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Vyasagita Kurmapurana 12-33

વ્યાસગીતા કૂમર્પુરાણે અ યાયાઃ ૧૨-૩૩

૧૨
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે દ્વાદશાેઽ યાયઃ
વ્યાસ ઉવાચ ।
શ ◌ૃ વ ષયઃ સવ વક્ષ્યમાણં સનાતનમ્ ।
કમર્યાેગં બ્રાહ્મણાનામાત્ય તકફલપ્રદમ્॥ ૧૨.૧॥
આ ાય સદ્ધમ ખલં બાહ્મણાનાં પ્રદ શતમ્ ।
ઋષીણાં શ ◌ૃ વતાં પવૂ મનુરાહ પ્ર પ તઃ॥ ૧૨.૨॥
સવર્પાપહરં પુ ય ષસઙ્ઘૈિનષેિવતમ્ ।
સમાિહતિધયાે યૂયં શ ◌ૃ વં ગદતાે મમ॥ ૧૨.૩॥
કૃતાપેનયનાે વેદાનધીયીત દ્વ ેત્તમાઃ ।
ગભાર્ષ્ટમેઽષ્ટમે વા દે વસતૂ્રાેક્તિવધાનતઃ॥ ૧૨.૪॥
દ ડી ચ મખેલી સતૂ્રી કૃ ણા જનધરાે મુિનઃ ।
ભક્ષાહારાે ગુ િહતાે વીક્ષમાણાે ગુરાેમુર્ખમ્॥ ૧૨.૫॥
કાપાર્સમપુવીતાથ િન મતં બ્રહ્મણા પુરા ।
બ્રાહ્મણાનાં િત્ર ત્ સતંૂ્ર કાૈશં વા વસ્ત્રમવે વા॥ ૧૨.૬॥
સદાપેવીતી ચવૈ સ્યાત્ સદા બદ્ધ શખાે દ્વજઃ ।
અ યથા યત્ કૃતં કમર્ તદ્ભવત્યયથાકૃતમ્॥ ૧૨.૭॥
વસદેિવકૃતં વાસઃ કાપાર્સં વા કષાયકમ્ ।
તદેવ પિરધાનીયં શકુ્લમ ચ્છદ્રમુત્તમમ્॥ ૧૨.૮॥
ઉત્તરં તુ સમાખ્યાતં વાસઃ કૃ ણા જનં શભુમ્ ।
અભાવે િદવ્યમ જનં રાૈરવં વા િવધીયતે॥ ૧૨.૯॥
ઉદૃ્ધત્ય દ ક્ષણં બાહંુ સવ્યે બાહાૈ સમિપતમ્ ।
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ઉપવીતં ભવેિન્નત્યં િનવીતં ક ઠસ જને॥ ૧૨.૧૦॥
સવં્ય બાહંુ સમુદૃ્ધત્ય દ ક્ષણે તુ તં દ્વ ઃ ।
પ્રાચીનાવીત મત્યુક્તં પતૈ્રે કમર્ ણ યાજેયેત્॥ ૧૨.૧૧॥
અગ્ યગારે ગવાં ગાેષે્ઠ હાેમે જ યે તથવૈ ચ ।
વા યાયે ભાજેને િનતં્ય બ્રાહ્મણાનાં ચ સિન્નધાૈ॥ ૧૨.૧૨॥
ઉપાસને ગુ ણાં ચ સ યયાેઃ સાધુસઙ્ગમે ।
ઉપવીતી ભવેિન્નત્યં િવિધરેષ સનાતનઃ॥ ૧૨.૧૩॥
માૈ િત્ર ત્ સમા શ્લ ણા કાયાર્ િવપ્રસ્ય મખેલા ।
મુ ભાવે કુશનેાહુગ્રર્ થનૈકેન વા િત્ર ભઃ॥ ૧૨.૧૪॥
ધારયેદ્બૈ વપાલાશાૈ દ ડાૈ કેશા તકાૈ દ્વજઃ ।
યજ્ઞાહર્ ક્ષજં વાઽથ સાૈ યમવ્રણમવે ચ॥ ૧૨.૧૫॥
સાયં પ્રાત દ્વજઃ સ યામપુાસીત સમાિહતઃ ।
કામા લાેભાદ્ભયાન્માેહાત્ ત્યક્તને પ તતાે ભવેત્॥ ૧૨.૧૬॥
અ ગ્ કાય તતઃ કુયાર્ત્ સાયં પ્રાતઃ પ્રસન્નધીઃ ।
ના વા સ તપર્યેદે્દવા ષીન્ િપ ગણાં તથા॥ ૧૨.૧૭॥
દેવતા યચર્નં કુયાર્ત્ પુ પૈઃ પત્રેણ ચા બુના ।
અ ભવાદનશીલઃ સ્યાિન્નત્યં દ્ધષેુ ધમર્તઃ॥ ૧૨.૧૮॥
અસાવહં ભાે નામે ત સ યક્ પ્રણ તપવૂર્કમ્ ।
આયુરારાેગ્ય સદ્ યથ દ્રવ્યાિદપિરવ જતમ્॥ ૧૨.૧૯॥
આયુ ણાન્ ભવ સાૈ યે ત વાચ્યાે િવપ્રાેઽ ભવાદને ।
અકારશ્ચાસ્ય ના ાેઽ તે વાચ્યઃ પવૂાર્ક્ષરઃ લુતઃ॥ ૧૨.૨૦॥
ન કુયાર્દ્યાેઽ ભવાદસ્ય દ્વજઃ પ્રત્ય ભવાદનમ્ ।
ના ભવાદ્યઃ સ િવદુષા યથા શદૂ્ર તથવૈ સઃ॥ ૧૨.૨૧॥
િવ યપા ણના કાયર્મપુસઙ્ગ્રહણં ગુરાેઃ ।
સવ્યને સવ્યઃ પ્રષ્ટવ્યાે દ ક્ષણને તુ દ ક્ષણઃ॥ ૧૨.૨૨॥
લાૈિકકં વૈિદકં ચાિપ તથા યા ત્મકમવે વા ।
આદદ ત યતાે જ્ઞાનં તં પવૂર્મ ભવાદયેત્॥ ૧૨.૨૩॥
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નાેદકં ધારયેદ્ભૈકં્ષ્ય પુ પા ણ સ મધ તથા ।
અેવંિવધાિન ચા યાિન ન દૈવાદે્યષુ કમર્સુ॥ ૧૨.૨૪॥
બ્રાહ્મણં કુશલં ચ્છેત્ ક્ષત્રબ ધુમનામયમ્ ।
વૈ યં ક્ષેમં સમાગ ય શદૂ્રમારાેગ્યમવે તુ॥ ૧૨.૨૫॥
ઉપા યાયઃ િપતા જ્યેષ્ઠાે ભ્રાતા ચવૈ મહીપ તઃ ।
માતુલઃ શ્વશરુસ્ત્રાતા માતામહિપતામહાૈ॥ ૧૨.૨૬॥
વણર્જે્યષ્ઠઃ િપ વ્યશ્ચ પુંસાેઽત્ર ગુરવઃ તાઃ ।
માતા માતામહી ગવુ િપતુમાર્તુશ્ચ સાેદરાઃ॥ ૧૨.૨૭॥
શ્વશ્રૂઃ િપતામહી જ્યેષ્ઠા ધાત્રી ચ ગુરવઃ સ્ત્રયઃ ।
ઇત્યુક્તાે ગુ વગાઽયં મા તઃ િપ તાે દ્વ ઃ॥ ૧૨.૨૮॥
અનવુત્તર્નમેતષેાં મનાવેાક્કાયકમર્ ભઃ ।
ગુ ં દૃ ટ્વા સમુ ત્તષે્ઠદ ભવાદ્ય કૃતા જ લઃ॥ ૧૨.૨૯॥
નૈતૈ પિવશતે્ સાદ્ધ િવવદેન્નાત્મકારણાત્ ।
િવતાથર્મિપ દ્વષેાદુ્ગ ભનવ ભાષણમ્॥ ૧૨.૩૦॥

ઉિદતાેઽિપ ગુણૈર યૈગુર્ દ્વષેી પતત્યધઃ ।
ગુ ણામિપ સવષાં પજૂ્યાઃ પ ચ િવશષેતઃ॥ ૧૨.૩૧॥
તષેામાદ્યાસ્ત્રયઃ શ્રેષ્ઠા તષેાં માતા સપુૂ જતા ।
યાે ભાવય ત યા સતૂે યને િવદ્યાપેિદ યતે॥ ૧૨.૩૨॥
જ્યેષ્ઠાે ભ્રાતા ચ ભત્તાર્ ચ પ ચૈતે ગુરવઃ તાઃ ।
આત્મનઃ સવર્યત્નને પ્રાણત્યાગને વા પનુઃ॥ ૧૨.૩૩॥
પજૂનીયા િવશષેેણ પ ચૈતે ભૂ ત મચ્છતા ।
યાવત્ િપતા ચ માતા ચ દ્વાવેતાૈ િનિવકાિરણાૈ॥ ૧૨.૩૪॥
તાવત્ સવ પિરત્યજ્ય પતુ્રઃ સ્યાત્ ત પરાયણઃ ।
િપતા માતા ચ સપુ્રીતાૈ સ્યાતાં પતુ્રગુણૈયર્િદ॥ ૧૨.૩૫॥
સ પતુ્રઃ સકલં ધમર્મા ુયાત્ તને કમર્ણા ।
ના ત મા સમં દૈવં ના ત િપ સમાે ગુ ઃ॥ ૧૨.૩૬॥
તયાેઃ પ્રત્યુપકારાેઽિપ ન કથ ચન િવદ્યતે ।
તયાેિનત્યં પ્રયં કુયાર્ત્ કમર્ણા મનસા ગરા॥ ૧૨.૩૭॥
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ન તા યામનનુજ્ઞાતાે ધમર્મ યં સમાચરેત્ ।
વજર્િય વા મુ ક્તફલં િનતં્ય નૈ મ ત્તકં તથા॥ ૧૨.૩૮॥
ધમર્સારઃ સમુિદ્દષ્ટઃ પ્રેત્યાન તફલપ્રદઃ ।
સ યગારા ય વક્તારં િવ ષ્ટ તદનુજ્ઞયા॥ ૧૨.૩૯॥
શ યાે િવદ્યાફલં ભુઙ્ક્તે પ્રેત્ય વા પજૂ્યતે િદિવ ।
યાે ભ્રાતરં િપ સમં જ્યેષં્ઠ મખૂાઽવમ યતે॥ ૧૨.૪૦॥
તને દાષેેણ સ પ્રેત્ય િનરયં ઘાેર ચ્છ ત ।
પુંસા વત્મર્િન તષ્ટેત પજૂ્યાે ભત્તાર્ તુ સવર્દા॥ ૧૨.૪૧॥
અિપ માતિર લાેકેઽ મન્ ઉપકારા દ્ધ ગાૈરવમ્ ।
યે નરા ભ ર્િપ ડાથ વાન્ પ્રાણાન્ સ ત્યજ ત િહ॥ ૧૨.૪૨॥
તષેામથાક્ષયાઁ લાેકાન્ પ્રાવેાચ ભગવાન્ મનુઃ ।
માતુલાંશ્ચ િપ વ્યાંશ્ચ શ્વશરુા વ ે ગુ ન્॥ ૧૨.૪૩॥
અસાવહ મ ત બ્રૂયુઃ પ્રત્યુ થાય યવીયસઃ ।
અવાચ્યાે દ ક્ષતાે ના ા યવીયાનિપ યાે ભવેત્॥ ૧૨.૪૪॥
ભાેભવ પૂવર્ક વનેમ ભભાષેત ધમર્િવત્ ।
અ ભવાદ્યશ્ચ પજૂ્યશ્ચ શરસા વ દ્ય અેવ ચ॥ ૧૨.૪૫॥
બ્રાહ્મણઃ ક્ષિત્રયાદૈ્યશ્ચ શ્રીકામૈઃ સાદરં સદા ।
ના ભવાદ્યા તુ િવપ્રેણ ક્ષિત્રયાદ્યાઃ કથ ચન॥ ૧૨.૪૬॥
જ્ઞાનકમર્ગુણાપેેતા યદ્ય યેતે બહુશ્રુતાઃ ।
બ્રાહ્મણઃ સવર્વણાર્નાં વ ત કુયાર્િદ ત શ્રુ તઃ॥ ૧૨.૪૭॥
સવણષુ સવણાર્નાં કા યમવેા ભવાદનમ્ ।
ગુ ર ગ્ દ્વ તીનાં વણાર્નાં બ્રાહ્મણાે ગુ ઃ॥ ૧૨.૪૮॥
પ તરેવ ગુ ઃ સ્ત્રીણાં સવર્ત્રા યાગતાે ગુ ઃ ।
િવદ્યા કમર્ વયાે બ ધુિવત્તં ભવ ત પ ચમમ્॥ ૧૨.૪૯॥
મા યસ્થાનાિન પ ચાહુઃ પવૂ પવૂ ગુ ત્તરાત્ ।
પ ચાનાં િત્રષુ વણષુ ભૂયાં સ બલવ ત ચ॥ ૧૨.૫૦॥
યત્ર સ્યુઃ સાેઽત્ર માનાહર્ઃ શદૂ્રાેઽિપ દશમી ં ગતઃ ।
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પ થા દેયાે બ્રાહ્મણાય સ્ત્રયૈ રાજ્ઞે હ્યચ ષે॥ ૧૨.૫૧॥
દ્ધાય ભારમગ્ ાય રાે ગણે દુબર્લાય ચ ।
ભક્ષામાહૃત્ય શષ્ટાનાં ગ્ હે યઃ પ્રયતાેઽ વહમ્॥ ૧૨.૫૨॥
િનવેદ્ય ગુરવેઽશ્નીયાદ્વાગ્યત તદનુજ્ઞયા ।
ભવ પવૂ ચરેદ્ભૈક્ષ્યમપુનીતાે દ્વ ેત્તમઃ॥ ૧૨.૫૩॥
ભવન્મ યં તુ રાજ યાે વૈ ય તુ ભવદુત્તરમ્ ।
માતરં વા વસારં વા માતવુાર્ ભ ગની ં િન મ્॥ ૧૨.૫૪॥
ભક્ષેત ભક્ષાં પ્રથમં યા ચનંૈ ન િવમાનયેત્ ।
સ તીયગ્ હે વવે સાવર્વ ણકમવે વા॥ ૧૨.૫૫॥
ભૈક્ષ્યસ્ય ચરણં પ્રાેક્તં પ તતાિદષુ વ જતમ્ ।
વેદયજ્ઞૈરહીનાનાં પ્રશ તાનાં વકમર્સુ॥ ૧૨.૫૬॥
બ્રહ્મચાર હરેદ્ભૈકં્ષ ગ્ હે યઃ પ્રયતાેઽ વહમ્ ।
ગુરાેઃ કુલે ન ભક્ષેત ન જ્ઞા તકુલબ ધષુુ॥ ૧૨.૫૭॥
અલાભે વ યગેહાનાં પવૂ પવૂ િવવજર્યેત્ ।
સવ વા િવચરેદ્ગ્રામં પવૂાક્તાનામસ ભવે॥ ૧૨.૫૮॥
િનય ય પ્રયતાે વાચં િદશ વનવલાેકયન્ ।
સમાહૃત્ય તુ તદ્ભૈકં્ષ યાવદથર્મમાયયા॥ ૧૨.૫૯॥
ભુ ત પ્રયતાે િનતં્ય વાગ્યતાેઽન યમાનસઃ ।
ભૈકે્ષ્યણ વત્તર્યેિન્નત્યમેકાન્નાદ ભવેદ્વ્રતી॥ ૧૨.૬૦॥
ભૈકે્ષ્યણ વ્ર તનાે ત્ત પવાસસમા તા ।
પજૂયેદશનં િનત્યમદ્યાચ્ચૈતદકુ સયન્॥ ૧૨.૬૧॥
દૃ ટ્વા હૃ યેત્ પ્રસીદેચ્ચ તતાે ભુ ત વાગ્યતઃ ૧૨.૬૨॥
અનારાેગ્યમનાયુ યમ વગ્ય ચા તભાજેનમ્ ।
અપુ યં લાેકિવ દ્વષં્ટ ત માત્ ત પિરવજર્યેત્॥ ૧૨.૬૩॥
પ્રાઙ્મખુાેઽન્નાિન ભુ ત સયૂાર્ ભમખુ અેવ વા ।
નાદ્યાદુદઙ્મખુાે િનતં્ય િવિધરેષ સનાતનઃ॥ ૧૨.૬૪॥
પ્રક્ષાલ્ય પા ણપાદાૈ ચ ભુ નાે દ્વ પ શતે્ ।

vyAsagItAkUrmapurANa.pdf 5



વ્યાસગીતા કૂમર્પુરાણે અ યાયાઃ ૧૨-૩૩

શચુાૈ દેશે સમાસીનાે ભુ વા ચ દ્વ પ શતે્॥ ૧૨.૬૫॥
ઇતી શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે
દ્વાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૨॥

૧૩
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ ।
વ્યાસ ઉવાચ ।
ભુ વા પી વા ચ સુ વા ચ ના વા ર યાપેસપર્ણે ।
આેષ્ઠાવલાેમાેકાૈ ટ્વા વાસાે િવપિરધાય ચ॥ ૧૩.૧
રેતાેમતૂ્રપુર ષાણામુ સગઽયુક્તભાષણે ।
ષ્ઠ િવ વાઽ યયનાર ભે કાસશ્વાસાગમે તથા॥ ૧૩.૨
ચ વરં વા મશાનં વા સમાગ ય દ્વ ેત્તમઃ ।
સ યયાે ભયાે તદ્વદાચા તાેઽ યાચમેત્ પનુઃ॥ ૧૩.૩
ચ ડાલ લેચ્છસ ભાષે સ્ત્રીશદૂ્રાે ચ્છષ્ટભાષણે ।
ઉ ચ્છષં્ટ પુ ષં ટ્વા ભાજંે્ય ચાિપ તથાિવધમ્॥ ૧૩.૪॥
આચામેદશ્રપુાતે વા લાેિહતસ્ય તથવૈ ચ ।
ભાજેને સ યયાેઃ ના વા પી વા મતૂ્રપુર ષયાેઃ॥ ૧૩.૫॥
આચા તાેઽ યાચમેત્ સુ વા સકૃ સકૃદથા યતઃ ।
અગ્ ેગર્વામથાલ ભે ટ્વા પ્રયતમવે વા॥ ૧૩.૬॥
સ્ત્રીણામથાત્મનઃ પશ નીવી ં વા પિરધાય ચ
ઉપ શે જલં વાદ્ર ણં વા ભૂ મમવે વા॥ ૧૩.૭॥
કેશાનાં ચાત્મનઃ પશ વાસસાેઽક્ષા લતસ્ય ચ ।
અનુ ણા ભરફેના ભઃ િવશદુ્ધાદ્ ભશ્ચ ધમર્તઃ॥ ૧૩.૮॥ (િવશદુ્ધાદ્ ભશ્ચ વાગ્યતઃ)

શાૈચે સઃુ સવર્દાચામેદાસીનઃ પ્રાગુદઙ્મખુઃ ।
શરઃ પ્રા ત્ય ક ઠં વા મુક્તકચ્છ શખાેઽિપ વા॥ ૧૩.૯॥
અકૃ વા પાદયાેઃ શાૈચમાચા તાેઽ યશુ ચભર્વેત્ ।
સાપેાન કાે જલસ્થાે વા નાે ણીષી ચાચમેદુ્બધઃ॥ ૧૩.૧૦॥
ન ચવૈ વષર્ધારા ભનર્ તષ્ઠન્ નાેદૃ્ધતાેદકૈઃ ।
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નૈકહ તાિપતજલૈિવના સતૂ્રેણ વા પનુઃ॥ ૧૩.૧૧॥
ન પાદુકાઽઽસનસ્થાે વા બિહ ર્નુરથાિપ વા ।
ન જ પન્ ન હસન્ પ્રેક્ષન્ શયાનઃ પ્રહ્વ અેવ ચ
નાવી ક્ષતા ભઃ ફેનાદ્યૈ પેતા ભરથાિપ વા ।
શદૂ્રાશુ ચકરાને્મુક્તનૈર્ ક્ષારા ભ તથવૈ ચ॥ ૧૩.૧૨॥
ન ચવૈાઙ્ગુ લ ભઃ શ તં ન કુવર્ન્ ના યમાનસઃ ।
ન વણર્રસદુષ્ટા ભનર્ ચવૈ પ્રદરાેદકૈઃ॥ ૧૩.૧૩॥
ન પા ણ ભતા ભવાર્ ન બિહ કક્ષ અેવ વા ।
હૃદ્ગા ભઃ પૂયતે િવપ્રઃ ક ઠ્યા ભઃ ક્ષિત્રયઃ શુ ચઃ॥ ૧૩.૧૪॥
પ્રા શતા ભ તથા વૈ યઃ સ્ત્રીશદૂ્રાૈ પશર્તાેઽ તતઃ ।
અઙ્ગુષ્ઠમૂલા તરતાે રેખાયાં બ્રાહ્મમુચ્યતે॥ ૧૩.૧૫॥
અ તરાઙ્ગુષ્ઠદે શ યાે િપ ણાં તીથર્મુત્તમમ્ ।
કિનષ્ઠામૂલતઃ પશ્ચાત્ પ્રા પતં્ય પ્રચક્ષતે॥ ૧૩.૧૬॥
અઙ્ગુલ્યગ્રે તં દૈવં તદે્દવાથ પ્રક ત્તતઃ ।
મૂલે વા દૈવમાિદષં્ટ ગ્ ેયં મ યતઃ તમ્॥ ૧૩.૧૭॥
તદેવ સાૈ મકં તીથર્મેતજ્જ્ઞા વા ન મુહ્ય ત ।
બ્રાહ્મણેવૈ તુ તીથન દ્વ ે િનત્યમપુ શતે્॥ ૧૩.૧૮॥
કાયને વાઽથ દૈવને પતૈ્રેણ ન તુ વૈ દ્વ ઃ ।
િત્રઃ પ્રાશ્નીયાદપઃ પવૂ બ્રાહ્મણઃ પ્રયત તતઃ॥ ૧૩.૧૯॥
સ જ્યાઙ્ગુષ્ઠમૂલને મખંુ વૈ સમપુ શતે્ ।
અઙ્ગુષ્ઠાના મકા યાં તુ શને્નતે્રદ્વયં તતઃ॥ ૧૩.૨૦॥
તજર્ યઙ્ગુષ્ઠયાેગને શને્નાસા ટદ્વયમ્ ।
કિનષ્ઠાઙ્ગુષ્ઠયાેગને શ્રવણે સમપુ શતે્॥ ૧૩.૨૧॥
સવાર્સામથ યાેગને હૃદયં તુ તલને વા ।
શદે્વૈ શરસ તદ્વદઙ્ગુષે્ઠનાથવા દ્વયમ્॥ ૧૩.૨૨

િત્રઃ પ્રાશ્નીયાદ્યદ ભ તુ સપુ્રીતા તને દેવતાઃ ।
બ્રહ્મા િવ મર્હેશશ્ચ ભવ તીત્યનુશશુ્રુમઃ॥ ૧૩.૨૩
ગઙ્ગા ચ યમનુા ચવૈ પ્રીયેતે પિરમાજર્નાત્ ।
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સં ષ્ટયાેલાચનયાેઃ પ્રીયેતે શ શભાસ્કરાૈ॥ ૧૩.૨૪
નાસત્યદસ્રાૈ પ્રીયેતે ષ્ટે નાસાપુટદ્વયે ।
શ્રાતે્રયાેઃ ષ્ટયાે તદ્વત્ પ્રીયેતે ચાિનલાનલાૈ॥ ૧૩.૨૫
સં ષ્ટે હૃદયે ચાસ્ય પ્રીય તે સવર્દેવતાઃ ।
મૂિધ્ન સં પશર્નાદેવ પ્રીતઃ સ પુ ષાે ભવેત્॥ ૧૩.૨૬
નાે ચ્છષં્ટ કુવર્તે િનતં્ય િવપ્રષુાેઽઙ્ગં નય ત યાઃ ।
દ તા તદર્ તલગ્ ેષુ જહ્વાેષૈ્ટરશુ ચભર્વેત્॥ ૧૩.૨૭
શા ત બ દવઃ પાદાૈ ય આચામયતઃ પરાન્ ।

ભૂ મકા તે સમા જ્ઞેયા ન તૈરપ્રયતાે ભવેત્॥ ૧૩.૨૮
મદુપક ચ સાેમે ચ તા બૂલસ્ય ચ ભક્ષણે ।
ફલે મૂલે ચે દ ડે ન દાષેં પ્રાહ વૈ મનુઃ॥ ૧૩.૨૯
પ્રચરાન્નાેદપાનષેુ દ્રવ્યહ તાે ભવેન્નરઃ । વર્। - યદ્યુ ચ્છષ્ટાે ભવેદ્દિ્વજઃ
ભૂમાૈ િન ક્ષ ય તદ્દ્રવ્યમાચ યા યુક્ષયેત્ તુ તત્॥ ૧૩.૩૦
તજૈસં વૈ સમાદાય યદ્યુ ચ્છષ્ટાે ભવેદ્દિ્વજઃ ।
ભૂમાૈ િન ક્ષ ય તદ્દ્રવ્યમાચ યા યુક્ષયેત્ તુ તત્॥ ૧૩.૩૧
યદ્યમ તં્ર સમાદાય ભવેદુચ્છેષણા વતઃ ।
અિનધાયવૈ તદ્દ્રવ્યમાચા તઃ શુ ચતા મયાત્॥ ૧૩.૩૨
વસ્ત્રાિદષુ િવક પઃ સ્યાત્ ત સં ટ્વાચમેિદહ ।
અર યેઽનુદકે રાત્રાૈ ચાૈરવ્યાઘ્રાકુલે પ થ॥ ૧૩.૩૩॥
કૃ વા મતંૂ્ર પુર ષં વા દ્રવ્યહ તાે ન દુ ય ત ।
િનધાય દ ક્ષણે કણ બ્રહ્મસતૂ્રમુદઙ્મખુઃ॥ ૧૩.૩૪॥
અિહ્ન કુયાર્ચ્છકૃન્મતૂ્રં રાત્રાૈ ચેદ્દ ક્ષણામખુઃ ।
અ તધાર્ય મહી ં કાષૈ્ઠઃ પત્રૈલાષ્ટ ણને વા॥ ૧૩.૩૫॥
પ્રા ત્ય ચ શરઃ કુયાર્ દ્વ મતૂ્રસ્ય િવસજર્નમ્ ।
છાયાકૂપનદ ગાેષ્ઠચૈત્યા ભઃ પ થ ભ મસુ॥ ૧૩.૩૬॥
અગ્ ાૈ ચવૈ મશાને ચ િવ મતૂ્રે ન સમાચરેત્ ।
ન ગાેમયે ન કૃષ્ટે વા મહા ક્ષે ન શાડ્વલે॥ ૧૩.૩૭॥
ન તષ્ઠન્ વા ન િનવાર્સા ન ચ પવર્તમ તકે ।
ન ણર્દેવાયતને ન વ મીકે કદાચન॥ ૧૩.૩૮॥
ન સસ વષેુ ગતષુ ન ગચ્છન્ વા સમાચરેત્ ।
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તષુાઙ્ગારકપાલષેુ રાજમાગ તથવૈ ચ॥ ૧૩.૩૯॥
ન ક્ષતે્રે ન િવમલે વાઽિપ ન તીથ ન ચતુ પથે ।
નાેદ્યાને ન સમીપે વા નાષેરે ન પરાશચુાૈ॥ ૧૩.૪૦॥
ન સાપેાન પાદુકાે વા છત્રી વા ના તિરક્ષકે ।
ન ચવૈા ભમખુે સ્ત્રીણાં ગુ બ્રાહ્મણયાેગર્વામ્॥ ૧૩.૪૧॥
ન દેવદેવાલયયાેરપામિપ કદાચન ।
નદ ંજ્યાેતી ં ષ વી ક્ષ વા ન વાયર્ ભમખુાેઽથવા॥ ૧૩.૪૨॥
પ્રત્યાિદત્યં પ્રત્યનલં પ્ર તસાેમં તથવૈ ચ ।
આહૃત્ય ત્તકાં કૂલા લપેગ ધાપકષર્ણાત્॥ ૧૩.૪૩॥
કુયાર્દત દ્રતઃ શાૈચં િવશદુ્ધૈ દૃ્ધતાેદકૈઃ ।
નાહરે ત્તકાં િવપ્રઃ પાંશલુાન્ન ચ કદર્માન્॥ ૧૩.૪૪॥
ન માગાર્ન્નાષેરાદે્દશાચ્છાૈચાે ચ્છષ્ટાત્તથવૈ ચ ।
ન દેવાયતનાત્ કૂપાદ્ગ્રામાન્ન ચ જલાત્ તથા ।
ઉપ શતે્ તતાે િનતં્ય પવૂાક્તને િવધાનતઃ॥ ૧૩.૪૫॥
ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે
ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૩॥

૧૪
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે ચતુદર્શાેઽ યાયઃ
વ્યાસ ઉવાચ ।
અેવં દ ડાિદ ભયુર્ક્તઃ શાૈચાચારસમ વતઃ ।
આહૂતાેઽ યયનં કુયાર્દ્વ ક્ષમાણાે ગુરાેમુર્ખમ્॥ ૧૪.૧॥
િનત્યમુદ્યતપા ણઃ સ્યાત્ સ યાચારઃ સમ વતઃ ।
આસ્યતા મ ત ચાેક્તઃ સન્નાસીતા ભમખંુ ગુરાેઃ॥ ૧૪.૨॥
પ્ર તશ્રવણસ ભાષે શયાનાે ન સમાચરેત્ ।
નાસીનાે ન ચ ભુ નાે ન તષ્ઠન્ન પરાઙ્મખુઃ॥ ૧૪.૩॥
ન ચ શ યાસનં ચાસ્ય સવર્દા ગુ સિન્નધાૈ ।
ગુરાે તુ ચ િવષયે ન યથેષ્ટાસનાે ભવેત્॥ ૧૪.૪॥
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નાેદાહરેદસ્ય નામ પરાેક્ષમિપ કેવલમ્ ।
ન ચવૈાસ્યાનુકુવ ત ગ તભા ષતચે ષ્ટતમ્॥ ૧૪.૫॥
ગુરાેયર્ત્ર પ્રતીવાદાે િન દા ચાિપ પ્રવત્તર્તે ।
કણા તત્ર િપધાતવ્યાૈ ગ તવં્ય વા તતાેઽ યતઃ॥ ૧૪.૬॥
દૂરસ્થાે નાચર્યેદેનં ન કુ્રદ્ધાે ના તકે સ્ત્રયાઃ ।
ન ચવૈાસ્યાેત્તરં બ્રૂયાત્ સ્થતે નાસીત સિન્નધાૈ॥ ૧૪.૭॥
ઉદકુ ભં કુશાન્ પુ પં સ મધાેઽસ્યાહરેત્ સદા ।
માજર્નં લપેનં િનત્યમઙ્ગાનાં વૈ સમાચરેત્॥ ૧૪.૮॥
નાસ્ય િનમાર્લ્યશયનં પાદુકાપેાનહાવિપ ।
આક્રમેદાસનં ચાસ્ય છાયાદ ન્ વા કદાચન॥ ૧૪.૯॥
સાધયેદ્દ તકાષ્ઠાદ ન્ લ ધં ચા મૈ િનવેદયેત્ ।
અના ચ્છ ન ગ તવં્ય ભવેત્ પ્રયિહતે રતઃ॥ ૧૪.૧૦॥
ન પાદાૈ સારયેદસ્ય સિન્નધાને કદાચન ।
જૃ ભહાસ્યાિદક ચવૈ ક ઠપ્રાવરણં તથા॥ ૧૪.૧૧॥
વજર્યેત્ સિન્નધાૈ િનત્યમવસ્ફાેટતમં વચઃ ।
યથાકાલમધીયીત યાવન્ન િવમના ગુ ઃ॥ ૧૪.૧૨॥
આસીતાધાે ગુરાે ક્તે ફલકે વા સમાિહતઃ ।
આસને શયને યાને નવૈ તષે્ઠત્ કદાચન॥ ૧૪.૧૩॥
ધાવ તમનુધાવેતં્ત ગચ્છ તમનુગચ્છ ત ।
ગાેઽશ્વાેષ્ટ્રયાનપ્રાસાદપ્ર તરેષુ કટેષુ ચ॥ ૧૪.૧૪॥
નાસીત ગુ ણા સાદ્ધ શલાફલકનાષૈુ ચ ।
જતે દ્રયઃ સ્યાત્ સતતં વ યાત્માઽક્રાેધનઃ શુ ચઃ॥ ૧૪.૧૫॥
પ્રયુ ત સદા વાચં મધુરાં િહતભા ષણીમ્ ।
ગ ધં માલ્યં રસં ભવં્ય શકુ્લં પ્રા ણિવિહસનમ્॥ ૧૪.૧૬॥
અ યઙ્ગં ચા જનાપેાનચ્છત્રધારણમવે ચ ।
કામં લાેભં ભયં િનદ્રાં ગીતવાિદત્રનત્તર્નમ્॥ ૧૪.૧૭॥
આતજર્નં પર વાદં સ્ત્રીપ્રેક્ષાલ ભનં તથા ।
પરાપેઘાતં પૈશુ યં પ્રયત્નને િવવજર્યેત્॥ ૧૪.૧૮॥
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ઉદકુ ભં સમુનસાે ગાેશકૃ ત્તકાં કુશાન્ ।
આહરેદ્યાવદથાર્િન ભૈકં્ષ્ય ચાહરહશ્ચરેત્॥ ૧૪.૧૯॥
કૃતં ચ લવણં સવ વજ્ય પયુર્ ષતં ચ યત્ ।
અ ત્યદશ સતતં ભવેદ્ગ તાિદિનઃ હઃ॥ ૧૪.૨૦॥
નાિદત્યં વૈ સમીક્ષેત ન ચરેદ્દ તધાવનમ્ ।
અેકા તમશુ ચસ્ત્રી ભઃ શદૂ્રા ત્યૈર ભભાષણમ્॥ ૧૪.૨૧॥
ગુ ચ્છષં્ટ ભષે થ પ્રયુ ત ન કામતઃ ।
મલાપકષર્ણ નાનં આચરે દ્ધ કદાચન॥ ૧૪.૨૨॥
ન કુયાર્ન્માનસં િવપ્રાે ગુરાે ત્યાગે કદાચન ।
માેહાદ્વા યિદ વા લાેભાત્ ત્યક્તને પ તતાે ભવેત્॥ ૧૪.૨૩॥
લાૈિકકં વૈિદકં ચાિપ તથા યા ત્મકમવે ચ ।
આદદ ત યતાે જ્ઞાનં ન તં દુ્રહ્યેત્ કદાચન॥ ૧૪.૨૪॥
ગુરાેર યવ લપ્તસ્ય કાયાર્કાયર્મ નતઃ ।
ઉ પથં પ્ર તપન્નસ્ય મનુ ત્યાગં સમબ્રવીત્॥ ૧૪.૨૫॥
ગુરાેગુર્રાૈ સિન્નિહતે ગુ વદ્ભ ક્તમાચરેત્ ।
ન ચા ત ષ્ટાે ગુ ણા વાન્ ગુ ન ભવાદયેત્॥ ૧૪.૨૬॥
િવદ્યાગુ વેતદેવ િનત્યા ત્તઃ વયાેિનષુ ।
પ્ર તષેધ સુ ચાધમાર્ દ્ધતં ચાપેિદશ વિપ॥ ૧૪.૨૭॥
શ્રેય તુ ગુ વદ્વ ૃ ત્ત િનત્યમવે સમાચરેત્ ।
ગુ પતુ્રષેુ દારેષુ ગુરાેશ્ચવૈ વબ ધષુુ॥ ૧૪.૨૮॥
બાલઃ સમાનજન્મા વા શ યાે વા યજ્ઞકમર્ ણ ।
અ યાપયન્ ગુ સતુાે ગુ વન્માનમહર્ ત॥ ૧૪.૨૯॥
ઉ સાદનં વૈ ગાત્રાણાં નાપનાે ચ્છષ્ટભાજેને ।
ન કુયાર્દુ્ગ પતુ્રસ્ય પાદયાેઃ શાૈચમવે ચ॥ ૧૪.૩૦॥
ગુ વત્ પિરપજૂ્યા તુ સવણાર્ ગુ યાે ષતઃ ।
અસવણાર્ તુ સ પજૂ્યાઃ પ્રત્યુ થાના ભવાદનૈઃ॥ ૧૪.૩૧॥
અ ય જનં નાપનં ચ ગાત્રાે સાદનમવે ચ ।
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ગુ પ યા ન કાયાર્ ણ કેશાનાં ચ પ્રસાધનમ્॥ ૧૪.૩૨॥
ગુ પત્ની તુ યવુતી ના ભવાદ્યેહ પાદયાેઃ ।
કુવ ત વ દનં ભૂ યામસાવહ મ ત બ્રવુન્॥ ૧૪.૩૩॥
િવપ્રાે ય પાદગ્રહણમ વહં ચા ભવાદનમ્ ।
ગુ દારેષુ કુવ ત સતાં ધમર્મનુ મરન્॥ ૧૪.૩૪॥
મા વસા માતુલાની શ્વશ્રૂશ્ચાથ િપ વસા ।
સ પજૂ્યા ગુ પત્ની ચ સમા તા ગુ ભાયર્યા॥ ૧૪.૩૫॥
ભ્રાતુભાર્યાપસઙ્ગ્રાહ્યા સવણાર્ઽહ યહ યિપ ।
િવપ્રાે ય તપૂસઙ્ગ્રાહ્યા જ્ઞા તસ બ ધયાે ષતઃ॥ ૧૪.૩૬॥
િપતુભર્ ગ યા માતુશ્ચ જ્યાયસ્યાં ચ વસયર્િપ ।
મા વદ્વ ૃ ત્તમા તષે્ઠન્માતા તા યાે ગર યસી॥ ૧૪.૩૭॥
અેવમાચારસ પન્નમાત્મવ તમદા ભકમ્ ।
વેદમ યાપયેદ્ધમ પુરાણાઙ્ગાિન િનત્યશઃ॥ ૧૪.૩૮॥
સવં સરાે ષતે શ યે ગુ જ્ઞાર્નમિનિદશન્ ।
હરતે દુ કૃતં તસ્ય શ યસ્ય વસતાે ગુ ઃ॥ ૧૪.૩૯॥
આચાયર્પતુ્રઃ શશુ્રષૂુજ્ઞાર્નદાે ધા મકઃ શુ ચઃ ।
શક્તાેઽન્નદાેઽથર્દાે સાધુઃ વા યા યાદેશધમર્તઃ॥ ૧૪.૪૦॥
કૃતજ્ઞશ્ચ તથાઽદ્રાેહી મેધાવી શભુકૃન્નરઃ ।
આપ્તઃ પ્રયાેઽથ િવિધવત્ ષડ યા યા દ્વ તયઃ॥ ૧૪.૪૧॥
અેતષેુ બ્રહ્મણાે દાનમ યત્ર તુ યથાેિદતાન્ ।
આચ ય સયંતાે િનત્યમધીયીત ઉદઙ્મખુઃ॥ ૧૪.૪૨॥
ઉપસઙ્ગ્ હ્ય ત પાદાૈ વીક્ષમાણાે ગુરાેમુર્ખમ્ ।
અધી વ ભાે ઇ ત બ્રૂયા દ્વરામાેઽિ વ ત નારભેત્॥ ૧૪.૪૩॥
પ્રાકૂ્કલાન્ પયુર્પાસીનઃ પિવત્રૈશ્ચવૈ પાિવતઃ ।
પ્રાણાયામૈ સ્ત્ર ભઃ પૂત તતઆેઙ્કારમહર્ ત॥ ૧૪.૪૪॥
બ્રાહ્મણઃ પ્રણવં કુયાર્દ તે ચ િવિધવદ્દિ્વજઃ ।
કુયાર્દ યયનં િનતં્ય બ્રહ્મા જ લકર સ્થતઃ॥ ૧૪.૪૫॥
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સવષામવે ભૂતાનાં વેદશ્ચ ઃ સનાતનમ્ ।
અધીયીતા યયં િનતં્ય બ્રાહ્મ યાચ્ચ્યવતેઽ યથા॥ ૧૪.૪૬॥
યાેઽધીયીત ઋચાે િનતં્ય ક્ષીરાહુત્યા સ દેવતાઃ ।
પ્રીણા ત તપર્ય ત્યેનં કામૈ પ્તાઃ સદૈવ િહ॥ ૧૪.૪૭॥
યજંૂ યધીતે િનયતં દધ્ના પ્રીણા ત દેવતાઃ ।
સામા યધીતે પ્રીણા ત ઘ્ તાહુ ત ભર વહમ્॥ ૧૪.૪૮॥
અથવાર્ઙ્ ગરસાે િનતં્ય મ વા પ્રીણા ત દેવતાઃ ।
ધમાર્ઙ્ગાિન પુરાણાિન માંસશૈ્ચ તપર્યે સરુાન્॥ ૧૪.૩૯॥
અપાં સમીપે િનયતાે નૈ ત્યકં િવિધમા શ્રતઃ ।
ગાયત્રીમ યધીયીત ગ વાઽર યં સમાિહતઃ॥ ૧૪.૫૦॥
સહસ્રપરમાં દેવી ં શતમ યાં દશાવરામ્ ।
ગાયત્રી ં વૈ જપેિન્નત્યં જપયજ્ઞઃ પ્રક ત્તતઃ॥ ૧૪.૫૧॥
ગાયત્રી ં ચવૈ વેદાં તુ તુલયાઽતાેલયત્ પ્રભુઃ ।
અેકતશ્ચતુરાે વેદાન્ ગાયત્રી ં ચ તથૈકતઃ॥ ૧૪.૫૨॥
આેઙ્કારમાિદતઃ કૃ વા વ્યાહૃતી તદન તરમ્ ।
તતાેઽધીયીત સાિવત્રીમેકાગ્રઃ શ્રદ્ધયા વતઃ॥ ૧૪.૫૩॥
પુરાક પે સમુ પન્ના ભૂભુર્વઃ વઃ સનાતનાઃ॥ ૧૪.૫૪॥
મહાવ્યાહૃતય તસ્રઃ સવાર્શભુિનબહર્ણાઃ॥ ૧૪.૫૫॥
પ્રધાનં પુ ષઃ કાલાે િવ બ્રર્હ્મા મહેશ્વરઃ ।
સ વં રજ તમ તસ્રઃ ક્રમાદ્વ્યાહૃતયઃ તાઃ॥ ૧૪.૫૬॥
આેઙ્કાર તત્ પરં બ્રહ્મ સાિવત્રી સ્યાત્ તદક્ષરમ્ ।
અેષ મ ત્રાે મહાયાેગઃ સારાત્ સાર ઉદાહૃતઃ॥ ૧૪.૫૭॥
યાેઽધીતેઽહ યહ યેતાં ગાયત્રી ં વેદમાતરમ્ ।
િવજ્ઞાયાથ બ્રહ્મચાર સ યા ત પરમાં ગ તમ્॥ ૧૪.૫૮॥
ગાયત્રી વેદજનની ગાયત્રી લાેકપાવની ।
ન ગાય યાઃ પરં જ યમેત દ્વજ્ઞાય મુચ્યતે॥ ૧૪.૫૯॥
શ્રાવણસ્ય તુ માસસ્ય પાૈણર્માસ્યાં દ્વ ેત્તમાઃ ।
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આષાઢ ાં પ્રાેષ્ઠપદ્યાં વા વેદાપેાકરણં તમ્॥ ૧૪.૬૦॥
ઉ જ્ય ગ્રામનગરં માસાન્ િવપ્રાેઽદ્ધર્પ ચમાન્ ।
અધીયીત શચુાૈ દેશે બ્રહ્મચાર સમાિહતઃ॥ ૧૪.૬૧॥
પુ યે તુ છ દસાં કુયાર્દ્બિહ સજર્નં દ્વ ઃ ।
માઘશકુ્લસ્ય વા પ્રાપ્તે પવૂાર્હે્ણ પ્રથમેઽહિન॥ ૧૪.૬૨॥
છ દાંસ્યૂ વર્મથાેઽ યસ્યેચ્છુક્લપકે્ષષુ વૈ દ્વજઃ ।
વેદાઙ્ગાિન પુરાણાિન કૃ ણપક્ષે ચ માનવઃ॥ ૧૪.૬૩॥
ઇમાન્ િનત્યમન યાયાનધીયાનાે િવવજર્યેત્ ।
અ યાપનં ચ કુવાર્ણાે હ્યન યાયા વવજર્યેત્॥ ૧૪.૬૪॥
કણર્શ્રવેઽિનલે રાત્રાૈ િદવા પાંશસુમુદ્ગમે ।
િવદ્યુ તિનતવષષુ મહાેલ્કાનાં ચ સ લવે॥ ૧૪.૬૫॥
આકા લકમન યાયમેતે વાહ પ્ર પ તઃ
અેતાન યુિદતાન્ િવદ્યાદ્યદા પ્રાદુ કૃતા ગ્ ષુ ।

