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Uddhava Gita

ઉદ્ધવગીતા

શ્રીરાધાકૃ ણા યાં નમઃ ।
શ્રીમદ્ભાગવતપુરાણમ્ ।
અેકાદશઃ સ્ક ધઃ । ઉદ્ધવ ગીતા ।
અથ પ્રથમાેઽ યાયઃ ।
શ્રીબાદરાય ણઃ ઉવાચ ।
કૃ વા દૈત્યવધં કૃ ણઃ સરમઃ યદુ ભઃ તઃ ।
ભવુઃ અવતારવત્ ભારં જિવષ્ઠન્ જનયન્ ક લમ્॥ ૧॥
યે કાેિપતાઃ સબુહુ પા ડુસતુાઃ સપત્નૈઃ

દુદ્યૂર્તહેલનકચગ્રહણઆિદ ભઃ તાન્ ।
કૃ વા િન મત્તમ્ ઇતર ઇતરતઃ સમેતાન્

હ વા પાન્ િનરહરત્ ક્ષ તભારમ્ ઈશઃ॥ ૨॥
ભૂભારરાજ તના યદુ ભઃ િનરસ્ય

ગુપ્તૈઃ વબાહુ ભઃ અ ચ તયત્ અપ્રમેયઃ ।
મ યે અવનેઃ નનુ ગતઃ અિપ અગતં િહ ભારમ્

યત્ યાદવં કુલમ્ અહાે િહ અિવષહ્યમ્ આ તે॥ ૩॥
ન અેવ અ યતઃ પિરભવઃ અસ્ય ભવેત્ કથ ચત્

મત્ સશં્રયસ્ય િવભવ ઉન્નહન્ અસ્ય િનત્યમ્ ।
અ તઃક લમ્ યદુકુલસ્ય િવ હાય વે ઃ

ત બસ્ય વિહ્નમ્ ઇવ શા તમ્ ઉપૈ મ ધામ॥ ૪॥
અેવં વ્યવ સતઃ રાજન્ સત્યસઙ્ક પઃ ઈશ્વરઃ ।
શાપવ્યાજેન િવપ્રાણાં સ જહે્વ વકુલં િવભુઃ॥ ૫॥
વમૂત્યાર્ લાેકલાવ યિનમુર્ યા લાેચનં ણામ્ ।
ગી ભઃ તાઃ મરતાં ચત્તં પદૈઃ તાન્ ઈક્ષતાં િક્રયા॥ ૬॥
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ઉદ્ધવગીતા

આ ચ્છદ્ય ક ત સશુ્લાેકાં િવતત્ય િહ અ જસા નુ કાૈ ।
તમઃ અનયા તિર ય ત ઇ ત અગાત્ વં પદમ્ ઈશ્વરઃ॥ ૭॥
રા ઉવાચ ।
બ્રહ્મ યાનાં વદા યાનાં િનતં્ય દ્ધાપૈસિેવનામ્ ।
િવપ્રશાપઃ કથમ્ અભૂત્ ણીનાં કૃ ણચેતસામ્॥ ૮॥
યત્ િન મત્તઃ સઃ વૈ શાપઃ યાદશૃઃ દ્વજસત્તમ ।
કથમ્ અેકાત્મનાં ભેદઃ અેતત્ સવ વદ વ મે॥ ૯॥
શ્રીશકુઃ ઉવાચ ।
બભ્રત્ વપુઃ સકલસુ દરસિંનવેશમ્
કમાર્ચરન્ ભુિવ સમુઙ્ગલમ્ આપ્તકામઃ ।

આસ્થાય ધામ રમમાણઃ ઉદારક તઃ
સહંતુર્મ્ અૈચ્છત કુલં સ્થતકૃત્યશષેઃ॥ ૧૦॥

કમાર્ ણ પુ યિનવહાિન સમુઙ્ગલાિન
ગાયત્ જગત્ ક લમલાપહરા ણ કૃ વા ।

કાલ આત્મના િનવસતા યદુદેવગેહે
િપ ડારકં સમગમન્ મનુયઃ િન ષ્ટાઃ॥ ૧૧॥

િવશ્વા મત્રઃ અ સતઃ ક વઃ દુવાર્સાઃ ગુઃ અઙ્ ગરાઃ ।
ક યપઃ વામદેવઃ અિત્રઃ વ સષ્ઠઃ નારદ આદયઃ॥ ૧૨॥
ક્ર ડ તઃ તાન્ ઉપવ્રજ્ય કુમારાઃ યદુન દનાઃ ।
ઉપસઙ્ગ્ હ્ય પપ્રચ્છુઃ અિવનીતા િવનીતવત્॥ ૧૩॥
તે વષેિય વા સ્ત્રીવષેૈઃ સા બં બવતીસતુમ્ ।
અેષા ચ્છ ત વઃ િવપ્રાઃ અ તવર્ત્ ય સત ઈક્ષણા॥ ૧૪॥
પ્રષંુ્ટ િવલ જ ત સાક્ષાત્ પ્રબ્રૂત અમાેઘદશર્નાઃ ।
પ્રસાે ય ત પતુ્રકામા િક વત્ સ જનિય ય ત॥ ૧૫॥
અેવં પ્રલ વા મનુયઃ તાન્ ઊચુઃ કુિપતા પ ।
જનિય ય ત વઃ મ દાઃ મુસલં કુલનાશનમ્॥ ૧૬॥
તત્ શ ◌ૃ વા તે અ તસ ત્ર તાઃ િવમુચ્ય સહસાેદરમ્ ।
સા બસ્ય દદશૃઃુ ત મન્ મુસલં ખલુ અય મયમ્॥ ૧૭॥
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િક કૃતં મ દભાગ્યૈઃ િક વિદ ય ત નઃ જનાઃ ।
ઇ ત િવહ્વ લતાઃ ગેહાન્ આદાય મુસલં યયુઃ॥ ૧૮॥
તત્ ચ ઉપનીય સદ સ પિર લાનમખુ શ્રયઃ ।
રાજ્ઞઃ આવેદયાન્ ચકુ્રઃ સવર્યાદવસિંનધાૈ॥ ૧૯॥
શ્રુ વા અમાેઘં િવપ્રશાપં દૃ ટ્વા ચ મુસલં પ ।
િવ મતાઃ ભયસ ત્ર તાઃ બભવૂુઃ દ્વારકાૈકસઃ॥ ૨૦॥
તત્ ચૂણર્િય વા મુસલં યદુરાજઃ સઃ આહુકઃ ।
સમુદ્રસ લલે પ્રાસ્યત્ લાેહં ચ અસ્યઅવશે ષતમ્॥ ૨૧॥
ક શ્ચત્ મ સ્યઃ અગ્રસીત્ લાેહં ચૂણાર્િન તરલૈઃ તતઃ ।
ઉહ્યમાનાિન વેલાયાં લગ્ ાિન આસન્ િકલ અૈિરકાઃ॥ ૨૨॥
મ સ્યઃ ગ્ હીતઃ મ સ્યઘૈ્નઃ લને અ યૈઃ સહ અણર્વે ।
તસ્ય ઉદરગતં લાેહં સઃ શલ્યે લુ ધકઃ અકરાેત્॥ ૨૩॥
ભગવાન્ જ્ઞાતસવાર્થર્ઃ ઈશ્વરઃ અિપ તદ યથા ।
કતુ ન અૈચ્છત્ િવપ્રશાપં કાલ પી અ વમાેદત॥ ૨૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે િવપ્રશાપાે નામ પ્રથમાેઽ યાયઃ॥ ૧॥
અથ દ્વતીયાેઽ યાયઃ ।
શ્રીશકુઃ ઉવાચ ।
ગાેિવ દભજુગુપ્તાયાં દ્વારવત્યાં કુ દ્વહ ।
અવા સીત્ નારદઃ અભી ણં કૃ ણાપૈાસનલાલસઃ॥ ૧॥
કાે નુ રાજન્ ઇ દ્રયવાન્ મુકુ દચરણા બુજમ્ ।
ન ભજેત્ સવર્તઃ ત્યુઃ ઉપાસ્યમ્ અમરાૈત્તમૈઃ॥ ૨॥
તમ્ અેકદા દેવ ષ વસદેુવઃ ગ્ હ આગતમ્ ।
અ ચતં સખુમ્ આસીનમ્ અ ભવાદ્ય ઇદમ્ અબ્રવીત્॥ ૩॥
વસદેુવઃ ઉવાચ ।
ભગવન્ ભવતઃ યાત્રા વ તયે સવર્દેિહનામ્ ।
કૃપણાનાં યથા િપત્રાેઃ ઉત્તમશ્લાેકવત્મર્નામ્॥ ૪॥
ભૂતાનાં દેવચિરતં દુઃખાય ચ સખુાય ચ ।
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સખુાય અેવ િહ સાધનૂાં વાદશૃામ્ અચ્યુત આત્મનામ્॥ ૫॥
ભજ ત યે યથા દેવાન્ દેવાઃ અિપ તથા અેવ તાન્ ।
છાયા ઇવ કમર્સ ચવાઃ સાધવઃ દ નવ સલાઃ॥ ૬॥
બ્રહ્મન્ તથા અિપ ચ્છામઃ ધમાર્ન્ ભાગવતાન્ તવ ।
યાન્ શ્રુ વા શ્રદ્ધયા મત્યર્ઃ મુચ્યતે સવર્તઃ ભયાત્॥ ૭॥
અહં િકલ પુરા અન તં પ્ર થર્ઃ ભુિવ મુ ક્તદમ્ ।
અપજૂયં ન માેક્ષાય માેિહતઃ દેવમાયયા॥ ૮॥
યયા િવ ચત્રવ્યસનાત્ ભવદ્ ભઃ િવશ્વતઃ ભયાત્ ।
મુચ્યેમ િહ અ જસા અેવ અદ્ધા તથા નઃ શાિધ સવુ્રત॥ ૯॥
શ્રીશકુઃ ઉવાચ ।
રાજન્ અેવં કૃતપ્રશ્નઃ વસદેુવને ધીમતા ।
પ્રીતઃ તમ્ આહ દેવ ષઃ હરેઃ સં માિરતઃ ગુણૈઃ॥ ૧૦॥
નારદઃ ઉવાચ ।
સ યક્ અેતત્ વ્યવ સતં ભવતા સા વતષર્ભ ।
યત્ ચ્છસે ભાગવતાન્ ધમાર્ન્ વં િવશ્વભાવનાન્॥
૧૧॥
શ્રુતઃ અનપુિઠતઃ યાતઃ આદતૃઃ વા અનુમાેિદતઃ ।
સદ્યઃ પનુા ત સદ્ધમર્ઃ દેવિવશ્વદુ્રહઃ અિપ॥ ૧૨॥
વયા પરમકલ્યાણઃ પુ યશ્રવણક તર્નઃ ।
માિરતઃ ભગવાન્ અદ્ય દેવઃ નારાયણઃ મમ॥ ૧૩॥
અત્ર અિપ ઉદાહર ત ઇમમ્ ઇ તહાસં પુરાતનમ્ ।
આષર્ભાણાં ચ સવંાદં િવદેહસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૧૪॥
પ્રયવ્રતઃ નામ સતુઃ મનાેઃ વાય ભવુસ્ય યઃ ।
તસ્ય અગ્ ીધ્રઃ તતઃ ના ભઃ ઋષભઃ તત્ સતુઃ તઃ॥ ૧૫॥
તમ્ આહુઃ વાસદેુવાંશં માેક્ષધમર્િવવક્ષયા ।
અવતીણ સતુશતં તસ્યઆસીત્ વેદપારગમ્॥ ૧૬॥
તષેાં વૈ ભરતઃ જ્યેષ્ઠઃ નારાયણપરાયણઃ ।
િવખ્યાતં વષર્મ્ અેતત્ યત્ ના ા ભારતમ્ અદ્ભુતમ્॥ ૧૭॥
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સઃ ભુક્તભાેગાં ત્ય વા ઇમાં િનગર્તઃ તપસા હિરમ્ ।
ઉપાસીનઃ તત્ પદવી ં લેભે વૈ જન્મ ભઃ િત્ર ભઃ॥ ૧૮॥
તષેાં નવ નવદ્વ પપતયઃ અસ્ય સમ તતઃ ।
કમર્ત ત્રપ્રણેતારઃ અેકાશી તઃ દ્વ તયઃ॥ ૧૯॥
નવ અભવન્ મહાભાગાઃ મનુયઃ િહ અથર્શં સનઃ ।
શ્રમણાઃ વાતઃ અશનાઃ આત્મિવદ્યાિવશારદાઃ॥ ૨૦॥
કિવઃ હિરઃ અ તિરક્ષઃ પ્રબુદ્ધઃ િપ પલાયનઃ ।
આિવહાત્રઃ અથ દુ્ર મલઃ ચમસઃ કરભાજનઃ॥ ૨૧॥
અેતે વૈ ભગવદૂ્રપં િવશ્વં સદસદ્ આત્મકમ્ ।
આત્મનઃ અવ્ય તરેકેણ પ ય તઃ વ્યચરત્ મહીમ્॥ ૨૨॥
અવ્યાહત ઇષ્ટગતયાઃ સરુ સદ્ધ સદ્ધસા ય

ગ ધવર્યક્ષનરિકન્નરનાગલાેકાન્ ।
મુક્તાઃ ચર ત મુિનચારણભૂતનાથ

િવદ્યાધર દ્વજગવાં ભવુનાિન કામમ્॥ ૨૩॥
તઃ અેકદા િનમેઃ સત્રમ્ ઉપજગ્મુઃ યત્ ઋચ્છયા ।
િવતાયમાનમ્ ઋ ષ ભઃ અજનાભે મહાત્મનઃ॥ ૨૪॥
તાન્ દૃ ટ્વા સયૂર્સઙ્કાશાન્ મહાભગવતાન્ પઃ ।
યજમાનઃ અગ્ યઃ િવપ્રાઃ સવર્ઃ અેવ ઉપત સ્થરે॥ ૨૫॥
િવદેહઃ તાન્ અ ભપ્રેત્ય નારાયણપરાયણાન્ ।
પ્રીતઃ સ પજૂયાન્ ચકે્ર આસનસ્થાન્ યથા અહર્તઃ॥ ૨૬॥
તાન્ રાેચમાનાન્ વ ચા બ્રહ્મપતુ્રાપૈમાન્ નવ ।
પપ્રચ્છ પરમપ્રીતઃ પ્રશ્રય અવનતઃ પઃ॥ ૨૭॥
િવદેહઃ ઉવાચ ।
મ યે ભગવતઃ સાક્ષાત્ પાષર્દાન્ વઃ મધુ દ્વષઃ ।
િવ ણાેઃ ભૂતાિન લાેકાનાં પાવનાય ચર ત િહ॥ ૨૮॥
દુલર્ભઃ માનષુઃ દેહઃ દેિહનાં ક્ષણભઙ્ગુરઃ ।
તત્ર અિપ દુલર્ભં મ યે વૈકુ ઠ પ્રયદશર્નમ્॥ ૨૯॥
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અતઃ આત્ય તકં કહેમં ચ્છામઃ ભવતઃ અનઘાઃ ।
સસંારે અ મન્ ક્ષણાધર્ઃ અિપ સ સઙ્ગઃ શવેિધઃ ણામ્॥
૩૦॥
ધમાર્ન્ ભાગવતાન્ બ્રૂત યિદ નઃ શ્રુતયે ક્ષમમ્ ।
યૈઃ પ્રસન્નઃ પ્રપન્નાય દાસ્ય તઆત્માનમ્ અિપ અજઃ॥ ૩૧॥
શ્રીનારદઃ ઉવાચ ।
અેવં તે િન મના ષ્ટા વસદેુવ મહત્તમાઃ ।
પ્ર તપજૂ્ય અબ્રવુન્ પ્રીત્યા સસદ સ ઋ વજં પમ્॥ ૩૨॥
કિવઃ ઉવાચ ।
મ યે અકુત શ્ચત્ ભયમ્ અચ્યુતસ્ય
પાદા બુ પૈાસનમ્ અત્ર િનત્યમ્ ।

ઉ દ્વગ્ બુદ્ધઃે અસત્ આત્મભાવાત્
િવશ્વાત્મના યત્ર િનવતર્તે ભીઃ॥ ૩૩॥

યે વૈ ભગવતા પ્રાેક્તાઃ ઉપાયાઃ િહ આત્મલ ધયે ।
અ જઃ પુંસામ્ અિવદુષાં િવ દ્ધ ભાગવતાન્ િહ તાન્॥ ૩૪॥
યાન્ આસ્થાય નરઃ રાજન્ ન પ્રમાદે્યત કિહ ચત્ ।
ધાવન્ િનમીલ્ય વા નતે્રે ન ખલને પતેત્ ઇહ॥ ૩૫॥
કાયને વાચા મનસા ઇ દ્રયૈઃ વા
બુદ્ યા આત્મના વા અનુ ત વભાવાત્ ।

કરાે ત યત્ યત્ સકલં પર મૈ
નારાયણાય ઇ ત સમપર્યેત્ તત્॥ ૩૬॥

ભયં દ્વતીયા ભિનવેશતઃ સ્યાત્
ઈશાત્ અપેતસ્ય િવપયર્યઃ અ તઃ ।

તત્ માયયા અતઃ બુધઃ આભજેત્ તં
ભ યા અેક ઈશં ગુ દેવતાત્મા॥ ૩૭।

અિવદ્યમાનઃ અિપ અવભા ત િહ દ્વયાેઃ
યાતુઃ િધયા વ મનાેરથાૈ યથા ।

તત્ કમર્સઙ્ક પિવક પકં મનઃ
બુધઃ િન યાત્ અભયં તતઃ સ્યાત્॥ ૩૮॥
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શ્રુ વન્ સભુદ્રા ણ રથાઙ્ગપાણેઃ
જન્માિન કમાર્ ણ ચ યાિન લાેકે ।

ગીતાિન નામાિન તત્ અથર્કાિન
ગાયન્ િવલ જઃ િવચરેત્ અસઙ્ગઃ॥ ૩૯॥

અેવં વ્રતઃ વ પ્રયનામક ત્યાર્
તાનુરાગઃ દુ્રત ચત્તઃ ઉચ્ચૈઃ ।

હસ ત અથઃ રાેિદ ત રાૈ ત ગાય ત
ઉન્માદવત્ ત્ય ત લાેકબાહ્યઃ॥ ૪૦॥

ખં વાયુમ્ અ ગ્ સ લલં મહી ં ચ
જ્યાેતી ં ષ સ વાિન િદશઃ દુ્રમાદ ન્ ।

સિરત્ સમુદ્રાન્ ચ હરેઃ શર રં
ય ક ચ ભૂતં પ્રણમેત્ અન યઃ॥ ૪૧॥

ભ ક્તઃ પરેશ અનુભવઃ િવર ક્તઃ
અ યત્ર અેષ િત્રકઃ અેકકાલઃ ।

પ્રપદ્યમાનસ્ય યથા અશ્નતઃ સ્યુઃ
તુ ષ્ટઃ પુ ષ્ટઃ ત્ અપાયઃ અનુઘાસમ્॥ ૪૨॥

ઇ ત અચ્યુત અઙ્ ઘ્ર ભજતઃ અનુ ત્ત્યા
ભ ક્તઃ િવર ક્તઃ ભગવત્ પ્રબાેધઃ ।

ભવ ત વૈ ભાગવતસ્ય રાજન્
તતઃ પરાં શા તમ્ ઉપૈ ત સાક્ષાત્॥ ૪૩॥

રા ઉવાચ ।
અથ ભાગવતં બ્રૂત યત્ ધમર્ઃ યાદશૃઃ ણામ્ ।
યથા ચર ત યત્ બ્રૂતે યૈઃ લઙ્ગૈઃ ભગવત્ પ્રયઃ॥ ૪૪॥
હિરઃ ઉવાચ ।
સવર્ભૂતષેુ યઃ પ યેત્ ભગવત્ ભાવ આત્મનઃ ।
ભૂતાિન ભાગવ તઆત્મિન અેષ ભાગવતાૈત્તમઃ॥ ૪૫॥
ઈશ્વરે તત્ અધીનષેુ બા લશષેુ દ્વષ સુ ચ ।
પ્રેમમતૈ્રીકૃપાઉપેક્ષા યઃ કરાે ત સ મ યમઃ॥ ૪૬॥
અચાર્યામ્ અેવ હરયે પૂ ં યઃ શ્રદ્ધયા ઈહતે ।
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ન તત્ ભક્તષેુ ચ અ યષેુ સઃ ભક્તઃ પ્રાકૃતઃ તઃ॥
૪૭॥
ગ્ હી વા અિપ ઇ દ્રયૈઃ અથાર્ યઃ ન દ્વે ષ્ટ ન હૃ ય ત ।
િવ ણાેઃ માયામ્ ઇદં પ યન્ સઃ વૈ ભાગવત ઉત્તમઃ॥ ૪૮॥
દેહૈ દ્રયપ્રાણમનઃિધયાં યઃ
જન્માિપઅય ત્ ભયતષર્કૃચ્છ્ર ૈઃ ।

સસંારધમઃ અિવમુહ્યમાનઃ
ત્યા હરેઃ ભાગવતપ્રધાનઃ॥ ૪૯॥

ન કામકમર્બી નાં યસ્ય ચેત સ સ ભવઃ ।
વાસદેુવઅેકિનલયઃ સઃ વૈ ભાગવત ઉત્તમઃ॥ ૫૦॥
ન યસ્ય જન્મકમર્ યાં ન વણાર્શ્રમ ત ભઃ ।
સ જતે અ મન્ અહ ભાવઃ દેહે વૈ સઃ હરેઃ પ્રયઃ॥ ૫૧॥
ન યસ્ય વઃ પરઃ ઇ ત િવત્તષેુ આત્મિન વા ભદા ।
સવર્ભૂતસમઃ શા તઃ સઃ વાૈ ભાગવત ઉત્તમઃ॥ ૫૨॥
િત્રભવુનિવભવહેતવે અિપ અકુ ઠ તઃ
અ જતાત્મસરુાિદ ભઃ િવ ગ્યાત્ ।

ન ચલ ત ભગવત્ પદ અરિવ દાત્
લવિન મષ અધર્મ્ અિપ યઃ સઃ વૈ ણવ અ યઃ॥ ૫૩॥

ભગવતઃ ઉ િવક્રમ અઙ્ ઘ્રશાખા
નખમ ણચ દ્રકયા િનર તતાપે ।

હૃિદ કથમ્ ઉપસીદતાં પનુઃ સઃ
પ્રભવ ત ચ દ્રઃ ઇવ ઉિદતે અકર્તાપઃ॥ ૫૪॥

િવ જ ત હૃદયં ન યસ્ય સાક્ષાત્
હિરઃ અવશ અ ભિહતઃ અિપ અઘાૈઘનાશઃ ।

પ્રણયઃ અશનયા ત અઙ્ ઘ્રપદ્મઃ
સઃ ભવ ત ભાગવતપ્રધાનઃ ઉક્તઃ॥ ૫૫॥

ઇ ત શ્રીમત્ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે િન મ ય તસવંાદે દ્વતીયઃ
અ યાયઃ॥ ૨॥
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અથ તીયાેઽ યાયઃ ।
પરસ્ય િવ ણાેઃ ઈશસ્ય માિયનામ અિપ માેિહનીમ્ ।
માયાં વેિદતુમ્ ઇચ્છામઃ ભગવ તઃ બ્રવુ તુ નઃ॥ ૧॥
ન અનુ યે જુષન્ યુ મત્ વચઃ હિરકથા અ તમ્ ।
સસંારતાપિનઃતપ્તઃ મત્યર્ઃ તત્ તાપ ભષેજમ્॥ ૨॥
અ તિરક્ષઃ ઉવાચ ।
અે ભઃ ભૂતાિન ભૂતાત્મા મહાભૂતૈઃ મહાભજુ ।
સસ ત્ ચ અવચાિન આદ્યઃ વમાત્રપ્ર સદ્ધયે॥ ૩॥
અેવં ષ્ટાિન ભૂતાિન પ્રિવષ્ટઃ પ ચધાતુ ભઃ ।
અેકધા દશધા આત્માનં િવભજન્ જુષતે ગુણાન્॥ ૪॥
ગુણૈઃ ગુણાન્ સઃ ભુ નઃ આત્મપ્રદ્યાેિદતૈઃ પ્રભુઃ ।
મ યમાનઃ ઇદં ષ્ટમ્ આત્માનમ્ ઇહ સ જતે॥ ૫॥
કમાર્ ણ કમર્ ભઃ કુવર્ન્ સિન મત્તાિન દેહ ત્ ।
તત્ તત્ કમર્ફલં ગ્ હ્ણન્ ભ્રમ ત ઇહ સખુૈતરમ્॥ ૬॥
ઇ થં કમર્ગતીઃ ગચ્છન્ બહ્વભદ્રવહાઃ પુમાન્ ।
આભૂતસ લવાત્ સગર્પ્રલયાૈ અશ્નુતે અવશઃ॥ ૭॥
ધાતુ ઉપ લવઃ આસન્ને વ્યક્તં દ્રવ્યગુણાત્મકમ્ ।
અનાિદિનધનઃ કાલઃ િહ અવ્યક્તાય અપકષર્ ત॥ ૮॥
શતવષાર્ઃ િહ અના ષ્ટઃ ભિવ ય ત ઉ બણા ભુિવ ।
તત્ કાલ ઉપ ચત ઉ ણ અકર્ઃ લાેકાન્ ત્રીન્ પ્રતિપ ય ત॥૯॥
પાતાલતલમ્ આર ય સઙ્કષર્ણમખુ અનલઃ ।
દહન્ ઊ વર્ શખઃ િવ વક્ વધર્તે વાયનુા ઈિરતઃ॥ ૧૦॥
સાવંતર્કઃ મેઘગણઃ વષર્ ત મ શતં સમાઃ ।
ધારા ભઃ હ તહ તા ભઃ લીયતે સ લલે િવરાટ્॥ ૧૧॥
તતઃ િવરાજમ્ ઉ જ્ય વૈરાજઃ પુ ષઃ પ ।
અવ્યક્તં િવશતે સૂ મં િનિર ધનઃ ઇવ અનલઃ॥ ૧૨॥
વાયનુા હૃતગ ધા ભૂઃ સ લલ વાય ક પતે ।
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સ લલં તત્ તરસં જ્યાે ત ટ્વાય ઉપક પતે॥ ૧૩॥
હૃત પં તુ તમસા વાયાૈ જ્યાે તઃ પ્રલીયતે ।
હૃત પશર્ઃ અવકાશને વાયુઃ નભ સ લીયતે ।
કાલાત્મના હૃતગુણં નવઃ આત્મિન લીયતે॥ ૧૪॥
ઇ દ્રયા ણ મનઃ બુ દ્ધઃ સહ વૈકાિરકૈઃ પ ।
પ્રિવશ ત િહ અહઙ્કારં વગુણૈઃ અહમ્ આત્મિન॥ ૧૫॥
અેષા માયા ભગવતઃ સગર્ સ્થ ત અ તકાિરણી ।
િત્રવણાર્ વ ણતા અ મા ભઃ િક ભૂયઃ શ્રાેતુમ્ ઇચ્છ સ॥ ૧૬॥
રા ઉવાચ ।
યથા અેતામ્ અૈશ્વર ં માયાં દુ તરામ્ અકૃતાત્મ ભઃ ।
તર ત અ જઃ સ્થૂલિધયઃ મહષર્ઃ ઇદમ્ ઉચ્યતામ્ ॥ ૧૭॥
પ્રબુદ્ધઃ ઉવાચ ।
કમાર્ ણ આરભમાણાનાં દુઃખહત્યૈ સખુાય ચ ।
પ યેત્ પાકિવપયાર્સં મથનુીચાિરણાં ણામ્॥ ૧૮॥
િનત્યા તદેન િવત્તને દુલર્ભને આત્મ ત્યુના ।
ગ્ હ અપત્યાપ્તપશુ ભઃ કા પ્રી તઃ સાિધતૈઃ ચલૈઃ॥
૧૯॥
અેવં લાેકં પરં િવદ્યાત્ નશ્વરં કમર્િન મતમ્ ।
સતુલ્ય અ તશય વંસં યથા મ ડલવ તનામ્॥ ૨૦॥
ત માત્ ગુ ં પ્રપદે્યત જજ્ઞાસઃુ શ્રેયઃ ઉત્તમમ્ ।
શા દે પરે ચ િન ણાતં બ્રહ્મ ણ ઉપશમાશ્રયમ્॥ ૨૧॥
તત્ર ભાગવતાન્ ધમાર્ન્ શક્ષેત્ ગુ આત્મદૈવતઃ ।
અમાયયા અનુ ત્યા યૈઃ તુ યેત્ આત્મા આત્મદઃ હિરઃ॥ ૨૨॥
સવર્તઃ મનસઃ અસઙ્ગમ્ આદાૈ સઙ્ગં ચ સાધષુુ ।
દયાં મતૈ્રી ં પ્રશ્રયં ચ ભૂતષેુ અદ્ધા યથા ઉ ચતમ્॥ ૨૩॥
શાૈચં તપઃ ત તક્ષાં ચ માનંૈ વા યાયમ્ આજર્વમ્ ।
બ્રહ્મચય અિહસાં ચ સમ વં દ્વ દ્વસ જ્ઞયાેઃ॥ ૨૪॥
સવર્ત્ર આત્મેશ્વર અ વીક્ષાં કૈવલ્યમ્ અિનકેતતામ્ ।
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િવિવક્તચીરવસનં સ તાષંે યને કેન ચત્॥ ૨૫॥
શ્રદ્ધાં ભાગવતે શાસે્ત્ર અિન દામ્ અ યત્ર ચ અિપ િહ ।
મનાવેાક્ કમર્દ ડં ચ સતં્ય શમદમાૈ અિપ॥ ૨૬॥
શ્રવણં ક તર્નં યાનં હરેઃ અદ્ભુતકમર્ણઃ ।
જન્મકમર્ગુણાનાં ચ તદથ અ ખલચે ષ્ટતમ્॥ ૨૭॥
ઇષં્ટ દતં્ત તપઃ જપં્ત તં્ત યત્ ચ આત્મનઃ પ્રયમ્ ।
દારાન્ સતુાન્ ગ્ હાન્ પ્રાણાન્ યત્ પર મૈ િનવેદનમ્॥ ૨૮॥
અેવં કૃ ણાત્મનાથષેુ મનુ યષેુ ચ સાૈહૃદમ્ ।
પિરચયા ચ ઉભયત્ર મહ સુ ષુ સાધષુુ॥ ૨૯॥
પર પર અનુકથનં પાવનં ભગવત્ યશઃ ।
મથઃ ર તઃ મથઃ તુ ષ્ટઃ િન ત્તઃ મથઃ આત્મનઃ॥ ૩૦॥
મર તઃ મારય તઃ ચ મથઃ અઘાૈઘહરં હિરમ્ ।
ભ યા સ તયા ભ યા બભ્ર ત ઉ પુલકાં તનુમ્॥ ૩૧॥
ક્વ ચત્ દ ત અચ્યુત ચ તયા ક્વ ચત્
હસ ત ન દ ત વદ ત અલાૈિકકાઃ ।
ત્ય ત ગાય ત અનુશીલય ત
અજં ભવ ત તૂ ણી ં પરમ્ અેત્ય િન ર્તાઃ॥ ૩૨॥

ઇ ત ભાગવતાન્ ધમાર્ન્ શક્ષન્ ભ યા તદુ થયા ।
નારાયણપરઃ માયમ્ અ જઃ તર ત દુ તરામ્॥ ૩૩॥
રા ઉવાચ ।
નારાયણ અ ભધાનસ્ય બ્રહ્મણઃ પરમાત્મનઃ ।
િનષ્ઠામ્ અહર્થ નઃ વક્તું યૂયં િહ બ્રહ્મિવત્તમાઃ॥ ૩૪॥
િપ પલાયનઃ ઉવાચ ।
સ્થ ત ઉદ્ભવપ્રલયહેતુઃ અહેતુઃ અસ્ય
યત્ વ ગરસષુુ પ્તષુ સત્ બિહઃ ચ ।

દેહ ઇ દ્રયાસહૃુદયાિન ચર ત યને
સ િવતાિન તત્ અવેિહ પરં નરે દ્ર॥ ૩૫॥

ન અેતત્ મનઃ િવશ ત વાગુત ચ ઃ આત્મા
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પ્રાણે દ્રયા ણ ચ યથા અનલમ્ અ ચષઃ વાઃ ।
શ દઃ અિપ બાેધકિનષેધતયા આત્મમૂલમ્
અથર્ ઉક્તમ્ આહ યદતૃે ન િનષેધ સ દ્ધઃ॥ ૩૬॥

સ વમ્ રજઃ તમઃ ઇ ત િત્ર દેકમ્ આદાૈ
સતંૂ્ર મહાન્ અહમ્ ઇ ત પ્રવદ ત વમ્ ।

જ્ઞાનિક્રયા અથર્ફલ પતયાેઃ ઉશ ક્ત
બ્રહ્મઅેવ ભા ત સત્ અસત્ ચ તયાેઃ પરં યત્॥ ૩૭॥

નઆત્મા જ ન ન મિર ય ત ન અેધતે અસાૈ
ન ક્ષીયતે સવનિવત્ વ્ય ભચાિરણાં િહ ।

સવર્ત્ર શ વદનપાિય ઉપલ ધમાતં્ર
પ્રાણઃ યથા ઇ દ્રયવલને િવક પતં સત્॥ ૩૮॥

અ ડષેુ પે શષુ ત ષુ અિવિન શ્ચતષેુ
પ્રાણઃ િહ વમ્ ઉપધાવ ત તત્ર તત્ર ।

સન્ને યત્ ઇ દ્રયગણે અહ મ ચ પ્રસપેુ્ત
કૂટસ્થઃ આશય તે તત્ અનુ તઃ નઃ॥ ૩૯॥

યઃ િહ અ જ નાભ ચરણ અેષણયાેઃ ઉભ યા
ચેતાેમલાિન િવધમેત્ ગુણકમર્ િન ।

ત મન્ િવશદુ્ધઃ ઉપલ યતઃ આત્મત વમ્
સાક્ષાત્ યથા અમલદશૃઃ સિવ પ્રકાશઃ॥ ૪૦॥

કમર્યાેગં વદત નઃ પુ ષઃ યને સસૃં્કતઃ ।
િવધૂય ઇહઆશુ કમાર્ ણ નૈ ક ય િવ દતે પરમ્॥ ૪૧॥
અેવં પ્રશ્નમ્ ઋ ષન્ પવૂર્મ્ અ ચ્છં િપતુઃ અ તકે ।
ન અબ્રવુન્ બ્રહ્મણઃ પતુ્રાઃ તત્ર કારણમ્ ઉચ્યતામ્॥ ૪૨॥
આિવહાત્રઃ ઉવાચ ।
કમર્ અકમર્િવકમર્ ઇ ત વેદવાદઃ ન લાૈિકકઃ ।
વેદસ્ય ચ ઈશ્વરાત્મ વાત્ તત્ર મુહ્ય ત સરૂયઃ॥ ૪૩॥
પરાેક્ષવાદઃ વેદઃ અયં બાલાનામ્ અનુશાસનમ્ ।
કમર્માેક્ષાય કમાર્ ણ િવધત્તે િહ અગદં યથા॥ ૪૪॥
નઆચરેત્ યઃ તુ વેદ ઉક્તં વયમ્ અજ્ઞઃ અ જતે દ્રયઃ ।

12 sanskritdocuments.org



ઉદ્ધવગીતા

િવકમર્ણા િહ અધમણ ત્યાેઃ ત્યુમ્ ઉપૈ ત સઃ॥ ૪૫॥
વેદ ઉક્તમ્ અેવ કુવાર્ણઃ િનઃસઙ્ગઃ અિપતમ્ ઈશ્વરે ।
નૈ ક યા લભતે સ દ્ધ રાેચનાથાર્ ફલશ્રુ તઃ॥ ૪૬॥
યઃ આશુ હૃદયગ્ર થ િન જહીષુઃ પરાત્મનઃ ।
િવિધના ઉપચરેત્ દેવં ત ત્ર ઉક્તને ચ કેશવમ્॥ ૪૭॥
લ ધ અનુગ્રહઃ આચાયાર્ત્ તને સ દ શતાગમઃ ।
મહાપુ ષમ્ અ યચત્ મૂત્યાર્ અ ભમતયા આત્મનઃ॥ ૪૮॥
શુ ચઃ સમંખુમ્ આસીનઃ પ્રાણસયંમનાિદ ભઃ ।
િપ ડં િવશાે ય સં યાસકૃતરક્ષઃ અચર્યેત્ હિરમ્॥ ૪૯॥
અચાર્દાૈ હૃદયે ચ અિપ યથાલ ધ ઉપચારકૈઃ ।
દ્રવ્ય ક્ષ તઆત્મ લઙ્ગાિન િન પાદ્ય પ્રાેક્ષ્ય ચઆસનમ્॥ ૫૦॥
પાદ્યાદ ન્ ઉપક યા અથ સિંનધા ય સમાિહતઃ ।
હૃત્ આિદ ભઃ કૃત યાસઃ મૂલમ ત્રેણ ચ અચર્યેત્॥ ૫૧॥
સાઙ્ગાપેાઙ્ગાં સપાષર્દાં તાં તાં મૂ ત વમ ત્રતઃ ।
પાદ્ય અઘ્યાર્ચમનીયાદ્યૈઃ નાનવાસઃિવભષૂણૈઃ॥ ૫૨॥
ગ ધમાલ્યાક્ષતસ્ર ગ્ભઃ ધપૂદ પહારકૈઃ ।
સાઙ્ગં સ પજૂ્ય િવિધવત્ તવૈઃ તુ વા નમેત્ હિરમ્॥ ૫૩॥
આત્માં તન્મયં યાયન્ મૂ ત સ પજૂયેત્ હરેઃ ।
શષેામ્ આધાય શર સ વધા ઉદ્વાસ્ય સ કૃતમ્॥ ૫૪॥
અેવમ્ અ ગ્ અકર્તાેયાદાૈ અ તથાૈ હૃદયે ચ યઃ ।
યજ ત ઈશ્વરમ્ આત્માનમ્ અ ચરાત્ મુચ્યતે િહ સઃ॥ ૫૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે િન મ ય તસવંાદે
માયાકમર્બ્રહ્મિન પણં તીયાેઽ યાયઃ॥ ૩॥
અથ ચતુથાઽ યાયઃ ।
રા ઉવાચ ।
યાિન યાિન ઇહ કમાર્ ણ યૈઃ યૈઃ વચ્છ દજન્મ ભઃ ।
ચકે્ર કરાે ત કતાર્ વા હિરઃ તાિન બ્રવુ તુ નઃ॥ ૧॥
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દુ્ર મલઃ ઉવાચ ।
યઃ વા અન તસ્ય ગુણાન્ અન તાન્
અનુક્ર મ યન્ સઃ તુ બાલબુ દ્ધઃ ।

ર ં સ ભૂમેઃ ગણયેત્ કથ ચત્
કાલને ન અેવ અ ખલશ ક્તધા ઃ॥ ૨॥

ભૂતૈઃ યદા પ ચ ભઃ આત્મ ષ્ટૈઃ
પુરં િવરાજં િવરચ ય ત મન્ ।

વાંશને િવષ્ટઃ પુ ષા ભધાન
મવાપ નારાયણઃ આિદદેવઃ॥ ૩॥

યત્ કાયઃ અેષઃ ભવુનત્રયસિંનવેશઃ
યસ્ય ઇ દ્રયૈઃ તનુ તામ્ ઉભયૈ દ્રયા ણ ।

જ્ઞાનં વતઃ શ્વસનતઃ બલમ્ આેજઃ ઈહા
સ વાિદ ભઃ સ્થ તલયાૈદ્ભવઃ આિદકતાર્॥ ૪॥

આદાૈ અભૂત્ શત તી રજસ અસ્ય સગ
િવ સ્થતાૈ ક્રતપુ તઃ દ્વજધમર્સતેુઃ ।
દ્રઃ અિપ અયાય તમસા પુ ષઃ સઃ આદ્યઃ
ઇ ત ઉદ્ભવ સ્થ તલયાઃ સતતં પ્ર સુ॥ ૫॥

ધમર્સ્ય દક્ષદુિહતયર્જિનષ્ટઃ મૂત્યાર્
નારાયણઃ નરઃ ઋ ષપ્રવરઃ પ્રશા તઃ ।

નૈ ક યર્લક્ષણમ્ ઉવાચ ચચાર કમર્
યઃ અદ્ય અિપ ચઆ ત ઋ ષવયર્િનષેિવતાઙ્ ઘ્રઃ॥ ૬॥

ઇ દ્રઃ િવશઙ્ક્ય મમ ધામ જઘ્ ક્ષ ત ઇ ત
કામં યયુઙ્ક્ત સગણં સઃ બદિરઉપાખ્યમ્ ।

ગ વા અ સરાેગણવસ તસમુ દવાતૈઃ
સ્ત્રીપ્રેક્ષણ ઇષુ ભઃ અિવ યતત્ મિહજ્ઞઃ॥ ૭॥

િવજ્ઞાય શક્રકૃતમ્ અક્રમમ્ આિદદેવઃ
પ્રાહ પ્રહસ્ય ગતિવ મયઃ અેજમાનાન્ ।

મા ભૈષ્ટ ભાે મદન મા ત દેવવ વઃ
ગ્ હ્ણ ત નઃ બ લમ્ અશૂ યમ્ ઇમં કુ વમ્॥ ૮॥

ઇ થં બ્રવુ ત અભયદે નરદેવ દેવાઃ
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સવ્રીડનમ્ર શરસઃ સઘ્ ણમ્ તમ્ ઊચુઃ ।
ન અેતત્ િવભાે વિય પરે અિવકૃતે િવ ચત્રમ્

વારામધીઃ અિનકરાનતપાદપદ્મે॥ ૯॥
વાં સવેતાં સરુકૃતા બહવઃ અ તરાયાઃ
વાૈકાે િવલઙ્ઘ્ય પરમં વ્રજતાં પદં તે ।

ન અ યસ્ય બિહ ષ બલીન્ દદતઃ વભાગાન્
ધત્તે પદં વમ્ અિવતા યિદ િવઘ્નમૂિધ્ન॥ ૧૦॥
ત્ ટ્િત્રકાલગુણમા તજૈ હ્યશૈ યાન્
અ માન્ અપારજલધીન્ અ તતીયર્ કે ચત્ ।

ક્રાેધસ્ય યા ત િવફલસ્ય વશ પદે ગાેઃ
મ જ ત દુશ્ચરતપઃ ચ થા ઉ જ ત॥ ૧૧॥

ઇ ત પ્રગ્ ણતાં તષેાં સ્ત્રયઃ અ ત અદ્ભુતદશર્નાઃ ।
દશર્યામાસ શશુ્રષૂાં વ ચતાઃ કુવર્તીઃ િવભુઃ॥ ૧૨॥
તે દેવ અનુચરાઃ દૃ ટ્વા સ્ત્રયઃ શ્રીઃ ઇવ િપણીઃ ।
ગ ધને મુમુહુઃ તાસાં પ આૈદાયર્હત શ્રયઃ॥ ૧૩॥
તાન્ આહ દેવદેવ ઈશઃ પ્રણતાન્ પ્રહસન્ ઇવ ।
આસામ્ અેકતમાં ઙ્ગ્ વં સવણા વગર્ભષૂણામ્॥
૧૪॥
આેમ્ ઇ ત આદેશમ્ આદાય ન વા તં સરુવ દનઃ ।
ઉવર્શીમ્ અ સરઃશ્રેષ્ઠાં પુરસૃ્કત્ય િદવં યયુઃ॥ ૧૫॥
ઇ દ્રાય આન ય સદ સ શ્રુ વતાં િત્રિદવાૈકસામ્ ।
ઊચુઃ નારાયણબલં શક્રઃ તત્ર આસ િવ મતઃ॥ ૧૬॥
હંસ વ પી અવદદત્ અચ્યુતઃ આત્મયાેગમ્
દત્તઃ કુમાર ઋષભઃ ભગવાન્ િપતા નઃ ।

િવ ઃ શવાય જગતાં કલયા અવતીણર્ઃ
તને આહૃતાઃ મધુ ભદા શ્રુતયઃ હયાસ્યે॥ ૧૭॥

ગુપ્તઃ અિપ અયે મનુઃ ઇલા આેષધયઃ ચ મા સ્યે
ક્રાૈડે હતઃ િદ તજઃ ઉદ્ધરતા અ ભસઃ મામ્ ।

કાૈમ તઃ અિદ્રઃ અ ત ઉન્મથને વ ષે્ઠ
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ગ્રાહાત્ પ્રપન્ન મભરાજમ્ અમુ ચત્ આતર્મ્॥ ૧૮॥
સં તુ વતઃ અ ધપ તતાન્ શ્રમણાન્ ઋષી ં ચ
શકં્ર ચ ત્રવધતઃ તમ સ પ્રિવષ્ટમ્ ।

