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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ પ્રથમસ્ક ધઃ॥
સસંારસાગરે મગ્ ં દ નં માં ક ણાિનધે ।
કમર્ગ્રાહગ્ હીતાઙ્ગં મામુદ્ધર ભવાણર્વાત્॥
શ્રીમદ્ભાગવતાખ્યાેઽયં પ્રત્યક્ષઃ કૃ ણ અેવ િહ ।
વીકૃતાેઽ સ મયા નાથ મુ યથ ભવસાગરે॥
મનાેરથાે મદ યાેઽયં સફલઃ સવર્થા વયા ।
િનિવઘ્નનેવૈ કતર્વ્યઃ દાસાેઽહં તવ કેશવ॥
શકુ પપ્રબાેધજ્ઞ સવર્શાસ્ત્રિવશારદ ।
અેત કથાપ્રકાશને મદજ્ઞાનં િવનાશય॥
ભવે ભવે યથા ભ ક્તઃ પાદયાે તવ યતે ।
તથા કુ વ દેવેશ નાથ વં નાે યતઃ પ્રભાે॥
નામસઙ્ક તર્નં યસ્ય સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
પ્રણામાે દુઃખશમનઃ તં નમા મ હિર પરમ્॥
કૃ ણાય વાસદેુવાય હરયે પરમાત્મને ।
પ્રણતક્લેશનાશાય ગાેિવ દાય નમાે નમઃ॥
સવર્ત્ર ગાેિવ દનામસઙ્ક તર્નં ગાેિવ દ ગાેિવ દ॥
ગું ગુ યાે નમઃ । ગં ગણપતયે નમઃ । સં સર વત્યૈ નમઃ ।
દં દ ક્ષણામૂતર્યે નમઃ । વં વેદવ્યાસાય નમઃ ।
ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય । હિરશ્રીગણપતયે નમઃ॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ પ્રથમાેઽ યાયઃ॥
જન્માદ્યસ્ય યતાેઽ વયાિદતરતશ્ચાથ વ ભજ્ઞઃ વરાટ્
તનેે બ્રહ્મહૃદા ય આિદકવયે મુહ્ય ત ય સરૂયઃ ।
તે વેાિર દાં યથા િવિનમયાે યત્ર િત્રસગાઽ ષા
ધા ા વને સદા િનર તકુહકં સતં્ય પરં ધીમિહ॥ ૧॥
ધમર્ઃ પ્રાે જ્ઝતકૈતવાેઽત્ર પરમાે િનમર્ સરાણાં સતાં
વેદ્યં વા તવમત્ર વ તુ શવદં તાપત્રયાને્મૂલનમ્ ।
શ્રીમદ્ભાગવતે મહામુિનકૃતે િક વા પરૈર શ્વરઃ
સદ્યાે હૃદ્યવ યતેઽત્ર કૃ ત ભઃ શશુ્રષૂુ ભ ત ક્ષણાત્॥ ૨॥
િનગમક પતરાેગર્ લતં ફલં
શકુમખુાદ તદ્રવસયંુતમ્ ।
િપબત ભાગવતં રસમાલયં
મુહુરહાે ર સકા ભુિવ ભાવુકાઃ॥ ૩॥
નૈ મષેઽિન મષકે્ષત્રે ઋષયઃ શાનૈકાદયઃ ।
સતં્ર વગાર્ય લાેકાય સહસ્રસમમાસત॥ ૪॥
ત અેકદા તુ મનુયઃ પ્રાતહુર્તહુતાગ્ યઃ ।
સ કૃતં સતૂમાસીનં પપ્રચ્છુિરદમાદરાત્॥ ૫॥
ઋષય ઊચુઃ
વયા ખલુ પુરાણાિન સે તહાસાિન ચાનઘ ।
આખ્યાતા ય યધીતાિન ધમર્શાસ્ત્રા ણ યા યુત॥ ૬॥
યાિન વેદિવદાં શ્રેષ્ઠાે ભગવાન્ બાદરાયણઃ ।
અ યે ચ મનુયઃ સતૂ પરાવરિવદાે િવદુઃ॥ ૭॥
વે થ વં સાૈ ય ત સવ ત વત તદનુગ્રહાત્ ।
બ્રૂયુઃ નગ્ધસ્ય શ યસ્ય ગુરવાે ગુહ્યમ યુત॥ ૮॥
તત્ર તત્રા જસાઽઽયુ મન્ ભવતા ય દ્વિન શ્ચતમ્ ।
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પુંસામેકા તતઃ શ્રેય તન્નઃ શં સતુમહર્ સ॥ ૯॥
પ્રાયેણા પાયષુઃ સ ય કલાવ મન્ યુગે જનાઃ ।
મ દાઃ સમુ દમતયાે મ દભાગ્યા હ્યપુદુ્રતાઃ॥ ૧૦॥
ભૂર ણ ભૂિરકમાર્ ણ શ્રાેતવ્યાિન િવભાગશઃ ।
અતઃ સાધાેઽત્ર ય સારં સમુદૃ્ધત્ય મનીષયા ।
બ્રૂિહ નઃ શ્રદ્દધાનાનાં યનેાત્મા સ પ્રસીદ ત॥ ૧૧॥
સતૂ ના સ ભદં્ર તે ભગવાન્ સા વતાં પ તઃ ।
દેવક્યાં વસદેુવસ્ય તાે યસ્ય ચક ષર્યા॥ ૧૨॥
તન્નઃ શશુ્રષૂમાણાનામહર્સ્યઙ્ગાનવુ ણતુમ્ ।
યસ્યાવતારાે ભૂતાનાં ક્ષેમાય ચ ભવાય ચ॥ ૧૩॥
આપન્નઃ સં ત ઘાેરાં યન્નામ િવવશાે ગ્ ણન્ ।
તતઃ સદ્યાે િવમુચ્યેત ય દ્બભે ત વયં ભયમ્॥ ૧૪॥
ય પાદસશં્રયાઃ સતૂ મનુયઃ પ્રશમાયનાઃ ।
સદ્યઃ પનુ ત્યુપ ષ્ટાઃ વધુર્ યાપાેઽનુસવેયા॥ ૧૫॥
કાે વા ભગવત તસ્ય પુ યશ્લાેકેડ્યકમર્ણઃ ।
શુ દ્ધકામાે ન શ ◌ૃ યાદ્યશઃ ક લમલાપહમ્॥ ૧૬॥
તસ્ય કમાર્ યુદારા ણ પિરગીતાિન સિૂર ભઃ ।
બ્રૂિહ નઃ શ્રદ્દધાનાનાં લીલયા દધતઃ કલાઃ॥ ૧૭॥
અથાખ્યાિહ હરેધ મન્નવતારકથાઃ શભુાઃ ।
લીલા િવદધતઃ વૈરમીશ્વરસ્યાત્મમાયયા॥ ૧૮॥
વયં તુ ન િવ યામ ઉત્તમશ્લાેકિવક્રમે ।
યચ્છૃ વતાં રસજ્ઞાનાં વાદુ વાદુ પદે પદે॥ ૧૯॥
કૃતવાન્ િકલ વીયાર્ ણ સહ રામેણ કેશવઃ ।
અ તમત્યાર્િન ભગવાન્ ગૂઢઃ કપટમાનષુઃ॥ ૨૦॥
ક લમાગતમાજ્ઞાય ક્ષતે્રેઽ મન્ વૈ ણવે વયમ્ ।
આસીના દ ઘર્સત્રેણ કથાયાં સક્ષણા હરેઃ॥ ૨૧॥
વં નઃ સ દ શતાે ધાત્રા દુ તરં િન તતીષર્તામ્ ।
ક લ સ વહરં પુંસાં કણર્ધાર ઇવાણર્વમ્॥ ૨૨॥
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બ્રૂિહ યાેગેશ્વરે કૃ ણે બ્રહ્મ યે ધમર્વમર્ ણ ।
વાં કાષ્ઠામધનુાપેેતે ધમર્ઃ કં શરણં ગતઃ॥ ૨૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
પ્રથમસ્ક ધે નૈ મષીયાપેાખ્યાને પ્રથમાેઽ યાયઃ॥ ૧॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥
વ્યાસ ઉવાચ
ઇ ત સ પ્રશ્નસહૃંષ્ટાે િવપ્રાણાં રાૈમહષર્ ણઃ ।
પ્ર તપજૂ્ય વચ તષેાં પ્રવક્તુમપુચક્રમે॥ ૧॥
સતૂ ઉવાચ
યં પ્રવ્રજ તમનપુેતમપેતકૃતં્ય
દ્વપૈાયનાે િવરહકાતર આજુહાવ ।
પતુ્રે ત તન્મયતયા તરવાેઽ ભનેદુ-
તં સવર્ભૂતહૃદયં મુિનમાનતાેઽ મ॥ ૨॥
યઃ વાનુભાવમ ખલશ્રુ તસારમેક-
મ યાત્મદ પમ ત તતીષર્તાં તમાેઽ ધમ્ ।
સસંાિરણાં ક ણયાઽઽહ પુરાણગુહ્યં
તં વ્યાસસનૂુમપુયા મ ગુ ં મનુીનામ્॥ ૩॥
નારાયણં નમસૃ્કત્ય નરં ચવૈ નરાેત્તમમ્ ।
દેવી ં સર વતી ં વ્યાસં તતાે જયમુદ રયેત્॥ ૪॥
મનુયઃ સાધુ ષ્ટાેઽહં ભવદ્ ભલાકમઙ્ગલમ્ ।
ય કૃતઃ કૃ ણસ પ્રશ્નાે યનેાત્મા સપુ્રસીદ ત॥ ૫॥
સ વૈ પુંસાં પરાે ધમા યતાે ભ ક્તરધાેક્ષજે ।
અહૈતુક્યપ્ર તહતા યયાઽઽત્મા સ પ્રસીદ ત॥ ૬॥
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વાસદેુવે ભગવ ત ભ ક્તયાેગઃ પ્રયાે જતઃ ।
જનયત્યાશુ વૈરાગ્યં જ્ઞાનં ચ યદહૈતુકમ્॥ ૭॥
ધમર્ઃ વનુ ષ્ઠતઃ પુંસાં િવ વક્સનેકથાસુ યઃ ।
નાે પાદયેદ્યિદ ર ત શ્રમ અેવ િહ કેવલમ્॥ ૮॥
ધમર્સ્યહ્યાપવગ્યર્સ્ય નાથાઽથાર્યાપેક પતે ।
નાથર્સ્ય ધમકા તસ્ય કામાે લાભાય િહ તઃ॥ ૯॥
કામસ્ય ને દ્રયપ્રી તલાર્ભાે વેત યાવતા ।
વસ્ય ત વ જજ્ઞાસા નાથા યશ્ચેહ કમર્ ભઃ॥ ૧૦॥

વદ ત તત્ત વિવદ ત વં યજ્જ્ઞાનમદ્વયમ્ ।
બ્રહ્મે ત પરમાત્મે ત ભગવાિન ત શ દ્યતે॥ ૧૧॥
તચ્છ્ર દ્દધાના મનુયાે જ્ઞાનવૈરાગ્યયુક્તયા ।
પ ય ત્યાત્મિન ચાત્માનં ભ યા શ્રુતગ્ હીતયા॥ ૧૨॥
અતઃ પુ ભ દ્વજશ્રેષ્ઠા વણાર્શ્રમિવભાગશઃ ।
વનુ ષ્ઠતસ્ય ધમર્સ્ય સં સ દ્ધહર્િરતાષેણમ્॥ ૧૩॥
ત માદેકેન મનસા ભગવાન્ સા વતાં પ તઃ ।
શ્રાેતવ્યઃ ક તતવ્યશ્ચ યેયઃ પજૂ્યશ્ચ િનત્યદા॥ ૧૪॥
યદનુ યા સના યુક્તાઃ કમર્ગ્ર થિનબ ધનમ્ ।
છ દ ત કાેિવદા તસ્ય કાે ન કુયાર્ કથાર તમ્॥ ૧૫॥
શશુ્રષૂાેઃ શ્રદ્દધાનસ્ય વાસદેુવકથા ચઃ ।
સ્યાન્મહ સવેયા િવપ્રાઃ પુ યતીથર્િનષવેણાત્॥ ૧૬॥
શ ◌ૃ વતાં વકથાં કૃ ણઃ પુ યશ્રવણક તર્નઃ ।
હૃદ્ય તઃસ્થાે હ્યભદ્રા ણ િવધનુાે ત સહૃુ સતામ્॥ ૧૭॥
નષ્ટપ્રાયે વભદ્રષેુ િનતં્ય ભાગવતસવેયા ।
ભગવત્યુત્તમશ્લાેકે ભ ક્તભર્વ ત નૈ ષ્ઠક ॥ ૧૮॥
તદા રજ તમાેભાવાઃ કામલાેભાદયશ્ચ યે ।
ચેત અેતૈરનાિવદં્ધ સ્થતં સ વે પ્રસીદ ત॥ ૧૯॥
અેવં પ્રસન્નમનસાે ભગવદ્ભ ક્તયાેગતઃ ।
ભગવત્ત વિવજ્ઞાનં મુક્તસઙ્ગસ્ય યતે॥ ૨૦॥
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ભદ્યતે હૃદયગ્ર થ છદ્ય તે સવર્સશંયાઃ ।
ક્ષીય તે ચાસ્ય કમાર્ ણ દષૃ્ટ અેવાત્મનીશ્વરે॥ ૨૧॥
અતાે વૈ કવયાે િનતં્ય ભ ક્ત પરમયા મુદા ।
વાસદેુવે ભગવ ત કુવર્ ત્યાત્મપ્રસાદનીમ્॥ ૨૨॥
સ વં રજ તમ ઇ ત પ્રકૃતેગુર્ણા તૈઃ
યુક્તઃ પરમપૂ ષ અેક ઇહાસ્ય ધત્તે ।
સ્થત્યાદયે હિરિવિર ચહરે ત સજં્ઞાઃ
શ્રેયાં સ તત્ર ખલુ સ વતનાે ર્ણાં સ્યુઃ॥ ૨૩॥
પા થવાદ્દા ણાે ધૂમ ત માદ ગ્ સ્ત્રયીમયઃ ।
તમસ તુ રજ ત મા સ વં યદ્બ્રહ્મદશર્નમ્॥ ૨૪॥
ભે જરે મનુયાેઽથાગ્રે ભગવ તમધાેક્ષજમ્ ।
સ વં િવશદંુ્ધ ક્ષેમાય ક પ તે યેઽનુ તાિનહ॥ ૨૫॥
મુમુક્ષવાે ઘાેર પાન્ િહ વા ભૂતપતીનથ ।
નારાયણકલાઃ શા તા ભજ તહ્યનસયૂવઃ॥ ૨૬॥
રજ તમઃપ્રકૃતયઃ સમશીલા ભજ ત વૈ ।
િપ ભૂતપ્રજેશાદ ન્ શ્રયૈશ્વયર્પ્રજે સવઃ॥ ૨૭॥
વાસદેુવપરા વેદા વાસદેુવપરા મખાઃ ।
વાસદેુવપરા યાેગા વાસદેુવપરાઃ િક્રયાઃ॥ ૨૮॥
વાસદેુવપરં જ્ઞાનં વાસદેુવપરં તપઃ ।
વાસદેુવપરાે ધમા વાસદેુવપરા ગ તઃ॥ ૨૯॥
સ અેવેદં સસ ર્ગ્રે ભગવાનાત્મમાયયા ।
સદસદૂ્રપયા ચાસાૈ ગુણમ યાઽગુણે િવભુઃ॥ ૩૦॥
તયા િવલ સતે વષેુ ગુણષેુ ગુણવાિનવ ।
અ તઃપ્રિવષ્ટઆભા ત િવજ્ઞાનને િવજૃ ભતઃ॥ ૩૧॥
યથા હ્યવિહતાે વિહ્નદાર્ વેકઃ વયાેિનષુ ।
નાનવે ભા ત િવશ્વાત્મા ભૂતષેુ ચ તથા પુમાન્॥ ૩૨॥
અસાૈ ગુણમયૈભાર્વૈભૂર્તસૂ મે દ્રયાત્મ ભઃ ।
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વિન મતષેુ િનિવષ્ટાે ભુઙ્ક્તે ભૂતષેુ તદુ્ગણાન્॥ ૩૩॥
ભાવયત્યેષ સ વને લાેકાન્ વૈ લાેકભાવનઃ ।
લીલાવતારાનુરતાે દેવ તયર્ઙ્નરાિદષુ॥ ૩૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
પ્રથમસ્ક ધે નૈ મષીયાપેાખ્યાને દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥ ૨॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ તીયાેઽ યાયઃ॥
સતૂ ઉવાચ
જગ્ હે પાૈ ષં પં ભગવાન્ મહદાિદ ભઃ ।
સ ભૂતં ષાેડશકલમાદાૈ લાેક સ ક્ષયા॥ ૧॥
યસ્યા ભ સ શયાનસ્ય યાેગિનદ્રાં િવત વતઃ ।
ના ભહ્ર દા બુ દાસીદ્બ્રહ્મા િવશ્વ ં પ તઃ॥ ૨॥
યસ્યાવયવસસં્થાનૈઃ ક પતાે લાેકિવ તરઃ ।
તદ્વૈ ભગવતાે પં િવશદંુ્ધ સ વમૂ જતમ્॥ ૩॥
પ ય ત્યદાે પમદભ્રચ ષા
સહસ્રપાદાે ભુ નનાદ્ભુતમ્ ।
સહસ્રમૂધર્શ્રવણા ક્ષના સકં
સહસ્રમાૈલ્ય બરકુ ડલાે લસત્॥ ૪॥
અેતન્નાનાવતારાણાં િનધાનં બીજમવ્યયમ્ ।
યસ્યાંશાંશને જ્ય તે દેવ તયર્ઙ્નરાદયઃ॥ ૫॥
સ અેવ પ્રથમં દેવઃ કાૈમારં સગર્મા શ્રતઃ ।
ચચાર દુશ્ચરં બ્રહ્મા બ્રહ્મચયર્મખ ડતમ્॥ ૬॥
દ્વતીયં તુ ભવાયાસ્ય રસાતલગતાં મહીમ્ ।
ઉદ્ધિર યન્નપુાદત્ત યજ્ઞેશઃ સાૈકરં વપુઃ॥ ૭॥
તીયં ઋ ષસગ ચ દેવ ષ વમપુેત્ય સઃ ।
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ત તં્ર સા વતમાચષ્ટ નૈ ક ય કમર્ણાં યતઃ॥ ૮॥
તુય ધમર્કલાસગ નરનારાયણા ષી ।
ભૂ વાઽઽત્માપેશમાપેેતમકરાેદ્દશુ્ચરં તપઃ॥ ૯॥
પ ચમઃ કિપલાે નામ સદ્ધશેઃ કાલિવ લુતમ્ ।
પ્રાવેાચાસરુયે સાઙ્ખ્યં ત વગ્રામિવિનણર્યમ્॥ ૧૦॥
ષષ્ઠમત્રેરપત્ય વં તઃ પ્રાપ્તાેઽનસયૂયા ।
આ વી ક્ષક મલકાર્ય પ્રહ્લાદાિદ ય ઊ ચવાન્॥ ૧૧॥
તતઃ સપ્તમઆકૂત્યાં ચેયર્જ્ઞાેઽ ય યત ।
સ યામાદ્યૈઃ સરુગણૈરપા વાય ભવુા તરમ્॥ ૧૨॥
અષ્ટમે મે દેવ્યાં તુ નાભે ર્ત ઉ ક્રમઃ ।
દશર્યન્ વત્મર્ ધીરાણાં સવાર્શ્રમનમસૃ્કતમ્॥ ૧૩॥
ઋ ષ ભયાર્ ચતાે ભજેે નવમં પા થવં વપુઃ ।
દુગ્ધેમામાષેધીિવપ્રા તનેાયં સ ઉશત્તમઃ॥ ૧૪॥
પં સ જગ્ હે મા સ્યં ચા ષાેદિધસ લવે ।
નાવ્યારાે ય મહીમ યામપાદ્વવૈ વતં મનુમ્॥ ૧૫॥
સરુાસરુાણામુદિધ મ તાં મ દરાચલમ્ ।
દધ્રે કમઠ પેણ ષ્ઠ અેકાદશે િવભુઃ॥ ૧૬॥
ધા વ તરં દ્વાદશમં ત્રયાેદશમમવે ચ ।
અપાયય સરુાન યાન્ માેિહ યા માેહયન્ સ્ત્રયા॥ ૧૭॥
ચતુદર્શં નાર સહં બભ્રદૈ્દત્યે દ્રમૂ જતમ્ ।
દદાર કરજૈવર્ક્ષસ્યેરકાં કટકૃદ્યથા॥ ૧૮॥
પ ચદશં વામનકં કૃ વાગાદ વરં બલેઃ ।
પદત્રયં યાચમાનઃ પ્રત્યાિદ સુ સ્ત્રિવષ્ટપમ્॥ ૧૯॥
અવતારે ષાેડશમે પ યન્ બ્રહ્મદુ્રહાે પાન્ ।
િત્રઃસપ્તકૃ વઃ કુિપતાે િનઃક્ષત્રામકરાને્મહીમ્॥ ૨૦॥
તતઃ સપ્તદશે તઃ સત્યવત્યાં પરાશરાત્ ।
ચકે્ર વેદતરાેઃ શાખા દૃ ટ્વા પુંસાેઽ પમેધસઃ॥ ૨૧॥
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નરદેવ વમાપન્નઃ સરુકાયર્ ચક ષર્યા ।
સમુદ્રિનગ્રહાદ િન ચકે્ર વીયાર્ યતઃ પરમ્॥ ૨૨॥
અેકાનેિવશે િવશ તમે ણષુ પ્રા ય જન્મની ।
રામકૃ ણાિવ ત ભવુાે ભગવાનહરદ્ભરમ્॥ ૨૩॥
તતઃ કલાૈ સ પ્ર ત્તે સ માેહાય સરુ દ્વષામ્ ।
બુદ્ધાે ના ાજનસતુઃ ક કટેષુ ભિવ ય ત॥ ૨૪॥
અથાસાૈ યુગસ યાયાં દસ્યપુ્રાયષેુ રાજસુ ।
જિનતા િવ યશસાે ના ા ક લ્કજર્ગ પ તઃ॥ ૨૫॥
અવતારા હ્યસઙ્ખ્યયેા હરેઃ સ વિનધે દ્વ ઃ ।
યથાિવદા સનઃ કુલ્યાઃ સરસઃ સ્યુઃ સહસ્રશઃ॥ ૨૬॥
ઋષયાે મનવાે દેવા મનપુતુ્રા મહાજૈસઃ ।
કલાઃ સવ હરેરેવ સપ્ર પતય તથા॥ ૨૭॥
અેતે ચાંશકલાઃ પુંસઃ કૃ ણ તુ ભગવાન્ વયમ્ ।
ઇ દ્રાિરવ્યાકુલં લાેકં ડય ત યુગે યુગે॥ ૨૮॥
જન્મ ગુહ્યં ભગવતાે ય અેત પ્રયતાે નરઃ ।
સાયં પ્રાતગ્ ર્ણન્ ભ યા દુઃખગ્રામા દ્વમુચ્યતે॥ ૨૯॥
અેતદૂ્રપં ભગવતાે હ્ય પસ્ય ચદાત્મનઃ ।
માયાગુણૈિવર ચતં મહદાિદ ભરાત્મિન॥ ૩૦॥
યથા નભ સ મેઘાૈઘાે રે વાર્ પા થવાેઽિનલે ।
અેવં દ્રષ્ટિર દૃ ય વમારાેિપતમબુ દ્ધ ભઃ॥ ૩૧॥
અતઃ પરં યદવ્યક્તમવ્યૂઢગુણવ્યૂિહતમ્ ।
અદષૃ્ટાશ્રુતવ તુ વા સ વાે ય પુનભર્વઃ॥ ૩૨॥
યત્રેમે સદસદૂ્રપે પ્ર ત ષદ્ધે વસિંવદા ।
અિવદ્યયાઽઽત્મિન કૃતે ઇ ત તદ્બ્રહ્મદશર્નમ્॥ ૩૩॥
યદે્યષાપેરતા દેવી માયા વૈશારદ મ તઃ ।
સ પન્ન અેવે ત િવદુમર્િહ વે મહીયતે॥ ૩૪॥
અેવં જન્માિન કમાર્ ણ હ્યકતુર્રજનસ્ય ચ ।
વણર્ય ત મ કવયાે વેદગુહ્યાિન હૃ પતેઃ॥ ૩૫॥
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સ વા ઇદં િવશ્વમમાેઘલીલઃ
જત્યવત્ય ત્ત ન સ જતેઽ મન્ ।
ભૂતષેુ ચા તિહત આત્મત ત્રઃ
ષાડ્વ ગકં જઘ્ર ત ષડ્ગુણેશઃ॥ ૩૬॥
ન ચાસ્ય ક શ્ચિન્નપુણને ધાત-ુ
રવૈ ત જ તુઃ કુમનીષ ઊતીઃ ।
નામાિન પા ણ મનાવેચાે ભઃ
સ ત વતાે નટચયાર્ મવાજ્ઞઃ॥ ૩૭॥
સ વેદ ધાતુઃ પદવી ં પરસ્ય
દુર તવીયર્સ્ય રથાઙ્ગપાણેઃ ।
યાેઽમાયયા સ તતયાનુ ત્ત્યા
ભજેત ત પાદસરાજેગ ધમ્॥ ૩૮॥
અથેહ ધ યા ભગવ ત ઇ થં
યદ્વાસદેુવેઽ ખલલાેકનાથે ।
કુવર્ ત સવાર્ત્મકમાત્મભાવં
ન યત્ર ભૂયઃ પિરવતર્ ઉગ્રઃ॥ ૩૯॥
ઇદં ભાગવતં નામ પુરાણં બ્રહ્મસ મતમ્ ।
ઉત્તમશ્લાેકચિરતં ચકાર ભગવાન્ ઋ ષઃ॥ ૪૦॥
િનઃશ્રેયસાય લાેકસ્ય ધ યં વ ત્યયનં મહત્ ।
તિદદં ગ્રાહયામાસ સતુમાત્મવતાં વરમ્॥ ૪૧॥
સવર્વેદે તહાસાનાં સારં સારં સમુદૃ્ધતમ્ ।
સ તુ સશં્રાવયામાસ મહારાજં પર ક્ષતમ્॥ ૪૨॥
પ્રાયાપેિવષં્ટ ગઙ્ગાયાં પર તં પરમ ષ ભઃ ।
કૃ ણે વધામાપેગતે ધમર્જ્ઞાનાિદ ભઃ સહ॥ ૪૩॥
કલાૈ નષ્ટદશૃામષે પુરાણાકાઽધનુાેિદતઃ ।
તત્ર ક તર્યતાે િવપ્રા િવપ્રષભૂર્િરતજેસઃ॥ ૪૪॥
અહં ચા યગમં તત્ર િનિવષ્ટ તદનુગ્રહાત્ ।
સાેઽહં વઃ શ્રાવિય યા મ યથાધીતં યથામ ત॥ ૪૫॥
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ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
પ્રથમસ્ક ધે નૈ મષીયાપેાખ્યાને તીયાેઽ યાયઃ॥ ૩॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ચતુથાઽ યાયઃ॥
વ્યાસ ઉવાચ
ઇ ત બ્રવુાણં સં તૂય મનુીનાં દ ઘર્સિત્રણામ્ ।
દ્ધઃ કુલપ તઃ સતંૂ બહ્વચૃઃ શાનૈકાેઽબ્રવીત્॥ ૧॥
શાનૈક ઉવાચ
સતૂ સતૂ મહાભાગ વદ નાે વદતાં વર ।
કથાં ભાગવતી ં પુ યાં યદાહ ભગવા છુકઃ॥ ૨॥
ક મન્ યુગે પ્ર ત્તેયં સ્થાને વા કેન હેતનુા ।
કુતઃ સ ચાેિદતઃ કૃ ણઃ કૃતવાન્ સિંહતાં મુિનઃ॥ ૩॥
તસ્ય પતુ્રાે મહાયાેગી સમદઙ્ૃિનિવક પકઃ ।
અેકા તમ ત િન્નદ્રાે ગૂઢાે મૂઢ ઇવેયતે॥ ૪॥
દૃ ટ્વાનુયા ત ષમાત્મજમ યનગ્ ં
દેવ્યાે િહ્રયા પિરદધનુર્ સતુસ્ય ચત્રમ્ ।
તદ્વ ક્ષ્ય ચ્છ ત મનુાૈ જગદુ તવા ત
સ્ત્રીપુ ભદા ન તુ સતુસ્ય િવિવક્તદષૃ્ટેઃ॥ ૫॥
કથમાલ ક્ષતઃ પાૈરૈઃ સ પ્રાપ્તઃ કુ ઙ્ગલાન્ ।
ઉન્મત્તમૂકજડવ દ્વચરન્ ગજસાહ્વયે॥ ૬॥
કથં વા પા ડવેયસ્ય રાજષમુર્િનના સહ ।
સવંાદઃ સમભૂત્તાત યત્રષૈા સા વતી શ્રુ તઃ॥ ૭॥
સ ગાેદાેહનમાત્રં િહ ગ્ હેષુ ગ્ હમેિધનામ્ ।
અવેક્ષતે મહાભાગ તીથ કુવ તદાશ્રમમ્॥ ૮॥
અ ભમ યુસતંુ સતૂ પ્રાહુભાર્ગવતાેત્તમમ્ ।
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તસ્ય જન્મ મહાશ્ચય કમાર્ ણ ચ ગ્ ણીિહ નઃ॥ ૯॥
સ સમ્રાટ્ કસ્ય વા હેતાેઃ પા ડૂનાં માનવધર્નઃ ।
પ્રાયાપેિવષ્ટાે ગઙ્ગાયામનાદતૃ્યાિધરાટ્ શ્રયમ્॥ ૧૦॥
નમ ત ય પાદિનકેતમાત્મનઃ
શવાય હાનીય ધનાિન શત્રવઃ ।
કથં સ વીરઃ શ્રયમઙ્ગ દુ ત્ય ં
યવુષૈતાે સ્રષુ્ટમહાે સહાસુ ભઃ॥ ૧૧॥
શવાય લાેકસ્ય ભવાય ભૂતયે
ય ઉત્તમશ્લાેકપરાયણા જનાઃ ।
વ ત નાત્માથર્મસાૈ પરાશ્રયં

