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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દશમસ્ક ધઃ ઉત્તરાધ॥

॥ પ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ - ૫૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અ તઃ પ્રા પ્તશ્ચ કંસસ્ય મિહ યાૈ ભરતષર્ભ ।
તે ભતર્િર દુઃખાત ઈયતુઃ મ િપતુગ્ ર્હાન્॥ ૧॥
િપત્રે મગધરા ય જરાસ ધાય દુઃ ખતે ।
વેદયા ચક્રતુઃ સવર્માત્મવૈધવ્યકારણમ્॥ ૨॥
સ તદ પ્રયમાક યર્ શાેકામષર્યુતાે પ ।
અયાદવી ં મહી ં કતુ ચકે્ર પરમમુદ્યમમ્॥ ૩॥
અક્ષાૈિહણી ભિવશત્યા ત ભશ્ચાિપ સં તઃ ।
યદુરાજધાની ં મથુરાં ય ણ સવર્તાેિદશમ્॥ ૪॥
િનર ક્ષ્ય તદ્બલં કૃ ણ ઉદ્વલે મવ સાગરમ્ ।
વપુરં તને સં દં્ધ વજનં ચ ભયાકુલમ્॥ ૫॥
ચ તયામાસ ભગવાન્ હિરઃ કારણમાનષુઃ ।
તદે્દશકાલાનુગુણં વાવતારપ્રયાજેનમ્॥ ૬॥
હિન યા મ બલં હ્યેતદ્ભુિવ ભારં સમાિહતમ્ ।
માગધને સમાનીતં વ યાનાં સવર્ભૂભુ મ્॥ ૭॥
અક્ષાૈિહણી ભઃ સઙ્ખ્યાતં ભટાશ્વરથકુ જરૈઃ ।
માગધ તુ ન હ તવ્યાે ભૂયઃ કતાર્ બલાેદ્યમમ્॥ ૮॥
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અેતદથાઽવતારાેઽયં ભૂભારહરણાય મે ।
સરંક્ષણાય સાધનૂાં કૃતાેઽ યષેાં વધાય ચ॥ ૯॥
અ યાેઽિપ ધમર્રક્ષાયૈ દેહઃ સિ ભ્રયતે મયા ।
િવરામાયા યધમર્સ્ય કાલે પ્રભવતઃ ક્વ ચત્॥ ૧૦॥
અેવં યાય ત ગાેિવ દ આકાશા સયૂર્વચર્સાૈ ।
રથાવપુ સ્થતાૈ સદ્યઃ સસતૂાૈ સપિરચ્છદાૈ॥ ૧૧॥
આયુધાિન ચ િદવ્યાિન પુરાણાિન યદચૃ્છયા ।
દૃ ટ્વા તાિન હૃષીકેશઃ સઙ્કષર્ણમથાબ્રવીત્॥ ૧૨॥
પ યાયર્ વ્યસનં પ્રાપં્ત યદૂનાં વાવતાં પ્રભાે ।
અેષ તે રથ આયાતાે દિયતા યાયુધાિન ચ॥ ૧૩॥
યાનમાસ્થાય જહ્યેતદ્વ્યસના વાન્ સમુદ્ધર ।
અેતદથ િહ નાૈ જન્મ સાધનૂામીશ શમર્કૃત્॥ ૧૪॥
ત્રયાેિવશત્યનીકાખ્યં ભૂમેભાર્રમપાકુ ।
અેવં સ મ ય દાશાહા દં શતાૈ ર થનાૈ પુરાત્॥ ૧૫॥
િનજર્ગ્મતુઃ વાયુધાઢ ાૈ બલનેા પીયસાઽઽ તાૈ ।
શઙ્ખં દ માૈ િવિનગર્ત્ય હિરદાર્ કસાર થઃ॥ ૧૬॥
તતાેઽભૂ પરસૈ યાનાં હૃિદ િવત્રાસવપેથુઃ ।
તાવાહ માગધાે વીક્ષ્ય હે કૃ ણ પુ ષાધમ॥ ૧૭॥
ન વયા યાેદુ્ધ મચ્છા મ બાલનેૈકેન લ જયા ।
ગુપ્તને િહ વયા મ દ ન યાે સ્યે યાિહ બ ધુહન્॥ ૧૮॥
તવ રામ યિદ શ્રદ્ધા યુ ય વ ધૈયર્મુદ્વહ ।
િહ વા વા મચ્છરૈ છનં્ન દેહં વયાર્િહ માં જિહ॥ ૧૯॥
શ્રીભગવાનવુાચ
ન વૈ શરૂા િવક થ તે દશર્ય ત્યેવ પાૈ ષમ્ ।
ન ગ્ હ્ણ માે વચાે રાજન્નાતુરસ્ય મુમષૂર્તઃ॥ ૨૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
જરાસતુ તાવ ભ ત્ય માધવાૈ
મહાબલાૈઘને બલીયસાઽઽ ણાેત્ ।
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સસૈ યયાન વજવા જસારથી
સયૂાર્નલાૈ વાયુિરવાભ્રરે ભઃ॥ ૨૧॥
સપુણર્તાલ વજ ચિહ્નતાૈ રથા-
વલક્ષય ત્યાે હિરરામયાે ર્ધે ।
સ્ત્રયઃ પુરાટ્ટાલકહ યર્ગાપેુરં
સમા શ્રતાઃ સ મુમુહુઃ શચુાિદતાઃ॥ ૨૨॥
હિરઃ પરાનીકપયાેમુચાં મુહુઃ
શલીમખુાત્યુ બણવષર્પીિડતમ્ ।
વસૈ યમાલાેક્ય સરુાસરુા ચતં
વ્યસૂ્ફજર્યચ્છાઙ્ર્ગશરાસનાેત્તમમ્॥ ૨૩॥
ગ્ હ્ણન્ િનષઙ્ગાદથ સ દધચ્છરાન્
િવકૃ ય મુ ચન્ શતબાણપૂગાન્ ।
િનઘ્નન્ રથાન્ કુ જરવા જપત્તીન્
િનર તરં યદ્વદલાતચક્રમ્॥ ૨૪॥
િન ભન્નકુ ભાઃ કિરણાે િનપેત-ુ
રનેકશાેઽશ્વાઃ શર ક્ણક ધરાઃ ।
રથા હતાશ્વ વજસતૂનાયકાઃ
પદાતય છન્નભુ ે ક ધરાઃ॥ ૨૫॥
સ છદ્યમાન દ્વપદેભવા જના-
મઙ્ગ પ્રસતૂાઃ શતશાેઽ ગાપગાઃ ।
ભુ હયઃ પૂ ષશીષર્કચ્છપા
હત દ્વપદ્વ પહયગ્રહાકુલાઃ॥ ૨૬॥
કરાે મીના નરકેશશવૈલા
ધનુ તરઙ્ગાયુધગુ મસઙુ્કલાઃ ।
અચ્છૂિરકાવતર્ભયાનકા મહા-
મ ણપ્રવેકાભરણા મશકર્રાઃ॥ ૨૭॥
પ્રવ તતા ભી ભયાવહા ધે
મન વનાં હષર્કર ઃ પર પરમ્ ।
િવિનઘ્નતાર ન્ મુસલને દુમર્દાન્
સઙ્કષર્ણનેાપિરમેયતજેસા॥ ૨૮॥
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બલં તદઙ્ગાણર્વદુગર્ભૈરવં
દુર તપારં મગધે દ્રપા લતમ્ ।
ક્ષયં પ્રણીતં વસદેુવપતુ્રયા-ે
િવક્ર િડતં ત જગદ શયાેઃ પરમ્॥ ૨૯॥
સ્થત્યુદ્ભવા તં ભવુનત્રયસ્ય યઃ
સમીહતેઽન તગુણઃ વલીલયા ।
ન તસ્ય ચતં્ર પરપક્ષિનગ્રહ-
તથાિપ મત્યાર્નુિવધસ્ય વ યર્તે॥ ૩૦॥
જગ્રાહ િવરથં રામાે જરાસ ધં મહાબલમ્ ।
હતાનીકાવ શષ્ટાસું સહઃ સહ મવાજૈસા॥ ૩૧॥
બ યમાનં હતારા ત પાશવૈાર્ ણમાનષુૈઃ ।
વારયામાસ ગાેિવ દ તને કાયર્ ચક ષર્યા॥ ૩૨॥
સ મુક્તાે લાેકનાથા યાં વ્રીિડતાે વીરસ મતઃ ।
તપસે કૃતસઙ્ક પાે વાિરતઃ પ થ રાજ ભઃ॥ ૩૩॥
વાક્યૈઃ પિવત્રાથર્પદૈનર્યનૈઃ પ્રાકૃતૈરિપ ।
વકમર્બ ધપ્રાપ્તાેઽયં યદુ ભ તે પરાભવઃ॥ ૩૪॥
હતષેુ સવાર્નીકેષુ પાે બાહર્દ્રથ તદા ।
ઉપે ક્ષતાે ભગવતા મગધાન્ દુમર્ના યયાૈ॥ ૩૫॥
મુકુ દાેઽ યક્ષતબલાે િન તીણાર્િરબલાણર્વઃ ।
િવક યર્માણઃ કુસમુૈ સ્ત્રદશરૈનુમાેિદતઃ॥ ૩૬॥
માથુરૈ પસઙ્ગ ય િવ વરૈમુર્િદતાત્મ ભઃ ।
ઉપગીયમાનિવજયઃ સતૂમાગધવ દ ભઃ॥ ૩૭॥
શઙ્ખદુ દુભયાે નેદુભર તૂયાર્ યનેકશઃ ।
વીણાવે દઙ્ગાિન પુરં પ્રિવશ ત પ્રભાૈ॥ ૩૮॥
સક્તમાગા હૃષ્ટજનાં પતાકા ભરલઙૃ્કતામ્ ।
િનઘુર્ષ્ટાં બ્રહ્મઘાષેેણ કાૈતુકાબદ્ધતાેરણામ્॥ ૩૯॥
િનચીયમાનાે નાર ભમાર્લ્યદ યક્ષતાઙુ્કરૈઃ ।
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િનર ક્ષ્યમાણઃ સ નેહં પ્રીત્યુ ક લતલાેચનૈઃ॥ ૪૦॥
આયાેધનગતં િવત્તમન તં વીરભષૂણમ્ ।
યદુરા ય ત સવર્માહૃતં પ્રાિદશ પ્રભુઃ॥ ૪૧॥
અેવં સપ્તદશકૃ વ તાવત્યક્ષાૈિહણીબલઃ ।
યુયુધે માગધાે રા યદુ ભઃ કૃ ણપા લતૈઃ॥ ૪૨॥
અ ક્ષ વં તદ્બલં સવ ણયઃ કૃ ણતજેસા ।
હતષેુ વે વનીકેષુ ત્યક્તાેઽયાદિર ભ ર્પઃ॥ ૪૩॥
અષ્ટાદશમસઙ્ગ્રામે આગા મિન તદ તરા ।
નારદપ્રે ષતાે વીરાે યવનઃ પ્રત્યદૃ યત॥ ૪૪॥
રાેધ મથુરામેત્ય ત ભ લચ્છકાેિટ ભઃ ।
લાેકે ચાપ્ર તદ્વ દ્વાે ણીન્ શ્રુ વાઽઽત્મસ મતાન્॥ ૪૫॥
તં દૃ ટ્વા ચ તય કૃ ણઃ સઙ્કષર્ણસહાયવાન્ ।
અહાે યદૂનાં જનં પ્રાપ્તં હ્યુભયતાે મહત્॥ ૪૬॥
યવનાેઽયં િન ધેઽ માનદ્ય તાવન્મહાબલઃ ।
માગધાેઽ યદ્ય વા શ્વાે વા પરશ્વાે વાઽઽગ મ ય ત॥ ૪૭॥
આવયાેયુર્ યતાેરસ્ય યદ્યાગ તા જરાસતુઃ ।
બ ધનૂ્ વિધ યત્યથ વા ને યતે વપુરં બલી॥ ૪૮॥
ત માદદ્ય િવધાસ્યામાે દુગ દ્વપદદુગર્મમ્ ।
તત્ર જ્ઞાતીન્ સમાધાય યવનં ઘાતયામહે॥ ૪૯॥
ઇ ત સ મ ય ભગવાન્ દુગ દ્વાદશયાજેનમ્ ।
અ તઃસમુદ્રે નગરં કૃ નાદ્ભુતમચીકરત્॥ ૫૦॥
દૃ યતે યત્ર િહ વાષ્ટ્રં િવજ્ઞાનં શ પનપૈુણમ્ ।
ર યાચ વરવીથી ભયર્થાવા તુ િવિન મતમ્॥ ૫૧॥
સરુદુ્રમલતાેદ્યાનિવ ચત્રાપેવના વતમ્ ।
હેમશ ◌ૃઙ્ગૈિદિવ ગ્ભઃ સ્ફિટકાટ્ટાલગાપેુરૈઃ॥ ૫૨॥
રાજતારકુટૈઃ કાેષૈ્ઠહમકુ ભૈરલઙૃ્કતૈઃ ।
રત્નકૂટૈગ્ ર્હૈહમૈમર્હામારકતસ્થલૈઃ॥ ૫૩॥
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વા તાે પતીનાં ચ ગ્ હૈવર્લભી ભશ્ચ િન મતમ્ ।
ચાતવુર્ યર્જનાક ણ યદુદેવગ્ હાે લસત્॥ ૫૪॥
સધુમા પાિર તં ચ મહે દ્રઃ પ્રાિહણાેદ્ધરેઃ ।
યત્ર ચાવ સ્થતાે મત્યા મત્યર્ધમનર્ યજુ્યતે॥ ૫૫॥
યામૈકકણાર્ન્ વ ણાે હયાન્ શકુ્લાન્ મનાજેવાન્ ।
અષ્ટાૈ િનિધપ તઃ કાેશાન્ લાેકપાલાે િન ેદયાન્॥ ૫૬॥
યદ્યદ્ભગવતા દત્તમાિધપતં્ય વ સદ્ધયે ।
સવ પ્રત્યપર્યામાસહુર્રાૈ ભૂ મગતે પ॥ ૫૭॥
તત્ર યાેગપ્રભાવેણ ની વા સવર્જનં હિરઃ ।
પ્ર પાલને રામેણ કૃ ણઃ સમનુમિ ત્રતઃ ।
િનજર્ગામ પુરદ્વારા પદ્મમાલી િનરાયુધઃ॥ ૫૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ દુગર્િનવેશનં નામ પ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ॥ ૫૦॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકપ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ - ૫૧॥
શ્રીશકુાવૈાચ
તં િવલાેક્ય િવિન ક્રા તમુ જહાન મવાેડુપમ્ ।
દશર્નીયતમં યામં પીતકાૈશયેવાસસમ્॥ ૧॥
શ્રીવ સવક્ષસં ભ્રાજ કાૈ તુભામુક્તક ધરમ્ ।
થુદ ઘર્ચતુબાર્હંુ નવક ણેક્ષણમ્॥ ૨॥
િનત્યપ્રમુિદતં શ્રીમ સકુપાેલં શુ ચ મતમ્ ।
મખુારિવ દં બભ્રાણં સુ્ફરન્મકરકુ ડલમ્॥ ૩॥
વાસદેુવાે હ્યય મ ત પુમાન્ શ્રીવ સલા છનઃ ।
ચતુભુર્ ેઽરિવ દાક્ષાે વનમાલ્ય તસુ દરઃ॥ ૪॥
લક્ષણનૈાર્રદપ્રાેક્તનૈાર્ યાે ભિવતુમહર્ ત ।
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િનરાયુધશ્ચલન્ પદ્ યાં યાે સ્યેઽનને િનરાયુધઃ॥ ૫॥
ઇ ત િન શ્ચત્ય યવનઃપ્રાદ્રવ તં પરાઙ્મખુમ્ ।
અ વધાવ જઘ્ તં દુરાપમિપ યાે ગનામ્॥ ૬॥
હ તપ્રાપ્ત મવાત્માનં હિરણા સ પદે પદે ।
નીતાે દશર્યતા દૂરં યવનેશાેઽિદ્રક દરમ્॥ ૭॥
પલાયનં યદુકુલે તસ્ય તવ નાે ચતમ્ ।
ઇ ત ક્ષપન્નનુગતાે નનંૈ પ્રાપાહતાશભુઃ॥ ૮॥
અેવં ક્ષપ્તાેઽિપ ભગવાન્ પ્રાિવશિદ્ગિરક દરમ્ ।
સાેઽિપ પ્રિવષ્ટ તત્રા યં શયાનં દદશૃે નરમ્॥ ૯॥
ન વસાૈ દૂરમાનીય શતેે મા મહ સાધવુત્ ।
ઇ ત મ વાચ્યુતં મૂઢ તં પદા સમતાડયત્॥ ૧૦॥
સ ઉ થાય ચરં સપુ્તઃ શનૈ ન્મીલ્ય લાેચને ।
િદશાે િવલાેકયન્ પાશ્વ તમદ્રાક્ષીદવ સ્થતમ્॥ ૧૧॥
સ તાવત્તસ્ય ષ્ટસ્ય દૃ ષ્ટપાતને ભારત ।
દેહજેના ગ્ ના દગ્ધાે ભ મસાદભવ ક્ષણાત્॥ ૧૨॥
રા વેાચ
કાે નામ સ પુમાન્ બ્રહ્મન્ કસ્ય િકવીયર્ અેવ ચ ।
ક માદુ્ગહાં ગતઃ શ યે િક તે ે યવનાદર્નઃ॥ ૧૩॥
શ્રીશકુાવૈાચ
સ ઇ વાકુકુલે તાે મા ધા તનયાે મહાન્ ।
મુચુકુ દ ઇ ત ખ્યાતાે બ્રહ્મ યઃ સત્યસઙ્ગરઃ॥ ૧૪॥
સ યા ચતઃ સરુગણૈિર દ્રાદ્યૈરાત્મરક્ષણે ।
અસરેુ યઃ પિરત્ર તૈ તદ્રક્ષાં સાેઽકરાે ચ્ચરમ્॥ ૧૫॥
લ વા ગુહં તે વઃપાલં મુચુકુ દમથાબ્રવુન્ ।
રાજન્ િવરમતાં કૃચ્છ્ર ાદ્ભવાન્નઃ પિરપાલનાત્॥ ૧૬॥
નરલાેકે પિરત્યજ્ય રાજં્ય િનહતક ટકમ્ ।
અ માન્ પાલયતાે વીર કામા તે સવર્ ઉ જ્ઝતાઃ॥ ૧૭॥
સતુા મિહ યાે ભવતાે જ્ઞાતયાેઽમાત્યમિ ત્રણઃ ।
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પ્ર શ્ચ તુલ્યકાલીયા નાધનુા સ ત કા લતાઃ॥ ૧૮॥
કાલાે બલીયાન્ બ લનાં ભગવાનીશ્વરાેઽવ્યયઃ ।
પ્ર ઃ કાલયતે ક્ર ડન્ પશપુાલાે યથા પશનૂ્॥ ૧૯॥
વરં ણી વ ભદં્ર તે ઋતે કૈવલ્યમદ્ય નઃ ।
અેક અેવેશ્વર તસ્ય ભગવાન્ િવ રવ્યયઃ॥ ૨૦॥
અેવમુક્તઃ સ વૈ દેવાન ભવ દ્ય મહાયશાઃ ।
અશિયષ્ટ ગુહાિવષ્ટાે િનદ્રયા દેવદત્તયા॥ ૨૧॥
વાપં યાતં ય તુ મ યે બાેધયે વાત્મચેતનઃ ।
સ વયા દષૃ્ટમાત્ર તુ ભ મીભવતુ ત ણાત્॥ ૨૨॥
યવને ભ મસાન્નીતે ભગવાન્ સા વતષર્ભઃ ।
આત્માનં દશર્યામાસ મુચુકુ દાય ધીમતે॥ ૨૩॥
તમાલાેક્ય ઘન યામં પીતકાૈશયેવાસસમ્ ।
શ્રીવ સવક્ષસં ભ્રાજ કાૈ તુભને િવરા જતમ્॥ ૨૪॥
ચતુભુર્જં રાેચમાનં વજૈય ત્યા ચ માલયા ।
ચા પ્રસન્નવદનં સુ્ફરન્મકરકુ ડલમ્॥ ૨૫॥
પ્રેક્ષણીયં લાેકસ્ય સાનુરાગ મતેક્ષણમ્ ।
અપીચ્યવયસં મત્ત ગે દ્રાેદારિવક્રમમ્॥ ૨૬॥
પયર્ ચ્છન્મહાબુ દ્ધ તજેસા તસ્ય ધ ષતઃ ।
શિઙ્કતઃ શનકૈ રા દુધર્ષર્ મવ તજેસા॥ ૨૭॥
મુચુકુ દાવૈાચ
કાે ભવાિનહ સ પ્રાપ્તાે િવિપને ગિરગહ્વરે ।
પદ્ યાં પદ્મપલાશા યાં િવચરસ્યુ ક ટકે॥ ૨૮॥
િક વત્તજે વનાં તે ે ભગવાન્ વા િવભાવસઃુ ।
સયૂર્ઃ સાેમાે મહે દ્રાે વા લાેકપાલાેઽપરાેઽિપ વા॥ ૨૯॥
મ યે વાં દેવદેવાનાં ત્રયાણાં પુ ષષર્ભમ્ ।
યદ્બાધસે ગુહા વા તં પ્રદ પઃ પ્રભયા યથા॥ ૩૦॥
શશુ્રષૂતામવ્યલીકમ માકં નરપુઙ્ગવ ।
વજન્મ કમર્ ગાતે્રં વા ક યતાં યિદ રાેચતે॥ ૩૧॥
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વયં તુ પુ ષવ્યાઘ્ર અૈ વાકાઃ ક્ષત્રબ ધવઃ ।
મુચુકુ દ ઇ ત પ્રાેક્તાે યાવૈનાશ્વાત્મજઃ પ્રભાે॥ ૩૨॥
ચરપ્ર ગરશ્રા તાે િનદ્રયાપેહતે દ્રયઃ ।
શયેઽ મન્ િવજને કામં કેના યુ થાિપતાેઽધનુા॥ ૩૩॥
સાેઽિપ ભ મીકૃતાે નનૂમાત્મીયનેવૈ પા મના ।
અન તરં ભવાન્ શ્રીમાં લ ક્ષતાેઽ મત્રશાતનઃ॥ ૩૪॥
તજેસા તેઽિવષહ્યેણ ભૂિર દ્રષંુ્ટ ન શક્નુમઃ ।
હતાજૈસાે મહાભાગ માનનીયાેઽ સ દેિહનામ્॥ ૩૫॥
અેવં સ ભા ષતાે રાજ્ઞા ભગવાન્ ભૂતભાવનઃ ।
પ્રત્યાહ પ્રહસન્ વા યા મેઘનાદગભીરયા॥ ૩૬॥
શ્રીભગવાનવુાચ
જન્મકમાર્ ભધાનાિન સ ત મેઽઙ્ગ સહસ્રશઃ ।
ન શક્ય તેઽનુસઙ્ખ્યાતુમન ત વાન્મયાિપ િહ॥ ૩૭॥
ક્વ ચદ્ર ં સ િવમમે પા થવા યુ જન્મ ભઃ ।
ગુણકમાર્ ભધાનાિન ન મે જન્માિન કિહ ચત્॥ ૩૮॥
કાલત્રયાપેપન્નાિન જન્મકમાર્ ણ મે પ ।
અનુક્રમ તાે નવૈા તં ગચ્છ ત પરમષર્યઃ॥ ૩૯॥
તથા યદ્યતના યઙ્ગ શ ◌ૃ વ ગદતાે મમ ।
િવજ્ઞાિપતાે િવિર ચને પુરાહં ધમર્ગુપ્તયે ।
ભૂમેભાર્રાયમાણાનામસરુાણાં ક્ષયાયચ॥ ૪૦॥
અવતીણા યદુકુલે ગ્ હ આનકદુ દુભેઃ ।
વદ ત વાસદેુવે ત વસદેુવસતંુ િહ મામ્॥ ૪૧॥
કાલને મહર્તઃ કંસઃ પ્રલ બાદ્યાશ્ચ સદ્દિ્વષઃ ।
અયં ચ યવનાે દગ્ધાે રાજં તે તગ્મચ ષા॥ ૪૨॥
સાેઽહં તવાનુગ્રહાથ ગુહામેતામપુાગતઃ ।
પ્રા થતઃ પ્રચુરં પવૂ વયાહં ભક્તવ સલઃ॥ ૪૩॥
વરાન્ ણી વ રાજષ સવાર્ન્ કામાન્ દદા મ તે ।
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માં પ્રસન્નાે જનઃ ક શ્ચન્ન ભૂયાેઽહર્ ત શાે ચતુમ્॥ ૪૪॥
શ્રીશકુાવૈાચ
ઇત્યુક્ત તં પ્રણ યાહ મુચુકુ દાે મુદા વતઃ ।
જ્ઞા વા નારાયણં દેવં ગગર્વાક્યમનુ મરન્॥ ૪૫॥
મુચુકુ દ ઉવાચ
િવમાેિહતાેઽયં જન ઈશમાયયા
વદ યયા વાં ન ભજત્યનથર્દક્ૃ ।
સખુાય દુઃખપ્રભવષેુ સ જતે
ગ્ હેષુ યાે ષ પુ ષશ્ચ વ ચતઃ॥ ૪૬॥
લ વા જનાે દુલર્ભમત્ર માનષું
કથ ચદવ્યઙ્ગમયત્નતાેઽનઘ ।
પાદારિવ દં ન ભજત્યસન્મ ત-
ગ્ ર્હા ધકૂપે પ તતાે યથા પશઃુ॥ ૪૭॥
મમષૈ કાલાેઽ જત િન ફલાે ગતાે
રાજ્ય શ્રયાેન્નદ્ધમદસ્ય ભપૂતેઃ ।
મત્યાર્ત્મબુદ્ધઃે સતુદારકાેશભ-ૂ
વાસ જમાનસ્ય દુર ત ચ તયા॥ ૪૮॥
કલવેરેઽ મન્ ઘટકુડ્યસિન્નભે
િન ઢમાનાે નરદેવ ઇત્યહમ્ ।
તાે રથેભાશ્વપદાત્યનીકપૈ-
ગા પયર્ટં વાગણયન્ સદુુમર્દઃ॥ ૪૯॥
પ્રમત્તમુચ્ચૈિર તકૃત્ય ચ તયા
પ્ર દ્ધલાેભં િવષયષેુ લાલસમ્ ।
વમપ્રમત્તઃ સહસા ભપદ્યસે
લે લહાનાેઽિહિરવાખુમ તકઃ॥ ૫૦॥

પુરા રથૈહમપિર કૃતૈશ્ચરન્
મતઙ્ગજૈવાર્ નરદેવસં જ્ઞતઃ ।
સ અેવ કાલને દુરત્યયને તે
કલવેરાે િવટ્કૃ મભ મસં જ્ઞતઃ॥ ૫૧॥
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િન જત્ય િદક્ચક્રમભૂતિવગ્રહાે
વરાસનસ્થઃ સમરાજવ દતઃ ।
ગ્ હેષુ મૈથુ યસખુષેુ યાે ષતાં
ક્ર ડા ગઃ પૂ ષ ઈશ નીયતે॥ ૫૨॥
કરાે ત કમાર્ ણ તપઃસિુન ષ્ઠતાે
િન ત્તભાેગ તદપેક્ષયા દદત્ ।
પનુશ્ચ ભૂયેયમહં વરાિડ ત
પ્ર દ્ધતષા ન સખુાય ક પતે॥ ૫૩॥
ભવાપવગા ભ્રમતાે યદા ભવે-
જનસ્ય તહ્યર્ચ્યુત સ સમાગમઃ ।
સ સઙ્ગમાે યિહ તદૈવ સદ્ગતાૈ
પરાવરેશે વિય યતેમ તઃ॥ ૫૪॥
મ યે મમાનુગ્રહ ઈશ તે કૃતાે
રાજ્યાનુબ ધાપગમાે યદચૃ્છયા ।
યઃ પ્રા યર્તે સાધુ ભરેકચયર્યા
વનં િવિવક્ષદ્ ભરખ ડભૂ મપૈઃ॥ ૫૫॥
ન કામયેઽ યં તવ પાદસવેના-
દિક ચનપ્રા યર્તમાદ્વરં િવભાે ।
આરા ય ક વાં હ્યપવગર્દં હરે
ણીત આયા વરમાત્મબ ધનમ્॥ ૫૬॥
ત મા દ્વ જ્યા શષ ઈશ સવર્તાે
રજ તમઃસ વગુણાનુબ ધનાઃ ।
િનર જનં િનગુર્ણમદ્વયં પરં
વાં જ્ઞ પ્તમાત્રં પુ ષં વ્ર યહમ્॥ ૫૭॥
ચર મહ જનાતર્ ત યમાનાેઽનુતાપૈ-
રિવ ષષડ મત્રાેઽલ ધશા તઃ કથ ચત્ ।
શરણદ સમપુેત વ પદા જં પરાત્મન્
અભય તમશાેકં પાિહ માઽઽપન્નમીશ॥ ૫૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
સાવર્ભાૈમ મહારાજ મ ત તે િવમલાે જતા ।
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વરૈઃ પ્રલાે ભતસ્યાિપ ન કામૈિવહતા યતઃ॥ ૫૯॥
પ્રલાે ભતાે વરૈયર્ વમપ્રમાદાય િવ દ્ધ તત્ ।
ન ધીરેકા તભક્તાનામાશી ભ ભદ્યતે ક્વ ચત્॥ ૬૦॥
યુ નાનામભક્તાનાં પ્રાણાયામાિદ ભમર્નઃ ।
અક્ષીણવાસનં રાજન્ દૃ યતે પનુ થતમ્॥ ૬૧॥
િવચર વ મહી ં કામં મ યાવે શતમાનસઃ ।
અ વવે િનત્યદા તુ યં ભ ક્તમર્ યનપાિયની॥ ૬૨॥
ક્ષાત્રધમર્ સ્થતાે જ તનૂ્ યવધી ર્ગયાિદ ભઃ ।
સમાિહત તત્તપસા જહ્યઘં મદુપા શ્રતઃ॥ ૬૩॥
જન્મ યન તરે રાજન્ સવર્ભૂતસહૃુત્તમઃ ।
ભૂ વા દ્વજવર વં વૈ મામપુૈ ય સ કેવલમ્॥ ૬૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ મુચુકુ દ-
તુ તનાર્મૈકપ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ॥ ૫૧॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દ્વપ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ - ૫૨॥
શ્રીશકુાવૈાચ
ઇ થં સાેઽનુગ્ હીતાેઽઙ્ગ કૃ ણનેે વાકુન દનઃ ।
તં પિરક્ર ય સન્ન ય િનશ્ચક્રામ ગુહામખુાત્॥ ૧॥
સ વીક્ષ્ય લકાન્મત્યાર્ન્ પશનૂ્ વી દ્વન પતીન્ ।
મ વા ક લયુગં પ્રાપ્તં જગામ િદશમુત્તરામ્॥ ૨॥
તપઃશ્રદ્ધાયુતાે ધીરાે િનઃસઙ્ગાે મુક્તસશંયઃ ।
સમાધાય મનઃકૃ ણે પ્રાિવશદ્ગ ધમાદનમ્॥ ૩॥
બદયાર્શ્રમમાસાદ્ય નરનારાયણાલયમ્ ।
સવર્દ્વ દ્વસહઃ શા ત તપસાઽઽરાધયદ્ધિરમ્॥ ૪॥
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ભગવાન્ પનુરાવ્રજ્ય પુર ં યવનવે ષ્ટતામ્ ।
હ વા લેચ્છબલં િન યે તદ યં દ્વારકાં ધનમ્॥ ૫॥
નીયમાને ધને ગાે ભ ર્ ભશ્ચાચ્યુતચાેિદતૈઃ ।
આજગામ જરાસ ધસ્ત્રયાેિવશત્યનીકપઃ॥ ૬॥
િવલાેક્ય વેગરભસં િરપુસૈ યસ્ય માધવાૈ ।
મનુ યચેષ્ટામાપન્નાૈ રાજન્ દુદુ્રવતુદુ્રર્તમ્॥ ૭॥
િવહાય િવત્તં પ્રચુરમભીતાૈ ભી ભીતવત્ ।
પદ્ યાં પદ્મપલાશા યાં ચેરતુબર્હુયાજેનમ્॥ ૮॥
પલાયમાનાૈ તાૈ દૃ ટ્વા માગધઃ પ્રહસન્ બલી ।
અ વધાવદ્રથાનીકૈર શયાેરપ્રમાણિવત્॥ ૯॥
પ્રદુ્રત્ય દૂરં સશં્રા તાૈ તુઙ્ગમા હતાં ગિરમ્ ।
પ્રવષર્ણાખ્યં ભગવાિન્નત્યદા યત્ર વષર્ ત॥ ૧૦॥
ગરાૈ િનલીનાવાજ્ઞાય નાિધગ ય પદં પ ।
દદાહ ગિરમેધાે ભઃ સમ તાદ ગ્ મુ જન્॥ ૧૧॥
તત ઉ પત્ય તરસા દહ્યમાનતટાદુભાૈ ।
દશકૈયાજેનાેત્તુઙ્ગાિન્નપેતતુરધાે ભુિવ॥ ૧૨॥
અલક્ષ્યમાણાૈ િરપુણા સાનુગેન યદૂત્તમાૈ ।
વપુરં પનુરાયાતાૈ સમુદ્રપિરખાં પ॥ ૧૩॥
સાેઽિપ દગ્ધાિવ ત ષા મ વાનાે બલકેશવાૈ ।
બલમાકૃ ય સમુહન્મગધાન્ માગધાે યયાૈ॥ ૧૪॥
આનતાર્િધપ તઃ શ્રીમાન્ રૈવતાે રેવતી ં સતુામ્ ।
બ્રહ્મણા ચાેિદતઃ પ્રાદાદ્બલાયે ત પુરાેિદતમ્॥ ૧૫॥
ભગવાનિપ ગાેિવ દ ઉપયેમે કુ દ્વહ ।
વૈદભ ભી મકસતુાં શ્રયાે માત્રાં વયવંરે॥ ૧૬॥
પ્રમ ય તરસા રાજ્ઞઃ શા વાદ શં્ચૈદ્યપક્ષગાન્ ।
પ યતાં સવર્લાેકાનાં તાક્ષ્યર્પતુ્રઃ સધુા મવ॥ ૧૭॥
રા વેાચ

14 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ ઉત્તરાધ

ભગવાન્ ભી મકસતુાં ક્મણીં ચરાનનામ્ ।
રાક્ષસને િવધાનને ઉપયેમ ઇ ત શ્રુતમ્॥ ૧૮॥
ભગવન્ શ્રાેતુ મચ્છા મ કૃ ણસ્યા મતતજેસઃ ।
યથા માગધશા વાદ ન્ જ વા ક યામપુાહરત્॥ ૧૯॥
બ્રહ્મન્ કૃ ણકથાઃપુ યા મા વીલાકમલાપહાઃ ।
કાે નુ યેત શ ◌ૃ વાનઃ શ્રુતજ્ઞાે િનત્યનૂતનાઃ॥ ૨૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
રા ઽઽસીદ્ભી મકાે નામ િવદભાર્િધપ તમર્હાન્ ।
તસ્ય પ ચાભવન્ પતુ્રાઃ ક યૈકા ચ વરાનના॥ ૨૧॥

યગ્ર ે ક્મરથાે ક્મબાહુરન તરઃ ।
ક્મકેશાે ક્મમાલી ક્મ યષેાં વસા સતી॥ ૨૨॥
સાપેશ્રુત્ય મુકુ દસ્ય પવીયર્ગુણ શ્રયઃ ।
ગ્ હાગતૈગ યમાના તં મનેે સદશૃં પ તમ્॥ ૨૩॥
તાં બુ દ્ધલક્ષણાૈદાયર્ પશીલગુણાશ્રયામ્ ।
કૃ ણશ્ચ સદશૃી ં ભાયા સમુદ્વાેઢંુ મનાે દધે॥ ૨૪॥
બ ધનૂા મચ્છતાં દાતું કૃ ણાય ભ ગની ં પ ।
તતાે િનવાયર્ કૃ ણ દ્વડ્ ક્મી ચૈદ્યમમ યત॥ ૨૫॥
તદવેત્યા સતાપાઙ્ગી વૈદભ દુમર્ના શમ્ ।
િવ ચ ત્યાપ્તં દ્વજં ક ચ કૃ ણાય પ્રાિહણાેદ્દુ્રતમ્॥ ૨૬॥
દ્વારકાં સ સમ યેત્ય પ્રતીહારૈઃ પ્રવે શતઃ ।
અપ યદાદ્યં પુ ષમાસીનં કા ચનાસને॥ ૨૭॥
દૃ ટ્વા બ્રહ્મ યદેવ તમવ હ્ય િન સનાત્ ।
ઉપવે યાહર્યા ચકે્ર યથાઽઽત્માનં િદવાૈકસઃ॥ ૨૮॥
તં ભુક્તવ તં િવશ્રા તમપુગ ય સતાં ગ તઃ ।
પા ણના ભ શન્ પાદાવવ્યગ્ર તમ ચ્છત॥ ૨૯॥
ક ચ્ચદ્દિ્વજવરશ્રેષ્ઠ ધમર્ તે દ્ધસ મતઃ ।
વતર્તે ના તકૃચ્છ્ર ેણ સ તુષ્ટમનસઃ સદા॥ ૩૦॥
સ તુષ્ટાે યિહ વતત બ્રાહ્મણાે યને કેન ચત્ ।
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અહીયમાનઃ વાદ્ધમાર્ સ હ્યસ્યા ખલકામધુક્॥ ૩૧॥
અસ તુષ્ટાેઽસકૃ લાેકાના ાેત્યિપ સરેુશ્વરઃ ।
અિક ચનાેઽિપ સ તુષ્ટઃ શતેે સવાર્ઙ્ગિવ વરઃ॥ ૩૨॥
િવપ્રાન્ વલાભસ તુષ્ટાન્ સાધનૂ્ ભૂતસહૃુત્તમાન્ ।
િનરહઙ્કાિરણઃ શા તાન્નમસ્યે શરસાસકૃત્॥ ૩૩॥
ક ચ્ચદ્વઃ કુશલં બ્રહ્મન્ રાજતાે યસ્ય િહ પ્ર ઃ ।
સખંુ વસ ત િવષયે પાલ્યમાનાઃ સ મે પ્રયઃ॥ ૩૪॥
યત વમાગતાે દુગ િન તીયહ યિદચ્છયા ।
સવ નાે બ્રૂહ્યગુહ્યં ચે ક કાય કરવામ તે॥ ૩૫॥
અેવં સ ષ્ટસ પ્રશ્નાે બ્રાહ્મણઃ પરમે ષ્ઠના ।
લીલાગ્ હીતદેહેન ત મૈ સવર્મવણર્યત્॥ ૩૬॥
ક્મ યવુાચ

શ્રુ વા ગુણાન્ ભવુનસુ દર શ ◌ૃ વતાં તે
િનિવ ય કણર્િવવરૈહર્રતાેઽઙ્ગતાપમ્ ।
પં દશૃાં દૃ શમતામ ખલાથર્લાભં
વ યચ્યુતાિવશ ત ચત્તમપત્રપં મે॥ ૩૭॥
કા વા મુકુ દ મહતી કુલશીલ પ-
િવદ્યાવયાેદ્રિવણધામ ભરાત્મતુલ્યમ્ ।
ધીરા પ ત કુલવતી ન ણીત ક યા
કાલે સહ નરલાેકમનાેઽ ભરામમ્॥ ૩૮॥
તન્મે ભવાન્ ખલુ તઃ પ તરઙ્ગ યા-
માત્માિપતશ્ચ ભવતાેઽત્ર િવભાે િવધેિહ ।
મા વીરભાગમ ભમશર્તુ ચૈદ્ય આરાદ્-
ગાેમાયવુ ગપતેબર્ લમ બુ ક્ષ॥ ૩૯॥
પૂતષ્ટદત્તિનયમવ્રતદેવિવપ્ર-
ગવુર્ચર્નાિદ ભરલં ભગવાન્ પરેશઃ ।
આરાિધતાે યિદ ગદાગ્રજ અેત્ય પા ણ
ગ્ હ્ણાતુ મે ન દમઘાષેસતુાદયાેઽ યે॥ ૪૦॥
શ્વાેભાિવિન વમ જતાેદ્વહને િવદભાર્ન્
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ગુપ્તઃ સમેત્ય તનાપ ત ભઃ પર તઃ ।
િનમર્ ય ચૈદ્યમગધે દ્રબલં પ્રસહ્ય
માં રાક્ષસનેિવિધનાેદ્વહ વીયર્શલુ્કામ્॥ ૪૧॥
અ તઃપુરા તરચર મિનહત્ય બ ધનૂ્
વામુદ્વહે કથ મ ત પ્રવદા યપુાયમ્ ।
પવૂદ્યુર ત મહતી કુલદેિવયાત્રા
યસ્યાં બિહનર્વવધૂ ગિર મપુેયાત્॥ ૪૨॥
યસ્યાઙ્ ઘ્રપઙ્કજરજઃ નપનં મહા તાે
વા છ ત્યુમાપ તિરવાત્મતમાેઽપહત્યૈ ।
યહ્યર્ બુ ક્ષ ન લભેય ભવ પ્રસાદં
જહ્યામસનૂ્ વ્રતકૃશાન્ શતજન્મ ભઃ સ્યાત્॥ ૪૩॥
બ્રાહ્મણ ઉવાચ
ઇત્યેતે ગુહ્યસ દેશા યદુદેવ મયાહૃતાઃ ।
િવ ય કતુ યચ્ચાત્ર િક્રયતાં તદન તરમ્॥ ૪૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ ક્મ યુદ્વાહ-
પ્ર તાવે દ્વપ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ॥ ૫૨॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ િત્રપ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ - ૫૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
વૈદ યાર્ઃ સ તુ સ દેશં િનશ ય યદુન દનઃ ।
પ્રગ્ હ્ય પા ણના પા ણ પ્રહસિન્નદમબ્રવીત્॥ ૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ
તથાહમિપ ત ચ્ચત્તાે િનદ્રાં ચ ન લભે િન શ ।
વેદાહં ક્મણા દ્વષેાન્મમાેદ્વાહાે િનવાિરતઃ॥ ૨॥
તામાનિય ય ઉન્મ ય રાજ યાપસદાન્ ધે ।
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મ પરામનવદ્યાઙ્ગીમેધસાેઽ ગ્ શખા મવ॥ ૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઉદ્વાહક્ષ ચ િવજ્ઞાય ક્મ યા મધુસદૂનઃ ।
રથઃ સયંજુ્યતામાશુ દા કેત્યાહ સાર થમ્॥ ૪॥
સ ચાશ્વૈઃ શબૈ્યસગુ્રીવમેઘપુ પબલાહકૈઃ ।
યુક્તં રથમપુાનીય તસ્થાૈ પ્રા જ લરગ્રતઃ॥ ૫॥
આ હ્યસ્ય દનં શાૈિર દ્વજમારાે ય તૂણર્ગૈઃ ।
આનતાર્દેકરાત્રેણ િવદભાર્નગમદ્ધયૈઃ॥ ૬॥
રા સ કુ ડનપ તઃ પતુ્ર નેહવશં ગતઃ ।
શશપુાલાય વાં ક યાં દાસ્યન્ કમાર્ યકારયત્॥ ૭॥
પુરં સ ષ્ટસં સક્તમાગર્ર યાચતુ પથમ્ ।
ચત્ર વજપતાકા ભ તાેરણૈઃ સમલઙૃ્કતમ્॥ ૮॥
સ્રગ્ગ ધમાલ્યાભરણૈિવર ેઽ બરભૂ ષતૈઃ ।
જુષં્ટ સ્ત્રીપુ ષૈઃ શ્રીમદ્ગહૈૃરગુ ધૂિપતૈઃ॥ ૯॥
િપ ન્ દેવાન્ સમ યચ્યર્ િવપ્રાંશ્ચ િવિધવ પ ।
ભાજેિય વા યથા યાયં વાચયામાસ મઙ્ગલમ્॥ ૧૦॥
સુ નાતાં સદુતી ં ક યાં કૃતકાૈતુકમઙ્ગલામ્ ।
અહતાંશકુયુગ્મને ભૂ ષતાં ભષૂણાેત્તમૈઃ॥ ૧૧॥
ચકુ્રઃ સામગ્યર્જુમર્ ત્રવૈર્ વા રક્ષાં દ્વ ેત્તમાઃ ।
પુરાેિહતાેઽથવર્િવદ્વૈ જુહાવ ગ્રહશા તયે॥ ૧૨॥
િહર ય યવાસાં સ તલાંશ્ચ ગુડ મ શ્રતાન્ ।
પ્રાદાદ્ધનેૂશ્ચ િવપ્રે યાે રા િવિધિવદાં વરઃ॥ ૧૩॥
અેવં ચેિદપતી રા દમઘાષેઃ સતુાય વૈ ।
કારયામાસ મ ત્રજ્ઞૈઃ સવર્મ યુદયાે ચતમ્॥ ૧૪॥
મદચ્યુદ્ ભગર્ નીકૈઃ સ્ય દનૈહમમા લ ભઃ ।
પત્ત્યશ્વસઙુ્કલૈઃ સૈ યૈઃ પર તઃ કુ ડનં યયાૈ॥ ૧૫॥
તં વૈ િવદભાર્િધપ તઃ સમ યેત્યા ભપજૂ્ય ચ ।
િનવેશયામાસ મુદા ક પતા યિનવેશને॥ ૧૬॥
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તત્ર શા વાે જરાસ ધાે દ તવક્ત્રાે િવદૂરથઃ ।
આજગ્મુશ્ચૈદ્યપક્ષીયાઃ પાૈ ડ્રકાદ્યાઃ સહસ્રશઃ॥ ૧૭॥
કૃ ણરામ દ્વષાે યત્તાઃ ક યાં ચૈદ્યાય સાિધતુમ્ ।
યદ્યાગત્ય હરે કૃ ણાે રામાદૈ્યયર્દુ ભ ર્તઃ॥ ૧૮॥
યાે સ્યામઃ સહંતા તને ઇ ત િન શ્ચતમાનસાઃ ।
આજગ્મુભૂર્ભજુઃ સવ સમગ્રબલવાહનાઃ॥ ૧૯॥
શ્રુ વૈતદ્ભગવાન્ રામાે િવપક્ષીય પાેદ્યમમ્ ।
કૃ ણં ચૈકં ગતં હતુ ક યાં કલહશિઙ્કતઃ॥ ૨૦॥
બલને મહતા સાધ ભ્રા નેહપિર લુતઃ ।
વિરતઃ કુ ડનં પ્રાગાદ્ગ શ્વરથપ ત્ત ભઃ॥ ૨૧॥
ભી મક યા વરારાેહા કાઙ્ક્ષ ત્યાગમનં હરેઃ ।
પ્રત્યાપ ત્તમપ ય તી દ્વજસ્યા ચ તયત્તદા॥ ૨૨॥
અહાે િત્રયામા તિરત ઉદ્વાહાે મેઽ પરાધસઃ ।
નાગચ્છત્યરિવ દાક્ષાે નાહં વેદ્ યત્ર કારણમ્ ।
સાેઽિપ નાવતર્તેઽદ્યાિપ મ સ દેશહરાે દ્વજઃ॥ ૨૩॥
અિપ મ યનવદ્યાત્મા દૃ ટ્વા િક ચ જુગુ સતમ્ ।
મ પા ણગ્રહણે નનંૂ નાયા ત િહ કૃતાેદ્યમઃ॥ ૨૪॥
દુભર્ગાયા ન મે ધાતા નાનુકૂલાે મહેશ્વરઃ ।
દેવી વા િવમખુા ગાૈર દ્રાણી ગિર સતી॥ ૨૫॥
અેવં ચ તયતી બાલા ગાેિવ દહૃતમાનસા ।
યમીલયત કાલજ્ઞા નતે્રે ચાશ્રુકલાકુલે॥ ૨૬॥
અેવં વ વાઃ પ્રતીક્ષ ત્યા ગાેિવ દાગમનં પ ।
વામ ઊ ભુર્ ે નતે્રમસુ્ફરન્ પ્રયભા ષણઃ॥ ૨૭॥
અથ કૃ ણિવિનિદષ્ટઃ સ અેવ દ્વજસત્તમઃ ।
અ તઃપુરચર ં દેવી ં રાજપતુ્રી ં દદશર્ હ॥ ૨૮॥
સા તં પ્રહૃષ્ટવદનમવ્યગ્રાત્મગ ત સતી ।
આલક્ષ્ય લક્ષણા ભજ્ઞા સમ ચ્છચ્છુ ચ મતા॥ ૨૯॥
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તસ્યા આવેદય પ્રાપ્તં શશસં યદુન દનમ્ ।
ઉક્તં ચ સત્યવચનમાત્માપેનયનં પ્ર ત॥ ૩૦॥
તમાગતં સમાજ્ઞાય વૈદભ હૃષ્ટમાનસા ।
ન પ ય તી બ્રાહ્મણાય પ્રયમ યન્નનામ સા॥ ૩૧॥
પ્રાપ્તાૈ શ્રુ વા વદુિહતુ દ્વાહપ્રેક્ષણાે સકુાૈ ।
અ યયાત્તૂયર્ઘાષેેણ રામકૃ ણાૈ સમહર્ણૈઃ॥ ૩૨॥
મધપુકર્મપુાનીય વાસાં સ િવર ં સ સઃ ।
ઉપાયના યભીષ્ટાિન િવિધવ સમપજૂયત્॥ ૩૩॥
તયાેિનવેશનં શ્રીમદુપાક ય મહામ તઃ ।
સસૈ યયાેઃ સાનુગયાેરા ત યં િવદધે યથા॥ ૩૪॥
અેવં રાજ્ઞાં સમેતાનાં યથાવીય યથાવયઃ ।
યથાબલં યથાિવત્તં સવઃ કામૈઃ સમહર્યત્॥ ૩૫॥
કૃ ણમાગતમાક યર્ િવદભર્પુરવા સનઃ ।
આગત્ય નતે્રા જ લ ભઃ પપુ તન્મખુપઙ્કજમ્॥ ૩૬॥
અસ્યવૈ ભાયાર્ ભિવતું ક્મ યહર્ ત નાપરા ।
અસાવ યનવદ્યાત્મા ભૈ યાઃ સમુ ચતઃ પ તઃ॥ ૩૭॥
િક ચ સચુિરતં યન્ન તને તુષ્ટ સ્ત્રલાેકકૃત્ ।
અનુગ્ હ્ણાતુ ગ્ હ્ણાતુ વૈદ યાર્ઃ પા ણમચ્યુતઃ॥ ૩૮॥
અેવં પ્રેમકલાબદ્ધા વદ ત મ પુરાૈકસઃ ।
ક યા ચા તઃપુરા પ્રાગાદ્ભટૈગુર્પ્તા બકાલયમ્॥ ૩૯॥
પદ્ યાં િવિનયર્યાૈ દ્રષંુ્ટ ભવા યાઃ પાદપ લવમ્ ।
સા ચાનુ યાયતી સ યઙ્મુકુ દચરણા બુજમ્॥ ૪૦॥
યતવાઙ્મા ભઃ સાધ સખી ભઃ પિરવાિરતા ।
ગુપ્તા રાજભટૈઃ શરૈૂઃ સન્નદ્ધૈ દ્યતાયુધૈઃ ।
દઙ્ગશઙ્ખપણવા તૂયર્ભેયર્શ્ચ જ ઘ્નરે॥ ૪૧॥
નાનાપેહારબ લ ભવાર્રમખુ્યાઃ સહસ્રશઃ ।
સ્રગ્ગ ધવસ્ત્રાભરણૈ દ્વજપ યઃ વલઙૃ્કતાઃ॥ ૪૨॥
ગાય તશ્ચ તવુ તશ્ચ ગાયકા વાદ્યવાદકાઃ ।
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પિરવાયર્ વધૂં જગ્મુઃ સતૂમાગધવ દનઃ॥ ૪૩॥
આસાદ્ય દેવીસદનં ધાૈતપાદકરા બુ ।
ઉપ ય શુ ચઃ શા તા પ્રિવવેશા બકા તકમ્॥ ૪૪॥
તાં વૈ પ્રવયસાે બાલાં િવિધજ્ઞા િવપ્રયાે ષતઃ ।
ભવાની ં વ દયા ચકુ્રભર્વપત્ની ં ભવા વતામ્॥ ૪૫॥
નમસ્યે વા બકેઽભી ણં વસ તાનયુતાં શવામ્ ।
ભૂયા પ તમ ભગવાન્ કૃ ણ તદનુમાેદતામ્॥ ૪૬॥
અદ્ ભગર્ ધાક્ષતૈધૂર્પૈવાર્સઃસ્રઙ્માલ્યભષૂણૈઃ ।
નાનાપેહારબ લ ભઃ પ્રદ પાવ લ ભઃ થક્॥ ૪૭॥
િવપ્ર સ્ત્રયઃ પ તમતી તથા તૈઃ સમપજૂયત્ ।
લવણાપપૂતા બૂલક ઠસતૂ્રફલે ભઃ॥ ૪૮॥
તસ્યૈ સ્ત્રય તાઃ પ્રદદુઃ શષેાં યુયજુુરા શષઃ ।
તા યાે દેવ્યૈ નમશ્ચકે્ર શષેાં ચ જગ્ હે વધૂઃ॥ ૪૯॥
મુિનવ્રતમથ ત્ય વા િનશ્ચક્રામા બકાગ્ હાત્ ।
પ્રગ્ હ્ય પા ણના ત્યાં રત્નમુદ્રાપેશાે ભના॥ ૫૦॥
તાં દેવમાયા મવ વીરમાેિહની ં
સમુ યમાં કુ ડલમ ડતાનનામ્ ।
યામાં િનત બાિપતરત્નમખેલાં
વ્ય જ તની ં કુ તલશિઙ્કતેક્ષણામ્॥ ૫૧॥
શુ ચ મતાં બ બફલાધરદ્યુ ત
શાેણાયમાન દ્વજકુ દકુડ્મલામ્ ।
પદા ચલ તી ં કલહંસગા મની ં
શ જ કલાનપુૂરધામશાે ભના ।
િવલાેક્ય વીરા મુમુહુઃ સમાગતા
યશ વન ત કૃતહૃચ્છયાિદતાઃ॥ ૫૨॥
યાં વીક્ષ્ય તે પતય તદુદારહાસ-
વ્રીડાવલાેકહૃતચેતસ ઉ જ્ઝતાસ્ત્રાઃ ।
પેતુઃ ક્ષતાૈ ગજરથાશ્વગતા િવમૂઢા
યાત્રાચ્છલને હરયેઽપર્યતી ં વશાેભામ્॥ ૫૩॥
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સવૈં શનૈશ્ચલયતી ચલપદ્મકાેશાૈ
પ્રા પ્ત તદા ભગવતઃ પ્રસમીક્ષમાણા ।
ઉ સાયર્ વામકરજૈરલકાનપાઙ્ગૈઃ
પ્રાપ્તાન્ િહ્રયૈક્ષત પાન્ દદશૃઽેચ્યુતં સા॥ ૫૪।
તાં રાજક યાં રથમા ક્ષતી ં
જહાર કૃ ણાે દ્વષતાં સમીક્ષતામ્ ।
રથં સમારાે ય સપુણર્લક્ષણં
રાજ યચકં્ર પિરભૂય માધવઃ॥ ૫૫॥
તતાે યયાૈ રામપુરાેગમૈઃ શનૈઃ
શ ◌ૃગાલમ યાિદવ ભાગહૃદ્ધિરઃ॥ ૫૬॥
તં માિનનઃ વા ભભવં યશઃક્ષયં
પરે જરાસ ધમખુા ન સિેહરે ।
અહાે િધગ મા યશઆત્તધ વનાં
ગાપેૈહૃર્તં કેસિરણાં ગૈિરવ॥ ૫૭॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ ક્મણીહરણં
નામ િત્રપ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ॥ ૫૩॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ચતઃુપ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ - ૫૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત સવ સસુરં ધા વાહાના હ્ય દં શતાઃ ।
વૈઃ વૈબર્લૈઃ પિરક્રા તા અ વીયુ ર્તકામુર્કાઃ॥ ૧॥
તાનાપતતઆલાેક્ય યાદવાનીકયૂથપાઃ ।
તસ્થુ ત સ મખુા રાજન્ િવસૂ્ફજ્યર્ વધનૂં ષ તે॥ ૨॥
અશ્વ ષે્ઠ ગજસ્ક ધે રથાપેસ્થે ચ કાેિવદાઃ ।
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મુમુચુઃ શરવષાર્ ણ મેઘા અિદ્ર વપાે યથા॥ ૩॥
પત્યુબર્લં શરાસારૈ છનં્ન વીક્ષ્ય સમુ યમા ।
સવ્રીડમૈક્ષત્તદ્વક્તં્ર ભયિવહ્વલલાેચના॥ ૪॥
પ્રહસ્ય ભગવાનાહ મા મ ભવૈાર્મલાેચને ।
િવનઙ્ક્ષ્યત્યધનુવૈૈતત્તાવકૈઃ શાત્રવં બલમ્॥ ૫॥
તષેાં ત દ્વક્રમં વીરા ગદસઙ્કષર્ણાદયઃ ।
અ યમાણા નારાચજૈર્ઘુ્નહર્યગ ન્ રથાન્॥ ૬॥
પેતુઃ શરાં સ ર થનામ શ્વનાં ગ જનાં ભુિવ ।
સકુ ડલિકર ટાિન સાે ણીષા ણ ચ કાેિટશઃ॥ ૭॥
હ તાઃ સા સગદે વાસાઃ કરભા ઊરવાેઽઙ્ઘ્રયઃ ।
અશ્વાશ્વતરનાગાેષ્ટ્રખરમત્યર્ શરાં સ ચ॥ ૮॥
હ યમાનબલાનીકા ણ ભજર્યકાિઙ્ક્ષ ભઃ ।
રા નાે િવમખુા જગ્મજુર્રાસ ધપુરઃસરાઃ॥ ૯॥
શશપુાલં સમ યેત્ય હૃતદાર મવાતુરમ્ ।
નષ્ટ વષં ગતાે સાહં શુ યદ્વદનમબ્રવુન્॥ ૧૦॥
ભાે ભાેઃ પુ ષશાદૂર્લ દાૈમર્નસ્ય મદં ત્યજ ।
ન પ્રયા પ્રયયાે રાજન્ િનષ્ઠા દેિહષુ દૃ યતે॥ ૧૧॥
યથા દા મયી યાે ષ ત્યતે કુહકેચ્છયા ।
અેવમીશ્વરત ત્રાેઽયમીહતે સખુદુઃખયાેઃ॥ ૧૨॥
શાૈરેઃ સપ્તદશાહં વૈ સયંુગાિન પરા જતઃ ।
ત્રયાેિવશ ત ભઃ સૈ યૈ જગ્યે અેકમહં પરમ્॥ ૧૩॥
તથા યહં ન શાેચા મ ન પ્રહૃ યા મ કિહ ચત્ ।
કાલને દૈવયુક્તને નન્ િવદ્રાિવતં જગત્॥ ૧૪॥
અધનુાિપ વયં સવ વીરયૂથપયૂથપાઃ ।
પરા જતાઃ ફ ગુત ત્રૈયર્દુ ભઃ કૃ ણપા લતૈઃ॥ ૧૫॥
િરપવાે જગ્યુરધનુા કાલ આત્માનુસાિર ણ ।
તદા વયં િવજે યામાે યદા કાલઃ પ્રદ ક્ષણઃ॥ ૧૬॥
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અેવં પ્રબાેિધતાે મત્રૈશ્ચૈદ્યાેઽગા સાનુગઃ પુરમ્ ।
હતશષેાઃ પનુ તેઽિપ યયુઃ વં વં પુરં પાઃ॥ ૧૭॥
ક્મી તુ રાક્ષસાેદ્વાહં કૃ ણ દ્વડસહન્ વસઃુ ।
ષ્ઠતાેઽ વગમ કૃ ણમક્ષાૈિહ યા તાે બલી॥ ૧૮॥
યમષ સસુરં ધઃ શ ◌ૃ વતાં સવર્ભૂભુ મ્ ।