તદા િવદ્યાદન યાયમ તાૈ ચાભ્રદશર્ને
િનઘાર્તે ભૂ મચલને જ્યાે તષાં ચાપેસજર્ને॥ ૧૪.૬૬॥

અેતાનાકા લકાન્ િવદ્યાદન યાયા તાવિપ ।
પ્રાદુ કૃતે વ ગ્ ષુ તુ િવદ્યુ તિનતિન વને॥ ૧૪.૬૭॥
સજ્યાે તઃ સ્યાદન યાયમ તાૈ ચાત્રદશર્ને ।
િનત્યાન યાય અેવ સ્યાદ્ગ્રામષેુ નગરેષુ ચ॥ ૧૪.૬૮॥
ધમર્નપૈુ યકામાનાં પૂ તગ ધે ચ િનત્યશઃ ।
અ તઃ શવગતે ગ્રામે ષલસ્ય ચ સિન્નધાૈ॥ ૧૪.૬૯॥
અન યાયાે દ્યમાને સમવાયે જનસ્ય ચ ।
ઉદકે મ યરાત્રે ચ િવ મતૂ્રે ચ િવસજર્ને॥ ૧૪.૭૦॥
ઉ ચ્છષ્ટઃ શ્રાદ્ધભુક્ ચવૈ મનસાઽિપ ન ચ તયેત્ ।
પ્ર તગ્ હ્ય દ્વ ે િવદ્વાનેકાેિદ્દષ્ટસ્ય કેતનમ્॥ ૧૪.૭૧॥
યહં ન ક ત્તર્યેદ્બ્રહ્મ રાજ્ઞાે રાહાેશ્ચ સતૂકે ।
યાવદેકાન્નિદષ્ટસ્ય નેહાે ગ ધશ્ચ તષ્ઠ ત॥ ૧૪.૭૨॥
િવપ્રસ્ય િવદુષાે દેહે તાવદ્બ્રહ્મ ન ક ત્તર્યેત્ ।
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શયાનઃ પ્રાૈઢપાદશ્ચ કૃ વા વૈ ચાવ સક્થકામ્॥ ૧૪.૭૩॥
નાધીયીતા મષં જગ્ વા સતૂકાદ્યન્નમવે ચ ।
નીહારે બાણપાતે ચ સ યયાે ભયાેરિપ॥ ૧૪.૭૪॥
અમાવાસ્યાં ચતુદર્ યાં પાૈણર્માસ્યષ્ટમીષુ ચ ।
ઉપાકમર્ ણ ચાે સગ િત્રરાતં્ર ક્ષપણં તમ્॥ ૧૪.૭૫॥
અષ્ટકાસુ યહાેરાત્રં ઋ વ તાસુ ચ રાિત્રષુ ।
માગર્શીષ તથા પાષૈે માઘમાસે તથવૈ ચ॥ ૧૪.૭૬॥
તસ્રાેઽષ્ટકાઃ સમાખ્યાતા કૃ ણપક્ષેતુ સિૂર ભઃ ।
શ્લે માતકસ્ય છાયાયાં શા મલેમર્ધુકસ્ય ચ॥ ૧૪.૭૭॥
કદા ચદિપ ના યેયં કાેિવદારકિપ થયાેઃ ।
સમાનિવદ્યે ચ તે તથા સબ્રહ્મચાિર ણ॥ ૧૪.૭૮॥
આચાય સં સ્થતે વાઽિપ િત્રરાતં્ર ક્ષપણં તમ્ ।
છદ્રા યેતાિન િવપ્રાણાં યેઽન યાયાઃ પ્રક તતાઃ॥ ૧૪.૭૯॥
િહસ ત રાક્ષસા તષેુ ત માદેતાન્ િવવજર્યેત્ ।
નૈત્યકે ના ત્યન યાયઃ સ યાપેાસન અેવ ચ॥ ૧૪.૮૦॥
ઉપાકમર્ ણ કમાર્ તે હાેમમ ત્રષેુ ચવૈ િહ ।
અેકા ચમથૈકં વા યજુઃ સામાથવા પનુઃ॥ ૧૪.૮૧॥
અષ્ટકાદ્યા વધીયીત મા તે ચા તવાય ત ।
અન યાય તુ નાઙ્ગષેુ ને તહાસપુરાણયાેઃ॥ ૧૪.૮૨॥
ન ધમર્શાસે્ત્ર વ યષેુ પવાર્ યેતાિન વજર્યેત્ ।
અેષ ધમર્ઃ સમાસને ક ત્તતાે બ્રહ્મચાિરણામ્॥ ૧૪.૮૩॥
બ્રહ્મણાઽ ભિહતઃ પવૂર્ ષીણાં ભાિવતાત્મનામ્ ।
યાેઽ યત્ર કુ તે યત્નમનધીત્ય શ્રુ ત દ્વ ઃ॥ ૧૪.૮૪॥
સ સ મૂઢાે ન સ ભા યાે વેદબાહ્યાે દ્વ ત ભઃ ।
ન વેદપાઠમાત્રેણ સ તુષ્ટાે વૈ ભવેદ્દિ્વજઃ॥ ૧૪.૮૫॥
પાઠમાત્રાવસન્ન તુ પઙે્ક ગાૈિરવ સીદ ત ।
યાેઽધીત્ય િવિધવદ્વદંે વેદાથ ન િવચારયેત્॥ ૧૪.૮૬॥
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સ ચા ધઃ શદૂ્રક પ તુ પદાથ ન પ્રપદ્યતે ।
યિદ વાત્ય તકં વાસં કત્તુર્ મચ્છ ત વૈ ગુરાૈ॥ ૧૪.૮૭॥
યુક્તઃ પિરચરેદેનમાશર રિવમાેક્ષણાત્ ।
ગ વા વનં વા િવિધવ જુહુયા તવેદસમ્॥ ૧૪.૮૮॥
અ યસે સ તદા િનતં્ય બ્રહ્મિનષ્ઠઃ સમાિહતઃ ।
સાિવત્રી ં શત દ્ર યં વેદા તાંશ્ચ િવશષેતઃ ।
અ યસતે્ સતતં યુક્તે ભ મ નાનપરાયણઃ॥ ૧૪.૮૯॥
અેત દ્વધાનં પરમં પુરાણં વેદાગમે સ ય ગહેિરત ચ ।
પુરા મહ ષપ્રવરાનુ ષ્ટઃ વાય ભવુાે યન્મનુરાહ દેવઃ॥ ૧૪.૯૦॥
અેવમીશ્વરસમિપતા તરાે યાેઽનુ તષ્ઠ ત િવિધ િવધાનિવત્ ।
માેહ લમપહાય સાેઽ તાે યા ત તત્ પદમનામયં શવમ્॥ ૧૪.૯૧॥
ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે
ચતુદર્શાેઽ યાયઃ॥ ૧૪॥

૧૫
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે પ ચદશાેઽ યાયઃ ।
વ્યાસ ઉવાચ ।
વેદં વેદાૈ તથા વેદાન્ િવદ્યાદ્વા ચતુરાે દ્વ ઃ ।
અધીત્ય ચા ભગ યાથ તતઃ નાયાદ્દિ્વ ેત્તમાઃ॥ ૧૫.૧॥
ગુરવે તુ ધનં દ વા નાયીત તદનુજ્ઞયા ।
ચીણર્વ્રતાેઽથ યુક્તાત્મા સ શક્તઃ નાતુમહર્ ત॥ ૧૫.૨॥
વૈણવી ં ધારયેદ્ય ષ્ટમ તવાર્સ તથાેત્તરમ્ ।
યજ્ઞાપેવીત દ્વતયં સાેદકં ચ કમ ડલુમ્॥ ૧૫.૩॥
છતં્ર ચાે ણીષમમલં પાદુકે ચા યપુાનહાૈ ।
રાૈક્મે ચ કુ ડલે વેદં કૃત્તકેશનખઃ શુ ચઃ॥ ૧૫.૪॥
વા યાયે િનત્યયુક્તઃ સ્યાદ્બિહમાર્લ્યં ન ધારયેત્ ।
અ યત્ર કા ચના દ્વપ્રઃ ન રક્તાં બ યાત્ સ્ત્રજમ્॥ ૧૫.૫॥
શકુ્લા બરધરાે િનતં્ય સગુ ધઃ પ્રયદશર્નઃ ।
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ન ણર્મલવદ્વાસા ભવેદ્વૈ વૈભવે સ ત॥ ૧૫.૬॥
ન રક્તમુ બણં ચા ય તં વાસાે ન કુ ડકામ્ ।
નાપેાનહાૈ સ્રજં ચાથ પાદુકે ન પ્રયાજેયેત્॥ ૧૫.૭॥
ઉપવીતકરાન્ દભાર્ન્ તથા કૃ ણા જનાિન ચ ।
નાપસવં્ય પર દ યાદ્વાસાે ન િવકૃત ચ યત્॥ ૧૫.૮॥
આહરે દ્વિધવદ્દારાન્ સદશૃાનાત્મનઃ શભુાન્ ।
પલક્ષણસયંુક્તાન્ યાેિનદાષેિવવ જતાન્॥ ૧૫.૯॥
અમા ગાતે્રપ્રભવામસમાન ષગાતે્ર મ્ ।
આહરેદ્બ્રાહ્મણાે ભાયા શીલશાૈચસમ વતામ્॥ ૧૫.૧૦॥
ઋતુકાલા ભગામી સ્યાદ્યાવત્ પતુ્રાેઽ ભ યતે ।
વજર્યેત્ પ્ર ત ષદ્ધાિન પ્રયત્નને િદનાિન તુ॥ ૧૫.૧૧॥
ષષ્ટ ષ્ટમી ં પ ચદશી ં દ્વાદશી ં ચ ચતુદર્શીમ્ ।
બ્રહ્મચાર ભવેિન્નત્યં તદ્વ જન્મત્રયાહિન॥ ૧૫.૧૨॥ (બ્રાહ્મણઃ સયંતે દ્રયઃ)

આદધીતાવસ યા ગ્ જુહુયા તવેદસમ્ ।
વ્રતાિન નાતકાે િનતં્ય પાવનાિન ચ પાલયેત્॥ ૧૫.૧૩॥
વેદાેિદતં વકં કમર્ િનતં્ય કુયાર્દત દ્રતઃ ।
અકુવાર્ણઃ પતત્યાશુ નરકાન તભીષણાન્॥ ૧૫.૧૪॥
અ યસતે્ પ્રયતાે વેદં મહાયજ્ઞાંશ્ચ ભાવયેત્ ।
કુયાર્દ્ગહૃ્યા ણ કમાર્ ણ સ યાપેાસનમવે ચ॥ ૧૫.૧૫॥
સખ્યં સમાિધકૈઃ કુયાર્દુપેયાદ શ્વરં સદા ।
દૈવતા યિપ ગચ્છેત કુયાર્દ્ભાયાર્ ભપાષેણમ્॥ ૧૫.૧૬॥
ન ધમ ખ્યાપયે દ્વદ્વાન્ ન પાપં ગૂહયેદિપ ।
કુવ તાત્મિહતં િનતં્ય સવર્ભૂતાનુક પનમ્॥ ૧૫.૧૭॥
વયસઃ કમર્ણાેઽથર્સ્ય શ્રુતસ્યા ભજનસ્ય ચ ।
વષેવાગ્બુ દ્ધસા યમાચરન્ િવચરેત્ સદા॥ ૧૫.૧૮॥
શ્રુ ત ત્યુિદતઃ સ યક્ સાધુ ભયર્શ્ચ સિેવતઃ ।
તમાચારં િનષવેેત નેહેતા યત્ર કિહ ચત્॥ ૧૫.૧૯॥
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યનેાસ્ય િપતરાે યાતા યને યાતાઃ િપતામહાઃ ।
તને યાયાત્ સતાં માગ તને ગચ્છન્ તિર ય ત॥ ૧૫.૨૦॥
િનતં્ય વા યાયશીલઃ સ્યાિન્નત્યં યજ્ઞાપેવીતવાન્ ।
સત્યવાદ જતક્રાેધાે બ્રહ્મભૂયાય ક પતે॥ ૧૫.૨૧॥
સ યા નાનપરાે િનતં્ય બ્રહ્મયજ્ઞપરાયણઃ ।
અનસયૂી દુદાર્ તાે ગ્ હસ્થઃ પ્રેત્ય વદ્ધર્તે॥ ૧૫.૨૨॥
વીતરાગભયક્રાેધાે લાેભમાેહિવવ જતઃ ।
સાિવત્રી પિનરતઃ શ્રાદ્ધકૃન્મુચ્યતે ગ્ હી॥ ૧૫.૨૩॥
માતાિપત્રાેિહતે યુક્તાે ગાેબ્રાહ્મણિહતે રતઃ ।
દા તાે ય વા દેવભક્તાે બ્રહ્મલાેકે મહીયતે॥ ૧૫.૨૪॥
િત્રવગર્સવેી સતતં દેવતાનાં ચ પજૂનમ્ ।
કુયાર્દહરહિનત્યં નમસ્યેત્ પ્રયતઃ સરુાન્॥ ૧૫.૨૫॥
િવભાગશીલઃ સતતં ક્ષમાયુક્તાે દયાલુકઃ ।
ગ્ હસ્થ તુ સમાખ્યાતાે ન ગ્ હેણ ગ્ હી ભવેત્॥ ૧૫.૨૬॥
ક્ષમા દયા ચ િવજ્ઞાનં સતં્ય ચવૈ દમઃ શમઃ ।
અ યાત્મિનરતજ્ઞાનમેતદ્બ્રાહ્મણલક્ષણમ્॥ ૧૫.૨૭॥
અેત માન્ન પ્રમાદે્યત િવશષેેણ દ્વ ેત્તમઃ ।
યથાશ ક્ત ચરેત્ કમર્ િન દતાિન િવવજર્યેત્॥ ૧૫.૨૮॥
િવધૂય માેહક લલં લ વા યાેગમનુત્તમમ્ ।
ગ્ હસ્થાે મુચ્યતે બ ધાત્ નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૧૫.૨૯॥
િવગહાર્ તક્રમાક્ષપેિહસાબ ધવધાત્મનામ્ ।
અ યમ યુસમુ થાનાં દાષેાણાં મષર્ણં ક્ષમા॥ ૧૫.૩૦॥
વદુઃખે વવ કા યં પરદુઃખષેુ સાૈહૃદાત્ ।
દયે ત મનુયઃ પ્રાહુઃ સાક્ષાદ્ધમર્સ્ય સાધનમ્॥ ૧૫.૩૧॥
ચતુદર્શાનાં િવદ્યાનાં ધારણં િહ યથાથર્તઃ ।
િવજ્ઞાન મ ત ત દ્વદ્યાદ્યત્ર ધમા િવવદ્ધર્તે॥ ૧૫.૩૨॥
અધીત્ય િવિધવ દ્વદ્યામથ ચવૈાપેલ ય તુ ।
ધમર્કાયાર્િન્ન ત્તશ્ચેન્ન ત દ્વજ્ઞાન મ યતે॥ ૧૫.૩૩॥
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સત્યેન લાેકા જય ત સતં્ય ત પરમં પદમ્ ।
યથાભૂતપ્રવાદં તુ સત્યમાહુમર્ની ષણઃ॥ ૧૫.૩૪॥
દમઃ શર રાપેરમઃ શમઃ પ્રજ્ઞાપ્રસાદજઃ ।
અ યાત્મમક્ષરં િવદ્યાદ્યત્ર ગ વા ન શાેચ ત॥ ૧૫.૩૫॥
યયા સ દેવાે ભગવાન્ િવદ્યયા વેદ્યતે પરઃ ।
સાક્ષાદે્દવાે મહાદેવ તજ્જ્ઞાન મ ત ક તતમ્॥ ૧૫.૩૬॥
તિન્નષ્ઠ ત પરાે િવદ્વાિન્નત્યમક્રાેધનઃ શુ ચઃ ।
મહાયજ્ઞપરાે િવપ્રાે લભતે ત વમુત્તમમ્॥ ૧૫.૩૭॥
ધમર્સ્યાયતનં યત્નાચ્છર રં પિરપાલયેત્ ।
ન િહ દેહં િવના દ્રઃ પુ ષૈિવદ્યતે પરઃ॥ ૧૫.૩૮॥
િનતં્ય ધમાર્થર્કામષેુ યજેુ્યત િનયતાે દ્વજઃ ।
ન ધમર્વ જતં કામમથ વા મનસા મરેત્॥ ૧૫.૩૯॥
સીદન્નિપ િહ ધમણ ન વધમ સમાચરેત્ ।
ધમા િહ ભગવાન્ દેવાે ગ તઃ સવષુ જ તષુુ॥ ૧૫.૪૦॥
ભૂતાનાં પ્રયકાર સ્યાત્ ન પરદ્રાેહકમર્ધીઃ ।
ન વેદદેવતાિન દાં કુયાર્ત્ તૈશ્ચ ન સવંદેત્॥ ૧૫.૪૧॥
યિ વમં િનયતં િવપ્રાે ધમાર્ યાયં પઠેચ્છુ ચઃ ।
અ યાપયેત્ શ્રાવયેદ્વા બ્રહ્મલાેકે મહીયતે॥ ૧૫.૪૨॥
ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે
પ ચદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૫॥

૧૬
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે ષાેડશાેઽ યાયઃ ।
વ્યાસ ઉવાચ ।
ન િહસ્યાત્ સવર્ભૂતાિન ના તં વા વદેત્ ક્વ ચત્ ।
નાિહતં ના પ્રયં વાક્યં ન તનેઃ સ્યા કદાચન॥ ૧૬.૧॥
ણં વા યિદ વા શાકં દં વા જલમવે વા ।
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પરસ્યાપહર જ તનુર્રકં પ્ર તપદ્યતે॥ ૧૬.૨॥
ન રાજ્ઞઃ પ્ર તગ્ હ્ણ યાન્ન શદૂ્રા પ તતાદિપ ।
ન ચા ય માદશક્તશ્ચ િન દતાન્ વજર્યેદુ્બધઃ॥ ૧૬.૩॥
િનતં્ય યાચનકાે ન સ્યાત્ પનુ તં નવૈ યાચયેત્ ।
પ્રાણાનપહરત્યેષ યાચક તસ્ય દુમર્ તઃ॥ ૧૬.૪॥
ન દેવદ્રવ્યહાર સ્યા દ્વશષેેણ દ્વ ેત્તમઃ ।
બ્રહ્મ વં વા નાપહરેદાપદ્યિપ કદાચન॥ ૧૬.૫॥
ન િવષં િવષ મત્યાહુબ્રર્હ્મ વં િવષમુચ્યતે ।
દેવ વં ચાિપ યત્નને સદા પિરહરેત્ તતઃ॥ ૧૬.૬॥
પુ પે શાકાેદકે કાષે્ઠ તથા મૂલે ફલે ણે ।
અદત્તાદાનમ તેયં મનુઃ પ્રાહ પ્ર પ તઃ॥ ૧૬.૭॥
ગ્રહીતવ્યાિન પુ પા ણ દેવાચર્નિવધાૈ દ્વ ઃ ।
નૈક માદેવ િનયતમનનુજ્ઞાય કેવલમ્॥ ૧૬.૮॥
ણં કાષં્ઠ ફલં પુ પં પ્રકાશં વૈ હરેદુ્બધઃ ।
ધમાર્થ કેવલં ગ્રાહં્ય હ્ય યથા પ તતાે ભવેત્॥ ૧૬.૯॥
તલમુદ્ગયવાદ નાં મુ ષ્ટગ્રાર્હ્યા પ થ સ્થતૈઃ ।
ધાતનાર્ યથા િવપ્રા ધમર્િવદ્ ભિર ત સ્થ તઃ॥ ૧૬.૧૦॥
ન ધમર્સ્યાપદેશને પાપં કૃ વા વ્રતં ચરેત્ ।
વ્રતને પાપં પ્રચ્છાદ્ય કુવર્ન્ સ્ત્રીશદૂ્રલ ભનમ્॥ ૧૬.૧૧॥
પ્રેત્યેહ ચેદશૃાે િવપ્રાે ગહ્યર્તે બ્રહ્મવાિદ ભઃ ।
છદ્મનાઽઽચિરતં યચ્ચ વ્રતં રક્ષાં સ ગચ્છ ત॥ ૧૬.૧૨॥
અ લઙ્ગી લઙ્ ગવષેેણ યાે ત્તમપુ વ ત ।
સ લઙ્ ગનાં હરેદેન તયર્ગ્યાનેાૈ ચ યતે॥ ૧૬.૧૩॥
બૈડાલવ્ર તનઃ પાપા લાેકે ધમર્િવનાશકાઃ ।
સદ્યઃ પત ત પાપને કમર્ણ તસ્ય તત્ ફલમ્॥ ૧૬.૧૪॥
પાખ ડનાે િવકમર્સ્થાન્ વામાચારાં તથવૈ ચ ।
પ ચરાત્રાન્ પાશપુતાન્ વાઙ્માત્રેણાિપ નાચર્યેત્॥ ૧૬.૧૫॥

20 sanskritdocuments.org



વ્યાસગીતા કૂમર્પુરાણે અ યાયાઃ ૧૨-૩૩

વેદિન દારતાન્ મત્યાર્ન્ દેવિન દારતાં તથા ।
દ્વજિન દારતાંશ્ચવૈ મનસાિપ ન ચ તયેત્॥ ૧૬.૧૬॥
યાજનં યાેિનસ બ ધં સહવાસં ચ ભાષણમ્ ।
કુવાર્ણઃ પતતે જ તુ ત માદ્યત્નને વજર્યેત્॥ ૧૬.૧૭॥
દેવદ્રાેહાદુ્ગ દ્રાેહઃ કાેિટકાેિટગુણાિધકઃ ।
જ્ઞાનાપવાદાે ના તક્યં ત માત્ કાેિટગુણાિધકમ્॥ ૧૬.૧૮॥
ગાે ભશ્ચ દૈવતૈિવપ્રૈઃ કૃ યા રા પેસવેયા ।
કુલા યકુલતાં યા ત યાિન હીનાિન ધમર્તઃ॥ ૧૬.૧૯॥
કુિવવાહૈઃ િક્રયાલાપેવૈદાન યયનને ચ ।
કુલા યકુલતાં યા ત બ્રાહ્મણા તક્રમેણ ચ॥ ૧૬.૨૦॥
અ તાત્ પારદાયાર્ચ્ચ તથાઽભક્ષ્યસ્ય ભક્ષણાત્ ।
અશ્રાૈતધમાર્ચરણાત્ ક્ષપં્ર ન ય ત વૈ કુલમ્॥ ૧૬.૨૧॥
અશ્રાેિત્રયષેુ વૈ દાનાદ્વષૃલષેુ તથવૈ ચ ।
િવિહતાચારહીનષેુ ક્ષપં્ર ન ય ત વૈ કુલમ્॥ ૧૬.૨૨॥
નાધા મકૈ ર્તે ગ્રામે ન વ્યાિધબહુલે શમ્ ।
ન શદૂ્રરાજે્ય િનવસને્ન પાખ ડજનૈ ર્તે॥ ૧૬.૨૩॥
િહમવ દ્વ યયાેમર્ યે પવૂર્પ શ્ચમયાેઃ શભુમ્ ।
મુ વા સમુદ્રયાેદશં ના યત્ર િનવસદે્દિ્વજઃ॥ ૧૬.૨૪॥
કૃ ણાે વા યત્ર ચર ત ગાે િનતં્ય વભાવતઃ ।
પુ યાશ્ચ િવશ્રુતા નદ્ય તત્ર વા િનવસદે્દિ્વજઃ॥ ૧૬.૨૫॥
અદ્ધર્ક્રાેશાન્નદ કૂલં વજર્િય વા દ્વ ેત્તમઃ ।
ના યત્ર િનવસતે્ પુ યાં ના ત્યજગ્રામસિન્નધાૈ॥ ૧૬.૨૬॥
ન સવંસચે્ચ પ તતનૈર્ ચ ડાલનૈર્ પુલ્કસઃૈ ।
ન મખૂનાર્વ લપ્તૈશ્ચ ના ત્યૈનાર્ ત્યાવસાિય ભઃ॥ ૧૬.૨૭॥
અેકશ યાઽઽસનં પઙ્ ક્તભાર્ ડપક્વાન્ન મશ્રણમ્ ।
યાજના યાપનં યાેિન તથવૈ સહભાજેનમ્॥ ૧૬.૨૮॥
સહા યાય તુ દશમઃ સહયાજનમવે ચ ।
અેકાદશ સમુિદ્દષ્ટા દાષેાઃ સાઙ્કયર્સિ જ્ઞતાઃ॥ ૧૬.૨૯॥
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સમીપે વા વ્યવસ્થાનાત્ પાપં સઙ્ક્રમતે ણામ્ ।
ત માત્ સવર્પ્રયત્નને સાઙ્કય પિરવજર્યેત્॥ ૧૬.૩૦॥
અેકપઙ્ યપુિવષ્ટા યે ન શ ત પર પરમ્ ।
ભ મના કૃતમયાર્દા ન તષેાં સઙ્કરાે ભવેત્॥ ૧૬.૩૧॥
અ ગ્ ના ભ મના ચવૈ સ લલને િવશષેતઃ ।
દ્વારેણ ત ભમાગણ ષડ્ ભઃ પઙ્ ક્તિવ ભદ્યતે॥ ૧૬.૩૨॥
ન કુયાર્ચ્છુ કવૈરા ણ િવવાદં ચ ન પૈશનુમ્ ।
પરક્ષતે્રે ગાં ચર તી ં ન ચાચક્ષીત કસ્ય ચત્॥ ૧૬.૩૩॥
ન સવંસતે્ સતૂિકના ન ક ચન્મમર્ ણ શતે્ ।
ન સયૂર્પિરવષેં વા ને દ્રચાપં શવા ગ્ કમ્॥ ૧૬.૩૪॥
પર મૈ કથયે દ્વદ્વાન્ શ શનં વા કદાચન ।
ન કુયાર્દ્બહુ ભઃ સાદ્ધ િવરાેધં બ ધુ ભ તથા॥ ૧૬.૩૫॥
આત્મનઃ પ્ર તકૂલાિન પરેષાં ન સમાચરેત્ ।
ત થ પક્ષસ્ય ન બ્રૂયાત્ નક્ષત્રા ણ િવિનિદશતે્॥ ૧૬.૩૬॥
નાેદક્યામ ભભાષેત નાશુ ચ વા દ્વ ેત્તમઃ ।
ન દેવગુ િવપ્રાણાં દ યમાનં તુ વારયેત્॥ ૧૬.૩૭॥
ન ચાત્માનં પ્રશસંદે્વા પરિન દાં ચ વજર્યેત્ ।
વેદિન દાં દેવિન દાં પ્રયત્નને િવવજર્યેત્॥ ૧૬.૩૮॥
ય તુ દેવા ષીન્ િવપ્રા વેદાન્ વા િન દ ત દ્વજઃ ।
ન તસ્ય િન કૃ તદૃર્ષ્ટા શાસે્ત્ર વહ મનુીશ્વરાઃ॥ ૧૬.૩૯॥
િન દયેદ્વૈ ગુ ં દેવં વેદં વા સાપે હંણમ્ ।
ક પકાેિટશતં સાગં્ર રાૈરવે પચ્યતે નરઃ॥ ૧૬.૪૦॥
તૂ ણીમાસીત િન દાયાં ન બ્રૂયાત્ િક ચદુત્તરમ્ ।
કણા િપધાય ગ તવં્ય ન ચૈતાનવલાેકયેત્॥ ૧૬.૪૧॥
વજર્યેદ્વૈ રહસ્ય ચ પરેષાં ગૂહયેદુ્બધઃ ।
િવવાદં વજનૈઃ સાદ્ધ ન કુયાર્દ્વૈ કદાચન॥ ૧૬.૪૨॥
ન પાપં પાિપનાં બ્રૂયાદપાપં વા દ્વ ેત્તમાઃ ।

22 sanskritdocuments.org



વ્યાસગીતા કૂમર્પુરાણે અ યાયાઃ ૧૨-૩૩

સ તને તુલ્યદાષેઃ સ્યા ન્મ યાિદ દાષેવાન્ ભવેત્॥ ૧૬.૪૩॥
યાિન મ યા ભશ તાનાં પત ત્યશ્રૂ ણ રાેદનાત્ ।
તાિન પતુ્રાન્ પશનૂ્ ઘ્ન ત તષેાં મ યા ભશં સનામ્॥ ૧૬.૪૪॥
બ્રહ્મહત્યાસરુાપાને તેયે ગવુર્ઙ્ગનાગમે ।
દષંૃ્ટ િવશાેધનં દ્ધનૈાર્ ત મ યા ભશસંને॥ ૧૬.૪૫॥
નેક્ષેતાેદ્ય તમાિદત્યં શ શનં ચાિન મત્તતઃ ।
ના તં યા તં ન વાિરસ્થં નાપે ષં્ટ ન મઘ્યગમ્॥ ૧૬.૪૬॥
તરાેિહતં વાસસા વા નાદશાર્ તરગા મનમ્ ।
ન નગ્ ાં સ્ત્રયમીક્ષેત પુ ષં વા કદાચન॥ ૧૬.૪૭॥
ન ચ મતંૂ્ર પુર ષં વા ન ચ સં ષ્ટમૈથનુમ્ ।
નાશુ ચઃ સયૂર્સાેમાદ ન્ ગ્રહાનાલાેકયેદુ્બધઃ॥ ૧૬.૪૮॥
પ તતવ્યઙ્ગચ ડાલાનુ ચ્છષ્ટાન્ નાવલાેકયેત્ ।
ના ભભાષેત ચ પરમુ ચ્છષ્ટાે વાઽવગુ ઠતઃ॥ ૧૬.૪૯॥
ન શતે્ પ્રેતસં પશ ન કુ્રદ્ધસ્ય ગુરાેમુર્ખમ્ ।
ન તૈલાેદકયાે છાયાં ન પત્ની ં ભાજેને સ ત ।
નામુક્તબ ધનાઙ્ગાં વા નાને્મતં્ત મત્તમવે વા॥ ૧૬.૫૦॥
નાશ્નીયાત્ ભાયર્યા સાદ્ધર્ન્નનૈામીકે્ષત ચાશુ ચમ્ ।
વ તી ં જૃ ભમાણાં વા નાસનસ્થાં યથાસખુમ્॥ ૧૬.૫૧॥
નાેદકે ચાત્મનાે પં ન કૂલં શ્વભ્રમવે વા ।
ન લઙ્ઘયેચ્ચ મતંૂ્ર વા નાિધ તષે્ઠત્ કદાચન॥ ૧૬.૫૨॥
ન શદૂ્રાય મ ત દદ્યાત્ કૃશરં પાયસં દિધ ।
નાે ચ્છષં્ટ વા મધુ ઘ્ તં ન ચ કૃ ણા જનં હિવઃ॥ ૧૬.૫૩॥
ન ચવૈા મૈ વ્રતં દદ્યાન્ન ચ ધમ વદેદુ્બધઃ ।
ન ચ ક્રાેધવશં ગચ્છેદ્દવ્ષેં રાગં ચ વજર્યેત્॥ ૧૬.૫૪॥
લાેભં દ ભં તથા યત્નાદસયૂાં જ્ઞાનકુ સનમ્ ।
માનં માેહં તથા ક્રાેધં દ્વષે ચ પિરવજર્યેત્॥ ૧૬.૫૫॥
ન કુયાર્ત્ કસ્ય ચત્ પીડાં સતંુ શ યં ચ તાડયેત્ ।
ન હીનાનપુસવેેત ન ચ તી ણમતીન્ ક્વ ચત્॥ ૧૬.૫૬॥
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નાત્માનં ચાવમ યેત દૈ યં યત્નને વજર્યેત્ ।
ન િવ શષ્ટાનસ કુ યાર્ત્ નાત્માનં વા શપેદુ્બધઃ॥ ૧૬.૫૭॥
ન નખૈિવ લખેદ્ભૂ મ ગાં ચ સવંેશયેન્ન િહ ।
ન નદ ષુ નદ ં બ્રૂયાત્ પવર્તષેુ ચ પવર્તાન્॥ ૧૬.૫૮॥
આવાસે ભાજેને વાઽિપ ન ત્યજેત્ સહયાિયનમ્ ।
નાવગાહેદપાે નગ્ ાે વિહ્ન ના તવ્રજેત્ પદા॥ ૧૬.૫૯॥
શરાેઽ યઙ્ગાવ શષ્ટેન તૈલનેાઙ્ગં ન લપેયેત્ ।
ન સપર્શસૈ્ત્રઃ ક્ર ડતે વાિન ખાિન ન સં શતે્॥ ૧૬.૬૦॥
રાેમા ણ ચ રહસ્યાિન ના શષ્ટેન સહ વ્રજેત્ ।
ન પા ણપાદાવગ્ ાૈચ ચાપલાિન સમાશ્રયેત્॥ ૧૬.૬૧॥
ન શશ્નાેદરચાપલ્યં ન ચ શ્રવણયાેઃ ક્વ ચત્ ।
ન ચાઙ્ગનખવાદ્યં વૈ કુયાર્ન્ના જ લના િપબેત્॥ ૧૬.૬૨॥
ના ભહ યા જલં પદ્ યાં પા ણના વા કદાચન ।
ન શાતયેિદષ્ટકા ભઃ ફલાિન ન ફલને ચ॥ ૧૬.૬૩॥
ન લેચ્છભાષાં શક્ષેત નાકષચ્ચ પદાસનમ્ ।
ન ભેદનમિધસ્ફાેટં છેદનં વા િવલખેનમ્॥ ૧૬.૬૪॥
કુયાર્ દ્વમદર્નં ધીમાન્ નાક માદેવ િન ફલમ્ ।
નાે સઙ્ગે ભક્ષયેદ્ભક્ષ્યાન્ થા ચેષ્ટાં ચ નાચરેત્॥ ૧૬.૬૫॥
ન ત્યેદથવા ગાયેન્ન વાિદત્રા ણ વાદયેત્ ।
ન સહંતા યાં પા ણ યાં ક ડૂયેદાત્મનઃ શરઃ॥ ૧૬.૬૬॥
ન લાૈિકકૈઃ તવૈદવાં તાષેયેદ્બાહ્યજૈરિપ ।
નાક્ષૈઃ ક્ર ડને્ન ધાવેત ના સુ િવ મતૂ્રમાચરેત્॥ ૧૬.૬૭॥
નાે ચ્છષ્ટઃ સિંવશિેન્નત્યં ન નગ્ ઃ નાનમાચરેત્ ।
ન ગચ્છેન્ન પઠેદ્વાઽિપ ન ચવૈ વ શરઃ શતે્॥ ૧૬.૬૮॥
ન દ તનૈર્ખરાેમા ણ છ દ્યાત્ સપંુ્ત ન બાેધયેત્ ।
ન બાલાતપમાસવેેત્ પ્રેતધૂમં િવવજર્યેત્॥ ૧૬.૬૯॥
નૈકઃ સુ યાચ્છૂ યગ્ હે વયં નાપેાનહાૈ હરેત્ ।
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નાકારણાદ્વા િનષ્ઠ વેન્ન બાહુ યાં નદ ં તરેત્॥ ૧૬.૭૦॥
ન પાદક્ષાલનં કુયાર્ત્ પાદેનવૈ કદાચન ।
નાગ્ ાૈ પ્રતાપયેત્ પાદાૈ ન કાંસ્યે ધાવયેદુ્બધઃ॥ ૧૬.૭૧॥
ના તપ્રસારયેદે્દવં બ્રાહ્મણાન્ ગામથાિપ વા ।
વા વ ગ્ ગુ િવપ્રાન્ વા સયૂ વા શ શનં પ્ર ત॥ ૧૬.૭૨॥
અશદુ્ધઃ શયનં યાનં વા યાયં નાનભાજેનમ્ ।
બિહિન ક્રમણં ચવૈ ન કુવ ત કથ ચન॥ ૧૬.૭૩॥
વ મ યયનં નાનમુચ્ચારં ભાજેનં ગ તમ્ ।
ઉભયાેઃ સ યયાેિનત્યં મ યાહે્ન ચવૈ વજર્યેત્॥ ૧૬.૭૪॥
ન શતે્ પા ણનાે ચ્છષ્ટાે િવપ્રાેગાેબ્રાહ્મણાનલાન્ ।
ન ચવૈાન્નં પદા વાઽિપ ન દેવપ્ર તમાં શતે્॥ ૧૬.૭૫॥
નાશદુ્ધાેઽ ગ્ પિરચરેન્ન દેવાન્ ક ત્તર્યેદષૃીન્ ।
નાવગાહેદગાધા બુ ધારયેન્ના ગ્ મેકતઃ॥ ૧૬.૭૬॥
ન વામહ તનેાેદૃ્ધત્ય િપબેદ્વક્ત્રેણ વા જલમ્ ।
નાેત્તરેદનપુ ય ના સુ રેતઃ સમુ જેત્॥ ૧૬.૭૭॥
અમે ય લપ્તમ યદ્વા લાેિહતં વા િવષા ણ વા ।
વ્ય તક્રમેન્ન સ્રવ તી ં ના સુ મૈથનુમાચરેત્॥ ૧૬.૭૮॥
ચૈતં્ય કં્ષ ન વૈ છ દ્યાન્ના સુ ષ્ઠ વનમાચરેત્ ।
ના સ્થભ મકપાલાિન ન કેશાન્ન ચ ક ટકાન્ ।
તષુાંઙ્ગારકર ષં વા નાિધ તષે્ઠત્ કદાચન॥ ૧૬.૭૯॥
ન ચા ગ્ લઙ્ઘયેદ્ધ માન્ નાપેદ યાદધઃ ક્વ ચત્ ।
ન ચનંૈ પાદતઃ કુયાર્ન્મખુને ન ધમેદુ્બધઃ॥ ૧૬.૮૦॥
ન કૂપમવરાેહેત નાવેક્ષેતાશુ ચઃ ક્વ ચત્ ।
અગ્ ાૈ ન પ્ર ક્ષપેદ ગ્ નાદ્ ભઃ પ્રશમયેત્ તથા॥ ૧૬.૮૧॥
સહૃુન્મરણમા ત વા ન વયં શ્રાવયેત્ પરાન્ ।
અપ યં કૂટપ યં વા િવક્રયે ન પ્રયાજેયેત્॥ ૧૬.૮૨॥
ન વિહ્ન મખુિનશ્વાસૈ વાર્લયેન્નાશુ ચબુર્ધઃ ।
પુ ય નાનાેદકસ્થાને સીમા તં વા કૃષેન્ન તુ॥ ૧૬.૮૩॥
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ન ભ દ્યાત્ પવૂર્સમયમ યપુેતં કદાચન ।
પર પરં પશનૂ્ વ્યાલાન્ પ ક્ષણાે નાવબાેધયેત્॥ ૧૬.૮૪॥
પરબાધાં ન કુવ ત જલવાતાતપાિદ ભઃ ।
કારિય વા વકમાર્ ણ કા ન્ પશ્ચાન્ન વજર્યેત્ ।
સાય પ્રાતગ્ ર્હદ્વારાન્ ભક્ષાથ નાવઘાટયેત્॥ ૧૬.૮૫॥
બિહમાર્લ્યં બિહગર્ ધં ભાયર્યા સહ ભાજેનમ્ ।
િવગ્ હ્ય વાદં કુદ્વારપ્રવેશં ચ િવવજર્યેત્॥ ૧૬.૮૬॥
ન ખાદ બ્રાહ્મણ તષે્ઠન્ન જ પેદ્વા હસન્ બુધઃ ।
વમ ગ્ નવૈ હ તને શને્ના સુ ચરં વસતે્॥ ૧૬.૮૭॥
ન પક્ષકેણાપેધમેન્ન શપૂણ ન પા ણના ।
મખુનેવૈ ધમેદ ગ્ મખુાદ ગ્ ર યત॥ ૧૬.૮૮॥
પર સ્ત્રયં ન ભાષેત નાયાજં્ય યાજયેદ્દિ્વજઃ ।
નૈકશ્ચરેત્ સભાં િવપ્રઃ સમવાયં ચ વજર્યેત્ ।
ન દેવાયતનં ગચ્છેત્ કદા ચદ્વાઽપ્રદ ક્ષણમ્॥ ૧૬.૮૯॥
ન વીજયેદ્વા વસે્ત્રણ ન દેવાયતને વપેત્ ।
નૈકાેઽ વાનં પ્રપદે્યત નાધા મકજનૈઃ સહ॥ ૧૬.૯૦॥
ન વ્યાિધદૂ ષતવૈાર્િપ ન શદૂ્રઃૈ પ તતનૈર્ વા ।
નાપેાનદ્વ જતાેઽ વાનં જલાિદરિહત તથા॥ ૧૬.૯૧॥
ન રાત્રાૈ વાિરણા સાદ્ધ ન િવના ચ કમ ડલુમ્ ।
ના ગ્ ગાેબ્રાહ્મણાદ નામ તરેણ વ્રજેત્ ક્વ ચત્॥ ૧૬.૯૨॥
િનવ સ્ય તીં ન વિનતામ તક્રામેત્ ક્વ ચદ્દિ્વજઃ ।
ન િન દેદ્યાે ગનઃ સદ્ધાન્ વ્ર તનાે વા યતી ં તથા॥ ૧૬.૯૩॥
દેવતાયતનં પ્રાજ્ઞાે દેવાનાં ચવૈ મિ ત્રણામ્ ।
નાક્રામેત્ કામત છાયાં બ્રાહ્મણાનાં ચ ગાેરિપ॥ ૧૬.૯૪॥
વાં તુ નાક્રમયેચ્છાયાં પ તતાદૈ્યનર્ રાે ગ ભઃ ।
નાઙ્ગારભ મકેશાિદ વિધ તષે્ઠત્ કદાચન॥ ૧૬.૯૫॥
વજર્યને્માજર્નીરે ં નાનવસ્ત્રઘટાેદકમ્ ।
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ન ભક્ષયેદભક્ષ્યા ણ નાપેયં ચાિપબેદ્દિ્વજઃ॥ ૧૬.૯૬॥
ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે
ષાેડશાેઽ યાયઃ॥ ૧૬॥

