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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ષષ્ઠસ્ક ધઃ॥

॥ પ્રથમાેઽ યાયઃ - ૧॥
રા વેાચ
િન ત્તમાગર્ઃ ક થત આદાૈ ભગવતા યથા ।
ક્રમયાેગાપેલ ધને બ્રહ્મણા યદસં તઃ॥ ૧॥
પ્ર ત્તલક્ષણશ્ચવૈ ત્રૈગુ યિવષયાે મનુે ।
યાેઽસાવલીનપ્રકૃતેગુર્ણસગર્ઃ પનુઃ પનુઃ॥ ૨॥
અધમર્લક્ષણા નાના નરકાશ્ચાનવુ ણતાઃ ।
મ વ તરશ્ચ વ્યાખ્યાતઆદ્યઃ વાય ભવુાે યતઃ॥ ૩॥
પ્રયવ્રતાેત્તાનપદાવેશ તચ્ચિરતાિન ચ ।
દ્વ પવષર્સમુદ્રાિદ્રનદુ્યદ્યાનવન પતીન્॥ ૪॥
ધરામ ડલસસં્થાનં ભાગલક્ષણમાનતઃ ।
જ્યાે તષાં િવવરાણાં ચ યથેદમ જ દ્વભુઃ॥ ૫॥
અધનુેહ મહાભાગ યથવૈ નરકાન્નરઃ ।
નાનાેગ્રયાતનાન્ નેયાત્તન્મે વ્યાખ્યાતુમહર્ સ॥ ૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ન ચેિદહૈવાપ ચ ત યથાંહસઃ
કૃતસ્ય કુયાર્ન્મન ઉક્તપા ણ ભઃ ।
ધ્રવું સ વૈ પ્રેત્ય નરકાનપૈુ ત
યે ક તતા મે ભવત તગ્મયાતનાઃ॥ ૭॥
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ત મા પુરૈવા શ્વહ પાપિન કૃતાૈ
યતેત ત્યાેરિવપદ્યતાત્મના ।
દાષેસ્ય દૃ ટ્વા ગુ લાઘવં યથા
ભષ ક્ચિક સતે ં િનદાનિવત્॥ ૮॥
રા વેાચ
દષૃ્ટશ્રુતા યાં ય પાપં નન્ન યાત્મનાેઽિહતમ્ ।
કરાે ત ભૂયાે િવવશઃ પ્રાય શ્ચત્તમથાે કથમ્॥ ૯॥
ક્વ ચિન્નવતર્તેઽભદ્રા ક્વ ચચ્ચર ત ત પુનઃ ।
પ્રાય શ્ચત્તમથાેઽપાથ મ યે કુ જરશાૈચવત્॥ ૧૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
કમર્ણા કમર્િનહાર્રાે ન હ્યાત્ય તક ઇ યતે ।
અિવદ્વદિધકાિર વા પ્રાય શ્ચત્તં િવમશર્નમ્॥ ૧૧॥
નાશ્નતઃ પ યમવેાનં્ન વ્યાધયાેઽ ભભવ ત િહ ।
અેવં િનયમકૃદ્રાજન્ શનૈઃ ક્ષેમાય ક પતે॥ ૧૨॥
તપસા બ્રહ્મચયણ શમને ચ દમને ચ ।
ત્યાગને સત્યશાૈચા યાં યમને િનયમને ચ॥ ૧૩॥
દેહવાગ્બુ દ્ધજં ધીરા ધમર્જ્ઞાઃ શ્રદ્ધયા વતાઃ ।
ક્ષપ ત્યઘં મહદિપ વે ગુ મ મવાનલઃ॥ ૧૪॥
કે ચ કેવલયા ભ યા વાસદેુવપરાયણાઃ ।
અઘં ધુ વ ત કા યન નીહાર મવ ભાસ્કરઃ॥ ૧૫॥
ન તથા હ્યઘવાન્ રાજન્ પૂયેત તપઆિદ ભઃ ।
યથા કૃ ણાિપતપ્રાણ ત પૂ ષિનષવેયા॥ ૧૬॥
સધ્રીચીનાે હ્યયં લાેકે પ થાઃ ક્ષેમાેઽકુતાેભયઃ ।
સશુીલાઃ સાધવાે યત્ર નારાયણપરાયણાઃ॥ ૧૭॥
પ્રાય શ્ચત્તાિન ચીણાર્િન નારાયણપરાઙ્મખુમ્ ।
ન િન પનુ ત રાજે દ્ર સરુાકુ ભ મવાપગાઃ॥ ૧૮॥
સકૃન્મનઃ કૃ ણપદારિવ દયાે-
િનવે શતં તદુ્ગણરા ગ યૈિરહ ।
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ન તે યમં પાશ તશ્ચ તદ્ભટાન્
વ ેઽિપ પ ય ત િહ ચીણર્િન કૃતાઃ॥ ૧૯॥
અત્ર ચાેદાહર તીમ મ તહાસં પુરાતનમ્ ।
દૂતાનાં િવ યમયાેઃ સવંાદ તં િનબાેધ મે॥ ૨૦॥
કા યકુ જે દ્વજઃ ક શ્ચદ્દાસીપ તર મલઃ ।
ના ા નષ્ટસદાચારાે દાસ્યાઃ સસંગર્દૂ ષતઃ॥ ૨૧॥
બ દ્યક્ષકૈતવૈશ્ચાૈયગર્િહતાં ત્તમા સ્થતઃ ।
બભ્ર કુટુ બમશુ ચયાર્તયામાસ દેિહનઃ॥ ૨૨॥
અેવં િનવસત તસ્ય લાલયાનસ્ય ત સતુાન્ ।
કાલાેઽત્યગાન્મહાન્ રાજન્નષ્ટાશીત્યાયષુઃ સમાઃ॥ ૨૩॥
તસ્ય પ્રવયસઃ પતુ્રા દશ તષેાં તુ યાેઽવમઃ ।
બાલાે નારાયણાે ના ા િપત્રાેશ્ચ દિયતાે શમ્॥ ૨૪॥
સ બદ્ધહૃદય ત મન્નભર્કે કલભા ષ ણ ।
િનર ક્ષમાણ ત લીલાં મુમુદે જરઠાે શમ્॥ ૨૫॥
ભુ નઃ પ્રિપબન્ ખાદન્ બાલક નેહયિ ત્રતઃ ।
ભાજેયન્ પાયયન્ મૂઢાે ન વેદાગતમ તકમ્॥ ૨૬॥
સ અેવં વતર્માનાેઽજ્ઞાે ત્યુકાલ ઉપ સ્થતે ।
મ ત ચકાર તનયે બાલે નારાયણાહ્વયે॥ ૨૭॥
સ પાશહ તાંસ્ત્રીન્ દૃ ટ્વા પુ ષાન્ શદા ણાન્ ।
વક્રતુ ડાનૂ વર્રાે ણ આત્માનં નેતુમાગતાન્॥ ૨૮॥
દૂરે ક્ર ડનકાસક્તં પતંુ્ર નારાયણાહ્વયમ્ ।
લાિવતને વરેણાેચ્ચૈરાજુહાવાકુલે દ્રયઃ॥ ૨૯॥
િનશ ય મ્રયમાણસ્ય બ્રવુતાે હિરક તર્નમ્ ।
ભતુર્નાર્મ મહારાજ પાષર્દાઃ સહસાપતન્॥ ૩૦॥
િવકષર્તાેઽ તહૃર્દયાદ્દાસીપ તમ મલમ્ ।
યમપ્રે યાન્ િવ દૂતા વારયામાસરુાજેસા॥ ૩૧॥
ઊચુિનષેિધતા તાં તે વવૈ વતપુરઃસરાઃ ।
કે યૂયં પ્ર તષેદ્ધારાે ધમર્રાજસ્ય શાસનમ્॥ ૩૨॥
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કસ્ય વા કુત આયાતાઃ ક માદસ્ય િનષેધથ ।
િક દેવા ઉપદેવા યા યૂયં િક સદ્ધસત્તમાઃ॥ ૩૩॥
સવ પદ્મપલાશાક્ષાઃ પીતકાૈશયેવાસસઃ ।
િકર િટનઃ કુ ડ લનાે લસ પુ કરમા લનઃ॥ ૩૪॥
સવ ચ નૂત્નવયસઃ સવ ચા ચતુભુર્ ઃ ।
ધનુિનષઙ્ગા સગદાશઙ્ખચક્રા બુજ શ્રયઃ॥ ૩૫॥
િદશાે િવ ત મરાલાેકાઃ કુવર્ તઃ વને રાે ચષા ।
િકમથ ધમર્પાલસ્ય િકઙ્કરાન્નાે િનષેધથ॥ ૩૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યુક્તે યમદૂતૈ તવૈાર્સદેુવાેક્તકાિરણઃ ।
તાન્ પ્રત્યૂચુઃ પ્રહસ્યેદં મેઘિનહ્ર ાર્દયા ગરા॥ ૩૭॥
િવ દૂતા ઊચુઃ
યૂયં વૈ ધમર્રાજસ્ય યિદ િનદશકાિરણઃ ।
બ્રૂત ધમર્સ્ય ન ત વં યચ્ચ ધમર્સ્ય લક્ષણમ્॥ ૩૮॥
કથં વદ્િધ્રયતે દ ડઃ િક વાસ્યસ્થાનમી સતમ્ ।
દ ડ્યાઃ િક કાિરણઃ સવઆહાે વ ક ત ચ ણામ્॥ ૩૯॥
યમદૂતા ઊચુઃ
વેદપ્ર ણિહતાે ધમા હ્યધમર્ ત દ્વપયર્યઃ ।
વેદાે નારાયણઃ સાક્ષા વય ભૂિર ત શશુ્રુમ॥ ૪૦॥
યને વધા યમી ભાવા રજઃસ વતમાેમયાઃ ।
ગુણનામિક્રયા પૈિવભાવ્ય તે યથાતથમ્॥ ૪૧॥
સયૂાઽ ગ્ ઃ ખં મ દ્ગાવઃ સાેમઃ સ યાહની િદશઃ ।
કં કુઃ વયં ધમર્ ઇ ત હ્યેતે દૈહ્યસ્ય સા ક્ષણઃ॥ ૪૨॥
અેતૈરધમા િવજ્ઞાતઃ સ્થાનં દ ડસ્ય યજુ્યતે ।
સવ કમાર્નુરાેધને દ ડમહર્ ત કાિરણઃ॥ ૪૩॥
સ ભવ ત િહ ભદ્રા ણ િવપર તાિન ચાનઘાઃ ।
કાિરણાં ગુણસઙ્ગાેઽ ત દેહવાન્ ન હ્યકમર્કૃત્॥ ૪૪॥
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યને યાવાન્ યથાધમા ધમા વેહ સમીિહતઃ ।
સ અેવ ત ફલં ભુઙ્ક્તે તથા તાવદમતુ્ર વૈ॥ ૪૫॥
યથેહ દેવપ્રવરાસૈ્ત્રિવ યમપુલ યતે ।
ભૂતષેુ ગુણવૈ ચ યાત્તથા યત્રાનુમીયતે॥ ૪૬॥
વતર્માનાેઽ યયાેઃ કાલાે ગુણા ભજ્ઞાપકાે યથા ।
અેવં જન્મા યયાેરેતદ્ધમાર્ધમર્િનદશર્નમ્॥ ૪૭॥
મનસવૈ પુરે દેવઃ પવૂર્ પં િવપ ય ત ।
અનુમીમાંસતેઽપવૂ મનસા ભગવાનજઃ॥ ૪૮॥
યથાજ્ઞ તમસા યુક્ત ઉપા તે વ્યક્તમવે િહ ।
ન વેદ પવૂર્મપરં નષ્ટજન્મ ત તથા॥ ૪૯॥
પ ચ ભઃ કુ તે વાથાર્ન્ પ ચ વેદાથ પ ચ ભઃ ।
અેક તુ ષાેડશને ત્રીન્ વયં સપ્તદશાેઽશ્નુતે॥ ૫૦॥
તદેત ષાેડશકલં લઙ્ગં શ ક્તત્રયં મહત્ ।
ધત્તેઽનુ સં ત પું સ હષર્શાેકભયા તદામ્॥ ૫૧॥
દેહ્યજ્ઞાેઽ જતષડ્વગા નેચ્છન્ કમાર્ ણ કાયર્તે ।
કાેશકાર ઇવાત્માનં કમર્ણાઽઽચ્છાદ્ય મુહ્ય ત॥ ૫૨॥
ન િહ ક શ્ચ ક્ષણમિપ તુ તષ્ઠત્યકમર્કૃત્ ।
કાયર્તે હ્યવશઃ કમર્ ગુણૈઃ વાભાિવકૈબર્લાત્॥ ૫૩॥
લ વા િન મત્તમવ્યક્તં વ્યક્તાવ્યક્તં ભવત્યુત ।
યથાયાેિન યથાબીજં વભાવને બલીયસા॥ ૫૪॥
અેષ પ્રકૃ તસઙ્ગને પુ ષસ્ય િવપયર્યઃ ।
આસી સ અેવ ન ચરાદ શસઙ્ગા દ્વલીયતે॥ ૫૫॥
અયં િહ શ્રુતસ પન્નઃ શીલ ત્તગુણાલયઃ ।
તવ્રતાે દુદાર્ તઃ સત્યવાન્મ ત્રિવચ્છુ ચઃ॥ ૫૬॥
ગવુર્ગ્ ય ત થ દ્ધાનાં શશુ્રષૂુરનહઙૃ્કતઃ ।
સવર્ભૂતસહૃુ સાધુ મતવાગનસયૂકઃ॥ ૫૭॥
અેકદાસાૈ વનં યાતઃ િપ સ દેશકૃદ્દિ્વજઃ ।
આદાય તતઆ ત્તઃ ફલપુ પસ મ કુશાન્॥ ૫૮॥
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દદશર્ કા મનં ક ચચ્છૂદં્ર સહ ભુ જ યયા ।
પી વા ચ મધુ મૈરેયં મદાઘૂ ણતનતે્રયા॥ ૫૯॥
મત્તયા િવશ્લથન્નીવ્યા વ્યપેતં િનરપત્રપમ્ ।
ક્ર ડ તમનુગાય તં હસ તમનયા તકે॥ ૬૦॥
દૃ ટ્વા તાં કામ લપ્તને બાહુના પિરર ભતામ્ ।
જગામ હૃચ્છયવશં સહસવૈ િવમાેિહતઃ॥ ૬૧॥
ત ભયન્નાત્મનાઽઽત્માનં યાવ સ વં યથાશ્રુતમ્ ।
ન શશાક સમાધાતું મનાે મદનવેિપતમ્॥ ૬૨॥
તિન્ન મત્ત મરવ્યાજગ્રહગ્ર તાે િવચેતનઃ ।
તામવે મનસા યાયન્ વધમાર્ દ્વરરામ હ॥ ૬૩॥
તામવે તાષેયામાસ િપ યેણાથન યાવતા ।
ગ્રા યૈમર્નાેરમૈઃ કામૈઃ પ્રસીદેત યથા તથા॥ ૬૪॥
િવપ્રાં વભાયાર્મપ્રાૈઢાં કુલે મહ ત લ ભતામ્ ।
િવસસ ર્ ચરા પાપઃ વૈિર યાપાઙ્ગિવદ્ધધીઃ॥ ૬૫॥
યત તતશ્ચાપેિન યે યાયતાેઽ યાયતાે ધનમ્ ।
બભારાસ્યાઃ કુટુ બ યાઃ કુટુ બં મ દધીરયમ્॥ ૬૬॥
યદસાૈ શાસ્ત્રમુ લઙ્ઘ્ય વૈરચાયાર્યર્ગિહતઃ ।
અવતર્ત ચરં કાલમઘાયુરશુ ચમર્લાત્॥ ૬૭॥
તત અેનં દ ડપાણેઃ સકાશં કૃતિક બષમ્ ।
ને યામાેઽકૃતિનવશં યત્ર દ ડને શદ્ુ ય ત॥ ૬૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
ષષ્ઠસ્ક ધે અ મલાપેાખ્યાને પ્રથમાેઽ યાયઃ॥ ૧॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