પ્ર તજજ્ઞે મહાબાહુદ શતઃ સશરાસનઃ॥ ૧૯॥
અહ વા સમરે કૃ ણમપ્રત્યૂહ્ય ચ ક્મણીમ્ ।
કુ ડનં ન પ્રવેક્ષ્યા મ સત્યમેતદ્બ્રવી મ વઃ॥ ૨૦॥
ઇત્યુ વા રથમા હ્ય સાર થ પ્રાહ સ વરઃ ।
ચાેદયાશ્વાન્ યતઃ કૃ ણ તસ્ય મે સયંુગં ભવેત્॥ ૨૧॥
અદ્યાહં િન શતૈબાર્ણૈગાપાલસ્ય સદુુમર્તેઃ ।
ને યે વીયર્મદં યને વસા મે પ્રસભં હૃતા॥ ૨૨॥
િવક થમાનઃ કુમ તર શ્વરસ્યાપ્રમાણિવત્ ।
રથનેૈકેન ગાેિવ દં તષ્ઠ તષે્ઠત્યથાહ્વયત્॥ ૨૩॥
ધનુિવકૃ ય સદુૃઢં જઘે્ન કૃ ણં િત્ર ભઃ શરૈઃ ।
આહ ચાત્ર ક્ષણં તષ્ઠ યદૂનાં કુલપાંસન॥ ૨૪॥
કુત્ર યા સ વસારં મે મુ ષ વા વાઙ્ક્ષવદ્ધિવઃ ।
હિર યેઽદ્ય મદં મ દ માિયનઃ કૂટયાેિધનઃ॥ ૨૫॥
યાવન્ન મે હતાે બાણૈઃ શયીથા મુ ચ દાર કામ્ ।
મયન્ કૃ ણાે ધનુ છ વા ષડ્ ભિવવ્યાધ ક્મણમ્॥ ૨૬॥
અષ્ટ ભશ્ચતુરાે વાહાન્ દ્વા યાં સતંૂ વજં િત્ર ભઃ ।
સ ચા યદ્ધનુરાધાય કૃ ણં િવવ્યાધ પ ચ ભઃ॥ ૨૭॥
તૈ તાિડતઃ શરાૈઘૈ તુ ચચ્છેદ ધનુરચ્યુતઃ ।
પનુર યદુપાદત્ત તદ ય ચ્છનદવ્યયઃ॥ ૨૮॥
પિરઘં પિટ્ટશં શલંૂ ચમાર્સી શ ક્તતાેમરાૈ ।
યદ્યદાયુધમાદત્ત ત સવ સાેઽ ચ્છનદ્ધિરઃ॥ ૨૯॥
તતાે રથાદવ લુત્ય ખડ્ગપા ણ જઘાંસયા ।
કૃ ણમ યદ્રવ કુ્રદ્ધઃ પતઙ્ગ ઇવ પાવકમ્॥ ૩૦॥
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તસ્ય ચાપતતઃ ખડ્ગં તલશશ્ચમર્ ચષેુ ભઃ ।
છ વા સમાદદે તગ્મં ક્મણં હ તુમુદ્યતઃ॥ ૩૧॥
દૃ ટ્વા ભ્રા વધાેદ્યાેગં ક્મણી ભયિવહ્વલા ।
પ ત વા પાદયાેભર્તુર્ વાચ ક ણં સતી॥ ૩૨॥
યાેગેશ્વરાપ્રમેયાત્મન્ દેવ દેવ જગ પતે ।
હ તું નાહર્ સ કલ્યાણ ભ્રાતરં મે મહાભજુ॥ ૩૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તયા પિરત્રાસિવક પતાઙ્ગયા
શચુાવશુ યન્મખુ દ્ધક ઠયા ।
કાતયર્િવસ્રં સતહેમમાલયા
ગ્ હીતપાદઃ ક ણાે યવતર્ત॥ ૩૪॥
ચૈલને બદ્ વા તમસાધુકાિરણં
સ મશ્રુકેશં પ્રવપન્ વ્ય પયત્ ।
તાવન્મમદુર્ઃ પરસૈ યમદ્ભુતં
યદુપ્રવીરા ન લની ં યથા ગ ઃ॥ ૩૫॥
કૃ ણા તકમપુવ્રજ્ય દદશૃુ તત્ર ક્મણમ્ ।
તથા ભૂતં હતપ્રાયં દૃ ટ્વા સઙ્કષર્ણાે િવભુઃ ।
િવમુચ્ય બદં્ધ ક ણાે ભગવાન્ કૃ ણમબ્રવીત્॥ ૩૬॥
અસા વદં વયા કૃ ણ કૃતમ મ જુગુ સતમ્ ।
વપનં મશ્રુકેશાનાં વૈ યં સહૃુદાે વધઃ॥ ૩૭॥
મવૈા માન્ સા વ્યસયૂેથા ભ્રાતવુ ય ચ તયા ।
સખુદુઃખદાે ન ચા યાેઽ ત યતઃ વકૃતભુક્ પુમાન્॥ ૩૮॥
બ ધવુર્ધાહર્દાષેાેઽિપ ન બ ધાવેર્ધમહર્ ત ।
ત્યાજ્યઃ વનેવૈ દાષેેણ હતઃ િક હ યતે પનુઃ॥ ૩૯॥
ક્ષિત્રયાણામયં ધમર્ઃ પ્ર પ તિવિન મતઃ ।
ભ્રાતાિપ ભ્રાતરં હ યાદ્યને ઘાેરતર તતઃ॥ ૪૦॥
રાજ્યસ્ય ભૂમેિવત્તસ્ય સ્ત્રયાે માનસ્ય તજેસઃ ।
માિનનાેઽ યસ્ય વા હેતાેઃ શ્રીમદા ધાઃ ક્ષપ ત િહ॥ ૪૧॥
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તવેયં િવષમા બુ દ્ધઃ સવર્ભૂતષેુ દુહૃર્દામ્ ।
યન્મ યસે સદાભદં્ર સહૃુદાં ભદ્રમજ્ઞવત્॥ ૪૨॥
આત્મમાેહાે ણામષે ક પતે દેવમાયયા ।
સહૃુદ્દહૃુર્દુદાસીન ઇ ત દેહાત્મમાિનનામ્॥ ૪૩॥
અેક અેવ પરાે હ્યાત્મા સવષામિપ દેિહનામ્ ।
નાનવે ગ્ હ્યતે મૂઢૈયર્થા જ્યાે તયર્થા નભઃ॥ ૪૪॥
દેહ આદ્ય તવાનષે દ્રવ્યપ્રાણગુણાત્મકઃ ।
આત્મ યિવદ્યયા કૢપ્તઃ સસંારય ત દેિહનમ્॥ ૪૫॥
નાત્મનાેઽ યને સયંાેગાે િવયાેગશ્ચાસતઃ સ ત ।
તદ્ધતેુ વાત્ત પ્ર સદ્ધદેૃર્ગ્રપૂા યાં યથા રવેઃ॥ ૪૬॥
જન્માદય તુ દેહસ્ય િવિક્રયા નાત્મનઃ ક્વ ચત્ ।
કલાના મવ નવૈે દાે ર્ તહ્યર્સ્ય કુહૂિરવ॥ ૪૭॥
યથા શયાન આત્માનં િવષયાન્ ફલમવે ચ ।
અનુભુઙ્ક્તેઽ યસત્યથ તથાઽઽ ાેત્યબુધાે ભવમ્॥ ૪૮॥
ત માદજ્ઞાનજં શાેકમાત્મશાષેિવમાેહનમ્ ।
ત વજ્ઞાનને િનહૃર્ત્ય વસ્થા ભવ શુ ચ મતે॥ ૪૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં ભગવતા ત વી રામેણ પ્ર તબાેિધતા ।
વૈમનસં્ય પિરત્યજ્ય મનાે બુદ્ યા સમાદધે॥ ૫૦॥
પ્રાણાવશષે ઉ ષ્ટાે દ્વડ્ ભહર્તબલપ્રભઃ ।
મરન્ િવ પકરણં િવતથાત્મમનાેરથઃ॥ ૫૧॥
ચકે્ર ભાજેકટં નામ િનવાસાય મહ પુરમ્ ।
અહ વા દુમર્ ત કૃ ણમપ્રત્યૂહ્ય યવીયસીમ્ ।
કુ ડનં ન પ્રવેક્ષ્યામીત્યુ વા તત્રાવસદુ્રષા॥ ૫૨॥
ભગવાન્ ભી મકસતુામવંે િન જત્ય ભૂ મપાન્ ।
પુરમાનીય િવિધવદુપયેમે કુ દ્વહ॥ ૫૩॥
તદા મહાે સવાે ણાં યદુપુયા ગ્ હે ગ્ હે ।

26 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ ઉત્તરાધ

અભૂદન યભાવાનાં કૃ ણે યદુપતાૈ પ॥ ૫૪॥
નરા નાયર્શ્ચ મુિદતાઃ પ્ર ષ્ટમ ણકુ ડલાઃ ।
પાિરબહર્મપુાજહવર્રયાે શ્ચત્રવાસસાેઃ॥ ૫૫॥
સા ણપુયુર્ત્ત ભતે દ્રકેતુ ભ-
િવ ચત્રમાલ્યા બરરત્નતાેરણૈઃ ।
બભાૈ પ્ર તદ્વાયુર્પકૢપ્તમઙ્ગલૈ-
રાપૂણર્કુ ભાગુ ધપૂદ પકૈઃ॥ ૫૬॥
સક્તમાગાર્ મદચ્યુદ્ ભરાહૂતપ્રેષ્ઠભૂભુ મ્ ।
ગજૈદ્વાર્ઃસુ પરા ષ્ટર ભાપૂગાપેશાે ભતા॥ ૫૭॥
કુ જયકૈકેયિવદભર્યદુકુ તયઃ ।
મથાે મુમુિદરે ત મન્ સ ભ્રમા પિરધાવતામ્॥ ૫૮॥
ક્મ યા હરણં શ્રુ વા ગીયમાનં તત તતઃ ।

રા નાે રાજક યાશ્ચ બભવૂુ ર્શિવ મતાઃ॥ ૫૯॥
દ્વારકાયામભૂદ્રાજન્ મહામાેદઃ પુરાૈકસામ્ ।
ક્મ યા રમયાપેેતં દૃ ટ્વા કૃ ણં શ્રયઃપ તમ્॥ ૬૦॥

ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ ક્મ યુદ્વાહે
ચતઃુપ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ॥ ૫૪॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ પ ચપ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ - ૫૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
કામ તુ વાસદેુવાંશાે દગ્ધઃ પ્રાગ્રુદ્રમ યનુા ।
દેહાપેપત્તયે ભૂય તમવે પ્રત્યપદ્યત॥ ૧॥
સ અેવ તાે વૈદ યા કૃ ણવીયર્સમુદ્ભવઃ ।
પ્રદ્યુ ઇ ત િવખ્યાતઃ સવર્તાેઽનવમઃ િપતુઃ॥ ૨॥
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તં શ બરઃ કામ પી હૃ વા તાેકમિનદર્શમ્ ।
સ િવિદ વાઽઽત્મનઃ શત્રું પ્રાસ્યાેદ વત્યગાદ્ગહૃમ્॥ ૩॥
તં િનજર્ગાર બલવાન્ મીનઃ સાેઽ યપરૈઃ સહ ।
તાે લને મહતા ગ્ હીતાે મ સ્ય િવ ભઃ॥ ૪॥
તં શ બરાય કૈવતાર્ ઉપાજહ પાયનમ્ ।
સદૂા મહાનસં ની વાવદ્યન્ સિુધ તનાદ્ભુતમ્॥ ૫॥
દૃ ટ્વા તદુદરે બાલં માયાવત્યૈ યવેદયન્ ।
નારદાેઽકથય સવ તસ્યાઃ શિઙ્કતચેતસઃ ।
બાલસ્ય ત વમુ પ ત્ત મ સ્યાેદરિનવેશનમ્॥ ૬॥
સા ચ કામસ્ય વૈ પત્ની ર તનાર્મ યશ વની ।
પત્યુિનદર્ગ્ધદેહસ્ય દેહાે પ ત્ત પ્રતીક્ષતી॥ ૭॥
િન િપતા શ બરેણ સા સદૂાૈદનસાધને ।
કામદેવં શશું બુદ્ વા ચકે્ર નેહં તદાભર્કે॥ ૮॥
ના તદ ઘણ કાલને સ કા ણ ઢયાવૈનઃ ।
જનયામાસ નાર ણાં વીક્ષ તીનાં ચ િવભ્રમમ્॥ ૯॥
સા તં પ ત પદ્મદલાયતેક્ષણં
પ્રલ બબાહંુ નરલાેકસુ દરમ્ ।
સવ્રીડહાસાેત્ત ભતભ્રવુેક્ષતી
પ્રીત્યાપેતસ્થે ર તરઙ્ગ સાૈરતૈઃ॥ ૧૦॥
તામાહ ભગવાન્ કા ણર્માર્ત તે મ તર યથા ।
મા ભાવમ તક્ર ય વતર્સે કા મની યથા॥ ૧૧॥
ર ત વાચ
ભવાન્ નારાયણસતુઃ શ બરેણ હૃતાે ગ્ હાત્ ।
અહં તેઽિધકૃતા પત્ની ર તઃ કામાે ભવાન્ પ્રભાે॥ ૧૨॥
અેષ વાિનદર્શં સ ધાવ ક્ષપચ્છ બરાેઽસરુઃ ।
મ સ્યાેઽગ્રસીત્તદુદરાિદહ પ્રાપ્તાે ભવાન્ પ્રભાે॥ ૧૩॥
ત મમં જિહ દુધર્ષ દુજર્યં શત્રુમાત્મનઃ ।
માયાશતિવદં વં ચ માયા ભમાહનાિદ ભઃ॥ ૧૪॥
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પિરશાેચ ત તે માતા કુરર વ ગતપ્ર ।
પતુ્ર નેહાકુલા દ ના િવવ સા ગાૈિરવાતુરા॥ ૧૫॥
પ્રભા યવૈં દદાૈ િવદ્યાં પ્રદ્યુ ાય મહાત્મને ।
માયાવતી મહામાયાં સવર્માયાિવના શનીમ્॥ ૧૬॥
સ ચ શ બરમ યેત્ય સયંુગાય સમાહ્વયત્ ।
અિવષહ્યૈ તમાક્ષપેૈઃ ક્ષપન્ સ જનયન્ ક લમ્॥ ૧૭॥
સાેઽિધ ક્ષપ્તાે દુવર્ચાે ભઃ પાદાહત ઇવાેરગઃ ।
િનશ્ચક્રામ ગદાપા ણરમષાર્ત્તામ્રલાેચનઃ॥ ૧૮॥
ગદામાિવ ય તરસા પ્રદ્યુ ાય મહાત્મને ।
પ્ર ક્ષ ય વ્યનદન્નાદં વજ્રિન પષેિનષુ્ઠરમ્॥ ૧૯॥
તામાપત તી ં ભગવાન્ પ્રદ્યુ ાે ગદયા ગદામ્ ।
અપાસ્ય શત્રવે કુ્રદ્ધઃ પ્રાિહણાે વગદાં પ॥ ૨૦॥
સ ચ માયાં સમા શ્રત્ય દૈતેયી ં મયદ શતામ્ ।
મુમુચેઽસ્ત્રમયં વષ કા ણા વૈહાયસાેઽસરુઃ॥ ૨૧॥
બા યમાનાેઽસ્ત્રવષણ રાૈ ક્મણેયાે મહારથઃ ।
સ વા ત્મકાં મહાિવદ્યાં સવર્માયાપેમિદનીમ્॥ ૨૨॥
તતાે ગાૈહ્યકગા ધવર્પૈશાચાેરગરાક્ષસીઃ ।
પ્રાયુઙ્ક્ત શતશાે દૈત્યઃ કા ણર્વ્યર્ધમય સ તાઃ॥ ૨૩॥
િનશાતમ સમુદ્ય ય સિકર ટં સકુ ડલમ્ ।
શ બરસ્ય શરઃ કાયાત્તામ્ર મ વાજેસાહરત્॥ ૨૪॥
આક યર્માણાે િદિવજૈઃ તવુદ્ ભઃ કુસમુાે કરૈઃ ।
ભાયર્યા બરચાિર યા પુરં નીતાે િવહાયસા॥ ૨૫॥
અ તઃપુરવરં રાજન્ લલનાશતસઙુ્કલમ્ ।
િવવેશ પ યા ગગના દ્વદુ્યતવે બલાહકઃ॥ ૨૬॥
તં દૃ ટ્વા જલદ યામં પીતકાૈશયેવાસસમ્ ।
પ્રલ બબાહંુ તામ્રાક્ષં સુ મતં ચરાનનમ્॥ ૨૭॥
વલઙૃ્કતમખુા ભાજંે નીલવક્રાલકા લ ભઃ ।
કૃ ણં મ વા સ્ત્રયાે હ્ર ીતા િન લલ્યુ તત્ર તત્ર હ॥ ૨૮॥
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અવધાયર્ શનૈર ષદ્વલૈક્ષ યને યાે ષતઃ ।
ઉપજગ્મુઃ પ્રમુિદતાઃ સસ્ત્રીરત્નં સિુવ મતાઃ॥ ૨૯॥
અથ તત્રા સતાપાઙ્ગી વૈદભ વ ગુભા ષણી ।
અ મર વસતંુ નષં્ટ નેહ નુતપયાેધરા॥ ૩૦॥
કાે વયં નરવૈદૂયર્ઃ કસ્ય વા કમલેક્ષણઃ ।
તઃ કયા વા જઠરે કેયં લ ધા વનને વા॥ ૩૧॥
મમ ચા યાત્મ ે નષ્ટાે નીતાે યઃ સૂ તકાગ્ હાત્ ।
અેતત્તુલ્યવયાે પાે યિદ વ ત કુત્ર ચત્॥ ૩૨॥
કથં વનને સ પ્રાપ્તં સા યં શાઙ્ર્ગધ વનઃ ।
આકૃત્યાવયવૈગર્ત્યા વરહાસાવલાેકનૈઃ॥ ૩૩॥
સ અેવ વા ભવેન્નનૂં યાે મે ગભ તાેઽભર્કઃ ।
અમુ મન્ પ્રી તરિધકા વામઃ સુ્ફર ત મે ભજુઃ॥ ૩૪॥
અેવં મીમાંસમાનાયાં વૈદ યા દેવક સતુઃ ।
દેવક્યાનકદુ દુ યામુત્તમશ્લાેક આગમત્॥ ૩૫॥
િવજ્ઞાતાથાઽિપ ભગવાં તૂ ણીમાસ જનાદર્નઃ ।
નારદાેઽકથય સવ શ બરાહરણાિદકમ્॥ ૩૬॥
તચ્છ વા મહદાશ્ચય કૃ ણા તઃપુરયાે ષતઃ ।
અ યન દન્ બહૂન દાન્ નષં્ટ ત મવાગતમ્॥ ૩૭॥
દેવક વસદેુવશ્ચ કૃ ણરામાૈ તથા સ્ત્રયઃ ।
દ પતી તાૈ પિર વજ્ય ક્મણી ચ યયુમુર્દમ્॥ ૩૮॥
નષં્ટ પ્રદ્યુ માયાતમાક યર્ દ્વારકાૈકસઃ ।
અહાે ત ઇવાયાતાે બાલાે િદષ્ટ ે ત હાબ્રવુન્॥ ૩૯॥
યં વૈ મુહુઃ િપ સ પિનજેશભાવા-
તન્માતરાે યદભજન્ રહ ઢભાવાઃ ।
ચતં્ર ન ત ખલુ રમા પદ બ બ બ બે
કામે મરેઽક્ષિવષયે િકમુતા યનાયર્ઃ॥ ૪૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
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સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ પ્રદ્યુ ાે પ ત્ત-
િન પણં નામ પ ચપ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ॥ ૫૫॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ષટ્પ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ - ૫૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
સત્રા જતઃ વતનયાં કૃ ણાય કૃતિક બષઃ ।
સ્યમ તકેન મ ણના વયમુદ્ય ય દત્તવાન્॥ ૧॥
રા વેાચ
સત્રા જતઃ િકમકરાેદ્બ્રહ્મન્ કૃ ણસ્ય િક બષમ્ ।
સ્યમ તકઃ કુત તસ્ય ક માદ્દત્તા સતુા હરેઃ॥ ૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
આસી સત્રા જતઃ સયૂા ભક્તસ્ય પરમઃ સખા ।
પ્રીત ત મૈ મ ણ પ્રાદા સયૂર્ તુષ્ટઃ સ્યમ તકમ્॥ ૩॥
સ તં બભ્રન્ મ ણ ક ઠે ભ્રાજમાનાે યથા રિવઃ ।
પ્રિવષ્ટાે દ્વારકાં રાજં તજેસા નાપેલ ક્ષતઃ॥ ૪॥
તં િવલાેક્ય જના દૂરાત્તજેસા મુષ્ટદષૃ્ટયઃ ।
દ વ્યતેઽક્ષૈભર્ગવતે શશસંઃુ સયૂર્શિઙ્કતાઃ॥ ૫॥
નારાયણ નમ તેઽ તુ શઙ્ખચક્રગદાધર ।
દામાેદરારિવ દાક્ષ ગાેિવ દ યદુન દન॥ ૬॥
અેષ આયા ત સિવતા વાં િદદૃ જર્ગ પતે ।
મુ ણન્ ગભ તચકે્રણ ણાં ચક્ષૂં ષ તગ્મગુઃ॥ ૭॥
ન વ વચ્છ ત તે માગ િત્રલાેક્યાં િવબુધષર્ભાઃ ।
જ્ઞા વાદ્ય ગૂઢં યદુષુ દ્રષંુ્ટ વાં યાત્યજઃ પ્રભાે॥ ૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
િનશ ય બાલવચનં પ્રહસ્યા બુજલાેચનઃ ।
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પ્રાહ નાસાૈ રિવદવઃ સત્રા જન્મ ણના વલન્॥ ૯॥
સત્રા જ વગ્ હં શ્રીમ કૃતકાૈતુકમઙ્ગલમ્ ।
પ્રિવ ય દેવસદને મ ણ િવપ્રૈ યર્વેશયત્॥ ૧૦॥
િદને િદને વણર્ભારાનષ્ટાૈ સ જ ત પ્રભાે ।
દુ ભક્ષમાયર્િરષ્ટાિન સપાર્િધવ્યાધયાેઽશભુાઃ ।
ન સ ત માિયન તત્ર યત્રા તેઽ ય ચતાે મ ણઃ॥ ૧૧॥
સ યા ચતાે મ ણ ક્વાિપ યદુરા ય શાૈિરણા ।
નવૈાથર્કામુકઃ પ્રાદાદ્યાચ્ઞાભઙ્ગમતકર્યન્॥ ૧૨॥
તમેકદા મ ણ ક ઠે પ્ર તમુચ્ય મહાપ્રભમ્ ।
પ્રસનેાે હયમા હ્ય ગયાં વ્યચરદ્વને॥ ૧૩॥
પ્રસનંે સહયં હ વા મ ણમા ચ્છદ્ય કેસર ।
ગિર િવશન્ બવતા િનહતાે મ ણ મચ્છતા॥ ૧૪॥
સાેઽિપ ચકે્ર કુમારસ્ય મ ણ ક્ર ડનકં બલે ।
અપ યન્ ભ્રાતરં ભ્રાતા સત્રા જ પયર્ત યત॥ ૧૫॥
પ્રાયઃ કૃ ણને િનહતાે મ ણગ્રીવાે વનં ગતઃ ।
ભ્રાતા મમે ત તચ્છ વા કણ કણઽજપન્ જનાઃ॥ ૧૬॥
ભગવાં તદુપશ્રુત્ય દુયર્શાે લપ્તમાત્મિન ।
માષુ્ટ પ્રસનેપદવીમ વપદ્યત નાગરૈઃ॥ ૧૭॥
હતં પ્રસનેમશં્વ ચ વીક્ષ્ય કેસિરણા વને ।
તં ચાિદ્ર ષે્ઠ િનહતં ઋક્ષેણ દદશૃજુર્નાઃ॥ ૧૮॥
ઋક્ષરાજ બલં ભીમમ ધને તમસાઽઽ તમ્ ।
અેકાે િવવેશ ભગવાનવસ્થા ય બિહઃ પ્ર ઃ॥ ૧૯॥
તત્ર દૃ ટ્વા મ ણપ્રેષં્ઠ બાલક્ર ડનકં કૃતમ્ ।
હતુ કૃતમ ત ત મન્નવતસે્થઽભર્કા તકે॥ ૨૦॥
તમપવૂ નરં દૃ ટ્વા ધાત્રી ચુક્રાેશ ભીતવત્ ।
તચ્છ વા યદ્રવ કુ્રદ્ધાે બવાન્ બ લનાં વરઃ॥ ૨૧॥
સ વૈ ભગવતા તને યુયુધે વા મનાઽઽત્મનઃ ।
પુ ષં પ્રાકૃતં મ વા કુિપતાે નાનુભાવિવત્॥ ૨૨॥
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દ્વ દ્વયુદં્ધ સતુુમુલમુભયાેિવ જગીષતાેઃ ।
આયુધા મદુ્રમૈદા ભઃ ક્રવ્યાથ યનેયાેિરવ॥ ૨૩॥
આસીત્તદષ્ટાિવશાહ મતરેતરમુ ષ્ટ ભઃ ।
વજ્રિન પષેપ ષૈરિવશ્રમમહિનશમ્॥ ૨૪॥
કૃ ણમુ ષ્ટિવિન પાતિન પષ્ટાઙ્ગાે બ ધનઃ ।
ક્ષીણસ વઃ વન્નગાત્ર તમાહાતીવ િવ મતઃ॥ ૨૫॥
ને વાં સવર્ભૂતાનાં પ્રાણઆેજઃ સહાે બલમ્ ।

િવ ં પુરાણપુ ષં પ્રભિવ મધીશ્વરમ્॥ ૨૬॥
વં િહ િવશ્વ ં સ્રષ્ટા જ્યાનામિપ યચ્ચ સત્ ।
કાલઃ કલયતામીશઃ પર આત્મા તથાઽઽત્મનામ્॥ ૨૭॥
યસ્યષેદુ ક લતરાષેકટાક્ષમાેકૈ્ષ-
વર્ત્માર્િદશ ભતનક્ર ત મઙ્ ગલાેઽ ધઃ ।
સતેુઃ કૃતઃ વયશ ઉ વ લતા ચ લઙ્કા
રક્ષઃ શરાં સ ભુિવ પેતુિરષુક્ષતાિન॥ ૨૮॥
ઇ ત િવજ્ઞાતિવજ્ઞાનં ઋક્ષરા નમચ્યુતઃ ।
વ્યાજહાર મહારાજ ભગવાન્ દેવક સતુઃ॥ ૨૯॥
અ ભ યારિવ દાક્ષઃ પા ણના શઙ્કરેણ તમ્ ।
કૃપયા પરયા ભક્તં પ્રેમગ ભીરયા ગરા॥ ૩૦॥
મ ણહેતાેિરહ પ્રાપ્તા વય ક્ષપતે બલમ્ ।
મ યા ભશાપં પ્ર જન્નાત્મનાે મ ણનામનુા॥ ૩૧॥
ઇત્યુક્તઃ વાં દુિહતરં ક યાં બવતી ં મુદા ।
અહર્ણાથ સ મ ણના કૃ ણાયાપેજહાર હ॥ ૩૨॥
અદૃ ટ્વા િનગર્મં શાૈરેઃ પ્રિવષ્ટસ્ય બલં જનાઃ ।
પ્રતીક્ષ્ય દ્વાદશાહાિન દુઃ ખતાઃ વપુરં યયુઃ॥ ૩૩॥
િનશ ય દેવક દેવી ક્મ યાનકદુ દુ ભઃ ।
સહૃુદાે જ્ઞાતયાેઽશાેચન્ બલા કૃ ણમિનગર્તમ્॥ ૩૪॥
સત્રા જતં શપ ત તે દુઃ ખતા દ્વારકાૈકસઃ ।
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ઉપતસ્થુમર્હામાયાં દુગા કૃ ણાપેલ ધયે॥ ૩૫॥
તષેાં તુ દેવ્યપુસ્થાના પ્રત્યાિદષ્ટા શષા સ ચ ।
પ્રાદુબર્ભવૂ સદ્ધાથર્ઃ સદારાે હષર્યન્ હિરઃ॥ ૩૬॥
ઉપલ ય હૃષીકેશં તં પનુિરવાગતમ્ ।
સહ પ યા મ ણગ્રીવં સવ તમહાે સવાઃ॥ ૩૭॥
સત્રા જતં સમાહૂય સભાયાં રાજસિન્નધાૈ ।
પ્રા પ્ત ચાખ્યાય ભગવાન્ મ ણ ત મૈ યવેદયત્॥ ૩૮॥
સ ચા તવ્રીિડતાે રત્નં ગ્ હી વાવાઙ્મખુ તતઃ ।
અનુત યમાનાે ભવનમગમ વને પા મના॥ ૩૯॥
સાેઽનુ યાયં તદેવાઘં બલવ દ્વગ્રહાકુલઃ ।
કથં યાત્મરજઃ પ્રસીદેદ્વાચ્યુતઃ કથમ્॥ ૪૦॥
િક કૃ વા સાધુ મહં્ય સ્યાન્ન શપેદ્વા જનાે યથા ।
અદ ઘર્દશર્નં દં્ર મૂઢં દ્રિવણલાેલપુમ્॥ ૪૧॥
દાસ્યે દુિહતરં ત મૈ સ્ત્રીરત્નં રત્નમવે ચ ।
ઉપાયાેઽયં સમીચીન તસ્ય શા તનર્ ચા યથા॥ ૪૨॥
અેવં વ્યવ સતાે બુદ્ યા સત્રા જ વસતુાં શભુામ્ ।
મ ણ ચ વયમુદ્ય ય કૃ ણાયાપેજહાર હ॥ ૪૩॥
તાં સત્યભામાં ભગવાનપુયેમે યથાિવિધ ।
બહુ ભયાર્ ચતાં શીલ પાૈદાયર્ગુણા વતામ્॥ ૪૪॥
ભગવાનાહ ન મ ણ પ્રતીચ્છામાે વયં પ ।
તવા તાં દેવભક્તસ્ય વયં ચ ફલભા ગનઃ॥ ૪૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવાતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ સ્યમ તકાે-
પાખ્યાને ષટ્પ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ॥ ૫૬॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ સપ્તપ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ - ૫૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
િવજ્ઞાતાથાઽિપ ગાેિવ દાે દગ્ધાનાક યર્ પા ડવાન્ ।
કુ તી ં ચ કુલ્યકરણે સહ રામાે યયાૈ કુ ન્॥ ૧॥
ભી મં કૃપં સિવદુરં ગા ધાર ં દ્રાેણમવે ચ ।
તુલ્યદુઃખાૈ ચ સઙ્ગ ય હા કષ્ટ મ ત હાેચતુઃ॥ ૨॥
લ વૈતદ તરં રાજન્ શતધ વાનમૂચતુઃ ।
અકૂ્રરકૃતવમાર્ણાૈ મ ણઃ ક માન્ન ગ્ હ્યતે॥ ૩॥
યાેઽ મ યં સ પ્ર તશ્રુત્ય ક યારત્નં િવગહ્યર્ નઃ ।
કૃ ણાયાદાન્ન સત્રા જ ક માદ્ભ્રાતરમ વયાત્॥ ૪॥
અેવં ભન્નમ ત તા યાં સત્રા જતમસત્તમઃ ।
શયાનમવધી લાેભા સ પાપઃ ક્ષીણ િવતઃ॥ ૫॥
સ્ત્રીણાં િવક્રાેશમાનાનાં ક્ર દ તીનામનાથવત્ ।
હ વા પશનૂ્ સાૈિનકવન્મ ણમાદાય જ ગ્મવાન્॥ ૬॥
સત્યભામા ચ િપતરં હતં વીક્ષ્ય શચુાિપતા ।
વ્યલપત્તાત તાતે ત હા હતા મી ત મુહ્યતી॥ ૭॥
તૈલદ્રાે યાં તં પ્રાસ્ય જગામ ગજસાહ્વયમ્ ।
કૃ ણાય િવિદતાથાર્ય તપ્તાઽઽચખ્યાૈ િપતવુર્ધમ્॥ ૮॥
તદાક યશ્વરાૈ રાજન્નનુ ત્ય લાેકતામ્ ।
અહાે નઃ પરમં કષ્ટ મત્યસ્રાક્ષાૈ િવલપેતુઃ॥ ૯॥
આગત્ય ભગવાં ત મા સભાયર્ઃ સાગ્રજઃ પુરમ્ ।
શતધ વાનમારેભે હ તું હતુ મ ણ તતઃ॥ ૧૦॥
સાેઽિપ કૃ ણાેદ્યમં જ્ઞા વા ભીતઃ પ્રાણપર સયા ।
સાહા યે કૃતવમાર્ણમયાચત સ ચાબ્રવીત્॥ ૧૧॥
નાહમીશ્વરયાેઃ કુયા હેલનં રામકૃ ણયાેઃ ।
કાે નુ ક્ષેમાય ક પેત તયાે ર્ જનમાચરન્॥ ૧૨॥
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કંસઃ સહાનુગાેઽપીતાે યદ્દવ્ષેાત્ત્યા જતઃ શ્રયા ।
જરાસ ધઃ સપ્તદશ સયંુગાન્ િવરથાે ગતઃ॥ ૧૩॥
પ્રત્યાખ્યાતઃ સ ચાકૂ્રરં પા ણર્ગ્રાહમયાચત ।
સાેઽ યાહ કાે િવ યેત િવદ્વાનીશ્વરયાેબર્લમ્॥ ૧૪॥
ય ઇદં લીલયા િવશ્વં જત્યવ ત હ ત ચ ।
ચેષ્ટાં િવશ્વ ે યસ્ય ન િવદુમાિહતાજયા॥ ૧૫॥
યઃ સપ્તહાયનઃ શલૈમુ પાટ ૈકેન પા ણના ।
દધાર લીલયા બાલ ઉ ચ્છલી ધ્ર મવાભર્કઃ॥ ૧૬॥
નમ ત મૈ ભગવતે કૃ ણાયાદ્ભુતકમર્ણે ।
અન તાયાિદભૂતાય કૂટસ્થાયાત્મને નમઃ॥ ૧૭॥
પ્રત્યાખ્યાતઃ સ તનેાિપ શતધ વા મહામ ણમ્ ।
ત મન્ યસ્યાશ્વમા હ્ય શતયાજેનગં યયાૈ॥ ૧૮॥
ગ ડ વજમા હ્ય રથં રામજનાદર્નાૈ ।
અ વયાતાં મહાવેગૈરશ્વૈ રાજન્ ગુ દુ્રહમ્॥ ૧૯॥
મ થલાયામપુવને િવ જ્ય પ તતં હયમ્ ।
પદ્ યામધાવ સ ત્ર તઃ કૃ ણાેઽ ય વદ્રવદુ્રષા॥ ૨૦॥
પદાતેભર્ગવાં તસ્ય પદા ત તગ્મને મના ।
ચકે્રણ શર ઉ કૃત્ય વાસસાવે્યર્ ચનાને્મ ણમ્॥ ૨૧॥
અલ ધમ ણરાગત્ય કૃ ણઆહાગ્ર તકમ્ ।
થા હતઃ શતધનુમર્ ણ તત્ર ન િવદ્યતે॥ ૨૨॥
તતઆહ બલાે નનંૂ સ મ ણઃ શતધ વના ।
ક મ શ્ચ પુ ષે ય ત તમ વષે પુરં વ્રજ॥ ૨૩॥
અહં િવદેહ મચ્છા મ દ્રષંુ્ટ પ્રયતમં મમ ।
ઇત્યુ વા મ થલાં રાજન્ િવવેશ યદુન દનઃ॥ ૨૪॥
તં દૃ ટ્વા સહસાે થાય મૈ થલઃ પ્રીતમાનસઃ ।
અહર્યામાસ િવિધવદહર્ણીયં સમહર્ણૈઃ॥ ૨૫॥
ઉવાસ તસ્યાં ક ત ચ ન્મ થલાયાં સમા િવભુઃ ।
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માિનતઃ પ્રી તયુક્તને જનકેન મહાત્મના ।
તતાેઽ શક્ષદ્ગદાં કાલે ધાતર્રાષ્ટ્ર ઃ સયુાેધનઃ॥ ૨૬॥
કેશવાે દ્વારકામેત્ય િનધનં શતધ વનઃ ।
અપ્રા પ્ત ચ મણેઃ પ્રાહ પ્રયાયાઃ પ્રયકૃ દ્વભુઃ॥ ૨૭॥
તતઃ સ કારયામાસ િક્રયા બ ધાેહર્તસ્ય વૈ ।
સાકં સહૃુદ્ ભભર્ગવાન્ યા યાઃ સ્યુઃ સા પરાિયકાઃ॥ ૨૮॥
અકૂ્રરઃ કૃતવમાર્ ચ શ્રુ વા શતધનાવેર્ધમ્ ।
વ્યષૂતુભર્યિવત્ર તાૈ દ્વારકાયાઃ પ્રયાજેકાૈ॥ ૨૯॥
અકૂ્રરે પ્રાે ષતેઽિરષ્ટા યાસન્ વૈ દ્વારકાૈકસામ્ ।
શાર રા માનસા તાપા મુહુદિવકભાૈ તકાઃ॥ ૩૦॥
ઇત્યઙ્ગાપેિદશ ત્યેકે િવ ત્ય પ્રાગુદાહૃતમ્ ।
મુિનવાસિનવાસે િક ઘટેતાિરષ્ટદશર્નમ્॥ ૩૧॥
દેવેઽવષર્ ત કાશીશઃ શ્વફલ્કાયાગતાય વૈ ।
વસતુાં ગા દની ં પ્રાદાત્તતાેઽવષર્ મ કા શષુ॥ ૩૨॥
ત સતુ ત પ્રભાવાેઽસાવકૂ્રરાે યત્ર યત્ર હ ।
દેવાેઽ ભવષર્તે તત્ર નાપેતાપા ન માિરકાઃ॥ ૩૩॥
ઇ ત દ્ધવચઃ શ્રુ વા નૈતાવિદહ કારણમ્ ।
ઇ ત મ વા સમાના ય પ્રાહાકૂ્રરં જનાદર્નઃ॥ ૩૪॥
પજૂિય વા ભભા યનૈં કથિય વા પ્રયાઃ કથાઃ ।
િવજ્ઞાતા ખલ ચત્તજ્ઞઃ મયમાન ઉવાચ હ॥ ૩૫॥
નનુ દાનપતે ય ત વ યા તે શતધ વના ।
સ્યમ તકાે મ ણઃ શ્રીમાન્ િવિદતઃ પવૂર્મવે નઃ॥ ૩૬॥
સત્રા જતાેઽનપત્ય વાદ્ગહૃ્ણ યુદુર્િહતુઃ સતુાઃ ।
દાયં િનનીયાપઃ િપ ડાન્ િવમુચ્યણ ચ શે ષતમ્॥ ૩૭॥
તથાિપ દુધર્ર વ યૈ વ યા તાં સવુ્રતે મ ણઃ ।
િક તુ મામગ્રજઃ સ યઙ્ન પ્રત્યે ત મ ણ પ્ર ત॥ ૩૮॥
દશર્ય વ મહાભાગ બ ધનૂાં શા તમાવહ ।
અવ્યુ ચ્છન્ના મખા તેઽદ્ય વતર્ તે ક્મવેદયઃ॥ ૩૯॥
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અેવં સામ ભરાલ ધઃ શ્વફલ્કતનયાે મ ણમ્ ।
આદાય વાસસાચ્છનં્ન દદાૈ સયૂર્સમપ્રભમ્॥ ૪૦॥
સ્યમ તકં દશર્િય વા જ્ઞા ત યાે રજ આત્મનઃ ।
િવ જ્ય મ ણના ભૂય ત મૈ પ્રત્યપર્ય પ્રભુઃ॥ ૪૧॥
ય વેતદ્ભગવત ઈશ્વરસ્ય િવ ણાે-
વ યાર્ઢ ં જનહરં સમુઙ્ગલં ચ ।
આખ્યાનં પઠ ત શ ◌ૃણાેત્યનુ મરેદ્વા
દુ ક ત દુિરતમપાેહ્ય યા ત શા તમ્॥ ૪૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ સ્યમ તકાે-
પાખ્યાને સપ્તપ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ॥ ૫૭॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અષ્ટપ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ - ૫૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેકદા પા ડવાન્ દ્રષંુ્ટ પ્રતીતાન્ પુ ષાેત્તમઃ ।
ઇ દ્રપ્રસં્થ ગતઃ શ્રીમાન્ યુયુધાનાિદ ભ ર્તઃ॥ ૧॥
દૃ ટ્વા તમાગતં પાથાર્ મુકુ દમ ખલેશ્વરમ્ ।
ઉત્તસ્થુયુર્ગપદ્વ રાઃ પ્રાણા મખુ્ય મવાગતમ્॥ ૨॥
પિર વજ્યાચ્યુતં વીરા અઙ્ગસઙ્ગહતનૈસઃ ।
સાનુરાગ મતં વક્ત્રં વીક્ષ્ય તસ્ય મુદં યયુઃ॥ ૩॥
યુિધ ષ્ઠરસ્ય ભીમસ્ય કૃ વા પાદા ભવ દનમ્ ।
ફા ગનું પિરર યાથ યમા યાં ચા ભવ દતઃ॥ ૪॥
પરમાસનઆસીનં કૃ ણા કૃ ણમિન દતા ।
નવાેઢા વ્રીિડતા િક ચચ્છનૈરેત્યા યવ દત॥ ૫॥
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તથવૈ સાત્યિકઃ પાથઃ પૂ જતશ્ચા ભવ દતઃ ।
િનષસાદાસનેઽ યે ચ પૂ જતાઃ પયુર્પાસત॥ ૬॥
થાં સમાગત્ય કૃતા ભવાદન-
તયા તહાદાર્દ્રર્દશૃા ભર ભતઃ ।
આ ષ્ટવાં તાં કુશલં સહ નષુાં
િપ વસારં પિર ષ્ટબા ધવઃ॥ ૭॥
તમાહ પ્રેમવૈક્લવ્ય દ્ધક ઠાશ્રુલાેચના ।
મર તી તાન્ બહૂન્ ક્લેશાન્ ક્લેશાપાયાત્મદશર્નમ્॥ ૮॥
તદૈવ કુશલં નાેઽભૂ સનાથા તે કૃતા વયમ્ ।
જ્ઞાતીન્ નઃ મરતા કૃ ણ ભ્રાતા મે પ્રે ષત વયા॥ ૯॥
ન તેઽ ત વપરભ્રા તિવશ્વસ્ય સહૃુદાત્મનઃ ।
તથાિપ મરતાં શશ્વ ક્લેશાન્ હં સ હૃિદ સ્થતઃ॥ ૧૦॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
િક ન આચિરતં શ્રેયાે ન વેદાહમધીશ્વર ।
યાેગેશ્વરાણાં દુદર્શા યન્નાે દષૃ્ટઃ કુમેધસામ્॥ ૧૧॥
ઇ ત વૈ વા ષકાન્ માસાન્ રાજ્ઞા સાેઽ ય થતઃ સખુમ્ ।
જનયન્ નયનાન દ મ દ્રપ્રસ્થાૈકસાં િવભુઃ॥ ૧૨॥
અેકદા રથમા હ્ય િવજયાે વાનર વજમ્ ।
ગા ડીવં ધનુરાદાય તૂણાૈ ચાક્ષયસાયકાૈ॥ ૧૩॥
સાકં કૃ ણને સન્નદ્ધાે િવહતુ િવિપનં વનમ્ ।
બહુવ્યાલ ગાક ણ પ્રાિવશ પરવીરહા॥ ૧૪॥
તત્રાિવ યચ્છરૈવ્યાર્ઘ્રાન્ સકૂરાન્ મિહષાન્ ન્ ।
શરભાન્ ગવયાન્ ખડ્ગાન્ હિરણાન્ શશશ લકાન્॥ ૧૫॥
તાન્ િન યુઃ િકઙ્કરા રાજ્ઞે મે યાન્ પવર્ યપુાગતે ।
ટ્ પર તઃ પિરશ્રા તાે બીભ સયુર્મનુામગાત્॥ ૧૬॥
તત્રાપે ય િવશદં પી વા વાિર મહારથાૈ ।
કૃ ણાૈ દદશૃતુઃ ક યાં ચર તી ં ચા દશર્નામ્॥ ૧૭॥
તામાસાદ્ય વરારાેહાં સુ દ્વ ં ચરાનનામ્ ।

bhagpur-10b.pdf 39



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ ઉત્તરાધ

પપ્રચ્છ પ્રે ષતઃ સખ્યા ફા ગનુઃ પ્રમદાેત્તમામ્॥ ૧૮॥
કા વં કસ્યા સ સશુ્રાે ણ કુતાેઽ સ િક ચક ષર્ સ ।
મ યે વાં પ ત મચ્છ તી ં સવ કથય શાેભને॥ ૧૯॥
કા લ દુ્યવાચ
અહં દેવસ્ય સિવતુદુર્િહતા પ ત મચ્છતી ।
િવ ં વરે યં વરદં તપઃ પરમમા સ્થતા॥ ૨૦॥
ના યં પ ત ણે વીર ત તે શ્રીિનકેતનમ્ ।
તુ યતાં મે સ ભગવાન્ મુકુ દાેઽનાથસશં્રયઃ॥ ૨૧॥
કા લ દ ત સમાખ્યાતા વસા મ યમનુાજલે ।
િન મતે ભવને િપત્રા યાવદચ્યુતદશર્નમ્॥ ૨૨॥
તથાવદદુ્ગડાકેશાે વાસદેુવાય સાેઽિપ તામ્ ।
રથમારાે ય ત દ્વદ્વાન્ ધમર્રાજમપુાગમત્॥ ૨૩॥
યદૈવ કૃ ણઃ સ દષ્ટઃ પાથાર્નાં પરમાદ્ભુતમ્ ।
કારયામાસ નગરં િવ ચત્રં િવશ્વકમર્ણા॥ ૨૪॥
ભગવાં તત્ર િનવસન્ વાનાં પ્રય ચક ષર્યા ।
અગ્ યે ખા ડવં દાતુમજુર્નસ્યાસ સાર થઃ॥ ૨૫॥
સાેઽ ગ્ તુષ્ટાે ધનુરદાદ્ધયાન્ શ્વેતાન્ રથં પ ।
અજુર્નાયાક્ષયાૈ તૂણાૈ વમર્ ચાભેદ્યમ સ્ત્ર ભઃ॥ ૨૬॥
મયશ્ચ માે ચતાે વહે્નઃ સભાં સખ્ય ઉપાહરત્ ।
ય મન્ દુયાધનસ્યાસી જલસ્થલદૃ શભ્રમઃ॥ ૨૭॥
સ તને સમનુજ્ઞાતઃ સહૃુદ્ ભશ્ચાનુમાેિદતઃ ।
આયયાૈ દ્વારકાં ભૂયઃ સાત્યિકપ્રમખુૈ ર્તઃ॥ ૨૮॥
અથાપેયેમે કા લ દ ં સપુુ ય વર્ક્ષર્ ઊ જતે ।
િવત વન્ પરમાન દં વાનાં પરમમઙ્ગલમ્॥ ૨૯॥
િવ દાનુિવ દાવાવ ત્યાૈ દુયાધનવશાનુગાૈ ।
વયવંરે વભ ગની ં કૃ ણે સક્તાં યષેધતામ્॥ ૩૦॥
રા િધદેવ્યા તનયાં મત્રિવ દાં િપ વસઃુ ।
પ્રસહ્ય હૃતવાન્ કૃ ણાે રાજન્ રાજ્ઞાં પ્રપ યતામ્॥ ૩૧॥
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નગ્ જન્નામ કાૈસલ્યઆસીદ્રા તધા મકઃ ।
તસ્ય સત્યાભવ ક યા દેવી નાગ્ જતી પ॥ ૩૨॥
ન તાં શકુે ર્પા વાેઢુમ જ વા સપ્ત ગાે ષાન્ ।
તી ણશ ◌ૃઙ્ગાન્ સદુુધર્ષાર્ન્ વીરગ ધાસહાન્ ખલાન્॥ ૩૩॥
તાં શ્રુ વા ષ જ લ યાં ભગવાન્ સા વતાં પ તઃ ।
જગામ કાૈસલ્યપુરં સૈ યને મહતા તઃ॥ ૩૪॥
સ કાેસલપ તઃ પ્રીતઃ પ્રત્યુ થાનાસનાિદ ભઃ ।
અહર્ણનેાિપ ગુ ણા પજૂયન્ પ્ર તન દતઃ॥ ૩૫॥
વરં િવલાેક્યા ભમતં સમાગતં
નરે દ્રક યા ચકમે રમાપ તમ્ ।
ભૂયાદયં મે પ તરા શષાેઽમલાઃ
કરાેતુ સત્યા યિદ મે તાે વ્રતૈઃ॥ ૩૬॥
ય પાદપઙ્કજરજઃ શરસા બભ ત
શ્રીર જજઃ સ ગિરશઃ સહ લાેકપાલૈઃ ।
લીલાતનૂઃ વકૃતસતેપુર સયેશઃ
કાલે દધ સ ભગવાન્ મમ કેન તુ યેત્॥ ૩૭॥
અ ચતં પનુિરત્યાહ નારાયણ જગ પતે ।
આત્માન દેન પૂણર્સ્ય કરવા ણ િકમ પકઃ॥ ૩૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તમાહ ભગવાન્ હૃષ્ટઃ કૃતાસનપિરગ્રહઃ ।
મેઘગ ભીરયા વાચા સ મતં કુ ન દન॥ ૩૯॥
શ્રીભગવાનવુાચ
નરે દ્ર યાચ્ઞા કિવ ભિવગિહતા
રાજ યબ ધાેિનજધમર્વ તનઃ ।
તથાિપ યાચે તવ સાૈહૃદેચ્છયા
ક યાં વદ યાં ન િહ શલુ્કદા વયમ્॥ ૪૦॥
રા વેાચ
કાેઽ ય તેઽ યિધકાે નાથ ક યાવર ઇહે સતઃ ।
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ગુણૈકધા ાે યસ્યાઙ્ગે શ્રીવર્સત્યનપાિયની॥ ૪૧॥
િક વ મા ભઃ કૃતઃ પવૂ સમયઃ સા વતષર્ભ ।
પુંસાં વીયર્પર ક્ષાથ ક યાવરપર સયા॥ ૪૨॥
સપ્તૈતે ગાે ષા વીર દુદાર્ તા દુરવગ્રહાઃ ।
અેતૈભર્ગ્ ાઃ સબુહવાે ભન્નગાત્રા પાત્મ ઃ॥ ૪૩॥
યિદમે િનગ્ હીતાઃ સ્યુ વયવૈ યદુન દન ।
વરાે ભવાન ભમતાે દુિહતુમ શ્રયઃપતે॥ ૪૪॥
અેવં સમયમાક યર્ બદ્ વા પિરકરં પ્રભુઃ ।
આત્માનં સપ્તધા કૃ વા યગ્ હ્ણા લીલયવૈ તાન્॥ ૪૫॥
બદ્ વા તાન્ દામ ભઃ શાૈિરભર્ગ્ દપાર્ન્ હતાજૈસઃ ।
વ્યકષર્ લીલયા બદ્ધાન્ બાલાે દા મયાન્ યથા॥ ૪૬॥
તતઃ પ્રીતઃ સતુાં રા દદાૈ કૃ ણાય િવ મતઃ ।
તાં પ્રત્યગ્ હ્ણાદ્ભગવાન્ િવિધવ સદશૃી ં પ્રભુઃ॥ ૪૭॥
રાજપ યશ્ચ દુિહતુઃ કૃ ણં લ વા પ્રયં પ તમ્ ।
લે ભરે પરમાન દં તશ્ચ પરમાે સવઃ॥ ૪૮॥
શઙ્ખભેયાર્નકા નેદુગ તવાદ્ય દ્વ શષઃ ।
નરા નાયર્ઃ પ્રમુિદતાઃ સવુાસઃસ્રગલઙૃ્કતાઃ॥ ૪૯॥
દશધનેુસહસ્રા ણ પાિરબહર્મદા દ્વભુઃ ।
યવુતીનાં િત્રસાહસ્રં િન કગ્રીવસવુાસામ્॥ ૫૦॥
નવનાગસહસ્રા ણ નાગાચ્છતગુણાન્ રથાન્ ।
રથાચ્છતગુણાનશ્વાનશ્વાચ્છતગુણાન્ નરાન્॥ ૫૧॥
દ પતી રથમારાે ય મહત્યા સનેયા તાૈ ।
નેહપ્ર ક્લન્નહૃદયાે યાપયામાસ કાેસલઃ॥ ૫૨॥
શ્રુ વૈતદુ્ર ધુભૂર્પા નય તં પ થ ક યકામ્ ।
ભગ્ વીયાર્ઃ સદુુમર્ષાર્ યદુ ભગા ષૈઃ પુરા॥ ૫૩॥
તાનસ્યતઃ શરવ્રાતાન્ બ ધુ પ્રયકૃદજુર્નઃ ।
ગા ડીવી કાલયામાસ સહઃ દ્ર ગાિનવ॥ ૫૪॥
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પાિરબહર્મપુાગ્ હ્ય દ્વારકામેત્ય સત્યયા ।
રેમે યદૂના ષભાે ભગવાન્ દેવક સતુઃ॥ ૫૫॥
શ્રુતક તઃ સતુાં ભદ્રામપુયેમે િપ વસઃુ ।
કૈકેયી ં ભ્રા ભદર્ત્તાં કૃ ણઃ સ તદર્નાિદ ભઃ॥ ૫૬॥
સતુાં ચ મદ્રાિધપતેલર્ મણાં લક્ષણૈયુર્તામ્ ।
વયવંરે જહારૈકઃ સ સપુણર્ઃ સધુા મવ॥ ૫૭॥
અ યાશ્ચવૈંિવધા ભાયાર્ઃ કૃ ણસ્યાસન્ સહસ્રશઃ ।
ભાૈમં હ વા તિન્નરાેધાદાહૃતાશ્ચા દશર્નાઃ॥ ૫૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ અષ્ટમિહ યુદ્વાહાે
નામાષ્ટપ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ॥ ૫૮॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાનેષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ - ૫૯॥
રા વેાચ
યથા હતાે ભગવતા ભાૈમાે યનેે ચ તાઃ સ્ત્રયઃ ।
િન દ્ધા અેતદાચ વ િવક્રમં શાઙ્ર્ગધ વનઃ॥ ૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ દ્રણે હૃતછત્રેણ હૃતકુ ડલબ ધનુા ।
હૃતામરાિદ્રસ્થાનને જ્ઞાિપતાે ભાૈમચે ષ્ટતમ્ ।
સભાયા ગ ડા ઢઃ પ્રાગ્જ્યાે તષપુરં યયાૈ॥ ૨॥
ગિરદુગઃ શસ્ત્રદુગજર્લાગ્ યિનલદુગર્મમ્ ।
મુરપાશાયુતૈઘારૈદૃર્ઢૈઃ સવર્ત આ તમ્॥ ૩॥
ગદયા િન બભેદાદ્ર ન્ શસ્ત્રદુગાર્ ણ સાયકૈઃ ।
ચકે્રણા ગ્ જલં વાયું મુરપાશાં તથા સના॥ ૪॥
શઙ્ખનાદેન ય ત્રા ણ હૃદયાિન મન વનામ્ ।
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પ્રાકારં ગદયા ગવુ્યાર્ િન બભેદ ગદાધરઃ॥ ૫॥
પા ચજ ય વિન શ્રુ વા યુગા તાશિનભીષણમ્ ।
મુરઃ શયાન ઉત્તસ્થાૈ દૈત્યઃ પ ચ શરા જલાત્॥ ૬॥
િત્રશલૂમુદ્ય ય સદુુિનર ક્ષણાે
યુગા તસયૂાર્નલરાે ચ બણઃ ।
ગ્રસં સ્ત્રલાેક મવ પ ચ ભમુર્ખ-ૈ
ર યદ્રવત્તાક્ષ્યર્સતંુ યથાેરગઃ॥ ૭॥
આિવ ય શલંૂ તરસા ગ ત્મતે
િનરસ્ય વક્ત્રવૈ્યર્નદ સ પ ચ ભઃ ।
સ રાેદસી સવર્િદશાેઽ બરં મહા-
નાપૂરયન્ન ડકટાહમા ણાેત્॥ ૮॥
તદાપતદ્વૈ િત્ર શખં ગ ત્મતે
હિરઃ શરા યામ ભનિ ત્રધાજૈસા ।
મખુષેુ તં ચાિપ શરૈરતાડય-
ત્ત મૈ ગદાં સાેઽિપ ષા વ્યમુ ચત॥ ૯॥
તામાપત તી ં ગદયા ગદાં ધે
ગદાગ્ર ે િન બ ભદે સહસ્રધા ।
ઉદ્ય ય બાહૂન ભધાવતાેઽ જતઃ
શરાં સ ચકે્રણ જહાર લીલયા॥ ૧૦॥
વ્યસઃુ પપાતા ભ સ કૃત્તશીષા
િનકૃત્તશ ◌ૃઙ્ગાેઽિદ્રિરવે દ્રતજેસા ।
તસ્યાત્મ ઃ સપ્ત િપતવુર્ધાતુરાઃ
પ્ર તિક્રયામષર્જુષઃ સમુદ્યતાઃ॥ ૧૧॥
તામ્રાેઽ તિરક્ષઃ શ્રવણાે િવભાવસ-ુ
વર્સનુર્ભ વાન ણશ્ચ સપ્તમઃ ।
પીઠં પુરસૃ્કત્ય ચમપૂ ત ધે
ભાૈમપ્રયુક્તા િનરગન્ તાયુધાઃ॥ ૧૨॥
પ્રાયુ જતાસાદ્ય શરાનસીન્ ગદાઃ
શ ષ્ટશલૂા ય જતે ષાે બણાઃ ।
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તચ્છસ્ત્રકૂટં ભગવાન્ વમાગર્ણૈ-
રમાેઘવીયર્ તલશશ્ચકતર્ હ॥ ૧૩॥
તાન્ પીઠમખુ્યાનનયદ્યમક્ષયં
િનકૃત્તશીષા ભુ ઙ્ ઘ્રવમર્ણઃ ।
વાનીકપાનચ્યુતચક્રસાયકૈ-
તથા િનર તાન્ નરકાે ધરાસતુઃ॥ ૧૪॥
િનર ક્ષ્ય દુમર્ષર્ણ આસ્રવન્મદૈ-
ગર્જૈઃ પયાેિધપ્રભવૈિનરાક્રમત્ ।
દૃ ટ્વા સભાય ગ ડાપેિર સ્થતં
સયૂાપિરષ્ટા સતિડદ્ઘનં યથા ।
કૃ ણં સ ત મૈ વ્ય જચ્છતઘ્ની ં
યાેધાશ્ચ સવ યુગપ મ િવવ્યધુઃ॥ ૧૫॥
તદ્ભાૈમસૈ યં ભગવાન્ ગદાગ્ર ે
િવ ચત્રવાજૈિન શતૈઃ શલીમખુૈઃ ।
િનકૃત્તબાહૂ શરાેધ્રિવગ્રહં
ચકાર તહ્યવ હતાશ્વકુ જરમ્॥ ૧૬॥
યાિન યાેધૈઃ પ્રયુક્તાિન શસ્ત્રાસ્ત્રા ણ કુ દ્વહ ।
હિર તા ય ચ્છનત્તી ણૈઃ શરૈરેકૈકશ સ્ત્ર ભઃ॥ ૧૭॥
ઉહ્યમાનઃ સપુણન પક્ષા યાં િનઘ્નતા ગ ન્ ।
ગ ત્મતા હ યમાના તુ ડપક્ષનખૈગર્ ઃ॥ ૧૮॥
પુરમવેાિવશન્નાતાર્ નરકાે યુ યયુ યત ।
દૃ ટ્વા િવદ્રાિવતં સૈ યં ગ ડનેાિદતં વકમ્॥ ૧૯॥
તં ભાૈમઃ પ્રાહરચ્છ યા વજ્રઃ પ્ર તહતાે યતઃ ।
નાક પત તયા િવદ્ધાે માલાહત ઇવ દ્વપઃ॥ ૨૦॥
શલંૂ ભાૈમાેઽચ્યુતં હ તુમાદદે િવતથાેદ્યમઃ ।
ત દ્વસગાર્ પૂવર્મવે નરકસ્ય શરાે હિરઃ ।
અપાહરદ્ગજસ્થસ્ય ચકે્રણ રને મના॥ ૨૧॥
સકુ ડલં ચા િકર ટભષૂણં
બભાૈ થવ્યાં પ તતં સમુ વલત્ ।
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હા હે ત સા વ ષયઃ સરેુશ્વરા
માલ્યૈમુર્કુ દં િવિકર ત ઈિડરે॥ ૨૨॥
તતશ્ચ ભૂઃ કૃ ણમપુેત્ય કુ ડલે
પ્રતપ્ત બૂનદરત્નભા વરે ।
સવજૈય ત્યા વનમાલયાપર્ય-
પ્રાચેતસં છત્રમથાે મહામ ણમ્॥ ૨૩॥
અ તાષૈીદથ િવશ્વેશં દેવી દેવવરા ચતમ્ ।
પ્રા જ લઃ પ્રણતા રાજન્ ભ ક્તપ્રવણયા િધયા॥ ૨૪॥
ભૂ મ વાચ
નમ તે દેવદેવેશ શઙ્ખચક્રગદાધર ।
ભક્તેચ્છાપેાત્ત પાય પરમાત્મન્ નમાેઽ તુ તે॥ ૨૫॥
નમઃ પઙ્કજનાભાય નમઃ પઙ્કજમા લને ।
નમઃ પઙ્કજનતે્રાય નમ તે પઙ્ક ઙ્ઘ્રયે॥ ૨૬॥
નમાે ભગવતે તુ યં વાસદેુવાય િવ ણવે ।
પુ ષાયાિદબી ય પૂણર્બાેધાય તે નમઃ॥ ૨૭॥
અ ય જનિયત્રેઽસ્ય બ્રહ્મણેઽન તશક્તયે ।
પરાવરાત્મન્ ભૂતાત્મન્ પરમાત્મન્ નમાેઽ તુ તે॥ ૨૮॥
વં વૈ સ ક્ષૂ રજ ઉ કટં પ્રભાે
તમાે િનરાેધાય બભ યર્સં તઃ ।
સ્થાનાય સ વં જગતાે જગ પતે
કાલઃ પ્રધાનં પુ ષાે ભવાન્ પરઃ॥ ૨૯॥
અહં પયાે જ્યાે તરથાિનલાે નભાે
માત્રા ણ દેવા મન ઇ દ્રયા ણ ।
કતાર્ મહાિનત્ય ખલં ચરાચરં
વ ય દ્વતીયે ભગવન્નયં ભ્રમઃ॥ ૩૦॥
તસ્યાત્મ ેઽયં તવ પાદપઙ્કજં
ભીતઃ પ્રપન્ના તહરાપેસાિદતઃ ।
ત પાલયનંૈ કુ હ તપઙ્કજં
શરસ્યમુ યા ખલક મષાપહમ્॥ ૩૧॥
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શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત ભૂ યા થતાે વા ગ્ભભર્ગવાન્ ભ ક્તનમ્રયા ।
દ વાભયં ભાૈમગ્ હં પ્રાિવશ સકલ દ્ધમત્॥ ૩૨॥
તત્ર રાજ યક યાનાં ષટ્સહસ્રાિધકાયુતમ્ ।
ભાૈમાહૃતાનાં િવક્ર ય રાજ યાે દદશૃે હિરઃ॥ ૩૩॥
તં પ્રિવષં્ટ સ્ત્રયાે વીક્ષ્ય નરવીરં િવમાેિહતાઃ ।
મનસા વિવ્રરેઽભીષં્ટ પ ત દૈવાપેસાિદતમ્॥ ૩૪॥
ભૂયા પ તરયં મહં્ય ધાતા તદનુમાેદતામ્ ।
ઇ ત સવાર્ઃ થકૃ્ક ણે ભાવને હૃદયં દધુઃ॥ ૩૫॥
તાઃ પ્રાિહણાેદ્દવ્ારવતી ં સુ ષ્ટિવર ેઽ બરાઃ ।
નરયાનૈમર્હાકાેશાન્ રથાશ્વાન્ દ્રિવણં મહત્॥ ૩૬॥
અૈરાવતકુલેભાંશ્ચ ચતુદર્ તાં તર વનઃ ।
પા ડુરાંશ્ચ ચતઃુષ ષ્ટ પ્રષેયામાસ કેશવઃ॥ ૩૭॥
ગ વા સરેુ દ્રભવનં દ વાિદત્યૈ ચ કુ ડલે ।
પૂ જત સ્ત્રદશે દ્રણે સહે દ્રા યા ચ સ પ્રયઃ॥ ૩૮॥
ચાેિદતાે ભાયર્યાે પાટ પાર તં ગ ત્મ ત ।
આરાે ય સે દ્રાન્ િવબુધાન્ િન જત્યાપેાનય પુરમ્॥ ૩૯॥
સ્થાિપતઃ સત્યભામાયા ગ્ હાેદ્યાનાપેશાેભનઃ ।
અ વગુભ્રર્મરાઃ વગાર્ત્તદ્ગ ધાસવલ પટાઃ॥ ૪૦॥
યયાચ આન ય િકર ટકાેિટ ભઃ
પાદાૈ શન્નચ્યુતમથર્સાધનમ્ ।
સદ્ધાથર્ અેતને િવગ્ હ્યતે મહા-
નહાે સરુાણાં ચ તમાે િધગાઢ તામ્॥ ૪૧॥
અથાે મુહૂતર્ અેક મન્ નાનાગારેષુ તાઃ સ્ત્રયઃ ।
યથાપેયેમે ભગવાન્ તાવદૂ્રપધરાેઽવ્યયઃ॥ ૪૨॥
ગ્ હેષુ તાસામનપા યતક્યર્કૃ-
િન્નર તસા યા તશયે વવ સ્થતઃ ।
રેમે રમા ભિનજકામસ લુતાે
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યથેતરાે ગાહર્કમેિધકાંશ્ચરન્॥ ૪૩॥
ઇ થં રમાપ તમવા ય પ ત સ્ત્રય તા
બ્રહ્માદયાેઽિપ ન િવદુઃ પદવી ં યદ યામ્ ।
ભજુેમુર્દાિવરતમેિધતયાનુરાગ-
હાસાવલાેકનવસઙ્ગમજ પલ ઃ॥ ૪૪॥
પ્રત્યુદ્ગમાસનવરાહર્ણપાદશાૈચ-
તા બૂલિવશ્રમણવીજનગ ધમાલ્યૈઃ ।
કેશપ્રસારશયન નપનાપેહાયઃ
દાસીશતા અિપ િવભાેિવદધુઃ મ દાસ્યમ્॥ ૪૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ પાિર તહરણનરકવધાે
નામૈકાનેષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ॥ ૫૯॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ - ૬૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
કિહ ચ સખુમાસીનં વત પસં્થ જગદુ્ગ મ્ ।
પ ત પયર્ચરદ્ભૈ મી વ્યજનને સખીજનૈઃ॥ ૧॥
ય વેત લીલયા િવશ્વં જત્યત્ત્યવતીશ્વરઃ ।
સ િહ તઃ વસતેનૂાં ગાપેીથાય યદુ વજઃ॥ ૨॥
ત મન્ન તગ્ ર્હે ભ્રાજન્મુક્તાદામિવલ બના ।
િવરા જતે િવતાનને દ પૈમર્ ણમયૈરિપ॥ ૩॥
મ લકાદામ ભઃ પુ પૈ દ્વરેફકુલનાિદતૈઃ ।
લર ધ્રપ્રિવષ્ટૈશ્ચ ગાે ભશ્ચ દ્રમસાેઽમલૈઃ॥ ૪॥

