાસતે ય ઋ ષવત્મર્સુ કૂપર્દશૃઃ
પિરસરપદ્ધ ત હૃદયમા ણયાે દહરમ્ ।
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તત ઉદગાદન ત તવ ધામ શરઃ પરમં
પનુિરહ ય સમેત્ય ન પત ત કૃતા તમખુે॥ ૧૦.૮૭.૧૮॥
વકૃતિવ ચત્રયાેિનષુ િવશિન્નવ હેતુતયા
તરતમતશ્ચકા સ્યનલવ વકૃતાનુકૃ તઃ ।
અથ િવતથા વમૂ વિવતથં તવ ધામ સમં
િવરજિધયાેઽ વય ત્ય ભિવપ યવ અેકરસમ્॥ ૧૦.૮૭.૧૯॥
વકૃતપુરે વમી વબિહર તરસવંરણં
તવ પુ ષં વદ ત્ય ખલશ ક્ત તાઽશકૃતમ્ ।
ઇ ત ગ ત િવિવચ્ય કવયાે િનગમાવપનં
ભવત ઉપાસતેઽઙ્ ઘ્રમભવ ભુિવ િવશ્વ સતાઃ॥ ૧૦.૮૭.૨૦॥
દુરવગમાત્મત વિનગમાય તવાત્તતનાે-
શ્ચિરતમહા તા ધપિરવતર્પિરશ્રમણાઃ ।
ન પિરલષ ત કે ચદપવગર્મપીશ્વર તે
ચરણસરાજેહંસકુલસઙ્ગિવ ષ્ટગ્ હાઃ॥ ૧૦.૮૭.૨૧॥
વદનપુથં કુલાય મદમાત્મસહૃુિ પ્રયવ-
ચ્ચર ત તથાને્મખુે વિય િહતે પ્રય આત્મિન ચ ।
ન બત રમ ત્યહાે અસદુપાસનયાઽઽત્મહનાે
યદનુશયા ભ્રમ ત્યુ ભયે કુશર ર તઃ॥ ૧૦.૮૭.૨૨॥
િન તમ ન્મનાેઽક્ષદૃઢયાેગયુ ે હૃિદ ય-
ન્મનુય ઉપાસતે તદરયાેઽિપ યયુઃ મરણાત્ ।
સ્ત્રય ઉરગે દ્રભાેગભજુદ ડિવષક્તિધયાે
વયમિપ તે સમાઃ સમદશૃાેઽઙ્ ઘ્રસરાજેસધુાઃ॥ ૧૦.૮૭.૨૩॥
ક ઇહ નુ વેદ બતાવરજન્મલયાેઽગ્રસરં
યત ઉદગાદૃ ષયર્મનુ દેવગણા ઉભયે ।
તિહ ન સન્ન ચાસદુભયં ન ચ કાલજવઃ
િકમિપ ન તત્ર શાસ્ત્રમવકૃ ય શયીત યદા॥ ૧૦.૮૭.૨૪॥
જિનમસતઃ સતાે તમુતાત્મિન યે ચ ભદાં
િવપણ તં મર ત્યુપિદશ ત તઆ િપતૈઃ ।
િત્રગુણમયઃ પુમાિન ત ભદા યદબાેધકૃતા
વિય ન તતઃ પરત્ર સ ભવેદવબાેધરસે॥ ૧૦.૮૭.૨૫॥
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સિદવ મન સ્ત્ર વિય િવભાત્યસદામનુ ત્
સદ ભ શ ત્યશષે મદમાત્મતયાઽઽત્મિવદઃ ।
ન િહ િવકૃ ત ત્યજ ત કનકસ્ય તદાત્મતયા
વકૃતમનપુ્રિવષ્ટ મદમાત્મતયાવ સતમ્॥ ૧૦.૮૭.૨૬॥
તવ પિર યે ચર ત્ય ખલસ વિનકેતતયા
ત ઉત પદાઽઽક્રમ ત્યિવગણ ય શરાે િનરતૃેઃ ।
પિરવયસે પશિૂનવ ગરા િવબુધાનિપ તાંસ-્
વિય કૃતસાૈહૃદાઃ ખલુ પનુ ત ન યે િવમખુાઃ॥ ૧૦.૮૭.૨૭॥
વમકરણઃ વરાડ ખલકારકશ ક્તધર-
તવ બ લમુદ્વહ ત સમદ ત્યજયાિન મષાઃ ।
વષર્ભુ ેઽ ખલ ક્ષ તપતેિરવ િવશ્વ ે
િવદધ ત યત્ર યે વિધકૃતા ભવતશ્ચિકતાઃ॥ ૧૦.૮૭.૨૮॥
સ્થરચર તયઃ સ્યુરજયાે થિન મત્તયુ ે
િવહર ઉદ ક્ષયા યિદ પરસ્ય િવમુક્ત તતઃ ।
ન િહ પરમસ્ય ક શ્ચદપરાે ન પરશ્ચ ભવે-
દ્વયત ઇવાપદસ્ય તવ શૂ યતુલાં દધતઃ॥ ૧૦.૮૭.૨૯॥
અપિર મતા ધ્રવુા તનુ તાે યિદ સવર્ગતા-
તિહ ન શાસ્યતે ત િનયમાે ધ્રવુ નેતરથા ।
અજિન ચ યન્મયં તદિવમુચ્ય િનય ભવેત્
સમમનુ નતાં યદમતં મતદુષ્ટતયા॥ ૧૦.૮૭.૩૦॥
ન ઘટત ઉદ્ભવઃ પ્રકૃ તપૂ ષયાેરજયાે-
ભયયુ ભવ ત્યસુ તાે જલબુદુ્બદવત્ ।
વિય ત ઇમે તતાે િવિવધનામગુણૈઃ પરમે
સિરત ઇવાણર્વે મધુિન લલ્યુરશષેરસાઃ॥ ૧૦.૮૭.૩૧॥
ષુ તવ માયયા ભ્રમમમી વવગત્ય શં
વિય સિુધયાેઽભવે દધ ત ભાવમનપુ્રભવમ્ ।
કથમનવુતર્તાં ભવભયં તવ યદ્ભ્રુકુિટઃ
જ ત મુહુ સ્ત્રને મરભવચ્છરણષેુ ભયમ્॥ ૧૦.૮૭.૩૨॥
િવ જતહૃષીકવાયુ ભરદા તમન તુરગં
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ય ઇહ યત ત ય તુમ તલાેલમપુાય ખદઃ ।
વ્યસનશતા વતાઃ સમવહાય ગુરાેશ્ચરણં
વ ણજ ઇવાજ સ ત્યકૃતકણર્ધરા જલધાૈ॥ ૧૦.૮૭.૩૩॥
વજનસતુાત્મદારધનધામધરાસરુથ-ૈ
વિય સ ત િક ણાં શ્રયતઆત્મિન સવર્રસે ।