bhagpur-06.pdf 7



શ્રીમદ્ભાગવતં - ષષ્ઠસ્ક ધઃ

॥ દ્વતીયાેઽ યાયઃ - ૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં તે ભગવદ્દતૂા યમદૂતા ભભા ષતમ્ ।
ઉપધાયાર્થ તાન્ રાજન્ પ્રત્યાહુનર્યકાેિવદાઃ॥ ૧॥
િવ દૂતા ઊચુઃ
અહાે કષં્ટ ધમર્દશૃામધમર્ઃ શતે સભામ્ ।
યત્રાદ ડ્યે વપાપષેુ દ ડાે યૈિધ્રયતે થા॥ ૨॥
પ્ર નાં િપતરાે યે ચ શા તારઃ સાધવઃ સમાઃ ।
યિદ સ્યાત્તષેુ વષૈ યં કં યા ત શરણં પ્ર ઃ॥ ૩॥
યદ્યદાચર ત શ્રેયાિનતર તત્તદ હતે ।
સ ય પ્રમાણં કુ તે લાેક તદનવુતર્તે॥ ૪॥
યસ્યાઙે્ક શર આધાય લાેકઃ વિપ ત િન ર્તઃ ।
વયં ધમર્મધમ વા ન િહ વેદ યથા પશઃુ॥ ૫॥
સ કથં યિપતાત્માનં કૃતમતૈ્રમચેતનમ્ ।
િવસ્ર ભણીયાે ભૂતાનાં સઘ્ ણાે દ્રાેગ્ધુમહર્ ત॥ ૬॥
અયં િહ કૃતિનવશાે જન્મકાેટ ંહસામિપ ।
યદ્વ્યાજહાર િવવશાે નામ વ ત્યયનં હરેઃ॥ ૭॥
અેતનેવૈ હ્યઘાનેાેઽસ્ય કૃતં સ્યાદઘિન કૃતમ્ ।
યદા નારાયણાયે ત જગાદ ચતુરક્ષરમ્॥ ૮॥
તનેઃ સરુાપાે મત્રધ્રુગ્ બ્રહ્મહા ગુ ત પગઃ ।
સ્ત્રીરાજિપ ગાેહ તા યે ચ પાતિકનાેઽપરે॥ ૯॥
સવષામ યઘવતા મદમવે સિુન કૃતમ્ ।
નામવ્યાહરણં િવ ણાેયર્ત ત દ્વષયા મ તઃ॥ ૧૦॥
ન િન કૃતૈ િદતૈબ્રર્હ્મવાિદ ભ-
તથા િવશદ્ુ યત્યઘવાન્ વ્રતાિદ ભઃ ।
યથા હરેનાર્મપદૈ દાહૃતૈ-
તદુત્તમશ્લાેકગુણાપેલ ભકમ્॥ ૧૧॥
નૈકા તકં ત દ્ધ કૃતેઽિપ િન કૃતે
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મનઃ પનુધાર્વ ત ચેદસ પથે ।
ત કમર્િનહાર્રમભી સતાં હરે-
ગુર્ણાનવુાદઃ ખલુ સ વભાવનઃ॥ ૧૨॥
અથનંૈ માપનયત કૃતાશષેાઘિન કૃતમ્ ।
યદસાૈ ભગવન્નામ મ્રયમાણઃ સમગ્રહીત્॥ ૧૩॥
સાઙે્કત્યં પાિરહાસ્યં વા તાેભં હેલનમવે વા ।
વૈકુ ઠનામગ્રહણમશષેાઘહરં િવદુઃ॥ ૧૪॥
પ તતઃ ખ લતાે ભગ્ ઃ સ દષ્ટ તપ્તઆહતઃ ।
હિરિરત્યવશનેાહ પુમાન્ નાહર્ ત યાતનામ્॥ ૧૫॥
ગુ ણાં ચ લઘનૂાં ચ ગુ ણ ચ લઘૂિન ચ ।
પ્રાય શ્ચત્તાિન પાપાનાં જ્ઞા વાેક્તાિન મહ ષ ભઃ॥ ૧૬॥
તૈ તા યઘાિન પૂય તે તપાેદાનજપાિદ ભઃ ।
નાધમર્જં તદૃ્ધદયં તદપીશાઙ્ ઘ્રસવેયા॥ ૧૭॥
અજ્ઞાનાદથવા જ્ઞાનાદુત્તમશ્લાેકનામ યત્ ।
સઙ્ક તતમઘં પુંસાે દહેદેધાે યથાનલઃ॥ ૧૮॥
યથાગદં વીયર્તમમપુયુકં્ત યદચૃ્છયા ।
અ નતાેઽ યાત્મગુણં કુયાર્ન્મ ત્રાેઽ યુદાહૃતઃ॥ ૧૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ત અેવં સિુવિનણ ય ધમ ભાગવતં પ ।
તં યા યપાશાિન્નમુર્ચ્ય િવપં્ર ત્યાેરમૂમુચન્॥ ૨૦॥
ઇ ત પ્રત્યુિદતા યા યા દૂતા યા વા યમા તકે ।
યમરાજ્ઞે યથા સવર્માચચ રિર દમ॥ ૨૧॥
દ્વજઃ પાશા દ્વિનમુર્ક્તાે ગતભીઃ પ્રકૃ ત ગતઃ ।
વવ દે શરસા િવ ણાેઃ િકઙ્કરાન્ દશર્નાે સવઃ॥ ૨૨॥
તં િવવ મ ભપે્રત્ય મહાપુ ષિકઙ્કરાઃ ।
સહસા પ યત તસ્ય તત્રા તદર્િધરેઽનઘ॥ ૨૩॥
અ મલાેઽ યથાક યર્ દૂતાનાં યમકૃ ણયાેઃ ।
ધમ ભાગવતં શદંુ્ધ ત્રૈિવદં્ય ચ ગુણાશ્રયમ્॥ ૨૪॥
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ભ ક્તમાન્ ભગવત્યાશુ માહા યશ્રવણાદ્ધરેઃ ।
અનુતાપાે મહાનાસી મરતાેઽશભુમાત્મનઃ॥ ૨૫॥
અહાે મે પરમં કષ્ટમભૂદિવ જતાત્મનઃ ।
યને િવ લાિવતં બ્રહ્મ ષલ્યાં યતાઽઽત્મના॥ ૨૬॥
િધઙ્ માં િવગિહતં સદ્ ભદુર્ કૃતં કુલક જલમ્ ।
િહ વા બાલાં સતી ં યાેઽહં સરુાપામસતીમગામ્॥ ૨૭॥
દ્ધાવનાથાૈ િપતરાૈ ના યબ ધૂ તપ વનાૈ ।
અહાે મયાધનુા ત્યક્તાવકૃતજ્ઞને નીચવત્॥ ૨૮॥
સાેઽહં વ્યક્તં પ ત યા મ નરકે શદા ણે ।
ધમર્ઘ્નાઃ કા મનાે યત્ર િવ દ ત યમયાતનાઃ॥ ૨૯॥
િક મદં વ આહાે વ સાક્ષાદ્દષૃ્ટ મહાદ્ભુતમ્ ।
ક્વ યાતા અદ્ય તે યે માં વ્યકષર્ન્ પાશપાણયઃ॥ ૩૦॥
અથ તે ક્વ ગતાઃ સદ્ધાશ્ચ વારશ્ચા દશર્નાઃ ।
વ્યમાેચયન્ નીયમાનં બદ્ વા પાશરૈધાે ભવુઃ॥ ૩૧॥
અથાિપ મે દુભર્ગસ્ય િવબુધાેત્તમદશર્ને ।
ભિવતવ્યં મઙ્ગલને યનેાત્મા મે પ્રસીદ ત॥ ૩૨॥
અ યથા મ્રયમાણસ્ય નાશચુે ર્ષલીપતેઃ ।
વૈકુ ઠનામગ્રહણં જહ્વા વક્તુ મહાહર્ ત॥ ૩૩॥
ક્વ ચાહં િકતવઃ પાપાે બ્રહ્મઘ્નાે િનરપત્રપઃ ।
ક્વ ચ નારાયણેત્યેતદ્ભગવન્નામ મઙ્ગલમ્॥ ૩૪॥
સાેઽહં તથા ય ત યા મ યત ચત્તે દ્રયાિનલઃ ।
યથા ન ભૂય આત્માનમ ધે તમ સ મ જયે॥ ૩૫॥
િવમુચ્ય ત મમં બ ધમિવદ્યાકામકમર્જમ્ ।
સવર્ભૂતસહૃુચ્છા તાે મતૈ્રઃ ક ણઆત્મવાન્॥ ૩૬॥
માેચયે ગ્ર તમાત્માનં યાે ષન્મ યાઽઽત્મમાયયા ।
િવક્ર િડતાે યયવૈાહં ક્ર ડા ગ ઇવાધમઃ॥ ૩૭॥
મમાહ મ ત દેહાદાૈ િહ વા મ યાથર્ધીમર્ તમ્ ।
ધાસ્યે મનાે ભગવ ત શદંુ્ધ ત ક તર્નાિદ ભઃ॥ ૩૮॥
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શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત તસિુનવદઃ ક્ષણસઙ્ગને સાધષુુ ।
ગઙ્ગાદ્વારમપુેયાય મુક્તસવાર્નુબ ધનઃ॥ ૩૯॥
સ ત મન્ દેવસદનઆસીનાે યાેગમા શ્રતઃ ।
પ્રત્યાહૃતે દ્રયગ્રામાે યુયાજે મનઆત્મિન॥ ૪૦॥
તતાે ગુણે ય આત્માનં િવયજુ્યાત્મસમાિધના ।
યુયજેુ ભગવદ્ધા બ્રહ્મ યનુભવાત્મિન॥ ૪૧॥
યહ્યુર્પારતધી ત મન્નદ્રાક્ષી પુ ષાન્ પુરઃ ।
ઉપલ યાપેલ ધાન્ પ્રાગ્વવ દે શરસા દ્વજઃ॥ ૪૨॥
િહ વા કલવેરં તીથ ગઙ્ગાયાં દશર્નાદનુ ।
સદ્યઃ વ પં જગ્ હે ભગવ પાશ્વર્વ તનામ્॥ ૪૩॥
સાકં િવહાયસા િવપ્રાે મહાપુ ષિકઙ્કરૈઃ ।
હૈમં િવમાનમા હ્ય યયાૈ યત્ર શ્રયઃ પ તઃ॥ ૪૪॥
અેવં સ િવ લાિવતસવર્ધમાર્
દાસ્યાઃ પ તઃ પ તતાે ગહ્યર્કમર્ણા ।
િનપાત્યમાનાે િનરયે હતવ્રતઃ
સદ્યાે િવમુક્તાે ભગવન્નામ ગ્ હ્ણન્॥ ૪૫॥
નાતઃ પરં કમર્િનબ ધકૃ તનં
મુમુક્ષતાં તીથર્પદાનુક તર્નાત્ ।
ન ય પુનઃ કમર્સુ સ જતે મનાે
રજ તમાે યાં ક લલં તતાેઽ યથા॥ ૪૬॥
ય અેવં પરમં ગુહ્ય મ તહાસમઘાપહમ્ ।
શ ◌ૃ યાચ્છ્ર દ્ધયા યુક્તાે યશ્ચ ભ યાનુક તર્યેત્॥ ૪૭॥
ન વૈ સ નરકં યા ત ને ક્ષતાે યમિકઙ્કરૈઃ ।
યદ્ય યમઙ્ગલાે મત્યા િવ લાેકે મહીયતે॥ ૪૮॥
મ્રયમાણાે હરેનાર્મ ગ્ ણન્ પતુ્રાપેચાિરતમ્ ।
અ મલાેઽ યગાદ્ધામ િક પનુઃ શ્રદ્ધયા ગ્ ણન્॥ ૪૯॥
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ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
ષષ્ઠસ્ક ધે અ મલાપેાખ્યાને દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥ ૨॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ તીયાેઽ યાયઃ - ૩॥
રા વેાચ
િનશ ય દેવઃ વભટાપેવ ણતં
પ્રત્યાહ િક તાન્ પ્ર ત ધમર્રાજઃ ।
અેવં હતાજ્ઞાે િવહતાન્ મુરારે-
નદે શકૈયર્સ્ય વશે જનાેઽયમ્॥ ૧॥
યમસ્ય દેવસ્ય ન દ ડભઙ્ગઃ
કુતશ્ચનષ શ્રુતપવૂર્ આસીત્ ।
અેતન્મનુે શ્ચ ત લાેકસશંયં
ન િહ વદ ય ઇ ત મે િવિન શ્ચતમ્॥ ૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ભગવ પુ ષૈ રાજન્ યા યાઃ પ્ર તહતાેદ્યમાઃ ।
પ ત િવજ્ઞાપયામાસયુર્મં સયંમનીપ તમ્॥ ૩॥
યમદૂતા ઊચુઃ
ક ત સ તીહ શા તારાે વલાેકસ્ય વૈ પ્રભાે ।
ત્રૈિવ યં કુવર્તઃ કમર્ ફલા ભવ્ય ક્તહેતવઃ॥ ૪॥
યિદ સ્યુબર્હવાે લાેકે શા તારાે દ ડધાિરણઃ ।
કસ્યસ્યાતાં ન વા કસ્ય ત્યુશ્ચા તમવે વા॥ ૫॥
િક તુ શા બહુ વે સ્યાદ્બહૂના મહ ક મણામ્ ।
શા વમપુચારાે િહ યથા મ ડલવ તનામ્॥ ૬॥
અત વમેકાે ભૂતાનાં સશે્વરાણામધીશ્વરઃ ।
શા તા દ ડધરાે ણાં શભુાશભુિવવેચનઃ॥ ૭॥
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તસ્ય તે િવહતાે દ ડાે ન લાેકે વતર્તેઽધનુા ।
ચતુ ભરદ્ભુતૈઃ સદ્ધરૈાજ્ઞા તે િવપ્રલ ભતા॥ ૮॥
નીયમાનં તવાદેશાદ મા ભયાર્તનાગ્ હાન્ ।
વ્યમાેચયન્ પાતિકનં છ વા પાશાન્ પ્રસહ્ય તે॥ ૯॥
તાં તે વેિદતુ મચ્છામાે યિદ નાે મ યસે ક્ષમમ્ ।
નારાયણેત્ય ભિહતે મા ભૈિરત્યાયયુદુ્રર્તમ્॥ ૧૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત દેવઃ સઆ ષ્ટઃ પ્ર સયંમનાે યમઃ ।
પ્રીતઃ વદૂતાન્ પ્રત્યાહ મરન્ પાદા બુજં હરેઃ॥ ૧૧॥
યમ ઉવાચ
પરાે મદ યાે જગત તસ્થષુશ્ચ
આેતં પ્રાેતં પટવદ્યત્ર િવશ્વમ્ ।
યદંશતાેઽસ્ય સ્થ તજન્મનાશા
નસ્યાેતવદ્યસ્ય વશે ચ લાેકઃ॥ ૧૨॥
યાે નામ ભવાર્ ચ જનાિન્ન યાં
બધ્ના ત ત યા મવ દામ ભગાર્ઃ ।
ય મૈ બ લ ત ઇમે નામકમર્-
િનબ ધબદ્ધાશ્ચિકતા વહ ત॥ ૧૩॥
અહં મહે દ્રાે િનરૃ તઃ પ્રચેતાઃ
સાેમાેઽ ગ્ ર શઃ પવનાેઽકા િવિર ચઃ ।
આિદત્યિવશ્વે વસવાેઽથ સા યા
મ દ્ગણા દ્રગણાઃ સ સદ્ધાઃ॥ ૧૪॥
અ યે ચ યે િવશ્વ ેઽમરેશા
ગ્વાદયાેઽ ષ્ટરજ તમસ્કાઃ ।
યસ્યેિહતં ન િવદુઃ ષ્ટમાયાઃ
સ વપ્રધાના અિપ િક તતાેઽ યે॥ ૧૫॥
યં વૈ ન ગાે ભમર્નસાસુ ભવાર્
હૃદા ગરા વાસુ તાે િવચક્ષતે ।
આત્માનમ તહૃર્િદ સ તમાત્મનાં
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ચ યર્થવૈાકૃતય તતઃ પરમ્॥ ૧૬॥
તસ્યાત્મત ત્રસ્ય હરેરધી શતુઃ
પરસ્ય માયાિધપતેમર્હાત્મનઃ ।
પ્રાયેણ દૂતા ઇહ વૈ મનાેહરા-
શ્ચર ત તદૂ્રપગુણ વભાવાઃ॥ ૧૭॥
ભૂતાિન િવ ણાેઃ સરુપૂ જતાિન
દુદર્શર્ લઙ્ગાિન મહાદ્ભુતાિન ।
રક્ષ ત તદ્ભ ક્તમતઃ પરે યાે
મત્તશ્ચ મત્યાર્નથ સવર્તશ્ચ॥ ૧૮॥
ધમ તુ સાક્ષાદ્ભગવ પ્રણીતં
ન વૈ િવદુરષૃયાે નાિપ દેવાઃ ।
ન સદ્ધમખુ્યા અસરુા મનુ યાઃ
કુતશ્ચ િવદ્યાધરચારણાદયઃ॥ ૧૯॥
વય ભનૂાર્રદઃ શ ભુઃ કુમારઃ કિપલાે મનુઃ ।
પ્રહ્લાદાે જનકાે ભી માે બ લવયાસિકવર્યમ્॥ ૨૦॥
દ્વાદશતૈે િવ નીમાે ધમ ભાગવતં ભટાઃ ।
ગુહ્યં િવશદંુ્ધ દુબાધં યં જ્ઞા વા તમશ્નુતે॥ ૨૧॥
અેતાવાનવે લાેકેઽ મન્ પુંસાં ધમર્ઃ પરઃ તઃ ।
ભ ક્તયાેગાે ભગવ ત તન્નામગ્રહણાિદ ભઃ॥ ૨૨॥
નામાેચ્ચારણમાહા યં હરેઃ પ યત પતુ્રકાઃ ।
અ મલાેઽિપ યનેવૈ ત્યુપાશાદમુચ્યત॥ ૨૩॥
અેતાવતાલમઘિનહર્રણાય પુંસાં
સઙ્ક તર્નં ભગવતાે ગુણકમર્ના ામ્ ।
િવકુ્ર ય પતુ્રમઘવાન્ યદ મલાેઽિપ
નારાયણે ત મ્રયમાણ ઇયાય મુ ક્તમ્॥ ૨૪॥
પ્રાયેણ વેદ તિદદં ન મહાજનાેઽયં
દેવ્યા િવમાેિહતમ તબર્ત માયયાલમ્ ।
ત્ર યાં જડીકૃતમ તમર્ધપુુ પતાયાં
વૈતાિનકે મહ ત કમર્ ણ યજુ્યમાનઃ॥ ૨૫॥
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અેવં િવ ય સિુધયાે ભગવત્યન તે
સવાર્ત્મના િવદધતે ખલુ ભાવયાેગમ્ ।
તે મે ન દ ડમહર્ ત્યથ યદ્યમીષાં
સ્યા પાતકં તદિપ હ ત્યુ ગાયવાદઃ॥ ૨૬॥
તે દેવ સદ્ધપિરગીતપિવત્રગાથાઃ
યે સાધવઃ સમદશૃાે ભગવ પ્રપન્નાઃ ।
તાન્ નાપેસીદત હરેગર્દયા ભગુપ્તાન્
નષૈાં વયં ન ચ વયઃ પ્રભવામ દ ડે॥ ૨૭॥
તાનાનય વમસતાે િવમખુાન્ મુકુ દ-
પાદારિવ દમકર દરસાદજસ્રમ્ ।
િન ક ચનૈઃ પરમહંસકુલૈ રસજ્ઞૈઃ
જુષ્ટાદ્ગહેૃ િનરયવત્મર્િન બદ્ધ ણાન્॥ ૨૮॥
જહ્વા ન વ ક્ત ભગવદુ્ગણનામધેયં
ચેતશ્ચ ન મર ત તચ્ચરણારિવ દમ્ ।
કૃ ણાય નાે નમ ત ય ચ્છર અેકદાિપ
તાનાનય વમસતાેઽકૃતિવ કૃત્યાન્॥ ૨૯॥
ત ક્ષ યતાં સ ભગવાન્ પુ ષઃ પુરાણાે
નારાયણઃ વપુ ષૈયર્દસ કૃતં નઃ ।
વાનામહાે ન િવદુષાં ર ચતા જલીનાં
ક્ષા તગર્ર ય સ નમઃ પુ ષાય ભૂ ે॥ ૩૦॥
ત મા સઙ્ક તર્નં િવ ણાજેર્ગન્મઙ્ગલમંહસામ્ ।
મહતામિપ કાૈરવ્ય િવદ્ યૈકા તકિન કૃ તમ્॥ ૩૧॥
શ ◌ૃ વતાં ગ્ ણતાં વીયાર્ યુદ્દામાિન હરેમુર્હુઃ ।
યથા સુ તયા ભ યા શદ્ુ યેન્નાત્મા વ્રતાિદ ભઃ॥ ૩૨॥
કૃ ણાઙ્ ઘ્રપદ્મમધુ લણ્ ન પનુિવ ષ્ટ-
માયાગુણષેુ રમતે જનાવહેષુ ।
અ ય તુ કામહતઆત્મરજઃ પ્રમાષુ્ટર્-
મીહેત કમર્ યત અેવ રજઃ પનુઃ સ્યાત્॥ ૩૩॥
ઇ થં વભ ર્ગિદતં ભગવન્મિહ વં
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સં ત્ય િવ મતિધયાે યમિકઙ્કરા તે ।
નવૈાચ્યુતાશ્રયજનં પ્ર તશઙ્કમાના
દ્રષંુ્ટ ચ બ ય ત તતઃ પ્ર ત મ રાજન્॥ ૩૪॥
ઇ તહાસ મમં ગુહ્યં ભગવાન્ કુ ભસ ભવઃ ।
કથયામાસ મલયે આસીનાે હિરમચર્યન્॥ ૩૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
ષષ્ઠસ્ક ધે યમપુ ષસવંાદે તીયાેઽ યાયઃ॥ ૩॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ચતુથાઽ યાયઃ - ૪॥
રા વેાચ
દેવાસરુ ણાં સગા નાગાનાં ગપ ક્ષણામ્ ।
સામા સક વયા પ્રાેક્તાે ય તુ વાય ભવુેઽ તરે॥ ૧॥
તસ્યવૈ વ્યાસ મચ્છા મ જ્ઞાતું તે ભગવન્ યથા ।
અનુસગ યયા શ યા સસજર્ ભગવાન્ પરઃ॥ ૨॥
સતૂ ઉવાચ
ઇ ત સ પ્રશ્નમાક યર્ રાજષબાર્દરાય ણઃ ।
પ્ર તન દ્ય મહાયાેગી જગાદ મુિનસત્તમાઃ॥ ૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
યદા પ્રચેતસઃ પતુ્રા દશ પ્રાચીનબિહષઃ ।
અ તઃસમુદ્રાદુન્મગ્ ા દદશૃગુા દુ્રમૈ ર્તામ્॥ ૪॥
દુ્રમે યઃ કુ્ર યમાના તે તપાેદ િપતમ યવઃ ।
મખુતાે વાયુમ ગ્ ચ સ જુ તિદ્દધક્ષયા॥ ૫॥
તા યાં િનદર્હ્યમાનાં તાનપુલ ય કુ દ્વહ ।
રા વેાચ મહાન્ સાેમાે મ યું પ્રશમયિન્નવ॥ ૬॥
ન દુ્રમે યાે મહાભાગા દ ને યાે દ્રાેગ્ધુમહર્થ ।

16 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - ષષ્ઠસ્ક ધઃ

િવવધર્િયષવાે યૂયં પ્ર નાં પતયઃ તાઃ॥ ૭॥
અહાે પ્ર પ તપ તભર્ગવાન્ હિરરવ્યયઃ ।
વન પતીનાષેધીશ્ચ સસ જર્ મષં િવભુઃ॥ ૮॥
અન્નં ચરાણામચરા હ્યપદઃ પાદચાિરણામ્ ।
અહ તા હ તયુક્તાનાં દ્વપદાં ચ ચતુ પદઃ॥ ૯॥
યૂયં ચ િપત્રા વાિદષ્ટા દેવદેવને ચાનઘાઃ ।
પ્ર સગાર્ય િહ કથં ક્ષાન્ િનદર્ગ્ધુમહર્થ॥ ૧૦॥
આ તષ્ઠત સતાં માગ કાપંે યચ્છત દ િપતમ્ ।
િપત્રા િપતામહેનાિપ જુષં્ટ વઃ પ્રિપતામહૈઃ॥ ૧૧॥
તાેકાનાં િપતરાૈ બ ધૂ દશૃઃ પ મ સ્ત્રયાઃ પ તઃ ।
પ તઃ પ્ર નાં ભક્ષણૂાં ગ્ હ્યજ્ઞાનાં બુધઃ સહૃુત્॥ ૧૨॥
અ તદહેષુ ભૂતાનામાત્માઽઽ તે હિરર શ્વરઃ ।
સવ ત દ્ધ યમીક્ષ વમવેં વ તાે ષતાે હ્યસાૈ॥ ૧૩॥
યઃ સમુ પ તતં દેહ આકાશાન્મ યુમુ બણમ્ ।
આત્મજજ્ઞાસયા યચ્છે સ ગુણાન તવતર્તે॥ ૧૪॥
અલં દગ્ધૈદુ્રર્મૈદ નૈઃ ખલાનાં શવમ તુ વઃ ।
વાક્ષ હ્યષેા વરા ક યા પત્ની વે પ્ર તગ્ હ્યતામ્॥ ૧૫॥
ઇત્યામ ય વરારાેહાં ક યામા સરસી ં પ ।
સાેમાે રા યયાૈ દ વા તે ધમણાપેયે મરે॥ ૧૬॥
તે ય તસ્યાં સમભવદ્દક્ષઃ પ્રાચેતસઃ િકલ ।
યસ્ય પ્ર િવસગણ લાેકા આપૂિરતાસ્ત્રયઃ॥ ૧૭॥
યથા સસજર્ ભૂતાિન દક્ષાે દુિહ વ સલઃ ।
રેતસા મનસા ચવૈ તન્મમાવિહતઃ શ ◌ૃ ॥ ૧૮॥
મનસવૈા જ પૂવ પ્ર પ તિરમાઃ પ્ર ઃ ।
દેવાસરુમનુ યાદ ન્ નભઃસ્થલજલાૈકસઃ॥ ૧૯॥
તમ િંહતમાલાેક્ય પ્ર સગ પ્ર પ તઃ ।
િવ યપાદાનપુવ્રજ્ય સાેઽચરદ્દ ુ કરં તપઃ॥ ૨૦॥
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તત્રાઘમષર્ણં નામ તીથ પાપહરં પરમ્ ।
ઉપ યાનુસવનં તપસાતાષેયદ્ધિરમ્॥ ૨૧॥
અ તાષૈીદં્ધસગુહ્યને ભગવ તમધાેક્ષજમ્ ।
તુ યં તદ ભધાસ્યા મ કસ્યાતુ યદ્યથા હિરઃ॥ ૨૨॥
પ્ર પ ત વાચ
નમઃ પરાયાિવતથાનુભૂતયે
ગુણત્રયાભાસિન મત્તબ ધવે ।
અદષૃ્ટધા ે ગુણત વબુ દ્ધ ભ-
િન ત્તમાનાય દધે વય ભવુે॥ ૨૩॥
ન યસ્ય સખ્યં પુ ષાેઽવૈ ત સખ્યઃુ
સખા વસન્ સવંસતઃ પુરેઽ મન્ ।
ગુણાે યથા ગુ ણનાે વ્યક્તદષૃ્ટે-
ત મૈ મહેશાય નમસ્કરાે મ॥ ૨૪॥
દેહાેઽસવાેઽક્ષા મનવાે ભૂતમાત્રા
નાત્માનમ યં ચ િવદુઃ પરં યત્ ।
સવ પુમાન્ વેદ ગુણાંશ્ચ તજ્જ્ઞાે
ન વેદ સવર્જ્ઞમન તમીડે॥ ૨૫॥
યદાપેરામાે મનસાે નામ પ-
પસ્ય દષૃ્ટ તસ પ્રમાષેાત્ ।
ય ઈયતે કેવલયા વસસં્થયા
હંસાય ત મૈ શુ ચસદ્મને નમઃ॥ ૨૬॥
મની ષણાેઽ તહૃર્િદ સિન્નવે શતં
વશ ક્ત ભનર્વ ભશ્ચ િત્ર દ્ ભઃ ।
વિહ્ન યથા દા ણ પા ચદ યં
મનીષયા િન કષર્ ત ગૂઢમ્॥ ૨૭॥
સ વૈ મમાશષેિવશષેમાયા-
િનષેધિનવાર્ણસખુાનુભૂ તઃ ।
સ સવર્નામા સ ચ િવશ્વ પઃ
પ્રસીદતામિન ક્તાત્મશ ક્તઃ॥ ૨૮॥
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યદ્યિન્ન ક્તં વચસા િન િપતં
િધયાક્ષ ભવાર્ મનસાેઽત યસ્ય ।
મા ભૂ વ પં ગુણ પં િહ તત્ત-
સ વૈ ગુણાપાયિવસગર્લક્ષણઃ॥ ૨૯॥
ય મન્ યતાે યને ચ યસ્ય ય મૈ
યદ્યાે યથા કુ તે કાયર્તે ચ ।
પરાવરેષાં પરમં પ્રાક્પ્ર સદં્ધ
તદ્બ્રહ્મ તદ્ધતેુરન યદેકમ્॥ ૩૦॥
યચ્છક્તયાે વદતાં વાિદનાં વૈ
િવવાદસવંાદભવુાે ભવ ત ।
કુવર્ ત ચષૈાં મુહુરાત્મમાેહં
ત મૈ નમાેઽન તગુણાય ભૂ ે॥ ૩૧॥
અ તી ત ના તી ત ચ વ તુિનષ્ઠયાે-
રેકસ્થયાે ભન્નિવ દ્ધધમર્યાેઃ ।
અવે ક્ષતં િક ચન યાેગસાઙ્ખ્યયાેઃ
સમં પરં હ્યનુકૂલં હત્તત્॥ ૩૨॥
યાેઽનુગ્રહાથ ભજતાં પાદમૂલ-
મનામ પાે ભગવાનન તઃ ।
નામાિન પા ણ ચ જન્મકમર્ ભ-
ભજે સ મહં્ય પરમઃ પ્રસીદતુ॥ ૩૩॥
યઃ પ્રાકૃતૈજ્ઞાર્નપથજૈર્નાનાં
યથાશયં દેહગતાે િવભા ત ।
યથાિનલઃ પા થવમા શ્રતાે ગુણં
સ ઈશ્વરાે મે કુ તાન્મનાેરથમ્॥ ૩૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત તુતઃ સં તવુતઃ સ ત મન્નઘમષર્ણે ।
આિવરાસી કુ શ્રેષ્ઠ ભગવાન્ ભક્તવ સલઃ॥ ૩૫॥
કૃતપાદઃ સપુણાસે પ્રલ બાષ્ટમહાભજુઃ ।
ચક્રશઙ્ખા સચમષુ ધનઃુપાશગદાધરઃ॥ ૩૬॥
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પીતવાસા ઘન યામઃ પ્રસન્નવદનેક્ષણઃ ।
વનમાલાિનવીતાઙ્ગાે લસચ્છ્ર વ સકાૈ તુભઃ॥ ૩૭॥
મહાિકર ટકટકઃ સુ્ફરન્મકરકુ ડલઃ ।
કા ચ્યઙ્ગુલીયવલયનપુૂરાઙ્ગદભૂ ષતઃ॥ ૩૮॥
ત્રૈલાેક્યમાેહનં પં બભ્રિ ત્રભવુનેશ્વરઃ ।
તાે નારદન દાદૈ્યઃ પાષર્દૈઃ સરુયૂથપૈઃ॥ ૩૯॥
તૂયમાનાેઽનુગાયદ્ ભઃ સદ્ધગ ધવર્ચારણૈઃ ।
પં તન્મહદાશ્ચય િવચક્ષ્યાગતસા વસઃ॥ ૪૦॥
નનામ દ ડવદ્ભૂમાૈ પ્રહૃષ્ટાત્મા પ્ર પ તઃ ।
ન િક ચનાેદ રિયતુમશકત્તીવ્રયા મુદા ।
આપૂિરતમનાેદ્વારૈહ્ર ર્િદ ય ઇવ િનઝર્રૈઃ॥ ૪૧॥
તં તથાવનતં ભક્તં પ્ર કામં પ્ર પ તમ્ ।
ચત્તજ્ઞઃ સવર્ભૂતાના મદમાહ જનાદર્નઃ॥ ૪૨॥
શ્રીભગવાનવુાચ
પ્રાચેતસ મહાભાગ સં સદ્ધ તપસા ભવાન્ ।
યચ્છ્ર દ્ધયા મ પરયા મિય ભાવં પરં ગતઃ॥ ૪૩॥
પ્રીતાેઽહં તે પ્ર નાથ યત્તેઽસ્યાેદ્બ ૃંહણં તપઃ ।
મમષૈ કામાે ભૂતાનાં યદ્ભૂયાસિુવભૂતયઃ॥ ૪૪॥
બ્રહ્મા ભવાે ભવ તશ્ચ મનવાે િવબુધેશ્વરાઃ ।
િવભૂતયાે મમ હ્યેતા ભૂતાનાં ભૂ તહેતવઃ॥ ૪૫॥
તપાે મે હૃદયં બ્રહ્મં તનુિવદ્યા િક્રયાઽઽકૃ તઃ ।
અઙ્ગાિન ક્રતવાે તા ધમર્ આત્માસવઃ સરુાઃ॥ ૪૬॥
અહમવેાસમવેાગ્રે ના ય ક ચા તરં બિહઃ ।
સજં્ઞાનમાત્રમવ્યકં્ત પ્રસપુ્ત મવ િવશ્વતઃ॥ ૪૭॥
મ યન તગુણેઽન તે ગુણતાે ગુણિવગ્રહઃ ।
યદાસીત્તત અેવાદ્યઃ વય ભૂઃ સમભૂદજઃ॥ ૪૮॥
સ વૈ યદા મહાદેવાે મમ વીયાપ િંહતઃ ।
મનેે ખલ મવાત્માનમુદ્યતઃ સગર્કમર્ ણ॥ ૪૯॥
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અથ મેઽ ભિહતાે દેવ તપાેઽત યત દા ણમ્ ।
નવ િવશ્વ ે યુ માન્ યનેાદાવ જ દ્વભુઃ॥ ૫૦॥
અેષા પ ચજનસ્યાઙ્ગ દુિહતા વૈ પ્ર પતેઃ ।
અ સક્ની નામ પત્ની વે પ્રજેશ પ્ર તગ્ હ્યતામ્॥ ૫૧॥
મથનુવ્યવાયધમર્ વં પ્ર સગર્ મમં પનુઃ ।
મથનુવ્યવાયધ મ યાં ભૂિરશાે ભાવિય ય સ॥ ૫૨॥
વત્તાેઽધ તા પ્ર ઃ સવાર્ મથનુીભૂય માયયા ।
મદ યયા ભિવ ય ત હિર ય ત ચ મે બ લમ્॥ ૫૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યુ વા મષત તસ્ય ભગવાન્ િવશ્વભાવનઃ ।
વ ાપેલ ધાથર્ ઇવ તત્રવૈા તદર્ધે હિરઃ॥ ૫૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં ષષ્ઠસ્ક ધે ચતુથાઽ યાયઃ॥ ૪॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ પ ચમાેઽ યાયઃ - ૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તસ્યાં સ પા ચજ યાં વૈ િવ માયાપે િંહતઃ ।
હયર્શ્વસજં્ઞાનયુતં પતુ્રાનજનય દ્વભુઃ॥ ૧॥
અ થગ્ધમર્શીલા તે સવ દાક્ષાયણા પ ।
િપત્રા પ્રાેક્તાઃ પ્ર સગ પ્રતીચી ં પ્રયયુિદશમ્॥ ૨॥
તત્ર નારાયણસર તીથ સ ધુસમુદ્રયાેઃ ।
સઙ્ગમાે યત્ર સમુહન્મુિન સદ્ધિનષેિવતમ્॥ ૩॥
તદુપ પશર્નાદેવ િવિનધૂર્તમલાશયાઃ ।
ધમ પારમહંસ્યે ચ પ્રાે પન્નમતયાેઽ યુત॥ ૪॥
તેિપરે તપ અેવાેગ્રં િપત્રાદેશને યિ ત્રતાઃ ।
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પ્ર િવ દ્ધયે યત્તાન્ દેવ ષ તાન્ દદશર્ હ॥ ૫॥
ઉવાચ ચાથ હયર્શ્વાઃ કથં સ્રક્ષ્યથ વૈ પ્ર ઃ ।
અદૃ ટ્વા તં ભવુાે યૂયં બા લશા બત પાલકાઃ॥ ૬॥
તથૈકપુ ષં રાષ્ટ્રં બલં ચાદષૃ્ટિનગર્મમ્ ।
બહુ પાં સ્ત્રયં ચાિપ પુમાંસં પુંશ્ચલીપ તમ્॥ ૭॥
નદ મુભયતાે વાહાં પ ચપ ચાદ્ભુતં ગ્ હમ્ ।
ક્વ ચદં્ધસં ચત્રકથં ક્ષાૈરપવં્ય વય ભ્ર મમ્॥ ૮॥
કથં વિપતુરાદેશમિવદ્વાંસાે િવપ શ્ચતઃ ।
અનુ પમિવજ્ઞાય અહાે સગ કિર યથ॥ ૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તિન્નશ યાથ હયર્શ્વા આૈ પ ત્તકમનીષયા ।
વાચઃ કૂટં તુ દેવષઃ વયં િવમ શિુધયા॥ ૧૦॥
ભૂઃ ક્ષતંે્ર વસજં્ઞં યદનાિદ િનજબ ધનમ્ ।
અદૃ ટ્વા તસ્ય િનવાર્ણં િકમસ કમર્ ભભર્વેત્॥ ૧૧॥
અેક અેવેશ્વર તુયા ભગવાન્ વાશ્રયઃ પરઃ ।
તમદૃ ટ્વાભવં પુંસઃ િકમસ કમર્ ભભર્વેત્॥ ૧૨॥
પુમાન્ નવૈૈ ત યદ્ગ વા બલ વગ ગતાે યથા ।
પ્રત્યગ્ધામાિવદ ઇહ િકમસ કમર્ ભભર્વેત્॥ ૧૩॥
નાના પાત્મનાે બુ દ્ધઃ વૈિરણીવ ગુણા વતા ।
તિન્નષ્ઠામગતસ્યેહ િકમસ કમર્ ભભર્વેત્॥ ૧૪॥
ત સઙ્ગભ્રં શતૈશ્વય સસંર તં કુભાયર્વત્ ।
તદ્ગતીરબુધસ્યેહ િકમસ કમર્ ભભર્વેત્॥ ૧૫॥
ષ્ટ યયકર ં માયાં વેલાકૂલા તવે ગતામ્ ।
મત્તસ્ય તામિવજ્ઞસ્ય િકમસ કમર્ ભભર્વેત્॥ ૧૬॥
પ ચિવશ તત વાનાં પુ ષાેઽદ્ભુતદપર્ણમ્ ।
અ યાત્મમબુધસ્યેહ િકમસ કમર્ ભભર્વેત્॥ ૧૭॥
અૈશ્વરં શાસ્ત્રમુ જ્ય બ ધમાેક્ષાનુદશર્નમ્ ।
િવિવક્તપદમજ્ઞાય િકમસ કમર્ ભભર્વેત્॥ ૧૮॥
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કાલચકં્ર ભ્ર મ તી ણં સવ િન કષર્ય જગત્ ।
વત ત્રમબુધસ્યેહ િકમસ કમર્ ભભર્વેત્॥ ૧૯॥
શાસ્ત્રસ્ય િપતુરાદેશં યાે ન વેદ િનવતર્કમ્ ।
કથં તદનુ પાય ગુણિવસ્ર યપુક્રમેત્॥ ૨૦॥
ઇ ત વ્યવ સતા રાજન્ હયર્શ્વા અેકચેતસઃ ।
પ્રયયુ તં પિરક્ર ય પ થાનમિનવતર્નમ્॥ ૨૧॥
વરબ્રહ્મ ણ િનભાર્તહૃષીકેશપદા બુજે ।
અખ ડં ચત્તમાવે ય લાેકાનનુચરન્ મુિનઃ॥ ૨૨॥
નાશં િનશ ય પતુ્રાણાં નારદાચ્છ લશા લનામ્ ।
અ વત યત કઃ શાેચન્ સપુ્ર વં શચુાં પદમ્॥ ૨૩॥
સ ભૂયઃ પા ચજ યાયામજેન પિરસાિ વતઃ ।
પતુ્રાનજનયદ્દક્ષઃ શબલાશ્વાન્ સહસ્રશઃ॥ ૨૪॥
તેઽિપ િપત્રા સમાિદષ્ટાઃ પ્ર સગ તવ્રતાઃ ।
નારાયણસરાે જગ્મુયર્ત્ર સદ્ધાઃ વપવૂર્ ઃ॥ ૨૫॥
તદુપ પશર્નાદેવ િવિનધૂર્તમલાશયાઃ ।
જપ તાે બ્રહ્મ પરમં તપેુ તેઽત્ર મહત્તપઃ॥ ૨૬॥
અ ભક્ષાઃ ક ત ચન્માસાન્ ક ત ચદ્વાયુભાજેનાઃ ।
આરાધયન્ મ ત્ર મમમ યસ્ય ત ઇડ પ તમ્॥ ૨૭॥
આનમાે નારાયણાય પુ ષાય મહાત્મને ।
િવશદુ્ધસ વિધ યાય મહાહંસાય ધીમિહ॥ ૨૮॥
ઇ ત તાનિપ રાજે દ્ર પ્ર તસગર્િધયાે મુિનઃ ।
ઉપેત્ય નારદઃ પ્રાહ વાચઃ કૂટાિન પવૂર્વત્॥ ૨૯॥
દાક્ષાયણાઃ સશં ◌ૃ ત ગદતાે િનગમં મમ ।
અ વચ્છતાનપુદવી ં ભ્રા ણાં ભ્રા વ સલાઃ॥ ૩૦॥
ભ્રા ણાં પ્રાયણં ભ્રાતા યાેઽનુ તષ્ઠ ત ધમર્િવત્ ।
સ પુ યબ ધુઃ પુ ષાે મ દ્ ભઃ સહ માેદતે॥ ૩૧॥
અેતાવદુ વા પ્રયયાૈ નારદાેઽમાેઘદશર્નઃ ।