મુમાેચ િનિવદ્ય કુતઃ કલવેરમ્॥ ૧૨॥
ત સવ નઃ સમાચ વ ષ્ટાે યિદહ િક ચન ।
મ યે વાં િવષયે વાચાં નાતમ યત્ર છા દસાત્॥ ૧૩॥
સતૂ ઉવાચ
દ્વાપરે સમનપુ્રાપ્તે તીયે યુગપયર્યે ।
તઃ પરાશરાદ્યાેગી વાસવ્યાં કલયા હરેઃ॥ ૧૪॥

સ કદા ચ સર વત્યા ઉપ ય જલં શુ ચઃ ।
િવિવક્તદેશઆસીન ઉિદતે રિવમ ડલે॥ ૧૫॥
પરાવરજ્ઞઃ સ ઋ ષઃ કાલનેાવ્યક્તરંહસા ।
યુગધમર્વ્ય તકરં પ્રાપં્ત ભુિવ યુગે યુગે॥ ૧૬॥
ભાૈ તકાનાં ચ ભાવાનાં શ ક્તહ્ર ાસં ચ ત કૃતમ્ ।
અશ્રદ્દધાનાન્ િનઃસ વાન્ દુમધાન્ હ્ર સતાયષુઃ॥ ૧૭॥
દુભર્ગાંશ્ચ જનાન્ વીક્ષ્ય મુિનિદવ્યને ચ ષા ।
સવર્વણાર્શ્રમાણાં યદ્દ યાૈ િહતમમાેઘદક્ૃ॥ ૧૮॥
ચાતુહાત્રં કમર્ શદંુ્ધ પ્ર નાં વીક્ષ્ય વૈિદકમ્ ।
વ્યદધાદ્યજ્ઞસ તત્યૈ વેદમેકં ચતુિવધમ્॥ ૧૯॥
ઋગ્યજુઃસામાથવાર્ખ્યા વેદાશ્ચ વાર ઉદૃ્ધતાઃ ।
ઇ તહાસપુરાણં ચ પ ચમાે વેદ ઉચ્યતે॥ ૨૦॥
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તત્રગ્વદધરઃ પૈલઃ સામગાે જૈ મિનઃ કિવઃ ।
વૈશ પાયન અેવૈકાે િન ણાતાે યજુષામુત॥ ૨૧॥
અથવાર્ઙ્ ગરસામાસી સમુ તુદાર્ ણાે મુિનઃ ।
ઇ તહાસપુરાણાનાં િપતા મે રાેમહષર્ણઃ॥ ૨૨॥
ત અેત ઋષયાે વેદં વં વં વ્યસ્યન્નનેકધા ।
શ યૈઃ પ્ર શ યૈ ત ચ્છ યવૈદા તે શા ખનાેઽભવન્॥ ૨૩॥
ત અેવ વેદા દુમધૈધાર્યર્ તે પુ ષૈયર્થા ।
અેવં ચકાર ભગવાન્ વ્યાસઃ કૃપણવ સલઃ॥ ૨૪॥
સ્ત્રીશદૂ્ર દ્વજબ ધનૂાં ત્રયી ન શ્રુ તગાેચરા ।
કમર્શ્રેય સ મૂઢાનાં શ્રેય અેવં ભવેિદહ ।
ઇ ત ભારતમાખ્યાનં કૃપયા મુિનના કૃતમ્॥ ૨૫॥
અેવં પ્ર ત્તસ્ય સદા ભૂતાનાં શ્રેય સ દ્વ ઃ ।
સવાર્ત્મકેનાિપ યદા નાતુ યદૃ્ધદયં તતઃ॥ ૨૬॥
ના તપ્રસીદદૃ્ધદયઃ સર વત્યા તટે શચુાૈ ।
િવતકર્યન્ િવિવક્તસ્થ ઇદં ચાવેાચ ધમર્િવત્॥ ૨૭॥
તવ્રતને િહ મયા છ દાં સ ગુરવાેઽગ્ યઃ ।
માિનતા િનવ્યર્લીકેન ગ્ હીતં ચાનુશાસનમ્॥ ૨૮॥
ભારતવ્યપદેશને હ્યા ાયાથર્શ્ચ દ શતઃ ।
દૃ યતે યત્ર ધમાર્િદ સ્ત્રીશદૂ્રાિદ ભર યુત॥ ૨૯॥
તથાિપ બત મે દૈહ્યાે હ્યાત્મા ચવૈાત્મના િવભુઃ ।
અસ પન્ન ઇવાભા ત બ્રહ્મવચર્સ્યસત્તમઃ॥ ૩૦॥
િક વા ભાગવતા ધમાર્ ન પ્રાયેણ િન િપતાઃ ।
પ્રયાઃ પરમહંસાનાં ત અેવ હ્યચ્યુત પ્રયાઃ॥ ૩૧॥
તસ્યવૈં ખલમાત્માનં મ યમાનસ્ય ખદ્યતઃ ।
કૃ ણસ્ય નારદાેઽ યાગાદાશ્રમં પ્રાગુદાહૃતમ્॥ ૩૨॥
તમ ભજ્ઞાય સહસા પ્રત્યુ થાયાગતં મુિનઃ ।
પજૂયામાસ િવિધવન્નારદં સરુપૂ જતમ્॥ ૩૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
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પ્રથમસ્ક ધે નૈ મષીયાપેાખ્યાને ચતુથાઽ યાયઃ॥ ૪॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ પ ચમાેઽ યાયઃ॥
સતૂ ઉવાચ
અથ તં સખુમાસીન ઉપાસીનં હચ્છ્ર વાઃ ।
દેવ ષઃ પ્રાહ િવપ્ર ષ વીણાપા ણઃ મયિન્નવ॥ ૧॥
નારદ ઉવાચ
પારાશયર્ મહાભાગ ભવતઃ ક ચ્ચદાત્મના ।
પિરતુ ય ત શાર ર આત્મા માનસ અેવ વા॥ ૨॥
જજ્ઞા સતં સસુ પન્નમિપ તે મહદદ્ભુતમ્ ।
કૃતવાન્ ભારતં ય વં સવાર્થર્પિર િંહતમ્॥ ૩॥
જજ્ઞા સતમધીતં ચ યત્તદ્બ્રહ્મ સનાતનમ્ ।
અથાિપ શાેચસ્યાત્માનમકૃતાથર્ ઇવ પ્રભાે॥ ૪॥
વ્યાસ ઉવાચ
અ ત્યેવ મે સવર્ મદં વયાેક્તં
તથાિપ નાત્મા પિરતુ યતે મે ।
તન્મૂલમવ્યક્તમગાધબાેધં
ચ્છામહે વાત્મભવાત્મભૂતમ્॥ ૫॥
સ વૈ ભવાન્ વેદ સમ તગુહ્ય-

મપુા સતાે ય પુ ષઃ પુરાણઃ ।
પરાવરેશાે મનસવૈ િવશ્વં
જત્યવત્ય ત્ત ગુણૈરસઙ્ગઃ॥ ૬॥
વં પયર્ટન્નકર્ ઇવ િત્રલાેક -
મ તશ્ચરાે વાયુિરવાત્મસાક્ષી ।
પરાવરે બ્રહ્મ ણ ધમર્તાે વ્રતૈઃ
નાતસ્ય મે યનૂમલં િવચ વ॥ ૭॥
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શ્રીનારદ ઉવાચ
ભવતાનુિદતપ્રાયં યશાે ભગવતાેઽમલમ્ ।
યનેવૈાસાૈ ન તુ યેત મ યે તદ્દશર્નં ખલમ્॥ ૮॥
યથા ધમાર્દયશ્ચાથાર્ મુિનવયાર્નુક તતાઃ ।
ન તથા વાસદેુવસ્ય મિહમા હ્યનવુ ણતઃ॥ ૯॥
ન યદ્વચ શ્ચત્રપદં હરેયર્શાે
જગ પિવતં્ર પ્રગ્ ણીત કિહ ચત્ ।
તદ્વાયસં તીથર્મુશ ત માનસા
ન યત્ર હંસા િનરમ ત્યુ શક્ક્ષયાઃ॥ ૧૦॥
તદ્વા ગ્વસગા જનતાઘિવ લવાે
ય મન્ પ્ર તશ્લાેકમબદ્ધવત્યિપ ।
નામા યન તસ્ય યશાેઽિઙ્કતાિન ય-
ચ્છૃ વ ત ગાય ત ગ્ ણ ત સાધવઃ॥ ૧૧॥
નૈ ક યર્મ યચ્યુતભાવવ જતં
ન શાેભતે જ્ઞાનમલં િનર જનમ્ ।
કુતઃ પનુઃ શશ્વદભદ્રમીશ્વરે
ન ચાિપતં કમર્ યદ યકારણમ્॥ ૧૨॥
અથાે મહાભાગ ભવાનમાેઘદક્ૃ-
શુ ચશ્રવાઃસત્યરતાે તવ્રતઃ ।
ઉ ક્રમસ્યા ખલબ ધમુક્તયે
સમાિધનાનુ મર ત દ્વચે ષ્ટતમ્॥ ૧૩॥
તતાેઽ યથા િક ચન ય દ્વવક્ષતઃ
થગ્દશૃ ત કૃત પનામ ભઃ ।
ન કુત્ર ચ ક્વાિપ ચ દુઃ સ્થતા મ ત-
લર્ભેત વાતાહતનાૈિરવા પદમ્॥ ૧૪॥
જુગુ સતં ધમર્કૃતેઽનુશાસતઃ
વભાવરક્તસ્ય મહાન્ વ્ય તક્રમઃ ।
યદ્વાક્યતાે ધમર્ ઇતીતરઃ સ્થતાે
ન મ યતે તસ્ય િનવારણં જનઃ॥ ૧૫॥
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િવચક્ષણાેઽસ્યાહર્ ત વેિદતું િવભાે-
રન તપારસ્ય િન ત્તતઃ સખુમ્ ।
પ્રવતર્માનસ્ય ગુણૈરનાત્મન-
તતાે ભવાન્ દશર્ય ચે ષ્ટતં િવભાેઃ॥ ૧૬॥
ત્ય વા વધમ ચરણા બુજં હરે-
ભર્જન્નપક્વાેઽથ પતેત્તતાે યિદ ।
યત્ર ક્વ વાભદ્રમભૂદમુ ય િક
કાે વાથર્ આપ્તાેઽભજતાં વધમર્તઃ॥ ૧૭॥
તસ્યવૈ હેતાેઃ પ્રયતેત કાેિવદાે
ન લ યતે યદ્ભ્રમતામપુયર્ધઃ ।
ત લ યતે દુઃખવદ યતઃ સખંુ
કાલને સવર્ત્ર ગભીરરંહસા॥ ૧૮॥
ન વૈ જનાે તુ કથ ચનાવ્રજે-
ન્મુકુ દસવે્ય યવદઙ્ગ સં તમ્ ।
મરન્ મુકુ દાઙ્ યપુગૂહનં પનુ-
િવહાતુ મચ્છેન્ન રસગ્રહાે યતઃ॥ ૧૯॥
ઇદં િહ િવશ્વં ભગવાિનવેતરાે
યતાે જગ સ્થાનિનરાેધસ ભવાઃ ।
ત દ્ધ વયં વેદ ભવાં તથાિપ વૈ
પ્રાદેશમાતં્ર ભવતઃ પ્રદ શતમ્॥ ૨૦॥
વમાત્મનાઽઽત્માનમવેહ્યમાેઘદક્ૃ-
પરસ્યપુંસઃ પરમાત્મનઃ કલામ્ ।
અજં પ્ર તં જગતઃ શવાય તન-્
મહાનુભાવા યુદયાેઽિધગ યતામ્॥ ૨૧॥
ઇદં િહ પુંસ તપસઃ શ્રુતસ્ય વા
વષ્ટસ્ય સકૂ્તસ્ય ચ બુ દ્ધદત્તયાેઃ ।

અિવચ્યુતાેઽથર્ઃ કિવ ભિન િપતાે
યદુત્તમશ્લાેકગુણાનવુણર્નમ્॥ ૨૨॥
અહં પુરાતીતભવેઽભવં મનુે
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દાસ્યા તુ કસ્યાશ્ચન વેદવાિદનામ્ ।
િન િપતાે બાલક અેવ યાે ગનાં
શશુ્રષૂણે પ્રા ષ િનિવિવક્ષતામ્॥ ૨૩॥
તે મ યપેતા ખલચાપલેઽભર્કે
દા તેઽ તક્ર ડનકેઽનવુ તિન ।
ચકુ્રઃ કૃપાં યદ્યિપ તુલ્યદશર્નાઃ
શશુ્રષૂમાણે મનુયાેઽ પભા ષ ણ॥ ૨૪॥
ઉ ચ્છષ્ટલપેાનનુમાેિદતાે દ્વજૈઃ
સકૃ મ ભુ જે તદપા તિક બષઃ ।
અેવં પ્ર ત્તસ્ય િવશદુ્ધચેતસ-
તદ્ધમર્ અેવાત્મ ચઃ પ્ર યતે॥ ૨૫॥
તત્રા વહં કૃ ણકથાઃ પ્રગાયતા-
મનુગ્રહેણાશ ◌ૃણવં મનાેહરાઃ ।
તાઃ શ્રદ્ધયા મેઽનપુદં િવશ ◌ૃ વતઃ
પ્રયશ્રવસ્યઙ્ગ મમાભવદુ્ર ચઃ॥ ૨૬॥
ત મ તદા લ ધ ચેમર્હામનુે
પ્રયશ્રવસ્યા ખ લતા મ તમર્મ ।
યયાહમેત સદસ વમાયયા
પ યે મિય બ્રહ્મ ણ ક પતં પરે॥ ૨૭॥
ઇ થં શર પ્રા ષકા તૂ હરે-
િવશ ◌ૃ વતાે મેઽનુસવં યશાેઽમલમ્ ।
સઙ્ક ત્યર્માનં મુિન ભમર્હાત્મ ભ-
ભર્ ક્તઃ પ્ર ત્તાઽઽત્મરજ તમાેઽપહા॥ ૨૮॥
તસ્યવૈં મેઽનુરક્તસ્ય પ્ર શ્રતસ્ય હતનૈસઃ ।
શ્રદ્દધાનસ્ય બાલસ્ય દા તસ્યાનુચરસ્ય ચ॥ ૨૯॥
જ્ઞાનં ગુહ્યતમં યત્ત સાક્ષાદ્ભગવતાેિદતમ્ ।
અ વવાેચન્ ગ મ ય તઃ કૃપયા દ નવ સલાઃ॥ ૩૦॥
યનેવૈાહં ભગવતાે વાસદેુવસ્ય વેધસઃ ।
માયાનુભાવમિવદં યને ગચ્છ ત ત પદમ્॥ ૩૧॥
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અેત સસંૂ ચતં બ્રહ્મં તાપત્રય ચિક સતમ્ ।
યદ શ્વરે ભગવ ત કમર્ બ્રહ્મ ણ ભાિવતમ્॥ ૩૨॥
આમયાે યશ્ચ ભૂતાનાં યતે યને સવુ્રત ।
તદેવ હ્યામયં દ્રવં્ય ન પનુા ત ચિક સતમ્॥ ૩૩॥
અેવં ણાં િક્રયાયાેગાઃ સવ સં તહેતવઃ ।
ત અેવાત્મિવનાશાય ક પ તે ક પતાઃ પરે॥ ૩૪॥
યદત્ર િક્રયતે કમર્ ભગવ પિરતાષેણમ્ ।
જ્ઞાનં યત્તદધીનં િહ ભ ક્તયાેગસમ વતમ્॥ ૩૫॥
કુવાર્ણા યત્ર કમાર્ ણ ભગવ ચ્છક્ષયાસકૃત્ ।
ગ્ ણ ત ગુણનામાિન કૃ ણસ્યાનુ મર ત ચ॥ ૩૬॥
નમાે ભગવતે તુ યં વાસદેુવાય ધીમિહ ।
પ્રદ્યુ ાયાિન દ્ધાય નમઃ સઙ્કષર્ણાય ચ॥ ૩૭॥
ઇ ત મૂત્યર્ ભધાનને મ ત્રમૂ તમમૂ તકમ્ ।
યજતે યજ્ઞપુ ષં સ સ યગ્દશર્નઃ પુમાન્॥ ૩૮॥
ઇમં વિનગમં બ્રહ્મન્નવેત્ય મદનુ ષ્ઠતમ્ ।
અદાન્મે જ્ઞાનમૈશ્વય વ મન્ ભાવં ચ કેશવઃ॥ ૩૯॥
વમ યદભ્રશ્રુતિવશ્રુતં િવભાેઃ
સમા યતે યને િવદાં બુભુ સતમ્ ।
આખ્યાિહ/પ્રખ્યાિહ દુઃખૈમુર્હુરિદતાત્મનાં
સઙ્ક્લેશિનવાર્ણમુશ ત ના યથા॥ ૪૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
પ્રથમસ્ક ધે વ્યાસનારદસવંાદે પ ચમાેઽ યાયઃ॥ ૫॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥
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॥ ષષ્ઠાેઽ યાયઃ॥
સતૂ ઉવાચ
અેવં િનશ ય ભગવાન્ દેવષજર્ન્મ કમર્ ચ ।
ભૂયઃ પપ્રચ્છ તં બ્રહ્મન્ વ્યાસઃ સત્યવતીસતુઃ॥ ૧॥
વ્યાસ ઉવાચ
ભ ભિવપ્રવ સતે િવજ્ઞાનાદેષૃ્ટ ભ તવ ।
વતર્માનાે વયસ્યાદ્યે તતઃ િકમકરાેદ્ભવાન્॥ ૨॥
વાય ભવુ કયા ત્ત્યા વ તતં તે પરં વયઃ ।
કથં ચેદમુદસ્રાક્ષીઃ કાલે પ્રાપ્તે કલવેરમ્॥ ૩॥
પ્રાક્ક પિવષયામેતાં ત તે સરુસત્તમ ।
ન હ્યષે વ્યવધા કાલ અેષ સવર્િનરાકૃ તઃ॥ ૪॥
નારદ ઉવાચ
ભ ભિવપ્રવ સતે િવજ્ઞાનાદેષૃ્ટ ભમર્મ ।
વતર્માનાે વયસ્યાદ્યે તત અેતદકારષમ્॥ ૫॥
અેકાત્મ મે જનની યાે ષન્મૂઢા ચ િકઙ્કર ।
મ યાત્મજેઽન યગતાૈ ચકે્ર નેહાનુબ ધનમ્॥ ૬॥
સા વત ત્રા ન ક પાઽઽસીદ્યાેગક્ષેમં મમેચ્છતી ।
ઈશસ્ય િહ વશે લાેકાે યાષેા દા મયી યથા॥ ૭॥
અહં ચ તદ્બ્રહ્મકુલે ઊ ષવાં તદપેક્ષયા ।
િદગ્દેશકાલાવ્યુ પન્નાે બાલકઃ પ ચહાયનઃ॥ ૮॥
અેકદા િનગર્તાં ગેહાદ્દહુ તી ં િન શ ગાં પ થ ।
સપાઽદશ પદા ષ્ટઃ કૃપણાં કાલચાેિદતઃ॥ ૯॥
તદા તદહમીશસ્ય ભક્તાનાં શમભી સતઃ ।
અનુગ્રહં મ યમાનઃ પ્રા તષં્ઠ િદશમુત્તરામ્॥ ૧૦॥
સ્ફ તા જનપદાં તત્ર પુરગ્રામવ્ર કરાન્ ।
ખેટખવર્ટવાટ શ્ચ વના યપુવનાિન ચ॥ ૧૧॥
ચત્રધાતુિવ ચત્રાદ્ર િનભભગ્ ભજુદુ્રમાન્ ।
જલાશયા છવજલાન્ન લનીઃ સરુસિેવતાઃ॥ ૧૨॥

