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વ્યાસ ઉવાચ –
પ્ર ણપત્ય જગન્નાથં ચરાચરગુ ં હિરમ્ ।
માકર્ ડયેાેઽ ભતુષ્ટાવ ભાેગપયર્ઙ્કશાિયનમ્॥ ૧॥
માકર્ ડયે ઉવાચ –
પ્રસીદ ભગવન્ િવ ણાે પ્રસીદ પુ ષાેત્તમ ।
પ્રસીદ દેવદેવેશ પ્રસીદ ગ ડ વજ॥ ૨॥
પ્રસીદ િવ ણાે લ મીશ પ્રસીદ ધરણીધર ।
પ્રસીદ લાેકનાથાદ્ય પ્રસીદ પરમેશ્વર॥ ૩॥
પ્રસીદ સવર્દેવેશ પ્રસીદ કમલેક્ષણ ।
પ્રસીદ મ દરધર પ્રસીદ મધુસદૂન॥ ૪॥
પ્રસીદ સભુગાકા ત પ્રસીદ ભવુનાિધપ ।
પ્રસીદાદ્ય મહાદેવ પ્રસીદ મમ કેશવ॥ ૫॥
જય કૃ ણ જયા ચ ત્ય જય િવ ણાે જયાવ્યય ।
જય િવશ્વ જયાવ્યક્ત જય િવ ણાે નમાેઽ તુ તે॥ ૬॥
જય દેવ જયાજેય જય સત્ય જયાક્ષર ।
જય કાલ જયેશાન જય સવર્ નમાેઽ તુ તે॥ ૭॥
જય યજ્ઞપતે નાથ જય િવશ્વપતે િવભાે ।
જય ભૂતપતે નાથ જય સવર્પતે િવભાે॥ ૮॥
જય િવશ્વપતે નાથ જય દક્ષ નમાેઽ તુ તે ।
જય પાપહરાન ત જય જન્મજરાપહ॥ ૯॥
જય ભદ્રા તભદ્રશે જય ભદ્ર નમાેઽ તુ તે ।
જય કામદ કાકુ સ્થ જય માનદ માધવ॥ ૧૦॥
જય શકંર દેવેશ જય શ્રીશ નમાેઽ તુ તે ।
જય કુઙુ્કમરક્તાભ જય પઙ્કજલાેચન॥ ૧૧॥
જય ચ દન લપ્તાઙ્ગ જય રામ નમાેઽ તુ તે ।
જય દેવ જગન્નાથ જય દેવિકન દન॥ ૧૨॥
જય સવર્ગુરાે જ્ઞેય જય શ ભાે નમાેઽ તુ તે ।
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જય સુ દર પદ્માભ જય સુ દિરવ લભ ।
જય સુ દરસવાર્ઙ્ગ જય વ દ્ય નમાેઽ તુ તે॥ ૧૩॥
જય સવર્દ સવશ જય શમર્દ શાશ્વત ।
જય કામદ ભક્તાનાં પ્રભિવ ણાે નમાેઽ તુ તે॥ ૧૪॥
નમઃ કમલનાભાય નમઃ કમલમા લને ।
લાેકનાથ નમ તેઽ તુ વીરભદ્ર નમાેઽ તુ તે॥ ૧૫॥
નમસૈ્ત્રલાેક્યનાથાય ચતુમૂર્ત જગ પતે ।
નમાે દેવાિધદેવાય નમાે નારાયણાય તે॥ ૧૬॥
નમ તે વાસદેુવાય નમ તે પીતવાસસે ।
નમ તે નર સહાય નમ તે શાઙ્ર્ગધાિરણે॥ ૧૭॥
નમઃ કૃ ણાય રામાય નમશ્ચક્રાયુધાય ચ ।
નમઃ શવાય દેવાય નમ તે ભવુનેશ્વર॥ ૧૮॥
નમાે વેદા તવેદ્યાય નમાેઽન તાય િવ ણવે ।
નમ તે સકલા યક્ષ નમ તે શ્રીધરાચ્યુત॥ ૧૯॥
લાેકા યક્ષ જગ પજૂ્ય પરમાત્મન્ નમાેઽ તુ તે ।
વં માતા સવર્લાેકાનાં વમવે જગતઃ િપતા॥ ૨૦॥
વમાતાર્નાં સહૃુ ન્મત્રં પ્રય વં પ્રિપતામહઃ ।
વં ગુ વં ગ તઃ સાક્ષી વં પ ત વં પરાયણઃ॥ ૨૧॥
વં ધ્રવુ વં વષટ્કતાર્ વં હિવ વં હુતાશનઃ ।
વં શવ વં વસધુાર્તા વં બ્રહ્મા વં સરેુશ્વરઃ॥ ૨૨॥
વં યમ વં રિવવાર્યુ વં જલં વં ધનેશ્વરઃ ।
વં મનુ વમહાેરાત્રં વં િનશા વં િનશાકરઃ ।
વં ત વં શ્રયઃ કા ત વં ક્ષમા વં ધરાધરઃ॥ ૨૩॥