bhagpur-06.pdf 23



શ્રીમદ્ભાગવતં - ષષ્ઠસ્ક ધઃ

તેઽિપ ચા વગમન્ માગ ભ્રા ણામવે માિરષ॥ ૩૨॥
સધ્રીચીનં પ્રતીચીનં પરસ્યાનપુથં ગતાઃ ।
નાદ્યાિપ તે િનવતર્ તે પ શ્ચમા યા મનીિરવ॥ ૩૩॥
અેત મન્ કાલ ઉ પાતાન્ બહૂન્ પ યન્ પ્ર પ તઃ ।
પવૂર્વન્નારદકૃતં પતુ્રનાશમપુાશ ◌ૃણાેત્॥ ૩૪॥
ચુક્રાેધ નારદાયાસાૈ પતુ્રશાેકિવમૂ ચ્છતઃ ।
દેવ ષમપુલ યાહ રાષેા દ્વસુ્ફિરતાધરઃ॥ ૩૫॥
દક્ષ ઉવાચ
અહાે અસાધાે સાધનૂાં સાધુ લઙ્ગને ન વયા ।
અસા વકાયર્ભર્કાણાં ભક્ષાેમાર્ગર્ઃ પ્રદ શતઃ॥ ૩૬॥
ઋણૈ સ્ત્ર ભરમુક્તાનામમીમાં સતકમર્ણામ્ ।
િવઘાતઃ શ્રેયસઃ પાપ લાેકયાે ભયાેઃ કૃતઃ॥ ૩૭॥
અેવં વં િનરનુક્રાેશાે બાલાનાં મ ત ભદ્ધરેઃ ।
પાષર્દમ યે ચર સ યશાેહા િનરપત્રપઃ॥ ૩૮॥
નનુ ભાગવતા િનતં્ય ભૂતાનુગ્રહકાતરાઃ ।
ઋતે વાં સાૈહૃદઘં્ન વૈ વૈરઙ્કરમવૈિરણામ્॥ ૩૯॥
ને થં પુંસાં િવરાગઃ સ્યા વયા કેવ લના ષા ।
મ યસે યદ્યપુશમં નેહપાશિનકૃ તનમ્॥ ૪૦॥
નાનુભૂય ન ના ત પુમાન્ િવષયતી ણતામ્ ।
િનિવદ્યતે વયં ત માન્ન તથા ભન્નધીઃ પરૈઃ॥ ૪૧॥
યન્ન વં કમર્સ ધાનાં સાધનૂાં ગ્ હમેિધનામ્ ।
કૃતવાન સ દુમર્ષ િવ પ્રયં તવ મ ષતમ્॥ ૪૨॥
ત તુકૃ તન યન્ન વમભદ્રમચરઃ પનુઃ ।
ત મા લાેકેષુ તે મૂઢ ન ભવેદ્ભ્રમતઃ પદમ્॥ ૪૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
પ્ર તજગ્રાહ તદ્બાઢં નારદઃ સાધુસ મતઃ ।
અેતાવાન્ સાધવુાદાે િહ ત તક્ષેતેશ્વરઃ વયમ્॥ ૪૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
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ષષ્ઠસ્ક ધે નારદશાપાે નામ પ ચમાેઽ યાયઃ॥ ૫॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ષષ્ઠાેઽ યાયઃ - ૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તતઃ પ્રાચેતસાેઽ સક્ યામનનુીતઃ વય ભવુા ।
ષ ષ્ટ સ જનયામાસ દુિહ ઃ િપ વ સલાઃ॥ ૧॥
દશ ધમાર્ય કાયે દાે દ્વષટ્િત્રણવ દત્તવાન્ ।
ભૂતાઙ્ ગરઃકૃશાશ્વે યાે દ્વે દ્વે તાક્ષ્યાર્ય ચાપરાઃ॥ ૨॥
નામધેયા યમષૂાં વં સાપત્યાનાં ચ મે શ ◌ૃ ।
યાસાં પ્રસૂ તપ્રસવૈલાકા આપૂિરતાસ્ત્રયઃ॥ ૩॥
ભાનુલર્ બા કકુદ્યા મિવશ્વા સા યા મ વતી ।
વસમુુર્હૂતાર્ સઙ્ક પા ધમર્પ યઃ સતુા છૃ ॥ ૪॥
ભાનાે તુ દેવઋષભ ઇ દ્રસને તતાે પ ।
િવદ્યાેત આસી લ બાયા તતશ્ચ તનિયત્નવઃ॥ ૫॥
કકુદઃ સઙ્કટ તસ્ય ક કટ તનયાે યતઃ ।
ભવુાે દુગાર્ ણ મેયઃ વગા ન દ તતાેઽભવત્॥ ૬॥
િવશ્વેદેવા તુ િવશ્વાયા અપ્ર ં તાન્ પ્રચક્ષતે ।
સા યાેગણ તુ સા યાયા અથર્ સ દ્ધ તુ ત સતુઃ॥ ૭॥
મ વાંશ્ચ જય તશ્ચ મ વત્યાં બભવૂતુઃ ।
જય તાે વાસદેુવાંશ ઉપે દ્ર ઇ ત યં િવદુઃ॥ ૮॥
માૈહૂ તકા દેવગણા મુહૂતાર્યાશ્ચ જ જ્ઞરે ।
યે વૈ ફલં પ્રયચ્છ ત ભૂતાનાં વ વકાલજમ્॥ ૯॥
સઙ્ક પાયાશ્ચ સઙ્ક પઃ કામઃ સઙ્ક પજઃ તઃ ।
વસવાેઽષ્ટાૈ વસાેઃ પતુ્રા તષેાં નામાિન મે શ ◌ૃ ॥ ૧૦॥
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દ્રાેણઃ પ્રાણાે ધ્રવુાેઽકાઽ ગ્ દાષાે વસિુવભાવસઃુ ।
દ્રાેણસ્યા ભમતેઃ પ યા હષર્શાેકભયાદયઃ॥ ૧૧॥
પ્રાણસ્યાજેર્ વતી ભાયાર્ સહ આયુઃ પુરાજેવઃ ।
ધ્રવુસ્ય ભાયાર્ ધર ણરસતૂ િવિવધાઃ પુરઃ॥ ૧૨॥
અકર્સ્ય વાસના ભાયાર્ પતુ્રા તષાર્દયઃ તાઃ ।
અગ્ ેભાર્યાર્ વસાેધાર્રા પતુ્રા દ્રિવણકાદયઃ॥ ૧૩॥
સ્ક દશ્ચ કૃ ત્તકાપતુ્રાે યે િવશાખાદય તતઃ ।
દાષેસ્ય શવર્ર પતુ્રઃ શશમુારાે હરેઃ કલા॥ ૧૪॥
વસાેરાઙ્ ગરસીપતુ્રાે િવશ્વકમાર્ કૃતીપ તઃ ।
તતાે મનુશ્ચા ષાેઽભૂ દ્વશ્વે સા યા મનાેઃ સતુાઃ॥ ૧૫॥
િવભાવસાેરસતૂાષેા વ્યુષં્ટ રાે ચષમાતપમ્ ।
પ ચયામાેઽથ ભૂતાિન યને ગ્ર ત કમર્સુ॥ ૧૬॥
સ પાસતૂ ભૂતસ્ય ભાયાર્ દ્રાંશ્ચ કાેિટશઃ ।
રૈવતાેઽ ે ભવાે ભીમાે વામ ઉગ્રાે ષાકિપઃ॥ ૧૭॥
અજૈકપાદિહબુર્ યાે બહુ પાે મહાિન ત ।
દ્રસ્ય પાષર્દાશ્ચા યે ઘાેરાઃ ભૂતિવનાયકાઃ॥ ૧૮॥
પ્ર પતેરઙ્ ગરસઃ વધા પત્ની િપ નથ ।
અથવાર્ઙ્ ગરસં વેદં પતુ્ર વે ચાકરાે સતી॥ ૧૯॥
કૃશાશ્વાેઽ ચ ષ ભાયાર્યાં ધૂમ્રકેશમ જનત્ ।
િધષણાયાં વેદ શરાે દેવલં વયનંુ મનુમ્॥ ૨૦॥
તાક્ષ્યર્સ્ય િવનતા કદૂ્રઃ પતઙ્ગી યા મની ત ચ ।
પતઙ્ગ્યસતૂ પતગાન્ યા મની શલભાનથ॥ ૨૧॥
સપુણાર્સતૂ ગ ડં સાક્ષાદ્યજ્ઞેશવાહનમ્ ।
સયૂર્સતૂમનૂ ં ચ કદૂ્રનાર્ગાનનેકશઃ॥ ૨૨॥
કૃ ત્તકાદ િન નક્ષત્રાણી દાેઃ પ ય તુ ભારત ।
દક્ષશાપા સાેઽનપત્ય તાસુ ય મગ્રહાિદતઃ॥ ૨૩॥
પનુઃ પ્રસાદ્ય તં સાેમઃ કલા લેભે ક્ષયે િદતાઃ ।
શ ◌ૃ નામાિન લાેકાનાં મા ણાં શઙ્કરા ણ ચ॥ ૨૪॥
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અથ ક યપપત્નીનાં ય પ્રસતૂ મદં જગત્ ।
અિદ તિદ તદર્નુઃ કાષ્ઠા અિરષ્ટા સરુસા ઇલા॥ ૨૫॥
મુિનઃ ક્રાેધવશા તામ્રા સરુ ભઃ સરમા ત મઃ ।
તમેયાર્દાેગણા આસન્ શ્વાપદાઃ સરમાસતુાઃ॥ ૨૬॥
સરુભેમર્િહષા ગાવાે યે ચા યે દ્વશફા પ ।
તામ્રાયાઃ યનેગ્ ધ્રાદ્યા મનુેર સરસાં ગણાઃ॥ ૨૭॥
દ દશકૂાદયઃ સપાર્ રાજન્ ક્રાેધવશાત્મ ઃ ।
ઇલાયા ભૂ હાઃ સવ યાતુધાનાશ્ચ સાૈરસાઃ॥ ૨૮॥
અિરષ્ટાયાશ્ચ ગ ધવાર્ઃ કાષ્ઠાયા દ્વશફેતરાઃ ।
સતુા દનાેરેકષ ષ્ટ તષેાં પ્રાધાિનકા છ્રૃ ॥ ૨૯॥
દ્વમૂધાર્ શ બરાેઽિરષ્ટાે હયગ્રીવાે િવભાવસઃુ ।
અયાેમખુઃ શઙુ્ક શરાઃ વભાર્નુઃ કિપલાેઽ ણઃ॥ ૩૦॥
પુલાેમા ષપવાર્ ચ અેકચક્રાેઽનુતાપનઃ ।
ધૂમ્રકેશાે િવ પાક્ષાે િવપ્ર ચ ત્તશ્ચ દુજર્યઃ॥ ૩૧॥
વભાર્નાેઃ સપુ્રભાં ક યામવુાહ નમુ ચઃ િકલ ।
ષપવર્ણ તુ શ મષ્ઠાં યયા તનાર્હુષાે બલી॥ ૩૨॥
વૈશ્વાનરસતુા યાશ્ચ ચતસ્રશ્ચા દશર્નાઃ ।
ઉપદાનવી હય શરા પુલાેમા કાલકા તથા॥ ૩૩॥
ઉપદાનવી ં િહર યાક્ષઃ ક્રતુહર્ય શરાં પ ।
પુલાેમાં કાલકાં ચ દ્વે વૈશ્વાનરસતુે તુ કઃ॥ ૩૪॥
ઉપયેમેઽથ ભગવાન્ ક યપાે બ્રહ્મચાેિદતઃ ।
પાૈલાેમાઃ કાલકેયાશ્ચ દાનવા યુદ્ધશા લનઃ॥ ૩૫॥
તયાેઃ ષ ષ્ટસહસ્રા ણ યજ્ઞઘ્નાં તે િપતુઃ િપતા ।
જઘાન વગર્તાે રાજન્નેક ઇ દ્ર પ્રયઙ્કરઃ॥ ૩૬॥
િવપ્ર ચ ત્તઃ સિહકાયાં શતં ચૈકમ જનત્ ।
રાહુજ્યેષં્ઠ કેતુશતં ગ્રહ વં ય ઉપાગતઃ॥ ૩૭॥
અથાતઃ શ્રૂયતાં વંશાે યાેઽિદતેરનપુવૂર્શઃ ।
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યત્ર નારાયણાે દેવઃ વાંશનેાવાતર દ્વભુઃ॥ ૩૮॥
િવવ વાનયર્મા પષૂા વષ્ટાથ સિવતા ભગઃ ।
ધાતા િવધાતા વ ણાે મત્રઃ શક્ર ઉ ક્રમઃ॥ ૩૯॥
િવવ વતઃ શ્રાદ્ધદેવં સજં્ઞાસયૂત વૈ મનુમ્ ।
મથનંુ ચ મહાભાગા યમં દેવં યમી ં તથા ।
સવૈ ભૂ વાથ બડવા નાસત્યાૈ સષુવુે ભુિવ॥ ૪૦॥
છાયા શનૈશ્ચરં લેભે સાવ ણ ચ મનું તતઃ ।
ક યાં ચ તપતી ં યા વૈ વવ્રે સવંરણં પ તમ્॥ ૪૧॥
અયર્ ણાે મા કા પત્ની તયાેશ્ચષર્ણયઃ સતુાઃ ।
યત્ર વૈ માનષુી તબ્રર્હ્મણા ચાપેક પતા॥ ૪૨॥
પષૂાનપત્યઃ િપષ્ટાદાે ભગ્ દ તાેઽભવ પુરા ।
યાેઽસાૈ દક્ષાય કુિપતં જહાસ િવ ત દ્વજઃ॥ ૪૩॥
વષુ્ટદત્યાનુ ભાયાર્ રચના નામ ક યકા ।
સિન્નવેશ તયાજેર્જ્ઞે િવશ્વ પશ્ચ વીયર્વાન્॥ ૪૪॥
તં વિવ્રરે સરુગણા વસ્રીયં દ્વષતામિપ ।
િવમતને પિરત્યક્તા ગુ ણાઙ્ ગરસને યત્॥ ૪૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં ષષ્ઠસ્ક ધે ષષ્ઠાેઽ યાયઃ॥ ૬॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ સપ્તમાેઽ યાયઃ - ૭॥
રા વેાચ
કસ્ય હેતાેઃ પિરત્યક્તાઆચાયણાત્મનઃ સરુાઃ ।
અેતદાચ વ ભગવ છ યાણામક્રમં ગુરાૈ॥ ૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ દ્ર સ્ત્રભવુનૈશ્વયર્મદાે લઙ્ ઘતસ પથઃ ।

28 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - ષષ્ઠસ્ક ધઃ

મ દ્ ભવર્સભુી દ્રરૈાિદત્યૈરભૃુ ભ ર્પ॥ ૨॥
િવશ્વેદેવૈશ્ચ સા યૈશ્ચ નાસત્યા યાં પિર શ્રતઃ ।
સદ્ધચારણગ ધવમુર્િન ભબ્રર્હ્મવાિદ ભઃ॥ ૩॥
િવદ્યાધરા સરાે ભશ્ચ િકન્નરૈઃ પતગાેરગૈઃ ।
િનષવે્યમાણાે મઘવાન્ તૂયમાનશ્ચ ભારત॥ ૪॥
ઉપગીયમાનાે લ લતમાસ્થાના યાસના શ્રતઃ ।
પા ડુરેણાતપત્રેણ ચ દ્રમ ડલચા ણા॥ ૫॥
યુક્તશ્ચા યૈઃ પારમે ઠ્યૈશ્ચામરવ્યજનાિદ ભઃ ।
િવરાજમાનઃ પાૈલાે યા સહાધાર્સનયા શમ્॥ ૬॥
સ યદા પરમાચાય દેવાનામાત્મનશ્ચ હ ।
ના યન દત સ પ્રાપ્તં પ્રત્યુ થાનાસનાિદ ભઃ॥ ૭॥
વાચ પ ત મુિનવરં સરુાસરુનમસૃ્કતમ્ ।
નાેચ્ચચાલાસનાિદ દ્રઃ પ યન્નિપ સભાગતમ્॥ ૮॥
તતાે િનગર્ત્ય સહસા કિવરાઙ્ ગરસઃ પ્રભુઃ ।
આયયાૈ વગ્ હં તૂ ણી ં િવદ્વાન્ શ્રીમદિવિક્રયામ્॥ ૯॥
તહ્યવ પ્ર તબુ યે દ્રાે ગુ હેલનમાત્મનઃ ।
ગહર્યામાસ સદ સ વયમાત્માનમાત્મના॥ ૧૦॥
અહાે બત મયાસાધુ કૃતં વૈ દભ્રબુ દ્ધના ।
યન્મયૈશ્વયર્મત્તને ગુ ઃ સદ સ કા કૃતઃ॥ ૧૧॥
કાે ગ્ યે પ ડતાે લ મી ં િત્રિવષ્ટપપતેરિપ ।
યયાહમાસરંુ ભાવં નીતાેઽદ્ય િવબુધેશ્વરઃ॥ ૧૨॥
યે પારમે ઠં્ય િધષણમિધ તષ્ઠન્ન ક ચન ।
પ્રત્યુ ત્તષે્ઠિદ ત બ્રૂયુધર્મ તે ન પરં િવદુઃ॥ ૧૩॥
તષેાં કુપથદેષૄ્ટણાં પતતાં તમ સહ્યધઃ ।
યે શ્રદ્દ યવુર્ચ તે વૈ મ જ ત્ય મ લવા ઇવ॥ ૧૪॥
અથાહમમરાચાયર્મગાધિધષણં દ્વજમ્ ।
પ્રસાદિય યે િનશઠઃ શી ણાર્ તચ્ચરણં શન્॥ ૧૫॥
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અેવં ચ તયત તસ્ય મઘાનેાે ભગવાન્ ગ્ હાત્ ।
હ પ તગર્તાેઽદષૃ્ટાં ગ તમ યાત્મમાયયા॥ ૧૬॥
ગુરાનેાર્િધગતઃ સજં્ઞાં પર ક્ષન્ ભગવાન્ વરાટ્ ।
યાયન્ િધયા સરૈુયુર્ક્તઃ શમર્ નાલભતાત્મનઃ॥ ૧૭॥
તચ્છ વવૈાસરુાઃ સવર્ આ શ્રત્યાૈશનસં મતમ્ ।
દેવાન્ પ્રત્યુદ્યમં ચકુ્રદુર્મર્દા આતતાિયનઃ॥ ૧૮॥
તૈિવ ષ્ટેષુ ભ તી ણૈિન ભન્નાઙ્ગાે બાહવઃ ।
બ્રહ્માણં શરણં જગ્મુઃ સહે દ્રા નતક ધરાઃ॥ ૧૯॥
તાં તથા યિદતાન્ વીક્ષ્ય ભગવાનાત્મભૂરજઃ ।
કૃપયા પરયા દેવ ઉવાચ પિરસા વયન્॥ ૨૦॥
બ્રહ્માવેાચ
અહાે બત સરુશ્રેષ્ઠા હ્યભદં્ર વઃ કૃતં મહત્ ।
બ્રહ્મષં્ઠ બ્રાહ્મણં દા તમૈશ્વયાર્ન્ના યન દત॥ ૨૧॥
તસ્યાયમનયસ્યાસી પરે યાે વઃ પરાભવઃ ।
પ્રક્ષીણે યઃ વવૈિર યઃ સ દ્ધાનાં ચ ય સરુાઃ॥ ૨૨॥
મઘવન્ દ્વષતઃ પ ય પ્રક્ષીણાન્ ગવુર્ તક્રમાત્ ।
સ પ્રત્યુપ ચતાન્ ભૂયઃ કાવ્યમારા ય ભ ક્તતઃ ।
આદદ રન્ િનલયનં મમાિપ ગુદેવતાઃ॥ ૨૩॥
િત્રિવષ્ટપં િક ગણય ત્યભેદ્ય-
મ ત્રા ગૂણામનુ શ ક્ષતાથાર્ઃ ।
ન િવપ્રગાેિવ દગવીશ્વરાણાં
ભવ ત્યભદ્રા ણ નરેશ્વરાણામ્॥ ૨૪॥
ત દ્વશ્વ પં ભજતાશુ િવપં્ર
તપ વનં વાષ્ટ્રમથાત્મવ તમ્ ।
સભા જતાેઽથાર્ન્ સ િવધાસ્યતે વાે
યિદ ક્ષ મ ય વમુતાસ્ય કમર્॥ ૨૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ત અેવમુિદતા રાજન્ બ્રહ્મણા િવગત વરાઃ ।
ઋ ષ વાષ્ટ્રમપુવ્રજ્ય પિર વજ્યેદમબ્રવુન્॥ ૨૬॥
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દેવા ઊચુઃ
વયં તેઽ તથયઃ પ્રાપ્તા આશ્રમં ભદ્રમ તુ તે ।
કામઃ સ પાદ્યતાં તાત િપ ણાં સમયાે ચતઃ॥ ૨૭॥
પતુ્રાણાં િહ પરાે ધમર્ઃ િપ શશુ્રષૂણં સતામ્ ।
અિપ પતુ્રવતાં બ્રહ્મન્ િકમુત બ્રહ્મચાિરણામ્॥ ૨૮॥
આચાયા બ્રહ્મણાે મૂ તઃ િપતા મૂ તઃ પ્ર પતેઃ ।
ભ્રાતા મ પતેમૂર્ તમાર્તા સાક્ષાિ ક્ષતે તનુઃ॥ ૨૯॥
દયાયા ભ ગની મૂ તધર્મર્સ્યાત્મા ત થઃ વયમ્ ।
અગ્ ેર યાગતાે મૂ તઃ સવર્ભૂતાિન ચાત્મનઃ॥ ૩૦॥
ત મા પ ણામાતાર્નામા ત પરપરાભવમ્ ।
તપસાપનયં તાત સ દેશં કતુર્મહર્ સ॥ ૩૧॥
ણીમહે વાપેા યાયં બ્ર હ્મષં્ઠ બ્રાહ્મણં ગુ મ્ ।
યથા જસા િવજે યામઃ સપત્નાં તવ તજેસા॥ ૩૨॥
ન ગહર્ય ત હ્યથષુ યિવષ્ઠાઙ્ ય ભવાદનમ્ ।
છ દાે યાેઽ યત્ર ન બ્રહ્મન્ વયાે જ્યૈ ઠ્યસ્ય કારણમ્॥ ૩૩॥
ઋ ષ વાચ
અ ય થતઃ સરુગણૈઃ પાૈરાેિહત્યે મહાતપાઃ ।
સ િવશ્વ પ તાનાહ પ્રસન્નઃ શ્લ ણયા ગરા॥ ૩૪॥
િવશ્વ પ ઉવાચ
િવગિહતં ધમર્શીલૈબ્રર્હ્મવચર્ ઉપવ્યયમ્ ।
કથં નુ મ દ્વધાે નાથા લાેકેશરૈ ભયા ચતમ્ ।
પ્રત્યાખ્યાસ્ય ત ત ચ્છ યઃ સ અેવ વાથર્ ઉચ્યતે॥ ૩૫॥
અિક ચનાનાં િહ ધનં શલાે છનં
તનેેહ િનવર્ તતસાધુસ ક્રયઃ ।
કથં િવગહ્ય નુ કરાે યધીશ્વરાઃ
પાૈરાેધસં હૃ ય ત યને દુમર્ તઃ॥ ૩૬॥
તથાિપ ન પ્ર તબ્રૂયાં ગુ ભઃ પ્રા થતં િકયત્ ।
ભવતાં પ્રા થતં સવ પ્રાણૈરથશ્ચ સાધયે॥ ૩૭॥
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શ્રીશકુ ઉવાચ
તે ય અેવં પ્ર તશ્રુત્ય િવશ્વ પાે મહાતપાઃ ।
પાૈરાેિહત્યં તશ્ચકે્ર પરમેણ સમાિધના॥ ૩૮॥
સરુ દ્વષાં શ્રયં ગુપ્તામાૈશનસ્યાિપ િવદ્યયા ।
આ ચ્છદ્યાદાન્મહે દ્રાય વૈ ણવ્યા િવદ્યયા િવભુઃ॥ ૩૯॥
યયા ગુપ્તઃ સહસ્રાક્ષાે જગ્યેઽસરુચમૂિવભુઃ ।
તાં પ્રાહ સ મહે દ્રાય િવશ્વ પ ઉદારધીઃ॥ ૪૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં ષષ્ઠસ્ક ધે સપ્તમાેઽ યાયઃ॥ ૭॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અષ્ટમાેઽ યાયઃ - ૮॥
રા વેાચ
યયા ગુપ્તઃ સહસ્રાક્ષઃ સવાહાન્ િરપુસિૈનકાન્ ।
ક્ર ડિન્નવ િવિન જત્ય િત્રલાેક્યા બુભજેુ શ્રયમ્॥ ૧॥
ભગવં તન્મમાખ્યાિહ વમર્ નારાયણાત્મકમ્ ।
યથાઽઽતતાિયનઃ શત્રનૂ્ યને ગુપ્તાેઽજય ધે॥ ૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તઃ પુરાેિહત વાષ્ટ્ર ાે મહે દ્રાયાનુ ચ્છતે ।
નારાયણાખ્યં વમાર્હ તિદહૈકમનાઃ શ ◌ૃ ॥ ૩॥
િવશ્વ પ ઉવાચ
ધાૈતાઙ્ ઘ્રપા ણરાચ ય સપિવત્ર ઉદઙ્મખુઃ ।
કૃત વાઙ્ગકર યાસાે મ ત્રા યાં વાગ્યતઃ શુ ચઃ॥ ૪॥
નારાયણમયં વમર્ સન્નહ્યેદ્ભયઆગતે ।
પાદયાે ર્નનુાે વા દરે હૃદ્યથાેર સ॥ ૫॥