પાિર તવનામાેદવાયનુાેદ્યાનશા લના ।
ધપૂૈરગુ જૈ રાજન્ લર ધ્રિવિનગર્તૈઃ॥ ૫॥
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પયઃફેનિનભે શભુ્રે પયર્ઙે્ક ક શપૂત્તમે ।
ઉપતસ્થે સખુાસીનં જગતામીશ્વરં પ તમ્॥ ૬॥
વાલવ્યજનમાદાય રત્નદ ડં સખીકરાત્ ।
તને વીજયતી દેવી ઉપાસા ચક્ર ઈશ્વરમ્॥ ૭॥
સાપેાચ્યુતં ક્વણયતી મ ણનપૂુરા યાં
રેજેઽઙ્ગુલીયવલયવ્યજનાગ્રહ તા ।
વસ્ત્રા તગૂઢકુચકુઙુ્કમશાેણહાર-
ભાસાિનત બ તયા ચ પરા યર્કા ચ્યા॥ ૮॥
તાં િપણી ં શ્રયમન યગ ત િનર ક્ષ્ય
યા લીલયા તતનાેરનુ પ પા ।
પ્રીતઃ મયન્નલકકુ ડલિન કક ઠ-
વક્ત્રાે લસિ મતસધુાં હિરરાબભાષે॥ ૯॥
શ્રીભગવાનવુાચ
રાજપતુ્રી સતા ભપૂૈલાકપાલિવભૂ ત ભઃ ।
મહાનુભાવૈઃ શ્રીમદ્ભી પાૈદાયર્બલાે જતૈઃ॥ ૧૦॥
તાન્ પ્રાપ્તાન થનાે િહ વા ચૈદ્યાદ ન્ મરદુમર્દાન્ ।
દત્તા ભ્રાત્રા વિપત્રા ચ ક માન્નાે વ ષેઽસમાન્॥ ૧૧॥
રાજ યાે બ યતઃ સભુ્રૂઃ સમુદં્ર શરણં ગતાન્ ।
બલવદ્ ભઃ કૃતદ્વષેાન્ પ્રાય ત્યક્ત પાસનાન્॥ ૧૨॥
અ પષ્ટવત્મર્નાં પુંસામલાેકપથમીયષુામ્ ।
આસ્થતાઃ પદવી ં સભુ્રૂઃ પ્રાયઃ સીદ ત યાે ષતઃ॥ ૧૩॥
િન ક ચના વયં શશ્વિન્ન ક ચનજન પ્રયાઃ ।
ત મા પ્રાયેણ ન હ્યાઢ ા માં ભજ ત સમુ યમે॥ ૧૪॥
યયાેરાત્મસમં િવત્તં જન્મૈશ્વયાર્કૃ તભર્વઃ ।
તયાેિવવાહાે મતૈ્રી ચ નાેત્તમાધમયાેઃ ક્વ ચત્॥ ૧૫॥
વૈદ યતદિવજ્ઞાય વયાદ ઘર્સમીક્ષયા ।
તા વયં ગુણૈહ ના ભ ભઃ શ્લા ઘતા મુધા॥ ૧૬॥
અથાત્મનાેઽનુ પં વૈ ભજ વ ક્ષિત્રયષર્ભમ્ ।
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યને વમા શષઃ સત્યા ઇહામતુ્ર ચ લ સ્યસે॥ ૧૭॥
ચૈદ્યશા વજરાસ ધદ તવક્ત્રાદયાે પાઃ ।
મમ દ્વષ ત વામાે ક્મી ચાિપ તવાગ્રજઃ॥ ૧૮॥
તષેાં વીયર્મદા ધાનાં દપૃ્તાનાં મયનુત્તયે ।
આનીતા સ મયા ભદ્રે તે ેઽપહરતાસતામ્॥ ૧૯॥
ઉદાસીના વયં નનંૂ ન યપત્યાથર્કામુકાઃ ।
આત્મલ યાઽઽ મહે પૂણાર્ ગેહયાજે્યા તરિક્રયાઃ॥ ૨૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેતાવદુ વા ભગવાનાત્માનં વ લભા મવ ।
મ યમાનામિવશ્લષેાત્તદ્દપર્ઘ્ન ઉપારમત્॥ ૨૧॥
ઇ ત િત્રલાેકેશપતે તદાત્મનઃ
પ્રયસ્ય દેવ્યશ્રુતપવૂર્મ પ્રયમ્ ।
આશ્રુત્ય ભીતા હૃિદ તવપેથ-ુ
શ્ચ તાં દુર તાં દતી જગામ હ॥ ૨૨॥
પદા સુ તને નખા ણશ્રીયા
ભવું લખ ત્યશ્રુ ભર જના સતૈઃ ।
આસ ચતી કુઙુ્કમ ષતાૈ તનાૈ
તસ્થાવધાેમખુ્ય તદુઃખ દ્ધવાક્॥ ૨૩॥
તસ્યાઃ સદુુઃખભયશાેકિવનષ્ટબુદ્ધઃે
હ તાચ્છ્લથદ્વલયતાે વ્યજનં પપાત ।
દેહશ્ચ િવક્લવિધયઃ સહસવૈ મુહ્યન્
ર ભવે વાયુિવહતા પ્રિવક યર્ કેશાન્॥ ૨૪॥
તદ્દ ૃ ટ્વા ભગવાન્ કૃ ણઃ પ્રયાયાઃ પ્રેમબ ધનમ્ ।
હાસ્યપ્રાૈિઢમ ન ત્યાઃ ક ણઃ સાેઽ વક પત॥ ૨૫॥
પયર્ઙ્કાદવ હ્યાશુ તામુ થા ય ચતુભુર્જઃ ।
કેશાન્ સમુહ્ય તદ્વક્તં્ર પ્રા જ પદ્મપા ણના॥ ૨૬॥
પ્ર જ્યાશ્રુકલે નતે્રે તનાૈ ચાપેહતાૈ શચુા ।
આશ્લ ય બાહુના રાજન્નન યિવષયાં સતીમ્॥ ૨૭॥
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સા વયામાસ સા વજ્ઞઃ કૃપયા કૃપણાં પ્રભુઃ ।
હાસ્યપ્રાૈિઢભ્રમ ચ્ચત્તામતદહા સતાં ગ તઃ॥ ૨૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
મા મા વૈદ યર્સયૂેથા ને વાં મ પરાયણામ્ ।
વદ્વચઃ શ્રાેતુકામને વેલ્યાચિરતમઙ્ગને॥ ૨૯॥
મખંુ ચ પ્રેમસરં ભસુ્ફિરતાધરમી ક્ષતુમ્ ।
કટાક્ષપેા ણાપાઙ્ગં સુ દરભ્રુકુટ તટમ્॥ ૩૦॥
અયં િહ પરમાે લાભાે ગ્ હેષુ ગ્ હમેિધનામ્ ।
યન્નમર યતે યામઃ પ્રયયા ભી ભા મિન॥ ૩૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
સવૈં ભગવતા રાજન્ વૈદભ પિરસાિ વતા ।
જ્ઞા વા ત પિરહાસાે ક્ત પ્રયત્યાગભયં જહાૈ॥ ૩૨॥
બભાષ ઋષભં પુંસાં વીક્ષ તી ભગવન્મખુમ્ ।
સવ્રીડહાસ ચર નગ્ધાપાઙ્ગને ભારત॥ ૩૩॥
ક્મ યવુાચ

ન વવેમેતદરિવ દિવલાેચનાહ
યદ્વૈ ભવાન્ ભગવતાેઽસદશૃી િવભૂ ઃ ।
ક્વ વે મિહ ય ભરતાે ભગવાં યધીશઃ
ક્વાહં ગુણપ્રકૃ તરજ્ઞગ્ હીતપાદા॥ ૩૪॥
સતં્ય ભયાિદવ ગુણે ય ઉ ક્રમા તઃ
શતેે સમુદ્ર ઉપલ ભનમાત્ર આત્મા ।
િનતં્ય કિદ દ્રયગણૈઃ કૃતિવગ્રહ વં
વ સવેકૈ ર્પપદં િવધુતં તમાેઽ ધમ્॥ ૩૫॥
વ પાદપદ્મમકર દજુષાં મનુીનાં
વત્માર્સુ્ફટં પશુ ભનર્નુ દુિવભાવ્યમ્ ।
ય માદલાૈિકક મવેિહતમીશ્વરસ્ય
ભૂમં તવેિહતમથાે અનુ યે ભવ તમ્॥ ૩૬॥
િન ક ચનાે નનુ ભવાન્ ન યતાેઽ ત િક ચ-
દ્ય મૈ બ લ બ લભુ ેઽિપ હર ત્ય દ્યાઃ ।

bhagpur-10b.pdf 51



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ ઉત્તરાધ

ન વા િવદ ત્યસુ પાેઽ તકમાઢ તા ધાઃ
પ્રેષ્ઠાે ભવાન્ બ લભુ મિપ તેઽિપ તુ યમ્॥ ૩૭॥
વં વૈ સમ તપુ ષાથર્મયઃ ફલાત્મા
યદ્વા છયા સમુતયાે િવ જ ત કૃ નમ્ ।
તષેાં િવભાે સમુ ચતાે ભવતઃ સમાજઃ
પુંસઃ સ્ત્રયાશ્ચ રતયાેઃ સખુદુઃ ખનાનેર્॥ ૩૮॥
વં ય તદ ડમુિન ભગર્િદતાનુભાવ
આત્માઽઽત્મદશ્ચ જગતા મ ત મે તાેઽ સ ।
િહ વા ભવદ્ભ્રવુ ઉદ િરતકાલવેગ-
વ તા શષાેઽ જભવનાકપતીન્ કુતાેઽ યે॥ ૩૯॥
ડં્ય વચ તવ ગદાગ્રજ ય તુ ભપૂાન્

િવદ્રાવ્ય શાઙ્ર્ગિનનદેન જહથર્ માં વમ્ ।
સહાે યથા વબ લમીશ પશનૂ્ વભાગં
તે યાે ભયાદ્યદુદિધ શરણં પ્રપન્નઃ॥ ૪૦॥
યદ્વા છયા પ શખામણયાેઽઙ્ગ વૈ ય-
ય તનાહુષગયાદય અૈકપત્યમ્ ।

રાજં્ય િવ જ્ય િવિવશવુર્નમ બુ ક્ષ
સીદ ત તેઽનપુદવી ં ત ઇહા સ્થતાઃ િકમ્॥ ૪૧॥
કા યં શ્રયેત તવ પાદસરાજેગ ધ-
માઘ્રાય સન્મખુિરતં જનતાપવગર્મ્ ।
લ યાલયં વિવગણ ય ગુણાલયસ્ય
મત્યાર્ સદાે ભયમથર્િવિવક્તદૃ ષ્ટઃ॥ ૪૨॥
તં વાનુ પમભજં જગતામધીશ-
માત્માનમત્ર ચ પરત્ર ચ કામપૂરમ્ ।
સ્યાન્મે તવાઙ્ ઘ્રરરણં ત ભભ્રર્મ ત્યા
યાે વૈ ભજ તમપુયાત્ય તાપવગર્ઃ॥ ૪૩॥
તસ્યાઃ સ્યુરચ્યુત પા ભવતાપેિદષ્ટાઃ
સ્ત્રીણાં ગ્ હેષુ ખરગાેશ્વ બડાલ ત્યાઃ ।
ય કણર્મૂલમિરકષર્ણ નાપેયાયા-
દ્યુ મ કથા ડિવિર ચસભાસુ ગીતા॥ ૪૪॥
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વ મશ્રુરાેમનખકેશિપનદ્ધમ ત-
માસા સ્થરક્તકૃ મિવટ્કફિપત્તવાતમ્ ।
વચ્છવં ભજ ત કા તમ તિવમૂઢા

યા તે પદા જમકર દમ જઘ્રતી સ્ત્રી॥ ૪૫॥
અ વ બુ ક્ષ મમ તે ચરણાનુરાગ
આત્મન્ રતસ્ય મિય ચાન તિરક્તદષૃ્ટેઃ ।
યહ્યર્સ્ય દ્ધય ઉપાત્તર ેઽ તમાત્રાે
મામીક્ષસે તદુ હ નઃ પરમાનુક પા॥ ૪૬॥
નવૈાલીકમહં મ યે વચ તે મધુસદૂન ।
અ બાયા ઇવ િહ પ્રાયઃ ક યાયાઃ સ્યાદ્ર તઃ ક્વ ચત્॥ ૪૭॥
વ્યૂઢાયાશ્ચાિપ પુંશ્ચલ્યા મનાેઽ યે ત નવં નવમ્ ।
બુધાેઽસતી ં ન બ યાત્તાં બભ્રદુભયચ્યુતઃ॥ ૪૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
સા વ્યેતચ્છ્ર ાેતુકામૈ વં રાજપુિત્ર પ્રલ ભતા ।
મયાેિદતં યદ વા થ સવ ત સત્યમવે િહ॥ ૪૯॥
યાન્ યાન્ કામયસે કામાન્ મ યકામાય ભા મિન ।
સ તહ્યેકા તભક્તાયા તવ કલ્યા ણ િનત્યદા॥ ૫૦॥
ઉપલ ધં પ તપ્રેમ પા તવ્રતં્ય ચ તેઽનઘે ।
યદ્વાક્યૈશ્ચાલ્યમાનાયા ન ધીમર્ યપક ષતા॥ ૫૧॥
યે માં ભજ ત દા પત્યે તપસા વ્રતચયર્યા ।
કામાત્માનાેઽપવગશં માેિહતા મમ માયયા॥ ૫૨॥
માં પ્રા ય માિન યપવગર્સ પદં
વા છ ત યે સ પદ અેવ ત પ તમ્ ।
તે મ દભાગ્યા િનરયેઽિપ યે ણાં
માત્રાત્મક વાિન્નરયઃ સસુઙ્ગમઃ॥ ૫૩॥
િદષ્ટ ા ગ્ હેશ્વયર્સકૃન્મિય વયા
કૃતાનુ ત્તભર્વમાેચની ખલૈઃ ।
સદુુ કરાસાૈ સતુરાં દુરા શષાે

bhagpur-10b.pdf 53



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ ઉત્તરાધ

હ્યસુ ભરાયા િનકૃ ત જુષઃ સ્ત્રયાઃ॥ ૫૪॥
ન વાદશૃી ં પ્રણિયની ં ગ્ િહણી ં ગ્ હેષુ
પ યા મ માિનિન યયા વિવવાહકાલે ।
પ્રાપ્તાન્ પાનવગણ ય રહાે હરાે મે
પ્રસ્થાિપતાે દ્વજ ઉપશ્રુતસ કથસ્ય॥ ૫૫॥
ભ્રાતુિવ પકરણં યુિધ િન જતસ્ય
પ્રાેદ્વાહપવર્ ણ ચ તદ્વધમક્ષગાે ઠ્યામ્ ।
દુઃખં સમુ થમસહાેઽ મદયાેગભીત્યા
નવૈાબ્રવીઃ િકમિપ તને વયં જતા તે॥ ૫૬॥
દૂત વયાઽઽત્મલભને સિુવિવક્તમ ત્રઃ
પ્રસ્થાિપતાે મિય ચરાય ત શૂ યમેતત્ ।
મ વા જહાસ ઇદમઙ્ગમન યયાેગ્યં
તષે્ઠત ત વિય વયં પ્ર તન દયામઃ॥ ૫૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં સાૈરતસલંાપૈભર્ગવાન્ જગદ શ્વરઃ ।
વરતાે રમયા રેમે નરલાેકં િવડ બયન્॥ ૫૮॥
તથા યાસામિપ િવભુગ્ ર્હેષુ ગ્ હવાિનવ ।
આસ્થતાે ગ્ હમેધીયાન્ ધમાર્ન્ લાેકગુ હર્િરઃ॥ ૫૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ કૃ ણ ક્મણી-
સવંાદાે નામ ષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ॥ ૬૦॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ - ૬૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેકૈકશ તાઃ કૃ ણસ્ય પતુ્રાન્ દશ દશાબલાઃ ।
અ જનન્નનવમાન્ િપતુઃ સવાર્ત્મસ પદા॥ ૧॥

54 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ ઉત્તરાધ

ગ્ હાદનપગં વીક્ષ્ય રાજપુ યાેઽચ્યુતં સ્થતમ્ ।
પ્રેષં્ઠ યમંસત વં વં ન તત્ત વિવદઃ સ્ત્રયઃ॥ ૨॥
ચાવર્ જકાેશવદનાયતબાહુનતે્ર-
સપ્રેમહાસરસવી ક્ષતવ ગજુ પૈઃ ।
સ માેિહતા ભગવતાે ન મનાે િવજેતું
વૈિવભ્રમૈઃ સમશકન્ વિનતા િવભૂ ઃ॥ ૩॥
માયાવલાેકલવદ શતભાવહાિર-
ભ્રૂમ ડલપ્રિહતસાૈરતમ ત્રશાૈ ડઃૈ ।
પ ય તુ ષાેડશસહસ્રમનઙ્ગબાણૈઃ
યસ્યે દ્રયં િવમ થતું કરણનૈર્ શકુેઃ॥ ૪॥
ઇ થં રમાપ તમવા ય પ ત સ્ત્રય તા
બ્રહ્માદયાેઽિપ ન િવદુઃ પદવી ં યદ યામ્ ।
ભજુેમુર્દાિવરતમેિધતયાનુરાગ-
હાસાવલાેકનવસઙ્ગમલાલસાદ્યમ્॥ ૫॥
પ્રત્યુદ્ગમાસનવરાહર્ણપાદશાૈચ-
તા બૂલિવશ્રમણવીજનગ ધમાલ્યૈઃ ।
કેશપ્રસારશયન નપનાપેહાયઃ
દાસીશતા અિપ િવભાેિવદધુઃ મ દાસ્યમ્॥ ૬॥
તાસાં યા દશ પતુ્રાણાં કૃ ણસ્ત્રીણાં પુરાેિદતાઃ ।
અષ્ટાૈ મિહ ય ત પતુ્રાન્ પ્રદ્યુ ાદ ન્ ગ્ ણા મ તે॥ ૭॥
ચા દે ણઃ સદેુ ણશ્ચ ચા દેહશ્ચ વીયર્વાન્ ।
સચુા શ્ચા ગુપ્તશ્ચ ભદ્રચા તથાપરઃ॥ ૮॥
ચા ચ દ્રાે િવચા શ્ચ ચા શ્ચ દશમાે હરેઃ ।
પ્રદ્યુ પ્રમખુા તા ક્મ યાં નાવમાઃ િપતુઃ॥ ૯॥
ભાનુઃ સભુાનુઃ વભાર્નુઃ પ્રભાનુભાર્નુમાં તથા ।
ચ દ્રભાનુ ર્હદ્ભાનુર તભાનુ તથાષ્ટમઃ॥ ૧૦॥
શ્રીભાનુઃ પ્ર તભાનુશ્ચ સત્યભામાત્મ દશ ।
સા બઃ સુ મત્રઃ પુ જચ્છત જચ્ચ સહસ્ર જત્॥ ૧૧॥
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િવજય શ્ચત્રકેતુશ્ચ વસમુાન્ દ્રિવડઃ ક્રતુઃ ।
બવત્યાઃ સતુા હ્યેતે સા બાદ્યાઃ િપ સ મતાઃ॥ ૧૨॥

વીરશ્ચ દ્રાેઽશ્વસનેશ્ચ ચત્રગવુગવાન્ ષઃ ।
આમઃ શઙુ્કવર્સઃુ શ્રીમાન્ કુ તનાર્ગ્ જતેઃ સતુાઃ॥ ૧૩॥
શ્રુતઃ કિવ ર્ષાે વીરઃ સબુાહુભર્દ્ર અેકલઃ ।
શા તદર્શર્ઃ પૂણર્માસઃ કા લ દ્યાઃ સાેમકાેઽવરઃ॥ ૧૪॥
પ્રઘાષેાે ગાત્રવાન્ સહાે બલઃ પ્રબલ ઊ વર્ગઃ ।
માદ્ર્યાઃ પતુ્રા મહાશ ક્તઃ સહઆે ેઽપરા જતઃ॥ ૧૫॥
કાે હષાઽિનલાે ગ્ ધ્રાે વધર્નાેઽન્નાદ અેવ ચ ।
મહાશઃ પાવનાે વિહ્ન મત્રિવ દાત્મ ઃ િધઃ॥ ૧૬॥
સઙ્ગ્રામ જદ્બહૃ સનેઃ શરૂઃ પ્રહરણાેઽિર જત્ ।
જયઃ સભુદ્રાે ભદ્રાયા વામ આયુશ્ચ સત્યકઃ॥ ૧૭॥
દ પ્તમાં તામ્રતપ્તાદ્યા રાેિહ યા તનયા હરેઃ ।
પ્રદ્યુ ાચ્ચાિન દ્ધાેઽભૂદુ્રક્મવત્યાં મહાબલઃ॥ ૧૮॥
પુ યાં તુ ક્મણાે રાજન્ ના ા ભાજેકટે પુરે ।
અેતષેાં પતુ્રપાતૈ્રાશ્ચ બભવૂુઃ કાેિટશાે પ ।
માતરઃ કૃ ણ તાનાં સહસ્રા ણ ચ ષાેડશ॥ ૧૯॥
રા વેાચ
કથં યિરપતુ્રાય પ્રાદાદ્દિુહતરં યુિધ ।
કૃ ણને પિરભૂત તં હ તું ર ધ્રં પ્રતીક્ષતે ।
અેતદાખ્યાિહ મે િવદ્વન્ દ્વષાવેવાિહકં મથઃ॥ ૨૦॥
અનાગતમતીતં ચ વતર્માનમતી દ્રયમ્ ।
િવપ્રકૃષં્ટ વ્યવિહતં સ યક્ પ ય ત યાે ગનઃ॥ ૨૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તઃ વયવંરે સાક્ષાદનઙ્ગાેઽઙ્ગયુત તયા ।
રાજ્ઞઃ સમેતાન્ િન જત્ય જહારૈકરથાે યુિધ॥ ૨૨॥
યદ્ય યનુ મરન્ વૈરં ક્મી કૃ ણાવમાિનતઃ ।
વ્યતરદ્ભા ગનેયાય સતુાં કુવર્ન્ વસઃુ પ્રયમ્॥ ૨૩॥
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ક્મ યા તનયાં રાજન્ કૃતવમર્સતુાે બલી ।
ઉપયેમે િવશાલાક્ષી ં ક યાં ચા મતી ં િકલ॥ ૨૪॥
દાૈિહત્રાયાિન દ્ધાય પાતૈ્રી ં યદદાદ્ધરેઃ ।
રાેચનાં બદ્ધવૈરાેઽિપ વસઃુ પ્રય ચક ષર્યા ।
નન્નધમ તદ્યાનંૈ નેહપાશાનુબ ધનઃ॥ ૨૫॥

ત મન્ન યુદયે રાજન્ ક્મણી રામકેશવાૈ ।
પુરં ભાજેકટં જગ્મુઃ સા બપ્રદુ્ય કાદયઃ॥ ૨૬॥
ત મન્ િન ત્ત ઉદ્વાહે કા લઙ્ગપ્રમખુા પાઃ ।
દપૃ્તા તે ક્મણં પ્રાેચુબર્લમક્ષૈિવિનજર્ય॥ ૨૭॥
અનક્ષજ્ઞાે હ્યયં રાજન્નિપ તદ્વ્યસનં મહત્ ।
ઇત્યુક્તાે બલમાહૂય તનેાકૈ્ષ ર્ યદ વ્યત॥ ૨૮॥
શતં સહસ્રમયુતં રામ તત્રાદદે પણમ્ ।
તં તુ યજયત્તત્ર કા લઙ્ગઃ પ્રાહસદ્બલમ્ ।
દ તાન્ સ દશર્યન્નુચ્ચનૈાર્ યત્તદ્ધલાયુધઃ॥ ૨૯॥
તતાે લકં્ષ યગ્ હ્ણાદ્ ગ્લહં તત્રાજયદ્બલઃ ।
જતવાનહ મત્યાહ ક્મી કૈતવમા શ્રતઃ॥ ૩૦॥
મ યનુા ભતઃ શ્રીમાન્ સમુદ્ર ઇવ પવર્ ણ ।
ત્યા ણાક્ષાેઽ ત ષા યબુર્દં ગ્લહમાદદે॥ ૩૧॥

તં ચાિપ જતવાન્ રામાે ધમણચ્છલમા શ્રતઃ ।
ક્મી જતં મયાત્રેમે વદ તુ પ્રા શ્નકા ઇ ત॥ ૩૨॥
તદાબ્રવીન્નભાવેાણી બલનેવૈ જતાે ગ્લહઃ ।
ધમર્તાે વચનનેવૈ ક્મી વદ ત વૈ ષા॥ ૩૩॥
તામનાદતૃ્ય વૈદભા દુષ્ટરાજ યચાેિદતઃ ।
સઙ્કષર્ણં પિરહસન્ બભાષે કાલચાેિદતઃ॥ ૩૪॥
નવૈાક્ષકાેિવદા યૂયં ગાપેાલા વનગાેચરાઃ ।
અક્ષૈદ વ્ય ત રા નાે બાણૈશ્ચ ન ભવાદશૃાઃ॥ ૩૫॥
ક્મણવૈમિધ ક્ષપ્તાે રાજ ભશ્ચાપેહા સતઃ ।

કુ્રદ્ધઃ પિરઘમુદ્ય ય જઘે્ન તં ણસસંિદ॥ ૩૬॥
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ક લઙ્ગરાજં તરસા ગ્ હી વા દશમે પદે ।
દ તાનપાતય કુ્રદ્ધાે યાેઽહસ દ્વ તૈ દ્વજૈઃ॥ ૩૭॥
અ યે િન ભન્નબાહૂ શરસાે િધરાે ક્ષતાઃ ।
રા નાે દુદ્રવભ તા બલને પિરઘાિદતાઃ॥ ૩૮॥
િનહતે ક્મ ણ યાલે નાબ્રવી સા વસાધુ વા ।
ક્મણીબલયાે રાજન્ નેહભઙ્ગભયાદ્ધિરઃ॥ ૩૯॥

તતાેઽિન દં્ધ સહ સયૂર્યા વરં
રથં સમારાે ય યયુઃ કુશસ્થલીમ્ ।
રામાદયાે ભાજેકટાદ્દશાહાર્ઃ
સદ્ધા ખલાથાર્ મધુસદૂનાશ્રયાઃ॥ ૪૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ અિન દ્ધ-
િવવાહે ક્મવધાે નામૈકષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ॥ ૬૧॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દ્વષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ - ૬૨॥
રા વેાચ
બાણસ્ય તનયામષૂામપુયેમે યદૂત્તમઃ ।
તત્ર યુદ્ધમભૂદ્ઘાેરં હિરશઙ્કરયાેમર્હત્ ।
અેત સવ મહાયાે ગન્ સમાખ્યાતું વમહર્ સ॥ ૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
બાણઃ પતુ્રશતજ્યેષ્ઠાે બલેરાસીન્મહાત્મનઃ ।
યને વામન પાય હરયેઽદાિય મેિદની॥ ૨॥
તસ્યાૈરસઃ સતુાે બાણઃ શવભ ક્તરતઃ સદા ।
મા યાે વદા યાે ધીમાંશ્ચ સત્યસ ધાે દૃઢવ્રતઃ॥ ૩॥
શાે ણતાખ્યે પુરે ર યે સ રાજ્યમકરાે પુરા ।
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તસ્ય શ ભાેઃ પ્રસાદેન િકઙ્કરા ઇવ તેઽમરાઃ ।
સહસ્રબાહુવાર્દ્યને તા ડવેઽતાષેય ડમ્॥ ૪॥
ભગવાન્ સવર્ભૂતેશઃ શર યાે ભક્તવ સલઃ ।
વરેણ છ દયામાસ સ તં વવ્રે પુરાિધપમ્॥ ૫॥
સ અેકદાઽઽહ ગિરશં પાશ્વર્સં્થ વીયર્દુમર્દઃ ।
િકર ટેનાકર્વણન સં શં ત પદા બુજમ્॥ ૬॥
નમસ્યે વાં મહાદેવ લાેકાનાં ગુ મીશ્વરમ્ ।
પુંસામપૂણર્કામાનાં કામપૂરામરાઙ્ ઘ્રપમ્॥ ૭॥
દાેઃસહસ્રં વયા દતં્ત પરં ભારાય મેઽભવત્ ।
િત્રલાેક્યાં પ્ર તયાેદ્ધારં ન લભે વદતૃે સમમ્॥ ૮॥
ક ડૂત્યા િન તૈદા ભયુર્યુ સિુદગ્ગ નહમ્ ।
આદ્યાયાં ચૂણર્યન્નદ્ર ન્ ભીતા તેઽિપ પ્રદુદુ્રવુઃ॥ ૯॥
તચ્છ વા ભગવાન્ કુ્રદ્ધઃ કેતુ તે ભજ્યતે યદા ।
વદ્દપર્ઘં્ન ભવને્મૂઢ સયંુગં મ સમને તે॥ ૧૦॥
ઇત્યુક્તઃ કુમ તહૃર્ષ્ટઃ વગ્ હં પ્રાિવશ પ ।
પ્રતીક્ષન્ ગિરશાદેશં વવીયર્નશનં કુધીઃ॥ ૧૧॥
તસ્યાષેા નામ દુિહતા વ ે પ્રાદ્યુ ના ર તમ્ ।
ક યાલભત કા તને પ્રાગદષૃ્ટશ્રુતને સા॥ ૧૨॥
સા તત્ર તમપ ય તી ક્વા સ કા તે ત વાિદની ।
સખીનાં મ ય ઉત્તસ્થાૈ િવહ્વલા વ્રીિડતા શમ્॥ ૧૩॥
બાણસ્ય મ ત્રી કુ ભા ડ શ્ચત્રલખેા ચ ત સતુા ।
સખ્ય ચ્છ સખીમષૂાં કાૈતૂહલસમ વતા॥ ૧૪॥
કં વં ગયસે સભુ્રૂઃ ક દશૃ તે મનાેરથઃ ।
હ તગ્રાહં ન તેઽદ્યાિપ રાજપુ યપુલક્ષયે॥ ૧૫॥
ઊષાવેાચ
દષૃ્ટઃ ક શ્ચન્નરઃ વ ે યામઃ કમલલાેચનઃ ।
પીતવાસા હદ્બાહુયા ષતાં હૃદયઙ્ગમઃ॥ ૧૬॥
તમહં ગયે કા તં પાયિય વાધરં મધુ ।
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ક્વાિપ યાતઃ હયતી ં ક્ષ વા માં જનાણર્વે॥ ૧૭॥
ચત્રલખેાવેાચ
વ્યસનં તેઽપકષાર્ મ િત્રલાેક્યાં યિદ ભાવ્યતે ।
તમાને યે નરં ય તે મનાેહતાર્ તમાિદશ॥ ૧૮॥
ઇત્યુ વા દેવગ ધવર્ સદ્ધચારણપન્નગાન્ ।
દૈત્યિવદ્યાધરાન્ યક્ષાન્ મનુ ં શ્ચ યથા લખત્॥ ૧૯॥
મનજેુષુ ચ સા ણીન્ શરૂમાનકદુ દુ ભમ્ ।
વ્ય લખદ્રામકૃ ણાૈ ચ પ્રદ્યુ ં વીક્ષ્ય લ જતા॥ ૨૦॥
અિન દં્ધ િવ લ ખતં વીક્ષ્યાષેાવાઙ્મખુી િહ્રયા ।
સાેઽસાવસાિવ ત પ્રાહ મયમાના મહીપતે॥ ૨૧॥
ચત્રલખેા તમાજ્ઞાય પાતંૈ્ર કૃ ણસ્ય યાે ગની ।
યયાૈ િવહાયસા રાજન્ દ્વારકાં કૃ ણપા લતામ્॥ ૨૨॥
તત્ર સપંુ્ત સપુયર્ઙે્ક પ્રાદ્યુ યાેગમા સ્થતા ।
ગ્ હી વા શાે ણતપુરં સખ્યૈ પ્રયમદશર્યત્॥ ૨૩॥
સા ચ તં સુ દરવરં િવલાેક્ય મુિદતાનના ।
દુ પ્રેકે્ષ્ય વગ્ હે પુ ભી રેમે પ્રાદ્યુ ના સમમ્॥ ૨૪॥
પરા યર્વાસઃ સ્રગ્ગ ધધપૂદ પાસનાિદ ભઃ ।
પાનભાજેનભકૈ્ષ્યશ્ચ વાક્યૈઃ શશુ્રષૂયા ચતઃ॥ ૨૫॥
ગૂઢઃ ક યાપુરે શશ્વ પ્ર દ્ધ નેહયા તયા ।
નાહગર્ણાન્ સ બુબુધે ઊષયાપહૃતે દ્રયઃ॥ ૨૬॥
તાં તથા યદુવીરેણ ભજુ્યમાનાં હતવ્રતામ્ ।
હેતુ ભલર્ક્ષયા ચકુ્રરાપ્રીતાં દુરવચ્છદૈઃ॥ ૨૭॥
ભટા આવેદયા ચકૂ્ર રાજં તે દુિહતવુર્યમ્ ।
િવચે ષ્ટતં લક્ષયામઃ ક યાયાઃ કુલદૂષણમ્॥ ૨૮॥
અનપાિય ભર મા ભગુર્પ્તાયાશ્ચ ગ્ હે પ્રભાે ।
ક યાયા દૂષણં પુ ભદુર્ પ્રેક્ષાયા ન િવદ્મહે॥ ૨૯॥
તતઃ પ્રવ્ય થતાે બાણાે દુિહતુઃ શ્રુતદૂષણઃ ।
વિરતઃ ક યકાગારં પ્રાપ્તાેઽદ્રાક્ષીદ્યદૂદ્વહમ્॥ ૩૦॥
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કામાત્મજં તં ભવુનૈકસુ દરં
યામં િપશઙ્ગા બરમ બુજેક્ષણમ્ ।
હદ્ભજંુ કુ ડલકુ તલ વષા
મતાવલાેકેન ચ મ ડતાનનમ્॥ ૩૧॥
દ વ્ય તમક્ષૈઃ પ્રયયા ભ ણયા
તદઙ્ગસઙ્ગ તનકુઙુ્કમસ્રજમ્ ।
બાહ્વાેદર્ધાનં મધુમ લકા શ્રતાં
તસ્યાગ્રઆસીનમવેક્ષ્ય િવ મતઃ॥ ૩૨॥
સ તં પ્રિવષં્ટ તમાતતાિય ભ-
ભર્ટૈરનીકૈરવલાેક્ય માધવઃ ।
ઉદ્ય ય માવૈ પિરઘં વ્યવ સ્થતાે
યથા તકાે દ ડધરાે જઘાંસયા॥ ૩૩॥
જઘ્ ક્ષયા તાન્ પિરતઃ પ્રસપર્તઃ
શનુાે યથા સકૂરયૂથપાેહઽનત્ ।
તે હ યમાના ભવના દ્વિનગર્તા
િન ભન્નમૂધા ભુ ઃ પ્રદુદુ્રવુઃ॥ ૩૪॥
તં નાગપાશબૈર્ લન દનાે બલી
ઘ્ન તં વસૈ યં કુિપતાે બબ ધ હ ।
ઊષા શં શાેકિવષાદિવહ્વલા
બદં્ધ િનશ યાશ્રુકલાક્ષ્યરાૈિદષીત્॥ ૩૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ અિન દ્ધબ ધાે
નામ દ્વષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ॥ ૬૨॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥
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॥ િત્રષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ - ૬૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અપ યતાં ચાિન દં્ધ તદ્બ ધનૂાં ચ ભારત ।
ચ વારાે વા ષકા માસા વ્યતીયુરનુશાેચતામ્॥ ૧॥
નારદાત્તદુપાક યર્ વાતા બદ્ધસ્ય કમર્ ચ ।
પ્રયયુઃ શાે ણતપુરં ણયઃ કૃ ણદેવતાઃ॥ ૨॥
પ્રદ્યુ ાે યુયુધાનશ્ચ ગદઃ સા બાેઽથ સારણઃ ।
ન દાપેન દભદ્રાદ્યા રામકૃ ણાનવુ તનઃ॥ ૩॥
અક્ષાૈિહણી ભદ્વાર્દશ ભઃ સમેતાઃ સવર્તાેિદશમ્ ।
ધુબાર્ણનગરં સમ તા સા વતષર્ભાઃ॥ ૪॥

ભજ્યમાનપુરાેદ્યાનપ્રાકારાટ્ટાલગાપેુરમ્ ।
પ્રેક્ષમાણાે ષાઽઽિવષ્ટ તુલ્યસૈ યાેઽ ભિનયર્યાૈ॥ ૫॥
બાણાથ ભગવાન્ દ્રઃ સસતુૈઃ પ્રમથૈ ર્તઃ ।
આ હ્યન દ ષભં યુયુધે રામકૃ ણયાેઃ॥ ૬॥
આસી સતુુમુલં યુદ્ધમદ્ભુતં રાેમહષર્ણમ્ ।
કૃ ણશઙ્કરયાે રાજન્ પ્રદ્યુ ગુહયાેરિપ॥ ૭॥
કુ ભા ડકૂપકણાર્ યાં બલને સહ સયંુગઃ ।
સા બસ્ય બાણપતુ્રેણ બાણને સહ સાત્યકેઃ॥ ૮॥
બ્રહ્માદયઃ સરુાધીશા મનુયઃ સદ્ધચારણાઃ ।
ગ ધવાર્ સરસાે યક્ષા િવમાનૈદ્રર્ષુ્ટમાગમન્॥ ૯॥
શઙ્કરાનુચરાન્ શાૈિરભૂર્તપ્રમથગુહ્યકાન્ ।
ડાિકનીયાર્તુધાનાંશ્ચ વેતાલાન્ સિવનાયકાન્॥ ૧૦॥
પ્રેતમા િપશાચાંશ્ચ કુ મા ડાન્ બ્રહ્મરાક્ષસાન્ ।
દ્રાવયામાસ તી ણાગ્રૈઃ શરૈઃ શાઙ્ર્ગધનુ યુતૈઃ॥ ૧૧॥
થ ગ્વધાિન પ્રાયુઙ્ક્ત િપનાક્યસ્ત્રા ણ શાઙ્ર્ ગણે ।
પ્રત્યસૈ્ત્રઃ શમયામાસ શાઙ્ર્ગપા ણરિવ મતઃ॥ ૧૨॥
બ્રહ્માસ્ત્રસ્ય ચ બ્રહ્માસં્ત્ર વાયવ્યસ્ય ચ પાવર્તમ્ ।
આગ્ ેયસ્ય ચ પાજર્ યં નજંૈ પાશપુતસ્ય ચ॥ ૧૩॥
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માેહિય વા તુ ગિરશં જૃ ભણાસે્ત્રણ જૃ ભતમ્ ।
બાણસ્ય તનાં શાૈિરજર્ઘાના સગદેષુ ભઃ॥ ૧૪॥
સ્ક દઃ પ્રદ્યુ બાણાૈઘૈરદ્યર્માનઃ સમ તતઃ ।
અ ગ્વમુ ચન્ ગાત્રે યઃ શ ખનાપાક્રમદ્રણાત્॥ ૧૫॥
કુ ભા ડઃ કૂપકણર્શ્ચ પેતતુમુર્સલાિદતાૈ ।
દુદુ્રવુ તદનીકાિન હતનાથાિન સવર્તઃ॥ ૧૬॥
િવશીયર્માણં વબલં દૃ ટ્વા બાણાેઽત્યમષર્ણઃ ।
કૃ ણમ યદ્રવ સઙ્ખ્યે રથી િહ વવૈ સાત્યિકમ્॥ ૧૭॥
ધનૂં યાકૃ ય યુગપદ્બાણઃ પ ચશતાિન વૈ ।
અેકૈક મન્ શરાૈ દ્વાૈ દ્વાૈ સ દધે રણદુમર્દઃ॥ ૧૮॥
તાિન ચચ્છેદ ભગવાન્ ધનૂં ષ યુગપદ્ધિરઃ ।
સાર થ રથમશ્વાંશ્ચ હ વા શઙ્ખમપૂરયત્॥ ૧૯॥
તન્માતા કાેટરા નામ નગ્ ા મુક્ત શરાે હા ।
પુરાેઽવતસ્થે કૃ ણસ્ય પતુ્રપ્રાણિરરક્ષયા॥ ૨૦॥
તત તયર્ઙ્મખુાે નગ્ ામિનર ક્ષન્ ગદાગ્રજઃ ।
બાણશ્ચ તાવ દ્વરથ છન્નધ વાિવશ પુરમ્॥ ૨૧॥
િવદ્રાિવતે ભૂતગણે વર તુ િત્ર શરા સ્ત્રપાત્ ।
અ યધાવત દાશાહ દહિન્નવ િદશાે દશ॥ ૨૨॥
અથ નારાયણાે દેવ તં દૃ ટ્વા વ્ય જ વરમ્ ।
માહેશ્વરાે વૈ ણવશ્ચ યુયુધાતે વરાવુભાૈ॥ ૨૩॥
માહેશ્વરઃ સમાક્ર દન્ વૈ ણવને બલાિદતઃ ।
અલ વાભયમ યત્ર ભીતાે માહેશ્વરાે વરઃ ।
શરણાથ હૃષીકેશં તુષ્ટાવ પ્રયતા જ લઃ॥ ૨૪॥
વર ઉવાચ
નમા મ વાન તશ ક્ત પરેશં
સવાર્ત્માનં કેવલં જ્ઞ પ્તમાત્રમ્ ।
િવશ્વાે પ ત્તસ્થાનસરંાેધહેતું
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યત્તદ્બ્રહ્મ બ્રહ્મ લઙ્ગં પ્રશા તમ્॥ ૨૫॥
કાલાે દૈવં કમર્ વઃ વભાવાે
દ્રવં્ય ક્ષતંે્ર પ્રાણઆત્મા િવકારઃ ।
ત સઙ્ઘાતાે બીજરાેહપ્રવાહ-
વન્માયષૈા તિન્નષેધં પ્રપદે્ય॥ ૨૬॥

નાનાભાવૈલ લયવૈાપેપન્નૈ-
દવાન્ સાધનૂ્ લાેકસતેનૂ્ બભ ષ ।
હંસ્યનુ્માગાર્ન્ િહસયા વતર્માનાન્
જન્મૈતત્તે ભારહારાય ભૂમેઃ॥ ૨૭॥
તપ્તાેઽહં તે તજેસા દુઃસહેન
શા તાેગ્રેણાત્યુ બણને વરેણ ।
તાવત્તાપાે દેિહનાં તેઽઙ્ ઘ્રમૂલં
નાે સવેેરન્ યાવદાશાનુબદ્ધાઃ॥ ૨૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
િત્ર શર તે પ્રસન્નાેઽ મ વ્યેતુ તે મ વરાદ્ભયમ્ ।
યાે નાૈ મર ત સવંાદં તસ્ય વન્ન ભવેદ્ભયમ્॥ ૨૯॥
ઇત્યુક્તાેઽચ્યુતમાન ય ગતાે માહેશ્વરાે વરઃ ।
બાણ તુ રથમા ઢઃ પ્રાગાદ્યાે સ્યન્ જનાદર્નમ્॥ ૩૦॥
તતાે બાહુસહસ્રેણ નાનાયુધધરાેઽસરુઃ ।
મુમાેચ પરમકુ્રદ્ધાે બાણાંશ્ચક્રાયુધે પ॥ ૩૧॥
તસ્યાસ્યતાેઽસ્ત્રા યસકૃચ્ચકે્રણ રને મના ।
ચચ્છેદ ભગવાન્ બાહૂન્ શાખા ઇવ વન પતેઃ॥ ૩૨॥
બાહુષુ છદ્યમાનષેુ બાણસ્ય ભગવાન્ ભવઃ ।
ભક્તાનુક યપુવ્રજ્ય ચક્રાયુધમભાષત॥ ૩૩॥
શ્રી દ્ર ઉવાચ
વં િહ બ્રહ્મ પરં જ્યાે તગૂર્ઢં બ્રહ્મ ણ વાઙ્મયે ।
યં પ ય ત્યમલાત્માન આકાશ મવ કેવલમ્॥ ૩૪॥
ના ભનર્ભાેઽ ગ્ મુર્ખમ બુ રેતાે
દ્યાૈઃ શીષર્માશાઃ શ્રુ તરઙ્ ઘ્ર વ ।
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ચ દ્રાે મનાે યસ્ય દગૃકર્ આત્મા
અહં સમુદ્રાે જઠરં ભજેુ દ્રઃ॥ ૩૫॥
રાેમા ણ યસ્યાષૈધયાેઽ બુવાહાઃ
કેશા િવિર ચાે િધષણા િવસગર્ઃ ।
પ્ર પ તહૃર્દયં યસ્ય ધમર્ઃ
સ વૈ ભવાન્ પુ ષાે લાેકક પઃ॥ ૩૬॥
તવાવતારાેઽયમકુ ઠધામન્
ધમર્સ્ય ગુ યૈ જગતાે ભવાય ।
વયં ચ સવ ભવતાનુભાિવતા
િવભાવયામાે ભવુનાિન સપ્ત॥ ૩૭॥
વમેક આદ્યઃ પુ ષાેઽ દ્વતીય-
તુયર્ઃ વદગૃ્ઘેતુરહેતુર શઃ ।
પ્રતીયસઽેથાિપ યથાિવકારં
વમાયયા સવર્ગુણપ્ર સદ્ યૈ॥ ૩૮॥
યથવૈ સયૂર્ઃ િપિહત છાયયા વયા
છાયાં ચ પા ણ ચ સ ચકા ત ।
અેવં ગુણનેાિપિહતાે ગુણાં વ-
માત્મપ્રદ પાે ગુ ણનશ્ચ ભૂમન્॥ ૩૯॥
યન્માયામાેિહતિધયઃ પતુ્રદારગ્ હાિદષુ ।
ઉન્મ જ ત િનમ જ ત પ્રસક્તા જનાણર્વે॥ ૪૦॥
દેવદત્ત મમં લ વા લાેકમ જતે દ્રયઃ ।
યાે નાિદ્રયેત વ પાદાૈ સ શાેચ્યાે હ્યાત્મવ ચકઃ॥ ૪૧॥
ય વાં િવ જતે મત્યર્ આત્માનં પ્રયમીશ્વરમ્ ।
િવપયર્યે દ્રયાથાર્થ િવષમત્ત્ય તં ત્યજન્॥ ૪૨॥
અહં બ્રહ્માથ િવબુધા મનુયશ્ચામલાશયાઃ ।
સવાર્ત્મના પ્રપન્ના વામાત્માનં પ્રેષ્ઠમીશ્વરમ્॥ ૪૩॥
તં વા જગિ સ્થત્યુદયા તહેતું
સમં પ્રશા તં સહૃુદાત્મદૈવમ્ ।
અન યમેકં જગદાત્મકેતં
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ભવાપવગાર્ય ભ મ દેવમ્॥ ૪૪॥
અયં મમેષ્ટાે દિયતાેઽનવુત
મયાભયં દત્તમમુ ય દેવ ।
સ પાદ્યતાં તદ્ભવતઃ પ્રસાદાે
યથા િહ તે દૈત્યપતાૈ પ્રસાદઃ॥ ૪૫॥
શ્રીભગવાનવુાચ
યદા થ ભગવં વં નઃ કરવામ પ્રયં તવ ।
ભવતાે યદ્વ્યવ સતં તન્મે સા વનુમાેિદતમ્॥ ૪૬॥
અવ યાેઽયં મમા યષે વૈરાેચિનસતુાેઽસરુઃ ।
પ્રહ્લાદાય વરાે દત્તાે ન વ યાે મે તવા વયઃ॥ ૪૭॥
દપાપશમનાયાસ્ય પ્ર ક્ણા બાહવાે મયા ।
સિૂદતં ચ બલં ભૂિર યચ્ચ ભારાિયતં ભવુઃ॥ ૪૮॥
ચ વારાેઽસ્ય ભુ ઃ શષ્ટા ભિવ ય ત્યજરામરઃ ।
પાષર્દમખુ્યાે ભવતાે નકુત શ્ચદ્ભયાેઽસરુઃ॥ ૪૯॥
ઇ ત લ વાભયં કૃ ણં પ્રણ ય શરસાસરુઃ ।
પ્રાદ્યુ રથમારાે ય સવ વા સમપુાનયત્॥ ૫૦॥
અક્ષાૈિહ યા પિર તં સવુાસઃસમલઙૃ્કતમ્ ।
સપત્નીકં પુરસૃ્કત્ય યયાૈ દ્રાનુમાેિદતઃ॥ ૫૧॥
વરાજધાની ં સમલઙૃ્કતાં વજૈઃ
સતાેરણૈ ક્ષતમાગર્ચ વરામ્ ।
િવવેશ શઙ્ખાનકદુ દુ ભ વન-ૈ
ર યુદ્યતઃ પાૈરસહૃુદ્દિ્વ ત ભઃ॥ ૫૨॥
ય અેવં કૃ ણિવજયં શઙ્કરેણ ચ સયંુગમ્ ।
સં મરે પ્રાત થાય ન તસ્યસ્યા પરાજયઃ॥ ૫૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ અિન દ્ધાનયનં
નામ િત્રષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ॥ ૬૩॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ચતઃુષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ - ૬૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેકદાપેવનં રાજન્ જગ્મુયર્દુકુમારકાઃ ।
િવહતુ સા બપ્રદુ્ય ચા ભાનુગદાદયઃ॥ ૧॥
ક્ર િડ વા સુ ચરં તત્ર િવ ચ વ તઃ િપપા સતાઃ ।
જલં િન દકે કૂપે દદશૃઃુ સ વમદ્ભુતમ્॥ ૨॥
કૃકલાસં ગિરિનભં વીક્ષ્ય િવ મતમાનસાઃ ।
તસ્ય ચાેદ્ધરણે યત્નં ચકુ્ર તે કૃપયા વતાઃ॥ ૩॥
ચમર્જૈ તા તવૈઃ પાશબૈર્દ્ વા પ તતમભર્કાઃ ।
નાશક્નવુન્ સમુદ્ધતુ કૃ ણાયાચખ્યુ સકુાઃ॥ ૪॥
તત્રાગત્યારિવ દાક્ષાે ભગવાન્ િવશ્વભાવનઃ ।
વીક્ષ્યાે જહાર વામને તં કરેણ સ લીલયા॥ ૫॥
સ ઉત્તમશ્લાેકકરા ભ ષ્ટાે
િવહાય સદ્યઃ કૃકલાસ પમ્ ।
સ તપ્તચામીકરચા વણર્ઃ
વગ્યર્દ્ભુતાલઙ્કરણા બરસ્રક્॥ ૬॥
પપ્રચ્છ િવદ્વાનિપ તિન્નદાનં
જનષેુ િવખ્યાપિયતું મુકુ દઃ ।
ક વં મહાભાગ વરે ય પાે
દેવાેત્તમં વાં ગણયા મ નનૂમ્॥ ૭॥
દશા મમાં વા કતમને કમર્ણા
સ પ્રાિપતાેઽસ્યતદહર્ઃ સભુદ્ર ।
આત્માનમાખ્યાિહ િવિવ સતાં નાે
યન્મ યસે નઃ ક્ષમમત્ર વક્તુમ્॥ ૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
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ઇ ત મ રા સ ષ્ટઃ કૃ ણનેાન તમૂ તના ।
માધવં પ્ર ણપત્યાહ િકર ટેનાકર્ વચર્સા॥ ૯॥
ગ ઉવાચ
ગાે નામ નરે દ્રાેઽહ મ વાકુતનયઃ પ્રભાે ।
દાિન વાખ્યાયમાનષેુ યિદ તે કણર્મ શમ્॥ ૧૦॥
િક નુ તેઽિવિદતં નાથ સવર્ભૂતાત્મસા ક્ષણઃ ।
કાલનેાવ્યાહતદશૃાે વકે્ષ્યઽથાિપ તવાજ્ઞયા॥ ૧૧॥
યાવત્યઃ સકતા ભૂમેયાર્વત્યાે િદિવ તારકાઃ ।
યાવત્યાે વષર્ધારાશ્ચ તાવતીરદદં મ ગાઃ॥ ૧૨॥
પય વની ત ણીઃ શીલ પ-
ગુણાપેપન્નાઃ કિપલા હેમશ ◌ૃઙ્ગીઃ ।
યાયા જતા યખુરાઃ સવ સા
દુકૂલમાલાભરણા દદાવહમ્॥ ૧૩॥
વલઙૃ્કતે યાે ગુણશીલવદ્ યઃ
સીદ કુટુ બે ય ઋતવ્રતે યઃ ।
તપઃશ્રુતબ્રહ્મવદા યસદ્ યઃ
પ્રાદાં યવુ યાે દ્વજપુઙ્ગવે યઃ॥ ૧૪॥
ગાેભૂિહર યાયતનાશ્વહ તનઃ
ક યાઃ સદાસી તલ યશ યાઃ ।
વાસાં સ રત્નાિન પિરચ્છદાન્ રથા-
િનષં્ટ ચ યજ્ઞૈશ્ચિરતં ચ પૂતર્મ્॥ ૧૫॥
કસ્ય ચદ્દિ્વજમખુ્યસ્ય ભ્રષ્ટા ગાૈમર્મ ગાેધને ।
સ ક્તાિવદુષા સા ચ મયા દત્તા દ્વ તયે॥ ૧૬॥
તાં નીયમાનાં ત વામી દષૃ્ટ્ર ાવેાચ મમે ત તમ્ ।
મમે ત પિરગ્રાહ્યાહ ગાે મે દત્તવાિન ત॥ ૧૭॥
િવપ્રાૈ િવવદમાનાૈ મામૂચતુઃ વાથર્સાધકાૈ ।
ભવાન્ દાતાપહત ત તચ્છ વા મેઽભવદ્ભ્રમઃ॥ ૧૮॥
અનનુીતાવુભાૈ િવપ્રાૈ ધમર્કૃચ્છ્ર ગતને વૈ ।
ગવાં લકં્ષ પ્રકૃષ્ટાનાં દાસ્યા યષેા પ્રદ યતામ્॥ ૧૯॥
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ભવ તાવનુગ્ હ્ણ તાં િકઙ્કરસ્યાિવ નતઃ ।
સમુદ્ધરત માં કૃચ્છ્ર ા પત તં િનરયેઽશચુાૈ॥ ૨૦॥
નાહં પ્રતીચ્છે વૈ રાજિન્નત્યુ વા વા યપાક્રમત્ ।
ના યદ્ગવામ યયુત મચ્છામીત્યપરાે યયાૈ॥ ૨૧॥
અેત મન્ન તરે યા યૈદૂર્તનૈ તાે યમક્ષયમ્ ।
યમને ષ્ટ તત્રાહં દેવદેવ જગ પતે॥ ૨૨॥
પવૂ વમશભંુ ભુઙે્ક્ષ ઉતાહાે પતે શભુમ્ ।
ના તં દાનસ્ય ધમર્સ્ય પ યે લાેકસ્ય ભા વતઃ॥ ૨૩॥
પવૂ દેવાશભંુ ભુ જ ઇ ત પ્રાહ પતે ત સઃ ।
તાવદદ્રાક્ષમાત્માનં કૃકલાસં પતન્ પ્રભાે॥ ૨૪॥
બ્રહ્મ યસ્ય વદા યસ્ય તવ દાસસ્ય કેશવ ।
તનાર્દ્યાિપ િવ વ તા ભવ સ દશર્ના થનઃ॥ ૨૫॥

