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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અષ્ટમસ્ક ધઃ॥

॥ પ્રથમાેઽ યાયઃ - ૧॥
રા વેાચ
વાય ભવુસ્યેહ ગુરાે વંશાેઽયં િવ તરાચ્છતઃ ।
યત્ર િવશ્વ ં સગા મનનૂ યાન્ વદ વ નઃ॥ ૧॥
યત્ર યત્ર હરેજર્ન્મ કમાર્ ણ ચ મહીયસઃ ।
ગ્ ણ ત કવયાે બ્રહ્મં તાિન નાે વદ શ ◌ૃ વતામ્॥ ૨॥
યદ્ય મન્ન તરે બ્રહ્મન્ ભગવાન્ િવશ્વભાવનઃ ।
કૃતવાન્ કુ તે કતાર્ હ્યતીતેઽનાગતેઽદ્ય વા॥ ૩॥
ઋ ષ વાચ
મનવાેઽ મન્ વ્યતીતાઃ ષટ્ ક પે વાય ભવુાદયઃ ।
આદ્ય તે ક થતાે યત્ર દેવાદ નાં ચ સ ભવઃ॥ ૪॥
આકૂત્યાં દેવહૂત્યાં ચ દુિહત્રાે તસ્ય વૈ મનાેઃ ।
ધમર્જ્ઞાનાપેદેશાથ ભગવાન્ પતુ્રતાં ગતઃ॥ ૫॥
કૃતં પુરા ભગવતઃ કિપલસ્યાનવુ ણતમ્ ।
આખ્યાસ્યે ભગવાન્ યજ્ઞાે યચ્ચકાર કુ દ્વહ॥ ૬॥
િવરક્તઃ કામભાેગષેુ શત પાપ તઃ પ્રભુઃ ।
િવ જ્ય રાજં્ય તપસે સભાયા વનમાિવશત્॥ ૭॥
સનુ દાયાં વષર્શતં પદૈકેન ભવું શન્ ।
ત યમાન તપાે ઘાેર મદમ વાહ ભારત॥ ૮॥
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મનુ વાચ
યને ચેતયતે િવશ્વં િવશ્વં ચેતયતે ન યમ્ ।
યાે ગ ત શયાનેઽ મન્નાયં તં વેદ વેદ સઃ॥ ૯॥
આત્માવાસ્ય મદં િવશ્વં ય ક ચ જગત્યાં જગત્ ।
તને ત્યક્તને ભુ થા મા ગ્ ધઃ કસ્ય વદ્ધનમ્॥ ૧૦॥
યં ન પ ય તપ ય તં ચ યર્સ્ય ન િર ય ત ।
તં ભૂતિનલયં દેવં સપુણર્મપુધાવત॥ ૧૧॥
ન યસ્યાદ્ય તાૈ મ યં ચ વઃ પરાે ના તરં બિહઃ ।
િવશ્વસ્યામૂિન યદ્ય મા દ્વશ્વં ચ તદતંૃ મહત્॥ ૧૨॥
સ િવશ્વકાયઃ પુ હૂત ઈશઃ
સત્યઃ વય જ્યાે તરજઃ પુરાણઃ ।
ધત્તેઽસ્ય જન્માદ્યજયાઽઽત્મશ યા
તાં િવદ્યયાેદસ્ય િનર હઆ તે॥ ૧૩॥
અથાગ્રે ઋષયઃ કમાર્ણીહ તેઽકમર્હેતવે ।
ઈહમાનાે િહ પુ ષઃ પ્રાયાેઽનીહાં પ્રપદ્યતે॥ ૧૪॥
ઈહતે ભગવાનીશાે ન િહ તત્ર િવષ જતે ।
આત્મલાભને પૂણાર્થા નાવસીદ ત યેઽનુ તમ્॥ ૧૫॥
તમીહમાનં િનરહઙૃ્કતં બુધં
િનરા શષં પૂણર્મન યચાેિદતમ્ ।
ન્ શક્ષય તં િનજવત્મર્સં સ્થતં
પ્રભું પ્રપદે્યઽ ખલધમર્ભાવનમ્॥ ૧૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત મ ત્રાપેિનષદં વ્યાહર તં સમાિહતમ્ ।
દૃ ટ્વાસરુા યાતુધાના જગ્ધુમ યદ્રવન્ ધા॥ ૧૭॥
તાં તથાવ સતાન્ વીક્ષ્ય યજ્ઞઃ સવર્ગતાે હિરઃ ।
યામૈઃ પિર તાે દેવૈહર્ વાશાસિ ત્રિવષ્ટપમ્॥ ૧૮॥
વારાે ચષાે દ્વતીય તુ મનુરગ્ ેઃ સતુાેઽભવત્ ।
દ્યુમ સષુેણરાે ચ મ પ્રમખુા તસ્ય ચાત્મ ઃ॥ ૧૯॥
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તત્રે દ્રાે રાેચન વાસીદે્દવાશ્ચ તુ ષતાદયઃ ।
ઊજર્ ત ભાદયઃ સપ્ત ઋષયાે બ્રહ્મવાિદનઃ॥ ૨૦॥
ઋષે તુ વેદ શરસ તુ ષતા નામ પ યભૂત્ ।
તસ્યાં જજ્ઞે તતાે દેવાે િવભુિરત્ય ભિવશ્રુતઃ॥ ૨૧॥
અષ્ટાશી તસહસ્રા ણ મનુયાે યે તવ્રતાઃ ।
અ વ શક્ષન્ વ્રતં તસ્ય કાૈમારબ્રહ્મચાિરણઃ॥ ૨૨॥
તીય ઉત્તમાે નામ પ્રયવ્રતસતુાે મનુઃ ।
પવનઃ જયાે યજ્ઞહાતે્રાદ્યા ત સતુા પ॥ ૨૩॥
વ સષ્ઠતનયાઃ સપ્ત ઋષયઃ પ્રમદાદયઃ ।
સત્યા વેદશ્રુતા ભદ્રા દેવા ઇ દ્ર તુ સત્ય જત્॥ ૨૪॥
ધમર્સ્ય સૂ તાયાં તુ ભગવાન્ પુ ષાેત્તમઃ ।
સત્યસને ઇ ત ખ્યાતાે તઃ સત્યવ્રતૈઃ સહ॥ ૨૫॥
સાેઽ તવ્રતદુઃશીલાનસતાે યક્ષરાક્ષસાન્ ।
ભૂતદુ્રહાે ભૂતગણાં વવધી સત્ય જ સખઃ॥ ૨૬॥
ચતુથર્ ઉત્તમભ્રાતા મનનુાર્ ા ચ તામસઃ ।
થુઃ ખ્યા તનર્રઃ કેતુિરત્યાદ્યા દશ ત સતુાઃ॥ ૨૭॥
સત્યકા હરયાે વીરા દેવા સ્ત્ર શખ ઈશ્વરઃ ।
જ્યાે તધાર્માદયઃ સપ્ત ઋષય તામસઽે તરે॥ ૨૮॥
દેવા વૈ તયાે નામ િવ તે તનયા પ ।
નષ્ટાઃ કાલને યવૈદા િવ તાઃ વને તજેસા॥ ૨૯॥
તત્રાિપ જજ્ઞે ભગવાન્ હિર યાં હિરમેધસઃ ।
હિરિરત્યાહૃતાે યને ગજે દ્રાે માે ચતાે ગ્રહાત્॥ ૩૦॥
રા વેાચ
બાદરાયણ અેતત્તે શ્રાેતુ મચ્છામહે વયમ્ ।
હિરયર્થા ગજપ ત ગ્રાહગ્ર તમમૂમુચત્॥ ૩૧॥
ત કથા સમુહ પુ યં ધ યં વ ત્યયનં શભુમ્ ।
યત્ર યત્રાેત્તમશ્લાેકાે ભગવાન્ ગીયતે હિરઃ॥ ૩૨॥
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સતૂ ઉવાચ
પર ક્ષતવૈં સ તુ બાદરાય ણઃ
પ્રાયાપેિવષ્ટેન કથાસુ ચાેિદતઃ ।
ઉવાચ િવપ્રાઃ પ્ર તન દ્ય પા થવં
મુદા મનુીનાં સદ સ મ શ ◌ૃ વતામ્॥ ૩૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
અષ્ટમસ્ક ધે મ વ તરાનુચિરતે પ્રથમાેઽ યાયઃ॥ ૧॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દ્વતીયાેઽ યાયઃ - ૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
આસીિદ્ગિરવરાે રાજં સ્ત્રકૂટ ઇ ત િવશ્રુતઃ ।
ક્ષીરાેદેના તઃ શ્રીમાન્ યાજેનાયુતમુ ચ્છ્ર તઃ॥ ૧॥
તાવતા િવ તઃ પયર્ક્ િત્ર ભઃ શ ◌ૃઙ્ગૈઃ પયાેિનિધમ્ ।
િદશઃ ખં રાેચયન્ના તે રાૈ યાયસિહર મયૈઃ॥ ૨॥
અ યૈશ્ચ કકુભઃ સવાર્ રત્નધાતુિવ ચિત્રતૈઃ ।
નાનાદુ્રમલતાગુ મૈિનઘાષૈિનઝર્રા ભસામ્॥ ૩॥
સ ચાવિનજ્યમાનાઙ્ ઘ્રઃ સમ તા પયઊ મ ભઃ ।
કરાે ત યામલાં ભૂ મ હિર મરકતા મ ભઃ॥ ૪॥
સદ્ધચારણગ ધવર્િવદ્યાધરમહાેરગૈઃ ।
િકન્નરૈર સરાે ભશ્ચ ક્ર ડદ્ ભજુર્ષ્ટક દરઃ॥ ૫॥
યત્ર સઙ્ગીતસન્નાદૈનર્દદુ્ગહમમષર્યા ।
અ ભગજર્ ત હરયઃ શ્લા ઘનઃ પરશઙ્કયા॥ ૬॥
નાનાર યપશવુ્રાતસઙુ્કલદ્રાે યલઙૃ્કતઃ ।
ચત્રદુ્રમસરુાેદ્યાનકલક ઠિવહઙ્ગમઃ॥ ૭॥
સિર સરાે ભરચ્છાેદૈઃ પુ લનૈમર્ ણવાલુકૈઃ ।
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દેવસ્ત્રીમ જનામાેદસાૈરભા વિનલૈયુર્તઃ॥ ૮॥
તસ્ય દ્રાે યાં ભગવતાે વ ણસ્ય મહાત્મનઃ ।
ઉદ્યાન તુમન્નામ આક્ર ડં સરુયાે ષતામ્॥ ૯॥
સવર્તાેઽલઙૃ્કતં િદવ્યૈિનત્યં પુ પફલદુ્રમૈઃ ।
મ દારૈઃ પાિર તૈશ્ચ પાટલાશાેકચ પકૈઃ॥ ૧૦॥
ચૂતૈઃ પ્રયાલૈઃ પનસરૈામ્રૈરામ્રાતકૈરિપ ।
ક્રમુકૈનાર્ લકેરૈશ્ચ ખજૂર્રૈબ જપૂરકૈઃ॥ ૧૧॥
મધૂકૈઃ શાલતાલૈશ્ચ તમાલૈરસનાજુર્નૈઃ ।
અિરષ્ટાેદુ બર લક્ષવૈર્ટૈઃ િકશકુચ દનૈઃ॥ ૧૨॥
િપચુમ દૈઃ કાેિવદારૈઃ સરલૈઃ સરુદા ભઃ ।
દ્રાક્ષે ર ભાજ બૂ ભબર્દયર્ક્ષાભયામલૈઃ॥ ૧૩॥
બ વૈઃ કિપ થજૈર્ બીરૈ ર્તાે ભ લાતકાિદ ભઃ ।
ત મન્ સરઃ સિુવપુલં લસ કા ચનપઙ્કજમ્॥ ૧૪॥
કુમુદાે પલકહ્લારશતપત્ર શ્રયાે જતમ્ ।
મત્તષટ્પદિનઘુર્ષં્ટ શકુ તૈશ્ચ કલ વનૈઃ॥ ૧૫॥
હંસકાર ડવાક ણ ચક્રાહૈ્વઃ સારસરૈિપ ।
જલકુકુ્કટકાેય ષ્ટદાત્યૂહકુલકૂ જતમ્॥ ૧૬॥
મ સ્યકચ્છપસ ચારચલ પદ્મરજઃપયઃ ।
કદ બવેતસનલનીપવ જુલકૈ ર્તમ્॥ ૧૭॥
કુ દૈઃ કુરબકાશાેકૈઃ શર ષૈઃ કુટજેઙ્ગુદૈઃ ।
કુ જકૈઃ વણર્યૂથી ભનાર્ગપુન્નાગ ત ભઃ॥ ૧૮॥
મ લકાશતપત્રૈશ્ચ માધવી લકાિદ ભઃ ।
શાે ભતં તીરજૈશ્ચા યૈિનત્યતુર્ ભરલં દુ્રમૈઃ॥ ૧૯॥
તત્રૈકદા તિદ્ગિરકાનનાશ્રયઃ
કરે ભવાર્રણયૂથપશ્ચરન્ ।
સક ટકાન્ ક ચકવે વતે્રવ-
દ્વશાલગુ મં પ્ર જન્ વન પતીન્॥ ૨૦॥
યદ્ગ ધમાત્રાદ્ધરયાે ગજે દ્રા
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વ્યાઘ્રાદયાે વ્યાલ ગાઃ સખડ્ગાઃ ।
મહાેરગાશ્ચાિપ ભયાદ્દ્રવ ત
સગાૈરકૃ ણાઃ શરભાશ્ચમયર્ઃ॥ ૨૧॥
કા વરાહા મિહષક્ષર્શલ્યા
ગાપેુચ્છસાલા કમકર્ટાશ્ચ ।
અ યત્ર દ્રા હિરણાઃ શશાદય-
શ્ચર ત્યભીતા યદનુગ્રહેણ॥ ૨૨॥
સ ઘમર્તપ્તઃ કિર ભઃ કરે ભ-
ર્તાે મદચ્યુ કરભૈરનુદુ્રતઃ ।
ગિર ગિર ણા પિરતઃ પ્રક પયન્
િનષવે્યમાણાેઽ લકુલૈમર્દાશનૈઃ॥ ૨૩॥
સરાેઽિનલં પઙ્કજરે ષતં
જઘ્રન્ િવદૂરાન્મદિવહ્વલેક્ષણઃ ।
તઃ વયૂથને ષાિદતને તત્
સરાવેરા યાશમથાગમદ્દુ્રતમ્॥ ૨૪॥
િવગાહ્ય ત મન્ન તા બુ િનમર્લં
હેમારિવ દાે પલરે વા સતમ્ ।
પપાૈ િનકામં િનજપુ કરાેદૃ્ધત-
માત્માનમદ્ ભઃ નપયન્ ગતક્લમઃ॥ ૨૫॥
વપુ કરેણાેદૃ્ધતશીકરા બુ ભ-
િનપાયયન્ સં નપયન્ યથા ગ્ હી ।
ઘ્ ણી કરે ઃ કલભાંશ્ચ દુમર્દાે
નાચષ્ટ કૃચ્છ્રં કૃપણાેઽજમાયયા॥ ૨૬॥
તં તત્ર ક શ્ચ પ દૈવચાેિદતાે
ગ્રાહાે બલીયાંશ્ચરણે ષાગ્રહીત્ ।
યદચૃ્છયવંૈ વ્યસનં ગતાે ગ ે
યથાબલં સાેઽ તબલાે િવચક્રમે॥ ૨૭॥
તથાઽઽતુરં યૂથપ ત કરેણવાે
િવકૃ યમાણં તરસા બલીયસા ।
િવચુકુ્રશદુ નિધયાેઽપરે ગ ઃ
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પા ણર્ગ્રહા તારિયતું ન ચાશકન્॥ ૨૮॥
િનયુ યતાેરેવ મભે દ્રનક્રયાે-
િવકષર્તાેર તરતાે બિહ મથઃ ।
સમાઃ સહસ્રં વ્યગમન્ મહીપતે
સપ્રાણયાે શ્ચત્રમમંસતામરાઃ॥ ૨૯॥
તતાે ગજે દ્રસ્ય મનાેબલાજૈસાં
કાલને દ ઘણ મહાનભૂદ્વ્યયઃ ।
િવકૃ યમાણસ્ય જલેઽવસીદતાે
િવપયર્યાેઽભૂ સકલં જલાૈકસઃ॥ ૩૦॥
ઇ થં ગજે દ્રઃ સ યદાઽઽપ સઙ્કટં
પ્રાણસ્ય દેહી િવવશાે યદચૃ્છયા ।
અપારયન્નાત્મિવમાેક્ષણે ચરં
દ યાિવમાં બુ દ્ધમથા યપદ્યત॥ ૩૧॥
ન મા મમે જ્ઞાતય આતુરં ગ ઃ
કુતઃ કિર યઃ પ્રભવ ત માે ચતુમ્ ।
ગ્રાહેણ પાશને િવધાતુરા તાે-
ઽ યહં ચ તં યા મ પરં પરાયણમ્॥ ૩૨॥
યઃ કશ્ચનેશાે બ લનાેઽ તકાેરગા-
પ્રચ ડવેગાદ ભધાવતાે શમ્ ।
ભીતં પ્રપનં્ન પિરપા ત યદ્ભયા-
ત્યુઃ પ્રધાવત્યરણં તમીમિહ॥ ૩૩॥

ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં અષ્ટમસ્ક ધે
મ વ તરાનવુણર્ને ગજે દ્રાપેાખ્યાને દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥ ૨॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥
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॥ તીયાેઽ યાયઃ - ૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં વ્યવ સતાે બુદ્ યા સમાધાય મનાે હૃિદ ।
જ પ પરમં યં પ્રાગ્જન્મ યનુ શ ક્ષતમ્॥ ૧॥
ગજે દ્ર ઉવાચ
ૐ નમાે ભગવતે ત મૈ યત અેત ચ્ચદાત્મકમ્ ।
પુ ષાયાિદબી ય પરેશાયા ભધીમિહ॥ ૨॥
ય મિન્નદં યતશ્ચેદં યનેેદં ય ઇદં વયમ્ ।
યાેઽ મા પર માચ્ચ પર તં પ્રપદે્ય વય ભવુમ્॥ ૩॥
યઃ વાત્મનીદં િનજમાયયાિપતં
ક્વ ચ દ્વભાતં ક્વ ચ ત ત્તરાેિહતમ્ ।
અિવદ્ધદકૃ્સાકુ્ષ્યભયં તદ ક્ષતે
સ આત્મમૂલાેઽવતુ માં પરા પરઃ॥ ૪॥
કાલને પ ચ વ મતષેુ કૃ નશાે
લાેકેષુ પાલષેુ ચ સવર્હેતષુુ ।
તમ તદાસીદ્ગહનં ગભીરં
ય તસ્ય પારેઽ ભિવરાજતે િવભુઃ॥ ૫॥
ન યસ્ય દેવા ઋષયઃ પદં િવદુ-
જર્ તુઃ પનુઃ કાેઽહર્ ત ગ તુમીિરતુમ્ ।
યથા નટસ્યાકૃ ત ભિવચેષ્ટતાે
દુરત્યયાનુક્રમણઃ સ માવતુ॥ ૬॥
િદદકૃ્ષવાે યસ્ય પદં સમુઙ્ગલં
િવમુક્તસઙ્ગા મનુયઃ સસુાધવઃ ।
ચર ત્યલાેકવ્રતમવ્રણં વને
ભૂતાત્મભૂતાઃ સહૃુદઃ સ મે ગ તઃ॥ ૭॥
ન િવદ્યતે યસ્ય ચ જન્મ કમર્ વા
ન નામ પે ગુણદાષે અેવ વા ।
તથાિપ લાેકા યયસ ભવાય યઃ
વમાયયા તા યનુકાલ ચ્છ ત॥ ૮॥
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ત મૈ નમઃ પરેશાય બ્રહ્મણેઽન તશક્તયે ।
અ પાયાે પાય નમઆશ્ચયર્કમર્ણે॥ ૯॥
નમઆત્મપ્રદ પાય સા ક્ષણે પરમાત્મને ।
નમાે ગરાં િવદૂરાય મનસશ્ચેતસામિપ॥ ૧૦॥
સ વને પ્ર તલ યાય નૈ ક યણ િવપ શ્ચતા ।
નમઃ કૈવલ્યનાથાય િનવાર્ણસખુસિંવદે॥ ૧૧॥
નમઃ શા તાય ઘાેરાય મૂઢાય ગુણધ મણે ।
િનિવશષેાય સા યાય નમાે જ્ઞાનઘનાય ચ॥ ૧૨॥
ક્ષતે્રજ્ઞાય નમ તુ યં સવાર્ યક્ષાય સા ક્ષણે ।
પુ ષાયાત્મમૂલાય મૂલપ્રકૃતયે નમઃ॥ ૧૩॥
સવ દ્રયગુણદ્રષ્ટ્ર ે સવર્પ્રત્યયહેતવે ।
અસતાચ્છાયયાેક્તાય સદાભાસાય તે નમઃ॥ ૧૪॥
નમાે નમ તેઽ ખલકારણાય
િન કારણાયાદ્ભુતકારણાય ।
સવાર્ગમા ાયમહાણર્વાય
નમાેઽપવગાર્ય પરાયણાય॥ ૧૫॥
ગુણાર ણચ્છન્ન ચદૂ મપાય
ત ક્ષાેભિવસૂ્ફ જતમાનસાય ।
નૈ ક યર્ભાવને િવવ જતાગમ-
વય પ્રકાશાય નમસ્કરાે મ॥ ૧૬॥
માદક્ૃ પ્રપન્નપશપુાશિવમાેક્ષણાય
મુક્તાય ભૂિરક ણાય નમાેઽલયાય ।
વાંશને સવર્તનુ ન્મન સ પ્રતીત-
પ્રત્યગ્દશૃે ભગવતે હતે નમ તે॥ ૧૭॥
આત્માઽઽત્મ પ્તગ્ હિવત્તજનષેુ સક્તૈ-
દુર્ પ્રાપણાય ગુણસઙ્ગિવવ જતાય ।
મુક્તાત્મ ભઃ વહૃદયે પિરભાિવતાય
જ્ઞાનાત્મને ભગવતે નમ ઈશ્વરાય॥ ૧૮॥
યં ધમર્કામાથર્િવમુ ક્તકામા
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ભજ ત ઇષ્ટાં ગ તમા ુવ ત ।
િક વા શષાે રાત્યિપ દેહમવ્યયં
કરાેતુ મેઽદભ્રદયાે િવમાેક્ષણમ્॥ ૧૯॥
અેકા તનાે યસ્ય ન ક ચનાથ
વા છ ત યે વૈ ભગવ પ્રપન્નાઃ ।
અત્યદ્ભુતં તચ્ચિરતં સમુઙ્ગલં
ગાય ત આન દસમુદ્રમગ્ ાઃ॥ ૨૦॥
તમક્ષરં બ્રહ્મ પરં પરેશ-
મવ્યક્તમા યા ત્મકયાેગગ યમ્ ।
અતી દ્રયં સૂ મ મવા તદૂર-
મન તમાદં્ય પિરપૂણર્મીડે॥ ૨૧॥
યસ્ય બ્રહ્માદયાે દેવા વેદા લાેકાશ્ચરાચરાઃ ।
નામ પિવભેદેન ફ ગ્વ્યા ચ કલયા કૃતાઃ॥ ૨૨॥
યથા ચષાેઽગ્ ેઃ સિવતુગર્ભ તયાે
િનયાર્ ત સયંા ત્યસકૃ વરાે ચષઃ ।
તથા યતાેઽયં ગુણસ પ્રવાહાે
બુ દ્ધમર્નઃ ખાિન શર રસગાર્ઃ॥ ૨૩॥
સ વૈ ન દેવાસરુમત્યર્ તયર્ઙ્-
ન સ્ત્રી ન ષ ઢાે ન પુમાન્ન જ તુઃ ।
નાયં ગુણઃ કમર્ ન સન્ન ચાસ-
િન્નષેધશષેાે જયતાદશષેઃ॥ ૨૪॥
જ િવષે નાહ મહામુયા િક-
મ તબર્િહશ્ચા તયેભયાે યા ।
ઇચ્છા મ કાલને ન યસ્ય િવ લવ-
તસ્યાત્મલાેકાવરણસ્ય માેક્ષમ્॥ ૨૫॥
સાેઽહં િવશ્વ જં િવશ્વમિવશ્વં િવશ્વવેદસમ્ ।
િવશ્વાત્માનમજં બ્રહ્મ પ્રણતાેઽ મ પરં પદમ્॥ ૨૬॥
યાેગર ધતકમાર્ણાે હૃિદ યાેગિવભાિવતે ।
યાે ગનાે યં પ્રપ ય ત યાેગેશં તં નતાેઽ યહમ્॥ ૨૭॥
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નમાે નમ તુ યમસહ્યવેગ-
શ ક્તત્રયાયા ખલધીગુણાય ।
પ્રપન્નપાલાય દુર તશક્તયે
કિદ દ્રયાણામનવા યવત્મર્ને॥ ૨૮॥
નાયં વેદ વમાત્માનં યચ્છ યાહ ધયા હતમ્ ।
તં દુરત્યયમાહા યં ભગવ ત મતાેઽ યહમ્॥ ૨૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં ગજે દ્રમપુવ ણતિનિવશષેં
બ્રહ્માદયાે િવિવધ લઙ્ગ ભદા ભમાનાઃ ।
નૈતે યદાપેસ પુિન ખલાત્મક વા-
ત્તત્રા ખલામરમયાે હિરરાિવરાસીત્॥ ૩૦॥
તં તદ્વદાતર્મપુલ ય જગિન્નવાસઃ
તાતંે્ર િનશ ય િદિવજૈઃ સહ સં તવુદ્ ભઃ ।
છ દાેમયને ગ ડને સમુહ્યમાન-
શ્ચક્રાયુધાેઽ યગમદાશુ યતાે ગજે દ્રઃ॥ ૩૧॥
સાેઽ તઃસરસ્યુ બલને ગ્ હીત આતા
દૃ ટ્વા ગ ત્મ ત હિર ખ ઉપાત્તચક્રમ્ ।
ઉિ ક્ષ ય સા બુજકરં ગરમાહ કૃચ્છ્ર ા-
ન્નારાયણા ખલગુરાે ભગવન્નમ તે॥ ૩૨॥
તં વીક્ષ્ય પીિડતમજઃ સહસાવતીયર્
સગ્રાહમાશુ સરસઃ કૃપયાે જહાર ।
ગ્રાહા દ્વપાિટતમખુાદિરણા ગજે દં્ર
સ પ યતાં હિરરમૂમુચદુ ચ્છ્ર યાણામ્॥ ૩૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં અષ્ટમસ્ક ધે
મ વ તરાનવુણર્ને ગજે દ્રાપેાખ્યાને તીયાેઽ યાયઃ॥ ૩॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥
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॥ ચતુથાઽ યાયઃ - ૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તદા દેવ ષગ ધવાર્ બ્રહ્મશેાનપુરાેગમાઃ ।
મુમુચુઃ કુસમુાસારં શસં તઃ કમર્ તદ્ધરેઃ॥ ૧॥
નેદુદુર્ દુભયાે િદવ્યા ગ ધવાર્ ન તજુર્ગુઃ ।
ઋષયશ્ચારણાઃ સદ્ધા તુષુ્ટવુઃ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૨॥
યાેઽસાૈ ગ્રાહઃ સ વૈ સદ્યઃ પરમાશ્ચયર્ પ ક્ ।
મુક્તાે દેવલશાપને હૂહૂગર્ ધવર્સત્તમઃ॥ ૩॥
પ્રણ ય શરસાધીશમુત્તમશ્લાેકમવ્યયમ્ ।
અગાયત યશાેધામ ક તર્ યગુણસ કથમ્॥ ૪॥
સાેઽનુક પત ઈશને પિરક્ર ય પ્રણ ય તમ્ ।
લાેકસ્ય પ યતાે લાેકં વમગાન્મુક્તિક બષઃ॥ ૫॥
ગજે દ્રાે ભગવ પશાર્ દ્વમુક્તાેઽજ્ઞાનબ ધનાત્ ।
પ્રાપ્તાે ભગવતાે પં પીતવાસાશ્ચતુભુર્જઃ॥ ૬॥
સ વૈ પવૂર્મભૂદ્રા પા ડ્યાે દ્રિવડસત્તમઃ ।
ઇ દ્રદ્યુ ઇ ત ખ્યાતાે િવ વ્રતપરાયણઃ॥ ૭॥
સ અેકદાઽઽરાધનકાલ આત્મવાન્
ગ્ હીતમાનૈવ્રત ઈશ્વરં હિરમ્ ।
જટાધર તાપસઆ લુતાેઽચ્યુતં
સમચર્યામાસ કુલાચલાશ્રમઃ॥ ૮॥
યદચૃ્છયા તત્ર મહાયશા મુિનઃ
સમાગમ ચ્છ યગણૈઃ પિર શ્રતઃ ।
તં વીક્ષ્ય તૂ ણીમકૃતાહર્ણાિદકં
રહસ્યપુાસીન ષશ્ચુકાપે હ॥ ૯॥
ત મા ઇમં શાપમદાદસાધ-ુ
રયં દુરાત્માકૃતબુ દ્ધરદ્ય ।
િવપ્રાવમ તા િવશતાં તમાેઽ ધં
યથા ગજઃ ત ધમ તઃ સ અેવ॥ ૧૦॥
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શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં શ વા ગતાેઽગ ત્યાે ભગવાન્ પ સાનુગઃ ।
ઇ દ્રદ્યુ ાેઽિપ રાજ ષિદષં્ટ તદુપધારયન્॥ ૧૧॥
આપન્નઃ કાૈ જર ં યાેિનમાત્મ તિવના શનીમ્ ।
હયર્ચર્નાનુભાવને યદ્ગજ વેઽ યનુ તઃ॥ ૧૨॥
અેવં િવમાેક્ષ્ય ગજયૂથપમ જનાભ-
તનેાિપપાષર્દગ ત ગ મતને યુક્તઃ ।
ગ ધવર્ સદ્ધિવબુધૈ પગીયમાન-
કમાર્દ્ભુતં વભવનં ગ ડાસનાેઽગાત્॥ ૧૩॥
અેતન્મહારાજ તવેિરતાે મયા
કૃ ણાનુભાવાે ગજરાજમાેક્ષણમ્ ।
વગ્ય યશસ્યં ક લક મષાપહં
દુઃ વ નાશં કુ વયર્ શ ◌ૃ વતામ્॥ ૧૪॥
યથાનુક તર્ય ત્યેતચ્છ્ર ેયસ્કામા દ્વ તયઃ ।
શચુયઃ પ્રાત થાય દુઃ વ ાદ્યપુશા તયે॥ ૧૫॥
ઇદમાહ હિરઃ પ્રીતાે ગજે દં્ર કુ સત્તમ ।
શ ◌ૃ વતાં સવર્ભૂતાનાં સવર્ભૂતમયાે િવભુઃ॥ ૧૬॥
શ્રીભગવાનવુાચ
યે માં વાં ચ સરશ્ચેદં ગિરક દરકાનનમ્ ।
વતે્રક ચકવેણનૂાં ગુ માિન સરુપાદપાન્॥ ૧૭॥
શ ◌ૃઙ્ગાણીમાિન િધ યાિન બ્રહ્મણાે મે શવસ્ય ચ ।
ક્ષીરાેદં મે પ્રયં ધામ શ્વેતદ્વ પં ચ ભા વરમ્॥ ૧૮॥
શ્રીવ સં કાૈ તુભં માલાં ગદાં કાૈમાેદક ં મમ ।
સદુશર્નં પા ચજ યં સપુણ પતગેશ્વરમ્॥ ૧૯॥
શષંે ચ મ કલાં સૂ માં શ્રયં દેવી ં મદાશ્રયામ્ ।
બ્રહ્માણં નારદ ષ ભવં પ્રહ્લાદમવે ચ॥ ૨૦॥
મ સ્યકૂમર્વરાહાદ્યૈરવતારૈઃ કૃતાિન મે ।
કમાર્ યન તપુ યાિન સયૂ સાેમં હુતાશનમ્॥ ૨૧॥
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પ્રણવં સત્યમવ્યકં્ત ગાેિવપ્રાન્ ધમર્મવ્યયમ્ ।
દાક્ષાયણીધર્મર્પત્નીઃ સાેમક યપયાેરિપ॥ ૨૨॥
ગઙ્ગાં સર વતી ં ન દાં કા લ દ ં સતવારણમ્ ।
ધ્રવું બ્રહ્મઋષીન્ સપ્ત પુ યશ્લાેકાંશ્ચ માનવાન્॥ ૨૩॥
ઉ થાયાપરરાત્રા તે પ્રયતાઃ સસુમાિહતાઃ ।
મર ત મમ પા ણ મુચ્ય તે હ્યનેસાેઽ ખલાત્॥ ૨૪॥
યે માં તવુ ત્યનનેાઙ્ગ પ્ર તબુ ય િનશાત્યયે ।
તષેાં પ્રાણાત્યયે ચાહં દદા મ િવમલાં મ તમ્॥ ૨૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યાિદ ય હૃષીકેશઃ પ્ર માય જલ ેત્તમમ્ ।
હષર્યન્ િવબુધાનીકમા રાેહ ખગાિધપમ્॥ ૨૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
અષ્ટમસ્ક ધે ગજે દ્રમાેક્ષણં નામ ચતુથાઽ યાયઃ॥ ૪॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ પ ચમાેઽ યાયઃ - ૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
રાજન્નુિદતમેતત્તે હરેઃ કમાર્ઘનાશનમ્ ।
ગજે દ્રમાેક્ષણં પુ યં રૈવતં વ તરં શ ◌ૃ ॥ ૧॥
પ ચમાે રૈવતાે નામ મનુ તામસસાેદરઃ ।
બ લિવ યાદય તસ્ય સતુા અજુર્નપવૂર્કાઃ॥ ૨॥
િવભુિર દ્રઃ સરુગણા રાજન્ ભૂતરયાદયઃ ।
િહર યરાેમા વેદ શરા ઊ વર્બાહ્વાદયાે દ્વ ઃ॥ ૩॥
પત્ની િવકુ ઠા શભુ્રસ્ય વૈકુ ઠૈઃ સરુસત્તમૈઃ ।
તયાેઃ વકલયા જજ્ઞે વૈકુ ઠાે ભગવાન્ વયમ્॥ ૪॥
વૈકુ ઠઃ ક પતાે યને લાેકાે લાેકનમસૃ્કતઃ ।
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રમયા પ્રા યર્માનને દેવ્યા તિ પ્રયકા યયા॥ ૫॥
તસ્યાનુભાવઃ ક થતાે ગુણાશ્ચ પરમાેદયાઃ ।
ભાૈમાન્ રેણનૂ્ સ િવમમે યાે િવ ણાવેર્ણર્યેદુ્ગણાન્॥ ૬॥
ષષ્ઠશ્ચ ચ ષઃ પતુ્રશ્ચા ષાે નામ વૈ મનુઃ ।
પૂ પૂ ષસદુુ્ય પ્રમખુાશ્ચા ષાત્મ ઃ॥ ૭॥
ઇ દ્રાે મ ત્રદુ્રમ તત્ર દેવા આ યાદયાે ગણાઃ ।
મનુય તત્ર વૈ રાજન્ હિવ મદ્વ રકાદયઃ॥ ૮॥
તત્રાિપ દેવઃ સ ભૂત્યાં વૈરાજસ્યાભવ સતુઃ ।
અ જતાે નામ ભગવાનંશને જગતઃ પ તઃ॥ ૯॥
પયાેિધ યને િનમર્ ય સરુાણાં સાિધતા સધુા ।
ભ્રમમાણાેઽ ભ સ તઃ કૂમર્ પેણ મ દરઃ॥ ૧૦॥
રા વેાચ
યથા ભગવતા બ્રહ્મન્ મ થતઃ ક્ષીરસાગરઃ ।
યદથ વા યતશ્ચાિદ્ર દધારા બુચરાત્મના॥ ૧૧॥
યથા તં સરૈુઃ પ્રાપ્તં િક ચા યદભવત્તતઃ ।
અેતદ્ભગવતઃ કમર્ વદ વ પરમાદ્ભુતમ્॥ ૧૨॥
વયા સઙ્ક યમાનને મિહ ા સા વતાં પતેઃ ।
ના ત ય ત મે ચત્તં સુ ચરં તાપતાિપતમ્॥ ૧૩॥
સતૂ ઉવાચ
સ ષ્ટાે ભગવાનવેં દ્વપૈાયનસતુાે દ્વ ઃ ।
અ ભન દ્ય હરેવ યર્મ યાચષંુ્ટ પ્રચક્રમે॥ ૧૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
યદા યુદ્ધઽેસરૈુદવા બા યમાનાઃ શતાયુધૈઃ ।
ગતાસવાે િનપ તતા નાે ત્તષે્ઠરન્ મ ભૂયશઃ॥ ૧૫॥
યદા દુવાર્સસઃ શાપા સે દ્રા લાેકાસ્ત્રયાે પ ।
િનઃશ્રીકાશ્ચાભવં તત્ર નેશિુરજ્યાદયઃ િક્રયાઃ॥ ૧૬॥
િનશા યૈત સરુગણા મહે દ્રવ ણાદયઃ ।
ના યગચ્છન્ વયં મ ત્રૈમર્ ત્રય તાે િવિનશ્ચયમ્॥ ૧૭॥
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તતાે બ્રહ્મસભાં જગ્મુમરાેમૂર્ધર્િન સવર્શઃ ।
સવ િવજ્ઞાપયા ચકુ્રઃ પ્રણતાઃ પરમે ષ્ઠને॥ ૧૮॥
સ િવલાેક્યે દ્રવા વાદ ન્ િનઃસ વાન્ િવગતપ્રભાન્ ।
લાેકાનમઙ્ગલપ્રાયાનસરુાનયથા િવભુઃ॥ ૧૯॥
સમાિહતને મનસા સં મરન્ પુ ષં પરમ્ ।
ઉવાચાે ફુ લવદનાે દેવાન્ સ ભગવાન્ પરઃ॥ ૨૦॥
અહં ભવાે યૂયમથાેઽસરુાદયાે
મનુ ય તયર્ગ્દુ્રમઘમર્ તયઃ ।
યસ્યાવતારાંશકલાિવસ જતા
વ્ર મ સવ શરણં તમવ્યયમ્॥ ૨૧॥
ન યસ્ય વ યાે ન ચ રક્ષણીયાે
નાપેેક્ષણીયાદરણીયપક્ષઃ ।
અથાિપ સગર્ સ્થ તસયંમાથ
ધત્તે રજઃસ વતમાં સ કાલે॥ ૨૨॥
અયં ચ તસ્ય સ્થ તપાલનક્ષણઃ
સ વં જુષાણસ્ય ભવાય દેિહનામ્ ।
ત માદ્વ્ર મઃ શરણં જગદુ્ગ ં
વાનાં સ નાે ધાસ્ય ત શં સરુ પ્રયઃ॥ ૨૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યાભા ય સરુાન્ વેધાઃ સહ દેવૈરિર દમ ।
અ જતસ્ય પદં સાક્ષા જગામ તમસઃ પરમ્॥ ૨૪॥
તત્રાદષૃ્ટ વ પાય શ્રુતપવૂાર્ય વૈ િવભાે ।
તુ તમબ્રૂત દૈવી ભગ ભ વવિહતે દ્રયઃ॥ ૨૫॥
બ્રહ્માવેાચ
અિવિક્રયં સત્યમન તમાદં્ય
ગુહાશયં િન કલમપ્રતક્યર્મ્ ।
મનાેઽગ્રયાનં વચસાિન ક્તં
નમામહે દેવવરં વરે યમ્॥ ૨૬॥
િવપ શ્ચતં પ્રાણમનાેિધયાત્મના-
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મથ દ્રયાભાસમિનદ્રમવ્રણમ્ ।
છાયાતપાૈ યત્ર ન ગ્ ધ્રપક્ષાૈ
તમક્ષરં ખં િત્રયુગં વ્ર મહે॥ ૨૭॥
અજસ્ય ચકં્ર વજયેયર્માણં
મનાેમયં પ ચદશારમાશુ ।
િત્રના ભ િવદ્યુચ્ચલમષ્ટને મ
યદક્ષમાહુ ત તં પ્રપદે્ય॥ ૨૮॥
ય અેકવણ તમસઃ પરં ત-
દલાેકમવ્યક્તમન તપારમ્ ।
આસાં ચકારાપેસપુણર્મને-
મપુાસતે યાેગરથને ધીરાઃ॥ ૨૯॥
ન યસ્ય કશ્ચા ત તત ત માયાં
યયા જનાે મુહ્ય ત વેદ નાથર્મ્ ।
તં િન જતાત્માઽઽત્મગુણં પરેશં
નમામ ભૂતષેુ સમં ચર તમ્॥ ૩૦॥
ઇમે વયં યિ પ્રયયવૈ ત વા
સ વને ષ્ટા બિહર તરાિવઃ ।
ગ ત ન સૂ મા ષયશ્ચ િવદ્મહે
કુતાેઽસરુાદ્યા ઇતરપ્રધાનાઃ॥ ૩૧॥
પાદાૈ મહીયં વકૃતવૈ યસ્ય
ચતુિવધાે યત્ર િહ ભૂતસગર્ઃ ।
સ વૈ મહાપૂ ષ આત્મત ત્રઃ
પ્રસીદતાં બ્રહ્મ મહાિવભૂ તઃ॥ ૩૨॥
અ ભ તુ યદ્રતે ઉદારવીય
સ ય ત વ ત્યુત વધર્માનાઃ ।
લાેકાસ્ત્રયાેઽથા ખલલાેકપાલાઃ
પ્રસીદતાં બ્રહ્મ મહાિવભૂ તઃ॥ ૩૩॥
સાેમં મનાે યસ્ય સમામન ત
િદવાૈકસાં વૈ બલમ ધઆયુઃ ।
ઈશાે નગાનાં પ્રજનઃ પ્ર નાં
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પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ॥ ૩૪॥
અ ગ્ મુર્ખં યસ્ય તુ તવેદા
તઃ િક્રયાકા ડિન મત્તજન્મા ।

