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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાદશસ્ક ધઃ॥

॥ પ્રથમાેઽ યાયઃ - ૧॥
શ્રીબાદરાય ણ વાચ
કૃ વા દૈત્યવધં કૃ ણઃ સરામાે યદુ ભ ર્તઃ ।
ભવુાેઽવતારયદ્ભારં જિવષં્ઠ જનયન્ ક લમ્॥ ૧॥
યે કાેિપતાઃ સબુહુપા ડુસતુાઃ સપત્ન-ૈ
દુર્દ્યૂર્તહેલનકચગ્રહણાિદ ભ તાન્ ।
કૃ વા િન મત્ત મતરેતરતઃ સમેતાન્
હ વા પાન્ િનરહરિ ક્ષ તભારમીશઃ॥ ૨॥
ભૂભારરાજ તના યદુ ભિનરસ્ય
ગુપ્તૈઃ વબાહુ ભર ચ તયદપ્રમેયઃ ।
મ યેઽવનનેર્નુ ગતાેઽ યગતં િહ ભારં
યદ્યાદવં કુલમહાે અિવષહ્યમા તે॥ ૩॥
નવૈા યતઃ પિરભવાેઽસ્ય ભવે કથ ચ-
ન્મ સશં્રયસ્ય િવભવાેન્નહનસ્ય િનત્યમ્ ।
અ તઃક લ યદુકુલસ્ય િવધાય વે -

ત બસ્ય વિહ્ન મવ શા તમપુૈ મ ધામ॥ ૪॥
અેવં વ્યવ સતાે રાજન્ સત્યસઙ્ક પ ઈશ્વરઃ ।
શાપવ્યાજેન િવપ્રાણાં સ જહ્ર ે વકુલં િવભુઃ॥ ૫॥
વમૂત્યાર્ લાેકલાવ યિનમુર્ યા લાેચનં ણામ્ ।

2



શ્રીમદ્ભાગવતં - અેકાદશસ્ક ધઃ

ગી ભ તાઃ મરતાં ચત્તં પદૈ તાનીક્ષતાં િક્રયાઃ॥ ૬॥
આ ચ્છદ્ય ક ત સશુ્લાેકાં િવતત્યહ્ય જસા નુ કાૈ ।
તમાેઽનયા તિર ય તીત્યગા વં પદમીશ્વરઃ॥ ૭॥
રા વેાચ
બ્રહ્મ યાનાં વદા યાનાં િનતં્ય દ્ધાપેસિેવનામ્ ।
િવપ્રશાપઃ કથમભૂદ્વ ૃ ણીનાં કૃ ણચેતસામ્॥ ૮॥
યિન્ન મત્તઃ સ વૈ શાપાે યાદશૃાે દ્વજસત્તમ ।
કથમેકાત્મનાં ભેદ અેત સવ વદ વ મે॥ ૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
બભ્રદ્વપુઃ સકલસુ દરસિન્નવેશં
કમાર્ચરન્ ભુિવ સમુઙ્ગલમાપ્તકામઃ ।
આસ્થાય ધામ રમમાણ ઉદારક તઃ
સહંતુર્મૈચ્છત કુલં સ્થતકૃત્યશષેઃ॥ ૧૦॥
કમાર્ ણ પુ યિનવહાિન સમુઙ્ગલાિન
ગાય જગ ક લમલાપહરા ણ કૃ વા ।
કાલાત્મના િનવસતા યદુદેવગેહે
િપ ડારકં સમગમન્મનુયાે િન ષ્ટાઃ॥ ૧૧॥
િવશ્વા મત્રાેઽ સતઃ ક વાે દુવાર્સા ગુરઙ્ ગરાઃ ।
ક યપાે વામદેવાેઽિત્રવર્ સષ્ઠાે નારદાદયઃ॥ ૧૨॥
ક્ર ડ ત તાનપુવ્રજ્ય કુમારા યદુન દનાઃ ।
ઉપસઙ્ગ્ હ્ય પપ્રચ્છુરિવનીતા િવનીતવત્॥ ૧૩॥
તે વષેિય વા સ્ત્રીવષેૈઃ સા બં બવતીસતુમ્ ।
અેષા ચ્છ ત વાે િવપ્રા અ તવર્ ય સતેક્ષણા॥ ૧૪॥
પ્રષંુ્ટ િવલ જતી સાક્ષા પ્રબ્રૂતામાેઘદશર્નાઃ ।
પ્રસાે ય તી પતુ્રકામા િક વ સ જનિય ય ત॥ ૧૫॥
અેવં પ્રલ ધા મનુય તાનૂચુઃ કુિપતા પ ।
જનિય ય ત વાે મ દા મુસલં કુલનાશનમ્॥ ૧૬॥
તચ્છ વા તેઽ તસ ત્ર તા િવમુચ્ય સહસાેદરમ્ ।
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સા બસ્ય દદશૃુ ત મન્ મુસલં ખ વય મયમ્॥ ૧૭॥
િક કૃતં મ દભાગ્યનૈર્ઃ િક વિદ ય ત નાે જનાઃ ।
ઇ ત િવહ્વ લતા ગેહાનાદાય મુસલં યયુઃ॥ ૧૮॥
તચ્ચાપેનીય સદ સ પિર લાનમખુ શ્રયઃ ।
રાજ્ઞઆવેદયા ચકુ્રઃ સવર્યાદવસિન્નધાૈ॥ ૧૯॥
શ્રુ વામાેઘં િવપ્રશાપં દૃ ટ્વા ચ મુસલં પ ।
િવ મતા ભયસ ત્ર તા બભવૂુદ્વાર્રકાૈકસઃ॥ ૨૦॥
તચ્ચૂણર્િય વા મુસલં યદુરાજઃ સઆહુકઃ ।
સમુદ્રસ લલે પ્રાસ્ય લાેહં ચાસ્યાવશે ષતમ્॥ ૨૧॥
ક શ્ચન્મ સ્યાેઽગ્રસી લાેહં ચૂણાર્િન તરલૈ તતઃ ।
ઉહ્યમાનાિન વેલાયાં લગ્ ા યાસન્ િકલૈરકાઃ॥ ૨૨॥
મ સ્યાે ગ્ હીતાે મ સ્યઘૈ્ન ર્લનેા યૈઃ સહાણર્વે ।
તસ્યાેદરગતં લાેહં સ શલ્યે લુ ધકાેઽકરાેત્॥ ૨૩॥
ભગવાન્ જ્ઞાતસવાર્થર્ ઈશ્વરાેઽિપ તદ યથા ।
કતુ નૈચ્છ દ્વપ્રશાપં કાલ ય વમાેદત॥ ૨૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે પ્રથમાેઽ યાયઃ॥ ૧॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દ્વતીયાેઽ યાયઃ - ૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ગાેિવ દભજુગુપ્તાયાં દ્વારવત્યાં કુ દ્વહ ।
અવા સીન્નારદાેઽભી ણં કૃ ણાપેાસનલાલસઃ॥ ૧॥
કાે નુ રાજિન્ન દ્રયવાન્ મુકુ દચરણા બુજમ્ ।
ન ભજે સવર્તાે ત્યુ પાસ્યમમરાેત્તમૈઃ॥ ૨॥
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તમેકદા તુ દેવ ષ વસદેુવાે ગ્ હાગતમ્ ।
અ ચતં સખુમાસીનમ ભવાદે્યદમબ્રવીત્॥ ૩॥
વસદેુવ ઉવાચ
ભગવન્ ભવતાે યાત્રા વ તયે સવર્દેિહનામ્ ।
કૃપણાનાં યથા િપત્રાે ત્તમશ્લાેકવત્મર્નામ્॥ ૪॥
ભૂતાનાં દેવચિરતં દુઃખાય ચ સખુાય ચ ।
સખુાયવૈ િહ સાધનૂાં વાદશૃામચ્યુતાત્મનામ્॥ ૫॥
ભજ ત યે યથા દેવાન્ દેવા અિપ તથવૈ તાન્ ।
છાયવે કમર્સ ચવાઃ સાધવાે દ નવ સલાઃ॥ ૬॥
બ્રહ્મં તથાિપ ચ્છામાે ધમાર્ન્ ભાગવતાં તવ ।
યાન્ શ્રુ વા શ્રદ્ધયા મત્યા મુચ્યતે સવર્તાેભયાત્॥ ૭॥
અહં િકલ પુરાન તં પ્ર થા ભુિવ મુ ક્તદમ્ ।
અપજૂયં ન માેક્ષાય માેિહતાે દેવમાયયા॥ ૮॥
યથા િવ ચત્રવ્યસનાદ્ભવદ્ ભિવશ્વતાેભયાત્ ।
મુચ્યેમ હ્ય જસવૈાદ્ધા તથા નઃ શાિધ સવુ્રત॥ ૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
રાજન્નવેં કૃતપ્રશ્નાે વસદેુવને ધીમતા ।
પ્રીત તમાહ દેવ ષહર્રેઃ સં માિરતાે ગુણૈઃ॥ ૧૦॥
નારદ ઉવાચ
સ યગેતદ્વ્યવ સતં ભવતા સા વતષર્ભ ।
ય ચ્છસે ભાગવતાન્ ધમા વં િવશ્વભાવનાન્॥ ૧૧॥
શ્રુતાેઽનપુિઠતાે યાત આદતૃાે વાનુમાેિદતઃ ।
સદ્યઃ પનુા ત સદ્ધમા દેવિવશ્વદુ્રહાેઽિપ િહ॥ ૧૨॥
વયા પરમકલ્યાણઃ પુ યશ્રવણક તર્નઃ ।
માિરતાે ભગવાનદ્ય દેવાે નારાયણાે મમ॥ ૧૩॥
અત્રા યુદાહર તીમ મ તહાસં પુરાતનમ્ ।
આષર્ભાણાં ચ સવંાદં િવદેહસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૧૪॥
પ્રયવ્રતાે નામ સતુાે મનાેઃ વાય ભવુસ્ય યઃ ।
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તસ્યાગ્ ીધ્ર તતાે ના ભરષૃભ ત સતુઃ તઃ॥ ૧૫॥
તમાહુવાર્સદેુવાંશં માેક્ષધમર્િવવક્ષયા ।
અવતીણ સતુશતં તસ્યાસીદ્બ્રહ્મપારગમ્॥ ૧૬॥
તષેાં વૈ ભરતાે જ્યેષ્ઠાે નારાયણપરાયણઃ ।
િવખ્યાતં વષર્મેતદ્યન્ના ા ભારતમદ્ભુતમ્॥ ૧૭॥
સ ભુક્તભાેગાં ત્ય વેમાં િનગર્ત તપસા હિરમ્ ।
ઉપાસીન ત પદવી ં લેભે વૈ જન્મ ભ સ્ત્ર ભઃ॥ ૧૮॥
તષેાં નવ નવદ્વ પપતયાેઽસ્ય સમ તતઃ ।
કમર્ત ત્રપ્રણેતાર અેકાશી ત દ્વ તયઃ॥ ૧૯॥
નવાભવન્ મહાભાગા મનુયાે હ્યથર્શં સનઃ ।
શ્રમણા વાતરશના આત્મિવદ્યાિવશારદાઃ॥ ૨૦॥
કિવહર્િરર તિરક્ષઃ પ્રબુદ્ધઃ િપ પલાયનઃ ।
આિવહાત્રાેઽથ દુ્ર મલશ્ચમસઃ કરભાજનઃ॥ ૨૧॥
ત અેતે ભગવદૂ્રપં િવશ્વં સદસદાત્મકમ્ ।
આત્મનાેઽવ્ય તરેકેણ પ ય તાે વ્યચરન્મહીમ્॥ ૨૨॥
અવ્યાહતેષ્ટગતયઃ સરુ સદ્ધસા ય-
ગ ધવર્યક્ષનરિકન્નરનાગલાેકાન્ ।
મુક્તાશ્ચર ત મુિનચારણભૂતનાથ-
િવદ્યાધર દ્વજગવાં ભવુનાિન કામમ્॥ ૨૩॥
ત અેકદા િનમેઃ સત્રમપુજગ્મુયર્દચૃ્છયા ।
િવતાયમાન ષ ભરજનાભે મહાત્મનઃ॥ ૨૪॥
તાન્ દૃ ટ્વા સયૂર્સઙ્કાશાન્ મહાભાગવતાન્ પ ।
યજમાનાેઽગ્ યાે િવપ્રાઃ સવર્ અેવાપેત સ્થરે॥ ૨૫॥
િવદેહ તાન ભપ્રેત્ય નારાયણપરાયણાન્ ।
પ્રીતઃ સ પજૂયા ચકે્ર આસનસ્થાન્ યથાહર્તઃ॥ ૨૬॥
તાન્ રાેચમાનાન્ વ ચા બ્રહ્મપતુ્રાપેમાન્ નવ ।
પપ્રચ્છ પરમપ્રીતઃ પ્રશ્રયાવનતાે પઃ॥ ૨૭॥
િવદેહ ઉવાચ
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મ યે ભગવતઃ સાક્ષા પાષર્દાન્ વાે મધુ દ્વષઃ ।
િવ ણાેભૂર્તાિન લાેકાનાં પાવનાય ચર ત િહ॥ ૨૮॥
દુલર્ભાે માનષુાે દેહાે દેિહનાં ક્ષણભઙ્ગુરઃ ।
તત્રાિપ દુલર્ભં મ યે વૈકુ ઠ પ્રયદશર્નમ્॥ ૨૯॥
અતઆત્ય તકં ક્ષેમં ચ્છામાે ભવતાેઽનઘાઃ ।
સસંારેઽ મન્ ક્ષણાધાઽિપ સ સઙ્ગઃ શવેિધ ર્ણામ્॥ ૩૦॥
ધમાર્ન્ ભાગવતાન્ બ્રૂત યિદ નઃ શ્રુતયે ક્ષમમ્ ।
યૈઃ પ્રસન્નઃ પ્રપન્નાય દાસ્યત્યાત્માનમ યજઃ॥ ૩૧॥
શ્રીનારદ ઉવાચ
અેવં તે િન મના ષ્ટા વસદેુવ મહત્તમાઃ ।
પ્ર તપજૂ્યાબ્રવુન્ પ્રીત્યા સસદસ્ય વજં પમ્॥ ૩૨॥
કિવ વાચ
મ યેઽકુત શ્ચદ્ભયમચ્યુતસ્ય
પાદા બુ પેાસનમત્ર િનત્યમ્ ।
ઉ દ્વગ્ બુદ્ધરેસદાત્મભાવા-
દ્વશ્વાત્મના યત્ર િનવતર્તે ભીઃ॥ ૩૩॥
યે વૈ ભગવતા પ્રાેક્તા ઉપાયા હ્યાત્મલ ધયે ।
અ જઃ પુંસામિવદુષાં િવ દ્ધ ભાગવતાન્ િહ તાન્॥ ૩૪॥
યાનાસ્થાય નરાે રાજન્ ન પ્રમાદે્યત કિહ ચત્ ।
ધાવન્ િનમીલ્ય વા નતે્રે ન ખલેન્ન પતેિદહ॥ ૩૫॥
કાયને વાચા મનસે દ્રયવૈાર્
બુદ્ યાત્મના વાનુ ત વભાવાત્ ।
કરાે ત યદ્ય સકલં પર મૈ
નારાયણાયે ત સમપર્યેત્તત્॥ ૩૬॥
ભયં દ્વતીયા ભિનવેશતઃ સ્યા-
દ શાદપેતસ્ય િવપયર્યાેઽ તઃ ।
તન્માયયાતાે બુધ આભજેતં્ત
ભ યૈકયેશં ગુ દેવતાત્મા॥ ૩૭॥
અિવદ્યમાનાેઽ યવભા ત િહ દ્વયાે
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યાતુિધયા વ મનાેરથાૈ યથા ।
ત કમર્સઙ્ક પિવક પકં મનાે
બુધાે િન યાદભયં તતઃ સ્યાત્॥ ૩૮॥
શ ◌ૃ વન્ સભુદ્રા ણ રથાઙ્ગપાણે-
જર્ન્માિન કમાર્ ણ ચ યાિન લાેકે ।
ગીતાિન નામાિન તદથર્કાિન
ગાયન્ િવલ ે િવચરેદસઙ્ગઃ॥ ૩૯॥
અેવવં્રતઃ વ પ્રયનામક ત્યાર્
તાનુરાગાે દુ્રત ચત્ત ઉચ્ચૈઃ ।

હસત્યથાે રાેિદ ત રાૈ ત ગાય-
ત્યુન્માદવ ત્ય ત લાેકબાહ્યઃ॥ ૪૦॥
ખં વાયુમ ગ્ સ લલં મહી ં ચ
જ્યાેતી ં ષ સ વાિન િદશાે દુ્રમાદ ન્ ।
સિર સમુદ્રાંશ્ચ હરેઃ શર રં
ય ક ચ ભૂતં પ્રણમેદન યઃ॥ ૪૧॥
ભ ક્તઃ પરેશાનુભવાે િવર ક્ત-

ર યત્ર ચષૈ િત્રક અેકકાલઃ ।
પ્રપદ્યમાનસ્ય યથાશ્નતઃ સ્યુ-
તુ ષ્ટઃ પુ ષ્ટઃ દપાયાેઽનુઘાસમ્॥ ૪૨॥
ઇત્યચ્યુતાઙ્ ઘ્ર ભજતાેઽનુ ત્ત્યા
ભ ક્તિવર ક્તભર્ગવ પ્રબાેધઃ ।
ભવ ત વૈ ભાગવતસ્ય રાજં-
તતઃ પરાં શા તમપુૈ ત સાક્ષાત્॥ ૪૩॥
રા વેાચ
અથ ભાગવતં બ્રૂત યદ્ધમા યાદશૃાે ણામ્ ।
યથાઽઽચર ત યદ્બ્રૂતે યૈ લઙ્ગૈભર્ગવિ પ્રયઃ॥ ૪૪॥
હિર વાચ
સવર્ભૂતષેુ યઃ પ યેદ્ભગવદ્ભાવમાત્મનઃ ।
ભૂતાિન ભગવત્યાત્મ યષે ભાગવતાેત્તમઃ॥ ૪૫॥
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ઈશ્વરે તદધીનષેુ બા લશષેુ દ્વષ સુ ચ ।
પ્રેમમતૈ્રીકૃપાપેેક્ષા યઃ કરાે ત સ મ યમઃ॥ ૪૬॥
અચાર્યામવે હરયે પૂ ં યઃ શ્રદ્ધયેહતે ।
ન તદ્ભક્તષેુ ચા યષેુ સ ભક્તઃ પ્રાકૃતઃ તઃ॥ ૪૭॥
ગ્ હી વાપી દ્રયૈરથાર્ન્ યાે ન દ્વે ષ્ટ ન હૃ ય ત ।
િવ ણાેમાર્યા મદં પ યન્ સ વૈ ભાગવતાેત્તમઃ॥ ૪૮॥
દેહે દ્રયપ્રાણમનાેિધયાં યાે
જન્મા યય દ્ભયતષર્કૃચ્છ્ર ૈઃ ।
સસંારધમરિવમુહ્યમાનઃ
ત્યા હરેભાર્ગવતપ્રધાનઃ॥ ૪૯॥

ન કામકમર્બી નાં યસ્ય ચેત સ સ ભવઃ ।
વાસદેુવૈકિનલયઃ સ વૈ ભાગવતાેત્તમઃ॥ ૫૦॥
ન યસ્ય જન્મકમર્ યાં ન વણાર્શ્રમ ત ભઃ ।
સ જતેઽ મન્નહ ભાવાે દેહે વૈ સ હરેઃ પ્રયઃ॥ ૫૧॥
ન યસ્ય વઃ પર ઇ ત િવત્તે વાત્મિન વા ભદા ।
સવર્ભૂતસમઃ શા તઃ સ વૈ ભાગવતાેત્તમઃ॥ ૫૨॥
િત્રભવુનિવભવહેતવેઽ યકુ ઠ-
તર જતાત્મસરુાિદ ભિવ ગ્યાત્ ।

ન ચલ ત ભગવ પદારિવ દા-
લવિન મષાધર્મિપ યઃ સ વૈ ણવા યઃ॥ ૫૩॥
ભગવત ઉ િવક્રમાઙ્ ઘ્રશાખા-
નખમ ણચ દ્રકયા િનર તતાપે ।
હૃિદ કથમપુસીદતાં પનુઃ સ
પ્રભવ ત ચ દ્ર ઇવાેિદતેઽકર્તાપઃ॥ ૫૪॥
િવ જ ત હૃદયં ન યસ્ય સાક્ષા-
દ્ધિરરવશા ભિહતાેઽ યઘાૈઘનાશઃ ।
પ્રણયરશનયા તાઙ્ ઘ્રપદ્મઃ
સ ભવ ત ભાગવતપ્રધાન ઉક્તઃ॥ ૫૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
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સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥ ૨॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ તીયાેઽ યાયઃ - ૩॥
રા વેાચ
પરસ્ય િવ ણાેર શસ્ય માિયનામિપ માેિહનીમ્ ।
માયાં વેિદતુ મચ્છામાે ભગવ તાે બ્રવુ તુ નઃ॥ ૧॥
નાનુ યે જુષન્ યુ મદ્વચાે હિરકથા તમ્ ।
સસંારતાપિન તપ્તાે મત્યર્ તત્તાપભષેજમ્॥ ૨॥
અ તિરક્ષ ઉવાચ
અે ભભૂર્તાિન ભૂતાત્મા મહાભૂતૈમર્હાભજુ ।
સસ ચ્ચાવચા યાદ્યઃ વમાત્રાત્મપ્ર સદ્ધયે॥ ૩॥
અેવં ષ્ટાિન ભૂતાિન પ્રિવષ્ટઃ પ ચધાતુ ભઃ ।
અેકધા દશધાઽઽત્માનં િવભજન્ જુષતે ગુણાન્॥ ૪॥
ગુણૈગુર્ણાન્ સ ભુ ન આત્મપ્રદ્યાે તતૈઃ પ્રભુઃ ।
મ યમાન ઇદં ષ્ટમાત્માન મહ સ જતે॥ ૫॥
કમાર્ ણ કમર્ ભઃ કુવર્ન્ સિન મત્તાિન દેહ ત્ ।
તત્ત કમર્ફલં ગ્ હ્ણન્ ભ્રમતીહ સખુેતરમ્॥ ૬॥
ઇ થં કમર્ગતીગર્ચ્છન્ બહ્વભદ્રવહાઃ પુમાન્ ।
આભૂતસ લવા સગર્પ્રલયાવશ્નુતેઽવશઃ॥ ૭॥
ધાતપૂ લવઆસન્ને વ્યક્તં દ્રવ્યગુણાત્મકમ્ ।
અનાિદિનધનઃ કાલાે હ્યવ્યક્તાયાપકષર્ ત॥ ૮॥
શતવષાર્ હ્યના ષ્ટભર્િવ યત્યુ બણા ભુિવ ।
ત કાલાપે ચતાે ણાકા લાેકાંસ્ત્રીન્ પ્રતિપ ય ત॥ ૯॥
પાતાલતલમાર ય સઙ્કષર્ણમખુાનલઃ ।
દહન્નૂ વર્ શખાે િવ વગ્વધર્તે વાયનુેિરતઃ॥ ૧૦॥
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સાવંતર્કાે મેઘગણાે વષર્ ત મ શતં સમાઃ ।
ધારા ભહર્ તહ તા ભલ યતે સ લલે િવરાટ્॥ ૧૧॥
તતાે િવરાજમુ જ્ય વૈરાજઃ પુ ષાે પ ।
અવ્યક્તં િવશતે સૂ મં િનિર ધન ઇવાનલઃ॥ ૧૨॥
વાયનુા હૃતગ ધા ભૂઃ સ લલ વાય ક પતે ।
સ લલં તદૃ્ધતરસં જ્યાે ત ટ્વાયાપેક પતે॥ ૧૩॥
હૃત પં તુ તમસા વાયાૈ જ્યાે તઃ પ્રલીયતે ।
હૃત પશાઽવકાશને વાયનુર્ભ સ લીયતે॥ ૧૪॥
કાલાત્મના હૃતગુણં નભઆત્મિન લીયતે ।
ઇ દ્રયા ણ મનાે બુ દ્ધઃ સહ વૈકાિરકૈ ર્પ ।
પ્રિવશ ત હ્યહઙ્કારં વગુણૈરહમાત્મિન॥ ૧૫॥
અેષા માયા ભગવતઃ સગર્ સ્થત્ય તકાિરણી ।
િત્રવણાર્ વ ણતા મા ભઃ િક ભૂયઃ શ્રાેતુ મચ્છ સ॥ ૧૬॥
રા વેાચ
યથૈતામૈશ્વર ં માયાં દુ તરામકૃતાત્મ ભઃ ।
તર ત્ય જઃ સ્થૂલિધયાે મહષર્ ઇદમુચ્યતામ્॥ ૧૭॥
પ્રબુદ્ધ ઉવાચ
કમાર્ યારભમાણાનાં દુઃખહત્યૈ સખુાય ચ ।
પ યે પાકિવપયાર્સં મથનુીચાિરણાં ણામ્॥ ૧૮॥
િનત્યા તદેન િવત્તને દુલર્ભનેાત્મ ત્યુના ।
ગ્ હાપત્યાપ્તપશુ ભઃ કા પ્રી તઃ સાિધતૈશ્ચલૈઃ॥ ૧૯॥
અેવં લાેકં પરં િવદ્યાન્નશ્વરં કમર્િન મતમ્ ।
સતુલ્યા તશય વંસં યથા મ ડલવ તનામ્॥ ૨૦॥
ત માદુ્ગ ં પ્રપદે્યત જજ્ઞાસઃુ શ્રેય ઉત્તમમ્ ।
શા દે પરે ચ િન ણાતં બ્રહ્મ યપુશમાશ્રયમ્॥ ૨૧॥
તત્ર ભાગવતાન્ ધમાર્ન્ શક્ષેદુ્ગવાર્ત્મદૈવતઃ ।
અમાયયાનુ ત્ત્યા યૈ તુ યેદાત્માઽઽત્મદાે હિરઃ॥ ૨૨॥
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સવર્તાે મનસાેઽસઙ્ગમાદાૈ સઙ્ગં ચ સાધષુુ ।
દયાં મતૈ્રી ં પ્રશ્રયં ચ ભૂતે વદ્ધા યથાે ચતમ્॥ ૨૩॥
શાૈચં તપ ત તક્ષાં ચ માનંૈ વા યાયમાજર્વમ્ ।
બ્રહ્મચયર્મિહસાં ચ સમ વં દ્વ દ્વસજં્ઞયાેઃ॥ ૨૪॥
સવર્ત્રાત્મેશ્વરા વીક્ષાં કૈવલ્યમિનકેતતામ્ ।
િવિવક્તચીરવસનં સ તાષંે યને કેન ચત્॥ ૨૫॥
શ્રદ્ધાં ભાગવતે શાસે્ત્રઽિન દામ યત્ર ચાિપ િહ ।
મનાે વાક્કમર્દ ડં ચ સતં્ય શમદમાવિપ॥ ૨૬॥
શ્રવણં ક તર્નં યાનં હરેરદ્ભુતકમર્ણઃ ।
જન્મકમર્ગુણાનાં ચ તદથઽ ખલચે ષ્ટતમ્॥ ૨૭॥
ઇષં્ટ દતં્ત તપાે જપં્ત તં્ત યચ્ચાત્મનઃ પ્રયમ્ ।
દારાન્ સતુાન્ ગ્ હાન્ પ્રાણાન્ ય પર મૈ િનવેદનમ્॥ ૨૮॥
અેવં કૃ ણાત્મનાથષેુ મનુ યષેુ ચ સાૈહૃદમ્ ।
પિરચયા ચાેભયત્ર મહ સુ ષુ સાધષુુ॥ ૨૯॥
પર પરાનુકથનં પાવનં ભગવદ્યશઃ ।
મથાે ર ત મથ તુ ષ્ટિન ત્ત મથઆત્મનઃ॥ ૩૦॥
મર તઃ મારય તશ્ચ મથાેઽઘાૈઘહરં હિરમ્ ।
ભ યા સ તયા ભ યા બભ્રત્યુ પુલકાં તનુમ્॥ ૩૧॥
ક્વ ચદુ્રદ ત્યચ્યુત ચ તયા ક્વ ચ-
દ્ધસ ત ન દ ત વદ ત્યલાૈિકકાઃ ।
ત્ય ત ગાય ત્યનુશીલય ત્યજં
ભવ ત તૂ ણી ં પરમેત્ય િન ર્તાઃ॥ ૩૨॥
ઇ ત ભાગવતાન્ ધમાર્ન્ શક્ષન્ ભ યા તદુ થયા ।
નારાયણપરાે માયામ જ તર ત દુ તરામ્॥ ૩૩॥
રા વેાચ
નારાયણા ભધાનસ્ય બ્રહ્મણઃ પરમાત્મનઃ ।
િનષ્ઠામહર્થ નાે વક્તું યૂયં િહ બ્રહ્મિવત્તમાઃ॥ ૩૪॥
િપ પલાયન ઉવાચ
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સ્થત્યુદ્ભવપ્રલયહેતુરહેતુરસ્ય
ય વ ગરસષુુ પ્તષુ સદ્બિહશ્ચ ।
દેહે દ્રયાસહૃુદયાિન ચર ત યને
સ િવતાિન તદવેિહ પરં નરે દ્ર॥ ૩૫॥
નૈતન્મનાે િવશ ત વાગુત ચ રાત્મા
પ્રાણે દ્રયા ણ ચ યથાનલમ ચષઃ વાઃ ।
શ દાેઽિપ બાેધકિનષેધતયાઽઽત્મમૂલ-
મથાક્તમાહ યદતૃે ન િનષેધ સ દ્ધઃ॥ ૩૬॥
સ વં રજ તમ ઇ ત િત્ર દેકમાદાૈ
સતંૂ્ર મહાનહ મ ત પ્રવદ ત વમ્ ।
જ્ઞાનિક્રયાથર્ફલ પતયાે શ ક્ત
બ્રહ્મવૈ ભા ત સદસચ્ચ તયાેઃ પરં યત્॥ ૩૭॥
નાત્મા જ ન ન મિર ય ત નૈધતેઽસાૈ
ન ક્ષીયતે સવનિવદ્વ્ય ભચાિરણાં િહ ।
સવર્ત્ર શશ્વદનપા યપુલ ધમાતં્ર
પ્રાણાે યથે દ્રયબલને િવક પતં સત્॥ ૩૮॥
અ ડષેુ પે શષુ ત વિવિન શ્ચતષેુ
પ્રાણાે િહ વમપુધાવ ત તત્ર તત્ર ।
સન્ને યિદ દ્રયગણેઽહ મ ચ પ્રસપુ્તે
કૂટસ્થઆશય તે તદનુ તનર્ઃ॥ ૩૯॥
યહ્યર્ જનાભચરણષૈણયાે ભ યા
ચેતાેમલાિન િવધમેદુ્ગણકમર્ િન ।
ત મન્ િવશદુ્ધ ઉપલ યતઆત્મત વં
સાક્ષાદ્યથામલદશૃાેઃ સિવ પ્રકાશઃ॥ ૪૦॥
રા વેાચ
કમર્યાેગં વદત નઃ પુ ષાે યને સસૃં્કતઃ ।
િવધૂયેહાશુ કમાર્ ણ નૈ ક ય િવ દતે પરમ્॥ ૪૧॥
અેવં પ્રશ્ન ષીન્ પવૂર્મ ચ્છં િપતુર તકે ।
નાબ્રવુન્ બ્રહ્મણઃ પતુ્રા તત્ર કારણમુચ્યતામ્॥ ૪૨॥
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આિવહાત્ર ઉવાચ
કમાર્કમર્િવકમ ત વેદવાદાે ન લાૈિકકઃ ।
વેદસ્ય ચેશ્વરાત્મ વાત્તત્ર મુહ્ય ત સરૂયઃ॥ ૪૩॥
પરાેક્ષવાદાે વેદાેઽયં બાલાનામનુશાસનમ્ ।
કમર્માેક્ષાય કમાર્ ણ િવધત્તે હ્યગદં યથા॥ ૪૪॥
નાચરેદ્ય તુ વેદાેક્તં વયમજ્ઞાેઽ જતે દ્રયઃ ।
િવકમર્ણા હ્યધમણ ત્યાે ર્ત્યુમપુૈ ત સઃ॥ ૪૫॥
વેદાેક્તમવે કુવાર્ણાે િનઃસઙ્ગાેઽિપતમીશ્વરે ।
નૈ ક ય લભતે સ દ્ધ રાેચનાથાર્ ફલશ્રુ તઃ॥ ૪૬॥
યઆશુ હૃદયગ્ર થ િન જહીષુર્ઃ પરાત્મનઃ ।
િવિધનાપેચરેદે્દવં ત ત્રાેક્તને ચ કેશવમ્॥ ૪૭॥
લ ધાનુગ્રહ આચાયાર્ત્તને સ દ શતાગમઃ ।
મહાપુ ષમ યચન્મૂત્યાર્ ભમતયાઽઽત્મનઃ॥ ૪૮॥
શુ ચઃ સ મખુમાસીનઃ પ્રાણસયંમનાિદ ભઃ ।
િપ ડં િવશાે ય સ યાસકૃતરક્ષાેઽચર્યેદ્ધિરમ્॥ ૪૯॥
અચાર્દાૈ હૃદયે ચાિપ યથા લ ધાપેચારકૈઃ ।
દ્રવ્ય ક્ષત્યાત્મ લઙ્ગાિન િન પાદ્ય પ્રાેક્ષ્ય ચાસનમ્॥ ૫૦॥
પાદ્યાદ નપુક યાથ સિન્નધા ય સમાિહતઃ ।
હૃદાિદ ભઃ કૃત યાસાે મૂલમ ત્રેણ ચાચર્યેત્॥ ૫૧॥
સાઙ્ગાપેાઙ્ગાં સપાષર્દાં તાં તાં મૂ ત વમ ત્રતઃ ।
પાદ્યાઘ્યાર્ચમનીયાદ્યૈઃ નાનવાસાેિવભષૂણૈઃ॥ ૫૨॥
ગ ધમાલ્યાક્ષતસ્ર ગ્ભધૂર્પદ પાપેહારકૈઃ ।
સાઙ્ગં સ પજૂ્ય િવિધવ તવૈઃ તુ વા નમેદ્ધિરમ્॥ ૫૩॥
આત્માનં તન્મયં યાયન્ મૂ ત સ પજૂયેદ્ધરેઃ ।
શષેામાધાય શર સ વધા યુદ્વાસ્ય સ કૃતમ્॥ ૫૪॥
અેવમગ્ યકર્તાેયાદાવ તથાૈ હૃદયે ચ યઃ ।
યજતીશ્વરમાત્માનમ ચરાન્મુચ્યતે િહ સઃ॥ ૫૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
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સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે તીયાેઽ યાયઃ॥ ૩॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ચતુથાઽ યાયઃ - ૪॥
રા વેાચ
યાિન યાનીહ કમાર્ ણ યૈયઃ વચ્છ દજન્મ ભઃ ।
ચકે્ર કરાે ત કતાર્ વા હિર તાિન બ્રવુ તુ નઃ॥ ૧॥
દુ્ર મલ ઉવાચ
યાે વા અન તસ્ય ગુણાનન તા-
નનુક્ર મ યન્ સ તુ બાલબુ દ્ધઃ ।
ર ં સ ભૂમેગર્ણયે કથ ચત્
કાલને નવૈા ખલશ ક્તધા ઃ॥ ૨॥
ભૂતૈયર્દા પ ચ ભરાત્મ ષ્ટૈઃ
પુરં િવરાજં િવરચ ય ત મન્ ।
વાંશને િવષ્ટઃ પુ ષા ભધાન-
મવાપ નારાયણઆિદદેવઃ॥ ૩॥
ય કાય અેષ ભવુનત્રયસિન્નવેશાે
યસ્યે દ્રયૈ તનુ તામુભયે દ્રયા ણ ।
જ્ઞાનં વતઃ શ્વસનતાે બલમાજે ઈહા
સ વાિદ ભઃ સ્થ તલયાેદ્ભવ આિદ કતાર્॥ ૪॥
આદાવભૂચ્છત તી રજસાસ્ય સગ
િવ ઃ સ્થતાૈ ક્રતપુ ત દ્વજધમર્સતેુઃ ।
દ્રાેઽ યયાય તમસા પુ ષઃ સ આદ્ય
ઇત્યુદ્ભવ સ્થ તલયાઃ સતતં પ્ર સુ॥ ૫॥
ધમર્સ્ય દક્ષદુિહતયર્જિનષ્ટ મૂત્યા
નારાયણાે નરઋ ષપ્રવરઃ પ્રશા તઃ ।
નૈ ક યર્લક્ષણમવુાચ ચચાર કમર્
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યાેઽદ્યાિપ ચા ત ઋ ષવયર્િનષેિવતાઙ્ ઘ્રઃ॥ ૬॥
ઇ દ્રાે િવશઙ્ક્ય મમ ધામ જઘ્ ક્ષતી ત
કામં યયુઙ્ક્ત સગણં સ બદયુર્પાખ્યમ્ ।
ગ વા સરાેગણવસ તસમુ દવાતૈઃ
સ્ત્રીપ્રેક્ષણષેુ ભરિવ યદતન્મિહજ્ઞઃ॥ ૭॥
િવજ્ઞાય શક્રકૃતમક્રમમાિદદેવઃ
પ્રાહ પ્રહસ્ય ગતિવ મય અેજમાનાન્ ।
મા ભૈષ્ટ ભાે મદન મા ત દેવવ વાે
ગ્ હ્ણ ત નાે બ લમશૂ ય મમં કુ વમ્॥ ૮॥
ઇ થં બ્રવુત્યભયદે નરદેવ દેવાઃ
સવ્રીડનમ્ર શરસઃ સઘ્ ણં તમૂચુઃ ।
નૈત દ્વભાે વિય પરેઽિવકૃતે િવ ચત્રં
વારામધીરિનકરાનતપાદપદ્મે॥ ૯॥
વાં સવેતાં સરુકૃતા બહવાેઽ તરાયાઃ
વાૈકાે િવલઙ્ઘ્ય પરમં વ્રજતાં પદં તે ।
ના યસ્ય બિહ ષ બલીન્ દદતઃ વભાગાન્
ધત્તે પદં વમિવતા યિદ િવઘ્નમૂિધ્ન॥ ૧૦॥
ટ્િત્રકાલગુણમા તજૈહ્વશશૈ્ના-

ન માનપારજલધીન તતીયર્ કે ચત્ ।
ક્રાેધસ્ય યા ત િવફલસ્ય વશં પદે ગાે-
મર્ જ ત દુશ્ચરતપશ્ચ થાે જ ત॥ ૧૧॥
ઇ ત પ્રગ્ ણતાં તષેાં સ્ત્રયાેઽત્યદ્ભુતદશર્નાઃ ।
દશર્યામાસ શશુ્રષૂાં વ ચતાઃ કુવર્તીિવભુઃ॥ ૧૨॥
તે દેવાનુચરા દૃ ટ્વા સ્ત્રયઃ શ્રીિરવ િપણીઃ ।
ગ ધને મુમુહુ તાસાં પાૈદાયર્હત શ્રયઃ॥ ૧૩॥
તાનાહ દેવદેવેશઃ પ્રણતાન્ પ્રહસિન્નવ ।
આસામેકતમાં ઙ્ વં સવણા વગર્ભષૂણામ્॥ ૧૪॥
આે મત્યાદેશમાદાય ન વા તં સરુવ દનઃ ।
ઉવર્શીમ સરઃશ્રેષ્ઠાં પુરસૃ્કત્ય િદવં યયુઃ॥ ૧૫॥
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ઇ દ્રાયાન ય સદ સ શ ◌ૃ વતાં િત્રિદવાૈકસામ્ ।
ઊચનુાર્રાયણબલં શક્ર તત્રાસ િવ મતઃ॥ ૧૬॥
હંસ વ યવદદચ્યુત આત્મયાેગં
દત્તઃ કુમાર ઋષભાે ભગવાન્ િપતા નઃ ।
િવ ઃ શવાય જગતાં કલયાવ તણર્-
તનેાહૃતા મધુ ભદા શ્રુતયાે હયાસ્યે॥ ૧૭॥
ગુપ્તાેઽ યયે મનુિરલાષૈધયશ્ચ મા સ્યે
ક્રાૈડે હતાે િદ તજ ઉદ્ધરતા ભસઃ મામ્ ।
કાૈમ તાેઽિદ્રર તાને્મથને વ ષે્ઠ
ગ્રાહા પ્રપન્ન મભરાજમમુ ચદાતર્મ્॥ ૧૮॥
સં તુ વતાેઽ ધપ તતાન્ શ્રમણા ષીશં્ચ
શકં્ર ચ ત્રવધત તમ સ પ્રિવષ્ટમ્ ।
દેવ સ્ત્રયાેઽસરુગ્ હે િપિહતા અનાથા
જઘે્નઽસરેુ દ્રમભયાય સતાં સહે॥ ૧૯॥
દેવાસરેુ યુિધ ચ દૈત્યપતીન્ સરુાથ
હ વા તરેષુ ભવુના યદધા કલા ભઃ ।
ભૂ વાથ વામન ઇમામહરદ્બલેઃ માં
યાચ્ઞાચ્છલને સમદાદિદતેઃ સતુે યઃ॥ ૨૦॥
િનઃક્ષિત્રયામકૃત ગાં ચ િત્રઃસપ્તકૃ વાે
રામ તુ હૈહયકુલા યયભાગર્વા ગ્ ઃ ।
સાેઽ ધ બબ ધ દશવક્ત્રમહન્ સલઙં્ક
સીતાપ તજર્ય ત લાેકમલઘ્નક તઃ॥ ૨૧॥
ભૂમેભર્રાવતરણાય યદુ વજન્મા
તઃ કિર ય ત સરૈુરિપ દુ કરા ણ ।

