
  

॥ અિદ તકૃતા વાસદેુવ તુ તઃ ॥
.. aditikRRitA vAsudevastutiH ..

sanskritdocuments.org

September 11, 2017



.. aditikRRitA vAsudevastutiH ..

॥ અિદ તકૃતા વાસદેુવ તુ તઃ॥

Sanskrit Document Information

Text title : vAsudevastutiH aditikRitA

File name : vAsudevastutiaditi.itx

Category : vishhnu, krishna

Location : doc_vishhnu

Transliterated by : Subrahmanyam Yvs yvspmp at gmail.com

Proofread by : Subrahmanyam Yvs, Malleswara Rao Yellapragada malleswararaoy at

yahoo.com

Source : matsyapurANa adhyAya 244 shlokAH 12-37

Latest update : July 21, 2017

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and
research. The file is not to be copied or reposted without permission, for
promotion of any website or individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

September 11, 2017

sanskritdocuments.org



અિદ ત વાચ -
નમઃ સવાર્ તનાશાય નમઃ પુ કરમા લને ।
નમઃ પરમકલ્યાણકલ્યાણાયાિદવેધસે॥ ૧॥
નમઃ પઙ્કજનતે્રાય નમઃ પઙ્કજનાભયે ।
શ્રયઃ કા તાય દા તાય દા તદૃ યાય ચિક્રણે॥ ૨॥
નમઃ પઙ્કજસ ભૂ તસ ભવાયાત્મયાનેયે ।
નમઃ શઙ્ખા સહ તાય નમઃ કનકરેતસે॥ ૩॥
તથાત્મજ્ઞાનિવજ્ઞાન યાે ગ ચ ત્યાત્મયાે ગને ।
િનગુર્ણાયાિવશષેાય હરયે બ્રહ્મ િપણે॥ ૪॥
જગ પ્ર ત ષ્ઠતં યત્ર જગતા યાે ન દૃ યતે ।
નમઃ સ્થૂલા તસૂ માય ત મૈ દેવાય શઙ્ ખને॥ ૫॥
યં ન પ ય ત પ ય તાે જગદ ય ખલં નરાઃ ।
અપ યદ્ ભજર્ગત્યત્ર ન દેવાે હૃિદ સં સ્થતઃ॥ ૬॥
ય મન્નવે િવન યેત યસ્યૈતદ ખલં જગત્ ।
ત મૈ સમ તજગતામાધારાય નમાે નમઃ॥ ૭॥
આદ્યઃ પ્ર પ તપ તયર્ઃ પ્રભૂણાં પ તઃ પરઃ ।
પ તઃ સરુાણાં ય ત મૈ નમઃ કૃ ણાય વેધસે॥ ૮॥
યઃ પ્ર ત્તાૈ િન ત્તાૈ ચ ઇજ્યતે કમર્ ભઃ વકૈઃ ।
વગાર્પવગર્ફલદાે નમ ત મૈ ગદા તે॥ ૯॥
ય શ્ચ ત્યમાનાે મનસા સદ્યઃ પાપં વ્યપાેહ ત ।
નમ ત મૈ િવશદુ્ધાય પરાય હિરવેધસે॥ ૧૦॥
યં બુદ્ વા સવર્ભૂતાિન દેવદેવેશમવ્યયમ્ ।
ન પનુજર્ન્મમરણે પ્રા ુવ ત નમા મ તમ્॥ ૧૧॥
યાે યજ્ઞે યજ્ઞપરમૈિરજ્યતે યજ્ઞસં જ્ઞતઃ ।
તં યજ્ઞપુ ષં િવ ં નમા મ પ્રભુમીશ્વરમ્॥ ૧૨॥
ગીયતે સવર્દેવષેુ વેદિવદ્ ભિવદાં પ તઃ ।
ય ત મૈ વેદવેદ્યાય િવ ણવે જ ણવે નમઃ॥ ૧૩॥
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યતાે િવશ્વં સમુ પનં્ન ય મશ્ચ લયમે ય ત ।
િવશ્વાગમ પ્ર તષ્ઠાય નમ ત મૈ મહાત્મને॥ ૧૪॥
બ્રહ્માિદ ત બપયર્ તં યને િવશ્વ મદં તતમ્ ।
માયા લં સમુત્તતુ તમપુે દં્ર નમા યહમ્॥ ૧૫॥
ય તુ તાેય વ પસ્થાે બભત્યર્ ખલમીશ્વરઃ ।
િવશ્વં િવશ્વપ ત િવ ં તં નમા મ પ્ર પ તમ્॥ ૧૬॥
યમારા ય િવશદુ્ધને મનસા કમર્ણા ગરા ।
તર ત્યિવદ્યામ ખલાં તમપુે દં્ર નમા યહમ્॥ ૧૭॥
િવષાદતાષેરાષેાદ્યૈઃયાઽજસ્રં સખુદુઃખજૈઃ ।
ત્યત્ય ખલભૂતસ્થ તમપુે દં્ર નમા યહમ્॥ ૧૮॥
મૂત તમાેઽસરુમયં તદ્વધા દ્વિનહ ત યઃ ।
રાિત્રજં સયૂર્ પીવ તમપુે દં્ર નમા યહમ્॥ ૧૯॥
કિપલાિદ વ પસ્થાે યશ્ચાજ્ઞાનમયં તમઃ ।
હ ત જ્ઞાનપ્રદાનને તમપુે દં્ર નમા યહમ્॥ ૨૦॥
યસ્યા ક્ષણી ચ દ્રસયૂા સવર્લાેકશભુાશભુમ્ ।
પ યતઃ કમર્ સતતમપુે દં્ર તં નમા યહમ્॥ ૨૧॥
ય મન્ સવશ્વરે સવ સત્યમેતન્મયાેિદતમ્ ।
ના તં તમજં િવ ં નમા મ પ્રભવા યયમ્॥ ૨૨॥
યચ્ચ ત સત્યમુકં્ત મે ભૂયાંશ્ચાતાે જનાદર્નઃ ।
સત્યેન તને સકલાઃ પૂયર્ તાં મે મનાેરથાઃ॥ ૨૩॥
અેવં તુતઃ સ ભગવાન્ વાસદેુવ ઉવાચ તામ્ ।
અદૃ યઃ સવર્ભૂતાનાં તસ્યાઃ સ દશર્ને સ્થતઃ॥ ૨૪॥
મનાેરથાં વમિદતે યાિનચ્છસ્ય ભવાઙ્ છતાન્ ।
તાં વં પ્રા સ્ય સ ધમર્જ્ઞે મ પ્રસાદાન્ન સશંયઃ॥ ૨૫॥

વ સમુહાભાગે વરાે ય તે હૃિદ સ્થતઃ ।
તમાશુ િવ્રયતાં કામં શ્રેય તે સ ભિવ ય ત ।
મદ્દશર્નં િહ િવફલં ન કદા ચદ્ભિવ ય ત॥ ૨૬॥
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ઇ ત અિદ તકૃતા વાસદેુવ તુ તઃ સમાપ્તા ।
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