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કથાનો સામાન
બાજઠ, સફે દ કાપડ, સત્યનારાયણની મૂતિા, નાની થાળી
નાનાં ુ બાજઠ કે પાટલો, લાલ કપડુાં, ગણપતિની મૂતિા, નાની થાળી કે
િરભાણાં ુ
િાાંબાનો કળશ, નાળળયેર-૧, અગરબત્તી, એનાં ુ સ્ટે ન્ડ, કાં કુ (એક
વાડકીમાાં)
રૂ, ઘી, દદવાસળી, ત્રણ દીવા, છૂ ટાાં ફૂ લ, ફૂ લના હાર
થાળી-૨ ( ફૂ લ માટે અને પૂજાના સામાન માટે ), વાડકી-૩, ચમચી૨, એક મોટો ચમચો
આખી કાચી સોપારી-૧૨, નાડાછડી, દૂવાા, પાં ચપલ્લવ(૧-૧ પાાંચ
જાિનાાં નાનાાં પાાંદડાાં-કળશની અાંદર નાખવા માટે ), પાં ચધાન્ય (પાાંચ
જાિનાં ુ અનાજ-એક ચપટી), આાંબાનાાં પાન-પાાંચ (કળશ માટે )
ુ ાલ, ચાં દન, લસાં દરુ , ગલ
ુ ાબજળ
અબીલ, ગલ
દૂધ, દહીં, ઘી, મધ, સાકર (થોડુાં થોડુાં અલગ અલગ નાની
વાડકીમાાં)
નાગરવેલ(ખાવા)નાાં પાન, એલચી, લવીંગ
પ્રસાદ, આરિી, કપુર, ૫-૧૦ સેન્ટના થોડા લસક્કા
ુ સીપત્ર નાં ગ ૧૧૦૦ ( મળી શકે િો )
ચોખા-૫૦૦ ગ્રામ, િલ
પાાંચ- સાિ િાજાાં ફળ
ુ ાર જ ે સામાન મળી શકે િેમ હોય િે
નોાંધઃ દેશ અને કાળ અનસ
મેળવી પૂજા કરી શકાય. જ ે ન મળી શકે િેમ હોય િેન ી અવેજીમાાં
ચોખા વાપરી શકાય.
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પૂજાતવધધ
દૂવાા વડે યજમાન પર | આસન પર અને આજુ બાજુ પાણી છાાંટવાં .ુ
ॐ अपवित्रः पवित्रो िा सिािा स्ांगतोऽवप िा |
यः समरेतपडुं रीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर श ुच ः ||

આચમન - ડાબા હાથ વડે ચમચી પકડી જમણા હાથમાાં પાણી
લેવાં .ુ માં ત્ર બોલાયા પછી દરેક વખિે પાણી પી જવાં .ુ

ॐ केशिाय नमः | ॐ नारायणाय नमः | ॐ माधिाय नमः ||
ફરીથી પાણી લઈ હાથ ધોવા- ॐ गोविंदाय नमः

ચાાંલ્લા
सिस्सतसत ु पाविचन साक्षात प् ण्यकल्याण
ि ृस्िदा |
ू
विनायक विया चनतया तां सिस्सतं ब्र ुिन्त ु नः |

નાડાછડી
य ेन बिो बचिराजा दानि ेन्रो महाबि |
त ेन तिामऽवप बिनाचम रक्ष े मा ि मा ि ||
यािद ् भागीर्ी गंगा यािद ् द ेिो मह ेश्वर |
यािद ् ि ेदा िित ंत े ताित्त्िं विजयी भि ||

નમસ્કારॐ श्रीमन्न महागणाचधपतय े नमः | ॐ ग ुरि े नमः | परम ेष्ठी ग ुरि े नमः
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| परातपर ग ुरि े नमः | ईष्टद ेिताभ्यो नमः | कुिद ेिताभ्यो नमः |
ग्राम द ेिताभ्यो नमः | िासत ु द ेिताभ्यो नमः | िाणीहहरण्यगभाभ्ा यां
नमः | िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः | उमामह ेश्वराभ्यां नमः | श ीप ुरं दराभ्यां
नमः | मातावपता रण कमि ेभ्यो नमः | निग्रह द ेिताभ्यो नमः |
षोडशमातकृ े भ्यो नमः | सि ेभ्यो द ेिताभ्यो नमः |
सि ेभ्यो ब्राह्मण ेभ्यो नमः |
् ा िधान सतयनारायणाय द ेिताभ्यो नमः ||
ॐ एतत कम

દદગ્બાં ધન- ડાબા હાથમાાં ચોખા લઈ જમણો હાથ ઢાાં કી રાખવો.
ॐ अपसपान्त ु त े भताू य े भताू भचमू संस्स्ता |
य े भताू विघ्न कतारा स त् े नश्यन्त ु चशिाज्ञया ||
अपक्रामन्त ु भताचन
वपशा ा सि ातो हदशम |्
ू
सि ेषाम विरोध ेन सतयनारायणपजा
ू करोम्यहम ||्
यदत्र संस्स्तं भतंू स्ानमाचश्रतय सि ातः |
स्ानं तयक्ततिा त ु ततसि ं यत्रस्ं तत्र गच्छत ु ||
भताचन
ू राक्षसा िाऽवप य ेऽत्र वतष्ठस्न्त के न |
त े सि ाप्य गच्छन्त ु द ेिपजां
ू करोम्यहम ||्

-પોિાની ફરિે ચોખા ચારે દદશામાાં વિા ળુ ાકારે વેરવા.

--દદવો, અગરબત્તી સળગાવવાાં.
પ્રાણાયામ-સાિ વાર પ્રાણાયામ કરવા, અથવા માં ત્ર બોલી
ભગવાનને ફૂ લ ચડાવી દેવાં .ુ
(१) ॐ भ ुः (२) ॐ भिः
ू (३) ॐ सिः (४) ॐ महः (५) ॐ जनः
(६) ॐ तपः (७) ॐ सतयम ||्

અાંગસ્પશા-ડાબા હાથમાાં પાણી લઈ જમણા હાથની વચલી બે
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આાંગળી વડે શરીરનાાં અાંગોને સ્પશા કરવો.
ॐ िांगम े आसय े असत ु (હોઠ)
ॐ नसोम े िाणाः असत ु (નાક)
ॐ अक्ष्णोम े क्षुः असत ु ( આાંખ)
ॐ कण ायोम े श्रोतं असत ु (કાન)
् ु (ખભા)
ॐ बाह्िोम े बिम असत
ॐ ऊिोमा े ओजः असत ु (ઘૂાંટણ)
ॐ अररष्टाचन म े अंगाचन तन ुसतन्िा म े सह सन्त ु (આખા શરીરે)

ગણપતિ પૂજન
ધ્યાનॐ गजाननं भतगणाहद
स ेवितं कवपत् जांब ुफि ारु भक्षणम |्
ू
उमास ुत शोकविनाशकारकं नमामी विघ्न ेश्वर पादपंकजम ||्
ॐ चसस्िब ुस्ि सहहत श्री गण ेशाय नमः गण ेशं ध्यायाचम ||

આહ્વાનાં -હાથમાાં ચોખા લેવા

ा ु |्
आह्िायाचम द ेि ेशं गणराजं त ुभजम
चसस्िब ुस्ि समाय ुक्ततं द ेिानां िीवत िध ानम ||्
ॐ चसस्िब ुस्ि सहहत श्री गण ेशाय नमः गण ेशं आह्िायाचम ||
--- ચોખા વધાવી દેવા.

સ્મરણ- હાથમાાં ફૂ લ લેવાં ુ ||
नमसतसमै गण ेशाय सि ा विध्न विनाचशन े |
कायारा ं भषे ु सि ेष ु पस्जू तो यः स ुरैरवप ||
स ुम ुखश्चैक दंतश्च कवपिो गजकण ाकः |
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िंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ||
ध ुम्रकेत ुर ् गणाध्यक्षो भाि ंरो गजानन |
द्वादशैताचन नामाचन यः पठेच्छृण ु यादऽवप ||
विद्यारं भ े वििाह े
िि ेश े चनगमा े त्ा |
संग्राम े संकट े िै विघ्नसतसय न जायत े ||
ा ु |्
श ुक्तिांबर धरं द ेिं शचशिण ं त ुभजम
िसन्न िदनं ध्याय ेत ् सि ा विघ्नोपशांतय े ||
्
जप ेद गणपवत
सतोत्रं षस्भभमासा े फिं िभते |्
संितं सरेण चसस्िं
िभत े नात्र संशयः ||
िक्रतडुं महाकाय सयू ाकोहट सम िभ |
चनवि ाघ्नं कुरु म े द ेि सि ा काय ेष ु सि ादा ||
अचभस्प्सता्ा चसद्धध्य् ं पस्जू तो यः स ुरास ुरैः |
सि ा विघ्न हरसतसमै गणाचधपतय े नमः ||
विघ्न ेश्वराय िरदाय स ुरवियाय िंबोदराय सकिाय जगस्तधताय |
नागाननाय श्र ुवतयज्ञ विभ ुवषताय गौरीस ुताय गणना् नमो नमसत े ||
ॐ चसस्िब ुस्ि सहहत श्री गण ेशाय नमः गण ेशं समराचम ||

ફૂ લ ચડાવી દેવાં .ુ
(ટૂાં કી પૂજા હોય િો)

ॐ चसस्िब ुस्ि सहहत श्री गण ेशाय नमः
्
गंधं प ुष्पं ध ुपं दीपं नैि ेद्यं कुंकुमं अक्षतान समपायाचम
||
અથવા
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ષોડશોપચાર પૂજન
આસનાં -

रम्यं स ुशोभनं हदव्यं सि ा सौख्यकरं श ुभम |्
आसनं मया दत्तं ग ृहाण गणनायक ||
ॐ चसस्िब ुस्ि सहहत श्री गण ेशाय नमः आसनं समपायाचम ||

પાદ્યાં-

उष्णोदकं चनम ािं सि ा सौगंध्य संय ुतम |्
पाद िक्षािना्ाया दत्तं त े िवतग ृह्यताम ||्
ॐ चसस्िब ुस्ि सहहत श्री गण ेशाय नमः पाद्यं समपायाचम ||

ચાં દનश्रीखंडं ंदनं हदव्यं गंधाढ्य स ुमनोहरम |्
ंदनं िवतग ृह्यताम ||्
विि ेपनं सरश्र
ू ेष्ठ
ॐ चसस्िब ुस्ि सहहत श्री गण ेशाय नमः दनं समपायाचम ||

કુાં કુ મकुंकुमं कामदं हदव्यं काचमन्या कामपरक
ू ं |
ा द ेि िसीद गणनायक ||
कुंकुम ेनाच तो
ॐ चसस्िब ुस्ि सहहत श्री गण ेशाय नमः कुंकुमं समपायाचम ||

અક્ષિાअक्षताश्च स ुरश्र ेष्ठ कुंकुमाक्तता स ुशोचभता |
मया चनि ेहदता भक्ततया ग ृहाण गणनायक ||
्
ॐ चसस्िब ुस्ि सहहत श्री गण ेशाय नमः अक्षतान समपायाचम
||

પષ્ુ પ-
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माल्याहदचन स ुगंचधचन माल्याहदचन िै िभो
मयाऽऽनीताचन पजा्
ू ं ग ृहाण गणनायक
ॐ चसस्िब ुस्ि सहहत श्री गण ेशाय नमः प ुष्पास्ण समपायाचम ||