વાદૈિવમાેહય ત યજ્ઞકૃતાેઽતદહાર્ન્
શદૂ્રાન્ કલાૈ ક્ષ તભુ ે યહિન યદ તે॥ ૨૨॥
અેવંિવધાિન કમાર્ ણ જન્માિન ચ જગ પતેઃ ।
ભૂર ણ ભૂિરયશસાે વ ણતાિન મહાભજુ॥ ૨૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
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સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે ચતુથાઽ યાયઃ॥ ૪॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ પ ચમાેઽ યાયઃ - ૫॥
રા વેાચ
ભગવ તં હિર પ્રાયાે ન ભજ ત્યાત્મિવત્તમાઃ ।
તષેામશા તકામાનાં કા િનષ્ઠાિવ જતાત્મનામ્॥ ૧॥
ચમસ ઉવાચ
મખુબાહૂ પાદે યઃ પુ ષસ્યાશ્રમૈઃ સહ ।
ચ વારાે જ જ્ઞરે વણાર્ ગુણૈિવપ્રાદયઃ થક્॥ ૨॥
ય અેષાં પુ ષં સાક્ષાદાત્મપ્રભવમીશ્વરમ્ ।
ન ભજ ત્યવ ન ત સ્થાનાદ્ભ્રષ્ટાઃ પત ત્યધઃ॥ ૩॥
દૂરે હિરકથાઃ કે ચદ્દરેૂ ચાચ્યુતક તર્નાઃ ।
સ્ત્રયઃ શદૂ્રાદયશ્ચવૈ તેઽનુક યા ભવાદશૃામ્॥ ૪॥
િવપ્રાે રાજ યવૈ યાૈ ચ હરેઃ પ્રાપ્તાઃ પદા તકમ્ ।
શ્રાૈતને જન્મનાથાિપ મુહ્ય ત્યા ાયવાિદનઃ॥ ૫॥
કમર્ યકાેિવદાઃ ત ધા મખૂાર્ઃ પ ડતમાિનનઃ ।
વદ ત ચાટુકાન્ મૂઢા યયા મા વ્યા ગરાે સકુાઃ॥ ૬॥
રજસા ઘાેરસઙ્ક પાઃ કામુકા અિહમ યવઃ ।
દા ભકા માિનનઃ પાપા િવહસ ત્યચ્યુત પ્રયાન્॥ ૭॥
વદ ત તેઽ યાે યમપુા સત સ્ત્રયાે
ગ્ હેષુ મૈથુ યપરેષુ ચા શષઃ ।
યજ ત્ય ષ્ટાન્નિવધાનદ ક્ષણં
ત્ત્યૈ પરં ઘ્ન ત પશનૂત દ્વદઃ॥ ૮॥
શ્રયા િવભૂત્યા ભજનને િવદ્યયા
ત્યાગને પેણ બલને કમર્ણા ।
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ત મયનેા ધિધયઃ સહેશ્વરાન્
સતાેઽવમ ય ત હિર પ્રયાન્ ખલાઃ॥ ૯॥
સવષુ શશ્વત્તનુ વવ સ્થતં
યથા ખમાત્માનમભીષ્ટમીશ્વરમ્ ।
વેદાપેગીતં ચ ન શ ◌ૃ વતેઽબુધા
મનાેરથાનાં પ્રવદ ત વાતર્યા॥ ૧૦॥
લાેકે વ્યવાયા મષમદ્યસવેા
િનત્યા તુ જ તાનેર્ િહ તત્ર ચાેદના ।
વ્યવ સ્થ ત તષેુ િવવાહયજ્ઞ-
સરુાગ્રહૈરાસુ િન ત્તિરષ્ટા॥ ૧૧॥
ધનં ચ ધમકફલં યતાે વૈ
જ્ઞાનં સિવજ્ઞાનમનપુ્રશા ત ।
ગ્ હેષુ યુ જ ત કલવેરસ્ય
ત્યું ન પ ય ત દુર તવીયર્મ્॥ ૧૨॥
યદ્ઘ્રાણભક્ષાે િવિહતઃ સરુાયા-
તથા પશાેરાલભનં ન િહસા ।
અેવં વ્યવાયઃ પ્રજયા ન રત્યા
ઇમં િવશદંુ્ધ ન િવદુઃ વધમર્મ્॥ ૧૩॥
યે વનવેંિવદાેઽસ તઃ ત ધાઃ સદ ભમાિનનઃ ।
પશનૂ્ દુ્રહ્ય ત િવશ્ર ધાઃ પ્રેત્ય ખાદ ત તે ચ તાન્॥ ૧૪॥
દ્વષ તઃ પરકાયષેુ વાત્માનં હિરમીશ્વરમ્ ।
તકે સાનુબ ધેઽ મન્ બદ્ધ નેહાઃ પત ત્યધઃ॥ ૧૫॥
યે કૈવલ્યમસ પ્રાપ્તા યે ચાતીતાશ્ચ મૂઢતામ્ ।
ત્રવૈ ગકા હ્યક્ષ ણકા આત્માનં ઘાતય ત તે॥ ૧૬॥
અેત આત્મહનાેઽશા તા અજ્ઞાને જ્ઞાનમાિનનઃ ।
સીદ ત્યકૃતકૃત્યા વૈ કાલ વ તમનાેરથાઃ॥ ૧૭॥
િહ વાત્યાયાસર ચતા ગ્ હાપત્યસહૃુ ચ્છ્ર યઃ ।
તમાે િવશ ત્યિનચ્છ તાે વાસદેુવપરાઙ્મખુાઃ॥ ૧૮॥
રા વેાચ
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ક મન્ કાલે સ ભગવાન્ િક વણર્ઃ ક દશૃાે ભઃ ।
ના ા વા કેન િવિધના પજૂ્યતે તિદહાેચ્યતામ્॥ ૧૯॥
કરભાજન ઉવાચ
કૃતં ત્રેતા દ્વાપરં ચ ક લિરત્યેષુ કેશવઃ ।
નાનાવણાર્ ભધાકારાે નાનવૈ િવિધનજે્યતે॥ ૨૦॥
કૃતે શકુ્લશ્ચતુબાર્હુજર્િટલાે વલ્કલા બરઃ ।
કૃ ણા જનાપેવીતાક્ષાન્ બભ્રદ્દ ડકમ ડલૂ॥ ૨૧॥
મનુ યા તુ તદા શા તા િનવરાઃ સહૃુદઃ સમાઃ ।
યજ ત તપસા દેવં શમને ચ દમને ચ॥ ૨૨॥
હંસઃ સપુણા વૈકુ ઠાે ધમા યાેગેશ્વરાેઽમલઃ ।
ઈશ્વરઃ પુ ષાેઽવ્યક્તઃ પરમાત્મે ત ગીયતે॥ ૨૩॥
ત્રેતાયાં રક્તવણાઽસાૈ ચતુબાર્હુ સ્ત્રમખેલઃ ।
િહર યકેશસ્ત્ર યાત્મા સ્રુક્સ્રવુાદુ્યપલક્ષણઃ॥ ૨૪॥
તં તદા મનુ દેવં સવર્દેવમયં હિરમ્ ।
યજ ત િવદ્યયા ત્ર યા ધ મષ્ઠા બ્રહ્મવાિદનઃ॥ ૨૫॥
િવ યર્જ્ઞઃ શ્નગભર્ઃ સવર્દેવ ઉ ક્રમઃ ।
ષાકિપજર્ય તશ્ચ ઉ ગાય ઇતીયર્તે॥ ૨૬॥
દ્વાપરે ભગવા યામઃ પીતવાસા િન યુધઃ ।
શ્રીવ સાિદ ભરઙૈ્કશ્ચ લક્ષણૈ પલ ક્ષતઃ॥ ૨૭॥
તં તદા પુ ષં મત્યાર્ મહારા પેલક્ષણમ્ ।
યજ ત વેદત ત્રા યાં પરં જજ્ઞાસવાે પ॥ ૨૮॥
નમ તે વાસદેુવાય નમઃ સઙ્કષર્ણાય ચ ।
પ્રદ્યુ ાયાિન દ્ધાય તુ યં ભગવતે નમઃ॥ ૨૯॥
નારાયણાય ઋષયે પુ ષાય મહાત્મને ।
િવશ્વેશ્વરાય િવશ્વાય સવર્ભૂતાત્મને નમઃ॥ ૩૦॥
ઇ ત દ્વાપર ઉવ શ તવુ ત જગદ શ્વરમ્ ।
નાનાત ત્રિવધાનને કલાવિપ યથા શ ◌ૃ ॥ ૩૧॥
કૃ ણવણ વષાકૃ ણં સાઙ્ગાપેાઙ્ગાસ્ત્રપાષર્દમ્ ।
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યજ્ઞૈઃ સઙ્ક તર્નપ્રાયૈયર્જ ત િહ સમુેધસઃ॥ ૩૨॥
યેયં સદા પિરભવઘ્નમભીષ્ટદાેહં
તીથાર્ પદં શવિવિર ચનુતં શર યમ્ ।
ત્યા તહં પ્રણતપાલ ભવા ધપાેતં
વ દે મહાપુ ષ તે ચરણારિવ દમ્॥ ૩૩॥
ત્ય વા સદુુ ત્યજસરેુ સતરાજ્યલ મીં
ધ મષ્ઠઆયર્વચસા યદગાદર યમ્ ।
માયા ગં દિયતયે સતમ વધાવ-
દ્વ દે મહાપુ ષ તે ચરણારિવ દમ્॥ ૩૪॥
અેવં યુગાનુ પા યાં ભગવાન્ યુગવ ત ભઃ ।
મનજૈુિરજ્યતે રાજન્ શ્રેયસામીશ્વરાે હિરઃ॥ ૩૫॥
ક લ સભાજય ત્યાયાર્ ગુણજ્ઞાઃ સારભા ગનઃ ।
યત્ર સઙ્ક તર્નનેવૈ સવર્ વાથાઽ ભલ યતે॥ ૩૬॥
ન હ્યતઃ પરમાે લાભાે દેિહનાં ભ્રા યતા મહ ।
યતાે િવ દેત પરમાં શા ત ન ય ત સં તઃ॥ ૩૭॥
કૃતાિદષુ પ્ર રાજન્ કલાિવચ્છ ત સ ભવમ્ ।
કલાૈ ખલુ ભિવ ય ત નારાયણપરાયણાઃ॥ ૩૮॥
ક્વ ચ ક્વ ચન્મહારાજ દ્રિવડષેુ ચ ભૂિરશઃ ।
તામ્રપણ નદ યત્ર કૃતમાલા પય વની॥ ૩૯॥
કાવેર ચ મહાપુ યા પ્રતીચી ચ મહાનદ ।
યે િપબ ત જલં તાસાં મનુ મનજેુશ્વર ।
પ્રાયાે ભક્તા ભગવ ત વાસદેુવેઽમલાશયાઃ॥ ૪૦॥
દેવ ષભૂતાપ્ત ણાં િપ ણાં
ન િકઙ્કરાે નાય ણી ચ રાજન્ ।
સવાર્ત્મના યઃ શરણં શર યં
ગતાે મુકુ દં પિરહૃત્ય કતર્મ્॥ ૪૧॥
વપાદમૂલં ભજતઃ પ્રયસ્ય
ત્યક્તા યભાવસ્ય હિરઃ પરેશઃ ।
િવકમર્ યચ્ચાે પ તતં કથ ચ-
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દુ્ધનાે ત સવ હૃિદ સિન્નિવષ્ટઃ॥ ૪૨॥
નારદ ઉવાચ
ધમાર્ન્ ભાગવતાિન થં શ્રુ વાથ મ થલેશ્વરઃ ।
ય તેયાન્ મનુીન્ પ્રીતઃ સાપેા યાયાે હ્યપજૂયત્॥ ૪૩॥

તતાેઽ તદર્િધરે સદ્ધાઃ સવર્લાેકસ્ય પ યતઃ ।
રા ધમાર્નપુા તષ્ઠન્નવાપ પરમાં ગ તમ્॥ ૪૪॥
વમ યેતાન્ મહાભાગ ધમાર્ન્ ભાગવતાન્ શ્રુતાન્ ।
આસ્થતઃ શ્રદ્ધયા યુક્તાે િનઃસઙ્ગાે યાસ્યસે પરમ્॥ ૪૫॥
યવુયાેઃ ખલુ દ પત્યાેયર્શસા પૂિરતં જગત્ ।
પતુ્રતામગમદ્યદ્વાં ભગવાનીશ્વરાે હિરઃ॥ ૪૬॥
દશર્ના લઙ્ગનાલાપૈઃ શયનાસનભાજેનૈઃ ।
આત્મા વાં પાિવતઃ કૃ ણે પતુ્ર નેહં પ્રકુવર્તાેઃ॥ ૪૭॥
વૈરેણ યં પતયઃ શશપુાલપાૈ ડ્ર-
શા વાદયાે ગ તિવલાસિવલાેકનાદ્યૈઃ ।
યાય તઆકૃતિધયઃ શયનાસનાદાૈ
ત સા યમાપુરનુરક્તિધયાં પનુઃ િકમ્॥ ૪૮॥
માપત્યબુ દ્ધમકૃથાઃ કૃ ણે સવાર્ત્મનીશ્વરે ।
માયામનુ યભાવને ગૂઢૈશ્વય પરેઽવ્યયે॥ ૪૯॥
ભૂભારાસરુરાજ યહ તવે ગુપ્તયે સતામ્ ।
અવતીણર્સ્ય િન ર્ત્યૈ યશાે લાેકે િવત યતે॥ ૫૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેતચ્છ વા મહાભાગાે વસદેુવાેઽ તિવ મતઃ ।
દેવક ચ મહાભાગા જહતુમાહમાત્મનઃ॥ ૫૧॥
ઇ તહાસ મમં પુ યં ધારયેદ્યઃ સમાિહતઃ ।
સ િવધૂયેહ શમલં બ્રહ્મભૂયાય ક પતે॥ ૫૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે પ ચમાેઽ યાયઃ॥ ૫॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ષષ્ઠાેઽ યાયઃ - ૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અથ બ્રહ્માઽઽત્મજૈદવૈઃ પ્રજેશરૈા તાેઽ યગાત્ ।
ભવશ્ચ ભૂતભવ્યેશાે યયાૈ ભૂતગણૈ ર્તઃ॥ ૧॥
ઇ દ્રાે મ દ્ ભભર્ગવાનાિદત્યા વસવાેઽ શ્વનાૈ ।
ઋભવાેઽઙ્ ગરસાે દ્રા િવશ્વે સા યાશ્ચ દેવતાઃ॥ ૨॥
ગ ધવાર્ સરસાે નાગાઃ સદ્ધચારણગુહ્યકાઃ ।
ઋષયઃ િપતરશ્ચવૈ સિવદ્યાધરિકન્નરાઃ॥ ૩॥
દ્વારકામપુસ જગ્મુઃ સવ કૃ ણિદદકૃ્ષવઃ ।
વપષુા યને ભગવાન્નરલાેકમનાેરમઃ ।
યશાે િવતનેે લાેકેષુ સવર્લાેકમલાપહમ્॥ ૪॥
તસ્યાં િવભ્રાજમાનાયાં સ દ્ધાયાં મહ દ્ધ ભઃ ।
વ્યચક્ષતાિવ પ્તાક્ષાઃ કૃ ણમદ્ભુતદશર્નમ્॥ ૫॥
વગાદ્યાનાપેગૈમાર્લ્યૈ છાદય તાે યુદૂત્તમમ્ ।
ગી ભ શ્ચત્રપદાથાર્ ભ તુષુ્ટવજુર્ગદ શ્વરમ્॥ ૬॥
દેવા ઊચુઃ
નતાઃ મ તે નાથ પદારિવ દં
બુદ્ધ દ્રયપ્રાણમનાવેચાે ભઃ ।
ય ચ્ચ ત્યતેઽ તહૃર્િદ ભાવયુક્તૈ-
મુર્મુ ભઃ કમર્મયાે પાશાત્॥ ૭॥
વં માયયા િત્રગુણયાઽઽત્મિન દુિવભાવ્યં
વ્યક્તં જસ્યવ સ લુ પ સ તદુ્ગણસ્થઃ ।
નૈતૈભર્વાન જત કમર્ ભરજ્યતે વૈ
ય વે સખુેઽવ્યવિહતેઽ ભરતાેઽનવદ્યઃ॥ ૮॥
શુ દ્ધ ર્ણાં ન તુ તથેડ્ય દુરાશયાનાં
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િવદ્યાશ્રુતા યયનદાનતપઃિક્રયા ભઃ ।
સ વાત્મના ષભ તે યશ સ પ્ર દ્ધ-
સચ્છ્ર દ્ધયા શ્રવણસ તયા યથા સ્યાત્॥ ૯॥
સ્યાન્ન તવાઙ્ ઘ્રરશભુાશયધૂમકેતુઃ
ક્ષેમાય યાે મુિન ભરાદ્રર્હૃદાેહ્યમાનઃ ।
યઃ સા વતૈઃ સમિવભૂતય આત્મવદ્ ભ-
વ્યૂર્હેઽ ચતઃ સવનશઃ વર તક્રમાય॥ ૧૦॥
ય શ્ચ ત્યતે પ્રયતપા ણ ભર વરાગ્ ાૈ
ત્ર યા િન ક્તિવિધનેશ હિવગ્ ર્હી વા ।
અ યાત્મયાેગ ઉત યાે ગ ભરાત્મમાયાં
જજ્ઞાસુ ભઃ પરમભાગવતૈઃ પર ષ્ટઃ॥ ૧૧॥
પયુર્ષ્ટયા તવ િવભાે વનમાલયેયં
સં પિધની ભગવતી પ્ર તપ ત્નવચ્છ્ર ઃ ।
યઃ સપુ્રણીતમમુયાહર્ણમાદદન્નાે
ભૂયા સદાઙ્ ઘ્રરશભુાશયધૂમકેતુઃ॥ ૧૨॥
કેતુ સ્ત્રિવક્રમયુત સ્ત્રપત પતાકાે
ય તે ભયાભયકરાેઽસરુદેવચ વાેઃ ।
વગાર્ય સાધષુુ ખલે વતરાય ભૂમન્
પાદઃ પનુાતુ ભગવન્ ભજતામઘં નઃ॥ ૧૩॥
નસ્યાેતગાવ ઇવ યસ્ય વશે ભવ ત
બ્રહ્માદય તનુ તાે મથુરદ્યર્માનાઃ ।
કાલસ્ય તે પ્રકૃ તપૂ ષયાેઃ પરસ્ય
શં ન તનાેતુ ચરણઃ પુ ષાેત્તમસ્ય॥ ૧૪॥
અસ્યા સ હેતુ દય સ્થ તસયંમાના-
મવ્યક્ત વમહતામિપ કાલમાહુઃ ।
સાેઽયં િત્રણા ભર ખલાપચયે પ્ર ત્તઃ
કાલાે ગભીરરય ઉત્તમપૂ ષ વમ્॥ ૧૫॥
વત્તઃ પુમાન્ સમિધગ ય યયા વવીય
ધત્તે મહા ત મવ ગભર્મમાેઘવીયર્ઃ ।
સાેઽયં તયાનુગત આત્મનઆ ડકાેશં
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હૈમં સસજર્ બિહરાવરણૈ પેતમ્॥ ૧૬॥
તત્તસ્થષુશ્ચ જગતશ્ચ ભવાનધીશાે
યન્માયયાે થગુણિવિક્રયયાપેનીતાન્ ।
અથાર્ જુષન્નિપ હૃષીકપતે ન લપ્તાે
યેઽ યે વતઃ પિરહૃતાદિપ બ ય ત મ॥ ૧૭॥
માયાવલાેકલવદ શતભાવહાિર-
ભ્રૂમ ડલપ્રિહતસાૈરતમ ત્રશાૈ ડઃૈ ।
પ ય તુ ષાેડશસહસ્રમનઙ્ગબાણૈ-
યર્સ્યે દ્રયં િવમ થતું કરણનૈર્ િવ વ્યઃ॥ ૧૮॥
િવ વ્ય તવા તકથાેદવહા સ્ત્રલાેક્યાઃ
પાદાવનજેસિરતઃ શમલાિન હ તુમ્ ।
આનુશ્રવં શ્રુ ત ભરઙ્ ઘ્રજમઙ્ગસઙ્ગૈ-
તીથર્દ્વયં શુ ચષદ ત ઉપ શ ત॥ ૧૯॥
બાદરાય ણ વાચ
ઇત્ય ભષૂ્ટય િવબુધૈઃ સશેઃ શત તહર્િરમ્ ।
અ યભાષત ગાેિવ દં પ્રણ યા બરમા શ્રતઃ॥ ૨૦॥
બ્રહ્માવેાચ
ભૂમેભાર્રાવતારાય પુરા િવજ્ઞાિપતઃ પ્રભાે ।
વમ મા ભરશષેાત્મં તત્તથવૈાપેપાિદતમ્॥ ૨૧॥
ધમર્શ્ચ સ્થાિપતઃ સ સુ સત્યસ ધષેુ વૈ વયા ।
ક તશ્ચ િદ િવ ક્ષપ્તા સવર્લાેકમલાપહા॥ ૨૨॥
અવતીયર્ યદાવેશે બભ્રદૂ્રપમનુત્તમમ્ ।
કમાર્ યુદ્દામ ત્તાિન િહતાય જગતાેઽકૃથાઃ॥ ૨૩॥
યાિન તે ચિરતાનીશ મનુ યાઃ સાધવઃ કલાૈ ।
શ ◌ૃ વ તઃ ક તર્ય તશ્ચ તિર ય ત્ય જસા તમઃ॥ ૨૪॥
યદુવંશઽેવતીણર્સ્ય ભવતઃ પુ ષાેત્તમ ।
શરચ્છતં વ્યતીયાય પ ચિવશાિધકં પ્રભાે॥ ૨૫॥
નાધનુા તેઽ ખલાધાર દેવકાયાર્વશે ષતમ્ ।
કુલં ચ િવપ્રશાપેન નષ્ટપ્રાયમભૂિદદમ્॥ ૨૬॥
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તતઃ વધામ પરમં િવશ વ યિદ મ યસે ।
સલાેકાઁ લાેકપાલાન્નઃ પાિહ વૈકુ ઠિકઙ્કરાન્॥ ૨૭॥
શ્રીભગવાનવુાચ
અવધાિરતમેતન્મે યદા થ િવબુધેશ્વર ।
કૃતં વઃ કાયર્મ ખલં ભૂમેભાર્રાેઽવતાિરતઃ॥ ૨૮॥
તિદદં યાદવકુલં વીયર્શાૈયર્ શ્રયાેદ્ધતમ્ ।
લાેકં જઘ્ ક્ષદુ્રદં્ધ મે વેલયવે મહાણર્વઃ॥ ૨૯॥
યદ્યસહૃંત્ય દપૃ્તાનાં યદૂનાં િવપુલં કુલમ્ ।
ગ તા યનને લાેકાેઽયમુદ્વલેને િવનઙ્ક્ષ્ય ત॥ ૩૦॥
ઇદાની ં નાશ આર ધઃ કુલસ્ય દ્વજશાપજઃ ।
યાસ્યા મ ભવનં બ્રહ્મન્નેતદ તે તવાનઘ॥ ૩૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યુક્તાે લાેકનાથને વય ભૂઃ પ્ર ણપત્ય તમ્ ।
સહ દેવગણૈદવઃ વધામ સમપદ્યત॥ ૩૨॥
અથ તસ્યાં મહાે પાતાન્ દ્વારવત્યાં સમુ થતાન્ ।
િવલાેક્ય ભગવાનાહ યદુ દ્ધાન્ સમાગતાન્॥ ૩૩॥
શ્રીભગવાનવુાચ
અેતે વૈ સમુહાે પાતા વ્યુ ત્તષ્ઠ તીહ સવર્તઃ ।
શાપશ્ચ નઃ કુલસ્યાસીદ્બ્રાહ્મણે યાે દુરત્યયઃ॥ ૩૪॥
ન વ તવ્ય મહા મા ભ જ િવષુ ભરાયર્કાઃ ।
પ્રભાસં સમુહ પુ યં યાસ્યામાેઽદ્યવૈ મા ચરમ્॥ ૩૫॥
યત્ર ના વા દક્ષશાપાદ્ગહૃીતાે ય મણાેડુરાટ્ ।
િવમુક્તઃ િક બષા સદ્યાે ભજેે ભૂયઃ કલાેદયમ્॥ ૩૬॥
વયં ચ ત મન્ના લુત્ય તપર્િય વા િપ ન્ સરુાન્ ।
ભાજેિય વાે શ ે િવપ્રાન્ નાનાગુણવતા ધસા॥ ૩૭॥
તષેુ દાનાિન પાત્રષેુ શ્રદ્ધયાે વા મહા ત વૈ ।
જનાિન તિર યામાે દાનનૈા ભિરવાણર્વમ્॥ ૩૮॥
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શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં ભગવતાઽઽિદષ્ટા યાદવાઃ કુલન દન ।
ગ તું કૃતિધય તીથ સ્ય દનાન્ સમયૂયજુન્॥ ૩૯॥
તિન્નર ક્ષ્યાેદ્ધવાે રાજન્ શ્રુ વા ભગવતાેિદતમ્ ।
દૃ ટ્વાિરષ્ટાિન ઘાેરા ણ િનતં્ય કૃ ણમનવુ્રતઃ॥ ૪૦॥
િવિવક્ત ઉપસઙ્ગ ય જગતામીશ્વરેશ્વરમ્ ।
પ્રણ ય શિરસા પાદાૈ પ્રા જ લ તમભાષત॥ ૪૧॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
દેવદેવેશ યાેગેશ પુ યશ્રવણક તર્ન ।
સહૃંત્યૈત કુલં નનંૂ લાેકં સ ત્યક્ષ્યતે ભવાન્ ।
િવપ્રશાપં સમથાઽિપ પ્રત્યહન્ન યદ શ્વરઃ॥ ૪૨॥
નાહં તવાઙ્ ઘ્રકમલં ક્ષણાધર્મિપ કેશવ ।
ત્યક્તું સમુ સહે નાથ વધામ નય મામિપ॥ ૪૩॥
તવ િવક્ર િડતં કૃ ણ ણાં પરમમઙ્ગલમ્ ।
કણર્પીયષૂમા વાદ્ય ત્યજ ત્ય ય હાં જનાઃ॥ ૪૪॥
શ યાસનાટનસ્થાન નાનક્ર ડાશનાિદષુ ।
કથં વાં પ્રયમાત્માનં વયં ભક્તા ત્યજેમિહ॥ ૪૫॥
વયાપેભુક્તસ્રગ્ગ ધવાસાેઽલઙ્કારચ ચતાઃ ।
ઉ ચ્છષ્ટભાે જનાે દાસા તવ માયાં જયેમિહ॥ ૪૬॥
વાતરશના ય ઋષયઃ શ્રમણા ઊ વર્મ થનઃ ।
બ્રહ્માખ્યં ધામ તે યા ત શા તાઃ સ યા સનાેઽમલાઃ॥ ૪૭॥
વયં વહ મહાયાે ગન્ ભ્રમ તઃ કમર્વત્મર્સુ ।
વદ્વાતર્યા તિર યામ તાવકૈદુર્ તરં તમઃ॥ ૪૮॥
મર તઃ ક તર્ય ત તે કૃતાિન ગિદતાિન ચ ।
ગત્યુિ મતેક્ષણ વે લ ય લાેકિવડ બનમ્॥ ૪૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં િવજ્ઞાિપતાે રાજન્ ભગવાન્ દેવક સતુઃ ।
અેકા તનં પ્રયં ત્યમુદ્ધવં સમભાષત॥ ૫૦॥
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ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે ષષ્ઠાેઽ યાયઃ॥ ૬॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ સપ્તમાેઽ યાયઃ - ૭॥
શ્રીભગવાનવુાચ
યદા થ માં મહાભાગ ત ચ્ચક ષતમવે મે ।
બ્રહ્મા ભવાે લાેકપાલાઃ વવાર્સં મેઽ ભકાિઙ્ક્ષણઃ॥ ૧॥
મયા િન પાિદતં હ્યત્ર દેવકાયર્મશષેતઃ ।
યદથર્મવતીણાઽહમંશને બ્રહ્મણા થતઃ॥ ૨॥
કુલં વૈ શાપિનદર્ગ્ધં નઙ્ક્ષ્યત્ય યાે યિવગ્રહાત્ ।
સમુદ્રઃ સપ્તમેઽહ્ યેતાં પુર ં ચ લાવિય ય ત॥ ૩॥
યહ્યવાયં મયા ત્યક્તાે લાેકાેઽયં નષ્ટમઙ્ગલઃ ।
ભિવ યત્ય ચરા સાધાે ક લનાિપ િનરાકૃતઃ॥ ૪॥
ન વ તવં્ય વયવૈેહ મયા ત્યક્તે મહીતલે ।
જનાેઽધમર્ ચભર્દ્ર ભિવ ય ત કલાૈ યુગે॥ ૫॥
વં તુ સવ પિરત્યજ્ય નેહં વજનબ ધષુુ ।
મ યાવે ય મનઃ સયંક્ સમદૃ ગ્વચર વ ગામ્॥ ૬॥
યિદદં મનસા વાચા ચ યા શ્રવણાિદ ભઃ ।
નશ્વરં ગ્ હ્યમાણં ચ િવ દ્ધ માયામનાેમયમ્॥ ૭॥
પુંસાેઽયુક્તસ્ય નાનાથા ભ્રમઃ સ ગુણદાષેભાક્ ।
કમાર્કમર્િવકમ ત ગુણદાષેિધયાે ભદા॥ ૮॥
ત માદ્યુક્તે દ્રયગ્રામાે યુક્ત ચત્ત ઇદં જગત્ ।
આત્મનીક્ષ વ િવતતમાત્માનં મ યધીશ્વરે॥ ૯॥
જ્ઞાનિવજ્ઞાનસયંુક્તઆત્મભૂતઃ શર િરણામ્ ।
આત્માનુભવતુષ્ટાત્મા ના તરાયૈિવહ યસે॥ ૧૦॥
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દાષેબુદ્ યાેભયાતીતાે િનષેધાન્ન િનવતર્તે ।
ગુણબુદ્ યા ચ િવિહતં ન કરાે ત યથાભર્કઃ॥ ૧૧॥
સવર્ભૂતસહૃુચ્છા તાે જ્ઞાનિવજ્ઞાનિનશ્ચયઃ ।
પ યન્ મદાત્મકં િવશ્વં ન િવપદે્યત વૈ પનુઃ॥ ૧૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યાિદષ્ટાે ભગવતા મહાભાગવતાે પ ।
ઉદ્ધવઃ પ્ર ણપત્યાહ ત વ જજ્ઞાસરુચ્યુતમ્॥ ૧૩॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
યાેગેશ યાેગિવ યાસ યાેગાત્મન્ યાેગસ ભવ ।
િનઃશ્રેયસાય મે પ્રાેક્ત ત્યાગઃ સ યાસલક્ષણઃ॥ ૧૪॥
ત્યાગાેઽયં દુ કરાે ભૂમન્ કામાનાં િવષયાત્મ ભઃ ।
સતુરાં વિય સવાર્ત્મન્નભક્તૈિર ત મે મ તઃ॥ ૧૫॥
સાેઽહં મમાહ મ ત મૂઢમ તિવગાઢઃ
વન્માયયા િવર ચતાત્મિન સાનુબ ધે ।
ત વ જસા િનગિદતં ભવતા યથાહં
સસંાધયા મ ભગવન્નનુશાિધ ત્યમ્॥ ૧૬॥
સત્યસ્ય તે વદશૃ આત્મનઆત્મનાેઽ યં
વક્તારમીશ િવબુધે વિપ નાનુચકે્ષ ।
સવ િવમાેિહતિધય તવ માયયેમે
બ્રહ્માદય તનુ તાે બિહરથર્ભાવાઃ॥ ૧૭॥
ત માદ્ભવ તમનવદ્યમન તપારં
સવર્જ્ઞમીશ્વરમકુ ઠિવકુ ઠિધ યમ્ ।
િનિવ ણધીરહમુ હ જના ભતપ્તાે
નારાયણં નરસખં શરણં પ્રપદે્ય॥ ૧૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
પ્રાયેણ મનુ લાેકે લાેકત વિવચક્ષણાઃ ।
સમુદ્ધર ત હ્યાત્માનમાત્મનવૈાશભુાશયાત્॥ ૧૯॥
આત્મનાે ગુ રાત્મવૈ પુ ષસ્ય િવશષેતઃ ।

bhagpur-11.pdf 29



શ્રીમદ્ભાગવતં - અેકાદશસ્ક ધઃ

ય પ્રત્યક્ષાનુમાના યાં શ્રેયાેઽસાવનુિવ દતે॥ ૨૦॥
પુ ષ વે ચ માં ધીરાઃ સાઙ્ખ્યયાેગિવશારદાઃ ।
આિવ તરાં પ્રપ ય ત સવર્શ યપુ િંહતમ્॥ ૨૧॥
અેક દ્વિત્રચતુ પાદાે બહુપાદ તથાપદઃ ।
બહ્વ્યઃ સ ત પુરઃ ષ્ટા તાસાં મે પાૈ ષી પ્રયા॥ ૨૨॥
અત્ર માં માગર્ય ત્યદ્ધા યુક્તા હેતુ ભર શ્વરમ્ ।
ગ્ હ્યમાણૈગુર્ણૈ લઙ્ગૈરગ્રાહ્યમનુમાનતઃ॥ ૨૩॥
અત્રા યુદાહર તીમ મ તહાસં પુરાતનમ્ ।
અવધૂતસ્ય સવંાદં યદાેર મતતજેસઃ॥ ૨૪॥
અવધૂતં દ્વજં ક ચચ્ચર તમકુતાેભયમ્ ।
કિવ િનર ક્ષ્ય ત ણં યદુઃ પપ્રચ્છ ધમર્િવત્॥ ૨૫॥
યદુ વાચ
કુતાે બુ દ્ધિરયં બ્રહ્મન્નકતુર્ઃ સિુવશારદા ।
યામાસાદ્ય ભવાઁ લાેકં િવદ્વાંશ્ચર ત બાલવત્॥ ૨૬॥
પ્રાયાે ધમાર્થર્કામષેુ િવિવ સાયાં ચ માનવાઃ ।
હેતનુવૈ સમીહ તે આયષુાે યશસઃ શ્રયઃ॥ ૨૭॥
વં તુ ક પઃ કિવદર્ક્ષઃ સભુગાેઽ તભાષણઃ ।
ન કતાર્ નેહસે િક ચ જડાને્મત્તિપશાચવત્॥ ૨૮॥
જનષેુ દહ્યમાનષેુ કામલાેભદવા ગ્ ના ।
ન ત યસઽે ગ્ ના મુક્તાે ગઙ્ગા ભઃસ્થ ઇવ દ્વપઃ॥ ૨૯॥
વં િહ નઃ ચ્છતાં બ્રહ્મન્નાત્મ યાન દકારણમ્ ।
બ્રૂિહ પશર્િવહીનસ્ય ભવતઃ કેવલાત્મનઃ॥ ૩૦॥
શ્રીભગવાનવુાચ
યદુનવૈં મહાભાગાે બ્રહ્મ યને સમુેધસા ।
ષ્ટઃ સભા જતઃ પ્રાહ પ્રશ્રયાવનતં દ્વજઃ॥ ૩૧॥
બ્રાહ્મણ ઉવાચ
સ ત મે ગુરવાે રાજન્ બહવાે બુદ્ યપુા શ્રતાઃ ।
યતાે બુ દ્ધમપુાદાય મુક્તાેઽટામીહ તાન્ શ ◌ૃ ॥ ૩૨॥
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થવી વાયુરાકાશમાપાેઽ ગ્ શ્ચ દ્રમા રિવઃ ।
કપાેતાેઽજગરઃ સ ધુઃ પતઙ્ગાે મધુકૃદ્ગજઃ॥ ૩૩॥
મધુહા હિરણાે મીનઃ િપઙ્ગલા કુરરાેઽભર્કઃ ।
કુમાર શરકૃ સપર્ ઊણર્ના ભઃ સપુેશકૃત્॥ ૩૪॥
અેતે મે ગુરવાે રાજન્ ચતુિવશ તરા શ્રતાઃ ।
શક્ષા ત્ત ભરેતષેામ વ શક્ષ મહાત્મનઃ॥ ૩૫॥
યતાે યદનુ શક્ષા મ યથા વા નાહુષાત્મજ ।
તત્તથા પુ ષવ્યાઘ્ર િનબાેધ કથયા મ તે॥ ૩૬॥
ભૂતૈરાક્ર યમાણાેઽિપ ધીરાે દૈવવશાનુગૈઃ ।
ત દ્વદ્વાન્ન ચલને્માગાર્દ વ શક્ષં ક્ષતવે્રર્તમ્॥ ૩૭॥
શશ્વ પરાથર્સવહઃ પરાથકા તસ ભવઃ ।
સાધુઃ શક્ષેત ભૂ ત્તાે નગ શ યઃ પરાત્મતામ્॥ ૩૮॥
પ્રાણ ત્ત્યૈવ સ તુ યને્મુિનનવે દ્રય પ્રયૈઃ ।
જ્ઞાનં યથા ન ન યેત નાવક યત વાઙ્મનઃ॥ ૩૯॥
િવષયે વાિવશન્ યાેગી નાનાધમષુ સવર્તઃ ।
ગુણદાષેવ્યપેતાત્મા ન િવષ જેત વાયવુત્॥ ૪૦॥
પા થવે વહ દેહેષુ પ્રિવષ્ટ તદુ્ગણાશ્રયઃ ।
ગુણનૈર્ યજુ્યતે યાેગી ગ ધવૈાર્યુિરવાત્મદક્ૃ॥ ૪૧॥
અ તિહતશ્ચ સ્થરજઙ્ગમષેુ
બ્રહ્માત્મભાવને સમ વયને ।
વ્યા યાવ્યવચ્છેદમસઙ્ગમાત્મનાે
મુિનનર્ભ વં િવતતસ્ય ભાવયેત્॥ ૪૨॥
તે ેઽબન્નમયૈભાર્વૈમઘાદ્યવૈાર્યનુેિરતૈઃ ।
ન યતે નભ તદ્વ કાલ ષ્ટૈગુર્ણૈઃ પુમાન્॥ ૪૩॥
વચ્છઃ પ્રકૃ તતઃ નગ્ધાે માધુયર્ તીથર્ભૂ ર્ણામ્ ।
મુિનઃ પનુાત્યપાં મત્રમીક્ષાપે પશર્ક તર્નૈઃ॥ ૪૪॥
તજે વી તપસા દ પ્તાે દુધર્ષાદરભાજનઃ ।
સવર્ભક્ષાેઽિપ યુક્તાત્મા નાદત્તે મલમ ગ્ વત્॥ ૪૫॥
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ક્વ ચચ્છન્નઃ ક્વ ચ પષ્ટ ઉપાસ્યઃ શ્રેય ઇચ્છતામ્ ।
ભુઙ્ક્તે સવર્ત્ર દા ણાં દહન્ પ્રાગુત્તરાશભુમ્॥ ૪૬॥
વમાયયા ષ્ટ મદં સદસ લક્ષણં િવભુઃ ।
પ્રિવષ્ટ ઈયતે તત્ત વ પાેઽ ગ્ િરવૈધ સ॥ ૪૭॥
િવસગાર્દ્યાઃ મશાના તા ભાવા દેહસ્ય નાત્મનઃ ।
કલાના મવ ચ દ્રસ્ય કાલનેાવ્યક્તવત્મર્ના॥ ૪૮॥
કાલને હ્યાેઘવેગને ભૂતાનાં પ્રભવા યયાૈ ।
િનત્યાવિપ ન દૃ યેતે આત્મનાેઽગ્ ેયર્થા ચષામ્॥ ૪૯॥
ગુણૈગુર્ણાનપુાદત્તે યથાકાલં િવમુ ચ ત ।
ન તષેુ યજુ્યતે યાેગી ગાે ભગાર્ ઇવ ગાપે તઃ॥ ૫૦॥
બુ યતે વે ન ભેદેન વ્ય ક્તસ્થ ઇવ તદ્ગતઃ ।
લક્ષ્યતે સ્થૂલમ ત ભરાત્મા ચાવ સ્થતાેઽકર્વત્॥ ૫૧॥
ના ત નેહઃ પ્રસઙ્ગાે વા કતર્વ્યઃ ક્વાિપ કેન ચત્ ।
કુવર્ન્ િવ દેત સ તાપં કપાેત ઇવ દ નધીઃ॥ ૫૨॥
કપાેતઃ કશ્ચનાર યે કૃતનીડાે વન પતાૈ ।
કપાેત્યા ભાયર્યા સાધર્મવુાસ ક ત ચ સમાઃ॥ ૫૩॥
કપાેતાૈ નેહગુ ણતહૃદયાૈ ગ્ હધ મણાૈ ।
દૃ ષ્ટ દષૃ્ટ ાઙ્ગમઙ્ગને બુ દ્ધ બુદ્ યા બબ ધતુઃ॥ ૫૪॥
શ યાસનાટનસ્થાનવાતાર્ક્ર ડાશનાિદકમ્ ।
મથનુીભૂય િવશ્ર ધાૈ ચેરતવુર્નરા જષુ॥ ૫૫॥
યં યં વા છ ત સા રાજન્ તપર્ય ત્યનુક પતા ।
તં તં સમનય કામં કૃચ્છ્ર ેણા ય જતે દ્રયઃ॥ ૫૬॥
કપાેતી પ્રથમં ગભ ગ્ હ્ણતી કાલ આગતે ।
અ ડાિન સષુવુે નીડે વપત્યુઃ સિન્નધાૈ સતી॥ ૫૭॥
તષેુ કાલે વ્ય ય ત ર ચતાવયવા હરેઃ ।
શ ક્ત ભદુર્િવભાવ્યા ભઃ કાેમલાઙ્ગતનૂ હાઃ॥ ૫૮॥
પ્ર ઃ પપુષુતુઃ પ્રીતાૈ દ પતી પતુ્રવ સલાૈ ।
શ ◌ૃ વ તાૈ કૂ જતં તાસાં િન ર્તાૈ કલભા ષતૈઃ॥ ૫૯॥
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તાસાં પતત્રૈઃ સુ પશઃ કૂ જતૈમુર્ગ્ધચે ષ્ટતૈઃ ।
પ્રત્યુદ્ગમૈરદ નાનાં િપતરાૈ મુદમાપતુઃ॥ ૬૦॥
નેહાનુબદ્ધહૃદયાવ યાે યં િવ માયયા ।
િવમાેિહતાૈ દ નિધયાૈ શશનૂ્ પપુષુતુઃ પ્ર ઃ॥ ૬૧॥
અેકદા જગ્મતુ તાસામન્નાથ તાૈ કુટુ બનાૈ ।
પિરતઃ કાનને ત મન્ન થનાૈ ચેરતુ શ્ચરમ્॥ ૬૨॥
દૃ ટ્વા તાન્ લુ ધકઃ ક શ્ચદ્યદચૃ્છાતાે વનેચરઃ ।
જગ્ હે લમાતત્ય ચરતઃ વાલયા તકે॥ ૬૩॥
કપાેતશ્ચ કપાેતી ચ પ્ર પાષેે સદાે સકુાૈ ।
ગતાૈ પાષેણમાદાય વનીડમપુજગ્મતુઃ॥ ૬૪॥
કપાેતી વાત્મ ન્ વીક્ષ્ય બાલકાન્ લસં તાન્ ।
તાન યધાવ ક્રાેશ તી ક્રાેશતાે શદુઃ ખતા॥ ૬૫॥
સાસકૃ નેહગુ ણતા દ ન ચત્તાજમાયયા ।
વયં ચાબ યત શચા બદ્ધાન્ પ ય ત્યપ તઃ॥ ૬૬॥
કપાેતશ્ચાત્મ ન્ બદ્ધાનાત્મનાેઽ યિધકાન્ પ્રયાન્ ।
ભાયા ચાત્મસમાં દ નાે િવલલાપા તદુઃ ખતઃ॥ ૬૭॥
અહાે મે પ યતાપાયમ પપુ યસ્ય દુમર્તેઃ ।
અ પ્તસ્યાકૃતાથર્સ્ય ગ્ હસૈ્ત્રવ ગકાે હતઃ॥ ૬૮॥
અનુ પાનુકૂલા ચ યસ્ય મે પ તદેવતા ।
શૂ યે ગ્ હે માં સ ત્યજ્ય પતુ્રૈઃ વયાર્ ત સાધુ ભઃ॥ ૬૯॥
સાેઽહં શૂ યે ગ્ હે દ નાે તદારાે તપ્રજઃ ।
જ િવષે િકમથ વા િવધુરાે દુઃખ િવતઃ॥ ૭૦॥
તાં તથવૈા તાન્ શ ગ્ભ ર્ત્યુગ્ર તાન્ િવચેષ્ટતઃ ।
વયં ચ કૃપણઃ શ પ યન્ન યબુધાેઽપતત્॥ ૭૧॥
તં લ વા લુ ધકઃ કૂ્રરઃ કપાેતં ગ્ હમેિધનમ્ ।
કપાેતકાન્ કપાેતી ં ચ સદ્ધાથર્ઃ પ્રયયાૈ ગ્ હમ્॥ ૭૨॥
અેવં કુટુ બ્યશા તાત્મા દ્વ દ્વારામઃ પતિત્રવત્ ।
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પુ ણન્ કુટુ બં કૃપણઃ સાનુબ ધાેઽવસીદ ત॥ ૭૩॥
યઃ પ્રા ય માનષું લાેકં મુ ક્તદ્વારમપા તમ્ ।
ગ્ હેષુ ખગવ સક્ત તમા ઢચ્યુતં િવદુઃ॥ ૭૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે સપ્તમાેઽ યાયઃ॥ ૭॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અષ્ટમાેઽ યાયઃ - ૮॥
બ્રાહ્મણ ઉવાચ
સખુમૈ દ્રયકં રાજન્ વગ નરક અેવ ચ ।
દેિહનાં યદ્યથા દુઃખં ત માન્નેચ્છેત તદુ્બધઃ॥ ૧॥
ગ્રાસં સુ ષં્ટ િવરસં મહા તં તાેકમવે વા ।
યદચૃ્છયવૈાપ તતં ગ્રસદેાજગરાેઽિક્રયઃ॥ ૨॥
શયીતાહાિન ભૂર ણ િનરાહારાેઽનપુક્રમઃ ।
યિદ નાપેનમેદ્ગ્રાસાે મહાિહિરવ િદષ્ટભુક્॥ ૩॥
આેજઃ સહાે બલયુતં બભ્રદે્દહમકમર્કમ્ ।
શયાનાે વીતિનદ્રશ્ચ નેહેતે દ્રયવાનિપ॥ ૪॥
મુિનઃ પ્રસન્નગ ભીરાે દુિવગાહ્યાે દુરત્યયઃ ।
અન તપારાે હ્યક્ષાે યઃ ત મતાેદ ઇવાણર્વઃ॥ ૫॥
સ દ્ધકામાે હીનાે વા નારાયણપરાે મુિનઃ ।
નાે સપત ન શુ યેત સિરદ્ ભિરવ સાગરઃ॥ ૬॥
દૃ ટ્વા સ્ત્રયં દેવમાયાં તદ્ભાવૈર જતે દ્રયઃ ।
પ્રલાે ભતઃ પતત્ય ધે તમસ્યગ્ ાૈ પતઙ્ગવત્॥ ૭॥
યાે ષ દ્ધર યાભરણા બરાિદ-
દ્રવ્યષેુ માયાર ચતષેુ મૂઢઃ ।
પ્રલાે ભતાત્મા હ્યપુભાેગબુદ્ યા
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પતઙ્ગવન્ન ય ત નષ્ટદૃ ષ્ટઃ॥ ૮॥
તાેકં તાેકં ગ્રસદ્ેગ્રાસં દેહાે વતત યાવતા ।
ગ્ હાનિહસન્ના તષે્ઠદ્વ ૃ ત્ત માધુકર ં મુિનઃ॥ ૯॥
અ યશ્ચ મહદ્ યશ્ચ શાસે્ત્ર યઃ કુશલાે નરઃ ।
સવર્તઃ સારમાદદ્યા પુ પે ય ઇવ ષટ્પદઃ॥ ૧૦॥
સાય તનં શ્વ તનં વા ન સઙ્ગ્ હ્ણ ત ભ ક્ષતમ્ ।
પા ણપાત્રાેદરામત્રાે મ ક્ષકેવ ન સઙ્ગ્રહી॥ ૧૧॥
સાય તનં શ્વ તનં વા ન સઙ્ગ્ હ્ણ ત ભ કઃ ।
મ ક્ષકા ઇવ સઙ્ગ્ હ્ણન્ સહ તને િવન ય ત॥ ૧૨॥
પદાિપ યવુતી ં ભ નર્ શદે્દારવીમિપ ।
શન્ કર વ બ યેત કિર યા અઙ્ગસઙ્ગતઃ॥ ૧૩॥