20 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - પ્રથમસ્ક ધઃ

ચત્ર વનૈઃ પત્રરથૈિવભ્રમદ્ભ્રમર શ્રયઃ ।
નલવે શર ત બકુશક ચકગહ્વરમ્॥ ૧૩॥
અેક અેવા તયાતાેઽહમદ્રાક્ષં િવિપનં મહત્ ।
ઘાેરં પ્ર તભયાકારં વ્યાલાેલૂક શવા જરમ્॥ ૧૪॥
પિરશ્રા તે દ્રયાત્માહં ટ્પર તાે બુભુ ક્ષતઃ ।
ના વા પી વા હ્ર દે નદ્યા ઉપ ષ્ટાે ગતશ્રમઃ॥ ૧૫॥
ત મિન્નમર્નજેુઽર યે િપ પલાપેસ્થઆસ્થતઃ ।
આત્મનાઽઽત્માનમાત્મસં્થ યથાશ્રુતમ ચ તયમ્॥ ૧૬॥
યાયતશ્ચરણા ભાજંે ભાવિન જતચેતસા ।
આૈ ક ઠ્યાશ્રુકલાક્ષસ્ય હૃદ્યાસીન્મે શનૈહર્િરઃ॥ ૧૭॥
પ્રેમા તભરિન ભન્નપુલકાઙ્ગાેઽ તિન ર્તઃ ।
આન દસ લવે લીનાે નાપ યમુભયં મનુે॥ ૧૮॥
પં ભગવતાે યત્તન્મનઃકા તં શચુાપહમ્ ।
અપ યન્ સહસાેત્તસ્થે વૈક્લવ્યાદ્દમુર્ના ઇવ॥ ૧૯॥
િદદૃ તદહં ભૂયઃ પ્ર ણધાય મનાે હૃિદ ।
વીક્ષમાણાેઽિપ નાપ યમિવ પ્ત ઇવાતુરઃ॥ ૨૦॥
અેવં યત તં િવજને મામાહાગાેચરાે ગરામ્ ।
ગ ભીરશ્લ ણયા વાચા શચુઃ પ્રશમયિન્નવ॥ ૨૧॥
હ તા મ જન્મિન ભવાન્ ન માં દ્રષુ્ટ મહાહર્ ત ।
અિવપક્વકષાયાણાં દુદર્શાઽહં કુયાે ગનામ્॥ ૨૨॥
સકૃદ્યદ્દ શતં પમેત કામાય તેઽનઘ ।
મ કામઃ શનકૈઃ સાધુ સવાર્ન્ મુ ચ ત હૃચ્છયાન્॥ ૨૩॥
સ સવેયાદ ઘર્યા તે તા મિય દૃઢા મ તઃ ।
િહ વાવદ્ય મમં લાેકં ગ તા મ જનતામ સ॥ ૨૪॥
મ તમર્િય િનબદ્ધયેં ન િવપદે્યત કિહ ચત્ ।
પ્ર સગર્િનરાેધેઽિપ તશ્ચ મદનુગ્રહાત્॥ ૨૫॥
અેતાવદુ વાપેરરામ તન્મહ-
દ્ભૂતં નભાે લઙ્ગમ લઙ્ગમીશ્વરમ્ ।
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અહં ચ ત મૈ મહતાં મહીયસે
શી ણાર્વનામં િવદધેઽનુક પતઃ॥ ૨૬॥
નામા યન તસ્ય હતત્રપઃ પઠન્
ગુહ્યાિન ભદ્રા ણ કૃતાિન ચ મરન્ ।
ગાં પયર્ટં તુષ્ટમના ગત હઃ
કાલં પ્રતીક્ષન્ િવમદાે િવમ સરઃ॥ ૨૭॥
અેવં કૃ ણમતેબ્રર્હ્મન્નસક્તસ્યામલાત્મનઃ ।
કાલઃ પ્રાદુરભૂ કાલે તિડ સાૈદામની યથા॥ ૨૮॥
પ્રયજુ્યમાને મિય તાં શદુ્ધાં ભાગવતી ં તનુમ્ ।
આર ધકમર્િનવાર્ણાે યપત પા ચભાૈ તકઃ॥ ૨૯॥
ક પા ત ઇદમાદાય શયાનેઽ ભસ્યુદ વતઃ ।
શશિયષાેરનપુ્રાણં િવિવશઽે તરહં િવભાેઃ॥ ૩૦॥
સહસ્રયુગપયર્ ત ઉ થાયેદં સ ક્ષતઃ ।
મર ચ મશ્રા ઋષયઃ પ્રાણે યાેઽહં ચ જ જ્ઞરે॥ ૩૧॥
અ તબર્િહશ્ચ લાેકાંસ્ત્રીન્ પય યસ્ક દતવ્રતઃ ।
અનુગ્રહાન્મહાિવ ણાેરિવઘાતગ તઃ ક્વ ચત્॥ ૩૨॥
દેવદત્તા મમાં વીણાં વરબ્રહ્મિવભૂ ષતામ્ ।
મૂચ્છર્િય વા હિરકથાં ગાયમાનશ્ચરા યહમ્॥ ૩૩॥
પ્રગાયતઃ વવીયાર્ ણ તીથર્પાદઃ પ્રયશ્રવાઃ ।
આહૂત ઇવ મે શીઘં્ર દશર્નં યા ત ચેત સ॥ ૩૪॥
અેતદ્ યાતુર ચત્તાનાં માત્રા પશચ્છયા મુહુઃ ।
ભવ સ ધુ લવાે દષૃ્ટાે હિરચયાર્નવુણર્નમ્॥ ૩૫॥
યમાિદ ભયાગપથૈઃ કામલાેભહતાે મુહુઃ ।
મુકુ દસવેયા યદ્વત્તથાઽઽત્માદ્ધા ન શા ય ત॥ ૩૬॥
સવ તિદદમાખ્યાતં ય ષ્ટાેઽહં વયાનઘ ।
જન્મકમર્રહસં્ય મે ભવતશ્ચાત્મતાષેણમ્॥ ૩૭॥
સતૂ ઉવાચ
અેવં સ ભા ય ભગવાન્નારદાે વાસવીસતુમ્ ।
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આમ ય વીણાં રણયન્ યયાૈ યાદૃ ચ્છકાે મુિનઃ॥ ૩૮॥
અહાે દેવ ષધર્ યાેઽયં ય ક ત શાઙ્ર્ગધ વનઃ ।
ગાયન્ માદ્યિન્નદં ત યા રમયત્યાતુરં જગત્॥ ૩૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
પ્રથમસ્ક ધે વ્યાસનારદસવંાદે ષષ્ઠાેઽ યાયઃ॥ ૬॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ સપ્તમાેઽ યાયઃ॥
શાનૈક ઉવાચ
િનગર્તે નારદે સતૂ ભગવાન્ બાદરાયણઃ ।
શ્રુતવાં તદ ભપે્રતં તતઃ િકમકરાે દ્વભુઃ॥ ૧॥
સતૂ ઉવાચ
બ્રહ્મનદ્યાં સર વત્યામાશ્રમઃ પ શ્ચમે તટે ।
શ યાપ્રાસ ઇ ત પ્રાેક્ત ઋષીણાં સત્રવધર્નઃ॥ ૨॥
ત મન્ વ આશ્રમે વ્યાસાે બદર ષ ડમ ડતે ।
આસીનાેઽપ ઉપ ય પ્ર ણદ યાૈ મનઃ વયમ્॥ ૩॥
ભ ક્તયાેગને મન સ સ યક્ પ્ર ણિહતેઽમલે ।
અપ ય પુ ષં પવૂ માયાં ચ તદુપાશ્રયામ્॥ ૪॥
યયા સ માેિહતાે વ આત્માનં િત્રગુણાત્મકમ્ ।
પરાેઽિપ મનુતેઽનથ ત કૃતં ચા ભપદ્યતે॥ ૫॥
અનથાપશમં સાક્ષાદ્ભ ક્તયાેગમધાેક્ષજે ।
લાેકસ્યા નતાે િવદ્વાંશ્ચકે્ર સા વતસિંહતામ્॥ ૬॥
યસ્યાં વૈ શ્રૂયમાણાયાં કૃ ણે પરમપૂ ષે ।
ભ ક્ત પદ્યતે પુંસઃ શાેકમાેહભયાપહા॥ ૭॥
સ સિંહતાં ભાગવતી ં કૃ વાનુક્ર ય ચાત્મજમ્ ।
શકુમ યાપયામાસ િન ત્તિનરતં મુિનઃ॥ ૮॥
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શાનૈક ઉવાચ
સ વૈ િન ત્તિનરતઃ સવર્ત્રાપેેક્ષકાે મુિનઃ ।
કસ્ય વા હતીમેતામાત્મારામઃ સમ યસત્॥ ૯॥
સતૂ ઉવાચ
આત્મારામાશ્ચ મનુયાે િનગ્રર્ થા અ યુ ક્રમે ।
કુવર્ ત્યહૈતુક ં ભ ક્ત મ થ ભૂતગુણાે હિરઃ॥ ૧૦॥
હરેગુર્ણા ક્ષપ્તમ તભર્ગવાન્ બાદરાય ણઃ ।
અ યગાન્મહદાખ્યાનં િનતં્ય િવ જન પ્રયઃ॥ ૧૧॥
પર ક્ષતાેઽથ રાજષજર્ન્મકમર્િવલાપનમ્ ।
સસં્થાં ચ પા ડુપતુ્રાણાં વકે્ષ્ય કૃ ણકથાેદયમ્॥ ૧૨॥
યદા ધે કાૈરવ જયાનાં
વીરે વથાે વીરગ ત ગતષેુ ।
કાેદરાિવદ્ધગદા ભમશર્-
ભગ્ ાે દ ડે તરાષ્ટ્રપતુ્રે॥ ૧૩॥
ભતુર્ઃ પ્રયં દ્રાૈ ણિર ત મ પ યન્
કૃ ણાસતુાનાં વપતાં શરાં સ ।
ઉપાહર દ્વ પ્રયમવે તસ્ય
જુગુ સતં કમર્ િવગહર્ય ત॥ ૧૪॥
માતા શશનૂાં િનધનં સતુાનાં
િનશ ય ઘાેરં પિરત યમાના ।
તદા દદ્બા પકલાકુલાક્ષી
તાં સા વયન્નાહ િકર ટમાલી॥ ૧૫॥
તદા શચુ તે પ્ર મ ભદ્રે
યદ્બ્રહ્મબ ધાેઃ શર આતતાિયનઃ ।
ગા ડીવમુક્તૈિવ શખૈ પાહરે
વાઽઽક્ર ય ય નાસ્ય સ દગ્ધપતુ્રા॥ ૧૬॥
ઇ ત પ્રયાં વ ગુિવ ચત્રજ પૈઃ
સ સા વિય વાચ્યુત મત્રસતૂઃ ।
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અ વાદ્રવદં્દ શત ઉગ્રધ વા
કિપ વ ે ગુ પતંુ્ર રથને॥ ૧૭॥
તમાપત તં સ િવલક્ષ્ય દૂરાત્
કુમારહાે દ્વગ્ મના રથને ।
પરાદ્રવ પ્રાણપર સુ વ્યા
યાવદ્ગમં દ્રભયાદ્યથાકર્ઃ॥ ૧૮॥
યદાશરણમાત્માનમૈક્ષત શ્રા તવા જનમ્ ।
અસં્ત્ર બ્રહ્મ શરાે મનેે આત્મત્રાણં દ્વ ત્મજઃ॥ ૧૯॥
અથાપે ય સ લલં સ દધે ત સમાિહતઃ ।
અ નન્નપુસહંારં પ્રાણકૃચ્છ્ર ઉપ સ્થતે॥ ૨૦॥
તતઃ પ્રાદુ કૃતં તજેઃ પ્રચ ડં સવર્તાે િદશમ્ ।
પ્રાણાપદમ ભપ્રેક્ષ્ય િવ ં જ વાચ હ॥ ૨૧॥
અજુર્ન ઉવાચ
કૃ ણ કૃ ણ મહાભાગ ભક્તાનામભયઙ્કર ।
વમેકાે દહ્યમાનાનામપવગાઽ સ સં તેઃ॥ ૨૨॥
વમાદ્યઃ પુ ષઃ સાક્ષાદ શ્વરઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ ।
માયાં વ્યુદસ્ય ચચ્છ યા કૈવલ્યે સ્થતઆત્મિન॥ ૨૩॥
સ અેવ વલાેકસ્ય માયામાેિહતચેતસઃ ।
િવધ સે વને વીયણ શ્રેયાે ધમાર્િદલક્ષણમ્॥ ૨૪॥
તથાયં ચાવતાર તે ભવુાે ભાર જહીષર્યા ।
વાનાં ચાન યભાવાનામનુ યાનાય ચાસકૃત્॥ ૨૫॥
િક મદં વ કુતાે વે ત દેવદેવ ન વેદ્ યહમ્ ।
સવર્તાેમખુમાયા ત તજેઃ પરમદા ણમ્॥ ૨૬॥
શ્રીભગવાનવુાચ
વે થેદં દ્રાેણપતુ્રસ્ય બ્રાહ્મમસં્ત્ર પ્રદ શતમ્ ।
નવૈાસાૈ વેદ સહંારં પ્રાણબાધ ઉપ સ્થતે॥ ૨૭॥
ન હ્યસ્યા યતમં િક ચદસં્ત્ર પ્રત્યવકશર્નમ્ ।
જહ્યસ્ત્રતજે ઉન્નદ્ધમસ્ત્રજ્ઞાે હ્યસ્ત્રતજેસા॥ ૨૮॥
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સતૂ ઉવાચ
શ્રુ વા ભગવતા પ્રાેક્તં ફા ગનુઃ પરવીરહા ।
ટ્વાપ તં પિરક્ર ય બ્રાહ્મં બ્રાહ્માય સ દધે॥ ૨૯॥

સહંત્યા યાે યમુભયાે તજેસી શરસં તે ।
આ ત્ય રાેદસી ખં ચ વ ધાતેઽકર્વિહ્નવત્॥ ૩૦॥
દૃ ટ્વાસ્ત્રતજે તુ તયાેસ્ત્રી ં લાેકાન્ પ્રદહન્ મહત્ ।
દહ્યમાનાઃ પ્ર ઃ સવાર્ઃ સાવંતર્કમમંસત॥ ૩૧॥
પ્ર પેદ્રવમાલક્ષ્ય લાેકવ્ય તકરં ચ તમ્ ।
મતં ચ વાસદેુવસ્ય સ જહારાજુર્નાે દ્વયમ્॥ ૩૨॥
તતઆસાદ્ય તરસા દા ણં ગાૈતમીસતુમ્ ।
બબ ધામષર્તામ્રાક્ષઃ પશું રશનયા યથા॥ ૩૩॥
શ બરાય િનનીષ તં દા ા બદ્ વા િરપું બલાત્ ।
પ્રાહાજુર્નં પ્રકુિપતાે ભગવાન બુજેક્ષણઃ॥ ૩૪॥
મનંૈ પાથાર્હર્ સ ત્રાતું બ્રહ્મબ ધુ મમં જિહ ।
યાેઽસાવનાગસઃ સપુ્તાનવધીિન્ન શ બાલકાન્॥ ૩૫॥
મતં્ત પ્રમત્તમનુ્મતં્ત સપંુ્ત બાલં સ્ત્રયં જડમ્ ।
પ્રપનં્ન િવરથં ભીતં ન િરપું હ ત ધમર્િવત્॥ ૩૬॥
વપ્રાણાન્ યઃ પરપ્રાણૈઃ પ્રપુ ણાત્યઘ્ ણઃ ખલઃ ।
તદ્વધ તસ્ય િહ શ્રેયાે યદ્દાષેાદ્યાત્યધઃ પુમાન્॥ ૩૭॥
પ્ર તશ્રુતં ચ ભવતા પા ચાલ્યૈ શ ◌ૃ વતાે મમ ।
આહિર યે શર તસ્ય ય તે માિનિન પતુ્રહા॥ ૩૮॥
તદસાૈ વ યતાં પાપ આતતા યાત્મબ ધુહા ।
ભતુર્શ્ચ િવ પ્રયં વીર કૃતવાન્ કુલપાંસનઃ॥ ૩૯॥
અેવં પર ક્ષતા ધમ પાથર્ઃ કૃ ણને ચાેિદતઃ ।
નૈચ્છદ્ધ તું ગુ સતંુ યદ્ય યાત્મહનં મહાન્॥ ૪૦॥
અથાપેેત્ય વ શ બરં ગાેિવ દ પ્રયસાર થઃ ।
યવેદયતં્ત પ્રયાયૈ શાેચ ત્યા આત્મ ન્ હતાન્॥ ૪૧॥
તથાઽઽહૃતં પશવુ પાશબદ્ધમવાઙ્મખું કમર્જુગુ સતને ।
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િનર ક્ષ્ય કૃ ણાપકૃતં ગુરાેઃ સતંુ વામ વભાવા કૃપયા નનામ ચ॥ ૪૨॥
ઉવાચ ચાસહ ત્યસ્ય બ ધનાનયનં સતી ।
મુચ્યતાં મુચ્યતામષે બ્રાહ્મણાે િનતરાં ગુ ઃ॥ ૪૩॥
સરહસ્યાે ધનવુદઃ સિવસગાપસયંમઃ ।
અસ્ત્રગ્રામશ્ચ ભવતા શ ક્ષતાે યદનુગ્રહાત્॥ ૪૪॥
સ અેષ ભગવાન્ દ્રાેણઃ પ્ર પેણ વતર્તે ।
તસ્યાત્મનાેઽધ પ યા તે ના વગાદ્વ રસઃૂ કૃપી॥ ૪૫॥
તદ્ધમર્જ્ઞ મહાભાગ ભવદ્ ભગારવં કુલમ્ ।
જનં નાહર્ ત પ્રાપ્તું પજંૂ્ય વ દ્યમભી ણશઃ॥ ૪૬॥

મા રાેદ દસ્ય જનની ગાૈતમી પ તદેવતા ।
યથાહં તવ સાઽઽતાર્ રાેિદ યશ્રુમખુી મુહુઃ॥ ૪૭॥
યૈઃ કાેિપતં બ્રહ્મકુલં રાજ યૈર જતાત્મ ભઃ ।
ત કુલં પ્રદહત્યાશુ સાનુબ ધં શચુાિપતમ્॥ ૪૮॥
સતૂ ઉવાચ
ધ ય યા યં સક ણં િનવ્યર્લીકં સમં મહત્ ।
રા ધમર્સતુાે રાજ્ઞ્યાઃ પ્રત્યન દદ્વચાે દ્વ ઃ॥ ૪૯॥
નકુલઃ સહદેવશ્ચ યુયુધાનાે ધન જયઃ ।
ભગવાન્ દેવક પતુ્રાે યે ચા યે યાશ્ચ યાે ષતઃ॥ ૫૦॥
તત્રાહામ ષતાે ભીમ તસ્ય શ્રેયાન્ વધઃ તઃ ।
ન ભતુર્નાર્ત્મનશ્ચાથ યાેઽહન્ સપુ્તાન્ શશનૂ્ થા॥ ૫૧॥
િનશ ય ભીમગિદતં દ્રાપૈદ્યાશ્ચ ચતુભુર્જઃ ।
આલાેક્ય વદનં સખ્યિુરદમાહ હસિન્નવ॥ ૫૨॥
શ્રીકૃ ણ ઉવાચ
બ્રહ્મબ ધનુર્ હ તવ્યઆતતાયી વધાહર્ણઃ ।
મયવૈાેભયમા ાતં પિરપાહ્યનુશાસનમ્॥ ૫૩॥
કુ પ્ર તશ્રુતં સતં્ય યત્ત સા વયતા પ્રયામ્ ।
પ્રયં ચ ભીમસનેસ્ય પા ચાલ્યા મહ્યમવે ચ॥ ૫૪॥
સતૂ ઉવાચ
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અજુર્નઃ સહસાઽઽજ્ઞાય હરેહાર્દર્મથા સના ।
મ ણ જહાર મૂધર્ યં દ્વજસ્ય સહમૂધર્જમ્॥ ૫૫॥
િવમુચ્ય રશનાબદં્ધ બાલહત્યાહતપ્રભમ્ ।
તજેસા મ ણના હીનં શ બરાિન્નરયાપયત્॥ ૫૬॥
વપનં દ્રિવણાદાનં સ્થાનાિન્નયાર્પણં તથા ।
અેષ િહ બ્રહ્મબ ધનૂાં વધાે ના યાેઽ ત દૈિહકઃ॥ ૫૭॥
પતુ્રશાેકાતુરાઃ સવ પા ડવાઃ સહ કૃ ણયા ।
વાનાં તાનાં ય કૃત્યં ચકુ્રિનહર્રણાિદકમ્॥ ૫૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
પ્રથમસ્ક ધે દ્રાૈ ણિનગ્રહાે નામ સપ્તમાેઽ યાયઃ॥ ૭॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અષ્ટમાેઽ યયઃ॥
સતૂ ઉવાચ
અથ તે સ પરેતાનાં વાનામુદક મચ્છતામ્ ।
દાતું સકૃ ણા ગઙ્ગાયાં પુરસૃ્કત્ય યયુઃ સ્ત્રયઃ॥ ૧॥
તે િનનીયાેદકં સવ િવલ ય ચ શં પનુઃ ।
આ લુતા હિરપાદા જરજઃપૂતસિર જલે॥ ૨॥
તત્રાસીનં કુ પ ત તરાષ્ટ્રં સહાનજુમ્ ।
ગા ધાર ં પતુ્રશાેકાતા થાં કૃ ણાં ચ માધવઃ॥ ૩॥
સા વયામાસ મુિન ભહર્તબ ધૂ શચુાિપતાન્ ।
ભૂતષેુ કાલસ્ય ગ ત દશર્યન્નપ્ર તિક્રયામ્॥ ૪॥
સાધિય વા તશત્રાેઃ વં રાજં્ય િકતવૈહૃર્તમ્ ।
ઘાતિય વાસતાે રાજ્ઞઃ કચ પશર્ક્ષતાયષુઃ॥ ૫॥
યાજિય વાશ્વમેધૈ તં િત્ર ભ ત્તમક પકૈઃ ।
તદ્યશઃ પાવનં િદ શતમ યાેિરવાતનાેત્॥ ૬॥
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આમ ય પા ડુપતુ્રાંશ્ચ શનૈેયાેદ્ધવસયંુતઃ ।
દ્વપૈાયનાિદ ભિવપ્રૈઃ પૂ જતૈઃ પ્ર તપૂ જતઃ॥ ૭॥
ગ તું કૃતમ તબ્રર્હ્મન્ દ્વારકાં રથમા સ્થતઃ ।
ઉપલેભેઽ ભધાવ તીમુત્તરાં ભયિવહ્વલામ્॥ ૮॥
ઉત્તરાવેાચ
પાિહ પાિહ મહાયાે ગન્ દેવદેવ જગ પતે ।
ના યં વદભયં પ યે યત્ર ત્યુઃ પર પરમ્॥ ૯॥
અ ભદ્રવ ત મામીશ શર તપ્તાયસાે િવભાે ।
કામં દહતુ માં નાથ મા મે ગભા િનપાત્યતામ્॥ ૧૦॥
સતૂ ઉવાચ
ઉપધાયર્ વચ તસ્યા ભગવાન્ ભક્તવ સલઃ ।
અપા ડવ મદં કતુ દ્રાૈણેરસ્ત્રમબુ યત॥ ૧૧॥
તહ્યવાથ મુિનશ્રેષ્ઠ પા ડવાઃ પ ચ સાયકાન્ ।
આત્મનાેઽ ભમખુાન્ દ પ્તાનાલક્ષ્યાસ્ત્રા યપુાદદુઃ॥ ૧૨॥
વ્યસનં વીક્ષ્ય તત્તષેામન યિવષયાત્મનામ્ ।
સદુશર્નને વાસે્ત્રણ વાનાં રક્ષાં વ્યધા દ્વભુઃ॥ ૧૩॥
અ તઃસ્થઃ સવર્ભૂતાનામાત્મા યાેગેશ્વરાે હિરઃ ।
વમાયયા ણાેદ્ગભ વૈરાટ ાઃ કુ ત તવે॥ ૧૪॥
યદ્ય યસં્ત્ર બ્રહ્મ શર વમાેઘં ચાપ્ર તિક્રયમ્ ।
વૈ ણવં તજે આસાદ્ય સમશા યદ્ ગૂદ્વહ॥ ૧૫॥
મા મંસ્થા હ્યેતદાશ્ચય સવાર્શ્ચયર્મયેઽચ્યુતે ।
ય ઇદં માયયા દેવ્યા જત્યવ ત હ ત્યજઃ॥ ૧૬॥
બ્રહ્મતે ેિવિનમુર્ક્તૈરાત્મજૈઃ સહ કૃ ણયા ।
પ્રયાણા ભમખું કૃ ણ મદમાહ થા સતી॥ ૧૭॥
કુ ત્યુવાચ
નમસ્યે પુ ષં વાદ્યમીશ્વરં પ્રકૃતેઃ પરમ્ ।
અલકં્ષ્ય સવર્ભૂતાનામ તબર્િહરવ સ્થતમ્॥ ૧૮॥
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માયાજવિનકાચ્છન્નમજ્ઞાધાેક્ષજમવ્યયમ્ ।
ન લક્ષ્યસે મૂઢદશૃા નટાે નાટ ધરાે યથા॥ ૧૯॥
તથા પરમહંસાનાં મનુીનામમલાત્મનામ્ ।
ભ ક્તયાેગિવધાનાથ કથં પ યેમ િહ સ્ત્રયઃ॥ ૨૦॥
કૃ ણાય વાસદેુવાય દેવક ન દનાય ચ ।
ન દગાપેકુમારાય ગાેિવ દાય નમાે નમઃ॥ ૨૧॥
નમઃ પઙ્કજનાભાય નમઃ પઙ્કજમા લને ।
નમઃ પઙ્કજનતે્રાય નમ તે પઙ્ક ઙ્ઘ્રયે॥ ૨૨॥
યથા હૃષીકેશ ખલને દેવક
કંસને દ્ધા ત ચરં શચુાિપતા ।
િવમાે ચતાહં ચ સહાત્મ િવભાે
વયવૈ નાથને મુહુિવપદ્ગણાત્॥ ૨૩॥
િવષાન્મહાગ્ ેઃ પુ ષાદદશર્ના-
દસ સભાયા વનવાસકૃચ્છ્ર તઃ ।
ધે ધેઽનેકમહારથાસ્ત્રતાે
દ્રાૈ યસ્ત્રતશ્ચા મ હરેઽ ભર ક્ષતાઃ॥ ૨૪॥
િવપદઃ સ તુ નઃ શશ્વત્તત્ર તત્ર જગદુ્ગરાે ।
ભવતાે દશર્નં ય સ્યાદપનુભર્વદશર્નમ્॥ ૨૫॥
જન્મૈશ્વયર્શ્રુતશ્રી ભરેધમાનમદઃ પુમાન્ ।
નવૈાહર્ત્ય ભધાતું વૈ વામિક ચનગાેચરમ્॥ ૨૬॥
નમાેઽિક ચનિવત્તાય િન ત્તગુણ ત્તયે ।
આત્મારામાય શા તાય કૈવલ્યપતયે નમઃ॥ ૨૭॥
મ યે વાં કાલમીશાનમનાિદિનધનં િવભુમ્ ।
સમં ચર તં સવર્ત્ર ભૂતાનાં ય ન્મથઃ ક લઃ॥ ૨૮॥
ન વેદ ક શ્ચદ્ભગવં શ્ચક ષતં
તવેહમાનસ્ય ણાં િવડ બનમ્ ।
ન યસ્ય ક શ્ચદ્દિયતાેઽ ત કિહ ચ-
દ્દવ્ે યશ્ચ ય મ વષમા મ ત ર્ણામ્॥ ૨૯॥
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જન્મ કમર્ ચ િવશ્વાત્મન્નજસ્યાકતુર્રાત્મનઃ ।
તયર્ઙ્ ષષુ યાદઃસુ તદત્ય તિવડ બનમ્॥ ૩૦॥
ગાે યાદદે વિય કૃતાગ સ દામ તાવ-
દ્યા તે દશાશ્રુક લલા જનસ ભ્રમાક્ષમ્ ।
વક્ત્રં િનનીય ભયભાવનયા સ્થતસ્ય
સા માં િવમાેહય ત ભીરિપ ય દ્બભે ત॥ ૩૧॥
કે ચદાહુરજં તં પુ યશ્લાેકસ્ય ક તર્યે ।
યદાેઃ પ્રયસ્યા વવાયે મલયસ્યવે ચ દનમ્॥ ૩૨॥
અપરે વસદેુવસ્ય દેવક્યાં યા ચતાેઽ યગાત્ ।
અજ વમસ્ય ક્ષેમાય વધાય ચ સરુ દ્વષામ્॥ ૩૩॥
ભારાવતારણાયા યે ભવુાે નાવ ઇવાેદધાૈ ।
સીદ ત્યા ભૂિરભારેણ તાે હ્યાત્મભવુા થતઃ॥ ૩૪॥
ભવેઽ મન્ ક્લ યમાનાનામિવદ્યાકામકમર્ ભઃ ।
શ્રવણ મરણાહાર્ ણ કિર યિન્ન ત કેચન॥ ૩૫॥
શ ◌ૃ વ ત ગાય ત ગ્ ણ ત્યભી ણશઃ
મર ત ન દ ત તવેિહતં જનાઃ ।
ત અેવ પ ય ત્ય ચરેણ તાવકં
ભવપ્રવાહાપેરમં પદા બુજમ્॥ ૩૬॥
અ યદ્ય ન વં વકૃતેિહત પ્રભાે
જહાસ સ વ સહૃુદાેઽનુ િવનઃ ।
યષેાં ન ચા યદ્ભવતઃ પદા બુ -