અ તઃસમુદ્રઽેનપુચન્ વધાતનૂ્
પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ॥ ૩૫॥
યચ્ચ રાસીત્તર ણદવયાનં
ત્રયીમયાે બ્રહ્મણ અેષ િધ યમ્ ।
દ્વારં ચ મુક્તેર તં ચ ત્યુઃ
પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ॥ ૩૬॥
પ્રાણાદભૂદ્યસ્ય ચરાચરાણાં
પ્રાણઃ સહાે બલમાજેશ્ચ વાયુઃ ।
અ વા મ સમ્રાજ મવાનુગા વયં
પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ॥ ૩૭॥
શ્રાતે્રાિદ્દશાે યસ્ય હૃદશ્ચ ખાિન
પ્રજ જ્ઞરે ખં પુ ષસ્ય ના યાઃ ।
પ્રાણે દ્રયાત્માસશુર રકેતં
પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ॥ ૩૮॥
બલાન્મહે દ્ર સ્ત્રદશાઃ પ્રસાદા-
ન્મ યાે ગર શાે િધષણા દ્વિર ચઃ ।
ખે યશ્ચ છ દાં ષયાે મેઢ્રતઃ કઃ
પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ॥ ૩૯॥
શ્રીવર્ક્ષસઃ િપતર છાયયાઽઽસન્
ધમર્ઃ તનાિદતરઃ ષ્ઠતાેઽભૂત્ ।
દ્યાૈયર્સ્ય શી ણાઽ સરસાે િવહારા-
પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ॥ ૪૦॥
િવપ્રાે મખંુ બ્રહ્મ ચ યસ્ય ગુહ્યં
રાજ યઆસીદ્ભજુયાેબર્લં ચ ।
ઊવાિવડાેઽ ેઽઙ્ ઘ્રરવેદશદૂ્રાૈ
પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ॥ ૪૧॥
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લાેભાેઽધરા પ્રી ત પયર્ભૂદ્દય્ુ ત-
નર્ તઃ પશવ્યઃ પશન કામઃ ।
ભ્રવુાેયર્મઃ પ મભવ તુ કાલઃ
પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ॥ ૪૨॥
દ્રવં્ય વયઃ કમર્ ગુણાન્ િવશષેં
યદ્યાેગમાયાિવિહતાન્ વદ ત ।
યદ્દિુવભાવ્યં પ્રબુધાપબાધં
પ્રસીદતાં નઃ સ મહાિવભૂ તઃ॥ ૪૩॥
નમાેઽ તુ ત મા ઉપશા તશક્તયે
વારાજ્યલાભપ્ર તપૂિરતાત્મને ।
ગુણષેુ માયાર ચતષેુ ત્ત ભ-
નર્સ જમાનાય નભ વદૂતયે॥ ૪૪॥
સ વં નાે દશર્યાત્માનમ મ કરણગાેચરમ્ ।
પ્રપન્નાનાં િદદકૃ્ષણૂાં સ મતં તે મખુા બુજમ્॥ ૪૫॥
તૈ તૈઃ વેચ્છા તૈ પૈઃ કાલે કાલે વયં િવભાે ।
કમર્ દુિવષહં યન્નાે ભગવાં ત કરાે ત િહ॥ ૪૬॥
ક્લેશભૂયર્ પસારા ણ કમાર્ ણ િવફલાિન વા ।
દેિહનાં િવષયાતાર્નાં ન તથવૈાિપતં વિય॥ ૪૭॥
નાવમઃ કમર્ક પાેઽિપ િવફલાયેશ્વરાિપતઃ ।
ક પતે પુ ષસ્યષૈ સહ્યાત્મા દિયતાે િહતઃ॥ ૪૮॥
યથા િહ સ્ક ધશાખાનાં તરાેમૂર્લાવસચેનમ્ ।
અેવમારાધનં િવ ણાેઃ સવષામાત્મનશ્ચ િહ॥ ૪૯॥
નમ તુ યમન તાય દુિવતક્યાર્ત્મકમર્ણે ।
િનગુર્ણાય ગુણેશાય સ વસ્થાય ચ સા પ્રતમ્॥ ૫૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
અષ્ટમસ્ક ધે અ તમથને પ ચમાેઽ યાયઃ॥ ૫॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ષષ્ઠાેઽ યાયઃ - ૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં તુતઃ સરુગણૈભર્ગવાન્ હિરર શ્વરઃ ।
તષેામાિવરભૂદ્રાજન્ સહસ્રાકાદયદ્યુ તઃ॥ ૧॥
તનેવૈ મહસા સવ દેવાઃ પ્ર તહતેક્ષણાઃ ।
નાપ યન્ ખં િદશઃ ક્ષાેણીમાત્માનં ચ કુતાે િવભુમ્॥ ૨॥
િવિર ચાે ભગવાન્ દૃ ટ્વા સહ શવણ તાં તનુમ્ ।
વચ્છાં મરકત યામાં ક જગભાર્ ણેક્ષણામ્॥ ૩॥
તપ્તહેમાવદાતને લસ કાૈશયેવાસસા ।
પ્રસન્નચા સવાર્ઙ્ગી ં સમુખુી ં સુ દરભ્રવુમ્॥ ૪॥
મહામ ણિકર ટેન કેયૂરા યાં ચ ભૂ ષતામ્ ।
કણાર્ભરણિનભાર્તકપાેલશ્રીમખુા બુ મ્॥ ૫॥
કા ચીકલાપવલયહારનપૂુરશાે ભતામ્ ।
કાૈ તુભાભરણાં લ મી ં બભ્રતી ં વનમા લનીમ્॥ ૬॥
સદુશર્નાિદ ભઃ વાસૈ્ત્રમૂર્ તમદ્ ભ પા સતામ્ ।
તુષ્ટાવ દેવપ્રવરઃ સશવર્ઃ પુ ષં પરમ્ ।
સવાર્મરગણૈઃ સાકં સવાર્ઙ્ગૈરવિન ગતૈઃ॥ ૭॥
બ્રહ્માવેાચ
અ તજન્મ સ્થ તસયંમાયા-
ગુણાયિનવાર્ણસખુાણર્વાય ।
અણાેર ણ ેઽપિરગ યધા ે
મહાનુભાવાય નમાે નમ તે॥ ૮॥
પં તવૈત પુ ષષર્ભજંે્ય
શ્રેયાેઽ થ ભવિદકતાિ ત્રકેણ ।
યાેગને ધાતઃ સહ ન સ્ત્રલાેકાન્
પ યા યમુ મન્નુ હ િવશ્વમૂતા॥ ૯॥
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વ યગ્રઆસી વિય મ યઆસી-
વ ય તઆસીિદદમાત્મત ત્રે ।
વમાિદર તાે જગતાેઽસ્ય મ યં
ઘટસ્ય નવે પરઃ પર માત્॥ ૧૦॥
વં માયયાઽઽત્માઽઽશ્રયયા વયેદં
િનમાર્ય િવશ્વં તદનપુ્રિવષ્ટઃ ।
પ ય ત યુક્તા મનસા મની ષણાે
ગુણવ્યવાયેઽ યગુણં િવપ શ્ચતઃ॥ ૧૧॥
યથા ગ્ મેધસ્ય તં ચ ગાષેુ
ભવુ્યન્નમ બૂદ્યમને ચ ત્તમ્ ।
યાેગૈમર્નુ યા અિધય ત િહ વાં
ગુણષેુ બુદ્ યા કવયાે વદ ત॥ ૧૨॥
તં વાં વયં નાથ સમુ જહાનં
સરાજેનાભા ત ચરે સતાથર્મ્ ।
દૃ ટ્વા ગતા િન ર્તમદ્ય સવ
ગ દવાતાર્ ઇવ ગાઙ્ગમ ભઃ॥ ૧૩॥
સ વં િવધ વા ખલલાેકપાલા
વયં યદથાર્ તવ પાદમૂલમ્ ।
સમાગતા તે બિહર તરાત્મન્
િક વા યિવજ્ઞા યમશષેસા ક્ષણઃ॥ ૧૪॥
અહં ગિરત્રશ્ચ સરુાદયાે યે
દક્ષાદયાેઽગ્ ેિરવ કેતવ તે ।
િક વા િવદામેશ થ ગ્વભાતા
િવધ વ શં નાે દ્વજદેવમ ત્રમ્॥ ૧૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં િવિર ચાિદ ભર િડત ત-
દ્વજ્ઞાય તષેાં હૃદયં યથવૈ ।
જગાદ મૂતગભીરયા ગરા
બદ્ધા જલીન્ સં તસવર્કારકાન્॥ ૧૬॥
અેક અેવેશ્વર ત મન્ સરુકાય સરેુશ્વરઃ ।
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િવહતુર્કામ તાનાહ સમુદ્રાને્મથનાિદ ભઃ॥ ૧૭॥
શ્રીભગવાનવુાચ
હ ત બ્રહ્મન્નહાે શ ભાે હે દેવા મમ ભા ષતમ્ ।
શ ◌ૃ તાવિહતાઃ સવ શ્રેયાે વઃ સ્યાદ્યથા સરુાઃ॥ ૧૮॥
યાત દાનવદૈતેયૈ તાવ સ ધિવધીયતામ્ ।
કાલનેાનુગ્ હીતૈ તૈયાર્વદ્વાે ભવ આત્મનઃ॥ ૧૯॥
અરયાેઽિપ િહ સ ધેયાઃ સ ત કાયાર્થર્ગાૈરવે ।
અિહમૂ ષકવદે્દવા હ્યથર્સ્ય પદવી ં ગતૈઃ॥ ૨૦॥
અ તાે પાદને યત્નઃ િક્રયતામિવલ બતમ્ ।
યસ્ય પીતસ્ય વૈ જ તુ ર્ત્યુગ્ર તાેઽમરાે ભવેત્॥ ૨૧॥
ક્ષ વા ક્ષીરાેદધાૈ સવાર્ વી ણલતાષૈધીઃ ।
મ થાનં મ દરં કૃ વા નતંે્ર કૃ વા તુ વાસિુકમ્॥ ૨૨॥
સહાયને મયા દેવા િનમર્ થ વમત દ્રતાઃ ।
ક્લેશભા ે ભિવ ય ત દૈત્યા યૂયં ફલગ્રહાઃ॥ ૨૩॥
યૂયં તદનુમાેદ વં યિદચ્છ ત્યસરુાઃ સરુાઃ ।
ન સરં ભેણ સ ય ત સવઽથાર્ઃ સા વયા યથા॥ ૨૪॥
ન ભેતવં્ય કાલકૂટા દ્વષા જલિધસ ભવાત્ ।
લાેભઃ કાયા ન વાે તુ રાષેઃ કામ તુ વ તષુુ॥ ૨૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત દેવાન્ સમાિદ ય ભગવાન્ પુ ષાેત્તમઃ ।
તષેામ તદર્ધે રાજન્ વચ્છ દગ તર શ્વરઃ॥ ૨૬॥
અથ ત મૈ ભગવતે નમસૃ્કત્ય િપતામહઃ ।
ભવશ્ચ જગ્મતુઃ વં વં ધામાપેેયુબર્ લ સરુાઃ॥ ૨૭॥
દૃ ટ્વાર ન યસયંત્તાન્ તક્ષાેભાન્ વનાયકાન્ ।
યષેધદૈ્દત્યરાટ્ શ્લાેક્યઃ સ ધિવગ્રહકાલિવત્॥ ૨૮॥
તે વૈરાેચિનમાસીનં ગુપ્તં ચાસરુયૂથપૈઃ ।
શ્રયા પરમયા જુષં્ટ જતાશષેમપુાગમન્॥ ૨૯॥
મહે દ્રઃ શ્લ ણયા વાચા સા વિય વા મહામ તઃ ।
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અ યભાષત ત સવ શ ક્ષતં પુ ષાેત્તમાત્॥ ૩૦॥
તદરાેચત દૈત્યસ્ય તત્રા યે યેઽસરુાિધપાઃ ।
શ બરાેઽિરષ્ટને મશ્ચ યે ચ િત્રપુરવા સનઃ॥ ૩૧॥
તતાે દેવાસરુાઃ કૃ વા સિંવદં કૃતસાૈહૃદાઃ ।
ઉદ્યમં પરમં ચકુ્રર તાથ પર તપ॥ ૩૨॥
તત તે મ દર ગિરમાજેસાે પાટ દુમર્દાઃ ।
નદ ત ઉદિધ િન યુઃ શક્તાઃ પિરઘબાહવઃ॥ ૩૩॥
દૂરભારાેદ્વહશ્રા તાઃ શક્રવૈરાેચનાદયઃ ।
અપારય ત તં વાેઢંુ િવવશા િવજહુઃ પ થ॥ ૩૪॥
િનપતન્ સ ગિર તત્ર બહૂનમરદાનવાન્ ।
ચૂણર્યામાસ મહતા ભારેણ કનકાચલઃ॥ ૩૫॥
તથા ભગ્ મનસાે ભગ્ બાહૂ ક ધરાન્ ।
િવજ્ઞાય ભગવાં તત્ર બભવૂ ગ ડ વજઃ॥ ૩૬॥
ગિરપાતિવિન પષ્ટાન્ િવલાેક્યામરદાનવાન્ ।
ઈક્ષયા વયામાસ િનજર્રાન્ િનવ્રર્ણાન્ યથા॥ ૩૭॥
ગિર ચારાે ય ગ ડે હ તનેૈકેન લીલયા ।
આ હ્યપ્રયયાવ ધ સરુાસરુગણૈ ર્તઃ॥ ૩૮॥
અવરાે ય ગિર સ્ક ધા સપુણર્ઃ પતતાં વરઃ ।
યયાૈ જલા ત ઉ જ્ય હિરણા સ િવસ જતઃ॥ ૩૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં અષ્ટમસ્ક ધે
અ તમથને મ દરાચલાનયનં નામ ષષ્ઠાેઽ યાયઃ॥ ૬॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ સપ્તમાેઽ યાયઃ - ૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
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તે નાગરાજમામ ય ફલભાગને વાસિુકમ્ ।
પિરવીય ગરાૈ ત મન્ નતે્રમ ધ મુદા વતાઃ॥ ૧॥
આરે ભરે સસુયંત્તા અ તાથ કુ દ્વહ ।
હિરઃ પુર તા જગ્ હે પવૂ દેવા તતાેઽભવન્॥ ૨॥
તન્નૈચ્છન્ દૈત્યપતયાે મહાપુ ષચે ષ્ટતમ્ ।
ન ગ્ હ્ણ માે વયં પુચ્છમહેરઙ્ગમમઙ્ગલમ્॥ ૩॥
વા યાયશ્રુતસ પન્નાઃ પ્રખ્યાતા જન્મકમર્ ભઃ ।
ઇ ત તૂ ણી ં સ્થતાન્ દૈત્યાન્ િવલાેક્ય પુ ષાેત્તમઃ ।
મયમાનાે િવ જ્યાગ્રં પુચ્છં જગ્રાહ સામરઃ॥ ૪॥
કૃતસ્થાનિવભાગા ત અેવં ક યપન દનાઃ ।
મમ થુઃ પરમાયત્તા અ તાથ પયાેિનિધમ્॥ ૫॥
મ યમાનેઽણર્વે સાેઽિદ્રરનાધારાે હ્યપાેઽિવશત્ ।
િધ્રયમાણાેઽિપ બ લ ભગારવા પા ડુન દન॥ ૬॥
તે સિુનિવ ણમનસઃ પિર લાનમખુ શ્રયઃ ।
આસન્ વપાૈ ષે નષ્ટે દૈવનેા તબલીયસા॥ ૭॥
િવલાેક્ય િવઘે્નશિવિધ તદેશ્વરાે
દુર તવીયાઽિવતથા ભસ ધઃ ।
કૃ વા વપુઃ કાચ્છપમદ્ભુતં મહત્
પ્રિવ ય તાેયં ગિરમુ જહાર॥ ૮॥
તમુ થતં વીક્ષ્ય કુલાચલં પનુઃ
સમુદ્યતા િનમર્ થતું સરુાસરુાઃ ।
દધાર ષે્ઠન સ લક્ષયાજેન-
પ્ર તાિરણા દ્વ પ ઇવાપરાે મહાન્॥ ૯॥
સરુાસરેુ દ્રભૈુર્જવીયર્વેિપતં
પિરભ્રમ તં ગિરમઙ્ગ ષ્ઠતઃ ।
બભ્રત્તદાવતર્નમાિદકચ્છપાે
મનેેઽઙ્ગક ડૂયનમપ્રમેયઃ॥ ૧૦॥
તથાસરુાનાિવશદાસરેુણ
પેણ તષેાં બલવીયર્મીરયન્ ।
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ઉદ્દ પયન્ દેવગણાંશ્ચ િવ -

દવને નાગે દ્રમબાેધ પઃ॥ ૧૧॥
ઉપયર્ગે દં્ર ગિરરાિડવા ય
આક્ર ય હ તને સહસ્રબાહુઃ ।
તસ્થાૈ િદિવ બ્રહ્મભવે દ્રમખુ્ય-ૈ

