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Skandapurana Chapters 1-25

સ્ક દપુરાણ ૧

સં્કદપુરાણ અ યાય ૧

SP0010011 નમઃ પરમદેવાય ત્રૈગુ યાિવ જતાત્મને ।
SP0010012 સવર્તાે યાેગ પાય સસંારાભાવહેતવે॥
SP0010021 સ્થ તસરંાેધસગાર્ણાં હેતવેઽ તઃપ્રસાિરણે ।
SP0010022 ષિડ્વશાય પ્રધાનાય મહાદેવાય ધીમતે॥
SP0010031 પ્ર પતેમર્હાક્ષતે્રે ગ ગાકા લ દસગંમે ।
SP0010032 પ્રયાગે પરમે પુ યે બ્રહ્મણાે લાેકવત્મર્િન॥
SP0010041 મનુયઃ સં શતાત્માન તપસા ક્ષીણક મષાઃ ।
SP0010042 તીથર્સ લવનાથાર્ય પાૈણર્માસ્યાં કૃતાિહ્નકાઃ॥
SP0010051 પાૈરા ણકમપ ય ત સતંૂ સત્યપરાયણમ્ ।
SP0010052 ના વા ત મન્મહાતીથ પ્રણામાથર્મપુાગતમ્॥
SP0010061 દૃ ટ્વા તે સતૂમાયા ત ષયાે હૃષ્ટમાનસાઃ ।
SP0010062 આશાસ્યાસનસવંેશં તદ્યાેગ્યં સમક પયન્॥
SP0010071 સ પ્રણ ય ચ તા સવાર્ સતૂ તાન્મુિનપુંગવાન્ ।
SP0010072 પ્રદત્તમાસનં ભજેે સવર્ધમર્સમ વતઃ॥
SP0010081 તમાસીનમ ચ્છ ત મનુય તપસિૈધતાઃ ।
SP0010082 બ્રહ્મસ ત્રે પુરા સાધાે નૈ મશાર યવા સનામ્॥
SP0010091 ક થતં ભારતાખ્યાનં પુરાણં ચ પરં વયા ।
SP0010092 તને નઃ પ્ર તભા સ વં સાક્ષા સત્યવતીસતુઃ॥
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સ્ક દપુરાણ ૧

SP0010101 સવાર્ગમપરાથર્જ્ઞઃ સત્યધમર્પરાયણઃ ।
SP0010102 દ્વજપૂ રતાે િનતં્ય તને ચ્છાં વમહર્ સ॥
SP0010111 ભારતાખ્યાનસદશૃં પુરાણાદ્ય દ્વ શ યતે ।
SP0010112 ત વા ચ્છામ વૈ જન્મ કા ત્તકેયસ્ય ધીમતઃ॥
SP0010121 ઇમે િહ મનુયઃ સવ વદુપા તપરાયણાઃ ।
SP0010122 સ્ક દસ ભવશશુ્રષૂાસં તાૈ સકુ્યમાનસાઃ॥
SP0010131 અેવમુક્ત તદા સતૂઃ સં સદ્ધમૈુર્િનપુંગવૈઃ ।
SP0010132 પ્રાવેાચેદં મનુી સવાર્ વચાે ભૂતાથર્વાચકમ્॥
SP0010141 શ ◌ૃ વં મનુયઃ સવ કા ત્તકેયસ્ય સ ભવમ્ ।
SP0010142 બ્રહ્મ ય વં સમાહા યં વીય ચ િત્રદશાિધકમ્॥
SP0010151 મુમુક્ષયા પરં સ્થાનં યાતે શકુમહાત્મિન ।
SP0010152 સતુશાેકા ભસતંપ્તાે વ્યાસ ય બકમૈક્ષત॥
SP0010161 દૃ ટૈ્વવ સ મહેશાનં વ્યાસાેઽભૂ દ્વગતવ્યથઃ ।
SP0010162 િવચર સ તદા લાેકાન્મુિનઃ સત્યવતીસતુઃ॥
SP0010171 મે શ ◌ૃ ગેઽથ દદશૃે બ્રહ્મણઃ સતુમગ્રજમ્ ।
SP0010172 સન કુમારં વરદં યાેગૈશ્વયર્સમ વતમ્॥
SP0010181 િવમાને રિવસકંાશે તષ્ઠ તમનલપ્રભમ્ ।
SP0010182 મુિન ભયાગસં સદ્ધૈ તપાેયુક્તૈમર્હાત્મ ભઃ॥
SP0010191 વેદવેદા ગત વજ્ઞૈઃ સવર્ધમાર્ગમા વતૈઃ ।
SP0010192 સકલાવાપ્તિવદ્યૈ તુ ચતવુર્ક્ત્ર મવા તમ્॥
SP0010201 દૃ ટ્વા તં સમુહાત્માનં વ્યાસાે મુિનમથા સ્થતમ્ ।
SP0010202 વવ દે પરયા ભ યા સાક્ષાિદવ િપતામહમ્॥
SP0010211 બ્રહ્મસનૂુરથ વ્યાસં સમાયાતં મહાજૈસમ્ ।
SP0010212 પિર વજ્ય પરં પ્રે ણા પ્રાવેાચ વચનં શભુમ્॥
SP0010221 િદષ્ટ ા વમ સ ધમર્જ્ઞ પ્રસાદા પારમેશ્વરાત્ ।
SP0010222 અપેતશાેકઃ સ પ્રાપ્તઃ ચ્છ વ પ્રવદા યહમ્॥
SP0010231 શ્રુ વાથ વચનં સનૂાેબ્રર્હ્મણાે મુિનપુંગવઃ ।
SP0010232 ઇદમાહ વચાે િવપ્રા શ્ચરં યદૃ્ધદયે સ્થતમ્॥
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સ્ક દપુરાણ ૧

SP0010241 કુમારસ્ય કથં જન્મ કા ત્તકેયસ્ય ધીમતઃ ।
SP0010242 િકિન મતં્ત કુતાે વાસ્ય ઇચ્છા યેત દ્ધ વેિદતુમ્॥
SP0010251 કથં દ્રસતુશ્ચાસાૈ વિહ્નગ ગાસતુઃ કથમ્ ।
SP0010252 ઉમાયા તનયશ્ચવૈ વાહાયાશ્ચ કથં પનુઃ ।
SP0010253 સપુ યાર્શ્ચાથ માત।્ऱ◌્ણાં કૃ ત્તકાનાં કથં ચ સઃ॥
SP0010261 કશ્ચાસાૈ પવૂર્મુ પન્નઃ િકતપાઃ કશ્ચ િવક્રમઃ ।
SP0010262 ભૂતસ માેહનં હ્યેત કથય વ યથાતથમ્॥
SP0010270 સતૂ ઉવાચ ।
SP0010271 અેવં સ ષ્ટ તજે વી બ્રહ્મણઃ પતુ્રસત્તમઃ ।
SP0010272 ઉવાચ સવ સવર્જ્ઞાે વ્યાસાયા ક્લષ્ટકાિરણે ।
SP0010273 તચ્છૃ વં યથાત વં ક ત્યર્માનં મયાનઘાઃ॥
SP0019999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે પ્રથમાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૨

SP0020010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0020011 પ્રપદે્ય દેવમીશાનં સવર્જ્ઞમપરા જતમ્ ।
SP0020012 મહાદેવં મહાત્માનં િવશ્વસ્ય જગતઃ પ તમ્॥
SP0020021 શ ક્તરપ્ર તઘા યસ્ય અૈશ્વય ચવૈ સવર્શઃ ।
SP0020022 વા મ વં ચ િવભુ વં ચ વકૃતાિન પ્રચક્ષતે॥
SP0020031 ત મૈ દેવાય સાેમાય પ્રણ ય પ્રયતઃ શુ ચઃ ।
SP0020032 પુરાણાખ્યાન જજ્ઞાસાવેર્કે્ષ્ય સ્ક દાેદ્ભવં શભુમ્॥
SP0020041 દેહાવતારાે દેવસ્ય દ્રસ્ય પરમાત્મનઃ ।
SP0020042 પ્રા પત્યા ભષેકશ્ચ હરણં શરસ તથા॥
SP0020051 દશર્નં ષટ્કુલીયાનાં ચક્રસ્ય ચ િવસજર્નમ્ ।
SP0020052 નૈ મશસ્યાેદ્ભવશ્ચવૈ સ ત્રસ્ય ચ સમાપનમ્॥
SP0020061 બ્રહ્મણશ્ચાગમ તત્ર તપસશ્ચરણં તથા ।
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સ્ક દપુરાણ ૧

SP0020062 શવર્સ્ય દશર્નં ચવૈ દેવ્યાશ્ચવૈ સમુદ્ભવઃ॥
SP0020071 સત્યા િવવાદશ્ચ તથા દક્ષશાપ તથવૈ ચ ।
SP0020072 મનેાયાં ચ યથાે પ ત્તયર્થા દેવ્યાઃ વયવંરમ્॥
SP0020081 દેવાનાં વરદાનં ચ વ સષ્ઠસ્ય ચ ધીમતઃ ।
SP0020082 પરાશરસ્ય ચાે પ ત્તવ્યાર્સસ્ય ચ મહાત્મનઃ॥
SP0020091 વ સષ્ઠકાૈ શકા યાં ચ વૈરાેદ્ભવસમાપનમ્ ।
SP0020092 વારાણસ્યાશ્ચ શૂ ય વં ક્ષતે્રમાહા યવણર્નમ્॥
SP0020101 દ્રસ્ય ચાત્ર સાંિન યં ન દનશ્ચા યનુગ્રહઃ ।
SP0020102 ગણાનાં દશર્નં ચવૈ કથનં ચા યશષેતઃ॥
SP0020111 કાલીવ્યાહરણં ચવૈ તપશ્ચરણમવે ચ ।
SP0020112 સાેમન દસમાખ્યાનં વરદાનં તથવૈ ચ॥
SP0020121 ગાૈર વં પતુ્રલ ભશ્ચ દેવ્યા ઉ પ ત્તરેવ ચ ।
SP0020122 કાૈ શક્યા ભૂતમા વં સહાશ્ચ ર થન તથા॥
SP0020131 ગાૈયાર્શ્ચ િનલયાે િવ યે િવ યસયૂર્સમાગમઃ ।
SP0020132 અગ ત્યસ્ય ચ માહા યં વધઃ સુ દિનસુ દયાેઃ॥
SP0020141 િનસુ ભસુ ભિનયાર્ણં મિહષસ્ય વધ તથા ।
SP0020142 અ ભષેકશ્ચ કાૈ શક્યા વરદાનમથાિપ ચ॥
SP0020151 અ ધકસ્ય તથાે પ ત્તઃ થવ્યાશ્ચવૈ બ ધનમ્ ।
SP0020152 િહર યાક્ષવધશ્ચવૈ િહર યક શપાે તથા॥
SP0020161 બ લસયંમનં ચવૈ દેવ્યાઃ સમય અેવ ચ ।
SP0020162 દેવાનાં ગમનં ચવૈ અગ્ ેદૂર્ત વમવે ચ॥
SP0020171 દેવાનાં વરદાનં ચ શકુ્રસ્ય ચ િવસજર્નમ્ ।
SP0020172 સતુસ્ય ચ તથાે પ ત્તદવ્યાશ્ચા ધકદશર્નમ્॥
SP0020181 શલૈાિદદૈત્યસ મદા દેવ્યાશ્ચ શત પતા ।
SP0020182 આયાર્વરપ્રદાનં ચ શલૈાિદ તવ અેવ ચ॥
SP0020191 દેવસ્યાગમનં ચવૈ ત્તસ્ય કથનં તથા ।
SP0020192 પ તવ્રતાયાશ્ચાખ્યાનં ગુ શશુ્રષૂણસ્ય ચ॥
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SP0020201 આખ્યાનં પ ચચૂડાયા તજેસશ્ચા ય યતા ।
SP0020202 દૂતસ્યાગમનં ચવૈ સવંાદાેઽથ િવસજર્નમ્॥
SP0020211 અ ધકાસરુસવંાદાે મ દરાગમનં તથા ।
SP0020212 ગણાનામાગમશ્ચવૈ સખં્યાનશ્રવણં તથા॥
SP0020221 િનગ્રહશ્ચા ધકસ્યાથ યુદ્ધને મહતા તથા ।
SP0020222 શર રાધર્પ્રદાનં ચ અશાેકસતુસગં્રહઃ॥
SP0020231 ભ મસાેમાેદ્ભવશ્ચવૈ મશાનવસ ત તથા ।
SP0020232 દ્રસ્ય નીલક ઠ વં તથાયતનવણર્નમ્॥
SP0020241 ઉ પ ત્તયર્ક્ષરાજસ્ય કુબેરસ્ય ચ ધીમતઃ ।
SP0020242 િનગ્રહાે ભજુગે દ્રાણાં શખરસ્ય ચ પાતનમ્॥
SP0020251 ત્રૈલાેક્યસ્ય સશક્રસ્ય વશીકરણમવે ચ ।
SP0020252 દેવસનેાપ્રદાનં ચ સનેાપત્યા ભષેચનમ્॥
SP0020261 નારદસ્યાગમશ્ચવૈ તારકપ્રે ષતસ્ય હ ।
SP0020262 વધશ્ચ તારકસ્યાેગ્રાે યાત્રા ભદ્રવટસ્ય ચ॥
SP0020271 મિહષસ્ય વધશ્ચવૈ ક્રાૈ ચસ્ય ચ િનબહર્ણમ્ ।
SP0020272 શક્તે દ્ધરણં ચવૈ તારકસ્ય વધઃ શભુઃ॥
SP0020281 દેવાસરુભયાે પ ત્તસૈ્ત્રપુરં યુદ્ધમવે ચ ।
SP0020282 પ્રહ્લાદિવગ્રહશ્ચવૈ કૃતઘ્નાખ્યાનમવે ચ ।
SP0020283 મહાભાગ્યં બ્રાહ્મણાનાં િવ તરેણ પ્રક ત્યર્તે॥
SP0020291 અેતજ્જ્ઞા વા યથાવ દ્ધ કુમારાનુચરાે ભવેત્ ।
SP0020292 બલવાન્મ તસ પન્નઃ પતંુ્ર ચા ાે ત સ મતમ્॥
SP0029999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૩

SP0030010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0030011 શ ◌ૃ વેમાં કથાં િદવ્યાં સવર્પાપપ્રણાશનીમ્ ।

skandapur.pdf 5



સ્ક દપુરાણ ૧

SP0030012 ક યમાનાં મયા ચત્રાં બહ્વથા શ્રુ તસ મતામ્ ।
SP0030013 યાં શ્રુ વા પાપકમાર્િપ ગચ્છેચ્ચ પરમાં ગ તમ્॥
SP0030021 ન ના તકાશ્રદ્દધાને શઠે ચાિપ કથચંન ।
SP0030022 ઇમાં કથામનુબ્રૂયાત્તથા ચાસયૂકે નરે॥
SP0030031 ઇદં પતુ્રાય શ યાય ધા મકાયાનસયૂવે ।
SP0030032 કથનીયં મહાબ્રહ્મ દેવભક્તાય વા ભવેત્ ।
SP0030033 કુમારભક્તાય તથા શ્રદ્દધાનાય ચવૈ િહ॥
SP0030041 પુરા બ્રહ્મા પ્ર યક્ષઃ અ ડઽે મ સ પ્રસયૂતે ।
SP0030042 સાેઽજ્ઞાના પતરં બ્રહ્મા ન વેદ તમસા તઃ॥
SP0030051 અહમેક ઇ ત જ્ઞા વા સવાર્/ લાેકાનવૈક્ષત ।
SP0030052 ન ચાપ યત તત્રા યં તપાેયાેગબલા વતઃ॥
SP0030061 પતુ્ર પતુ્રે ત ચા યુક્તાે બ્રહ્મા શવણ ધીમતા ।
SP0030062 પ્રણતઃ પ્રા જ લભૂર્ વા તમવે શરણં ગતઃ॥
SP0030071 સ દ વા બ્રહ્મણે શ ભુઃ સ્રષૃ્ટ વં જ્ઞાનસિંહતમ્ ।
SP0030072 િવભુ વં ચવૈ લાેકાનામ તધ પરમેશ્વરઃ॥
SP0030081 તદેષાપેિનષ પ્રાેક્તા મયા વ્યાસ સનાતના ।
SP0030082 યાં શ્રુ વા યાે ગનાે યાના પ્રપદ્ય તે મહેશ્વરમ્॥
SP0030091 બ્રહ્મં ચ યાે િવદધે પતુ્રમગ્રે જ્ઞાનં ચ

યઃ પ્રિહણાે ત મ ત મૈ ।
SP0030092 તમાત્મસં્થ યેઽનપુ ય ત ધીરા તષેાં

શા તઃ શાશ્વતી નેતરેષામ્॥
SP0030101 સ વ્યાસ િપતરં દૃ ટ્વા વદ યા પરયા યુતમ્ ।
SP0030102 પતુ્રકામઃ પ્ર હેતાે તપ તીવં્ર ચકાર હ॥
SP0030111 મહતા યાેગતપસા યુક્તસ્ય સમુહાત્મનઃ ।
SP0030112 અ ચરેણવૈ કાલને િપતા સ પ્રતુતાષે હ॥
SP0030121 દશર્નં ચાગમત્તસ્ય વરદાેઽ મીત્યુવાચ હ ।
SP0030122 સ તુષ્ટાવ નતાે ભૂ વા કૃ વા શર સ ચા જ લમ્॥
SP0030131 નમઃ પરમદેવાય દેવાનામિપ વેધસે ।
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સ્ક દપુરાણ ૧

SP0030132 સ્રષ્ટ્ર ે વૈ લાેકત ત્રાય બ્રહ્મણઃ પતયે નમઃ॥
SP0030141 અેક મૈ શ ક્તયુક્તાય અશ ક્તરિહતાય ચ ।
SP0030142 અન તાયાપ્રમેયાય ઇ દ્રયાિવષયાય ચ॥
SP0030151 વ્યાિપને વ્યાપ્તપવૂાર્ય અિધષ્ઠાત્રે પ્રચાેિદને ।
SP0030152 કૃતપ્રચેતનાયવૈ ત વિવ યાસકાિરણે॥
SP0030161 પ્રધાનચાેદકાયવૈ ગુ ણનાં શા તદાય ચ ।
SP0030162 દૃ ષ્ટદાય ચ સવષાં વયં વૈ દશર્નાય ચ॥
SP0030171 િવષયગ્રાિહણે ચવૈ િનયમસ્ય ચ કાિરણે ।
SP0030172 મનસઃ કરણાનાં ચ તત્રવૈ િનયમસ્ય ચ॥
SP0030181 ભૂતાનાં ગુણકત્ર ચ શ ક્તદાય તથવૈ ચ ।
SP0030182 કત્ર હ્ય ડસ્ય મહં્ય ચ અ ચ ત્યાયાગ્ર ય ચ ।
SP0030183 અપ્રમેય િપતિનત્યં પ્રીતાે નાે િદશ શક્વર મ્॥
SP0030191 તસ્યવૈં તવુતાે વ્યાસ દેવદેવાે મહેશ્વરઃ ।
SP0030192 તુષ્ટાેઽબ્રવી વયં પતંુ્ર બ્રહ્માણં પ્રણતં તથા॥
SP0030201 ય માત્તે િવિદતં વ સ સૂ મમેતન્મહાદ્યુતે ।
SP0030202 ત માદ્બ્રહ્મે ત લાેકેષુ ના ા ખ્યા ત ગ મ ય સ॥
SP0030211 ય માચ્ચાહં િપતેત્યુક્ત વયા બુ દ્ધમતાં વર ।
SP0030212 ત મા પતામહ વં તે લાેકે ખ્યા ત ગ મ ય ત॥
SP0030221 પ્ર થ યચ્ચ તે તપં્ત તપ ઉગં્ર સદુુશ્ચરમ્ ।
SP0030222 ત મા પ્ર પ ત વં તે દદાિન પ્રયતાત્મને॥
SP0030231 અેવમુ વા સ દેવેશાે મૂ તમત્યાેઽ જિ સ્ત્રયઃ ।
SP0030232 યા તાઃ પ્રકૃતય વષ્ટાૈ િવશષેાશ્ચે દ્રયૈઃ સહ ।
SP0030233 ભાવાશ્ચ સવ તે દેવમપુતસ્થુઃ વ િપણઃ॥
SP0030241 તાનવુાચ તતાે દેવઃ પ તયુર્ક્તઃ વતજેસા ।
SP0030242 અેતમદ્યા ભષેકેણ સ પાદયત મા ચરમ્॥
SP0030251 તા ભઃ વં વં સમાદાય ભાવં િદવ્યમતિકતમ્ ।
SP0030252 અ ભ ષક્તાે બભવૂે ત પ્ર પ તર તદ્યુ તઃ॥
SP0030261 તત્રવંૈ યાે ગનઃ સૂ મં દૃ ટ્વા િદવ્યને ચ ષા ।
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સ્ક દપુરાણ ૧

SP0030262 પુરાણં યાેગત વજ્ઞા ગાય ત િત્રગુણા વતમ્॥
SP0030271 દ્રઃ સ્રષ્ટા િહ સવષાં ભૂતાનાં તવ ચ પ્રભાે ।
SP0030272 અ મા ભશ્ચ ભવા સાધ જગતઃ સ પ્રવતર્કઃ॥
SP0030281 સ દેવ તાે ષતઃ સ યક્પરમૈશ્વયર્યાેગ ક્ ।
SP0030282 બ્રહ્માણમગ્રજં પતંુ્ર પ્રા પત્યેઽ યષેચયત્॥
SP0030291 યઃ કૃ વા બહુિવધમાગર્યાેગયુક્તં ત વાખ્યં

જગિદદમાદરાદુ્યયાજે ।
SP0030292 દેવાનાં પરમમન તયાેગયુક્તં

માયા ભ સ્ત્રભવુનમ ધમપ્રસાદમ્॥
SP0030301 સવષાં મન સ સદાવ તષ્ઠમાનાે નાનઃ શભુમશભંુ

ચ ભૂતનાથઃ ।
SP0030302 તં દેવં પ્રમથપ ત પ્રણ ય ભ યા િનતં્ય વૈ

શરણમપુૈ મ સૂ મસૂ મમ્॥
SP0039999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે તીયાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૪

SP0040010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0040011 પ્રા પતં્ય તતાે લ વા પ્ર ઃ સ્રષંુ્ટ પ્રચક્રમે ।
SP0040012 પ્ર તાઃ જ્યમાનાશ્ચ ન િવવધર્ ત તસ્ય હ॥
SP0040021 સ કુવાર્ણ તથા ષ્ટ શ ક્તહીનઃ િપતામહઃ ।
SP0040022 ષ્ટ થ ભૂય અેવાથ તપશ્ચતુ પ્રચક્રમે॥
SP0040031 ષ્ટહેતાે તપ તસ્ય જ્ઞા વા િત્રભવુનેશ્વરઃ ।
SP0040032 તજેસા જગદાિવ ય આજગામ તદ તકમ્ ।
SP0040033 સ્રષ્ટા તસ્ય જગન્નાથાેઽદશર્ય વતનાૈ જગત્॥
SP0040041 વયમાગત્ય દેવેશાે મહાભૂતપ તહર્રઃ ।
SP0040042 વ્યા યવે િહ જગ કૃ નં પરમેણ વતજેસા ।
SP0040043 શ ભુઃ પ્રાહ વરં વ સ યાચ વે ત િપતામહમ્॥
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SP0040051 તં બ્રહ્મા લાેક ષ્ટ થ પતુ્ર વં મનસાબ્રવીત્ ।
SP0040052 સ જ્ઞા વા તસ્ય સકં પં બ્રહ્મણઃ પરમેશ્વરઃ ।
SP0040053 મૂઢાેઽય મ ત સં ચ ત્ય પ્રાવેાચ વરદઃ વયમ્॥
SP0040061 આગતં િપતરં મા વં ય મા પુતં્ર સમીહસે ।
SP0040062 મન્મૂ ત તનય ત માદ્ભિવ ય ત મમાજ્ઞયા॥
SP0040071 સ ચ તે પતુ્રતાં યા વા મદ યાે ગણનાયકઃ ।
SP0040072 દ્રાે િવગ્રહવા ભૂ વા મૂઢ વાં િવનિય ય ત॥
SP0040081 સવર્િવદ્યાિધપત્યં ચ યાેગાનાં ચવૈ સવર્શઃ ।
SP0040082 બલસ્યાિધપ ત વં ચ અસ્ત્રાણાં ચ પ્રયાે તા॥
SP0040091 મયા દત્તાિન તસ્યાશુ ઉપસ્થાસ્ય ત સવર્શઃ ।
SP0040092 ધનુઃ િપનાકં શલંૂ ચ ખડ્ગં પરશરેુવ ચ॥
SP0040101 કમ ડલુ તથા દ ડઃ અસં્ત્ર પાશપુતં તથા ।
SP0040102 સવંતર્કાશિનશ્ચવૈ ચકં્ર ચ પ્ર તસ ગકમ્ ।
SP0040103 અેવં સવર્ દ્ધસ પન્નઃ સતુ તે સ ભિવ ય ત॥
SP0040111 અેવમુ વા ગતે ત મન્ન તધાર્નં મહાત્મિન ।
SP0040112 બ્રહ્મા ચકે્ર તદા ચે ષ્ટ પતુ્રકામઃ પ્ર પ તઃ॥
SP0040121 સ જુહ્વ છ્ર મસયંુક્તઃ પ્ર તઘાતસમ વતઃ ।
SP0040122 સ મદ્યુક્તને હ તને લલાટં પ્રમમાજર્ હ॥
SP0040131 સ મ સયંાેગજ તસ્ય વેદ બ દુલર્લાટજઃ ।
SP0040132 પપાત વલને ત મિ દ્વગુણં તસ્ય તજેસા॥
SP0040141 ત દ્ધ માહેશ્વરં તજેઃ સિંધતં બ્રહ્મ ણ સ્રુતમ્ ।
SP0040142 પ્રેિરતં દેવદેવને િનપપાત હિવભુર્ જ॥
SP0040151 ક્ષણે ત મન્મહેશને વા તં વરમુત્તમમ્ ।
SP0040152 પ્રે ષતાે ગણપાે દ્રઃ સદ્ય અેવાભવત્તદા॥
SP0040161 તચ્ચ સં વેદજં તજેઃ પવૂ વલનયાે જતમ્ ।
SP0040162 ભૂ વા લાેિહતમાશ્વવે પનુન લમભૂત્તદા॥
SP0040171 નીલલાેિહત ઇત્યેવ તનેાસાવભવ પ્રભુઃ ।
SP0040172 યક્ષાે દશભજુઃ શ્રીમા બ્રહ્માણં છાદયિન્નવ॥

skandapur.pdf 9



સ્ક દપુરાણ ૧

SP0040181 શવાર્દ્યનૈાર્મ ભબ્રર્હ્મા તનૂ ભશ્ચ જલાિદ ભઃ ।
SP0040182 તુ વા તં સવર્ગં દેવં નીલલાેિહતમવ્યયમ્॥
SP0040191 જ્ઞા વા સવર્ જં પશ્ચાન્મહાભૂતપ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
SP0040192 અ જ દ્વિવધા વ યાઃ પ્ર ઃ સ જગ ત પ્રભુઃ॥
SP0040201 સાેઽિપ યાેગં સમાસ્થાય અૈશ્વયણ સમ વતઃ ।
SP0040202 લાેકા સવાર્ સમાિવ ય ધારયામાસ સવર્દા॥
SP0040211 બ્રહ્મણાેઽિપ તતઃ પતુ્રા દક્ષધમાર્દયઃ શભુાઃ ।
SP0040212 અ જ ત પ્ર ઃ સવાર્ દેવમાનષુસકુંલાઃ॥
SP0040221 અથ કાલને મહતા ક પેઽતીતે પનુઃ પનુઃ ।
SP0040222 પ્ર ધારયતાે યાેગાદ મ ક પ ઉપ સ્થતે॥
SP0040231 પ્ર ત ષ્ઠતાયાં વાત્તાર્યાં પ્ર ત્તે ષ્ટસજર્ને ।
SP0040232 પ્ર સુ ચ િવ દ્ધાસુ પ્રયાગે યજતશ્ચ હ॥
SP0040241 બ્રહ્મણઃ ષટ્કુલીયા તે ઋષયઃ સં શતવ્રતાઃ ।
SP0040242 મર ચયાેઽત્રયશ્ચવૈ વ સષ્ઠાઃ ક્રતવ તથા॥
SP0040251 ગવાેઽિ ગરસશ્ચવૈ તપસા દગ્ધિક બષાઃ ।
SP0040252 ઊચુબ્રર્હ્માણમ યેત્ય સિહતાઃ કમર્ણાેઽ તરે॥
SP0040261 ભગવન્ન ધકારેણ મહતા મઃ સમા તાઃ ।
SP0040262 ખન્ના િવવદમાનાશ્ચ ન ચ પ યામ ય પરમ્॥
SP0040271 અેતં નઃ સશંયં દેવ ચરં હૃિદ સમા સ્થતમ્ ।
SP0040272 વં િહ વે થ યથાત વં કારણં પરમં િહ નઃ॥
SP0040281 િક પરં સવર્ભૂતાનાં બલીયશ્ચાિપ સવર્તઃ ।
SP0040282 કેન ચાિધ ષ્ઠતં િવશ્વં કાે િનત્યઃ કશ્ચ શાશ્વતઃ॥
SP0040291 કઃ સ્રષ્ટા સવર્ભૂતાનાં પ્રકૃતેશ્ચ પ્રવતર્કઃ ।
SP0040292 કાેઽ મા સવષુ કાયષુ પ્રયનુ ક્ત મહામનાઃ॥
SP0040301 કસ્ય ભૂતાિન વ યાિન કઃ સવર્િવિનયાજેકઃ ।
SP0040302 કથં પ યેમ તં ચવૈ અેતન્નઃ શસં સવર્શઃ॥
SP0040311 અેવમુક્ત તતાે બ્રહ્મા સવષામવે સિંનધાૈ ।
SP0040312 દેવાનાં ચ ઋષીણાં ચ ગ ધવારગરક્ષસામ્॥

10 sanskritdocuments.org



સ્ક દપુરાણ ૧

SP0040321 યક્ષાણામસરુાણાં ચ યે ચ કુત્ર પ્રવતર્કાઃ ।
SP0040322 પ ક્ષણાં સિપશાચાનાં યે ચા યે ત સમીપગાઃ ।
SP0040323 ઉ થાય પ્રા જ લઃ પ્રાહ દ્રે ત િત્રઃ લુતં વચઃ॥
SP0040331 સ ચાિપ તપસા શક્યાે દ્રષંુ્ટ ના યને કેન ચત્ ।
SP0040332 સ સ્રષ્ટા સવર્ભૂતાનાં બલવાં તન્મયં જગત્ ।
SP0040333 તસ્ય વ યાિન ભૂતાિન તનેેદં ધાયર્તે જગત્॥
SP0040341 તત તે સવર્લાેકેશા નમશ્ચકુ્રમર્હાત્મને॥
SP0040350 ઋષય ઊચુઃ ।
SP0040351 િક તન્મહત્તપાે દેવ યને દૃ યેત સ પ્રભુઃ ।
SP0040352 તન્નાે વદ વ દેવેશ વરદં ચા ભધ વ નઃ॥
SP0040360 િપતામહ ઉવાચ ।
SP0040361 સ તં્ર મહ સમાસ વં વા મનાેદાષેવ જતાઃ ।
SP0040362 દેશં ચ વઃ પ્રવક્ષ્યા મ ય મ દેશે ચિર યથ॥
SP0040371 તતાે મનાેમયં ચકં્ર સ ટ્વા તાનવુાચ હ ।
SP0040372 ક્ષપ્તમેતન્મયા ચક્રમનવુ્રજત મા ચરમ્॥
SP0040381 યત્રાસ્ય ને મઃ શીયત સ દેશ તપસઃ શભુઃ ।
SP0040382 તતાે મુમાેચ તચ્ચકં્ર તે ચ ત સમનવુ્રજન્॥
SP0040391 તસ્ય વૈ વ્રજતઃ ક્ષપં્ર યત્ર ને મરશીયર્ત ।
SP0040392 નૈ મશં ત તં ના ા પુ યં સવર્ત્ર પૂ જતમ્॥
SP0040401 ત પૂ જતં દેવમનુ ય સદ્ધૈ રક્ષાે ભ ગ્રૈ રગૈશ્ચ િદવ્યૈઃ ।
SP0040402 યક્ષૈઃ સગ ધવર્િપશાચસઘંૈઃ સવાર્ સરાે ભશ્ચ

િદતેઃ સતુૈશ્ચ॥
SP0040411 િવપ્રૈશ્ચ દા તૈઃ શમયાેગયુક્તૈ તીથશ્ચ સવરિપ

ચાવનીધ્રૈઃ ।
SP0040412 ગ ધવર્િવદ્યાધરચારણૈશ્ચ સા યૈશ્ચ િવશ્વૈઃ

િપ ભઃ તુતં ચ॥
SP0049999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે ચતુથાઽ યાયઃ॥
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સં્કદપુરાણ અ યાય ૫