32 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - ષષ્ઠસ્ક ધઃ

મખુે શરસ્યાનપુવૂ્યાર્દાેઙ્કારાદ િન િવ યસતે્ ।
આનમાે નારાયણાયે ત િવપયર્યમથાિપ વા॥ ૬॥
કર યાસં તતઃ કુયાર્દ્દવ્ાદશાક્ષરિવદ્યયા ।
પ્રણવાિદયકારા તમઙ્ગુલ્યઙ્ગુષ્ઠપવર્સુ॥ ૭॥
યસદૃે્ધદય આેઙ્કારં િવકારમનુ મૂધર્િન ।
ષકારં તુ ભ્રવુાેમર્ યે ણકારં શખયા િદશતે્॥ ૮॥
વેકારં નતે્રયાેયુર્ જ્યાન્નકારં સવર્સ ધષુ ।
મકારમસ્ત્રમુિદ્દ ય મ ત્રમૂ તભર્વેદુ્બધઃ॥ ૯॥
સિવસગ ફડ તં ત સવર્િદ િવિનિદશતે્ ।
આ િવ ણવે નમ ઇ ત॥ ૧૦॥
આત્માનં પરમં યાયેદ્ યેયં ષટ્ શ ક્ત ભયુર્તમ્ ।
િવદ્યાતજે તપાેમૂ ત મમં મ ત્રમુદાહરેત્॥ ૧૧॥
આહિરિવદ યાન્મમ સવર્રક્ષાં
ય તાઙ્ ઘ્રપદ્મઃ પતગે દ્ર ષે્ઠ ।
દરાિરચમાર્ સગદેષુચાપ-
પાશાન્ દધાનાેઽષ્ટગુણાેઽષ્ટબાહુઃ॥ ૧૨॥
જલષેુ માં રક્ષતુ મ સ્યમૂ ત-
યાર્દાેગણે યાે વ ણસ્ય પાશાત્ ।
સ્થલષેુ માયાવટુવામનાેઽવ્યા-
િ ત્રિવક્રમઃ ખેઽવતુ િવશ્વ પઃ॥ ૧૩॥
દુગ વટવ્યા જમખુાિદષુ પ્રભુઃ
પાયા સહાેઽસરુયૂથપાિરઃ ।
િવમુ ચતાે યસ્ય મહાટ્ટહાસં
િદશાે િવનેદુ યર્પતંશ્ચ ગભાર્ઃ॥ ૧૪॥
રક્ષ વસાૈ મા વિન યજ્ઞક પઃ
વદંષ્ટ્રયાેન્નીતધરાે વરાહઃ ।
રામાેઽિદ્રકૂટે વથ િવપ્રવાસે
સલ મણાેઽવ્યાદ્ભરતાગ્ર ેઽ માન્॥ ૧૫॥
મામુગ્રધમાર્દ ખલા પ્રમાદા-
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ન્નારાયણઃ પાતુ નરશ્ચ હાસાત્ ।
દત્ત વયાેગાદથ યાેગનાથઃ
પાયાદુ્ગણેશઃ કિપલઃ કમર્બ ધાત્॥ ૧૬॥
સન કુમારાેઽવતુ કામદેવા-
દ્ધયશીષાર્ માં પ થ દેવહેલનાત્ ।
દેવ ષવયર્ઃ પુ ષાચર્ના તરા-
કૂમા હિરમા િનરયાદશષેાત્॥ ૧૭॥
ધ વ તિરભર્ગવાન્ પા વપ યા-
દ્દવ્ દ્વાદ્ભયાદષૃભાે િન જતાત્મા ।
યજ્ઞશ્ચ લાેકાદવતા જના તા-
દ્બલાે ગણા ક્રાેધવશાદહી દ્રઃ॥ ૧૮॥
દ્વપૈાયનાે ભગવાનપ્રબાેધા-
દુ્બદ્ધ તુ પાખ ડગણપ્રમાદાત્ ।
ક લ્કઃ કલેઃ કાલમલા પ્રપાતુ
ધમાર્વનાયાે કૃતાવતારઃ॥ ૧૯॥
માં કેશવાે ગદયા પ્રાતરવ્યા-
દ્ગાેિવ દ આસઙ્ગવમાત્તવે ઃ ।
નારાયણઃ પ્રાહ્ણ ઉદાત્તશ ક્ત-

મર્ ય દને િવ રર દ્રપા ણઃ॥ ૨૦॥
દેવાેઽપરાહે્ણ મધુહાેગ્રધ વા
સાયં િત્રધામાવતુ માધવાે મામ્ ।
દાષેે હૃષીકેશ ઉતાધર્રાત્રે
િનશીથ અેકાેઽવતુ પદ્મનાભઃ॥ ૨૧॥
શ્રીવ સધામાપરરાત્ર ઈશઃ
પ્રત્યૂષ ઈશાેઽ સધરાે જનાદર્નઃ ।
દામાેદરાેઽવ્યાદનુસ યં પ્રભાતે
િવશ્વેશ્વરાે ભગવાન્ કાલમૂ તઃ॥ ૨૨॥
ચકં્ર યુગા તાનલ તગ્મને મ
ભ્રમ સમ તાદ્ભગવ પ્રયુક્તમ્ ।
દ દ ગ્ધ દ દગ્ યિરસૈ યમાશુ
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કકં્ષ યથા વાતસખાે હુતાશઃ॥ ૨૩॥
ગદેઽશિન પશર્નિવસુ્ફ લઙ્ગે
િન પ ઢ િન પ ઢ જત પ્રયા સ ।
કૂ મા ડવનૈાયકયક્ષરક્ષાે-
ભૂતગ્રહાંશ્ચૂણર્ય ચૂણર્યાર ન્॥ ૨૪॥
વં યાતુધાનપ્રમથપ્રેતમા -
િપશાચિવપ્રગ્રહઘાેરદષૃ્ટ ન્ ।
દરે દ્ર િવદ્રાવય કૃ ણપૂિરતાે
ભીમ વનાેઽરેહૃર્દયાિન ક પયન્॥ ૨૫॥
વં તગ્મધારા સવરાિરસૈ ય-
મીશપ્રયુક્તાે મમ છ ધ છ ધ ।
ચક્ષૂં ષ ચમર્ છતચ દ્ર છાદય
દ્વષામઘાનેાં હર પાપચ ષામ્॥ ૨૬॥
યન્નાે ભયં ગ્રહે યાેઽભૂ કેતુ યાે ય અેવ ચ ।
સર પે યાે દં ષ્ટ્ર યાે ભૂતે યાઽહાે ય અેવ વા॥ ૨૭॥
સવાર્ યેતાિન ભગવન્ નામ પાસ્ત્રક તર્નાત્ ।
પ્રયા તુ સઙ્ક્ષયં સદ્યાે યે નઃ શ્રેયઃપ્રતીપકાઃ॥ ૨૮॥
ગ ડાે ભગવાન્ તાતે્ર તાેભ છ દાેમયઃ પ્રભુઃ ।
રક્ષ વશષેકૃચ્છ્ર ે યાે િવ વક્સનેઃ વનામ ભઃ॥ ૨૯॥
સવાર્પદ્ યાે હરેનાર્મ પયાનાયુધાિન નઃ ।
બુદ્ધ દ્રયમનઃપ્રાણાન્ પા તુ પાષર્દભષૂણાઃ॥ ૩૦॥
યથા િહ ભગવાનવે વ તુતઃ સદસચ્ચ યત્ ।
સત્યેનાનને નઃ સવ યા તુ નાશમપુદ્રવાઃ॥ ૩૧॥
યથૈકા યાનુભાવાનાં િવક પરિહતઃ વયમ્ ।
ભષૂણાયુધ લઙ્ગાખ્યા ધત્તે શક્તીઃ વમાયયા॥ ૩૨॥
તનેવૈ સત્યમાનને સવર્જ્ઞાે ભગવાન્ હિરઃ ।
પાતુ સવઃ વ પનૈર્ઃ સદા સવર્ત્ર સવર્ગઃ॥ ૩૩॥
િવિદ િદક્ષૂ વર્મધઃ સમ તા-

bhagpur-06.pdf 35



શ્રીમદ્ભાગવતં - ષષ્ઠસ્ક ધઃ

દ તબિહભર્ગવાન્ નાર સહઃ ।
પ્રહાપયઁ લાેકભયં વનને
વતજેસા ગ્ર તસમ તતે ઃ॥ ૩૪॥
મઘવિન્નદમાખ્યાતં વમર્ નારાયણાત્મકમ્ ।
િવજે યસ્ય જસા યને દં શતાેઽસરુયૂથપાન્॥ ૩૫॥
અેતદ્ધારયમાણ તુ યં યં પ ય ત ચ ષા ।
પદા વા સં શે સદ્યઃ સા વસા સ િવમુચ્યતે॥ ૩૬॥
ન કુત શ્ચદ્ભયં તસ્ય િવદ્યાં ધારયતાે ભવેત્ ।
રાજદસ્યુગ્રહાિદ યાે વ્યા યાિદ યશ્ચ કિહ ચત્॥ ૩૭॥
ઇમાં િવદ્યાં પુરા ક શ્ચ કાૈ શકાે ધારયન્ દ્વજઃ ।
યાેગધારણયા વાઙ્ગં જહાૈ સ મ ધ વિન॥ ૩૮॥
તસ્યાપેિર િવમાનને ગ ધવર્પ તરેકદા ।
યયાૈ ચત્રરથઃ સ્ત્રી ભ ર્તાે યત્ર દ્વજક્ષયઃ॥ ૩૯॥
ગગના યપત સદ્યઃ સિવમાનાે હ્યવા ક્શરાઃ ।
સ વાલ ખલ્યવચનાદસ્થી યાદાય િવ મતઃ ।
પ્રાસ્ય પ્રાચીસર વત્યાં ના વા ધામ વમ વગાત્॥ ૪૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ય ઇદં શ ◌ૃ યા કાલે યાે ધારય ત ચાદતૃઃ ।
તં નમસ્ય ત ભૂતાિન મુચ્યતે સવર્તાે ભયાત્॥ ૪૧॥
અેતાં િવદ્યામિધગતાે િવશ્વ પાચ્છતક્રતુઃ ।
ત્રૈલાેક્યલ મી ં બુભજેુ િવિન જત્ય ધેઽસરુાન્॥ ૪૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
ષષ્ઠસ્ક ધે નારાયણવમર્કથનં નામાષ્ટમાેઽ યાયઃ॥ ૮॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥
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॥ નવમાેઽ યાયઃ - ૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તસ્યાસન્ િવશ્વ પસ્ય શરાં સ ત્રી ણ ભારત ।
સાેમપીથં સરુાપીથમન્નાદ મ ત શશુ્રુમ॥ ૧॥
સ વૈ બિહ ષ દેવે યાે ભાગં પ્રત્યક્ષમુચ્ચકૈઃ ।
અદદદ્યસ્ય િપતરાે દેવાઃ સપ્રશ્રયં પ॥ ૨॥
સ અેવ િહ દદાૈ ભાગં પરાેક્ષમસરુાન્ પ્ર ત ।
યજમાનાેઽવહદ્ભાગં મા નેહવશાનુગઃ॥ ૩॥
તદે્દવહેલનં તસ્ય ધમાર્લીકં સરેુશ્વરઃ ।
આલક્ષ્ય તરસા ભીત તચ્છ ષાર્ ય ચ્છનદુ્રષા॥ ૪॥
સાેમપીથં તુ યત્તસ્ય શરઆસી કિપ જલઃ ।
કલિવઙ્કઃ સરુાપીથમન્નાદં ય સ ત ત્તિરઃ॥ ૫॥
બ્રહ્મહત્યામ જ લના જગ્રાહ યદપીશ્વરઃ ।
સવં સરા તે તદઘં ભૂતાનાં સ િવશદુ્ધયે॥ ૬॥
ભૂ ય બુદુ્રમયાે ષદ્ યશ્ચતુધાર્ વ્યભજદ્ધિરઃ ।
ભૂ મ તુર યં જગ્રાહ ખાતપૂરવરેણ વૈ॥ ૭॥
ઈિરણં બ્રહ્મહત્યાયા પં ભૂમાૈ પ્રદૃ યતે ।
તુય છેદિવરાેહેણ વરેણ જગ્ હુદુ્રર્માઃ॥ ૮॥
તષેાં િનયાર્સ પેણ બ્રહ્મહત્યા પ્રદૃ યતે ।
શશ્વ કામવરેણાંહ તુર યં જગ્ હુઃ સ્ત્રયઃ॥ ૯॥
ર ે પેણ તા વંહાે મા સ મા સ પ્રદૃ યતે ।
દ્રવ્યભૂયાવેરેણાપ તુર યં જગ્ હુમર્લમ્॥ ૧૦॥
તાસુ બુદુ્બદફેના યાં દષંૃ્ટ તદ્ધર ત ક્ષપન્ ।
હતપતુ્ર તત વષ્ટા જુહાવે દ્રાય શત્રવે॥ ૧૧॥
ઇ દ્રશત્રાે િવવધર્ વ મા ચરં જિહ િવ દ્વષમ્ ।
અથા વાહાયર્પચનાદુ થતાે ઘાેરદશર્નઃ॥ ૧૨॥
કૃતા ત ઇવ લાેકાનાં યુગા તસમયે યથા ।
િવ વ ગ્વવધર્માનં ત મષુમાતં્ર િદને િદને॥ ૧૩॥
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દગ્ધશલૈપ્રતીકાશં સ યાભ્રાનીકવચર્સમ્ ।
તપ્તતામ્ર શખા મશ્રું મ યાહ્નાકાગ્રલાેચનમ્॥ ૧૪॥
દેદ યમાને િત્ર શખે શલૂ આરાે ય રાેદસી ।
ત્ય તમુન્નદ તં ચ ચાલય તં પદા મહીમ્॥ ૧૫॥
દર ગ ભીરવક્ત્રેણ િપબતા ચ નભ તલમ્ ।
લહતા જહ્વયક્ષાર્ ણ ગ્રસતા ભવુનત્રયમ્॥ ૧૬॥
મહતા રાૈદ્રદંષ્ટ્ર ેણ જૃ ભમાણં મુહુમુર્હુઃ ।
િવત્ર તા દુદુ્રવુલાકા વીક્ષ્ય સવ િદશાે દશ॥ ૧૭॥
યનેા તા ઇમે લાેકા તમસા વાષ્ટ્રમૂ તના ।
સ વૈ ત્ર ઇ ત પ્રાેક્તઃ પાપઃ પરમદા ણઃ॥ ૧૮॥
તં િનજઘુ્નર ભદુ્રત્ય સગણા િવબુધષર્ભાઃ ।
વૈઃ વૈિદવ્યાસ્ત્રશસ્ત્રાૈઘૈઃ સાેઽગ્રસત્તાિન કૃ નશઃ॥ ૧૯॥
તત તે િવ મતાઃ સવ િવષ ણા ગ્ર તતજેસઃ ।
પ્રત્ય ચમાિદપુ ષમપુતસ્થુઃ સમાિહતાઃ॥ ૨૦॥
દેવા ઊચુઃ
વા વ બરાગ્ યિ ક્ષતય સ્ત્રલાેકા
બ્રહ્માદયાે યે વયમુ દ્વજ તઃ ।
હરામ ય મૈ બ લમ તકાેઽસાૈ
બભે ત ય માદરણં તતાે નઃ॥ ૨૧॥
અિવ મતં તં પિરપૂણર્કામં
વનેવૈ લાભને સમં પ્રશા તમ્ ।
િવનાપેસપર્ત્યપરં િહ બા લશઃ
શ્વલાઙ્ગુલનેા ત તત ત સ ધુમ્॥ ૨૨॥
યસ્યાે શ ◌ૃઙ્ગે જગતી ં વનાવં
મનુયર્થાઽઽબ ય તતાર દુગર્મ્ ।
સ અેવ ન વાષ્ટ્રભયાદ્દરુ તા-
ત્રાતાઽઽ શ્રતાન્ વાિરચરાેઽિપ નનૂમ્॥ ૨૩॥
પુરા વય ભૂરિપ સયંમા ભ-
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સ્યુદ ણર્વાતાે મરવૈઃ કરાલે ।
અેકાેઽરિવ દા પ તત તતાર
ત માદ્ભયાદે્યન સ નાેઽ તુ પારઃ॥ ૨૪॥
ય અેક ઈશાે િનજમાયયા નઃ
સસજર્ યનેાનુ મ િવશ્વમ્ ।
વયં ન યસ્યાિપ પુરઃ સમીહતઃ
પ યામ લઙ્ગં થગીશમાિનનઃ॥ ૨૫॥
યાે નઃ સપત્નૈ ર્શમદ્યર્માનાન્
દેવ ષ તયર્ઙ્ ષુ િનત્ય અેવ ।
કૃતાવતાર તનુ ભઃ વમાયયા
કૃ વાઽઽત્મસા પા ત યુગે યુગે ચ॥ ૨૬॥
તમવે દેવં વયમાત્મદૈવતં
પરં પ્રધાનં પુ ષં િવશ્વમ યમ્ ।
વ્ર મ સવ શરણં શર યં
વાનાં સ નાે ધાસ્ય ત શં મહાત્મા॥ ૨૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત તષેાં મહારાજ સરુાણામપુ તષ્ઠતામ્ ।
પ્રતીચ્યાં િદ યભૂદાિવઃ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ॥ ૨૮॥
આત્મતુલ્યૈઃ ષાેડશ ભિવના શ્રીવ સકાૈ તુભાૈ ।
પયુર્પા સતમુિન્નદ્રશરદ બુ હેક્ષણમ્॥ ૨૯॥
દૃ ટ્વા તમવનાૈ સવર્ ઈક્ષણાહ્લાદિવક્લવાઃ ।
દ ડવ પ તતા રાજ છનૈ થાય તુષુ્ટવુઃ॥ ૩૦॥
દેવા ઊચુઃ
નમ તે યજ્ઞવીયાર્ય વયસે ઉત તે નમઃ ।
નમ તે હ્ય તચક્રાય નમઃ સપુુ હૂતયે॥ ૩૧॥
યત્તે ગતીનાં ત ણામી શતુઃ પરમં પદમ્ ।
નાવાર્ચીનાે િવસગર્સ્ય ધાતવિદતુમહર્ ત॥ ૩૨॥
આનમ તેઽ તુ ભગવન્ નારાયણ
વાસદેુવાઽઽિદપુ ષ મહાપુ ષ મહાનુભાવ
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પરમમઙ્ગલ પરમકલ્યાણ પરમકા ણક
કેવલ જગદાધાર લાેકૈકનાથ સવશ્વર
લ મીનાથ પરમહંસપિરવ્રાજકૈઃ
પરમેણાત્મયાેગસમાિધના પિરભાિવત-
પિરસુ્ફટપારમહંસ્યધમણાેદ્ઘાિટતતમઃ-
કપાટદ્વારે ચત્તેઽપા ત આત્મલાેકે
વયમપુલ ધિનજસખુાનુભવાે ભવાન્॥ ૩૩॥
દુરવબાેધ ઇવ તવાયં િવહારયાેગાે
યદશરણાેઽશર ર ઇદમનવે ક્ષતા મ-
સમવાય આત્મનવૈાિવિક્રયમાણને
સગુણમગુણઃ જ સ પા સ હર સ॥ ૩૪॥
અથ તત્ર ભવાન્ િક દેવદત્તવિદહ
ગુણિવસગર્પ તતઃ પારત યેણ વકૃત-
કુશલાકુશલં ફલમપુાદદાત્યાહાે વ-
દાત્મારામ ઉપશમશીલઃ સમ જસદશર્ન
ઉદા ત ઇ ત હ વાવ ન િવદામઃ॥ ૩૫॥
ન િહ િવરાેધ ઉભયં ભગવત્યપિર મત-
ગુણગણ ઈશ્વરેઽનવગાહ્યમાહા યેઽવાર્ચીન-
િવક પિવતકર્િવચારપ્રમાણાભાસકુતકર્-
શાસ્ત્રક લલા તઃકરણાશ્રયદુરવગ્રહવાિદનાં
િવવાદાનવસર ઉપરતસમ તમાયામયે
કેવલ અેવાત્મમાયામ તધાર્ય કાે
વથા દુઘર્ટ ઇવ ભવ ત વ પદ્વયાભાવાત્॥ ૩૬॥
સમિવષમમતીનાં મતમનુસર સ યથા
ર જુખ ડઃ સપાર્િદિધયામ્॥ ૩૭॥
સ અેવ િહ પનુઃ સવર્વ તુિન વ તુ વ પઃ
સવશ્વરઃ સકલજગ કારણકારણભૂતઃ
સવર્પ્રત્યગાત્મ વા સવર્ગુણાભાસાપેલ ક્ષત
અેક અેવ પયર્વશે ષતઃ॥ ૩૮॥
અથ હ વાવ તવ મિહમા તરસસમુદ્ર-
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િવપ્રષુા સકૃદવલીઢયા વમન સ
િન ય દમાનાનવરતસખુને િવ માિરત-
દષૃ્ટશ્રુતિવષયસખુલેશાભાસાઃ
પરમભાગવતા અેકા તનાે ભગવ ત
સવર્ભૂત પ્રયસહૃુિદ સવાર્ત્મિન િનતરાં
િનર તરં િન ર્તમનસઃ કથમુ હ વા અેતે
મધુમથન પનુઃ વાથર્કુશલા હ્યાત્મ પ્રય-
સહૃુદઃ સાધવ વચ્ચરણા બુ નુસવેાં
િવ જ ત ન યત્ર પનુરયં સસંારપયાર્વતર્ઃ॥ ૩૯॥
િત્રભવુનાત્મભવન િત્રિવક્રમ િત્રનયન
િત્રલાેકમનાેહરાનુભાવ તવવૈ િવભૂતયાે
િદ તજદનુ દયશ્ચાિપ તષેામનપુક્રમ-
સમયાેઽય મ ત વાત્મમાયયા
સરુનર ગ મ શ્રતજલચરાકૃ ત ભ-
યર્થાપરાધં દ ડં દ ડધર દધથર્
અેવમનેમિપ ભગવન્ જિહ વાષ્ટ્રમુત
યિદ મ યસે॥ ૪૦॥
અ માકં તાવકાનાં તવ નતાનાં તત
તતામહ તવ ચરણન લનયુગલ યાના-
નુબદ્ધહૃદયિનગડાનાં વ લઙ્ગિવવરણનેા-
ત્મસા કૃતાનામનુક પાનુર જતિવશદ-
ચર શ શર મતાવલાેકેન િવગ લત-

મધુરમખુરસા તકલયા ચા ત તાપ-
મનઘાહર્ સ શમિયતુમ્॥ ૪૧॥
અથ ભગવં તવા મા ભર ખલજગ-
દુ પ ત્ત સ્થ તલયિન મત્તાયમાનિદવ્ય-