ર ભષુ્ટવદ્ ભઃ સમુનાેઽ ભ ષ્ટઃ॥ ૧૨॥
ઉપયર્ધશ્ચાત્મિન ગાતે્રનતે્રયાેઃ
પરેણ તે પ્રાિવશતા સમેિધતાઃ ।
મમ થુર ધ તરસા મદાે કટા
મહાિદ્રણા ક્ષાે ભતનક્રચક્રમ્॥ ૧૩॥
અહી દ્રસાહસ્રકઠાેરદઙૃ્મખુ-
શ્વાસા ગ્ ધૂમાહતવચર્સાેઽસરુાઃ ।
પાૈલાેમકાલેયબલી વલાદયાે
દવા ગ્ દગ્ધાઃ સરલા ઇવાભવન્॥ ૧૪॥
દેવાંશ્ચ તચ્છ્વાસ શખાહતપ્રભાન્
ધૂમ્રા બરસ્રગ્વરક ચુકાનનાન્ ।
સમ યવષર્ન્ ભગવદ્વશા ઘના
વવુઃ સમુદ્રાે યુર્પગૂઢવાયવઃ॥ ૧૫॥
મ યમાનાત્તથા સ ધાેદવાસરુવ થપૈઃ ।
યદા સધુા ન યેત િનમર્મ થા જતઃ વયમ્॥ ૧૬॥
મેઘ યામઃ કનકપિરિધઃ કણર્િવદ્યાેતિવદ્યુ-
ન્મૂિધ્ન ભ્રાજ દ્વલુ લતકચઃ સ્રગ્ધરાે રક્તનતે્રઃ ।
જૈત્રૈદા ભજર્ગદભયદૈદર્ દશકંૂ ગ્ હી વા
મ ન્ મ ા પ્ર ત ગિરિરવાશાેભતાથાે તાિદ્રઃ॥ ૧૭॥
િનમર્ યમાનાદુદધેરભૂ દ્વષં
મહાે બણં હાલહલાહ્વમગ્રતઃ ।
સ ભ્રા તમીનાને્મકરાિહકચ્છપા-
ત્ત મ દ્વપગ્રાહ ત મઙ્ ગલાકુલાત્॥ ૧૮॥
તદુગ્રવેગં િદ શ િદ યપુયર્ધાે
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િવસપર્દુ સપર્દસહ્યમપ્ર ત ।
ભીતાઃ પ્ર દુદુ્રવુરઙ્ગ સશે્વરા
અરક્ષ્યમાણાઃ શરણં સદા શવમ્॥ ૧૯॥
િવલાેક્ય તં દેવવરં િત્રલાેક્યા
ભવાય દેવ્યા ભમતં મનુીનામ્ ।
આસીનમદ્રાવપવગર્હેતાે-
તપાે જુષાણં તુ ત ભઃ પ્રણેમુઃ॥ ૨૦॥
પ્ર પતય ઊચુઃ
દેવદેવ મહાદેવ ભૂતાત્મન્ ભૂતભાવન ।
ત્રાિહ નઃ શરણાપન્નાંસૈ્ત્રલાેક્યદહના દ્વષાત્॥ ૨૧॥
વમેકઃ સવર્જગત ઈશ્વરાે બ ધમાેક્ષયાેઃ ।
તં વામચર્ ત કુશલાઃ પ્રપન્ના તહરં ગુ મ્॥ ૨૨॥
ગુણમ યા વશ યાસ્ય સગર્ સ્થત્ય યયાન્ િવભાે ।
ધ સે યદા વદગૃ્ભૂમન્ બ્રહ્મિવ શવા ભધામ્॥ ૨૩॥
વં બ્રહ્મ પરમં ગુહ્યં સદસદ્ભાવભાવનઃ ।
નાનાશ ક્ત ભરાભાત વમાત્મા જગદ શ્વરઃ॥ ૨૪॥
વં શ દયાેિનજર્ગદાિદરાત્મા
પ્રાણે દ્રયદ્રવ્યગુણ વભાવઃ ।
કાલઃ ક્રતુઃ સત્ય તં ચ ધમર્-
વ યક્ષરં યિ ત્ર દામન ત॥ ૨૫॥

અ ગ્ મુર્ખં તેઽ ખલદેવતાઽઽત્મા
ક્ષ ત િવદુલાકભવાઙ્ ઘ્રપઙ્કજમ્ ।
કાલં ગ ત તેઽ ખલદેવતાઽઽત્મનાે
િદશશ્ચ કણા રસનં જલેશમ્॥ ૨૬॥
ના ભનર્ભ તે શ્વસનં નભ વાન્
સયૂર્શ્ચ ચક્ષૂં ષ જલં મ રેતઃ ।
પરાવરાત્માશ્રયણં તવાત્મા
સાેમાે મનાે દ્યાૈભર્ગવન્ શર તે॥ ૨૭॥
કુ ક્ષઃ સમુદ્રા ગરયાેઽ સ્થસઙ્ઘા
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રાેમા ણ સવાષિધવી ધ તે ।
છ દાં સ સાક્ષાત્તવ સપ્તધાતવ-
સ્ત્રયીમયાત્મન્ હૃદયં સવર્ધમર્ઃ॥ ૨૮॥
મખુાિન પ ચાપેિનષદ તવેશ
યૈ સ્ત્રશદષ્ટાેત્તરમ ત્રવગર્ઃ ।
યત્ત ચ્છવાખ્યં પરમાથર્ત વં
દેવ વય જ્યાે તરવ સ્થ ત તે॥ ૨૯॥
છાયા વધમા મષુ યૈિવસગા
નતે્રત્રયં સ વરજ તમાં સ ।
સાઙ્ખ્યાત્મનઃ શાસ્ત્રકૃત તવેક્ષા
છ દાેમયાે દેવ ઋ ષઃ પુરાણઃ॥ ૩૦॥
ન તે ગિરત્રા ખલલાેકપાલ-
િવિર ચવૈકુ ઠસરેુ દ્રગ યમ્ ।
જ્યાે તઃ પરં યત્ર રજ તમશ્ચ
સ વં ન યદ્બ્રહ્મ િનર તભેદમ્॥ ૩૧॥
કામા વરિત્રપુરકાલગરાદ્યનેક-
ભૂતદુ્રહઃ ક્ષપયતઃ તુતયે ન તત્તે ।
ય વ તકાલ ઇદમાત્મકૃતં વનતે્ર-
વિહ્નસુ્ફ લઙ્ગ શખયા ભ સતં ન વેદ॥ ૩૨॥
યે વાત્મરામગુ ભહૃર્િદ ચ તતાઙ્ ઘ્ર-
દ્વ દં્વ ચર તમુમયા તપસા ભતપ્તમ્ ।
ક થ ત ઉગ્રપુ ષં િનરતં મશાને
તે નનૂમૂ તમિવદં તવ હાતલ ઃ॥ ૩૩॥
તત્તસ્ય તે સદસતાેઃ પરતઃ પરસ્ય
ના જઃ વ પગમને પ્રભવ ત ભૂ ઃ ।
બ્રહ્માદયઃ િકમુત સં તવને વયં તુ
ત સગર્સગર્િવષયા અિપ શ ક્તમાત્રમ્॥ ૩૪॥
અેત પરં પ્રપ યામાે ન પરં તે મહેશ્વર ।
ડનાય િહ લાેકસ્ય વ્યક્ત તેઽવ્યક્તકમર્ણઃ॥ ૩૫॥
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શ્રીશકુ ઉવાચ
તદ્વ ક્ષ્યવ્યસનં તાસાં કૃપયા શપીિડતઃ ।
સવર્ભૂતસહૃુદે્દવ ઇદમાહ સતી ં પ્રયામ્॥ ૩૬॥
શવ ઉવાચ
અહાે બત ભવા યેત પ્ર નાં પ ય વૈશસમ્ ।
ક્ષીરાેદમથનાેદ્ભૂતા કાલકૂટાદુપ સ્થતમ્॥ ૩૭॥
આસાં પ્રાણપર સનૂાં િવધેયમભયં િહ મે ।
અેતાવાન્ િહ પ્રભાેરથા યદ્દ નપિરપાલનમ્॥ ૩૮॥
પ્રાણૈઃ વૈઃ પ્રા ણનઃ પા ત સાધવઃ ક્ષણભઙ્ગુરૈઃ ।
બદ્ધવૈરેષુ ભૂતષેુ માેિહતે વાત્મમાયયા॥ ૩૯॥
પુંસઃ કૃપયતાે ભદ્રે સવાર્ત્મા પ્રીયતે હિરઃ ।
પ્રીતે હરાૈ ભગવ ત પ્રીયેઽહં સચરાચરઃ ।
ત માિદદં ગરં ભુ જે પ્ર નાં વ તર તુ મે॥ ૪૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવમામ ય ભગવાન્ ભવાની ં િવશ્વભાવનઃ ।
ત દ્વષં જગ્ધુમારેભે પ્રભાવજ્ઞા વમાેદત॥ ૪૧॥
તતઃ કરતલીકૃત્ય વ્યાિપ હાલાહલં િવષમ્ ।
અભક્ષયન્મહાદેવઃ કૃપયા ભૂતભાવનઃ॥ ૪૨॥
(હર હર નમઃ પાવર્તીપતયે હર હર મહાદેવ)
તસ્યાિપ દશર્યામાસ વવીય જલક મષઃ ।
યચ્ચકાર ગલે નીલં તચ્ચ સાધાેિવભષૂણમ્॥ ૪૩॥
ત ય તે લાેકતાપને સાધવઃ પ્રાયશાે જનાઃ ।
પરમારાધનં ત દ્ધ પુ ષસ્યા ખલાત્મનઃ॥ ૪૪॥
િનશ ય કમર્ તચ્છ ભાેદવદેવસ્ય મીઢુષઃ ।
પ્ર દાક્ષાયણી બ્રહ્મા વૈકુ ઠશ્ચ શશં સરે॥ ૪૫॥
પ્રસ્કનં્ન િપબતઃ પાણેયર્ ક ચ જગ્ હુઃ મ તત્ ।
શ્ચકાિહિવષાષૈ યાે દ દશકૂાશ્ચ યેઽપરે॥ ૪૬॥

ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સ હતાયાં
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અષ્ટમસ્ક ધે અ તમથને સપ્તમાેઽ યાયઃ॥ ૭॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અષ્ટમાેઽ યાયઃ - ૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
પીતે ગરે ષાઙે્કણ પ્રીતા તેઽમરદાનવાઃ ।
મમ થુ તરસા સ ધું હિવધાર્ની તતાેઽભવત્॥ ૧॥
તામ ગ્ હાતે્રી ષયાે જગ્ હુબ્રર્હ્મવાિદનઃ ।
યજ્ઞસ્ય દેવયાનસ્ય મે યાય હિવષે પ॥ ૨॥
તત ઉચ્ચૈઃશ્રવા નામ હયાેઽભૂચ્ચ દ્રપા ડુરઃ ।
ત મન્ બ લઃ હાં ચકે્ર ને દ્ર ઈશ્વર શક્ષયા॥ ૩॥
તત અૈરાવતાે નામ વારણે દ્રાે િવિનગર્તઃ ।
દ તૈશ્ચતુ ભઃ શ્વેતાદ્રહેર્રન્ ભગવતાે મિહમ્॥ ૪॥
(અૈરાવણાદય વષ્ટાૈ િદગ્ગ અભવં તતઃ ।
અભ્રપ્ર તયાેઽષ્ટાૈ ચ કિર ય વભવન્ પ॥)

કાૈ તુભાખ્યમભૂદ્રત્નં પદ્મરાગાે મહાેદધેઃ ।
ત મન્ હિરઃ હાં ચકે્ર વક્ષાેઽલઙ્કરણે મણાૈ॥ ૫॥
તતાેઽભવ પાિર તઃ સરુલાેકિવભષૂણમ્ ।
પૂરયત્ય થનાે યાેઽથઃ શશ્વદ્ભુિવ યથા ભવાન્॥ ૬॥
તતશ્ચા સરસાે તા િન કક ઠ્યઃ સવુાસસઃ ।
રમ યઃ વ ગણાં વ ગુગ તલીલાવલાેકનૈઃ॥ ૭॥
તતશ્ચાિવરભૂ સાક્ષાચ્છ્ર રમા ભગવ પરા ।
ર જય તી િદશઃ કા ત્યા િવદ્યુ સાૈદામની યથા॥ ૮॥
તસ્યાં ચકુ્રઃ હાં સવ સસરુાસરુમાનવાઃ ।
પાૈદાયર્વયાવેણર્મિહમા ક્ષપ્તચેતસઃ॥ ૯॥
તસ્યાઆસનમાિન યે મહે દ્રાે મહદદ્ભુતમ્ ।
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મૂ તમત્યઃ સિરચ્છ્ર ેષ્ઠા હેમકુ ભજૈર્લં શુ ચ॥ ૧૦॥
આભષેચિનકા ભૂ મરાહર સકલાષૈધીઃ ।
ગાવઃ પ ચ પિવત્રા ણ વસ તાે મધુમાધવાૈ॥ ૧૧॥
ઋષયઃ ક પયા ચકુ્રર ભષેકં યથાિવિધ ।
જગુભર્દ્રા ણ ગ ધવાર્ નટ શ્ચ ન તજુર્ગુઃ॥ ૧૨॥
મેઘા દઙ્ગપણવમુર નકગાેમખુાન્ ।
વ્યનાદયન્ શઙ્ખવે વીણા તુમુલિનઃ વનાન્॥ ૧૩॥
તતાેઽ ભ ષ ષચુદવી ં શ્રયં પદ્મકરાં સતીમ્ ।
િદ ગભાઃ પૂણર્કલશઃૈ સકૂ્તવાક્યૈ દ્વજેિરતૈઃ॥ ૧૪॥
સમુદ્રઃ પીતકાૈશયેવાસસી સમપુાહરત્ ।
વ ણઃ સ્રજં વજૈય તી ં મધનુા મત્તષટ્પદામ્॥ ૧૫॥
ભષૂણાિન િવ ચત્રા ણ િવશ્વકમાર્ પ્ર પ તઃ ।
હારં સર વતી પદ્મમ ે નાગાશ્ચ કુ ડલે॥ ૧૬॥
તતઃ કૃત વ ત્યયનાે પલસ્રજં
નદદ્દિ્વરેફાં પિરગ્ હ્ય પા ણના ।
ચચાલ વક્ત્રં સકુપાેલકુ ડલં
સવ્રીડહાસં દધતી સશુાેભનમ્॥ ૧૭॥
તનદ્વયં ચા તકૃશાેદર સમં
િનર તરં ચ દનકુઙુ્કમાે ક્ષતમ્ ।
તત તતાે નપૂુરવ ગુ શ જતૈ-
િવસપર્તી હેમલતવે સા બભાૈ॥ ૧૮॥
િવલાેકય તી િનરવદ્યમાત્મનઃ
પદં ધ્રવું ચાવ્ય ભચાિરસદુ્ગણમ્ ।
ગ ધવર્યક્ષાસરુ સદ્ધચારણ-

ત્રૈિવષ્ટપેયાિદષુ ના વિવ દત॥ ૧૯॥
નનંૂ તપાે યસ્ય ન મ યુિનજર્યાે
જ્ઞાનં ક્વ ચત્તચ્ચ ન સઙ્ગવ જતમ્ ।
ક શ્ચન્મહાં તસ્ય ન કામિનજર્યઃ
સ ઈશ્વરઃ િક પરતાે વ્યપાશ્રયઃ॥ ૨૦॥
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ધમર્ઃ ક્વ ચત્તત્ર ન ભૂતસાૈહૃદં
ત્યાગઃ ક્વ ચત્તત્ર ન મુ ક્તકારણમ્ ।
વીય ન પુંસાેઽ ત્યજવેગિન કૃતં
ન િહ દ્વતીયાે ગુણસઙ્ગવ જતઃ॥ ૨૧॥
ક્વ ચ ચ્ચરાયનુર્ િહ શીલમઙ્ગલં
ક્વ ચત્તદ ય ત ન વેદ્યમાયષુઃ ।
યત્રાેભયં કુત્ર ચ સાેઽ યમઙ્ગલઃ
સમુઙ્ગલઃ કશ્ચ ન કાઙ્ક્ષતે િહ મામ્॥ ૨૨॥
અેવં િવ યાવ્ય ભચાિરસદુ્ગણૈ-
વર્રં િનજૈકાશ્રયતાગુણાશ્રયમ્ ।
વવ્રે વરં સવર્ગુણૈરપે ક્ષતં
રમા મુકુ દં િનરપેક્ષમી સતમ્॥ ૨૩॥
તસ્યાંસદેશ ઉશતી ં નવક જમાલાં
માદ્યન્મધવુ્રતવ થ ગરાપેઘુષ્ટામ્ ।
તસ્થાૈ િનધાય િનકટે તદુરઃ વધામ
સવ્રીડહાસિવકસન્નયનને યાતા॥ ૨૪॥
તસ્યાઃ શ્રય સ્ત્રજગતાે જનકાે જન યા
વક્ષાેિનવાસમકરાે પરમં િવભૂતેઃ ।
શ્રીઃ વાઃ પ્ર ઃ સક ણને િનર ક્ષણને
યત્ર સ્થતૈધયત સાિધપતી ં સ્ત્રલાેકાન્॥ ૨૫॥
શઙ્ખતૂયર્ દઙ્ગાનાં વાિદત્રાણાં થુઃ વનઃ ।
દેવાનુગાનાં સસ્ત્રીણાં ત્યતાં ગાયતામભૂત્॥ ૨૬॥
બ્રહ્મ દ્રાઙ્ ગરાેમખુ્યાઃ સવ િવશ્વ ે િવભુમ્ ।
ઈિડરેઽિવતથૈમર્ ત્રૈ ત લઙ્ગૈઃ પુ પવ ષણઃ॥ ૨૭॥
શ્રયા િવલાેિકતા દેવાઃ સપ્ર પતયઃ પ્ર ઃ ।
શીલાિદગુણસ પન્ના લે ભરે િન ર્ ત પરામ્॥ ૨૮॥
િનઃસ વા લાેલપુા રાજન્ િન દ્યાેગા ગતત્રપાઃ ।
યદા ચાપેે ક્ષતા લ યા બભવૂુદત્યદાનવાઃ॥ ૨૯॥
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અથાસીદ્વા ણી દેવી ક યા કમલલાેચના ।
અસરુા જગ્ હુ તાં વૈ હરેરનુમતને તે॥ ૩૦॥
અથાેદધેમર્ યમાના કા યપૈર તા થ ભઃ ।
ઉદ તષ્ઠન્મહારાજ પુ ષઃ પરમાદ્ભુતઃ॥ ૩૧॥
દ ઘર્પીવરદાેદર્ ડઃ ક બુગ્રીવાેઽ ણેક્ષણઃ ।
યામલ ત ણઃ સ્રગ્વી સવાર્ભરણભૂ ષતઃ॥ ૩૨॥
પીતવાસા મહાેરસ્કઃ સુ ષ્ટમ ણકુ ડલઃ ।
નગ્ધકુ ચતકેશા તઃ સભુગઃ સહિવક્રમઃ॥ ૩૩॥
અ તાપૂણર્કલશં બભ્રદ્વલયભૂ ષતઃ ।
સ વૈ ભગવતઃ સાક્ષા દ્વ ણાેરંશાંશસ ભવઃ॥ ૩૪॥
ધ વ તિરિર ત ખ્યાતઆયવુદદૃ ગજ્યભાક્ ।
તમાલાેક્યાસરુાઃ સવ કલશં ચા તા તમ્॥ ૩૫॥
લ સ તઃ સવર્વ તૂિન કલશં તરસાહરન્ ।
નીયમાનેઽસરૈુ ત મન્ કલશઽે તભાજને॥ ૩૬॥
િવષ ણમનસાે દેવા હિર શરણમાયયુઃ ।
ઇ ત તદૈ્દ યમાલાેક્ય ભગવાન્ ત્યકામકૃત્ ।
મા ખદ્યત મથાેઽથ વઃ સાધિય યે વમાયયા॥ ૩૭॥
મથઃ ક લરભૂત્તષેાં તદથ તષર્ચેતસામ્ ।
અહં પવૂર્મહં પવૂ ન વં ન વ મ ત પ્રભાે॥ ૩૮॥
દેવાઃ વં ભાગમહર્ ત યે તુલ્યાયાસહેતવઃ ।
સત્રયાગ ઇવૈત મન્નષે ધમર્ઃ સનાતનઃ॥ ૩૯॥
ઇ ત વાન્ પ્રત્યષેધન્ વૈ દૈતેયા તમ સરાઃ ।
દુબર્લાઃ પ્રબલાન્ રાજન્ ગ્ હીતકલશાન્ મુહુઃ॥ ૪૦॥
અેત મન્ન તરે િવ ઃ સવાપાયિવદ શ્વરઃ ।
યાે ષદૂ્રપમિનદ યં દધાર પરમાદ્ભુતમ્॥ ૪૧॥
પ્રેક્ષણીયાે પલ યામં સવાર્વયવસુ દરમ્ ।
સમાનકણાર્ભરણં સકુપાેલાેન્નસાનનમ્॥ ૪૨॥
નવયાવૈનિન ર્ત્ત તનભારકૃશાેદરમ્ ।
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મખુામાેદાનુરક્તા લ ઝઙ્કારાે દ્વગ્ લાેચનમ્॥ ૪૩॥
બભ્ર વકેશભારેણ માલામુ ફુ લમ લકામ્ ।
સગુ્રીવક ઠાભરણં સભુુ ઙ્ગદભૂ ષતમ્॥ ૪૪॥
િવર બરસવંીતિનત બદ્વ પશાેભયા ।
કા ચ્યા પ્રિવલસદ્વ ગુચલચ્ચરણનપૂુરમ્॥ ૪૫॥
સવ્રીડ મતિવ ક્ષપ્તભ્રૂિવલાસાવલાેકનૈઃ ।
દૈત્યયૂથપચેતઃસુ કામમુદ્દ પયન્ મુહુઃ॥ ૪૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
અષ્ટમસ્ક ધે ભગવન્માયાપેલ ભનં નામાષ્ટમાેઽ યાયઃ॥ ૮॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ નવમાેઽ યાયઃ - ૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તેઽ યાે યતાેઽસરુાઃ પાતં્ર હર ત ત્યક્તસાૈહૃદાઃ ।
ક્ષપ તાે દસ્યુધમાર્ણ આયા તી ં દદશૃઃુ સ્ત્રયમ્॥ ૧॥
અહાે પમહાે ધામ અહાે અસ્યા નવં વયઃ ।
ઇ ત તે તામ ભદુ્રત્ય પપ્રચ્છુ ર્તહૃચ્છયાઃ॥ ૨॥
કા વં ક જપલાશા ક્ષ કુતાે વા િક ચક ષર્ સ ।
કસ્યા સ વદ વામાે મ તીવ મનાં સ નઃ॥ ૩॥
ન વયં વામરૈદત્યૈઃ સદ્ધગ ધવર્ચારણૈઃ ।
ના ષ્ટપવૂા નીમાે લાેકેશશૈ્ચ કુતાે ભઃ॥ ૪॥
નનંૂ વં િવિધના સભુ્રૂઃ પ્રે ષતા સ શર િરણામ્ ।
સવ દ્રયમનઃપ્રી ત િવધાતું સઘ્ ણને િકમ્॥ ૫॥
સા વં નઃ પધર્માનાનામેકવ તુિન માિનિન ।
જ્ઞાતીનાં બદ્ધવૈરાણાં શં િવધ વ સમુ યમે॥ ૬॥
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વયં ક યપદાયાદા ભ્રાતરઃ કૃતપાૈ ષાઃ ।
િવભજ વ યથા યાયં નવૈ ભેદાે યથા ભવેત્॥ ૭॥
ઇત્યુપામિ ત્રતાે દૈત્યૈમાર્યાયાે ષદ્વપુહર્િરઃ ।
પ્રહસ્ય ચરાપાઙ્ગૈિનર ક્ષિન્નદમબ્રવીત્॥ ૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
કથં ક યપદાયાદાઃ પુંશ્ચલ્યાં મિય સઙ્ગતાઃ ।
િવશ્વાસં પ ડતાે તુ કા મનીષુ ન યા ત િહ॥ ૯॥
સાલા કાણાં સ્ત્રીણાં ચ વૈિરણીનાં સરુ દ્વષઃ ।
સખ્યા યાહુરિનત્યાિન નૂત્નં નૂત્નં િવ ચ વતામ્॥ ૧૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત તે વે લતૈ તસ્યા આશ્વ તમનસાેઽસરુાઃ ।
જહસભુાર્વગ ભીરં દદુશ્ચા તભાજનમ્॥ ૧૧॥
તતાે ગ્ હી વા તભાજનં હિર-
બર્ભાષ ઈષિ મતશાેભયા ગરા ।
યદ્ય યપુેતં ક્વ ચ સા વસાધુ વા
કૃતં મયા વાે િવભજે સધુા મમામ્॥ ૧૨॥
ઇત્ય ભવ્યાહૃતં તસ્યા આક યાર્સરુપુઙ્ગવાઃ ।
અપ્રમાણિવદ તસ્યા તત્તથેત્ય વમંસત॥ ૧૩॥
અથાપેાે ય કૃત નાના હુ વા ચ હિવષાનલમ્ ।
દ વા ગાેિવપ્રભૂતે યઃ કૃત વ ત્યયના દ્વજૈઃ॥ ૧૪॥
યથાપે ષેં વાસાં સ પિરધાયાહતાિન તે ।
કુશષેુ પ્રાિવશન્ સવ પ્રાગગ્રે વ ભભૂ ષતાઃ॥ ૧૫॥
પ્રાઙ્મખુષેપૂિવષ્ટેષુ સરેુષુ િદ તજેષુ ચ ।
ધપૂામાેિદતશાલાયાં જુષ્ટાયાં માલ્યદ પકૈઃ॥ ૧૬॥
તસ્યાં નરે દ્ર કરભાે શદ્દકૂુલ-
શ્રાેણીતટાલસગ તમર્દિવહ્વલાક્ષી ।
સા કૂજતી કનકનપૂુર શ જતને
કુ ભ તની કલશપા ણરથાિવવેશ॥ ૧૭॥
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તાં શ્રીસખીં કનકકુ ડલચા કણર્-
નાસાકપાેલવદનાં પરદેવતાખ્યામ્ ।
સવંીક્ષ્ય સ મુમુહુ િ મતવીક્ષણને
દેવાસરુા િવગ લત તનપિટ્ટકા તામ્॥ ૧૮॥
અસરુાણાં સધુાદાનં સપાર્ણા મવ દુનર્યમ્ ।
મ વા ત શસંાનાં ન તાં વ્યભજદચ્યુતઃ॥ ૧૯॥
ક પિય વા થક્ પઙ્ક્તી ભયષેાં જગ પ તઃ ।
તાંશ્ચાપેવેશયામાસ વષેુ વષેુ ચ પઙ્ ક્તષુ॥ ૨૦॥
દૈત્યાન્ ગ્ હીતકલશાે વ ચયન્નપુસ ચરૈઃ ।
દૂરસ્થાન્ પાયયામાસ જરા ત્યુહરાં સધુામ્॥ ૨૧॥
તે પાલય તઃ સમયમસરુાઃ વકૃતં પ ।
તૂ ણીમાસન્ કૃત નેહાઃ સ્ત્રીિવવાદજુગુ સયા॥ ૨૨॥
તસ્યાં કૃતા તપ્રણયાઃ પ્રણયાપાયકાતરાઃ ।
બહુમાનને ચાબદ્ધા નાેચુઃ િક ચન િવ પ્રયમ્॥ ૨૩॥
દેવ લઙ્ગપ્ર તચ્છન્નઃ વભાર્નુદવસસંિદ ।
પ્રિવષ્ટઃ સાેમમિપબચ્ચ દ્રાકાર્ યાં ચ સૂ ચતઃ॥ ૨૪॥
ચકે્રણ રધારેણ જહાર િપબતઃ શરઃ ।
હિર તસ્ય કબ ધ તુ સધુયાઽઽ લાિવતાેઽપતત્॥ ૨૫॥
શર વમરતાં નીતમ ે ગ્રહમચીકૢપત્ ।
ય તુ પવર્ ણ ચ દ્રાકાર્વ ભધાવ ત વૈરધીઃ॥ ૨૬॥
પીતપ્રાયેઽ તે દેવૈભર્ગવાન્ લાેકભાવનઃ ।
પ યતામસરેુ દ્રાણાં વં પં જગ્ હે હિરઃ॥ ૨૭॥
અેવં સરુાસરુગણાઃ સમદેશકાલ-
હે વથર્કમર્મતયાેઽિપ ફલે િવક પાઃ ।
તત્રા તં સરુગણાઃ ફલમ જસાઽઽપુ-
યર્ પાદપઙ્કજરજઃશ્રયણાન્ન દૈત્યાઃ॥ ૨૮॥
યદ્યજુ્યતેઽસવુસકુમર્મનાવેચાે ભ-
દહાત્મ િદષુ ભ તદસ થ વાત્ ।
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તૈરેવ સદ્ભવ ત ય ક્રયતેઽ થ વાત્
સવર્સ્ય તદ્ભવ ત મૂલિનષેચનં યત્॥ ૨૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
અષ્ટમસ્ક ધે અ તમથને નવમાેઽ યાયઃ॥ ૯॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દશમાેઽ યાયઃ - ૧૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત દાનવદૈતેયા નાિવ દન્ન તં પ ।
યુક્તાઃ કમર્ ણ યત્તાશ્ચ વાસદેુવપરાઙ્મખુાઃ॥ ૧॥
સાધિય વા તં રાજન્ પાયિય વા વકાન્ સરુાન્ ।
પ યતાં સવર્ભૂતાનાં યયાૈ ગ ડવાહનઃ॥ ૨॥
સપત્નાનાં પરા દ્ધ દૃ ટ્વા તે િદ તન દનાઃ ।
અ યમાણા ઉ પેતુદવાન્ પ્રત્યુદ્યતાયુધાઃ॥ ૩॥
તતઃ સરુગણાઃ સવ સધુયા પીતયૈિધતાઃ ।
પ્ર તસયંુયુધુઃ શસૈ્ત્રનાર્રાયણપદાશ્રયાઃ॥ ૪॥
તત્ર દૈવાસરુાે નામ રણઃ પરમદા ણઃ ।
રાેધસ્યુદ વતાે રાજં તુમુલાે રાેમહષર્ણઃ॥ ૫॥
તત્રા યાે યં સપત્ના તે સરં ધમનસાે રણે ।
સમાસાદ્યા સ ભબાર્ણૈિનજઘુ્નિવિવધાયુધૈઃ॥ ૬॥
શઙ્ખતૂયર્ દઙ્ગાનાં ભેર ડમિરણાં મહાન્ ।
હ ત્યશ્વરથપત્તીનાં નદતાં િનઃ વનાેઽભવત્॥ ૭॥
ર થનાે ર થ ભ તત્ર પ ત્ત ભઃ સહ પત્તયઃ ।
હયા હયૈિરભાશ્ચેભૈઃ સમસ જ ત સયંુગે॥ ૮॥
ઉષ્ટ્ર ૈઃ કે ચિદભૈઃ કે ચદપરે યુયુધુઃ ખરૈઃ ।
કે ચદ્ગાૈરમખુૈરકૃ્ષૈદ્વ િપ ભહર્િર ભભર્ટાઃ॥ ૯॥
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ગ્ ધ્રૈઃ કઙૈ્કબર્કૈર યે યનેભાસૈ ત મઙ્ ગલૈઃ ।
શરભૈમર્િહષૈઃ ખડ્ગૈગા ષૈગર્વયા ણૈઃ॥ ૧૦॥
શવા ભરાખુ ભઃ કે ચ કૃકલાસઃૈ શશનૈર્રૈઃ ।
બ તૈરેકે કૃ ણસારૈહસરૈ યે ચ સકૂરૈઃ॥ ૧૧॥
અ યે જલસ્થલખગૈઃ સ વૈિવકૃતિવગ્રહૈઃ ।
સનેયાે ભયાે રાજન્ િવિવશુ તેઽગ્રતાેઽગ્રતઃ॥ ૧૨॥
ચત્ર વજપટૈ રાજન્નાતપત્રૈઃ સતામલૈઃ ।
મહાધનવૈર્જ્રદ ડવૈ્યર્જનૈબાર્હર્ચામરૈઃ॥ ૧૩॥
વાતાેદૂ્ધતાેત્તરાે ણીષૈર ચ ભવર્મર્ભષૂણૈઃ ।
સુ્ફરદ્ ભિવશદૈઃ શસૈ્ત્રઃ સતુરાં સયૂર્ર મ ભઃ॥ ૧૪॥
દેવદાનવવીરાણાં વ જ યાૈ પા ડુન દન ।
રેજતવુ રમાલા ભયાર્દસા મવ સાગરાૈ॥ ૧૫॥
વૈરાેચનાે બ લઃ સઙ્ખ્યે સાેઽસરુાણાં ચમપૂ તઃ ।
યાનં વૈહાયસં નામ કામગં મયિન મતમ્॥ ૧૬॥
સવર્સાઙ્ગ્રા મકાપેેતં સવાર્શ્ચયર્મયં પ્રભાે ।
અપ્રતક્યર્મિનદ યં દૃ યમાનમદશર્નમ્॥ ૧૭॥
આસ્થત ત દ્વમાના યં સવાર્નીકાિધપૈ ર્તઃ ।
વાલવ્યજનછત્રા યૈ રેજે ચ દ્ર ઇવાેદયે॥ ૧૮॥
તસ્યાસન્ સવર્તાે યાનૈયૂર્થાનાં પતયાેઽસરુાઃ ।
નમુ ચઃ શ બરાે બાણાે િવપ્ર ચ ત્તરયાેમખુઃ॥ ૧૯॥
દ્વમૂધાર્ કાલનાભાેઽથ પ્રહે તહ તિર વલઃ ।
શકુિનભૂર્તસ તાપાે વજ્રદંષ્ટ્ર ાે િવરાેચનઃ॥ ૨૦॥
હયગ્રીવઃ શઙુ્ક શરાઃ કિપલાે મેઘદુ દુ ભઃ ।
તારકશ્ચક્રદક્ૃ શુ ભાે િનશુ ભાે જ ભ ઉ કલઃ॥ ૨૧॥
અિરષ્ટાેઽિરષ્ટને મશ્ચ મયશ્ચ િત્રપુરાિધપઃ ।
અ યે પાૈલાેમકાલેયા િનવાતકવચાદયઃ॥ ૨૨॥
અલ ધભાગાઃ સાેમસ્ય કેવલં ક્લેશભા ગનઃ ।
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સવર્ અેતે રણમખુે બહુશાે િન જતામરાઃ॥ ૨૩॥
સહનાદાન્ િવમુ ચ તઃ શઙ્ખાન્ દ મુમર્હારવાન્ ।
દૃ ટ્વા સપત્નાનુ સક્તાન્ બલ ભ કુિપતાે શમ્॥ ૨૪॥
અૈરાવતં િદક્કિરણમા ઢઃ શશુભુે વરાટ્ ।
યથા સ્રવ પ્રસ્રવણમુદયાિદ્રમહપર્ તઃ॥ ૨૫॥
તસ્યાસન્ સવર્તાે દેવા નાનાવાહ વ યુધાઃ ।
લાેકપાલાઃ સહ ગણવૈાર્ વ ગ્ વ ણાદયઃ॥ ૨૬॥
તેઽ યાે યમ ભસં ત્ય ક્ષપ તાે મમર્ ભ મથઃ ।
આહ્વય તાે િવશ તાેઽગ્રે યુયુધુદ્વર્ દ્વયાેિધનઃ॥ ૨૭॥
યુયાેધ બ લિર દ્રણે તારકેણ ગુહાેઽસ્યત ।
વ ણાે હે તનાયુ ય ન્મત્રાે રાજન્ પ્રહે તના॥ ૨૮॥
યમ તુ કાલનાભને િવશ્વકમાર્ મયને વૈ ।
શ બરાે યુયુધે વષ્ટ્ર ા સિવત્રા તુ િવરાેચનઃ॥ ૨૯॥
અપરા જતને નમુ ચર શ્વનાૈ ષપવર્ણા ।
સયૂા બ લસતુૈદવાે બાણજે્યષૈ્ઠઃ શતને ચ॥ ૩૦॥
રાહુણા ચ તથા સાેમઃ પુલાે ા યુયુધેઽિનલઃ ।
િનશુ ભશુ ભયાેદવી ભદ્રકાલી તર વની॥ ૩૧॥
ષાકિપ તુ જ ભને મિહષેણ િવભાવસઃુ ।
ઇ વલઃ સહ વાતાિપબ્રર્હ્મપતુ્રૈરિર દમ॥ ૩૨॥
કામદેવને દુમર્ષર્ ઉ કલાે મા ભઃ સહ ।
હ પ તશ્ચાેશનસા નરકેણ શનૈશ્ચરઃ॥ ૩૩॥
મ તાે િનવાતકવચૈઃ કાલેયવૈર્સવાેઽમરાઃ ।
િવશ્વેદેવા તુ પાૈલાેમૈ દ્રાઃ ક્રાેધવશઃૈ સહ॥ ૩૪॥
ત અેવમા વસરુાઃ સરેુ દ્રાઃ
દ્વ દ્વને સહંત્ય ચ યુ યમાનાઃ ।
અ યાે યમાસાદ્ય િનજઘુ્નરાજેસા
જગીષવ તી ણશરા સતાેમરૈઃ॥ ૩૫॥
ભુશુ ડ ભશ્ચક્રગદ ષ્ટપિટ્ટશઃૈ
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શ યુ મુકૈઃ પ્રાસપરશ્વધૈરિપ ।
િન સ્ત્રશભ લૈઃ પિરઘૈઃ સમુદ્ગરૈઃ
સ ભ દપાલૈશ્ચ શરાં સ ચ ચ્છદુઃ॥ ૩૬॥
ગ તુરઙ્ગાઃ સરથાઃ પદાતયઃ
સારાેહવાહા િવિવધા િવખ ડતાઃ ।
િનકૃત્તબાહૂ શરાેધરાઙ્ઘ્રય-
છન્ન વજે વાસતનતુ્રભષૂણાઃ॥ ૩૭॥
તષેાં પદાઘાતરથાઙ્ગચૂ ણતા-
દાયાેધનાદુ બણ ઉ થત તદા ।
રે િદશઃ ખં દ્યુમ ણ ચ છાદયન્
યવતર્તા ક્સ્રુ ત ભઃ પિર લુતાત્॥ ૩૮॥
શરાે ભ દૂ્ધતિકર ટકુ ડલૈઃ
સરં ભદૃ ગ્ભઃ પિરદષ્ટદચ્છદૈઃ ।
મહાભજૈુઃ સાભરણૈઃ સહાયુધૈઃ
સા પ્રા તા ભૂઃ કરભાે ભબર્ભાૈ॥ ૩૯॥
કબ ધા તત્ર ચાે પેતુઃ પ તત વ શરાેઽ ક્ષ ભઃ ।
ઉદ્યતાયુધદાેદર્ ડરૈાધાવ તાે ભટાન્ ધે॥ ૪૦॥
બ લમર્હે દં્ર દશ ભ સ્ત્ર ભરૈરાવતં શરૈઃ ।
ચતુ ભશ્ચતુરાે વાહાનેકેનારાેહમાચ્છર્યત્॥ ૪૧॥
સ તાનાપતતઃ શક્ર તાવદ્ ભઃ શીઘ્રિવક્રમઃ ।
ચચ્છેદ િન શતૈભર્ લૈરસ પ્રાપ્તાન્ હસિન્નવ॥ ૪૨॥
તસ્ય કમાત્તમં વીક્ષ્ય દુમર્ષર્ઃ શ ક્તમાદદે ।
તાં વલ તી ં મહાેલ્કાભાં હ તસ્થામ ચ્છનદ્ધિરઃ॥ ૪૩॥
તતઃ શલંૂ તતઃ પ્રાસં તત તાેમર ષ્ટયઃ ।
યદ્યચ્છસં્ત્ર સમાદદ્યા સવ તદ ચ્છન દ્વભુઃ॥ ૪૪॥
સસ ર્થાસરુ ં માયામ તધાર્નગતાેઽસરુઃ ।
તતઃ પ્રાદુરભૂચ્છૈલઃ સરુાનીકાપેિર પ્રભાે॥ ૪૫॥
તતાે િનપેતુ તરવાે દહ્યમાના દવા ગ્ ના ।
શલાઃ સટઙ્ક શખરાશ્ચૂણર્ય ત્યાે દ્વષદ્બલમ્॥ ૪૬॥
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મહાેરગાઃ સમુ પેતુદર્ દશકૂાઃ સ શ્ચકાઃ ।
સહવ્યાઘ્રવરાહાશ્ચ મદર્ય તાે મહાગ ન્॥ ૪૭॥
યાતુધા યશ્ચ શતશઃ શલૂહ તા િવવાસસઃ ।
છ ધ ભ ધી ત વાિદ ય તથા રક્ષાેગણાઃ પ્રભાે॥ ૪૮॥
તતાે મહાઘના વ્યાે ગ ભીરપ ષ વનાઃ ।
અઙ્ગારાન્ મુમુચવુાર્તૈરાહતાઃ તનિયત્નવઃ॥ ૪૯॥
ષ્ટાે દૈત્યેન સમુહાન્ વિહ્નઃ શ્વસનસાર થઃ ।
સાવંતર્ક ઇવાત્યુગ્રાે િવબુધ વ જનીમધાક્॥ ૫૦॥
તતઃ સમુદ્ર ઉદ્વલેઃ સવર્તઃ પ્રત્યદૃ યત ।
પ્રચ ડવાતૈ દૂ્ધતતરઙ્ગાવતર્ભીષણઃ॥ ૫૧॥
અેવં દૈત્યૈમર્હામાયૈરલક્ષ્યગ તભીષણૈઃ ।
જ્યમાનાસુ માયાસુ િવષેદુઃ સરુસિૈનકાઃ॥ ૫૨॥
ન ત પ્ર તિવિધ યત્ર િવદુિર દ્રાદયાે પ ।
યાતઃ પ્રાદુરભૂત્તત્ર ભગવાન્ િવશ્વભાવનઃ॥ ૫૩॥
તતઃ સપુણાસકૃતાઙ્ ઘ્રપ લવઃ
િપશઙ્ગવાસા નવક જલાેચનઃ ।
અદૃ યતાષ્ટાયુધબાહુ લસ-
ચ્છ્ર કાૈ તુભાનઘ્યર્િકર ટકુ ડલઃ॥ ૫૪॥
ત મન્ પ્રિવષ્ટેઽસરુકૂટકમર્
માયા િવનેશમુર્િહના મહીયસઃ ।
વ ાે યથા િહ પ્ર તબાેધ આગતે
હિર તઃ સવર્િવપ દ્વમાેક્ષણમ્॥ ૫૫॥
દૃ ટ્વા ધે ગ ડવાહ મભાિરવાહ
આિવ ય શલૂમિહનાેદથ કાલને મઃ ।
ત લીલયા ગ ડમૂિધ્ન પતદ્ગહૃી વા
તનેાહન પ સવાહમિર યધીશઃ॥ ૫૬॥
માલી સમુાલ્ય તબલાૈ યુિધ પેતતુયર્-
ચ્ચકે્રણ કૃત્ત શરસાવથ માલ્યવાં તમ્ ।
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આહત્ય તગ્મગદયાહનદ ડજે દં્ર
તાવ ચ્છરાેઽ ચ્છનદરેનર્દતાેઽિરણાદ્યઃ॥ ૫૭॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
અષ્ટમસ્ક ધે દેવાસરુસઙ્ગ્રામે દશમાેઽ યાયઃ॥ ૧૦॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાદશાેઽ યાયઃ - ૧૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અથાે સરુાઃ પ્રત્યુપલ ધચેતસઃ
પરસ્ય પુંસઃ પરયાનુક પયા ।
જઘુ્ન ર્શં શક્રસમીરણાદય-
તાં તાન્ રણે યૈર ભસહંતાઃ પુરા॥ ૧॥
વૈરાેચનાય સરં ધાે ભગવાન્ પાકશાસનઃ ।
ઉદયચ્છદ્યદા વજં્ર પ્ર હા હે ત ચુકુ્રશઃુ॥ ૨॥
વજ્રપા ણ તમાહેદં તરસૃ્કત્ય પુરઃ સ્થતમ્ ।
મન વનં સસુ પનં્ન િવચર તં મહા ધે॥ ૩॥
નટવન્મૂઢ માયા ભમાર્યેશાન્ નાે જગીષ સ ।
જ વા બાલાન્ િનબદ્ધાક્ષાન્ નટાે હર ત તદ્ધનમ્॥ ૪॥
આ ક્ષ ત માયા ભ સ સ ત યે િદવમ્ ।
તાન્ દસ્યનૂ્ િવધનુાે યજ્ઞાન્ પવૂર્ માચ્ચ પદાદધઃ॥ ૫॥
સાેઽહં દુમાર્િયન તેઽદ્ય વજે્રણ શતપવર્ણા ।
શરાે હિર યે મ દાત્મ ઘટ વ જ્ઞા ત ભઃ સહ॥ ૬॥
બ લ વાચ
સઙ્ગ્રામે વતર્માનાનાં કાલચાેિદતકમર્ણામ્ ।
ક તજર્યાેઽજયાે ત્યુઃ સવષાં સ્યુરનુક્રમાત્॥ ૭॥
તિદદં કાલરશનં જનાઃ પ ય ત સરૂયઃ ।

