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shrImatsunItibhAgavatam

શ્રીમ સનુી તભાગવતમ્

શ્રીકૃ ણાય નમઃ ।
પ્રથમઃ સ્ક ધઃ ।

લ મીસદ્દિયતે પયાે દ સતે સદંત્તસદ્વા છતે
દાષેાૈઘૈ રિહતે ગુણૈિવલ સતે મખુ્યાિનલા તગર્તે ।
સવર ય જતે સદવ્યવિહતે નારાયણાખ્યા વતે
બ્રહ્માદૈ્યિવનુતે દૃઢં મમ િહતે કૃ ણે મનાેઽ વચ્યુતે॥ ૧॥
િનપીય યદ્ભાગવતા તં સ જનાેઽ યસસંારભયં જહા ત ।
બ્રહ્માિદવ દં્ય પ્રણમા મ વેદવ્યાસં હિર મ વહૃદ જવાસમ્॥ ૨॥
સદુુગર્મૈદુર્ષ્ટવચ ત મશ્રૈિનગૂિહતાે ભાગવતાથર્ ઉચ્ચૈઃ ।
પ્રકા શતાે યને સદુ ક્તભા ભઃ સ મ વભાનુહર્રતાત્તમાે મે॥ ૩॥
પ્રબાેધયદ્વાલમ મ સમુ વશાસં્ત્ર બુધે દ્રરૈિપ દુિવબાેધમ્ ।
યનેા જસા સિંવ તં િનષવેે જયપ્રદં તં જયતીથર્રાજમ્॥ ૪॥
આન દતીથા ક્તમહાનખાગ્રૈિવદાયર્ દુવાર્િદજનાન્ ધર યામ્ ।
જહાર સન્માગર્ગતા તરાયા સ વ્યાસરાટ્ સહવરાેઽવતાન્મામ્॥ ૫॥
ર યા યદ યા બહવાે િનબ ધા અદ્યાિપ લાેકસ્ય હર ત હૃ સ્થમ્ ।
તમાે િવત વ ત ચ મઙ્ગલં માં સ પાતુ વાેત્તમતીથર્વયર્ઃ॥ ૬॥
ગાેકણર્સ ક્ષતે્રવરેઽનવદ્યઃ શ્રીિવઠ્ઠલં કાેઙ્કણિવપ્રવ દ્યઃ ।
અપજૂયદ્યાે રઘુચ દ્રતીથર્ઃ સજુંષ્ટગઙ્ગાિદસમ તતીથર્ઃ॥ ૭॥
યતીશ્વરાદ્યાેઽ ખલલાેકહૃદ્યાે િવર ક્તભપૂઃ પિરભૂતદાષેઃ ।
શાસ્ત્રા ધચ દ્રાે હિરભ ક્તસા દ્રાે ભવે પ્રસન્નઃ પરમાે ગુ નર્ઃ॥ ૮॥
લ મીશભક્તાે બહુધમર્સક્તાે િવ દ્ધસ પ પિરના શતાપત્ ।
સદા તદા તઃ પ્રગુણઃ પ્રશા તઃ સ ત મપાખ્યઃ કૃતસાધુસખ્યઃ॥ ૯॥
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દ્વ ેઽચ્યુતારાધનતઃ સપુતંુ્ર લેભે ગુણાઢ ં ભુિવ સવર્ મત્રમ્ ।
મહાબુધં સાગરવેઙ્કટેશં સચ્છાસ્ત્રિવજ્ઞં તપનપ્રકાશમ્॥ ૧૦॥
બ્રાહ્મ યમાસ્થા ય બુધાઃ સમ તા યનેવૈ દુ તકર્ તાે િનર તાઃ ।
આન દતઃ કાેઙ્કણિવપ્રસાથર્ઃ પ્રમાેિદતઃ શ્રીરઘનુાથતીથર્ઃ॥ ૧૧॥
સદ્બ્રહ્મસતૂ્રાેત્તમભા યટ કાટ કા કૃતા ત વસકુાૈ તુભાખ્યા ।
ધમાર્ મહાભાગવતા જનષેુ સસં્થાિપતા યને ચ ભૂયુર્પાયૈઃ॥ ૧૨॥
પ્રદ શતાે યને ચ સાધુમાગર્ તરસૃ્કતાેઽભૂદ્ભુિવ દુષ્ટવગર્ઃ ।
દત્તા દ્વજે યઃ સકલાશ્ચ િવદ્યા િવ તાિરતા ક તરથાનવદ્યા॥ ૧૩॥
યનેાપેિદષં્ટ શભુમુત્તમે યઃ શ્રીમ વશાસં્ત્ર બહુશાે જને યઃ ।
વ્યથ કૃતં ચૈકમિપ મ નાહઃ પ્રસાિદતઃ શ્રીરમણાે સહઃ॥ ૧૪॥
તસ્ય પ્રયાયામથ શા તવા યાં કાનેેિરરામાૈ તનયાૈ પ્ર તાૈ ।
બભવૂતૂ રાઘવલ મણાૈ સન્મહાનુરાગાિવવ બુ દ્ધમ તાૈ॥ ૧૫॥
તં સદુ્ગણં સાગરવેઙ્કટેશં િવપ શ્ચદાશ્ચયર્વરં પ્રણ ય ।
જ્યેષં્ઠ ચ કાનેેિરબુધપ્રબહ સદ્વૈ ણવા યાન ખલાં તથવૈ॥ ૧૬॥
શ્રીકૃ ણભક્તાનુચરઃ સલ મીનારાયણપ્રેરણયવૈ રામઃ ।
મુદે મુકુ દસ્ય ચ વૈ ણવાનાં સનુી તસદ્ભાગવતં કરાે ત॥ ૧૭॥
દયાલવઃ સાધજુના ગુણજ્ઞા િવમ સરાઃ સદુ્ગણશા લનશ્ચ ।
તુ ય તુ મે વીક્ષ્ય કૃ ત સમ તાઃ અહં યથા સ્યાં િનતરાં કૃતાથર્ઃ॥ ૧૮॥
અજ્ઞસ્ય બાલસ્ય કૃપા પદસ્ય પ્રવતર્માનસ્ય સદુુ કરેઽથ ।
સગં્ હ્ણતઃ વ પપદૈઃ પ્રભૂતમથ ચ સઙ્કાેચિનષક્તબુદ્ધઃે॥ ૧૯॥
નમ્ર વભા ે મમ સવર્સ તાે વા સલ્યવ તાેઽ યગુણષેુ તુષ્ટાઃ ।
યનૂાિધકં કાવ્યકૃ તશ્રમજ્ઞાઃ િકમ યુદારા ખલનં સહ વમ્॥ ૨૦॥
સતૂાેકં્ત િકલ નારદ તુતમભૂદ્ય સ પદં યઃ વયં
વ્યાસઃ ફ ગનુભી મયાેઃ પ્રયતમાે ભક્તેષ્ટકૃદ્ધમર્જઃ ।
પ્રાેચે યદ્ગ તમજુર્નાે િવહરતઃ ખન્નશ્ચ પાથાર્ યયુઃ
શપ્તાેઽયં ક લ જ પર ક્ષદભજ કૃ ણઃ સ નાે રક્ષતાત્॥ ૨૧॥
વ ણતં પ્રથમે સ્ક ધે ભગવદ્ભક્તસદ્યશઃ ।
ગીયતે ની ત પેણ િવ વૈ ણવતુષ્ટયે॥ ૨૨॥
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ગ્રાહ્યા િવદ્યાેત્તમા હીનજન્મનાેઽિપ િવમ સરૈઃ ।
શ્રીમદ્ભાગવતં સતૂાચ્છુશ્રવુુઃ શાનૈકાદયઃ॥ ૨૩॥
અદ યર્મિપ સદં ય તત્રવૈેચ્છાિવ દ્ધયે ।
શદૂ્રાત્મને હર પં નારદાય યદશર્યત્॥ ૨૪॥
મન તુ ષ્ટકરં કાયર્શષેં ધીમાન્ન શષેયેત્ ।
ચકે્ર ભાગવતં વ્યાસાે નારદાેક્તાેઽ ખલાથર્કૃત્॥ ૨૫॥
કૃતં પરેણ ય કમર્ કાયાર્ તદુ ચતા િક્રયા ।
બ્રહ્માસે્ત્ર દ્રાૈ ણનાે ષ્ટે તન્મુમાેચ ધન જયઃ॥ ૨૬॥
દ્વજસ્યાકામર્ણઃ કાયા િનગ્રહાે હનનં િવના ।
મ ણ કૃ ણાેિદતાે દ્રાૈણેહૃર્તવાન્ન શરાેઽજુર્નઃ॥ ૨૭॥
ન ભવને્મહતાેઽ યુક્તાૈ િવશ્ર ભઃ પક્ષપા તનઃ ।
પ્રબાેિધતાેઽિપ કૃ ણાદ્યૈભ મં પપ્રચ્છ ધમર્રાટ્॥ ૨૮॥
વા છતાદિધકં પુ યકૃતાેઽભીષં્ટ પ્ર સ ય ત ।
ભી મસ્યાસી પુરઃ કૃ ણાે મુમષૂા ત્તરાયણે॥ ૨૯॥
ખેદે પ્રાપ્તેઽિપ નાે માેચ્યમશ્રુ કમર્ ણ મઙ્ગલે ।
કૃ ણે િનયાર્ ત નતે્રા બુ ય ધન્ પા ડવ સ્ત્રયઃ॥ ૩૦॥
જ્યેષ્ઠમ યમનીચાશ્ચ માનનીયા યથાે ચતમ્ ।
સ્ત્રયઃ પ્ર શ્ચ િપત્રાદ ભગવા સમમાનયત્॥ ૩૧॥
સ્થ તજ્ઞઃ વાે ચતં કુયાર્ વબુદ્ યા વા યચાેિદતઃ ।
તરાષ્ટ્ર ઃ સભાયાઽગાદ્વનં િવદુરબાેિધતઃ॥ ૩૨॥
ક્લેશાે ન કાયર્ઃ શ્રીિવ વશ વા સપંદાપદાેઃ ।
િપત્રાિદશાેકં તત્યાજ ધમર્ ે નારદાેિદતઃ॥ ૩૩॥
િન મત્તૈરેવ ધીમદ્ ભભર્િવ યદવગ યતે ।
દષૃ્ટાે પાતાેઽવદદ્ભીમં ધમર્રાડ્ભગવદ્ગ તમ્॥ ૩૪॥
વ્યથશબલહીનસ્ય બહુસાધનતા મતા ।
ગા ડીવાદ્યજુર્નસ્યાસી કૃ ણસ્ત્રીરક્ષણે થા॥ ૩૫॥
ય મન્ દેશે ન સહૃુદાે ન મતં્ર તત્ર નાે વસતે્ ।
શ્રુ વાજુર્નાેક્તાં કૃ ણ વધામા પ્ત પા ડવા યયુઃ॥ ૩૬॥
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દુષ્ટ ઉત્તમવષેાેઽિપ સતામાતનુતે વ્યથામ્ ।
પીડયામાસ ગાેયુગ્મં ક લ ર્પ તલા છનઃ॥ ૩૭॥
રક્ષ્યઃ પવૂર્મનમ્રાેઽિપ ખલાેઽિપ પ તતઃ પદાેઃ ।
કલયેઽદાદ્વધાેદ્યુક્તઃ પર ક્ષ સ્થાનપ ચકમ્॥ ૩૮॥
શ્રા તાેઽ ત િધતાે વે ત્ત વયાેગ્યં ન િવવેક્યિપ ।
મનુેરંસે તં સપ પર ક્ષિન્નદધે ષા॥ ૩૯॥
ત્યજ ગવ જય ક્રાેધં િહતં બ્રૂિહ ભજ ક્ષમામ્ ।
દત્તશાપં સતંુ રાજ્ઞે પ્ર ણિન દ મુિનઃ ક્ષમી॥ ૪૦॥
પ્રત્યાસન્ને તેઃ કાલે િવહાયા યદ્ધિર ભજેત્ ।
શ્રુતશાપાેઽચ્યુતં ભજેે પર ક્ષન્મુિનસ મતઃ॥ ૪૧॥
બ્રવી ત ચતુરઃ ષ્ટઃ સન્નવેાદરતઃ પરૈઃ ।
ષ્ટઃ પર ક્ષતા રાજ્ઞા શ્રીશકુઃ પ્રત્યભાષત॥ ૪૨॥
લ મીશાે માતેલર્સદુ્ગણતતેઃ સન્મ વપૂ રતેઃ
શ્રીમ સાગરવેઙ્કટેશિવબુધાદ્યં શા તબાયી સતુમ્ ।
રામં પ્રાપ સનુી તભાગવત ઉ કૃષ્ટેઽત્ર તિન્ન મતે
સચ્છ્લાેકૈદર્શ ભલર્સિ દ્વગુ ણતૈઃ સ્ક ધાેઽ તમાદ્યાેઽગમત્॥ ૪૩॥
ઇ ત સનુી તભાગવતે પ્રથમસ્ક ધઃ સમાપ્તઃ॥

દ્વતીયઃ સ્ક ધઃ ।
સપં્રાેક્તા ચ શકેુન વા છતકર યદ્ધારણાેચેઽ જ ે
યદ્વ ય ચ યદ િરતાઃ પ્રસ જુબ્રર્હ્મા ડમ યં સરુાઃ ।
યઃ સદ્બહ્વવતારભાગસરુહૃ સપં્રા ય બાેધં િવિધ-
યર્ મા સવર્જગ સસજર્ િહતકૃ કૃ ણઃ સ નાે રક્ષતાત્॥ ૧॥
બ્રહ્માિદપ્ર તે િવ ચત્રચિરતે િવજ્ઞાનદાનાેદ્યતે
સદ્રક્ષાિનરતે ગુણાૈઘભિરતે િનઃશષેદાષેાે જ્ઝતે ।
વ્યાસે વાગ તેઽિનશં પ્રમુિદતે શ્રીમ વહૃ સં સ્થતે
ભ ક્તમઽત્યુ ચતે સદાપ્ર તહતે સ્યા સત્યવત્યાઃ સતુે॥ ૨॥
દ્વતીયે વ ણતં સ્ક ધે ભગવદ્ભક્તસદ્યશઃ ।
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ગીયતે ની ત પેણ િવ વૈ ણવતુષ્ટયે॥ ૩॥
ક્ષપં્ર પ્ર ત્તયે બ્રૂયાત્ પ ડતઃ ફલિનશ્ચયમ્ ।
જગાદ ધારણાં ધા તલ ધકર શકુઃ॥ ૪॥
વયાેગ્યતાનુસારેણ પ્રવતર્ તે મની ષણઃ ।
કે ચદ્ભજ ત વૈરાજં હૃ સ્થં પં હરેઃ પરે॥ ૫॥
પિર ચ્છેદિવજ્ઞાતમહઙ્કારસમુ જ્ઝતઃ ।
વાજ્ઞાતં નારદ ત વમ ચ્છચ્ચતુરાનનમ્॥ ૬॥
કાય કતુર્મશક્તાેઽિપ શક્નુયાચ્છ્ર ેષ્ઠચાેિદતઃ ।
બ્રહ્મા ડં સ જુિવ પે્રિરતાઃ સહંતાઃ સરુાઃ॥ ૭॥
દુષ્ટાન્ જિહ સતાે રક્ષ સન્માગર્મનુદશર્ય ।
વરાહાદ્યવતારાેઽભૂદેતદથ જનાદર્નઃ ॥ ૮॥
સાધને સત્યિપ જ્ઞાનં િવના કાય ન સ ય ત ।
જગ કૃ તદશૃે બ્રહ્મા હયાર્િદષ્ટ તપાેઽચરત્ ॥ ૯॥
ન તુ ય ત મનઃ કસ્ય પરમાદ્ભુતદશર્ને ।
વલાેકસં સ્થતં વે ં દૃ ટ્વા તુષ્ટાેઽનમ દ્વભુઃ॥ ૧૦॥
િકમલ યં ભવે પંુસઃ સપુ્રસન્ને મહાત્મિન ।
પ્રીતા સકલિવજ્ઞાનં વય ભૂઃ પ્રાપ્તવાન્ હરેઃ॥ ૧૧॥
સમ તમિપ કુવ ત વા યનુગ્રહભાઙ્નરઃ ।
સસજર્ િન ખલં વેધા હિરણેક્ષાપ્રચાેિદતઃ॥ ૧૨॥
સ યક્ પરિહતં સ તઃ કુવર્ ત્યેવા યન થતાઃ ।
બ્રહ્માચરચ્ચ ભદ્રાથ પ્ર નાં િનયમા યમાન્॥ ૧૩॥
લ મીશાે મતેલર્સદુ્ગણતતેઃ સન્મ વપૂ રતેઃ
શ્રીમ સાગરવેઙ્કટેશિવબુધાદ્યં શા તબાયી સતુમ્ ।
રામં પ્રાપ સનુી તભાગવત ઉ કૃષ્ટેઽત્ર તિન્ન મતે
સચ્છ્લાેકૈદર્શ ભવર્રાે િવલ સતઃ સ્ક ધાે દ્વતીયાેઽગમત્॥ ૧૪॥
ઇ ત સનુી તભાગવતે દ્વતીયસ્ક ધઃ સમાપ્તઃ॥