૧૭
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે સપ્તદશાેઽ યાયઃ ।
વ્યાસ ઉવાચ ।
નાદ્યાચ્છૂદ્રસ્ય િવપ્રાેઽન્નં માેહાદ્વા યિદ વાઽ યતઃ ।
સ શદૂ્રયાેિન વ્રજ ત ય તુ ભુઙ્ક્તે હ્યનાપિદ॥ ૧૭.૧॥
ષ માસાન્ યાે દ્વ ે ભુઙ્ક્તે શદૂ્રસ્યાનં્ન િવગિહતમ્ ।
વન્નવે ભવેચ્છૂદ્રાે તઃ શ્વા ચા ભ યતે॥ ૧૭.૨॥

બ્રાહ્મણક્ષિત્રયિવશાં શદૂ્રસ્ય ચ મનુીશ્વરાઃ ।
યસ્યાન્નનેાેદરસે્થન ત તદ્યાેિનમા ુયાત્॥ ૧૭.૩॥
રા નં્ન નત્તર્કાનં્ન ચ ત ણાેઽનં્ન કમર્કાિરણઃ ।
ગણાન્નં ગ ણકાન્નં ચ ષ ઢાનં્ન ચવૈ વજર્યેત્॥ ૧૭.૪॥
ચક્રાપે િવરજકતસ્કર વ જનાં તથા ।
ગા ધવર્લાેહકારાન્નં સતૂકાનં્ન ચ વજર્યેત્॥ ૧૭.૫॥
કુલાલ ચત્રકમાર્ન્નં વાધુર્ષેઃ પ તતસ્ય ચ ।
સવુણર્કારશલૈષૂવ્યાધબદ્ધાતુરસ્ય ચ॥ ૧૭.૬॥
સવુણર્કારશલૈષૂવ્યાધબદ્ધાતુરસ્ય ચ ।
ચિક સકસ્ય ચવૈાન્નં પુંશ્ચલ્યા દ ડકસ્ય ચ ।
તનેના તકયાેરન્નં દેવતાિન દકસ્ય ચ॥ ૧૭.૭॥
સાેમિવક્રિયણશ્ચાન્નં શ્વપાકસ્ય િવશષેતઃ ।
ભાયાર્ જતસ્ય ચવૈાન્નં યસ્ય ચાપેપ તગ્ ર્હે॥ ૧૭.૮॥
ઉ ષ્ટસ્ય કદયર્સ્ય તથવૈાે ચ્છષ્ટભાે જનઃ ।
અપાઙ્ યાન્નં ચ સઙ્ઘાન્નં શસ્ત્ર વસ્ય ચવૈ િહ॥ ૧૭.૯॥
ક્લીબસં યા સનાેશ્ચાનં્ન મત્તાને્મત્તસ્ય ચવૈ િહ ।
ભીતસ્ય િદતસ્યાન્નમવકુ્રષં્ટ પિર તમ્॥ ૧૭.૧૦॥
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બ્રહ્મ દ્વષઃ પાપ ચેઃ શ્રાદ્ધાન્નં સતૂકસ્ય ચ ।
થાપાકસ્ય ચવૈાન્નં શાવાન્નં શ્વશરુસ્ય ચ॥ ૧૭.૧૧॥
અપ્ર નાં તુ નાર ણાં તકસ્ય તથવૈ ચ ।
કા કાન્નં િવશષેેણ શસ્ત્રિવક્રિયણ તથા॥ ૧૭.૧૨॥
શાૈ ડાનં્ન ઘાિટકાન્નં ચ ભષ મન્નમવે ચ ।
િવદ્ધપ્રજનનસ્યાન્નં પિરવતે્રન્નમવે ચ॥ ૧૭.૧૩॥
પનુભુર્વાે િવશષેેણ તથવૈ િદિધષપૂતેઃ ।
અવજ્ઞાતં ચાવધૂતં સરાષંે િવ મયા વતમ્॥ ૧૭.૧૪॥
ગુરાેરિપ ન ભાેક્તવ્યમનં્ન સસં્કારવ જતમ્ ।
દુ કૃતં િહ મનુ યસ્ય સવર્મન્ને વ્યવ સ્થતમ્॥ ૧૭.૧૫॥
યાે યસ્યાન્નં સમશ્ના ત સ તસ્યાશ્ના ત િક બષમ્ ।
આ દ્ધકઃ કુલ મત્રશ્ચ વગાપેાલશ્ચ નાિપતઃ॥ ૧૭.૧૬॥
કુશીલવઃ કુ ભકારઃ ક્ષતે્રકમર્ક અેવ ચ
અેતે શદૂ્રષેુ ભાજે્યાનં્ન દ વા વ પં પણં બુધૈઃ ।
પાયસં નેહપક્વં યદ્ગાેરસં ચવૈ સક્તવઃ॥ ૧૭.૧૭॥
િપ યાકં ચવૈ તૈલં ચ શદૂ્રાદ્ગ્રાહ્યં દ્વ ત ભઃ ।
તાકં ના લકાશાકં કુસુ ભા મ તકં તથા॥ ૧૭.૧૮॥

પલા ડંુ લસનંુ શકંુ્ત િનયાર્સં ચવૈ વજર્યેત્ ।
છત્રાકં િવડ્વરાહં ચ શળંે પીયષૂમવે ચ॥ ૧૭.૧૯॥
િવલયં સમુખંુ ચવૈ કવકાિન ચ વજર્યેત્ ।
ગ્ જનં િકશકંુ ચવૈ કકુભ ચ તથવૈ ચ॥ ૧૭.૨૦॥
ઉદુ બરમલાબંુ ચ જગ્ વા પત ત વૈ દ્વજઃ ।
થા કૃશરસયંાવં પાયસાપપૂમવે ચ॥ ૧૭.૨૧॥
અનપુાકૃતમાંસં ચ દેવાન્નાિન હવી ં ષ ચ ।
યવાગૂં માતુ લઙ્ગં ચ મ સ્યાન યનપુાકૃતાન્॥ ૧૭.૨૨॥
નીપં કિપ થં લકં્ષ ચ પ્રયત્નને િવવજર્યેત્ ।
િપ યાકં ચાેદૃ્ધત નેહં દેવધા યં તથવૈ ચ॥ ૧૭.૨૩॥
રાત્રાૈ ચ તલસ બદં્ધ પ્રયત્નને દિધ ત્યજેત્ ।
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નાશ્નીયાત્ પયસા તકં્ર ન બી યપુ વયેત્॥ ૧૭.૨૪॥
િક્રયાદુષં્ટ ભાવદુષ્ટમસ સઙ્ગં િવવજર્યેત્ ।
કેશક ટાવપનં્ન ચ સહૃુ લખંે ચ િનત્યશઃ॥ ૧૭.૨૫॥
શ્વાઘ્રાતં ચ પનુઃ સદં્ધ ચ ડાલાવે ક્ષતં તથા ।
ઉદક્યયા ચ પ તતૈગર્વા ચાઘ્રાતમવે ચ॥ ૧૭.૨૬॥
અન ચતં પુયુર્ ષતં પયાર્ભ્રા તં ચ િનત્યશઃ ।
કાકકુકુ્કટસં ષં્ટ કૃ મ ભશ્ચવૈ સયંુતમ્॥ ૧૭.૨૭॥
મનુ યૈરથવાઽઽઘ્રાતં કુ ષ્ઠના ષ્ટમવે ચ ।
ન રજ વલયા દતં્ત ન પુંશ્ચાલ્યા સરાષેયા॥ ૧૭.૨૮॥
મલબદ્વાસસા વાિપ પરવાસાેઽથ વજર્યેત્ ।
િવવ સાયાશ્ચ ગાેઃ ક્ષીરમાૈષ્ટ્રં વાિનદર્શં તથા॥ ૧૭.૨૯॥
આિવકં સ ધનીક્ષીરમપેયં મનુરબ્રવીત્ ।
બલાકં હંસદાત્યૂહં કલિવઙં્ક શકંુ તથા॥ ૧૭.૩૦॥
કુરર ચ ચકાર ચ લપાદં ચ કાેિકલમ્ ।
ચાષાશં્ચ ખ જર ટાંશ્ચ યનંે ગ્ ધં્ર તથવૈ ચ॥ ૧૭.૩૧॥
ઉલૂકં ચક્રવાકં ચ ભાસં પારાવતં તથા ।
કપાેતં િટિટ્ટભં ચવૈ ગ્રામકુકુ્કટમવે ચ॥ ૧૭.૩૨॥
સહં વ્યાઘં્ર ચ મા ર્રં શ્વાનં કુકુ્કરમવે ચ ।
શ ◌ૃગાલં મકર્ટં ચવૈ ગદર્ભં ચ ન ભક્ષયેત્ ।
ન ભક્ષયેત્ સવર્ ગાન્ પ ક્ષણાેઽ યાન્ વનેચરાન્॥ ૧૭.૩૩॥
જલેચરાન્ સ્થલચરાન્ પ્રા ણનશ્ચે ત ધારણા ।
ગાેધા કૂમર્ઃ શશઃ શ્વાિવત્ સ લક ચે ત સત્તમાઃ॥ ૧૭.૩૪॥
ભક્ષ્યાઃ પ ચનખા િનતં્ય મનુરાહ પ્ર પ તઃ ।
મ સ્યાન્ સશલ્કાન્ ભુ યાન્માંસં રાૈરવમવે ચ॥ ૧૭.૩૫॥
િનવેદ્ય દેવતા ય તુ બ્રાહ્મણે ય તુ ના યથા ।
મયૂરં ત ત્તરં ચવૈ કપાેતં ચ કિપ જલમ્॥ ૧૭.૩૬॥
વાધ્રીણસં દ્વ િપન ચ ભક્ષ્યાનાહ પ્ર પ તઃ ।
શફરં સહતુ ડં ચ તથા પાઠ નરાેિહતાૈ॥ ૧૭.૩૭॥
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મ સ્યે વેતે સમુિદ્દષ્ટા ભક્ષણાયા દ્વ ેત્તમાઃ ।
પ્રાે ક્ષતં ભક્ષયેદેષાં માંસં ચ દ્વજકા યયા॥ ૧૭.૩૮॥
યથાિવિધ િનયુક્તં ચ પ્રાણાનામિપ ચાત્યયે ।
ભક્ષયેદેવ માંસાિન શષેભાે ન લ યતે॥ ૧૭.૩૯॥
આૈષધાથર્મશક્તાૈ વા િનયાેગાદ્યં ન કારયેત્ ।
આમિ ત્રત તુ યઃ શ્રાદ્ધે દૈવે વા માંસમુ જેત્ ।
યાવ ત પશરુાેમા ણ તાવતાે નરકાન્ વ્રજેત્॥ ૧૭.૪૦॥
અદેયં ચા યપેયં ચ તથવૈા યમવે ચ ।
દ્વ તીનામનાલાેક્યં િનતં્ય મદ્ય મ ત સ્થ તઃ॥ ૧૭.૪૧॥
ત માત્ સવર્પ્રકારેણ મદં્ય િનતં્ય િવવજર્યેત્ ।
પી વા પત ત કમર્ ય વસ ભા યાે ભવેદ્દિ્વજૈઃ॥ ૧૭.૪૨॥
ભક્ષિય વા હ્યભક્ષ્યા ણ પી વાઽપેયા યિપ દ્વજઃ ।
નાિધકાર ભવેત્ તાવદ્યાવત્તન્ન વ્રજત્યધઃ॥ ૧૭.૪૩॥
ત માત્ પિરહરેિન્નત્યમભક્ષ્યા ણ પ્રયત્નતઃ ।
અપેયાિન ચ િવપ્રાે વૈ તથા ચેદ્યા ત રાૈરવમ્॥ ૧૭.૪૪॥
ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે
સપ્તદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૭॥

૧૮
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે અષ્ટાદશાેઽ યાયઃ ।
ઋષય ઊચુઃ ।
અહ યહિન કત્તર્વં્ય બ્રાહ્મણાનાં મહામનુે ।
તદાચ વા ખલં કમર્ યને મુચ્યેત બ ધનાત્॥ ૧૮.૧॥
વ્યાસ ઉવાચ ।
વકે્ષ્ય સમાિહતા યૂયં શ ◌ૃ વં ગદતાે મમ ।
અહ યહિન કતર્વં્ય બ્રાહ્મણાનાં ક્રમા દ્વિધમ્॥ ૧૮.૨॥
બ્રાહ્મે મુહૂત તૂ થાય ધમર્મથ ચ ચ તયેત્ ।
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કાયક્લેશં તદુદ્ભૂતં યાયેત મનસશે્વરમ્॥ ૧૮.૩॥
ઉષઃ કાલેઽચ સ પ્રાપ્તે કૃ વા ચાવ યકં બુધઃ ।
નાયાન્નદ ષુ શદુ્ધાસુ શાૈચં કૃ વા યથાિવિધ॥ ૧૮.૪॥
પ્રાતઃ નાનને પૂય તે યેઽિપ પાપકૃતાે જનાઃ ।
ત માત્ સવર્પ્રયત્નને પ્રાતઃ નાનં સમાચરેત્॥ ૧૮.૫॥
પ્રાતઃ નાનં પ્રશસં ત દષૃ્ટાદષૃ્ટકરં શભુમ્ ।
ઋષીણા ષતા િનતં્ય પ્રાતઃ નાનાન્ન સશંયઃ॥ ૧૮.૬॥
મખુે સપુ્તસ્ય સતતં લાલા યાઃ સસં્રવ ત િહ ।
તતાે નવૈાચરેત્ કમર્ અકૃ વા નાનમાિદતઃ॥ ૧૮.૭॥
અલ મીઃ કાલકણ ચ દુઃ વ ં દુિવ ચ તતમ્ ।
પ્રાતઃ નાનને પાપાિન પૂય તે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૮.૮॥
અતઃ નાનં િવના પુંસાં પાવનં કમર્ સં તમ્ ।
હાેમે જ યે િવશષેેણ ત માત્ નાનં સમાચરેત્॥ ૧૮.૯॥
અશક્તાવ શરસં્ક વા નાનમસ્ય િવધીયતે ।
આદ્રણ વાસસા વાઽથ માજર્નં કાિપલં તમ્॥ ૧૮.૧૦॥
અસામ ય સમુ પન્ને નાનમવેં સમાચરેત્ ।
બ્રહ્માદ નામથાશક્તાૈ નાના યાહુમર્ની ષણઃ॥ ૧૮.૧૧॥
બ્રાહ્મમાગ્ ેયમુિદ્દષં્ટ વાયવ્યં િદવ્યમવે ચ ।
વા ણં યાૈ ગકં તદ્વત્ ષાેઢા નાનં પ્રક તતમ્॥ ૧૮.૧૨॥
બ્રાહ્મં તુ માજર્નં મ ત્રૈઃ કુશઃૈ સાેદક બ દુ ભઃ ।
આગ્ ેયં ભ મના પાદમ તકાદે્દહધૂલનમ્॥ ૧૮.૧૩॥
ગવાં િહ રજસા પ્રાેક્તં વાયવ્યં નાનમુત્તમમ્ ।
યત્તુ સાતપવષણ નાનં તિદ્દવ્યમુચ્યતે॥ ૧૮.૧૪॥
વા ણં ચાવગાહ તુ માનસં વાત્મવેદનમ્ ।
યાૈ ગકં નાનમાખ્યાતં યાેગે િવ વાિદ ચ તનમ્॥ ૧૮.૧૫॥
આત્મતીથર્ મ ત ખ્યાતં સિેવતં બ્રહ્મવાિદ ભઃ ।
મનઃ શુ ચકરં પુંસાં િનતં્ય તત્ નાનમાચરેત્॥ ૧૮.૧૬॥
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શક્તશ્ચેદ્વા ણં િવદ્વાન્ પ્રાય શ્ચત્તે તથવૈ ચ ।
પ્રક્ષાલ્ય દ તકાષં્ઠ વૈ ભક્ષિય વા િવધાનતઃ॥ ૧૮.૧૭॥
આચ ય પ્રયતાે િનતં્ય નાનં પ્રાતઃ સમાચરેત્ ।
મ યાઙ્ગુ લસમસ્થાૈલ્યં દ્વાદશાઙ્ગુલસ મતમ્॥ ૧૮.૧૮॥
સ વચં દ તકાષં્ઠ સ્યાત્ તદગ્રેણ તુ ધાવયેત્ ।
ક્ષીર ક્ષસમુદ્ભૂતં માલતીસ ભવં શભુમ્ ।
અપામાગ ચ બ વં ચ કરવીરં િવશષેતઃ॥ ૧૮.૧૯॥
વજર્િય વા િન દતાિન ગ્ હી વૈકં યથાેિદતમ્ ।
પિરહૃત્ય િદનં પાપં ભક્ષયેદ્વૈ િવધાનિવત્॥ ૧૮.૨૦॥
નાે પાટયેદ્દ તકાષ્ટન્નાઙ્ગુલ્યા ધારયેત્ ક્વ ચત્ ।
પ્રક્ષાલ્ય ભઙ્ વા ત જહ્યાચ્છુચાૈદેશે સમાિહતઃ॥ ૧૮.૨૧॥
ના વા સ તપર્યેદે્દવા ષીન્ િપ ગણાં તથા ।
આચ ય મ ત્રિવિન્નતં્ય પનુરાચ ય વાગ્યતઃ॥ ૧૮.૨૨॥
સ માજ્યર્ મ ત્રૈરાત્માનં કુશઃૈ સાેદક બ દુ ભઃ ।
આપાે િહષ્ઠા વ્યાહૃ ત ભઃ સાિવ યા વા ણૈઃ શભુૈઃ॥ ૧૮.૨૩॥
આેઙ્કારવ્યાહૃ તયુતાં ગાયત્રી ં વેદમાતરમ્ ।
જ વા જલા જ લ દદ્યાદ્ભાસ્કરં પ્ર ત તન્મનાઃ॥ ૧૮.૨૪॥
પ્રાકૂ્કલષેુ સમાસીનાે દભષુ સસુમાિહતઃ ।
પ્રાણાયામત્રયં કૃ વા યાયેત્ સ યા મ ત શ્રુ તઃ॥ ૧૮.૨૫॥
યા સ યા સા જગ સૂ તમાર્યાતીતા િહ િન કલા ।
અૈશ્વર તુ પરાશ ક્ત ત વત્રયસમુદ્ભવા॥ ૧૮.૨૬॥
યા વાઽકર્મ ડલગતાં સાિવત્રી ં વૈ જપન્ બુધઃ ।
પ્રાઙ્મખુઃ સતતં િવપ્રઃ સ યાપેાસનમાચરેત્॥ ૧૮.૨૭॥
સ યાહીનાેઽશુ ચિનત્યમનહર્ઃ સવર્કમર્સુ ।
યદ યત્ કુ તે િક ચન્ન તસ્ય ફલમા ુયાત્॥ ૧૮.૨૮॥
અન યચેતસઃ શા તા બ્રાહ્મણા વેદપારગાઃ ।
ઉપાસ્ય િવિધવત્ સ યાં પ્રાપ્તાઃ પવૂઽપરાં ગ તમ્॥ ૧૮.૨૯॥
યાેઽ યત્ર કુ તે યત્નં ધમર્કાય દ્વ ેત્તમઃ ।
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િવહાય સ યાપ્રણ ત સ યા ત નરકાયુતમ્॥ ૧૮.૩૦॥
ત માત્ સવર્પ્રયત્નને સ યાપેાસનમાચરેત્ ।
ઉપા સતાે ભવેત્ તને દેવાે યાેગતનુઃ પરઃ॥ ૧૮.૩૧॥
સહસ્રપરમાં િનતં્ય શતમ યાં દશાવરામ્ ।
સાિવત્રી ં વૈ જપે દ્વદ્વાન્ પ્રાઙ્મખુઃ પ્રયતઃ સ્થતઃ॥ ૧૮.૩૨॥
અથાપે તષે્ઠદાિદત્યમુદય તં સમાિહતઃ ।
મ ત્રૈ તુ િવિવધૈઃ સાૈરૈ ઋગ્યજુઃસામસ ભવૈઃ॥ ૧૮.૩૩॥
ઉપસ્થાય મહાયાેગં દેવદેવં િદવાકરમ્ ।
કુવ ત પ્રણ ત ભૂમાૈ મૂધ્નાર્ તનેવૈ મ ત્રતઃ॥ ૧૮.૩૪॥
આખદ્યાેતાય ચ શા તાય કારણત્રયહેતવે ।
િનવેદયા મ ચાત્માનં નમ તે જ્ઞાન િપણે॥ ૧૮.૩૫॥
નમ તે ઘ્ ણને તુ યં સયૂાર્ય બ્રહ્મ િપણે ।
વમવે બ્રહ્મ પરમમાપાે જ્યાેતી રસાેઽ તમ્ ।
ભૂભુર્વઃ વ વમાેઙ્કારઃ શવા દ્રઃ સનાતનઃ॥ ૧૮.૩૬॥
પુ ષઃ સન્મહાેઽ તસ્થં પ્રણમા મ કપિદનમ્ ।
વમવે િવશ્વં બહુધા તાે ય યતે ચ યત્ ।
નમાે દ્રાય સયૂાર્ય વામહં શરણં ગતઃ॥ ૧૮.૩૭॥
પ્રચેતસે નમ તુ યં નમાે મીઢુષ્ટમાય તે ।
નમાે નમ તે દ્રાય વામહં શરણં ગતઃ ।
િહર યબાહવે તુ યં િહર યપતયે નમઃ॥ ૧૮.૩૮॥
અ બકાપતયે તુ યમુમાયાઃ પતયે નમઃ ।
નમાેઽ તુ નીલગ્રીવાય નમ તુ યં િપનાિકને॥ ૧૮.૩૯॥
િવલાેિહતાય ભગાર્ય સહસ્રાક્ષાય તે નમઃ ।
નમાે હંસાય તે િનત્યમાિદત્યાય નમાેઽ તુ તે॥ ૧૮.૪૦॥
નમ તે વજ્રહ તાય ય બકાય નમાે નમઃ ।
પ્રપદે્ય વાં િવ પાક્ષં મહા તં પરમેશ્વરમ્॥ ૧૮.૪૧॥
િહર મયે ગ્ હે ગુપ્તમાત્માનં સવર્દેિહનામ્ ।
નમસ્યા મ પરં જ્યાે તબ્રર્હ્માણં વાં પરાં ગ તમ્॥ ૧૮.૪૨॥
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િવશ્વં પશપુ ત ભીમં નરનાર શર િરણમ્ ।
નમઃ સયૂાર્ય દ્રાય ભા વતે પરમે ષ્ઠને॥ ૧૮.૪૩॥
ઉગ્રાય સવર્ભક્ષાય વાં પ્રપદે્ય સદૈવ િહ ।
અેતદ્વૈ સયૂર્હૃદયં જ વા તવમનુત્તમમ્॥ ૧૮.૪૪॥
પ્રાતઃ કાલેઽથ મ યાહે્ન નમસુ્કયાર્િદ્દવાકરમ્ ।
ઇદં પતુ્રાય શ યાય ધા મકાય દ્વ તયે ।
પ્રદેયં સયૂર્હૃદયં બ્રહ્મણા તુ પ્રદ શતમ્॥ ૧૮.૪૫॥
સવર્પાપપ્રશમનં વેદસારસમુદ્ભવમ્ ।
બ્રાહ્મણાનાં િહતં પુ ય ષસઙ્ઘૈિનષેિવતમ્॥ ૧૮.૪૬॥
અથાગ ય ગ્ હં િવપ્રઃ સમાચ ય યથાિવિધ ।
પ્ર વાલ્ય િવિહ્ન િવિધવ જુહુયા તવેદસમ્॥ ૧૮.૪૭॥
ઋ વક્પુત્રાેઽથ પત્ની વા શ યાે વાઽિપ સહાેદરઃ ।
પ્રા યાનુજ્ઞાં િવશષેેણ જુહુયવુાર્ યતાિવિધ॥ ૧૮.૪૮॥
પિવત્રપા ણઃ પૂતાત્મા શકુ્લા બરધરઃ શુ ચઃ ।
અન યમાનસાે વિહ્ન જુહુયાત્ સયંતે દ્રયઃ॥ ૧૮.૪૯॥
િવના દભણ ય કમર્ િવના સતૂ્રેણ વા પનુઃ ।
રાક્ષસં તદ્ભવેત્ સવ નામતુ્રેહ ફલપ્રદમ્॥ ૧૮.૫૦॥
દૈવતાિન નમસુ્કયાર્દે્દયસારાિન્નવેદયેત્ ।
દદ્યાત્ પુ પાિદકં તષેાં દ્ધાંશ્ચવૈા ભવાદયેત્॥ ૧૮.૫૧॥
ગુ ં ચવૈા યપુાસીત િહતં ચાસ્ય સમાચરેત્ ।
વેદા યાસં તતઃ કુયાર્ત્ પ્રયત્નાચ્છ ક્તતાે દ્વજઃ॥ ૧૮.૫૨॥
જપેદ યાપયે ચ્છ યાન્ ધારયેચ્ચ િવચારયેત્ ।
અવેક્ષ્ય તચ્ચ શાસ્ત્રા ણ ધમાર્દ િન દ્વ ેત્તમઃ॥ ૧૮.૫૩॥
વૈિદકાંશ્ચવૈ િનગમાન્ વેદાઙ્ગાિન વે શષતઃ ।
ઉપેયાદ શ્વરં ચાથ યાેગક્ષેમપ્ર સદ્ધયે॥ ૧૮.૫૪॥
સાધયે દ્વિવધાનથાર્ન્ કુટુ બાથ તતાે દ્વજઃ
તતાે મ યાહ્નસમયે નાનાથ દમાહરેત્॥ ૧૮.૫૫॥
પુ પાક્ષતાન્ કુશ તલાન્ ગાેમયં શદુ્ધમવે ચ ।
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નદ ષુ દેવખાતષેુ તડાગષેુ સર સુ ચ ।
નાનં સમાચરેિન્નતં્ય ગતર્પ્રસ્રવણષેુ ચ॥ ૧૮.૫૬॥
પરક યિનપાનષેુ ન નાયાદ્વૈ કદાચન ।
પ ચિપ ડાન્ સમુદૃ્ધત્ય નાયાદ્વાઽસ ભવે પનુઃ॥ ૧૮.૫૭॥
દૈકયા શરઃ ક્ષાલ્યં દ્વા યાં નાભે તથાપેિર ।
અધશ્ચ ત ભઃ કાયર્ઃ પાદાૈ ષડ્ ભ તથવૈ ચ॥ ૧૮.૫૮॥
ત્તકા ચ સમુિદ્દષ્ટા સાદ્રાર્મલકમાિત્રકા ।

ગાેમયસ્ય પ્રમાણં તત્ તનેાઙ્ગં લપેયેત્ તતઃ॥ ૧૮.૫૯॥
લપેિય વા તુ તીરસ્થ ત લઙ્ગૈરેવ મ ત્રતઃ ।
પ્રક્ષાલ્યાચ ય િવિધવત્ તતઃ નાયાત્ સમાિહતઃ॥ ૧૮.૬૦॥
અ ભમ ય જલં મ ત્રૈ ત લઙ્ગવૈાર્ ણૈઃ શભુૈઃ ।
ભાવપૂત તદવ્યકં્ત યાયન્ વૈ િવ મવ્યયમ્॥ ૧૮.૬૧॥
આપાે નારાયણાેદ્ભૂતા તા અેવાસ્યાયનં પનુઃ ।
ત માન્નારાયણં દેવં નાનકાલે મરેદુ્બધઃ॥ ૧૮.૬૨॥
પ્રેક્ષ્ય સાેઙ્કારમાિદત્યં િત્રિનમ જે જલાશયે॥ ૧૮.૬૩॥
આચા તઃ પનુરાચામને્મ ત્રેણાનને મ ત્રિવત્॥ ૧૮.૬૪॥
અ તશ્ચર સ ભૂતષેુ ગુહાયાં િવશ્વતાેમખુઃ ।
વં યજ્ઞ વં વષટ્કાર આપાે જ્યાેતી રસાેઽ તમ્॥ ૧૮.૬૫॥
દુ્રપદાં વા િત્રર યસ્યેદ્વ્યાહૃ ત પ્રણવા વતામ્ ।
સાિવત્રી ં વા જપે દ્વદ્વાન્ તથા ચવૈાઘમષર્ણમ્॥ ૧૮.૬૬॥
તતઃ સ માજર્નં કુયાર્દાપાે િહષ્ઠા મયાે ભવુઃ ।
ઇદમાપઃ પ્રવહત વ્યાહૃ ત ભ તથવૈ ચ॥ ૧૮.૬૭॥
તતાેઽ ભમ ય તત્ તાેયમાપાે િહષ્ઠાિદમ ત્રકૈઃ ।
અ તજર્લગતાે મગ્ ાે જપેત્ િત્રરઘમષર્ણમ્॥ ૧૮.૬૮॥
િત્રપદાં વાઽથ સાિવત્રી ં ત દ્વ ણાેઃ પરમં પદમ્ ।
આવત્તર્યેદ્વા પ્રણવં દેવં વા સં મરેદ્ધિરમ્॥ ૧૮.૬૯॥
દુ્રપદાિદવ યાે મ ત્રાે યજુવદે પ્ર ત ષ્ઠતઃ ।