42 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - અષ્ટમસ્ક ધઃ

ન હૃ ય ત ન શાેચ ત તત્ર યૂયમપ ડતાઃ॥ ૮॥
ન વયં મ યમાનાનામાત્માનં તત્ર સાધનમ્ ।
ગરાે વઃ સાધુશાેચ્યાનાં ગ્ હ્ણ માે મમર્તાડનાઃ॥ ૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યા ક્ષ ય િવભું વીરાે નારાચવૈ રમદર્નઃ ।
આકણર્પૂણરહનદાક્ષપેૈરાહતં પનુઃ॥ ૧૦॥
અેવં િનરાકૃતાે દેવાે વૈિરણા ત યવાિદના ।
ના યત્તદિધક્ષપંે તાતે્રાહત ઇવ દ્વપઃ॥ ૧૧॥
પ્રાહર કુ લશં ત મા અમાેઘં પરમદર્નઃ ।
સયાનાે યપતદ્ભૂમાૈ છન્નપક્ષ ઇવાચલઃ॥ ૧૨॥
સખાયં પ તતં દૃ ટ્વા જ ભાે બ લસખઃ સહૃુત્ ।
અ યયા સાૈહૃદં સખ્યહુર્તસ્યાિપ સમાચરન્॥ ૧૩॥
સ સહવાહ આસાદ્ય ગદામુદ્ય ય રંહસા ।
જત્રાવતાડયચ્છકં્ર ગજં ચ સમુહાબલઃ॥ ૧૪॥
ગદાપ્રહારવ્ય થતાે શં િવહ્વ લતાે ગજઃ ।
નુ યાં ધરણી ં ટ્વા ક મલં પરમં યયાૈ॥ ૧૫॥

તતાે રથાે માત લના હિર ભદર્શશતૈ ર્તઃ ।
આનીતાે દ્વપમુ જ્ય રથમા હે િવભુઃ॥ ૧૬॥
તસ્ય ત પૂજયન્ કમર્ ય તુદાર્નવસત્તમઃ ।
શલૂને વલતા તં તુ મયમાનાેઽહન ધે॥ ૧૭॥
સહેે જં સદુુમર્ષા સ વમાલ બ્ય માત લઃ ।
ઇ દ્રાે જ ભસ્ય સઙ્કુ્રદ્ધાે વજે્રણાપાહર ચ્છરઃ॥ ૧૮॥
જ ભં શ્રુ વા હતં તસ્ય જ્ઞાતયાે નારદાદષૃેઃ ।
નમુ ચશ્ચ બલઃ પાક તત્રાપેતુ વરા વતાઃ॥ ૧૯॥
વચાે ભઃ પ ષૈિર દ્રમદર્ય તાેઽસ્ય મમર્સુ ।
શરૈરવાિકરન્ મેઘા ધારા ભિરવ પવર્તમ્॥ ૨૦॥
હર ન્ દશશતા યા ૈ હયર્શ્વસ્ય બલઃ શરૈઃ ।
તાવદ્ ભરદર્યામાસ યુગપ લઘુહ તવાન્॥ ૨૧॥
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શતા યાં માત લ પાકાે રથં સાવયવં થક્ ।
સકૃ સ ધાનમાેકે્ષણ તદદ્ભુતમભૂદ્રણે॥ ૨૨॥
નમુ ચઃ પ ચદશ ભઃ વણર્પુઙ્ખૈમર્હેષુ ભઃ ।
આહત્યવ્યનદ સઙ્ખ્યે સતાેય ઇવ તાેયદઃ॥ ૨૩॥
સવર્તઃ શરકૂટેન શકં્ર સરથસાર થમ્ ।
છાદયામાસરુસરુાઃ પ્રા ટ્સયૂર્ મવા બુદાઃ॥ ૨૪॥
અલક્ષય ત તમતીવ િવહ્વલા
િવચુકુ્રશદુવગણાઃ સહાનુગાઃ ।
અનાયકાઃ શત્રુબલને િન જતા
વ ણક્પથા ભન્નનવાે યથાણર્વે॥ ૨૫॥
તત તુરાષાિડષુબદ્ધપ જરા-
દ્વિનગર્તઃ સાશ્વરથ વ ગ્રણીઃ ।
બભાૈ િદશઃ ખં થવી ં ચ રાેચયન્
વતજેસા સયૂર્ ઇવ ક્ષપાત્યયે॥ ૨૬॥
િનર ક્ષ્ય તનાં દેવઃ પરૈર યિદતાં રણે ।
ઉદયચ્છિદ્રપંુ હ તું વજં્ર વજ્રધરાે ષા॥ ૨૭॥
સ તનેવૈાષ્ટધારેણ શરસી બલપાકયાેઃ ।
જ્ઞાતીનાં પ યતાં રાજન્ જહાર જનયન્ ભયમ્॥ ૨૮॥
નમુ ચ તદ્વધં દૃ ટ્વા શાેકામષર્ ષા વતઃ ।
જઘાંસિુર દં્ર પતે ચકાર પરમાેદ્યમમ્॥ ૨૯॥
અ મસારમયં શલંૂ ઘ ટાવદ્ધમેભષૂણમ્ ।
પ્રગ્ હ્યા યદ્રવ કુ્રદ્ધાે હતાેઽસી ત િવતજર્યન્ ।
પ્રાિહણાેદે્દવરા ય િનનદન્ ગરાિડવ॥ ૩૦॥
તદાપતદ્ગગનતલે મહાજવં
િવ ચ ચ્છદે હિરિરષુ ભઃ સહસ્રધા ।
તમાહન પ કુ લશને ક ધરે
ષા વત સ્ત્રદશપ તઃ શરાે હરન્॥ ૩૧॥
ન તસ્ય િહ વચમિપ વજ્ર ઊ જતાે
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બભેદ યઃ સરુપ તનાજૈસિેરતઃ ।
તદદ્ભુતં પરમ તવીયર્ ત્ર ભ-
ત્તરસૃ્કતાે નમુ ચ શરાેધર વચા॥ ૩૨॥
ત માિદ દ્રાેઽ બભેચ્છત્રાવેર્જ્રઃ પ્ર તહતાે યતઃ ।
િક મદં દૈવયાેગને ભૂતં લાેકિવમાેહનમ્॥ ૩૩॥
યને મે પવૂર્મદ્ર ણાં પક્ષચ્છેદઃ પ્ર ત્યયે ।
કૃતાે િનિવશતાં ભારૈઃ પત ત્રૈઃ પતતાં ભુિવ॥ ૩૪॥
તપઃસારમયં વાષ્ટ્રં ત્રાે યને િવપાિટતઃ ।
અ યે ચાિપ બલાપેેતાઃ સવાર્સૈ્ત્રરક્ષત વચઃ॥ ૩૫॥
સાેઽયં પ્ર તહતાે વ ે મયા મુક્તાેઽસરેુઽ પકે ।
નાહં તદાદદે દ ડં બ્રહ્મતે ેઽ યકારણમ્॥ ૩૬॥
ઇ ત શકં્ર િવષીદ તમાહ વાગશર િરણી ।
નાયં શુ કૈરથાે નાદ્રવર્ધમહર્ ત દાનવઃ॥ ૩૭॥
મયા મૈ યદ્વરાે દત્તાે ત્યુનવાદ્રર્શુ કયાેઃ ।
અતાેઽ ય શ્ચ તનીય તે ઉપાયાે મઘવન્ િરપાેઃ॥ ૩૮॥
તાં દૈવી ં ગરમાક યર્ મઘવાન્ સસુમાિહતઃ ।
યાયન્ ફેનમથાપ યદુપાયમુભયાત્મકમ્॥ ૩૯॥
ન શુ કેણ ન ચાદ્રણ જહાર નમુચેઃ શરઃ ।
તં તુષુ્ટવુમુર્િનગણા માલ્યૈશ્ચાવાિકરન્ િવભુમ્॥ ૪૦॥
ગ ધવર્મખુ્યાૈ જગતુિવશ્વાવસપુરાવસૂ ।
દેવદુ દુભયાે નેદુનર્તર્ક્યાે ન તુમુર્દા॥ ૪૧॥
અ યેઽ યવંે પ્ર તદ્વ દ્વાન્ વા વ ગ્ વ ણાદયઃ ।
સદૂયામાસરુસ્ત્રાૈઘૈ ર્ગાન્ કેસિરણાે યથા॥ ૪૨॥
બ્રહ્મણા પ્રે ષતાે દેવાન્ દેવ ષનાર્રદાે પ ।
વારયામાસ િવબુધાન્ દૃ ટ્વા દાનવસઙ્ક્ષયમ્॥ ૪૩॥
નારદ ઉવાચ
ભવદ્ ભર તં પ્રાપ્તં નારાયણભુ શ્રયૈઃ ।
શ્રયા સમેિધતાઃ સવર્ ઉપારમત િવગ્રહાત્॥ ૪૪॥
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શ્રીશકુ ઉવાચ
સયં ય મ યુસરં ભં માનય તાે મનુવેર્ચઃ ।
ઉપગીયમાનાનુચરૈયર્યુઃ સવ િત્રિવષ્ટપમ્॥ ૪૫॥
યેઽવ શષ્ટા રણે ત મન્ નારદાનુમતને તે ।
બ લ િવપન્નમાદાય અ તં ગિરમપુાગમન્॥ ૪૬॥
તત્રાિવનષ્ટાવયવાન્ િવદ્યમાન શરાેધરાન્ ।
ઉશના વયામાસ સ િવ યા વિવદ્યયા॥ ૪૭॥
બ લશ્ચાેશનસા ષ્ટઃ પ્રત્યાપન્ને દ્રય તઃ ।
પરા જતાેઽિપ ના ખદ્ય લાેકત વિવચક્ષણઃ॥ ૪૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયા-
મષ્ટમસ્ક ધે દેવાસરુસઙ્ગ્રામે અેકાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૧॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દ્વાદશાેઽ યાયઃ - ૧૨॥
શ્રીબાદરાય ણ વાચ
ષ વ ે િનશ યેદં યાે ષદૂ્રપેણ દાનવાન્ ।
માેહિય વા સરુગણાન્ હિરઃ સાેમમપાયયત્॥ ૧॥
ષમા હ્ય ગિરશઃ સવર્ભૂતગણૈ ર્તઃ ।
સહ દેવ્યા યયાૈ દ્રષંુ્ટ યત્રા તે મધુસદૂનઃ॥ ૨॥
સભા જતાે ભગવતા સાદરં સાેમયા ભવઃ ।
સપૂિવષ્ટ ઉવાચેદં પ્ર તપજૂ્ય મયન્ હિરમ્॥ ૩॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ
દેવદેવ જગદ્વ્યાિપન્ જગદ શ જગન્મય ।
સવષામિપ ભાવાનાં વમાત્મા હેતુર શ્વરઃ॥ ૪॥
આદ્ય તાવસ્ય યન્મ ય મદમ યદહં બિહઃ ।
યતાેઽવ્યયસ્ય નૈતાિન ત સતં્ય બ્રહ્મ ચદ્ભવાન્॥ ૫॥

46 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - અષ્ટમસ્ક ધઃ

તવવૈ ચરણા ભાજંે શ્રેયસ્કામા િનરા શષઃ ।
િવ જ્યાેભયતઃ સઙ્ગં મનુયઃ સમપુાસતે॥ ૬॥
વં બ્રહ્મ પૂણર્મ તં િવગુણં િવશાેક-
માન દમાત્રમિવકારમન યદ યત્ ।
િવશ્વસ્ય હેતુ દય સ્થ તસયંમાના-
માત્મેશ્વરશ્ચ તદપેક્ષતયાનપેક્ષઃ॥ ૭॥
અેક વમવે સદસદ્દવ્યમદ્વયં ચ
વણ કૃતાકૃત મવેહ ન વ તુભેદઃ ।
અજ્ઞાનત વિય જનૈિવિહતાે િવક પાે
ય માદુ્ગણવ્ય તકરાે િન પાિધકસ્ય॥ ૮॥
વાં બ્રહ્મ કે ચદવય ત્યુત ધમર્મેકે
અેકે પરં સદસતાેઃ પુ ષં પરેશમ્ ।
અ યેઽવય ત નવશ ક્તયુતં પરં વાં
કે ચન્મહાપુ ષમવ્યયમાત્મત ત્રમ્॥ ૯॥
નાહં પરાયુરષૃયાે ન મર ચમખુ્યા
ન ત ય દ્વર ચતં ખલુ સ વસગાર્ઃ ।