નાિધગચ્છેિ સ્ત્રયં પ્રાજ્ઞઃ કિહ ચ ત્યુમાત્મનઃ ।
બલાિધકૈઃ સ હ યેત ગજૈર યૈગર્ ે યથા॥ ૧૪॥
ન દેયં નાપેભાેગ્યં ચ લુ ધૈયર્દ્દઃુખસ ચતમ્ ।
ભુઙ્ક્તે તદિપ તચ્ચા યાે મધુહેવાથર્િવન્મધુ॥ ૧૫॥
સદુુઃખાપેા જતૈિવત્તૈરાશાસાનાં ગ્ હા શષઃ ।
મધુહેવાગ્રતાે ભુઙ્ક્તે ય તવ ગ્ હમેિધનામ્॥ ૧૬॥
ગ્રા યગીતં ન શ ◌ૃ યાદ્ય તવર્નચરઃ ક્વ ચત્ ।
શક્ષેત હિરણાદ્બદ્ધા ગયાેગ તમાેિહતાત્॥ ૧૭॥
ત્યવાિદત્રગીતાિન જુષન્ ગ્રા યા ણ યાે ષતામ્ ।
આસાં ક્ર ડનકાે વ ય ઋ યશ ◌ૃઙ્ગાે ગીસતુઃ॥ ૧૮॥
જહ્વયા તપ્રમા થ યા જનાે રસિવમાેિહતઃ ।
ત્યુ ચ્છત્યસદુ્બ દ્ધમ ન તુ બિડશયૈર્થા॥ ૧૯॥
ઇ દ્રયા ણ જય ત્યાશુ િનરાહારા મની ષણઃ ।
વજર્િય વા તુ રસનં તિન્નરન્નસ્ય વધર્તે॥ ૨૦॥
તાવ જતે દ્રયાે ન સ્યા દ્વ જતા યે દ્રયઃ પુમાન્ ।
ન જયેદ્રસનં યાવ જતં સવ જતે રસે॥ ૨૧॥
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િપઙ્ગલા નામ વે યાઽઽસી દ્વદેહનગરે પુરા ।
તસ્યા મે શ ક્ષતં િક ચિન્નબાેધ પન દન॥ ૨૨॥
સા વૈિર યેકદા કા તં સઙે્કત ઉપને યતી ।
અભૂ કાલે બિહદ્વાર્િર બભ્રતી પમુત્તમમ્॥ ૨૩॥
માગર્ આગચ્છતાે વીક્ષ્ય પુ ષાન્ પુ ષષર્ભ ।
તાન્ શલુ્કદાન્ િવત્તવતઃ કા તાન્ મનેેઽથર્કામુકા॥ ૨૪॥
આગતે વપયાતષેુ સા સઙે્કતાપે િવની ।
અ ય યાે િવત્તવાન્ કાેઽિપ મામપુૈ ય ત ભૂિરદઃ॥ ૨૫॥
અેવં દુરાશયા વ તિનદ્રા દ્વાયર્વલ બતી ।
િનગર્ચ્છ તી પ્રિવશતી િનશીથં સમપદ્યત॥ ૨૬॥
તસ્યા િવત્તાશયા શુ યદ્વક્ત્રાયા દ નચેતસઃ ।
િનવદઃ પરમાે જજ્ઞે ચ તાહેતુઃ સખુાવહઃ॥ ૨૭॥
તસ્યા િનિવ ણ ચત્તાયા ગીતં શ ◌ૃ યથા મમ ।
િનવદ આશાપાશાનાં પુ ષસ્ય યથા હ્ય સઃ॥ ૨૮॥
ન હ્યઙ્ગા તિનવદાે દેહબ ધં જહાસ ત ।
યથા િવજ્ઞાનરિહતાે મનુ ે મમતાં પ॥ ૨૯॥
િપઙ્ગલાવેાચ
અહાે મે માેહિવત ત પ યતાિવ જતાત્મનઃ ।
યા કા તાદસતઃ કામં કામયે યને બા લશા॥ ૩૦॥
સ તં સમીપે રમણં ર તપ્રદં
િવત્તપ્રદં િનત્ય મમં િવહાય ।
અકામદં દુઃખભયાિધશાેક-
માેહપ્રદં તુચ્છમહં ભજેઽજ્ઞા॥ ૩૧॥
અહાે મયાઽઽત્મા પિરતાિપતાે થા
સાઙે્કત્ય ત્ત્યા તિવગહ્યર્વાતર્યા ।
સૈ્ત્રણાન્નરાદ્યાથર્ ષાેઽનુશાેચ્યાત્
ક્ર તને િવત્તં ર તમાત્મનેચ્છતી॥ ૩૨॥
યદ સ્થ ભિન મતવંશવં ય-
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સ્થૂણં વચા રાેમનખૈઃ િપનદ્ધમ્ ।
ક્ષરન્નવદ્વારમગારમેત-
દ્વ મતૂ્રપૂણ મદુપૈ ત કા યા॥ ૩૩॥
િવદેહાનાં પુરે હ્ય મન્નહમેકૈવ મૂઢધીઃ ।
યા ય મચ્છ ત્યસત્ય માદાત્મદા કામમચ્યુતાત્॥ ૩૪॥
સહૃુ પે્રષ્ઠતમાે નાથ આત્મા ચાયં શર િરણામ્ ।
તં િવક્ર યાત્મનવૈાહં રમેઽનને યથા રમા॥ ૩૫॥
િકયિ પ્રયં તે વ્યભજન્ કામા યે કામદા નરાઃ ।
આદ્ય તવ તાે ભાયાર્યા દેવા વા કાલિવદુ્રતાઃ॥ ૩૬॥
નનંૂ મે ભગવાન્ પ્રીતાે િવ ઃ કેનાિપ કમર્ણા ।
િનવદાેઽયં દુરાશાયા યન્મે તઃ સખુાવહઃ॥ ૩૭॥
મવંૈ સ્યુમર્ દભાગ્યાયાઃ ક્લેશા િનવદહેતવઃ ।
યનેાનુબ ધં િનહૃર્ત્ય પુ ષઃ શમ ચ્છ ત॥ ૩૮॥
તનેાપેકૃતમાદાય શરસા ગ્રા યસઙ્ગતાઃ ।
ત્ય વા દુરાશાઃ શરણં વ્ર મ તમધીશ્વરમ્॥ ૩૯॥
સ તુષ્ટા શ્રદ્દધત્યેતદ્યથા લાભને વતી ।
િવહરા યમનુવૈાહમાત્મના રમણને વૈ॥ ૪૦॥
સસંારકૂપે પ તતં િવષયૈમુર્ ષતેક્ષણમ્ ।
ગ્ર તં કાલાિહનાઽઽત્માનં કાેઽ યસ્ત્રાતુમધીશ્વરઃ॥ ૪૧॥
આત્મવૈહ્યાત્મનાે ગાેપ્તા િનિવદ્યેત યદા ખલાત્ ।
અપ્રમત્ત ઇદં પ યેદ્ગ્ર તં કાલાિહના જગત્॥ ૪૨॥
બ્રાહ્મણ ઉવાચ
અેવં વ્યવ સતમ તદુર્રાશાં કા તતષર્ મ્ ।
છ વાપેશમમાસ્થાય શ યામપુિવવેશ સા॥ ૪૩॥
આશા િહ પરમં દુઃખં નૈરા યં પરમં સખુમ્ ।
યથા સ છદ્ય કા તાશાં સખંુ સુ વાપ િપઙ્ગલા॥ ૪૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે અષ્ટમાેઽ યાયઃ॥ ૮॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ નવમાેઽ યાયઃ - ૯॥
બ્રાહ્મણ ઉવાચ
પિરગ્રહાે િહ દુઃખાય યદ્યિ પ્રયતમં ણામ્ ।
અન તં સખુમા ાે ત ત દ્વદ્વા ય વિક ચનઃ॥ ૧॥
સા મષં કુરરં જઘુ્નબર્ લનાે યે િનરા મષાઃ ।
તદા મષં પિરત્યજ્ય સ સખંુ સમિવ દત॥ ૨॥
ન મે માનાવમાનાૈ તાે ન ચ તા ગેહપુિત્રણામ્ ।
આત્મક્ર ડઆત્મર તિવચરામીહ બાલવત્॥ ૩॥
દ્વાવવે ચ તયા મુક્તાૈ પરમાન દ આ લુતાૈ ।
યાે િવમુગ્ધાે જડાે બાલાે યાે ગુણે યઃ પરં ગતઃ॥ ૪॥
ક્વ ચ કુમાર વાત્માનં ણાનાન્ ગ્ હમાગતાન્ ।
વયં તાનહર્યામાસ ક્વાિપ યાતષેુ બ ધષુુ॥ ૫॥
તષેામ યવહારાથ શાલીન્ રહ સ પા થવ ।
અવઘ્ન ત્યાઃ પ્રકાેષ્ઠસ્થાશ્ચકુ્રઃ શઙ્ખાઃ વનં મહત્॥ ૬॥
સા ત જુગુ સતં મ વા મહતી િડતા તતઃ ।
બભ જૈકૈકશઃ શઙ્ખાન્ દ્વાૈ દ્વાૈ પા યાેરશષેયત્॥ ૭॥
ઉભયાેર યભૂદ્ઘાષેાે હ્યવઘ્ન ત્યાઃ મ શઙ્ખયાેઃ ।
તત્રા યેકં િનર ભદદેક માન્નાભવદ્ વિનઃ॥ ૮॥
અ વ શક્ષ મમં તસ્યા ઉપદેશમિર દમ ।
લાેકાનનુચરન્નેતાન્ લાેકત વિવિવ સયા॥ ૯॥
વાસે બહૂનાં કલહાે ભવેદ્વાતાર્ દ્વયાેરિપ ।
અેક અેવ ચરેત્ત મા કુમાયાર્ ઇવ કઙ્કણઃ॥ ૧૦॥
મન અેકત્ર સયંુ જ્યા જતશ્વાસાે જતાસનઃ ।
વૈરાગ્યા યાસયાેગને િધ્રયમાણમત દ્રતઃ॥ ૧૧॥
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ય મન્ મનાે લ ધપદં યદેત-
ચ્છનૈઃ શનૈમુર્ ચ ત કમર્રેણનૂ્ ।
સ વને દ્ધને રજ તમશ્ચ
િવધૂય િનવાર્ણમપુૈત્યિન ધનમ્॥ ૧૨॥
તદૈવમાત્મ યવ દ્ધ ચત્તાે
ન વેદ િક ચદ્બિહર તરં વા ।
યથષેુકારાે પ ત વ્રજ ત-
મષાૈ ગતાત્મા ન દદશર્ પાશ્વ॥ ૧૩॥
અેકચાયર્િનકેતઃ સ્યાદપ્રમત્તાે ગુહાશયઃ ।
અલક્ષ્યમાણઆચારૈમુર્િનરેકાેઽ પભાષણઃ॥ ૧૪॥
ગ્ હાર ભાેઽ ત દુઃખાય િવફલશ્ચાધ્રવુાત્મનઃ ।
સપર્ઃ પરકૃતં વે મ પ્રિવ ય સખુમેધતે॥ ૧૫॥
અેકાે નારાયણાે દેવઃ પવૂર્ ષં્ટ વમાયયા ।
સહૃંત્ય કાલકલયા ક પા ત ઇદમીશ્વરઃ ।
અેક અેવા દ્વતીયાેઽભૂદાત્માધારાેઽ ખલાશ્રયઃ॥ ૧૬॥
કાલનેાત્માનુભાવને સા યં નીતાસુ શ ક્તષુ ।
સ વાિદ વાિદપુ ષઃ પ્રધાનપુ ષેશ્વરઃ॥ ૧૭॥
પરાવરાણાં પરમઆ તે કૈવલ્યસં જ્ઞતઃ ।
કેવલાનુભવાન દસ દાેહાે િન પાિધકઃ॥ ૧૮॥
કેવલાત્માનુભાવને વમાયાં િત્રગુણા ત્મકામ્ ।
સઙ્ક્ષાેભયન્ જત્યાદાૈ તયા સતૂ્રમિર દમ॥ ૧૯॥
તામાહુ સ્ત્રગુણવ્ય ક્ત જ તીં િવશ્વતાેમખુમ્ ।
ય મન્ પ્રાેત મદં િવશ્વં યને સસંરતે પુમાન્॥ ૨૦॥
યથાેણર્ના ભહૃર્દયાદૂણા સ તત્ય વક્ત્રતઃ ।
તયા િવહૃત્ય ભૂય તાં ગ્રસત્યેવં મહેશ્વરઃ॥ ૨૧॥
યત્ર યત્ર મનાે દેહી ધારયે સકલં િધયા ।
નેહાદ્દવ્ષેાદ્ભયાદ્વાિપ યા ત તત્ત વ પતામ્॥ ૨૨॥
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ક ટઃ પેશસૃ્કતં યાયન્ કુડ્યાં તને પ્રવે શતઃ ।
યા ત ત સાત્મતાં રાજન્ પવૂર્ પમસ ત્યજન્॥ ૨૩॥
અેવં ગુ ય અેતે ય અેષા મે શ ક્ષતા મ તઃ ।
વાત્માપે શ ક્ષતાં બુ દ્ધ શ ◌ૃ મે વદતઃ પ્રભાે॥ ૨૪॥
દેહાે ગુ મર્મ િવર ક્તિવવેકહેતુઃ
બભ્ર મ સ વિનધનં સતતાત્યુર્દકર્મ્ ।
ત વા યનને િવ શા મ યથા તથાિપ
પારક્ય મત્યવ સતાે િવચરા યસઙ્ગઃ॥ ૨૫॥
યાઽઽત્મ થર્પશુ ત્યગ્ હાપ્તવગાર્ન્

પુ ણા ત યિ પ્રય ચક ષર્યા િવત વન્ ।
વા તે સકૃચ્છ્ર મવ દ્ધધનઃ સ દેહઃ
ટ્વાસ્ય બીજમવસીદ ત ક્ષધમર્ઃ॥ ૨૬॥

જહૈ્વકતાેઽમુમપકષર્ ત કિહ તષાર્
શશ્નાેઽ યત વગુદરં શ્રવણં કુત શ્ચત્ ।
ઘ્રાણાેઽ યતશ્ચપલદક્ૃ ક્વ ચ કમર્શ ક્તઃ
બહ્વ્યઃ સપ ય ઇવ ગેહપ ત લનુ ત॥ ૨૭॥
ટ્વા પુરા ણ િવિવધા યજયાઽઽત્મશ યા
ક્ષાન્ સર પપશનૂ્ ખગદંશમ સ્યાન્ ।
તૈ તૈરતુષ્ટહૃદયઃ પુ ષં િવધાય
બ્રહ્માવલાેકિધષણં મુદમાપ દેવઃ॥ ૨૮॥
લ વા સદુુલર્ભ મદં બહુસ ભવા તે
માનુ યમથર્દમિનત્યમપીહ ધીરઃ ।
તૂણ યતેત ન પતેદનુ ત્યુ યાવ-
િન્નઃશ્રેયસાય િવષયઃ ખલુ સવર્તઃ સ્યાત્॥ ૨૯॥
અેવં સ તવૈરાગ્યાે િવજ્ઞાનાલાેક આત્મિન ।
િવચરા મ મહીમેતાં મુક્તસઙ્ગાેઽનહઙૃ્ક તઃ॥ ૩૦॥
ન હ્યેક માદુ્ગરાેજ્ઞાર્નં સુ સ્થરં સ્યા સપુુ કલમ્ ।
બ્રહ્મતૈદ દ્વતીયં વૈ ગીયતે બહુધ ષ ભઃ॥ ૩૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ
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ઇત્યુ વા સ યદંુ િવપ્ર તમામ ય ગભીરધીઃ ।
વ દતાેઽ ય થતાે રાજ્ઞા યયાૈ પ્રીતાે યથાગતમ્॥ ૩૨॥
અવધૂતવચઃ શ્રુ વા પવૂષાં નઃ સ પવૂર્જઃ ।
સવર્સઙ્ગિવિનમુર્ક્તઃ સમ ચત્તાે બભવૂ હ॥ ૩૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે નવમાેઽ યાયઃ॥ ૯॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દશમાેઽ યાયઃ - ૧૦॥
શ્રીભગવાનવુાચ
મયાેિદતે વવિહતઃ વધમષુ મદાશ્રયઃ ।
વણાર્શ્રમકુલાચારમકામાત્મા સમાચરેત્॥ ૧॥
અ વીક્ષેત િવશદુ્ધાત્મા દેિહનાં િવષયાત્મનામ્ ।
ગુણષેુ ત વ યાનને સવાર્ર ભિવપયર્યમ્॥ ૨॥
સપુ્તસ્ય િવષયાલાેકાે યાયતાે વા મનાેરથઃ ।
નાનાત્મક વા દ્વફલ તથા ભેદાત્મધીગુર્ણૈઃ॥ ૩॥
િન ત્તં કમર્ સવેેત પ્ર તં્ત મ પર ત્યજેત્ ।
જજ્ઞાસાયાં સ પ્ર ત્તાે નાિદ્રયે કમર્ચાેદનામ્॥ ૪॥
યમાનભી ણં સવેેત િનયમાન્ મ પરઃ ક્વ ચત્ ।
મદ ભજ્ઞં ગુ ં શા તમપુાસીત મદાત્મકમ્॥ ૫॥
અમા યમ સરાે દક્ષાે િનમર્માે દૃઢસાૈહૃદઃ ।
અસ વરાેઽથર્ જજ્ઞાસરુનસયૂુરમાેઘવાક્॥ ૬॥
યાપત્યગ્ હક્ષતે્ર વજનદ્રિવણાિદષુ ।

ઉદાસીનઃ સમં પ યન્ સવ વથર્ મવાત્મનઃ॥ ૭॥
િવલક્ષણઃ સ્થૂલસૂ માદે્દહાદાત્મે ક્ષતા વદક્ૃ ।
યથા ગ્ દાર્ ણાે દાહ્યાદ્દાહકાેઽ યઃ પ્રકાશકઃ॥ ૮॥
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િનરાેધાે પત્ત્ય હન્નાના વં ત કૃતાન્ ગુણાન્ ।
અ તઃ પ્રિવષ્ટઆધત્ત અેવં દેહગુણાન્ પરઃ॥ ૯॥
યાેઽસાૈ ગુણૈિવર ચતાે દેહાેઽયં પુ ષસ્ય િહ ।
સસંાર તિન્નબ ધાેઽયં પુંસાે િવદ્યા ચ્છદાત્મનઃ॥ ૧૦॥
ત મા જજ્ઞાસયાઽઽત્માનમાત્મસ્થં કેવલં પરમ્ ।
સઙ્ગ ય િનરસદેેતદ્વ તુબુ દ્ધ યથાક્રમમ્॥ ૧૧॥
આચાયાઽર ણરાદ્યઃ સ્યાદ તવેાસ્યુત્તરાર ણઃ ।
ત સ ધાનં પ્રવચનં િવદ્યાસ ધઃ સખુાવહઃ॥ ૧૨॥
વૈશારદ સા તિવશદુ્ધબુ દ્ધ-
ધુર્નાે ત માયાં ગુણસ પ્રસતૂામ્ ।
ગુણાંશ્ચ સ દહ્ય યદાત્મમેતત્
વયં ચ શા યત્યસ મદ્યથા ગ્ ઃ॥ ૧૩॥
અથષૈાં કમર્ક ર્ણાં ભાે ણાં સખુદુઃખયાેઃ ।
નાના વમથ િનત્ય વં લાેકકાલાગમાત્મનામ્॥ ૧૪॥
મ યસે સવર્ભાવાનાં સસં્થા હ્યાૈ પ ત્તક યથા ।
તત્તદાકૃ તભેદેન યતે ભદ્યતે ચ ધીઃ॥ ૧૫॥
અેવમ યઙ્ગ સવષાં દેિહનાં દેહયાેગતઃ ।
કાલાવયવતઃ સ ત ભાવા જન્માદયાેઽસકૃત્॥ ૧૬॥
અત્રાિપ કમર્ણાં કતુર્ર વાત યં ચ લક્ષ્યતે ।
ભાેક્તુશ્ચ દુઃખસખુયાેઃ કાે વથા િવવશં ભજેત્॥ ૧૭॥
ન દેિહનાં સખંુ િક ચ દ્વદ્યતે િવદુષામિપ ।
તથા ચ દુઃખં મૂઢાનાં થાહઙ્કરણં પરમ્॥ ૧૮॥
યિદ પ્રા પ્ત િવઘાતં ચ ન ત સખુદુઃખયાેઃ ।
તેઽ યદ્ધા ન િવદુયાગં ત્યુનર્ પ્રભવેદ્યથા॥ ૧૯॥
કાે વથર્ઃ સખુયત્યેનં કામાે વા ત્યુર તકે ।
આઘાતં નીયમાનસ્ય વ યસ્યવે ન તુ ષ્ટદઃ॥ ૨૦॥
શ્રુતં ચ દષૃ્ટવદ્દષંુ્ટ પધાર્સયૂાત્યયવ્યયૈઃ ।
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બહ્વ તરાયકામ વા કૃ ષવચ્ચાિપ િન ફલમ્॥ ૨૧॥
અ તરાયૈરિવહતાે યિદ ધમર્ઃ વનુ ષ્ઠતઃ ।
તનેાિપ િન જતં સ્થાનં યથા ગચ્છ ત તચ્છૃ ॥ ૨૨॥
ઇ ટે્વહ દેવતા યજ્ઞૈઃ વલાકં યા ત યા જ્ઞકઃ ।
ભુ ત દેવવત્તત્ર ભાેગાન્ િદવ્યાન્ િન જતાન્॥ ૨૩॥
વપુ યાપે ચતે શભુ્રે િવમાન ઉપગીયતે ।
ગ ધવિવહરન્ મ યે દેવીનાં હૃદ્યવષે ક્॥ ૨૪॥
સ્ત્રી ભઃ કામગયાનને િકિઙ્કણી લમા લના ।
ક્ર ડન્ નવેદાત્મપાતં સરુાક્ર ડષેુ િન ર્તઃ॥ ૨૫॥
તાવ પ્રમાેદતે વગ યાવ પુ યં સમા યતે ।
ક્ષીણપુ યઃ પતત્યવાર્ગિનચ્છન્ કાલચા લતઃ॥ ૨૬॥
યદ્યધમર્રતઃ સઙ્ગાદસતાં વા જતે દ્રયઃ ।
કામાત્મા કૃપણાે લુ ધઃ સૈ્ત્રણાે ભૂતિવિહસકઃ॥ ૨૭॥
પશનૂિવિધનાઽઽલ ય પ્રેતભૂતગણાન્ યજન્ ।
નરકાનવશાે જ તુગર્ વા યાત્યુ બણં તમઃ॥ ૨૮॥
કમાર્ ણ દુઃખાેદકાર્ ણ કુવર્ન્ દેહેન તૈઃ પનુઃ ।
દેહમાભજતે તત્ર િક સખંુ મત્યર્ધ મણઃ॥ ૨૯॥
લાેકાનાં લાેકપાલાનાં મદ્ભયં ક પ િવનામ્ ।
બ્રહ્મણાેઽિપ ભયં મત્તાે દ્વપરાધર્પરાયષુઃ॥ ૩૦॥
ગુણાઃ જ ત કમાર્ ણ ગુણાેઽનુ જતે ગુણાન્ ।
વ તુ ગુણસયંુક્તાે ભુઙ્ક્તે કમર્ફલા યસાૈ॥ ૩૧॥

યાવ સ્યાદુ્ગણવષૈ યં તાવન્નાના વમાત્મનઃ ।
નાના વમાત્મનાે યાવ પારત યં તદૈવ િહ॥ ૩૨॥
યાવદસ્યા વત ત્ર વં તાવદ શ્વરતાે ભયમ્ ।
ય અેત સમપુાસીરં તે મુહ્ય ત શચુાિપતાઃ॥ ૩૩॥
કાલ આત્માગમાે લાેકઃ વભાવાે ધમર્ અેવ ચ ।
ઇ ત માં બહુધા પ્રાહુગુર્ણવ્ય તકરે સ ત॥ ૩૪॥
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ઉદ્ધવ ઉવાચ
ગુણષેુ વતર્માનાેઽિપ દેહજે વનપા તઃ ।
ગુણનૈર્ બ યતે દેહી બ યતે વા કથં િવભાે॥ ૩૫॥
કથં વતત િવહરે કૈવાર્ જ્ઞાયેત લક્ષણૈઃ ।
િક ભુ તાેઽત િવ જેચ્છયીતાસીત યા ત વા॥ ૩૬॥
અેતદચ્યુત મે બ્રૂિહ પ્રશં્ન પ્રશ્નિવદાં વર ।
િનત્યમુક્તાે િનત્યબદ્ધઃ અેક અેવે ત મે ભ્રમઃ॥ ૩૭॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે દશમાેઽ યાયઃ॥ ૧૦॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાદશાેઽ યાયઃ - ૧૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ
બદ્ધાે મુક્ત ઇ ત વ્યાખ્યા ગુણતાે મે ન વ તુતઃ ।
ગુણસ્ય માયામૂલ વાન્ન મે માેક્ષાે ન બ ધનમ્॥ ૧॥
શાેકમાેહાૈ સખંુ દુઃખં દેહાપ ત્તશ્ચ માયયા ।
વ ાે યથાઽઽત્મનઃ ખ્યા તઃ સં તનર્ તુ વા તવી॥ ૨॥
િવદ્યાિવદ્યે મમ તનૂ િવદ્ યુદ્ધવ શર િરણામ્ ।
માેક્ષબ ધકર આદે્ય માયયા મે િવિન મતે॥ ૩॥
અેકસ્યવૈ મમાંશસ્ય વસ્યવૈ મહામતે ।
બ ધાેઽસ્યાિવદ્યયાનાિદિવદ્યયા ચ તથેતરઃ॥ ૪॥
અથ બદ્ધસ્ય મુક્તસ્ય વૈલક્ષ યં વદા મ તે ।
િવ દ્ધધ મણાે તાત સ્થતયાેરેકધ મ ણ॥ ૫॥
સપુણાર્વેતાૈ સદશૃાૈ સખાયાૈ
યદચૃ્છયૈતાૈ કૃતનીડાૈ ચ ક્ષે ।
અેક તયાેઃ ખાદ ત િપ પલાન્ન-
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મ યાે િનરન્નાેઽિપ બલને ભૂયાન્॥ ૬॥
આત્માનમ યં ચ સ વેદ િવદ્વા-
નિપ પલાદાે ન તુ િપ પલાદઃ ।
યાેઽિવદ્યયા યુક્ સ તુ િનત્યબદ્ધાે
િવદ્યામયાે યઃ સ તુ િનત્યમુક્તઃ॥ ૭॥
દેહસ્થાેઽિપ ન દેહસ્થાે િવદ્વાન્ વ ાદ્યથાે થતઃ ।
અદેહસ્થાેઽિપ દેહસ્થઃ કુમ તઃ વ દગૃ્યથા॥ ૮॥
ઇ દ્રયૈિર દ્રયાથષુ ગુણૈરિપ ગુણષેુ ચ ।
ગ્ હ્યમાણે વહં કુયાર્ન્ન િવદ્વાન્ ય વિવિક્રયઃ॥ ૯॥
દૈવાધીને શર રેઽ મન્ ગુણભાવ્યને કમર્ણા ।
વતર્માનાેઽબુધ તત્ર કતાર્ મી ત િનબ યતે॥ ૧૦॥
અેવં િવરક્તઃ શયનઆસનાટનમ જને ।
દશર્ન પશર્નઘ્રાણભાજેનશ્રવણાિદષુ॥ ૧૧॥
ન તથા બ યતે િવદ્વાન્ તત્ર તત્રાદયન્ ગુણાન્ ।
પ્રકૃ તસ્થાેઽ યસસંક્તાે યથા ખં સિવતાિનલઃ॥ ૧૨॥
વૈશારદ્યેક્ષયાસઙ્ગ શતયા છન્નસશંયઃ ।
પ્ર તબુદ્ધ ઇવ વ ાન્નાના વા દ્વિનવતર્તે॥ ૧૩॥
યસ્યસ્યવુ તસઙ્ક પાઃ પ્રાણે દ્રયમનાેિધયામ્ ।
ત્તયઃ સ િવિનમુર્ક્તાે દેહસ્થાેઽિપ િહ તદુ્ગણૈઃ॥ ૧૪॥
યસ્યાત્મા િહસ્યતે િહસ્રૈયન િક ચદ્યદચૃ્છયા ।
અચ્યર્તે વા ક્વ ચત્તત્ર ન વ્ય તિક્રયતે બુધઃ॥ ૧૫॥
ન તવુીત ન િન દેત કુવર્તઃ સા વસાધુ વા ।
વદતાે ગુણદાષેા યાં વ જતઃ સમદઙૃ્મુિનઃ॥ ૧૬॥
ન કુયાર્ન્ન વદે ક ચન્ન યાયે સા વસાધુ વા ।
આત્મારામાેઽનયા ત્ત્યા િવચરે જડવન્મુિનઃ॥ ૧૭॥
શ દબ્રહ્મ ણ િન ણાતાે ન િન ણાયા પરે યિદ ।
શ્રમ તસ્ય શ્રમફલાે હ્યધનેુ મવ રક્ષતઃ॥ ૧૮॥
ગાં દુગ્ધદાેહામસતી ં ચ ભાયા
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દેહં પરાધીનમસ પ્ર ં ચ ।
િવત્તં વતીથ કૃતમઙ્ગ વાચં
હીનાં મયા રક્ષ ત દુઃખદુઃખી॥ ૧૯॥
યસ્યાં ન મે પાવનમઙ્ગ કમર્
સ્થત્યુદ્ભવપ્રાણિનરાેધમસ્ય ।
લીલાવતારે સતજન્મ વા સ્યા-
દ્વ યાં ગરં તાં બ યાન્ન ધીરઃ॥ ૨૦॥
અેવં જજ્ઞાસયાપાેહ્ય નાના વભ્રમમાત્મિન ।
ઉપારમેત િવરજં મનાે મ ય યર્ સવર્ગે॥ ૨૧॥
યદ્યનીશાે ધારિયતું મનાે બ્રહ્મ ણ િનશ્ચલમ્ ।
મિય સવાર્ ણ કમાર્ ણ િનરપેક્ષઃ સમાચર॥ ૨૨॥
શ્રદ્ધાલુમ કથાઃ શ ◌ૃ વન્ સભુદ્રા લાેકપાવનીઃ ।
ગાયન્નનુ મરન્ કમર્ જન્મ ચા ભનયન્ મુહુઃ॥ ૨૩॥
મદથ ધમર્કામાથાર્નાચરન્ મદપાશ્રયઃ ।
લભતે િનશ્ચલાં ભ ક્ત મ યુદ્ધવ સનાતને॥ ૨૪॥
સ સઙ્ગલ ધયા ભ યા મિય માં ય ઉપા સતા ।
સ વૈ મે દ શતં સદ્ ભર જસા િવ દતે પદમ્॥ ૨૫॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
સાધુ તવાેત્તમશ્લાેક મતઃ ક દૃ ગ્વધઃ પ્રભાે ।
ભ ક્ત વ યપુયજુ્યેત ક દશૃી સદ્ ભરાદતૃા॥ ૨૬॥
અેતન્મે પુ ષા યક્ષ લાેકા યક્ષ જગ પ્રભાે ।
પ્રણતાયાનુરક્તાય પ્રપન્નાય ચ ક યતામ્॥ ૨૭॥
વં બ્રહ્મ પરમં વ્યાેમ પુ ષઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ ।
અવતીણાઽ સ ભગવન્ વેચ્છાપેાત્ત થગ્વપુઃ॥ ૨૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
કૃપાલુરકૃતદ્રાેહ ત ત ઃ સવર્દેિહનામ્ ।
સત્યસારાેઽનવદ્યાત્મા સમઃ સવાપકારકઃ॥ ૨૯॥
કામૈરહતધીદાર્ તાે દુઃ શુ ચરિક ચનઃ ।
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અનીહાે મતભુક્શા તઃ સ્થરાે મચ્છરણાે મુિનઃ॥ ૩૦॥
અપ્રમત્તાે ગભીરાત્મા તમા જતષડ્ગુણઃ ।
અમાની માનદઃ ક પાે મતૈ્રઃ કા ણકઃ કિવઃ॥ ૩૧॥
આજ્ઞાયવૈં ગુણાન્ દાષેાન્ મયાઽઽિદષ્ટાનિપ વકાન્ ।
ધમાર્ન્ સ ત્યજ્ય યઃ સવાર્ન્ માં ભજેત સ સત્તમઃ॥ ૩૨॥
જ્ઞા વાજ્ઞા વાથ યે વૈ માં યાવાન્ યશ્ચા મ યાદશૃઃ ।
ભજ ત્યન યભાવને તે મે ભક્તતમા મતાઃ॥ ૩૩॥
મ લઙ્ગમદ્ભક્તજનદશર્ન પશર્નાચર્નમ્ ।
પિરચયાર્ તુ તઃ પ્રહ્વગુણકમાર્નુક તર્નમ્॥ ૩૪॥
મ કથાશ્રવણે શ્રદ્ધા મદનુ યાનમુદ્ધવ ।
સવર્લાભાપેહરણં દાસ્યનેાત્મિનવેદનમ્॥ ૩૫॥
મ જન્મકમર્કથનં મમ પવાર્નુમાેદનમ્ ।
ગીતતા ડવવાિદત્રગાેષ્ઠ ભમર્દ્ગહૃાે સવઃ॥ ૩૬॥
યાત્રા બ લિવધાનં ચ સવર્વા ષકપવર્સુ ।
વૈિદક તાિ ત્રક દ ક્ષા મદ યવ્રતધારણમ્॥ ૩૭॥
મમાચાર્સ્થાપને શ્રદ્ધા વતઃ સહંત્ય ચાેદ્યમઃ ।
ઉદ્યાનાપેવનાક્ર ડપુરમ દરકમર્ ણ॥ ૩૮॥
સ માજર્નાપેલપેા યાં સકેમ ડલવતર્નૈઃ ।
ગ્ હશશુ્રષૂણં મહં્ય દાસવદ્યદમાયયા॥ ૩૯॥
અમાિન વમદ ભ વં કૃતસ્યાપિરક તર્નમ્ ।
અિપ દ પાવલાેકં મે નાપેયુ જ્યાિન્નવેિદતમ્॥ ૪૦॥
યદ્યિદષ્ટતમં લાેકે યચ્ચા ત પ્રયમાત્મનઃ ।
તત્તિન્નવેદયને્મહ્યં તદાન ત્યાય ક પતે॥ ૪૧॥
સયૂાઽ ગ્ બ્રાર્હ્મણાે ગાવાે વૈ ણવઃ ખં મ જલમ્ ।
ભૂરાત્મા સવર્ભૂતાિન ભદ્રપૂ પદાિન મે॥ ૪૨॥
સયૂ તુ િવદ્યયા ત્ર યા હિવષાગ્ ાૈ યજેત મામ્ ।
આ ત યને તુ િવપ્રા યે ગાે વઙ્ગ યવસાિદના॥ ૪૩॥
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વૈ ણવે બ ધુસ કૃત્યા હૃિદ ખે યાનિનષ્ઠયા ।
વાયાૈ મખુ્યિધયા તાેયે દ્રવ્યૈ તાેયપુરસૃ્કતૈઃ॥ ૪૪॥
સ્થ ડલે મ ત્રહૃદયૈભાગૈરાત્માનમાત્મિન ।
ક્ષતે્રજં્ઞ સવર્ભૂતષેુ સમ વને યજેત મામ્॥ ૪૫॥
િધ યે વે વ ત મદૂ્રપં શઙ્ખચક્રગદા બુજૈઃ ।
યુક્તં ચતુભુર્જં શા તં યાયન્નચ સમાિહતઃ॥ ૪૬॥
ઇષ્ટાપૂતન મામવંે યાે યજેત સમાિહતઃ ।
લભતે મિય સદ્ભ ક્ત મ તઃ સાધુસવેયા॥ ૪૭॥
પ્રાયેણ ભ ક્તયાેગને સ સઙ્ગને િવનાેદ્ધવ ।
નાપેાયાે િવદ્યતે સ યઙ્ પ્રાયણં િહ સતામહમ્॥ ૪૮॥
અથૈત પરમં ગુહ્યં શ ◌ૃ વતાે યદુન દન ।
સગુાે યમિપ વક્ષ્યા મ વં મે ત્યઃ સહૃુ સખા॥ ૪૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે અેકાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૧॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દ્વાદશાેઽ યાયઃ - ૧૨॥
શ્રીભગવાનવુાચ
ન રાેધય ત માં યાેગાે ન સાઙ્ખ્યં ધમર્ અેવ ચ ।
ન વા યાય તપ ત્યાગાે નેષ્ટાપૂત ન દ ક્ષણા॥ ૧॥
વ્રતાિન યજ્ઞ છા દાં સ તીથાર્િન િનયમા યમાઃ ।
યથાવ ધે સ સઙ્ગઃ સવર્સઙ્ગાપહાે િહ મામ્॥ ૨॥
સ સઙ્ગને િહ દૈતેયા યાતુધાના ગાઃ ખગાઃ ।
ગ ધવાર્ સરસાે નાગાઃ સદ્ધાશ્ચારણગુહ્યકાઃ॥ ૩॥
િવદ્યાધરા મનુ યષેુ વૈ યાઃ શદૂ્રાઃ સ્ત્રયાેઽ ત્ય ઃ ।
રજ તમઃપ્રકૃતય ત મ ત મન્ યુગેઽનઘ॥ ૪॥
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બહવાે મ પદં પ્રાપ્તા વાષ્ટ્રકાયાધવાદયઃ ।
ષપવાર્ બ લબાર્ણાે મયશ્ચાથ િવભીષણઃ॥ ૫॥
સગુ્રીવાે હનુમાન્ ઋક્ષાે ગ ે ગ્ ધ્રાે વ ણક્પથઃ ।
વ્યાધઃ કુ વ્રજે ગાે યાે યજ્ઞપ ય તથાપરે॥ ૬॥
તે નાધીતશ્રુ તગણા નાપેા સતમહત્તમાઃ ।
અવ્રતાઽતપ્તતપસઃ સ સઙ્ગાન્મામપુાગતાઃ॥ ૭॥
કેવલને િહ ભાવને ગાે યાે ગાવાે નગા ગાઃ ।
યેઽ યે મૂઢિધયાે નાગાઃ સદ્ધા મામીયુર જસા॥ ૮॥
યં ન યાેગને સાઙ્ખ્યને દાનવ્રતતપાેઽ વરૈઃ ।
વ્યાખ્યા વા યાયસ યાસઃૈ પ્રા ુયાદ્યત્નવાનિપ॥ ૯॥
રામેણ સાધ મથુરાં પ્રણીતે
શ્વાફ લ્કના મ યનુરક્ત ચત્તાઃ ।
િવગાઢભાવને ન મે િવયાેગ-
તીવ્રાધયાેઽ યં દદશૃઃુ સખુાય॥ ૧૦॥
તા તાઃ ક્ષપાઃ પ્રેષ્ઠતમને નીતા
મયવૈ દાવનગાેચરેણ ।
ક્ષણાધર્વત્તાઃ પનુરઙ્ગ તાસાં
હીના મયા ક પસમા બભવૂુઃ॥ ૧૧॥
તા નાિવદન્ મ યનષુઙ્ગબદ્ધ-
િધયઃ વમાત્માનમદ તથેદમ્ ।
યથા સમાધાૈ મનુયાેઽ ધતાેયે
નદ્યઃ પ્રિવષ્ટા ઇવ નામ પે॥ ૧૨॥
મ કામા રમણં રમ વ પિવદાેઽબલાઃ ।
બ્રહ્મ માં પરમં પ્રાપુઃ સઙ્ગાચ્છતસહસ્રશઃ॥ ૧૩॥
ત મા વમુદ્ધવાે જ્ય ચાેદનાં પ્ર તચાેદનામ્ ।
પ્ર તં્ત ચ િન ત્તં ચ શ્રાેતવં્ય શ્રુતમવે ચ॥ ૧૪॥
મામેકમવે શરણમાત્માનં સવર્દેિહનામ્ ।
યાિહ સવાર્ત્મભાવને મયા સ્યા હ્યકુતાેભયઃ॥ ૧૫॥
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ઉદ્ધવ ઉવાચ
સશંયઃ શ ◌ૃ વતાે વાચં તવ યાેગેશ્વરેશ્વર ।
ન િનવતર્ત આત્મસ્થાે યને ભ્રા ય ત મે મનઃ॥ ૧૬॥
શ્રીભગવાનવુાચ
સ અેષ વાે િવવરપ્રસૂ તઃ
પ્રાણને ઘાષેેણ ગુહાં પ્રિવષ્ટઃ ।
મનાેમયં સૂ મમપુેત્ય પં
માત્રા વરાે વણર્ ઇ ત સ્થિવષ્ઠઃ॥ ૧૭॥
યથાનલઃ ખેઽિનલબ ધુ મા
બલને દા યિધમ યમાનઃ ।
અ ઃ પ્ર તાે હિવષા સ મ યતે
તથવૈ મે વ્ય ક્તિરયં િહ વાણી॥ ૧૮॥
અેવં ગિદઃ કમર્ગ તિવસગા
ઘ્રાણાે રસાે દૃ પશર્ઃ શ્રુ તશ્ચ ।
સઙ્ક પિવજ્ઞાનમથા ભમાનઃ
સતંૂ્ર રજઃસ વતમાેિવકારઃ॥ ૧૯॥
અયં િહ વ સ્ત્ર દ જયાેિન-
રવ્યક્તઅેકાે વયસા સઆદ્યઃ ।
િવ શ્લષ્ટશ ક્તબર્હુધવે ભા ત
બી િન યાેિન પ્ર તપદ્ય યદ્વત્॥ ૨૦॥
ય મિન્નદં પ્રાેતમશષેમાેતં
પટાે યથા ત તુિવતાનસસં્થઃ ।
ય અેષ સસંારત ઃ પુરાણઃ
કમાર્ત્મકઃ પુ પફલે પ્રસતૂે॥ ૨૧॥
દ્વે અસ્ય બીજે શતમૂલ સ્ત્રનાલઃ
પ ચસ્ક ધઃ પ ચરસપ્રસૂ તઃ ।
દશકૈશાખાે દ્વસપુણર્નીડ-
સ્ત્રવલ્કલાે દ્વફલાેઽક પ્રિવષ્ટઃ॥ ૨૨॥
અદ ત ચૈકં ફલમસ્ય ગ્ ધ્રા
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ગ્રામેચરા અેકમર યવાસાઃ ।
હંસા ય અેકં બહુ પ મજૈ્ય-