vyAsagItAkUrmapurANa.pdf 35



વ્યાસગીતા કૂમર્પુરાણે અ યાયાઃ ૧૨-૩૩

અ તજર્લે િત્રરાવત્યર્ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૧૮.૭૦॥
અપઃ પાણાૈ સમાદાય જ વા વૈ માજર્ને કૃતે ।
િવ યસ્ય મૂિધ્ન તત્ તાેયં મુચ્યતે સવર્પાતકૈઃ॥ ૧૮.૭૧॥
યથાઽશ્વમેધઃ ક્રતુરાટ્ સવર્પાપાપનાેદનઃ ।
તથાઽઘમષર્ણં સકૂ્તં સવર્પાપાપનાેદનમ્॥ ૧૮.૭૨॥
અથાપે તષે્ઠદાિદત્યં મૂિધ્ન પુ પા વતા જ લમ્ ।
પ્ર ક્ષ યાલાેકયેદે્દવમૂ વ ય તમસઃ પરઃ॥ ૧૮.૭૩॥
ઉદુત્યં ચત્ર મત્યેતે તચ્ચ િર ત મ ત્રતઃ ।
હંસઃ શુ ચષદેતને સાિવ યા સિવશષેતઃ॥ ૧૮.૭૪॥
અ યૈશ્ચ વૈિદકૈમર્ ત્રૈઃ સાૈરૈઃ પાપપ્રણાશનૈઃ ।
સાિવત્રી ં વૈ જપેત્ પશ્ચા જપયજ્ઞઃ સ વૈ તઃ॥ ૧૮.૭૫॥
િવિવધાિન પિવત્રા ણ ગુહ્યિવદ્યા તથવૈ ચ ।
શત દ્ર યમથવર્ શરઃ સાૈરાન્ મ ત્રાંશ્ચ સવર્તઃ॥ ૧૮.૭૬॥
પ્રાકૂ્કલષેુ સમાસીનઃ કુશષેુ પ્રાઙ્મખુઃ શુ ચઃ ।
તષં્ઠશ્ચ વીક્ષ્યમાણાેઽક જ યં કુયાર્ત્ સમાિહતઃ॥ ૧૮.૭૭॥
સ્ફાિટકે દ્રાક્ષ દ્રાક્ષૈઃ પતુ્ર વસમુદ્ભવૈઃ ।
કતર્વ્યા વક્ષમાલા સ્યાદુત્તરાદુત્તમા તા॥ ૧૮.૭૮॥
જપકાલે ન ભાષેત ના યાિન પ્રેક્ષયેદુ્બધઃ ।
ન ક પયે ચ્છરાેગ્રીવાં દ તાન્નવૈ પ્રકાશયેત્॥ ૧૮.૭૯॥
ગુહ્યકા રાક્ષસા સદ્ધા હર ત પ્રસભં યતઃ ।
અેકા તે સશુભુે દેશે ત મા જ યં સમાચરેત્॥ ૧૮.૮૦॥
ચ ડાલાશાૈચપ તતાન્ દૃ ટ્વા ચવૈ પનુજર્પેત્ ।
તૈરેવ ભાષણં કૃ વા ના વા ચવૈ જપેત્ પનુઃ॥ ૧૮.૮૧॥
આચ ય પ્રયતાે િનતં્ય જપેદશુ ચદશર્ને ।
સાૈરાન્ મ ત્રાન્ શ ક્તતાે વૈ પાવમાની તુ કામતઃ॥ ૧૮.૮૨॥
યિદ સ્યાત્ ક્લન્નવાસા વૈ વાિરમ યગતાે જપેત્ ।
અ યથા તુ શચુાૈ ભૂ યાં દભષુ સસુમાિહતઃ॥ ૧૮.૮૩॥
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પ્રદ ક્ષણં સમા ત્ય નમસૃ્કત્ય તતઃ ક્ષતાૈ ।
આચ ય ચ યથાશાસં્ત્ર શ યા વા યાયમાચરેત્॥ ૧૮.૮૪॥
તતઃ સ તપર્યેદે્દવા ષીન્ િપ ગણાં તથા ।
આદાવાેઙ્કારમુચ્ચાયર્ નામા તે તપર્યા મ વઃ॥ ૧૮.૮૫॥
દેવાન્ બ્રહ્મઋષીશં્ચવૈ તપર્યેદક્ષતાેદકૈઃ ।
તલાેદકૈઃ િપ ન્ ભ યા વસતૂ્રાેક્તિવધાનતઃ॥ ૧૮.૮૬॥
અ વાર ધને સવ્યને પા ણના દ ક્ષણને તુ ।
દેવષ તપર્યેદ્ધ માનુદકા જ લ ભઃ િપ ન્ ।
યજ્ઞાપેવીતી દેવાનાં િનવીતી ઋષીતપર્ણે॥ ૧૮.૮૭॥
પ્રાચીનાવીતી િપ યે તુ વને તીથન ભાિવતઃ ।
િન પીડ્ય નાનવસં્ત્ર તુ સમાચ ય ચ વાગ્યતઃ ।
વૈમર્ ત્રૈરચર્યેદે્દવાન્ પુ પૈઃ પત્રૈરથા બુ ભઃ॥ ૧૮.૮૮॥
બ્રહ્માણં શઙ્કરં સયૂ તથવૈ મધુસદૂનમ્ ।
અ યાંશ્ચા ભમતાન્ દેવાન્ ભ યાચારાે નરાેત્તમઃ॥ ૧૮.૮૯॥
પ્રદદ્યાદ્વાઽથ પુ પા ણ સકૂ્તને પાૈ ષેણ તુ ।
આપાે વા દેવતાઃ સવાર્ તને સ યક્ સમ ચતાઃ॥ ૧૮.૯૦॥
યા વા પ્રણવપવૂ વૈ દૈવતાિન સમાિહતઃ ।
નમસ્કારેણ પુ પા ણ િવ યસદે્વૈ થક્ થક્॥ ૧૮.૯૧॥
િવ વારાધનાત્ પુ યં િવદ્યતે કમર્ વૈિદકમ્ ।
ત માદનાિદમ યા તં િનત્યમારાધયેદ્ધિરમ્॥ ૧૮.૯૨॥
ત દ્વ ણાેિર ત મ ત્રેણ સકૂ્તને પુ ષેણ તુ ।
ન તા યાં સદશૃાે મ ત્રાે વેદેષૂક્તશ્ચતુ વર્િપ ।
તદાત્મા તન્મનાઃ શા ત ત દ્વ ણાેિર ત મ ત્રતઃ॥ ૧૮.૯૩॥
અથવા દેવમીશાનં ભગવ તં સનાતનમ્ ।
આરાધયને્મહાદેવં ભાવપૂતાે મહેશ્વરમ્॥ ૧૮.૯૪॥
મ ત્રેણ દ્રગાય યા પ્રણવનેાથ વા પનુઃ ।
ઈશાનનેાથ વા દ્રૈ ય બકેન સમાિહતઃ॥ ૧૮.૯૭॥
પુ પૈઃ પત્રૈરથાદ્ ભવાર્ ચ દનાદૈ્યમર્હેશ્વરમ્ ।
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ઉ વા નમઃ શવાયે ત મ ત્રેણાનને વા જપેત્॥ ૧૮.૯૬॥
નમસુ્કયાર્ન્મહાદેવં ઋતં સત્ય મતીશ્વરમ્ ।
િનવેદયીત વાત્માનં યાે બ્રહ્માણ મતીશ્વરમ્॥ ૧૮.૯૭॥
પ્રદ ક્ષણં દ્વજઃ કુયાર્ત્ પ ચબ્રહ્મા ણ વૈ જપન્ ।
યાયીત દેવમીશાનં વ્યાેમમ યગતં શવમ્॥ ૧૮.૯૮॥
અથાવલાેકયેદક હંસઃ સુ ચષિદ ચા ।
કુયાર્ત્ પ ચ મહાયજ્ઞાન્ ગ્ હં ગ વા સમાિહતઃ॥ ૧૮.૯૯॥
દેવયજ્ઞં િપ યજ્ઞં ભૂતયજ્ઞં તથવૈ ચ ।
માનુ યં બ્રહ્મયજ્ઞં ચ પ ચ યજ્ઞાન્ પ્રચક્ષતે॥ ૧૮.૧૦૦॥
યિદ સ્યાત્ તપર્ણાદવાર્ક્ બ્રહ્મયજ્ઞઃ કૃતાે ન િહ ।
કૃ વા મનુ યયજં્ઞ વૈ તતઃ વા યાયમાચરેત્॥ ૧૮.૧૦૧॥
અગ્ ેઃ પ શ્ચમતાે દેશે ભૂતયજ્ઞા ત અેવ વા ।
કુશપુ જે સમાસીનઃ કુશપા ણઃ સમાિહતઃ॥ ૧૮.૧૦૨॥
શાલાગ્ ાૈ લાૈિકકે વાઽથ જલે ભૂ યામથાિપવા ।
વૈશ્વદેવશ્ચ કતર્વ્યાે દેવયજ્ઞઃ સ વૈ તઃ॥ ૧૮.૧૦૩॥
યિદ સ્યા લાૈિકકે પક્ષે તતાેઽનં્ન તત્ર હૂયતે ।
શાલાગ્ ાૈ ત પચેદનં્ન િવિધરેષ સનાતનઃ॥ ૧૮.૧૦૪॥
દેવે ય તુ હુતાદન્નાચ્છેષાદ્ભૂતબ લ હરેત્ ।
ભૂતયજ્ઞઃ સ વૈ જ્ઞેયાે ભૂ તદઃ સવર્દેિહનામ્॥ ૧૮.૧૦૫॥
શ્વ યશ્ચ શ્વપચે યશ્ચ પ તતાિદ ય અેવ ચ ।
દદ્યાદ્ભૂમાૈ બ લ વન્નં પ ક્ષ યાે દ્વજસત્તમાઃ॥ ૧૮.૧૦૬॥
સાયં ચાન્નસ્ય સદ્ધસ્ય પ યમ તં્ર બ લ હરેત્ ।
ભૂતયજ્ઞ વયં િનતં્ય સાયં પ્રાતિવધીયતે॥ ૧૮.૧૦૭॥
અેકં તુ ભાજેયે દ્વપં્ર િપ નુિદ્દ ય સ તતમ્ ।
િનત્યશ્રાદં્ધ તદુિદ્દષં્ટ િપ યજ્ઞાે ગ તપ્રદઃ॥ ૧૮.૧૦૮॥
ઉદૃ્ધત્ય વા યથાશ ક્ત િક ચદન્નં સમાિહતઃ ।
વેદત વાથર્િવદુષે દ્વ યવૈાપેપાદયેત્॥ ૧૮.૧૦૯॥
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પજૂયેદ ત થ િનતં્ય નમસ્યેદચ્ચર્યેદ્દિ્વજમ્ ।
મનાવેાક્કમર્ ભઃ શા તમાગતં વગ્ હં તતઃ॥ ૧૮.૧૧૦॥
અ વાર ધને સવ્યને પા ણના દ ક્ષણને તુ ।
હ તકારમથાગ્રં વા ભક્ષાં વા શ ક્તતાે દ્વજઃ॥ ૧૮.૧૧૧॥
દદ્યાદ તથયે િનતં્ય બુ યેત પરમેશ્વરમ્ ।
ભક્ષામાહુગ્રાર્સમાત્રમગ્રં ત સ્યાચ્ચતુગુર્ણમ્॥ ૧૮.૧૧૨॥
પુ કલં હ તકારં તુ તચ્ચતુગુર્ણમુચ્યતે ।
ગાેદાેહમાત્રં કાલં વૈ પ્રતીક્ષ્યાે હ્ય ત થઃ વયમ્॥ ૧૮.૧૧૩॥
અ યાગતાન્ યથાશ ક્ત પજૂયેદ તથીન્ સદા ।
ભક્ષાં વૈ ભક્ષવે દદ્યા દ્વિધવદ્બ્રહ્મચાિરણે ।
દદ્યાદન્નં યથાશ ક્ત વ થ યાે લાેભવ જતઃ॥ ૧૮.૧૧૪॥
સવષામ યલાભે િહ વન્નં ગાે યાે િનવેદયેત્ ।
ભુ ત બ ધુ ભઃ સાદ્ધ વાગ્યતાેઽન્નમકુ સયન્॥ ૧૮.૧૧૫॥
અકૃ વા તુ દ્વજઃ પ ચ મહાયજ્ઞાન્ દ્વ ેત્તમાઃ ।

ત ચેત્ સ મૂઢાત્મા તયર્ગ્યાેિન સ ગચ્છ ત॥ ૧૮.૧૧૬॥
વેદા યાસાેઽ વહં શ યા મહાયજ્ઞિક્રયાક્ષમાઃ ।
નાશયત્યાશુ પાપાિન દેવાનામચર્નં તથા॥ ૧૮.૧૧૭॥
યાે માેહાદથવાઽઽલસ્યાદકૃ વા દેવતાચર્નમ્ ।
ભુઙ્ક્તે સ યા ત નરકં શકૂરે વ ભ યતે॥ ૧૮.૧૧૮॥
ત માત્ સવર્પ્રયત્નને કૃ વા કમાર્ ણ વૈ દ્વ ઃ ।
ભુ ત વજનૈઃ સાદ્ધ સ યા ત પરમાં ગ તમ્॥ ૧૮.૧૧૯॥
ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે
અષ્ટાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૮॥

૧૯
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે અેકાનેિવશ તતમાેઽ યાયઃ
વ્યાસ ઉવાચ ।
પ્રાઙ્મખુાેઽન્નાિન ભુ ત સયૂાર્ ભમખુ અેવ વા ।
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આસીન વાસને શદુ્ધે ભૂ યાં પાદાૈ િનધાય તુ॥ ૧૯.૧॥
આયુ યં પ્રાઙ્મખુાે ભુઙ્ક્તે યશસ્યં દ ક્ષણામખુઃ ।
શ્રયં પ્રત્યઙ્મખુાે ભુઙ્ક્તે ઋતં ભુઙ્ક્તે ઉદઙ્મખુઃ॥ ૧૯.૨॥
પ ચાદ્રા ભાજેનં કુયાર્દ્ભૂમાૈ પાતં્ર િનધાય તુ ।
ઉપવાસને તત્તુલં્ય મનુરાહ પ્ર પ તઃ॥ ૧૯.૩॥
ઉપ લપ્તે શચુાૈ દેશે પાદાૈ પ્રક્ષાલ્ય વૈ કરાૈ ।
આચ યાદ્રાર્નનાેઽક્રાેધઃ પ ચાદ્રા ભાજેનં ચરેત્॥ ૧૯.૪॥
મહાવ્યાહૃ ત ભ વન્નં પિરધાયાેદકેન તુ ।
અ તાપે તરણમસીત્યાપાેશાનિક્રયાં ચરેત્॥ ૧૯.૫॥
વાહાપ્રણવસયંુક્તાં પ્રાણાયાદ્યાહુ ત તતઃ ।
અપાનાય તતાે ભુ વા વ્યાનાય તદન તરમ્॥ ૧૯.૬॥
ઉદાનાય તતઃ કુયાર્ત્ સમાનાયે ત પ ચમમ્ ।
િવજ્ઞાય ત વમેતષેાં જુહુયાદાત્મિન દ્વજઃ॥ ૧૯.૭॥
શષેમનં્ન યથાકામં ભુ ત વ્ય જનૈયુર્તમ્ ।
યા વા તન્મનસા દેવમાત્માનં વૈ પ્ર પ તમ્॥ ૧૯.૮॥
અ તાિપધાનમસીત્યુપિરષ્ટાદપઃ િપબેત્ ।
આચા તઃ પનુરાચામેદયં ગાૈિર ત મ ત્રતઃ॥ ૧૯.૯॥
દુ્રપદાં વા િત્રરાવત્યર્ સવર્પાપપ્રણાશનીમ્ ।
પ્રાણાનાં ગ્ર થરસીત્યાલભેદુદરં તતઃ॥ ૧૯.૧૦॥
આચ યાઙ્ગુષ્ઠમાત્રેણ પાદાઙ્ગુષે્ઠન દ ક્ષણે ।
િનઃસ્રાવયેદ્ધ તજલમૂદ્ર્ વહ તઃ સમાિહતઃ॥ ૧૯.૧૧॥
કૃતાનુમ ત્રણં કુયાર્ત્ સ યાયા મ ત મ ત્રતઃ ।
અથાક્ષરેણ વાત્માનં યાજેયેદ્બ્રહ્મણે ત િહ॥ ૧૯.૧૨॥
સવષામવે યાગાનામાત્મયાેગઃ પરઃ તઃ ।
યાેઽનને િવિધના કુયાર્ત્ સ યા ત બ્રહ્મણઃ ક્ષયમ્॥ ૧૯.૧૩॥
યજ્ઞાપેવીતી ભુ ત સ્ત્રગ્ગ ધાલઙૃ્કતઃ શુ ચઃ ।
સાય પ્રાપનાર્ તરા વૈ સ યાયાં તુ િવશષેતઃ॥ ૧૯.૧૪॥
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નાદ્યાત્ સયૂર્ગ્રહાત્ પવૂ પ્ર ત સાયં શ શગ્રહાત્ ।
ગ્રહકાલે ચ નાશ્નીયાત્ ના વાઽશ્નીયા દ્વમુક્તયાેઃ॥ ૧૯.૧૫॥
મુક્તે શ શિન ભુ ત યિદ ન સ્યાન્મહાિનશા ।
અમુક્તયાેર તઙ્ગતયાેરદ્યાદ્દ ૃ ટ્વા પરેઽહિન॥ ૧૯.૧૬॥
નાશ્નીયાત્ પ્રેક્ષમાણાનામપ્રદાયવૈ દુમર્ તઃ ।
યજ્ઞાવ શષ્ટમદ્યાદ્વા ન કુ્રદ્ધાે ના યમાનસઃ॥ ૧૯.૧૭॥
આત્માથ ભાજેનં યસ્ય રત્યથ યસ્ય મૈથનુમ્ ।
ત્યથ યસ્ય ચાધીતં િન ફલં તસ્ય િવતમ્॥ ૧૯.૧૮॥
યદ્ભુઙ્ક્તે વે ષ્ટત શરા યચ્ચ ભુઙ્ક્તે ઉદઙ્મખુઃ ।
સાપેાન કશ્ચ યદ્ભુઙ્ક્તે સવ િવદ્યાત્ તદાસરુમ્॥ ૧૯.૧૯॥
નાદ્ધર્રાત્રે ન મ યાહે્ન ના ણ નાદ્રર્વસ્ત્ર ક્ ।
ન ચ ભન્નાસનગતાે ન શયાનઃ સ્થતાેઽિપ વા॥ ૧૯.૨૦॥
ન ભન્નભાજને ચવૈ ન ભૂ યાં ન ચ પા ણષુ ।
નાે ચ્છષ્ટાે ઘ્ તમાદદ્યાન્ન મૂદ્ધાર્નં શદેિપ॥ ૧૯.૨૧॥
ન બ્રહ્મ ક તર્યન્ વાિપ ન િનઃશષેં ન ભાયર્યા ।
ના ધકારે ન ચાકાશે ન ચ દેવાલયાિદષુ॥ ૧૯.૨૨॥
નૈકવસ્ત્ર તુ ભુ ત ન યાનશયન સ્થતઃ ।
ન પાદુકાિનગર્તાેઽથ ન હસન્ િવલપન્નિપ॥ ૧૯.૨૩॥
ભુ વા વૈ સખુમાસ્થાય તદનં્ન પિરણામયેત્ ।
ઇ તહાસપુરાણા યાં વેદાથાર્નપુ હંયેત્॥ ૧૯.૨૪॥
તતઃ સ યામપુાસીત પવૂાક્તિવિધના દ્વજઃ ।
આસીન તુ જપેદે્દવી ં ગાયત્રી ં પ શ્ચમાં પ્ર ત॥ ૧૯.૨૫॥
ન તષ્ઠ ત તુ યઃ પવુા આ તે સ યાં તુ પ શ્ચમામ્ ।
સ શદૂ્રણે સમાે લાેકે સવર્ધમર્િવવ જતઃ॥ ૧૯.૨૬॥
હુ વાઽ ગ્ િવિધવન્મ ત્રૈભુર્ વા યજ્ઞાવ શષ્ટકમ્ ।
સ ત્યબા ધવજનઃ વપેચ્છુ કપદાે િન શ॥ ૧૯.૨૭॥
નાેત્તરા ભમખુઃ વ યાત્ પ શ્ચમા ભમખુાે ન ચ ।
ન ચાકાશે ન નગ્ ાે વા નાશુ ચનાર્સને ક્વ ચત્॥ ૧૯.૨૮॥
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ન શીણાર્યાં તુ ખટ્વાયાં શૂ યાગારે ન ચવૈ િહ ।
નાનવુંશે ન પાલાશે શયને વા કદાચન॥ ૧૯.૨૯॥
ઇત્યેતદ ખલનેાેક્તમહ યહિન વૈ મયા ।
બ્રાહ્મણાનાં કૃત્ય તમપવગર્ફલપ્રદમ્॥ ૧૯.૩૦॥
ના તક્યાદથવાઽઽલસ્યાત્ બ્રાહ્મણાે ન કરાે ત યઃ ।
સ યા ત નરકાન્ ઘાેરાન્ કાકયાનેાૈ ચ યતે॥ ૧૯.૩૧॥
ના યાે િવમુક્તયે પ થા મુ વાશ્રમિવિધ વકમ્ ।
ત માત્ કમાર્ ણ કુવ ત તુષ્ટયે પરમે ષ્ઠનઃ॥ ૧૯.૩૨॥
ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે
અેકાનેિવશાેઽ યાયઃ॥ ૧૯॥

૨૦
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે િવશ તતમાેઽ યાયઃ ।
વ્યાસ ઉવાચ ।
અથ શ્રાદ્ધમમાવાસ્યાં પ્રા ય કાય દ્વ ેત્તમૈઃ ।
િપ ડા વાહાયર્કં ભ યા ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદમ્॥ ૨૦.૧॥
િપ ડા વાહાયર્કં શ્રાદં્ધ ક્ષીણે રાજિન શસ્યતે ।
અપરાહે્ણ દ્વ તીનાં પ્રશ તનેા મષેણ ચ॥ ૨૦.૨॥
પ્ર તપ પ્ર ત હ્ય યા તથયઃ કૃ ણપક્ષકે ।
ચતુદર્શી ં વજર્િય વા પ્રશ તા હ્યુત્તરાેત્તરે॥ ૨૦.૩॥
અમાવાસ્યાષ્ટકા તસ્રઃ પાષૈમાસાિદષુ િત્રષુ ।
તસ્ર તા વષ્ટકાઃ પુ યા માઘી પ ચદશી તથા॥ ૨૦.૪॥
ત્રયાેદશી મઘાયુક્તા વષાર્સુ તુ િવશષેતઃ ।
શસ્યાપાકશ્રાદ્ધકાલા િનત્યાઃ પ્રાેક્તા િદને િદને॥ ૨૦.૫॥
નૈ મ ત્તકં તુ કતર્વં્ય ગ્રહણે ચ દ્રસયૂર્યાેઃ ।
બા ધવાનાં ચ મરણે નારક સ્યાદતાેઽ યથા॥ ૨૦.૬॥
કા યાિન ચવૈ શ્રાદ્ધાિન શસ્ય તે ગ્રહણાિદષુ ।
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અયને િવષવુે ચવૈ વ્યતીપાતેઽ યન તકમ્॥ ૨૦.૭॥
સઙ્ક્રા ત્યામક્ષયં શ્રાદં્ધ તથા જન્મિદને વિપ ।
નક્ષત્રષેુ ચ સવષુ કાય કાલે િવશષેતઃ॥ ૨૦.૮॥
વગ ચ લભતે કૃ વા કૃ ત્તકાસુ દ્વ ેત્તમાઃ ।
અપત્યમથ રાેિહ યાં સાૈ યે તુ બ્રહ્મવચર્સમ્॥ ૨૦.૯॥
રાૈદ્રાણાં કમર્ણાં સ દ્ધમાદ્રાર્યાં શાૈયર્મવે ચ ।
પનુવર્સાૈ તથા ભૂ મ શ્રયં પુ યે તથવૈ ચ॥ ૨૦.૧૦॥
સવાર્ન્ કામાં તથા સ ય િપ યે સાૈભાગ્યમવે ચ ।
અયર્ ણે તુ ધનં િવ દ્યાત્ ફા ગુ યાં પાપનાશનમ્॥ ૨૦.૧૧॥
જ્ઞા તશ્રૈ ઠ્યં તથા હ તે ચત્રાયાં ચ બહૂન્ સતુાન્ ।
વા ણજ્ય સ દ્ધ વાતાૈ તુ િવશાખાસુ સવુણર્કમ્॥ ૨૦.૧૨॥
મતૈ્રે બહૂિન મત્રા ણ રાજં્ય શાકે્ર તથવૈ ચ ।
મૂલે કૃ ષ લભેત્ જ્ઞાનં સ દ્ધમા ાે ત શ્રાદ્ધતઃ॥ ૨૦.૧૩॥
સવાર્ન્ કામાન્ વૈશ્વદેવે શ્રૈ ઠ્યં તુ શ્રવણે પનુઃ ।
શ્રિવષ્ઠાયાં તથા કામાન્ વા ણે ચ પરં બલમ્॥ ૨૦.૧૪॥
અજૈકપાદે કુ યં સ્યાદિહબુર્ધ્ને ગ્ હં શભુમ્ ।
રેવત્યાં બહવાે ગાવાે હ્ય શ્વ યાં તુરગાં તથા ।
યા યેઽથ િવત તુ સ્યાદ્યિદ શ્રાદં્ધ પ્રયચ્છ ત॥ ૨૦.૧૫॥
આિદત્યવારે વારાેગ્યં ચ દ્રે સાૈભાગ્યમવે ચ ।
કાજેૈ સવર્ત્ર િવજયં સવાર્ન્ કામાન્ બુધસ્ય તુ॥ ૨૦.૧૬॥
િવદ્યામભીષ્ટાં વે તુ ધનં વૈ ભાગર્વે પનુઃ ।
શનૈશ્ચરે લભેદાયુઃ પ્ર તપ સુ સતુાન્ શભુાન્॥ ૨૦.૧૭॥
ક યકા વૈ દ્વતીયાયાં તીયાયાં તુ વેિદનઃ ।
પશૂ દ્રાંશ્ચતુ યા તુ પ ચ યાં શાેભનાન્ સતુાન્॥ ૨૦.૧૮॥
ષષ્ટ ાં દ્યુ ત કૃ ષ ચાિપ સપ્ત યાં ચ ધનં નરઃ ।
અષ્ટ યામિપ વા ણજ્યં લભતે શ્રાદ્ધદઃ સદા॥ ૨૦.૧૯॥
સ્યાન્નવ યામેકખુરં દશ યાં દ્વખુરં બહુ ।
અેકાદ યાં તથા યં બ્રહ્મવચર્ વનઃ સતુાન્॥ ૨૦.૨૦॥
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દ્વાદ યાં ત પં ચ રજતં કુ યમવે ચ ।
જ્ઞા તશ્રૈ ઠ્યં ત્રયાેદ યાં ચતુદર્ યાં તુ કુ્રપ્ર ઃ ।
પ ચદ યાં સવર્કામાના ાે ત શ્રાદ્ધદઃ સદા॥ ૨૦.૨૧॥
ત માચ્છ્ર ાદં્ધ ન કત્તર્વં્ય ચતુદર્ યાં દ્વ ત ભઃ ।
શસે્ત્રણ તુ હતાનાં વૈ તત્ર શ્રાદં્ધ પ્રક પયેત્॥ ૨૦.૨૨॥
દ્રવ્યબ્રાહ્મણસ પત્તાૈ ન કાલિનયમઃ કૃતઃ ।
ત માદ્ભાેગાપવગાર્થ શ્રાદં્ધ કુયુર્ દ્વ તયઃ॥ ૨૦.૨૩॥
કમાર્ર ભષેુ સવષુ કુયાર્દ યુદયં પનુઃ ।
પતુ્રજન્માિદષુ શ્રાદં્ધ પાવર્ણં પવર્સુ તમ્॥ ૨૦.૨૪॥
અહ યહિન િનતં્ય સ્યાત્ કા યં નૈ મ ત્તકં પનુઃ ।
અેકાેિદ્દષ્ટાિદ િવજ્ઞેયં દ્ધશ્રાદં્ધ તુ પાવર્ણમ્॥ ૨૦.૨૫॥
અેતત્ પ ચિવધં શ્રાદં્ધ મનનુા પિરક તતમ્ ।
યાત્રાયાં ષષ્ઠમાખ્યાતં ત પ્રયત્નને પાલયેત્॥ ૨૦.૨૬॥
શદુ્ધયે સપ્તમં શ્રાદં્ધ બ્રહ્મણા પિરભા ષતમ્ ।
દૈિવકં ચાષ્ટમં શ્રાદં્ધ ય કૃ વા મુચ્યતે ભયાત્॥ ૨૦.૨૭॥
સ યારાત્રાૈ ન કત્તર્વં્ય રાહાેર યત્ર દશર્નાત્ ।
દેશાનાં ચ િવશષેેણ ભવેત્ પુ યમન તકમ્॥ ૨૦.૨૮॥
ગઙ્ગાયામક્ષયં શ્રાદં્ધ પ્રયાગેઽમરક ટકે ।
ગાય ત િપતરાે ગાથાં ક ત્તર્ય ત મની ષણઃ॥ ૨૦.૨૯॥
અેષ્ટવ્યા બહવઃ પતુ્રાઃ શીલવ તાે ગુણા વતાઃ ।
તષેાં તુ સમવેતાનાં યદે્યકાેઽિપ ગાયાં વ્રજેત્॥ ૨૦.૩૦॥
ગયાં પ્રા યાનષુઙ્ગેણ યિદ શ્રાદં્ધ સમાચરેત્ ।
તાિરતાઃ િપતર તને સ યા ત પરમાં ગ તમ્॥ ૨૦.૩૧॥
વરાહપવર્તે ચવૈ ગઙ્ગાયાં વૈ િવશષેતઃ ।
વારાણસ્યાં િવશષેેણ યત્ર દેવઃ વયં હરઃ॥ ૨૦.૩૨॥
ગઙ્ગાદ્વારે પ્રભાસે ચ બ વકે નીલપવર્તે ।
કુ ક્ષતે્રે ચ કુ મ્રે ગુતુઙ્ગે મહાલયે॥ ૨૦.૩૩॥
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કેદારે ફ ગુતીથ ચ નૈ મષાર ય અેવ ચ ।
સર વત્યાં િવશષેેણ પુ કરેષુ િવશષેતઃ॥ ૨૦.૩૪॥
નમર્દાયાં કુશાવત્ત શ્રીશલૈે ભદ્રકણર્કે ।
વતે્રવત્યાં િવશાખાયાં ગાેદાવયા િવશષેતઃ॥ ૨૦.૩૫॥
અેવમાિદષુ ચા યષેુ તીથષુ પુ લનષેુ ચ ।
નદ નાં ચવૈ તીરેષુ તુ ય ત િપતરઃ સદા॥ ૨૦.૩૬॥
વ્રીિહ ભશ્ચ યવૈમાર્ષૈરદ્ ભમૂર્લફલને વા ।
યામાકૈશ્ચ યવૈઃ શાકૈન વારૈશ્ચ પ્રયઙ્ગુ ભઃ ।
ગાૈધૂમૈશ્ચ તલૈમુર્દ્ગમૈાર્સં પ્રીણયતે િપ ન્॥ ૨૦.૩૭॥
આમ્રાન્ પાને રતાિનક્ષનૂ્ દ્વ કાંશ્ચ સદાિડમાન્ ।
િવદાર શ્ચ ભ ડાંશ્ચ શ્રાદ્ધકાલે પ્રદાપયેત્॥ ૨૦.૩૮॥
લા ન્ મધુયુતાન્ દદ્યાત્ સક્તનૂ્ શકર્રયા સહ ।
દદ્યાચ્છ્ર ાદ્ધે પ્રયત્નને શ ◌ૃઙ્ગાટકકશે કાન્॥ ૨૦.૩૯॥
દ્વાૈ માસાૈ મ સ્યમાંસને ત્રીન્ માસાન્ હાિરણને તુ ।
આૈરભ્રેણાથ ચતુરઃ શાકુનનેેહ પ ચ તુ ।
ષ માસાં છાગમાંસને પાષર્તનેાથ સપ્ત વૈ॥ ૨૦.૪૦॥
અષ્ટાવેણસ્ય માંસને રાૈરવેણ નવવૈ તુ ।
દશમાસાં તુ ય ત વરાહમિહષા મષૈઃ॥ ૨૦.૪૧॥
શશકૂમર્યામાસને માસાનેકાદશવૈ તુ ।
સવં સરં તુ ગવ્યને પયસા પાયસને તુ ।
વાધ્ર ણસસ્ય માંસને પ્તદ્વાર્દશવા ષક ॥ ૨૦.૪૨॥
કાલશાકં મહાશલ્કઃ ખડ્ગલાેહા મષં મધુ ।
આન ત્યાયવૈ ક પ તે મુ યન્નાિન ચ સવર્શઃ॥ ૨૦.૪૩॥
ક્ર વા લ વા વયં વાઽથ તાનાદતૃ્ય વૈ દ્વજઃ ।
દદ્યાચ્છ્ર ાદ્ધે પ્રયત્નને તદસ્યાક્ષયમુચ્યતે॥ ૨૦.૪૪॥
િપ પલી ં ક્રમુકં ચવૈ તથા ચવૈ મસરૂકમ્ ।
કૂ મા ડાલાબુવાત્તાર્કં ભૂ ણં સરુસં તથા॥ ૨૦.૪૫॥
કુસુ ભિપ ડમૂલં વૈ ત ડુલીયકમવે ચ ।
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રાજમાષાં તથા ક્ષીરં માિહષાજં િવવજર્યેત્॥ ૨૦.૪૬॥
આઢક્યઃ કાેિવદારાંશ્ચ પાલક્યા મિરચાં તથા ।
વજર્યેત્ સવર્યત્નને શ્રાદ્ધકાલે દ્વ ેત્તમઃ॥ ૨૦.૪૭॥
ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે િવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૦॥

૨૧
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે અેકિવશ તતમાેઽ યાયઃ ।
વ્યાસ ઉવાચ ।
ના વા યથાેક્તં સ ત યર્ િપ શં્ચ દ્રક્ષયે દ્વજઃ ।
િપ ડા વાહાયર્કં શ્રાદં્ધ કુયાર્ત્ સાૈ યમનાઃ શુ ચઃ॥ ૨૧.૧॥
પવૂર્મવે પર ક્ષેત બ્રાહ્મણં વેદપારગમ્ ।
તીથ તદ્ધવ્યકવ્યાનાં પ્રદાને ચા ત થઃ તઃ॥ ૨૧.૨॥
યે સાેમપા િવરજસાે ધમર્જ્ઞાઃ શા તચેતસઃ ।
વ્ર તનાે િનયમસ્થાશ્ચ ઋતુકાલા ભગા મનઃ॥ ૨૧.૩॥
પ ચા ગ્ ર યધીયાનાે યજુવદિવદેવ ચ ।
બહ્વચૃશ્ચ િત્રસાપૈણર્ સ્ત્રમધવુાર્ઽથ યાેઽભવત્॥ ૨૧.૪॥
િત્રણા ચકેતચ્છ દાેગાે જ્યેષ્ઠસામગ અેવ ચ ।
અથવર્ શરસાેઽ યેતા દ્રા યાયી િવશષેતઃ॥ ૨૧.૫॥
અ ગ્ હાતે્રપરાે િવદ્વાન્ યાયિવચ્ચ ષડઙ્ગિવત્ ।
મ ત્રબ્રાહ્મણિવચ્ચવૈ યશ્ચ સ્યાદ્ધમર્પાઠકઃ॥ ૨૧.૬॥
ઋ ષવ્રતી ઋષીકશ્ચ તથા દ્વાદશવા ષકઃ ।
બ્રહ્મદેયાનુસ તાનાે ગભર્શદુ્ધઃ સહસ્રદઃ॥ ૨૧.૭॥
ચા દ્રાયણવ્રતચરઃ સત્યવાદ પુરાણિવત્ ।
ગુ દેવા ગ્ પૂ સુ પ્રસક્તાે જ્ઞાનત પરઃ॥ ૨૧.૮॥
િવમુક્તઃ સવર્તાે ધીરાે બ્રહ્મભૂતાે દ્વ ેત્તમઃ ।
મહાદેવાચર્નરતાે વૈ ણવઃ પઙ્ ક્તપાવનઃ॥ ૨૧.૯॥
અિહસાિનરતાે િનત્યમપ્ર તગ્રહણ તથા ।
સત્રી ચ દાનિનરતા િવજ્ઞેયઃ પઙ્ ક્તપાવનઃ॥ ૨૧.૧૦॥
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યવુાનઃ શ્રાેિત્રયાઃ વસ્થા મહાયજ્ઞપરાયણાઃ ।
સાિવત્રી પિનરતા બ્રાહ્મણાઃ પઙ્ ક્તપાવનાઃ ।
કુલાનાં શ્રુતવ તશ્ચ શીલવ ત તપ વનઃ ।
અ ગ્ ચ નાતકા િવપ્રાઃ િવજ્ઞેયાઃ પઙ્ ક્તપાવનાઃ ।
માતાિપત્રાેિહતે યુક્તઃ પ્રાતઃ નાયી તથા દ્વજઃ ।
અ યાત્મિવન્મુિનદાર્ તાે િવજ્ઞેયઃ પઙ્ ક્તપાવનઃ॥ ૨૧.૧૧॥
જ્ઞાનિનષ્ઠાે મહાયાેગી વેદા તાથર્િવ ચ તકઃ ।
શ્રદ્ધાલુઃ શ્રાદ્ધિનરતાે બ્રાહ્મણઃ પઙ્ ક્તપાવનઃ॥ ૨૧.૧૨॥
વેદિવદ્યારતઃ નાતાે બ્રહ્મચયર્પરઃ સદા ।
અથવર્ણાે મુમુ શ્ચ બ્રાહ્મણઃ પઙ્ ક્તપાવનઃ॥ ૨૧.૧૩॥
અસમાનપ્રવરકાે હ્યસગાતે્ર તથવૈ ચ ।
અસ બ ધી ચ િવજ્ઞેયાે બ્રાહ્મણઃ પઙ્ ક્તપાવનઃ॥ ૨૧.૧૪॥
ભાજેયેદ્યાે ગનં શા તં ત વજ્ઞાનરતં યતઃ ।
અલાભે નૈ ષ્ઠકં દા તમપુકુવાર્ણકં તથા॥ ૨૧.૧૫॥
તદલાભે ગ્ હસ્થં તુ મુમુ ં સઙ્ગવ જતમ્ ।
સવાર્લાભે સાધકં વા ગ્ હસ્થમિપ ભાજેયેત્॥ ૨૧.૧૬॥
પ્રકૃતેગુર્ણત વજ્ઞાે યસ્યાશ્ના ત ય તહર્િવઃ ।
ફલં વેદિવદાં તસ્ય સહસ્રાદ તિરચ્યતે॥ ૨૧.૧૭॥
ત માદ્યત્નને યાેગી દ્રમીશ્વરજ્ઞાનત પરમ્ ।
ભાજેયેદ્ધવ્યકવ્યષેુ અલાભાિદતરાન્ દ્વ ન્॥ ૨૧.૧૮॥
અેષ વૈ પ્રથમઃ ક પઃ પ્રદાને હવ્યકવ્યયાેઃ ।
અનુક પ વયં જ્ઞેયઃ સદા સદ્ ભરનુ ષ્ઠતઃ॥ ૨૧.૧૯॥
માતામહં માતુલં ચ વસ્રીયં શ્વશરંુ ગુ મ્ ।
દાૈિહત્રં િવટ્પ ત બ ધુ વગ્યાજ્યાૈ ચ ભાજેયેત્॥ ૨૧.૨૦॥
ન શ્રાદ્ધે ભાજેયે ન્મત્રં ધનૈઃ કાયાઽસ્ય સઙ્ગ્રહઃ ।
પૈશાચી દ ક્ષણાશા િહ નવૈામતુ્ર ફલપ્રદા॥ ૨૧.૨૧॥
કામં શ્રાદ્ધઽેચ્ચર્યે ન્મતં્ર ના ભ પમિપ વિરમ્ ।
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દ્વષતા િહ હિવભુર્ક્તં ભવ ત પ્રેત્ય િન ફલમ્॥ ૨૧.૨૨॥
બ્રાહ્મણાે હ્યનધીયાન ણા ગ્ િરવ શા ય ત ।
ત મૈ હવ્યં ન દાતવ્યં ન િહ ભ મિન હૂયતે॥ ૨૧.૨૩॥
યથાષેરે બીજમુ વા ન વપ્તા લભતે ફલમ્ ।
તથાઽ ચે હિવદર્ વા ન દાતા લભતે ફલમ્॥ ૨૧.૨૪॥
યાવતાે ગ્રસતે િપ ડાન્ હવ્યકવ્યે વમ ત્રિવત્ ।
તાવતાે ગ્રસતે પ્રેત્ય દ પ્તાન્ સ્થૂલાં વયાેગુડાન્॥ ૨૧.૨૫॥
અિપ િવદ્યાકુલૈયુર્ક્તા હીન ત્તા નરાધમાઃ
યત્રૈતે ભુ જતે હવ્યં તદ્ભવેદાસરંુ દ્વ ઃ॥ ૨૧.૨૬॥
યસ્ય વેદશ્ચ વેદ ચ િવ ચ્છદ્યેતે િત્રપૂ ષમ્ ।
સ વૈ દુબ્રાર્હ્મણાે નાહર્ઃ શ્રાદ્ધાિદષુ કદાચન॥ ૨૧.૨૭॥
શદૂ્રપે્ર યાે તાે રાજ્ઞાે ષલગ્રામયાજકઃ ।
વધબ ધાપે વી ચ ષડતેે બ્રહ્મબ ધવઃ॥ ૨૧.૨૮॥
દત્તાનુયાેગાે દ્રવ્યાથ પ તતાન્ મનુરબ્રવીત્ ।
વેદિવક્રિયણાે હ્યેતે શ્રાદ્ધાિદષુ િવગિહતાઃ॥ ૨૧.૨૯॥
સતુિવક્રિયણાે યે તુ પરપવૂાર્સમુદ્ભવાઃ ।
અસામા યાન્ યજ તે યે પ તતા તે પ્રક તતાઃ॥ ૨૧.૩૦॥
અસસૃં્કતા યાપકા યે ત્યા વાઽ યાપય ત યે ।
અધીયતે તથા વેદાન્ પ તતા તે પ્રક તતાઃ॥ ૨૧.૩૧॥
દ્ધશ્રાવકિનગ્રર્ થાઃ પ ચરાત્રિવદાે જનાઃ ।
કાપા લકાઃ પાશપુતાઃ પાષ ડા યે ચ ત દ્વધાઃ॥ ૨૧.૩૨॥
યસ્યાશ્ન ત હવી ં યેતે દુરાત્માન તુ તામસાઃ ।
ન તસ્ય તદ્ભવેચ્છ્ર ાદં્ધ પ્રેત્ય ચેહ ફલપ્રદમ્॥ ૨૧.૩૩॥
અનાશ્રમી દ્વ ે યઃ સ્યાદાશ્રમી વા િનરથર્કઃ ।
મ યાશ્રમી ચ તે િવપ્રા િવજ્ઞેયાઃ પઙ્ ક્તદૂષકાઃ॥ ૨૧.૩૪॥
દુશ્ચમાર્ કુનખી કુષ્ઠ શ્વત્રી ચ યાવદ તકઃ ।
િવદ્ધપ્રજનનશ્ચવૈ તનેઃ ક્લીબાેઽથ ના તકઃ॥ ૨૧.૩૫॥