તીયઃ સ્ક ધઃ ।
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મતૈ્રેયાે િનજગાદ યા પરકથા બ્રહ્મા જચ્ચાેિદતાે
યનેાશષેમથાસરંુ સમવધીદ્યાેઽભૂ દ્ધર યાક્ષહૃત્ ।
ભક્તાભી સતદાે વરાહતનુભાગ્યઃ કદર્મસ્યેષ્ટકૃત્
સાક્ષાદ્યઃ કિપલાે િહતં હ્યકથય કૃ ણઃ સ નાે રક્ષતાત્॥ ૧॥
લ મીશં ભજતે જગદ્ભયહૃતે દ્વપૈાયનાજ્ઞા તે
માેહં નાશયતેઽસરુાન્ િવજયતે સચ્છાસ્ત્રમાત વતે ।
સાધનૂુદ્ધરતે પ્રધાનમ તે મ વાખ્યયા રાજતે
ગીવાર્ણેષ્ટકૃતે નમાે ગુણવતે ત મૈ સદા શ્રીમતે॥ ૨॥
તીયે વ ણતં સ્ક ધે ભગવદ્ભક્તસદ્યશઃ ।
ગીયતે ની ત પેણ િવ વૈ ણવતુષ્ટયે॥ ૩॥
િહતમ યપુદેષ્ટવ્યં ન મખૂ યાે િવશારદૈઃ ।
ચકાર િવદુર તીથર્યાત્રાં ભ્રા જિધકૃ્કતઃ॥ ૪॥
ન કાયાઽપિરહાયઽથ શાેકાે િવજ્ઞાનશા લ ભઃ ।
શ્રુ વાેદ્ધવા સહૃુન્નાશં નાતનાે દ્વદુરઃ શચુમ્॥ ૫॥
પ્રાપ્તં િવદ્યા થનં શા તં શ્રેયાેઽથ ન પિરત્યજેત્ ।
મતૈ્રેયાે માધવાિદષ્ટાે િવદુરં પ્રત્યબાેધયત્॥ ૬॥
અજ્ઞાનં સ ભવત્યેવ કદા ચન્મહતામિપ ।
નાત્માનમિપ ના ય જ તાે િવિધરબુ યત॥ ૭॥
મહાનિપ િવના સવેામભીષં્ટ ન દદાત્યહાે ।
જ્ઞાનાથ પ્ર તાે િવ બ્રર્હ્મણે તપ આિદશત્॥ ૮॥
કૃતેઽિનષ્ટકૃતાં મૂલાને્મૂલને વેષ્ટભાગ્ભવેત્ ।
પી વા સહા ભસા વાયું ધાતા લાેકાન્ િવભક્તવાન્॥ ૯॥
બાલસ્ય રાેદનાદ યદ્બલં ના તીષ્ટસાધનમ્ ।
નામાિન બ્રહ્મણાે દ્રઃ સ્થાનાન યાપ્તવાન્ દન્॥ ૧૦॥
અચીણર્તપસા પુંસા પ્ર સા વી ન લ યતે ।
દ્ર ષ્ટાં પ્ર મુગ્રાં વીક્ષ્યાિદશદજ તપઃ॥ ૧૧॥
આચર ત મહીયાંસઃ કમર્ દુષ્ટિવમાેહકમ્ ।
ઇચ્છિન્નવ િવિધવાર્ચં તત્યાજ તનયાે ક્તતઃ॥ ૧૨॥
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યતેત િપ શશુ્રષૂાકૃતયેઽનુક્તઆત્મજઃ ।
પ્ર વનાય ચાિદષ્ટાે િવધાત્રાઽઽન દતાે મનુઃ॥ ૧૩॥
કુયાર્દ ત પ્રયસ્યેષં્ટ પ્રાગવે વચસાથર્નાત્ ।
વરાહાે બ્રહ્મનાસાે થાેઽસરંુ હ વા ક્ષ ત યધાત્॥ ૧૪॥
તાવ દ્વનીતાે લ વા જનાે યાવન્ન કામુકઃ ।
ક યપસ્યાહરદ્વાસઃ સ યાયાં રતયે િદ તઃ॥ ૧૫॥
અકાલચિરતં કમર્ મહાનથર્ફલપ્રદમ્ ।
દુ પતુ્રાૈ ભાિવનાૈ પ્રાેચે ક યપાે ર તકૃિદ્દ તમ્॥ ૧૬॥
િવનાશકાલે સ પ્રાપ્તે િવપર તા મ તભર્વેત્ ।
જયને િવજયનેાિપ સં દ્ધાઃ સનકાદયઃ॥ ૧૭॥
સવર યનુમ તવં્ય પ્રભાેરનુમતં િહ યત્ ।
ત્યશાપિવમાેક્ષાેઽભૂ દ્વ ણૂક્તાેઽનુમતાે દ્વજૈઃ॥ ૧૮॥
ધીમાનવગતે કાયર્ત વે ન લભતે ભયમ્ ।
િદ તગભાર્દ્ ભયં દેવા મુમુચુઃ ક જ ેિદતાઃ॥ ૧૯॥
રક્ષન્ કાલાનુસાર વં ગણયેન્ન પરાભવમ્ ।
િનલીના િનજર્રાઃ પ્રેક્ષ્ય િહર યાક્ષં રણાેદ્યતમ્॥ ૨૦॥
ઇચ્છ ત કલહં દુષ્ટાઃ શા ત મચ્છ ત સ જનાઃ ।
વ ણાે હિરમવેાેચે િહર યાક્ષસ્ય યુદ્ધદમ્॥ ૨૧॥
દુ ક્તવાદાે માયાયાં ન સ્યાદ્ગવાર્ તકારકઃ ।
િહર યાક્ષાે વરાહેણ બ્રહ્માેક્તને િવના શતઃ॥ ૨૨॥
અજ્ઞા વા કુવર્તેઽિનષં્ટ વ વ પં િનવેદયત્ ।
બ્રહ્મણા બાેિધતા જગ્ધું પ્ર ત્તા યક્ષરાક્ષસાઃ॥ ૨૩॥
તદેવ િવ જે વસ્ય યદથ સ્યા પરાભવઃ ।
િવસસજર્ િવિધિવ પ્રાેક્તાે જઘનિવગ્રહમ્॥ ૨૪॥
સ્યાદત્યારાધના પ્રા યં પ્રા થતાદિધકં પ્રયમ્ ।
દિયતાથ તપઃપ્રીતા પ્રાપેષં્ટ કદર્માે હરેઃ॥ ૨૫॥
પ્રીણયે વા તકં પ્રાપં્ત પજૂયા વચનૈરિપ ।
મનાેઃ વાયંભવુસ્યવૈં કદર્મઃ પ્રી તમાવહત્॥ ૨૬॥

sunItibhAgavatam.pdf 7



શ્રીમ સનુી તભાગવતમ્

પ્રા થતઃ સન્નવા ાે ત વાભીષં્ટ સકૃુતી નરઃ ।
દેવહૂ ત મુિનલભે કદર્માે મનનુા થતઃ॥ ૨૭॥
સ્યાન્નાપેસ્કરણત્યક્ત મષ્ટમ ય તહષર્દમ્ ।
દેવહૂ તધર્વે તુષ્ટ અૈચ્છદ્ર તગ્ હિદકમ્॥ ૨૮॥
સ દ્ધમર્નાેરથાદેવ ક્ષણને સ્યાન્મહીયસામ્ ।
કદર્માે નવ પઃ સન્ િવમાનેઽરમત સ્ત્રયા ॥ ૨૯॥
િનજે સતં િન યાિપ કુયાર્ વજનવા છતમ્ ।
ભાયાર્ થતઃ સતુે તે તનયાઃ કદર્માે દદાૈ॥ ૩૦॥
અવા ય હતાેઽનુજ્ઞાં કૃતં કાય શભુપ્રદમ્ ।
સદ્ગ ત કિપલાજ્ઞપ્તઃ પિરવ્રાટ્ પ્રાપ કદર્મઃ॥ ૩૧॥
સમ તૈઃ પ્રભુણા હીનૈઃ કાય કતુ ન શક્યતે ।
નાેદ તષ્ઠ દ્વરાડ્વિહ્નપવૂ વનુગતે વિપ ॥ ૩૨॥
સન્માગર્ અેવ લાેકાનામ ચ્છન્નસખુસાધનમ્ ।
કિપલાેિદતમાગણ હિર પ્રાપ મનાેઃ સતુા॥ ૩૩॥
લ મીશાે મતેલર્સદુ્ગણતતે સન્મ વપૂ રતેઃ
શ્રીમ સાગરવેઙ્કટેશિવબુધાદ્યં શા તબાયી સતુમ્ ।
રામં પ્રાપ સનુી તભાગવત ઉ કૃષ્ટેઽત્ર તિન્ન મતે
સચ્છ્લાેકૈદર્શ ભલર્સ સ્ત્રગુ ણતં સ્ક ધ તીયાેઽગમત્॥ ૩૪॥
ઇ ત સનુી તભાગવતે તીયસ્ક ધઃ સમાપ્તઃ॥