દેવ સ્ત્રયઃ અસરુગ્ હે િપિહતાઃ અનાથાઃ
જઘે્ન અસરેુ દ્રમ્ અભયાય સતાં સહે॥ ૧૯॥

દેવ અસરેુ યુિધ ચ દૈત્યપતીન્ સરુાથ
હ વા અ તરેષુ ભવુનાિન અદધાત્ કલા ભઃ ।

ભૂ વા અથ વામનઃ ઇમામ્ અહરત્ બલેઃ મામ્
યા ચાચ્છલને સમદાત્ અિદતેઃ સતુે યઃ॥ ૨૦॥

િનઃક્ષિત્રયામ્ અકૃત ગાં ચ િત્રઃસપ્તકૃ વઃ
રામઃ તુ હૈહયકુલ અિપ અયભાગર્વ અ ગ્ ઃ ।

સઃ અ ધ બબ ધ દશવક્ત્રમ્ અહન્ સલઙ્કમ્
સીતાપ તઃ જય ત લાેકમ્ અલઘ્નક તઃ॥ ૨૧॥

ભૂમેઃ ભર અવતરણાય યદુ ષ અજન્મા તઃ
કિર ય ત સરૈુઃ અિપ દુ કરા ણ ।

વાદૈઃ િવમાેહય ત યજ્ઞકૃતઃ અતદહાર્ન્
શદૂ્રાં કલાૈ ક્ષ તભજુઃ યહિન યદ તે॥ ૨૨॥

અેવંિવધાિન કમાર્ ણ જન્માિન ચ જગત્ પતેઃ ।
ભૂર ણ ભૂિરયશસઃ વ ણતાિન મહાભજુ॥ ૨૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે િન મ ય તસવંાદે
ચતુથાઽ યાયઃ॥ ૪॥
અથ પ ચમાેઽ યાયઃ ।
રા ઉવાચ ।
ભગવ તં હિર પ્રાયઃ ન ભજ તઆત્મિવત્તમાઃ ।
તષેામ્ અશા તકામાનાં કા િનષ્ઠા અિવ જતાત્મનામ્॥ ૧॥
ચમસઃ ઉવાચ ।
મખુબાહૂ પાદે યઃ પુ ષસ્યઆશ્રમૈઃ સહ ।
ચ વારઃ જ જ્ઞરે વણાર્ઃ ગુણૈઃ િવપ્રાદયઃ થક્॥ ૨॥
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યઃ અેષાં પુ ષં સાક્ષાત્ આત્મપ્રભવમ્ ઈશ્વરમ્ ।
ન ભજ ત અવ ન ત સ્થાનાત્ ભ્રષ્ટાઃ પત ત અધઃ॥ ૩॥
દૂરે હિરકથાઃ કે ચત્ દૂરે ચ અચ્યુતક ર્ર્તનાઃ ।
સ્ત્રયઃ શદૂ્રાદયઃ ચ અેવ તે અનુક યા ભવાદશૃામ્॥ ૪॥
િવપ્રઃ રાજ યવૈ યાૈ ચ હરેઃ પ્રાપ્તાઃ પદા તકમ્ ।
શ્રાૈતને જન્મના અથ અિપ મુહ્ય તઆ ાયવાિદનઃ॥ ૫॥
કમર્ ણ અકાેિવદાઃ ત ધાઃ મખૂાર્ઃ પ ડતમાિનનઃ ।
વદ ત ચાટુકાત્ મૂઢાઃ યયા મા વ્યા ગર ઉ સકુાઃ॥ ૬॥
રજસા ઘાેરસઙ્ક પાઃ કામુકાઃ અિહમ યવઃ ।
દા ભકાઃ માિનનઃ પાપાઃ િવહસ ત અચ્યુત પ્રયાન્॥ ૭॥
વદ ત તે અ યાે યમ્ ઉપા સત સ્ત્રયઃ
ગ્ હેષુ મૈથુ યસખુષેુ ચ આ શષઃ ।

યજ ત અ ષ્ટાન્ અિવધાન્ અદ ક્ષણમ્
ત્ત્યૈ પરં ઘ્ન ત પશનૂ્ અત દ્વદઃ॥ ૮॥

શ્રયા િવભૂત્યા અ ભજનને િવદ્યયા
ત્યાગને પેણ બલને કમર્ણા
સતઃ અવમ ય ત હિર પ્રયાન્ ખલાઃ॥ ૯॥

સવષુ શશ્વત્ તનુ ત્ વવ સ્થતમ્
યથા વમ્ આત્માનમ્ અભીષ્ટમ્ ઈશ્વરમ્ ।

વેદાપેગીતં ચ ન શ્રુ વતે અબુધાઃ
મનાેરથાનાં પ્રવદ ત વાતર્યા॥ ૧૦॥

લાેકે વ્યવાય આ મષમ્ અદ્યસવેા
િનત્યાઃ તુ જ તાેઃ ન િહ તત્ર ચાેદના ।

વ્યવ સ્થ તઃ તષેુ િવવાહયજ્ઞ
સરુાગ્રહૈઃ આસુ િન ત્તઃ ઇષ્ટા॥ ૧૧॥

ધનં ચ ધમર્અેકફલં યતઃ વૈ
જ્ઞાનં સિવજ્ઞાનમ્ અનપુ્રશા ત ।

ગ્ હેષુ યુ જ ત કલવેરસ્ય
ત્યું ન પ ય ત દુર તવીયર્મ્॥ ૧૨॥
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યત્ ઘ્રાણભક્ષઃ િવિહતઃ સરુાયાઃ
તથા પશાેઃ આલભનં ન િહસા ।

અેવં વ્યવાયઃ પ્રજયા ન રત્યા
ઇઅમં િવશદંુ્ધ ન િવદુઃ વધમર્મ્॥ ૧૩॥

યે તુ અનવેંિવદઃ અસ તઃ ત ધાઃ સત્ અ ભમાિનનઃ ।
પશનૂ્ દુ્રહ્ય ત િવસ્ર ધાઃ પ્રેત્ય ખાદ ત તે ચ તાન્॥ ૧૪॥
દ્વષ તઃ પરકાયષેુ વાત્માનં હિરમ્ ઈશ્વરમ્ ।
તકે સાનુબ ધે અ મન્ બદ્ધ નેહાઃ પત ત અધઃ॥ ૧૫॥
યે કૈવલ્યમ્ અસ પ્રાપ્તાઃ યે ચ અતીતાઃ ચ મૂઢતામ્ ।
ત્રવૈ ગકાઃ િહ અક્ષ ણકાઃ આત્માનં ઘાતય ત તે॥ ૧૬॥
અેતઃ આત્મહનઃ અશા તાઃ અજ્ઞાને જ્ઞાનમાિનનઃ ।
સીદ ત અકૃતકૃત્યાઃ વૈ કાલ વ તમનાેરથાઃ॥ ૧૭॥
િહ વા આત્યાય અસર ચતાઃ ગ્ હ અપત્યસહૃુત્ શ્રયઃ ।
તમઃ િવશ ત અિનચ્છ તઃ વાસદેુવપરાઙ્મખુાઃ॥ ૧૮॥
રા ઉવાચ ।
ક મન્ કાલે સઃ ભગવાન્ િક વણર્ઃ ક દશૃઃ ભઃ ।
ના ા વા કેન િવિધના પજૂ્યતે તત્ ઇહ ઉચ્યતામ્॥ ૧૯॥
કરભાજનઃ ઉવાચ ।
કૃતં ત્રેતા દ્વાપરં ચ ક લઃ ઇત્યેષુ કેશવઃ ।
નાનાવણર્ અ ભધાકારઃ નાના અેવ િવિધના ઇજ્યતે॥ ૨૦॥
કૃતે શકુ્લઃ ચતુબાર્હુઃ જિટલઃ વલ્કલા બરઃ ।
કૃ ણા જનાપૈવીતાક્ષાન્ બભ્રત્ દ ડકમ ડલનૂ્॥ ૨૧॥
મનુ યાઃ તુ તદા શા તાઃ િનવરાઃ સહૃુદઃ સમાઃ ।
યજ ત તપસા દેવં શમને ચ દમને ચ॥ ૨૨॥
હંસઃ સપુણર્ઃ વૈકુ ઠઃ ધમર્ઃ યાેગેશ્વરઃ અમલઃ ।
ઈશ્વરઃ પુ ષઃ અવ્યક્તઃ પરમાત્મા ઇ ત ગીયતે॥ ૨૩॥
ત્રેતાયાં રક્તવણર્ઃ અસાૈ ચતુબાર્હુઃ િત્રમખેલઃ ।
િહર યકેશઃ ત્રયી આત્મા સ્રુક્સ્રવુાિદ ઉપલક્ષણઃ॥ ૨૪॥

18 sanskritdocuments.org



ઉદ્ધવગીતા

તં તદા મનુ દેવં સવર્દેવમયં હિરમ્ ।
યજ ત િવદ્યયા ત્ર યા ધ મષ્ઠાઃ બ્રહ્મવાિદનઃ॥ ૨૫॥
િવ ઃ યજ્ઞઃ ણગભર્ઃ સવર્દેવઃ ઉ ક્રમઃ ।
ષાકિપઃ જય તઃ ચ ઉ ગાય ઇ ત ઈયર્તે॥ ૨૬॥
દ્વાપરે ભગવાન્ યામઃ પીતવાસા િન યુધઃ ।
શ્રીવ સાિદ ભઃ અઙૈ્કઃ ચ લક્ષણૈઃ ઉપલ ક્ષતઃ॥ ૨૭॥
તં તદા પુ ષં મત્યાર્ મહારા પૈલક્ષણમ્ ।
યજ ત વેદત ત્રા યાં પરં જજ્ઞાસવઃ પ॥ ૨૮॥
નમઃ તે વાસદેુવાય નમઃ સઙ્કષર્ણાય ચ ।
પ્રદ્યુ ાય અિન દ્ધાય તુ યં ભગવતે નમઃ॥ ૨૯॥
નારાયણાય ઋષયે પુ ષાય મહાત્મને ।
િવશ્વેશ્વરાય િવશ્વાય સવર્ભૂતાત્મને નમઃ॥ ૩૦॥
ઇ ત દ્વાપરઃ ઉવ શ તવુ ત જગદ શ્વરમ્ ।
નાનાત ત્રિવધાનને કલાૈ અિપ યથા શ્રુ ॥ ૩૧॥
કૃ ણવણ વષાકૃ ણં સાઙ્ગાપૈાઙ્ગાસ્ત્ર
પાષર્દમ્ ।
યજ્ઞૈઃ સઙ્ક તર્નપ્રાયૈઃ યજ ત િહ સમુેધસઃ॥ ૩૨॥
યેયં સદા પિરભવઘ્નમ્ અભીષ્ટદાેહમ્
તીથાર્ પદં શવિવિર ચનુતં શર યમ્ ।
ત્યા તહન્ પ્રણતપાલ ભવા ધપાેતમ્
વ દે મહાપુ ષ તે ચરણારિવ દમ્॥ ૩૩॥

ત્ય વા સદુુ ત્યજસરૈુ સતરાજ્યલ મીમ્
ધ મષ્ઠઃ આયર્વચસા યત્ અગાત્ અર યમ્ ।

માયા ગં દિયતયા ઇ સતમ્ અ વધાવત્
વ દે મહાપુ ષ તે ચરણારિવ દમ્॥ ૩૪॥

અેવં યુગાનુ પા યાં ભગવાન્ યુગવ ત ભઃ ।
મનજૈુઃ ઇજ્યતે રાજન્ શ્રેયસામ્ ઈશ્વરઃ હિરઃ॥ ૩૫॥
ક લ સભાજય તઆયાર્ ગુણજ્ઞાઃ સારભા ગનઃ ।
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યત્ર સઙ્ક તર્નને અેવ સવર્ઃ વાથર્ઃ અ ભલ યતે॥ ૩૬॥
ન િહ અતઃ પરમઃ લાભઃ દેિહનાં ભ્રા યતામ્ ઇહ ।
યતઃ િવ દેત પરમાં શા ત ન ય ત સં તઃ॥ ૩૭॥
કૃતાિદષુ પ્ર રાજન્ કલાૈ ઇચ્છ ત સ ભવમ્ ।
કલાૈ ખલુ ભિવ ય ત નારાયણપરાયણાઃ॥ ૩૮॥
ક્વ ચત્ ક્વ ચત્ મહારાજ દ્રિવડષેુ ચ ભૂિરશઃ ।
તામ્રપણ નદ યત્ર કૃતમાલા પય વની॥ ૩૯॥
કાવેર ચ મહાપુ યા પ્રતીચી ચ મહાનદ ।
યે િપબ ત જલં તાસાં મનુ મનજેુશ્વર ।
પ્રાયઃ ભક્તાઃ ભગવ ત વાસદેુવઃ અમલઆશયાઃ॥ ૪૦॥
દેવ ષભૂતાપ્ત ણા િપ ણાં
ન િકઙ્કરઃ ન અયં ઋણી ચ રાજન્ ।

સવાર્ત્મના યઃ શરણં શર યમ્
ગતઃ મુકુ દં પિરહૃત્ય કતુર્મ્॥ ૪૧॥

વપાદમૂલં ભજતઃ પ્રયસ્ય
ત્યક્તા યભાવસ્ય હિરઃ પરેશઃ ।

િવકમર્ યત્ ચ ઉ પ તતં કથ ચત્
ધનુાે ત સવ હૃિદ સિંનિવષ્ટઃ॥ ૪૨॥

નારદઃ ઉવાચ ।
ધમાર્ન્ ભાગવતાન્ ઇ થં શ્રુ વા અથ મ થલેશ્વરઃ ।
ય ત ઇયાન્ મનુીન્ પ્રીતઃ સાપેા યાયઃ િહ અપજૂયત્॥ ૪૩॥

તતઃ અ તઃ દિધરે સદ્ધાઃ સવર્લાેકસ્ય પ યતઃ ।
રા ધમાર્ન્ ઉપા તષ્ઠન્ અવાપ પરમાં ગ તમ્॥ ૪૪॥
વમ્ અિપ અેતાન્ મહાભાગ ધમાર્ન્ ભાગવતાન્ શ્રુતાન્ ।
આસ્થતઃ શ્રદ્ધયા યુક્તઃ િનઃસઙ્ગઃ યાસ્યસે પરમ્॥ ૪૫॥
યવુયાેઃ ખલુ દ પત્યાેઃ યશસા પૂિરતં જગત્ ।
પતુ્રતામ્ અગમત્ યત્ વાં ભગવાન્ ઈશ્વરઃ હિરઃ॥ ૪૬॥
દશર્ના લઙ્ગનાલાપૈઃ શયનાસનભાજેનૈઃ ।
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આત્મા વાં પાિવતઃ કૃ ણે પતુ્ર નેહ પ્રકુવર્તાેઃ॥ ૪૭॥
વૈરેણ યં પતયઃ શશપુાલપાૈ ડ્ર
શા વાદયઃ ગ તિવલાસિવલાેકનાદયૈઃ ।

યાય તઃ આકૃતિધયઃ શયનાસનાદાૈ
તત્ સા યમ્ આપુઃ અનુરક્તિધયાં પનુઃ િકમ્॥ ૪૮॥

મા અપત્યબુ દ્ધમ્ અકૃથાઃ કૃ ણે સવાર્ત્મનઈશ્વરે ।
માયામનુ યભાવને ગૂઢ અૈશ્વય પરે અવ્યયે॥ ૪૯॥
ભૂભારરાજ યહ તવે ગુપ્તયે સતામ્ ।
અવતીણર્સ્ય િન ર્ત્યૈ યશઃ લાેકે િવત યતે॥ ૫૦॥
શ્રીશકુઃ ઉવાચ ।
અેતત્ શ્રુ વા મહાભાગઃ વસદેુવઃ અ તિવ મતઃ ।
દેવક ચ મહાભાગાઃ જહતુઃ માેહમ્ આત્મનઃ॥ ૫૧॥
ઇ તહાસમ્ ઇમં પુ યં ધારયેત્ યઃ સમાિહતઃ ।
સઃ િવધૂય ઇહ શમલં બ્રહ્મભૂયાય ક પતે॥ ૫૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે વસદેુવનારદસવંાદે
પ ચમાેઽ યાયઃ॥ ૫॥
અથ ષષ્ઠાેઽ યાયઃ ।
શ્રીશકુઃ ઉવાચ ।
અથ બ્રહ્માઆત્મજૈઃ દેવૈઃ પ્રજેશઃૈ આ તઃ અ યગાત્ ।
ભવઃ ચ ભૂતભવ્યઈશઃ યયાૈ ભૂતગણૈઃ તઃ॥ ૧॥
ઇ દ્રઃ મ દ્ ભઃ ભગવાન્ આિદત્યાઃ વસવઃ અ શ્વનાૈ ।
ઋભવઃ અઙ્ ગરસઃ દ્રાઃ િવશ્વે સા યાઃ ચ દેવતાઃ॥ ૨॥
ગ ધવાર્ સરસઃ નાગાઃ સદ્ધચારણગુહ્યકાઃ ।
ઋષયઃ િપતરઃ ચ અેવ સિવદ્યાધરિકન્નરાઃ॥ ૩॥
દ્વારકામ્ ઉપસ જગ્મુઃ સવ કૃ ણાિદદકૃ્ષવઃ ।
વપષુા યને ભગવાન્ નરલાેકમનાેરમઃ ।
યશઃ િવતનેે લાેકેષુ સવર્લાેકમલાપહમ્॥ ૪॥
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તસ્યાં િવભ્રાજમાનાયાં સ દ્ધાયાં મહિધ ભઃ ।
વ્યચક્ષત અિવ પ્તાક્ષાઃ કૃ ણમ્ અદ્ભુતદશર્નમ્॥
૫॥
વગાદ્યાનાૈઅપગૈઃ માલ્યૈઃ છાદય તઃ યદુ ઉત્તમમ્ ।
ગી ભઃ ચત્રપદાથાર્ ભઃ તુષુ્ટવુઃ જગત્ ઈશ્વરમ્॥૬॥
દેવાઃ ઊચુઃ ।
નતાઃ મ તે નાથ પદારિવ દં
બુદ્ધ દ્રયપ્રાણમનાવેચાે ભઃ ।

યત્ ચ ત્યતે અ તહૃર્િદ ભાવયુક્તૈઃ
મુમુ ભઃ કમર્મય ઊ પાશાત્॥ ૭॥
વં માયયા િત્રગુણયા આત્મિન દુિવભાવ્યં
વ્યક્તં જ સ અવ સ લુ પ સ તત્ ગુણસ્થઃ ।

ન અેતૈઃ ભવાન્ અ જત કમર્ ભઃ અજ્યતે વૈ
યત્ વે સખુે અવ્યવિહતે અ ભરતઃ અનવદ્યઃ॥ ૮॥

શુ દ્ધઃ ણાં ન તુ તથા ઈડ્ય દુરાશયાનાં
િવદ્યાશ્રુતા યયનદાનતપિક્રયા ભઃ ।

સ વાત્મનામ્ ઋષભ તે યશ સ પ્ર દ્ધ
સત્ શ્રદ્ધયા શ્રવણસ તયા યથા સ્યાત્॥ ૯॥

સ્યાત્ નઃ તવ અઙ્ ઘ્રઃ અશભુાશયધૂમકેતુઃ
ક્ષેમાય યઃ મુિન ભઃ આદ્રર્હૃદાૈહ્યમાનઃ ।

યઃ સા વતૈઃ સમિવભૂતયઃ આત્મવદ્ ભઃ
વ્યૂહે અ ચતઃ સવનશઃ વઃ અ તક્રમાય॥ ૧૦॥

યઃ ચ ત્યતે પ્રયતપા ણ ભઃ અ વરાગ્ ાૈ
ત્ર યા િન ક્તિવિધના ઈશ હિવઃ ગ્ હી વા ।

અ યાત્મયાેગઃ ઉત યાે ગ ભઃ આત્મમાયાં
જજ્ઞાસુ ભઃ પરમભાગવતૈઃ પર ષ્ટઃ॥ ૧૧॥

પયુર્ષ્ટયા તવ િવભાે વનમાલયા ઇયં
સં પિધની ભગવતી પ્ર તપ ત્નવત્ શ્રીઃ ।

યઃ સપુ્રણીતમ્ અમુયાહર્ણમ્ આદત્ અન્નઃ
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ભૂયાત્ સદા અઙ્ ઘ્રઃ અશભુાશયધૂમકેતુઃ॥ ૧૨॥
કેતુઃ િત્રિવક્રમયુતઃ િત્રપત્ પતાકઃ
યઃ તે ભયાભયકરઃ અસરુદેવચ વાેઃ ।

વગાર્ય સાધષુુ ખલુ અેષુ ઇતરાય ભૂમન્
પાદઃ પનુાતુ ભગવન્ ભજતામ્ અધં નઃ॥ ૧૩॥

નસ્યાેતગાવઃ ઇવ યસ્ય વશે ભવ ત
બ્રહ્માદયઃ અનુ તઃ મથુરદ્યર્માનાઃ ।

કાલસ્ય તે પ્રકૃ તપૂ ષયઆેઃ પરસ્ય
શં નઃ તનાેતુ ચરણઃ પુ ષાેત્તમસ્ય॥ ૧૪॥

અસ્યઅ સ હેતુઃ ઉદય સ્થ તસયંમાનાં
અવ્યક્ત વમહતામ્ અિપ કાલમ્ આહુઃ ।

સઃ અયં િત્રણા ભઃ અ ખલ અપચયે પ્ર ત્તઃ
કાલઃ ગભીરરયઃ ઉત્તમપૂ ષઃ વમ્॥ ૧૫॥

વત્તઃ પુમાન્ સમિધગ ય યયા વવીયર્
ધત્તે મહા તમ્ ઇવ ગભર્મ્ અમાેઘવીયર્ઃ ।

સઃ અયં તયા અનુગતઃ આત્મનઃ આ ડકાેશં
હૈમં સસજર્ બિહઃ આવરણૈઃ ઉપેતમ્॥ ૧૬॥

તત્તસ્થષુઃ ચ જગતઃ ચ ભવાન્ અધીશઃ
યત્ માયયા ઉ થગુણિવિક્રયયા ઉપનીતાન્ ।

અથાર્ન્ જુષન્ અિપ હૃષીકપતે ન લપ્તઃ
યે અ યે વતઃ પિરહૃતાત્ અિપ બ ય ત મ॥ ૧૭॥

માયા અવલાેકલવદ શતભાવહાિર
ભ્રૂમ ડલપ્રિહતસાૈરતમ ત્રશાૈ ડઃૈ ।

પ યઃ તુ ષાેડશસહસ્રમ્ અનઙ્ગબાણૈઃ
યસ્ય ઇ દ્રયં િવમ થતું કરણૈઃ િવ વ્યઃ॥ ૧૮॥

િવ વ્યઃ તવ અ તકથા ઉદવહાઃ િત્રલાેક્યાઃ
પાદાૈ અનજેસિરતઃ શમલાિન હ તુમ્ ।

આનુશ્રવં શ્રુ ત ભઃ અઙ્ ઘ્રજમ્ અઙ્ગસઙ્ગૈઃ
તીથર્દ્વયં શુ ચષદ તઃ ઉપ શ ત॥ ૧૯॥
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બાદરાય ણઃ ઉવાચ ।
ઇ ત અ ભષૂ્ટય િવબુધૈઃ સશેઃ શત તઃ હિરમ્ ।
અ યભાષત ગાેિવ દં પ્રણ ય અ બરમ્ આ શ્રતઃ॥ ૨૦॥
બ્રહ્મ ઉવાચ ।
ભૂમેઃ ભાર અવતારાય પુરા િવજ્ઞાિપતઃ પ્રભાે ।
વમ્ અ મા ભઃ અશષેાત્મન્ તત્ તથા અેવ ઉપપાિદતમ્॥ ૨૧॥
ધમર્ઃ ચ સ્થાિપતઃ સ સુ સત્યસ ધષેુ વૈ વયા ।
ક તઃ ચ િદ િવ ક્ષપ્તા સવર્લાેકમલાપહા॥ ૨૨॥
અવતીયર્ યદાેઃ વંશે બભ્રત્ પમ્ અનુત્તમમ્ ।
કમાર્ ણ ઉદ્દામ ત્તાિન િહતાય જગતઃ અકૃથાઃ॥ ૨૩॥
યાિન તે ચિરતાિન ઈશ મનુ યાઃ સાધવઃ કલાૈ ।
શ ◌ૃ વ તઃ ક તર્ય તઃ ચ તિર ય ત અ જસા તમઃ॥ ૨૪॥
યદુવંશે અવતીણર્સ્ય ભવતઃ પુ ષાેત્તમ ।
શરત્ શતં વ્યતીયાય પ ચિવશ અિધકં પ્રભાેઃ॥ ૨૫॥
ન અધનુા તે અ ખલઆધાર દેવકાયર્ અવશે ષતમ્ ।
કુલં ચ િવપ્રશાપેન નષ્ટપ્રાયમ્ અભૂત્ ઇદમ્॥ ૨૬॥
તતઃ વધામ પરમં િવશ વ યિદ મ યસે ।
સલાેકાન્ લાેકપાલાન્ નઃ પાિહ વૈકુ ઠિકઙ્કરાન્॥ ૨૭॥
શ્રી ભગવાન્ ઉવાચ ।
અવધાિરતમ્ અેતત્ મે યદા થ િવબુધેશ્વર ।
કૃતં વઃ કાયર્મ્ અ ખલં ભૂમેઃ ભારઃ અવતાિરતઃ॥ ૨૮॥
તત્ ઇદં યાદવકુલં વીયર્શાૈયર્ શ્રયાેદ્ધતમ્ ।
લાેકં જઘ્ ક્ષત્ દં્ધ મે વેલયા ઇવ મહાણર્વઃ॥ ૨૯॥
યિદ અસહૃંત્ય દપૃ્તાનાં યદુનાં િવપુલં કુલમ્ ।
ગ તા મ અનને લાેકઃ અયમ્ ઉદ્વલેને િવનઙ્ક્ષ્ય ત॥ ૩૦॥
ઇદાની ં નાશઃ આર ધઃ કુલસ્ય દ્વજશાપતઃ ।
યાસ્યા મ ભવનં બ્રહ્મન્ ન અેતત્ અ તે તવ આનઘ॥ ૩૧॥
શ્રી શકુઃ ઉવાચ ।
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ઇ ત ઉક્તઃ લાેકનાથને વય ભૂઃ પ્ર ણપત્ય તમ્ ।
સહ દેવગણૈઃ દેવઃ વધામ સમપદ્યત॥ ૩૨॥
અથ તસ્યાં મહાે પાતાન્ દ્વારવત્યાં સમુ થતાન્ ।
િવલાેક્ય ભગવાન્ આહ યદુ દ્ધાન્ સમાગતાન્॥ ૩૩॥
શ્રી ભગવાન્ ઉવાચ ।
અેતે વૈ સમુહાે પાતાઃ વ્યુ ત્તષ્ઠ ત ઇહ સવર્તઃ ।
શાપઃ ચ નઃ કુલસ્યઆસીત્ બ્રાહ્મણે યઃ દુરત્યયઃ॥ ૩૪॥
ન વ તવ્યમ્ ઇહ અ મા ભઃ જ િવષુ ભઃ આયર્કાઃ ।
પ્રભાસં સમુહત્ પુ યં યાસ્યામઃ અદ્ય અેવ મા ચરમ્॥ ૩૫॥
યત્ર ના વા દક્ષશાપાત્ ગ્ હીતઃ ય મણાૈડુરાટ્ ।
િવમુક્તઃ િક બષાત્ સદ્યઃ ભજેે ભૂયઃ કલાેદયમ્॥ ૩૬॥
વયં ચ ત મન્ આ લુત્ય તપર્િય વા િપ સરુાન્ ।
ભાજેિય વા ઉ શજઃ િવપ્રાન્ નાનાગુણવતા અ ધસા॥ ૩૭॥
તષેુ દાનાિન પાત્રષેુ શ્રદ્ધયા ઉ વા મહા ત વૈ ।
જનાિન તિર યામઃ દાનૈઃ નાૈ ભઃ ઇવ અણર્વમ્॥ ૩૮॥

શ્રી શકુઃ ઉવાચ ।
અેવં ભગવતા આિદષ્ટાઃ યાદવાઃ કુલન દન ।
ગ તું કૃતિધયઃ તીથ સ્ય દનાન્ સમયૂયજુન્॥ ૩૯॥
તત્ િનર ક્ષ્ય ઉદ્ધવઃ રાજન્ શ્રુ વા ભગવતા ઉિદતમ્ ।
દૃ ટ્વા અિરષ્ટાિન ઘાેરા ણ િનતં્ય કૃ ણમ્ અનવુ્રતઃ॥ ૪૦॥
િવિવક્તઃ ઉપસઙ્ગ ય જગતામ્ ઈશ્વરેશ્વરમ્ ।
પ્રણ ય શરસા પાદાૈ પ્રા જ લઃ તમ્ અભાષત॥ ૪૧॥
ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
દેવદેવેશ યાેગેશ પુ યશ્રવણક તર્ન ।
સહૃંત્ય અેતત્ કુલં નનંૂ લાેકં સ ત્યક્ષ્યતે ભવાન્ ।
િવપ્રશાપં સમથર્ઃ અિપ પ્રત્યહન્ ન યિદ ઈશ્વરઃ॥ ૪૨॥
ન અહં તવ અઙ્ ઘ્રકમલં ક્ષણાધર્મ્ અિપ કેશવ ।
ત્યક્તું સમુ સહે નાથ વધામ નય મામ્ અિપ॥ ૪૩॥
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તવ િવક્ર િડતં કૃ ણ ણાં પરમમઙ્ગલમ્ ।
કણર્પીયષૂમ્ આ વાદ્ય ત્યજ ત અ ય હાં જનઃ॥ ૪૪॥
શ યાસનાટનસ્થાન નાનક્ર ડાશનાિદષુ ।
કથં વાં પ્રયમ્ આત્માનં વયં ભક્તાઃ ત્યજેમિહ॥ ૪૫॥
વયા ઉપભુક્તસ્રક્ગ ધવાસઃ અલઙ્કારચ ચતાઃ ।
ઉ ચ્છષ્ટભાે જનઃ દાસાઃ તવ માયાં જયેમિહ॥ ૪૬॥
વાતાશનાઃ યઃ ઋષયઃ શ્રમણા ઊ વર્મ થનઃ ।
બ્રહ્માખ્યં ધામ તે યા ત શા તાઃ સં યા સનઃ અમલાઃ॥
૪૭॥
વયં તુ ઇહ મહાયાે ગન્ ભ્રમ તઃ કમર્વત્મર્સુ ।
વત્ વાતર્યા તિર યામઃ તાવકૈઃ દુ તરં તમઃ॥ ૪૮॥
મર તઃ ક તર્ય તઃ તે કૃતાિન ગિદતાિન ચ ।
ગ તઉિ મતઈક્ષણ વે લ યત્ લાેકિવડ બનમ્॥ ૪૯॥
શ્રી શકુઃ ઉવાચ ।
અેવં િવજ્ઞાિપતઃ રાજન્ ભગવાન્ દેવક સતુઃ ।
અેકા તનં પ્રયં ત્યમ્ ઉદ્ધવં સમભાષત॥ ૫૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે દેવ તુત્યુદ્ વિવજ્ઞાપનં નામ
ષષ્ઠાેઽ યાયઃ॥ ૬॥
અથ સપ્તમાેઽ યાયઃ ।
શ્રી ભગવાન્ ઉવાચ ।
યત્ આ થ માં મહાભાગ તત્ ચક ષતમ્ અેવ મે ।
બ્રહ્મા ભવઃ લાેકપાલાઃ વવાર્સં મે અ ભકાિઙ્ક્ષણઃ॥ ૧॥
મયા િન પાિદતં િહ અત્ર દેવકાયર્મ્ અશષેતઃ ।
યદથર્મ્ અવતીણર્ઃ અહમ્ અંશને બ્રહ્મણા થતઃ॥ ૨॥
કુલં વૈ શાપિનદર્ગ્ધં નઙ્ક્ષ્ય ત અ યાે યિવગ્રહાત્ ।
સમુદ્રઃ સપ્તમે અહ્ હ્યેતાં પુર ં ચ લાવિય ય ત॥ ૩॥
યઃ િહ અેવ અયં મયા ત્યક્તઃ લાેકઃ અયં નષ્ટમઙ્ગલઃ ।
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ભિવ ય ત અ ચરાત્ સાધાે ક લનાઽિપ િનરાકૃતઃ॥ ૪॥
ન વ તવં્ય વયા અેવ ઇહ મયા ત્યક્તે મહીતલે ।
જનઃ અધમર્ ચઃ ભદ્રઃ ભિવ ય ત કલાૈ યુગે॥ ૫॥
વં તુ સવ પિરત્યજ્ય નેહં વજનબ ધષુુ ।
મિય આવે ય મનઃ સ યક્ સમદક્ૃ િવચર વ ગામ્॥ ૬॥
યત્ ઇદં મનસા વાચા ચ યા શ્રવણાિદ ભઃ ।
નશ્વરં ગ્ હ્યમાણં ચ િવ દ્ધ માયામનાેમયમ્॥ ૭॥
પુંસઃ અયુક્તસ્ય નાનાથર્ઃ ભ્રમઃ સઃ ગુણદાષેભાક્ ।
કમાર્કમર્િવકમર્ ઇ ત ગુણદાષેિધયઃ ભદા॥ ૮॥
ત માત્ યુક્તૈ દ્રયગ્રામઃ યુક્ત ચત્તઃ ઇદં જગત્ ।
આત્મિન ઈક્ષ વ િવતતમ્ આત્માનં મિય અધીશ્વરે॥ ૯॥
જ્ઞાનિવજ્ઞાનસયંુક્તઃ આત્મભૂતઃ શર િરણામ્ ।
આત્માનુભવતુષ્ટાત્મા ન અ તરાયૈઃ િવહ યસે॥ ૧૦॥
દાષેબુદ્ યા ઉભયાતીતઃ િનષેધાત્ ન િનવતર્તે ।
ગુણબુદ્ યા ચ િવિહતં ન કરાે ત યથા અભર્કઃ॥ ૧૧॥
સવર્ભૂતસહૃુત્ શા તઃ જ્ઞાનિવજ્ઞાનિનશ્ચયઃ ।
પ યન્ મદાત્મકં િવશ્વં ન િવપદે્યત વૈ પનુઃ॥ ૧૨॥
શ્રી શકુઃ ઉવાચ ।
ઇ તઆિદષ્ટઃ ભગવતા મહાભાગવતઃ પ ।
ઉદ્ધવઃ પ્ર ણપત્યઆહ ત વ જજ્ઞાસઃુ અચ્યુતમ્॥ ૧૩॥
ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
યાેગેશ યાેગિવ યાસ યાેગાત્મ યાેગસ ભવ ।
િનઃશ્રેયસાય મે પ્રાેક્તઃ ત્યાગઃ સં યાસલક્ષણઃ॥ ૧૪॥
ત્યાગઃ અયં દુ કરઃ ભૂમન્ કામાનાં િવષયાત્મ ભઃ ।
સતુરાં વિય સવાર્ત્મન્ ન અભક્તૈઃ ઇ ત મે મ તઃ॥ ૧૫॥
સઃ અહં મમ અહમ્ ઇ ત મૂઢમ તઃ િવગાઢઃ

વત્ માયયા િવર ચતઆત્મિન સાનુબ ધે ।
તત્ તુ અ જસા િનગિદતં ભવતા યથા અહમ્
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સસંાધયા મ ભગવન્ અનુશાિધ ત્યમ્॥ ૧૬॥
સત્યસ્ય તે વદશૃઃ આત્મનઃ આત્મનઃ અ યમ્
વક્તારમ્ ઈશ િવબુધષેુ અિપ ન અનુચક્ષે ।

સવ િવમાેિહતિધયઃ તવ માયયા ઇમે
બ્રહ્માદયઃ તનુ તઃ બિહઃ અથર્ભાવઃ॥ ૧૭॥

ત માત્ ભવ તમ્ અનવદ્યમ્ અન તપારમ્
સવર્જ્ઞમ્ ઈશ્વરમ્ અકુ ઠિવકુ ઠિધ ણ અયમ્ ।

િનિવ ણધીઃ અહમ્ ઉ હ જના ભતપ્તઃ
નારાયણં નરસખં શરણં પ્રપદે્ય॥ ૧૮॥

શ્રી ભગવાન્ ઉવાચ ।
પ્રાયેણ મનુ લાેકે લાેકત વિવચક્ષણાઃ ।
સમુદ્ધર ત િહ આત્માનમ્ આત્મના અેવ અશભુાશયાત્॥ ૧૯॥
આત્મનઃ ગુ ઃ આત્મા અેવ પુ ષસ્ય િવશષેતઃ ।
યત્ પ્રત્યક્ષ અનુમાના યાં શ્રેયઃ અસાૈ અનુિવ દતે॥ ૨૦॥
પુ ષ વે ચ માં ધીરાઃ સાઙ્ખ્યયાેગિવશારદાઃ ।
આિવ તરાં પ્રપ ય ત સવર્શ ક્ત ઉપ િંહતમ્॥ ૨૧॥
અેક દ્વિત્રચતુ પાદઃ બહુપાદઃ તથા અપદઃ ।
બહ્વ્યઃ સ ત પુરઃ ષ્ટાઃ તાસાં મે પાૈ ષી પ્રયા॥ ૨૨॥
અત્ર માં માગર્ય ત્યદ્ધાઃ યુક્તાઃ હેતુ ભઃ ઈશ્વરમ્ ।
ગ્ હ્યમાણૈઃ ગુણૈઃ લઙ્ગૈઃ અગ્રાહ્યમ્ અનુમાનતઃ॥ ૨૩॥
અત્ર અિપ ઉદાહર ત ઇમમ્ ઇ તહાસં પુરાતનમ્ ।
અવધૂતસ્ય સવંાદં યદાેઃ અ મતતજેસઃ॥ ૨૪॥
(અથ અવધૂતગીતમ્ ।)
અવધૂતં દ્વજં ક ચત્ ચર તમ્ અકુતાેભયમ્ ।
કિવ િનર ક્ષ્ય ત ણં યદુઃ પપ્રચ્છ ધમર્િવત્॥ ૨૫॥
યદુઃ ઉવાચ ।
કુતઃ બુ દ્ધઃ ઇયં બ્રહ્મન્ અકતુર્ઃ સિુવશારદા ।
યામ્ આસાદ્ય ભવાન્ લાેકં િવદ્વાન્ ચર ત બાલવત્॥ ૨૬॥
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પ્રાયઃ ધમાર્થર્કામષેુ િવિવ સાયાં ચ માનવાઃ ।
હેતનુા અેવ સમીહ તે આયષુઃ યશસઃ શ્રયઃ॥ ૨૭॥
વં તુ ક પઃ કિવઃ દક્ષઃ સભુગઃ અ તભાષણઃ ।
ન કતાર્ નેહસે િક ચત્ જડાનૈ્મત્તિપશાચવત્॥ ૨૮॥
જનષેુ દહ્યમાનષેુ કામલાેભદવા ગ્ ના ।
ન ત યસે અ ગ્ ના મુક્તઃ ગઙ્ગા ભસ્થઃ ઇવ દ્વપઃ॥ ૨૯॥
વં િહ નઃ ચ્છતાં બ્રહ્મન્ આત્મિનઆન દકારણમ્ ।
બ્રૂિહ પશર્િવહીનસ્ય ભવતઃ કેવલઆત્મનઃ॥ ૩૦॥
શ્રી ભગવાન્ ઉવાચ ।
યદુના અેવં મહાભાગઃ બ્રહ્મ યને સમુેધસા ।
ષ્ટઃ સભા જતઃ પ્રાહ પ્રશ્રય અવનતં દ્વજઃ॥ ૩૧॥
બ્રાહ્મણઃ ઉવાચ ।
સ ત મે ગુરવઃ રાજન્ બહવઃ બુદ્ યા ઉપા શ્રતાઃ ।
યતઃ બુ દ્ધમ્ ઉપાદાય મુક્તઃ અટા મ ઇહ તાન્ શ્રુ ॥ ૩૨॥
થવી વાયુઃ આકાશમ્ આપઃ અ ગ્ ઃ ચ દ્રમા રિવઃ ।

કપાેતઃ અજગરઃ સ ધુઃ પતઙ્ગઃ મધુકૃદ્ ગજઃ॥ ૩૩॥
મધુહા હિરણઃ મીનઃ િપઙ્ગલા કુરરઃ અભર્કઃ ।
કુમાર શરકૃત્ સપર્ઃ ઊણર્ના ભઃ સપુેશકૃત્॥ ૩૪॥
અેતે મે ગુરવઃ રાજન્ ચતુિવશ તઃ આ શ્રતાઃ ।
શક્ષા ત્ત ભઃ અેતષેામ્ અ વ શક્ષમ્ ઇહ આત્મનઃ॥ ૩૫॥
યતઃ યત્ અનુ શક્ષા મ યથા વા નાહુષાત્મજ ।
તત્ તથા પુ ષવ્યાઘ્ર િનબાેધ કથયા મ તે॥ ૩૬॥
ભૂતૈઃ આક્રમાણઃ અિપ ધીરઃ દૈવવશાનુગૈઃ ।
તત્ િવદ્વાન્ ન ચલેત્ માગાર્ત્ અ વ શક્ષં ક્ષતેઃ વ્રતમ્॥ ૩૭॥
શશ્વત્ પરાથર્સવહઃ પરાથર્ અેકા તસ ભવઃ ।
સાધુઃ શક્ષેત ભૂ ત્તઃ નગ શ યઃ પરાત્મતામ્॥
૩૮॥
પ્રાણ ત્ત્યા અેવ સ તુ યેત્ મુિનઃ ન અેવ ઇ દ્રય પ્રયૈઃ ।
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જ્ઞાનં યથા ન ન યેત ન અવક યત વાઙ્મનઃ॥ ૩૯॥
િવષયષેુ આિવશન્ યાેગી નાનાધમષુ સવર્તઃ ।
ગુણદાષેવ્યપેત આત્મા ન િવષ જેત વાયવુત્॥ ૪૦॥
પા થવષેુ ઇહ દેહેષુ પ્રિવષ્ટઃ તત્ ગુણાશ્રયઃ ।
ગુણૈઃ ન યજુ્યતે યાેગી ગ ધૈઃ વાયુઃ ઇવ આત્મદક્ૃ॥ ૪૧॥
અ તઃ િહતઃ ચ સ્થરજઙ્ગમષેુ

બ્રહ્મઆત્મભાવને સમ વયને ।
વ્યા ય અવચ્છેદમ્ અસઙ્ગમ્ આત્મનઃ

મુિનઃ નભઃ વં િવતતસ્ય ભાવયેત્॥ ૪૨॥
તજેઃ અબન્નમયૈઃ ભાવૈઃ મેઘ આદૈ્યઃ વાયનુા ઈિરતૈઃ ।
ન યતે નભઃ તદ્વત્ કાલ ષ્ટૈઃ ગુણૈઃ પુમાન્॥
૪૩॥
વચ્છઃ પ્રકૃ તતઃ નગ્ધઃ માધુયર્ઃ તીથર્ભૂઃ ણામ્ ।
મુિનઃ પનુા ત અપાં મત્રમ્ ઈક્ષ ઉપ પશર્ક તર્નૈઃ॥ ૪૪॥
તજે વી તપસા દ પ્તઃ દુધર્ષાદરભાજનઃ ।
સવર્ભક્ષઃ અિપ યુક્તઆત્મા નઆદત્તે મલમ્ અ ગ્ વત્॥ ૪૫॥
ક્વ ચત્ શન્નઃ ક્વ ચત્ પષ્ટઃ ઉપાસ્યઃ શ્રેયઃ ઇચ્છતામ્ ।
ભુઙ્ક્તે સવર્ત્ર દા ણાં દહન્ પ્રાક્ ઉત્તર અશભુમ્॥
૪૬॥
વમાયયા ષ્ટમ્ ઇદં સત્ અસત્ લક્ષણં િવભુઃ ।
પ્રિવષ્ટઃ ઈયતે તત્ તત્ વ પઃ અ ગ્ ઃ ઇવ અેધ સ॥ ૪૭॥
િવસગાર્દ્યાઃ મશાના તાઃ ભાવાઃ દેહસ્ય નઆત્મનઃ ।
કલાનામ્ ઇવ ચ દ્રસ્ય કાલને અવ્યક્તવત્મર્ના॥ ૪૮॥
કાલને િહ આેઘવેગને ભૂતાનાં પ્રભવ અિપ અયાૈ ।
િનત્યાૈ અિપ ન દૃ યેતે આત્મનઃ અગ્ ેઃ યથા અ ચષામ્॥ ૪૯॥
ગુણૈઃ ગુણાન્ ઉપાદત્તે યથાકાલં િવમુ ચ ત ।
ન તષેુ યજુ્યતે યાેગી ગાે ભઃ ગાઃ ઇવ ગાપે તઃ॥ ૫૦॥
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બુ યતે વને ભેદેન વ્ય ક્તસ્થઃ ઇવ તત્ ગતઃ ।
લક્ષ્યતે સ્થૂલમ ત ભઃ આત્મા ચ અવ સ્થતઃ અકર્વત્॥ ૫૧॥
ન અ ત નેહઃ પ્રસઙ્ગઃ વા કતર્વ્યઃ ક્વ અિપ કેન ચત્ ।
કુવર્ન્ િવ દેત સ તાપં કપાેતઃ ઇવ દ નધીઃ॥ ૫૨॥
કપાેતઃ કશ્ચન અર યે કૃતનીડઃ વન પતાૈ ।
કપાેત્યા ભાયર્યા સાધર્મ્ ઉવાસ ક ત ચત્ સમાઃ॥ ૫૩॥
કપાેતાૈ નેહગુ ણતહૃદયાૈ ગ્ હધ મણાૈ ।
દૃ ષ્ટ દષૃ્ટ ાઙ્ગમ્ અઙ્ગને બુ દ્ધ બુદ્ યા બબ ધતુઃ॥
૫૪॥
શ યાસનાટનસ્થાનવાતાર્ક્ર ડાશનાિદકમ્ ।
મથનુીભૂય િવસ્ર ધાૈ ચેરતુઃ વનરા જષુ॥ ૫૫॥
યં યં વા છ ત સા રાજન્ તપર્ય ત અનુક પતા ।
તં તં સમનયત્ કામં કૃચ્છ્ર ેણ અિપ અ જતૈ દ્રયઃ॥ ૫૬॥
કપાેતી પ્રથમં ગભ ગ્ હ્ણ ત કાલઃ આગતે ।
અ ડાિન સષુવુે નીડે વપત્યુઃ સિંનધાૈ સતી॥ ૫૭॥
તષેૂ કાલે વ્ય ય ત ર ચતાવયવા હરેઃ ।
શ ક્ત ભઃ દુિવભાવ્યા ભઃ કાેમલાઙ્ગતનૂ હાઃ॥ ૫૮॥
પ્ર ઃ પપુષુતુઃ પ્રીતાૈ દ પતી પતુ્રવ સલાૈ ।
શ ◌ૃ વ તાૈ કૂ જતં તાસાં િન ર્તાૈ કલભા ષતૈઃ॥ ૫૯॥
તાસાં પતત્રૈઃ સુ પશઃ કૂ જતૈઃ મુગ્ધચે ષ્ટતૈઃ ।
પ્રત્યુદ્ગમૈઃ અદ નાનાં િપતરાૈ મુદમ્ આપતુઃ॥ ૬૦॥
નેહાનુબદ્ધહૃદયાૈ અ યાે યં િવ માયયા ।
િવમાેિહતાૈ દ નિધયાૈ શશનૂ્ પપુષુતુઃ પ્ર ઃ॥ ૬૧॥
અેકદા જગ્મતુઃ તાસામ્ અન્નાથ તાૈ કુટુ બનાૈ ।
પિરતઃ કાનને ત મન્ અ થનાૈ ચેરતુઃ ચરમ્॥ ૬૨॥
દૃ ટ્વા તાન્ લુ ધકઃ ક શ્ચત્ યદચૃ્છ અતઃ વનેચરઃ ।
જગ્ હે લમ્ આતત્ય ચરતઃ વાલયા તકે॥ ૬૩॥
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કપાેતઃ ચ કપાેતી ચ પ્ર પાષેે સદા ઉ સકુાૈ ।
ગતાૈ પાષેણમ્ આદાય વનીડમ્ ઉપજગ્મતુઃ॥ ૬૪॥
કપાેતી વાત્મ ન્ વીક્ષ્ય બાલકાન્ લસં તાન્ ।
તાન્ અ યધાવત્ ક્રાેશ તી ક્રાેશતઃ શદુઃ ખતા॥ ૬૫॥
સા અસકૃત્ નેહગુ ણતા દ ન ચત્તા અજમાયયા ।
વયં ચ અબ યત શચા બદ્ધાન્ પ ય ત અપ તઃ॥ ૬૬॥
કપાેતઃ ચ આત્મ ન્ બદ્ધાન્ આત્મનઃ અિપ અિધકાન્ પ્રયાન્ ।
ભાયા ચ આત્મસમાં દ નઃ િવલલાપ અ તદુઃ ખતઃ॥ ૬૭॥
અહાે મે પ યત અપાયમ્ અ પપુ યસ્ય દુમર્તેઃ ।
અ પ્તસ્યઅકૃતાથર્સ્ય ગ્ હઃ ત્રવૈ ગકઃ હતઃ॥ ૬૮॥
અનુ પા અનુકૂલા ચ યસ્ય મે પ તદેવતા ।
શૂ યે ગ્ હે માં સ ત્યજ્ય પતુ્રૈઃ વયાર્ ત સાધુ ભઃ॥ ૬૯॥
સઃ અહં શૂ યે ગ્ હે દ નઃ તદારઃ તપ્રજઃ ।
જ િવષે િકમથ વા િવધુરઃ દુઃખ િવતઃ॥ ૭૦॥
તાન્ તથા અેવ આ તાન્ શ ગ્ભઃ ત્યુગ્ર તાન્ િવચેષ્ટતઃ ।
વયં ચ કૃપણઃ શ પ યન્ અિપ અબુધઃ અપતત્॥ ૭૧॥
તં લ વા લુ ધકઃ કૂ્રરઃ કપાેતં ગ્ હમેિધનમ્ ।
કપાેતકાન્ કપાેતી ં ચ સદ્ધાથર્ઃ પ્રયયાૈ ગ્ હમ્॥ ૭૨॥
અેવં કુટુ બી અશા ત આત્મા દ્વ દ્વઆરામઃ પતત્ િત્રવત્ ।
પુ ણન્ કુટુ બં કૃપણઃ સાનુબ ધઃ અવસીદ ત॥ ૭૩॥
યઃ પ્રા ય માનષું લાેકં મુ ક્તદ્વારમ્ અપા તમ્ ।
ગ્ હેષુ ખગવત્ સક્તઃ તમ્ આ ઢચ્યુતં િવદુઃ॥ ૭૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે શ્રીકૃ ણાેદ્ધવસવંાદે
યદ્વધૂતે તહાસે સપ્તમાેઽ યાયઃ॥ ૭॥
અથા ટમાેઽ યાયઃ ।
સખુમ્ અૈ દ્રયકં રાજન્ વગ નરકઃ અેવ ચ ।
દેિહનઃ યત્ યથા દુઃખં ત માત્ ન ઇચ્છેત તત્ બુધાઃ॥ ૧॥
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ગ્રાસં સુ ષં્ટ િવરસં મહા તં તાેકમ્ અેવ વા ।
યદચૃ્છયા અેવ અપ તતં ગ્રસતે્ આજગરઃ અિક્રયઃ॥ ૨॥
શયીત અહાિન ભૂર ણ િનરાહારઃ અનપુક્રમઃ ।
યિદ ન ઉપનમેત્ ગ્રાસઃ મહાિહઃ ઇવ િદષ્ટભુક્॥ ૩॥
આેજઃ સહાેબલયુતં બભ્રત્ દેહમ્ અકમર્કમ્ ।
શયાનઃ વીતિનદ્રઃ ચ નેહેત ઇ દ્રયવાન્ અિપ॥ ૪॥
મુિનઃ પ્રસન્નગ ભીરઃ દુિવગાહ્યઃ દુરત્યયઃ ।
અન તપારઃ િહ અક્ષાે યઃ ત મત ઉદઃ ઇવ અણર્વઃ॥ ૫॥
સ દ્ધકામઃ હીનઃ વા નારાયણપરઃ મુિનઃ ।
ન ઉ સપત ન શુ યેત સિરદ્ ભઃ ઇવ સાગરઃ॥ ૬॥
દૃ ટ્વા સ્ત્રયં દેવમાયાં તત્ ભાવૈઃ અ જતે દ્રયઃ ।
પ્રલાે ભતઃ પત ત અ ધે તમ સ અગ્ ાૈ પતઙ્ગવત્॥ ૭॥
યાે ષત્ િહર ય આભરણ અ બરાિદ
દ્રવ્યષેુ માયાર ચતષેુ મૂઢઃ ।