48 sanskritdocuments.org



વ્યાસગીતા કૂમર્પુરાણે અ યાયાઃ ૧૨-૩૩

મદ્યપાે ષલીસક્તાે વીરહા િદિધષપૂ તઃ ।
આગારદાહી કુ ડાશી સાેમિવક્રિયણાે દ્વ ઃ॥ ૨૧.૩૬॥
પિરવેત્તા ચ િહસ્રશ્ચ પિરિવ ત્તિનરાકૃ તઃ ।
પાનૈભર્વઃ કુસીદશ્ચ તથા નક્ષત્રદશર્કઃ॥ ૨૧.૩૭॥
ગીતવાિદત્રિનરતાે વ્યાિધતઃ કાણ અેવ ચ ।
હીનાઙ્ગશ્ચા તિરક્તાઙ્ગાે હ્યવક ણ તથવૈ ચ॥ ૨૧.૩૮॥
કા તાદૂષી કુ ડગાેલાૈ અ ભશ તાેઽથ દેવલઃ
મત્રધ્રુક્ િપશનુશ્ચવૈ િનતં્ય ભાયાર્નવુ ત્તતઃ॥ ૨૧.૩૯॥
માતાિપત્રાેગુર્રાે ત્યાગી દારત્યાગી તથવૈ ચ
ગાતે્ર ક્ ભ્રષ્ટશાૈચશ્ચ કા ડ ષ્ટ તથવૈ ચ॥ ૨૧.૪૦॥
અનપત્યઃ કૂટસાક્ષી યાચકાે રઙ્ગ વકઃ ।
સમુદ્રયાયી કૃતહા તથા સમયભેદકઃ॥ ૨૧.૪૧॥
દેવિન દાપરશ્ચવૈ વેદિન દારત તથા ।
દ્વજિન દારતશ્ચૈતે વજ્યાર્ઃ શ્રાદ્ધાિદકમર્સુ॥ ૨૧.૪૨॥
કૃતઘ્નઃ િપશનુઃ કૂ્રરાે ના તકાે વેદિન દકઃ ।
મત્રધ્રુક્ કુહકશ્ચવૈ િવશષેાત્ પઙ્ ક્તદૂષકાઃ॥ ૨૧.૪૩॥
સવ પનુરભાજે્યાન્નઃ તદાનાહાર્શ્ચ કમર્સુ ।
બ્રહ્મભાવિનર તાશ્ચ વજર્નીયાઃ પ્રયત્નતઃ॥ ૨૧.૪૪॥
શદૂ્રાન્નરસપુષ્ટાઙ્ગઃ સ યાપેાસનવ જતઃ ।
મહાયજ્ઞિવહીનશ્ચ બ્રાહ્મણઃ પઙ્ ક્તદૂષકઃ॥ ૨૧.૪૫॥
અધીતનાશનશ્ચવૈ નાનહાેમિવવ જતઃ ।
તામસાે રાજસશ્ચવૈ બ્રાહ્મણઃ પઙ્ ક્તદૂષકઃ॥ ૨૧.૪૬॥
બહુનાઽત્ર િકમુક્તને િવિહતાન્ યે ન કુવર્તે ।
િન દતાનાચર ત્યેતે વજ્યાર્ઃ શ્રાદ્ધે પ્રયત્નતઃ॥ ૨૧.૪૭॥
ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે
અેકિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૧॥
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૨૨
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે દ્વાિવશ તતમાેઽ યાયઃ
વ્યાસ ઉવાચ ।
ગાેમયનેાેદકૈભૂર્ મ શાેધિય વા સમાિહતઃ ।
સિન્નમ ય દ્વ ન્ સવાર્ન્ સાધુ ભઃ સિન્નમ ત્રયેત્॥ ૨૨.૧॥
શ્વાે ભિવ ય ત મે શ્રાદં્ધ પવૂદ્યુર ભપજૂ્ય ચ ।
અસ ભવે પરેદ્યવુાર્ યથાેક્તૈલર્ક્ષણૈયુર્તાન્॥ ૨૨.૨॥
તસ્ય તે િપતરઃ શ્રુ વા શ્રાદ્ધકાલમપુ સ્થતમ્ ।
અ યાે યં મનસા યા વા સ પત ત મનાજેવાઃ॥ ૨૨.૩॥
બ્રાહ્મણૈ તૈ સહાશ્ન ત િપતરાે હ્ય તિરક્ષગાઃ ।
વાયુભૂતા તુ તષ્ઠ ત ભુ વા યા ત પરાં ગ તમ્॥ ૨૨.૪॥
આમિ ત્રતાશ્ચ તે િવપ્રાઃ શ્રાદ્ધકાલ ઉપ સ્થતે ।
વસયેુિનયતાઃ સવ બ્રહ્મચયર્પરાયણાઃ॥ ૨૨.૫॥
અક્રાેધનાેઽ વરાેઽમત્તઃ સત્યવાદ સમાિહતઃ ।
ભારં મૈથનુમ વાનં શ્રાદ્ધકૃદ્વજર્યેદ્ધ્રવુમ્॥ ૨૨.૬॥
આમિ ત્રતાે બ્રાહ્મણાે વા યાેઽ ય મૈ કુ તે ક્ષણમ્ ।
સ યા ત નરકં ઘાેરં સકૂર વાં પ્રાયા ત ચ॥ ૨૨.૭॥
આમ ત્રિય વા યાે માેહાદ યં ચામ ત્રયેદ્દિ્વજઃ ।
સ ત માદિધકઃ પાપી િવષ્ઠાક ટાેઽ ભ યતે॥ ૨૨.૮॥
શ્રાદ્ધે િનમિ ત્રતાે િવપ્રાે મૈથનંુ યાેઽિધગચ્છ ત ।
બ્રહ્મહત્યામવા ાે ત તયર્ગ્યાનેાૈ ચ યતે॥ ૨૨.૯॥
િનમિ ત્રત તુ યાે િવપ્રાે હ્ય વાનં યા ત દુમર્ તઃ ।
ભવ ત િપતર તસ્ય તન્માસં પાપભાજેનાઃ॥ ૨૨.૧૦॥
િનમિ ત્રત તુ યઃ શ્રાદ્ધે પ્રકુયાર્ત્ કલહં દ્વજઃ ।
ભવ ત તસ્ય તન્માસં િપતરાે મલભાજેનાઃ॥ ૨૨.૧૧॥
ત માિન્નમિ ત્રતઃ શ્રાદ્ધે િનયતાત્મા ભવેદ્દિ્વજઃ ।
અક્રાેધનઃ શાૈચપરઃ કતાર્ ચવૈ જતે દ્રયઃ॥ ૨૨.૧૨॥
શ્વાેભૂતે દ ક્ષણાં ગ વા િદશં દભાર્ન્ સમાિહતઃ ।
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સમૂલાનાહરેદ્વાિર દ ક્ષણાગ્રાન્ સિુનમર્લાન્॥ ૨૨.૧૩॥
દ ક્ષણાપ્રવણં નગ્ધં િવભક્તં શભુલક્ષણમ્ ।
શુ ચ દેશં િવિવક્તં ચ ગાેમયનેાપેલપેયેત્॥ ૨૨.૧૪॥
નદ તીરેષુ તીથષુ વભૂમાૈ ચવૈ ના બુષુ ।
િવિવક્તષેુ ચ તુ ય ત દત્તને િપતરઃ સદા॥ ૨૨.૧૫॥
પારક્યે ભૂ મભાગે તુ િપ ણાં નવૈ િનવર્પેત્ ।
વા મ ભ ત દ્વહ યેત માેહાદ્યત્ િક્રયતે નરૈઃ॥ ૨૨.૧૬॥
અટવ્યઃ પવર્તાઃ પુ યા તીથાર્ યાયતનાિન ચ ।
સવાર્ ય વા મકા યાહુનર્ હ્યેતષેુ પિરગ્રહઃ॥ ૨૨.૧૭॥
તલાન્ પ્રિવિકરેત્તત્ર સવર્તાે બ ધયેદ મ્ ।
અસરુાપેહતં શ્રાદં્ધ તલૈઃ શદ્ુ યત્યજેન વા॥ ૨૨.૧૮॥
તતાેઽનં્ન બહુસસં્કારં નૈકવ્ય જનમચ્યુતમ્ ।
ચાે યં પેયં સ દં્ધ ચ યથાશ યા પ્રક પયેત્॥ ૨૨.૧૯॥
તતાે િન ત્તે મ યાહે્ન લુપ્તરાેમનખાન્ દ્વ ન્ ।
અ ભગ ય યથામાગ પ્રયચ્છેદ્દ તધાવનમ્॥ ૨૨.૨૦॥
તૈલમ ય જનં નાનં નાનીયં ચ થ ગ્વધમ્ ।
પાત્રૈરાૈદુ બરૈદર્દ્યાદ્વશૈ્વદૈવત્યપવૂર્કમ્॥ ૨૨.૨૧॥
તતઃ નાનાિન્ન ત્તે યઃ પ્રત્યુ થાય કૃતા જ લઃ ।
પાદ્યમાચમનીયં ચ સ પ્રયચ્છેદ્યથાક્રમમ્॥ ૨૨.૨૨॥
યે ચાત્ર િવશ્વેદેવાનાં િવપ્રાઃ પવૂ િનમિ ત્રતાઃ ।
પ્રાઙ્મખુા યાસના યષેાં િત્રદભાપિહતાિન ચ॥ ૨૨.૨૩॥
દ ક્ષણામખુમુક્તાિન િપ ણામાસનાિન ચ ।
દ ક્ષણાગ્રષેુ દભષુ પ્રાે ક્ષતાિન તલાેદકૈઃ॥ ૨૨.૨૪॥
તષેપૂવેશયેદેતાનાસનં સં શન્નિપ ।
આસ વ મ ત સ જ પન્નાસીરં તે થક્ થક્॥ ૨૨.૨૫॥
દ્વાૈ દૈવે પ્રાઙ્મખુાૈ િપ યે ત્રયશ્ચાેદઙ્મખુા તથા ।
અેકૈકં વા ભવેત્ તત્ર દેવમાતામહે વિપ॥ ૨૨.૨૬॥ (અેકૈકં તત્ર દૈવ તુ િપ માતામહે વિપ)
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સ ક્રયાં દેશકાલાૈ ચ શાૈચં બ્રાહ્મણસ પદમ્ ।
પ ચૈતાન્ િવ તરાે હ ત ત માન્નેહેત િવ તરમ્॥ ૨૨.૨૭॥
અિપ વા ભાજેયેદેકં બ્રાહ્મણં વેદપારગમ્ ।
શ્રુતશીલાિદસ પન્નમલક્ષણિવવ જતમ્॥ ૨૨.૨૮॥
ઉદૃ્ધત્ય પાત્રે ચાન્નં તત્ સવર્ માત્ પ્રકૃતાત્ પનુઃ ।
દેવતાયતને વાસાૈ િનવેદ્યા ય પ્રવત્તર્યેત્॥ ૨૨.૨૯॥
પ્રાસ્યેદગ્ ાૈ તદનં્ન તુ દદ્યાદ્વા બ્રહ્મચાિરણે ।
ત માદેકમિપ શ્રેષં્ઠ િવદ્વાંસં ભાજેયેદ્દિ્વજમ્॥ ૨૨.૩૦॥
ભ કાે બ્રહ્મચાર વા ભાજેનાથર્મપુ સ્થતઃ ।
ઉપિવષ્ટેષુ યઃ શ્રાદ્ધે કામં તમિપ ભાજેયેત્॥ ૨૨.૩૧॥
અ ત થયર્સ્ય નાશ્ના ત ન તચ્છ્ર ાદં્ધ પ્રશસ્યતે ।
ત માત્ પ્રયત્નાચ્છ્ર ાદ્ધષેુ પજૂ્યા હ્ય તથયાે દ્વજૈઃ॥ ૨૨.૩૨॥
આ ત યરિહતે શ્રાદ્ધે ભુ જતે યે દ્વ તયઃ ।
કાકયાેિન વ્રજ ત્યેતે દાતા ચવૈ ન સશંયઃ॥ ૨૨.૩૩॥
હીનાઙ્ગઃ પ તતઃ કુષ્ઠ વ્રણી પુલ્કસના તકાૈ ।
કુકુ્કટાઃ શકૂરાઃ શ્વાનાે વજ્યાર્ઃ શ્રાદ્ધષેુ દૂરતઃ॥ ૨૨.૩૪॥
બીભ સમુશુ ચ નગ્ ં મતં્ત ધૂત રજ વલામ્ ।
નીલકાષાયવસનપાષ ડાંશ્ચ િવવજર્યેત્॥ ૨૨.૩૫॥
યત્ તત્ર િક્રયતે કમર્ પૈ કં બ્રાહ્મણાન્ પ્ર ત ।
ત સવર્મવે કત્તર્વં્ય વૈશ્વદૈવત્યપવૂર્કમ્॥ ૨૨.૩૬॥
યથાપેિવષ્ટાન્ સવા તાનલઙુ્કયાર્ દ્વભષૂણૈઃ ।
સ્રગ્દામ ભઃ શરાવેેષ્ટૈધૂર્પવાસાેઽનુલપેનૈઃ॥ ૨૨.૩૭॥
તત વાવાહયેદે્દવાન્ બ્રાહ્મણાનામનુજ્ઞયા ।
ઉદઙ્મખુાે યથા યાયં િવશ્વેદેવાસ ઇ ચા॥ ૨૨.૩૮॥
દ્વે પિવત્રે ગ્ હી વાઽથ ભાજને ક્ષા લતે પનુઃ ।
શન્નાે દેવી જલં ક્ષ વા યવાેઽસી ત યવાં તથા॥ ૨૨.૩૯॥
યા િદવ્યા ઇ ત મ ત્રેણ હ તે વઘ િવિન ક્ષપેત્ ।
પ્રદદ્યાદ્ગ ધમાલ્યાિન ધપૂાદ િન ચ શ ક્તતઃ॥ ૨૨.૪૦॥
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અપસવં્ય તતઃ કૃ વા િપ ણાં દ ક્ષણામખુઃ ।
આવાહનં તતઃ કુયાર્દુશ ત વે ચા બુધઃ॥ ૨૨.૪૧॥
આવાહ્ય તદનુજ્ઞાતાે જપેદાય તુ ન તતઃ ।
શન્નાે દેવ્યાેદકં પાત્રે તલાેઽસી ત તલાં તથા॥ ૨૨.૪૨॥
ક્ષ વા ચાઘ યથાપવૂ દ વા હ તષેુ વૈ પનુઃ ।
સસં્રવાંશ્ચ તતઃ સવાર્ન્ પાત્રે કુયાર્ત્ સમાિહતઃ॥ ૨૨.૪૩॥
િપ યઃ સ્થાનમેતચ્ચ યુ જપાતં્ર િનધાપયેત્ ।
અગ્ ાૈ કિર યન્નાદાય ચ્છેદન્નં ઘ્ ત લુતમ્ ।
કુ વેત્ય યનુજ્ઞાતાે જુહુયાદુપવીતવાન્॥ ૨૨.૪૪॥
યજ્ઞાપેવી તના હાેમઃ કત્તર્વ્યઃ કુશપા ણના ।
પ્રાચીનાવી તના િપ યં વૈશ્વદેવં તુ હાેમિવત્॥ ૨૨.૪૫॥
દ ક્ષણં પાતયે નું દેવાન્ પિરચરન્ સદા ।
િપ ણાં પિરચયાર્સુ પાતયેિદતરં તથા॥ ૨૨.૪૬॥
સાેમાય વૈ િપ મતે વધા નમ ઇ ત બ્રવુન્ ।
અગ્ યે કવ્યવાહાય વધે ત જુહુયાત્ તતઃ॥ ૨૨.૪૭॥
અગ્ યભાવે તુ િવપ્રસ્ય પાણાવવેાપેપાદયેત્ ।
મહાદેવા તકે વાઽથ ગાેષે્ઠ વા સસુમાિહતઃ॥ ૨૨.૪૮॥
તત તૈર યનુજ્ઞાતાે ગ વા વૈ દ ક્ષણાં િદશમ્ ।
ગાેમયનેાપે લ યાવે સ્થાનં કુયાર્ સસકૈતમ્॥ ૨૨.૪૯॥
મ ડલં ચતુરસં્ર વા દ ક્ષણાપ્રવણં શભુમ્ ।
િત્ર લખેત્તસ્ય મ યં દભણૈકેન ચવૈ િહ॥ ૨૨.૫૦॥
તતઃ સં તીયર્ ત સ્થાને દભાર્ વૈ દ ક્ષણાગ્રકાન્ ।
ત્રીન્ િપ ડાન્ િનવર્પેત્ તત્ર હિવઃ શષેા સમાિહતઃ॥ ૨૨.૫૧॥
લુપ્તિપ ડાં તુ તં હ તં િન જ્યા લપેભા ગનામ્ ।
તષેુ દભ વથાચ ય િત્રરાચ ય શનૈરસનૂ્ ।
તદનં્ન તુ નમસુ્કયાર્ત્ િપ નવે ચ મ ત્રિવત્॥ ૨૨.૫૨॥
ઉદકં િનનયેચ્છેષં શનૈઃ િપ ડા તકે પનુઃ ।
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અવ જઘે્રચ્ચ તાન્ િપ ડાન્ યથા યુ વા સમાિહતઃ॥ ૨૨.૫૩॥
અથ િપ ડાચ્ચ શષ્ટાન્નં િવિધના ભાજેયેદ્દિ્વ ન્ ।
માંસા યપપૂાન્ િવિવધાન્ દદ્યાત્ કૃશરપાયસમ્॥ ૨૨.૫૪॥
Next verse comes after 16 verses as

verse no.70 in another version.

તતાેઽન્નમુ જેદ્ભુક્તે વગ્રતાે િવિકર ભુિવ ।
ટ્વા તદન્ન મત્યેવ પ્તાનાચામયેત્તતઃ॥ ૨૨.૫૫॥

આચા તાનનુ નીયાદ ભતાે ર યતા મ ત ।
વધાિ વ ત ચ તે બ્રૂયુબ્રાર્હ્મણા તદન તરમ્॥ ૨૨.૫૬॥
તતાે ભુક્તવતાં તષેાં અન્નશષંે િનવેદયેત્ ।
યથા બ્રૂયુ તથા કુયાર્ત્ અનુજ્ઞાત તુ તૈ દ્વજૈઃ॥ ૨૨.૫૭॥
િપત્રે વિદત મત્યેવ વાચ્યં ગાેષ્ટેષુ સુ શ્રતમ્ ।
સ પન્ન મત્ય યુદયે દેવે સિેવત મત્યિપ॥ ૨૨.૫૮॥ (દૈવે ચત મત્યિપ)

િવ જ્ય બ્રાહ્મણાન્ તા વૈ િપ પવૂર્ તુ વાગ્યતઃ ।
દ ક્ષણાં િદશમાકાઙ્ક્ષ યાચેતેમા વરાન્ િપ ન્॥ ૨૨.૫૯॥
દાતારાે નાેઽ ભવધર્ તાં વેદાઃ સ ત તરેવ ચ ।
શ્રદ્ધા ચ નાે મા િવગમદ્બહુદેય ચ નાેઽિ વ ત॥ ૨૨.૬૦॥
િપ ડાં તુ ગાેઽજિવપ્રે યઃ દદ્યાદગ્ ાૈ જલેઽિપ વા ।
મ યમ તુ તતઃ િપ ડમદ્યા પત્ની સતુા થની॥ ૨૨.૬૧॥
પ્રક્ષાલ્ય હ તાવાચ ય જ્ઞા ત શષેેણ તાષેયેત્ ।
સપૂશાકફલાનીક્ષનૂ્ પયાે દિધ ઘ્ તં મધુ॥ ૨૨.૬૨॥
અન્નં ચવૈ યથાકામં િવિવધં ભાજે્યપેયકમ્ ।
યદ્યિદષં્ટ દ્વજે દ્રાણાં ત સવ િવિનવેદયેત્॥ ૨૨.૬૩॥
ધા યાં તલાંશ્ચ િવિવધાન્ શકર્રા િવિવધા તથા ।
ઉ ણમન્નં દ્વ ત યાે દાતવં્ય શ્રેય ઇચ્છતા ।
અ યત્ર ફલમૂલે યઃ પાનકે ય તથવૈ ચ॥ ૨૨.૬૪॥
ન ભૂમાૈ પાતયે નું ન કુ યેન્ના તં વદેત્ ।
ન પાદેન શદેનં્ન ન ચવૈમવધનૂયેત્॥ ૨૨.૬૫॥
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ક્રાેધનેવૈ ચ ય ભુક્તં યદ્ભુક્તં વયથાિવિધ ।
યાતુધાના િવલુ પ ત જ પતા ચાપેપાિદતમ્॥ ૨૨.૬૬॥
વન્નગાત્રાે ન તષે્ઠત સિન્નધાૈ તુ દ્વ ેત્તમાઃ ।
ન ચ પ યેત કાકાદ ન્ પ ક્ષણઃ પ્ર તલાેમગાન્ ।
તદૂ્રપાઃ િપતર તત્ર સમાયા ત બુભુક્ષવઃ॥ ૨૨.૬૭॥
ન દદ્યાત્ તત્ર હ તને પ્રત્યકં્ષ લવણં તથા ।
ન ચાયસને પાત્રેણ ન ચવૈાશ્રદ્ધયા પનુઃ॥ ૨૨.૬૮॥
કા ચનને તુ પાત્રેણ રાજતાેદુ બરેણ વા
દત્તમક્ષયતાં યા ત ખડ્ગને ચ િવશષેતઃ॥ ૨૨.૬૯॥
પાત્રે તુ મયે યાે વૈ શ્રાદ્ધે ભાજેયતે દ્વ ન્ ।
સ યા ત નરકં ઘાેરં ભાેક્તા ચવૈ પુરાેધસઃ॥ ૨૨.૭૦॥
ન પઙ્ યાં િવષમં દદ્યાન્ન યાચેન્ન ચ દાપયેત્ ।
યા ચતા દાિપતા દાતા નરકાન્ યા ત દા ણાન્॥ ૨૨.૭૧॥
ભુ રન્ વાગ્યતાઃ શષ્ટા ન બ્રૂયુઃ પ્રાકૃતાન્ ગુણાન્ ।
તાવ દ્ધ િપતરાેઽશ્ન ત યાવન્નાેક્તા હિવગુર્ણાઃ॥ ૨૨.૭૨॥
નાગ્રાસનાપેિવષ્ટ તુ ભુ ત પ્રથમં દ્વજઃ ।
બહૂનાં પ યતાં સાેઽ યઃ પઙ્ યા હર ત િક બષમ્॥ ૨૨.૭૩॥
ન િક ચદ્વજર્યેચ્છ્ર ાદ્ધે િનયુક્ત તુ દ્વ ેત્તમઃ ।
ન માંસં પ્ર તષેધેત ન ચા યસ્યાન્નમીક્ષયેત્॥ ૨૨.૭૪॥
યાે નાશ્ના ત દ્વ ે માંસં િનયુક્તઃ િપ કમર્ ણ ।
સ પ્રેત્ય પશતુાં યા ત સ ભવાનેકિવશ તમ્॥ ૨૨.૭૫॥
વા યાયા ચ્છ્ર ાવયેદેષાં ધમર્શાસ્ત્રા ણ ચવૈ િહ ।
ઇ તહાસપુરાણાિન શ્રાદ્ધક પાંશ્ચ શાેભનાન્॥ ૨૨.૭૬॥
In the original, verses 77 to 84 are repetitions

of verses 55 to 62. So not included.

પશ્ચાત્ વયં ચ પત્ની ભઃ શષેમનં્ન સમાચરેત્ ।
નાેદ્વાસયેત્ તદુ ચ્છષં્ટ યાવન્ના તઙ્ગતાે રિવઃ॥ ૨૨.૮૫॥ ૭૭

બ્રહ્મચાર ભવેતાં તુ દ પતી રજની ં તુ તામ્ ।
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દ વા શ્રાદં્ધ તથા ભુ વા સવેતે ય તુ મૈથનુમ્॥ ૨૨.૮૬॥ ૭૮

મહારાૈરવમાસાદ્ય ક ટયાેિન વ્રજેત્ પનુઃ॥ ૨૨.૮૭॥ ૭૯

શુ ચરક્રાેધનઃ શા તઃ સત્યવાદ સમાિહતઃ ।
વા યાયં ચ તથાઽ વાનં કત્તાર્ ભાેક્તા ચ વજર્યેત્॥ ૨૨.૮૮॥ ૮૦

શ્રાદં્ધ ભુ વા પરશ્રાદં્ધ ભુ જતે યે દ્વ તયઃ ।
મહાપા તિક ભ તુલ્યા યા ત તે નરકાન્ બહૂન્॥ ૨૨.૮૯॥ ૮૧

અેષ વાે િવિહતઃ સ યક્ શ્રાદ્ધક પઃ સનાતનઃ ।
આનને વદ્ધર્યેિન્નતં્ય બ્રાહ્મણાે વ્યસના વતઃ॥ ૨૨.૯૦॥ ૮૨

આમશ્રાદં્ધ દ્વજઃ કુયાર્ દ્વિધજ્ઞઃ શ્રદ્ધયા વતઃ ।
તનેાગ્ ાૈ કરણં કુયાર્ત્ િપ ડાં તનેવૈ િનવર્પેત્॥ ૨૨.૯૧॥ ૮૩

યાેઽનને િવિધના શ્રાદં્ધ કુયાર્દ્વૈ શા તમાનસઃ ।
વ્યપેતક મષાે િનતં્ય યાે ગનાં વત્તર્તે પદમ્॥ ૨૨.૯૨॥ ૮૪

ત માત્ સવર્પ્રયત્નને શ્રાદં્ધ કુયાર્દ્દિ્વ ેત્તમઃ ।
આરાિધતાે ભવેદ શ તને સ યક્ સનાતનઃ॥ ૨૨.૯૩॥ ૮૫

અિપ મૂલૈફર્લવૈાર્ઽિપ પ્રકુયાર્િન્નધર્નાે દ્વજઃ ।
તલાેદકૈ તપર્િય વા િપ ન્ ના વા સમાિહતઃ॥ ૨૨.૯૪॥ ૮૬

ન વ પ કાે દદ્યાદ્ધાેમા તં વા િવધીયતે ।
યષેાં વાિપ િપતા દદ્યાત્ તષેાં ચૈકે પ્રચક્ષતે॥ ૨૨.૯૫॥ ૮૭

િપતા િપતામહશ્ચવૈ તથવૈ પ્રિપતામહઃ ।
યાે યસ્ય પ્રીયતે ત મૈ દેયં ના યસ્ય તને તુ॥ ૨૨.૯૬॥ ૮૮

ભાજેયેદ્વાિપ વ તં યથાકામં તુ ભ ક્તતઃ ।
ન વ તમ તક્ર ય દદા ત પ્રયતઃ શુ ચઃ॥ ૨૨.૯૭॥ ૮૯

દ્વ્યામખુ્યાય ણકાે દદ્યાદ્બ જકે્ષિત્રકયાેઃ સમમ્ ।
અિધકાર ભવે સાેઽથ િનયાેગાે પાિદતાે યિદ॥ ૨૨.૯૮॥ ૯૦

અિનયુક્તઃ સતુાે યશ્ચ શકુ્રતાે યતે વહ ।
પ્રદદ્યાદ્બ જને િપ ડં ક્ષેિત્રણે તુ તતાેઽ યથા॥ ૨૨.૯૯॥ ૯૧

દ્વાૈ િપ ડાૈ િનવર્પેત્ તા યાં ક્ષેિત્રણે બી જને તથા ।
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ક ત્તર્યેદથ ચૈક મન્ બી જનં ક્ષેિત્રણં તતઃ ।
તાહિન તુ કત્તર્વ્યમેકાેિદ્દષં્ટ િવધાનતઃ॥ ૨૨.૧૦૦॥ ૯૨

અશાૈચે વે પિરક્ષીણે કા યં વૈ કામતઃ પનુઃ ।
પવૂાર્િહ્ન ચવૈ કત્તર્વં્ય શ્રાદ્ધમ યુદયા થના॥ ૨૨.૧૦૧॥ ૯૩

દેવવ સવર્મવે સ્યાદ્યવૈઃ કાયાર્ઃ તલૈઃ િક્રયા ।
દભાર્શ્ચ ઋજવઃ કાયાર્ યુગ્માન્ વૈ ભાજેયેદ્દિ્વ ન્॥ ૨૨.૧૦૧॥ ૯૪

ના દ મખુા તુ િપતરઃ પ્રીય તા મ ત વાચયેત્ ।
મા શ્રાદં્ધ તુ પવૂ સ્યાત્ િપ ણાં તદન તરમ્॥ ૨૨.૧૦૩॥ ૯૫

તતાે માતામહાનાં તુ દ્ધાૈ શ્રાદ્ધત્રયં તમ્ ।
દૈવપવૂ પ્રદદ્યાદ્વૈ ન કુયાર્દપ્રદ ક્ષણમ્॥ ૨૨.૧૦૪॥ ૯૬

પ્રાઙ્મખુાે િનવર્પેત્ િપ ડાનપુવીતી સમાિહતઃ ।
પવૂ તુ માતરઃ પજૂ્યા ભ યા વૈ સગણેશ્વરાઃ॥ ૨૨.૧૦૫॥ ૯૭

સ્થ ડલષેુ િવ ચત્રષેુ પ્ર તમાસુ દ્વ તષુ ।
પુ પૈધૂર્પૈશ્ચ નવૈેદૈ્યગર્ ધાદૈ્યભૂર્ષણૈરિપ॥ ૨૨.૧૦૬॥ ૯૮

પજૂિય વા મા ગણં કૂયાર્ચ્છ્ર ાદ્ધત્રયં દ્વજઃ ।
અકૃ વા મા યાેગં તુ યઃ શ્રાદં્ધ પિરવષેયેત્ ।
તસ્ય ક્રાેધસમાિવષ્ટા િહસા મચ્છ ત માતરઃ॥ ૨૨.૧૦૭॥ ૯૯

ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે
દ્વાિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૨॥

૨૩
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે ત્રયાેિવશ તતમાેઽ યાયઃ ।
વ્યાસ ઉવાચ ।
દશાહં પ્રાહુરાશાૈચં સિપ ડષેુ િવધીયતે ।
તષેુ વાઽથ તષેુ બ્રાહ્મણાનાં દ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૩.૧॥
િનત્યાિન ચવૈ કમાર્ ણ કા યાિન ચ િવશષેતઃ ।
ન કુયાર્ દ્વિહતં િક ચત્ વા યાયં મનસાઽિપ ચ॥ ૨૩.૨॥
શચુીનક્રાેધનાન્ શા તાન્ શાલાગ્ ાૈ ભાવયેદ્દિ્વ ન્ ।
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શુ કાન્નને ફલવૈાર્િપ વૈતાનાન્ જુહુયાત્ તથા॥ ૨૩.૩॥
ન શયેુિરમાન યે ન ચ તે યઃ સમાહરેત્ ।
ચતુથ પ ચમે વાઽિહ્ન સં પશર્ઃ ક થતાે બુધૈઃ॥ ૨૩.૪॥
સતૂકે તુ સિપ ડાનાં સં પશા ન પ્રદુ ય ત ।
સતૂકં સૂ તકાં ચવૈ વજર્િય વા ણાં પનુઃ॥ ૨૩.૫॥
અધીયાન તથા વેદાન્ વેદિવચ્ચ િપતા ભવેત્ ।
સં યાઃ સવર્ અેવૈતે નાનાન્માતા દશાહતઃ॥ ૨૩.૬॥
દશાહં િનગુર્ણે પ્રાેક્તમશાૈચં ચા તિનગુર્ણે ।
અેક દ્વિત્રગુણૈયુર્ક્તઃ ચતુ યેકિદનૈઃ શુ ચઃ॥ ૨૩.૭॥
દશાહ્નાદપરં સ યગધીયીત જુહાે ત ચ ।
ચતુથ તસ્ય સં પશ મનુરાહ પ્ર પ તઃ॥ ૨૩.૮॥
િક્રયાહીનસ્ય મખૂર્સ્ય મહારાે ગણ અેવ ચ ।
યથેષ્ટાચરણસ્યેહ મરણા તમશાૈચકમ્॥ ૨૩.૯॥
િત્રરાતં્ર દશરાતં્ર વા બ્રાહ્મણાનામશાૈચકમ્ ।
પ્રાક્સવં સરાત્ િત્રરાતં્ર સ્યાત્ ત માદૂ વ દશાહકમ્॥ ૨૩.૧૦॥
ઊન દ્વવા ષકે પ્રેતે માતાિપત્રાે તિદ યતે
િત્રરાત્રેણ શુ ચ વ યાે યિદ હ્યત્ય તિનગુર્ણઃ ।

અદ ત તમરણે િપત્રાેરેકાહ મ યતે
તદ તે િત્રરાતં્ર સ્યાદ્યિદ સ્યાતાં તુ િનગુર્ણાૈ॥ ૨૩.૧૧॥

આ દ તજનનાત્ સદ્યઆ ચાૈલાદેકરાત્રકમ્ ।
િત્રરાત્રમાપૈનયનાત્ સિપ ડાનામુદાહૃતમ્॥ ૨૩.૧૨॥
તમાત્રસ્ય બાલસ્ય યિદ સ્યાન્મરણં િપતુઃ ।

માતુશ્ચ સતૂકં તત્ સ્યાત્ િપતા સ્યાત્ ય અેવ ચ॥ ૨૩.૧૩॥
સદાશાૈચં સિપ ડાનાં કત્તર્વં્ય સાેદરસ્ય ચ ।
ઊ વ દશાહાદેકાહં સાેદરાે યિદ િનગુર્ણઃ॥ ૨૩.૧૪॥
અથાે વ દ તજનનાત્ સિપ ડાનામશાૈચકમ્ ।
અેકરાત્રં િનગુર્ણાનાં ચાૈલાદૂ વ િત્રરાત્રકમ્॥ ૨૩.૧૫॥
અદ ત તમરણં સ ભવેદ્યિદ સત્તમાઃ ।
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અેકરાત્રં સિપ ડાનાં યિદ તેઽત્ય તિનગુર્ણાઃ॥ ૨૩.૧૬॥
વ્રતાદેશાત્ સિપ ડાનાં ગભર્સ્રાવાત્ વપાતતઃ ।
(સવષામવે ગુ ણનામૂ વ તુ િવષમં પનુઃ ।
અવાર્ક્ ષ માસતઃ સ્ત્રીણાં યિદ સ્યાદ્ગભર્સસં્રવઃ ।
તદા માસસમૈ તાસામશાૈચં િદવસઃૈ તમ્ ।
તત ઊ વ તુ પતને સ્ત્રીણાં દ્વાદશરાિત્રકમ્ ।
સદ્યઃ શાૈચં સિપ ડાનાં ગભર્સ્રાવાચ્ચ ધાતુતઃ ।
ગભર્ચ્યુતાદહાેરાત્રં સિપ ડઽેત્ય તિનગુર્ણે ।)
યથેષ્ટાચરણે જ્ઞાતાૈ િત્રરાત્ર મ ત િનશ્ચયઃ॥ ૨૩.૧૭॥
યિદ સ્યાત્ સતૂકે સૂ તમર્રણે વા તભર્વેત્ ।
શષેેણવૈ ભવેચ્છુ દ્ધરહઃ શષેે િત્રરાત્રકમ્॥ ૨૩.૧૮॥
મરણાે પ ત્તયાેગેન મરણને સમા યતે ।
આદં્ય દ્ધમદાશાૈચમૂઘ્વ ચેત્તુ ન શુ ય ત॥ ૨૩.૧૯॥
અથ ચેત્ પ ચમીરાિત્રમતીત્ય પરતાે ભવેત્
અઘ દ્ધમદાશાૈચં તદા પવૂણ શુ ય ત ।
દેશા તરગતં શ્રુ વા સતૂકં શાવમવે તુ
તાવદપ્રયતાે મત્યા યાવચ્છેષઃ સમા યતે॥ ૨૩.૨૦॥
અતીતે સતૂકે પ્રાેક્તં સિપ ડાનાં િત્રરાત્રકમ્ ।
(અથવૈ મરણે નાનમૂ વ સવં સરાદ્યિદ॥
વેદા તિવચ્ચાધીયાનાે યાેઽ ગ્ માન્ ત્તક ષતઃ ।
સદ્યઃ શાૈચં ભવેત્ તસ્ય સવાર્વસ્થાસુ સવર્દા॥
સ્ત્રીણામસસૃં્કતાનાં તુ પ્રદાનાત્ પરતઃ સદા ।
સિપ ડાનાં િત્રરાતં્ર સ્યાત્ સસં્કારે ભત્તુર્રેવ િહ ।
અહ વદત્તક યાનામશાૈચં મરણે તમ્ ।
ઊન દ્વવષાર્ન્મરણે સદ્યઃ શાૈચમુદાહૃતમ્॥
આદ તાત્ સાેદરે સદ્યઆચાૈલાદેકરાત્રકમ્ ।)
આપ્રદાનાત્ િત્રરાતં્ર સ્યાદ્દશરાતં્ર તતઃ પરમ્॥ ૨૩.૨૧॥
માતામહાનાં મરણે િત્રરાતં્ર સ્યાદશાૈચકમ્ ।
અેકાેદકાનાં મરણે સતૂકે ચૈતદેવ િહ॥ ૨૩.૨૨॥
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પ ક્ષણી યાેિનસ બ ધે બા ધવષેુ તથવૈ ચ ।
અેકરાત્રં સમુિદ્દષં્ટ ગુરાૈ સબ્રહ્મચાિર ણ॥ ૨૩.૨૩॥
પ્રેતે રાજિન સજ્યાે તયર્સ્ય સ્યા દ્વષયે સ્થ તઃ ।
ગ્ હે તાસુ સવાર્સુ ક યાસુ યહં િપતુઃ॥ ૨૩.૨૪॥
પરપવૂાર્સુ ભાયાર્સુ પતુ્રષેુ કૃતકેષુ ચ ।
િત્રરાતં્ર સ્યાત્ તથાચાય વભાયાર્ વ યગાસુ ચ॥ ૨૩.૨૫॥
આચાયર્પતુ્રે પ યાં ચ અહાેરાત્રમુદાહૃતમ્ ।
અેકાહં સ્યાદુપા યાયે વગ્રામે શ્રાેિત્રયેઽિપ ચ॥ ૨૩.૨૬॥
િત્રરાત્રમસિપ ડષેુ વગ્ હે સં સ્થતષેુ ચ ।
અેકાહં ચા વવય સ્યાદેકરાત્રં તિદ યતે॥ ૨૩.૨૭॥
િત્રરાતં્ર શ્વશ્રૂમરણાત્ શ્વશરેુ વૈ તદેવ િહ ।
સદ્યઃ શાૈચં સમુિદ્દષં્ટ વગાતે્રે સં સ્થતે સ ત॥ ૨૩.૨૮॥
શદ્ુ યે દ્વપ્રાે દશાહેન દ્વાદશાહેન ભૂ મપઃ ।
વૈ યઃ પ ચદશાહેન શદૂ્રાે માસને શદ્ુ ય ત॥ ૨૩.૨૯॥
ક્ષત્રિવટ્શદૂ્રદાયાદા યે સ્યુિવપ્રસ્ય બા ધવાઃ ।
તષેામશાૈચે િવપ્રસ્ય દશાહાચ્છુ દ્ધિર યતે॥ ૨૩.૩૦॥
રાજ યવૈ યાવ યવેં હીનવણાર્સુ યાેિનષુ ।
તમવે શાૈચં કુયાર્તાં િવશદ્ુ યથર્મસશંયમ્॥ ૨૩.૩૧॥
સવ તૂત્તરવણાર્નામશાૈચં કુયુર્રાદતૃાઃ ।
તદ્વણર્િવિધદષૃ્ટેન વં તુ શાૈચં વયાેિનષુ॥ ૨૩.૩૨॥
ષડ્રાતં્ર વા િત્રરાતં્ર સ્યાદેકરાત્રં ક્રમેણ િહ ।
વૈ યક્ષિત્રયિવપ્રાણાં શદૂ્રે વાશાૈચમવે તુ॥ ૨૩.૩૩॥
અદ્ધર્માસાેઽથ ષડ્રાતં્ર િત્રરાતં્ર દ્વજપુઙ્ગવાઃ ।
શદૂ્રક્ષિત્રયિવપ્રાણાં વૈ યે વાશાૈચ મ યતે॥ ૨૩.૩૪॥
ષડ્રાતં્ર વૈ દશાહં ચ િવપ્રાણાં વૈ યશદૂ્રયાેઃ ।
અશાૈચં ક્ષિત્રયે પ્રાેક્તં ક્રમેણ દ્વજપુઙ્ગવાઃ॥ ૨૩.૩૫॥
શદૂ્રિવટ્ક્ષિત્રયાણાં તુ બ્રાહ્મણે સં સ્થતે સ ત ।
દશરાત્રેણ શુ દ્ધઃ સ્યાિદત્યાહ કમલાેદ્ભવઃ॥ ૨૩.૩૬॥
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અસિપ ડં દ્વજં પ્રેતં િવપ્રાે િન ર્ત્ય બ ધવુત્ ।
અ શ વા ચ સહાે ષ વા દશરાત્રેણ શુ ય ત॥ ૨૩.૩૭॥
યદ્યન્નમ ત્ત તષેાં તુ િત્રરાત્રેણ તતઃ શુ ચઃ ।
અનદં વન્નમહ્ના તુ ન ચ ત મન્ ગ્ હે વસતે્॥ ૨૩.૩૮॥
સાેદકે વેતદેવ સ્યાન્માતુરાપે્તષુ બ ધષુુ ।
દશાહેન શવ પશ સિપ ડશ્ચવૈ શુ ય ત॥ ૨૩.૩૯॥
યિદ િનહર્ર ત પ્રેતં પ્રલાેભાક્રા તમાનસઃ ।
દશાહેન દ્વજઃ શુ યેદ્દવ્ાદશાહેન ભૂ મપઃ॥ ૨૩.૪૦॥
અદ્ધર્માસને વૈ ય તુ શદૂ્રાે માસને શુ ય ત ।
ષડ્રાત્રેણાથવા સવ િત્રરાત્રેણાથવા પનુઃ॥ ૨૩.૪૧॥
અનાથં ચવૈ િન ર્ત્ય બ્રાહ્મણં ધનવ જતમ્ ।
ના વા સ પ્રા ય તુ ઘ્ તં શુ ય ત બ્રાહ્મણાદયઃ॥ ૨૩.૪૨॥
અપરશ્ચે પરં વણર્મપરં વા પરાે યિદ ।
અશાૈચે સં શતે્ નેહાત્ તદાશાૈચને શુ ય ત॥ ૨૩.૪૩॥
પ્રેતીભૂતં દ્વજં િવપ્રાે યાેઽનુગચ્છેત કામતઃ ।
ના વા સચૈલં ટ્વાઽ ગ્ ઘ્ તં પ્રા ય િવશુ ય ત॥ ૨૩.૪૪॥
અેકાહાત્ ક્ષિત્રયે શુ દ્ધવ યે સ્યાચ્ચ દ્વ્યહેન તુ ।
શદૂ્રે િદનત્રયં પ્રાેક્તં પ્રાણાયામશતં પનુઃ॥ ૨૩.૪૫॥
અન સ્થસ ચતે શદૂ્રે રાૈ ત ચેદ્બ્રાહ્મણઃ વકૈઃ ।
િત્રરાતં્ર સ્યાત્ તથાશાૈચમેકાહં વ યથા તમ્॥ ૨૩.૪૬॥
અસ્થસ ચયનાદવાર્ગેકાહં ક્ષત્રવૈ યયાેઃ ।
અ યથા ચવૈ સજ્યાે તબ્રાર્હ્મણે નાનમવે તુ॥ ૨૩.૪૭॥
અન સ્થસ ચતે િવપ્રાે બ્રાહ્મણાે રાૈ ત ચેત્ તદા ।
નાનનેવૈ ભવેચ્છુ દ્ધઃ સચૈલનેાત્ર સશંયઃ॥ ૨૩.૪૮॥
ય તૈઃ સહાશનં કુયાર્ચ્છયનાદ િન ચવૈ િહ ।
બા ધવાે વાઽપરાે વાઽિપ સ દશાહેન શુ ય ત॥ ૨૩.૪૯॥
ય તષેાં સમમશ્ના ત સકૃદેવાિપ કામતઃ ।
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તદાશાૈચે િન ત્તેઽસાૈ નાનં કૃ વા િવશુ ય ત॥ ૨૩.૫૦॥
યાવત્તદન્નમશ્ના ત દુ ભક્ષાપેહતાે નરઃ ।
તાવ ત્યહા યશાૈચં સ્યાત્ પ્રાય શ્ચત્તં તતશ્ચરેત્॥ ૨૩.૫૧॥
દાહાદ્યશાૈચં કત્તર્વં્ય દ્વ નામ ગ્ હાેિત્રણામ્ ।
સિપ ડાનાં તુ મરણે મરણાિદતરેષુ ચ॥ ૨૩.૫૨॥
સિપ ડતા ચ પુ ષે સપ્તમે િવિનવત્તર્તે ।
સમાનાેદકભાવ તુ જન્મના ાેરવેદને॥ ૨૩.૫૩॥
િપતા િપતામહશ્ચવૈ તથવૈ પ્રિપતામહઃ ।
લપેભાજસ્ત્રયાે જ્ઞેયાઃ સાિપ ડં્ય સાપ્તપાૈ ષમ્॥ ૨૩.૫૪॥
અપ્રત્તાનાં તથા સ્ત્રીણાં સાિપ ડં્ય સાપ્તપાૈ ષમ્ ।
તાસા તુ ભ ર્સાિપ ડં્ય પ્રાહ દેવઃ િપતામહઃ॥ ૨૩.૫૫॥
યે ચૈક તા બહવાે ભન્નયાનેય અેવ ચ ।
ભન્નવણાર્ તુ સાિપ ડં્ય ભવેત્ તષેાં િત્રપૂ ષમ્॥ ૨૩.૫૬॥
કારવઃ શ પનાે વૈદ્યા દાસીદાસા તથવૈ ચ ।
દાતારાે િનયમાચ્ચવૈ બ્રહ્મિવદ્બ્રહ્મચાિરણાૈ ।
સિત્રણાે વ્ર તન તાવત્ સદ્યઃ શાૈચં ઉદાહૃતમ્॥ ૨૩.૫૭॥
રા ચવૈા ભ ષક્તશ્ચ અન્નસિત્રણ અેવ ચ ।
યજ્ઞે િવવાહકાલે ચ દૈવયાગે તથવૈ ચ ।
સદ્યઃ શાૈચં સમાખ્યાતં દુ ભક્ષે ચા યપુ લવે॥ ૨૩.૫૮॥
િડ બાહવહતાનાં ચ િવદ્યુતા પા થવૈ દ્વજૈઃ ।
સદ્યઃ શાૈચં સમાખ્યાતં સપાર્િદમરણે તથા॥ ૨૩.૫૯॥
અ ગ્ મ પ્રપતને વીરા વ ય યનાશકે ।
ગાેબ્રાહ્મણાથ ચ સં ય તે સદ્યઃ શાૈચં િવધીયતે॥ ૨૩.૬૦॥
નૈ ષ્ઠકાનાં વનસ્થાનાં યતીનાં બ્રહ્મચાિરણામ્ ।
નાશાૈચં ક ત્યર્તે સદ્ ભઃ પ તતે ચ તથા તે॥ ૨૩.૬૧॥
પ તતાનાં ન દાહઃ સ્યાન્ના ત્યે ષ્ટનાર્ સ્થસ ચયઃ ।
નાશ્રપુાતાે નિપ ડાૈ વા કાય શ્રાદ્ધાિદ કઙ્ક્વ ચત્॥ ૨૩.૬૨॥
વ્યાપાદયેત્ તથાત્માનં વયં યાેઽ ગ્ િવષાિદ ભઃ ।
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િવિહતં તસ્ય નાશાૈચં ના ગ્ નાર્ યુદકાિદકમ્॥ ૨૩.૬૩॥
અથ ક શ્ચત્ પ્રમાદેન મ્રયતેઽ ગ્ િવષાિદ ભઃ ।
તસ્યાશાૈચં િવધાતવ્યં કાય ચવૈાેદકાિદકમ્॥ ૨૩.૬૪॥
તે કુમારે તદહઃ કામં કુયાર્ત્ પ્ર તગ્રહમ્ ।

