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 अध्यायअकरावा

  श्रीगणेशाय नमः ॥

                धन्य धन्य तेचि� जन ॥ जे शिशवभजनी परायण ॥सदा शिशवलीलामतृ श्रवण ॥अ� न सदा शिशवा�े ॥१॥

                 सूत म्हणे शौनकादिदकांप्रतित ॥ जे रुद्राक्षधारणभस्म �चि� ती ॥ त्यांच्या पुण्यास नाही शिमती ॥ त्रि3जगती तेचि� धन्य ॥२॥

                    जो सहस्3 रुद्राक्षकरी धारण ॥ त्यासी वंदिदती शक्रादिद सुरगण ॥ तो शंकरचि� त्या�े दश न ॥ घेता तरती जीव बहू ॥३॥

                 अथवा षोडश षोडश दंडी जाण ॥ बांधावे रुद्राक्ष सुलक्षण॥ शिशखेमाजी एक बाधंावा पूण ॥ शिशवस्वरूप म्हणवुनी ॥४॥

                 त्यावरोतिन करिरता स्नान ॥ तरी त्रि3वेणीस्नान केल्यासमान ॥असो द्वादश द्वादशमनगटी पूण ॥ रुद्राक्ष बांचिधजेआदरे ॥५॥

                कंठी बांधावे बत्तीस ॥ मस्तकाभोवते �ोवीस ॥ सहा सहा कणJ पुण्य विवशेष ॥ बाचंिधता तिनदLष सव दा ॥६॥

              अष्टोत्तरशतमाळ ॥सव दा असावी गळा ॥ एकमुखी रुद्राक्षआगळा ॥ पूजिजता भाग्य विवशषे ॥७॥

               पं�मुख षण्मुखअष्टमुख ॥ �तुद शमुख लक्ष्मीकारक ॥सकळ मं3 सुफळ देख ॥ रुद्राक्षजप तिनत्य करिरता ॥८॥

               तिनत्य रुद्राक्षपूजन ॥ तरी केले जाणिणजे शिशवा� न ॥ रुद्राक्षमदिहमा परम पावन ॥ इतितहास ऐका येविवषयी ॥९॥

              काश्मीर देशी�ंा नपृ पावन ॥ नामाशिभधान भद्रसेन ॥ विववेकसंपन्न प्रधान ॥ परम �तुर पंडिडत ॥१०॥

                    प्रजा दायाद भुसुर ॥ धन्य म्हणती तोचि� राजेश्वर ॥ ला� न घे न्यायकरी सा�ार ॥अमात्य थोर तोचि� पै ॥११॥

                 संुदर पतितव्रता मदृभुाविषणी ॥ पूव दते्त ऐसी लाचिधजे काशिमनी ॥ सुत सभाग विवद्वान गुणी ॥ विवशेष सुकृते पाविवजे ॥१२॥

                   गुरु कृपावंत सव ज्ञ थोर ॥ शिशष्य प्रज्ञावंत गुरुभक्त उदार ॥ वक्ता क्षमाशीलशास्3ज्ञसुरसफार ॥ विवशषे सुकृते लादिहजे ॥१३॥

                  श्रोता सपे्रम �तुर सावधान ॥ यजमान साक्षेपी उदार पूण ॥ कायाआरोग्य सुंदर कुलीन ॥ पवू सुकृते प्राप्त होय ॥१४॥

                असो तो भद्रसेनआणिण प्रधान ॥ बहुतकरिरता अनुष्ठान ॥ दोघांसी झाले नंदन ॥ शिशवभक्त उपजताचंि� ॥१५॥

              राजपु3 नाम सधुम ॥ प्रधानात्मजतारक नाम ॥ दोघे शिशवभक्त तिनःसीम ॥ सावधान शिशवध्यानी ॥१६॥

                 बाळे होऊतिन सदा पे्रमळ ॥अनुराग चि�त्ती वैराग्यशीळ ॥लौकिककसंगे ध्रवु अमंगळ ॥ त्यां�ी संगती नावडे त्या ॥१७॥

              प�ंवषJ दोघे कुमर ॥ लेवविवती वस्3े अलंकार ॥ गजमुक्तमाळा मनोहर ॥ नाना प्रकारे लेवविवती ॥१८॥

               तव ते बाळ दोघेजण ॥सवा लंकारउपाधी टाकून ॥करिरती रुद्राक्ष धारण ॥भस्म�चि� ती सवाgगी ॥१९॥

               आवडे सव दा एकातं ॥ श्रवणकरिरती शिशवलीलामतृ ॥ बोलती शिशवनामावळी सत्य ॥ पाहाणे शिशवपूजा सव दा ॥२०॥

                आश्�य करिरती राव प्रधान ॥ यासी का नावाडे वस्3भूषण ॥करिरती रुद्राक्षभस्मधारण ॥सदा स्मरण शिशवा�े ॥२१॥

                  विवभूतित पुसोतिन रुद्राक्षकादिhती ॥ मागतुी वस्3े भषूणे लेवविवती ॥ ते सवेचि� ब्राह्मणांसी अविप ती ॥ घेती मागुती शिशवदीक्षा ॥२२॥