દૂવા-ા

दिांू करु ान स ुहररतान मतान
ृ मं् गि िदान |
आचनतासति पजा्
ू ं ग ृहाण गणनायक ||
ॐ चसस्िब ुस्ि सहहत श्री गण ेशाय नमः दिांू करु ान समपायाचम ||
ધૂપાં- (અગરબત્તી)
िनसपवत रसो हदव्यो गंधाढ्यो गंध उत्तमः |
आघ्रये सि ा द ेिानां धपोऽयं
िवतग ृह्यताम ||्
ू
ॐ चसस्िब ुस्ि सहहत श्री गण ेशाय नमः धपंू समपायाचम ||
દીપાં आज्य ेन िवत ाना य ुक्ततं िस्ह्नना ियोस्जतम ्
दीपं ग ृहाण द ेि ेश त्र ेिोक्तय वतचमरापहम ||्
ॐ चसस्िब ुस्ि सहहत श्री गण ेशाय नमः दीपं दश ायाचम ||
નૈવેદ્યાં- ગણેશજીને નૈવેદ્ય ધરાવવાં ુ
शकारा खंडखाद्याचन दचधक्षीर घ ृताचन |
आहारं भक्ष्यं भोज्यं ग ृहाण गणनायक ||
ॐ चसस्िब ुस्ि सहहत श्री गण ेशाय नमः नैि ेद्यं चनि ेदयाचम ||
ુ વાસ- પાન, સપારી, એલચી અને લતવાં ગ.
મખ
एिाििगें संय ुक्ततं प ुगीफिं समस्न्ितम |्
तांब ुिं मया दत्तं ग ृहाण गणनायक ||
ॐ चसस्िब ुस्ि सहहत श्री गण ेशाय नमः म ुखिासं समपायाचम ||
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દલક્ષણાा ह ेमबीजं विभािसो |
हहरण्य गभ ा गभस्ं
अनंत पण्य
ू फिदमतः शांवतं ियच्छ म े ||
ॐ चसस्िब ुस्ि सहहत श्री गण ेशाय नमः दस्क्षणां समपायाचम ||
પ્રદલક્ષણાयाचन काचन पापाचन जन्मान्तर कृताचन |
ताचन सिास्ा ण नश्यन्त ु िदस्क्षणा पद े पद े ||
ॐ चसस्िब ुस्ि सहहत श्री गण ेशाय नमः िदस्क्षणां करोचम ||
ફરીથી એક ચાં દનવાળાં ુ ફૂ લ ચડાવવાં ુ
ॐ सिोपा ारा्े गंधप ुष्पाभ्यां संप ुज्याचम ||

-કળશને હાથ અડાડવા

કળશ પૂજા

ह ेमरोप्याहद संभतंू ताम्रजं स ुदढंृ निम |्
ा ||्
किशं धौत कल्माषं चछरिण ा वििस्जतम
-કળશમાાં પાણી રેડવાં ુ
जीिनं सि ा जीिानां पािनं पािनातमकं |
ा
बीज सिौषचधनां
तज्जिं परयाम्यहम
||्
ू
-કળશને નાડાછડી બાાંધવી
सत्रंू कापासा संभतंू ब्रह्मणा चनचम ातं प ुरा |
य ेन बिं जगतसि ं ि ेष्टनं किशसय ||
-કળશમાાં દૂવાા નાખવી
दिू े ह्यमतृ संपन्न े शतमिू े शतांकरु े |
शतं पातक संहवत ा किश े तिां स्क्षपाम्यहम ||्
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પાં ચપલ્લવअश्वस्ो द ुम्बर प्िक्ष आम्र न्यग्रोध पल्ििाः |
पं भगं ृ ा ईम े िोक्तताः किश े चनस्क्षपाम्यहम ||्
પુષ્પविविधं प ुष्पं जातं द ेिानां िीवत िध ानम |्
स्क्षप्तं यतकाय ा संभतंू किश े चनस्क्षपाम्यहम ||्
પાં ચધાન્યधान्यौषचध मन ुष्याणां जीिनं परमं समतम
ृ |्
स्क्षप्तं यतकाय ा संभतंू किश े चनस्क्षपाम्यहम ||्
સોપારીपगीफिं
महद्दीव्यं पवित्र पापनाशनम |्
ू
प ुत्रपौत्राहद फिदः किश े िस्क्षपाम्यहम ||्
દલક્ષણાा ह ेमबीजं विभािसो |
हहरण्यगभ ा गभस्ं
अनंत पण्य
ू फिदमतः किश े िस्क्षपाम्यहम ||्
પાં ચરત્નकनकं कुचिशं नीिं पद्मरागं मौस्क्ततकम |्
एताचन पं रतनाचन किश े िस्क्षपाम्यहम ||
નાળળયેર-

वपधानं सि ा िसत ुनां सि ा काया्ा ा साधनम |्
संपणू ा किशो य ेन पात्रं ततकिशोपरर ||
-હાથમાાં ચોખા લેવા. વરુણદેવનાં ુ ધ્યાન ધરવાં .ુ
ॐ अस्समन्किश े िरुणं सांगं सपररिारं साय ुधम |्
सशस्क्ततं आह्िायाचम स्ापयाचम
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िवतष्ठा सि ा द ेिानाम ||्
चमत्रािरुण चनचम ाता िवतष्ठां त े करोम्यत्र |
किश े दैि ेत े सह ॐ िरुणाय नमः ||
िरुण स ुिवतष्ठो िरदो भि पाशहसतं िरुणम |्
् आिाहयाचम यज्ञ ेऽस्समन ||्
अम्भसांपवतम ईश्वरं
्
ॐ िरुणाम आह्िायाचम
स्ापयाचम ध्यायाचम ||
ચોખા વધાવી દેવા.

પૂજનઃ ॐ िरुणाय नमः गंधं प ुष्पं ध ुपं दीपं

्
नैि ेद्यं कुंकुमं अक्षतान समपायाचम
||

શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ પૂજન
ધ્યાનઃ હાથ જોડી રાખી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનનાં ુ ધ્યાન ધરવાં .ુ
शांताकारं भ ुजगशयनं पद्मनाभं स ुरशे म |्
विश्वाधारं गगन सदशंृ म ेघिण ं श ुभांगम ||्
िक्ष्मीकातं कमिनयनं योचगचभध्याना गम्यम |्
िंद े विष्ण ुं भिभयहरं सि ािोकै क ना्म ||्
આહ્વાનાં - હાથમાાં ચોખા લેવા.आगच्छ भगिन्द ेि स्ान े ात्र स्स्रो भि |
याितपजा
ू कररष्याचम ताित्त्िं संचनधो भि ||
्
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः आह्िाना्े अक्षतान समपायाचम
||
આસનાં - આસનના પ્રતિક િરીકે સૂિરનો ટૂ કડો લેવો ||
रम्यं स ुशोभनं हदव्यं सि ा सौख्यकरं श ुभम |्
आसनं मया दत्तं ग ृहाण परम ेश्वर ||
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
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आसनं समपायाचम ||
પાદ્યાં- ચમચીમાાં પાણી લઈ જમણા હાથમાાં પકડી રાખવાં .ુ
उष्णोदकं चनम ािं सि ा सौगंध्य संय ुतम |्
पाद िक्षािना्ाया दत्तं त े िवतग ृह्यताम ||्
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
पाद्यं समपायाचम ||
અર્ઘ્ય-ં આચમનીમાાં પાણી, ફૂ લ, ફળ, ચાં દન, ચોખા, દલક્ષણા વગેરે

અર્ઘ્યા માટે મૂકવાં .ુ

रोप्यपात्र े स्स्तं तोयं गंध प ुष्प फिास्न्ितम |्
सहहरण्यं ददाम्यघ्य ं ग ृहाण परम ेश्वर ||
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः अघ्य ं समपायाचम ||
આચમનાં - ચમચીમાાં પાણી લઈ જમણા હાથમાાં પકડી રાખવાં ુ ||
सि ा ती्ा समाय ुक्ततं स ुगंचधं चनम ािं जिम |्
आ म्यतां मया दत्तं ग ृहाण परम ेश्वर ||
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
आ मनं समपायाचम ||
પયઃ સ્નાનાં -દૂધ- ભગવાનને દૂધ ચડાવવાં ુ ||
कामध ेन ु सम ुतपन्नं सि ेषाम जीिनं िदम |्
पािनं यज्ञह ेत ुश्च पयः सनाना्ामवपातम ||्
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः पयः
सनानं समपायाचम ||
દધધસ્નાનાં - ભગવાનને દહીં ચોળી સ્નાન કરાવવાં .ુ
पयससत ु सम ुद्धभतंू मध ुराम्ि शचशिभम |्
दध्यानीतं मया द ेिं सनाना् ं िवतग ृह्यताम ||्
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ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
दचध सनानं समपायाचम ||
ઘૃિસ્નાનાં - ઘી વડે સ્નાન.
निनीत सम ुतपन्न द ेिानां िीवतिध ानम |्
आज्यं त ुभ्यं िदासयाचम सनाना् ं िवतग ृह्यताम ||्
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
घ ृत सनानं समपायाचम ||
મધસ્ુ નાનાં तरुप ुष्प सम ुद्धभतंू स ुसिाद ु मध ुरं मध ु |
त ेजः प ुस्ष्ट करं हदव्यं सनाना् ं िवतग ृह्यताम ||्
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
मध ु सनानं समपायाचम ||
શકા રાસ્નાનાં ईक्षुसार सम ुद्धभताू शकारा प ुस्ष्टकाररका ||
मिापहाररका हदव्या मया सनाना्ामवपाता ||
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
शकारा सनानं समपायाचम ||
ગાં ધોદકસ્નાનાં (ચાં દનયક્ુ િ પાણી)
मिया ि संभतंू ंदनागरु संभिम |्
गंधोदक मया दत्तं सनाना् ं िवतग ृह्यताम ||्
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
गंधोदक सनानं समपायाचम ||
ુ ાબજળ)
ઉદ્વિાનસ્નાનાં - (ગલ
ंदनं रजचनय ुतम |्
नाना स ुगंधी रव्यं
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उद्वत ानं मया दत्तं सनाना् ं िवतग ृह्यताम ||्
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
उद्वत ान सनानं समपायाचम ||
શદ્ધુ ોદક સ્નાનાં
सनाना्ा ति द ेि ेश पवित्रं तोयम ुत्तमम ्
ती्ेभ्यश्च समानीतं ग ृहाण परम ेश्वर ||
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
श ुिोदक सनानं समपायाचम ||

સત્યનારાયણ ભગવાનને િરભાણામાાંથી લઈ ચોખ્ખા કપડા વડે લૂછી, પોિાના
સ્થાને મૂકવા, અને પછી આગળની પૂજા કરવી.

વસ્ત્રાં

વસ્ત્રના પ્રતિક િરીકે લાલ સૂિરનો (નાડાછડીનો) ટૂ કડો લેવો.

े साम्य े िोकिज्जा चनिारण े |
सिाभा षाचधक
ू
मयोपयाहदत े त ुभ्यं िाससी िवतग ृह्यताम ||्
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
िसत्रोपिसत्र े समपायाचम ||

યજ્ઞોપતવિાં ઃ સફે દ દોરાના નવ િાાંિણાની જનોઈ બનાવી પહેરાવવી.
ा ु वत्रग ुणं द ेितामयम |्
निचभसतंत ुचभयक्ततं
यज्ञोपवितं परमं ग ृहाण परम ेश्वर ||
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
उपिीतं समपायाचम ||
ગાં ધાં (ચાં દન): ભગવાનને ચાં દનનો ચાાંલ્લો કરવો.
श्रीखंडं ंदनं हदव्यं गंधाढ्य स ुनमोहरम |्
विि ेपनं स ुर श्र ेष्ठ ंदनं िवतग ृह्यताम ||्
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ंदनं समपायाचम ||