યન્માયયા મુ ષતચેતસ ઈશ દૈત્ય-

મત્યાર્દયઃ િકમુત શશ્વદભદ્ર ત્તાઃ॥ ૧૦॥
સ વં સમીિહતમદઃ સ્થ તજન્મનાશં
ભૂતેિહતં ચ જગતાે ભવબ ધમાેક્ષાૈ ।
વાયુયર્થા િવશ ત ખં ચ ચરાચરાખ્યં
સવ તદાત્મકતયાવગમાેઽવ સે॥ ૧૧॥
અવતારા મયા દષૃ્ટા રમમાણસ્ય તે ગુણૈઃ ।
સાેઽહં તદ્દ્રષુ્ટ મચ્છા મ યત્તે યાે ષદ્વપુ ર્તમ્॥ ૧૨॥
યને સ માેિહતા દૈત્યાઃ પાિયતાશ્ચા તં સરુાઃ ।
તિદ્દદકૃ્ષવ આયાતાઃ પરં કાૈતૂહલં િહ નઃ॥ ૧૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવમ ય થતાે િવ ભર્ગવાન્ શલૂપા ણના ।
પ્રહસ્ય ભાવગ ભીરં ગિરશં પ્રત્યભાષત॥ ૧૪॥
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શ્રીભગવાનવુાચ
કાૈતૂહલાય દૈત્યાનાં યાે ષદ્વષેાે મયા કૃતઃ ।
પ યતા સરુકાયાર્ ણ ગતે પીયષૂભાજને॥ ૧૫॥
તત્તેઽહં દશર્િય યા મ િદદકૃ્ષાેઃ સરુસત્તમ ।
કા મનાં બહુ મ તવં્ય સઙ્ક પપ્રભવાેદયમ્॥ ૧૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત બ્રવુાણાે ભગવાં તત્રવૈા તરધીયત ।
સવર્તશ્ચારયંશ્ચ ભર્વ આ તે સહાેમયા॥ ૧૭॥
તતાે દદશાપવને વર સ્ત્રયં
િવ ચત્રપુ પા ણપ લવદુ્રમે ।
િવક્ર ડતી ં ક દુકલીલયા લસ-
દ્દકૂુલપયર્ તિનત બમખેલામ્॥ ૧૮॥
આવતર્નાેદ્વતર્નક પત તન-
પ્રકૃષ્ટહારાે ભરૈઃ પદે પદે ।
પ્રભજ્યમાના મવ મ યતશ્ચલ-
પદપ્રવાલં નયતી ં તત તતઃ॥ ૧૯॥
િદ ભ્રમ ક દુકચાપલૈ ર્શં
પ્રાે દ્વગ્ તારાયતલાેલલાેચનામ્ ।
વકણર્િવભ્રા જતકુ ડલાે લસ-
કપાેલનીલાલકમ ડતાનનામ્॥ ૨૦॥
શ્લથદ્દકૂુલં કબર ં ચ િવચ્યુતાં
સન્નહ્યતીં વામકરેણ વ ગનુા ।
િવિનઘ્નતીમ યકરેણ ક દુકં
િવમાેહય તી ં જગદાત્મમાયયા॥ ૨૧॥
તાં વીક્ષ્ય દેવ ઇ ત ક દુકલીલયષે-
દ્વ્રીડાસુ્ફટ મતિવ ષ્ટકટાક્ષમુષ્ટઃ ।
સ્ત્રીપ્રેક્ષણપ્ર તસમીક્ષણિવહ્વલાત્મા
નાત્માનમ તક ઉમાં વગણાંશ્ચ વેદ॥ ૨૨॥
તસ્યાઃ કરાગ્રા સ તુ ક દુકાે યદા
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ગતાે િવદૂરં તમનવુ્રજિ સ્ત્રયાઃ ।
વાસઃ સસતંૂ્ર લઘુ મા તાેઽહર-
દ્ભવસ્ય દેવસ્ય િકલાનપુ યતઃ॥ ૨૩॥
અેવં તાં ચરાપાઙ્ગી ં દશર્નીયાં મનાેરમામ્ ।
દૃ ટ્વા તસ્યાં મનશ્ચકે્ર િવષ જ ત્યાં ભવઃ િકલ॥ ૨૪॥
તયાપહૃતિવજ્ઞાન ત કૃત મરિવહ્વલઃ ।
ભવા યા અિપ પ ય ત્યા ગતહ્ર ી ત પદં યયાૈ॥ ૨૫॥
સા તમાયા તમાલાેક્ય િવવસ્ત્રા વ્રીિડતા શમ્ ।
િનલીયમાના ક્ષષેુ હસ તી ના વ તષ્ઠત॥ ૨૬॥
તામ વગચ્છદ્ભગવાન્ ભવઃ પ્રમુ ષતે દ્રયઃ ।
કામસ્ય ચ વશં નીતઃ કરે મવ યૂથપઃ॥ ૨૭॥
સાેઽનવુ્રજ્યા તવેગને ગ્ હી વાિનચ્છતી ં સ્ત્રયમ્ ।
કેશબ ધ ઉપાનીય બાહુ યાં પિરષ વજે॥ ૨૮॥
સાપેગૂઢા ભગવતા કિરણા કિરણી યથા ।
ઇત તતઃ પ્રસપર્ તી િવપ્રક ણર્ શરાે હા॥ ૨૯॥
આત્માનં માેચિય વાઙ્ગ સરુષર્ભભુ તરાત્ ।
પ્રાદ્રવ સા થુશ્રાેણી માયા દેવિવિન મતા॥ ૩૦॥
તસ્યાસાૈ પદવી ં દ્રાે િવ ણાેરદ્ભુતકમર્ણઃ ।
પ્રત્યપદ્યત કામને વૈિરણવે િવિન જતઃ॥ ૩૧॥
તસ્યાનુધાવતાે રેતશ્ચસ્ક દામાેઘરેતસઃ ।
શુ મણાે યૂથપસ્યવે વા સતામનુધાવતઃ॥ ૩૨॥
યત્ર યત્રાપતન્મહ્યાં રેત તસ્ય મહાત્મનઃ ।
તાિન યસ્ય હે શ્ચ ક્ષતે્રા યાસન્ મહીપતે॥ ૩૩॥
સિર સરઃસુ શલૈષેુ વનષેપૂવનષેુ ચ ।
યત્ર ક્વ ચાસ ષય તત્ર સિન્નિહતાે હરઃ॥ ૩૪॥
સ્કન્ને રેત સ સાેઽપ યદાત્માનં દેવમાયયા ।
જડીકૃતં પશ્રેષ્ઠ સ યવતર્ત ક મલાત્॥ ૩૫॥
અથાવગતમાહા ય આત્મનાે જગદાત્મનઃ ।
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અપિરજ્ઞેયવીયર્સ્ય ન મનેે તદુ હાદ્ભુતમ્॥ ૩૬॥
તમિવક્લવમવ્રીડમાલક્ષ્ય મધુસદૂનઃ ।
ઉવાચ પરમપ્રીતાે બભ્ર વાં પાૈ ષી ં તનુમ્॥ ૩૭॥
શ્રીભગવાનવુાચ
િદષ્ટ ા વં િવબુધશ્રેષ્ઠ વાં િનષ્ઠામાત્મના સ્થતઃ ।
યન્મે સ્ત્રી પયા વૈરં માેિહતાેઽ યઙ્ગ માયયા॥ ૩૮॥
કાે નુ મેઽ તતરેન્માયાં િવષક્ત વદતૃે પુમાન્ ।
તાં તાન્ િવ જતી ં ભાવાન્ દુ તરામકૃતાત્મ ભઃ॥ ૩૯॥
સયંે ગુણમયી માયા ન વામ ભભિવ ય ત ।
મયા સમેતા કાલને કાલ પેણ ભાગશઃ॥ ૪૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં ભગવતા રાજન્ શ્રીવ સાઙે્કન સ કૃતઃ ।
આમ ય તં પિરક્ર ય સગણઃ વાલયં યયાૈ॥ ૪૧॥
આત્માંશભૂતાં તાં માયાં ભવાની ં ભગવાન્ ભવઃ ।
શસંતા ષમખુ્યાનાં પ્રીત્યાઽઽચષ્ટાથ ભારત॥ ૪૨॥
અિપ વ્યપ ય વમજસ્ય માયાં
પરસ્ય પુંસઃ પરદેવતાયાઃ ।
અહં કલાના ષભાે િવમુહ્યે
યયાવશાેઽ યે િકમુતા વત ત્રાઃ॥ ૪૩॥
યં મામ ચ્છ વમપેુત્ય યાેગાત્
સમાસહસ્રા ત ઉપારતં વૈ ।
સ અેષ સાક્ષા પુ ષઃ પુરાણાે
ન યત્ર કાલાે િવશતે ન વેદઃ॥ ૪૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત તેઽ ભિહત તાત િવક્રમઃ શાઙ્ર્ગધ વનઃ ।
સ ધાેિનમર્થને યને તઃ ષે્ઠ મહાચલઃ॥ ૪૫॥
અેતન્મુહુઃ ક તર્યતાેઽનુશ ◌ૃ વતાે
ન િર યતે તુ સમુદ્યમઃ ક્વ ચત્ ।
યદુત્તમશ્લાેકગુણાનવુણર્નં
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સમ તસસંારપિરશ્રમાપહમ્॥ ૪૬॥
અસદિવષયમઙ્ ઘ્ર ભાવગ યં પ્રપન્ના-
ન તમમરવયાર્નાશય સ ધુમ યમ્ ।
કપટયવુ તવષેાે માેહયન્ યઃ સરુાર ન્
તમહમપુ તાનાં કામપૂરં નતાેઽ મ॥ ૪૭॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયા-
મષ્ટમસ્ક ધે શઙ્કરમાેહનં નામ દ્વાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૨॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ - ૧૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
મનુિવવ વતઃ પતુ્રઃ શ્રાદ્ધદેવ ઇ ત શ્રુતઃ ।
સપ્તમાે વતર્માનાે ય તદપત્યાિન મે શ ◌ૃ ॥ ૧॥
ઇ વાકુનર્ભગશ્ચવૈ ષ્ટઃ શયાર્ તરેવ ચ ।
નિર ય તાેઽથ નાભાગઃ સપ્તમાે િદષ્ટ ઉચ્યતે॥ ૨॥
ક ષશ્ચ ષધ્રશ્ચ દશમાે વસમુાન્ તઃ ।
મનાવેવ વતસ્યૈતે દશપુત્રાઃ પર તપ॥ ૩॥
આિદત્યા વસવાે દ્રા િવશ્વેદેવા મ દ્ગણાઃ ।
અ શ્વના ભવાે રાજિન્ન દ્ર તષેાં પુર દરઃ॥ ૪॥
ક યપાેઽિત્રવર્ સષ્ઠશ્ચ િવશ્વા મત્રાેઽથ ગાૈતમઃ ।
જમદ ગ્ ભર્રદ્વાજ ઇ ત સપ્તષર્યઃ તાઃ॥ ૫॥
અત્રાિપ ભગવ જન્મ ક યપાદિદતેરભૂત્ ।
આિદત્યાનામવર ે િવ વાર્મન પ ક્॥ ૬॥
સઙે્ક્ષપતાે મયાેક્તાિન સપ્તમ વ તરા ણ તે ।
ભિવ યા યથ વક્ષ્યા મ િવ ણાેઃ શ યા વતાિન ચ॥ ૭॥
િવવ વતશ્ચ દ્વે યે િવશ્વકમર્સતુે ઉભે ।
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સજં્ઞા છાયા ચ રાજે દ્ર યે પ્રાગ ભિહતે તવ॥ ૮॥
તીયાં વડવામેકે તાસાં સજં્ઞાસતુાસ્ત્રયઃ ।
યમાે યમી શ્રાદ્ધદેવ છાયાયાશ્ચ સતુા છૃ ॥ ૯॥
સાવ ણ તપતી ક યા ભાયાર્ સવંરણસ્ય યા ।
શનૈશ્ચર તીયાેઽભૂદ શ્વનાૈ વડવાત્મ ૈ॥ ૧૦॥
અષ્ટમેઽ તર આયાતે સાવ ણભર્િવતા મનુઃ ।
િનમાકિવરજસ્કાદ્યાઃ સાવ ણતનયા પ॥ ૧૧॥
તત્ર દેવાઃ સતુપસાે િવર અ તપ્રભાઃ ।
તષેાં િવરાેચનસતુાે બ લિર દ્રાે ભિવ ય ત॥ ૧૨॥
દ વેમાં યાચમાનાય િવ ણવે યઃ પદત્રયમ્ ।
રાદ્ધ મ દ્રપદં િહ વા તતઃ સ દ્ધમવા સ્ય ત॥ ૧૩॥
યાેઽસાૈ ભગવતા બદ્ધઃ પ્રીતને સતુલે પનુઃ ।
િનવે શતાેઽિધકે વગાર્દધનુાઽઽ તે વરાિડવ॥ ૧૪॥
ગાલવાે દ પ્તમાન્ રામાે દ્રાેણપતુ્રઃ કૃપ તથા ।
ઋ યશ ◌ૃઙ્ગઃ િપતા માકં ભગવાન્ બાદરાયણઃ॥ ૧૫॥
ઇમે સપ્તષર્ય તત્ર ભિવ ય ત વયાેગતઃ ।
ઇદાનીમાસતે રાજન્ વે વ આશ્રમમ ડલે॥ ૧૬॥
દેવગુહ્યા સર વત્યાં સાવર્ભાૈમ ઇ ત પ્રભુઃ ।
સ્થાનં પુર દરાદૃ્ધ વા બલયે દાસ્યતીશ્વરઃ॥ ૧૭॥
નવમાે દક્ષસાવ ણમર્નવુર્ ણસ ભવઃ ।
ભૂતકેતુદ પ્તકેતુિરત્યાદ્યા ત સતુા પ॥ ૧૮॥
પારા મર ચગભાર્દ્યા દેવા ઇ દ્રાેઽદ્ભુતઃ તઃ ।
દ્યુ તમ પ્રમખુા તત્ર ભિવ ય ષય તતઃ॥ ૧૯॥
આયુ મતાેઽ બુધારાયા ષભાે ભગવ કલા ।
ભિવતા યને સરંાદ્ધાં િત્રલાેક ં ભાેક્ષ્યતેઽદ્ભુતઃ॥ ૨૦॥
દશમાે બ્રહ્મસાવ ણ પશ્લાેકસતુાે મહાન્ ।
ત સતુા ભૂિરષેણાદ્યા હિવ મ પ્રમખુા દ્વ ઃ॥ ૨૧॥
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હિવ માન્ સકૃુ તઃ સત્યાે જયાે મૂ ત તદા દ્વ ઃ ।
સવુાસનિવ દ્ધાદ્યા દેવાઃ શ ભુઃ સરેુશ્વરઃ॥ ૨૨॥
િવ વક્સનેાે િવષૂચ્યાં તુ શ ભાેઃ સખ્યં કિર ય ત ।
તઃ વાંશને ભગવાન્ ગ્ હે િવશ્વ ે િવભુઃ॥ ૨૩॥

મનવુ ધમર્સાવ ણરેકાદશમઆત્મવાન્ ।
અનાગતા ત સતુાશ્ચ સત્યધમાર્દયાે દશ॥ ૨૪॥
િવહઙ્ગમાઃ કામગમા િનવાર્ણ ચયઃ સરુાઃ ।
ઇ દ્રશ્ચ વૈ ત તષેા ષયશ્ચા ણાદયઃ॥ ૨૫॥
આયર્કસ્ય સતુ તત્ર ધમર્સતેુિર ત તઃ ।
વૈ તાયાં હરેરંશ સ્ત્રલાેક ં ધારિય ય ત॥ ૨૬॥
ભિવતા દ્રસાવણ રાજન્ દ્વાદશમાે મનુઃ ।
દેવવાનપુદેવશ્ચ દેવશ્રેષ્ઠાદયઃ સતુાઃ॥ ૨૭॥
ઋતધામા ચ તત્રે દ્રાે દેવાશ્ચ હિરતાદયઃ ।
ઋષયશ્ચ તપાેમૂ ત તપ વ્યાગ્ ીધ્રકાદયઃ॥ ૨૮॥
વધામાખ્યાે હરેરંશઃ સાધિય ય ત તન્મનાેઃ ।
અ તરં સત્યસહસઃ સૂ તાયાઃ સતુાે િવભુઃ॥ ૨૯॥
મનુસ્ત્રયાેદશાે ભાવ્યાે દેવસાવ ણરાત્મવાન્ ।
ચત્રસનેિવ ચત્રાદ્યા દેવસાવ ણદેહ ઃ॥ ૩૦॥
દેવાઃ સકુમર્સતુ્રામસજં્ઞા ઇ દ્રાે િદવ પ તઃ ।
િનમાકત વદશાર્દ્યા ભિવ ય ષય તદા॥ ૩૧॥
દેવહાતે્રસ્ય તનય ઉપહતાર્ િદવ પતેઃ ।
યાેગેશ્વરાે હરેરંશાે હત્યાં સ ભિવ ય ત॥ ૩૨॥
મનવુાર્ ઇ દ્રસાવ ણશ્ચતુદર્શમ અે ય ત ।
ઉ ગ ભીરબુદ્ યાદ્યા ઇ દ્રસાવ ણવીયર્ ઃ॥ ૩૩॥
પિવત્રાશ્ચા ષા દેવાઃ શુ ચિર દ્રાે ભિવ ય ત ।
અ ગ્ બાર્હુઃ શુ ચઃ શદુ્ધાે માગધાદ્યા તપ વનઃ॥ ૩૪॥
સત્રાયણસ્ય તનયાે હદ્ભાનુ તદા હિરઃ ।
િવતાનાયાં મહારાજ િક્રયાત તનૂ્ િવતાિયતા॥ ૩૫॥
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રાજંશ્ચતુદર્શતૈાિન િત્રકાલાનુગતાિન તે ।
પ્રાેક્તા યે ભ મતઃ ક પાે યુગસાહસ્રપયર્યઃ॥ ૩૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
અષ્ટમસ્ક ધે મ વ તરાનવુણર્નં નામ ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૩॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ચતુદર્શાેઽ યાયઃ - ૧૪॥
રા વેાચ
મ વ તરેષુ ભગવન્ યથા મ વાદયિ વમે ।
ય મન્ કમર્ ણ યે યને િનયુક્તા તદ્વદ વ મે॥ ૧॥
ઋ ષ વાચ
મનવાે મનપુતુ્રાશ્ચ મનુયશ્ચ મહીપતે ।
ઇ દ્રાઃ સરુગણાશ્ચવૈ સવ પુ ષશાસનાઃ॥ ૨॥
યજ્ઞાદયાે યાઃ ક થતાઃ પાૈ ય તનવાે પ ।
મ વાદયાે જગદ્યાત્રાં નય ત્યા ભઃ પ્રચાેિદતાઃ॥ ૩॥
ચતુયુર્ગા તે કાલને ગ્ર તાન્ શ્રુ તગણાન્ યથા ।
તપસા ઋષયાેઽપ યન્ યતાે ધમર્ઃ સનાતનઃ॥ ૪॥
તતાે ધમ ચતુ પાદં મનવાે હિરણાેિદતાઃ ।
યુક્તાઃ સ ચારય ત્યદ્ધા વે વે કાલે મહી ં પ॥ ૫॥
પાલય ત પ્ર પાલા યાવદ તં િવભાગશઃ ।
યજ્ઞભાગભુ ે દેવા યે ચ તત્રા વતાશ્ચ તૈઃ॥ ૬॥
ઇ દ્રાે ભગવતા દત્તાં ત્રૈલાેક્ય શ્રયમૂ જતામ્ ।
ભુ નઃ પા ત લાેકાંસ્ત્રીન્ કામં લાેકે પ્રવષર્ ત॥ ૭॥
જ્ઞાનં ચાનુયુગં બ્રૂતે હિરઃ સદ્ધ વ પ ક્ ।
ઋ ષ પધરઃ કમર્ યાેગં યાેગેશ પ ક્॥ ૮॥
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સગ પ્રજેશ પેણ દસ્યનૂ્ હ યા વરાડ્વપુઃ ।
કાલ પેણ સવષામભાવાય થગ્ગુણઃ॥ ૯॥
તૂયમાનાે જનૈરે ભમાર્યયા નામ પયા ।
િવમાેિહતાત્મ ભનાર્નાદશર્નનૈર્ ચ દૃ યતે॥ ૧૦॥
અેત ક પિવક પસ્ય પ્રમાણં પિરક તતમ્ ।
યત્ર મ વ તરા યાહુશ્ચતુદર્શ પુરાિવદઃ॥ ૧૧॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામષ્ટમસ્ક ધે ચતુદર્શાેઽ યાયઃ॥ ૧૪॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ પ ચદશાેઽદ્ યયાઃ - ૧૫॥
રા વેાચ
બલેઃ પદત્રયં ભૂમેઃ ક માદ્ધિરરયાચત ।
ભૂ વેશ્વરઃ કૃપણવ લ ધાથાઽિપ બબ ધ તમ્॥ ૧॥
અેતદ્વિેદતુ મચ્છામાે મહ કાૈતૂહલં િહ નઃ ।
યજ્ઞેશ્વરસ્ય પૂણર્સ્ય બ ધનં ચા યનાગસઃ॥ ૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
પરા જતશ્રીરસુ ભશ્ચ હાિપતાે
હી દ્રણે રાજન્ ગુ ભઃ સ િવતઃ ।
સવાર્ત્મના તાનભજદ્ ગનૂ્ બ લઃ
શ યાે મહાત્માથર્િનવેદનને॥ ૩॥
તં બ્રાહ્મણા ગવઃ પ્રીયમાણા
અયાજયન્ િવશ્વ જતા િત્રણાકમ્ ।
જગીષમાણં િવિધના ભ ષચ્ય
મહા ભષેકેણ મહાનુભાવાઃ॥ ૪॥
તતાે રથઃ કા ચનપટ્ટનદ્ધાે
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હયાશ્ચ હયર્શ્વતુરઙ્ગવણાર્ઃ ।
વજશ્ચ સહેન િવરાજમાનાે
હુતાશનાદાસ હિવ ભિરષ્ટાત્॥ ૫॥
ધનુશ્ચ િદવં્ય પુરટાપેનદં્ધ
તૂણાવિરક્તાૈ કવચં ચ િદવ્યમ્ ।
િપતામહ તસ્ય દદાૈ ચ માલા-
મ લાનપુ પાં જલજં ચ શકુ્રઃ॥ ૬॥
અેવં સ િવપ્રા જતયાેધનાથર્ઃ
તૈઃ ક પત વ ત્યયનાેઽથ િવપ્રાન્ ।
પ્રદ ક્ષણીકૃત્ય કૃતપ્રણામઃ
પ્રહ્લાદમામ ય નમશ્ચકાર॥ ૭॥
અથા હ્ય રથં િદવં્ય ગુદતં્ત મહારથઃ ।
સસુ્રગ્ધરાેઽથ સન્નહ્ય ધ વી ખડ્ગી તષેુિધઃ॥ ૮॥
હેમાઙ્ગદલસદ્બાહુઃ સુ્ફરન્મકરકુ ડલઃ ।
રરાજ રથમા ઢાે િધ યસ્થ ઇવ હવ્યવાટ્॥ ૯॥
તુલ્યૈશ્વયર્બલશ્રી ભઃ વયૂથૈદત્યયૂથપૈઃ ।
િપબદ્ ભિરવ ખં દૃ ગ્ભદર્હદ્ ભઃ પિરધીિનવ॥ ૧૦॥
તાે િવકષર્ન્ મહતીમાસરુ ં વ જની ં િવભુઃ ।
યયાિવ દ્રપુર ં દ્ધાં ક પયિન્નવ રાેદસી॥ ૧૧॥
ર યામપુવનાેદ્યાનૈઃ શ્રીમદ્ ભનર્ દનાિદ ભઃ ।
કૂજ દ્વહઙ્ગ મથનુૈગાર્યન્મત્તમધવુ્રતૈઃ॥ ૧૨॥
પ્રવાલફલપુ પાે ભારશાખામરદુ્રમૈઃ ।
હંસસારસચક્રાહ્વકાર ડવકુલાકુલાઃ ।
ન લ યાે યત્ર ક્ર ડ ત પ્રમદાઃ સરુસિેવતાઃ॥ ૧૩॥
આકાશગઙ્ગયા દેવ્યા તાં પિરખભૂતયા ।
પ્રાકારેણા ગ્ વણન સાટ્ટાલનેાેન્નતને ચ॥ ૧૪॥
ક્મપટ્ટકપાટૈશ્ચ દ્વારૈઃ સ્ફિટકગાપેુરૈઃ ।
જુષ્ટાં િવભક્તપ્રપથાં િવશ્વકમર્િવિન મતામ્॥ ૧૫॥
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સભાચ વરર યાઢ ાં િવમાનૈ યર્બુર્દૈ ર્તામ્ ।
શ ◌ૃઙ્ગાટકૈમર્ ણમયવૈર્જ્રિવદુ્રમવેિદ ભઃ॥ ૧૬॥
યત્ર િનત્યવયાે પાઃ યામા િવરજવાસસઃ ।
ભ્રાજ તે પવન્નાયા હ્ય ચ ભિરવ વહ્નયઃ॥ ૧૭॥
સરુસ્ત્રીકેશિવભ્રષ્ટનવસાૈગ ધકસ્ર મ્ ।
યત્રામાેદમપુાદાય માગર્ આવા ત મા તઃ॥ ૧૮॥
હેમ લાક્ષિનગર્ચ્છદૂ્ધમનેાગુ ગ ધના ।
પા ડુરેણ પ્ર તચ્છન્નમાગ યા ત સરુ પ્રયાઃ॥ ૧૯॥
મુક્તાિવતાનૈમર્ ણહેમકેતુ ભ-
નાર્નાપતાકાવલભી ભરા તામ્ ।
શખ ડપારાવત ઙ્ગનાિદતાં
વૈમાિનકસ્ત્રીકલગીતમઙ્ગલામ્॥ ૨૦॥
દઙ્ગશઙ્ખાનકદુ દુ ભ વનૈઃ
સતાલવીણામુરજ ષ્ટવે ભઃ ।
ત્યૈઃ સવાદ્યૈ પદેવગીતકૈ-
મર્નાેરમાં વપ્રભયા જતપ્રભામ્॥ ૨૧॥
યાં ન વ્રજ ત્યધ મષ્ઠાઃ ખલા ભૂતદુ્રહઃ શઠાઃ ।
માિનનઃ કા મનાે લુ ધા અે ભહ ના વ્રજ ત યત્॥ ૨૨॥
તાં દેવધાની ં સ વ થનીપ ત-
બર્િહઃ સમ તાદુ્ર ધે ત યયા ।
આચાયર્દત્તં જલજં મહા વનં
દ માૈ પ્રયુ જન્ ભય મ દ્રયાે ષતામ્॥ ૨૩॥
મઘવાં તમ ભપે્રત્ય બલેઃ પરમમુદ્યમમ્ ।
સવર્દેવગણાપેેતાે ગુ મેતદુવાચ હ॥ ૨૪॥
ભગવન્નુદ્યમાે ભૂયાન્ બલનેર્ઃ પવૂર્વૈિરણઃ ।
અિવષહ્ય મમં મ યે કેનાસીત્તજેસાે જતઃ॥ ૨૫॥
નનંૈ ક શ્ચ કુતાે વાિપ પ્ર તવ્યાેઢુમધીશ્વરઃ ।
િપબિન્નવ મખુનેેદં લહિન્નવ િદશાે દશ ।
દહિન્નવ િદશાે દૃ ગ્ભઃ સવંતાર્ ગ્ િરવાે થતઃ॥ ૨૬॥
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બ્રૂિહ કારણમેતસ્ય દુધર્ષર્ વસ્ય મિદ્રપાેઃ ।
આેજઃ સહાે બલં તે ે યત અેત સમુદ્યમઃ॥ ૨૭॥
ગુ વાચ
ના મ મઘવન્ શત્રાે ન્નતેરસ્ય કારણમ્ ।
શ યાયાપે તં તે ે ગુ ભબ્રર્હ્મવાિદ ભઃ॥ ૨૮॥
(આેજ વનં બ લ જેતું ન સમથાઽ ત કશ્ચન ।
િવજે ય ત ન કાેઽ યનંે બ્રહ્મતજેઃસમેિધતમ્॥)