માર્યામયં વેદ સ વેદ વેદમ્॥ ૨૩॥
અેવં ગુ પાસનયૈકભ યા
િવદ્યાકુઠારેણ શતને ધીરઃ
િવ ય વાશયમપ્રમત્તઃ
સ પદ્ય ચાત્માનમથ ત્ય સ્ત્રમ્॥ ૨૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે દ્વાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૨॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ત્રયાેદશાેઽ યાદશાેયઃ - ૧૩॥
શ્રીભગવાનવુાચ
સ વં રજ તમ ઇ ત ગુણા બુદ્ધનેર્ ચાત્મનઃ ।
સ વનેા યતમાૈ હ યા સ વં સ વને ચવૈ િહ॥ ૧॥
સ વાદ્ધમા ભવેદ્વદૃ્ધા પંુસાે મદ્ભ ક્તલક્ષણઃ ।
સા વકાપેાસયા સ વં તતાે ધમર્ઃ પ્રવતર્તે॥ ૨॥
ધમા રજ તમાે હ યા સ વ દ્ધરનુત્તમઃ ।
આશુ ન ય ત તન્મૂલાે હ્યધમર્ ઉભયે હતે॥ ૩॥
આગમાેઽપઃ પ્ર દેશઃ કાલઃ કમર્ ચ જન્મ ચ ।
યાનં મ ત્રાેઽથ સસં્કારાે દશતૈે ગુણહેતવઃ॥ ૪॥
તત્ત સા વકમવેષૈાં યદ્યદ્વદૃ્ધાઃ પ્રચક્ષતે ।
િન દ ત તામસં તત્તદ્રાજસં તદુપે ક્ષતમ્॥ ૫॥
સા વકા યવે સવેેત પુમાન્ સ વિવ દ્ધયે ।
તતાે ધમર્ તતાે જ્ઞાનં યાવ તરપાેહનમ્॥ ૬॥
વે સઙ્ઘષર્ ે વિહ્નદર્ગ્ વા શા ય ત તદ્વનમ્ ।
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અેવં ગુણવ્યત્યય ે દેહઃ શા ય ત ત ક્રયઃ॥ ૭॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
િવદ ત મત્યાર્ઃ પ્રાયેણ િવષયાન્ પદમાપદામ્ ।
તથાિપ ભુ જતે કૃ ણ ત કથં શ્વખરાજવત્॥ ૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
અહ મત્ય યથા બુ દ્ધઃ પ્રમત્તસ્ય યથા હૃિદ ।
ઉ સપર્ ત ર ે ઘાેરં તતાે વૈકાિરકં મનઃ॥ ૯॥
ર ેયુક્તસ્ય મનસઃ સઙ્ક પઃ સિવક પકઃ ।
તતઃ કામાે ગુણ યાનાદ્દઃુસહઃ સ્યા દ્ધ દુમર્તેઃ॥ ૧૦॥
કરાે ત કામવશગઃ કમાર્ યિવ જતે દ્રયઃ ।
દુઃખાેદકાર્ ણ સ પ યન્ ર વેેગિવમાેિહતઃ॥ ૧૧॥
રજ તમાે યાં યદિપ િવદ્વાન્ િવ ક્ષપ્તધીઃ પનુઃ ।
અત દ્રતાે મનાે યુ જન્ દાષેદૃ ષ્ટનર્ સ જતે॥ ૧૨॥
અપ્રમત્તાેઽનુયુ ત મનાે મ યપર્ય છનૈઃ ।
અિનિવ ણાે યથા કાલં જતશ્વાસાે જતાસનઃ॥ ૧૩॥
અેતાવાન્ યાેગ આિદષ્ટાે મ ચ્છ યૈઃ સનકાિદ ભઃ ।
સવર્તાે મન આકૃ ય મ યદ્ધાવે યતે યથા॥ ૧૪॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
યદા વં સનકાિદ યાે યને પેણ કેશવ ।
યાેગમાિદષ્ટવાનેતદૂ્રપ મચ્છા મ વેિદતુમ્॥ ૧૫॥
શ્રીભગવાનવુાચ
પતુ્રા િહર યગભર્સ્ય માનસાઃ સનકાદયઃ ।
પપ્રચ્છુઃ િપતરં સૂ માં યાેગસ્યૈકા તક ં ગ તમ્॥ ૧૬॥
સનકાદય ઊચુઃ
ગુણે વાિવશતે ચેતાે ગુણાશ્ચેત સ ચ પ્રભાે ।
કથમ યાે યસ ત્યાગાે મુમુક્ષાેર ત તતીષાઃ॥ ૧૭॥
શ્રીભગવાનવુાચ
અેવં ષ્ટાે મહાદેવઃ વય ભૂભૂર્તભાવનઃ ।
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યાયમાનઃ પ્રશ્નબીજં ના યપદ્યત કમર્ધીઃ॥ ૧૮॥
સ મામ ચ તયદે્દવઃ પ્રશ્નપાર તતીષર્યા ।
તસ્યાહં હંસ પેણ સકાશમગમં તદા॥ ૧૯॥
દૃ ટ્વા માં ત ઉપવ્રજ્ય કૃ વા પાદા ભવ દનમ્ ।
બ્રહ્માણમગ્રતઃ કૃ વા પપ્રચ્છુઃ કાે ભવાિન ત॥ ૨૦॥
ઇત્યહં મુિન ભઃ ષ્ટ ત વ જજ્ઞાસુ ભ તદા ।
યદવાેચમહં તે ય તદુદ્ધવ િનબાેધ મે॥ ૨૧॥
વ તનુાે યદ્યનાના વમાત્મનઃ પ્રશ્ન ઈદશૃઃ ।
કથં ઘટેત વાે િવપ્રા વક્તવુાર્ મે ક આશ્રયઃ॥ ૨૨॥
પ ચાત્મકેષુ ભૂતષેુ સમાનષેુ ચ વ તુતઃ ।
કાે ભવાિન ત વઃ પ્રશ્નાે વાચાર ભાે હ્યનથર્કઃ॥ ૨૩॥
મનસા વચસા દષૃ્ટ ા ગ્ હ્યતેઽ યૈરપી દ્રયૈઃ ।
અહમવે ન મત્તાેઽ યિદ ત બુ ય વમ જસા॥ ૨૪॥
ગુણે વાિવશતે ચેતાે ગુણાશ્ચેત સ ચ પ્ર ઃ ।
વસ્ય દેહ ઉભયં ગુણાશ્ચેતાે મદાત્મનઃ॥ ૨૫॥

ગુણષેુ ચાિવશ ચ્ચત્તમભી ણં ગુણસવેયા ।
ગુણાશ્ચ ચત્તપ્રભવા મદૂ્રપ ઉભયં ત્યજેત્॥ ૨૬॥
ગ્ર વ ઃ સષુુપં્ત ચ ગુણતાે બુ દ્ધ ત્તયઃ ।

તાસાં િવલક્ષણાે વઃ સા ક્ષ વને િવિન શ્ચતઃ॥ ૨૭॥
યિહ સં તબ ધાેઽયમાત્મનાે ગુણ ત્તદઃ ।
મિય તુય સ્થતાે જહ્યાત્ત્યાગ તદુ્ગણચેતસામ્॥ ૨૮॥
અહઙ્કારકૃતં બ ધમાત્મનાેઽથર્િવપયર્યમ્ ।
િવદ્વાન્ િનિવદ્ય સસંાર ચ તાં તુય સ્થત ત્યજેત્॥ ૨૯॥
યાવન્નાનાથર્ધીઃ પુંસાે ન િનવતત યુ ક્ત ભઃ ।
ગત્યર્િપ વપન્નજ્ઞઃ વ ે ગરણં યથા॥ ૩૦॥

અસ વાદાત્મનાેઽ યષેાં ભાવાનાં ત કૃતા ભદા ।
ગતયાે હેતવશ્ચાસ્ય ષા વ દશૃાે યથા॥ ૩૧॥
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યાે ગરે બિહરનુક્ષણધ મણાેઽથાર્ન્
ભુઙ્ક્તે સમ તકરણૈહૃર્િદ ત સદકૃ્ષાન્ ।
વ ે સષુુપ્ત ઉપસહંરતે સ અેકઃ
ત્ય વયાિ ત્રગુણ ત્તદૃ ગ દ્રયેશઃ॥ ૩૨॥

અેવં િવ ય ગુણતાે મનસ યવસ્થા
મન્માયયા મિય કૃતા ઇ ત િન શ્ચતાથાર્ઃ ।
સ છદ્ય હાદર્મનુમાનસદુ ક્તતી ણ-

જ્ઞાના સના ભજત મા ખલસશંયાિધમ્॥ ૩૩॥
ઈક્ષેત િવભ્રમ મદં મનસાે િવલાસં
દષંૃ્ટ િવનષ્ટમ તલાેલમલાતચક્રમ્ ।
િવજ્ઞાનમેકમુ ધવે િવભા ત માયા
વ સ્ત્રધા ગુણિવસગર્કૃતાે િવક પઃ॥ ૩૪॥
દૃ ષ્ટ તતઃ પ્ર તિનવત્યર્ િન ત્ત ણ-

તૂ ણી ં ભવેિન્નજસખુાનુભવાે િનર હઃ ।
સ દૃ યતે ક્વ ચ યદ દમવ તુબુદ્ યા
ત્યક્તં ભ્રમાય ન ભવે તરાિનપાતાત્॥ ૩૫॥
દેહં ચ નશ્વરમવ સ્થતમુ થતં વા
સદ્ધાે ન પ ય ત યતાેઽ યગમ વ પમ્ ।
દૈવાદપેતમુત દૈવવશાદુપેતં
વાસાે યથા પિરકૃતં મિદરામદા ધઃ॥ ૩૬॥
દેહાેઽિપ દૈવવશગઃ ખલુ કમર્ યાવત્
વાર ભકં પ્ર તસમીક્ષત અેવ સાસઃુ ।
તં સ પ્રપ ચમિધ ઢસમાિધયાેગઃ
વા ં પનુનર્ ભજતે પ્ર તબુદ્ધવ તુઃ॥ ૩૭॥
મયૈતદુક્તં વાે િવપ્રા ગુહ્યં ય સાઙ્ખ્યયાેગયાેઃ ।
નીત માઽઽગતં યજ્ઞં યુ મદ્ધમર્િવવક્ષયા॥ ૩૮॥

અહં યાેગસ્ય સાઙ્ખ્યસ્ય સત્યસ્યતર્સ્ય તજેસઃ ।
પરાયણં દ્વજશ્રેષ્ઠાઃ શ્રયઃક તદર્મસ્ય ચ॥ ૩૯॥
માં ભજ ત ગુણાઃ સવ િનગુર્ણં િનરપેક્ષકમ્ ।
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સહૃુદં પ્રયમાત્માનં સા યાસઙ્ગાદયાેગુણાઃ॥ ૪૦॥
ઇ ત મે છન્નસ દેહા મનુયઃ સનકાદયઃ ।
સભાજિય વા પરયા ભ યાગ્ ણત સં તવૈઃ॥ ૪૧॥
તૈરહં પૂ જતઃ સ યક્ સં તુતઃ પરમ ષ ભઃ ।
પ્રત્યેયાય વકં ધામ પ યતઃ પરમે ષ્ઠનઃ॥ ૪૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૩॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ચતુદર્શાેઽ યાયઃ - ૧૪॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
વદ ત કૃ ણ શ્રેયાં સ બહૂિન બ્રહ્મવાિદનઃ ।
તષેાં િવક પપ્રાધા યમુતાહાે અેકમખુ્યતા॥ ૧॥
ભવતાેદાહૃતઃ વા મન્ ભ ક્તયાેગાેઽનપે ક્ષતઃ ।
િનરસ્ય સવર્તઃ સઙ્ગં યને વ યાિવશને્મનઃ॥ ૨॥
શ્રીભગવાનવુાચ
કાલને નષ્ટા પ્રલયે વાણીયં વેદસં જ્ઞતા ।
મયાઽઽદાૈ બ્રહ્મણે પ્રાેક્તા ધમા યસ્યાં મદાત્મકઃ॥ ૩॥
તને પ્રાેક્તા ચ પતુ્રાય મનવે પવૂર્ ય સા ।
તતાે ગ્વાદયાેઽગ્ હ્ણન્ સપ્ત બ્રહ્મમહષર્યઃ॥ ૪॥
તે યઃ િપ ય ત પતુ્રા દેવદાનવગુહ્યકાઃ ।
મનુ યાઃ સદ્ધગ ધવાર્ઃ સિવદ્યાધરચારણાઃ॥ ૫॥
િક દેવાઃ િકન્નરા નાગા રક્ષઃ િક પુ ષાદયઃ ।
બહ્વ્ય તષેાં પ્રકૃતયાે રજઃસ વતમાેભવુઃ॥ ૬॥
યા ભભૂર્તાિન ભદ્ય તે ભૂતાનાં પતય તથા ।
યથાપ્રકૃ ત સવષાં ચત્રા વાચઃ સ્રવ ત િહ॥ ૭॥
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અેવં પ્રકૃ તવૈ ચ યાદ્ ભદ્ય તે મતયાે ણામ્ ।
પાર પયણ કેષા ચ પાખ ડમતયાેઽપરે॥ ૮॥
મન્માયામાેિહતિધયઃ પુ ષાઃ પુ ષષર્ભ ।
શ્રેયાે વદ ત્યનેકા તં યથાકમર્ યથા ચ॥ ૯॥
ધમર્મેકે યશશ્ચા યે કામં સતં્ય દમં શમમ્ ।
અ યે વદ ત વાથ વા અૈશ્વય ત્યાગભાજેનમ્ ।
કે ચદ્યજ્ઞતપાે દાનં વ્રતાિન િનયમાન્ યમાન્॥ ૧૦॥
આદ્ય તવ ત અેવષૈાં લાેકાઃ કમર્િવિન મતાઃ ।
દુઃખાેદકાર્ તમાેિનષ્ઠાઃ દ્રાન દાઃ શચુાિપતાઃ॥ ૧૧॥
મ યિપતાત્મનઃ સ ય િનરપેક્ષસ્ય સવર્તઃ ।
મયાઽઽત્મના સખંુ યત્ત કુતઃ સ્યા દ્વષયાત્મનામ્॥ ૧૨॥
અિક ચનસ્ય દા તસ્ય શા તસ્ય સમચેતસઃ ।
મયા સ તુષ્ટમનસઃ સવાર્ઃ સખુમયા િદશઃ॥ ૧૩॥
ન પારમે ઠં્ય ન મહે દ્રિધ યં
ન સાવર્ભાૈમં ન રસાિધપત્યમ્ ।
ન યાેગ સદ્ધ રપનુભર્વં વા
મ યિપતાત્મેચ્છ ત મ દ્વના યત્॥ ૧૪॥
ન તથા મે પ્રયતમઆત્મયાેિનનર્ શઙ્કરઃ ।
ન ચ સઙ્કષર્ણાે ન શ્રીનવાત્મા ચ યથા ભવાન્॥ ૧૫॥
િનરપેક્ષં મુિન શા તં િનવરં સમદશર્નમ્ ।
અનવુ્ર યહં િનતં્ય પૂયેયેત્યઙ્ ઘ્રરે ભઃ॥ ૧૬॥
િન ક ચના મ યનુરક્તચેતસઃ
શા તા મહા તાેઽ ખલ વવ સલાઃ ।
કામૈરનાલ ધિધયાે જુષ ત યત્
તન્નૈરપેકં્ષ્ય ન િવદુઃ સખંુ મમ॥ ૧૭॥
બા યમાનાેઽિપ મદ્ભક્તાે િવષયૈર જતે દ્રયઃ ।
પ્રાયઃ પ્રગ ભયા ભ યા િવષયનૈાર્ ભભૂયતે॥ ૧૮॥
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યથા ગ્ ઃ સસુ દ્ધા ચઃ કરાેત્યેધાં સ ભ મસાત્ ।
તથા મ દ્વષયા ભ ક્ત દ્ધવનૈાં સ કૃ નશઃ॥ ૧૯॥
ન સાધય ત માં યાેગાે ન સાઙ્ખ્યં ધમર્ ઉદ્ધવ ।
ન વા યાય તપ ત્યાગાે યથા ભ ક્તમર્માે જતા॥ ૨૦॥
ભ યાહમેકયા ગ્રાહ્યઃ શ્રદ્ધયાઽઽત્મા પ્રયઃ સતામ્ ।
ભ ક્તઃ પનુા ત મિન્નષ્ઠા શ્વપાકાનિપ સ ભવાત્॥ ૨૧॥
ધમર્ઃ સત્યદયાપેેતાે િવદ્યા વા તપસા વતા ।
મદ્ભ યાપેતમાત્માનં ન સ યક્ પ્રપનુા ત િહ॥ ૨૨॥
કથં િવના રાેમહષ દ્રવતા ચેતસા િવના ।
િવનાન દાશ્રુકલયા શુ યેદ્ભ યા િવનાઽઽશયઃ॥ ૨૩॥
વાગ્ગદ્ગદા દ્રવતે યસ્ય ચત્તં
દત્યભી ણં હસ ત ક્વ ચચ્ચ ।
િવલ જ ઉદ્ગાય ત ત્યતે ચ
મદ્ભ ક્તયુક્તાે ભવુનં પનુા ત॥ ૨૪॥
યથા ગ્ ના હેમ મલં જહા ત
માતં પનુઃ વં ભજતે ચ પમ્ ।
આત્મા ચ કમાર્નુશયં િવધૂય
મદ્ભ ક્તયાેગેન ભજત્યથાે મામ્॥ ૨૫॥
યથા યથાઽઽત્મા પિર જ્યતેઽસાૈ
મ પુ યગાથાશ્રવણા ભધાનૈઃ ।
તથા તથા પ ય ત વ તુ સૂ મં
ચ યર્થવૈા જનસ પ્રયુક્તમ્॥ ૨૬॥
િવષયાન્ યાયત શ્ચત્તં િવષયષેુ િવષ જતે ।
મામનુ મરત શ્ચતં્ત મ યવે પ્રિવલીયતે॥ ૨૭॥
ત માદસદ ભ યાનં યથા વ મનાેરથમ્ ।
િહ વા મિય સમાધ વ મનાે મદ્ભાવભાિવતમ્॥ ૨૮॥
સ્ત્રીણાં સ્ત્રીસઙ્ ગનાં સઙ્ગં ત્ય વા દૂરત આત્મવાન્ ।
ક્ષેમે િવિવક્તઆસીન શ્ચ તયને્મામત દ્રતઃ॥ ૨૯॥
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ન તથાસ્ય ભવે ક્લેશાે બ ધશ્ચા યપ્રસઙ્ગતઃ ।
યાે ષ સઙ્ગાદ્યથા પુંસાે યથા ત સઙ્ ગસઙ્ગતઃ॥ ૩૦॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
યથા વામરિવ દાક્ષ યાદશૃં વા યદાત્મકમ્ ।
યાયને્મુમુ રેતન્મે યાનં વં વક્તુમહર્ સ॥ ૩૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ
સમઆસનઆસીનઃ સમકાયાે યથાસખુમ્ ।
હ તાવુ સઙ્ગ આધાય વનાસાગ્રકૃતેક્ષણઃ॥ ૩૨॥
પ્રાણસ્ય શાેધયને્માગ પૂરકુ ભકરેચકૈઃ ।
િવપયર્યેણાિપ શનૈર યસિેન્ન જતે દ્રયઃ॥ ૩૩॥
હૃદ્યિવ ચ્છન્નમાેઙ્કારં ઘ ટાનાદં બસાેણર્વત્ ।
પ્રાણનેાેદ યર્ તત્રાથ પનુઃ સવંેશયે વરમ્॥ ૩૪॥
અેવં પ્રણવસયંુક્તં પ્રાણમવે સમ યસતે્ ।
દશકૃ વ સ્ત્રષવણં માસાદવાર્ ગ્જતાિનલઃ॥ ૩૫॥
હૃ પુ ડર કમ તઃસ્થમૂ વર્નાલમધાેમખુમ્ ।
યા વાે વર્મખુમુિન્નદ્રમષ્ટપતં્ર સક ણકમ્॥ ૩૬॥
ક ણકાયાં યસે સયૂર્સાેમાગ્ ીનુત્તરાેત્તરમ્ ।
વિહ્નમ યે મરેદૂ્રપં મમૈતદ્ યાનમઙ્ગલમ્॥ ૩૭॥
સમં પ્રશા તં સમુખંુ દ ઘર્ચા ચતુભુર્જમ્ ।
સચુા સુ દરગ્રીવં સકુપાેલં શુ ચ મતમ્॥ ૩૮॥
સમાનકણર્િવ ય તસુ્ફરન્મકરકુ ડલમ્ ।
હેમા બરં ઘન યામં શ્રીવ સશ્રીિનકેતનમ્॥ ૩૯॥
શઙ્ખચક્રગદાપદ્મવનમાલાિવભૂ ષતમ્ ।
નપૂુરૈિવલસ પાદં કાૈ તુભપ્રભયા યુતમ્॥ ૪૦॥
દ્યુમ કર ટકટકકિટસતૂ્રાઙ્ગદાયુતમ્ ।
સવાર્ઙ્ગસુ દરં હૃદ્યં પ્રસાદસમુખુેક્ષણમ્॥ ૪૧॥
સકુુમારમ ભ યાયે સવાર્ઙ્ગષેુ મનાે દધત્ ।
ઇ દ્રયાણી દ્રયાથ યાે મનસાઽઽકૃ ય તન્મનઃ ।
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બુદ્ યા સાર થના ધીરઃ પ્રણયને્મિય સવર્તઃ॥ ૪૨॥
ત સવર્વ્યાપકં ચત્તમાકૃ યૈકત્ર ધારયેત્ ।
ના યાિન ચ તયેદ્ભૂયઃ સુ મતં ભાવયને્મખુમ્॥ ૪૩॥
તત્ર લ ધપદં ચત્તમાકૃ ય વ્યાે ધારયેત્ ।
તચ્ચ ત્ય વા મદારાેહાે ન િક ચદિપ ચ તયેત્॥ ૪૪॥
અેવં સમાિહતમ તમાર્મવેાત્માનમાત્મિન ।
િવચષ્ટે મિય સવાર્ત્મન્ જ્યાે તજ્યા ત ષ સયંુતમ્॥ ૪૫॥
યાનનેે થં સતુીવ્રેણ યુ જતાે યાે ગનાે મનઃ ।
સયંાસ્યત્યાશુ િનવાર્ણં દ્રવ્યજ્ઞાનિક્રયાભ્રમઃ॥ ૪૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે ચતુદર્શાેઽ યાયઃ॥ ૧૪॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ પ ચદશાેઽ યાયઃ - ૧૫॥
શ્રીભગવાનવુાચ
જતે દ્રયસ્ય યુક્તસ્ય જતશ્વાસસ્ય યાે ગનઃ ।
મિય ધારયતશ્ચેત ઉપ તષ્ઠ ત સદ્ધયઃ॥ ૧॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
કયા ધારણયા કા વ કથં વા સ દ્ધરચ્યુત ।
ક ત વા સદ્ધયાે બ્રૂિહ યાે ગનાં સ દ્ધદાે ભવાન્॥ ૨॥
શ્રીભગવાનવુાચ
સદ્ધયાેઽષ્ટાદશ પ્રાેક્તા ધારણાયાેગપારગૈઃ ।
તાસામષ્ટાૈ મ પ્રધાના દશવૈ ગુણહેતવઃ॥ ૩॥
અ ણમા મિહમા મૂતલર્ ઘમા પ્રા પ્તિર દ્રયૈઃ ।
પ્રાકા યં શ્રુતદષૃ્ટેષુ શ ક્તપ્રેરણમી શતા॥ ૪॥
ગુણે વસઙ્ગાે વ શતા ય કામ તદવસ્ય ત ।

bhagpur-11.pdf 59



શ્રીમદ્ભાગવતં - અેકાદશસ્ક ધઃ

અેતા મે સદ્ધયઃ સાૈ ય અષ્ટાવાૈ પ ત્તકા મતાઃ॥ ૫॥
અનૂ મમ વં દેહેઽ મન્ દૂરશ્રવણદશર્નમ્ ।
મનાજેવઃ કામ પં પરકાયપ્રવેશનમ્॥ ૬॥
વચ્છ દ ત્યુદવાનાં સહક્ર ડાનુદશર્નમ્ ।
યથાસઙ્ક પસં સ દ્ધરાજ્ઞાપ્ર તહતાગ તઃ॥ ૭॥
િત્રકાલજ્ઞ વમદ્વ દં્વ પર ચત્તાદ્ય ભજ્ઞતા ।
અગ્ યકાર્ બુિવષાદ નાં પ્ર તષ્ટ ભાેઽપરાજયઃ॥ ૮॥
અેતાશ્ચાેદે્દશતઃ પ્રાેક્તા યાેગધારણ સદ્ધયઃ ।
યયા ધારણયા યા સ્યાદ્યથા વા સ્યાિન્નબાેધ મે॥ ૯॥
ભૂતસૂ માત્મિન મિય તન્માતં્ર ધારયને્મનઃ ।
અ ણમાનમવા ાે ત તન્માત્રાપેાસકાે મમ॥ ૧૦॥
મહત્યાત્મન્મિય પરે યથાસસંં્થ મનાે દધત્ ।
મિહમાનમવા ાે ત ભૂતાનાં ચ થક્ થક્॥ ૧૧॥
પરમા મયે ચત્તં ભૂતાનાં મિય ર જયન્ ।
કાલસૂ માથર્તાં યાેગી લ ઘમાનમવા ુયાત્॥ ૧૨॥
ધારયન્ મ યહં ત વે મનાે વૈકાિરકેઽ ખલમ્ ।
સવ દ્રયાણામાત્મ વં પ્રા પ્ત પ્રા ાે ત મન્મનાઃ॥ ૧૩॥
મહત્યાત્મિન યઃ સતૂ્રે ધારયને્મિય માનસમ્ ।
પ્રાકા યં પારમે ઠં્ય મે િવ દતેઽવ્યક્તજન્મનઃ॥ ૧૪॥
િવ ણાૈ યધીશ્વરે ચત્તં ધારયે કાલિવગ્રહે ।
સ ઈ શ વમવા ાે ત ક્ષતે્રજ્ઞકે્ષત્રચાેદનામ્॥ ૧૫॥
નારાયણે તુર યાખ્યે ભગવચ્છ દશ દતે ।
મનાે મ યાદધદ્યાેગી મદ્ધમાર્ વ શતા મયાત્॥ ૧૬॥
િનગુર્ણે બ્રહ્મ ણ મિય ધારયન્ િવશદં મનઃ ।
પરમાન દમા ાે ત યત્ર કામાેઽવસીયતે॥ ૧૭॥
શ્વેતદ્વ પપતાૈ ચત્તં શદુ્ધે ધમર્મયે મિય ।
ધારય છ્વેતતાં યા ત ષડૂ મરિહતાે નરઃ॥ ૧૮॥
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મ યાકાશાત્મિન પ્રાણે મનસા ઘાષેમુદ્વહન્ ।
તત્રાપેલ ધા ભૂતાનાં હંસાે વાચઃ શ ◌ૃણાેત્યસાૈ॥ ૧૯॥
ચ વષ્ટિર સયંાજે્ય વષ્ટારમિપ ચ ષ ।
માં તત્ર મનસા યાયન્ િવશ્વં પ ય ત સૂ મદક્ૃ॥ ૨૦॥
મનાે મિય સસુયંાજે્ય દેહં તદનવુાયનુા ।
મદ્ધારણાનુભાવને તત્રાત્મા યત્ર વૈ મનઃ॥ ૨૧॥
યદા મન ઉપાદાય યદ્યદૂ્રપં બુભષૂ ત ।
તત્તદ્ભવને્મનાે પં મદ્યાેગબલમાશ્રયઃ॥ ૨૨॥
પરકાયં િવશન્ સદ્ધઆત્માનં તત્ર ભાવયેત્ ।
િપ ડં િહ વા િવશે પ્રાણાે વાયુભૂતઃ ષડઙ્ ઘ્રવત્॥ ૨૩॥
પા યાર્ઽઽપીડ્ય ગુદં પ્રાણં હૃદુરઃક ઠમૂધર્સુ ।
આરાે ય બ્રહ્મર ધ્રેણ બ્રહ્મ ની વાે જેત્તનુમ્॥ ૨૪॥
િવહિર યન્ સરુાક્ર ડે મ સં્થ સ વં િવભાવયેત્ ।
િવમાનનેાપે તષ્ઠ ત સ વ ત્તીઃ સરુ સ્ત્રયઃ॥ ૨૫॥
યથા સઙ્ક પયેદુ્બદ્ યા યદા વા મ પરઃ પુમાન્ ।
મિય સત્યે મનાે યુ જં તથા ત સમપુાશ્નુતે॥ ૨૬॥
યાે વૈ મદ્ભાવમાપન્ન ઈ શતવુર્ શતુઃ પુમાન્ ।
કુત શ્ચન્ન િવહ યેત તસ્ય ચાજ્ઞા યથા મમ॥ ૨૭॥
મદ્ભ યા શદુ્ધસ વસ્ય યાે ગનાે ધારણાિવદઃ ।
તસ્ય ત્રૈકા લક બુ દ્ધજર્ન્મ ત્યૂપ િંહતા॥ ૨૮॥
અગ્ યાિદ ભનર્ હ યેત મનુેયાગમયં વપુઃ ।
મદ્યાેગશ્રા ત ચત્તસ્ય યાદસામુદકં યથા॥ ૨૯॥
મ દ્વભૂતીર ભ યાયન્ શ્રીવ સાસ્ત્રિવભૂ ષતાઃ ।
વ તપત્રવ્યજનૈઃ સ ભવેદપરા જતઃ॥ ૩૦॥
ઉપાસકસ્ય મામવંે યાેગધારણયા મનુેઃ ।
સદ્ધયઃ પવૂર્ક થતા ઉપ તષ્ઠ ત્યશષેતઃ॥ ૩૧॥
જતે દ્રયસ્ય દા તસ્ય જતશ્વાસાત્મનાે મનુેઃ ।
મદ્ધારણાં ધારયતઃ કા સા સ દ્ધઃ સદુુલર્ભા॥ ૩૨॥

bhagpur-11.pdf 61



શ્રીમદ્ભાગવતં - અેકાદશસ્ક ધઃ

અ તરાયાન્ વદ ત્યેતા યુ જતાે યાેગમુત્તમમ્ ।
મયા સ પદ્યમાનસ્ય કાલક્ષપણહેતવઃ॥ ૩૩॥
જન્માષૈિધતપાેમ ત્રૈયાર્વતીિરહ સદ્ધયઃ ।
યાેગનેા ાે ત તાઃ સવાર્ ના યૈયાગગ ત વ્રજેત્॥ ૩૪॥
સવાર્સામિપ સદ્ધ નાં હેતુઃ પ તરહં પ્રભુઃ ।
અહં યાેગસ્ય સાઙ્ખ્યસ્ય ધમર્સ્ય બ્રહ્મવાિદનામ્॥ ૩૫॥
અહમાત્મા તરાે બાહ્યાેઽના તઃ સવર્દેિહનામ્ ।
યથા ભૂતાિન ભૂતષેુ બિહર તઃ વયં તથા॥ ૩૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે પ ચદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૫॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ષાેડશાેઽ યાયઃ - ૧૬॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
વં બ્રહ્મ પરમં સાક્ષાદનાદ્ય તમપા તમ્ ।
સવષામિપ ભાવાનાં ત્રાણ સ્થત્ય યયાેદ્ભવઃ॥ ૧॥
ઉચ્ચાવચષેુ ભૂતષેુ દુજ્ઞયમકૃતાત્મ ભઃ ।
ઉપાસતે વાં ભગવન્ યાથાત યને બ્રાહ્મણાઃ॥ ૨॥
યષેુ યષેુ ચ ભાવષેુ ભ યા વાં પરમષર્યઃ ।
ઉપાસીનાઃ પ્રપદ્ય તે સં સ દ્ધ તદ્વદ વ મે॥ ૩॥
ગૂઢશ્ચર સ ભૂતાત્મા ભૂતાનાં ભૂતભાવન ।
ન વાં પ ય ત ભૂતાિન પ ય તં માેિહતાિન તે॥ ૪॥
યાઃ કાશ્ચ ભૂમાૈ િદિવ વૈ રસાયાં
િવભૂતયાે િદ મહાિવભૂતે ।
તા મહ્યમાખ્યાહ્યનુભાિવતા તે
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નમા મ તે તીથર્પદાઙ્ ઘ્રપદ્મમ્॥ ૫॥
શ્રીભગવાનવુાચ
અેવમેતદહં ષ્ટઃ પ્રશં્ન પ્રશ્નિવદાં વર ।
યુયુ સનુા િવનશને સપત્નૈરજુર્નને વૈ॥ ૬॥
જ્ઞા વા જ્ઞા તવધં ગહ્યર્મધમ રાજ્યહેતુકમ્ ।
તતાે િન ત્તાે હ તાહં હતાેઽય મ ત લાૈિકકઃ॥ ૭॥
સ તદા પુ ષવ્યાઘ્રાે યુ યા મે પ્ર તબાેિધતઃ ।
અ યભાષત મામવંે યથા વં રણમૂધર્િન॥ ૮॥
અહમાત્માેદ્ધવામીષાં ભૂતાનાં સહૃુદ શ્વરઃ ।
અહં સવાર્ ણ ભૂતાિન તષેાં સ્થત્યુદ્ભવા યયઃ॥ ૯॥
અહં ગ તગર્ તમતાં કાલઃ કલયતામહમ્ ।
ગુણાનાં ચા યહં સા યં ગુ ણ યાૈ પ ત્તકાે ગુણઃ॥ ૧૦॥
ગુ ણનામ યહં સતંૂ્ર મહતાં ચ મહાનહમ્ ।
સૂ માણામ યહં વાે દુજર્યાનામહં મનઃ॥ ૧૧॥
િહર યગભા વેદાનાં મ ત્રાણાં પ્રણવ સ્ત્ર ત્ ।
અક્ષરાણામકારાેઽ મ પદાિન છ દસામહમ્॥ ૧૨॥
ઇ દ્રાેઽહં સવર્દેવાનાં વસનૂામ મ હવ્યવાટ્ ।
આિદત્યાનામહં િવ ણૂ દ્રાણાં નીલલાેિહતઃ॥ ૧૩॥
બ્રહ્મષ ણાં ગુરહં રાજષ ણામહં મનુઃ ।
દેવષ ણાં નારદાેઽહં હિવધાર્ ય મ ધનેષુુ॥ ૧૪॥
સદ્ધશે્વરાણાં કિપલઃ સપુણાઽહં પતિત્રણામ્ ।
પ્ર પતીનાં દક્ષાેઽહં િપ ણામહમયર્મા॥ ૧૫॥
માં િવદ્ યુદ્ધવ દૈત્યાનાં પ્રહ્લાદમસરેુશ્વરમ્ ।
સાેમં નક્ષત્રાષૈધીનાં ધનેશં યક્ષરક્ષસામ્॥ ૧૬॥
અૈરાવતં ગજે દ્રાણાં યાદસાં વ ણં પ્રભુમ્ ।
તપતાં દ્યુમતાં સયૂ મનુ યાણાં ચ ભપૂ તમ્॥ ૧૭॥
ઉચ્ચૈઃશ્રવા તુરઙ્ગાણાં ધાતનૂામ મ કા ચનમ્ ।
યમઃ સયંમતાં ચાહં સપાર્ણામ મ વાસિુકઃ॥ ૧૮॥
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નાગે દ્રાણામન તાેઽહં ગે દ્રઃ શ ◌ૃઙ્ ગદં ષ્ટ્રણામ્ ।
આશ્રમાણામહં તુયા વણાર્નાં પ્રથમાેઽનઘ॥ ૧૯॥
તીથાર્નાં સ્રાેતસાં ગઙ્ગા સમુદ્રઃ સરસામહમ્ ।
આયુધાનાં ધનુરહં િત્રપુરઘ્નાે ધનુ મતામ્॥ ૨૦॥
િધ યાનામ યહં મે ગર્હનાનાં િહમાલયઃ ।
વન પતીનામશ્વ થઆેષધીનામહં યવઃ॥ ૨૧॥
પુરાેધસાં વ સષ્ઠાેઽહં બ્ર હ્મષ્ઠાનાં હ પ તઃ ।
સ્ક દાેઽહં સવર્સનેા યામગ્ર યાં ભગવાનજઃ॥ ૨૨॥
યજ્ઞાનાં બ્રહ્મયજ્ઞાેઽહં વ્રતાનામિવિહસનમ્ ।
વા વગ્ યકાર્ બુવાગાત્મા શચુીનામ યહં શુ ચઃ॥ ૨૩॥
યાેગાનામાત્મસરંાેધાે મ ત્રાેઽ મ િવ જગીષતામ્ ।
આ વી ક્ષક કાૈશલાનાં િવક પઃ ખ્યા તવાિદનામ્॥ ૨૪॥
સ્ત્રીણાં તુ શત પાહં પુંસાં વાય ભવુાે મનુઃ ।
નારાયણાે મનુીનાં ચ કુમારાે બ્રહ્મચાિરણામ્॥ ૨૫॥
ધમાર્ણામ મ સ યાસઃ ક્ષેમાણામબિહમર્ તઃ ।
ગુહ્યાનાં સૂ તં માનંૈ મથનુાનામજ વહમ્॥ ૨૬॥
સવં સરાેઽ યિન મષાં ઋતનૂાં મધુમાધવાૈ ।
માસાનાં માગર્શીષાઽહં નક્ષત્રાણાં તથા ભ જત્॥ ૨૭॥
અહં યુગાનાં ચ કૃતં ધીરાણાં દેવલાેઽ સતઃ ।
દ્વપૈાયનાેઽ મ વ્યાસાનાં કવીનાં કાવ્યઆત્મવાન્॥ ૨૮॥
વાસદેુવાે ભગવતાં વં તુ ભાગવતે વહમ્ ।
િક પુ ષાણાં હનુમાન્ િવદ્યાધ્રાણાં સદુશર્નઃ॥ ૨૯॥
રત્નાનાં પદ્મરાગાેઽ મ પદ્મકાેશઃ સપુેશસામ્ ।
કુશાેઽ મ દભર્ તીનાં ગવ્યમાજ્યં હિવઃ વહમ્॥ ૩૦॥
વ્યવસાિયનામહં લ મીઃ િકતવાનાં છલગ્રહઃ ।
ત તક્ષા મ ત તક્ષણૂાં સ વં સ વવતામહમ્॥ ૩૧॥
આેજઃ સહાે બલવતાં કમાર્હં િવ દ્ધ સા વતામ્ ।
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સા વતાં નવમૂત નામાિદમૂ તરહં પરા॥ ૩૨॥
િવશ્વાવસઃુ પવૂર્ ચ ત્તગર્ ધવાર્ સરસામહમ્ ।
ભૂધરાણામહં સ્થૈય ગ ધમાત્રમહં ભવુઃ॥ ૩૩॥
અપાં રસશ્ચ પરમ તે જષ્ઠાનાં િવભાવસઃુ ।
પ્રભા સયૂ દુતારાણાં શ દાેઽહં નભસઃ પરઃ॥ ૩૪॥
બ્રહ્મ યાનાં બ લરહં વીરાણામહમજુર્નઃ ।
ભૂતાનાં સ્થ ત પ ત્તરહં વૈ પ્ર તસઙ્ક્રમઃ॥ ૩૫॥
ગત્યુ યુ સગાપાદાનમાન દ પશર્લક્ષણમ્ ।
આ વાદશ્રુત્યવઘ્રાણમહં સવ દ્રયે દ્રયમ્॥ ૩૬॥
થવી વાયુરાકાશ આપાે જ્યાે તરહં મહાન્ ।