15

અક્ષિાનઃ ચોખા વધાવવા.
अक्षताાંश्च स ुरश्र ेष्ठ कुंकुमाता स ुशोचभता |
मया चनि ेहदता भक्ततया ग ृहाण परम ेश्वर ||
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
्
अक्षतान समपायाचम
||
પુષ્પાળણઃ ફૂ લ ચડાવવાાં.
माल्याहदचन स ुगंचधचन माल्याहदचन िै िभो |
मयाऽऽहताचन
प ुष्पास्ण पजा्
ू ं परम ेश्वर ||
ृ
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
प ुष्पास्ण समपायाचम ||
ુ સીદલાતનઃ િલ
ુ સીદળ ચડાવવાાં.
િલ
स ेिस्न्तका बकुि ंपकपाटिाबजैः
प ुन्ना गजातीकरिीर रसाि प ुष्पैः |
वबल्िििाि त ुिसीदिमस्ल्िकाचभः
तिां पज्याचम
जगदीश म े िसीद ||
ू
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
त ुिसीदिाचन समपायाचम ||
અાંગપૂજનાં - ડાબા હાથમાાં ચોખા લઈ જમણા હાથે બબ્બે દાણા
વધાવવા.
ॐ नारायणाय नमः पाद्यौ पज्याचम
|
ू
ॐ प ुरुषोत्तमाय नमः ग ुल्फो पज्याचम
|
ू
ॐ मध ुस ुदनाय नमः जान ुनी पज्याचम
|
ू
ॐ केशिाय नमः जंघ े पज्याचम
|
ू
ॐ अनंताय नमः कहट पज्याचम
|
ू
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ॐ विष्णि े नमः म ेढं पज्याचम
|
ू
ॐ िद्युम्नाय नमः नाचभं पज्याचम
|
ू
ॐ अचनरुिाय नमः हदयं
|
ू
ृ पज्याचम
ॐ श्रीकंठाय नमः कंठं पज्याचम
|
ू
ॐ गोविंदाय नमः बाह ु पज्याचम
|
ू
ॐ िा सपत े नमः म ुखं पज्याचम
|
ू
ॐ िास ुद ेिाय नमः न ेत्र े पज्याचम
|
ू
ॐ सिाता मन े नमः चशरः पज्याचम
|
ू
ॐ विश्वरूवपण े नमः सिांग पज्याचम
||
ू
અથાવરણ પૂજનાં - હાથમાાં ફૂ લ અને ચોખા લેવા ||
पिू े हदयाय
नमः | दस्क्षण े चशरस े नमः
ृ
पस्श्चम े चशखायै नमः | उत्तरे कि ाय नमः |
पिू े शंखाय नमः | दस्क्षण े क्राय नमः |
पस्श्चम े गदाय नमः | उत्तरे पद्माय नमः ||
अचभष्ट चसस्ि म े द ेहह शरणागत ितसि |
ा ||्
भक्ततया समपाय े त ुभ्यं समसतािरणा नम
----ચોખા વધાવી દેવા.

