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॥ ભગવ તુતી બ્રહ્મવવૈતર્પુરાણે॥

॥ ભગવ તુતી બ્રહ્મવવૈતર્પુરાણે॥
અથ િત્રશાેઽ યયઃ ।
શ્રીનારાયણ ઉવાચ ।
લ બાેદરાે હિર માપ તરાિદશષેબ્રહ્માદયઃ સરુગણા મનવાે મનુી દ્રાઃ ।
વાણી શવાિત્રપથગાકમલાિદકાશ્ચ સં ચ તયે દગવતશ્ચરણારિવ દમ્॥ ૧॥
સ સારસાગરમતીવ ગભીરઘાેરં દાવા ગ્ સપર્પિરવે ષ્ટતેચે ષ્ટતાઙ્ગમ્ ।
સલંઙ્ઘ્ય ગ તુમ ભવા છ ત યાે િહ દાસ્યં સં ચ તયેદ્ભગવતશ્ચરણારિવ દમ્॥ ૨॥
ગાવેધર્નાેદ્ધરણક તરતીવ ખન્ના ભૂધાર્િરતા ચ દશનાગ્રત અેવ ચાઽઽદ્રા ।
િવશ્વાિન લાેમિવવરેષુ બભતુર્રાદેઃ સં ચ ત્યેદ્ભગવતશ્ચરણારિવ દમ્॥ ૩॥
વેદાઙ્ગવેદમખુિનઃ ક તરંશવૈદાઙ્ગ્વેદજનકસ્ય હરેિવધાતુઃ ।
જન્મા તકાિદભયશાેકિવદ ણર્દેહ્ઃ સં ચ ત્યેદ્ભગવતશ્ચરણારિવ દમ્॥ ૪॥
ગાપેાઙ્ગનાવદનપઙ્જષટ્પદસ્ય રાસશે્વરસ્ય ર સકારમણસ્ય પુંસઃ્ ।
દાવને િવહરતાે વ્ર વષેિવ ણાેઃ સં ચ ત્યેદ્ભગવતશ્ચરણારિવ દમ્॥ ૫॥

ચ િનમષેપ તતાે જગતાં િવધાતા ત કમર્ વ સ ક થતું ભુિવ કઃ સમથર્ઃ ।
વં ચાિપ નારદમનુે પરમાદરેણ સ ચ તનં કુ હરેશ્ચરણારિવ દમ્॥ ૬॥
યૂયં વયં તસ્ય કલાકલાંશાઃ કલાકલાંશાઃ મનવાે મનુી દ્રાઃ ।
કલાિવશષેા ભવપાદ્મમખુ્યા મહા વરાઙ્ યસ્ય કલાિવશષેઃ॥ ૭॥
સહશ્રશીષાર્ શરસઃ પ્રદેશે બભ ત સધાથર્સમં ચ િવશ્વમ્ ।
કૂમ ચ શષેાે મ કાે ગજે યથા કૂમર્શ્ચ કૃ ણસ્ય કલાકલાંશઃ॥ ૮॥
ગાેલાેકનાથસ્ય િવભાેયર્શાેઽમલં શ્રુતાૈ પુરાણે નિહ િકચન સુ્ફટમ્ ।
ન પાદ્મમખુ્યાઃ ક થતું સમથાર્ઃ સવશ્વરં તં ભજ પાદ્મપતુ્ર॥ ૯॥
િવશ્વષેુ સવષુ ચ િવશ્વધા ઃ સ ત્યેવ શશ્વ દ્વિધિવ દ્રાઃ ।
તષેાં ચ સખં્યાઃ શ્રુતયશ્ચ દેવાઃ પરં ન ન ત તમીશ્વરં ભજ॥ ૧૦॥
કરાે ત ષ્ટ સ િવધેિવધાતા િવધાય િનત્યાં પ્રકૃ ત જગ પ્રસમૂ્ ।
બ્રહ્માદયઃ પ્રાકૃ તકાશ્ચ સવ ભ ક્તપ્રદાં શ્રી ં પ્રકૃ ત ભજ ત॥ ૧૧॥
બ્રહ્મ વ પા પ્રકૃ્ર તનર્ ભન્ના યયા ચ ષ્ટ કુ તે સનાતનઃ ।
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॥ ભગવ તુતી બ્રહ્મવવૈતર્પુરાણે॥

સ્ત્રયશ્ચ સવાર્ઃ કલયા જગ સુ માયા ચ સવ ચ તયા િવમાેિહતાઃ॥ ૧૨॥
નારાયણી સા પરમા સનાતની શ ક્તશ્ચ પુંસઃ પરમાત્મનશ્ચ ।
આત્મેશ્વરશ્ચાિપ યયા ચ શ ક્તમાં તયા િવના સ્રષુ્ટમશક્તઅેવ॥ ૧૩॥
ગ વા િવવાહં કુ વ સ સાપં્રતં કતુર્ પ્રયુક્તશ્ચ િપતુિનદશઃ ।
ગુરાેિનદેશપ્ર તપાલકાે ભવેઃ સવર્ત્ર પજૂ્યાે િવજયી ચ સતંતમ્॥ ૧૪॥
વપત્ની ં પજેૂ્યધાે િહ વસ્ત્રાલંકારચ દનૈઃ ।
પ્રકૃ તસતસ્ય સતંુષ્ટા યથા કૃ ણાે દ્વ ચર્ને॥ ૧૫॥
સા ચ યાે ષ વ પા ચ પ્ર તિવશ્વષેુ માયયા ।
યાે ષતામપમાનને પરાભૂતા ચ સા ભવેત્॥ ૧૬॥
િદવ્યા સ્ત્રી પૂ જતા યને પ તપતુ્રવતી સતી ।
પ્રકૃ તઃ પૂ જતા તને સવર્મઙ્ગલદાિયની॥ ૧૭॥
મૂલપ્રકૃ તરેકા સા પૂણર્બ્રહ્મા વ િપણી ।
ષ્ટાૈ પ ચિવધા સા ચ િવ માયા સનાતની॥ ૧૮॥

પ્રાણાિધષ્ઠા દેવી યા કૃ ણસ્ય પરમાત્મનઃ ।
સવાર્સાં પ્રેયસી કા તા સા રાધા પિરક િરતા॥ ૧૯॥
નારાયણ પ્રયા લ મીઃ સવર્સ પ વ િપણી ।
વાગિધષ્ઠા દેવી યા સા ચ પજૂ્યા સર વતી॥ ૨૦॥
સાિવત્રી વેદમાતા ચ પજૂ્ય પા િવધેઃ પ્રયા ।
શકંરસ્ય પ્રયા દુગાર્ યસ્યાઃ પતુ્રાે ગણેશ્વરઃ॥ ૨૧॥
ઇ ત શ્રીબ્રહ્ વવૈત મહાપુરાણે બ્રહ્ ખ ડે સાૈ તશાનૈકસવંાદે
ભગવ તુ તત વ પમાય◌़◌ા વ પવણર્નં નામ િત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૦॥
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