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ક ડુ વાચ
નારાયણ હરે કૃ ણ શ્રીવ સાઙ્ક જગ પતે ।
જગદ્બ જ જગદ્ધામ જગ સા ક્ષન્નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૨૯॥
અવ્યક્ત જ ણાે પ્રભવ પ્રધાનપુ ષાેત્તમ ।
પુ ડર કાક્ષ ગાેિવ દ લાેકનાથ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૦॥
િહર યગભર્ શ્રીનાથ પદ્મનાભ સનાતન । var shrIdhAma
ભૂગભર્ ધ્રવુ ઈશાન હૃષીકેશ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૧॥
અનાદ્ય તા તાજેય જય વં જયતાં વર ।
અ જતાખ ડ શ્રીકૃ ણ શ્રીિનવાસ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૨॥ var ખ ડલ કૃ ણ

pAThabehda
યાેગાત્મન્નપં્રમેયાતઁ્મ લાેકાત્મં વં સનાતનઃ ।
કૂટસ્થાચલદુજ્ઞય કુશશેાય નમાેઽ તુ તે॥ ૬૯.૧૩૨॥
વરે ય વરદાન ત બ્રહ્મયાનેે ગુણાકર ।
પ્રલયાે પ ત્તયાેગેશ વાસદેુવ નમાેઽ તુતે તે॥ ૬૯.૧૩૩॥
પજર્ યધમર્કતાર્ ચ દુ પાર દુરિધ ષ્ઠત ।
દુઃખા તનાશન હરે જલશાિયન્નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૩॥
ભૂતપાવ્યક્ત ભૂતેશ ભૂતત વૈરનાકુલ ।
ભૂતાિધવાસ ભૂતાત્મ ભૂતગભર્ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૪॥
યજ્ઞ ય વ યજ્ઞધર યજ્ઞધાતાઽભયપ્રદ ।
યજ્ઞગભર્ િહર યાઙ્ગ શ્નગભર્ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૫॥
ક્ષતે્રજ્ઞ ક્ષતે્ર ક્ષતે્રી ક્ષતે્રહા ક્ષતે્રકૃદ્વશી ।
ક્ષતે્રાત્મ કે્ષત્રરિહત ક્ષતે્રસ્રષ્ટ્ર ે નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૬॥
ગુણાલય ગુણાવાસ ગુણાશ્રય ગુણાવહ ।
ગુણભાે ગુણારામ ગુણત્યા ગન્નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૩૭॥
વં િવ વં હિરશ્ચક્ર વં જ વં જનાદર્નઃ ।
વં ભૂત વં વષટ્કાર વં ભવ્ય વં ભવ પ્રભુઃ॥ ૧૭૮.૧૩૮॥
વં ભૂતકૃ વમવ્યક્ત વં ભવાે ભૂત દ્ભવાન્ ।
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વં ભૂતભાવનાે દેવ વામાહુરજમીશ્વરમ્॥ ૧૭૮.૧૩૯॥
વમન તઃ કૃતજ્ઞ વં પ્રકૃ ત વં ષાકિપઃ ।
વં દ્ર વં દુરાધષર્ વમમાેઘ વમીશ્વરઃ॥ ૧૭૮.૧૪૦॥
વં િવશ્વકમાર્ જ વં વં શભંુ વં ષાકૃ તઃ ।
વં શકંર વમુશના વં સતં્ય વં તપાે જનઃ॥ ૧૭૮.૧૪૧॥
વમાિદત્ય વમાકાર વં પ્રાણ વં ત મસ્રહા ।
વં પજર્ ય વં પ્ર થત વં વં જ્યેષ્ઠ વં પરાયણઃ॥ ૧૭૮.૧૪૨॥
વમાિદત્ય વમાકાર વં પ્રાણ વં ત મસ્રહા ।
વં પજર્ ય વં પ્ર થત વં વેધા વં સરેુશ્વરઃ॥ ૧૭૮.૧૪૩॥
વ ગ્યજુઃ સામચવૈ વમાત્મા સમંતાે ભવાન્ ।
વમ ગ્ વં ચ પવન વમાપાે વસધુા ભવાન્॥ ૧૭૮.૧૪૪॥
વં સ્રષ્ટા વં તથા ભાેક્તા હાેતા વં ચ હિવઃ ક્રતુઃ ।
વં પ્રભુ વં િવભુઃ શ્રેષ્ઠ વં લાેકપ તરચ્યુતઃ॥ ૧૭૮.૧૪૫॥
વં સવર્દશર્નઃ શ્રીમાં વં સવર્દમનાેઽિરહા ।
વમહ વં તથારાિત્ર વામાહુવર્ સરં બુધાઃ॥ ૧૭૮.૧૪૬॥
વં કાલ વં કલા કાષ્ઠા વં મુહૂતર્ઃ ક્ષણાલવાઃ ।
વં બાલ વં તથા દ્ધ વં પુમા સ્ત્રી નપુંસકઃ॥ ૧૭૮.૧૪૭॥