માયાિવનાેદસ્ય સકલ વિનકાયાના-
મ તહૃર્દયષેુ બિહરિપ ચ બ્રહ્મપ્રત્યગાત્મ-

વ પેણ પ્રધાન પેણ ચ યથાદેશકાલ-
દેહાવસ્થાનિવશષેં તદુપાદાનાે-
પલ ભકતયાનુભવતઃ સવર્પ્રત્યયસા ક્ષણ
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આકાશશર રસ્ય સાક્ષા પરબ્રહ્મણઃ
પરમાત્મનઃ િકયાિનહ વાથર્િવશષેાે
િવજ્ઞાપનીયઃ સ્યા દ્વસુ્ફ લઙ્ગાિદ ભિરવ
િહર યરેતસઃ॥ ૪૨॥
અત અેવ વયં તદુપક પયા માકં
ભગવતઃ પરમગુરાે તવ ચરણશત-
પલાશચ્છાયાં િવિવધ જનસસંાર-
પિરશ્રમાપેશમનીમપુ તાનાં વયં
ય કામનેાપેસાિદતાઃ॥ ૪૩॥
અથાે ઈશ જિહ વાષ્ટ્રં ગ્રસ તં ભવુનત્રયમ્ ।
ગ્ર તાિન યને નઃ કૃ ણ તે ં સ્યસ્ત્રાયુધાિન ચ॥ ૪૪॥
હંસાય દહ્ર િનલયાય િનર ક્ષકાય
કૃ ણાય ષ્ટયશસે િન પક્રમાય ।
સ સઙ્ગ્રહાય ભવપા થિન શ્રમાપ્ત-
વ તે પર ષ્ટગતયે હરયે નમ તે॥ ૪૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અથવૈમીિડતાે રાજન્ સાદરં િત્રદશહૈર્િરઃ ।
વમપુસ્થાનમાક યર્ પ્રાહ તાન ભન દતઃ॥ ૪૬॥
શ્રીભગવાનવુાચ
પ્રીતાેઽહં વઃ સરુશ્રેષ્ઠા મદુપસ્થાનિવદ્યયા ।
આત્મૈશ્વયર્ તઃ પુંસાં ભ ક્તશ્ચવૈ યયા મિય॥ ૪૭॥
િક દુરાપં મિય પ્રીતે તથાિપ િવબુધષર્ભાઃ ।
મ યેકા તમ તનાર્ યન્મત્તાે વા છ ત ત વિવત્॥ ૪૮॥
ન વેદ કૃપણઃ શ્રેય આત્મનાે ગુણવ તુદક્ૃ ।
તસ્ય તાિનચ્છતાે યચ્છેદ્યિદ સાેઽિપ તથાિવધઃ॥ ૪૯॥
વયં િનઃશ્રેયસં િવદ્વાન્ ન વ યજ્ઞાય કમર્ િહ ।
ન રા ત રાે ગણાેઽપ યં વા છતાે િહ ભષક્તમઃ॥ ૫૦॥
મઘવન્ યાત ભદં્ર વાે દ ય ચ ષસત્તમમ્ ।
િવદ્યાવ્રતતપઃસારં ગાતં્ર યાચત મા ચરમ્॥ ૫૧॥
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સ વા અિધગતાે દ યઙ્ઙ શ્વ યાં બ્રહ્મ િન કલમ્ ।
યદ્વા અશ્વ શરાે નામ તયાેરમરતાં વ્યધાત્॥ ૫૨॥
દ યઙ્ઙાથવર્ણ વષ્ટ્ર ે વમાર્ભેદ્યં મદાત્મકમ્ ।
િવશ્વ પાય ય પ્રાદા વષ્ટા ય વમધા તતઃ॥ ૫૩॥
યુ મ યં યા ચતાેઽ શ્વ યાં ધમર્જ્ઞાેઽઙ્ગાિન દાસ્ય ત ।
તત તૈરાયુધશ્રેષ્ઠાે િવશ્વકમર્િવિન મતઃ ।
યને ત્ર શરાે હતાર્ મત્તજે ઉપ િંહતઃ॥ ૫૪॥
ત મન્ િવિનહતે યૂયં તે ેઽસ્ત્રાયુધસ પદઃ ।
ભૂયઃ પ્રા સ્યથ ભદં્ર વાે ન િહસ ત ચ મ પરાન્॥ ૫૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં ષષ્ઠસ્ક ધે નવમાેઽ યાયઃ॥ ૯॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દશમાેઽ યાયઃ - ૧૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ દ્રમવંે સમાિદ ય ભગવાન્ િવશ્વભાવનઃ ।
પ યતામિનમષેાણાં તત્રવૈા તદર્ધે હિરઃ॥ ૧॥
તથા ભયા ચતાે દેવૈરૃ ષરાથવર્ણાે મહાન્ ।
માેદમાન ઉવાચેદં પ્રહસિન્નવ ભારત॥ ૨॥
અિપ દારકા યૂયં ન નીથ શર િરણામ્ ।
સસં્થાયાં ય વ ભદ્રાેહાે દુઃસહશ્ચેતનાપહઃ॥ ૩॥
જ િવષૂણાં વાનામાત્મા પ્રેષ્ઠ ઇહે સતઃ ।
ક ઉ સહેત તં દાતું ભક્ષમાણાય િવ ણવે॥ ૪॥
દેવા ઊચુઃ
િક નુ તદ્દ ુ ત્યજં બ્રહ્મન્ પુંસાં ભૂતાનુક પનામ્ ।
ભવ દ્વધાનાં મહતાં પુ યશ્લાેકેડ્યકમર્ણામ્॥ ૫॥
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ન નુ વાથર્પરાે લાેકાે ન વેદ પરસઙ્કટમ્ ।
યિદ વેદ ન યાચેત ને ત નાહ યદ શ્વરઃ॥ ૬॥
ઋ ષ વાચ
ધમ વઃ શ્રાેતુકામને યૂયં મે પ્રત્યુદાહૃતાઃ ।
અેષ વઃ પ્રયમાત્માનં ત્યજ તં સ ત્ય યહમ્॥ ૭॥
યાેઽધ્રવુેણાત્મના નાથા ન ધમ ન યશઃ પુમાન્ ।
ઈહેત ભૂતદયયા સ શાેચ્યઃ સ્થાવરૈરિપ॥ ૮॥
અેતાવાનવ્યયાે ધમર્ઃ પુ યશ્લાેકૈ પા સતઃ ।
યાે ભૂતશાેકહષાર્ યામાત્મા શાેચ ત હૃ ય ત॥ ૯॥
અહાે દૈ યમહાે કષં્ટ પારક્યૈઃ ક્ષણભઙ્ગુરૈઃ ।
યન્નાપેકુયાર્દ વાથમર્ત્યર્ઃ વજ્ઞા તિવગ્રહૈઃ॥ ૧૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં કૃતવ્યવ સતાે દ યઙ્ઙાથવર્ણ તનુમ્ ।
પરે ભગવ ત બ્રહ્મ યાત્માનં સન્નયન્ જહાૈ॥ ૧૧॥
યતાક્ષાસમુનાેબુ દ્ધ ત વદગૃ્ વ તબ ધનઃ ।
આસ્થતઃ પરમં યાેગં ન દેહં બુબુધે ગતમ્॥ ૧૨॥
અથે દ્રાે વજ્રમુદ્ય ય િન મતં િવશ્વકમર્ણા ।
મનુેઃ શુ ક્ત ભ સક્તાે ભગવત્તજેસા વતઃ॥ ૧૩॥
તાે દેવગણૈઃ સવગર્જે દ્રાપેયર્શાેભત ।
તૂયમાનાે મુિનગણૈસૈ્ત્રલાેક્યં હષર્યિન્નવ॥ ૧૪॥
ત્રમ યદ્રવચ્છત્રુમસરુાનીકયૂથપૈઃ ।
પયર્ તમાજેસા રાજન્ કુ્રદ્ધાે દ્ર ઇવા તકમ્॥ ૧૫॥
તતઃ સરુાણામસરૈુ રણઃ પરમદા ણઃ ।
ત્રેતામખુે નમર્દાયામભવ પ્રથમે યુગે॥ ૧૬॥
દ્રવૈર્સુ ભરાિદત્યૈર શ્વ યાં િપ વિહ્ન ભઃ ।
મ દ્ ભરભૃુ ભઃ સા યૈિવશ્વેદેવૈમર્ પ તમ્॥ ૧૭॥
દૃ ટ્વા વજ્રધરં શકં્ર રાેચમાનં વયા શ્રયા ।
ના યન્નસરુા રાજન્ ધે ત્રપુરઃસરાઃ॥ ૧૮॥
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નમુ ચઃ શ બરાેઽનવાર્ દ્વમૂધાર્ ઋષભાેઽસરુઃ ।
હયગ્રીવઃ શઙુ્ક શરા િવપ્ર ચ ત્તરયાેમખુઃ॥ ૧૯॥
પુલાેમા ષપવાર્ ચ પ્રહે તહ ત કલઃ ।
દૈતેયા દાનવા યક્ષા રક્ષાં સ ચ સહસ્રશઃ॥ ૨૦॥
સમુા લમા લપ્રમખુાઃ કાતર્ વરપિરચ્છદાઃ ।
પ્ર ત ષ યે દ્રસનેાગં્ર ત્યાેરિપ દુરાસદમ્॥ ૨૧॥
અ યદર્યન્નસ ભ્રા તાઃ સહનાદેન દુમર્દાઃ ।
ગદા ભઃ પિરઘૈબાર્ણૈઃ પ્રાસમુદ્ગરતાેમરૈઃ॥ ૨૨॥
શલૂૈઃ પરશ્વધૈઃ ખડ્ગૈઃ શતઘ્ની ભભુર્શુ ડ ભઃ ।
સવર્તાેઽવાિકરન્ શસૈ્ત્રરસૈ્ત્રશ્ચ િવબુધષર્ભાન્॥ ૨૩॥
ન તેઽદૃ ય ત સ છન્નાઃ શર લૈઃ સમ તતઃ ।
પુઙ્ખાનપુુઙ્ખપ તતજૈ્યાતીષંીવ નભાેઘનૈઃ॥ ૨૪॥
ન તે શસ્ત્રાસ્ત્રવષાઘા હ્યાસદુેઃ સરુસિૈનકાન્ ।
છન્નાઃ સદ્ધપથે દેવૈલર્ઘુહ તૈઃ સહસ્રધા॥ ૨૫॥
અથ ક્ષીણાસ્ત્રશસ્ત્રાૈઘા ગિરશ ◌ૃઙ્ગદુ્રમાપેલૈઃ ।
અ યવષર્ન્ સરુબલં ચ ચ્છદુ તાંશ્ચ પવૂર્વત્॥ ૨૬॥
તાનક્ષતાન્ વ તમતાે િનશા ય
શસ્ત્રાસ્ત્રપૂગૈરથ ત્રનાથાઃ ।
દુ્રમૈદૃર્ષદ્ ભિવિવધાિદ્રશ ◌ૃઙ્ગૈ-
રિવક્ષતાં તત્રસિુર દ્રસિૈનકાન્॥ ૨૭॥
સવ પ્રયાસા અભવન્ િવમાેઘાઃ
કૃતાઃ કૃતા દેવગણષેુ દૈત્યૈઃ ।
કૃ ણાનુકૂલષેુ યથા મહ સુ
દ્રઃૈ પ્રયુક્તા શતી ક્ષવાચઃ॥ ૨૮॥
તે વપ્રયાસં િવતથં િનર ક્ષ્ય
હરાવભક્તા હતયુદ્ધદપાર્ઃ ।
પલાયનાયા જમખુે િવ જ્ય
પ ત મન તે દધુરાત્તસારાઃ॥ ૨૯॥
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ત્રાેઽસરુાં તાનનુગાન્ મન વી
પ્રધાવતઃ પ્રેક્ષ્ય બભાષ અેતત્ ।
પલાિયતં પ્રેક્ષ્ય બલં ચ ભગ્ ં
ભયને તીવ્રેણ િવહસ્ય વીરઃ॥ ૩૦॥
કાલાપેપન્નાં ચરાં મન વનાં
ઉવાચ વાચં પુ ષપ્રવીરઃ ।
હે િવપ્ર ચત્તે નમુચે પુલાેમન્
મયાનવર્ છ બર મે શ ◌ૃ વમ્॥ ૩૧॥
તસ્ય ત્યુધ્રુર્વ અેવ સવર્તઃ

પ્ર તિક્રયા યસ્ય ન ચેહ કૢપ્તા ।
લાેકાે યશશ્ચાથ તતાે યિદ હ્યમું
કાે નામ ત્યું ન ણીત યુક્તમ્॥ ૩૨॥
દ્વાૈ સ મતાિવહ ત્યૂ દુરાપાૈ
યદ્બ્રહ્મસ ધારણયા જતાસઃુ ।
કલવેરં યાેગરતાે િવજહ્યા-
દ્યદગ્રણીવ રશયેઽિન ત્તઃ॥ ૩૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
ષષ્ઠસ્ક ધે ઇ દ્ર ત્રાસરુયુદ્ધવણર્નં નામ દશમાેઽ યાયઃ॥ ૧૦॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાદશાેઽ યાયઃ - ૧૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ત અેવં શસંતાે ધમ વચઃ પત્યુરચેતસઃ ।
નવૈાગ્ હ્ણન્ ભયત્ર તાઃ પલાયનપરા પ॥ ૧॥
િવશીયર્માણાં તનામાસરુ મસરુષર્ભઃ ।
કાલાનુકૂલૈ સ્ત્રદશઃૈ કાલ્યમાનામનાથવત્॥ ૨॥
દૃ ટ્વાત યત સઙ્કુ્રદ્ધ ઇ દ્રશત્રુરમ ષતઃ ।
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તાન્ િનવાયાજસા રાજન્ િનભર્ સ્યદમવુાચ હ॥ ૩॥
િક વ ઉચ્ચિરતૈમાર્તુધાર્વદ્ ભઃ ષ્ઠતાે હતૈઃ ।
ન િહ ભીતવધઃ શ્લાઘ્યાે ન વગ્યર્ઃ શરૂમાિનનામ્॥ ૪॥
યિદ વઃ પ્રધને શ્રદ્ધા સારં વા લકા હૃિદ ।
અગ્રે તષ્ઠત માતં્ર મે ન ચેદ્ગ્રા યસખુે હા॥ ૫॥
અેવં સરુગણાન્ કુ્રદ્ધાે ભીષયન્ વપષુા િરપનૂ્ ।
વ્યનદ સમુહાપ્રાણાે યને લાેકા િવચેતસઃ॥ ૬॥
તને દેવગણાઃ સવ ત્રિવસ્ફાેટનને વૈ ।
િનપેતુમૂર્ ચ્છતા ભૂમાૈ યથવૈાશિનના હતાઃ॥ ૭॥
મમદર્ પદ્ યાં સરુસૈ યમાતુરં
િનમી લતાકં્ષ રણરઙ્ગદુમર્દઃ ।
ગાં ક પયન્નુદ્યતશલૂ આેજસા
નાલં વનં યૂથપ તયર્થાને્મદઃ॥ ૮॥
િવલાેક્ય તં વજ્રધરાેઽત્યમ ષતઃ
વશત્રવેઽ ભદ્રવતે મહાગદામ્ ।
ચક્ષપે તામાપતતી ં સદુુઃસહાં
જગ્રાહ વામને કરેણ લીલયા॥ ૯॥
સ ઇ દ્રશત્રુઃ કુિપતાે શં તયા
મહે દ્રવાહં ગદયાે િવક્રમઃ ।
જઘાન કુ ભસ્થલ ઉન્નદન્ ધે
ત કમર્ સવ સમપજૂયન્ પ॥ ૧૦॥
અૈરાવતાે ત્રગદા ભ ષ્ટાે
િવઘૂ ણતાેઽિદ્રઃ કુ લશાહતાે યથા ।
અપાસરદ્ ભન્નમખુઃ સહે દ્રાે
મુ ચન્ન ક્ સપ્તધનુ ર્શાતર્ઃ॥ ૧૧॥
ન સન્નવાહાય િવષ ણચેતસે
પ્રાયુઙ્ક્ત ભૂયઃ સ ગદાં મહાત્મા ।
ઇ દ્રાેઽ તસ્ય દકરા ભમશર્-
વીતવ્યથક્ષતવાહાેઽવતસ્થે॥ ૧૨॥
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સ તં પે દ્રાહવકા યયા િરપું
વ યુધં ભ્રા હણં િવલાેક્ય ।
મરંશ્ચ ત કમર્ શસંમંહઃ
શાેકેન માેહેન હસન્ જગાદ॥ ૧૩॥
ત્ર ઉવાચ
િદષ્ટ ા ભવાન્ મે સમવ સ્થતાે િરપુ-
યા બ્રહ્મહા ગુ હા ભ્રા હા ચ ।
િદષ્ટ ા ણાેઽદ્યાહમસત્તમ વયા
મચ્છૂલિન ભન્નદષૃદૃ્ધદા ચરાત્॥ ૧૪॥
યાે નાેઽગ્રજસ્યાત્મિવદાે દ્વ તે-
ગુર્રાેરપાપસ્ય ચ દ ક્ષતસ્ય ।
િવશ્ર ય ખડ્ગને શરાંસ્ય શ્ચ-
પશાેિરવાક ણઃ વગર્કામઃ॥ ૧૫॥
શ્રીહ્ર ીદયાક ત ભ જ્ઝતં વાં
વકમર્ણા પુ ષાદૈશ્ચ ગહ્યર્મ્ ।
કૃચ્છ્ર ેણ મચ્છૂલિવ ભન્નદેહ-
મ ષ્ટવિહ્ન સમદ ત ગ્ ધ્રાઃ॥ ૧૬॥
અ યેઽનુ યે વેહ શસંમજ્ઞા
યે હ્યુદ્યતાસ્ત્રાઃ પ્રહર ત મહ્યમ્ ।
તૈભૂર્તનાથાન્ સગણાન્ િનશાત-
િત્રશલૂિન ભન્નગલૈયર્ મ॥ ૧૭॥
અથાે હરે મે કુ લશને વીર
હતાર્ પ્રમ યવૈ શરાે યદ હ ।
તત્રા ણાે ભૂતબ લ િવધાય
મન વનાં પાદરજઃ પ્રપ સ્યે॥ ૧૮॥
સરેુશ ક માન્ન િહનાે ષ વજં્ર
પુરઃ સ્થતે વૈિર ણ મ યમાેઘમ્ ।
મા સશંિયષ્ઠા ન ગદેવ વજ્રઃ
સ્યાિન્ન ફલઃ કૃપણાથવ યાચ્ઞા॥ ૧૯॥
ન વષે વજ્ર તવ શક્ર તજેસા
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હરેદર્ધીચે તપસા ચ તે જતઃ ।
તનેવૈ શત્રું જિહ િવ યિ ત્રતાે
યતાે હિરિવજયઃ શ્રીગુર્ણા તતઃ॥ ૨૦॥
અહં સમાધાય મનાે યથાઽઽહ
સઙ્કષર્ણ તચ્ચરણારિવ દે ।
વદ્વજ્રરંહાેલુ લતગ્રા યપાશાે
ગ ત મનુેયાર્ યપિવદ્ધલાેકઃ॥ ૨૧॥
પુંસાં િકલૈકા તિધયાં વકાનાં
યાઃ સ પદાે િદિવ ભૂમાૈ રસાયામ્ ।
ન રા ત યદ્દવ્ષે ઉદ્વગે આિધ-
મર્દઃ ક લવ્યર્સનં સ પ્રયાસઃ॥ ૨૨॥
ત્રવૈ ગકાયાસિવઘાતમ મ-
પ તિવધત્તે પુ ષસ્ય શક્ર ।
તતાેઽનુમેયાે ભગવ પ્રસાદાે
યાે દુલર્ભાેઽિક ચનગાેચરાેઽ યૈઃ॥ ૨૩॥
અહં હરે તવ પાદૈકમૂલ-
દાસાનુદાસાે ભિવતા મ ભૂયઃ ।
મનઃ મરેતાસપુતેગુર્ણાં તે
ગ્ ણીત વાક્કમર્ કરાેતુ કાયઃ॥ ૨૪॥
ન નાક ષં્ઠ ન ચ પારમે ઠં્ય
ન સાવર્ભાૈમં ન રસાિધપત્યમ્ ।
ન યાેગ સદ્ધ રપનુભર્વં વા
સમ જસ વા િવરહ ય કાઙે્ક્ષ॥ ૨૫॥
અ તપક્ષા ઇવ માતરં ખગાઃ
ત યં યથા વ સતરાઃ ધાતાર્ઃ ।
પ્રયં પ્રયવે વ્યુ ષતં િવષ ણા
મનાેઽરિવ દાક્ષ િદદકૃ્ષતે વામ્॥ ૨૬॥
મમાેત્તમશ્લાેકજનષેુ સખ્યં
સસંારચકે્ર ભ્રમતઃ વકમર્ ભઃ ।
વન્માયયાઽઽત્માઽઽત્મજદારગેહે-
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વાસક્ત ચત્તસ્ય ન નાથ ભૂયાત્॥ ૨૭॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
ષષ્ઠસ્ક ધે ત્રસ્ય ઇ દ્રાપેદેશાે નામૈકાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૧॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દ્વાદશાેઽ યાયઃ॥
ઋ ષ વાચ
અેવં જહાસુ ર્પ દેહમા ૈ
ત્યું વરં િવજયાન્મ યમાનઃ ।
શલંૂ પ્રગ્ હ્યા યપત સરેુ દં્ર
યથા મહાપુ ષં કૈટભાેઽ સુ॥ ૧॥
તતાે યુગા તા ગ્ કઠાેર જહ્વ-
માિવ ય શલંૂ તરસાસરેુ દ્રઃ ।
ક્ષ વા મહે દ્રાય િવનદ્ય વીરાે
હતાેઽ સ પાપે ત ષા જગાદ॥ ૨॥
ખઆપતત્ત દ્વચલદ્ગ્રહાેલ્કવ-
િન્નર ક્ષ્ય દુ પ્રેક્ષ્યમ તિવક્લવઃ ।
વજે્રણ વ શતપવર્ણા ચ્છન-
દ્ભજંુ ચ તસ્યાેરગરાજભાેગમ્॥ ૩॥
છન્નૈકબાહુઃ પિરઘેણ ત્રઃ
સરં ધ આસાદ્ય ગ્ હીતવજ્રમ્ ।
હનાૈ તતાડે દ્રમથામરેભં
વજં્ર ચ હ તા યપતન્મઘાનેઃ॥ ૪॥
ત્રસ્ય કમાર્ તમહાદ્ભુતં તત્
સરુાસરુાશ્ચારણ સદ્ધસઙ્ઘાઃ ।
અપજૂયં ત પુ હૂતસઙ્કટં
િનર ક્ષ્ય હા હે ત િવચુકુ્રશુ ર્શમ્॥ ૫॥
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ઇ દ્રાે ન વજં્ર જગ્ હે િવલ જત-
યુતં વહ તાદિરસિન્નધાૈ પનુઃ ।
તમાહ ત્રાે હર આત્તવ ે
જિહ વશત્રું ન િવષાદકાલઃ॥ ૬॥
યુયુ સતાં કુત્ર ચદાતતાિયનાં
જયઃ સદૈકત્ર ન વૈ પરાત્મનામ્ ।
િવનૈકમુ પ ત્તલય સ્થતીશ્વરં
સવર્જ્ઞમાદં્ય પુ ષં સનાતનમ્॥ ૭॥
લાેકાઃ સપાલા યસ્યેમે શ્વસ ત િવવશા વશે ।
દ્વ ઇવ શચા બદ્ધાઃ સ કાલ ઇહ કારણમ્॥ ૮॥
આેજઃ સહાે બલં પ્રાણમ તં ત્યુમવે ચ ।
તમજ્ઞાય જનાે હેતુમાત્માનં મ યતે જડમ્॥ ૯॥
યથા દા મયી નાર યથા ય ત્રમયાે ગઃ ।
અેવં ભૂતાિન મઘવન્નીશત ત્રા ણ િવ દ્ધ ભાેઃ॥ ૧૦॥
પુ ષઃ પ્રકૃ તવ્યર્ક્તમાત્મા ભૂતે દ્રયાશયાઃ ।
શક્નવુ ત્યસ્ય સગાર્દાૈ ન િવના યદનુગ્રહાત્॥ ૧૧॥
અિવદ્વાનવેમાત્માનં મ યતેઽનીશમીશ્વરમ્ ।
ભૂતૈઃ જ ત ભૂતાિન ગ્રસતે તાિન તૈઃ વયમ્॥ ૧૨॥
આયુઃ શ્રીઃ ક તરૈશ્વયર્મા શષઃ પુ ષસ્ય યાઃ ।
ભવ ત્યેવ િહ ત કાલે યથાિનચ્છાેિવપયર્યાઃ॥ ૧૩॥
ત માદક તયશસાજેર્યાપજયયાેરિપ ।
સમઃ સ્યા સખુદુઃખા યાં ત્યુ િવતયાે તથા॥ ૧૪॥
સ વં રજ તમ ઇ ત પ્રકૃતનેાર્ત્મનાે ગુણાઃ ।
તત્ર સા ક્ષણમાત્માનં યાે વેદ ન સ બ યતે॥ ૧૫॥
પ ય માં િન જતં શક્ર ક્ણાયુધભજંુ ધે ।
ઘટમાનં યથાશ ક્ત તવ પ્રાણ જહીષર્યા॥ ૧૬॥
પ્રાણગ્લહાેઽયં સમર ઇ વક્ષાે વાહનાસનઃ ।
અત્ર ન જ્ઞાયતેઽમુ ય જયાેઽમુ ય પરાજયઃ॥ ૧૭॥
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શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ દ્રાે ત્રવચઃ શ્રુ વા ગતાલીકમપજૂયત્ ।
ગ્ હીતવજ્રઃ પ્રહસં તમાહ ગતિવ મયઃ॥ ૧૮॥
ઇ દ્ર ઉવાચ
અહાે દાનવ સદ્ધાેઽ સ યસ્ય તે મ તર દશૃી ।
ભક્તઃ સવાર્ત્મનાઽઽત્માનં સહૃુદં જગદ શ્વરમ્॥ ૧૯॥
ભવાનતાષ ન્માયાં વૈ વૈ ણવી ં જનમાેિહનીમ્ ।
ય દ્વહાયાસરંુ ભાવં મહાપુ ષતાં ગતઃ॥ ૨૦॥
ખ વદં મહદાશ્ચય યદ્રજઃપ્રકૃતે તવ ।
વાસદેુવે ભગવ ત સ વાત્મિન દૃઢા મ તઃ॥ ૨૧॥
યસ્ય ભ ક્તભર્ગવ ત હરાૈ િનઃશ્રેયસશે્વરે ।
િવક્ર ડતાેઽ તા ભાેધાૈ િક દ્રઃૈ ખાતકાેદકૈઃ॥ ૨૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત બ્રવુાણાવ યાે યં ધમર્ જજ્ઞાસયા પ ।
યુયુધાતે મહાવીયાર્િવ દ્ર ત્રાૈ યુધા પતી॥ ૨૩॥
આિવ ય પિરઘં ત્રઃ કા ણાર્યસમિર દમઃ ।
ઇ દ્રાય પ્રાિહણાેદ્ઘાેરં વામહ તને માિરષ॥ ૨૪॥
સ તુ ત્રસ્ય પિરઘં કરં ચ કરભાપેમમ્ ।
ચચ્છેદ યુગપદે્દવાે વજે્રણ શતપવર્ણા॥ ૨૫॥
દાે યાર્મુ કૃત્તમૂલા યાં બભાૈ રક્તસ્રવાેઽસરુઃ ।
છન્નપક્ષાે યથા ગાતે્રઃ ખાદ્ભ્રષ્ટાે વ જ્રણા હતઃ॥ ૨૬॥
કૃ વાધરાં હનું ભૂમાૈ દૈત્યાે િદવ્યુત્તરાં હનુમ્ ।
નભાેગ ભીરવક્ત્રેણ લે લહાે બણ જહ્વયા॥ ૨૭॥
દંષ્ટ્ર ા ભઃ કાલક પા ભગ્રર્સિન્નવ જગ ત્રયમ્ ।
અ તમાત્રમહાકાય આ ક્ષપં તરસા ગર ન્॥ ૨૮॥
ગિરરાટ્ પાદચાર વ પદ્ યાં િનજર્રયન્ મહીમ્ ।
જગ્રાસ સ સમાસાદ્ય વ જ્રણં સહવાહનમ્॥ ૨૯॥
મહાપ્રાણાે મહાવીયા મહાસપર્ ઇવ દ્વપમ્ ।
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ત્રગ્ર તં તમાલક્ષ્ય સપ્ર પતયઃ સરુાઃ ।
હા કષ્ટ મ ત િનિવ ણાશ્ચુકુ્રશઃુ સમહષર્યઃ॥ ૩૦॥
િનગીણાઽ યસરેુ દ્રણે ન મમારાેદરં ગતઃ ।
મહાપુ ષસન્નદ્ધાે યાેગમાયાબલને ચ॥ ૩૧॥
ભ વા વજે્રણ ત કુ ક્ષ િન ક્ર ય બલ ભ દ્વભુઃ ।
ઉચ્ચકતર્ શરઃ શત્રાે ગિરશ ◌ૃઙ્ગ મવાજૈસા॥ ૩૨॥
વજ્ર તુ ત ક ધરમાશવુેગઃ
કૃ તન્ સમ તા પિરવતર્માનઃ ।
યપાતયત્તાવદહગર્ણને
યાે જ્યાે તષામયને વાત્રર્હત્યે॥ ૩૩॥
તદા ચ ખે દુ દુભયાે િવનેદુ-
ગર્ ધવર્ સદ્ધાઃ સમહ ષસઙ્ઘાઃ ।
વાત્રર્ઘ્ન લઙ્ગૈ તમ ભષુ્ટવાના
મ ત્રૈમુર્દા કુસમુૈર યવષર્ન્॥ ૩૪॥
ત્રસ્ય દેહાિન્ન ક્રા તમાત્મજ્યાે તરિર દમ ।
પ યતાં સવર્લાેકાનામલાેકં સમપદ્યત॥ ૩૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
ષષ્ઠસ્ક ધે ત્રવધાે નામ દ્વાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૨॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ - ૧૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ત્રે હતે ત્રયાે લાેકા િવના શકે્રણ ભૂિરદ ।
સપાલા હ્યભવન્ સદ્યાે િવ વરા િન ર્તે દ્રયાઃ॥ ૧॥
દેવ ષિપ ભૂતાિન દૈત્યા દેવાનુગાઃ વયમ્ ।
પ્ર તજગ્મુઃ વિધ યાિન બ્રહ્મશેે દ્રાદય તતઃ॥ ૨॥

