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શ્રીમહાદેવ ઉવાચ –
િવ જ િવભુદવાે યજ્ઞેશાે યજ્ઞપાલકઃ ।
પ્રભિવ ગ્રર્ સ શ્ચ લાેકાત્મા લાેકપાલકઃ॥ ૧॥
કેશવઃ કે શહા ક પઃ સવર્કારણકારણમ્ ।
કમર્કૃદ વામનાધીશાે વાસદેુવઃ પુ ષુ્ટતઃ॥ ૨॥
આિદકતાર્ વરાહશ્ચ માધવાે મધુસદૂનઃ ।
નારાયણાે નરાે હંસાે િવ સનેાે હુતાશનઃ॥ ૩॥
જ્યાે ત માન્ દ્યુ તમાન્ શ્રીમાન્ આયુ માન્ પુ ષાેત્તમઃ ।
વૈકુ ઠઃ પુ ડર કાક્ષઃ કૃ ણઃ સયૂર્ઃ સરુા ચતઃ॥ ૪॥
નર સહાે મહાભીમાે વજ્રદંષ્ટ્ર ાે નખાયુધઃ ।
આિદદેવાે જગ કતાર્ યાેગેશાે ગ ડ વજઃ॥ ૫॥
ગાેિવ દાે ગાપે તગાપ્તા ભપૂ તભુર્વનેશ્વરઃ ।
પદ્મનાભાે હૃષીકેશાે િવભુદાર્માેદરાે હિરઃ॥ ૬॥
િત્રિવક્રમ સ્ત્રલાેકેશાે બ્રહ્મશેઃ પ્રી તવધર્નઃ ।
વામનાે દુષ્ટદમનાે ગાેિવ દાે ગાપેવ લભઃ॥ ૭॥
ભ ક્ત પ્રયાેઽચ્યુતઃ સત્યઃ સત્યક તધ્રુર્વઃ શુ ચઃ ।
કા યઃ ક ણાે વ્યાસઃ પાપહા શા તવધર્નઃ॥ ૮॥
સં યાસી શાસ્ત્રત વજ્ઞાે મ દાર ગિરકેતનઃ ।
બદર િનલયઃ શા ત તપ વી વૈદ્યુતપ્રભઃ॥ ૯॥
ભૂતાવાસાે ગુહાવાસઃ શ્રીિનવાસઃ શ્રયઃ પ તઃ ।
તપાવેાસાે દમાે વાસઃ સત્યવાસઃ સનાતનઃ॥ ૧૦॥
પુ ષઃ પુ કલઃ પુ યઃ પુ કરાક્ષાે મહેશ્વરઃ ।
પૂણર્ઃ પૂ તઃ પુરાણજ્ઞઃ પુ યજ્ઞઃ પુ યવદ્ધર્નઃ॥ ૧૧॥
શઙ્ખી ચક્ર ગદ શાઙ્ર્ગી લાઙ્ગલી મુશલી હલી ।
િકર ટ કુ ડલી હાર મખેલી કવચી વ ॥ ૧૨॥
જ જતા મહાવીરઃ શત્રુઘ્નઃ શત્રુતાપનઃ ।
શા તઃ શા તકરઃ શા તા શઙ્કરઃ શતંનુ તુતઃ॥ ૧૩॥
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સાર થઃ સા વકઃ વામી સામવેદ પ્રયઃ સમઃ ।
સાવનઃ સાહસી સ વઃ સ પૂણાશઃ સ દ્ધમાન્॥ ૧૪॥
વગર્દઃ કામદઃ શ્રીદઃ ક તદઃ ક તનાશનઃ ।
માેક્ષદઃ પુ ડર કાક્ષઃ ક્ષીરા ધકૃતકેતનઃ॥ ૧૫॥
તુતઃ સરુાસરૈુર શ પ્રેરકઃ પાપનાશનઃ ।
વં યજ્ઞ વં વષટ્કાર વમાકાર વમગ્ યઃ॥ ૧૬॥
વં વાહા વં વધા દેવ વં સધુા પુ ષાેત્તમ ।
નમાે દેવાિદદેવાય િવ ણવે શાશ્વતાય ચ॥ ૧૭॥
અન તાયાપ્રમેયાય નમ તે ગ ડ વજ ।
માકર્ ડયે ઉવાચ
ઇત્યેતનૈાર્મ ભિદવ્યૈઃ સં તુતાે મધુસદૂનઃ॥ ૧૮॥
ઉવાચ પ્રકટ ભૂ વા દેવાન્ સવાર્િનદં વચઃ ।
ઇ ત ।
નર સહપુરાણ અ યાય ૪૦ તાતે્રસખં્યા ૬૧
શ્રીનર સહપુરાણે િવ ણાનેાર્મ તાતે્રં નામ ચ વાિરશાેઽ યાયઃ॥ ૪૦॥
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