સ વં કથં મમ િવભાેઽ ક્ષપથઃ પરાત્મા
યાેગેશ્વરૈઃ શ્રુ તદશૃામલહૃ દ્વભાવ્યઃ ।
સાક્ષાદધાેક્ષજ ઉ વ્યસના ધબુદ્ધઃે
સ્યાન્મેઽનુદૃ ય ઇહ યસ્ય ભવાપવગર્ઃ॥ ૨૬॥
દેવદેવ જગન્નાથ ગાેિવ દ પુ ષાેત્તમ ।
નારાયણ હૃષીકેશ પુ યશ્લાેકાચ્યુતાવ્યય॥ ૨૭॥
અનુ નીિહ માં કૃ ણ યા તં દેવગ ત પ્રભાે ।
યત્ર ક્વાિપ સતશ્ચેતાે ભૂયાન્મે વ પદા પદમ્॥ ૨૮॥
નમ તે સવર્ભાવાય બ્રહ્મણેઽન તશક્તયે ।
કૃ ણાય વાસદેુવાય યાેગાનાં પતયે નમઃ॥ ૨૯॥
ઇત્યુ વા તં પિરક્ર ય પાદાૈ ટ્વા વમાૈ લના ।
અનુજ્ઞાતાે િવમાના યમા હ પ યતાં ણામ્॥ ૩૦॥
કૃ ણઃ પિરજનં પ્રાહ ભગવાન્ દેવક સતુઃ ।
બ્રહ્મ યદેવાે ધમાર્ત્મા રાજ યાનનુ શક્ષયન્॥ ૩૧॥
દુજર્રં બત બ્રહ્મ વં ભુક્તમગ્ ેમર્નાગિપ ।
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તે યસાેઽિપ િકમુત રાજ્ઞામીશ્વરમાિનનામ્॥ ૩૨॥
નાહં હાલાહલં મ યે િવષં યસ્ય પ્ર તિક્રયા ।
બ્રહ્મ વં િહ િવષં પ્રાેક્તં નાસ્ય પ્ર તિવિધભુર્િવ॥ ૩૩॥
િહન ત િવષમત્તારં વિહ્નરદ્ ભઃ પ્રશા ય ત ।
કુલં સમૂલં દહ ત બ્રહ્મ વાર ણપાવકઃ॥ ૩૪॥
બ્રહ્મ વં દુરનુજ્ઞાતં ભુક્તં હ ત િત્રપૂ ષમ્ ।
પ્રસહ્ય તુ બલાદ્ભુક્તં દશ પવૂાર્ન્ દશાપરાન્॥ ૩૫॥
રા નાે રાજલ યા ધા નાત્મપાતં િવચક્ષતે ।
િનરયં યેઽ ભમ ય તે બ્રહ્મ વં સાધુ બા લશાઃ॥ ૩૬॥
ગ્ હ્ણ ત યાવતઃ પાંસનૂ્ ક્ર દતામશ્રુ બ દવઃ ।
િવપ્રાણાં હૃત ત્તીનાં વદા યાનાં કુટુ બનામ્॥ ૩૭॥
રા નાે રાજકુલ્યાશ્ચ તાવતાેઽ દાિન્નરઙુ્કશાઃ ।
કુ ભીપાકેષુ પચ્ય તે બ્રહ્મદાયાપહાિરણઃ॥ ૩૮॥
વદત્તાં પરદત્તાં વા બ્રહ્મ ત્ત હરેચ્ચ યઃ ।
ષ ષ્ટવષર્સહસ્રા ણ િવષ્ઠાયાં યતે કૃ મઃ॥ ૩૯॥
ન મે બ્રહ્મધનં ભૂયાદ્યદ્ગ ૃ વા પાયષુાે નરાઃ ।
પરા જતા યુતા રાજ્યાદ્ભવ ત્યુદ્વે જનાેઽહયઃ॥ ૪૦॥
િવપં્ર કૃતાગસમિપ નવૈ દુ્રહ્યત મામકાઃ ।
ઘ્ન તં બહુ શપ તં વા નમસુ્ક ત િનત્યશઃ॥ ૪૧॥
યથાહં પ્રણમે િવપ્રાનનુકાલં સમાિહતઃ ।
તથા નમત યૂયં ચ યાેઽ યથા મે સ દ ડભાક્॥ ૪૨॥
બ્રાહ્મણાથા હ્યપહૃતાે હતાર્રં પાતયત્યધઃ ।
અ ન તમિપ હ્યનંે ગં બ્રાહ્મણગાૈિરવ॥ ૪૩॥
અેવં િવશ્રાવ્ય ભગવાન્ મુકુ દાે દ્વારકાૈકસઃ ।
પાવનઃ સવર્લાેકાનાં િવવેશ િનજમ દરમ્॥ ૪૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ ગાપેાખ્યાનં
નામ ચતઃુષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ॥ ૬૪॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ પ ચષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ - ૬૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
બલભદ્રઃ કુ શ્રેષ્ઠ ભગવાન્ રથમા સ્થતઃ ।
સહૃુિદ્દદૃ ક ઠઃ પ્રયયાૈ ન દગાેકુલમ્॥ ૧॥
પિર વક્ત શ્ચરાે ક ઠૈગાપૈગાપી ભરેવ ચ ।
રામાેઽ ભવાદ્ય િપતરાવાશી ભર ભન દતઃ॥ ૨॥
ચરં નઃ પાિહ દાશાહર્ સાનુ ે જગદ શ્વરઃ ।
ઇત્યારાે યાઙ્કમા લઙ્ગ્ય નતે્રૈઃ સ ષચતજુર્લૈઃ॥ ૩॥
ગાપે દ્ધાંશ્ચ િવિધવદ્યિવષૈ્ઠર ભવ દતઃ ।
યથાવયાે યથાસખ્યં યથાસ બ ધમાત્મનઃ॥ ૪॥
સમપુેત્યાથ ગાપેાલાન્ હાસ્યહ તગ્રહાિદ ભઃ ।
િવશ્રા તં સખુમાસીનં પપ્રચ્છુઃ પયુર્પાગતાઃ॥ ૫॥
ષ્ટાશ્ચાનામયં વષેુ પ્રેમગદ્ગદયા ગરા ।
કૃ ણે કમલપત્રાકે્ષ સ ય તા ખલરાધસઃ॥ ૬॥
ક ચ્ચન્નાે બા ધવા રામ સવ કુશલમાસતે ।
ક ચ્ચ મરથ નાે રામ યૂયં દારસતુા વતાઃ॥ ૭॥
િદષ્ટ ા કંસાે હતઃ પાપાે િદષ્ટ ા મુક્તાઃ સહૃુ જનાઃ ।
િનહત્ય િન જત્ય િરપનૂ્ િદષ્ટ ા દુગ સમાશ્રીતાઃ॥ ૮॥
ગાે યાે હસ ત્યઃ પપ્રચ્છૂ રામસ દશર્નાદતૃાઃ ।
ક ચ્ચદા તે સખંુ કૃ ણઃ પુરસ્ત્રીજનવ લભઃ॥ ૯॥
ક ચ્ચ મર ત વા બ ધનૂ્ િપતરં માતરં ચ સઃ ।
અ યસાૈ માતરં દ્રષંુ્ટ સકૃદ યાગ મ ય ત ।
અિપ વા મરતેઽ માકમનુસવેાં મહાભજુઃ॥ ૧૦॥
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માતરં િપતરં ભ્રા ન્ પતીન્ પતુ્રાન્ વ રિપ ।
યદથ જિહમ દાશાહર્ દુ ત્ય ન્ વજનાન્ પ્રભાે॥ ૧૧॥
તા નઃ સદ્યઃ પિરત્યજ્ય ગતઃ સ છન્નસાૈહૃદઃ ।
કથં નુ તાદશૃં સ્ત્રી ભનર્ શ્રદ્ધ યેત ભા ષતમ્॥ ૧૨॥
કથં નુ ગ્ હ્ણ ત્યનવ સ્થતાત્મનાે
વચઃ કૃતઘ્નસ્ય બુધાઃ પુર સ્ત્રયઃ ।
ગ્ હ્ણ ત વૈ ચત્રકથસ્ય સુ દર-
મતાવલાેકાેચ્છ્વ સત મરાતુરાઃ॥ ૧૩॥
િક ન ત કથયા ગાે યઃ કથાઃ કથયતાપરાઃ ।
યાત્ય મા ભિવના કાલાે યિદ તસ્ય તથવૈ નઃ॥ ૧૪॥
ઇ ત પ્રહ સતં શાૈરેજર્ પતં ચા વી ક્ષતમ્ ।
ગ ત પ્રેમપિર વઙ્ગં મર ત્યાે દુઃ સ્ત્રયઃ॥ ૧૫॥
સઙ્કષર્ણ તાઃ કૃ ણસ્ય સ દેશહૃૈર્દયઙ્ગમૈઃ ।
સા વયામાસ ભગવાન્ નાનાનનુયકાેિવદઃ॥ ૧૬॥
દ્વાૈ માસાૈ તત્ર ચાવા સીન્મધું માધવમવે ચ ।
રામઃ ક્ષપાસુ ભગવાન્ ગાપેીનાં ર તમાવહન્॥ ૧૭॥
પૂણર્ચ દ્રકલા ષ્ટે કાૈમુદ ગ ધવાયનુા ।
યમનુાપેવને રેમે સિેવતે સ્ત્રીગણૈ ર્તઃ॥ ૧૮॥
વ ણપ્રે ષતા દેવી વા ણી ક્ષકાેટરાત્ ।
પત તી તદ્વનં સવ વગ ધનેા યવાસયત્॥ ૧૯॥
તં ગ ધં મધુધારાયા વાયનુાપેહૃતં બલઃ ।
આઘ્રાયાપેગત તત્ર લલના ભઃ સમં પપાૈ॥ ૨૦॥
(ઉપગીયમાનાે ગ ધવવર્િનતાશાે ભમ ડલે ।
રેમે કરે યૂથેશાે માહે દ્ર ઇવ વારણઃ॥
નેદુદુર્ દુભયાે વ્યાે વ ષુઃ કુસમુૈમુર્દા ।
ગ ધવાર્ મનુયાે રામં તદ્વ યર િડરે તદા॥)

ઉપગીયમાનચિરતાે વિનતા ભહર્લાયુધઃ ।
વનષેુ વ્યચર ક્ષીબાે મદિવહ્વલલાેચનઃ॥ ૨૧॥
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સ્રગ્વ્યેકકુ ડલાે મત્તાે વજૈય ત્યા ચ માલયા ।
બભ્રિ મતમખુા ભાજંે વેદપ્રાલેયભૂ ષતમ્॥ ૨૨॥
સઆજુહાવ યમનુાં જલક્ર ડાથર્મીશ્વરઃ ।
િનજં વાક્યમનાદતૃ્ય મત્ત ઇત્યાપગાં બલઃ ।
અનાગતાં હલાગ્રેણ કુિપતાે િવચકષર્ હ॥ ૨૩॥
પાપે વં મામવજ્ઞાય યન્નાયા સ મયાઽઽહુતા ।
ને યે વાં લાઙ્ગલાગ્રેણ શતધા કામચાિરણીમ્॥ ૨૪॥
અેવં િનભર્ સતા ભીતા યમનુા યદુન દનમ્ ।
ઉવાચ ચિકતા વાચં પ તતા પાદયાે ર્પ॥ ૨૫॥
રામ રામ મહાબાહાે ન ને તવ િવક્રમમ્ ।
યસ્યૈકાંશને િવ તા જગતી જગતઃ પતે॥ ૨૬॥
પરં ભાવં ભગવતાે ભગવન્ મામ નતીમ્ ।
માેક્તુમહર્ સ િવશ્વાત્મન્ પ્રપન્નાં ભક્તવ સલ॥ ૨૭॥
તતાે વ્યમુ ચદ્યમનુાં યા ચતાે ભગવાન્ બલઃ ।
િવજગાહ જલં સ્ત્રી ભઃ કરે ભિરવેભરાટ્॥ ૨૮॥
કામં િવહૃત્ય સ લલાદુત્તીણાર્યા સતા બરે ।
ભષૂણાિન મહાહાર્ ણ દદાૈ કા તઃ શભુાં સ્રજમ્॥ ૨૯॥
વ સ વા વાસસી નીલે માલામામુચ્ય કા ચનીમ્ ।
રેજે વલઙૃ્કતાે લપ્તાે માહે દ્ર ઇવ વારણઃ॥ ૩૦॥
અદ્યાિપ દૃ યતે રાજન્ યમનુાઽઽકૃષ્ટવત્મર્ના ।
બલસ્યાન તવીયર્સ્ય વીય સચૂયતીવ િહ॥ ૩૧॥
અેવં સવાર્ િનશા યાતા અેકેવ રમતાે વ્રજે ।
રામસ્યા ક્ષપ્ત ચત્તસ્ય માધુયવ્રર્જયાે ષતામ્॥ ૩૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ બલદેવિવજયે
યમનુાકષર્ણં નામ પ ચષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ॥ ૬૫॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ષટ્ષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ - ૬૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ન દવ્રજં ગતે રામે ક ષાિધપ ત ર્પ ।
વાસદેુવાેઽહ મત્યજ્ઞાે દૂતં કૃ ણાય પ્રાિહણાેત્॥ ૧॥
વં વાસદેુવાે ભગવાનવતીણા જગ પ તઃ ।
ઇ ત પ્ર તાે ભતાે બાલૈમન આત્માનમચ્યુતમ્॥ ૨॥
દૂતં ચ પ્રાિહણાને્મ દઃ કૃ ણાયાવ્યક્તવત્મર્ને ।
દ્વારકાયાં યથા બાલાે પાે બાલકૃતાેઽબુધઃ॥ ૩॥
દૂત તુ દ્વારકામેત્ય સભાયામા સ્થતં પ્રભુમ્ ।
કૃ ણં કમલપત્રાકં્ષ રાજસ દેશમબ્રવીત્॥ ૪॥
વાસદેુવાેઽવતીણાહમેક અેવ ન ચાપરઃ ।
ભૂતાનામનુક પાથ વં તુ મ યા ભધાં ત્યજ॥ ૫॥
યાિન વમ મ ચ્ચહ્નાિન માૈઢ ા દ્બભ ષ સા વત ।
ત્ય વૈિહ માં વં શરણં નાે ચેદે્દિહ મમાહવમ્॥ ૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ક થનં તદુપાક યર્ પાૈ ડ્રકસ્યા પમેધસઃ ।
ઉગ્રસનેાદયઃ સ યા ઉચ્ચકૈજર્હસુ તદા॥ ૭॥
ઉવાચ દૂતં ભગવાન્ પિરહાસકથામનુ ।
ઉ સ્રકે્ષ્ય મૂઢ ચહ્નાિન યૈ વમવેં િવક થસે॥ ૮॥
મખંુ તદિપધાયાજ્ઞ કઙ્કગ્ ધ્રવટૈ ર્તઃ ।
શિય યસે હત તત્ર ભિવતા શરણં શનુામ્॥ ૯॥
ઇ ત દૂત તદાક્ષપંે વા મને સવર્માહરત્ ।
કૃ ણાેઽિપ રથમાસ્થાય કાશીમપુજગામ હ॥ ૧૦॥
પાૈ ડ્રકાેઽિપ તદુદ્યાેગમપુલ ય મહારથઃ ।
અક્ષાૈિહણી યાં સયંુક્તાે િનશ્ચક્રામ પુરાદ્દુ્રતમ્॥ ૧૧॥
તસ્ય કા શપ ત મત્રં પા ણર્ગ્રાહાેઽ વયા પ ।
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અક્ષાૈિહણી ભ ત ભરપ ય પાૈ ડ્રકં હિરઃ॥ ૧૨॥
શઙ્ખાયર્ સગદાશાઙ્ર્ગશ્રીવ સાદ્યપુલ ક્ષતમ્ ।
બભ્રાણં કાૈ તુભમ ણ વનમાલાિવભૂ ષતમ્॥ ૧૩॥
કાૈશયેવાસસી પીતે વસાનં ગ ડ વજમ્ ।
અમૂલ્યમાૈલ્યાભરણં સુ્ફરન્મકરકુ ડલમ્॥ ૧૪॥
દૃ ટ્વા તમાત્મન તુલ્યવષંે કૃિત્રમમા સ્થતમ્ ।
યથા નટં રઙ્ગગતં િવજહાસ શં હિરઃ॥ ૧૫॥
શલૂૈગર્દા ભઃ પિરઘૈઃ શ ષ્ટપ્રાસતાેમરૈઃ ।
અ સ ભઃ પિટ્ટશબૈાર્ણૈઃ પ્રાહરન્નરયાે હિરમ્॥ ૧૬॥
કૃ ણ તુ ત પાૈ ડ્રકકા શરાજયાે-
બર્લં ગજસ્ય દનવા જપ ત્તમત્ ।
ગદા સચકે્રષુ ભરાદર્યદ્ શં
યથા યુગા તે હુતભુક્ થક્ પ્ર ઃ॥ ૧૭॥
આયાેધનં તદ્રથવા જકુ જર-
દ્વપ ખરાેષ્ટ્ર ૈરિરણાવખ ડતૈઃ ।
બભાૈ ચતં માેદવહં મન વના-
માક્ર ડનં ભૂતપતેિરવાે બણમ્॥ ૧૮॥
અથાહ પાૈ ડ્રકં શાૈિરભા ભાે પાૈ ડ્રક યદ્ભવાન્ ।
દૂતવાક્યને મામાહ તા યસ્ત્રા યુ મ તે॥ ૧૯॥
ત્યાજિય યેઽ ભધાનં મે ય વયાજ્ઞ ષા તમ્ ।
વ્ર મ શરણં તેઽદ્ય યિદ નેચ્છા મ સયંુગમ્॥ ૨૦॥
ઇ ત ક્ષ વા શતૈબાર્ણૈિવરથીકૃત્ય પાૈ ડ્રકમ્ ।
શરાેઽ શ્ચદ્રથાઙ્ગને વજે્રણે દ્રાે યથા ગરેઃ॥ ૨૧॥
તથા કાશીપતેઃ કાયા ચ્છર ઉ કૃત્ય પિત્ર ભઃ ।
યપાતય કાશીપુયા પદ્મકાેશ મવાિનલઃ॥ ૨૨॥
અેવં મ સિરણં હ વા પાૈ ડ્રકં સસખં હિરઃ ।
દ્વારકામાિવશ સદ્ધગૈ યમાનકથા તઃ॥ ૨૩॥
સ િનતં્ય ભગવદ્ યાનપ્ર વ તા ખલબ ધનઃ ।
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બભ્રાણશ્ચ હરે રાજન્ વ પં તન્મયાેઽભવત્॥ ૨૪॥
શરઃ પ તતમાલાેક્ય રાજદ્વારે સકુ ડલમ્ ।
િક મદં કસ્ય વા વક્ત્ર મ ત સં શ યરે જનાઃ॥ ૨૫॥
રાજ્ઞઃ કાશીપતેજ્ઞાર્ વા મિહ યઃ પતુ્રબા ધવાઃ ।
પાૈરાશ્ચ હા હતા રાજન્ નાથ નાથે ત પ્રા દન્॥ ૨૬॥
સદુ ક્ષણ તસ્ય સતુઃ કૃ વા સસં્થાિવિધ િપતુઃ ।
િનહત્ય િપ હ તારં યાસ્યા યપ ચ ત િપતુઃ॥ ૨૭॥
ઇત્યાત્મના ભસ ધાય સાપેા યાયાે મહેશ્વરમ્ ।
સદુ ક્ષણાેઽચર્યામાસ પરમેણ સમાિધના॥ ૨૮॥
પ્રીતાેઽિવમુક્તે ભગવાં ત મૈ વરમદાદ્ભવઃ ।
િપ હ વધાપેાયં સ વવ્રે વરમી સતમ્॥ ૨૯॥
દ ક્ષણા ગ્ પિરચર બ્રાહ્મણૈઃ સમ વજમ્ ।
અ ભચારિવધાનને સ ચા ગ્ ઃ પ્રમથૈ ર્તઃ॥ ૩૦॥
સાધિય ય ત સઙ્ક પમબ્રહ્મ યે પ્રયાે જતઃ ।
ઇત્યાિદષ્ટ તથા ચકે્ર કૃ ણાયા ભચરન્ વ્રતી॥ ૩૧॥
તતાેઽ ગ્ થતઃ કુ ડાન્મૂ તમાન તભીષણઃ ।
તપ્તતામ્ર શખા મશ્રુરઙ્ગારાેદ્ગાિરલાેચનઃ॥ ૩૨॥
દંષ્ટ્ર ાેગ્રભ્રુકુટ દ ડકઠાેરાસ્યઃ વ જહ્વયા ।
આ લહન્ ક્કણી નગ્ ાે િવધુ વં સ્ત્ર શખં વલત્॥ ૩૩॥
પદ્ યાં તાલપ્રમાણા યાં ક પયન્નવનીતલમ્ ।
સાેઽ યધાવદ્વતૃાે ભૂતૈદ્વાર્રકાં પ્રદહન્ િદશઃ॥ ૩૪॥
તમા ભચારદહનમાયા તં દ્વારકાૈકસઃ ।
િવલાેક્ય તત્રસઃુ સવ વનદાહે ગા યથા॥ ૩૫॥
અક્ષૈઃ સભાયાં ક્ર ડ તં ભગવ તં ભયાતુરાઃ ।
ત્રાિહ ત્રાિહ િત્રલાેકેશ વહે્નઃ પ્રદહતઃ પુરમ્॥ ૩૬॥
શ્રુ વા ત જનવૈક્લવ્યં દૃ ટ્વા વાનાં ચ સા વસમ્ ।
શર યઃ સ પ્રહસ્યાહ મા ભૈષ્ટેત્યિવતા યહમ્॥ ૩૭॥
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સવર્સ્યા તબર્િહઃ સાક્ષી કૃત્યાં માહેશ્વર ં િવભુઃ ।
િવજ્ઞાય ત દ્વઘાતાથ પાશ્વર્સં્થ ચક્રમાિદશત્॥ ૩૮॥
ત સયૂર્કાેિટપ્ર તમં સદુશર્નં
વલ્યમાનં પ્રલયાનલપ્રભમ્ ।

વતજેસા ખં કકુભાેઽથ રાેદસી
ચકં્ર મુકુ દાસ્ત્રમથા ગ્ માદર્યત્॥ ૩૯॥
કૃત્યાનલઃ પ્ર તહતઃ સ રથાઙ્ગપાણે-
રસ્ત્રાજૈસા સ પ ભગ્ મખુાે િન ત્તઃ ।
વારાણસી ં પિરસમેત્ય સદુ ક્ષણં તં
સ વગ્જનં સમદહ વકૃતાેઽ ભચારઃ॥ ૪૦॥
ચકં્ર ચ િવ ણાે તદનપુ્રિવષં્ટ
વારાણસી ં સાટ્ટસભાલયાપણામ્ ।
સગાપેુરાટ્ટાલકકાેષ્ઠસઙુ્કલાં
સકાેશહ ત્યશ્વરથાન્નશાલામ્॥ ૪૧॥
દગ્ વા વારાણસી ં સવા િવ ણાેશ્ચકં્ર સદુશર્નમ્ ।
ભૂયઃ પાશ્વર્મપુા તષ્ઠ કૃ ણસ્યા ક્લષ્ટકમર્ણઃ॥ ૪૨॥
ય અેતચ્છ્ર ાવયને્મત્યર્ઃ ઉત્તમશ્લાેકિવક્રમમ્ ।
સમાિહતાે વા શ ◌ૃ યા સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૪૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ પાૈ ડ્રકાિદ-
વધાે નામ ષટ્ષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ॥ ૬૬॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ સપ્તષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ - ૬૭॥
રા વેાચ
ભુયાેઽહં શ્રાેતુ મચ્છા મ રામસ્યાદ્ભુતકમર્ણઃ ।
અન તસ્યાપ્રમેયસ્ય યદ ય કૃતવાન્ પ્રભુઃ॥ ૧॥
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શ્રીશકુ ઉવાચ
નરકસ્ય સખા ક શ્ચદ્દિ્વિવદાે નામ વાનરઃ ।
સગુ્રીવસ ચવઃ સાેઽથ ભ્રાતા મૈ દસ્ય વીયર્વાન્॥ ૨॥
સખ્યઃુ સાેઽપ ચ ત કુવર્ન્ વાનરાે રાષ્ટ્ર િવ લવમ્ ।
પુરગ્રામાકરાન્ ઘાષેાનદહદ્વિહ્નમુ જન્॥ ૩॥
ક્વ ચ સ શલૈાનુ પાટ તૈદશાન્ સમચૂણર્યત્ ।
આનતાર્ન્ સતુરામવે યત્રા તે મત્રહા હિરઃ॥ ૪॥
ક્વ ચ સમુદ્રમ યસ્થાે દાે યાર્મુિ ક્ષ ય ત જલમ્ ।
દેશાન્ નાગાયુતપ્રાણાે વેલાકૂલાનમ જયત્॥ ૫॥
આશ્રમાન્ ઋ ષમખુ્યાનાં કૃ વા ભગ્ વન પતીન્ ।
અદૂષયચ્છકૃન્મતૂ્રૈરગ્ ીન્ વૈતાિનકાન્ ખલઃ॥ ૬॥
પુ ષાન્ યાે ષતાે દપૃ્તઃ મા દ્દ્રાેણીગુહાસુ સઃ ।
િન ક્ષ ય ચા યધાચ્છૈલૈઃ પેશસ્કાર વ ક ટકમ્॥ ૭॥
અેવં દેશાન્ િવપ્રકુવર્ન્ દૂષયંશ્ચ કુલ સ્ત્રયઃ ।
શ્રુ વા સલુ લતં ગીતં ગિર રૈવતકં યયાૈ॥ ૮॥
તત્રાપ યદ્યદુપ ત રામં પુ કરમા લનમ્ ।
સદુશર્નીયસવાર્ઙ્ગં લલનાયૂથમ યગમ્॥ ૯॥
ગાય તં વા ણી ં પી વા મદિવહ્વલલાેચનમ્ ।
િવભ્રાજમાનં વપષુા પ્ર ભન્ન મવ વારણમ્॥ ૧૦॥
દુષ્ટઃ શાખા ગઃ શાખામા ઢઃ ક પયન્ દુ્રમાન્ ।
ચકે્ર િકલિકલાશ દમાત્માનં સ પ્રદશર્યન્॥ ૧૧॥
તસ્ય ધાષ્્ટય કપેવ ક્ષ્ય ત યાે તચાપલાઃ ।
હાસ્ય પ્રયા િવજહસબુર્લદેવપિરગ્રહાઃ॥ ૧૨॥
તા હેલયામાસ કિપભ્રૂર્કે્ષપૈઃ સ મખુાિદ ભઃ ।
દશર્યન્ વગુદં તાસાં રામસ્ય ચ િનર ક્ષતઃ॥ ૧૩॥
તં ગ્રા ણા પ્રાહર કુ્રદ્ધાે બલઃ પ્રહરતાં વરઃ ।
સ વ ચિય વા ગ્રાવાણં મિદરાકલશં કિપઃ॥ ૧૪॥
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ગ્ હી વા હેલયામાસ ધૂતર્ તં કાપેયન્ હસન્ ।
િન ભદ્ય કલશં દુષ્ટાે વાસાંસ્યાસ્ફાલયદ્બલમ્॥ ૧૫॥
કદથ કૃત્ય બલવાન્ િવપ્રચકે્ર મદાેદ્ધતઃ ।
તં તસ્યાિવનયં દૃ ટ્વા દેશાંશ્ચ તદુપદુ્રતાન્॥ ૧૬॥
કુ્રદ્ધાે મુસલમાદત્ત હલં ચાિર જઘાંસયા ।
દ્વિવદાેઽિપ મહાવીયર્ઃ સાલમુદ્ય ય પા ણના॥ ૧૭॥
અ યેત્ય તરસા તને બલં મૂધર્ યતાડયત્ ।
તં તુ સઙ્કષર્ણાે મૂિધ્ન પત તમચલાે યથા॥ ૧૮॥
પ્ર તજગ્રાહ બલવાન્ સનુ દેનાહનચ્ચ તમ્ ।
મુસલાહતમ ત કાે િવરેજે રક્તધારયા॥ ૧૯॥
ગિરયર્થા ગૈિરકયા પ્રહારં નાનુ ચ તયન્ ।
પનુર યં સમુિ ક્ષ ય કૃ વા િન પત્રમાજેસા॥ ૨૦॥
તનેાહન સસુઙ્કુ્રદ્ધ તં બલઃ શતધા ચ્છનત્ ।
તતાેઽ યને ષા જઘે્ન તં ચાિપ શતધા ચ્છનત્॥ ૨૧॥
અેવં યુ યન્ ભગવતા ભગ્ ે ભગ્ ે પનુઃ પનુઃ ।
આકૃ ય સવર્તાે ક્ષાન્ િન ર્ક્ષમકરાેદ્વનમ્॥ ૨૨॥
તતાેઽમુ ચ ચ્છલાવષ બલસ્યાપેયર્મ ષતઃ ।
ત સવ ચૂણર્યામાસ લીલયા મુસલાયુધઃ॥ ૨૩॥
સ બાહૂ તાલસઙ્કાશાૈ મુષ્ટ કૃત્ય કપીશ્વરઃ ।
આસાદ્ય રાેિહણીપતુ્રં તા યાં વક્ષસ્ય જત્॥ ૨૪॥
યાદવે દ્રાેઽિપ તં દાે યા ત્ય વા મુસલલાઙ્ગલે ।
જત્રાવ યદર્ય કુ્રદ્ધઃ સાેઽપતદુ્રિધરં વમન્॥ ૨૫॥
ચક પે તને પતતા સટઙ્કઃ સવન પ તઃ ।
પવર્તઃ કુ શાદૂર્લ વાયનુા નાૈિરવા ભ સ॥ ૨૬॥
જયશ દાે નમઃ શ દઃ સાધુ સા વ ત ચા બરે ।
સરુ સદ્ધમનુી દ્રાણામાસી કુસમુવ ષણામ્॥ ૨૭॥
અેવં િનહત્ય દ્વિવદં જગદ્વ્ય તકરાવહમ્ ।
સં તૂયમાનાે ભગવાન્ જનૈઃ વપુરમાિવશત્॥ ૨૮॥
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ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ દ્વિવધવધાે
નામ સપ્તષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ॥ ૬૭॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અષ્ટષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ - ૬૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
દુયાધનસતુાં રાજન્ લ મણાં સ મ ત જજયઃ ।
વયવંરસ્થામહર સા બાે બવતીસતુઃ॥ ૧॥
કાૈરવાઃ કુિપતા ઊચુદુર્િવનીતાેઽયમભર્કઃ ।
કદથ કૃત્ય નઃ ક યામકામામહરદ્બલાત્॥ ૨॥
બધ્નીતેમં દુિવનીતં િક કિર ય ત ણયઃ ।
યેઽ મ પ્રસાદાપે ચતાં દત્તાં નાે ભુ જતે મહીમ્॥ ૩॥
િનગ્ હીતં સતંુ શ્રુ વા યદે્ય ય તીહ ણયઃ ।
ભગ્ દપાર્ઃ શમં યા ત પ્રાણા ઇવ સસુયંતાઃ॥ ૪॥
ઇ ત કણર્ઃ શલાે ભૂિરયર્જ્ઞકેતુઃ સયુાેધનઃ ।
સા બમારે ભરે બદંુ્ધ કુ દ્ધાનુમાેિદતાઃ॥ ૫॥
દૃ ટ્વાનુધાવતઃ સા બાે ધાતર્રાષ્ટ્ર ાન્ મહારથઃ ।
પ્રગ્ હ્ય ચરં ચાપં તસ્થાૈ સહ ઇવૈકલઃ॥ ૬॥
તં તે જઘ્ ક્ષવઃ કુ્રદ્ધા તષ્ઠ તષે્ઠ ત ભા ષણઃ ।
આસાદ્ય ધ વનાે બાણૈઃ કણાર્ગ્ર યઃ સમાિકરન્॥ ૭॥
સાેઽપિવદ્ધઃ કુ શ્રેષ્ઠ કુ ભયર્દુન દનઃ ।
ના યત્તદ ચ ત્યાભર્ઃ સહઃ દ્ર ગૈિરવ॥ ૮॥
િવસૂ્ફજ્યર્ ચરં ચાપં સવાર્ન્ િવવ્યાધ સાયકૈઃ ।
કણાર્દ ન્ ષડ્રથાન્ વીરાં તાવદ્ ભયુર્ગપ થક્॥ ૯॥
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ચતુ ભશ્ચતુરાે વાહાનેકૈકેન ચ સારથીન્ ।
ર થનશ્ચ મહે વાસાં તસ્ય તત્તેઽ યપજૂયન્॥ ૧૦॥
તં તુ તે િવરથં ચકુ્રશ્ચ વારશ્ચતુરાે હયાન્ ।
અેક તુ સાર થ જઘે્ન ચચ્છેદા યઃ શરાસનમ્॥ ૧૧॥
તં બદ્ વા િવરથીકૃત્ય કૃચ્છ્ર ેણ કુરવાે યુિધ ।
કુમારં વસ્ય ક યાં ચ વપુરં જિયનાેઽિવશન્॥ ૧૨॥
તચ્છ વા નારદાેક્તને રાજન્ સ તમ યવઃ ।
કુ ન્ પ્રત્યુદ્યમં ચકુ્ર ગ્રસનેપ્રચાેિદતાઃ॥ ૧૩॥
સા વિય વા તુ તાન્ રામઃ સન્નદ્ધાન્ ણપુઙ્ગવાન્ ।
નૈચ્છ કુ ણાં ણીનાં ક લ ક લમલાપહઃ॥ ૧૪॥
જગામ હા તનપુરં રથનેાિદત્યવચર્સા ।
બ્રાહ્મણૈઃ કુલ દ્ધશૈ્ચ તશ્ચ દ્ર ઇવ ગ્રહૈઃ॥ ૧૫॥
ગ વા ગ હ્વયં રામાે બાહ્યાપેવનમા સ્થતઃ ।
ઉદ્ધવં પ્રષેયામાસ તરાષ્ટ્રં બુભુ સયા॥ ૧૬॥
સાેઽ ભવ દ્યા બકાપુત્રં ભી મં દ્રાેણં ચ બાિહ્લકમ્ ।
દુયાધનં ચ િવિધવદ્રામમાગતમબ્રવીત્॥ ૧૭॥
તેઽ તપ્રીતા તમાક યર્ પ્રાપં્ત રામં સહૃુત્તમમ્ ।
તમચર્િય વા ભયયુઃ સવ મઙ્ગલપાણયઃ॥ ૧૮॥
તં સઙ્ગ ય યથા યાયં ગામઘ્ય ચ યવેદયન્ ।
તષેાં યે ત પ્રભાવજ્ઞાઃ પ્રણેમુઃ શરસા બલમ્॥ ૧૯॥
બ ધનૂ્ કુશ લનઃ શ્રુ વા ટ્વા શવમનામયમ્ ।
પર પરમથાે રામાે બભાષેઽિવક્લવં વચઃ॥ ૨૦॥
ઉગ્રસનેઃ ક્ષતીશશેાે યદ્વ આજ્ઞાપય પ્રભુઃ ।
તદવ્યગ્રિધયઃ શ્રુ વા કુ વં માિવલ બતમ્॥ ૨૧॥
યદ્યૂયં બહવ વેકં જ વાઽધમણ ધા મકમ્ ।
અબધ્નીતાથ ત યે બ ધનૂામૈક્યકા યયા॥ ૨૨॥
વીયર્શાૈયર્બલાેન્નદ્ધમાત્મશ ક્તસમં વચઃ ।
કુરવાે બલદેવસ્ય િનશ યાેચુઃ પ્રકાેિપતાઃ॥ ૨૩॥
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અહાે મહ ચ્ચત્ર મદં કાલગત્યા દુરત્યયા ।
આ ક્ષત્યુપાનદ્વૈ શરાે મુકુટસિેવતમ્॥ ૨૪॥
અેતે યાનૈને સ બદ્ધાઃ સહશ યાસનાશનાઃ ।
ણય તુલ્યતાં નીતા અ મદ્દત્ત પાસનાઃ॥ ૨૫॥

ચામરવ્યજને શઙ્ખમાતપતં્ર ચ પા ડુરમ્ ।
િકર ટમાસનં શ યાં ભુ જતેઽ મદુપેક્ષયા॥ ૨૬॥
અલં યદૂનાં નરદેવલા છનૈ-
દાર્તુઃ પ્રતીપૈઃ ફ ણના મવા તમ્ ।
યેઽ મ પ્રસાદાપે ચતા િહ યાદવા
આજ્ઞાપય ત્યદ્ય ગતત્રપા બત॥ ૨૭॥
કથ મ દ્રાેઽિપ કુ ભભ મદ્રાેણાજુર્નાિદ ભઃ ।
અદત્તમવ ધીત સહગ્ર ત મવાેરણઃ॥ ૨૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
જન્મબ ધુ શ્રયાેન્નદ્ધમદા તે ભરતષર્ભ ।
આશ્રાવ્ય રામં દુવાર્ચ્યમસ યાઃ પુરમાિવશન્॥ ૨૯॥
દૃ ટ્વા કુ ણાં દાૈઃશીલ્યં શ્રુ વાવાચ્યાિન ચાચ્યુતઃ ।
અવાેચ કાપેસરં ધાે દુ પ્રેક્ષ્યઃ પ્રહસન્ મુહુઃ॥ ૩૦॥
નનંૂ નાનામદાેન્નદ્ધાઃ શા ત નેચ્છ ત્યસાધવઃ ।
તષેાં િહ પ્રશમાે દ ડઃ પશનૂાં લગુડાે યથા॥ ૩૧॥
અહાે યદૂન્ સસુરં ધાન્ કૃ ણં ચ કુિપતં શનૈઃ ।
સા વિય વાહમેતષેાં શમ મચ્છિન્નહાગતઃ॥ ૩૨॥
ત ઇમે મ દમતયઃ કલહા ભરતાઃ ખલાઃ ।
તં મામવજ્ઞાય મુહુદુર્ભાર્ષાન્ માિનનાેઽબ્રવુન્॥ ૩૩॥
નાેગ્રસનેઃ િકલ િવભુભાજ ય ધકેશ્વરઃ ।
શક્રાદયાે લાેકપાલા યસ્યાદેશાનવુ તનઃ॥ ૩૪॥
સધુમાર્ઽઽક્ર યતે યને પાિર તાેઽમરાઙ્ ઘ્રપઃ ।
આનીય ભજુ્યતે સાેઽસાૈ ન િકલા યાસનાહર્ણઃ॥ ૩૫॥
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યસ્ય પાદયુગં સાક્ષાચ્છ્ર પા તેઽ ખલેશ્વર ।
સ નાહર્ ત િકલ શ્રીશાે નરદેવપિરચ્છદાન્॥ ૩૬॥
યસ્યાઙ્ ઘ્રપઙ્કજર ેઽ ખલલાેકપાલૈઃ
માૈલ્યુત્તમૈ ર્તમપુા સતતીથર્તીથર્મ્ ।
બ્રહ્મા ભવાેઽહમિપ યસ્ય કલાઃ કલાયાઃ
શ્રીશ્ચાેદ્વહેમ ચરમસ્ય પાસનં ક્વ॥ ૩૭॥
ભુ જતે કુ ભદર્ત્તં ભખૂ ડં ણયઃ િકલ ।
ઉપાનહઃ િકલ વયં વયં તુ કુરવઃ શરઃ॥ ૩૮॥
અહાે અૈશ્વયર્મત્તાનાં મત્તાના મવ માિનનામ્ ।
અસ બદ્ધા ગરાે ક્ષાઃ કઃ સહેતાનુશાસીતા॥ ૩૯॥
અદ્ય િન કાૈરવી ં વી ં કિર યામીત્યમ ષતઃ ।
ગ્ હી વા હલમુત્તસ્થાૈ દહિન્નવ જગ ત્રયમ્॥ ૪૦॥
લાઙ્ગલાગ્રેણ નગરમુ દ્વદાયર્ ગ હ્વયમ્ ।
િવચકષર્ સ ગઙ્ગાયાં પ્રહિર યન્નમ ષતઃ॥ ૪૧॥
જલયાન મવાઘૂણ ગઙ્ગાયાં નગરં પતત્ ।
આકૃ યમાણમાલાેક્ય કાૈરવાઃ તસ ભ્રમાઃ॥ ૪૨॥
તમવે શરણં જગ્મુઃ સકુટુ બા જ િવષવઃ ।
સલ મણં પુરસૃ્કત્ય સા બં પ્રા જલયઃ પ્રભુમ્॥ ૪૩॥
રામ રામા ખલાધાર પ્રભાવં ન િવદામ તે ।
મૂઢાનાં નઃ કુબુદ્ધ નાં ક્ષ તુમહર્સ્ય તક્રમમ્॥ ૪૪॥
સ્થત્યુ પત્ત્ય યયાનાં વમેકાે હેતુિનરાશ્રયઃ ।
લાેકાન્ ક્ર ડનકાનીશ ક્ર ડત તે વદ ત િહ॥ ૪૫॥
વમવે મૂધ્ન દમન ત લીલયા
ભૂમ ડલં બભ ષ સહસ્રમૂધર્ન્ ।
અ તે ચ યઃ વાત્મિન દ્ધિવશ્વઃ
શષેેઽ દ્વતીયઃ પિર શ યમાણઃ॥ ૪૬॥
કાપે તેઽ ખલ શક્ષાથ ન દ્વષેાન્ન ચ મ સરાત્ ।
બભ્રતાે ભગવન્ સ વં સ્થ તપાલનત પરઃ॥ ૪૭॥
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નમ તે સવર્ભૂતાત્મન્ સવર્શ ક્તધરાવ્યય ।
િવશ્વકમર્ન્ નમ તેઽ તુ વાં વયં શરણં ગતાઃ॥ ૪૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં પ્રપન્નૈઃ સિંવગ્ ૈવપમાનાયનૈબર્લઃ ।
પ્રસાિદતઃ સપુ્રસન્નાે મા ભૈષ્ટેત્યભયં દદાૈ॥ ૪૯॥
દુયાધનઃ પાિરબહ કુ જરાન્ ષ ષ્ટહાયનાન્ ।
દદાૈ ચ દ્વાદશશતા યયુતાિન તુરઙ્ગમાન્॥ ૫૦॥
રથાનાં ષટ્સહસ્રા ણ રાૈક્માણાં સયૂર્વચર્સામ્ ।
દાસીનાં િન કક ઠ નાં સહસ્રં દુિહ વ સલઃ॥ ૫૧॥
પ્ર તગ્ હ્ય તુ ત સવ ભગવાન્ સા વતષર્ભઃ ।
સસતુઃ સ નષુઃ પ્રાગા સહૃુદ્ ભર ભન દતઃ॥ ૫૨॥
તતઃ પ્રિવષ્ટઃ વપુરં હલાયુધઃ
સમેત્ય બ ધનૂનુરક્તચેતસઃ ।
શશસં સવ યદુપુઙ્ગવાનાં
મ યે સભાયાં કુ ષુ વચે ષ્ટતમ્॥ ૫૩॥
અદ્યાિપ ચ પુરં હ્યેત સચૂયદ્રામિવક્રમમ્ ।
સમુન્નતં દ ક્ષણતાે ગઙ્ગાયામનુદૃ યતે॥ ૫૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ હા તનપુર-
કષર્ણ પસઙ્કષર્ણિવજયાે નામાષ્ટષ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ॥ ૬૮॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાનેસપ્ત તતમાેઽ યાયઃ - ૬૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
નરકં િનહતં શ્રુ વા તથાેદ્વાહં ચ યાે ષતામ્ ।
કૃ ણનેૈકેન બહ્વ નાં તિદ્દદૃ ઃ મ નારદઃ॥ ૧॥
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ચતં્ર બતૈતદેકેન વપષુા યુગપ થક્ ।
ગ્ હેષુ દ્વ્યષ્ટસાહસ્રં સ્ત્રય અેક ઉદાવહત્॥ ૨॥
ઇત્યુ સકુાે દ્વારવતી ં દેવ ષદ્રર્ષુ્ટમાગમત્ ।
પુ પતાપેવનારામ દ્વ લકુલનાિદતામ્॥ ૩॥
ઉ ફુ લે દ વરા ભાજેકહ્લારકુમુદાે પલૈઃ ।
છુિરતષેુ સરઃસચૂ્ચૈઃ કૂ જતાં હંસસારસઃૈ॥ ૪॥
પ્રાસાદલકૈ્ષનર્વ ભજુર્ષ્ટાં સ્ફાિટકરાજતૈઃ ।
મહામરકતપ્રખ્યઃૈ વણર્રત્નપિરચ્છદૈઃ॥ ૫॥
િવભક્તર યાપથચ વરાપણૈઃ
શાલાસભાભી ચરાં સરુાલયૈઃ ।
સં સક્તમાગાર્ઙ્ગણવી થદેહલી ં
પત પતાકા વજવાિરતાતપામ્॥ ૬॥
તસ્યામ તઃપુરં શ્રીમદ ચતં સવર્િધ યપૈઃ ।
હરેઃ વકાૈશલં યત્ર વષ્ટ્ર ા કા યન દ શતમ્॥ ૭॥
તત્ર ષાેડશ ભઃ સદ્મસહસ્રૈઃ સમલઙૃ્કતમ્ ।
િવવેશકૈતમં શાૈરેઃ પત્નીનાં ભવનં મહત્॥ ૮॥
િવષ્ટ ધં િવદુ્રમ ત ભવૈદૂયર્ફલકાેત્તમૈઃ ।
ઇ દ્રનીલમયૈઃ કુડ્યજૈર્ગત્યા ચાહત વષા॥ ૯॥
િવતાનૈિન મતૈ વષ્ટ્ર ા મુક્તાદામિવલ બ ભઃ ।
દા તૈરાસનપયર્ઙૈ્કમર્ યુત્તમપિર કૃતૈઃ॥ ૧૦॥
દાસી ભિન કક ઠ ભઃ સવુાસાે ભરલઙૃ્કતમ્ ।
પુ ભઃ સક ચુકાે ણીષસવુસ્ત્રમ ણકુ ડલૈઃ॥ ૧૧॥
રત્નપ્રદ પિનકરદ્યુ ત ભિનર ત-
વા તં િવ ચત્રવલભીષુ શખ ડનાેઽઙ્ગ ।
ત્ય ત યત્ર િવિહતાગુ ધપૂમકૈ્ષ-
િનયાર્ તમીક્ષ્ય ઘનબુદ્ધય ઉન્નદ તઃ॥ ૧૨॥
ત મન્ સમાનગુણ પવયઃસવુષે-
દાસીસહસ્રયુતયાનુસવં ગ્ િહ યા ।
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િવપ્રાે દદશર્ ચમરવ્યજનને ક્મ-

દ ડને સા વતપ ત પિરવીજય ત્યા॥ ૧૩॥
તં સિન્નર ક્ષ્ય ભગવાન્ સહસાે થતશ્રી-
પયર્ઙ્કતઃ સકલધમર્ તાં વિરષ્ઠઃ ।
આન ય પાદયુગલં શરસા િકર ટ-
જુષ્ટેન સા જ લરવીિવશદાસને વે॥ ૧૪॥
તસ્યાવિનજ્ય ચરણાૈ તદપઃ વમૂધ્નાર્-
બભ્ર જગદુ્ગ તરાેઽિપ સતાં પ તિહ ।
બ્રહ્મ યદેવ ઇ ત યદુ્ગણનામયુક્તં
તસ્યવૈ યચ્ચરણશાૈચમશષેતીથર્મ્॥ ૧૫॥
સ પજૂ્ય દેવઋ ષવયર્ ષઃ પુરાણાે
નારાયણાે નરસખાે િવિધનાેિદતને ।
વા યા ભભા ય મતયા ત મષ્ટયા તં
પ્રાહ પ્રભાે ભગવતે કરવામ હે િકમ્॥ ૧૬॥
નારદ ઉવાચ
નવૈાદ્ભુતં વિય િવભાેઽ ખલલાેકનાથે
મતૈ્રી જનષેુ સકલષેુ દમઃ ખલાનામ્ ।
િનઃશ્રેયસાય િહ જગિ સ્થ તરક્ષણા યાં
વૈરાવતાર ઉ ગાય િવદામ સષુુ્ઠ॥ ૧૭॥
દષંૃ્ટ તવાઙ્ ઘ્રયુગલં જનતાપવગ
બ્રહ્માિદ ભહૃર્િદ િવ ચ ત્યમગાધબાેધૈઃ ।
સસંારકૂપપ તતાેત્તરણાવલ બં
યાયંશ્ચરા યનુગ્ હાણ યથા તઃ સ્યાત્॥ ૧૮॥
તતાેઽ યદાિવશદ્ગહંે કૃ ણપ યાઃ સ નારદઃ ।
યાેગેશ્વરેશ્વરસ્યાઙ્ગ યાેગમાયાિવિવ સયા॥ ૧૯॥
દ વ્ય તમક્ષૈ તત્રાિપ પ્રયયા ચાેદ્ધવને ચ ।
પૂ જતઃ પરયા ભ યા પ્રત્યુ થાનાસનાિદ ભઃ॥ ૨૦॥
ષ્ટશ્ચાિવદુષવેાસાૈ કદાઽઽયાતાે ભવાિન ત ।
િક્રયતે િક નુ પૂણાર્નામપૂણર મદાિદ ભઃ॥ ૨૧॥
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અથાિપ બ્રૂિહ નાે બ્રહ્મન્ જન્મૈતચ્છાેભનં કુ ।
સ તુ િવ મત ઉ થાય તૂ ણીમ યદગાદ્ગહૃમ્॥ ૨૨॥
તત્રા યચષ્ટ ગાેિવ દં લાલય તં સતુાન્ શશનૂ્ ।
તતાેઽ ય મન્ ગ્ હેઽપ યન્મ જનાય કૃતાેદ્યમમ્॥ ૨૩॥
જુહ્વ તં ચ િવતાનાગ્ ીન્ યજ તં પ ચ ભમર્ખૈઃ ।
ભાજેય તં દ્વ ન્ ક્વાિપ ભુ નમવશે ષતમ્॥ ૨૪॥
ક્વાિપ સ યામપુાસીનં જપ તં બ્રહ્મ વાગ્યતમ્ ।
અેકત્ર ચા સચમાર્ યાં ચર તમ સવત્મર્સુ॥ ૨૫॥
અશ્વૈગર્જૈ રથૈઃ ક્વાિપ િવચર તં ગદાગ્રજમ્ ।
ક્વ ચચ્છયાનં પયર્ઙે્ક તૂયમાનં ચ વ દ ભઃ॥ ૨૬॥
મ ત્રય તં ચ ક મ શ્ચન્મિ ત્ર ભશ્ચાેદ્ધવાિદ ભઃ ।
જલક્ર ડારતં ક્વાિપ વારમખુ્યાબલા તમ્॥ ૨૭॥
કુત્ર ચદ્દિ્વજમખુ્યે યાે દદતં ગાઃ વલઙૃ્કતાઃ ।
ઇ તહાસપુરાણાિન શ ◌ૃ વ તં મઙ્ગલાિન ચ॥ ૨૮॥
હસ તં હાસ્યકથયા કદા ચિ પ્રયયા ગ્ હે ।
ક્વાિપ ધમ સવેમાનમથર્કામાૈ ચ કુત્ર ચત્॥ ૨૯॥
યાય તમેકમાસીનં પુ ષં પ્રકૃતેઃ પરમ્ ।
શશુ્રષૂ તં ગુ ન્ ક્વાિપ કામૈભાગૈઃ સપયર્યા॥ ૩૦॥
કુવર્ તં િવગ્રહં કૈ શ્ચ સ ધ ચા યત્ર કેશવમ્ ।
કુત્રાિપ સહ રામેણ ચ તય તં સતાં શવમ્॥ ૩૧॥
પતુ્રાણાં દુિહ ણાં ચ કાલે િવ યપુયાપનમ્ ।
દારૈવર્રૈ ત સદશૃઃૈ ક પય તં િવભૂ ત ભઃ॥ ૩૨॥
પ્રસ્થાપનાપેાનયનૈરપત્યાનાં મહાે સવાન્ ।
વીક્ષ્ય યાેગેશ્વરેશસ્ય યષેાં લાેકા િવ સ મરે॥ ૩૩॥
યજ તં સકલાન્ દેવાન્ ક્વાિપ ક્રતુ ભ જતૈઃ ।
પૂતર્ય તં ક્વ ચદ્ધમ કૂપાર્રામમઠાિદ ભઃ॥ ૩૪॥
ચર તં ગયાં ક્વાિપ હયમા હ્ય સૈ ધવમ્ ।
ઘ્ન તં તતઃ પશનૂ્ મે યાન્ પર તં યદુપુઙ્ગવૈઃ॥ ૩૫॥
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અવ્યક્ત લઙ્ગં પ્રકૃ ત વ તઃપુરગ્ હાિદષુ ।
ક્વ ચચ્ચર તં યાેગેશં તત્તદ્ભાવબુભુ સયા॥ ૩૬॥
અથાવેાચ હૃષીકેશં નારદઃ પ્રહસિન્નવ ।
યાેગમાયાેદયં વીક્ષ્ય માનષુીમીયષુાે ગ તમ્॥ ૩૭॥
િવદામ યાેગમાયા તે દુદર્શાર્ અિપ માિયનામ્ ।
યાેગેશ્વરાત્મન્ િનભાર્તા ભવ પાદિનષવેયા॥ ૩૮॥
અનુ નીિહ માં દેવ લાેકાં તે યશસાઽઽ લુતાન્ ।
પયર્ટા મ તવાેદ્ગાયન્ લીલાં ભવુનપાવનીમ્॥ ૩૯॥
શ્રીભગવાનવુાચ
બ્રહ્મન્ ધમર્સ્ય વક્તાહં કતાર્ તદનુમાેિદતા ।
ત ચ્છક્ષયન્ લાેક મમમા સ્થતઃ પતુ્ર મા ખદઃ॥ ૪૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યાચર તં સદ્ધમાર્ન્ પાવનાન્ ગ્ હમેિધનામ્ ।
તમવે સવર્ગેહેષુ સ તમેકં દદશર્ હ॥ ૪૧॥
કૃ ણસ્યાન તવીયર્સ્ય યાેગમાયામહાેદયમ્ ।
મુહુદૃર્ ટ્વા ઋ ષરભૂ દ્વ મતાે તકાૈતુકઃ॥ ૪૨॥
ઇત્યથર્કામધમષુ કૃ ણને શ્ર દ્ધતાત્મના ।
સ યક્ સભા જતઃ પ્રીત તમવેાનુ મરન્ યયાૈ॥ ૪૩॥
અેવં મનુ યપદવીમનવુતર્માનાે
નારાયણાેઽ ખલભવાય ગ્ હીતશ ક્તઃ ।
રેમેઽઙ્ગ ષાેડશસહસ્રવરાઙ્ગનાનાં
સવ્રીડસાૈહૃદિનર ક્ષણહાસજુષ્ટઃ॥ ૪૪॥
યાનીહ િવશ્વિવલયાેદ્ભવ ત્તહેતુઃ
કમાર્ યન યિવષયા ણ હિરશ્ચકાર ।
ય વઙ્ગ ગાય ત શ ◌ૃણાેત્યનુમાેદતે વા
ભ ક્તભર્વેદ્ભગવ ત હ્યપવગર્માગ॥ ૪૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ કૃ ણગાહર્ ત્ય-
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દશર્નં નામૈકાનેસપ્ત તતમાેઽ યાયઃ॥ ૬૯॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ સપ્ત તતમાેઽ યાયઃ - ૭૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અથાષેસ્યપુ ત્તાયાં કુકુ્કટાન્ કૂજતાેઽશપન્ ।
ગ્ હીતક ઠ્યઃ પ ત ભમાર્ધવ્યાે િવરહાતુરાઃ॥ ૧॥
વયાંસ્યરાે વન્ કૃ ણં બાેધય તીવ વ દનઃ ।
ગાય વ લ વિનદ્રા ણ મ દારવનવાયુ ભઃ॥ ૨॥
મુહૂત તં તુ વૈદભ ના યદ તશાેભનમ્ ।
પિરર ભણિવશ્લષેાિ પ્રયબાહ્વ તરં ગતા॥ ૩॥
બ્રાહ્મે મુહૂતર્ ઉ થાય વાયુર્પ ય માધવઃ ।
દ યાૈ પ્રસન્નકરણઆત્માનં તમસઃ પરમ્॥ ૪॥
અેકં વય જ્યાે તરન યમવ્યયં
વસસં્થયા િનત્યિનર તક મષમ્ ।
બ્રહ્માખ્યમસ્યાેદ્ભવનાશહેતુ ભઃ
વશ ક્ત ભલર્ ક્ષતભાવિન ર્ તમ્॥ ૫॥
અથા લુતાેઽ ભસ્યમલે યથાિવિધ
િક્રયાકલાપં પિરધાય વાસસી ।
ચકાર સ યાપેગમાિદ સત્તમાે
હુતાનલાે બ્રહ્મ જ પ વાગ્યતઃ॥ ૬॥
ઉપસ્થાયાકર્મુદ્ય તં તપર્િય વાઽઽત્મનઃ કલાઃ ।
દેવાન્ ઋષીન્ િપ ન્ દ્ધાન્ િવપ્રાન યચ્યર્ ચાત્મવાન્॥ ૭॥
ધનેનૂાં ક્મશ ◌ૃઙ્ગીણાં સા વીનાં માૈ ક્તકસ્ર મ્ ।
પય વનીનાં ગ્ ષ્ટ નાં સવ સાનાં સવુાસસામ્॥ ૮॥
દદાૈ યખુરાગ્રાણાં ક્ષાૈમા જન તલૈઃ સહ ।
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અલઙૃ્કતે યાે િવપ્રે યાે બદં્વ બદં્વ િદને િદને॥ ૯॥
ગાેિવપ્રદેવતા દ્ધગુ ન્ ભૂતાિન સવર્શઃ ।
નમસૃ્કત્યાત્મસ ભૂતીમર્ઙ્ગલાિન સમ શત્॥ ૧૦॥
આત્માનં ભષૂયામાસ નરલાેકિવભષૂણમ્ ।
વાસાે ભભૂર્ષણૈઃ વીયૈિદવ્યસ્રગનુલપેનૈઃ॥ ૧૧॥
અવેક્ષ્યાજ્યં તથાઽઽદશ ગાે ષ દ્વજદેવતાઃ ।
કામાંશ્ચ સવર્વણાર્નાં પાૈરા તઃપુરચાિરણામ્ ।
પ્રદા ય પ્રકૃતીઃ કામૈઃ પ્રતાે ય પ્રત્યન દત॥ ૧૨॥
સિંવભજ્યાગ્રતાે િવપ્રાન્ સ્રક્તા બૂલાનુલપેનૈઃ ।
સહૃુદઃ પ્રકૃતીદાર્રાનપુાયુઙ્ક્ત તતઃ વયમ્॥ ૧૩॥
તાવ સતૂ ઉપાનીય સ્ય દનં પરમાદ્ભુતમ્ ।
સગુ્રીવાદ્યૈહર્યૈયુર્ક્તં પ્રણ યાવ સ્થતાેઽગ્રતઃ॥ ૧૪॥
ગ્ હી વા પા ણના પાણી સારથે તમથા હત્ ।
સાત્યક્યુદ્ધવસયંુક્તઃ પવૂાર્િદ્ર મવ ભાસ્કરઃ॥ ૧૫॥
ઈ ક્ષતાેઽ તઃપુરસ્ત્રીણાં સવ્રીડપ્રેમવી ક્ષતૈઃ ।
કૃચ્છ્ર ા દ્વ ષ્ટાે િનરગા તહાસાે હરન્ મનઃ॥ ૧૬॥
સધુમાર્ખ્યાં સભાં સવ ર્ ણ ભઃ પિરવાિરતઃ ।
પ્રાિવશદ્યિન્નિવષ્ટાનાં ન સ ત્યઙ્ગ ષડૂમર્યઃ॥ ૧૭॥
તત્રાપેિવષ્ટઃ પરમાસને િવભુ-
બર્ભાૈ વભાસા કકુભાેઽવભાસયન્ ।
તાે સહૈયર્દુ ભયર્દૂત્તમાે
યથાેડુરા ે િદિવ તારકાગણૈઃ॥ ૧૮॥
તત્રાપેમિ ત્રણાે રાજન્ નાનાહાસ્યરસિૈવભુમ્ ।
ઉપતસ્થનુર્ટાચાયાર્ નતર્ક્ય તા ડવૈઃ થક્॥ ૧૯॥
દઙ્ગવીણામુરજવે તાલદર વનૈઃ ।
ન તજુર્ગુ તુષુ્ટવુશ્ચ સતૂમાગધવ દનઃ॥ ૨૦॥
તત્રાહુબ્રાર્હ્મણાઃ કે ચદાસીના બ્રહ્મવાિદનઃ ।
પવૂષાં પુ યયશસાં રાજ્ઞાં ચાકથયન્ કથાઃ॥ ૨૧॥
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તત્રૈકઃ પુ ષાે રાજન્નાગતાેઽપૂવર્દશર્નઃ ।
િવજ્ઞાિપતાે ભગવતે પ્રતીહારૈઃ પ્રવે શતઃ॥ ૨૨॥
સ નમસૃ્કત્ય કૃ ણાય પરેશાય કૃતા જ લઃ ।
રાજ્ઞામાવેદયદ્દઃુખં જરાસ ધિનરાેધજમ્॥ ૨૩॥
યે ચ િદ ગ્વજયે તસ્ય સન્ન ત ન યયુ ર્પાઃ ।
પ્રસહ્ય દ્ધા તનેાસન્નયુતે દ્વે ગિરવ્રજે॥ ૨૪॥
કૃ ણ કૃ ણાપ્રમેયાત્મન્ પ્રપન્નભયભ જન ।
વયં વાં શરણં યામાે ભવભીતાઃ થ ગ્ધયઃ॥ ૨૫॥
લાેકાે િવકમર્િનરતઃ કુશલે પ્રમત્તઃ
કમર્ યયં વદુિદતે ભવદચર્ને વે ।
ય તાવદસ્ય બલવાિનહ િવતાશાં
સદ્ય છનત્ત્યિન મષાય નમાેઽ તુ ત મૈ॥ ૨૬॥
લાેકે ભવા જગિદનઃ કલયાવતીણર્ઃ
સદ્રક્ષણાય ખલિનગ્રહણાય ચા યઃ ।
ક શ્ચ વદ યમ તયા ત િનદેશમીશ
િક વા જનઃ વકૃત ચ્છ ત તન્ન િવદ્મઃ॥ ૨૭॥
વ ાિયતં પસખંુ પરત ત્રમીશ
શશ્વદ્ભયને તકેન ધુરં વહામઃ ।
િહ વા તદાત્મિન સખંુ વદનીહલ યં
ક્લ યામહેઽ તકૃપણા તવ માયયેહ॥ ૨૮॥
તન્નાે ભવાન્ પ્રણતશાેકહરાઙ્ ઘ્રયુગ્માે
બદ્ધાન્ િવયુઙ્ વ મગધાહ્વયકમર્પાશાત્ ।
યાે ભૂભુ ેઽયુતમતઙ્ગજવીયર્મેકાે
બભ્રદુ્રરાેધ ભવને ગરાિડવાવીઃ॥ ૨૯॥
યાે વૈ વયા દ્વનવકૃ વ ઉદાત્તચક્ર-
ભગ્ ાે ધે ખલુ ભવ તમન તવીયર્મ્ ।
જ વા લાેકિનરતં સકૃદૂઢદપા
યુ મ પ્ર જ ત નાેઽ જત ત દ્વધેિહ॥ ૩૦॥
દૂત ઉવાચ
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ઇ ત માગધસં દ્ધા ભવદ્દશર્નકિઙ્ક્ષણઃ ।
પ્રપન્નાઃ પાદમૂલં તે દ નાનાં શં િવધીયતામ્॥ ૩૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
રાજદૂતે બ્રવુત્યેવં દેવ ષઃ પરમદ્યુ તઃ ।
બભ્ર પઙ્ગજટાભારં પ્રાદુરાસીદ્યથા રિવઃ॥ ૩૨॥
તં દૃ ટ્વા ભગવાન્ કૃ ણઃ સવર્લાેકેશ્વરેશ્વરઃ ।
વવ દ ઉ થતઃ શી ણાર્ સસ યઃ સાનુગાે મુદા॥ ૩૩॥
સભાજિય વા િવિધવ કૃતાસનપિરગ્રહમ્ ।
બભાષે સૂ તવૈાર્ક્યૈઃ શ્રદ્ધયા તપર્યન્ મુિનમ્॥ ૩૪॥
અિપ વદદ્ય લાેકાનાં ત્રયાણામકુતાેભયમ્ ।
નનુ ભૂયાન્ ભગવતાે લાેકાન્ પયર્ટતાે ગુણઃ॥ ૩૫॥
ન િહ તેઽિવિદતં િક ચ લાેકે વીશ્વરક ર્ષુ ।
અથ ચ્છામહે યુ માન્ પા ડવાનાં ચક ષતમ્॥ ૩૬॥
શ્રીનારદ ઉવાચ
દષૃ્ટા માયા તે બહુશાે દુરત્યયા
માયા િવભાે િવશ્વ જશ્ચ માિયનઃ ।
ભૂતષેુ ભૂમંશ્ચરતઃ વશ ક્ત ભ-
વર્હે્નિરવચ્છન્ન ચાે ન મેઽદ્ભુતમ્॥ ૩૭॥
તવેિહતં કાેઽહર્ ત સાધુ વેિદતું
વમાયયેદં જતાે િનયચ્છતઃ ।
ય દ્વદ્યમાનાત્મતયાવભાસતે
ત મૈ નમ તે વિવલક્ષણાત્મને॥ ૩૮॥
વસ્ય યઃ સસંરતાે િવમાેક્ષણં