                   शिशक्षा करिरता बहुत ॥ परी ते न सांडिडतीआपुले व्रत ॥ राव प्रधान चि�तंाग्रस्त ॥ म्हणती करावे कायआता ॥२३॥



                तो उगवला सुकृतशिम3 ॥घरासीआला पराशर ॥ सवे वेजिष्टतऋषी�ंे भार ॥ अपर सूय तेजस्वी ॥२४॥

               जो कृष्णद्वपैायना�ा जतिनता ॥ त्रि3काळज्ञानी प्रतितसजृिष्टकता ॥ जो वशिसष्ठा�ा नातू तत्त्वता ॥ राक्षसस3 जेणे केले ॥२५॥

                 जेवी मनषु्ये वागती अपार ॥ तैसेचि� पूवJ होते रजनी�र ॥ ते विपतकैृवारे समग्र ॥जाशिळले स3करूतिनया ॥२६॥

                जनमेजये सप स3 केले ॥ तेआजिस्तके मध्येचि� राहविवले ॥ पराशरासी पुलस्तीने प्राचिथ ले ॥ मग वा�ले रावणादिदक ॥२७॥

                विवरं�ीस दटावूतिन क्षणमा3े ॥ प्रतितसजृिष्ट केली विवश्वाशिम3े ॥ तवेी विपतकैृवारे पराशरे ॥ वादी जज र पै केले ॥२८॥

                  ते सांगावी समूळ कथा ॥ तरी विवस्तार होईल ग्रथंा ॥ यालागी ध्वतिनताथ बोशिललाआता ॥ कळले पादिहजे तिनधा रे ॥२९॥

                  ऐसा महाराज पराशर ॥ ज्या�ा नातू होय शुक योगींद्र ॥ तो भद्रसेना�ा कुळगुरु तिनधा र ॥ घराआला जाणोनी ॥३०॥

                राव प्रधान सामोरे धावती ॥ साष्टांग नमूतिन घरासीआणिणती ॥ षोडशोप�ारी पूजिजती ॥ भाव चि�त्ती विवशेष ॥३१॥

                  समस्ता वस्3े भूषणे देऊन ॥ राव विवनवी कर जोडून ॥ म्हणे दोघे कुमर रा3ंदिदन ॥ ध्यानकरिरती शिशवा�े ॥३२॥

               नावडती वस्3े अलंकार ॥ रुद्राक्षभस्मावरी सदा भर ॥ वैराग्यशीलअणुमा3 ॥ भाषणनकरिरती कोणासी ॥३३॥

             इंदिद्रयभोगावरी नाही भर ॥ नावडे राजविवलास अणुमा3 ॥ गजवाजिजयानी समग्र ॥आरूhावे आवडनेा ॥३४॥

                     पुhे हे कैसे राज्यकरिरती ॥ हेआम्हांसी गूh पडले चि�त्ती ॥ मग ते दोघे कुमरआणोतिन गुरूप्रती ॥ दाखविवले भद्रसेने ॥३५॥

                 गरुूने पादिहले दृष्टीसी ॥ जैसे शिम3आणिणशशी ॥ तैसे तेजस्वी उपमा तयांसी ॥ नाही कोठे शोचिधता ॥३६॥

                 यावरी बोले शजिक्तसुत ॥ म्हणे हे का झाले शिशवभक्त ॥ यां�ी पूव कथा समस्त ॥ ऐकतुज सांगतो ॥३७॥

               पूवJ काश्मीर देशात उत्तम ॥महापट्टण नंदिद्रग्राम ॥ तेथील वारांगना मनोरम ॥ महानंदा नाम तितये�े ॥३८॥

                 त्या ग्रामी�ा तोचि� भूप ॥ पथृ्वीमाजी तिनःसीम स्वरूप ॥लशिलताकृतित पाहोतिन कंदप ॥ तन्मय होवोतिन नतृ्यकरी ॥३९॥

                 जैसा उगवला पूण �ंद्र ॥ तैसे तितजवरी विवराजे छ3 ॥ रत्नखचि�त याने अपार ॥ भाग्या पार नाही तितच्या ॥४०॥

               रत्नमय दंडयुक्त ॥ �ामरे जीवरी सदा hळत ॥मणिणमय पादकुा रत्नखचि�त ॥ �रणी जिजच्या सव दा ॥४१॥

              विवचि�3 वसने दिदव्य सवुास ॥ दिहरण्मयरत्नपयgतक राजस ॥ �ंद्ररजिश्मसम प्रकाश ॥शय्या जिज�ी अशिभनव ॥४२॥

              दिदव्याभरणी संयुक्त ॥ अंगी सुगधं विवराजिजत ॥ गोमदिहषीणिखल्लारे बहुत ॥ वाजी गजघरी बहुवस ॥४३॥

                 दास दासी अपार ॥ घरी माता सभाग्य सहोदर ॥ जिज�े गायन ऐकता किकन्नर ॥ तटस्थ होती कोकिकळा ॥४४॥

