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અથાષ્ટાિવશાેઽ યાયઃ ।
શ્રી નારાયણ ઉવાચ ।
હરે ક તર્નં શ્રુ વા સાિવત્રી યમવક્ત્રતઃ ।
સાશ્રનુતે્રા સપુુલકા યમં પનુ વાચ સા॥ ૧॥
સાિવ યવુાચ ।
હરે ક તર્નં ધમર્ વકુલાેદ્ધારકકારણમ્ ।
શ્રાે ણાં ચ વ ણાં જન્મ ત્યુજરાહરમ્॥ ૨॥
દાનાં ચ વ્રતાનાં ચ સદ્ધ નાં તપસાં પરમ્ ।
યાેગાનાં ચ વેદાનાં સવેનં ક તર્નં હરેઃ॥ ૩॥
મુક્ત વમમર વં વા સવર્ સ દ્ધ વમવે વા ।
શ્રીકૃ ણસવેનસ્યવૈ કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૪॥
ભ મ કેન િવિધના શ્રીકૃ ણં પ્રકૃતેઃ પરમ્ ।
મૂઢાં મામબલાં તાત વદ વેદિવદાં વરઃ॥ ૫॥
શભુકમર્િવપાકં ચ શ્રુતં ણાં મનાેહરમ્ ।
કમાર્શભુિવપાકં ચ તન્મે વ્યાખ્યાતુમહર્ સ॥ ૬॥
ઇત્યુ વા સા સતી બ્રહ્મ ભ ક્તનમ્રાત્મકંધરા ।
તુષ્ટાવ ધમર્રાજં ચ વેદાેક્તને તવને ચ॥ ૭॥
સાિવ યવુાચ ।
તપસા ધમર્મારા ય પુ કરે ભા વરઃ પુરા ।
ધમાશં યમ્ સતંુ પ્રાપ ધમર્રાજં નમા યહમ્॥ ૮॥
સમતા સવર્ભૂતષેુ યસ્ય સવર્સ્ય સા ક્ષણઃ ।
અતાે યન્નામ શમન મ ત તં પ્રણમા યહમ્॥ ૯॥
યનેા તશ્ચ કૃતાે િવશ્વે સવષાં િવનાં પરમ્ ।
કમાર્નુ પકાલને તં કૃતા તં નમા યહમ્॥ ૧૦॥
બભ ત દ ડં દ ડ્યાય પાિપનાં શુ દ્ધહેતવે ।
નમા મ તં દ ડધરં યઃ શા તા સવર્કમર્ણામ્॥ ૧૧॥
િવશ્વે યઃ કલયત્યેવ સવાર્યુશ્ચાિપ સતંતમ્ ।
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અતીવ દુિનવાય ચ તં કાલં પ્રણમા યહમ્॥ ૧૨॥
તપ વી વૈ ણવાે ધમા સયંમી િવ જતે દ્રયઃ ।
િવનાં કમર્ફલદં તં યમં પ્રણમા યહમ્॥ ૧૩॥
વાત્મારામશ્ચ સવર્જ્ઞાે મતં્ર પુ યકૃતાં ભવેત્ ।
પાિપનં ક્લેશદાે યસ્ય પતુ્રાે મત્રાે નમા યહમ્॥ ૧૪॥
ય જન્મ બ્રહ્મણાે વંશે વલ તં બ્રહ્મતજેસા ।
યાે યાય ત પરમ્ બ્રહ્મ બ્રહ્મવંશં નમા યહમ્॥ ૧૫॥
ઇત્યુ વા સા ચ સાિવત્રી પ્રણનામ યમં મનુે ।
યમ તાં િવ ભજનં કમર્પાકમવુાચ હ॥ ૧૬॥
ઇદં યમાષ્ટકં િનતં્ય પ્રાત થાય યઃ પઠેત્ ।
યમાત્તસ્ય ભયં ના ત સવર્પાપા પ્રમુચ્યતે॥ ૧૭॥
મહાપાપી યિદ પઠેત્ િનતં્ય ભ યા ચ નારદ ।
યમઃ કરાે ત તં શદંુ્ધ કાયવ્યૂહેન િન શ્ચતમ્॥ ૧૮॥
ઇ ત શ્રીબ્રહ્મવવૈત મહાપુરાણે પ્રકૃ તખ ડે નારદનારાયણસવંાદે
સાિવિ કૃતયમ તાતે્રં નામાષ્ટાિવશાેઽ યાયઃ॥
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