ભવ દ્વધાે ભવાન્ વાિપ વજર્િય વેશ્વરં હિર
નાસ્ય શક્તઃ પુરઃ સ્થાતું કૃતા તસ્ય યથા જનાઃ॥ ૨૯॥
ત માિન્નલયમુ જ્ય યૂયં સવ િત્રિવષ્ટપમ્ ।
યાત કાલં પ્રતીક્ષ તાે યતઃ શત્રાેિવપયર્યઃ॥ ૩૦॥
અેષ િવપ્રબલાેદકર્ ઃ સ પ્રત્યૂ જતિવક્રમઃ ।
તષેામવેાપમાનને સાનુબ ધાે િવનઙ્ક્ષ્ય ત॥ ૩૧॥
અેવં સમુિ ત્રતાથાર્ તે ગુ ણાથાર્નુદ શના ।
િહ વા િત્રિવષ્ટપં જગ્મુગ વાર્ણાઃ કામ િપણઃ॥ ૩૨॥
દેવે વથ િનલીનષેુ બ લવરાેચનઃ પુર મ્ ।
દેવધાનીમિધષ્ઠાય વશં િન યે જગ ત્રયમ્॥ ૩૩॥
તં િવશ્વજિયનં શ યં ગવઃ શ યવ સલાઃ ।
શતને હયમેધાનામનવુ્રતમયાજયન્॥ ૩૪॥
તત તદનુભાવને ભવુનત્રયિવશ્રુતામ્ ।
ક ત િદ િવત વાનઃ સ રેજ ઉડુરાિડવ॥ ૩૫॥
બુભજેુ ચ શ્રયં દ્ધાં દ્વજદેવાપેલ ભતામ્ ।
કૃતકૃત્ય મવાત્માનં મ યમાનાે મહામનાઃ॥ ૩૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામષ્ટમસ્ક ધે પ ચદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૫॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ષાેડશાેઽ યાયઃ - ૧૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં પતુ્રષેુ નષ્ટેષુ દેવમાતાિદ ત તદા ।
હૃતે િત્રિવષ્ટપે દૈત્યૈઃ પયર્ત યદનાથવત્॥ ૧॥
અેકદા ક યપ તસ્યા આશ્રમં ભગવાનગાત્ ।
િન સવં િનરાન દં સમાધેિવરત શ્ચરાત્॥ ૨॥
સ પત્ની ં દ નવદનાં કૃતાસનપિરગ્રહઃ ।
સભા જતાે યથા યાય મદમાહ કુ દ્વહ॥ ૩॥
અ યભદં્ર ન િવપ્રાણાં ભદ્રે લાેકેઽધનુાઽઽગતમ્ ।
ન ધમર્સ્ય ન લાેકસ્ય ત્યાે છ દાનવુ તનઃ॥ ૪॥
અિપ વાકુશલં િક ચદ્ગહેૃષુ ગ્ હમેિધિન ।
ધમર્સ્યાથર્સ્ય કામસ્ય યત્ર યાેગાે હ્યયાે ગનામ્॥ ૫॥
અિપ વા તથયાેઽ યેત્ય કુટુ બાસક્તયા વયા ।
ગ્ હાદપૂ જતા યાતાઃ પ્રત્યુ થાનને વા ક્વ ચત્॥ ૬॥
ગ્ હેષુ યે વ તથયાે ના ચતાઃ સ લલૈરિપ ।
યિદ િનયાર્ ત તે નનંૂ ફે રાજગ્ હાપેમાઃ॥ ૭॥
અ યગ્ ય તુ વેલાયાં ન હુતા હિવષા સ ત ।
વયાે દ્વગ્ િધયા ભદ્રે પ્રાે ષતે મિય કિહ ચત્॥ ૮॥
ય પૂજયા કામદુઘાન્ યા ત લાેકાન્ ગ્ હા વતઃ ।
બ્રાહ્મણાેઽ ગ્ શ્ચ વૈ િવ ણાેઃ સવર્દેવાત્મનાે મખુમ્॥ ૯॥
અિપ સવ કુશ લન તવ પતુ્રા મન વિન ।
લક્ષયેઽ વસ્થમાત્માનં ભવત્યા લક્ષણૈરહમ્॥ ૧૦॥
અિદ ત વાચ
ભદં્ર દ્વજગવાં બ્રહ્મન્ ધમર્સ્યાસ્ય જનસ્ય ચ ।
િત્રવગર્સ્ય પરં ક્ષતંે્ર ગ્ હમેિધન્ ગ્ હા ઇમે॥ ૧૧॥
અગ્ યાેઽ તથયાે ત્યા ભક્ષવાે યે ચ લ સવઃ ।
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સવ ભગવતાે બ્રહ્મન્નનુ યાનાન્ન િર ય ત॥ ૧૨॥
કાે નુ મે ભગવન્ કામાે ન સ પદે્યત માનસઃ ।
યસ્યા ભવાન્ પ્ર યક્ષ અેવં ધમાર્ન્ પ્રભાષતે॥ ૧૩॥
તવવૈ માર ચ મનઃશર ર ઃ
પ્ર ઇમાઃ સ વરજ તમાજુેષઃ ।
સમાે ભવાં તા વસરુાિદષુ પ્રભાે
તથાિપ ભક્તં ભજતે મહેશ્વરઃ॥ ૧૪॥
ત માદ શ ભજ ત્યા મે શ્રેય શ્ચ તય સવુ્રત ।
હૃત શ્રયાે હૃતસ્થાનાન્ સપત્નૈઃ પાિહ નઃ પ્રભાે॥ ૧૫॥
પરૈિવવા સતા સાહં મગ્ ા વ્યસનસાગરે ।
અૈશ્વય શ્રીયર્શઃ સ્થાનં હૃતાિન પ્રબલૈમર્મ॥ ૧૬॥
યથા તાિન પનુઃ સાધાે પ્રપદે્યરન્ મમાત્મ ઃ ।
તથા િવધેિહ કલ્યાણં િધયા કલ્યાણકૃત્તમ॥ ૧૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવમ ય થતાેઽિદત્યા ક તામાહ મયિન્નવ ।
અહાે માયાબલં િવ ણાેઃ નેહબદ્ધ મદં જગત્॥ ૧૮॥
ક્વ દેહાે ભાૈ તકાેઽનાત્મા ક્વ ચાત્મા પ્રકૃતેઃ પરઃ ।
કસ્ય કે પ તપતુ્રાદ્યા માેહ અેવ િહ કારણમ્॥ ૧૯॥
ઉપ તષ્ઠ વ પુ ષં ભગવ તં જનાદર્નમ્ ।
સવર્ભૂતગુહાવાસં વાસદેુવં જગદુ્ગ મ્॥ ૨૦॥
સ િવધાસ્ય ત તે કામાન્ હિરદ નાનુક પનઃ ।
અમાેઘા ભગવદ્ભ ક્તનતરે ત મ તમર્મ॥ ૨૧॥
અિદ ત વાચ
કેનાહં િવિધના બ્રહ્મન્નપુસ્થાસ્યે જગ પ તમ્ ।
યથા મે સત્યસઙ્ક પાે િવદ યા સ મનાેરથમ્॥ ૨૨॥
આિદશ વં દ્વજશ્રેષ્ઠ િવિધ તદુપધાવનમ્ ।
આશુ તુ ય ત મે દેવઃ સીદ ત્યાઃ સહ પતુ્રકૈઃ॥ ૨૩॥
ક યપ ઉવાચ
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અેતન્મે ભગવાન્ ષ્ટઃ પ્ર કામસ્ય પદ્મજઃ ।
યદાહ તે પ્રવક્ષ્યા મ વ્રતં કેશવતાષેણમ્॥ ૨૪॥
ફા ગનુસ્યામલે પક્ષે દ્વાદશાહં પયાવે્રતઃ ।
અચર્યેદરિવ દાક્ષં ભ યા પરમયા વતઃ॥ ૨૫॥
સનીવાલ્યાં દાઽઽ લ ય નાયા ક્રાેડિવદ ણર્યા ।
યિદ લ યેત વૈ સ્રાેતસ્યેતં મ ત્રમુદ રયેત્॥ ૨૬॥
વં દેવ્યાિદવરાહેણ રસાયાઃ સ્થાન મચ્છતા ।
ઉદૃ્ધતા સ નમ તુ યં પા માનં મે પ્રણાશય॥ ૨૭॥
િનવર્ તતાત્મિનયમાે દેવમચ સમાિહતઃ ।
અચાર્યાં સ્થ ડલે સયૂ જલે વહ્નાૈ ગુરાવિપ॥ ૨૮॥
નમ તુ યં ભગવતે પુ ષાય મહીયસે ।
સવર્ભૂતિનવાસાય વાસદેુવાય સા ક્ષણે॥ ૨૯॥
નમાેઽવ્યક્તાય સૂ માય પ્રધાનપુ ષાય ચ ।
ચતુિવશદુ્ગણજ્ઞાય ગુણસઙ્ખ્યાનહેતવે॥ ૩૦॥
નમાે દ્વશી ણ િત્રપદે ચતુઃશ ◌ૃઙ્ગાય ત તવે ।
સપ્તહ તાય યજ્ઞાય ત્રયીિવદ્યાત્મને નમઃ॥ ૩૧॥
નમઃ શવાય દ્રાય નમઃ શ ક્તધરાય ચ ।
સવર્િવદ્યાિધપતયે ભૂતાનાં પતયે નમઃ॥ ૩૨॥
નમાે િહર યગભાર્ય પ્રાણાય જગદાત્મને ।
યાેગૈશ્વયર્શર રાય નમ તે યાેગહેતવે॥ ૩૩॥
નમ તઆિદદેવાય સાક્ષીભૂતાય તે નમઃ ।
નારાયણાય ઋષયે નરાય હરયે નમઃ॥ ૩૪॥
નમાે મરકત યામવપષુેઽિધગત શ્રયે ।
કેશવાય નમ તુ યં નમ તે પીતવાસસે॥ ૩૫॥
વં સવર્વરદઃ પુંસાં વરે ય વરદષર્ભ ।
અત તે શ્રેયસે ધીરાઃ પાદરે મપુાસતે॥ ૩૬॥
અ વવતર્ ત યં દેવાઃ શ્રીશ્ચ ત પાદપદ્મયાેઃ ।
હય ત ઇવામાેદં ભગવાન્ મે પ્રસીદતામ્॥ ૩૭॥
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અેતૈમર્ ત્રૈહૃર્ષીકેશમાવાહનપુરસૃ્કતમ્ ।
અચર્યેચ્છ્ર દ્ધયા યુક્તઃ પાદ્યાપે પશર્નાિદ ભઃ॥ ૩૮॥
અ ચ વા ગ ધમાલ્યાદ્યૈઃ પયસા નપયે દ્વભુમ્ ।
વસ્ત્રાપેવીતાભરણપાદ્યાપે પશર્નૈ તતઃ ।
ગ ધધપૂાિદ ભશ્ચાચદ્દવ્ાદશાક્ષરિવદ્યયા॥ ૩૯॥
શ ◌ૃતં પય સ નવૈેદં્ય શાલ્યન્નં િવભવે સ ત ।
સસિપઃ સગુડં દ વા જુહુયાન્મૂલિવદ્યયા॥ ૪૦॥
િનવેિદતં તદ્ભક્તાય દદ્યાદ્ભુ ત વા વયમ્ ।
દ વાઽઽચમનમ ચ વા તા બૂલં ચ િનવેદયેત્॥ ૪૧॥
જપેદષ્ટાેત્તરશતં તવુીત તુ ત ભઃ પ્રભુમ્ ।
કૃ વા પ્રદ ક્ષણં ભૂમાૈ પ્રણમેદ્દ ડવન્મુદા॥ ૪૨॥
કૃ વા શર સ તચ્છેષાં દેવમુદ્વાસયેત્તતઃ ।
દ્વ્યવરાન્ ભાજેયે દ્વપ્રાન્ પાયસને યથાે ચતમ્॥ ૪૩॥
ભુ ત તૈરનુજ્ઞાતઃ શષંે સષે્ટઃ સભા જતૈઃ ।
બ્રહ્મચાયર્થ તદ્રા યાં શ્વાેભૂતે પ્રથમેઽહિન॥ ૪૪॥
નાતઃ શુ ચયર્થાેક્તને િવિધના સસુમાિહતઃ ।
પયસા નાપિય વાચદ્યાવદ્વ્રતસમાપનમ્॥ ૪૫॥
પયાેભક્ષાે વ્રત મદં ચરે દ્વ વચર્નાદતૃઃ ।
પવૂર્વ જુહુયાદ ગ્ બ્રાહ્મણાંશ્ચાિપ ભાજેયેત્॥ ૪૬॥
અેવં વહરહઃ કુયાર્દ્દવ્ાદશાહં પયાવે્રતઃ ।
હરેરારાધનં હાેમમહર્ણં દ્વજતપર્ણમ્॥ ૪૭॥
પ્ર તપિદ્દનમાર ય યાવચ્છુક્લત્રયાેદશી ।
બ્રહ્મચયર્મધઃ વ ં નાનં િત્રષવણં ચરેત્॥ ૪૮॥
વજર્યેદસદાલાપં ભાેગાનુચ્ચાવચાં તથા ।
અિહસ્રઃ સવર્ભૂતાનાં વાસદેુવપરાયણઃ॥ ૪૯॥
ત્રયાેદ યામથાે િવ ણાેઃ નપનં પ ચકૈિવભાેઃ ।
કારયેચ્છાસ્ત્રદષૃ્ટેન િવિધના િવિધકાેિવદૈઃ॥ ૫૦॥
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પૂ ં ચ મહતી ં કુયાર્ દ્વત્તશાઠ્યિવવ જતઃ ।
ચ ં િન ય પય સ શિપિવષ્ટાય િવ ણવે॥ ૫૧॥
શ ◌ૃતને તને પુ ષં યજેત સસુમાિહતઃ ।
નવૈેદં્ય ચા તગુણવદ્દદ્યા પુ ષતુ ષ્ટદમ્॥ ૫૨॥
આચાય જ્ઞાનસ પન્નં વસ્ત્રાભરણધનેુ ભઃ ।
તાષેયેદૃ વજશ્ચવૈ ત દ્વદ્ યારાધનં હરેઃ॥ ૫૩॥
ભાજેયેત્તાન્ ગુણવતા સદન્નને શુ ચ મતે ।
અ યાંશ્ચ બ્રાહ્મણાન્ શ યા યે ચ તત્ર સમાગતાઃ॥ ૫૪॥
દ ક્ષણાં ગુરવે દદ્યાદૃ વગ્ યશ્ચ યથાહર્તઃ ।
અન્નાદ્યનેાશ્વપાકાંશ્ચ પ્રીણયે સમપુાગતાન્॥ ૫૫॥
ભુક્તવ સુ ચ સવષુ દ ના ધકૃપણષેુ ચ ।
િવ ણાે ત પ્રીણનં િવદ્વાન્ ભુ ત સહ બ ધુ ભઃ॥ ૫૬॥
ત્યવાિદત્રગીતૈશ્ચ તુ ત ભઃ વ તવાચકૈઃ ।
કારયેત્ત કથા ભશ્ચ પૂ ં ભગવતાેઽ વહમ્॥ ૫૭॥
અેત પયાવે્રતં નામ પુ ષારાધનં પરમ્ ।
િપતામહેના ભિહતં મયા તે સમુદાહૃતમ્॥ ૫૮॥
વં ચાનને મહાભાગે સ યક્ ચીણન કેશવમ્ ।
આત્મના શદુ્ધભાવને િનયતાત્મા ભ વ્યયમ્॥ ૫૯॥
અયં વૈ સવર્યજ્ઞાખ્યઃ સવર્વ્રત મ ત તમ્ ।
તપઃસાર મદં ભદ્રે દાનં ચેશ્વરતપર્ણમ્॥ ૬૦॥
ત અેવ િનયમાઃ સાક્ષાત્ત અેવ ચ યમાેત્તમાઃ ।
તપાે દાનં વ્રતં યજ્ઞાે યને તુ યત્યધાેક્ષજઃ॥ ૬૧॥
ત માદેતદ્વ્રતં ભદ્રે પ્રયતા શ્રદ્ધયા ચર ।
ભગવાન્ પિરતુષ્ટ તે વરાનાશુ િવધાસ્ય ત॥ ૬૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સ હતાયાં
અષ્ટમસ્ક ધે અિદ તપયાવે્રતકથનં નામ ષાેડશાેઽ યાયઃ॥ ૧૬॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ સપ્તદશાેઽ યાયઃ - ૧૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યુક્તા સાિદતી રાજન્ વભત્રાર્ ક યપને વૈ ।
અ વ તષ્ઠદ્વ્રત મદં દ્વાદશાહમત દ્રતા॥ ૧॥
ચ તય ત્યેકયા બુદ્ યા મહાપુ ષમીશ્વરમ્ ।
પ્રગ્ હ્યે દ્રયદુષ્ટાશ્વાન્ મનસા બુ દ્ધસાર થઃ॥ ૨॥
મનશ્ચૈકાગ્રયા બુદ્ યા ભગવત્ય ખલાત્મિન ।
વાસદેુવે સમાધાય ચચાર હ પયાવે્રતમ્॥ ૩॥
તસ્યાઃ પ્રાદુરભૂત્તાત ભગવાનાિદપુ ષઃ ।
પીતવાસાશ્ચતુબાર્હુઃ શઙ્ખચક્રગદાધરઃ॥ ૪॥
તં નતે્રગાેચરં વીક્ષ્ય સહસાે થાય સાદરમ્ ।
નનામ ભુિવ કાયને દ ડવ પ્રી તિવહ્વલા॥ ૫॥
સાે થાય બદ્ધા જ લર િડતું સ્થતા
નાે સહે આન દજલાકુલેક્ષણા ।
બભવૂ તૂ ણી ં પુલકાકુલાકૃ ત-
તદ્દશર્નાત્યુ સવગાત્રવપેથુઃ॥ ૬॥
પ્રીત્યા શનૈગર્દ્ગદયા ગરા હિર
તુષ્ટાવ સા દેવ્યિદ તઃ કુ દ્વહ ।
ઉદ્વ ક્ષતી સા િપબતીવ ચ ષા
રમાપ ત યજ્ઞપ ત જગ પ તમ્॥ ૭॥
અિદ ત વાચ
યજ્ઞેશ યજ્ઞપુ ષાચ્યુત તીથર્પાદ
તીથર્શ્રવઃ શ્રવણમઙ્ગલનામધેય ।
આપન્નલાેક જનાપેશમાેદયાદ્ય
શં નઃ કૃધીશ ભગવન્ન સ દ નનાથઃ॥ ૮॥
િવશ્વાય િવશ્વભવન સ્થ તસયંમાય
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વૈરં ગ્ હીતપુ શ ક્તગુણાય ભૂ ે ।
વસ્થાય શશ્વદુપ િંહતપૂણર્બાેધ-
વ્યાપાિદતાત્મતમસે હરયે નમ તે॥ ૯॥
આયુઃ પરં વપુરભીષ્ટમતુલ્યલ મી-
દ્યાભૂર્રસાઃ સકલયાેગગુણા સ્ત્રવગર્ઃ ।
જ્ઞાનં ચ કેવલમન ત ભવ ત તુષ્ટા-
વત્તાે ણાં િકમુ સપત્નજયાિદરાશીઃ॥ ૧૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અિદત્યૈવં તુતાે રાજન્ ભગવાન્ પુ કરેક્ષણઃ ।
ક્ષતે્રજ્ઞઃ સવર્ભૂતાના મ ત હાવેાચ ભારત॥ ૧૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ
દેવમાતભર્વત્યા મે િવજ્ઞાતં ચરકાિઙ્ક્ષતમ્ ।
ય સપત્નૈહૃર્તશ્રીણાં ચ્યાિવતાનાં વધામતઃ॥ ૧૨॥
તાન્ િવિન જત્ય સમરે દુમર્દાનસરુષર્ભાન્ ।
પ્ર તલ ધજયશ્રી ભઃ પતુ્રૈિરચ્છસ્યપુા સતુમ્॥ ૧૩॥
ઇ દ્રજ્યેષૈ્ઠઃ વતનયૈહર્તાનાં યુિધ િવ દ્વષામ્ ।
સ્ત્રયાે દ તીરાસાદ્ય દ્રષુ્ટ મચ્છ સ દુઃ ખતાઃ॥ ૧૪॥
આત્મ ન્ સસુ દ્ધાં વં પ્રત્યાહૃતયશઃ શ્રયઃ ।
નાક ષ્ઠમિધષ્ઠાય ક્ર ડતાે દ્રષુ્ટ મચ્છ સ॥ ૧૫॥
પ્રાયાેઽધનુા તેઽસરુયૂથનાથા
અપારણીયા ઇ ત દેિવ મે મ તઃ ।
યત્તેઽનુકૂલેશ્વરિવપ્રગુપ્તા
ન િવક્રમ તત્ર સખંુ દદા ત॥ ૧૬॥
અથા યપુાયાે મમ દેિવ ચ ત્યઃ
સ તાે ષતસ્ય વ્રતચયર્યા તે ।
મમાચર્નં નાહર્ ત ગ તુમ યથા
શ્રદ્ધાનુ પં ફલહેતુક વાત્॥ ૧૭॥
વયા ચતશ્ચાહમપત્યગુપ્તયે
પયાવે્રતનેાનુગુણં સમીિડતઃ ।
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વાંશને પતુ્ર વમપુેત્ય તે સતુાન્
ગાેપ્તા મ માર ચતપસ્યિધ ષ્ઠતઃ॥ ૧૮॥
ઉપધાવ પ ત ભદ્રે પ્ર પ તમક મષમ્ ।
માં ચ ભાવયતી પત્યાવવેં પમવ સ્થતમ્॥ ૧૯॥
નૈત પર મા આખ્યયંે ષ્ટયાિપ કથ ચન ।
સવ સ પદ્યતે દેિવ દેવગુહ્યં સસું તમ્॥ ૨૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેતાવદુ વા ભગવાં તત્રવૈા તરધીયત ।
અિદ તદુર્લર્ભં લ વા હરેજર્ન્માત્મિન પ્રભાેઃ॥ ૨૧॥
ઉપાધાવ પ ત ભ યા પરયા કૃતકૃત્યવત્ ।
સ વૈ સમાિધયાેગને ક યપ તદબુ યત॥ ૨૨॥
પ્રિવષ્ટમાત્મિન હરેરંશં હ્યિવતથેક્ષણઃ ।
સાેઽિદત્યાં વીયર્માધત્ત તપસા ચરસ તમ્ ।
સમાિહતમના રાજન્ દા ય ગ્ યથાિનલઃ॥ ૨૩॥
અિદતેિધ ષ્ઠતં ગભ ભગવ તં સનાતનમ્ ।
િહર યગભા િવજ્ઞાય સમીડે ગુહ્યનામ ભઃ॥ ૨૪॥
બ્રહ્માવેાચ
જયાે ગાય ભગવન્નુ ક્રમ નમાેઽ તુ તે ।
નમાે બ્રહ્મ યદેવાય િત્રગુણાય નમાે નમઃ॥ ૨૫॥
નમ તે શ્નગભાર્ય વેદગભાર્ય વેધસે ।
િત્રનાભાય િત્ર ષ્ઠાય શિપિવષ્ટાય િવ ણવે॥ ૨૬॥
વમાિદર તાે ભવુનસ્ય મ ય-
મન તશ ક્ત પુ ષં યમાહુઃ ।
કાલાે ભવાના ક્ષપતીશ િવશ્વં
સ્રાેતાે યથા તઃ પ તતં ગભીરમ્॥ ૨૭॥
વં વૈ પ્ર નાં સ્થરજઙ્ગમાનાં
પ્ર પતીનામ સ સ ભિવ ઃ ।
િદવાૈકસાં દેવ િદવ યુતાનાં
પરાયણં નાૈિરવ મ જતાેઽ સુ॥ ૨૮॥
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ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સ હતાયાં
અષ્ટમસ્ક ધે વામનપ્રાદુભાર્વે સપ્તદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૭॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અષ્ટાદશાેઽ યાયઃ - ૧૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ થં િવિર ચ તુતકમર્વીયર્ઃ
પ્રાદુબર્ભવૂા તભૂરિદત્યામ્ ।
ચતુભુર્જઃ શઙ્ખગદા જચક્રઃ
િપશઙ્ગવાસા ન લનાયતેક્ષણઃ॥ ૧॥
યામાવદાતાે ઝષરાજકુ ડલ-
વષાે લસચ્છ્ર વદના બુજઃ પુમાન્ ।
શ્રીવ સવક્ષા વલયાઙ્ગદાે લસ-
કર ટકા ચીગુણચા નપૂુરઃ॥ ૨॥
મધવુ્રતવ્રાતિવઘુષ્ટયા વયા
િવરા જતઃ શ્રીવનમાલયા હિરઃ ।
પ્ર પતવે મતમઃ વરાે ચષા
િવનાશયન્ ક ઠિનિવષ્ટકાૈ તુભઃ॥ ૩॥
િદશઃ પ્રસદુેઃ સ લલાશયા તદા
પ્ર ઃ પ્રહૃષ્ટા ઋતવાે ગુણા વતાઃ ।
દ્યાૈર તિરકં્ષ ક્ષ તર ગ્ જહ્વા
ગાવાે દ્વ ઃ સ જહૃષનુર્ગાશ્ચ॥ ૪॥
શ્રાેણાયાં શ્રવણદ્વાદ યાં મુહૂતઽ ભ જ ત પ્રભુઃ ।
સવ નક્ષત્રતારાદ્યાશ્ચકુ્ર ત જન્મ દ ક્ષણમ્॥ ૫॥
દ્વાદ યાં સિવતા તષ્ઠન્મ ય દનગતાે પ ।
િવજયા નામ સા પ્રાેક્તા યસ્યાં જન્મ િવદુહર્રેઃ॥ ૬॥
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શઙ્ખદુ દુભયાે નેદુ ર્દઙ્ગપણવાનકાઃ ।
ચત્રવાિદત્રતૂયાર્ણાં િનઘાષ તુમુલાેઽભવત્॥ ૭॥
પ્રીતાશ્ચા સરસાેઽ ત્યન્ ગ ધવર્પ્રવરા જગુઃ ।
તુષુ્ટવુમુર્નયાે દેવા મનવઃ િપતરાેઽગ્ યઃ॥ ૮॥
સદ્ધિવદ્યાધરગણાઃ સિક પુ ષિકન્નરાઃ ।
ચારણા યક્ષરક્ષાં સ સપુણાર્ ભજુગાેત્તમાઃ॥ ૯॥
ગાય તાેઽ તપ્રશસં તાે ત્ય તાે િવબુધાનુગાઃ ।
અિદત્યા આશ્રમપદં કુસમુૈઃ સમવાિકરન્॥ ૧૦॥
દૃ ટ્વાિદ ત તં િનજગભર્સ ભવં
પરં પુમાંસં મુદમાપ િવ મતા ।
ગ્ હીતદેહં િનજયાેગમાયયા
પ્ર પ તશ્ચાહ જયે ત િવ મતઃ॥ ૧૧॥
યત્તદ્વપુભાર્ ત િવભષૂણાયુધૈ-
રવ્યક્ત ચદ્વ્યક્તમધારયદ્ધિરઃ ।
બભવૂ તનેવૈ સ વામનાે વટુઃ
સ પ યતાેિદવ્યગ તયર્થા નટઃ॥ ૧૨॥
તં વટંુ વામનં દૃ ટ્વા માેદમાના મહષર્યઃ ।
કમાર્ ણ કારયામાસઃુ પુરસૃ્કત્ય પ્ર પ તમ્॥ ૧૩॥
તસ્યાપેનીયમાનસ્ય સાિવત્રી ં સિવતાબ્રવીત્ ।
હ પ તબ્રર્હ્મસતંૂ્ર મખેલાં ક યપાેઽદદાત્॥ ૧૪॥
દદાૈ કૃ ણા જનં ભૂ મદર્ ડં સાેમાે વન પ તઃ ।
કાપૈીનાચ્છાદનં માતા દ્યાૈ છતં્ર જગતઃ પતેઃ॥ ૧૫॥
કમ ડલું વેદગભર્ઃ કુશાન્ સપ્તષર્યાે દદુઃ ।
અક્ષમાલાં મહારાજ સર વત્યવ્યયાત્મનઃ॥ ૧૬॥
ત મા ઇત્યુપનીતાય યક્ષરાટ્ પાિત્રકામદાત્ ।
ભક્ષાં ભગવતી સાક્ષાદુમાદાદ બકા સતી॥ ૧૭॥
સ બ્રહ્મવચર્સનેવૈં સભાં સ ભાિવતાે વટુઃ ।
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બ્રહ્મ ષગણસ જુષ્ટામત્યરાેચત માિરષઃ॥ ૧૮॥
સ મદ્ધમાિહતં વિહ્ન કૃ વા પિરસમૂહનમ્ ।
પિર તીયર્ સમ યચ્યર્ સ મદ્ ભરજુહાેદ્દિ્વજઃ॥ ૧૯॥
શ્રુ વાશ્વમેધૈયર્જમાનમૂ જતં
બ લ ગૂણામપુક પતૈ તતઃ ।
જગામ તત્રા ખલસારસ તાે
ભારેણ ગાં સન્નમયન્ પદે પદે॥ ૨૦॥
તં નમર્દાયા તટ ઉત્તરે બલેઃ
ય ઋ વજ તે ગુકચ્છસજં્ઞકે ।
પ્રવતર્ય તાે ગવઃ ક્રતૂત્તમં
વ્યચક્ષતારાદુિદતં યથા રિવમ્॥ ૨૧॥
ત ઋ વ ે યજમાનઃ સદસ્યા
હત વષાે વામનતજેસા પ ।
સયૂર્ઃ િકલાયાત્યુત વા િવભાવસઃુ
સન કુમારાેઽથ િદદકૃ્ષયા ક્રતાેઃ॥ ૨૨॥
ઇ થં સ શ યષેુ ગુ વનેકધા
િવતક્યર્માણાે ભગવાન્ સ વામનઃ ।
છતં્ર સદ ડં સજલં કમ ડલું
િવવેશ બભ્રદ્ધયમેધવાટમ્॥ ૨૩॥
માૈ જ્યા મખેલયા વીતમપુવીતા જનાેત્તરમ્ ।
જિટલં વામનં િવપં્ર માયામાણવકં હિરમ્॥ ૨૪॥
પ્રિવષં્ટ વીક્ષ્ય ગવઃ સ શ યા તે સહા ગ્ ભઃ ।
પ્રત્યગ્ હ્ણન્ સમુ થાય સિઙ્ક્ષપ્તા તસ્ય તજેસા॥ ૨૫॥
યજમાનઃ પ્રમુિદતાે દશર્નીયં મનાેરમમ્ ।
પાનુ પાવયવં ત મા આસનમાહરત્॥ ૨૬॥
વાગતનેા ભન દ્યાથ પાદાૈ ભગવતાે બ લઃ ।
અવિનજ્યાચર્યામાસ મુક્તસઙ્ગમનાેરમમ્॥ ૨૭॥
ત પાદશાૈચં જનક મષાપહં
સ ધમર્િવન્મૂ યર્દધા સમુઙ્ગલમ્ ।
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યદે્દવદેવાે ગિરશશ્ચ દ્રમાૈ લઃ
દધાર મૂધ્નાર્ પરયા ચ ભ યા॥ ૨૮॥
બ લ વાચ
વાગતં તે નમ તુ યં બ્રહ્મન્ િક કરવામ તે ।
બ્રહ્મષ ણાં તપઃ સાક્ષાન્મ યે વાઽઽયર્ વપુધર્રમ્॥ ૨૯॥
અદ્ય નઃ િપતર પ્તા અદ્ય નઃ પાિવતં કુલમ્ ।
અદ્ય વષ્ટઃ ક્રતુરયં યદ્ભવાનાગતાે ગ્ હાન્॥ ૩૦॥
અદ્યાગ્ યાે મે સહુુતા યથાિવિધ
દ્વ ત્મજ વચ્ચરણાવનજેનૈઃ ।
હતાંહસાે વા ભિરયં ચ ભૂરહાે
તથા પનુીતા તનુ ભઃ પદૈ તવ॥ ૩૧॥
યદ્યદ્વટાે વા છ સ ત પ્રતીચ્છ મે
વામ થનં િવપ્રસતુાનુતકર્યે ।
ગાં કા ચનં ગુણવદ્ધામ ષં્ટ
તથાન્નપેયમુત વા િવપ્રક યામ્ ।
ગ્રામાન્ સ દ્ધાં તુરગાન્ ગ ન્ વા
રથાં તથાહર્ત્તમ સ પ્રતીચ્છ॥ ૩૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સ હતાયામષ્ટમસ્ક ધે
વામનપ્રાદુભાર્વે બ લવામનસવંાદે અષ્ટાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૮॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાનેિવશાેઽ યાયઃ - ૧૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત વૈરાેચનવેાર્ક્યં ધમર્યુકં્ત સ સૂ તમ્ ।
િનશ ય ભગવાન્ પ્રીતઃ પ્ર તન દે્યદમબ્રવીત્॥ ૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ
વચ તવૈત જનદેવ સૂ તં
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કુલાે ચતં ધમર્યુતં યશસ્કરમ્ ।
યસ્ય પ્રમાણં ગવઃ સા પરાયે
િપતામહઃ કુલ દ્ધઃ પ્રશા તઃ॥ ૨॥
ન હ્યેત મન્ કુલે ક શ્ચિન્નઃસ વઃ કૃપણઃ પુમાન્ ।
પ્રત્યાખ્યાતા પ્ર તશ્રુત્ય યાે વાદાતા દ્વ તયે॥ ૩॥
ન સ ત તીથ યુિધ ચા થના થતાઃ
પરાઙ્મખુા યે વમન વનાે પાઃ ।
યુ મ કુલે યદ્યશસામલને
પ્રહ્લાદ ઉદ્ભા ત યથાેડુપઃ ખે॥ ૪॥
યતાે તાે િહર યાક્ષશ્ચરન્નેક ઇમાં મહીમ્ ।
પ્ર તવીરં િદ ગ્વજયે નાિવ દત ગદાયુધઃ॥ ૫॥
યં િવિન જત્ય કૃચ્છ્ર ેણ િવ ઃ માેદ્ધાર આગતમ્ ।
નાત્માનં જિયનં મનેે તદ્વ ય ભૂયર્નુ મરન્॥ ૬॥
િનશ ય તદ્વધં ભ્રાતા િહર યક શપુઃ પુરા ।
હ તું ભ્રા હણં કુ્રદ્ધાે જગામ િનલયં હરેઃ॥ ૭॥
તમાયા તં સમાલાેક્ય શલૂપા ણ કૃતા તવત્ ।
ચ તયામાસ કાલજ્ઞાે િવ માર્યાિવનાં વરઃ॥ ૮॥
યતાે યતાેઽહં તત્રાસાૈ ત્યુઃ પ્રાણ તા મવ ।
અતાેઽહમસ્ય હૃદયં પ્રવેક્ષ્યા મ પરાગ્દશૃઃ॥ ૯॥
અેવં સ િન શ્ચત્ય િરપાેઃ શર ર-
માધાવતાે િનિવિવશઽેસરેુ દ્ર ।
શ્વાસાિનલા તિહતસૂ મદેહ-
ત પ્રાણર ધ્રેણ િવિવગ્ ચેતાઃ॥ ૧૦॥
સ તિન્નકેતં પિર ય શૂ ય-
મપ યમાનઃ કુિપતાે નનાદ ।
માં દ્યાં િદશઃ ખં િવવરાન્ સમુદ્રાન્
િવ ં િવ ચ વન્ ન દદશર્ વીરઃ॥ ૧૧॥
અપ યિન્ન ત હાવેાચ મયા વષ્ટ મદં જગત્ ।
ભ્રા હા મે ગતાે નનંૂ યતાે નાવતર્તે પુમાન્॥ ૧૨॥

