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શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
નારદ ઉવાચ ।
ૐ વાસદેુવં હૃષીકેશં વામનં જલશાિયનમ્ ।
જનાદર્નં હિર કૃ ણં શ્રીવકં્ષ ગ ડ વજમ્॥ ૧॥
વારાહં પુ ડર કાકં્ષ સહં નરકા તકમ્ ।
અવ્યક્તં શાશ્વતં િવ મન તમજમવ્યયમ્॥ ૨॥
નારાયણં ગદા યક્ષં ગાેિવ દં ક તભાજનમ્ ।
ગાવેધર્નાેદ્ધરં દેવં ભૂધરં ભવુનેશ્વરમ્॥ ૩॥
વેત્તારં યજ્ઞપુ ષં યજ્ઞેશં યજ્ઞવાહકમ્ ।
ચક્રપા ણ ગદાપા ણ શઙ્ખપા ણ નરાેત્તમમ્॥ ૪॥
વૈકુ ઠં દુષ્ટદમનં ભૂગભ પીતવાસસમ્ ।
િત્રિવક્રમં િત્રકાલજ્ઞં િત્રમૂ ત ન દકેશ્વરમ્॥ ૫॥
રામં રામં હયગ્રીવં ભીમં રાૈદં્ર ભવાેદ્ભવમ્ ।
શ્રીપ ત શ્રીધરં શ્રીશં મઙ્ગલં મઙ્ગલાયુધમ્॥ ૬॥
દામાેદરં દમાપેેતં કેશવં કે શસદૂનમ્ ।
વરે યં વરદં િવ માન દં વસદેુવજમ્॥ ૭॥
િહર યરેતસં દ પ્તં પુરાણં પુ ષાેત્તમમ્ ।
સકલં િન કલં શદંુ્ધ િનગુર્ણં ગુણશાશ્વતમ્॥ ૮॥
િહર યતનુસઙ્કાશં સયૂાર્યુતસમપ્રભમ્ ।
મેઘ યામં ચતુબાર્હંુ કુશલં કમલેક્ષણમ્॥ ૯॥
જ્યાેતી પમ પં ચ વ પં પસં સ્થતમ્ ।
સવર્જ્ઞં સવર્ પસં્થ સવશં સવર્તાેમખુમ્॥ ૧૦॥
જ્ઞાનં કૂટસ્થમચલં જ્ઞાનદં પરમં પ્રભુમ્ ।
યાેગીશં યાેગિન ણાતં યાે ગનં યાેગ િપણમ્॥ ૧૧॥
ઈશ્વરં સવર્ભૂતાનાં વ દે ભૂતમયં પ્રભુમ્ ।
ઇ ત નામશતં િદવ્યં વૈ ણવં ખલુ પાપહમ્॥ ૧૨॥
વ્યાસને ક થતં પવૂ સવર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
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યઃ પઠે પ્રાત થાય સ ભવેદ્વૈ ણવાે નરઃ॥ ૧૩॥
સવર્પાપિવશદુ્ધાત્મા િવ સાયજુ્યમા ુયાત્ ।
ચા દ્રાયણસહસ્રા ણ ક યાદાનશતાિન ચ॥ ૧૪॥
ગવાં લક્ષસહસ્રા ણ મુ ક્તભાગી ભવેન્નરઃ ।
અશ્વમેધાયુતં પુ યં ફલં પ્રા ાે ત માનવઃ॥ ૧૫॥
। ઇ ત શ્રીિવ પુરાણે િવ શતનામ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ।
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