SP0050010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0050011 તન્નૈ મશં સમાસાદ્ય ઋષયાે દ પ્તતજેસઃ ।
SP0050012 િદવં્ય સ તં્ર સમાસ ત મહદ્વષર્સહ સ્રકમ્॥
SP0050021 અેકાગ્રમનસઃ સવ િનમર્મા હ્યનહંકૃતાઃ ।
SP0050022 યાય તાે િનત્યમીશશેં સદારતનયાગ્ યઃ॥
SP0050031 તિન્નષ્ઠા ત પરાઃ સવ તદ્યુક્તા તદપાશ્રયાઃ ।
SP0050032 સવર્િક્રયાઃ પ્રકુવાર્ણા તમવે મનસા ગતાઃ॥
SP0050041 તષેાં તં ભાવમાલક્ષ્ય માતિરશ્વા મહાતપાઃ ।
SP0050042 સવર્પ્રા ણચરઃ શ્રીમા સવર્ભૂતપ્રવતર્કઃ ।
SP0050043 દદાૈ સ પી ભગવા દશર્નં સિ ત્રણાં શભુઃ॥
SP0050051 તં તે દૃ ટ્વાચર્િય વા ચ માતિરશ્વાનમવ્યયમ્ ।
SP0050052 આસીનમાસને પુ યે ઋષયઃ સં શતવ્રતાઃ ।
SP0050053 પપ્રચ્છુ દ્ભવં કૃ નં જગતઃ પ્રલયં તથા॥
SP0050061 સ્થ ત ચ કૃ નાં વંશાંશ્ચ યુગમ વ તરા ણ ચ ।
SP0050062 વંશાનુચિરતં કૃ નં િદવ્યમાનં તથવૈ ચ॥
SP0050071 અષ્ટાનાં દેવયાનેીનામુ પ ત્ત પ્રલયં તથા ।
SP0050072 િપ સગ તથાશષંે બ્રહ્મણાે માનમવે ચ॥
SP0050081 ચ દ્રાિદત્યગ ત સવા તારાગ્રહગ ત તથા ।
SP0050082 સ્થ ત સવશ્વરાણાં ચ દ્વ પધમર્મશષેતઃ ।
SP0050083 વણાર્શ્રમવ્યવસ્થાનં યજ્ઞાનાં ચ પ્રવતર્નમ્॥
SP0050091 અેત સવર્મશષેેણ કથયામાસ સ પ્રભુઃ ।
SP0050092 િદવં્ય વષર્સહસ્રં ચ તષેાં તદ ભયાત્તથા॥
SP0050101 અથ િદવ્યને પેણ સામવા ગ્દિ નર ક્ષણા ।
SP0050102 યજુઘ્રાર્ણાથવર્ શરાઃ શ દ જહ્વા શભુા સતી॥
SP0050111 યાયશ્રાતે્રા િન ક્ત વગ્ ક્પાદપદગા મની ।
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SP0050112 કાલબાહૂવર્ષર્કરા િદવસા ગુ લધાિરણી॥
SP0050121 કલાિદ ભઃ પવર્ ભશ્ચ માસઃૈ કર હૈ તથા ।
SP0050122 ક પસાધારણા િદવ્યા શક્ષાિવદ્યાેન્નત તની॥
SP0050131 છ દાેિવ ચ તમ યા ચ મીમાંસાના ભરેવ ચ ।
SP0050132 પુરાણિવ તીણર્કિટધર્મર્શાસ્ત્રમનાેરથા॥
SP0050141 આશ્રમાે વર્ણર્ નુયર્જ્ઞગુ ફા ફલા ગુ લઃ ।
SP0050142 લાેકવેદશર રા ચ રાેમ ભ છા દસઃૈ શભુૈઃ॥
SP0050151 શ્રદ્ધાશભુાચારવસ્ત્રા યાેગધમાર્ ભભા ષણી ।
SP0050152 વેદ મ યા દ્વિનઃ ત્ય પ્ર ત્તા પરમા ભસા॥
SP0050161 તસ્યા તેઽવ થે લુત્ય વાયનુા સહ સગંતાઃ ।
SP0050162 તામ ચ્છ ત કા વષેા વાયું દેવં મહાિધયમ્॥
SP0050171 ઉવાચ સ મહાતે ઋષી ધમાર્નુભાિવતાન્ ।
SP0050172 શદુ્ધાઃ સ્થ તપસા સવ મહા ધમર્શ્ચ વઃ કૃતઃ॥
SP0050181 ય માિદયં નદ પુ યા બ્રહ્મલાેકાિદહાગતા ।
SP0050182 ઇયં સર વતી નામ બ્રહ્મલાેકિવભષૂણા॥
SP0050191 પ્રથમં મત્યર્લાેકેઽ મ યુ મ સદ્ યથર્માગતા ।
SP0050192 નાસ્યાઃ પુ યતમા કા ચિ ત્રષુ લાેકેષુ િવદ્યતે॥
SP0050200 ઋષય ઊચુઃ ।
SP0050201 કથમષેા મહાપુ યા પ્ર ત્તા બ્રહ્મલાેકગા ।
SP0050202 કારણં િક ચ તત્રાસીદેતિદચ્છામ વેિદતુમ્॥
SP0050210 વાયુ વાચ ।
SP0050211 અત્ર વાે વતર્િય યા મ ઇ તહાસં પુરાતનમ્ ।
SP0050212 બ્રહ્મણશ્ચવૈ સવંાદં પુરા યજ્ઞસ્ય ચવૈ હ॥
SP0050221 યજ્ઞૈિર ટ્વા પુરા દેવાે બ્રહ્મા દ પ્તને તજેસા ।
SP0050222 અ જ સવર્ભૂતાિન સ્થાવરા ણ ચરા ણ ચ॥
SP0050231 સ દૃ ટ્વા દ પ્તમા દેવાે દ યા પરમયા યુતઃ ।
SP0050232 અવેક્ષમાણઃ વા/ લાેકાંશ્ચતુ ભમુર્ખપ કજૈઃ॥
SP0050241 દેવાદ ન્મનુ યાદ શં્ચ દૃ ટ્વા દૃ ટ્વા મહામનાઃ ।
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SP0050242 અમ યત ન મેઽ યાેઽ ત સમાે લાેકે ન ચાિધકઃ॥
SP0050251 યાેઽહમેતાઃ પ્ર ઃ સવાર્ઃ સપ્તલાેકપ્ર ત ષ્ઠતાઃ ।
SP0050252 દેવમાનષુ તયર્ ગ્રસા મ િવ મ ચ॥
SP0050261 અહં સ્રષ્ટા િહ ભૂતાનાં ના યઃ કશ્ચન િવદ્યતે ।
SP0050262 િનય તા લાેકકતાર્ ચ ન મયા ત સમઃ ક્વ ચત્॥
SP0050271 તસ્યવૈં મ યમાનસ્ય યજ્ઞઆગાન્મહામનાઃ ।
SP0050272 ઉવાચ ચનંૈ દ પ્તાત્મા મવંૈ મંસ્થા મહામતે ।
SP0050273 અયં િહ તવ સ માેહાે િવનાશાય ભિવ ય ત॥
SP0050281 ન યુક્તમીદશૃં તેઽદ્ય સ વસ્થસ્યાત્મયાેિનનઃ ।
SP0050282 સ્રષ્ટા વં ચવૈ ના યાેઽ ત તથાિપ ન યશસ્કરમ્॥
SP0050291 અહં કતાર્ િહ ભૂતાનાં ભવુનસ્ય તથવૈ ચ ।
SP0050292 કરાે મ ન ચ સ માેહં યથા વં દેવ ક થસે॥
SP0050301 તમવુાચ તદા બ્રહ્મા ન વં ધારિયતા િવભાે ।
SP0050302 અહમવે િહ ભૂતાનાં ધતાર્ ભતાર્ તથવૈ ચ ।
SP0050303 મયા ષ્ટાિન ભૂતાિન વમવેાત્ર િવમુહ્યસે॥
SP0050311 અથાગાત્તત્ર સિંવગ્ ાે વેદઃ પરમદ પ્તમાન્ ।
SP0050312 ઉવાચ ચવૈ તાૈ વેદાે નૈતદેવ મ ત પ્રભુઃ॥
SP0050321 અહં શ્રેષ્ઠાે મહાભાગાૈ ન વદા ય તં ક્વ ચત્ ।
SP0050322 શ ◌ૃ વં મમ યઃ કતાર્ ભૂતાનાં યવુયાેશ્ચ હ॥
SP0050331 પરમેશાે મહાદેવાે દ્રઃ સવર્ગતઃ પ્રભુઃ ।
SP0050332 યનેાહં તવ દત્તશ્ચ કૃત વં ચ પ્ર પ તઃ॥
SP0050341 યજ્ઞાેઽયં ય પ્રસૂ તશ્ચ અ ડં યત્રા ત સં સ્થતમ્ ।
SP0050342 સવ ત મા પ્રસતંૂ વૈ ના યઃ કતાર્ ત નઃ ક્વ ચત્॥
SP0050351 તમવંેવાિદનં દેવાે બ્રહ્મા વેદમભાષત ।
SP0050352 અહં શ્રુતીનાં સવાર્સાં નેતા સ્રષ્ટા તથવૈ ચ॥
SP0050361 મ પ્રસાદા દ્ધ વેદ વં યજ્ઞશ્ચાયં ન સશંયઃ ।
SP0050362 મૂઢાૈ યવુામધમા વા ભવદ્ યામ યથા કૃતઃ ।
SP0050363 પ્રાય શ્ચત્તં ચર વં વઃ િક બષાન્માેક્ષ્યથ તતઃ॥
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SP0050371 અેવમુક્તે તદા તને મહા છ દાે બભવૂ હ ।
SP0050372 આિદત્યમ ડલાકારમદૃ યત ચ મ ડલમ્ ।
SP0050373 મહચ્છ દેન મહતા ઉપિરષ્ટા દ્વયિ સ્થતમ્॥
SP0050381 સ ચાિપ ત મા દ્વભ્રષ્ટાે ભૂતલં સમપુા શ્રતઃ ।
SP0050382 િહમવ કુ જમાસાદ્ય નાનાિવહગનાિદતમ્ ।
SP0050383 વ્યાેમગશ્ચ ચરં ભૂ વા ભૂ મગઃ સ બભવૂ હ॥
SP0050391 તતાે બ્રહ્મા િદશઃ સવાર્ િનર ક્ષ્ય મખુપ કજૈઃ ।
SP0050392 ચતુ ભનર્ િવય સ્થં તમપ ય સ િપતામહઃ॥
SP0050401 સ મખંુ પ ચમં દ પ્તમ જન્મૂિધ્ન સં સ્થતમ્ ।
SP0050402 તનેાપ ય દ્વય સ્થં તં સયૂાર્યુતસમપ્રભમ્ ।
SP0050403 આિદત્યમ ડલાકારં શ દવદ્ઘાેરદશર્નમ્॥
SP0050411 તં દૃ ટ્વા પ ચમં તસ્ય શરાે વૈ ક્રાેધજં મહત્ ।
SP0050412 સવંતર્કા ગ્ સદશૃં ગ્ર સ યત્તમવધર્ત॥
SP0050421 વધર્માનં તદા તત્તુ વડવામખુસિંનભમ્ ।
SP0050422 દ પ્તમચ્છ દવચ્ચવૈ દેવાેઽસાૈ દ પ્તમ ડલઃ॥
SP0050431 હ તા ગુષ્ઠનખનેાશુ વામનેાવજ્ઞયવૈ િહ ।
SP0050432 ચકતર્ તન્મહદ્ઘાેરં બ્રહ્મણઃ પ ચમં શરઃ॥
SP0050441 દ પ્તકૃત્ત શરાઃ સાેઽથ દુઃખનેાેસ્રેણ ચાિદતઃ ।
SP0050442 પપાત મૂઢચેતા વૈ યાેગધમર્િવવ જતઃ॥
SP0050451 તતઃ સપુ્તાે થત ઇવ સજં્ઞાં લ વા મહાતપાઃ ।
SP0050452 મ ડલસં્થ મહાદેવમ તાષૈીદ્દ નયા ગરા॥
SP0050460 બ્રહ્માવેાચ ।
SP0050461 નમઃ સહસ્રનતે્રાય શતનતે્રાય વૈ નમઃ ।
SP0050462 નમાે િવ તવક્ત્રાય શતવક્ત્રાય વૈ નમઃ॥
SP0050471 નમઃ સહસ્રવક્ત્રાય સવર્વક્ત્રાય વૈ નમઃ ।
SP0050472 નમઃ સહસ્રપાદાય સવર્પાદાય વૈ નમઃ॥
SP0050481 સહસ્રપાણયે ચવૈ સવર્તઃપાણયે નમઃ ।
SP0050482 નમઃ સવર્સ્ય સ્રષ્ટ્ર ે ચ દ્રષ્ટ્ર ે સવર્સ્ય તે નમઃ॥
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SP0050491 આિદત્યવણાર્ય નમઃ શરસ છેદનાય ચ ।
SP0050492 ષ્ટપ્રલયકત્ર ચ સ્થ તકત્ર તથા નમઃ॥
SP0050501 નમઃ સહસ્ર લ ગાય સહસ્રચરણાય ચ ।
SP0050502 સહંાર લિ ગને ચવૈ જલ લ ગાય વૈ નમઃ॥
SP0050511 અ તશ્ચરાય સવાર્ય પ્રકૃતેઃ પ્રેરણાય ચ ।
SP0050512 વ્યાિપને સવર્સ વાનાં પુ ષપ્રેરકાય ચ॥
SP0050521 ઇ દ્રયાથર્િવશષેાય તથા િનયમકાિરણે ।
SP0050522 ભૂતભવ્યાય શવાર્ય િનતં્ય સ વવદાય ચ॥
SP0050531 વમવે સ્રષ્ટા લાેકાનાં મ તા દાતા તથા િવભાે ।
SP0050532 શરણાગતાય દા તાય પ્રસાદં કતુર્મહર્ સ॥
SP0050541 તસ્યવૈં તવુતઃ સ યગ્ભાવને પરમેણ હ ।
SP0050542 સ ત મૈ દેવદેવેશાે િદવ્યં ચ રદાત્તદા॥
SP0050551 ચ ષા તને સ તદા બ્રહ્મા લાેકિપતામહઃ ।
SP0050552 િવમાને સયૂર્સકંાશે તે ેરા શમપ યત॥
SP0050561 તસ્ય મ યાત્તતાે વાચં મહતી ં સમશ ◌ૃ વત ।
SP0050562 ગ ભીરાં મધુરાં યુક્તામથ સ પન્નલક્ષણામ્ ।
SP0050563 િવશદાં પતુ્ર પતુ્રે ત પવૂ દેવને ચાેિદતામ્॥
SP0050571 સં વેદા પુત્ર ઉ પન્નાે યત્તુ યં નીલલાેિહતઃ ।
SP0050572 યચ્ચ પવૂ મયા પ્રાેક્ત વં તદા સતુમાગર્ણે॥
SP0050581 મદ યાે ગણપાે ય તે મન્મૂ તશ્ચ ભિવ ય ત ।
SP0050582 સ પ્રા ય પરમં જ્ઞાનં મૂઢ વા િવનિય ય ત॥
SP0050591 તસ્યેયં ફલિન પ ત્તઃ શરસ છેદનં તવ ।
SP0050592 મયવૈ કાિરતા તને િન ર્તશ્ચાધનુા ભવ॥
SP0050601 તસ્ય ચવૈાે પથસ્થસ્ય યજ્ઞસ્ય તુ મહામતે ।
SP0050602 શર છે સ્યત્યસાવવે ક મ શ્ચ કારણા તરે ।
SP0050603 તવનેાનને તુષ્ટાેઽ મ િક દદાિન ચ તેઽનઘ॥
SP0050611 વાયુ વાચ ।
SP0050612 તતઃ સ ભગવા હૃષ્ટઃ પ્રણ ય શભુયા ગરા ।

16 sanskritdocuments.org



સ્ક દપુરાણ ૧

SP0050613 ઉવાચ પ્રા જ લભૂર્ વા લક્ષ્યાલકં્ષ્ય તમીશ્વરમ્॥
SP0050621 ભગવન્નવૈ મે દુઃખં દશર્નાત્તે પ્રબાધતે ।
SP0050622 ઇચ્છા મ શરસાે હ્યસ્ય ધારણં સવર્દા વયા ।
SP0050623 નનુ મરેયમેતચ્ચ શરસ છેદનં િવભાે॥
SP0050631 ભૂયશ્ચાધમર્કાય ય વયવૈેચ્છે િનવારણમ્ ।
SP0050632 તથા ચ કૃત્યમુિદ્દ ય પ યેયં વા યથાસખુમ્॥
SP0050641 િવજ્ઞ પ્ત બ્રહ્મણઃ શ્રુ વા પ્રાવેાચ ભવુનેશ્વરઃ ।
SP0050642 સ અેવ સતુસજં્ઞ તે મન્મૂ તન લલાેિહતઃ ।
SP0050643 શર છે સ્ય ત યજ્ઞસ્ય બભ સ્યર્ ત શરશ્ચ તે॥
SP0050651 ઇત્યુ વા દેવદેવેશ તત્રવૈા તરધીયત ।
SP0050652 ગતે ત મન્મહાદેવે બ્રહ્મા લાેકિપતામહઃ ।
SP0050653 સયજ્ઞઃ સહવેદશ્ચ વં લાેકં પ્રત્યપદ્યત॥
SP0050661 વાયુ વાચ ।
SP0050662 ય ઇમં શ ◌ૃ યાન્મત્યા ગુહ્યં વેદાથર્સ મતમ્ ।
SP0050663 સ દેહભેદમાસાદ્ય સાયજંુ્ય બ્રહ્મણાે વ્રજેત્॥
SP0050671 યશ્ચેમં પઠતે િનતં્ય બ્રાહ્મણાનાં સમીપતઃ ।
SP0050672 સ સવર્પાપિનમુર્ક્તાે દ્રલાેકે મહીયતે॥
SP0050681 નાપતુ્ર શ યયાે ગ ય ઇદમાખ્યાનમૈશ્વરમ્ ।
SP0050682 આખ્યયંે નાિપ ચાજ્ઞાય ન શઠાય ન માિનને॥
SP0050691 ઇદં મહિદ્દવ્યમધમર્શાસનં પઠે સદા બ્રાહ્મણવૈદ્યસસંિદ ।
SP0050692 કૃતાવકાશાે ભવતીહ માનવઃ શર રભેદે પ્રિવશે પતામહમ્॥
SP0059999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે પ ચમાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૬

SP0060010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0060011 તતઃ સ ભગવા દેવઃ કપદ નીલલાેિહતઃ ।
SP0060012 આજ્ઞયા પરમેશસ્ય જગ્રાહ બ્રહ્મણઃ શરઃ॥
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SP0060021 તદ્ગહૃી વા શરાે દ પ્તં પં િવકૃતમા સ્થતઃ ।
SP0060022 યાેગક્ર ડાં સમાસ્થાય ભૈક્ષાય પ્રચચાર હ॥
SP0060031 સ દેવવે મિન તદા ભક્ષાથર્મગમદ્દિ્વ ઃ ।
SP0060032 ન ચાસ્ય ક શ્ચત્તાં ભક્ષામનુ પામદા દ્વભાેઃ॥
SP0060041 અ યગા સકં્રમેણવૈ વે મ િવ ણાેમર્હાત્મનઃ ।
SP0060042 તસ્યા તષ્ઠત સ દ્વાિર ભક્ષામુચ્ચારય છુભામ્॥
SP0060051 સ દૃ ટ્વા તદુપસ્થં તુ િવ વ યાેગચ ષા ।
SP0060052 શરાં લલાટા સ ભદ્ય રક્તધારામપાતયત્ ।
SP0060053 પપાત સા ચ િવ તીણાર્ યાજેનાધર્શતં તદા॥
SP0060061 તયા પત ત્યા િવપ્રે દ્રા બહૂ ય દાિન ધારયા ।
SP0060062 િપતામહકપાલસ્ય નાધર્મ ય ભપૂિરતમ્ ।
SP0060063 તમવુાચ તતાે દેવઃ પ્રહસ્ય વચનં શભુમ્॥
SP0060071 સકૃ ક યાઃ પ્રદ ય તે સકૃદ ગ્ શ્ચ યતે ।
SP0060072 સકૃદ્રા નાે બ્રવુતે સકૃદ્ ભક્ષા પ્રદ યતે॥
SP0060081 તુષ્ટાેઽ મ તવ દાનને યુક્તનેાનને માનદ ।
SP0060082 વરં વરય ભદં્ર તે વરદાેઽ મ તવાદ્ય વૈ॥
SP0060091 િવ વાચ ।
SP0060092 અેષ અેવ વરઃ શ્લાઘ્યાે યદહં દેવતાિધપમ્ ।
SP0060093 પ યા મ શકંરં દેવમુગં્ર શવ કપિદનમ્॥
SP0060101 દેવ છાયાં તતાે વીક્ષ્ય કપાલસે્થ તદા રસે ।
SP0060102 સસજર્ પુ ષં દ પ્તં િવ ણાેઃ સદશૃમૂ જતમ્॥
SP0060111 તમાહાથાક્ષયશ્ચા સ અજરામર અેવ ચ ।
SP0060112 યુદ્ધષેુ ચાપ્ર તદ્વ દ્વ સખા િવ ણાેરનુત્તમઃ ।
SP0060113 દેવકાયર્કરઃ શ્રીમા સહાનને ચર વ ચ॥
SP0060121 નારાસુ જન્મ ય માત્તે િવ દેહાેદ્ભવાસુ ચ ।
SP0060122 નર ત મા દ્ધ ના ા વં પ્રયશ્ચાસ્ય ભિવ ય સ॥
SP0060130 વાયુ વાચ ।
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SP0060131 તં તદાશ્વાસ્ય િન ક્ષ ય નરં િવ ણાેઃ વયં પ્રભુઃ ।
SP0060132 અગમદ્બ્રહ્મસદનં તાૈ ચાિવિવશતુગ્ ર્હમ્॥
SP0060141 ય ઇદં નરજન્મેહ શ ◌ૃ યાદ્વા પઠેત વા ।
SP0060142 સ ક ત્યાર્ પરયા યુક્તાે િવ લાેકે મહીયતે॥
SP0069999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે ષષ્ઠાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૭

SP0070010 વાયુ વાચ ।
SP0070011 બ્રહ્મલાેકં સમાસાદ્ય ભગવા સવર્લાેકપઃ ।
SP0070012 ભૈકં્ષ્ય ભૈક્ષ્ય મ ત પ્રાેચ્ય દ્વારે સમવ તષ્ઠત॥
SP0070021 તં દૃ ટ્વા િવકૃતં બ્રહ્મા કપાલકરભષૂણમ્ ।
SP0070022 જ્ઞા વા યાેગને મહતા તુષ્ટાવ ભવુનેશ્વરમ્॥
SP0070031 તસ્ય તુષ્ટ તદા દેવાે વરદાેઽ મીત્યભાષત ।
SP0070032 ણી વ વરમવ્યગ્રાે ય તે મન સ વતર્તે॥
SP0070040 બ્રહ્માવેાચ ।
SP0070041 ઇચ્છા મ દેવદેવેશ વયા ચહ્ન મદં કૃતમ્ ।
SP0070042 યને ચહે્નન લાેકાેઽયં ચિહ્નતઃ સ્યા જગ પતે॥
SP0070051 તસ્ય તદ્વચનં શ્રુ વા ભગવા વદતાં વરઃ ।
SP0070052 સવર્શ્રુ તમયં બ્રહ્મઆે મ ત વ્યાજહાર હ॥
SP0070061 શ ભાવે્યાર્હારમાત્રેણ વા ગયં િદવ્ય િપણી ।
SP0070062 િનઃ તા વદનાદે્દવી પ્રહ્વા સમવ તષ્ઠત॥
SP0070071 તામવુાચ તદા દેવાે વાચા સં વયિન્નવ ।
SP0070072 ય મા વમક્ષરાે ભૂ વા મમ વાચાે િવિનઃ તા ।
SP0070073 સવર્િવદ્યાિધદેવી વં ત માદે્દિવ ભિવ ય સ॥
SP0070081 ય માદ્બ્રહ્મસરશ્ચેદં મખંુ મમ સમા શ્રતા ।
SP0070082 ત મા સર વતીત્યેવ લાેકે ખ્યા ત ગ મ ય સ॥
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SP0070091 ઇમં લાેકં વરા ભાે ભઃ પાવિય વા ચ સપુ્રભે ।
SP0070092 સવાર્/ લાેકાં તારિયત્રી પનુ વં નાત્ર સશંયઃ॥
SP0070101 યજ્ઞભાગં ચ દેવા તે દાસ્ય ત સિપતામહાઃ ।
SP0070102 પુ યા ચ સવર્સિરતાં ભિવ ય સ ન સશંયઃ॥
SP0070111 તતઃ સા સમનુજ્ઞાતા શકંરેણ િવભાિવની ।
SP0070112 ચકે્ર બ્રહ્મસરઃ પુ યં બ્રહ્મલાેકેઽ તપાવનમ્॥
SP0070121 તાેયા તસસુ પૂણ વણર્પદ્માપેશાે ભતમ્ ।
SP0070122 નાનાપ ક્ષગણાક ણ મીનસકં્ષાે ભતાેદકમ્ ।
SP0070123 તતાે િવિનઃ તા ભૂયઃ સમંે લાેકમપાવયત્॥
SP0070131 તં ગ્ હી વા મહાદેવઃ કપાલમ મતાજૈસમ્ ।
SP0070132 ઇમં લાેકમનપુ્રા ય દેશે શ્રેષે્ઠઽવ તષ્ઠત॥
SP0070141 તત્ર તચ્ચ મહિદ્દવં્ય કપાલં દેવતાિધપઃ ।
SP0070142 સ્થાપયામાસ દ પ્તા ચગર્ણાનામગ્રતઃ પ્રભુઃ॥
SP0070151 ત સ્થાિપતમથાે દૃ ટ્વા ગણાઃ સવ મહાત્મનઃ ।
SP0070152 અનદ સમુહાનાદં નાદય તાે િદશાે દશ ।
SP0070153 ધાણર્વાશિનપ્રખ્યં નભાે યને વ્યશીયર્ત॥
SP0070161 તને શ દેન ઘાેરેણ અસરુાે દેવક ટકઃ ।
SP0070162 હાલાહલ ઇ ત ખ્યાત તં દેશં સાેઽ યગચ્છત॥
SP0070171 અ યમાણઃ ક્રાેધા ધાે દુરાત્મા યજ્ઞનાશકઃ ।
SP0070172 બ્રહ્મદત્તવરશ્ચવૈ અવ યઃ સવર્જ તુ ભઃ ।
SP0070173 મિહષ છન્ન પાણામસરુાણાં શતૈ ર્તઃ॥
SP0070181 તમાપત તં સક્રાેધં મિહષં દેવક ટકમ્ ।
SP0070182 સ પ્રેક્ષ્યાહ ગણા યક્ષાે ગણા સવાર્ પનાિકનઃ॥
SP0070191 દૈત્યાેઽયં ગણપા દુષ્ટસૈ્ત્રલાેક્યસરુક ટકઃ ।
SP0070192 આયા ત વિરતાે યૂયં ત માદેનં િનહ યથ॥
SP0070201 તત તે ગણપાઃ સવ સમાયા તં સરુ દ્વષમ્ ।
SP0070202 ભ વા શલૂને સકું્રદ્ધા િવગતાસું ચ ચિક્રરે॥
SP0070211 હતે ત મ તદા દેવાે િદશઃ સવાર્ અવૈક્ષત ।

20 sanskritdocuments.org



સ્ક દપુરાણ ૧

SP0070212 તા યઃ િપશાચા ત્તાસ્યાઃ િપશાચ્યશ્ચ મહાબલાઃ ।
SP0070213 અ યગચ્છ ત દેવેશં તા ય તં િવિનવેદયત્॥
SP0070221 સ તા ભ પયુક્તશ્ચ િવિનયુક્તશ્ચ સવર્શઃ ।
SP0070222 તમવે ચા યથાવાસં દેવાિદષં્ટ પ્રપેિદરે॥
SP0070231 ભક્ષય ત મ મિહષં મ વા મ વા યત તુ તાઃ ।
SP0070232 કપાલમાતરઃ પ્રાેક્તા ત માદે્દવને ધીમતા॥
SP0070241 કપાલં સ્થાિપતં ય માત્ત મ દેશે િપનાિકના ।
SP0070242 મહાકપાલં તત્ત માિ ત્રષુ લાેકેષુ ગદ્યતે॥
SP0070251 સ્થાિપતસ્ય કપાલસ્ય યથાેક્તમભવત્તદા ।
SP0070252 ખ્યાતં શવતડાગં ત સવર્પાપપ્રમાેચનમ્॥
SP0070261 આગત્યાથ તતાે બ્રહ્મા દેવતાનાં ગણૈ ર્તઃ ।
SP0070262 કપિદનમપુામ ય તં દેશં સાેઽ વગ્ હ્ણત॥
SP0070271 અધર્યાજેનિવ તીણ ક્ષતે્રમેત સમ તતઃ ।
SP0070272 ભિવ ય ત ન સદેંહઃ સદ્ધક્ષતંે્ર મહાત્મનઃ॥
SP0070281 મે ત િહ પ્રાેચ્યતે પાપં ક્ષયં શાનં િવદુબુર્ધાઃ ।
SP0070282 યાનને િનયમૈશ્ચવૈ મશાનં તને સં જ્ઞતમ્ ।
SP0070283 ગુહ્યં દેવા તદેવસ્ય પરં પ્રયમનુત્તમમ્॥
SP0070291 અેવં તત્ર નરઃ પાપં સવર્મવે પ્રહાસ્ય ત ।
SP0070292 િત્રરાત્રાપેાે ષતશ્ચવૈ અચર્િય વા ષ વજમ્ ।
SP0070293 રાજસયૂાશ્વમેધા યાં ફલં યત્તદવા સ્ય ત॥
SP0070301 યશ્ચ પ્રાણા પ્રયાં તત્ર પિરત્યક્ષ્ય ત માનવઃ ।
SP0070302 સ ગુહ્યગણદેવાનાં સમતાં સમવા સ્ય ત॥
SP0070311 વાયુ વાચ ।
SP0070312 તતઃ સ તત્ર સસં્થા ય દેવસ્યાચાર્દ્વયં શભુમ્ ।
SP0070313 શલૂેશ્વરં મહાકાયં દ્રસ્યાયતનં શભુમ્॥
SP0070321 તત્રા ભગમનાદેવ કૃ વા પાપસ્ય સકં્ષયમ્ ।
SP0070322 દ્રલાેકમવા ાે ત સ પ્રાહૈવં િપતામહઃ॥
SP0070331 યત્ર ચાિપ શર તસ્ય ચચ્છેદ ભવુનેશ્વરઃ ।
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SP0070332 ક મીરઃ સાેઽભવન્ના ા દેશઃ પુ યતમઃ સદા॥
SP0070341 તતાે દેવઃ સહ ગણૈ પં િવકૃતમા સ્થતઃ ।
SP0070342 પ યતાં સવર્દેવાનામ તધાર્નમગા પ્રભુઃ॥
SP0070351 ગતે ચ દેવનાથેઽથ કપાલસ્થાનમવ્યયમ્ ।
SP0070352 સવર્તીથાર્ ભષેકસ્ય ફલને સમયાજેયત્॥
SP0070361 તદદ્યાિપ મહિદ્દવ્યં સર તત્ર પ્રદૃ યતે ।
SP0070362 મહાકપાલં િવપ્રે દ્રાઃ વગાર્ તત્રાક્ષયાઃ તાઃ॥
SP0070371 ઇદં શભંુ િદવ્યમધમર્નાશનં મહાફલં સે દ્રસરુાસરુા ચતમ્ ।
SP0070372 મહાકપાલં પ્રકૃતાપેદશર્નં સરેુશલાેકાિદિવગાહને િહતમ્॥
SP0070381 તપાેધનૈઃ સદ્ધગણૈશ્ચ સં તુતં િદિવષ્ઠતુલ્ય દ્વજરાજમ ડલે ।
SP0070382 પઠેન્નરાે યઃ શ ◌ૃ યાચ્ચ સવર્દા િત્રિપષ્ટપં ગચ્છ ત
સાેઽ ભન દતઃ॥
SP0079999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે સપ્તમાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૮

SP0080010 વાયુ વાચ ।
SP0080011 અેવમષેા ભગવતી બ્રહ્મલાેકાનુસાિરણી ।
SP0080012 યુ માકં ધમર્ સદ્ યથ વેદ મ યાદ્વ્યવતર્ત॥
SP0080020 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0080021 અેવં તષેાં સમાપ્તેઽથ સ ત્રે વષર્સહ સ્રકે ।
SP0080022 પ્ર ત્તાયાં સર વત્યામગાત્તત્ર િપતામહઃ॥
SP0080030 બ્રહ્માવેાચ ।
SP0080031 ભૂયાેઽ યને હ સ ત્રેણ યજ વં દેવમીશ્વરમ્ ।
SP0080032 યદા વાે ભિવતા િવઘં્ન તદા િન ક મષં તપઃ॥
SP0080041 િવઘં્ન તચ્ચવૈ સતંીયર્ તપ ત વા ચ ભા વરમ્ ।
SP0080042 યાેગં પ્રા ય મહદ્યુક્તા તતાે દ્રક્ષ્યથ શકંરમ્॥
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SP0080051 તથેત્યુ વા ગતે ત મ સ ત્રા યાજિહ્ર રે તદા ।
SP0080052 બહૂિન િવિવધાકારા ય ભયુક્તા મહાવ્રતાઃ॥
SP0080061 િનઃસાેમાં થવી ં કૃ વા કૃ નામેતાં તતાે દ્વ ઃ ।
SP0080062 રા નં સાેમમાના ય અ ભષેક્તુ મયે ષરે॥
SP0080071 અથ સાેઽિપ કૃતા ત યઃ અદૃ યને દુરાત્મના ।
SP0080072 વભાર્નનુા હૃતઃ સાેમ તત તે દુઃ ખતાભવન્॥
SP0080081 તે ગ વા મનુયઃ સવ કલાપગ્રામવા સનઃ ।
SP0080082 પુ રવસમાનીય રા નં તેઽ યષેચયન્॥
SP0080091 ઊચુશ્ચનંૈ મહાભાગા હૃતઃ સાેમાે િહ નઃ પ્રભાે ।
SP0080092 કેનાિપ તદ્ભવાિ ક્ષપ્ર મહાનયતુ મા ચરમ્॥
SP0080101 સ અેવમુક્તાે ગયન્ન તમાસાદય પ્રભુઃ ।
SP0080102 ઉવાચ સ તદા િવપ્રા પ્રણ ય ભયપીિડતઃ॥
SP0080111 પરમં યત્નમાસ્થાય મયા સાેમાેઽ ભમા ગતઃ ।
SP0080112 ન ચ તં વે દ્મ કેનાસાૈ ક્વ વા નીત ઇ ત પ્રભુઃ॥
SP0080121 તમવંેવાિદનં કુ્રદ્ધા ઋષયઃ સં શતવ્રતાઃ ।
SP0080122 ઊચુઃ સવ સસુરં ધા ઇલાપતંુ્ર મહામ તમ્॥
SP0080131 ભવાન્રા કુતસ્ત્રાતા કૃતાેઽ મા ભભર્યાિદતૈઃ ।
SP0080132 ન ચ ન તદ્ભયં શક્તાે િવનાશિયતુમાશ્વિપ॥
SP0080141 િવષયે વ તસક્તાત્મા યાેગાત્તં નાનપુ ય સ ।
SP0080142 ત મા દ્વરાેધમાસ્થાય દ્વજે યાે વધમા સ્ય સ॥
SP0080151 વયમવે િહ રા નમાનિય યામ દુિવદમ્ ।
SP0080152 તપસા વને રાજે દ્ર પ ય નાે બલમુત્તમમ્॥
SP0080161 તત તે ઋષયઃ સવ તપસા દગ્ધિક બષાઃ ।
SP0080162 અ તવુ વા ગ્ભિરષ્ટા ભગાર્યત્રી ં વેદભાિવનીમ્॥
SP0080171 તવુતાં તુ તત તષેાં ગાયત્રી વેદભાિવની ।
SP0080172 િપણી દશર્નં પ્રાદાદુવાચેદં ચ તાિ દ્વ ન્॥
SP0080181 તુષ્ટા મ વ સાઃ િક વાેઽદ્ય કરાે મ વરદા મ વઃ ।
SP0080182 બ્રૂત ત કૃતમવેેહ ભિવ ય ત ન સશંયઃ॥
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SP0080190 ઋષય ઊચુઃ ।
SP0080191 સાેમાે નાેઽપહૃતાે દેિવ કેનાિપ સદુુરાત્મના ।
SP0080192 તમાનય નમ તેઽ તુ અેષ નાે વર ઉત્તમઃ॥
SP0080200 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0080201 સા તથાેક્તા િવિન શ્ચત્ય દૃ ટ્વા િદવ્યને ચ ષા ।
SP0080202 યનેીભૂતા જગામાશુ વભાર્નુમસરંુ પ્ર ત॥
SP0080211 વ્યગ્રાણામસરુાણાં સા ગ્ હી વા સાેમમાગતા ।
SP0080212 આગ ય તા ષી પ્રાહ અયં સાેમાેઽ ભષૂયતામ્॥
SP0080221 તે તમાસાદ્ય ઋષયઃ પ્રા ય યજ્ઞફલં મહત્ ।
SP0080222 અમ ય ત તપાેઽ માકં િન ક મષ મ ત દ્વ ઃ॥
SP0080231 તત તત્ર વયં બ્રહ્મા સહ દેવાેરગાિદ ભઃ ।
SP0080232 આગત્ય તા ષી પ્રાહ તપઃ કુ ત મા ચરમ્॥
SP0080241 તે સહ બ્રહ્મણા ગ વા મનૈાકં પવર્તાેત્તમમ્ ।
SP0080242 સવદવગણૈઃ સાધ તપશ્ચે ઃ સમાિહતાઃ॥
SP0080251 તષેાં કાલને મહતા તપસા ભાિવતાત્મનામ્ ।
SP0080252 યાેગપ્ર ત્તરભવ સૂ મયુક્તા તત તુ તે॥
SP0080261 તે યુક્તા બ્રહ્મણા સાધર્ ષયઃ સહ દેવતૈઃ ।
SP0080262 મહેશ્વરે મનઃ સ્થા ય િનશ્ચલાપેલવિ સ્થતાઃ॥
SP0080271 અથ તષેાં મહાદેવઃ િપનાક નીલલાેિહતઃ ।
SP0080272 અ યગચ્છત તં દેશં િવમાનનેાકર્તજેસા॥
SP0080281 તદ્ભાવભાિવતા જ્ઞા વા સદ્ભાવને પરેણ હ ।
SP0080282 ઉવાચ મેઘિનહ્ર ાર્દઃ શતદુ દુ ભિન વનઃ॥
SP0080291 ભાે ભાે સબ્રહ્મકા દેવાઃ સિવ ઋ ષચારણાઃ ।
SP0080292 િદવં્ય ચ ઃ પ્રયચ્છા મ પ ય વં માં યથે સતમ્॥
SP0080300 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0080301 અપ ય ત તતઃ સવ સયૂાર્યુતસમપ્રભમ્ ।
SP0080302 િવમાનં મે સકંાશં નાનારત્નિવભૂ ષતમ્॥
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SP0080311 તસ્ય મ યેઽ ગ્ કૂટં ચ સમુહદ્દ પ્તમા સ્થતમ્ ।
SP0080312 વાલામાલાપિર ક્ષપ્તમ ચ ભ પશાે ભતમ્॥
SP0080321 દંષ્ટ્ર ાકરાલવદનં પ્રદ પ્તાનલલાેચનમ્ ।
SP0080322 ત્રેતા ગ્ િપ ગલજટં ભજુગાબદ્ધમખેલમ્॥
SP0080331 ષ્ટકુ ડ લનં ચવૈ શલૂાસક્તમહાકરમ્ ।
SP0080332 િપનાિકનં દ ડહ તં મુદ્ગરાશિનપા ણનમ્॥
SP0080341 અ સપિટ્ટસહ તં ચ ચિક્રણં ચાે વર્મેહનમ્ ।
SP0080342 અક્ષસતૂ્રકરં ચવૈ દુ પ્રેક્ષ્યમકૃતાત્મ ભઃ ।
SP0080343 ચ દ્રાિદત્યગ્રહૈશ્ચવૈ કૃતસ્રગપુભષૂણમ્॥
SP0080351 તમપ ય ત તે સવ દેવા િદવ્યને ચ ષા ।
SP0080352 યં દૃ ટ્વા ન ભવે ત્યુમર્ત્યર્સ્યાિપ કદાચન॥
SP0080361 તપસા િવિનયાેગયાે ગનઃ પ્રણમ તાે ભવ મ દુિનમર્લમ્ ।
SP0080362 િવયતીશ્વરદત્તચ ષઃ સહ દેવૈમુર્નયાે મુદા વતાઃ॥
SP0080371 પ્રસમીક્ષ્ય મહાસરેુશકાલં મનસા ચાિપ િવચાયર્ દુિવસહ્યમ્ ।
SP0080372 પ્રણમ ત ગતાત્મભાવ ચ તાઃ સહ દેવજૈર્ગદુદ્ભવં તવુ તઃ॥
SP0089999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે અષ્ટમાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૯