bhagpur-08.pdf 71



શ્રીમદ્ભાગવતં - અષ્ટમસ્ક ધઃ

વૈરાનુબ ધ અેતાવાના ત્યાેિરહ દેિહનામ્ ।
અજ્ઞાનપ્રભવાે મ યુરહ માનાપે િંહતઃ॥ ૧૩॥
િપતા પ્રહ્લાદપતુ્ર તે ત દ્વદ્વાન્ દ્વજવ સલઃ ।
વમાયુ દ્વજ લઙ્ગે યાે દેવે યાેઽદા સ યા ચતઃ॥ ૧૪॥
ભવાનાચિરતાન્ ધમાર્ના સ્થતાે ગ્ હમેિધ ભઃ ।
બ્રાહ્મણૈઃ પવૂર્જૈઃ શરૈૂર યૈશ્ચાેદ્દામક ત ભઃ॥ ૧૫॥
ત મા વત્તાે મહીમીષદ્વણૃેઽહં વરદષર્ભાત્ ।
પદાિન ત્રી ણ દૈત્યે દ્ર સ મતાિન પદા મમ॥ ૧૬॥
ના યત્તે કામયે રાજન્ વદા યા જગદ શ્વરાત્ ।
નનૈઃ પ્રા ાે ત વૈ િવદ્વાન્ યાવદથર્પ્ર તગ્રહઃ॥ ૧૭॥
બ લ વાચ
અહાે બ્રાહ્મણદાયાદ વાચ તે દ્ધસ મતાઃ ।
વં બાલાે બા લશમ તઃ વાથ પ્રત્યબુધાે યથા॥ ૧૮॥
માં વચાે ભઃ સમારા ય લાેકાનામેકમીશ્વરમ્ ।
પદત્રયં ણીતે યાેઽબુ દ્ધમાન્ દ્વ પદાશષુમ્॥ ૧૯॥
ન પુમાન્ મામપુવ્રજ્ય ભૂયાે યા ચતુમહર્ ત ।
ત માદ્વ ૃ ત્તકર ં ભૂ મ વટાે કામં પ્રતીચ્છ મે॥ ૨૦॥
શ્રીભગવાનવુાચ
યાવ તાે િવષયાઃ પ્રેષ્ઠા સ્ત્રલાેક્યામ જતે દ્રયમ્ ।
ન શક્નવુ ત તે સવ પ્ર તપૂરિયતું પ॥ ૨૧॥
િત્ર ભઃ ક્રમૈરસ તુષ્ટાે દ્વ પનેાિપ ન પૂયર્તે ।
નવવષર્સમેતને સપ્તદ્વ પવરેચ્છયા॥ ૨૨॥
સપ્તદ્વ પાિધપતયાે પા વૈ યગયાદયઃ ।
અથઃ કામૈગર્તા ના તં ણાયા ઇ ત નઃ શ્રુતમ્॥ ૨૩॥
યદચૃ્છયાપેપન્નને સ તુષ્ટાે વતર્તે સખુમ્ ।
નાસ તુષ્ટ સ્ત્ર ભલાકૈર જતાત્માપેસાિદતૈઃ॥ ૨૪॥
પુંસાેઽયં સં તેહતુરસ તાષેાેઽથર્કામયાેઃ ।
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યદચૃ્છયાપેપન્નને સ તાષેાે મુક્તયે તઃ॥ ૨૫॥
યદચૃ્છાલાભતુષ્ટસ્ય તે ે િવપ્રસ્ય વધર્તે ।
ત પ્રશા યત્યસ તાષેાદ ભસવેાશશુકુ્ષ ણઃ॥ ૨૬॥
ત મા ત્રી ણ પદા યવે ણે વદ્વરદષર્ભાત્ ।
અેતાવતવૈ સદ્ધાેઽહં િવત્તં યાવ પ્રયાજેનમ્॥ ૨૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યુક્તઃ સ હસન્નાહ વા છાતઃ પ્ર તગ્ હ્યતામ્ ।
વામનાય મહી ં દાતું જગ્રાહ જલભાજનમ્॥ ૨૮॥
િવ ણવે માં પ્રદાસ્ય તમુશના અસરેુશ્વરમ્ ।
નં શ્ચક ષતં િવ ણાેઃ શ યં પ્રાહ િવદાં વરઃ॥ ૨૯॥

શકુ્ર ઉવાચ
અેષ વૈરાેચને સાક્ષાદ્ભગવાન્ િવ રવ્યયઃ ।
ક યપાદિદતે ર્તાે દેવાનાં કાયર્સાધકઃ॥ ૩૦॥
પ્ર તશ્રુતં વયૈત મૈ યદનથર્મ નતા ।
ન સાધુ મ યે દૈત્યાનાં મહાનપુગતાેઽનયઃ॥ ૩૧॥
અેષ તે સ્થાનમૈશ્વય શ્રયં તે ે યશઃ શ્રુતમ્ ।
દાસ્યત્યા ચ્છદ્ય શક્રાય માયામાણવકાે હિરઃ॥ ૩૨॥
િત્ર ભઃ ક્રમૈિરમાઁ લાેકાન્ િવશ્વકાયઃ ક્ર મ ય ત ।
સવર્ વં િવ ણવે દ વા મૂઢ વ ત યસે કથમ્॥ ૩૩॥
ક્રમતાે ગાં પદૈકેન દ્વતીયને િદવં િવભાેઃ ।
ખં ચ કાયને મહતા તાત યસ્ય કુતાે ગ તઃ॥ ૩૪॥
િનષ્ઠાં તે નરકે મ યે હ્યપ્રદાતુઃ પ્ર તશ્રુતમ્ ।
પ્ર તશ્રુતસ્ય યાેઽનીશઃ પ્ર તપાદિયતું ભવાન્॥ ૩૫॥
ન તદ્દાનં પ્રશસં ત યને ત્તિવપદ્યતે ।
દાનં યજ્ઞ તપઃ કમર્ લાેકે ત્તમતાે યતઃ॥ ૩૬॥
ધમાર્ય યશસઽેથાર્ય કામાય વજનાય ચ ।
પ ચધા િવભજન્ િવત્ત મહામતુ્ર ચ માેદતે॥ ૩૭॥
અત્રાિપ બહ્વચૃૈગ તં શ ◌ૃ મેઽસરુસત્તમ ।
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સત્યમાે મ ત ય પ્રાેક્તં યન્નેત્યાહા તં િહ તત્॥ ૩૮॥
સતં્ય પુ પફલં િવદ્યાદાત્મ ક્ષસ્ય ગીયતે ।
ક્ષેઽ વ ત તન્ન સ્યાદ તં મૂલમાત્મનઃ॥ ૩૯॥
તદ્યથા ક્ષ ઉન્મૂલઃ શુ યત્યુદ્વતર્તેઽ ચરાત્ ।
અેવં નષ્ટા તઃ સદ્યઆત્મા શુ યેન્ન સશંયઃ॥ ૪૦॥
પરા ગ્રક્તમપૂણ વા અક્ષરં યત્તદાે મ ત ।
ય ક ચદાે મ ત બ્રૂયાત્તને િરચ્યેત વૈ પુમાન્ ।
ભક્ષવે સવર્મા કુવર્ન્ નાલં કામને ચાત્મને॥ ૪૧॥
અથૈત પૂણર્મ યાત્મં યચ્ચ નેત્ય તં વચઃ ।
સવ નેત્ય તં બ્રૂયા સ દુ ક તઃ શ્વસન્ તઃ॥ ૪૨॥
સ્ત્રીષુ નમર્િવવાહે ચ ત્ત્યથ પ્રાણસઙ્કટે ।
ગાેબ્રાહ્મણાથ િહસાયાં ના તં સ્યા જુગુ સતમ્॥ ૪૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સ હતાયાં
અષ્ટમસ્ક ધે વામનપ્રાદુભાર્વે અેકાનેિવશાેઽ યાયઃ॥ ૧૯॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ િવશાેઽ યાયઃ - ૨૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
બ લરેવં ગ્ હપ તઃ કુલાચાયણ ભા ષતઃ ।
તૂ ણી ં ભૂ વા ક્ષણં રાજન્નવુાચાવિહતાે ગુ મ્॥ ૧॥
બ લ વાચ
સતં્ય ભગવતા પ્રાેક્તં ધમાઽયં ગ્ હમેિધનામ્ ।
અથ કામં યશાે ત્ત યાે ન બાધેત કિહ ચત્॥ ૨॥
સ ચાહં િવત્તલાેભને પ્રત્યાચક્ષે કથં દ્વજમ્ ।
પ્ર તશ્રુત્ય દદામી ત પ્રાહ્લાિદઃ િકતવાે યથા॥ ૩॥
ન હ્યસત્યા પરાેઽધમર્ ઇ ત હાવેાચ ભૂિરયમ્ ।
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સવ સાેઢુમલં મ યે ઋતેઽલીકપરં નરમ્॥ ૪॥
નાહં બભે મ િનરયાન્નાધ યાદસખુાણર્વાત્ ।
ન સ્થાનચ્યવના ત્યાેયર્થા િવપ્રપ્રલ ભનાત્॥ ૫॥
યદ્યદ્ધાસ્ય ત લાેકેઽ મન્ સ પરેતં ધનાિદકમ્ ।
તસ્યત્યાગે િન મતં્ત િક િવપ્ર તુ યેન્ન તને ચેત્॥ ૬॥
શ્રેયઃ કુવર્ ત ભૂતાનાં સાધવાે દુ ત્ય સુ ભઃ ।
દ યઙ્ શ બપ્ર તયઃ કાે િવક પાે ધરાિદષુ॥ ૭॥
યૈિરયં બુભજેુ બ્રહ્મન્ દૈત્યે દ્રરૈિનવ ત ભઃ ।
તષેાં કાલાેઽગ્રસી લાેકાન્ ન યશાેઽિધગતં ભુિવ॥ ૮॥
સલુભા યુિધ િવપ્રષ હ્યિન ત્તા તનુત્યજઃ ।
ન તથા તીથર્ આયાતે શ્રદ્ધયા યે ધનત્યજઃ॥ ૯॥
મન વનઃ કા ણકસ્ય શાેભનં
યદ થકામાપેનયને દુગર્ તઃ ।
કુતઃ પનુબ્રર્હ્મિવદાં ભવાદશૃાં
તતાે વટાેરસ્ય દદા મ વા છતમ્॥ ૧૦॥
યજ ત યજ્ઞક્રતુ ભયર્માદતૃા
ભવ તઆ ાયિવધાનકાેિવદાઃ ।
સ અેવ િવ વર્રદાેઽ તુ વા પરાે
દાસ્યા યમુ મૈ ક્ષ તમી સતાં મનુે॥ ૧૧॥
યદ્ય યસાવધમણ માં બધ્નીયાદનાગસમ્ ।
તથા યનંે ન િહ સ યે ભીતં બ્રહ્મતનું િરપુમ્॥ ૧૨॥
અેષ વા ઉત્તમશ્લાેકાે ન જહાસ ત યદ્યશઃ ।
હ વા મનૈાં હરેદ્યુદ્ધે શયીત િનહતાે મયા॥ ૧૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવમશ્ર દ્ધતં શ યમનાદેશકરં ગુ ઃ ।
શશાપ દૈવપ્રિહતઃ સત્યસ ધં મન વનમ્॥ ૧૪॥
દૃઢં પ ડતમા યજ્ઞઃ ત ધાેઽસ્ય મદુપેક્ષયા ।
મચ્છાસના તગાે ય વમ ચરાદ્ભ્ર યસે શ્રયઃ॥ ૧૫॥
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અેવં શપ્તઃ વગુ ણા સત્યાન્ન ચ લતાે મહાન્ ।
વામનાય દદાવનેામ ચ વાેદકપવૂર્કમ્॥ ૧૬॥
િવ યાવ લ તદાઽઽગત્ય પત્ની લકમા લની ।
આિન યે કલશં હૈમમવનજે યપાં તમ્॥ ૧૭॥
યજમાનઃ વયં તસ્ય શ્રીમ પાદયુગં મુદા ।
અવિનજ્યાવહન્મૂિધ્ન તદપાે િવશ્વપાવનીઃ॥ ૧૮॥
તદાસરેુ દં્ર િદિવ દેવતાગણાઃ
ગ ધવર્િવદ્યાધર સદ્ધચારણાઃ ।
ત કમર્ સવઽિપ ગ્ ણ તઆજર્વં
પ્રસનૂવષવર્ ષુમુર્દા વતાઃ॥ ૧૯॥
નેદુમુર્હુદુર્ દુભયઃ સહસ્રશાે
ગ ધવર્િક પૂ ષિકન્નરા જગુઃ ।
મન વનાનને કૃતં સદુુ કરં
િવદ્વાનદાદ્યિદ્રપવે જગ ત્રયમ્॥ ૨૦॥
તદ્વામનં પમવધર્તાદ્ભુતં
હરેરન તસ્ય ગુણત્રયાત્મકમ્ ।
ભૂઃ ખં િદશાે દ્યાૈિવવરાઃ પયાેધય-
તયર્ઙ્ દેવા ઋષયાે યદાસત॥ ૨૧॥

કાયે બ લ તસ્ય મહાિવભૂતેઃ
સહ વગાચાયર્સદસ્ય અેતત્ ।
દદશર્ િવશ્વં િત્રગુણં ગુણાત્મકે
ભૂતે દ્રયાથાર્શય વયુક્તમ્॥ ૨૨॥
રસામચષ્ટાઙ્ ઘ્રતલેઽથ પાદયાેઃ
મહી ં મહીધ્રાન્ પુ ષસ્ય જઙ્ઘયાેઃ ।
પતિ ત્રણાે નુિન િવશ્વમૂત-
વાગર્ણં મા ત મ દ્રસનેઃ॥ ૨૩॥
સ યાં િવભાવેાર્સ સ ગુહ્ય અૈક્ષ-
પ્ર પતીન્ જઘને આત્મમખુ્યાન્ ।
ના યાં નભઃ કુ ક્ષષુ સપ્ત સ ધ-ૂ
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નુ ક્રમસ્યાેર સ ચક્ષર્માલામ્॥ ૨૪॥
હૃદ્યઙ્ગ ધમ તનયાેમુર્રારેઃ
ઋતં ચ સતં્ય ચ મનસ્યથે દુમ્ ।
શ્રયં ચ વક્ષસ્યરિવ દહ તાં
ક ઠે ચ સામાિન સમ તરેફાન્॥ ૨૫॥
ઇ દ્રપ્રધાનાનમરાન્ ભજેુષુ
ત કણર્યાેઃ કકુભાે દ્યાૈશ્ચ મૂિધ્ન ।
કેશષેુ મેઘાન્ શ્વસનં ના સકાયા-
મ ણાેશ્ચ સયૂ વદને ચ વિહ્નમ્॥ ૨૬॥
વા યાં ચ છ દાં સ રસે જલેશં
ભ્રવુાેિનષેધં ચ િવિધ ચ પ મસુ ।
અહશ્ચ રાિત્ર ચ પરસ્ય પુંસાે
મ યું લલાટેઽધર અેવ લાેભમ્॥ ૨૭॥
પશ ચ કામં પ રેતસાેઽ ભઃ
ષે્ઠ વધમ ક્રમણષેુ યજ્ઞમ્ ।
છાયાસુ ત્યું હ સતે ચ માયાં
તનૂ હે વાષેિધ તયશ્ચ॥ ૨૮॥
નદ શ્ચ નાડીષુ શલા નખષેુ
બુદ્ધાવજં દેવગણાન્ ઋષીશં્ચ ।
પ્રાણષેુ ગાત્રે સ્થરજઙ્ગમાિન
સવાર્ ણ ભૂતાિન દદશર્ વીરઃ॥ ૨૯॥
સવાર્ત્મનીદં ભવુનં િનર ક્ષ્ય
સવઽસરુાઃ ક મલમાપુરઙ્ગ ।
સદુશર્નં ચક્રમસહ્યતે ે
ધનુશ્ચ શાઙ્ગ તનિયત્નુઘાષેમ્॥ ૩૦॥
પજર્ યઘાષેાે જલજઃ પા ચજ યઃ
કાૈમાેદક િવ ગદા તર વની ।
િવદ્યાધરાેઽ સઃ શતચ દ્રયુક્ત-

તૂણાેત્તમાવક્ષયસાયકાૈ ચ॥ ૩૧॥
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સનુ દમખુ્યા ઉપતસ્થુર શં
પાષર્દમખુ્યાઃ સહલાેકપાલાઃ ।
સુ્ફર કર ટાઙ્ગદમીનકુ ડલ-
શ્રીવ સરત્નાેત્તમમખેલા બરૈઃ॥ ૩૨॥
મધવુ્રતસ્રગ્વનમાલયા તાે
રરાજ રાજન્ ભગવાનુ ક્રમઃ ।
ક્ષ ત પદૈકેન બલેિવચક્રમે
નભઃ શર રેણ િદશશ્ચ બાહુ ભઃ॥ ૩૩॥
પદં દ્વતીયં ક્રમત સ્ત્રિવષ્ટપં
ન વૈ તીયાય તદ યમ વિપ ।
ઉ ક્રમસ્યાઙ્ ઘ્ર પયુર્પયર્થાે
મહજર્ના યાં તપસઃ પરં ગતઃ॥ ૩૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સ હતાયા-
મષ્ટમસ્ક ધે િવશ્વ પદશર્નં નામ િવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૦॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકિવશાેઽ યાયઃ - ૨૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
સતં્ય સમીક્ષ્યા જભવાે નખે દુ ભ-
હર્ત વધામદ્યુ તરા તાેઽ યગાત્ ।
મર ચ મશ્રા ઋષયાે હદ્વ્રતાઃ
સન દનાદ્યા નરદેવ યાે ગનઃ॥ ૧॥
વેદાપેવેદા િનયમા વતા યમા-
તક તહાસાઙ્ગપુરાણસિંહતાઃ ।
યે ચાપરે યાેગસમીરદ િપત-
જ્ઞાના ગ્ ના ર ધતકમર્ક મષાઃ ।
વવ દરે ય મરણાનુભાવતઃ
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વાય ભવું ધામ ગતા અકમર્કમ્॥ ૨॥
અથાઙ્ઘ્રયે પ્રાેન્ન મતાય િવ ણાે-
પાહર પદ્મભવાેઽહર્ણાેદકમ્ ।
સમચ્યર્ ભ યા યગ્ ણાચ્છુ ચશ્રવા
યન્ના ભપઙે્ક હસ ભવઃ વયમ્॥ ૩॥
ધાતુઃ કમ ડલજુલં તદુ ક્રમસ્ય
પાદાવનજેનપિવત્રતયા નરે દ્ર ।
વધુર્ યભૂન્નભ સ સા પતતી િનમા ષ્ટ
લાેકત્રયં ભગવતાે િવશદેવ ક તઃ॥ ૪॥
બ્રહ્માદયાે લાેકનાથાઃ વનાથાય સમાદતૃાઃ ।
સાનુગા બ લમાજહઃ સિઙ્ક્ષપ્તાત્મિવભૂતયે॥ ૫॥
તાેયૈઃ સમહર્ણૈઃ સ્ર ગ્ભિદવ્યગ ધાનુલપેનૈઃ ।
ધપૂૈદ પૈઃ સરુ ભ ભલાર્ ક્ષતફલાઙુ્કરૈઃ॥ ૬॥
તવનજૈર્યશ દૈશ્ચ તદ્વ યર્મિહમાિઙ્કતૈઃ ।
ત્યવાિદત્રગીતૈશ્ચ શઙ્ખદુ દુ ભિનઃ વનૈઃ॥ ૭॥
બવાન્ ઋક્ષરાજ તુ ભેર શ દૈમર્નાજેવઃ ।

િવજયં િદ સવાર્સુ મહાે સવમઘાષેયત્॥ ૮॥
મહી ં સવા હૃતાં દૃ ટ્વા િત્રપદવ્યાજયાચ્ઞયા ।
ઊચુઃ વભતુર્રસરુા દ ક્ષતસ્યાત્યમ ષતાઃ॥ ૯॥
ન વા અયં બ્રહ્મબ ધુિવ માર્યાિવનાં વરઃ ।
દ્વજ પપ્ર તચ્છન્નાે દેવકાય ચક ષર્ ત॥ ૧૦॥
અનને યાચમાનને શત્રુણા વટુ િપણા ।
સવર્ વં નાે હૃતં ભતુર્ યર્ તદ ડસ્ય બિહ ષ॥ ૧૧॥
સત્યવ્રતસ્ય સતતં દ ક્ષતસ્ય િવશષેતઃ ।
ના તં ભા ષતું શકં્ય બ્રહ્મ યસ્ય દયાવતઃ॥ ૧૨॥
ત માદસ્ય વધાે ધમા ભતુર્ઃ શશુ્રષૂણં ચ નઃ ।
ઇત્યાયુધાિન જગ્ હુબર્લેરનુચરાસરુાઃ॥ ૧૩॥
તે સવ વામનં હ તું શલૂપિટ્ટશપાણયઃ ।
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અિનચ્છતાે બલે રાજન્ પ્રાદ્રવન્ તમ યવઃ॥ ૧૪॥
તાન ભદ્રવતાે દૃ ટ્વા િદ ત નીકપાન્ પ ।
પ્રહસ્યાનુચરા િવ ણાેઃ પ્રત્યષેધન્નુદાયુધાઃ॥ ૧૫॥
ન દઃ સનુ દાેઽથ જયાે િવજયઃ પ્રબલાે બલઃ ।
કુમુદઃ કુમુદાક્ષશ્ચ િવ વક્સનેઃ પતિ ત્રરાટ્॥ ૧૬॥
જય તઃ શ્રુતદેવશ્ચ પુ પદ તાેઽથ સા વતઃ ।
સવ નાગાયુતપ્રાણાશ્ચમૂં તે જઘુ્નરાસરુ મ્॥ ૧૭॥
હ યમાનાન્ વકાન્ દૃ ટ્વા પુ ષાનુચરૈબર્ લઃ ।
વારયામાસ સરં ધાન્ કાવ્યશાપમનુ મરન્॥ ૧૮॥
હે િવપ્ર ચત્તે હે રાહાે હે નેમે શ્રૂયતાં વચઃ ।
મા યુ યત િનવતર્ વં ન નઃ કાલાેઽયમથર્કૃત્॥ ૧૯॥
યઃ પ્રભુઃ સવર્ભૂતાનાં સખુદુઃખાપેપત્તયે ।
તં ના તવ તતું દૈત્યાઃ પાૈ ષૈર શ્વરઃ પુમાન્॥ ૨૦॥
યાે નાે ભવાય પ્રાગાસીદભવાય િદવાૈકસામ્ ।
સ અેવ ભગવાનદ્ય વતર્તે ત દ્વપયર્યમ્॥ ૨૧॥
બલને સ ચવૈબુર્દ્ યા દુગમર્ ત્રાષૈધાિદ ભઃ ।
સામાિદ ભ પાયૈશ્ચ કાલં નાત્યે ત વૈ જનઃ॥ ૨૨॥
ભવદ્ ભિન જતા હ્યેતે બહુશાેઽનુચરા હરેઃ ।
દૈવનેદ્ધ ત અેવાદ્ય યુિધ જ વા નદ ત નઃ॥ ૨૩॥
અેતાન્ વયં િવજે યામાે યિદ દૈવં પ્રસીદ ત ।
ત મા કાલં પ્રતીક્ષ વં યાે નાેઽથર્ વાય ક પતે॥ ૨૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
પત્યુિનગિદતં શ્રુ વા દૈત્યદાનવયૂથપાઃ ।
રસાં િનિવિવશૂ રાજન્ િવ પાષર્દતાિડતાઃ॥ ૨૫॥
અથ તાક્ષ્યર્સતુાે જ્ઞા વા િવરાટ્ પ્રભુ ચક ષતમ્ ।
બબ ધ વા ણૈઃ પાશબૈર્ લ સાૈત્યેઽહિન ક્રતાૈ॥ ૨૬॥
હાહાકારાે મહાનાસીદ્રાેદસ્યાેઃ સવર્તાેિદશમ્ ।
િનગ્ હ્યમાણેઽસરુપતાૈ િવ ના પ્રભિવ ના॥ ૨૭॥
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તં બદં્ધ વા ણૈઃ પાશભૈર્ગવાનાહ વામનઃ ।
નષ્ટ શ્રયં સ્થરપ્રજ્ઞમુદારયશસં પ॥ ૨૮॥
પદાિન ત્રી ણ દત્તાિન ભૂમેમર્હં્ય વયાસરુ ।
દ્વા યાં ક્રા તા મહી સવાર્ તીયમપુક પય॥ ૨૯॥
યાવત્તપત્યસાૈ ગાે ભયાર્વિદ દુઃ સહાેડુ ભઃ ।
યાવદ્વષર્ ત પજર્ ય તાવતી ભૂિરયં તવ॥ ૩૦॥
પદૈકેન મયાક્રા તાે ભૂલાકઃ ખં િદશ તનાેઃ ।
વલાક તુ દ્વતીયને પ યત તે વમાત્મના॥ ૩૧॥
પ્ર તશ્રુતમદાતુ તે િનરયે વાસ ઇ યતે ।
િવશ વં િનરયં ત માદુ્ગ ણા ચાનુમાેિદતઃ॥ ૩૨॥
થા મનાેરથ તસ્ય દૂરે વગર્ઃ પતત્યધઃ ।
પ્ર તશ્રુતસ્યાદાનને યાેઽ થનં િવપ્રલ ભતે॥ ૩૩॥
િવપ્રલ ધાે દદામી ત વયાહં ચાઢ માિનના ।
તદ્વ્યલીકફલં ભુઙ્ વ િનરયં ક ત ચ સમાઃ॥ ૩૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામષ્ટમસ્ક ધે વામનપ્રાદુભાર્વે બ લિનગ્રહાે નામૈકિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૧॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દ્વાિવશાેઽ યાયઃ - ૨૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં િવપ્રકૃતાે રાજન્ બ લભર્ગવતાસરુઃ ।
ભદ્યમાનાેઽ ય ભન્નાત્મા પ્રત્યાહાિવક્લવં વચઃ॥ ૧॥
બ લ વાચ
યદ્યુત્તમશ્લાેક ભવાન્ મમેિરતં
વચાે વ્યલીકં સરુવયર્ મ યતે ।
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કરાે તં તન્ન ભવે પ્રલ ભનં
પદં તીયં કુ શી ણર્ મે િનજમ્॥ ૨॥
બભે મ નાહં િનરયા પદચ્યુતાે
ન પાશબ ધાદ્વ્યસનાદ્દરુત્યયાત્ ।
નવૈાથર્કૃચ્છ્ર ાદ્ભવતાે િવિનગ્રહા-
દસાધવુાદાદ્ શમુ દ્વજે યથા॥ ૩॥
પુંસાં શ્લાઘ્યતમં મ યે દ ડમહર્ત્તમાિપતમ્ ।
યં ન માતા િપતા ભ્રાતા સહૃુદશ્ચાિદશ ત િહ॥ ૪॥
વં નનૂમસરુાણાં નઃ પારાેક્ષ્યઃ પરમાે ગુ ઃ ।
યાે નાેઽનેકમદા ધાનાં િવભ્રંશં ચ રાિદશત્॥ ૫॥
ય મન્ વૈરાનુબ ધને વ્યૂઢેન િવબુધેતરાઃ ।
બહવાે લે ભરે સ દ્ધ યામુ હૈકા તયાે ગનઃ॥ ૬॥
તનેાહં િનગ્ હીતાેઽ મ ભવતા ભૂિરકમર્ણા ।
બદ્ધશ્ચ વા ણૈઃ પાશનૈાર્ તવ્રીડે ન ચ વ્યથે॥ ૭॥
િપતામહાે મે ભવદ યસ મતઃ
પ્રહ્લાદ આિવ કૃતસાધવુાદઃ ।
ભવ દ્વપક્ષેણ િવ ચત્રવૈશસં
સ પ્રાિપત વ પરમઃ વિપત્રા॥ ૮॥
િકમાત્મનાનને જહા ત યાેઽ તતઃ
િક િરક્થહારૈઃ વજનાખ્યદસ્યુ ભઃ ।
િક યયા સં તહેતુભૂતયા
મત્યર્સ્ય ગેહૈઃ િક મહાયષુાે વ્યયઃ॥ ૯॥
ઇ થં સ િન શ્ચત્ય િપતામહાે મહા-
નગાધબાેધાે ભવતઃ પાદપદ્મમ્ ।
ધ્રવું પ્રપેદે હ્યકુતાેભયં જનાદ્-
ભીતઃ વપક્ષક્ષપણસ્ય સત્તમ॥ ૧૦॥
અથાહમ યાત્મિરપાે તવા તકં
દૈવને નીતઃ પ્રસભં ત્યા જતશ્રીઃ ।
ઇદં કૃતા તા તકવ ત િવતં
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યયાધ્રવું ત ધમ તનર્ બુ યતે॥ ૧૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તસ્યે થં ભાષમાણસ્ય પ્રહ્લાદાે ભગવિ પ્રયઃ ।
આજગામ કુ શ્રેષ્ઠ રાકાપ તિરવાે થતઃ॥ ૧૨॥
ત મ દ્રસનેઃ વિપતામહં શ્રયા
િવરાજમાનં ન લનાયતેક્ષણમ્ ।
પ્રાંશું િપશઙ્ગા બરમ જન વષં
પ્રલ બબાહંુ સભુગં સમૈક્ષત॥ ૧૩॥
ત મૈ બ લવાર્ ણપાશયિ ત્રતઃ
સમહર્ણં નાપેજહાર પવૂર્વત્ ।
નનામ મૂધ્નાર્શ્રુિવલાેલલાેચનઃ
સવ્રીડનીચીનમખુાે બભવૂ હ॥ ૧૪॥
સ તત્ર હાસીનમુદ ક્ષ્ય સ પ ત
સનુ દન દાદ્યનુગૈ પા સતમ્ ।
ઉપેત્ય ભૂમાૈ શરસા મહામના
નનામ મૂધ્નાર્ પુલકાશ્રુિવક્લવઃ॥ ૧૫॥
પ્રહ્લાદ ઉવાચ
વયવૈ દતં્ત પદમૈ દ્રમૂ જતં
હૃતં તદેવાદ્ય તથવૈ શાેભનમ્ ।
મ યે મહાનસ્ય કૃતાે હ્યનુગ્રહાે
િવભ્રં શતાે ય ચ્છ્ર ય આત્મમાેહનાત્॥ ૧૬॥
યયા િહ િવદ્વાનિપ મુહ્યતે યત-
ત કાે િવચષ્ટે ગ તમાત્મનાે યથા ।
ત મૈ નમ તે જગદ શ્વરાય વૈ
નારાયણાયા ખલલાેકસા ક્ષણે॥ ૧૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તસ્યાનુશ ◌ૃ વતાે રાજન્ પ્રહ્લાદસ્ય કૃતા જલેઃ ।
િહર યગભા ભગવાનવુાચ મધુસદૂનમ્॥ ૧૮॥
બદં્ધ વીક્ષ્ય પ ત સા વી ત પત્ની ભયિવહ્વલા ।
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પ્રા જ લઃ પ્રણતાપેે દં્ર બભાષેઽવાઙ્મખુી પ॥ ૧૯॥
િવ યાવ લ વાચ
ક્ર ડાથર્માત્મન ઇદં િત્રજગ કૃતં તે
વા યં તુ તત્ર કુિધયાેઽપર ઈશ કુયુર્ઃ ।
કતુર્ઃ પ્રભાે તવ િકમસ્યતઆવહ ત
ત્યક્તિહ્રય વદવરાેિપતક ર્વાદાઃ॥ ૨૦॥
બ્રહ્માવેાચ
ભૂતભાવન ભૂતેશ દેવદેવ જગન્મય ।
મુ ચનંૈ હૃતસવર્ વં નાયમહર્ ત િનગ્રહમ્॥ ૨૧॥
કૃ ના તેઽનને દત્તા ભૂલાકાઃ કમાર્ જતાશ્ચ યે ।
િનવેિદતં ચ સવર્ વમાત્માિવક્લવયા િધયા॥ ૨૨॥
ય પાદયાેરશઠધીઃ સ લલં પ્રદાય
દૂવાર્ઙુ્કરૈરિપ િવધાય સતી ં સપયાર્મ્ ।
અ યુત્તમાં ગ તમસાૈ ભજતે િત્રલાેક ં
દાશ્વાનિવક્લવમનાઃ કથમા ત ચ્છેત્॥ ૨૩॥
શ્રીભગવાનવુાચ
બ્રહ્મન્ યમનુગ્ હ્ણા મ ત દ્વશાે િવધનુાે યહમ્ ।
યન્મદઃ પુ ષઃ ત ધાે લાેકં માં ચાવમ યતે॥ ૨૪॥
યદા કદા ચ વાત્મા સસંરન્ િનજકમર્ ભઃ ।
નાનાયાેિન વનીશાેઽયં પાૈ ષી ં ગ તમાવ્રજેત્॥ ૨૫॥
જન્મકમર્વયાે પિવદ્યૈશ્વયર્ધનાિદ ભઃ ।
યદ્યસ્ય ન ભવે ત ભ તત્રાયં મદનુગ્રહઃ॥ ૨૬॥
માન ત ભિન મત્તાનાં જન્માદ નાં સમ તતઃ ।
સવર્શ્રેયઃપ્રતીપાનાં હ ત મુહ્યેન્ન મ પરઃ॥ ૨૭॥
અેષ દાનવદૈત્યાનામગ્રણીઃ ક તવધર્નઃ ।
અજૈષીદજયાં માયાં સીદન્નિપ ન મુહ્ય ત॥ ૨૮॥
ક્ષીણિરક્થ યુતઃ સ્થાનાિ ક્ષપ્તાે બદ્ધશ્ચ શત્રુ ભઃ ।
જ્ઞા ત ભશ્ચ પિરત્યક્તાે યાતનામનુયાિપતઃ॥ ૨૯॥