ચતુથર્ઃ સ્ક ધઃ ।
અત્રેદર્ક્ષસયુજ્ઞનાશનકૃતાે દ્રસ્ય સવાર્ ચત-
શ્ચકે્ર યશ્ચ મુદં ધ્રવુાય પરમં પ્રીતઃ પદં યાે દદાૈ ।
અઙ્ગસ્યાિપ થાેરભીષ્ટમકરાેદ્યાેઽભૂ પ્રચેતાઃ પ્રયાે
મુક્તાે ય કૃપયા પુર જન પઃ કૃ ણઃ સ નાે રક્ષતાત્॥ ૧॥
શ્રીિવ ં નમતે પ્રયં િવદધતે ગ્ર થાન્ બહૂન્ કુવર્તે
મ વાે ક્ત તવુતે ખલાન્નમયતે ધૈય મહાભૂ તે ।
સભંગ્ દ્વષતે સતે ભગવતે સાધનૂ્ જનાન્ રક્ષતે
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િનતં્ય શ્રીજયતીથર્રા મુિનયતે તુ યં નમાે ધીમતે॥ ૨॥
ચતુથ વ ણતં સ્ક ધે ભગવદ્ભક્તસદ્યશઃ ।
ગીયતે ની ત પેણ િવ વૈ ણવતુષ્ટયે॥ ૩॥
મહાેદ્યાેગને સ ય ત કાયાર્ ય તમહા ત્યિપ ।
ચ દં્ર દુવાર્સસં દતં્ત લેભેઽિત્ર તપસા સતુાન્॥ ૪॥
અવમાનં કરાેત્યેવ વાવમાેઽ યવમાિનતઃ ।
દક્ષાે રાેધ દ્રસ્ય યજ્ઞભાગમનુ થતેઃ॥ ૫॥
અેકદા નારભેતવૈ િવદ્વષેં બહુ ભઃ સહ ।
ન દશપ્તષેુ િવપ્રષેુ સદક્ષે વશપદ્ ગુઃ॥ ૬॥
ન શભંુ વાશભંુ કુયાર્ પત્ની ભત્રાર્ િનવાિરતા ।
સાતી ગતા મખસ્થાનં દક્ષેણાનાદતૃાભવત્॥ ૭॥
પ્રાણાન યુ જેન્નવૈ શ ◌ૃ યાચ્છ્ર ેષ્ઠિન દનમ્ ।
દ્રાવજ્ઞાકરં દકં્ષ સતી વીક્ષ્ય જહાવસનૂ્॥ ૮॥
કુયાર્દુપદ્રવપ્રાપ્તાૈ જ્ઞાતાયાં ત પ્ર તિક્રયામ્ ।
ઋભુ ભ ર્ગુર શસ્ય પાષર્દાન્ સં યવારયત્॥ ૯॥
સપં્રે યાે િવષમે કાય સમથર્ઃ વસમાે ભટઃ ।
દક્ષયજ્ઞક્ષયાયેશાે વીરભદં્ર સમાિદશત્॥ ૧૦॥
શ્રેષ્ઠાવજ્ઞાકૃતઃ પુંસાે નાનુકૂલાે ભવેદુ્બધઃ ।
ભગાેઽદગૃ્ ગુર મશ્રુઃ પષૂા દ તાે જ્ઝતાેઽભવત્॥ ૧૧॥
પનુયર્થવૈ નાે ત્તષે્ઠદ્ધ યાદ્યુ યા તથા િરપુમ્ ।
દ ક્ષણાગ્ ાૈ જુહાવેશ છ વા દક્ષપશાેઃ શરઃ॥ ૧૨॥
અપકાિરષુ ષ્ટસ્ય સા ા સનંાશયેદુ્રષમ્ ।
દેવૈિનવેિદતાે બ્રહ્મા દ્રસ્યાશમય કુ્રધમ્॥ ૧૩॥
પવૂર્ સ્થ ત પ્રપન્નાેઽિપ પ્રાપયેન્નાપરાિધનઃ ।
પષૂાદ નાં વિનવાર્હં ચકે્રઽ યાવયવૈઃ શવઃ॥ ૧૪॥
સદંષૃ્ટઃ પવૂર્પુ યને પજૂનીયાેઽ ખલૈઃ થક્ ।
પ્રાદુભૂર્તં હિર દક્ષયજ્ઞે સવ પ્રતુષુ્ટવુઃ॥ ૧૫॥
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કાયાર્કાય ન ના ત કા તયા િવ જતઃ પુમાન્ ।
સુ ચ્યા ક્ષપ્ત ઉત્તાનપાદેનાપેે ક્ષતાે ધ્રવુઃ॥ ૧૬॥
કાેિપતાે દુ કરમિપ કુયાર્ ખન્નાેઽ યબાેિધતઃ ।
અગમત્તપસે બાલઃ સનુીત્યા પ્રેિરતાે ધ્રવુઃ॥ ૧૭॥
પર ક્ષ્ય માનસં સ યક્પશ્ચા કાયર્િવિધ વદેત્ ।
નારદઃ સુ સ્થરં મ વ ધ્રવુમૂચે તપાેિવિધમ્॥ ૧૮॥
મહાત્માઙ્ગીકૃતં સવર્લાેકાનાં દુ ત્યજં ભવેત્ ।
ધ્રવુેણ વીકૃતે પ્રાણરાેધે િવશ્વસ્ય સાેઽભવત્॥ ૧૯॥
શીઘ્રાં સ તુ ષ્ટમ યે ત શશનુાઽઽરાિધતઃ પુમાન્ ।
વરં સ્થાનં ધ્રવુાયાદાદ્વાસદેુવાે સરુા થતઃ॥ ૨૦॥
કૃતાપરાધા હ તવ્યા બહવાેઽિપ મહાશ્રયાઃ ।
હતાેત્તમા ધ્રવુેણા ૈ ધનદાનુચરા હતાઃ॥ ૨૧॥
િનવરાે િવગતક્રાેધાે મહતાં માનદાે ભવેત્ ।
ધ્રવુાે મનૂ ક્ત ભઃ શા તઃ કુબેરાદ્વરમગ્રહીત્॥ ૨૨॥
આત્મનાે િહતકતાર્રં કાય તે ન િવ મરેત્ ।
સ્થાનં ધ્રવુાે િવમાનને ગચ્છન્ માતરમ મરત્॥ ૨૩॥
િવહીનઃ સદપત્યેન ધમાર્ત્માિપ િવિન દ્યતે ।
અશ્વમેધેઽઙ્ગરાજસ્ય દેવા ન જગ્ હુહર્િવઃ॥ ૨૪॥
દુષ્ટસઙ્ગ તતાે રક્ષ્યા બાલ્યે બાલા શભુા થ ભઃ ।
લ ધ ઇ ટ્વા હિર વનેાે ત્યુસઙ્ગાદધ યર્ભૂત્॥ ૨૫॥
સતુ ઉ લઙ્ ઘત વાજ્ઞે ગચ્છેદે્દશા તરં િપતા ।
ત્યક્તાજ્ઞેઽઙ્ગઃ શઠે વનેે સવાર્ન્ િહ વા યયાૈ િન શ॥ ૨૬॥
હ યા વવિધતમિપ દુષ્ટમુ પથગા મનમ્ ।
િનજઘુ્નમુર્નયાે વનંે વા ભ ષક્તં કૃતાગસમ્॥ ૨૭॥
ગુણા અેવ પ્રપજૂ્ય તે મહ વં વયસા થા ।
વનેાઙ્ગા પ્રાગભૂ તાે િનષાદાે ભપૂ તઃ થુઃ॥ ૨૮॥
મહતઃ સિન્નધાનને માનય ત્ય ખલા જનાઃ ।
અ ભ ષક્તાય વમાર્િદ બ્રહ્માદ્યા થવે દદુઃ॥ ૨૯॥
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લ મવા ય ગુ ણના િન દનીયાત્મનઃ તુ તઃ ।
સતૂાદ્યા થુરાજેન વ તાતે્રા દ્વિનવાિરતાઃ॥ ૩૦॥
પરાપે વનાયવૈ વધર્યેદાત્મસ પદઃ ।
પ્ર ન્નાથ થુભ તાં પ્રણતાં પ્રદુદાેહ ગામ્॥ ૩૧॥
સખંુ ન લભતે કાેઽિપ ધમર્િવઘ્નકરઃ પુમાન્ ।
થવુા જહરં શક્ર વ ે હાેતુમુદ્યતાઃ॥ ૩૨॥
નાચરેદ્ધમર્મ ય યં મહતાં ક તનાશકમ્ ।
વાિરતાેઽભૂ દ્વિર ચને યજ્ઞઃ શતતમઃ થાેઃ॥ ૩૩॥
પ્રભુણા પિરહતર્વ્યાે દ્વષે આત્મીયયાે મથઃ ।
અનુશાસ્ય થું ચકે્ર શચીપ તસખં હિરઃ॥ ૩૪॥
િનઃશષેં કથયે ષં્ટ ભ યા સપં્રા થતઃ સતા ।
થું સન કુમારાે િહ ક્ષેમાપેાયં ભવેઽબ્રવીત્॥ ૩૫॥
અનુગ યઃ પ તઃ પ યા શ્રીમાિન્નઃ વાે તાેઽિપ વા ।
અ ચબર્ભવૂ દેવી ભઃ સં તુતાનુગતા થુમ્॥ ૩૬॥
સ જનસ્ય િહતાપેાયં કૃપાલુઃ કથયે વયમ્ ।
હરઃ પ્રચેતસાે બિહ મદાખ્યં ચાહ નારદઃ॥ ૩૭॥
બહુવ્યાપારસક્તને કાલવેગાે ન બુ યતે ।
સક્તઃ પ્રયારતાૈ કાલં બુબુધે ન પુર જનઃ॥ ૩૮॥
વાેિદતા વીકૃતાે દુષ્ટા દુ ક્ત શ્રાવય ત િહ ।
વયાજ્ઞાિવમખું મૂઢા નારદં દુભર્ગાશપત્॥ ૩૯॥
કુટુ બી દુબર્લાે હ્ય તે બહૂન્ ક્લેશાનવા ુયાત્ ।
તાપં પુર જનઃ પ્રાપ ગ ધવાર્િદ ભરિદતઃ॥ ૪૦॥
ન િહસ્યાઃ પ્રા ણનઃ કાયાર્ િવષયા તર તનર્ ચ ।
િનરયે પશુ ભ છન્નાે વૈદ યાર્સી પુર જનઃ॥ ૪૧॥
સપંદે્યવ જનઃ સવા િહતકૃ ન્મત્રમાપિદ ।
શાેકં ના શતવાન્ પવૂા વૈદ યાર્ બ્રાહ્મણઃ સખા॥ ૪૨॥
પ્રીણયેદ તયત્નને મહા તં િન ખલાથર્દમ્ ।
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હિરપ્રી તકૃતઃ પ્રાપુઃ સવાર્ઃ સદ્ધ ઃ પ્રચેતસઃ॥ ૪૩॥
લ મીશાે મતેલર્સદુ્ગણતતેઃ સન્મ વપૂ રતેઃ
શ્રીમ સાગરવેઙ્કટેશિવબુધાદ્યં શા તબાયી સતુમ્ ।
રામં પ્રાપ સનુી તભાગવત ઉ કૃષ્ટેઽત્ર તિન્ન મતે
સ્ક ધાેઽગા દ્ધ ચતુગુર્ણૈશ્ચ દશ ભઃ શ્લાેકૈશ્ચતુથા લસન્॥ ૪૪॥
ઇ ત શ્રીસનુી તભાગવતે ચતુથર્ઃ સ્ક ધઃ સમાપ્તઃ॥

પ ચમઃ સ્ક ધઃ ।
સામ્રાજ્યં સમગાિ પ્રયવ્રત પશ્ચાગ્ ીધ્રરા ના ભરાટ્
ય પાદા જરતઃ વયં ય ઋષભાે ધમાર્નથાદશર્યત્ ।
યદ્ભક્તાે ભરતાે ગયશ્ચ સયુશા યઃ સવર્લાેક સ્થતૈઃ
પજૂ્યાે ય દ્વમખુાઃ પત ત નરકે કૃ ણઃ સ નાે રક્ષતાત્॥ ૧॥
સદ્ધમ સમુતેયર્યા ત પતેરારાિધતશ્રીપતેઃ
સત્યે શલૈપતજેર્યે રા તપતેઃ સાક્ષાચ્ચ ગાૈર પતેઃ ।
દાનેઽઙ્ગાિધપતે િરપાૈ િપ પતવેાર્ યા ચ વાચ પતેઃ
શ્રીમદ્વ્યાસયતે દયા તુ મિય તે પૂણાર્ ક્ષમાયાં ક્ષતેઃ॥ ૨॥
વ ણતં પ ચમે સ્ક ધે ભગવદ્ભક્તસદ્યશઃ ।
ગીયતે ની ત પેણ િવ વૈ ણવતુષ્ટયે॥ ૩॥
નાશ્રયેદ્ધમર્મ યસ્ય િવહાયાે ચતમાત્મનઃ ।
પ્રયવ્રતસ્ય સં યાસં બ્રહ્માઽઽગત્ય યવારયત્॥ ૪॥
કાયર્મત્યદ્ભુતં કમર્ વપ્રભાવપ્રકાશકમ્ ।
ચકે્ર પ્રયવ્રતઃ સપ્તસમુદં્રશ્ચક્રને મ ભઃ॥ ૫॥
પ્રયસ્યેન્ન બુધઃ સ સુ પરે વાત્માથર્કાિરષુ ।
ભૂ મ િવભજ્ય પતુ્રે યઃ સં યાસ્યાસીિ પ્રયવ્રતઃ॥ ૬॥
યાે ગનાેઽિપ િવમાેહઃ સ્યા કા મનીમખુદશર્ને ।
સપં્રા યર્ ભજે આગ્ ીધ્રઃ પવૂર્ ચ ત્ત િવમૂઢધીઃ॥ ૭॥
કામી દેહં િવના યાિપ લ ધુ મચ્છ ત સુ દર મ્ ।
અયજદ્ધિરમાગ્ ીધ્રઃ પ્રયાસાલાેક્ય સદ્ધયે॥ ૮॥
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શ્રદ્ધાવાન્ શદુ્ધભાવને કમર્ વાે ચતમાચરેત્ ।
મુકુ દાે યજતાે નાભેઃ પ્રસન્નઃ પતુ્રતામગાત્॥ ૯॥
અદાતુઃ પધર્યા વેષં્ટ ચેચ્છેત્ત સાધયે વયમ્ ।
વવષ ઋષભાેઽ ષ્ટાવ યવષ વશ ક્તતઃ॥ ૧૦॥
શક્ષણયાઃ સતુાઃ િપત્રા વયં સં શ ક્ષતા અિપ ।
અનુ શષ્ટાન્ વતનયા ષભઃ સમ શક્ષયત્॥ ૧૧॥
આચરેદુત્તમાન્ ધામાર્ન્ શક્ષયન્ સ જનાન્ મહાન્ ।
ઋષભાે મુિન શક્ષાથર્મવધૂત ઇવાચરત્॥ ૧૨॥
મહાત્યુ લઙ્ ઘતેઽ ય પમલઙ્ઘ્યં દૈવતાે ભવેત્ ।
ભરતસ્ય િવરક્તસ્ય દુ ત્ય ેઽભૂ ગાભર્કઃ॥ ૧૩॥
પનુઃ કુયાર્ન્ન દુ કમર્ ફલે જ્ઞાતેઽનુતાપવાન્ ।
અત્યજદ્ભરતાેઽસઙ્ગઃ સઙ્ગાપ્તં ગિવગ્રહમ્॥ ૧૪॥
વ્યથાર્યાસિન ત્યથ વસ્યાજ્ઞ વં પ્રકાશયેત્ ।
િવપ્રજન્માત્મનાે ડં્ય ભરતઃ સમદશર્યત્॥ ૧૫॥
કૃતસાધવુધાેદ્યાેગઃ વયમવે િવન ય ત ।
હ તુકામા દ્વજં ભદ્રકાલ્યા િહ ષલા હતાઃ॥ ૧૬॥
અપરાધમિપ શ્રેષં્ઠ સહેતાજ્ઞાિનના કૃતમ્ ।
ઉવાહ શ બકાં રાજ્ઞાે ગ્ હીતાે ભરતાે દ્વજઃ॥ ૧૭॥
પર વ પં િવજ્ઞેયં વચનાદેવ નાકૃતેઃ ।
વભ સતં દ્વજં નન્નનામાેક્તે રહૂગણઃ॥ ૧૮॥
િવધાયાનુગ્રહં િવદ્વાનજ્ઞં સ યક્પ્રબાેધયત્ ।
િવપ્રાે રહૂગણં ભપંૂ બાેધયામાસ સૂ ક્ત ભઃ॥ ૧૯॥
સ સવેાભ ક્તધમર્શ્રીજ્ઞાનાપેશમભાગ્ભવેત્ ।
ગયાે નામ મહારાજઃ સવ વપ્ર તમાેઽભવત્॥ ૨૦॥
પ્રા યં બહુ ભરાકારૈબર્હુસ્થાનષેુ પજૂનમ્ ।
નાનાકૃ તહર્િરઃ સવનાર્નાસ્થાનષેુ પજૂ્યતે॥ ૨૧॥
ગવુર્ યત્ય તમ યસ્ય નવૈ સ્યાન્મહતાે ગુ ।
શષેસ્ય શર સ ક્ષાેણીમ ડલં સષર્પાયતે॥ ૨૨॥
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સવર્ભૂતસહૃુદ્દા તઃ સદાચાર સદા ભવેત્ ।
નરકેષુ યમઃ પાપાિન્નપાતય ત િનદર્યઃ॥ ૨૩॥
લ મીશાે મતેલર્સદુ્ગણતતેઃ સન્મ વપૂ રતેઃ
શ્રીમ સાગરવેઙ્કટેશિવબુધાદ્યં શા તબાયી સતુમ્ ।
રામં પ્રાપ સનુી તભાગવત ઉ કૃષ્ટેઽત્ર તિન્ન મતે
સચ્છ્લાેકૈદર્શ ભલર્સન્ દ્વગુ ણતૈઃ સ્ક ધાેઽગમ પ ચમઃ॥ ૨૪॥
ઇ ત શ્રીસનુી તભાગવતે પ ચમઃ સ્ક ધઃ સમાપ્તઃ॥