                  जिजच्या नतृ्या�े कौशल्य देखोन ॥ सकळनपृ डोलविवती मान ॥ तित�ा भोगकाम इच्छून ॥ भपू सभाग्य येती घरा ॥४५॥

                 वेश्या असोन पतितव्रता ॥ नेशिमला जो पुरुष तत्त्वता ॥ त्या�ा दिदवसनसरता ॥ इंद्रासही वश्य नव्हे ॥४६॥

              परम शिशवभक्त विवख्यात ॥ दानशील उदार बहुत ॥ सोमवार प्रदोषव्रत ॥ शिशवरा3 करी नेमेसी ॥४७॥

               अन्नछ3 सदा �ालवीत ॥ तिनत्यलक्षत्रि3दळे शिशव पूजिजत ॥ ब्राह्मणहस्ते अद्भुत ॥अशिभषेककरवी शिशवासी ॥४८॥

                 या�कमनी जे जे इच्छीत ॥ ते ते महानंदा पुरवीत ॥कोदिट शिलगें करवीत ॥ श्रावणमासी अत्यादरे ॥४९॥



                 ऐकभद्रसेना सावधान ॥ कुक्कुट मक ट पाशिळले प्रीतीकरून ॥ त्यांच्या गळा रुद्राक्ष बांधोन ॥ ना�ू शिशकविवले कौतुके ॥५०॥

                 आपुले जे का नतृ्यागार ॥ तेथे शिशवशिलगं स्थाविपले सुंदर ॥ कुक्कुट मक ट त्यासमोर ॥ तेथेंचि� बांधी प्रीतीने ॥५१॥

               करी शिशवलीलामतृपुराणश्रवण ॥ तेही ऐकती दोघेजण ॥सवेंचि� महानंदा करी गायन ॥ नतृ्यकरी शिशवापुhे ॥५२॥

                महानंदा त्यांसी सोडून ॥ नतृ्यकरवी कौतुकेकरून ॥ त्यांच्या गळा कपाळी जाण ॥ विवभूतित ��J स्वहस्ते ॥५३॥

               एवं तितच्या संगतीकरून ॥ त्यांसही घडतसे शिशवभजन ॥असो तित�े सत्त्व पाहावयालागोन ॥ सदाशिशव पातला ॥५४॥

                 सौदागरा�ा वेष धरिरला ॥ महानंदेच्या सदनाआला ॥ त्या�े स्वरूप देखोतिन ते अबला ॥ तन्मयझाली तेधवा ॥५५॥

               पूजा करोतिन स्वहस्तकी ॥ त्यासी बैसविवले रत्नमं�की ॥ तो पथृ्वीमोला�े हस्तकी ॥ कंकण त्याच्या देणिखले ॥५६॥

                   देखता गेली तन्मय होऊन ॥ म्हणे स्वगJ�ी वस्तु वाटे पूण ॥ विवश्वकम्या ने तिनशिम ली जाण ॥मानवी कतृ त्व हे नव्हे ॥५७॥

                सौदागरे ते काhून ॥ तितच्या हस्तकी घातले कंकण ॥ येरी होवोतिनआनंदघन ॥ नेम करी तयासी ॥५८॥

                  पथृ्वी�े मोल हे कंकण ॥मीदिह बत्तीस लक्षणी पद्शिमण ॥ तीन दिदवस संपूण ॥ दासी तुम�ी झाले मी ॥५९॥

               तयासी ते मानले ॥ सवेंचि� त्याने दिदव्यशिलगं कादिhले ॥ सूय प्रभेहूतिनआगळे ॥ तेज वणिण ले नवजाय ॥६०॥

                 शिलगं देखोतिन ते वेळी ॥ महानंदा तन्मयझाली ॥ म्हणे जयजय �ंद्रमौळी ॥ म्हणोनी वंदी शिलगंाते ॥६१॥

                  म्हणे या शिलगंाच्या प्रभेवरूनी ॥ कोदिट कंकणे टाकावीओवाळूनी ॥ सौदागर म्हणे महानंदेलागूनी ॥ शिलगं ठेवी जतन हे ॥६२॥

                    म्हणे या शिलगंापाशी माझा प्राण ॥ भंगले की गेले दग्ध होऊन ॥ तरी मी अजिग्नप्रवेश करीन ॥ महाकठीण व्रतमाझे ॥६३॥

               येरीने अवश्य म्हणोन ॥ ठेविवले नतृ्यागारी नेऊन ॥ मग दोघे करिरती शयन ॥ रत्नखचि�त मं�की ॥६४॥

               तित�े कैसेआहे सत्त्व ॥ धैय पाहे सदाशिशव ॥ भक्त तारावया अशिभनव ॥कौतुक�रिर3 दाखवी ॥६५॥

               त्याच्याआज्ञेकरून ॥ नतृ्यशाळेस लागला अग्न ॥जनधावो लागले �हूकडोन ॥ एकचि� हांक जाहली ॥६६॥

                   तीससावधकरी मदनारी ॥ म्हणे अजिग्न लागला ऊठ लवकरी ॥ येरी उठली घाबरी ॥ तवअग्नी वाते �ेतला ॥६७॥