SP0090010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0090011 તે દૃ ટ્વા દેવદેવેશં સવ સબ્રહ્મકાઃ સરુાઃ ।
SP0090012 અ તવુ વા ગ્ભિરષ્ટા ભઃ પ્રણ ય ષવાહનમ્॥
SP0090020 િપતામહ ઉવાચ ।
SP0090021 નમઃ શવાય સાેમાય ભક્તાનાં ભયહાિરણે ।
SP0090022 નમઃ શલૂાગ્રહ તાય કમ ડલુધરાય ચ॥
SP0090031 દ ડને નીલક ઠાય કરાલદશનાય ચ ।
SP0090032 ત્રેતા ગ્ દ પ્તનતે્રાય િત્રનતે્રાય હરાય ચ॥
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SP0090041 નમઃ િપનાિકને ચવૈ નમાેઽ વશિનધાિરણે ।
SP0090042 વ્યાલયજ્ઞાપેવીતાય કુ ડલાભરણાય ચ॥
SP0090051 નમશ્ચક્રધરાયવૈ વ્યાઘ્રચમર્ધરાય ચ ।
SP0090052 કૃ ણા જનાેત્તર યાય સપર્મખે લને તથા॥
SP0090061 વરદાત્રે ચ દ્રાય સર વતી જે તથા ।
SP0090062 સાેમસયૂર્ક્ષર્માલાય અક્ષસતૂ્રકરાય ચ॥
SP0090071 વાલામાલાસહસ્રાય ઊ વર્ લ ગાય વૈ નમઃ ।
SP0090072 નમઃ પવર્તવાસાય શરાેહત્ર ચ મે પુરા॥
SP0090081 હાલાહલિવનાશાય કપાલવરધાિરણે ।
SP0090082 િવમાનવરવાહાય જનકાય મમવૈ ચ ।
SP0090083 વરદાય વિરષ્ઠાય મશાનરતયે નમઃ॥
SP0090091 નમાે નરસ્ય કત્ર ચ સ્થ તકત્ર નમઃ સદા ।
SP0090092 ઉ પ ત્તપ્રલયાનાં ચ કત્ર સવર્સહાય ચ॥
SP0090101 ઋ ષદૈવતનાથાય સવર્ભૂતાિધપાય ચ ।
SP0090102 શવઃ સાૈ યશ્ચ દેવેશ ભવ નાે ભક્તવ સલ॥
SP0090110 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0090111 બ્રહ્મ યથવંૈ તવુ ત દેવદેવઃ સ લાેકપઃ ।
SP0090112 ઉવાચ તુષ્ટ તા દેવા ષીશં્ચ તપસિૈધતાન્॥
SP0090121 તુષ્ટાેઽ યનને વઃ સ યક્તપસા ઋ ષદેવતાઃ ।
SP0090122 વરં બ્રૂત પ્રદાસ્યા મ સિુન શ્ચ ત્ય સ ઉચ્યતામ્॥
SP0090130 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0090131 અથ સવાર્ન ભપ્રેક્ષ્ય સતંુષ્ટાં તપસિૈધતાન્ ।
SP0090132 દશર્નનેવૈ િવપ્રે દ્ર બ્રહ્મા વચનમબ્રવીત્॥
SP0090140 બ્રહ્માવેાચ ।
SP0090141 યિદ તુષ્ટાેઽ સ દેવેશ યિદ દેયાે વરશ્ચ નઃ ।
SP0090142 ત મા ચ્છવશ્ચ સાૈ યશ્ચ દૃ યશ્ચવૈ ભવ વ નઃ॥
SP0090151 સખુસવં્યવહાયર્શ્ચ િનતં્ય તુષ્ટમના તથા ।
SP0090152 સવર્કાયષુ ચ સદા િહતઃ પ યશ્ચ શકંરઃ॥
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SP0090161 સહ દેવ્યા સસનૂુશ્ચ સહ દેવગણૈરિપ ।
SP0090162 અેષ નાે દ યતાં દેવ વરાે વરસહસ્રદ॥
SP0090170 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0090171 અેવમુક્તઃ સ ભગવા બ્રહ્મણા દેવસત્તમઃ ।
SP0090172 વકં તે ે મહિદ્દવ્યં વ્ય જ સવર્યાેગિવત્॥
SP0090181 અધન તજેસઃ વસ્ય મખુાદુલ્કાં સસજર્ હ ।
SP0090182 તામાહ ભવ નાર ત ભગવા વશ્વ પ ક્॥
SP0090191 સાકાશં દ્યાં ચ ભૂ મ ચ મિહ ા વ્યા ય િવ ષ્ઠતા ।
SP0090192 ઉપતસ્થે ચ દેવેશં દ યમાના યથા તિડત્॥
SP0090201 તામાહ પ્રહસ દેવાે દેવી ં કમલલાેચનામ્ ।
SP0090202 બ્રહ્માણં દેિવ વરદમારાધય શુ ચ મતે॥
SP0090211 સા તથે ત પ્ર તજ્ઞાય તપ તપ્તું પ્રચક્રમે ।
SP0090212 દ્રશ્ચ તા ષીનાહ શ ◌ૃ વં મમ તાષેણે ।
SP0090213 ફલં ફલવતાં શ્રેષ્ઠા યદ્બ્રવી મ તપાેધનાઃ॥
SP0090221 અમરા જરયા ત્યક્તા અરાેગા જન્મવ જતાઃ ।
SP0090222 મદ્ભક્તા તપસા યુક્તા ઇહૈવ ચ િનવ સ્યથ॥
SP0090231 અયં ચવૈાશ્રમઃ શ્રેષ્ઠઃ વણર્શ ◌ૃ ગાેઽચલાેત્તમઃ ।
SP0090232 પુ યં પિવતં્ર સ્થાનં વૈ ભિવ ય ત ન સશંયઃ॥
SP0090241 મનૈાકે પવર્તે શ્રેષે્ઠ વણાઽહમભવં યતઃ ।
SP0090242 વણાર્ક્ષી ં ચા જં દેવી ં વણાર્ક્ષં તને ત તમ્॥
SP0090251 વણાર્ક્ષે ઋષયાે યૂયં ષટ્કુલીયા તપાેધનાઃ ।
SP0090252 િનવ સ્યથ મયાજ્ઞપ્તાઃ વણાર્ક્ષં વૈ તતશ્ચ હ ।
SP0090253 સમ તાદ્યાજેનં ક્ષતંે્ર પિવતં્ર તન્ન સશંયઃ॥
SP0090261 દેવગ ધવર્ચિરતમ સરાેગણસિેવતમ્ ।
SP0090262 સહેભશરભાક ણ શાદૂર્લક્ષર્ ગાકુલમ્ ।
SP0090263 અનેકિવહગાક ણ લતા ક્ષ પાકુલમ્॥
SP0090271 બ્રહ્મચાર િનયમવા જતક્રાેધાે જતે દ્રયઃ ।
SP0090272 ઉપાે ય િત્રગુણાં રાિત્ર ચ ં કૃ વા િનવેદ્ય ચ ।
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SP0090273 યત્ર તત્ર તઃ સાેઽિપ બ્રહ્મલાેકે િનવ સ્ય ત॥
SP0090281 યાેઽ યવેમવે કામાત્મા પ યેત્તત્ર ષ વજમ્ ।
SP0090282 ગાેસહસ્રફલં સાેઽિપ મ પ્રસાદાદવા સ્ય ત ।
SP0090283 િનયમને તશ્ચાત્ર મયા સહ ચિર ય ત॥
SP0090291 યાવ સ્થાસ્ય ત લાેકાશ્ચ મનૈાકશ્ચા યયં ગિરઃ ।
SP0090292 તાવ સહ મયા દેવા મ પ્રસાદાચ્ચિર યથ॥
SP0090301 અેવં સ તા ષીનુ વા દૃ ટ્વા સાૈ યને ચ ષા ।
SP0090302 પ યતામવે સવષાં તત્રવૈા તરધીયત॥
SP0090310 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0090311 ય ઇમં શ ◌ૃ યાન્મત્યા દ્વ તી છ્ર ાવયેત વા ।
SP0090312 સાેઽિપ ત ફલમાસાદ્ય ચરે ત્યુિવવ જતઃ॥
SP0090321 જય ત જલદવાહઃ સવર્ભૂતા તકાલઃ શમદમિનયતાનાં
ક્લેશહતાર્ યતીનામ્ ।
SP0090322 જનનમરણહતાર્ ચેષ્ટતાં ધા મકાણાં િવિવધકરણયુક્તઃ
ખેચરઃ પાદચાર ॥
SP0090331 મદનપુરિવદાર નતે્રદ તાવપાતી િવગતભયિવષાદઃ
સવર્ભૂતપ્રચેતાઃ ।
SP0090332 સતતમ ભદધાનશ્ચેિકતાનાત્મ ચત્તઃ કરચરણલલામઃ
સવર્દગૃ્દેવદેવઃ॥
SP0099999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે નવમાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૧૦

SP0100010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0100011 સા દેવી ય બકપ્રાેક્તા તતાપ સુ ચરં તપઃ ।
SP0100012 િનરાહારા કદા ચચ્ચ અેકપણાર્શના પનુઃ ।
SP0100013 વા વાહારા પનુશ્ચાિપ અ ભક્ષા ભૂય અેવ ચ॥
SP0100021 તાં તપશ્ચરણે યુક્તાં બ્રહ્મા જ્ઞા વા તભા વરામ્ ।
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SP0100022 ઉવાચ બ્રૂિહ તુષ્ટાેઽ મ દેિવ િક કરવા ણ તે॥
SP0100031 સાબ્રવીત્ ય બકં દેવં પ ત પ્રા યે દુવચર્સમ્ ।
SP0100032 િવચરેયં સખંુ દેવ સવાર્/ લાેકાન્નમ તવ॥
SP0100040 બ્રહ્માવેાચ ।
SP0100041 ન િહ યને શર રેણ િક્રયતે પરમં તપઃ ।
SP0100042 તનેવૈ પરમેશાેઽસાૈ પ તઃ શ ભુરવા યતે॥
SP0100051 ત મા દ્ધ યાેગાદ્ભવતી દક્ષસ્યેહ પ્ર પતેઃ ।
SP0100052 ય વ દુિહતા ભૂ વા પ ત દ્રમવા સ્ય સ॥
SP0100061 તતઃ સા તદ્વચઃ શ્રુ વા યાેગાદે્દવી મન વની ।
SP0100062 દક્ષસ્ય દુિહતા જજ્ઞે સતી નામા તયાે ગની॥
SP0100071 તાં દક્ષ ય બકાયવૈ દદાૈ ભાયાર્મિન દતામ્ ।
SP0100072 બ્રહ્મણાે વચનાદ્યસ્યાં માનસાન જ સતુાન્॥
SP0100081 આત્મતુલ્યબલા દ પ્તા જરામરણવ જતાન્ ।
SP0100082 અનેકાિન સહસ્રા ણ દ્રાણામ મતાજૈસામ્॥
SP0100091 તા દૃ ટ્વા જ્યમાનાંશ્ચ બ્રહ્મા તં પ્રત્યષેધયત્ ।
SP0100092 મા સ્રાક્ષીદવદેવેશ પ્ર ત્યુિવવ જતાઃ॥
SP0100101 અ યાઃ જ વ ભદં્ર તે પ્ર ત્યુસમ વતાઃ ।
SP0100102 તને ચાેક્તં સ્થતાેઽ મી ત સ્થા તને તતઃ તઃ॥
SP0100110 દેવ ઉવાચ ।
SP0100111 ન સ્રકે્ષ્ય ત્યુસયંુક્તાઃ પ્ર બ્રહ્મકથંચન ।
SP0100112 સ્થતાેઽ મ વચનાત્તેઽદ્ય વક્તવ્યાે ના મ તે પનુઃ॥
SP0100121 યે વમે માનસાઃ ષ્ટા મહાત્માનાે મહાબલાઃ ।
SP0100122 ચિર ય ત મયા સાધ સવર્ અેતે િહ યા જ્ઞકાઃ॥
SP0100130 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0100131 અથ કાલે ગતે વ્યાસ સ દક્ષઃ શાપકારણાત્ ।
SP0100132 અ યાનાહૂય માત્।ऱ◌્ સદારાનચર્યદ્ગહેૃ॥
SP0100141 સતીં સહ ય બકેન નાજુહાવ ષા વતઃ ।
SP0100142 સતી જ્ઞા વા તુ ત સવ ગ વા િપતરમબ્રવીત્॥
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SP0100151 અહંજ્યેષ્ઠા વિરષ્ઠા ચ માત્રા સહ સવુ્રત ।
SP0100152 માં િહ વા નાહર્સે હ્યેતાઃ સહ ભ ર્ ભર ચતુમ્॥
SP0100161 ક્રાેધનેાથ સમાિવષ્ટઃ સ ક્રાેધાપેહતે દ્રયઃ ।
SP0100162 િનર ક્ષ્ય પ્રાબ્રવીદ્દક્ષશ્ચ ષા િનદર્હિન્નવ॥
SP0100171 મામેતાઃ સ ત સ નેહાઃ પજૂય ત સભ ર્કાઃ ।
SP0100172 ન વં તથા પજૂયસે સહ ભત્રાર્ મહાવ્રતે॥
SP0100181 ગ્ હાંશ્ચ મે સપત્નીકાઃ પ્રિવશ ત તપાેધનાઃ ।
SP0100182 શ્રેષ્ઠાં ત મા સદા મ યે તત તાનચર્યા યહમ્॥
SP0100191 ત માદ્યત્તે કરાે યદ્ય શભંુ વા યિદ વાશભુમ્ ।
SP0100192 પૂ ં ગ્ હાણ તાં પુિત્ર ગચ્છ વા યત્ર રાેચતે॥
SP0100200 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0100201 તતઃ સા ક્રાેધદ પ્તાસ્યા ન જગ્રાહા તકાેિપતા ।
SP0100202 પૂ મસ મતાં હીના મદં ચાવેાચ તં શભુા॥
SP0100211 ય માદસ મતામેતાં પૂ ં વં કુ ષે મિય ।
SP0100212 શ્લાઘ્યાં ચવૈા યદુષ્ટાં ચ શ્રેષ્ઠાં માં ગહર્સે િપતઃ॥
SP0100221 ત માિદમં વકં દેહં ત્ય યષેા તવાત્મ ।
SP0100222 અસ કૃતાયાઃ િક મેઽદ્ય િવતનેાશભુને હ॥
SP0100230 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0100231 તતઃ કૃ વા નમસ્કારં મનસા ય બકાય હ ।
SP0100232 ઉવાચેદં સસુરં ધા વચનં વચનાર ણઃ॥
SP0100241 યત્રાહમપુપદે્યયં પનુદહે વયેચ્છયા ।
SP0100242 અેવં તત્રા યસ મૂઢા સ ભૂતા ધા મકા સતી ।
SP0100243 ગચ્છેયં ધમર્પત્ની વં ય બકસ્યવૈ ધીમતઃ॥
SP0100251 તતઃ સા ધારણાં કૃ વા આગ્ ેયી ં સહસા સતી ।
SP0100252 દદાહ વૈ વકં દેહં વસમુ થને વિહ્નના॥
SP0100261 તાં જ્ઞા વા ય બકાે દેવી ં તથાભૂતાં મહાયશાઃ ।
SP0100262 ઉવાચ દકં્ષ સગં ય ઇદં વચનકાેિવદઃ॥
SP0100271 ય માત્તે િન દતશ્ચાહં પ્રશ તાશ્ચેતરે થક્ ।
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SP0100272 માતરઃ સપત્નીકા ત માદ્વવૈ વતેઽ તરે ।
SP0100273 ઉ પ સ્ય તે પનુયર્જ્ઞે તવ માતરિ વમે॥
SP0100281 વં ચવૈ મમ શાપને ક્ષિત્રયાે ભિવતા પઃ ।
SP0100282 પ્રચેતસાં સતુશ્ચવૈ ક યાયાં શા ખનાં પનુઃ ।
SP0100283 ધમર્િવઘં્ન ચ તે તત્ર કિર યે કૂ્રરકમર્ણઃ॥
SP0100290 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0100291 તમવુાચ તદા દક્ષાે દૂયતા હૃદયને વૈ ।
SP0100292 મયા યિદ સતુા વા વૈ પ્રાેક્તા ત્યક્તાિપ વા પનુઃ ।
SP0100293 િક તવાત્ર કૃતં દેવ અહં તસ્યાઃ પ્રભુઃ સદા॥
SP0100301 ય મા વં મામ યશપ ત મા વમિપ શકંર ।
SP0100302 ભૂલાકે વ સ્યસે િનતં્ય ન વલાકે કદાચન॥
SP0100311 ભાગં ચ તવ યજ્ઞષેુ દ વા સવ દ્વ તયઃ ।
SP0100312 અપઃ પ્રક્ષ્ય ત સવર્ત્ર મહાદેવ મહાદ્યુતે॥
SP0100320 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0100321 તતઃ સ દેવઃ પ્રહસં તમવુાચ િત્રલાેચનઃ ।
SP0100322 સવષામવે લાેકાનાં મૂલં ભૂલાક ઉચ્યતે॥
SP0100331 તમહં ધારયા યેકાે લાેકાનાં િહતકા યયા ।
SP0100332 ભૂલાકે િહ તે લાેકાઃ સવ તષ્ઠ ત શાશ્વતાઃ ।
SP0100333 ત મા ત્તષ્ઠા યહં િનત્ય મહૈવ ન તવાજ્ઞયા॥
SP0100341 ભાગા દ વા તથા યે યાે િદ સવાે મે દ્વ તયઃ ।
SP0100342 અપઃ શ ત શદ્ુ યથ ભાગં યચ્છ ત મે તતઃ ।
SP0100343 દ વા શ ત ભૂયશ્ચ ધમર્સ્યવૈા ભ દ્ધયે॥
SP0100351 યથા િહ દેવિનમાર્લ્યં શચુયાે ધારય ત્યુત ।
SP0100352 અશુ ચ પ્રષુ્ટકામાશ્ચ ત્ય વાપઃ સં શ ત ચ॥
SP0100361 દેવાનામવેમ યષેાં િદ સવાે બ્રાહ્મણષર્ભાઃ ।
SP0100362 ભાગાનપઃ શ ત મ તત્ર કા પિરદેવના॥
SP0100371 વં તુ મચ્છાપિનદર્ગ્ધાે િવપર તાે નરાધમઃ ।
SP0100372 વસ્યાં સતુાયાં મૂઢાત્મા પતુ્રમુ પાદિય ય સ॥
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SP0100380 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0100381 અેવં સ ભગવા છ વા દકં્ષ દેવાે જગ પ તઃ ।
SP0100382 િવરરામ મહાતે જગામ ચ યથાગતમ્॥
SP0100391 ચ દ્રિદવાકરવિહ્નસમાકં્ષ ચ દ્રિનભાનનપદ્મદલાક્ષમ્ ।
SP0100392 ગાે ષવાહમમેયગુણાૈઘં સતત મહે દુવહં પ્રણતાઃ મઃ॥
SP0100401 ય ઇમં દક્ષશાપા કં દેવ્યાશ્ચવૈાશર રતામ્ ।
SP0100402 શ ◌ૃ યાદ્વાથ િવપ્રા વા શ્રાવયીત યતવ્રતઃ ।
SP0100403 સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે દ્રલાેકમવા ુયાત્॥
SP0109999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે દશમાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૧૧

SP0110010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0110011 કદા ચ વગ્ હં પ્રાપં્ત ક યપં દ્વપદાં વરમ્ ।
SP0110012 અ ચ્છ દ્ધમવા પ્રશ્નં લાેકે ખ્યા તકરં નુ િકમ્॥
SP0110021 કેનાક્ષયાશ્ચ લાેકાઃ સ્યુઃ ખ્યા તશ્ચ પરમા મનુે ।
SP0110022 તથવૈ ચાચર્નીય વં સ સુ તં કથય વ મે॥
SP0110030 ક યપ ઉવાચ ।
SP0110031 અપત્યેન મહાબાહાે સવર્મેતદવા યતે ।
SP0110032 મમ ખ્યા તરપત્યેન બ્રહ્મણાે ઋ ષ ભશ્ચ હ॥
SP0110041 િક ન પ ય સ શલૈે દ્ર યતાે માં પિર ચ્છ સ ।
SP0110042 વતર્િય યા મ તચ્ચાિપ યન્મે દષંૃ્ટ પુરાચલ॥
SP0110051 વારાણસીમહં ગચ્છન્નપ યં સં સ્થતં િદિવ ।
SP0110052 િવમાનં વનવિદ્દવ્યમનાપૈ યમિન દતમ્॥
SP0110061 તસ્યાધ તાદાતર્નાદં ગતાર્સ્થાને શ ◌ૃણાે યહમ્ ।
SP0110062 તાનહં તપસા જ્ઞા વા તત્રવૈા તિહતઃ સ્થતઃ॥
SP0110071 અથાગાત્તત્ર શલૈે દ્ર િવપ્રાે િનયમવા છુ ચઃ ।
SP0110072 તીથાર્ ભષેકપૂતાત્મા પરે તપ સ સં સ્થતઃ॥
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SP0110081 અથ સ વ્રજમાન તુ વ્યાઘે્રણાભી ષતાે દ્વજઃ ।
SP0110082 િવવેશ તં તદા દેશં સા ગતાર્ યત્ર ભૂધર॥
SP0110091 ગતાર્યાં વીરણ ત બે લ બમાનાં તદા મનુીન્ ।
SP0110092 અપ યદાતા દુઃખાતાર્ન ચ્છત્તાંશ્ચ સ દ્વજઃ॥
SP0110101 કે યૂયં વીરણ ત બે લ બમાના હ્યધાેમખુાઃ ।
SP0110102 દુઃ ખતાઃ કેન માેક્ષશ્ચ યુ માકં ભિવતાનઘાઃ॥
SP0110110 િપતર ઊચુઃ ।
SP0110111 વયં તેઽકૃતપુ યસ્ય િપતરઃ સિપતામહાઃ ।
SP0110112 પ્રિપતામહાશ્ચ ક્લ યામ તવ દુષ્ટેન કમર્ણા॥
SP0110121 નરકાેઽયં મહાભાગ ગતાર્ પં સમા સ્થતઃ ।
SP0110122 વં ચાિપ વીરણ ત બ વિય લ બામહે વયમ્॥
SP0110131 યાવ વં વસે િવપ્ર તાવદેવ વયં સ્થતાઃ ।
SP0110132 તે વિય ગ મ યામાે નરકં પાપચેતસઃ॥
SP0110141 યિદ વં દારસયંાેગં કૃ વાપત્યં ગુણાેત્તરમ્ ।
SP0110142 ઉ પાદય સ તનેા માન્મુચ્યેમ વયમેકશઃ॥
SP0110151 ના યને તપસા પતુ્ર ન તીથાર્નાં ફલને ચ ।
SP0110152 ત કુ વ મહાબુદ્ધે તારય વ િપત।્ऱ◌્ ભયાત્॥
SP0110161 સ તથે ત પ્ર તજ્ઞાય આરા ય ચ ષ વજમ્ ।
SP0110162 િપત।્ऱ◌્ ગતાર્ સમુદૃ્ધત્ય ગણપા પ્રચકાર હ॥
SP0110171 વયં ચ દ્રદિયતઃ સકેુશાે નામ નામતઃ ।
SP0110172 સ મતાે બલવાંશ્ચવૈ દ્રસ્ય ગણપાેઽભવત્॥
SP0110181 ત મા કૃ વા તપાે ઘાેરમપતં્ય ગુણવત્તરમ્ ।
SP0110182 ઉ પાદય વ શલૈે દ્ર તતઃ ક તમવા સ્ય સ॥
SP0110190 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0110191 સ અેવમુક્તાે ઋ ષણા શલૈે દ્રાે િનયમે સ્થતઃ ।
SP0110192 તપશ્ચકાર િવપુલં યને બ્રહ્મા તુતાષે હ॥
SP0110201 તમાગત્ય તદા બ્રહ્મા વરદાેઽ મીત્યભાષત ।
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SP0110202 બ્રૂિહ તુષ્ટાેઽ મ તે શલૈ તપસાનને સવુ્રત॥
SP0110210 િહમવાનવુાચ ।
SP0110211 ભગવ પતુ્ર મચ્છા મ ગુણૈઃ સવરલંકૃતમ્ ।
SP0110212 અેતદ્વરં પ્રયચ્છ વ યિદ તુષ્ટાેઽ સ નઃ પ્રભાે॥
SP0110220 બ્રહ્માવેાચ ।
SP0110221 ક યા ભિવત્રી શલૈે દ્ર સતુા તે વરવ ણની ।
SP0110222 યસ્યાઃ પ્રભાવા સવર્ત્ર ક તમા સ્ય સ પુ કલામ્॥
SP0110231 અ ચતઃ સવર્દેવાનાં તીથર્કાેટ સમા તઃ ।
SP0110232 પાવનશ્ચવૈ પુ યશ્ચ દેવાનામિપ સવર્તઃ ।
SP0110233 જ્યેષ્ઠા ચ સા ભિવત્રી તે અ યે ચાનુ તતઃ શભુે॥
SP0110240 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0110241 અેવમુ વા તતાે બ્રહ્મા તત્રવૈા તરધીયત ।
SP0110242 સાેઽિપ કાલને શલૈે દ્રાે મનેાયામપુપાદયત્ ।
SP0110243 અપણાર્મેકપણા ચ તથા ચા યેકપાટલામ્॥
SP0110251 યગ્રાેધમેકપણાર્ તુ પાટલં ચૈકપાટલા ।
SP0110252 આ શ્રતે દ્વે અપણાર્ તુ અિનકેતા તપાેઽચરત્ ।
SP0110253 શતં વષર્સહસ્રાણાં દુશ્ચરં દેવદાનવૈઃ॥
SP0110261 આહારમેકપણન સકૈપણાર્ સમાચરત્ ।
SP0110262 પાટલને તથૈકેન િવદધાત્યેકપાટલા॥
SP0110271 પૂણ પૂણ સહસ્રે તુ આહારં તને ચક્રતુઃ ।
SP0110272 અપણાર્ તુ િનરાહારા તાં માતા પ્રત્યભાષત ।
SP0110273 િનષેધય તી હ્યુ મે ત મા નેહેન દુઃ ખતા॥
SP0110281 સા તથાેક્તા તદા માત્રા દેવી દુશ્ચરચાિરણી ।
SP0110282 તનેવૈ ના ા લાેકેષુ િવખ્યાતા સરુપૂ જતા॥
SP0110291 અેતત્તિ ત્રકુમાર ણાં જગ સ્થાવરજ ગમમ્ ।
SP0110292 અેતાસાં તપસા લ ધં યાવદ્ભૂ મધર્િર ય ત॥
SP0110301 તપઃશર રા તાઃ સવાર્ તસ્રાે યાેગબલા વતાઃ ।
SP0110302 સવાર્શ્ચવૈ મહાભાગાઃ સવાર્શ્ચ સ્થરયાવૈનાઃ॥

34 sanskritdocuments.org



સ્ક દપુરાણ ૧

SP0110311 તા લાેકમાતરશ્ચવૈ બ્રહ્મચાિર ય અેવ ચ ।
SP0110312 અનુગ્ હ્ણ ત લાેકાંશ્ચ તપસા વને સવર્દા॥
SP0110321 ઉમા તાસાં વિરષ્ઠા ચ શ્રેષ્ઠા ચ વરવ ણની ।
SP0110322 મહાયાેગબલાપેેતા મહાદેવમપુ સ્થતા॥
SP0110331 દત્તકશ્ચાેશના તસ્યાઃ પતુ્રઃ સ ગનુ દનઃ ।
SP0110332 અ સતસ્યૈકપણાર્ તુ દેવલં સષુવુે સતુમ્॥
SP0110341 યા તુ તાસાં કુમાર ણાં તીયા હ્યેકપાટલા ।
SP0110342 પતંુ્ર શતશલાકસ્ય જૈગીષવ્યમપુ સ્થતા ।
SP0110343 તસ્યાિપ શ ખ લ ખતાૈ તાૈ પતુ્રાવયાેિન ૈ॥
SP0110351 ઉમા તુ યા મયા તુ યં ક તતા વરવ ણની ।
SP0110352 અથ તસ્યા તપાેયાેગા ત્રૈલાેક્યમ ખલં તદા ।
SP0110353 પ્રધૂિપતં સમાલક્ષ્ય બ્રહ્મા વચનમબ્રવીત્॥
SP0110360 બ્રહ્માવેાચ ।
SP0110361 દેિવ િક તપસા લાેકાં તાપયસ્ય તશાેભને ।
SP0110362 વયા ષ્ટ મદં િવશ્વં મા કૃ વા ત દ્વનાશય॥
SP0110371 વં િહ ધારયસે લાેકાિનમા સવાર્ વતજેસા ।
SP0110372 બ્રૂિહ િક તે જગન્માતઃ પ્રા થતં સ પ્રસીદ નઃ॥
SP0110380 દેવ્યવુાચ ।
SP0110381 યદથ તપસાે હ્યસ્ય ચરણં મે િપતામહ ।
SP0110382 નીષે ત વમેતન્મે તતઃ ચ્છ સ િક પનુઃ॥
SP0110390 બ્રહ્માવેાચ ।
SP0110391 યદથ દેિવ તપસા શ્રા યસે લાેકભાવિન ।
SP0110392 સ વાં વયં સમાગ ય ઇહૈવ વરિય ય ત॥
SP0110401 સવર્દેવપ તઃ શ્રેષ્ઠઃ સવર્લાેકેશ્વરેશ્વરઃ ।
SP0110402 વયં સદેવા યસ્યેશે વ યાઃ િકકરવાિદનઃ॥
SP0110411 સ દેવદેવઃ પરમેશ્વરેશ્વરઃ વયં તવાયાસ્ય ત લાેકપાેઽ તકમ્ ।
SP0110412 ઉદાર પાે િવકૃતા ભ પવા સમાન પાે ન િહ યસ્ય કસ્ય ચત્॥
SP0110421 મહેશ્વરઃ પવર્તલાેકવાસી ચરાચરેશઃ પ્રથમાેઽપ્રમેયઃ ।
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SP0110422 િવને દુના ઇ દુસમાનવક્ત્રાે િવભીષણં પ મહા સ્થતાેઽગ્રમ્॥
SP0119999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે અેકાદશાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૧૨