તવષ્ણ ુ સહસ્રનામાવલલ
ધ્યાનાં - હાથ જોડી રાખવા.
शांताकारं भ ुजगशयनं पद्मनाभं स ुरशे म |्
विश्वाधारं गगन सदशंृ म ेघिण ं श ुभांगम ||्
िक्ष्मीकातं कमिनयनं योचगचभध्याना गम्यम |्
िंद े विष्ण ुं भिभयहरं सि ािोकै क ना्म ||्
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ુ સીપત્ર કે ચોખા ચડાવવા.
દરેક વખિે નમઃ કહેિાાં િલ
ॐ श्री विष्णि े नमः ------ॐ અને नमः દરેક જગ્યાએ લેવાં ુ ||
१ || ॐ विश्वसमै नमः २ || विष्णि े ३ || िषट्काराय ४ ||
े ५ || भतभ
े
भतभव्यभितिभि
ू
ू तृ े ६ || भतकृ
ू त े ७ || भािाय ८ || भतातमन
ू
े ११ || परमातमन े १२ ||
९ || भतभािनाय
१० || पतातमन
ू
ू
म ुक्ततानांपरमागतय े १३ || अव्याय १४ || प ुरुषाय ૧१५ सास्क्षण े १६ ||
क्ष ेत्रज्ञाय १७ || अक्षराय १८ || योगाय १९ || योगविदां न ेत्र े २० ||
े
िधानप ुरुषश्वराय
२१ || नारचसंहिप ुष े २२ || श्रीमत े २३ || केशिाय २४ ||
प ुरुषोत्तमाय २५ || सिाया २६ || शिाया २७ || चशिाय २८ || स्ाणि े
२९ || भतादय
ू े ३० || चनचधरव्याय ३१ || संभिाय ३२ || भािनाय ३३ ||
भत्र े ३४ || िभिाय ३५ || िभि े ३६ || ईश्वराय ३७ || सियंभ ुि े ३८ ||
शंभि े ३९ || आहदतयाय ४० || प ुष्कराक्षाय ४१ || महासिनाय ४२ ||
अनाहदचनचधनाय ४३ || धात्र े ४४ || विधात्र े ४५ || धात ुरुत्तमाय ४६ ||
अिम ेयाय ४७ || हवषक
ृ े शाय ४८ || पद्मनाभाय ४९ || अमरिभि े ५० ||
विश्वकम ाण े ५१ || मनि े ५२ || तिष्र े ५३ || स्विष्ठाय ५४ ||
स्विरोध्र ुिाय ५५ || अग्राह्याय ५६ || शाश्वताय ५७ || कृष्णाय ५८ ||
िोहहताक्षाय ५९ || ितद ानाय ६० || िभ ुताय ६१ || वत्रक्तकुबधाम्न े ६२ ||
पवित्राय ६३ || मंगिपराय ६४ || ईशानाय ६५ || िाणदाय ६६ || िाणाय
६७ || ज्य ेष्ठाय ६८ || श्र ेष्ठाय ६९ || िजापतय े ७० || हहरण्यगभाया ७१
|| भ ुगभाया ७२ || माधिाय ७३ || मध ुस ुदनाय ७४ || ईश्वराय ७५ ||
विक्रचमण े ७६ || धस्न्िन े ७७ || म ेधाविन े ७८ || विक्रमाय ७९ || क्रमाय
८० || अन ुत्तमाय ८१ || द ुराधषाया ८२ || कृतज्ञाय ८३ || कृतय े ८४ ||
आतमित े ८५ || स ुरशे ाय ८६ || शरणाय ८७ || शम ाण े ८८ || विश्वरेतस े
८९ || िजाभिाय ९० || अहन े ९१ || संितसराय ९२ || व्यािाय ९३ ||
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ितयाय ९४ || सि ादश ानाय ९५ || अजाय ९६ || सि ेश्वराय ९७ || चसिाय
९८ || चसिय े ९९ || सिादा य े १०० || अच्य ुताय १०१ || ि ृषाकपय े १०२ ||
अम ेयातमन े १०३ || सि ायोगविचनसताय
ू १०४ || िसि े १०५ || िस ुमनस े
१०६ || सतयाय १०७ || समातमन े १०८ || असंचमताय १०९ || समाय
११० || अमोघाय १११ || पडुं रीकाक्षाय ११२ || ि ृषकम ाण े ११३ ||
े ११६ || बभ्रि े ११७ ||
ि ृषाकृतय े ११४ || रुराय ११५ || बहचशरस
ु
विश्वयोनय े ११८ || श ुच श्रिस े ११९ || अमताय
ृ १२० || शाश्वतस्ाणि े
१२१ || िरारोहाय १२२ || महातपस े १२३ || सि ागाय १२४ सि ाविद्धभानि े
१२५ || विश्वक्तस ेनाय १२६ || जनाद ानाय १२७ || ि ेदाय १२८ || ि ेदांविंद े
१२९ || अव्यंगाय १३० || ि ेदांगाय १३१ || ि ेदविद े १३२ || किय े १३३ ||
िोकाध्यक्षाय १३४ || स ुराध्यक्षाय १३५ || धमाध्ा यक्षाय १३६ ||
ा ु १३९ || त ुद ाष्टाय
कृताकृताय १३७ || त ुरातमन े १३८ || त ुव्यहाय
ृ
ा ु १४१ || भ्रास्जष्णि े १४२ || भोजनाय १४३ || भोक्तत्र े
१४० || त ुभजाय
१४४ || सहहष्णि े १४५ || जगदाहदजाय १४६ || अनघाय १४७ ||
विजयाय १४८ || जत्रे े १४९ || विश्वयोनय े १५० || प ुनि ासि े १५१ ||
उप ेन्राय १५२ || िामनाय १५३ || िांशि े १५४ || अमोघाय १५५ ||
ा १५७ || अतीन्राय १५८ || संग्रहाय १५९ ||
श ु य े १५६ || ऊस्जताय
े १६१ || चनयमाय १६२ || यमाय १६३ || ि ेद्याय
सगाया १६० || धतातमन
ृ
१६४ || िैद्याय १६५ || सदायोचगन े १६६ || िीरघ्न े १६७ || माधिाय १६८
|| मधि े १६९ || अतीन्राय १७० || महामायाय १७१ || महोतसाहाय
१७२ || महाबिाय १७३ || महाब ुिय े १७४ || महािीयाया १७५ ||
महाशक्ततय े १७६ || महाद्युतय े १७७ || अचनद ेश्यिप ुष े १७८ || श्रीमत े
१७९ || अम ेयातमन े १८० || महाहरधषृ े १८१ || मह ेष्िासाय १८२ ||
महीभत्र े १८३ || श्रीचनिासाय १८४ || सतांगतय े १८५ || अचनरुिाय १८६
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|| स ुरानदं ाय १८७ || गोविंदाय १८८ || गोविंदापतय े १८९ || मरी य े
१९० || दमनाय १९१ || हंसाय १९२ || स ुपणाया १९३ || भ ुजगोत्तमाय
१९४ || हहरण्यनाभाय १९५ || स ुतपस े १९६ || पद्मनाभाय १९७ ||
िजापतय े १९८ || अमतयि
ृ े १९९ || सि ादशृ े २०० || चसंहाय २०१ ||
संधात्र े २०२ || संचधमत े २०३ || स्स्राय २०४ || अजाय २०५ ||
ा २०६ || शासत्र े २०७ || विश्रतातमन
े २०८ || स ुराररघ्न े २०९ ||
द ुम ाषणाय
ृ
ग ुरि े २१० || ग ुरुत्तमाय २११ || धाम्न े २१२ || सतयाय २१३ || सतय
पराक्रमाय २१४ || चनचमषाय २१५ || अचनचमषाय २१६ || स्रस्विण े २१७ ||
िा सपवतरुदारचधय े २१८ || अग्रण्य े २१९ || ग्रामण्य े २२० || श्रीमत े २२१
|| न्यायाय २२२ || न ेत्र े २२३ || समीरणाय २२४ || सहस्रमध्न
ू े २२५ ||
विश्वातमन े २२६ || सहस्रक्षाय २२७ || सहस्रपद े २२८ || आित ानाय
ाृ
े २३० || संि ृताय २३१ || संितद ानाय २३२ ||
२२९ || चनितातमन
अहःसंित ाकाय २३३ || िहनय े २३४ || अचनिाय २३५ || धरणीधराय
२३६ || स ुिसादाय २३७ || िसन्नातमन े २३८ || विश्वभ ुज े २३९ ||
विश्वधगृ े २४० || विभि े २४१ || सतकत े २४२ || सतकृताय २४३ ||
साधि े २४४ || जहनि े २४५ || नारायणाय २४६ || नराय २४७ ||
असंख्य ेयाय २४८ || अिम ेयातमन े २४९ || विचशष्टाय २५० || चशष्टकृत े
२५१ || श ु य े २५२ || चसिा्ाया २५३ || चसिसंकल्पाय २५४ ||
चसस्िदाय २५५ || चसस्िसाधनाय २५६ || ि ृषाहहण े २५७ || ि ृषभाय
२५८ || विष्णि े २५९ || ि ृषपि ाण े २६० || ि ृषोदराय २६१ || िध ानाय
२६२ || िध ामानाय २६३ || विविक्तताय २६४ || श्र ुवतसागराय २६५ ||
स ुभ ुजाय २६६ || द ुध ाराय २६७ || िास्वमन े २६८ || मह ेन्राय २६९ ||
िस ुदाय २७० || िसि े २७१ || नैकरूपाय २७२ || ब ृहरपाय
ू २७३ ||
चशवपविष्टाय २७४ || िकाशनाय २७५ || ओजसत ेजोद्युवतधराय २७६ ||
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िकाशातमन े २७७ || ितापनाय २७८ || ऋिाय २७९ || सपष्टाक्षराय
२८० || मंत्राय २८१ || ंरांशि े २८२ || भासकरद्युतय े २८३ ||
अमतांृ श ुद्धभिाय २८४ || भानि े २८५ || शचशवबंदि े २८६ || स ुरश्वे राय
२८७ || औषधाय २८८ || जगतस ेति े २८९ || सतयधम ा पराक्रमाय २९०
|| भतभव्यभिन्ना्ाय
२९१ || पिनाय २९२ || पािनाय २९३ ||
ू
अनिाय २९४ || कामघ्न े २९५ || कामकृत े २९६ || कांताय २९७ ||
कामिदाय २९८ || कामाय २९९ || िभि े ३०० || य ुगाहदकृत े ३०१ ||
य ुगािताया ३०२ || नैकमायाय ३०३ || महाशनाय ३०४ || अदश्याय
ृ
३०५ || अव्यक्ततरूपाय ३०६ || सहस्रस्जत े ३०७ || अनंतस्जत े ३०८ ||
े ३११ || चशखंहडन े ३१२ ||
ईष्टाय ३०९ || विचशष्टाय ३१० || चशष्टष्टाय
नहषाय
ु ३१३ || ि ृषाय ३१४ || क्रोधघ्न े ३१५ || क्रोधकृतकत े ३१६ ||
विश्वबाहि े ३१७ || महीधराय ३१८ || अच्य ुताय ३१९ || िस््ताय ३२०
|| िाणाय ३२१ || िाणदाय ३२२ || िासिान ुजाय ३२३ || अपांचनधय े
३२४ || अचधष्ठानाय ३२५ || अिमत्ताय ३२६ || िवतस्ष्ठताय ३२७ ||
सकंदाय ३२८ || सकंदधराय ३२९ || ध ुयाया ३३० || िरदाय ३३१ ||
िाय ुिाहनाय ३३२ || िास ुद ेिाय ३३३ || ब ृहद्धभानि े ३३४ || आहदद ेिाय
३३५ || प ुरं दराय ३३६ || अशोकाय ३३७ || तारणाय ३३८ || ताराय
३३९ || श ुराय ३४० || शौरय े ३४१ || जन ेश्वराय ३४२ || अन ुकुिाय
े
३४३ || शतािताया ३४४ || पचद्मन े ३४५ || पद्मचनभक्षणाय
३४६ ||
पद्मनाभाय ३४७ || अविंदाक्षाय ३४८ || पद्मगभाया ३४९ || शरीरभतृ े
३५० || पािन े ३५१ || ऋिाय ३५२ || ि ृिाय ३५३ || महाक्षयाय ३५४
|| गरुडध्िजाय ३५५ || अत ुिाय ३५६ || शरभाय ३५७ || भीमाय ३५८
|| समयज्ञाय ३५९ || हविह ारय े ३६० || सि ािक्षणिक्षणाय ३६१ ||
िक्ष्मीित े ३६२ || सचमवतजयाय ३६३ || विक्षराय ३६४ || रोहहताय
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३६५ || मागहा ेति े ३६६ || दामोदराय ३६७ || सहाय ३६८ || महीधराय
३६९ || महाभागाय ३७० || ि ेगित े ३७१ || अचमताशनाय ३७२ ||
उद्धभिाय ३७३ || क्षोभनाय ३७४ || द ेिाय ३७५ || श्रीगभाया ३७६ ||