                तैशामाजी उडी घालून ॥ कंठपाश त्यां�े काhून ॥ कुक्कुट मक ट दिदधले सोडून ॥ गेले पळोन वनाप्रती ॥६८॥

                नतृ्यशाळा भस्मझाली समग्र ॥मगशांत झाला सप्तकर ॥ यावरी पुसे सौदागर ॥महानंदेप्रतित तधेवा ॥६९॥

                  माझे दिदव्यशिलगंआहे की जतन ॥महानंदा घाबरी ऐकोन ॥ वक्षःस्थळ घेत बडवून ॥ म्हणे दिदव्यशिलगं दग्धझाले ॥७०॥

                सौदागर बोले व�न ॥ नेमा�ाआजिज दसुरा दिदन ॥ मीआपुला देतो प्राण ॥ शिलगंाकारणे तुजवरी ॥७१॥

               मग त्रि3�रण�ेतविवला ॥आकाशपथंे जाती ज्वाळा ॥ सौदागर शिसद्धझाला ॥ समीपआला कंुडाच्या ॥७२॥

            अतितलाघवी उमारंग ॥जो भक्तजनभवभंग ॥ उडी घातली सवगे ॥ॐनमःशिशवाय म्हणवुनी ॥७३॥

              ऐसे देखता महानंदा ॥ बोलाविवले सव ब्रह्मवृंदा ॥ लुटविवली सव संपदा ॥कोशसमवेत सव ही ॥७४॥

                अश्वशाळा गजशाळा संपूण ॥ सव संपवित्तसदिहतकरी गहृदान ॥ महानंदेने स्नान करून ॥भस्म अंगी �चि� ले ॥७५॥



                रुद्राक्ष सवाgगी लेऊन ॥ ह्रदयी चि�तंितले शिशवध्यान ॥ हर हर शिशव म्हणवून ॥ उडी तिनःशंक घातली ॥७६॥

               सूय त्रिबबं तिनघे उदया�ळी ॥ तैसा प्रगटला कपाळमौळी ॥ दशभुज पं�वदन �ंद्रमौळी ॥ संकटी पाळी भक्तांते ॥७७॥

              माथा जटां�ा भार ॥ ततृीयने3ी वैश्वानर ॥ शिशरी झुळझुळ वाहे नीर ॥ भयंकर महाजोगी ॥७८॥

             �ंद्रकळा तया�े शिशरी ॥ नीळकंठखट्वांगधारी ॥ भस्म �चि� ले शरीरी ॥ गज�म पांघुरला ॥७९॥

             नेसलासे व्याघ्राबंर ॥ गळा मनषु्यमुंडा�े हार ॥ सवाgग वेजिष्टतफणिणवर ॥ दशभुजा शिमरविवती ॥८०॥

                वर�ेवरी कंदकु झेलीत ॥ तवेी दहा भुजा पसरोनी अकस्मात ॥ महानंदेसी झेलूतिन धरीत ॥ ह्रदयकमली परमात्मा ॥८१॥

                  म्हणे जाहलो मी सुप्रसन्न ॥महानंदे माग वरदान ॥ ती म्हणे हे नगर उद्धरून ॥ विवमानी बैसवी दयाळा ॥८२॥

            माताबंधूसमवेत ॥ महानंदा विवमानी बैसत ॥ दिदव्यरूप पावोतिन त्वरिरत ॥ नगरासमवेत �ालली ॥८३॥

              पावली सकळ शिशवपदी ॥ जेथे नाहीआचिधव्याधी ॥क्षुधातषृाविवरदिहत त्रि3शुद्धी ॥ भेदबुद्चिध कै�ी तथेे ॥८४॥

                 नाही कामक्रोध द्वंद्व दःुख ॥ मदमत्सर नाही तिनःशंक ॥ जेथी�ंे गोड उदक ॥अमतृाहूतिन कोदिटगुणे ॥८५॥

              जेथे सुरतरंू�ी वने अपारे ॥ सुरभीं�ी बहुत णिखल्लारे ॥ चि�तंामणी�ंी धवलागारे ॥ भक्ताकारणे तिनशिम ली ॥८६॥

                  जेथे वोसणता बोलती शिशवदास ॥ ते ते प्राप्त होय तयास ॥ शिशवपद सव दा अविवनाश ॥ महानंदा तथेे पावली ॥८७॥

                  हे कथा परमसुरस ॥ पराशर सांगे भद्रसेनास ॥ म्हणे हे कुमर दोघे तिनःशेष ॥ कुक्कुट मक ट पूव}�े ॥८८॥

             कंठी रुद्राक्षधारण ॥भाळी विवभूतित ��ू न ॥ त्याचि� पूव पुण्येकरून ॥सधुम तारक उपजले ॥८९॥

                हे पुhे राज्य करतील तिनदLष ॥ बत्तीसलक्षणी डोळस ॥ शिशवभजनी लाविवती बहुतांस ॥ उद्धरिरतील तुम्हातंे ॥९०॥

               अमात्यसदिहत भद्रसेन ॥ गुरूसी घाली लोटांगण ॥ म्हणे इतुकेन मी धन्य ॥सपुु3 उदरी जन्मले ॥९१॥

