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પુ કર ઉવાચ
પરદારપરદ્રવ્ય વિહસાિદકે યદા ।
પ્રવતર્તે ણાં ચત્તં પ્રાય શ્ચત્તં તુ ત તદા॥ ૧॥
િવ ણવે િવ ણવે િનતં્ય િવ ણવે િવ ણવે નમઃ ।
નમા મ િવ ં ચત્તસ્થમહઙ્કારગ ત હિરમ્॥ ૨॥
ચત્તસ્થમીશમવ્યક્તમન તમપરા જતમ્ ।
િવ મીડ્યમશષેેણ અનાિદિનધનં િવભુમ્॥ ૩॥
િવ શ્ચત્તગતાે યન્મેિવ બુર્ દ્ધગતશ્ચ યત્ ।
યચ્ચાહઙ્કારગાે િવ યર્ દ મર્િયસં સ્થતઃ॥ ૪॥
કરાે ત કમર્ભૂતાેઽસાૈ સ્થાવરસ્ય ચરસ્ય ચ ।
તત્ પાપન્નાશમાયાતુ ત મન્નવે િહ ચ તતે॥ ૫॥
યાતાે હર ત યત્ પાપં વ ે દષૃ્ટ તુ ભાવનાત્ ।
તમપુે દ્રમહં િવ ં પ્રણતા ત્તહરં હિરમ્॥ ૬॥ var પ્રણતા તહરં
જગત્ય મિન્નરાધારે મ જમાને તમસ્યધઃ ।
હ તાવલ બનં િવ ં પ્રણમા મ પરા પરમ્॥ ૭॥
સવશ્વરેશ્વર િવભાે પરમાત્મન્નધાેક્ષજ ।
હૃષીકેશ હૃષીકેશ હૃષીકેશ નમાેઽ તુતે॥ ૮॥
સહાન ત ગાેિવ દ ભૂતભાવન કેશવ ।

દુ ક્તં દુ કૃતં યાતં શમયાઘન્નમાેઽ તુતે॥ ૯॥
યન્મયા ચ તતં દુષં્ટ વ ચત્તવશવ ત્તના ।
અકાયર્મહદત્યુગ્ર તચ્છમન્નય કેશવ॥ ૧૦॥
બ્રહ્મ યદેવ ગાેિવ દ પરમાથર્પરાયણ ।
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જગન્નાથ જગદ્ યાતઃ પાપં પ્રશમયાચ્યુત॥ ૧૧॥
યથાપરાહે્ન સાયાહે્ન મ યાહે્ન ચ તથા િન શ ।
કાયને મનસા વાચા કૃતં પાપમ નતા॥ ૧૨॥
નતા ચ હૃષીકેશ પુ ડર કાક્ષ માધવ ।

નામત્રયાેચ્ચારણતઃ વ ે યાતુ મમ ક્ષયમ્॥ ૧૩॥ var પાપં યાતુ
શર રં મે હૃષીકેશ પુ ડર કાક્ષ માધવ ।
પાપં પ્રશમયાદ્ય વં વાકૃ્કતં મમ માધવ॥ ૧૪॥
યદ્ભુ જ ય વપં તષ્ઠન્ ગચ્છન્ ગ્રદ્ યદા સ્થતઃ ।
કૃતવાન્ પાપમદ્યાહં કાયને મનસા ગરા॥ ૧૫॥
યત્ વ પમિપ યત્ સ્થૂલં કુયાેિનનરકાવહમ્ ।
તદ્યાતુ પ્રશમંસવર્ વાસદેુવાનુક તર્નાત્॥ ૧૬॥
પરં બ્રહ્મ પરં ધામ પિવતં્ર પરમ ચ યત્ ।
ત મન્ પ્રક તતે િવ ણાૈ યત્ પાપં તત્ પ્રણ યતુ॥ ૧૭॥
યત્ પ્રા ય ન િનવતર્ તે ગ ધ પશાર્િદ વ જતમ્ ।
સરૂય તત્ પદં િવ ણાે તત્ સવ શમય વધમ્॥ ૧૮॥
માહા યં
પાપપ્રણાશનં તાતંે્ર યઃ પઠેચ્છૃ યાદિપ ।
શાર રૈમાર્નસવૈાર્ગ્જૈઃ કૃતૈઃ પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૧૯॥
સવર્પાપગ્રહાિદ યાે યા તિવ ણાેઃ પરં પદમ્ ।
ત મા પાપે કૃતે જ યં તાતંે્રસવાર્ઘમદર્નમ્॥ ૨૦॥
પ્રાય શ્ચત્તમઘાૈઘાનાં તાતંે્ર વ્રતકૃતે વરમ્ ।
પ્રાય શ્ચત્તૈઃ તાતે્રજપવૈ્રર્તનૈર્ ય ત પાતકમ્॥ ૨૧॥
તતઃ કાયાર્ ણ સં સદ્ યૈ તાિન વૈ ભુ ક્તમુક્તયે॥ ૨૨॥
ઇત્યાગ્ ેયે મહાપુરાણે સવર્પાપપ્રાય શ્ચત્ત પાપનાશન તાતંે્ર
નામ દ્વસપ્તત્યિધકશતતમાેઽ યાયઃ॥
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