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ભરદ્વાજ ઉવાચ
વત્તાે િહ શ્રાેતુ મચ્છા મ ગુહ્યક્ષતે્રા ણ વૈ હરેઃ ।
નામાિન ચ સગુુહ્યાિન વદ પાપહરા ણ ચ॥ ૧॥
સતૂ ઉવાચ
મ દરસં્થ હિર દેવં બ્રહ્મા ચ્છ ત કેશવમ્ ।
ભગવ તં દેવદેવં શઙ્ખચક્રગદાધરમ્॥ ૨॥
બ્રહ્માવેાચ
કેષુ કેષુ ચ ક્ષતે્રષેુ દ્રષ્ટવ્યાેઽ સ મયા હરે ।
ભક્તૈર યૈઃ સરુશ્રેષ્ઠ મુ ક્તકામૈિવશષેતઃ॥ ૩॥
યાિન તે ગુહ્યનામાિન ક્ષતે્રા ણ ચ જગ પતે ।
તા યહં શ્રાેતુ મચ્છા મ વત્તઃ પદ્માયતેક્ષણ॥ ૪॥
િક જપન્ સગુ ત યા ત નરાે િનત્યમત દ્રતઃ ।
વદ્ભક્તાનાં િહતાથાર્ય તન્મે વદ સરેુશ્વર॥ ૫॥
શ્રીભગવાનવુાચ

વાવિહતાે બ્રહ્મન્ ગુહ્યનામાિન મેઽધનુા ।
ક્ષતે્રા ણ ચવૈ ગુહ્યાિન તવ વક્ષ્યા મ ત વતઃ॥ ૬॥
કાેકામખુે તુ વારાહં મ દરે મધુસદૂનમ્ ।
અન તં કિપલદ્વ પે પ્રભાસે રિવન દનમ્॥ ૭॥
માલ્યાેદપાને વૈકુ ઠં મહે દ્રે તુ પાત્મજમ્ ।
ઋષભે તુ મહાિવ ં દ્વારકાયાં તુ ભપૂ તમ્॥ ૮॥
પા ડુસહ્યે તુ દેવેશં વસુ ઢે જગ પ તમ્ ।
વ લીવટે મહાયાેગં ચત્રકૂટે નરાિધપમ્॥ ૯॥
િન મષે પીતવાસં ચ ગવાં િન ક્રમણે હિરમ્ ।
શાલગ્રામે તપાવેાસમ ચ તં્ય ગ ધમાદને॥ ૧૦॥
કુ ગારે હૃષીકેશં ગ ધદ્વારે પયાેધરમ્ ।
ગ ડ વજં તુ સકલે ગાેિવ દં નામ સાયકે॥ ૧૧॥
દાવને તુ ગાપેાલં મથુરાયાં વય ભવુમ્ ।
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॥ શ્રીિવ વ લભ અથવા અષ્ટષ ષ્ટનામતીથર્ તાતે્રં નર સહપુરાણે॥

કેદારે માધવં િવ દ્યાદ્વારાણસ્યાં તુ કેશવમ્॥ ૧૨॥
પુ કરે પુ કરાકં્ષ તુ ષ્ટદ્યુ ે જય વજમ્ ।
ણ બ દુવને વીરમશાેકં સ ધુસાગરે॥ ૧૩॥
કસરેટે મહાબાહુમ તં તજૈસે વને ।
િવશ્વાસયપૂે િવશ્વેશં નર સહં મહાવને॥ ૧૪॥
હલાઙ્ગરે િરપુહરં દેવશાલાં િત્રિવક્રમમ્ ।
પુ ષાેત્તમં દશપુરે કુ જકે વામનં િવદુઃ॥ ૧૫॥
િવદ્યાધરં િવત તાયાં વારાહે ધરણીધરમ્ ।
દેવદા વને ગુહ્યં કાવેયા નાગશાિયનમ્॥ ૧૬॥
પ્રયાગે યાેગમૂ ત ચ પયાે યાં ચ સદુશર્નમ્ ।
કુમારતીથ કાૈમારં લાેિહતે હયશીષર્કમ્॥ ૧૭॥
ઉ જિય યાં િત્રિવક્રમં લઙ્ગકૂટે ચતુભુર્જમ્ ।
હિરહરં તુ ભદ્રાયાં દૃ ટ્વા પાપાત્ પ્રમુચ્યતે॥ ૧૮॥
િવશ્વ પં કુ ક્ષતે્રે મ ણકુ ડે હલાયુધમ્ ।
લાેકનાથમયાે યાયાં કુ ડને કુ ડનેશ્વરમ્॥ ૧૯॥
ભા ડારે વાસદેુવં તુ ચક્રતીથ સદુશર્નમ્ ।
આઢ ે િવ પદં િવદ્યાચ્છૂકરે શકૂરં િવદુઃ॥ ૨૦॥
બ્રહ્મશેં માનસે તીથ દ ડકે યામલં િવદુઃ ।
િત્રકૂટે નાગમાેક્ષં ચ મે ષે્ઠ ચ ભાસ્કરમ્॥ ૨૧॥
િવરજં પુ પભદ્રાયાં બાલં કેરલકે િવદુઃ ।
યશસ્કરં િવપાશાયાં માિહ મત્યાં હુતાશનમ્॥ ૨૨॥
ક્ષીરા ધાૈ પદ્મનાભં તુ િવમલે તુ સનાતનમ્ ।
શવનદ્યાં શવકરં ગયાયાં ચ ગદાધરમ્॥ ૨૩॥
સવર્ત્ર પરમાત્માનં યઃ પ ય ત સ મુચ્યતે ।
અષ્ટષ ષ્ટશ્ચ નામાિન ક થતાિન મયા તવ॥ ૨૪॥
ક્ષતે્રા ણ ચવૈ ગુહ્યાિન ક થતાિન િવશષેતઃ ।
અેતાિન મમ નામાિન રહસ્યાિન પ્ર પતે॥ ૨૫॥
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યઃ પઠેત્ પ્રાત થાય યાદ્વાિપ િનત્યશઃ ।
ગવાં શતસહસ્રસ્ય દત્તસ્ય ફલમા ુયાત્॥ ૨૬॥
િદને િદને શુ ચભૂર્ વા નામા યેતાિન યઃ પઠેત્ ।
દુઃ વ ં ન ભવેત્ તસ્ય મ પ્રસાદાન્ન સશંયઃ॥ ૨૭॥
અષ્ટષ ષ્ટ તુ નામાિન િત્રકાલં યઃ પઠેન્નરઃ ।
િવમુક્તઃ સવર્પાપે યાે મમ લાેકે સ માેદતે॥ ૨૮॥
દ્રષ્ટવ્યાિન યથાશ યા ક્ષતે્રા યેતાિન માનવૈઃ ।
વૈ ણવૈ તુ િવશષેેણ તષેાં મુ ક્ત દદા યહમ્॥ ૨૯॥
સતૂ ઉવાચ
હિર સમ યચ્યર્ તદગ્રસં સ્થતાે હિર મરન્ િવ િદને િવશષેતઃ ।
ઇમં તવં યઃ પઠતે સ માનવઃ પ્રા ાે ત િવ ણાેર તાત્મકં પદમ્॥ ૩૦॥
ઇ ત શ્રીનર સહપુરાણે આદે્ય ધમાર્થર્માેક્ષદિયિન િવ વ લભે
પ ચ ષ્ટતમાેઽ યાયઃ॥ ૬૫॥
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