પરાયણં રાજસુ યાે જતાંહસામ્॥ ૩૭॥
કે વયં નામ પા યાં યદુ ભઃ સહ પા ડવાઃ ।
ભવતાેઽદશર્નં યિહ હૃષીકાણા મવે શતુઃ॥ ૩૮॥
નેયં શાે ભ યતે તત્ર યથેદાની ં ગદાધર ।
વ પદૈરિઙ્કતા ભા ત વલક્ષણિવલ ક્ષતૈઃ॥ ૩૯॥
ઇમે જનપદાઃ દ્ધાઃ સપુક્વાષૈિધવી ધઃ ।
વનાિદ્રનદુ્યદ વ તાે હ્યેધ તે તવ વી ક્ષતૈઃ॥ ૪૦॥
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અથ િવશ્વેશ િવશ્વાત્મન્ િવશ્વમૂત વકેષુ મે ।
નેહપાશ મમં છ ધ દૃઢં પા ડુષુ ણષુ॥ ૪૧॥
વિય મેઽન યિવષયા મ તમર્ધપુતેઽસકૃત્ ।
ર તમુદ્વહતાદદ્ધા ગઙ્ગવેાૈઘમુદ વ ત॥ ૪૨॥
શ્રીકૃ ણ કૃ ણસખ ષભાવિનધ્રુગ્-
રાજ યવંશદહનાનપવગર્વીયર્ ।
ગાેિવ દ ગાે દ્વજસરુા તહરાવતાર
યાેગેશ્વરા ખલગુરાે ભગવન્ નમ તે॥ ૪૩॥
સતૂ ઉવાચ
થયે થં કલપદૈઃ પિરણૂતા ખલાેદયઃ ।
મ દં જહાસ વૈકુ ઠાે માેહયિન્નવ માયયા॥ ૪૪॥
તાં બાઢ મત્યુપામ ય પ્રિવ ય ગજસાહ્વયમ્ ।
સ્ત્રયશ્ચ વપુરં યાસ્યન્ પ્રે ણા રાજ્ઞા િનવાિરતઃ॥ ૪૫॥
વ્યાસાદૈ્યર શ્વરેહાજ્ઞૈઃ કૃ ણનેાદ્ભુતકમર્ણા ।
પ્રબાેિધતાેઽપી તહાસનૈાર્બુ યત શચુાિપતઃ॥ ૪૬॥
આહ રા ધમર્સતુ શ્ચ તયન્ સહૃુદાં વધમ્ ।
પ્રાકૃતનેાત્મના િવપ્રાઃ નેહમાેહવશં ગતઃ॥ ૪૭॥
અહાે મે પ યતાજ્ઞાનં હૃિદ ઢં દુરાત્મનઃ ।
પારક્યસ્યવૈ દેહસ્ય બહ્વ્યાે મેઽક્ષાૈિહણીહર્તાઃ॥ ૪૮॥
બાલ દ્વજસહૃુ ન્મત્રિપ ભ્રા ગુ દુ્રહઃ ।
ન મે સ્યાિન્નરયાન્માેક્ષાે હ્યિપ વષાર્યુતાયુતૈઃ॥ ૪૯॥
નનૈાે રાજ્ઞઃ પ્ર ભતુર્ધર્મર્યુદ્ધે વધાે દ્વષામ્ ।
ઇ ત મે ન તુ બાેધાય ક પતે શાસનં વચઃ॥ ૫૦॥
સ્ત્રીણાં મદ્ધતબ ધનૂાં દ્રાેહાે યાેઽસાિવહાે થતઃ ।
કમર્ ભગ્ ર્હમેધીયનૈાર્હં ક પાે વ્યપાેિહતુમ્॥ ૫૧॥
યથા પઙે્કન પઙ્કા ભઃ સરુયા વા સરુાકૃતમ્ ।
ભૂતહત્યાં તથવૈૈકાં ન યજ્ઞૈમાર્ષુ્ટર્મહર્ ત॥ ૫૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
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પ્રથમસ્ક ધે કુ તી તુ તયુર્િધ ષ્ઠરાનુતાપાે નામાષ્ટમાેઽ યાયઃ॥ ૮॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ નવમાેઽ યાયઃ॥
સતૂ ઉવાચ
ઇ ત ભીતઃ પ્ર દ્રાેહા સવર્ધમર્િવિવ સયા ।
તતાે િવનશનં પ્રાગાદ્યત્ર દેવવ્રતાેઽપતત્॥ ૧॥
તદા તે ભ્રાતરઃ સવ સદશ્વૈઃ વણર્ભૂ ષતૈઃ ।
અ વગચ્છન્ રથૈિવપ્રા વ્યાસધાૈ યાદય તથા॥ ૨॥
ભગવાનિપ િવપ્રષ રથને સધન જયઃ ।
સ તવૈ્યર્રાેચત પઃ કુબેર ઇવ ગુહ્યકૈઃ॥ ૩॥
દૃ ટ્વા િનપ તતં ભૂમાૈ િદવ યુત મવામરમ્ ।
પ્રણેમુઃ પા ડવા ભી મં સાનુગાઃ સહ ચિક્રણા॥ ૪॥
તત્ર બ્રહ્મષર્યઃ સવ દેવષર્યશ્ચ સત્તમ ।
રાજષર્યશ્ચ તત્રાસન્ દ્રષંુ્ટ ભરતપુઙ્ગવમ્॥ ૫॥
પવર્તાે નારદાે ધાૈ યાે ભગવાન્ બાદરાયણઃ ।
હદશ્વાે ભરદ્વાજઃ સ શ યાે રે કાસતુઃ॥ ૬॥
વ સષ્ઠ ઇ દ્રપ્રમદ સ્ત્રતાે ગ્ સમદાેઽ સતઃ ।
કક્ષીવાન્ ગાૈતમાેઽિત્રશ્ચ કાૈ શકાેઽથ સદુશર્નઃ॥ ૭॥
અ યે ચ મનુયાે બ્રહ્મન્ બ્રહ્મરાતાદયાેઽમલાઃ ।
શ યૈ પેતા આજગ્મુઃ ક યપાઙ્ ગરસાદયઃ॥ ૮॥
તાન્ સમેતાન્ મહાભાગાનપુલ ય વસતૂ્તમઃ ।
પજૂયામાસ ધમર્જ્ઞાે દેશકાલિવભાગિવત્॥ ૯॥
કૃ ણં ચ ત પ્રભાવજ્ઞઆસીનં જગદ શ્વરમ્ ।
હૃિદસ્થં પજૂયામાસ માયયાપેાત્તિવગ્રહમ્॥ ૧૦॥
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પા ડુપતુ્રાનપુાસીનાન્ પ્રશ્રયપ્રેમસઙ્ગતાન્ ।
અ યાચષ્ટાનુરાગાસ્રૈર ધીભૂતને ચ ષા॥ ૧૧॥
અહાે કષ્ટમહાેઽ યા યં યદ્યૂયં ધમર્ન દનાઃ ।
િવતું નાહર્થ ક્લષં્ટ િવપ્રધમાર્ચ્યુતાશ્રયાઃ॥ ૧૨॥

સં સ્થતેઽ તરથે પા ડાૈ થા બાલપ્ર વધૂઃ ।
યુ મ કૃતે બહૂન્ ક્લેશાન્ પ્રાપ્તા તાેકવતી મુહુઃ॥ ૧૩॥
સવ કાલકૃતં મ યે ભવતાં ચ યદ પ્રયમ્ ।
સપાલાે યદ્વશે લાેકાે વાયાેિરવ ઘનાવ લઃ॥ ૧૪॥
યત્ર ધમર્સતુાે રા ગદાપા ણ ર્કાેદરઃ ।
કૃ ણાેઽસ્ત્રી ગા ડવં ચાપં સહૃુ કૃ ણ તતાે િવપત્॥ ૧૫॥
ન હ્યસ્ય કિહ ચદ્રાજન્ પુમાન્ વેદ િવિધ સતમ્ ।
ય દ્વ જજ્ઞાસયા યુક્તા મુહ્ય ત કવયાેઽિપ િહ॥ ૧૬॥
ત માિદદં દૈવત તં્ર વ્યવસ્ય ભરતષર્ભ ।
તસ્યાનુિવિહતાેઽનાથા નાથ પાિહ પ્ર ઃ પ્રભાે॥ ૧૭॥
અેષ વૈ ભગવાન્ સાક્ષાદાદ્યાે નારાયણઃ પુમાન્ ।
માેહયન્ માયયા લાેકં ગૂઢશ્ચર ત ણષુ॥ ૧૮॥
અસ્યાનુભાવં ભગવાન્ વેદ ગુહ્યતમં શવઃ ।
દેવ ષનાર્રદઃ સાક્ષાદ્ભગવાન્ કિપલાે પ॥ ૧૯॥
યં મ યસે માતુલેયં પ્રયં મતં્ર સહૃુત્તમમ્ ।
અકરાેઃ સ ચવં દૂતં સાૈહૃદાદથ સાર થમ્॥ ૨૦॥
સવાર્ત્મનઃ સમદશૃાે હ્યદ્વયસ્યાનહઙૃ્કતેઃ ।
ત કૃતં મ તવષૈ યં િનરવદ્યસ્ય ન ક્વ ચત્॥ ૨૧॥
તથા યેકા તભક્તષેુ પ ય ભપૂાનુક પતમ્ ।
યન્મેઽસૂં ત્યજતઃ સાક્ષા કૃ ણાે દશર્નમાગતઃ॥ ૨૨॥
ભ યાઽઽવે ય મનાે ય મન્ વાચા યન્નામ ક તર્યન્ ।
ત્યજન્ કલવેરં યાેગી મુચ્યતે કામકમર્ ભઃ॥ ૨૩॥
સ દેવદેવાે ભગવાન્ પ્રતીક્ષતાં
કલવેરં યાવિદદં િહનાે યહમ્ ।
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પ્રસન્નહાસા ણલાેચનાે લસ-
ન્મખુા બુ ે યાનપથશ્ચતુભુર્જઃ॥ ૨૪॥
સતૂ ઉવાચ
યુિધ ષ્ઠર તદાક યર્ શયાનં શરપ જરે ।
અ ચ્છ દ્વિવધાન્ ધમાર્ન્ ઋષીણાં ચાનુશ ◌ૃ વતામ્॥ ૨૫॥
પુ ષ વભાવિવિહતાન્ યથાવણ યથાશ્રમમ્ ।
વૈરાગ્યરાગાપેાિધ યામા ાતાેભયલક્ષણાન્॥ ૨૬॥
દાનધમાર્ન્ રાજધમાર્ન્ માેક્ષધમાર્ન્ િવભાગશઃ ।
સ્ત્રીધમાર્ન્ ભગવદ્ધમાર્ન્ સમાસવ્યાસયાેગતઃ॥ ૨૭॥
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાંશ્ચ સહાપેાયાન્ યથા મનુે ।
નાનાખ્યાને તહાસષેુ વણર્યામાસ ત વિવત્॥ ૨૮॥
ધમ પ્રવદત તસ્ય સ કાલઃ પ્રત્યુપ સ્થતઃ ।
યાે યાે ગન છ દ ત્યાવેાર્ છત તૂત્તરાયણઃ॥ ૨૯॥
તદાપેસહૃંત્ય ગરઃ સહસ્રણી-
િવમુક્તસઙ્ગં મન આિદપૂ ષે ।
કૃ ણે લસ પીતપટે ચતુભુર્જે
પુરઃ સ્થતેઽમી લતદગૃ્વ્યધારયત્॥ ૩૦॥
િવશદુ્ધયા ધારણયા હતાશભુ-
તદ ક્ષયવૈાશુ ગતાયુધવ્યથઃ/શ્રમઃ ।
િન ત્તસવ દ્રય ત્તિવભ્રમ-
તુષ્ટાવ જ યં િવ જ જનાદર્નમ્॥ ૩૧॥
શ્રીભી મ ઉવાચ
ઇ ત મ ત પક પતા િવ ણા
ભગવ ત સા વતપુઙ્ગવે િવભૂ ।
વસખુમપુગતે ક્વ ચ દ્વહતુ
પ્રકૃ તમપુેયુ ષ યદ્ભવપ્રવાહઃ॥ ૩૨॥
િત્રભવુનકમનં તમાલવણ
રિવકરગાૈરવરા બરં દધાને ।
વપુરલકકુલા તાનના જં
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િવજયસખે ર તર તુ મેઽનવદ્યા॥ ૩૩॥
યુિધ તુરગર ેિવધૂમ્રિવ વક્
કચલુ લતશ્રમવાયર્લઙૃ્કતાસ્યે ।
મમ િન શતશરૈિવ ભદ્યમાન-
વ ચ િવલસ કવચેઽ તુ કૃ ણઆત્મા॥ ૩૪॥
સપિદ સ ખવચાે િનશ ય મ યે
િનજપરયાેબર્લયાે રથં િનવે ય ।
સ્થતવ ત પરસિૈનકાયુર ણા
હૃતવ ત પાથર્સખે ર તમર્મા તુ॥ ૩૫॥
વ્યવિહત તનામખંુ િનર ક્ષ્ય
વજનવધા દ્વમખુસ્ય દાષેબુદ્ યા ।
કુમ તમહરદાત્મિવદ્યયા ય-
શ્ચરણર તઃ પરમસ્ય તસ્ય મેઽ તુ॥ ૩૬॥
વિનગમમપહાય મ પ્ર તજ્ઞાં
ઋતમિધકતુર્મવ લુતાે રથસ્થઃ ।
તરથચરણાેઽ યયાચ્ચલદુ્ગ-
હર્િરિરવ હ તુ મભં ગતાેત્તર યઃ॥ ૩૭॥
શતિવ શખહતાે િવશીણર્દંશઃ
ક્ષતજપિર લુત આતતાિયનાે મે ।
પ્રસભમ ભસસાર મદ્વધાથ
સ ભવતુ મે ભગવાન્ ગ તમુર્કુ દઃ॥ ૩૮॥
િવજયરથકુટુ બ આત્તતાતે્રે
તહયર મિન ત ચ્છ્ર યેક્ષણીયે ।
ભગવ ત ર તર તુ મે મુમષૂા-
યર્ મહ િનર ક્ષ્ય હતા ગતાઃ સ પમ્॥ ૩૯॥
લ લતગ તિવલાસવ ગુહાસ-
પ્રણયિનર ક્ષણક પતાે માનાઃ ।
કૃતમનુકૃતવત્ય ઉન્મદા ધાઃ
પ્રકૃ તમગન્ િકલ યસ્ય ગાપેવ વઃ॥ ૪૦॥
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મુિનગણ પવયર્સઙુ્કલેઽ તઃ-
સદ સ યુિધ ષ્ઠરરાજસયૂ અેષામ્ ।
અહર્ણમપુપેદ ઈક્ષણીયાે
મમ દૃ શગાેચર અેષ આિવરાત્મા॥ ૪૧॥
ત મમમહમજં શર રભા ં
હૃિદ હૃિદ િધ ષ્ઠતમાત્મક પતાનામ્ ।
પ્ર તદશૃ મવ નૈકધાકર્મેકં
સમિધગતાેઽ મ િવધૂતભેદમાેહઃ॥ ૪૨॥
સતૂ ઉવાચ
કૃ ણ અેવં ભગવ ત મનાવેાગ્દૃ ષ્ટ ત્ત ભઃ ।
આત્મ યાત્માનમાવે ય સાેઽ તઃશ્વાસ ઉપારમત્॥ ૪૩॥
સ પદ્યમાનમાજ્ઞાય ભી મં બ્રહ્મ ણ િન કલે ।
સવ બભવૂુ તે તૂ ણી ં વયાંસીવ િદનાત્યયે॥ ૪૪॥
તત્ર દુ દુભયાે નેદુદવમાનવવાિદતાઃ ।
શશસંઃુ સાધવાે રાજ્ઞાં ખા પેતુઃ પુ પ ષ્ટયઃ॥ ૪૫॥
તસ્ય િનહર્રણાદ િન સ પરેતસ્ય ભાગર્વ ।
યુિધ ષ્ઠરઃ કારિય વા મુહૂત દુઃ ખતાેઽભવત્॥ ૪૬॥
તુષુ્ટવુમુર્નયાે હૃષ્ટાઃ કૃ ણં તદુ્ગહ્યનામ ભઃ ।
તત તે કૃ ણહૃદયાઃ વાશ્રમાન્ પ્રયયુઃ પનુઃ॥ ૪૭॥
તતાે યુિધ ષ્ઠરાે ગ વા સહકૃ ણાે ગ હ્વયમ્ ।
િપતરં સા વયામાસ ગા ધાર ં ચ તપ વનીમ્॥ ૪૮॥
િપત્રા ચાનુમતાે રા વાસદેુવાનુમાેિદતઃ ।
ચકાર રાજં્ય ધમણ િપ પૈતામહં િવભુઃ॥ ૪૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
પ્રથમસ્ક ધે યુિધ ષ્ઠરરાજ્યપ્રલ ભાે નામ નવમાેઽ યાયઃ॥ ૯॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દશમાેઽ યાયઃ॥
શાનૈક ઉવાચ
હ વા વિરક્થ ધઆતતાિયનાે
યુિધ ષ્ઠરાે ધમર્ તાં વિરષ્ઠઃ ।
સહાનજૈુઃ પ્રત્યવ દ્ધભાજેનઃ
કથં પ્ર ત્તઃ િકમકારષીત્તતઃ॥ ૧॥
સતૂ ઉવાચ
વંશં કુરાવેશદવા ગ્ િનહૃર્તં
સરંાેહિય વા ભવભાવનાે હિરઃ ।
િનવેશિય વા િનજરાજ્ય ઈશ્વરાે
યુિધ ષ્ઠરં પ્રીતમના બભવૂ હ॥ ૨॥
િનશ ય ભી માેક્તમથાચ્યુતાેક્તં
પ્ર ત્તિવજ્ઞાનિવધૂતિવભ્રમઃ ।
શશાસ ગા મ દ્ર ઇવા જતાશ્રયઃ
પિર યપુા તામનુ નવુ તતઃ॥ ૩॥
કામં વવષર્ પજર્ યઃ સવર્કામદુઘા મહી ।
સ ષચુઃ મ વ્ર ન્ ગાવઃ પયસાેધ વતીમુર્દા॥ ૪॥
નદ્યઃ સમુદ્રા ગરયઃ સવન પ તવી ધઃ ।
ફલ ત્યાષેધયઃ સવાર્ઃ કામમ તુ તસ્ય વૈ॥ ૫॥
નાધયાે વ્યાધયઃ ક્લેશા દૈવભૂતાત્મહેતવઃ ।
અ તશત્રાવભવન્ જ તનૂાં રા જ્ઞ કિહ ચત્॥ ૬॥
ઉ ષ વા હા તનપુરે માસાન્ ક તપયાન્ હિરઃ ।
સહૃુદાં ચ િવશાેકાય વસશુ્ચ પ્રયકા યયા॥ ૭॥
આમ ય ચા યનુજ્ઞાતઃ પિર વજ્યા ભવાદ્ય તમ્ ।
આ રાેહ રથં કૈ શ્ચ પિર વક્તાેઽ ભવાિદતઃ॥ ૮॥
સભુદ્રા દ્રાપૈદ કુ તી િવરાટતનયા તથા ।
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ગા ધાર તરાષ્ટ્રશ્ચ યુયુ સગુાતમાે યમાૈ॥ ૯॥
કાેદરશ્ચ ધાૈ યશ્ચ સ્ત્રયાે મ સ્યસતુાદયઃ ।
ન સિેહરે િવમુહ્ય તાે િવરહં શાઙ્ર્ગધ વનઃ॥ ૧૦॥
સ સઙ્ગાન્મુક્તદુઃસઙ્ગાે હાતું નાે સહતે બુધઃ ।
ક ત્યર્માનં યશાે યસ્ય સકૃદાક યર્ રાેચનમ્॥ ૧૧॥
ત મન્ ય તિધયઃ પાથાર્ઃ સહેરન્ િવરહં કથમ્ ।
દશર્ન પશર્સલંાપશયનાસનભાજેનૈઃ॥ ૧૨॥
સવ તેઽિન મષૈરક્ષૈ તમનુદુ્રતચેતસઃ ।
વીક્ષ તઃ નેહસ બદ્ધા િવચેલુ તત્ર તત્ર હ॥ ૧૩॥
ય ધન્નુદ્ગલદ્બા પમાૈ ક ઠ્યાદે્દવક સતુે ।
િનયાર્ત્યગારાન્નાેઽભદ્ર મ ત સ્યાદ્બા ધવ સ્ત્રયઃ॥ ૧૪॥
દઙ્ગશઙ્ખભેયર્શ્ચ વીણાપણવગાેમખુાઃ ।
ધુ ધુયાર્નકઘ ટાદ્યા નેદુદુર્ દુભય તથા॥ ૧૫॥
પ્રાસાદ શખરા ઢાઃ કુ નાયા િદદકૃ્ષયા ।
વ ષુઃ કુસમુૈઃ કૃ ણં પ્રેમવ્રીડા મતેક્ષણાઃ॥ ૧૬॥
સતાતપતં્ર જગ્રાહ મુક્તાદામિવભૂ ષતમ્ ।
રત્નદ ડં ગુડાકેશઃ પ્રયઃ પ્રયતમસ્ય હ॥ ૧૭॥
ઉદ્ધવઃ સાત્યિકશ્ચવૈ વ્યજને પરમાદ્ભુતે ।
િવક યર્માણઃ કુસમુૈ રેજે મધપુ તઃ પ થ॥ ૧૮॥
અશ્રૂય તા શષઃ સત્યા તત્ર તત્ર દ્વજેિરતાઃ ।
નાનુ પાનુ પાશ્ચ િનગુર્ણસ્ય ગુણાત્મનઃ॥ ૧૯॥
અ યાે યમાસી સ જ પ ઉત્તમશ્લાેકચેતસામ્ ।
કાૈરવે દ્રપુરસ્ત્રીણાં સવર્શ્રુ તમનાેહરઃ॥ ૨૦॥
સ વૈ િકલાયં પુ ષઃ પુરાતનાે
ય અેક આસીદિવશષે આત્મિન ।
અગ્રે ગુણે યાે જગદાત્મનીશ્વરે
િનમી લતાત્મન્ િન શ સપુ્તશ ક્તષુ॥ ૨૧॥
સ અેવ ભૂયાે િનજવીયર્ચાેિદતાં
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વ વમાયાં પ્રકૃ ત સ ક્ષતીમ્ ।
અનામ પાત્મિન પનામની
િવિધ સમાનાેઽનુસસાર શાસ્ત્રકૃત્॥ ૨૨॥
સ વા અયં ય પદમત્ર સરૂયાે
જતે દ્રયા િન જતમાતિરશ્વનઃ ।
પ ય ત ભ યુ ક લતામલાત્મના
ન વષે સ વં પિરમાષુ્ટર્મહર્ ત॥ ૨૩॥
સ વા અયં સખ્યનુગીતસ કથાે
વેદેષુ ગુહ્યષેુ ચ ગુહ્યવાિદ ભઃ ।
ય અેક ઈશાે જગદાત્મલીલયા
જત્યવત્ય ત્ત ન તત્ર સ જતે॥ ૨૪॥
યદા હ્યધમણ તમાેિધયાે પા
વ ત તત્રષૈ િહ સ વતઃ િકલ ।

ધત્તે ભગં સત્ય તં દયાં યશાે
ભવાય પા ણ દધદુ્યગે યુગે॥ ૨૫॥
અહાે અલં શ્લાઘ્યતમં યદાેઃ કુલ-
મહાે અલં પુ યતમં મધાવેર્નમ્ ।
યદેષ પુંસા ષભઃ શ્રયઃ પ તઃ
વજન્મના ચઙ્ક્રમણને ચા ચ ત॥ ૨૬॥
અહાે બત વયર્શસ તરસ્કર
કુશસ્થલી પુ યયશસ્કર ભવુઃ ।
પ ય ત િનતં્ય યદનુગ્રહે ષતં
મતાવલાેકં વપ ત મ ય પ્ર ઃ॥ ૨૭॥
નનંૂ વ્રત નાનહુતાિદનેશ્વરઃ
સમ ચતાે હ્યસ્ય ગ્ હીતપા ણ ભઃ ।
િપબ ત યાઃ સખ્યધરા તં મુહુ-
વ્રર્જ સ્ત્રયઃસ મુમુહુયર્દાશયાઃ॥ ૨૮॥
યા વીયર્શલેુ્કન હૃતાઃ વયવંરે
પ્રમ ય ચૈદ્યપ્રમખુાન્ િહ શુ મણઃ ।
પ્રદ્યુ સા બા બસતુાદયાેઽપરા
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યાશ્ચાહૃતા ભાૈમવધે સહસ્રશઃ॥ ૨૯॥
અેતાઃ પરં સ્ત્રી વમપા તપેશલં
િનર તશાૈચં બત સાધુ કુવર્તે ।
યાસાં ગ્ હા પુ કરલાેચનઃ પ ત-
નર્ વપૈત્યાહૃ ત ભહૃર્િદ શન્॥ ૩૦॥
અેવંિવધા ગદ તીનાં સ ગરઃ પુરયાે ષતામ્ ।
િનર ક્ષણનેા ભન દન્ સ મતને યયાૈ હિરઃ॥ ૩૧॥
અ તશત્રુઃ તનાં ગાપેીથાય મધુ દ્વષઃ ।
પરે યઃ શિઙ્કતઃ નેહા પ્રાયુઙ્ક્ત ચતુરઙ્ ગણીમ્॥ ૩૨॥
અથ દૂરાગતાન્ શાૈિરઃ કાૈરવાન્ િવરહાતુરાન્ ।
સિન્નવત્યર્ દૃઢં નગ્ધાન્ પ્રાયા વનગર ં પ્રયૈઃ॥ ૩૩॥
કુ ઙ્ગલપા ચાલાન્ શરૂસનેાન્ સયામનુાન્ ।
બ્રહ્માવત કુ ક્ષતંે્ર મ સ્યાન્ સાર વતાનથ॥ ૩૪॥
મ ધ વમ તક્ર ય સાવૈીરાભીરયાેઃ પરાન્ ।
આનતાર્ન્ ભાગર્વાપેાગાચ્છ્ર ા તવાહાે મનાગ્ િવભુઃ॥ ૩૫॥
તત્ર તત્ર હ તત્રત્યૈહર્િરઃ પ્રત્યુદ્યતાહર્ણઃ ।
સાયં ભજેે િદશં પશ્ચાદ્ગિવષ્ઠાે ગાં ગત તદા॥ ૩૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
પ્રથમસ્ક ધે શ્રીકૃ ણદ્વારકાગમનં નામ દશમાેઽ યાયઃ॥ ૧૦॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાદશાેઽ યાયઃ॥
સતૂ ઉવાચ
આનતાર્ન્ સ ઉપવ્રજ્ય દ્ધા જનપદાન્ વકાન્ ।
દ માૈ દરવરં તષેાં િવષાદં શમયિન્નવ॥ ૧॥
સ ઉચ્ચકાશે ધવલાેદરાે દરા-ે
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ઽ યુ ક્રમસ્યાધરશાેણશાે ણમા ।
દા માયમાનઃ કરક જસ પુટે
યથા જખ ડે કલહંસ ઉ વનઃ॥ ૨॥
તમપુશ્રુત્ય િનનદં જગદ્ભયભયાવહમ્ ।
પ્રત્યુદ્યયુઃ પ્ર ઃ સવાર્ ભ ર્દશર્નલાલસાઃ॥ ૩॥
તત્રાપેનીતબલયાે રવેદ પ મવાદતૃાઃ ।
આત્મારામં પૂણર્કામં િનજલાભને િનત્યદા॥ ૪॥
પ્રીત્યુ ફુ લમખુાઃ પ્રાેચુહર્ષર્ગદ્ગદયા ગરા ।
િપતરં સવર્સહૃુદમિવતાર મવાભર્કાઃ॥ ૫॥
નતાઃ મ તે નાથ સદાઙ્ ઘ્રપઙ્કજં
િવિર ચવૈિર ચ્યસરેુ દ્રવ દતમ્ ।
પરાયણં ક્ષેમ મહેચ્છતાં પરં
ન યત્ર કાલઃ પ્રભવે પરઃ પ્રભુઃ॥ ૬॥
ભવાય ન વં ભવ િવશ્વભાવન
વમવે માતાથ સહૃુ પ તઃ િપતા ।
વં સદુ્ગ નર્ઃ પરમં ચ દૈવતં
યસ્યાનુ ત્ત્યા કૃ તનાે બભૂિવમ॥ ૭॥
અહાે સનાથા ભવતા મ યદ્વયં
ત્રૈિવષ્ટપાનામિપ દૂરદશર્નમ્ ।
પ્રેમ મત નગ્ધિનર ક્ષણાનનં
પ યેમ પં તવ સવર્સાૈભગમ્॥ ૮॥
યહ્યર્ બુ ક્ષાપસસાર ભાે ભવાન્
કુ ન્ મધનૂ્ વાથ સહૃુિદ્દદકૃ્ષયા ।
તત્રા દકાેિટપ્ર તમઃ ક્ષણાે ભવે-
દ્રિવ િવના ણાેિરવ ન તવાચ્યુત॥ ૯॥
(કથં વયં નાથ ચરાે ષતે વિય
પ્રસન્નદષૃ્ટ ા ખલતાપશાષેણમ્ ।
વેમ તે સુ દરહાસશાે ભત-