bhagpur-06.pdf 53



શ્રીમદ્ભાગવતં - ષષ્ઠસ્ક ધઃ

રા વેાચ
ઇ દ્રસ્યાિન ર્તેહતું શ્રાેતુ મચ્છા મ ભાે મનુે ।
યનેાસન્ સુ ખનાે દેવા હરેદુર્ઃખં કુતાેઽભવત્॥ ૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ત્રિવક્રમસિંવગ્ ાઃ સવ દેવાઃ સહ ષ ભઃ ।
તદ્વધાયાથર્યિન્ન દં્ર નૈચ્છદ્ભીતાે હદ્વધાત્॥ ૪॥
ઇ દ્ર ઉવાચ
સ્ત્રીભજૂલદુ્રમૈરેનાે િવશ્વ પવધાેદ્ભવમ્ ।
િવભક્તમનુગ્ હ્ણદ્ ભ ર્ત્રહત્યાં ક્વ માજ્ યર્હમ્॥ ૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઋષય તદુપાક યર્ મહે દ્ર મદમબ્રવુન્ ।
યાજિય યામ ભદં્ર તે હયમેધને મા મ ભૈઃ॥ ૬॥
હયમેધને પુ ષં પરમાત્માનમીશ્વરમ્ ।
ઇ ટ્વા નારાયણં દેવં માેક્ષ્યસઽેિપ જગદ્વધાત્॥ ૭॥
બ્રહ્મહા િપ હા ગાેઘ્નાે મા હાઽઽચાયર્હાઘવાન્ ।
શ્વાદઃ પુલ્કસકાે વાિપ શદ્ુ યેરન્ યસ્ય ક તર્નાત્॥ ૮॥
તમશ્વમેધને મહામખને
શ્રદ્ધા વતાેઽ મા ભરનુ ષ્ઠતને ।
હ વાિપ સબ્રહ્મચરાચરં વં
ન લ યસે િક ખલિનગ્રહેણ॥ ૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં સ ચાેિદતાે િવપ્રૈમર્ વાનહનિદ્રપુમ્ ।
બ્રહ્મહત્યા હતે ત મન્નાસસાદ ષાકિપમ્॥ ૧૦॥
તયે દ્રઃ માસહત્તાપં િન ર્ તનાર્મુમાિવશત્ ।
હ્ર ીમ તં વાચ્યતાં પ્રાપં્ત સખુય ત્યિપ નાે ગુણાઃ॥ ૧૧॥
તાં દદશાર્નુધાવ તી ં ચા ડાલી મવ િપણીમ્ ।
જરયા વપેમાનાઙ્ગી ં ય મગ્ર તામ ક્પટામ્॥ ૧૨॥
િવક યર્ પ લતાન્ કેશાં તષ્ઠ તષે્ઠ ત ભા ષણીમ્ ।
મીનગ યસગુ ધને કુવર્તી ં માગર્દૂષણમ્॥ ૧૩॥
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નભાે ગતાે િદશઃ સવાર્ઃ સહસ્રાક્ષાે િવશા પતે ।
પ્રાગુદ ચી ં િદશં તૂણ પ્રિવષ્ટાે પ માનસમ્॥ ૧૪॥
સઆવસ પુ કરનાલત ત-ૂ
નલ ધભાેગાે યિદહા ગ્ દૂતઃ ।
વષાર્ ણ સાહસ્રમલ ક્ષતાેઽ તઃ
સ ચ તયન્ બ્રહ્મવધા દ્વમાેક્ષમ્॥ ૧૫॥
તાવિ ત્રણાકં નહુષઃ શશાસ
િવદ્યાતપાેયાેગબલાનુભાવઃ ।
સ સ પદૈશ્વયર્મદા ધબુ દ્ધ-
ન ત તરશ્ચાં ગ ત મ દ્રપ યા॥ ૧૬॥
તતાે ગતાે બ્રહ્મ ગરાપેહૂત
ઋત ભર યાનિનવાિરતાઘઃ ।
પાપ તુ િદગ્દેવતયા હતાૈ -

તં ના યભૂદિવતં િવ પ યા॥ ૧૭॥
તં ચ બ્રહ્મષર્યાેઽ યેત્ય હયમેધને ભારત ।
યથાવદ્દ ક્ષયા ચકુ્રઃ પુ ષારાધનને હ॥ ૧૮॥
અથજે્યમાને પુ ષે સવર્દેવમયાત્મિન ।
અશ્વમેધે મહે દ્રણે િવતતે બ્રહ્મવાિદ ભઃ॥ ૧૯॥
સ વૈ વાષ્ટ્રવધાે ભૂયાનિપ પાપચયાે પ ।
નીત તનેવૈ શૂ યાય નીહાર ઇવ ભાનનુા॥ ૨૦॥
સ વા જમેધને યથાેિદતને
િવતાયમાનને મર ચ મશ્રૈઃ ।
ઇ ટ્વાિધયજ્ઞં પુ ષં પુરાણ-
મ દ્રાે મહાનાસ િવધૂતપાપઃ॥ ૨૧॥
ઇદં મહાખ્યાનમશષેપા મનાં
પ્રક્ષાલનં તીથર્પદાનુક તર્નમ્ ।
ભ યુચ્છ્ર યં ભક્તજનાનવુણર્નં
મહે દ્રમાેકં્ષ િવજયં મ વતઃ॥ ૨૨॥
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પઠેયુરાખ્યાન મદં સદા બુધાઃ
શ ◌ૃ વ ત્યથાે પવર્ ણ પવર્ણી દ્રયમ્ ।
ધ યં યશસ્યં િન ખલાઘમાેચનં
િરપુ જયં વ ત્યયનં તથાયષુમ્॥ ૨૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
ષષ્ઠસ્ક ધે ઇ દ્રિવજયે ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૩॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ચતુદર્શાેઽ યાયઃ - ૧૪॥
પર ક્ષદુવાચ
રજ તમઃ વભાવસ્ય બ્રહ્મન્ ત્રસ્ય પા મનઃ ।
નારાયણે ભગવ ત કથમાસીદ્દઢૃા મ તઃ॥ ૧॥
દેવાનાં શદુ્ધસ વાના ષીણાં ચામલાત્મનામ્ ।
ભ ક્તમુર્કુ દચરણે ન પ્રાયેણાપે યતે॥ ૨॥
ર ે ભઃ સમસઙ્ખ્યાતાઃ પા થવૈિરહ જ તવઃ ।
તષેાં યે કેચનેહ તે શ્રેયાે વૈ મનુ દયઃ॥ ૩॥
પ્રાયાે મુમુક્ષવ તષેાં કેચનવૈ દ્વ ેત્તમ ।
મુમુક્ષણૂાં સહસ્રષેુ ક શ્ચન્મુચ્યેત સ ય ત॥ ૪॥
મુક્તાનામિપ સદ્ધાનાં નારાયણપરાયણઃ ।
સદુુલર્ભઃ પ્રશા તાત્મા કાેિટ વિપ મહામનુે॥ ૫॥
ત્ર તુ સ કથં પાપઃ સવર્લાેકાપેતાપનઃ ।
ઇ થં દૃઢમ તઃ કૃ ણઆસી સઙ્ગ્રામ ઉ બણે॥ ૬॥
અત્ર નઃ સશંયાે ભૂયા છ્ર ાેતું કાૈતૂહલં પ્રભાે ।
યઃ પાૈ ષેણ સમરે સહસ્રાક્ષમતાષેયત્॥ ૭॥
સતૂ ઉવાચ
પર ક્ષતાેઽથ સ પ્રશં્ન ભગવાન્ બાદરાય ણઃ ।
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િનશ ય શ્રદ્દધાનસ્ય પ્ર તન દ્ય વચાેઽબ્રવીત્॥ ૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
શ ◌ૃ વાવિહતાે રાજિન્ન તહાસ મમં યથા ।
શ્રુતં દ્વપૈાયનમખુાન્નારદાદે્દવલાદિપ॥ ૯॥
આસીદ્રા સાવર્ભાૈમઃ શરૂસનેષેુ વૈ પ ।
ચત્રકેતુિર ત ખ્યાતાે યસ્યાસી કામધુઙ્મહી॥ ૧૦॥
તસ્ય ભાયાર્સહસ્રાણાં સહસ્રા ણ દશાભવન્ ।
સા તાિનકશ્ચાિપ પાે ન લેભે તાસુ સ ત તમ્॥ ૧૧॥
પાૈદાયર્વયાજેન્મિવદ્યૈશ્વયર્ શ્રયાિદ ભઃ ।
સ પન્નસ્ય ગુણૈઃ સવ શ્ચ તા વ યાપતેરભૂત્॥ ૧૨॥
ન તસ્ય સ પદઃ સવાર્ મિહ યાે વામલાેચનાઃ ।
સાવર્ભાૈમસ્ય ભૂશ્ચેયમભવન્ પ્રી તહેતવઃ॥ ૧૩॥
તસ્યૈકદા તુ ભવનમઙ્ ગરા ભગવાન્ ઋ ષઃ ।
લાેકાનનુચરન્નેતાનપુાગચ્છદ્યદચૃ્છયા॥ ૧૪॥
તં પજૂિય વા િવિધવ પ્રત્યુ થાનાહર્ણાિદ ભઃ ।
કૃતા ત યમપુાસીદ સખુાસીનં સમાિહતઃ॥ ૧૫॥
મહ ષ તમપુાસીનં પ્રશ્રયાવનતં ક્ષતાૈ ।
પ્ર તપજૂ્ય મહારાજ સમાભા યેદમબ્રવીત્॥ ૧૬॥
અઙ્ ગરા ઉવાચ
અિપ તેઽનામયં વ ત પ્રકૃતીનાં તથાઽઽત્મનઃ ।
યથા પ્રકૃ ત ભગુર્પ્તઃ પુમાન્ રા િપ સપ્ત ભઃ॥ ૧૭॥
આત્માનં પ્રકૃ ત વદ્ધા િનધાય શ્રેય આ ુયાત્ ।
રાજ્ઞા તથા પ્રકૃતયાે નરદેવાિહતાધયઃ॥ ૧૮॥
અિપ દારાઃ પ્ર માત્યા ત્યાઃ શ્રે યાેઽથ મિ ત્રણઃ ।
પાૈરા નપદા ભપૂા આત્મ વશવ તનઃ॥ ૧૯॥
યસ્યાત્માનવુશશ્ચે સ્યા સવ તદ્વશગા ઇમે ।
લાેકાઃ સપાલા યચ્છ ત સવ બ લમત દ્રતાઃ॥ ૨૦॥
આત્મનઃ પ્રીયતે નાત્મા પરતઃ વત અેવ વા ।
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લક્ષયેઽલ ધકામં વાં ચ તયા શબલં મખુમ્॥ ૨૧॥
અેવં િવક પતાે રાજન્ િવદુષા મુિનનાિપ સઃ ।
પ્રશ્રયાવનતાેઽ યાહ પ્ર કામ તતાે મુિનમ્॥ ૨૨॥
ચત્રકેતુ વાચ
ભગવન્ િક ન િવિદતં તપાેજ્ઞાનસમાિધ ભઃ ।
યાે ગનાં વ તપાપાનાં બિહર તઃ શર િરષુ॥ ૨૩॥
તથાિપ ચ્છતાે બ્રૂયાં બ્રહ્મન્નાત્મિન ચ તતમ્ ।
ભવતાે િવદુષશ્ચાિપ ચાેિદત વદનુજ્ઞયા॥ ૨૪॥
લાેકપાલૈરિપ પ્રા યાર્ઃ સામ્રાજૈ્યશ્વયર્સ પદઃ ।
ન ન દય ત્યપ્રજં માં ટ્કામ મવાપરે॥ ૨૫॥
તતઃ પાિહ મહાભાગ પવૂઃ સહ ગતં તમઃ ।
યથા તરેમ દુ તારં પ્રજયા ત દ્વધેિહ નઃ॥ ૨૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્ય થતઃ સ ભગવાન્ કૃપાલુબ્રર્હ્મણઃ સતુઃ ।
શ્રપિય વા ચ ં વાષ્ટ્રં વષ્ટારમયજ દ્વભુઃ॥ ૨૭॥
જ્યેષ્ઠા શ્રેષ્ઠા ચ યા રાજ્ઞાે મિહષીણાં ચ ભારત ।
ના ા કૃતદ્યુ ત તસ્યૈ યજ્ઞાે ચ્છષ્ટમદાદ્દિ્વજઃ॥ ૨૮॥
અથાહ પ ત રાજન્ ભિવતૈક તવાત્મજઃ ।
હષર્શાેકપ્રદ તુ ય મ ત બ્રહ્મસતુાે યયાૈ॥ ૨૯॥
સાિપ ત પ્રાશનાદેવ ચત્રકેતાેરધારયત્ ।
ગભ કૃતદ્યુ તદવી કૃ ત્તકાગ્ ેિરવાત્મજમ્॥ ૩૦॥
તસ્યા અનુિદનં ગભર્ઃ શકુ્લપક્ષ ઇવાેડુપઃ ।
વ ધે શરૂસનેેશતજેસા શનકૈ ર્પ॥ ૩૧॥
અથ કાલ ઉપા ત્તે કુમારઃ સમ યત ।
જનયન્ શરૂસનેાનાં શ ◌ૃ વતાં પરમાં મુદમ્॥ ૩૨॥
હૃષ્ટાે રા કુમારસ્ય નાતઃ શુ ચરલઙૃ્કતઃ ।
વાચિય વાઽઽ શષાે િવપ્રૈઃ કારયામાસ તકમ્॥ ૩૩॥
તે યાે િહર યં રજતં વાસાંસ્યાભરણાિન ચ ।
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ગ્રામાન્ હયાન્ ગ ન્ પ્રાદાદ્ધનેનૂામબુર્દાિન ષટ્॥ ૩૪॥
વવષર્ કામમ યષેાં પજર્ ય ઇવ દેિહનામ્ ।
ધ યં યશસ્યમાયુ યં કુમારસ્ય મહામનાઃ॥ ૩૫॥
કૃચ્છ્ર લ ધેઽથ રાજષ તનયેઽનુિદનં િપતુઃ ।
યથા િનઃ વસ્ય કૃચ્છ્ર ાપ્તે ધને નેહાેઽ વવધર્ત॥ ૩૬॥
માતુ વ તતરાં પતુ્રે નેહાે માેહસમુદ્ભવઃ ।
કૃતદ્યુતેઃ સપત્નીનાં પ્ર કામ વરાેઽભવત્॥ ૩૭॥
ચત્રકેતાેર તપ્રી તયર્થા દારે પ્ર વ ત ।
ન તથા યષેુ સ જજ્ઞે બાલં લાલયતાેઽ વહમ્॥ ૩૮॥
તાઃ પયર્ત યન્નાત્માનં ગહર્ય ત્યાેઽ યસયૂયા ।
આનપત્યેન દુઃખને રાજ્ઞાેઽનાદરેણ ચ॥ ૩૯॥
િધગપ્ર ં સ્ત્રયં પાપાં પત્યુશ્ચાગ્ હસ મતામ્ ।
સપુ્ર ભઃ સપત્ની ભદાર્સી મવ તરસૃ્કતામ્॥ ૪૦॥
દાસીનાં કાે નુ સ તાપઃ વા મનઃ પિરચયર્યા ।
અભી ણં લ ધમાનાનાં દાસ્યા દાસીવ દુભર્ગાઃ॥ ૪૧॥
અેવં સ દહ્યમાનાનાં સપ યાઃ પતુ્રસ પદા ।
રાજ્ઞાેઽસ મત ત્તીનાં િવદ્વષેાે બલવાનભૂત્॥ ૪૨॥
િવદ્વષેનષ્ટમતયઃ સ્ત્રયાે દા ણચેતસઃ ।
ગરં દદુઃ કુમારાય દુમર્ષાર્ પ ત પ્ર ત॥ ૪૩॥
કૃતદ્યુ તર ન તી સપત્નીનામઘં મહત્ ।
સપુ્ત અેવે ત સ ચ ત્ય િનર ક્ષ્યવ્યચરદ્ગહેૃ॥ ૪૪॥
શયાનં સુ ચરં બાલમપુધાયર્ મની ષણી ।
પતુ્રમાનય મે ભદ્રે ઇ ત ધાત્રીમચાેદયત્॥ ૪૫॥
સા શયાનમપુવ્રજ્ય દૃ ટ્વા ચાેત્તારલાેચનમ્ ।
પ્રાણે દ્રયાત્મ ભ ત્યક્તં હતા મીત્યપતદ્ભુિવ॥ ૪૬॥
તસ્યા તદાક યર્ શાતુરં વરં
ઘ્ન ત્યાઃ કરા યામુર ઉચ્ચકૈરિપ ।
પ્રિવ ય રાજ્ઞી વરયાઽઽત્મ તકં
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દદશર્ બાલં સહસા તં સતુમ્॥ ૪૭॥
પપાત ભૂમાૈ પિર દ્ધયા શચુા
મુમાેહ િવભ્રષ્ટ શરાે હા બરા॥ ૪૮॥
તતાે પા તઃપુરવ તનાે જના
નરાશ્ચ નાયર્શ્ચ િનશ ય રાેદનમ્ ।
આગત્ય તુલ્યવ્યસનાઃ સદુુઃ ખતા-
તાશ્ચ વ્યલીકં દુઃ કૃતાગસઃ॥ ૪૯॥
શ્રુ વા તં પતુ્રમલ ક્ષતા તકં
િવનષ્ટદૃ ષ્ટઃ પ્રપતન્ ખલન્ પ થ ।
નેહાનુબ ધૈિધતયા શચુા શં
િવમૂ ચ્છતાેઽનપુ્રકૃ ત દ્વજૈ ર્તઃ॥ ૫૦॥
પપાત બાલસ્ય સ પાદમૂલે
તસ્ય િવસ્ર ત શરાે હા બરઃ ।
દ ઘ શ્વસન્ બા પકલાપેરાેધતાે
િન દ્ધક ઠાે ન શશાક ભા ષતુમ્॥ ૫૧॥
પ ત િનર ક્ષ્યાે શચુાિપતં તદા
તં ચ બાલં સતુમેકસ ત તમ્ ।
જનસ્ય રાજ્ઞી પ્રકૃતેશ્ચ હૃદુ્રજં
સતી દધાના િવલલાપ ચત્રધા॥ ૫૨॥
તનદ્વયં કુઙુ્કમગ ધમ ડતં
િન ષ ચતી સા જનબા પ બ દુ ભઃ ।
િવક યર્ કેશાન્ િવગલ સ્રજઃ સતંુ
શશુાેચ ચતં્ર કુરર વ સુ વરમ્॥ ૫૩॥
અહાે િવધાત વમતીવ બા લશાે
ય વાત્મ ષ્ટ પ્ર ત પમીહસે ।
પરે નુ વત્યપરસ્ય યા ત-
િવપયર્યશ્ચે વમ સ ધ્રવુઃ પરઃ॥ ૫૪॥
ન િહ ક્રમશ્ચેિદહ ત્યુજન્મનાેઃ
શર િરણામ તુ તદાત્મકમર્ ભઃ ।

60 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - ષષ્ઠસ્ક ધઃ

યઃ નેહપાશાે િનજસગર્ દ્ધયે
વયં કૃત તે ત મમં િવ શ્ચ સ॥ ૫૫॥
વં તાત નાહર્ સ ચ માં કૃપણામનાથાં
ત્યક્તું િવચ વ િપતરં તવ શાેકતપ્તમ્ ।
અ જ તરેમ ભવતાપ્રજદુ તરં યદ્-
વા તં ન યાહ્યક ણને યમને દૂરમ્॥ ૫૬॥
ઉ ત્તષ્ઠ તાત ત ઇમે શશવાે વયસ્યા-
વામાહ્વય ત પન દન સિંવહતુર્મ્ ।

સપુ્ત શ્ચરં હ્યશનયા ચ ભવાન્ પર તાે
ભુઙ્ વ તનં િપબ શચુાે હર નઃ વકાનામ્॥ ૫૭॥
નાહં તનજૂ દદશૃે હતમઙ્ગલા તે
મુગ્ધ મતં મુિદતવીક્ષણમાનના જમ્ ।
િક વા ગતાેઽસ્યપનુર વયમ યલાેકં
નીતાેઽઘ્ ણને ન શ ◌ૃણાે મ કલા ગર તે॥ ૫૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
િવલપ ત્યા તં પતુ્ર મ ત ચત્રિવલાપનૈઃ ।
ચત્રકેતુ ર્શં તપ્તાે મુક્તક ઠાે રાેદ હ॥ ૫૯॥
તયાેિવલપતાેઃ સવ દ પત્યાે તદનવુ્રતાઃ ।
દુઃ મ નરા નાયર્ઃ સવર્માસીદચેતનમ્॥ ૬૦॥

અેવં ક મલમાપનં્ન નષ્ટસજં્ઞમનાયકમ્ ।
જ્ઞા વાઙ્ ગરા નામ મુિનરાજગામ સનારદઃ॥ ૬૧॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
ષષ્ઠસ્ક ધે ચત્રકેતુિવલાપાે નામ ચતુદર્શાેઽ યાયઃ॥ ૧૪॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥
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॥ પ ચદશાેઽ યાયઃ - ૧૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઊચતુ ર્તકાપેા તે પ તતં તકાપેમમ્ ।
શાેકા ભભૂતં રા નં બાેધય તાૈ સદુ ક્ત ભઃ॥ ૧॥
કાેઽયં સ્યાત્તવ રાજે દ્ર ભવાન્ યમનુશાેચ ત ।
વં ચાસ્ય કતમઃ ષ્ટાૈ પુરેદાનીમતઃ પરમ્॥ ૨॥
યથા પ્રયા ત સયંા ત સ્રાેતાવેેગને વાલુકાઃ ।
સયંજુ્ય તે િવયજુ્ય તે તથા કાલને દેિહનઃ॥ ૩॥
યથા ધાનાસુ વૈ ધાના ભવ ત ન ભવ ત ચ ।
અેવં ભૂતષેુ ભૂતાિન ચાેિદતાનીશમાયયા॥ ૪॥
વયં ચ વં ચ યે ચેમે તુલ્યકાલાશ્ચરાચરાઃ ।
જન્મ ત્યાેયર્થા પશ્ચા પ્રાઙ્ નવૈમધનુાિપ ભાેઃ॥ ૫॥
ભૂતૈભૂર્તાિન ભૂતેશઃ જત્યવ ત હ ત્યજઃ ।
આત્મ ષ્ટૈર વત ત્રૈરનપેક્ષાેઽિપ બાલવત્॥ ૬॥
દેહેન દેિહનાે રાજન્ દેહાદે્દહાેઽ ભ યતે ।
બી દેવ યથા બીજં દેહ્યથર્ ઇવ શાશ્વતઃ॥ ૭॥
દેહદેિહિવભાગાેઽયમિવવેકકૃતઃ પુરા ।
તવ્ય ક્તિવભાગાેઽયં યથા વ તુિન ક પતઃ॥ ૮॥

શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવમાશ્વા સતાે રા ચત્રકેતુ દ્વ ે ક્ત ભઃ ।
પ્ર જ્ય પા ણના વક્ત્રમાિધ લાનમભાષત॥ ૯॥
રા વેાચ
કાૈ યવુાં જ્ઞાનસ પન્નાૈ મિહષ્ઠાૈ ચ મહીયસામ્ ।
અવધૂતને વષેેણ ગૂઢાિવહ સમાગતાૈ॥ ૧૦॥
ચર ત હ્યવનાૈ કામં બ્રાહ્મણા ભગવિ પ્રયાઃ ।
માદશૃાં ગ્રા યબુદ્ધ નાં બાેધાયાને્મત્ત લઙ્ ગનઃ॥ ૧૧॥
કુમારાે નારદ ઋભુરઙ્ ગરા દેવલાેઽ સતઃ ।
અપા તરતમાે વ્યાસાે માકર્ ડયેાેઽથ ગાૈતમઃ॥ ૧૨॥
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વ સષ્ઠાે ભગવાન્ રામઃ કિપલાે બાદરાય ણઃ ।
દુવાર્સા યાજ્ઞવ ક્યશ્ચ તૂક યર્ તથા ણઃ॥ ૧૩॥
રાેમશ યવનાે દત્ત આસિુરઃ સપત જ લઃ ।
ઋ ષવદ શરા બાે યઃ મુિનઃ પ ચ શરા તથા॥ ૧૪॥
િહર યનાભઃ કાૈસલ્યઃ શ્રુતદેવ ઋત વજઃ ।
અેતે પરે ચ સદ્ધશેાશ્ચર ત જ્ઞાનહેતવઃ॥ ૧૫॥
ત માદ્યવુાં ગ્રા યપશાેમર્મ મૂઢિધયઃ પ્રભૂ ।
અ ધે તમ સ મગ્ સ્ય જ્ઞાનદ પ ઉદ યર્તામ્॥ ૧૬॥
અઙ્ ગરા ઉવાચ
અહં તે પતુ્રકામસ્ય પતુ્રદાેઽ યઙ્ ગરા પ ।
અેષ બ્રહ્મસતુઃ સાક્ષાન્નારદાે ભગવાન્ ઋ ષઃ॥ ૧૭॥
ઇ થં વાં પતુ્રશાેકેન મગ્ ં તમ સ દુ તરે ।
અતદહર્મનુ ત્ય મહાપુ ષગાેચરમ્॥ ૧૮॥
અનુગ્રહાય ભવતઃ પ્રાપ્તાવાવા મહ પ્રભાે ।
બ્રહ્મ યાે ભગવદ્ભક્તાે નાવસીિદતુમહર્ ત॥ ૧૯॥
તદૈવ તે પરં જ્ઞાનં દદા મ ગ્ હમાગતઃ ।
જ્ઞા વા યા ભિનવેશં તે પતુ્રમવે દદાવહમ્॥ ૨૦॥
અધનુા પુિત્રણાં તાપાે ભવતવૈાનુભૂયતે ।
અેવં દારા ગ્ હા રાયાે િવિવધૈશ્વયર્સ પદઃ॥ ૨૧॥
શ દાદયશ્ચ િવષયાશ્ચલા રાજ્યિવભૂતયઃ ।
મહી રાજં્ય બલં કાેશાે ત્યામાત્યસહૃુ જનાઃ॥ ૨૨॥
સવઽિપ શરૂસનેેમે શાેકમાેહભયા તદાઃ ।
ગ ધવર્નગરપ્રખ્યાઃ વ માયામનાેરથાઃ॥ ૨૩॥
દૃ યમાના િવનાથન ન દૃ ય તે મનાેભવાઃ ।
કમર્ ભ યાર્યતાે નાનાકમાર્ ણ મનસાેઽભવન્॥ ૨૪॥
અયં િહ દેિહનાે દેહાે દ્રવ્યજ્ઞાનિક્રયાત્મકઃ ।
દેિહનાે િવિવધક્લેશસ તાપકૃદુદાહૃતઃ॥ ૨૫॥
ત મા વસ્થને મનસા િવ ય ગ તમાત્મનઃ ।
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દ્વતૈે ધ્રવુાથર્િવશ્ર ભં ત્ય પેશમમાિવશ॥ ૨૬॥
નારદ ઉવાચ
અેતાં મ ત્રાપેિનષદં પ્રતીચ્છ પ્રયતાે મમ ।
યાં ધારયન્ સપ્તરાત્રાદ્દ્રષ્ટા સઙ્કષર્ણં પ્રભુમ્॥ ૨૭॥
ય પાદમૂલમપુ ત્ય નરે દ્ર પવૂ
શવાર્દયાે ભ્રમ મમં દ્વતયં િવ જ્ય ।
સદ્ય તદ યમતુલાનિધકં મિહ વં
પ્રાપુભર્વાનિપ પરં ન ચરાદુપૈ ત॥ ૨૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
ષષ્ઠસ્ક ધે ચત્રકેતુસા વનં નામ પ ચદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૫॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ષાેડશાેઽ યાયઃ - ૧૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અથ દેવઋષી રાજન્ સ પરેતં પાત્મજમ્ ।
દશર્િય વે ત હાવેાચ જ્ઞાતીનામનુશાેચતામ્॥ ૧॥
નારદ ઉવાચ
વાત્મન્ પ ય ભદં્ર તે માતરં િપતરં ચ તે ।