SP0120010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0120011 તતઃ સ ભગવા દેવાે બ્રહ્મા તામાહ સુ વરમ્ ।
SP0120012 દેિવ યનેવૈ ષ્ટા સ મનસા ય વયા તઃ ।
SP0120013 સ ભતાર્ તવ દેવેશાે ભિવતા મા તપઃ કૃથાઃ॥
SP0120021 તતઃ પ્રદ ક્ષણં કૃ વા બ્રહ્મા વ્યાસ ગરેઃ સતુામ્ ।
SP0120022 જગામાદશર્નં તસ્યાઃ સા ચાિપ િવરરામ હ॥
SP0120031 સા દેવી યુક્ત મત્યેવમુ વા વસ્યાશ્રમસ્ય હ ।
SP0120032 દ્વાિર તમશાેકં વૈ સમપુા શ્રત્ય સં સ્થતા॥
SP0120041 અથાગાચ્ચ દ્ર તલક સ્ત્રદશા તહરાે હરઃ ।
SP0120042 િવકૃતં પમાસ્થાય હ્ર વાે બાહુક અેવ ચ॥
SP0120051 િવભુગ્ ના સકાે ભૂ વા કુ જઃ કેશા તિપ ગલઃ ।
SP0120052 ઉવાચ િવકૃતાસ્યશ્ચ દેિવ વાં વરયા યહમ્॥
SP0120061 અથાેમા યાેગસં સદ્ધા જ્ઞા વા શકંરમાગતમ્ ।
SP0120062 અ તભાર્વિવશદુ્ધા સા િક્રયાનુષ્ઠાન લ સયા॥
SP0120071 તમવુાચાઘ્યર્માના ય મધપુકણ ચવૈ િહ ।
SP0120072 સ પજૂ્ય સસખુાસીનં બ્રાહ્મણં બ્રાહ્મણ પ્રયા॥
SP0120080 દેવ્યવુાચ ।
SP0120081 ભગવન્ન વત ત્રા મ િપતા મેઽ ત્યરણી તથા ।
SP0120082 તાૈ પ્રભૂ મમ દાને વૈ ક યાહં દ્વજપુંગવ॥
SP0120091 ગ વા યાચ વ િપતરં મમ શલૈે દ્રમવ્યયમ્ ।
SP0120092 સ ચેદ્દદા ત માં િવપ્ર તુ યં તદુ્ર ચતં મમ॥
SP0120100 સન કુમાર ઉવાચ ।
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SP0120101 તતઃ સ ભગવા દેવ તથવૈ િવકૃતઃ પ્રભુઃ ।
SP0120102 ઉવાચ શલૈરાજં તમુમાં મે યચ્છ શલૈરાટ્॥
SP0120111 સ તં િવકૃત પેણ જ્ઞા વા દ્રમથાવ્યયમ્ ।
SP0120112 ભીતઃ શાપાચ્ચ િવમના ઇદં વચનમબ્રવીત્॥
SP0120121 ભગવન્નાવમ યા મ બ્રાહ્મણા ભૂ મદૈવતાન્ ।
SP0120122 મની ષતં તુ ય પૂવ તચ્છૃ વ મહાતપઃ॥
SP0120131 વયવંરાે મે દુિહતુભર્િવતા િવપ્રપૂ જતઃ ।
SP0120132 વરયેદ્યં વયં તત્ર સ ભતાર્સ્યા ભવેિદ ત॥
SP0120140 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0120141 તચ્છ વા શલૈવચનં ભગવા ગાે ષ વજઃ ।
SP0120142 દેવ્યાઃ સમીપમાગત્ય ઇદમાહ મહામનાઃ॥
SP0120151 દેિવ િપત્રા તવાજ્ઞપ્તઃ વયવંર ઇ ત શ્રુતમ્ ।
SP0120152 તત્ર વં વરિયત્રી યં સ તે ભતાર્ િકલાનઘે॥
SP0120161 તદા ચ્છે ગ મ યા મ દુલર્ભા વં વરાનને ।
SP0120162 પવ તં સમુ જ્ય ણીથા માદશૃં કથમ્॥
SP0120170 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0120171 તનેાેક્તા સા તદા તત્ર ભાવય તી તદ િરતમ્ ।
SP0120172 ભાવં ચ દ્રિનિહતં પ્રસાદં મનસ તથા॥
SP0120181 સ પ્રા યાવેાચ દેવેશં મા તે ભૂદુ્બ દ્ધર યથા ।
SP0120182 અહં વાં વરિય યા મ ના યદ્ભૂતં કથચંન॥
SP0120191 અથ વા તેઽ ત સદેંહાે મિય િવપ્ર કથચંન ।
SP0120192 ઇહૈવ વાં મહાભાગ વરયા મ મનાેરથમ્॥
SP0120200 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0120201 ગ્ હી વા તબકં સા તુ હ તા યાં તત્ર સં સ્થતમ્ ।
SP0120202 સ્ક ધે શ ભાેઃ સમાદાય દેવી પ્રાહ તાેઽ સ મે॥
SP0120211 તતઃ સ ભગવા દેવ તથા દેવ્યા ત તદા ।
SP0120212 ઉવાચ તમશાેકં વૈ વાચા સં વયિન્નવ॥
SP0120221 ય માત્તવ સપુુ પેણ તબકેન તાે હ્યહમ્ ।
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SP0120222 ત મા વં જરયા ત્યક્તઃ અમરઃ સ ભિવ ય સ॥
SP0120231 કામ પઃ કામપુ પઃ કામગાે દિયતાે મમ ।
SP0120232 સવાર્ભરણપુ પાઢ ઃ સવર્ ક્ષફલાપેગઃ॥
SP0120241 સવાર્ન્નભક્ષદશ્ચવૈ અ તસ્રવ અેવ ચ ।
SP0120242 સવર્ગ ધશ્ચ દેવ્યા વં ભિવ ય સ દૃઢં પ્રયઃ ।
SP0120243 િનભર્યઃ સવર્લાેકેષુ ચિર ય સ સિુન ર્તઃ॥
SP0120251 આશ્રમં ચવૈમત્યથ ચત્રકૂટે ત િવશ્રુતમ્ ।
SP0120252 યાેઽ ભયાસ્ય ત પુ યાથ સાેઽશ્વમેધમવા સ્ય ત ।
SP0120253 યત્ર તત્ર તશ્ચાિપ બ્રહ્મલાેકં ગ મ ય ત॥
SP0120261 યશ્ચાત્ર િનયમૈયુર્ક્તઃ પ્રાણા સ યક્પિરત્યજેત્ ।
SP0120262 સ દેવ્યા તપસા યુક્તાે મહાગણપ તભર્વેત્॥
SP0120270 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0120271 અેવમુ વા તદા દેવ આ ચ્છ િહમવ સતુામ્ ।
SP0120272 અ તદર્ધે જગ સ્રષ્ટા સવર્ભૂતપ ઈશ્વરઃ॥
SP0120281 સાિપ દેવી ગતે ત મ ભગવત્ય મતાત્મિન ।
SP0120282 તત અેવાને્મખુી સ્થ વા શલાયાં સિંવવેશ હ॥
SP0120291 ઉન્મખુી સા ગતે ત મન્મહે વાસે પ્ર પતાૈ ।
SP0120292 િનશવે ચ દ્રરિહતા સા બભાૈ િવમના તદા॥
SP0120301 અથ શશુ્રાવ સા શ દં બાલસ્યાતર્સ્ય શલૈ ।
SP0120302 સરસ્યુદકસ પૂણ સમીપે ચાશ્રમસ્ય હ॥
SP0120311 સ કૃ વા બાલ પં તુ દેવદેવઃ વયં શવઃ ।
SP0120312 ક્ર ડાહેતાેઃ સરાેમ યે ગ્રાહગ્ર તાેઽભવત્તદા॥
SP0120321 યાેગમાયામથાસ્થાય પ્રપ ચાેદ્ભવકારણમ્ ।
SP0120322 તદૂ્રપં સરસાે મ યે કૃ વેદં સમભાષત ।
SP0120323 ત્રાતુ માં ક શ્ચદેત્યેહ ગ્રાહેણ હૃતચેતસમ્॥
SP0120331 િધક્કષં્ટ બાલ અેવાહમપ્રાપ્તાથર્મનાેરથઃ ।
SP0120332 યાસ્યા મ િનધનં વક્ત્રે ગ્રાહસ્યાસ્ય દુરાત્મનઃ॥
SP0120341 શાેચા મ ન વકં દેહં ગ્રાહગ્ર તાેઽિપ દુઃ ખતઃ ।
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SP0120342 યથા શાેચા મ િપતરં માતરં ચ તપ વનીમ્॥
SP0120351 માં શ્રુ વા ગ્રાહવદને પ્રાપ્તં િનધનમુ સકુાૈ ।
SP0120352 પ્રયપતુ્રાવેકપુત્રાૈ પ્રાણાન્નનંૂ િવહાસ્યતઃ॥
SP0120360 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0120361 શ્રુ વા તુ દેવી તં નાદં િવપ્રસ્યાતર્સ્ય શાેભના ।
SP0120362 ઉ થાય પ્રદુ્રતા તત્ર યત્ર તષ્ઠત્યસાૈ દ્વજઃ॥
SP0120371 સાપ યિદ દુવદના બાલકં ચા િપણમ્ ।
SP0120372 ગ્રાહેણ ગ્રસ્યમાનં તં વપેમાનમવ સ્થતમ્॥
SP0120381 સાેઽિપ ગ્રાહવરઃ શ્રીમા દૃ ટ્વા દેવીમપુાગતામ્ ।
SP0120382 તં ગ્ હી વા દુ્રતં યાતાે મ યં સરસ અેવ હ॥
SP0120391 સ કૃ યમાણ તજે વી નાદમાત તદાકરાેત્ ।
SP0120392 અથાહ દેવી દુઃખાતાર્ બાલં દૃ ટ્વા મહાવ્રતા॥
SP0120401 ગ્રાહરાજ મહાસ વ બાલકં હ્યેકપુત્રકમ્ ।
SP0120402 િવ જૈનં મહાદંષ્ટ્ર ક્ષપં્ર ભીમપરાક્રમ॥
SP0120410 ગ્રાહ ઉવાચ ।
SP0120411 યાે દેિવ િદવસે ષષે્ઠ પ્રથમં સમપુૈ ત મામ્ ।
SP0120412 સઆહારાે મમ પુરા િવિહતાે લાેકક ર્ ભઃ॥
SP0120421 સાેઽયં મમ મહાભાગે ષષે્ઠઽહિન ગર દ્રજે ।
SP0120422 બ્રહ્મણા િવિહતાે નનંૂ નનંૈ માેકે્ષ્ય કથચંન॥
SP0120430 દેવ્યવુાચ ।
SP0120431 યન્મયા િહમવચ્છૃ ગે ચિરતં તપ ઉત્તમમ્ ।
SP0120432 તને બાલ મમં મુ ચ ગ્રાહરાજ નમાેઽ તુ તે॥
SP0120440 ગ્રાહ ઉવાચ ।
SP0120441 મા વ્યયં તપસાે દેિવ કાષ ઃ શલૈે દ્રન દને ।
SP0120442 નનંૈ માેચિયતું શક્તાે દેવરા ેઽિપ સ વયમ્॥
SP0120451 મહ્યમીશને તુષ્ટેન શવણાેગ્રેણ શૂ લના ।
SP0120452 અમર વમવ ય વમક્ષયં બલમવે ચ॥
SP0120461 વયંગ્રહણમાેક્ષશ્ચ જ્ઞાનં ચવૈાવ્યયં પનુઃ ।
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SP0120462 દતં્ત તતાે બ્રવી મ વાં નાયં માેક્ષમવા સ્ય ત॥
SP0120471 અથ વા તે કૃપા દેિવ શં બાલે શભુાનને ।
SP0120472 બ્રવી મ ય કુ તથા તતાે માેક્ષમવા સ્ય ત॥
SP0120480 દેવ્યવુાચ ।
SP0120481 ગ્રાહાિધપ વદ વાશુ ય સતામિવગિહતમ્ ।
SP0120482 ત કૃતં નાત્ર સદેંહાે મા યા મે બ્રાહ્મણા દૃઢમ્॥
SP0120490 ગ્રાહ ઉવાચ ।
SP0120491 ય કૃતં વૈ તપઃ િક ચદ્ભવત્યા વ પમ તશઃ ।
SP0120492 ત સવ મે પ્રયચ્છ વ તતાે માેક્ષમવા સ્ય ત॥
SP0120500 દેવ્યવુાચ ।
SP0120501 જન્મપ્ર ત ય પુ યં મહાગ્રાહ કૃતં મયા ।
SP0120502 તત્તે સવ મયા દતં્ત બાલં મુ ચ મમાગ્રતઃ॥
SP0120510 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0120511 પ્રજ વાલ તતાે ગ્રાહ તપસા તને િંહતઃ ।
SP0120512 આિદત્ય ઇવ મ યાહે્ન દુિનર ક્ષ્ય તદાભવત્॥
SP0120521 ઉવાચ ચેદં તુષ્ટાત્મા દેવી ં લાેકસ્ય ધાિરણીમ્ ।
SP0120522 દેિવ િક કૃતમેતત્તે અિન શ્ચત્ય મહાવ્રતે ।
SP0120523 તપસાે હ્યજર્નં દુઃખં તસ્ય ત્યાગાે ન શસ્યતે॥
SP0120531 ગ્ હાણ તપ અેતચ્ચ બાલં ચેમં શુ ચ મતે ।
SP0120532 તુષ્ટાેઽ મ તે િવપ્રભ યા વરં ત માદ્દદા મ તે॥
SP0120541 સા વવેમુક્તા ગ્રાહેણ ઉવાચેદં મહાવ્રતા ।
SP0120542 સિુન શ્ચત્ય મહાગ્રાહ કૃતં બાલસ્ય માેક્ષણમ્ ।
SP0120543 ન િવપ્રે ય તપઃ શ્રેષં્ઠ શ્રેષ્ઠા મે બ્રાહ્મણા મતાઃ॥
SP0120551 દ વા ચાહં ન ગ્ હ્ણા મ ગ્રાહે દ્ર િવિદતં િહ તે ।
SP0120552 ન િહ ક શ્ચન્નરાે ગ્રાહ પ્રદતં્ત પનુરાહરેત્॥
SP0120561 દત્તમેતન્મયા તુ યં નાદદાિન િહ ત પુનઃ ।
SP0120562 વ યવે રમતામેતદ્બાલશ્ચાયં િવમુચ્યતામ્॥
SP0120571 તથાેક્ત તાં પ્રશસ્યાથ મુ વા બાલં નમસ્ય ચ ।
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SP0120572 દેવીમાિદત્યસદ્ભાસં તત્રવૈા તરધીયત॥
SP0120581 બાલાેઽિપ સરસ તીરે મુક્તાે ગ્રાહેણ વૈ તદા ।
SP0120582 વ લ ધ ઇવાથાઘ તત્રવૈા તરધીયત॥
SP0120591 તપસાેઽથ વ્યયં મ વા દેવી િહમ ગર દ્ર ।
SP0120592 ભૂય અેવ તપઃ કતુર્મારેભે યત્નમા સ્થતા॥
SP0120601 કતુર્કામાં તપાે ભૂયાે જ્ઞા વા તાં શકંરઃ વયમ્ ।
SP0120602 પ્રાવેાચ વચનં વ્યાસ મા કૃથા તપ ઇત્યુત॥
SP0120611 મહ્યમેતત્તપાે દેિવ વયા દતં્ત મહાવ્રતે ।
SP0120612 તનેવૈમક્ષયં તુ યં ભિવ ય ત સહસ્રધા॥
SP0120621 ઇ ત લ વા વરં દેવી તપસાેઽક્ષ યમુત્તમમ્ ।
SP0120622 વયવંરમુદ ક્ષ તી તસ્થાૈ પ્રી તમુદાયુતા॥
SP0120631 ઇદં પઠેદ્યાે િહ નરઃ સદૈવ બાલાનુભાવાચરણં િહ શ ભાેઃ ।
SP0120632 સ દેહભેદં સમવા ય પૂતાે ભવેદ્ગણ તસ્ય કુમારતુલ્યઃ॥
SP0129999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે દ્વાદશમાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૧૩

SP0130010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0130011 િવ તે િહમવ ષે્ઠ િવમાનશતસકુંલે ।
SP0130012 અભવ સ તુ કાલને શલૈપુ યાઃ વયવંરઃ॥
SP0130021 અથ પવર્તરા ેઽસાૈ િહમવા યાનકાેિવદઃ ।
SP0130022 દુિહતુદવદેવને જ્ઞા વા તદ ભમિ ત્રતમ્॥
SP0130031 નન્નિપ મહાશલૈઃ સમાચારિક્રયે સયા ।
SP0130032 વયવંરં તતાે દેવ્યાઃ સવર્લાેકે વઘાષેયત્॥
SP0130041 દેવદાનવ સદ્ધાનાં સવર્લાેકિનવા સનામ્ ।
SP0130042 યા પરમેશાનં સમકં્ષ યને મે સતુા॥
SP0130051 તદેવ સકૃુતં શ્લાઘ્યં મમા યુદયસ મતમ્ ।
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SP0130052 ઇ ત સં ચ ત્ય શલૈે દ્રઃ કૃ વા હૃિદ મહેશ્વરમ્॥
SP0130061 આબ્રહ્મકેષુ લાેકેષુ દેવ્યાઃ શલૈે દ્રસત્તમઃ ।
SP0130062 કૃ વા રત્નાકુલં દેશં વયવંરમચીકરત્॥
SP0130071 અથવૈમાઘાે ષતમાત્ર અેવ વયવંરે વ્યાસ મહીધ્રપુ યાઃ ।
SP0130072 દેવાદયઃ સવર્જગિન્નવાસાઃ સમાયયુિદવ્યગ્ હીતવષેાઃ॥
SP0130081 પ્રફુ લપદ્માસનસિંનિવષ્ટઃ સદ્ધૈ ર્તાે યાે ગ ભરપ્રમેયૈઃ ।
SP0130082 િવજ્ઞાિપત તને મહીધ્રરાજ્ઞા િપતામહ તત્ર સમાજગામ॥
SP0130091 અ ણાં સહસ્રં સરુરાટ્ સ બભ્રિદ્દવ્યા ગહારસ્રગુદાત્ત પઃ ।
SP0130092 અૈરાવતં સવર્ગજે દ્રમખુ્યં સ્રવન્મદાસારકૃતપ્રવાહમ્ ।
SP0130093 આ હ્યસવાર્મરરાટ્ સ વજં્ર બભ્ર સમાગા પુરતઃ સરુાણામ્॥
SP0130101 તજેઃપ્રતાપાિધકિદવ્ય પઃ પ્રાેદ્ભાસય સવર્િદશાે િવવ વાન્ ।
SP0130102 હૈમં િવમાનં સચલ પતાકમા હ્યઆગા વિરતં જવને॥
SP0130111 મ ણપ્રદ પ્તાે વલકુ ડલશ્ચ વહ્ યકર્તજેઃપ્ર તમે િવમાને ।
SP0130112 સમ યગા ક યપિવપ્રસનૂુરાિદત્યઆગાદ્ભગનામધાર ॥
SP0130121 પીના ગય ષ્ટઃ સકૃુતા ગહાર તે ેબલાજ્ઞાસદશૃપ્રભાવઃ ।
SP0130122 દ ડં સમાદાય કૃતા ત આગાદા હ્ય ભીમં મિહષં જવને॥
SP0130131 મહામહીધ્રાેચ્છ્ર યપીનગાત્રઃ વણાર્િદરત્ના ચતચા વષેઃ ।
SP0130132 સમીરણઃ સવર્જગ દ્વભતાર્ િવમાનમા હ્ય સમ યગા દ્ધ॥
SP0130141 સતંાપય સવર્સરુાસરેુશાં તે ેિધક તજે સ સિંનિવ ય ।
SP0130142 વિહ્નઃ સમ યેત્ય સરેુ દ્રમ યે વલ પ્રતસ્થાૈ વરવષેધાર ॥
SP0130151 નાનામ ણપ્ર વ લતા ગય ષ્ટજર્ગચ્ચર દવ્યિવમાનમ યમ્ ।
SP0130152 આ હ્યસવર્દ્રિવણાિધપેશઃ સ રાજરાજ વિરતાેઽ યગાચ્ચ॥
SP0130161 આ યાયય સવર્સરુાસરેુશા કા ત્યા ચ વષેેણ ચ ચા પઃ ।
SP0130162 વલન્મહારત્નિવ ચત્ર પં િવમાનમા હ્ય શશી સમાગાત્॥
SP0130171 યામા ગય ષ્ટઃ સિુવ ચત્રવષેઃ સવર્સ્રગાબદ્ધસગુ ધમાલી ।
SP0130172 તાક્ષ્ય સમા હ્ય મહીધ્રક પં ગદાધરાેઽસાૈ વિરતં સમેતઃ॥
SP0130181 તથા શ્વનાૈ દેવ ભષગ્વરાૈ તુ અેકં િવમાનં વરયા ભ હ્ય ।
SP0130182 મનાેહરાવુ વલચા વષેાવાજગ્મતુદવસદઃ સવુીરાૈ॥
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SP0130191 શષેઃ સહસ્રં સુ્ફરદ ગ્ વણ બભ્ર સ્ફટાનાં વલનાકર્તે ઃ ।
SP0130192 સાધ સ નાગૈરપરૈમર્હાત્મા િવમાનમા હ્ય સમ યગાચ્ચ॥
SP0130201 િદતેઃ સતુાનાં ચ મહાસરુાણાં વહ્ યકર્શક્રાિનલતુલ્યભાસામ્ ।
SP0130202 વરાનુ પં પ્રિવધાય વષેં દં સમાગા પુરતઃ સરુાણામ્॥
SP0130211 ગ ધવર્રાજઃ સ ચ ચા પી િદવ્ય ગમાે િદવ્યિવમાનચાર ।
SP0130212 ગ ધવર્સઘંૈઃ સિહતાેઽ સરાે ભઃ શક્રાજ્ઞયા તત્ર સમાજગામ॥
SP0130221 અ યે ચ દેવા સ્ત્રિદવાૈકસશેાઃ થક્ થક્ચા ગ્ હીતવષેાઃ ।
SP0130222 આજગ્મુરા હ્ય િવમાન ષં્ઠ ગ ધવર્યક્ષાેરગિકનરાશ્ચ॥
SP0130231 શચીપ ત તત્ર સરેુ દ્રમ યે રા િધકારાિધકલક્ષ્યમૂ તઃ ।
SP0130232 આજ્ઞાબલૈશ્વયર્કૃતપ્રમાેહાે થાિધકં યત્નમપુાચકાર॥
SP0130241 હેતુ સ્ત્રલાેકસ્ય જગ પ્રસતૂેમાર્તા ચ તષેાં સસરુાસરુાણામ્ ।
SP0130242 પત્ની ચ શ ભાેઃ પુ ષસ્ય ધા ાે ગીતા પુરાણે પ્રકૃ તઃ પરાથાર્ ।
SP0130243 દક્ષસ્ય કાપેા દ્ધમવદ્ગહંૃ સા કાયાર્થર્માગા પરમેશપત્ની॥
SP0130251 અેવં યત તાં ન િવદુઃ સરેુશા માેહ તત તા પર આિવવેશ ।
SP0130252 વરાથર્માજગ્મુરતાે િવમૂઢા ઈશને ય માદ્વિૃડતાઃ કૃતા તે॥
SP0130261 તતઃ પ્ર ત્તા ભરથા સરાે ભગર્ ધવર્સઘંૈશ્ચ સગુીતશ દૈઃ ।
SP0130262 સ્થતૈશ્ચ નાનાિવધ પવષેૈદવાસરુાિદિત્રિદવાૈકસઘંૈઃ॥
SP0130271 િવમાન ષે્ઠ મ ણહેમ ચત્રે સ્થતા ચલચ્ચામરવી જતા ગી ।
SP0130272 સવર્તુર્પુ પાં સસુગુ ધમાલાં પ્રગ્ હ્ય દેવી પ્રસભં પ્રતસ્થે॥
SP0130280 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0130281 માલાં પ્રગ્ હ્ય દેવ્યાં તુ સ્થતાયાં દેવસસંિદ ।
SP0130282 શક્રાદ્યૈરાગતૈદવૈઃ વયવંરમપુાગતૈઃ॥
SP0130291 દેવ્યા જજ્ઞાસયા શ ભુભૂર્ વા પ ચ શખઃ શશઃુ ।
SP0130292 ઉ સ ગતલસસંપુ્તાે બભવૂ સહસા િવભુઃ॥
SP0130301 અક માદથ તં દેવી શશું પ ચ શખં સ્થતમ્ ।
SP0130302 જ્ઞા વા યાેગસમાધાના જહૃષે પ્રી તસયંુતા॥
SP0130311 અથ સા શદુ્ધસકં પા કાિ ક્ષતપ્રાપ્તસ ફલા ।
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SP0130312 િન ર્તવે તદા તસ્થાૈ કૃ વા હૃિદ તમવે તુ॥
SP0130321 તતાે દૃ ટ્વા શશું દેવા દેવ્યા ઉ સ ગવ તનમ્ ।
SP0130322 કાેઽયમત્રે ત સ મ ય ચુકુ્રધુ ર્શમાિદતાઃ॥
SP0130331 વજ્રમાકારયત્તસ્ય બાહુમુિ ક્ષ ય ત્રહા ।
SP0130332 સ બાહુ થત તસ્ય તથવૈ સમ તષ્ઠત॥
SP0130341 ત ભતઃ શશુ પેણ દેવદેવને શ ભનુા ।
SP0130342 વજં્ર ક્ષેપ્તું ન શશાક બાહંુ ચાલિયતું ન ચ॥
SP0130351 ભગાે નામ તતાે દેવ આિદત્યઃ કા યપાે બલી ।
SP0130352 ઉિ ક્ષ ય મુશલં દ પ્તં ક્ષેપ્તુમૈચ્છ દ્વમાેિહતઃ ।
SP0130353 તસ્યાિપ ભગવા બાહંુ તથવૈા ત ભયત્તદા॥
SP0130361 શરઃ પ્રક પય વ ઃ સક્રાેધ તમવૈક્ષત ।
SP0130362 તસ્યાિપ શરસાે દેવઃ ખા લત્યં પ્રચકાર હ॥
SP0130371 પષૂા દ તા દશ દ તૈઃ શવર્મૈક્ષત માેિહતઃ ।
SP0130372 તસ્યાિપ દશનાઃ પેતુદૃર્ષ્ટમાત્રસ્ય શ ભનુા॥
SP0130381 યમસ્ય ત ભતાે દ ડ તે ે વહે્નઃ શશઃે પ્રભા ।
SP0130382 બલં વાયાે તથા યષેાં ત મ સવર્િદવાૈકસામ્ ।
SP0130383 બલં તજેશ્ચ યાેગં ચ તથવૈા ત ભય દ્વભુઃ॥
SP0130391 અથ તષેુ સ્થતે વવેં મ યુમ સુ સરેુષુ તુ ।
SP0130392 બ્રહ્મા પરમસિંવગ્ ાે યાનમાસ્થાય સાદરમ્ ।
SP0130393 બુબુધે દેવદેવેશમુમાે સ ગસમા સ્થતમ્॥
SP0130401 સ બુદ્ વા પરમેશાનં શીઘ્રમુ થાય સાદરમ્ ।
SP0130402 વવ દે ચરણાૈ શ ભાેર તવુચ્ચ િપતામહઃ ।
SP0130403 પાૈરાણૈઃ સામસગંીતૈઃ પુ યાખ્યગુૈર્હ્યનામ ભઃ॥
SP0130411 અજ વમમરાે દેવ સ્રષ્ટા હતાર્ િવભુઃ પરઃ ।
SP0130412 પ્રધાનપુ ષ ત વં બ્રહ્મ યેયં તદક્ષયમ્॥
SP0130421 અ તં પરમાત્મા ચ ઈશ્વરઃ કારણં મહત્ ।
SP0130422 બ્રહ્મકૃ પ્રકૃતેઃ સ્રષ્ટા સવર્ ક્પરમેશ્વરઃ॥
SP0130431 ઇયં ચ પ્રકૃ તદવી સદા તે ષ્ટકારણમ્ ।
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SP0130432 પત્ની પં સમાસ્થાય જગ કારણમાગતા॥
SP0130441 નમ તુ યં સદેશાન દેવ્યાશ્ચવૈ સદા નમઃ ।
SP0130442 પ્રસાદાત્તવ દેવેશ િનયાેગાચ્ચ મયા પ્ર ઃ॥
SP0130451 દેવાદ્યા ત ઇમે ષ્ટા મૂઢા વદ્યાેગમાેિહતાઃ ।
SP0130452 કુ પ્રસાદમેતષેાં યથાપવૂ ભવિ વમે॥
SP0130461 તત અેવં તદા બ્રહ્મા િવજ્ઞા ય પરમેશ્વરમ્ ।
SP0130462 ત ભતા સવર્દેવાં તાિનદમાહ મહાદ્યુ તઃ॥
SP0130471 મૂઢાઃ સ્થ દેવતાઃ સવ નનંૈ બુ યત શકંરમ્ ।
SP0130472 દેવદેવ મહાયાતં મમવૈાે પ ત્તકારણમ્॥
SP0130481 અયં દ્રાે મહાદેવઃ શવા ભીમઃ કપિદમાન્ ।
SP0130482 ઉગ્ર ઈશાન આત્મા ચ અજઃ શકંર અેવ ચ॥
SP0130491 દેવદેવઃ પરં ધામ ઈશઃ પશપુ તઃ પ તઃ ।
SP0130492 જગ સ્રષ્ટા જગદ્ધતાર્ જગ સં સ્થ તકારણમ્॥
SP0130501 ગચ્છ વં શરણં શીઘ્રમવેમવેામરેશ્વરાઃ ।
SP0130502 સાધ મયવૈ દેવેશં પરમાત્માનમવ્યયમ્॥
SP0130511 તત તે ત ભતાઃ સવ તથવૈ િત્રિદવાૈકસઃ ।
SP0130512 પ્રણેમુમર્નસા શવ ભાવશદુ્ધને ચેતસા॥
SP0130521 અથ તષેાં પ્રસન્નાેઽભૂદે્દવદેવાે મહેશ્વરઃ ।
SP0130522 યથાપવૂ ચકારાશુ દેવતાનાં તનૂ તદા॥
SP0130531 તત અેવં પ્ર ત્તે તુ સવર્દેવિનવારણે ।
SP0130532 વપુશ્ચકાર દેવેશ યકં્ષ પરમમદ્ભુતમ્ ।
SP0130533 તજેસા યસ્ય દેવા તે ચ રપ્રાથર્ય વભુમ્॥
SP0130541 તે યઃ પરમકં ચ ઃ વવપુદૃર્ ષ્ટશ ક્તમત્ ।
SP0130542 પ્રાદા પરમદેવેશઃ અપ યં તે તદા પ્રભુમ્॥
SP0130551 તે દૃ ટ્વા પરમેશાનં તીયેક્ષણધાિરણમ્ ।
SP0130552 બ્રહ્માદ્યા ને મરે તૂણ સવર્ અેવ સરેુશ્વરાઃ॥
SP0130561 તસ્ય દેવી તદા હૃષ્ટા સમકં્ષ િત્રિદવાૈકસામ્ ।
SP0130562 પાદયાેઃ સ્થાપયામાસ સ્રગ્માલામ મતદ્યુતેઃ॥
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SP0130571 સાધુ સા વ ત સ પ્રાેચ્ય દેવતા તે પનુિવભુમ્ ।
SP0130572 સહ દેવ્યા નમશ્ચકુ્રઃ શરાે ભભૂર્તલા શ્રતૈઃ॥
SP0130581 અથા મન્ન તરે વ્યાસ બ્રહ્મા લાેકિપતામહઃ ।
SP0130582 િહમવ તં મહાશલૈ મદમાહ મહાદ્યુ તઃ॥
SP0130591 શ્લાઘ્યઃ પજૂ્યશ્ચ વ દ્યશ્ચ સવષાં ન વમદ્ય િહ ।
SP0130592 શવણ સહ સ બ ધાે યસ્ય તેઽભૂદયં મહાન્ ।
SP0130593 િક્રયતાં ચાશુ ઉદ્વાહઃ િકમથ સ્થીયતે પરમ્॥
SP0130601 તતઃ પ્રણ ય િહમવાં તં દેવં પ્રત્યભાષત ।
SP0130602 વમવે કારણં દેવ યને શવાર્દયં મમ॥
SP0130611 પ્રસાદઃ સહસાે પન્નાે હેતુશ્ચાિપ વમવે િહ ।
SP0130612 ઉદ્વાહં તુ યથા યાદકૃ્ત દ્વધ વ િપતામહ॥
SP0130621 તત અેવં વચઃ શ્રુ વા ગિરરાજ્ઞઃ િપતામહઃ ।
SP0130622 ઉદ્વાહઃ િક્રયતાં દેવ ઇ ત દેવમવુાચ હ ।
SP0130623 તમાહ શકંરાે દેવં યથેષ્ટ મ ત લાેકપઃ॥
SP0130631 ત ક્ષણાચ્ચ તતાે વ્યાસ બ્રહ્મણા ક પતં પુરમ્ ।
SP0130632 ઉદ્વાહાથ મહેશસ્ય નાનારત્નાપેશાે ભતમ્॥
SP0130641 રત્નાિન મણય શ્ચત્રા હેમ માૈ ક્તકમવે ચ ।
SP0130642 મૂ તમ ત ઉપાગ ય અલંચકુ્રઃ પુરાેત્તમમ્॥
SP0130651 ચત્રા મારકતી ભૂ મઃ સાવૈણર્ ત ભશાે ભતા ।
SP0130652 ભા વ સ્ફિટક ભત્તી ભમુર્ક્તાહારપ્રલ બતા॥
SP0130661 ત મ છવપુરે ર યે ઉદ્વાહાથ િવિન મતે ।
SP0130662 શશુભુે દેવદેવસ્ય મહેશસ્ય મહાત્મનઃ॥
SP0130671 સાેમાિદત્યાૈ સમં તત્ર ભાસય તાૈ મહામણી ।
SP0130672 સાૈરભેયં મનાેર યં ગ ધમાઘ્રાય મા તઃ ।
SP0130673 પ્રવવાૈ સખુસં પશર્ ઈશે ભ ક્ત પ્રસાદયન્॥
SP0130681 સમુદ્રા તત્ર ચ વારઃ શક્રાદ્યાશ્ચ સરુાેત્તમાઃ ।
SP0130682 દેવનદ્યાે મહાનદ્યઃ સદ્ધા મનુય અેવ ચ॥
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SP0130691 ગ ધવાર્ સરસઃ સવ નાગા યક્ષાઃ સરાક્ષસાઃ ।
SP0130692 ગુહ્યકાઃ ખેચરાશ્ચા યે િકનરા દેવચારણાઃ॥
SP0130701 તુ બુ નાર્રદાે હાહા હૂહૂ ચવૈ તુ સામગાઃ ।
SP0130702 રત્ના યાદાય વાદ્યાંશ્ચ તત્રાજગ્મુ તદા પુરમ્॥
SP0130711 ઋષયઃ કૃ નશ તત્ર વેદગીતાં તપાેધનાઃ ।
SP0130712 પુ યા વવૈાિહકાન્મ ત્રા જેપુઃ સહૃંષ્ટમાનસાઃ॥
SP0130721 જગતાે માતરઃ સવાર્ દેવક યાશ્ચ કૃ નશઃ ।
SP0130722 ગાય ત હૃ ષતાઃ સવાર્ ઉદ્વાહે પરમે ષ્ઠનઃ॥
SP0130731 ઋતવઃ ષટ્ સમં તત્ર નાનાગ ધસખુાવહાઃ ।
SP0130732 ઉદ્વાહઃ શકંરસ્યે ત મૂ તમ ત ઉપ સ્થતાઃ॥
SP0130741 નીલ મૂતસઘંાતમ દ્ર વાનપ્રહ ષતૈઃ ।
SP0130742 કેકાયમાનૈઃ શ ખ ભ ર્ત્યમાનૈશ્ચ સવર્શઃ॥
SP0130751 િવલાેલિપ ગલ પષ્ટિવદ્યુ લખેાવભા સતા ।
SP0130752 કુમુદાપીતશકુ્લા ભબર્લાકા ભશ્ચ શાે ભતા॥
SP0130761 પ્રત્યગ્રસં ત શલી ધ્રક દલા લતાદુ્રમા યુદ્ગતચા પ લવા ।
SP0130762 શભુા બુધારાપ્રણયપ્રબાેિધતૈમર્દાલસભૈકગણૈશ્ચ નાિદતા॥
SP0130771 પ્રયષેુ માનાેન્નતમાનસાનાં સિુન શ્ચતાનામિપ કા મનીનામ્ ।
SP0130772 મયૂરકેકા ભ તૈઃ ક્ષણને મનાેહરૈમાર્નિવભ ગકત્ર ॥
SP0130781 તથા િત્રવણા વલચા મૂ તના શશા કલખેાકુિટલને સવર્તઃ ।
SP0130782 પયાેદસઘંાતસમીપવ તના મહે દ્રચાપેન શં િવરા જતા॥
SP0130791 િવ ચત્રપુ પ પશાર્ સગુ ધ ભઘર્ના બુસ પકર્તયા સશુીતલૈઃ ।
SP0130792 િવક પય તી પવનૈમર્નાેહરૈઃ સરુા ગનાનામલકાવલીઃ શભુાઃ॥
SP0130801 ગજર્ પયાેદસ્થ ગતે દુ બ બા નવા બુસકેાેદ્ગતચા દૂવાર્ ।
SP0130802 િનર ક્ષતા સાદરમુ સકુા ભિનશ્વાસધૂમ્રં પ થકા ગના ભઃ॥
SP0130811 હંસનપૂુરશ દાઢ ા સમુન્નતપયાેધરા ।
SP0130812 ચલ દ્વદ્યુ લતાકા ચી પષ્ટપદ્મિવલાેચના॥
SP0130821 અ સતજલદ દ વાનિવત્ર તહંસા
િવમલસ લલધારાપાતનમ્રાે પલાગ્રા ।
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SP0130822 સરુ ભકુસમુરે ક્। પ્તસવાર્ ગશાેભા ગિરદુિહ િવવાહે
પ્રા ડાગા દ્વભૂત્યૈ॥
SP0130831 મેઘક ચુકિનમુર્ક્તા પદ્મકાેશાેદ્ગત તની ।
SP0130832 હંસનપૂુરિનહ્ર ાર્દા સવર્ર યિદગ તરા॥
SP0130841 િવ તીણર્પુ લનશ્રાેણી કૂજ સારસમખેલા ।
SP0130842 પ્રફુ લે દ વરાભાેગિવલાેચનમનાેહરા॥
SP0130851 પક્વ બ બાધરપુટા કુ દદ તપ્રહા સની ।
SP0130852 નવ યામાલતા યામરાેમરા પિર કૃતા॥
SP0130861 ચ દ્રાંશહુારવયણ સાૈધાેરઃસ્થલસિપણા ।
SP0130862 પ્રહ્લાદય તી ચેતાં સ સવષાં િત્રિદવાૈકસામ્॥
SP0130871 સમદા લકુલાેદ્ગ તમધુર વરભા ષણી ।
SP0130872 ચલ કુમુદસઘંાતચા કુ ડલશાે ભની॥
SP0130881 રક્તાશાેકાગ્રશાખાે થપ લવા ગુ લધાિરણી ।
SP0130882 ત પુ પસચંયમયવૈાર્સાે ભઃ સમલંકૃતા॥
SP0130891 રક્તાે પલાગ્રચરણા તીપુ પનખાવલી ।
SP0130892 કદલી ત ભચા ઃ શશા કવદના તથા॥
SP0130901 પદ્મિક જલ્કસ ક્તપવનાગ્રકરૈઃ સરુાન્ ।
SP0130902 પ્રે ણા શ તી કા તવે શરદાગાન્મનાેરમા॥
SP0130911 િનમુર્ક્તા સતમેઘક ચુકપુટા પૂણ દુ બ બાનના
SP0130912 નીલા ભાજેિવલાેચનારિવ દમુકુલપ્રાેદ્ ભન્નચા તની ।
SP0130913 નાનાપુ પરજઃસગુ ધપવનપ્રહ્લાદની ચેતસાં
SP0130914 તત્રાગા કલહંસનપૂુરરવા દેવ્યા િવવાહે શરત્॥
SP0130921 અત્યથર્શીતલા ભાે ભઃ લાવય તાૈ ગરેઃ શલાઃ ।
SP0130922 ઋતૂ શ શરહેમ તાવાજગ્મતુર તદ્યુતી॥
SP0130931 તા યા તુ યાં પ્રાપ્તા યાં િહમવા સ નગાેત્તમઃ ।
SP0130932 પ્રાલેયચૂણર્વ ષ યાં ક્ષપં્ર રાૈ ય ઇવાબભાૈ॥
SP0130941 તને પ્રાલેયવષણ ઘનને સ િહમાચલઃ ।
SP0130942 અગાધને તદા રેજે ક્ષીરાેદ ઇવ સાગરઃ॥