ઇ ત સદ નતાં મથનુતાે રતયે ચરતાં
સખુય ત કાે વહ વિવહતે વિનર તભગે॥ ૧૦.૮૭.૩૪॥
ભુિવ પુ પુ યતીથર્સદના ષયાે િવમદા-
ત ઉત ભવ પદા બુજહૃદાેઽઘ ભદઙ્ ઘ્રજલાઃ ।
દધ ત સકૃન્મન વિય યઆત્મિન િનત્યસખુે
ન પનુ પાસતે પુ ષસારહરાવસથાન્॥ ૧૦.૮૭.૩૫॥
સત ઇદમુ થતં સિદ ત ચેન્નનુ તકર્હતં
વ્ય ભચર ત ક્વ ચ ક્વ ચ ષા ન તથાેભયયુક્ ।
વ્યવહૃતયે િવક પ ઇ ષતાેઽ ધપર પરયા
ભ્રમય ત ભારતી ત ઉ ત્ત ભ ક્થજડાન્॥ ૧૦.૮૭.૩૬॥
ન યિદદમગ્રઆસ ન ભિવ યદતાે િનધના-
દનુ મતમ તરા વિય િવભા ત ષૈકરસે ।
અત ઉપમીયતે દ્રિવણ તિવક પપથૈર્
િવતથમનાેિવલાસ ત મત્યવય ત્યબુધાઃ॥ ૧૦.૮૭.૩૭॥
સ યદજયા વ મનુશયીત ગુણાંશ્ચ જુષન્
ભજ ત સ પતાં તદનુ ત્યુમપેતભગઃ ।
વમુત જહા સ તામિહિરવ વચમાત્તભગાે
મહ સ મહીયસઽેષ્ટગુ ણતેઽપિરમેયભગઃ॥ ૧૦.૮૭.૩૮॥
યિદ ન સમુદ્ધર ત યતયાે હૃિદ કામજટા
દુરિધગમાેઽસતાં હૃિદ ગતાેઽ તક ઠમ ણઃ ।
અસુ પયાે ગનામુભયતાેઽ યસખું ભગવન્
અનપગતા તકાદનિધ ઢપદાદ્ભવતઃ॥ ૧૦.૮૭.૩૯॥
વદવગમી ન વે ત્ત ભવદુ થશભુાશભુયાે-
ગુર્ણિવગુણા વયાં તિહ દેહ તાં ચ ગરઃ ।
અનુયુગમ વહં સગુણ ગીતપર પરયા