ન નતાેઽનથર્વહાચ્છર રતઃ ।
લીલાવતારૈઃ વયશઃપ્રદ પકં
પ્રા વાલય વા તમહં પ્રપદે્ય॥ ૩૯॥
અથા યાશ્રાવયે બ્રહ્મ નરલાેકિવડ બનમ્ ।
રાજ્ઞઃ પૈ વસયેસ્ય ભક્તસ્ય ચ ચક ષતમ્॥ ૪૦॥
યક્ષ્ય ત વાં મખે દ્રણે રાજસયૂને પા ડવઃ ।
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પારમે ઠ્યકામાે પ ત તદ્ભવાનનુમાેદતામ્॥ ૪૧॥
ત મન્ દેવ ક્રતવુરે ભવ તં વૈ સરુાદયઃ ।
િદદકૃ્ષવઃ સમે ય ત રા નશ્ચ યશ વનઃ॥ ૪૨॥
શ્રવણા ક તર્નાદ્ યાના પૂય તેઽ તવેસાિયનઃ ।
તવ બ્રહ્મમયસ્યેશ િકમુતેક્ષા ભમ શનઃ॥ ૪૩॥
યસ્યામલં િદિવ યશઃ પ્ર થતં રસાયાં
ભૂમાૈ ચ તે ભવુનમઙ્ગલ િદ ગ્વતાનમ્ ।
મ દાિકની ત િદિવ ભાેગવતી ત ચાધાે
ગઙ્ગે ત ચેહ ચરણા બુ પનુા ત િવશ્વમ્॥ ૪૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તત્ર તે વાત્મપકે્ષ વગ્ હ્ણ સુ િવ જગીષયા ।
વાચઃ પેશઃૈ મયન્ ત્યમુદ્ધવં પ્રાહ કેશવઃ॥ ૪૫॥
શ્રીભગવાનવુાચ
વં િહ નઃ પરમં ચ ઃ સહૃુન્મ ત્રાથર્ત વિવત્ ।
તથાત્ર બ્રૂહ્યનુષે્ઠયં શ્રદ્દ મઃ કરવામ તત્॥ ૪૬॥
ઇત્યુપામિ ત્રતાે ભત્રાર્ સવર્જ્ઞનેાિપ મુગ્ધવત્ ।
િનદેશં શરસાઽઽધાય ઉદ્ધવઃ પ્રત્યભાષત॥ ૪૭॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ ભગવદ્યાન-
િવચારાે નામ સપ્ત તતમાેઽ યાયઃ॥ ૭૦॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકસપ્ત તતમાેઽ યાયઃ - ૭૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યુદ િરતમાક યર્ દેવઋષે દ્ધવાેઽબ્રવીત્ ।
સ યાનાં મતમાજ્ઞાય કૃ ણસ્ય ચ મહામ તઃ॥ ૧॥
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ઉદ્ધવ ઉવાચ
યદુક્ત ષણા દેવ સા ચવ્યં યક્ષ્યત વયા ।
કાય પૈ વસયેસ્ય રક્ષા ચ શરણૈ ષણામ્॥ ૨॥
યષ્ટવ્યં રાજસયૂને િદક્ચક્રજિયના િવભાે ।
અતાે જરાસતુજય ઉભયાથા મતાે મમ॥ ૩॥
અ માકં ચ મહાનથા હ્યેતનેવૈ ભિવ ય ત ।
યશશ્ચ તવ ગાેિવ દ રાજ્ઞાે બદ્ધાન્ િવમુ ચતઃ॥ ૪॥
સ વૈ દુિવષહાે રા નાગાયુતસમાે બલે ।
બ લનામિપ ચા યષેાં ભીમં સમબલં િવના॥ ૫॥
દ્વરૈથે સ તુ જેતવ્યાે મા શતાક્ષાૈિહણીયુતઃ ।
બ્રહ્મ યાેઽ ય થતાે િવપ્રનૈર્ પ્રત્યાખ્યા ત કિહ ચત્॥ ૬॥
બ્રહ્મવષેધરાે ગ વા તં ભક્ષેત કાેદરઃ ।
હિન ય ત ન સ દેહાે દ્વરૈથે તવ સિન્નધાૈ॥ ૭॥
િન મતં્ત પરમીશસ્ય િવશ્વસગર્િનરાેધયાેઃ ।
િહર યગભર્ઃ શવર્શ્ચ કાલસ્યા િપણ તવ॥ ૮॥
ગાય ત તે િવશદકમર્ ગ્ હેષુ દેવ્યાે
રાજ્ઞાં વશત્રવુધમાત્મિવમાેક્ષણં ચ ।
ગાે યશ્ચ કુ જરપતજેર્નકાત્મ યાઃ
િપત્રાેશ્ચ લ ધશરણા મનુયાે વયં ચ॥ ૯॥
જરાસ ધવધઃ કૃ ણ ભૂયર્થાર્યાપેક પતે ।
પ્રાયઃ પાકિવપાકેન તવ ચા ભમતઃ ક્રતુઃ॥ ૧૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યુદ્ધવવચાે રાજન્ સવર્તાેભદ્રમચ્યુતમ્ ।
દેવ ષયર્દુ દ્ધાશ્ચ કૃ ણશ્ચ પ્રત્યપજૂયન્॥ ૧૧॥
અથાિદશ પ્રયાણાય ભગવાન્ દેવક સતુઃ ।
ત્યાન્ દા કજૈત્રાદ નનુજ્ઞા ય ગુ ન્ િવભુઃ॥ ૧૨॥
િનગર્મ યાવરાેધાન્ વાન્ સસતુાન્ સપિરચ્છદાન્ ।
સઙ્કષર્ણમનુજ્ઞા ય યદુરાજં ચ શત્રુહન્ ।
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સતૂાપેનીતં વરથમા હદ્ગ ડ વજમ્॥ ૧૩॥
તતાે રથ દ્વપભટસાિદનાયકૈઃ
કરાલયા પિર ત આત્મસનેયા ।
દઙ્ગભેયાર્નકશઙ્ખગાેમખુૈઃ
પ્રઘાષેઘાે ષ કકુભાે િનરાક્રમત્॥ ૧૪॥
વા જકા ચન શ બકા ભરચ્યુતં
સહાત્મ ઃ પ તમનુ સવુ્રતા યયુઃ ।
વરા બરાભરણિવલપેનસ્રજઃ
સસું તા ભર સચમર્પા ણ ભઃ॥ ૧૫॥
નરાેષ્ટ્રગાેમિહષખરાશ્વતયર્નઃ
કરે ભઃ પિરજનવારયાે ષતઃ ।
વલઙૃ્કતાઃ કટકુિટક બલા બરા-
દ્યપુસ્કરા યયુરિધયજુ્ય સવર્તઃ॥ ૧૬॥
બલં હદ્ વજપટછત્રચામરૈ-
વર્રાયુધાભરણિકર ટવમર્ ભઃ ।
િદવાંશુ ભ તુમુલરવં બભાૈ રવ-ે
યર્થાણર્વઃ ભત ત મઙ્ ગલાે મ ભઃ॥ ૧૭॥
અથાે મુિનયર્દુપ તના સભા જતઃ
પ્રણ ય તં હૃિદ િવદધ દ્વહાયસા ।
િનશ ય તદ્વ્યવ સતમાહૃતાહર્ણાે
મુકુ દસ દશર્નિન ર્તે દ્રયઃ॥ ૧૮॥
રાજદૂતમવુાચેદં ભગવાન્ પ્રીણયન્ ગરા ।
મા ભૈષ્ટ દૂત ભદં્ર વાે ઘાતિય યા મ માગધમ્॥ ૧૯॥
ઇત્યુક્તઃ પ્ર સ્થતાે દૂતાે યથાવદવદ પાન્ ।
તેઽિપ સ દશર્નં શાૈરેઃ પ્રત્યૈક્ષન્ યન્મુમુક્ષવઃ॥ ૨૦॥
આનતર્સાવૈીરમ ં તી વાર્ િવનશનં હિરઃ ।
ગર ન્ નદ રતીયાય પુરગ્રામવ્ર કરાન્॥ ૨૧॥
તતાે દષૃદ્વતી ં તી વાર્ મુકુ દાેઽથ સર વતીમ્ ।
પ ચાલાનથ મ સ્યાંશ્ચ શક્રપ્રસ્થમથાગમત્॥ ૨૨॥
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તમપુાગતમાક યર્ પ્રીતાે દુદર્શર્નં ણામ્ ।
અ તશત્રુિનરગા સાપેા યાયઃ સહૃુદ્વતૃઃ॥ ૨૩॥
ગીતવાિદત્રઘાષેેણ બ્રહ્મઘાષેેણ ભૂયસા ।
અ યયા સ હૃષીકેશં પ્રાણાઃ પ્રાણ મવાદતૃઃ॥ ૨૪॥
દૃ ટ્વા િવ ક્લન્નહૃદયઃ કૃ ણં નેહેન પા ડવઃ ।
ચરાદ્દષંૃ્ટ પ્રયતમં સ વજેઽથ પનુઃ પનુઃ॥ ૨૫॥
દાે યા પિર વજ્ય રમામલાલયં
મુકુ દગાતં્ર પ તહર્તાશભુઃ ।
લેભે પરાં િન ર્ તમશ્રુલાેચનાે
હૃ યત્તનુિવ તલાેકિવભ્રમઃ॥ ૨૬॥
તં માતુલેયં પિરર ય િન ર્તાે
ભીમઃ મયન્ પ્રેમજલાકુલે દ્રયઃ ।
યમાૈ િકર ટ ચ સહૃુત્તમં મુદા
પ્ર દ્ધબા પાઃ પિરરે ભરેઽચ્યુતમ્॥ ૨૭॥
અજુર્નને પિર વક્તાે યમા યામ ભવાિદતઃ ।
બ્રાહ્મણે યાે નમસૃ્કત્ય દ્ધે યશ્ચ યથાહર્તઃ॥ ૨૮॥
માિનતાે માનયામાસ કુ જયકૈકયાન્ ।
સતૂમાગધગ ધવાર્ વ દનશ્ચાપેમિ ત્રણઃ॥ ૨૯॥
દઙ્ગશઙ્ખપટહવીણાપણવગાેમખુૈઃ ।
બ્રાહ્મણાશ્ચારિવ દાક્ષં તુષુ્ટવનુર્ તજુર્ગુઃ॥ ૩૦॥
અેવં સહૃુદ્ ભઃ પયર્ તઃ પુ યશ્લાેક શખામ ણઃ ।
સં તૂયમાનાે ભગવાન્ િવવેશાલઙૃ્કતં પુરમ્॥ ૩૧॥
સં સક્તવત્મર્ કિરણાં મદગ ધતાેયૈ-
શ્ચત્ર વજૈઃ કનકતાેરણપૂણર્કુ ભૈઃ ।
ષ્ટાત્મ ભનર્વદુકૂલિવભષૂણસ્રગ્-
ગ ધૈ ર્ ભયુર્વ ત ભશ્ચ િવરાજમાનમ્॥ ૩૨॥
ઉદ્દ પ્તદ પબ લ ભઃ પ્ર તસદ્મ લ-
િનયાર્તધપૂ ચરં િવલસ પતાકમ્ ।
મૂધર્ યહેમકલશૈ રજતાે શ ◌ૃઙ્ગૈ-
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જુર્ષં્ટ દદશર્ ભવનૈઃ કુ રાજધામ॥ ૩૩॥
પ્રાપ્તં િનશ ય નરલાેચનપાનપાત્ર-
માૈ સકુ્યિવશ્લ થતકેશદુકૂલબ ધાઃ ।
સદ્યાે િવ જ્ય ગ્ હકમર્ પતીશં્ચ ત પે
દ્રષંુ્ટ યયુયુર્વતયઃ મ નરે દ્રમાગ॥ ૩૪॥
ત મન્ સસુઙુ્કલ ઇભાશ્વરથ દ્વપદ્ ભઃ
કૃ ણં સભાયર્મપુલ ય ગ્ હાિધ ઢાઃ ।
નાયા િવક યર્ કુસમુૈમર્નસાપેગુહ્ય
સુ વાગતં િવદધુ મયવી ક્ષતને॥ ૩૫॥
ઊચુઃ સ્ત્રયઃ પ થ િનર ક્ષ્ય મુકુ દપત્નીઃ
તારા યથાેડુપસહાઃ િકમકાયર્મૂ ભઃ ।
યચ્ચ ષાં પુ ષમાૈ લ દારહાસ-
લીલાવલાેકકલયાે સવમાતનાે ત॥ ૩૬॥
તત્ર તત્રાપેસઙ્ગ ય પાૈરા મઙ્ગલપાણયઃ ।
ચકુ્રઃ સપયા કૃ ણાય શ્રેણીમખુ્યા હતનૈસઃ॥ ૩૭॥
અ તઃપુરજનૈઃ પ્રીત્યા મુકુ દઃ ફુ લલાેચનૈઃ ।
સસ ભ્રમૈર યપેુતઃ પ્રાિવશદ્રાજમ દરમ્॥ ૩૮॥
થા િવલાેક્ય ભ્રાત્રેયં કૃ ણં િત્રભવુનેશ્વરમ્ ।
પ્રીતાત્માે થાય પયર્ઙ્કા સ નષુા પિરષ વજે॥ ૩૯॥
ગાેિવ દં ગ્ હમાનીય દેવદેવેશમાદતૃઃ ।
પૂ યાં નાિવદ કૃત્યં પ્રમાેદાપેહતાે પઃ॥ ૪૦॥
િપ વસગુુર્ સ્ત્રીણાં કૃ ણશ્ચકે્રઽ ભવાદનમ્ ।
વયં ચ કૃ ણયા રાજન્ ભ ગ યા ચા ભવ દતઃ॥ ૪૧॥
શ્વ વા સ ચાેિદતા કૃ ણા કૃ ણપત્નીશ્ચ સવર્શઃ ।
આનચર્ ક્મણીં સત્યાં ભદ્રાં બવતી ં તથા॥ ૪૨॥
કા લ દ ં મત્રિવ દાં ચ શબૈ્યાં નાગ્ જતી ં સતીમ્ ।
અ યાશ્ચા યાગતા યા તુ વાસઃસ્રઙ્મ ડનાિદ ભઃ॥ ૪૩॥
સખંુ િનવાસયામાસ ધમર્રા ે જનાદર્નમ્ ।
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સસૈ યં સાનુગામાતં્ય સભાય ચ નવં નવમ્॥ ૪૪॥
તપર્િય વા ખા ડવને વિહ્ન ફા ગનુસયંુતઃ ।
માેચિય વા મયં યને રાજ્ઞે િદવ્યા સભા કૃતા॥ ૪૫॥
ઉવાસ ક ત ચન્માસાન્ રાજ્ઞઃ પ્રય ચક ષર્યા ।
િવહરન્ રથમા હ્ય ફા ગનુને ભટૈ ર્તઃ॥ ૪૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ કૃ ણસ્ય
ઇ દ્રપ્રસ્થગમનં નામૈકસપ્ત તતમાેઽ યાયઃ॥ ૭૧॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દ્વસપ્ત તતમાેઽ યાયઃ - ૭૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેકદા તુ સભામ યઆસ્થતાે મુિન ભ ર્તઃ ।
બ્રાહ્મણૈઃ ક્ષિત્રયવૈ યૈભ્રાર્ ભશ્ચ યુિધ ષ્ઠરઃ॥ ૧॥
આચાયઃ કુલ દ્ધશૈ્ચ જ્ઞા તસ બ ધબા ધવૈઃ ।
શ ◌ૃ વતામવે ચૈતષેામાભા યેદમવુાચ હ॥ ૨॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
ક્રતુરાજેન ગાેિવ દ રાજસયૂને પાવનીઃ ।
યકે્ષ્ય િવભૂતીભર્વત ત સ પાદય નઃ પ્રભાે॥ ૩॥
વ પાદુકે અિવરતં પિર યે ચર ત
યાય ત્યભદ્રનશને શચુયાે ગ્ ણ ત ।
િવ દ ત તે કમલનાભ ભવાપવગર્-
માશાસતે યિદ ત આ શષ ઈશ ના યે॥ ૪॥
તદે્દવદેવ ભવતશ્ચરણારિવ દ-
સવેાનુભાવ મહ પ યતુ લાેક અેષઃ ।
યે વાં ભજ ત ન ભજ ત્યુત વાેભયષેાં
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િનષ્ઠાં પ્રદશર્ય િવભાે કુ જયાનામ્॥ ૫॥
ન બ્રહ્મણઃ વપરભેદમ ત તવ સ્યાત્
સવાર્ત્મનઃ સમદશૃઃ વસખુાનુભૂતેઃ ।
સસંવેતાં સરુતરાેિરવ તે પ્રસાદઃ
સવેાનુ પમુદયાે ન િવપયર્યાેઽત્ર॥ ૬॥
શ્રીભગવાનવુાચ
સ યગ્વ્યવ સતં રાજન્ ભવતા શત્રુકશર્ન ।
કલ્યાણી યને તે ક તલાકાનનુભિવ ય ત॥ ૭॥
ઋષીણાં િપ દેવાનાં સહૃુદામિપ નઃ પ્રભાે ।
સવષામિપ ભૂતાનામી સતઃ ક્રતુરાડયમ્॥ ૮॥
િવ જત્ય પતીન્ સવાર્ન્ કૃ વા ચ જગતી ં વશે ।
સ ત્ય સવર્સ ભારાનાહર વ મહાક્રતુમ્॥ ૯॥
અેતે તે ભ્રાતરાે રાજં લાેકપાલાંશસ ભવાઃ ।
જતાેઽ યાત્મવતા તેઽહં દુજર્યાે યાેઽકૃતાત્મ ભઃ॥ ૧૦॥
ન ક શ્ચન્મ પરં લાેકે તજેસા યશસા શ્રયા ।
િવભૂ ત ભવાર્ ભભવેદે્દવાેઽિપ િકમુ પા થવઃ॥ ૧૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
િનશ ય ભગવદ્ગ તં પ્રીતઃ ફુ લમખુા બુજઃ ।
ભ્રા ન્ િદ ગ્વજયેઽયુઙ્ક્ત િવ તે પે િંહતાન્॥ ૧૨॥
સહદેવં દ ક્ષણસ્યામાિદશ સહ જયૈઃ ।
િદ શ પ્રતીચ્યાં નકુલમુદ ચ્યાં સવ્યસા ચનમ્ ।
પ્રાચ્યાં કાેદરં મ સ્યૈઃ કેકયૈઃ સહ મદ્રકૈઃ॥ ૧૩॥
તે િવ જત્ય પાન્ વીરા આજહિદગ્ ય આેજસા ।
અ તશત્રવે ભૂિર દ્રિવણં પ યક્ષ્યતે॥ ૧૪॥
શ્રુ વા જતં જરાસ ધં પતે યાર્યતાે હિરઃ ।
આહાપેાયં તમવેાદ્ય ઉદ્ધવાે યમવુાચ હ॥ ૧૫॥
ભીમસનેાેઽજુર્નઃ કૃ ણાે બ્રહ્મ લઙ્ગધરાસ્ત્રયઃ ।
જગ્મુ ગિરવ્રજં તાત હદ્રથસતુાે યતઃ॥ ૧૬॥
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તે ગ વાઽઽ ત યવેલાયાં ગ્ હેષુ ગ્ હમેિધનમ્ ।
બ્રહ્મ યં સમયાચેરન્ રાજ યા બ્રહ્મ લઙ્ ગનઃ॥ ૧૭॥
રાજન્ િવદ્ ય તથીન્ પ્રાપ્તાન થનાે દૂરમાગતાન્ ।
તન્નઃ પ્રયચ્છ ભદં્ર તે યદ્વયં કામયામહે॥ ૧૮॥
િક દુમર્ષ ત તક્ષણૂાં િકમકાયર્મસાધુ ભઃ ।
િક ન દેયં વદા યાનાં કઃ પરઃ સમદ શનામ્॥ ૧૯॥
યાેઽિનત્યેન શર રેણ સતાં ગેયં યશાે ધ્રવુમ્ ।
ના ચનાે ત વયં ક પઃ સ વાચ્યઃ શાેચ્ય અેવ સઃ॥ ૨૦॥
હિરશ્ચ દ્રાે ર તદેવ ઉ છ ત્તઃ શ બબર્ લઃ ।
વ્યાધઃ કપાેતાે બહવાે હ્યધ્રવુેણ ધ્રવું ગતાઃ॥ ૨૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
વરૈરાકૃ ત ભ તાં તુ પ્રકાેષૈ્ઠજ્યાર્હતૈરિપ ।
રાજ યબ ધનૂ્ િવજ્ઞાય દષૃ્ટપવૂાર્ન ચ તયત્॥ ૨૨॥
રાજ યબ ધવાે હ્યેતે બ્રહ્મ લઙ્ગાિન બભ્ર ત ।
દદા મ ભ ક્ષતં તે ય આત્માનમિપ દુ ત્યજમ્॥ ૨૩॥
બલનેુર્ શ્રૂયતે ક તિવતતા િદ વક મષા ।
અૈશ્વયાર્દ્ભ્રં શતસ્યાિપ િવપ્રવ્યાજેન િવ ના॥ ૨૪॥
શ્રયં જહીષર્તે દ્રસ્ય િવ ણવે દ્વજ િપણે ।
નન્નિપ મહી ં પ્રાદાદ્વાયર્માણાેઽિપ દૈત્યરાટ્॥ ૨૫॥
વતા બ્રાહ્મણાથાર્ય કાે વથર્ઃ ક્ષત્રબ ધનુા ।

દેહેન પતમાનને નેહતા િવપુલં યશઃ॥ ૨૬॥
ઇત્યુદારમ તઃ પ્રાહ કૃ ણાજુર્ન કાેદરાન્ ।
હે િવપ્રા િવ્રયતાં કામાે દદા યાત્મ શરાેઽિપ વઃ॥ ૨૭॥
શ્રીભગવાનવુાચ
યુદં્ધ નાે દેિહ રાજે દ્ર દ્વ દ્વશાે યિદ મ યસે ।
યુદ્ધા થનાે વયં પ્રાપ્તા રાજ યા નાન્નકાિઙ્ક્ષણઃ॥ ૨૮॥
અસાૈ કાેદરઃ પાથર્ તસ્ય ભ્રાતાજુર્નાે હ્યયમ્ ।
અનયાેમાર્તુલેયં માં કૃ ણં નીિહ તે િરપુમ્॥ ૨૯॥

100 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ ઉત્તરાધ

અેવમાવેિદતાે રા જહાસાેચ્ચૈઃ મ માગધઃ ।
આહ ચામ ષતાે મ દા યુદં્ધ તિહ દદા મ વઃ॥ ૩૦॥
ન વયા ભી ણા યાે સ્યે યુિધ િવક્લવતજેસા ।
મથુરાં વપુર ં ત્ય વા સમુદં્ર શરણં ગતઃ॥ ૩૧॥
અયં તુ વયસાતુલ્યાે ના તસ વાે ન મે સમઃ ।
અજુર્નાે ન ભવેદ્યાેદ્ધા ભીમ તુલ્યબલાે મમ॥ ૩૨॥
ઇત્યુ વા ભીમસનેાય પ્રાદાય મહતી ં ગદામ્ ।
દ્વતીયાં વયમાદાય િનજર્ગામ પુરાદ્બિહઃ॥ ૩૩॥
તતઃ સમે ખલે વીરાૈ સયંુક્તાિવતરેતરાૈ ।
જઘ્નતવુર્જ્રક પા યાં ગદા યાં રણદુમર્દાૈ॥ ૩૪॥
મ ડલાિન િવ ચત્રા ણ સવં્ય દ ક્ષણમવે ચ ।
ચરતાેઃ શશુભુે યુદં્ધ નટયાેિરવ રઙ્ ગણાેઃ॥ ૩૫॥
તતશ્ચટચટાશ દાે વજ્રિન પષેસિન્નભઃ ।
ગદયાેઃ ક્ષપ્તયાે રાજન્ દ તયાેિરવ દ તનાેઃ॥ ૩૬॥
તે વૈ ગદે ભજુજવને િનપાત્યમાને
અ યાે યતાઽસકિટપાદકરાે જત્રનૂ્ ।
ચૂણ બભવૂતુ પેત્ય યથાકર્શાખે
સયંુ યતાે દ્વરદયાેિરવ દ પ્તમ વ્યાેઃ॥ ૩૭॥
ઇ થં તયાેઃ પ્રહતયાેગર્દયાે ર્વીરાૈ
કુ્રદ્ધાૈ વમુ ષ્ટ ભરયઃ પરશરૈિપષ્ટામ્ ।
શ દ તયાેઃ પ્રહરતાેિરભયાેિરવાસી-
િન્નઘાર્તવજ્રપ ષ તલતાડનાે થઃ॥ ૩૮॥
તયાેરેવં પ્રહરતાેઃ સમ શક્ષાબલાજૈસાેઃ ।
િનિવશષેમભૂદ્યુદ્ધમક્ષીણજવયાે ર્પ॥ ૩૯॥
અેવં તયાેમર્હારાજ યુ યતાેઃ સપ્તિવશ તઃ ।
િદનાિન િનરગં તત્ર સહૃુદ્વિન્ન શ તષ્ઠતાેઃ॥ ૪૦॥
અેકદા માતુલેયં વૈ પ્રાહ રાજન્ કાેદરઃ ।
ન શક્તાેઽહં જરાસ ધં િનજતું યુિધ માધવ॥ ૪૧॥

bhagpur-10b.pdf 101



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ ઉત્તરાધ

શત્રાજેર્ન્મ તી િવદ્વા િવતં ચ જરાકૃતમ્ ।
પાથર્મા યાયયન્ વને તજેસા ચ તયદ્ધિરઃ॥ ૪૨॥
સ ચ ત્યાિરવધાપેાયં ભીમસ્યામાેઘદશર્નઃ ।
દશર્યામાસ િવટપં પાટયિન્નવ સજં્ઞયા॥ ૪૩॥
ત દ્વજ્ઞાય મહાસ વાે ભીમઃ પ્રહરતાં વરઃ ।
ગ્ હી વા પાદયાેઃ શત્રું પાતયામાસ ભૂતલે॥ ૪૪॥
અેકં પાદં પદાઽઽક્ર ય દાે યાર્મ યં પ્રગ્ હ્ય સઃ ।
ગુદતઃ પાટયામાસ શાખ મવ મહાગજઃ॥ ૪૫॥
અેકપાદાે ષણકિટ ષ્ઠ તનાંસકે ।
અેકબાહ્વ ક્ષભ્રૂકણ શકલે દદશૃઃુ પ્ર ઃ॥ ૪૬॥
હાહાકારાે મહાનાસીિન્નહતે મગધેશ્વરે ।
પજૂયામાસતુભ મં પિરર ય જયાચ્યુતાૈ॥ ૪૭॥
સહદેવં તત્તનયં ભગવાન્ ભૂતભાવનઃ ।
અ ય ષ ચદમેયાત્મા મગધાનાં પ ત પ્રભુઃ ।
માેચયામાસ રાજ યાન્ સં દ્ધા માગધને યે॥ ૪૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ જરાસ ધવધાે
નામ દ્વસપ્ત તતમાેઽ યાયઃ॥ ૭૨॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ િત્રસપ્ત તતમાેઽ યાયઃ - ૭૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અયુતે દ્વે શતા યષ્ટાૈ લીલયા યુિધ િન જતાઃ ।
તે િનગર્તા ગિરદ્રાે યાં મ લના મલવાસસઃ॥ ૧॥
ક્ષામાઃ શુ કવદનાઃ સરંાેધપિરક શતાઃ ।

દદશૃુ તે ઘન યામં પીતકાૈશયેવાસસમ્॥ ૨॥

102 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ ઉત્તરાધ

શ્રીવ સાઙં્ક ચતુબાર્હંુ પદ્મગભાર્ ણેક્ષણમ્ ।
ચા પ્રસન્નવદનં સુ્ફરન્મકરકુ ડલમ્॥ ૩॥
પદ્મહ તં ગદાશઙ્ખરથાઙ્ગૈ પલ ક્ષતમ્ ।
િકર ટહારકટકકિટસતૂ્રાઙ્ગદા ચતમ્॥ ૪॥
ભ્રાજદ્વરમ ણગ્રીવં િનવીતં વનમાલયા ।
િપબ ત ઇવ ચ યા લહ ત ઇવ જહ્વયા॥ ૫॥
જઘ્ર ત ઇવ નાસા યાં ર ભ ત ઇવ બાહુ ભઃ ।
પ્રણેમુહર્તપા માનાે મૂધર્ ભઃ પાદયાેહર્રેઃ॥ ૬॥
કૃ ણસ દશર્નાહ્લાદ વ તસરંાેધનક્લમાઃ ।
પ્રશશસંહૃુર્ષીકેશં ગી ભઃ પ્રા જલયાે પાઃ॥ ૭॥
રા ન ઊચુઃ
નમ તે દેવદેવેશ પ્રપન્ના તહરાવ્યય ।
પ્રપન્નાન્ પાિહ નઃ કૃ ણ િનિવ ણાન્ ઘાેરસં તેઃ॥ ૮॥
નનંૈ નાથા વસયૂામાે માગધં મધુસદૂન ।
અનુગ્રહાે યદ્ભવતાે રાજ્ઞાં રાજ્યચ્યુ તિવભાે॥ ૯॥
રાજૈ્યશ્વયર્મદાેન્નદ્ધાે ન શ્રેયાે િવ દતે પઃ ।
વન્માયામાેિહતાેઽિનત્યા મ યતે સ પદાેઽચલાઃ॥ ૧૦॥
ગ ણાં યથા બાલા મ ય ત ઉદકાશયમ્ ।
અેવં વૈકાિરક ં માયામયુક્તા વ તુ ચક્ષતે॥ ૧૧॥
વયં પુરા શ્રીમદનષ્ટદષૃ્ટયાે
જગીષયાસ્યા ઇતરેતર ધઃ ।
ઘ્ન તઃ પ્ર ઃ વા અ તિનઘ્ ર્ણાઃ પ્રભાે
ત્યું પુર વાિવગણ ય દુમર્દાઃ॥ ૧૨॥
ત અેવ કૃ ણાદ્ય ગભીરરંહસા
દુર તવીયણ િવચા લતાઃ શ્રયઃ ।
કાલને ત વા ભવતાેઽનુક પયા
િવનષ્ટદપાર્શ્ચરણાૈ મરામ તે॥ ૧૩॥
અથાે ન રાજં્ય ગ ણ િપતં
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દેહેન શશ્વ પતતા ં ભવુા ।
ઉપા સતવં્ય હયામહે િવભાે
િક્રયાફલં પ્રેત્ય ચ કણર્રાેચનમ્॥ ૧૪॥
તં નઃ સમાિદશાપેાયં યને તે ચરણા જયાેઃ ।
તયર્થા ન િવરમેદિપ સસંરતા મહ॥ ૧૫॥

કૃ ણાય વાસદેુવાય હરયે પરમાત્મને ।
પ્રણતક્લેશનાશાય ગાેિવ દાય નમાે નમઃ॥ ૧૬॥(૨)
શ્રીશકુ ઉવાચ
સં તૂયમાનાે ભગવાન્ રાજ ભમુર્ક્તબ ધનૈઃ ।
તાનાહ ક ણ તાત શર યઃ શ્લ ણયા ગરા॥ ૧૭॥
શ્રીભગવાનવુાચ
અદ્ય પ્ર ત વાે ભપૂા મ યાત્મ ય ખલેશ્વરે ।
સદુૃઢા યતે ભ ક્તબાર્ઢમાશં સતં તથા॥ ૧૮॥
િદષ્ટ ા વ્યવ સતં ભપૂા ભવ ત ઋતભા ષણઃ ।
શ્રયૈશ્વયર્મદાેન્નાહં પ ય ઉન્માદકં ણામ્॥ ૧૯॥
હૈહયાે નહુષાે વનેાે રાવણાે નરકાેઽપરે ।
શ્રીમદાદ્ભ્રં શતાઃ સ્થાનાદે્દવદૈત્યનરેશ્વરાઃ॥ ૨૦॥
ભવ ત અેત દ્વજ્ઞાય દેહાદ્યુ પાદ્યમ તવત્ ।
માં યજ તાેઽ વરૈયુર્ક્તાઃ પ્ર ધમણ રક્ષથ॥ ૨૧॥
સ ત વ તઃ પ્ર ત તનૂ્ સખંુ દુઃખં ભવાભવાૈ ।
પ્રાપ્તં પ્રાપં્ત ચ સવે તાે મ ચ્ચત્તા િવચિર યથ॥ ૨૨॥
ઉદાસીનાશ્ચ દેહાદાવાત્મારામા તવ્રતાઃ ।
મ યાવે ય મનઃ સ યઙ્ મામ તે બ્રહ્મ યાસ્યથ॥ ૨૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યાિદ ય પાન્ કૃ ણાે ભગવાન્ ભવુનેશ્વરઃ ।
તષેાં યયુઙ્ક્ત પુ ષાન્ સ્ત્રયાે મ જનકમર્ ણ॥ ૨૪॥
સપયા કારયામાસ સહદેવને ભારત ।
નરદેવાે ચતવૈર્સૈ્ત્રભૂર્ષણૈઃ સ્ર ગ્વલપેનૈઃ॥ ૨૫॥
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ભાજેિય વા વરાન્નને સુ નાતાન્ સમલઙૃ્કતાન્ ।
ભાેગૈશ્ચ િવિવધૈયુર્ક્તાં તા બૂલાદ્યૈ ર્પાે ચતૈઃ॥ ૨૬॥
તે પૂ જતા મુકુ દેન રા નાે ષ્ટકુ ડલાઃ ।
િવરેજુમા ચતાઃ ક્લેશા પ્રા ડ તે યથા ગ્રહાઃ॥ ૨૭॥
રથાન્ સદશ્વાનારાે ય મ ણકા ચનભૂ ષતાન્ ।
પ્રીણ ય સૂ તવૈાર્ક્યૈઃ વદેશાન્ પ્રત્યયાપયત્॥ ૨૮॥
ત અેવં માે ચતાઃ કૃચ્છ્ર ા કૃ ણને સમુહાત્મના ।
યયુ તમવે યાય તઃ કૃતાિન ચ જગ પતેઃ॥ ૨૯॥
જગદુઃ પ્રકૃ ત ય તે મહાપુ ષચે ષ્ટતમ્ ।
યથા વશાસદ્ભગવાં તથા ચકુ્રરત દ્રતાઃ॥ ૩૦॥
જરાસ ધં ઘાતિય વા ભીમસનેને કેશવઃ ।
પાથાર્ યાં સયંુતઃ પ્રાયા સહદેવને પૂ જતઃ॥ ૩૧॥
ગ વા તે ખા ડવપ્રસ્થં શઙ્ખાન્ દ મુ જતારયઃ ।
હષર્ય તઃ વસહૃુદાે દુહૃર્દાં ચાસખુાવહાઃ॥ ૩૨॥
તચ્છ વા પ્રીતમનસ ઇ દ્રપ્રસ્થિનવા સનઃ ।
મેિનરે માગધં શા તં રા ચાપ્તમનાેરથઃ॥ ૩૩॥
અ ભવ દ્યાથ રા નં ભીમાજુર્નજનાદર્નાઃ ।
સવર્માશ્રાવયા ચકુ્રરાત્મના યદનુ ષ્ઠતમ્॥ ૩૪॥
િનશ ય ધમર્રાજ ત કેશવનેાનુક પતમ્ ।
આન દાશ્રુકલાં મુ ચન્ પ્રે ણા નાવેાચ િક ચન॥ ૩૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ કૃ ણાદ્યાગમને
િત્રસપ્ત તતમાેઽ યાયઃ॥ ૭૩॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

bhagpur-10b.pdf 105



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ ઉત્તરાધ

॥ ચતુઃસપ્ત તતમાેઽ યાયઃ - ૭૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં યુિધ ષ્ઠરાે રા જરાસ ધવધં િવભાેઃ ।
કૃ ણસ્ય ચાનુભાવં તં શ્રુ વા પ્રીત તમબ્રવીત્॥ ૧॥
યુિધ ષ્ઠર ઉવાચ
યે સ્યુસૈ્ત્રલાેક્યગુરવઃ સવ લાેકમહેશ્વરાઃ ।
વહ ત દુલર્ભં લ વા શરસવૈાનુશાસનમ્॥ ૨॥
સ ભવાનરિવ દાક્ષાે દ નાનામીશમાિનનામ્ ।
ધત્તેઽનુશાસનં ભૂમં તદત્ય તિવડ બનમ્॥ ૩॥
ન હ્યેકસ્યા દ્વતીયસ્ય બ્રહ્મણઃ પરમાત્મનઃ ।
કમર્ ભવર્ધર્તે તે ે હ્રસતે ચ યથા રવેઃ॥ ૪॥
ન વૈ તેઽ જત ભક્તાનાં મમાહ મ ત માધવ ।
વં તવે ત ચ નાનાધીઃ પશનૂા મવ વૈકૃતા॥ ૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યુ વા ય જ્ઞયે કાલે વવ્રે યુક્તાન્ સ ઋ વજઃ ।
કૃ ણાનુમાેિદતઃ પાથા બ્રાહ્મણાન્ બ્રહ્મવાિદનઃ॥ ૬॥
દ્વપૈાયનાે ભરદ્વાજઃ સમુ તુગાતમાેઽ સતઃ ।
વ સષ્ઠ યવનઃ ક વાે મતૈ્રેયઃ કવષ સ્ત્રતઃ॥ ૭॥
િવશ્વા મત્રાે વામદેવઃ સમુ તજ મિનઃ ક્રતુઃ ।
પૈલઃ પરાશરાે ગગા વૈશ પાયન અેવ ચ॥ ૮॥
અથવાર્ ક યપાે ધાૈ યાે રામાે ભાગર્વ આસિુરઃ ।
વી તહાતે્રાે મધુચ્છ દા વીરસનેાેઽકૃતવ્રણઃ॥ ૯॥
ઉપહૂતા તથા ચા યે દ્રાેણભી મકૃપાદયઃ ।
તરાષ્ટ્ર ઃ સહસતુાે િવદુરશ્ચ મહામ તઃ॥ ૧૦॥
બ્રાહ્મણાઃ ક્ષિત્રયા વૈ યાઃ શદૂ્રા યજ્ઞિદદકૃ્ષવઃ ।
તત્રેયુઃ સવર્રા નાે રાજ્ઞાં પ્રકૃતયાે પ॥ ૧૧॥
તત તે દેવયજનં બ્રાહ્મણાઃ વણર્લાઙ્ગલૈઃ ।
કૃ ટ્વા તત્ર યથા ાયં દ ક્ષયા ચિક્રરે પમ્॥ ૧૨॥
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હૈમાઃ િકલાપેકરણા વ ણસ્ય યથા પુરા ।
ઇ દ્રાદયાે લાેકપાલા િવિર ચભવસયંુતાઃ॥ ૧૩॥
સગણાઃ સદ્ધગ ધવાર્ િવદ્યાધરમહાેરગાઃ ।
મનુયાે યક્ષરક્ષાં સ ખગિકન્નરચારણાઃ॥ ૧૪॥
રા નશ્ચ સમાહૂતા રાજપ યશ્ચ સવર્શઃ ।
રાજસયંૂ સમીયુઃ મ રાજ્ઞઃ પા ડુસતુસ્ય વૈ॥ ૧૫॥
મેિનરે કૃ ણભક્તસ્ય સપૂપન્નમિવ મતાઃ ।
અયાજયન્ મહારાજં યાજકા દેવવચર્સઃ॥ ૧૬॥
રાજસયૂને િવિધવ પ્રચેતસ મવામરાઃ ।
સાૈત્યેઽહ યવનીપાલાે યાજકાન્ સદસ પતીન્ ।
અપજૂયન્મહાભાગાન્ યથાવ સસુમાિહતઃ॥ ૧૭॥
સદસ્યા યાહર્ણાહ વૈ િવ શ તઃ સભાસદઃ ।
ના યગચ્છન્નનૈકા ત્યા સહદેવ તદાબ્રવીત્॥ ૧૮॥
અહર્ ત હ્યચ્યુતઃ શ્રૈ ઠ્યં ભગવાન્ સા વતા પ તઃ ।
અેષ વૈ દેવતાઃ સવાર્ દેશકાલધનાદયઃ॥ ૧૯॥
યદાત્મક મદં િવશ્વં ક્રતવશ્ચ યદાત્મકાઃ ।
અ ગ્ રાહુતયાે મ ત્રાઃ સાઙ્ખ્યં યાેગશ્ચ ય પરઃ॥ ૨૦॥
અેક અેવા દ્વતીયાેઽસાવૈતદા ય મદં જગત્ ।
આત્મનાઽઽત્માશ્રયઃ સ યાઃ જત્યવ ત હ ત્યજઃ॥ ૨૧॥
િવિવધાનીહ કમાર્ ણ જનયન્ યદવેક્ષયા ।
ઈહતે યદયં સવર્ઃ શ્રેયાે ધમાર્િદલક્ષણમ્॥ ૨૨॥
ત મા કૃ ણાય મહતે દ યતાં પરમાહર્ણમ્ ।
અેવં ચે સવર્ભૂતાનામાત્મનશ્ચાહર્ણં ભવેત્॥ ૨૩॥
સવર્ભૂતાત્મભૂતાય કૃ ણાયાન યદ શને ।
દેયં શા તાય પૂણાર્ય દત્તસ્યાન ત્ય મચ્છતા॥ ૨૪॥
ઇત્યુ વા સહદેવાેઽભૂત્તૂ ણી ં કૃ ણાનુભાવિવત્ ।
તચ્છ વા તુષુ્ટવુઃ સવ સાધુ સા વ ત સત્તમાઃ॥ ૨૫॥
શ્રુ વા દ્વજેિરતં રા જ્ઞા વા હાદ સભાસદામ્ ।

bhagpur-10b.pdf 107



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ ઉત્તરાધ

સમહર્યદૃ્ધષીકેશં પ્રીતઃ પ્રણયિવહ્વલઃ॥ ૨૬॥
ત પાદાવવિનજ્યાપઃ શરસા લાેકપાવનીઃ ।
સભાયર્ઃ સાનુ માત્યઃ સકુટુ બાેઽવહન્મુદા॥ ૨૭॥
વાસાે ભઃ પીતકાૈશયેૈભૂર્ષણૈશ્ચ મહાધનૈઃ ।
અહર્િય વાશ્રપુૂણાર્ક્ષાે નાશક સમવે ક્ષતુમ્॥ ૨૮॥
ઇ થં સભા જતં વીક્ષ્ય સવ પ્રા જલયાે જનાઃ ।
નમાે જયે ત નેમુ તં િનપેતુઃ પુ પ ષ્ટયઃ॥ ૨૯॥
ઇ થં િનશ ય દમઘાષેસતુઃ વપીઠા-
દુ થાય કૃ ણગુણવણર્ન તમ યુઃ ।
ઉિ ક્ષ ય બાહુ મદમાહ સદસ્યમષ
સશં્રાવયન્ ભગવતે પ ષા યભીતઃ॥ ૩૦॥
ઈશાે દુરત્યયઃ કાલ ઇ ત સત્યવતી શ્રુ તઃ ।
દ્ધાનામિપ યદુ્બ દ્ધબાર્લવાક્યૈિવ ભદ્યતે॥ ૩૧॥
યૂયં પાત્રિવદાં શ્રેષ્ઠા મા મ વં બાલભાષીતમ્ ।
સદસ પતયઃ સવ કૃ ણાે ય સ મતાેઽહર્ણે॥ ૩૨॥
તપાેિવદ્યાવ્રતધરાન્ જ્ઞાનિવ વ તક મષાન્ ।
પરમઋષીન્ બ્રહ્મિનષ્ઠાં લાેકપાલૈશ્ચ પૂ જતાન્॥ ૩૩॥
સદ પતીન તક્ર ય ગાપેાલઃ કુલપાંસનઃ ।
યથા કાકઃ પુરાેડાશં સપયા કથમહર્ ત॥ ૩૪॥
વણાર્શ્રમકુલાપેતઃ સવર્ધમર્બિહ કૃતઃ ।
વૈરવત ગુણૈહ નઃ સપયા કથમહર્ ત॥ ૩૫॥
યયા તનષૈાં િહ કુલં શપં્ત સદ્ ભબર્િહ કૃતમ્ ।
થાપાનરતં શશ્વ સપયા કથમહર્ ત॥ ૩૬॥
બ્રહ્મ ષસિેવતાન્ દેશાન્ િહ વૈતેઽબ્રહ્મવચર્સમ્ ।
સમુદં્ર દુગર્મા શ્રત્ય બાધ તે દસ્યવઃ પ્ર ઃ॥ ૩૭॥
અેવમાદ યભદ્રા ણ બભાષે નષ્ટમઙ્ગલઃ ।
નાવેાચ િક ચદ્ભગવાન્ યથા સહઃ શવા તમ્॥ ૩૮॥
ભગવિન્ન દનં શ્રુ વા દુઃસહં ત સભાસદઃ ।
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કણા િપધાય િનજર્ગ્મુઃ શપ તશ્ચેિદપં ષા॥ ૩૯॥
િન દાં ભગવતઃ શ ◌ૃ વં ત પરસ્ય જનસ્ય વા ।
તતાે નાપૈ ત યઃ સાેઽિપ યાત્યધઃ સકૃુતાચ્ચ્યુતઃ॥ ૪૦॥
તતઃ પા ડુસતુાઃ કુ્રદ્ધા મ સ્યકૈકય જયાઃ ।
ઉદાયુધાઃ સમુત્તસ્થુઃ શશપુાલ જઘાંસવઃ॥ ૪૧॥
તતશ્ચૈદ્ય વસ ભ્રા તાે જગ્ હે ખડ્ગચમર્ણી ।
ભ સર્યન્ કૃ ણપક્ષીયાન્ રાજ્ઞઃ સદ સ ભારત॥ ૪૨॥
તાવદુ થાય ભગવાન્ વાન્ િનવાયર્ વયં ષા ।
શરઃ રા તચકે્રણ જહારાપતતાે િરપાેઃ॥ ૪૩॥
શ દઃ કાેલાહલાેઽ યાસી ચ્છશપુાલે હતે મહાન્ ।
તસ્યાનુયાિયનાે ભપૂા દુદુ્રવુ ર્ િવતૈ ષણઃ॥ ૪૪॥
ચૈદ્યદેહાે થતં જ્યાે તવાર્સદેુવમપુાિવશત્ ।
પ યતાં સવર્ભૂતાનામુલે્કવ ભુિવ ખાચ્ચ્યુતા॥ ૪૫॥
જન્મત્રયાનુગુ ણતવૈરસરં ધયા િધયા ।
યાયં તન્મયતાં યાતાે ભાવાે િહ ભવકારણમ્॥ ૪૬॥
ઋ વગ્ યઃ સસદસ્યે યાે દ ક્ષણાં િવપુલામદાત્ ।
સવાર્ન્ સ પજૂ્ય િવિધવચ્ચકે્રઽવ થમેકરાટ્॥ ૪૭॥
સાધિય વા ક્રતું રાજ્ઞઃ કૃ ણાે યાેગેશ્વરેશ્વરઃ ।
ઉવાસ ક ત ચન્માસાન્ સહૃુદ્ ભર ભયા ચતઃ॥ ૪૮॥
તતાેઽનુજ્ઞા ય રા નમિનચ્છ તમપીશ્વરઃ ।
યયાૈ સભાયર્ઃ સામાત્યઃ વપુરં દેવક સતુઃ॥ ૪૯॥
વ ણતં તદુપાખ્યાનં મયા તે બહુિવ તરમ્ ।
વૈકુ ઠવા સનાજેર્ન્મ િવપ્રશાપા પનુઃ પનુઃ॥ ૫૦॥
રાજસયૂાવ યને નાતાે રા યુિધ ષ્ઠરઃ ।
બ્રહ્મક્ષત્રસભામ યે શશુભુે સરુરાિડવ॥ ૫૧॥
રાજ્ઞા સભા જતાઃ સવ સરુમાનવખેચરાઃ ।
કૃ ણં ક્રતું ચ શસં તઃ વધામાિન યયુમુર્દા॥ ૫૨॥
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દુયાધન તે પાપં ક લ કુ કુલામયમ્ ।
યાે ન સહેે શ્રયં સ્ફ તાં દૃ ટ્વા પા ડુસતુસ્ય તામ્॥ ૫૩॥
ય ઇદં ક તર્યે દ્વ ણાેઃ કમર્ ચૈદ્યવધાિદકમ્ ।
રાજમાેકં્ષ િવતાનં ચ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૫૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ શશપુાલવધાે
નામ ચતુઃસપ્ત તતમાેઽ યાયઃ॥ ૭૪॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ પ ચસપ્ત તતમાેઽ યાયઃ - ૭૫॥
રા વેાચ
અ તશત્રાે તં દૃ ટ્વા રાજસયૂમહાેદયમ્ ।
સવ મુમુિદરે બ્રહ્મન્ દેવા યે સમાગતાઃ॥ ૧॥
દુયાધનં વજર્િય વા રા નઃ સષર્યઃ સરુાઃ ।
ઇ ત શ્રુતં નાે ભગવં તત્ર કારણમુચ્યતામ્॥ ૨॥
ઋ ષ વાચ
િપતામહસ્ય તે યજ્ઞે રાજસયૂે મહાત્મનઃ ।
બા ધવાઃ પિરચયાર્યાં તસ્યાસન્ પ્રેમબ ધનાઃ॥ ૩॥
ભીમાે મહાનસા યક્ષાે ધના યક્ષઃ સયુાેધનઃ ।
સહદેવ તુ પૂ યાં નકુલાે દ્રવ્યસાધને॥ ૪॥
ગુ શશુ્રષૂણે જ ઃ કૃ ણઃ પાદાવનજેને ।
પિરવષેણે દુ્રપદ કણા દાને મહામનાઃ॥ ૫॥
યુયુધાનાે િવકણર્શ્ચ હાિદક્યાે િવદુરાદયઃ ।
બાહ્લ કપતુ્રા ભૂયાર્દ્યા યે ચ સ તદર્નાદયઃ॥ ૬॥
િન િપતા મહાયજ્ઞે નાનાકમર્સુ તે તદા ।
પ્રવતર્ તે મ રાજે દ્ર રાજ્ઞઃ પ્રય ચક ષર્વઃ॥ ૭॥
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ઋ વક્સદસ્યબહુિવ સુ સહૃુત્તમષેુ
વષ્ટેષુ સૂ તસમહર્ણદ ક્ષણા ભઃ ।