परम ेश्वराय ३७७ || करणाय ३७८ || कारणाय ३७९ || कत्र े ३८० ||
विकत्र े ३८१ || गहनाय ३८२ || ग ुहाय ३८३ || व्यिसायाय ३८४ ||
व्यिस्ानाय ३८५ || संस्ानाय ३८६ || स्ानाय ३८७ || ध्र ुिाय ३८८
|| परिाय े ३८९ || परमाय ३९० || सपष्टाय ३९१ || त ुष्टाय ३९२ ||
े
प ुष्टाय ३९३ || श ुभक्षणाय
३९४ || रामाय ३९५ || विरामाय ३९६ ||
विरजाय ३९७ || मागाया ३९८ || न ेयाय ३९९ || नयाय ४०० ||
अनयाय ४०१ || िीराय ४०२ || शस्क्ततमतां श्र ेष्ठाय ४०३ || धमाया
४०४ || धम ाविद ुत्तमाय ४०५ || िैकं ठाय
४०६ || प ुरुषाय ४०७ ||
ु
िाणाय ४०८ || िाणदाय ४०९ || िणिाय ४१० || प्ि
ृ े ४११ ||
हहरण्यगभाया ४१२ || शत्र ुघ्नाय ४१३ || व्याप्ताय ४१४ || िायि े ४१५ ||
अधोक्षजाय ४१६ || ऋति े ४१७ || स ुदश ानाय ४१८ || कािाय ४१९ ||
परम ेस्ष्ठन े ४२० || पररग्रहाय ४२१ || उग्राय ४२२ || संितसराय ४२३ ||
सक्षाय ४२४ || विश्रमाय ४२५ || विश्वदस्क्षणाय ४२६ || विसताराय
४२७ || स्ािरस्ाणि े ४२८ || िमाणाय ४२९ || बीजमव्ययाय ४३० ||
अ्ाया ४३१ || अन्ाया ४३२ || महाकोशाय ४३३ || महाभोगाय ४३४
|| महाधनाय ४३५ || अचनवि ाण्णाय ४३६ || स्विष्ठय े ४३७ || अभ ुि े
४३८ || धम ाय ुपाय ४३९ || महामखाय ४४० || नक्षत्रन ेमय े ४४१ ||
नक्षवत्रण े ४४२ || क्षमाय ४४३ || क्षामाय ४४४ || समीहनाय ४४५ ||
यज्ञाय ४४६ || ईज्याय ४४७ || मह ेज्याय ४४८ || क्रति े ४४९ || सत्राय
४५० || सतांगतय े ४५१ || सि ादचश ान े ४५२ || विम ुक्ततातमन े ४५३ ||
सि ाज्ञाय ४५४ || ज्ञानम ुत्तमाय ४५५ || स ुव्रताय ४५६ || स ुम ुखाय ४५७
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|| स ुक्ष्माय ४५८ || स ुघोषाय ४५९ || स ुखदाय ४६० || स ुहदृ े ४६१ ||
मनोहराय ४६२ || स्जतक्रोधाय ४६३ || िीरबाहि े ४६४ || यज्ञाय ४६५
|| विदारणाय ४६६ || सिापनाय ४६७ || सििशाय ४६८ || व्यावपन े
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८९३ || सदामवषणा े ८९४ || िोकाचधष्ठानाय ८९५ || अद्धभताय
ू ८९६ ||
्
सनात ८९७
|| सनातनतमाय ८९८ ||कवपिाय ८९९ || कपय े ९०० ||
अव्याय ९०१ || सिस्सतदाय ९०२ || सिस्सतकृत े ९०३ || सिस्सतन े ९०४ ||
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सिस्सतभजू े ९०५ || सिस्सतदस्क्षणाय ९०६ || अरौराय ९०७ || कुंडचिन े
ा
९०८ || हक्रण े ९१० || ऊस्जतशासनाय
९११ || शबदावतगताय ९१२ ||
शबदसहाय ९१३ || चशचशराय ९१४ || शि ारीकराय ९१५ || अकुराय ९१६
|| प ेशिाय ९१७ || दक्षाय ९१८ || दस्क्षणाय ९१९ || क्षचमणांिराय ९२० ||
ानाय ९२३ ||
विद्वत्तमाय ९२१ || िीतभयाय ९२२ || पण्यश्रिणकीत
ू
उत्तारणाय ९२४ || द ुष्कृवतघ्न े ९२५ || पण्याय
९२६ || द ुःसिप्ननाशनाय
ू
९२७ || िीरघ्न े ९२८ || रक्षणाय ९२९ || संताय ९३० || जीिनाय ९३१
|| पय ािस्स्ताय ९३२ || अनंतरूपाय ९३३ || अनंतचश्रय े ९३४ ||
जीतमन्यि े ९३५ || भयापहाय ९३६ || त ुरसत्राय ९३७ || गभीरातमन े
९३८ ||विहदशाय ९३९ || व्याहदशाय ९४० || हदशाय ९४१ || अनादय े
९४२ || भ ुि े ९४३ || भ ुिोिक्ष्म्यै ९४४ || स ुिीराय ९४५ || रुच रांगदाय
९४६ जननाय ९४७ || जनजन्मादय े ९४८ || भीमाय ९४९ ||
भीमपराक्रमाय ९५० || आधारचनियाय ९५१ || धात्र े ९५२ || प ुष्पहासाय
९५३ || िजागराय ९५४ || ऊध्ि ागाय ९५५ || सतप्ा ाराय ९५६ ||
िाणदाय ९५७ || िणिाय ९५८ || पणाय ९५९ || िमाणाय ९६० ||
िाणचनिायाय ९६१ || िाणभतृ े ९६२ || िाणजीिनाय ९६३ || तत्त्िाय
९६४ || तत्त्िविद े ९६५ || एकातमन े ९६६ || जन्ममतय
ृ ुजरावतगाय ९६७ ||
ाु
े ९६८ || ताराय ९६९ || सवपत्र े ९७० || िवपतामहाय ९७१
भभू िसिसतरि
|| यज्ञाय ९७२ || यज्ञपतय े ९७३ || यजिन े ९७४ || यज्ञांगाय ९७५ ||
यज्ञिाहनाय ९७६ || यज्ञभ ुत े ९७७ || यज्ञकृत े ९७८ || यस्ज्ञन े ९७९ ||
यज्ञभ ुज े ९८० || यज्ञसाधनाय ९८१ || यज्ञान्कृत े ९८२ || यज्ञग ुह्याय ९८३
|| अन्नाय ९८४ || अन्नादाय ९८५ || आतमयोनय े ९८६ || सियंजाताय
९८७ || िैखानस े ९८८ || सामगामनाय ९८९ || द ेिकीनंदनाय ९९० ||
स्रष्ट े ९९१ || स्क्षताशाय ९९२ || पापनाशनाय ९९३ || शंखभ ुत े ९९४ ||
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नंदहकन े ९९५ || हक्रण े ९९६ || शांगधा स्न्िन े ९९७ || गदाधराय ९९८ ||
र्ांगपाणय े ९९९ || अक्षोभ्याय १००० || ॐ सि ािहरणाय ुधाय नमः
ईवत श्री विष्णोहद ाव्य सहस्र नामाििीः समाप्ता ||
अन ेन त ुिसीदि समपाणाख्य ेन कम ाणा
श्री िक्ष्मी सहहत श्री नारायणः िीयताम ||्
સૌભાગ્ય દ્રવ્ય- કાં કુ અને લસાં દરુ
हरीरीम कु् ं कुमं िै सींद ुरं कज्जिास्न्ितम |्
सौभावय रव्यं एतत ् तिं ग ृहाण परम ेश्वर ||
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
सौभावय रव्यास्ण समपायाचम ||
ધૂપ
िनसपवत रसोद्धभतो
ू गंधाढ्यो गंधोत्तमः |
आघ्रये सि ा द ेिानां धपोऽयं
िवतग ृह्यताम ||्
ू
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
धपंू समपायाचम ||
દીપ
साज्यं िवत ासंय ुक्ततं िस्ह्नना योस्जतं मया |
दीपं ग ृहाण द ेि ेश त्रैिोक्तय वतचमरापहम ||्
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
दीपं दश ायाचम ||
નૈવેદ્ય એક પાત્રમાાં થોડો પ્રસાદ કાઢી પાત્ર ભગવાન આગળ નીચેનો
માં ત્ર ભણી મૂકવાં .ુ
शकारा खंड खाद्याचन दचधक्षीरघताचन
|
ृ
आहारं भक्ष्यं भोज्यं नैि ेद्यं िवतग ृह्यताम ् ||
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ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
नैि ेद्यं चनि ेदयाचम ||
--પ્રસાદમાાં િલુ સીપત્ર મૂ કી શદ્ધુ જળના છાાંટા નાખી ભગવાનને
જમાડવા.
ॐ िाणाय सिाहा | ॐ अपानाय सिाहा |
ॐ व्यानाय सिाहा | ॐ उदानाय सिाहा |
ॐ समानाय सिाहा ||
मध्य े पानीयं समपायाचम ||
અને ફરીથી પાાંચ વખિ ઉપરના માં ત્રો વડે જમાડવા. નીચેના માં ત્રો
બોલી ત્રણ વખિ પાણી આપવાં .ુ
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
उत्तर पोषणं समपायाचम |
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
हसतिक्षािनं समपायाचम |
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
म ुखिक्षािनं समपायाचम ||
ચાં દનયક્ુ િ પાણી ચડાવવાં .ુ
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
करोद्वत ाना्े गंधं समपायाचम ||
દલક્ષણા
ा ह ेमबीजं विभािसो |
हहरण्यगभ ा गभस्ं
अनंत पण्यफिदमतः
शांवतं ियच्छ म े ||
ू
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
दस्क्षणां समपायाचम ||
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આરિી- કપુરનો ટુ કડો મોટા ચમચામાાં સળગાવી ભગવાનની
આરિી ઉિારવી.
मंगिं भगिान विष्ण ु मंगिं गरुडध्िज |
मंगिं पडुं रीकाक्षो मंगिायतनो हररः ||
े
कपरा ु फिैरं करुणाितारं संसारसारं जगन्रहारं
|
सदा िसंती हदयारं
ृ वबन्द े
भिं भिाचन सहस्रं नमाचम ||
- આરિીની ફરિે પાણી છાાંટવાં .ુ પુષ્પો લઈ ભગવાનને આરિી
આપવી. પોિે પણ લેવી. પ્રણામ કરવા.
હાથ ધોઈ ફૂ લ લઈ ભગવાનનાં ુ સ્મરણ કરવાં .ુ હાથ જોડી રાખવા.
शांताकारं भ ुजगशयनं पद्मनाभं स ुरशे म |्
विश्वाधारं गगन सदशंृ म ेघिण ं श ुभांगम ् ||
िक्ष्मीकातं कमिनयनं योचगचभध्याना गम्यम |्
िंद े विष्ण ुं भिभयहरं सि ािोकै क ना्म ||्
जानाचम पजनमहं
न हह शासत्र चसस्िं
ू
शस्क्ततसत ु त े पररच ता मम सि ातश्च |
प ुष्पांजचिः भक्ततश ् रणाबजयोसत े
संदीयत े पररग ृहाण विसज्य
ृ गिषान ||
પ્રદલક્ષણા
याचन काचन पापाचन जन्मान्तर कृताचन |
ताचन सिास्ा ण नश्यन्त ु िदस्क्षणा पद े पद े ||
તવશેષ અર્ઘ્યા –ચમચીમાાં પાણી, ચોખા ચાં દન ફૂ લ વગેરે લેવાં .ુ
ईदं फिं मया द ेि स्ावपतं प ुरतसति |
्
त ेन म े सफिा िावपतभिा ेत जन्मचन
जन्मचन ||
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--હાથમાાં ફૂ લ લઈ ધ્યાન ધરવાં ુ ||
सतयव्रतं सतयपरं वत्रसतयं
सतयसय योचन चनहहतं सतय े |
सतयसय सतयमतृ सतयन ेत्रं
सतयातमकं तिां शरणं िपन्नाः ||
--કાં કુવાળાં ુ ફૂ લ અને ચોખા ભગવાનને ચડાવવાાં ||
ॐ सिोपा ारा्े गंधाक्षत प ुष्पास्ण समपायाचम ||
--હાથ જોડી પ્રાથાના કરવી |
यन्मया भस्क्ततय ुक्तत ेन पत्रं प ुष्पं फिं जिं |
चनि ेहदतं नैि ेद्यं न तद ग् ृहाणान ुकंपया ||
मंत्रहीनं हक्रयाहीनं भस्क्ततहीनं जनाद ान |
यतपस्जू तं मया द ेि पररपणू ा तदसत ु म े ||