48 sanskritdocuments.org



સ્ક દપુરાણ ૧

SP0130951 િહમસ્થાનષેુ િહમવાન્નાશયામાસ પાદપાન્ ।
SP0130952 સાધપૂચારા સહસા કૃતાથર્ ઇવ દુજર્નઃ॥
SP0130961 પ્રાલેયપટલચ્છન્નૈઃ શ ◌ૃ ગૈઃ સ શશુભુે નગઃ ।
SP0130962 છત્રૈિરવ મહાભાેગૈઃ પા ડરૈઃ થવીપ તઃ॥
SP0130971 પા ડરા ણ િવશાલાિન શ્રીમ ત સભુગાિન ચ ।
SP0130972 તુ ગાિન ચાિદ્રશ ◌ૃ ગા ણ સાૈધાનીવ ચકા શરે॥
SP0130981 તસ્યાચલે દ્રસ્ય દર વતીવ િવ ચત્રસાર ગકુલાકુલાસુ ।
SP0130982 પ્રાલેયધારાઃ શ શપાદગાૈરા ગાેક્ષીરધારા ઇવ સિંનપેતુઃ॥
SP0130991 બહુકુસમુર ે ભ કરા ગા િહમકણસ ગસશુીતલાઃ સમીરાઃ ।
SP0130992 વવુરમરગણેશ્વરા બરા ણ પ્રતનુતમાિન શનૈિવક પય તઃ॥
SP0131001 િનધૂર્ત ક્ષાિનલશીતદાષેઃ પ્રાેદ્ ભન્નચૂતા કુરકણર્પૂરઃ ।
SP0131002 વસ તકાલશ્ચ તમિદ્રપતુ્રીસવેાથર્માગા દ્ધમવ તમાશુ॥
SP0131011 ત મ તાવિદ્રસતુાિવવાહ સષવેયા તં ગિરમ યપુેતે ।
SP0131012 પ્રાદુબર્ભવૂુઃ કુસમુાવતંસાઃ સમ તતઃ પાદપગુ મષ ડાઃ॥
SP0131021 વવુઃ સગુ ધાઃ સભુગાઃ સશુીતા િવ ચત્રપુ પાગ્રર ે કરા ગાઃ ।
SP0131022 મનાેભવાેદ્રકેકરાઃ સરુાણાં સરુા ગનાનાં ચ મુહુઃ સમીરાઃ॥
SP0131031 વચ્છા બુપૂણાર્શ્ચ તથા ન લ યઃ પદ્માે પલાનાં મુકુલૈ પેતાઃ ।
SP0131032 ઈષ સમુદ્ ભન્નપયાેધરાગ્રા નાયા યથા ર યતમા બભવૂુઃ॥
SP0131041 ઋતાેઃ વભાવાચ્ચ મદાેદ્ભવાચ્ચ ફુ લાસુ શાખાસુ િનલીનપક્ષાઃ ।
SP0131042 ચેતાે ભરામં િત્રદશા ગનાનાં પુંસ્કાેિકલાશ્ચા તકલં િવનેદુઃ॥
SP0131051 નાત્યુ ણશીતાિન સરઃપયાં સ િક જલ્કચૂણઃ કિપલીકૃતાિન ।
SP0131052 ચક્રાહ્વયુગ્મૈ પનાિદતાિન પપુઃ પ્રહૃષ્ટાઃ સરુદ તમખુ્યાઃ॥
SP0131061 પ્રય ગૂશ્ચૂતતરવશ્ચૂતાંશ્ચાિપ પ્રય ગવઃ ।
SP0131062 તજર્ય ત ઇવા યાે યં મ જર ભશ્ચકા શરે॥
SP0131071 િહમશકુ્લષેુ શ ◌ૃ ગષેુ તલકાઃ કુસમુાે કરાઃ ।
SP0131072 શશુભુુઃ કાયર્મુિદ્દ ય દ્ધા ઇવ સમાગતાઃ॥
SP0131081 ફુ લાશાેકલતા તત્ર રે જરે શાલસં શ્રતાઃ ।
SP0131082 કા મ ય ઇવ કા તાનાં ક ઠાલ બતમૂતર્યઃ॥
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SP0131091 સમદા લકુલાેદ્ગ તલતાકુસમુસચંયાઃ ।
SP0131092 પર પરં િહ માલત્યાે ભાષ ત્ય ઇવ રે જરે॥
SP0131101 નીલાિન નીલા બુ હૈઃ પયાં સ ગાૈરા ણ ગાૈરૈશ્ચ સનાલદ ડઃૈ ।
SP0131102 રક્તૈશ્ચ રક્તાિન શં કૃતાિન
મત્ત દ્વરેફાધર્િવદષ્ટપત્રૈઃ॥
SP0131111 હૈમાિન િવ તીણર્જલષેુ કેષુ ચિન્નર તરં મારકતાિન કેષુ ચત્ ।
SP0131112 વૈદૂયર્નાલાિન સરઃસુ કેષુ ચ પ્રજ જ્ઞરે પદ્મવનાિન સવર્તઃ॥
SP0131121 વા ય તત્રાભવન્ર યાઃ કમલાે પલભૂ ષતાઃ ।
SP0131122 નાનાિવહગસઘંુષ્ટા હેમસાપેાનપ ક્તયઃ॥
SP0131131 શ ◌ૃ ગા ણ તસ્ય તુ ગરેઃ ક ણકારૈઃ સપુુ પતૈઃ ।
SP0131132 સમુ ચ્છ્ર તા યિવરલૈહમાનીવ બભુમુર્ને॥
SP0131141 ઈષદુદ્ ભન્નકુસમુૈઃ પાટલૈશ્ચાિપ પાટલાઃ ।
SP0131142 સ બભવૂુિદશઃ સવાર્ઃ પવનાક પમૂ ત ભઃ॥
SP0131151 કૃ ણા જનાિદ્રશ ◌ૃ ગાભા નીલાશાેકમહી હાઃ ।
SP0131152 ગરાૈ વ િધરે ફુ લાઃ પધર્યવે પર પરમ્॥
SP0131161 ચી વાકિવઘુષ્ટાિન િકશકુાનાં વનાિન ચ ।
SP0131162 પવર્તસ્ય િનત બેષુ સવ વવેા ભજ જ્ઞરે॥
SP0131171 તમાલગુ મૈ તસ્યાસીચ્છાેભા િહમવત તદા ।
SP0131172 નીલ મૂતસઘંાતૈિનલીનૈિરવ સ ધષુ॥
SP0131181 િનકામપુ પૈઃ સિુવશાલશાખૈઃ સમુ ચ્છ્ર તૈશ્ચ પકપાદપૈશ્ચ ।
SP0131182 પ્રમત્તપુંસ્કાેિકલસ પ્રલાપૈિહમાચલાેઽતીવ તદા રરાજ॥
SP0131191 શ્રુ વા શ દં ઋતુમદકલં સવર્તઃ કાેિકલાનાં
SP0131192 ચ ચ પક્ષાઃ સમુધુર તં નીલક ઠા િવનેદુઃ ।
SP0131193 તષેાં શ દૈ પ ચતબલઃ પુ પચાપષેુહ તઃ
SP0131194 સ ભૂત સ્ત્રદશવિનતા વેદુ્ધમ ગે વન ગઃ॥
SP0131201 પટુસયૂાર્તપશ્ચાિપ પ્રાયઃ સાે ણજલાશયઃ ।
SP0131202 દેવીિવવાહસવેાથ ગ્રી મ આગા દ્ધમાચલમ્॥
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SP0131211 સ ચાિપ ત ભ તત્ર બહુ ભઃ કુસમુાે કરૈઃ ।
SP0131212 શાેભયામાસ શ ◌ૃ ગા ણ પ્રાલેયાદ્રઃે સમ તતઃ॥
SP0131221 તસ્યાિપ ચ ઋતાે તત્ર વાયવઃ સમુનાેહરાઃ ।
SP0131222 વવુઃ પાટલિવ તીણર્કદ બાજુર્નગ ધનઃ॥
SP0131231 વા યઃ પ્રફુ લપદ્માૈઘાઃ કેસરા ણમૂતર્યઃ ।
SP0131232 અભવં તટસઘંુષ્ટકલહંસકદ બકાઃ॥
SP0131241 તથા કુરવકાશ્ચાિપ કુસમુાપા ડુમૂતર્યઃ ।
SP0131242 સવષુ જજ્ઞુઃ શ ◌ૃ ગષેુ ભ્રમરાવ લસિેવતાઃ॥
SP0131251 બકુલાશ્ચ િનત બેષુ િવશાલષેુ મહી તઃ ।
SP0131252 ઉ સસજુર્મર્નાેજ્ઞાિન કુસમુાિન સમ તતઃ॥
SP0131261 ઇ ત કુસમુિવ ચત્રસવર્ ક્ષા િવિવધિવહંગમનાદર યદેશાઃ ।
SP0131262 િહમ ગિરતનયાિવવાહભૂત્યૈ ષડુપયયુરતૃવાે મુિનપ્રવીર॥
SP0131271 તત અેવં પ્ર ત્તે તુ સવર્ભૂતસમાગમે ।
SP0131272 નાનાવાદ્યશતાક ણ બ્રહ્મા મમ િપતા વયમ્॥
SP0131281 શલૈપતુ્રીમલંકૃત્ય યાેગ્યાભરણસ પદા ।
SP0131282 પુરં પ્રવેશયામાસ વયમાદાય લાેક ક્॥
SP0131291 તત તુ પનુરેવેશં બ્રહ્મા વ્યજ્ઞાપય દ્વભુમ્ ।
SP0131292 હિવજુર્હાે મ વહ્નાૈ તુ ઉપા યાયપદે સ્થતઃ ।
SP0131293 દદા સ મહં્ય યદ્યાજ્ઞાં કતર્વ્યાેઽયં િક્રયાિવિધઃ॥
SP0131301 તમાહ શકંરાે દેવં દેવદેવાે જગ પ તઃ ।
SP0131302 યદ્યિદષં્ટ સરેુશાન ત કુ વ યથે સતમ્ ।
SP0131303 કતાર્ મ વચનં સવ બ્રહ્મં તવ જગ દ્વભાે॥
SP0131311 તતઃ પ્રણ ય હૃષ્ટાત્મા બ્રહ્મા લાેકિપતામહઃ ।
SP0131312 હ તં દેવસ્ય દેવ્યાશ્ચ યાેગબ ધે યુયાજે હ॥
SP0131321 વલનં ચ વયં કૃ વા કૃતા જ લમપુ સ્થતમ્ ।
SP0131322 શ્રુ તગીતૈમર્હામ ત્રૈમૂર્ તમદ્ ભ પ સ્થતૈઃ॥
SP0131331 યથાેક્તિવિધના હુ વા સિપ તદ તં ચ િહ ।
SP0131332 િત્રશ્ચ તં વલનં દેવં કારિય વા પ્રદ ક્ષણમ્॥
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SP0131341 મુ વા હ તસમાયાેગં સિહતઃ સવર્દેવતૈઃ ।
SP0131342 સતુૈશ્ચ માનસઃૈ સવઃ પ્રહૃષ્ટેના તરાત્મના ।
SP0131343 ત્તે ઉદ્વાહકાલે તુ પ્રણનામ ષ વજમ્॥
SP0131351 યાેગનેવૈ તયાવે્યાર્સ તદાેમાપરમેશયાેઃ ।
SP0131352 ઉદ્વાહઃ સ પરાે ત્તાે યં દેવા ન િવદુઃ ક્વ ચત્॥
SP0131361 ઇ ત તે સવર્માખ્યાતં વયવંર મદં શભુમ્ ।
SP0131362 ઉદ્વાહશ્ચવૈ દેવસ્ય શ ◌ૃ વતઃ પરમાદ્ભુતમ્॥
SP0139999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે નામ ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૧૪

SP0140010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0140011 અથ ત્તે િવવાહે તુ ભવસ્યા મતતજેસઃ ।
SP0140012 પ્રહષર્મતુલં ગ વા દેવાઃ સહિપતામહાઃ ।
SP0140013 તુષુ્ટવવુાર્ ગ્ભિરષ્ટા ભઃ પ્રણમ તાે મહેશ્વરમ્॥
SP0140021 નમઃ પવર્ત લ ગાય પવર્તેશાય વૈ નમઃ ।
SP0140022 નમઃ પવનવેગાય િવ પાયા જતાય ચ॥
SP0140031 નમઃ ક્લેશિવનાશાય દાત્રે ચ શભુસ પદામ્ ।
SP0140032 નમાે નીલ શખ ડાય અ બકાપતયે નમઃ॥
SP0140041 નમઃ પવન પાય શત પાય વૈ નમઃ ।
SP0140042 નમાે ભૈરવ પાય િવ પનયનાય ચ॥
SP0140051 નમઃ સહસ્રનતે્રાય સહસ્રચરણાય ચ ।
SP0140052 નમાે વેદરહસ્યાય વેદા ગાય નમાે નમઃ॥
SP0140061 િવષ્ટ ભનાય શક્રસ્ય બાહાવેદા કુરાય ચ ।
SP0140062 ચરાચરાિધપતયે શમનાય નમાે નમઃ॥
SP0140071 સ લલેશય લ ગાય યુગા તાયત લિ ગને ।
SP0140072 નમઃ કપાલમાલાય કપાલસ્ર ગ્મણે નમઃ॥
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SP0140081 નમઃ કપાલહ તાય દં ષ્ટ્રણે ગિદને નમઃ ।
SP0140082 નમસૈ્ત્રલાેક્યવાહાય સપ્તલાેકરથાય ચ॥
SP0140091 નમઃ ખટ્વા ગહ તાય પ્રમથા તહરાય ચ ।
SP0140092 નમાે યજ્ઞ શરાેહત્ર કૃ ણકેશાપહાિરણે॥
SP0140101 ભગનતે્રિનપાતાય પૂ ણાે દ તહરાય ચ ।
SP0140102 નમઃ િપનાકશલૂા સખડ્ગમુદ્ગરધાિરણે॥
SP0140111 નમાેઽ તુ કાલકાલાય તીયનયનાય ચ ।
SP0140112 અ તકા તકૃતે ચવૈ નમઃ પવર્તવા સને॥
SP0140121 સવુણર્રેતસે ચવૈ સપર્કુ ડલધાિરણે ।
SP0140122 વાડ્વલેયાગનાશાય યાે ગનાં ગુરવે નમઃ॥
SP0140131 શશા કાિદત્યનતે્રાય લલાટનયનાય ચ ।
SP0140132 નમઃ મશાનરતયે મશાનવરદાય ચ॥
SP0140141 નમાે દૈવતનાથાય ય બકાય નમાે નમઃ ।
SP0140142 અશનીશતહાસાય બ્રહ્મ યાયા જતાય ચ॥
SP0140151 ગ્ હસ્થસાધવે િનતં્ય જિટને બ્રહ્મચાિરણે ।
SP0140152 નમાે મુ ડાધર્મુ ડાય પશનૂાં પતયે નમઃ॥
SP0140161 સ લલે ત યમાનાય યાેગૈશ્વયર્પ્રદાય ચ ।
SP0140162 નમઃ શા તાય દા તાય પ્રલયાે પ ત્તકાિરણે॥
SP0140171 નમાેઽનુગ્રહકત્ર ચ સ્થ તકત્ર નમાે નમઃ ।
SP0140172 નમાે દ્રાય વસવે આિદત્યાયા શ્વને નમઃ॥
SP0140181 નમઃ િપત્રેઽથ સા યાય િવશ્વેદેવાય વૈ નમઃ ।
SP0140182 નમઃ શવાર્ય સવાર્ય ઉગ્રાય વરદાય ચ॥
SP0140191 નમાે ભીમાય સનેા યે પશનૂાં પતયે નમઃ ।
SP0140192 શચુયે રેિરહાણાય સદ્યાે તાય વૈ નમઃ॥
SP0140201 મહાદેવાય ચત્રાય નમ શ્ચત્રરથાય ચ ।
SP0140202 પ્રધાનાય પ્રમેયાય કાયાર્ય કરણાય ચ॥
SP0140211 પુ ષાય નમ તેઽ તુ પુ ષેચ્છાકરાય ચ ।
SP0140212 નમઃ પુ ષસયંાેગપ્રધાનગુણકાિરણે॥
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SP0140221 પ્રવતર્કાય પ્રકૃતેઃ પુ ષસ્ય ચ સવર્શઃ ।
SP0140222 કૃતાકૃતસ્ય સવંે ત્રે ફલસયંાેગદાય ચ॥
SP0140231 કાલજ્ઞાય ચ સવર્ત્ર નમાે િનયમકાિરણે ।
SP0140232 નમાે વષૈ યકત્ર ચ ગુણાનાં ત્તદાય ચ॥
SP0140241 નમ તે દેવદેવેશ નમ તે ભૂતભાવન ।
SP0140242 શવઃ સાૈ યઃ સખુાે દ્રષંુ્ટ ભવ સાેમાે િહ નઃ પ્રભાે॥
SP0140250 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0140251 અેવં સ ભગવા દેવાે જગ પ ત માપ તઃ ।
SP0140252 તૂયમાનઃ સરૈુઃ સવરમરાિનદમબ્રવીત્॥
SP0140261 દ્રષંુ્ટ સખુશ્ચ સાૈ યશ્ચ દેવાનામ મ ભાે સરુાઃ ।
SP0140262 વરં બ્રૂત યથેષં્ટ ચ દાતા મ વદતાનઘાઃ॥
SP0140271 તત તે પ્રણતાઃ સવ ઊચુઃ સબ્રહ્મકાઃ સરુાઃ ।
SP0140272 તવવૈ ભગવ હ તે વર અેષાેઽવ તષ્ઠતામ્ ।
SP0140273 યદા કાય તદા ન વં દાસ્યસે વરમી સતમ્॥
SP0140281 અેવમિ વ ત તાનુ વા િવ જ્ય ચ સરુા હરઃ ।
SP0140282 લાેકાંશ્ચ પ્રમથૈઃ સાધ િવવેશ ભવનં તતઃ॥
SP0140291 ય તુ હરાે સવમદ્ભુતમેતં ગાય ત દૈવતિવપ્રસમક્ષમ્ ।
SP0140292 સાેઽપ્ર ત પગણેશસમાનાે દેહિવપયર્યમેત્ય સખુી સ્યાત્॥
SP0140300 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0140301 પારાશયર્ તવં હીદં શ ◌ૃ યાદ્યઃ પઠેત વા ।
SP0140302 સ વગર્લાેકગાે દેવૈઃ પજૂ્યતેઽમરરાિડવ॥
SP0149999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે ચતુદર્શમાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૧૫

SP0150010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0150011 પ્રિવષ્ટે ભવનં દેવે સપૂિવષ્ટે વરાસને ।

54 sanskritdocuments.org



સ્ક દપુરાણ ૧

SP0150012 સ બિહમર્ન્મથઃ કૂ્રરાે દેવં વેદુ્ધમનાભવત્॥
SP0150021 તમનાચારસયંુક્તં દુરાત્માનં કુલાધમમ્ ।
SP0150022 લાેકા સવા તાપયાનં સવ વક ણાત્મકમ્॥
SP0150031 ઋષીણાં િવઘ્નકતાર્રં િનયમાનાં વ્રતૈઃ સહ ।
SP0150032 ચક્રાહ્વયસ્ય પેણ રત્યા સહ તમાગતમ્॥
SP0150041 અથાતતાિયનં વ્યાસ વેદુ્ધકામં સરેુશ્વરમ્ ।
SP0150042 નયનને તીયને સાવજ્ઞં તમવૈક્ષત॥
SP0150051 તતાેઽસ્ય નતે્ર ે વિહ્ન વાર્લામાલાસહસ્રવાન્ ।
SP0150052 સં ત્ય ર તભતાર્રમદહ સપિરચ્છદમ્॥
SP0150061 સ દહ્યમાનઃ ક ણમાતાઽક્રાેશત િવ વરમ્ ।
SP0150062 પ્રસાદયંશ્ચ તં દેવં પપાત સ મહીતલે॥
SP0150071 આશુ સાેઽ ગ્ પર તા ગાે મન્મથાે લાેકતાપનઃ ।
SP0150072 પપાત ભ મસાચ્ચવૈ ક્ષણને સમપદ્યત॥
SP0150081 પત્ની તુ ક ણં તસ્ય િવલલાપ સદુુઃ ખતા ।
SP0150082 દેવં દેવી ં ચ દુઃખાતાર્ અયાચ ક ણાયતી॥
SP0150091 તસ્યાશ્ચ ક ણાં શ્રુ વા દેવાૈ તાૈ ક ણાત્મકાૈ ।
SP0150092 ઊચતુ તાં સમાલાેક્ય સમાશ્વાસ્ય ચ દુઃ ખતામ્॥
SP0150101 દગ્ધ અેષ ધ્રવું ભદ્રે નાસ્યાે પ ત્તિરહે યતે ।
SP0150102 અશર રાેઽિપ તે કાલે કાય સવ કિર ય ત॥
SP0150111 યદા તુ િવ ભર્િવતા વસદેુવસતુઃ શભુે ।
SP0150112 તદા તસ્ય સતુાેઽયં સ્યા પ ત તે સ ભિવ ય ત॥
SP0150120 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0150121 તતઃ સા તં વરં લ વા કામપત્ની શભુાનના ।
SP0150122 જગામેષં્ટ તદા દેશં પ્રી તયુક્તા ગતક્લમા॥
SP0150130 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0150131 અેવં દગ્ વા સ કામં તુ શકંરાે મૂઢચેતસમ્ ।
SP0150132 પ્રાવેાચ િહમવ પુત્રી ં ભ યા મુિનવરસ્ય હ॥
SP0150141 વ સષ્ઠાે નામ િવપ્રે દ્રાે માં કૃ વા હૃિદ ત યતે ।
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SP0150142 તસ્યાહં વરદાનાય પ્રયાસ્યા મ મહાવ્રતે॥
SP0150151 અેવમુ વા સ દેવી ં તુ ભ ક્તપ્રીત્યા તદા િવભુઃ ।
SP0150152 જગામ ત યતાેઽ યાશં વ સષ્ઠસ્ય મનુેિવભુઃ॥
SP0150161 તતાે મુિનવરશ્રેષં્ઠ વિરષં્ઠ તપતાં વરમ્ ।
SP0150162 વ સષ્ઠ ષશાદૂર્લં ત યમાનં પરં તપઃ॥
SP0150171 પૂણ વષર્સહસ્રે તુ વલમાન મવાનલમ્ ।
SP0150172 ઉવાચ ભગવા ગ વા બ્રૂિહ િક તે દદાિન તે ।
SP0150173 દદા મ િદવં્ય ચ તે પ ય માં સગણં દ્વજ॥
SP0150181 દૃ ટ્વા સ તુ તમીશાનં પ્રણ ય શરસા પ્રભુમ્ ।
SP0150182 શરસ્ય જ લમાધાય તુષ્ટાવ હૃ ષતાનનઃ॥
SP0150190 વ સષ્ઠ ઉવાચ ।
SP0150191 નમઃ કનક લ ગાય વેદ લ ગાય વૈ નમઃ ।
SP0150192 નમઃ સહસ્ર લ ગાય વિહ્ન લ ગાય વૈ નમઃ॥
SP0150201 નમઃ પુરાણ લ ગાય શ્રુ ત લ ગાય વૈ નમઃ ।
SP0150202 નમઃ પવન લ ગાય બ્રહ્મ લ ગાય વૈ નમઃ॥
SP0150211 નમસૈ્ત્રલાેક્ય લ ગાય દાહ લ ગાય વૈ નમઃ ।
SP0150212 નમઃ પવર્ત લ ગાય સ્થ ત લ ગાય વૈ નમઃ॥
SP0150221 નમાે રહસ્ય લ ગાય સપ્તદ્વ પાે વર્ લિ ગને ।
SP0150222 નમઃ સવાર્થર્ લ ગાય સવર્લાેકા ગ લિ ગને॥
SP0150231 નમાેઽ વવ્યક્ત લ ગાય બુ દ્ધ લ ગાય વૈ નમઃ ।
SP0150232 નમાેઽહંકાર લ ગાય ભૂત લ ગાય વૈ નમઃ॥
SP0150241 નમ ઇ દ્રય લ ગાય નમ તન્માત્ર લિ ગને ।
SP0150242 નમઃ પુ ષ લ ગાય ભાવ લ ગાય વૈ નમઃ॥
SP0150251 નમઃ સવાર્થર્ લ ગાય તમાે લ ગાય વૈ નમઃ ।
SP0150252 નમાે ર ે વર્ લ ગાય સ વ લ ગાય વૈ નમઃ॥
SP0150261 નમાે ગગન લ ગાય તે ે લ ગાય વૈ નમઃ ।
SP0150262 નમાે વાયૂ વર્ લ ગાય શ દ લ ગાય વૈ નમઃ॥
SP0150271 નમાે ઋ તુત લ ગાય યજુ લ ગાય વૈ નમઃ ।
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SP0150272 નમ તેઽથવર્ લ ગાય સામ લ ગાય વૈ નમઃ॥
SP0150281 નમાે યજ્ઞા ગ લ ગાય યજ્ઞ લ ગાય વૈ નમઃ ।
SP0150282 નમ તેઽન ત લ ગાય દેવાનુગત લિ ગને॥
SP0150291 િદશ નઃ પરમં યાેગમપતં્ય મ સમં તથા ।
SP0150292 બ્રહ્મ ચવૈાક્ષયં દેવ શમં ચવૈ પરં િવભાે ।
SP0150293 અક્ષય વં ચ વંશસ્ય ધમ ચ મ તમક્ષયામ્॥
SP0150300 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0150301 અેવં સ ભગવા વ્યાસ વ સષે્ઠના મતાત્મના ।
SP0150302 તૂયમાન તુતાષેાથ તુષ્ટશ્ચેદં તમબ્રવીત્॥
SP0150310 ભગવાનવુાચ ।
SP0150311 તુષ્ટ તેઽહં દદા યેતત્તવ સવ મનાેગતમ્ ।
SP0150312 યાેગં ચ પરમં સૂ મમક્ષયં સવર્કા મકમ્॥
SP0150321 પાતંૈ્ર ચ વ સમં િદવં્ય તપાેયાેગબલા વતમ્ ।
SP0150322 દદાિન તે ઋ ષશ્રેષ્ઠ પ્ર તભાસ્ય ત ચવૈ તે॥
SP0150331 દમઃ શમ તથા ક ત તુ ષ્ટરક્રાેધ અેવ ચ ।
SP0150332 િનતં્ય તવ ભિવ ય ત અમર વં ચ સવર્શઃ॥
SP0150341 અવ ય વમસહ્ય વમક્ષય વં ચ સવર્દા ।
SP0150342 વંશસ્ય ચાક્ષ તિવપ્ર ધમ ચ ર તરવ્યયા ।
SP0150343 બ્રૂિહ ચા યાનિપ વરા દદા મ ઋ ષસત્તમ॥
SP0150350 વ સષ્ઠ ઉવાચ ।
SP0150351 ભગવ વિદતં સવ ભિવ યં દેવસત્તમ ।
SP0150352 ન સ્યા દ્ધ તત્તથા દેવ યથા વા મ યસે પ્રભાે॥
SP0150360 દેવ ઉવાચ ।
SP0150361 ભિવ યં ના યથા કુયાર્િદ ત મે િન શ્ચતા મ તઃ ।
SP0150362 અહં કતાર્ ભિવ યસ્ય કથં કુયાર્ત્તદ યથા॥
SP0150371 તથા તન્નાત્ર સદેંહાે િવિહતં યદ્યથા મયા ।
SP0150372 ત માત્તેઽનુગ્રહં કતાર્ ભૂયઃ પતુ્ર તવાવ્યયઃ॥
SP0150380 સન કુમાર ઉવાચ ।
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SP0150381 અેવમુ વા તતાે દેવઃ કપદ નીલલાેિહતઃ ।
SP0150382 પ યત તસ્ય િવપ્રષઃ ક્ષણાદ તરધીયત॥
SP0159999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે પ ચદશમાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૧૬

SP0160010 વ્યાસ ઉવાચ ।
SP0160011 વરા સ લ વા ભગવા વ સષ્ઠાેઽ મ પતામહઃ ।
SP0160012 કં પતંુ્ર જનયામાસઆત્મનઃ સદશૃદ્યુ તમ્॥
SP0160020 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0160021 તનેાસાૈ વરદાનને દેવદેવસ્ય શૂ લનઃ ।
SP0160022 અ ધત્યામજનયત્તપાેયાેગબલા વતમ્ ।
SP0160023 બ્રહ્મષં્ઠ શ ક્તનામાનં પતંુ્ર પતુ્રશતાગ્રજમ્॥
SP0160031 તસ્ય બાલ્યા પ્ર ત્યેવ વા સષ્ઠસ્ય મહાત્મનઃ ।
SP0160032 પરેણ ચેતસા ભ ક્તરભવદ્ગાે ષ વજે॥
SP0160041 સ કદા ચદપત્યાથર્મારાધયદુમાપ તમ્ ।
SP0160042 તસ્ય તુષ્ટાે મહાદેવાે વરદાેઽ મીત્યભાષત॥
SP0160051 અથ દૃ ટ્વા તમીશાન મદમાહાનતાનનઃ ।
SP0160052 કેન તાે યા મ તે દેવ ય વં સવર્જગ પ તઃ ।
SP0160053 સવાર્ ધારયસે લાેકાનાત્મના સમયા દ્વભાે॥
SP0160061 વમવે ભાેક્તા ભાજંે્ય ચ કતાર્ કાય તથા િક્રયા ।
SP0160062 ઉ પાદક તથાે પાદ્ય ઉ પ ત્તશ્ચવૈ સવર્શઃ॥
SP0160071 આત્માનં પતુ્રનામાનં મમ તુલ્યં ગુણૈિવભાે ।
SP0160072 ઇચ્છા મ દતં્ત દેવેશ અેષ મે દ યતાં વરઃ॥
SP0160080 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0160081 તમવંેવાિદનં દેવઃ પ્રહસ્ય વદતાં વરઃ ।
SP0160082 ઉવાચ વચસા વ્યાસ િદશઃ સવાર્ િવનાદયન્॥
SP0160091 વયાહં યા ચતઃ શક્તે સ ચ તે સ ભિવ ય ત ।
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SP0160092 વ સમઃ સવર્વેદજ્ઞ વદ યાે મુિનપુંગવ॥
SP0160101 બી ત્મા ચ તથાેદ્ભૂતઃ વયમવેા કુરાત્મના ।
SP0160102 બી ત્મના ન ભવ ત પિરણામા તરં ગતઃ॥
SP0160111 અેવં સ આત્મનાત્મા વઃ સ ભૂતાેઽપત્યસં જ્ઞતઃ ।
SP0160112 વનેાત્મના ન ભિવતા પિરણામા તરં ગતઃ॥
SP0160120 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0160121 અેવમુ વા તુ તં દેવઃ પ્રહસ્ય ચ િનર ક્ષ્ય ચ ।
SP0160122 જગામ સહસા યાેગી અદૃ ય વમ તદ્યુ તઃ॥
SP0160131 ત મ ગતે મહાદેવે શ ક્ત તવ િપતામહઃ ।
SP0160132 વચ ત પિરિન શ્ચ ત્ય અેવમવેેત્યમ યત॥
SP0160141 અથ કાલેઽ તમહ ત સમતીતે શભુવ્રતે ।
SP0160142 તપસા ભાિવતશ્ચાિપ મહતા ગ્ સમપ્રભઃ ।
SP0160143 અદૃ ય ત્યાં મહાપ્રજ્ઞઆદધે ગભર્મુત્તમમ્॥
SP0160151 તસ્યામાપન્નસ વાયાં રા ક માષપાદૃ ષમ્ ।
SP0160152 ભક્ષયામાસ સરં ધાે રક્ષસા હૃતચેતનઃ॥
SP0169999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે ષાેડશાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૧૭