પ્રલાે ભતાત્મા િહ ઉપભાેગબુદ્ યા
પતઙ્ગવત્ ન ય ત નષ્ટદૃ ષ્ટઃ॥ ૮॥

તાેકં તાેકં ગ્રસતે્ ગ્રાસં દેહઃ વતત યાવતા ।
ગ્ હાન્ અિહસત્ ન આ તષે્ઠત્ ત્ત માધુકર ં મુિનઃ॥ ૯॥
અ યઃ ચ મહદ્ યઃ ચ શાસે્ત્ર યઃ કુશલઃ નરઃ ।
સવર્તઃ સારમ્ આદદ્યાત્ પુ પે યઃ ઇવ ષટ્પદઃ॥ ૧૦॥
સાય તનં શ્વ તનં વા ન સઙ્ગ્ હ્ણ ત ભ ક્ષતમ્ ।
પા ણપાત્ર ઉદરામત્રઃ મ ક્ષકા ઇવ ન સઙ્ગ્રહી॥ ૧૧॥
સાય તનં શ્વ તનં વા ન સઙ્ગ્ હ્ણ ત ભ કઃ ।
મ ક્ષકાઃ ઇવ સઙ્ગ્ હ્ણન્ સહ તને િવન ય ત॥ ૧૨॥
પદ અિપ યવુતી ં ભ ઃ ન શતે્ દારવીમ્ અિપ ।
શન્ કર વ બ યેત કિર યા અઙ્ગસઙ્ગતઃ॥ ૧૩॥

ન અિધગચ્છેત્ સ્ત્રયં પ્રાજ્ઞઃ કિહ ચત્ ત્યુમ્ આત્મનઃ ।
બલ અિધકૈઃ સ હ યેત ગજૈઃ અ યૈઃ ગજઃ યથા॥ ૧૪॥
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ન દેયં ન ઉપભાેગ્યં ચ લુ ધૈઃ યત્ દુઃખ સ ચતમ્ ।
ભુઙ્ક્તે તત્ અિપ તત્ ચ અ યઃ મધુહેવ અથર્િવત્ મધુ॥ ૧૫॥
સખુ દુઃખ ઉપા જતૈઃ િવત્તૈઃ આશાસાનાં ગ્ હ આ શષઃ ।
મધુહેવ અગ્રતઃ ભુઙ્ક્તે ય તઃ વૈ ગ્ હમેિધનામ્॥ ૧૬॥
ગ્રા યગીતં ન શ્રુ યાત્ ય તઃ વનચરઃ ક્વ ચત્ ।
શખેત હિરણાત્ વદ્ધાત્ ગયાેઃ ગીતમાેિહતાત્॥ ૧૭॥
ત્યવાિદત્રગીતાિન જુષન્ ગ્રા યા ણ યાે ષતામ્ ।
આસાં ક્ર ડનકઃ વ યઃ ઋ યશ ◌ૃઙ્ગઃ ગીસતુઃ॥ ૧૮॥
જહ્વયા અ તપ્રમા થ યા જનઃ રસિવમાેિહતઃ ।
ત્યુમ્ ઋચ્છ ત અસત્ બુ દ્ધઃ મીનઃ તુ બિડશઃૈ યથા॥ ૧૯॥
ઇ દ્રયા ણ જય તઆશઃુ િનરાહારાઃ મની ષણઃ ।
વજર્િય વા તુ રસનં તત્ િનરન્નસ્ય વધર્તે॥ ૨૦॥
તાવત્ જતે દ્રયઃ ન સ્યાત્ િવ જતાિન ઇ દ્રયઃ પુમાન્ ।
ન જયેત્ રસનં યાવત્ જતં સવ જતે રસે॥ ૨૧॥
િપઙ્ગલા નામ વે યા આસીત્ િવદેહનગરે પુરા ।
તસ્યા મે શ ક્ષતં િક ચત્ િનબાેધ પન દન॥ ૨૨॥
સા વૈિર યેકદા કા તં સઙે્કત ઉપને યતી ।
અભૂ કાલે બિહદ્વાર્િર બભ્રતી પમુત્તમમ્॥ ૨૩॥
માગર્ આગચ્છતાે વીક્ષ્ય પુ ષા પુ ષષર્ભ ।
તાન્ શલુ્કદા વત્તવતઃ કા તાન્મનેેઽથર્કામુકા॥ ૨૪॥
આગતે વપયાતષેુ સા સઙે્કતાપે વની ।
અ ય યાે િવત્તવા કાેઽિપ મામપુૈ ય ત ભૂિરદઃ॥ ૨૫॥
અેઅવં દુરાશયા વ તિનદ્રા દ્વાયર્વલ બતી ।
િનગર્ચ્છ તી પ્રિવશતી િનશીથં સમપદ્યત॥ ૨૬॥
તસ્યા િવત્તાશયા શુ યદ્વક્ત્રાયા દ નચેતસઃ ।
િનવદઃ પરમાે જજ્ઞે ચ તાહેતુઃ સખુાવહઃ॥ ૨૭॥
તસ્યા િનિવ ણ ચત્તાયા ગીતં શ્રુ યથા મમ ।
િનવદ આશાપાશાનાં પુ ષસ્ય યથા હ્ય સઃ॥ ૨૮॥

34 sanskritdocuments.org



ઉદ્ધવગીતા

ન િહ અઙ્ગા તિનવદઃ દેહબ ધં જહાસ ત ।
યથા િવજ્ઞાનરિહતઃ મનજુઃ મમતાં પ॥ ૨૯॥
િપઙ્ગલા ઉવાચ ।
અહાે મે માેહિવત ત પ યત અિવ જતઆત્મનઃ ।
યા કા તાત્ અસતઃ કામં કામયે યને બા લશા॥ ૩૦॥
સ તં સમીપે રમણં ર તપ્રદં
િવત્તપ્રદં િનત્યમ્ ઇમં િવહાય ।

અકામદં દુઃખભયઆિદ શાેક
માેહપ્રદં તુચ્છમ્ અહં ભજે અજ્ઞા॥ ૩૧॥

અહાે મયાત્મા પિરતાિપતાે થા
સાઙે્કત્ય ત્ત્યાઽ તિવગહ્યર્વાતર્યા ।

સૈ્ત્રણાન્નરાદ્યાઽથર્ ષાેઽનુશાેચ્યા
ક્ર તને િવત્તં ર તમાત્મનેચ્છતી॥ ૩૨॥

યદ સ્થ ભિન મતવંશવં ય
સ્થૂણં વચા રાેમનખૈઃ િપનદ્ધમ્ ।

ક્ષરન્નવદ્વારમગારમેતદ્
િવ મતૂ્રપૂણ મદુપૈ ત કા યા॥ ૩૩॥

િવદેહાનાં પુરે હ્ય મન્નહમેકૈવ મૂઢધીઃ ।
યાઽ ય મચ્છ ત્યસત્ય માદાત્મદા કામમચ્યુતાત્॥ ૩૪॥
સહૃુ પે્રષ્ઠતમાે નાથ આત્મા ચાયં શર િરણામ્ ।
તં િવક્ર યાત્મનવૈાહં રમેઽનને યથા રમા॥ ૩૫॥
િકયિ પ્રયં તે વ્યભજકામા યે કામદા નરાઃ ।
આદ્ય તવ તાે ભાયાર્યા દેવા વા કાલિવદુ્રતાઃ॥ ૩૬॥
નનંૂ મે ભગવાન્ પ્રીતઃ િવ ઃ કેન અિપ કમર્ણા ।
િનવદઃ અયં દુરાશાયા યત્ મે તઃ સખુાવહઃ॥ ૩૭॥
મવંૈ સ્યુમર્ દભગ્યાયાઃ ક્લેશા િનવદહેતવઃ ।
યનેાનુબ ધં િનહૃત્ય પુ ષઃ શમ ચ્છ ત॥ ૩૮॥
તને ઉપકૃતમ્ આદાય શરસા ગ્રા યસઙ્ગતાઃ ।
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ત્ય વા દુરાશાઃ શરણં વ્ર મ તમ્ અધીશ્વરમ્॥ ૩૯॥
સ તુષ્ટા શ્રદ્દધત્યેતદ્યથાલાભને વતી ।
િવહરા યમનુવૈાહમાત્મના રમણને વૈ॥ ૪૦॥
સસંારકૂપે પ તતં િવષયૈમુર્ ષતેક્ષણમ્ ।
ગ્ર તં કાલાિહનાઽઽત્માનં કાેઽ યસ્ત્રાતુમધીશ્વરઃ॥ ૪૧॥
આત્મા અેવ િહ આત્મનઃ ગાેપ્તા િનિવદ્યેત યદા ખલાત્ ।
અપ્રમત્તઃ ઇદં પ યત્ ગ્ર તં કાલાિહના જગત્॥ ૪૨॥
બ્રાહ્મણ ઉવાચ ।
અેઅવં વ્યવ સતમ તદુર્રાશાં કા તતષર્ મ્ ।
છ વાપેશમમાસ્થાય શ યામપુિવવેશ સા॥ ૪૩॥
આશા િહ પરમં દુઃખં નૈરા યં પરમં સખુમ્ ।
યથા સં છદ્ય કા તાશાં સખંુ સુ વાપ િપઙ્ગલા॥ ૪૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે િપઙ્ગલાપેાખ્યાઽનેષ્ટમાેઽ યાયઃ॥ ૮॥
અથ નવમાેઽ યાયઃ ।
બ્રાહ્મણઃ ઉવાચ ।
પિરગ્રહઃ િહ દુઃખાય યત્ યત્ પ્રયતમં ણામ્ ।
અન તં સખુમ્ આ ાે ત તત્ િવદ્વાન્ યઃ તુ અિક ચનઃ॥ ૧॥
સા મષં કુરરં જઘુ્નઃ બ લનઃ યે િનરા મષાઃ ।
તત્ આ મષં પિરત્યજ્ય સઃ સખંુ સમિવ દત॥ ૨॥
ન મે માનાવમાનાૈ તઃ ન ચ તા ગેહપુિત્રણામ્ ।
આત્મક્ર ડઃ આત્મર તઃ િવચરા મ ઇહ બાલવત્॥ ૩॥
દ્વાૈ અેવ ચ તયા મુક્તાૈ પરમઆન દઃ આ લુતાૈ ।
યઃ િવમુગ્ધઃ જડઃ બાલઃ યઃ ગુણે યઃ પરં ગતઃ॥ ૪॥
ક્વ ચત્ કુમાર તુ આત્માનં ણાનાન્ ગ્ હમ્ આગતાન્ ।
વયં તાન્ અહર્યામાસ ક્વાિપ યાતષેુ બ ધષુુ॥ ૫॥
તષેમ્ અ યવહારાથ શાલીન્ રહ સ પા થવ ।
અવઘ્ન ત્યાઃ પ્રકાેષ્ઠસ્થાઃ ચકુ્રઃ શઙ્ખાઃ વનં મહત્॥
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૬॥
સા તત્ જુગુ સતં મ વા મહતી વ્રીિડતા તતઃ ।
બભ જ અેકૈકશઃ શઙ્ખાન્ દ્વાૈ દ્વાૈ પા યાેઃ અશષેયત્॥
૭॥
ઉભયાેઃ અિપ અભૂત્ ઘાષેઃ િહ અવઘ્ન ત્યાઃ મ શઙ્ખયાેઃ ।
તત્ર અિપ અેકં િનર ભદત્ અેક માન્ ન અભવત્ વિનઃ॥ ૮॥
અ વ શક્ષમ્ ઇમં તસ્યાઃ ઉપદેશમ્ અિર દમ ।
લાેકાન્ અનુચરન્ અેતાન્ લાેકત વિવિવ સયા॥ ૯॥
વાસે બહૂનાં કલહઃ ભવેત્ વાતાર્ દ્વયાેઃ અિપ ।
અેકઃ અેવ ચરેત્ ત માત્ કુમાયાર્ઃ ઇવ કઙ્કણઃ॥ ૧૦॥
મનઃ અેકત્ર સયંજુ્યાત્ જતશ્વાસઃ જતઆસનઃ ।
વૈરાગ્યા યાસયાેગને િધ્રયમાણમ્ અત દ્રતઃ॥ ૧૧॥
ય મન્ મનઃ લ ધપદં યત્ અેતત્
શનૈઃ શનૈઃ મુ ચ ત કમર્રેણનૂ્ ।

સ વને દ્ધને રજઃ તમઃ ચ
િવધૂય િનવાર્ણમ્ ઉપૈ ત અિન ધનમ્॥ ૧૨॥

તત્ અેવમ્ આત્મિન અવ દ્ધ ચત્તઃ
ન વેદ િક ચત્ બિહઃ અ તરં વા ।

યથા ઇષુકારઃ પ ત વ્રજ તમ્
ઇષાૈ ગતાત્મા ન દદશર્ પાશ્વ॥ ૧૩॥

અેકચાયર્િનકેતઃ સ્યાત્ અપ્રમત્તઃ ગુહાશયઃ ।
અલક્ષ્યમાણઃ આચારૈઃ મુિનઃ અેકઃ અ પભાષણઃ॥ ૧૪॥
ગ્ હાર ભઃ અ તદુઃખાય િવફલઃ ચ અધ્રવુાત્મનઃ ।
સપર્ઃ પરકૃતં વે મ પ્રિવ ય સખુમ્ અેધતે॥ ૧૫॥
અેકાે નારાયણાે દેવઃ પવૂર્ ષં્ટ વમાયયા ।
સહૃંત્ય કાલકલયા ક પા ત ઇદમીશ્વરઃ॥ ૧૬॥
અેક અેવા દ્વતીયાેઽભૂદાત્માધારાેઽ ખલાશ્રયઃ ।
કાલનેાત્માનુભાવને સા યં નીતાસુ શ ક્તષુ ।
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સ વાિદ વાિદપુઅે ષઃ પ્રધાનપુ ષેશ્વરઃ॥ ૧૭॥
પરાવરાણાં પરમઆ તે કૈવલ્યસિ જ્ઞતઃ ।
કેવલાનુભવાન દસ દાેહાે િન પાિધકઃ॥ ૧૮॥
કેવલાત્માનુભાવને વમાયાં િત્રગુણા ત્મકામ્ ।
સકં્ષાેભય જત્યાદાૈ તયા સતૂ્રમિર દમ॥ ૧૯॥
તામાહુ સ્ત્રગુણવ્ય ક્ત જ તીં િવશ્વતાેમખુમ્ ।
ય મ પ્રાેત મદં િવશ્વં યને સસંરતે પુમાન્॥ ૨૦॥
યથા ઊણર્ના ભઃ હૃદયાત્ ઊણા સ તત્ય વક્ત્રતઃ ।
તયા િવહૃત્ય ભૂય તાં ગ્રસ ત અેવં મહેશ્વરઃ॥ ૨૧॥
યત્ર યત્ર મનઃ દેહી ધારયેત્ સકલં િધયા ।
નેહાત્ દ્વષેાત્ ભયાત્ વા અિપ યા ત તત્ તત્ સ પતામ્॥ ૨૨॥
ક ટઃ પેશસૃ્કતં યાયન્ કુડ્યાં તને પ્રવે શતઃ ।
યા ત તત્ સત્મતાં રાજન્ પવૂર્ પમ્ અસ ત્યજન્॥ ૨૩॥
અેવં ગુ યઃ અેતે યઃ અેષ મે શ ક્ષતા મ તઃ ।
વાત્મા ઉપ શ ક્ષતાં બુ દ્ધ શ્રુ મે વદતઃ પ્રભાે॥ ૨૪॥
દેહઃ ગુ ઃ મમ િવર ક્તિવવેકહેતુઃ

બભ્રત્ મ સ વિનધનં સતત અત્યુર્ત્ અકર્મ્ ।
ત વાિન અનને િવ શા મ યથા તથા અિપ
પારક્યમ્ ઇ ત અવ સતઃ િવચરા મ અસઙ્ગઃ॥ ૨૫॥
યાત્મ થર્પશુ ત્યગ્ હાપ્તવગાર્ન્
પુ ણા ત યત્ પ્રય ચક ષર્યા િવત વન્॥

વા તે સકૃચ્છ્ર મ્ અવ દ્ધધનઃ સઃ દેહઃ
ટ્વા અસ્ય બીજમ્ અવસીદ ત ક્ષધમાર્॥ ૨૬॥

જહ્વા અેકતઃ અમુમ્ અવકષર્ ત કિહ તષાર્
શશ્નઃ અ યતઃ વક્ ઉદરં શ્રવણં કુત શ્ચત્ ।

ગ્રાણઃ અ યતઃ ચપલદક્ૃ ક્વ ચ કમર્શ ક્તઃ
બહ્વ્યઃ સપ યઃ ઇવ ગેહપ ત લનુ ત॥ ૨૭॥
ટ્વા પુરા ણ િવિવધાિન અજયા આત્મશ યા
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ક્ષાન્ સર પપશૂ ખગદંશમ સ્યાન્ ।
તૈઃ તૈઃ અતુષ્ટહૃદયઃ પુ ષં િવધાય
બ્રહ્માવલાેકિધષણં મુદમાપ દેવઃ॥ ૨૮॥

લ વા સદુુલર્ભમ્ ઇદં બહુસ ભવા તે
માનુ યમથર્દમિનત્યમપીહ ધીરઃ ।

તૂણ યતેત ન પતેત્ અનુ ત્યુઃ યાવત્
િનઃશ્રેયસાય િવષયઃ ખલુ સવર્તઃ સ્યાત્॥ ૨૯॥

અેવં સ તવૈરાગ્યઃ િવજ્ઞાનલાેક આત્મિન ।
િવચરા મ મહીમ્ અેતાં મુક્તસઙ્ગઃ અનહઙૃ્ક તઃ॥ ૩૦॥
ન િહ અેક માત્ ગુરાેઃ જ્ઞાનં સુ સ્થરં સ્યાત્ સપુુ કલમ્ ।
બ્રહ્મઅેતત્ અ દ્વતીયં વૈ ગીયતે બહુધા ઋ ષ ભઃ॥ ૩૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ ।
ઇત્યુ વા સ યદંુ િવપ્ર તમામ ત્રય ગભીરધીઃ ।
વ દતાે।આ ય થતાે રાજ્ઞા યયાૈ પ્રીતાે યથાગતમ્॥ ૩૨॥
અવધૂતવચઃ શ્રુ વા પવૂષાં નઃ સ પવૂર્જઃ ।
સવર્સઙ્ગિવિનમુર્ક્તઃ સમ ચત્તાે બભવૂ હ॥ ૩૩॥
(ઇ ત અવધૂતગીતમ્ ।)
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે ભગવદુદ્ધવસવંાદે
નવમાેઽ યાયઃ॥ ૯॥
અથ દશમાેઽ યાયઃ ।
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
મયા ઉિદતષેુ અવિહતઃ વધમષુ મદાશ્રયઃ ।
વણાર્શ્રમકુલ આચારમ્ અકામાત્મા સમાચરેત્॥ ૧॥
અ વીક્ષેત િવશદુ્ધાત્મા દેિહનાં િવષયાત્મનામ્ ।
ગુણષેુ ત વ યાનને સવાર્ર ભિવપયર્યમ્॥ ૨॥
સપુ્તસ્ય િવષયાલાેકઃ યાયતઃ વા મનાેરથઃ ।
નાનામક વાત્ િવફલઃ તથા ભેદાત્મદ ઃ ગુણૈઃ॥ ૩॥
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િન ત્તં કમર્ સવેેત પ્ર તં્ત મ પરઃ ત્યજેત્ ।
જજ્ઞાસાયાં સ પ્ર ત્તઃ ન અિદ્રયેત્ કમર્ ચાેદનામ્॥ ૪॥
યમાનભી ણં સવેેત િનયમાન્ મ પરઃ ક્વ ચત્ ।
મદ ભજ્ઞં ગુરં્ શા તમ્ ઉપાસીત મદાત્મકમ્॥ ૫॥
અમા યમ સરઃ દક્ષઃ િનમર્મઃ દૃઢસાૈહૃદઃ ।
અસ વરઃ અથર્ જજ્ઞાસઃુ અનસયૂાૈઃ અમાેઘવાક્॥ ૬॥
યાપત્યગ્ હક્ષતે્ર વજનદ્રિવણઆિદષુ ।

ઉદાસીનઃ સમં પ યન્ સવષુ અથર્મ્ ઇવ આત્મનઃ॥ ૭॥
િવલક્ષણઃ સ્થૂલસૂ માત્ દેહાત્ આત્મે ક્ષતા વદક્ૃ ।
યથા ગ્ ઃ દા ણઃ દાહ્યાત્ દાહકઃ અ યઃ પ્રકાશકઃ॥ ૮॥
િનરાેધ ઉ પ ત્ત અ હન્ નાના વં ત કૃતાન્ ગુણાન્ ।
અ તઃ પ્રિવષ્ટઃ આધત્તઃ અેવં દેહગુણાન્ પરઃ॥ ૯॥
યઃ અસાૈ ગુણૈઃ િવર ચતઃ દેહઃ અયં પુ ષસ્ય િહ ।
સસંારઃ તત્ િનબ ધઃ અયં પુંસઃ િવદ્યાત્ છદાત્મનઃ॥ ૧૦॥
ત માત્ જજ્ઞાસયા આત્માનમ્ આત્મસં્થ પરમ્ ।
સઙ્ગ ય િનરસતે્ અેતત્ વ તુબુ દ્ધ યથાક્રમમ્॥ ૧૧॥
આચાયર્ઃ અર ણઃ આદ્યઃ સ્યાત્ અ તવેા સ ઉત્તર અર ણઃ ।
તત્ સ ધાનં પ્રવચનં િવદ્યા સ ધઃ સખુાવહઃ॥ ૧૨॥
વૈશારદ સા અ તિવશદુ્ધબુ દ્ધઃ
ધનુાે ત માયાં ગુણસ પ્રસતૂામ્ ।

ગુણાન્ ચ સ દહ્ય યત્ આત્મમ્ અેતત્
વયં ચ શા ય ત અસ મદ્ યથા અ ગ્ ઃ॥ ૧૩॥

અથ અેષાં કમર્ક ર્ણાં ભાે ણાં સખુદુઃખયાેઃ ।
નાના વમ્ અથ િનત્ય વં લાેકકાલાગમઆત્મનામ્॥ ૧૪॥
મ યસે સવર્ભાવાનાં સસં્થા િહ આૈ પ ત્તક યથા ।
તત્ તત્ આકૃ તભેદેન યતે ભદ્યતે ચ ધીઃ॥ ૧૫॥
અેવમ્ અિપ અઙ્ગ સવષાં દેિહનાં દેહયાેગતઃ ।
કાલ અવયવતઃ સ ત ભાવા જન્માદયાેઃ અસકૃત્॥ ૧૬॥
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અત્ર અિપ કમર્ણાં કતુર્ઃ અ વાત યં ચ લક્ષ્યતે ।
ભાેક્તુઃ ચ દુઃખસખુયાેઃ કઃ અ વથર્ઃ િવવશં ભજેત્॥ ૧૭॥
ન દેિહનાં સખંુ િક ચત્ િવદ્યતે િવદુષામ્ અિપ ।
તથા ચ દુઃખં મૂઢાનાં થા અહઙ્કરણં પરમ્॥ ૧૮॥
યિદ પ્રા પ્ત િવઘાતં ચ ન ત સખુદુઃખયાેઃ ।
તે અિપ અદ્ધા ન િવદુઃ યાેગં ત્યુઃ ન પ્રભવેત્ યથા॥ ૧૯॥
કઃ અ વથર્ઃ સખુય ત અેનં કામઃ વા ત્યુઃ અ તકે ।
આઘાતં નીયમાનસ્ય વ ય સ અેવ ન તુ ષ્ટદઃ॥ ૨૦॥
શ્રુતં ચ દષૃ્ટવત્ દુષં્ટ પધાર્ અસયૂા અત્યયવ્યયૈઃ ।
બહુ અ તરાય કામ વાત્ કૃ ષવત્ ચ અિપ િન ફલમ્॥ ૨૧॥
અ તરાયૈઃ અિવહતઃ યિદ ધમર્ઃ વનુ ષ્ઠતઃ ।
તનેાિપ િન જતં સ્થાનં યથા ગચ્છ ત તત્ શ્રુ ॥ ૨૨॥
ઇ વા ઇહ દેવતાઃ યજ્ઞૈઃ વલાકં યા ત યા જ્ઞકઃ ।
ભુ ત દેવવત્ તત્ર ભાેગાન્ િદવ્યાન્ િનજ અ જતાન્॥ ૨૩॥
વપુ ય ઉપ ચતે શભુ્રે િવમાનઃ ઉપગીયતે ।
ગ ધવઃ િવહરન્મ યે દેવીનાં હૃદ્યવષે ક્॥ ૨૪॥
સ્ત્રી ભઃ કામગયાનને િકિઙ્કણી લમા લના ।
ક્ર ડન્ ન વેદ આત્મપાતં સરુાક્ર ડષેુ િન ર્તઃ॥ ૨૫॥
તાવત્ પ્રમાેદતે વગ યાવત્ પુ યં સમા યતે ।
ક્ષીણપુ યઃ પત ત અવાર્ક્ અિનચ્છન્ કાલચા લતઃ॥ ૨૬॥
યિદ અધમર્રતઃ સઙ્ગાત્ અસતાં વા અ જતે દ્રયઃ ।
કામાત્મા કૃપણઃ લુ ધઃ સૈ્ત્રણઃ ભૂતિવિહસકઃ॥ ૨૭॥
પશનૂ્ અિવિધના આલ ય પ્રેતભૂતગણાન્ યજન્ ।
નરકાન્ અવશઃ જ તુઃ ગ વા યા ત ઉ બણં તમઃ॥ ૨૮॥
કમાર્ ણ દુઃખ ઉદકાર્ ણ કુવર્ન્ દેહેન તૈઃ પનુઃ ।
દેહમ્ આભજતે તત્ર િક સખંુ મત્યર્ધ મણઃ॥ ૨૯॥
લાેકાનાં લાેક પાલાનાં મદ્ભયં ક પ િવનામ્ ।
બ્રહ્મણઃ અિપ ભયં મત્તઃ દ્વપરાધપર આયષુઃ॥ ૩૦॥
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ગુણાઃ જ ત કમાર્ ણ ગુણઃ અનુ જતે ગુણાન્ ।
વઃ તુ ગુણસયંુક્તઃ ભુઙ્ક્તે કમર્ફલાિન અસાૈ॥ ૩૧॥

યાવત્ સ્યાત્ ગુણવષૈ યં તાવત્ નાના વમ્ આત્મનઃ ।
નાના વમ્ આત્મનઃ યાવત્ પારત યં તદા અેવ િહ॥ ૩૨॥
યાવત્ અસ્ય અ વત ત્ર વં તાવત્ ઈશ્વરતઃ ભયમ્ ।
યઃ અેતત્ સમપુાસીરન્ તે મુહ્ય ત શચુાિપતાઃ॥ ૩૩॥
કાલઃ આત્માઆગમઃ લાેકઃ વભાવઃ ધમર્ઃ અેવ ચ ।
ઇ ત માં બહુધા પ્રાહુઃ ગુણવ્ય તકરે સ ત॥ ૩૪॥
ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
ગુણષેુ વતર્માનઃ અિપ દેહજેષુ અનપા તાઃ ।
ગુણૈઃ ન બ યતે દેહી બ યતે વા કથં િવભાે॥ ૩૫॥
કથં વતત િવહરેત્ કૈઃ વા જ્ઞાયેત લક્ષણૈઃ ।
િક ભુ ત ઉત િવ જેત્ શયીત આસીત યા ત વા॥ ૩૬॥
અેતત્ અચ્યુત મે બ્રૂિહ પ્રશં્ન પ્રશ્નિવદાં વર ।
િનત્યમુક્તઃ િનત્યબદ્ધઃ અેકઃ અેવ ઇ ત મે ભ્રમઃ॥ ૩૭॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે ભગવદુદ્ધવસવંાદે
દશમાેઽ યાયઃ॥ ૧૦॥
અથ અેકાદશાેઽ યાયઃ ।
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
બદ્ધઃ મુક્તઃ ઇ ત વ્યાખ્યા ગુણતઃ મે ન વ તુતઃ ।
ગુણસ્ય માયામૂલ વાત્ ન મે માેક્ષઃ ન બ ધનમ્॥ ૧॥
શાેકમાેહાૈ સખંુ દુઃખં દેહાપ ત્તઃ ચ માયયા ।
વ ઃ યથા આત્મનઃ ખ્યા તઃ સં તઃ ન તુ વા તવી॥ ૨॥
િવદ્યા અિવદ્યે મમ તનૂ િવ દ્ધ ઉદ્ધવ શર િરણામ્ ।
માેક્ષબ ધકર આદે્ય માયયા મે િવિન મતે॥ ૩॥
અેકસ્ય અેવ મમ અંશસ્ય વસ્યઅેવ મહામતે ।
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બ ધઃ અસ્યઅિવદ્યયા અનાિદઃ િવદ્યયા ચ તથા ઇતરઃ॥ ૪॥
અથ બદ્ધસ્ય મુક્તસ્ય વૈલક્ષ યં વદા મ તે ।
િવ દ્ધધ મણાેઃ તાત સ્થતયાેઃ અેકધ મ ણ॥ ૫॥
સપુણા અેતાૈ સદશૃાૈ સખાયાૈ
યદચૃ્છયા અેતાૈ કૃતનીડાૈ ચ ક્ષે ।

અેકઃ તયાેઃ ખાદ ત િપ પલાન્નમ્
અ યઃ િનરન્નઃ અિપ બલને ભૂયાન્॥ ૬॥

આત્માનમ્ અ યં ચ સઃ વેદ િવદ્વાન્
અિપ પલાદઃ ન તુ િપ પલાદઃ ।

યઃ અિવદ્યયા યુક્ સ તુ િનત્યબદ્ધઃ
િવદ્યામયઃ યઃ સ તુ િનત્યમુક્તઃ॥ ૭॥

દેહસ્થઃ અિપ ન દેહસ્થઃ િવદ્વાન્ વ ાત્ યથા ઉ થતઃ ।
અદેહસ્થઃ અિપ દેહસ્થઃ કુમ તઃ વ દક્ૃ યથા॥ ૮॥
ઇ દ્રયૈઃ ઇ દ્રયાથષુ ગુણૈઃ અિપ ગુણષેુ ચ ।
ગ્ હ્યમાણષેુ અહઙુ્કયાર્ત્ ન િવદ્વાન્ યઃ તુ અિવિક્રયઃ॥ ૯॥
દૈવાધીને શર રે અ મન્ ગુણભાવ્યને કમર્ણા ।
વતર્માનઃ અબુધઃ તત્ર કતાર્ અ મ ઇ ત િનબ યતે॥ ૧૦॥
અેવં િવરક્તઃ શયનઃ આસનાટનમ જને ।
દશર્ન પશર્નઘ્રાણભાજેનશ્રવણાિદષુ॥ ૧૧॥
ન તથા બ યતે િવદ્વાન્ તત્ર તત્રઆદયન્ ગુણાન્ ।
પ્રકૃ તસ્થઃ અિપ અસસંક્તઃ યથા ખં સિવતા અિનલઃ॥ ૧૨॥
વૈશારદ્યેક્ષયા અસઙ્ગ શતયા છન્નસશંયઃ ।
પ્ર તબુદ્ધઃ ઇવ વ ાત્ નાના વાત્ િવિનવતર્તે॥ ૧૩॥
યસ્યસ્યુઃ વીતસઙ્ક પાઃ પ્રાણે દ્રયમનાેિધયામ્ ।
ત્તયઃ સઃ િવિનમુર્ક્તઃ દેહસ્થઃ અિપ િહ તત્ ગુણૈઃ॥ ૧૪॥
યસ્યઆત્મા િહસ્યતે િહ યૈઃ યને િક ચત્ યદચૃ્છયા ।
અચ્યર્તે વા ક્વ ચત્ તત્ર ન વ્ય તિક્રયતે બુધઃ॥ ૧૫॥
ન તવુીત ન િન દેત કુવર્તઃ સાધુ અસાધુ વા ।
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વદતઃ ગુણદાષેા યાં વ જતઃ સમદક્ૃ મુિનઃ॥ ૧૬॥
ન કુયાર્ત્ ન વદેત્ િક ચત્ ન યાયેત્ સાધુ અસાધુ વા ।
આત્મારામઃ અનયા ત્ત્યા િવચરેત્ જડવત્ મુિનઃ॥ ૧૭॥
શ દબ્રહ્મ ણ િન ણાતઃ ન િન ણાયાત્ પરે યિદ ।
શ્રમઃ તસ્ય શ્રમફલઃ િહ અધનેુમ્ ઇવ રક્ષતઃ॥ ૧૮॥
ગાં દુગ્ધદાેહામ્ અસતી ં ચ ભાયાર્મ્
દેહં પરાધીનમ્ અસ પ્ર ં ચ ।

િવત્તં તુ અતીથ કૃતમ્ અઙ્ગ વાચમ્
હીનાં મયા રક્ષ ત દુઃખદુઃખી॥ ૧૯॥

યસ્યાં ન મે પાવનમ્ અઙ્ગ કમર્
સ્થ તઉદ્ભવપ્રાણ િનરાેધનમ્ અસ્ય ।

લીલાવતારઈ સતજન્મ વા સ્યાત્
બ યાં ગરં તાં બ યાત્ ન ધીરઃ॥ ૨૦॥

અેવં જજ્ઞાસયા અપાેહ્ય નાના વભ્રમમ્ આત્મિન ।
ઉપારમેત િવરજં મનઃ મિય અ યર્ સવર્ગે॥ ૨૧॥
યિદ અનીશઃ ધારિયતું મનઃ બ્રહ્મ ણ િનશ્ચલમ્ ।
મિય સવાર્ ણ કમાર્ ણ િનરપેક્ષઃ સમાચર॥ ૨૨॥
શ્રદ્ધાલુઃ મે કથાઃ શ ◌ૃ વન્ સભુદ્રા લાેકપાવનીઃ ।
ગાયન્ અનુ મરન્ કમર્ જન્મ ચ અ ભનયન્ મુહુઃ॥ ૨૩॥
મદથ ધમર્કામાથાર્ન્ આચરન્ મદપાશ્રયઃ ।
લભતે િનશ્ચલાં ભ ક્ત મિય ઉદ્ધવ સનાતને॥ ૨૪॥
સ સઙ્ગલ ધયા ભ યા મિય માં સઃ ઉપા સતા ।
સઃ વૈ મે દ શતં સદ્ ભઃ અ જસા િવ દતે પદમ્॥ ૨૫॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ ।
સાધુઃ તવ ઉત્તમશ્લાેક મતઃ ક દૃ ગ્વધઃ પ્રભાે ।
ભ ક્તઃ વિય ઉપયજેુ્યત ક દશૃી સદ્ ભઃ આદતૃા॥ ૨૬॥
અેતત્ મે પુ ષા યક્ષ લાેકા યક્ષ જગત્ પ્રભાે ।
પ્રણતાય અનુરક્તાય પ્રપન્નાય ચ ક યતામ્॥ ૨૭॥
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વં બ્રહ્મ પરમં વ્યાેમ પુ ષઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ ।
અવતીણર્ઃ અ સ ભગવન્ વેચ્છાઉપાત્ત થક્ વપુઃ॥ ૨૮॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
કૃપાલુઃ અકૃતદ્રાેહઃ ત ત ઃ સવર્દેિહનામ્ ।
સત્યસારઃ અનવદ્યાત્મા સમઃ સવાપકારકઃ॥ ૨૯॥
કામૈઃ અહતધીઃ દા તઃ દુઃ શુ ચઃ અિક ચનઃ ।
અનીહઃ મતભુક્ શા તઃ સ્થરઃ મત્ શરણઃ મુિનઃ॥ ૩૦॥
અપ્રમત્તઃ ગભીરાત્મા તમા જતષડ્ગુણઃ ।
અમાની માનદઃ ક પઃ મતૈ્રઃ કા ણકઃ કિવઃ॥ ૩૧॥
આજ્ઞાય અેવં ગુણાન્ દાષેાન્મયાિદષ્ટાન્ અિપ વકાન્ ।
ધમાર્ન્ સ ત્યજ્ય યઃ સવાર્ન્ માં ભજેત સઃ સત્તમઃ॥ ૩૨॥
જ્ઞા વા અજ્ઞા વા અથ યે વૈ માં યાવાન્ યઃ ચ અ મ
યાદશૃઃ ।
ભજ ત અન યભાવને તે મે ભક્તતમાઃ મતાઃ॥ ૩૩॥
મ લઙ્ગમદ્ભક્તજનદશર્ન પશર્નાચર્નમ્ ।
પિરચયાર્ તુ તઃ પ્રહ્વગુણકમર્ અનુક તર્નમ્॥ ૩૪॥
મ કથાશ્રવણે શ્રદ્ધા મત્ અનુ યાનમ્ ઉદ્ધવ ।
સવર્લાભ ઉપહરણં દાસ્યને આત્મિનવેદનમ્॥ ૩૫॥
મ જન્મકમર્કથનં મમ પવાર્નુમાેદનમ્ ।
ગીતતા ડવવાિદત્રગાેષ્ઠ ભઃ મદ્ગહૃ ઉ સવઃ॥ ૩૬॥
યાત્રા બ લિવધાનં ચ સવર્વા ષકપવર્સુ ।
વૈિદક તાિ ત્રક દ ક્ષા મદ યવ્રતધારણમ્॥ ૩૭॥
મમ અચાર્સ્થાપને શ્રદ્ધા વતઃ સહંત્ય ચ ઉદ્યમઃ ।
ઉદ્યાન ઉપવનાક્ર ડપુરમ દરકમર્ ણ॥ ૩૮॥
સમંાજર્ન ઉપલપેા યાં સકેમ ડલવતર્નૈઃ ।
ગ્ હશશુ્રષૂણં મહં્ય દાસવદ્યદમાયયા॥ ૩૯॥
અમાિન વમ્ અદ ભ વં કૃતસ્ય અપિરક તર્નમ્ ।
અિપ દ પાવલાેકં મે ન ઉપયુ જ્યાત્ િનવેિદતમ્॥ ૪૦॥
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યત્ યત્ ઇષ્ટતમં લાેકે યત્ ચ અ ત પ્રયમ્ આત્મનઃ ।
તત્ તત્ િનવેદયેત્ મહં્ય તત્ આન ત્યાય ક પતે॥ ૪૧॥
સયૂર્ઃ અ ગ્ ઃ બ્રાહ્મણઃ ગાવઃ વૈ ણવઃ ખં મ ત્ જલમ્ ।
ભૂઃ આત્મા સવર્ભૂતાિન ભદ્ર પૂ પદાિન મે॥ ૪૨॥
સયૂ તુ િવદ્યયા ત્ર યા હિવષાગ્ ાૈ યજેત મામ્ ।
આ ત યને તુ િવપ્રા યઃ ગાે વઙ્ગ યવસાિદના॥ ૪૩॥
વૈ ણવે બ ધુસ કૃત્યા હૃિદ ખે યાનિનષ્ઠયા ।
વાયાૈ મખુ્યિધયા તાેયે દ્રવ્યૈઃ તાેયપુરસૃ્કતૈઃ॥ ૪૪॥
સ્થ ડલે મ ત્રહૃદયૈઃ ભાેગૈઃ આત્માનમ્ આત્મિન ।
ક્ષતે્રજં્ઞ સવર્ભૂતષેુ સમ વને યજેત મામ્॥ ૪૫॥
િધ યષેુ અેષુ ઇ ત મદૂ્રપં શઙ્ખચક્રગદા બુજૈઃ ।
યુક્તં ચતુભુર્જં શા તં યાયન્ અચત્ સમાિહતઃ॥ ૪૬॥
ઇષ્ટાપૂતન મામ્ અેવં યઃ યજેત સમાિહતઃ ।
લભતે મિય સદ્ભ ક્ત મ તઃ સાધુસવેયા॥ ૪૭॥
પ્રાયેણ ભ ક્તયાેગને સ સઙ્ગને િવના ઉદ્ધવ ।
ન ઉપાયઃ િવદ્યતે સ યઙ્ પ્રાયણં િહ સતામ્ અહમ્॥ ૪૮॥
અથ અેતત્ પરમં ગુહ્યં શ્રુ વતઃ યદુન દન ।
સગુાે યમ્ અિપ વક્ષ્યા મ વં મે ત્યઃ સહૃુત્ સખા॥ ૪૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે શ્રીકૃ ણાેદ્ધવસવંાદે
અેકાદશપૂ િવધાનયાેગાે નામ અેકાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૧॥
અથ દ્વાદશાેઽ યાયઃ ।
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
ન રાેધય ત માં યાેગઃ ન સાઙ્ખ્યં ધમર્ઃ અેવ ચ ।
ન વા યાયઃ તપઃ ત્યાગઃ ન ઇષ્ટાપૂત ન દ ક્ષણા॥ ૧॥
વ્રતાિન યજ્ઞઃ છ દાં સ તીથાર્િન િનયમાઃ યમાઃ ।
યથા અવ ધે સ સઙ્ગઃ સવર્સઙ્ગ અપહઃ િહ મામ્॥ ૨॥
સ સઙ્ગને િહ દૈતેયા યાતુધાનઃ ગાઃ ખગાઃ ।
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ગ ધવર્ અ સરસઃ નાગાઃ સદ્ધાઃ ચારણગુહ્યકાઃ॥ ૩॥
િવદ્યાધરાઃ મનુ યષેુ વૈ યાઃ શદૂ્રાઃ સ્ત્રયઃ અ ત્ય ઃ ।
રજઃ તમઃ પ્રકૃતયઃ ત મન્ ત મન્ યુગે અનઘ॥ ૪॥
બહવઃ મ પદં પ્રાપ્તાઃ વાષ્ટ્રકાયાધવાદયઃ ।
ષપવાર્ બ લઃ વાણઃ મયઃ ચ અથ િવભીષણઃ॥ ૫॥
સગુ્રીવઃ હનુમાન્ ઋક્ષઃ ગજઃ ગ્ ધ્રઃ વ ણક્પથઃ ।
વ્યાધઃ કુ વ્રજે ગાે યઃ યજ્ઞપ યઃ તથા અપરે॥ ૬॥
તે ન અિધતશ્રુ તગણાઃ ન ઉપા સતમહત્તમાઃ ।
અવ્રતાતપ્તતપસઃ મ સઙ્ગાત્ મામ્ ઉપાગતાઃ॥ ૭॥
કેવલને િહ ભાવને ગાે યઃ ગાવઃ નગાઃ ગાઃ ।
યે અ યે મૂઢિધયઃ નાગાઃ સદ્ધાઃ મામ્ ઈયુઃ અ જસા॥ ૮॥
યં ન યાેગને સાઙ્ખ્યને દાનવ્રતતપઃ અ વરૈઃ ।
વ્યાખ્યાઃ વા યાયસં યાસઃૈ પ્રા ુયાત્ યત્નવાન્ અિપ॥ ૯॥
રામેણ સાધ મથુરાં પ્રણીતે
શ્વાફ લ્કના મિય અનુરક્ત ચત્તાઃ ।