સહૃુદાે બા ધવા તપ્તાઃ શચુા વ કૃતયા શમ્॥ ૨॥
કલવેરં વમાિવ ય શષેમાયુઃ સહૃુદ્વતૃઃ ।
ભુઙ્ વ ભાેગાન્ િપ પ્રત્તાનિધ તષ્ઠ પાસનમ્॥ ૩॥
વ ઉવાચ

ક મન્ જન્મ યમી મહં્ય િપતરાે માતરાેઽભવન્ ।
કમર્ ભભ્રાર્ યમાણસ્ય દેવ તયર્ઙ્ યાેિનષુ॥ ૪॥
બ ધુજ્ઞાત્યિરમ યસ્થ મત્રાેદાસીનિવ દ્વષઃ ।
સવર્ અેવ િહ સવષાં ભવ ત ક્રમશાે મથઃ॥ ૫॥
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યથા વ તૂિન પ યાિન હેમાદ િન તત તતઃ ।
પયર્ટ ત નરે વવેં વાે યાેિનષુ ક ર્ષુ॥ ૬॥
િનત્યસ્યાથર્સ્ય સ બ ધાે હ્યિનત્યાે દૃ યતે ષુ ।
યાવદ્યસ્ય િહ સ બ ધાે મમ વં તાવદેવ િહ॥ ૭॥
અેવં યાેિનગતાે વઃ સ િનત્યાે િનરહઙૃ્કતઃ ।
યાવદ્યત્રાપેલ યેત તાવ વ વં િહ તસ્ય તત્॥ ૮॥
અેષ િનત્યાેઽવ્યયઃ સૂ મ અેષ સવાર્શ્રયઃ વદક્ૃ ।
આત્મમાયાગુણૈિવશ્વમાત્માનં જ ત પ્રભુઃ॥ ૯॥
ન હ્યસ્યા ત પ્રયઃ ક શ્ચન્ ના પ્રયઃ વઃ પરાેઽિપ વા ।
અેકઃ સવર્િધયાં દ્રષ્ટા ક ર્ણાં ગુણદાષેયાેઃ॥ ૧૦॥
નાદત્તઆત્મા િહ ગુણં ન દાષેં ન િક્રયાફલમ્ ।
ઉદાસીનવદાસીનઃ પરાવરદગૃીશ્વરઃ॥ ૧૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યુદ યર્ ગતાે વાે જ્ઞાતય તસ્ય તે તદા ।
િવ મતા મુમુચુઃ શાેકં છ વાઽઽત્મ નેહશ ◌ૃઙ્ખલામ્॥ ૧૨॥
િનહૃર્ત્ય જ્ઞાતયાે જ્ઞાતેદહં કૃ વાે ચતાઃ િક્રયાઃ ।
તત્યજુદુર્ ત્યજં નેહં શાેકમાેહભયા તદમ્॥ ૧૩॥
બાલ યાે વ્રીિડતા તત્ર બાલહત્યાહતપ્રભાઃ ।
બાલહત્યાવ્રતં ચે બ્રાર્હ્મણૈયર્િન્ન િપતમ્ ।
યમનુાયાં મહારાજ મર ત્યાે દ્વજભા ષતમ્॥ ૧૪॥
સ ઇ થં પ્ર તબુદ્ધાત્મા ચત્રકેતુ દ્વ ે ક્ત ભઃ ।
ગ્ હા ધકૂપાિન્ન ક્રા તઃ સરઃપઙ્કાિદવ દ્વપઃ॥ ૧૫॥
કા લ દ્યાં િવિધવ ના વા કૃતપુ યજલિક્રયઃ ।
માનૈને સયંતપ્રાણાે બ્રહ્મપતુ્રાવવ દત॥ ૧૬॥
અથ ત મૈ પ્રપન્નાય ભક્તાય પ્રયતાત્મને ।
ભગવાન્નારદઃ પ્રીતાે િવદ્યામેતામવુાચ હ॥ ૧૭॥
આનમ તુ યં ભગવતે વાસદેુવાય ધીમિહ ।
પ્રદ્યુ ાયાિન દ્ધાય નમઃ સઙ્કષર્ણાય ચ॥ ૧૮॥
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નમાે િવજ્ઞાનમાત્રાય પરમાન દમૂતર્યે ।
આત્મારામાય શા તાય િન ત્તદ્વતૈદષૃ્ટયે॥ ૧૯॥
આત્માન દાનુભૂત્યૈવ ય તશ યૂમર્યે નમઃ ।
હૃષીકેશાય મહતે નમ તે િવશ્વમૂતર્યે॥ ૨૦॥
વચસ્યપુરતેઽપ્રા ય ય અેકાે મનસા સહ ।
અનામ પ શ્ચન્માત્રઃ સાેઽવ્યાન્નઃ સદસ પરઃ॥ ૨૧॥
ય મિન્નદં યતશ્ચેદં તષ્ઠત્ય યે ત યતે ।
મયે વવ ત ત મૈ તે બ્રહ્મણે નમઃ॥ ૨૨॥

યન્ન શ ત ન િવદુમર્નાેબુદ્ધ દ્રયાસવઃ ।
અ તબર્િહશ્ચ િવતતં વ્યાેમવત્તન્નતાેઽ યહમ્॥ ૨૩॥
દેહે દ્રયપ્રાણમનાેિધયાેઽમી
યદંશિવદ્ધાઃ પ્રચર ત કમર્સુ ।
નવૈા યદા લાેહ મવાપ્રતપ્તં
સ્થાનષેુ તદ્દ્રષ્ટ્રપદેશમે ત॥ ૨૪॥
આનમાે ભગવતે મહાપુ ષાય મહાનુભાવાય
મહાિવભૂ તપતયે સકલસા વતપિર ઢ-
િનકરકરકમલકુડ્મલાપેલા લતચરણા-
રિવ દયુગલ પરમ પરમે ષ્ઠન્ નમ તે॥ ૨૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ભક્તાયૈતાં પ્રપન્નાય િવદ્યામાિદ ય નારદઃ ।
યયાવઙ્ ગરસા સાકં ધામ વાય ભવું પ્રભાે॥ ૨૬॥
ચત્રકેતુ તુ િવદ્યાં તાં યથા નારદભા ષતામ્ ।
ધારયામાસ સપ્તાહમ ભક્ષઃ સસુમાિહતઃ॥ ૨૭॥
તતઃ સ સપ્તરાત્રા તે િવદ્યયા ધાયર્માણયા ।
િવદ્યાધરાિધપત્યં સ લેભેઽપ્ર તહતં પ॥ ૨૮॥
તતઃ ક તપયાહાે ભિવદ્યયેદ્ધમનાેગ તઃ ।
જગામ દેવદેવસ્ય શષેસ્ય ચરણા તકમ્॥ ૨૯॥
ણાલગાૈરં શ તવાસસં સુ્ફર-
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કર ટકેયૂરકિટત્રકઙ્કણમ્ ।
પ્રસન્નવક્ત્રા ણલાેચનં તં
દદશર્ સદ્ધશે્વરમ ડલૈઃ પ્રભુમ્॥ ૩૦॥
તદ્દશર્ન વ તસમ તિક બષઃ
વસ્થામલા તઃકરણાેઽ યયાન્મુિનઃ ।
પ્ર દ્ધભ યા પ્રણયાશ્રુલાેચનઃ
પ્રહૃષ્ટરાેમાઽઽનમદાિદપૂ ષમ્॥ ૩૧॥
સ ઉત્તમશ્લાેકપદા જિવષ્ટરં
પ્રેમાશ્રુલેશૈ પમેહયન્ મુહુઃ ।
પ્રેમાપે દ્ધા ખલવણર્િનગર્માે
નવૈાશકત્તં પ્રસમીિડતું ચરમ્॥ ૩૨॥
તતઃ સમાધાય મનાે મનીષયા
બભાષ અેત પ્ર તલ ધવાગસાૈ ।
િનય ય સવ દ્રયબાહ્યવતર્નં
જગદુ્ગ ં સા વતશાસ્ત્રિવગ્રહમ્॥ ૩૩॥
ચત્રકેતુ વાચ
અ જત જતઃ સમમ ત ભઃ સાધુ ભ-
ભર્વાન્ જતાત્મ ભભર્વતા ।
િવ જતા તેઽિપ ચ ભજતામકામાત્મનાં
ય આત્મદાેઽ તક ણઃ॥ ૩૪॥
તવ િવભવઃ ખલુ ભગવન્
જગદુદય સ્થ તલયાદ િન ।
િવશ્વ જ તઽશાંશા તત્ર
ષા પધર્ તે થગ ભમત્યા॥ ૩૫॥
પરમા પરમમહતાે વ-
માદ્ય તા તરવત ત્રયિવધુરઃ ।
આદાવ તેઽિપ ચ સ વાનાં
યદ્ધ્રવું તદેવા તરાલેઽિપ॥ ૩૬॥
ક્ષત્યાિદ ભરેષ િકલા તઃ
સપ્ત ભદર્શગુણાેત્તરૈર ડકાેશઃ ।
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યત્ર પતત્ય ક પઃ
સહા ડકાેિટકાેિટ ભ તદન તઃ॥ ૩૭॥
િવષય ષાે નરપશવાે
ય ઉપાસતે િવભૂતીનર્ પરં વામ્ ।
તષેામા શષ ઈશ તદનુ
િવન ય ત યથા રાજકુલમ્॥ ૩૮॥
કામિધય વિય ર ચતા
ન પરમ રાેહ ત યથા કર ભબી િન ।
જ્ઞાનાત્મ યગુણમયે
ગુણગણતાેઽસ્ય દ્વ દ્વ લાિન॥ ૩૯॥
જતમ જત તદા ભવતા
યદાહ ભાગવતં ધમર્મનવદ્યમ્ ।
િન ક ચના યે મનુય આત્મારામા
યમપુાસતેઽપવગાર્ય॥ ૪૦॥
િવષમમ તનર્ યત્ર ણાં
વમહ મ ત મમ તવે ત ચ યદ યત્ર ।
િવષમિધયા ર ચતાે યઃ
સ હ્યિવશદુ્ધઃ ક્ષિય રધમર્બહુલઃ॥ ૪૧॥
કઃ ક્ષેમાે િનજપરયાેઃ
િકયાનથર્ઃ વપરદુ્રહા ધમણ ।
વદ્રાેહાત્તવ કાપેઃ
પરસ પીડયા ચ તથાધમર્ઃ॥ ૪૨॥
ન વ્ય ભચર ત તવેક્ષા યયા
હ્ય ભિહતાે ભાગવતાે ધમર્ઃ ।
સ્થરચરસ વકદ બે વ થ ગ્ધયાે
યમપુાસતે વાયાર્ઃ॥ ૪૩॥
ન િહ ભગવન્નઘિટત મદં
વદ્દશર્ના ણામ ખલપાપક્ષયઃ ।
યન્નામ સકૃચ્છ્ર વણા પુલ્કસકાેઽિપ
િવમુચ્યતે સસંારાત્॥ ૪૪॥
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અથ ભગવન્ વયમધનુા
વદવલાેકપિર ષ્ટાશયમલાઃ ।
સરુઋ ષણા યદુિદતં તાવકેન
કથમ યથા ભવ ત॥ ૪૫॥
િવિદતમન ત સમ તં તવ
જગદાત્મનાે જનૈિરહાચિરતમ્ ।
િવજ્ઞા યં પરમગુરાેઃ િકયિદવ
સિવતુિરવ ખદ્યાેતૈઃ॥ ૪૬॥
નમ તુ યં ભગવતે સકલજગ-
િ સ્થ તલયાેદયેશાય ।
દુરવ સતાત્મગતયે
કુયાે ગનાં ભદા પરમહંસાય॥ ૪૭॥
યં વૈ શ્વસ તમનુ િવશ્વ જઃ શ્વસ ત
યં ચેિકતાનમનુ ચત્તય ઉચ્ચક ત ।
ભૂમ ડલં સષર્પાય ત યસ્ય મૂિધ્ન
ત મૈ નમાે ભગવતેઽ તુ સહસ્રમૂધ્ન॥ ૪૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
સં તુતાે ભગવાનવેમન ત તમભાષત ।
િવદ્યાધરપ ત પ્રીત શ્ચત્રકેતું કુ દ્વહ॥ ૪૯॥
શ્રીભગવાનવુાચ
યન્નારદાઙ્ ગરાે યાં તે વ્યાહૃતં મેઽનુશાસનમ્ ।
સં સદ્ધાેઽ સ તયા રાજન્ િવદ્યયા દશર્નાચ્ચ મે॥ ૫૦॥
અહં વૈ સવર્ભૂતાિન ભૂતાત્મા ભૂતભાવનઃ ।
શ દબ્રહ્મ પરં બ્રહ્મ મમાેભે શાશ્વતી તનૂ॥ ૫૧॥
લાેકે િવતતમાત્માનં લાેકં ચાત્મિન સ તતમ્ ।
ઉભયં ચ મયા વ્યાપં્ત મિય ચવૈાેભયં કૃતમ્॥ ૫૨॥
યથા સષુુપ્તઃ પુ ષાે િવશ્વં પ ય ત ચાત્મિન ।
આત્માનમેકદેશસ્થં મ યતે વ ઉ થતઃ॥ ૫૩॥
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અેવં ગરણાદ િન વસ્થાનાિન ચાત્મનઃ ।
માયામાત્રા ણ િવજ્ઞાય તદ્દ્રષ્ટારં પરં મરેત્॥ ૫૪॥
યને પ્રસપુ્તઃ પુ ષઃ વાપં વેદાત્મન તદા ।
સખંુ ચ િનગુર્ણં બ્રહ્મ તમાત્માનમવેિહ મામ્॥ ૫૫॥
ઉભયં મરતઃ પુંસઃ પ્ર વાપપ્ર તબાેધયાેઃ ।
અ વે ત વ્ય તિરચ્યેત તજ્જ્ઞાનં બ્રહ્મ ત પરમ્॥ ૫૬॥
યદેત દ્વ તં પુંસાે મદ્ભાવં ભન્નમાત્મનઃ ।
તતઃ સસંાર અેતસ્ય દેહાદે્દહાે તે ર્ તઃ॥ ૫૭॥
લ વેહ માનષુી ં યાેિન જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ ભવામ્ ।
આત્માનં યાે ન બુદ્ યેત ન ક્વ ચ ક્ષેમમા ુયાત્॥ ૫૮॥
વેહાયાં પિરક્લેશં તતઃ ફલિવપયર્યમ્ ।

અભયં ચા યનીહાયાં સઙ્ક પા દ્વરમે કિવઃ॥ ૫૯॥
સખુાય દુઃખમાેક્ષાય કુવાર્તે દ પતી િક્રયાઃ ।
તતાેઽિન ત્તરપ્રા પ્તદુર્ઃખસ્ય ચ સખુસ્ય ચ॥ ૬૦॥
અેવં િવપયર્યં બુદ્ વા ણાં િવજ્ઞા ભમાિનનામ્ ।
આત્મનશ્ચ ગ ત સૂ માં સ્થાનત્રયિવલક્ષણામ્॥ ૬૧॥
દષૃ્ટશ્રુતા ભમાર્ત્રા ભિનમુર્ક્તઃ વને તજેસા ।
જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ તુષ્ટાે મદ્ભક્તઃ પુ ષાે ભવેત્॥ ૬૨॥
અેતાવાનવે મનજૈુયાગનપુૈ યબુ દ્ધ ભઃ ।
વાથર્ઃ સવાર્ત્મના જ્ઞેયાે ય પરાત્મૈકદશર્નમ્॥ ૬૩॥
વમેતચ્છ્ર દ્ધયા રાજન્નપ્રમત્તાે વચાે મમ ।
જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ પન્નાે ધારયન્નાશુ સ ય સ॥ ૬૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
આશ્વાસ્ય ભગવાિન થં ચત્રકેતું જગદુ્ગ ઃ ।
પ યત તસ્ય િવશ્વાત્મા તતશ્ચા તદર્ધે હિરઃ॥ ૬૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં ષષ્ઠસ્ક ધે ચત્રકેતાેઃ પરમાત્મદશર્નં
નામ ષાેડશાેઽ યાયઃ॥ ૧૬॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ સપ્તદશાેઽ યાયઃ - ૧૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
યતશ્ચા તિહતાેઽન ત તસ્યૈ કૃ વા િદશે નમઃ ।
િવદ્યાધર શ્ચત્રકેતુશ્ચચાર ગગનેચરઃ॥ ૧॥
સ લકં્ષ વષર્લક્ષાણામવ્યાહતબલે દ્રયઃ ।
તૂયમાનાે મહાયાેગી મુિન ભઃ સદ્ધચારણૈઃ॥ ૨॥
કુલાચલે દ્રદ્રાેણીષુ નાનાસઙ્ક પ સ દ્ધષુ ।
રેમે િવદ્યાધરસ્ત્રી ભગાર્પયન્ હિરમીશ્વરમ્॥ ૩॥
અેકદા સ િવમાનને િવ દત્તને ભા વતા ।
ગિરશં દદશૃે ગચ્છન્ પર તં સદ્ધચારણૈઃ॥ ૪॥
આ લઙ્ગ્યાઙ્ક કૃતાં દેવી ં બાહુના મુિનસસંિદ ।
ઉવાચ દેવ્યાઃ શ ◌ૃ વત્યા જહાસાેચ્ચૈ તદ તકે॥ ૫॥
ચત્રકેતુ વાચ
અેષ લાેકગુ ઃ સાક્ષાદ્ધમ વક્તા શર િરણામ્ ।
આ તે મખુ્યઃ સભાયાં વૈ મથનુીભૂય ભાયર્યા॥ ૬॥
જટાધર તીવ્રતપા બ્રહ્મવાિદસભાપ તઃ ।
અઙ્ક કૃત્ય સ્ત્રયં ચા તે ગતહ્ર ીઃ પ્રાકૃતાે યથા॥ ૭॥
પ્રાયશઃ પ્રાકૃતાશ્ચાિપ સ્ત્રયં રહ સ બભ્ર ત ।
અયં મહાવ્રતધરાે બભ ત સદ સ સ્ત્રયમ્॥ ૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ભગવાનિપ તચ્છ વા પ્રહસ્યાગાધધી ર્પ ।
તૂ ણી ં બભવૂ સદ સ સ યાશ્ચ તદનવુ્રતાઃ॥ ૯॥
ઇત્યતદ્વ યર્િવદુ ષ બ્રવુાણે બહ્વશાેભનમ્ ।
ષાઽઽહ દેવી ષ્ટાય િન જતાત્મા ભમાિનને॥ ૧૦॥
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પાવર્ત્યુવાચ
અયં િકમધનુા લાેકે શા તા દ ડધરઃ પ્રભુઃ ।
અ મ દ્વધાનાં દુષ્ટાનાં િનલર્ નાં ચ િવપ્રકૃત્॥ ૧૧॥
ન વેદ ધમ િકલ પદ્મયાેિન-
નર્ બ્રહ્મપતુ્રા ગનુારદાદ્યાઃ ।
ન વૈ કુમારઃ કિપલાે મનુશ્ચ
યે નાે િનષેધ ત્ય તવ તનં હરમ્॥ ૧૨॥
અેષામનુ યેયપદા જયુગ્મં
જગદુ્ગ ં મઙ્ગલમઙ્ગલં વયમ્ ।
યઃ ક્ષત્રબ ધુઃ પિરભૂય સરૂ ન્
પ્રશા ત ષ્ટ તદયં િહ દ ડ્યઃ॥ ૧૩॥
નાયમહર્ ત વૈકુ ઠપાદમૂલાપેસપર્ણમ્ ।
સ ભાિવતમ તઃ ત ધઃ સાધુ ભઃ પયુર્પા સતમ્॥ ૧૪॥
અતઃ પાપીયસી ં યાેિનમાસરુ ં યાિહ દુમર્તે ।
યથેહ ભૂયાે મહતાં ન કતાર્ પતુ્ર િક બષમ્॥ ૧૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં શપ્ત શ્ચત્રકેતુિવમાનાદવ હ્ય સઃ ।
પ્રસાદયામાસ સતી ં મૂધ્નાર્ નમ્રેણ ભારત॥ ૧૬॥
ચત્રકેતુ વાચ
પ્ર તગ્ હ્ણા મ તે શાપમાત્મનાેઽ જ લના બકે ।
દેવૈમર્ત્યાર્ય ય પ્રાેક્તં પવૂર્િદષં્ટ િહ તસ્ય તત્॥ ૧૭॥
સસંારચક્ર અેત મ જ તુરજ્ઞાનમાેિહતઃ ।
ભ્રા યન્ સખંુ ચ દુઃખં ચ ભુઙ્ક્તે સવર્ત્ર સવર્દા॥ ૧૮॥
નવૈાત્મા ન પરશ્ચાિપ કતાર્ સ્યા સખુદુઃખયાેઃ ।
કતાર્રં મ યતેઽત્રાજ્ઞઆત્માનં પરમવે ચ॥ ૧૯॥
ગુણપ્રવાહ અેત મન્ કઃ શાપઃ કાે વનુગ્રહઃ ।
કઃ વગા નરકઃ કાે વા િક સખંુ દુઃખમવે વા॥ ૨૦॥
અેકઃ જ ત ભૂતાિન ભગવાનાત્મમાયયા ।
અેષાં બ ધં ચ માેકં્ષ ચ સખંુ દુઃખં ચ િન કલઃ॥ ૨૧॥
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ન તસ્ય ક શ્ચદ્દિયતઃ પ્રતીપાે
ન જ્ઞા તબ ધનુર્ પરાે ન ચ વઃ ।
સમસ્ય સવર્ત્ર િનર જનસ્ય
સખુે ન રાગઃ કુત અેવ રાષેઃ॥ ૨૨॥
તથાિપ તચ્છ ક્તિવસગર્ અેષાં
સખુાય દુઃખાય િહતાિહતાય ।
બ ધાય માેક્ષાય ચ ત્યુજન્મનાેઃ
શર િરણાં સં તયવે ક પતે॥ ૨૩॥
અથ પ્રસાદયે ન વાં શાપમાેક્ષાય ભા મિન ।
યન્મ યસે અસાધૂક્તં મમ ત ક્ષ યતાં સ ત॥ ૨૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત પ્રસાદ્ય ગિરશાૈ ચત્રકેતુરિર દમ ।
જગામ વિવમાનને પ યતાેઃ મયતાે તયાેઃ॥ ૨૫॥
તત તુ ભગવાન્ દ્રાે દ્રાણી મદમબ્રવીત્ ।
દેવ ષદૈત્ય સદ્ધાનાં પાષર્દાનાં ચ શ ◌ૃ વતામ્॥ ૨૬॥
શ્રી દ્ર ઉવાચ
દષૃ્ટવત્ય સ સશુ્રાે ણ હરેરદ્ભુતકમર્ણઃ ।
માહા યં ત્ય ત્યાનાં િનઃ હાણાં મહાત્મનામ્॥ ૨૭॥
નારાયણપરાઃ સવ ન કુતશ્ચન બ ય ત ।
વગાર્પવગર્નરકે વિપ તુલ્યાથર્દ શનઃ॥ ૨૮॥
દેિહનાં દેહસયંાેગાદ્દવ્ દ્વાનીશ્વરલીલયા ।
સખંુ દુઃખં તજર્ન્મ શાપાેઽનુગ્રહ અેવ ચ॥ ૨૯॥
અિવવેકકૃતઃ પુંસાે હ્યથર્ભેદ ઇવાત્મિન ।
ગુણદાષેિવક પશ્ચ ભદેવ સ્ર જવ કૃતઃ॥ ૩૦॥
વાસદેુવે ભગવ ત ભ ક્તમુદ્વહતાં ણામ્ ।
જ્ઞાનવૈરાગ્યવીયાર્ણાં નેહ ક શ્ચદ્વ્યપાશ્રયઃ॥ ૩૧॥
નાહં િવિર ચાે ન કુમારનારદાૈ
ન બ્રહ્મપતુ્રા મનુયઃ સરેુશાઃ ।
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િવદામ યસ્યેિહતમંશકાંશકા
ન ત વ પં થગીશમાિનનઃ॥ ૩૨॥
ન હ્યસ્યા ત પ્રયઃ ક શ્ચન્ના પ્રયઃ વઃ પરાેઽિપ વા ।
આત્મ વા સવર્ભૂતાનાં સવર્ભૂત પ્રયાે હિરઃ॥ ૩૩॥
તસ્ય ચાયં મહાભાગ શ્ચત્રકેતુઃ પ્રયાેઽનુગઃ ।
સવર્ત્ર સમદક્ૃ શા તાે હ્યહં ચવૈાચ્યુત પ્રયઃ॥ ૩૪॥
ત માન્ન િવ મયઃ કાયર્ઃ પુ ષષેુ મહાત્મસુ ।
મહાપુ ષભક્તષેુ શા તષેુ સમદ શષુ॥ ૩૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત શ્રુ વા ભગવતઃ શવસ્યાેમા ભભા ષતમ્ ।
બભવૂ શા તધી રાજન્ દેવી િવગતિવ મયા॥ ૩૬॥
ઇ ત ભાગવતાે દેવ્યાઃ પ્ર તશપ્તુમલ તમઃ ।
મૂધ્નાર્ સ જગ્ હે શાપમેતાવ સાધુલક્ષણમ્॥ ૩૭॥
જજ્ઞે વષુ્ટદર્ ક્ષણાગ્ ાૈ દાનવી ં યાેિનમા શ્રતઃ ।
ત્ર ઇત્ય ભિવખ્યાતાે જ્ઞાનિવજ્ઞાનસયંુતઃ॥ ૩૮॥
અેતત્તે સવર્માખ્યાતં યન્માં વં પિર ચ્છ સ ।
ત્રસ્યાસરુ તેશ્ચ કારણં ભગવન્મતેઃ॥ ૩૯॥
ઇ તહાસ મમં પુ યં ચત્રકેતાેમર્હાત્મનઃ ।
માહા યં િવ ભક્તાનાં શ્રુ વા બ ધા દ્વમુચ્યતે॥ ૪૦॥
ય અેત પ્રાત થાય શ્રદ્ધયા વાગ્યતઃ પઠેત્ ।
ઇ તહાસં હિર વા સ યા ત પરમાં ગ તમ્॥ ૪૧॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
ષષ્ઠસ્ક ધે ચત્રકેતુશાપાે નામ સપ્તદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૭॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥
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॥ અષ્ટાદશાેઽ યાયઃ - ૧૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
શ્ન તુ પત્ની સિવતુઃ સાિવત્રી ં વ્યાહૃ ત ત્રયીમ્ ।