િવકારઃ પુ ષાેઽવ્યકં્ત રજઃ સ વં તમઃ પરમ્ ।
અહમેત પ્રસઙ્ખ્યાનં જ્ઞાનં ત વિવિનશ્ચયઃ॥ ૩૭॥
મયેશ્વરેણ વને ગુણને ગુ ણના િવના ।
સવાર્ત્મનાિપ સવણ ન ભાવાે િવદ્યતે ક્વ ચત્॥ ૩૮॥
સઙ્ખ્યાનં પરમાણનૂાં કાલને િક્રયતે મયા ।
ન તથા મે િવભૂતીનાં જતાેઽ ડાિન કાેિટશઃ॥ ૩૯॥
તજેઃ શ્રીઃ ક તરૈશ્વય હ્ર ી ત્યાગઃ સાૈભગં ભગઃ ।
વીય ત તક્ષા િવજ્ઞાનં યત્ર યત્ર સ મઽશકઃ॥ ૪૦॥
અેતા તે ક તતાઃ સવાર્ઃ સઙે્ક્ષપેણ િવભૂતયઃ ।
મનાેિવકારા અેવૈતે યથા વાચા ભધીયતે॥ ૪૧॥
વાચં યચ્છ મનાે યચ્છ પ્રાણાન્ યચ્છેિદ્રયા ણ ચ ।
આત્માનમાત્મના યચ્છ ન ભૂયઃ ક પસઽે વને॥ ૪૨॥
યાે વૈ વાઙ્મનસી સયંગસયંચ્છન્ િધયા ય તઃ ।
તસ્ય વ્રતં તપાે દાનં સ્રવત્યામઘટા બુવત્॥ ૪૩॥
ત માદ્વચાે મનઃ પ્રાણાન્ િનયચ્છેન્મ પરાયણઃ ।
મદ્ભ ક્તયુક્તયા બુદ્ યા તતઃ પિરસમા યતે॥ ૪૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે ષાેડશાેઽ યાયઃ॥ ૧૬॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ સપ્તદશાેઽ યાયઃ - ૧૭॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
ય વયા ભિહતઃ પવૂ ધમર્ વદ્ભ ક્તલક્ષણઃ ।
વણાર્શ્રમાચારવતાં સવષાં દ્વપદામિપ॥ ૧॥
યથાનુષ્ઠ યમાનને વિય ભ ક્ત ર્ણાં ભવેત્ ।
વધમણારિવ દાક્ષ ત સમાખ્યાતુમહર્ સ॥ ૨॥
પુરા િકલ મહાબાહાે ધમ પરમકં પ્રભાે ।
યત્તને હંસ પેણ બ્રહ્મણેઽ યા થ માધવ॥ ૩॥
સ ઇદાની ં સમુહતા કાલનેા મત્રકશર્ન ।
ન પ્રાયાે ભિવતા મત્યર્લાેકે પ્રાગનુશા સતઃ॥ ૪॥
વક્તા કતાર્િવતા ના યાે ધમર્સ્યાચ્યુત તે ભુિવ ।
સભાયામિપ વૈિર ચ્યાં યત્ર મૂ તધરાઃ કલાઃ॥ ૫॥
કત્રાર્િવત્રા પ્રવક્ત્રા ચ ભવતા મધુસદૂન ।
ત્યક્તે મહીતલે દેવ િવનષં્ટ કઃ પ્રવક્ષ્ય ત॥ ૬॥
ત વં નઃ સવર્ધમર્જ્ઞ ધમર્ વદ્ભ ક્તલક્ષણઃ ।
યથા યસ્ય િવધીયેત તથા વણર્ય મે પ્રભાે॥ ૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ થં વ ત્યમખુ્યને ષ્ટઃ સ ભગવાન્ હિરઃ ।
પ્રીતઃ ક્ષેમાય મત્યાર્નાં ધમાર્નાહ સનાતનાન્॥ ૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
ધ યર્ અેષ તવ પ્રશ્નાે નૈઃશ્રેયસકરાે ણામ્ ।
વણાર્શ્રમાચારવતાં તમુદ્ધવ િનબાેધ મે॥ ૯॥
આદાૈ કૃતયુગે વણા ણાં હંસ ઇ ત તઃ ।
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કૃતકૃત્યાઃ પ્ર ત્યા ત મા કૃતયુગં િવદુઃ॥ ૧૦॥
વેદઃ પ્રણવ અેવાગ્રે ધમાઽહં ષ પ ક્ ।
ઉપાસતે તપાેિનષ્ઠા હંસં માં મુક્તિક બષાઃ॥ ૧૧॥
ત્રેતામખુે મહાભાગ પ્રાણાન્ મે હૃદયા ત્રયી ।
િવદ્યા પ્રાદુરભૂત્તસ્યા અહમાસં િત્ર ન્મખઃ॥ ૧૨॥
િવપ્રક્ષિત્રયિવટ્ શદૂ્રા મખુબાહૂ પાદ ઃ ।
વૈરા પુ ષા તા ય આત્માચરલક્ષણાઃ॥ ૧૩॥
ગ્ હાશ્રમાે જઘનતાે બ્રહ્મચય હૃદાે મમ ।
વક્ષઃસ્થલાદ્વને વાસઃ યાસઃશીષર્ ણ સં સ્થતઃ॥ ૧૪॥
વણાર્નામાશ્રમાણાં ચ જન્મભૂ યનુસાિરણીઃ ।
આસન્ પ્રકૃતયાે ણાં નીચનૈ ચાેત્તમાેત્તમાઃ॥ ૧૫॥
શમાે દમ તપઃ શાૈચં સ તાષેઃ ક્ષા તરાજર્વમ્ ।
મદ્ભ ક્તશ્ચ દયા સતં્ય બ્રહ્મપ્રકૃતયિ વમાઃ॥ ૧૬॥
તે ે બલં તઃ શાૈય ત તક્ષાૈદાયર્મુદ્યમઃ ।
સ્થૈય બ્રહ્મ યમૈશ્વય ક્ષત્રપ્રકૃતયિ વમાઃ॥ ૧૭॥
આ તક્યં દાનિનષ્ઠા ચ અદ ભાે બ્રહ્મસવેનમ્ ।
અતુ ષ્ટરથાપચયવૈ યપ્રકૃતયિ વમાઃ॥ ૧૮॥
શશુ્રષૂણં દ્વજગવાં દેવાનાં ચા યમાયયા ।
તત્ર લ ધને સ તાષેઃ શદૂ્રપ્રકૃતયિ વમાઃ॥ ૧૯॥
અશાૈચમ તં તેયં ના તક્યં શુ કિવગ્રહઃ ।
કામઃ ક્રાેધશ્ચ તષર્શ્ચ વભાવાેઽ તવેસાિયનામ્॥ ૨૦॥
અિહસા સત્યમ તેયમકામક્રાેધલાેભતા ।
ભૂત પ્રયિહતેહા ચ ધમાઽયં સાવર્વ ણકઃ॥ ૨૧॥
દ્વતીયં પ્રા યાનપુવૂ્યાર્ જન્માપેનયનં દ્વજઃ ।
વસન્ ગુ કુલે દા તાે બ્રહ્માધીયીત ચાહુતઃ॥ ૨૨॥
મખેલા જનદ ડાક્ષબ્રહ્મસતૂ્રકમ ડલનૂ્ ।
જિટલાેઽધાૈતદદ્વાસાેઽરક્તપીઠઃ કુશાન્ દધત્॥ ૨૩॥
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નાનભાજેનહાેમષેુ જપાેચ્ચારે ચ વાગ્યતઃ ।
ન ચ્છ દ્યાન્નખરાેમા ણ કક્ષાપેસ્થગતા યિપ॥ ૨૪॥
રેતાે નાવિકરે તુ બ્રહ્મવ્રતધરઃ વયમ્ ।
અવક ણઽવગાહ્યા સુ યતાસુ સ્ત્રપદ ં જપેત્॥ ૨૫॥
અગ્ યકાર્ચાયર્ગાેિવપ્રગુ દ્ધસરુા શુ ચઃ ।
સમાિહત ઉપાસીત સ યે ચ યતવાગ્જપન્॥ ૨૬॥
આચાય માં િવ નીયાન્નાવન્મ યેત કિહ ચત્ ।
ન મત્યર્બુદ્ યાસયૂેત સવર્દેવમયાે ગુ ઃ॥ ૨૭॥
સાયં પ્રાત પાનીય ભૈકં્ષ્ય ત મૈ િનવેદયેત્ ।
યચ્ચા યદ યનુજ્ઞાતમપુયુ ત સયંતઃ॥ ૨૮॥
શશુ્રષૂમાણઆચાય સદાપેાસીત નીચવત્ ।
યાનશ યાસનસ્થાનનૈાર્ તદૂરે કૃતા જ લઃ॥ ૨૯॥
અેવં ત્તાે ગુ કુલે વસદ્ેભાેગિવવ જતઃ ।
િવદ્યા સમા યતે યાવ દ્બભ્રદ્વ્રતમખ ડતમ્॥ ૩૦॥
યદ્યસાૈ છ દસાં લાેકમારાેક્ષ્યન્ બ્રહ્મિવષ્ટપમ્ ।
ગુરવે િવ યસદેે્દહં વા યાયાથ હદ્વ્રતઃ॥ ૩૧॥
અગ્ ાૈ ગુરાવાત્મિન ચ સવર્ભૂતષેુ માં પરમ્ ।
અ થગ્ધી પાસીત બ્રહ્મવચર્ વ્યક મષઃ॥ ૩૨॥
સ્ત્રીણાં િનર ક્ષણ પશર્સલંાપ વેલનાિદકમ્ ।
પ્રા ણનાે મથનુીભૂતાનગ્ હસ્થાેઽગ્રત ત્યજેત્॥ ૩૩॥
શાૈચમાચમનં નાનં સ યાપેાસનમાજર્વમ્ ।
તીથર્સવેા જપાેઽ યાભક્ષ્યાસ ભા યવજર્નમ્॥ ૩૪॥
સવાર્શ્રમપ્રયુક્તાેઽયં િનયમઃ કુલન દન ।
મદ્ભાવઃ સવર્ભૂતષેુ મનાવેાક્કાયસયંમઃ॥ ૩૫॥
અેવં હદ્વ્રતધરાે બ્રાહ્મણાેઽ ગ્ િરવ વલન્ ।
મદ્ભક્ત તીવ્રતપસા દગ્ધકમાર્શયાેઽમલઃ॥ ૩૬॥
અથાન તરમાવેક્ષ્યન્ યથા જજ્ઞા સતાગમઃ ।
ગુરવે દ ક્ષણાં દ વા નાયાદુ્ગવર્નુમાેિદતઃ॥ ૩૭॥

68 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - અેકાદશસ્ક ધઃ

ગ્ હં વનં વાપેિવશે પ્રવ્રજેદ્વા દ્વ ેત્તમઃ ।
આશ્રમાદાશ્રમં ગચ્છેન્ના યથા મ પરશ્ચરેત્॥ ૩૮॥
ગ્ હાથ સદશૃી ં ભાયાર્મુદ્વહેદજુગુ સતામ્ ।
યવીયસી ં તુ વયસા તાં સવણાર્મનુક્રમાત્॥ ૩૯॥
ઇજ્યા યયનદાનાિન સવષાં ચ દ્વજન્મનામ્ ।
પ્ર તગ્રહાેઽ યાપનં ચ બ્રાહ્મણસ્યવૈ યાજનમ્॥ ૪૦॥
પ્ર તગ્રહં મ યમાન તપ તે ેયશાનેુદમ્ ।
અ યા યામવે વેત શલવૈાર્ દાષેદક્ૃ તયાેઃ॥ ૪૧॥
બ્રાહ્મણસ્ય િહ દેહાેઽયં દ્રકામાય ને યતે ।
કૃચ્છ્ર ાય તપસે ચેહ પ્રેત્યાન તસખુાય ચ॥ ૪૨॥
શલાે છ ત્ત્યા પિરતુષ્ટ ચત્તાે
ધમ મહા તં િવરજં જુષાણઃ ।
મ યિપતાત્મા ગ્ હ અેવ તષ્ઠન્
ના તપ્રસક્તઃ સમપુૈ ત શા તમ્॥ ૪૩॥
સમુદ્ધર ત યે િવપં્ર સીદ તં મ પરાયણમ્ ।
તાનુદ્ધિર યે ન ચરાદાપદ્ યાે નાૈિરવાણર્વાત્॥ ૪૪॥
સવાર્ઃ સમુદ્ધરેદ્રા િપતવે વ્યસના પ્ર ઃ ।
આત્માનમાત્મના ધીરાે યથા ગજપ તગર્ ન્॥ ૪૫॥
અેવંિવધાે નરપ તિવમાનનેાકર્વચર્સા ।
િવધૂયેહાશભું કૃ ન મ દ્રણે સહ માેદતે॥ ૪૬॥
સીદન્ િવપ્રાે વ ણગ્ ત્ત્યા પ યૈરેવાપદં તરેત્ ।
ખડ્ગને વાઽઽપદાક્રા તાે ન શ્વ ત્ત્યા કથ ચન॥ ૪૭॥
વૈ ય ત્ત્યા તુ રાજ યાે વે ગયયાઽઽપિદ ।
ચરેદ્વા િવપ્ર પેણ ન શ્વ ત્ત્યા કથ ચન॥ ૪૮॥
શદૂ્ર ત્ત ભજેદ્વૈ યઃ શદૂ્રઃ કા કટિક્રયામ્ ।
કૃચ્છ્ર ાન્મુક્તાે ન ગહ્યણ ત્ત લ સતે કમર્ણા॥ ૪૯॥
વેદા યાય વધા વાહા બલ્યન્નાદ્યૈયર્થાેદયમ્ ।
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દેવ ષિપ ભૂતાિન મદૂ્રપા ય વહં યજેત્॥ ૫૦॥
યદચૃ્છયાપેપન્નને શકુ્લનેાપેા જતને વા ।
ધનનેાપીડયન્ ત્યાન્ યાયનેવૈાહરે ક્રતનૂ્॥ ૫૧॥
કુટુ બેષુ ન સ જેત ન પ્રમાદે્ય કુટુ બ્યિપ ।
િવપ શ્ચન્નશ્વરં પ યેદદષૃ્ટમિપ દષૃ્ટવત્॥ ૫૨॥
પતુ્રદારાપ્તબ ધનૂાં સઙ્ગમઃ પા થસઙ્ગમઃ ।
અનુદેહં િવય ત્યેતે વ ાે િનદ્રાનુગાે યથા॥ ૫૩॥
ઇ થં પિર શન્ મુક્તાે ગ્ હે વ ત થવદ્વસન્ ।
ન ગ્ હૈરનુબ યેત િનમર્માે િનરહઙૃ્કતઃ॥ ૫૪॥
કમર્ ભગ્ ર્હમેધીયૈિર ટ્વા મામવે ભ ક્તમાન્ ।
તષે્ઠદ્વનં વાપેિવશે પ્ર વાન્ વા પિરવ્રજેત્॥ ૫૫॥
ય વાસક્તમ તગહે પતુ્રિવત્તષૈણાતુરઃ ।
સૈ્ત્રણઃ કૃપણધીમૂર્ઢાે મમાહ મ ત બ યતે॥ ૫૬॥
અહાે મે િપતરાૈ દ્ધાૈ ભાયાર્ બાલાત્મ ત્મ ઃ ।
અનાથા મા તે દ નાઃ કથં વ ત દુઃ ખતાઃ॥ ૫૭॥
અેવં ગ્ હાશયા ક્ષપ્તહૃદયાે મૂઢધીરયમ્ ।
અ પ્ત તાનનુ યાયન્ તાેઽ ધં િવશતે તમઃ॥ ૫૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે સપ્તદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૭॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અષ્ટાદશાેઽ યાયઃ - ૧૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
વનં િવિવ ઃ પતુ્રષેુ ભાયા યસ્ય સહૈવ વા ।
વન અેવ વસચે્છા ત તીયં ભાગમાયષુઃ॥ ૧॥
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ક દમૂલફલવૈર્ યૈમ યૈ ર્ ત્ત પ્રક પયેત્ ।
વસીત વલ્કલં વાસ ણપણાર્ જનાિન ચ॥ ૨॥
કેશરાેમનખ મશ્રુમલાિન બ યાદ્દતઃ ।
ન ધાવેદ સુ મ જેત િત્રકાલં સ્થ ડલેશયઃ॥ ૩॥
ગ્રી મે ત યેત પ ચાગ્ ીન્ વષાર્ વાસારષાડ્જલે ।
આક ઠમગ્ ઃ શ શર અેવં ત્ત તપશ્ચરેત્॥ ૪॥
અ ગ્ પક્વં સમશ્નીયા કાલપક્વમથાિપ વા ।
ઉલખૂલા મકુટ્ટાે વા દ તાેલખૂલ અેવ વા॥ ૫॥
વયં સ ચનુયા સવર્માત્મનાે ત્તકારણમ્ ।
દેશકાલબલા ભજ્ઞાે નાદદ તા યદાહૃતમ્॥ ૬॥
વ યૈશ્ચ પુરાેડાશિૈનવર્પે કાલચાેિદતાન્ ।
ન તુ શ્રાૈતને પશનુા માં યજેત વનાશ્રમી॥ ૭॥
અ ગ્ હાતે્રં ચ દશર્શ્ચ પૂણર્માસશ્ચ પવૂર્વત્ ।
ચાતુમાર્સ્યાિન ચ મનુેરા ાતાિન ચ નૈગમૈઃ॥ ૮॥
અેવં ચીણન તપસા મુિનધર્મિનસ તતઃ ।
માં તપાેમયમારા ય ઋ ષલાેકાદુપૈ ત મામ્॥ ૯॥
ય વેત કૃચ્છ્ર તશ્ચીણ તપાે િનઃશ્રેયસં મહત્ ।
કામાયા પીયસે યુ જ્યાદ્બા લશઃ કાેઽપર તતઃ॥ ૧૦॥
યદાસાૈ િનયમેઽક પાે જરયા તવપેથુઃ ।
આત્મ યગ્ ીન્ સમારાે ય મ ચ્ચત્તાેઽ ગ્ સમાિવશતે્॥ ૧૧॥
યદા કમર્િવપાકેષુ લાેકેષુ િનરયાત્મસુ ।
િવરાગાે યતે સ યઙ્ ય તા ગ્ ઃ પ્રવ્રજેત્તતઃ॥ ૧૨॥
ઇ ટ્વા યથાપેદેશં માં દ વા સવર્ વ વજે ।
અગ્ ીન્ વપ્રાણઆવે ય િનરપેક્ષઃ પિરવ્રજેત્॥ ૧૩॥
િવપ્રસ્ય વૈ સ યસતાે દેવા દારાિદ િપણઃ ।
િવઘ્નાન્ કુવર્ ત્યયં હ્ય માનાક્ર ય સ મયા પરમ્॥ ૧૪॥
બ યાચ્ચને્મુિનવાર્સઃ કાપૈીનાચ્છાદનં પરમ્ ।
ત્યક્તં ન દ ડપાત્રા યામ ય ક ચદનાપિદ॥ ૧૫॥
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દૃ ષ્ટપૂતં યસે પાદં વસ્ત્રપૂતં િપબે જલમ્ ।
સત્યપૂતાં વદેદ્વાચં મનઃપૂતં સમાચરેત્॥ ૧૬॥
માનૈાનીહાિનલાયામા દ ડા વાગ્દેહચેતસામ્ ।
ન હ્યેતે યસ્ય સ ત્યઙ્ગ વે ભનર્ ભવેદ્ય તઃ॥ ૧૭॥
ભક્ષાં ચતષુુર્ વણષુ િવગહ્યાર્ન્ વજર્યંશ્ચરેત્ ।
સપ્તાગારાનસઙૢ્કપ્તાં તુ યે લ ધને તાવતા॥ ૧૮॥
બિહજર્લાશયં ગ વા તત્રાપે ય વાગ્યતઃ ।
િવભજ્ય પાિવતં શષંે ભુ તાશષેમાહૃતમ્॥ ૧૯॥
અેકશ્ચરેન્મહીમેતાં િનઃસઙ્ગઃ સયંતે દ્રયઃ ।
આત્મક્ર ડઆત્મરતઆત્મવાન્ સમદશર્નઃ॥ ૨૦॥
િવિવક્તકે્ષમશરણાે મદ્ભાવિવમલાશયઃ ।
આત્માનં ચ તયેદેકમભેદેન મયા મુિનઃ॥ ૨૧॥
અ વીક્ષેતાત્મનાે બ ધં માેકં્ષ ચ જ્ઞાનિનષ્ઠયા ।
બ ધ ઇ દ્રયિવકે્ષપાે માેક્ષ અેષાં ચ સયંમઃ॥ ૨૨॥
ત માિન્નય ય ષડ્વગ મદ્ભાવને ચરેન્મુિનઃ ।
િવરક્તઃ દ્રકામે યાે લ વાઽઽત્મિન સખંુ મહત્॥ ૨૩॥
પુરગ્રામવ્ર ન્ સાથાર્ન્ ભક્ષાથ પ્રિવશશં્ચરેત્ ।
પુ યદેશસિરચ્છૈલવનાશ્રમવતી ં મહીમ્॥ ૨૪॥
વાનપ્રસ્થાશ્રમપદે વભી ણં ભૈક્ષ્યમાચરેત્ ।
સં સ યત્યાશ્વસ માેહઃ શદુ્ધસ વઃ શલા ધસા॥ ૨૫॥
નૈતદ્વ તુતયા પ યેદ્દ ૃ યમાનં િવન ય ત ।
અસક્ત ચત્તાે િવરમેિદહામતુ્ર ચક ષતાત્॥ ૨૬॥
યદેતદાત્મિન જગન્મનાવેાક્પ્રાણસહંતમ્ ।
સવ માયે ત તકણ વસ્થ ત્ય વા ન ત મરેત્॥ ૨૭॥
જ્ઞાનિનષ્ઠાે િવરક્તાે વા મદ્ભક્તાે વાનપેક્ષકઃ ।
સ લઙ્ગાનાશ્રમાં ત્ય વા ચરેદિવિધગાેચરઃ॥ ૨૮॥
બુધાે બાલકવ ક્ર ડે કુશલાે જડવચ્ચરેત્ ।
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વદેદુન્મત્તવ દ્વદ્વાન્ ગાેચયા નૈગમશ્ચરેત્॥ ૨૯॥
વેદવાદરતાે ન સ્યાન્ન પાખ ડી ન હૈતુકઃ ।
શુ કવાદિવવાદે ન ક ચ પકં્ષ સમાશ્રયેત્॥ ૩૦॥
નાે દ્વજેત જનાદ્ધ રાે જનં ચાેદ્વજેયેન્ન તુ ।
અ તવાદાં ત તક્ષેત નાવમ યેત ક ચન ।
દેહમુિદ્દ ય પશવુદ્વરંૈ કુયાર્ન્ન કેન ચત્॥ ૩૧॥
અેક અેવ પરાે હ્યાત્મા ભૂતે વાત્મ યવ સ્થતઃ ।
યથે દુ દપાત્રષેુ ભૂતા યેકાત્મકાિન ચ॥ ૩૨॥
અલ વા ન િવષીદેત કાલે કાલેઽશનં ક્વ ચત્ ।
લ વા ન હૃ યેદૃ્ધ તમાનુભયં દૈવતિ ત્રતમ્॥ ૩૩॥
આહારાથ સમીહેત યુક્તં ત પ્રાણધારણમ્ ।
ત વં િવ યતે તને ત દ્વજ્ઞાય િવમુચ્યતે॥ ૩૪॥
યદચૃ્છયાપેપન્નાન્નમદ્યાચ્છ્ર ેષ્ઠમુતાપરમ્ ।
તથા વાસ તથા શ યાં પ્રાપ્તં પ્રાપં્ત ભજેન્મુિનઃ॥ ૩૫॥
શાૈચમાચમનં નાનં ન તુ ચાેદનયા ચરેત્ ।
અ યાંશ્ચ િનયમા જ્ઞાની યથાહં લીલયેશ્વરઃ॥ ૩૬॥
ન િહ તસ્ય િવક પાખ્યા યા ચ મદ્વ ક્ષયા હતા ।
આદેહા તા ક્વ ચ ખ્યા ત તતઃ સ પદ્યતે મયા॥ ૩૭॥
દુઃખાેદકષુ કામષેુ તિનવદ આત્મવાન્ ।
અ જજ્ઞા સતમદ્ધમા ગુ ં મુિનમપુવ્રજેત્॥ ૩૮॥
તાવ પિરચરેદ્ભક્તઃ શ્રદ્ધાવાનનસયૂકઃ ।
યાવદ્બ્રહ્મ િવ નીયાન્મામવે ગુ માદતૃઃ॥ ૩૯॥
ય વસયંતષડ્વગર્ઃ પ્રચ ડે દ્રયસાર થઃ ।
જ્ઞાનવૈરાગ્યરિહત સ્ત્રદ ડમપુ વ ત॥ ૪૦॥
સરુાનાત્માનમાત્મસ્થં િનહ્નતુે માં ચ ધમર્હા ।
અિવપક્વકષાયાેઽ માદમુ માચ્ચ િવહીયતે॥ ૪૧॥
ભક્ષાેધર્મર્ઃ શમાેઽિહસા તપ ઈક્ષા વનાૈકસઃ ।
ગ્ િહણાે ભૂતરક્ષજે્યા દ્વજસ્યાચાયર્સવેનમ્॥ ૪૨॥
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બ્રહ્મચય તપઃ શાૈચં સ તાષેાે ભૂતસાૈહૃદમ્ ।
ગ્ હસ્થસ્યા તાૈ ગ તુઃ સવષાં મદુપાસનમ્॥ ૪૩॥
ઇ ત માં યઃ વધમણ ભજેિન્નત્યમન યભાક્ ।
સવર્ભૂતષેુ મદ્ભાવાે મદ્ભ ક્ત િવ દતે દૃઢામ્॥ ૪૪॥
ભ યાેદ્ધવાનપાિય યા સવર્લાેકમહેશ્વરમ્ ।
સવા પત્ત્ય યયં બ્રહ્મ કારણં માપેયા ત સઃ॥ ૪૫॥
ઇ ત વધમર્િન ણક્તસ વાે િનજ્ઞાર્તમદ્ગ તઃ ।
જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ પન્નાે ન ચરા સમપૈુ ત મામ્॥ ૪૬॥
વણાર્શ્રમવતાં ધમર્ અેષ આચારલક્ષણઃ ।
સ અેવ મદ્ભ ક્તયુતાે િનઃશ્રેયસકરઃ પરઃ॥ ૪૭॥
અેતત્તેઽ ભિહતં સાધાે ભવાન્ ચ્છ ત યચ્ચ મામ્ ।
યથા વધમર્સયંુક્તાે ભક્તાે માં સ મયા પરમ્॥ ૪૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે અષ્ટાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૮॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાનેિવશાેઽ યાયઃ - ૧૯॥
શ્રીભગવાનવુાચ
યાે િવદ્યાશ્રુતસ પન્નઃ આત્મવાન્ નાનુમાિનકઃ ।
માયામાત્ર મદં જ્ઞા વા જ્ઞાનં ચ મિય સ યસતે્॥ ૧॥
જ્ઞાિનન વહમવેેષ્ટઃ વાથા હેતુશ્ચ સ મતઃ ।
વગર્શ્ચવૈાપવગર્શ્ચ ના યાેઽથા મદતૃે પ્રયઃ॥ ૨॥
જ્ઞાનિવજ્ઞાનસં સદ્ધાઃ પદં શ્રેષં્ઠ િવદુમર્મ ।
જ્ઞાની પ્રયતમાેઽતાે મે જ્ઞાનનેાસાૈ બભ ત મામ્॥ ૩॥
તપ તીથ જપાે દાનં પિવત્રાણીતરા ણ ચ ।
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નાલં કુવર્ ત તાં સ દ્ધ યા જ્ઞાનકલયા કૃતા॥ ૪॥
ત માજ્જ્ઞાનને સિહતં જ્ઞા વા વાત્માનમુદ્ધવ ।
જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ પન્નાે ભજ માં ભ ક્તભાવતઃ॥ ૫॥
જ્ઞાનિવજ્ઞાનયજ્ઞને મા મ ટ્વાઽઽત્માનમાત્મિન ।
સવર્યજ્ઞપ ત માં વૈ સં સ દ્ધ મનુયાેઽગમન્॥ ૬॥
વ યુદ્ધવાશ્રય ત ય સ્ત્રિવધાે િવકારાે
માયા તરાપત ત નાદ્યપવગર્યાેયર્ત્ ।
જન્માદયાેઽસ્ય યદમી તવ તસ્ય િક સ્યુ-
રાદ્ય તયાેયર્દસતાેઽ ત તદેવ મ યે॥ ૭॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
જ્ઞાનં િવશદંુ્ધ િવપુલં યથૈત-
દ્વરૈાગ્યિવજ્ઞાનયુતં પુરાણમ્ ।
આખ્યાિહ િવશ્વેશ્વર િવશ્વમૂત
વદ્ભ ક્તયાેગં ચ મહ દ્વ ગ્યમ્॥ ૮॥
તાપત્રયેણા ભહતસ્ય ઘાેરે
સ ત યમાનસ્ય ભવા વનીશ ।
પ યા મ ના યચ્છરણં તવાઙ્ ઘ્ર-
દ્વ દ્વાતપત્રાદ તા ભવષાર્ત્॥ ૯॥
દષં્ટ જનં સ પ તતં બલેઽ મન્
કાલાિહના દ્રસખુાે તષર્મ્ ।
સમુદ્ધરૈનં કૃપયાઽઽપવગ્ય-
વર્ચાે ભરા સ ચ મહાનુભાવ॥ ૧૦॥
શ્રીભગવાનવુાચ
ઇ થમેત પુરા રા ભી મં ધમર્ તાં વરમ્ ।
અ તશત્રુઃ પપ્રચ્છ સવષાં નાેઽનુશ ◌ૃ વતામ્॥ ૧૧॥
િન ત્તે ભારતે યુદ્ધે સહૃુિન્નધનિવહ્વલઃ ।
શ્રુ વા ધમાર્ન્ બહૂન્ પશ્ચાન્માેક્ષધમાર્ન ચ્છત॥ ૧૨॥
તાનહં તેઽ ભધાસ્યા મ દેવવ્રતમખુાચ્છતાન્ ।
જ્ઞાનવૈરાગ્યિવજ્ઞાનશ્રદ્ધાભ યપુ િંહતાન્॥ ૧૩॥
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નવૈકાદશપ ચત્રીન્ ભાવાન્ ભૂતષેુ યને વૈ ।
ઈક્ષેતાથૈકમ યષેુ તજ્જ્ઞાનં મમ િન શ્ચતમ્॥ ૧૪॥
અેતદેવ િહ િવજ્ઞાનં ન તથૈકેન યને યત્ ।
સ્થત્યુ પત્ત્ય યયાન્ પ યેદ્ભાવાનાં િત્રગુણાત્મનામ્॥ ૧૫॥
આદાવ તે ચ મ યે ચ જ્યા જં્ય યદ વયાત્ ।
પનુ ત પ્ર તસઙ્ક્રામે ય ચ્છ યેત તદેવ સત્॥ ૧૬॥
શ્રુ તઃ પ્રત્યક્ષમૈ તહ્યમનુમાનં ચતુષ્ટયમ્ ।
પ્રમાણે વનવસ્થાના દ્વક પા સ િવરજ્યતે॥ ૧૭॥
કમર્ણાં પિરણા મ વાદાિવિર ચાદમઙ્ગલમ્ ।
િવપ શ્ચન્નશ્વરં પ યેદદષૃ્ટમિપ દષૃ્ટવત્॥ ૧૮॥
ભ ક્તયાેગઃ પુરૈવાેક્તઃ પ્રીયમાણાય તેઽનઘ ।
પનુશ્ચ કથિય યા મ મદ્ભક્તેઃ કારણં પરમ્॥ ૧૯॥
શ્રદ્ધા તકથાયાં મે શશ્વન્મદનુક તર્નમ્ ।
પિરિનષ્ઠા ચ પૂ યાં તુ ત ભઃ તવનં મમ॥ ૨૦॥
આદરઃ પિરચયાર્યાં સવાર્ઙ્ગૈર ભવ દનમ્ ।
મદ્ભક્તપૂ યિધકા સવર્ભૂતષેુ મન્મ તઃ॥ ૨૧॥
મદથ વઙ્ગ ચેષ્ટા ચ વચસા મદુ્ગણેરણમ્ ।
મ યપર્ણં ચ મનસઃ સવર્કામિવવજર્નમ્॥ ૨૨॥
મદથઽથર્પિરત્યાગાે ભાેગસ્ય ચ સખુસ્ય ચ ।
ઇષં્ટ દતં્ત હુતં જપં્ત મદથ યદ્વ્રતં તપઃ॥ ૨૩॥
અેવં ધમમર્નુ યાણામુદ્ધવાત્મિનવેિદનામ્ ।
મિય સ યતે ભ ક્તઃ કાેઽ યાેઽથાઽસ્યાવ શ યતે॥ ૨૪॥
યદાત્મ યિપતં ચત્તં શા તં સ વાપે િંહતમ્ ।
ધમ જ્ઞાનં સવૈરાગ્યમૈશ્વય ચા ભપદ્યતે॥ ૨૫॥
યદિપતં ત દ્વક પે ઇ દ્રયૈઃ પિરધાવ ત ।
રજ વલં ચાસિન્નષં્ઠ ચતં્ત િવ દ્ધ િવપયર્યમ્॥ ૨૬॥
ધમા મદ્ભ ક્તકૃ પ્રાેક્તાે જ્ઞાનં ચૈકા યદશર્નમ્ ।
ગુણે વસઙ્ગાે વૈરાગ્યમૈશ્વય ચા ણમાદયઃ॥ ૨૭॥
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ઉદ્ધવ ઉવાચ
યમઃ ક ત િવધઃ પ્રાેક્તાે િનયમાે વાિરકશર્ન ।
કઃ શમઃ કાે દમઃ કૃ ણ કા ત તક્ષા તઃ પ્રભાે॥ ૨૮॥
િક દાનં િક તપઃ શાૈય િક સત્ય તમુચ્યતે ।
ક ત્યાગઃ િક ધનં ચેષં્ટ કાે યજ્ઞઃ કા ચ દ ક્ષણા॥ ૨૯॥
પુંસઃ િક વદ્બલં શ્રીમન્ ભગાે લાભશ્ચ કેશવ ।
કા િવદ્યા હ્ર ીઃ પરા કા શ્રીઃ િક સખંુ દુઃખમવે ચ॥ ૩૦॥
કઃ પ ડતઃ કશ્ચ મખૂર્ઃ કઃ પ થા ઉ પથશ્ચ કઃ ।
કઃ વગા નરકઃ કઃ વ કાે બ ધુ ત િક ગ્ હમ્॥ ૩૧॥
ક આઢ ઃ કાે દિરદ્રાે વા કૃપણઃ કઃ ક ઈશ્વરઃ ।
અેતાન્ પ્રશ્નાન્ મમ બ્રૂિહ િવપર તાંશ્ચ સ પતે॥ ૩૨॥
શ્રીભગવાનવુાચ
અિહસા સત્યમ તેયમસઙ્ગાે હ્ર ીરસ ચયઃ ।
આ તક્યં બ્રહ્મચય ચ માનંૈ સ્થૈય ક્ષમાભયમ્॥ ૩૩॥
શાૈચં જપ તપાે હાેમઃ શ્રદ્ધાઽઽ ત યં મદચર્નમ્ ।
તીથાર્ટનં પરાથહા તુ ષ્ટરાચાયર્સવેનમ્॥ ૩૪॥
અેતે યમાઃ સિનયમા ઉભયાેદ્વાર્દશ તાઃ ।
પુંસામપુા સતા તાત યથાકામં દુહ ત િહ॥ ૩૫॥
શમાે મિન્નષ્ઠતા બુદ્ધદેર્મ ઇ દ્રયસયંમઃ ।
ત તક્ષા દુઃખસ મષા જહ્વાપેસ્થજયાે તઃ॥ ૩૬॥
દ ડ યાસઃ પરં દાનં કામત્યાગ તપઃ તમ્ ।
વભાવિવજયઃ શાૈય સતં્ય ચ સમદશર્નમ્॥ ૩૭॥
ઋતં ચ સૂ તા વાણી કિવ ભઃ પિરક તતા ।
કમર્ વસઙ્ગમઃ શાૈચં ત્યાગઃ સ યાસ ઉચ્યતે॥ ૩૮॥
ધમર્ ઇષં્ટ ધનં ણાં યજ્ઞાેઽહં ભગવત્તમઃ ।
દ ક્ષણા જ્ઞાનસ દેશઃ પ્રાણાયામઃ પરં બલમ્॥ ૩૯॥
ભગાે મ અૈશ્વરાે ભાવાે લાભાે મદ્ભ ક્ત ત્તમઃ ।
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િવદ્યાઽઽત્મિન ભદાબાધાે જુગુ સા હ્ર ીરકમર્સુ॥ ૪૦॥
શ્રીગુર્ણા નૈરપેક્ષ્યાદ્યાઃ સખંુ દુઃખસખુાત્યયઃ ।
દુઃખં કામસખુાપેક્ષા પ ડતાે બ ધમાેક્ષિવત્॥ ૪૧॥
મખૂા દેહાદ્યહં બુ દ્ધઃ પ થા મિન્નગમઃ તઃ ।
ઉ પથ શ્ચત્તિવકે્ષપઃ વગર્ઃ સ વગુણાેદયઃ॥ ૪૨॥
નરક તમ ઉન્નાહાે બ ધુગુર્ રહં સખે ।
ગ્ હં શર રં માનુ યં ગુણાઢ ાે હ્યાઢ ઉચ્યતે॥ ૪૩॥
દિરદ્રાે ય વસ તુષ્ટઃ કૃપણાે યાેઽ જતે દ્રયઃ ।
ગુણે વસક્તધીર શાે ગુણસઙ્ગાે િવપયર્યઃ॥ ૪૪॥
અેત ઉદ્ધવ તે પ્રશ્નાઃ સવ સાધુ િન િપતાઃ ।
િક વ ણતને બહુના લક્ષણં ગુણદાષેયાેઃ ।
ગુણદાષેદૃ શદાષાે ગુણ તૂભયવ જતઃ॥ ૪૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે અેકાનેિવશાેઽ યાયઃ॥ ૧૯॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ િવશાેઽ યાયઃ - ૨૦॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
િવિધશ્ચ પ્ર તષેધશ્ચ િનગમાે હીશ્વરસ્ય તે ।
અવેક્ષતેઽરિવ દાક્ષ ગુણં દાષેં ચ કમર્ણામ્॥ ૧॥
વણાર્શ્રમિવક પં ચ પ્ર તલાેમાનુલાેમજમ્ ।
દ્રવ્યદેશવયઃકાલાન્ વગ નરકમવે ચ॥ ૨॥
ગુણદાષે ભદા દૃ ષ્ટમ તરેણ વચ તવ ।
િનઃશ્રેયસં કથં ણાં િનષેધિવિધલક્ષણમ્॥ ૩॥
િપ દેવમનુ યાણાં વેદશ્ચ તવેશ્વર ।
શ્રેય વનપુલ ધેઽથ સા યસાધનયાેરિપ॥ ૪॥
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ગુણદાષે ભદાદૃ ષ્ટિનગમાત્તે ન િહ વતઃ ।
િનગમનેાપવાદશ્ચ ભદાયા ઇ ત હ ભ્રમઃ॥ ૫॥
શ્રીભગવાનવુાચ
યાેગાસ્ત્રયાે મયા પ્રાેક્તા ણાં શ્રેયાેિવિધ સયા ।
જ્ઞાનં કમર્ ચ ભ ક્તશ્ચ નાપેાયાેઽ યાેઽ ત કુત્ર ચત્॥ ૬॥
િનિવ ણાનાં જ્ઞાનયાેગાે યા સના મહ કમર્સુ ।
તે વિનિવ ણ ચત્તાનાં કમર્યાેગ તુ કા મનામ્॥ ૭॥
યદચૃ્છયા મ કથાદાૈ તશ્રદ્ધ તુ યઃ પુમાન્ ।
ન િનિવ ણાે ના તસક્તાે ભ ક્તયાેગાેઽસ્ય સ દ્ધદઃ॥ ૮॥
તાવ કમાર્ ણ કુવ ત ન િનિવદ્યેત યાવતા ।
મ કથાશ્રવણાદાૈ વા શ્રદ્ધા યાવન્ન યતે॥ ૯॥
વધમર્સ્થાે યજન્ યજ્ઞૈરનાશીઃ કામ ઉદ્ધવ ।
ન યા ત વગર્નરકાૈ યદ્ય યન્ન સમાચરેત્॥ ૧૦॥
અ મ લાેકે વતર્માનઃ વધમર્સ્થાેઽનઘઃ શુ ચઃ ।
જ્ઞાનં િવશદુ્ધમા ાે ત મદ્ભ ક્ત વા યદચૃ્છયા॥ ૧૧॥
વ ગણાેઽ યેત મચ્છ ત લાેકં િનરિયણ તથા ।
સાધકં જ્ઞાનભ ક્ત યામુભયં તદસાધકમ્॥ ૧૨॥
ન નરઃ વગર્ ત કાઙે્ક્ષન્નારક ં વા િવચક્ષણઃ ।
નેમં લાેકં ચ કાઙે્ક્ષત દેહાવેશા પ્રમાદ્ય ત॥ ૧૩॥
અેત દ્વદ્વાન્ પુરા ત્યાેરભવાય ઘટેત સઃ ।
અપ્રમત્ત ઇદં જ્ઞા વા મત્યર્મ યથર્ સ દ્ધદમ્॥ ૧૪॥
છદ્યમાનં યમૈરેતૈઃ કૃતનીડં વન પ તમ્ ।
ખગઃ વકેતમુ જ્ય ક્ષેમં યા ત હ્યલ પટઃ॥ ૧૫॥
અહાેરાત્રૈ છદ્યમાનં બુદ્ વાઽઽયુભર્યવપેથુઃ ।
મુક્તસઙ્ગઃ પરં બુદ્ વા િનર હ ઉપશા ય ત॥ ૧૬॥
દેહમાદ્યં સલુભં સદુુલર્ભં
લવં સકુ પં ગુ કણર્ધારમ્ ।
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મયાનુકૂલને નભ વતેિરતં
પુમાન્ ભવા ધ ન તરે સઆત્મહા॥ ૧૭॥
યદાઽઽર ભષેુ િનિવ ણાે િવરક્તઃ સયંતે દ્રયઃ ।
અ યાસનેાત્મનાે યાેગી ધારયેદચલં મનઃ॥ ૧૮॥
ધાયર્માણં મનાે યિહ ભ્રા યદાશ્વનવ સ્થતમ્ ।
અત દ્રતાેઽનુરાેધને માગણાત્મવશં નયેત્॥ ૧૯॥
મનાેગ ત ન િવ જે જતપ્રાણાે જતે દ્રયઃ ।
સ વસ પન્નયા બુદ્ યા મનઆત્મવશં નયેત્॥ ૨૦॥
અેષ વૈ પરમાે યાેગાે મનસઃ સઙ્ગ્રહઃ તઃ ।
હૃદયજ્ઞ વમ વચ્છન્ દ યસ્યવેાવર્તાે મુહુઃ॥ ૨૧॥
સાઙ્ખ્યને સવર્ભાવાનાં પ્ર તલાેમાનુલાેમતઃ ।
ભવા યયાવનુ યાયને્મનાે યાવ પ્રસીદ ત॥ ૨૨॥
િનિવ ણસ્ય િવરક્તસ્ય પુ ષસ્યાેક્તવેિદનઃ ।
મન ત્યજ ત દાૈરા યં ચ તતસ્યાનુ ચ તયા॥ ૨૩॥
યમાિદ ભયાગપથૈરા વી ક્ષક્યા ચ િવદ્યયા ।
મમાચાપાસના ભવાર્ ના યૈયાગ્યં મરેન્મનઃ॥ ૨૪॥
યિદ કુયાર્ પ્રમાદેન યાેગી કમર્ િવગિહતમ્ ।
યાેગનેવૈ દહેદંહાે ના યત્તત્ર કદાચન॥ ૨૫॥
વે વેઽિધકારે યા િનષ્ઠા સ ગુણઃ પિરક તતઃ ।
કમર્ણાં ત્યશદુ્ધાનામનને િનયમઃ કૃતઃ ।
ગુણદાષેિવધાનને સઙ્ગાનાં ત્યાજનેચ્છયા॥ ૨૬॥
તશ્રદ્ધાે મ કથાસુ િનિવ ણઃ સવર્કમર્સુ ।