ષષ્ઠઃ સ્ક ધઃ ।
ય સવેાકૃદ મલાે જયમગાદ્ધયર્શ્વમખુ્યા તથા
શ્રીનારાયણવમર્ વજ્્રયિધગતઃ સ દ્વશ્વ પાેિદતમ્ ।
તં્ર સ યવધી સુ સ દ્ધમગમદ્રાટ્ ચત્રકેતુિદતે-
ગર્ભ પ્રાણહરં ચકતર્ મઘવા કૃ ણઃ સ નાે રક્ષતાત્॥ ૧॥
શ્રીશાચાર્િધકૃતેઃ કૃતાત્યુપકૃતેરાચીણર્સ સ કૃતેઃ
સશંદુ્ધપ્રકૃતેર ચત્તિવકૃતેઃ પાદાૈ સસુાૈ યાકૃતેઃ
શ્રી વાેત્તમસયં મપ્રવર તે નાૈમી સતાપ્તેઃ કૃતે॥ ૨॥
સ્ક ધેઽથ વ ણતઃ ષષે્ઠ ભગવદ્ભક્તસદ્યશઃ ।
ગીયતે ની ત પેણ િવ વૈ ણવતુષ્ટયે॥ ૩॥
સખુાવહં વરં વ તુ કથ ચદિપ સિેવતમ્ ।
નારાયણે ત ચાહૂય મુક્તઃ પતુ્રમ મલઃ॥ ૪॥
સગંત્યા ક્ષીયતે સાધુઃ સગંત્યૈવ પ્ર યતે ।
શદૂ્રસ્યા મલઃ પાપાે દૂતાનાં સઙ્ગતઃ સધુીઃ॥ ૫॥
માનયને્મહતાે વાક્યં ભદ્રાથ તાષેયે પ્રભુમ્ ।
ક યાં પ્રચેતસઃ પ્રાપ્તા દક્ષાેઽ યપે સતં હરેઃ॥ ૬॥
સગં તયાર્દશૃાં તા યસ્ય સઃ સ્યાત્તુ તાદશૃઃ ।
હાયર્શ્વાઃ સ તતાિવચ્છાં જહુનાર્રદસઙ્ગતેઃ॥ ૭॥
ત તક્ષાેરિપ કાપેઃ સ્યા પુનર ય પ્રયે કૃતે ।
ભક્ષનૂ્ શ્રુ વાશપદ્દક્ષાે નારદં શબલાશ્વકાન્॥ ૮॥
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અવમાનકરં શ્રેષ્ઠમિપ ધીરઃ પિરત્યજેત્ ।
અદૃ યાેઽભૂદુ્ગ મર્તં્ત િવમુચ્યે દ્રમનુ થતમ્॥ ૯॥
વયસાનેમિપ પ્રાજ્ઞં દ્વજં સવેેત સ પદે ।
િવશ્વ પં િવિર ચાેક્તા ભજુેદત્યાિદતાઃ સરુાઃ॥ ૧૦॥
ભવે સ યગ્ તા િવદ્યા સવર્ત્ર િવજયાવહા ।
જગાય િદ ત િન દ્રઃ શ્રીનારાયણવમર્ ત્॥ ૧૧॥
દુષ્ટ નેહાે ન કતર્વ્યાે ન કાય મત્રવ ચનમ્ ।
હત ઇ દ્રણે દૈત્યે યાે િવશ્વ પાે દદદ્ધિવઃ॥ ૧૨॥
ન સા વસાધુ વા કમર્ મહા તમિપ મુ ચ ત ।
અ દા તે બ્રહ્મહત્યાઘં શક્રાે વાદાૈ િવભક્તવાન્॥ ૧૩॥
શ ◌ૃ યા દ્વજયાપેાયમજ્ઞાેઽિપ પ્રાજ્ઞભા ષતમ્ ।
શશુ્રવુુિવ ના પ્રાેક્તં ત્રાસરુ જતાઃ સરુાઃ॥ ૧૪॥
પરાપેકૃતયે ધીરઃ વશર રમિપ ત્યજેત્ ।
દધી ચરમરૈઃ સે દ્રયૈાર્ ચતઃ વાતનું જહાૈ॥ ૧૫॥
મખુરાેઽવસરે યુદ્ધે શરૂઃ સ્યાદ્ધ ર આપિદ ।
ત્રાે ધૈયાર્િદના તુષ્ટૈઃ પૂ જતાેઽભૂ સરુાસરૈુઃ॥ ૧૬॥
દુ પક્ષપાતી હ તવ્યાે િવદ્વાન ય તયત્નતઃ ।
કુક્ષેિન ક્ર ય ત્રસ્ય વજે્રણે દ્રાેઽહર ચ્છરઃ॥ ૧૭॥
ક્ષીય તે દુ તરા દાષેાઃ કૃતે મહ ત કમર્ ણ ।
હયમેધકૃતાે ત્રહત્યા નષ્ટા શચીપતેઃ॥ ૧૮॥
પવૂર્મવે વદેદ્ભાિવ બુ દ્ધમાન્ સા વસાધુ ચ ।
પ્રાેચે હષાર્ તદં પતુ્રમઙ્ ગરા શ્ચત્રકેતવે॥ ૧૯॥
અમા યમ ય ત દં્ર નાવમ યેત ક ચન ।
કૃતદ્યુતેઃ શહુઃ સ્ત્રી ભભર્તુર્દ્વષા દ્ધ માિરતઃ॥ ૨૦॥
ક્ષપં્ર ફલ ત સ દ્વદ્યા પ્રસન્નગુ ણાેિદતા ।
નારદાેિદતયા સદ્ધ શ્ચત્રકેતુિહ િવદ્યયા॥ ૨૧॥
આલ બ્ય ષ્ઠતાં શ્રેષં્ઠ પરં નાપેહસે સધુીઃ ।
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ચત્રકેતુહર્સન્ દં્ર દુયાિન શવયાઽઽિપતઃ॥ ૨૨॥
િનહ યાદેવ સલં ધ ચ્છદ્રઃ પ્રાણહરં િરપુમ્ ।
ગભર્ઃ શકે્રણ સ યાયાં સપુ્તાયા દાિરતાે િદતેઃ॥ ૨૩॥
લ મીશાે મતેલર્સદુ્ગણતતેઃ સન્મ વપૂ રતેઃ
શ્રીમ સાગરવેઙ્કટેશિવબુધાદ્યં શા તબાયી સતુમ્ ।
રામં પ્રાપ સનુી તભાગવત ઉ કૃષ્ટેઽત્ર તિન્ન મતે
સચ્છ્લાેકૈદર્શ ભલર્સન્ દ્વગુ ણતૈઃ સ્ક ધશ્ચ ષષ્ઠાેઽગમત્॥ ૨૪॥
ઇ ત શ્રીસનુીતભાગવતે ષષ્ઠઃ સ્ક ધઃ સમાપ્તઃ॥

સપ્તમઃ સ્ક ધઃ ।
પ્રાપ્તબ્રહ્મવરા દ્ધર યક શપાેભ તામર યાેઽભયં
યાેઽદાત્તત્તનયસ્ય દુઃખહૃદભૂદ્ધ વા ત મષ્ટપ્રદઃ ।
ગાૈઃ પીતા તસદ્રસ સ્ત્રપુરહૃદુ્રદ્ર પ્રયાે યાેઽભવ-
ચ્છૂદ્રાેઽયં શ્રત આસ નારદમુિનઃ કૃ ણઃ સ નાે રક્ષતાત્॥ ૧॥
શ્રીનાથાઙ્ ઘ્રગતેઃ કૃતા જતનુતેરત્યક્તમ વ તે-
ગાકણાર્વસતેઃ સિુનમર્લમતે ષ્ટદુઃસઙ્ગતેઃ ।
સદ્ભક્તેઃ પ્ર થતે મતે દશમતેદવાિદ ભઃ સિેવતે
દાસ્યં શ્રીરઘુચ દ્રમસ્કિરયતેઃ સ્યાન્મેઽ ભવ દ્ય સ્થતેઃ॥ ૨॥
વ ણતં સપ્તમે સ્ક ધે ભગવદ્ભક્તસદ્યશઃ ।
ગીયતે ની ત પેણ િવ વૈ ણવતુષ્ટયે॥ ૩॥
બાલં મ વા તસામ યર્ભાજં નવૈાવમાનયેત્ ।
સન દનાિદભી દ્ધઃૈ શપ્તશ્ચ િવજયાે જયઃ॥ ૪॥
પ્રાપ્તેઽ યનુભવે દુષ્ટઃ પાપં કમર્ કરાે ત િહ ।
િહર યક શપુધર્મર્િવઘં્ન ચકે્ર હતાનજુઃ॥ ૫॥
ગતશાેકાે ન કતર્વ્યાે િવ ચ ત્યં કાયર્મુત્તરમ્ ।
વ્યાધાેઽિવ ય કુ લઙ્ગં િહ શાેચ તં દિયતાં ચરમ્॥ ૬॥
માનયેદુ્ય ક્ત ભયુર્ક્તં શશાેરિપ વચાે બુધઃ ।
સયુજ્ઞજ્ઞાતયાેઽગ્ હ્ણન્ બાલ િપયમાેિદતમ્॥ ૭॥

16 sanskritdocuments.org



શ્રીમ સનુી તભાગવતમ્

મ તનર્ દુષ્ટસસંગાર્િન્નઃશષેા ક્ષીયતે સતઃ ।
િદત્યા અકથયત્ત વં િહર યક શપુઃ પરમ્॥ ૮॥
િનવેદનીયા પ્રભવે વાપેદ્રવસમાગ તઃ ।
બ્રહ્મણેઽવણર્યન્ દેવા િદ તજે દ્રતપાેઽિદતાઃ॥ ૯॥
અદેયમિપ દાતવ્યં મહ કાય પ્રપ યતા ।
દૈત્યે દ્રાય વરાનુગ્રાન્ પ્રદદાૈ ચતુરાનનઃ॥ ૧૦॥
સ પદ્દરુાત્મનાે લાેકસ તાપાયવૈ યતે ।
િહર યક શપુલર્ ધવરઃ સાવાર્નતાપયત્॥ ૧૧॥
સવ યાેઽ યભયં દેયં િવ સષેાચ્છરણ થને ।
દેવે યાે દૈત્યભીતે યાે દત્તવાનભયં હિરઃ॥ ૧૨॥
પ યમવેા પ્રયમિપ પારૈઃ ષ્ટાે વદે સધુીઃ ।
િપત્રા ષ્ટાેઽવદ સાધુ પ્રહ્લાદાે હિરસવેનમ્॥ ૧૩॥
ઉપદ્રવા ન બાધ તે કૃતે મહતઆશ્રયે ।
પ્રહ્લાદે કાિરતં િપત્રા િન ફલં તાડનાદ્યભૂત્॥ ૧૪॥
િવ તા ન ભવે દ્વદ્યા ગવુર્નુગ્રહશા લનઃ ।
ન પ્રહ્લાદાે િવસ માર સત્ત વં નારદાેિદતમ્॥ ૧૫॥
પરાે ક્તદૂ ષતિધયાે િવદ્વાનજ્ઞાન્ પ્રબાેધયેત્ ।
સત્ત વં દૈત્યપતુ્રે યઃ પ્રહ્લાદઃ સં યવેદયત્॥ ૧૬॥
અત્યુ કટં સદુુ કમર્ ન કુયાર્દકુતાેભયઃ ।
ત ભાે થને સહેન િહ યર્ક શપુહર્તઃ॥ ૧૭॥
કાપંે િવહાય કુવર્ ત બાલકે પ્રી તમુત્તમાઃ ।
િહ વા બ્રહ્માિદકાન્ પ્રીતઃ પ્રહ્લાદસ્યાભવદ્ધિરઃ॥ ૧૮॥
તાતમુદ્ધરતે દાષેા સપુુત્રઃ વને તજેસા ।
પ્રહ્લાદઃ િપતરં પૂતં સહવરતાે વ્યધાત્॥ ૧૯॥
પવૂ ના યમપુાયને બલં શત્રાવેર્ધેચ્છુના ।
િવ મર્યસ્ય ગાૈભૂર્ વા સદ્ધા તરસં પપાૈ॥ ૨૦॥
અ યતાેઽિપ બલં પ્રા ય શત્રનૂનુ્મૂલયે સધુીઃ ।
દદાહ િત્રપુરં ગુપ્તાે ભગવત્તજેસા શવઃ॥ ૨૧॥
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અસઙ્ગ્રહપરશ્ચ સ્યાદૈ્દવલ ધપ્રતાષેવાન્ ।
મુિનમર્ધવુ્રતા યાહ્યાેઃ શક્ષયારમતેદશૃઃ॥ ૨૨॥
િવરાેધાન્મહતાં નષ્ટાિધકા સ્યાચ્છ્ર રનુગ્રહાત્ ।
પ્રાપ નારદતાં પ્રાપ્તઃ શદૂ્રતામપુબહર્ણઃ॥ ૨૩॥
લ મીશાે મતેલર્સદુ્ગણતતેઃ સન્મ વપૂ રતેઃ
શ્રીમ સાગરવેઙ્કટેશિવબુધાદ્યં શા તબાયી સતુમ્ ।
રામં પ્રાપ સનુી તભાગવત ઉ કૃષ્ટેઽત્ર તિન્ન મતે
સચ્છ્લાેકૈદર્શ ભલર્સન્ દ્વગુ ણતૈઃ સ્ક ધાેઽગમત્ સપ્તમઃ॥ ૨૪॥
ઇ ત શ્રીસનુી તભગવતે સપ્તમઃ સ્ક ધઃ સમાપ્તઃ॥

અષ્ટમઃ સ્ક ધઃ ।
યઃ વાય ભવુસન્મનાેશ્ચ જગતઃ સરંક્ષકાે હ તનાે
દધ્રે મંદરભૂ તં મથનકૃદ્વાધઃ સધુાં યાે દદાૈ ।
દેવે યાેઽથ િવમાેહયન્ િદ તસતુાન્ સ તાપયન્ વ જ્રણે
વાગ બદ્ધબ લઃ શ્રુ તશ્ચ િવધયે કૃ ણઃ સ નાે રક્ષતાત્॥ ૧॥
લ મીપ્રાણપતજેર્યે િદનપતેદ્યુર્ત્યાં મતાૈ ગીપર્તેઃ
ક તા દેવપતે ર્તાૈ ગિરપતેઃ શા તાૈ ચ તારાપતેઃ ।
વ્યાખ્યાનેઽિહપતેબર્લેઽિનલપતેગાર્ ભીયર્કેઽપા પતે-
વર્ક્તું શ્રીરઘુચ દ્રસદુ્ગ યતેઃ કાેઽલં ગુણાન્ સ પતેઃ॥ ૨॥
અષ્ટમે વા ણતં સ્ક ધે ભગવદ્ભક્તસદ્યશઃ ।
ગીયતે ની ત પેણ િવ વૈ ણવતુષ્ટયે॥ ૩॥
શ્રેષ્ઠારાધનસક્તસ્ય નવૈ કુયાર્દુપદ્રવમ્ ।
યજ્ઞનેાપ્તા હતા દૈત્યા જગ્ધું વાય ભવું મનુમ્॥ ૪॥
અસત્યવાદ દુઃશીલાે ભૂતદ્રાેહી ચ નાે ભવેત્ ।
અેવંિવધાશ્ચ યક્ષાદ્યા સત્યસનેને ઘા તતાઃ॥ ૫॥
ઉપાયા તરહીન તુ કાય તુત્યૈવ સાધયેત્ ।
ગાજે દ્ર શ્રીહિર તુ વા િવમુક્તાે નક્રવક્ત્રતઃ॥ ૬॥
ગુ ં સ પાદયે કાય સ ધ કૃ વાિપ શત્રુ ભઃ ।
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અ તાથ હિરપ્રાેક્તા દેવા દૈત્યૈઃ સહાેદ્યતાઃ॥ ૭॥
ઉદ્યાેગે ન મહાકાય કાયર્ઃ વાનુ ચતે બલાત્ ।
દેવદૈત્યાેદૃ્ધતાેઽિદ્ર તાન્ મ દરાેઽચૂણર્ય પતન્॥ ૮॥
યત્રાે ચતાે ય આકારાે બ યાત્તત્ર તં બુધઃ ।
કૂમર્ પેણ ગાેિવ દ ઉદ્દધાર િહ મ દરમ્॥ ૯॥
નવૈ પ્રા ય પ્ર તષ્ઠાયૈ વરં વ તુ િવનાશકૃત્ ।
શ્રા તા અ તતરાં દૈત્યા ગ્ હી વા વાસકેુમુર્ખમ્॥ ૧૦॥
પરદ્વારા ન સદં્ધ ચે વયં કાય પ્રસાધયેત્ ।
મમ થ સવર્મ થતમ જતાેઽ ધ સધુાઽઽપ્તયે॥ ૧૧॥
લાેકાપેકૃતયે પ્રાપ્તાે નવૈ ભઙ્ગાેઽિપ દૂષણમ્ ।
દ્રસ્ય િવષપાનાે થાે ભષૂણં ગલકા લમા॥ ૧૨॥
પ્રાથર્ય તમિપ ત્ય વા દાે ષણં ગુ ણનં ભજેત્ ।
લ મી સરુાસરુાન્ િહ વા વવ્રે નારાયણં પ તમ્॥ ૧૩॥
પરેષાં સત્યનાશાય વાં શ ક્ત દશર્યે ક્વ ચત્ ।
ધ વ તિરઃ સમથાઽિપ દૈત્યે યાેઽ તમત્યજત્॥ ૧૪॥
ત્યક્તસત્યૈબર્લાન્નીતં પ્રસા યં વ તુ કૂટતઃ ।
સ્ત્રી પાે માેહયન્ દૈત્યાન્ દેવે યાેઽદા સધુાં હિરઃ॥ ૧૫॥
વાયાેગ્યં પ્રા ુયાન્નવૈ કપટેન સમ વતઃ ।
અ તં િપબતાે રાહાેશ્ચકતર્ િહ શરાેઽચ્યુતઃ॥ ૧૬॥
મહતાં દશર્નનેવૈ માયા લં િવન યા ત ।
િવ દર્શર્નતાે નષ્ટા માયા દૈત્યિવિન મતા॥ ૧૭॥
ક્ષીણં પવૂર્ગતં પ યન્ કાયાર્થ ન વયં વ્રજેત્ ।
જ ભાસરુાે હતાે યુ યન્ વ જ્રણા બલઘા તના॥ ૧૮॥
ક્વ ચ દ્રણે ય સ યને્મહતા તન્ન સ ય ત ।
ફેનનેે દ્રાેઽહરદ્વ ચ્છેદ્યં િહ નમુચેઃ શરઃ॥ ૧૯॥
પ્રાપ્તાથર્ઃ કલહં મુ ચને્મ યસ્થને િનવાિરતઃ ।
િવહાય સમરં દેવા નારદાેક્તા િદવં યયુઃ॥ ૨૦॥
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દુ તરા માિયનાે માયા િનઃસઙ્ગૈઃ પ ડતૈરિપ ।
યાે ષદૂ્રપં હરેઃ પ યન્માયયા માેિહતાે હરઃ॥ ૨૧॥
સવર્ વં ચ સમ યાર્િપ પ્રીણયે પ્રાણરક્ષકમ્ ।
બ લિર દ્રહતઃ સવ શકુ્રાયાે િવતાે દદાૈ॥ ૨૨॥
સમથાઽિપ ભવે ત્ર તઃ શત્રાેિવદ્યાવદાશ્રયાત્ ।
શકુ્રગુપ્તાદ્બલેભ તા દેવ ત્ય વા િદવં યયુઃ॥ ૨૩॥
વાત્માનમિપ સદંદ્યાદત્ય તારાિધતઃ પુમાન્ ।
આત્માનમવે તનયં પ્રીતાે િદત્યૈ હિરદર્દાૈ॥ ૨૪॥
અવા ાે ત ફલં સદ્યાે મહતાે િવ પ્રયં બ્રવુન્ ।
આપ્તવાન્ શકુ્રતઃ શાપં બ લઃ વશ્રીક્ષયપ્રદમ્॥ ૨૫॥
પ્રકાશનીયં િવદ્વદ્ ભઃ વ પં કાયર્ સદ્ધયે ।
વામનાે બલયે વ્યાપં્ત વ પં સમદશર્યત્॥ ૨૬॥
માનનીયાે મહાન્ દૈવા સપં્રાપ્તઃ વગ્ હા તકમ્ ।
િત્રિવક્રમપદં વ્યાપ્તં દ્વતીયં િવિધરચર્યત્॥ ૨૭॥
કાય ગતે તુ કલહં નવૈ કુયાર્દુ્રષા વતઃ ।
દૈત્યા હ તું હિર પ્રાપ્તા તાિડતા િવ પાષર્દૈઃ॥ ૨૮॥
અનુમ યેત સભ યા પ્રભુણાિવ પ્રયં કૃતમ્ ।
પ્રહ્લાદાે વામનહૃતામનુમનેે બલેઃ શ્રયમ્॥ ૨૯॥
દ નાેઽિપ ભ્રં શતઃ સ્થાનાિન્નબદ્ધાે ન ત્યજેદ્વ્રતમ્ ।
બલેઃ સત્યવ્રત વાસીદ્વામનાે દ્વારપાલકઃ॥ ૩૦॥
ભ ક્ષ વાપી સતં દેયં વયઃશ્રેષ્ઠાય બ ધવે ।
વગ દદાૈ મહે દ્રાય યા ચ વા વામનાે બલેઃ॥ ૩૧॥
આપ્તાેક્તં ભાવયન્ ભાિવ િવદ યાત્તત્ર તૂ ચતમ્ ।
સત્યવ્રતાે િહ મ સ્યાે ક્ત શ ◌ૃ વન્નાિવ સ્થતાેઽભવત્॥ ૩૨॥
નીચં પમિપ ગ્રાહ્યં ભવેદે્યન પ્રયાજેનમ્ ।
હિરમર્ સ્યાે હયગ્રીવં હ વા વેદાન્ િવધેરદાત્॥ ૩૩॥
લ મીશાે મતેલર્સદુ્ગણતતેઃ સન્મ વપૂ રતેઃ
શ્રીમ સાગરવેઙ્કટેશિવબુધાદ્યં શા તબાયી સતુમ્ ।
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રામં પ્રાપ સનુી તભાગવત ઉ કૃષ્ટેઽત્ર તિન્ન મતે
સચ્છ્લાેકૈદર્શ ભલર્સં સ્ત્રગુ ણતૈઃ સ્ક ધઃ સમાપ્તાેઽષ્ટમઃ॥ ૩૪॥
ઇ ત શ્રીસનુી તભાગવતે અષ્ટમઃ સ્ક ધઃ સમાપ્તઃ॥