કથા
અધ્યાય ૧
--જમણા હાથમાાં ફૂ લ લઈ રાખી કથાનાં ુ શ્રવણ કરવાં .ુ
एकदा नैचमषारण्य े ऋषयः शौनकादयः |
ा ु सि े सतंू पौरास्णकं खि ु ||
पिच्छुमनयः
સજ્જનો! એક સમયની વાિ છે . નૈલમષારણ્ય િીથા ક્ષેત્રમાાં શૌનક
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વગેરે ઋષીઓ ભેગા થયા હિા. િે સમયે પુરાણો િથા
ુ જી પણ
મહાભારિના રચયીિા શ્રી વ્યાસ મતુ નના પ્રધાન લશષ્ય સિ
ત્યાાં તવરાજમાન હિા.
ऋषय ऊ ुः
व्रत ेन तपसा हकं िा िाप्यत े िांचछतं फिम |्
् ं श्रोत ुचमच्छामः क्यसि महाम ुन े ||
तत सि
ુ જીને પુછ્ુાં કે હે મહામતુ ન! વ્રિ
શૌનક વગેરે ઋતષઓએ શ્રી સિ
અથવા િપથી કયાં ુ વાાંળછિ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે િે આપ અમને
સમજાવીને કહેવાની કૃપા કરો.
सतू उिा
्
नारद ेनिै संपष्टो
|
ृ भगिान कमिापवतः
स ुरषया े य्ैिाह तच्छृण ुध्िं समाहहताः ||
ુ જીએ કહ્ુ:ાં એક વાર આજ પ્રશ્ન યોગીરાજ નારદજીએ શ્રી
શ્રી સિ
લક્ષ્મીપતિ તવષ્ણ ુ ભગવાનને પૂછ્ો હિો. એનો જ ે ઉત્તર ભગવાને
આપ્યો હિો િે જ કથા હુાં િમને સાં ભળાવાં ુ છુાં .
एकदा नारदो योगी परान ुग्रहकांक्षया |
्
् ािोकम ुपागतः ||
पय ाटन विविधान िोकान
मतय
् ना नानाक्ति
्
ेशसमस्न्ितान |्
ततो दष्ट्िा
ृ जनान सिा
्
ाचभः ||
नानायोचनसम ुतपन्नान स्् क्तिश्यमानान सिकम
એક સમયે પરોપકારની ઈચ્છાથી બધા લોકમાાં ફરનાર યોગીરાજ
નારદજી ફરિા ફરિા મૃત્યુ લોકમાાં આવ્યા. ત્યાાં એમણે ઘણા
ુ ાર અનેક પ્રકારનાાં
લોકોને પોિ પોિાના પૂવા જન્મનાાં કમા અનસ
દુ:ખો ભોગવિાાં જોયાાં.
केनोपाय ेन तै ेषां द ुःखनाशो भि ेद ध्र् ुिम |्
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ईवत सं ीतय मनसा विष्ण ुिोकं गतसतदा ||
“એવો કયો ઉપાય છે કે જ ેનાથી લોકોનાાં આ દુ:ખો દૂર થઈ શકે ”
એવાં ુ તવચારી યોગીરાજ નારદજી તવષ્ણ ુ લોકમાાં ગયા.
ा ु |्
तत्र नारायणं द ेिं श ुक्तििण ं त ुभजम
शंख क्रगदापद्मिनमािाविचभवषतम ||्
ત્યાાં શાં ખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ અને વનમાલા ધારણ કરનાર શક્ુ લવણા
ુ ાજ
ચિભ
ૂ શ્રી તવષ્ણ ુ ભગવાન પાસે પહોાંચ્યા.
नारद उिा
दष्ट्िा
ृ तं द ेिद ेि ेश सतोत ुं सम ुप क्रम े |
नमो िांगमनसातीत रूपायानन्तशक्ततय े ||
आहदमध्यान्तहीनाय चनगणा ु ाय ग ुणातमन े |
सि ेषामाहदभताय
ू भक्ततानामावत ानाचशन े ||
મન-વાણીથી પર, આદદ, મધ્ય અને અાંિ રલહિ, અનાં િ
ુ છિાાં ગણ
ુ ાત્મા,
શક્ક્િવાળા, સવાના મૂળ કારણરૂપ, તનગા ણ
ભક્િોનાાં દુઃખો દૂર કરનાર િે દેવોના દેવને જોઈ નારદજી બોલ્યા,
‘હુાં આપને વાં દન કરુાં છુાં .’
श्र ुतिा सतोत्रं ततो विष्ण ुः नारदं ितयभाषत |
हकम्ामागतोऽवप तिं हकं त े मनचस ित ात े |
् ं क्याचम त े ||
क्यसय महाभाग तत सि
શ્રી ભગવાન બોલ્યા, હે ભાગ્યશાળી િમે શા માટે આવ્યા છો?
િમારા મનમાાં જ ે કાં ઈ હોય િે સઘળાં ુ કહો, હુાં િમને બધાં ુ જ
જણાવીશ.
नारद उिा
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मतय ािोके जनाः सि े नानाक्ति ेशसमस्न्िताः |
नानायोचनसम ुतपन्नाः पच्यन्त े पापकम ाचभः ||
् शमय ेन्ना् िघपाय
् |
तत क्ं
ू ेन तद िद
् ं श्रोत ुचमच्छाचम कृपास्सत यहद त े मचय ||
तत सि
નારદ બોલ્યા: હે ભગવાન! પૃથ્વી પર કે ટલાયે લોકો તવતવધ
પ્રકારનાાં દુ:ખોથી પીડાય છે . એ દુ:ખો દૂર કરવાનો કોઈ સરળ
ઉપાય આપ જાણિા હો િો કૃપા કરી મને કહેવા આપને નમ્ર
તવનાં તિ કરુાં છુાં .
श्री भगिान ुिा
साध ुपष्टंृ तिया ितस िोकान ुग्रहकांक्षया |
् ृण ुष्ि िदाचम त े ||
यतकृतिा म ुच्यत े मोहात तच्छ
व्रतमस्सत महतप ुण्यं सिग े मतय े द ुिभा म |्
ति सन ेहान्मया ितस ! िकाशः हक्रयत ेऽध ुना ||
सतयनारायणसय ेदं व्रतं सम्यस्विधानतः |
कृतिा सद्यः स ुखं भ ुक्ततिा परत्र मोक्षमाप्न ुयात ||्
શ્રી તવષ્ણ ુ ભગવાને કહ્ુ:ાં હે નારદ! લોકકલ્યાણની આકાાંક્ષાથી િમે
સારો પ્રશ્ન પુછ્ો. જ ે કરવાથી મોહમાાંથી મક્ુ િ થવાય િે હુાં કહુાં છુાં િે
સાાંભળો. મનષ્ુ ય લોકમાાં અને સ્વગાલોકમાાં પણ દુલાભ િથા મહા
ે ને કારણે હુાં
પૂણ્ય આપનારુાં એક વ્રિ છે . હે વત્સ ! િારા પરના પ્રમ
િને એ કહુાં છુાં . એ છે સત્યનારાયણનાં ુ વ્રિ. યોગ્ય તવધધતવધાનથી
ુ મેળવી પરલોકમાાં મોક્ષ મળે છે .
એ વ્રિ કરવાથી િરિ જ સખ
तच्छृतिा भगिद्वाक्तयं नारदो म ुचनरब्रिीत |्
हकं फिं हकं विधानं कृतं केनिै तद्धव्रतम |्
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् ा विसतराद ब्र् हहू कदा काय ा हह तद्धव्रतम ||्
तत सि
ભગવાનનાાં આ વાક્યો સાાંભળી નારદ બોલ્યા: ‘આ વ્રિનાં ુ ફળ શાં ?ુ
એની તવધધ શી છે ? એ વ્રિ ક્યારે કરવાં ?ુ િથા એ કોણે કયંુ હિાં ુ િે
આપ મને તવસ્િરથી કહો.’
श्री भगिान ुिा
द ुःखशोकाहदशमनं धनधान्यििध ानम |्
सौभावयसंतवतकरं सि ात्र विजयिदम ||्
् समन हदन
् े मतयो ा भस्क्ततश्रिासमस्न्ितः ||
यस्समन कस्
सतयनारायणं द ेिं यज े ् िै चनशाम ुख े |
ब्राह्मणैबान्ा धिैश्चैि सहहतो धम ाततपरः ||
्
नैि ेद्यं भस्क्तततो दद्यात सपादं
भक्षसंय ुतम |्
रं भाफिं घ ृतं क्षीरं गोधमसय
णू ाकम ||्
ू
अभाि े शाचि णू ं िा शकारां ग ूडं त्ा |
ै ीकृतय चनि ेदय ेत ||्
सपादं सि ाभक्ष्यास्ण क
् श्र ुतिा जनैः सह |
वििाणां दस्क्षणा दद्यात क्ां
्
ततश्च सिग ृहं गच्छते सतयनारायणं
समरन ||्
एिं कृत े मन ुष्याणां िांछाचसस्िभिा ेद्धध्र ुिम |्
विश ेषतः कचिय ुग े िघपायोऽस्
सत भति
ू
ू े ||
ુ , સૌભાગ્ય અને સાં િતિ
આ પતવત્ર વ્રિ દુ:ખ શોક દૂર કરી સખ
વધારી સવાત્ર જય અપાવે છે . ભક્ક્િ અને શ્રદ્ધાથી કોઈ પણ દદવસે
સાાંજ ે બ્રાહ્મણો, વડીલો, ઈષ્ટ લમત્રો અને સગાાં વહાલાાં સલહિ ભેગાાં
મળી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનાં ુ વ્રિપૂજન કરવાં ુ જોઈએ. સવાયો
પ્રસાદ ભગવાનના ચરણોમાાં અપાણ કરી પાં ચામૃિ અને પ્રસાદ
બધાાંને વહેંચવો અને પોિે પણ લેવો. આ પછી શ્રી સત્યનારાયણ
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ભગવાનનાં ુ સ્મરણ કરિાાં કરિાાં બધાાં લોકો પોિ પોિના ઘરે જાય,
અને તનશ્ચય કરે કે સત્ય વાણી અને સત્યાચરણ દ્વારા પોિાના
જીવનને સફળ કરીશાં .ુ આ રીિે સત્યનારાયણ ભગવાનનાં ુ વ્રિ
કરવાથી મનષ્ુ યની બધી મનોકામના અવશ્ય પૂણા થાય છે .
ईवत श्री सकंदप ुराण े रेिाखंड े सतयनारायण व्रतक्ायाम ्
ि्मोऽध्यायः ||
બોલો શ્રી સત્ય નારાયણ ભગવાનનો જય.