વેદદુઃખાત્મકાન્ કામાન્ પિરત્યાગેઽ યનીશ્વરઃ॥ ૨૭॥
તતાે ભજેત માં પ્રીતઃ શ્રદ્ધાલુદૃર્ઢિનશ્ચયઃ ।
જુષમાણશ્ચ તાન્ કામાન્ દુઃખાેદકાશ્ચ ગહર્યન્॥ ૨૮॥
પ્રાેક્તને ભ ક્તયાેગને ભજતાે માસકૃન્મનુેઃ ।
કામા હૃદ યા ન ય ત સવ મિય હૃિદ સ્થતે॥ ૨૯॥
ભદ્યતે હૃદયગ્ર થ છદ્ય તે સવર્સશંયાઃ ।
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ક્ષીય તે ચાસ્ય કમાર્ ણ મિય દષૃ્ટેઽ ખલાત્મિન॥ ૩૦॥
ત માન્મદ્ભ ક્તયુક્તસ્ય યાે ગનાે વૈ મદાત્મનઃ ।
ન જ્ઞાનં ન ચ વૈરાગ્યં પ્રાયઃ શ્રેયાે ભવેિદહ॥ ૩૧॥
ય કમર્ ભયર્ત્તપસા જ્ઞાનવૈરાગ્યતશ્ચ યત્ ।
યાેગને દાનધમણ શ્રેયાે ભિરતરૈરિપ॥ ૩૨॥
સવ મદ્ભ ક્તયાેગેન મદ્ભક્તાે લભતેઽ જસા ।
વગાર્પવગ મદ્ધામ કથ ચદ્યિદ વા છ ત॥ ૩૩॥
ન િક ચ સાધવાે ધીરા ભક્તા હ્યેકા તનાે મમ ।
વા છ ત્યિપ મયા દતં્ત કૈવલ્યમપનુભર્વમ્॥ ૩૪॥
નૈરપેકં્ષ્ય પરં પ્રાહુિનઃશ્રેયસમન પકમ્ ।
ત માિન્નરા શષાે ભ ક્તિનરપેક્ષસ્ય મે ભવેત્॥ ૩૫॥
ન મ યેકા તભક્તાનાં ગુણદાષેાેદ્ભવા ગુણાઃ ।
સાધનૂાં સમ ચત્તાનાં બુદ્ધઃે પરમપુેયષુામ્॥ ૩૬॥
અેવમેતાન્ મયાઽઽિદષ્ટાનનુ તષ્ઠ ત મે પથઃ ।
ક્ષેમં િવ દ ત મ સ્થાનં યદ્બ્રહ્મ પરમં િવદુઃ॥ ૩૭॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે િવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૦॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકિવશાેઽ યાયઃ - ૨૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ
ય અેતાન્ મ પથાે િહ વા ભ ક્તજ્ઞાનિક્રયાત્મકાન્ ।
દ્રાન્ કામાંશ્ચલૈઃ પ્રાણજુૈર્ષ તઃ સસંર ત તે॥ ૧॥
વે વેઽિધકારે યા િનષ્ઠા સ ગુણઃ પિરક તતઃ ।
િવપયર્ય તુ દાષેઃ સ્યાદુભયાેરેષ િનશ્ચયઃ॥ ૨॥
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શદ્ુ યશદુ્ધ િવધીયેતે સમાને વિપ વ તષુુ ।
દ્રવ્યસ્ય િવ ચિક સાથ ગુણદાષેાૈ શભુાશભુાૈ॥ ૩॥
ધમાર્થ વ્યવહારાથ યાત્રાથર્ મ ત ચાનઘ ।
દ શતાેઽયં મયાઽઽચારાે ધમર્મુદ્વહતાં ધુરમ્॥ ૪॥
ભૂ ય વગ્ યિનલાકાશા ભૂતાનાં પ ચધાતવઃ ।
આબ્રહ્મસ્થાવરાદ નાં શાર રા આત્મસયંુતાઃ॥ ૫॥
વેદેન નામ પા ણ િવષમા ણ સમે વિપ ।
ધાતષુૂદ્ધવ ક ય ત અેતષેાં વાથર્ સદ્ધયે॥ ૬॥
દેશકાલાિદભાવાનાં વ તનૂાં મમ સત્તમ ।
ગુણદાષેાૈ િવધીયેતે િનયમાથ િહ કમર્ણામ્॥ ૭॥
અકૃ ણસારાે દેશાનામબ્રહ્મ યાેઽશુ ચભર્વેત્ ।
કૃ ણસારાેઽ યસાવૈીરક કટાસસૃં્કતેિરણમ્॥ ૮॥
કમર્ યાે ગુણવાન્ કાલાે દ્રવ્યતઃ વત અેવ વા ।
યતાે િનવતર્તે કમર્ સ દાષેાેઽકમર્કઃ તઃ॥ ૯॥
દ્રવ્યસ્ય શદ્ુ યશદુ્ધ ચ દ્રવ્યેણ વચનને ચ ।
સસં્કારેણાથ કાલને મહ વા પતયાથ વા॥ ૧૦॥
શ યાશ યાથ વા બુદ્ યા સ દ્ યા ચ યદાત્મને ।
અઘં કુવર્ ત િહ યથા દેશાવસ્થાનુસારતઃ॥ ૧૧॥
ધા યદાવર્ સ્થત તનૂાં રસતજૈસચમર્ણામ્ ।
કાલવા વ ગ્ ત્તાેયૈઃ પા થવાનાં યુતાયુતૈઃ॥ ૧૨॥
અમે ય લપ્તં યદે્યન ગ ધલપંે વ્યપાેહ ત ।
ભજતે પ્રકૃ ત તસ્ય તચ્છાૈચં તાવિદ યતે॥ ૧૩॥
નાનદાનતપાેઽવસ્થા વીયર્સસં્કારકમર્ ભઃ ।
મ ત્યા ચાત્મનઃ શાૈચં શદુ્ધઃ કમાર્ચરેદ્દિ્વજઃ॥ ૧૪॥
મ ત્રસ્ય ચ પિરજ્ઞાનં કમર્શુ દ્ધમર્દપર્ણમ્ ।
ધમર્ઃ સ પદ્યતે ષડ્ ભરધમર્ તુ િવપયર્યઃ॥ ૧૫॥
ક્વ ચદુ્ગણાેઽિપ દાષેઃ સ્યાદ્દાષેાેઽિપ િવિધના ગુણઃ ।
ગુણદાષેાથર્િનયમ તદ્ ભદામવે બાધતે॥ ૧૬॥
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સમાનકમાર્ચરણં પ તતાનાં ન પાતકમ્ ।
આૈ પ ત્તકાે ગુણઃ સઙ્ગાે ન શયાનઃ પતત્યધઃ॥ ૧૭॥
યતાે યતાે િનવતત િવમુચ્યેત તત તતઃ ।
અેષ ધમા ણાં ક્ષેમઃ શાેકમાેહભયાપહઃ॥ ૧૮॥
િવષયષેુ ગુણા યાસા પુંસઃ સઙ્ગ તતાે ભવેત્ ।
સઙ્ગાત્તત્ર ભવે કામઃ કામાદેવ ક લ ર્ણામ્॥ ૧૯॥
કલેદુર્િવષહઃ ક્રાેધ તમ તમનવુતર્તે ।
તમસા ગ્રસ્યતે પુંસશ્ચેતના વ્યાિપની દુ્રતમ્॥ ૨૦॥
તયા િવરિહતઃ સાધાે જ તુઃ શૂ યાય ક પતે ।
તતાેઽસ્ય વાથર્િવભ્રંશાે મૂ ચ્છતસ્ય તસ્ય ચ॥ ૨૧॥
િવષયા ભિનવેશને નાત્માનં વેદ નાપરમ્ ।
ક્ષ િવકયા વન્ વ્યથ ભસે્ત્રવ યઃ શ્વસન્॥ ૨૨॥
ફલશ્રુ તિરયં ણાં ન શ્રેયાે રાેચનં પરમ્ ।
શ્રેયાે િવવક્ષયા પ્રાેક્તં યથા ભષૈજ્યરાેચનમ્॥ ૨૩॥
ઉ પત્ત્યૈવ િહ કામષેુ પ્રાણષેુ વજનષેુ ચ ।
આસક્તમનસાે મત્યાર્ આત્મનાેઽનથર્હેતષુુ॥ ૨૪॥
ન તાનિવદુષઃ વાથ ભ્રા યતાે જના વિન ।
કથં યુ જ્યા પનુ તષેુ તાં તમાે િવશતાે બુધઃ॥ ૨૫॥
અેવં વ્યવ સતં કે ચદિવજ્ઞાય કુબુદ્ધયઃ ।
ફલશ્રુ ત કુસુ મતાં ન વેદજ્ઞા વદ ત િહ॥ ૨૬॥
કા મનઃ કૃપણા લુ ધાઃ પુ પષેુ ફલબુદ્ધયઃ ।
અ ગ્ મુગ્ધા ધૂમતા તાઃ વં લાેકં ન િવદ ત તે॥ ૨૭॥
ન તે મામઙ્ગ ન ત હૃિદસ્થં ય ઇદં યતઃ ।
ઉક્થશસ્ત્રા હ્યસુ પાે યથા નીહારચ ષઃ॥ ૨૮॥
તે મે મતમિવજ્ઞાય પરાેકં્ષ િવષયાત્મકાઃ ।
િહસાયાં યિદ રાગઃ સ્યાદ્યજ્ઞ અેવ ન ચાેદના॥ ૨૯॥
િહસાિવહારા હ્યાલ ધૈઃ પશુ ભઃ વસખુેચ્છયા ।
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યજ તે દેવતા યજ્ઞૈઃ િપ ભૂતપતીન્ ખલાઃ॥ ૩૦॥
વ ાપેમમમું લાેકમસ તં શ્રવણ પ્રયમ્ ।
આશષાે હૃિદ સઙ્ક ય ત્યજ ત્યથાર્ન્ યથા વ ણક્॥ ૩૧॥
રજઃસ વતમાેિનષ્ઠા રજઃસ વતમાજુેષઃ ।
ઉપાસત ઇ દ્રમખુ્યાન્ દેવાદ ન્ન યથવૈ મામ્॥ ૩૨॥
ઇ ટે્વહ દેવતા યજ્ઞૈગર્ વા રંસ્યામહે િદિવ ।
તસ્યા ત ઇહ ભૂયા મ મહાશાલા મહાકુલાઃ॥ ૩૩॥
અેવં પુ પતયા વાચા વ્યા ક્ષપ્તમનસાં ણામ્ ।
માિનનાં ચા ત ત ધાનાં મદ્વાતાર્િપ ન રાેચતે॥ ૩૪॥
વેદા બ્રહ્માત્મિવષયા સ્ત્રકા ડિવષયા ઇમે ।
પરાેક્ષવાદા ઋષયઃ પરાેકં્ષ મમ ચ પ્રયમ્॥ ૩૫॥
શ દબ્રહ્મ સદુુબાધં પ્રાણે દ્રયમનાેમયમ્ ।
અન તપારં ગ ભીરં દુિવગાહ્યં સમુદ્રવત્॥ ૩૬॥
મયાપે િંહતં ભૂ ા બ્રહ્મણાન તશ ક્તના ।
ભૂતષેુ ઘાષે પેણ બસષેૂણવ લક્ષ્યતે॥ ૩૭॥
યથાેણર્ના ભહૃર્દયાદૂણાર્મુદ્વમતે મખુાત્ ।
આકાશાદ્ઘાષેવાન્ પ્રાણાે મનસા પશર્ િપણા॥ ૩૮॥
છ દાેમયાેઽ તમયઃ સહસ્રપદવી ં પ્રભુઃ ।
આેઙ્કારાદ્વ્ય જત પશર્ વરાે મા તસ્થભૂ ષતામ્॥ ૩૯॥
િવ ચત્રભાષાિવતતાં છ દાે ભશ્ચતુ ત્તરૈઃ ।
અન તપારાં હતી ં જત્યા ક્ષપતે વયમ્॥ ૪૦॥
ગાય યુ ણગનુષુ્ટપ્ ચ હતી પઙ્ ક્તરેવ ચ ।
િત્રષુ્ટ જગત્ય તચ્છ દાે હ્યત્યષ્ટ તજગ દ્વરાટ્॥ ૪૧॥
િક િવધત્તે િકમાચષ્ટે િકમનૂદ્ય િવક પયેત્ ।
ઇત્યસ્યા હૃદયં લાેકે ના યાે મદ્વદે કશ્ચન॥ ૪૨॥
માં િવધત્તેઽ ભધત્તે માં િવક યાપાેહ્યતે વહમ્ ।
અેતાવાન્ સવર્વેદાથર્ઃ શ દ આસ્થાય માં ભદામ્ ।
માયામાત્રમનૂદ્યા તે પ્ર ત ષ ય પ્રસીદ ત॥ ૪૩॥
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ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે અેકિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૧॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દ્વાિવશાેઽ યાયઃ - ૨૨॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
ક ત ત વાિન િવશ્વેશ સઙ્ખ્યાતા ષ ભઃ પ્રભાે ।
નવૈકાદશ પ ચ ત્રી યા થ વ મહ શશુ્રુમ॥ ૧॥
કે ચ ષિડ્વશ ત પ્રાહુરપરે પ ચિવશ તમ્ ।
સપ્તૈકે નવ ષટ્કે ચચ્ચ વાયકાદશાપરે ।
કે ચ સપ્તદશ પ્રાહુઃ ષાેડશકેૈ ત્રયાેદશ॥ ૨॥
અેતાવ વં િહ સઙ્ખ્યાના ષયાે ય દ્વવક્ષયા ।
ગાય ત થગાયુ મિન્નદં નાે વક્તુમહર્ સ॥ ૩॥
શ્રીભગવાનવુાચ
યુક્તં ચ સ ત સવર્ત્ર ભાષ તે બ્રાહ્મણા યથા ।
માયાં મદ યામુદ્ગહૃ્ય વદતાં િક નુ દુઘર્ટમ્॥ ૪॥
નૈતદેવં યથા થ વં યદહં વ ચ્મ તત્તથા ।
અેવં િવવદતાં હેતું શક્તયાે મે દુરત્યયાઃ॥ ૫॥
યાસાં વ્ય તકરાદાસી દ્વક પાે વદતાં પદમ્ ।
પ્રાપ્તે શમદમેઽ યે ત વાદ તમનુશા ય ત॥ ૬॥
પર પરાનપુ્રવેશાત્ત વાનાં પુ ષષર્ભ ।
પાવૈાર્પયર્પ્રસઙ્ખ્યાનં યથા વક્તુિવવ ક્ષતમ્॥ ૭॥
અેક મન્નિપ દૃ ય તે પ્રિવષ્ટાનીતરા ણ ચ ।
પવૂર્ મન્ વા પર મન્ વા ત વે ત વાિન સવર્શઃ॥ ૮॥
પાવૈાર્પયર્મતાેઽમીષાં પ્રસઙ્ખ્યાનમભી સતામ્ ।
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યથા િવિવક્તં યદ્વક્ત્રં ગ્ હ્ણ માે યુ ક્તસ ભવાત્॥ ૯॥
અનાદ્યિવદ્યાયુક્તસ્ય પુ ષસ્યાત્મવેદનમ્ ।
વતાે ન સ ભવાદ ય ત વજ્ઞાે જ્ઞાનદાે ભવેત્॥ ૧૦॥
પુ ષેશ્વરયાેરત્ર ન વૈલક્ષ યમ વિપ ।
તદ યક પનાપાથાર્ જ્ઞાનં ચ પ્રકૃતેગુર્ણઃ॥ ૧૧॥
પ્રકૃ તગુર્ણસા યં વૈ પ્રકૃતનેાર્ત્મનાે ગુણાઃ ।
સ વં રજ તમ ઇ ત સ્થત્યુ પત્ત્ય તહેતવઃ॥ ૧૨॥
સ વં જ્ઞાનં રજઃ કમર્ તમાેઽજ્ઞાન મહાેચ્યતે ।
ગુણવ્ય તકરઃ કાલઃ વભાવઃ સતૂ્રમવે ચ॥ ૧૩॥
પુ ષઃ પ્રકૃ તવ્યર્ક્તમહઙ્કારાે નભાેઽિનલઃ ।
જ્યાે તરાપઃ ક્ષ તિર ત ત વા યુક્તાિન મે નવ॥ ૧૪॥
શ્રાતંે્ર વગ્દશર્નં ઘ્રાણાે જહે્વ ત જ્ઞાનશક્તયઃ ।
વાક્પા યપુસ્થપા વઙ્ ઘ્રઃ કમાર્ યઙ્ગાેભયં મનઃ॥ ૧૫॥
શ દઃ પશા રસાે ગ ધાે પં ચેત્યથર્ તયઃ ।
ગત્યુ યુ સગર્ શ પાિન કમાર્યતન સદ્ધયઃ॥ ૧૬॥
સગાર્દાૈ પ્રકૃ તહ્યર્સ્ય કાયર્કારણ િપણી ।
સ વાિદ ભગુર્ણૈધર્ત્તે પુ ષાેઽવ્યક્ત ઈક્ષતે॥ ૧૭॥
વ્યક્તાદયાે િવકુવાર્ણા ધાતવઃ પુ ષેક્ષયા ।
લ ધવીયાર્ઃ જ ત્ય ડં સહંતાઃ પ્રકૃતેબર્લાત્॥ ૧૮॥
સપ્તવૈ ધાતવ ઇ ત તત્રાથાર્ઃ પ ચ ખાદયઃ ।
જ્ઞાનમાત્માેભયાધાર તતાે દેહે દ્રયાસવઃ॥ ૧૯॥
ષિડત્યત્રાિપ ભૂતાિન પ ચ ષષ્ઠઃ પરઃ પુમાન્ ।
તૈયુર્ક્તઆત્મસ ભૂતૈઃ ટે્વદં સમપુાિવશત્॥ ૨૦॥
ચ વાયવે ત તત્રાિપ તજે આપાેઽન્નમાત્મનઃ ।
તાિન તૈિરદં તં જન્માવયિવનઃ ખલુ॥ ૨૧॥

સઙ્ખ્યાને સપ્તદશકે ભૂતમાત્રે દ્રયા ણ ચ ।
પ ચ પ ચૈકમનસા આત્મા સપ્તદશઃ તઃ॥ ૨૨॥
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તદ્વ ષાેડશસઙ્ખ્યાને આત્મવૈ મન ઉચ્યતે ।
ભૂતે દ્રયા ણ પ ચવૈ મનઆત્મા ત્રયાેદશ॥ ૨૩॥
અેકાદશ વઆત્માસાૈ મહાભૂતે દ્રયા ણ ચ ।
અષ્ટાૈ પ્રકૃતયશ્ચવૈ પુ ષશ્ચ નવેત્યથ॥ ૨૪॥
ઇ ત નાનાપ્રસઙ્ખ્યાનં ત વાના ષ ભઃ કૃતમ્ ।
સવ યા યં યુ ક્તમ વા દ્વદુષાં િકમશાેભનમ્॥ ૨૫॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
પ્રકૃ તઃ પુ ષશ્ચાેભાૈ યદ્ય યાત્મિવલક્ષણાૈ ।
અ યાે યાપાશ્રયા કૃ ણ દૃ યતે ન ભદા તયાેઃ ।
પ્રકૃતાૈ લક્ષ્યતે હ્યાત્મા પ્રકૃ તશ્ચ તથાઽઽત્મિન॥ ૨૬॥
અેવં મે પુ ડર કાક્ષ મહા તં સશંયં હૃિદ ।
છેત્તુમહર્ સ સવર્જ્ઞ વચાે ભનર્યનપૈુણૈઃ॥ ૨૭॥
વત્તાે જ્ઞાનં િહ વાનાં પ્રમાષે તેઽત્ર શ ક્તતઃ ।
વમવે હ્યાત્મમાયાયા ગ ત વે થ ન ચાપરઃ॥ ૨૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
પ્રકૃ તઃ પુ ષશ્ચે ત િવક પઃ પુ ષષર્ભ ।
અેષ વૈકાિરકઃ સગા ગુણવ્ય તકરાત્મકઃ॥ ૨૯॥
મમાઙ્ગ માયાગુણમ યનેકધા
િવક પબુદ્ધ શ્ચ ગુણૈિવધત્તે ।
વૈકાિરક સ્ત્રિવધાેઽ યાત્મમેક-
મથાિધદૈવમિધભૂતમ યત્॥ ૩૦॥
દગૃ્ પમાક વપુરત્ર ર ધ્રે
પર પરં સ ય ત યઃ વતઃ ખે ।
આત્મા યદેષામપરાે ય આદ્યઃ
વયાનુભૂત્યા ખલ સદ્ધ સ દ્ધઃ ।
અેવં વગાિદ શ્રવણાિદ ચ -

જહ્વાિદ નાસાિદ ચ ચત્તયુક્તમ્॥ ૩૧॥
યાેઽસાૈ ગુણક્ષાેભકૃતાે િવકારઃ
પ્રધાનમૂલાન્મહતઃ પ્રસતૂઃ ।
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અહં િત્ર ન્માેહિવક પહેતુ-
વકાિરક તામસ અૈ દ્રયશ્ચ॥ ૩૨॥
આત્મા પિરજ્ઞાનમયાે િવવાદાે
હ્ય તી ત ના તી ત ભદાથર્િનષ્ઠઃ ।
વ્યથાઽિપ નવૈાપેરમેત પુંસાં
મત્તઃ પરા ત્તિધયાં વલાેકાત્॥ ૩૩॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
વત્તઃ પરા ત્તિધયઃ વકૃતૈઃ કમર્ ભઃ પ્રભાે ।
ઉચ્ચાવચાન્ યથા દેહાન્ ગ્ હ્ણ ત િવ જ ત ચ॥ ૩૪॥
તન્મમાખ્યાિહ ગાેિવ દ દુિવભાવ્યમનાત્મ ભઃ ।
ન હ્યેત પ્રાયશાે લાેકે િવદ્વાંસઃ સ ત વ ચતાઃ॥ ૩૫॥
શ્રીભગવાનવુાચ
મનઃ કમર્મયં ણા મ દ્રયૈઃ પ ચ ભયુર્તમ્ ।
લાેકા લાેકં પ્રયાત્ય યઆત્મા તદનવુતર્તે॥ ૩૬॥
યાયન્ મનાેઽનુ િવષયાન્ દષૃ્ટાન્ વાનુશ્રુતાનથ ।
ઉદ્ય સીદ કમર્ત તં્ર ત તદનુ શા ય ત॥ ૩૭॥
િવષયા ભિનવેશને નાત્માનં ય મરે પનુઃ ।
જ તાવે કસ્ય ચદ્ધતેાે ર્ત્યુરત્ય તિવ તઃ॥ ૩૮॥
જન્મ વાત્મતયા પુંસઃ સવર્ભાવને ભૂિરદ ।
િવષય વીકૃ ત પ્રાહુયર્થા વ મનાેરથઃ॥ ૩૯॥
વ ં મનાેરથં ચે થં પ્રાક્તનં ન મરત્યસાૈ ।
તત્ર પવૂર્ મવાત્માનમપવૂ ચાનપુ ય ત॥ ૪૦॥
ઇ દ્રયાયન ષ્ટ ેદં ત્રૈિવ યં ભા ત વ તુિન ।
બિહર ત ભદા હેતજુર્નાેઽસ જનકૃદ્યથા॥ ૪૧॥
િનત્યદા હ્યઙ્ગ ભૂતાિન ભવ ત ન ભવ ત ચ ।
કાલનેાલક્ષ્યવેગને સૂ મ વાત્તન્ન દૃ યતે॥ ૪૨॥
યથા ચષાં સ્રાેતસાં ચ ફલાનાં વા વન પતેઃ ।
તથવૈ સવર્ભૂતાનાં વયાેઽવસ્થાદયઃ કૃતાઃ॥ ૪૩॥
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સાેઽયં દ પાેઽ ચષાં યદ્વ સ્રાેતસાં તિદદં જલમ્ ।
સાેઽયં પુમાિન ત ણાં ષા ગીધ ર્ષાયષુામ્॥ ૪૪॥
મા વસ્ય કમર્બીજેન યતે સાેઽ યયં પુમાન્ ।
મ્રયતે વામરાે ભ્રા ત્યા યથા ગ્ દાર્ સયંુતઃ॥ ૪૫॥
િનષેકગભર્જન્માિન બાલ્યકાૈમારયાવૈનમ્ ।
વયાેમ યં જરા ત્યુિરત્યવસ્થા તનાનેર્વ॥ ૪૬॥
અેતા મનાેરથમયીહ્યર્ યસ્યાેચ્ચાવચા તનૂઃ ।
ગુણસઙ્ગાદુપાદત્તે ક્વ ચ ક શ્ચ જહા ત ચ॥ ૪૭॥
આત્મનઃ િપ પતુ્રા યામનુમેયાૈ ભવા યયાૈ ।
ન ભવા યયવ તનૂામ ભજ્ઞાે દ્વયલક્ષણઃ॥ ૪૮॥
તરાેબ જિવપાકા યાં યાે િવદ્વા જન્મસયંમાૈ ।
તરાેિવલક્ષણાે દ્રષ્ટા અેવં દ્રષ્ટા તનાેઃ થક્॥ ૪૯॥
પ્રકૃતેરેવમાત્માનમિવિવચ્યાબુધઃ પુમાન્ ।
ત વને પશર્સ મૂઢઃ સસંારં પ્ર તપદ્યતે॥ ૫૦॥
સ વસઙ્ગાદષૃીન્ દેવાન્ રજસાસરુમાનષુાન્ ।
તમસા ભૂત તયર્ વં ભ્રા મતાે યા ત કમર્ ભઃ॥ ૫૧॥
ત્યતાે ગાયતઃ પ યન્ યથવૈાનુકરાે ત તાન્ ।
અેવં બુ દ્ધગુણાન્ પ યન્નનીહાેઽ યનુકાયર્તે॥ ૫૨॥
યથા ભસા પ્રચલતા તરવાેઽિપ ચલા ઇવ ।
ચ ષા ભ્રા યમાણને દૃ યતે ભ્રમતીવ ભૂઃ॥ ૫૩॥
યથા મનાેરથિધયાે િવષયાનુભવાે ષા ।
વ દષૃ્ટાશ્ચ દાશાહર્ તથા સસંાર આત્મનઃ॥ ૫૪॥
અથહ્યિવદ્યમાનેઽિપ સં તનર્ િનવતર્તે ।
યાયતાે િવષયાનસ્ય વ ેઽનથાર્ગમાે યથા॥ ૫૫॥
ત માદુદ્ધવ મા ભુઙ્ વ િવષયાનસિદ દ્રયૈઃ ।
આત્માગ્રહણિનભાર્તં પ ય વૈક પકં ભ્રમમ્॥ ૫૬॥
ક્ષપ્તાેઽવમાિનતાેઽસદ્ ભઃ પ્રલ ધાેઽસિૂયતાેઽથ વા ।
તાિડતઃ સિન્ન દ્ધાે વા ત્ત્યા વા પિરહાિપતઃ॥ ૫૭॥
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િન ષ્ઠતાે મૂિત્રતાે વાજ્ઞૈબર્હુધવૈં પ્રક પતઃ ।
શ્રેયસ્કામઃ કૃચ્છ્ર ગત આત્મનાઽઽત્માનમુદ્ધરેત્॥ ૫૮॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
યથવૈમનુબુ યેયં વદ નાે વદતાં વર ।
સદુુઃસહ મમં મ યઆત્મ યસદ તક્રમમ્॥ ૫૯॥
િવદુષામિપ િવશ્વાત્મન્ પ્રકૃ તિહ બલીયસી ।
ઋતે વદ્ધમર્િનરતાન્ શા તાં તે ચરણાલયાન્॥ ૬૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે દ્વાિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૨॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ત્રયાેિવશાેઽ યાયઃ - ૨૩॥
બાદરાય ણ વાચ
સ અેવમાશં સત ઉદ્ધવને
ભાગવતમખુ્યને દાશાહર્મખુ્યઃ ।
સભાજયન્ ત્યવચાે મુકુ દ-
તમાબભાષે શ્રવણીયવીયર્ઃ॥ ૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ
બાહર્ પત્ય સ વૈ નાત્ર સાધવુ દુજર્નેિરતૈઃ ।
દુ ક્તૈ ભન્નમાત્માનં યઃ સમાધાતુમીશ્વરઃ॥ ૨॥
ન તથા ત યતે િવદ્ધઃ પુમાન્ બાણૈ તુ મમર્ગૈઃ ।
યથા તુદ ત મમર્સ્થા હ્યસતાં પ ષષેવઃ॥ ૩॥
કથય ત મહ પુ ય મ તહાસ મહાેદ્ધવ ।
તમહં વણર્િય યા મ િનબાેધ સસુમાિહતઃ॥ ૪॥
કેન ચદ્ ભ ણા ગીતં પિરભૂતને દુજર્નૈઃ ।
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મરતા તયુક્તને િવપાકં િનજકમર્ણામ્॥ ૫॥
અવ તષુ દ્વજઃ ક શ્ચદાસીદાઢ તમઃ શ્રયા ।
વાતાર્ ત્તઃ કદયર્ તુ કામી લુ ધાેઽ તકાપેનઃ॥ ૬॥
જ્ઞાતયાેઽ તથય તસ્ય વાઙ્માત્રેણાિપ ના ચતાઃ ।
શૂ યાવસથઆત્માિપ કાલે કામૈરન ચતઃ॥ ૭॥
દુઃશીલસ્ય કદયર્સ્ય દુ્રહ્ય તે પતુ્રબા ધવાઃ ।
દારા દુિહતરાે ત્યા િવષ ણા નાચરન્ પ્રયમ્॥ ૮॥
તસ્યવૈં યક્ષિવત્તસ્ય ચ્યુતસ્યાેભયલાેકતઃ ।
ધમર્કામિવહીનસ્ય ચુકુ્રધુઃ પ ચભા ગનઃ॥ ૯॥
તદવ યાનિવસ્ર તપુ યસ્ક ધસ્ય ભૂિરદ ।
અથાઽ યગચ્છિન્નધનં બહ્વાયાસપિરશ્રમઃ॥ ૧૦॥
જ્ઞાતયાે જગ્ હુઃ િક ચ ક ચદ્દસ્યવ ઉદ્ધવ ।
દૈવતઃ કાલતઃ િક ચદ્બ્રહ્મબ ધાે ર્પા થવાત્॥ ૧૧॥
સ અેવં દ્રિવણે નષ્ટે ધમર્કામિવવ જતઃ ।
ઉપે ક્ષતશ્ચ વજનૈ શ્ચ તામાપ દુરત્યયામ્॥ ૧૨॥
તસ્યવૈં યાયતાે દ ઘ નષ્ટરાય તપ વનઃ ।
ખદ્યતાે બા પક ઠસ્ય િનવદઃ સમુહાનભૂત્॥ ૧૩॥
સ ચાહેદમહાે કષં્ટ થાઽઽત્મા મેઽનુતાિપતઃ ।
ન ધમાર્ય ન કામાય યસ્યાથાર્યાસ ઈદશૃઃ॥ ૧૪॥
પ્રાયેણાથાર્ઃ કદયાર્ણાં ન સખુાય કદાચન ।
ઇહ ચાત્માપેતાપાય તસ્ય નરકાય ચ॥ ૧૫॥
યશાે યશ વનાં શદંુ્ધ શ્લાઘ્યા યે ગુ ણનાં ગુણાઃ ।
લાેભઃ વ પાેઽિપ તાન્ હ ત શ્વત્રાે પ મવે સતમ્॥ ૧૬॥
અથર્સ્ય સાધને સદ્ધે ઉ કષ રક્ષણે વ્યયે ।
નાશાપેભાેગ આયાસસ્ત્રાસ શ્ચ તા ભ્રમાે ણામ્॥ ૧૭॥
તેયં િહસા તં દ ભઃ કામઃ ક્રાેધઃ મયાે મદઃ ।
ભેદાે વૈરમિવશ્વાસઃ સં પધાર્ વ્યસનાિન ચ॥ ૧૮॥
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અેતે પ ચદશાનથાર્ હ્યથર્મૂલા મતા ણામ્ ।
ત માદનથર્મથાર્ખ્યં શ્રેયાેઽથ દૂરત ત્યજેત્॥ ૧૯॥
ભદ્ય તે ભ્રાતરાે દારાઃ િપતરઃ સહૃુદ તથા ।
અેકા નગ્ધાઃ કાિક ણના સદ્યઃ સવઽરયઃ કૃતાઃ॥ ૨૦॥
અથના પીયસા હ્યેતે સરં ધા દ પ્તમ યવઃ ।
ત્યજ ત્યાશુ ધાે ઘ્ન ત સહસાે જ્ય સાૈહૃદમ્॥ ૨૧॥
લ વા જન્મામરપ્રા ય માનુ યં તદ્દિ્વ યતામ્ ।
તદનાદતૃ્ય યે વાથ ઘ્ન ત યા ત્યશભુાં ગ તમ્॥ ૨૨॥
વગાર્પવગર્યાેદ્વાર્રં પ્રા ય લાેક મમં પુમાન્ ।
દ્રિવણે કાેઽનષુ જેત મત્યાઽનથર્સ્ય ધામિન॥ ૨૩॥
દેવ ષિપ ભૂતાિન જ્ઞાતીન્ બ ધૂંશ્ચ ભા ગનઃ ।
અસિંવભજ્ય ચાત્માનં યક્ષિવત્તઃ પતત્યધઃ॥ ૨૪॥
વ્યથર્યાથહયા િવત્તં પ્રમત્તસ્ય વયાેબલમ્ ।
કુશલા યને સ ય ત જરઠઃ િક નુ સાધયે॥ ૨૫॥
ક મા સઙ્ ક્લ યતે િવદ્વાન્ વ્યથર્યાથહયાસકૃત્ ।
કસ્ય ચન્માયયા નનંૂ લાેકાેઽયં સિુવમાેિહતઃ॥ ૨૬॥
િક ધનૈધર્નદૈવાર્ િક કામવૈાર્ કામદૈ ત ।
ત્યુના ગ્રસ્યમાનસ્ય કમર્ ભવાત જન્મદૈઃ॥ ૨૭॥
નનંૂ મે ભગવાં તુષ્ટઃ સવર્દેવમયાે હિરઃ ।
યને નીતાે દશામેતાં િનવદશ્ચાત્મનઃ લવઃ॥ ૨૮॥
સાેઽહં કાલાવશષેેણ શાષેિય યેઽઙ્ગમાત્મનઃ ।
અપ્રમત્તાેઽ ખલ વાથ યિદ સ્યા સદ્ધઆત્મિન॥ ૨૯॥
તત્ર મામનુમાેદેરન્ દેવા સ્ત્રભવુનેશ્વરાઃ ।
મુહૂતન બ્રહ્મલાેકં ખટ્વાઙ્ગઃ સમસાધયત્॥ ૩૦॥
શ્રીભગવાનવુાચ
ઇત્ય ભપ્રેત્ય મનસા હ્યાવ ત્યાે દ્વજસત્તમઃ ।
ઉન્મુચ્ય હૃદયગ્ર થીન્ શા તાે ભ રભનૂ્મુિનઃ॥ ૩૧॥
સ ચચાર મહીમેતાં સયંતાત્મે દ્રયાિનલઃ ।
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ભક્ષાથ નગરગ્રામાનસઙ્ગાેઽલ ક્ષતાેઽિવશત્॥ ૩૨॥
તં વૈ પ્રવયસં ભ મવધૂતમસ જનાઃ ।
દૃ ટ્વા પયર્ભવન્ ભદ્ર બહ્વ ભઃ પિરભૂ ત ભઃ॥ ૩૩॥
કે ચિ ત્રવે ં જગ્ હુરેકે પાતં્ર કમ ડલુમ્ ।
પીઠં ચૈકેઽક્ષસતંૂ્ર ચ ક થાં ચીરા ણ કેચન॥ ૩૪॥
પ્રદાય ચ પનુ તાિન દ શતા યાદદુમુર્નેઃ ।
અન્નં ચ ભૈક્ષ્યસ પનં્ન ભુ નસ્ય સિરત્તટે॥ ૩૫॥
મતૂ્રય ત ચ પાિપષ્ઠાઃ ષ્ઠ વ ત્યસ્ય ચ મૂધર્િન ।
યતવાચં વાચય ત તાડય ત ન વ ક્ત ચેત્॥ ૩૬॥
તજર્ય ત્યપરે વા ગ્ભઃ તનેાેઽય મ ત વાિદનઃ ।
બધ્ન ત ર વા તં કે ચદ્બ યતાં બ યતા મ ત॥ ૩૭॥
ક્ષપ ત્યેકેઽવ ન ત અેષ ધમર્ વજઃ શઠઃ ।
ક્ષીણિવત્ત ઇમાં ત્તમગ્રહી વજનાે જ્ઝતઃ॥ ૩૮॥
અહાે અેષ મહાસારાે તમાન્ ગિરરાિડવ ।
માનૈને સાધયત્યથ બકવદ્દઢૃિનશ્ચયઃ॥ ૩૯॥
ઇત્યેકે િવહસ ત્યેનમેકે દુવાર્તય ત ચ ।
તં બબ ધુિન ધુયર્થા ક્ર ડનકં દ્વજમ્॥ ૪૦॥
અેવં સ ભાૈ તકં દુઃખં દૈિવકં દૈિહકં ચ યત્ ।
ભાેક્તવ્યમાત્મનાે િદષં્ટ પ્રાપં્ત પ્રાપ્તમબુ યત॥ ૪૧॥
પિરભૂત ઇમાં ગાથામગાયત નરાધમૈઃ ।
પાતયદ્ ભઃ વધમર્સ્થાે તમાસ્થાય સા વક મ્॥ ૪૨॥
દ્વજ ઉવાચ
નાયં જનાે મે સખુદુઃખ હેતુઃ
ન દેવતાઽઽત્મા ગ્રહકમર્કાલાઃ ।
મનઃ પરં કારણમામન ત
સસંારચકં્ર પિરવતર્યેદ્યત્॥ ૪૩॥
મનાે ગુણાન્ વૈ જતે બલીય-
તતશ્ચ કમાર્ ણ િવલક્ષણાિન ।
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શકુ્લાિન કૃ ણા યથ લાેિહતાિન
તે યઃ સવણાર્ઃ તયાે ભવ ત॥ ૪૪॥
અનીહ આત્મા મનસા સમીહતા
િહર મયાે મ સખ ઉ દ્વચષ્ટે ।
મનઃ વ લઙ્ગં પિરગ્ હ્ય કામાન્
જુષન્ િનબદ્ધાે ગુણસઙ્ગતાેઽસાૈ॥ ૪૫॥
દાનં વધમા િનયમાે યમશ્ચ
શ્રુતં ચ કમાર્ ણ ચ સદ્વ્રતાિન ।
સવ મનાેિનગ્રહલક્ષણા તાઃ
પરાે િહ યાેગાે મનસઃ સમાિધઃ॥ ૪૬॥
સમાિહતં યસ્ય મનઃ પ્રશા તં
દાનાિદ ભઃ િક વદ તસ્ય કૃત્યમ્ ।
અસયંતં યસ્ય મનાે િવન ય-
દ્દાનાિદ ભશ્ચેદપરં િકમે ભઃ॥ ૪૭॥
મનાે વશઽે યે હ્યભવન્ મ દેવા
મનશ્ચ ના યસ્ય વશં સમે ત ।
ભી માે િહ દેવઃ સહસઃ સહીયાન્
યુ જ્યાદ્વશે તં સ િહ દેવદેવઃ॥ ૪૮॥
તં દુજર્યં શત્રુમસહ્યવેગ-
મ તુદં તન્ન િવ જત્ય કે ચત્ ।
કુવર્ ત્યસ દ્વગ્રહમત્ર મત્ય-