મપ યમાના વદનં મનાેહરમ્॥)
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ઇ ત ચાેદ િરતા વાચઃ પ્ર નાં ભક્તવ સલઃ ।
શ ◌ૃ વાનાેઽનુગ્રહં દષૃ્ટ ા િવત વન્ પ્રાિવશ પુર મ્॥ ૧૦॥
મધુભાજેદશાહાર્હર્કુકુરા ધક ણ ભઃ ।
આત્મતુલ્યબલૈગુર્પ્તાં નાગૈભાગવતી મવ॥ ૧૧॥
સવર્તુર્સવર્િવભવપુ ય ક્ષલતાશ્રમૈઃ ।
ઉદ્યાનાપેવનારામૈ ર્તપદ્માકર શ્રયમ્॥ ૧૨॥
ગાપેુરદ્વારમાગષુ કૃતકાૈતુકતાેરણામ્ ।
ચત્ર વજપતાકાગ્રૈર તઃ પ્ર તહતાતપામ્॥ ૧૩॥
સ મા જતમહામાગર્ર યાપણકચ વરામ્ ।
સક્તાં ગ ધજલૈ પ્તાં ફલપુ પાક્ષતાઙુ્કરૈઃ॥ ૧૪॥
દ્વાિર દ્વાિર ગ્ હાણાં ચ દ યક્ષતફલે ભઃ ।
અલઙૃ્કતાં પૂણર્કુ ભૈબર્ લ ભધૂર્પદ પકૈઃ॥ ૧૫॥
િનશ ય પ્રેષ્ઠમાયા તં વસદેુવાે મહામનાઃ ।
અકૂ્રરશ્ચાેગ્રસનેશ્ચ રામશ્ચાદ્ભુતિવક્રમઃ॥ ૧૬॥
પ્રદ્યુ શ્ચા દે ણશ્ચ સા બાે બવતીસતુઃ ।
પ્રહષર્વેગાેચ્છ્વ સતશયનાસનભાજેનાઃ॥ ૧૭॥
વારણે દં્ર પુરસૃ્કત્ય બ્રાહ્મણૈઃ સસમુઙ્ગલૈઃ ।
શઙ્ખતૂયર્િનનાદેન બ્રહ્મઘાષેેણ ચાદતૃાઃ ।
પ્રત્યુ જગ્મૂ રથૈહૃર્ષ્ટાઃ પ્રણયાગતસા વસાઃ॥ ૧૮॥
વારમખુ્યાશ્ચ શતશાે યાનૈ તદ્દશર્નાે સકુાઃ ।
લસ કુ ડલિનભાર્તકપાેલવદન શ્રયઃ॥ ૧૯॥
નટનતર્કગ ધવાર્ઃ સતૂમાગધવ દનઃ ।
ગાય ત ચાેત્તમશ્લાેકચિરતા યદ્ભુતાિન ચ॥ ૨૦॥
ભગવાં તત્ર બ ધનૂાં પાૈરાણામનવુ તનામ્ ।
યથાિવ યપુસઙ્ગ ય સવષાં માનમાદધે॥ ૨૧॥
પ્રહ્વા ભવાદનાશ્લષેકર પશર્ મતેક્ષણૈઃ ।
આશ્વાસ્ય ચાશ્વપાકે યાે વરૈશ્ચા ભમતૈિવભુઃ॥ ૨૨॥
વયં ચ ગુ ભિવપ્રૈઃ સદારૈઃ સ્થિવરૈરિપ ।
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આશી ભયુર્જ્યમાનાેઽ યવૈર્ દ ભશ્ચાિવશ પુરમ્॥ ૨૩॥
રાજમાગ ગતે કૃ ણે દ્વારકાયાઃ કુલ સ્ત્રયઃ ।
હ યાર્ યા હુિવપ્રાઃ તદ ક્ષણમહાે સવાઃ॥ ૨૪॥
િનતં્ય િનર ક્ષમાણાનાં યદિપ દ્વારકાૈકસામ્ ।
ન િવ ય ત િહ દશૃઃ શ્રયાે ધામાઙ્ગમચ્યુતમ્॥ ૨૫॥
શ્રયાે િનવાસાે યસ્યાેરઃ પાનપાતં્ર મખંુ દશૃામ્ ।
બાહવાે લાેકપાલાનાં સારઙ્ગાણાં પદા બુજમ્॥ ૨૬॥
સતાતપત્રવ્યજનૈ પસૃ્કતઃ
પ્રસનૂવષર ભવ ષતઃ પ થ ।
િપશઙ્ગવાસા વનમાલયા બભાૈ
ઘનાે યથાકાડુપચાપવૈદ્યુતૈઃ॥ ૨૭॥
પ્રિવષ્ટ તુ ગ્ હં િપત્રાેઃ પિર વક્તઃ વમા ભઃ ।
વવ દે શરસા સપ્ત દેવક પ્રમખુા મુદા॥ ૨૮॥
તાઃ પતુ્રમઙ્કમારાે ય નેહ નુતપયાેધરાઃ ।
હષર્િવહ્વ લતાત્માનઃ સ ષચનુત્રજૈજર્લૈઃ॥ ૨૯॥
અથાિવશ વભવનં સવર્કામમનુત્તમમ્ ।
પ્રાસાદા યત્ર પત્નીનાં સહસ્રા ણ ચ ષાેડશ॥ ૩૦॥
પ યઃ પ ત પ્રાે ય ગ્ હાનપુાગતં
િવલાેક્ય સ તમનાેમહાે સવાઃ ।
ઉત્તસ્થુરારા સહસાસનાશયા-
સાકં વ્રતવૈ્ર િડતલાેચનાનનાઃ॥ ૩૧॥
તમાત્મજૈદૃર્ ષ્ટ ભર તરાત્મના
દુર તભાવાઃ પિરરે ભરે પ તમ્ ।
િન દ્ધમ યાસ્રવદ બુનતે્રયાે-
િવલ જતીનાં ગવુયર્ વૈક્લવાત્॥ ૩૨॥
યદ્ય યસાૈ પાશ્વર્ગતાે રહાેગત-
તથાિપ તસ્યાઙ્ ઘ્રયુગં નવં નવમ્ ।
પદે પદે કા િવરમેત ત પદા-
ચ્ચલાિપ યચ્છ્ર નર્ જહા ત કિહ ચત્॥ ૩૩॥
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અેવં પાણાં ક્ષ તભારજન્મના-
મક્ષાૈિહણી ભઃ પિર ત્તતજેસામ્ ।
િવધાય વૈરં શ્વસનાે યથાનલં
મથાે વધનેાપેરતાે િનરાયુધઃ॥ ૩૪॥
સ અેષ નરલાેકેઽ મન્નવતીણર્ઃ વમાયયા ।
રેમે સ્ત્રીરત્નકૂટસ્થાે ભગવાન્ પ્રાકૃતાે યથા॥ ૩૫॥
ઉદ્દામભાવિપશનુામલવ ગુહાસ-
વ્રીડાવલાેકિનહતાે મદનાેઽિપ યાસામ્ ।
સ મુહ્ય તાપમજહા પ્રમદાેત્તમા તા
યસ્યે દ્રયં િવમ થતું કુહકૈનર્ શકુેઃ॥ ૩૬॥
તમયં મ યતે લાેકાે હ્યસઙ્ગમિપ સઙ્ ગનમ્ ।
આત્માપૈ યને મનજંુ વ્યા વાનં યતાેઽબુધઃ॥ ૩૭॥
અેતદ શનમીશસ્ય પ્રકૃ તસ્થાેઽિપ તદુ્ગણૈઃ ।
ન યજુ્યતે સદાઽઽત્મસ્થૈયર્થા બુ દ્ધ તદાશ્રયા॥ ૩૮॥
તં મેિનરેઽબલા મૂઢાઃ સૈ્ત્રણં ચાનવુ્રતં રહઃ ।
અપ્રમાણિવદાે ભતુર્ર શ્વરં મતયાે યથા॥ ૩૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
પ્રથમસ્ક ધે નૈ મષીયાપેાખ્યાને શ્રીકૃ ણદ્વારકાપ્રવેશાે
નામૈકાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૧॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દ્વાદશાેઽ યાયઃ॥
શાનૈક ઉવાચ
અશ્વ થા ાપે ષ્ટેન બ્રહ્મશી ણા તજેસા ।
ઉત્તરાયા હતાે ગભર્ ઈશનેા િવતઃ પનુઃ॥ ૧॥
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તસ્ય જન્મ મહાબુદ્ધઃે કમાર્ ણ ચ મહાત્મનઃ ।
િનધનં ચ યથવૈાસી સ પ્રેત્ય ગતવાન્ યથા॥ ૨॥
તિદદં શ્રાેતુ મચ્છામાે ગિદતું યિદ મ યસે ।
બ્રૂિહ નઃ શ્રદ્દધાનાનાં યસ્ય જ્ઞાનમદાચ્છુકઃ॥ ૩॥
સતૂ ઉવાચ
અપીપલદ્ધમર્રાજઃ િપ વદ્ર જયન્ પ્ર ઃ ।
િનઃ હઃ સવર્કામે યઃ કૃ ણપાદા જસવેયા॥ ૪॥
સ પદઃ ક્રતવાે લાેકા મિહષી ભ્રાતરાે મહી ।
જ બૂદ્વ પાિધપત્યં ચ યશશ્ચ િત્રિદવં ગતમ્॥ ૫॥
િક તે કામાઃ સરુ પાહાર્ મુકુ દમનસાે દ્વ ઃ ।
અિધજહમુર્દં રાજ્ઞઃ િધતસ્ય યથેતરે॥ ૬॥
માતુગર્ભર્ગતાે વીર સ તદા ગનુ દન ।
દદશર્ પુ ષં ક ચદ્દહ્યમાનાેઽસ્ત્રતજેસા॥ ૭॥
અઙ્ગુષ્ઠમાત્રમમલં સુ્ફર પુરટમાૈ લનમ્ ।
અપીચ્યદશર્નં યામં તિડદ્વાસસમચ્યુતમ્॥ ૮॥
શ્રીમદ્દ ઘર્ચતુબાર્હંુ તપ્તકા ચનકુ ડલમ્ ।
ક્ષત કં્ષ ગદાપા ણમાત્મનઃ સવર્તાે િદશમ્ ।
પિરભ્રમ તમુલ્કાભાં ભ્રામય તં ગદાં મુહુઃ॥ ૯॥
અસ્ત્રતજેઃ વગદયા નીહાર મવ ગાપે તઃ ।
િવધમ તં સિન્નકષ પયક્ષત ક ઇત્યસાૈ॥ ૧૦॥
િવધૂય તદમેયાત્મા ભગવાન્ ધમર્ગુ વભુઃ ।
મષતાે દશમાસ્યસ્ય તત્રવૈા તદર્ધે હિરઃ॥ ૧૧॥
તતઃ સવર્ગુણાેદક સાનુકૂલગ્રહાેદયે ।
જજ્ઞે વંશધરઃ પા ડાેભૂર્યઃ પા ડુિરવાજૈસા॥ ૧૨॥
તસ્ય પ્રીતમના રા િવપ્રૈધા યકૃપાિદ ભઃ ।
તકં કારયામાસ વાચિય વા ચ મઙ્ગલમ્॥ ૧૩॥

િહર યં ગાં મહી ં ગ્રામાન્ હ ત્યશ્વાન્ પ તવર્રાન્ ।
પ્રાદા વન્નં ચ િવપ્રે યઃ પ્ર તીથ સ તીથર્િવત્॥ ૧૪॥
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તમૂચુબ્રાર્હ્મણા તુષ્ટા રા નં પ્રશ્રયા વતમ્ ।
અેષ હ્ય મન્ પ્ર ત તાૈ પુ ણાં પાૈરવષર્ભ॥ ૧૫॥
દૈવનેાપ્ર તઘાતને શકુ્લે સસં્થામપુેયુ ષ ।
રાતાે વાેઽનુગ્રહાથાર્ય િવ ના પ્રભિવ ના॥ ૧૬॥
ત માન્ના ા િવ રાત ઇ ત લાેકે હચ્છ્ર વાઃ ।
ભિવ ય ત ન સ દેહાે મહાભાગવતાે મહાન્॥ ૧૭॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
અ યષે વં યાન્ રાજષ ન્ પુ યશ્લાેકાન્ મહાત્મનઃ ।
અનવુ તતા વદ્યશસા સાધવુાદેન સત્તમાઃ॥ ૧૮॥
બ્રાહ્મણા ઊચુઃ
પાથર્ પ્ર િવતા સાક્ષાિદ વાકુિરવ માનવઃ ।
બ્રહ્મ યઃ સત્યસ ધશ્ચ રામાે દાશર થયર્થા॥ ૧૯॥
અેષ દાતા શર યશ્ચ યથા હ્યાૈશીનરઃ શ બઃ ।
યશાે િવતિનતા વાનાં દાૈ ય તિરવ ય વનામ્॥ ૨૦॥
ધ વનામગ્રણીરેષ તુલ્યશ્ચાજુર્નયાેદ્વર્યાેઃ ।
હુતાશ ઇવ દુધર્ષર્ઃ સમુદ્ર ઇવ દુ તરઃ॥ ૨૧॥
ગે દ્ર ઇવ િવક્રા તાે િનષવે્યાે િહમવાિનવ ।
ત ત વર્સધુવેાસાૈ સિહ ઃ િપતરાિવવ॥ ૨૨॥
િપતામહસમઃ સા યે પ્રસાદે ગિરશાપેમઃ ।
આશ્રયઃ સવર્ભૂતાનાં યથા દેવાે રમાશ્રયઃ॥ ૨૩॥
સવર્સદુ્ગણમાહા યે અેષ કૃ ણમનવુ્રતઃ ।
ર તદેવ ઇવાેદારાે યયા તિરવ ધા મકઃ॥ ૨૪॥
ત્યા બ લસમઃ કૃ ણે પ્રહ્લાદ ઇવ સદ્ગ્રહઃ ।
આહતષાેઽશ્વમેધાનાં દ્ધાનાં પયુર્પાસકઃ॥ ૨૫॥
રાજષ ણાં જનિયતા શા તા ચાે પથગા મનામ્ ।
િનગ્રહીતા કલેરેષ ભવુાે ધમર્સ્ય કારણાત્॥ ૨૬॥
તક્ષકાદાત્મનાે ત્યું દ્વજપતુ્રાપેસ જતાત્ ।
પ્રપ સ્યત ઉપશ્રુત્ય મુક્તસઙ્ગઃ પદં હરેઃ॥ ૨૭॥
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જજ્ઞા સતાત્મયાથા યાે મનુવે્યાર્સસતુાદસાૈ ।
િહ વેદં પ ગઙ્ગાયાં યાસ્યત્યદ્ધાકુતાેભયમ્॥ ૨૮॥
ઇ ત રાજ્ઞ ઉપાિદ ય િવપ્રા તકકાેિવદાઃ ।
લ ધાપ ચતયઃ સવ પ્ર તજગ્મુઃ વકાન્ ગ્ હાન્॥ ૨૯॥
સ અેષ લાેકે િવખ્યાતઃ પર ક્ષિદ ત ય પ્રભુઃ ।
ગભ દષૃ્ટમનુ યાયન્ પર ક્ષેત નરે વહ॥ ૩૦॥
સ રાજપતુ્રાે વ ધે આશુ શકુ્લ ઇવાેડુપઃ ।
આપૂયર્માણઃ િપ ભઃ કાષ્ઠા ભિરવ સાેઽ વહમ્॥ ૩૧॥
યક્ષ્યમાણાેઽશ્વમેધને જ્ઞા તદ્રાેહ જહાસયા ।
રા લ ધધનાે દ યાવ યત્ર કરદ ડયાેઃ॥ ૩૨॥
તદ ભપ્રેતમાલક્ષ્ય ભ્રાતરાેઽચ્યુતચાેિદતાઃ
ધનં પ્રહીણમાજહ દ ચ્યાં િદ શ ભૂિરશઃ॥ ૩૩॥
તને સ તસ ભારાે ધમર્પતુ્રાે યુિધ ષ્ઠરઃ ।
વા જમેધૈ સ્ત્ર ભભ તાે યજ્ઞૈઃ સમયજદ્ધિરમ્॥ ૩૪॥
આહૂતાે ભગવાન્ રાજ્ઞા યાજિય વા દ્વજૈ ર્પમ્ ।
ઉવાસ ક ત ચન્માસાન્ સહૃુદાં પ્રયકા યયા॥ ૩૫॥
તતાે રાજ્ઞા યનુજ્ઞાતઃ કૃ ણયા સહબ ધુ ભઃ ।
યયાૈ દ્વારવતી ં બ્રહ્મન્ સાજુર્નાે યદુ ભ ર્તઃ॥ ૩૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
પ્રથમસ્ક ધે પર ક્ષ જન્માદુ્ય કષા નામ દ્વાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૨॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ॥
સતૂ ઉવાચ
િવદુર તીથર્યાત્રાયાં મતૈ્રેયાદાત્મનાે ગ તમ્ ।
જ્ઞા વાગાદ્ધા તનપુરં તયાવાપ્તિવિવ સતઃ॥ ૧॥
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યાવતઃ કૃતવાન્ પ્રશ્નાન્ ક્ષત્તા કાષૈારવાગ્રતઃ ।
તૈકભ ક્તગાિવ દે તે યશ્ચાપેરરામ હ॥ ૨॥

તં બ ધુમાગતં દૃ ટ્વા ધમર્પતુ્રઃ સહાનજુઃ ।
તરાષ્ટ્ર ાે યુયુ સશુ્ચ સતૂઃ શારદ્વતઃ થા॥ ૩॥
ગા ધાર દ્રાપૈદ બ્રહ્મન્ સભુદ્રા ચાેત્તરા કૃપી ।
અ યાશ્ચ મયઃ પા ડાેજ્ઞાર્તયઃ સસતુાઃ સ્ત્રયઃ॥ ૪॥
પ્રત્યુ જગ્મુઃ પ્રહષણ પ્રાણં ત વ ઇવાગતમ્ ।
અ ભસઙ્ગ ય િવિધવ પિર વઙ્ગા ભવાદનૈઃ॥ ૫॥
મુમુચુઃ પ્રેમબા પાૈઘં િવરહાૈ ક ઠ્યકાતરાઃ ।
રા તમહર્યા ચકે્ર કૃતાસનપિરગ્રહમ્॥ ૬॥
તં ભુક્તવ તં િવશ્રા તમાસીનં સખુમાસને ।
પ્રશ્રયાવનતાે રા પ્રાહ તષેાં ચ શ ◌ૃ વતામ્॥ ૭॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
અિપ મરથ નાે યુ મ પક્ષચ્છાયાસમેિધતાન્ ।
િવપદ્ગણા દ્વષાગ્ યાદેમા ચતા ય સમા કાઃ॥ ૮॥
કયા ત્ત્યા વ તતં વશ્ચરદ્ ભઃ ક્ષ તમ ડલમ્ ।
તીથાર્િન ક્ષતે્રમખુ્યાિન સિેવતાનીહ ભૂતલે॥ ૯॥
ભવ દ્વધા ભાગવતા તીથર્ભૂતાઃ વયં િવભાે ।
તીથ કુવર્ ત તીથાર્િન વા તઃસ્થને ગદા તા॥ ૧૦॥
અિપ નઃ સહૃુદ તાત બા ધવાઃ કૃ ણદેવતાઃ ।
દષૃ્ટાઃ શ્રુતા વા યદવઃ વપુયા સખુમાસતે॥ ૧૧॥
ઇત્યુક્તાે ધમર્રાજેન સવ ત સમવણર્યત્ ।
યથાનુભૂતં ક્રમશાે િવના યદુકુલક્ષયમ્॥ ૧૨॥
ન વ પ્રયં દુિવષહં ણાં વયમપુ સ્થતમ્ ।
નાવેદય સક ણાે દુઃ ખતાન્ દ્રષુ્ટમક્ષમઃ॥ ૧૩॥
ક ચ કાલમથાવા સી સ કૃતાે દેવવ સખુમ્ ।
ભ્રાતજુ્યષ્ઠસ્ય શ્રેયસૃ્ક સવષાં પ્રી તમાવહન્॥ ૧૪॥

bhagpur-01.pdf 49



શ્રીમદ્ભાગવતં - પ્રથમસ્ક ધઃ

અ બભ્રદયર્મા દ ડં યથાવદઘકાિરષુ ।
યાવદ્દધાર શદૂ્ર વં શાપાદ્વષર્શતં યમઃ॥ ૧૫॥
યુિધ ષ્ઠરાે લ ધરાજ્યાે દૃ ટ્વા પાતંૈ્ર કુલ ધરમ્ ।
ભ્રા ભલાકપાલાભૈમુર્મુદે પરયા શ્રયા॥ ૧૬॥
અેવં ગ્ હેષુ સક્તાનાં પ્રમત્તાનાં તદ હયા ।
અત્યક્રામદિવજ્ઞાતઃ કાલઃ પરમદુ તરઃ॥ ૧૭॥
િવદુર તદ ભપે્રત્ય તરાષ્ટ્રમભાષત ।
રાજન્ િનગર્ યતાં શીઘં્ર પ યેદં ભયમાગતમ્॥ ૧૮॥
પ્ર તિક્રયા ન યસ્યેહ કુત શ્ચ કિહ ચ પ્રભાે ।
સ અેવ ભગવાન્ કાલઃ સવષાં નઃ સમાગતઃ॥ ૧૯॥
યને ચવૈા ભપન્નાેઽયં પ્રાણૈઃ પ્રયતમૈરિપ ।
જનઃ સદ્યાે િવયજુ્યેત િકમુતા યૈધર્નાિદ ભઃ॥ ૨૦॥
િપ ભ્રા સહૃુ પતુ્રા હતા તે િવગતં વયઃ ।
આત્મા ચ જરયા ગ્ર તઃ પરગેહમપુાસસે॥ ૨૧॥
(અ ધઃ પુરૈવ બિધરાે મ દપ્રજ્ઞશ્ચ સા પ્રતમ્ ।
િવશીણર્દ તાે મ દા ગ્ ઃ સરાગઃ કફમુદ્વહન્॥)

