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.. svadhAstotram ..

॥ વધા તાતે્રમ્ ॥
બ્રહ્માવેાચ -
વધાેચ્ચારણમાત્રેણ તીથર્ નાયી ભવેન્નરઃ ।
મુચ્યતે સવર્પાપે યાે વાજપેયફલં લભેત્ ॥ ૧ ॥
વધા વધા વધેત્યેવં યિદ વારત્રયં મરેત્ ।
શ્રાદ્ધસ્ય ફલમા ાે ત કાલતપર્ણયાે તથા ॥ ૨ ॥
શ્રાદ્ધકાલે વધા તાતંે્ર યઃ ણાે ત સમાિહતઃ ।
લભેચ્છ્ર ાદ્ધશતાના ચ પુ યમવે ન સશંયઃ ॥ ૩ ॥
વધા વધા વધેત્યેવં િત્રસ યં યઃ પઠેન્નરઃ ।
પ્રયાં િવનીતાં સ લભે સા વી ં પતંુ્ર ગુણા વતમ્ ॥ ૪ ॥
િપ ણાં પ્રાણતુલ્યા વં દ્વજ વન િપણી ।
શ્રાદ્ધાિધષ્ઠા દેવી ચ શ્રાદ્ધાદ નાં ફલપ્રદા ॥ ૫ ॥
બિહમર્ન્મનસાે ગચ્છ િપ ણાં તુ ષ્ટહેતવે ।
સ પ્રીતયે દ્વ તીનાં ગ્ િહણાં દ્ધહેતવે ॥ ૬ ॥
િનત્યાિનત્ય વ પા સ ગુણ પા સ સવુ્રતે ।
આિવભાર્વ તરાેભાવઃ ષ્ટાૈ ચ પ્રલયે તવ ॥ ૭ ॥
ૐ વ ત ચ નમઃ વાહા વધા વં દ ક્ષણા તથા ।
િન િપતાશ્ચતવુદે ષટ્પ્રશ તાશ્ચ ક મણામ્ ॥ ૮ ॥
પુરાસી વં વધાગાપેી ગાેલાેકે રાિધકાસખી ।
તાેર સ વધાત્માનં કૃતં તને વધા તા ॥ ૯ ॥
var તા વાેર સ કૃ ણને યત તને વધા તા

( extra verses in brahmavaivartapurANa
વ તા વં રાિધકાશાપાદ્ગાેલાેકા દ્વશ્વમાગતા ।
કૃ ણા શ્લષ્ટા તયા દષૃ્ટા પુરા દા વને વને ॥
કૃ ણા લઙ્ગનપુ યને ભૂતા મે માનસીસતુા ।
અ પ્ત સરુતે તને ચતુણા વા મનાં પ્રયા ॥
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॥ વધા તાતે્રમ્ ॥

વાહા સા સુ દર ગાપેી પુરાસીદ્ રાિધકાસખી ।
રતાૈ વયં કૃ ણમાહ તને વાહા પ્રક તતા ॥
કૃ ણને સાધ સુ ચરં વસ તે રાસમ ડલે ।
પ્રમત્તા સરુ તે શ્લષ્ટા દષૃ્ટા સા રાધયા પુરા ॥
તસ્યાઃ શાપને સા વ તા ગાેલાેકા દ્વશ્વમાગતા ।
કૃ ણા લઙ્ગનપુ યને સમભૂદ્વિહ્નકા મની ॥
પિવત્ર પા પરમાદેવાદૈ્યવર્ દતા ભઃ ।
યન્નામાેચ્ચારણે-નવૈ નરાે મુચ્યેત પાતકાત્ ॥
યા સશુીલા ભધાગાપેી પુરાસીદ્રાિધકાસખી ।
ઉવાસ દ ક્ષણેક્રાેડે કૃ ણસ્ય ચ મહાત્મનઃ ॥
પ્ર વ તા સા ચ તચ્છાપાદ્ગાેલાેકા દ્વશ્વમાગતા ।
કૃ ણા લઙ્ગનપુ યને સા બભવૂ ચ દ ક્ષણા ॥
સા પ્રેયસીરતાૈ દક્ષા પ્રશ તા સવર્કમર્સુ ।
ઉવાસ દ ક્ષણે ભતુર્દર્ ક્ષણા તને ક તતા ॥
ગાે યાે બભવૂુ તસ્રાે વૈ વધા વાહા ચ દ ક્ષણા ।
ક મણાં કમર્પૂણાર્થ પુરા ચવૈેશ્વરેચ્છયા ॥)
ઇત્યેવમુ વા સ બ્રહ્મા બ્રહ્મલાેકે ચ સસંિદ ।
તસ્થાૈ ચ સહસા સદ્યઃ વધા સાિવબર્ભવૂ હ ॥ ૧૦ ॥
તદા િપ યઃ પ્રદદાૈ તામવે કમલાનનામ્ ।
તાં સપં્રા ય યયુ તે ચ િપતરશ્ચ પ્રહ ષતાઃ ॥ ૧૧ ॥
વધા તાતે્ર મદં પુ યં યઃ ણાે ત સમાિહતઃ ।
સ નાતઃ સવર્તીથષુ વેદપાઠફલં લભેત્ ॥ ૧૨ ॥
॥ ઇ ત શ્રીબ્રહ્મવવૈત્ત મહાપુરાણે દ્વતીયે
પ્રકૃ તખ ડે નારદનારાયણસ વાદે વધાપેાખ્યાને
વધાે પ ત્ત ત પૂ િદકં નામૈકચ વાિરશાેઽ યાયઃ ॥ ૪૧॥
વધા તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ।
વધા તાતંે્ર મરાઠ અથર્
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.. svadhAstotram ..