મત્રા યુદાસીનિરપનૂ્ િવમૂઢાઃ॥ ૪૯॥
દેહં મનાેમાત્ર મમં ગ્ હી વા
મમાહ મત્ય ધિધયાે મનુ યાઃ ।
અેષાેઽહમ યાેઽય મ ત ભ્રમેણ
દુર તપારે તમ સ ભ્રમ ત॥ ૫૦॥
જન તુ હેતુઃ સખુદુઃખયાેશ્ચે-
કમાત્મનશ્ચાત્ર િહ ભાૈમયાે તત્ ।
જહ્વાં ક્વ ચ સ દશ ત વદદ્ ભ-
તદ્વદેનાયાં કતમાય કુ યેત્॥ ૫૧॥
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દુઃખસ્ય હેતુયર્િદ દેવતા તુ
િકમાત્મન તત્ર િવકારયાે તત્ ।
યદઙ્ગમઙ્ગને િનહ યતે ક્વ ચત્
કુ્ર યેત ક મૈ પુ ષઃ વદેહે॥ ૫૨॥
આત્મા યિદ સ્યા સખુદુઃખહેતુઃ
િકમ યત તત્ર િનજ વભાવઃ ।
ન હ્યાત્મનાેઽ યદ્યિદ ત ષા સ્યાત્
કુ્ર યેત ક માન્ન સખંુ ન દુઃખમ્॥ ૫૩॥
ગ્રહા િન મતં્ત સખુદુઃખયાેશ્ચે-
કમાત્મનાેઽજસ્ય જનસ્ય તે વૈ ।
ગ્રહૈગ્રર્હસ્યવૈ વદ ત પીડાં
કુ્ર યેત ક મૈ પુ ષ તતાેઽ યઃ॥ ૫૪॥
કમાર્ તુ હેતુઃ સખુદુઃખયાેશ્ચે-
કમાત્મન ત દ્ધ જડાજડ વે ।
દેહ વ ચ પુ ષાેઽયં સપુણર્ઃ
કુ્ર યેત ક મૈ ન િહ કમર્મૂલમ્॥ ૫૫॥
કાલ તુ હેતુઃ સખુદુઃખયાેશ્ચે-
કમાત્મન તત્ર તદાત્મકાેઽસાૈ ।
નાગ્ ેિહ તાપાે ન િહમસ્ય ત સ્યાત્
કુ્ર યેત ક મૈ ન પરસ્ય દ્વ દ્વમ્॥ ૫૬॥
ન કેન ચ ક્વાિપ કથ ચનાસ્ય
દ્વ દ્વાપેરાગઃ પરતઃ પરસ્ય ।
યથાહમઃ સં ત િપણઃ સ્યાત્
અેવં પ્રબુદ્ધાે ન બભે ત ભૂતૈઃ॥ ૫૭॥
અેતાં સ આસ્થાય પરાત્મિનષ્ઠા-
મ યા સતાં પવૂર્તમૈમર્હ ષ ભઃ ।
અહં તિર યા મ દુર તપારં
તમાે મુકુ દાઙ્ ઘ્રિનષવેયવૈ॥ ૫૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
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િનિવદ્ય નષ્ટદ્રિવણાે ગતક્લમઃ
પ્રવ્રજ્ય ગાં પયર્ટમાન ઇ થમ્ ।
િનરાકૃતાેઽસદ્ ભરિપ વધમાર્-
દક પતાેઽમૂં મુિનરાહ ગાથામ્॥ ૫૯॥
સખુદુઃખપ્રદાે ના યઃ પુ ષસ્યાત્મિવભ્રમઃ ।
મત્રાેદાસીનિરપવઃ સસંાર તમસઃ કૃતઃ॥ ૬૦॥
ત મા સવાર્ત્મના તાત િનગ્ હાણ મનાે િધયા ।
મ યાવે શતયા યુક્ત અેતાવાન્ યાેગસઙ્ગ્રહઃ॥ ૬૧॥
ય અેતાં ભ ણા ગીતાં બ્રહ્મિનષ્ઠાં સમાિહતઃ ।
ધારય છ્ર ાવય છૃ વન્ દ્વ દ્વનૈવા ભભૂયતે॥ ૬૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે ત્રયાેિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૩॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ચતુિવશાેઽ યાયઃ - ૨૪॥
શ્રીભગવાનવુાચ
અથ તે સ પ્રવક્ષ્યા મ સાઙ્ખ્યં પવૂિવિન શ્ચતમ્ ।
ય દ્વજ્ઞાય પુમાન્ સદ્યાે જહ્યાદ્વકૈ પકં ભ્રમમ્॥ ૧॥
આસીજ્જ્ઞાનમથાે હ્યથર્ અેકમવેાિવક પતમ્ ।
યદા િવવેકિનપુણા આદાૈ કૃતયુગેઽયુગે॥ ૨॥
તન્માયાફલ પેણ કેવલં િનિવક પતમ્ ।
વાઙ્મનાેગાેચરં સતં્ય દ્વધા સમભવદ્બહૃત્॥ ૩॥
તયાેરેકતરાે હ્યથર્ઃ પ્રકૃ તઃ સાેભયા ત્મકા ।
જ્ઞાનં વ યતમાે ભાવઃ પુ ષઃ સાેઽ ભધીયતે॥ ૪॥
તમાે રજઃ સ વ મ ત પ્રકૃતેરભવન્ ગુણાઃ ।
મયા પ્રક્ષાે યમાણાયાઃ પુ ષાનુમતને ચ॥ ૫॥
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તે યઃ સમભવ સતંૂ્ર મહાન્ સતૂ્રેણ સયંુતઃ ।
તતાે િવકુવર્તાે તાેઽહઙ્કારાે યાે િવમાેહનઃ॥ ૬॥
વૈકાિરક તજૈસશ્ચ તામસશ્ચેત્યહં િત્ર ત્ ।
તન્માત્રે દ્રયમનસાં કારણં ચદ ચન્મયઃ॥ ૭॥
અથર્ તન્માિત્રકા જજ્ઞે તામસાિદ દ્રયા ણ ચ ।
તજૈસાદે્દવતા આસન્નેકાદશ ચ વૈકૃતાત્॥ ૮॥
મયા સ ચાેિદતા ભાવાઃ સવ સહંત્યકાિરણઃ ।
અ ડમુ પાદયામાસમુર્માયતનમુત્તમમ્॥ ૯॥
ત મન્નહં સમભવમ ડે સ લલસં સ્થતાૈ ।
મમ ના યામભૂ પદં્મ િવશ્વાખ્યં તત્ર ચાત્મભૂઃ॥ ૧૦॥
સાેઽ જત્તપસા યુક્તાે રજસા મદનુગ્રહાત્ ।
લાેકાન્ સપાલાન્ િવશ્વાત્મા ભૂભુર્વઃ વિર ત િત્રધા॥ ૧૧॥
દેવાનામાેક આસી વભૂર્તાનાં ચ ભવુઃ પદમ્ ।
મત્યાર્દ નાં ચ ભૂલાકઃ સદ્ધાનાં િત્રતયા પરમ્॥ ૧૨॥
અધાેઽસરુાણાં નાગાનાં ભૂમેરાેકાેઽ જ પ્રભુઃ ।
િત્રલાેક્યાં ગતયઃ સવાર્ઃ કમર્ણાં િત્રગુણાત્મનામ્॥ ૧૩॥
યાેગસ્ય તપસશ્ચવૈ યાસસ્ય ગતયાેઽમલાઃ ।
મહજર્ન તપઃ સતં્ય ભ ક્તયાેગસ્ય મદ્ગ તઃ॥ ૧૪॥
મયા કાલાત્મના ધાત્રા કમર્યુક્ત મદં જગત્ ।
ગુણપ્રવાહ અેત મન્નનુ્મ જ ત િનમ જ ત॥ ૧૫॥
અ ર્હ કૃશઃ સ્થૂલાે યાે યાે ભાવઃ પ્ર સ ય ત ।
સવાઽ યુભયસયંુક્તઃ પ્રકૃત્યા પુ ષેણ ચ॥ ૧૬॥
ય તુ યસ્યાિદર તશ્ચ સ વૈ મ યં ચ તસ્ય સન્ ।
િવકારાે વ્યવહારાથા યથા તજૈસપા થવાઃ॥ ૧૭॥
યદુપાદાય પવૂર્ તુ ભાવાે િવકુ તેઽપરમ્ ।
આિદર તાે યદા યસ્ય ત સત્યમ ભધીયતે॥ ૧૮॥
પ્રકૃ તયર્સ્યાપેાદાનમાધારઃ પુ ષઃ પરઃ ।
સતાેઽ ભવ્ય જકઃ કાલાે બ્રહ્મ તિ ત્રતયં વહમ્॥ ૧૯॥
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સગર્ઃ પ્રવતર્તે તાવ પાવૈાર્પયણ િનત્યશઃ ।
મહાન્ ગુણિવસગાર્થર્ઃ સ્થત્ય તાે યાવદ ક્ષણમ્॥ ૨૦॥
િવરા મયાસાદ્યમાનાે લાેકક પિવક પકઃ ।
પ ચ વાય િવશષેાય ક પતે ભવુનૈઃ સહ॥ ૨૧॥
અન્ને પ્રલીયતે મત્યર્મનં્ન ધાનાસુ લીયતે ।
ધાના ભૂમાૈ પ્રલીય તે ભૂ મગર્ ધે પ્રલીયતે॥ ૨૨॥
અ સુ પ્રલીયતે ગ ધ આપશ્ચ વગુણે રસે ।
લીયતે જ્યાે ત ષ રસાે જ્યાેતી પે પ્રલીયતે॥ ૨૩॥
પં વાયાૈ સ ચ પશ લીયતે સાેઽિપ ચા બરે ।
અ બરં શ દતન્માત્ર ઇ દ્રયા ણ વયાેિનષુ॥ ૨૪॥
યાેિનવકાિરકે સાૈ ય લીયતે મનસીશ્વરે ।
શ દાે ભૂતાિદમ યે ત ભૂતાિદમર્હ ત પ્રભુઃ॥ ૨૫॥
સ લીયતે મહાન્ વષેુ ગુણેસુ ગુણવત્તમઃ ।
તેઽવ્યક્તે સ પ્રલીય તે ત કાલે લીયતેઽવ્યયે॥ ૨૬॥
કાલાે માયામયે વે વ આત્મિન મ યજે ।
આત્મા કેવલઆત્મસ્થાે િવક પાપાયલક્ષણઃ॥ ૨૭॥
અેવમ વીક્ષમાણસ્ય કથં વૈક પકાે ભ્રમઃ ।
મનસાે હૃિદ તષે્ઠત વ્યાે ીવાકાદયે તમઃ॥ ૨૮॥
અેષ સાઙ્ખ્યિવિધઃ પ્રાેક્તઃ સશંયગ્ર થભેદનઃ ।
પ્ર તલાેમાનુલાેમા યાં પરાવરદશૃા મયા॥ ૨૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે ચતુિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૪॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥
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॥ પ ચિવશાેઽ યાયઃ - ૨૫॥
શ્રીભગવાનવુાચ
ગુણાનામસ મશ્રાણાં પુમાન્ યને યથા ભવેત્ ।
તન્મે પુ ષવયદમપુધારય શસંતઃ॥ ૧॥
શમાે દમ ત તક્ષેક્ષા તપઃ સતં્ય દયા તઃ ।
તુ ષ્ટ ત્યાગાેઽ હા શ્રદ્ધા હ્ર ીદર્યાિદઃ વિન ર્ તઃ॥ ૨॥
કામ ઈહા મદ ણા ત ભઆશી ભદા સખુમ્ ।
મદાે સાહાે યશઃ પ્રી તહાર્સ્યં વીય બલાેદ્યમઃ॥ ૩॥
ક્રાેધાે લાેભાેઽ તં િહસા યાચ્ઞા દ ભઃ ક્લમઃ ક લઃ ।
શાેકમાેહાૈ િવષાદાત િનદ્રાઽઽશા ભીરનુદ્યમઃ॥ ૪॥
સ વસ્ય રજસશ્ચૈતા તમસશ્ચાનપૂુવર્શઃ ।
ત્તયાે વ ણતપ્રાયાઃ સિન્નપાતમથાે શ ◌ૃ ॥ ૫॥
સિન્નપાત વહ મ ત મમેત્યુદ્ધવ યા મ તઃ ।
વ્યવહારઃ સિન્નપાતાે મનાે માત્રે દ્રયાસુ ભઃ॥ ૬॥
ધમ ચાથ ચ કામે ચ યદાસાૈ પિરિન ષ્ઠતઃ ।
ગુણાનાં સિન્નકષાઽયં શ્રદ્ધાર તધનાવહઃ॥ ૭॥
પ્ર ત્તલક્ષણે િનષ્ઠા પુમાન્ યિહ ગ્ હાશ્રમે ।
વધમ ચાનુ તષે્ઠત ગુણાનાં સ મ તિહ સા॥ ૮॥
પુ ષં સ વસયંુક્તમનુમીયાચ્છમાિદ ભઃ ।
કામાિદભી ર ેયુક્તં ક્રાેધાદ્યૈ તમસા યુતમ્॥ ૯॥
યદા ભજ ત માં ભ યા િનરપેક્ષઃ વકમર્ ભઃ ।
તં સ વપ્રકૃ ત િવદ્યા પુ ષં સ્ત્રયમવે વા॥ ૧૦॥
યદા આ શષઆશાસ્ય માં ભજેત વકમર્ ભઃ ।
તં રજઃપ્રકૃ ત િવદ્યા દ્ધસામાશાસ્ય તામસમ્॥ ૧૧॥
સ વં રજ તમ ઇ ત ગુણા વસ્ય નવૈ મે ।
ચત્ત યૈ તુ ભૂતાનાં સ જમાનાે િનબ યતે॥ ૧૨॥
યદેતરાૈ જયે સ વં ભા વરં િવશદં શવમ્ ।
તદા સખુને યજેુ્યત ધમર્જ્ઞાનાિદ ભઃ પુમાન્॥ ૧૩॥
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યદા જયેત્તમઃ સ વં રજઃ સઙ્ગં ભદા ચલમ્ ।
તદા દુઃખને યજેુ્યત કમર્ણા યશસા શ્રયા॥ ૧૪॥
યદા જયેદ્રજઃ સ વં તમાે મૂઢં લયં જડમ્ ।
યજેુ્યત શાેકમાેહા યાં િનદ્રયા િહસયાઽઽશયા॥ ૧૫॥
યદા ચત્તં પ્રસીદેત ઇ દ્રયાણાં ચ િન ર્ તઃ ।
દેહેઽભયં મનાેઽસઙ્ગં ત સ વં િવ દ્ધ મ પદમ્॥ ૧૬॥
િવકુવર્ન્ િક્રયયા ચાધીરિન ત્તશ્ચ ચેતસામ્ ।
ગાત્રા વા યં મનાેભ્રા તં રજ અેતૈિનશામય॥ ૧૭॥
સીદ ચ્ચત્તં િવલીયેત ચેતસાે ગ્રહણેઽક્ષમમ્ ।
મનાે નષં્ટ તમાે ગ્લાિન તમ તદુપધારય॥ ૧૮॥
અેધમાને ગુણે સ વે દેવાનાં બલમેધતે ।
અસરુાણાં ચ રજ સ તમસ્યુદ્ધવ રક્ષસામ્॥ ૧૯॥
સ વા ગરણં િવદ્યાદ્રજસા વ માિદશતે્ ।
પ્ર વાપં તમસા જ તાે તુર યં િત્રષુ સ તતમ્॥ ૨૦॥
ઉપયુર્પિર ગચ્છ ત સ વને બ્રાહ્મણા જનાઃ ।
તમસાધાેઽધ આમખુ્યાદ્રજસા તરચાિરણઃ॥ ૨૧॥
સ વે પ્રલીનાઃ વયાર્ ત નરલાેકં ર ેલયાઃ ।
તમાેલયા તુ િનરયં યા ત મામવે િનગુર્ણાઃ॥ ૨૨॥
મદપર્ણં િન ફલં વા સા વકં િનજકમર્ તત્ ।
રાજસં ફલસઙ્ક પં િહસાપ્રાયાિદ તામસમ્॥ ૨૩॥
કૈવલ્યં સા વકં જ્ઞાનં ર ે વૈક પકં ચ યત્ ।
પ્રાકૃતં તામસં જ્ઞાનં મિન્નષં્ઠ િનગુર્ણં તમ્॥ ૨૪॥
વનં તુ સા વકાે વાસાે ગ્રામાે રાજસ ઉચ્યતે ।
તામસં દ્યૂતસદનં મિન્નકેતં તુ િનગુર્ણમ્॥ ૨૫॥
સા વકઃ કારકાેઽસઙ્ગી રાગા ધાે રાજસઃ તઃ ।
તામસઃ તિવભ્રષ્ટાે િનગુર્ણાે મદપાશ્રયઃ॥ ૨૬॥
સા વક્યા યા ત્મક શ્રદ્ધા કમર્શ્રદ્ધા તુ રાજસી ।
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તામસ્યધમ યા શ્રદ્ધા મ સવેાયાં તુ િનગુર્ણા॥ ૨૭॥
પ યં પૂતમનાય તમાહાય સા વકં તમ્ ।
રાજસં ચે દ્રયપે્રષં્ઠ તામસં ચા તદા શુ ચ॥ ૨૮॥
સા વકં સખુમાત્માે થં િવષયાે થં તુ રાજસમ્ ।
તામસં માેહદૈ યાે થં િનગુર્ણં મદપાશ્રયમ્॥ ૨૯॥
દ્રવં્ય દેશઃ ફલં કાલાે જ્ઞાનં કમર્ ચ કારકઃ ।
શ્રદ્ધાવસ્થાકૃ તિનષ્ઠા ત્રૈગુ યઃ સવર્ અેવ િહ॥ ૩૦॥
સવ ગુણમયા ભાવાઃ પુ ષાવ્યક્તિધ ષ્ઠતાઃ ।
દષંૃ્ટ શ્રુતમનુ યાતં બુદ્ યા વા પુ ષષર્ભ॥ ૩૧॥
અેતાઃ સં તયઃ પુંસાે ગુણકમર્િનબ ધનાઃ ।
યનેેમે િન જતાઃ સાૈ ય ગુણા વને ચત્ત ઃ ।
ભ ક્તયાેગને મિન્નષ્ઠાે મદ્ભાવાય પ્રપદ્યતે॥ ૩૨॥
ત માદે્દહ મમં લ વા જ્ઞાનિવજ્ઞાનસ ભવમ્ ।
ગુણસઙ્ગં િવિનધૂર્ય માં ભજ તુ િવચક્ષણાઃ॥ ૩૩॥
િનઃસઙ્ગાે માં ભજે દ્વદ્વાનપ્રમત્તાે જતે દ્રયઃ ।
રજ તમશ્ચા ભજયે સ વસસંવેયા મુિનઃ॥ ૩૪॥
સ વં ચા ભજયેદુ્યક્તાે નૈરપેકે્ષ્યણ શા તધીઃ ।
સ પદ્યતે ગુણૈમુર્ક્તાે વાે વં િવહાય મામ્॥ ૩૫॥
વાે વિવિનમુર્ક્તાે ગુણૈશ્ચાશયસ ભવૈઃ ।

મયવૈ બ્રહ્મણા પૂણા ન બિહનાર્ તરશ્ચરેત્॥ ૩૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં અેકાદશસ્ક ધે પ ચિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૫॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥
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॥ ષિડ્વશાેઽ યાયઃ - ૨૬॥
શ્રીભગવાનવુાચ
મ લક્ષણ મમં કાયં લ વા મદ્ધમર્ આ સ્થતઃ ।
આન દં પરમાત્માનમાત્મસં્થ સમપુૈ ત મામ્॥ ૧॥
ગુણમ યા વયાે યા િવમુક્તાે જ્ઞાનિનષ્ઠયા ।
ગુણષેુ માયામાત્રષેુ દૃ યમાને વવ તુતઃ ।
વતર્માનાેઽિપ ન પુમાન્ યજુ્યતેઽવ તુ ભગુર્ણૈઃ॥ ૨॥
સઙ્ગં ન કુયાર્દસતાં શશ્નાેદર પાં ક્વ ચત્ ।
તસ્યાનુગ તમસ્ય ધે પતત્ય ધાનુગા ધવત્॥ ૩॥
અૈલઃ સમ્રાિડમાં ગાથામગાયત હચ્છ્ર વાઃ ।
ઉવર્શીિવરહાન્મુહ્યન્ િનિવ ણઃ શાેકસયંમે॥ ૪॥
ત્ય વાઽઽત્માનં વ્રજ તી ં તાં નગ્ ઉન્મત્તવ પઃ ।
િવલપન્ન વગા યે ઘાેરે તષે્ઠ ત િવક્લવઃ॥ ૫॥
કામાન પ્તાેઽનજુુષન્ લકાન્ વષર્યા મનીઃ ।
ન વેદ યા તીનાર્યા તી વર્ યાકૃષ્ટચેતનઃ॥ ૬॥
અૈલ ઉવાચ
અહાે મે માેહિવ તારઃ કામક મલચેતસઃ ।
દેવ્યા ગ્ હીતક ઠસ્ય નાયુઃ ખ ડા ઇમે તાઃ॥ ૭॥
નાહં વેદા ભિનમુર્ક્તઃ સયૂા વા યુિદતાેઽમુયા ।
મુ ષતાે વષર્પૂગાનાં બતાહાિન ગતા યુત॥ ૮॥
અહાે મે આત્મસ માેહાે યનેાત્મા યાે ષતાં કૃતઃ ।
ક્ર ડા ગશ્ચક્રવત નરદેવ શખામ ણઃ॥ ૯॥
સપિરચ્છદમાત્માનં િહ વા ણ મવેશ્વરમ્ ।
યા તી ં સ્ત્રયં ચા વગમં નગ્ ઉન્મત્તવદુ્રદન્॥ ૧૦॥
કુત તસ્યાનુભાવઃ સ્યાત્તજે ઈશ વમવે વા ।
યાેઽ વગચ્છં સ્ત્રયં યા તી ં ખરવ પાદતાિડતઃ॥ ૧૧॥
િક િવદ્યયા િક તપસા િક ત્યાગને શ્રુતને વા ।
િક િવિવક્તને માનૈને સ્ત્રી ભયર્સ્ય મનાે હૃતમ્॥ ૧૨॥
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વાથર્સ્યાકાેિવદં િધઙ્માં મખૂ પ ડતમાિનનમ્ ।
યાેઽહમીશ્વરતાં પ્રા ય સ્ત્રી ભગાખરવ જતઃ॥ ૧૩॥
સવેતાે વષર્પૂગાન્ મે ઉવર્ યા અધરાસવમ્ ।
ન યત્યાત્મભૂઃ કામાે વિહ્નરાહુ ત ભયર્થા॥ ૧૪॥
પુંશ્ચલ્યાપહૃતં ચત્તં કાે વ યાે માે ચતું પ્રભુઃ ।
આત્મારામેશ્વર તે ભગવ તમધાેક્ષજમ્॥ ૧૫॥
બાેિધતસ્યાિપ દેવ્યા મે સકૂ્તવાક્યને દુમર્તેઃ ।
મનાે ગતાે મહામાેહાે નાપયાત્ય જતાત્મનઃ॥ ૧૬॥
િકમેતયા નાપેકૃતં ર વા વા સપર્ચેતસઃ ।
ર જુ વ પાિવદુષાે યાેઽહં યદ જતે દ્રયઃ॥ ૧૭॥
ક્વાયં મલીમસઃ કાયાે દાૈગર્ યાદ્યાત્મકાેઽશુ ચઃ ।
ક્વ ગુણાઃ સાૈમનસ્યાદ્યા હ્ય યાસાેઽિવદ્યયા કૃતઃ॥ ૧૮॥
િપત્રાેઃ િક વં નુ ભાયાર્યાઃ વા મનાેઽગ્ ેઃ શ્વગ્ ધ્રયાેઃ ।
િકમાત્મનઃ િક સહૃુદા મ ત યાે નાવસીયતે॥ ૧૯॥
ત મન્ કલવેરેઽમે યે તુચ્છિનષે્ઠ િવષ જતે ।
અહાે સભુદં્ર સનુસં સુ મતં ચ મખંુ સ્ત્રયાઃ॥ ૨૦॥
વઙ્માંસ િધર નાયુમેદાેમ સ્થસહંતાૈ ।
િવ મતૂ્રપૂયે રમતાં કૃમીણાં િકયદ તરમ્॥ ૨૧॥
અથાિપ નાપેસ જેત સ્ત્રીષુ સૈ્ત્રણષેુ ચાથર્િવત્ ।
િવષયે દ્રયસયંાેગાન્મનઃ ય ત ના યથા॥ ૨૨॥
અદષૃ્ટાદશ્રુતાદ્ભાવાન્ન ભાવ ઉપ યતે ।
અસ પ્રયુ જતઃ પ્રાણાન્ શા ય ત ત મતં મનઃ॥ ૨૩॥
ત મા સઙ્ગાે ન કતર્વ્યઃ સ્ત્રીષુ સૈ્ત્રણષેુ ચે દ્રયૈઃ ।
િવદુષાં ચા યિવસ્ર ધઃ ષડ્વગર્ઃ િકમુ માદશૃામ્॥ ૨૪॥
શ્રીભગવાનવુાચ
અેવં પ્રગાયન્ પદેવદેવઃ
સ ઉવર્શીલાેકમથાે િવહાય ।
આત્માનમાત્મ યવગ ય માં વૈ
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ઉપારમજ્જ્ઞાનિવધૂતમાેહઃ॥ ૨૫॥
તતાે દુઃસઙ્ગમુ જ્ય સ સુ સ જેત બુ દ્ધમાન્ ।
સ ત અેતસ્ય છ દ ત મનાવે્યાસઙ્ગમુ ક્ત ભઃ॥ ૨૬॥
સ તાેઽનપેક્ષા મ ચ્ચત્તાઃ પ્રશા તાઃ સમદ શનઃ ।
િનમર્મા િનરહઙ્કારા િનદ્વર્ દ્વા િન પિરગ્રહાઃ॥ ૨૭॥
તષેુ િનતં્ય મહાભાગ મહાભાગષેુ મ કથાઃ ।
સ ભવ ત િહ તા ણાં જુષતાં પ્રપનુ ત્યઘમ્॥ ૨૮॥
તા યે શ ◌ૃ વ ત ગાય ત હ્યનુમાેદ ત ચાદતૃાઃ ।
મ પરાઃ શ્રદ્દધાનાશ્ચ ભ ક્ત િવ દ ત તે મિય॥ ૨૯॥
ભ ક્ત લ ધવતઃ સાધાેઃ િકમ યદવ શ યતે ।
મ યન તગુણે બ્રહ્મ યાન દાનુભવાત્મિન॥ ૩૦॥
યથાપેશ્રયમાણસ્ય ભગવ તં િવભાવસમુ્ ।
શીતં ભયં તમાેઽ યે ત સાધનૂ્ સસંવેત તથા॥ ૩૧॥
િનમ જ્યાને્મ જતાં ઘાેરે ભવા ધાૈ પરમાયણમ્ ।
સ તાે બ્રહ્મિવદઃ શા તા નાૈદૃર્ઢેવા સુ મ જતામ્॥ ૩૨॥
અન્નં િહ પ્રા ણનાં પ્રાણઆતાર્નાં શરણં વહમ્ ।
ધમા િવત્તં ણાં પ્રેત્ય સ તાેઽવાર્ ગ્બ યતાેઽરણમ્॥ ૩૩॥
સ તાે િદશ ત ચક્ષૂં ષ બિહરકર્ઃ સમુ થતઃ ।
દેવતા બા ધવાઃ સ તઃ સ તઆત્માહમવે ચ॥ ૩૪॥
વૈતસને તતાેઽ યવેમવુર્ યા લાેકિન હઃ ।
મુક્તસઙ્ગાે મહીમેતામાત્મારામશ્ચચાર હ॥ ૩૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે ષિડ્વશાેઽ યાયઃ॥ ૨૬॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥
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॥ સપ્તિવશાેઽ યાયઃ - ૨૭॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
િક્રયાયાેગં સમાચ વ ભવદારાધનં પ્રભાે ।
ય મા વાં યે યથાચર્ ત સા વતાઃ સા વતષર્ભ॥ ૧॥
અેતદ્વદ ત મનુયાે મુહુિનઃશ્રેયસં ણામ્ ।
નારદાે ભગવાન્ વ્યાસઆચાયાઽઙ્ ગરસઃ સતુઃ॥ ૨॥
િનઃ તં તે મખુા ભાે દ્યદાહ ભગવાનજઃ ।
પતુ્રે યાે ગુમખુ્યે યાે દેવ્યૈ ચ ભગવાન્ ભવઃ॥ ૩॥
અેતદ્વૈ સવર્વણાર્નામાશ્રમાણાં ચ સ મતમ્ ।
શ્રેયસામુત્તમં મ યે સ્ત્રીશદૂ્રાણાં ચ માનદ॥ ૪॥
અેત કમલપત્રાક્ષ કમર્બ ધિવમાેચનમ્ ।
ભક્તાય ચાનુરક્તાય બ્રૂિહ િવશ્વેશ્વરેશ્વર॥ ૫॥
શ્રીભગવાનવુાચ
ન હ્ય તાેઽન તપારસ્ય કમર્કા ડસ્ય ચાેદ્ધવ ।
સિઙ્ક્ષપ્તં વણર્િય યા મ યથાવદનપુવૂર્શઃ॥ ૬॥
વૈિદક તાિ ત્રકાે મશ્ર ઇ ત મે િત્રિવધાે મખઃ ।
ત્રયાણામી સતનેવૈ િવિધના માં સમચર્યેત્॥ ૭॥
યદા વિનગમનેાેક્તં દ્વજ વં પ્રા ય પૂ ષઃ ।
યથા યજેત માં ભ યા શ્રદ્ધયા તિન્નબાેધ મે॥ ૮॥
અચાર્યાં સ્થ ડલેઽગ્ ાૈ વા સયૂ વા સુ હૃિદ દ્વજે ।
દ્રવ્યેણ ભ ક્તયુક્તાેઽચ વગુ ં મામમાયયા॥ ૯॥
પવૂ નાનં પ્રકુવ ત ધાૈતદ તાેઽઙ્ગશદુ્ધયે ।
ઉભયૈરિપ ચ નાનં મ ત્રૈ ર્દ્ગ્રહણાિદના॥ ૧૦॥
સ યાપેા ત્યાિદ કમાર્ ણ વેદેનાચાેિદતાિન મે ।
પૂ ં તૈઃ ક પયે સ યક્ સઙ્ક પઃ કમર્પાવનીમ્॥ ૧૧॥
શલૈી દા મયી લાૈહી લે યા લખે્યા ચ સકૈતી ।
મનાેમયી મ ણમયી પ્ર તમાષ્ટિવધા તા॥ ૧૨॥
ચલાચલે ત દ્વિવધા પ્ર તષ્ઠા વમ દરમ્ ।
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ઉદ્વાસાવાહને ન તઃ સ્થરાયામુદ્ધવાચર્ને॥ ૧૩॥
અસ્થરાયાં િવક પઃ સ્યા સ્થ ડલે તુ ભવેદ્દવ્યમ્ ।
નપનં વિવલે યાયામ યત્ર પિરમાજર્નમ્॥ ૧૪॥
દ્રવ્યૈઃ પ્ર સદ્ધમૈર્દ્યાગઃ પ્ર તમાિદ વમાિયનઃ ।
ભક્તસ્ય ચ યથા લ ધૈહૃર્િદ ભાવને ચવૈ િહ॥ ૧૫॥
નાનાલઙ્કરણં પ્રેષ્ઠમચાર્યામવે તૂદ્ધવ ।
સ્થ ડલે ત વિવ યાસાે વહ્નાવાજ્ય લુતં હિવઃ॥ ૧૬॥
સયૂ ચા યહર્ણં પ્રેષં્ઠ સ લલે સ લલાિદ ભઃ ।
શ્રદ્ધયાપેાહૃતં પ્રેષં્ઠ ભક્તને મમ વાયર્િપ॥ ૧૭॥
ભૂયર્ યભક્તાપેાહૃતં ન મે તાષેાય ક પતે ।
ગ ધાે ધપૂઃ સમુનસાે દ પાેઽન્નાદં્ય ચ િક પનુઃ॥ ૧૮॥
શુ ચઃ સ તસ ભારઃ પ્રાગ્દભઃ ક પતાસનઃ ।
આસીનઃ પ્રાગુદગ્વાચદચાર્યામથ સ મખુઃ॥ ૧૯॥
કૃત યાસઃ કૃત યાસાં મદચા પા ણના જેત્ ।
કલશં પ્રાેક્ષણીયં ચ યથાવદુપસાધયેત્॥ ૨૦॥
તદદ્ ભદવયજનં દ્રવ્યા યાત્માનમવે ચ ।
પ્રાેક્ષ્ય પાત્રા ણ ત્રી યદ્ ભ તૈ તૈદ્રર્વ્યૈશ્ચ સાધયેત્॥ ૨૧॥
પાદ્યાઘ્યાર્ચમનીયાથ ત્રી ણ પાત્રા ણ દૈ શકઃ ।
હૃદા શી ણાર્થ શખયા ગાય યા ચા ભમ ત્રયેત્॥ ૨૨॥
િપ ડે વા વ ગ્ સશંદુ્ધે હૃ પદ્મસ્થાં પરાં મમ ।
અ વીં વકલાં યાયેન્નાદા તે સદ્ધભાિવતામ્॥ ૨૩॥
તયાઽઽત્મભૂતયા િપ ડે વ્યાપ્તે સ પજૂ્ય તન્મયઃ ।
આવાહ્યાચાર્િદષુ સ્થા ય ય તાઙ્ગં માં પ્રપજૂયેત્॥ ૨૪॥
પાદ્યાપે પશાર્હર્ણાદ નપુચારાન્ પ્રક પયેત્ ।
ધમાર્િદ ભશ્ચ નવ ભઃ ક પિય વાઽઽસનં મમ॥ ૨૫॥
પદ્મમષ્ટદલં તત્ર ક ણકાકેસરાે વલમ્ ।
ઉભા યાં વેદત ત્રા યાં મહં્ય તૂભય સદ્ધયે॥ ૨૬॥
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સદુશર્નં પા ચજ યં ગદાસીષુધનુહર્લાન્ ।
મુસલં કાૈ તુભં માલાં શ્રીવ સં ચાનપુજૂયેત્॥ ૨૭॥
ન દં સનુ દં ગ ડં પ્રચ ડં ચ ડમવે ચ ।
મહાબલં બલં ચવૈ કુમુદં કમુદેક્ષણમ્॥ ૨૮॥
દુગા િવનાયકં વ્યાસં િવ વક્સનેં ગુ ન્ સરુાન્ ।
વે વે સ્થાને વ ભમખુાન્ પજૂયે પ્રાેક્ષણાિદ ભઃ॥ ૨૯॥
ચ દનાેશીરકપૂર્રકુઙુ્કમાગુ વા સતૈઃ ।
સ લલૈઃ નાપયને્મ ત્રૈિનત્યદા િવભવે સ ત॥ ૩૦॥
વણર્ઘમાર્નવુાકેન મહાપુ ષિવદ્યયા ।
પાૈ ષેણાિપ સકૂ્તને સામભી રાજનાિદ ભઃ॥ ૩૧॥
વસ્ત્રાપેવીતાભરણપત્રસ્રગ્ગ ધલપેનૈઃ ।
અલઙુ્કવ ત સપ્રેમ મદ્ભક્તાે માં યથાે ચતમ્॥ ૩૨॥
પાદ્યમાચમનીયં ચ ગ ધં સમુનસાેઽક્ષતાન્ ।
ધપૂદ પાપેહાયાર્ ણ દદ્યાન્મે શ્રદ્ધયાચર્કઃ॥ ૩૩॥
ગુડપાયસસપ ષ શ કુલ્યાપપૂમાેદકાન્ ।
સયંાવદિધસપૂાંશ્ચ નવૈેદં્ય સ ત ક પયેત્॥ ૩૪॥
અ યઙ્ગાને્મદર્નાદશર્દ તધાવા ભષેચનમ્ ।
અન્નાદ્યગીત ત્યાિદ પવર્ ણ સ્યુ તા વહમ્॥ ૩૫॥
િવિધના િવિહતે કુ ડે મખેલાગતર્વેિદ ભઃ ।
અ ગ્ માધાય પિરતઃ સમૂહે પા ણનાેિદતમ્॥ ૩૬॥
પિર તીયાર્થ પયુર્ક્ષેદ વાધાય યથાિવિધ ।
પ્રાેક્ષ યાસાદ્ય દ્રવ્યા ણ પ્રાેક્ષ્યાગ્ ાૈ ભાવયેત મામ્॥ ૩૭॥
તપ્ત બૂનદપ્રખ્યં શઙ્ખચક્રગદા બુજૈઃ ।
લસચ્ચતુભુર્જં શા તં પદ્મિક જલ્કવાસસમ્॥ ૩૮॥
સુ્ફર કર ટકટકકિટસતૂ્રવરાઙ્ગદમ્ ।
શ્રીવ સવક્ષસં ભ્રાજ કાૈ તુભં વનમા લનમ્॥ ૩૯॥
યાયન્ન યચ્યર્ દા ણ હિવષા ભઘ્ તાિન ચ ।
પ્રાસ્યાજ્યભાગાવાઘારાૈ દ વા ચાજ્ય લુતં હિવઃ॥ ૪૦॥
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જુહુયાન્મૂલમ ત્રેણ ષાેડશચાર્વદાનતઃ ।
ધમાર્િદ યાે યથા યાયં મ ત્રૈઃ વ ષ્ટકૃતં બુધઃ॥ ૪૧॥
અ યચ્યાર્થ નમસૃ્કત્ય પાષર્દે યાે બ લ હરેત્ ।
મૂલમ તં્ર જપેદ્બ્રહ્મ મરન્ નારાયણાત્મકમ્॥ ૪૨॥
દ વાઽઽચમનમુચ્છેષં િવ વક્સનેાય ક પયેત્ ।
મખુવાસં સરુ ભમત્તા બૂલાદ્યમથાહર્યેત્॥ ૪૩॥
ઉપગાયન્ ગ્ ણન્ ત્યન્ કમાર્ ય ભનયન્ મમ ।
મ કથાઃ શ્રાવયન્ શ ◌ૃ વન્ મુહૂત ક્ષ ણકાે ભવેત્॥ ૪૪॥
તવૈ ચ્ચાવચૈઃ તાતે્રૈઃ પાૈરાણૈઃ પ્રાકૃતૈરિપ ।
તુ વા પ્રસીદ ભગવિન્ન ત વ દેત દ ડવત્॥ ૪૫॥
શરાે મ પાદયાેઃ કૃ વા બાહુ યાં ચ પર પરમ્ ।
પ્રપનં્ન પાિહ મામીશ ભીતં ત્યુગ્રહાણર્વાત્॥ ૪૬॥
ઇ ત શષેાં મયા દત્તાં શરસ્યાધાય સાદરમ્ ।
ઉદ્વાસયેચ્ચેદુદ્વાસ્યં જ્યાે તજ્યા ત ષ ત પુનઃ॥ ૪૭॥
અચાર્િદષુ યદા યત્ર શ્રદ્ધા માં તત્ર ચાચર્યેત્ ।
સવર્ભૂતે વાત્મિન ચ સવાર્ત્માહમવ સ્થતઃ॥ ૪૮॥
અેવં િક્રયાયાેગપથૈઃ પુમાન્ વૈિદકતાિ ત્રકૈઃ ।
અચર્ન્નુભયતઃ સ દ્ધ મત્તાે િવ દત્યભી સતામ્॥ ૪૯॥
મદચા સ પ્ર તષ્ઠા ય મ દરં કારયેદ્દઢૃમ્ ।
પુ પાેદ્યાનાિન ર યા ણ પૂ યાત્રાે સવા શ્રતાન્॥ ૫૦॥
પૂ દ નાં પ્રવાહાથ મહાપવર્ વથા વહમ્ ।
ક્ષતે્રાપણપુરગ્રામાન્ દ વા મ સા ષ્ટતા મયાત્॥ ૫૧॥
પ્ર તષ્ઠયા સાવર્ભાૈમં સદ્મના ભવુનત્રયમ્ ।
પૂ િદના બ્રહ્મલાેકં િત્ર ભમર્ સા યતા મયાત્॥ ૫૨॥
મામવે નૈરપેકે્ષ્યણ ભ ક્તયાેગને િવ દ ત ।
ભ ક્તયાેગં સ લભત અેવં યઃ પજૂયેત મામ્॥ ૫૩॥
યઃ વદત્તાં પરૈદર્ત્તાં હરેત સરુિવપ્રયાેઃ ।
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ત્ત સ યતે િવડ્ભુગ્ વષાર્ણામયુતાયુતમ્॥ ૫૪॥
કતુર્શ્ચ સારથેહતાેરનુમાેિદતુરેવ ચ ।
કમર્ણાં ભા ગનઃ પ્રેત્ય ભૂયાે ભૂય સ ત ફલમ્॥ ૫૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે સપ્તિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૭॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અષ્ટાિવશાેઽ યાયઃ - ૨૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
પર વભાવકમાર્ ણ ન પ્રશસંને્ન ગહર્યેત્ ।
િવશ્વમેકાત્મકં પ યન્ પ્રકૃત્યા પુ ષેણ ચ॥ ૧॥
પર વભાવકમાર્ ણ યઃ પ્રશસં ત િન દ ત ।
સઆશુ ભ્ર યતે વાથાર્દસત્ય ભિનવેશતઃ॥ ૨॥
તજૈસે િનદ્રયાઽઽપન્ને િપ ડસ્થાે નષ્ટચેતનઃ ।
માયાં પ્રા ાે ત ત્યું વા તદ્વન્નાનાથર્દક્ૃ પુમાન્॥ ૩॥
િક ભદં્ર િકમભદં્ર વા દ્વતૈસ્યાવ તનુઃ િકયત્ ।
વાચાેિદતં તદ તં મનસા યાતમવે ચ॥ ૪॥
છાયા પ્રત્યાહ્વયાભાસા હ્યસ તાેઽ યથર્કાિરણઃ ।
અેવં દેહાદયાે ભાવા યચ્છ ત્યા ત્યુતાે ભયમ્॥ ૫॥
આત્મવૈ તિદદં િવશ્વં જ્યતે જ ત પ્રભુઃ ।
ત્રાયતે ત્રા ત િવશ્વાત્મા િહ્રયતે હરતીશ્વરઃ॥ ૬॥
ત માન્ન હ્યાત્મનાેઽ ય માદ યાે ભાવાે િન િપતઃ ।
િન િપતેયં િત્રિવધા િનમૂર્લા ભા તરાત્મિન ।
ઇદં ગુણમયં િવ દ્ધ િત્રિવધં માયયા કૃતમ્॥ ૭॥
અેત દ્વદ્વાન્ મદુિદતં જ્ઞાનિવજ્ઞાનનપૈુણમ્ ।
ન િન દ ત ન ચ તાૈ ત લાેકે ચર ત સયૂર્વત્॥ ૮॥
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પ્રત્યક્ષેણાનુમાનને િનગમનેાત્મસિંવદા ।
આદ્ય તવદસજ્જ્ઞા વા િનઃસઙ્ગાે િવચરેિદહ॥ ૯॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
નવૈાત્મનાે ન દેહસ્ય સં તદ્રર્ષૃ્ટદૃ યયાેઃ ।
અનાત્મ વદશૃાેર શ કસ્યસ્યાદુપલ યતે॥ ૧૦॥
આત્માવ્યયાેઽગુણઃ શદુ્ધઃ વય જ્યાે તરના તઃ ।
અ ગ્ વદ્દા વદ ચદે્દહઃ કસ્યેહ સં તઃ॥ ૧૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ
યાવદે્દહે દ્રયપ્રાણૈરાત્મનઃ સિન્નકષર્ણમ્ ।
સસંારઃ ફલવાં તાવદપાથાઽ યિવવેિકનઃ॥ ૧૨॥
અથહ્યિવદ્યમાનેઽિપ સં તનર્ િનવતર્તે ।
યાયતાે િવષયાનસ્ય વ ેઽનથાર્ગમાે યથા॥ ૧૩॥
યથા હ્યપ્ર તબુદ્ધસ્ય પ્ર વાપાે બહ્વનથર્ ત્ ।
સ અેવ પ્ર તબુદ્ધસ્ય ન વૈ માેહાય ક પતે॥ ૧૪॥
શાેકહષર્ભયક્રાેધલાેભમાેહ હાદયઃ ।
અહઙ્કારસ્ય દૃ ય તે જન્મ ત્યુશ્ચ નાત્મનઃ॥ ૧૫॥
દેહે દ્રયપ્રાણમનાેઽ ભમાનાે
વાેઽ તરાત્મા ગુણકમર્મૂ તઃ ।