                भद्रसेन बोलत पुhती ॥ हे राज्य किकती वष~ करिरती ॥आयुष्यप्रमाण किकती ॥ सांगा यथाथ गुरुवया ॥९२॥

               बहुतकरिरता नवस ॥ एवhाचि� पु3आम्हांस ॥ परम विप्रयकर राजस ॥ प्राणांहूतिनआवडे बहु ॥९३॥

                तुमच्याआगमनेकरून ॥ स्वामी मजसमाधान ॥ तरी या पु3ा�े आयुष्यप्रमाण ॥सांगा स्वामी मजतत्त्वता ॥९४॥

                    ऋविष म्हणे मी सत्य बोलेन देख ॥ परी तुम्हांसी ऐकता वाटेल दःुख ॥ हे सभा सकशिळक ॥ दःुखाण वी पडले पै ॥९५॥

                  प्रत्ययसदृश बोलावे व�न ॥ ना तरी आंगास येते मूख पण ॥ तुम्हा वाटेल विवषाहून ॥ विवशेष ऐसी ते गोष्टी ॥९६॥

                    भद्रसेन म्हणे सत्य व�न ॥ बोलावया नकरावा अनमान ॥ तरी तुझ्या पु3ासी बारा वष� पूण ॥ झाली असता जाणपा ॥९७॥

                आजपासोतिन सातवे दिदवशी ॥ मतृ्यु पावेल या समयासी ॥ राव ऐकता धरणीसी ॥ मूच्छा येऊतिन पडिडयेला ॥९८॥

               अमात्यासदिहत त्या स्थानी ॥ दःुखाग्नीत गेलेआहाळोनी ॥ अंतःपुरी सकळकाशिमनी ॥आकांत करिरतीआक्रोशे ॥९९॥

               करूतिनया हाहाकार ॥ वक्षःस्थळ विपटी नपृवर ॥ मग रायासी पराशर ॥ सावधकरोतिन गोष्ट सांगे ॥१००॥

                  नपृशे्रष्ठा न सोडी धीर ॥ ऐक एकसांगतो विव�ार ॥ जै पं�भूते नव्हती समग्र ॥शशिशशिम3 नव्हते तै ॥१॥



               नव्हता मायामय विवकार ॥ केवळ ब्रह्ममयसा�ार ॥ तेथे झाले स्फुरणजागर ॥अहं ब्रह्म म्हणोतिनया ॥२॥

               ते ध्वतिन माया सत्य ॥ तेथोतिन जाहले महत्तत्त्व ॥ मग त्रि3विवध अहंकार होत ॥ शिशवइच्छेकरूतिनया ॥३॥

              सत्त्वांशे तिनशिम ला पीतवसन ॥ रजांशे सजृिष्टकता द्रदुिहण ॥ तमांशे रुद्र परिरपूण ॥ सग जिस्थत्यंत करविवता ॥४॥

                   विवधीसी म्हणे सजृिष्ट र�ी पूण ॥ येरू म्हणे मजनाही ज्ञान ॥ मग शिशवे तयालागून ॥ �ारी वेद उपदेशिशले ॥५॥

                  �हू वेदा�ंे सार पणू ॥ तो हा रुद्राध्याय परम पावन ॥ त्याहूतिन विवशेष गुह्यज्ञान ॥ भुवन3यी असेना ॥६॥

                   बहुतकरी हा जतन ॥ त्याहूतिनआणिणकथोर नाही साधन ॥ हा रुद्राध्याय शिशवरूप म्हणून ॥ श्रीशंकर स्वये बोले ॥७॥

                  जे रुद्राध्याय ऐकती पhती ॥ त्यांच्या दश ने जीव उद्धरती ॥ मगकमलोद्भव एकातंी ॥ सप्तपु3ा सांगे रुद्र हा ॥८॥

                 मगसांप्रदाये ऋषीपासोन ॥ भूतलीआला अध्यायजाण ॥ थोर जप तपज्ञान ॥ त्याहूतिन अन्य नसेचि� ॥९॥

                  जो हा अध्यायजपे संपूण ॥ त्या�ेतिन दश ने तीथ� पावन ॥ स्वगJ�े देव दश न ॥ त्या�े घेऊ इजिच्छती ॥११०॥

                जप तप शिशवा� न ॥ याहूतिन थोर नाही जाण ॥ रुद्रमदिहमा अगाध पूण ॥ किकती म्हणोतिन वणा वा ॥११॥

               रुद्रमदिहमा वाhला फार ॥ओसपडिडले भानुपु3नगर ॥ पाश सोडोतिन यमकिकंकर ॥ रिरते दिहडंो लागले ॥१२॥

                 मगयमे विवचिधलागी पुसोन ॥अभजिक्तकृत्या तिनशिम ली दारुण ॥ तितणे कुतक वादी भेदी लक्षून ॥ त्यांच्या ह्रदयी सं�रली ॥१३॥

                त्यांसी मत्सर वाhविवला विवशषे ॥ वाटे करावा शिशवद्वषे ॥ तेणे ते जावोतिन यमपुरीस महानरकी पडले सदा ॥१४॥