િવગાઢભાવને ન મે િવયાેગ
તીવ્રાધયઃ અ યં દદશૃઃુ સખુાય॥ ૧૦॥

તાઃ તાઃ ક્ષપાઃ પ્રેષ્ઠતમને નીતાઃ
મયા અેવ દાવનગાેચરેણ ।

ક્ષણાધર્વત્ તાઃ પનુરઙ્ગ તાસાં
હીના માયા ક પસમા બભવૂુઃ॥ ૧૧॥

તાઃ ન અિવદન્ મિય અનષુઙ્ગબદ્ધ
િધયઃ વમાત્માનમ્ અદઃ તથા ઇદમ્ ।

યથા સમાધાૈ મનુયઃ અ ધતાેયે
નદ્યઃ પ્રિવષ્ટાઃ ઇવ નામ પે॥ ૧૨॥

મ કામા રમણં રમ્ અ વ પિવદઃ અબલાઃ ।
બ્રહ્મ માં પરમં પ્રાપુઃ સઙ્ગાત્ શતસહસ્રશઃ॥ ૧૩॥
ત માત્ વમ્ ઉદ્ધવ ઉ જ્ય ચાેદનાં પ્ર તચાેદનામ્ ।
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પ્ર તં્ત ચ િન ત્તં ચ શ્રાેતવં્ય શ્રુતમ્ અેવ ચ॥ ૧૪॥
મામ્ અેકમ્ અેવ શરણમ્ આત્માનં સવર્દેિહનામ્ ।
યાિહ સવાર્ત્મભાવને મયા સ્યાઃ િહ અકુતાેભયઃ॥ ૧૫॥
ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
સશંયઃ શ્રુ વતઃ વાચં તવ યાેગેશ્વર ઈશ્વર ।
ન િનવતર્તઃ આત્મસ્થઃ યને ભ્રા ય ત મે મનઃ॥ ૧૬॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
સઃ અેષ વઃ િવવરપ્રસૂ તઃ
પ્રાણને ઘાષેેણ ગુહાં પ્રિવષ્ટઃ ।

મનાેમયં સૂ મમ્ ઉપેત્ય પં
માત્રા વરઃ વણર્ઃ ઇ ત સ્થિવષ્ઠઃ॥ ૧૭॥

યથા અનલઃ ખે અિનલબ ધુઃ ઊ મા
બલને દા યિધમ યમાનઃ ।

અ ઃ પ્ર તઃ હિવષા સ મ યતે
તથા અેવ મે વ્ય ક્તઃ ઇયં િહ વાણી॥ ૧૮॥

અેવં ગિદઃ કમર્ગ તઃ િવસગર્ઃ
ઘ્રાણઃ રસઃ દક્ૃ પશર્ઃ શ્રુ તઃ ચ ।

સઙ્ક પિવજ્ઞાનમ્ અથ અ ભમાનઃ
સતંૂ્ર રજઃ સ વતમાેિવકારઃ॥ ૧૯॥

અયં િહ વઃ િત્ર ત્ અ જયાેિનઃ
અવ્યક્તઃ અેકઃ વયસા સઃ આદ્યઃ ।

િવ શ્લષ્ટશ ક્તઃ બહુધા અેવ ભા ત
બી િન યાેિન પ્ર તપદ્ય યદ્વત્॥ ૨૦॥

ય મન્ ઇદં પ્રાેતમ્ અશષેમ્ આેતં
પટઃ યથા ત તુિવતાનસસં્થઃ ।

યઃ અેષ સસંારત ઃ પુરાણઃ
કમાર્ત્મકઃ પુ પફલે પ્રસતૂે॥ ૨૧॥

દ્વે અસ્ય બીજે શતમૂલઃ િત્રનાલઃ
પ ચસ્ક ધઃ પ ચરસપ્રસૂ તઃ ।
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દશ અેકશાખઃ દ્વસપુણર્નીડઃ
િત્રવલ્કલઃ દ્વફલઃ અક પ્રિવષ્ટઃ॥ ૨૨॥

અદ ત ચ અેકં ફલમ્ અસ્ય ગ્ ધ્રા
ગ્રામેચરાઃ અેકમ્ અર યવાસાઃ ।

હંસાઃ યઃ અેકં બહુ પમ્ ઇજ્યૈઃ
માયામયં વેદ સઃ વેદ વેદમ્॥ ૨૩॥

અેવં ગુ ઉપાસનયા અેકભ યા
િવદ્યાકુઠારેણ શતને ધીરઃ ।

િવ ય વાશયમ્ અપ્રમત્તઃ
સ પદ્ય ચઆત્માનમ્ અથ ત્યજ અસ્ત્રમ્॥ ૨૪॥

ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે શ્રીકૃ ણાેદ્ધવસવંાદે
દ્વાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૨॥
અથ ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ ।
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
સ વં રજઃ તમઃ ઇ ત ગુણાઃ બુદ્ધઃે ન ચઆત્મનઃ ।
સ વને અ યતમાૈ હ યાત્ સ વં સ વને ચ અેવ િહ॥ ૧॥
સ વાત્ ધમર્ઃ ભવેત્ દ્ધાત્ પુંસઃ મદ્ભ ક્તલક્ષણઃ ।
સા વક ઉપાસયા સ વં તતઃ ધમર્ઃ પ્રવતર્તે॥ ૨॥
ધમર્ઃ રજઃ તમઃ હ યાત્ સ વ દ્ધઃ અનુત્તમઃ ।
આશુ ન ય ત તત્ મૂલઃ િહ અધમર્ઃ ઉભયે હતે॥ ૩॥
આગમઃ અપઃ પ્ર દેશઃ કાલઃ કમર્ ચ જન્મ ચ ।
યાનં મ ત્રઃ અથ સસં્કારઃ દશ અેતે ગુણહેતવઃ॥ ૪॥
તત્ તત્ સા વકમ્ અેવ અેષાં યત્ યત્ દ્ધાઃ પ્રચક્ષતે ।
િન દ ત તામસં તત્ તત્ રાજસં તત્ ઉપે ક્ષતમ્॥ ૫॥
સા વકાિન અેવ સવેેત પુમાન્ સ વિવ દ્ધયે ।
તતઃ ધમર્ઃ તતઃ જ્ઞાનં યાવત્ તઃ અપાેહનમ્॥ ૬॥
વે સઙ્ઘષર્જઃ વિહ્નઃ દગ્ વા શા ય ત તત્ વનમ્ ।
અેવં ગુણવ્યત્યયજઃ દેહઃ શા ય ત તત્ િક્રયઃ॥ ૭॥
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ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
િવદ ત મત્યાર્ઃ પ્રાયેણ િવષયાન્ પદમ્ આપદામ્ ।
તથા અિપ ભુ જતે કૃ ણ તત્ કથં શ્વ ખર અ વત્॥ ૮॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
અહમ્ ઇ ત અ યથાબુ દ્ધઃ પ્રમત્તસ્ય યથા હૃિદ ।
ઉ સપર્ ત રજઃ ઘાેરં તતઃ વૈકાિરકં મનઃ॥ ૯॥
ર ેયુક્તસ્ય મનસઃ સઙ્ક પઃ સિવક પકઃ ।
તતઃ કામઃ ગુણ યાનાત્ દુઃસહઃ સ્યાત્ િહ દુમર્તેઃ॥ ૧૦॥
કરાે ત કામવશગઃ કમાર્ ણ અિવ જતે દ્રયઃ ।
દુઃખાેદકાર્ ણ સ પ યન્ ર વેેગિવમાેિહતઃ॥ ૧૧।
રજઃ તમાે યાં યત્ અિપ િવદ્વાન્ િવ ક્ષપ્તધીઃ પનુઃ ।
અત દ્રતઃ મનઃ યુ જન્ દાષેદૃ ષ્ટઃ ન સ જતે॥ ૧૨॥
અપ્રમત્તઃ અનુયુ તઃ મનઃ મિય અપર્યન્ શનૈઃ ।
અિનિવ ણઃ યથાકાલં જતશ્વાસઃ જતાસનઃ॥ ૧૩॥
અેતાવાન્ યાેગઃ આિદષ્ટઃ મત્ શ યૈઃ સનક આિદ ભઃ ।
સવર્તઃ મનઃ આકૃ ય મ યદ્ધા આવે યતે યથા॥ ૧૪॥
ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
યદા વં સનક આિદ યઃ યને પેણ કેશવ ।
યાેગમ્ આિદષ્ટવાન્ અેતત્ પમ્ ઇચ્છા મ વેિદતુમ્॥ ૧૫॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
પતુ્રાઃ િહર યગભર્સ્ય માનસાઃ સનકઆદયઃ ।
પપ્રચ્છુઃ િપતરં સૂ માં યાેગસ્ય અૈકા તક ં ગ તમ્॥
૧૬॥
સનકઆદયઃ ઊચુઃ ।
ગુણષેુ આિવશતે ચેતઃ ગુણાઃ ચેત સ ચ પ્રભાે ।
કથમ્ અ યાે યસ ત્યાગઃ મુમુક્ષાેઃ અ ત તતીષાઃ॥ ૧૭॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
અેવં ષ્ટઃ મહાદેવઃ વય ભૂઃ ભૂતભાવનઃ ।
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યાયમાનઃ પ્રશ્નબીજં ન અ યપદ્યત કમર્ધીઃ॥ ૧૮॥
સઃ મામ્ અ ચ તયત્ દેવઃ પ્રશ્નપાર તતીષર્યા ।
તસ્ય અહં હંસ પેણ સકાશમ્ અગમં તદા॥ ૧૯॥
દૃ ટ્વા મામ્ ત ઉપવ્રજ્ય કૃ વા પાદ અ ભવ દનમ્ ।
બ્રહ્માણમ્ અગ્રતઃ કૃ વા પપ્રચ્છુઃ કઃ ભવાન્ ઇ ત॥ ૨૦॥
ઇ ત અહં મુિન ભઃ ષ્ટઃ ત વ જજ્ઞાસુ ભઃ તદા ।
યત્ અવાેચમ્ અહં તે યઃ તત્ ઉદ્ધવ િનબાેધ મે॥ ૨૧॥
વ તનુઃ યિદ અનાના વમ્ આત્મનઃ પ્રશ્નઃ ઈદશૃઃ ।
કથં ઘટેત વઃ િવપ્રાઃ વક્તુઃ વા મે કઃ આશ્રયઃ॥ ૨૨॥
પ ચાત્મકેષુ ભૂતષેુ સમાનષેુ ચ વ તુતઃ ।
કઃ ભવાન્ ઇ ત વઃ પ્રશ્નઃ વાચાર ભઃ િહ અનથર્કઃ॥ ૨૩॥
મનસા વચસા દષૃ્ટ ા ગ્ હ્યતે અ યૈઃ અિપ ઇ દ્રયૈઃ ।
અહમ્ અેવ ન મત્તઃ અ યત્ ઇ ત બુ ય વમ્ અ જસા॥ ૨૪॥
ગુણષેુ આિવશતે ચેતઃ ગુણાઃ ચેત સ ચ પ્ર ઃ ।
વસ્ય દેહઃ ઉભયં ગુણાઃ ચેતઃ મત્ આત્મનઃ॥ ૨૫॥

ગુણષેુ ચ આિવશત્ ચત્તમ્ અભી ણં ગુણસવેયા ।
ગુણાઃ ચ ચત્તપ્રભવાઃ મત્ પઃ ઉભયં ત્યજેત્॥ ૨૬॥
ગ્રત્ વ ઃ સષુુપં્ત ચ ગુણતઃ બુ દ્ધ ત્તયઃ ।

તાસાં િવલક્ષણઃ વઃ સા ક્ષ વને િવિન શ્ચતઃ॥ ૨૭॥
યઃ િહ સં તબ ધઃ અયમ્ આત્મનઃ ગુણ ત્તદઃ ।
મિય તુય સ્થતઃ જહ્યાત્ ત્યાગઃ તત્ ગુણચેતસામ્॥ ૨૮॥
અહઙ્કારકૃતં બ ધમ્ આત્મનઃ અથર્િવપયર્યમ્ ।
િવદ્વાન્ િનિવદ્ય સસંાર ચ તાં તુય સ્થતઃ ત્યજેત્॥ ૨૯॥
યાવત્ નાનાથર્ધીઃ પુંસઃ ન િનવતત યુ ક્ત ભઃ ।
ગ ત અિપ વપન્ અજ્ઞઃ વ ે ગરણં યથા॥ ૩૦॥

અસ વાત્ આત્મનઃ અ યષેાં ભાવાનાં તત્ કૃતા ભદા ।
ગતયઃ હેતવઃ ચ અસ્ય ષા વ દશૃઃ યથા॥ ૩૧॥
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યાે ગરે બિહઃ અનુક્ષણધ મણઃ અથાર્ન્
ભુઙ્ક્તે સમ તકરણૈઃ હૃિદ તત્ સદકૃ્ષાન્ ।

વ ે સષુુપ્તઃ ઉપસહંરતે સઃ અેકઃ
ત અ વયાત્ િત્રગુણ ત્તદક્ૃ ઇ દ્રય ઈશઃ॥ ૩૨॥

અેવં િવ ય ગુણતઃ મનસઃ યવસ્થા
મત્ માયયા મિય કૃતા ઇ ત િન શ્ચતાથાર્ઃ ।

સં છદ્ય હાદર્મ્ અનુમાન ત્ ઉ ક્તતી ણ
જ્ઞાના સના ભજતઃ મા અ ખલસશંયાિધમ્॥ ૩૩॥

ઈક્ષેત િવભ્રમમ્ ઇદં મનસઃ િવલાસમ્
દષંૃ્ટ િવનષ્ટમ્ અ તલાેલમ્ અલાતચક્રમ્ ।

િવજ્ઞાનમ્ અેકમ્ ઉ ધા ઇવ િવભા ત માયા
વ ઃ િત્રધા ગુણિવસગર્કૃતઃ િવક પઃ॥ ૩૪॥

દૃ ષ્ટ તતઃ પ્ર તિનવત્યર્ િન ત્ત ણઃ
તૂ ણી ં ભવેત્ િનજસખુ અનુભવઃ િનર હઃ ।

સ દૃ યતે ક્વ ચ યિદ ઇદમ્ અવ તુબુદ્ યા
ત્યક્તં ભ્રમાય ન ભવેત્ તઃ આિનપાતાત્॥ ૩૫॥

દેહં ચ નશ્વરમ્ અવ સ્થતમ્ ઉ થતં વા
સદ્ધઃ ન પ ય ત યતઃ અ યગમ વ પમ્ ।

દૈવાત્ અપેતમ્ ઉત દૈવશાત્ ઉપેતમ્
વાસઃ યથા પિરકૃતં મિદરામદા ધઃ॥ ૩૬॥

દેહઃ અિપ દૈવવશગઃ ખલુ કમર્ યાવત્
વાર ભકં પ્ર તસમીક્ષતઃ અેવ સાસઃુ ।

તં અપ્રપ ચમ્ અિધ ઢસમાિધયાેગઃ
વા ં પનુઃ ન ભજતે પ્ર તબુદ્ધવ તુઃ॥ ૩૭॥

મયા અેતત્ ઉક્તં વઃ િવપ્રાઃ ગુહ્યં યત્ સાઙ્ખ્યયાેગયાેઃ ।
નીતમ્ આગતં યજ્ઞં યુ મત્ ધમર્િવવક્ષયા॥ ૩૮॥

અહં યાેગસ્ય સાઙ્ખ્યસ્ય સત્યસ્યતર્સ્ય તજેસઃ ।
પરાયણં દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ શ્રયઃ ક તઃ દમસ્ય ચ॥ ૩૯॥
માં ભજ ત ગુણાઃ સવ િનગુર્ણં િનરપેક્ષકમ્ ।
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સહૃુદં પ્રયમ્ આત્માનં સા ય અસઙ્ગઆદયઃ ગુણાઃ॥ ૪૦॥
ઇ ત મે છન્નસ દેહાઃ મનુયઃ સનકઆદયઃ ।
સભાજિય વા પરયા ભ યા અગ્ ણત સં તવૈઃ॥ ૪૧॥
તૈઃ અહં પૂ જતઃ સ યક્ સં તુતઃ પરમ ઋ ષ ભઃ ।
પ્રત્યેયાય વકં ધામ પ યતઃ પરમે ષ્ઠનઃ॥ ૪૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે શ્રીકૃ ણાેદ્ધવસવંાદે
હંસગીતાિન પણં નામ ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૩॥
અથ ચતુદર્શાેઽ યાયઃ ।
ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
વદ ત કૃ ણ શ્રેયાં સ બહૂિન બ્રહ્મવાિદનઃ ।
તષેાં િવક પપ્રાધા યમ્ ઉત અહાે અેકમખુ્યતા॥ ૧॥
ભવત્ ઉદાહૃતઃ વા મન્ ભ ક્તયાેગઃ અનપે ક્ષતઃ ।
િનરસ્ય સવર્તઃ સઙ્ગં યને વિય આિવશતે્ મનઃ॥ ૨॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
કાલને નષ્ટા પ્રલયે વાણીયં વેદસિ જ્ઞતા ।
મયા આદાૈ બ્રહ્મણે પ્રાેક્તા ધમર્ઃ યસ્યાં મદાત્મકઃ॥ ૩॥
તને પ્રાેક્તા ચ પતુ્રાય મનવે પવૂર્ ય સા ।
તતઃ ગુ આદયઃ અગ્ હ્ણન્ સપ્તબ્રહ્મમહષર્યઃ॥ ૪॥
તે યઃ િપ યઃ તત્ પતુ્રાઃ દેવદાનવગુહ્યકાઃ ।
મનુ યાઃ સદ્ધગ ધવાર્ઃ સિવદ્યાધરચારણાઃ॥ ૫॥
િક દેવાઃ િકન્નરાઃ નાગાઃ રક્ષઃ િક પુ ષ આદયઃ ।
બહ્વ્યઃ તષેાં પ્રકૃતયઃ રજઃસ વતમાેભવુઃ॥ ૬॥
યા ભઃ ભૂતાિન ભદ્ય તે ભૂતાનાં મતયઃ તથા ।
યથાપ્રકૃ ત સવષાં ચત્રાઃ વાચઃ સ્રવ ત િહ॥ ૭॥
અેવં પ્રકૃ તવૈ ચ યાત્ ભદ્ય તે મતયઃ ણામ્ ।
પાર પયણ કેષા ચત્ પાખ ડમતયઃ અપરે॥ ૮॥
મન્માયામાેિહતિધયઃ પુ ષાઃ પુ ષષર્ભ ।
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શ્રેયઃ વદ ત અનેકા તં યથાકમર્ યથા ચ॥ ૯॥
ધમર્મ્ અેકે યશઃ ચ અ યે કામં સતં્ય દમં શમમ્ ।
અ યે વદ ત વાથ વા અૈશ્વય ત્યાગભાજેનમ્ ।
કે ચત્ યજ્ઞતપાેદાનં વ્રતાિન િનયમ અ યમાન્॥ ૧૦॥
આિદ અ તવ તઃ અેવ અેષાં લાેકાઃ કમર્િવિન મતાઃ ।
દુઃખ ઉદકાર્ઃ તમાેિનષ્ઠાઃ દ્ર આન દાઃ શચુ અિપતાઃ॥
૧૧॥
મિય અિપત મનઃ સ ય િનરપેક્ષસ્ય સવર્તઃ ।
મયા આત્મના સખંુ યત્ તત્ કુતઃ સ્યાત્ િવષય આત્મનામ્॥
૧૨॥
અિક ચનસ્ય દા તસ્ય શા તસ્ય સમચેતસઃ ।
મયા સ તુષ્ટમનસઃ સવાર્ઃ સખુમયાઃ િદશઃ॥ ૧૩॥
ન પારમે ઠં્ય ન મહે દ્રિધ યમ્
ન સાવર્ભાૈમં ન રસાિધપત્યમ્ ।

ન યાેગ સદ્ધ ઃ અપનુભર્વં વા
મિય અિપતઆત્મા ઇચ્છ ત મત્ િવના અ યત્॥ ૧૪॥

ન તથા મે પ્રયતમઃ આત્મયાેિનઃ ન શઙ્કરઃ ।
ન ચ સઙ્કષર્ણઃ ન શ્રીઃ ન અેવ આત્મા ચ યથા ભવાન્॥ ૧૫॥
િનરપેક્ષં મુિન શાતં િનવરં સમદશર્નમ્ ।
અનવુ્ર મ અહં િનતં્ય પૂયેયે ત અઙ્ ઘ્રરે ભઃ॥ ૧૬॥
િન ક ચના મિય અનુરક્તચેતસઃ
શા તાઃ મહા તઃ અ ખલ વવ સલાઃ ।

કામૈઃ અનાલ ધિધયઃ જુષ ત યત્
તત્ નૈરપેકં્ષ્ય ન િવદુઃ સખંુ મમ॥ ૧૭॥

બા યમાનઃ અિપ મદ્ભક્તઃ િવષયૈઃ અ જતે દ્રયઃ ।
પ્રાયઃ પ્રગ ભયા ભ યા િવષયૈઃ ન અ ભભૂયતે॥ ૧૮॥
યથા અ ગ્ ઃ સસુ દ્ધ અ ચઃ કરાે ત અેધાં સ ભ મસાત્ ।
તથા મ દ્વષયા ભ ક્તઃ ઉદ્ધવ અેનાં સ કૃ નશઃ॥ ૧૯॥
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ન સાધય ત માં યાેગઃ ન સાઙ્ખ્યં ધમર્ઃ ઉદ્ધવ ।
ન વા યાયઃ તપઃ ત્યાગઃ યથા ભ ક્તઃ મમ ઊ જતા॥ ૨૦॥
ભ યા અહમ્ અેકયા ગ્રાહ્યઃ શ્રદ્ધયા આત્મા પ્રયઃ સતામ્ ।
ભ ક્તઃ પનુા ત મિન્નષ્ઠા શ્વપાકાન્ અિપ સભંવાત્॥ ૨૧॥
ધમર્ઃ સત્યદયા ઉપેતઃ િવદ્યા વા તપસા વતા ।
મદ્ યાપેતમ્ આત્માનં ન સ યક્ પ્રપનુા ત િહ॥ ૨૨॥
કથં િવના રાેમહષ દ્રવતા ચેતસા િવના ।
િવનાન દ અશ્રુકલયા શુ યેત્ ભ યા િવનાશયઃ॥ ૨૩॥
વાક્ ગદ્ગદા દ્રવતે યસ્ય ચત્તમ્

દ ત અભી ણં હસ ત ક્વ ચત્ ચ ।
િવલ જઃ ઉદ્ગાય ત ત્યતે ચ
મદ્ભ ક્તયુક્તઃ ભવુનં પનુા ત॥ ૨૪॥

યથા અ ગ્ ના હેમ મલં જહા ત
માતં પનુઃ વં ભજતે ચ પમ્ ।

આત્મા ચ કમાર્નુશયં િવધૂય
મદ્ભ ક્તયાેગેન ભજ ત અથઃ મામ્॥ ૨૫॥

યથા યથા આત્મા પિર જ્યતે અસાૈ
મ પુ યગાથાશ્રવણ અ ભધાનૈઃ ।

તથા તથા પ ય ત વ તુ સૂ મમ્
ચ ઃ યથા અેવ અ જનસ પ્રયુક્તમ્॥ ૨૬॥

િવષયાન્ યાયતઃ ચત્તં િવષયષેુ િવષ જતે ।
મામ્ અનુ મરતઃ ચત્તં મિય અેવ પ્રિવલીયતે॥ ૨૭॥
ત માત્ અસત્ અ ભ યાનં યથા વ મનાેરથમ્ ।
િહ વા મિય સમાધ વ મનઃ મદ્ભાવભાિવતમ્॥ ૨૮॥
સ્ત્રીણાં સ્ત્રીસઙ્ ગનાં સઙ્ગં ત્ય વા દૂરતઃ આત્મવાન્ ।
ક્ષેમે િવિવક્તઃ આસીનઃ ચ તયેત્ મામ્ અત દ્રતઃ॥ ૨૯॥
ન તથા અસ્ય ભવેત્ ક્લેશઃ બ ધઃ ચ અ યપ્રસઙ્ગતઃ ।
યાે ષત્ સઙ્ગાત્ યથા પુંસઃ યથા તત્ સઙ્ ગસઙ્ગતઃ॥ ૩૦॥
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ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
યથા વામ્ અરિવ દાક્ષ યાદશૃં વા યદાત્મકમ્ ।
યાયેત્ મુમુ ઃ અેતત્ મે યાનં મે વક્તુમ્ અહર્ સ॥ ૩૧॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
સમઃ આસનઃ આસીનઃ સમકાયઃ યથાસખુમ્ ।
હ તાૈ ઉ સઙ્ગઃ આધાય વનાસાગ્રકૃત ઈક્ષણઃ॥ ૩૨॥
પ્રાણસ્ય શાેધયેત્ માગ પૂરકુ ભકરેચકૈઃ ।
િવપયર્યેણ અિપ શનૈઃ અ યસતે્ િન જતે દ્રયઃ॥ ૩૩॥
હૃિદ અિવ ચ્છન્નમ્ આેઙ્કારં ઘ ટાનાદં બસાેણર્વત્ ।
પ્રાણને ઉદ યર્ તત્ર અથ પનુઃ સવંેશયેત્ વરમ્॥ ૩૪॥
અેવં પ્રણવસયંુક્તં પ્રાણમ્ અેવ સમ યસતે્ ।
દશકૃ વઃ િત્રષવણં માસાત્ અવાર્ક્ જત અિનલઃ॥૩૫॥
હૃ પુ ડર કમ્ અ તસ્થમ્ ઊ વર્નાલમ્ અધાેમખુમ્ ।
યા વા ઊ વર્મખુમ્ ઉિન્નદ્રમ્ અષ્ટપતં્ર સક ણકમ્॥ ૩૬॥
ક ણકાયાં યસતે્ સયૂર્સાેમાગ્ ીન્ ઉત્તરાેત્તરમ્ ।
વિહ્નમ યે મરેત્ પં મમ અેતત્ યાનમઙ્ગલમ્॥ ૩૭॥
સમં પ્રશા તં સમુખંુ દ ઘર્ચા ચતુભુર્જમ્ ।
સચુા સુ દરગ્રીવં સકુપાેલં શુ ચ મતમ્॥ ૩૮॥
સમાન કણર્ િવ ય ત સુ્ફરન્ મકર કુ ડલમ્ ।
હેમ અ બરં ઘન યામં શ્રીવ સ શ્રીિનકેતનમ્॥ ૩૯॥
શઙ્ખ ચક્ર ગદા પદ્મ વનમાલા િવભૂ ષતમ્ ।
નપૂુરૈઃ િવલસત્ પાદં કાૈ તુભ પ્રભયા યુતમ્॥ ૪૦॥
દ્યુમત્ િકર ટ કટક કિટસતૂ્ર અઙ્ગદ અયુતમ્ ।
સવાર્ઙ્ગ સુ દરં હૃદ્યં પ્રસાદ સમુખુ ઈક્ષણમ્॥ ૪૧॥
સકુુમારમ્ અ ભ યાયેત્ સવાર્ઙ્ગષેુ મનઃ દધત્ ।
ઇ દ્રયા ણ ઇ દ્રયે યઃ મનસા આકૃ ય તત્ મનઃ ।
બુદ્ યા સાર થના ધીરઃ પ્રણયેત્ મિય સવર્તઃ॥ ૪૨॥
તત્ સવર્ વ્યાપકં ચત્તમ્ આકૃ ય અેકત્ર ધારયેત્ ।
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ન અ યાિન ચ તયેત્ ભૂયઃ સુ મતં ભાવયેત્ મખુમ્॥ ૪૩॥
તત્ર લ ધપદં ચત્તમ્ આકૃ ય વ્યાે ધારયેત્ ।
તત્ ચ ત્ય વા મદારાેહઃ ન િક ચત્ અિપ ચ તયેત્॥ ૪૪॥
અેવં સમાિહતમ તઃ મામ્ અેવ આત્માનમ્ આત્મિન ।
િવચષ્ટે મિય સવાર્ત્મત્ જ્યાે તઃ જ્યાે ત ષ સયંુતમ્॥ ૪૫॥
યાનને ઇ થં સતુીવ્રેણ યુ જતઃ યાે ગનઃ મનઃ ।
સયંાસ્ય તઆશુ િનવાર્ણં દ્રવ્ય જ્ઞાન િક્રયા ભ્રમઃ॥ ૪૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે શ્રીકૃ ણાેદ્ધવસવંાદે
ભ ક્તરહસ્યાવધારણયાેગાે નામ ચતુદર્શાેઽ યાયઃ॥ ૧૪॥
અથ પ ચદશાેઽ યાયઃ ।
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
જતે દ્રયસ્ય યુક્તસ્ય જતશ્વાસસ્ય યાે ગનઃ
મિય ધારયતઃ ચેતઃ ઉપ તષ્ઠ ત સદ્ધયઃ॥ ૧॥
ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
કયા ધારણયા કા વત્ કથં વત્ સ દ્ધઃ અચ્યુત ।
ક ત વા સદ્ધયઃ બ્રૂિહ યાે ગનાં સ દ્ધદઃ ભવાન્॥ ૨॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
સદ્ધયઃ અષ્ટાદશ પ્રાેક્તા ધારણાયાેગપારગૈઃ ।
તાસામ્ અષ્ટાૈ મત્ પ્રધાનાઃ દશઃ અેવ ગુણહેતવઃ॥ ૩॥
અ ણમા મિહમા મૂતઃ લ ઘમા પ્રા પ્તઃ ઇ દ્રયૈઃ ।
પ્રાકા યં શ્રુતદષૃ્ટેષુ શ ક્તપ્રેરણમ્ ઈ શતા॥ ૪॥
ગુણષેુ અસઙ્ગઃ વ શતા યત્ કામઃ તત્ અવસ્ય ત ।
અેતાઃ મે સદ્ધયઃ સાૈ ય અષ્ટાૈ ઉ પ ત્તકાઃ મતાઃ॥ ૫॥
અનૂ મમ વં દેહે અ મન્ દૂરશ્રવણદશર્નમ્ ।
મનાજેવઃ કામ પં પરકાયપ્રવેશનમ્॥ ૬॥
વચ્છ દ ત્યુઃ દેવાનાં સહક્ર ડાનુદશર્નમ્ ।
યથાસઙ્ક પસં સ દ્ધઃ આજ્ઞાપ્ર તહતા ગ તઃ॥ ૭॥
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િત્રકાલજ્ઞ વમ્ અદ્વ દં્વ પર ચત્તાિદ અ ભજ્ઞતા ।
અ ગ્ અકર્ અ બુ િવષ આદ નાં પ્ર તષ્ટ ભઃ અપરાજયઃ॥ ૮॥
અેતાઃ ચ ઉદે્દશતઃ પ્રાેક્તા યાેગધારણ સદ્ધયઃ ।
યયા ધારણયા યા સ્યાત્ યથા વા સ્યાત્ િનબાેધ મે॥ ૯॥
ભૂતસૂ મ આત્મિન મિય તન્માતં્ર ધારયેત્ મનઃ ।
અ ણમાનમ્ અવા ાે ત તન્માત્ર ઉપાસકઃ મમ॥ ૧૦॥
મહ તઆત્મન્ મિય પરે યથાસસંં્થ મનઃ દધત્ ।
મિહમાનમ્ અવા ાે ત ભૂતાનાં ચ થક્ થક્॥ ૧૧॥
પરમા મયે ચત્તં ભૂતાનાં મિય ર જયન્ ।
કાલસૂ માત્મતાં યાેગી લ ઘમાનમ્ અવા ુયાત્॥ ૧૨॥
ધારયન્ મિય અહંત વે મનઃ વૈકાિરકે અ ખલમ્ ।
સવ દ્રયાણામ્ આત્મ વં પ્રા પ્ત પ્રા ાે ત મન્મનાઃ॥ ૧૩॥
મહ તઆત્મિન યઃ સતૂ્રે ધારયેત્ મિય માનસમ્ ।
પ્રાકા યં પારમે ઠં્ય મે િવ દતે અવ્યક્તજન્મનઃ॥ ૧૪॥
િવ ણાૈ યિધ ઈશ્વરે ચત્તં ધારયેત્ કાલિવગ્રહે ।
સઃ ઈ શ વમ્ અવા ાે ત ક્ષતે્રકે્ષત્રજ્ઞચાેદનામ્॥ ૧૫॥
નારાયણે તુર યાખ્યે ભગવત્ શ દશ દતે ।
મનઃ મિય આદધત્ યાેગી મત્ ધમાર્ઃ વિહતામ્ ઇયાત્॥ ૧૬॥
િનગુર્ણે બ્રહ્મ ણ મિય ધારયન્ િવશદં મનઃ ।
પરમાન દમ્ આ ાે ત યત્ર કામઃ અવસીયતે॥ ૧૭॥
શ્વેતદ પપતાૈ ચત્તં શદુ્ધે ધમર્મયે મિય ।
ધારયન્ શ્વેતતાં યા ત ષડૂ મરિહતઃ નરઃ॥ ૧૮॥
મિય આકાશઆત્મિન પ્રાણે મનસા ઘાષેમ્ ઉદ્વહન્ ।
તત્ર ઉપલ ધા ભૂતાનાં હંસઃ વાચઃ શ્રુણાે ત અસાૈ॥ ૧૯॥
ચ ઃ વષ્ટિર સયંાજે્ય વષ્ટારમ્ અિપ ચ ષ ।
માં તત્ર મનસા યાયન્ િવશ્વં પ ય ત સૂ મદક્ૃ॥ ૨૦॥
મનઃ મિય સસુયંાજે્ય દેહં તદનુ વાયનુા ।
મદ્ધારણ અનુભાવને તત્ર આત્મા યત્ર વૈ મનઃ॥ ૨૧॥
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યદા મનઃ ઉપાદાય યત્ યત્ પં બુભષૂ ત ।
તત્ તત્ ભવેત્ મનાે પં મદ્યાેગબલમ્ આશ્રયઃ॥ ૨૨॥
પરકાયં િવશન્ સદ્ધઃ આત્માનં તત્ર ભાવયેત્ ।
િપ ડં િહ વા િવશતે્ પ્રાણઃ વાયુભૂતઃ ષડઙ્ ઘ્રવત્॥ ૨૩॥
પા યાર્ આપીડ્ય ગુદં પ્રાણં હૃત્ ઉરઃ ક ઠ મૂધર્સુ ।
આરાે ય બ્રહ્મર ધ્રેણ બ્રહ્મ ની વા ઉ જેત્ તનુમ્॥ ૨૪॥
િવહિર યન્ સરુાક્ર ડે મ સં્થ સ વં િવભાવયેત્ ।
િવમાનને ઉપ તષ્ઠ ત સ વ ત્તીઃ સરુ સ્ત્રયઃ॥ ૨૫॥
યથા સઙ્ક પયેત્ બુદ્ યા યદા વા મ પરઃ પુમાન્ ।
મિય સત્યે મનઃ યુ જન્ તથા તત્ સમપુાશ્નુતે॥ ૨૬॥
યઃ વૈ મદ્ભાવમ્ આપન્નઃ ઈ શતુઃ વ શતુઃ પુમાન્ ।
કુત શ્ચત્ ન િવહ યેત તસ્ય ચઆજ્ઞા યથા મમ॥ ૨૭॥
મદ્ભ યા શદુ્ધસ વસ્ય યાે ગનઃ ધારણાિવદઃ ।
તસ્ય ત્રૈકા લક બુ દ્ધઃ જન્મ ત્યુ ઉપ િંહતા॥ ૨૮॥
અ ગ્ આિદ ભઃ ન હ યેત મનુેઃ યાેગમ્ અયં વપુઃ ।
મદ્યાેગશ્રા ત ચત્તસ્ય યાદસામ્ ઉદકં યથા॥ ૨૯॥
મ દ્વભૂ તઃ અ ભ યાયન્ શ્રીવ સ અસ્ત્ર બભૂ ષતાઃ ।
વ તપત્રવ્યજનૈઃ સઃ ભવેત્ અપરા જતઃ॥ ૩૦॥
ઉપાસકસ્ય મામ્ અેવં યાેગધારણયા મનુેઃ ।
સદ્ધયઃ પવૂર્ક થતાઃ ઉપ તષ્ઠ ત અશષેતઃ॥ ૩૧॥
જતે દ્રયસ્ય દા તસ્ય જતશ્વાસઆત્મનઃ મનુેઃ ।
મદ્ધારણાં ધારયતઃ કા સા સ દ્ધઃ સદુુલર્ભા॥ ૩૨॥
અ તરાયાન્ વદ ત અેતાઃ યુ જતઃ યાેગમ્ ઉત્તમમ્ ।
મયા સ પદ્યમાનસ્ય કાલક્ષપેણહેતવઃ॥ ૩૩॥
જન્મઆેષિધ તપાે મ ત્રૈઃ યાવતીઃ ઇહ સદ્ધયઃ ।
યાેગને આ ાે ત તાઃ સવાર્ઃ ન અ યૈઃ યાેગગ ત વ્રજેત્॥ ૩૪॥
સવાર્સામ્ અિપ સદ્ધ નાં હેતુઃ પ તઃ અહં પ્રભુઃ ।
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અહં યાેગસ્ય સાઙ્ખ્યસ્ય ધમર્સ્ય બ્રહ્મવાિદનામ્॥ ૩૫॥
અહમ્ આત્મા અ તરઃ બાહ્યઃ અના તઃ સવર્દેિહનામ્ ।
યથા ભૂતાિન ભૂતષેુ બિહઃ અ તઃ વયં તથા॥ ૩૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે શ્રીકૃ ણાેદ્ધવસવંાદે
સદ્ધિન પણયાેગાે નામ પ ચદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૫॥
અથ ષાેડશાેઽ યાયઃ ।
ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
વં બ્રહ્મ પરમં સાક્ષાત્ અનાિદ અન તમ્ અપા તમ્ ।
સવષામ્ અિપ ભાવાનાં ત્રાણ સ્થ ત અ યય ઉદ્ભવઃ॥ ૧॥
ઉચ્ચાવચષેુ ભૂતષેુ દુજ્ઞયમ્ અકૃત આત્મ ભઃ ।
ઉપાસતે વાં ભગવન્ યાથાત યને બ્રાહ્મણાઃ॥ ૨॥
યષેુ યષેુ ચ ભાવષેુ ભ યા વાં પરમષર્યઃ ।
ઉપાસીનાઃ પ્રપદ્ય તે સં સ દ્ધ તત્ વદ વ મે॥ ૩॥
ગૂઢઃ ચર સ ભૂતાત્મા ભૂતાનાં ભૂતભાવન ।
ન વાં પ ય ત ભૂતાિન પ ય તં માેિહતાિન તે॥ ૪॥
યાઃ કાઃ ચ ભૂમાૈ િદિવ વૈ રસાયામ્
િવભૂતયઃ િદ મહાિવભૂતે ।

તાઃ મહ્યમ્ આખ્યાિહ અનુભાિવતાઃ તે
નમા મ તે તીથર્ પદ અઙ્ ઘ્રપદ્મમ્॥ ૫॥

શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
અેવમ્ અેતત્ અહં ષ્ટઃ પ્રશં્ન પ્રશ્નિવદાં વર ।
યુયુ સનુા િવનશને સપત્નૈઃ અજુર્નને વૈ॥ ૬॥
જ્ઞા વા જ્ઞા તવધં ગહ્યર્મ્ અધમ રાજ્યહેતુકમ્ ।
તતઃ િન ત્તઃ હ તા અહં હતઃ અયમ્ ઇ ત લાૈિકકઃ॥ ૭॥
સઃ તદા પુ ષવ્યાઘ્રઃ યુ યા મે પ્ર તબાેિધતઃ ।
અ યભાષત મામ્ અેવં યથા વં રણમૂધર્િન॥ ૮॥
અહમ્ આત્મા ઉદ્ધવઆમીષાં ભૂતાનાં સહૃુત્ ઈશ્વરઃ ।

60 sanskritdocuments.org



ઉદ્ધવગીતા

અહં સવાર્ ણ ભૂતાિન તષેાં સ્થ ત ઉદ્ભવ અ યયઃ॥ ૯॥
અહં ગ તઃ ગ તમતાં કાલઃ કલયતામ્ અહમ્ ।
ગુણાનાં ચ અિપ અહં સા યં ગુ ણ યા ઉ પ ત્તકઃ ગુણઃ॥ ૧૦॥
ગુ ણનામ્ અિપ અહં સતંૂ્ર મહતાં ચ મહાન્ અહમ્ ।
સૂ માણામ્ અિપ અહં વઃ દુજર્યાનામ્ અહં મનઃ॥ ૧૧॥
િહર યગભર્ઃ વેદાનાં મ ત્રાણાં પ્રણવઃ િત્ર ત્ ।
અક્ષરાણામ્ અકારઃ અ મ પદાિન છ દસામ્ અહમ્॥ ૧૨॥
ઇ દ્રઃ અહં સવર્દેવાનાં વસનૂામ મ હવ્યવાટ્ ।
આિદત્યાનામ્ અહં િવ ણૂ દ્રાણાં નીલલાેિહતઃ॥ ૧૩॥
બ્રહ્મષ ણાં ગુઃ અહં રાજષ ણામ્ અહં મનુઃ ।
દેવ ષણાં નારદઃ અહં હિવધાર્િન અ મ ધનેષુુ॥ ૧૪॥
સદ્ધશે્વરાણાં કિપલઃ સપુણર્ઃ અહં પતિત્રણામ્ ।
પ્ર પતીનાં દક્ષઃ અહં િપ ણામ્ અહમ્ અયર્મા॥ ૧૫॥
માં િવ દ્ધ ઉદ્ધવ દૈત્યાનાં પ્રહ્લાદમ્ અસરેુશ્વરમ્ ।
સાેમં નક્ષત્રઆેષધીનાં ધનેશં યક્ષરક્ષસામ્॥ ૧૬॥
અૈરાવતં ગજે દ્રાણાં યાદસાં વ ણં પ્રભુમ્ ।
તપતાં દ્યુમતાં સયૂ મનુ યાણાં ચ ભપૂ તમ્॥ ૧૭॥
ઉચ્ચૈઃશ્રવાઃ તુરઙ્ગાણાં ધાતનૂામ્ અ મ કા ચનમ્ ।
યમઃ સયંમતાં ચ અહં સપાર્ણામ્ અ મ વાસિુકઃ॥ ૧૮॥
નાગે દ્રાણાં અન તઃ અહં ગે દ્રઃ શ ◌ૃઙ્ ગદં ષ્ટ્રણામ્ ।
આશ્રમાણામ્ અહં તુયર્ઃ વણાર્નાં પ્રથમઃ અનઘ॥ ૧૯॥
તીથાર્નાં સ્રાેતસાં ગઙ્ગા સમુદ્રઃ સરસામ્ અહમ્ ।
આયુધાનાં ધનુઃ અહં િત્રપુરઘ્નઃ ધનુ મતામ્॥ ૨૦॥
િધ યાનામ્ અ મ અહં મે ઃ ગહનાનાં િહમાલયઃ ।
વન પતીનામ્ અશ્વ થઃ આેષધીનામ્ અહં યવઃ॥ ૨૧॥
પુરાેધસાં વ સષ્ઠઃ અહં બ્ર હ્મષ્ઠાનાં હ પ તઃ ।
સ્ક દઃ અહં સવર્સનેા યામ્ અગ્ર યાં ભગવાન્ અજઃ॥ ૨૨॥
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યજ્ઞાનાં બ્રહ્મયજ્ઞઃ અહં વ્રતાનામ્ અિવિહસનમ્ ।
વાયુ અ ગ્ અકર્ અ બુ વાક્ આત્મા શચુીનામ્ અિપ અહં શુ ચઃ॥ ૨૩॥
યાેગાનામ્ આત્મસરંાેધઃ મ ત્રઃ અ મ િવ જગીષતામ્ ।
આ વી ક્ષક કાૈશલાનાં િવક પઃ ખ્યા તવાિદનામ્॥ ૨૪॥
સ્ત્રીણાં તુ શત પા અહં પુંસાં વાયંભવુઃ મનુઃ ।
નારાયણઃ મનુીનાં ચ કુમારઃ બ્રહ્મચાિરણામ્॥ ૨૫॥
ધમાર્ણામ્ અ મ સં યાસઃ ક્ષેમાણામ્ અબિહઃ મ તઃ ।
ગુહ્યાનાં સૂ તં માનંૈ મથનુાનામ્ અજઃ તુ અહમ્॥ ૨૬॥
સવં સરઃ અ મ અિન મષામ્ ઋતનૂાં મધુમાધવાૈ ।
માસાનાં માગર્શીષર્ઃ અહં નક્ષત્રાણાં તથા અ ભ જત્॥ ૨૭॥
અહં યુગાનાં ચ કૃતં ધીરાણાં દેવલઃ અ સતઃ ।
દ્વપૈાયનઃ અ મ વ્યાસાનાં કવીનાં કાવ્યઃ આત્મવાન્॥ ૨૮॥
વાસદેુવઃ ભગવતાં વં ભાગવતષેુ અહમ્ ।
િક પુ ષાણાં હનુમાન્ િવદ્યાઘ્રાણાં સદુશર્નઃ॥ ૨૯॥
રત્નાનાં પદ્મરાગઃ અ મ પદ્મકાેશઃ સપુેશસામ્ ।
કુશઃ અ મ દભર્ તીનાં ગવ્યમ્ આજં્ય હિવ ષુ અહમ્॥
૩૦॥
વ્યવસાિયનામ્ અહં લ મીઃ િકતવાનાં છલગ્રહઃ ।
ત તક્ષા અ મ ત તક્ષણાં સ વં સ વવતામ્ અહમ્॥ ૩૧॥
આેજઃ સહાેબલવતાં કમર્ અહં િવ દ્ધ સા વતામ્ ।
સા વતાં નવમૂત નામ્ આિદમૂ તઃ અહં પરા॥ ૩૨॥
િવશ્વાવસઃુ પવૂર્ ચ ત્તઃ ગ ધવર્ અ સરસામ્ અહમ્ ।
ભૂધરાણામ્ અહં સ્થૈય ગ ધમાત્રમ્ અહં ભવુઃ॥ ૩૩॥
અપાં રસઃ ચ પરમઃ તે જષ્ઠાનાં િવભાવસઃુ ।
પ્રભા સયૂર્ ઇ દુ તારાણાં શ દઃ અહં નભસઃ પરઃ॥ ૩૪॥
બ્રહ્મ યાનાં બ લઃ અહં િવરાણામ્ અહમ્ અજુર્નઃ ।
ભૂતાનાં સ્થ તઃ ઉ પ ત્તઃ અહં વૈ પ્ર તસઙ્ક્રમઃ॥ ૩૫॥
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ગ ત ઉ ક્ત ઉ સગર્ ઉપાદાનમ્ આન દ પશર્ લક્ષણમ્ ।
આ વાદ શ્રુ ત અવઘ્રાણમ્ અહં સવ દ્રય ઇ દ્રયમ્॥ ૩૬॥
થવી વાયુઃ આકાશઃ આપઃ જ્યાે તઃ અહં મહાન્ ।