િહર યધા યગાવેાસ તલાશ્ચ ગુડસિપષા॥ ૨૩.૬૫॥
ફલાિન પુ પં શાકં ચ લવણં કાષ્ઠમવે ચ ।
તકં્ર દિધ ઘ્ તં તૈલમાષૈધં ક્ષીરમવે ચ ।
આશાૈ ચનાે ગ્ હાદ્ગ્રાહ્યં શુ કાનં્ન ચવૈ િનત્યશઃ॥ ૨૩.૬૬॥
આિહતા ગ્ યર્થા યાયં દગ્ધવ્ય સ્ત્ર ભર ગ્ ભઃ ।
અનાિહતા ગ્ ગ્ ર્હ્યેણ લાૈિકકેનેતરાે જનઃ॥ ૨૩.૬૭॥
દેહાભાવાત્ પલાશૈ તુ કૃ વા પ્ર તકૃ ત પનુઃ ।
દાહઃ કાયા યથા યાયં સિપ ડઃૈ શ્રદ્ધયાઽ વતૈઃ॥ ૨૩.૬૮॥
સકૃ પ્ર સ ચેદુદકં નામગાતે્રેણ વાગ્યતાઃ ।
દશાહં બા ધવૈઃ સાધ સવ ચવૈાદ્રર્વાસસઃ॥ ૨૩.૬૯॥
િપ ડં પ્ર તિદનં દદ્યુઃ સાયં પ્રાતયર્થાિવિધ ।
પ્રેતાય ચ ગ્ હદ્વાિર ચતુથ ભાજેયેદ્દિ્વ ન્॥ ૨૩.૭૦॥
દ્વતીયેઽહિન કત્તર્વં્ય રકમર્ સબા ધવૈઃ ।
ચતુથ બા ધવૈઃ સવર નાં સ ચયનં ભવેત્ ।
પવૂ તુ ભાજેયે દ્વપ્રાનયુગ્માન્ સશુ્રદ્ધયા શચુીન્॥ ૨૩.૭૧॥
પ ચમે નવમે ચવૈ તથવૈૈકાદશઽેહિન ।
અયુગ્માન્ ભાજેયે દ્વપ્રાન્ નવશ્રાદં્ધ તુ ત દ્વ ઃ॥ ૨૩.૭૨॥
અેકાદશઽેિહ્ન કુવ ત પ્રેતમુિદ્દ ય ભાવતઃ ।
દ્વાદશે વાિહ્ન કત્તર્વં્ય નવમે વથવાઽહિન ।
અેકં પિવત્રમેકાેઽઘર્ઃ િપ ડપાતં્ર તથવૈ ચ॥ ૨૩.૭૩॥
અેવં તાિહ્ન કત્તર્વં્ય પ્ર તમાસં તુ વ સરમ્ ।
સિપ ડીકરણં પ્રાેક્તં પૂણ સવં સરે પનુઃ॥ ૨૩.૭૪॥
કુયાર્ચ્ચ વાિર પાત્રા ણ પ્રેતાદ નાં દ્વ ેત્તમાઃ ।
પ્રેતાથ િપ પાત્રષેુ પાત્રમાસચેયેત્તતઃ॥ ૨૩.૭૫॥
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યે સમાના ઇ ત દ્વા યાં િપ ડાન યવેમવે િહ ।
સિપ ડીકરણશ્રાદં્ધ દેવપવૂ િવધીયતે॥ ૨૩.૭૬॥
િપ નાવાહયેત્ તત્ર પનુઃ પ્રેતં િવિનિદશતે્ ।
યે સિપ ડીકૃતાઃ પ્રેતા ન તષેાં સ્યાત્ થ ક્ક્રયાઃ ।
ય તુ કુયાર્ત્ થક્ િપ ડં િપ હા સાેઽ ભ યતે॥ ૨૩.૭૭॥
તે િપતિર વૈ પતુ્રઃ િપ ડમ દં સમાચરેત્ ।
દદ્યાચ્ચાન્નં સાેદકુ ભં પ્રત્યહં પ્રેતધમર્તઃ॥ ૨૩.૭૮॥
પાવર્ણને િવધાનને સવં સિરક મ યતે ।
પ્ર તસવં સરં કાય િવિધરેષ સનાતનઃ॥ ૨૩.૭૯॥
માતાિપત્રાેઃ સતુૈઃ કાય િપ ડદાનાિદકં ચ યત્ ।
પત્ની કુયાર્ત્ સતુાભાવે પ યભાવે તુ સાેદરઃ॥ ૨૩.૮૦॥
અનનેવૈ િવધાનને વઃ શ્રાદં્ધ સમાચરેત્ ।
કૃ વા દાનાિદકં સવ શ્રદ્ધાયુક્તઃ સમાિહતઃ॥ ૨૩.૮૧॥
અેષ વઃ ક થતઃ સ યગ્ ગ્ હસ્થાનાં િક્રયાિવિધઃ ।
સ્ત્રીણાં ભ ર્ષુ શશુ્રષૂા ધમા ના ય ઇહાેચ્યતે॥ ૨૩.૮૨॥
વધમર્ત પરા િનત્યમીશ્વરાિપતમાનસાઃ ।
પ્રા ુવ ત પરં સ્થાનં યદુક્તં વેદવાિદ ભઃ॥ ૨૩.૮૩॥
ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે
ત્રયાેિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૩॥

૨૪
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે ચતુિવશ તતમાેઽ યાયઃ ।
વ્યાસ ઉવાચ ।
અ ગ્ હાતે્રં તુ જુહુયાદાદ્ય તેઽહિનશાેઃ સદા ।
દશન ચવૈ પક્ષા તે પાૈણર્માસને ચવૈ િહ॥ ૨૪.૧॥
સસ્યા તે નવસસ્યેષ્ટ ા તથ વર્ તે દ્વ ેઽ વરૈઃ ।
પશનુા વયનસ્યા તે સમા તે સાેઽ ગ્ કૈમર્ખૈઃ॥ ૨૪.૨॥
નાિન ટ્વા નવસસ્યેષ્ટ ા પશનુા વાઽ ગ્ માન્ દ્વજઃ ।
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ન ચાન્નમદ્યાન્માંસં વા દ ઘર્માયુ જ િવષુઃ॥ ૨૪.૩॥
નવનેાન્નને ચાિન ટ્વા પશહુવ્યને ચાગ્ યઃ ।
પ્રાણાનવેાત્તુ મચ્છ ત નવાન્ના મષગ્ િહ્ણનઃ॥ ૨૪.૪॥
સાિવત્રાન્ શા તહાેમાંશ્ચ કુયાર્ત્ પવર્સુ િનત્યશઃ ।
િપ શં્ચવૈાષ્ટકાઃ સવ િનત્યમ વષ્ટકાસુ ચ॥ ૨૪.૫॥
અેષ ધમર્ઃ પરાે િનત્યમપધમાઽ ય ઉચ્યતે ।
ત્રયાણા મહ વણાર્નાં ગ્ હસ્થાશ્રમવા સનામ્॥ ૨૪.૬॥
ના તક્યાદથવાઽઽલસ્યાદ્યાેઽગ્ ીન્ નાધાતુ મચ્છ ત ।
યજેત વા ન યજ્ઞને સ યા ત નરકાન્ બહૂન્॥ ૨૪.૭॥
તા મસ્રમ ધતા મસ્રં મહારાૈરવરાૈરવાૈ ।
કુ ભીપાકં વૈતરણીમ સપત્રવનં તથા ।
અ યાંશ્ચ નરકાન્ ઘાેરાન્ સ પ્રા યા તે સદુુમર્ તઃ ।
અ ત્ય નાં કુલે િવપ્રાઃ શદૂ્રયાનેાૈ ચ યતે ।
ત માત્ સવર્પ્રયત્નને બ્રાહ્મણાે િહ િવશષેતઃ ।
આથાયા ગ્ િવશદુ્ધાત્મા યજેત પરમેશ્વરમ્॥ ૨૪.૮॥
અ ગ્ હાતે્રાત્ પરાે ધમા દ્વ નાં નેહ િવદ્યતે ।
ત માદારાધયેિન્નત્યમ ગ્ હાતે્રેણ શાશ્વતમ્॥ ૨૪.૯॥
ય વાધાયા ગ્ માલસ્યાન્ન યષંુ્ટ દેવ મચ્છ ત ।
સ સ મૂઢાે ન સ ભા યઃ િક પનુનાર્ તકાે જનઃ॥ ૨૪.૧૦॥
યસ્ય ત્રવૈા ષકં ભક્તં પયાર્પં્ત ત્ય ત્તયે ।
અિધકં ચાિપ િવદ્યેત સ સાેમં પાતુમહર્ ત॥ ૨૪.૧૧॥
અેષ વૈ સવર્યજ્ઞાનાં સાેમઃ પ્રથમ ઇ યતે ।
સાેમનેારાધયેદે્દવં સાેમલાેકમહેશ્વરમ્॥ ૨૪.૧૨॥
ન સાેમયાગાદિધકાે મહેશારાધનાત્તતઃ ।
ન સાેમાે િવદ્યતે ત માત્ સાેમનેા યચર્યેત્ પરમ્॥ ૨૪.૧૩॥
િપતામહેન િવપ્રાણામાદાવ ભિહતઃ શભુઃ ।
ધમા િવમુક્તયે સાક્ષાચ્છ્ર ાૈતઃ માત્તા દ્વધા પનુઃ॥ ૨૪.૧૪॥
શ્રાૈતસે્ત્રતા ગ્ સ બ ધાત્ માત્તર્ઃ પવૂ મયાેિદતઃ ।
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શ્રેયસ્કરતમઃ શ્રાૈત ત માચ્છ્ર ાૈતં સમાચરેત્॥ ૨૪.૧૫॥
ઉભાવ ભિહતાૈ ધમા વેદાવેદિવિનઃ તાૈ ।
શષ્ટાચાર તીયઃ સ્યાચ્છ ત ત્યાેરલાભતઃ॥ ૨૪.૧૬॥
ધમણાિધગતાે યૈ તુ વેદઃ સપિર હંણઃ ।
તે શષ્ટા બ્રાહ્મણાઃ પ્રાેક્તા િનત્યમાત્મગુણા વતાઃ॥ ૨૪.૧૭॥
તષેામ ભમતાે યઃ સ્યાચ્ચેતસા િનત્યમવે િહ ।
સ ધમર્ઃ ક થતઃ સદ્ ભનાર્ યષેા મ ત ધારણા॥ ૨૪.૧૮॥
પુરાણં ધમર્શાસં્ત્ર ચ વેદાનામપુ હંણમ્ ।
અેક માદ્બ્રહ્મિવજ્ઞાનં ધમર્જ્ઞાનં તથૈકતઃ॥ ૨૪.૧૯॥
ધમ જજ્ઞાસમાનાનાં ત પ્રમાણતરં તમ્ ।
ધમર્શાસં્ત્ર પુરાણાિન બ્રહ્મજ્ઞાનપરાયણાઃ॥ ૨૪.૨૦॥
ના યતાે યતે ધમા બ્રહ્મિવદ્યા ચ વૈિદક ।
ત માદ્ધમ પુરાણં ચ શ્રદ્ધાતવં્ય દ્વ ત ભઃ॥ ૨૪.૨૧॥
ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે
ચતુિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૪॥

૨૫
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે પ ચિવશ તતમાેઽ યાયઃ ।
વ્યાસ ઉવાચ ।
અેષ વાેઽ ભિહતઃ કૃ નાે ગ્ હસ્થાશ્રમવા સનઃ ।
દ્વ તેઃ પરમાે ધમા વત્તર્નાિન િનબાેધત॥ ૨૫.૧॥
દ્વિવધ તુ ગ્ હી જ્ઞેયઃ સાધકશ્ચા યસાધકઃ ।
અ યાપનં યાજનં ચ પવૂર્સ્યાહુઃ પ્ર તગ્રહમ્ ।
કુસીદકૃ ષવા ણજ્યં પ્રકુવર્ તઃ વયઙૃ્કતમ્॥ ૨૫.૨॥
કૃષેરભાવે વા ણજ્યં તદભાવે કુસીદકમ્ ।
આપ ક પ વયં જ્ઞેયઃ પવૂાક્તાે મખુ્ય ઇ યતે॥ ૨૫.૩॥
વયં વા કષર્ણા કુયાર્દ્વા ણજ્યં વા કુસીદકમ્ ।
કષ્ટા પાપીયસી ત્તઃ કુસીદં ત દ્વવજર્યેત્॥ ૨૫.૪॥
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ક્ષાત્ર ત્ત પરાં પ્રહુનર્ વયં કષર્ણં દ્વજૈઃ ।
ત માત્ ક્ષાત્રેણ વત્તત વત્તર્ને નાપિદ દ્વજઃ॥ ૨૫.૫॥
તને ચાવા ય વં તુ વૈ ય ત્ત કૃ ષ વ્રજેત્ ।
ન કથ ચન કુવ ત બ્રાહ્મણઃ કમર્ કષર્ણમ્॥ ૨૫.૬॥
લ ધલાભઃ િપ ન્ દેવાન્ બ્રાહ્મણાંશ્ચાિપ પજૂયેત્ ।
તે પ્તા તસ્ય તં દાષેં શમય ત ન સશંયઃ॥ ૨૫.૭॥
દેવે યશ્ચ િપ યશ્ચ દદ્યાદ્ભાગં તુ િવશકમ્ ।
િત્રશદ્ભાગં બ્રાહ્મણાનાં કૃ ષ કુવર્ન્ ન દુ ય ત॥ ૨૫.૮॥
વ ણક્ પ્રદદ્યાદ્દિ્વગુણં કુસીદ િત્રગુણં પનુઃ ।
કૃષીપાલાન્ન દાષેેણ યજુ્યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૫.૯॥
શલાે છં વા યાદદ ત ગ્ હસ્થઃ સાધકઃ પનુઃ ।
િવદ્યા શ પાદય વ યે બહવાે ત્તહેતવઃ॥ ૨૫.૧૦॥
અસાધક તુ યઃ પ્રાેક્તાે ગ્ હસ્થાશ્રમસં સ્થતઃ ।
શલાે છે તસ્ય ક થતે દ્વે ત્તી પરમ ષ ભઃ॥ ૨૫.૧૧॥
અ તનેાથવા વે તનેા યથવા યિદ ।
અયા ચતં સ્યાદ તં તં ભેકં્ષ તુ યા ચતમ્॥ ૨૫.૧૨॥
કુશલૂધા યકાે વા સ્યાત્ કુ ભીધા યક અેવ વા ।
યિહ્નકાે વાિપ ચ ભવેદશ્વ તિનક અેવ ચ॥ ૨૫.૧૩॥
ચતુણાર્મિપ વૈ તષેાં દ્વ નાં ગ્ હમેિધનામ્ ।
શ્રેયાન્ પરઃ પરાે જ્ઞેયાે ધમર્તાે લાેક જત્તમઃ॥ ૨૫.૧૪॥
ષટ્કમર્કાે ભવેત્તષેાં િત્ર ભર યઃ પ્રવત્તર્તે ।
દ્વા યામેકશ્ચતુથર્ તુ બ્રહ્મસત્રેણ વ ત॥ ૨૫.૧૫॥
વત્તર્યં તુ શલાે છા યામ ગ્ હાતે્રપરાયણઃ ।
ઇ ષ્ટઃ પાવાર્યણા તાયાઃ કેવલા િનવર્પેત્ સદા॥ ૨૫.૧૬॥
ન લાેક ત વત્તત ત્તહેતાેઃ કથ ચન ।
અ જહ્મામશઠાં શદુ્ધાં વેદ્બ્રાહ્મણ િવકામ્॥ ૨૫.૧૭॥
યા ચ વા વાઽિપ સદ્ યાેઽન્નં િપ દેવાં તુ તાષેયેત્ ।
યાચયેદ્વા શુ ચ દા તં ન યેત વયં તતઃ॥ ૨૫.૧૮॥
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ય તુ દ્રવ્યાજર્નં કૃ વા ગ્ હસ્થ તાષેયેન્ન તુ ।
દેવાન્ િપ શં્ચ િવિધના શનુાં યાેિન વ્રજત્યધઃ॥ ૨૫.૧૯॥
ધમર્શ્ચાથર્શ્ચ કામશ્ચ શ્રેયાે માેક્ષશ્ચતુષ્ટયમ્ ।
ધમાર્ દ્વ દ્ધઃ કામઃ સ્યાદ્બ્રાહ્મણાનાં તુ નેતરઃ॥ ૨૫.૨૦॥
યાેઽથા ધમાર્ય નાત્માથ સાેઽથા નાથર્ તથેતરઃ ।
ત માદથ સમાસાદ્ય દદ્યાદ્વૈ જુહુયાદ્દિ્વજઃ॥ ૨૫.૨૧॥
ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે
પ ચિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૫॥

૨૬
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે ષિડ્વશ તતમાેઽ યાયઃ ।
વ્યાસ ઉવાચ ।
અથાતઃ સ પ્રવક્ષ્યા મ દાનધમર્મનુત્તમમ્ ।
બ્રહ્મણા ભિહતં પવૂર્ ષીણાં બ્રહ્મવાિદનામ્॥ ૨૬.૧॥
અથાર્નામુિદતે પાત્રે શ્રદ્ધયા પ્ર તપાદનમ્ ।
દાન મત્ય ભિનિદષં્ટ ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદમ્॥ ૨૬.૨॥
યદ્દદા ત િવ શષ્ટે યઃ શ્રદ્ધયા પરયા યુતઃ ।
ત દ્વ ચત્રમહં મ યે શષંે કસ્યાિપ રક્ષ ત॥ ૨૬.૩॥
િનતં્ય નૈ મ ત્તકં કા યં િત્રિવધં દાનમુચ્યતે ।
ચતુથ િવમલં પ્રાેક્તં સવર્દાનાેત્તમાેત્તમમ્॥ ૨૬.૪॥
અહ યહિન યત્ િક ચદ્દ યતેઽનપુકાિરણે ।
અનુિદ્દ ય ફલં ત માદ્બ્રાહ્મણાય તુ િનત્યકમ્॥ ૨૬.૫॥
યત્ તુ પાપાપેશા ત્યથ દ યતે િવદુષાં કરે ।
નૈ મ ત્તકં તદુિદ્દષં્ટ દાનં સદ્ ભરનુ ષ્ઠતમ્॥ ૨૬.૬॥
અપત્યિવજયૈશ્વયર્ વગાર્થ યત્ પ્રદ યતે ।
દાનં તત્ કા યમાખ્યાત ષ ભધર્મર્ ચ તકૈઃ॥ ૨૬.૭॥
યદ શ્વરપ્રીણનાથ બ્રહ્મિવ સુ પ્રદ યતે ।
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ચેતસા ધમર્યુક્તને દાનં ત દ્વમલં શવમ્॥ ૨૬.૮॥
દાનધમ િનષવેેત પાત્રમાસાદ્ય શ ક્તતઃ ।
ઉ પ સ્યતે િહ ત પાતં્ર યત્ તારય ત સવર્તઃ॥ ૨૬.૯॥
કુટુ બભક્તવસનાદે્દયં યદ તિરચ્યતે ।
અ યથા દ યતે ય દ્ધ ન તદ્દાનં ફલપ્રદમ્॥ ૨૬.૧૦॥
શ્રાેિત્રયાય કુલીનાય િવનીતાય તપ વને ।
ત્તસ્થાય દિરદ્રાય પ્રદેયં ભ ક્તપવૂર્કમ્॥ ૨૬.૧૧॥
ય તુ દદ્યાન્મહી ં ભ યા બ્રાહ્મણાયાિહતાગ્ યે ।
સ યા ત પરમં સ્થાનં યત્ર ગ વા ન શાેચ ત॥ ૨૬.૧૨॥
ઇ ભઃ સ તતાં ભુ મ યવગાેધૂમશ લનીમ્ ।
દદા ત વેદિવદુષે યઃ સ ભૂયાે ન યતે॥ ૨૬.૧૩॥
ગાેચમર્માત્રામિપ વા યાે ભૂ મ સ પ્રયચ્છ ત ।
બ્રાહ્મણાય દિરદ્રાય સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૨૬.૧૪॥
ભૂ મદાનાત્ પરં દાનં િવદ્યતે નેહ િક ચન ।
અન્નદાનં તને તુલ્યં િવદ્યાદાનં તતાેઽિધકમ્॥ ૨૬.૧૫॥
યાે બ્રાહ્મણાય શા તાય શચુયે ધમર્શા લને ।
દદા ત િવદ્યાં િવિધના બ્રહ્મલાેકે મહીયતે॥ ૨૬.૧૬॥
દદ્યાદહરહ વન્નં શ્રદ્ધયા બ્રહ્મચાિરણે ।
સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે બ્રહ્મણઃ સ્થાનમા ુયાત્॥ ૨૬.૧૭॥
ગ્ હસ્થાયાન્નદાનને ફલં પ્રા ાે ત માનવઃ ।
આમમવેાસ્ય દાતવ્યં દ વાઽઽ ાે ત પરાં ગ તમ્॥ ૨૬.૧૮॥
વૈશાખ્યાં પાૈણર્માસ્યાં તુ બ્રાહ્મણાન્ સપ્ત પ ચ વા ।
ઉપાે ય િવિધના શા તઃ શુ ચઃ પ્રયતમાનસઃ॥ ૨૬.૧૯॥
પજૂિય વા તલૈઃ કૃ ણૈમર્ધનુા ચ િવશષેતઃ ।
ગ ધાિદ ભઃ સમ યચ્યર્ વાચયેદ્વા વયં વદેત્॥ ૨૬.૨૦॥
પ્રીયતાં ધમર્રાજે ત યદ્વા મન સ વત્તર્તે ।
યાવ વકૃતં પાપં ત ક્ષણાદેવ ન ય ત॥ ૨૬.૨૧॥
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કૃ ણા જને તલાન્ કૃ વા િહર યં મધુસિપષી ।
દદા ત ય તુ િવપ્રાય સવ તર ત દુ કૃતમ્॥ ૨૬.૨૨॥
કૃતાન્નમુદકુ ભં ચ વૈશાખ્યાં ચ િવશષેતઃ ।
િનિદ ય ધમર્રા ય િવપ્રે યાે મુચ્યતે ભયાત્॥ ૨૬.૨૩॥
સવુણર્ તલયુક્તૈ તુ બ્રાહ્મણાન્ સપ્ત પ ચ વા ।
તપર્યેદુદપાત્રૈ તુ બ્રહ્મહત્યાં વ્યપાેહ ત॥ ૨૬.૨૪॥
(માઘમાસે તુ િવપ્ર તુ દ્વાદ યાં સમપુાે ષતઃ ।)
શકુ્લા વરધરઃ કૃ ણૈ તલૈહુર્ વા હુતાશનમ્ ।
પ્રદદ્યાદ્બ્રાહ્મણે ય તુ તલાનવે સમાિહતઃ ।
જન્મપ્ર ત ય પાપં સવ તર ત વૈ દ્વજઃ॥ ૨૬.૨૫॥
અમાવસ્યામનપુ્રા ય બ્રાહ્મણાય તપ વને ।
ય ક ચદે્દવદેવેશં દદ્યાદ્વાેિદ્દ ય શઙ્કરમ્॥ ૨૬.૨૬॥
પ્રીયતામીશ્વરઃ સાેમાે મહાદેવઃ સનાતનઃ ।
સપ્તજન્મકૃતં પાપં ત ક્ષણાદેવ ન ય ત॥ ૨૬.૨૭॥
ય તુ કૃ ણચતુદર્ યાં ના વા દેવં િપનાિકનમ્ ।
આરાધયેદ્દિ્વજમખુે ન તસ્યા ત પનુભર્વઃ॥ ૨૬.૨૮॥
કૃ ણાષ્ટ યાં િવશષેેણ ધા મકાય દ્વ તયે ।
ના વાઽ યચ્યર્ યથા યાયં પાદપ્રક્ષાલનાિદ ભઃ॥ ૨૬.૨૯॥
પ્રીયતાં મે મહાદેવાે દદ્યાદ્દ્રવ્યં વક યકમ્ ।
સવર્પાપિવિનમુર્ક્તઃ પ્રા ાે ત પરમાં ગ તમ્॥ ૨૬.૩૦॥
દ્વજૈઃ કૃ ણચતુદર્ યાં કૃ ણાષ્ટ યાં િવશષેતઃ ।
અમાવાસ્યાયાં વૈ ભક્તૈ તુ પજૂનીય સ્ત્રલાેચનઃ॥ ૨૬.૩૧॥
અેકાદ યાં િનરાહારાે દ્વાદ યાં પુ ષાેત્તમમ્ ।
અચર્યેદ્બાહ્મણમખુે સ ગચ્છેત્ પરમં પદમ્॥ ૨૬.૩૨॥
અેષા ત થવ ણવી સ્યાદ્દવ્ાદશી શકુ્લપક્ષકે ।
તસ્યામારાધયેદે્દવં પ્રયત્નને જનાદર્નમ્॥ ૨૬.૩૩॥
ય ક ચદે્દવમીશાનમુિદ્દ ય બ્રાહ્મણે શચુાૈ ।
દ યતે િવ ણવે વાિપ તદન તફલપ્રદમ્॥ ૨૬.૩૪॥
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યાે િહ યાં દેવતા મચ્છેત્ સમારાધિયતું નરઃ ।
બ્રાહ્મણાન્ પજૂયેદ્યત્નાત્ સ તસ્યા તાષેહેતુતઃ॥ ૨૬.૩૫॥
દ્વ નાં વપુરાસ્થાય િનતં્ય તષ્ઠ ત દેવતાઃ ।
પજૂ્ય તે બ્રાહ્મણાલાભે પ્ર તમાિદ વિપ ક્વ ચત્॥ ૨૬.૩૬॥
ત માત્ સવર્પ્રયત્નને તત્ તત્ ફલમભી સુ ભઃ ।
દ્વજેષુ દેવતા િનતં્ય પજૂનીયા િવશષેતઃ॥ ૨૬.૩૭॥
િવભૂ તકામઃ સતતં પજૂયેદ્વૈ પુર દરમ્ ।
બ્રહ્મવચર્સકામ તુ બ્રહ્માણં બ્રહ્મકામુકઃ॥ ૨૬.૩૮॥
આરાેગ્યકામાેઽથ રિવ ધનકામાે હુતાશનમ્ ।
કમર્ણાં સ દ્ધકામ તુ પજૂયેદ્વૈ િવનાયકમ્॥ ૨૬.૩૯॥
ભાેગકામ તુ શ શનં બલકામઃ સમીરણમ્ ।
મુમુ ઃ સવર્સસંારાત્ પ્રયત્નનેાચર્યેદ્ધિરમ્॥ ૨૬.૪૦॥
ય તુ યાેગં તથા માેકં્ષ ઇચ્છેત્તજ્જ્ઞાનમૈશ્વરમ્ ।
સાેઽચર્યેદ્વૈ િવ પાક્ષં પ્રયત્નને મહેશ્વરમ્॥ ૨૬.૪૧॥
યે વા છ ત મહાયાેગાન્ જ્ઞાનાિન ચ મહેશ્વરમ્ ।
તે પજૂય ત ભૂતેશં કેશવં ચાિપ ભાે ગનઃ॥ ૨૬.૪૨॥
વાિરદ પ્તમા ાે ત સખુમક્ષ યમન્નદઃ ।
તલપ્રદઃ પ્ર મષ્ટાં દ પદશ્ચ ત્તમમ્॥ ૨૬.૪૩॥
ભૂ મદઃ સવર્મા ાે ત દ ઘર્માયુિહર યદઃ ।
ગ્ હદાેઽ યા ણ વે માિન યદાે પમુત્તમમ્॥ ૨૬.૪૪॥
વાસાેદશ્ચ દ્રસાલાેક્યમ શ્વસાલાેક્યમશ્વદઃ ।
અનડુદઃ શ્રયં પુષ્ટાં ગાેદાે વ્રધ્નસ્ય િવષ્ટપમ્॥ ૨૬.૪૫॥
યાનશ યાપ્રદાે ભાયાર્મૈશ્વયર્મભયપ્રદઃ ।
ધા યદઃ શાશ્વતં સાખૈ્યં બ્રહ્મદાે બ્રહ્મસા યતામ્॥ ૨૬.૪૬॥
ધા યા યિપ યથાશ ક્ત િવપ્રષેુ પ્ર તપાદયેત્ ।
વેદિવ સુ િવ શષ્ટેષુ પ્રેત્ય વગ સમશ્નુતે॥ ૨૬.૪૭॥
ગવાં વા સ પ્રદાનને સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
ઇ ધનાનાં પ્રદાનને દ પ્તા ગ્ ર્યતે નરઃ॥ ૨૬.૪૮॥
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ફલમૂલાિન શાકાિન ભાજે્યાિન િવિવધાિન ચ ।
પ્રદદ્યાદ્બ્રાહ્મણે ય તુ મુદા યુક્તઃ સદા ભવેત્॥ ૨૬.૪૯॥
આૈષધં નેહમાહારં રાે ગણે રાેગશા તયે ।
દદાનાે રાેગરિહતઃ સખુી દ ઘાર્યુરેવ ચ॥ ૨૬.૫૦॥
અ સપત્રવનં માગ રધારાસમ વતમ્ ।
તીિવ્રતાપં ચ તર ત છત્રાપેાન પ્રદાે નરઃ॥ ૨૬.૫૧॥
યદ્યિદષ્ટતમં લાેકે યચ્ચાિપ દિયતં ગ્ હે ।
તત્તદુ્ગણવતે દેયં તદેવાક્ષય મચ્છતા॥ ૨૬.૫૨॥
અયને િવષવુે ચવૈ ગ્રહણે ચ દ્રસયૂર્યાેઃ ।
સઙ્ક્રા ત્યાિદષુ કાલષેુ દતં્ત ભવ ત ચાક્ષયમ્॥ ૨૬.૫૩॥
પ્રયાગાિદષુ તીથષુ પુ યે વાયતનષેુ ચ ।
દ વા ચાક્ષયમા ાે ત નદ ષુ ચ વનષેુ ચ॥ ૨૬.૫૪॥
દાનધમાર્ત્ પરાે ધમા ભૂતાનાં નેહ િવદ્યતે ।
ત મા દ્વપ્રાય દાતવ્યં શ્રાેિત્રયાય દ્વ ત ભઃ॥ ૨૬.૫૫॥
વગાર્યુભૂર્ તકામને તથા પાપાપેશા તયે ।
મુમુ ણા ચ દાતવ્યં બ્રાહ્મણે ય તથાઽ વહમ્॥ ૨૬.૫૬॥
દ યમાનં તુ યાે માેહાદ્ગાેિવપ્રા ગ્ સરેુષુ ચ ।
િનવારય ત પાપાત્મા તયર્ગ્યાેિન વ્રજેત્ તુ સઃ॥ ૨૬.૫૭॥
ય તુ દ્રવ્યાજર્નં કૃ વા નાચર્યેદ્બ્રાહ્મણાન્ સરુાન્ ।
સવર્ વમપહૃત્યૈનં રા રાષ્ટ્ર ાત્ પ્રવાસયેત્॥ ૨૬.૫૮॥
ય તુ દુ ભક્ષવેલાયામન્નાદ્યં ન પ્રયચ્છ ત ।
મ્રયમાણષેુ િવપ્રષેુ બ્રાહ્મણઃ સ તુ ગિહતઃ॥ ૨૬.૫૯॥
ન ત માત્ પ્ર તગ્ હ્ણ યાત્ ન વૈ દેય ચ તસ્ય િહ ।
અઙ્કિય વા વકાદ્રાષ્ટ્ર ાત્ તં રા િવપ્રવાસયેત્॥ ૨૬.૬૦॥
ય વસદ્ યાે દદાતીહ ન દ્રવં્ય ધમર્સાધનમ્ ।
સ પવૂાર્ યિધકઃ પાપી નરકે પચ્યતે નરઃ॥ ૨૬.૬૧॥
વા યાયવ તાે યે િવપ્રા િવદ્યાવ તાે જતે દ્રયાઃ ।
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સત્યસયંમસયંુક્તા તે યાે દદ્યાદ્દિ્વ ેત્તમાઃ॥ ૨૬.૬૨॥
સભુુક્તમિપ િવદ્વાંસં ધા મકં ભાજેયેદ્દિ્વજમ્ ।
ન તુ મખૂર્મ ત્તસં્થ દશરાત્રમપુાે ષતમ્॥ ૨૬.૬૩॥
સિન્નકૃષ્ટમ તક્ર ય શ્રાેિત્રયં યઃ પ્રયચ્છ ત ।
સ તને કમર્ણા પાપી દહત્યાસપ્તમં કુલમ્॥ ૨૬.૬૪॥
યિદસ્યાદિધકાે િવપ્રઃ શીલિવદ્યાિદ ભઃ વયમ્ ।
ત મૈ યત્નને દાતવ્યં અ તક્ર યાિપ સિન્નિધમ્॥ ૨૬.૬૫॥
યાેઽ ચ્ચતં પ્ર તગ્ હ્ણ યાદ્દદ્યાદ ચતમવે ચ ।
તાવુભાૈ ગચ્છતઃ વગ નરકં તુ િવપયર્યે॥ ૨૬.૬૬॥
ન વાયર્િપ પ્રયચ્છેત ના તકે હૈતુકેઽિપ ચ ।
પાષ ડષેુ ચ સવષુ નાવેદિવિદ ધમર્િવત્॥ ૨૬.૬૭॥
અપપંૂ ચ િહર યં ચ ગામશ્વં થવી ં તલાન્ ।
અિવદ્વાન્ પ્ર તગ્ હ્ણાનાે ભ મી ભવ ત કાષ્ઠવત્॥ ૨૬.૬૮॥
દ્વ ત યાે ધનં લ સતે્ પ્રશ તે યાે દ્વ ેત્તમઃ ।
અિપ વા તમાત્રે યાે ન તુ શદૂ્રાત્ કથ ચન॥ ૨૬.૬૯॥
ત્તસઙ્કાેચમ વચ્છેન્નેહેત ધનિવ તરમ્ ।
ધનલાેભે પ્રસક્ત તુ બ્રાહ્મ યાદેવ હીયતે॥ ૨૬.૭૦॥
વેદાનધીત્ય સકલાન્ યજ્ઞાંશ્ચાવા ય સવર્શઃ ।
ન તાં ગ તમવા ાે ત સઙ્કાેચાદ્યામવા ુયાત્॥ ૨૬.૭૧॥
પ્ર તગ્રહ ચનર્ સ્યાત્ યાત્રાથ તુ ધનં હરેત્ ।
સ્થત્યથાર્દિધકં ગ્ હ્ણન્ બ્રાહ્મણાે યાત્યધાેગ તમ્॥ ૨૬.૭૨॥
ય તુ યાચનકાે િનતં્ય ન સ વગર્સ્ય ભાજનમ્ ।
ઉદ્વજેય ત ભૂતાિન યથા ચાૈર તથવૈ સઃ॥ ૨૬.૭૩॥
ગુ ન્ ત્યાંશ્ચાે જહીષર્ન્ અ ચ યન્ દેવતા તથીન્ ।
સવર્તઃ પ્ર તગ્ હ્ણ યાન્ન તુ યેત્ વયં તતઃ॥ ૨૬.૭૪॥
અેવં ગ્ હસ્થાે યુક્તાત્મા દેવતાઽ ત થપજૂકઃ ।
વત્તર્માનઃ સયંાતાત્મા યા ત તત્ પરમં પદમ્॥ ૨૬.૭૫॥
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પતુ્રે િનધાય વા સવ ગ વાઽર યં તુ ત વિવત્ ।
અેકાક િવચરેિન્નત્યમુદાસીનઃ સમાિહતઃ॥ ૨૬.૭૬॥
અેષ વઃ ક થતાે ધમા ગ્ હસ્થાનાં દ્વ ેત્તમાઃ ।
જ્ઞા વા તુ તષે્ઠિન્નયતં તથાઽનુષ્ઠાપયેદ્દિ્વ ન્॥ ૨૬.૭૭॥
ઇ ત દેવમનાિદમેકમીશં ગ્ હધમણ સમચર્યેદજસ્રમ્ ।
સમતીત્ય સ સવર્ભૂતયાેિન પ્રકૃ ત વૈ સ પરં ન યા ત જન્મ॥ ૨૬.૭૮॥
ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે
ષિડ્વશાેઽ યાયઃ॥ ૨૬॥

