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॥ દેવકૃતા બ્રહ્મ તુ તઃ॥
વમાેઙ્કારાેઽસ્યઙુ્કરાય પ્રસતૂાે િવશ્વસ્યાત્માન તભેદસ્ય પવૂર્મ્ ।
સ ભૂતસ્યાન તરં સ વમૂત સહંારેચ્છાે તે નમાે દ્રમૂત્ત ॥ ૧॥
વ્યક્ત ની વા વં વપુઃ વં મિહ ા ત માદ ડાત્ વા ભધાનાદ ચ ત્યઃ ।
દ્યાવા થવ્યાે વર્ખ ડાવરા યાં હ્ય ડાદ મા વં િવભાગં કરાે ષ॥ ૨॥
વ્યક્તં મેરાૈ ય જનાયુ તવાભૂદેવં િવદ્મ વ પ્રણીતશ્ચકા ત ।
વ્યક્તં દેવા જન્મનઃ શાશ્વતસ્ય દ્યાૈ તે મૂધાર્ લાેચને ચ દ્રસયૂા॥ ૩॥
વ્યાલાઃ કેશાઃ શ્રાતે્રર ધ્રા િદશ તે પાદાૈ ભૂ મનાર્ ભર ધ્રે સમુદ્રાઃ ।
માયાકારઃ કારણં વં પ્ર સદ્ધાે વેદૈઃ શા તાે જ્યાે તષા વં િવમુક્તઃ॥ ૪॥
વેદાથષુ વાં િવ વ ત બુદ્ વા હૃ પદ્મા તઃ સિન્નિવષં્ટ પુરાણમ્ ।
વામાત્માનં લ ધયાેગા ગ્ ણ ત સાઙ્ખ્યયૈાર્ તાઃ સપ્ત સૂ માઃ પ્રણીતાઃ॥ ૫॥
તાસાં હેતુયાર્ષ્ટમી ચાિપ ગીતા તસ્યાં તસ્યાં ગીયસે વૈ વમ તમ્ ।
દૃ ટ્વા મૂ ત સ્થૂલસૂ માં ચકાર દેવૈભાર્વાઃ કારણૈઃ કૈ શ્ચદુક્તાઃ॥ ૬॥
સ ભૂતા તે વત્ત અેવાિદસગ ભૂય તાં તાં વાસનાં તેઽ યપુેયુઃ ।
વ સઙ્ક પનેા તમાયા પ્તગૂઢઃ કાલાે મેયાે વ તસઙ્ખ્યાિવક પઃ॥ ૭॥
ભાવાભાવવ્ય ક્તસહંારહેતુ વં સાેઽન ત તસ્ય કત્તાર્ સ ચાત્મન્ ।
યેઽ યે સૂ માઃ સ ત તે યાેઽ ભગીતઃ સ્થૂલા ભાવાશ્ચા તારશ્ચ તષેામ્॥ ૮॥
તે યઃ સ્થૂલૈ તૈઃ પુરાણૈઃ પ્રતીતાે ભૂતં ભવં્ય ચવૈમુદ્ભૂ તભા મ્ ।
ભાવે ભાવે ભાિવતં વા યનુ ક્ત યુક્તં યુક્તં વ્ય ક્તભાવાિન્નરસ્ય॥
ઇ થં દેવાે ભ ક્તભા ં શર યસ્ત્રાતા ગાેપ્તા નાે ભવાન તમૂ તઃ॥ ૯॥
ઇ ત દેવકૃતા બ્રહ્મ તુ તઃ સ પૂણાર્ ।
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