અધ્યાય - ૨
सतू उिा
अ्ान्यात सं् ििक्ष्याचम कृतं य ेन प ुरा हद्वजाः |
्
्
ानः |
कस्श्चत काशीप
ुर े रम्य े ह्यासीत वििोऽवतचनध
क्षुत्तुंगभ्यां व्याकुिो भतिा
ू चनतयं बभ्राम भति
ू े ||
हकम् ं भ्रमस े विि महीं चनतयं स ुद ुःस्खतः |
् ं श्रोत ुचमच्छाचम कथ्यतां हद्वजसत्तम ||
तत सि
આ રીિે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનાાં વ્રિ તવધાન િથા મહાત્્ય
ુ જીએ શૌનક આદદ ઋતષઓને કહ્ુાં, આ વ્રિ સૌ
જણાવિાાં શ્રી સિ
પ્રથમ જ ેણે કયંુ િેન ી કથા કહુાં છુાં .
હે ઋતષઓ! અત્યાં િ રમણીય કાશી નગરીમાાં શિાનાં દ નામનો એક
ગરીબ બ્રાહ્મણ રહેિો હિો. ભૂખ િરસથી વ્યાકુળ થઈ િે દરરોજ
ભીક્ષા માગીને પોિાના જીવનનો તનવાાહ કરિો હિો. એક દદવસ
જ ેને બ્રાહ્મણ તપ્રય છે એવા ભગવાન પોિે જ એક વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનો
વેષ ધારણ કરી એમની પાસે આવ્યા અને આદરપૂવાક કહ્ુ:ાં
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“હે તપ્રય! િમે અત્યાં િ દીન બની રોજ ે રોજ શા માટે ળભક્ષા માગો
છો?”
ब्राह्मण उिा
ब्रामणोऽवतदरररोऽहमं चभक्षा् ं िै भ्रम े महम |्
उपायं यहद जानाचस कृपया क्य िभो ||
ે ભરી વાણી સાાંભળી િે શિાનાં દ બ્રાહ્મણે કહ્ુ:ાં
વૃદ્ધ બ્રાહ્મણની પ્રમ
“હુાં બહુ જ ગરીબ છુાં , આથી ળભક્ષા માટે ભટકુાં છુાં . જો આ
કષ્ટમાાંથી મક્ુ િ થવાનો કોઈ ઉપાય આપ જાણિા હો િો કૃપા કરીને
મને અવશ્ય કહો.”
ि ृि ब्राह्मण उिा
सतयनारायणो विष्ण ुिांचछता्ाफििदः |
तसय तिं पजनं
ू विि कुरुष्ि व्रतम ुत्तमम |्
े म ुक्ततो भिवत मानिः ||
यतकृतिा सि ा द ुःखभ्यो
विधानं व्रतसयावप वििायाभाष्य यतनतः |
सतयनारायणो ि ृिसतत्रैिान्तरधीयत ||
વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ વેષધારી ભગવાન બોલ્યા:
“હે બ્રાહ્મણ! ઈક્ચ્છિ ફળ આપનાર અને બધી જ મનોકામના
પૂણા કરનાર શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન છે . િમે એનાં ુ જ પૂજન
અને સવાશ્રષ્ઠ
ે વ્રિ કરો. આ વ્રિ કરવાથી મનષ્ુ ય આવાગમનના
ુ મેળવે છે .”
બાં ધનમાાંથી મક્ુ િ થાય છે અને પૃથ્વી પર સ્વગાનાં ુ સખ
િે દદરદ્ર બ્રાહ્મણને વ્રિની તવધધ બિાવી વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનો વેષ ધારણ
કરેલ ભગવાન શ્રી સત્યનારાયણ અાંિધ્યાાન થઈ ગયા.
् कररष्याचम यद ुक्ततं ब्राह्मण ेन िै |
तद व्रतं
ईवत संच न्तय वििोऽसौ रात्रौ चनरां न िबधिान ||्
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ततः िातः सम ुत्ानाय ‘सतयनारायणव्तम |्
्
कररष्य’ इवत संकल्प्य चभक्षा्ामगमद हद्वजः
||
तस्समन्न ेि हदन े वििः ि ुरं रव्यमाप्तिान |्
त ेनिै बन्ध ुचभः साध ं सतयसय व्रतमा रत |्
ा ु सि ासंपतसमस्न्ितः |
सि ाद ुःखविचनमक्ततः
बभिू स हद्वजश्र ेष्ठो व्रतसयासय िभाितः ||
ततः िभवतृ काि े माचस माचस व्रतं कृतम |्
एिं नारायणसय ेदं व्रतं कृतिा हद्वजोत्तमः |
ा ु द ुिभा ं मोक्षमाप्तिान ||्
सि ापापविचनमक्ततो
व्रतमसय यदा वििाः पस््ृ व्यां सं ररष्यवत |
तदैि सि ाद ुःखं मन ुजसय विनंगक्ष्यवत ||
एिं नारायण ेनोक्ततं नारदाय महातमन े |
्
मया कस््तं वििाः हकमन्यत क्याचम
िः ||
આ બ્રાહ્મણે જ ે વ્રિ કહ્ુાં િે હુાં કરીશ એવો તનશ્ચય િેણે કયોા, આથી
રાત્રે િેને બરાબર ઊાંઘ પણ ન આવી. બીજ ે દદવસે વ્રિ અને
પૂજનનો સાં કલ્પ કરી શિાનાં દ હાં મેશની જ ેમ નગરમાાં ળભક્ષા માગવા
ગયો. િે દદવસે િેને દરરોજ કરિાાં વધ ુ ધન મળયાં .ુ િે ધન વડે
ુ સલહિ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનાં ુ વ્રિ કય.ંુ
શિાનાં દે ભાઈબાં ધઓ
આ વ્રિ કરવાથી િે બ્રાહ્મણ બધાાં દુઃખોથી મક્ુ િ થઈ ગયો િથા
સાં પળત્તવાન બન્યો. શિાનાં દ આ વ્રિના પ્રભાવથી બ્રાહ્મણોમાાં શ્રેષ્ઠ
બની ગયો. ત્યારથી િે દર મલહને શ્રી સત્યનારાયણનાં ુ વ્રિ કરિો.
એ રીિે બધાાં દુઃખોથી મક્ુ િ થઈ અત્યાં િ દુલાભ મોક્ષને પ્રાપ્ત થયો.
ુ જી બોલ્યા:
શ્રી સિ
“ હે ઋતષમતુ નઓ! શ્રી તવષ્ણ ુ ભગવાને યોગીરાજ નારદજીને જ ે
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કાં ઈ કહ્ુાં હિાં ુ િે બધાં ુ જ મેં િમને કહ્ુાં છે . બીજુ ાં વધારે િમારે શાં ુ
સાાંભળવાં ુ છે ?”
ऋषय ऊ ुः
तसमाहद्विाच्रतु ं केन पस््ृ व्यां ररतं म ुन े |
ततसि ं श्रोत ुचमच्छामः श्रिासमाकं िजायत े ||
શૌનકાદદ ઋતષઓએ કહ્ુ:ાં
“હે મતુ નશ્રેષ્ઠ! અમને શ્રદ્ધા જન્મે આથી વધ ુ સાાંભળવાની
ઈચ્છા થાય છે . િે બ્રાહ્મણ ઉપરાાંિ બીજા કોણે આ પૃથ્વી પર એ
વ્રિ કયંુ િે અમે સાાંભળવા ઈચ્છીએ છીએ. િો કૃપા કરીને િે અમને
કહો.”
सतू उिा
श्र ुण ुध्िं म ुनयः सि े व्रतं य ेन कृतं भ ुवि |
एकदा स हद्वजश्र ेष्ठो य्ा विभिविसतरैः |
बंध ुचभः सिजनैः साध ं व्रतं कत ा ु सम ुद्यतः ||
एतस्समन्नन्तरे काि े काष्ठक्रेता समागमत |्
बहहः काष्ठं संस्ाप्य वििसय ग ृहमाययौ ||
तष्णया
ृ पीहडतातमा दष्ट्िा
ृ वििं कृतव्रतम |्
िस्णपतय हद्वजं िाह ‘हकचमदं हक्रयत े तिया |
् म े िभो’ ||
कृत े हकं फिमाप्नोवत विसतराद िद
ુ જી બોલ્યા:
શ્રી સિ
“ હે ઋતષઓ! એક સમયે આ બ્રાહ્મણ જ્યારે શ્રી સત્યનારાયણ
ભગવાનનાં ુ વ્રિ કરી રહ્ો હિો ત્યારે એક કદઠયારો એના ઘર
પાસેથી નીકળયો. િરસથી પીડાિો િે લાકડાનો ભારો બહાર મૂ કી
બ્રાહ્મણના ઘરમાાં ગયો. િેને વ્રિ કરિાાં જોઈને નમન કરી કદઠયારાએ
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પૂછ્:ુાં
“હે બ્રાહ્મણ ! આપ આ શાં ુ કરી રહ્ા છો અને એ કરવાથી શાં ુ
ફળ મળે એ તવસ્િાર પૂવાક મને કહેવાની કૃપા કરો.”
ब्राह्मण उिा
‘सतयनारायणसय ेदं व्रतं सि ेस्प्सतिदम |्
तसय िसादान्म े सि ा धनधान्याहदकं महत |’्
કદઠયારાની વાણી સાાંભળી બ્રાહ્મણે કહ્ુાં |
“બધાાં ઈચ્છીિ ફળ આપનાર આ શ્રી સત્યનારાયણ
ભગવાનનાં ુ વ્રિ છે . એની કૃપાથી જ મને ધનધાન્યાદદ સવા પ્રાપ્ત થયાં ુ
છે .”
् ज्ञातिा काष्ठक्रेतावतहवषतः
ा |
तसमाद ेतद व्रतं
पपौ जिं िसादं भ ुक्ततिा स नगरं ययौ ||
सतयनारायणं द ेिं मनसा इतयच न्तयत |्
‘काष्ठं विक्रयतो ग्राम े िाप्यत े ाद्य यिनम |्
्
त ेनिै सतयद ेिसय कररष्य े व्रतम ुत्तमम ||’
इवत संच तय मनसा काष्ठं धतिा
ृ त ु मसतके |
जगाम नगरे रम्य े धचननां यत्र संस्स्तः ||
तहद्दन े काष्ठमल्यं
वत्रग ुणं िाप्तिानसौ |
ू
ततः िसन्नहदयः
ृ स ुपक्तिं कदिीफिम |्
शकाराघ ृतद ुवधं गोधमसय
णू ाकम ||्
ू
कृतिैकत्र सपादं ग ृहीतिा सिग ृहं ययौ |
् यू कार विचधना व्रतम ||्
ततो बंध ुन समाह
तद्धव्रतसय िभाि ेण धनप ुत्रास्न्ितोऽभि ेत |्
इह िोके स ुखं भ ुक्ततिा ान्त े सतयप ुरं ययौ ||
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િેન ી પાસેથી આ વ્રિનાં ુ મહાત્્ય જાણી કદઠયારો ઘણો જ ખુશી
થયો, અને પ્રસાદ લઈ િથા પાણી પી લાકડાાંનો ભારો માથે મૂ કી
“હુાં પણ આ વ્રિ કરીશ" એમ તવચારિો નગરમાાં એના સદ્ભાગ્યે
જ્યાાં ધતનક લોકો રહેિા હિા ત્યાાં પહોાંચી ગયો. િે દદવસે
કદઠયારાને એનાાં લાકડાાંનો રોજ કરિાાં બમણો ભાવ મળયો. આ
પછી ખુશી થઈ સારાાં પાકાાં કે ળાાં, દૂધ, ઘી, ઘઉાંનો લોટ વગેરે લઈ
ઘરે આવ્યો. આ પછી પોિાનાાં સગાાં વહાલાાંને બોલાવી તવધધપૂવાક
શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનાં ુ વ્રિ કય.ંુ આ વ્રિના પ્રભાવથી ધન
ુ ો ભોગવી
અને સાં િાન વગેરથે ી સાં પન્ન થઈ આ લોકનાાં સમસ્િ સખ
અાંિમાાં મોક્ષ પદને પ્રાપ્ત થયો.
इवत श्री सकन्दप ुराण े रेिाखंड े सतयनारायणव्रतक्ायां हद्वतीयोऽध्यायः||
બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનો જય ||

