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બ્રહ્માવેાચ ।
હે માત વ પદા ભાજંે દષંૃ્ટ કૃ ણપ્રસાદતઃ॥ ૧॥
સદુુલર્ભં ચ સવષાં ભારતે ચ િવશષેતઃ ।
ષ ષ્ટવષર્સહસ્રા ણ તપ તપં્ત પુરા મયા॥ ૨॥
ભાસ્કરે પુ કરે તથ કૃ ણસ્ય પરમાત્મનઃ ।
આજગામ વરં દાતું વરદાતા હિરઃ વયમ્॥ ૩॥
વરં ણી વેત્યુક્તે ચ વા ભષં્ટ ચ તં મુદા ।
રાિધકાચરણા હાજંે સવષામિપ દુલર્ભમ્॥ ૪॥
હે ગુણા તત મે હીઘ્રમધનુવૈ પ્રદશર્ય ।
મયેત્યુક્તાે હિરરયમવુાચ માં તપ વનમ્॥ ૫॥
દશાર્િય યા મ કાલે ચ વ સદેાની ંક્સમે ત ચ ।
ન હીશ્વરાજ્ઞા િવફલા તને દષંૃ્ટ પદા બુજમ્॥ ૬॥
સવષાં વા ચતં માતગાલાેકે ભારતેઽધનુા ।
સવાર્ દેવ્યઃ પ્રકૃતં્યશા જ યાઃ પ્રાકૃ તકા ધ્રવુમ્॥ ૭॥
વં કૃ ણાઙ્ગાધર્સ ભૂતા તુલ્યા કૃ ણને સવર્તઃ ।
શ્રીકૃ ણ વમયં રાધા વા હર ઃ વયમ્॥ ૮॥
ન િહ વેદેષુ મે દષૃ્ટ ઇ ત કેન િન િપતમ્ ।
બ્રહ્મા ડાદ્ બિહ વ ચ ગાેલાેકાેઽ ત યથા બકે॥ ૯॥
વૈકુ ઠશચા યજ યશ્ચ વમજ યા તથા બકે ।
યથા સમ તબ્રહ્મા ડે શ્રીકૃ ણાંશાંશ િવનઃ॥ ૧૦॥
તથા શ ક્ત વ પા વં તષેુ સવષુ સં સ્થતા ।
પુ ષાશ્ચ હરેરંશા વદંશા િન ખલાઃ સ્ત્રયઃ॥ ૧૧॥
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આત્મનાે દેહ પા વમસ્યાધાર વમવે િહ ।
અસ્યા નુ પ્રાણૈ વં માત વ પ્રાણૈરયમીશ્વરઃ॥ ૧૨॥
િકમહાે િન મતઃ કેન હેતનુા શ પકાિરણા ।
િનત્યાેઽયં ચ યથા કૃ ણ વં ચ િનત્યા તથા બકે॥ ૧૩॥
અસ્યાંશા વં વદંશાે વા યયં કેન િન િપતઃ ।
અહં િવધાતા જગતાં વેદાનાં જનકઃ વયમ્॥ ૧૪॥
તં પિઠ વા ગુ મખુાદ્ ભવ ત્યેવ બુધા જનાઃ ।
ગુણાનાં વા તવાનાં તે શતાંશં વક્તુમક્ષમઃ॥ ૧૫॥
વેદાે વા પ ડતાે વા યઃ કાે વા વાં તાેતુમીશ્વરઃ ।
તવાનાં જનકં જ્ઞાનં બુ દ્ધજ્ઞાર્ના બકા સદા॥ ૧૬॥
વં બુદ્ધજેર્નની માતઃ કાે વા વાં તાેતુમીશ્વરઃ ।
યદ્વ તુ દષંૃ્ટ સવષાં ત દ્વવક્તું બુધઃ ક્સમઃ॥ ૧૭॥
યદદષૃ્ટાશ્રુતં વ તુ તિન્નવર્ક્તું ચ કઃ ક્ષમઃ ।
અહં મહેશાેઽન તશ્ચ તાેતું વાં કાેઽિપ ન ક્ષમઃ॥ ૧૮॥
સર વતી ચ વેદાશ્ચક્સમઃ કઃ તાેતુમીશ્વિર ।
યથાગમં યથાેક્તં ચ ન માં િન દતુમહર્ સ॥ ૧૯॥
ઈ વરાણામી વરસ્ય યાેગ્યાયાેગ્યે સમા કૃપા જનસ્ય ।
પ્ર તપાલ્યસ્ય ક્ષણે દાષેઃ ક્ષણે ગુણઃ॥૨૦॥
જનની જનકાે યાે વા સવક્સમ ત નેહતઃ ।
ઇત્યુ વા જગતાં ધાતા તથાૈ ચ પુરત તયાેઃ॥ ૨૧॥
પ્રણ ય ચરણા ભાજંે સવસઃ્આં વ દ્યમી સતમ્ ।
બ્રહ્મણા ચ કૃતં તાતંે્ર િત્રસં યં યઃ પઠેન્નરઃ ।
રાધામાધવયાેઃ પાદે ભ ક્ત દાસ્યં લભેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૨૨॥
કમર્િનમૂર્લનં કૃ વા ત્યું જ વા સદુુજર્યમ્ ।
િવલઙ્ઘ્ય સવર્લાેકાશ્ચ યા ત ગાેલાેકમુત્તમમ્॥ ૨૩॥
॥ ઇ ત શ્રીબ્રહ્મવવૈત બ્રહ્મણ કૃતં શ્રીરાધા તાતંે્ર સ પુણ॥
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