વં કતાર્ જગતામીશ વં હ તા મધુસદૂન ।
વમવે ગાેપ્તા સવર્સ્ય જગત વં ચરાચર॥ ૨૪॥
કરણં કારણં કતાર્ વમવે પરમેશ્વરઃ ।
શઙ્ખચક્રગદાપાણે ભાે સમુદ્ધર માધવ॥ ૨૫॥
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પ્રય પદ્મપલાશાક્ષ શષેપયર્ઙ્કશાિયનમ્ ।
વામવે ભ યા સતતં નમા મ પુ ષાેત્તમમ્॥ ૨૬॥
શ્રીવ સાઙં્ક જગદ્બ જં યામલં કમલેક્ષણમ્ ।
નમા મ તે વપુદવ ક લક મષનાશનમ્॥ ૨૭॥
લ મીધરમુદારાઙ્ગં િદવ્યમાલાિવભૂ ષતમ્ ।
ચા ષં્ઠ મહાબાહંુ ચા ભષૂણભૂ ષતમ્॥ ૨૮॥
પદ્મનાભં િવશાલાક્ષં પદ્મપત્રિનભેક્ષણમ્ ।
દ ઘર્તુઙ્ગમહાઘ્રાણં નીલ મૂતસિંનભમ્॥ ૨૯॥
દ ઘર્બાહંુ સગુુપ્તાઙ્ગં રત્નહારાે વલાેરસમ્ ।
સભુ્રૂલલાટમુકુટં નગ્ધદ તં સલુાેચનમ્॥ ૩૦॥
ચા બાહંુ સતુામ્રાેષં્ઠ રત્નાે વ લતકુ ડલમ્ ।
ત્તક ઠં સપુીનાંસં સરસં શ્રીધરં હિરમ્॥ ૩૧॥
સકુુમારમજં િનતં્ય નીલકુ ચતમૂધર્જમ્ ।
ઉન્નતાંસં મહાેરસં્ક કણાર્ તાયતલાેચનમ્॥ ૩૨॥
હેમારિવ દવદન મ દરાયનમીશ્વરમ્ ।
સવર્લાેકિવધાતારં સવર્પાપહરં હિરમ્॥ ૩૩॥
સવર્લક્ષણસ પન્નં સવર્સ વમનાેરમમ્ ।
િવ મચ્યુતમીશાનમન તં પુ ષાેત્તમમ્॥ ૩૪॥
નતાેઽ મ મનસા િનતં્ય નારાયણમનામયમ્ ।
વરદં કામદં કા તમન તં સૂ તં શવમ્॥ ૩૫॥
નમા મ શરસા િવ ણાે સદા વાં ભક્તવ સલ ।
અ મન્નેકાણર્વે ઘાેરે વાયુસ્ક પતચ ચલે॥ ૩૬॥
અન તભાેગશયને સહસ્રફણશાે ભતે ।
િવ ચત્રશયને ર યે સિેવતે મ દવાયનુા॥ ૩૭॥
ભજુપ જરસસંક્તકમલાલયસિેવતમ્ ।
ઇહ વાં મનસા સવર્ મદાની ં દષૃ્ટવાનહમ્॥ ૩૮॥
ઇદાની ં તુ સદુુઃખાથા માયયા તવ માેિહતઃ ।
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અેકાેદકે િનરાલ બે નષ્ટસ્થાવરજઙ્ગમે॥ ૩૯॥
શૂ યે તમ સ દુ પારે દુઃખપઙે્ક િનરામયે ।
શીતાતપજરારાેગશાેક ણાિદ ભઃ સદા॥ ૪૦॥
પીિડતાેઽ મ શં તાત સુ ચરં કાલમચ્યુત ।
શાેકમાેહગ્રહગ્ર તાે િવચરન્ ભવસાગરે॥ ૪૧॥
ઇહાદ્ય િવિધના પ્રાપ્ત તવ પાદા જસિંનધાૈ ।
અેકાણર્વે મહાઘાેરે દુ તરે દુઃખપીિડતઃ॥ ૪૨॥
ચરભ્રમપિરશ્રા ત વામદ્ય શરણં ગતઃ ।
પ્રસીદ સમુહામાય િવ ણાે રા વલાેચન॥ ૪૩॥
િવશ્વયાનેે િવશાલાક્ષ િવશ્વાત્મન્ િવશ્વસ ભવ ।
અન યશરણં પ્રાપ્તમતાેઽત્ર કુલન દન॥ ૪૪॥
ત્રાિહ માં કૃપયા કૃ ણ શરણાગતમાતુરમ્ ।
નમ તે પુ ડર કાક્ષ પુરાણપુ ષાેત્તમ॥ ૪૫॥
અ જનાભ હૃષીકેશ માયામય નમાેઽ તુ તે ।
મામુદ્ધર મહાબાહાે મગ્ ે સસંારસાગરે॥ ૪૬॥
ગહ્વરે દુ તરે દુઃખ ક્લષ્ટે ક્લેશમહાગ્રહૈઃ ।
અનાથં કૃપણં દ નં પ તતં ભવસાગરે ।