84 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - અષ્ટમસ્ક ધઃ

ગુ ણા ભ સતઃ શપ્તાે જહાૈ સતં્ય ન સવુ્રતઃ ।
છલૈ ક્તાે મયા ધમા નાયં ત્યજ ત સત્યવાક્॥ ૩૦॥
અેષ મે પ્રાિપતઃ સ્થાનં દુ પ્રાપમમરૈરિપ ।
સાવણર તરસ્યાયં ભિવતે દ્રાે મદાશ્રયઃ॥ ૩૧॥
તાવ સતુલમ યા તાં િવશ્વકમર્િવિન મતમ્ ।
યન્નાધયાે વ્યાધયશ્ચ ક્લમ ત દ્રા પરાભવઃ ।
નાપેસગાર્ િનવસતાં સ ભવ ત મમેક્ષયા॥ ૩૨॥
ઇ દ્રસને મહારાજ યાિહ ભાે ભદ્રમ તુ તે ।
સતુલં વ ગ ભઃ પ્રા ય જ્ઞા ત ભઃ પિરવાિરતઃ॥ ૩૩॥
ન વામ ભભિવ ય ત લાેકેશાઃ િકમુતાપરે ।
વચ્છાસના તગાન્ દૈત્યાંશ્ચકં્ર મે સદૂિય ય ત॥ ૩૪॥
ર ક્ષ યે સવર્તાેઽહં વાં સાનુગં સપિરચ્છદમ્ ।
સદા સિન્નિહતં વીર તત્ર માં દ્રક્ષ્યતે ભવાન્॥ ૩૫॥
તત્ર દાનવદૈત્યાનાં સઙ્ગાત્તે ભાવ આસરુઃ ।
દૃ ટ્વા મદનુભાવં વૈ સદ્યઃ કુ ઠાે િવનઙ્ક્ષ્ય ત॥ ૩૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયામષ્ટમસ્ક ધે
વામનપ્રાદુભાર્વે બ લવામનસવંાદાે નામ દ્વાિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૨॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ત્રયાેિવશાેઽ યાયઃ - ૨૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યુક્તવ તં પુ ષં પુરાતનં
મહાનુભાવાેઽ ખલસાધુસ મતઃ ।
બદ્ધા જ લબાર્ પકલાકુલેક્ષણાે
ભ યુદ્ગલાે ગદ્ગદયા ગરાબ્રવીત્॥ ૧॥
બ લ વાચ
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અહાે પ્રણામાય કૃતઃ સમુદ્યમઃ
પ્રપન્નભક્તાથર્િવધાૈ સમાિહતઃ ।
ય લાેકપાલૈ વદનુગ્રહાેઽમરૈ-
રલ ધપવૂાઽપસદેઽસરેુઽિપતઃ॥ ૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યુ વા હિરમાન ય બ્રહ્માણં સભવં તતઃ ।
િવવેશ સતુલં પ્રીતાે બ લમુર્ક્તઃ સહાસરૈુઃ॥ ૩॥
અેવ મ દ્રાય ભગવાન્ પ્રત્યાનીય િત્રિવષ્ટપમ્ ।
પૂરિય વાિદતેઃ કામમશાસ સકલં જગત્॥ ૪॥
લ ધપ્રસાદં િનમુર્કં્ત પાતંૈ્ર વંશધરં બ લમ્ ।
િનશા ય ભ ક્તપ્રવણઃ પ્રહ્લાદ ઇદમબ્રવીત્॥ ૫॥
પ્રહ્લાદ ઉવાચ
નેમં િવિર ચાે લભતે પ્રસાદં
ન શ્રીનર્ શવર્ઃ િકમુતાપરે તે ।
યન્નાેઽસરુાણામ સ દુગર્પાલાે
િવશ્વા ભવ દ્યૈર ભવ દતાઙ્ ઘ્રઃ॥ ૬॥
ય પાદપદ્મમકર દિનષવેણને
બ્રહ્માદયઃ શરણદાશ્નવુતે િવભૂતીઃ ।
ક માદ્વયં કુ તયઃ ખલયાનેય તે
દા ક્ષ યદૃ ષ્ટપદવી ં ભવતઃ પ્રણીતાઃ॥ ૭॥
ચતં્ર તવેિહતમહાેઽ મતયાેગમાયા-
લીલાિવ ષ્ટભવુનસ્ય િવશારદસ્ય ।
સવાર્ત્મનઃ સમદશૃાેઽિવષમઃ વભાવાે
ભક્ત પ્રયાે યદ સ ક પત વભાવઃ॥ ૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
વ સ પ્રહ્લાદ ભદં્ર તે પ્રયાિહ સતુલાલયમ્ ।
માેદમાનઃ વપાતૈ્રેણ જ્ઞાતીનાં સખુમાવહ॥ ૯॥
િનતં્ય દ્રષ્ટા સ માં તત્ર ગદાપા ણમવ સ્થતમ્ ।
મદ્દશર્નમહાહ્લાદ વ તકમર્િનબ ધનઃ॥ ૧૦॥

86 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - અષ્ટમસ્ક ધઃ

શ્રીશકુ ઉવાચ
આજ્ઞાં ભગવતાે રાજન્ પ્રહ્લાદાે બ લના સહ ।
બાઢ મત્યમલપ્રજ્ઞાે મૂ યાર્ધાય કૃતા જ લઃ॥ ૧૧॥
પિરક્ર યાિદપુ ષં સવાર્સરુચમપૂ તઃ ।
પ્રણત તદનુજ્ઞાતઃ પ્રિવવેશ મહા બલમ્॥ ૧૨॥
અથાહાેશનસં રાજન્ હિરનાર્રાયણાેઽ તકે ।
આસીન વ ં મ યે સદ સ બ્રહ્મવાિદનામ્॥ ૧૩॥
બ્રહ્મન્ સ તનુ શ યસ્ય કમર્ ચ્છદં્ર િવત વતઃ ।
યત્ત કમર્સુ વષૈ યં બ્રહ્મદષંૃ્ટ સમં ભવેત્॥ ૧૪॥
શકુ્ર ઉવાચ
કુત ત કમર્વષૈ યં યસ્ય કમશ્વરાે ભવાન્ ।
યજ્ઞેશાે યજ્ઞપુ ષઃ સવર્ભાવને પૂ જતઃ॥ ૧૫॥
મ ત્રત ત ત્રત છદં્ર દેશકાલાહર્વ તુતઃ ।
સવ કરાે ત િન છદં્ર નામસઙ્ક તર્નં તવ॥ ૧૬॥
તથાિપ વદતાે ભૂમન્ કિર યા યનુશાસનમ્ ।
અેતચ્છ્ર ેયઃ પરં પુંસાં યત્તવાજ્ઞાનપુાલનમ્॥ ૧૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અ ભન દ્ય હરેરાજ્ઞામુશના ભગવાિન ત ।
યજ્ઞ ચ્છદં્ર સમાધત્ત બલેિવપ્ર ષ ભઃ સહ॥ ૧૮॥
અેવં બલેમર્હી ં રાજન્ ભ ક્ષ વા વામનાે હિરઃ ।
દદાૈ ભ્રાત્રે મહે દ્રાય િત્રિદવં ય પરૈહૃર્તમ્॥ ૧૯॥
પ્ર પ તપ તબ્રર્હ્મા દેવ ષિપ ભૂ મપૈઃ ।
દક્ષ ગ્વઙ્ ગરાેમખુ્યઃૈ કુમારેણ ભવને ચ॥ ૨૦॥
ક યપસ્યાિદતેઃ પ્રીત્યૈ સવર્ભૂતભવાય ચ ।
લાેકાનાં લાેકપાલાનામકરાેદ્વામનં પ તમ્॥ ૨૧॥
વેદાનાં સવર્દેવાનાં ધમર્સ્ય યશસઃ શ્રયઃ ।
મઙ્ગલાનાં વ્રતાનાં ચ ક પં વગાર્પવગર્યાેઃ॥ ૨૨॥
ઉપે દં્ર ક પયા ચકે્ર પ ત સવર્િવભૂતયે ।
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તદા સવાર્ ણ ભૂતાિન શં મુમુિદરે પ॥ ૨૩॥
તતિ વ દ્રઃ પુરસૃ્કત્ય દેવયાનને વામનમ્ ।
લાેકપાલૈિદવં િન યે બ્રહ્મણા ચાનુમાેિદતઃ॥ ૨૪॥
પ્રા ય િત્રભવુનં ચે દ્ર ઉપે દ્રભજુપા લતઃ ।
શ્રયા પરમયા જુષ્ટાે મુમુદે ગતસા વસઃ॥ ૨૫॥
બ્રહ્મા શવર્ઃ કુમારશ્ચ ગ્વાદ્યા મનુયાે પ ।
િપતરઃ સવર્ભૂતાિન સદ્ધા વૈમાિનકાશ્ચ યે॥ ૨૬॥
સમુહ કમર્ ત દ્વ ણાેગાર્ય તઃ પરમાદ્ભુતમ્ ।
િધ યાિન વાિન તે જગ્મુરિદ ત ચ શશં સરે॥ ૨૭॥
સવર્મેતન્મયાઽઽખ્યાતં ભવતઃ કુલન દન ।
ઉ ક્રમસ્ય ચિરતં શ્રાે ણામઘમાેચનમ્॥ ૨૮॥
પારં મિહ ઉ િવક્રમતાે ગ્ ણાનાે
યઃ પા થવાિન િવમમે સ ર ં સ મત્યર્ઃ ।
િક યમાન ઉત ત ઉપૈ ત મત્યર્
ઇત્યાહ મ ત્રદગૃ્ ષઃ પુ ષસ્ય યસ્ય॥ ૨૯॥
ય ઇદં દેવદેવસ્ય હરેરદ્ભુતકમર્ણઃ ।
અવતારાનુચિરતં શ ◌ૃ વન્ યા ત પરાં ગ તમ્॥ ૩૦॥
િક્રયમાણે કમર્ણીદં દૈવે િપ યેઽથ માનષુે ।
યત્ર યત્રાનુક ત્યત તત્તષેાં સકૃુતં િવદુઃ॥ ૩૧॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયા-
મષ્ટમસ્ક ધે વામનાવતારચિરતે ત્રયાેિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૩॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ચતુિવશાેઽ યાયઃ - ૨૪॥
રા વેાચ
ભગવન્ શ્રાેતુ મચ્છા મ હરેરદ્ભુતકમર્ણઃ ।
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અવતારકથામાદ્યાં માયામ સ્યિવડ બનમ્॥ ૧॥
યદથર્મદધાદૂ્રપં મા સ્યં લાેકજુગુ સતમ્ ।
તમઃપ્રકૃ તદુમર્ષ કમર્ગ્ર ત ઇવેશ્વરઃ॥ ૨॥
અેતન્નાે ભગવન્ સવ યથાવદ્વક્તુમહર્ સ ।
ઉત્તમશ્લાેકચિરતં સવર્લાેકસખુાવહમ્॥ ૩॥
સતૂ ઉવાચ
ઇત્યુક્તાે િવ રાતને ભગવાન્ બાદરાય ણઃ ।
ઉવાચ ચિરતં િવ ણાેમર્ સ્ય પેણ ય કૃતમ્॥ ૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ગાેિવપ્રસરુસાધનૂાં છ દસામિપ ચેશ્વરઃ ।
રક્ષા મચ્છં તનૂધર્ત્તે ધમર્સ્યાથર્સ્ય ચવૈ િહ॥ ૫॥
ઉચ્ચાવચષેુ ભૂતષેુ ચરન્ વાયુિરવેશ્વરઃ ।
નાેચ્ચાવચ વં ભજતે િનગુર્ણ વા દ્ધયાે ગુણૈઃ॥ ૬॥
આસીદતીતક પા તે બ્રાહ્માે નૈ મ ત્તકાે લયઃ ।
સમુદ્રાપે લુતા તત્ર લાેકા ભૂરાદયાે પ॥ ૭॥
કાલનેાગતિનદ્રસ્ય ધાતુઃ શશિયષાેબર્લી ।
મખુતાે િનઃ તાન્ વેદાન્ હયગ્રીવાેઽ તકેઽહરત્॥ ૮॥
જ્ઞા વા તદ્દાનવે દ્રસ્ય હયગ્રીવસ્ય ચે ષ્ટતમ્ ।
દધાર શફર પં ભગવાન્ હિરર શ્વરઃ॥ ૯॥
તત્ર રાજઋ ષઃ ક શ્ચન્ના ા સત્યવ્રતાે મહાન્ ।
નારાયણપરાેઽત યત્તપઃ સ સ લલાશનઃ॥ ૧૦॥
યાેઽસાવ મન્ મહાક પે તનયઃ સ િવવ વતઃ ।
શ્રાદ્ધદેવ ઇ ત ખ્યાતાે મનુ વે હિરણાિપતઃ॥ ૧૧॥
અેકદા કૃતમાલાયાં કુવર્તાે જલતપર્ણમ્ ।
તસ્યા જલ્યુદકે કા ચચ્છફયકા યપદ્યત॥ ૧૨॥
સત્યવ્રતાેઽ જ લગતાં સહ તાેયને ભારત ।
ઉ સસજર્ નદ તાેયે શફર ં દ્રિવડશે્વરઃ॥ ૧૩॥
તમાહ સા તક ણં મહાકા ણકં પમ્ ।
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યાદાે યાે જ્ઞા તઘા ત યાે દ નાં માં દ નવ સલ ।
કથં િવ જસે રાજન્ ભીતામ મન્ સિર જલે॥ ૧૪॥
તમાત્મનાેઽનુગ્રહાથ પ્રીત્યા મ સ્યવપુધર્રમ્ ।
અ નન્ રક્ષણાથાર્ય શફયાર્ઃ સ મનાે દધે॥ ૧૫॥
તસ્યા દ નતરં વાક્યમાશ્રુત્ય સ મહીપ તઃ ।
કલશા સુ િનધાયનૈાં દયાલુિન ય આશ્રમમ્॥ ૧૬॥
સા તુ તત્રૈકરાત્રેણ વધર્માના કમ ડલાૈ ।
અલ વાઽઽત્માવકાશં વા ઇદમાહ મહીપ તમ્॥ ૧૭॥
નાહં કમ ડલાવ મન્ કૃચ્છ્રં વ તુ મહાે સહે ।
ક પયાૈકઃ સિુવપુલં યત્રાહં િનવસે સખુમ્॥ ૧૮॥
સ અેનાં તત આદાય યધાદાૈદ ચનાેદકે ।
તત્ર ક્ષપ્તા મુહૂતન હ તત્રયમવધર્ત॥ ૧૯॥
ન મ અેતદલં રાજન્ સખંુ વ તુમુદ ચનમ્ ।
થુ દેિહ પદં મહં્ય ય વાહં શરણં ગતા॥ ૨૦॥
તતઆદાય સા રાજ્ઞા ક્ષપ્તા રાજન્ સરાવેરે ।
તદા ત્યાત્મના સાેઽયં મહામીનાેઽ વવધર્ત॥ ૨૧॥
નૈતન્મે વ તયે રાજન્નુદકં સ લલાૈકસઃ ।
િનધેિહ રક્ષાયાેગને હ્ર દે મામિવદા સિન॥ ૨૨॥
ઇત્યુક્તઃ સાેઽનયન્મ સ્યં તત્ર તત્રાિવદા સિન ।
જલાશયેઽસ મતં તં સમુદ્રે પ્રા ક્ષપજ્ઝષમ્॥ ૨૩॥
ક્ષ યમાણ તમાહેદ મહ માં મકરાદયઃ ।
અદ ત્ય તબલા વીર માં નેહાે સ્રષુ્ટમહર્ સ॥ ૨૪॥
અેવં િવમાેિહત તને વદતા વ ગુભારતીમ્ ।
તમાહ કાે ભવાન માન્ મ સ્ય પેણ માેહયન્॥ ૨૫॥
નવૈં વીયા જલચરાે દષૃ્ટાેઽ મા ભઃ શ્રુતાેઽિપ ચ ।
યાે ભવાન્ યાજેનશતમહ્ના ભવ્યાનશે સરઃ॥ ૨૬॥
નનંૂ વં ભગવાન્ સાક્ષાદ્ધિરનાર્રાયણાેઽવ્યયઃ ।
અનુગ્રહાય ભૂતાનાં ધ સે પં જલાૈકસામ્॥ ૨૭॥
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નમ તે પુ ષશ્રેષ્ઠ સ્થત્યુ પત્ય યયેશ્વર ।
ભક્તાનાં નઃ પ્રપન્નાનાં મખુ્યાે હ્યાત્મગ તિવભાે॥ ૨૮॥
સવ લીલાવતારા તે ભૂતાનાં ભૂ તહેતવઃ ।
જ્ઞાતુ મચ્છા યદાે પં યદથ ભવતા તમ્॥ ૨૯॥
ન તેઽરિવ દાક્ષ પદાપેસપર્ણં
ષા ભવે સવર્સહૃુિ પ્રયાત્મનઃ ।
યથેતરેષાં થગાત્મનાં સતા-
મદ દશૃાે યદ્વપુરદ્ભુતં િહ નઃ॥ ૩૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત બ્રવુાણં પ ત જગ પ તઃ
સત્યવ્રતં મ સ્યવપુયુર્ગક્ષયે ।
િવહતુર્કામઃ પ્રલયાણર્વેઽબ્રવી-
ચ્ચક ષુર્રેકા તજન પ્રયઃ પ્રયમ્॥ ૩૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ
સપ્તમેઽદ્યતનાદૂ વર્મહ યેતદિર દમ ।
િનમઙ્ક્ષ્યત્ય યયા ભાેધાૈ ત્રૈલાેક્યં ભૂભુર્વાિદકમ્॥ ૩૨॥
િત્રલાેક્યાં લીયમાનાયાં સવંતાર્ ભ સ વૈ તદા ।
ઉપસ્થાસ્ય ત નાૈઃ કા ચ દ્વશાલા વાં મયેિરતા॥ ૩૩॥
વં તાવદાષેધીઃ સવાર્ બી યુચ્ચાવચાિન ચ ।
સપ્ત ષ ભઃ પિર તઃ સવર્સ વાપે િંહતઃ॥ ૩૪॥
આ હ્ય હતીં નાવં િવચિર યસ્યિવક્લવઃ ।
અેકાણર્વે િનરાલાેકે ઋષીણામવે વચર્સા॥ ૩૫॥
દાેધૂયમાનાં તાં નાવં સમીરેણ બલીયસા ।
ઉપ સ્થતસ્ય મે શ ◌ૃઙ્ગે િનબધ્નીિહ મહાિહના॥ ૩૬॥
અહં વા ષ ભઃ સાકં સહનાવમુદ વ ત ।
િવકષર્ન્ િવચિર યા મ યાવદ્બ્રાહ્મી િનશા પ્રભાે॥ ૩૭॥
મદ યં મિહમાનં ચ પરં બ્રહ્મે ત શ દતમ્ ।
વે સ્યસ્યનુગ્ હીતં મે સ પ્રશ્નૈિવ તં હૃિદ॥ ૩૮॥
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ઇ થમાિદ ય રા નં હિરર તરધીયત ।
સાેઽ વવૈક્ષત તં કાલં યં હૃષીકેશ આિદશત્॥ ૩૯॥
આ તીયર્ દભાર્ન્ પ્રાકૂ્કલાન્ રાજ ષઃ પ્રાગુદઙ્મખુઃ ।
િનષસાદ હરેઃ પાદાૈ ચ તયન્ મ સ્ય િપણઃ॥ ૪૦॥
તતઃ સમુદ્ર ઉદ્વલેઃ સવર્તઃ લાવયન્ મહીમ્ ।
વધર્માનાે મહામેઘવૈર્ષર્દ્ ભઃ સમદૃ યત॥ ૪૧॥
યાયન્ ભગવદાદેશં દદશૃે નાવમાગતામ્ ।
તામા રાેહ િવપ્રે દ્રરૈાદાયાષૈિધવી ધઃ॥ ૪૨॥
તમૂચુમુર્નયઃ પ્રીતા રાજન્ યાય વ કેશવમ્ ।
સ વૈ નઃ સઙ્કટાદ માદિવતા શં િવધાસ્ય ત॥ ૪૩॥
સાેઽનુ યાત તતાે રાજ્ઞા પ્રાદુરાસીન્મહાણર્વે ।
અેકશ ◌ૃઙ્ગધરાે મ સ્યાે હૈમાે િનયુતયાજેનઃ॥ ૪૪॥
િનબ ય નાવં તચ્છૃઙ્ગે યથાેક્તાે હિરણા પુરા ।
વરત્રેણાિહના તુષ્ટ તુષ્ટાવ મધુસદૂનમ્॥ ૪૫॥
રા વેાચ
અનાદ્યિવદ્યાપેહતાત્મસિંવદ-
તન્મૂલસસંારપિરશ્રમાતુરાઃ ।
યદચૃ્છયેહાપે તા યમા ુયુ-
િવમુ ક્તદાે નઃ પરમાે ગુ ભર્વાન્॥ ૪૬॥
જનાેઽબુધાેઽયં િનજકમર્બ ધનઃ
સખુેચ્છયા કમર્ સમીહતેઽસખુમ્ ।
ય સવેયા તાં િવધનુાેત્યસન્મ ત
ગ્ર થ સ ભ દ્યાદૃ્ધદયં સ નાે ગુ ઃ॥ ૪૭॥
ય સવેયાગ્ ેિરવ દ્રરાેદનં
પુમાન્ િવજહ્યાન્મલમાત્મન તમઃ ।
ભજેત વણ િનજમષે સાેઽવ્યયાે
ભૂયા સ ઈશઃ પરમાે ગુરાેગુર્ ઃ॥ ૪૮॥
ન ય પ્રસાદાયુતભાગલેશ-
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મ યે ચ દેવા ગુરવાે જનાઃ વયમ્ ।
કતુ સમેતાઃ પ્રભવ ત પુંસ-
તમીશ્વરં વાં શરણં પ્રપદે્ય॥ ૪૯॥
અચ ર ધસ્ય યથાગ્રણીઃ કૃત-
તથા જનસ્યાિવદુષાેઽબુધાે ગુ ઃ ।
વમકર્દકૃ્સવર્દશૃાં સમીક્ષણાે
તાે ગુ નર્ઃ વગ ત બુભુ સતામ્॥ ૫૦॥
જનાે જનસ્યાિદશતેઽસતી ં મ ત
યયા પ્રપદે્યત દુરત્યયં તમઃ ।
વં વવ્યયં જ્ઞાનમમાેઘમ જસા
પ્રપદ્યતે યને જનાે િનજં પદમ્॥ ૫૧॥
વં સવર્લાેકસ્ય સહૃુિ પ્રયેશ્વરાે
હ્યાત્મા ગુ જ્ઞાર્નમભીષ્ટ સ દ્ધઃ ।
તથાિપ લાેકાે ન ભવ તમ ધધી-
ર્ના ત સ તં હૃિદ બદ્ધકામઃ॥ ૫૨॥

તં વામહં દેવવરં વરે યં
પ્રપદ્ય ઈશં પ્ર તબાેધનાય ।
છ યથર્દ પૈભર્ગવન્ વચાે ભ-
ગ્રર્ થીન્ હૃદ યાન્ િવ વમાેકઃ॥ ૫૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યુક્તવ તં પ ત ભગવાનાિદપૂ ષઃ ।
મ સ્ય પી મહા ભાેધાૈ િવહરં ત વમબ્રવીત્॥ ૫૪॥
પુરાણસિંહતાં િદવ્યાં સાઙ્ખ્યયાેગિક્રયાવતીમ્ ।
સત્યવ્રતસ્ય રાજષરાત્મગુહ્યમશષેતઃ॥ ૫૫॥
અશ્રાષૈીદૃ ષ ભઃ સાકમાત્મત વમસશંયમ્ ।
નાવ્યાસીનાે ભગવતા પ્રાેક્તં બ્રહ્મ સનાતનમ્॥ ૫૬॥
અતીતપ્રલયાપાય ઉ થતાય સ વેધસે ।
હ વાસરંુ હયગ્રીવં વેદાન્ પ્રત્યાહરદ્ધિરઃ॥ ૫૭॥
સ તુ સત્યવ્રતાે રા જ્ઞાનિવજ્ઞાનસયંુતઃ ।
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િવ ણાેઃ પ્રસાદા ક પેઽ મન્નાસીદ્વવૈ વતાે મનુઃ॥ ૫૮॥
સત્યવ્રતસ્ય રાજષમાર્યામ સ્યસ્ય શાઙ્ર્ ગણઃ ।
સવંાદં મહદાખ્યાનં શ્રુ વા મુચ્યેત િક બષાત્॥ ૫૯॥
અવતારાે હરેયાઽયં ક તર્યેદ વહં નરઃ ।
સઙ્ક પા તસ્ય સ ય ત સ યા ત પરમાં ગ તમ્॥ ૬૦॥
પ્રલયપય સ ધાતુઃ સપુ્તશક્તેમુર્ખે યઃ
શ્રુ તગણમપનીતં પ્રત્યુપાદત્ત હ વા ।
િદ તજમકથયદ્યાે બ્રહ્મ સત્યવ્રતાનાં
તમહમ ખલહેતું જહ્મમીનં નતાેઽ મ॥ ૬૧॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે વૈયાસક્યામષ્ટાદશસાહ યાં
પારમહંસ્યાં સિંહતાયામષ્ટમસ્ક ધે મ સ્યાવતારચિરતાનુ-
વણર્નં નામ ચતુિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૪॥

॥ ઇત્યષ્ટમસ્ક ધઃ સમાપ્તઃ॥

॥ ૐ ત સત્॥
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