ચૈદે્ય ચ સા વતપતેશ્ચરણં પ્રિવષ્ટે
ચકુ્ર તત વવ થ નપનં દ્યનુદ્યામ્॥ ૮॥
દઙ્ગશઙ્ખપણવધુ ધુયાર્નકગાેમખુાઃ ।
વાિદત્રા ણ િવ ચત્રા ણ નેદુરાવ થાે સવે॥ ૯॥
નતર્ક્યાે ન તુહૃર્ષ્ટા ગાયકા યૂથશાે જગુઃ ।
વીણાવે તલાેન્નાદ તષેાં સ િદવમ શત્॥ ૧૦॥
ચત્ર વજપતાકાગ્રૈિરભે દ્રસ્ય દનાવર્ ભઃ ।
વલઙૃ્કતૈભર્ટૈભૂર્પા િનયર્યૂ ક્મમા લનઃ॥ ૧૧॥
યદુ જયકા બાજેકુ કેકયકાેસલાઃ ।
ક પય તાે ભવું સૈ યૈયર્જમાનપુરઃસરાઃ॥ ૧૨॥
સદસ્ય વિગ્દ્વજશ્રેષ્ઠા બ્રહ્મઘાષેેણ ભૂયસા ।
દેવ ષિપ ગ ધવાર્ તુષુ્ટવુઃ પુ પવ ષણઃ॥ ૧૩॥
વલઙૃ્કતા નરા નાયા ગ ધસ્રગ્ભષૂણા બરૈઃ ।
િવ લ પ ત્યાેઽ ભ ષ ચ ત્યાે િવજહિવિવધૈ રસઃૈ॥ ૧૪॥
તૈલગાેરસગ ધાેદહિરદ્રાસા દ્રકુઙુ્કમૈઃ ।
પુ ભ લપ્તાઃ પ્ર લ પ ત્યાે િવજહવાર્રયાે ષતઃ॥ ૧૫॥
ગુપ્તા ભિનરગમન્નપુલ ધુમેત-
દે્દવ્યાે યથા િદિવ િવમાનવરૈ ર્દેવ્યઃ ।
તા માતુલેયસ ખ ભઃ પિર ષચ્યમાનાઃ
સવ્રીડહાસિવકસદ્વદના િવરેજુઃ॥ ૧૬॥
તા દેવરાનુત સખીન્ સ ષચુદૃર્તી ભઃ
ક્લન્ના બરા િવ તગાત્રકુચાે મ યાઃ ।
આૈ સકુ્યમુક્તકબરાચ્ચ્યવમાનમાલ્યાઃ
ક્ષાેભં દધુમર્લિધયાં ચરૈિવહારૈઃ॥ ૧૭॥
સ સમ્રાડ્ રથમા ઢઃ સદશં્વ ક્મમા લનમ્ ।
વ્યરાેચત વપત્ની ભઃ િક્રયા ભઃ ક્રતુરાિડવ॥ ૧૮॥
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પત્નીસ યા વ યૈશ્ચિર વા તે ત વજઃ ।
આચા તં નાપયા ચકુ્રગર્ઙ્ગાયાં સહ કૃ ણયા॥ ૧૯॥
દેવદુ દુભયાે નેદુનર્રદુ દુ ભ ભઃ સમમ્ ।
મુમુચુઃ પુ પવષાર્ ણ દેવ ષિપ માનવાઃ॥ ૨૦॥
સ નુ તત્ર તતઃ સવ વણાર્શ્રમયુતા નરાઃ ।
મહાપાતક્યિપ યતઃ સદ્યાે મુચ્યેત િક બષાત્॥ ૨૧॥
અથ રા હતે ક્ષાૈમે પિરધાય વલઙૃ્કતઃ ।
ઋ વક્સદસ્યિવપ્રાદ નાનચાર્ભરણા બરૈઃ॥ ૨૨॥
બ ધૂ જ્ઞા ત પાન્ મત્રસહૃુદાેઽ યાંશ્ચ સવર્શઃ ।
અભી ણં પજૂયામાસ નારાયણપરાે પઃ॥ ૨૩॥
સવ જનાઃ સરુ ચાે મ ણકુ ડલસ્ર-
ગુ ણીષક ચુકદુકૂલમહાઘ્યર્હારાઃ ।
નાયર્શ્ચ કુ ડલયુગાલક દજુષ્ટ-
વક્ત્ર શ્રયઃ કનકમખેલયા િવરેજુઃ॥ ૨૪॥
અથ વ ે મહાશીલાઃ સદસ્યા બ્રહ્મવાિદનઃ ।
બ્રહ્મક્ષિત્રયિવટ્ શદૂ્રા રા નાે યે સમાગતાઃ॥ ૨૫॥
દેવ ષિપ ભૂતાિન લાેકપાલાઃ સહાનુગાઃ ।
પૂ જતા તમનુજ્ઞા ય વધામાિન યયુ ર્પ॥ ૨૬॥
હિરદાસસ્ય રાજષ રાજસયૂમહાેદયમ્ ।
નવૈા યન્ પ્રશસં તઃ િપબન્ મત્યાઽ તં યથા॥ ૨૭॥
તતાે યુિધ ષ્ઠરાે રા સહૃુ સ બ ધબા ધવાન્ ।
પ્રે ણા િનવારયામાસ કૃ ણં ચ ત્યાગકાતરઃ॥ ૨૮॥
ભગવાનિપ તત્રાઙ્ગ યવા સીત્તિ પ્રયઙ્કરઃ ।
પ્રસ્થા ય યદુવીરાંશ્ચ સા બાદ શં્ચ કુશસ્થલીમ્॥ ૨૯॥
ઇ થં રા ધમર્સતુાે મનાેરથમહાણર્વમ્ ।
સદુુ તરં સમુત્તીયર્ કૃ ણનેાસીદ્ગત વરઃ॥ ૩૦॥
અેકદા તઃપુરે તસ્ય વીક્ષ્ય દુયાધનઃ શ્રયમ્ ।
અત યદ્રાજસયૂસ્ય મિહ વં ચાચ્યુતાત્મનઃ॥ ૩૧॥
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ય મન્ નરે દ્રિદ તજે દ્રસરેુ દ્રલ મીઃ
નાના િવભા ત િકલ િવશ્વ પેકૢપ્તાઃ ।
તા ભઃ પતીન્ દુ્રપદરાજસતુાપેતસ્થે
યસ્યાં િવષક્તહૃદયઃ કુ રાડત યત્॥ ૩૨॥
ય મ તદા મધપુતેમર્િહષીસહસ્રં
શ્રાેણીભરેણ શનકૈઃ ક્વણદઙ્ ઘ્રશાેભમ્ ।
મ યે સચુા કુચકુઙુ્કમશાેણહારં
શ્રીમન્મખંુ પ્રચલકુ ડલકુ તલાઢ મ્॥ ૩૩॥
સભાયાં મયકૢપ્તાયાં ક્વાિપ ધમર્સતુાેઽિધરાટ્ ।
તાેઽનજૈુબર્ ધુ ભશ્ચ કૃ ણનેાિપ વચ ષા॥ ૩૪॥
આસીનઃ કા ચને સાક્ષાદાસને મઘવાિનવ ।
પારમે ઠ્યશ્રીયા જુષ્ટઃ તૂયમાનશ્ચ વ દ ભઃ॥ ૩૫॥
તત્ર દુયાધનાે માની પર તાે ભ્રા ભ ર્પ ।
િકર ટમાલી યિવશદ સહ તઃ ક્ષપન્ ષા॥ ૩૬॥
સ્થલેઽ યગ્ હ્ણાદ્વસ્ત્રા તં જલં મ વા સ્થલેઽપતત્ ।
જલે ચ સ્થલવદ્ભ્રા ત્યા મયમાયાિવમાેિહતઃ॥ ૩૭॥
જહાસ ભીમ તં દૃ ટ્વા સ્ત્રયાે પતયાેઽપરે ।
િનવાયર્માણા અ યઙ્ગ રાજ્ઞા કૃ ણાનુમાેિદતાઃ॥ ૩૮॥
સ વ્રીિડતાેઽવાગ્વદનાે ષા વલ-
િન્ન ક્ર ય તૂ ણી ં પ્રયયાૈ ગ હ્વયમ્ ।
હા હે ત શ દઃ સમુહાનભૂ સતા-
મ તશત્રુિવમના ઇવાભવત્ ।
બભવૂ તૂ ણી ં ભગવાન્ ભવુાે ભરં
સમુ જહીષુર્ભ્રર્મ ત મ યદ્દશૃા॥ ૩૯॥
અેતત્તેઽ ભિહતં રાજન્ ય ષ્ટાેઽહ મહ વયા ।
સયુાેધનસ્ય દાૈરા યં રાજસયૂે મહાક્રતાૈ॥ ૪૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ દુયાધન-
માનભઙ્ગાે નામ પ ચસપ્ત તતમાેઽ યાયઃ॥ ૭૫॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ષટ્સપ્ત તતમાેઽ યાયઃ - ૭૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અથા યદિપ કૃ ણસ્ય શ ◌ૃ કમાર્દ્ભુતં પ ।
ક્ર ડાનરશર રસ્ય યથા સાૈભપ તહર્તઃ॥ ૧॥
શશપુાલસખઃ શા વાે ક્મ યુદ્વાહ આગતઃ ।
યદુ ભિન જતઃ સઙ્ખ્યે જરાસ ધાદય તથા॥ ૨॥
શા વઃ પ્ર તજ્ઞામકરાેચ્છૃ વતાં સવર્ભૂભુ મ્ ।
અયાદવી ં માં કિર યે પાૈ ષં મમ પ યત॥ ૩॥
ઇ ત મૂઢઃ પ્ર તજ્ઞાય દેવં પશપુ ત પ્રભુમ્ ।
આરાધયામાસ પઃ પાંસમુુ ષ્ટ સકૃદ્ગ્રસન્॥ ૪॥
સવં સરા તે ભગવાનાશતુાષે ઉમાપ તઃ ।
વરેણ ચ્છ દયામાસ શા વં શરણમાગતમ્॥ ૫॥
દેવાસરુમનુ યાણાં ગ ધવારગરક્ષસામ્ ।
અભેદં્ય કામગં વવ્રે સ યાનં ણભીષણમ્॥ ૬॥
તથે ત ગિરશાિદષ્ટાે મયઃ પરપુર જયઃ ।
પુરં િનમાર્ય શા વાય પ્રાદા સાૈભમય મયમ્॥ ૭॥
સ લ વા કામગં યાનં તમાેધામ દુરાસદમ્ ।
યયાૈ દ્વારવતી ં શા વાે વૈરં ણકૃતં મરન્॥ ૮॥
િન ય સનેયા શા વાે મહત્યા ભરતષર્ભ ।
પુર ં બભ પેવના યુદ્યાનાિન ચ સવર્શઃ॥ ૯॥
સ ગાપેુરા ણ દ્વારા ણ પ્રાસાદાટ્ટાલતાે લકાઃ ।
િવહારાન્ સ િવમાના યાિન્નપેતુઃ શસ્ત્ર ષ્ટયઃ॥ ૧૦॥
શલા દુ્રમાશ્ચાશનયઃ સપાર્ આસારશકર્રાઃ ।
પ્રચ ડશ્ચક્રવાતાેઽભૂદ્રજસાઽઽચ્છાિદતા િદશઃ॥ ૧૧॥
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ઇત્યદ્યર્માના સાૈભને કૃ ણસ્ય નગર શમ્ ।
ના યપદ્યત શં રાજં સ્ત્રપુરેણ યથા મહી॥ ૧૨॥
પ્રદ્યુ ાે ભગવાન્ વીક્ષ્ય બા યમાના િન ઃ પ્ર ઃ ।
મા ભૈષ્ટેત્ય યધાદ્વ રાે રથા ઢાે મહાયશાઃ॥ ૧૩॥
સાત્યિકશ્ચા દે ણશ્ચ સા બાેઽકૂ્રરઃ સહાનજુઃ ।
હાિદક્યાે ભાનુિવ દશ્ચ ગદશ્ચ શકુસારણાૈ॥ ૧૪॥
અપરે ચ મહે વાસા રથયૂથપયૂથપાઃ ।
િનયર્યુદ શતા ગુપ્તા રથેભાશ્વપદા ત ભઃ॥ ૧૫॥
તતઃ પ્રવ તે યુદં્ધ શા વાનાં યદુ ભઃ સહ ।
યથાસરુાણાં િવબુધૈ તુમુલં લાેમહષર્ણમ્॥ ૧૬॥
તાશ્ચ સાૈભપતેમાર્યા િદવ્યાસૈ્ત્ર ક્મણીસતુઃ ।
ક્ષણને નાશયામાસ નૈશં તમ ઇવાે ણગુઃ॥ ૧૭॥
િવવ્યાધ પ ચિવશત્યા વણર્પુઙ્ખૈરયાેમખુૈઃ ।
શા વસ્ય વ જનીપાલં શરૈઃ સન્નતપવર્ ભઃ॥ ૧૮॥
શતનેાતાડયચ્છા વમેકૈકેનાસ્ય સિૈનકાન્ ।
દશ ભદર્શ ભન ન્ વાહનાિન િત્ર ભ સ્ત્ર ભઃ॥ ૧૯॥
તદદ્ભુતં મહ કમર્ પ્રદ્યુ સ્ય મહાત્મનઃ ।
દૃ ટ્વા તં પજૂયામાસઃુ સવ વપરસિૈનકાઃ॥ ૨૦॥
બહુ પૈક પં તદ્દ ૃ યતે ન ચ દૃ યતે ।
માયામયં મયકૃતં દુિવભાવ્યં પરૈરભૂત્॥ ૨૧॥
ક્વ ચદ્ભૂમાૈ ક્વ ચદ્વ્યાે ગિરમૂિધ્ન જલે ક્વ ચત્ ।
અલાતચક્રવદ્ભ્રા ય સાૈભં તદ્દરુવ સ્થતમ્॥ ૨૨॥
યત્ર યત્રાપેલકે્ષ્યત સસાૈભઃ સહ સિૈનકઃ ।
શા વ તત તતાેઽમુ ચ છરાન્ સા વતયૂથપાઃ॥ ૨૩॥
શરૈરગ્ યકર્સં પશરાશીિવષદુરાસદૈઃ ।
પીડ્યમાનપુરાનીકઃ શા વાેઽમુહ્ય પરેિરતૈઃ॥ ૨૪॥
શા વાનીકપશસ્ત્રાૈઘૈ ર્ ણવીરા શાિદતાઃ ।
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ન તત્યજૂ રણં વં વં લાેકદ્વય જગીષવઃ॥ ૨૫॥
શા વામાત્યાે દ્યુમાન્ નામ પ્રદ્યુ ં પ્રાક્પ્રપીિડતઃ ।
આસાદ્ય ગદયા માવૈ્યાર્ વ્યાહત્ય વ્યનદદ્બલી॥ ૨૬॥
પ્રદ્યુ ં ગદયા શીણર્વક્ષઃસ્થલમિર દમમ્ ।
અપાવેાહ રણા સતૂાે ધમર્િવદ્દા કાત્મજઃ॥ ૨૭॥
લ ધસ જ્ઞાે મુહૂતન કા ણર્ઃ સાર થમબ્રવીત્ ।
અહાે અસા વદં સતૂ યદ્રણાન્મેઽપસપર્ણમ્॥ ૨૮॥
ન યદૂનાં કુલે તઃ શ્રૂયતે રણિવચ્યુતઃ ।
િવના મ ક્લીબ ચત્તને સતૂને પ્રાપ્તિક બષાત્॥ ૨૯॥
િક નુ વકે્ષ્યઽ ભસઙ્ગ ય િપતરાૈ રામકેશવાૈ ।
યુદ્ધા સ યગપક્રા તઃ ષ્ટ તત્રાત્મનઃ ક્ષમમ્॥ ૩૦॥
વ્યક્તં મે કથિય ય ત હસ ત્યાે ભ્રા મયઃ ।
ક્લૈબ્યં કથં કથં વીર તવા યૈઃ ક યતાં ધે॥ ૩૧॥
સાર થ વાચ
ધમ િવ નતાઽઽયુ મન્ કૃતમેતન્મયા િવભાે ।
સતૂઃ કૃચ્છ્ર ગતં રક્ષેદ્ર થનં સાર થ રથી॥ ૩૨॥
અેત દ્વિદ વા તુ ભવાન્ મયાપાવેાિહતાે રણાત્ ।
ઉપ ષ્ટઃ પરેણે ત મૂ ચ્છતાે ગદયા હતઃ॥ ૩૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ શા વયુદ્ધે ષટ્સપ્ત તતમાેઽ યાયઃ॥ ૭૬॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ સપ્તસપ્ત તતમાેઽ યાયઃ - ૭૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
સ તપૂ ય સ લલં દં શતાે તકામુર્કઃ ।
નય માં દ્યુમતઃ પાશ્વ વીરસ્યેત્યાહ સાર થમ્॥ ૧॥
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િવધમ તં વસૈ યાિન દ્યુમ તં ક્મણીસતુઃ ।
પ્ર તહત્ય પ્રત્યિવ યન્નારાચૈરષ્ટ ભઃ મયન્॥ ૨॥
ચતુ ભશ્ચતુરાે વાહાન્ સતૂમેકેન ચાહનત્ ।
દ્વા યાં ધનુશ્ચ કેતું ચ શરેણા યને વૈ શરઃ॥ ૩॥
ગદસાત્યિકસા બાદ્યા જઘુ્નઃ સાૈભપતેબર્લમ્ ।
પેતુઃ સમુદ્રે સાૈભેયાઃ સવ સ છન્નક ધરાઃ॥ ૪॥
અેવં યદૂનાં શા વાનાં િનઘ્નતા મતરેતરમ્ ।
યુદં્ધ િત્રણવરાતં્ર તદભૂત્તુમુલમુ બણમ્॥ ૫॥
ઇ દ્રપ્રસં્થ ગતઃ કૃ ણઆહૂતાે ધમર્સનૂનુા ।
રાજસયૂેઽથ િન ર્ત્તે શશપુાલે ચ સં સ્થતે॥ ૬॥
કુ દ્ધાનનુજ્ઞા ય મનુીશં્ચ સસતુાં થામ્ ।
િન મત્તા ય તઘાેરા ણ પ યન્ દ્વારવતી ં યયાૈ॥ ૭॥
આહ ચાહ મહાયાત આયર્ મશ્રા ભસઙ્ગતઃ ।
રાજ યાશ્ચૈદ્યપક્ષીયા નનંૂ હ યુઃ પુર ં મમ॥ ૮॥
વીક્ષ્ય ત કદનં વાનાં િન ય પુરરક્ષણમ્ ।
સાૈભં ચ શા વરાજં ચ દા કં પ્રાહ કેશવઃ॥ ૯॥
રથં પ્રાપય મે સતૂ શા વસ્યા તકમાશુ વૈ ।
સ ભ્રમ તે ન કતર્વ્યાે માયાવી સાૈભરાડયમ્॥ ૧૦॥
ઇત્યુક્તશ્ચાેદયામાસ રથમાસ્થાય દા કઃ ।
િવશ તં દદશૃઃુ સવ વે પરે ચા ણાનજુમ્॥ ૧૧॥
શા વશ્ચ કૃ ણમાલાેક્ય હતપ્રાયબલેશ્વરઃ ।
પ્રાહર કૃ ણસતૂાય શ ક્ત ભીમરવાં ધે॥ ૧૨॥
તામાપત તી ં નભ સ મહાેલ્કા મવ રંહસા ।
ભાસય તી ં િદશઃ શાૈિરઃ સાયકૈઃ શતધા ચ્છનત્॥ ૧૩॥
તં ચ ષાેડશ ભિવદ્ વા બાણૈઃ સાૈભં ચ ખે ભ્રમત્ ।
અિવ યચ્છરસ દાેહૈઃ ખં સયૂર્ ઇવ ર મ ભઃ॥ ૧૪॥
શા વઃ શાૈરે તુ દાેઃ સવં્ય સશાઙ્ગ શાઙ્ર્ગધ વનઃ ।
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બભેદ યપતદ્ધ તાચ્છાઙ્ર્ગમાસીત્તદદ્ભુતમ્॥ ૧૫॥
હાહાકારાે મહાનાસીદ્ભૂતાનાં તત્ર પ યતામ્ ।
િવનદ્ય સાૈભરાડુચ્ચૈિરદમાહ જનાદર્નમ્॥ ૧૬॥
ય વયા મૂઢ નઃ સખ્યભુ્રાર્તુભાર્યાર્ હૃતેક્ષતામ્ ।
પ્રમત્તઃ સ સભામ યે વયા વ્યાપાિદતઃ સખા॥ ૧૭॥
તં વાદ્ય િન શતૈબાર્ણૈરપરા જતમાિનનમ્ ।
નયા યપનુરા ત્ત યિદ તષે્ઠમર્માગ્રતઃ॥ ૧૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
થા વં ક થસે મ દ ન પ યસ્ય તકેઽ તકમ્ ।
પાૈ ષં દશર્ય ત મ શરૂા ન બહુભા ષણઃ॥ ૧૯॥
ઇત્યુ વા ભગવા છા વં ગદયા ભીમવેગયા ।
તતાડ જત્રાૈ સરં ધઃ સ ચક પે વમન્ન ક્॥ ૨૦॥
ગદાયાં સિન્ન ત્તાયાં શા વ વ તરધીયત ।
તતાે મુહૂતર્ આગત્ય પુ ષઃ શરસાચ્યુતમ્ ।
દેવક્યા પ્રિહતાેઽ મી ત ન વા પ્રાહ વચાે દન્॥ ૨૧॥
કૃ ણ કૃ ણ મહાબાહાે િપતા તે િપ વ સલ ।
બદ્ વાપનીતઃ શા વને સાૈિનકેન યથા પશઃુ॥ ૨૨॥
િનશ ય િવ પ્રયં કૃ ણાે માનષુી ં પ્રકૃ ત ગતઃ ।
િવમનસ્કાે ઘ્ ણી નેહાદ્બભાષે પ્રાકૃતાે યથા॥ ૨૩॥
કથં રામમસ ભ્રા તં જ વાજેયં સરુાસરૈુઃ ।
શા વનેા પીયસા નીતઃ િપતા મે બલવાન્ િવિધઃ॥ ૨૪॥
ઇ ત બ્રવુાણે ગાેિવ દે સાૈભરાટ્ પ્રત્યુપ સ્થતઃ ।
વસદેુવ મવાનીય કૃ ણં ચેદમવુાચ સઃ॥ ૨૫॥
અેષ તે જિનતા તાતાે યદથર્ મહ વ સ ।
વિધ યે વીક્ષત તેઽમુમીશશ્ચે પાિહ બા લશ॥ ૨૬॥
અેવં િનભર્ સ્યર્ માયાવી ખડ્ગનેાનકદુ દુભેઃ ।
ઉ કૃત્ય શરઆદાય ખસં્થ સાૈભં સમાિવશત્॥ ૨૭॥
તતાે મુહૂત પ્રકૃતાવપુ લુતઃ
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વબાેધ આ તે વજનાનષુઙ્ગતઃ ।
મહાનુભાવ તદબુ યદાસરુ ં
માયાં સ શા વપ્ર તાં મયાેિદતામ્॥ ૨૮॥
ન તત્ર દૂતં ન િપતુઃ કલવેરં
પ્રબુદ્ધઆ ૈ સમપ યદચ્યુતઃ ।
વા ં યથા ચા બરચાિરણં િરપું
સાૈભસ્થમાલાેક્ય િનહ તુમુદ્યતઃ॥ ૨૯॥
અેવં વદ ત રાજષ ઋષયઃ કે ચ ના વતાઃ ।
ય વવાચાે િવ યેત નનંૂ તે ન મર ત્યુત॥ ૩૦॥
ક્વ શાેકમાેહાૈ નેહાે વા ભયં વા યેઽજ્ઞસ ભવાઃ ।
ક્વ ચાખ ડતિવજ્ઞાનજ્ઞાનૈશ્વયર્ વખ ડતઃ॥ ૩૧॥
ય પાદસવેાે જતયાઽઽત્મિવદ્યયા
િહ વ ત્યનાદ્યાત્મિવપયર્યગ્રહમ્ ।
લભ તઆત્મીયમન તમૈશ્વરં
કુતાે નુ માેહઃ પરમસ્ય સદ્ગતેઃ॥ ૩૨॥
તં શસ્ત્રપૂગૈઃ પ્રહર તમાજેસા
શા વં શરૈઃ શાૈિરરમાેઘિવક્રમઃ ।
િવદ્ વા ચ્છનદ્વમર્ ધનુઃ શરાેમ ણ
સાૈભં ચ શત્રાેગર્દયા રાજે હ॥ ૩૩॥
ત કૃ ણહ તેિરતયા િવચૂ ણતં
પપાત તાેયે ગદયા સહસ્રધા ।
િવ જ્ય તદ્ભૂતલમા સ્થતાે ગદા-
મુદ્ય ય શા વાેઽચ્યુતમ યગાદ્દુ્રતમ્॥ ૩૪॥
આધાવતઃ સગદં તસ્ય બાહંુ
ભ લને છ વાથ રથાઙ્ગમદ્ભુતમ્ ।
વધાય શા વસ્ય લયાકર્સિન્નભં
બભ્રદ્બભાૈ સાકર્ ઇવાેદયાચલઃ॥ ૩૫॥
જહાર તનેવૈ શરઃ સકુ ડલં
િકર ટયુક્તં પુ માિયનાે હિરઃ ।
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વજે્રણ ત્રસ્ય યથા પુર દરાે
બભવૂ હાહે ત વચ તદા ણામ્॥ ૩૬॥
ત મન્ િનપ તતે પાપે સાૈભે ચ ગદયા હતે ।
નેદુદુર્ દુભયાે રાજન્ િદિવ દેવગણેિરતાઃ ।
સખીનામપ ચ ત કુવર્ન્ દ તવક્ત્રાે ષા યગાત્॥ ૩૭॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ સાૈભવધાે
નામ સપ્તસપ્ત તતમાેઽ યાયઃ॥ ૭૭॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અષ્ટસપ્ત તતમાેઽ યાયઃ - ૭૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
શશપુાલસ્ય શા વસ્ય પાૈ ડ્રકસ્યાિપ દુમર્ તઃ ।
પરલાેકગતાનાં ચ કુવર્ન્ પારાેક્ષ્યસાૈહૃદમ્॥ ૧॥
અેકઃ પદા તઃ સઙ્કુ્રદ્ધાે ગદાપા ણઃ પ્રક પયન્ ।
પદ્ યા મમાં મહારાજ મહાસ વાે વ્યદૃ યત॥ ૨॥
તં તથાઽઽયા તમાલાેક્ય ગદામાદાય સ વરઃ ।
અવ લુત્ય રથા કૃ ણઃ સ ધું વેલવે પ્રત્યધાત્॥ ૩॥
ગદામુદ્ય ય કા ષાે મુકુ દં પ્રાહ દુમર્દઃ ।
િદષ્ટ ા િદષ્ટ ા ભવાનદ્ય મમ દૃ ષ્ટપથં ગતઃ॥ ૪॥
વં માતુલેયાે નઃ કૃ ણ મત્રધ્રુઙ્માં જઘાંસ સ ।
અત વાં ગદયા મ દ હિન યે વજ્રક પયા॥ ૫॥
તહ્યાર્ યમપુૈ યજ્ઞ મત્રાણાં મત્રવ સલઃ ।
બ ધુ પમિર હ વા વ્યાિધ દેહચરં યથા॥ ૬॥
અેવં ક્ષૈ તુદન્ વાક્યૈઃ કૃ ણં તાતે્રૈિરવ દ્વપમ્ ।
ગદયાતાડયન્મૂિધ્ન સહવદ્વ્યનદચ્ચસઃ॥ ૭॥
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ગદયા ભહતાેઽ યા ૈ ન ચચાલ યદૂદ્વહઃ ।
કૃ ણાેઽિપ તમહન્ ગવુ્યાર્ કાૈમાેદક્યા તના તરે॥ ૮॥
ગદાિન ભન્નહૃદય ઉદ્વમન્ િધરં મખુાત્ ।
પ્રસાયર્ કેશબાહ્વઙ્ઘ્રીન્ ધર યાં યપતદ્વ્યસઃુ॥ ૯॥
તતઃ સૂ મતરં જ્યાે તઃ કૃ ણમાિવશદદ્ભુતમ્ ।
પ યતાં સવર્ભૂતાનાં યથા ચૈદ્યવધે પ॥ ૧૦॥
િવદૂરથ તુ તદ્ભ્રાતા ભ્રા શાેકપિર લુતઃ ।
આગચ્છદ સચમાર્ યામુચ્છ્વસં ત જઘાંસયા॥ ૧૧॥
તસ્ય ચાપતતઃ કૃ ણશ્ચકે્રણ રને મના ।
શરાે જહાર રાજે દ્ર સિકર ટં સકુ ડલમ્॥ ૧૨॥
અેવં સાૈભં ચ શા વં ચ દ તવક્તં્ર સહાનજુમ્ ।
હ વા દુિવષહાન યૈર િડતઃ સરુમાનવૈઃ॥ ૧૩॥
મુિન ભઃ સદ્ધગ ધવિવદ્યાધરમહાેરગૈઃ ।
અ સરાે ભઃ િપ ગણૈયર્કૈ્ષઃ િકન્નરચારણૈઃ॥ ૧૪॥
ઉપગીયમાનિવજયઃ કુસમુૈર ભવ ષતઃ ।
તશ્ચ ણપ્રવરૈિવવેશાલઙૃ્કતાં પુર મ્॥ ૧૫॥
અેવં યાેગેશ્વરઃ કૃ ણાે ભગવાન્ જગદ શ્વરઃ ।
ઈયતે પશદુષૃ્ટ નાં િન જતાે જયતી ત સઃ॥ ૧૬॥
શ્રુ વા યુદ્ધાેદ્યમં રામઃ કુ ણાં સહ પા ડવૈઃ ।
તીથાર્ ભષેકવ્યાજેન મ યસ્થઃ પ્રયયાૈ િકલ॥ ૧૭॥
ના વા પ્રભાસે સ ત યર્ દેવ ષિપ માનવાન્ ।
સર વતી ં પ્ર તસ્રાેતં યયાૈ બ્રાહ્મણસં તઃ॥ ૧૮॥
થૂદકં બ દુસર સ્ત્રતકૂપં સદુશર્નમ્ ।
િવશાલં બ્રહ્મતીથ ચ ચકં્ર પ્રાચી ં સર વતીમ્॥ ૧૯॥
યમનુામનુ યા યવે ગઙ્ગામનુ ચ ભારત ।
જગામ નૈ મષં યત્ર ઋષયઃ સત્રમાસતે॥ ૨૦॥
તમાગતમ ભપ્રેત્ય મનુયાે દ ઘર્સિત્રણઃ ।
અ ભન દ્ય યથા યાયં પ્રણ યાે થાય ચાચર્યન્॥ ૨૧॥
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સાેઽ ચતઃ સપર વારઃ કૃતાસનપિરગ્રહઃ ।
રાેમહષર્ણમાસીનં મહષઃ શ યમૈક્ષત॥ ૨૨॥
અપ્રત્યુ થાિયનં સતૂમકૃતપ્રહ્વણા જ લમ્ ।
અ યાસીનં ચ તાન્ િવપ્રાંશ્ચુકાપેાેદ્વ ક્ષ્ય માધવઃ॥ ૨૩॥
ક માદસાિવમાન્ િવપ્રાન યા તે પ્ર તલાેમજઃ ।
ધમર્પાલાં તથવૈા માન્ વધમહર્ ત દુમર્ તઃ॥ ૨૪॥
ઋષેભર્ગવતાે ભૂ વા શ યાેઽધીત્ય બહૂિન ચ ।
સે તહાસપુરાણાિન ધમર્શાસ્ત્રા ણ સવર્શઃ॥ ૨૫॥
અદા તસ્યાિવનીતસ્ય થા પ ડતમાિનનઃ ।
ન ગુણાય ભવ ત મ નટસ્યવેા જતાત્મનઃ॥ ૨૬॥
અેતદથા િહ લાેકેઽ મન્નવતારાે મયા કૃતઃ ।
વ યા મે ધમર્ વ જન તે િહ પાતિકનાેઽિધકાઃ॥ ૨૭॥
અેતાવદુ વા ભગવાન્ િન ત્તાેઽસદ્વધાદિપ ।
ભાિવ વાત્તં કુશાગ્રેણ કરસ્થનેાહન પ્રભુઃ॥ ૨૮॥
હાહે ત વાિદનઃ સવ મનુયઃ ખન્નમાનસાઃ ।
ઊચુઃ સઙ્કષર્ણં દેવમધમર્ તે કૃતઃ પ્રભાે॥ ૨૯॥
અસ્યબ્રહ્માસનં દત્તમ મા ભયર્દુન દન ।
આયુશ્ચાત્માક્લમં તાવદ્યાવ સત્રં સમા યતે॥ ૩૦॥
અ નતવૈાચિરત વયા બ્રહ્મવધાે યથા ।
યાેગેશ્વરસ્ય ભવતાે ના ાયાેઽિપ િનયામકઃ॥ ૩૧॥
યદે્યતદ્બ્રહ્મહત્યાયાઃ પાવનં લાેકપાવન ।
ચિર ય ત ભવાં લાેકસઙ્ગ્રહાેઽન યચાેિદતઃ॥ ૩૨॥
શ્રીભગવાનવુાચ
કિર યે વધિનવશં લાેકાનુગ્રહકા યયા ।
િનયમઃ પ્રથમે ક પે યાવાન્ સ તુ િવધીયતામ્॥ ૩૩॥
દ ઘર્માયુબર્તૈતસ્ય સ વ મ દ્રયમવે ચ ।
આશા સતં યત્તદ્બ્રૂત સાધયે યાેગમાયયા॥ ૩૪॥
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ઋષય ઊચુઃ
અસ્ત્રસ્ય તવ વીયર્સ્ય ત્યાેર માકમવે ચ ।
યથા ભવેદ્વચઃ સતં્ય તથા રામ િવધીયતામ્॥ ૩૫॥
શ્રીભગવાનવુાચ
આત્મા વૈ પતુ્ર ઉ પન્ન ઇ ત વેદાનુશાસનમ્ ।
ત માદસ્ય ભવેદ્વક્તા આયુિર દ્રયસ વવાન્॥ ૩૬॥
િક વઃ કામાે મુિનશ્રેષ્ઠા બ્રૂતાહં કરવા યથ ।
અ નત વપ ચ ત યથા મે ચ ત્યતાં બુધાઃ॥ ૩૭॥
ઋષય ઊચુઃ
ઇ વલસ્ય સતુાે ઘાેરાે બ વલાે નામ દાનવઃ ।
સ દૂષય ત નઃ સત્રમેત્ય પવર્ ણ પવર્ ણ॥ ૩૮॥
તં પાપં જિહ દાશાહર્ તન્નઃ શશુ્રષૂણં પરમ્ ।
પૂયશાે ણતિવ મતૂ્રસરુામાંસા ભવ ષણમ્॥ ૩૯॥
તતશ્ચ ભારતં વષ પર ત્ય સસુમાિહતઃ ।
ચિર વા દ્વાદશમાસાં તીથર્ નાયી િવશુ યસે॥ ૪૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ બલદેવચિરતે
બ વલવધાપેક્રમાે નામાષ્ટસપ્ત તતમાેઽ યાયઃ॥ ૭૮॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાનેાશી તતમાેઽ યાયઃ - ૭૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તતઃ પવર્ યપુા ત્તે પ્રચ ડઃ પાંસવુષર્ણઃ ।
ભીમાે વાયુરભૂદ્રાજન્ પૂયગ ધ તુ સવર્શઃ॥ ૧॥
તતાેઽમે યમયં વષ બ વલને િવિન મતમ્ ।
અભવદ્યજ્ઞશાલાયાં સાેઽ વદૃ યત શલૂ ક્॥ ૨॥
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તં િવલાેક્ય હ કાયં ભન્ના જનચયાપેમમ્ ।
તપ્તતામ્ર શખા મશ્રું દંષ્ટ્ર ાેગ્રભ્રુકુટ મખુમ્॥ ૩॥
સ માર મુસલં રામઃ પરસૈ યિવદારણમ્ ।
હલં ચ દૈત્યદમનં તે તૂણર્મપુતસ્થતુઃ॥ ૪॥
તમાકૃ ય હલાગ્રેણ બ વલં ગગનેચરમ્ ।
મુસલનેાહન કુ્રદ્ધાે મૂિધ્ન બ્રહ્મદુ્રહં બલઃ॥ ૫॥
સાેઽપતદ્ભુિવ િન ભન્નલલાટાેઽ ક્સમુ જન્ ।
મુ ચન્નાતર્ વરં શલૈાે યથા વજ્રહતાેઽ ણઃ॥ ૬॥
સં તુત્ય મનુયાે રામં પ્રયજુ્યાિવતથા શષઃ ।
અ ય ષ ચન્મહાભાગા ત્રઘં્ન િવબુધા યથા॥ ૭॥
વજૈય તી ં દદુમાર્લાં શ્રીધામા લાનપઙ્ક મ્ ।
રામાય વાસસી િદવ્યે િદવ્યા યાભરણાિન ચ॥ ૮॥
અથ તૈર યનુજ્ઞાતઃ કાૈ શક મેત્ય બ્રાહ્મણૈઃ ।
ના વા સરાવેરમગાદ્યતઃ સરયુરાસ્રવત્॥ ૯॥
અનુસ્રાેતને સરયૂં પ્રયાગમપુગ ય સઃ ।
ના વા સ ત યર્ દેવાદ ન્ જગામ પુલહાશ્રમમ્॥ ૧૦॥
ગાેમતી ં ગ ડક ં ના વા િવપાશાં શાેણ આ લુતઃ ।
ગયાં ગ વા િપ િન ટ્વા ગઙ્ગાસાગરસઙ્ગમે॥ ૧૧॥
ઉપ ય મહે દ્રાદ્રાૈ રામં દૃ ટ્વા ભવાદ્ય ચ ।
સપ્તગાેદાવર ં વેણાં પ પાં ભીમરથી ં તતઃ॥ ૧૨॥
સ્ક દં દૃ ટ્વા યયાૈ રામઃ શ્રીશલૈં ગિરશાલયમ્ ।
દ્રિવડષેુ મહાપુ યં દૃ ટ્વાિદ્ર વેઙ્કટં પ્રભુઃ॥ ૧૩॥
કામકાે ણી ં પુર ં કા ચી ં કાવેર ં ચ સિરદ્વરામ્ ।
શ્રીરઙ્ગાખ્યં મહાપુ યં યત્ર સિન્નિહતાે હિરઃ॥ ૧૪॥
ઋષભાિદ્ર હરેઃ ક્ષતંે્ર દ ક્ષણાં મથુરાં તથા ।
સામુદં્ર સતેુમગમન્મહાપાતકનાશનમ્॥ ૧૫॥
તત્રાયુતમદાદ્ધનેૂબ્રાર્હ્મણે યાે હલાયુધઃ ।
કૃતમાલાં તામ્રપણ મલયં ચ કુલાચલમ્॥ ૧૬॥
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તત્રાગ ત્યં સમાસીનં નમસૃ્કત્યા ભવાદ્ય ચ ।
યાે જત તને ચાશી ભરનુજ્ઞાતાે ગતાેઽણર્વમ્ ।
દ ક્ષણં તત્ર ક યાખ્યાં દુગા દેવી ં દદશર્ સઃ॥ ૧૭॥
તતઃ ફા ગનુમાસાદ્ય પ ચા સરસમુત્તમમ્ ।
િવ ઃ સિન્નિહતાે યત્ર ના વા પશર્દ્ગવાયુતમ્॥ ૧૮॥
તતાેઽ ભવ્રજ્ય ભગવાન્ કેરલાં તુ િત્રગતર્કાન્ ।
ગાેકણાર્ખ્યં શવક્ષતંે્ર સાિન્ન યં યત્ર ધજૂર્ટેઃ॥ ૧૯॥
આયા દ્વપૈાયની ં દૃ ટ્વા શપૂાર્રકમગાદ્બલઃ ।
તાપી ં પયાે ણી ં િનિવ યામપુ યાથ દ ડકમ્॥ ૨૦॥
પ્રિવ ય રેવામગમદ્યત્ર માિહ મતી પુર ।
મનુતીથર્મપુ ય પ્રભાસં પનુરાગમત્॥ ૨૧॥
શ્રુ વા દ્વજૈઃ ક યમાનં કુ પા ડવસયંુગે ।
સવર્રાજ યિનધનં ભારં મનેે હૃતં ભવુઃ॥ ૨૨॥
સ ભીમદુયાધનયાેગર્દા યાં યુ યતાે ર્ધે ।
વારિય યન્ િવનશનં જગામ યદુન દનઃ॥ ૨૩॥
યુિધ ષ્ઠર તુ તં દૃ ટ્વા યમાૈ કૃ ણાજુર્નાવિપ ।
અ ભવાદ્યાભવં તૂ ણી ં િક િવવ િરહાગતઃ॥ ૨૪॥
ગદાપાણી ઉભાૈ દૃ ટ્વા સરં ધાૈ િવજયૈ ષણાૈ ।
મ ડલાિન િવ ચત્રા ણ ચર તાિવદમબ્રવીત્॥ ૨૫॥
યવુાં તુલ્યબલાૈ વીરાૈ હે રાજન્ હે કાેદર ।
અેકં પ્રાણાિધકં મ યે ઉતૈકં શક્ષયાિધકમ્॥ ૨૬॥
ત માદેકતરસ્યેહ યવુયાેઃ સમવીયર્યાેઃ ।
ન લક્ષ્યતે જયાેઽ યાે વા િવરમ વફલાે રણઃ॥ ૨૭॥
ન તદ્વાક્યં જગ્ હતુબર્દ્ધવૈરાૈ પાથર્વત્ ।
અનુ મર તાવ યાે યં દુ ક્તં દુ કૃતાિન ચ॥ ૨૮॥
િદષં્ટ તદનુમ વાનાે રામાે દ્વારવતી ં યયાૈ ।
ઉગ્રસનેાિદ ભઃ પ્રીતૈજ્ઞાર્ ત ભઃ સમપુાગતઃ॥ ૨૯॥
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તં પનુન મષં પ્રાપ્ત ષયાેઽયાજયન્ મુદા ।
ક્ર વઙ્ગં ક્રતુ ભઃ સવિન ત્તા ખલિવગ્રહમ્॥ ૩૦॥
તે યાે િવશદંુ્ધ િવજ્ઞાનં ભગવાન્ વ્યતર દ્વભુઃ ।
યનેવૈાત્મ યદાે િવશ્વમાત્માનં િવશ્વગં િવદુઃ॥ ૩૧॥
વપ યાવ થ નાતાે જ્ઞા તબ ધુસહૃુદ્વતૃઃ ।
રેજે વજ્યાે નયવેે દુઃ સવુાસાઃ સષ્ુ્ઠવલઙૃ્કતઃ॥ ૩૨॥
ઈદૃ ગ્વધા યસઙ્ખ્યાિન બલસ્ય બલશા લનઃ ।
અન તસ્યાપ્રમેયસ્ય માયામત્યર્સ્ય સ ત િહ॥ ૩૩॥
યાેઽનુ મરેત રામસ્ય કમાર્ યદ્ભુતકમર્ણઃ ।
સાય પ્રાતરન તસ્ય િવ ણાેઃ સ દિયતાે ભવેત્॥ ૩૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ બલદેવ-
તીથર્યાત્રાિન પણં નામૈકાનેાશી તતમાેઽ યાયઃ॥ ૭૯॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અશી તતમાેઽ યાયઃ - ૮૦॥
રા વેાચ
ભગવન્ યાિન ચા યાિન મુકુ દસ્ય મહાત્મનઃ ।
વીયાર્ યન તવીયર્સ્ય શ્રાેતુ મચ્છામહે પ્રભાે॥ ૧॥
કાે નુ શ્રુ વાસકૃદ્બ્રહ્મન્નુત્તમશ્લાેકસ કથાઃ ।
િવરમેત િવશષેજ્ઞાે િવષ ણઃ કામમાગર્ણૈઃ॥ ૨॥
સા વાગ્યયા તસ્ય ગુણાન્ ગ્ ણીતે
કરાૈ ચ ત કમર્કરાૈ મનશ્ચ ।
મરેદ્વસ તં સ્થરજઙ્ગમષેુ
શ ◌ૃણાે ત ત પુ યકથાઃ સ કણર્ઃ॥ ૩॥
શર તુ તસ્યાેભય લઙ્ગમાનમે-
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ત્તદેવ ય પ ય ત ત દ્ધ ચ ઃ ।
અઙ્ગાિન િવ ણાેરથ ત જનાનાં
પાદાેદકં યાિન ભજ ત િનત્યમ્॥ ૪॥
સતૂ ઉવાચ
િવ રાતને સ ષ્ટાે ભગવાન્ બાદરાય ણઃ ।
વાસદેુવે ભગવ ત િનમગ્ હૃદયાેઽબ્રવીત્॥ ૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
કૃ ણસ્યાસી સખા ક શ્ચદ્બ્રાહ્મણાે બ્રહ્મિવત્તમઃ ।
િવરક્ત ઇ દ્રયાથષુ પ્રશા તાત્મા જતે દ્રયઃ॥ ૬॥
યદચૃ્છયાપેપન્નને વતર્માનાે ગ્ હાશ્રમી ।
તસ્ય ભાયાર્ કુચૈલસ્ય ક્ષામા ચ તથાિવધા॥ ૭॥
પ તવ્રતા પ ત પ્રાહ લાયતા વદનને સા ।
દિરદ્રા સીદમાના સા વપેમાના ભગ ય ચ॥ ૮॥
નનુ બ્રહ્મન્ ભગવતઃ સખા સાક્ષા ચ્છ્ર યઃ પ તઃ ।
બ્રહ્મ યશ્ચ શર યશ્ચ ભગવાન્ સા વતષર્ભઃ॥ ૯॥
તમપુૈિહ મહાભાગ સાધનૂાં ચ પરાયણમ્ ।
દાસ્ય ત દ્રિવણં ભૂિર સીદતે તે કુટુ બને॥ ૧૦॥
આ તેઽધનુા દ્વારવત્યાં ભાજે ય ધકેશ્વરઃ ।
મરતઃ પાદકમલમાત્માનમિપ યચ્છ ત ।
િક વથર્કામાન્ ભજતાે નાત્યભીષ્ટાન્ જગદુ્ગ ઃ॥ ૧૧॥
સ અેવં ભાયર્યા િવપ્રાે બહુશઃ પ્રા થતાે દુ ।
અયં િહ પરમાે લાભ ઉત્તમશ્લાેકદશર્નમ્॥ ૧૨॥
ઇ ત સ ચ ત્ય મનસા ગમનાય મ ત દધે ।
અ ય ત્યુપાયનં િક ચદ્ગહેૃ કલ્યા ણ દ યતામ્॥ ૧૩॥
યા ચ વા ચતુરાે મુષ્ટ ન્ િવપ્રાન્ થુકત ડુલાન્ ।
ચૈલખ ડને તાન્ બદ્ વા ભત્ર પ્રાદાદુપાયનમ્॥ ૧૪॥
સ તાનાદાય િવપ્રા યઃ પ્રયયાૈ દ્વારકાં િકલ ।
કૃ ણસ દશર્નં મહં્ય કથં સ્યાિદ ત ચ તયન્॥ ૧૫॥
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ત્રી ણ ગુ મા યતીયાય તસ્રઃ કક્ષાશ્ચ સ દ્વજઃ ।
િવપ્રાેઽગ યા ધક ણીનાં ગ્ હે વચ્યુતધ મણામ્॥ ૧૬॥
ગ્ હં દ્વ્યષ્ટસહસ્રાણાં મિહષીણાં હરે દ્વજઃ ।
િવવેશકૈતમં શ્રીમદ્બ્રહ્માન દં ગતાે યથા॥ ૧૭॥
તં િવલાેક્યાચ્યુતાે દૂરાિ પ્રયાપયર્ઙ્કમા સ્થતઃ ।
સહસાે થાય ચા યેત્ય દાે યા પયર્ગ્રહીન્મુદા॥ ૧૮॥
સખ્યઃુ પ્રયસ્ય િવપ્રષરઙ્ગસઙ્ગા તિન ર્તઃ ।
પ્રીતાે વ્યમુ ચદ બ દૂન્ નતે્રા યાં પુ કરેક્ષણઃ॥ ૧૯॥
અથાપેવે ય પયર્ઙે્ક વયં સખ્યઃુ સમહર્ણમ્ ।
ઉપહૃત્યાવિનજ્યાસ્ય પાદાૈ પાદાવનજેનીઃ॥ ૨૦॥
અગ્રહી ચ્છરસા રાજન્ ભગવાં લાેકપાવનઃ ।
વ્ય લ પિદ્દવ્યગ ધને ચ દનાગુ કુઙ્કમૈઃ॥ ૨૧॥
ધપૂૈઃ સરુ ભ ભ મત્રં પ્રદ પાવ લ ભમુર્દા ।
અ ચ વાઽઽવેદ્ય તા બૂલં ગાં ચ વાગતમબ્રવીત્॥ ૨૨॥
કુચૈલં મ લનં ક્ષામં દ્વજં ધમિનસ તતમ્ ।
દેવી પયર્ચર સાક્ષાચ્ચામરવ્યજનને વૈ॥ ૨૩॥
અ તઃપુરજનાે દૃ ટ્વા કૃ ણનેામલક તના ।
િવ મતાેઽભૂદ તપ્રીત્યા અવધૂતં સભા જતમ્॥ ૨૪॥
િકમનને કૃતં પુ યમવધૂતને ભ ણા ।
શ્રયા હીનને લાેકેઽ મન્ ગિહતનેાધમને ચ॥ ૨૫॥
યાેઽસાૈ િત્રલાેકગુ ણા શ્રીિનવાસને સ તઃ ।
પયર્ઙ્કસ્થાં શ્રયં િહ વા પિર વક્તાેઽગ્ર ે યથા॥ ૨૬॥
કથયા ચક્રતુગાર્થાઃ પવૂાર્ ગુ કુલે સતાેઃ ।
આત્મનાે લ લતા રાજન્ કરાૈ ગ્ હ્ય પર પરમ્॥ ૨૭॥
શ્રીભગવાનવુાચ
અિપ બ્રહ્મન્ ગુ કુલાદ્ભવતા લ ધદ ક્ષણાત્ ।
સમા ત્તને ધમર્જ્ઞ ભાયાઢા સદશૃી ન વા॥ ૨૮॥
પ્રાયાે ગ્ હેષુ તે ચત્તમકામિવિહતં તથા ।
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નવૈા તપ્રીયસે િવદ્વન્ ધનષેુ િવિદતં િહ મે॥ ૨૯॥
કે ચ કુવર્ ત કમાર્ ણ કામૈરહતચેતસઃ ।
ત્યજ તઃ પ્રકૃતીદવીયર્થાહં લાેકસઙ્ગ્રહમ્॥ ૩૦॥
ક ચ્ચદુ્ગ કુલે વાસં બ્રહ્મન્ મર સ નાૈ યતઃ ।
દ્વ ે િવજ્ઞાય િવજ્ઞેયં તમસઃ પારમશ્નુતે॥ ૩૧॥
સ વૈ સ કમર્ણાં સાક્ષાદ્દિ્વ તેિરહ સ ભવઃ ।
આદ્યાેઽઙ્ગ યત્રાશ્ર મણાં યથાહં જ્ઞાનદાે ગુ ઃ॥ ૩૨॥
ન વથર્કાેિવદા બ્રહ્મન્ વણાર્શ્રમવતા મહ ।
યે મયા ગુ ણા વાચા તર ત્ય ે ભવાણર્વમ્॥ ૩૩॥
નાહ મજ્યાપ્ર ત યાં તપસાપેશમને વા ।
તુ યેયં સવર્ભૂતાત્મા ગુ શશુ્રષૂયા યથા॥ ૩૪॥
અિપ નઃ મયર્તે બ્રહ્મન્ તં્ત િનવસતાં ગુરાૈ ।
ગુ દારૈશ્ચાેિદતાના મ ધનાનયને ક્વ ચત્॥ ૩૫॥
પ્રિવષ્ટાનાં મહાર યમપતા સમુહદ્દિ્વજ ।
વાતવષર્મભૂત્તીવ્રં િનષુ્ઠરાઃ તનિયત્નવઃ॥ ૩૬॥
સયૂર્શ્ચા તઙ્ગત તાવત્તમસા ચા તા િદશઃ ।
િન ં કૂલં જલમયં ન પ્રાજ્ઞાયત િક ચન॥ ૩૭॥
વયં શં તત્ર મહાિનલા બુ ભ-
િનહ યમાના મહુર બુસ લવે ।
િદશાેઽિવદ તાેઽથ પર પરં વને
ગ્ હીતહ તાઃ પિરબ ભ્રમાતુરાઃ॥ ૩૮॥
અેત દ્વિદ વા ઉિદતે રવાૈ સા દ પિનગુર્ ઃ ।
અ વષેમાણાે નઃ શ યાનાચાયાઽપ યદાતુરાન્॥ ૩૯॥
અહાે હે પતુ્રકા યૂયમ મદથઽ તદુઃ ખતાઃ ।
આત્મા વૈ પ્રા ણનાં પ્રેષ્ઠ તમનાદતૃ્ય મ પરાઃ॥ ૪૦॥
અેતદેવ િહ સ ચ્છ યૈઃ કતર્વં્ય ગુ િન કૃતમ્ ।
યદ્વૈ િવશદુ્ધભાવને સવાર્થાર્ત્માપર્ણં ગુરાૈ॥ ૪૧॥
તુષ્ટાેઽહં ભાે દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ સત્યાઃ સ તુ મનાેરથાઃ ।
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છ દાંસ્યયાતયામાિન ભવિ વહ પરત્ર ચ॥ ૪૨॥
ઇ થં િવધા યનેકાિન વસતાં ગુ વે મસુ ।
ગુરાેરનુગ્રહેણવૈ પુમાન્ પૂણર્ઃ પ્રશા તયે॥ ૪૩॥
બ્રાહ્મણ ઉવાચ
િકમ મા ભરિન ર્ત્તં દેવદેવ જગદુ્ગરાે ।
ભવતા સત્યકામને યષેાં વાસાે ગુરાવભૂત્॥ ૪૪॥
યસ્યચ્છ દાેમયં બ્રહ્મ દેહઆવપનં િવભાે ।
શ્રેયસાં તસ્ય ગુ ષુ વાસાેઽત્ય તિવડ બનમ્॥ ૪૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ શ્રીદામચિરતે
અશી તતમાેઽ યાયઃ॥ ૮૦॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાશી તતમાેઽ યાયઃ - ૮૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
સ ઇ થં દ્વજમખુ્યને સહ સઙ્કથયન્ હિરઃ ।
સવર્ભૂતમનાેઽ ભજ્ઞઃ મયમાન ઉવાચ તમ્॥ ૧॥
બ્રહ્મ યાે બ્રાહ્મણં કૃ ણાે ભગવાન્ પ્રહસન્ પ્રયમ્ ।
પ્રે ણા િનર ક્ષણનેવૈ પ્રેક્ષન્ ખલુ સતાં ગ તઃ॥ ૨॥
શ્રીભગવાનવુાચ
િકમપુાયનમાનીતં બ્રહ્મન્ મે ભવતા ગ્ હાત્ ।
અ વ યપુાહૃતં ભક્તૈઃ પ્રે ણા ભૂયવ મે ભવેત્ ।
ભૂયર્ યભક્તાપેહૃતં ન મે તાષેાય ક પતે॥ ૩॥
પતં્ર પુ પં ફલં તાેયં યાે મે ભ યા પ્રયચ્છ ત ।
તદહં ભ યપુહૃતમશ્ના મ પ્રયતાત્મનઃ॥ ૪॥
ઇત્યુક્તાેઽિપ દ્વજ ત મૈ વ્રીિડતઃ પતયે શ્રયઃ ।
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થુકપ્ર ત રાજન્ ન પ્રાયચ્છદવાઙ્મખુઃ॥ ૫॥
સવર્ભૂતાત્મદકૃ્સાક્ષાત્તસ્યાગમનકારણમ્ ।
િવજ્ઞાયા ચ તયન્નાયં શ્રીકામાે માભજ પુરા॥ ૬॥
પ યાઃ પ તવ્રતાયા તુ સખા પ્રય ચક ષર્યા ।
પ્રાપ્તાે મામસ્ય દાસ્યા મ સ પદાેઽમત્યર્દુલર્ભાઃ॥ ૭॥
ઇ થં િવ ચ ત્ય વસનાચ્ચીરબદ્ધાન્ દ્વજન્મનઃ ।
વયં જહાર િક મદ મ ત થુકત ડુલાન્॥ ૮॥
ન વેતદુપનીતં મે પરમપ્રીણનં સખે ।
તપર્ય ત્યઙ્ગ માં િવશ્વમેતે થુકત ડુલાઃ॥ ૯॥
ઇ ત મુ ષ્ટ સકૃ જગ્ વા દ્વતીયાં જગ્ધુમાદદે ।
તાવચ્છ્ર જર્ગ્ હે હ તં ત પરા પરમે ષ્ઠનઃ॥ ૧૦॥
અેતાવતાલં િવશ્વાત્મન્ સવર્સ પ સ દ્ધયે ।
અ મન્ લાેકેઽથ વામુ મન્ પુંસ વત્તાષેકારણમ્॥ ૧૧॥
બ્રાહ્મણ તાં તુ રજનીમુ ષ વાચ્યુતમ દરે ।
ભુ વા પી વા સખંુ મનેે આત્માનં વગર્તં યથા॥ ૧૨॥
શ્વાેભૂતે િવશ્વભાવને વસખુનેા ભવ દતઃ ।
જગામ વાલયં તાત પ યનવુ્રજ્ય ન દતઃ॥ ૧૩॥
સ ચાલ વા ધનં કૃ ણાન્ન તુ યા ચતવાન્ વયમ્ ।
વગ્ હાન્ વ્રીિડતાેઽગચ્છન્મહદ્દશર્નિન ર્તઃ॥ ૧૪॥
અહાે બ્રહ્મ યદેવસ્ય દષૃ્ટા બ્રહ્મ યતા મયા ।
યદ્દિરદ્રતમાે લ મીમા શ્લષ્ટાે બભ્રતાેર સ॥ ૧૫॥
ક્વાહં દિરદ્રઃ પાપીયાન્ ક્વ કૃ ણઃ શ્રીિનકેતનઃ ।
બ્રહ્મબ ધુિર ત માહં બાહુ યાં પિરર ભતઃ॥ ૧૬॥
િનવા સતઃ પ્રયાજુષ્ટે પયર્ઙે્ક ભ્રાતરાે યથા ।
મિહ યા વી જતઃ શ્રા તાે વાલવ્યજનહ તયા॥ ૧૭॥
શશુ્રષૂયા પરમયા પાદસવંાહનાિદ ભઃ ।
પૂ જતાે દેવદેવને િવપ્રદેવને દેવવત્॥ ૧૮॥
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વગાર્પવગર્યાેઃ પુંસાં રસાયાં ભુિવ સ પદામ્ ।
સવાર્સામિપ સદ્ધ નાં મૂલં તચ્ચરણાચર્નમ્॥ ૧૯॥
અધનાેઽયં ધનં પ્રા ય માદ્યન્નુચ્ચનૈર્ માં મરેત્ ।
ઇ ત કા ણકાે નનંૂ ધનં મેઽભૂિર નાદદાત્॥ ૨૦॥
ઇ ત ત ચ્ચ તયન્ન તઃ પ્રાપ્તાે િનજગ્ હા તકમ્ ।
સયૂાર્નલે દુસઙ્કાશિૈવમાનૈઃ સવર્તાે તમ્॥ ૨૧॥
િવ ચત્રાપેવનાેદ્યાનૈઃ કૂજદ્દિ્વજકુલાકુલૈઃ ।
પ્રાે ફુ લકુમુદા ભાજેકહ્લારાે પલવાિર ભઃ॥ ૨૨॥
જુષં્ટ વલઙૃ્કતૈઃ પુ ભઃ સ્ત્રી ભશ્ચ હિરણા ક્ષ ભઃ ।
િક મદં કસ્ય વા સ્થાનં કથં તિદદ મત્યભૂત્॥ ૨૩॥
અેવં મીમાંસમાનં તં નરા નાયાઽમરપ્રભાઃ ।
પ્રત્યગ્ હ્ણન્ મહાભાગં ગીતવાદ્યને ભૂયસા॥ ૨૪॥
પ તમાગતમાક યર્ પ યુદ્ધષાર્ તસ ભ્રમા ।
િનશ્ચક્રામ ગ્ હાત્તૂણ િપણી શ્રીિરવાલયાત્॥ ૨૫॥
પ તવ્રતા પ ત દૃ ટ્વા પ્રેમાે ક ઠાશ્રુલાેચના ।
મી લતાક્ષ્યનમદુ્બદ્ યા મનસા પિરષ વજે॥ ૨૬॥
પત્ની ં વીક્ષ્ય િવસુ્ફર તી ં દેવી ં વૈમાિનક મવ ।
દાસીનાં િન કક ઠ નાં મ યે ભા તી ં સ િવ મતઃ॥ ૨૭॥
પ્રીતઃ વયં તયા યુક્તઃ પ્રિવષ્ટાે િનજમ દરમ્ ।
મ ણ ત ભશતાપેેતં મહે દ્રભવનં યથા॥ ૨૮॥
પયઃફેનિનભાઃ શ યા દા તા ક્મપિરચ્છદાઃ ।
પયર્ઙ્કા હેમદ ડાિન ચામરવ્યજનાિન ચ॥ ૨૯॥
આસનાિન ચ હૈમાિન દૂપ તરણાિન ચ ।
મુક્તાદામિવલ બીિન િવતાનાિન દ્યુમ ત ચ॥ ૩૦॥
વચ્છસ્ફિટકકુડ્યષેુ મહામારકતષેુ ચ ।
રત્નદ પા ભ્રાજમાના લલનારત્નસયંુતાઃ॥ ૩૧॥
િવલાેક્ય બ્રાહ્મણ તત્ર સ દ્ધ ઃ સવર્સ પદામ્ ।
તકર્યામાસ િનવ્યર્ગ્રઃ વસ દ્ધમહૈતુક મ્॥ ૩૨॥
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નનંૂ બતૈતન્મમ દુભર્ગસ્ય
શશ્વદ્દિરદ્રસ્ય સ દ્ધહેતુઃ ।
મહાિવભૂતેરવલાેકતાેઽ યાે
નવૈાપેપદે્યત યદૂત્તમસ્ય॥ ૩૩॥
ન વબ્રવુાણાે િદશતે સમકં્ષ
યા ચ ણવે ભૂયર્િપ ભૂિરભાજેઃ ।
પજર્ યવત્ત વયમીક્ષમાણાે
દાશાહર્કાણા ષભઃ સખા મે॥ ૩૪॥
િક ચ કરાેત્યુવર્િપ ય વદત્તં
સહૃુ કૃતં ફ ગ્વિપ ભૂિરકાર ।
મયાપેનીતાં થુકૈકમુ ષ્ટ
પ્રત્યગ્રહી પ્રી તયુતાે મહાત્મા॥ ૩૫॥
તસ્યવૈ મે સાૈહૃદસખ્યમતૈ્રી-
દાસ્યં પનુજર્ન્મિન જન્મિન સ્યાત્ ।
મહાનુભાવને ગુણાલયને
િવષ જત ત પુ ષપ્રસઙ્ગઃ॥ ૩૬॥
ભક્તાય ચત્રા ભગવાન્ િહ સ પદાે
રાજં્ય િવભૂતીનર્ સમથર્યત્યજઃ ।
અદ ઘર્બાેધાય િવચક્ષણઃ વયં
પ યિન્નપાતં ધિનનાં મદાેદ્ભવમ્॥ ૩૭॥
ઇ થં વ્યવ સતાે બુદ્ યા ભક્તાેઽતીવ જનાદર્ને ।
િવષયાન્ યયા ત્યક્ષ્યન્ બુભજેુ ના તલ પટઃ॥ ૩૮॥
તસ્ય વૈ દેવદેવસ્ય હરેયર્જ્ઞપતેઃ પ્રભાેઃ ।
બ્રાહ્મણાઃ પ્રભવાે દૈવં ન તે યાે િવદ્યતે પરમ્॥ ૩૯॥
અેવં સ િવપ્રાે ભગવ સહૃુત્તદા
દૃ ટ્વા વ ત્યૈર જતં પરા જતમ્ ।
તદ્ યાનવેગાેદ્ગ્ર થતાત્મબ ધન-
તદ્ધામ લેભેઽ ચરતઃ સતાં ગ તમ્॥ ૪૦॥
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અેતદ્બ્રહ્મ યદેવસ્ય શ્રુ વા બ્રહ્મ યતાં નરઃ ।
લ ધભાવાે ભગવ ત કમર્બ ધા દ્વમુચ્યતે॥ ૪૧॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ થુકાે-
પાખ્યાનં નામૈકાશી તતમાેઽ યાયઃ॥ ૮૧॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દ્વ્યશી તતમાેઽ યાયઃ - ૮૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અથૈકદા દ્વારવત્યાં વસતાે રામકૃ ણયાેઃ ।
સયૂાપરાગઃ સમુહાનાસી ક પક્ષયે યથા॥ ૧॥
તં જ્ઞા વા મનુ રાજન્ પુર તાદેવ સવર્તઃ ।
સમ તપ ચકં ક્ષતંે્ર યયુઃ શ્રેયાેિવિધ સયા॥ ૨॥
િનઃક્ષિત્રયાં મહી ં કુવર્ન્ રામઃ શસ્ત્ર તાં વરઃ ।
પાણાં િધરાૈઘેણ યત્ર ચકે્ર મહાહ્ર દાન્॥ ૩॥
ઈજે ચ ભગવાન્ રામાે યત્રા ષ્ટાેઽિપ કમર્ણા ।
લાેકસ્ય ગ્રાહયન્નીશાે યથા યાેઽઘાપનુત્તયે॥ ૪॥
મહત્યાં તીથર્યાત્રાયાં તત્રાગન્ ભારતીઃ પ્ર ઃ ।
ણયશ્ચ તથાકૂ્રરવસદેુવાહુકાદયઃ॥ ૫॥