નવમઃ સ્ક ધઃ ।
શ્રીનાભાગસદ બર ષ પતાૈ ચે વાકુમા ધા રાટ્-
પવૂાર્ યદ્ભજનાન્મહ સગરરા મખુ્યાઃ શભંુ લે ભરે ।
ખટ્વાઙ્ગાે રઘપુઃ વયં મિનિવધૂગાિધઃ વયં ભાગર્વાે
યાેઽલકર્શ્ચ યયા તપૂ ભરતાઃ કૃ ણઃ સ નાે રક્ષતાત્ ॥૧॥
શ્રીરાેદા તિહતેશશલૈમિહતે શક્ર દ્વપે દ્રાેદ્ધતે
ગઙ્ગાસહ્ગ સતવે સવર્બુિધતે િવદ્વદ્વરૈવર્ ણતે ।
લાેકે ક પલતવે દત્તદિયતે સચ્ચ દ્રકાવ્યાયતે
વં હે સાગરવેઙ્કટેશબુધસ ક ત પનુીહ્યવે નઃ ॥૨॥
વ ણતં નવમે સ્ક ધે ભગવદ્ભક્તસદ્યશઃ ।
ગીયતે ની ત પેણ િવ વૈ ણવતુષ્ટયે॥ ૩॥
ગુ મારાધયે કાય મહ ત પ્રત્યુપ સ્થતે ।
ગુ પ્રસાદતઃ પું વં પ્રાપ્તેલા િહ મનાેઃ સતુા॥ ૪॥
વ પહાિનકૃદ્દાષેાે જ્ઞાનાદ્વાજ્ઞાનતઃ કૃતઃ ।
ષધ્રાે હતગુઃ પ્રાપ શદૂ્રતાં ગુ શાપતઃ॥ ૫॥
ઉત્તમાેઽ ય પકયાર્થર્માચારેદ્દાસવ ક્રયામ્ ।
મ તઃ પિરવેષ્ટારાે મ ત્તસ્ય મખેઽભવન્॥ ૬॥
િવદ્યયવૈ િહ સં સ યે સ્ત્રીપતુ્રાદ ષ્ટસાધનમ્ ।
પ્રદાય િવશ્રવા િવદ્યાં ણ બ દાેઃ સતુાં હ્યગાત્॥ ૭॥
સ્ત્રીણા િહ સ પ તપ્રાપ્તાવદષંૃ્ટ કારણં ભવેત્ ।
સકુ યા ચ્યવનં ભજેે યવુાનં જરઠં પુરા॥ ૮॥
કાલં નાે લઙ્ઘયેિદષ્ટે મહતઃ સમંતીચ્છયા ।
રેવત્યા િહ વરા નાપ્તાઃ કૃતા હૃિદ કકુ દ્મના॥ ૯॥
અજર્યેદ્દ્રિવણં સત્યવાદ્યિનચ્છન્ પરા જતમ્ ।
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ઋતવાદ િહ નાભાગાે બહુલં ધનમાપ્તવાન્॥ ૧૦॥
પીડયેદ્વૈ ણવાન્નવૈ મહાનિપ તપ વ્યિપ ।
અ બર ષા તકૃ પ્રાપ્તાે દુવાર્સા અસમાં દશામ્॥ ૧૧॥
નાે લઙ્ઘનીયઃ સકલૈરિપ પ્રાણાત્યયે િવિધઃ ।
ઇ વાકુણા િવકુક્ષ્યાખ્યઃ સતુ ત્યક્તઃ શશાદનઃ॥ ૧૨॥
વક યકાયર્સ પ્રા યૈ લભેત લઘુતાં સધુીઃ ।
શક્રાે ઘાતયતાે દૈત્યાન્ કકુ સ્થસ્યાસ વાહનમ્॥ ૧૩॥
વધે શક્તાેઽિપ નાે કુયાર્ દ્વગ્રહં કૂ્રરવૈિરણા ।
ધુ ધુમારસતુા દગ્ધા ધુ ધનુાિપ િવન યતા॥ ૧૪॥
લાેકસ્ય નવૈ બુદ્ યાિદબલં દૈવબલં બલમ્ ।
મા ધાતા િનગર્તઃ કુક્ષેયુર્વનાશ્વશ્ચ નાે તઃ॥ ૧૫॥
સવર્થાિપ ત્યજેદેવ મુમુ ઃ સઙ્ગમ યતઃ ।
પ સ્યસઙ્ગાિ પ્રયાપતુ્રબ ધનં પ્રાપ સાૈભિરઃ॥ ૧૬॥
વયશાે ગાયતઃ પુંસઃ સા વસં વંસયેદુ્બધઃ ।
ગ ધવાર્ ત તેઃ સપાર્ પુ કુ સાેઽહરદ્ભયમ્॥ ૧૭॥
પરાભૂત તુ મહતા મહા તં પરમાશ્રયેત્ ।
ગુ શપ્ત સ્ત્રશઙુ્કઃ વગર્તઃ કાૈ શકતજેસા॥ ૧૮॥
અશભંુ વારયે પ્રાપ્તં કાલસ્યા તિવલઙ્ઘનાત્ ।
હિરશ્ચ દ્રસતુસ્ત્રાતાે વ ણાદ્રાેિહતાે ન િકમ્॥ ૧૯॥
વદુ કૃતાેદયે સપં ક્ષણમાત્રા દ્વન ય ત ।
બાહુકાેઽિરહૃતશ્રીકાે મમાર િવિપને પઃ॥ ૨૦॥
નાશહેતાૈ કૃતેઽ ય યૈભર્વં્ય િનયમતાે ભવેત્ ।
સપત્નીદત્તિવષતઃ સહૈવ સગરાેઽજિન॥ ૨૧॥
અ તક્રમ તુ મહતાે ન કાયા બહુ ભજર્નૈઃ ।
સાગરાઃ કિપલદ્રાેહા તાઃ ષ ષ્ટસહ સ્રણઃ॥ ૨૨॥
યત્નાે દેહવ્યયનેાિપ કાયા બ ધુશભુાપ્તયે ।
પ્રખ્યાતાવંશમુ પૂવા ગઙ્ગાનયનત પરાૈ॥ ૨૩॥
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દ વા પરેષં્ટ િકમિપ લભેત વ પ્રયં તતઃ ।
ઋતપુણાઽક્ષહૃદયદાેઽશ્વિવદ્યાં નલાદગાત્॥ ૨૪॥
યાદશૃં કમર્ કુ તે તાદશૃં ફલમશ્નુતે ।
બ્રાહ્મ યા ર તહૃન્નવૈ ક માષાઙ્ઘ્રી ર ત યયાૈ॥ ૨૫॥
આયષુાેઽપચયં નન્ કાય પ્રાગવે સાધયેત્ ।
મુહૂતર્માયુજ્ઞાર્ વા વં ખટ્વાઙ્ગાે બ ધનં જહાૈ॥ ૨૬॥
માનનીયઃ િપતાવ યં સ્ત્રીવશાેઽકુશલાેઽિપ વા ।
રામાે દશરથસ્યાજ્ઞાં વીકૃત્ય પ્રયયાૈ વનમ્॥ ૨૭॥
આત્માનં યત્નતાે રક્ષન્ન ય વકુલમુદ્ધરેત્ ।
સયૂર્વંશં કલેર તે મ ઃ િક નાેદ્ધિર ય ત॥ ૨૮॥
પરઘાતકરાે લાેકે હન્નિપ ન વ ત ।
વ સષ્ઠ તુ િન મ શ વા તાેઽભૂત્તસ્ય શાપતઃ॥ ૨૯॥
દુજર્યા િવષયા પુંસા િવદુષાિપ િવવેિકના ।
ચ દ્રાે હ પતેભાર્યા જહાર િવષયાતુરઃ॥ ૩૦॥
િવશ્વાસાે નવૈ કતર્વ્યાે નાર ષુ વૈર ત્તષુ ।
િવહાય પ્રયયાૈ કા તાં પુ રવસમવુર્શી॥ ૩૧॥
યત્નને દુલર્ભં દ વા પ્રા ુયાદ્વ તુ તાદશૃમ્ ।
લેભે સત્યવતી ં ગાધેરચૃીકાેઽશ્વસહસ્રદઃ॥ ૩૨॥
દુલર્ભં વ તુ મત્રસ્ય લુ ધઃ સન્ન નયેદ્બલાત્ ।
જમદગ્ ેહર્રન્ ધનેું કાતર્વીયા હતાેઽજુર્નઃ॥ ૩૩॥
અિવચાયવ કુવ ત વરયા વચનં િપતુઃ ।
માત્રા રામઃ સહ ભ્રા ન્ જમદગ્ યુિદતાેઽવધીત્॥ ૩૪॥
ન હ યાદ્દબુર્લાે દૈવા ચ્છદ્રે પ્રાપ્તે મહાત્મનઃ ।
જમદગ્ ય તકા નષ્ટા ન િકમજુર્નસનૂવઃ॥ ૩૫॥
િવન ય ત કુલં સવર્મેકસ્યવૈાપરાધતઃ ।
અજુર્નાત્મજદાષેેણ ક્ષીણા ક્ષિત્રયસ ત તઃ॥ ૩૬॥
આત્મવૈાેદ્ધારકઃ વસ્ય િપતા માતા ન વાપરઃ ।
િવમુક્તઃ િપ િવક્ર તઃ શનુઃશપેઃ સરુાન્ તવુન્॥ ૩૭॥
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ભજેત સ પદં ભાેગે દક્ષ શ્ચરતરં સ્થરામ્ ।
અલકા બુભજેુ વી ં બહુવષર્સહસ્રકમ્॥ ૩૮॥
વવશે સ્થાિપતં દ્રવં્ય પ્ર તદદ્યાદ્રહાેઽ થતઃ ।
ઇ દ્રાયાપ્ર તયચ્છ તઃ વગ નષ્ટા રજેઃ સતુાઃ॥ ૩૯॥
નેચ્છે સધુીમર્હૈશ્વયર્મહઙ્કારમદપ્રદમ્ ।
નહુષેણ ય તદર્ત્તં રાજં્ય ન જગ્ હે યતઃ॥ ૪૦॥
ગ્ હ્ણ યાદન ભપ્રેતં વાયાેગ્યમિપ ચા થતઃ ।
દેવયાનીમુદવહદ્યયા તઃ શકુ્રક યકામ્॥ ૪૧॥
ધમર્મ યાચરેન્નવૈ પ્ર તકૂલં મહાત્મનઃ ।
શ મષ્ઠાં રમયન્ ધમાર્દ્યયા તલર્ ધવાન્ જરામ્॥ ૪૨॥
યા ચત તનયઃ િપત્રે પ્રાણાનિપ સમપર્યેત્ ।
અિપત વવયાઃ પૂ ર્તાે ભૂમ ડલાિધપઃ॥ ૪૩॥
વમનાે રમતે ય મન્નાચરેત્તન્મહામ તઃ ।
મનઃ પ્ર ત્તેદુર્ ય ત ઉપયેમે શકુ તલામ્॥ ૪૪॥
કથ ચદિપ સ પુતં્ર લભેતા તપ્રયત્નવાન્ ।
ભરતઃ પ્રાપ દેવે યાે ભરદ્વાજં સતંુ યથા॥ ૪૫॥
દદ્યાદેવા થને િક ચદિપ ધીમાનિક ચનઃ ।
ર તદેવાે દદદ્ભાજે્યં િધતાેઽ યાપ સદ્યશઃ॥ ૪૬॥
યદ્વ તુ મહતાં યાેગ્યં તે યઃ પ્રાઙ્ ન લભેત તત્ ।
શ તનાેઃ પિરવેત્તુયર્િદ દ્રાે રાષ્ટ્ર ે વવષર્ ન॥ ૪૭॥
વપતુ્રાયવૈ શા તાય િવદ્યામપુિદશદે્વરામ્ ।
વ્યાસઃ શકુાય પૈલાદ ન્ િહ વા ભાગવતં જગાૈ॥ ૪૮॥
શ્રીહિર શરણં ગચ્છે પ્રાપ્તાયાં પરમાપિદ ।
દ્રાૈણેબ્રર્હ્માસ્ત્રતઃ કૃ ણાે રરક્ષ િહ પર ક્ષતમ્॥ ૪૯॥
દુષ્ટાઃ સવઽિપ હ તવ્યા અેક મન્નપકાિર ણ ।
તક્ષકાિરરહીનગ્ ાૈ જુહાવ જનમજેયઃ॥ ૫૦॥
અયત્નનેવૈ દુલર્ યં પ્રા યતે પુ યશા લના ।
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ઋ યશ ◌ૃઙ્ગાે પસતુાં કણ ચાિધરથાે હ્યગાત્॥ ૫૧॥
દ્વતીયાં નાેદ્વહેદ્ભાયા સતુાથ વરયા વતઃ ।
જ્યામઘાે નાપ િક પતંુ્ર શબૈ્યાયામવે કાલાતઃ॥ ૫૨॥
થા િવદ્યાં પર ક્ષેત નવૈાધમ તુ નાચરેત્ ।
કુ તી પ્રાપ્તા રવેઃ પતંુ્ર કૃ ણનેાધ મણાે હતાઃ॥ ૫૩॥
લ મીશાે મતેલર્સદુ્ગણતતેઃ સન્મ વપૂ રતેઃ
શ્રીમ સાગરવેઙ્કટેશિવબુધાદ્યં શા તબાયી સતુમ્ ।
રામં પ્રાપ સનુી તભાગવત ઉ કૃષ્ટેઽત્ર તિન્ન મતે
સ્ક ધાેઽ તં નવમાેઽગમ પિરલસન્ શ્લાેકૈશ્ચ પ ચાશતૈઃ॥ ૫૪॥
ઇ ત શ્રીસનુી તભાગવતે નવમસ્ક ધઃ સમાપ્તઃ॥