અ ગ્ હાતે્રં પશું સાેમં ચાતુમાર્સ્યં મહામખાન્॥ ૧॥
સ દ્ધભર્ગસ્ય ભાયાર્ઙ્ગ મિહમાનં િવભું પ્રભુમ્ ।
આશષં ચ વરારાેહાં ક યાં પ્રાસતૂ સવુ્રતામ્॥ ૨॥
ધાતુઃ કુહૂઃ સનીવાલી રાકા ચાનુમ ત તથા ।
સાયં દશર્મથ પ્રાતઃ પૂણર્માસમનુક્રમાત્॥ ૩॥
અગ્ ીન્ પુર યાનાધત્ત િક્રયાયાં સમન તરઃ ।
ચષર્ણી વ ણસ્યાસીદ્યસ્યાં તાે ગુઃ પનુઃ॥ ૪॥
વા મીિકશ્ચ મહાયાેગી વ મીકાદભવ કલ ।
અગ ત્યશ્ચ વ સષ્ઠશ્ચ મત્રાવ ણયાેરષૃી॥ ૫॥
રેતઃ સ ષચતુઃ કુ ભે ઉવર્ યાઃ સિન્નધાૈ દુ્રતમ્ ।
રેવત્યાં મત્ર ઉ સગર્મિરષં્ટ િપ પલં વ્યધાત્॥ ૬॥
પાૈલાે યા મ દ્ર આધત્ત ત્રીન્ પતુ્રાિન ત નઃ શ્રુતમ્ ।
જય ત ષભં તાત તીયં મીઢુષં પ્રભુઃ॥ ૭॥
ઉ ક્રમસ્ય દેવસ્ય માયાવામન િપણઃ ।
ક તા પ યાં હચ્છ્લાેક તસ્યાસન્ સાૈભગાદયઃ॥ ૮॥
ત કમર્ગુણવીયાર્ ણ કા યપસ્ય મહાત્મનઃ ।
પશ્ચાદ્વક્ષ્યામહેઽિદત્યાં યથા વાવતતાર હ॥ ૯॥
અથ ક યપદાયાદાન્ દૈતેયાન્ ક તર્યા મ તે ।
યત્ર ભાગવતઃ શ્રીમાન્ પ્રહ્લાદાે બ લરેવ ચ॥ ૧૦॥
િદતેદ્વાર્વવે દાયાદાૈ દૈત્યદાનવવ દતાૈ ।
િહર યક શપનુાર્મ િહર યાક્ષશ્ચ ક તતાૈ॥ ૧૧॥
િહર યક શપાેભાર્યાર્ કયાધનુાર્મ દાનવી ।
જ ભસ્ય તનયા દત્તા સષુવુે ચતુરઃ સતુાન્॥ ૧૨॥
સહં્લાદં પ્રાગનુહ્લાદં હ્લાદં પ્રહ્લાદમવે ચ ।
ત વસા સિહકા નામ રાહંુ િવપ્ર ચતાેઽગ્રહીત્॥ ૧૩॥
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શરાેઽહરદ્યસ્ય હિરશ્ચકે્રણ િપબતાેઽ તમ્ ।
સહં્લાદસ્ય કૃ તભાર્યાર્સતૂ પ ચજનં તતઃ॥ ૧૪॥
હ્લાદસ્ય ધમિનભાર્યાર્સતૂ વાતાિપ મ વલમ્ ।
યાેઽગ ત્યાય વ તથયે પેચે વાતાિપ મ વલઃ॥ ૧૫॥
અનુહ્લાદસ્ય સૂ યાર્યાં બા કલાે મિહષ તથા ।
િવરાેચન તુ પ્રાહ્લાિદદવ્યા તસ્યાભવદ્બ લઃ॥ ૧૬॥
બાણજે્યષં્ઠ પતુ્રશતમશનાયાં તતાેઽભવત્ ।
તસ્યાનુભાવં સશુ્લાેક્યાઃ પશ્ચાદેવા ભધાસ્યતે॥ ૧૭॥
બાણઆરા ય ગિરશં લેભે તદ્ગણમખુ્યતામ્ ।
ય પાશ્વ ભગવાના તે હ્યદ્યાિપ પુરપાલકઃ॥ ૧૮॥
મ તશ્ચ િદતેઃ પતુ્રાશ્ચ વાિરશન્નવાિધકાઃ ।
તઆસન્નપ્ર ઃ સવ નીતા ઇ દ્રણે સાત્મતામ્॥ ૧૯॥
રા વેાચ
કથં ત આસરંુ ભાવમપાેહ્યાૈ પ ત્તકં ગુરાે ।
ઇ દ્રણે પ્રાિપતાઃ સા યં િક ત સાધુ કૃતં િહ તૈઃ॥ ૨૦॥
ઇમે શ્રદ્દધતે બ્રહ્મ ષયાે િહ મયા સહ ।
પિરજ્ઞાનાય ભગવં તન્નાે વ્યાખ્યાતુમહર્ સ॥ ૨૧॥
સતૂ ઉવાચ
ત દ્વ રાતસ્ય સ બાદરાય ણ-
વર્ચાે િનશ યાદતૃમ પમથર્વત્ ।
સભાજયન્ સિન્ન તને ચેતસા
જગાદ સત્રાયણ સવર્દશર્નઃ॥ ૨૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
હતપતુ્રા િદ તઃ શક્રપા ણર્ગ્રાહેણ િવ ના ।
મ યનુા શાેકદ પ્તને વલ તી પયર્ ચ તયત્॥ ૨૩॥
કદા નુ ભ્રા હ તાર મ દ્રયારામમુ બણમ્ ।
અ ક્લન્નહૃદયં પાપં ઘાતિય વા શયે સખુમ્॥ ૨૪॥
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કૃ મિવડ્ભ મસજં્ઞાસીદ્યસ્યેશા ભિહતસ્ય ચ ।
ભૂતધ્રુક્ ત કૃતે વાથ િક વેદ િનરયાે યતઃ॥ ૨૫॥
આશાસાનસ્ય તસ્યેદં ધ્રવુમુન્નદ્ધચેતસઃ ।
મદશાષેક ઇ દ્રસ્ય ભૂયાદ્યને સતુાે િહ મે॥ ૨૬॥
ઇ ત ભાવને સા ભતુર્રાચચારાસકૃિ પ્રયમ્ ।
શશુ્રષૂયાનુરાગેણ પ્રશ્રયેણ દમને ચ॥ ૨૭॥
ભ યા પરમયા રાજન્ મનાેજ્ઞવૈર્ ગુભા ષતૈઃ ।
મનાે જગ્રાહ ભાવજ્ઞા સુ મતાપાઙ્ગવીક્ષણૈઃ॥ ૨૮॥
અેવં સ્ત્રયા જડીભૂતાે િવદ્વાનિપ િવદગ્ધયા ।
બાઢ મત્યાહ િવવશાે ન ત ચ્ચતં્ર િહ યાે ષ ત॥ ૨૯॥
િવલાેક્યૈકા તભૂતાિન ભૂતા યાદાૈ પ્ર પ તઃ ।
સ્ત્રયં ચકે્ર વદેહાધ યયા પુંસાં મ તહૃર્તા॥ ૩૦॥
અેવં શશુ્રૂ ષત તાત ભગવાન્ ક યપઃ સ્ત્રયા ।
પ્રહસ્ય પરમપ્રીતાે િદ તમાહા ભન દ્ય ચ॥ ૩૧॥
ક યપ ઉવાચ
વરં વરય વામાે પ્રીત તેઽહમિન દતે ।
સ્ત્રયા ભતર્િર સપુ્રીતે કઃ કામ ઇહ ચાગમઃ॥ ૩૨॥
પ તરેવ િહ નાર ણાં દૈવતં પરમં તમ્ ।
માનસઃ સવર્ભૂતાનાં વાસદેુવઃ શ્રયઃ પ તઃ॥ ૩૩॥
સ અેવ દેવતા લઙ્ગનૈાર્મ પિવક પતૈઃ ।
ઇજ્યતે ભગવાન્ પુ ભઃ સ્ત્રી ભશ્ચ પ ત પ ક્॥ ૩૪॥
ત મા પ તવ્રતાનાયર્ઃ શ્રેયસ્કામાઃ સમુ યમે ।
યજ તેઽન યભાવને પ તમાત્માનમીશ્વરમ્॥ ૩૫॥
સાેઽહં વયા ચતાે ભદ્રે ઈદગૃ્ભાવને ભ ક્તતઃ ।
તત્તે સ પાદયે કામમસતીનાં સદુુલર્ભમ્॥ ૩૬॥
િદ ત વાચ
વરદાે યિદ મે બ્રહ્મન્ પતુ્ર મ દ્રહણં ણે ।
અ ત્યું તપતુ્રાહં યને મે ઘા તતાૈ સતુાૈ॥ ૩૭॥
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િનશ ય તદ્વચાે િવપ્રાે િવમનાઃ પયર્ત યત ।
અહાે અધમર્ઃ સમુહાનદ્ય મે સમપુ સ્થતઃ॥ ૩૮॥
અહાે અદે્ય દ્રયારામાે યાે ષન્મ યેહ માયયા ।
ગ્ હીતચેતાઃ કૃપણઃ પ ત યે નરકે ધ્રવુમ્॥ ૩૯॥
કાેઽ તક્રમાેઽનવુતર્ ત્યાઃ વભાવ મહ યાે ષતઃ ।
િધઙ્ માં બતાબુધં વાથ યદહં વ જતે દ્રયઃ॥ ૪૦॥
શર પદ્માે સવં વક્ત્રં વચશ્ચ શ્રવણા તમ્ ।
હૃદયં રધારાભં સ્ત્રીણાં કાે વેદ ચે ષ્ટતમ્॥ ૪૧॥
ન િહ ક શ્ચિ પ્રયઃ સ્ત્રીણામ જસા વા શષાત્મનામ્ ।
પ ત પતંુ્ર ભ્રાતરં વા ઘ્ન ત્યથ ઘાતય ત ચ॥ ૪૨॥
પ્ર તશ્રુતં દદામી ત વચ તન્ન ષા ભવેત્ ।
વધં નાહર્ ત ચે દ્રાેઽિપ તત્રેદમપુક પતે॥ ૪૩॥
ઇ ત સ ચ ત્ય ભગવાન્ માર ચઃ કુ ન દન ।
ઉવાચ િક ચ કુિપત આત્માનં ચ િવગહર્યન્॥ ૪૪॥
ક યપ ઉવાચ
પતુ્ર તે ભિવતા ભદ્રે ઇ દ્રહા દેવબા ધવઃ ।
સવં સરં વ્રત મદં યદ્ય ે ધારિય ય સ॥ ૪૫॥
િદ ત વાચ
ધારિય યે વ્રતં બ્રહ્મન્ બ્રૂિહ કાયાર્ ણ યાિન મે ।
યાિન ચેહ િન ષદ્ધાિન ન વ્રતં ઘ્ન ત યાિન તુ॥ ૪૬॥
ક યપ ઉવાચ
ન િહસ્યાદ્ભૂત તાિન ન શપેન્ના તં વદેત્ ।
ન છ દ્યાન્નખરાેમા ણ ન શદે્યદમઙ્ગલમ્॥ ૪૭॥
ના સુ નાયાન્ન કુ યેત ન સ ભાષેત દુજર્નૈઃ ।
ન વસીતાધાૈતવાસઃ સ્રજં ચ િવ તાં ક્વ ચત્॥ ૪૮॥
નાે ચ્છષં્ટ ચ ડકાનં્ન ચ સા મષં ષલાહૃતમ્ ।
ભુ તાેદક્યયા દષંૃ્ટ િપબેદ જ લના વપઃ॥ ૪૯॥
નાે ચ્છષ્ટા ષ્ટસ લલા સ યાયાં મુક્તમૂધર્ ।
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અન ચતાસયંતવાક્ નાસવંીતા બિહશ્ચરેત્॥ ૫૦॥
નાધાૈતપાદાપ્રયતા નાદ્રર્પાદા ઉદ ક્શરાઃ ।
શયીત નાપરાઙ્ના યનૈર્ નગ્ ા ન ચ સ યયાેઃ॥ ૫૧॥
ધાૈતવાસા શુ ચિનત્યં સવર્મઙ્ગલસયંુતા ।
પજૂયે પ્રાતરાશા પ્રાગ્ગાેિવપ્રાિ શ્રયમચ્યુતમ્॥ ૫૨॥
સ્ત્રયાે વીરવતીશ્ચાચ સ્રગ્ગ ધબ લમ ડનૈઃ ।
પ ત ચાચ્યાપ તષે્ઠત યાયે કાેષ્ઠગતં ચ તમ્॥ ૫૩॥
સાવં સરં પુંસવનં વ્રતમેતદિવ લુતમ્ ।
ધારિય ય સ ચેત્તુ યં શક્રહા ભિવતા સતુઃ॥ ૫૪॥
બાઢ મત્ય ભપ્રેત્યાથ િદતી રાજન્ મહામનાઃ ।
ક યપાદ્ગભર્માધત્ત વ્રતં ચા ે દધાર સા॥ ૫૫॥
મા વસરુ ભપ્રાય મ દ્ર આજ્ઞાય માનદ ।
શશુ્રષૂણનેાશ્રમસ્થાં િદ ત પયર્ચર કિવઃ॥ ૫૬॥
િનતં્ય વના સમુનસઃ ફલમૂલસ મ કુશાન્ ।
પત્રાઙુ્કર દાેઽપશ્ચ કાલે કાલ ઉપાહરત્॥ ૫૭॥
અેવં તસ્યા વ્રતસ્થાયા વ્રત ચ્છદં્ર હિર ર્પ ।
પ્રે સઃુ પયર્ચર જહ્માે ગહેવ ગાકૃ તઃ॥ ૫૮॥
ના યગચ્છદ્વ્રત ચ્છદં્ર ત પરાેઽથ મહીપતે ।
ચ તાં તીવ્રાં ગતઃ શક્રઃ કેન મે સ્યા ચ્છવં વહ॥ ૫૯॥
અેકદા સા તુ સ યાયામુ ચ્છષ્ટા વ્રતક શતા ।
અ ષ્ટવાયર્ધાૈતાઙ્ ઘ્રઃ સુ વાપ િવિધમાેિહતા॥ ૬૦॥
લ વા તદ તરં શક્રાે િનદ્રાપહૃતચેતસઃ ।
િદતેઃ પ્રિવષ્ટ ઉદરં યાેગેશાે યાેગમાયયા॥ ૬૧॥
ચકતર્ સપ્તધા ગભ વજે્રણ કનકપ્રભમ્ ।
દ તં સપ્તધૈકૈકં મા રાેદ િર ત તાન્ પનુઃ॥ ૬૨॥
તે તમૂચુઃ પાટ માના તે સવ પ્રા જલયાે પ ।
નાે જઘાંસ સ િક મ દ્ર ભ્રાતરાે મ ત તવ॥ ૬૩॥
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મા ભૈષ્ટ ભ્રાતરાે મહં્ય યૂય મત્યાહ કાૈ શકઃ ।
અન યભાવાન્ પાષર્દાનાત્મનાે મ તાં ગણાન્॥ ૬૪॥
ન મમાર િદતેગર્ભર્ઃ શ્રીિનવાસાનુક પયા ।
બહુધા કુ લશ ણાે દ્રાૈ યસે્ત્રણ યથા ભવાન્॥ ૬૫॥
સકૃિદ ટ્વાઽઽિદપુ ષં પુ ષાે યા ત સા યતામ્ ।
સવં સરં િક ચદૂનં િદત્યા યદ્ધિરર ચતઃ॥ ૬૬॥
સજૂિર દ્રણે પ ચાશદે્દવા તે મ તાેઽભવન્ ।
વ્યપાેહ્ય મા દાષેં તે હિરણા સાેમપાઃ કૃતાઃ॥ ૬૭॥
િદ ત થાય દદશૃે કુમારાનનલપ્રભાન્ ।
ઇ દ્રણે સિહતાન્ દેવી પયર્તુ યદિન દતા॥ ૬૮॥
અથે દ્રમાહ તાતાહમાિદત્યાનાં ભયાવહમ્ ।
અપત્ય મચ્છ ત્યચરં વ્રતમેત સદુુ કરમ્॥ ૬૯॥
અેકઃ સઙ્ક પતઃ પતુ્રઃ સપ્ત સપ્તાભવન્ કથમ્ ।
યિદ તે િવિદતં પતુ્ર સતં્ય કથય મા ષા॥ ૭૦॥
ઇ દ્ર ઉવાચ
અ બ તેઽહં વ્યવ સતમપુધાયાર્ગતાેઽ તકમ્ ।
લ ધા તરાેઽ ચ્છદં ગભર્મથર્બુ દ્ધનર્ ધમર્દક્ૃ॥ ૭૧॥
કૃત્તાે મે સપ્તધા ગભર્ આસન્ સપ્ત કુમારકાઃ ।
તેઽિપ ચૈકૈકશાે ક્ણાઃ સપ્તધા નાિપ મ મ્રરે॥ ૭૨॥
તત ત પરમાશ્ચય વીક્ષ્યા યવ સતં મયા ।
મહાપુ ષપૂ યાઃ સ દ્ધઃ કા યનષુઙ્ ગણી॥ ૭૩॥
આરાધનં ભગવત ઈહમાના િનરા શષઃ ।
યે તુ નેચ્છ ત્યિપ પરં તે વાથર્કુશલાઃ તાઃ॥ ૭૪॥
આરા યાત્મપ્રદં દેવં વાત્માનં જગદ શ્વરમ્ ।
કાે ણીતે ગુણ પશ બુધઃ સ્યાન્નરકેઽિપ યત્॥ ૭૫॥
તિદદં મમ દાજૈર્ યં બા લશસ્ય મહીય સ ।
ક્ષ તુમહર્ સ માત વં િદષ્ટ ા ગભા તાે થતઃ॥ ૭૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
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ઇ દ્ર તયા યનુજ્ઞાતઃ શદુ્ધભાવને તુષ્ટયા ।
મ દ્ ભઃ સહ તાં ન વા જગામ િત્રિદવં પ્રભુઃ॥ ૭૭॥
અેવં તે સવર્માખ્યાતં યન્માં વં પિર ચ્છ સ ।
મઙ્ગલં મ તાં જન્મ િક ભૂયઃ કથયા મ તે॥ ૭૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
ષષ્ઠસ્ક ધે મ દુ પ ત્તકથનં નામ અષ્ટાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૮॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાનેિવશાેઽ યાયઃ - ૧૯॥
રા વેાચ
વ્રતં પુંસવનં બ્રહ્મન્ ભવતા યદુદ િરતમ્ ।
તસ્ય વેિદતુ મચ્છા મ યને િવ ઃ પ્રસીદ ત॥ ૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
શકુ્લે માગર્ શરે પક્ષે યાે ષદ્ભતુર્રનુજ્ઞયા ।
આરભેત વ્રત મદં સાવર્કા મકમાિદતઃ॥ ૨॥
િનશ ય મ તાં જન્મ બ્રાહ્મણાનનુમ ય ચ ।
ના વા શકુ્લદતી શકુ્લે વસીતાલઙૃ્કતા બરે ।
પજૂયે પ્રાતરાશા પ્રાગ્ભગવ તં શ્રયા સહ॥ ૩॥
અલં તે િનરપેક્ષાય પૂણર્કામ નમાેઽ તુ તે ।
મહાિવભૂ તપતયે નમઃ સકલ સદ્ધયે॥ ૪॥
યથા વં કૃપયા ભૂત્યા તજેસા મિહમાજૈસા ।
જુષ્ટ ઈશ ગુણૈઃ સવ તતાેઽ સ ભગવાન્ પ્રભુઃ॥ ૫॥
િવ પ ત્ન મહામાયે મહાપુ ષલક્ષણે ।
પ્રીયેથા મે મહાભાગે લાેકમાતનર્માેઽ તુ તે॥ ૬॥
આનમાે ભગવતે મહાપુ ષાય મહાનુભાવાય
મહાિવભૂ તપતયે સહ મહાિવભૂ ત ભબર્ લમપુ-
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હરાણી ત અનનેાહરહમર્ ત્રેણ િવ ણાેરાવાહના-
ઘ્યર્પાદ્યાપે પશર્ન નાનવાસાપૈવીતિવભષૂણ-
ગ ધપુ પધપૂદ પાપેહારાદ્યપુચારાંશ્ચ
સમાિહતાપેાહરેત્॥ ૭॥
હિવઃશષેં તુ જુહુયાદનલે દ્વાદશાહુતીઃ ।
આનમાે ભગવતે મહાપુ ષાય મહાિવભૂ તપતયે
વાહે ત॥ ૮॥
શ્રયં િવ ં ચ વરદાવા શષાં પ્રભવાવુભાૈ ।
ભ યા સ પજૂયેિન્નતં્ય યદ ચ્છે સવર્સ પદઃ॥ ૯॥
પ્રણમેદ્દ ડવદ્ભૂમાૈ ભ ક્તપ્રહે્વણ ચેતસા ।
દશવારં જપને્મ તં્ર તતઃ તાતે્રમુદ રયેત્॥ ૧૦॥
યવુાં તુ િવશ્વસ્ય િવભૂ જગતઃ કારણં પરમ્ ।
ઇયં િહ પ્રકૃ તઃ સૂ મા માયાશ ક્તદુર્રત્યયા॥ ૧૧॥
તસ્યા અધીશ્વરઃ સાક્ષા વમવે પુ ષઃ પરઃ ।
વં સવર્યજ્ઞ ઇજ્યેયં િક્રયેયં ફલભુગ્ભવાન્॥ ૧૨॥
ગુણવ્ય ક્તિરયં દેવી વ્ય જકાે ગુણભુગ્ભવાન્ ।
વં િહ સવર્શર યાર્ત્મા શ્રીઃ શર રે દ્રયાશયા ।
નામ પે ભગવતી પ્રત્યય વમપાશ્રયઃ॥ ૧૩॥
યથા યવુાં િત્રલાેકસ્ય વરદાૈ પરમે ષ્ઠનાૈ ।
તથા મ ઉત્તમશ્લાેક સ તુ સત્યા મહા શષઃ॥ ૧૪॥
ઇત્ય ભષૂ્ટય વરદં શ્રીિનવાસં શ્રયા સહ ।
તિન્નઃસાયાપહરણં દ વાઽઽચમનમચર્યેત્॥ ૧૫॥
તતઃ તવુીત તાતે્રેણ ભ ક્તપ્રહે્વણ ચેતસા ।
યજ્ઞાે ચ્છષ્ટમવઘ્રાય પનુર યચર્યેદ્ધિરમ્॥ ૧૬॥
પ ત ચ પરયા ભ યા મહાપુ ષચેતસા ।
પ્રયૈ તૈ તૈ પનમે પ્રેમશીલઃ વયં પ તઃ ।
બ યા સવર્કમાર્ ણ પ યા ઉચ્ચાવચાિન ચ॥ ૧૭॥
કૃતમેકતરેણાિપ દ પત્યાે ભયાેરિપ ।
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પ યાં કુયાર્દનહાર્યાં પ તરેત સમાિહતઃ॥ ૧૮॥
િવ ણાવે્રર્ત મદં બભ્રન્ન િવહ યા કથ ચન ।
િવપ્રાન્ સ્ત્રયાે વીરવતીઃ સ્રગ્ગ ધબ લમ ડનૈઃ ।
અચદહરહભર્ યા દેવં િનયમમા સ્થતા॥ ૧૯॥
ઉદ્વાસ્ય દેવં વે ધા તિન્નવેિદતમગ્રતઃ ।
અદ્યાદાત્મિવશદ્ુ યથ સવર્કામધર્યે તથા॥ ૨૦॥
અેતને પૂ િવિધના માસાન્ દ્વાદશ હાયનમ્ ।
ની વાથાપેરમે સા વી કા તકે ચરમેઽહિન॥ ૨૧॥
શ્વાેભૂતેઽપ ઉપ ય કૃ ણમ યચ્યર્ પવૂર્વત્ ।
પયઃશ ◌ૃતને જુહુયાચ્ચ ણા સહ સિપષા ।
પાકયજ્ઞિવધાનને દ્વાદશવૈાહુતીઃ પ તઃ॥ ૨૨॥
આશષઃ શરસાઽઽદાય દ્વજૈઃ પ્રીતૈઃ સમીિરતાઃ ।
પ્રણ ય શરસા ભ યા ભુ ત તદનુજ્ઞયા॥ ૨૩॥
આચાયર્મગ્રતઃ કૃ વા વાગ્યતઃ સહ બ ધુ ભઃ ।
દદ્યા પ યૈ ચરાેઃ શષંે સપુ્રજ વં સસુાૈભગમ્॥ ૨૪॥
અેતચ્ચિર વા િવિધવદ્વ્રતં િવભાે-
રભી સતાથ લભતે પુમાિનહ ।
સ્ત્રી વેતદાસ્થાય લભેત સાૈભગં
શ્રયં પ્ર ં વપ ત યશાે ગ્ હમ્॥ ૨૫॥
ક યા ચ િવ દેત સમગ્રલક્ષણં
વરં વવીરા હતિક બષા ગ તમ્ ।
તપ્ર વસતુા ધનેશ્વર
સદુુભર્ગા સભુગા પમ યમ્॥ ૨૬॥
િવ દે દ્વ પા િવ િવમુચ્યતે
ય આમયાવી દ્રયક પદેહમ્ ।
અેત પઠન્ન યુદયે ચ કમર્-
યન ત પ્તઃ િપ દેવતાનામ્॥ ૨૭॥
તુષ્ટાઃ પ્રયચ્છ ત સમ તકામાન્
હાેમાવસાને હુતભુક્ શ્રીહર્િરશ્ચ ।
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રાજન્ મહન્મ તાં જન્મ પુ યં
િદતવે્રર્તં ચા ભિહતં મહત્તે॥ ૨૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે વૈયાસક્યામષ્ટાદશસાહ યાં
પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં ષષ્ઠસ્ક ધે પુંસવનવ્રતકથનં
નામૈકાનેિવશાેઽ યાયઃ॥ ૧૯॥

॥ ઇ ત ષષ્ઠસ્ક ધઃ સમાપ્તઃ॥

॥ ૐ ત સત્॥
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