યયુભાર્રત ત ક્ષતંે્ર વમઘં ક્ષપિય ણવઃ ।
ગદપ્રદ્યુ સા બાદ્યાઃ સચુ દ્રશકુસારણૈઃ॥ ૬॥
આ તેઽિન દ્ધાે રક્ષાયાં કૃતવમાર્ ચ યૂથપઃ ।
તે રથૈદવિધ યાભૈહર્યૈશ્ચ તરલ લવૈઃ॥ ૭॥
ગજૈનર્દદ્ ભરભ્રાભૈ ર્ ભિવદ્યાધરદ્યુ ભઃ ।
વ્યરાેચ ત મહાતે ઃ પ થ કા ચનમા લનઃ॥ ૮॥
િદવ્યસ્રગ્વસ્ત્રસન્નાહાઃ કલત્રૈઃ ખેચરા ઇવ ।
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તત્ર ના વા મહાભાગા ઉપાે ય સસુમાિહતાઃ॥ ૯॥
બ્રાહ્મણે યાે દદુધનવૂાર્સઃસ્રગ્રુક્મમા લનીઃ ।
રામહ્ર દેષુ િવિધવ પનુરા લુત્ય ણયઃ॥ ૧૦॥
દદુઃ વનં્ન દ્વ યે યઃ કૃ ણે નાે ભ ક્તરિ વ ત ।
વયં ચ તદનુજ્ઞાતા ણયઃ કૃ ણદેવતાઃ॥ ૧૧॥
ભુ વાપેિવિવશઃુ કામં નગ્ધચ્છાયાઙ્ ઘ્રપાઙ્ ઘ્રષુ ।
તત્રાગતાં તે દદશૃઃુ સહૃુ સ બ ધનાે પાન્॥ ૧૨॥
મ સ્યાેશીનરકાૈસલ્યિવદભર્કુ જયાન્ ।
કા બાજેકૈકયાન્મદ્રાન્ કુ તીનાનતર્કેરલાન્॥ ૧૩॥
અ યાંશ્ચવૈાત્મપક્ષીયાન્ પરાંશ્ચ શતશાે પ ।
ન દાદ ન્ સહૃુદાે ગાપેાન્ ગાપેીશ્ચાે ક ઠતા શ્ચરમ્॥ ૧૪॥
અ યાે યસ દશર્નહષર્રંહસા
પ્રાે ફુ લહૃદ્વક્ત્રસરાે હ શ્રયઃ ।
આશ્લ ય ગાઢં નયનૈઃ સ્રવ જલા
હૃ ય વચાે દ્ધ ગરાે યયુમુર્દમ્॥ ૧૫॥
સ્ત્રયશ્ચ સવંીક્ષ્ય મથાેઽ તસાૈહૃદ-
મતામલાપાઙ્ગદશૃાેઽ ભરે ભરે ।
તનૈઃ તનાન્ કુઙુ્કમપઙ્ક ષતા-
િન્નહત્ય દાે ભઃ પ્રણયાશ્રુલાેચનાઃ॥ ૧૬॥
તતાેઽ ભવાદ્ય તે દ્ધાન્ યિવષૈ્ઠર ભવાિદતાઃ ।
વાગતં કુશલં ટ્વા ચકુ્રઃ કૃ ણકથા મથઃ॥ ૧૭॥
થા ભ્રા ન્ વ વ ક્ષ્ય ત પુત્રાન્ િપતરાવિપ ।
ભ્રા પત્નીમુર્કુ દં ચ જહાૈ સઙ્કથયા શચુઃ॥ ૧૮॥
કુ ત્યુવાચ
આયર્ ભ્રાતરહં મ યે આત્માનમકૃતા શષમ્ ।
યદ્વા આપ સુ મદ્વાતા નાનુ મરથ સત્તમાઃ॥ ૧૯॥
સહૃુદાે જ્ઞાતયઃ પતુ્રા ભ્રાતરઃ િપતરાવિપ ।
નાનુ મર ત વજનં યસ્ય દૈવમદ ક્ષણમ્॥ ૨૦॥
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વસદેુવ ઉવાચ
અ બ મા માનસયૂેથા દૈવક્ર ડનકાન્ નરાન્ ।
ઈશસ્ય િહ વશે લાેકઃ કુ તે કાયર્તેઽથ વા॥ ૨૧॥
કંસપ્રતાિપતાઃ સવ વયં યાતા િદશં િદશમ્ ।
અેતહ્યવ પનુઃ સ્થાનં દૈવનેાસાિદતાઃ વસઃ॥ ૨૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
વસદેુવાેગ્રસનેાદૈ્યયર્દુ ભ તેઽ ચતા પાઃ ।
આસન્નચ્યુતસ દશર્પરમાન દિન ર્તાઃ॥ ૨૩॥
ભી માે દ્રાેણાેઽ બકાપુત્રાે ગા ધાર સસતુા તથા ।
સદારાઃ પા ડવાઃ કુ તી સ જયાે િવદુરઃ કૃપઃ॥ ૨૪॥‘
કુ તભાે ે િવરાટશ્ચ ભી મકાે નગ્ જન્મહાન્ ।
પુ જદ્દુ્રપદઃ શલ્યાે ષ્ટકેતુઃ સકા શરાટ્॥ ૨૫॥
દમઘાષેાે િવશાલાક્ષાે મૈ થલાે મદ્રકેકયાૈ ।
યુધામ યુઃ સશુમાર્ ચ સસતુા બાિહ્લકાદયઃ॥ ૨૬॥
રા નાે યે ચ રાજે દ્ર યુિધ ષ્ઠરમનવુ્રતાઃ ।
શ્રીિનકેતં વપુઃ શાૈરેઃ સસ્ત્રીકં વીક્ષ્ય િવ મતાઃ॥ ૨૭॥
અથ તે રામકૃ ણા યાં સ યક્ પ્રાપ્તસમહર્ણાઃ ।
પ્રશશસંમુુર્દા યુક્તા ણીન્ કૃ ણપિરગ્રહાન્॥ ૨૮॥
અહાે ભાજેપતે યૂયં જન્મભા ે ણા મહ ।
ય પ યથાસકૃ કૃ ણં દુદર્શર્મિપ યાે ગનામ્॥ ૨૯॥
ય દ્વશ્રુ તઃ શ્રુ તનુતેદમલં પનુા ત
પાદાવનજેનપયશ્ચ વચશ્ચ શાસ્ત્રમ્ ।
ભૂઃ કાલભ જતભગાિપ યદઙ્ ઘ્રપદ્મ-
પશા થશ ક્તર ભવષર્ ત નાેઽ ખલાથાર્ન્॥ ૩૦॥
તદ્દશર્ન પશર્નાનપુથપ્રજ પ-
શ યાસનાશનસયાનૈસિપ ડબ ધઃ ।
યષેાં ગ્ હે િનરયવત્મર્િન વતર્તાં વઃ
વગાર્પવગર્િવરમઃ વયમાસ િવ ઃ॥ ૩૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
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ન દ તત્ર યદૂન્ પ્રાપ્તાન્ જ્ઞા વા કૃ ણપુરાેગમાન્ ।
તત્રાગમદ્વતૃાે ગાપેૈરનઃસ્થાથિદદકૃ્ષયા॥ ૩૨॥
તં દૃ ટ્વા ણયાે હૃષ્ટા ત વઃ પ્રાણ મવાે થતાઃ ।
પિરષ વ જરે ગાઢં ચરદશર્નકાતરાઃ॥ ૩૩॥
વસદેુવઃ પિર વજ્ય સ પ્રીતઃ પ્રેમિવહ્વલઃ ।
મરન્ કંસકૃતાન્ ક્લેશાન્ પતુ્ર યાસં ચ ગાેકુલે॥ ૩૪॥
કૃ ણરામાૈ પિર વજ્ય િપતરાવ ભવાદ્ય ચ ।
ન િક ચનાેચતુઃ પ્રે ણા સાશ્રુક ઠાૈ કુ દ્વહ॥ ૩૫॥
તાવાત્માસનમારાે ય બાહુ યાં પિરર ય ચ ।
યશાેદા ચ મહાભાગા સતુાૈ િવજહતુઃ શચુઃ॥ ૩૬॥
રાેિહણી દેવક ચાથ પિર વજ્ય વ્રજેશ્વર મ્ ।
મર ત્યાૈ ત કૃતાં મતૈ્રી ં બા પક ઠ્યાૈ સમૂચતુઃ॥ ૩૭॥
કા િવ મરેત વાં મતૈ્રીમિન ત્તાં વ્રજેશ્વિર ।
અવા યા યૈ દ્રમૈશ્વય યસ્યા નેહ પ્ર તિક્રયા॥ ૩૮॥
અેતાવદષૃ્ટિપતરાૈ યવુયાેઃ મ િપત્રાેઃ
સ પ્રીણના યુદયપાષેણપાલનાિન ।
પ્રા યાષેતુભર્વ ત પ મ હ યદ્વદ ણાેઃ
ય તાવકુત્ર ચ ભયાૈ ન સતાં પરઃ વઃ॥ ૩૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ગાે યશ્ચ કૃ ણમપુલ ય ચરાદભીષં્ટ
ય પે્રક્ષણે દૃ શષુ પ મકૃતં શપ ત ।
દૃ ગ્ભહૃર્દ કૃતમલં પિરર ય સવાર્-
તદ્ભાવમાપુરિપ િનત્યયુ ં દુરાપમ્॥ ૪૦॥
ભગવાં તા તથાભૂતા િવિવક્ત ઉપસઙ્ગતઃ ।
આશ્લ યાનામયં ટ્વા પ્રહસિન્નદમબ્રવીત્॥ ૪૧॥
અિપ મરથ નઃ સખ્યઃ વાનામથર્ ચક ષર્યા ।
ગતાં શ્ચરાિયતા છત્રપુક્ષક્ષપણચેતસઃ॥ ૪૨॥
અ યવ યાયથા માન્ વદકૃતજ્ઞાિવશઙ્કયા ।
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નનંૂ ભૂતાિન ભગવાન્ યનુ ક્ત િવયનુ ક્ત ચ॥ ૪૩॥
વાયુયર્થા ઘનાનીકં ણં તૂલં ર ં સ ચ ।
સયંાજે્યા ક્ષપતે ભૂય તથા ભૂતાિન ભૂતકૃત્॥ ૪૪॥
મિય ભ ક્તિહ ભૂતાનામ ત વાય ક પતે ।
િદષ્ટ ા યદાસીન્મ નેહાે ભવતીનાં મદાપનઃ॥ ૪૫॥
અહં િહ સવર્ભૂતાનામાિદર તાેઽ તરં બિહઃ ।
ભાૈ તકાનાં યથા ખં વાભૂર્વાર્યજુ્યા તરઙ્ગનાઃ॥ ૪૬॥
અેવં હ્યેતાિન ભૂતાિન ભૂતે વાત્માઽઽત્મના તતઃ ।
ઉભયં મ યથ પરે પ યતાભાતમક્ષરે॥ ૪૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અ યાત્મ શક્ષયા ગાે ય અેવં કૃ ણને શ ક્ષતાઃ ।
તદનુ મરણ વ ત વકાેશા તમ યગન્॥ ૪૮॥
આહુશ્ચ તે ન લનનાભ પદારિવ દં
યાેગેશ્વરૈહૃર્િદ િવ ચ ત્યમગાધબાેધૈઃ ।
સસંારકૂપપ તતાેત્તરણાવલ બં
ગેહ જુષામિપ મનસ્યુિદયા સદા નઃ॥ ૪૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ ણગાપે-
સઙ્ગમાે નામ દ્વ્યશી તતમાેઽ યાયઃ॥ ૮૨॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ યશી તતમાેઽ યાયઃ - ૮૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તથાનુગ્ હ્ય ભગવાન્ ગાપેીનાં સ ગુ ગર્ તઃ ।
યુિધ ષ્ઠરમથા ચ્છ સવાશ્ચ સહૃુદાેઽવ્યયમ્॥ ૧॥
ત અેવં લાેકનાથને પિર ષ્ટાઃ સસુ કૃતાઃ ।
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પ્રત્યૂચુહૃર્ષ્ટમનસ ત પાદેક્ષાહતાંહસઃ॥ ૨॥
કુતાેઽ શવં વચ્ચરણા બુ સવં
મહન્મન તાે મખુિનઃ તં ક્વ ચત્ ।
િપબ ત યે કણર્પુટૈરલં પ્રભાે
દેહ તાં દેહકૃદ ત ચ્છદમ્॥ ૩॥
િહ વાઽઽત્મધામ િવધુતાત્મકૃત યવસ્થ-

માન દસ લવમખ ડમકુ ઠબાેધમ્ ।
કાલાપે ષ્ટિનગમાવન આત્તયાેગ-
માયાકૃ ત પરમહંસગ ત નતાઃ મઃ॥ ૪॥
ઋ ષ વાચ
ઇત્યુત્તમશ્લાેક શખામ ણ જન-ે
વ ભષુ્ટવ વ ધકકાૈરવ સ્ત્રયઃ ।
સમેત્ય ગાેિવ દકથા મથાેઽગ્ ણં-
સ્ત્રલાેકગીતાઃ શ ◌ૃ વણર્યા મ તે॥ ૫॥
દ્રાપૈદ્યવુાચ
હે વૈદ યર્ચ્યુતાે ભદ્રે હે બવ ત કાૈસલે ।
હે સત્યભામે કા લ દ શબૈ્યે રાેિહ ણ લ મણે॥ ૬॥
હે કૃ ણપ ય અેતન્નાે બ્રૂત વાે ભગવાન્ વયમ્ ।
ઉપયેમે યથા લાેકમનુકુવર્ન્ વમાયયા॥ ૭॥
ક્મ યવુાચ

ચૈદ્યાય માપર્િયતુમુદ્યતકામુર્કેષુ
રાજ વજેયભટશખેિરતાઙ્ ઘ્રરે ઃ ।
િન યે ગે દ્ર ઇવ ભાગમ િવયૂથા-
ત્તચ્છ્ર િનકેતચરણાેઽ તુ મમાચર્નાય॥ ૮॥
સત્યભામાવેાચ
યાે મે સના ભવધતપ્તહૃદા તતને
લપ્તા ભશાપમપમાષુ્ટર્મપુાજહાર ।
જ વક્ષર્રાજમથ રત્નમદા સ તને
ભીતઃ િપતાિદશત માં પ્રભવેઽિપ દત્તામ્॥ ૯॥
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બવત્યુવાચ
પ્રાજ્ઞાય દેહકૃદમું િનજનાથદૈવં
સીતાપ ત િત્રણવહા યમનુા યયુ યત્ ।
જ્ઞા વા પર ક્ષત ઉપાહરદહર્ણં માં
પાદાૈ પ્રગ્ હ્ય મ ણનાહમમુ ય દાસી॥ ૧૦॥
કા લ દુ્યવાચ
તપશ્ચર તીમાજ્ઞાય વપાદ પશર્નાશયા ।
સખ્યાપેેત્યાગ્રહી પા ણ યાેઽહં તદ્ગહૃમાજર્ની॥ ૧૧॥
મત્રિવ દાવેાચ
યાે માં વયવંર ઉપેત્ય િવ જત્ય ભપૂાન્
િન યે શ્વયૂથગ મવાત્મબ લ દ્વપાિરઃ ।
ભ્રા શં્ચ મેઽપકુ તઃ વપુરં શ્રયાૈકઃ
તસ્યા તુ મેઽનુભવમઙ્ યવનજેન વમ્॥ ૧૨॥
સત્યાવેાચ
સપ્તાેક્ષણાેઽ તબલવીયર્સતુી ણશ ◌ૃઙ્ગાન્
િપત્રા કૃતાન્ ક્ષ તપવીયર્પર ક્ષણાય ।
તાન્ વીરદુમર્દહન તરસા િનગ્ હ્ય
ક્ર ડન્ બબ ધ હ યથા શશવાેઽજતાેકાન્॥ ૧૩॥
ય ઇ થં વીયર્શલુ્કાં માં દાસી ભશ્ચતુરઙ્ ગણીમ્ ।
પ થ િન જત્ય રાજ યાન્ િન યે તદ્દાસ્યમ તુ મે॥ ૧૪॥
ભદ્રાવેાચ
િપતા મે માતુલેયાય વયમાહૂય દત્તવાન્ ।
કૃ ણે કૃ ણાય ત ચ્ચત્તામક્ષાૈિહ યા સખીજનૈઃ॥ ૧૫॥
અસ્ય મે પાદસં પશા ભવે જન્મિન જન્મિન ।
કમર્ ભભ્રાર્ યમાણાયા યને તચ્છ્ર ેય આત્મનઃ॥ ૧૬॥
લ મણાવેાચ
મમાિપ રાજ્ઞ્યચ્યુતજન્મકમર્
શ્રુ વા મુહુનાર્રદગીતમાસ હ ।
ચત્તં મુકુ દે િકલ પદ્મહ તયા
તઃ સસુ ય િવહાય લાેકપાન્॥ ૧૭॥
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જ્ઞા વા મમ મતં સા વ િપતા દુિહ વ સલઃ ।
હ સને ઇ ત ખ્યાત તત્રાપેાયમચીકરત્॥ ૧૮॥
યથા વયવંરે રા જ્ઞ મ સ્યઃ પાથ સયા કૃતઃ ।
અયં તુ બિહરાચ્છન્નાે દૃ યતે સ જલે પરમ્॥ ૧૯॥
શ્રુ વૈત સવર્તાે ભપૂા આયયુમર્ પતુઃ પુરમ્ ।
સવાર્સ્ત્રશસ્ત્રત વજ્ઞાઃ સાપેા યાયાઃ સહસ્રશઃ॥ ૨૦॥
િપત્રા સ પૂ જતાઃ સવ યથાવીય યથાવયઃ ।
આદદુઃ સશરં ચાપં વેદંુ્ધ પષર્િદ મ દ્ધયઃ॥ ૨૧॥
આદાય વ્ય જન્ કે ચ સજ્યં કતુર્મનીશ્વરાઃ ।
આકાેિટ જ્યાં સમુ કૃ ય પેતુરેકેઽમનુા હતાઃ॥ ૨૨॥
સજં્ય કૃ વા પરે વીરા માગધા બષ્ઠચેિદપાઃ ।
ભીમાે દુયાધનઃ કણા નાિવદં તદવ સ્થ તમ્॥ ૨૩॥
મ સ્યાભાસં જલે વીક્ષ્ય જ્ઞા વા ચ તદવ સ્થ તમ્ ।
પાથા યત્તાેઽ જદ્બાણં ના ચ્છન પ શે પરમ્॥ ૨૪॥
રાજ યષેુ િન ત્તષેુ ભગ્ માનષેુ માિનષુ ।
ભગવાન્ ધનુરાદાય સજં્ય કૃ વાથ લીલયા॥ ૨૫॥
ત મન્ સ ધાય િવ શખં મ સં્ય વીક્ષ્ય સકૃ જલે ।
છ વષેુણાપાતયત્તં સયૂ ચા ભ જ ત સ્થતે॥ ૨૬॥
િદિવ દુ દુભયાે નેદુજર્યશ દયુતા ભુિવ ।
દેવાશ્ચ કુસમુાસારાન્ મુમુચુહર્ષર્િવહ્વલાઃ॥ ૨૭॥
તદ્રઙ્ગમાિવશમહં કલનપૂુરા યાં
પદ્ યાં પ્રગ્ હ્ય કનકાે વલરત્નમાલામ્ ।
નૂત્ને િનવીય પિરધાય ચ કાૈ શકા યે
સવ્રીડહાસવદના કબર તસ્રક્॥ ૨૮॥
ઉન્નીય વક્ત્રમુ કુ તલકુ ડલ વ-
ડ્ગ ડસ્થલં શ શરહાસકટાક્ષમાેક્ષૈઃ ।
રાજ્ઞાે િનર ક્ષ્ય પિરતઃ શનકૈમુર્રારે-
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રંસઽેનુરક્તહૃદયા િનદધે વમાલામ્॥ ૨૯॥
તાવ દઙ્ગપટહાઃ શઙ્ખભેયાર્નકાદયઃ ।
િનનેદુનર્ટનતર્ક્યાે ન તુગાર્યકા જગુઃ॥ ૩૦॥
અેવં તે ભગવ ત મયેશે પયૂથપાઃ ।
ન સિેહરે યાજ્ઞસિેન પધર્ તાે હૃચ્છયાતુરાઃ॥ ૩૧॥
માં તાવદ્રથમારાે ય હયરત્નચતુષ્ટયમ્ ।
શાઙ્ર્ગમુદ્ય ય સન્નદ્ધ તસ્થાવા ૈ ચતુભુર્જઃ॥ ૩૨॥
દા કશ્ચાેદયામાસ કા ચનાપેસ્કરં રથમ્ ।
મષતાં ભૂભુ ં રા જ્ઞ ગાણાં ગરાિડવ॥ ૩૩॥
તેઽ વસ જ ત રાજ યા િનષેદંુ્ધ પ થ કેચન ।
સયંત્તા ઉદૃ્ધતે વાસા ગ્રામ સહા યથા હિરમ્॥ ૩૪॥
તે શાઙ્ર્ગચ્યુતબાણાૈઘૈઃ કૃત્તબાહ્વઙ્ ઘ્રક ધરાઃ ।
િનપેતુઃ પ્રધને કે ચદેકે સ ત્યજ્ય દુદુ્રવુઃ॥ ૩૫॥
તતઃ પુર ં યદુપ તરત્યલઙૃ્કતાં
રિવચ્છદ વજપટ ચત્રતાેરણામ્ ।
કુશસ્થલીં િદિવ ભુિવ ચા ભસં તુતાં
સમાિવશત્તર ણિરવ વકેતનમ્॥ ૩૬॥
િપતા મે પજૂયામાસ સહૃુ સ બ ધબા ધવાન્ ।
મહાહર્વાસાેઽલઙ્કારૈઃ શ યાસનપિરચ્છદૈઃ॥ ૩૭॥
દાસી ભઃ સવર્સ પદ્ ભભર્ટેભરથવા જ ભઃ ।
આયુધાિન મહાહાર્ ણ દદાૈ પૂણર્સ્ય ભ ક્તતઃ॥ ૩૮॥
આત્મારામસ્ય તસ્યેમા વયં વૈ ગ્ હદા સકાઃ ।
સવર્સઙ્ગિન ત્ત્યાદ્ધા તપસા ચ બભૂિવમ॥ ૩૯॥
મિહ ય ઊચુઃ
ભાૈમં િનહત્ય સગણં યુિધ તને દ્ધા
જ્ઞા વાથ નઃ ક્ષ તજયે જતરાજક યાઃ ।
િનમુર્ચ્ય સં તિવમાેક્ષમનુ મર તીઃ
પાદા બુજં પિર ણનાય યઆપ્તકામઃ॥ ૪૦॥
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ન વયં સા વ સામ્રાજ્યં વારાજં્ય ભાજૈ્યમ યુત ।
વૈરાજં્ય પારમે ઠં્ય ચ આન તં્ય વા હરેઃ પદમ્॥ ૪૧॥
કામયામહ અેતસ્ય શ્રીમ પાદરજઃ શ્રયઃ ।
કુચકુઙુ્કમગ ધાઢ ં મૂધ્નાર્ વાેઢંુ ગદા તઃ॥ ૪૨॥
વ્રજ સ્ત્રયાે યદ્વા છ ત પુ લ દ્ય ણવી ધઃ ।
ગાવશ્ચારયતાે ગાપેાઃ પાદ પશ મહાત્મનઃ॥ ૪૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ યશી તતમાેઽ યાયઃ॥ ૮૩॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ચતુરશી તતમાેઽ યાયઃ - ૮૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
શ્રુ વા થા સબુલપુ યથ યાજ્ઞસનેી
માધવ્યથ ક્ષ તપપ ય ઉત વગાે યઃ ।
કૃ ણેઽ ખલાત્મિન હરાૈ પ્રણયાનુબ ધં
સવાર્ િવ સ યુરલમશ્રુકલાકુલાક્ષ્યઃ॥ ૧॥
ઇ ત સ ભાષમાણાસુ સ્ત્રી ભઃ સ્ત્રીષુ ભ ર્ષુ ।
આયયુમુર્નય તત્ર કૃ ણરામિદદકૃ્ષયા॥ ૨॥
દ્વપૈાયનાે નારદશ્ચ ચ્યવનાે દેવલાેઽ સતઃ ।
િવશ્વા મત્રઃ શતાન દાે ભરદ્વા ેઽથ ગાૈતમઃ॥ ૩॥
રામઃ સ શ યાે ભગવાન્ વ સષ્ઠાે ગાલવાે ગુઃ ।
પુલ ત્યઃ ક યપાેઽિત્રશ્ચ માકર્ ડયેાે હ પ તઃ॥ ૪॥
દ્વત સ્ત્રતશ્ચૈકતશ્ચ બ્રહ્મપતુ્રા તથાઙ્ ગરાઃ ।
અગ ત્યાે યાજ્ઞવ ક્યશ્ચ વામદેવાદયાેઽપરે॥ ૫॥
તાન્ દૃ ટ્વા સહસાે થાય પ્રાગાસીના પાદયઃ ।
પા ડવાઃ કૃ ણરામાૈ ચ પ્રણેમુિવશ્વવ દતાન્॥ ૬॥
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તાનાનચુર્યર્થા સવ સહરામાેઽચ્યુતાેઽચર્યત્ ।
વાગતાસનપાદ્યાઘ્યર્માલ્યધપૂાનુલપેનૈઃ॥ ૭॥
ઉવાચ સખુમાસીનાન્ ભગવાન્ ધમર્ગુપ્તનુઃ ।
સદસ તસ્ય મહતાે યતવાચાેઽનુશ ◌ૃ વતઃ॥ ૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
અહાે વયં જન્મ તાે લ ધં કા યન ત ફલમ્ ।
દેવાનામિપ દુ પ્રાપં યદ્યાેગેશ્વરદશર્નમ્॥ ૯॥
િક વ પતપસાં ણામચાર્યાં દેવચ ષામ્ ।
દશર્ન પશર્નપ્રશ્નપ્રહ્વપાદાચર્નાિદકમ્॥ ૧૦॥
ન હ્ય મયાિન તીથાર્િન ન દેવા ચ્છલામયાઃ ।
તે પનુ ત્યુ કાલને દશર્નાદેવ સાધવઃ॥ ૧૧॥
ના ગ્ નર્ સયૂા ન ચ ચ દ્રતારકા
ન ભજૂર્લં ખં શ્વસનાેઽથ વાઙ્મનઃ ।
ઉપા સતા ભેદકૃતાે હર ત્યઘં
િવપ શ્ચતાે ઘ્ન ત મુહૂતર્સવેયા॥ ૧૨॥
યસ્યાત્મબુ દ્ધઃ કુણપે િત્રધાતુકે
વધીઃ કલત્રાિદષુ ભાૈમ ઇજ્યધીઃ ।
યત્તીથર્બુ દ્ધઃ સ લલે ન કિહ ચ-
જને વ ભજ્ઞષેુ સ અેવ ગાખેરઃ॥ ૧૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
િનશ યે થં ભગવતઃ કૃ ણસ્યાકુ ઠમેધસઃ ।
વચાે દુર વયં િવપ્રા તૂ ણીમાસન્ ભ્રમ દ્ધયઃ॥ ૧૪॥
ચરં િવ ય મનુય ઈશ્વરસ્યે શતવ્યતામ્ ।
જનસઙ્ગ્રહ ઇત્યૂચુઃ મય ત તં જગદુ્ગ મ્॥ ૧૫॥
મનુય ઊચુઃ
યન્માયયા ત વિવદુત્તમા વયં
િવમાેિહતા િવશ્વ મધીશ્વરાઃ ।
યદ શતવ્યાય ત ગૂઢ ઈહયા
અહાે િવ ચત્રં ભગવ દ્વચે ષ્ટતમ્॥ ૧૬॥

144 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ ઉત્તરાધ

અનીહ અેતદ્બહુધૈક આત્મના
જત્યવત્ય ત્ત ન બ યતે યથા ।
ભાૈમૈિહ ભૂ મબર્હુનામ િપણી
અહાે િવભૂ શ્ચિરતં િવડ બનમ્॥ ૧૭॥
અથાિપ કાલે વજના ભગુપ્તયે
બભ ષ સ વં ખલિનગ્રહાય ચ ।
વલીલયા વેદપથં સનાતનં
વણાર્શ્રમાત્મા પુ ષઃ પરાે ભવાન્॥ ૧૮॥
બ્રહ્મ તે હૃદયં શકુ્લં તપઃ વા યાયસયંમૈઃ ।
યત્રાપેલ ધં સદ્વ્યક્તમવ્યકં્ત ચ તતઃ પરમ્॥ ૧૯॥
ત માદ્બ્રહ્મકુલં બ્રહ્મન્ શાસ્ત્રયાનેે વમાત્મનઃ ।
સભાજય સ સદ્ધામ તદ્બ્રહ્મ યાગ્રણીભર્વાન્॥ ૨૦॥
અદ્ય નાે જન્મસાફલ્યં િવદ્યાયા તપસાે દશૃઃ ।
વયા સઙ્ગ ય સદ્ગત્યા યદ તઃ શ્રેયસાં પરઃ॥ ૨૧॥
નમ ત મૈ ભગવતે કૃ ણાયાકુ ઠમેધસે ।
વયાેગમાયયાચ્છન્નમિહ ે પરમાત્મને॥ ૨૨॥
ન યં િવદ ત્યમી ભપૂા અેકારામાશ્ચ ણયઃ ।
માયાજવિનકાચ્છન્નમાત્માનં કાલમીશ્વરમ્॥ ૨૩॥
યથા શયાનઃ પુ ષ આત્માનં ગુણત વદક્ૃ ।
નામમાત્રે દ્રયાભાતં ન વેદ રિહતં પરમ્॥ ૨૪॥
અેવં વા નામમાત્રષેુ િવષયે વ દ્રયેહયા ।
માયયા િવભ્રમ ચ્ચત્તાે ન વેદ ત્યુપ લવાત્॥ ૨૫॥
તસ્યાદ્ય તે દદૃ શમાઙ્ ઘ્રમઘાૈઘમષર્-
તીથાર્ પદં હૃિદ કૃતં સિુવપક્વયાેગૈઃ ।
ઉ સક્તભ યપુહતાશય વકાેશા
આપુભર્વદ્ગ તમથાેઽનુગ્ હાણ ભક્તાન્॥ ૨૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યનુજ્ઞા ય દાશાહ તરાષ્ટ્રં યુિધ ષ્ઠરમ્ ।
રાજષ વાશ્રમાન્ ગ તું મનુયાે દિધરે મનઃ॥ ૨૭॥
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તદ્વ ક્ષ્ય તાનપુવ્રજ્ય વસદેુવાે મહાયશાઃ ।
પ્રણ ય ચાપેસઙ્ગ્ હ્ય બભાષેદં સયુિ ત્રતઃ॥ ૨૮॥
વસદેુવ ઉવાચ
નમાે વઃ સવર્દેવે ય ઋષયઃ શ્રાેતુમહર્થ ।
કમર્ણા કમર્િનહાર્રાે યથા સ્યાન્ન તદુચ્યતામ્॥ ૨૯॥
નારદ ઉવાચ
ના ત ચત્ર મદં િવપ્રા વસદેુવાે બુભુ સયા ।
કૃ ણં મ વાભર્કં યન્નઃ ચ્છ ત શ્રેય આત્મનઃ॥ ૩૦॥
સિન્નકષા િહ મત્યાર્નામનાદરણકારણમ્ ।
ગાઙ્ગં િહ વા યથા યા ભ તત્રત્યાે યા ત શદુ્ધયે॥ ૩૧॥
યસ્યાનુભૂ તઃ કાલને લયાે પત્ત્યાિદનાસ્ય વૈ ।
વતાેઽ ય માચ્ચ ગુણતાે ન કુતશ્ચન િર ય ત॥ ૩૨॥
તં ક્લેશકમર્પિરપાકગુણપ્રવાહૈ-
રવ્યાહતાનુભવમીશ્વરમ દ્વતીયમ્ ।
પ્રાણાિદ ભઃ વિવભવૈ પગૂઢમ યાે
મ યેત સયૂર્ મવ મેઘિહમાપેરાગૈઃ॥ ૩૩॥
અથાેચુમુર્નયાે રાજન્નાભા યાનકદુ દ ભમ્ ।
સવષાં શ ◌ૃ વતાં રાજ્ઞાં તથવૈાચ્યુતરામયાેઃ॥ ૩૪॥
કમર્ણા કમર્િનહાર્ર અેષ સાધુ િન િપતઃ ।
યચ્છ્ર દ્ધયા યજે દ્વ ં સવર્યજ્ઞેશ્વરં મખૈઃ॥ ૩૫॥
ચત્તસ્યાપેશમાેઽયં વૈ કિવ ભઃ શાસ્ત્રચ ષા ।
દ શતઃ સગુમાે યાેગાે ધમર્શ્ચાત્મમુદાવહઃ॥ ૩૬॥
અયં વ ત્યયનઃ પ થા દ્વ તેગ્ ર્હમેિધનઃ ।
યચ્છ્ર દ્ધયાઽઽપ્તિવત્તને શકુ્લનેજેે્યત પૂ ષઃ॥ ૩૭॥
િવત્તષૈણાં યજ્ઞદાનૈગ્ ર્હૈદાર્રસતુષૈણામ્ ।
આત્મલાેકૈષણાં દેવ કાલને િવ જેદુ્બધઃ ।
ગ્રામે ત્યક્તષૈણાઃ સવ યયુધ રા તપાવેનમ્॥ ૩૮॥
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ઋણૈ સ્ત્ર ભ દ્વ ે તાે દેવ ષિપ ણાં પ્રભાે ।
યજ્ઞા યયનપુત્રૈ તા યિન તીયર્ ત્યજન્ પતેત્॥ ૩૯॥
વં વદ્ય મુક્તાે દ્વા યાં વૈ ઋ ષિપત્રાેમર્હામતે ।
યજ્ઞૈદવણર્મનુ્મુચ્ય િનરણૃાેઽશરણાે ભવ॥ ૪૦॥
વસદેુવ ભવાન્નનૂં ભ યા પરમયા હિરમ્ ।
જગતામીશ્વરં પ્રાચર્ઃ સ યદ્વાં પતુ્રતાં ગતઃ॥ ૪૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત તદ્વચનં શ્રુ વા વસદેુવાે મહામનાઃ ।
તાન્ ઋષીન્ ઋ વ ે વવ્રે મૂધ્નાર્ઽઽન ય પ્રસાદ્ય ચ॥ ૪૨॥
ત અેન ષયાે રાજન્ તા ધમણ ધા મકમ્ ।
ત મન્નયાજયન્ ક્ષતે્રે મખૈ ત્તમક પકૈઃ॥ ૪૩॥
તદ્દ ક્ષાયાં પ્ર ત્તાયાં ણયઃ પુ કરસ્રજઃ ।
નાતાઃ સવુાસસાે રાજન્ રા નઃ સષ્ુ્ઠવલઙૃ્કતાઃ॥ ૪૪॥
તન્મિહ યશ્ચ મુિદતા િન કક ઠ્યઃ સવુાસસઃ ।
દ ક્ષાશાલામપુાજગ્મુરા લપ્તા વ તપુાણયઃ॥ ૪૫॥
નેદુ ર્દઙ્ગપટહશઙ્ખભેયાર્નકાદયઃ ।
ન તનુર્ટનતર્ક્ય તુષુ્ટવુઃ સતૂમાગધાઃ ।
જગુઃ સકુ ઠ્યાે ગ ધવ્યર્ઃ સઙ્ગીતં સહભ ર્કાઃ॥ ૪૬॥
તમ ય ષ ચન્ િવિધવદક્તમ યક્ત વજઃ ।
પત્ની ભરષ્ટાદશ ભઃ સાેમરાજ મવાેડુ ભઃ॥ ૪૭॥
તા ભદુર્કૂલવલયૈહાર્રનપૂુરકુ ડલૈઃ ।
વલઙૃ્કતા ભિવબભાૈ દ ક્ષતાેઽ જનસં તઃ॥ ૪૮॥
તસ્ય વ ે મહારાજ રત્નકાૈશયેવાસસઃ ।
સસદસ્યા િવરેજુ તે યથા ત્રહણાેઽ વરે॥ ૪૯॥
તદા રામશ્ચ કૃ ણશ્ચ વૈઃ વૈબર્ ધુ ભર વતાૈ ।
રેજતુઃ વસતુૈદાર્રૈ ર્ વેશાૈ વિવભૂ ત ભઃ॥ ૫૦॥
ઈજેઽનુયજં્ઞ િવિધના અ ગ્ હાતે્રાિદલક્ષણૈઃ ।
પ્રાકૃતવૈકૃતૈયર્જ્ઞૈદ્રર્વ્યજ્ઞાનિક્રયેશ્વરમ્॥ ૫૧॥
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અથ વગ્ યાેઽદદા કાલે યથા ાતં સ દ ક્ષણાઃ ।
વલઙૃ્કતે યાેઽલઙૃ્કત્ય ગાેભૂક યા મહાધનાઃ॥ ૫૨॥
પત્નીસયંા વ યૈશ્ચિર વા તે મહષર્યઃ ।
સ નૂ રામહ્ર દે િવપ્રા યજમાનપુરઃસરાઃ॥ ૫૩॥
નાતાેઽલઙ્કારવાસાં સ વ દ યાેઽદાત્તથા સ્ત્રયઃ ।
તતઃ વલઙૃ્કતાે વણાર્નાશ્વ યાેઽન્નને પજૂયત્॥ ૫૪॥
બ ધનૂ્ સદારાન્ સસતુાન્ પાિરબહણ ભૂયસા ।
િવદભર્કાેસલકુ ન્ કા શકેકય જયાન્॥ ૫૫॥
સદસ્ય વક્સુરગણાન્ ભૂતિપ ચારણાન્ ।
શ્રીિનકેતમનુજ્ઞા ય શસં તઃ પ્રયયુઃ ક્રતુમ્॥ ૫૬॥
તરાષ્ટ્ર ાેઽનજુઃ પાથાર્ ભી માે દ્રાેણઃ થા યમાૈ ।
નારદાે ભગવાન્ વ્યાસઃ સહૃુ સ બ ધબા ધવાઃ॥ ૫૭॥
બ ધનૂ્ પિર વજ્ય યદૂન્ સાૈહૃદાિ ક્લન્નચેતસઃ ।
યયુિવરહકૃચ્છ્ર ેણ વદેશાંશ્ચાપરે જનાઃ॥ ૫૮॥
ન દ તુ સહ ગાપેાલૈ ર્હત્યા પજૂયા ચતઃ ।
કૃ ણરામાેગ્રસનેાદૈ્ય યર્વા સીદ્બ ધવુ સલઃ॥ ૫૯॥
વસદેુવાેઽ જસાેત્તીયર્ મનાેરથમહાણર્વમ્ ।
સહૃુદ્વતૃઃ પ્રીતમના ન દમાહ કરે શન્॥ ૬૦॥
વસદેુવ ઉવાચ
ભ્રાતર શકૃતઃ પાશાે ણાં યઃ નેહસં જ્ઞતઃ ।
તં દુ ત્યજમહં મ યે શરૂાણામિપ યાે ગનામ્॥ ૬૧॥
અ મા વપ્ર તક પેયં ય કૃતાજ્ઞષેુ સત્તમૈઃ ।
મૈ યિપતાફલા વાિપ ન િનવતત કિહ ચત્॥ ૬૨॥
પ્રાગક પાચ્ચ કુશલં ભ્રાતવા નાચરામ િહ ।
અધનુા શ્રીમદા ધાક્ષા ન પ યામઃ પુરઃ સતઃ॥ ૬૩॥
મા રાજ્યશ્રીરભૂ પંુસઃ શ્રેયસ્કામસ્ય માનદ ।
વજનાનુત બ ધનૂ્ વા ન પ ય ત યયા ધદક્ૃ॥ ૬૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
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અેવં સાૈહૃદશૈ થલ્ય ચત્તઆનકદુ દુ ભઃ ।
રાેદ ત કૃતાં મતૈ્રી ં મરન્નશ્રુિવલાેચનઃ॥ ૬૫॥
ન દ તુ સખ્યઃુ પ્રયકૃ પ્રે ણા ગાેિવ દરામયાેઃ ।
અદ્ય શ્વ ઇ ત માસાંસ્ત્રીન્ યદુ ભમાર્િનતાેઽવસત્॥ ૬૬॥
તતઃ કામૈઃ પૂયર્માણઃ સવ્રજઃ સહબા ધવઃ ।
પરા યાર્ભરણક્ષાૈમનાનાનઘ્યર્પિરચ્છદૈઃ॥ ૬૭॥
વસદેુવાેગ્રસનેા યાં કૃ ણાેદ્ધવબલાિદ ભઃ ।
દત્તમાદાય પાિરબહ યાિપતાે યદુ ભયર્યાૈ॥ ૬૮॥
ન દાે ગાપેાશ્ચ ગાે યશ્ચ ગાેિવ દચરણા બુજે ।
મનઃ ક્ષપ્તં પનુહર્તુર્મનીશા મથુરાં યયુઃ॥ ૬૯॥
બ ધષુુ પ્ર તયાતષેુ ણયઃ કૃ ણદેવતાઃ ।
વીક્ષ્ય પ્રા ષમાસન્નાં યયુદ્વાર્રવતી ં પનુઃ॥ ૭૦॥
જને યઃ કથયા ચકુ્રયર્દુદેવમહાે સવમ્ ।
યદાસીત્તીથર્યાત્રાયાં સહૃુ સ દશર્નાિદકમ્॥ ૭૧॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ તીથર્યાત્રા-
નવુણર્નં નામ ચતુરશી તતમાેઽ યાયઃ॥ ૮૪॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ પ ચાશી તતમાેઽ યાયઃ - ૮૫॥
શ્રીબાદરાય ણ વાચ
અથૈકદાઽઽત્મ ૈ પ્રાપ્તાૈ કૃતપાદા ભવ દનાૈ ।
વસદેુવાેઽ ભન દ્યાહ પ્રીત્યા સઙ્કષર્ણાચ્યુતાૈ॥ ૧॥
મનુીનાં સ વચઃ શ્રુ વા પતુ્રયાેધાર્મસચૂકમ્ ।
તદ્વ ય ર્તિવશ્ર ભઃ પિરભા યા યભાષત॥ ૨॥
કૃ ણ કૃ ણ મહાયાે ગન્ સઙ્કષર્ણ સનાતન ।
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ને વામસ્ય ય સાક્ષા પ્રધાનપુ ષાૈ પરાૈ॥ ૩॥
યત્ર યને યતાે યસ્ય ય મૈ યદ્યદ્યથા યદા ।
સ્યાિદદં ભગવાન્ સાક્ષા પ્રધાનપુ ષેશ્વરઃ॥ ૪॥
અેતન્નાનાિવધં િવશ્વમાત્મ ષ્ટમધાેક્ષજ ।
આત્મનાનપુ્રિવ યાત્મન્ પ્રાણાે વાે બભ યર્જ॥ ૫॥
પ્રાણાદ નાં િવશ્વ ં શક્તયાે યાઃ પરસ્ય તાઃ ।
પારત યાદ્વસૈાદૃ યાદ્દવ્યાેશ્ચેષ્ટૈવ ચેષ્ટતામ્॥ ૬॥
કા ત તજેઃ પ્રભા સત્તા ચ દ્રાગ્ યકર્ક્ષર્િવદુ્યતામ્ ।
ય સ્થૈય ભૂ તાં ભૂમે ર્ ત્તગર્ ધાેઽથર્તાે ભવાન્॥ ૭॥
તપર્ણં પ્રાણનમપાં દેવ વં તાશ્ચ તદ્રસઃ ।
આેજઃ સહાે બલં ચેષ્ટા ગ તવાર્યાે તવેશ્વર॥ ૮॥
િદશાં વમવકાશાેઽ સ િદશઃ ખં સ્ફાેટ આશ્રયઃ ।
નાદાે વણર્ વમાેઙ્કાર આકૃતીનાં થકૃ્ક તઃ॥ ૯॥
ઇ દ્રયં વ દ્રયાણાં વં દેવાશ્ચ તદનુગ્રહઃ ।
અવબાેધાેભવા બુદ્ધે ર્ વસ્યાનુ તઃ સતી॥ ૧૦॥
ભૂતાનામ સ ભૂતાિદિર દ્રયાણાં ચ તજૈસઃ ।
વૈકાિરકાે િવક પાનાં પ્રધાનમનુશાિયનમ્॥ ૧૧॥
નશ્વરે વહ ભાવષેુ તદ સ વમનશ્વરમ્ ।
યથા દ્રવ્યિવકારેષુ દ્રવ્યમાતં્ર િન િપતમ્॥ ૧૨॥
સ વંરજ તમ ઇ ત ગુણા તદ્વતૃ્તયશ્ચ યાઃ ।
વ યદ્ધા બ્રહ્મ ણ પરે ક પતા યાેગમાયયા॥ ૧૩॥
ત માન્ન સ ત્યમી ભાવા યિહ વિય િવક પતાઃ ।
વં ચામીષુ િવકારેષુ હ્ય યદાવ્યાવહાિરકઃ॥ ૧૪॥
ગુણપ્રવાહ અેત મન્નબુધા વ ખલાત્મનઃ ।
ગ ત સૂ મામબાેધને સસંર તીહ કમર્ ભઃ॥ ૧૫॥
યદચૃ્છયા તાં પ્રા ય સકુ પા મહ દુલર્ભામ્ ।
વાથ પ્રમત્તસ્ય વયાે ગતં વન્માયયેશ્વર॥ ૧૬॥
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અસાવહ મમવૈૈતે દેહે ચાસ્યા વયાિદષુ ।
નેહપાશિૈનબધ્ના ત ભવાન્ સવર્ મદં જગત્॥ ૧૭॥
યવુાં ન નઃ સતુાૈ સાક્ષા પ્રધાનપુ ષેશ્વરાૈ ।
ભૂભારક્ષત્રક્ષપણ અવતીણા તથા થ હ॥ ૧૮॥
તત્તે ગતાેઽ યરણમદ્ય પદારિવ દ-
માપન્નસં તભયાપહમાતર્બ ધાે ।
અેતાવતાલમલ મ દ્રયલાલસને
મત્યાર્ત્મદૃ વિય પરે યદપત્યબુ દ્ધઃ॥ ૧૯॥
સતૂીગ્ હે નનુ જગાદ ભવાન ે નાૈ
સ જજ્ઞ ઇત્યનુયુગં િનજધમર્ગુ યૈ ।
નાનાતનૂગર્ગનવ દ્વદધ જહા સ
કાે વેદ ભૂ ઉ ગાય િવભૂ તમાયામ્॥ ૨૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
આક ય થં િપતવુાર્ક્યં ભગવાન્ સા વતષર્ભઃ ।
પ્રત્યાહ પ્રશ્રયાનમ્રઃ પ્રહસન્ શ્લ ણયા ગરા॥ ૨૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ
વચાે વઃ સમવેતાથ તાતૈતદુપમન્મહે ।
યન્નઃ પતુ્રાન્ સમુિદ્દ ય ત વગ્રામ ઉદાહૃતઃ॥ ૨૨॥
અહં યૂયમસાવાયર્ ઇમે ચ દ્વારકાૈકસઃ ।
સવઽ યવંે યદુશ્રેષ્ઠ િવ યાઃ સચરાચરમ્॥ ૨૩॥
આત્માહ્યેકઃ વય જ્યાે તિનત્યાેઽ યાે િનગુર્ણાે ગુણૈઃ ।
આત્મ ષ્ટૈ ત કૃતષેુ ભૂતષેુ બહુધેયતે॥ ૨૪॥
ખં વાયજુ્યા તરાપાે ભૂ ત કૃતષેુ યથાશયમ્ ।
આિવ તરાેઽ પભૂયકાે નાના વં યાત્યસાવિપ॥ ૨૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં ભગવતા રાજન્ વસદેુવ ઉદાહૃતમ્ ।
શ્રુ વા િવનષ્ટનાનાધી તૂ ણી ં પ્રીતમના અભૂત્॥ ૨૬॥
અથ તત્ર કુ શ્રેષ્ઠ દેવક સવર્દેવતા ।
શ્રુ વાઽઽનીતં ગુરાેઃ પતુ્રમાત્મ યાં સિુવ મતા॥ ૨૭॥
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કૃ ણરામાૈ સમાશ્રાવ્ય પતુ્રાન્ કંસિવિહ સતાન્ ।
મર તી કૃપણં પ્રાહ વૈક્લવ્યાદશ્રુલાેચના॥ ૨૮॥
દેવક્યવુાચ
રામ રામાપ્રમેયાત્મન્ કૃ ણ યાેગેશ્વરેશ્વર ।
વેદાહં વાં િવશ્વ મીશ્વરાવાિદપૂ ષાૈ॥ ૨૯॥
કાલિવ વ તસ વાનાં રાજ્ઞામુચ્છાસ્ત્રવ તનામ્ ।
ભૂમેભાર્રાયમાણાનામવતીણા િકલાદ્ય મે॥ ૩૦॥
યસ્યાંશાંશાંશભાગને િવશ્વાે પ ત્તલયાેદયાઃ ।
ભવ ત િકલ િવશ્વાત્મં તં વાદ્યાહં ગ ત ગતા॥ ૩૧॥
ચરા તસતુાદાને ગુ ણા િકલ ચાેિદતાૈ ।
આિન યથુઃ િપ સ્થાનાદુ્ગરવે ગુ દ ક્ષણામ્॥ ૩૨॥
તથા મે કુ તં કામં યવુાં યાેગેશ્વરેશ્વરાૈ ।
ભાજેરાજહતાન્ પતુ્રાન્ કામયે દ્રષુ્ટમાહૃતાન્॥ ૩૩॥
ઋ ષ વાચ
અેવં સ ચાેિદતાૈ માત્રા રામઃ કૃ ણશ્ચ ભારત ।
સતુલં સિંવિવશતુયાગમાયામપુા શ્રતાૈ॥ ૩૪॥
ત મન્ પ્રિવષ્ટાવપુલ ય દૈત્યરાડ્
િવશ્વાત્મદૈવં સતુરાં તથાઽઽત્મનઃ ।
તદ્દશર્નાહ્લાદપિર લુતાશયઃ
સદ્યઃ સમુ થાય નનામ સા વયઃ॥ ૩૫॥
તયાેઃ સમાનીય વરાસનં મુદા
િનિવષ્ટયાે તત્ર મહાત્મનાે તયાેઃ ।
દધાર પાદાવવિનજ્ય ત જલં
સ દઆબ્રહ્મ પનુદ્યદ બુ હ॥ ૩૬॥
સમહર્યામાસ સ તાૈ િવભૂ ત ભઃ
મહાહર્વસ્ત્રાભરણાનુલપેનૈઃ ।
તા બૂલદ પા તભક્ષણાિદ ભઃ
વગાતે્રિવત્તાત્મસમપર્ણને ચ॥ ૩૭॥
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સ ઇ દ્રસનેાે ભગવ પદા બુજં
બભ્રન્મુહુઃ પ્રેમિવ ભન્નયા િધયા ।
ઉવાચ હાન દજલાકુલેક્ષણઃ
પ્રહૃષ્ટરાેમા પ ગદ્ગદાક્ષરમ્॥ ૩૮॥
બ લ વાચ
નમાેઽન તાય હતે નમઃ કૃ ણાય વેધસે ।
સાઙ્ખ્યયાેગિવતાનાય બ્રહ્મણે પરમાત્મને॥ ૩૯॥
દશર્નં વાં િહ ભૂતાનાં દુ પ્રાપં ચા યદુલર્ભમ્ ।
રજ તમઃ વભાવાનાં યન્નઃ પ્રાપ્તાૈ યદચૃ્છયા॥ ૪૦॥
દૈત્યદાનવગ ધવાર્ઃ સદ્ધિવદ્યાધ્રચારણાઃ ।
યક્ષરક્ષઃિપશાચાશ્ચ ભૂતપ્રમથનાયકાઃ॥ ૪૧॥
િવશદુ્ધસ વધા યદ્ધા વિય શાસ્ત્રશર િર ણ ।
િનતં્ય િનબદ્ધવૈરા તે વયં ચા યે ચ તાદશૃાઃ॥ ૪૨॥
કેચનાેદ્બદ્ધવૈરેણ ભ યા કેચન કામતઃ ।
ન તથા સ વસરં ધાઃ સિન્નકૃષ્ટાઃ સરુાદયઃ॥ ૪૩॥
ઇદ મ થ મ ત પ્રાય તવ યાેગેશ્વરેશ્વર ।
ન િવદ ત્યિપ યાેગેશા યાેગમાયાં કુતાે વયમ્॥ ૪૪॥
તન્નઃ પ્રસીદ િનરપેક્ષિવ ગ્યયુ મત્
પાદારિવ દિધષણા યગ્ હા ધકૂપાત્ ।
િન ક્ર ય િવશ્વશરણાઙ્ યપુલ ધ ત્તઃ
શા તાે યથૈક ઉત સવર્સખૈશ્ચરા મ॥ ૪૫॥
શા ય માની શતવ્યેશ િન પાપાન્ કુ નઃ પ્રભાે ।
પુમાન્ યચ્છ્ર દ્ધયાઽઽ તષં્ઠશ્ચાેદનાયા િવમુચ્યતે॥ ૪૬॥
શ્રીભગવાનવુાચ
આસન્ મર ચેઃ ષટ્ પતુ્રા ઊણાર્યાં પ્રથમેઽ તરે ।
દેવાઃ કં જહસવુ ક્ષ્ય સતુાં ય ભતુમુદ્યતમ્॥ ૪૭॥
તનેાસરુ મગન્ યાેિનમધનુાવદ્યકમર્ણા ।
િહર યક શપાે ર્તા નીતા તે યાેગમાયયા॥ ૪૮॥
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દેવક્યા ઉદરે તા રાજન્ કંસિવિહ સતાઃ ।
સા તાન્ શાેચત્યાત્મ ન્ વાં ત ઇમેઽ યાસતેઽ તકે॥ ૪૯॥
ઇત અેતાન્ પ્રણે યામાે મા શાેકાપનુત્તયે ।
તતઃ શાપા દ્વિનમુર્ક્તા લાેકં યાસ્ય ત િવ વરાઃ॥ ૫૦॥
મરાેદ્ગ થઃ પિર વઙ્ગઃ પતઙ્ગઃ દ્ર દ્ઘણૃી ।
ષિડમે મ પ્રસાદેન પનુયાર્સ્ય ત સદ્ગ તમ્॥ ૫૧॥
ઇત્યુ વા તાન્ સમાદાય ઇ દ્રસનેને પૂ જતાૈ ।
પનુદ્વાર્રવતીમેત્ય માતુઃ પતુ્રાનયચ્છતામ્॥ ૫૨॥
તાન્ દૃ ટ્વા બાલકાન્ દેવી પતુ્ર નેહ નુત તની ।
પિર વજ્યાઙ્કમારાે ય મૂ યર્ જઘ્રદભી ણશઃ॥ ૫૩॥
અપાયય તનં પ્રીતા સતુ પશર્પિર લુતા ।
માેિહતા માયયા િવ ણાેયર્યા ષ્ટઃ પ્રવતર્તે॥ ૫૪॥
પી વા તં પય તસ્યાઃ પીતશષંે ગદા તઃ ।
નારાયણાઙ્ગસં પશર્પ્ર તલ ધાત્મદશર્નાઃ॥ ૫૫॥
તે નમસૃ્કત્ય ગાેિવ દં દેવક ં િપતરં બલમ્ ।
મષતાં સવર્ભૂતાનાં યયુધાર્મ િદવાૈકસામ્॥ ૫૬॥
તં દૃ ટ્વા દેવક દેવી તાગમનિનગર્મમ્ ।
મનેે સિુવ મતા માયાં કૃ ણસ્ય ર ચતાં પ॥ ૫૭॥
અેવં િવધા યદ્ભુતાિન કૃ ણસ્ય પરમાત્મનઃ ।
વીયાર્ યન તવીયર્સ્ય સ ત્યન તાિન ભારત॥ ૫૮॥
સતૂ ઉવાચ
ય ઇદમનુશ ◌ૃણાે ત શ્રાવયેદ્વા મુરારે-
શ્ચિરતમ તક તવર્ ણતં વ્યાસપતુ્રૈઃ ।
જગદઘ ભદલં તદ્ભક્તસ કણર્પૂરં
ભગવ ત કૃત ચત્તાે યા ત ત ક્ષેમધામ॥ ૫૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ તાગ્ર નયનં
નામ પ ચાશી તતમાેઽ યાયઃ॥ ૮૫॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ષડશી તતમાેઽ યાયઃ - ૮૬॥
રા વેાચ
બ્રહ્મન્ વેિદતુ મચ્છામઃ વસારાં રામકૃ ણયાેઃ ।
યથાપેયેમે િવજયાે યા મમાસી પતામહી॥ ૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અજુર્ન તીથર્યાત્રાયાં પયર્ટન્નવની ં પ્રભુઃ ।
ગતઃ પ્રભાસમશ ◌ૃણાને્માતુલેયી ં સ આત્મનઃ॥ ૨॥
દુયાધનાય રામ તાં દાસ્યતી ત ન ચાપરે ।
ત લ સઃુ સ ય તભૂર્ વા િત્રદ ડી દ્વારકામગાત્॥ ૩॥
તત્ર વૈ વા ષકાન્ માસાનવા સી વાથર્સાધકઃ ।
પાૈરૈઃ સભા જતાેઽભી ણં રામેણા નતા ચ સઃ॥ ૪॥
અેકદા ગ્ હમાનીય આ ત યને િનમ ય તમ્ ।
શ્રદ્ધયાપેહૃતં ભૈકં્ષ્ય બલને બુભજેુ િકલ॥ ૫॥
સાેઽપ યત્તત્ર મહતી ં ક યાં વીરમનાેહરામ્ ।
પ્રીત્યુ ફુ લેક્ષણ તસ્યાં ભાવ ધં મનાે દધે॥ ૬॥
સાિપ તં ચકમે વીક્ષ્ય નાર ણાં હૃદયઙ્ગમમ્ ।
હસ તી વ્રીિડતાપાઙ્ગી ત ય તહૃદયેક્ષણા॥ ૭॥
તાં પરં સમનુ યાયન્ન તરં પ્રે સરુજુર્નઃ ।
ન લેભે શં ભ્રમ ચ્ચત્તઃ કામનેા તબલીયસા॥ ૮॥
મહત્યાં દેવયાત્રાયાં રથસ્થાં દુગર્િનગર્તામ્ ।
જહારાનુમતઃ િપત્રાેઃ કૃ ણસ્ય ચ મહારથઃ॥ ૯॥
રથસ્થાે ધનુરાદાય શરૂાંશ્ચા ધતાે ભટાન્ ।
િવદ્રાવ્ય ક્રાેશતાં વાનાં વભાગં ગરાિડવ॥ ૧૦॥
તચ્છ વા ભતાે રામઃ પવર્ણીવ મહાણર્વઃ ।
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ગ્ હીતપાદઃ કૃ ણને સહૃુદ્ ભશ્ચા વશા યત॥ ૧૧॥
પ્રાિહણાે પાિરબહાર્ ણ વરવ વાેમુર્દા બલઃ ।
મહાધનાપેસ્કરેભરથાશ્વનરયાે ષતઃ॥ ૧૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
કૃ ણસ્યાસીદ્દિ્વજશ્રેષ્ઠઃ શ્રુતદેવ ઇ ત શ્રુતઃ ।
કૃ ણૈકભ યા પૂણાર્થર્ઃ શા તઃ કિવરલ પટઃ॥ ૧૩॥
સ ઉવાસ િવદેહેષુ મ થલાયાં ગ્ હાશ્રમી ।
અનીહયાઽઽગતાહાયર્િનવર્ તતિનજિક્રયઃ॥ ૧૪॥
યાત્રામાતં્ર વહરહદવાદુપનમત્યુત ।
નાિધકં તાવતા તુષ્ટઃ િક્રયાશ્ચકે્ર યથાે ચતાઃ॥ ૧૫॥
તથા તદ્રાષ્ટ્રપાલાેઽઙ્ગ બહુલાશ્વ ઇ ત શ્રુતઃ ।
મૈ થલાે િનરહ માન ઉભાવ યચ્યુત પ્રયાૈ॥ ૧૬॥
તયાેઃ પ્રસન્નાે ભગવાન્ દા કેણાહૃતં રથમ્ ।
આ હ્યસાકં મુિન ભિવદેહાન્ પ્રયયાૈ પ્રભુઃ॥ ૧૭॥
નારદાે વામદેવાેઽિત્રઃ કૃ ણાે રામાેઽ સતાેઽ ણઃ ।
અહં હ પ તઃ ક વાે મતૈ્રેય યવનાદયઃ॥ ૧૮॥
તત્ર તત્ર તમાયા તં પાૈરા નપદા પ ।
ઉપતસ્થુઃ સાઘ્યર્હ તા ગ્રહૈઃ સયૂર્ મવાેિદતમ્॥ ૧૯॥
આનતર્ધ વકુ ઙ્ગલકઙ્કમ સ્ય-

પા ચાલકુ તમધુકેકયકાેસલાણાર્ઃ ।
અ યે ચ તન્મખુસરાજેમુદારહાસ-
નગ્ધેક્ષણં પ પપુદૃર્ શ ભ ર્નાયર્ઃ॥ ૨૦॥
તે યઃ વવીક્ષણિવનષ્ટત મસ્રદગૃ્ યઃ
ક્ષેમં િત્રલાેકગુ રથર્દશૃં ચ યચ્છન્ ।
શ ◌ૃ વન્ િદગ તધવલં વયશાેઽશભુઘં્ન
ગીતં સરૈુ ર્ ભરગાચ્છનકૈિવદેહાન્॥ ૨૧॥
તેઽચ્યુતં પ્રાપ્તમાક યર્ પાૈરા નપદા પ ।
અભીયુમુર્િદતા ત મૈ ગ્ હીતાહર્ણપાણયઃ॥ ૨૨॥
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દૃ ટ્વા ત ઉત્તમશ્લાેકં પ્રીત્યુ ફુ લાનનાશયાઃ ।
કૈ ર્તા જ લ ભનમુઃ શ્રુતપવૂા તથા મનુીન્॥ ૨૩॥
વાનુગ્રહાય સ પ્રાપ્તં મ વાનાૈ તં જગદુ્ગ મ્ ।
મૈ થલઃ શ્રુતદેવશ્ચ પાદયાેઃ પેતતુઃ પ્રભાેઃ॥ ૨૪॥
યમ ત્રયેતાં દાશાહર્મા ત યને સહ દ્વજૈઃ ।
મૈ થલઃ શ્રુતદેવશ્ચ યુગપ સહંતા જલી॥ ૨૫॥
ભગવાં તદ ભપે્રત્ય દ્વયાેઃ પ્રય ચક ષર્યા ।
ઉભયાેરાિવશદ્ગહેમુભા યાં તદલ ક્ષતઃ॥ ૨૬॥
શ્રાેતુમ યસતાં દૂરાન્ જનકઃ વગ્ હાગતાન્ ।
આનીતે વાસના યષેુ સખુાસીનાન્ મહામનાઃ॥ ૨૭॥
પ્ર દ્ધભ યા ઉદ્ધષર્હૃદયાસ્રાિવલેક્ષણઃ ।
ન વા તદઙ્ઘ્રીન્ પ્રક્ષાલ્ય તદપાે લાેકપાવનીઃ॥ ૨૮॥
સકુટુ બાે વહન્ મૂધ્નાર્ પજૂયા ચક્ર ઈશ્વરાન્ ।
ગ ધમાલ્યા બરાક પધપૂદ પાઘ્યર્ગાે ષૈઃ॥ ૨૯॥
વાચા મધુરયા પ્રીણિન્નદમાહાન્નતિપતાન્ ।
પાદાવઙ્કગતાૈ િવ ણાેઃ સં શ છનકૈમુર્દા॥ ૩૦॥
રા વેાચ
ભવાન્ િહ સવર્ભૂતાનામાત્મા સાક્ષી વદૃ ગ્વભાે ।
અથ ન વ પદા ભાજંે મરતાં દશર્નં ગતઃ॥ ૩૧॥
વવચ તદતંૃ કતુર્મ મદ્દગૃ્ગાેચરાે ભવાન્ ।
યદા થૈકા તભક્તાન્મે નાન તઃ શ્રીરજઃ પ્રયઃ॥ ૩૨॥
કાે નુ વચ્ચરણા ભાજેમવેંિવ દ્વ જે પુમાન્ ।
િન ક ચનાનાં શા તાનાં મનુીનાં ય વમાત્મદઃ॥ ૩૩॥
યાેઽવતીયર્ યદાવેશે ણાં સસંરતા મહ ।
યશાે િવતનેે તચ્છા ત્યૈ ત્રૈલાેક્ય જનાપહમ્॥ ૩૪॥
નમ તુ યં ભગવતે કૃ ણાયાકુ ઠમેધસે ।
નારાયણાય ઋષયે સશુા તં તપ ઈયષુે॥ ૩૫॥
િદનાિન ક ત ચદ્ભૂમન્ ગ્ હાન્ નાે િનવસ દ્વજૈઃ ।
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સમેતઃ પાદરજસા પનુીહીદં િનમેઃ કુલમ્॥ ૩૬॥
ઇત્યુપામિ ત્રતાે રાજ્ઞા ભગવાં લાેકભાવનઃ ।
ઉવાસ કુવર્ન્ કલ્યાણં મ થલાનરયાે ષતામ્॥ ૩૭॥
શ્રુતદેવાેઽચ્યુતં પ્રાપ્તં વગ્ હા જનકાે યથા ।
ન વા મનુીન્ સસુહૃંષ્ટાે ધુ વન્ વાસાે નનતર્ હ॥ ૩૮॥
ણપીઠ ષી વેતાનાનીતષેપૂવે ય સઃ ।
વાગતનેા ભન દ્યાઙ્ઘ્રીન્ સભાયાઽવિનજે મુદા॥ ૩૯॥
તદ ભસા મહાભાગઆત્માનં સ ગ્ હા વયમ્ ।
નાપયા ચક્ર ઉદ્ધષા લ ધસવર્મનાેરથઃ॥ ૪૦॥
ફલાહર્ણાેશીર શવા તા બુ ભ-
ર્દા સરુ યા તુલસીકુશા બુજૈઃ ।
આરાધયામાસ યથાપેપન્નયા
સપયર્યા સ વિવવધર્ના ધસા॥ ૪૧॥
સ તકર્યામાસ કુતાે મમા વભૂ-
દ્ગહૃા ધકુપે પ તતસ્ય સઙ્ગમઃ ।
યઃ સવર્તીથાર્ પદપાદરે ભઃ
કૃ ણને ચાસ્યાત્મિનકેતભૂસરૈુઃ॥ ૪૨॥
સપૂિવષ્ટાન્ કૃતા ત યાન્ શ્રુતદેવ ઉપ સ્થતઃ ।
સભાયર્ વજનાપત્ય ઉવાચાઙ્ ય ભમશર્નઃ॥ ૪૩॥
શ્રુતદેવ ઉવાચ
નાદ્ય નાે દશર્નં પ્રાપ્તઃ પરં પરમપૂ ષઃ ।
યહ દં શ ક્ત ભઃ ટ્વા પ્રિવષ્ટાે હ્યાત્મસત્તયા॥ ૪૪॥
યથા શયાનઃ પુ ષાે મનસવૈાત્મમાયયા ।
ટ્વા લાેકં પરં વા મનુિવ યાવભાસતે॥ ૪૫॥