દશમઃ સ્ક ધઃ - પવૂાર્ધર્ઃ ।
દેવક્યામુદભૂન્નુતાે િવિધમખુનૈર્ દેષ્ટકૃદ્દષુ્ટહૃદ્-
ગાપેીયાઽરમય સ તશ્ચ સબલં કંસં ચ બાહર્દ્રથમ્ ।
જ વાઽઽ ૈ નરકાનિપ કુ ન્ સનંા ય પાથર્ પ્રયાે
રેમે સ્ત્રીસતુપવૂર્કૈિન પમૈઃ કૃ ણઃ સ નાે રક્ષતાત્॥ ૧॥
લ મીશાે મતે લસદુ્ગણતતે સન્મ વપૂ રતે
ચીણાર્ યાનુ તે જતાિરસ મતે વ્યાખ્યાતશાસ્ત્રશ્રુતે ।
િનદાષાવગતે બુધાિહતનતે સ ક તપૂણર્ ક્ષતે
સવેે સાગરવેઙ્કટેશબુધ તે પાદા બુજં સદ્વતૃે॥ ૨॥
વ ણતં દશમે સ્ક ધે ભગવદ્ભક્તસદ્યશઃ ।
ગીયતે ની ત પેણ િવ વૈ ણવતુષ્ટયે॥ ૩॥
વાથાર્દ યિધકં સ તઃ પરકાયાર્થર્મુદ્યતાઃ ।
ભૂભારહૃતયે બ્રહ્મા િવ ણૂક્તમવદ સરુાન્॥ ૪॥
દુષ્ટસ્ય મત્રભવને િવશ્વસ્યાન્ન િવચક્ષણઃ ।
શ્રુતાશર રવાકં્કસાે ભ ગની ં હ તુમુદ્યયાૈ॥ ૫॥
િવનાશં િવિવધાપેાયૈઃ સદ્યઃ પ્રાપ્તં િનવારયેત્ ।
ઉ વા પતુ્રાપર્ણં શાૈિરરરક્ષ કંસતઃ પ્રયામ્॥ ૬॥
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નવૈ િવશ્વસનીયા વાગસતાેઽિવ જતાત્મનઃ ।
કંસને પ્ર તદત્તાેઽિપ નાન દચ્છાૈિરરાત્મજે॥ ૭॥
સન્માગ સ ત્યજ ત્યજ્ઞાઃ પરવા ગ્ભન્નબુદ્ધયઃ ।
સવાર્િન્નપીડયામાસ કંસાે નારદબાેિધતઃ॥ ૮॥
કતુ યદા યદ શને પ્રાેક્તં કાય તથવૈ તત્ ।
દેવક્યા અનયદ્ગભ યાેગમાયા િહ રાેિહણીમ્॥ ૯॥
સં ત વમહાકયર્ભારં તુત્યા પ્રહષર્યેત્ ।
પ્રાદુભૂર્તાેઽથ દેવક્યાં િવ બ્રર્હ્માિદ ભઃ તુતઃ॥ ૧૦॥
વ તૂત્તમમ તક્લેશં િવના ન પ્રા યતે જનૈઃ ।
િપ તુતાે હિરઃ પ્રાેચે વજન્મ પ્રાક્તપઃ ફલમ્॥ ૧૧॥
સ ત દૈવસહાયે િક કતુ ન પ્રભવેન્નરઃ ।
વસદેુવાે વ્રજે કૃ ણં યસ્યાિન યે િહ ચ ડકામ્॥ ૧૨॥
વાિરતાેઽિપ િવના યેષં્ટ મખૂર્ઃ પશ્ચા પ્રત યતે ।
કંસ તાિડતક યાેક્તઃ વ શાૈર અસા વયત્॥ ૧૩॥
અ તિવભ્રષ્ટબુ દ્ધઃ સ્યા વયમજ્ઞાેઽજ્ઞબાેિધતઃ ।
સદ્વધાયાિદશદૈ્દત્યાન્ કંસઃ સમં ય મિ ત્ર ભઃ॥ ૧૪॥
બાલે દષૃ્ટેઽિપ સામ ય યતે ન મહ વધીઃ ।
રક્ષાં િવદિધરે ગાે યઃ પૂતનાઘા તનાે હરેઃ॥ ૧૫॥
સાક્ષાદ્દ્રષ્ટક્તમજ્ઞાે ન શ્રદ્દધા ત કુયુ ક્તભાક્ ।
અનાેક્ષભઙ્ગં વીચકુ્રનર્ ગાપેઃ કૃ ણિન મતમ્॥ ૧૬॥
દ્ધાે યને ન તં મુ ચેત્તને ત્યક્તુમપી ચ્છતઃ ।
શ્રીશાે ગુ ણાવતર્નીતાેઽમુ ચં તમાવધીત્॥ ૧૭॥
કેના યપુાયનેાત્મીયં મિહમાનં પ્રકાશયેત્ ।
જૃ ભમાણાે મખુેઽન તાે િવશ્વં માતુરદશર્યત્॥ ૧૮॥
વકાય સાધયેદૂ્ગઢાે રહસ્યાપ્તેઽ યરેભર્યે ।
ચકાર નામકરણં ગગર્ઃ શ્રીરામકૃ ણયાેઃ॥ ૧૯॥
યાદશૃાે ત આકારઃ કમર્ તાદશૃમાચરેત્ ।
િવતતાન િવભુબાર્લાે બાલલીલાઃ થ ગ્વધાઃ॥ ૨૦॥
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મન વી ન વમાહા યં બ્રૂયા ક તુ પ્રદશર્યેત્
દાેઽશનાદ્ધિરમાર્ત્રાપેાલ ધાેઽદશર્ય જગત્॥ ૨૧॥
વભક્તવ યતાં યાયાદ્દશર્િય વાઽઽત્મદક્ષતામ્ ।
બ ધં પ્રાપ યશાેદાયા ભ વેશાે દ યમત્રકમ્॥ ૨૨॥
ઉદ્ધર ત િવપદ્ યાેઽ યાન વસ્થા અિપ સાધવઃ ।
કુબેરપતુ્રાૈ દેવષઃ શાપા પ્રભુરમાેચયત્॥ ૨૩॥
સવા ભજ ત કાયાર્થ પ્રયઃ કાેઽિપ ન કસ્ય ચત્ ।
ગાપેા દાવનં જગ્મુદૃર્ ટ્વાે પાતાન્ હદ્વને॥ ૨૪॥
સ સઙ્ગ તનર્ વા તદુર્ઃશીલસ્ય સખુપ્રદા ।
કૃ ણને રક્ષતા વ સાન્ વ સ પાેઽસરુાે હતઃ॥ ૨૫॥
દ શતાેઽિપ વસામ ય હ યાદ્ભૂયઃ કૃતાગસમ્ ।
મુક્તાેઽયાર્સ્યં દહન્ કૃ ણાેઽ ભનદ્ઘાતાેદ્યતં બકમ્॥ ૨૬॥
અભીષં્ટ સલુભં પુંસાં િવનષ્ટે િવઘ્નકતર્િર ।
રામેણ િનહતે તાલફલા યાદ હ ધનેુકે॥ ૨૭॥
સવર્સ પ કરં ણાં મહ કા યવીક્ષણમ્ ।
અ વન્ હિરણા દષૃ્ટા ગાપેા પીતિવષા ભસઃ॥ ૨૮॥
બહૂનામથર્ ઇષ્ટાનાં પ્રયમેકં પિરત્યજેત્ ।
મમદર્ કા લયં વીક્ષ્ય ન દાદ ન્ દુઃ ખતાન્ િવભુઃ॥ ૨૯॥
લાેકાપેદ્રવકતાર્રં સાધું િન કાસયેદિપ ।
યમનુાયાઃ તુતઃ કૃ ણઃ કૃ ણાિહમુદવાસયત્॥ ૩૦॥
વ્યસનં કેન ન પ્રાપં્ત પ્રભૂણાં િક ન દુ કૃતમ્ ।
દહ તં િન શ ગાપેાલાન્ દાવા ગ્ મિપબ પ્રભુઃ॥ ૩૧॥
િનહ યાદ્વ ચકં મતં્ર શઠ વે પ્રકટે સ ત ।
પ્રલ બાે હ લના ગાપે યુદૂહ્ય દ્રવન્ હતઃ॥ ૩૨॥
સકુરં મહતાેઽ યષેાં પ્રયત્નૈરિપ દુ કરમ્ ।
ગાપેૈરલ ધાન્ િવભ્રષ્ટાન્ ગાેગણાન્ હિરરાહ્વયત્॥ ૩૩॥
વ્યજ્યતે મહતાં શ ક્તરાપદે્યવ ન સ પિદ ।
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દહ્યમાનાન્ જુગાપેેશાે ગાપેાન્ પી વા વનાનલમ્॥ ૩૪॥
જહ્યાન્નવૈ સખી યાેગ્યાન્ ભાજેનક્ર ડનાિદષુ ।
ક્ર ડન્ જલા તકે ગાપેૈબુર્ભજેુઽન્નં વનેઽચ્યુતઃ॥ ૩૫॥
સદુ્ગણા યિદ િવદ્ય તે વ યર્ તે તે વતાે જનૈઃ ।
શ્રુતવે રવાઃ કૃ ણક્ર ડા ગાે યાે હ્યવણર્યન્॥ ૩૬॥
વવ વ યનુ ત્યૈવ લભેતા યસ્ય હ તગમ્ ।
મ જને ગાેિપકા નગ્ ાઃ કૃ ણાદ્વાસાં સ લે ભરે॥ ૩૭॥
ગુરવાેઽિપ િવમુહ્ય ત ક્વ ચન્નાજ્ઞા જના અિપ ।
મુકુ દાયાપર્યન્નનં્ન બ્રાહ્મ યાે ન દ્વ તયઃ॥ ૩૮॥
અપહાય વભક્તસ્યાપીષં્ટ દપર્િન ત્તયે ।
િનવાય દ્રમખં પા તારેણાદદ્ધિરબર્ લમ્॥ ૩૯॥
પ્રાપ્તાપદ્યિન્ન મતં્ત યા વાયાર્ તનેવૈ સા ભવેત્ ।
ઇ દ્રા ત ષ્ટે ર્ વાવીદ્વ્રજં ગાવેધર્નં િવભુઃ॥ ૪૦॥
કુિપતા અિપ યાેગને દવઃ સ્યુિહ સ જનાઃ ।
તુતાેઽ ભ ષક્તાે ગાેિવ દઃ વગ શક્રમવાપયત્॥ ૪૧॥
સદ્ યં િવધેય ઉદ્યાેગઃ વયાેગ્યાેઽિપ મહાત્મ ભઃ ।
પા શલાેકં પ્રભુગર્ વા િપતરં પ્રત્યુપાનયત્॥ ૪૨॥
મહતાઙ્ગીકૃતાેઽભીષ્ટદાનને પિરપાલ્યતે ।
દશર્યામાસ ન દાદ ન્ વૈકુ ઠં ન દન દનઃ॥ ૪૩॥
પ્રાપ્તસ્યાત્મગ ત વને કાય સવર્મભી સતમ્ ।
કા લ દ્યાં ગાેિપકા ગાનાકૃષ્ટા હિરરર રમત્॥ ૪૪॥
મદાહઙ્કારનાશાય વક યમિપ ખેદયેત્ ।
અ તિહતાે િવભુઃ સ્ત્રી ભઃ ક્ર ડન્ન યેકયા પનુઃ॥ ૪૫॥
વજનસ્ય ગતે ગવ િવદ યાદિધકં પ્રયમ્ ।
ગાેિપકા ભઃ તુતાે રાસાે સવનેારમય પ્રભુઃ॥ ૪૬॥
વરં પાદપ્રહારાેઽિપ શ્રેષ્ઠાન્માનાે ન નીચતઃ ।
સદુશર્નાેઽભૂચ્છ્ર શાઙ્ઘે્રઃ પશાર્ન્ન દં ગ્રસન્નિહઃ॥ ૪૭॥
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આપ પ્રદાેઽિવવેકાેઽતાે ન કુયાર્ સહસા િક્રયામ્ ।
િવભનુા કાલયન્ ગાપેીઃ શઙ્ખચૂડાે િનપા તતઃ॥ ૪૮॥
સં તવુ ત પરાેક્ષેઽિપ ગુણાઢ ં ગુ ણનાે જનાઃ ।
રે મરેઽહ સુ ગાય ત્યઃ કૃ ણલીલાં વ્રજ સ્ત્રયઃ॥ ૪૯॥
સાધપૂદ્રવકૃ સાધુ પશાલ્યિપ ભજ્યતે ।
ષાશ્વ પાૈ િનહતાૈ પ્રભુણાિરષ્ટકે શનાૈ॥ ૫૦॥
મથાે િવરાેિધનાેદર્ક્ષઃ સ્યાદ્દવ્યાેરિપ સ મતઃ ।
કંસને માિનતાેઽ યેત્ય શ્રીશં તુષ્ટાવ નારદઃ॥ ૫૧॥
ક્ર ડાથ ક થતં વ્યા સત્યં કુવર્ વપદ્યતે ।
વ્યાેમાે મષેાિયતાન્ ગાપેાંશ્ચાેરયન્ હિરણા હતઃ॥ ૫૨॥
ગૂઢમ ત્રાેઽથર્ત વજ્ઞાે દયાલુદુર્ઃ ખતાે ભવેત્ ।
અકૂ્રરાકાિરતાેઽન તાે ગચ્છન્ ગાપેીરસ વયત્॥ ૫૩॥
પ્ર દ્ધઽેનુગ્રહેઽભીષં્ટ િવદ યા દ્વબુધાેઽિધકમ્ ।
માધવાેઽદશર્યદૂ્રપં વમકૂ્રરાય મ જતે॥ ૫૪॥
કાપેપ્રસાદયાેધ માન્ ફલં સદ્યઃ પ્રદશર્યેત્ ।
કૃ ણાે રજકસદ્વ સદુા ાં પયર્દશર્યત્॥ ૫૫॥
અસાધુ સાધુ કુ તે પ્રભુશ્ચા યમનુત્તમમ્ ।
ઋ વીં ચકે્ર િત્રવક્રાં ચ બભ જ ધનુર શ્વરઃ॥ ૫૬॥
વયં વ્રજેન્ન યુદ્ધાથ ન મુ ચે સમપુાગતાન્ ।
ચાપરક્ષાન્ બલં ચેશાે ગજં મ લાનનાશયત્॥ ૫૭॥
પરાેઽિપ િહતકાર વઃ આત્મીયાેઽ યિહતઃ પરઃ ।
િનહત્ય માતુલં કંસં કૃ ણઃ સવાર્નન દયત્॥ ૫૮॥
સતામનુસરેન્માગ િનષવેેત િવપ શ્ચતઃ ।
ગગાપનીતાે ગાેિવ દાે ભજેે સા દ પિન ગુ મ્॥ ૫૯॥
કાે ન વ યઃ કૃતદ્રાેહઃ િક ન દેયં મહાત્મને ।
યમા ચતઃ પ ચજનં હ વેશાેઽદાદુ્ગરાેઃ સતુમ્॥ ૬૦॥
ભવને્મનઃ સમાધાનં િનજવ લભભા ષતૈઃ ।
ઉદ્ધવઃ કૃ ણસ દેશજૈર્હારાિધ વ્ર ૈકસામ્॥ ૬૧॥
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ઇષં્ટ વસનતસ્યવૈ િવદધા ત મહાનિપ ।
સરૈ ધ્રી ં ચ તથાકૂ્રરં ભગવાન્ પયર્તાષેયત્॥ ૬૨॥
િનરાશ્રયે કૃપાં કુયાર્ ખન્ને બાલે ચ દુબર્લે ।
બુબુધે પાથર્ ત્તા તં સ પ્રે યાકૂ્રરમચ્યુતઃ॥ ૬૪॥
લ મીશાે મતેલર્સદુ્ગણતતેઃ સન્મ વપૂ રતેઃ
શ્રીમ સાગરવેઙ્કટેશિવબુધાદ્યં શા તબાયી સતુમ્ ।
રામં પ્રાપ સનુી તભાગવત ઉ કૃષ્ટેઽત્ર તિન્ન મતે
ષ ઠ્યા શ્લાેકવરૈલર્સ દ્ધ દશમે સ્ક ધેઽધર્માદં્ય વગાત્॥ ૬૪॥
ઇ ત શ્રીસનુી તભાગવતે દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધર્ઃ સમાપ્તઃ॥