vedastutibhAgavatam.pdf 5



વેદ તુતી શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણા તગર્તમ્ ૧૦૮૭

શ્રવણ તાે યત વમપવગર્ગ તમર્નજૈુઃ॥ ૧૦.૮૭.૪૦॥
દ્યપુતય અેવ તે ન યયુર તમન તતયા
વમિપ યદ તરા ડિનચયા નનુ સાવરણાઃ ।
ખ ઇવ ર ં સ વા ત વયસા સહ યચ્છતયસ-્
વિય િહ ફલ ત્યતિન્નરસનને ભવિન્નધનાઃ॥ ૧૦.૮૭.૪૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ -

ઇત્યેતદ્બ્રહ્મણઃ પતુ્રા આશ્રુત્યાત્માનુશાસનમ્ ।
સન દનમથાનચુર્ઃ સદ્ધા જ્ઞા વાઽઽત્મનાે ગ તમ્॥ ૧૦.૮૭.૪૨॥
ઇત્યશષેસમા ાય પુરાણાપેિનષદ્રસઃ ।
સમુદૃ્ધતઃ પવૂર્ તવૈ્યામયાનૈમર્હાત્મ ભઃ॥ ૧૦.૮૭.૪૩॥
વં ચૈતદ્બ્રહ્મદાયાદ શ્રદ્ધયાઽઽત્માનુશાસનમ્ ।
ધારયશં્ચર ગાં કામં કામાનાં ભજર્નં ણામ્॥ ૧૦.૮૭.૪૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ -

અેવં સ ઋ ષણાઽઽિદષં્ટ ગ્ હી વા શ્રદ્ધયાઽઽત્મવાન્ ।
પૂણર્ઃ શ્રુતધરાે રાજન્નાહ વીરવ્રતાે મુિનઃ॥ ૧૦.૮૭.૪૫॥
શ્રીનારદ ઉવાચ -

નમ ત મૈ ભગવતે કૃ ણાયામલક તર્યે ।
યાે ધત્તે સવર્ભૂતાનામભવાયાેશતીઃ કલાઃ॥ ૧૦.૮૭.૪૬॥
ઇત્યાદ્ય ષમાન ય ત ચ્છ યાંશ્ચ મહાત્મનઃ ।
તતાેઽગાદાશ્રમં સાક્ષા પતુદ્વપાયનસ્ય મે॥ ૧૦.૮૭.૪૭॥
સભા જતાે ભગવતા કૃતાસનપિરગ્રહઃ ।
ત મૈ તદ્વણર્યામાસ નારાયણમખુાચ્છતમ્॥ ૧૦.૮૭.૪૮॥
ઇત્યેતદ્વ ણતં રાજ યન્નઃ પ્રશ્નઃ કૃત વયા ।
યથા બ્રહ્મ યિનદ યે િનગુર્ણેઽિપ મનશ્ચરેત્॥ ૧૦.૮૭.૪૯॥
યાેઽસ્યાે પે્રક્ષક આિદમ યિનધને યાેઽવ્યક્ત વેશ્વરાે
યઃ ટે્વદમનપુ્રિવ ય ઋ ષણા ચકે્ર પુરઃ શા ત તાઃ ।
યં સ પદ્ય જહાત્ય મનુશયી સપુ્તઃ કુલાયં યથા
તં કૈવલ્યિનર તયાેિનમભયં યાયેદજસ્રં હિરમ્॥ ૧૦.૮૭.૫૦॥
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॥ ઇ ત॥
॥ ૐ ત સત્॥
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