િવકારઃ પુ ષઃ અવ્યક્તં રજઃ સ વં તમઃ પરમ્ ।
અહમ્ અેતત્ પ્રસઙ્ખ્યાનં જ્ઞાનં સ વિવિનશ્ચયઃ॥ ૩૭॥
મયા ઈશ્વરેણ વને ગુણને ગુ ણના િવના ।
સવાર્ત્મના અિપ સવણ ન ભાવઃ િવદ્યતે ક્વ ચત્॥ ૩૮॥
સઙ્ખ્યાનં પરમાણનૂાં કાલને િક્રયતે મયા ।
ન તથા મે િવભૂતીનાં જતઃ અ ડાિન કાેિટશઃ॥ ૩૯॥
તજેઃ શ્રીઃ ક તઃ અૈશ્વય હ્ર ીઃ ત્યાગઃ સાૈભગં ભગઃ ।
વીય ત તક્ષા િવજ્ઞાનં યત્ર યત્ર સ મે અંશકઃ॥ ૪૦॥
અેતાઃ તે ક તતાઃ સવાર્ઃ સકં્ષપેેણ િવભૂતયઃ ।
મનાેિવકારાઃ અેવ અેતે યથા વાચા અ ભધીયતે॥ ૪૧॥
વાચં યચ્છ મનઃ યચ્છ પ્રાણાિન યચ્છ ઇ દ્રયા ણ ચ ।
આત્માનમ્ આત્મના યચ્છ ન ભૂયઃ ક પસે અ વને॥ ૪૨॥
યઃ વૈ વાક્ મન સ સ યક્ અસયંચ્છન્ િધયા ય તઃ ।
તસ્ય વ્રતં તપઃ દાનં સ્રવત્યામઘટા બુવત્॥ ૪૩॥
ત માત્ મનઃ વચઃ પ્રાણાન્ િનયચ્છેત્ મત્ પરાયણઃ ।
મત્ ભ ક્ત યુક્તયા બુદ્ યા તતઃ પિરસમા યતે॥ ૪૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે શ્રીકૃ ણાેદ્ધવસવંાદે
િવભૂ તયાેગાે નામ ષાેડશાેઽ યાયઃ॥ ૧૬॥
અથ સપ્તદશાેઽ યાયઃ ।
ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
યઃ વયા અ ભતઃ પવૂ ધમર્ઃ વત્ ભ ક્તલક્ષણઃ ।
વણાર્શ્રમ આચારવતાં સવષાં દ્વપદામ્ અિપ॥ ૧॥
યથા અનુષ્ઠ યમાનને વિય ભ ક્તઃ ણાં ભવેત્ ।
વધમણ અરિવ દાક્ષ તત્ સમાખ્યાતુમ્ અહર્ સ॥ ૨॥
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પુરા િકલ મહાબાહાે ધમ પરમકં પ્રભાે ।
યત્ તને હંસ પેણ બ્રહ્મણે અ યા થ માધવ॥ ૩॥
સઃ ઇદાની ં સમુહતા કાલને અ મત્રકશર્ન ।
ન પ્રાયઃ ભિવતા મત્યર્લાેકે પ્રાક્ અનુશા સતઃ॥ ૪॥
વક્તા કતાર્ અિવતા ન અ યઃ ધમર્સ્ય અચ્યુત તે ભુિવ ।
સભાયામ્ અિપ વૈિર ચ્યાં યત્ર મૂ તધરાઃ કલાઃ॥ ૫॥
કત્રાર્ અિવત્રા પ્રવક્ત્રા ચ ભવતા મધુસદૂન ।
ત્યક્તે મહીતલે દેવ િવનષં્ટ કઃ પ્રવક્ષ્ય ત॥ ૬॥
ત વં નઃ સવર્ધમર્જ્ઞ ધમર્ઃ વત્ ભ ક્તલક્ષણઃ ।
યથા યસ્ય િવધીયેત તથા વણર્ય મે પ્રભાે॥ ૭॥
શ્રીશકુઃ ઉવાચ ।
ઇ થં વ ત્યમખુ્યને ષ્ટઃ સઃ ભગવાન્ હિરઃ ।
પ્રીતઃ ક્ષેમાય મત્યાર્નાં ધમાર્ન્ આહ સનાતનાન્॥ ૮॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
ધ યર્ઃ અેષ તવ પ્રશ્નઃ નૈઃશ્રેયસકરઃ ણામ્ ।
વણાર્શ્રમ આચારવતાં તમ્ ઉદ્ધવ િનબાેધ મે॥ ૯॥
આદાૈ કૃતયુગે વણર્ઃ ણાં હંસઃ ઇ ત તઃ ।
કૃતકૃત્યાઃ પ્ર ઃ ત્યાઃ ત માત્ કૃતયુગં િવદુઃ॥ ૧૦॥
વેદઃ પ્રણવઃ અેવ અગ્રે ધમર્ઃ અહં ષ પ ક્ ।
ઉપાસતે તપાેિનષ્ઠાં હંસં માં મુક્તિક બષાઃ॥ ૧૧॥
ત્રેતામખુે મહાભાગ પ્રાણાત્ મે હૃદયાત્ ત્રયી ।
િવદ્યા પ્રાદુઃ અભૂત્ તસ્યાઃ અહમ્ આસં િત્ર ન્મખઃ॥ ૧૨॥
િવપ્ર ક્ષિત્રય િવટ્ શદૂ્રાઃ મખુ બાહુ ઉ પાદ ઃ ।
વૈરા ત્ પુ ષાત્ તાઃ યઃ આત્માચારલક્ષણાઃ॥ ૧૩॥
ગ્ હાશ્રમઃ જઘનતઃ બ્રહ્મચય હૃદઃ મમ ।
વક્ષઃસ્થાનાત્ વને વાસઃ યાસઃ શીષર્ ણ સં સ્થતઃ॥ ૧૪॥
વણાર્નામ્ આશ્રમાણાં ચ જન્મભૂ મ અનુસાિરણીઃ ।
આસન્ પ્રકૃતયઃ ણાં નીચૈઃ નીચ ઉત્તમ ઉત્તમાઃ॥ ૧૫॥
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શમઃ દમઃ તપઃ શાૈચં સ તાષેઃ ક્ષા તઃ આજર્વમ્ ।
મદ્ભ ક્તઃ ચ દયા સતં્ય બ્રહ્મપ્રકૃતયઃ તુ ઇમાઃ॥ ૧૬॥
તજેઃ બલં તઃ શાૈય ત તક્ષા આૈદાયર્મ્ ઉદ્યમઃ ।
સ્થૈય બ્રહ્મ ણઅત અૈશ્વય ક્ષત્રપ્રકૃતયઃ તુ ઇમાઃ॥
૧૭॥
આ તક્યં દાનિનષ્ઠા ચ અદ ભઃ બ્રહ્મસવેનમ્ ।
અતુ ષ્ટઃ અથર્ ઉપચયૈઃ વૈ યપ્રકૃતયઃ તુ ઇમાઃ॥ ૧૮॥
શશુ્રષૂણં દ્વજગવાં દેવાનાં ચ અિપ અમાયયા ।
તત્ર લ ધને સ તાષેઃ શદૂ્રપ્રકૃતયઃ તુ ઇમાઃ॥ ૧૯॥
અશાૈચમ્ અ તં તેયં ના તક્યં શુ કિવગ્રહઃ ।
કામઃ ક્રાેધઃ ચ તષર્ઃ ચ વભાવઃ અ તવેસાિયનામ્॥ ૨૦॥
અિહસા સત્યમ્ અ તેયમ્ અકામક્રાેધલાેભતા ।
ભૂત પ્રયિહતેહા ચ ધમર્ઃ અયં સાવર્વ ણકઃ॥ ૨૧॥
દ્વતીયં પ્રા ય અનપુવૂ્યાર્ત્ જન્મ ઉપનયનં દ્વજઃ ।
વસન્ ગુ કુલે દા તઃ બ્રહ્મઅધીયીત ચઆહુતઃ॥ ૨૨॥
મખેલા અ જન દ ડ અક્ષ બ્રહ્મસતૂ્ર કમ ડલનૂ્ ।
જિટલઃ અધાૈતદદ્વાસઃ અરક્તપીઠઃ કુશાન્ દધત્॥ ૨૩॥
નાન ભાજેન હાેમષેુ જપ ઉચ્ચારે ચ વાગ્યતઃ ।
ન ચ્છ દ્યાત્ નખ રાેમા ણ કક્ષ ઉપસ્થગતાિન અિપ॥ ૨૪॥
રેતઃ ન અવિરકેત્ તુ બ્રહ્મવ્રતધરઃ વયમ્ ।
અવક ણ અવગાહ્ય અ સુ યતાસઃુ િત્રપદ ં જપેત્॥ ૨૫॥
અ ગ્ અકર્ આચાયર્ ગાે િવપ્ર ગુ દ્ધ સરુાન્ શુ ચઃ ।
સમાિહતઃ ઉપાસીત સ યે ચ યતવાક્ જપન્॥ ૨૬॥
આચાય માં િવ નીયાત્ ન અવમ યેત કિહ ચત્ ।
ન મત્યર્બુ દ્ધ આસયૂેત સવર્દેવમયઃ ગુ ઃ॥ ૨૭॥
સાયં પ્રાતઃ ઉપાનીય ભૈકં્ષ્ય ત મૈ િનવેદયેત્ ।
યત્ ચ અ યત્ અિપ અનુજ્ઞાતમ્ ઉપયુ ત સયંતઃ॥ ૨૮॥
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શશુ્રષૂમાણઃ આચાય સદા ઉપાસીત નીચવત્ ।
યાન શ યા આસનસ્થાનૈઃ ન અ તદૂરે કૃતા જ લઃ॥ ૨૯॥
અેવં ત્તઃ ગુ કુલે વસતે્ ભાેગિવવ જતઃ ।
િવદ્યા સમા યતે યાવત્ બભ્રત્ વ્રતમ્ અખ ડતમ્॥ ૩૦॥
યિદ અસાૈ છ દસાં લાેકમ્ આરાેક્ષ્યન્ બ્રહ્મિવષ્ટપમ્ ।
ગુરવે િવ યસતે્ દેહં વા યાયાથ હત્ વ્રતઃ॥ ૩૧॥
અગ્ ાૈ ગુરાૈ આત્મિન ચ સવર્ભૂતષેુ માં પરમ્ ।
અ થક્ ધીઃ ઉપાસીત બ્રહ્મવચર્ વી અક મષઃ॥ ૩૨॥
સ્ત્રીણાં િનર ક્ષણ પશર્ સલંાપ વેલન આિદકમ્ ।
પ્રા ણનઃ મથનુીભૂતાન્ અગ્ હસ્થઃ અગ્રતઃ ત્યજેત્॥ ૩૩॥
શાૈચમ્ આચમનં નાનં સ યા ઉપાસનમ્ આજર્વમ્ ।
તીથર્સવેા જપઃ અ ય અભક્ષ્યઅસભંા ય વજર્નમ્॥
૩૪॥
સવર્ આશ્રમ પ્રયુક્તઃ અયં િનયમઃ કુલન દન।
મદ્ભાવઃ સબર્ભૂતષેુ મનાવેાક્કાય સયંમઃ॥ ૩૫॥
અેવં હત્ વ્રતધરઃ બ્રાહ્મણઃ અ ગ્ ઃ ઇવ વલન્ ।
મદ્ભક્તઃ તીવ્રતપસા દગ્ધકમર્ આશયઃ અમલઃ॥ ૩૬॥
અથ અન તરમ્ આવેક્ષ્યન્ યથા જજ્ઞા સતઆગમઃ ।
ગુરવે દ ક્ષણાં દ વા નાયત્ ગુ અનુમાેિદતઃ॥ ૩૭॥
ગ્ હં વનં વા ઉપિવશતે્ પ્રવ્રજેત્ વા દ્વજ ઉત્તમઃ ।
આશ્રમાત્ આશ્રમં ગચ્છેત્ ન અ યથા મ પરઃ ચરેત્॥ ૩૮॥
ગ્ હાથ સદશૃી ં ભાયાર્મ્ ઉદ્વહેત્ અજુગુ સતામ્ ।
યવીયસી ં તુ વયસા યાં સવણાર્મ્ અનુક્રમાત્॥ ૩૯॥
ઇજ્યઅ યયન દાનાિન સવષાં ચ દ્વજન્મનામ્ ।
પ્ર તગ્રહઃ અ યાપનં ચ બ્રાહ્મણસ્યઅેવ યાજનમ્॥ ૪૦॥
પ્ર તગ્રહં મ યમાનઃ તપઃ તે ેયશાનેુદમ્ ।
અ યા યામ્ અેવ વેત શલૈઃ વા દાષેદક્ૃ તયાેઃ॥ ૪૧॥
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બ્રાહ્મણસ્ય િહ દેહઃ અયં દ્રકામાય ન ઇ યતે ।
કૃચ્છ્ર ાય તપસે ચ ઇહ પ્રેત્ય અન તસખુાય ચ॥ ૪૨॥
શલાે છ ત્ત્યા પિરતુષ્ટ ચત્તઃ
ધમ મહા તં િવરજં જુષાણઃ ।

મિય અિપતાત્મા ગ્ હઃ અેવ તષ્ઠન્
ન અ તપ્રસક્તઃ સમપુૈ ત શા તમ્॥ ૪૩॥

સમુદ્ધર ત યે િવપં્ર સીદ તં મ પરાયણમ્ ।
તાન્ ઉદ્ધિર યે ન ચરાત્ આપદ્ યઃ નાૈઃ ઇવ અણર્વાત્॥ ૪૪॥
સવાર્ઃ સમુદ્ધરેત્ રા િપતા ઇવ વ્યસનાત્ પ્ર ઃ ।
આત્માનમ્ આત્મના ધીરઃ યથા ગજપ તઃ ગ ન્॥ ૪૫॥
અેવંિવધઃ નરપ તઃ િવમાનને અકર્વચસા ।
િવધૂય ઇહ અશભું કૃ નમ્ ઇ દ્રણે સહ માેદતે॥ ૪૬॥
સીદન્ િવપ્રઃ વ ણક્ ત્ત્યા પ યૈઃ અેવ આપદં તરેત્ ।
ખડ્ગને વા આપદાક્રા તઃ ન શ્વ ત્ત્યા કથ ચન॥ ૪૭॥
વૈ ય ત્ત્યા તુ રાજન્ યઃ વેત્ ગયયા આપિદ ।
ચરેત્ વા િવપ્ર પેણ ન શ્વ ત્ત્યા કથ ચન॥ ૪૮॥
શદૂ્ર ત્ત ભજેત્ વૈ યઃ શદૂ્રઃ કા કટ પ્રયામ્ ।
કૃચ્છ્ર ાત્ મુક્તઃ ન ગહ્યણ ત્ત લ સતે કમર્ણા॥ ૪૯॥
વેદ અ યાય વધા વાહા બ લ અન્નઆદૈ્યઃ યથા ઉદયમ્ ।
દેવ ષ િપ ભૂતાિન મદૂ્રપા ણ અ વહં યજેત્॥ ૫૦॥
યદચૃ્છયા ઉપપન્નને શકુ્લને ઉપા જતને વા ।
ધનને અપીડયન્ ત્યાન્ યાયને અેવ આહરેત્ ક્રતનૂ્॥ ૫૧॥
કુટંુબેષુ ન સ જેત ન પ્રમાદે્યત્ કુટંુ બ અિપ ।
િવપ શ્ચત્ નશ્વરં પ યેત્ અદષૃ્ટમ્ અિપ દષૃ્ટવત્॥ ૫૨॥
પતુ્ર દારા આપ્ત બ ધનૂાં સઙ્ગમઃ પા થસઙ્ગમઃ ।
અનુદેહં િવય ત અેતે વ ઃ િનદ્રાનુગઃ યથા॥ ૫૩॥
ઇ થં પિર શન્ મુક્તઃ ગ્ હેષુ અ ત થવત્ વસન્ ।
ન ગ્ હૈઃ અનુબ યેત િનમર્મઃ િનરહઙૃ્કતઃ॥ ૫૪॥
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કમર્ ભઃ ગ્ હમ્ અેધીયૈઃ ઇ ટ્વા મામ્ અેવ ભ ક્તમાન્ ।
તષે્ઠત્ વનં વા ઉપિવશતે્ પ્ર વાન્ વા પિરવ્રજેત્॥ ૫૫॥
યઃ તુ આસક્તમ્ અ તઃ ગેહે પતુ્ર િવત્તષૈણઆતુરઃ ।
સૈ્ત્રણઃ કૃપણધીઃ મૂઢઃ મમ અહમ્ ઇ ત બ યતે॥ ૫૬॥
અહાે મે િપતરાૈ દ્ધાૈ ભાયાર્ બાલાત્મ આત્મ ઃ ।
અનાથાઃ મામ્ ઋતે દ નાઃ કથં વ ત દુઃ ખતાઃ॥ ૫૭॥
અેવં ગ્ હ આશયઆ ક્ષપ્ત હૃદયઃ મૂઢધીઃ અયમ્ ।
અ પ્તઃ તાન્ અનુ યાયન્ તઃ અ ધં િવશતે તમઃ॥ ૫૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે શ્રીકૃ ણાેદ્ધવસવંાદે
બ્રહ્મચયર્ગ્ હસ્થકમર્ધમર્િન પણે સપ્તદશાેઽ યાયઃ॥
૧૭॥
અથ અષ્ટાદશાેઽ યાયઃ ।
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
વનં િવિવ ઃ પતુ્રષેુ ભાયા યસ્ય સહ અેવ વા ।
વનઃ અેવ વસતે્ શા તઃ તીયં ભાગમ્ આયષુઃ॥ ૧॥
ક દમૂલફલૈઃ વ યૈઃ મે યૈઃ ત્ત પ્રક પયેત્ ।
વસીત વલ્કલં વાસઃ ણપણર્ અ જનાિન ચ॥ ૨॥
કેશરાેમનખ મશ્રુમલાિન બ યાત્ અતઃ ।
ન ધાવેત્ અ સુ મ જેત િત્રકાલં સ્થ ડલેશયઃ॥ ૩॥
ગ્રી મે ત યેત પ ચાગ્ ીન્ વષાર્ વાસારષાડ્ જલે ।
આક ઠમગ્ ઃ શ શરઃ અેવં ત્તઃ તપશ્ચરેત્॥ ૪॥
અ ગ્ પક્વં સમશ્નીયાત્ કાલપક્વમ્ અથ અિપ વા ।
ઉલખૂલ અ મકુટ્ટઃ વા દ ત ઉલખૂલઃ અેવ વા॥ ૫॥
વયં સ ચનુયાત્ સવર્મ્ આત્મનઃ ત્તકારણમ્ ।
દેશકાલબલ અ ભજ્ઞઃ ન આદદ ત અ યદા આહૃતમ્॥ ૬॥
વ યૈઃ ચ પુરાેડાશઃૈ િનવર્પેત્ કાલચાેિદતાન્ ।
ન તુ શ્રાૈતને પશનુા માં યજેત વનાશ્રમી॥ ૭॥
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અ ગ્ હાતે્રં ચ દશર્ઃ ચ પૂણર્માસઃ ચ પવૂર્વત્ ।
ચાતુમાર્સ્યાિન ચ મનુેઃ આ ાતાિન ચ નૈગમૈઃ॥ ૮॥
અેવં ચીણન તપસા મુિનઃ ધમિનસ તતઃ ।
માં તપાેમયમ્ આરા ય ઋ ષલાેકાત્ ઉપૈ ત મામ્॥ ૯॥
યઃ તુ અેતત્ કૃચ્છ્ર તઃ ચીણ તપઃ િનઃશ્રેયસં મહત્ ।
કામાય અ પીયસે યુ જ્યાત્ વા લશઃ કઃ અપરઃ તતઃ॥ ૧૦॥
યદા અસાૈ િનયમે અક પઃ જરયા તવપેથુઃ ।
આત્મિન અગ્ ીન્ સમારાે ય મ ચ્ચત્તઃ અ ગ્ સમાિવશતે્॥ ૧૧॥
યદા કમર્િવપાકેષુ લાેકેષુ િનરય આત્મસુ ।
િવરાગઃ યતે સ યક્ ય ત અ ગ્ ઃ પ્રવ્રજેત્ તતઃ॥ ૧૨॥
ઇ ટ્વા યથા ઉપદેશં માં દ વા સવર્ વમ્ ઋ વજે ।
અગ્ ીન્ વપ્રાણઃ આવે ય િનરપેક્ષઃ પિરવ્રજેત્॥ ૧૩॥
િવપ્રસ્ય વૈ સં યસતઃ દેવાઃ દારાિદ િપણઃ ।
િવઘ્નાન્ કુવર્ ત અયં િહ અ માન્ આક્ર ય સ મયાત્ પરમ્॥ ૧૪॥
બ યાત્ ચેત્ મુિનઃ વાસઃ કાપૈીન આચ્છાદનં પરમ્ ।
ત્યક્તં ન દ ડપાત્રા યામ્ અ યત્ િક ચત્ અનાપિદ॥ ૧૫॥
દૃ ષ્ટપૂતં યસતે્ પાદં વસ્ત્રપૂતં િપબેત્ જલમ્ ।
સત્યપૂતાં વદેત્ વાચં મનઃપૂતં સમાચરેત્॥ ૧૬॥
માનૈ અનીહા અિનલઆયામાઃ દ ડાઃ વાક્ દેહ ચેતસામ્ ।
નિહ અેતે યસ્ય સ ત અઙ્ગઃ વે ભઃ ન ભવેત્ ય તઃ॥ ૧૭॥
ભક્ષાં ચતષુુ વણષુ િવગહ્યાર્ન્ વજર્યન્ ચરેત્ ।
સપ્તાગારાન્ અસકં્ પ્તાન્ તુ યેત્ લ ધને તાવતા॥ ૧૮॥
બિહઃ જલાશયં ગ વા તત્ર ઉપ ય વાગ્યતઃ ।
િવભજ્ય પાિવતં શષંે ભુ ત અશષેમ્ આહૃતમ્॥ ૧૯॥
અેકઃ ચરેત્ મહીમ્ અેતાં િનઃસઙ્ગઃ સયંતે દ્રયઃ ।
આત્મક્ર ડઃ આત્મરતઃ આત્મવાન્ સમદશર્નઃ॥ ૨૦॥
િવિવક્તકે્ષમશરણઃ મદ્ભાવિવમલાશયઃ ।
આત્માનં ચ તયેત્ અેકમ્ અભેદેન મયા મુિનઃ॥ ૨૧॥
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અ વીક્ષેત આત્મનઃ બ ધં માેકં્ષ ચ જ્ઞાનિનષ્ઠયા ।
બ ધઃ ઇ દ્રયિવકે્ષપઃ માેક્ષઃ અેષાં ચ સયંમઃ॥ ૨૨॥
ત માત્ િનય ય ષડ્વગ મદ્ભાવને ચરેત્ મુિનઃ ।
િવરક્તઃ લકામે યઃ લ વા આત્મિન સખંુ મહત્॥ ૨૩॥
પુરગ્રામવ્ર ન્ સાથાર્ન્ ભક્ષાથ પ્રિવશન્ ચરેત્ ।
પુ યદેશસિરત્ શલૈવન આશ્રમવતી ં મહીમ્॥ ૨૪॥
વાનપ્રસ્થઆશ્રમ પદેષુ અભી ણં ભૈક્ષ્યમ્ આચરેત્ ।
સં સ યત્યાશ્વસમંાેહઃ શદુ્ધસ વઃ શલા ધસા॥ ૨૫॥
ન અેતત્ વ તુતયા પ યેત્ દૃ યમાનં િવન ય ત ।
અસક્ત ચત્તઃ િવરમેત્ ઇહ અમતુ્ર ચક ષતાત્॥ ૨૬॥
યત્ અેતત્ આત્મિન જગત્ મનાવેાક્પ્રાણસહંતમ્ ।
સવ માયા ઇ ત તકણ વસ્થઃ ત્ય વા ન તત્ મરેત્॥ ૨૭॥
જ્ઞાનિનષ્ઠઃ િવરક્તઃ વા મદ્ભક્તઃ વા અનપેક્ષકઃ ।
સ લઙ્ગાન્ આશ્રમાં ત્ય વા ચરેત્ અિવિધગાેચરઃ॥ ૨૮॥
બુધઃ બાલકવત્ ક્ર ડતે્ કુશલઃ જડવત્ ચરેત્ ।
વદેત્ ઉન્મત્તવત્ િવદ્વાન્ ગાેચયા નૈગમઃ ચરેત્॥ ૨૯॥
વેદવાદરતઃ ન સ્યાત્ ન પાખ ડી ન હૈતુકઃ ।
શુ કવાદિવવાદે ન ક ચત્ પકં્ષ સમાશ્રયેત્॥ ૩૦॥
ન ઉ દ્વજેત જનાત્ ધીરઃ જનં ચ ઉદ્વજેયેત્ ન તુ ।
અ તવાદાન્ ત તક્ષેત ન અવમ યેત ક ચન ।
દેહમ્ ઉિદ્દ ય પશવુત્ વૈરં કુયાર્ત્ ન કેન ચત્॥ ૩૧॥
અેકઃ અેવ પરઃ િહ આત્મા ભૂતષેુ આત્મિન અવ સ્થતઃ ।
યથા ઇ દુઃ ઉદપાત્રષેુ ભૂતાિન અેકાત્મકાિન ચ॥ ૩૨॥
અલ વા ન િવષીદેત કાલે કાલે અશનં ક્વ ચત્ ।
લ વા ન હૃ યેત્ તમ્ આનુભયં દૈવતિ ત્રતમ્॥ ૩૩॥
આહારાથ સમીહેત યુક્તં તત્ પ્રાણધારણમ્ ।
ત વં િવ યતે તને તત્ િવજ્ઞાય િવમુચ્યતે॥ ૩૪॥
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યત્ ઋચ્છયા ઉપપન્નાત્ અન્નમ્ અદ્યાત્ શ્રેષ્ઠમ્ ઉત અપરમ્ ।
તથા વાસઃ તથા શ યાં પ્રાપ્તં પ્રાપં્ત ભજેત્ મુિનઃ॥ ૩૫॥
શાૈચમ્ આચમનં નાનં ન તુ ચાેદનયા ચરેત્ ।
અ યાન્ ચ િનયમાન્ જ્ઞાની યથા અહં લીલયા ઈશ્વરઃ॥ ૩૬॥
નિહ તસ્ય િવક પાખ્યા યા ચ મદ્વ ક્ષયા હતા ।
આદેહા તાત્ ક્વ ચત્ ખ્યા તઃ તતઃ સ પદ્યતે મયા॥ ૩૭॥
દુઃખ ઉદકષુ કામષેુ તિનવદઃ આત્મવાન્ ।
અ જજ્ઞા સત મદ્ધમર્ઃ ગુ ં મુિનમ્ ઉપાવ્રજેત્॥ ૩૮॥
તાવત્ પિરચરેત્ ભક્તઃ શ્રદ્ધાવાન્ અનસયૂકઃ ।
યાવત્ બ્રહ્મ િવ નીયાત્ મામ્ અેવ ગુ મ્ આદતૃઃ॥ ૩૯॥
યઃ તુ અસયંત ષડ્વગર્ઃ પ્રચ ડ ઇ દ્રય સાર થઃ ।
જ્ઞાન વૈરાગ્ય રિહતઃ િત્રદ ડમ્ ઉપ વ ત॥ ૪૦॥
સરુાન્ આત્માનમ્ આત્મસં્થ િનહ્નતુે માં ચ ધમર્હા ।
અિવપક્વ કષાયઃ અ માત્ ઉ માત્ ચ િવહીયતે॥ ૪૧॥
ભક્ષાેઃ ધમર્ઃ શમઃ અિહસા તપઃ ઈક્ષા વનાૈકસઃ ।
ગ્ િહણઃ ભૂતરક્ષ ઇજ્યાઃ દ્વજસ્યઆચાયર્સવેનમ્॥ ૪૨॥
બ્રહ્મચય તપઃ શાૈચં સ તાષેઃ ભૂતસાૈહૃદમ્ ।
ગ્ હસ્થસ્યઅિપ ઋતાૈ ગ તુઃ સવષાં મદુપાસનમ્॥ ૪૩॥
ઇ ત માં યઃ વધમણ ભજન્ િનત્યમ્ અન યભાક્ ।
સવર્ભૂતષેુ મદ્ભાવઃ મદ્ભ ક્ત િવ દતે અ ચરાત્॥ ૪૪॥
ભ યા ઉદ્ધવ અનપાિય યા સવર્લાેકમહેશ્વરમ્ ।
સવર્ ઉ પ ત્ત અિપ અયં બ્રહ્મ કારણં મા ઉપયા ત સઃ॥ ૪૫॥
ઇ ત વધમર્ િન ણક્ત સ વઃ િનજ્ઞાર્ત્ મદ્ગ તઃ ।
જ્ઞાન િવજ્ઞાન સ પન્નઃ ન ચરાત્ સમપુૈ ત મામ્॥ ૪૬॥
વણાર્શ્રમવતાં ધમર્ઃ અેષઃ આચારલક્ષણઃ ।
સઃ અેવ મદ્ભ ક્તયુતઃ િનઃશ્રેયસકરઃ પરઃ॥ ૪૭॥
અેતત્ તે અ ભિહતં સાધાે ભવાન્ ચ્છ ત યત્ ચ મામ્ ।
યથા વધમર્સયંુક્તઃ ભક્તઃ માં સ મયાત્ પરમ્॥ ૪૮॥

uddhavagiitaa.pdf 71



ઉદ્ધવગીતા

ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે શ્રીકૃ ણાેદ્ધવસવંાદે
વાનપ્રસ્થસં યાસધમર્િન પણં નામાષ્ટાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૮॥
અથ અેકાનેિવશઃ અ યાયઃ ।
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
યઃ િવદ્યાશ્રુતસ પન્નઃ આત્મવાન્ ન અનુમાિનકઃ ।
માયામાત્રમ્ ઇદં જ્ઞા વા જ્ઞાનં ચ મિય સં યસતે્॥ ૧॥
જ્ઞાિનનઃ તુ અહમ્ અેવ ઇષ્ટઃ વાથર્ઃ હેતુઃ ચ સમંતઃ ।
વગર્ઃ ચ અેવ અપવગર્ઃ ચ ન અ યઃ અથર્ઃ મદતૃે પ્રયઃ॥ ૨॥
જ્ઞાનિવજ્ઞાનસં સદ્ધાઃ પદં શ્રેષં્ઠ િવદુઃ મમ ।
જ્ઞાની પ્રયતમઃ અતઃ મે જ્ઞાનને અસાૈ બભ ત મામ્॥ ૩॥
તપઃ તીથ જપઃ દાનં પિવત્રા ણ ઇતરા ણ ચ ।
ન અલં કુવર્ ત તાં સ દ્ધ યા જ્ઞાનકલયા કૃતા॥ ૪॥
ત માત્ જ્ઞાનને સિહતં જ્ઞા વા વાત્માનમ્ ઉદ્ધવ ।
જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ પન્નઃ ભજ માં ભ ક્તભાવતઃ॥ ૫॥
જ્ઞાનિવજ્ઞાનયજ્ઞને મામ્ ઇ ટ્વા આત્માનમ્ આત્મિન ।
સવર્યજ્ઞપ ત માં વૈ સં સ દ્ધ મનુયઃ અગમન॥્ ૬॥
વિય ઉદ્ધવઆશ્રય ત યઃ િત્રિવધઃ િવકારઃ
માયા તરા આપત ત નઆિદ અપવગર્યાેઃ યત્ ।

જન્માદયઃ અસ્ય યત્ અમી તવ તસ્ય િક સ્યુઃ
આિદ અ તયાેઃ યત્ અસતઃ અ ત તત્ અેવ મ યે॥ ૭॥

ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
જ્ઞાનં િવશદંુ્ધ િવપુલં યથા અેતત્
વૈરાગ્યિવજ્ઞાનયુતં પુરાણમ્ ।

આખ્યાિહ િવશ્વેશ્વર િવશ્વમૂત
વત્ ભ ક્તયાેગં ચ મહત્ િવ ગ્યમ્॥ ૮॥

તાપત્રયેણ અ ભહતસ્ય ઘાેરે
સ ત યમાનસ્ય ભવા વનીશ ।
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પ યા મ ન અ યત્ શરણં તવાઙ્ ઘ્ર
દ્વ દ્વઆતપત્રાત્ અ ત અ ભવષાર્ત્॥ ૯॥

દષં્ટ જનં સ પ તતં બલે અ મન્
કાલાિહના દ્રસખુાેઃ ઉતષર્મ્ ।

સમુદ્ધર અેનં કૃપયા અપવગ્યઃ
વચાે ભઃ આ સ ચ મહાનુભાવ॥ ૧૦॥

શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
ઇ થમ્ અેતત્ પુરા રા ભી મં ધમર્ તાં વરમ્ ।
અ તશત્રુઃ પપ્રચ્છ સવષાં નઃ અનુશ્રુ વતામ્॥ ૧૧॥
િન ત્તે ભારતે યુદ્ધે સહૃુત્ િનધનિવહ્વલઃ ।
શ્રુ વા ધમાર્ન્ બહૂન્ પશ્ચાત્ માેક્ષધમાર્ન્ અ ચ્છત॥
૧૨॥
તાન્ અહં તે અ ભધાસ્યા મ દેવવ્રતમખુાત્ શ્રુતાન્ ।
જ્ઞાનવૈરાગ્યિવજ્ઞાનશ્રદ્ધાભ ક્ત ઉપ િંહતાન્॥ ૧૩॥
નવ અેકાદશ પ ચ ત્રીન્ ભાવાન્ ભૂતષેુ યને વૈ ।
ઈક્ષેત અથ અેકમ્ અિપ અેષુ તત્ જ્ઞાનં મમ િન શ્ચતમ્॥ ૧૪॥
અેતત્ અેવ િહ િવજ્ઞાનં ન તથા અેકેન યને યત્ ।
સ્થ ત ઉ પ ત્ત અિપ અયાન્ પ યેત્ ભાવાનાં િત્રગુણઆત્મનામ્॥
૧૫॥
આદાૈ અ તે ચ મ યે ચ જ્યાત્ જં્ય યત્ અ વયાત્ ।
પનુઃ તત્ પ્ર તસઙ્ક્રામે યત્ શ યેત તત્ અેવ સત્॥ ૧૬॥
શ્રુ તઃ પ્રત્યક્ષમ્ અૈ તહ્યમ્ અનુમાનં ચતુષ્ટયમ્ ।
પ્રમાણષેુ અનવસ્થાનાત્ િવક પાત્ સઃ િવરજ્યતે॥ ૧૭॥
કમર્ણાં પિરણા મ વાત્ આિવિર ચાત્ અમઙ્ગલમ્ ।
િવપ શ્ચત્ નશ્વરં પ યેત્ અદષૃ્ટમ્ અિપ દષૃ્ટવત્॥ ૧૮॥
ભ ક્તયાેગઃ પુરા અેવ ઉક્તઃ પ્રીયમાણાય તે અનઘ ।
પનુઃ ચ કથિય યા મ મદ્ભક્તેઃ કારણં પરમ્॥ ૧૯॥
શ્રદ્ધા અ તકથાયાં મે શશ્વત્ મત્ અનુક તર્નમ્ ।
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પિરિનષ્ઠા ચ પૂ યાં તુ ત ભઃ તવનં મમ॥ ૨૦॥
આદરઃ પિરચયાર્યાં સવાર્ઙ્ગૈઃ અ ભવ દનમ્ ।
મદ્ભક્તપૂ યિધકા સવર્ભૂતષેુ મન્મ તઃ॥ ૨૧॥
મદથષુ અઙ્ગચેષ્ટા ચ વચસા મદુ્ગણેરણમ્ ।
મ યપર્ણં ચ મનસઃ સવર્કામિવવજર્નમ્॥ ૨૨॥
મદથ અથર્ પિરત્યાગઃ ભાેગસ્ય ચ સખુસ્ય ચ ।
ઇષં્ટ દતં્ત હુતં જપં્ત મદથ યત્ વ્રતં તપઃ॥ ૨૩॥
અેવં ધમઃ મનુ યાણામ્ ઉદ્ધવઆત્મિનવેિદનામ્ ।
મિય સ યતે ભ ક્તઃ કઃ અ યઃ અથર્ઃ અસ્ય અવ શ યતે॥ ૨૪॥
યદા આત્મિન અિપતં ચત્તં શા તં સ વ ઉપ િંહતમ્ ।
ધમ જ્ઞાનં સવૈરાગ્યમ્ અૈશ્વય ચ અ ભપદ્યતે॥ ૨૫॥
યત્ અિપતં તત્ િવક પે ઇ દ્રયૈઃ પિરધાવ ત ।
રજ વલં ચ આસન્ િનષં્ઠ ચત્તં િવ દ્ધ િવપયર્યમ્॥ ૨૬॥
ધમર્ઃ મદ્ભ ક્તકૃત્ પ્રાેક્તઃ જ્ઞાનં ચ અેકા યદશર્નમ્ ।
ગુણષેુ અસઙ્ગઃ વૈરાગ્યમ્ અૈશ્વય ચ અ ણમ્ આદયઃ॥ ૨૭॥
ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
યમઃ ક તિવધઃ પ્રાેક્તઃ િનયમઃ વા અિરકશર્ન ।
કઃ શમઃ કઃ દમઃ કૃ ણ કા ત તક્ષા તઃ પ્રભાે॥ ૨૮॥
િક દાનં િક તપઃ શાૈય િક સત્યમ્ ઋતમ્ ઉચ્યતે ।
કઃ ત્યાગઃ િક ધનં ચેષં્ટ કઃ યજ્ઞઃ કા ચ દ ક્ષણા॥
૨૯॥
પુંસઃ િક વત્ બલં શ્રીમન્ ભગઃ લાભઃ ચ કેશવ ।
કા િવદ્યા હ્ર ીઃ પરા કા શ્રીઃ િક સખંુ દુઃખમ્ અેવ ચ॥
૩૦॥
કઃ પ ડતઃ કઃ ચ મખૂર્ઃ કઃ પ થાઃ ઉ પથઃ ચ કઃ ।
કઃ વગર્ઃ નરકઃ કઃ વત્ કઃ બ ધુઃ ઉત િક ગ્ હમ્॥ ૩૧॥
કઃ આઢ ઃ કઃ દિરદ્રઃ વા કૃપણઃ કઃ ઈશ્વરઃ ।
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અેતાન્ પ્રશ્નાન્ મમ બ્રૂિહ િવપર તાન્ ચ સ પતે॥ ૩૨॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
અિહસા સત્યમ્ અ તેયમ્ અસઙ્ગઃ હ્ર ીઃ અસ ચયઃ ।
આ તક્યં બ્રહ્મચય ચ માનંૈ સ્થૈય ક્ષમા અભયમ્॥
૩૩।
શાૈચં જપઃ તપઃ હાેમઃ શ્રદ્ધા આ ત યં મત્ અચર્નમ્ ।
તીથાર્ટનં પરાથહા તુ ષ્ટઃ આચાયર્સવેનમ્॥ ૩૪॥
અેતે યમાઃ સિનયમાઃ ઉભયાેઃ દ્વાદશ તાઃ ।
પુંસામ્ ઉપા સતાઃ તાત યથાકામં દુહ ત િહ॥ ૩૫॥
શમઃ મત્ િનષ્ઠતા બુદ્ધઃે દમઃ ઇ દ્રયસયંમઃ ।
ત તક્ષા દુઃખસમંષર્ઃ જહ્વા ઉપસ્થજયઃ તઃ॥ ૩૬॥
દ ડ યાસઃ પરં દાનં કામત્યાગઃ તપઃ તમ્ ।
વભાવિવજયઃ શાૈય સતં્ય ચ સમદશર્નમ્॥ ૩૭॥
ઋતં ચ સૂ તા વાણી કિવ ભઃ પિરક તતા ।
કમર્ વસઙ્ગમઃ શાૈચં ત્યાગઃ સં યાસઃ ઉચ્યતે॥ ૩૮॥
ધમર્ઃ ઇષં્ટ ધનં ણાં યજ્ઞઃ અહં ભગવત્તમઃ ।
દ ક્ષણા જ્ઞાનસ દેશઃ પ્રાણાયામઃ પરં બલમ્॥ ૩૯॥
ભગઃ મે અૈશ્વરઃ ભાવઃ લાભઃ મદ્ભ ક્તઃ ઉત્તમઃ ।
િવદ્યા આત્મિન ભદ અબાધઃ જુગુ સા હ્ર ીઃ અકમર્સુ॥ ૪૦॥
શ્રીઃ ગુણાઃ નૈરપેક્ષ્યઆદ્યાઃ સખંુ દુઃખસખુ અત્યયઃ ।
દુઃખં કામસખુ અપેક્ષા પ ડતઃ બ ધમાેક્ષિવત્॥ ૪૧॥
મખૂર્ઃ દેહ આિદ અહં બુ દ્ધઃ પ થાઃ મત્ િનગમઃ તઃ ।
ઉ પથઃ ચત્તિવક્ષપેઃ વગર્ઃ સ વગુણ ઉઅદયઃ॥ ૪૨॥
નરકઃ તમઃ ઉન્નહઃ બ ધુઃ ગુ ઃ અહં સખે ।
ગ્ હં શર રં માનુ યં ગુણાઢ ઃ િહ આઢ ઃ ઉચ્યતે॥ ૪૩॥
દિરદ્રઃ યઃ તુ અસ તુષ્ટઃ કૃપણઃ યઃ અ જતે દ્રયઃ ।
ગુણષેુ અસક્તધીઃ ઈશઃ ગુણસઙ્ગઃ િવપયર્યઃ॥ ૪૪॥
અેતઃ ઉદ્ધવ તે પ્રશ્નાઃ સવ સાધુ િન િપતાઃ ।
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િક વ ણતને બહુના લક્ષણં ગુણદાષેયાેઃ ।
ગુણદાષે દૃ શઃ દાષેઃ ગુણઃ તુ ઉભયવ જતઃ॥ ૪૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે ભગવદુધવસવંાદે
અેકાનેિવશાેઽ યાયઃ॥ ૧૯॥
અથ િવશઃ અ યાયઃ ।
ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
િવિધઃ ચ પ્ર તષેધઃ ચ િનગમઃ િહ ઈશ્વરસ્ય તે ।
અવેક્ષતે અરિવ દાક્ષ ગુણં દાષેં ચ કમર્ણામ્॥ ૧॥
વણાર્શ્રમ િવક પં ચ પ્ર તલાેમ અનુલાેમજમ્ ।
દ્રવ્ય દેશ વયઃ કાલાન્ વગ નરકમ્ અેવ ચ॥ ૨॥
ગુણ દાષે ભદા દૃ ષ્ટમ્ અ તરેણ વચઃ તવ ।
િનઃશ્રેયસં કથં ણાં િનષેધ િવિધ લક્ષણમ્॥ ૩॥
િપ દેવમનુ યાણાં વેદઃ ચ ઃ તવ ઈશ્વર ।
શ્રેયઃ તુ અનપુલ ધે અથ સા યસાધનયાેઃ અિપ॥ ૪॥
ગુણદાષે ભદાદૃ ષ્ટઃ િનગમાત્ તે ન િહ વતઃ ।
િનગમને અપવાદઃ ચ ભદાયાઃ ઇ ત િહ ભ્રમઃ॥ ૫॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
યાેગાઃ ત્રયઃ મયા પ્રાેક્તા ણાં શ્રેયાેિવિધ સયા ।
જ્ઞાનં કમર્ ચ ભ ક્તઃ ચ ન ઉપાયઃ અ યઃ અ ત કુત્ર ચત્॥
૬॥
િનિવ ણાનાં જ્ઞાનયાેગઃ યા સનામ્ ઇહ કમર્સુ ।
તષેુ અિનિવ ણ ચત્તાનાં કમર્યાેગઃ ત કા મનામ્॥ ૭॥
યદચૃ્છયા મત્ કથા આદાૈ તશ્રદ્ધઃ તુ યઃ પુમાન્ ।
ન િનિવ ણઃ ન અ તસક્તઃ ભ ક્તયાેગઃ અસ્ય સ દ્ધદઃ॥ ૮॥
તાવત્ કમાર્ ણ કુવ ત ન િનિવદ્યેત યાવતા ।
મત્ કથાશ્રવણઆદાૈ વા શ્રદ્ધા યાવત્ ન યતે॥ ૯॥
વધમર્સ્થઃ યજ યજ્ઞૈઃ અનાશીઃ કામઃ ઉદ્ધવ ।
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ન યા ત વગર્નરકાૈ યિદ અ યત્ર સમાચરેત્॥ ૧૦॥
અ મન્ લાેકે વતર્માનઃ વધમર્સ્થઃ અનઘઃ શુ ચઃ ।
જ્ઞાનં િવશદુ્ધમ્ આ ાે ત મદ્ભ ક્ત વા યદચૃ્છયા॥ ૧૧॥
વ ગણઃ અિપ અેતમ્ ઇચ્છ ત લાેકં િનરિયણઃ તથા ।
સાધકં જ્ઞાનભ ક્ત યામ્ ઉભયં તત્ અસાધકમ્॥ ૧૨॥
ન નરઃ વગર્ ત કાઙે્ક્ષત્ નારક ં વા િવચક્ષણઃ ।
ન ઇમં લાેકં ચ કાઙે્ક્ષત દેહ આવેશાત્ પ્રમાદ્ય ત॥ ૧૩॥
અેતત્ િવદ્વાન્ પુરા ત્યાેઃ અભવાય ઘટેત સઃ ।
અપ્રમત્તઃ ઇદં જ્ઞા વા મત્યર્મ્ અિપ અથર્ સ દ્ધદમ્॥ ૧૪॥
છદ્યમાનં યમૈઃ અેતૈઃ કૃતનીડં વન પ તમ્ ।
ખગઃ વકેતમ્ ઉ જ્ય ક્ષેમં યા ત િહ અલ પટઃ॥ ૧૫॥
અહાેરાત્રૈઃ છદ્યમાનં બુદ્ વાયુઃ ભયવપેથુઃ ।
મુક્તસઙ્ગઃ પરં બુદ્ વા િનર હ ઉપશા ય ત॥ ૧૬॥
દેહમ્ આદં્ય સલુભં સદુુલર્ભમ્
લવં સકુ પં ગુ કણર્ધારમ્ ।