SP0170010 વ્યાસ ઉવાચ ।
SP0170011 ક મા સ રા ત ષ ચખાદ તપસા વતમ્ ।
SP0170012 રક્ષસા સ િકમથ ચ હૃતચેતાભવ પઃ॥
SP0170020 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0170021 વ સષ્ઠયાજ્યાે રા સીન્ના ા મત્રસહઃ પ્રભુઃ ।
SP0170022 સદુાસપતુ્રાે બલવાિન દ્રચ દ્રસમદ્યુ તઃ॥
SP0170031 તમાગ યાે ચવા છ ક્તશ્ચિર યે દ ક્ષતાે વ્રતમ્ ।
SP0170032 તત્ર મે િન શ રાજે દ્ર સદૈવ િપ શતાશનમ્॥
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SP0170041 ઇહાગતસ્ય યચ્છ વ શુ ચ સવર્ગુણા વતમ્ ।
SP0170042 અપ્રતીકારસયંુક્તમેકદૈકા ત અેવ ચ॥
SP0170051 અેવમિ વ ત તનેાેક્તાે જગામ સ મહામનાઃ ।
SP0170052 અથાસ્યા તિહતં રક્ષાે પતેરભવત્તદા ।
SP0170053 નાજ્ઞાપયત્તદા સદંૂ તસ્યાથ મુિનસત્તમ॥
SP0170061 ગતેઽથ િદવસે તાત સં ત્ય પ્રયતાત્મવાન્ ।
SP0170062 સદૂમાહૂય ચાવેાચ આતર્વ સ નરાિધપઃ॥
SP0170070 સાૈદાસ ઉવાચ ।
SP0170071 મયા તવસાે પ્રાતગુર્ પતુ્રસ્ય ધીમતઃ ।
SP0170072 િપ શતં સ પ્ર તજ્ઞાતં ભાજેનં િન શ સસૃં્કતમ્ ।
SP0170073 ત કુ વ તથા ક્ષપં્ર કાલાે નાે નાત્યગાદ્યથા॥
SP0170081 સ અેવમુક્તઃ પ્રાવેાચ સદૂાેઽ તવસુ તદા ।
SP0170082 રાજં વયા નાે નાખ્યાતં પ્રાગવે નરપુંગવ ।
SP0170083 સા પ્રતં ના ત િપ શતં તાેકમ ય ભકાિ ક્ષતમ્॥
SP0170091 િપ શતસ્યવૈ ચા પ વાદ્બહૂનાં ચવૈ તદ્ભુ મ્ ।
SP0170092 અ મતસ્ય પ્રદાનાચ્ચ ન િક ચદવ શ યતે॥
SP0170100 રા વેાચ ।
SP0170101 ને સવાપયાેગં ચ ને ચાદુષ્ટતાં તવ ।
SP0170102 ને તાેકં ચ િપ શતં કાય ચેદં તથાિવધમ્ ।
SP0170103 ગ્યતાં િપ શતં ક્ષપં્ર લ ધવં્ય યત્ર મ યસે॥
SP0170110 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0170111 અેવમુક્તાેઽ તવસઃુ પ્રયત્નં મહદા સ્થતઃ ।
SP0170112 િપ શતં ગય સ ય ના યિવ દત કિહ ચત્॥
SP0170121 યદા ન લ ધવાન્માંસં તદાવેાચ નરાિધપમ્ ।
SP0170122 ગ વા િન શ મહારાજ મદં વચનમથર્વત્॥
SP0170131 રાજન્ન િપ શતં વ ત પુરેઽ મ છુ ચ કિહ ચત્ ।
SP0170132 ગય પિર ખન્નાેઽ મ શાિધ િક કરવા ણ તે॥
SP0170140 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0170141 સ અેવમુક્તઃ સદેૂન ત મ કાલે નરાિધપઃ ।
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SP0170142 નાવેાચ િક ચત્તં સદંૂ તૂ ણીમવે બભવૂ હ॥
SP0170151 તદ તરમ ભપ્રેક્ષ્ય િવશ્વા મત્રસમીિરતઃ ।
SP0170152 રાક્ષસાે િધરાે નામ સિંવવેશ નરાિધપમ્॥
SP0170161 રક્ષસા સ તદાિવષ્ટાે િધરેણ દુરાત્મના ।
SP0170162 ઉવાચ સદંૂ શનકૈઃ કણર્મૂલે મહાદ્યુ તઃ॥
SP0170171 ગચ્છ ય ક ચદાનીય માંસં માનષુમ તતઃ ।
SP0170172 ગાદર્ભં વા યથાૈષ્ટ્રં વા સવ સસં્કતુર્મહર્ સ॥
SP0170181 િકમસાૈ જ્ઞાસ્યતે રાત્રાૈ વયા ભૂયશ્ચ સસૃં્કતમ્ ।
SP0170182 રસવદ્ગ ધવચ્ચવૈ ક્ષપ્રમવે સમાચર॥
SP0170190 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0170191 સ અેવમુક્ત તનેાથ માનષું માંસમાદદે ।
SP0170192 રા પકાિરણાે વ્યાસ તાે ષ્ટસ્ય કસ્ય ચત્॥
SP0170201 અથાધર્રાત્રસમયે ભાસ્કરાકારવચર્સમ્ ।
SP0170202 શતાનલસમપ્રખ્યમપ યન્મુિનસત્તમમ્॥
SP0170211 સ તમઘ્યણ પાદે્યન આસના યવરેણ ચ ।
SP0170212 સમચર્િય વા િવિધવદન્નમસ્યાપેપાદયત્॥
SP0170221 સ તદનં્ન સમાનીતં સમાલ ય મહાતપાઃ ।
SP0170222 ચુકાપે કુિપતશ્ચાહ પા થવં પ્રદહિન્નવ॥
SP0170230 શ ક્ત વાચ ।
SP0170231 પા થવાધમ િવપ્રાણાં ભાજેનં રાક્ષસાે ચતમ્ ।
SP0170232 ન દ યતે િવિધજ્ઞને વં તુ મામવમ યસે॥
SP0170241 ય મા વં રાક્ષસ મદં મહં્ય િદ સ સ ભાજેનમ્ ।
SP0170242 ત મા વં કમર્ણા તને પુ ષાદાે ભિવ ય સ॥
SP0170250 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0170251 અેવમુક્ત તુ તજે વી રા સં ચ ત્ય તત્તદા ।
SP0170252 ઉવાચ ક્રાેધરક્તાક્ષાે રાક્ષસાિવષ્ટચેતનઃ॥
SP0170261 પુ ષાદાે ભવેત્યેવં મામવાેચદ્ભવા યતઃ ।
SP0170262 તત વાં ભક્ષિય યા મ ભ્રા ભઃ સિહતં દ્વજ॥
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SP0170271 ભક્ષિય વા િવશદ્ુ યથ મુક્તશાપ તતઃ પરમ્ ।
SP0170272 ચિર યા મ તપઃ શદંુ્ધ સયં યે દ્રયસહં તમ્ ।
SP0170273 િપત્રા તવા યનુજ્ઞાતઃ વગ વ સ્યે યથે સતમ્॥
SP0179999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે સપ્તદશમાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૧૮

SP0180010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0180011 તતઃ સ રા વં રાજ્યમુ જ્ય સહ ભાયર્યા ।
SP0180012 વનં િવવેશ તત્રાભૂ પુ ષાદાે મહાબલઃ॥
SP0180021 સાેઽભક્ષયત તત્રાગ્રે શ ક્તમવે મહામુિનમ્ ।
SP0180022 તતાે ભ્રા શતં તસ્ય વ સષ્ઠસ્યવૈ પ યતઃ॥
SP0180031 તતઃ પતુ્રવધં ઘાેરં દૃ ટ્વા બ્રહ્મસતુઃ પ્રભુઃ ।
SP0180032 નાે સસજર્ તદા ક્રાેધં વ સષ્ઠઃ કાૈ શકં પ્ર ત ।
SP0180033 પતુ્રશાેકેન મહતા શમવેા વક યર્ત॥
SP0180041 સ બદ્ વા મહતી ં ક ઠે શલાં બ્રહ્મસતુઃ પ્રભુઃ ।
SP0180042 નદ્યામાત્માનમુ જ્ય શતધા સાદ્રવદ્ભયાત્ ।
SP0180043 શતદૂ્રિર ત તાં પ્રાહુમુર્નયઃ સં શતવ્રતાઃ॥
SP0180051 પનુઃ પાશદૈૃર્ઢૈબર્દ્ વા અ યસ્યામ જદ્વશી ।
SP0180052 તસ્યાં િવપાશઃ સં ત્તાે િવપાશા સાભવત્તતઃ॥
SP0180061 તતાેઽટવી ં સમાસાદ્ય િનરાહારાે જતે દ્રયઃ ।
SP0180062 વાયુભક્ષ તદા તસ્થાૈ વં દેહં પિરતાપયન્॥
SP0180071 અથ શશુ્રાવ વેદાનાં વિનમેકસ્ય સુ વરમ્ ।
SP0180072 અધીયાનસ્ય તત્રાશુ યાનમવેા વપદ્યત॥
SP0180081 અથનંૈ ચા સવાર્ ગી પીનાેન્નતપયાેધરા ।
SP0180082 ઉપતસ્થેઽગ્રતઃ પત્ની શક્તેદ નાનનેક્ષણા॥
SP0180091 તામવુાચ કુત વં વૈ કસ્યષૈ શ્રૂયતે વિનઃ ।
SP0180092 સાવેાચ દ નયા વાચા દતી શ્વશરંુ તદા॥
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SP0180100 અદૃ ય ત્યુવાચ ।
SP0180101 યદૈવ સતુદુઃખને િનગર્તાેઽસ્યાશ્રમાદુ્ગરાે ।
SP0180102 તદાપ્ર ત્યેવાદૃ યા ભગવ તમનવુ્રતા॥
SP0180111 અધીયાનસ્ય ચવૈાયં વિનઃ પતુ્રસ્ય તે િવભાે ।
SP0180112 ઉદરસ્થસ્ય તે સનૂાેમાર્ દુઃખે વં મનઃ કૃથાઃ॥
SP0180120 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0180121 ઇદાનીમ ત મે વ સે િવતાશે ત સાેઽબ્રવીત્ ।
SP0180122 ક્ષા ત ત ચ સં સ્થત્ય પ્રયયાવાશ્રમં મુિનઃ॥
SP0180131 તદાશ્રમપદં ગચ્છ પ થ રા નમૈક્ષત ।
SP0180132 વસા િધરિદગ્ધા ગં સાૈદાસં રક્તલાેચનમ્॥
SP0180141 અ ભદ્રવ તં વેગને મ ત્રૈર ત ભયન્મુિનઃ ।
SP0180142 તતાેઽસ્ય િનગર્તઃ કાયાદ્રક્ષઃ પરમદા ણઃ॥
SP0180151 ઉવાચ ચનંૈ દુષ્ટાત્મ દહેયં વાં સબા ધવમ્ ।
SP0180152 દગ્ધને ચ વયા િક મે ગચ્છ મુક્તાેઽ સ દુમર્તે॥
SP0180161 તતઃ સ મુક્તાે દ નાત્મા રાક્ષસઃ કૂ્રરકમર્કૃત્ ।
SP0180162 પ્રણ ય શરસા ભીતાે જગામ કુ શકા તકમ્॥
SP0180171 ગતે િનશાચરે રા પ્રણ ય શરસા મુિનમ્ ।
SP0180172 પ્રસાદયામાસ તદા સ ચાવેાચેદમથર્વત્॥
SP0180181 ન દાષે તવ રાજે દ્ર રક્ષસાિધ ષ્ઠતસ્ય વૈ ।
SP0180182 કૃતા તને હતાઃ પતુ્રા િન મતં્ત તત્ર રાક્ષસઃ॥
SP0180191 પ્રશાિધ રાજં્ય રાજે દ્ર િપ પૈતામહં િવભાે ।
SP0180192 બ્રૂિહ િક વા પ્રયં તેઽદ્ય કરાે મ નરપુંગવ॥
SP0180200 રા વેાચ ।
SP0180201 ઇચ્છા મ ભગવ પતંુ્ર વયાે પાિદતમચ્યુત ।
SP0180202 દેવ્યામસ્યાં મહાસ વં ત કુ વ મમ પ્રયમ્॥
SP0180210 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0180211 અેવમિ વત્યથાે વાસાૈ તસ્યાં પ યાં મહાવ્રતઃ ।
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SP0180212 પતંુ્ર ચ શાેણકં નામ જનયામાસ િન ર્તઃ॥
SP0180221 તં શાેણકં તતાે રાજે્ય વં પતુ્રમ ભ ષચ્ય સઃ ।
SP0180222 જગામ વનમવેાશુ સભાયર્ તપ સ સ્થતઃ॥
SP0180231 વ સષ્ઠસ્યાિપ કાલને શક્તેઃ પતુ્રઃ પ્રતાપવાન્ ।
SP0180232 અદૃ ય ત્યાં સમભવ પતુ્રાે ના ા પરાશરઃ॥
SP0180241 વ સષં્ઠ તુ તદા ધીમાં તાતમવેા યમ યત ।
SP0180242 તાત તાતે ત ચ મુહુવ્યાર્જહાર િપતુગુર્ મ્॥
SP0180251 તતઃ કદા ચ દ્વજ્ઞાય ભ ક્ષતં રક્ષસા શુ ચમ્ ।
SP0180252 િપતરં તપસા મ ત્રૈર જે રક્ષઃક્રતાૈ તદા॥
SP0180261 તત્ર કાેટ ઃ સ પ ચાશદ્રક્ષસાં કૂ્રરકમર્ણામ્ ।
SP0180262 જુહાવાગ્ ાૈ મહાતે તતાે બ્રહ્મા યગાદ્દુ્રતમ્॥
SP0180271 સતુમ યેત્ય સ પજૂ્ય વ સષ્ઠસિહતઃ પ્રભુઃ ।
SP0180272 ઋ ષ ભદવતૈશ્ચવૈ ઇદમાહ પરાશરમ્॥
SP0180280 બ્રહ્માવેાચ ।
SP0180281 દેવતા તે પત ત મ યજ્ઞૈમર્ ત્રપુરસૃ્કતૈઃ ।
SP0180282 અષ્ટમં સ્થાનમેત દ્ધ દેવાનામાદ્યમીદશૃમ્॥
SP0180290 પરાશર ઉવાચ ।
SP0180291 સહ દેવૈરહં સવાર્/ લાેકા ધક્ષ્યા મ પાવકૈઃ ।
SP0180292 દગ્ વા યા પ્રથિય યા મ તત્ર લાેકાન્ન સશંયઃ॥
SP0180300 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0180301 તસ્યવૈં ગિવતં વાક્યં શ્રુ વા દેવઃ િપતામહઃ ।
SP0180302 ઉવાચ શ્લ ણયા વાચા સા વયં ત મદં વચઃ॥
SP0180310 િપતામહ ઉવાચ ।
SP0180311 કૃતમેતન્ન સદેંહાે યથા બ્રષૂે મહામતે ।
SP0180312 ક્ષ તવં્ય સવર્મેતત્તુ અ મિ પ્રય ચક ષર્યા॥
SP0180321 યૈ તે િપતા મહાભાગ ભ ક્ષતઃ સહ સાેદરૈઃ ।
SP0180322 ત અેવાગ્ ાૈ ચ હાેતવ્યા િવશ્વા મત્રસ્ય પ યતઃ ।
SP0180323 અ યષેાં વ ત સવર્ત્ર દેવાનાં સહ રાક્ષસઃૈ॥
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SP0180331 તસ્ય સકં પસતંપ્તાે મ યુમૂલમુદાહરત્ ।
SP0180332 વ સષ્ઠસ્ય મહાભાગ વં િનવારય પતુ્રક॥
SP0180341 દેવાઃ પ્રા જલયઃ સવ પ્રણેમુ તે મહામુિનમ્ ।
SP0180342 ઋષયશ્ચવૈ તે સવ વા ગ્ભ તુષુ્ટિવરે તદા॥
SP0180351 તત તષેાં મહાતે વચાં સ પ્રત્યપજૂયત્ ।
SP0180352 િવશ્વા મત્રસ્ય મષત ઇદં પ્રાવેાચ સુ વરમ્॥
SP0180361 ય અેષાં બ્રાહ્મણાે વાિપ ક્ષિત્રયાે વા દુરાત્મવાન્ ।
SP0180362 રક્ષસાં પક્ષમાસ્થાય પ્રતીકારં કિર ય ત॥
SP0180371 તમ યત્રાિપ સકું્રદ્ધ તપાેયાેગબલા વતઃ ।
SP0180372 િવહત્ય તપસાે યાેગાદ્ધાે યે દ પ્તે િવભાવસાૈ॥
SP0180380 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0180381 તતાે દેવાઃ સગ ધવાર્ઃ િપતામહપુરઃસરાઃ ।
SP0180382 પ્રભાવં તસ્ય તં જ્ઞા વા પરાશરમપજૂયન્॥
SP0180391 હુતષેુ ચ તત તષેુ રાક્ષસષેુ દુરાત્મસુ ।
SP0180392 સજંહાર તતઃ સ તં્ર બ્રહ્મણાેઽનુમતે તદા॥
SP0180400 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0180401 ય ઇમં શ્રાદ્ધકાલે વા દૈવે કમર્ ણ વા દ્વ ન્ ।
SP0180402 શ્રાવયીત શુ ચભૂર્ વા ન તં િહસ ત રાક્ષસાઃ॥
SP0180411 પરાશરસ્યેદમદ નસ ભવં િવશદુ્ધવાક્કમર્િવધાનસ ભવમ્ ।
SP0180412 િનશા ય િવપ્રઃ કુલ સ દ્ધસ ભવં ન રાક્ષસં ગચ્છ ત
યાેિનસ ભવમ્॥
SP0189999 ઇ ત સ્ક દપુરાણેઽષ્ટાદશમાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૧૯

SP0190010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0190011 અેવં તવ િપતા વ્યાસ રક્ષઃસ તં્ર સમાહરત્ ।
SP0190012 સમાપિય વા ચ પનુ તપ તપેે ચ ભા વરમ્॥
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SP0190021 તમાગત્ય વ સષ્ઠ તુ તપસા ભાસ્કરદ્યુ તમ્ ।
SP0190022 ઉવાચ પ્રી તસ પન્ન મદમથર્વદવ્યયઃ॥
SP0190030 વ સષ્ઠ ઉવાચ ।
SP0190031 િપતરઃ પતુ્રકામા વૈ તપઃ કૃ વા તદુશ્ચરમ્ ।
SP0190032 પતુ્રમુ પાદય ત મ તપાેજ્ઞાનસમ વતમ્॥
SP0190041 અયં નઃ સતં ત ચવૈ જ્ઞાનવાં તપસા વતઃ ।
SP0190042 કિર ય ત ગ ત ચવૈ ઇ ત વેદિવદાે િવદુઃ॥
SP0190051 સ વં તપાે વતશ્ચવૈ જ્ઞાનવા યશસા વતઃ ।
SP0190052 પતુ્રઃ પતુ્રવતાં શ્રેષ્ઠાે િવહીનઃ પ્રજયા િવભાે॥
SP0190061 ત મા પત।્ऱ◌્ણામા યં ગચ્છ વ્રતવતાં વર ।
SP0190062 સતુમુ પાદય ક્ષપ્રમિધકં સમમવે વા॥
SP0190070 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0190071 સ અેવમુક્ત તજે વી વ સષે્ઠના મતાત્મના ।
SP0190072 મનૈાકં પવર્તં પ્રા ય તપ તપેે સદુુશ્ચરમ્॥
SP0190081 તસ્ય કાલને મહતા તપસા ભાિવતસ્ય તુ ।
SP0190082 ઉમાપ તવર્રં પ્રાદા સ ચ વવ્રે સતંુ શભુમ્॥
SP0190091 સ લ ધવરઆગ ય યયાચે પતુ્રકારણાત્ ।
SP0190092 ક્ષતંે્ર સપુિરશદંુ્ધ ચ વપતુ્રાે યત્ર સ ભવેત્॥
SP0190101 સ ભ્રમ દાશરાજસ્ય દુિહ વમપુાગતામ્ ।
SP0190102 િપ ક યાં તતઃ કાલીમપ યિદ્દવ્ય િપણીમ્॥
SP0190111 મ સીગભર્સમુ પન્નાં વસાેબ શના પુરા ।
SP0190112 અિદ્રકામ સરઃશ્રેષ્ઠાં બ્રહ્મતે ેમયી ં શભુામ્॥
SP0190121 તસ્યાં સ જનયામાસ વરં દ વા મહાતપાઃ ।
SP0190122 ભવ તં તપસાં યાેિન શ્રાૈત માતર્પ્રવતર્કમ્॥
SP0190131 તવ પતુ્રાેઽભવચ્ચાિપ શકુાે યાેગિવદાં વરઃ ।
SP0190132 તસ્ય પતુ્રાશ્ચ ચ વારઃ ક યા ચૈકા સમુ યમા॥
SP0190140 વ્યાસ ઉવાચ ।
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SP0190141 કથં વૈરં સમભવ દ્વશ્વા મત્રવ સષ્ઠયાેઃ ।
SP0190142 કથં ચાપગતં ભૂય અેતિદચ્છા મ વેિદતુમ્॥
SP0190150 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0190151 પરાશરે તુ ગભર્સ્થે િવપ્ર વં ગાિધજે ગતે ।
SP0190152 સર વત્યાં કુ ક્ષતે્રે દ્વયાેર યાશ્રમાૈ તયાેઃ॥
SP0190161 તત્ર વૈરમનુ ત્ય િવશ્વા મત્રેણ ધીમતા ।
SP0190162 મષત તુ વ સષ્ઠસ્ય હતં પતુ્રશતં ષા॥
SP0190171 મુિનર યાહ તત્રાસાૈ િવશ્વા મત્રઃ પ્રતાપવાન્ ।
SP0190172 સર વતીમથૈકા તે વ સષં્ઠ મે મહાપગે ।
SP0190173 સ્રાેતસા મહતા ક્ષ ય નાયમાન મહાનય॥
SP0190181 સવૈમુક્તા તુ તં ગ વા વ સષં્ઠ પ્રાહ દુઃ ખતા ।
SP0190182 યદુક્તવાં તુ ગાધેયઃ સ ચાવેાચ મહાનદ મ્॥
SP0190191 અેવં કુ મહાભાગે માં નય વ યથે સતમ્ ।
SP0190192 મા તે કૂ્રરઃ સ ગાધેયઃ શાપં દદ્યા સદુુ તરમ્॥
SP0190200 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0190201 ગાધેયસ્ય તતઃ સા તુ જુહ્વતાેઽ ગ્ િદવાકરે ।
SP0190202 મ યં પ્રાપ્તેઽનયદ્વગેાદ્વ સષં્ઠ સ્રાેતસા શભુા॥
SP0190211 તં દૃ ટ્વાપહૃતં વ્યાસ સ્રાેતસા મુિનસત્તમમ્ ।
SP0190212 ઉવાચ ચ્છદ્મના ય માદ્વગેનેાપહૃત વયા ।
SP0190213 ત મા વં કમર્ણાનને સા ક્તાેયા ભિવ ય સ॥
SP0190221 િવશ્વા મત્રેણ સા શપ્તા નદ લાેકસખુપ્રદા ।
SP0190222 અવહદુ્રિધરં ચવૈ માંસમેદ તથવૈ ચ॥
SP0190231 અથ તીથર્પ્રસ ગને મુિન ભઃ સમપુાગતૈઃ ।
SP0190232 અનુગ્રહઃ કૃત તસ્યા યને વચ્છજલાભવત્॥
SP0190241 મહત તપસઃ શ યા કાલને મહતા તદા ।
SP0190242 વ સષ્ઠસ્ય ચ તાં ક્ષા ત જ્ઞા વા સ ઋ ષપુંગવઃ॥
SP0190251 િવશ્વા મત્રાે મહાતે વ સષે્ઠ વૈરમત્યજત્ ।
SP0190252 અેવં તાૈ વૈરમ યાે યં જહતુમુર્િનસત્તમાૈ॥
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SP0190260 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0190261 ય ઇમં શ ◌ૃ યાિન્નત્યં બ્રાહ્મણા છ્ર ાવયીત વા ।
SP0190262 સ દુ તરા ણ દુગાર્ ણ તરત્યશ્રા તપાૈ ષઃ॥
SP0190271 હ્ર ીપાૈ ષાૈદાયર્િવહારસ વૈઃ સમ વતઃ સાે વલચા વષેઃ ।
SP0190272 ભવેચ્ચ સવાર્મરરાજતુલ્ય સ્ત્રિપષ્ટપે ક્ર ડ ત ચેચ્છયા વયમ્॥
SP0190281 અેવં તદભવદ્વ્યાસ િવશ્વા મત્રવ સષ્ઠયાેઃ ।
SP0190282 વૈરં સમાપં્ત લાેકાનાં િહતાથ પનુરેવ ચ॥
SP0199999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે ઊનિવશ તતમાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૨૦

SP0200010 વ્યાસ ઉવાચ ।
SP0200011 ઉમાહરાૈ તુ દેવેશાૈ ચક્રતુયર્ચ્ચ સગંતાૈ ।
SP0200012 તન્મે સવર્મશષેેણ કથય વ મહામનુે॥
SP0200020 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0200021 ઉમાહરાૈ તુ સગં ય પર પરમિન દતાૈ ।
SP0200022 શાલ કસ્યા વયે િવપં્ર યુયુ તે વરેણ હ॥
SP0200031 સ ચા યયાેિનજઃ પતુ્ર આરા ય પરમેશ્વરમ્ ।
SP0200032 દ્રણે સમતાં લ વા મહાગણપ તબર્ભાૈ॥
SP0200040 વ્યાસ ઉવાચ ।
SP0200041 કથં ન દ સમુ પન્નઃ કથં ચારા ય શકંરમ્ ।
SP0200042 સમાન વમગાચ્છ ભાેઃ પ્રતીહાર વમવે ચ॥
SP0200050 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0200051 અભૂદૃ ષઃ સ ધમાર્ત્મા શલાદાે નામ વીયર્વાન્ ।
SP0200052 તસ્યાભૂ ચ્છલકૈ ર્ ત્તઃ શલાદ તને સાેઽભવત્॥
SP0200061 અપ ય લ બમાનાં તુ ગતાર્યાં સ િપત।્ऱ◌્િ દ્વજઃ ।
SP0200062 િવ ચ્છન્નસતંતી ઘાેરં િનરયં વૈ પ્રપેતષુઃ॥
SP0200071 તૈ ક્તાેઽપત્યકામૈ તુ દેવં લાેકેશમવ્યયમ્ ।
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SP0200072 આરાધય મહાદેવં સતુાથ દ્વજસત્તમ॥
SP0200081 તસ્ય વષર્સહસ્રેણ ત યમાનસ્ય શલૂ ક્ ।
SP0200082 શવર્ઃ સાેમાે ગણ તાે વરદાેઽ મીત્યભાષત॥
SP0200091 તં દૃ ટ્વા સાેમમીશશેં પ્રણતઃ પાદયાેિવભાેઃ ।
SP0200092 હષર્ગદ્ગદયા વાચા તુષ્ટાવ િવબુધેશ્વરમ્॥
SP0200101 નમઃ પરમદેવાય મહેશાય મહાત્મને ।
SP0200102 સ્રષ્ટ્ર ે સવર્સરેુશાનાં બ્રહ્મણઃ પતયે નમઃ॥
SP0200111 નમઃ કામા ગનાશાય યાેગસ ભવહેતવે ।
SP0200112 નમઃ પવર્તવાસાય યાનગ યાય વેધસે॥
SP0200121 ઋષીણાં પતયે િનતં્ય દેવાનાં પતયે નમઃ ।
SP0200122 વેદાનાં પતયે ચવૈ યાે ગનાં પતયે નમઃ॥
SP0200131 પ્રધાનાય નમાે િનતં્ય ત વાયામરસં જ્ઞણે ।
SP0200132 વરદાય ચ ભક્તાનાં નમઃ સવર્ગતાય ચ॥
SP0200141 તન્માત્રે દ્રયભૂતાનાં િવકારાણાં ગુણૈઃ સહ ।
SP0200142 સ્રષ્ટ્ર ે ચ પતયે ચવૈ નમશ્ચ પ્રભિવ ણવે॥
SP0200151 જગતઃ પતયે ચવૈ જગ સ્રષ્ટ્ર ે નમઃ સદા ।
SP0200152 પ્રકૃતેઃ પતયે િનતં્ય પુ ષા પરગા મને॥
SP0200161 ઈશ્વરાય નમાે િનતં્ય યાેગગ યાય રંહસે ।
SP0200162 સસંારાે પ ત્તનાશાય સવર્કામપ્રદાય ચ॥
SP0200171 શર યાય નમાે િનતં્ય નમાે ભ મા ગરા ગણે ।
SP0200172 નમ તેઽયાેગ્રહ તાય તજેસાં પતયે નમઃ॥
SP0200181 સયૂાર્િનલહુતાશા બુચ દ્રાકાશધરાય ચ ।
SP0200182 સ્થતાય સવર્દા િનતં્ય નમસૈ્ત્રલાેકવેધસે॥
SP0200191 તાેતવ્યસ્ય કુતાે દેવ િવશ્રામ તવ િવદ્યતે ।
SP0200192 યદા હેતુ વમવેાસ્ય જગતઃ સ્થ તનાશયાેઃ॥
SP0200201 અશર યસ્ય દેવેશ વત્તશ્ચ શરણા થનઃ ।
SP0200202 પ્રસાદં પરમાલ બ્ય વરદાે ભવ િવશ્વકૃત્॥
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SP0200210 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0200211 યઃ તાતે્રમેતદ ખલં પઠતે દ્વજન્મા પ્રાતઃ
શુ ચિનયમવા પુરતાે દ્વ નામ્ ।
SP0200212 તં બ્રહ્મરાક્ષસિનશાચરભૂતયક્ષા િહસ ત નાે
દ્વપદપન્નગપૂતનાશ્ચ॥
SP0200221 તતઃ સ ભગવા દેવઃ તૂયમાનઃ સહાેમયા ।
SP0200222 ઉવાચ વરદાેઽ મી ત બ્રૂિહ યત્તે મનાેગતમ્॥
SP0200231 તમવંેવાિદનં દેવં શલાદાેઽ યચર્યત્તદા ।
SP0200232 ઉવાચ ચેદં દેવેશં સ વાચા સ જમાનયા॥
SP0200241 ભગવ યિદ તુષ્ટાેઽ સ યિદ દેયાે વરશ્ચ મે ।
SP0200242 ઇચ્છા યાત્મસમં પતંુ્ર ત્યુહીનમયાેિનજમ્॥
SP0200251 અેવમુક્ત તતાે દેવઃ પ્રીયમાણ સ્ત્રલાેચનઃ ।
SP0200252 અેવમિ વ ત તં પ્રાેચ્ય તત્રવૈા તરધીયત॥
SP0200261 ગતે ત મન્મહે વાસે ઋ ષઃ પરમપૂ જતઃ ।
SP0200262 વમાશ્રમમપુાગ ય ઋ ષ યાેઽકથયત્તતઃ॥
SP0200271 તૈઃ પ્રશ ત તતશ્ચવૈ કાલને મુિનસત્તમ ।
SP0200272 િયય યર્જ્ઞભૂ મ વાં લા ગલને ચકષર્ તામ્॥
SP0200281 તસ્યાં તુ કૃ યમાણાયાં સીતાયાં ત સમુ થતઃ ।
SP0200282 સવંતર્કાનલપ્રખ્યઃ કુમારઃ પ્રત્યદૃ યત॥
SP0200291 સ તં દૃ ટ્વા તથાેદ્ભૂતં કુમારં દ પ્તતજેસમ્ ।
SP0200292 રાક્ષસાેઽય મ ત જ્ઞા વા ભયાન્નાપેસસાર તમ્॥
SP0200301 કુમારાેઽિપ તથાેદ્ભૂતઃ િપતરં દ પ્તતજેસમ્ ।
SP0200302 ઉપાસપર્ત દ નાત્મા તાત તાતે ત ચાબ્રવીત્॥
SP0200311 સ તાતેત્યુચ્યમાનાેઽિપ યદા તં ના યન દત ।
SP0200312 તતાે વાયુ તમાકાશે શલાદં પ્રાહ સુ વરમ્॥
SP0200320 વાયુ વાચ ।
SP0200321 શાલ કાયન પતુ્ર તે યાેઽસાૈ દેવને શ ભનુા ।
SP0200322 અયાેિનજઃ પુરા દત્તઃ સ અેષ પ્ર તન દય॥
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SP0200331 ય માન્ન દ કર તેઽયં સદૈવ દ્વજસત્તમ ।
SP0200332 ત માન્ન દ ત ના ાયં ભિવ ય ત સતુ તવ॥
SP0200340 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0200341 તતઃ સ વાયવુચનાન્ન દનં પિરષ વજે ।
SP0200342 ગ્ હી વા ચાશ્રમં વને સાેઽનયત્તુ ષ્ટવધર્નમ્ ।
SP0200343 ચૂડાપેનયનાદ િન કમાર્ યસ્ય ચકાર સઃ॥
SP0200351 કૃ વા ચા યાપયામાસ વેદા સા ગાનશષેતઃ ।
SP0200352 આયવુદં ધનવુદં ગા ધવ શ દલક્ષણમ્॥
SP0200361 હ તનાં ચિરતં યચ્ચ નરનાયાશ્ચ લક્ષણમ્ ।
SP0200362 શ પાિન ચવૈ સવાર્ ણ િન મત્તજ્ઞાનમવે ચ॥
SP0200371 ભૂતગ્રામ ચિક સાં ચ માત।્ऱ◌્ણાં ચિરતં ચ યત્ ।
SP0200372 ભજંુગાનાં ચ સવષાં યચ્ચ િક ચ દ્વચે ષ્ટતમ્ ।
SP0200373 અ દૈરધીતવા સવ વ્યાસ પ ચ ભરેવ ચ॥
SP0200381 દક્ષઃ શુ ચરદ નાત્મા પ્રયવાગનસયૂકઃ ।
SP0200382 સવર્લાેક પ્રયાે િનતં્ય મનાનેયનન દનઃ॥
SP0200391 તસ્યાથ સપ્તમે વષ ઋષી િદવ્યાૈ તપાેધનાૈ ।
SP0200392 આશ્રમં સમનપુ્રાપ્તાૈ શલાદસ્ય મહાજૈસાૈ॥
SP0200401 તાવ યચ્યર્ યથા યાયં શલાદઃ સમુહાતપાઃ ।
SP0200402 સખુાસીનાૈ સમાલક્ષ્યઆસને પરમા ચતાૈ॥
SP0200411 મત્રાવ ણનામાનાૈ તપાેયાેગબલા વતાૈ ।
SP0200412 અ ભજ્ઞાૈ સવર્ભૂતાનાં ત્રૈલાેક્યે સચરાચરે॥
SP0200421 તા યામનુજ્ઞાતશ્ચવૈ િનષસાદ વરાસને ।
SP0200422 ઉપિવષ્ટ તતઃ પ્રીત ઇષ્ટા ભવાર્ ગ્ભર તવુત્॥
SP0200431 તા યાં ષ્ટશ્ચ ક ચ્ચત્તે પતુ્ર તુ ષ્ટપ્રદઃ શભુઃ ।
SP0200432 વા યાયિનયતઃ ક ચ્ચ ક ચ્ચદ્ધમર્સ્ય સતં તઃ॥
SP0200441 ક ચ્ચન્ન દ્ધા બાલાે ન ગુ વા યવમ યતે ।
SP0200442 ક ચ્ચિન્નયમવાંશ્ચવૈ ક ચ્ચત્તુ ષ્ટપ્રદઃ સતામ્॥
SP0200451 સ અેવમુક્ત તજે વી શલાદઃ પતુ્રવ સલઃ ।
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SP0200452 ઉવાચ ગુણવા સ યકુ્કલવંશિવવધર્નઃ॥
SP0200461 તમાહૂય સ તુષ્ટ ા તુ પતંુ્ર ન દનમચ્યુતમ્ ।
SP0200462 તયાેઃ પાદેષુ શરસા અપાતયત ન દનમ્॥
SP0200471 તાૈ તુ તસ્યા શષં દેવાૈ પ્રયુ ક્તાે ધમર્િનત્યતામ્ ।
SP0200472 ગુ શશુ્રષૂણે ભાવં લાેકાંશ્ચવૈ તથાક્ષયાન્॥
SP0200480 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0200481 શલાદ તામથાલક્ષ્યઆ શષં દેવયાે તદા ।
SP0200482 િવ જ્ય ન દનં ભીતઃ સાેઽ ચ્છદૃ ષસત્તમાૈ॥
SP0200490 શલાદ ઉવાચ ।
SP0200491 ભગવ તા ષી સત્યાૈ ગ તજ્ઞાૈ સવર્દેિહનામ્ ।
SP0200492 િકમથ મમ પતુ્રસ્ય દ ઘર્માયુ ભાવિપ ।
SP0200493 પ્રયુક્તવ તાૈ સ યક્તુ ના શષં મુિનસત્તમાૈ॥
SP0200500 મત્રાવ ણાવૂચતુઃ ।
SP0200501 તવષૈ તનય તાત અ પાયુઃ સવર્સ મતઃ ।
SP0200502 અતાેઽ યદ્વષર્મેકં વૈ િવતં ધારિય ય ત॥
SP0200510 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0200511 તતઃ સ શાેકસતંપ્તાે યપતદ્ભુિવ દુઃ ખતઃ ।
SP0200512 િવ જ્ય ઋ ષશાદૂર્લાવેકાક િવલલાપ ચ॥
SP0200521 તસ્ય શાેકા દ્વલપતઃ વરં શ્રુ વા સતુઃ શભુઃ ।
SP0200522 ન દ્યાગાત્તમથાપ ય પતરં દુઃ ખતં શમ્॥
SP0200530 ન દુ્યવાચ ।
SP0200531 કેન વં તાત દુઃખને દૂયમાનઃ પ્રરાેિદ ષ ।
SP0200532 દુઃખં તે કુત ઉદ્ભૂતં જ્ઞાતુ મચ્છા યહં િપતઃ॥
SP0200540 શલાદ ઉવાચ ।
SP0200541 પતુ્ર વં િકલ વષણ િવતં સ પ્રહાસ્ય સ ।
SP0200542 ઊચતુ તા ષીત્યેવં તતાે માં કૃચ્છ્ર માિવશત્॥
SP0200550 ન દુ્યવાચ ।
SP0200551 સતં્ય દેવઋષી તાત ન તાવ તમૂચતુઃ ।
SP0200552 તથાિપ તુ ન ત્યુમ પ્રભિવ ય ત મા શચુઃ॥
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SP0200560 શલાદ ઉવાચ ।
SP0200561 િક તપઃ િક પિરજ્ઞાનં કાે યાેગઃ કઃ શ્રમશ્ચ તે ।
SP0200562 યને વં ત્યુમુદ્યુકં્ત વ ચિય ય સ ક યતામ્॥
SP0200570 ન દુ્યવાચ ।
SP0200571 ન તાત તપસા ત્યું વ ચિય યે ન િવદ્યયા ।
SP0200572 મહાદેવપ્રસાદેન ત્યું જે યા મ ના યથા॥
SP0200581 દ્રક્ષ્યા મ શકંરં દેવં તતાે ત્યુનર્ મે ભવેત્ ।
SP0200582 નષ્ટે ત્યાૈ વયા સાધ ચરં વ સ્યા મ િન ર્તઃ॥
SP0200590 શલાદ ઉવાચ ।
SP0200591 મયા વષર્સહસ્રેણ તપ ત વા સદુુશ્ચરમ્ ।
SP0200592 મહાદેવઃ પુરા દષૃ્ટાે લ ધ વં મે યતઃ સતુઃ॥
SP0200601 ભવાં તુ વષણૈકેન તપસા ના તભાિવતઃ ।
SP0200602 કથં દ્રષ્ટા મહાદેવમેતિદચ્છા મ વેિદતુમ્॥
SP0200610 ન દુ્યવાચ ।
SP0200611 ન તાત તપસા દેવાે દૃ યતે ન ચ િવદ્યયા ।
SP0200612 શદુ્ધને મનસા ભ યા દૃ યતે પરમેશ્વરઃ॥
SP0200621 વયા િવ ષ્ટાે ગ વાહમ ચરેણ િત્રલાેચનમ્ ।
SP0200622 દ્રષ્ટા તાત ન સદેંહાે િવ શુ તત તુ મામ્॥
SP0200631 તષ્ઠ તં માં યમાેઽ યેત્ય પ યત તેઽ ભસ મતમ્ ।
SP0200632 ન િહસ ત તથા ત માિદત તાત વ્ર યહમ્॥
SP0200641 તષ્ઠ તં વા શયાનં વા ધાવ તં પ તતં તથા ।
SP0200642 ન પ્રતીક્ષ ત વૈ ત્યુિર ત બુદ્ વા શમં વ્રજ॥
SP0200651 અવતીયર્ જલં િદવં્ય ભાવં શદંુ્ધ સમા સ્થતઃ ।
SP0200652 અ યસ્ય રાૈદ્રમ યાયં તતાે દ્રક્ષ્યા મ શકંરમ્॥
SP0200661 જપતશ્ચાિપ યુક્તસ્ય દ્રભાવાિપતસ્ય ચ ।
SP0200662 ન ત્યુકાલા બહવઃ કિર ય ત મમ વ્યથામ્॥
SP0200670 સન કુમાર ઉવાચ ।
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SP0200671 તમવંેવાિદનં મ વા બ્રવુાણં શદુ્ધયા ગરા ।
SP0200672 વ્યસજર્યદદ નાત્મા કૃચ્છ્ર ા પતંુ્ર મહાતપાઃ॥
SP0200681 અ ભવ દ્ય િપતુઃ પાદાૈ શરસા સ મહાયશાઃ ।
SP0200682 પ્રદ ક્ષણં સમા ત્ય સ પ્રતસ્થેઽ તિન શ્ચતઃ॥
SP0200691 અ ભવાદ્ય ઋષી સવાર્ સ િદદૃ દારધીઃ ।
SP0200692 મુિનઃ સ દેવમગમ પ્રણતા તહરં હરમ્॥
SP0209999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે િવશ તતમાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૨૧