અહાે મહીયસી જ તાે ર્ િવતાશા યથા ભવાન્ ।
ભીમાપવ જતં િપ ડમાદત્તે ગ્ હપાલવત્॥ ૨૨॥
અ ગ્ િન ષ્ટાે દત્તશ્ચ ગરાે દારાશ્ચ દૂ ષતાઃ ।
હૃતં ક્ષતંે્ર ધનં યષેાં તદ્દત્તૈરસુ ભઃ િકયત્॥ ૨૩॥
તસ્યાિપ તવ દેહાેઽયં કૃપણસ્ય જ િવષાેઃ ।
પરૈત્યિનચ્છતાે ણા જરયા વાસસી ઇવ॥ ૨૪॥
ગત વાથર્ મમં દેહં િવરક્તાે મુક્તબ ધનઃ ।
અિવજ્ઞાતગ તજર્હ્યા સ વૈ ધીર ઉદાહૃતઃ॥ ૨૫॥
યઃ વકા પરતાે વેહ તિનવદ આત્મવાન્ ।
હૃિદ કૃ વા હિર ગેહા પ્રવ્રજે સ નરાેત્તમઃ॥ ૨૬॥
અથાેદ ચી ં િદશં યાતુ વૈરજ્ઞાતગ તભર્વાન્ ।
ઇતાેઽવાર્ક્ પ્રાયશઃ કાલઃ પુંસાં ગુણિવકષર્ણઃ॥ ૨૭॥
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અેવં રા િવદુરેણાનજેુન
પ્રજ્ઞાચ બાિધત આજમીઢઃ ।
છ વા વષેુ નેહપાશાન્ દ્રિઢ ાે
િનશ્ચક્રામ ભ્રા સ દ શતા વા॥ ૨૮॥
પ ત પ્રયા તં સબુલસ્ય પતુ્રી
પ તવ્રતા ચાનજુગામ સા વી ।
િહમાલયં ય તદ ડપ્રહષ
મન વના મવ સ સ પ્રહારઃ॥ ૨૯॥
અ તશત્રુઃ કૃતમતૈ્રાે હુતા ગ્ -
િવપ્રાન્ન વા તલગાેભૂ મ ક્મૈઃ ।
ગ્ હં પ્રિવષ્ટાે ગુ વ દનાય
ન ચાપ ય પતરાૈ સાૈબલી ં ચ॥ ૩૦॥
તત્ર સ જયમાસીનં પપ્રચ્છાે દ્વગ્ માનસઃ ।
ગાવ ગણે ક્વ ન તાતાે દ્ધાે હીનશ્ચ નતે્રયાેઃ॥ ૩૧॥
અ બા ચ હતપતુ્રાઽઽતાર્ િપ વ્યઃ ક્વ ગતઃ સહૃુત્ ।
અિપ મ યકૃતપ્રજ્ઞે હતબ ધુઃ સ ભાયર્યા ।
આશસંમાનઃ શમલં ગઙ્ગાયાં દુઃ ખતાપેતત્॥ ૩૨॥
િપતયુર્પરતે પા ડાૈ સવાર્ન્ નઃ સહૃુદઃ શશનૂ્ ।
અરક્ષતાં વ્યસનતઃ િપ વ્યાૈ ક્વ ગતાિવતઃ॥ ૩૩॥
સતૂ ઉવાચ
કૃપયા નેહવૈક્લવ્યા સતૂાે િવરહક શતઃ ।
આત્મેશ્વરમચક્ષાણાે ન પ્રત્યાહા તપીિડતઃ॥ ૩૪॥
િવ જ્યાશ્રૂ ણ પા ણ યાં િવષ્ટ યાત્માનમાત્મના ।
અ તશત્રું પ્રત્યૂચે પ્રભાેઃ પાદાવનુ મરન્॥ ૩૫॥
સ જય ઉવાચ
નાહં વેદ વ્યવ સતં િપત્રાવેર્ઃ કુલન દન ।
ગા ધાયાર્ વા મહાબાહાે મુ ષતાેઽ મ મહાત્મ ભઃ॥ ૩૬॥
અથાજગામ ભગવાન્ નારદઃ સહ તુ બુ ઃ ।
પ્રત્યુ થાયા ભવાદ્યાહ સાનુ ેઽ યચર્યિન્નવ॥ ૩૭॥
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યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
નાહં વેદ ગ ત િપત્રાેભર્ગવન્ ક્વ ગતાિવતઃ ।
અ બા વા હતપતુ્રાઽઽતાર્ ક્વ ગતા ચ તપ વની॥ ૩૮॥
કણર્ધાર ઇવાપારે ભગવાન્ પારદશર્કઃ ।
અથાબભાષે ભગવાન્નારદાે મુિનસત્તમઃ॥ ૩૯॥
મા ક ચન શચુાે રાજન્ યદ શ્વરવશં જગત્ ।
લાેકાઃ સપાલા યસ્યેમે વહ ત બ લમી શતુઃ ।
સ સયંનુ ક્ત ભૂતાિન સ અેવ િવયનુ ક્ત ચ॥ ૪૦॥
યથા ગાવાે ન સ પ્રાેતા ત ત્યાં બદ્ધાશ્ચ દામ ભઃ ।
વાક્ત ત્યાં નામ ભબર્દ્ધા વહ ત બ લમી શતુઃ॥ ૪૧॥
યથા ક્ર ડાપેસ્કરાણાં સયંાેગિવગમાિવહ ।
ઇચ્છયા ક્ર િડતુઃ સ્યાતાં તથવૈેશચે્છયા ણામ્॥ ૪૨॥
યન્મ યસે ધ્રવું લાેકમધ્રવું વા ન ચાેભયમ્ ।
સવર્થા ન િહ શાેચ્યા તે નેહાદ યત્ર માેહ ત્॥ ૪૩॥
ત મા જહ્યઙ્ગ વૈક્લવ્યમજ્ઞાનકૃતમાત્મનઃ ।
કથં વનાથાઃ કૃપણા વતરં તે ચ માં િવના॥ ૪૪॥
કાલકમર્ગુણાધીનાે દેહાેઽયં પા ચભાૈ તકઃ ।
કથમ યાં તુ ગાપેાયે સપર્ગ્ર તાે યથા પરમ્॥ ૪૫॥
અહ તાિન સહ તાનામપદાિન ચતુ પદામ્ ।
ફ ગૂિન તત્ર મહતાં વાે વસ્ય વનમ્॥ ૪૬॥
તિદદં ભગવાન્ રાજન્નેક આત્માઽઽત્મનાં વદક્ૃ ।
અ તરાેઽન તરાે ભા ત પ ય તં માયયાે ધા॥ ૪૭॥
સાેઽયમદ્ય મહારાજ ભગવાન્ ભૂતભાવનઃ ।
કાલ પાેઽવતીણાઽસ્યામભાવાય સરુ દ્વષામ્॥ ૪૮॥
િન પાિદતં દેવકૃત્યમવશષેં પ્રતીક્ષતે ।
તાવદ્યૂયમવેક્ષ વં ભવેદ્યાવિદહેશ્વરઃ॥ ૪૯॥
તરાષ્ટ્ર ઃ સહ ભ્રાત્રા ગા ધાયાર્ ચ વભાયર્યા ।
દ ક્ષણને િહમવત ઋષીણામાશ્રમં ગતઃ॥ ૫૦॥
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સ્રાેતાે ભઃ સપ્ત ભયાર્ વૈ વધુર્ની સપ્તધા વ્યધાત્ ।
સપ્તાનાં પ્રીતયે નાના સપ્તસ્રાેતઃ પ્રચક્ષતે॥ ૫૧॥
ના વાનુસવનં ત મન્ હુ વા ચાગ્ ીન્ યથાિવિધ ।
અ ભક્ષ ઉપશા તાત્મા સઆ તે િવગતષૈણઃ॥ ૫૨॥
જતાસનાે જતશ્વાસઃ પ્રત્યાહૃતષિડ દ્રયઃ ।
હિરભાવનયા વ તરજઃસ વતમાેમલઃ॥ ૫૩॥
િવજ્ઞાનાત્મિન સયંાજે્ય ક્ષતે્રજ્ઞે પ્રિવલા ય તમ્ ।
બ્રહ્મ યાત્માનમાધારે ઘટા બર મવા બરે॥ ૫૪॥
વ તમાયાગુણાેદકા િન દ્ધકરણાશયઃ ।
િનવ તતા ખલાહાર આ તે સ્થા િરવાચલઃ ।
તસ્યા તરાયાે મવૈાભૂઃ સ ય તા ખલકમર્ણઃ॥ ૫૫॥
સ વા અદ્યતનાદ્રાજન્ પરતઃ પ ચમેઽહિન ।
કલવેરં હાસ્ય ત વં તચ્ચ ભ મીભિવ ય ત॥ ૫૬॥
દહ્યમાનેઽ ગ્ ભદહે પત્યુઃ પત્ની સહાેટજે ।
બિહઃ સ્થતા પ ત સા વી તમ ગ્ મનવુેક્ષ્ય ત॥ ૫૭॥
િવદુર તુ તદાશ્ચય િનશા ય કુ ન દન ।
હષર્શાેકયુત ત માદ્ગ તા તીથર્િનષવેકઃ॥ ૫૮॥
ઇત્યુ વાથા હ વગ નારદઃ સહતુ બુ ઃ ।
યુિધ ષ્ઠરાે વચ તસ્ય હૃિદ કૃ વાજહાચ્છુચઃ॥ ૫૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
પ્રથમસ્ક ધે નૈ મષીયાપેાખ્યાને ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૩॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ચતુદર્શાેઽ યાયઃ॥
સતૂ ઉવાચ
સ પ્ર સ્થતે દ્વારકાયાં જ ણાૈ બ ધુિદદકૃ્ષયા ।
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જ્ઞાતું ચ પુ યશ્લાેકસ્ય કૃ ણસ્ય ચ િવચે ષ્ટતમ્॥ ૧॥
વ્યતીતાઃ ક ત ચન્માસા તદા નાયાત્તતાેઽજુર્નઃ ।
દદશર્ ઘાેર પા ણ િન મત્તાિન કુ દ્વહઃ॥ ૨॥
કાલસ્ય ચ ગ ત રાૈદ્રાં િવપયર્ તતુર્ધ મણઃ ।
પાપીયસી ં ણાં વાતા ક્રાેધલાેભા તાત્મનામ્॥ ૩॥
જહ્મપ્રાયં વ્યવહૃતં શાઠ્ય મશ્રં ચ સાૈહૃદમ્ ।
િપ મા સહૃુદ્ભ્રા દ પતીનાં ચ કલ્કનમ્॥ ૪॥
િન મત્તા યત્યિરષ્ટાિન કાલે વનુગતે ણામ્ ।
લાેભાદ્યધમર્પ્રકૃ ત દૃ ટ્વાવેાચાનજંુ પઃ॥ ૫॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
સ પ્રે ષતાે દ્વારકાયાં જ બર્ ધુિદદકૃ્ષયા ।
જ્ઞાતું ચ પુ યશ્લાેકસ્ય કૃ ણસ્ય ચ િવચે ષ્ટતમ્॥ ૬॥
ગતાઃ સપ્તાધનુા માસા ભીમસને તવાનજુઃ ।
નાયા ત કસ્ય વા હેતાનેાર્હં વેદેદમ જસા॥ ૭॥
અિપ દેવ ષણાઽઽિદષ્ટઃ સ કાલાેઽયમપુ સ્થતઃ ।
યદાત્મનાેઽઙ્ગમાક્ર ડં ભગવાનુ સ ક્ષ ત॥ ૮॥
ય માન્નઃ સ પદાે રાજં્ય દારાઃ પ્રાણાઃ કુલં પ્ર ઃ ।
આસન્ સપત્નિવજયાે લાેકાશ્ચ યદનુગ્રહાત્॥ ૯॥
પ યાે પાતાન્ નરવ્યાઘ્ર િદવ્યાન્ ભાૈમાન્ સદૈિહકાન્ ।
દા ણાન્ શસંતાેઽદૂરાદ્ભયં નાે બુ દ્ધમાેહનમ્॥ ૧૦॥
ઊવર્ ક્ષબાહવાે મહં્ય સુ્ફર ત્યઙ્ગ પનુઃ પનુઃ ।
વપેથુશ્ચાિપ હૃદયે આરાદ્દાસ્ય ત િવ પ્રયમ્॥ ૧૧॥
શવષૈાેદ્ય તમાિદત્યમ ભરાૈત્યનલાનના ।
મામઙ્ગ સારમેયાેઽયમ ભરેભત્યભી વત્॥ ૧૨॥
શ તાઃ કુવર્ ત માં સવં્ય દ ક્ષણં પશવાેઽપરે ।
વાહાંશ્ચ પુ ષવ્યાઘ્ર લક્ષયે દતાે મમ॥ ૧૩॥
ત્યુદૂતઃ કપાેતાેઽયમુલૂકઃ ક પયન્ મનઃ ।
પ્રત્યુલૂકશ્ચ કુહ્વાનૈરિનદ્રાૈ શૂ ય મચ્છતઃ॥ ૧૪॥
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ધૂમ્રા િદશઃ પિરધયઃ ક પતે ભૂઃ સહાિદ્ર ભઃ ।
િનઘાર્તશ્ચ મહાં તાત સાકં ચ તનિયત્નુ ભઃ॥ ૧૫॥
વાયવુાર્ ત ખર પશા રજસા િવ જં તમઃ ।
અ ગ્વષર્ ત જલદા બીભ સ મવ સવર્તઃ॥ ૧૬॥
સયૂ હતપ્રભં પ ય ગ્રહમદ મથાે િદિવ ।
સસઙુ્કલૈભૂર્તગણૈ વર્ લતે ઇવ રાેદસી॥ ૧૭॥
નદ્યાે નદાશ્ચ ભતાઃ સરાં સ ચ મનાં સ ચ ।
ન વલત્ય ગ્ રાજે્યન કાલાેઽયં િક િવધાસ્ય ત॥ ૧૮॥
ન િપબ ત તનં વ સા ન દુહ્ય ત ચ માતરઃ ।
દ ત્યશ્રુમખુા ગાવાે ન હૃ ય ષભા વ્રજે॥ ૧૯॥
દૈવતાિન દ તીવ વદ્ય ત હ્યુચ્ચલ ત ચ ।
ઇમે જનપદા ગ્રામાઃ પુરાેદ્યાનાકરાશ્રમાઃ ।
ભ્રષ્ટ શ્રયાે િનરાન દાઃ િકમઘં દશર્ય ત નઃ॥ ૨૦॥
મ ય અેતૈમર્હાે પાતનૈૂર્નં ભગવતઃ પદૈઃ ।
અન યપુ ષશ્રી ભહ ના ભૂહર્તસાૈભગા॥ ૨૧॥
ઇ ત ચ તયત તસ્ય દષૃ્ટાિરષ્ટેન ચેતસા ।
રાજ્ઞઃ પ્રત્યાગમદ્બ્રહ્મન્ યદુપુયાર્ઃ કિપ વજઃ॥ ૨૨॥
તં પાદયાેિનપ તતમયથાપૂવર્માતુરમ્ ।
અધાવેદનમ બ દૂન્ જ તં નયના જયાેઃ॥ ૨૩॥
િવલાેક્યાે દ્વગ્ હૃદયાે િવચ્છાયમનજંુ પઃ ।
ચ્છ ત મ સહૃુન્મ યે સં મરન્ નારદેિરતમ્॥ ૨૪॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
ક ચ્ચદાનતર્પુયા નઃ વજનાઃ સખુમાસતે ।
મધુભાજેદશાહાર્હર્સા વતા ધક ણયઃ॥ ૨૫॥
શરૂાે માતામહઃ ક ચ્ચ વ ત્યા તે વાથ માિરષઃ ।
માતુલઃ સાનજુઃ ક ચ્ચ કુશલ્યાનકદુ દુ ભઃ॥ ૨૬॥
સપ્ત વસાર ત પ યાે માતુલા યઃ સહાત્મ ઃ ।
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આસતે સ નષુાઃ ક્ષેમં દેવક પ્રમખુાઃ વયમ્॥ ૨૭॥
ક ચ્ચદ્રા ઽઽહુકાે વત્યસ પુત્રાેઽસ્ય ચાનજુઃ ।
હૃદ કઃ સસતુાેઽકૂ્રરાે જય તગદસારણાઃ॥ ૨૮॥
આસતે કુશલં ક ચ્ચદ્યે ચ શત્રુ જદાદયઃ ।
ક ચ્ચદા તે સખંુ રામાે ભગવાન્ સા વતાં પ્રભુઃ॥ ૨૯॥
પ્રદ્યુ ઃ સવર્ ણીનાં સખુમા તે મહારથઃ ।
ગ ભીરરયાેઽિન દ્ધાે વધર્તે ભગવાનુત॥ ૩૦॥
સષુેણશ્ચા દે ણશ્ચ સા બાે બવતીસતુઃ ।
અ યે ચ કા ણર્પ્રવરાઃ સપતુ્રા ઋષભાદયઃ॥ ૩૧॥
તથવૈાનુચરાઃ શાૈરેઃ શ્રુતદેવાેદ્ધવાદયઃ ।
સનુ દન દશીષર્ યા યે ચા યે સા વતષર્ભાઃ॥ ૩૨॥
અિપ વ ત્યાસતે સવ રામકૃ ણભુ શ્રયાઃ ।
અિપ મર ત કુશલમ માકં બદ્ધસાૈહૃદાઃ॥ ૩૩॥
ભગવાનિપ ગાેિવ દાે બ્રહ્મ યાે ભક્તવ સલઃ ।
ક ચ્ચ પુરે સધુમાર્યાં સખુમા તે સહૃુદ્વતૃઃ॥ ૩૪॥
મઙ્ગલાય ચ લાેકાનાં ક્ષેમાય ચ ભવાય ચ ।
આ તે યદુકુલા ભાેધાવાદ્યાેઽન તસખઃ પુમાન્॥ ૩૫॥
યદ્બાહુદ ડગુપ્તાયાં વપુયા યદવાેઽ ચતાઃ ।
ક્ર ડ ત પરમાન દં મહાપાૈ ષકા ઇવ॥ ૩૬॥
ય પાદશશુ્રષૂણમખુ્યકમર્ણા
સત્યાદયાે દ્વ્યષ્ટસહસ્રયાે ષતઃ ।
િન જત્ય સઙ્ખ્યે િત્રદશાં તદા શષાે
હર ત વ યુધવ લભાે ચતાઃ॥ ૩૭॥
યદ્બાહુદ ડા યુદયાનુ િવનાે
યદુપ્રવીરા હ્યકુતાેભયા મુહુઃ ।
અિધક્રમ ત્યઙ્ ઘ્ર ભરાહૃતાં બલા-
સભાં સધુમા સરુસત્તમાે ચતામ્॥ ૩૮॥
ક ચ્ચત્તેઽનામયં તાત ભ્રષ્ટતે િવભા સ મે ।
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અલ ધમાનાેઽવજ્ઞાતઃ િક વા તાત ચરાે ષતઃ॥ ૩૯॥
ક ચ્ચન્ના ભહતાેઽભાવૈઃ શ દાિદ ભરમઙ્ગલૈઃ ।
ન દત્તમુક્તમ થ યઆશયા ય પ્ર તશ્રુતમ્॥ ૪૦॥
ક ચ્ચ વં બ્રાહ્મણં બાલં ગાં દં્ધ રાે ગણં સ્ત્રયમ્ ।
શરણાપે તં સ વં નાત્યાક્ષીઃ શરણપ્રદઃ॥ ૪૧॥
ક ચ્ચ વં નાગમાેઽગ યાં ગ યાં વાઽસ કૃતાં સ્ત્રયમ્ ।
પરા જતાે વાથ ભવાન્ નાેત્તમનૈાર્સમૈઃ પ થ॥ ૪૨॥
અિપ વ પયર્ભુઙ્ક્થા વં સ ભાજે્યાન્ દ્ધબાલકાન્ ।
જુગુ સતં કમર્ િક ચ કૃતવાન્ ન યદક્ષમમ્॥ ૪૩॥
ક ચ્ચ પ્રેષ્ઠતમનેાથ હૃદયનેાત્મબ ધનુા ।
શૂ યાેઽ મ રિહતાે િનતં્ય મ યસે તેઽ યથા ન ક્॥ ૪૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
પ્રથમસ્ક ધે યુિધ ષ્ઠરિવતકા નામ ચતુદર્શાેઽ યાયઃ॥ ૧૪॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ પ ચદશાેઽ યાયઃ॥
સતૂ ઉવાચ
અેવં કૃ ણસખઃ કૃ ણાે ભ્રાત્રા રાજ્ઞા િવક પતઃ ।
નાનાશઙ્કા પદં પં કૃ ણિવશ્લષેક શતઃ॥ ૧॥
શાેકેન શુ યદ્વદનહૃ સરાે ે હતપ્રભઃ ।
િવભું તમવેાનુ યાયન્નાશક્નાે પ્ર તભા ષતુમ્॥ ૨॥
કૃચ્છ્ર ેણ સં ત ય શચુઃ પા ણનાઽઽ જ્ય નતે્રયાેઃ ।
પરાેક્ષેણ સમુન્નદ્ધપ્રણયાૈ ક ઠ્યકાતરઃ॥ ૩॥
સખ્યં મતૈ્રી ં સાૈહૃદં ચ સાર યાિદષુ સં મરન્ ।
પમગ્રજ મત્યાહ બા પગદ્ગદયા ગરા॥ ૪॥
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અજુર્ન ઉવાચ
વ ચતાેઽહં મહારાજ હિરણા બ ધુ િપણા ।
યને મેઽપહૃતં તે ે દેવિવ માપનં મહત્॥ ૫॥
યસ્ય ક્ષણિવયાેગને લાેકાે હ્ય પ્રયદશર્નઃ ।
ઉક્થને રિહતાે હ્યષે તકઃ પ્રાેચ્યતે યથા॥ ૬॥
ય સશં્રયાદ્દુ્રપદગેહમપુાગતાનાં
રાજ્ઞાં વયવંરમખુે મરદુમર્દાનામ્ ।
તે ે હૃતં ખલુ મયા ભહતશ્ચ મ સ્યઃ
સ કૃતને ધનષુાિધગતા ચ કૃ ણા॥ ૭॥
ય સિન્નધાવહમુ ખા ડવમગ્ યેઽદા-
મ દં્ર ચ સામરગણં તરસા િવ જત્ય ।
લ ધા સભા મયકૃતાદ્ભુત શ પમાયા
િદગ્ યાેઽહરન્ પતયાે બ લમ વરે તે॥ ૮॥
યત્તજેસા પ શરાેઽઙ્ ઘ્રમહન્ મખાથર્-
માયાઽનજુ તવ ગ યુતસ વવીયર્ઃ ।
તનેાહૃતાઃ પ્રમથનાથમખાય ભપૂા
યન્માે ચતા તદનયન્ બ લમ વરે તે॥ ૯॥
પ યા તવાિધમખકૢપ્તમહા ભષેક-
શ્લા ઘષ્ઠચા કબરં િકતવૈઃ સભાયામ્ ।
ષં્ટ િવક યર્ પદયાેઃ પ તતાશ્રુમખુ્યા

ય તિ સ્ત્રયાેઽકૃતહતેશિવમુક્તકેશાઃ॥ ૧૦॥
યાે નાે જુગાપે વનમેત્ય દુર તકૃચ્છ્ર ા-
દ્દવુાર્સસાેઽિરર ચતાદયુતાગ્રભુગ્ યઃ ।
શાકાન્ન શષ્ટમપુયજુ્ય યત સ્ત્રલાેક ં
પ્તામમં ત સ લલે િવિનમગ્ સઙ્ઘઃ॥ ૧૧॥
યત્તજેસાથ ભગવાન્ યુિધ શલૂપા ણ-

િવ માિપતઃ સ ગિર ેઽસ્ત્રમદાિન્નજં મે ।
અ યેઽિપ ચાહમમનુવૈ કલવેરેણ
પ્રાપ્તાે મહે દ્રભવને મહદાસનાધર્મ્॥ ૧૨॥
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તત્રવૈ મે િવહરતાે ભજુદ ડયુગ્મં
ગા ડીવલક્ષણમરા તવધાય દેવાઃ ।
સે દ્રાઃ શ્રતા યદનુભાિવતમાજમીઢ
તનેાહમદ્ય મુ ષતઃ પુ ષેણ ભૂ ા॥ ૧૩॥
યદ્બા ધવઃ કુ બલા ધમન તપાર-
મેકાે રથને તતરેઽહમતીયર્સ વમ્ ।
પ્રત્યાહૃતં બહુધનં ચ મયા પરેષાં
તે પદં મ ણમયં ચ હૃતં શરાે યઃ॥ ૧૪॥
યાે ભી મકણર્ગુ શલ્યચમૂ વદભ્ર-
રાજ યવયર્રથમ ડલમ ડતાસુ ।
અગ્રેચરાે મમ િવભાે રથયૂથપાના-
માયુમર્નાં સ ચ દશૃા સહઆેજઆચ્છર્ત્॥ ૧૫॥
યદ્દાઃેષુ મા પ્ર ણિહતં ગુ ભી મકણર્-
ન િત્રગતર્શલસૈ ધવબાિહ્લકાદ્યૈઃ ।
અસ્ત્રા યમાેઘમિહમાિન િન િપતાિન
નાપે શુ ર્હિરદાસ મવાસરુા ણ॥ ૧૬॥
સાૈત્યે તઃ કુમ તનાઽઽત્મદ ઈશ્વરાે મે
ય પાદપદ્મમભવાય ભજ ત ભવ્યાઃ ।
માં શ્રા તવાહમરયાે ર થનાે ભુિવષં્ઠ
ન પ્રાહરન્ યદનુભાવિનર ત ચત્તાઃ॥ ૧૭॥
નમાર્ યુદાર ચર મતશાે ભતાિન
હે પાથર્ હેઽજુર્ન સખે કુ ન દને ત ।
સ જ પતાિન નરદેવ હૃિદ શાિન
મતુર્લુર્ઠ ત હૃદયં મમ માધવસ્ય॥ ૧૮॥
શ યાસનાટનિવક થનભાજેનાિદ-
વૈક્યાદ્વયસ્ય ઋતવાિન ત િવપ્રલ ધઃ ।
સખ્યઃુ સખવે િપ વત્તનયસ્ય સવ
સહેે મહાન્ મિહતયા કુમતેરઘં મે॥ ૧૯॥
સાેઽહં પે દ્ર રિહતઃ પુ ષાેત્તમને
સખ્યા પ્રયેણ સહૃુદા હૃદયને શૂ યઃ ।
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અ વ યુ ક્રમપિરગ્રહમઙ્ગ રક્ષન્
ગાપેૈરસદ્ ભરબલવે િવિન જતાેઽ મ॥ ૨૦॥
તદ્વૈ ધનુ ત ઇષવઃ સ રથાે હયા તે
સાેઽહં રથી પતયાે યત આનમ ત ।
સવ ક્ષણને તદભૂદસદ શિરક્તં
ભ મન્ હુતં કુહકરાદ્ધ મવાેપ્તમૂ યામ્॥ ૨૧॥
રાજં વયાનુ ષ્ટાનાં સહૃુદાં નઃ સહૃુ પુરે ।
િવપ્રશાપિવમૂઢાનાં િનઘ્નતાં મુ ષ્ટ ભ મથઃ॥ ૨૨॥
વા ણી ં મિદરાં પી વા મદાને્મ થતચેતસામ્ ।
અ નતા મવા યાે યં ચતઃુપ ચાવશે ષતાઃ॥ ૨૩॥
પ્રાયેણૈતદ્ભગવત ઈશ્વરસ્ય િવચે ષ્ટતમ્ ।
મથાે િનઘ્ન ત ભૂતાિન ભાવય ત ચ ય ન્મથઃ॥ ૨૪॥
જલાૈકસાં જલે યદ્વન્મહા તાેઽદ ત્યણીયસઃ ।
દુબર્લાન્ બ લનાે રાજન્ મહા તાે બ લનાે મથઃ॥ ૨૫॥
અેવં બ લષૈ્ઠયર્દુ ભમર્હદ્ ભિરતરાન્ િવભુઃ ।
યદૂન્ યદુ ભર યાે યં ભૂભારાન્ સ જહાર હ॥ ૨૬॥
દેશકાલાથર્યુક્તાિન હૃત્તાપાપેશમાિન ચ ।
હર ત મરત શ્ચતં્ત ગાેિવ દા ભિહતાિન મે॥ ૨૭॥
સતૂ ઉવાચ
અેવં ચ તયતાે જ ણાેઃ કૃ ણપાદસરાે હમ્ ।
સાૈહાદના તગાઢેન શા તાઽઽસી દ્વમલા મ તઃ॥ ૨૮॥
વાસદેુવાઙ્ યનુ યાનપિર િંહતરંહસા ।
ભ યા િનમર્ થતાશષેકષાયિધષણાેઽજુર્નઃ॥ ૨૯॥
ગીતં ભગવતા જ્ઞાનં યત્ત સઙ્ગ્રામમૂધર્િન ।
કાલકમર્તમાે દં્ધ પનુર યગમ પ્રભુઃ॥ ૩૦॥
િવશાેકાે બ્રહ્મસ પત્ત્યા સિ ચ્છન્નદ્વતૈસશંયઃ ।
લીનપ્રકૃ તનૈગુર્ યાદ લઙ્ગ વાદસ ભવઃ॥ ૩૧॥
િનશ ય ભગવન્માગ સસં્થાં યદુકુલસ્ય ચ ।
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વઃપથાય મ ત ચકે્ર િન તાત્મા યુિધ ષ્ઠરઃ॥ ૩૨॥
થા યનુશ્રુત્ય ધન જયાેિદતં
નાશં યદૂનાં ભગવદ્ગ ત ચ તામ્ ।
અેકા તભ યા ભગવત્યધાેક્ષજે
િનવે શતાત્માપેરરામ સં તેઃ॥ ૩૩॥
યયાહરદ્ભવુાે ભારં તાં તનું િવજહાવજઃ ।
ક ટકં ક ટકેનવે દ્વયં ચાપી શતુઃ સમમ્॥ ૩૪॥
યથા મ સ્યાિદ પા ણ ધત્તે જહ્યાદ્યથા નટઃ ।
ભૂભારઃ ક્ષિપતાે યને જહાૈ તચ્ચ કલવેરમ્॥ ૩૫॥
યદા મુકુ દાે ભગવાિનમાં મહી ં
જહાૈ વત વા શ્રવણીયસ કથઃ ।
તદા હરેવાપ્ર તબુદ્ધચેતસા-
મધમર્હેતુઃ ક લર વવતર્ત॥ ૩૬॥
યુિધ ષ્ઠર ત પિરસપર્ણં બુધઃ
પુરે ચ રાષ્ટ્ર ે ચ ગ્ હે તથાઽઽત્મિન ।
િવભાવ્ય લાેભા ત જહ્મિહસના-
દ્યધમર્ચકં્ર ગમનાય પયર્ધાત્॥ ૩૭॥
વરાટ્ પાતંૈ્ર િવનિયનમાત્મનઃ સસુમં ગુણૈઃ ।
તાેયનીવ્યાઃ પ ત ભૂમેર ય ષ ચદ્ગ હ્વયે॥ ૩૮॥
મથુરાયાં તથા વજં્ર શરૂસનેપ ત તતઃ ।
પ્રા પત્યાં િન યે ષ્ટમગ્ ીનિપબદ શ્વરઃ॥ ૩૯॥
િવ જ્ય તત્ર ત સવ દુકૂલવલયાિદકમ્ ।
િનમર્માે િનરહઙ્કારઃ સિ ચ્છન્નાશષેબ ધનઃ॥ ૪૦॥
વાચં જુહાવ મન સ ત પ્રાણ ઇતરે ચ તમ્ ।
ત્યાવપાનં સાે સગ તં પ ચ વે હ્ય ેહવીત્॥ ૪૧॥
િત્ર વે હુ વા ચ પ ચ વં તચ્ચૈક વેઽજુહાને્મુિનઃ ।
સવર્માત્મ યજુહવીદ્બ્રહ્મ યાત્માનમવ્યયે॥ ૪૨॥
ચીરવાસા િનરાહારાે બદ્ધવાઙ્મુક્તમૂધર્જઃ ।
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દશર્યન્નાત્મનાે પં જડાને્મત્તિપશાચવત્॥ ૪૩॥
અનવેક્ષમાણાે િનરગાદશ ◌ૃ વન્ બિધરાે યથા ।
ઉદ ચી ં પ્રિવવેશાશાં ગતપવૂા મહાત્મ ભઃ ।
હૃિદ બ્રહ્મ પરં યાયન્ નાવતત યતાે ગતઃ॥ ૪૪॥
સવ તમનુિનજર્ગ્મુભ્રાર્તરઃ કૃતિનશ્ચયાઃ ।
ક લનાધમર્ મત્રેણ દૃ ટ્વા ષ્ટાઃ પ્ર ભુિવ॥ ૪૫॥
તે સાધુકૃતસવાર્થાર્ જ્ઞા વાઽઽત્ય તકમાત્મનઃ ।
મનસા ધારયામાસવુકુ ઠચરણા બુજમ્॥ ૪૬॥
તદ્ યાનાેિદ્રક્તયા ભ યા િવશદુ્ધિધષણાઃ પરે ।
ત મન્ નારાયણપદે અેકા તમતયાે ગ તમ્॥ ૪૭॥
અવાપુદુર્રવાપાં તે અસદ્ ભિવષયાત્મ ભઃ ।
િવધૂતક મષા સ્થાનં િવરજેનાત્મનવૈ િહ॥ ૪૮॥
િવદુરાેઽિપ પિરત્યજ્ય પ્રભાસે દેહમાત્મનઃ ।
કૃ ણાવેશને ત ચ્ચત્તઃ િપ ભઃ વક્ષયં યયાૈ॥ ૪૯॥
દ્રાપૈદ ચ તદાજ્ઞાય પતીનામનપેક્ષતામ્ ।
વાસદેુવે ભગવ ત હ્યેકા તમ તરાપ તમ્॥ ૫૦॥
યઃ શ્રદ્ધયૈતદ્ભગવિ પ્રયાણાં
પા ડાેઃ સતુાના મ ત સ પ્રયાણમ્ ।
શ ◌ૃણાેત્યલં વ ત્યયનં પિવતં્ર
લ વા હરાૈ ભ ક્તમપુૈ ત સ દ્ધમ્॥ ૫૧॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
પ્રથમસ્ક ધે પા ડવ વગાર્રાેહણં નામ પ ચદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૫॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