દશમઃ સ્ક ધઃ - ઉત્તરાધર્ઃ ।
મખુ્યં પ્રાગવે નાે હ યાદ્દષુ્ટમ યપકાિરણમ્ ।
જરાસ ધં મુમાેચાજઃ સૈ યં હ વા મુહુમર્હત્॥ ૬૫॥
મ યતેઽનુગુણં કાય િવપ્રવાક્યં જનાદર્નઃ ।
વપુરાિન્નગર્તાે રામાદનુજ્ઞામાપ સાગ્રજઃ॥ ૬૬॥ (પરશરુામાત)્

વભ્રાતાિપ પ્રહતર્વં્ય પાપાત્મા વવધાેદ્યતઃ ।
ગાલવાસદેુવઃ શ્રીવાસદેુવને સિૂદતઃ॥ ૬૭॥
સ ય ત વયમવેેષં્ટ પુ ષસ્ય મહાત્મનઃ ।
કૃ ણમૂિધ્ન હરેમા લ ગાેમ તે ગ ડાે યધાત્॥ ૬૮॥
મહાત્માનાે િવના યત્નં દુઘર્ટં ઘટય ત્યહાે ।
િનનાય દ્વારકાં શ્રીશાે મધુરાયાં સ્થતાિન્ન ન્॥ ૬૯॥
વાનુગ્રહાય ભક્તને કારયને્મહતી ં િક્રયામ્ ।
દદાહ યવનં શાઙ્ર્ગી મુચુકુ દા ક્ષવિહ્નતઃ॥ ૭૦॥
ફલ ત િનજકમાર્ ણ પુંસાં નવૈ મહાન્ પુમાન્ ।
મુચુકુ દાે મુદં કૃ ણાદયા લેચ્છબલં ક્ષયમ્॥ ૭૧॥
િવદ્રવ તમિપ શ્રેષ્ઠમશક્તાેઽ યનુધાવ ત ।
રામકૃ ણાૈ જરાસ ધાેઽ વગચ્છ સહ સનેયા॥ ૭૨॥
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ન દ્રાપેદ્રવં ધીરાે ગણયત્યુ પાૈ ષઃ ।
હિર પત્ય ગાેમ તાદ્દહ્યમાના પુર ં યયાૈ॥ ૭૩॥
િનશ્ચયને સતી વાતાર્ જ્ઞેયા કાૈતુકકાિરણી ।
પ્રભુદુ્રર્પદબ ધાિદ જ્ઞાતવાન્ કૃતવમર્તઃ॥ ૭૪॥
પ્રા પ્તયાેગ્યં િહ યદ્યસ્ય સપં્રા ાે ત તમવે તત્ ।
પ્રપેદે રેવતી ં રામઃ પ્રયામાિદયુગાેદ્ભવામ્॥ ૭૫॥
ગુણવાન્ પ્રા યર્તે સવબર્લવાઁ લભતેઽ ખલમ્ ।
ક્મ યા થતઆપેશઃ પા થવાન્ પિરભૂય તામ્॥ ૭૬॥

ચ્યવતે દૈવહીનસ્યહ્યેકં સ ધ સતાેઽપરમ્ ।
આનેતું ક્મણીં યાતુ યુતં મ વાિદ ક્મણઃ॥ ૭૭॥
અેકા િક્રયા દ્વ્યથર્કર િક્રયાિવિધિવદા ભવેત્ ।
મ ણ બવતી ં ચાપ મ યથ પ્રગતઃ પ્રભુઃ॥ ૭૮॥
હેતુઃ સવાર્થર્સં સદ્ધદેાર્નાદ યાે ન િવદ્યતે ।
સત્રા જદ્ધરયે સત્યાં વાઘાેઽપહૃતયે દદાૈ॥ ૭૯॥
લાેકાનુસાયર્ ભજ્ઞાેઽિપ િવદ યા સમયાે ચતમ્ ।
કુલ્યહેતાેઃ કુ ન્ યાતઃ સત્યાેક્તાેઽજઃ શચુા યયાૈ॥ ૮૦॥
પ્ર ત્તમર્હતાે ન સ્યાિન્નઃ હસ્યાિપ િન ફલા ।
િવદ્ધલક્ષ્યાન્ દદશશઃ પાથાર્ન્ દુ્રપદરાટ્પુરે॥ ૮૧॥
ન શ્રાેતવં્ય પરપ્રાેક્તમાત્મવૈ ફલભુગ્યતઃ ।
શતધ વા હતાેઽકૂ્રરિનર તશ્ચિક્રણા દ્રવન્॥ ૮૨॥
સા ા સ ય ત કાયાર્ ણ દુઃસા યા ય ખલા યિપ ।
પ્રકા ય મ ણમકૂ્રરેઽક્રાેધં રામં િવભવુ્યર્ધાત્॥ ૮૩॥
વાભીષ્ટમ યવા ાે ત પરેષ્ટકરણે રતઃ ।
ગતે દ્રપ્રસ્થ ઈશાેઽગા કા લ દ ં યમનુાતટે॥ ૮૪॥
યસ્યાહ યદ્ભવેદ્વ તુ પ્રસા યં તસ્ય ત કૃતે ।
ધમર્જસ્ય િવભુિવશ્વકમર્ણાચીકર પુરમ્॥ ૮૫॥
વેષં્ટ ક્વ ચદ્બલા પ્રા યં ક્વ ચ કૃ વા પરે સતમ્ ।
મત્રિવ દાં જહારા ે નીલાં બદ્ વાઽઽપ ગાે ષાન્॥ ૮૬॥
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વ પ્રયં પ્રા ુયાદ્દત્તં િન દં્ધ િનજપાૈ ષાત્ ।
પ્રદત્તાં જગ્ હે ભદ્રાં લક્ષણાં જહ્ર ઈશ્વરઃ॥ ૮૭॥
સિંવજ્ઞાિપતમાત્રઃ સ્યા સ પ્રભુઃ કાયર્કારકઃ ।
શક્રિવજ્ઞાિપતાે ભાૈમં હ તું સત્યાપ તયર્યાૈ॥ ૮૮॥
િક્રયા સ દ્ધભર્વે સ વે મહતાં ન તુ સાધને ।
મુરાદ ન યસનેાેઽહન્નરકં તાક્ષ્યર્વાહનઃ॥ ૮૯॥
તસ્યેષં્ટ કુ તેઽ યાેઽિપ યસ્ય સ ત્યુત્તમા ગુણાઃ ।
ભગદત્તં પ્રમા યેશઃ કા મનીઃ પ્રાિહણાે પુર મ્॥ ૯૦॥
યદથ િહ મહાન્ યત્નઃ કૃતાેઽ તે તન્ન િવ મરેત્ ।
ઇ દ્રા ચતાેઽિદતેઃ પ્રી ત કુ ડલા યાં િવભવુ્યર્ધાત્॥ ૯૧॥
વ મત્રાદિપ ભીતઃ સન્નુત્તમં વ તુ ગાપેયેત્ ।
પાિર તં પ્રજગ્રાહ સત્યભામા થતાેઽચ્યુતઃ॥ ૯૨॥
વ વ પમિવજ્ઞાય ક્ષીય તે ર ચતાેદ્યમાઃ ।
સવ દેવા ગતા યાેદંુ્ધ સશેે દ્રાઃ શાઙ્ર્ ગણા જતાઃ॥ ૯૩॥
ત્ય તવૈરમાત્મીયે પ્રકૃતાથ પ્રસાધય ।
પુર મ દ્ર તુતાેઽ યેત્ય વદુ્રર્ણાન દય પ્રભુઃ॥ ૯૪॥
િનજ અેવ િન ે િહ સ્યાદ્યઃ પરઃ પર અેવ સઃ ।
પ્રદ્યુ ઃ શ બરં હ વા િપ પ્રી ત વ્યધત્ત યત્॥ ૯૫॥
મહ સાદૃ યમાપ્તાેઽિપ િક નીચ ત સમાે ગુણૈઃ ।
તાે શઙ્ખચક્રાિદઃ પાૈ ડ્રકશ્ચિક્રણા હતઃ॥ ૯૬॥
વસ્ય વકૃતમવે સ્યાન્નાશાયાવ લનઃ ખલુ ।
સદુ ક્ષણં વકૃત્યા ગ્ શ્ચક્રપ્ર તહતાેઽદહત્॥ ૯૭॥
પુ યક્ષતે્રા ણ સવેેત પુ યકાલેઽિપ સન્મ તઃ ।
સમ તપ ચકં શ્રીશઃ સભાયાઽગાદ્રિવગ્રહે॥ ૯૮॥
કાે ન યા ત મુદં લાેકે સ કૃતઃ પ્રભુણા શમ્ ।
ન દપાથર્મખુા તુષ્ટા મ લતા હિરમાિનતાઃ॥ ૯૯॥
સત્યાં સાધનસ પત્તાવવે ધમ સમાચરેત્ ।
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વસદેુવાેઽ વરં કૃ વા મુ યુક્તાે દ્વારકામયાત્॥ ૧૦૦॥
પતુ્રઃ સ અેવ યાેઽભીષં્ટ કુયાર્ન્માતુ તથા િપતુઃ ।
ત વા યુ વાચ્યુતાે માતુબર્લીડ્યાેઽદશર્ય સતુાન્॥ ૧૦૧॥
ભવત્યસહં્ય હાસાથર્મુક્તમ ય તિવ પ્રયમ્ ।
ભૈ યા નમા ક્તતઃ ખેદં પ્રેકે્ષ્યશ તામશા તયત્॥ ૧૦૨॥
યાવૈનં ભ ર્સઙ્ગને પતુ્રાે પત્યા ચ ભા ત સઃ ।
અેકૈકશાે દશ દશ પતુ્રાન્ પ્રાપુહર્રેઃ પ્રયાઃ॥૧૦૩॥
વદેચ્છલને યાેઽસતં્ય દ ડ અેવ તદુત્તરમ્ ।
ક્મણં ગ્લહ જદ્રામઃ પાતૈ્રાેદ્વાહાે સવેઽવધીત્॥૧૦૪॥

ના ત્યેવ વિનતા યાેઽ યત્ િત્રલાેક્યાં સખુદાયકમ્ ।
શ્રીશઃ ષાેડશસાહસ્રૈદાર્રૈ રેમે શતાિધકૈઃ॥૧૦૫॥
કાયાર્ ણ િનવર્હત્યેકઃ સમથર્ઃ સબુહૂ યિપ ।
િક્રયાકૃન્નારદેનેશાે દષૃ્ટઃ પ્રત્યઙ્ગનાગ્ હમ્ ॥૧૦૬॥
બહુ ભહતુ ભઃ કાયર્મેકમારભતે બુધઃ ।
ઇ દ્રપ્રસં્થ સ ઉક્તાેઽયાદ્દતૂનારદસદૂ્ધવૈઃ॥ ૧૦૭॥
સસુમં ય પ્ર ત્તસ્ય સ દ્ધરવ્ય ભચાિરણી ।
ભીમઃ પ્રા ય જરાસ ધં જઘાન હિરસમંતઃ॥ ૧૦૮॥
વયં યિદ ભવે સાધુલર્ભેદેવ સ મઙ્ગલમ્ ।
સહદેવાેઽ ભ ષક્તશ્ચ ભપૂાઃ કૃ ણને માે ચતાઃ॥ ૧૦૯॥
ન શ્રાવયેદ્વચઃ કૂ્રરં મ સરં ચ પિરત્યજેત્ ।
યજ્ઞાે સવે જઘાનાજશ્ચૈદ્યમાપ્તાગ્રપૂજનઃ॥ ૧૧૦॥
મહાનાર ધકાયર્સ્ય સમા પ્તકરણં ગુણઃ ।
પાથાર્નાં પૂરિય વાગાદ્રાજસયૂં પ્રભુઃ પુરમ્॥ ૧૧૧॥
અપકારપ્રતીકારં સદ્યઃ કુયાર્ વભીતયે ।
પ્રેક્ષ્યાદુ્રત્ય પુરં ભગ્ ં શા વં હ વાચ્યુતાેઽિવશત્॥ ૧૧૨॥
મતં્ર િવપિદ સ પત્તાવિપ તુલ્યિક્રયં િહ યત્ ।
આક યાર્પ્તવના પાથાર્નાશ્વાસ્યેશાેઽગમ પુરમ્॥ ૧૧૩॥
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સસંગર્ અેવ મહતાં ફલાય મહતે ભવેત્
કૃ ણહ તા બુજ પશાર્ ગાે મુક્તઃ કુયાેિનતઃ॥ ૧૧૪॥
અકૃતાપેદ્રવાે લાેકે પજૂ્યતે ન મહાનિપ ।
વ્રજં ગતને રામેણાકૃષ્ટા તં યમનુાચર્યત્॥ ૧૧૫॥
સ ન યત્યેવ શીઘં્ર યઃ કરાેત્યુત્તમહેલનમ્ ।
લાેક દ્વટ્ દ્વિવદાે ધૂતા હ લના િનહતઃ કિપઃ॥ ૧૧૬॥
નીચા સ ય ત કાેઽ યથા ન સા ા િક તુ દ ડતઃ ।
સસા બાેઽગાદ્બલઃ પુયા કૃષ્ટાયા કુ ભઃ તુતઃ॥ ૧૧૭॥
ધિનકે િનધર્ને વાિપ ભક્તે કાયાઽત્યનુગ્રહઃ ।
હિરગર્ વા મુદં ચકે્ર મૈ થલશ્રુતદેવયાેઃ॥ ૧૧૮॥
ઉપકારં ન કુવ ત નાશે પ્રાપ્તેઽિપ દુમર્તેઃ ।
શ ભુદર્ત્તવરાે ભીતાે કાદ્વકુૈ ઠમાવ્રજત્॥ ૧૧૯॥
યુ યા ય સકુરં ભૂિરપાૈ ષૈ તન્ન સાધયેત્ ।
વાક્યવૈ્યર્નાશય દ્વ દાર્રકાે માેહય કમ્॥ ૧૨૦॥
તે શ્રેષ્ઠા િવિક્રય તે ન યે હેતાૈ િવકૃતે સ ત ।
ગુણાઙ્ ઘ્રપ્રહારાેઽિપ નતાેઽ યાે િન શ્ચતાેઽચ્યુતઃ॥ ૧૨૧॥
ભાિવ નન્નિપ િહતં વદેદનપક તર્યે ।
ઉપ લાવ્યે ગતઃ પાથાર્ દૂત્યં ચકે્ર જગ પ તઃ॥ ૧૨૨॥
નઙ્ક્ષ્ય તં ન વતાે હ યાદ્ભીષયેતા ભભાવુકમ્ ।
પ્રદ યાર્ન ત પ વં કૃ ણાેઽગાદ્બદુ્ધ મ ચ્છતઃ॥ ૧૨૩॥
દૂષણ વમવા ાે ત ગુણાેઽ યસમયે ણામ્ ।
પ્રબાે યેશને યુદ્ધાય િવરક્તઃ પ્રેિરતાેઽજુર્નઃ॥ ૧૨૪॥
નવૈ કુયાર્ સમથાઽિપ િક ચદ યસ્ય ક તર્યે ।
ની વાજુર્નં શવાપેા તં પ્રાપ્તેઽસ્ત્રઽ યગમદ્ધિરઃ॥ ૧૨૫॥
ભિવતવ્યં ભવત્યેવ વકાલે સમપુ સ્થતે ।
શા તનેાિપ હતઃ સતૂાે રામેણ મુિનમાિનતઃ॥ ૧૨૬॥
અપકૃત્યા સધુીઃ ખન્નાનપુકૃત્યા પ્રહષર્યેત્ ।
ઋષીણા મષ્ટકૃદૈ્દત્યમવધીદ્બ વલં બલઃ॥ ૧૨૭॥
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દાષેં કુયાર્ન્ન કસ્યાિપ િવશષેાદ્બલશા લનઃ ।
દુયાધનાેઽિપ ભીમને સાનુબ ધાે હતાે દ્વષન્॥ ૧૨૮॥
સમથાર્નિપ કાયાર્ યૈ કતર્વ્યાે હદાશ્રયઃ ।
પ્રપેિદરે મહદ્રાજં્ય પા ડવાઃ કેશવં શ્રતાઃ॥ ૧૨૯॥
ગ્ હી વૈકમસઙ્ખ્યાતં પ્રદદા ત મહામ તઃ ।
સ પદાેઽદા કુચેલાય હિરઃ થુકમુ ષ્ટભુક્॥ ૧૩૦॥
કાયાર્ નવૈાત્મનઃ શ્લાઘા પ્ર તજ્ઞા ય તગિવતઃ ।
દ્વ ત્મજપ્રદાનેઽ તક્લેશમાપ યતાેઽજુર્નઃ॥ ૧૩૧॥
અશ્વમેધમિપ ત્ય વા કુયાર્ ન્મત્રે સતં દુ્રતમ્ ।
આનીયેશઃ વધા ાેઽદા સાજુર્નાે િવપ્રબાલકાન્॥ ૧૩૨॥
ન કરાે ત સ યાે વ ક્ત િવધત્તે સ ન વ ક્ત યઃ ।
િવક થમાનઃ કૃ ણને દ તવક્ત્રાે િનષૂિદતઃ॥ ૧૩૩॥
િન તીણર્સવર્કાયાર્ ધિનતરાં પિરમાેિદતે ।
રેમે સ્ત્રીપતુ્રપાતૈ્રાદૈ્યદ્વાર્રકાયાં શ્રયઃપ તઃ॥ ૧૩૪॥
લ મીશાે મતેલર્સદુ્ગણતતેઃ સન્મ વપૂ રતેઃ
શ્રીમ સાગરવેઙ્કટેશિવબુધાદ્યં શા તબાયી સતુમ્ ।
રામં પ્રાપ સનુી તભાગવત ઉ કૃષ્ટેઽત્ર તિન્ન મતે
સપ્તત્યા દશમેઽધર્મ તમપરં સ્ક ધે સપુદૈ્યરગાત્॥ ૧૩૫॥
ઇ ત શ્રીસનુી તભાગવતે દશમસ્ક ધે ઉત્તરાધ સમાપ્તમ્॥