SP0210010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0210011 િનગર્તાેઽથ તતાે ન દ જગામ સિરતાં વરામ્ ।
SP0210012 ભવુના મ ત િવખ્યાતાં સવર્લાેકસખુાવહામ્॥
SP0210021 તાં પ્રિવ ય તતાે ધીમાનેકાગ્રાે હ્ર દમા સ્થતઃ ।
SP0210022 સ જ પ તદા દ્રા ત્યાેભ તઃ સમાિહતઃ॥
SP0210031 જપતા તને તત્રવૈ ત પરેણ તદા શષા ।
SP0210032 કાેિટરેકા યદા જપ્તા તદા દેવ તુતાષે હ॥
SP0210041 તમાગત્યાહ ભગવા છવર્ ઉગ્રઃ કપિદમાન્ ।
SP0210042 ન દ તુષ્ટાેઽ મ ભદં્ર તે વરં યથે સતમ્॥
SP0210051 ઉવાચ પ્રણતાે ભૂ વા પ્રણતા તહરં હરમ્ ।
SP0210052 દ્વતીયાં જપ્તુ મચ્છા મ કાેિટ ભગવતાં િવભાે ।
SP0210053 અેવમિ વ ત દેવાેઽિપ પ્રાેચ્યાગચ્છદ્યથાગતમ્॥
SP0210060 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0210061 સાેઽવતીયર્ તતાે ભૂયઃ પ્રયતાત્મા તથવૈ હ ।
SP0210062 જ પ કાેિટમ યાં તુ દ્રમવેાનુ ચ તયન્॥
SP0210071 દ્વતીયાયાં તતઃ કાેટ ાં સ પૂણાર્યાં ષ વજઃ ।
SP0210072 અ યાજગામ તં ચવૈ વરદાેઽ મીત્યભાષત॥
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SP0210081 સ પ્રાહ ભગવ કાેિટ તીયામિપ કાલહન્ ।
SP0210082 જપ્તુ મચ્છા મ દેવેશ વ પ્રસાદાદહં િવભાે॥
SP0210091 અેવમિ વ ત ભૂયાેઽિપ ભગવા પ્રત્યુવાચ હ ।
SP0210092 ઉ વા જગામ વં વે મ દેવ્યા સહ મહાદ્યુ તઃ॥
SP0210101 તત તીયાં દ્રાણાં કાેિટમ યાં જ પ હ ।
SP0210102 યુગા તાિદત્યસકંાશ તતઃ સમભવદ્દિ્વજઃ॥
SP0210111 તસ્ય કાેટ ત્રયે વ્યાસ સમાપ્તે વલન વષઃ ।
SP0210112 સાેમઃ સહ ગણૈદવ તં દેશમપુચક્રમે॥
SP0210121 સ તં કરેણ સગં્ હ્ય ઉદૃ્ધત્ય સ લલાચ્ચ હ ।
SP0210122 સ નાેઽગ્રહ તને ન દનં કાલહાબ્રવીત્॥
SP0210130 દેવ ઉવાચ ।
SP0210131 શલૈાદે વરદાેઽહં તે તપસાનને તાે ષતઃ ।
SP0210132 સાધુ જપં્ત વયા ધીમ બ્રૂિહ યત્તે મનાેગતમ્॥
SP0210140 શલૈાિદ વાચ ।
SP0210141 જપેયં કાેિટમ યાં તુ ભૂયાેઽિપ તવ તજેસા ।
SP0210142 વરમેતં ણે દેવ યિદ તુષ્ટાેઽ સ મે િવભાે॥
SP0210150 ભગવાનવુાચ ।
SP0210151 િક તે જપ્તને ભૂયાેઽિપ તુષ્ટાેઽ મ તવ સવર્થા ।
SP0210152 યદ્ય વં ષે કામં સવ ત પ્રદદાિન તે॥
SP0210161 બ્રહ્મ વમથ િવ વ મ દ્ર વમથ વાયુતામ્ ।
SP0210162 આિદત્યાે ભવ દ્રાે વા બ્રૂિહ િક વા દદાિન તે॥
SP0210170 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0210171 સ અેવમુક્તાે દેવને શરસા પાદયાનેર્તઃ ।
SP0210172 તુષ્ટાવ પુરકામા ગક્રતપુવર્તનાશનમ્॥
SP0210180 ન દુ્યવાચ ।
SP0210181 નમાે દેવા તદેવાય મહાદેવાય વૈ નમઃ ।
SP0210182 નમઃ કામા ગનાશાય નીલક ઠાય વૈ નમઃ॥
SP0210191 નમ તુ ષતનાશાય ત્રૈલાેક્યદહનાય ચ ।
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SP0210192 નમઃ કાલાેગ્રદ ડાય ઉગ્રદ ડાય વૈ નમઃ॥
SP0210201 નમાે નીલ શખ ડાય સહસ્ર શરસે નમઃ ।
SP0210202 સહસ્રપાણયે ચવૈ સહસ્રચરણાય ચ॥
SP0210211 સવર્તઃપા ણપાદાય સવર્તાે ક્ષમખુાય ચ ।
SP0210212 સવર્તઃશ્રુતયે ચવૈ સવર્મા ત્ય તષ્ઠતે॥
SP0210221 નમ તે ક્મવણાર્ય તથવૈાતી દ્રયાય ચ ।
SP0210222 નમઃ કનક લ ગાય સવર્ લ ગાય વૈ નમઃ॥
SP0210231 નમશ્ચ દ્રાકર્વણાર્ય યાેગેશાયા જતાય ચ ।
SP0210232 િપનાકપાણયે ચવૈ શલૂમુદ્ગરપાણયે॥
SP0210241 ગિદને ખડ્ ગને ચવૈ પરશ્વધધરાય ચ ।
SP0210242 ર થને વ મણે ચવૈ મહે વાસાય વૈ નમઃ॥
SP0210251 નમ સ્ત્રશલૂહ તાય ઉગ્રદ ડધરાય ચ ।
SP0210252 નમાે ગણાિધપતયે દ્રાણાં પતયે નમઃ॥
SP0210261 નમઃ સહસ્રનતે્રાય શતનતે્રાય વૈ નમઃ ।
SP0210262 આિદત્યાનાં ચ પતયે વસનૂાં પતયે નમઃ॥
SP0210271 નમઃ થવ્યાઃ પતયે આકાશપતયે નમઃ ।
SP0210272 નમઃ વલાકપતયે ઉમાયાઃ પતયે નમઃ॥
SP0210281 નમાે યાેગાિધપતયે સવર્યાેગપ્રદાય ચ ।
SP0210282 યાિનને યાયમાનાય યાિન ભઃ સં તુતાય ચ॥
SP0210291 ત્યવે કાલદ ડાય યમાય ચ મહાત્મને ।
SP0210292 દેવાિધપતયે ચવૈ િદવ્યસહંનનાય ચ॥
SP0210301 યજ્ઞાય વસદુાનાય વગાર્યાજન્મદાય ચ ।
SP0210302 સિવત્રે સવર્દેવાનાં ધમાર્યાનેક િપણે॥
SP0210311 અ તાય વરે યાય સવર્દેવ તુતાય ચ ।
SP0210312 બ્રહ્મણશ્ચ શરાેહત્ર યજ્ઞસ્ય ચ મહાત્મનઃ॥
SP0210321 િત્રપુરઘ્નાય ચાેગ્રાય સવાર્શભુહરાય ચ ।
SP0210322 ઉમાદેહાધર્ પાય લલાટનયનાય ચ॥
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SP0210331 મિહષા ધકભેત્તાય સ્રષ્ટ્ર ે વૈ પરમે ષ્ઠને ।
SP0210332 બ્રહ્મણાે ગુરવે ચવૈ બ્રહ્મણાે જનકાય ચ॥
SP0210341 કુમારગુરવે ચવૈ કુમારવરદાય ચ ।
SP0210342 હ લને મષુલઘ્નાય મહાહાસાય વૈ નમઃ॥
SP0210351 ત્યુપાશાેગ્રહ તાય તક્ષકબ્રહ્મસિૂત્રણે ।
SP0210352 સિવદ્યુદ્ઘનવાહાય તથવૈ ષયાિયને॥
SP0210361 િહમવ દ્વ યવાસાય મે પવર્તવા સને ।
SP0210362 કૈલાસવા સને ચવૈ ધનેશ્વરસખાય ચ॥
SP0210371 િવ ણાેદહાધર્દત્તાય તસ્યવૈ વરદાય ચ ।
SP0210372 સવર્ભૂતાસમજ્ઞાય સવર્ભૂતાનુક પને॥
SP0210381 અ તભૂર્તાિધભૂતાય પ્રા ણનાં વદાય ચ ।
SP0210382 મનસે મ યમાનાય અ તમાનાય ચવૈ િહ॥
SP0210391 બુ યમાનાય બુદ્ધાય દ્રષ્ટ્ર ે વૈ ચ ષે નમઃ ।
SP0210392 નમ તે પશર્િયત્રે ચ તથવૈ પશર્નાય ચ॥
SP0210401 નમ તે રસિયત્રે ચ તથવૈ રસનાય ચ ।
SP0210402 નમાે ઘ્રાણાય ઘ્રાત્રે ચ શ્રાતે્રે શ્રાતે્રાય ચવૈ િહ ।
SP0210403 હ તને ચવૈ હ તાય તથા પાદાય પાિદને॥
SP0210411 નમાેઽ વાન દકત્ર ચઆન દાય ચ વૈ નમઃ ।
SP0210412 વાચેઽથ વા ગ્મને ચવૈ તન્માત્રાય મહાત્મને॥
SP0210421 સૂ માય ચવૈ સ્થૂલાય સ વાય રજસે નમઃ ।
SP0210422 નમશ્ચ તમસે િનતં્ય ક્ષતે્રજ્ઞાયા જતાય ચ॥
SP0210431 િવ ણવે લાેકત ત્રાય પ્ર નાં પતયે નમઃ ।
SP0210432 મનવે સપ્તઋષયે ત યમાનાય તાિપને॥
SP0210441 બ્રહ્મ યાયાથ શદુ્ધાય તથા દુવાર્સસે નમઃ ।
SP0210442 શ પને શ પનાથાય િવદુષે િવશ્વકમર્ણે॥
SP0210451 અત્રયે ગવે ચવૈ તથવૈાિ ગરસે નમઃ ।
SP0210452 પુલહાય પુલ ત્યાય ક્રતુદક્ષાનલાય ચ॥
SP0210461 ધમાર્ય ચયે ચવૈ વ સષ્ઠાય નમાેઽ તુ તે ।
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SP0210462 ભૂતાય ભૂતનાથાય કુ મા ડપતયે નમઃ॥
SP0210471 તષ્ઠતે દ્રવતે ચવૈ ગાયતે ત્યતેઽિપ ચ ।
SP0210472 અવ યાયા યવ યાય અજરાયામરાય ચ॥
SP0210481 અક્ષયાયાવ્યયાયવૈ તથાપ્ર તહતાય ચ ।
SP0210482 અનાવે યાય સવષાં દૃ યાયાદૃ ય િપણે॥
SP0210491 સૂ મે યશ્ચાિપ સૂ માય સવર્ગાય મહાત્મને ।
SP0210492 નમ તે ભગવં યક્ષ નમ તે ભગવ છવ ।
SP0210493 નમ તે સવર્લાેકેશ નમ તે લાેકભાવન॥
SP0210501 ન મે દેવાિધપત્યેન બ્રહ્મ વનેાથવા પનુઃ ।
SP0210502 ન િવ વને દેવેશ નાપી દ્ર વને ભૂતપ ।
SP0210503 ઇચ્છા યહં તવેશાન ગણ વં િનત્યમવ્યયમ્॥
SP0210511 િનતં્ય વાં સગણં સા બં પ્રસનં્ન સપિરચ્છદમ્ ।
SP0210512 દ્રષુ્ટ મચ્છા મ દેવેશ અેષ મે દ યતાં વરઃ॥
SP0210521 વં નાે ગ તઃ પુરા દેવ વં ચવૈાતાર્યનં પ્રભુઃ ।
SP0210522 શરણં ચ વમવેાથ ના યં પ યા મ કિહ ચત્॥
SP0210531 વયા ત્યક્તસ્ય ચવૈાશુ િવનાશાે નાત્ર સશંયઃ ।
SP0210532 અ યાં ગ ત ન પ યા મ યસ્યા આત્ય તકં શભુમ્॥
SP0210541 અનુરક્તં ચ ભક્તં ચ વ પરં વદપાશ્રયમ્ ।
SP0210542 પ્રતીચ્છ માં સદા દેવ અેષ મે દ યતાં વરઃ॥
SP0210550 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0210551 ય ઇમં પ્રાત થાય પઠેદિવમના નરઃ ।
SP0210552 સ દેહભેદમાસાદ્ય ન દ શ્વરસમાે ભવેત્॥
SP0210561 યશ્ચેમં શ ◌ૃ યાિન્નત્યં શ્રાવયેદ્વા દ્વ તષુ ।
SP0210562 સાેઽશ્વમેધફલં પ્રા ય દ્રલાેકે મહીયતે॥
SP0210571 શ્રુ વા સકૃદિપ હ્યેતં તવં પાપપ્રણાશનમ્ ।
SP0210572 યત્ર તત્ર તાે વ્યાસ ન દુગર્ તમવા ુયાત્॥
SP0210581 યાેઽધીત્ય િનતં્ય તવમેતમ યં દેવં સદા યચર્યતે યતાત્મા ।
SP0210582 િક તસ્ય યજ્ઞૈિવિવધૈશ્ચ દાનૈ તીથઃ સતુપ્તૈશ્ચ
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તથા તપાે ભઃ॥
SP0219999 ઇ ત સ્ક દપુરાણ અેકિવશ તમાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૨૨

SP0220010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0220011 તત તુ દેવદેવેશાે ભ યા પરમયા યુતમ્ ।
SP0220012 અશ્રપુૂણક્ષણં દ નં પાદયાેઃ શરસા નતમ્॥
SP0220021 કરા યાં સસુખુા યાં તુ સગં્ હ્ય પરમા તહા ।
SP0220022 ઉ થા ય નયને સાેમઃ અશ્રપુૂણ મમાજર્ હ॥
SP0220031 ઉવાચ ચનંૈ તુષ્ટાત્મા વચસા યાયયિન્નવ ।
SP0220032 િનર ક્ષ્ય ગણપા સવાર્ દેવ્યા સહ તદા પ્રભુઃ॥
SP0220040 દેવ ઉવાચ ।
SP0220041 ને ભ ક્ત તવ મિય ને ચા ત તવાનઘ ।
SP0220042 તસ્ય સવર્સ્ય શલૈાદે ઉદક સિંનશામય॥
SP0220051 અમરાે જરયા ત્યક્તાે િનતં્ય દુઃખિવવ જતઃ ।
SP0220052 અક્ષયશ્ચાવ્યયશ્ચવૈ સિપતા સસહૃુ જનઃ॥
SP0220061 મમેષ્ટાે ગણપશ્ચવૈ મદ્વ યા મ પરાક્રમઃ ।
SP0220062 ઇષ્ટાે મમ સદા ચવૈ મમ પાશ્વર્ગતઃ સદા ।
SP0220063 મદૂ્રપશ્ચવૈ ભિવતા મહાયાેગબલા વતઃ॥
SP0220071 ઋ દ્ધમચ્ચવૈ તે દ્વ પં ક્ષીરાેદમ તાકરમ્ ।
SP0220072 સવંાસં સ પ્રયચ્છા મ તત્ર રંસ્ય સ સવર્દા॥
SP0220081 કુશશેયમયી ં માલામવમુચ્યાત્મન તતઃ ।
SP0220082 આબબ ધ મહાતે ન દને િદવ્ય િપણીમ્॥
SP0220091 સ તયા માલયા ન દ બભાૈ ક ઠાવસક્તયા ।
SP0220092 યક્ષાે દશભજુઃ શ્રીમાિ દ્વતીય ઇવ શકંરઃ॥
SP0220101 તત તં વૈ સમાદાય હ તને ભગવા હરઃ ।
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SP0220102 ઉવાચ બ્રૂિહ િક તેઽદ્ય દદાિન વરમુત્તમમ્॥
SP0220111 આશ્રમશ્ચાયમત્યથ તપસા તવ ભાિવતઃ ।
SP0220112 જ યેશ્વર ઇ ત ખ્યાતાે મમ ગુહ્યાે ભિવ ય ત॥
SP0220121 સમ તાદ્યાજેનં ક્ષતંે્ર િદવ્યં દેવગણૈ ર્તમ્ ।
SP0220122 સદ્ધચારણસકં ણર્મ સરાેગણસિેવતમ્ ।
SP0220123 સ દ્ધક્ષતંે્ર પરં ગુહ્યં ભિવ ય ત ન સશંયઃ॥
SP0220131 કમર્ણા મનસા વાચા ય ક ચ કુ તે નરઃ ।
SP0220132 શભંુ વા યશભું વાત્ર સવ ભિવ તચ્છુભમ્॥
SP0220141 યં માનસં તુલં્ય વૈ દ્રાણાં તદ્ભિવ ય ત ।
SP0220142 યત્ર તત્ર તા મત્યાર્ યાસ્ય ત તવ લાેકતામ્॥
SP0220151 તતાે જટાસ્રુતં વાિર ગ્ હી વા હારિનમર્લમ્ ।
SP0220152 ઉ વા નદ ભવ વે ત િવસસજર્ મહાતપાઃ॥
SP0220161 સા તતાે િદવ્યતાેયા ચ પુ યા મ ણજલા શભુા ।
SP0220162 હંસકાર ડવાક ણાર્ ચક્રવાકાપેશાે ભતા ।
SP0220163 પદ્માે પલવનાપેેતા પ્રાવતર્ત મહાનદ ॥
SP0220171 સ્ત્રી પધાિરણી ચવૈ પ્રા જ લઃ શરસા નતા ।
SP0220172 પદ્માે પલદલાભાક્ષી મહાદેવમપુ સ્થતા॥
SP0220181 તામવુાચ તતાે દેવાે નદ ં વયમપુ સ્થતામ્ ।
SP0220182 ય મા જટાેદકાદે્દિવ પ્ર ત્તા વં શભુાનને ।
SP0220183 ત મા જટાેદા ના ા વં ભિવ ય સ સિરદ્વરા॥
SP0220191 વિય નાનં તુ યઃ કુયાર્ચ્છુ ચઃ પ્રયતમાનસઃ ।
SP0220192 સાેઽશ્વમેધફલં પ્રા ય દ્રલાેકે મહીયતે॥
SP0220200 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0220201 તતાે દેવ્યા મહાદેવાે ન દ શ્વરમ તપ્રભમ્ ।
SP0220202 પતુ્ર તેઽય મ ત પ્રાેચ્ય પાદયાે તં વ્યનામયત્॥
SP0220211 સા તમાઘ્રાય શર સ પા ણ યાં પિરમાજર્તી ।
SP0220212 પતુ્રપ્રે ણા ય ષ ચત્તં સ્રાેતાે ભઃ તનજૈ સ્ત્ર ભઃ ।
SP0220213 પયસા શ ખગાૈરેણ દેવી દેવં િનર ક્ષતી॥
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SP0220221 તાિન સ્રાેતાં સ ત્રી યસ્યાઃ સ્રુતા યાેઘવતી નદ ।
SP0220222 નદ ં િત્રસ્રાેતસી ં પુ યાં તત તામવદદ્ધરઃ॥
SP0220231 િત્રસ્રાેતસં નદ ં દૃ ટ્વા ષઃ પરમહ ષતઃ ।
SP0220232 નનદર્ નાદાત્ત માચ્ચ સિરદ યા તતાેઽભવત્॥
SP0220241 ય માદ્વષૃભનાદેન પ્ર ત્તા સા મહાનદ ।
SP0220242 ત માડ્િઢ કિરકાં તાં વૈ ઉવાચ ષભ વજઃ॥
SP0220251 બૂનદમયં ચતં્ર વં દેવઃ પરમાદ્ભુતમ્ ।
SP0220252 મુકુટં ચાબબ ધા મૈ કુ ડલે ચા તાેદ્ભવે॥
SP0220261 તં તથા ય ચતં વ્યાે દૃ ટ્વા મેઘઃ પ્રભાકરઃ ।
SP0220262 દેવાપેવાહ્યઃ સ ષચે સનાદઃ સતિડદુ્ગણઃ॥
SP0220271 તસ્યા ભ ષક્તસ્ય તદા પ્ર ત્તે સ્રાેતસી શમ્ ।
SP0220272 ય મા સવુણાર્િન્નઃ ત્ય નદે્યકા સ પ્રવતર્ત ।
SP0220273 વણાદકે ત ના ા તાં મહાદેવાેઽ યભાષત॥
SP0220281 બૂનદમયાદ્ય માદ્દિ્વતીયા મુકુટાચ્છુભાત્ ।
SP0220282 પ્રાવતર્ત નદ પુ યા ઊચજુર્ બૂનદ ત તામ્॥
SP0220291 અેત પ ચનદં નામ જ યેશ્વરસમીપગમ્ ।
SP0220292 વ્યાખ્યાતં ફલમેતાસાં જટાેદાયાં મહાત્મના॥
SP0220301 તચ્ચ પ ચનદં િદવં્ય દેવં જ યેશ્વરં ચ તમ્ ।
SP0220302 િત્રરાત્રાપેાે ષતાે ગ વા ના વા યચ્યર્ ચ શૂ લનમ્॥
SP0220311 ન દ શ્વરસ્યાનુચરઃ ક્ષીરાેદિનલયાે ભવેત્॥
SP0220321 ય તુ જ યેશ્વરે પ્રાણા પિરત્યજ ત દુ ત્ય ન્ ।
SP0220322 િનયમનેા યથા વાિપ સ મે ગણપ તભર્વેત્॥
SP0220331 ન દ શ્વરસમાે િનત્યઃ શાશ્વતઃ અક્ષયાેઽવ્યયઃ ।
SP0220332 મમ પાશ્વાર્દનપગઃ પ્રયઃ સ મત અેવ ચ॥
SP0220341 જ યેશ્વરં પ ચનદં ચ તદ્વૈ યાે માનવાેઽ યેત્ય જહા ત દેહમ્ ।
SP0220342 સ મે સદા સ્યાદ્ગણપાે વિરષ્ઠ વયા સમઃ કા તવપુશ્ચ િનત્યમ્॥
SP0229999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે દ્વાિવશ તમાેઽ યાયઃ॥
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સં્કદપુરાણ અ યાય ૨૩

SP0240010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0240011 તે ગણેશા મહાસ વાઃ સવ દેવેશ્વરેશ્વરાઃ ।
SP0240012 પ્રણ ય દેવં દેવી ં ચ ઇદં વચનમબ્રવુન્॥
SP0240021 ભગવ દેવતાિરઘ્ન દેવદેવા બકાપતે ।
SP0240022 િકમથ વયમાહૂતા આજ્ઞાપય કૃતં િહ તત્॥
SP0240031 િક સાગરા છાષેયામાે યમં વા સહ િકકરૈઃ ।
SP0240032 હન્માે ત્યુમુતા ત્યુનર્ ભવ વદ્ય પદ્મજઃ॥
SP0240041 બદ્ વે દં્ર સહ દેવૈશ્ચ સિવ ં સહ વાયનુા ।
SP0240042 આનયામઃ સસુકું્રદ્ધા દૈત્યા વા સહ દાનવૈઃ॥
SP0240051 કસ્યાદ્ય વ્યસનં ઘાેરં કિર યામ તવાજ્ઞયા ।
SP0240052 કસ્ય વાદ્યાે સવં દેવ સવર્કામસ દ્ધમત્॥
SP0240061 તાં તથાવાિદનઃ સવાર્ન્નમતાે ભક્તવ સલઃ ।
SP0240062 ઉવાચ દેવઃ સ પજૂ્ય ગણા ગણપ તભર્વઃ॥
SP0240070 દેવ ઉવાચ ।
SP0240071 શ ◌ૃ વં ય કૃતે યૂય મહાહૂતા જગ દ્ધતાઃ ।
SP0240072 શ્રુ વા ચ પ્રયતાત્માનઃ કુ વં તદશિ કતાઃ॥
SP0240081 ન દ શ્વરાેઽયં પતુ્રાે નઃ સવષામીશ્વરેશ્વરઃ ।
SP0240082 પ્રયાેઽગ્રનાયકશ્ચવૈ સનેાનીવર્ઃ સમાિહતઃ॥
SP0240091 ત મમં મમ સદેંશાદ્યૂયં સવઽ ભસ મતાઃ ।
SP0240092 સનેા યમ ભ ષ ચ વં મહાયાેગપ ત પ તમ્॥
SP0240101 અદ્યપ્ર ત યુ માકમયં ન દ શ્વરઃ શભુઃ ।
SP0240102 પ્રયાે ગાૈરવયુક્તશ્ચ સનેાનીરમરઃ પ્રભુઃ॥
SP0240110 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0240111 અેવમુક્તે ભગવતા ગણપાઃ સવર્ અેવ તે ।
SP0240112 અેવમિ વ ત સ મ ય સ ભારાનાહરં તતઃ॥
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SP0240121 તસ્ય પાશ્રયં િદવં્ય બૂનદમયં શભુમ્ ।
SP0240122 આસનં મે સકંાશં મનાેરમમથાહરન્॥
SP0240131 શાતકુ ભમયં ચાિપ ચા ચામીકરપ્રભમ્ ।
SP0240132 મુક્તાદામાવલ બં ચ મ ણરત્નાવભા સતમ્॥
SP0240141 ત ભૈશ્ચ વૈડૂયર્મયૈઃ િકિ કણી લસં તમ્ ।
SP0240142 ચા રત્નકસયંુક્તં મ ડપં િવશ્વતાેમખુમ્ ।
SP0240143 કૃ વા ચકુ્રશ્ચ તન્મ યે તદાસનવરં શભુમ્॥
SP0240151 તસ્યાગ્રતઃ પાદપીઠં નીલં વ વભા સતમ્ ।
SP0240152 ચકુ્રઃ પાદપ્ર તષ્ઠાથ કલશાૈ ચાસ્ય પાશ્વર્ગાૈ ।
SP0240153 સ પૂણા પરમા ભાે ભરરિવ દા તાનનાૈ॥
SP0240161 અગ્રતાેઽ ગ્ સમાધાય ષભં ચાિપ પાશ્વર્તઃ ।
SP0240162 સવ સાં સરુ ભ ચાિપ તસ્ય પાશ્વઽથ દ ક્ષણે॥
SP0240171 છ ત્રં શતશલાકં ચ બૂનદમયં શભુમ્ ।
SP0240172 શ ખહારા બુગાૈરેણ ષે્ઠના ભિવરા જતમ્॥
SP0240181 વ્યજનં ચ દ્રશભંુ્ર ચ હેમદ ડં સચુા મત્ ।
SP0240182 માલાં કુશશેયાનાં ચ ભ્રમરાવ લસિેવતામ્॥
SP0240191 આિન યુ તત્ર ગણપા ન દ્યાવતાશ્ચ કા ચનાન્ ।
SP0240192 પનુવર્સું ચ પુ યં ચ દ્વાૈ મ સ્યાૈ વ ણાલયાૈ॥
SP0240201 વ તકં વધર્માનં ચ શ્રીવ સં ચવૈ કા ચનમ્ ।
SP0240202 ક ચકા વેણવશ્ચવૈ ક યા ચવૈા ભપૂ જતા॥
SP0240211 અૈરાવતં સપુ્રતીકં ગ વેતાૈ ચ પૂ જતાૈ ।
SP0240212 વજં ચ પૂ જતં િદવ્યં શ ખં ચવૈે દુવચર્સમ્॥
SP0240221 કલશાનાં સહસ્રં ચ કા ચનાનાં સવુચર્સામ્ ।
SP0240222 રાજતાનાં સહસ્રં ચ પા થવાનાં તથવૈ ચ॥
SP0240231 તામ્રાણામથ િદવ્યાનાં સહસ્રમનલ વષામ્ ।
SP0240232 વાસાેયુગં ક્ષજં ચ િવરજઃ સૂ મમવે ચ॥
SP0240241 મુકુટં કા ચનં ચવૈ સકૃુતં િવશ્વકમર્ણા ।
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SP0240242 કુ ડલે ચામલે િદવ્યે વજં્ર ચવૈ વરાયુધમ્॥
SP0240251 પિટ્ટસં ચ મહિદ્દવ્યં શલંૂ ચાશિનમવે ચ ।
SP0240252 બૂનદમયં સતંૂ્ર કેયૂરદ્વયમવે ચ॥
SP0240261 હારં ચ મ ણ ચત્રા ગં રાેચના ચકં તથા ।
SP0240262  નલભાં પાિરયાત્રં ચ વષ ક ક ણમવે ચ ॥
SP0240271 દભાશ્ચ િદવ્યાં સ મધમાજં્ય ધપૂમથાિપ ચ ।
SP0240272 સમ તાિન્ન યુરવ્યગ્રા ગણપા દેવસ મતાઃ॥
SP0240281 તતાે િદશઃ સમુદ્રાશ્ચ વ ણઃ સધનેશ્વરઃ ।
SP0240282 યમાેઽ ગ્ વર્સવશ્ચવૈ ચ દ્રાિદત્યાૈ ગ્રહૈઃ સહ॥
SP0240291 તારા પા ણ સવાર્ ણ નક્ષત્રા ણ ધ્રવુ તથા ।
SP0240292 દ્રા રક્ષાં સ યક્ષાશ્ચ અ શ્વનાૈ દૈત્યદાનવાઃ॥
SP0240301 ગ ધવાર્ સરસશ્ચવૈ નારદઃ પવર્ત તથા ।
SP0240302 થવી ચ સમુદ્રાશ્ચ વષાર્ ણ ગરય તથા॥
SP0240311 ક્ષાશ્ચ વી ધશ્ચવૈ આેષ યશ્ચ મહાબલાઃ ।
SP0240312 નદ્યઃ સવાર્ઃ સમાજગ્મુઃ પશવશ્ચવૈ સવર્શઃ॥
SP0240321 લાેકસ્ય માતરશ્ચવૈ થવી વગર્ અેવ ચ ।
SP0240322 ભૂતાિન પ્રકૃ તશ્ચવૈ ઇ દ્રયા ણ ચ સવર્શઃ॥
SP0240331 તીથાર્િન ચવૈ સવાર્ ણ દાનાિન િવિવધાિન ચ ।
SP0240332 ઋચાે યજંૂ ષ સામાિન અથવાર્િ ગરસાવિપ॥
SP0240341 યજ્ઞાશ્ચ ક્રતવશ્ચવૈ ઇષ્ટયાે િનયમા તથા ।
SP0240342 છ દાં સ ચવૈ સવાર્ ણ િપશાચા દેવયાનેયઃ ।
SP0240343 બ્રહ્મા ચ ઋષયશ્ચવૈ િવ ઃ સાનુચર તથા॥
SP0240351 તે વાગતષેુ સવષુ ભગવા ગાે ષ વજઃ ।
SP0240352 સવર્કાયર્િવિધ કતુર્માિદદેશ િપતામહમ્॥
SP0240361 અેકૈકં કલશં તત્ર સવાષિધસમ વતમ્ ।
SP0240362 કૃ વાદ્ ભઃ પૂરિય વા ચ કુશશેયમખુા તમ્॥
SP0240371 જયાં ચ િવજયાં ચવૈ સહી ં વ્યાઘ્રી ં તથવૈ ચ ।
SP0240372 સવુચર્લાં શ ખપુ પી ં િવ ક્રા તાં પનુનર્વામ્॥
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SP0240381 કુમાર ં ચ દ્રકા તાં ચ તસં વનીમિપ ।
SP0240382 આિદત્યવચર્સં ચવૈ અ તાં શ્રીિનકેતનામ્॥
SP0240391 તથા કુમુદ્વતી ં ચવૈ પ્રા ક્ષપં તે વથાષૈધીઃ ।
SP0240392 પા થવષેુ તદા વ્યાસ સવ વવે ગણેશ્વરાઃ॥
SP0240401 સાવૈણષુ તુ સવષુ તીથાર્િન િવિવધાિન ચ ।
SP0240402 દાનાિન ચવૈ સવાર્ ણ ભગવા સં યવેશયત્॥
SP0240411 રાજતષેુ ચ કુ ભષેુ મ ત્રાં છ દાં સ ચવૈ હ ।
SP0240412 ક્રતનૂ યાંશ્ચ િવિવધા ઇષ્ટ ઃ કા યાં તથેતરાન્॥
SP0240421 આૈદુ બરેષુ સવષુ સિરતઃ સાગરાં તથા ।
SP0240422 તપાં સ િનયમાંશ્ચવૈ ભગવાન યિવ યસત્॥
SP0240431 અેકૈકં કલશં તત્ર અ ભપૂયાર્ ભમ ય ચ ।
SP0240432 વેષ્ટિય વા ચ સતૂ્રેણ દેવે યઃ પ્રદદાૈ િવભુઃ॥
SP0240441 સ જગ્રાહ તદા બ્રહ્મા અેકં કલશમાત્મના ।
SP0240442 િવ ણવે ચ દદાવેકમેક મ દ્રાય ધીમતે ।
SP0240443 ગણપે ય તથા ચા યા ષ યશ્ચ િપતામહઃ॥
SP0240451 તત તમાસને ત મન્નપુવે ય મહામનાઃ ।
SP0240452 અચર્િય વા તતાે બ્રહ્મા વયમવેા ય ષ ચત॥
SP0240461 તતાે િવ તતઃ શક્રાે ઋષયશ્ચ સહામરૈઃ ।
SP0240462 ગણાિધપાશ્ચ સવ તે અ ય ષ ચ ત ન દનમ્॥
SP0240471 વાસાેયુગં ચ તિદ્દવ્યં ગ ધા દવ્યાં તથવૈ ચ ।
SP0240472 કેયૂરે કુ ડલે ચવૈ મુકુટં હારમવે ચ ।
SP0240473 પિટ્ટસં શલૂવજે્ર ચ અશનીં ચ દદાૈ વયમ્॥
SP0240481 છ ત્રં જગ્રાહ દેવે દ્રાે વાયવુ્યર્જનમવે ચ ।
SP0240482 ઋષય તુષુ્ટવુશ્ચવૈ િપતામહપુરાેગમાઃ॥
SP0240490 િવ વાચ ।
SP0240491 નમઃ કુ મા ડરા ય વ ેદ્યતકરાય ચ ।
SP0240492 શાલ કાયનપાતૈ્રાય હલમાગા થતાય ચ॥
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SP0240501 શલાદસ્ય ચ પતુ્રાય દ્રજ યકરાય ચ ।
SP0240502 દ્રભક્તાય દેવાય નમાેઽ તજર્લશાિયને॥
SP0240511 ગણાનાં પતયે ચવૈ ભૂતાનાં પતયે નમઃ ।
SP0240512 ઉમાપતુ્રાય દેવાય પિટ્ટસાયુધધાિરણે॥
SP0240521 નમાે દંષ્ટ્ર ાકરાલાય લલાટનયનાય ચ ।
SP0240522 પ્રમથાય વરે યાય ઈશાનાયાિપતાય ચ॥
SP0240531 દ્વારા યક્ષાય શરૂાય સયુશાપતયે નમઃ ।
SP0240532 નમઃ પ્રવરમાલાય ક્ષીરાેદિનલયાય ચ॥
SP0240541 મહાગણાિધપતયે મહાયાેગેશ્વરાય ચ ।
SP0240542 િદ ડમુ ડાય ચ ડાય અેકાક્ષરરતાય ચ॥
SP0240551 અક્ષયાયા તાયવૈ અજરાયામરાય ચ ।
SP0240552 પશનૂાં પતયે ચવૈ જેત્રે ત્યાે તથવૈ ચ॥
SP0240561 નમઃ પવનવેગાય સવર્જ્ઞાયા જતાય ચ ।
SP0240562 અનેક શરસે ચવૈ અનેકચરણાય ચ॥
SP0240571 િકર િટને કુ ડ લને મહાપિરઘબાહવે ।
SP0240572 સવાર્ દેવા ગણાંશ્ચવૈ પાિહ દેવ નમાેઽ તુ તે॥
SP0240580 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0240581 અેવં તુ વા તતાે દેવ ત મૈ વ્યાસ મહાત્મને ।
SP0240582 પ્રા જ લઃ પ્રયતાે ભૂ વા જયશ દં ચકાર હ॥
SP0240591 તતાે ગણા જયેત્યૂચુ તતાે દેવા તતાેઽસરુાઃ ।
SP0240592 તતઃ સવાર્ ણ ભૂતાિન બ્રહ્મા શક્ર તથવૈ ચ॥
SP0240601 તતઃ શ ખાંશ્ચ ભેર શં્ચ પટહાડ બરાં તથા ।
SP0240602 વંશાંશ્ચ પણવાંશ્ચવૈ કૃકવા ગાેિવષા ણકાન્॥
SP0240611 િદ ડમા વે કાંશ્ચવૈ મદર્લાંશ્ચવૈ સવર્શઃ ।
SP0240612 અવાદય ત ગણપા હષર્ય તાે મુદા યુતાઃ॥
SP0240620 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0240621 ન દ શ્વરસ્ય ય ઇમં તવં દેવા ભિન મતમ્ ।
SP0240622 પઠેત સતતં મત્યર્ઃ સ ગચ્છેન્મમ લાેકતામ્॥
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SP0240631 નમાે ન દ શ્વરાયે ત કૃ વા યઃ વ માચરેત્ ।
SP0240632 તસ્ય કુ મા ડરાજે યાે ન ભયં િવદ્યતે ક્વ ચત્॥
SP0240641 યત્રાયં સ્થા યતે િનતં્ય તવઃ પરમપૂ જતઃ ।
SP0240642 ન ભયં તત્ર ભવ ત ગ્રહે યાે વ્યાસ સવર્દા॥
SP0240651 ન દ શ્વરં યે પ્રણમ ત મત્યાર્ િનતં્ય પ્રસન્ને દ્રયશદુ્ધસ વાઃ ।
SP0240652 તે દેવદેવસ્ય સહાિદ્રપુ યા ઇષ્ટા વિરષ્ઠાશ્ચ ગણા ભવ ત॥
SP0249999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે ચતુિવશ તમાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૨૪