62 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - પ્રથમસ્ક ધઃ

॥ ષાેડશાેઽ યાયઃ॥
સતૂ ઉવાચ
તતઃ પર ક્ષદ્દિ્વજવયર્ શક્ષયા
મહી ં મહાભાગવતઃ શશાસ હ ।
યથા િહ સતૂ્યામ ભ તકાેિવદાઃ
સમાિદશન્ િવપ્ર મહદુ્ગણ તથા॥ ૧॥
સ ઉત્તરસ્ય તનયામપુયેમ ઇરાવતીમ્ ।
જનમજેયાદ શં્ચતુર તસ્યામુ પાદય સતુાન્॥ ૨॥
આજહારાશ્વમેધાંસ્ત્રીન્ ગઙ્ગાયાં ભૂિરદ ક્ષણાન્ ।
શારદ્વતં ગુ ં કૃ વા દેવા યત્રા ક્ષગાેચરાઃ॥ ૩॥
િનજગ્રાહાજૈસા વીરઃ ક લ િદ ગ્વજયે ક્વ ચત્ ।
પ લઙ્ગધરં શદંૂ્ર ઘ્ન તં ગાે મથનંુ પદા॥ ૪॥
શાનૈક ઉવાચ
કસ્ય હેતાેિનજગ્રાહ ક લ િદ ગ્વજયે પઃ ।
દેવ ચહ્ન ક્ શદૂ્રઃ કાેઽસાૈ ગાં યઃ પદાહનત્ ।
ત ક યતાં મહાભાગ યિદ કૃ ણકથાશ્રયમ્॥ ૫॥
અથવાસ્ય પદા ભાજેમકર દ લહાં સતામ્ ।
િકમ યૈરસદાલાપૈરાયષુાે યદસદ્વ્યયઃ॥ ૬॥
દ્રાયષુાં ણામઙ્ગ મત્યાર્ના ત મચ્છતામ્ ।
ઇહાપેહૂતાે ભગવાન્ ત્યુઃ શા મત્રકમર્ ણ॥ ૭॥
ન ક શ્ચિ મ્રયતે તાવદ્યાવદા ત ઇહા તકઃ ।
અેતદથ િહ ભગવાનાહૂતઃ પરમ ષ ભઃ ।
અહાે લાેકે પીયેત હિરલીલા તં વચઃ॥ ૮॥
મ દસ્ય મ દપ્રજ્ઞસ્ય વયાે મ દાયષુશ્ચ વૈ ।
િનદ્રયા િહ્રયતે નક્તં િદવા ચ વ્યથર્કમર્ ભઃ॥ ૯॥
સતૂ ઉવાચ
યદા પર ક્ષ કુ ઙ્ગલેઽશ ◌ૃણાેત્
ક લ પ્રિવષં્ટ િનજચક્રવ તતે ।
િનશ ય વાતાર્મન ત પ્રયાં તતઃ
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શરાસનં સયંુગશાૈ ડરાદદે॥ ૧૦॥
વલઙૃ્કતં યામતુરઙ્ગયાે જતં
રથં ગે દ્ર વજમા શ્રતઃ પુરાત્ ।
તાે રથાશ્વ દ્વપપ ત્તયુક્તયા
વસનેયા િદ ગ્વજયાય િનગર્તઃ॥ ૧૧॥
ભદ્રાશ્વં કેતુમાલં ચ ભારતં ચાેત્તરાન્ કુ ન્ ।
િક પુ ષાદ િન વષાર્ ણ િવ જત્ય જગ્ હે બ લમ્॥ ૧૨॥
(નગરાંશ્ચ વનાંશ્ચવૈ નદ શ્ચ િવમલાેદકાઃ ।
પુ ષાન્ દેવક પાંશ્ચ નાર શ્ચ પ્રયદશર્નાઃ॥
અદષૃ્ટપવૂાર્ન્ સભુગાન્ સ દદશર્ ધન જયઃ ।
સદનાિન ચ શભુ્રા ણ નાર શ્ચા સરસાં િનભાઃ॥)

તત્ર તત્રાપેશ ◌ૃ વાનઃ વપવૂષાં મહાત્મનામ્ ।
પ્રગીયમાણં ચ યશઃ કૃ ણમાહા યસચૂકમ્॥ ૧૩॥
આત્માનં ચ પિરત્રાતમશ્વ થા ાેઽસ્ત્રતજેસઃ ।
નેહં ચ ણપાથાર્નાં તષેાં ભ ક્ત ચ કેશવે॥ ૧૪॥
તે યઃ પરમસ તુષ્ટઃ પ્રીત્યુ જૃ ભતલાેચનઃ ।
મહાધનાિન વાસાં સ દદાૈ હારાન્ મહામનાઃ॥ ૧૫॥
સાર યપારષદસવેનસખ્યદાૈત્ય-

વીરાસનાનુગમન તવનપ્રણામાન્ ।
નગ્ધષેુ પા ડુષુ જગ પ્રણ ત ચ િવ ણાેઃ
ભ ક્ત કરાે ત પ તશ્ચરણારિવ દે॥ ૧૬॥
તસ્યવૈં વતર્માનસ્ય પવૂષાં ત્તમ વહમ્ ।
ના તદૂરે િકલાશ્ચય યદાસીત્તિન્નબાેધ મે॥ ૧૭॥
ધમર્ઃ પદૈકેન ચરન્ િવચ્છાયામપુલ ય ગામ્ ।
ચ્છ ત માશ્રવુદનાં િવવ સા મવ માતરમ્॥ ૧૮॥
ધમર્ ઉવાચ
ક ચ્ચદ્ભદ્રઽેનામયમાત્મન તે
િવચ્છાયા સ લાયતષેન્મખુને ।
આલક્ષયે ભવતીમ તરાિધ
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દૂરે બ ધું શાેચ સ ક ચના બ॥ ૧૯॥
પાદૈ યૂર્નં શાેચ સ મૈકપાદ-
માત્માનં વા ષલૈભાક્ષ્યમાણમ્ ।
આહાે સરુાદ ન્ હૃતયજ્ઞભાગાન્
પ્ર ઉત વન્મઘવત્યવષર્ ત॥ ૨૦॥
અરક્ષ્યમાણાઃ સ્ત્રય ઉિવ બાલાન્
શાેચસ્યથાે પુ ષાદૈિરવાતાર્ન્ ।
વાચં દેવી ં બ્રહ્મકુલે કુકમર્-
યબ્રહ્મ યે રાજકુલે કુલા યાન્॥ ૨૧॥
િક ક્ષત્રબ ધનૂ્ ક લનાપે ષ્ટાન્
રાષ્ટ્ર ા ણ વા તૈરવરાેિપતાિન ।
ઇત તતાે વાશનપાનવાસઃ
નાનવ્યવાયાને્મખુ વલાેકમ્॥ ૨૨॥
યદ્વા બ તે ભૂિરભરાવતાર-
કૃતાવતારસ્ય હરેધર્િરિત્ર ।
અ તિહતસ્ય મરતી િવ ષ્ટા
કમાર્ ણ િનવાર્ણિવલ બતાિન॥ ૨૩॥
ઇદં મમાચ વ તવાિધમૂલં
વસુ ધરે યને િવક શતા સ ।
કાલને વા તે બ લનાં બલીયસા
સરુા ચતં િક હૃતમ બ સાૈભગમ્॥ ૨૪॥
ધર યવુાચ
ભવાન્ િહ વેદ ત સવ યન્માં ધમાર્નુ ચ્છ સ ।
ચતુ ભવર્તર્સે યને પાદૈલાકસખુાવહૈઃ॥ ૨૫॥
સતં્ય શાૈચં દયા ક્ષા ત ત્યાગઃ સ તાષે આજર્વમ્ ।
શમાે દમ તપઃ સા યં ત તક્ષાપેર તઃ શ્રુતમ્॥ ૨૬॥
જ્ઞાનં િવર ક્તરૈશ્વય શાૈય તે ે બલં તઃ ।
વાત યં કાૈશલં કા તધય માદર્વમવે ચ॥ ૨૭॥
પ્રાગ યં પ્રશ્રયઃ શીલં સહઆે ે બલં ભગઃ ।
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ગા ભીય સ્થૈયર્મા તક્યં ક તમાર્નાેઽનહઙૃ્ક તઃ॥ ૨૮॥
અેતે ચા યે ચ ભગવન્ િનત્યા યત્ર મહાગુણાઃ ।
પ્રા યાર્ મહ વ મચ્છદ્ ભનર્ િવય ત મ કિહ ચત્॥ ૨૯॥
તનેાહં ગુણપાત્રેણ શ્રીિનવાસને સા પ્રતમ્ ।
શાેચા મ રિહતં લાેકં પા મના ક લને ક્ષતમ્॥ ૩૦॥
આત્માનં ચાનુશાેચા મ ભવ તં ચામરાેત્તમમ્ ।
દેવા ષીન્ િપ ન્ સાધનૂ્ સવાર્ન્ વણા તથાશ્રમાન્॥ ૩૧॥
બ્રહ્માદયાે બહુ તથં યદપાઙ્ગમાેક્ષ-
કામા તપઃ સમચરન્ ભગવ પ્રપન્નાઃ ।
સા શ્રીઃ વવાસમરિવ દવનં િવહાય
ય પાદસાૈભગમલં ભજતેઽનુરક્તા॥ ૩૨॥
તસ્યાહમ જકુ લશાઙુ્કશકેતુકેતૈઃ
શ્રીમ પદૈભર્ગવતઃ સમલઙૃ્કતાઙ્ગી ।
ત્રીનત્યરાેચ ઉપલ ય તતાે િવભૂ ત
લાેકાન્ સ માં વ્ય જદુ મયતી ં તદ તે॥ ૩૩॥
યાે વૈ મમા તભરમાસરુવંશરાજ્ઞા-
મક્ષાૈિહણીશતમપાનુદદાત્મત ત્રઃ ।
વાં દુઃસ્થમનૂપદમાત્મિન પાૈ ષેણ
સ પાદયન્ યદુષુ ર યમ બભ્રદઙ્ગમ્॥ ૩૪॥
કા વા સહેત િવરહં પુ ષાેત્તમસ્ય
પ્રેમાવલાેક ચર મતવ ગજુ પૈઃ ।
સ્થૈય સમાનમહરન્મધુમાિનનીનાં
રાેમાે સવાે મમ યદઙ્ ઘ્રિવટિઙ્કતાયાઃ॥ ૩૫॥
તયાેરેવં કથયતાેઃ થવીધમર્યાે તદા ।
પર ક્ષન્નામ રાજ ષઃ પ્રાપ્તઃ પ્રાચી ં સર વતીમ્॥ ૩૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
પ્રથમસ્ક ધે વીધમર્સવંાદાે નામ ષાેડશાેઽ યાયઃ॥ ૧૬॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ સપ્તદશાેઽ યાયઃ॥
સતૂ ઉવાચ
તત્ર ગાે મથનંુ રા હ યમાનમનાથવત્
દ ડહ તં ચ ષલં દદશૃે પલા છનમ્॥ ૧॥
ષં ણાલધવલં મેહ ત મવ બ યતમ્ ।
વપેમાનં પદૈકેન સીદ તં શદૂ્રતાિડતમ્॥ ૨॥
ગાં ચ ધમર્દુઘાં દ નાં શં શદૂ્રપદાહતામ્ ।
િવવ સાં સાશ્રવુદનાં ક્ષામાં યવસ મચ્છતીમ્॥ ૩॥
પપ્રચ્છ રથમા ઢઃ કાતર્ વરપિરચ્છદમ્ ।
મેઘગ ભીરયા વાચા સમારાેિપતકામુર્કઃ॥ ૪॥
ક વં મચ્છરણે લાેકે બલાદં્ધસ્યબલાન્ બલી ।
નરદેવાેઽ સ વષેેણ નટવ કમર્ણા દ્વજઃ॥ ૫॥
ક વં કૃ ણે ગતે દૂરં સહગા ડીવધ વના ।
શાેચ્યાેઽસ્યશાેચ્યાન્ રહ સ પ્રહરન્ વધમહર્ સ॥ ૬॥
વં વા ણાલધવલઃ પાદૈ યૂર્નઃ પદા ચરન્ ।
ષ પેણ િક ક શ્ચદે્દવાે નઃ પિરખેદયન્॥ ૭॥
ન તુ કાૈરવે દ્રાણાં દાેદર્ ડપિરર ભતે ।
ભૂતલેઽનપુત ત્ય મન્ િવના તે પ્રા ણનાં શચુઃ॥ ૮॥
મા સાૈરભેયાનુશચુાે વ્યેતુ તે ષલાદ્ભયમ્ ।
મા રાેદ ર બ ભદં્ર તે ખલાનાં મિય શા તિર॥ ૯॥
યસ્ય રાષ્ટ્ર ે પ્ર ઃ સવાર્સ્ત્રસ્ય તે સા વ્યસાધુ ભઃ ।
તસ્ય મત્તસ્ય ન ય ત ક તરાયુભર્ગાે ગ તઃ॥ ૧૦॥
અેષ રાજ્ઞાં પરાે ધમા હ્યાતાર્નામા તિનગ્રહઃ ।
અત અેનં વિધ યા મ ભૂતદુ્રહમસત્તમમ્॥ ૧૧॥
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કાેઽ શ્ચત્તવ પાદાંસ્ત્રીન્ સાૈરભેય ચતુ પદ ।
મા ભવૂં વાદશૃા રાષ્ટ્ર ે રાજ્ઞાં કૃ ણાનવુ તનામ્॥ ૧૨॥
આખ્યાિહ ષ ભદં્ર વઃ સાધનૂામકૃતાગસામ્ ।
આત્મવૈ યકતાર્રં પાથાર્નાં ક તદૂષણમ્॥ ૧૩॥
જનનેાગસ્યઘં યુ જન્ સવર્તાેઽસ્ય ચ મદ્ભયમ્ ।
સાધનૂાં ભદ્રમવે સ્યાદસાધુદમને કૃતે॥ ૧૪॥
અનાગઃ વહ ભૂતષેુ ય આગસૃ્કિન્નરઙુ્કશઃ ।
આહતાર્ મ ભજંુ સાક્ષાદમત્યર્સ્યાિપ સાઙ્ગદમ્॥ ૧૫॥
રાજ્ઞાે િહ પરમાે ધમર્ઃ વધમર્સ્થાનપુાલનમ્ ।
શાસતાેઽ યાન્ યથાશાસ્ત્રમનાપદ્યુ પથાિનહ॥ ૧૬॥
ધમર્ ઉવાચ
અેતદ્વઃ પા ડવેયાનાં યુક્તમાતાર્ભયં વચઃ ।
યષેાં ગુણગણૈઃ કૃ ણાે દાૈત્યાદાૈ ભગવાન્ કૃતઃ॥ ૧૭॥
ન વયં ક્લેશબી િન યતઃ સ્યુઃ પુ ષષર્ભ ।
પુ ષં તં િવ નીમાે વાક્યભેદિવમાેિહતાઃ॥ ૧૮॥
કે ચ દ્વક પવસના આહુરાત્માનમાત્મનઃ ।
દૈવમ યે પરે કમર્ વભાવમપરે પ્રભુમ્॥ ૧૯॥
અપ્રતક્યાર્દિનદ યાિદ ત કે વિપ િનશ્ચયઃ ।
અત્રાનુ પં રાજષ િવ શ વમનીષયા॥ ૨૦॥
સતૂ ઉવાચ
અેવં ધમ પ્રવદ ત સ સમ્રાડ્- દ્વજસત્તમ ।
સમાિહતને મનસા િવખેદઃ પયર્ચષ્ટ તમ્॥ ૨૧॥
રા વેાચ
ધમ બ્રવી ષ ધમર્જ્ઞ ધમાઽ સ ષ પ ક્ ।
યદધમર્કૃતઃ સ્થાનં સચૂકસ્યાિપ તદ્ભવેત્॥ ૨૨॥
અથવા દેવમાયાયા નનંૂ ગ તરગાેચરા ।
ચેતસાે વચસશ્ચાિપ ભૂતાના મ ત િનશ્ચયઃ॥ ૨૩॥
તપઃ શાૈચં દયા સત્ય મ ત પાદાઃ કૃતે કૃતાઃ ।
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અધમાશસૈ્ત્રયાે ભગ્ ાઃ મયસઙ્ગમદૈ તવ॥ ૨૪॥
ઇદાની ં ધમર્ પાદ તે સતં્ય િનવર્તર્યેદ્યતઃ ।
તં જઘ્ ક્ષત્યધમાઽયમ તનેૈિધતઃ ક લઃ॥ ૨૫॥
ઇયં ચ ભૂ મભર્ગવતા યા સતાે ભરા સતી ।
શ્રીમદ્ ભ ત પદ યાસઃૈ સવર્તઃ કૃતકાૈતુકા॥ ૨૬॥
શાેચત્યશ્રુકલા સા વી દુભર્ગેવાે જ્ઝતાધનુા ।
અબ્રહ્મ યા પવ્યા ઃ શદૂ્રા ભાેક્ષ્ય ત મા મ ત॥ ૨૭॥
ઇ ત ધમ મહી ં ચવૈ સા વિય વા મહારથઃ ।
િનશાતમાદદે ખડ્ગં કલયેઽધમર્હેતવે॥ ૨૮॥
તં જઘાંસમુ ભપ્રેત્ય િવહાય પલા છનમ્ ।
ત પાદમૂલં શરસા સમગાદ્ભયિવહ્વલઃ॥ ૨૯॥
પ તતં પાદયાવે રઃ કૃપયા દ નવ સલઃ ।
શર યાે નાવધીચ્છ્લાેક્યઆહ ચેદં હસિન્નવ॥ ૩૦॥
રા વેાચ
ન તે ગુડાકેશયશાેધરાણાં
બદ્ધા જલવે ભયમ ત િક ચત્ ।
ન વ તતવ્યં ભવતા કથ ચન
ક્ષતે્રે મદ યે વમધમર્બ ધુઃ॥ ૩૧॥
વાં વતર્માનં નરદેવદેહે-
વનપુ્ર ત્તાેઽયમધમર્પૂગઃ ।
લાેભાેઽ તં ચાૈયર્મનાયર્મંહાે
જ્યેષ્ઠા ચ માયા કલહશ્ચ દ ભઃ॥ ૩૨॥
ન વ તતવ્યં તદધમર્બ ધાે
ધમણ સત્યેન ચ વ તતવ્યે ।
બ્રહ્માવત યત્ર યજ ત યજ્ઞૈ-
યર્જ્ઞેશ્વરં યજ્ઞિવતાનિવજ્ઞાઃ॥ ૩૩॥
ય મન્ હિરભર્ગવાિનજ્યમાન
ઇજ્યામૂ તયર્જતાં શં તનાે ત ।
કામાનમાેઘાન્ સ્થરજઙ્ગમાના-
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મ તબર્િહવાર્યુિરવષૈ આત્મા॥ ૩૪॥
સતૂ ઉવાચ
પર ક્ષતવૈમાિદષ્ટઃ સ ક લ ર્તવપેથુઃ ।
તમુદ્યતા સમાહેદં દ ડપા ણ મવાેદ્યતમ્॥ ૩૫॥
ક લ વાચ
યત્ર ક્વચન વ સ્યા મ સાવર્ભાૈમ તવાજ્ઞયા ।
લક્ષયે તત્ર તત્રાિપ વામાત્તષેુશરાસનમ્॥ ૩૬॥
તન્મે ધમર્ તાં શ્રેષ્ઠ સ્થાનં િનદષુ્ટમહર્ સ ।
યત્રવૈ િનયતાે વ સ્યઆ તષં્ઠ તેઽનુશાસનમ્॥ ૩૭॥
સતૂ ઉવાચ
અ ય થત તદા ત મૈ સ્થાનાિન કલયે દદાૈ ।
દ્યૂતં પાનં સ્ત્રયઃ સનૂા યત્રાધમર્શ્ચતુિવધઃ॥ ૩૮॥
પનુશ્ચ યાચમાનાય ત પમદા પ્રભુઃ ।
તતાેઽ તં મદં કામં ર ે વૈરં ચ પ ચમમ્॥ ૩૯॥
અમૂિન પ ચ સ્થાનાિન હ્યધમર્પ્રભવઃ ક લઃ ।
આૈત્તરેયેણ દત્તાિન યવસત્તિન્નદેશકૃત્॥ ૪૦॥
અથૈતાિન ન સવેેત બુભષૂુઃ પુ ષઃ ક્વ ચત્ ।
િવશષેતાે ધમર્શીલાે રા લાેકપ તગુર્ ઃ॥ ૪૧॥
ષસ્ય નષ્ટાંસ્ત્રીન્ પાદાન્ તપઃ શાૈચં દયા મ ત ।
પ્ર તસ દધઆશ્વાસ્ય મહી ં ચ સમવધર્યત્॥ ૪૨॥
સ અેષ અેતહ્યર્ યા ત આસનં પા થવાે ચતમ્ ।
િપતામહેનાપે ય તં રાજ્ઞાર યં િવિવક્ષતા॥ ૪૩॥
આ તેઽધનુા સ રાજ ષઃ કાૈરવે દ્ર શ્રયાે લસન્ ।
ગ હ્વયે મહાભાગશ્ચક્રવત હચ્છ્ર વાઃ॥ ૪૪॥
ઇ થ ભૂતાનુભાવાેઽયમ ભમ યુસતુાે પઃ ।
યસ્ય પાલયતઃ ક્ષાેણી ં યૂયં સત્રાય દ ક્ષતાઃ॥ ૪૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
પ્રથમસ્ક ધે ક લિનગ્રહાે નામ સપ્તદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૭॥