અેકાદશઃ સ્ક ધઃ ।
યસ્ય પ્રેરણયા દ્વ યદુકુલં શપેુશ્ચ યાે વ ણતઃ
કવ્યાદૈ્યરિપ નારદેન ગતયે ધા ાેઽ જતાેઽ િદ ભઃ ।
સ દ્વપ્રાેદ્ધવમખુ્યભક્તસખુકૃન્ની વા ક્ષયં યાદવાન્
ધામાપ્તાે િવજયાે યિદષ્ટમકરાે કૃ ણઃ સ નાે રક્ષતાત્॥ ૧॥
શ્રીકૃ ણં તે જગ ત પનુતે મ વં ચ યે પ્રીણતે
સદ્ધમાર્ન્ બ્રવુતે પ્રયં પ્રદદતે સત્ત વમામ વતે ।
ન વાન્ સં તવુતે ગુણાન્ િવદધતે શ્રેયાે યશ ત વતે
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દુષ્ટાન્ સધંનુતે હ્યઘં િવલનુતે સ તઃ પ્રસીદ તુ તે॥ ૨॥
ગીતમેકાદશે સ્ક ધે ભગવદ્ભક્તસદ્યશઃ ।
ગીયતે ની ત પેણ િવ વૈ ણવતુષ્ટયે॥ ૩॥
ફલત્યેવ દ્વજસ્યાે ક્તિવ શષ્ટસ્ય િવશષેતઃ ।
સ પ્રાપ્તં મુસલં િવપ્રશાપાદ્યદુકુમારકૈઃ॥ ૪॥
લભતે મહતાેઽભીષ્ટમપકુવર્ન્નિપ ક્વ ચત્ ।
કામાદ્યા ઉવર્શી ં ચાવ પ્રાપનુાર્રાયણાન્મનુેઃ॥ ૫॥
વયમવે િહતાપેાયં ચ્છે કુયાર્દ્યથાેિદતમ્ ।
કવ્યાદ્યુક્તાિન્ન મધર્માર્ના તષ્ઠન્નાપ સદ્ગ તમ્॥ ૬॥
સતાં ગુરાૈ પ્રકૃત્યૈવ િવનયાે વ્યસનં શ્રુતાૈ ।
વસદેુવાે ભાગવતાન્ ધમાર્ન્ શશુ્રાવ નારદાત્॥ ૭॥
યાેગ્યં િક ચદિપ વેષં્ટ સતાં સ મતમાચરેત્ ।
ઇયષે ધામ ગ તું વં કૃ ણાે બ્રહ્મમખુ થતઃ॥ ૮॥
િહતાિહતે નરં વીયં વેદય ત્યેવ સ જનાઃ ।
ઉ પાતષેૂદ્ધવં ભક્તં કૃ ણાે દષૃ્ટે વબાેધયત્॥ ૯॥
સદુ્બદ્ યવૈ પ્રકતર્વં્ય વક યં સકલં જનૈઃ ।
અવધૂતાે ગુ નૂચે યદવે બુદ્ યપુા શ્રતાન્॥ ૧૦॥
મહાિધકાિરણાેઽભી ટં ચ તનાદેવ સ ય ત ।
હંસાેઽજ ચ તત ત વં સનકાિદ ય ઉક્તવાન્॥ ૧૧॥
સવર્સ પ સુ નષ્ટાસુ સદુ્બ દ્ધ ર્યતે ણામ્ ।
ખન્નઃ ક્ષીણધનાે ભ રાવ ત્યાેઽભૂદ્દિ્વજઃ સધુીઃ॥ ૧૨॥
વધમાર્ન્નાેચ્ચલે ન સખુદુઃખપ્રદં મનઃ ।
ન ચુકાપે વધમર્સ્થાે ભ દુર્ષ્ટૈ પદુ્રતઃ॥ ૧૩॥
દુઃખકૃ દ્વષયાસઙ્ગાે વૈરાગ્યં સખુસાધનમ્ ।
િનવદેનાવેર્શીત્યક્તઃ સખંુ પ્રાપ પુ રવાઃ॥ ૧૪॥
પ્રાજ્ઞં પ્રત્યેવ સાધપૂદેશઃ સ્યાન્ન િનરથર્કઃ ।
ઉદ્ધવાે હિરણા પ્રાેક્તાે યયાૈ બદિરકાશ્રમમ્॥ ૧૫॥
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યતેત શ્રેયસે તાવદ્યાવ વસ્થં કલવેરમ્ ।
પ્રભાસમા ય કૃ ણાેક્તા યાદવા ધમર્માચરન્॥ ૧૬॥
અદષૃ્ટવશતાે ભાિવ િનરાેદંુ્ધ કઃ પ્રભુભર્વેત્ ।
ઉન્મત્તા યાદવાઃ પ્રાપ્તાઃ ક્ષ્યયં ઘ્ન તાે મથ ણૈઃ॥ ૧૭॥
નાપેકારાેઽપકારશ્ચ ભ ક્તરેવ પ્રયાે જકા ।
િવદ્ધઃ તુતાે જરાવ્યાધં ભગવાનનયિદ્દવમ્॥ ૧૮॥
સવાર્ન યુદ્ધરે કૃચ્છ્ર ા દ્વશષેેણાેદ્ધારેિન્ન ન્ ।
ઇ દ્રપ્રસ્થાપ્તયેઽ યષેાં કૃ ણાે દા કમાિદશત્॥ ૧૯॥
પ્રભુઃ સ મા યતે સાવિનતા તમપુકારકઃ ।
કૃ ણાે િવવેશ ધામ વં તૂયમાનાેઽ જ િદ ભઃ॥ ૨૦॥
િક દેહેના ખલાથઃ િક મહાત્મિવરહાે યિદ ।
કૃ નાદ ન્ વસદેુવાદ્યા અપ ય તાે જહુ તનૂઃ॥ ૨૧॥
ધીરાે િહ કુ તે ધૈય િવિહતં ચ િવપદ્યિપ ।
અજુર્નઃ કારયામાસ બ ધનૂાં સાપંરાિયકમ્॥ ૨૨॥
સ સહૃુદ્યાે દદાતીષં્ટ ન જહા ત િવપદ્ગતમ્ ।
સવાર્ન્ની વાજુર્નાે વજ્ર મ દ્રપ્રસ્થેઽ યષેચયત્॥ ૨૩॥
લ મીશાે મતેલર્સદુ્ગણતતેઃ સન્મ વપૂ રતેઃ
શ્રીમ સાગરવેઙ્કટેશિવબુધાદ્યં શા તબાયી સતુમ્ ।
રામં પ્રાપ સનુી તભાગવત ઉ કૃષ્ટેઽત્ર તિન્ન મતે
ઽગાચ્છ્લાેકૈદર્શ ભલર્સન્ દ્વગુ ણતૈઃ સ્ક ધાેઽ તમેકાદશઃ॥ ૨૪॥
ઇ ત શ્રીસનુી તભાગવતે અેકાદશસ્ક ધઃ સમાપ્તઃ॥

દ્વાદશઃ સ્ક ધઃ ।
બ્રહ્માદ્યાઃ તવુતે રમાિપ જુષતે સ યઙ્ ન યં નતે
કેઽ યુ પાદયતે જગ સમુ ચતે કાલે મ યસ્ત્રાયતે ।
અેકઃ સહંરતે તથા સ નુદતે જ્ઞાનાિદદાે દ્યાેતતે
ભક્તાન્ પ્રીણયતે વધામ નયતે નારાયણઃ પ્રીયતામ્॥ ૧॥
કલ્ક યાે જનમજેયઃ િપ વધાદાર ધસપાર્ વરા-
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દ્યદ્દાસાે િવરતાે યજંૂ ષ સિવતુઃ શ્રીયાજ્ઞવ ક્યાેઽ યગાત્ ।
માકર્ ડયેમુિન જત મરમખુાેઽપ ય લયં ચાચ્યુતઃ
યદ્ભ યાિદ વરાનવાપ ગિરશા કૃ ણઃ સ નાે રક્ષતાત્॥ ૨॥
વ ણતં દ્વાદશે સ્ક ધે ભગવદ્ભક્તસદ્યશઃ ।
ગીયતે ની ત પેણ િવ વૈ ણવતુષ્ટયે॥ ૩॥
કાયાઽ યષેુ ન િવશ્વાસઃ સવ વિપ કલાૈ યુગે ।
િરપુ જયાદ્યા િનહતાઃ વક યૈમુર્િનકાિદ ભઃ॥ ૪॥
યદા યદુ ચતં પ્રાજ્ઞાે િવદધા ત તદૈવ તત્ ।
હિન યત્યસતઃ કલ્ક શકુાે રાજ્ઞા ચતાે યયાૈ॥ ૫॥
ધનૈઃ કાે વ યતાં નૈ ત પ્રયત્નૈઃ િક ન સા યતે ।
કા યપં તપર્િય વાથ ર્પ ત તક્ષકાેઽદશત્॥ ૬॥
દ્રાન્ કૃતપરદ્રાેહાન્નાઙ્ગીકુયાર્દ્બહૃન્નિપ ।
તક્ષકાઙ્ગીકૃતેિર દ્રઃ સપર્સત્રે પ્રચા લતઃ॥ ૭॥
મા યાન્ સ માનયે જહ્યા વાયાેગ્યકરણે ર તમ્ ।
સપર્સત્રાિન્નવ તે ગુ ક્તાે જનમજેયઃ॥ ૮॥
ન ન ય ત દુ યા િક સદુ યા િક ન સ ય ત ।
યાજ્ઞવ ક્યાે ગુ ત્યક્તાે યજંૂ યાપ તુતાદ્રવેઃ॥ ૯॥
િનઃ હસ્ય ણં સવ મહદુ લઙ્ ઘતુ તથા ।
જેતું શકુેનર્ કામાદ્યા માકર્ ડયંે જતા તકમ્॥ ૧૦॥
કામય તે ગર યાંસાે હદેવ ન ચાત્ય ।
માયાં દ્રષંુ્ટ યયાચે સ મુિનનાર્રાયણં મુિનમ્॥ ૧૧॥
ક્વ ચ દ્બભે ત ધીરાેઽિપ ક્વ ચદૃ્ધ ય ત િવ મતઃ ।
માકર્ ડયેાે લયે ભીતાે દષૃ્ટે િવ ણાવમાેદત॥ ૧૨॥
ગુ ણનામવે કુવર્ ત પ્રયમપ્રા થતા અિપ ।
િવ ભ યાિદ દ્રાેઽદાન્માકર્ ડયેાય માેિદતઃ॥ ૧૩॥
લ મીશાે મતેલર્સદુ્ગણતતેઃ સન્મ વપૂ રતેઃ
શ્રીમ સાગરવેઙ્કટેશિવબુધાદ્યં શા તબાયી સતુમ્ ।
રામં પ્રાપ સનુી તભાગવત ઉ કૃષ્ટેઽત્ર તિન્ન મતે
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સચ્છ્લાેકૈદર્શ ભઃ શભુૈિવલ સતઃ સ્ક ધાેઽગમદ્દવ્ાદશઃ॥ ૧૪॥
શ્રીમદ્ભાગવતા ખલા ત થુલસ્ક ધાથર્સ બાેિધની
સદ્ભ યાવ તા ચતુઃશતલઘુશ્લાેક યમવુ બુધૈઃ ।
પાપં નાશય ત હ્યશષેિવપદઃ શ્રીકૃ ણભ ક્ત મહા-
સ પ ત્ત ચ દદા ત મુ ક્તમતુલાં ધમાર્થર્કામાન્ શભુમ્॥
ઇ ત શ્રીમ સાગરવેઙ્કટેશાચાયર્પુત્રેણ રામેણ કૃતે
સનુી તભાગવતે દ્વાદશઃ સ્ક ધઃ સમાપ્તઃ ॥
શ્રીકૃ ણાય નમઃ । શ્રી વેદવ્યાસાય નમઃ॥

The Suniti Bhagavatam of Sagara rAmAchArya of the 17th

Century is based on a manuscript at Sukrtindra Oriental

Research Institute, Cochin, Kerala. The author gives in

each verse a principle of right conduct in the first line,

and as an illustration of it, the story of the Bhagavata

in the second line.
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