૨૭
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે સપ્તિવશ તતમાેઽ યાયઃ
વ્યાસ ઉવાચ ।
અેવં ગ્ હાશ્રમે સ્થ વા દ્વતીયં ભાગમાયષુઃ ।
વાનપ્રસ્થાશ્રમં ગચ્છેત્ સદારઃ સા ગ્ રેવ ચ॥ ૨૭.૧॥
િન ક્ષ ય ભાયા પતુ્રષેુ ગચ્છેદ્વનમથાિપ વા ।
દૃ ટ્વાઽપત્યસ્ય ચાપતં્ય જજર્ર કૃતિવગ્રહઃ॥ ૨૭.૨॥
શકુ્લપક્ષસ્ય પવૂાર્હે્ણ પ્રશ તે ચાેત્તરાયણે ।
ગ વાઽર યં િનયમવાં તપઃ કુયાર્ત્ સમાિહતઃ॥ ૨૭.૩॥
ફલમૂલાિન પૂતાિન િનત્યમાહારમાહરેત્ ।
યતાહારાે ભવેત્ તને પજૂયેત્ િપ દેવતાઃ॥ ૨૭.૪॥
પજૂિય વાઽ ત થ િનતં્ય ના વા ચા યચર્યેત્ સરુાન્ ।
ગ્ હાદાદાય ચાશ્નીયાદષ્ટાૈ ગ્રાસાન્ સમાિહતઃ॥ ૨૭.૫॥
જટાશ્ચ બ યાિન્નત્યં નખરાેમા ણ નાે જેત્ ।
વા યાયં સવર્દા કુયાર્િન્નયચ્છેદ્વાચમ યતઃ॥ ૨૭.૬॥
અ ગ્ હાતે્રં ચ જુહુયાત્ પ ચયજ્ઞાન્ સમાચરેત્ ।
મુ યન્નૈિવિવધવૈર્ યૈઃ શાકમૂલફલને ચ॥ ૨૭.૭॥
ચીરવાસા ભવેિન્નત્યં નાયાત્ િત્રષવણં શુ ચઃ ।
સવર્ભૂતાનુક પી સ્યાત્ પ્ર તગ્રહિવવ જતઃ॥ ૨૭.૮॥
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દશન પાૈણર્માસને યજેત િનયતં દ્વજઃ ।
ઋક્ષે વાગ્રયણે ચવૈ ચાતુમાર્સ્યાિન ચાહરેત્॥ ૨૭.૯॥
ઉત્તરાયણં ચ ક્રમશાે દક્ષસ્યાયનમવે ચ ।
વાસ તૈઃ શારદૈમ યૈમુર્ યન્નૈઃ વયમાહૃતૈઃ॥ ૨૭.૧૦॥
પુરાેડાશાંશ્ચ ંશ્ચવૈ દ્વિવધં િનવર્પેત્ થક્ ।
દેવતા યશ્ચ તદુ્ધ વા વ યં મે યતરં હિવઃ॥ ૨૭.૧૧॥
શષંે સમપુભુ ત લવણં ચ વયં કૃતમ્ ।
વજર્યને્મધુમાંસાિન ભાૈમાિન કવચાિન ચ॥ ૨૭.૧૨॥
ભૂ ણં શગ્રુકં ચવૈ શ્લે માતકફલાિન ચ ।
ન ફાલકૃષ્ટમશ્નીયાદુ ષ્ટમિપ કેન ચત્॥ ૨૭.૧૩॥
ન ગ્રામ તા યાત્તાઽિપ પુ પા ણ ચ ફલાિન ચ ।
શ્રાવણનેવૈ િવિધના વિહ્ન પિરચરેત્ સદા॥ ૨૭.૧૪॥
ન દુ્રહ્યેત્ સવર્ભૂતાિન િનદ્વર્ દ્વાે િનભર્યાે ભવેત્ ।
ન નક્તં િક ચદશ્નીયાદ્રાત્રાૈ યાનપરાે ભવેત્॥ ૨૭.૧૫॥
જતે દ્રયાે જતક્રાેધ ત વજ્ઞાનિવ ચ તકઃ ।
બ્રહ્મચાર ભવેિન્નત્યં ન પત્નીમિપ સશં્રયેત્॥ ૨૭.૧૬॥
ય તુ પ યા વનં ગ વા મૈથનંુ કામતશ્ચરેત્ ।
તદ્વ્રતં તસ્ય લુ યેત પ્રાય શ્ચત્તીયતે દ્વજઃ॥ ૨૭.૧૭॥
તત્ર યાે યતે ગભા ન સં યાે દ્વ ત ભઃ ।
ન િહ વેદેઽિધકારાેઽસ્ય તદં્વશે યવેમવે િહ॥ ૨૭.૧૮॥
અધઃ શયીત સતતં સાિવત્રી યત પરઃ
શર યઃ સવર્ભૂતાનાં સિંવભાગપરઃ સદા॥ ૨૭.૧૯॥
પિરવાદં ષાવાદં િનદ્રાઽઽલસં્ય િવવજર્યેત્ ।
અેકા ગ્ રિનકેતઃ સ્યાત્ પ્રાે ક્ષતાં ભૂ મમાશ્રયેત્॥ ૨૭.૨૦॥
ગૈઃ સહ ચરેદ્વાસં તૈઃ સહૈવ ચ સવંસતે્ ।
શલાયાં શકર્રાયાં વા શયીત સસુમાિહતઃ॥ ૨૭.૨૧॥
સદ્યઃ પ્રક્ષાલકાે વા સ્યાન્માસસ ચિયકાેઽિપ વા ।
ષ માસિનચયાે વા સ્યાત્ સમાિનચય અેવ વા॥ ૨૭.૨૨॥
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ત્યજેદાશ્વયજેુ મા સ સ પનં્ન પવૂર્સ ચતમ્ ।
ણાર્િન ચવૈ વાસાં સ શાકમૂલફલાિન ચ॥ ૨૭.૨૩॥

દ તાેલખૂ લકાે વા સ્યાત્ કાપાેતી ં ત્તમાશ્રયેત્ ।
અ મકુટ્ટાે ભવેદ્વાઽિપ કાલપક્વભુગવે વા॥ ૨૭.૨૪॥
નક્તં ચાન્નં સમશ્નીયાિદ્દવા ચાહૃત્ય શ ક્તતઃ ।
ચતુથર્કા લકાે વા સ્યાત્ સ્યાદ્વાચાષ્ટમકા લકઃ॥ ૨૭.૨૫॥
ચા દ્રાયણિવધાનવૈાર્ શકુ્લે કૃ ણે ચ વત્તર્યેત્ ।
પક્ષે પક્ષે સમશ્નીયાદ્દય્વાગૂં ક્વ થતાં સકૃત્॥ ૨૭.૨૬॥
પુ પમૂલફલવૈાર્િપ કેવલવૈર્ત્તર્યેત્ સદા ।
વાભાિવકૈઃ વયં શીણવખાનસમતે સ્થતઃ॥ ૨૭.૨૭॥
ભૂમાૈ વા પિરવત્તત તષે્ઠદ્વા પ્રપદૈિદનમ્ ।
સ્થાનાસના યાં િવહરેન્ન ક્વ ચદ્ધયૈર્મુ જેત્॥ ૨૭.૨૮॥
ગ્રી મે પ ચતપા તદ્વત્ વષાર્ વભ્રાવકાશકઃ ।
આદ્રર્વાસા તુ હેમ તે ક્રમશાે વદ્ધર્યં તપઃ॥ ૨૭.૨૯॥
ઉપ ય િત્રષવણં િપ દેવાંશ્ચ તપર્યેત્ ।
અેકપાદેન તષે્ઠત મર ચીન્ વા િપબેત્ તદા॥ ૨૭.૩૦॥
પ ચા ગ્ ધૂર્મપાે વા સ્યાદુ મપઃ સાેમપાેઽથ વા ।
પયઃ િપબેચ્છુક્લપકે્ષ કૃ ણાપક્ષે તુ ગાેમયમ્॥ ૨૭.૩૧॥
શીણર્પણાર્શનાે વા સ્યાત્ કૃચ્છ્ર ૈવાર્ વત્તર્યેત્ સદા ।
યાેગા યાસરતશ્ચ સ્યાદુ્રદ્રા યાયી ભવેત્ સદા॥ ૨૭.૩૨॥
અથવર્ શરસાેઽ યેતા વેદા તા યાસત પરઃ ।
યમાન્ સવેેત સતતં િનયમાંશ્ચા યત દ્રતઃ॥ ૨૭.૩૩॥
કૃ ણા જનઃ સાેત્તર યઃ શકુ્લયજ્ઞાપેવીતવાન્ ।
અથ ચાગ્ ીન્ સમારાે ય વાત્મિન યાનત પરઃ॥ ૨૭.૩૪॥
અન ગ્ રિનકેતઃ સ્યાન્મુિનમાક્ષપરાે ભવેત્ ।
તાપસે વવે િવપ્રષેુ યાિત્રકં ભૈક્ષમાહરેત્॥ ૨૭.૩૫॥
ગ્ હમેિધષુ ચા યષેુ દ્વજેષુ વનવા સષુ ।
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ગ્રામાદાહૃત્ય ચાશ્નીયાદષ્ટાૈ ગ્રાસાન્ વને વસન્॥ ૨૭.૩૬॥
પ્ર તગ્ હ્ય પુટેનવૈ પા ણના શકલને વા ।
િવિવધાશ્ચાપેિનષદ આત્મસં સદ્ધયે જપેત્॥ ૨૭.૩૭॥
િવદ્યાિવશષેાન્ સાિવત્રી ં દ્રા યાયં તથવૈ ચ ।
મહાપ્રાસ્થાિનકં વાસાૈ કુયાર્દનશનં તુ વા ।
અ ગ્ પ્રવેશમ યદ્વા બ્રહ્માર્પર્ણિવધાૈ સ્થતઃ॥ ૨૭.૩૮॥
ય તુ સ ય ગમમાશ્રમં શવં
સશં્રય ત્ય શવપુ જનાશનમ્ ।

તે િવશ ત પરમૈશ્વરં પદં
યા ત યત્ર ગતમસ્ય સં સ્થતેઃ॥ ૨૭.૩૯॥

ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે
સપ્તિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૭॥

૨૮
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે અષ્ટાિવશ તતમાેઽ યાયઃ ।
વ્યાસ ઉવાચ ।
અેવં વનાશ્રમે સ્થ વા તીયં ભાગમાયષુઃ ।
ચતુથર્માયષુાે ભાગં સં યાસને નયેત્ ક્રમાત્॥ ૨૮.૧॥
અગ્ ીનાત્મની સસં્થા ય દ્વજઃ પ્રવ્ર જતાે ભવેત્ ।
યાેગા યાસરતઃ શા તાે બ્રહ્મિવદ્યાપરાયણઃ॥ ૨૮.૨॥
યદા મન સ સ તં વૈ યં સવર્વ તષુુ ।
તદા સં યાસ મચ્છ ત પ તતઃ સ્યા દ્વપયર્યે॥ ૨૮.૩॥
પ્રા પત્યાં િન યે ષ્ટમાગ્ ેયીમથવા પનુઃ ।
દા તઃ પક્વકષાયાેઽસાૈ બ્રહ્માશ્રમમપુાશ્રયેત્॥ ૨૮.૪॥
જ્ઞાનસં યા સનઃ કે ચદ્વદેસ યા સનઃ પરે ।
કમર્સં યા સન વ યે િત્રિવધાઃ પિરક તતાઃ॥ ૨૮.૫॥
યઃ સવર્સઙ્ગિનમુર્ક્તાે િનદ્વર્ દ્વશ્ચવૈ િનભર્યઃ ।
પ્રાેચ્યતે જ્ઞાનસં યાસી વાત્મ યવે વ્યવ સ્થતઃ॥ ૨૮.૬॥
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વેદમવેા યસિેન્નત્યં િનદ્વર્ દાે િન પિરગ્રહઃ ।
પ્રાેચ્યતે વેદસં યાસી મુમુ િવ જતે દ્રયઃ॥ ૨૮.૭॥
ય વગ્ ીનાત્મસા કૃ વા બ્રહ્માપર્ણપરાે દ્વજઃ ।
જ્ઞેયઃ સ કમર્સં યાસી મહાયજ્ઞપરાયણઃ॥ ૨૮.૮॥
ત્રયાણામિપ ચૈતષેાં જ્ઞાની વ યિધકાે મતઃ ।
ન તસ્ય િવદ્યતે કાય ન લઙ્ગં વા િવપ શ્ચતઃ॥ ૨૮.૯॥
િનમર્માે િનભર્યઃ શા તાે િનદ્વર્ દ્વઃ પણર્ભાજેનઃ ।
ણર્કાપૈીનવાસાઃ સ્યાન્નગ્ ાે વા યાનત પરઃ॥ ૨૮.૧૦॥

બ્રહ્મચાર મતાહારાે ગ્રામાદન્નં સમાહરેત્ ।
અ યાત્મમ તરાસીત િનરપેક્ષાે િનરા મષઃ॥ ૨૮.૧૧॥
આત્મનવૈ સહાયને સખુાથ િવચરેિદહ ।
ના ભન દેત મરણં ના ભન દેત િવતમ્॥ ૨૮.૧૨॥
કાલમવે પ્રતીક્ષેત િનદેશં તકાે યથા ।
ના યેતવં્ય ન વક્તવ્યં શ્રાેતવં્ય ન કદાચન॥ ૨૮.૧૩॥
અેવં જ્ઞા વા પરાે યાેગી બ્રહ્મભૂયાય ક પતે ।
અેકવાસાઽથવા િવદ્વાન્ કાપૈીનાચ્છાદન તથા॥ ૨૮.૧૪॥
મુ ડી શખી વાઽથ ભવેત્ િત્રદ ડી િન પિરગ્રહઃ ।
કાષાયવાસાઃ સતતં યાનયાેગપરાયણઃ॥ ૨૮.૧૫॥
ગ્રામા તે ક્ષમૂલે વા વસદેે્દવાલયેઽિપ વા ।
સમઃ શત્રાૈ ચ મત્રે ચ તથા માનાપમાનયાેઃ॥ ૨૮.૧૬॥
ભૈકે્ષ્યણ વત્તર્યેિન્નત્યં નૈકાન્નાદ ભવેત્ ક્વ ચત્ ।
ય તુ માેહેન વા ય માદેકાન્નાદ ભવેદ્ય તઃ॥ ૨૮.૧૭॥
ન તસ્ય િન કૃ તઃ કા ચદ્ધમર્શાસે્ત્રષુ ક યતે ।
રાગદ્વષેિવમુક્તાત્મા સમલાેષ્ટા મકા ચનઃ॥ ૨૮.૧૮॥
પ્રા ણિહસાિન ત્તશ્ચ માનૈી સ્યાત્ સવર્િનઃ હઃ ।
દૃ ષ્ટપૂતં યસતે્ પાદં વસ્ત્રપૂતં જલં િપબેત્ ।
શાસ્ત્રપૂતાં વદેદ્વાણી ં મનઃ પૂતં સમાચરેત્॥ ૨૮.૧૯॥
નૈકત્ર િનવસદેે્દશે વષાર્ યાેઽ યત્ર ભ કઃ ।
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નાનશાૈચરતાે િનતં્ય કમ ડલુકરઃ શુ ચઃ॥ ૨૮.૨૦॥
બ્રહ્મચયર્રતાે િનતં્ય વનવાસરતાે ભવેત્ ।
માેક્ષશાસે્ત્રષુ િનરતાે બ્રહ્મચાર જતે દ્રયઃ॥ ૨૮.૨૧॥
દ ભાહઙ્કારિનમુર્ક્તાે િન દાપૈશુ યવ જતઃ ।
આત્મજ્ઞાનગુણાપેેતાે ય તમાક્ષમવા ુયાત્॥ ૨૮.૨૨॥
અ યસતે્ સતતં વેદં પ્રણવાખ્યં સનાતનમ્ ।
ના વાઽઽચ ય િવધાનને શુ ચદવાલયાિદષુ॥ ૨૮.૨૩॥
યજ્ઞાપેવીતી શા તાત્મા કુશપા ણઃ સમાિહતઃ ।
ધાૈતકાષાયવસનાે ભ મચ્છન્નતનૂરહઃ॥ ૨૮.૨૪॥
અિધયજ્ઞં બ્રહ્મ જપેદાિધદૈિવકમવે વા ।
આ યા ત્મકં ચ સતતં વેદા તા ભિહતં ચ યત્॥ ૨૮.૨૫॥
પતુ્રષેુ ચાઽથ િનવસન્ બ્રહ્મચાર ય તમુર્િનઃ ।
વેદમવેા યસિેન્નત્યં સ યા ત પરમાં ગ તમ્॥ ૨૮.૨૬॥
અિહસા સત્યમ તેયં બ્રહ્મચય તપઃ પરમ્ ।
ક્ષમા દયા ચ સ તાષેાે વ્રતા યસ્ય િવશષેતઃ॥ ૨૮.૨૭॥
વેદા તજ્ઞાનિનષ્ઠાે વા પ ચ યજ્ઞાન્ સમાિહતઃ ।
જ્ઞાન યાન સમાયુક્તાે ભક્ષાથ નવૈ તને િહ॥ ૨૮.૨૮॥
(વે - કુયાર્દહરહઃ ના વા ભક્ષાન્નનેવૈ તને િહ)
હાેમમ ત્રા જપેિન્નત્યં કાલે કાલે સમાિહતઃ ।
વા યાયં ચા વહં કુયાર્ત્ સાિવત્રી ં સ યયાજેર્પેત્॥ ૨૮.૨૯॥
યાયીત સતતં દેવમેકા તે પરમેશ્વરમ્ ।
અેકા તે વજર્યેિન્નત્યં કામં ક્રાેધં પિરગ્રહમ્॥ ૨૮.૩૦॥
અેકવાસા દ્વવાસા વા શખી યજ્ઞાપેવીતવાન્ ।
કમ ડલુકરાે િવદ્વાન્ િત્રદ ડી યા ત ત પરમ્॥ ૨૮.૩૧॥
ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં
સિંહતાયામપુિરિવભાગેઽષ્ટાિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૮॥
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૨૯
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે અેકાનેિત્રશત્તમાેઽ યાયઃ ।
વ્યાસ ઉવાચ ।
અેવં વાશ્રમિનષ્ઠાનાં યતીનાં િનયતાત્મનામ્ ।
ભૈક્ષેણ વત્તર્નં પ્રાેક્તં ફલમૂલૈરથાિપ વા॥ ૨૯.૧॥
અેકકાલં ચરેદ્ભૈકં્ષ ન પ્રસજે્યત િવ તરે ।
ભૈક્ષ્યપ્રસક્તાે િહ ય તિવષયે વિપ સ જ ત॥ ૨૯.૨॥
સપ્તાગારં ચરેદ્ભૈક્ષમલાભાત્ તુ પનુશ્ચરેત્ ।
પ્રક્ષાલ્ય પાત્રે ભુ યાદદ્ ભઃ પ્રક્ષાલયેત્ તુ પનુઃ॥ ૨૯.૩॥
અથવાઽ યદુપાદાય પાત્રે ભુ ત િનત્યશઃ ।
ભુ વા તત્ સ ત્યજેત્ પાતં્ર યાત્રામાત્રમલાેલપુઃ॥ ૨૯.૪॥
િવધૂમે સન્નમુસલે વ્યઙ્ગારે ભુક્તવ જને ।
ત્તે શરાવસ પાતે ભક્ષાં િનતં્ય ય તશ્ચરેત્॥ ૨૯.૫॥
ગાેદાેહમાત્રં તષે્ઠત કાલં ભ રધાેમખુઃ ।
ભક્ષેત્યુ વા સકૃત્ તૂ ણીમશ્નીયાદ્વાગ્યતઃ શુ ચઃ॥ ૨૯.૬॥
પ્રક્ષાલ્ય પા ણપાદાૈ ચ સમાચ ય યથાિવિધ ।
આિદત્યે દશર્િય વાન્નં ભુ ત પ્રાઙ્મખુાેત્તરઃ॥ ૨૯.૭॥
હુ વા પ્રાણાહુતીઃ પ ચ ગ્રાસાનષ્ટાૈ સમાિહતઃ ।
આચ ય દેવં બ્રહ્માણં યાયીત પરમેશ્વરમ્॥ ૨૯.૮॥
અલાબંુ દા પાતં્ર ચ મયં વૈણવં તતઃ ।
ચ વાિર ય તપાત્રા ણ મનુરાહ પ્ર પ તઃ॥ ૨૯.૯॥
પ્રાગ્રાત્રે પરરાત્રે ચ મ યરાત્રે તથવૈ ચ ।
સ યા વ ગ્ િવશષેેણ ચ તયેિન્નત્યમીશ્વરમ્॥ ૨૯.૧૦॥
કૃ વા હૃ પદ્મિનલયે િવશ્વાખ્યં િવશ્વસ ભવમ્ ।
આત્માનં સવર્ભૂતાનાં પર તાત્ તમસઃ સ્થતમ્॥ ૨૯.૧૧॥
સવર્સ્યાધારભૂતાનામાન દં જ્યાે તરવ્યયમ્ ।
પ્રધાનપુ ષાતીતમાકાશં દહનં શવમ્॥ ૨૯.૧૨॥
તદ તઃ સવર્ભાવાનામીશ્વરં બ્રહ્મ િપણમ્ ।
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યાયેદનાિદમ યા તમાન દાિદગુણાલયમ્॥ ૨૯.૧૩॥
મહા તં પુ ષં બ્રહ્મ બ્રહ્માણં સત્યમવ્યયમ્ ।
ત ણાિદત્યસઙ્કાશં મહેશં િવશ્વ િપણમ્॥ ૨૯.૧૪॥
આેઙ્કારા તેઽથ ચાત્માનં સસં્થા ય પરમાત્મિન ।
આકાશે દેવમીશાનં યાયીતાકાશમ યગમ્॥ ૨૯.૧૫॥
કારણં સવર્ભાવાનામાન દૈકસમાશ્રયમ્ ।
પુરાણં પુ ષં શભંુ્ર યાયન્ મુચ્યેત બ ધનાત્॥ ૨૯.૧૬॥
યદ્વા ગુહાયાં પ્રકૃતં જગ સ માેહનાલયે ।
િવ ચ ત્ય પરમં વ્યાેમ સવર્ભૂતૈકકારણમ્॥ ૨૯.૧૭॥
વનં સવર્ભૂતાનાં યત્ર લાેકઃ પ્રલીયતે ।

આન દં બ્રહ્મણઃ સૂ મં યત્ પ ય ત મુમુક્ષવઃ॥ ૨૯.૧૮॥
તન્મ યે િનિહતં બ્રહ્મ કેવલં જ્ઞાનલક્ષણમ્ ।
અન તં સત્યમીશાનં િવ ચ ત્યાસીત સયંતઃ॥ ૨૯.૧૯॥
ગુહ્યાદુ્ગહ્યતમં જ્ઞાનં યતીનામેતદ િરતમ્ ।
યાેઽનુ તષે્ઠન્મહેશને સાેઽશ્નુતે યાેગમૈશ્વરમ્॥ ૨૯.૨૦॥
ત માદ્ યાનરતાે િનત્યમાત્મિવદ્યાપરાયણઃ ।
જ્ઞાનં સમ યસદ્ેબ્રાહ્મં યને મુચ્યેત બ ધનાત્॥ ૨૯.૨૧॥
ગ વા થક્ વમાત્માનં સવર્ માદેવ કેવલમ્ ।
આન દમજરં જ્ઞાનં યાયીત ચ પનુઃ પરમ્॥ ૨૯.૨૨॥
ય માત્ ભવ ત ભૂતાિન યદ્ગ વા નેહ યતે ।
સ ત માદ શ્વરાે દેવઃ પર માદ્યાેઽિધ તષ્ઠ ત॥ ૨૯.૨૩॥
યદ તરે તદ્ગગનં શાશ્વતં શવમચ્યુતમ્ ।
યદાહુ ત પરાે યઃ સ્યાત્ સ દેવઃ સ્યાન્મહેશ્વરઃ॥ ૨૯.૨૪॥
વ્રતાિન યાિન ભક્ષણૂાં તથવૈાપેવ્રતાિન ચ ।
અેકૈકા તક્રમે તષેાં પ્રાય શ્ચત્તં િવધીયતે॥ ૨૯.૨૫॥
ઉપેત્ય ચ સ્ત્રયં કામાત્ પ્રાય શ્ચત્તં સમાિહતઃ ।
પ્રાણાયામસમાયુક્તઃ કુયાર્ત્ સા તપનં શુ ચઃ॥ ૨૯.૨૬॥
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તતશ્ચરેત િનયમાત્ કૃચ્છ્રં સયંતમાનસઃ ।
પનુરાશ્રમમાગ ય ચરેદ્ ભ રત દ્રતઃ॥ ૨૯.૨૭॥
ન નમર્યુક્તમ તં િહન તી ત મની ષણઃ ।
તથાિપ ચ ન કત્તર્વં્ય પ્રસઙ્ગાે હ્યષે દા ણઃ॥ ૨૯.૨૮॥
અેકરાત્રાપેવાસશ્ચ પ્રાણાયામશતં તથા ।
ઉ વા નનંૂ પ્રકતર્વં્ય ય તના ધમર્ લ સનુા॥ ૨૯.૨૯॥
પરમાપદ્ગતનેાિપ ન કાય તેયમ યતઃ ।
તેયાદ યિધકઃ ક શ્ચન્ના ત્યધમર્ ઇ ત તઃ॥ ૨૯.૩૦॥
િહસા ચષૈાપરા િદષ્ટા યા ચાત્મજ્ઞાનના શકા ।
યદેતદ્દ્રિવણં નામ પ્રાણા હ્યેતે બિહશ્ચરાઃ॥ ૨૯.૩૧॥
સ તસ્ય હર ત પ્રાણાન્ યાે યસ્ય હરતે ધનમ્ ।
અેવં કૃ વા સ દુષ્ટાત્મા ભન્ન ત્તાે વ્રતાહતઃ ।
ભૂયાે િનવદમાપન્નશ્ચરેચ્ચા દ્રાયણવ્રતમ્॥ ૨૯.૩૨॥
િવિધના શાસ્ત્રદષૃ્ટેન સવં સર મ ત શ્રુ તઃ ।
ભૂયાે િનવદમાપન્નશ્ચરેદ્ ભ રત દ્રતઃ॥ ૨૯.૩૩॥
અક માદેવ િહસાં તુ યિદ ભ ઃ સમાચરેત્ ।
કુયાર્ કૃછ્ર ા તકૃચ્છ્રં તુ ચા દ્રાયણમથાિપ વા॥ ૨૯.૩૪॥
સ્કન્ન મ દ્રયદાૈબર્લ્યાત્ સ્ત્રયં દૃ ટ્વા ય તયર્િદ ।
તને ધારિયતવ્યા વૈ પ્રાણાયામા તુ ષાેડશ॥ ૨૯.૩૫॥
િદવાસ્કન્ને િત્રરાતં્ર સ્યાત્ પ્રાણાયામશતં તથા ।
અેકા તે મધુમાંસે ચ નવશ્રાદ્ધે તથવૈ ચ ।
પ્રત્યક્ષલવણે ચાેક્તં પ્રા પતં્ય િવશાેધનમ્॥ ૨૯.૩૬॥
યાનિનષ્ઠસ્ય સતતં ન યતે સવર્પાતકમ્ ।
ત માન્મહેશ્વરં જ્ઞા વા તસ્ય યાનપરાે ભવેત્॥ ૨૯.૩૭॥
યદ્બ્રહ્મ પરમં જ્યાે તઃ પ્ર તષ્ઠાક્ષરમદ્વયમ્ ।
યાેઽ તરા પરમં બ્રહ્મ સ િવજ્ઞેયાે મહેશ્વરઃ॥ ૨૯.૩૮॥
અેષ દેવાે મહાદેવઃ કેવલઃ પરમઃ શવઃ ।
તદેવાક્ષરમદ્વતંૈ તદાિદત્યા તરં પરમ્॥ ૨૯.૩૯॥
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ય માન્મહીયસાે દેવઃ વધા જ્ઞાનસં સ્થતે ।
આત્મયાેગાહ્વયે ત વે મહાદેવ તતઃ તઃ॥ ૨૯.૪૦॥
ના યં દેવં મહાદેવાદ્વ્ય તિરક્તં પ્રપ ય ત ।
તમવેાત્માનમાત્મે ત યઃ સ યા ત પરમં પદમ્॥ ૨૯.૪૧॥
મ ય તે યે વમાત્માનં િવ ભન્નં પરમેશ્વરાત્ ।
ન તે પ ય ત તં દેવં થા તષેાં પિરશ્રમઃ॥ ૨૯.૪૨॥
અેકમવે પરં બ્રહ્મ િવજ્ઞેયં ત વમવ્યયમ્ ।
સ દેવ તુ મહાદેવાે નૈત દ્વજ્ઞાય બ યતે॥ ૨૯.૪૩॥
ત માદ્યતેત િનયતં ય તઃ સયંતમાનસઃ ।
જ્ઞાનયાેગરતઃ શા તાે મહાદેવપરાયણઃ॥ ૨૯.૪૪॥
અેષ વઃ ક થતાે િવપ્રાે યતીનામાશ્રમઃ શભુઃ ।
િપતામહેન િવભનુા મનુીનાં પવૂર્મીિરતમ્॥ ૨૯.૪૫॥
નાપતુ્ર શ યયાે ગ યાે દદ્યાિદદમનુત્તમમ્ ।
જ્ઞાનં વય ભનુા પ્રાેક્તં ય તધમાર્શ્રયં શવમ્॥ ૨૯.૪૬॥
ઇ ત ય તિનયમાનામેતદુક્તં િવધાનં
પશપુ તપિરતાષેે યદ્ભવેદેકહેતુઃ ।

ન ભવ ત પનુરેષામુદ્ભવાે વા િવનાશઃ
પ્ર ણિહતમનસાે યે િનત્યમવેાચર ત॥ ૨૯.૪૭॥

ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે
અેકાનેિત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૨૯॥

૩૦
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે િત્રશત્તમાેઽ યાયઃ ।
વ્યાસ ઉવાચ ।
અતઃ પરં પ્રવલક્ષ્યા મ પ્રાય શ્ચત્તિવિધ શભુમ્ ।
િહતાય સવર્િવપ્રાણાં દાષેાણામપનુત્તયે॥ ૩૦.૧॥
અકૃ વા િવિહતં કમર્ કૃ વા િન દતમવે ચ ।
દાષેમા ાે ત પુ ષઃ પ્રાય શ્ચત્તં િવશાેધનમ્॥ ૩૦.૨॥
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પ્રાય શ્ચત્તમકૃ વા તુ ન તષે્ઠદ્બ્રાહ્મણઃ ક્વ ચત્ ।
યદ્બ્રૂયુબ્રાર્હ્મણાઃ શા તા િવદ્વાંસ ત સમાચરેત્॥ ૩૦.૩॥
વેદાથર્િવત્તમઃ શા તાે ધમર્કામાેઽ ગ્ માન્ દ્વજઃ ।
સ અેવ સ્યાત્ પરાે ધમા યમેકાેઽિપ વ્યવસ્ય ત॥ ૩૦.૪॥
અનાિહતાગ્ યાે િવપ્રાસ્ત્રયાે વેદાથર્પારગાઃ ।
યદ્બ્રૂયુધર્મર્કામા તે તજ્જ્ઞેયં ધમર્સાધનમ્॥ ૩૦.૫॥
અનેકધમર્શાસ્ત્રજ્ઞા ઊહાપાેહિવશારદાઃ ।
વેદા યયનસ પન્નાઃ સપ્તૈતે પિરક ત્તતાઃ॥ ૩૦.૬॥
મીમાંસાજ્ઞાનત વજ્ઞા વેદા તકુશલા દ્વ ઃ ।
અેકિવશ તિવખ્યાતાઃ પ્રાય શ્ચતં્ત વદ ત વૈ॥ ૩૦.૭॥
બ્રહ્મહા મદ્યપઃ તનેાે ગુ ત પગ અેવ ચ ।
મહાપાતિકન વેતે યશ્ચૈતૈઃ સહ સવંસતે્॥ ૩૦.૮॥
સવં સરં તુ પ તતૈઃ સસંગ કુ તે તુ યઃ ।
યાનશ યાસનૈિનત્યં નન્ વૈ પ તતાે ભવેત્॥ ૩૦.૯॥
યાજનં યાેિનસ બ ધં તથવૈા યાપનં દ્વજઃ ।
કૃ વા સદ્યઃ પતત્યેવ સહ ભાજેનમવે ચ॥ ૩૦.૧૦॥
અિવજ્ઞાયાથ યાે માેહાત્ કુયાર્દ યાપનં દ્વજઃ ।
સવં સરેણ પત ત સહા યયનમવે ચ॥ ૩૦.૧૧॥
બ્રહ્માહા દ્વાદશા દાિન કુિટ કૃ વા વને વસતે્ ।
ભૈક્ષમાત્મિવશદ્ુ યથ કૃ વા શવ શરાે વર્જમ્॥ ૩૦.૧૨॥
બ્રાહ્મણાવસથાન્ સવાર્ન્ દેવાગારા ણ વજર્યેત્ ।
િવિન દન્ વયમાત્માનં બ્રાહ્મણં તં ચ સં મરન્॥ ૩૦.૧૩॥
અસઙ્ક પતયાેગ્યાિન સપ્તાગારા ણ સિંવશતે્ ।
િવધૂમે શનકૈિનત્યં વ્યઙ્ગારે ભુક્તવ જને॥ ૩૦.૧૪॥
અેકકાલં ચરેદ્ભૈકં્ષ દાષેં િવખ્યાપયન્ ણામ્ ।
વ યમૂલફલવૈાર્િપ વત્તર્યેદ્વૈ સમા શ્રતઃ॥ ૩૦.૧૫॥
કપાલપા ણઃ ખટ્વાઙ્ગી બ્રહ્મચયર્પરાયણઃ ।
પૂણ તુ દ્વાદશે વષ બ્રહ્મહત્યાં વ્યપાેહ ત॥ ૩૦.૧૬॥
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અકામતઃ કૃતે પાપે પ્રાય શ્ચત્ત મદં શભુમ્ ।
કામતાે મરણાચ્છુ દ્ધજ્ઞયા ના યને કેન ચત્॥ ૩૦.૧૭॥
કુયાર્દનશનં વાઽથ ગાેઃ પતનમવે વા ।
વલ તં વા િવશદે ગ્ જલં વા પ્રિવશતે્ વયમ્॥ ૩૦.૧૮॥
બ્રાહ્મણાથ ગવાથ વા સ યક્ પ્રાણાન્ પિરત્યજેત્ ।
બ્રહ્મહત્યાપનાેદાથર્મ તરા વા તસ્ય તુ॥ ૩૦.૧૯॥
દ ઘાર્મયાિવનં િવપં્ર કૃ વાનામયમવે વા ।
દ વા ચાન્નં સિુવદુષે બ્રહ્મહત્યાં વ્યપાેહ ત॥ ૩૦.૨૦॥
અશ્વમેધાવ થકે ના વા વા શુ યતે દ્વજઃ ।
સવર્ વં વા વેદિવદે બ્રાહ્મણાય પ્રદાય તુ॥ ૩૦.૨૧॥
સર વત્યા વ ણયા સઙ્ગમે લાેકિવશ્રુતે ।
શુ યેત્ િત્રષવણ નાનાત્ િત્રરાત્રાપેાે ષતાે દ્વજઃ॥ ૩૦.૨૨॥
ગ વા રામેશ્વરં પુ યં ના વા ચવૈ મહાેદધાૈ ।
બ્રહ્મચયાર્િદ ભયુર્ક્તાે દૃ ટ્વા દં્ર િવમુચ્યતે॥ ૩૦.૨૩॥
કપાલમાેચનં નામ તીથ દેવસ્ય શૂ લનઃ ।
ના વાઽ યચ્યર્ િપ ન્ દેવાન્ બ્રહ્મહત્યાં વ્યપાેહ ત॥ ૩૦.૨૪॥
યત્ર દેવાિદદેવને ભૈરવેણા મતાજૈસા ।
કપાલં સ્થાિપતં પવૂ બ્રહ્મણઃ પરમે ષ્ઠનઃ॥ ૩૦.૨૫॥
સમ યચ્યર્ મહાદેવં તત્ર ભૈરવ િપણમ્ ।
તપર્િપ વા િપ ન્ ના વા મુચ્યતે બ્રહ્મહત્યયા॥ ૩૦.૨૬॥
ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે િત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૦॥