70 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - પ્રથમસ્ક ધઃ

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અષ્ટાદશાેઽ યાયઃ॥
સતૂ ઉવાચ
યાે વૈ દ્રાૈ યસ્ત્રિવ લુષ્ટાે ન માતુ દરે તઃ ।
અનુગ્રહાદ્ભગવતઃ કૃ ણસ્યાદ્ભુતકમર્ણઃ॥ ૧॥
બ્રહ્મકાપેાે થતાદ્ય તુ તક્ષકા પ્રાણિવ લવાત્ ।
ન સ મુમાેહાે ભયાદ્ભગવત્યિપતાશયઃ॥ ૨॥
ઉ જ્ય સવર્તઃ સઙ્ગં િવજ્ઞાતા જતસં સ્થ તઃ ।
વૈયાસકેજર્હાૈ શ યાે ગઙ્ગાયાં વં કલવેરમ્॥ ૩॥
નાેત્તમશ્લાેકવાતાર્નાં જુષતાં ત કથા તમ્ ।
સ્યા સ ભ્રમાેઽ તકાલેઽિપ મરતાં ત પદા બુજમ્॥ ૪॥
તાવ ક લનર્ પ્રભવે પ્રિવષ્ટાેઽપીહ સવર્તઃ ।
યાવદ શાે મહાનવુ્યાર્મા ભમ યવ અેકરાટ્॥ ૫॥
ય મન્નહિન યહ્યવ ભગવાનુ સસજર્ ગામ્ ।
તદૈવેહાનુ ત્તાેઽસાવધમર્પ્રભવઃ ક લઃ॥ ૬॥
નાનુદ્વે ષ્ટ ક લ સમ્રાટ્ સારઙ્ગ ઇવ સારભુક્ ।
કુશલા યાશુ સદ્ ય ત નેતરા ણ કૃતાિન યત્॥ ૭॥
િક નુ બાલષેુ શરેૂણ ક લના ધીરભી ણા ।
અપ્રમત્તઃ પ્રમત્તષેુ યાે કાે ષુ વતર્તે॥ ૮॥
ઉપવ ણતમેતદ્વઃ પુ યં પાર ક્ષતં મયા ।
વાસદેુવકથાપેેતમાખ્યાનં યદ ચ્છત॥ ૯॥
યા યાઃ કથા ભગવતઃ કથનીયાે કમર્ણઃ ।
ગુણકમાર્શ્રયાઃ પુ ભઃ સસંવે્યા તા બુભષૂુ ભઃ॥ ૧૦॥
ઋષય ઊચુઃ
સતૂ વ સમાઃ સાૈ ય શાશ્વતીિવશદં યશઃ ।
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ય વં શસં સ કૃ ણસ્ય મત્યાર્નામ તં િહ નઃ॥ ૧૧॥
કમર્ ય મન્નનાશ્વાસે ધૂમધૂમ્રાત્મનાં ભવાન્ ।
આપાયય ત ગાેિવ દપાદપદ્માસવં મધુ॥ ૧૨॥
તુલયામ લવનેાિપ ન વગ નાપનુભર્વમ્ ।
ભગવ સઙ્ ગસઙ્ગસ્ય મત્યાર્નાં િકમુતા શષઃ॥ ૧૩॥
કાે નામ યેદ્રસિવ કથાયાં
મહત્તમૈકા તપરાયણસ્ય ।
ના તં ગુણાનામગુણસ્ય જગ્મ-ુ
યાગેશ્વરા યે ભવપાદ્મમખુ્યાઃ॥ ૧૪॥
તન્નાે ભવાન્ વૈ ભગવ પ્રધાનાે
મહત્તમૈકા તપરાયણસ્ય ।
હરે દારં ચિરતં િવશદંુ્ધ
શશુ્રષૂતાં નાે િવતનાેતુ િવદ્વન્॥ ૧૫॥
સ વૈ મહાભાગવતઃ પર ક્ષ-
દે્યનાપવગાર્ખ્યમદભ્રબુ દ્ધઃ ।
જ્ઞાનને વૈયાસિકશ દતને
ભજેે ખગે દ્ર વજપાદમૂલમ્॥ ૧૬॥
તન્નઃ પરં પુ યમસં તાથર્-
માખ્યાનમત્યદ્ભુતયાેગિનષ્ઠમ્ ।
આખ્યાહ્યન તાચિરતાપેપનં્ન
પાર ક્ષતં ભાગવતા ભરામમ્॥ ૧૭॥
સતૂ ઉવાચ
અહાે વયં જન્મ તાેઽદ્ય હા મ
દ્ધાનુ ત્ત્યાિપ િવલાેમ તાઃ ।
દાૈ કુલ્યમાિધ િવધનુાે ત શીઘં્ર
મહત્તમાનામ ભધાનયાેગઃ॥ ૧૮॥
કુતઃ પનુગ્ ર્ણતાે નામ તસ્ય
મહત્તમૈકા તપરાયણસ્ય ।
યાેઽન તશ ક્તભર્ગવાનન તાે
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મહદુ્ગણ વાદ્યમન તમાહુઃ॥ ૧૯॥
અેતાવતાલં નનુ સૂ ચતને
ગુણૈરસા યાન તશાયનસ્ય ।
િહ વેતરાન્ પ્રાથર્યતાે િવભૂ ત-
યર્સ્યાઙ્ ઘ્રરે ં જુષતેઽનભી સાેઃ॥ ૨૦॥
અથાિપ ય પાદનખાવ ષં્ટ
જગ દ્વિર ચાપેહૃતાહર્ણા ભઃ ।
સશેં પનુાત્ય યતમાે મુકુ દા-
કાે નામ લાેકે ભગવ પદાથર્ઃ॥ ૨૧॥
યત્રાનુરક્તાઃ સહસવૈ ધીરા
વ્યપાેહ્ય દેહાિદષુ સઙ્ગમૂઢમ્ ।
વ્રજ ત ત પારમહંસ્યમ ત્યં
ય મન્નિહસાપેશમઃ વધમર્ઃ॥ ૨૨॥
અહં િહ ષ્ટાેઽયર્મણાે ભવદ્ ભ-
રાચક્ષઆત્માવગમાેઽત્ર યાવાન્ ।
નભઃ પત ત્યાત્મસમં પતિ ત્રણ-

તથા સમં િવ ગ ત િવપ શ્ચતઃ॥ ૨૩॥
અેકદા ધનુ દ્ય ય િવચરન્ ગયાં વને ।
ગાનનુગતઃ શ્રા તઃ િધત ષતાે શમ્॥ ૨૪॥
જલાશયમચક્ષાણઃ પ્રિવવેશ તમાશ્રમમ્ ।
દદશર્ મુિનમાસીનં શા તં મી લતલાેચનમ્॥ ૨૫॥
પ્ર ત દ્ધે દ્રયપ્રાણમનાેબુ દ્ધમપુારતમ્ ।
સ્થાનત્રયા પરં પ્રાપ્તં બ્રહ્મભૂતમિવિક્રયમ્॥ ૨૬॥
િવપ્રક ણર્જટાચ્છન્નં રાૈરવેણા જનને ચ ।
િવશુ યત્તાલુ દકં તથાભૂતમયાચત॥ ૨૭॥
અલ ધ ણભૂ યાિદરસ પ્રાપ્તાઘ્યર્સૂ તઃ ।
અવજ્ઞાત મવાત્માનં મ યમાનશ્ચુકાપે હ॥ ૨૮॥
અભૂતપવૂર્ઃ સહસા ટ્ યામિદતાત્મનઃ ।
બ્રાહ્મણં પ્રત્યભૂદ્બ્રહ્મન્ મ સરાે મ યુરેવ ચ॥ ૨૯॥
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સ તુ બ્રહ્મઋષેરંસે ગતાસમુુરગં ષા ।
િવિનગર્ચ્છન્ ધનુ કાેટ ા િનધાય પુરમાગમત્॥ ૩૦॥
અેષ િક િન તાશષેકરણાે મી લતેક્ષણઃ ।
ષાસમાિધરાહાે વ ક નુ સ્યા ક્ષત્રબ ધુ ભઃ॥ ૩૧॥
તસ્ય પતુ્રાેઽ તતજે વી િવહરન્ બાલકાેઽભર્કૈઃ ।
રાજ્ઞાઘં પ્રાિપતં તાતં શ્રુ વા તત્રેદમબ્રવીત્॥ ૩૨॥
અહાે અધમર્ઃ પાલાનાં પી ાં બ લભુ મવ ।
વા મ યઘં યદ્દાસાનાં દ્વારપાનાં શનુા મવ॥ ૩૩॥
બ્રાહ્મણૈઃ ક્ષત્રબ ધુિહ ગ્ હપાલાે િન િપતઃ ।
સ કથં તદ્ગહેૃ દ્વાઃસ્થઃ સભા ડં ભાેક્તુમહર્ ત॥ ૩૪॥
કૃ ણે ગતે ભગવ ત શા તયુર્ પથગા મનામ્ ।
તદ્ ભન્નસતેનૂદ્યાહં શા મ પ યત મે બલમ્॥ ૩૫॥
ઇત્યુ વા રાષેતામ્રાક્ષાે વયસ્યાન્ ઋ ષબાલકઃ ।
કાૈ શક્યાપ ઉપ ય વાગ્વજં્ર િવસસજર્ હ॥ ૩૬॥
ઇ ત લઙ્ ઘતમયાર્દં તક્ષકઃ સપ્તમેઽહિન ।
દઙ્ક્ષ્ય ત મ કુલાઙ્ગારં ચાેિદતાે મે તતદુ્રહમ્॥ ૩૭॥
તતાેઽ યેત્યાશ્રમં બાલાે ગલે સપર્કલવેરમ્ ।
િપતરં વીક્ષ્ય દુઃખાતા મુક્તક ઠાે રાેદ હ॥ ૩૮॥
સ વા આઙ્ ગરસાે બ્રહ્મન્ શ્રુ વા સતુિવલાપનમ્ ।
ઉન્મીલ્ય શનકૈનત્રે દૃ ટ્વા વાંસે તાેરગમ્॥ ૩૯॥
િવ જ્ય તં ચ પપ્રચ્છ વ સ ક મા દ્ધ રાેિદ ષ ।
કેન વા તે પ્ર તકૃત મત્યુક્તઃ સ યવેદયત્॥ ૪૦॥
િનશ ય શપ્તમતદહ નરે દં્ર
સ બ્રાહ્મણાે નાત્મજમ યન દત્ ।
અહાે બતાંહાે મહદદ્ય તે કૃત-
મ પીય સ દ્રાેહ ઉ દર્માે તઃ॥ ૪૧॥
ન વૈ ભનર્રદેવં પરાખ્યં
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સ માતુમહર્સ્યિવપક્વબુદ્ધે ।
યત્તજેસા દુિવષહેણ ગુપ્તા
િવ દ ત ભદ્રા યકુતાેભયાઃ પ્ર ઃ॥ ૪૨॥
અલક્ષ્યમાણે નરદેવના
રથાઙ્ગપાણાવયમઙ્ગ લાેકઃ ।
તદા િહ ચાૈરપ્રચુરાે િવનઙ્ક્ષ્ય-

ત્યરક્ષ્યમાણાેઽિવવ થવ ક્ષણાત્॥ ૪૩॥
તદદ્ય નઃ પાપમપુૈત્યન વયં
યન્નષ્ટનાથસ્ય વસાેિવલુ પકાત્ ।
પર પરં ઘ્ન ત શપ ત જતે
પશનૂ્ સ્ત્રયાેઽથાર્ન્ પુ દસ્યવાે જનાઃ॥ ૪૪॥
તદાઽઽયર્ધમર્શ્ચ િવલીયતે ણાં
વણાર્શ્રમાચારયુતસ્ત્રયીમયઃ ।
તતાેઽથર્કામા ભિનવે શતાત્મનાં
શનુાં કપીના મવ વણર્સઙ્કરઃ॥ ૪૫॥
ધમર્પાલાે નરપ તઃ સ તુ સમ્રાટ્ હચ્છ્ર વાઃ ।
સાક્ષાન્મહાભાગવતાે રાજ ષહર્યમેધયાટ્ ।
ટ્ શ્રમયુતાે દ નાે નવૈા મચ્છાપમહર્ ત॥ ૪૬॥

અપાપષેુ વ ત્યેષુ બાલનેાપક્વબુ દ્ધના ।
પાપં કૃતં તદ્ભગવાન્ સવાર્ત્મા ક્ષ તુમહર્ ત॥ ૪૭॥
તરસૃ્કતા િવપ્રલ ધાઃ શપ્તાઃ ક્ષપ્તા હતા અિપ ।
નાસ્ય ત પ્ર તકુવર્ ત તદ્ભક્તાઃ પ્રભવાેઽિપ િહ॥ ૪૮॥
ઇ ત પતુ્રકૃતાઘને સાેઽનુતપ્તાે મહામુિનઃ ।
વયં િવપ્રકૃતાે રાજ્ઞા નવૈાઘં તદ ચ તયત્॥ ૪૯॥
પ્રાયશઃ સાધવાે લાેકે પરૈદ્વર્ દ્વષેુ યાે જતાઃ ।
ન વ્યથ ત ન હૃ ય ત યતઆત્માગુણાશ્રયઃ॥ ૫૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
પ્રથમસ્ક ધે િવપ્રશાપાપેલ ભનં નામાષ્ટાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૮॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાનેિવશાેઽ યાયઃ॥
સતૂ ઉવાચ
મહીપ ત વથ ત કમર્ ગહ્ય
િવ ચ તયન્નાત્મકૃતં સદુુમર્નાઃ ।
અહાે મયા નીચમનાયર્વ કૃતં
િનરાગ સ બ્રહ્મ ણ ગૂઢતજે સ॥ ૧॥
ધ્રવું તતાે મે કૃતદેવહેલના-
દ્દરુત્યયં વ્યસનં ના તદ ઘાર્ત્ ।
તદ તુ કામં વઘિન કૃતાય મે
યથા ન કુયા પનુરેવમદ્ધા॥ ૨॥
અદૈ્યવ રાજં્ય બલ દ્ધકાેશં
પ્રકાેિપતબ્રહ્મકુલાનલાે મે ।
દહ વભદ્રસ્ય પનુનર્ મેઽભ-ૂ
પાપીયસી ધી દ્વજદેવગાે યઃ॥ ૩॥
સ ચ તયિન્ન થમથાશ ◌ૃણાેદ્યથા
મનુેઃ સતુાેક્તાે િનરૃ ત તક્ષકાખ્યઃ ।
સ સાધુ મનેે ન ચરેણ તક્ષકા-
નલં પ્રસક્તસ્ય િવર ક્તકારણમ્॥ ૪॥
અથાે િવહાયેમમમું ચ લાેકં
િવમ શતાૈ હેયતયા પુર તાત્ ।
કૃ ણાઙ્ ઘ્રસવેામિધમ યમાન
ઉપાિવશ પ્રાયમમત્યર્નદ્યામ્॥ ૫॥
યા વૈ લસચ્છ્ર તુલસીિવ મશ્ર-
કૃ ણાઙ્ ઘ્રરે વ યિધકા બુનતે્રી ।
પનુા ત લાેકાનુભયત્ર સશેાન્
ક તાં ન સવેેત મિર યમાણઃ॥ ૬॥
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ઇ ત વ્યવ ચ્છદ્ય સ પા ડવેયઃ
પ્રાયાપેવેશં પ્ર ત િવ પદ્યામ્ ।
દ યાૈ મુકુ દાઙ્ ઘ્રમન યભાવાે
મુિનવ્રતાે મુક્તસમ તસઙ્ગઃ॥ ૭॥
તત્રાપેજગ્મુભુર્વનં પનુાના
મહાનુભાવા મનુયઃ સ શ યાઃ ।
પ્રાયેણ તીથાર્ ભગમાપદેશઃૈ
વયં િહ તીથાર્િન પનુ ત સ તઃ॥ ૮॥
અિત્રવર્ સષ્ઠ યવનઃ શરદ્વા-
નિરષ્ટને મ ર્ગુરઙ્ ગરાશ્ચ ।
પરાશરાે ગાિધસતુાેઽથ રામ
ઉત ય ઇ દ્રપ્રમદે મવાહાૈ॥ ૯॥
મેધા ત થદવલઆ ષ્ટષેણાે
ભારદ્વા ે ગાૈતમઃ િપ પલાદઃ ।
મતૈ્રેય આૈવર્ઃ કવષઃ કુ ભયાેિન-
દ્વપાયનાે ભગવાન્નારદશ્ચ॥ ૧૦॥
અ યે ચ દેવ ષબ્રહ્મ ષવયાર્
રાજ ષવયાર્ અ ણાદયશ્ચ ।
નાનાષયપ્રવરાન્ સમેતા-
ન યચ્યર્ રા શરસા વવ દે॥ ૧૧॥
સખુાપેિવષે્ટ વથ તષેુ ભૂયઃ
કૃતપ્રણામઃ વ ચક ષતં યત્ ।
િવજ્ઞાપયામાસ િવિવક્તચેતા
ઉપ સ્થતાેઽગ્રેઽ ભગ્ હીતપા ણઃ॥ ૧૨॥
રા વેાચ
અહાે વયં ધ યતમા પાણાં
મહત્તમાનુગ્રહણીયશીલાઃ ।
રાજ્ઞાં કુલં બ્રાહ્મણપાદશાૈચા-
દ્દરૂા દ્વ ષં્ટ બત ગહ્યર્કમર્॥ ૧૩॥
તસ્યવૈ મેઽઘસ્ય પરાવરેશાે
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વ્યાસક્ત ચત્તસ્ય ગ્ હે વભી ણમ્ ।
િનવદમૂલાે દ્વજશાપ પાે
યત્ર પ્રસક્તાે ભયમાશુ ધત્તે॥ ૧૪॥
તં માપેયાતં પ્ર તય તુ િવપ્રા
ગઙ્ગા ચ દેવી ત ચત્તમીશે ।
દ્વ પે ષ્ટઃ કુહક તક્ષકાે વા
દશ વલં ગાયત િવ ગાથાઃ॥ ૧૫॥
પનુશ્ચ ભૂયાદ્ભગવત્યન તે
ર તઃ પ્રસઙ્ગશ્ચ તદાશ્રયષેુ ।
મહ સુ યાં યામપુયા મ ષ્ટ
મૈ ય તુ સવર્ત્ર નમાે દ્વજે યઃ॥ ૧૬॥
ઇ ત મ રા યવસાયયુક્તઃ
પ્રાચીનમૂલષેુ કુશષેુ ધીરઃ ।
ઉદઙ્મખુાે દ ક્ષણકૂલઆ તે
સમુદ્રપ યાઃ વસતુ ય તભારઃ॥ ૧૭॥
અેવં ચ ત મન્ નરદેવદેવે
પ્રાયાપેિવષ્ટે િદિવ દેવસઙ્ઘાઃ ।
પ્રશસ્ય ભૂમાૈ વ્યિકરન્ પ્રસનૂ-ૈ
મુર્દા મુહુદુર્ દુભયશ્ચ નેદુઃ॥ ૧૮॥
મહષર્યાે વૈ સમપુાગતા યે
પ્રશસ્ય સા વત્યનુમાેદમાનાઃ ।
ઊચુઃ પ્ર નુગ્રહશીલસારા
યદુત્તમશ્લાેકગુણા ભ પમ્॥ ૧૯॥
ન વા ઇદં રાજ ષવયર્ ચતં્ર
ભવ સુ કૃ ણં સમનવુ્રતષેુ ।
યેઽ યાસનં રાજિકર ટજુષં્ટ
સદ્યાે જહુભર્ગવ પાશ્વર્કામાઃ॥ ૨૦॥
સવ વયં તાવિદહા મહેઽદ્ય
કલવેરં યાવદસાૈ િવહાય ।
લાેકં પરં િવરજસં્ક િવશાેકં
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યાસ્યત્યયં ભાગવતપ્રધાનઃ॥ ૨૧॥
આશ્રુત્ય તદૃ ષગણવચઃ પર ક્ષ-
સમં મધુચ્યુદુ્ગ ચાવ્યલીકમ્ ।
આભાષતનૈાન ભન દ્ય યુક્તાન્
શશુ્રષૂમાણશ્ચિરતાિન િવ ણાેઃ॥ ૨૨॥
સમાગતાઃ સવર્ત અેવ સવ
વેદા યથા મૂ તધરા સ્ત્ર ષે્ઠ ।
નેહાથ નામતુ્ર ચ કશ્ચનાથર્
ઋતે પરાનુગ્રહમાત્મશીલમ્॥ ૨૩॥
તતશ્ચ વઃ ચ્છ મમં િવ ચ્છે
િવશ્ર ય િવપ્રા ઇ ત કૃત્યતાયામ્ ।
સવાર્ત્મના મ્રયમાણૈશ્ચ કૃત્યં
શદંુ્ધ ચ તત્રા શતા ભયુક્તાઃ॥ ૨૪॥
તત્રાભવદ્ભગવાન્ વ્યાસપતુ્રાે
યદચૃ્છયા ગામટમાનાેઽનપેક્ષઃ ।
અલક્ષ્ય લઙ્ગાે િનજલાભતુષ્ટાે
તશ્ચ બાલૈરવધૂતવષેઃ॥ ૨૫॥
તં દ્વ્યષ્ટવષ સકુુમારપાદ-
કરાે બાહં્વસકપાેલગાત્રમ્ ।
ચાવાર્યતાક્ષાેન્નસતુલ્યકણર્-
સુ વાનનં ક બુસુ તક ઠમ્॥ ૨૬॥
િનગૂઢજત્રું થુતુઙ્ગવક્ષસ-
માવતર્ના ભ વ લવ ગૂદરં ચ ।
િદગ બરં વક્ત્રિવક ણર્કેશં
પ્રલ બબાહંુ વમરાેત્તમાભમ્॥ ૨૭॥
યામં સદાપીચ્યવયાેઽઙ્ગલ યા
સ્ત્રીણાં મનાેજં્ઞ ચર મતને ।
પ્રત્યુ થતા તે મનુયઃ વાસને ય-
ત લક્ષણજ્ઞા અિપ ગૂઢવચર્સમ્॥ ૨૮॥
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સ િવ રાતાેઽ તથયઆગતાય
ત મૈ સપયા શરસાઽઽજહાર ।
તતાે િન ત્તા હ્યબુધાઃ સ્ત્રયાેઽભર્કા
મહાસને સાપેિવવેશ પૂ જતઃ॥ ૨૯॥
સ સં ત તત્ર મહાન્ મહીયસાં
બ્રહ્મ ષરાજ ષદેવ ષસઙ્ઘૈઃ ।
વ્યરાેચતાલં ભગવાન્ યથે દુ-
ગ્રર્હક્ષર્તારાિનકરૈઃ પર તઃ॥ ૩૦॥
પ્રશા તમાસીનમકુ ઠમેધસં
મુિન પાે ભાગવતાેઽ યપુેત્ય ।
પ્રણ ય મૂધ્નાર્વિહતઃ કૃતા જ લ-
નર્ વા ગરા સૂ તયા વ ચ્છત્॥ ૩૧॥
પર ક્ષદુવાચ
અહાે અદ્ય વયં બ્રહ્મન્ સ સવે્યાઃ ક્ષત્રબ ધવઃ ।
કૃપયા ત થ પેણ ભવદ્ ભ તીથર્કાઃ કૃતાઃ॥ ૩૨॥
યષેાં સં મરણા પંુસાં સદ્યઃ શુ ય ત વૈ ગ્ હાઃ ।
િક પનુદર્શર્ન પશર્પાદશાૈચાસનાિદ ભઃ॥ ૩૩॥
સાિન્ન યાત્તે મહાયાે ગન્ પાતકાિન મહા ત્યિપ ।
સદ્યાે ન ય ત વૈ પુંસાં િવ ણાેિરવ સરેુતરાઃ॥ ૩૪॥
અિપ મે ભગવાન્ પ્રીતઃ કૃ ણઃ પા ડુસતુ પ્રયઃ ।
પૈ વસયેપ્રીત્યથ તદ્ગાતે્રસ્યાત્તબા ધવઃ॥ ૩૫॥
અ યથા તેઽવ્યક્તગતેદર્શર્નં નઃ કથં ણામ્ ।
િનતરાં મ્રયમાણાનાં સં સદ્ધસ્ય વનીયસઃ॥ ૩૬॥
અતઃ ચ્છા મ સં સ દ્ધ યાે ગનાં પરમં ગુ મ્ ।
પુ ષસ્યેહ ય કાય મ્રયમાણસ્ય સવર્થા॥ ૩૭॥
યચ્છ્ર ાેતવ્યમથાે જ યં ય કતર્વ્યં ભઃ પ્રભાે ।
મતર્વં્ય ભજનીયં વા બ્રૂિહ યદ્વા િવપયર્યમ્॥ ૩૮॥
નનંૂ ભગવતાે બ્રહ્મન્ ગ્ હેષુ ગ્ હમેિધનામ્ ।
ન લક્ષ્યતે હ્યવસ્થાનમિપ ગાેદાેહનં ક્વ ચત્॥ ૩૯॥
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સતૂ ઉવાચ
અેવમાભા ષતઃ ષ્ટઃ સ રાજ્ઞા શ્લ ણયા ગરા ।
પ્રત્યભાષત ધમર્જ્ઞાે ભગવાન્ બાદરાય ણઃ॥ ૪૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે વૈયાસક્યામષ્ટાદશસાહ યાં
પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં પ્રથમસ્ક ધે શકુાગમનં નામૈકાનેિવશાેઽ યાયઃ॥ ૧૯॥

॥ ઇ ત પ્રથમસ્ક ધઃ સમાપ્તઃ॥
॥ ૐ ત સદ્બ્રહ્માપર્ણમ તુ॥

Proofread by PSA Easwaran

shrImadbhAgavataM - prathamaskandhaH

pdf was typeset on July 4, 2021

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

bhagpur-01.pdf 81


	Document Information
	Document Text
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ પ્રથમસ્કન્ધઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ પ્રથમોઽધ્યાયઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ દ્વિતીયોઽધ્યાયઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ તૃતીયોઽધ્યાયઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ ચતુર્થોઽધ્યાયઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ પઞ્ચમોઽધ્યાયઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ ષષ્ઠોઽધ્યાયઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ સપ્તમોઽધ્યાયઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ અષ્ટમોઽધ્યયઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ નવમોઽધ્યાયઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ દશમોઽધ્યાયઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ એકાદશોઽધ્યાયઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ દ્વાદશોઽધ્યાયઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ ત્રયોદશોઽધ્યાયઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ ચતુર્દશોઽધ્યાયઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ પઞ્ચદશોઽધ્યાયઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ ષોડશોઽધ્યાયઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ સપ્તદશોઽધ્યાયઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ અષ્ટાદશોઽધ્યાયઃ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ એકોનવિંશોઽધ્યાયઃ ॥
	॥ ઇતિ પ્રથમસ્કન્ધઃ સમાપ્તઃ ॥

	Document Credits

