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. iti shrImadbhAgavatapurANe chaturthaskandhe navamAdhyAyAntargataM

dhruvakRitaM shrIgaruDadhvajastotraM sampUrNam . —> . iti shrImadbhAgavatapurANAntargataM

shrIgaruDadhvajastotraM sampUrNam . > > (shrImadbhAgavate mahApurANe

pAramahaMsyAM saMhitAyAM > chaturthaskandhe dhruvarAjyAbhiShekavarNanaM

nAma navamo.adhyAyaH)
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ધ્રવુ ઉવાચ ।
યાેઽ તઃ પ્રિવ ય મમ વાચ મમાં પ્રસપુ્તાં
સ યત્ય ખલશ ક્તધરઃ વધા ા ।

અ યાંશ્ચ હ તચરણશ્રવણ વગાદ ન્
પ્રાણાન્નમાે ભગવતે પુ ષાય તુ યમ્॥ ૧॥

અેક વમવે ભગવિન્નદમાત્મશ યા
માયાખ્યયાે ગુણયા મહદાદ્યશષેમ્ ।
ટ્વાઽનુિવ ય પુ ષ તદસદુ્ગણષેુ
નાનવે દા ષુ િવભાવસવુ દ્વભા સ॥ ૨॥
વદ્દત્તયા વયનુયેદમચષ્ટ િવશ્વં
સપુ્તપ્રબુદ્ધ ઇવ નાથ ભવ પ્રપન્નઃ ।

તસ્યાપવગ્યર્શરણં તવ પાદમૂલં
િવ મયર્તે કૃતિવદા કથમાતર્બ ધાે॥ ૩॥

નનંૂ િવમુષ્ટમતય તવ માયયા તે
યે વાં ભવા યયિવમાેક્ષણમ યહેતાેઃ ।

અચર્ ત ક પકત ં કુણપાપેભાેગ્ય-
મચ્છ ત ય પશર્જં િનરયેઽિપ ણામ્॥ ૪॥

યા િન ર્ ત તનુભૂતાં તવ પાદપદ્મ-
યાનાદ્ભવ જનકથાશ્રવણને વા સ્યાત્ ।

સા બ્રહ્મ ણ વમિહમ યિપ નાથ મા ભૂત્
િક વ તકા સલુ લતાત્ પતતાં િવમાનાત્॥ ૫॥

ભ ક્ત મૂહુઃ પ્રવહતાં વિય મે પ્રસઙ્ગાે
ભૂયાદન ત મહતામમલાશયાનામ્ ।

યનેા જસાે બણમુ વ્યસનં ભવા ધ
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ને યે ભવદુ્ગણકથા તપાનમત્તઃ॥ ૬॥
તે ન મર ત્ય તતરાં પ્રયમીશમત્ય
યે ચા વદઃ સતુસહૃુદ્ગહૃિવત્તદારાઃ ।

યે વ જનાભ ભવદ યપદારિવ દ-
સાૈગ યલુ ધહૃદયષેુ કૃતપ્રસઙ્ગાઃ॥ ૭॥
તયર્ઙ્નગ દ્વજસર પદેવદૈત્ય-

મત્યાર્િદ ભઃ પિર ચતં સદસ દ્વશષેમ્ ।
પં સ્થિવષ્ઠમજ તે મહદાદ્યનેકં
નાતઃપરં પરમ વે દ્મ ન યત્ર વાદઃ॥ ૮॥

ક પા ત અેતદ ખલં જઠરેણ ગ્ હ્વન્
શતેે પુમાન્ વદગૃન તસખ તદઙે્ક ।

યન્ના ભ સ ધુ હકા ચનલાેકપદ્મ-
ગભ દ્યુમાન્ ભગવતે પ્રણતાેઽ મ ત મૈ॥ ૯॥
વં િનત્યમુક્તપિરશદુ્ધિવશદુ્ધ આત્મા
કૂટસ્થઆિદપુ ષાે ભગવાં યધીશઃ ।

યદુ્બદ્ યવ સ્થ તમખ ડતયા વદષૃ્ટ ા
દ્રષ્ટા સ્થતાવિધમખાે વ્યા તિરક્તઆ સે॥ ૧૦॥

ય મન્ િવ દ્ધગતયાે હ્યિનશં પત ત
િવદ્યાદયાે િવિવધશક્તયઆનપુવૂ્યાર્ત્ ।

તદ્બ્રહ્મિવશ્વભવમેકમન તમાદ્ય-
માન દમાત્રમિવકારમહં પ્રપદે્ય॥ ૧૧॥

સત્યા શષાે િહ ભગવં તવ પાદપદ્મ-
માશી તથાઽનુભજતઃ પુ ષાથર્મૂતઃ ।

અ યવેમાયર્ ભગવાન્ પિરપા ત દ નાન્
વાશ્રવે વ સકમનુગ્રહકાતરાેઽ માન્॥ ૧૨॥

ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતપુરાણે ચતુથર્સ્ક ધે નવમા યાયા તગર્તં
ધ્રવુકૃતં શ્રીગ ડ વજ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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