SP0240010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0240011 તે ગણેશા મહાસ વાઃ સવ દેવેશ્વરેશ્વરાઃ ।
SP0240012 પ્રણ ય દેવં દેવી ં ચ ઇદં વચનમબ્રવુન્॥
SP0240021 ભગવ દેવતાિરઘ્ન દેવદેવા બકાપતે ।
SP0240022 િકમથ વયમાહૂતા આજ્ઞાપય કૃતં િહ તત્॥
SP0240031 િક સાગરા છાષેયામાે યમં વા સહ િકકરૈઃ ।
SP0240032 હન્માે ત્યુમુતા ત્યુનર્ ભવ વદ્ય પદ્મજઃ॥
SP0240041 બદ્ વે દં્ર સહ દેવૈશ્ચ સિવ ં સહ વાયનુા ।
SP0240042 આનયામઃ સસુકું્રદ્ધા દૈત્યા વા સહ દાનવૈઃ॥
SP0240051 કસ્યાદ્ય વ્યસનં ઘાેરં કિર યામ તવાજ્ઞયા ।
SP0240052 કસ્ય વાદ્યાે સવં દેવ સવર્કામસ દ્ધમત્॥
SP0240061 તાં તથાવાિદનઃ સવાર્ન્નમતાે ભક્તવ સલઃ ।
SP0240062 ઉવાચ દેવઃ સ પજૂ્ય ગણા ગણપ તભર્વઃ॥
SP0240070 દેવ ઉવાચ ।
SP0240071 શ ◌ૃ વં ય કૃતે યૂય મહાહૂતા જગ દ્ધતાઃ ।
SP0240072 શ્રુ વા ચ પ્રયતાત્માનઃ કુ વં તદશિ કતાઃ॥
SP0240081 ન દ શ્વરાેઽયં પતુ્રાે નઃ સવષામીશ્વરેશ્વરઃ ।
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SP0240082 પ્રયાેઽગ્રનાયકશ્ચવૈ સનેાનીવર્ઃ સમાિહતઃ॥
SP0240091 ત મમં મમ સદેંશાદ્યૂયં સવઽ ભસ મતાઃ ।
SP0240092 સનેા યમ ભ ષ ચ વં મહાયાેગપ ત પ તમ્॥
SP0240101 અદ્યપ્ર ત યુ માકમયં ન દ શ્વરઃ શભુઃ ।
SP0240102 પ્રયાે ગાૈરવયુક્તશ્ચ સનેાનીરમરઃ પ્રભુઃ॥
SP0240110 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0240111 અેવમુક્તે ભગવતા ગણપાઃ સવર્ અેવ તે ।
SP0240112 અેવમિ વ ત સ મ ય સ ભારાનાહરં તતઃ॥
SP0240121 તસ્ય પાશ્રયં િદવં્ય બૂનદમયં શભુમ્ ।
SP0240122 આસનં મે સકંાશં મનાેરમમથાહરન્॥
SP0240131 શાતકુ ભમયં ચાિપ ચા ચામીકરપ્રભમ્ ।
SP0240132 મુક્તાદામાવલ બં ચ મ ણરત્નાવભા સતમ્॥
SP0240141 ત ભૈશ્ચ વૈડૂયર્મયૈઃ િકિ કણી લસં તમ્ ।
SP0240142 ચા રત્નકસયંુક્તં મ ડપં િવશ્વતાેમખુમ્ ।
SP0240143 કૃ વા ચકુ્રશ્ચ તન્મ યે તદાસનવરં શભુમ્॥
SP0240151 તસ્યાગ્રતઃ પાદપીઠં નીલં વ વભા સતમ્ ।
SP0240152 ચકુ્રઃ પાદપ્ર તષ્ઠાથ કલશાૈ ચાસ્ય પાશ્વર્ગાૈ ।
SP0240153 સ પૂણા પરમા ભાે ભરરિવ દા તાનનાૈ॥
SP0240161 અગ્રતાેઽ ગ્ સમાધાય ષભં ચાિપ પાશ્વર્તઃ ।
SP0240162 સવ સાં સરુ ભ ચાિપ તસ્ય પાશ્વઽથ દ ક્ષણે॥
SP0240171 છ ત્રં શતશલાકં ચ બૂનદમયં શભુમ્ ।
SP0240172 શ ખહારા બુગાૈરેણ ષે્ઠના ભિવરા જતમ્॥
SP0240181 વ્યજનં ચ દ્રશભંુ્ર ચ હેમદ ડં સચુા મત્ ।
SP0240182 માલાં કુશશેયાનાં ચ ભ્રમરાવ લસિેવતામ્॥
SP0240191 આિન યુ તત્ર ગણપા ન દ્યાવતાશ્ચ કા ચનાન્ ।
SP0240192 પનુવર્સું ચ પુ યં ચ દ્વાૈ મ સ્યાૈ વ ણાલયાૈ॥
SP0240201 વ તકં વધર્માનં ચ શ્રીવ સં ચવૈ કા ચનમ્ ।
SP0240202 ક ચકા વેણવશ્ચવૈ ક યા ચવૈા ભપૂ જતા॥
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SP0240211 અૈરાવતં સપુ્રતીકં ગ વેતાૈ ચ પૂ જતાૈ ।
SP0240212 વજં ચ પૂ જતં િદવ્યં શ ખં ચવૈે દુવચર્સમ્॥
SP0240221 કલશાનાં સહસ્રં ચ કા ચનાનાં સવુચર્સામ્ ।
SP0240222 રાજતાનાં સહસ્રં ચ પા થવાનાં તથવૈ ચ॥
SP0240231 તામ્રાણામથ િદવ્યાનાં સહસ્રમનલ વષામ્ ।
SP0240232 વાસાેયુગં ક્ષજં ચ િવરજઃ સૂ મમવે ચ॥
SP0240241 મુકુટં કા ચનં ચવૈ સકૃુતં િવશ્વકમર્ણા ।
SP0240242 કુ ડલે ચામલે િદવ્યે વજં્ર ચવૈ વરાયુધમ્॥
SP0240251 પિટ્ટસં ચ મહિદ્દવ્યં શલંૂ ચાશિનમવે ચ ।
SP0240252 બૂનદમયં સતંૂ્ર કેયૂરદ્વયમવે ચ॥
SP0240261 હારં ચ મ ણ ચત્રા ગં રાેચના ચકં તથા ।
SP0240262  નલભાં પાિરયાત્રં ચ વષ ક ક ણમવે ચ ॥
SP0240271 દભાશ્ચ િદવ્યાં સ મધમાજં્ય ધપૂમથાિપ ચ ।
SP0240272 સમ તાિન્ન યુરવ્યગ્રા ગણપા દેવસ મતાઃ॥
SP0240281 તતાે િદશઃ સમુદ્રાશ્ચ વ ણઃ સધનેશ્વરઃ ।
SP0240282 યમાેઽ ગ્ વર્સવશ્ચવૈ ચ દ્રાિદત્યાૈ ગ્રહૈઃ સહ॥
SP0240291 તારા પા ણ સવાર્ ણ નક્ષત્રા ણ ધ્રવુ તથા ।
SP0240292 દ્રા રક્ષાં સ યક્ષાશ્ચ અ શ્વનાૈ દૈત્યદાનવાઃ॥
SP0240301 ગ ધવાર્ સરસશ્ચવૈ નારદઃ પવર્ત તથા ।
SP0240302 થવી ચ સમુદ્રાશ્ચ વષાર્ ણ ગરય તથા॥
SP0240311 ક્ષાશ્ચ વી ધશ્ચવૈ આેષ યશ્ચ મહાબલાઃ ।
SP0240312 નદ્યઃ સવાર્ઃ સમાજગ્મુઃ પશવશ્ચવૈ સવર્શઃ॥
SP0240321 લાેકસ્ય માતરશ્ચવૈ થવી વગર્ અેવ ચ ।
SP0240322 ભૂતાિન પ્રકૃ તશ્ચવૈ ઇ દ્રયા ણ ચ સવર્શઃ॥
SP0240331 તીથાર્િન ચવૈ સવાર્ ણ દાનાિન િવિવધાિન ચ ।
SP0240332 ઋચાે યજંૂ ષ સામાિન અથવાર્િ ગરસાવિપ॥
SP0240341 યજ્ઞાશ્ચ ક્રતવશ્ચવૈ ઇષ્ટયાે િનયમા તથા ।
SP0240342 છ દાં સ ચવૈ સવાર્ ણ િપશાચા દેવયાનેયઃ ।
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SP0240343 બ્રહ્મા ચ ઋષયશ્ચવૈ િવ ઃ સાનુચર તથા॥
SP0240351 તે વાગતષેુ સવષુ ભગવા ગાે ષ વજઃ ।
SP0240352 સવર્કાયર્િવિધ કતુર્માિદદેશ િપતામહમ્॥
SP0240361 અેકૈકં કલશં તત્ર સવાષિધસમ વતમ્ ।
SP0240362 કૃ વાદ્ ભઃ પૂરિય વા ચ કુશશેયમખુા તમ્॥
SP0240371 જયાં ચ િવજયાં ચવૈ સહી ં વ્યાઘ્રી ં તથવૈ ચ ।
SP0240372 સવુચર્લાં શ ખપુ પી ં િવ ક્રા તાં પનુનર્વામ્॥
SP0240381 કુમાર ં ચ દ્રકા તાં ચ તસં વનીમિપ ।
SP0240382 આિદત્યવચર્સં ચવૈ અ તાં શ્રીિનકેતનામ્॥
SP0240391 તથા કુમુદ્વતી ં ચવૈ પ્રા ક્ષપં તે વથાષૈધીઃ ।
SP0240392 પા થવષેુ તદા વ્યાસ સવ વવે ગણેશ્વરાઃ॥
SP0240401 સાવૈણષુ તુ સવષુ તીથાર્િન િવિવધાિન ચ ।
SP0240402 દાનાિન ચવૈ સવાર્ ણ ભગવા સં યવેશયત્॥
SP0240411 રાજતષેુ ચ કુ ભષેુ મ ત્રાં છ દાં સ ચવૈ હ ।
SP0240412 ક્રતનૂ યાંશ્ચ િવિવધા ઇષ્ટ ઃ કા યાં તથેતરાન્॥
SP0240421 આૈદુ બરેષુ સવષુ સિરતઃ સાગરાં તથા ।
SP0240422 તપાં સ િનયમાંશ્ચવૈ ભગવાન યિવ યસત્॥
SP0240431 અેકૈકં કલશં તત્ર અ ભપૂયાર્ ભમ ય ચ ।
SP0240432 વેષ્ટિય વા ચ સતૂ્રેણ દેવે યઃ પ્રદદાૈ િવભુઃ॥
SP0240441 સ જગ્રાહ તદા બ્રહ્મા અેકં કલશમાત્મના ।
SP0240442 િવ ણવે ચ દદાવેકમેક મ દ્રાય ધીમતે ।
SP0240443 ગણપે ય તથા ચા યા ષ યશ્ચ િપતામહઃ॥
SP0240451 તત તમાસને ત મન્નપુવે ય મહામનાઃ ।
SP0240452 અચર્િય વા તતાે બ્રહ્મા વયમવેા ય ષ ચત॥
SP0240461 તતાે િવ તતઃ શક્રાે ઋષયશ્ચ સહામરૈઃ ।
SP0240462 ગણાિધપાશ્ચ સવ તે અ ય ષ ચ ત ન દનમ્॥
SP0240471 વાસાેયુગં ચ તિદ્દવ્યં ગ ધા દવ્યાં તથવૈ ચ ।
SP0240472 કેયૂરે કુ ડલે ચવૈ મુકુટં હારમવે ચ ।
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SP0240473 પિટ્ટસં શલૂવજે્ર ચ અશનીં ચ દદાૈ વયમ્॥
SP0240481 છ ત્રં જગ્રાહ દેવે દ્રાે વાયવુ્યર્જનમવે ચ ।
SP0240482 ઋષય તુષુ્ટવુશ્ચવૈ િપતામહપુરાેગમાઃ॥
SP0240490 િવ વાચ ।
SP0240491 નમઃ કુ મા ડરા ય વ ેદ્યતકરાય ચ ।
SP0240492 શાલ કાયનપાતૈ્રાય હલમાગા થતાય ચ॥
SP0240501 શલાદસ્ય ચ પતુ્રાય દ્રજ યકરાય ચ ।
SP0240502 દ્રભક્તાય દેવાય નમાેઽ તજર્લશાિયને॥
SP0240511 ગણાનાં પતયે ચવૈ ભૂતાનાં પતયે નમઃ ।
SP0240512 ઉમાપતુ્રાય દેવાય પિટ્ટસાયુધધાિરણે॥
SP0240521 નમાે દંષ્ટ્ર ાકરાલાય લલાટનયનાય ચ ।
SP0240522 પ્રમથાય વરે યાય ઈશાનાયાિપતાય ચ॥
SP0240531 દ્વારા યક્ષાય શરૂાય સયુશાપતયે નમઃ ।
SP0240532 નમઃ પ્રવરમાલાય ક્ષીરાેદિનલયાય ચ॥
SP0240541 મહાગણાિધપતયે મહાયાેગેશ્વરાય ચ ।
SP0240542 િદ ડમુ ડાય ચ ડાય અેકાક્ષરરતાય ચ॥
SP0240551 અક્ષયાયા તાયવૈ અજરાયામરાય ચ ।
SP0240552 પશનૂાં પતયે ચવૈ જેત્રે ત્યાે તથવૈ ચ॥
SP0240561 નમઃ પવનવેગાય સવર્જ્ઞાયા જતાય ચ ।
SP0240562 અનેક શરસે ચવૈ અનેકચરણાય ચ॥
SP0240571 િકર િટને કુ ડ લને મહાપિરઘબાહવે ।
SP0240572 સવાર્ દેવા ગણાંશ્ચવૈ પાિહ દેવ નમાેઽ તુ તે॥
SP0240580 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0240581 અેવં તુ વા તતાે દેવ ત મૈ વ્યાસ મહાત્મને ।
SP0240582 પ્રા જ લઃ પ્રયતાે ભૂ વા જયશ દં ચકાર હ॥
SP0240591 તતાે ગણા જયેત્યૂચુ તતાે દેવા તતાેઽસરુાઃ ।
SP0240592 તતઃ સવાર્ ણ ભૂતાિન બ્રહ્મા શક્ર તથવૈ ચ॥
SP0240601 તતઃ શ ખાંશ્ચ ભેર શં્ચ પટહાડ બરાં તથા ।
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SP0240602 વંશાંશ્ચ પણવાંશ્ચવૈ કૃકવા ગાેિવષા ણકાન્॥
SP0240611 િદ ડમા વે કાંશ્ચવૈ મદર્લાંશ્ચવૈ સવર્શઃ ।
SP0240612 અવાદય ત ગણપા હષર્ય તાે મુદા યુતાઃ॥
SP0240620 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0240621 ન દ શ્વરસ્ય ય ઇમં તવં દેવા ભિન મતમ્ ।
SP0240622 પઠેત સતતં મત્યર્ઃ સ ગચ્છેન્મમ લાેકતામ્॥
SP0240631 નમાે ન દ શ્વરાયે ત કૃ વા યઃ વ માચરેત્ ।
SP0240632 તસ્ય કુ મા ડરાજે યાે ન ભયં િવદ્યતે ક્વ ચત્॥
SP0240641 યત્રાયં સ્થા યતે િનતં્ય તવઃ પરમપૂ જતઃ ।
SP0240642 ન ભયં તત્ર ભવ ત ગ્રહે યાે વ્યાસ સવર્દા॥
SP0240651 ન દ શ્વરં યે પ્રણમ ત મત્યાર્ િનતં્ય પ્રસન્ને દ્રયશદુ્ધસ વાઃ ।
SP0240652 તે દેવદેવસ્ય સહાિદ્રપુ યા ઇષ્ટા વિરષ્ઠાશ્ચ ગણા ભવ ત॥
SP0249999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે ચતુિવશ તમાેઽ યાયઃ॥

સં્કદપુરાણ અ યાય ૨૫

SP0250010 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0250011 તત તત્રાગતા દેવા દેવતાિધપ તભર્વઃ ।
SP0250012 મ તઃ પ્રાહ સ પજૂ્ય ક યાથ સદસ પ તઃ॥
SP0250021 મ તાે યે મહાવેગા મહાસ વા મહાજૈસઃ ।
SP0250022 આમ ય ના ા તાનીશઃ સશક્રઃ સિપતામહઃ॥
SP0250031 યુ માકં સયુશા ક યા સભુગા િદવ્ય િપણી ।
SP0250032 દાતુમહર્થ તાં સભુ્રૂં નષુાં મહં્ય મહાબલાઃ॥
SP0250040 મ ત ઊચુઃ ।
SP0250041 વમ માકં ચ તસ્યાશ્ચ સવર્સ્ય જગત તથા ।
SP0250042 પ્રભિવ સ્ત્રલાેકેશ ન તુ યા ચતુમહર્ સ॥
SP0250051 વયવૈ દેયા ગ્રાહ્યા ચ વં નાે ગ તરનુત્તમા ।
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SP0250052 મા નઃ પરાિનવેશાન યાચનને િવભાવય॥
SP0250061 િપતા નઃ ક યપઃ શ્રીમાન્મર ચશ્ચ િપતામહઃ ।
SP0250062 િપતામહિપતા બ્રહ્મા તસ્યાિપ વં િપતામહઃ ।
SP0250063 સ વં િપતામહાેઽ માકં ન પરા કતુર્મહર્ સ॥
SP0250071 સ અેવમુક્તાે દેવેશાે મ દ્ ભદવસત્તમૈઃ ।
SP0250072 સયુશાં મ તાં ક યામાનયામાસ ત ક્ષણાત્॥
SP0250081 વયં હાેતાસ્ય તત્રાસીદ્બ્રહ્મા લાેકિપતામહઃ ।
SP0250082 ક યપશ્ચ તથાેદ્ગાતા અિત્રઃ સામ વયં જગાૈ ।
SP0250083 અથવાર્િ ગરસાૈ દેવાૈ બ્રહ્મ વમિપ ચક્રતુઃ॥
SP0250091 નારદઃ પવર્તશ્ચવૈ ચત્રસનેશ્ચ ગાયનઃ ।
SP0250092 િવશ્વાવસૂ ચશ્ચવૈ હાહા હૂહૂ તથવૈ ચ॥
SP0250101 તથા શા લ શરા યશ્ચ િવશ્રુતાે ગ ડમ ડકઃ ।
SP0250102 ઈ તશ્ચવૈે દ્રવાહશ્ચ યજ્ઞવાહાેઽથ દ ક્ષણઃ ।
SP0250103 અેતે ચા યે ચ ગ ધવાર્ જગુમર્ધુરક ઠનઃ॥
SP0250111 ઉવર્શી ચવૈ ર ભા ચ ઘ્ તાચી પવૂર્ ચત્ત્યિપ ।
SP0250112 તલાેત્તમા ચ િવશ્વાચી અ યાશ્ચા સરસઃ શભુાઃ ।
SP0250113 અ ત્ય ત મહાભાગા તં્ત સરુમનાેહરમ્॥
SP0250120 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0250121 સ અેવમભવદ્વ્યાસ િવવાહ તસ્ય ધીમતઃ ।
SP0250122 ન દનાે ગણમખુ્યસ્ય અનાપૈ યાે હ્યિન દતઃ॥
SP0250131 તતઃ સ તુ કૃતાેદ્વાહાે ન દ ગ વા મહામનાઃ ।
SP0250132 પાદા વવ દે દેવસ્ય દેવ્યા બ્રહ્મણઅેવ ચ ।
SP0250133 શલાદસ્ય ચ લાેકેશઃ શ્રયા પરમયા યુતઃ॥
SP0250140 દેવ ઉવાચ ।
SP0250141 વરં ણી વ પતુ્ર વં નષુા ચેયં તવ પ્રયા ।
SP0250142 વરં દદા મ તે વ સ અનયા સહમી સતમ્॥
SP0250150 ન દુ્યવાચ ।
SP0250151 ભગવ યિદ તુષ્ટાેઽ સ વિય ભ ક્તદૃર્ઢા તુ મે ।
SP0250152 સદા ચ તુષ્ટાે ભવ મે સા બઃ સહ ગણેશ્વરૈઃ॥
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SP0250161 િપતરં ચવૈ મે દેવ ઉ પાદક મમં પ્રભાે ।
SP0250162 અનુગ્રહેણ યુક્તને યાેક્તુમહર્ સ કામદ॥
SP0250170 દેવ ઉવાચ ।
SP0250171 સદાહં તવ ન દ શ સતુુષ્ટઃ સગણેશ્વરઃ ।
SP0250172 પાવર્ત્યા સિહતાે ધીમિન્નદં ચ શ ◌ૃ મે વચઃ॥
SP0250181 સદેષ્ટશ્ચ વિરષ્ઠશ્ચ પરમૈશ્વયર્સયંુતઃ ।
SP0250182 મહાયાેગી મહે વાસાે મહાબલપરાક્રમઃ॥
SP0250191 અજ યશ્ચવૈ જેતા ચ પજેૂ્યજ્યશ્ચ સદા ભવ ।
SP0250192 અહં યત્ર ભવાં તત્ર યત્ર વં તત્ર ચા યહમ્॥
SP0250201 અયં ચ તે િપતા િવપ્રઃ પરમૈશ્વયર્સયંુતઃ ।
SP0250202 ભિવ ય ત ગણા યક્ષાે મહાગણપ તમર્મ॥
SP0250211 પવર્તં ચાસ્ય વૈભ્રાજં કામગં સવર્કા ચનમ્ ।
SP0250212 ઉપેતં ભવનૈિદવ્યૈઃ પ્રયચ્છા મ જના તમ્ ।
SP0250213 તનેાયં સવર્લાેકેષુ ચિર ય ત યથે સતમ્॥
SP0250221 સ્થાનં શ્રીપવર્તે ચાસ્ય ભિવ ય ત સપુૂ જતમ્ ।
SP0250222 ગાૈ ત મશ્ચ યઃ પ્રાણાં ત્યક્ષ્યતે વૈ સધુા મકઃ ।
SP0250223 સ કામચાર વૈભ્રાજે ગણપાેઽસ્ય ભિવ ય ત॥
SP0250230 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0250231 તતાે દેવી મહાભાગા શલૈાદેરદદદ્વરમ્ ।
SP0250232 સાેઽબ્રવી વિય ભ ક્તમ સદૈવાનપગા ભવેત્॥
SP0250241 તતાે મ સતુા ચવૈ ઉભા યામિપ ચાેિદતા ।
SP0250242 વરં યથેષં્ટ વૈ તાિવદં પ્રત્યુવાચ હ॥
SP0250251 યવુયાેર તુ ભ ક્તમ તથા ભતર્િર ચવૈ િહ ।
SP0250252 િનતં્ય ચાનપગા સ્યાન્મે ધમ ચ મ ત ત્તમા ।
SP0250253 અેતિદચ્છા મ દેવેશાૈ વરં વરસહસ્રદાૈ॥
SP0250260 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0250261 તત તાવવેમેતત્તે ભિવતે ત શુ ચ મતે ।
SP0250262 ઊચતુમુર્િદતાૈ દેવાૈ નષુાં તાં વરવ ણનીમ્॥
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SP0250271 ગણાશ્ચાસ્ય તતાેઽ યેત્ય સવ દેવ પ્રયે સયા ।
SP0250272 વરં દદુમર્હાસ વાઃ સ વવ્રે કા ચનપ્રભઃ॥
SP0250281 યુ માસુ મમ ભ ક્તશ્ચ અૈશ્વય ચાિપ સ મતમ્ ।
SP0250282 વ યાશ્ચ યૂયં સવ મે પ્રયાે યુ માકમવે ચ॥
SP0250290 ગણા ઊચુઃ ।
SP0250291 ભવાન્મ તાનુમ તા ચ ગ તરાગ તરેવ ચ ।
SP0250292 અ માકમીશઃ સવષાં દેવાનામિપ ચેશ્વરઃ॥
SP0250301 કુ મા ડાનાં વિરષ્ઠશ્ચ દ્રાણાં વં મહાબલઃ ।
SP0250302 ઈતીનાં દ્વારપાલશ્ચ પ્રમથાનાં તથવૈ ચ॥
SP0250311 મહાબલાે મહાયાેગી સનેાની વં િહ નાે મતઃ ।
SP0250312 વં ભૂતાે ભૂતનેતા ચ નાયકાેઽથ િવનાયકઃ॥
SP0250321 ગ્રહાણામિધપશ્ચવૈ ઉગ્રદ ડધર તથા ।
SP0250322 વમગ્રયાેધી શત્રુઘ્ન વં વીર વં િદવ પ તઃ॥
SP0250331 મહાનુભાવ વં ચવૈ ક્ષીરાેદિનલયશ્ચ હ ।
SP0250332 જ યેશ્વરિનકેતશ્ચ જ યેશ્વરિવભાિવતઃ॥
SP0250341 ભાવનઃ સવર્ભૂતાનાં વરદાે વરદા ચતઃ ।
SP0250342 અ માકં વરદશ્ચવૈ ભવ ભૂતેશ્વર પ્રભાે॥
SP0250350 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0250351 સ અેવં ગણપૈઃ સવઃ તુતાે ન દ શ્વરાે િવભુઃ ।
SP0250352 ઉવાચ પ્રણતઃ સવાર્ બ્રૂત િક કરવા ણ વઃ॥
SP0250361 ત અેવમુક્તા ગણપાઃ સવર્ અેવ મહાબલાઃ ।
SP0250362 ઊચુ તં િદવ્યભાવજ્ઞા દેવદેવસ્ય સિંનધાૈ॥
SP0250371 વમ માકં ગણા યક્ષઃ કૃતાે દેવને શ ભનુા ।
SP0250372 અ મા ભશ્ચા ભ ષક્ત વં નાયકાે ધમર્દાયકઃ॥
SP0250381 સ વં શવશ્ચ સાૈ યશ્ચ ગુણવાનગુણે વિપ ।
SP0250382 ક્ષમાશાૈચદમાપેેતાે ભવ નઃ પ્રયકૃ સદા॥
SP0250390 સન કુમાર ઉવાચ ।
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SP0250391 અેવમુક્ત તદા સવાર્ પ્રણ ય બહુમાનતઃ ।
SP0250392 શરસ્ય જ લમાધાય ગણપાન તવુત્તદા॥
SP0250400 ન દુ્યવાચ ।
SP0250401 નમાે વઃ સવર્ભૂતે યાે નમાે યાે ગ ય અેવ ચ ।
SP0250402 નમશ્ચા યિનકેતે યાે યાેગીશે યાે નમ તથા॥
SP0250411 નમઃ કામચરે યશ્ચ નમ ઉગ્રે ય અેવ ચ ।
SP0250412 ત્યુ યશ્ચ યમે યશ્ચ કાલે યશ્ચ નમાે નમઃ॥
SP0250421 નમઃ કા ચનમાલે યઃ સવર્ધ મ ય અેવ ચ ।
SP0250422 નમાે વાે વધકે યશ્ચ અવ યે ય તથવૈ ચ॥
SP0250431 નમઃ પરમયાે ગ યાે જિટ યશ્ચ નમાે નમઃ ।
SP0250432 નમાે વાેઽદૃ ય પે યાે િવકૃતે ય તથવૈ ચ॥
SP0250441 નમાે વલ્કલવાસે યઃ કૃ ત્તવાસે ય અેવ ચ ।
SP0250442 નમઃ શ્વેતા બરસ્રગ્ ય શ્ચત્રસ્રગ્ યાે નમાે નમઃ॥
SP0250451 ધાવદ્ યશ્ચ દ્રવદ્ યશ્ચ પ્ર સ્થતે યાે નમાે નમઃ ।
SP0250452 નમાે મુિન યાે ગાયદ્ યાે જપદ્ યશ્ચ નમાે નમઃ॥
SP0250461 નમઃ શરભ પે યઃ શત પે ય અેવ ચ ।
SP0250462 નમઃ પવર્તવાસે યાે વ્યાઘ્ર પે ય અેવ ચ॥
SP0250471 નમાે મા ર્ર પે યઃ કાકકાેકે ય અેવ ચ ।
SP0250472 નમાે દૈવત પે યઃ પવને ય તથવૈ ચ॥
SP0250481 નમાેઽ ગ્ ય તથાદ્ યશ્ચ વ ણે ય તથવૈ ચ ।
SP0250482 નમાે ધનેશ પે યઃ સવર્ િપ ય અેવ ચ॥
SP0250491 નમશ્ચાેદરવક્ત્રે યઃ સવર્વક્ત્રે ય અેવ ચ ।
SP0250492 નમાે વામન પે યાે વામ પે ય અેવ ચ॥
SP0250501 દેવાસરુમનુ યાણામા યાિય યાે નમાે નમઃ ।
SP0250502 નમાે વઃ સવર્ભૂતાનાં નમાે વઃ સવર્તઃ શભુાઃ॥
SP0250511 ગ્રહે યશ્ચ નમાે વાેઽ તુ માેક્ષે યશ્ચ નમ તથા ।
SP0250512 શભુે યશ્ચ નમાે વાેઽ તુ અશભુે ય તથવૈ ચ ।
SP0250513 મમ સાૈ યાઃ શવાશ્ચવૈ ભવ તુ ગણનાયકાઃ॥
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SP0250521 ઇ ત તુતા ગણપતયાે મહાબલાઃ શભુવૈર્ચાે ભઃ સરુશત્રનુાશનાઃ ।
SP0250522 િદશ તુ મે સખુમતુલં સખુપ્રદા બલં ચ વીય સ્થરતાં
ચ સયંુગે॥
SP0250531 તપાેઽક્ષયં સ્થાનમથાતુલાં ગ ત યશ તથા યં બહુ
ધમર્િનત્યતામ્ ।
SP0250532 િદશ તુ સવ મનસે સતં ચ મે સરેુશ્વરાઃ પુ ષ્ટમનુત્તમાં
તથા॥
SP0250540 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0250541 ઇમાૈ ન દગણે દ્રાણાં તવાૈ યાેઽ યે ત િનત્યશઃ ।
SP0250542 સાેઽશ્વમેધાવ થવ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥
SP0250551 સ યાયામપરસ્યાં તુ જપ પાપં િદવાકૃતમ્ ।
SP0250552 પવૂર્સ્યાં સતં્યજેદ્વાિપ સવર્રાિત્રકૃતં જપન્॥
SP0250560 સન કુમાર ઉવાચ ।
SP0250561 તત તે ગણપાઃ સવ સં તુતા તને ધીમતા ।
SP0250562 િન ષ્ટાશ્ચ તદા જગ્મુઃ પ્ર ણપત્ય ષ વજમ્॥
SP0250571 દેવાશ્ચ સવર્લાેકાશ્ચ તતાે દેવઃ વયં પ્રભુઃ ।
SP0250572 ટ્વા ન દ શ્વરગ્ હં પ્રદાય ચ મહામનાઃ ।
SP0250573 ઈ સતં સહ દેવ્યા વૈ જગામ સ્થાનમવ્યયમ્॥
SP0250581 ય ઇમં ન દનાે જન્મ વરદાનં તથવૈ ચ ।
SP0250582 અ ભષેકં િવવાહં ચ પઠેદ્વા શ્રાવયીત વા ।
SP0250583 બ્રાહ્મણઃ સ તાે યા ત ન દ શ્વરસલાેકતામ્॥
SP0250591 યાે િનયત તુ પઠે પ્રયતાત્મા સવર્ મમં પ્રણતાે ભવભ યા ।
SP0250592 સાેઽિપ ગતઃ પરલાેકિવચાર ન દસમાેઽનુચરાે િહ મમ સ્યાત્॥
SP0259999 ઇ ત સ્ક દપુરાણે પ ચિવશ તમાેઽ યાયઃ॥
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AdhyAya 26-52 are in preparation.
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