માં સમુદ્ધર ગાેિવ દ વરદેશ નમાેઽ તુ તે॥ ૪૭॥
નમસૈ્ત્રલાેક્યનાથાય હરયે ભૂધરાય ચ ।
દેવદેવ નમ તેઽ તુ શ્રીવ લભ નમાેઽ તુ તે॥ ૪૮॥
કૃ ણ કૃ ણ કૃપાલુ વમગતીનાં ગ તભર્વાન્ ।
સસંારાણર્વમગ્ ાનાં પ્રસીદ મધુસદૂન॥ ૪૯॥
વામેકમાદ્યં પુ ષં પુરાણં જગ પ ત કારણમચ્યુતં પ્રભુમ્ ।
જનાદર્નં જન્મજરા તનાશનં સરેુશ્વરં સુ દર મ દરાપ તમ્॥ ૫૦॥
હદ્ભજંુ યામલકાેમલં શભંુ વરાનનં વાિરજપત્રનતે્રમ્ ।
તરંગભઙ્ગાયતકુ તલં હિર સકુા તમીશં પ્રણતાેઽ મ શાશ્વતમ્॥ ૫૧॥
સા જહ્વા યા હિર તાૈ ત ત ચ્ચત્તં ય વદિપતમ્ ।

4 sanskritdocuments.org



તાવવે કેવલાૈ શ્લાઘ્યાૈ યાૈ વ પૂ કરાૈ કરાૈ॥ ૫૨॥
જન્મા તરસહસ્રષેુ યન્મયા પાતકં કૃતમ્ ।
તન્મે હર વં ગાેિવ દ વાસદેુવે ત ક તર્નાત્॥ ૫૩॥
વ્યાસ ઉવાચ –
ઇ ત તુત તતાે િવ માર્કર્ ડયેને ધીમતા ।
સતંુષ્ટઃ પ્રાહ િવશ્વાત્મા તં મુિન ગ ડ વજઃ॥ ૫૪॥
શ્રીભગવાનવુાચ –
પ્રીતાેઽ મ તપસા િવપ્ર તુત્યા ચ ગનુ દન ।
વરં ણી વ ભદં્ર તે પ્રા થતં દ દ્મ તે વરમ્॥ ૫૫॥
માકર્ ડયે ઉવાચ –
વ પાદપદે્મ દેવેશ ભ ક્ત મે દેિહ સવર્દા ।
યિદ તુષ્ટાે મમાદ્ય વમ યદેકં ણાે યહમ્॥ ૫૬॥
તાતે્રેણાનને દેવેશ ય વાં તાે ય ત િનત્યશઃ ।
વલાેકવસ ત તસ્ય દેિહ દેવ જગ પતે॥ ૫૭॥
દ ઘાર્યુ ટં્વ તુ યદ્દતં્ત વયા મે ત યતઃ પુરા ।
ત સવ સફલં ત મદાની ં તવ દશર્નાત્॥ ૫૮॥
વ તુ મચ્છા મ દેવેશ તવ પાદા જમચર્યન્ ।
અત્રવૈ ભગવન્ િનતં્ય જન્મ ત્યુિવવ જતઃ॥ ૫૯॥
શ્રીભગવાનવુાચ –
મ ય તુ તે ગુશ્રેષ્ઠ ભ ક્તરવ્ય ભચાિરણી ।
ભ યા મુ ક્તભર્વત્યેવ તવ કાલને સત્તમ॥ ૬૦॥
યિ વદં પઠતે તાતંે્ર સાયં પ્રાત તવેિરતમ્ ।
મિય ભ ક્ત દૃઢાં કૃ વા મમ લાેકે સ માેદતે॥ ૬૧॥
યત્ર યત્ર ગુશ્રેષ્ઠ સ્થત વં માં મિર ય સ ।
તત્ર તત્ર સમે યા મ દા તાે ભક્તવશાેઽ મ ભાેઃ॥ ૬૨॥
વ્યાસ ઉવાચ –
ઇત્યુ વા તં મુિનશ્રેષં્ઠ માકર્ ડયંે સ માધવઃ ।
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॥ શ્રીિવ તવનં માકર્ ડયેપ્રાેક્તં નર સહપુરાણે॥

િવરરામ સ સવર્ત્ર પ યન્ િવ ં યત તતઃ॥ ૬૩॥
ઇ ત તે ક થતં િવપ્ર ચિરતં તસ્ય ધીમતઃ ।
માકર્ ડયેસ્ય ચ મનુે તનેવૈાેક્તં પુરા મમ॥ ૬૪॥
યે િવ ભ યા ચિરતં પુરાણં ગાે તુ પાતૈ્રસ્ય પઠ ત િનત્યમ્ ।
તે મુક્તપાપા નર સહલાેકે વસ ત ભક્તૈર ભપજૂ્યમાનાઃ॥ ૬૫॥
ઇ ત શ્રીનર સહપુરાણે માકર્ ડયેચિરતં નામ અેકાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૧॥
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