                यमसांगे दतुांप्रती ॥ शिशवद्वेषी जे पापमती ॥ ते अल्पायुषी होती ॥ नाना रीती जा�णी करा ॥१५॥

                  शिशव थोर विवष्णु लहान ॥ हरिर विवशेष हर गौण ॥ ऐसे म्हणती जे त्यालागून ॥आणोतिन नरकी घालावे ॥१६॥

              रुद्राध्याय नावडे ज्यासी ॥ कंुभीपाकी घालावे त्यासी ॥ रुद्रानुष्ठाने आयषु्यासी ॥ वदृ्चिध होय तिनधा रे ॥१७॥

                याकरिरता भद्रसेनअवधारी ॥ अयुत रुद्रावत ने करी ॥ शिशवावरी अशिभषेकधार धरी ॥ मतृ्यु दरूी होय सा� ॥१८॥

               अथवा शतघट स्थापून ॥ दिदव्यवकृ्षां�े पल्लवआणून ॥ रुदे्र उदकअशिभमं3ून ॥अशिभविष�ंन पु3ा करी ॥१९॥

                  तिनत्य दहा सहस्3आवत ने पूण ॥ क्षोणीपाळा करी सप्तदिदन ॥ राये धरिरले दृh �रण ॥सद्गद होवोतिन बोलत ॥१२०॥

                सकळऋविषरत्नमंडिडतपदक ॥ स्वामी तू त्यात मुख्य नायक ॥काळ मतृ्यु भय शोक ॥ गुरु रक्षी त्यांपासूतिन ॥२१॥

                   तरी त्वाआ�ाय त्व करावे पूण ॥ तुजसवे जेआहेत ब्राह्मण ॥आणीकसांगती ते बोलावून ॥आताचि�आणिणतोआरंभी ॥२२॥

                मगसहस्3 विवप्र बोलावून ॥ ज्यां�ी रुद्रानुष्ठानी भजिक्त पूण ॥ न्यासध्यानयुक्त पhून ॥ गुरूपासून जेआले ॥२३॥

                  परदाराआणिण परधन ॥ ज्यां�ी वमनाहूतिन नी� पूण ॥ विवरक्तसुशील गेशिलया प्राण ॥ दषु्ट प्रतितग्रह न घेती ॥२४॥

                 जे शापानुग्रहसमथ ॥ सामथ्यL �ालो न देती शिम3रथ ॥ किकंवा साक्षात उमानाथ ॥ पुhेआणोतिन उभा करिरती ॥२५॥

              ऐसे लक्षणयुक्त ब्राह्मण ॥ बैसला व्यासविपता घेऊन ॥सहस्3 घट माडूंन ॥अशिभमं3ोतिन स्थाविपले ॥२६॥

                स्वधु नी�े सशिलल भरले पूण ॥ त्यांतआम्रपल्लव घालून ॥ रुद्रघोषे गजिज न्नले ब्राह्मण ॥अनुष्ठान दिदव्य मांडिडले ॥२७॥



                 शास्3संख्या झाले दिदवस ॥सातवे दिदवशी मध्याह्नीआला �डंांश ॥ मतृ्युसमय येता धरणीस ॥ बाळमूजिच्छ त पडिडयेला ॥२८॥

               एक मुहूत तिन�ेजिष्टत ॥ �लनवलन रादिहले समस्त ॥ परम घाबरला नपृनाथ ॥ गुरु देत नाभीकारा ॥२९॥

              रुद्रोदक शिशपंून ॥ सावध केला राजनंदन ॥ त्यासी पुसती वत मान ॥ वत ले तेचि� सांगत ॥१३०॥

                एककाळपुरुष भयानकथोर ॥ ऊध्व जटा कपाळी शेंदरू ॥ विवक्राळ दाhा भयंकर ॥ ने3 खादिदरांगासारखे ॥३१॥

                    तो मज घेऊतिनजातअसता ॥ �ौघे पुरुष धावोतिनआले तत्त्वता ॥ प�ंवदन दशभुज त्यां�ी साम्यता ॥ कमळभवांडी दजुी नसे ॥३२॥

                ते तेजे जैसे गभस्ती ॥ दिदगंततम संहारिरती ॥ भस्म अंगी व्याघ्राबंर दिदसती ॥ दश हस्तीआयधेु ॥३३॥

                 ते महाराज येऊन ॥मजसोडविवले तोडोतिन बधंन ॥ त्या काळपुरुषासी धरून ॥करीत ताडण गेले ते ॥३४॥

                ऐसे पु3मुखी�े ऐकता उत्तर ॥ भद्रसेनकरी जयजयकार ॥ ब्राह्मणांसी घाली नमस्कार ॥आनंदाश्रु ने3ी आले ॥३५॥

                 अंगी रोमां� दाटले ॥ मग विवप्र�रणी गडबडा लोळे ॥ शिशवनाम गज त तये वेळे ॥ देव सुमने वष ती ॥३६॥

              अनेक वाद्यां�े गजर ॥ डकं गज� अवघ्यात थोर ॥ मुखद्वयां�ी महासुस्वर ॥मदंृगवाद्ये गज ती ॥३७॥