મયા અનુકૂલને નભ વતેિરતમ્
પુમાન્ ભવા ધ ન તરેત્ સઃ આત્મહા॥ ૧૭॥

યદા આર ભષેુ િનિવ ણઃ િવરક્તઃ સયંતે દ્રયઃ ।
અ યાસને આત્મનઃ યાેગી ધારયેત્ અચલં મનઃ॥ ૧૮॥
ધાયર્માણં મનઃ યઃ િહ ભ્રા યદાશુ અનવ સ્થતમ્ ।
અત દ્રતઃ અનુરાેધને માગણઆત્મવશં નયેત્॥ ૧૯॥
મનાેગ ત ન િવ જેત્ જતપ્રાણઃ જતે દ્રયઃ ।
સ વસ પન્નયા બુદ્ યા મનઃ આત્મવશં નયેત્॥ ૨૦॥
અેષઃ વૈ પરમઃ યાેગઃ મનસઃ સઙ્ગ્રહઃ તઃ ।
હૃદયજ્ઞ વમ્ અ વચ્છન્ દ યસ્ય અેવ અવર્તઃ મુહુઃ॥ ૨૧॥
સાઙ્ખ્યને સવર્ભાવાનાં પ્ર તલાેમ અનુલાેમતઃ ।
ભવ અિપ અયાૈ અનુ યયેત્ મનઃ યાવત્ પ્રસીદ ત॥ ૨૨॥
િનિવ ણસ્ય િવરક્તસ્ય પુ ષસ્ય ઉક્તવેિદનઃ ।
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મનઃ ત્યજ ત દાૈરા યં ચ તતસ્ય અનુ ચ તયા॥ ૨૩॥
યમઆિદ ભઃ યાેગપથૈઃ આ વી ક્ષક્યા ચ િવદ્યયા ।
મમ અચાપાસના ભઃ વા ન અ યૈઃ યાેગ્યં મરેત્ મનઃ॥ ૨૪॥
યિદ કુયાર્ત્ પ્રમાદેન યાેગી કમર્ િવગિહતમ્ ।
યાેગને અેવ દહેત્ અંહઃ ન અ યત્ તત્ર કદાચન॥ ૨૫॥
વે વે અિધકારે યા િનષ્ઠા સઃ ગુણઃ પિરક તતઃ ।
કમર્ણાં ત અશદુ્ધાનામ્ અનને િનયમઃ કૃતઃ ।
ગુણદાષેિવધાનને સઙ્ગાનાં ત્યાજનેચ્છયા॥ ૨૬॥
તશ્રદ્દઃ મ કથાસુ િનિવ ણઃ સવર્કમર્સુ ।

વેદ દુઃખાત્મકાન્ કામાન્ પિરત્યાગે અિપ અનીશ્વરઃ॥ ૨૭॥
તતઃ ભજેત માં પ્રીતઃ શ્રદ્ધાલુઃ દૃઢિનશ્ચયઃ ।
જુષમાણઃ ચ તાન્ કામાન્ દુઃખ ઉદકાર્ન્ ચ ગહર્યન્॥ ૨૮॥
પ્રાેક્તને ભ ક્તયાેગને ભજતઃ મા અસકૃત્ મનુેઃ ।
કામાઃ હૃદ યાઃ ન ય ત સવ મિય હૃિદ સ્થતે॥ ૨૯॥
ભદ્યતે હૃદયગ્ર થઃ છદ્ય તે સવર્સશંયાઃ ।
ક્ષીય તે ચ અસ્ય કમાર્ ણ મિય દષૃ્ટે અ ખલઆત્મિન॥ ૩૦॥
ત માત્ મદ્ભ ક્તયુક્તસ્ય યાે ગનઃ વૈ મત્ આત્મનઃ ।
ન જ્ઞાનં ન ચ વૈરાગ્યં પ્રાયઃ શ્રેયઃ ભવેત્ ઇહ॥ ૩૧॥
યત્ કમર્ ભઃ યત્ તપસા જ્ઞાનવૈરાગ્યતઃ ચ યત્ ।
યાેગને દાનધમણ શ્રેયાે ભઃ ઇતરૈઃ અિપ॥ ૩૨॥
સવ મદ્ભ ક્તયાેગેન મદ્ભક્તઃ લભતે અ જસા ।
વગર્ અપવગ મત્ ધામ કથ ચત્ યિદ વા છ ત॥ ૩૩॥
ન િક ચત્ સાધવઃ ધીરાઃ ભક્તાઃ િહ અેકા તનઃ મમ ।
વા છ ત અિપ મયા દતં્ત કૈવલ્યમ્ અપનુભર્વમ્॥ ૩૪॥
નૈરપેકં્ષ્ય પરં પ્રાહુઃ િનઃશ્રેયસમ્ અન પકમ્ ।
ત માત્ િનરા શષઃ ભ ક્તઃ િનરપેક્ષસ્ય મે ભવેત્॥ ૩૫॥
ન મિય અેકા તભક્તાનાં ગુણદાષે ઉદ્ભવાઃ ગુણાઃ ।
સાધનૂાં સમ ચત્તાનાં બુદ્ધઃે પરમ્ ઉપેયષુામ્॥ ૩૬॥
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અેવમ્ અેતત્ મયા આિદષ્ટાન્ અનુ તષ્ઠ ત મે પથઃ ।
ક્ષેમં િવ દ ત મત્ સ્થાનં યત્ બ્રહ્મ પરમં િવદુઃ॥ ૩૭॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે ભગવદુદ્ધવસવંાદે
વેદત્રયીિવભાગયાેગાે નામ િવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૦॥
અથ અેકિવશઃ અ યાયઃ ।
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
યઃ અેતાન્ મ પથઃ િહ વા ભ ક્તજ્ઞાનિક્રયાત્મકાન્ ।
દ્રાન્ કામાન્ ચલૈઃ પ્રાણૈઃ જુષ તઃ સસંર ત તે॥ ૧॥
વે વે અિધકારે યા િનષ્ઠા સઃ ગુણઃ પિરક તતઃ ।
િવપયર્યઃ તુ દાષેઃ સ્યાત્ ઉભયાેઃ અેષઃ િનશ્ચયઃ॥ ૨॥
શુ દ્ધ અશદુ્ધ િવધીયેતે સમાનષેુ અિપ વ તષુુ ।
દ્રવ્યસ્ય િવ ચિક સાથ ગુણદાષેાૈ શભુ અશભુાૈ॥ ૩॥
ધમાર્થ વ્યવહારાથ યાત્રાથર્મ્ ઇ ત ચ અનઘ ।
દ શતઃ અયં મયા આચારઃ ધમર્મ્ ઉદ્વહતાં ધુરમ્॥ ૪॥
ભૂ મ અ બુ અ ગ્ અિનલઆકાશાઃ ભૂતાનાં પ ચ ધાતવઃ ।
આબ્રહ્મસ્થાવરઆદ નાં શર રાઃ આત્મસયંુતાઃ॥ ૫॥
વેદેન નામ પા ણ િવષમા ણ સમષેુ અિપ ।
ધાતષુુ ઉદ્ધવ ક ય તઃ અેતષેાં વાથર્ સદ્ધયે॥ ૬॥
દેશ કાલ આિદ ભાવાનાં વ તનૂાં મમ સત્તમ ।
ગુણદાષેાૈ િવધીયેતે િનયમાથ િહ કમર્ણામ્॥ ૭॥
અકૃ ણસારઃ દેશાનામ્ અબ્રહ્મ યઃ અશુ ચઃ ભવેત્ ।
કૃ ણસારઃ અિપ અસાવૈીર ક કટ અસસૃં્કતેિરણમ્॥ ૮॥
કમર્ યઃ ગુણવાન્ કાલઃ દ્રવ્યતઃ વતઃ અેવ વા ।
યતઃ િનવતર્તે કમર્ સઃ દાષેઃ અકમર્કઃ તઃ॥ ૯॥
દ્રવ્યસ્ય શુ દ્ધ અશદુ્ધ ચ દ્રવ્યેણ વચનને ચ ।
સસં્કારેણ અથ કાલને મહ વ અ પતયા અથવા॥ ૧૦॥
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શ યા અશ યા અથવા બુદ્ યા સ દ્ યા ચ યત્ આત્મને ।
અઘં કુવર્ ત િહ યથા દેશ અવસ્થા અનુસારતઃ॥ ૧૧॥
ધા ય દા અ સ્થ ત તનૂાં રસ તજૈસ ચમર્ણામ્ ।
કાલ વાયુ અ ગ્ ત્તાેયૈઃ પા થવાનાં યુત અયુતૈઃ॥ ૧૨॥
અમે ય લપ્તં યત્ યને ગ ધં લપંે વ્યપાેહ ત ।
ભજતે પ્રકૃ ત તસ્ય તત્ શાૈચં તાવત્ ઇ યતે॥ ૧૩॥
નાન દાન તપઃ અવસ્થા વીયર્ સસં્કાર કમર્ ભઃ ।
મત્ ત્યા ચઆત્મનઃ શાૈચં શદુ્ધઃ કમર્ આચરેત્ દ્વજઃ॥ ૧૪॥
મ ત્રસ્ય ચ પિરજ્ઞાનં કમર્શુ દ્ધઃ મદપર્ણમ્ ।
ધમર્ઃ સ પદ્યતે ષડ્ ભઃ અધમર્ઃ તુ િવપયર્યઃ॥ ૧૫॥
ક્વ ચત્ ગુણઃ અિપ દાષેઃ સ્યાત્ દાષેઃ અિપ િવિધના ગુણઃ ।
ગુણદાષેાથર્િનયમઃ તત્ ભદામ્ અેવ બાધતે॥ ૧૬॥
સમાનકમર્ આચરણં પ તતાનાં ન પાતકમ્ ।
આૈ પ ત્તકઃ ગુણઃ સઙ્ગઃ ન શયાનઃ પત ત અધઃ॥ ૧૭॥
યતઃ યતઃ િનવતત િવમુચ્યેત તતઃ તતઃ ।
અેષઃ ધમર્ઃ ણાં ક્ષેમઃ શાેકમાેહભય અપહઃ॥ ૧૮॥
િવષયષેુ ગુણા યાસાત્ પુંસઃ સઙ્ગઃ તતઃ ભવેત્ ।
સઙ્ગાત્ તત્ર ભવેત્ કામઃ કામાત્ અેવ ક લઃ ણામ્॥ ૧૯॥
કલેઃ દુિવષહઃ ક્રાેધઃ તમઃ તમ્ અનવુતર્તે ।
તમસા ગ્રસ્યતે પુંસઃ ચેતના વ્યાિપની દુ્રતમ્॥ ૨૦॥
તયા િવરિહતઃ સાધાે જ તુઃ શૂ યાય ક પતે ।
તતઃ અસ્ય વાથર્િવભ્રંશઃ મૂ ચ્છતસ્ય તસ્ય ચ॥ ૨૧॥
િવષયા ભિનવેશને ન આત્માનં વેદ ન અપરમ્ ।
ક્ષ િવકયા વન્ વ્યથ ભસ્ત્ર ઇવ યઃ શ્વસન્॥ ૨૨॥
ફલશ્રુ તઃ ઇયં ણાં ન શ્રેયઃ રાેચનં પરમ્ ।
શ્રેયાેિવવક્ષયા પ્રાેક્તં યથા ભષૈજ્યરાેચનમ્॥ ૨૩॥
ઉ પ ત્ત અેવ િહ કામષેુ પ્રાણષેુ વજનષેુ ચ ।
આસક્તમનસઃ મત્યાર્ આત્મનઃ અનથર્હેતષુુ॥ ૨૪॥
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ન તાન્ અિવદુષઃ વાથ ભ્રા યતઃ જના વિન ।
કથં યુ જ્યાત્ પનુઃ તષેુ તાન્ તમઃ િવશતઃ બુધઃ॥ ૨૫॥
અેવં વ્યવ સતં કે ચત્ અિવજ્ઞાય કુબુદ્ધયઃ ।
ફલશ્રુ ત કુસુ મતાં ન વેદજ્ઞાઃ વદ ત િહ॥ ૨૬॥
કા મનઃ કૃપણાઃ લુ ધાઃ પુ પષેુ ફલબુદ્ધયઃ ।
અ ગ્ મુગ્ધા ધુમતા તાઃ વં લાેકં ન િવ દ ત તે॥ ૨૭॥
ન તે મામ્ અઙ્ગઃ ન ત હૃિદસ્થં યઃ ઇદં યતઃ ।
ઉક્થશસ્ત્રાઃ િહ અસુ પઃ યથા નીહારચ ષઃ॥ ૨૮॥
તે મે મતમ્ અિવજ્ઞાય પરાેકં્ષ િવષયાત્મકાઃ ।
િહસાયાં યિદ રાગઃ સ્યાત્ યજ્ઞઃ અેવ ન ચાેદના॥ ૨૯॥
િહસાિવહારાઃ િહ અલ ધૈઃ પશુ ભઃ વસખુઅેચ્છયા ।
યજ તે દેવતાઃ યજ્ઞૈઃ િપ ભૂતપતીન્ ખલાઃ॥ ૩૦॥
વ ઉપમમ્ અમું લાેકમ્ અસ તં શ્રવણ પ્રયમ્ ।
આશષઃ હૃિદ સઙ્ક ય ત્યજ ત અથાર્ન્ યથા વ ણક્॥ ૩૧॥
રજઃસ વતમાેિનષ્ઠાઃ રજઃસ વતમાજુેષઃ ।
ઉપાસતઃ ઇ દ્રમખુ્યાન્ દેવાદ ન્ ન તથા અેવ મામ્॥ ૩૨॥
ઇ ટ્વા ઇહ દેવતાઃ યજ્ઞૈઃ ગ વા રંસ્યામહે િદિવ ।
તસ્ય અ તઃ ઇહ ભૂયા મઃ મહાશાલા મહાકુલાઃ॥ ૩૩॥
અેવં પુ પતયા વાચા વ્યા ક્ષપ્તમનસાં ણામ્ ।
માિનનાન્ ચ અ ત ત ધાનાં મદ્વાતાર્ અિપ ન રાેચતે॥ ૩૪॥
વેદાઃ બ્રહ્માત્મિવષયાઃ િત્રકા ડિવષયાઃ ઇમે ।
પરાેક્ષવાદાઃ ઋષયઃ પરાેકં્ષ મમ ચ પ્રયમ્॥ ૩૫॥
શ દબ્રહ્મ સદુુબાધં પ્રાણ ઇ દ્રય મનાેમયમ્ ।
અન તપારં ગ ભીરં દુિવગાહ્યં સમુદ્રવત્॥ ૩૬॥
મયા ઉપ િંહતં ભૂ ા બ્રહ્મણા અન તશ ક્તના ।
ભૂતષેુ ઘાષે પેણ બસષેુ ઊણર્ ઇવ લક્ષ્યતે॥ ૩૭॥
યથા ઊણર્ના ભઃ હૃદયાત્ ઊણાર્મ્ ઉદ્વમતે મખુાત્ ।
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આકાશાત્ ઘાષેવાન્ પ્રાણઃ મનસા પશર્ િપણા॥ ૩૮॥
છ દાેમયઃ અ તમયઃ સહસ્રપદવી ં પ્રભુઃ ।
આેઙ્કારાત્ વ્ય જત પશર્ વર ઉ મ અ તસ્થ ભૂ ષતામ્॥
૩૯॥
િવ ચત્રભાષાિવતતાં છ દાે ભઃ ચતુર ઉત્તરૈઃ ।
અન તપારાં હતી ં જ ત આ ક્ષપતે વયમ્॥ ૪૦॥
ગાયત્રી ઉ ણક્ અનુષુ્ટપ્ ચ હતી પઙ્ ક્તઃ અેવ ચ ।
િત્રષુ્ટપ્ જગતી અ તચ્છ દઃ િહ અત્ય ષ્ટ અ તજગત્ િવરાટ્॥ ૪૧॥
િક િવધત્તે િકમ્ આચષ્ટે િકમ્ અનૂદ્ય િવક પયેત્ ।
ઇ ત અસ્યાઃ હૃદયં લાેકે ન અ યઃ મત્ વેદ કશ્ચન॥૪૨॥
માં િવધત્તે અ ભધત્તે માં િવક ય અપાેહ્યતે તુ અહમ્ ।
અેતાવાન્ સવર્વેદાથર્ઃ શ દઃ આસ્થાય માં ભદામ્ ।
માયામાત્રમ્ અનૂદ્ય અ તે પ્ર ત ષ ય પ્રસીદ ત॥ ૪૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે ભગવદ્દધ્વસવંાદે
વેદત્રયિવભાગિન પણં નામ અેકિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૧॥
અથ દ્વાિવશઃ અ યાયઃ ।
ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
ક ત ત વાિન િવશ્વેશ સઙ્ખ્યાતાિન ઋ ષ ભઃ પ્રભાે ।
નવ અેકાદશ પ ચ ત્રી ણઆ થ વમ્ ઇહ શશુ્રુમ॥ ૧॥
કે ચત્ ષિડ્વશ ત પ્રાહુઃ અપરે પ ચિવશ તમ્ ।
સપ્ત અેકે નવ ષટ્ કે ચત્ ચ વાિર અેકાદશ અપરે ।
કે ચત્ સપ્તદશ પ્રાહુઃ ષાેડશ અેકે ત્રયાેદશ॥ ૨॥
અેતાવત્ વમ્ િહ સઙ્ખ્યાનામ્ ઋષયઃ યત્ િવવક્ષયા ।
ગાય ત થક્ આયુ મન્ ઇદં નઃ વક્તુમ્ અહર્ સ॥ ૩॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
યુક્તં ચ સ ત સવર્ત્ર ભાષ તે બ્રાહ્મણાઃ યથા ।
માયાં મદ યામ્ ઉદ્ગહૃ્ય વદતાં િક નુ દુઘર્ટમ્॥ ૪॥
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ન અેતત્ અેવં યથા આ થ વં યત્ અહં વ ચ્મ તત્ તથા ।
અેવં િવવદતાં હેતું શક્તયઃ મે દુરત્યયાઃ॥ ૫॥
યાસાં વ્ય તકરાત્ આસીત્ િવક પઃ વદતાં પદમ્ ।
પ્રાપ્તે શમદમે અિપ અે ત વાદ તમનુ શા ય ત॥ ૬॥
પર પરાન્ અનપુ્રવેશાત્ ત વાનાં પુ ષષર્ભ ।
પાવૈર્ અપયર્ પ્રસઙ્ખ્યાનં યથા વક્તુઃ િવવ ક્ષતમ્॥ ૭॥
અેક મન્ અિપ દૃ ય તે પ્રિવષ્ટાિન ઇતરા ણ ચ ।
પવૂર્ મન્ વા પર મન્ વા ત વે ત વાિન સવર્શઃ॥ ૮॥
પાવૈર્ અપયર્મ્ અતઃ અમીષાં પ્રસઙ્ખ્યાનમ્ અભી સતામ્ ।
યથા િવિવક્તં યત્ વક્ત્રં ગ્ હ્ણ મઃ યુ ક્તસભંવાત્॥ ૯॥
અનાિદ અિવદ્યાયુક્તસ્ય પુ ષસ્યઆત્મવેદનમ્ ।
વતઃ ન સભંવાત્ અ યઃ ત વજ્ઞઃ જ્ઞાનદઃ ભવેત્॥ ૧૦॥
પુ ષ ઈશ્વરયાેઃ અત્ર ન વૈલક્ષ યમ્ અ અિપ ।
તત્ અ યક પનાપાથાર્ જ્ઞાનં ચ પ્રકૃતેઃ ગુણઃ॥ ૧૧॥
પ્રકૃ તઃ ગુણસા યં વૈ પ્રકૃતેઃ ન આત્મનઃ ગુણાઃ ।
સ વં રજઃ તમઃ ઇ ત સ્થ ત ઉ પ ત્ત અ તહેતવઃ॥ ૧૨॥
સ વં જ્ઞાનં રજઃ કમર્ તમઃ અજ્ઞાનમ્ ઇહ ઉચ્યતે ।
ગુણવ્ય તકરઃ કાલઃ વભાવઃ સતૂ્રમ્ અેવ ચ॥ ૧૩॥
પુ ષઃ પ્રકૃ તઃ વ્યક્તમ્ અહઙ્કારઃ નભઃ અિનલઃ ।
જ્યાે તઃ આપઃ ક્ષ તઃ ઇ ત ત વાિન ઉક્તાિન મે નવ॥ ૧૪॥
શ્રાતંે્ર વક્ દશર્નં ઘ્રાણઃ જહ્વા ઇ ત જ્ઞાનશક્તયઃ ।
વાક્ પા ણ ઉપસ્થ પાયુ અઙ્ ઘ્રઃ કમાર્ યઙ્ગ ઉભયં મનઃ॥ ૧૫॥
શ દઃ પશર્ઃ રસઃ ગ ધઃ પં ચ ઇ ત અથર્ તયઃ ।
ગ ત ઉ ક્ત ઉ સગર્ શ પાિન કમર્ આયતન સદ્ધયઃ॥ ૧૬॥
સગર્ આદાૈ પ્રકૃ તઃ િહ અસ્ય કાયર્ કારણ િપણી ।
સ વઆિદ ભઃ ગુણૈઃ ધત્તે પુ ષઃ અવ્યક્તઃ ઈક્ષતે॥ ૧૭॥
વ્યક્તઆદયઃ િવકુવાર્ણાઃ ધાતવઃ પુ ષ ઈક્ષયા ।
લ ધવીયાર્ઃ જ ત અ ડં સહંતાઃ પ્રકૃતેઃ બલાત્॥ ૧૮॥
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સપ્ત અેવ ધાતવઃ ઇ ત તત્ર અથાર્ઃ પ ચ ખાદયઃ ।
જ્ઞાનમ્ આત્મા ઉભયઆધારઃ તતઃ દેહ ઇ દ્રય આસવઃ॥ ૧૯॥
ષડ્ ઇ ત અત્ર અિપ ભૂતાિન પ ચ ષષ્ઠઃ પરઃ પુમાન્ ।
તૈઃ યુક્તઃ આત્મસભંૂતૈઃ ટ્વા ઇદં સમપુાિવશત્॥ ૨૦॥
ચ વાિર અેવ ઇ ત તત્ર અિપ તજેઃ આપઃ અન્નમ્ આત્મનઃ ।
તાિન તૈઃ ઇદં તં જન્મ અવયિવનઃ ખલુ॥ ૨૧॥

સઙ્ખ્યાને સપ્તદશકે ભૂતમાત્ર ઇ દ્રયા ણ ચ ।
પ ચપ ચ અેક મનસા આત્મા સપ્તદશઃ તઃ॥ ૨૨॥
તદ્વત્ ષાેડશસઙ્ખ્યાને આત્મા અેવ મનઃ ઉચ્યતે ।
ભૂતે દ્રયા ણ પ ચ અેવ મનઃ આત્મા ત્રયાેદશઃ॥ ૨૩॥
અેકાદશ વઃ આત્મા અસાૈ મહાભૂતે દ્રયા ણ ચ ।
અષ્ટાૈ પ્રકૃતયઃ ચ અેવ પુ ષઃ ચ નવ ઇ ત અથ॥ ૨૪॥
ઇ ત નાના પ્રસઙ્ખ્યાનં ત વાનામ્ ઋ ષ ભઃ કૃતમ્ ।
સવ યા યં યુ ક્તમ વાત્ િવદુષાં િકમ્ અશાેભનમ્॥ ૨૫॥
ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
પ્રકૃ તઃ પુ ષઃ ચ ઉભાૈ યિદ અિપ આત્મિવલક્ષણાૈ ।
અ યાે ય અપાશ્રયાત્ કૃ ણ દૃ યતે ન ભદા તયાેઃ ।
પ્રકૃતાૈ લક્ષ્યતે િહ આત્મા પ્રકૃ તઃ ચ તથા આત્મિન॥ ૨૬॥
અેવં મે પુ ડર કાક્ષ મહા તં સશંયં હૃિદ ।
છેત્તુમ્ અહર્ સ સવર્જ્ઞ વચાે ભઃ નયનપૈુણૈઃ॥ ૨૭॥
વત્તઃ જ્ઞાનં િહ વાનાં પ્રમાષેઃ તે અત્ર શ ક્તતઃ ।
વમ્ અેવ િહ આત્મ માયાયા ગ ત વે થ ન ચ અપરઃ॥ ૨૮॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
પ્રકૃ તઃ પુ ષઃ ચ ઇ ત િવક પઃ પુ ષષર્ભ ।
અેષઃ વૈકાિરકઃ સગર્ઃ ગુણવ્ય તકરાત્મકઃ॥ ૨૯॥
મમ અઙ્ગ માયા ગુણમયી અનેકધા

િવક પબુદ્ધ ઃ ચ ગુણૈઃ િવધત્તે ।
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વૈકાિરકઃ િત્રિવધઃ અ યાત્મમ્ અેકમ્
અથ અિધદૈવમ્ અિધભૂતમ્ અ યત્॥ ૩૦॥

દક્ૃ પમ્ આક વપુઃ અત્ર ર ધ્રે
પર પરં સ ય ત યઃ વતઃ ખે ।

આત્મા યત્ અેષમ્ અપરઃ યઃ આદ્યઃ
વયા અનુભૂત્ય અ ખલ સદ્ધ સ દ્ધઃ ।

અેવં વક્ આિદ શ્રવણાિદ ચ ઃ
જહ્વઆિદ નાસઆિદ ચ ચત્તયુક્તમ્॥ ૩૧॥

યઃ અસાૈ ગુણક્ષાેભકૃતાૈ િવકારઃ
પ્રધાનમૂલાત્ મહતઃ પ્રસતૂઃ ।

અહં િત્ર ત્ માેહિવક પહેતુઃ
વૈકાિરકઃ તામસઃ અૈ દ્રયઃ ચ॥ ૩૨॥

આત્માપિરજ્ઞાનમયઃ િવવાદઃ
િહ અ ત ઇ ત ન અ ત ઇ ત ભદાથર્િનષ્ઠઃ ।

વ્યથર્ઃ અિપ ન અેવ ઉપરમેત પુંસાં
મત્તઃ પરા ત્તિધયાં વલાેકાત્॥ ૩૩॥

ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
વત્તઃ પરા ત્તિધયઃ વકૃતૈઃ કમર્ ભઃ પ્રભાે ।
ઉચ્ચ અવચાન્ યથા દેહાન્ ગ્ હ્ણ ત િવ જ ત ચ॥ ૩૪॥
તત્ મમઆખ્યાિહ ગાેિવ દ દુિવભાવ્યમ્ અનાત્મ ભઃ ।
ન િહ અેતત્ પ્રાયશઃ લાેકે િવદ્વાંસઃ સ ત વ ચતાઃ॥ ૩૫॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
મનઃ કમર્મયં ણામ્ ઇ દ્રયૈઃ પ ચ ભઃ યુતમ્ ।
લાેકાત્ લાેકં પ્રયા ત અ યઃ આત્મા તત્ અનવુતર્તે॥ ૩૬॥
યાયન્ મનઃ અનુિવષયાન્ દષૃ્ટાન્ વા અનુશ્રુતાન્ અથ ।
ઉદ્યત્ સીદત્ કમર્ત તં્ર તઃ તત્ અનુશા ય ત॥ ૩૭॥
િવષય અ ભિનવેશને ન આત્માનં યત્ મરેત્ પનુઃ ।
જ તાેઃ વૈ કસ્ય ચત્ હેતાેઃ ત્યુઃ અત્ય તિવ તઃ॥ ૩૮॥
જન્મ તુ આત્મતયા પુંસઃ સવર્ભાવને ભૂિરદ ।
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િવષય વીકૃ ત પ્રાહુઃ યથા વ મનાેરથઃ॥ ૩૯॥
વ ં મનાેરથં ચ ઇ થં પ્રાક્તનં ન મર ત અસાૈ ।
તત્ર પવૂર્મ્ ઇવ આત્માનમ્ અપવૂ ચ અનપુ ય ત॥ ૪૦॥
ઇ દ્રયઆયન ષ્ટ ા ઇદં ત્રૈિવ યં ભા ત વ તુિન ।
બિહઃ અ તઃ ભદાહેતુઃ જનઃ અસત્ જનકૃત્ યથા॥ ૪૧॥
િનત્યદા િહ અઙ્ગઃ ભૂતાિન ભવ ત ન ભવ ત ચ ।
કાલને અ ક્ષ્યવેગને સૂ મ વાત્ તત્ ન દૃ યતે॥ ૪૨॥
યથા અ ચષાં સ્રાેતસાં ચ ફલાનાં વા વન પતેઃ ।
તથા અેવ સવર્ભૂતાનાં વયઃ અવસ્થા આદયઃ કૃતાઃ॥ ૪૩॥
સઃ અયં દ પઃ અ ચષાં યદ્વત્ સ્રાેતસાં તત્ ઇદં જલમ્ ।
સઃ અયં પુમાન્ ઇ ત ણાં ષાઃ ગીઃ ધીઃ ષા
આયષુામ્॥ ૪૪॥
મા વસ્ય કમર્બીજેન યતે સઃ અિપ અયં પુમાન્ ।
મ્રયતે વામરઃ ભ્રા ત્યા યથા અ ગ્ ઃ દા સયંુતઃ॥ ૪૫॥
િનષેકગભર્જન્માિન બાલ્યકાૈમારયાવૈનમ્ ।
વયાેમ યં જરા ત્યુઃ ઇ ત અવસ્થાઃ તનાેઃ નવ॥ ૪૬॥
અેતાઃ મનાેરથમયીઃ િહ અ યસ્ય ઉચ્ચાવચાઃ તનૂઃ ।
ગુણસઙ્ગાત્ ઉપાદત્તે ક્વ ચત્ ક શ્ચત્ જહા ત ચ॥ ૪૭॥
આત્મનઃ િપ પતુ્રા યામ્ અનુમેયાૈ ભવા યયાૈ ।
ન ભવા યયવ તનૂામ્ અ ભજ્ઞઃ દ્વયલક્ષણઃ॥ ૪૮॥
તરાેઃ બીજિવપાકા યાં યઃ િવદ્વાત્ જન્મસયંમાૈ ।
તરાેઃ િવલક્ષણઃ દ્રષ્ટા અેવં દ્રષ્ટા તનાેઃ થક્॥ ૪૯॥
પ્રકૃતેઃ અેવમ્ આત્માનમ્ અિવિવચ્ય અબુધઃ પુમાન્ ।
ત વને પશર્સમંૂઢઃ સસંારં પ્ર તપદ્યતે॥ ૫૦॥
સ વસઙ્ગાત્ ઋષીન્ દેવાન્ રજસા અસરુમાનષુાન્ ।
તમસા ભૂત તયર્ વં ભ્રા મતઃ યા ત કમર્ ભઃ॥ ૫૧॥
ત્યતઃ ગાયતઃ પ યન્ યથા અેવ અનુકરાે ત તાન્ ।
અેવં બુ દ્ધગુણાન્ પ યન્ અનીહઃ અિપ અનુકાયર્તે॥ ૫૨॥
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યથા અ ભસા પ્રચલતા તરવઃ અિપ ચલાઃ ઇવ ।
ચ ષા ભ્રા યમાણને દૃ યતે ભ્રમ ત ઇવ ભૂઃ॥ ૫૩॥
યથા મનાેરથિધયઃ િવષયાનુભવઃ ષા ।
વ દષૃ્ટાઃ ચ દાશાહર્ તથા સસંારઃ આત્મનઃ॥ ૫૪॥
અથ િહ અિવદ્યમાને અિપ સં તઃ ન િનવતર્તે ।
યાયતઃ િવષયાન્ અસ્ય વ ે અનથર્ આગમઃ યથા॥ ૫૫॥
ત માત્ ઉદ્ધવ મા ભુઙ્ વ િવષયાન્ અસત્ ઇ દ્રયૈઃ ।
આત્મા અગ્રહણિનભાર્તં પ ય વૈક પકં ભ્રમમ્॥ ૫૬॥
ક્ષપ્તઃ અવમાિનતઃ અસદ્ ભઃ પ્રલ ધઃ અસિૂયતઃ અથવા ।
તાિડતઃ સિંનબદ્ધઃ વા ત્ત્યા વા પિરહાિપતઃ॥ ૫૭॥
િન ષ્ઠતઃ મૂિત્રતઃ બહુધા અેવં પ્રક પતઃ ।
શ્રેયસ્કામઃ કૃચ્છ્ર ગતઃ આત્મના આત્માનમ્ ઉદ્ધરેત્॥ ૫૮॥
ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
યથા અેવમ્ અનુબુદ્ યેયં વદ નઃ વદતાં વર ।
સદુુઃસહમ્ ઇમં મ યઃ આત્મિન અસત્ અ તક્રમમ્॥ ૫૯॥
િવદુષમ્ અિપ િવશ્વાત્મન્ પ્રકૃ તઃ િહ બલીયસી ।
ઋતે વત્ ધમર્િનરતાન્ શા તાઃ તે ચરણાલયાન્॥ ૬૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે ભગવદુદ્ધવસવંાદે
દ્વાિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૨॥
અથ ત્રયાેિવશઃ અ યાયઃ ।
બાદરાય ણઃ ઉવાચ ।
સઃ અેવમ્ આશં સતઃ ઉદ્ધવને

ભાગવતમખુ્યને દાશાહર્મખુ્યઃ ।
સભાજયન્ ત્યવચઃ મુકુ દઃ

તમ્ આબભાષે શ્રવણીયવીયર્ઃ॥ ૧॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
બહર્ પત્ય સઃ વૈ ન અત્ર સાધુઃ વૈ દુજર્ન્ ઈિરતૈઃ ।
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દુ ક્તૈઃ ભન્નમ્ આત્માનં યઃ સમાધાતુમ્ ઈશ્વરઃ॥ ૨॥
ન તથા ત યતે િવદ્ધઃ પુમાન્ બાણૈઃ સમુમર્ગૈઃ ।
યથા તુદ ત મમર્સ્થાઃ િહ અસતાં પ ષષેવઃ॥ ૩॥
કથય ત મહ પુ યમ્ ઇ તહાસમ્ ઇહ ઉદ્ધવ ।
તમ્ અહં વણર્િય યા મ િનબાેધ સસુમાિહતઃ॥ ૪॥
કેન ચત્ ભ ણા ગીતં પિરભૂતને દુજર્નૈઃ ।
મરતાઃ તયુક્તને િવપાકં િનજકમર્ણામ્॥ ૫॥
અવિનષુ દ્વજઃ ક શ્ચત્ આસીત્ આઢ તમઃ શ્રયા ।
વાતાર્ ત્તઃ કદયર્ઃ તુ કામી લુ ધઃ અ તકાપેનઃ॥ ૬॥
જ્ઞાતયઃ અ તથયઃ તસ્ય વાઙ્માત્રેણ અિપ ન અ ચતાઃ ।
શૂ ય અવસથઃ આત્મા અિપ કાલે કામૈઃ અન ચતઃ॥ ૭॥
દુઃશીલસ્ય કદયર્સ્ય દુ્રહ્ય તે પતુ્રબા ધવાઃ ।
દારા દુિહતરઃ ત્યાઃ િવષ ણાઃ ન આચરન્ પ્રયમ્॥ ૮॥
તસ્ય અેવં યક્ષિવત્તસ્ય ચ્યુતસ્ય ઉભયલાેકતઃ ।
ધમર્કામિવહીનસ્ય ચુકુ્રધુઃ પ ચભા ગનઃ॥ ૯॥
તત્ અવ યાન િવસ્ર ત પુ ય સ્ક ધસ્ય ભૂિરદ ।
અથર્ઃ અિપ અગચ્છન્ િનધનં બહુ આયાસ પિરશ્રમઃ॥ ૧૦॥
જ્ઞાતયઃ જગ્ હુઃ િક ચત્ િક ચત્ અસ્યવઃ ઉદ્ધવ ।
દૈવતઃ કાલતઃ િક ચત્ બ્રહ્મબ ધાેઃ પા થવાત્॥ ૧૧॥
સઃ અેવં દ્રિવણે નષ્ટે ધમર્કામિવવ જતઃ ।
ઉપે ક્ષતઃ ચ વજનૈઃ ચ તામ્ આપ દુરત્યયામ્॥ ૧૨॥
તસ્ય અેવં યાયતઃ દ ઘ નષ્ટરાયઃ તપ વનઃ ।
ખદ્યતઃ બા પક ઠસ્ય િનવદઃ સમુહાન્ અભૂત્॥ ૧૩॥
સઃ ચઆહ ઇદમ્ અહાે કષં્ટ થા આત્મા મે અનુતાિપતઃ ।
ન ધમાર્ય ન કામાય યસ્ય અથર્ આયાસઃ ઈદશૃઃ॥ ૧૪॥
પ્રાયેણ અથાર્ઃ કદયાર્ણાં ન સખુાય કદાચન ।
ઇહ ચઆત્માપેતાપાય તસ્ય નરકાય ચ॥ ૧૫॥
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યશઃ યશ વનાં શદંુ્ધ શ્લાઘ્યાઃ યે ગુ ણનાં ગુણાઃ ।
લાેભઃ વ પઃ અિપ તાન્ હ ત શ્વત્રઃ પમ્ ઇવ ઇ સતમ્॥ ૧૬॥
અથર્સ્ય સાધને સદ્ધઃ ઉ કષ રક્ષણે વ્યયે ।
નાશ ઉપભાેગઃ આયાસઃ ત્રાસઃ ચ તા ભ્રમઃ ણામ્॥ ૧૭॥
તેયં િહસા અ તં દ ભઃ કામઃ ક્રાેધઃ મયઃ મદઃ ।
ભેદઃ વૈરમ્ અિવશ્વાસઃ સં પધાર્ વ્યસનાિન ચ॥ ૧૮॥
અેતે પ ચદશાન્ અથાર્ઃ િહ અથર્મૂલાઃ મતાઃ ણામ્ ।
ત માત્ અનથર્મ્ અથાર્ખ્યં શ્રેયઃ અથ દૂરતઃ ત્યજેત્॥ ૧૯॥
ભદ્ય તે ભ્રાતરઃ દારાઃ િપતરઃ સહૃુદઃ તથા ।
અેકા નગ્ધાઃ કાિક ણના સદ્યઃ સવ અરયઃ કૃતાઃ॥ ૨૦॥
અથન અ પીયસા િહ અેતે સરં ધા દ પ્તમ્ અ યવઃ ।
ત્યજ તઆશુ ધઃ ઘ્ન ત સહસા ઉ જ્ય સાૈહૃદમ્॥
૨૧॥
લ વા જન્મ અમરપ્રા ય માનુ યં તત્ દ્વજ અ યતામ્ ।
તત્ અનાદતૃ્ય યે વાથ ઘ્ન ત યા ત અશભુાં ગ તમ્॥
૨૨॥
વગર્ અપવગર્યાેઃ દ્વારં પ્રા ય લાેકમ્ ઇમં પુમાન્ ।
દ્રિવણે કઃ અનષૂ જેત મત્યર્ઃ અનથર્સ્ય ધામિન॥ ૨૩॥
દેવ ષ િપ ભૂતાિન જ્ઞાતીન્ બ ધનૂ્ ચ ભા ગનઃ ।
અસિંવભજ્ય ચઆત્માનં યક્ષિવત્તઃ પત ત અધઃ॥ ૨૪॥
વ્યથર્યા અથહયા િવત્તં પ્રમત્તસ્ય વયઃ બલમ્ ।
કુશલાઃ યને સ ય ત જરઠઃ િક નુ સાધયે॥ ૨૫॥
ક માત્ સઙ્ ક્લ યતે િવદ્વાન્ વ્યથર્યા અથહયા અસકૃત્ ।
કસ્ય ચત્ માયયા નનંૂ લાેકઃ અયં સિુવમાેિહતઃ॥ ૨૬॥
િક ધનૈઃ ધનદૈઃ વા િક કામૈઃ વા કામદૈઃ ઉત ।
ત્યુના ગ્રસ્યમાનસ્ય કમર્ ભઃ વા ઉત જન્મદૈઃ॥ ૨૭॥
નનંૂ મે ભગવાન્ તુષ્ટઃ સવર્દેવમયઃ હિરઃ ।
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યને નીતઃ દશામ્ અેતાં િનવદઃ ચ આત્મનઃ લવઃ॥ ૨૮॥
સઃ અહં કલાૈ અશષેેણ શાષેિયહ્હ્યે અઙ્ગમ્ આત્મનઃ ।
અપ્રમત્તઃ અ ખલ વાથ યિદ સ્યાત્ સદ્ધઃ આત્મિન॥ ૨૯॥
તત્ર મામ્ અનુમાેદેરન્ દેવાઃ િત્રભવુનેશ્વરાઃ ।
મુહૂતન બ્રહ્મલાેકં ખટ્વાઙ્ગઃ સમસાધયત્॥ ૩૦॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
ઇ ત અ ભપ્રેત્ય મનસા િહ આવ ત્યઃ દ્વજસત્તમઃ ।
ઉન્મુચ્ય હૃદયગ્ર થીન્ શા તઃ ભ ઃ અભૂત્ મુિનઃ॥ ૩૧॥
સઃ ચચાર મહીમ્ અેતાં સયંત આત્મે દ્રય અિનલઃ ।
ભક્ષાથ નગર ગ્રામાન્ અસઙ્ગઃ અલ ક્ષતઃ અિવશત્॥ ૩૨॥
તં વૈ પ્રવયસં ભ મ્ અવધૂતમ્ અસ જનાઃ ।
દૃ ટ્વા પયર્ભવન્ ભદ્રઃ બહ્વ ભઃ પિરભૂ ત ભઃ॥ ૩૩॥
કે ચત્ િત્રવે ં જગ્ હુઃ અેકે પાતં્ર કમ ડલુમ્ ।
પીઠં ચ અેકે અક્ષસતંૂ્ર ચ ક થાં ચીરા ણ કેચન॥ ૩૪॥
પ્રદાય ચ પનુઃ તાિન દ શતાિન આદદુઃ મનુેઃ ।
અન્નં ચ ભૈક્ષ્યસ પનં્ન ભુ નસ્ય સિરત્ તટે॥ ૩૫॥
મતૂ્રય ત ચ પાિપષ્ઠાઃ ષ્ઠ વ ત અસ્ય ચ મૂધર્િન ।
યતવાચં વાચય ત તાડય ત ન વ ક્ત ચેત્॥ ૩૬॥
તજર્ય ત અપરે વા ગ્ભઃ તનેઃ અયમ્ ઇ ત વાિદનઃ ।
બધ્ન ત ર વા તં કે ચત્ બ યતાં બ યતામ્ ઇ ત॥ ૩૭॥
ક્ષપ ત અેકે અવ ન તઃ અેષઃ ધમર્ વજઃ શઠઃ ।
ક્ષીણિવત્તઃ ઇમાં ત્તમ્ અગ્રહીત્ વજન ઉ જ્ઝતઃ॥ ૩૮॥
અહાે અેષઃ મહાસારઃ તમાન્ ગિરઃ આિડવ ।
માનૈને સાધય ત અથ બકવત્ દૃઢિનશ્ચયઃ॥ ૩૯॥
ઇ ત અેકે િવહસ ત અેનમ્ અેકે દુવાર્તય ત ચ ।
તં બબ ધુઃ િન ધુઃ યથા ક્ર ડનકં દ્વજમ્॥ ૪૦॥
અેવં સઃ ભાૈ તકં દુઃખં દૈિવકં દૈિહકં ચ યત્ ।
ભાેક્તવ્યમ્ આત્મનઃ િદષં્ટ પ્રાપં્ત પ્રાપ્તમ્ અબુ યત॥ ૪૧॥
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પિરભૂતઃ ઇમાં ગાથામ્ અગાયત નરાધમૈઃ ।
પાતયદ્ ભઃ વધમર્સ્થઃ તમ્ આસ્થાય સા વક મ્॥ ૪૨॥
દ્વજઃ ઉવાચ ।
ન અયં જનઃ મે સખુદુઃખહેતુઃ

ન દેવતાત્મા ગ્રહકમર્કાલાઃ ।
મનઃ પરં કારણમ્ આમન ત

સસંારચકં્ર પિરવતર્યેત્ યત્॥ ૪૩॥
મનઃ ગુણાન્ વૈ જતે બલીયઃ

તતઃ ચ કમાર્ ણ િવલક્ષણાિન ।
શકુ્લાિન કૃ ણાિન અથ લાેિહતાિન

તે યઃ સવણાર્ઃ તયઃ ભવ ત॥ ૪૪॥
અનીહઃ આત્મા મનસા સમીહતા

િહર મયઃ મ સખઃ ઉ દ્વચષ્ટે ।
મનઃ વ લઙ્ગં પિરગ્ હ્ય કામાન્

જુષન્ િનબદ્ધઃ ગુણસઙ્ગતઃ અસાૈ॥ ૪૫॥
દાનં વધમર્ઃ િનયમઃ યમઃ ચ

શ્રુતં ચ કમાર્ ણ ચ સદ્વ્રતાિન ।
સવ મનાેિનગ્રહલક્ષણા તાઃ

પરઃ િહ યાેગઃ મનસઃ સમાિધ॥ ૪૬॥
સમાિહતં યસ્ય મનઃ પ્રશા તમ્

દાનાિદ ભઃ િક વદ તસ્ય કૃત્યમ્ ।
અસયંતં યસ્ય મનઃ િવન યત્

દાનાિદ ભઃ ચેત્ અપરં િકમે ભઃ॥ ૪૭॥
મનાવેશે અ યે િહ અભવન્ મ દેવાઃ

મનઃ ચ ન અ યસ્ય વશં સમે ત ।
ભી મઃ િહ દેવઃ સહસઃ સહીયાન્

યુ જ્યાત્ વશે તં સઃ િહ દેવદેવઃ॥ ૪૮॥
તં દુજર્યં શત્રુમ્ અસહ્યવેગં

મ તુદં તત્ ન િવ જત્ય કે ચત્ ।
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કુવર્ ત અસત્ િવગ્રહમ્ અત્ર મત્યઃ
મત્રા ણ ઉદાસીન િરપનૂ્ િવમૂઢાઃ॥ ૪૯॥