સતંૂ્ર મહાિનત્યુ ધવે ગીતઃ
સસંાર આધાવ ત કાલત ત્રઃ॥ ૧૬॥
અમૂલમેતદ્બહુ પ િપતં
મનાવેચઃપ્રાણશર રકમર્ ।
જ્ઞાના સનાપેાસનયા શતને-
ચ્છ વા મુિનગા િવચરત્ય ણઃ॥ ૧૭॥
જ્ઞાનં િવવેકાે િનગમ તપશ્ચ
પ્રત્યક્ષમૈ તહ્યમથાનુમાનમ્ ।
આદ્ય તયાેરસ્ય યદેવ કેવલં
કાલશ્ચ હેતુશ્ચ તદેવ મ યે॥ ૧૮॥
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યથા િહર યં વકૃતં પુર તાત્
પશ્ચાચ્ચ સવર્સ્ય િહર મયસ્ય ।
તદેવ મ યે વ્યવહાયર્માણં
નાનાપદેશરૈહમસ્ય તદ્વત્॥ ૧૯॥
િવજ્ઞાનમેતિ ત્રયવસ્થમઙ્ગ
ગુણત્રયં કારણકાયર્ક ર્ ।
સમ વયને વ્ય તરેકતશ્ચ
યનેવૈ તુયણ તદેવ સત્યમ્॥ ૨૦॥
ન ય પુર તાદુત યન્ન પશ્ચાત્
મ યે ચ તન્ન વ્યપદેશમાત્રમ્ ।
ભૂતં પ્ર સદં્ધ ચ પરેણ યદ્ય-
ત્તદેવ ત સ્યાિદ ત મે મનીષા॥ ૨૧॥
અિવદ્યમાનાેઽ યવભાસતે યાે
વૈકાિરકાે રાજસસગર્ અેષઃ ।
બ્રહ્મ વય જ્યાે તરતાે િવભા ત
બ્રહ્મે દ્રયાથાર્ત્મિવકાર ચત્રમ્॥ ૨૨॥
અેવં સુ્ફટં બ્રહ્મિવવેકહેતુ ભઃ
પરાપવાદેન િવશારદેન ।
છ વાઽઽત્મસ દેહમપુારમેત
વાન દતુષ્ટાેઽ ખલકામુકે યઃ॥ ૨૩॥
નાત્મા વપુઃ પા થવ મ દ્રયા ણ
દેવા હ્યસવુાર્યજુર્લં હુતાશઃ ।
મનાેઽન્નમાતં્ર િધષણા ચ સ વ-
મહઙૃ્ક તઃ ખં ક્ષ તરથર્સા યમ્॥ ૨૪॥
સમાિહતૈઃ કઃ કરણૈગુર્ણાત્મ ભ-
ગુર્ણાે ભવને્મ સિુવિવક્તધા ઃ ।
િવ ક્ષ યમાણૈ ત િક નુ દૂષણં
ઘનૈ પેતૈિવગતૈ રવેઃ િકમ્॥ ૨૫॥
યથા નભાે વા વનલા બુભૂગુણૈ-
ગર્તાગતવૈર્તુર્ગુણનૈર્ સ જતે ।
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તથાક્ષરં સ વરજ તમાેમલૈ-
રહ મતેઃ સં તહેતુ ભઃ પરમ્॥ ૨૬॥
તથાિપ સઙ્ગઃ પિરવજર્નીયાે
ગુણષેુ માયાર ચતષેુ તાવત્ ।
મદ્ભ ક્તયાેગેન દૃઢેન યાવદ્-
ર ે િનરસ્યેત મનઃ કષાયઃ॥ ૨૭॥
યથાઽઽમયાેઽસાધુ ચિક સતાે ણાં
પનુઃ પનુઃ સ તુદ ત પ્રરાેહન્ ।
અેવં મનાપેક્વકષાયકમર્
કુયાે ગનં િવ ય ત સવર્સઙ્ગમ્॥ ૨૮॥
કુયાે ગનાે યે િવિહતા તરાયૈ-
મર્નુ યભૂતૈ સ્ત્રદશાપે ષૈ્ટઃ ।
તે પ્રાક્તના યાસબલને ભૂયાે
યુ જ ત યાેગં ન તુ કમર્ત ત્રમ્॥ ૨૯॥
કરાે ત કમર્ િક્રયતે ચ જ તુઃ
કેના યસાૈ ચાેિદત આિનપતાત્ ।
ન તત્ર િવદ્વાન્ પ્રકૃતાૈ સ્થતાેઽિપ
િન ત્ત ણઃ વસખુાનુભૂત્યા॥ ૩૦॥
તષ્ઠ તમાસીનમુત વ્રજ તં
શયાનમુક્ષ તમદ તમન્નમ્ ।
વભાવમ ય કમપીહમાન-
માત્માનમાત્મસ્થમ તનર્ વેદ॥ ૩૧॥
યિદ મ પ યત્યસિદ દ્રયાથ
નાનાનુમાનને િવ દ્ધમ યત્ ।
ન મ યતે વ તુતયા મનીષી
વા ં યથાે થાય તરાેદધાનમ્॥ ૩૨॥
પવૂ ગ્ હીતં ગુણકમર્ ચત્ર-
મજ્ઞાનમાત્મ યિવિવક્તમઙ્ગ ।
િનવતર્તે ત પુનર ક્ષયવૈ
ન ગ્ હ્યતે નાિપ િવ જ્યઆત્મા॥ ૩૩॥
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યથા િહ ભાનાે દયાે ચ ષાં
તમાે િનહ યાન્ન તુ સ દ્વધત્તે ।
અેવં સમીક્ષા િનપુણા સતી મે
હ યાત્ત મસ્રં પુ ષસ્ય બુદ્ધઃે॥ ૩૪॥
અેષ વય જ્યાે તર ેઽપ્રમેયાે
મહાનુભૂ તઃ સકલાનુભૂ તઃ ।
અેકાેઽ દ્વતીયાે વચસાં િવરામે
યનેે ષતા વાગસવશ્ચર ત॥ ૩૫॥
અેતાવાનાત્મસ માેહાે ય દ્વક પ તુ કેવલે ।
આત્મ તે વમાત્માનમવલ બાે ન યસ્ય િહ॥ ૩૬॥
યન્નામાકૃ ત ભગ્રાર્હ્યં પ ચવણર્મબાિધતમ્ ।
વ્યથના યથર્વાદાેઽયં દ્વયં પ ડતમાિનનામ્॥ ૩૭॥
યાે ગનાેઽપક્વયાેગસ્ય યુ જતઃ કાય ઉ થતૈઃ ।
ઉપસગિવહ યેત તત્રાયં િવિહતાે િવિધઃ॥ ૩૮॥
યાેગધારણયા કાં શ્ચદાસનૈધાર્રણા વતૈઃ ।
તપાેમ ત્રાષૈધૈઃ કાં શ્ચદુપસગાર્ન્ િવિનદર્હેત્॥ ૩૯॥
કાં શ્ચન્મમાનુ યાનને નામસઙ્ક તર્નાિદ ભઃ ।
યાેગેશ્વરાનુ ત્ત્યા વા હ યાદશભુદાન્ શનૈઃ॥ ૪૦॥
કે ચદે્દહ મમં ધીરાઃ સકુ પં વય સ સ્થરમ્ ।
િવધાય િવિવધાપેાયૈરથ યુ જ ત સદ્ધયે॥ ૪૧॥
ન િહ ત કુશલાદતંૃ્ય તદાયાસાે હ્યપાથર્કઃ ।
અ તવ વાચ્છર રસ્ય ફલસ્યવે વન પતેઃ॥ ૪૨॥
યાેગં િનષવેતાે િનતં્ય કાયશ્ચે ક પતા મયાત્ ।
તચ્છ્ર દ્દ યાન્ન મ તમાન્ યાેગમુ જ્ય મ પરઃ॥ ૪૩॥
યાેગચયાર્ મમાં યાેગી િવચરન્ મદપાશ્રયઃ ।
ના તરાયૈિવહ યેત િનઃ હઃ વસખુાનુભૂઃ॥ ૪૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
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સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે અષ્ટાિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૮॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાનેિત્રશાેઽ યાયઃ - ૨૯॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
સદુુશ્ચરા મમાં મ યે યાેગચયાર્મનાત્મનઃ ।
યથા જસા પુમાન્ સદ્ યેત્તન્મે બ્રૂહ્ય જસાચ્યુત॥ ૧॥
પ્રાયશઃ પુ ડર કાક્ષ યુ જ તાે યાે ગનાે મનઃ ।
િવષીદ ત્યસમાધાનાન્મનાેિનગ્રહક શતાઃ॥ ૨॥
અથાતઆન દદુઘં પદા બુજં
હંસાઃ શ્રયેરન્નરિવ દલાેચન ।
સખંુ નુ િવશ્વેશ્વર યાેગકમર્ ભ-
વન્માયયામી િવહતા ન માિનનઃ॥ ૩॥

િક ચત્રમચ્યુત તવૈતદશષેબ ધાે
દાસે વન યશરણષેુ યદાત્મસા વમ્ ।
યાેઽરાેચય સહ ગૈઃ વયમીશ્વરાણાં
શ્રીમ કર ટતટપીિડતપાદપીઠઃ॥ ૪॥
તં વા ખલાત્મદિયતેશ્વરમા શ્રતાનાં
સવાર્થર્દં વકૃતિવ દ્વ જેત કાે નુ ।
કાે વા ભજે કમિપ િવ તયેઽનુભૂત્યૈ
િક વા ભવેન્ન તવ પાદર જુેષાં નઃ॥ ૫॥
નવૈાપેય ત્યપ ચ ત કવય તવેશ
બ્રહ્માયષુાિપ કૃત દ્ધમુદઃ મર તઃ ।
યાેઽ તબર્િહ તનુ તામશભંુ િવધુ વ-
ન્નાચાયર્ચૈત્ત્યવપષુા વગ ત વ્યન ક્ત॥ ૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યુદ્ધવનેાત્યનુરક્તચેતસા
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ષ્ટાે જગ ક્ર ડનકઃ વશ ક્ત ભઃ ।
ગ્ હીતમૂ તત્રય ઈશ્વરેશ્વરાે
જગાદ સપ્રેમમનાેહર મતઃ॥ ૭॥
શ્રીભગવાનવુાચ
હ ત તે કથિય યા મ મમ ધમાર્ન્ સમુઙ્ગલાન્ ।
યાન્ શ્રદ્ધયાઽઽચરન્ મત્યા ત્યું જય ત દુજર્યમ્॥ ૮॥
કુયાર્ સવાર્ ણ કમાર્ ણ મદથ શનકૈઃ મરન્ ।
મ યિપતમન શ્ચત્તાે મદ્ધમાર્ત્મમનાેર તઃ॥ ૯॥
દેશાન્ પુ યાનાશ્રયેત મદ્ભક્તૈઃ સાધુ ભઃ શ્રતાન્ ।
દેવાસરુમનુ યષેુ મદ્ભક્તાચિરતાિન ચ॥ ૧૦॥
થક્ સત્રેણ વા મહં્ય પવર્યાત્રામહાે સવાન્ ।
કારયેદ્ગ ત ત્યાદૈ્યમર્હારાજિવભૂ ત ભઃ॥ ૧૧॥
મામવે સવર્ભૂતષેુ બિહર તરપા તમ્ ।
ઈક્ષેતાત્મિન ચાત્માનં યથા ખમમલાશયઃ॥ ૧૨॥
ઇ ત સવાર્ ણ ભૂતાિન મદ્ભાવને મહાદ્યુતે ।
સભાજયન્ મ યમાનાે જ્ઞાનં કેવલમા શ્રતઃ॥ ૧૩॥
બ્રાહ્મણે પુલ્કસે તનેે બ્રહ્મ યેઽક સુ્ફ લઙ્ગકે ।
અકૂ્રરે કૂ્રરકે ચવૈ સમદક્ૃ પ ડતાે મતઃ॥ ૧૪॥
નરે વભી ણં મદ્ભાવં પુંસાે ભાવયતાેઽ ચરાત્ ।
પધાર્સયૂા તરસ્કારાઃ સાહઙ્કારા િવય ત િહ॥ ૧૫॥
િવ જ્ય મયમાનાન્ વાન્ દશૃં વ્રીડાં ચ દૈિહક મ્ ।
પ્રણમેદ્દ ડવદ્ભૂમાવાશ્વચા ડાલગાખેરમ્॥ ૧૬॥
યાવ સવષુ ભૂતષેુ મદ્ભાવાે નાપે યતે ।
તાવદેવમપુાસીત વાઙ્મનઃકાય ત્ત ભઃ॥ ૧૭॥
સવ બ્રહ્માત્મકં તસ્ય િવદ્યયાઽઽત્મમનીષયા ।
પિરપ યન્નપુરમે સવર્તાે મુક્તસશંયઃ॥ ૧૮॥
અયં િહ સવર્ક પાનાં સધ્રીચીનાે મતાે મમ ।
મદ્ભાવઃ સવર્ભૂતષેુ મનાવેાક્કાય ત્ત ભઃ॥ ૧૯॥
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ન હ્યઙ્ગાપેક્રમે વંસાે મદ્ધમર્સ્યાેદ્ધવા વિપ ।
મયા વ્યવ સતઃ સ યઙ્િનગુર્ણ વાદના શષઃ॥ ૨૦॥
યાે યાે મિય પરે ધમર્ઃ ક યતે િન ફલાય ચેત્ ।
તદાયાસાે િનરથર્ઃ સ્યાદ્ભયાદેિરવ સત્તમ॥ ૨૧॥
અેષા બુ દ્ધમતાં બુ દ્ધમર્નીષા ચ મની ષણામ્ ।
ય સત્યમ તનેેહ મત્યના ાે ત મા તમ્॥ ૨૨॥
અેષ તેઽ ભિહતઃ કૃ નાે બ્રહ્મવાદસ્ય સઙ્ગ્રહઃ ।
સમાસવ્યાસિવિધના દેવાનામિપ દુગર્મઃ॥ ૨૩॥
અભી ણશ તે ગિદતં જ્ઞાનં િવ પષ્ટયુ ક્તમત્ ।
અેત દ્વજ્ઞાય મુચ્યેત પુ ષાે નષ્ટસશંયઃ॥ ૨૪॥
સિુવિવક્તં તવ પ્રશં્ન મયૈતદિપ ધારયેત્ ।
સનાતનં બ્રહ્મગુહ્યં પરં બ્રહ્માિધગચ્છ ત॥ ૨૫॥
ય અેતન્મમ ભક્તષેુ સ પ્રદદ્યા સપુુ કલમ્ ।
તસ્યાહં બ્રહ્મદાયસ્ય દદા યાત્માનમાત્મના॥ ૨૬॥
ય અેત સમધીયીત પિવતં્ર પરમં શુ ચ ।
સ પૂયેતાહરહમા જ્ઞાનદ પને દશર્યન્॥ ૨૭॥
ય અેતચ્છ્ર દ્ધયા િનત્યમવ્યગ્રઃ શ ◌ૃ યાન્નરઃ ।
મિય ભ ક્ત પરાં કુવર્ન્ કમર્ ભનર્ સ બ યતે॥ ૨૮॥
અ યુદ્ધવ વયા બ્રહ્મ સખે સમવધાિરતમ્ ।
અિપ તે િવગતાે માેહઃ શાેકશ્ચાસાૈ મનાેભવઃ॥ ૨૯॥
નૈત વયા દા ભકાય ના તકાય શઠાય ચ ।
અશશુ્રષૂાેરભક્તાય દુિવનીતાય દ યતામ્॥ ૩૦॥
અેતૈદાષૈિવહીનાય બ્રહ્મ યાય પ્રયાય ચ ।
સાધવે શચુયે બ્રૂયાદ્ભ ક્તઃ સ્યાચ્છૂદ્રયાે ષતામ્॥ ૩૧॥
નૈત દ્વજ્ઞાય જજ્ઞાસાેજ્ઞાર્તવ્યમવ શ યતે ।
પી વા પીયષૂમ તં પાતવં્ય નાવ શ યતે॥ ૩૨॥
જ્ઞાને કમર્ ણ યાેગે ચ વાતાર્યાં દ ડધારણે ।
યાવાનથા ણાં તાત તાવાં તેઽહં ચતુિવધઃ॥ ૩૩॥
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મત્યા યદા ત્યક્તસમ તકમાર્
િનવેિદતાત્મા િવ ચક ષતાે મે ।
તદા ત વં પ્ર તપદ્યમાનાે
મયાઽઽત્મભૂયાય ચ ક પતે વૈ॥ ૩૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
સ અેવમાદ શતયાેગમાગર્-
તદાેત્તમશ્લાેકવચાે િનશ ય ।
બદ્ધા જ લઃ પ્રીત્યુપ દ્ધક ઠાે
ન િક ચદૂચેઽશ્રપુિર લુતાક્ષઃ॥ ૩૫॥
િવષ્ટ ય ચત્તં પ્રણયાવઘૂણ
ધૈયણ રાજન્ બહુમ યમાનઃ ।
કૃતા જ લઃ પ્રાહ યદુપ્રવીરં
શી ણાર્ શં તચ્ચરણારિવ દમ્॥ ૩૬॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
િવદ્રાિવતાે માેહમહા ધકારાે
ય આ શ્રતાે મે તવ સિન્નધાનાત્ ।
િવભાવસાેઃ િક નુ સમીપગસ્ય
શીતં તમાે ભીઃ પ્રભવ ત્ય દ્ય॥ ૩૭॥
પ્રત્યિપતાે મે ભવતાનુક પના
ત્યાય િવજ્ઞાનમયઃ પ્રદ પઃ ।
િહ વા કૃતજ્ઞ તવ પાદમૂલં
કાેઽ યં સમીયાચ્છરણં વદ યમ્॥ ૩૮॥
ક્ણશ્ચ મે સદુૃઢઃ નેહપાશાે
દાશાહર્ ય ધકસા વતષેુ ।
પ્રસાિરતઃ ષ્ટિવ દ્ધયે વયા
વમાયયા હ્યાત્મસબુાેધહે તના॥ ૩૯॥
નમાેઽ તુ તે મહાયાે ગન્ પ્રપન્નમનુશાિધ મામ્ ।
યથા વચ્ચરણા ભાજેે ર તઃ સ્યાદનપાિયની॥ ૪૦॥
શ્રીભગવાનવુાચ
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ગચ્છાેદ્ધવ મયાઽઽિદષ્ટાે બદયાર્ખ્યં મમાશ્રમમ્ ।
તત્ર મ પાદતીથાદે નાનાપે પશર્નૈઃ શુ ચઃ॥ ૪૧॥
ઈક્ષયાલકન દાયા િવધૂતાશષેક મષઃ ।
વસાનાે વલ્કલા યઙ્ગ વ યભુક્ સખુિનઃ હઃ॥ ૪૨॥
ત ત દ્વર્ દ્વમાત્રાણાં સશુીલઃ સયંતે દ્રયઃ ।
શા તઃ સમાિહતિધયા જ્ઞાનિવજ્ઞાનસયંુતઃ॥ ૪૩॥
મત્તાેઽનુ શ ક્ષતં યત્તે િવિવક્તમનુભાવયન્ ।
મ યાવે શતવાક્ ચત્તાે મદ્ધમર્િનરતાે ભવ ।
અ તવ્રજ્ય ગતી તસ્રાે મામે ય સ તતઃ પરમ્॥ ૪૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
સ અેવમુક્તાે હિરમેધસાેદ્ધવઃ
પ્રદ ક્ષણં તં પિર ત્ય પાદયાેઃ ।
શરાે િનધાયાશ્રુકલા ભરાદ્રર્ધી-
યર્ ષ ચદદ્વ દ્વપરાેઽ યપક્રમે॥ ૪૫॥
સદુુ ત્યજ નેહિવયાેગકાતરાે
ન શક્નવંુ તં પિરહાતુમાતુરઃ ।
કૃચ્છ્રં યયાૈ મૂધર્િન ભ ર્પાદુકે
બભ્રન્નમસૃ્કત્ય યયાૈ પનુઃ પનુઃ॥ ૪૬॥
તત તમ તહૃર્િદ સિન્નવે ય
ગતાે મહાભાગવતાે િવશાલામ્ ।
યથાપેિદષ્ટાં જગદેકબ ધનુા
તપઃ સમાસ્થાય હરેરગાદ્ગ તમ્॥ ૪૭॥
ય અેતદાન દસમુદ્રસ તં
જ્ઞાના તં ભાગવતાય ભા ષતમ્ ।
કૃ ણને યાેગેશ્વરસિેવતાઙ્ ઘ્રણા
સચ્છ્ર દ્ધયાઽઽસવે્ય જગ દ્વમુચ્યતે॥ ૪૮॥
ભવભયમપહ તું જ્ઞાનિવજ્ઞાનસારં
િનગમકૃદુપજહ્ર ે ઙ્ગવદ્વદેસારમ્ ।
અ તમુદિધતશ્ચાપાયયદ્ ત્યવગાર્ન્
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પુ ષ ષભમાદં્ય કૃ ણસજં્ઞં નતાેઽ મ॥ ૪૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે અેકાનેિત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૨૯॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ િત્રશાેઽ યાયઃ - ૩૦॥
રા વેાચ
તતાે મહાભાગવતે ઉદ્ધવે િનગર્તે વનમ્ ।
દ્વારવત્યાં િકમકરાેદ્ભગવાન્ ભૂતભાવનઃ॥ ૧॥
બ્રહ્મશાપાપેસં ષ્ટે વકુલે યાદવષર્ભઃ ।
પ્રેયસી ં સવર્નતે્રાણાં તનું સ કથમત્યજત્॥ ૨॥
પ્રત્યાક્રષંુ્ટ નયનમબલા યત્ર લગ્ ં ન શકુેઃ
કણાર્િવષં્ટ ન સર ત તતાે ય સતામાત્મલગ્ મ્ ।
યચ્છ્ર વાર્ચાં જનય ત ર ત િક નુ માનં કવીનાં
દૃ ટ્વા જ ણાેયુર્િધ રથગતં યચ્ચ ત સા યમીયુઃ॥ ૩॥
ઋ ષ વાચ
િદિવ ભવુ્ય તિરક્ષે ચ મહાે પાતાન્ સમુ થતાન્ ।
દૃ ટ્વાઽઽસીનાન્ સધુમાર્યાં કૃ ણઃ પ્રાહ યદૂિનદમ્॥ ૪॥
અેતે ઘાેરા મહાે પાતા દ્વાવર્ત્યાં યમકેતવઃ ।
મુહૂતર્મિપ ન સ્થેયમત્ર નાે યદુપુઙ્ગવાઃ॥ ૫॥
સ્ત્રયાે બાલાશ્ચ દ્ધાશ્ચ શઙ્ખાેદ્ધારં વ્રજિ વતઃ ।
વયં પ્રભાસં યાસ્યામાે યત્ર પ્રત્યક્સર વતી॥ ૬॥
તત્રા ભ ષચ્ય શચુય ઉપાે ય સસુમાિહતાઃ ।
દેવતાઃ પજૂિય યામઃ નપનાલપેનાહર્ણૈઃ॥ ૭॥
બ્રાહ્મણાં તુ મહાભાગાન્ કૃત વ ત્યયના વયમ્ ।
ગાેભૂિહર યવાસાે ભગર્ શ્વરથવે મ ભઃ॥ ૮॥
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િવિધરેષ હ્યિરષ્ટઘ્નાે મઙ્ગલાયનમુત્તમમ્ ।
દેવ દ્વજગવાં પૂ ભૂતષેુ પરમાે ભવઃ॥ ૯॥
ઇ ત સવ સમાક યર્ યદુ દ્ધા મધુ દ્વષઃ ।
તથે ત નાૈ ભ ત્તીયર્ પ્રભાસં પ્રયયૂ રથૈઃ॥ ૧૦॥
ત મન્ ભગવતાઽઽિદષં્ટ યદુદેવને યાદવાઃ ।
ચકુ્રઃ પરમયા ભ યા સવર્શ્રેયાપે િંહતમ્॥ ૧૧॥
તત ત મન્ મહાપાનં પપુમરેયકં મધુ ।
િદષ્ટિવભ્રં શતિધયાે યદ્દ્રવૈભ્રર્ યતે મ તઃ॥ ૧૨॥
મહાપાના ભમત્તાનાં વીરાણાં દપૃ્તચેતસામ્ ।
કૃ ણમાયાિવમૂઢાનાં સઙ્ઘષર્ઃ સમુહાનભૂત્॥ ૧૩॥
યુયુધુઃ ક્રાેધસરં ધા વેલાયામાતતાિયનઃ ।
ધનુ ભર સ ભભર્ લૈગર્દા ભ તાેમર ષ્ટ ભઃ॥ ૧૪॥
પત પતાકૈ રથકુ જરાિદ ભઃ
ખરાેષ્ટ્રગાે ભમર્િહષનૈર્રૈરિપ ।
મથઃ સમેત્યાશ્વતરૈઃ સદુુમર્દા
યહન્ શરૈદર્દ્ ભિરવ દ્વપા વને॥ ૧૫॥
પ્રદ્યુ સા બાૈ યુિધ ઢમ સરા-
વકૂ્રરભાે વિન દ્ધસાત્યક ।
સભુદ્રસઙ્ગ્રામ જતાૈ સદુા ણાૈ
ગદાૈ સુ મત્રાસરુથાૈ સમીયતુઃ॥ ૧૬॥
અ યે ચ યે વૈ િનશઠાે મુકાદયઃ
સહસ્ર જચ્છત જદ્ભાનુમખુ્યાઃ ।
અ યાે યમાસાદ્ય મદા ધકાિરતા
જઘુ્નમુર્કુ દેન િવમાેિહતા શમ્॥ ૧૭॥
દાશાહર્ ય ધકભાજેસા વતા
મ વબુર્દા માથુરશરૂસનેાઃ ।
િવસજર્નાઃ કુકુરાઃ કુ તયશ્ચ
મથ તત તેઽથ િવ જ્ય સાૈહૃદમ્॥ ૧૮॥
પતુ્રા અયુ યન્ િપ ભભ્રાર્ ભશ્ચ
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વસ્રીયદાૈિહત્રિપ વ્યમાતુલૈઃ ।
મત્રા ણ મત્રૈઃ સહૃુદઃ સહૃુદ્ ભ-
જ્ઞાર્તી ં વહન્ જ્ઞાતય અેવ મૂઢાઃ॥ ૧૯॥
શરેષુ હીયમાનષેુ ભજ્યમાનષેુ ધ વસુ ।
શસે્ત્રષુ ક્ષીયમાણષેુ મુ ષ્ટ ભજર્હરેરકાઃ॥ ૨૦॥
તા વજ્રક પા હ્યભવન્ પિરઘા મુ ષ્ટના તાઃ ।
જઘુ્ન દ્વષ તૈઃ કૃ ણને વાયર્માણા તુ તં ચ તે॥ ૨૧॥
પ્રત્યનીકં મ યમાના બલભદં્ર ચ માેિહતાઃ ।
હ તું કૃતિધયાે રાજન્નાપન્ના આતતાિયનઃ॥ ૨૨॥
અથ તાવિપ સઙ્કુ્રદ્ધાવુદ્ય ય કુ ન દન ।
અેરકામુ ષ્ટપિરઘાૈ ચર તાૈ જઘ્નતુયુર્િધ॥ ૨૩॥
બ્રહ્મશાપાપે ષ્ટાનાં કૃ ણમાયાઽઽ તાત્મનામ્ ।
પધાર્ ક્રાેધઃ ક્ષયં િન યે વૈણવાેઽ ગ્ યર્થા વનમ્॥ ૨૪॥
અેવં નષ્ટેષુ સવષુ કુલષેુ વષેુ કેશવઃ ।
અવતાિરતાે ભવુાે ભાર ઇ ત મનેેઽવશે ષતઃ॥ ૨૫॥
રામઃ સમુદ્રવેલાયાં યાેગમાસ્થાય પાૈ ષમ્ ।
તત્યાજ લાેકં માનુ યં સયંાજે્યાત્માનમાત્મિન॥ ૨૬॥
રામિનયાર્ણમાલાેક્ય ભગવાન્ દેવક સતુઃ ।
િનષસાદ ધરાપેસ્થે તૂ ણીમાસાદ્ય િપ પલમ્॥ ૨૭॥
બભ્રચ્ચતુભુર્જં પં ભ્રા જ પ્રભયા વયા ।
િદશાે િવ ત મરાઃ કુવર્ન્ િવધૂમ ઇવ પાવકઃ॥ ૨૮॥
શ્રીવ સાઙં્ક ઘન યામં તપ્તહાટકવચર્સમ્ ।
કાૈશયેા બરયુગ્મને પિરવીતં સમુઙ્ગલમ્॥ ૨૯॥
સુ દર મતવક્ત્રા જં નીલકુ તલમ ડતમ્ ।
પુ ડર કા ભરામાકં્ષ સુ્ફરન્મકરકુ ડલમ્॥ ૩૦॥
કિટસતૂ્રબ્રહ્મસતૂ્રિકર ટકટકાઙ્ગદૈઃ ।
હારનપૂુરમુદ્રા ભઃ કાૈ તુભને િવરા જતમ્॥ ૩૧॥
વનમાલાપર તાઙ્ગં મૂ તમદ્ ભિન યુધૈઃ ।
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કૃ વાેરાૈ દ ક્ષણે પાદમાસીનં પઙ્ક ણમ્॥ ૩૨॥
મુસલાવશષેાયઃખ ડકૃતષેુલુર્ ધકાે જરા ।
ગાસ્યાકારં તચ્ચરણં િવવ્યાધ ગશઙ્કયા॥ ૩૩॥
ચતુભુર્જં તં પુ ષં દૃ ટ્વા સ કૃતિક બષઃ ।
ભીતઃ પપાત શરસા પાદયાેરસરુ દ્વષઃ॥ ૩૪॥
અ નતા કૃત મદં પાપને મધુસદૂન ।
ક્ષ તુમહર્ સ પાપસ્ય ઉત્તમશ્લાેક મેઽનઘ॥ ૩૫॥
યસ્યાનુ મરણં ણામજ્ઞાન વા તનાશનમ્ ।
વદ ત તસ્ય તે િવ ણાે મયાસાધુ કૃતં પ્રભાે॥ ૩૬॥
તન્માઽઽશુ જિહ વૈકુ ઠ પા માનં ગલુ ધકમ્ ।
યથા પનુરહં વવેં ન કુયા સદ તક્રમમ્॥ ૩૭॥
યસ્યાત્મયાેગર ચતં ન િવદુિવિર ચાે
દ્રાદયાેઽસ્ય તનયાઃ પતયાે ગરાં યે ।
વન્માયયા િપિહતદષૃ્ટય અેતદ જઃ
િક તસ્ય તે વયમસદ્ગતયાે ગ્ ણીમઃ॥ ૩૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
મા ભજૈર્રે વમુ ત્તષ્ઠ કામ અેષ કૃતાે િહ મે ।
યાિહ વં મદનુજ્ઞાતઃ વગ સકૃુ તનાં પદમ્॥ ૩૯॥
ઇત્યાિદષ્ટાે ભગવતા કૃ ણનેેચ્છાશર િરણા ।
િત્રઃ પિરક્ર ય તં ન વા િવમાનને િદવં યયાૈ॥ ૪૦॥
દા કઃ કૃ ણપદવીમ વચ્છન્નિધગ ય તામ્ ।
વાયું તુલ સકામાેદમાઘ્રાયા ભમખું યયાૈ॥ ૪૧॥
તં તત્ર તગ્મદ્યુ ભરાયુધૈ ર્તં
હ્યશ્વ થમૂલે કૃતકેતનં પ તમ્ ।
નેહ લુતાત્મા િનપપાત પાદયાે
રથાદવ લુત્ય સબા પલાેચનઃ॥ ૪૨॥
અપ યત વચ્ચરણા બુજં પ્રભાે
દૃ ષ્ટઃ પ્રણષ્ટા તમ સ પ્રિવષ્ટા ।
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િદશાે ન ને ન લભે ચ શા ત
યથા િનશાયામુડુપે પ્રણષ્ટે॥ ૪૩॥
ઇ ત બ્રવુ ત સતૂે વૈ રથાે ગ ડલા છનઃ ।
ખમુ પપાત રાજે દ્ર સાશ્વ વજ ઉદ ક્ષતઃ॥ ૪૪॥
તમ વગચ્છન્ િદવ્યાિન િવ પ્રહરણાિન ચ ।
તનેા તિવ મતાત્માનં સતૂમાહ જનાદર્નઃ॥ ૪૫॥
ગચ્છ દ્વારવતી ં સતૂ જ્ઞાતીનાં િનધનં મથઃ ।
સઙ્કષર્ણસ્ય િનયાર્ણં બ ધુ યાે બ્રૂિહ મદ્દશામ્॥ ૪૬॥
દ્વારકાયાં ચ ન સ્થેયં ભવદ્ ભશ્ચ વબ ધુ ભઃ ।
મયા ત્યક્તાં યદુપુર ં સમુદ્રઃ લાવિય ય ત॥ ૪૭॥
વં વં પિરગ્રહં સવઆદાય િપતરાૈ ચ નઃ ।
અજુર્નનેાિવતાઃ સવર્ ઇ દ્રપ્રસં્થ ગ મ યથ॥ ૪૮॥
વં તુ મદ્ધમર્માસ્થાય જ્ઞાનિનષ્ઠ ઉપેક્ષકઃ ।
મન્માયારચનામેતાં િવજ્ઞાયાપેશમં વ્રજ॥ ૪૯॥
ઇત્યુક્ત તં પિરક્ર ય નમસૃ્કત્ય પનુઃ પનુઃ ।
ત પાદાૈ શી યુર્પાધાય દુમર્નાઃ પ્રયયાૈ પુર મ્॥ ૫૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે િત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૦॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકિત્રશાેઽ યાયઃ - ૩૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અથ તત્રાગમદ્બ્રહ્મા ભવા યા ચ સમં ભવઃ ।
મહે દ્રપ્રમખુા દેવા મનુયઃ સપ્રજેશ્વરાઃ॥ ૧॥
િપતરઃ સદ્ધગ ધવાર્ િવદ્યાધરમહાેરગાઃ ।
ચારણા યક્ષરક્ષાં સ િકન્નરા સરસાે દ્વ ઃ॥ ૨॥
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દ્રષુ્ટકામા ભગવતાે િનયાર્ણં પરમાે સકુાઃ ।
ગાય તશ્ચ ગ્ ણ તશ્ચ શાૈરેઃ કમાર્ ણ જન્મ ચ॥ ૩॥
વ ષુઃ પુ પવષાર્ ણ િવમાનાવ લ ભનર્ભઃ ।
કુવર્ તઃ સઙુ્કલં રાજન્ ભ યા પરમયા યુતાઃ॥ ૪॥
ભગવાન્ િપતામહં વીક્ષ્ય િવભૂતીરાત્મનાે િવભુઃ ।
સયંાજે્યાત્મિન ચાત્માનં પદ્મનતે્રે યમીલયત્॥ ૫॥
લાેકા ભરામાં વતનું ધારણા યાનમઙ્ગલમ્ ।
યાેગધારણયાઽઽગ્ ે યાદગ્ વા ધામાિવશ વકમ્॥ ૬॥
િદિવ દુ દુભયાે નેદુઃ પેતુઃ સમુનસશ્ચ ખાત્ ।
સતં્ય ધમા તભૂર્મેઃ ક તઃ શ્રીશ્ચાનુ તં યયુઃ॥ ૭॥
દેવાદયાે બ્રહ્મમખુ્યા ન િવશ તં વધામિન ।
અિવજ્ઞાતગ ત કૃ ણં દદશૃશુ્ચા તિવ મતાઃ॥ ૮॥
સાૈદામ યા યથાઽઽકાશે યા ત્યા િહ વાભ્રમ ડલમ્ ।
ગ તનર્ લક્ષ્યતે મત્ય તથા કૃ ણસ્ય દૈવતૈઃ॥ ૯॥
બ્રહ્મ દ્રાદય તે તુ દૃ ટ્વા યાેગગ ત હરેઃ ।
િવ મતા તાં પ્રશસં તઃ વં વં લાેકં યયુ તદા॥ ૧૦॥
રાજન્ પરસ્ય તનુ જનના યયેહા
માયા િવડ બનમવેિહ યથા નટસ્ય ।
ટ્વાઽઽત્મનેદમનુિવ ય િવહૃત્ય ચા તે

સહૃંત્ય ચાત્મમિહમાપેરતઃ સઆ તે॥ ૧૧॥
મત્યન યાે ગુ સતંુ યમલાેકનીતં
વાં ચાનયચ્છરણદઃ પરમાસ્ત્રદગ્ધમ્ ।
જગ્યેઽ તકા તકમપીશમસાવનીશઃ
િક વાવને વરનય ગયું સદેહમ્॥ ૧૨॥
તથા યશષે સ્થ તસ ભવા યયે-
વન યહેતુયર્દશષેશ ક્ત ક્ ।
નૈચ્છ પ્રણેતું વપુરત્ર શે ષતં
મત્યન િક વસ્થગ ત પ્રદશર્યન્॥ ૧૩॥
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ય અેતાં પ્રાત થાય કૃ ણસ્ય પદવી ં પરામ્ ।
પ્રયતઃ ક તર્યેદ્ભ યા તામવેા ાેત્યનુત્તમામ્॥ ૧૪॥
દા કાે દ્વારકામેત્ય વસદેુવાેગ્રસનેયાેઃ ।
પ ત વા ચરણાવસ્રૈ યર્ ષ ચ કૃ ણિવચ્યુતઃ॥ ૧૫॥
કથયામાસ િનધનં ણીનાં કૃ નશાે પ ।
તચ્છ વાે દ્વગ્ હૃદયા જનાઃ શાેકિવમૂર્ ચ્છતાઃ॥ ૧૬॥
તત્ર મ વિરતા જગ્મુઃ કૃ ણિવશ્લષેિવહ્વલાઃ ।
વ્યસવઃ શરેતે યત્ર જ્ઞાતયાે ઘ્ન ત આનનમ્॥ ૧૭॥
દેવક રાેિહણી ચવૈ વસદેુવ તથા સતુાૈ ।
કૃ ણરામાવપ ય તઃ શાેકાતાર્ િવજહુઃ તમ્॥ ૧૮॥
પ્રાણાંશ્ચ િવજહુ તત્ર ભગવ દ્વરહાતુરાઃ ।
ઉપગુહ્ય પતી ં તાત ચતામા હુઃ સ્ત્રયઃ॥ ૧૯॥
રામપ યશ્ચ તદે્દહમપુગુહ્યા ગ્ માિવશન્ ।
વસદેુવપ ય તદ્ગાત્રં પ્રદ્યુ ાદ ન્ હરેઃ નષુાઃ ।
કૃ ણપ યાેઽિવશન્ન ગ્ ક્મ યાદ્યા તદા ત્મકાઃ॥ ૨૦॥
અજુર્નઃ પ્રેયસઃ સખ્યઃુ કૃ ણસ્ય િવરહાતુરઃ ।
આત્માનં સા વયામાસ કૃ ણગીતૈઃ સદુ ક્ત ભઃ॥ ૨૧॥
બ ધનૂાં નષ્ટગાતે્રાણામજુર્નઃ સા પરાિયકમ્ ।
હતાનાં કારયામાસ યથાવદનપુવૂર્શઃ॥ ૨૨॥
દ્વારકાં હિરણા ત્યક્તાં સમુદ્રાેઽ લાવય ક્ષણાત્ ।
વજર્િય વા મહારાજ શ્રીમદ્ભગવદાલયમ્॥ ૨૩॥
િનતં્ય સિન્નિહત તત્ર ભગવાન્ મધુસદૂનઃ ।
ત્યાશષેાશભુહરં સવર્મઙ્ગલમઙ્ગલમ્॥ ૨૪॥

સ્ત્રીબાલ દ્ધાનાદાય હતશષેાન્ ધન જયઃ ।
ઇ દ્રપ્રસં્થ સમાવે ય વજં્ર તત્રા યષેચયત્॥ ૨૫॥
શ્રુ વા સહૃુદ્વધં રાજન્નજુર્નાત્તે િપતામહાઃ ।
વાં તુ વંશધરં કૃ વા જગ્મુઃ સવ મહાપથમ્॥ ૨૬॥

bhagpur-11.pdf 125



શ્રીમદ્ભાગવતં - અેકાદશસ્ક ધઃ

ય અેતદે્દવદેવસ્ય િવ ણાેઃ કમાર્ ણ જન્મ ચ ।
ક તર્યેચ્છ્ર દ્ધયા મત્યર્ઃ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૨૭॥
ઇ થં હરેભર્ગવતાે ચરાવતાર-
વીયાર્ ણ બાલચિરતાિન ચ શ તમાિન ।
અ યત્ર ચેહ ચ શ્રુતાિન ગ્ ણન્ મનુ યાે
ભ ક્ત પરાં પરમહંસગતાૈ લભેત॥ ૨૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે વૈયાસક્યામષ્ટાદશસાહ યાં
પારમહંસ્યાં સિંહતાયામેકાદશસ્ક ધે અેકિત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૧॥

॥ સમાપ્તાેઽયમેકાદશસ્ક ધઃ॥

॥ ૐ ત સત્॥
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