               अनेक वाद्यां�े गजर ॥ शिशवलीला गाती अपार ॥ श्रृंगेभृंगे काहाळ थोर ॥सनया अपार वाजती ॥३८॥

               �ंद्रानना धडकती भेरी ॥ नाद न माये नभोदरी ॥असो भद्रसेन यावरी विवचिधयुक्त होम करीतसे ॥३९॥

                षड्रसअन्ने शोशिभवंत ॥ अलंकार दिदव्य वस्3े देत ॥ अमोशिलक वस्तु अद्भुत ॥आणोतिनअपJ ब्राह्मणांसी ॥१४०॥

                 दक्षिक्षणेलागी भांडारे ॥ मुक्त केली राजेंदे्र ॥ म्हणेआवडे तिततुके भरा एकसरे ॥ मागे पुhे पाहू नका ॥४१॥

                   सव या�क केले तपृ्त ॥ पुरे पुरे हेचि� ऐकिकली मात ॥ धनभार झाला बहुत ॥ म्हणोतिन सांडिडती ठायी ठायी ॥४२॥

                   ब्राह्मण देती मं3ाक्षता ॥ विवजयकल्याण हो तुणिझया सुता ॥ ऐसा अतितआनंद होत असता ॥ तो अद्भुत वत ले ॥४३॥

               वसंत येत सुगंधवनी ॥ की काशीक्षे3ावरी स्वधु नी ॥ की श्वेतोत्पले मडृानी ॥ रमण शिलगं अजिज �े ॥४४॥

                  की तिनद~वासी सापडे चि�तंामणी ॥ की क्षचुिधतापुhे क्षीराजि�ध ये धावूनी ॥ तैसा कमलोद्भवनंदन ते क्षणी ॥ नारदमुनी पातला ॥४५॥

               वाल्मीक सत्यवतीनंदन ॥औत्तानपादीकयाधुह्रदयरत्न ॥ हे शिशष्य ज्या�े त्रि3भुवनी जाण ॥ वंद्य जे का सवाgते ॥४६॥

                जो �तुःषजिष्टकळाप्रवीण तिनम ळ ॥ �तुद श विवद्या करतळामळ ॥ ज्या�े स्वरूप पाहता केवळ ॥ नारायण दसुरा की ॥४७॥

               हे कमळभवांड मोडोनी ॥ पुनःसजृिष्ट करणार मागुतेनी ॥ अन्याय विवलोकिकता नयनी ॥ दंडे ताडील शक्रादिदका ॥४८॥

                  तो नारद देखोतिन तचेि� क्षणी ॥ कंुडांतूतिन मूतित  मंत तिनघे अग्नी ॥ दक्षिक्षणजिग्न गाह पत्यआहवनी ॥ उभे ठाकले देखता ॥४९॥

             पराशरादिद सकळब्राह्मण ॥ प्रधानासदिहत भद्रसेन ॥ धावोतिन धरिरती �रण ॥ ब्रह्मानंदे उ�ंबळले ॥१५०॥

                   दिदव्य गंध दिदव्य सुमनी ॥ षोडशोप�ारे पूजिजला नारदमुनी ॥ राव उभा ठाके कर जोडोनी ॥ म्हणे स्वामी अतींदिद्रयद्रष्टा तू ॥५१॥

                   त्रि3भुवनी गमनसव तुझे ॥ काही देणिखले सांग अपवू ॥ नारद म्हणे मागJ येता शिशव ॥ दतू �ौघे देणिखले ॥५२॥

                दशभुज पं�वदन ॥ तितही मतृ्यु नेला बांधोन ॥ तुझ्या पु3ा�े �ुकविवले मरण ॥ रुद्रानुष्ठाने धन्य केले ॥५३॥



                  तव पु3रक्षणाथ ते वेळा ॥ शिशवे वीरभद्रमुख्य पाठविवला ॥ मज देखता मतृ्यूसी पुसू लागला ॥ शिशवसुत ऐका ते ॥५४॥

                 तू कोणाच्याआज्ञवेरून ॥आणीत होतासी भद्रसेननंदन ॥ त्यासी दहा सहस्3 वष� पूण ॥आयषु्य असे तिनश्�ये ॥५५॥

                 तो साव भौम होईल तत्त्वता ॥ रुद्रमदिहम तुज ठाऊकअस्ता ॥ शिशवमया दा उल्लंघूतिन तत्त्वता ॥ कैसाआणीत होतासी ॥५६॥

                मग चि�3गुप्ता पुसे सूय नंदन ॥ पत्रि3का पादिहली वा�ून ॥ तव द्वादशवषJ मतृ्युचि�न्ह ॥गंडांतर थोर होते ॥५७॥

                   ते महत्पुण्ये तिनरसूतिन सहज ॥ दहा सहस्3 वष� करावे राज्य ॥ मगतो सूय नंदन महाराज ॥ स्वापराधे कष्टी बहू ॥५८॥

                   मग उभा ठाकूतिन कृतांत ॥ करजोडोतिन स्तवनकरीत ॥ हे अपणा धव दिहमनगजामात ॥अपराध नकळत घडला हा ॥५९॥

