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માકર્ ડયે ઉવાચ –
નરં સહં નરનાથમચ્યુતં પ્રલ બબાહંુ કમલાયતેક્ષણમ્ ।
ક્ષતીશ્વરૈર ચતપાદપઙ્કજં નમા મ િવ ં પુ ષં પુરાતનમ્॥ ૧॥
જગ પ ત ક્ષીરસમુદ્રમ દરં તં શાઙ્ર્ગપા ણ મુિન દવ દતમ્ ।
શ્રયઃ પ ત શ્રીધરમીશમીશ્વરં નમા મ ગાેિવ દમન તવચર્સમ્॥ ૨॥
અજં વરે યં જનદુઃખનાશનં ગુ ં પુરાણં પુ ષાેત્તમં પ્રભુમ્ ।
સહસ્રસયૂર્દુ્ય તમ તમચ્યુતં નમા મ ભ યા હિરમાદ્યમાધવમ્॥ ૩॥
પુરસૃ્કતં પુ યવતાં પરાં ગ ત ક્ષતીશ્વરં લાેકપ ત પ્ર પ તમ્ ।
પરં પરાણામિપ કારણં હિર નમા મ લાેકત્રયકમર્સા ક્ષણમ્॥ ૪॥
ભાેગે વન તસ્ય પયાેદધાૈ સરુઃ પુરા િહ શતેે ભગવાનનાિદકૃત્ ।
ક્ષીરાેદવીચીક ણકા બુનાે ક્ષતં તં શ્રીિનવાસં પ્રણતાેઽ મ કેશવમ્॥ ૫॥
યાે નાર સહં વપુરા સ્થતાે મહાન્ સરુાે મુરાિરમર્ધુકૈટભા તકૃત્ ।
સમ તલાેકા તહરં િહર યકં નમા મ િવ ં સતતં નમા મ તમ્॥ ૬॥
અન તમવ્યક્તમતી દ્રયં િવભું વે વે િહ પે વયમવે સં સ્થતમ્ ।
યાેગેશ્વરૈરેવ સદા નમસૃ્કતં નમા મ ભ યા સતતં જનાદર્નમ્॥ ૭॥
આન દમેકં િવરજં િવદાત્મકં દાલયં યાે ગ ભરેવ પૂ જતમ્ ।
અણાેરણીયાંસમ દ્ધમક્ષયં નમા મ ભક્ત પ્રયમીશ્વરં હિરમ્॥ ૮॥
ઇ ત ।
અ યાય ૧૦ શ્લાેક ૮-૧૫, અ યાય શ્લાેક સખં્યા ૫૨
શ્રીનર સહપુરાણે માકર્ ડયેચિરત્રે દશમાેઽ યાયઃ॥ ૧૦॥
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