pAThabehda
વં િવશ્વયાેિન વં ચ વં સ્થાણૂ વં શુ ચશ્રવાઃ ।
વં શાશ્વત વમ જત વમપુે દ્ર વમુત્તમઃ॥ ૬૯.૧૪૯॥
વં સવર્િવશ્વસખુદ વં વેદાઙ્ગં વમવ્યયઃ ।
વં વેદવેદ વં ધાતા િવધાતા વં સમાિહતઃ॥ ૧૭૮.૧૪૮॥ ૬૯.૧૫૦

વં જલિનિધરામૂલં વં ધાતા વં પનુવર્સઃુ । var અગદ્યાેિનમૂર્લ વં
વં વૈદ્ય વં તાત્મા ચ વમતી દ્રયગાેચરઃ॥ ૧૭૮.૧૪૯॥
વમગ્રણીગ્રાર્મણી વં વં સપુણર્ વમાિદમાન્ ।
વં સગં્રહ વં સમુહ વં તાત્મા વમચ્યુતઃ॥ ૧૭૮.૧૫૦॥
વં યમ વં ચ િનયમ વં પ્રાંશુ વં ચતુભુર્જઃ ।
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વમવેાન્ના તરાત્મા વં પરમાત્મા વમુચ્યસે॥ ૧૭૮.૧૫૧॥
વં ગુ વં ગુ તમાે વં વામ વં પ્રદ ક્ષણઃ ।
વં િપ પલ વમગમ વં વ્યક્ત વં પ્ર પ તઃ॥ ૧૭૮.૧૫૨॥
િહર યનાભ વં દેવ વં શશી વં પ્ર પ તઃ ।
અિનદ યવપુ વં વૈ વં યમ વં સરુાિરહા॥ ૧૭૮.૧૫૩॥
વં ચ સકંષર્ણાે દેવ વં શશી વં પ્ર પ તઃ ।
વં વાસદેુવાેઽમેયાત્મા વમવે ગુણવ જતઃ॥ ૧૭૮.૧૫૪॥
વં જ્યેષ્ઠ વં વિરષ્ઠ વં વં સિહ શ્ચ માધવઃ ।
સહસ્રશીષાર્ વં દેવ વમવ્યક્તઃ સહસ્રદક્ૃ॥ ૧૭૮.૧૫૫॥
સહસ્રપાદ વં દેવ વં િવરાટ્ વં સરુપ્રભુઃ ।
વમવે તષ્ઠસે ભૂયાે દેવદેવ દશાઙ્ગુલઃ॥ ૧૭૮.૧૫૬॥
યદ્ભૂતં ત વમવેાેક્તઃ પુ ષઃ શક્ત ઉત્તમઃ ।
યદ્ભવં્ય ત વમીશાન વ ત વં તથાઽ તઃ॥ ૧૭૮.૧૫૭॥
વત્તાે રાેહત્યયં લાેકાે મહીયાં વમનુત્તમઃ ।
વં જ્યાયા પુ ષ વં ચ વં દેવ દશધા સ્થતઃ॥ ૧૭૮.૧૫૮॥
િવશ્વભૂતશ્ચતુભાર્ગાે નવભાગાેઽ તાે િદિવ ।
નવભાગાેઽ તિરક્ષસ્થઃ પાૈ ષેયઃ સનાતનઃ॥ ૧૭૮.૧૫૯॥
ભાગદ્વયં ય ભૂસસંં્થ ચતુભાર્ગાેઽ યભૂિદહ ।
વત્તાે યજ્ઞાઃ સભંવ ત જગતાે ષ્ટકારણમ્॥ ૧૭૮.૧૬૦॥
વત્તાે િવરાટ્સમુ પન્નાે જગતાે હૃિદ યઃ પુમાન્ ।
સાેઽ તિરચ્યત ભૂતે ય તજેસા યશસા શ્રયા॥ ૧૭૮.૧૬૧॥
વત્તઃ સરુાણામાહારઃ ષદાજ્યમ યત ।
ગ્રા યાર યાશ્ચાષૈધય વત્તઃ પશુ ગાદયઃ॥ ૧૭૮.૧૬૨॥
યેય યાનપર વં ચ કૃતવાન સ ચાષૈધીઃ ।
વં દેવદેવ સપ્તાસ્ય કાલાખ્યાે દ પ્તિવગ્રહઃ॥ ૧૭૮.૧૬૩॥