                  ऐसे नारद सांगता ते क्षणी ॥ राये पायावरी घातली लोळणी ॥आणीकसहस्3 रुद्रकरूनी ॥ महोत्साह करीतसे ॥१६०॥

                  शतरुद्रकरिरता तिनःशषे ॥ शतायुषी होय तो पुरुष ॥ हा अध्याय पhता तिनदLष ॥ तो शिशवरूप याचि� देही ॥६१॥

                तो येथेचि� झाला मुक्त ॥ त्याच्या तीथ� तरती बहुत ॥असो यावरी ब्रह्मसुत ॥ अंतधा न पावला ॥६२॥

               आनंदमय शजिक्तनंदन ॥ राये शतपद्मधन देऊन ॥तोषविवला गुरु संपूण ॥ ऋषींसदिहतजाता झाला ॥६३॥

                    हे भद्रसेनआख्यान जे पुhती ॥ त्यासी होयआयुष्य संतती ॥ त्यांसी काळ न बाधे अंती ॥ वंदोतिन नेती शिशवपदा ॥६४॥

              दशशतकविपलादान ॥ ऐकता पhता घडे पुण्य ॥ केले असेलअभक्ष्यभक्षण॥सुरापान ब्रह्महत्या ॥६५॥

                 एवं महापापपव त तत्त्वता ॥ भस्म होती श्रवणकरिरता ॥ हा अध्याय त्रि3काळ वाचि�ता ॥ गंडांतरे दरू होती ॥६६॥

              यावरी कशिलयुगी तिनःशषे ॥ शिशवकीत ना�ा मदिहमा विवशेष ॥आयषु्यहीन लोकांस ॥ अनषु्ठान हेचि� तिनधा रे ॥६७॥

                 मग तो राव भद्रसेन ॥ सुधम पु3ासी राज्य देऊन ॥ यवुराज्य तारकालागून ॥ देता झाला ते काळी ॥६८॥

               मग प्रधानासमवेग राव जाणा ॥ जाता झाला तपोवना ॥ शिशवअनषु्ठान रुद्राध्याना ॥ करिरता महारुद्र तोषला ॥६९॥

                विवमानी बैसवूतिन त्वरिरत ॥ राव प्रधान नेले शिमरविवत ॥ विवचिधलोकी वैकंुठी वास बहुत ॥ स्वचे्छेकरूतिन रादिहले ॥१७०॥

                शवेटी शिशवपदासी पावून ॥ रादिहले शिशवरूप होऊन ॥ हा अकरावा अध्यायजाण ॥ स्वरूप एकादश रुद्रां�े ॥७१॥

                 हा अध्यायकरिरता श्रवण ॥ एकादश रुद्र समाधान ॥की हा कल्पद्रमु संपूण ॥ इजिच्छले फळ देणार ॥७२॥

                मतृ्युंजयजप रुद्रानुष्ठन ॥ त्यासी न बाधी ग्रहपीडा विवघ्न ॥ विपशा�बाधा रोग दारुण ॥ न बाधी� सव थाही ॥७३॥

                    येथे जो मानील अविवश्वास ॥ तो होईलअल्पायषुी तामस ॥ हे तिनदंी तो �ाडंाळ तिनःशेष ॥ त्या�ा विवटाळ न व्हावा ॥७४॥

                  त्यासी प्रसवोतिन वाझं झाली माता ॥ त्या�ी संगती न धरावी तत्त्वता ॥ त्यासी संभाषणकरिरता ॥ महापातकजाणिणजे ॥७५॥

                   तेआपुल्या गहृासी नआणावे ॥आपण त्याचं्या सदनासी न जावे ॥ ते त्यजावे जीवेभावे ॥ जेवी सुशील दिहसंकगहृ ॥७६॥

                    जो प्रत्यक्षभक्षिक्षतो विवष ॥ जे मूख बैसती त्या�े पंक्तीस ॥ त्यांसी मतृ्यु आला या गोष्टीस ॥ संदेह काही असेना ॥७७॥

                  असो सव भावे तिनजिश्�त ॥अखंड पहावे शिशवलीलामतृ ॥ हे न घडे तरी त्वरिरत ॥ हा अध्याय तरी वा�ावा ॥७८॥

                 या अध्याया�े करिरता अनषु्ठान ॥ तयासी तिनत्य रुद्र केल्या�े पुण्य ॥ त्या�े घरी अनुदिदन ॥ ब्रह्मानंद प्रगटेल ॥७९॥



             अपणा ह्रदया�जशिमशिलदं ॥ श्रीधरस्वामी तो ब्रह्मानंद ॥जो जगदानंदमूळकंद ॥अभंग न विवटे काल3यी ॥१८०॥

              शिशवलीलामतृ ग्रंथ प्र�ंड ॥ स्कंदपुराण ब्रह्मोत्तरखंड ॥ परिरसोत सज्जनअखडं ॥ एकादशाध्याय गोड हा ॥१८१॥

   इतित एकादशोऽध्यायः समाप्तः ॥११॥

॥श्रीसाबंसदाशिशवाप णमस्तु॥
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