દેહં મનાેમાત્રમ્ ઇમં ગ્ હી વા
મમ અહમ્ ઇ ત અ ધ િધયઃ મનુ યાઃ ।

અેષઃ અહમ્ અ યઃ અયમ્ ઇ ત ભ્રમેણ
દુર તપારે તમ સ ભ્રમ ત॥ ૫૦॥

જનઃ તુ હેતુઃ સખુદુઃખયાેઃ ચેત્
િકમ્ આત્મનઃ ચ અત્ર હ ભાૈમયાેઃ તત્ ।

જહ્વાં ક્વ ચત્ સ દશ ત વદદ્ ભઃ
તત્ વેદનાયાં કતમાય કુ યેત્॥ ૫૧॥

દુઃખસ્ય હેતુઃ યિદ દેવતાઃ તુ
િકમ્ આત્મનઃ તત્ર િવકારયાેઃ તત્ ।

યત્ અઙ્ગમ્ અઙ્ગને િનહ યતે ક્વ ચત્
કુ્ર યેત ક મૈ પુ ષઃ વદેહે॥ ૫૨॥

આત્મા યિદ સ્યાત્ સખુદુઃખહેતુઃ
િકમ્ અ યતઃ તત્ર િનજ વભાવઃ ।

ન િહ આત્મનઃ અ યત્ યિદ તત્ ષા સ્યાત્
કુ્ર યેત ક માત્ ન સખંુ ન દુઃખમ્॥ ૫૩॥

ગ્રહાઃ િન મતં્ત સખુદુઃખયાેઃ ચેત્
િકમ્ આત્મનઃ અજસ્ય જનસ્ય તે વૈ ।

ગ્રહૈઃ ગ્રહસ્ય અેવ વદ ત પીડામ્
કુ્ર યેત ક મૈ પુ ષઃ તતઃ અ યઃ॥ ૫૪॥

કમાર્ઃ તુ હેતુઃ સખુદુઃખયાેઃ ચેત્
િકમ્ આત્મનઃ તત્ િહ જડાજડ વે ।

દેહઃ તુ અ ચ પુ ષઃ અયં સપુણર્ઃ
કુ્ર યેત ક મૈ ન િહ કમર્મૂલમ્॥ ૫૫॥

કાલઃ તુ હેતુઃ સખુદુઃખયાેઃ ચેત્
િકમ્ આત્મનઃ તત્ર તત્ આત્મકઃ અસાૈ ।

ન અગ્ ેઃ િહ તાપઃ ન િહમસ્ય તત્ સ્યાત્
કુ્ર યેત ક મૈ ન પરસ્ય દ્વ દ્વમ્॥ ૫૬॥
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ન કેન ચત્ ક્વ અિપ કથ ચન અસ્ય
દ્વ દ્વ ઉપરાગઃ પરતઃ પરસ્ય ।

યથાહમઃ સં ત િપણઃ સ્યાત્
અેવં પ્રબુદ્ધઃ ન બભે ત ભૂતૈઃ॥ ૫૭॥

અેતાં સઃ આસ્થાય પરાત્મિનષ્ઠામ્
અ યા સતાં પવૂર્તમૈઃ મહ ષ ભઃ ।

અહં તિર યા મ દુર તપારમ્
તમઃ મુકુ દ અઙ્ ઘ્રિનષવેયા અેવ॥ ૫૮॥

શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
િનિવદ્ય નષ્ટદ્રિવણઃ ગતક્લમઃ

પ્રવ્રજ્ય ગાં પયર્ટમાનઃ ઇ થમ્ ।
િનરાકૃતઃ અસદ્ ભઃ અિપ વધમાર્ત્

અક પતઃ અમું મુિનઃ આહ ગાથામ્॥ ૫૯॥
સખુદુઃખપ્રદઃ ન અ યઃ પુ ષસ્યઆત્મિવભ્રમઃ ।
મત્ર ઉદાસીનિરપવઃ સસંારઃ તમસઃ કૃતઃ॥ ૬૦॥
ત માત્ સવાર્ત્મના તાત િનગ્ હાણ મનાે િધયા ।
મિય આવે શતયા યુક્તઃ અેતાવાન્ યાેગસઙ્ગ્રહઃ॥ ૬૧॥
યઃ અેતાં ભ ણા ગીતાં બ્રહ્મિનષ્ઠાં સમાિહતઃ ।
ધારયન્ શ્રાવયન્ શ્રુ વન્ દ્વ દ્વઃૈ ન અેવ અ ભભૂયતે॥ ૬૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે ભગવદુદ્ધવસવંાદે
બ ગીતિન પણં નામ ત્રયાેિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૩॥
અથ ચતુિવશાેઽ યાઃ ।
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
અથ તે સ પ્રવક્ષ્યા મ સાઙ્ખ્યં પવૂઃ િવિન શ્ચતમ્ ।
યત્ િવજ્ઞાય પુમાન્ સદ્યઃ જહ્યાત્ વૈક પકં ભ્રમમ્॥ ૧॥
આસીત્ જ્ઞાનમ્ અથઃ િહ અથર્ઃ અેકમ્ અેવ અિવક પતમ્ ।
યદા િવવેકિનપુણાઃ આદાૈ કૃતયુગે અયુગે॥ ૨॥
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તત્ માયાફલ પેણ કેવલં િનિવક પતમ્ ।
વાઙ્મનઃ અગાેચરં સતં્ય દ્વધા સમભવત્ હત્॥ ૩॥
તયાેઃ અેકતરઃ િહ અથર્ઃ પ્રકૃ તઃ સાેભયા ત્મકા ।
જ્ઞાનં તુ અ યતરઃ ભાવઃ પુ ષઃ સઃ અ ભધીયતે॥ ૪॥
તમઃ રજઃ સ વમ્ ઇ ત પ્રકૃતેઃ અભવન્ ગુણાઃ ।
મયા પ્રક્ષાે યમાણાયાઃ પુ ષ અનુમતને ચ॥ ૫॥
તે યઃ સમભવત્ સતંૂ્ર મહાન્ સતૂ્રેણ સયંુતઃ ।
તતઃ િવકુવર્તઃ તઃ યઃ અહઙ્કારઃ િવમાેહનઃ॥ ૬॥
વૈકાિરકઃ તજૈસઃ ચ તામસઃ ચ ઇ ત અહં િત્ર ત્ ।
તન્માત્ર ઇ દ્રય મનસાં કારણં ચત્ અ ચત્ મયઃ॥ ૭॥
અથર્ઃ તન્માિત્રકાત્ જજ્ઞે તામસાત્ ઇ દ્રયા ણ ચ ।
તજૈસાત્ દેવતાઃ આસન્ અેકાદશ ચ વૈકૃતાત્॥ ૮॥
મયા સ ચાેિદતાઃ ભાવાઃ સવ સહં ત અકાિરણઃ ।
અ ડમ્ ઉ પાદયામાસઃુ મમઆયતનમ્ ઉત્તમમ્॥ ૯॥
ત મન્ અહં સમભવમ્ અ ડે સ લલસં સ્થતાૈ ।
મમ ના યામ્ અભૂત્ પદં્મ િવશ્વાખ્યં તત્ર ચઆત્મભૂઃ॥
૧૦॥
સઃ અ જત્ તપસા યુક્તઃ રજસા મત્ અનુગ્રહાત્ ।
લાેકાન્ સપાલાન્ િવશ્વાત્મા ભૂઃ ભવુઃ વઃ ઇ ત િત્રધા॥ ૧૧॥
દેવાનામ્ આેકઃ આસીત્ વઃ ભૂતાનાં ચ ભવુઃ પદમ્ ।
મત્યર્ આદ નાં ચ ભૂઃ લાેકઃ સદ્ધાનાં િત્રતયાત્ પરમ્॥
૧૨॥
અધઃ અસરુાણાં નાગાનાં ભૂમેઃ આેકઃ અ જત્ પ્રભુઃ ।
િત્રલાેક્યાં ગતયઃ સવાર્ઃ કમર્ણાં િત્રગુણઆત્મનામ્॥ ૧૩॥
યાેગસ્ય તપસઃ ચ અેવ યાસસ્ય ગતયઃ અમલાઃ ।
મહઃ જનઃ તપઃ સતં્ય ભ ક્તયાેગસ્ય મદ્ગ તઃ॥ ૧૪॥
મયા કાલાત્મના ધાત્રા કમર્યુક્તમ્ ઇદં જગત્ ।
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ગુણપ્રવાહઃ અેત મન્ ઉન્મ જ ત િનમ જ ત॥ ૧૫॥
અ ઃ હત્ કૃશઃ સ્થૂલઃ યઃ યઃ ભાવઃ પ્ર સ ય ત ।
સવર્ઃ અિપ ઉભયસયંુક્તઃ પ્રકૃત્યા પુ ષેણ ચ॥ ૧૬॥
યઃ તુ યસ્યઆિદઃ અ તઃ ચ સઃ વૈ મ યં ચ તસ્ય સન્ ।
િવકારઃ વ્યવહારાથર્ઃ યથા તજૈસ પા થવાઃ॥ ૧૭॥
યત્ ઉપાદાય પવૂર્ઃ તુ ભાવઃ િવકુ તે અપરમ્ ।
આિદઃ અ તઃ યદા યસ્ય તત્ સત્યમ્ અ ભધીયતે॥ ૧૮॥
પ્રકૃ તઃ િહ અસ્ય ઉપાદાનમ્ આધારઃ પુ ષઃ પરઃ ।
સતઃ અ ભવ્ય જકઃ કાલઃ બ્રહ્મ તત્ િત્રતયં તુ અહમ્॥ ૧૯॥
સગર્ઃ પ્રવતર્તે તાવત્ પાવૈર્ અપયણ િનત્યશઃ ।
મહાન્ ગુણિવસગર્ અથર્ઃ સ્થ ત અ તઃ યાવત્ ઈક્ષણમ્॥ ૨૦॥
િવરાટ્ મયા આસાદ્યમાનઃ લાેકક પિવક પકઃ ।
પ ચ વાય િવશષેાય ક પતે ભવુનૈઃ સહ॥ ૨૧॥
અન્ને પ્રલીયતે મત્યર્મ્ અન્નં ધાનાસુ લીયતે ।
ધાનાઃ ભૂમાૈ પ્રલીય તે ભૂ મઃ ગ ધે પ્રલીયતે॥ ૨૨॥
અ સુ પ્રલીય તે ગ ધઃ આપઃ ચ વગુણે રસે ।
લીયતે જ્યાે ત ષ રસઃ જ્યાેતી પે પ્રલીયતે॥ ૨૩॥
પં વાયાૈ સઃ ચ પશ લીયતે સઃ અિપ ચ અ બરે ।
અ બરં શ દતન્માત્રઃ ઇ દ્રયા ણ વયાેિનષુ॥ ૨૪॥
યાેિનઃ વૈકાિરકે સાૈ ય લીયતે મન સ ઈશ્વરે ।
શ દઃ ભૂતાિદમ્ અિપ અે ત ભૂતાિદઃ મહ ત પ્રભુઃ॥ ૨૫॥
સઃ લીયતે મહાન્ વષેુ ગુણષેુ ગુણવત્તમઃ ।
તે અવ્યક્તે સ પ્રલીય તે ત કલે લીયતે અવ્યયે॥ ૨૬॥
કાલઃ માયામયે વે વઃ આત્મિન મિય અજે ।
આત્મા કેવલઃ આત્મસ્થઃ િવક પ અપાય લક્ષણઃ॥ ૨૭॥
અેવમ્ અ વીક્ષમાણસ્ય કથં વૈક પકઃ ભ્રમઃ ।
મનસઃ હૃિદ તષે્ઠત વ્યાે ઇવ અકર્ ઉદયે તમઃ॥ ૨૮॥
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અેષઃ સાઙ્ખ્યિવિધઃ પ્રાેક્તઃ સશંયગ્ર થભેદનઃ ।
પ્ર તલાેમ અનુલાેમા યાં પરાવરદશૃા મયા॥ ૨૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે શ્રીકૃ ણાેદ્ધવસવંાદે
પ્રકૃ તપુ ષસાઙ્ખ્યયાેગાે નામ ચતુિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૪॥
અથ પ ચિવશાેઽ યાયઃ ।
શ્રીભગવાનવુાચ ।
ગુણાનામ્ અસ મશ્રાણાં પુમા યને યથા ભવેત્ ।
તન્મે પુ ષવયર્ ઇઅદમ્ ઉપધારય શસંતઃ॥ ૧॥
સમઃ દમઃ ત તક્ષા ઈક્ષા તપઃ સતં્ય દયા તઃ ।
તુ ષ્ટઃ ત્યાગઃ અ હા શ્રદ્ધા હ્ર ીઃ દયા આિદઃ વિન ર્ તઃ॥ ૨॥
કામઃ ઈહા મદઃ ણા ત ભઃ આશીઃ ભદા સખુમ્ ।
મદ ઉ સાહઃ યશઃ પ્રી તઃ હાસ્યં વીય બલ ઉદ્યમઃ॥ ૩॥
ક્રાેધઃ લાેભઃ અ તં િહસા યા ચા દ ભઃ ક્લમઃ ક લઃ ।
શાેકમાેહાૈ િવષાદાત િનદ્રા આશા ભીઃ અનુદ્યમઃ॥ ૪॥
સ વસ્ય રજસઃ ચ અેતાઃ તમસઃ ચ અનુમવૂર્શઃ ।
ત્તયઃ વ ણતપ્રાયાઃ સિંનપાતમ્ અથઃ શ્રુ ॥ ૫॥
સિંનપાતઃ તુ અહમ્ ઇ ત મમ ઇ ત ઉદ્ધવ યા મ તઃ ।
વ્યવહારઃ સિંનપાતઃ મનાેમાત્ર ઇ દ્રયાસુ ભઃ॥ ૬॥
ધમ ચ અથ ચ કામે ચ યદા અસાૈ પિરિન ષ્ઠતઃ ।
ગુણાનાં સિંનકષર્ઃ અયં શ્રદ્ધાઃ અ તધનાવહઃ॥ ૭॥
પ્ર ત્તલક્ષણે િનષ્ઠા પુમાન્ યઃ િહ ગ્ હાશ્રમે ।
વધમ ચ અનુ તષે્ઠત ગુણાનાં સ મ તઃ િહ સા॥ ૮॥
પુ ષં સ વસયંુક્તમ્ અનુમીયાત્ શમઆિદ ભઃ ।
કામાિદભી ર ેયુક્તં ક્રાેધાદ્યૈઃ તમસા યુતમ્॥ ૯॥
યદા ભજ ત માં ભ યા િનરપેક્ષઃ વકમર્ ભઃ ।
તં સ વપ્રકૃ ત િવદ્યાત્ પુ ષં સ્ત્રયમ્ અેવ વા॥ ૧૦॥
યદા આ શષઃ આશાસ્ય માં ભજેત વકમર્ ભઃ ।

96 sanskritdocuments.org



ઉદ્ધવગીતા

તં રજઃપ્રકૃ ત િવદ્યાત્ િહસામ્ આશાસ્ય તામસમ્॥ ૧૧॥
સ વં રજઃ તમઃ ઇ ત ગુણાઃ વસ્ય ન અેવ મે ।
ચત્ત યૈઃ તુ ભૂતાનાં સ જમાનઃ િનબ યતે॥ ૧૨॥
યદેતરાૈ જયેત્ સ વં ભા વરં િવશદં શવમ્ ।
તદા સખુને યજેુ્યત ધમર્જ્ઞાન આિદ ભઃ પુમાન્॥ ૧૩॥
યદા જયેત્ તમઃ સ વં રજઃ સઙ્ગં ભદા ચલમ્ ।
તદા દુઃખને યજેુ્યત કમર્ણા યશસા શ્રયા॥ ૧૪॥
યદા જયેત્ રજઃ સ વં તમઃ મૂઢઃ લયં જડમ્ ।
યજેુ્યત શાેકમાેહા યાં િનદ્રયા િહસયા આશયા॥ ૧૫॥
યદા ચત્તં પ્રસીદેત ઇ દ્રયાણાં ચ િન ર્ તઃ ।
દેહે અભયં મનાેસઙ્ગં તત્ સ વં િવ દ્ધ મ પદમ્॥ ૧૬॥
િવકુવર્ન્ િક્રયયા ચ અધીર િન ર્ તઃ ચ ચેતસામ્ ।
ગાત્રા વા યં મનઃ ભ્રા તં રજઃ અેતૈઃ િનશામય॥ ૧૭॥
સીદત્ ચત્તં િવલીયેત ચેતસઃ ગ્રહણે અક્ષમમ્ ।
મનઃ નષં્ટ તમઃ ગ્લાિનઃ તમઃ તત્ ઉપધારય॥ ૧૮॥
અેધમાને ગુણે સ વે દેવાનાં બલમ્ અેધતે ।
અસરુાણાં ચ રજ સ તમ સ ઉદ્ધવ રક્ષસામ્॥ ૧૯॥
સ વાત્ જગરણં િવદ્યાત્ રજસા વ મ્ આિદશતે્ ।
પ્ર વાપં તમસા જ તાેઃ તુર યં િત્રષુ સ તતમ્॥ ૨૦॥
ઉપયુર્પિર ગચ્છ ત સ વને આબ્રહ્મણઃ જનાઃ ।
તમસા અધઃ અધઃ આમખુ્યાત્ રજસા અ તરચાિરણઃ॥ ૨૧॥
સ વે પ્રલીનાઃ વઃ યા ત નરલાેકં ર ેલયાઃ ।
તમાેલયાઃ તુ િનરયં યા ત મામ્ અેવ િનગુર્ણાઃ॥ ૨૨॥
મદપર્ણં િન ફલં વા સા વકં િનજકમર્ તત્ ।
રાજસં ફલસઙ્ક પં િહસાપ્રાયાિદ તામસમ્॥ ૨૩॥
કૈવલ્યં સા વકં જ્ઞાનં રજઃ વૈક પકં ચ યત્ ।
પ્રાકૃતં તામસં જ્ઞાનં મિન્નષં્ઠ િનગુર્ણં તમ્॥ ૨૪॥
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વનં તુ સા વકઃ વાસઃ ગ્રામઃ રાજસઃ ઉચ્યતે ।
તામસં દ્યૂતસદનં મિન્નકેતનં તુ િનગુર્ણમ્॥ ૨૫॥
સા વકઃ કારકઃ અસઙ્ગી રાગા ધઃ રાજસઃ તઃ ।
તામસઃ તિવભ્રષ્ટઃ િનગુર્ણઃ મદપાશ્રયઃ॥ ૨૬॥
સા વક આ યા ત્મક શ્રદ્ધા કમર્શ્રદ્ધા તુ રાજસી ।
તામસ્યધમ યા શ્રદ્ધા મ સવેાયાં તુ િનગુર્ણા॥ ૨૭॥
પ યં પૂતમ્ અનાયઃ તમ્ આહાય સા વકં તમ્ ।
રાજસં ચ ઇ દ્રયપ્રેષં્ઠ તામસં ચ આ તદ અશુ ચ॥ ૨૮॥
સા વકં સખુમ્ આત્માે થં િવષયાે થં તુ રાજસમ્ ।
તામસં માેહદૈનાે થં િનગુર્ણં મદપાશ્રયમ્॥ ૨૯॥
દ્રવં્ય દેશઃ ફલં કાલઃ જ્ઞાનં કમર્ ચ કારકાઃ ।
શ્રદ્ધા અવસ્થાઆકૃ તઃ િનષ્ઠા ત્રૈગુ યઃ સવર્ઃ અેવ િહ॥
૩૦॥
સવ ગુણમયાઃ ભાવાઃ પુ ષ અવ્યક્ત િધ ષ્ઠતાઃ॥ ૩૧॥
અેતાઃ સં તયઃ પુંસઃ ગુણકમર્િનબ ધનાઃ ।
યને ઇમે િન જતાઃ સાૈ ય ગુણાઃ વને ચત્ત ઃ ।
ભ ક્તયાેગને મિન્નષ્ઠઃ મદ્ભાવાય પ્રપદ્યતે॥ ૩૨॥
ત માત્ અહમ્ ઇમં લ વા જ્ઞાનિવજ્ઞાનસભંવમ્ ।
ગુણસઙ્ગં િવિનધૂર્ય માં ભજ તુ િવચક્ષણાઃ॥ ૩૩॥
િનઃસઙ્ગઃ માં ભજેત્ િવદ્વાન્ અપ્રમત્તઃ જતે દ્રયઃ ।
રજઃ તમઃ ચ અ ભજયેત્ સ વસસંવેયા મુિનઃ॥ ૩૪॥
સ વં ચ અ ભજયેત્ યુક્તઃ નૈરપેકે્ષ્યણ શા તધીઃ ।
સ પદ્યતે ગુણૈઃ મુક્તઃ વઃ વં િવહાય મામ્॥ ૩૫॥
વઃ વિવિનમુર્ક્તઃ ગુણૈઃ ચ આશયસભંવૈઃ ।

મયા અેવ બ્રહ્મણા પૂણર્ઃ ન બિહઃ ન અ તરઃ ચરેત્॥ ૩૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે શ્રીકૃ ણાેદ્ધવસવંાદે
ગુણિનગુર્ણિન પણં નામ પ ચિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૫॥
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અથ ષિડ્વશાેઽ યાયઃ ।
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
મત્ લક્ષણમ્ ઇમં કાયં લ વા મદ્ધમર્ઃ આ સ્થતઃ ।
આન દં પરમાત્માનમ્ આત્મસં્થ સમપુૈ ત મામ્॥૧॥
ગુણમ યાઃ વયાે યાઃ િવમુક્તઃ જ્ઞાનિનષ્ઠયા ।
ગુણષેુ માયામાત્રષેુ દૃ યમાનષેુ અવ તુતઃ ।
વતર્માનઃ અિપ ન પુમાન્ યજુ્યતે અવ તુ ભઃ ગુણૈઃ॥ ૨॥
સઙ્ગં ન કુયાર્ત્ અસતાં શશ્ન ઉદર પાં ક્વ ચત્ ।
તસ્ય અનુગતઃ તમ સ અ ધે પત ત અ ધ અનુગા ધવત્॥ ૩॥
અૈલઃ સમ્રાટ્ ઇમાં ગાથામ્ અગાયત હચ્છ્ર વાઃ ।
ઉવર્શી િવરહાત્ મુહ્યન્ િનિવ ણઃ શાેકસયંમે॥ ૪॥
ત્ય વા આત્માનં વ્રજ તી ં તાં નગ્ ઃ ઉન્મત્તવત્ પઃ ।
િવલપન્ અ વગાત્ યે ઘાેરે તષ્ઠ ઇ ત િવક્લવઃ॥ ૫॥
કામાન્ અ પ્તઃ અનજુુષન્ લકાન્ વષર્યા મનીઃ ।
ન વેદ યા તીઃ ન અયા તીઃ ઉવર્શી આકૃષ્ટચેઅતનઃ॥ ૬॥
અૈલઃ ઉવાચ ।
અહાે મે માેહિવ તારઃ કામક મલચેતસઃ ।
દેવ્યાઃ ગ્ હીતક ઠસ્ય નઆયઃુખ ડાઃ ઇમે તાઃ॥ ૭॥
ન અહં વેદ અ ભિનમુર્ક્તઃ સયૂર્ઃ વા અ યુિદતઃ અમુયા ।
મુ ષતઃ વષર્પૂગાનાં બત અહાિન ગતાિન ઉત॥ ૮॥
અહાે મે આત્મસમંાેહઃ યને આત્મા યાે ષતાં કૃતઃ ।
ક્ર ડા ગઃ ચક્રવત નરદેવ શખામ ણઃ॥ ૯॥
સપિરચ્છદમ્ આત્માનં િહ વા ણમ્ ઇવ ઈશ્વરમ્ ।
યા તી ં સ્ત્રયં ચ અ વગમં નગ્ ઃ ઉન્મત્તવત્ દન્॥ ૧૦॥
કુતઃ તસ્ય અનુભાવઃ સ્યાત્ તજેઃ ઈશ વમ્ અેવ વા ।
યઃ અ વગચ્છં સ્ત્રયં યા તી ં ખરવત્ પાદતાિડતઃ॥ ૧૧॥
િક િવદ્યયા િક તપસા િક ત્યાગને શ્રુતને વા ।
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િક િવિવક્તને માનૈને સ્ત્રી ભઃ યસ્ય મનઃ હૃતમ્॥ ૧૨॥
વાથર્સ્ય અકાેિવદં િધઙ્ માં મખૂ પ ડત માિનનમ્ ।
યઃ અહમ્ ઈશ્વરતાં પ્રા ય સ્ત્રી ભઃ ગાે ખરવત્ જતઃ॥ ૧૩॥
સવેતઃ વષર્પૂગાત્ મે ઉવર્ યઃ અધરાસવમ્ ।
ન ય તઆત્મભૂઃ કામઃ વિહ્નઃ આહુ ત ભઃ યથા॥ ૧૪॥
પુંશ્ચલ્યા અપહૃતં ચત્તં કાે વ યઃ માે ચતું પ્રભુઃ ।
આત્મારામેશ્વરમ્ ઋતે ભગવ તમ્ અધાેક્ષજમ્॥ ૧૫॥
બાેિધતસ્ય અિપ દેવ્યા મે સકૂ્તવાક્યને દુમર્તેઃ ।
મનાેગતઃ મહામાેહઃ ન અપયા ત અ જતાત્મનઃ॥ ૧૬॥
િકમ્ અેતયા નઃ અપકૃતં ર વા વા સપર્ચેતસઃ ।
ર જુ વ પ અિવદુષઃ યઃ અહં યત્ અ જતે દ્રયઃ॥ ૧૭॥
ક્વ અયં મલાેમસઃ કાયઃ દાૈગર્ ધ આિદ આત્મકઃ અશુ ચઃ ।
ક્વ ગુણાઃ સાૈમનસ્યઆદ્યાઃ િહ અ યાસઃ અિવદ્યયા કૃતઃ॥ ૧૮॥
િપત્રાેઃ િક વં નુ ભાયાર્યાઃ વા મનઃ અગ્ ેઃ શ્વગ્ ધ્રયાેઃ ।
િકમ્ આત્મનઃ િક સહૃુદામ્ ઇ ત યઃ ન અવસીયતે॥ ૧૯॥
ત મન્ કલવેરે અમે યે તુચ્છિનષે્ઠ િવષ જતે ।
અહાે સભુદં્ર સનુસં સુ મતં ચ મખંુ સ્ત્રયઃ॥ ૨૦॥
વઙ્ માંસ િધર નાયુ મેદાે મ અ સ્થ સહંતાૈ ।
િવ મતૂ્રપૂયે રમતાં કૃમીણાં િકયત્ અ તરમ્॥ ૨૧॥
અથ અિપ ન ઉપસ જેત સ્ત્રીષુ સૈ્ત્રણષેુ ચ અથર્િવત્ ।
િવષય ઇ દ્રય સયંાેગાત્ મનઃ ય ત ન અ યથા॥ ૨૨॥
અદષૃ્ટાત્ અશ્રુતાત્ ભાવાત્ ન ભાવઃ ઉપ યતે ।
અસ પ્રયુ જતઃ પ્રાણાન્ શા ય ત ત મતં મનઃ॥ ૨૩॥
ત માત્ સઙ્ગઃ ન કતર્વ્યઃ સ્ત્રીષુ સૈ્ત્રણષેુ ચ ઇ દ્રયૈઃ ।
િવદુષાં ચ અિપ અિવશ્ર ધઃ ષડ્વગર્ઃ િકમુ માદશૃામ્॥
૨૪॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
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અેવં પ્રગાયન્ પદેવદેવઃ
સઃ ઉવર્શીલાેકમ્ અથઃ િવહાય ।

આત્માનમ્ આત્મિન અવગ ય માં વૈ
ઉપારમત્ જ્ઞાનિવધૂતમાેહઃ॥ ૨૫॥

તતઃ દુઃસઙ્ગમ્ ઉ જ્ય સ સુ સ જેત બુ દ્ધમાન્ ।
સ તઃ અેતસ્ય છ દ ત મનાવે્યાસઙ્ગમુ ક્ત ભઃ॥ ૨૬॥
સ તઃ અનપેક્ષાઃ મ ચ્ચત્તાઃ પ્રશા તાઃ સમદ શનઃ ।
િનમર્માઃ િનરહઙ્કારાઃ િનદ્વર્ દ્વાઃ િન પિરગ્રહાઃ॥ ૨૭॥
તષેુ િનતં્ય મહાભાગઃ મહાભાગષેુ મ કથાઃ ।
સભંવ ત િહતા ણાં જુષતાં પ્રપનુ ત અઘમ્॥ ૨૮॥
તાઃ યે શ્રુ વ ત ગાય ત િહ અનુમાેદ ત ચ અદતૃાઃ ।
મ પરાઃ શ્રદ્દધાનાઃ ચ ભ ક્ત િવ દ ત તે મિય॥ ૨૯॥
ભ ક્ત લ ધવતઃ સાધાેઃ િકમ્ અ યત્ અવ શ યતે ।
મિય અન તગુણે બ્રહ્મ ણઆન દ અનુભવઆત્મિન॥ ૩૦॥
યથા ઉપશ્રયમાણસ્ય ભગવ તં િવભાવસમુ્ ।
શીતં ભયં તમઃ અિપ અે ત સાધનૂ્ સસંવેતઃ તથા॥ ૩૧॥
િનમ જ્ય ઉન્મ જ્યતાં ઘાેરે ભવા ધાૈ પરમ અયનમ્ ।
સ તઃ બ્રહ્મિવદઃ શા તાઃ નાૈઃ દૃઢ ઇવ અ સુ મ જતામ્॥ ૩૨॥
અન્નં િહ પ્રા ણનાં પ્રાણઃ આતાર્નાં શરણં તુ અહમ્ ।
ધમર્ઃ િવત્તં ણાં પ્રેત્ય સ તઃ અવાર્ક્ બ યતઃ અરણમ્॥
૩૩॥
સ તઃ િદશ ત ચક્ષૂં ષ બિહઃ અકર્ઃ સમુ થતઃ ।
દેવતાઃ બા ધવાઃ સ તઃ સ તઃ આત્મા અહમ્ અેવ ચ॥ ૩૪॥
વૈતસનેઃ તતઃ અિપ અેવમ્ ઉવર્ યા લાેકિનઃ હઃ ।
મુક્તસઙ્ગઃ મહીમ્ અેતામ્ આત્મારામઃ ચચાર હ॥ ૩૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે શ્રીકૃ ણાેદ્ધવસવંાદે
અૈલગીતં નામ ષિડ્વશાેઽ યાયઃ॥ ૨૬॥
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અથ સપ્તિવશાેઽ યાયઃ ।
ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
િક્રયાયાેગં સમાચ વ ભવત્ આરાધનં પ્રભાે ।
ય માત્ વાં યે યથા અચર્ ત સા વતાઃ સા વતષર્ભ॥ ૧॥
અેતત્ વદ ત મનુયઃ મુહુઃ િનઃશ્રેયસં ણામ્ ।
નારદઃ ભગવાન્ વ્યાસઃ આચાયર્ઃ અઙ્ ગરસઃ સતુઃ॥ ૨॥
િનઃ તં તે મખુા ભાે દ્યત્ આહ ભગવાન્ અજઃ ।
પતુ્રે યઃ ગુમખુ્યે યઃ દેવ્યૈ ચ ભગવાન્ ભવઃ॥ ૩॥
અેતત્ વૈ સવર્વણાર્નામ્ આશ્રમાણાં ચ સમંતમ્ ।
શ્રેયસામ્ ઉત્તમં મ યે સ્ત્રીશદૂ્રાણાં ચ માનદ॥ ૪॥
અેતત્ કમલપત્રાક્ષ કમર્બ ધિવમાેચનમ્ ।
ભક્તાય ચ અનુરક્તાય બ્રૂિહ િવશ્વેશ્વર ઈશ્વર॥ ૫॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
નિહ અ તઃ અન તપારસ્ય કમર્કા ડસ્ય ચ ઉદ્ધવ ।
સં ક્ષપ્તં વણર્િય યા મ યથાવત્ અનપુવૂર્શઃ॥ ૬॥
વૈિદકઃ તાિ ત્રકઃ મશ્રઃ ઇ ત મે િત્રિવધઃ મખઃ ।
ત્રયાણામ્ ઈ સતને અેવ િવિધના માં સમચર્યેત્॥ ૭॥
યદા વિનગમને ઉક્તં દ્વજ વં પ્રા ય પૂ ષઃ ।
યથા યજેત માં ભ યા શ્રદ્ધયા તત્ િનબાેધ મે॥ ૮॥
અચાર્યાં સ્થ ડલે અગ્ ાૈ વા સયૂ વા અ સુ હૃિદ દ્વજઃ ।
દ્રવ્યેણ ભ ક્તયુક્તઃ અચત્ વગુ ં મામ્ અમાયયા॥ ૯॥
પવૂ નાનં પ્રકુવ ત ધાૈતદ તઃ અઙ્ગશદુ્ધયે ।
ઉભયૈઃ અિપ ચ નાનં મ ત્રૈઃ દ્ગ્રહણાિદના॥ ૧૦॥
સ યા ઉપા ત આિદ કમાર્ ણ વેદેન અચાેિદતાિન મે ।
પૂ ં તૈઃ ક પયેત્ સ યક્ સઙ્ક પઃ કમર્પાવનીમ્॥ ૧૧॥
શલૈી દા મયી લાૈહી લે યા લખે્યા ચ સકૈતી ।
મનાેમયી મ ણમયી પ્ર તમા અષ્ટિવધા તા॥ ૧૨॥
ચલ અચલ ઇ ત દ્વિવધા પ્ર તષ્ઠા વમ દરમ્ ।
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ઉદ્વાસઆવાહને ન તઃ સ્થરાયામ્ ઉદ્ધવ અચર્ને॥ ૧૩॥
અસ્થરાયાં િવક પઃ સ્યાત્ સ્થ ડલે તુ ભવેત્ દ્વયમ્ ।
નપનં તુ અિવલે યાયામ્ અ યત્ર પિરમાજર્નમ્॥ ૧૪॥
દ્રવ્યૈઃ પ્ર સદ્ યૈઃ મત્ યાગઃ પ્ર તમાિદષુ અમાિયનઃ ।
ભક્તસ્ય ચ યથાલ ધૈઃ હૃિદ ભાવને ચ અેવ િહ॥ ૧૫॥
નાન અલઙ્કરણં પ્રેષ્ઠમ્ અચાર્યામ્ અેવ તુ ઉદ્ધવ ।
સ્થ ડલે ત વિવ યાસઃ વહ્નાૈ આજ્ય લુતં હિવઃ॥ ૧૬॥
સયૂ ચ અ યહર્ણં પ્રેષં્ઠ સ લલે સ લલઆિદ ભઃ ।
શ્રદ્ધયા ઉપાહૃતં પ્રેષં્ઠ ભક્તને મમ વાિર અિપ॥ ૧૭॥
ભૂયર્િપ અભક્ત ઉપહૃતં ન મે તાષેાય ક પતે ।
ગ ધઃ ધપૂઃ સમુનસઃ દ પઃ અન્નઆદ્ય ચ િક પનુઃ॥ ૧૮॥
શુ ચઃ સં તસભંારઃ પ્રાક્ દભઃ ક પતઆસનઃ ।
આસીનઃ પ્રાક્ ઉદક્ વા અચત્ અચાર્યામ્ અથ સમંખુઃ॥ ૧૯॥
કૃત યાસઃ કૃત યાસાં મદચા પા ણના જેત્ ।
કલશં પ્રાેક્ષણીયં ચ યથાવત્ ઉપસાધયેત્॥ ૨૦॥
તત્ અદ્ ભઃ દેવયજનં દ્રવ્યા ણઆત્માનમ્ અેવ ચ ।
પ્રાેક્ષ્ય પાત્રા ણ ત્રી ણ અદ્ ભઃ તૈઃ તૈઃ દ્રવ્યૈઃ ચ સાધયેત્॥ ૨૧॥
પાદ્ય અઘર્ આચમનીયાથ ત્રી ણ પાત્રા ણ દૈ શકઃ ।
હૃદા શી ણાર્ અથ શખયા ગાય યા ચ અ ભમ ત્રયેત્॥
૨૨॥
િપ ડે વાયુ અ ગ્ સશંદુ્ધે હૃ પદ્મસ્થાં પરાં મમ ।
અ વીં વકલાં યાયેત્ નાદ અ તે સદ્ધભાિવતામ્॥ ૨૩॥
તયા આત્મભૂતયા િપ ડે વ્યાપ્તે સ પજૂ્ય તન્મયઃ ।
આવાહ્યઅચર્ આિદષુ સ્થા ય ય ત અઙ્ગં માં પ્રપજૂયેત્॥
૨૪॥
પાદ્ય ઉપ પશર્ અહર્ણઆદ ન્ ઉપચારાન્ પ્રક પયેત્ ।
ધમાર્િદ ભઃ ચ નવ ભઃ ક પિય વા આસનં મમ॥ ૨૫॥
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પદ્મમ્ અષ્ટદલં તત્ર ક ણકાકેસર ઉ વલમ્ ।
ઉભા યાં વેદત ત્રા યાં મહં્ય તુ ઉભય સદ્ધયે॥ ૨૬॥
સદુશર્નં પા ચજ યં ગદાસીષુધનુઃ હલાન્ ।
મુસલં કાૈ તુભં માલાં શ્રીવ સં ચ અનપુજૂયેત્॥ ૨૭॥
ન દં સનુ દં ગ ડં પ્રચ ડં ચ ડમ્ અેવ ચ ।
મહાબલં બલં ચ અેવ કુમુદં કુમુદેક્ષણમ્॥ ૨૮॥
દુગા િવનાયકં વ્યાસં િવ વક્સનેં ગુ ન્ સરુાન્ ।
વે વે સ્થાને તુ અ ભમખુાન્ પજૂયેત્ પ્રાેક્ષણઆિદ ભઃ॥ ૨૯॥
ચ દન ઉશીર કપૂર્ર કુઙુ્કમ અગ વા સતૈઃ ।
સ લલૈઃ નાપયેત્ મ ત્રૈઃ િનત્યદા િવભવે સ ત॥ ૩૦॥
વણર્ઘમર્ અનવુાકેન મહાપુ ષિવદ્યયા ।
પાૈ ષેણ અિપ સકૂ્તને સામભીઃ રાજનાિદ ભઃ॥ ૩૧॥
વસ્ત્ર ઉપવીત આભરણ પત્ર સ્રક્ ગ ધ લપેનૈઃ ।
અલઙુ્કવ ત સપ્રેમ મદ્ભક્તઃ માં યથા ઉ ચતમ્॥ ૩૨॥
પાદ્યમ્ આચમનીયં ચ ગ ધં સમુનસઃ અક્ષતાન્ ।
ધપૂ દ પ ઉપહાયાર્ ણ દદ્યાત્ મે શ્રદ્ધયા અચર્કઃ॥ ૩૩॥
ગુડપાયસસપ ષ શ કુ લઆપપૂ માેદકાન્ ।
સયંાવ દિધ સપૂાં ચ નવૈેદં્ય સ ત ક પયેત્॥ ૩૪॥
અ યઙ્ગ ઉન્મદર્ન આદશર્ દ તધાૈ અ ભષેચનમ્ ।
અન્નદ્ય ગીત ત્યાિદ પવર્ ણ સ્યુઃ ઉતા વહમ્॥ ૩૫॥
િવિધના િવિહતે કુ ડે મખેલાગતર્વેિદ ભઃ ।
અ ગ્ મ્ આધાય પિરતઃ સમૂહેત્ પા ણના ઉિદતમ્॥ ૩૬॥
પિર તીયર્ અથ પયુર્ક્ષેત્ અ વાધાય યથાિવિધ ।
પ્રાેક્ષ યા આસાદ્ય દ્રવ્યા ણ પ્રાેક્ષ્યાગ્ ાૈ ભાવયેત મામ્॥ ૩૭॥
તપ્ત બૂનદપ્રખ્યં શઙ્ખચક્રગદા બુજૈઃ ।
લસત્ ચતુભુર્જં શા તં પદ્મિક જલ્કવાસસમ્॥ ૩૮॥
સુ્ફરત્ િકર ટ કટક કિટસતૂ્રવર અઙ્ગદમ્ ।
શ્રીવ સવક્ષસં ભ્રાજત્ કાૈ તુભં વનમા લનમ્॥ ૩૯॥
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યાયન્ અ યચ્યર્ દા ણ હિવષા અ ભઘ્ તાિન ચ ।
પ્રાસ્યઆજ્યભાગાૈ આઘારાૈ દ વા ચ આજ્ય લુતં હિવઃ॥ ૪૦॥
જુહુયાત્ મૂલમ ત્રેણ ષાેડશચર્ અવદાનતઃ ।
ધમાર્િદ યઃ યથા યાયં મ ત્રૈઃ વ ષ્ટકૃતં બુધઃ॥ ૪૧॥
અ યચ્યર્ અથ નમસૃ્કત્ય પાષર્દે યઃ બ લ હરેત્ ।
મૂલમ તં્ર જપેત્ બ્રહ્મ મરન્ નારાયણઆત્મકમ્॥ ૪૨॥
દ વા આચમનમ્ ઉચ્છેષં િવ વક્સનેાય ક પયેત્ ।
મખુવાસં સરુ ભમત્ તા બૂલાદ્યમ્ અથ અહર્યેત્॥ ૪૨॥
ઉપગાયન્ ગ્ ણન્ ત્યન્ કમાર્ ણ અ ભનયન્ મમ ।
મ કથાઃ શ્રાવયન્ શ્રુ વન્ મુહૂત ક્ષ ણકઃ ભવેત્॥ ૪૪।
તવૈઃ ઉચ્ચાવચૈઃ તાતે્રૈઃ પાૈરાણૈઃ પ્રકૃતૈઃ અિપ ।
તુ વા પ્રસીદ ભગવન્ ઇ ત વ દેત દ ડવત્॥ ૪૫॥
શરઃ મત્ પાદયાેઃ કૃ વા બાહુ યાં ચ પર પરમ્ ।
પ્રપનં્ન પાિહ મામ્ ઈશ ભીતં ત્યુગ્રહ અણર્વાત્॥ ૪૬॥
ઇ ત શષેાં મયા દત્તાં શર સઆધાય સાદરમ્ ।
ઉદ્વાસયેત્ ચેત્ ઉદ્વાસ્યં જ્યાે તઃ જ્યાે ત ષ તત્ પનુઃ॥ ૪૭॥
અચાર્િદષુ યદા યત્ર શ્રદ્ધા માં તત્ર ચ અચર્યેત્ ।
સવર્ભૂતષેુ આત્મિન ચ સવર્ આત્મા અહમ્ અવ સ્થતઃ॥ ૪૮॥
અેવં િક્રયાયાેગપથૈઃ પુમાન્ વૈિદકતાિ ત્રકૈઃ ।
અચર્ન્ ઉભયતઃ સ દ્ધ મત્તઃ િવ દ ત અભી સતામ્॥ ૪૯॥
મદચા સ પ્ર તષ્ઠા ય મ દરં કારયેત્ દૃઢમ્ ।
પુ પ ઉદ્યાનાિન ર યા ણ પૂ યાત્રા ઉ સવઆ શ્રતાન્॥ ૫૦॥
પૂ દ નાં પ્રવાહાથ મહાપવર્સુ અથ અ વહમ્ ।
ક્ષતે્રાપણપુરગ્રામાન્ દ વા મત્ સા ષ્ટતામ્ ઇયાત્॥ ૫૧॥
પ્ર તષ્ઠયા સાવર્ભાૈમંસદ્મના ભવુનત્રયમ્ ।
પૂ િદના બ્રહ્મલાેકં િત્ર ભઃ મત્ સા યતામ્ ઇયાત્॥ ૫૨॥
મામ્ અેવ નૈરપેકે્ષ્યણ ભ ક્તયાેગને િવ દ ત ।
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ભ ક્તયાેગં સઃ લભતે અેવં યઃ પજૂયેત મામ્॥ ૫૩॥
યઃ વદત્તાં પરૈઃ દતં્ત હરેત સરુિવપ્રયાેઃ ।
ત્ત સઃ યતે િવડ્ભુક્ વષાર્ણામ્ અયુતાયુતમ્॥ ૫૪॥

કતુર્ઃ ચ સારથેઃ હેતાેઃ અનુમાેિદતુઃ અેવ ચ ।
કમર્ણાં ભા ગનઃ પ્રેત્ય ભૂયઃ ભૂય સ ત ફલમ્॥ ૫૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે શ્રીકૃ ણાેદ્ધવસવંાદે
સપ્તિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૭॥
અથ અષ્ટિવશઃ અ યાયઃ ।
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
પર વભાવકમાર્ ણ ન પ્રશસંતે્ ન ગહર્યેત્ ।
િવશ્વમ્ અેકાત્મકં પ યન્ પ્રકૃત્યા પુ ષેણ ચ॥ ૧॥
પર વભાવકમાર્ ણ યઃ પ્રશસં ત િન દ ત ।
સઃ આશુ ભ્ર યતે વાથાર્ત્ અસત્ય અ ભિનવેશતઃ॥ ૨॥
તજૈસે િનદ્રયા આપન્ને િપ ડસ્થઃ નષ્ટચેતનઃ ।
માયાં પ્રા ાે ત ત્યું વા તદ્વત્ નાનાથર્દક્ૃ પુમાન્॥ ૩॥
િક ભદં્ર િકમ્ અભદં્ર વા દ્વતૈસ્ય અવ તનુઃ િકયત્ ।
વાચા ઉિદતં તત્ અ તં મનસા યાતમ્ અેવ ચ॥ ૪॥
છાયાપ્રત્યાહ્વયાભાસા િહ અસ તઃ અિપ અથર્કાિરણઃ ।
અેવં દેહાદયઃ ભાવાઃ યચ્છ તઆ ત્યુતઃ ભયમ્॥ ૫॥
આત્મા અેવ તત્ ઇદં િવશ્વં જ્યતે જ ત પ્રભુઃ ।
ત્રાયતે ત્રા ત િવશ્વાત્મા િહ્રયતે હર ત ઈશ્વરઃ॥ ૬॥
ત માત્ નિહ આત્મનઃ અ ય માત્ અ યઃ ભાવઃ િન િપતઃ ।
િન િપતેયં િત્રિવધા િનમૂર્લા ભા તઃ આત્મિન ।
ઇદં ગુણમયં િવ દ્ધ િત્રિવધં માયયા કૃતમ્॥ ૭॥
અેતત્ િવદ્વાન્ મદુિદતં જ્ઞાનિવજ્ઞાનનપૈુણમ્ ।
ન િન દ ત ન ચ તાૈ ત લાેકે ચર ત સયૂર્વત્॥ ૮॥
પ્રત્યક્ષેણ અનુમાનને િનગમને આત્મસિંવદા ।
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આિદ અ તવત્ અસત્ જ્ઞા વા િનઃસઙ્ગઃ િવચરેત્ ઇહ॥ ૯॥
ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
ન અેવ આત્મનઃ ન દેહસ્ય સં તઃ દ્રષૃ્ટદૃ યયાેઃ ।
અનાત્મ વદશૃાેઃ ઈશ કસ્યસ્યાત્ ઉપલ યતે॥ ૧૦॥
આત્મા અવ્યયઃ અગુણઃ શદુ્ધઃ વય જ્યાે તઃ અના તઃ ।
અ ગ્ વત્ દા વત્ દેહઃ કસ્ય ઇહ સં તઃ॥ ૧૧॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
યાવત્ દેહ ઇ દ્રય પ્રાણૈઃ આત્મનઃ સિંનકષર્ણમ્ ।
સસંારઃ ફલવાન્ તાવત્ અપાથર્ઃ અિપ અિવવેિકનઃ॥ ૧૨॥
અથ િહ અિવદ્યમાને અિપ સં તઃ ન િનવતર્તે ।
યાયતઃ િવષયાન્ અસ્ય વ ે અનથર્ આગમઃ યથા॥ ૧૩॥
યથા િહ અપ્ર તબુદ્ધસ્ય પ્ર વાપઃ બહુ અનથર્ ત્ ।
સઃ અેવ પ્ર તબુદ્ધસ્ય ન વૈ માેહાય ક પતે॥ ૧૪॥
શાેક હષર્ ભય ક્રાેધ લાેભ માેહ હાદયઃ ।
અહઙ્કારસ્ય દૃ ય તે જન્મ ત્યુઃ ચ ન આત્મનઃ॥ ૧૫॥
દેહ ઇ દ્રય પ્રાણ મનઃ અ ભમાનઃ