૩૧
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે અેકિત્રશત્તમાેઽ યાયઃ ।
ઋષય ઊચુઃ ।
કથં દેવને દ્રણે શઙ્કરેણા તતજેસા ।
કપાલં બ્રહ્મણઃ પવૂ સ્થાિપતં દેહજં ભુિવ॥ ૩૧.૧॥
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સતૂ ઉવાચ ।
શ ◌ૃ વ ષયઃ પુ યાં કથાં પાપપ્રણાશનીમ્ ।
માહા યં દેવદેવસ્ય મહાદેવસ્ય ધીમતઃ॥ ૩૧.૨॥
પુરા િપતામહં દેવં મે શ ◌ૃઙ્ગે મહષર્યઃ ।
પ્રાેચુઃ પ્રણ ય લાેકાિદ િકમેકં ત વમવ્યયમ્॥ ૩૧.૩॥
સ માયયા મહેશસ્ય માેિહતાે લાેકસ ભવઃ ।
અિવજ્ઞાય પરં ભાવં વાત્માનં પ્રાહ ધ ષણમ્॥ ૩૧.૪॥
અહં ધાતા જગદ્યાેિનઃ વય ભૂરેક ઈશ્વરઃ ।
અનાિદમ પરં બ્રહ્મ મામ યચ્યર્ િવમુચ્યતે॥ ૩૧.૫॥
અહં િહ સવર્દેવાનાં પ્રવત્તર્કિનવત્તર્કઃ ।
ન િવદ્યતે ચા યિધકાે મત્તાે લાેકેષુ કશ્ચન॥ ૩૧.૬॥
તસ્યવૈં મ યમાનસ્ય જજ્ઞે નારાયણાંશજઃ ।
પ્રાવેાચ પ્રહસન્ વાક્યં રાષેતામ્રિવલાેચનઃ॥ ૩૧.૭॥
િક કારણ મદં બ્રહ્મન્ વત્તર્તે તવ સા પ્રતમ્ ।
અજ્ઞાનયાેગયુક્તસ્ય ન વેતદુ ચતં તવ॥ ૩૧.૮॥
અહં ધાતા િહ લાેકાનાં જજ્ઞે નારાયણા પ્રભાેઃ ।
ન મા તેઽસ્ય જગતાે વનં સવર્દા ક્વ ચત્॥ ૩૧.૯॥
અહમવે પરં જ્યાે તરહમવે પરા ગ તઃ ।
મ પે્રિરતને ભવતા ષં્ટ ભવુનમ ડલમ્॥ ૩૧.૧૦॥
અેવં િવવદતાેમાહાત્ પર પરજયૈ ષણાેઃ ।
આજગ્મુયર્ત્ર તાૈ દેવાૈ વેદાશ્ચ વાર અેવ િહ॥ ૩૧.૧૧॥
અ વીક્ષ્ય દેવં બ્રહ્માણં યજ્ઞાત્માનં ચ સં સ્થતમ્ ।
પ્રાેચુઃ સિંવગ્ હૃદયા યાથા યં પરમે ષ્ઠનઃ॥ ૩૧.૧૨॥
ઋગ્વેદ ઉવાચ ।
યસ્યા તઃસ્થાિન ભૂતાિન ય મા સવ પ્રવત્તર્તે ।
યદાહુ ત પરં ત વં સ દેવઃ સ્યાન્મહેશ્વરઃ॥ ૩૧.૧૩॥
યજુવદ ઉવાચ ।
યાે યજ્ઞૈર ખલૈર શાે યાેગને ચ સમચ્યર્તે ।
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યમાહુર શ્વરં દેવં સ દેવઃ સ્યાત્ િપનાક ક્॥ ૩૧.૧૪॥
સામવેદ ઉવાચ ।
યનેેદં ભ્રા યતે િવશ્વં યદાકાશા તરં શવમ્ ।
યાે ગ ભિવદ્યતે ત વં મહાદેવઃ સ શઙ્કરઃ॥ ૩૧.૧૫॥
અથવર્વેદ ઉવાચ ।
યં પ્રપ ય ત દેવેશં યત તાે યતયઃ પરમ્ ।
મહેશં પુ ષં દં્ર સ દેવાે ભગવાન્ ભવઃ॥ ૩૧.૧૬॥
અેવં સ ભગવાન્ બ્રહ્મા વેદાનામીિરતં શભુમ્ ।
શ્રુ વાઽઽહ પ્રહસન્ વાક્યં િવશ્વાત્માઽિપ િવમાેિહતઃ॥ ૩૧.૧૭॥
કથં ત પરમં બ્રહ્મ સવર્સઙ્ગિવવ જતમ્ ।
રમતે ભાયર્યા સાદ્ધ પ્રમથૈશ્ચા તગિવતૈઃ॥ ૩૧.૧૮॥
ઇ તિરતેઽથ ભગવાન્ પ્રણવાત્મા સનાતનઃ ।
અમૂત્તા મૂ તમાન્ ભૂ વા વચઃ પ્રાહ િપતામહમ્॥ ૩૧.૧૯॥
પ્રણવ ઉવાચ ।
ન હ્યષે ભગવાનીશઃ વાત્મનાે વ્ય તિરક્તયા ।
કદા ચદ્રમતે દ્ર તાદશૃાે િહ મહેશ્વરઃ॥ ૩૧.૨૦॥
અયં સ ભગવાનીશઃ વય જ્યાે તઃ સનાતનઃ ।
વાન દભૂતા ક થતા દેવી આગ તુકા શવા॥ ૩૧.૨૧॥
ઇત્યેવમુક્તેઽિપ તદા યજ્ઞમૂત્તરજસ્ય ચ ।
નાજ્ઞાનમગમન્નાશમીશ્વરસ્યવૈ માયયા॥ ૩૧.૨૨॥
તદ તરે મહાજ્યાે તિવિર ચાે િવશ્વભાવનઃ ।
પ્રાપ યદદ્ભુતં િદવં્ય પૂરયન્ ગગના તરમ્॥ ૩૧.૨૩॥
તન્મ યસસંં્થ િવમલં મ ડલં તજેસાે વલમ્ ।
વ્યાેમમ યગતં િદવ્યં પ્રાદુરાસીદ્દિ્વ ેત્તમાઃ॥ ૩૧.૨૪॥
સ દૃ ટ્વા વદનં િદવં્ય મૂિધ્ન લાેકિપતામહઃ ।
તજૈસં મ ડલં ઘાેરમાલાેકયદિન દતમ્॥ ૩૧.૨૫॥
પ્રજ વાલા તકાપેને બ્રહ્મણઃ પ ચમં શરઃ ।
ક્ષણાદપ યત મહાન્ પુ ષાે નીલલાેિહતઃ॥ ૩૧.૨૬॥
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િત્રશલૂિપઙ્ગલાે દેવાે નાગયજ્ઞાપેવીતવાન્ ।
તં પ્રાહ ભગવાન્ બ્રહ્મા શઙ્કરં નીલલાેિહતમ્॥ ૩૧.૨૭॥
ના મ ભગવાન્ પવૂ લલાટાદદ્ય શઙ્કરમ્ ।

પ્રાદુભૂર્તં મહેશાનં મામતઃ શરણં વ્રજ॥ ૩૧.૨૮॥
શ્રુ વા સગવર્વચનં પદ્મયાનેેરથેશ્વરઃ ।
પ્રાિહણાેત્ પુ ષં કાલં ભૈરવં લાેકદાહકમ્॥ ૩૧.૨૯॥
સ કૃ વા સમુહદ્યુદં્ધ બ્રહ્મણા કાલભૈરવઃ ।
ચકત્તર્ તસ્ય વદનં િવિર ચસ્યાથ પ ચમમ્॥ ૩૧.૩૦॥
િનકૃત્તવદનાે દેવાે બ્રહ્મા દેવને શ ભનુા ।
મમાર ચેશાે યાેગને િવતં પ્રાપ િવશ્વ ક્॥ ૩૧.૩૧॥
અથા વપ યિદ્ગિરશં મ ડલા તરસં સ્થતમ્ ।
સમાસીનં મહાદેવ્યા મહાદેવં સનાતનમ્॥ ૩૧.૩૨॥
ભજુઙ્ગરાજવલયં ચ દ્રાવયવભષૂણમ્ ।
કાેિટસયૂર્પ્રતીકાશં જટાજૂટિવરા જતમ્॥ ૩૧.૩૩॥
શાદૂર્લચમર્વસનં િદવ્યમાલાસમ વતમ્ ।
િત્રશલૂપા ણ દુ પ્રેકં્ષ્ય યાે ગનં ભૂ તભષૂણમ્॥ ૩૧.૩૪॥
યમ તરા યાેગિનષ્ઠાઃ પ્રપ ય ત હૃદ શ્વરમ્ ।
તમાિદમેકં બ્રહ્માણં મહાદેવં દદશર્ હ॥ ૩૧.૩૫॥
યસ્ય સા પરમા દેવી શ ક્તરાકાશસં સ્થતા ।
સાેઽન તૈશ્વયર્યાેગાત્મા મહેશાે દૃ યતે િકલ॥ ૩૧.૩૬॥
યસ્યાશષેજગદ્બ જં િવલયં યા ત માેહનમ્ ।
સકૃ પ્રણામમાત્રેણ સ દ્રઃ ખલુ દૃ યતે॥ ૩૧.૩૭॥
યાેઽથ નાચારિનરતા તદ્ભક્તાનવે કેવલમ્ ।
િવમાેચય ત લાેકાત્મા નાયકાે દૃ યતે િકલ॥ ૩૧.૩૮॥
યસ્ય બ્રહ્માદયાે દેવા ઋષયાે બ્રહ્મવાિદનઃ ।
અચર્ય ત સદા લઙ્ગં િવશ્વેશઃ ખલુ દૃ યતે॥ ૩૧.૩૯॥
યસ્યાશષેજગ સૂ તઃ િવજ્ઞાનતનુર શ્વરઃ ।
ન મુ ચ ત સદા પાશ્વ શઙ્કરાેઽસાૈ ચ દૃ યતે॥ ૩૧.૪૦॥

88 sanskritdocuments.org



વ્યાસગીતા કૂમર્પુરાણે અ યાયાઃ ૧૨-૩૩

િવદ્યાસહાયાે ભગવાન્ યસ્યાસાૈ મ ડલા તરમ્ ।
િહર યગભર્પતુ્રાેઽસાવીશ્વરાે દૃ યતે પરઃ॥ ૩૧.૪૧॥
પુ પં વા યિદ વા પતં્ર ય પાદયુગલે જલમ્ ।
દ વા તર ત સસંારં દ્રાેઽસાૈ દૃ યતે િકલ॥ ૩૧.૪૨॥
ત સિન્નધાને સકલં િનયચ્છ ત સનાતનઃ ।
કાલં િકલ સ યાેગાત્મા કાલકાલાે િહ દૃ યતે॥ ૩૧.૪૩॥
વનં સવર્લાેકાનાં િત્રલાેકસ્યવૈ ભષૂણમ્ ।

સાેમઃ સ દૃ યતે દેવઃ સાેમાે યસ્ય િવભષૂણમ્॥ ૩૧.૪૪॥
દેવ્યા સહ સદા સાક્ષાદ્યસ્ય યાેગઃ વભાવતઃ ।
ગીયતે પરમા મુ ક્તઃ મહાદેવઃ સ દૃ યતે॥ ૩૧.૪૫॥
યાે ગનાે યાેગત વજ્ઞા િવયાેગા ભમખુાેઽિનશમ્ ।
યાેગં યાય ત દેવ્યાઽસાૈ સ યાેગી દૃ યતે િકલ॥ ૩૧.૪૬॥
સાેઽનવુીક્ષ્ય મહાદેવં મહાદેવ્યા સનાતનમ્ ।
વરાસને સમાસીનમવાપ પરમાં તમ્॥ ૩૧.૪૭॥
લ વા માહેશ્વર ં િદવ્યાં સં ત ભગવાનજઃ ।
તાષેયામાસ વરદં સાેમં સાેમિવભષૂણમ્॥ ૩૧.૪૮॥
બ્રહ્માવેાચ ।
નમાે દેવાય મહતે મહાદેવ્યૈ નમાે નમઃ ।
નમઃ શવાય શા તાય શવાયૈ સતતં નમઃ॥ ૩૧.૪૯॥
આનમાે બ્રહ્મણે તુ યં િવદ્યાયૈ તે નમાે નમઃ ।
મૂલપ્રકૃતયે તુ યં મહેશાય નમાે નમઃ॥ ૩૧.૫૦॥
નમાે િવજ્ઞાનદેહાય ચ તાયૈ તે નમાે નમઃ ।
નમાેઽ તુ કાલકાલાય ઈશ્વરાયૈ નમાે નમઃ॥ ૩૧.૫૧॥
નમાે નમાેઽ તુ દ્રાય દ્રા યૈ તે નમાે નમઃ ।
નમાે નમ તે કામાય માયાયૈ ચ નમાે નમઃ॥ ૩૧.૫૨॥
િનય ત્રે સવર્કાયાર્ણાં ક્ષાે ભકાયૈ નમાે નમઃ ।
નમાેઽ તુ તે પ્રકૃતયે નમાે નારાયણાય ચ॥ ૩૧.૫૩॥
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યાેગાદાય નમ તુ યં યાે ગનાં ગુરવે નમઃ ।
નમઃ સસંારનાશાય સસંારાે પત્તયે નમઃ॥ ૩૧.૫૬॥
િનત્યાન દાય િવભવે નમાેઽ વાન દમૂત્તર્યે ।
નમઃ કાયર્િવહીનાય િવશ્વપ્રકૃતયે નમઃ॥ ૩૧.૫૭॥
આેઙ્કારમૂત્તર્યે તુ યં તદ તઃ સં સ્થતાય ચ ।
નમ તે વ્યાેમસસં્થાય વ્યાેમશ યૈ નમાે નમઃ॥ ૩૧.૫૮॥
ઇ ત સાેમાષ્ટકેનેશં પ્ર ણપત્ય િપતામહઃ ।
પપાત દ ડવદ્ભૂમાૈ ગ્ ણન્ વૈ શત િદ્રયમ્॥ ૩૧.૫૯॥
અથ દેવાે મહાદેવઃ પ્રણતા તહરાે હરઃ ।
પ્રાવેાચાે થા ય હ તા યાં પ્રીતાેઽ મ તવ સા પ્રતમ્॥ ૩૧.૬૦॥
દ વાઽ મૈ પરમં યાેગમૈશ્વયર્મતુલં મહત્ ।
પ્રાવેાચા તે સ્થતં દેવં નીલલાેિહતમીશ્વરમ્॥ ૩૧.૫૯॥
અેષ બ્રહ્માઽસ્ય જગતઃ સ પજૂ્યઃ પ્રથમઃ સ્થતઃ ।
આત્મના રક્ષણીય તે ગુ જ્યષ્ઠઃ િપતા તવ॥ ૩૧.૬૦॥
અયં પુરાણપુ ષાે ન હ તવ્ય વયાઽનઘ ।
વયાેગૈશ્વયર્માહા યાન્મામવે શરણં ગતઃ॥ ૩૧.૬૧॥
અયં ચ યજ્ઞાે ભગવાન્ સગવા ભવતાઽનઘ ।
શા સતવ્યાે િવિર ચસ્ય ધારણીયં શર વયા॥ ૩૧.૬૨॥
બ્રહ્મહત્યાપનાેદાથ વ્રતં લાેકે પ્રદશર્યન્ ।
ચર વ સતતં ભક્ષાં સસં્થાપય સરુ દ્વ ન્॥ ૩૧.૬૩॥
ઇત્યેતદુ વા વચનં ભગવાન્ પરમેશ્વરમ્ ।
સ્થાનં વાભાિવકં િદવં્ય યયાૈ ત પરમં પદમ્॥ ૩૧.૬૪॥
તતઃ સ ભગવાનીશઃ કપદ નીલલાેિહતઃ ।
ગ્રાહયામાસ વદનં બ્રહ્મણઃ કાલભૈરવમ્॥ ૩૧.૬૫॥
ચર વં પાપનાશાથ વ્રતં લાેકિહતાવહમ્ ।
કપાલહ તાે ભગવાન્ ભક્ષાં ગ્ હ્ણાતુ સવર્તઃ॥ ૩૧.૬૬॥
ઉ વવૈં પ્રાિહણાેત્ ક યાં બ્રહ્મહત્યે ત િવશ્રુતામ્ ।
દંષ્ટ્ર ાકરાલવદનાં વાલામાલાિવભષૂણામ્॥ ૩૧.૬૭॥
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યાવદ્વારાણસી ં િદવ્યાં પુર મષે ગ મ ય ત ।
તાવત્ િવભીષણાકારા હ્યનુગચ્છ િત્રશૂ લનમ્॥ ૩૧.૬૮॥
અેવમાભા ય કાલા ગ્ પ્રાહ દેવાે મહેશ્વરમ્ ।
અટ વ િન ખલં લાેકં ભક્ષાથ મિન્નયાેગતઃ॥ ૩૧.૬૯॥
યદા દ્રક્ષ્ય સ દેવેશં નારાયણમનામયમ્ ।
તદાઽસાૈ વક્ષ્ય ત પષ્ટમપુાયં પાપશાેધનમ્॥ ૩૧.૭૦॥
સ દેવદેવતાવાક્યમાક યર્ ભગવાન્ હરઃ ।
કપાલપા ણિવશ્વાત્મા ચચાર ભવુનત્રયમ્॥ ૩૧.૭૧॥
આસ્થાય િવકૃતં વષેં દ યમાનં વતજેસા ।
શ્રીમત્ પિવતં્ર ચરં લેચનત્રયસયંુતમ્॥ ૩૧.૭૨॥
કાેિટસયૂર્પ્રતીકાશઃૈ પ્રમથૈશ્ચા તગિવતૈઃ ।
ભા ત કાલા ગ્ નયનાે મહાદેવઃ સમા તઃ॥ ૩૧.૭૩॥
પી વા તદ તં િદવ્યમાન દં પરમે ષ્ઠનઃ ।
લીલાિવલાસબહુલાે લાેકાનાગચ્છતીશ્વરઃ॥ ૩૧.૭૪॥
તં દૃ ટ્વા કાલવદનં શઙ્કરં કાલભૈરવમ્ ।
પલાવ યસ પન્નં નાર કુલમગાદનુ॥ ૩૧.૭૫॥
ગાય ત િવિવધં ગીતં ત્ય ત પુરતઃ પ્રભાેઃ ।
સ મતં પ્રેક્ષ્ય વદનં ચકુ્રભ્રૂર્ભઙ્ગમવે ચ॥ ૩૧.૭૬॥
સ દેવદાનવાદ નાં દેશાન યેત્ય શલૂ ક્ ।
જગામ િવ ણાેભર્વનં યત્રા તે મધુસદૂનઃ॥ ૩૧.૭૭॥
િનર ક્ષ્ય િદવ્યભવનં શઙ્કરાે લાેકશઙ્કરઃ ।
સહૈવ ભૂતપ્રવરૈઃ પ્રવેષુ્ટમપુચક્રમે॥ ૩૧.૭૮॥
અિવજ્ઞાય પરં ભાવં િદવં્ય ત પારમેશ્વરમ્ ।
યવારયત્ િત્રશલૂાઙં્ક દ્વારપાલાે મહાબલઃ॥ ૩૧.૭૯॥
શઙ્ખચક્રગદાપા ણઃ પીતવાસા મહાભજુઃ ।
િવ વક્સને ઇ ત ખ્યાતાે િવ ણાેરંશસમુદ્ભવઃ॥ ૩૧.૮૦॥
(અથનંૈ શઙ્કરગણં યુયુધે િવ સ ભવઃ ।
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ભીષણાે ભૈરવાદેશાત્ કાલવેગ ઇ ત શ્રુતઃ )॥
િવ જત્ય તં કાલવેગં ક્રાેધસરંક્તલાેચનઃ ।
દુદ્રાવા ભમખું દં્ર ચક્ષપે ચ સદુશર્નમ્॥ ૩૧.૮૧॥
અથ દેવાે મહાદેવ સ્ત્રપુરાિર સ્ત્રશલૂ ત્ ।
તમાપત તં સાવજ્ઞમાલાેકયદ મત્ર જત્॥ ૩૧.૮૨॥
તદ તરે મહદ્ભૂતં યુગા તદહનાપેમમ્ ।
શલૂનેાેર સ િન ભદ્ય પાતયામાસ તં ભુિવ॥ ૩૧.૮૩॥
સ શલૂા ભહતાેઽત્યથ ત્ય વા વં પરમં બલમ્ ।
તત્યાજ િવતં દૃ ટ્વા ત્યું વ્યાિધહતા ઇવ॥ ૩૧.૮૪॥
િનહત્ય િવ પુ ષં સાધ પ્રમથપુઙ્ગવૈઃ ।
િવવેશ ચા તરગ્ હં સમાદાય કલવેરમ્॥ ૩૧.૮૫॥
િનર ક્ષ્ય જગતાે હેતુમીશ્વરં ભગવાન્ હિરઃ ।
શરાે લલાટાત્ સ ભદ્ય રક્તધારામપાતયત્॥ ૩૧.૮૬॥
ગ્ હાણ ભગવન્ ભક્ષાં મદ યામ મતદ્યુતે ।
ન િવદ્યતેઽ યા હ્યુ ચતા તવ િત્રપુરમદર્ન॥ ૩૧.૮૭॥
ન સ પૂણ કપાલં તદ્બ્રહ્મણઃ પરમે ષ્ઠનઃ ।
િદવં્ય વષર્સહસ્રં તુ સા ચ ધારા પ્રવાિહતા॥ ૩૧.૮૮॥
અથાબ્રવીત્ કાલ દં્ર હિરનાર્રાયણઃ પ્રભુઃ ।
સં તૂય વૈિદકૈમર્ ત્રૈબર્હુમાનપુરઃસરમ્॥ ૩૧.૮૯॥
િકમથર્મેતદ્વદનં બ્રહ્મણાે ભવતા તમ્ ।
પ્રાવેાચ ત્તમ ખલં ભગવાન્ પરમેશ્વરઃ॥ ૩૧.૯૦॥
સમાહૂય હૃષીકેશાે બ્રહ્મહત્યામથાચ્યુતઃ ।
પ્રાથર્યામાસ દેવેશાે િવમુ ચે ત િત્રશૂ લનમ્॥ ૩૧.૯૧॥
ન તત્યા થ સા પાશ્વ વ્યાહૃતાઽિપ મુરાિરણા ।
ચરં યા વા જગદ્યાેિન શઙ્કરં પ્રાહ સવર્િવત્॥ ૩૧.૯૨॥
વ્રજ વ ભગવન્ િદવ્યાં પુર ં વારાણસી ં શભુામ્ ।
યત્રા ખલજગદ્દાષેાત્ ક્ષપં્ર નાશયતીશ્વરઃ॥ ૩૧.૯૩॥
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તતઃ સવાર્ ણ ભૂતાિન તીથાર્ યાયતનાિન ચ ।
જગામ લીલયા દેવાે લાેકાનાં િહતકા યયા॥ ૩૧.૯૪॥
સં તૂયમાનઃ પ્રમથૈમર્હાયાેગૈિરત તતઃ ।
ત્યમાનાે મહાયાેગી હ ત ય તકલવેરઃ॥ ૩૧.૯૫॥
તમ યધાવદ્ભગવાન્ હિરનાર્રાયણઃ પ્રભુઃ ।
અથાસ્થાયાપરં પં ત્યદશર્નલાલસઃ॥ ૩૧.૯૬॥
િનર ક્ષમાણાે ગાેિવ દં ષે દ્રાિઙ્કતશાસનઃ ।
સ મતાેઽન તયાેગાત્મા ત્ય ત મ પનુઃ પનુઃ॥ ૩૧.૯૭॥
અથ સાનુચરાે દ્રઃ સહિરધર્મર્વાહનઃ ।
ભજેે મહાદેવપુર ં વારાણસી ત િવશ્રુતામ્॥ ૩૧.૯૮॥
પ્રિવષ્ટમાત્રે દેવેશે બ્રહ્મહત્યા કપિદની ।
હા હેત્યુ વા સનાદં વૈ પાતાલં પ્રાપ દુઃ ખતા॥ ૩૧.૯૯॥
પ્રિવ ય પરમં સ્થાનં કપાલં બ્રહ્મણાે હરઃ ।
ગણાનામગ્રતાે દેવઃ સ્થાપયામાસ શઙ્કરઃ॥ ૩૧.૧૦૦॥
સ્થાપિય વા મહાદેવાે દદાૈ તચ્ચ કલવેરમ્ ।
ઉ વા સ વમિ વ ત િવ ણવેઽસાૈ ઘ્ ણાિનિધઃ॥ ૩૧.૧૦૧॥
યે મર ત મમાજસં્ર કાપાલં વષેમુત્તમમ્ ।
તષેાં િવન ય ત ક્ષપ્ર મહામતુ્ર ચ પાતકમ્॥ ૩૧.૧૦૨॥
આગ ય તીથર્પ્રવરે નાનં કૃ વા િવધાનતઃ ।
તપર્િય વા િપ ન્ દેવાન્ મુચ્યતે બ્રહ્મહત્યયા॥ ૩૧.૧૦૩॥
અશાશ્વતં જગજ્જ્ઞા વા યેઽ મન્ સ્થાને વસ ત વૈ ।
દેહા તે તત્ પરં જ્ઞાનં દદા મ પરમં પદમ્॥ ૩૧.૧૦૪॥
ઇતીદમુ વા ભગવાન્ સમા લઙ્ગ્ય જનાદર્નમ્ ।
સહૈવ પ્રમથેશાનૈઃ ક્ષણાદ તરધીયત॥ ૩૧.૧૦૫॥
સ લ વા ભગવાન્ કૃ ણાે િવ વક્સનેં િત્રશૂ લનઃ ।
વં દેશમગાત્ તૂ ણી ં ગ્ હી વા પરમં બુધઃ॥ ૩૧.૧૦૬॥
અેતદ્વઃ ક થતં પુ યં મહાપાતકનાશનમ્ ।
કપાલમાેચનં તીથ સ્થાણાેઃ પ્રયકરં શભુમ્॥ ૩૧.૧૦૭॥
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ય ઇમં પઠતેઽ યાયં બ્રાહ્મણાનાં સમીપતઃ ।
વા ચકૈમાર્નસઃૈ પાપૈઃ કાિયકૈશ્ચ િવમુચ્યતે॥ ૩૧.૧૦૮॥
ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે
અેકિત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૧॥

૩૨
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે દ્વાિત્રશત્તમાેઽ યાયઃ ।
વ્યાસ ઉવાચ ।
સરુાપ તુ સરુાં તપ્તામ ગ્ વણા વયં િપબેત્ ।
તયા સ કાયે િનદર્ગ્ધે મુચ્યતે તુ દ્વ ેત્તમઃ॥ ૩૨.૧॥
ગાેમતૂ્રમ ગ્ વણ વા ગાેશકૃદ્રસમવે વા ।
પયાે ઘ્ તં જલં વાઽથ મુચ્યતે પાતકાત્ તતઃ॥ ૩૨.૨॥
જલાદ્રર્વાસાઃ પ્રયતાે યા વા નારાયણં હિરમ્ ।
બ્રહ્મહત્યાવ્રતં ચાથ ચરેત્ પાપપ્રશા તયે॥ ૩૨.૩॥
સવુણર્ તેયકૃ દ્વપ્રાે રા નમ ભગ ય તુ ।
વકમર્ ખ્યાપયન્ બ્રૂયાન્માં ભવાનનુશાિ વ ત॥ ૩૨.૪॥
ગ્ હી વા મુસલં રા સકૃદ્ધ યાત્ તતઃ વયમ્ ।
વધે તુ શદ્ુ યતે તનેાે બ્રાહ્મણ તપસાથવા॥ ૩૨.૫॥
સ્ક ધનેાદાય મુસલં લકુડં વાઽિપ ખાિદરમ્ ।
શ ક્ત ચાદાય તી ણાગ્રામાયસં દ ડમવે વા॥ ૩૨.૬॥
રા તને ચ ગ તવ્યાે મુક્તકેશને ધાવતા ।
આચક્ષાણને ત પાપમવેઙ્કમાર્ઽ મ શાિધ મામ્॥ ૩૨.૭॥
શાસનાદ્વા િવમાેક્ષાદ્વા તનેઃ તેયા દ્વમુચ્યતે ।
અશા સ વા તુ તં રા તનેસ્યા ાે ત િક બષમ્॥ ૩૨.૮॥
તપસાપનાેતુ મચ્છં તુ સવુણર્ તેયજં મલમ્ ।
ચીરવાસા દ્વ ેઽર યે ચરેદ્બ્રહ્મહણાે વ્રતમ્॥ ૩૨.૯॥
ના વાઽશ્વમેધાવ થે પૂતઃ સ્યાદથવા દ્વજઃ ।
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પ્રદદ્યાદ્વાઽથ િવપ્રે યઃ વાત્મતુલ્યં િહર યકમ્॥ ૩૨.૧૦॥
ચરેદ્વા વ સરં કૃચ્છ્રં બ્રહ્મચયર્પરાયણઃ ।
બ્રાહ્મણઃ વણર્હાર તુ ત પાપસ્યાપનુત્તયે॥ ૩૨.૧૧॥
ગુરાેભાર્યા સમા હ્ય બ્રાહ્મણઃ કામમાેિહતઃ ।
અવગૂહેત્ સ્ત્રયં તપ્તાં દ પ્તાં કા ણાર્યસી ં કૃતામ્॥ ૩૨.૧૨॥
વયં વા શશ્ન ષણાવુ કૃત્યાધાય ચા ચલાૈ ।
આ તષે્ઠદ્દ ક્ષણામાશામાિનપાતાદ જહ્મગઃ॥ ૩૨.૧૩॥
ગવુર્ઙ્ગનાગમઃ શદ્ુ યૈ ચરેદ્બ્રહ્મહણાે વ્રતમ્ ।
શાખાં વા ક ટકાપેેતાં પિર વજ્યાથ વ સરમ્॥ ૩૨.૧૪॥
અધઃ શયીત િનયતાે મુચ્યતે ગુ ત પગઃ ।
કૃચ્છ્રં વા દં ચરે દ્વપ્રશ્ચીરવાસાઃ સમાિહતઃ॥ ૩૨.૧૫॥
અશ્વમેધાવ થકે ના વા વા શદ્ુ યતે નરઃ ।
કાલેઽષ્ટમે વા ભુ નાે બ્રહ્મચાર સદાવ્રતી॥ ૩૨.૧૬॥
સ્થાનાશના યાં િવહરં સ્ત્રરહ્નાેઽ યપુયત્નતઃ ।
અધઃશાયી િત્ર ભવર્ષ તદ્વ્યપાેહ ત પાતકમ્॥ ૩૨.૧૭॥
ચા દ્રાયણાિન વા કુયાર્ત્ પ ચ ચ વાિર વા પનુઃ ।
પ તતૈઃ સ પ્રયુક્તાત્મા અથ વક્ષ્યા મ િન કૃ તમ્॥ ૩૨.૧૮॥
પ તતને તુ સસંગ યાે યને કુ તે દ્વજઃ ।
સ ત પાપાપનાેદાથ તસ્યવૈ વ્રતમાચરેત્॥ ૩૨.૧૯॥
તપ્તકૃચ્છ્રં ચરેદ્વાઽથ સવં સરમત દ્રતઃ ।
ષા મા સકે તુ સસંગ પ્રાય શ્ચત્તાધર્માચરેત્॥ ૩૨.૨૦॥
અે ભવ્રર્તૈરપાેહ ત મહાપાતિકનાે મલમ્ ।
પુ યતીથાર્ ભગમનાત્ થવ્યાં વાઽથ િન કૃ તઃ॥ ૩૨.૨૧॥
બ્રહ્મહત્યા સરુાપાનં તેયં ગવુર્ઙ્ગનાગમઃ ।
કૃ વા તૈશ્ચાિપ સસંગ બ્રાહ્મણઃ કામકારતઃ॥ ૩૨.૨૨॥
કુયાર્દનશનં િવપ્રઃ પુ યતીથ સમાિહતઃ ।
વલ તં વા િવશદે ગ્ યા વા દેવં કપિદનમ્॥ ૩૨.૨૩॥
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ન હ્ય યા િન કૃ તદૃર્ષ્ટા મુિન ભધર્મર્વાિદ ભઃ ।
ત માત્ પુ યષેુ તીથષુ દહ વાિપ વદેહકમ્॥ ૩૨.૨૪॥
ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે દ્વાિત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૨॥

૩૩
કૂમર્પુરાણે ઉત્તરભાગે ત્રય સ્ત્રશત્તમાેઽ યાયઃ ।
વ્યાસ ઉવાચ ।
ગ વા દુિહતરં િવપ્રઃ વસારં વા નષુામિપ ।
પ્રિવશે વલનં દ પ્તં મ તપવૂર્ મ ત સ્થ તઃ॥ ૩૩.૧॥
મા વસાં માતુલાની ં તથવૈ ચ િપ વસામ્ ।
ભા ગનેયી ં સમા હ્ય કુયાર્ત્ કૃચ્છ્ર ા તકૃચ્છ્ર કાૈ॥ ૩૩.૨॥
ચા દ્રાયણં ચ કુવ ત તસ્ય પાપસ્ય શા તયે ।
યાયન્ દેવં જગદ્યાેિનમનાિદિનધનં પરમ્॥ ૩૩.૩॥
ભ્રા ભાયા સમા હ્ય કુયાર્ત્ ત પાપશા તયે ।
ચા દ્રાયણાિન ચ વાિર પ ચ વા સસુમાિહતઃ॥ ૩૩.૪॥
પૈ વસે્ત્રયી ં ગ વા તુ વસ્રીયાં માતુરેવ ચ ।
માતુલસ્ય સતુાં વાઽિપ ગ વા ચા દ્રાયણં ચરેત્॥ ૩૩.૫॥
સ ખભાયા સમા હ્ય ગ વા યાલી ં તથવૈ ચ ।
અહાેરાત્રાે ષતાે ભૂ વા તતઃ કૃચ્છ્રં સમાચરેત્॥ ૩૩.૬॥
ઉદક્યા ગમને િવપ્ર સ્ત્રરાત્રેણ િવશુ ય ત ।
ચા ડાલીગમને ચવૈ તપ્તકૃચ્છ્ર ત્રયં િવદુઃ॥ ૩૩.૭॥
શુ દ્ધસા તપનને સ્યાન્ના યથા િન કૃ તઃ તા ।
મા ગાતે્રાં સમા હ્ય સમાનપ્રવરાં તથા॥ ૩૩.૮॥
ચાદ્રાયણને શુ યેત પ્રયતાત્મા સમાિહતઃ ।
બ્રાહ્મણાે બ્રાહ્મણીં ગ વા કૃચ્છ્ર મેકં સમાચરેત્॥ ૩૩.૯॥
ક યકાન્ દૂષિય વા તુ ચરેચ્ચા દ્રાયણવ્રતમ્ ।
અમાનષુીષુ પુ ષ ઉદક્યાયામયાેિનષુ॥ ૩૩.૧૦॥
રેતઃ સ વા જલે ચવૈ કૃચ્છ્રં સા તપનં ચરેત્ ।
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વા દ્ધક ગમને િવપ્ર સ્ત્રરાત્રેણ િવશદ્ુ ય ત॥ ૩૩.૧૧॥
ગિવ મૈથનુમાસવે્ય ચરેચ્ચા દ્રાયણવ્રતમ્ ।
વે યાયાં મૈથનંુ કૃ વા પ્રા પતં્ય ચરેદ્દિ્વજઃ॥ ૩૩.૧૨॥
પ તતાં ચ સ્ત્રયં ગ વા િત્ર ભઃ કૃચ્છ્ર ૈિવશદ્ુ ય ત ।
પુલ્કસીગમને ચવૈ કૃચ્છ્રં ચા દ્રાયણં ચરેત્॥ ૩૩.૧૩॥
નટ ં શલૈષૂક ં ચવૈ રજક ં વે િવનીમ્ ।
ગ વા ચા દ્રાયણં કુયાર્ત્ તથા ચમાપ િવનીમ્॥ ૩૩.૧૪॥
બ્રહમચાર સ્ત્રયં ગચ્છેત્ કથ ચ કામમાેિહતઃ ।
સપ્તાગારં ચરેદ્ભૈકં્ષ વ સ વા ગદર્ભા જનમ્॥ ૩૩.૧૫॥
ઉપ શતે્ િત્રષવણં વપાપં પિરક ત્તર્યન્ ।
સવં સરેણ ચૈકેન ત માત્ પાપાત્ પ્રમુચ્યતે॥ ૩૩.૧૬॥
બ્રહ્મહત્યાવ્રતશ્ચાિપ ષ માસાનાચરેદ્યમી ।
મુચ્યતે હ્યવક ણ તુ બ્રાહ્મણાનુમતે સ્થતઃ॥ ૩૩.૧૭॥
સપ્તરાત્રમકૃ વા તુ ભૈક્ષચયાર્ ગ્ પજૂનમ્ ।
રેતસશ્ચ સમુ સગ પ્રાય શ્ચત્તં સમાચરેત્॥ ૩૩.૧૮॥
આેઙ્કારપૂિવકા ભ તુ મહાવ્યાહૃ ત ભઃ સદા ।
સવં સરં તુ ભુ નાે નક્તં ભક્ષાશનઃ શુ ચઃ॥ ૩૩.૧૯॥
સાિવત્રી ં ચ જપેચ્ચવૈ િનતં્ય ક્રાેધિવવ જતઃ ।
નદ તીરેષુ તીથષુ ત માત્ પાપા દ્વમુચ્યતે॥ ૩૩.૨૦॥
હ વા તુ ક્ષિત્રયં િવપ્રઃ કુયાર્દ્બ્રહ્મહણાે વ્રતમ્ ।
અકામતાે વૈ ષ માસાન્ દદ્યાત્ પ ચશતં ગવામ્॥ ૩૩.૨૧॥
અ દં ચરેદ્યાનયતાે વનવાસી સમાિહતઃ ।
પ્રા પતં્ય સા તપનં તપ્તકૃચ્છ્રં તુ વા વયમ્॥ ૩૩.૨૨॥
પ્રમાદા કામતાે વૈ યં કુયાર્ત્ સવં સરત્રયમ્ ।
ગાેસહસ્ર તુ પાદં ચ કુયાર્દ્બ્રહ્મહણાે વ્રતમ્॥ ૩૩.૨૩॥
કૃચ્છ્ર ા તકૃચ્છ્ર ાૈ વા કુયાર્ચ્ચા દ્રાયણમથાિવ વા ।
સવં સરં વ્રતં કુયાર્ચ્છૂદં્ર હ વા પ્રમાદતઃ॥ ૩૩.૨૪॥
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ગાેસહસ્રાદ્ધર્પાદં ચ દદ્યાત્ ત પાપશા તયે ।
અષ્ટાૈ વષાર્ ણ વા ત્રી ણ કુયાર્દ્બ્રહ્મહણાે વ્રતમ્ ।
હ વા તુ ક્ષિત્રયં વૈ યં શદંૂ્ર ચવૈ યથાક્રમમ્॥ ૩૩.૨૫॥
િનહત્ય બ્રાહ્મણીં િવપ્ર વષ્ટવષ વ્રતં ચરેત્ ।
રાજક યાં વષર્ષટ્કં વૈ યાં સવં સરત્રયમ્॥ ૩૩.૨૬॥
વ સરેણ િવશદ્ુ યેત શદૂ્ર ં હ વા દ્વ ેત્તમઃ ।
વૈ યાં હ વા દ્વ ત તુ િક ચદ્દદ્યાદ્દિ્વ તયે॥ ૩૩.૨૭॥
અ ત્ય નાં વધે ચવૈ કુયાર્ચ્ચા દ્રાયણં વ્રતમ્ ।
પરાકેણાથવા શુ દ્ધિરત્યાહ ભગવાનજઃ॥ ૩૩.૨૮॥
મ ડૂકં નકુલં કાકં બડાલં ખરમષૂકાૈ ।
શ્વાનં હ વા દ્વજઃ કુયાર્ત્ ષાેડશાંશં વ્રતં તતઃ॥ ૩૩.૨૯॥
પયઃ િપબેત્ િત્રરાતં્ર તુ શ્વાનં હ વા હ્યયિ ત્રતઃ ।
મા ર્રં વાઽથ નકુલં યાજેનં વા વનાે વ્રજેત્॥ ૩૩.૩૦॥
કૃચ્છ્રં દ્વાદશરાત્રં તુ કુયાર્દશ્વવધે દ્વજઃ ।
અચ્ચા કા ણાર્યસી ં દદ્યાત્ સપ હ વા દ્વ ેત્તમઃ॥ ૩૩.૩૧॥
પલાલભારકં ષ ડે સીસકં ચૈકમાષકમ્ ।
ઘ્ તકુ ભં વરાહે તુ તલદ્રાેણં ચ ત ત્તરે॥ ૩૩.૩૨॥
શકંુ દ્વહાયનં વ સં ક્રાૈ ચં હ વા િત્રહાયનમ્ ।
હ વા હંસં બલાકાં ચ બકં બિહણમવે ચ॥ ૩૩.૩૩॥
વાનરં યનેભાસાૈ ચ પશર્યેદ્બ્રાહ્મણાય ગામ્ ।
ક્રવ્યાદાં તુ ગાન્ હ વા ધનેું દદ્યાત્ પય વનીમ્॥ ૩૩.૩૪॥
અક્રવ્યાદાન્ વ સતર મુષ્ટ્રં હ વા તુ કૃ ણલમ્ ।
િક ચદે્દય તુ િવપ્રાય દદ્યાદ સ્થમતાં વધે॥ ૩૩.૩૫॥
અન નાં ચવૈ િહસાયાં પ્રાણાયામને શુ ય ત ।
ફલદાનાં તુ ક્ષાણાં છેદને જ ય ક્ષતમ્॥ ૩૩.૩૬॥
ગુ મવ લીલતાનાં તુ પુ પતાનાં ચ વી ધામ્ ।
અ યષેાં ચવૈ ક્ષાણાં સરસાનાં ચ સવર્શઃ॥ ૩૩.૩૭॥
ફલપુ પાેદ્ભવાનાં ચ ઘ્ તપ્રાશાે િવશાેધનમ્ ।
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વ્યાસગીતા કૂમર્પુરાણે અ યાયાઃ ૧૨-૩૩

હ તનાં ચ વધે દષંૃ્ટ તપ્તકૃચ્છ્રં િવશાેધનમ્॥ ૩૩.૩૮॥
ચા દ્રાયણં પરાકં વા ગાં હ વા તુ પ્રમાદતઃ ।
મ તપવૂર્વધે ચાસ્યાઃ પ્રાય શ્ચત્તં ન િવદ્યતે॥ ૩૩.૩૯॥
ઇ ત શ્રીકૂમર્પુરાણે ષટ્સાહ યાં સિંહતાયામપુિરિવભાગે
ત્રય સ્ત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૩॥
ઇ ત વ્યાસગીતા સમાપ્તા

kUrmapurANa uttarabhAge adhyAya 12-33

Chaudhuri Narayan Singh, in his preface to

Kurma Purana with Hindi translation 1962 (DLI)

says that chapters 12-33 are Vyasa Gita. This

is repeated by Anand Swarup Gupta in critical

edition of Kurma Purana (DLI). Some others (V

Raghavan’s list, Kurma Purana Calcutta edition

1890) are of the opinion that the complete

Uttarabhaga of Kurma Purana is Vyasa Gita. This

would mean Ishvara Gita is a part of Vyasa Gita.

Proofread by PSA Easwaran

Vyasagita Kurmapurana 12-33

pdf was typeset on August 13, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

vyAsagItAkUrmapurANa.pdf 99


	Document Information
	Document Text
	૧૨
	૧૩
	૧૪
	૧૫
	૧૬
	૧૭
	૧૮
	૧૯
	૨૦
	૨૧
	૨૨
	૨૩
	૨૪
	૨૫
	૨૬
	૨૭
	૨૮
	૨૯
	૩૦
	૩૧
	૩૨
	૩૩

	Document Credits