જઙ્ગમાજઙ્ગમં સવ જગદેતચ્ચરાચરમ્ ।
વત્તઃ સવર્ મદં તં વિય સવ પ્ર ત ષ્ઠતમ્॥ ૧૭૮.૧૬૪॥
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અિન દ્ધ વં માધવ વં પ્રદ્યુ ઃ સરુાિરહા ।
દેવ સવર્સરુશ્રેષ્ઠ સવર્લાેકપરાયણ॥ ૧૭૮.૧૬૫॥
ત્રાિહ મામરિવ દાક્ષ નારાયણ નમાેઽ તુ તે ।
નમ તે ભગવ વ ણાે નમ તે પુ ષાેત્તમ॥ ૧૭૮.૧૬૬॥
નમ તે સવર્લાેકેશ નમ તે કમલાલય ।
ગુણાલય નમ તેઽ તુ નમ તેઽ તુ ગુણાકર॥ ૧૭૮.૧૬૭॥
વાસદેુવ નમ તેઽ તુ નમ તેઽ તુ સરુાેત્તમ ।
જનાદર્ન નમ તેઽ તુ નમ તેઽ તુ સનાતન॥ ૧૭૮.૧૬૮॥
નમ તે યાે ગનાં ગ ય યાેગાવાસ નમાેઽ તુ તે ।
ગાપેતે શ્રીપતે િવ ણાે નમ તેઽ તુ મ પતે॥ ૧૭૮.૧૬૯॥
જગ પતે જગ સતૂે નમ તે જ્ઞાિનનાં પતે ।
િદવ પતે નમ તેઽ તુ નમ તેઽ તુ મહીપતે॥ ૧૭૮.૧૭૦॥
નમ તે મધુહ ત્રે ચ નમ તે પુ કરેક્ષણ ।
કૈટભઘ્ન નમ તેઽ તુ સબુ્રહ્મ ય નમાેઽ તુ તે॥ ૧૭૮.૧૭૧॥
નમાેઽ તુ તે મહામીન શ્રુ ત ષ્ઠધરાચ્યુત ।
સમુદ્રસ લલક્ષાેભ પદ્મ હ્લાદકાિરણે॥ ૧૭૮.૧૭૨॥
અશ્વશીષર્ મહાઘાેણ મહાપુ ષિવગ્રહ ।
મધુકૈટભહ ત્રે ચ નમ તે તુરગાનન॥ ૧૭૮.૧૭૩॥
મહાકમઠભાેગાય થવ્યુદ્ધરણાય ચ ।
િવ તાિદ્ર વ પાય મહાકૂમાર્ય તે નમઃ॥ ૧૭૮.૧૭૪॥
નમાે મહાવરાહાય થવ્યુદ્ધારકાિરણે ।
નમશ્ચાઽઽિદવરાહાય િવશ્વ પાય વેધસે॥ ૧૭૮.૧૭૫॥
નમાેઽન તાય સૂ માય મખુ્યાય ચ વરાય ચ ।
પરમા વ પાય યાે ગગ યાય તે નમઃ॥ ૧૭૮.૧૭૬॥
ત મૈ નમઃ પરમ કારણકારણાય

યાેગી દ્ર ત્તિનલયાય સદુુિવદાય ।
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ક્ષીરાણર્વા શ્રતમહાિહસતુ પગાય
તુ યં નમઃ કનકરત્નસકુુ ડલાય॥ ૧૭૮.૧૭૭॥

ઇ ત ।
બ્રહ્મપુરાણ અ યાય ૧૭૮, ૧૨૯-૧૭૭, અ યાય શ્લાેક સઙ્ખ્યા ૧૯૪

Brahmapurana Adhyaya 178, verses 129-177
In http://archive.org/details/BrahmaPurana, the adhyAya is 69
PDF pages 204-215. Verses 128-179
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