વઃ અ તરાત્મા ગુણકમર્ મૂ તઃ ।
સતંૂ્ર મહાન્ ઇ ત ઉ ધા ઇવ ગીતઃ

સસંારઃ આધાવ ત કાલત ત્રઃ॥ ૧૬॥
અમૂલમ્ અેતત્ બહુ પ િપતં

મનાવેચઃપ્રાણશર રકમર્ ।
જ્ઞાના સના ઉપાસનયા શતને

છ વા મુિનઃ ગાં િવચર ત અ ણઃ॥ ૧૭॥
જ્ઞાનં િવવેકઃ િનગમઃ તપઃ ચ

પ્રત્યક્ષમ્ અૈ તહ્યમ્ અથ અનુમાનમ્ ।
આિદ અ તયાેઃ અસ્ય યત્ અેવ કેવલમ્

કાલઃ ચ હેતુઃ ચ તત્ અેવ મ યે॥ ૧૮॥
યથા િહર યં વકૃતં પુર તાત્

પશ્ચાત્ ચ સવર્સ્ય િહર મયસ્ય ।
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તત્ અેવ મ યે વ્યવહાયર્માણમ્
નાનાપદેશઃૈ અહમ્ અસ્ય તદ્વત્॥ ૧૯॥

િવજ્ઞાનમ્ અેતત્ િત્રયવ તમ્ અઙ્ગ
ગુણત્રયં કારણ કાયર્ ક ર્ ।

સમ વયને વ્ય તરેકતઃ ચ
યને અેવ તુયણ તત્ અેવ સત્યમ્॥ ૨૦॥

ન યત્ પુર તાત્ ઉત યત્ ન પશ્ચાત્
મ યે ચ તત્ ન વ્યપદેશમાત્રમ્ ।

ભૂતં પ્ર સદં્ધ ચ પરેણ યદ્યત્
તત્ અેવ તત્ સ્યાત્ ઇ ત મે મનીષા॥ ૨૧॥

અિવદ્યમાનઃ અિપ અવભાસતે યઃ
વૈકાિરકઃ રાજસસગર્ઃ અેષઃ ।

બ્રહ્મ વય જ્યાે તઃ અતઃ િવભા ત
બ્રહ્મ ઇ દ્રય અથર્ આત્મ િવકાર ચત્રમ્॥ ૨૨॥

અેવં સુ્ફટં બ્રહ્મિવવેકહેતુ ભઃ
પરાપવાદેન િવશારદેન ।

છ વા આત્મસ દેહમ્ ઉપારમેત
વાન દતુષ્ટઃ અ ખલ કામુકે યઃ॥ ૨૩॥

નઆત્મા વપુઃ પા થવમ્ ઇ દ્રયા ણ
દેવાઃ િહ અસઃુ વાયજુલં હુતાશઃ ।

મનઃ અન્નમાતં્ર િધષણા ચ સ વમ્
અહંકૃ તઃ ખં ક્ષ તઃ અથર્સા યમ્॥ ૨૪॥

સમાિહતૈઃ કઃ કરણૈઃ ગુણાત્મ ભઃ
ગુણઃ ભવેત્ મ સિુવિવક્તધા ઃ ।

િવ ક્ષ યમાણૈઃ ઉત િક ન દૂષણમ્
ઘનૈઃ ઉપેતૈઃ િવગતૈઃ રવેઃ િકમ્॥ ૨૫॥

યથા નભઃ વાયુ અનલ અ બુ ભૂ ગુણૈઃ
ગતાગતૈઃ વતુર્ગુણૈઃ ન સ જતે ।

તથા અક્ષરં સ વ રજઃ તમઃ મલૈઃ
અહંમતેઃ સં તહેતુ ભઃ પરમ્॥ ૨૬॥
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તથાિપ સઙ્ગઃ પિરવજર્નીયઃ
ગુણષેુ માયાર ચતષેુ તાવત્ ।

મદ્ભ ક્તયાેગેન દૃઢેન યાવત્
રજઃ િનરસ્યેત મનઃકષાયઃ॥ ૨૭॥

યથા આમયઃ અસાધુ ચિક સતઃ ણામ્
પનુઃ પનુઃ સ તુદ ત પ્રરાેહન્ ।

અેવં મનઃ અપક્વ કષય કમર્
કુયાે ગનં િવ ય ત સવર્સઙ્ગમ્॥ ૨૮॥

કુયાે ગનઃ યે િવિહત અ તરાયૈઃ
મનુ યભૂતૈઃ િત્રદશ ઉપ ષ્ટૈઃ ।

તે પ્રાક્તન અ યાસબલને ભૂયઃ
યુ જ ત યાેગં ન તુ કમર્ત ત્રમ્॥ ૨૯॥

કરાે ત કમર્ િક્રયતે ચ જ તુઃ
કેનાિપ અસાૈ ચાેિદતઃ આિનપાતાત્ ।

ન તત્ર િવદ્વા પ્રકૃતાૈ સ્થતઃ અિપ
િન ત્ત ણઃ વસખુ અનુભૂત્યા॥ ૩૦॥

તષ્ઠ તમ્ આસીનમ્ ઉત વ્રજ તમ્
શયાનમ્ ઉક્ષ તમ્ અદ તમ્ અન્નમ્ ।

વભાવમ્ અ યત્ િકમ્ અિપ ઇહમાનમ્
આત્માનમ્ આત્મસ્થમ તઃ ન વેદ॥ ૩૧॥

યિદ મ પ ય ત અસત્ ઇ દ્રય અથ
નાના અનુમાનને િવ દ્ધમ્ અ યત્ ।

ન મ યતે વ તુતયા મનીષી
વા ં યથા ઉ થાય તરાેદધાનમ્॥ ૩૨॥

પવૂ ગ્ હીતં ગુણકમર્ ચત્રમ્
અજ્ઞાનમ્ આત્મિન અિવિવક્તમ્ અઙ્ગ ।

િનવતર્તે તત્ પનુઃ ઈક્ષયા અેવ
ન ગ્ હ્યતે ન અિપ િવ જ્યઆત્મા॥ ૩૩॥

યથા િહ ભાનાેઃ ઉદયઃ ચ ષામ્
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તમઃ િનહ યાત્ ન તુ સ દ્વધત્તે ।
અેવં સમીક્ષા િનપુણા સતી મે

હ યાત્ ત મસ્રં પુ ષસ્ય બુદ્ધઃે॥ ૩૪॥
અેષઃ વય જ્યાે તઃ અજઃ અપ્રમેયઃ

મહાનુભૂ તઃ સકલાનુભૂ તઃ ।
અેકઃ અ દ્વતીયઃ વચસાં િવરામે

યને ઈ શતા વાક્ અસવઃ ચર ત॥ ૩૫॥
અેતાવાન્ આત્મસમંાેહઃ યત્ િવક પઃ તુ કેવલે ।
આત્મન્ તે વમાત્માનમ્ અવલ બઃ ન યસ્ય િહ॥૩૬॥
યત્ નામ આકૃ ત ભઃ ગ્રાહં્ય પ ચવણર્મ્ અબાિધતમ્ ।
વ્યથન અિપ અથર્વાદઃ અયં દ્વયં પ ડતમાિનનામ્॥ ૩૭॥
યાે ગનઃ અપક્વયાેગસ્ય યુ જતઃ કાયઃ ઉ થતૈઃ ।
ઉપસગઃ િવહ યેત તત્ર અયં િવિહતઃ િવિધઃ॥ ૩૮॥
યાેગધારણયા કાં શ્ચત્ આસનૈઃ ધારણ અ વતૈઃ ।
તપાેમ ત્રાષૈધૈઃ કાં શ્ચત્ ઉપસગાર્ન્ િવિનદર્હેત્॥ ૩૯॥
કાં શ્ચત્ મમ અનુ યાનને નામસઙ્ક તર્ન આિદ ભઃ ।
યાેગેશ્વર અનુ ત્ત્યા વા હ યાત્ અશભુદાન્ શનૈઃ॥ ૪૦॥
કે ચત્ દેહમ્ ઇમં ધીરાઃ સકુ પં વય સ સ્થરમ્ ।
િવધાય િવિવધ ઉપાયૈઃ અથ યુ જ ત સદ્ધયે॥ ૪૧॥
ન િહ તત્ કુશલાત્ દતંૃ્ય તત્ આયાસઃ િહ અપાથર્કઃ ।
અ તવ વાત્ શર રસ્ય ફલસ્ય ઇવ વન પતેઃ॥ ૪૨॥
યાેગં િનષવેતઃ િનતં્ય કાયઃ ચેત્ ક પતામ્ ઇયાત્ ।
તત્ શ્રદ્દ યાત્ ન મ તમાન્ યાેગમ્ ઉ જ્ય મ પરઃ॥ ૪૩॥
યાેગચયાર્મ્ ઇમાં યાેગી િવચરન્ મત્ વ્યપાશ્રયઃ ।
ન અ તરાયૈઃ િવહ યેત િનઃ હઃ વસખુાનુભૂઃ॥ ૪૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે ભગવદુદ્ધવસવંાદે
પરમાથર્િનણર્યાે નામ અષ્ટાિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૮॥
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અથ અેકાનેિત્રશઃ અ યાયઃ ।
સદુુ તરામ્ ઇમાં મ યે યાેગચયાર્મ્ અનાત્મનઃ ।
યથા અ જસા પુમાન્ સહ્યેત્ તત્ મે બ્રૂિહ અ જસા અચ્યુત॥ ૧॥
પ્રાયશઃ પુ ડર કાક્ષ યુ જ તઃ યાે ગનઃ મનઃ ।
િવષીદ ત અસમાધાનાત્ મનાેિનગ્રહક શતાઃ॥ ૨॥
અથ અતઃ આન દદુઘં પદા બુજમ્

હંસાઃ શ્રયેરન્ અરિવ દલાેચન ।
સખંુ નુ િવશ્વેશ્વર યાેગકમર્ ભઃ

વત્ માયયા અમી િવહતાઃ ન માિનનઃ॥ ૩॥
િક ચત્રમ્ અચ્યુત તવ અેતત્ અશષેબ ધઃ

દાસષેુ અન યશરણષેુ યત્ આત્મ સા વમ્ ।
યઃ અરાેચય સહ ગૈઃ વયમ્ ઈશ્વરાણામ્

શ્રીમત્ િકર ટ તટ પીિડત પાદ પીઠઃ॥ ૪॥
તં વા અ ખલઆત્મદિયત ઈશ્વરમ્ આ શ્રતાનામ્

સવર્ અથર્દં વકૃતિવત્ િવ જેત કઃ નુ ।
કઃ વા ભજેત્ િકમ્ અિપ િવ તયે અનુ ભૂત્યૈ

િક વા ભવેત્ ન તવ પાદર જુેષાં નઃ॥ ૫॥
ન અેવ ઉપય ત અપ ચ ત કવયઃ તવ ઈશ

બ્રહ્માયષુા અિપ કૃતમ્ ઋધમુદઃ મર તઃ ।
યઃ અ તબર્િહઃ તનુ તામ્ અશભું િવધુ વન્

આચાયર્ચૈત્યવપષુા વગત્ં વ્યન ક્ત॥ ૬॥
શ્રીશકુઃ ઉવાચ ।
ઇ ત ઉદ્ધવને અ ત અનુરક્ત ચેતસા

ષ્ટઃ જગ ક્ર ડનકઃ વશ ક્ત ભઃ ।
ગ્ હીત મૂ તત્રયઃ ઈશ્વર ઈશ્વરઃ

જગાદ સપ્રેમ મનાેહર મતઃ॥ ૭॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
હ ત તે કથિય યા મ મમ ધમાર્ન્ સમુઙ્ગલામ્ ।
યાન્ શ્રદ્ધયા આચરન્ મત્યર્ઃ ત્યું જય ત દુજર્યમ્॥ ૮॥
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કુયાર્ત્ સવાર્ ણ કમાર્ ણ મદથ શનકૈઃ મરન્ ।
મિય અિપત મનઃ ચત્તઃ મત્ ધમર્ આત્મમનાેર તઃ॥ ૯॥
દેશાન્ પુ યાન્ આશ્રયેત મદ્ભક્તૈઃ સાધુ ભઃ શ્રતાન્ ।
દેવ આસરુ મનુ યષેુ મદ્ભક્તઆચિરતાિન ચ॥ ૧૦॥
થક્ સત્રેણ વા મહં્ય પવર્યાત્રા મહાે સવાન્ ।
કારયેત્ ગીત ત્યઆદૈ્યઃ મહારાજ િવભૂ ત ભઃ॥ ૧૧॥
મામ્ અેવ સવર્ભૂતષેુ બિહઃ અ તઃ અપા તમ્ ।
ઈક્ષેત આત્મિન ચઆત્માનં યથા ખમ્ અમલઆશયઃ॥ ૧૨॥
ઇ ત સવાર્ ણ ભૂતાિન મદ્ભાવને મહાદ્યુતે ।
સભાજયન્ મ યમાનઃ જ્ઞાનં કેવલમ્ આ શ્રતઃ॥ ૧૩॥
બ્રાહ્મણે પુલ્કસે તનેે બ્રહ્મ યે અક સુ્ફ લઙ્ગકે ।
અકૂ્રરે કૂ્રરકે ચ અેવ સમદક્ૃ પ ડતઃ મતઃ॥ ૧૪॥
નરેષુ અભી ણં મદ્ભાવં પુંસઃ ભાવયતઃ અ ચરાત્ ।
પધાર્ અસયૂા તરસ્કારાઃ સાહઙ્કારાઃ િવય ત િહ॥ ૧૫॥
િવ જ્ય મયમાનાન્ વાન્ દશૃં વ્રીડાં ચ દૈિહક મ્ ।
પ્રણમેત્ દ ડવત્ ભૂમાૈ આશ્વ ચા ડાલ ગાે ખરમ્॥ ૧૬॥
યાવત્ સવષુ ભૂતષેુ મદ્ભાવઃ ન ઉપ યતે ।
તાવત્ અેવમ્ ઉપાસીત વાઙ્ મન કાય ત્ત ભઃ॥ ૧૭॥
સવ બ્રહ્માત્મકં તસ્ય િવદ્યયા આત્મ મનીષયા ।
પિરપ યન્ ઉપરમેત્ સવર્તઃ મુક્ત સશંયઃ॥ ૧૮॥
અયં િહ સવર્ક પાનાં સધ્રીચીનઃ મતઃ મમ ।
મદ્ભાવઃ સવર્ભૂતષેુ મનાવેાક્કાય ત્ત ભઃ॥ ૧૯॥
ન િહ અઙ્ગ ઉપક્રમે વંસઃ મદ્ધમર્સ્ય ઉદ્ધવ અ અિપ ।
મયા વ્યવ સતઃ સ યક્ િનગુર્ણ વાત્ અના શષઃ॥ ૨૦॥
યઃ યઃ મિય પરે ધમર્ઃ ક યતે િન ફલાય ચેત્ ।
તત્ આયાસઃ િનરથર્ઃ સ્યાત્ ભયાદેઃ ઇવ સ મ॥ ૨૧॥
અેષા બુ દ્ધમતાં બુ દ્ધઃ મનીષા ચ મની ષણામ્ ।
યત્ સત્યમ્ અ તને ઇહ મત્યનઆ ાે ત મા અ તમ્॥ ૨૨॥
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અેષ તે અ ભિહતઃ કૃ નઃ બ્રહ્મવાદસ્ય સઙ્ગ્રહઃ ।
સમાસવ્યાસિવિધના દેવાનામ્ અિપ દુગર્મઃ॥ ૨૩॥
અભી ણશઃ તે ગિદતં જ્ઞાનં િવ પષ્ટયુ ક્તમત્ ।
અેતત્ િવજ્ઞાય મુચ્યેત પુ ષઃ નષ્ટસશંયઃ॥ ૨૪॥
સિુવિવક્તં તવ પ્રશં્ન મયા અેતત્ અિપ ધારયેત્ ।
સનાતનં બ્રહ્મગુહ્યં પરં બ્રહ્મઅિધગચ્છ ત॥ ૨૫॥
યઃ અેતત્ મમ ભક્તષેુ સ પ્રદદ્યાત્ સપુુ કલમ્ ।
તસ્ય અહં બ્રહ્મદાયસ્ય દદા મ આત્માનમ્ આત્મના॥ ૨૬॥
યઃ અેતત્ સમધીયીત પિવતં્ર પરમં શુ ચ ।
સઃ પૂયેત અહઃ અહઃ માં જ્ઞાનદ પને દશર્યન્॥ ૨૭॥
યઃ અેતત્ શ્રદ્ધયા િનત્યમ્ અવ્યગ્રઃ શ્રુ યાત્ નરઃ ।
મિય ભ ક્ત પરાં કુવર્ન્ કમર્ ભઃ ન સઃ બ યતે॥ ૨૮॥
અિપ ઉદ્ધવ વયા બ્રહ્મ સખે સમવધાિરતમ્ ।
અિપ તે િવગતઃ માેહઃ શાેકઃ ચ અસાૈ મનાેભવઃ॥ ૨૯॥
ન અેતત્ વયા દા ભકાય ના તકાય શઠાય ચ ।
અશશુ્રષૂાેઃ અભક્તાય દુિવનીતાય દ યતામ્॥ ૩૦॥
અેતૈઃ દાષેૈઃ િવહીનાય બ્રહ્મ યાય પ્રયાય ચ ।
સાધવે શચુયે બ્રૂયાત્ ભ ક્તઃ સ્યાત્ શદૂ્ર યાે ષતામ્॥ ૩૧॥
ન અેતત્ િવજ્ઞાય જજ્ઞાસાેઃ જ્ઞાતવ્યમ્ અવ શ યતે ।
પી વા પીયષૂમ્ અ તં પાતવં્ય ન અવ શ યતે॥ ૩૨॥
જ્ઞાને કમર્ ણ યાેગે ચ વાતાર્યાં દ ડધારણે ।
યાવાન્ અથર્ઃ ણાં તાત તાવાન્ તે અહં ચતુિવધઃ॥ ૩૩॥
મત્યર્ઃ યદા ત્યક્ત સમ તકમાર્

િનવેિદતાત્મા િવ ચક ષતઃ મે ।
તદા અ ત વં પ્ર તપદ્યમાનઃ

મયા આત્મભૂયાય ચ ક પતે વૈ॥ ૩૪॥
શ્રીશકુઃ ઉવાચ ।
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સઃ અેવમ્ આદ શત યાેગમાગર્ઃ
તદા ઉત્તમ શ્લાેકવચઃ િનશ ય ।

બદ્ધ અ જ લઃ પ્રી ત ઉપ દ્ધ ક ઠઃ
ન િક ચત્ ઊચેઃ અશ્રુ પિર લુત અક્ષઃ॥ ૩૫॥

િવષ્ટ ય ચત્તં પ્રણય અવઘૂણર્મ્
ધૈયણ રાજન્ બહુ મ યમાનઃ ।

કૃતા જ લઃ પ્રાહ યદુપ્રવીરમ્
શી ણાર્ શન્ તત્ ચરણ અરિવ દમ્॥ ૩૬॥

ઉદ્ધવઃ ઉવાચ ।
િવદ્રાિવતઃ માેહ મહા અ ધકારઃ

યઃ આ શ્રતઃ મે તવ સિન્નધાનાત્ ।
િવભાવસાેઃ િક નુ સમીપગસ્ય

શીતં તમઃ ભીઃ પ્રભવ ત અજ અદ્ય॥ ૩૭॥
પ્રત્યિપતઃ મે ભવતા અનુક પના

ત્યાય િવજ્ઞાનમયઃ પ્રદ પઃ ।
િહ વા કૃતજ્ઞઃ તવ પાદમૂલમ્

કઃ અ યત્ સમીયાત્ શરણં વદ યમ્॥ ૩૮॥
ક્ણઃ ચ મે સદુૃઢઃ નેહપાશઃ
દાશાહર્ ણ અ ધક સા વતષેુ ।

પ્રસાિરતઃ ષ્ટિવ દ્ધયે વયા
વમાયયા િહ આત્મ સબુાેધ હે તના॥ ૩૯॥

નમઃ અ તુ તે મહાયાે ગન્ પ્રપન્નમ્ અનુશાિધ મામ્ ।
યથા વત્ ચરણ અ ભાજેે ર તઃ સ્યાત્ અનપાિયની॥ ૪૦॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
ગચ્છ ઉદ્ધવ મયા આિદષ્ટઃ બદિર આખ્યં મમઆશ્રમમ્ ।
તત્ર મત્ પાદ તીથાદે નાન ઉપ પશર્નૈઃ શુ ચઃ॥ ૪૧॥
ઈક્ષયા અલકન દાયા િવધૂત અશષે ક મષઃ ।
વસાનઃ વલ્કલાિન અઙ્ગ વ યભુક્ સખુ િનઃ હઃ॥ ૪૨॥
ત તક્ષાૈઃ દ્વ દ્વમાત્રાણાં સશુીલઃ સયંતે દ્રયઃ ।
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શા તઃ સમાિહતિધયા જ્ઞાનિવજ્ઞાનસયંુતઃ॥ ૪૩॥
મત્તઃ અનુ શ ક્ષતં યત્ તે િવિવક્તમનુભાવયન્ ।
મિય આવે શત વાક્ ચત્તઃ મદ્ધમર્ િનરતઃ ભવ ।
અ તવ્રજ્ય ગતીઃ તસ્રઃ મામ્ અે ય સ તતઃ પરમ્॥ ૪૪॥
શ્રીશકુઃ ઉવાચ ।
સઃ અેવમ્ ઉક્તઃ હિરમેધસા ઉદ્ધવઃ

પ્રદ ક્ષણં તં પિર ત્ય પાદયાેઃ ।
શરઃ િનધાય અશ્રુકલા ભઃ આદ્રર્ધીઃ

ય ષ ચત્ અદ્વ દ્વપરઃ અિપ ઉપક્રમે॥ ૪૫॥
સદુુ ત્યજ નેહ િવયાેગ કાતરઃ

ન શક્નવુન્ તં પિરહાતુમ્ આતુરઃ ।
કૃચ્છ્રં યયાૈ મૂધર્િન ભ ર્પાદુકે

બભ્રન્ નમસૃ્કત્ય યયાૈ પનુઃ પનુઃ॥ ૪૬॥
તતઃ તમ્ અ તહૃર્િદ સિંનવે ય

ગતઃ મહાભાગવતઃ િવશાલામ્ ।
યથા ઉપિદષ્ટાં જગત્ અેકબ ધનુા

તતઃ સમાસ્થાય હરેઃ અગાત્ ગ તમ્॥ ૪૭॥
યઃ અેઅતત્ આન દ સમુદ્ર સં તમ્

જ્ઞાના તં ભાગવતાય ભા ષતમ્ ।
કૃ ણેણ યાેગેશ્વર સિેવતાઙ્ ઘ્રણા

સચ્છ્ર દ્ધયા આસવે્ય જગત્ િવમુચ્યતે॥ ૪૮॥
ભવભય અપહ તું જ્ઞાનિવજ્ઞાનસારમ્

િનગમકૃત્ ઉપજહે ઙ્ગવત્ વેદસારમ્ ।
અ તમ્ ઉદિધતઃ ચ અપાયયત્ ત્યવગાર્ન્

પુ ષમ્ ઋષભમ્ આદં્ય કૃ ણસ જં્ઞ નતઃ અ મ॥ ૪૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે ભગવદુદ્ધવસવંાદે
પરમાથર્પ્રા પ્તસગુમાપેાયકથનાેદ્ધવબદિરકાશ્રમપ્રવેશાે
નામ અેકાનેિત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૨૯॥
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અથ િત્રશઃ અ યાયઃ ।
રા ઉવાચ ।
તતઃ મહાભાગવતે ઉદ્ધવે િનગર્તે વનમ્ ।
દ્વારવત્યાં િકમ્ અકરાેત્ ભગવાન્ ભૂતભાવનઃ॥ ૧॥
બ્રહ્મશાપ ઉપસં ષ્ટે વકુલે યાદવષર્ભઃ ।
પ્રેયસી ં સવર્નતે્રાણાં તનું સઃ કથમ્ અત્યજત્॥ ૨॥
પ્રત્યાક્રષંુ્ટ નયનમ્ અબલા યત્ર લગ્ ં ન શકુેઃ

કણાર્િવષં્ટ ન સર ત તતઃ યત્ સતામ્ આત્મલગ્ મ્ ।
યત્ શ્રીઃ વાચાં જનય ત ર ત િક નુ માનં કવીનામ્

દૃ ટ્વા જ ણાેઃ યુિધ રથગતં યત્ ચ તત્ સા યમ્
ઈયુઃ॥ ૩॥
ઋ ષઃ ઉવાચ ।
િદિવ ભુિવ અ તિરક્ષે ચ મહાે પાતાન્ સમુ થતાન્ ।
દૃ ટ્વા આસીનાન્ સધુમાર્યાં કૃ ણઃ પ્રાહ યદૂન્ ઇદમ્॥ ૪॥
શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
અેતે ઘાેરાઃ મહાે પાતાઃ દ્વાવર્ત્યાં યમકેતવઃ ।
મુહૂતર્મ્ અિપ ન સ્થેયમ્ અત્ર નઃ યદુપુઙ્ગવાઃ॥ ૫॥
સ્ત્રયઃ બાલાઃ ચ દ્ધાઃ ચ શઙ્ખાેદ્ધારં વ્રજિ વતઃ ।
વયં પ્રભાસં યાસ્યામઃ યત્ર પ્રત્યક્ સર વતી॥ ૬॥
તત્ર અ ભ ષચ્ય શચુય ઉપાે ય સસુમાિહતાઃ ।
દેવતાઃ પજૂિય યામઃ નપનઆલપેન અહર્ણૈઃ॥૭॥
બ્રાહ્મણાન્ તુ મહાભાગાન્ કૃત વ ત્યયના વયમ્ ।
ગાે ભૂ િહર ય વાસાે ભઃ ગજ અશ્વરથ વે મ ભઃ॥ ૮॥
િવિધઃ અેષઃ િહ અિરષ્ટઘ્નઃ મઙ્ગલઆયનમ્ ઉત્તમમ્ ।
દેવ દ્વજ ગવાં પૂ ભૂતષેુ પરમઃ ભવઃ॥ ૯॥
ઇ ત સવ સમાક યર્ યદુ દ્ધાઃ મધુ દ્વષઃ ।
તથા ઇ ત નાૈ ભઃ ઉત્તીયર્ પ્રભાસં પ્રયયૂ રથૈઃ॥ ૧૦॥
ત મન્ ભગવતા આિદષં્ટ યદુદેવને યાદવા ।
ચકુ્રઃ પરભયા ભ યા સવર્શ્રેય ઉપ િંહતમ્॥ ૧૧॥
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તતઃ ત મન્ મહાપાનં પપુઃ મૈરેયકં મધુ ।
િદષ્ટ િવભ્રં શત િધયઃ યત્ દ્રવૈઃ ભ્ર યતે મ તઃ॥ ૧૨॥
મહાપાન અ ભમત્તાનાં વીરાણાં દપૃ્તચેતસામ્ ।
કૃ ણમાયા િવમૂઢાનાં સઙ્ઘષર્ઃ સમુહાન્ અભૂત્॥ ૧૩॥
યુયુધુઃ ક્રાેધસરં ધા વેલાયામ્ આતતાિયનઃ ।
ધનુ ભઃ અ સ ભઃ મ લૈઃ ગદા ભઃ તામ્ અર ષ્ટ ભઃ॥ ૧૪॥
પત પતાકૈ રથકુ જરાિદ ભઃ

ખર ઉષ્ટ્ર ગાે ભઃ મિહષૈઃ નરૈઃ અિપ ।
મથઃ સમેત્ય અશ્વતરૈઃ સદુુમર્દા

યહન્ શરદર્દ્ ભઃ ઇવ દ્વપા વને॥ ૧૫॥
પ્રદ્યુ સા બાૈ યુિધ ઢમ સરાૈ

અકૂ્રર ભાે ૈ અિન દ્ધ સાત્યક ।
સભુદ્ર સઙ્ગ્રામ જતાૈ સદુા ણાૈ

ગદાૈ સુ મત્રા સરુથાૈ સમીયતુઃ॥ ૧૬॥
અ યે ચ યે વૈ િનશઠ ઉ મુક આદયઃ

સહસ્ર જત્ શત જત્ ભાનુ મખુ્યાઃ ।
અ યાે યમ્ આસાદ્ય મદા ધકાિરતા

જઘુ્નઃ મુકુ દેન િવમાેિહતા શમ્॥ ૧૭॥
દાશાહર્ ણ અ ધક ભાજે સા વતા

મધુ અબુર્દા માથુરશરૂસનેાઃ ।
િવસજર્નાઃ કુકુરાઃ કુ તયઃ ચ

મથઃ તતઃ તે અથ િવ જ્ય સાૈહૃદમ્॥ ૧૮॥
પતુ્રાઃ અયુ યન્ િપ ભઃ ભ્રા ભઃ ચ

વસ્ત્રીય દાૈિહત્ર િપ વ્યમાતુલૈઃ ।
મત્રા ણ મત્રૈઃ સહૃુદઃ સહૃુદ્ ભઃ
જ્ઞાતી ં વહન્ જ્ઞાતયઃ અેવ મૂઢાઃ॥ ૧૯॥

શરેષુ ક્ષીયમાણષેુ ભજ્યમાનષેુ ધ વસુ ।
શસે્ત્રષુ ક્ષીયમાણષેુ મુ ષ્ટ ભઃ જહઃ અેરકાઃ॥ ૨૦॥
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તાઃ વજ્રક પાઃ િહ અભવન્ પિરઘાઃ મુ ષ્ટનાઃ તાઃ ।
જઘુ્નઃ દ્વષઃ તૈઃ કૃ ણને વાયર્માણાઃ તુ તં ચ તે॥ ૨૧॥
પ્રત્યનીકં મ યમાનાઃ બલભદં્ર ચ માેિહતાઃ ।
હ તું કૃતિધયઃ રાજન્ આપન્નાઃ આતતાિયનઃ॥ ૨૨॥
અથ તાૈ અિપ સઙ્કુ્રદ્ધાૈ ઉદ્ય ય કુ ન દન ।
અેરકા મુ ષ્ટ પિરઘાૈ જર તાૈ જઘ્નતુઃ યુિધ॥ ૨૩॥
બ્રહ્મશાપ ઉપ ષ્ટાનાં કૃ ણમાયા ત આત્મનામ્ ।
પધાર્ક્રાેધઃ ક્ષયં િન યે વૈણવઃ અ ગ્ ઃ યથા વનમ્॥ ૨૪॥
અેવં નષ્ટેષુ સવષુ કુલષેુ વષેુ કેશવઃ ।
અવતાિરતઃ ભવુઃ ભારઃ ઇ ત મનેે અવશે ષતઃ॥ ૨૫॥
રામઃ સમુદ્રવેલાયાં યાેગમ્ આસ્થાય પાૈ ષમ્ ।
તત્ ત્યાજ લાેકં માનુ યં સયંાજે્ય આત્માનમ્ આત્મિન॥ ૨૬॥
રામિનયાર્ણમ્ આલાેક્ય ભગવાન્ દેવક સતુઃ ।
િનષસાદ ધરાપેસ્થે તૂ ણીમ્ આસાદ્ય િપ પલમ્॥ ૨૭॥
બભ્રત્ ચતુભુર્જં પં ભ્રા જ પ્રભયા વયા ।
િદશઃ િવ તમારાઃ કુવર્ન્ િવધૂમઃ ઇવ પાવકઃ॥ ૨૮॥
શ્રીવ સાઙં્ક ઘન યામં તપ્ત હાટક વચર્સમ્ ।
કાૈશયે અ બર યુગ્મને પિરવીતં સમુઙ્ગલમ્॥ ૨૯॥
સુ દર મત વક્ત્ર અ જં નીલ કુ તલ મ ડતમ્ ।
પુ ડર ક અ ભરામાક્ષં સુ્ફરન્ મકર કુ ડલમ્॥ ૩૦॥
કિટસતૂ્ર બ્રહ્મસતૂ્ર િકર ટ કટક અઙ્ગદૈઃ ।
હાર નપૂુર મુદ્રા ભઃ કાૈ તુભને િવરા જતમ્॥ ૩૧॥
વનમાલા પર તાઙ્ગં મૂ તમદ્ ભઃ િનજઆયુધૈઃ ।
કૃ વા ઉરાૈ દ ક્ષણે પાદમ્ આસીનં પઙ્કજ અ ણમ્॥ ૩૨॥
મુસલાૈ અશષેાયઃ ખ ડકૃતષેુઃ લુ ધકઃ જરાઃ ।
ગાસ્યઆકારં તત્ ચરણં િવવ્યાધ ગશઙ્કયા॥ ૩૩॥
ચતુભુર્જં તં પુ ષં દૃ ટ્વા સઃ કૃત િક બષઃ ।
ભીતઃ પપાત શરસા પાદયાેઃ અસરુ દ્વષઃ॥ ૩૪॥
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અ નતા કૃતમ્ ઇદં પાપને મધુસદૂન ।
ક્ષ તુમ્ અહર્ સ પાપસ્ય ઉત્તમશ્લાેકઃ મે અનઘ॥ ૩૫॥
યસ્ય અનુ મરણં ણામ્ અજ્ઞાન વા ત નાશનમ્ ।
વદ ત તસ્ય તે િવ ણાે મયા અસાધુ કૃતં પ્રભાે॥ ૩૬॥
તત્ મા આશુ જિહ વૈકુ ઠ પા માનં ગ લુ ધકમ્ ।
યથા પનુઃ અહં તુ અેવં ન કુયા સત્ અ તક્રમમ્॥ ૩૭॥
યસ્યઆત્મ યાેગ ર ચતં ન િવદુઃ િવિર ચઃ

દ્ર આદયઃ અસ્ય તનયાઃ પતયઃ ગરાં યે ।
વત્ માયયા િપિહત દષૃ્ટયઃ અેતત્ અ જઃ
િક તસ્ય તે વયમ્ અસત્ ગતયઃ ગ્ ણીમઃ॥ ૩૮॥

શ્રીભગવાન્ ઉવાચ ।
મા ભૈઃ જરે વમ્ ઉ ત્તષ્ઠ કામઃ અેષઃ કૃતઃ િહ મે ।
યાિહ વં મત્ અનુજ્ઞાતઃ વગ સકૃુ તનાં પદમ્॥ ૩૯॥
ઇ તઆિદષ્ટઃ ભગવતા કૃ ણને ઇચ્છા શર િરણા ।
િત્રઃ પિરક્ર ય તં ન વા િવમાનને િદવં યયાૈ॥ ૪૦॥
દા કઃ કૃ ણપદવીમ્ અ વચ્છન્ અિધગ યતામ્ ।
વાયું તુલ સકામાેદમ્ આઘ્રાય અ ભમખંુ યયાૈ॥ ૪૧॥
તં તત્ર તગ્મદ્યુ ભઃ આયુધૈઃ તમ્

િહ અશ્વ થમૂલે કૃતકેતનં પ તમ્ ।
નેહ લુતાત્મા િનપપાત પાદયાે
રથાત્ અવ લુત્ય સબા પલાેચનઃ॥ ૪૨॥

અપ યતઃ વત્ ચરણ અ બુજં પ્રભાે
દૃ ષ્ટઃ પ્રણષ્ટા તમ સ પ્રિવષ્ટા ।

િદશઃ ન ને ન લભે ચ શા તમ્
યથા િનશાયમ્ ઉડુપે પ્રણષ્ટે॥ ૪૩॥

ઇ ત બ્રવુતે સતૂે વૈ રથઃ ગ ડલા છનઃ ।
ખમ્ ઉ પપાત રાજે દ્ર સાશ્વ વજઃ ઉદ ક્ષતઃ॥ ૪૪॥
તમ્ અ વગચ્છન્ િદવ્યાિન િવ પ્રહરણાિન ચ ।
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તને અ ત િવ મતઆત્માનં સતૂમ્ આહ જનાદર્નઃ॥ ૪૫॥
ગચ્છ દ્વારવતી ં સતૂ જ્ઞાતીનાં િનધનં મથઃ ।
સઙ્કષર્ણસ્ય િનયાર્ણં બ ધુ યઃ બ્રૂિહ મત્ દશામ્॥ ૪૬॥
દ્વારકાયાં ચ ન સ્થેયં ભવદ્ ભઃ ચ વબ ધુ ભઃ ।
મયા ત્યક્તાં યદુપુર ં સમુદ્રઃ લાવિય ય ત॥ ૪૭॥
વં વં પિરગ્રહં સવઆદાય િપતરાૈ ચ નઃ ।
અજુર્નને આિવતાઃ સવર્ ઇ દ્રપ્રસં્થ ગ મ યથ॥ ૪૮॥
વં તુ મત્ ધમર્મ્ આસ્થાય જ્ઞાનિનષ્ઠઃ ઉપેક્ષકઃ ।
મન્માયા રચનામ્ અેતાં િવજ્ઞાય ઉપશમં વ્રજ॥ ૪૯॥
ઇ ત ઉક્તઃ તં પિરક્ર ય નમસૃ્કત્ય પનુઃ પનુઃ ।
તત્ પાદાૈ શી ણર્ ઉપાધાય દુમર્નાઃ પ્રયયાૈ પુર મ્॥ ૫૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે યદુકુલસઙ્ક્ષયાે નામ
િત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૦॥
અથ અેકિત્રશઃ અ યાયઃ ।
શ્રીશકુઃ ઉવાચ ।
અથ તત્રઆગમત્ બ્રહ્મા ભવા યા ચ સમં ભવઃ ।
મહે દ્રપ્રમખુાઃ દેવાઃ મનુયઃ સપ્રજેશ્વરાઃ॥ ૧॥
િપતરઃ સદ્ધગ ધવાર્ઃ િવદ્યાધર મહાેરગાઃ ।
ચારણાઃ યક્ષરક્ષાં સ િકનર અ સરસઃ દ્વ ઃ॥ ૨॥
દ્રષુ્ટકામાઃ ભગવતઃ િનવાર્ણં પરમ ઉ સકુાઃ ।
ગાય તઃ ચ ગ્ ણ તઃ ચ શાૈરેઃ કમાર્ ણ જન્મ ચ॥ ૩॥
વવષુર્ઃ પુ પવષાર્ ણ િવમાન આવ લ ભઃ નભઃ ।
કુવર્ તઃ સઙુ્કલં રાજન્ ભ યા પરમયા યુતાઃ॥ ૪॥
ભગવાન્ િપતામહં વીક્ષ્ય િવભૂ તઃ આત્મનઃ િવભુઃ ।
સયંાજે્ય આત્મિન ચઆત્માનં પદ્મનતે્રે યમીલયત્॥ ૫॥
લાેકા ભરામાં વતનું ધારણા યાન મઙ્ગલમ્ ।
યાેગધારણયા આગ્ ે યા અદગ્ વા ધામ આિવશત્ વકમ્॥ ૬॥
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િદિવ દુ દુભયઃ નેદુઃ પેતુઃ સમુનઃ ચ ખાત્ ।
સતં્ય ધમર્ઃ તઃ ભૂમેઃ ક તઃ શ્રીઃ ચ અનુ તં વયુઃ॥ ૭॥
દેવ આદયઃ બ્રહ્મમખુ્યાઃ ન િવશ તં વધામિન ।
અિવજ્ઞાતગ ત કૃ ણં દદશૃઃુ ચ અ તિવ મતાઃ॥ ૮॥
સાૈદામ યાઃ યથા આકાશે યા ત્યાઃ િહ વા અભ્રમ ડલમ્ ।
ગ તઃ ન લક્ષ્યતે મત્યઃ તથા કૃ ણસ્ય દૈવતૈઃ॥ ૯॥
બ્રહ્મ દ્રઆદયઃ તે તુ દૃ ટ્વા યાેગગ ત હરેઃ ।
િવ મતાઃ તાં પ્રશસં તઃ વં વં લાેકં યયુઃ તદા॥ ૧૦॥
રાજન્ પરસ્ય તનુ ત્ જનના યયેહા

માયાિવડ બનમ્ અવેિહ યથા નટસ્ય ।
ટ્વા આત્મના ઇદમ્ અનુિવ ય િવહૃત્ય ચ અ તે
સહૃંત્ય ચઆત્મ મિહના ઉપરતઃ સઃ આ તે॥ ૧૧॥

મત્યન યઃ ગુ સતંુ યમલાેકનીતમ્
વાં ચ આનયત્ શરણદઃ પરમ અસ્ત્ર દગ્ધમ્ ।

જગ્યે અ તક અ તકમ્ અિપ ઈશમ્ અસાૈ અવનીશઃ
િક વાવને વરનયન્ ગયું સદેહમ્॥ ૧૨॥

તથા અિપ અશશેા સ્થ ત સ ભવ અિપ
અયષેુ અન ય હેતુઃ યત્ અશષે શ ક્ત ક્ ।

ન ઇચ્છત્ પ્રણેતું વપુઃ અત્ર શે ષતમ્
મત્યન િક વસ્થગ ત પ્રદશર્યન્॥ ૧૩॥

યઃ અેતાં પ્રાતઃ ઉ થાય કૃ ણસ્ય પદવી ં પરામ્ ।
પ્રયતઃ ક તર્યેત્ ભ યા તામ્ અેવ આ ાે ત અનુત્તમામ્॥ ૧૪॥
દા કઃ દ્વારકામ્ અેત્ય વસદેુવ ઉગ્રસનેયાેઃ ।
પ ત વા ચરણાવસ્રૈઃ ય ષ ચત્ કૃ ણિવચ્યુતઃ॥ ૧૫॥
કથયામાસ િનધનં ણીનાં કૃ નશઃ પ ।
તત્ શ્રુ વા ઉ દ્વગ્ હૃદયાઃ જનાઃ શાેક િવમૂ ચ્છતાઃ॥ ૧૬॥
તત્ર મ વિરતા જગ્મુઃ કૃ ણ િવશ્લષે િવહ્વલાઃ ।
વ્યસવાઃ શરેતે યત્ર જ્ઞાતયઃ ઘ્ન તઃ આનનમ્॥ ૧૭॥
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દેવક રાેિહણી ચ અેવ વસદેુવઃ તથા સતુાૈ ।
કૃ ણ રામ અવપ ય તઃ શાેક આતાર્ઃ િવજહુઃ તમ્॥ ૧૮॥
પ્રાણાન્ ચ િવજહુઃ તત્ર ભગવત્ િવરહ આતુરાઃ ।
ઉપગુહ્ય પતીન્ તાત ચતામ્ આ હુઃ સ્ત્રયઃ॥ ૧૯॥
રામપ યઃ ચ તત્ દેહમ્ ઉપગુહ્ય અ ગ્ મ્ આિવશન્ ।
વસદેુવપ યઃ તત્ ગાતં્ર પ્રદ્યુ આદ ન્ હરેઃ નષુાઃ ।
કૃ ણપ યઃ આિવશન્ અ ગ્ ક્મ ણઆદ્યાઃ તદા ત્મકાઃ॥ ૨૦॥
અજુર્નઃ પ્રેયસઃ સખ્યઃુ કૃ ણસ્ય િવરહઆતુરઃ ।
આત્માનં સા વયામાસ કૃ ણગીતૈઃ સદુ ક્ત ભઃ॥ ૨૧॥
બ ધનૂાં નષ્ટગાતે્રાણામ્ અજુર્નઃ સા પરાિયકમ્ ।
હતાનાં કારયામાસ યથાવત્ અનપુવૂર્શઃ॥ ૨૨॥
દ્વારકાં હિરણા ત્યક્તા સમુદ્રઃ અ લાવયત્ ક્ષણાત્ ।
વજર્િય વા મહારાજ શ્રીમત્ ભગવત્ આલયમ્॥ ૨૩॥
િનતં્ય સિંનિહતઃ તત્ર ભગવાન્ મધુસદૂનઃ ।
ત્યા અશષેા અશભુહરં સવર્ મઙ્ગલમ્ અમઙ્ગલમ્॥ ૨૪॥

સ્ત્રી બાલ દ્ધાન્ આદાય હતશષેાન્ ધન જયઃ ।
ઇ દ્રપ્રસં્થ સમાવે ય વજ્ર તત્ર અ યષેચયત્॥ ૨૫॥
શ્રુ વા સહૃુત્ વધં રાજન્ અજુર્નાત્ તે િપતામહાઃ ।
વાં તુ વંશધરં કૃ વા જગ્મુઃ સવ મહાપથમ્॥ ૨૬॥
યઃ અેતત્ દેવદેવસ્ય િવ ણાેઃ કમાર્ ણ જન્મ ચ ।
ક તર્યેત્ શ્રદ્ધયા મત્યર્ઃ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૨૭॥
ઇ થં હરેઃ ભગવતઃ ચર અવતાર

વીયાર્ ણ બાલચિરતાિન ચ શ તમાિન ।
અ યત્ર ચ ઇહ ચ શ્રુતાિન ગ્ ણન્ મનુ યઃ

ભ ક્ત પરાં પરમહંસગતાૈ લભેત॥ ૨૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે માૈસલાપેાખ્યાનં નામ
અેકિત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૧॥
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॥ ઇ ત ઉદ્ધવગીતા નામ અેકાદશસ્ક ધઃ સમાપ્તઃ॥
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