શ ◌ૃ વતાં ગદતાં શશ્વદચર્તાં વા ભવ દતામ્ ।
ણાં સવંદતામ તહૃર્િદ ભાસ્યમલાત્મનામ્॥ ૪૬॥
હૃિદસ્થાેઽ ય તદૂરસ્થઃ કમર્િવ ક્ષપ્તચેતસામ્ ।
આત્મશક્ત ભરગ્રાહ્યાેઽ ય ત્યુપેતગુણાત્મનામ્॥ ૪૭॥
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નમાેઽ તુ તેઽ યાત્મિવદાં પરાત્મને
અનાત્મને વાત્મિવભક્ત ત્યવે ।
સકારણાકારણ લઙ્ગમીયષુે
વમાયયાસં ત દ્ધદષૃ્ટયે॥ ૪૮॥
સ વં શાિધ વ ત્યાન્નઃ િક દેવ કરવામ હે ।
અેતદ તાે ણાં ક્લેશાે યદ્ભવાન ક્ષગાેચરઃ॥ ૪૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તદુક્ત મત્યુપાક યર્ ભગવાન્ પ્રણતા તહા ।
ગ્ હી વા પા ણના પા ણ પ્રહસં તમવુાચ હ॥ ૫૦॥
શ્રીભગવાનવુાચ
બ્રહ્મં તેઽનુગ્રહાથાર્ય સ પ્રાપ્તાન્ િવદ્ યમનૂ્ મનુીન્ ।
સ ચર ત મયા લાેકાન્ પનુ તઃ પાદરે ભઃ॥ ૫૧॥
દેવાઃ ક્ષતે્રા ણ તીથાર્િન દશર્ન પશર્નાચર્નૈઃ ।
શનૈઃ પનુ ત કાલને તદ યહર્ત્તમેક્ષયા॥ ૫૨॥
બ્રાહ્મણાે જન્મના શ્રેયાન્ સવષાં પ્રા ણના મહ ।
તપસા િવદ્યયા તુષ્ટ ા િકમુ મ કલયા યુતઃ॥ ૫૩॥
ન બ્રાહ્મણાન્મે દિયતં પમેતચ્ચતુભુર્જમ્ ।
સવર્વેદમયાે િવપ્રઃ સવર્દેવમયાે હ્યહમ્॥ ૫૪॥
દુ પ્રજ્ઞા અિવિદ વવૈમવ ન ત્યસયૂવઃ ।
ગુ ં માં િવપ્રમાત્માનમચાર્દાિવજ્યદષૃ્ટયઃ॥ ૫૫॥
ચરાચર મદં િવશ્વં ભાવા યે ચાસ્ય હેતવઃ ।
મદૂ્રપાણી ત ચેતસ્યાધત્તે િવપ્રાે મદ ક્ષયા॥ ૫૬॥
ત માદ્બ્રહ્મઋષીનેતાન્ બ્રહ્મન્ મચ્છ્ર દ્ધયાચર્ય ।
અેવં ચેદ ચતાેઽ યદ્ધા ના યથા ભૂિરભૂ ત ભઃ॥ ૫૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
સ ઇ થં પ્રભુણાઽઽિદષ્ટઃ સહ કૃ ણાન્ દ્વ ેત્તમાન્ ।
આરા યૈકાત્મભાવને મૈ થલશ્ચાપ સદ્ગ તમ્॥ ૫૮॥
અેવં વભક્તયાે રાજન્ ભગવાન્ ભક્તભ ક્તમાન્ ।
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ઉ ષ વાઽઽિદ ય સન્માગ પનુદ્વાર્રવતીમગાત્॥ ૫૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ શ્રુતદેવાનુગ્રહાે
નામ ષડશી તતમાેઽ યાયઃ॥ ૮૬॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ સપ્તાશી તતમાેઽ યાયઃ - ૮૭॥
પર ક્ષદુવાચ
બ્રહ્મન્ બ્રહ્મ યિનદ યે િનગુર્ણે ગુણ ત્તયઃ ।
કથં ચર ત શ્રુતયઃ સાક્ષા સદસતઃ પરે॥ ૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
બુદ્ધ દ્રયમનઃપ્રાણાન્ જનાનામ જ પ્રભુઃ ।
માત્રાથ ચ ભવાથ ચઆત્મનેઽક પનાય ચ॥ ૨॥
સષૈા હ્યપુિનષદ્બ્રાહ્મી પવૂષાં પવૂર્જૈ ર્તા ।
શ્રદ્ધયા ધારયેદ્ય તાં ક્ષેમં ગચ્છેદિક ચનઃ॥ ૩॥
અત્ર તે વણર્િય યા મ ગાથાં નારાયણા વતામ્ ।
નારદસ્ય ચ સવંાદ ષનેાર્રાયણસ્ય ચ॥ ૪॥
અેકદા નારદાે લાેકાન્ પયર્ટન્ ભગવિ પ્રયઃ ।
સનાતન ષ દ્રષંુ્ટ યયાૈ નારાયણાશ્રમમ્॥ ૫॥
યાે વૈ ભારતવષઽ મન્ ક્ષેમાય વ તયે ણામ્ ।
ધમર્જ્ઞાનશમાપેેતમાક પાદા સ્થત તપઃ॥ ૬॥
તત્રાપેિવષ્ટ ષ ભઃ કલાપગ્રામવા સ ભઃ ।
પર તં પ્રણતાેઽ ચ્છિદદમવે કુ દ્વહ॥ ૭॥
ત મૈ હ્યવાેચદ્ભગવાન્ ઋષીણાં શ ◌ૃ વતા મદમ્ ।
યાે બ્રહ્મવાદઃ પવૂષાં જનલાેકિનવા સનામ્॥ ૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
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વાય ભવુ બ્રહ્મસતં્ર જનલાેકેઽભવ પુરા ।
તત્રસ્થાનાં માનસાનાં મનુીનામૂ વર્રેતસામ્॥ ૯॥
શ્વેતદ્વ પં ગતવ ત વિય દ્રષંુ્ટ તદ શ્વરમ્ ।
બ્રહ્મવાદઃ સસું ત્તઃ શ્રુતયાે યત્ર શરેતે ।
તત્ર હાયમભૂ પ્રશ્ન વં માં યમનુ ચ્છ સ॥ ૧૦॥
તુલ્યશ્રુતતપઃશીલા તુલ્ય વીયાિરમ યમાઃ ।
અિપ ચકુ્રઃ પ્રવચનમેકં શશુ્રષૂવાેઽપરે॥ ૧૧॥
સન દન ઉવાચ
વ ષ્ટ મદમાપીય શયાનં સહ શ ક્ત ભઃ ।
તદ તે બાેધયા ચકુ્ર ત લઙ્ગૈઃ શ્રુતયઃ પરમ્॥ ૧૨॥
યથા શયાનં સમ્રાજં વ દન ત પરાક્રમૈઃ ।
પ્રત્યૂષેઽ યેત્ય સશુ્લાેકૈબાધય ત્યનુ િવનઃ॥ ૧૩॥
શ્રુતય ઊચુઃ
જય જય જહ્ય મ જત દાષેગ્ ભીતગુણાં
વમ સ યદાત્મના સમવ દ્ધસમ તભગઃ ।
અગજગદાેકસામ ખલશ યવબાેધક તે
ક્વ ચદજયાઽઽત્મના ચ ચરતાેઽનુચરેિન્નગમઃ॥ ૧૪॥
હદુપલ ધમેતદવય ત્યવશષેતયા
યત ઉદયા તમયાૈ િવકૃતે ર્િદ વાિવકૃતાત્ ।
અત ઋષયાે દધુ વિય મનાવેચનાચિરતં
કથમયથા ભવ ત ભુિવ દત્તપદાિન ણામ્॥ ૧૫॥
ઇ ત તવ સરૂય યિધપતેઽ ખલલાેકમલ-
ક્ષપણકથા તા ધમવગાહ્ય તપાં સ જહુઃ ।
િકમુત પનુઃ વધામિવધુતાશયકાલગુણાઃ
પરમ ભજ ત યે પદમજસ્રસખુાનુભવમ્॥ ૧૬॥
દતૃય ઇવ શ્વસ ત્યસુ તાે યિદ તેઽનુિવધા
મહદહમાદયાેઽ ડમ જન્ યદનુગ્રહતઃ ।
પુ ષિવધાેઽ વયાેઽત્ર ચરમાેઽન્નમયાિદષુ યઃ
સદસતઃ પરં વમથ યદે વવશષે તમ્॥ ૧૭॥
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ઉદરમપુાસતે ય ઋ ષવત્મર્સુ કૂપર્દશૃઃ
પિરસરપદ્ધ ત હૃદયમા ણયાે દહરમ્ ।
તત ઉદગાદન ત તવ ધામ શરઃ પરમં
પનુિરહ ય સમેત્ય ન પત ત કૃતા તમખુે॥ ૧૮॥
વકૃતિવ ચત્રયાેિનષુ િવશિન્નવ હેતુતયા
તરતમતશ્ચકા સ્યનલવ વકૃતાનુકૃ તઃ ।
અથ િવતથા વમૂ વિવતથં તવ ધામ સમં
િવરજિધયાેઽ વય ત્ય ભિવપ યવ અેકરસમ્॥ ૧૯॥
વકૃતપુરે વમી વબિહર તરસવંરણં
તવ પુ ષં વદ ત્ય ખલશ ક્ત તાઽશકૃતમ્ ।
ઇ ત ગ ત િવિવચ્ય કવયાે િનગમાવપનં
ભવત ઉપાસતેઽઙ્ ઘ્રમભવં ભુિવ િવશ્વ સતાઃ॥ ૨૦॥
દુરવગમાત્મત વિનગમાય તવાત્તતનાેઃ
ચિરતમહા તા ધપિરવતર્પિરશ્રમણાઃ ।
ન પિરલષ ત કે ચદપવગર્મપીશ્વર તે
ચરણસરાજેહંસકુલસઙ્ગિવ ષ્ટગ્ હાઃ॥ ૨૧॥
વદનપુથં કુલાય મદમાત્મસહૃુિ પ્રયવત્
ચર ત તથાને્મખુે વિય િહતે પ્રય આત્મિન ચ ।
ન બત રમ ત્યહાે અસદુપાસનયાઽઽત્મહનાે
યદનુશયા ભ્રમ ત્યુ ભયે કુશર ર તઃ॥ ૨૨॥
િન તમ ન્મનાેઽક્ષદૃઢયાેગયુ ે હૃિદ
યન્મનુય ઉપાસતે તદરયાેઽિપ યયુઃ મરણાત્ ।
સ્ત્રય ઉરગે દ્રભાેગભજુદ ડિવષક્તિધયાે
વયમિપ તે સમાઃ સમદશૃાેઽઙ્ ઘ્રસરાજેસધુાઃ॥ ૨૩॥
ક ઇહ નુ વેદ બતાવરજન્મલયાેઽગ્રસરં
યત ઉદગાદૃ ષયર્મનુ દેવગણા ઉભયે ।
તિહ ન સન્ન ચાસદુભયં ન ચ કાલજવઃ
િકમિપ ન તત્ર શાસ્ત્રમવકૃ ય શયીત યદા॥ ૨૪॥
જિનમસતઃ સતાે તમુતાત્મિન યે ચ ભદાં
િવપણ તં મર ત્યુપિદશ ત તઆ િપતૈઃ ।
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િત્રગુણમયઃ પુમાિન ત ભદા યદબાેધકૃતા
વિય ન તતઃ પરત્ર સ ભવેદવબાેધરસે॥ ૨૫॥
સિદવ મન સ્ત્ર વિય િવભાત્યસદામનુ ત્
સદ ભ શ ત્યશષે મદમાત્મતયાઽઽત્મિવદઃ ।
ન િહ િવકૃ ત ત્યજ ત કનકસ્ય તદાત્મતયા
વકૃતમનપુ્રિવષ્ટ મદમાત્મતયાવ સતમ્॥ ૨૬॥
તવ પિર યે ચર ત્ય ખલસ વિનકેતતયા
ત ઉત પદાઽઽક્રમ ત્યિવગણ ય શરાે િનરતૃેઃ ।
પિરવયસે પશિૂનવ ગરા િવબુધાનિપ તાં વિય
કૃતસાૈહૃદાઃ ખલુ પનુ ત ન યે િવમખુાઃ॥ ૨૭॥
વમકરણઃ વરાડ ખલકારકશ ક્તધરઃ
તવ બ લમુદ્વહ ત સમદ ત્યજયાિન મષાઃ ।
વષર્ભુ ેઽ ખલ ક્ષ તપતેિરવ િવશ્વ ે
િવદધ ત યત્ર યે વિધકૃતા ભવતશ્ચિકતાઃ॥ ૨૮॥
સ્થરચર તયઃ સ્યુરજયાે થિન મત્તયુ ે
િવહર ઉદ ક્ષયા યિદ પરસ્ય િવમુક્ત તતઃ ।
ન િહ પરમસ્ય ક શ્ચદપરાે ન પરશ્ચ ભવેત્
િવયત ઇવાપદસ્ય તવ શૂ યતુલાં દધતઃ॥ ૨૯॥
અપિર મતા ધ્રવુા તનુ તાે યિદ સવર્ગતાઃ
તિહ ન શાસ્યતે ત િનયમાે ધ્રવુ નેતરથા ।
અજિન ચ યન્મયં તદિવમુચ્ય િનય ભવેત્
સમમનુ નતાં યદમતં મતદુષ્ટતયા॥ ૩૦॥
ન ઘટત ઉદ્ભવઃ પ્રકૃ તપૂ ષયાેરજયાેઃ
ઉભયયુ ભવ ત્યસુ તાે જલબુદુ્બદવત્ ।
વિય ત ઇમે તતાે િવિવધનામગુણૈઃ પરમે
સિરત ઇવાણર્વે મધુિન લલ્યુરશષેરસાઃ॥ ૩૧॥
ષુ તવ માયયા ભ્રમમમી વવગત્ય શં
વિય સિુધયાેઽભવે દધ ત ભાવમનપુ્રભવમ્ ।
કથમનવુતર્તાં ભવભયં તવ યદ્ભ્રુકુિટઃ
જ ત મુહુ સ્ત્રણે મરભવચ્છરણષેુ ભયમ્॥ ૩૨॥

bhagpur-10b.pdf 163



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ ઉત્તરાધ

િવ જતહૃષીકવાયુ ભરદા તમન તુરગં
ય ઇહ યત ત ય તુમ તલાેલમપુાય ખદઃ ।
વ્યસનશતા વતાઃ સમવહાય ગુરાેશ્ચરણં
વ ણજ ઇવાજ સ ત્યકૃતકણર્ધરા જલધાૈ॥ ૩૩॥
વજનસતુાત્મદારધનધામધરાસરુથૈઃ
વિય સ ત િક ણાં શ્રયતઆત્મિન સવર્રસે ।
ઇ ત સદ નતાં મથનુતાે રતયે ચરતાં
સખુય ત કાે વહ વિવહતે વિનર તભગે॥ ૩૪॥
ભુિવ પુ પુ યતીથર્સદના ષયાે િવમદાઃ
ત ઉત ભવ પદા બુજહૃદાેઽઘ ભદઙ્ ઘ્રજલાઃ ।
દધ ત સકૃન્મન વિય યઆત્મિન િનત્યસખુે
ન પનુ પાસતે પુ ષસારહરાવસથાન્॥ ૩૫॥
સત ઇદમુ થતં સિદ ત ચેન્નનુ તકર્હતં
વ્ય ભચર ત ક્વ ચ ક્વ ચ ષા ન તથાેભયયુક્ ।
વ્યવહૃતયે િવક પ ઇ ષતાેઽ ધપર પરયા
ભ્રમય ત ભારતી ત ઉ ત્ત ભ ક્થજડાન્॥ ૩૬॥
ન યિદદમગ્રઆસ ન ભિવ યદતાે િનધનાત્
અનુ મતમ તરા વિય િવભા ત ષૈકરસે ।
અત ઉપમીયતે દ્રિવણ તિવક પપથૈઃ
િવતથમનાેિવલાસ ત મત્યવય ત્યબુધાઃ॥ ૩૭॥
સ યદજયા વ મનુશયીત ગુણાંશ્ચ જુષન્
ભજ ત સ પતાં તદનુ ત્યુમપેતભગઃ ।
વમુત જહા સ તામિહિરવ વચમાત્તભગાે
મહ સ મહીયસઽેષ્ટગુ ણતેઽપિરમેયભગઃ॥ ૩૮॥
યિદ ન સમુદ્ધર ત યતયાે હૃિદ કામજટા
દુરિધગમાેઽસતાં હૃિદ ગતાેઽ તક ઠમ ણઃ ।
અસુ પયાે ગનામુભયતાેઽ યસખું ભગવન્
અનપગતા તકાદનિધ ઢપદાદ્ભવતઃ॥ ૩૯॥
વદવગમી ન વે ત્ત ભવદુ થશભુાશભુયાેઃ
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ગુણિવગુણા વયાં તિહ દેહ તાં ચ ગરઃ ।
અનુયુગમ વહં સગુણ ગીતપર પરયા
શ્રવણ તાે યત વમપવગર્ગ તમર્નજૈુઃ॥ ૪૦॥
દ્યપુતય અેવ તે ન યયુર તમન તતયા
વમિપ યદ તરા ડિનચયા નનુ સાવરણાઃ ।
ખ ઇવ ર ં સ વા ત વયસા સહ યચ્છતયઃ
વિય િહ ફલ ત્યતિન્નરસનને ભવિન્નધનાઃ॥ ૪૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ
ઇત્યેતદ્બ્રહ્મણઃ પતુ્રા આશ્રુત્યાત્માનુશાસનમ્ ।
સન દનમથાનચુર્ઃ સદ્ધા જ્ઞા વાઽઽત્મનાે ગ તમ્॥ ૪૨॥
ઇત્યશષેસમા ાયપુરાણાપેિનષદ્રસઃ ।
સમુદૃ્ધતઃ પવૂર્ તવૈ્યામયાનૈમર્હાત્મ ભઃ॥ ૪૩॥
વં ચૈતદ્બ્રહ્મદાયાદ શ્રદ્ધયાઽઽત્માનુશાસનમ્ ।
ધારયશં્ચર ગાં કામં કામાનાં ભજર્નં ણામ્॥ ૪૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં સ ઋ ષણાઽઽિદષં્ટ ગ્ હી વા શ્રદ્ધયાઽઽત્મવાન્ ।
પૂણર્ઃ શ્રુતધરાે રાજન્નાહ વીરવ્રતાે મુિનઃ॥ ૪૫॥
નારદ ઉવાચ
નમ ત મૈ ભગવતે કૃ ણાયામલક તર્યે ।
યાે ધત્તે સવર્ભૂતાનામભવાયાેશતીઃ કલાઃ॥ ૪૬॥
ઇત્યાદ્ય ષમાન ય ત ચ્છ યાંશ્ચ મહાત્મનઃ ।
તતાેઽગાદાશ્રમં સાક્ષા પતુદ્વપાયનસ્ય મે॥ ૪૭॥
સભા જતાે ભગવતા કૃતાસનપિરગ્રહઃ ।
ત મૈ તદ્વણર્યામાસ નારાયણમખુાચ્છતમ્॥ ૪૮॥
ઇત્યેતદ્વ ણતં રાજન્ યન્નઃ પ્રશ્નઃ કૃત વયા ।
યથા બ્રહ્મ યિનદ યે િનગુર્ણેઽિપ મનશ્ચરેત્॥ ૪૯॥
યાેઽસ્યાે પે્રક્ષક આિદમ યિનધને યાેઽવ્યક્ત વેશ્વરાે
યઃ ટે્વદમનપુ્રિવ ય ઋ ષણા ચકે્ર પુરઃ શા ત તાઃ ।
યં સ પદ્ય જહાત્ય મનુશયી સપુ્તઃ કુલાયં યથા
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તં કૈવલ્યિનર તયાેિનમભયં યાયેદજસ્રં હિરમ્॥ ૫૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ નારદનારાયણ-

સવંાદે વેદ તુ તનાર્મ સપ્તાશી તતમાેઽ યાયઃ॥ ૮૭॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અષ્ટાશી તતમાેઽ યાયઃ - ૮૮॥
રા વેાચ
દેવાસરુમનુ યષેુ યે ભજ ત્ય શવં શવમ્ ।
પ્રાય તે ધિનનાે ભાે ન તુ લ યાઃ પ ત હિરમ્॥ ૧॥
અેતદ્વિેદતુ મચ્છામઃ સ દેહાેઽત્ર મહાન્ િહ નઃ ।
િવ દ્ધશીલયાેઃ પ્ર વાેિવ દ્ધા ભજતાં ગ તઃ॥ ૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
શવઃ શ ક્તયુતઃ શશ્વિ ત્ર લઙ્ગાે ગુણસં તઃ ।
વૈકાિરક તજૈસશ્ચ તામસશ્ચેત્યહં િત્રધા॥ ૩॥
તતાે િવકારા અભવન્ ષાેડશામીષુ ક ચન ।
ઉપધાવન્ િવભૂતીનાં સવાર્સામશ્નુતે ગ તમ્॥ ૪॥
હિરિહ િનગુર્ણઃ સાક્ષા પુ ષઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ ।
સ સવર્દગૃપુદ્રષ્ટા તં ભજન્ િનગુર્ણાે ભવેત્॥ ૫॥
િન ત્તે વશ્વમેધષેુ રા યુ મ પતામહઃ ।
શ ◌ૃ વન્ ભગવતાે ધમાર્ન ચ્છિદદમચ્યુતમ્॥ ૬॥
સઆહ ભગવાં ત મૈ પ્રીતઃ શશુ્રષૂવે પ્રભુઃ ।
ણાં િનઃશ્રેયસાથાર્ય યાેઽવતીણા યદાેઃ કુલે॥ ૭॥
શ્રીભગવાનવુાચ
યસ્યાહમનુગ્ હ્ણા મ હિર યે તદ્ધનં શનૈઃ ।
તતાેઽધનં ત્યજ ત્યસ્ય વજના દુઃખદુઃ ખતમ્॥ ૮॥
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સ યદા િવતથાેદ્યાેગાે િનિવ ણઃ સ્યાદ્ધનેહયા ।
મ પરૈઃ કૃતમતૈ્રસ્ય કિર યે મદનુગ્રહમ્॥ ૯॥
તદ્બ્રહ્મ પરમં સૂ મં ચન્માત્રં સદન તકમ્ ।
(િવજ્ઞાયાત્મતયા ધીરઃ સસંારા પિરમુચ્યતે ।)
અતાે માં સદુુરારા યં િહ વા યાન્ ભજતે જનઃ॥ ૧૦॥
તત તઆશતુાષેે યાે લ ધરાજ્ય શ્રયાેદ્ધતાઃ ।
મત્તાઃ પ્રમત્તા વરદાન્ િવ મર ત્યવ નતે॥ ૧૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
શાપપ્રસાદયાેર શા બ્રહ્મિવ શવાદયઃ ।
સદ્યઃ શાપપ્રસાદાેઽઙ્ગ શવાે બ્રહ્મા ન ચાચ્યુતઃ॥ ૧૨॥
અત્ર ચાેદાહર તીમ મ તહાસં પુરાતનમ્ ।
કાસરુાય ગિરશાે વરં દ વાઽઽપ સઙ્કટમ્॥ ૧૩॥
કાે નામાસરુઃ પતુ્રઃ શકુનેઃ પ થ નારદમ્ ।
દૃ ટ્વાઽઽશતુાષંે પપ્રચ્છ દેવષેુ િત્રષુ દુમર્ તઃ॥ ૧૪॥
સઆહ દેવં ગિરશમપુાધાવાશુ સદ્ ય સ ।
યાેઽ પા યાં ગુણદાષેા યામાશુ તુ ય ત કુ ય ત॥ ૧૫॥
દશાસ્યબાણયાે તુષ્ટઃ તવુતાવેર્ દનાેિરવ ।
અૈશ્વયર્મતુલં દ વા તતઆપ સસુઙ્કટમ્॥ ૧૬॥
ઇત્યાિદષ્ટ તમસરુ ઉપાધાવ વગાત્રતઃ ।
કેદાર આત્મક્રવ્યેણ જુહ્વાનાેઽ ગ્ મખંુ હરમ્॥ ૧૭॥
દેવાપેલ ધમપ્રા ય િનવદા સપ્તમેઽહિન ।
શરાેઽ શ્ચ વિધ તના તત્તીથર્ ક્લન્નમૂધર્જમ્॥ ૧૮॥
તદા મહાકા ણકઃ સ ધજૂર્િટ-
યર્થા વયં ચા ગ્ િરવાે થતાેઽનલાત્ ।
િનગ્ હ્ય દાે યા ભજુયાે યર્વારય-
ત્ત પશર્નાદ્ભૂય ઉપસૃ્કતાકૃ તઃ॥ ૧૯॥
તમાહ ચાઙ્ગાલમલં ણી વ મે
યથા ભકામં િવતરા મ તે વરમ્ ।
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પ્રીયેય તાેયને ણાં પ્રપદ્યતા-
મહાે વયાઽઽત્મા શમદ્યર્તે થા॥ ૨૦॥
દેવં સ વવ્રે પાપીયાન્ વરં ભૂતભયાવહમ્ ।
યસ્ય યસ્ય કરં શી ણર્ ધાસ્યે સ મ્રયતા મ ત॥ ૨૧॥
તચ્છ વા ભગવાન્ દ્રાે દુમર્ના ઇવ ભારત ।
આઇ ત પ્રહસં ત મૈ દદેઽહેર તં યથા॥ ૨૨॥
ઇત્યુક્તઃ સાેઽસરુાે નનંૂ ગાૈર હરણલાલસઃ ।
સ તદ્વરપર ક્ષાથ શ ભાેમૂર્િધ્ન િકલાસરુઃ ।
વહ તં ધાતુમારેભે સાેઽ બ ય વકૃતા ચ્છવઃ॥ ૨૩॥
તનેાપે ષ્ટઃ સ ત્ર તઃ પરાધાવન્ સવપેથુઃ ।
યાવદ તં િદવાે ભૂમેઃ કાષ્ઠાનામુદગાદુદક્॥ ૨૪॥
અ ન તઃ પ્ર તિવિધ તૂ ણીમાસન્ સરેુશ્વરાઃ ।
તતાે વૈકુ ઠમગમદ્ભા વરં તમસઃ પરમ્॥ ૨૫॥
યત્ર નારાયણઃ સાક્ષા યા સનાં પરમા ગ તઃ ।
શા તાનાં ય તદ ડાનાં યતાે નાવતર્તે ગતઃ॥ ૨૬॥
તં તથાવ્યસનં દૃ ટ્વા ભગવાન્ જનાદર્નઃ ।
દૂરા પ્રત્યુિદયાદ્ભૂ વા વટુકાે યાેગમાયયા॥ ૨૭॥
મખેલા જનદ ડાકૈ્ષ તજેસા ગ્ િરવ વલન્ ।
અ ભવાદયામાસ ચ તં કુશપા ણિવનીતવત્॥ ૨૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
શાકુનેય ભવાન્ વ્યક્તં શ્રા તઃ િક દૂરમાગતઃ ।
ક્ષણં િવશ્ર યતાં પુંસ આત્માયં સવર્કામધુક્॥ ૨૯॥
યિદ નઃ શ્રવણાયાલં યુ મદ્વ્યવ સતં િવભાે ।
ભ યતાં પ્રાયશઃ પુ ભ ર્તૈઃ વાથાર્ન્ સમીહતે॥ ૩૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં ભગવતા ષ્ટાે વચસા તવ ષણા ।
ગતક્લમાેઽબ્રવીત્ત મૈ યથાપવૂર્મનુ ષ્ઠતમ્॥ ૩૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ
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અેવં ચેત્તિહ તદ્વાક્યં ન વયં શ્રદ્દધીમિહ ।
યાે દક્ષશાપા પૈશાચ્યં પ્રાપ્તઃ પ્રેતિપશાચરાટ્॥ ૩૨॥
યિદ વ તત્ર િવશ્ર ભાે દાનવે દ્ર જગદુ્ગરાૈ ।
તહ્યર્ઙ્ગાશુ વ શર સ હ તં યસ્ય પ્રતીયતામ્॥ ૩૩॥
યદ્યસતં્ય વચઃ શ ભાેઃ કથ ચદ્દાનવષર્ભ ।
તદૈનં જહ્યસદ્વાચં ન યદ્વક્તા તં પનુઃ॥ ૩૪॥
ઇ થં ભગવત શ્ચત્રવૈર્ચાે ભઃ સ સપુેશલૈઃ ।
ભન્નધીિવ તઃ શી ણર્ વહ તં કુમ તવ્યર્ધાત્॥ ૩૫॥
અથાપતદ્ ભન્ન શરાઃ વ હત ઇવ ક્ષણાત્ ।
જયશ દાે નમઃશ દઃ સાધુશ દાેઽભવિદ્દિવ॥ ૩૬॥
મુમુચુઃ પુ પવષાર્ ણ હતે પાપે કાસરેુ ।
દેવ ષિપ ગ ધવાર્ માે ચતઃ સઙ્કટા ચ્છવઃ॥ ૩૭॥
મુક્તં ગિરશમ યાહ ભગવાન્ પુ ષાેત્તમઃ ।
અહાે દેવ મહાદેવ પાપાેઽયં વને પા મના॥ ૩૮॥
હતઃ કાે નુ મહ વીશ જ તવુ કૃતિક બષઃ ।
ક્ષેમી સ્યા કમુ િવશ્વેશે કૃતાગસ્કાે જગદુ્ગરાૈ॥ ૩૯॥
ય અેવમવ્યાકૃતશ યુદ વતઃ
પરસ્ય સાક્ષા પરમાત્મનાે હરેઃ ।
ગિરત્રમાેક્ષં કથયેચ્છૃણાે ત વા
િવમુચ્યતે સં ત ભ તથાિર ભઃ॥ ૪૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ દ્રમાેક્ષણં
નામાષ્ટાશી તતમાેઽ યાયઃ॥ ૮૮॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥
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॥ અેકાનેનવ તતમાેઽ યાયઃ - ૮૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
સર વત્યા તટે રાજન્ ઋષયઃ સત્રમાસત ।
િવતકર્ઃ સમભૂત્તષેાં િત્ર વધીશષેુ કાે મહાન્॥ ૧॥
તસ્ય જજ્ઞાસયા તે વૈ ગું બ્રહ્મસતંુ પ ।
તજ્જ્ઞ યૈ પ્રષેયામાસઃુ સાેઽ યગાદ્બ્રહ્મણઃ સભામ્॥ ૨॥
ન ત મૈ પ્રહ્વણં તાતંે્ર ચકે્ર સ વપર ક્ષયા ।
ત મૈ ચુક્રાેધ ભગવાન્ પ્ર વલન્ વને તજેસા॥ ૩॥
સઆત્મ યુ થતં મ યુમાત્મ યાત્મના પ્રભુઃ ।
અશીશમદ્યથા વિહ્ન વયાે યા વાિરણાઽઽત્મભૂઃ॥ ૪॥
તતઃ કૈલાસમગમ સ તં દેવાે મહેશ્વરઃ ।
પિરર ધું સમારેભ ઉ થાય ભ્રાતરં મુદા॥ ૫॥
નૈચ્છ વમસ્યુ પથગ ઇ ત દેવશ્ચુકાપે હ ।
શલૂમુદ્ય ય તં હ તુમારેભે તગ્મલાેચનઃ॥ ૬॥
પ ત વા પાદયાેદવી સા વયામાસ તં ગરા ।
અથાે જગામ વૈકુ ઠં યત્ર દેવાે જનાદર્નઃ॥ ૭॥
શયાનં શ્રય ઉ સઙ્ગે પદા વક્ષસ્યતાડયત્ ।
તત ઉ થાય ભગવાન્ સહ લ યા સતાં ગ તઃ॥ ૮॥
વત પાદવ હ્યાથ નનામ શરસા મુિનમ્ ।
આહ તે વાગતં બ્રહ્મન્ િનષીદાત્રાસને ક્ષણમ્ ।
અ નતામાગતાન્ વઃ ક્ષ તુમહર્થ નઃ પ્રભાે॥ ૯॥
અતીવ કાેમલાૈ તાત ચરણાૈ તે મહામનુે ।
ઇત્યુ વા િવપ્રચરણાૈ મદર્યન્ વને પા ણના॥ ૧૦॥
પનુીિહ સહ લાેકં માં લાેકપાલાંશ્ચ મદ્ગતાન્ ।
પાદાેદકેન ભવત તીથાર્નાં તીથર્કાિરણા॥ ૧૧॥
અદ્યાહં ભગવં લ યા આસમેકા તભાજનમ્ ।
વ સ્યત્યુર સ મે ભૂ તભર્વ પાદહતાંહસઃ॥ ૧૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
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અેવં બ્રવુાણે વૈકુ ઠે ગુ તન્મ દ્રયા ગરા ।
િન ર્ત તિપત તૂ ણી ં ભ યુ ક ઠાેઽશ્રુલાેચનઃ॥ ૧૩॥
પનુશ્ચ સત્રમાવ્રજ્ય મનુીનાં બ્રહ્મવાિદનામ્ ।
વાનુભૂતમશષેેણ રાજન્ ગુરવણર્યત્॥ ૧૪॥
તિન્નશ યાથ મનુયાે િવ મતા મુક્તસશંયાઃ ।
ભૂયાંસં શ્રદ્દધુિવ ં યતઃ શા તયર્તાેઽભયમ્॥ ૧૫॥
ધમર્ઃ સાક્ષાદ્યતાે જ્ઞાનં વૈરાગ્યં ચ તદ વતમ્ ।
અૈશ્વય ચાષ્ટધા ય માદ્યશશ્ચાત્મમલાપહમ્॥ ૧૬॥
મનુીનાં ય તદ ડાનાં શા તાનાં સમચેતસામ્ ।
અિક ચનાનાં સાધનૂાં યમાહુઃ પરમાં ગ તમ્॥ ૧૭॥
સ વં યસ્ય પ્રયા મૂ તબ્રાર્હ્મણાિ વષ્ટદેવતાઃ ।
ભજ ત્યના શષઃ શા તા યં વા િનપુણબુદ્ધયઃ॥ ૧૮॥
િત્રિવધાકૃતય તસ્ય રાક્ષસા અસરુાઃ સરુાઃ ।
ગુ ણ યા માયયા ષ્ટાઃ સ વં તત્તીથર્સાધનમ્॥ ૧૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં સાર વતા િવપ્રા ણાં સશંયનુત્તયે ।
પુ ષસ્ય પદા ભાજેસવેયા તદ્ગ ત ગતાઃ॥ ૨૦॥
સતૂ ઉવાચ
ઇત્યેતન્મુિનતનયાસ્યપદ્મગ ધ-
પીયષંૂ ભવભય ભ પરસ્ય પુંસઃ ।
સશુ્લાેકં શ્રવણપુટૈઃ િપબત્યભી ણં
પા થાેઽ વભ્રમણપિરશ્રમં જહા ત॥ ૨૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેકદા દ્વારવત્યાં તુ િવપ્રપ યાઃ કુમારકઃ ।
તમાત્રાે ભવું ટ્વા મમાર િકલ ભારત॥ ૨૨॥

િવપ્રાે ગ્ હી વા તકં રાજદ્વાયુર્પધાય સઃ ।
ઇદં પ્રાવેાચ િવલપન્નાતુરાે દ નમાનસઃ॥ ૨૩॥
બ્રહ્મ દ્વષઃ શઠિધયાે લુ ધસ્ય િવષયાત્મનઃ ।
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ક્ષત્રબ ધાેઃ કમર્દાષેા પ ચ વં મે ગતાેઽભર્કઃ॥ ૨૪॥
િહસાિવહારં પ ત દુઃશીલમ જતે દ્રયમ્ ।
પ્ર ભજ ત્યઃ સીદ ત દિરદ્રા િનત્યદુઃ ખતાઃ॥ ૨૫॥
અેવં દ્વતીયં િવપ્ર ષ તીયં વવેમવે ચ ।
િવ જ્ય સ પદ્વાિર તાં ગાથાં સમગાયત॥ ૨૬॥
તામજુર્ન ઉપશ્રુત્ય કિહ ચ કેશવા તકે ।
પરેતે નવમે બાલે બ્રાહ્મણં સમભાષત॥ ૨૭॥
િક વદ્બ્રહ્મં વિન્નવાસે ઇહ ના ત ધનુધર્રઃ ।
રાજ યબ ધુરેતે વૈ બ્રાહ્મણાઃ સત્રઆસતે॥ ૨૮॥
ધનદારાત્મ ક્તા યત્ર શાેચ ત બ્રાહ્મણાઃ ।
તે વૈ રાજ યવષેેણ નટા વ ત્યસુ ભરાઃ॥ ૨૯॥
અહં પ્ર વાં ભગવન્ ર ક્ષ યે દ નયાેિરહ ।
અિન તીણર્પ્ર તજ્ઞાેઽ ગ્ પ્રવેકે્ષ્ય હતક મષઃ॥ ૩૦॥
બ્રાહ્મણ ઉવાચ
સઙ્કષર્ણાે વાસદેુવઃ પ્રદ્યુ ાે ધ વનાં વરઃ ।
અિન દ્ધાેઽપ્ર તરથાે ન ત્રાતું શક્નવુ ત યત્॥ ૩૧॥
ત કથં નુ ભવાન્ કમર્ દુ કરં જગદ શ્વરૈઃ ।
ચક ષર્ સ વં બા લ યાત્તન્ન શ્રદ્દ મહે વયમ્॥ ૩૨॥
અજુર્ન ઉવાચ
નાહં સઙ્કષર્ણાે બ્રહ્મન્ ન કૃ ણઃ કા ણર્રેવ ચ ।
અહં વા અજુર્નાે નામ ગા ડીવં યસ્ય વૈ ધનુઃ॥ ૩૩॥
માવમંસ્થા મમ બ્રહ્મન્ વીય ય બકતાષેણમ્ ।
ત્યું િવ જત્ય પ્રધને આને યે તે પ્ર ં પ્રભાે॥ ૩૪॥
અેવં િવશ્ર ભતાે િવપ્રઃ ફા ગનુને પર તપ ।
જગામ વગ્ હં પ્રીતઃ પાથર્વીય િનશામયન્॥ ૩૫॥
પ્રસૂ તકાલ આસન્ને ભાયાર્યા દ્વજસત્તમઃ ।
પાિહ પાિહ પ્ર ં ત્યાેિરત્યાહાજુર્નમાતુરઃ॥ ૩૬॥
સ ઉપ ય શચુ્ય ભાે નમસૃ્કત્ય મહેશ્વરમ્ ।
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િદવ્યા યસ્ત્રા ણ સં ત્ય સજં્ય ગા ડીવમાદદે॥ ૩૭॥
ય ણ સૂ તકાગારં શરૈનાર્નાસ્ત્રયાે જતૈઃ ।
તયર્ગૂ વર્મધઃ પાથર્શ્ચકાર શરપ જરમ્॥ ૩૮॥
તતઃ કુમારઃ સ તાે િવપ્રપ યા દન્ મુહુઃ ।
સદ્યાેઽદશર્નમાપેદે સશર રાે િવહાયસા॥ ૩૯॥
તદાઽઽહ િવપ્રાે િવજયં િવિન દન્ કૃ ણસિન્નધાૈ ।
માૈઢ ં પ યત મે યાેઽહં શ્રદ્દધે ક્લીબક થનમ્॥ ૪૦॥
ન પ્રદ્યુ ાે નાિન દ્ધાે ન રામાે ન ચ કેશવઃ ।
યસ્ય શકુેઃ પિરત્રાતું કાેઽ ય તદિવતેશ્વરઃ॥ ૪૧॥
િધગજુર્નં ષાવાદં િધગાત્મશ્લા ઘનાે ધનુઃ ।
દૈવાપે ષં્ટ યાે માૈઢ ાદાિનનીષ ત દુમર્ તઃ॥ ૪૨॥
અેવં શપ ત િવપ્રષા િવદ્યામાસ્થાય ફા ગનુઃ ।
યયાૈ સયંમનીમાશુ યત્રા તે ભગવાન્ યમઃ॥ ૪૩॥
િવપ્રાપત્યમચક્ષાણ તત અૈ દ્ર મગા પુર મ્ ।
આગ્ ેયી ં નૈરતૃી ં સાૈ યાં વાયવ્યાં વા ણીમથ ।
રસાતલં નાક ષં્ઠ િધ યા ય યા યુદાયુધઃ॥ ૪૪॥
તતાેઽલ ધ દ્વજસતુાે હ્યિન તીણર્પ્ર તશ્રુતઃ ।
અ ગ્ િવિવ ઃ કૃ ણને પ્રત્યુક્તઃ પ્ર તષેધતા॥ ૪૫॥
દશર્યે દ્વજસનૂૂં તે માવજ્ઞાત્માનમાત્મના ।
યે તે નઃ ક ત િવમલાં મનુ યાઃ સ્થાપિય ય ત॥ ૪૬॥
ઇ ત સ ભા ય ભગવાનજુર્નને સહેશ્વરઃ ।
િદવં્ય વરથમાસ્થાય પ્રતીચી ં િદશમાિવશત્॥ ૪૭॥
સપ્તદ્વ પાન્ સપ્ત સ ધૂ સપ્તસપ્ત ગર નથ ।
લાેકાલાેકં તથાતીત્ય િવવેશ સમુહત્તમઃ॥ ૪૮॥
તત્રાશ્વાઃ શબૈ્યસગુ્રીવમેઘપુ પબલાહકાઃ ।
તમ સ ભ્રષ્ટગતયાે બભવૂુભર્રતષર્ભ॥ ૪૯॥
તાન્ દૃ ટ્વા ભગવાન્ કૃ ણાે મહાયાેગેશ્વરેશ્વરઃ ।
સહસ્રાિદત્યસઙ્કાશં વચકં્ર પ્રાિહણાે પુરઃ॥ ૫૦॥
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તમઃ સઘુાેરં ગહનં કૃતં મહ-
દ્વદારયદ્ભૂિરતરેણ રાે ચષા ।
મનાજેવં િનિવિવશે સદુશર્નં
ગુણચ્યુતાે રામશરાે યથા ચમૂઃ॥ ૫૧॥
દ્વારેણ ચક્રાનપુથને તત્તમઃ
પરં પરં જ્યાે તરન તપારમ્ ।
સમશ્નવુાનં પ્રસમીક્ષ્ય ફા ગનુઃ
પ્રતાિડતાક્ષાે િપદધેઽ ક્ષણી ઉભે॥ ૫૨॥
તતઃ પ્રિવષ્ટઃ સ લલં નભ વતા
બલીયસજૈદ્બહૃદૂ મભષૂણમ્ ।
તત્રાદ્ભુતં વૈ ભવનં દ્યુમત્તમં
ભ્રાજન્મ ણ ત ભસહસ્રશાે ભતમ્॥ ૫૩॥
ત મન્ મહાભીમમન તમદ્ભુતં
સહસ્રમૂધર્ યફણામ ણદ્યુ ભઃ ।
િવભ્રાજમાનં દ્વગુણાે બણેક્ષણં
સતાચલાભં શ તક ઠ જહ્વમ્॥ ૫૪॥
દદશર્ તદ્ભાેગસખુાસનં િવભું
મહાનુભાવં પુ ષાેત્તમાેત્તમમ્ ।
સા દ્રા બુદાભં સિુપશઙ્ગવાસસં
પ્રસન્નવક્તં્ર ચરાયતેક્ષણમ્॥ ૫૫॥
મહામ ણવ્રાતિકર ટકુ ડલ-
પ્રભાપિર ક્ષપ્તસહસ્રકુ તલમ્ ।
પ્રલ બચાવર્ષ્ટભજંુ સકાૈ તુભં
શ્રીવ સલ મં વનમાલયા તમ્॥ ૫૬॥
સનુ દન દપ્રમખુૈઃ વપાષર્દૈ-
શ્ચક્રાિદ ભમૂર્ તધરૈિન યુધૈઃ ।
પુષ્ટ ા શ્રયા ક ત્યર્જયા ખલિધ ભ-
િનષવે્યમાણં પરમે ષ્ઠનાં પ તમ્॥ ૫૭॥
વવ દ આત્માનમન તમચ્યુતાે
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જ શ્ચ તદ્દશર્ન તસા વસઃ ।
તાવાહ ભૂમા પરમે ષ્ઠનાં પ્રભ-ુ
બર્દ્ધા જલી સ મતમજૂર્યા ગરા॥ ૫૮॥
દ્વ ત્મ મે યવુયાેિદદૃ ણા
મયાપેનીતા ભુિવ ધમર્ગુપ્તયે ।
કલાવતીણાર્વવનેભર્રાસરુાન્
હ વેહ ભૂય વરયેતમ ત મે॥ ૫૯॥
પૂણર્કામાવિપ યવુાં નરનારાયણા ષી ।
ધમર્માચરતાં સ્થત્યૈ ઋષભાૈ લાેકસઙ્ગ્રહમ્॥ ૬૦॥
ઇત્યાિદષ્ટાૈ ભગવતા તાૈ કૃ ણાૈ પરમે ષ્ઠના ।
આે મત્યાન ય ભૂમાનમાદાય દ્વજદારકાન્॥ ૬૧॥
યવતર્તાં વકં ધામ સ પ્રહૃષ્ટાૈ યથાગતમ્ ।
િવપ્રાય દદતુઃ પતુ્રાન્ યથા પં યથાવયઃ॥ ૬૨॥
િનશા ય વૈ ણવં ધામ પાથર્ઃ પરમિવ મતઃ ।
ય ક ચ પાૈ ષં પુંસાં મનેે કૃ ણાનુક પતમ્॥ ૬૩॥
ઇતીદશૃા યનેકાિન વીયાર્ણીહ પ્રદશર્યન્ ।
બુભજેુ િવષયાન્ ગ્રા યાનીજે ચાત્યૂ જતૈમર્ખૈઃ॥ ૬૪॥
પ્રવવષાર્ ખલાન્ કામાન્ પ્ર સુ બ્રાહ્મણાિદષુ ।
યથાકાલં યથવૈે દ્રાે ભગવાન્ શ્રૈ ઠ્યમા સ્થતઃ॥ ૬૫॥
હ વા પાનધ મષ્ઠાન્ ઘાતિય વાજુર્નાિદ ભઃ ।
અ જસા વતર્યામાસ ધમ ધમર્સતુાિદ ભઃ॥ ૬૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ દ્વજકુમારાનયનં
નામૈકાનેનવ તતમાેઽ યાયઃ॥ ૮૯॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥
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॥ નવ તતમાેઽ યાયઃ - ૯૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
સખંુ વપુયા િનવસન્ દ્વારકાયાં શ્રયઃ પ તઃ ।
સવર્સ પ સ દ્ધાયાં જુષ્ટાયાં ણપુઙ્ગવૈઃ॥ ૧॥
સ્ત્રી ભશ્ચાેત્તમવષેા ભનર્વયાવૈનકા ત ભઃ ।
ક દુકાિદ ભહર્ યષુ ક્ર ડ તી ભ તિડદ્દય્ુ ભઃ॥ ૨॥
િનતં્ય સઙુ્કલમાગાર્યાં મદચ્યુદ્ ભમર્તઙ્ગજૈઃ ।
વલઙૃ્કતૈભર્ટૈરશ્વૈ રથૈશ્ચ કનકાે વલૈઃ॥ ૩॥
ઉદ્યાનાપેવનાઢ ાયાં પુ પતદુ્રમરા જષુ ।
િનિવશદ્ ઙ્ગિવહગૈનાર્િદતાયાં સમ તતઃ॥ ૪॥
રેમે ષાેડશસાહસ્રપત્નીનામેકવ લભઃ ।
તાવ દ્વ ચત્ર પાેઽસાૈ તદ્ગહેેષુ મહ દ્ધષુ॥ ૫॥
પ્રાે ફુ લાે પલકહ્લારકુમુદા ભાજેરે ભઃ ।
વા સતામલતાેયષેુ કૂજદ્દિ્વજકુલષેુ ચ॥ ૬॥
િવજહાર િવગાહ્યા ભાે હ્ર િદનીષુ મહાેદયઃ ।
કુચકુઙુ્કમ લપ્તાઙ્ગઃ પિરર ધશ્ચ યાે ષતામ્॥ ૭॥
ઉપગીયમાનાે ગ ધવ ર્દઙ્ગપણવાનકાન્ ।
વાદયદ્ ભમુર્દા વીણાં સતૂમાગધવ દ ભઃ॥ ૮॥
સચ્યમાનાેઽચ્યુત તા ભહર્સ તી ભઃ મ રેચકૈઃ ।
પ્ર ત ષ ચન્ િવ ચક્ર ડે યક્ષી ભયર્ક્ષરાિડવ॥ ૯॥
તાઃ ક્લન્નવસ્ત્રિવ તાે કુચપ્રદેશાઃ
સ ચ ત્ય ઉદૃ્ધત હ કબરપ્રસનૂાઃ ।
કા તં મ રેચક જહીિરષયાપેગુહ્ય
ત મરાે સવલસદ્વદના િવરેજુઃ॥ ૧૦॥

કૃ ણ તુ ત તનિવષ જતકુઙુ્કમસ્રક્-
ક્ર ડા ભષઙ્ગધુતકુ તલ દબ ધઃ ।
સ ચન્મુહુયુર્વ ત ભઃ પ્ર ત ષચ્યમાનાે
રેમે કરે ભિરવેભપ તઃ પર તઃ॥ ૧૧॥
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નટાનાં નતર્ક નાં ચ ગીતવાદ્યાપે િવનામ્ ।
ક્ર ડાલઙ્કારવાસાં સ કૃ ણાેઽદાત્તસ્ય ચ સ્ત્રયઃ॥ ૧૨॥
કૃ ણસ્યવંૈ િવહરતાે ગત્યાલાપે ક્ષત મતૈઃ ।
નમર્ વે લપિર વઙ્ગૈઃ સ્ત્રીણાં િકલ હૃતા િધયઃ॥ ૧૩॥
ઊચુમુર્કુ દૈકિધયાેઽ ગર ઉન્મત્તવ જડમ્ ।
ચ તય ત્યાેઽરિવ દાકં્ષ તાિન મે ગદતઃ શ ◌ૃ ॥ ૧૪॥
મિહ ય ઊચુઃ
કુરિર િવલપ સ વં વીતિનદ્રા ન શષેે
વિપ ત જગ ત રા યામીશ્વરાે ગુપ્તબાેધઃ ।
વય મવ સ ખ ક ચ્ચદ્ગાઢિન ભન્નચેતા
ન લનનયનહાસાેદારલીલે ક્ષતને॥ ૧૫॥
નતે્રે િનમીલય સ નક્તમદષૃ્ટબ ધુ-
વં રાેરવી ષ ક ણં બત ચક્રવાિક ।

દાસ્યં ગતા વય મવાચ્યુતપાદજુષ્ટાં
િક વા સ્રજં હયસે કબરેણ વાેઢુમ્॥ ૧૬॥
ભાે ભાેઃ સદા િનષ્ટનસે ઉદ વ-
ન્નલ ધિનદ્રાેઽિધગતપ્ર ગરઃ ।
િક વા મુકુ દાપહૃતાત્મલા છનઃ
પ્રાપ્તાં દશાં વં ચ ગતાે દુરત્યયામ્॥ ૧૭॥
વં ય મણા બલવતા સ ગ્ હીત ઇ દાે
ક્ષીણ તમાે ન િનજદ િધ ત ભઃ ક્ષણાે ષ ।
ક ચ્ચન્મુકુ દગિદતાિન યથા વયં વં
િવ ત્ય ભાેઃ સ્થ ગતગી પલક્ષ્યસે નઃ॥ ૧૮॥
િક વાચિરતમ મા ભમર્લયાિનલ તેઽ પ્રયમ્ ।
ગાેિવ દાપાઙ્ગિન ભન્ને હૃદ રય સ નઃ મરમ્॥ ૧૯॥
મેઘ શ્રીમં વમ સ દિયતાે યાદવે દ્રસ્ય નનંૂ
શ્રીવ સાઙં્ક વય મવ ભવાન્ યાય ત પ્રેમબદ્ધઃ ।
અત્યુ ક ઠઃ શબલહૃદયાેઽ મ દ્વધાે બા પધારાઃ
વા વા િવ જ સ મુહુદુર્ઃખદ ત પ્રસઙ્ગઃ॥ ૨૦॥
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પ્રયરાવપદાિન ભાષસે તસ િવકયાનયા ગરા ।
કરવા ણ િકમદ્ય તે પ્રયં વદ મે વ ગતક ઠ કાેિકલ॥ ૨૧॥
ન ચલ સ ન વદસ્યુદારબુદ્ધે
ક્ષ તધર ચ તયસે મહા તમથર્મ્ ।
અિપ બત વસદેુવન દનાઙ્ ઘ્ર
વય મવ કામયસે તનૈિવધતુર્મ્॥ ૨૨॥
શુ યદ્ધ્રદાઃ ક શતા બત સ ધપુ યઃ
સ પ્રત્યપા તકમલ શ્રય ઇષ્ટભતુર્ઃ ।
યદ્વદ્વયં મધપુતેઃ પ્રણયાવલાેક-
મપ્રા ય મુષ્ટહૃદયાઃ પુ ક શતાઃ મ॥ ૨૩॥
હંસ વાગતમાસ્યતાં િપબ પયાે બ્રૂહ્યઙ્ગ શાૈરેઃ કથાં
દૂતં વાં નુ િવદામ ક ચ્ચદ જતઃ વ ત્યા ત ઉક્તં પુરા ।
િક વા નશ્ચલસાૈહૃદઃ મર ત તં ક માદ્ભ માે વયં
ક્ષાૈદ્રાલાપય કામદં શ્રય તે સવૈૈકિનષ્ઠા સ્ત્રયામ્॥ ૨૪॥
ઇતીદશૃને ભાવને કૃ ણે યાેગેશ્વરેશ્વરે ।
િક્રયમાણને માધવ્યાે લે ભરે પરમાં ગ તમ્॥ ૨૫॥
શ્રુતમાત્રાેઽિપ યઃ સ્ત્રીણાં પ્રસહ્યાકષર્તે મનઃ ।
ઉ ગાયાે ગીતાે વા પ ય તીનાં કુતઃ પનુઃ॥ ૨૬॥
યાઃ સ પયર્ચરન્ પ્રે ણા પાદસવંાહનાિદ ભઃ ।
જગદુ્ગ ં ભ ર્બુદ્ યા તાસાં િક વ યર્તે તપઃ॥ ૨૭॥
અેવં વેદાેિદતં ધમર્મનુ તષ્ઠન્ સતાં ગ તઃ ।
ગ્ હં ધમાર્થર્કામાનાં મુહુશ્ચાદશર્ય પદમ્॥ ૨૮॥
આસ્થતસ્ય પરં ધમ કૃ ણસ્ય ગ્ હમેિધનામ્ ।
આસન્ ષાેડશસાહસ્રં મિહ યશ્ચ શતાિધકમ્॥ ૨૯॥
તાસાં સ્ત્રીરત્નભૂતાનામષ્ટાૈ યાઃ પ્રાગુદાહૃતાઃ ।
ક્મણીપ્રમખુા રાજં ત પતુ્રાશ્ચાનપૂુવર્શઃ॥ ૩૦॥

અેકૈકસ્યાં દશ દશ કૃ ણાેઽ જનદાત્મ ન્ ।
યાવત્યઆત્મનાે ભાયાર્ અમાેઘગ તર શ્વરઃ॥ ૩૧॥
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તષેામુદ્દામવીયાર્ણામષ્ટાદશ મહારથાઃ ।
આસન્નુદારયશસ તષેાં નામાિન મે શ ◌ૃ ॥ ૩૨॥
પ્રદ્યુ શ્ચાિન દ્ધશ્ચ દ પ્તમાન્ ભાનુરેવ ચ ।
સા બાે મધુ ર્હદ્ભાનુ શ્ચત્રભાનુ ર્કાેઽ ણઃ॥ ૩૩॥
પુ કરાે વેદબાહુશ્ચ શ્રુતદેવઃ સનુ દનઃ ।
ચત્રબાહુિવ પશ્ચ કિવ યર્ગ્રાેધ અેવ ચ॥ ૩૪॥
અેતષેામિપ રાજે દ્ર તનુ નાં મધુ દ્વષઃ ।
પ્રદ્યુ આસી પ્રથમઃ િપ વદુ્ર ક્મણીસતુઃ॥ ૩૫॥
સ ક્મણાે દુિહતરમપુયેમે મહારથઃ ।
ત મા સતુાેઽિન દ્ધાેઽભૂન્નાગાયુતબલા વતઃ॥ ૩૬॥
સ ચાિપ ક્મણઃ પાતૈ્રી ં દાૈિહત્રાે જગ્ હે તતઃ ।
વજ્ર તસ્યાભવદ્ય તુ માૈસલાદવશે ષતઃ॥ ૩૭॥
પ્ર તબાહુરભૂત્ત મા સબુાહુ તસ્ય ચાત્મજઃ ।
સબુાહાેઃ શા તસનેાેઽભૂચ્છતસને તુ ત સતુઃ॥ ૩૮॥
ન હ્યેત મન્ કુલે તા અધના અબહુપ્ર ઃ ।
અ પાયષુાેઽ પવીયાર્શ્ચ અબ્રહ્મ યાશ્ચ જ જ્ઞરે॥ ૩૯॥
યદુવંશપ્રસતૂાનાં પુંસાં િવખ્યાતકમર્ણામ્ ।
સઙ્ખ્યા ન શક્યતે કતુર્મિપ વષાર્યુતૈ ર્પ॥ ૪૦॥
તસ્રઃ કાેટ ઃ સહસ્રાણામષ્ટાશી તશતાિન ચ ।
આસન્ યદુકુલાચાયાર્ઃ કુમારાણા મ ત શ્રુતમ્॥ ૪૧॥
સઙ્ખ્યાનં યાદવાનાં કઃ કિર ય ત મહાત્મનામ્ ।
યત્રાયુતાનામયુતલક્ષેણા તે સ આહુકઃ॥ ૪૨॥
દેવાસરુાહવહતા દૈતેયા યે સદુા ણાઃ ।
તે ચાે પન્ના મનુ યષેુ પ્ર દપૃ્તા બબાિધરે॥ ૪૩॥
તિન્નગ્રહાય હિરણા પ્રાેક્તા દેવા યદાેઃ કુલે ।
અવતીણાર્ઃ કુલશતં તષેામેકાિધકં પ॥ ૪૪॥
તષેાં પ્રમાણં ભગવાન્ પ્રભુ વનેાભવદ્ધિરઃ ।
યે ચાનવુ તન તસ્ય વ ધુઃ સવર્યાદવાઃ॥ ૪૫॥
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શ યાસનાટનાલાપક્ર ડા નાનાિદકમર્સુ ।
ન િવદુઃ સ તમાત્માનં ણયઃ કૃ ણચેતસઃ॥ ૪૬॥
તીથ ચકે્ર પાનંે યદજિન યદુષુ વઃ સિર પાદશાૈચં
િવ દ્વટ્ નગ્ધાઃ વ પં યયુર જતપરા શ્રીયર્દથઽ યયત્નઃ ।
યન્નામામઙ્ગલઘં્ન શ્રુતમથ ગિદતં ય કૃતાે ગાતે્રધમર્ઃ
કૃ ણસ્યૈતન્ન ચતં્ર ક્ષ તભરહરણં કાલચક્રાયુધસ્ય॥ ૪૭॥
જય ત જનિનવાસાે દેવક જન્મવાદાે
યદુવરપિરષ વૈદા ભરસ્યન્નધમર્મ્ ।
સ્થરચર જનઘ્નઃ સુ મતશ્રીમખુને
વ્રજપુરવિનતાનાં વધર્યન્ કામદેવમ્॥ ૪૮॥
ઇ થં પરસ્ય િનજવત્મર્િરરક્ષયાઽઽત્ત-
લીલાતનાે તદનુ પિવડ બનાિન ।
કમાર્ ણ કમર્કષણાિન યદૂત્તમસ્ય
શ્રૂયાદમુ ય પદયાેરનુ ત્ત મચ્છન્॥ ૪૯॥
મત્યર્ તયાનુસવમેિધતયા મુકુ દ-
શ્રીમ કથાશ્રવણક તર્ન ચ તયૈ ત ।
તદ્ધામ દુ તરકૃતા તજવાપવગ
ગ્રામાદ્વનં ક્ષ તભુ ેઽિપ યયુયર્દથાર્ઃ॥ ૫૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે વૈયાસક્યામષ્ટાદશ-
સાહ યાં પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ
શ્રીકૃ ણચિરતાનવુણર્નં નામ નવ તતમાેઽ યાયઃ॥ ૯૦॥

॥ ઇ ત દશમસ્ક ધાેત્તરાધર્ઃ સમાપ્તઃ॥

॥ ૐ ત સત્॥
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