બ્રહ્મદેવ હણાલે

૧. વધા શ દાચ્યા ઉચ્ચારાને માણૂસ તીથામ યે નાન કેલ્યાપ્રમાણે
પિવત્ર હાેતાે. તાે સવર્ પાપાંતનૂ મુક્ત હાેઊન વાજપેય યજ્ઞાચ્યા ફલાચા
અિધકાર હાેતાે.

૨. વધા, વધા, વધા અશા તીનવેળા મરણાને તાે શ્રાદ્ધ, કાલ આ ણ
તપર્ણ યાંચ્યા ફલાચા પ્રાપ્ત કરણારા હાેતાે.

૩. શ્રાદ્ધાચ્યા િદવશી ે સાવધાનતનેે વધાદેવીચ્યા યા તાતે્રાચે
શ્રવણ કરતાે, ત્યાલા િનઃસશંય શભંર શ્રાદ્ધ કેલ્યાચે પુ ય
મળતે.

૪. ે માણૂસ િત્રકાલ સં યાસમયી વધા, વધા, વધા યા પિવત્ર
નામાચા પાઠ કરતાે, ત્યાલા િવનમ્ર, પ તવ્રતા અ ણ પ્રય પત્નીચા લાભ
હાેતાે. તસચે ત્યાલા સદુ્ગણ સપંન્ન પતુ્રાચા લાભ હાેતાે.

૫. હે દેિવ! તૂં િપતરાંસાઠ પ્રાણતુલ્યઆહેસ. બ્રાહ્મણાંસાઠ
વન વ િપણી આહેસ. તૂલા શ્રાદ્ધકમાર્ચી અિધષ્ઠાત્રી દેવી હટલે
તે. તુઝ્યા કૃપનેેચ શ્રાદ્ધઆ ણ તપર્ણાચે ફલ મળતે.

૬. તૂ િપતરાંચ્યા તુ ષ્ટસાઠ , બ્રાહ્મણાંચ્યા પ્રેમાસાઠ આ ણ
ગ્ હસ્થાંચ્યા અ ભ દ્ધસાઠ માઝ્યા મનામધનૂ બાહેર યે.

૭. સવુ્રતે તૂ નેહમી આહેસ. તુઝા િવગ્રહ િનત્યઆ ણ ગુણમય અસતાે. તૂં
ષ્ટ બરાેબરચ પ્રગટ હાેતેસ આ ણ પ્રલયકાલી તુઝા િવલય હાેતાે.

૮. તુ ૐ, નમઃ, વ ત, વાહા, વધા તસચે દ ક્ષણા આહેસ. ચાર
વેદાંમ યે તુઝ્યા યા સહા વ પાંચે િવવરણ કેલેલે આહે. કમર્કા ડી
લાેકાંમ યે યા સહા નાવાના માેઠ મા યતા આહે.

૯. હે દેિવ ! તૂ યા આિધ ગાેલાેકાંત ’ વધા ’ નાવાચી ગાપેી હાેતીસ
આ ણ રાધેચી સખી હાેતીસ. ભગવાન શ્રીકૃ ણાને તુલા આપલ્યા
વક્ષઃસ્થળાવર ધારણ કેલે હાેતે. યામુળે તુલા વધા હે નાવ મળાલે.

૧૦. અશા પ્રકારે દેવી વધાચે ગુણગાન ક ન બ્રહ્મદેવઆપલ્યા સભત
િવરાજમાન ઝાલે. ઇતક્યાંત ભગવતી વધા ત્યાંચ્યાસમાેર પ્રગટ ઝાલી.
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॥ વધા તાતે્રમ્ ॥

૧૧. તે હાં િપતામહાને ત્યા કમલનયની દેવીલા િપતરાંના સમિપત
કેલે. ત્યા દેવીચ્યા પ્રાપ્તીમુળે િપતર અત્યંત આનંિદત ઝાલે વ આપલ્યા
લાેક િનઘનૂ ગેલે.

૧૨. હે ભગવતી વધાદેવીચે પરમ પાવન તાતે્ર આહે. ે કાેણી સમિપત
ત્તીને હે અૈકેલ ત્યાલા સવર્ તીથામ યે નાન કેલ્યાચે પુ ય
તસચે વેદપાઠાચે ફલ પ્રાપ્ત હાેતે. અશા ર તીને શ્રીબ્રહ્મવવૈતર્
પુરાણાંતીલ પ્રકૃતીખંડાંતીલ હે બ્રહ્મદેવાને ર ચલેલે વધા તાતે્ર
યેથે પુરે ઝાલે.

The verses are portion of 41st adhyAya in prakRitikhaNDa of
brahmavaivartapurANa.
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