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॥ માયા તવમ્॥

॥ માયા તવમ્॥
અથ માયા તવમ્ ।
શાનૈક ઉવાચ ।
શ શ વ ે મહારાજઃ તુ વા માયાં ગતઃ કુતઃ ।
કા વા માયા તુ તઃ સતૂ ! વદ ત વિવદાં વર ! ।
યા વ કથા િવ કથા વક્તવ્યા સા િવશદુ્ધયે॥ ૧॥
સતૂ ઉવાચ ।

વં મનુયઃ સવ માકર્ ડયેાય ચ્છતે ।
શકુઃ પ્રાહ િવશદુ્ધાત્મા માયા તવમનુત્તમમ્॥ ૨॥
તચ્છૃ વ પ્રવક્ષ્યા મ યથાધીતં યથાશ્રુતમ્ ।
સવર્કામપ્રદં ણાં પાપતાપિવનાશનમ્॥ ૩॥
શકુ ઉવાચ ।
ભ લાટનગરં ત્ય વા િવ ભક્તઃ શ શ વજઃ ।
આત્મસસંારમાેક્ષાય માયા તવમલં જગાૈ॥ ૪॥
શ શ વજ ઉવાચ ।
ૐ હ્ર ીકંારાં સ વસારાં િવશદુ્ધાં

બ્રહ્માદ નાં માતરં વેદબાે યામ્ ।
ત વી ં વાહાં ભૂતતન્માત્રકક્ષાં

વ દે વ દ્યાં દેવગ ધવર્ સદ્ધઃૈ॥ ૫॥
લાેકાતીતાં દ્વતૈભીતાં સમીડે

ભૂતૈભર્વ્યાં વ્યાસસામા સકાથઃ ।
નાના પૈદવ તયર્ઙ્મનુ યૈ-

તામાધારાં બ્રહ્મ પાં નમા મ॥ ૬॥
યસ્યા ભાસા િત્રજગદ્ભા ત ભૂત-ૈ

નર્ ભાત્યેતત્તદભાવે િવધાતુઃ ।
િવદ્વદ્ગ તાં કાલક લાેલલાેલાં

લીલાપાઙ્ગી ં ક્ષપ્તસસંારદુગાર્મ્॥ ૭॥
in print, alternatively, 7 is sometimes switched with 8
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॥ માયા તવમ્॥

પૂણા પ્રા યાં દ્વતૈલ યાં શર યા-
માદે્ય શષેે મ યતાે યા િવભા ત ।

કાલાે દૈવં કમર્ સાપેાધયાે યે
તસ્યા તાસાં તાં િવ શષ્ટાં નમા મ॥ ૮॥

ભૂમાૈ ગ ધાે રસતા સુ પ્ર તષ્ઠા
પં તજેસ્યવે વાયાૈ શ વમ્ ।

ખે શ દાે વૈ ય ચ્છદાભા ત નાના
તામાદ્યાં તાં િવશ્વ પાં નમા મ॥ ૯॥

સાિવત્રી વં બ્રહ્મ પા ભવાની
ભૂતેશસ્ય શ્રીપતેઃ શ્રી વ પા ।

શચી શક્રસ્યાિપ નાકેશ્વરસ્ય
પત્ની શ્રેષ્ઠા ભા સ માયે ! જગ સુ॥ ૧૦॥

બાલ્યે બાલા યવુતી યાવેને વં
વાદ્ધર્ક્યે યા સ્થિવરા કાલક પા ।

નાનાકારૈયાર્ગયાેગૈ પાસ્યા
જ્ઞાનાતીતા કામ પા િવભા સ॥ ૧૧॥

વરે યા વં વરદા લાેક સદ્ધા
સા વી ધ યા લાેકમા યા સકુ યા ।

ચ ડી દુગાર્ કા લકા કા લકાખ્યા
નાનાદેશે પવેશિૈવભા સ॥ ૧૨॥

તવ ચરણસરાજંે દેિવ દેવાિદવ દ્યં
યિદ હૃદયસરાજેે ભાવય તીહ ભ યા ।

extra line શકુકૃતમ તશદંુ્ધ હૃ સરાજેે મર ત
શ્રુ તયુગકુહરે વા સશં્રુતં ધમર્સ પત્

જનય ત જગદાદ્યે સવર્ સ દ્ધન્ઽચ તષેામ્॥ ૧૩
માયા તવ મદં પુ યં શકુદેવને ભા ષતમ્ ।
માકર્ ડયેાદયવ્યાિપ સ દ્ધ લેભે શ શ વજઃ॥ ૧૪
કાેકામખુે તપ ત વા હિર યા વા વના તરે ।
સદુશર્નને િનહતાે વૈકુ ઠશરણં યયાૈ॥ ૧૫॥
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ઇ ત શ્રીક લ્કપુરાણેઽનુભાગવતે ભિવ યે તીયાંશે
માયા તવાે નામ પ ચદશાેઽ યાયઃ ।

.. mAyAstavam ..
Searchable pdf was typeset using XeTeXgenerateactualtext feature of XƎLATEX 0.99996

on August 20, 2017

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

mAyAstavakalkipurANa.pdf 3


