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શ્રીગણેશાય નમઃ ।
િહમાલય ઉવાચ ।
વં બ્રહ્મા ષ્ટકતાર્ ચ વં િવ ઃ પિરપાલકઃ ।
વં શવઃ શવદાેઽન તઃ સવર્સહંારકારકઃ॥ ૧॥
વમીશ્વરાે ગુણાતીતાે જ્યાેતી પઃ સનાતનઃ ।
પ્રકૃ તઃ પ્રકૃતીશશ્ચ પ્રાકૃતઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ॥ ૨॥
નાના પિવધાતા વં ભક્તાનાં યાનહેતવે ।
યષેુ પષેુ ય પ્રી ત તત્તદૂ્રપં બભ ષ ચ॥ ૩॥
સયૂર્ વં ષ્ટજનકઆધારઃ સવર્તજેસામ્ ।
સાેમ વં શસ્યપાતા ચ સતતં શીતર મના॥ ૪॥
વાયુ વં વ ણ વં ચ વમ ગ્ ઃ સવર્દાહકઃ ।
ઇ દ્ર વં દેવરાજશ્ચ કાલાે ત્યુયર્મ તથા॥ ૫॥
ત્યુ જયાે ત્યુ ત્યુઃ કાલકાલાે યમા તકઃ ।

વેદ વં વેદકતાર્ ચ વેદવેદાઙ્ગપારગઃ॥ ૬॥
િવદુષાં જનક વં ચ િવદ્વાંશ્ચ િવદુષાં ગુ ઃ ।
મ ત્ર વં િહ જપ વં િહ તપ વં ત ફલપ્રદઃ॥ ૭॥
વાક્ વં રાગાિધદેવી વં ત કતાર્ તદુ્ગ ઃ વયમ્ ।
અહાે સર વતીબીજં ક વાં તાેતુ મહેશ્વરઃ॥ ૮॥
ઇત્યેવમુ વાશલૈે દ્ર તસ્થાૈ વા પદા બુજમ્ ।
તત્રાવેાસ તમાબાે ય ચાવ હ્ય ષા ચ્છવઃ॥ ૯॥
તાતે્રમેતન્મહાપુ યં િત્રસ યં યઃ પઠેન્નરઃ ।
મુચ્યતે સવર્પાપે યાે ભયે યશ્ચ ભવાણર્વે॥ ૧૦॥
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અપતુ્રાે લભતે પતંુ્ર માસમેકં પઠેદ્યિદ ।
ભાયાર્હીનાે લભેદ્ભાયા સશુીલાં સમુનાેહરામ્॥ ૧૧॥
ચરકાલગતં વ તુ લભતે સહસા ધ્રવુમ્॥ ૧૨॥
રાજ્યભ્રષ્ટાે લભેદ્રાજં્ય શઙ્કરસ્ય પ્રસાદતઃ ।
કારાગારે મશાને ચ શત્રુગ્ર તેઽ તસઙ્કટે ।
ગભીરેઽ તજલાક ણ ભગ્ પાેતે િવષાદને॥ ૧૩॥
રણમ યે મહાભીતે િહસ્રજ તુસમ વતે ।
સવર્તાે મુચ્યતે તુ વા શઙ્કરસ્ય પ્રસાદતઃ॥ ૧૪॥
ઇ ત શ્રીબ્રહ્મવવૈત મહાપુરાણે શ્રીકૃ ણજન્મખ ડે
િહમાલયકૃતં શવ તાતે્રમ્ સ પૂણર્મ્॥
શ્રીકૃ ણજન્મખ ડ અ યાય ૩૮ શ્લાેકાિન ૬૫-૭૮
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