અધ્યાય - ૩
सतू उिा
प ुनरग्र े ििक्ष्याचम श्र ुण ुध्िं म ुचनसत्तमाः |
प ुरा ोल्कामखो
||
ू नाम नपश्चासीन्महीपवतः
ृ
स्जत ेस्न्रयः सतयिादी ययौ द ेिाियं िवत |
हदन े हदन े धनं दतिा हद्वजान सं् तोषयन स् ुधीः ||
भाया ा तसय िम ुवधा सरोजिदना सती |
भराशीिा नदीतीरे सतयसय व्रतमा रत ||्
एतस्समन्नन्तरे तत्र साध ुरके ः समागतः |
िास्णज्या् ं बहधनै
ू ||
ु रन ेकै ः पररपररतः
नािं संस्ाप्यं तत्तीरे जगाम नपवतं
ृ िवत |
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दष्ट्िा
ृ स व्रवतनं भपंू पिच्छ विनयास्न्ितः ||
ુ જી બોલ્યા |
શ્રી સિ
“હે મતુ નશ્રેષ્ઠ! હવે એની આગળની કથા ધ્યાન પૂવાક
ુ નામનો એક
સાાંભળો. ઘણા સમય પહેલાાંન ી વાિ છે . ઉલ્કામખ
ઘણો મોટો, ઈક્ન્દ્રયજીિ અને બળુ દ્ધમાન રાજા હિો. િે તનયલમિ
ુ ને દાન
દેવમાં દદરમાાં ભગવાનનાં ુ દશાન કરીને બ્રાહ્મણો અને ળભક્ષઓ
આપિો. આ રાજાની પ્રમગ્ુ ધા નામની રાણી પતિવ્રિા અને કમળ
ુ વાળી હિી. ઉલ્કામખ
ુ રાજાએ પત્ની સલહિ ભદ્રા
સમાન સદુાં ર મખ
નદીના કાાંઠે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનાં ુ વ્રિ પ્રારાં ભ કય.ંુ િે જ
સમયે એક શેઠ વેપાર માટે ઘણાં ુ ધન લઇ ત્યાાં આવી પહોાંચ્યો.
પોિાના વહાણને માલ સલહિ દકનારા પર રાખી રાજા નજીક આવ્યો
અને તવનય પૂવાક પૂછ્:ુાં
साध ुरुिा
े |
् क्ततय ुक्तत ेन तसा
हकचमदं कुरुष े राजन भस्
िकाशं कुरु ततसि ं श्रोत ुचमच्छाचम सांितम ||्
“હે રાજા! ભક્ક્િપૂણા મનથી આપ શાં ુ કરી રહ્ા છો? એ
કરવાથી શાં ુ ફળ મળે? એ બધાં ુ આપ મને તવગિવાર કહેવાની કૃપા
કરો.”
राजोिा
पजनं
ू हक्रयत े साधो विष्णोरत ुित ेजसः |
व्रतं सिजनैः साध ं प ुत्रद्यािास्प्तकाम्यया ||
રાજાએ કહ્ુાં,
“હે શેઠ! અમે પુત્રાદદની ઇચ્છાથી અમારા સ્વજનો સાથે
ુ િેજસ્વી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનાં ુ વ્રિ-પૂજન કરીએ
અિલ
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છીએ.”
भपसय
ू ि नं श्र ुतिा साध ुः िोिा सादरम |्
्
ेऽहं तिोहदतम ||्
सि ं क्य म े राजन कररष्य
्
े ध्र ुिम |्
ममावप संतवतनास्ा सत ह्येतसमाज जायत
् दो ग ृहमागतः |
ततो चनि ृतय िास्णज्यात सानं
भायाया ै कस््तं सि ं व्रतं संतवतदायकम ||्
‘तदा व्रतं कररष्याचम यदा म े संतवतभिा ेत |्
इवत िीिाितीं िाह पतनीं साध ुः स सत्तमः ||
्
े तसय भाया ा िीिािती सती |
एकस्समन हदिस
् ापरायणा |
भतया ृ ुक्तताऽऽनंदच त्ताऽभिद धम
् भाया ा सतयिसादतः ||
ा ाऽभित तसय
गचभणी
રાજાની આવી વાણી સાાંભળી આદરપૂવાક શેઠે કહ્ુ:ાં
“હે રાજન! આ પતવત્ર વ્રિની તવધધ અમને કહેવાની કૃપા
કરો, કે મ કે અમને પણ સાં િતિ નથી. જો એ કરવાથી ચોક્કસ સાં િતિ
થિી હોય િો જરૂર એ વ્રિ હુાં કરીશ.”
આ રીિે રાજાનાાં વચનો સાાંભળી વેપારમાાંથી પરવારી િે શેઠે
આનાં દપૂવાક ઘરે આવી પોિાની પત્નીને સાં િતિ આપનારા વ્રિ તવષે
બધાં ુ જ કહ્ુાં. સાં િતિ દેનાર શ્રી સત્યનારાયણનાં ુ એ વ્રિ જ્યારે
આપણને સાં િાન થશે ત્યારે અવશ્ય કરીશ.”
એક દદવસ િેન ી ધમાપરાયણ સિી પત્ની લીલાવિી આનાં દપૂણા
મનથી પતિ સાથે યક્ુ િ બની. આથી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની
કૃપાથી િે ગભાવિી થઈ.
दशम े माचस त े तसयाः कन्यारतनमजायत |
हदन े हदन े सा िि ृिे श ुक्तिपक्ष े य्ा शशीम ||्
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े तन्नामकरणं कृतं |
नाम्ना किािती वत
ततो िीिािती िाह सिाचमनं मध ुरं ि ः ||
‘न करोवष हकम् ं िै प ुरा संकस्ल्पत व्रतम?’्
वििाहसमय े तसयाः कररष्याचम व्रतं विय े ||
દસમા મલહને એક સદુાં ર કન્યાને િેણે જન્મ આપ્યો. િે કન્યા રોજ
રોજ શક્ુ લ પક્ષના ચાં દ્રમાની જ ેમ મોટી થવા લાગી. િેનાં ુ નામ
કલાવિી રાખવામાાં આવ્યાં .ુ આ પછી એક દદવસ લીલાવિીએ મધરુ
વચને પોિાના પતિને કહ્ુ:ાં
“ આપે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનાં ુ વ્રિ કરવાનો સાં કલ્પ
કરેલો િે કે મ પુરો કરિા નથી?”
શેઠે કહ્ુ:ાં “અત્યારે વેપારમાાં િેજીને લીધે અવકાશ નથી, પુત્રીના
લગ્ન સમયે કરીશાં .ુ ”
इवत भायां समाश्वासय जगाम नगरं िवत |
ततः किािती कन्या िि ृिे वपतिृ ेश्मचन ||
दष्ट्िा
ृ कन्यां ततः साध ुन ागरे सस्खचभः सह |
मंत्रचयतिा ध्र ुत दतंू ि ेषयामास धम ावित ||्
આ રીિે પોિાની પત્નીને દદલાસો આપી વેપાર અથે બીજા નગરમાાં
ચાલ્યો ગયો. સમય તવિવા સાથે કલાવિી મોટી થવા લાગી. એક
વાર કલાવિીને શેઠે સખીઓ સાથે રમિી જોઈ અને િે તવવાહને
ુ ની સલાહ
યોગ્ય થયેલી લાગી. આથી શેઠે પોિાના ભાઇ-ભાાંડઓ
લઇ વાળાં દને આજ્ઞા આપી કે િે જલદી કલાવિીને યોગ્ય મરુ તિયો
શોધી લાવે.
वििाहा्ा कन्याया िरं श्र ेष्ठं वि ारय |
त ेनाज्ञतपश्च दतोऽसौ
कां नं नगरं ययौ ||
ू
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શેઠની આજ્ઞાથી વાળાં દ કન્યાના તવવાહ માટે શ્રેષ્ઠ વર મેળવવાના
તવચારથી કાાંચન નામની નગરીમાાં પહોાંચ્યો.
तसमाद ेकं िस्णक्तप ुत्रं समादायागतो हह सः |
दष्ट्िा
ृ त ु संदु रं बािं िस्णक्तप ुत्रं ग ुणास्न्ितम ||्
ુ વાન વૈશ્ય પુત્રને જોઇ તવવાહની
એક સદુાં ર શરીરવાળા અને ગણ
વાિ પાકી કરી આવ્યો.
े |
ा ुचभः साध ं पररत ुष्टने तसा
ज्ञावतचभबन्ध
् ुप ुत्राय कन्यां तसमै विधानतः ||
दत्तिान साध
ततोऽभावयिशात त् ेन विसमतंृ व्रतम ुत्तमम |्
् ुः ||
वििाहसमय े तसयासत ेन रुष्टोऽभित िभ
ુ મનથી જ્ઞાતિજનો સાથે રાખી િે શાહુકારપુત્રને પોિાની
શેઠે સાં િષ્ટ
કન્યા તવધધ પૂવાક અપાણ કરી. દુભાાગ્યે શેઠ આ સમયે પણ શ્રી
સત્યનારાયણ ભગવાનનાં ુ વ્રિ કરવાનાં ુ ભૂલી ગયો. આથી શ્રી
સત્યનારાયણ ભગવાન નારાજ થયા.
ततः काि ेन चनयतो चनजकम ाविशारदः |
िास्णज्या् ं ततः शीघ्रं जामात्रा सहहतो िस्णक ् ||
रतनसारप ुर े रम्य े गतिा चसंध ु समीपतः |
् ुजामा ात्रा श्रीमता सह ||
िास्णज्यमकरोत साध
तौ गतौ नगरे रम्य े न्रकेतोन ापसय
|
ृ
एतस्समन न् ेिकाि े त ु सतयनारायणः िभ ुः ||
भ्रष्टिवतज्ञमािोक्तय शापं तसमै िदत्तिान |्
‘दारुणं कहठनं ासय महद द् ुःखं भविष्यवत ||’
ુ બ વેપારમાાં પરમ ચિરુ િે
કન્યાના તવવાહ બાદ તનયિ સમય મજ
ુ ા રત્નસારપુર નામના
શેઠ પોિાના જમાઇને લઇ રાજા ચાં દ્રકે િન
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સમદ્રુ નજીકના સદુાં ર નગરમાાં વેપાર કરવા પહોાંચી ગયો. િે સમયે
શેઠને પ્રતિજ્ઞાભ્રષ્ટ થયેલો જોઈ સત્ય નારાયણ ભગવાને શાપ
આપ્યો કે િને મહાન, દારુણ અને કદઠન દુઃખ પ્રાપ્ત થાઓ.
एकस्समन हदिस े राज्ञो धनमादाय तसकरः |
तत्रैि ागतश्चौरो िस्णज्यौ यत्र संस्स्तौ ||
े |
्
तत पश्चािािकान
द् तान
ू द् ष्ट्िा
ृ भीत ेन तसा
धनं संस्ाप्य तत्रैि स त ु शीघ्रमिस्क्षतः ||
એક ચોર રાજાના ખજાનામાાંથી ધન ચોરી લઇ આ વેપારીઓ જ્યાાં
હિા ત્યાાં આવ્યો. રાજાના લસપાઇઓએ પીછો પકડ્યો જોઇ ભયને
લીધે િેણે ત્યાાં ધન નાાંખી દીધાં ુ અને ભાગી ગયો.
ततो दताः
ू समायाता यत्रासत े सज्जनो िस्णक ् |
दष्ट्िा
ृ तत्र बध्िानीतौ िस्णक्तस ुतौ ||
ृ नपधनं
हष ेण धािमानाश्च ऊ ुन ापृ समीपतः |
तसकरौ द्वौ समानीतौ वििोक्तयाज्ञापय िभो ||
જ્યાાં આ સજ્જન વળણકો હિા ત્યાાં રાજાના લસપાઇઓ આવ્યા, અને
રાજાનાં ુ ધન ત્યાાં જોયાં ુ આથી એ બાં નેને દોરડાાંથી બાાંધી રાજા પાસે
લઇ આવ્યા અને કહ્ુ:ાં
“હે પ્રભુ! આપનાં ુ ધન ચોરનાર આ બાં ને ચોર આપની સમક્ષ
હાજર છે .”
राज्ञाज्ञप्तासततः शीघ्रं दढंृ बििा त ु ताि ुभौ |
स्ावपतौ द्वौ महाद ुग े कारागारेऽवि ारतः ||
मायाया सतयद ेिसय न श्र ुतं कै सतयोि ा ः |
अतसतयोध ानं राज्ञा ग ृहहतं न्रकेत ुना ||
સત્યદેવ ભગવાનની માયાથી ચાં દ્રકે િ ુ રાજાએ એમનાં ુ કહેવાનાં ુ કશાં ુ ન
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સાાંભળયાં ુ અને બાં નેને મજબૂિ રીિે બાાંધી કારાગારમાાં પુરાવી દીધા.
િેમનાં ુ જ ે ધન હિાં ુ િે પણ લઇ લીધાં .ુ
तच्छापाच् तयोगहा ृ े भाया ा िै ावतद ुःस्खता |
ौरेणापहतंृ सि ं ग ृह े यच् स्स्तं धनम ||्
आचधव्याचध समाय ुक्तता क्षुस्तपपासावतद ुःस्खता |
अन्नच न्ता परा भतिा
ू बभ्राम ग ृह े ग ृह े ||
किािती त ु कन्यावप बभ्राम िवतिासरम |्
्
े जाता क्षुधाता ा हद्वजमंहदरम |्
एकस्समन हदिस
् तत्र सतयनारायणसय ||
गतिाऽपश्यद व्रतं
उपविश्य क्ां श्र ुतिा िरं िास््ता ितयवप |
िसाद भक्षणं कृतिा ययौ रात्रौ ग ृहं िवत ||
શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનના શ્રાપને લીધે શેઠના ઘરે એની પત્ની
અને પુત્રીની પણ ઘણી ખરાબ દશા થઇ. ઘરમાાં જ ે કાં ઇ ધન-સાં પળત્ત
હિી િે ચોર લોકો ચોરી ગયા. ભૂખ િરસથી દુઃખી થઇ િેઓ
મજુ રી કરવા લાગી અને ભીક્ષા માગવા લચત્તભ્રમ થઈ ઘર ઘર
ભટકવા લાગી. એક દદવસ ભૂખ-િરસથી વ્યાકુળ કલાવિી એક
બ્રાહ્મણના ઘરે ગઇ. ત્યાાં િેણે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનાં ુ વ્રિપૂજન જોયાં .ુ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા સાાંભળી, પ્રસાદ લઇ
મોડી રાિે કલાવિી ઘરે ગઇ.
माता किाितीं कन्यां क्यामास ि ेमतः |
प ुवत्र ! रात्रौ स्स्ता कुत्र हकं त े मनचस ित ात े ||
ે થી પૂછયાં :ુ
માિાએ કલાવિીને પ્રમ
“હે પુત્રી! આટલી રાિ વીિવા સધુ ી િાં ુ ક્યાાં હિી? િાં ુ
મનમાન્યાં ુ કે મ કરે છે ?”
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कन्या किािती िाह मातरं िवत सतिरम |्
‘हद्वजािय े व्रतं मातर द् ष्टंृ िांचछतचसस्िदम |’्
કલાવિીએ શાાંિ સ્વરે કહ્ુ:ાં “મા, એક બ્રાહ્મણના ઘરે મેં એવાં ુ વ્રિપૂજન જોયાં ,ુ જ ે બધી ઈક્ચ્છિ મનોકામના પૂણા કરનારુાં છે .”
तच्रतु िा कन्यका िाक्तयं व्रतं कत ा ु सम ुद्यता |
सा तदा त ु िस्णवभाया ा सतयनारायणसय ||
व्रतं क्रे सैि साध्िी बंध ुचभः सिजनैः सह |
े सिमाश्रमम ||्
ाृ
‘भतजामातरौ
स्क्षिमागच्छतां
ाृ
अपराधं म े भतजामात
ुः क्षन्त ुमह ाचस ||’
કલાવિીનાાં વચન સાાંભળી લીલાવિીને શ્રી સત્યનારાયણ
ભગવાનના વ્રિનાં ુ સ્મરણ થઇ આવ્યાં .ુ િેણે આ વ્રિ કરવાનો સાં કલ્પ
કયોા અને પોિાનાાં સગાાં વહાલાાં સાથે વ્રિ પૂણા કય.ંુ લીલાવિીએ
ભગવાનને પ્રાથાના કરી વારાં વાર તવનાં તિ કરી:
“હે પ્રભુ! મારા પતિ અને જમાઇને જલદી ઘરે મોકલો.
િેઓના અપરાધ ક્ષમા કરવામાાં આપ જ સમથા છો.”
व्रत ेनान ेन त ुष्टोऽसौ सतयनारायणः िभ ुः |
दश ायामास सिप्नं हह न्रकेत ुं नपोत्तमम
||्
ृ
् णजौ नपसत्तम
‘बस्न्दनौ मो य िातर िस्
|
ृ
् ं ग ृहीतं यत्त्ियाध ुना ||
द ेय धनं तत सि
् नाशचयष्याचम सराज्यं धनप ुत्रकम ||्
नो ते तिां
ુ થયેલા સત્યનારાયણ પ્રભુએ રાજા ચાં દ્રકે િન
ુ ે િે જ રાત્રે
વ્રિથી સાં િષ્ટ
સ્વપ્નમાાં કહ્ુાં:
“હે રાજન! પેલા બન્ને બાં દીવાન વળણકોને જ ેલમાાંથી મક્ુ િ
કરી જ ે કાં ઇ ધન િેમનાં ુ લઇ લીધાં ુ છે િે િરિ જ પાછુાં આપી દો. જો
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િાં ુ નલહ ચેિીશ િો ધનપુત્ર સલહિ િારા રાજ્યનો નાશ કરીશ.”
् ुः |
एिमाभाष्य राजानं ध्यानगम्योऽभित िभ
ततः िभातसमय े राजा सिजनैः सह ||
उपविश्य सभामध्य े िाह सिप्नं जनं िवत |
‘बिौ महाजनौ शीघ्रं मो य द्वौ िस्णक्तस ुतौ ||
ુ
આમ કહીને ભગવાન અદૃશ્ય થયા. સવાર થિાાં જ રાજા ચાં દ્રકે િએ
માં ત્રીને આદેશ આપ્યો કે જ ેલમાાં પુરલ
ે ા પેલા બાં ને વળણક મહાજનને
પોિાની સમક્ષ લાવવામાાં આવે.
इवत राज्ञो ि ः श्र ुतिा मो चयतिा महाजनौ |
े िाहसत
समानीय नपसयाग्र
ृ
ु े विनयास्न्िताः ||
‘आनीतौ द्वौ िस्णक्तप ुत्रौ म ुक्ततौ चनगडबन्धनात |’्
ततो महाजनौ नतिा न्रकेत ुं नपोत्तमम
||्
ृ
રાજાનાાં આ વચનો સાાંભળી બાં ને મહાજનોને સેવકોએ મક્ુ િ કરી
રાજા સમક્ષ હાજર કયાા અને તવનયપૂવાક કહ્ુ:ાં ‘બાં ને વળણક પુત્રોને
ુ ે નમસ્કાર
મક્ુ િ કરી લાવવામાાં આવ્યા છે .’ બાં નેએ રાજા ચાં દ્રકે િન
કયાા.
ा
समरन्तौ पिू ाि ृतान्तं नो त ुभयविह्ििौ
|
राजा िस्णक्तस ुतौ िीक्ष्य ि ः िौिा सादरम ||्
दैिातिाप्तं महद ुःखचमदानीं नास्सत िै भयम |्
तदा चनगडसंतयागं क्षौरकमाद्या कारयत ||्
िसत्रािंकारकं दतिापररतोष्य नपश्च
ृ तौ |
प ुरसकृतय िस्णक्तप ुत्रौ ि साऽतोषयद भ् शम
ृ ||्
् हद्वग ुणी कृतय दत्तिान |्
प ुरानीतं त ु यद रव्यं
िोिा तं ततो राजा गच्छ साधो चनजाश्रमम ||्
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અને પોિાની સાથે બનેલા આગલા બનાવને યાદ કરી બાં ને
જણા ભયતવહ્વળ બની મૌન રહ્ા || ત્યારે રાજાએ કહ્ુાં | “િમને
આ દારુણ દુઃખ દૈવના પ્રકોપને લઇને ભોગવવાં ુ પડ્યુાં | પણ હવે
િમારે કોઈ ભય રાખવાનાં ુ કારણ નથી.” હજામિ િથા સ્નાનાદદ
કરાવી, વસ્ત્રાલાં કાર આપી, એમની પાસેથી લઈ લીધેલા ધનથી
બેવડુાં ધન આપી રાજાએ િેમને સાં િોષ્યા અને કહ્ુ:ાં “હવે ખુશીથી
િમે િમારા ઘરે જાઓ.”
राजानां िस्णपतयाह गन्तव्यं तितिसादतः |
इतय ुक्ततिा तौ महािैश्यौ जवमत ुः सिग ृहं िवत ||
રાજાને પ્રણામ કરી ‘આપની કૃપાથી અમે હવે અમારા ઘરે જઈશાં .ુ ’
કહી િે બાં ને વૈશ્યોએ પોિાના ઘર િરફ પ્રયાણ કય.ંુ
ईवत श्री सकंदप ुराण े रेिाखंड े सतयनारायण व्रतक्ायाम त् तीयोऽध्यायः
||
ृ
બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનનો જય.

અધ્યાય-૪
सतू उिा
् ुः मंगिा ारपविू ाकाम |्
यात्रां त ु कृतिान साध
ब्राह्मण ेभ्यो धनं दतिा तदा त ु नगरं ययौ ||
हकयद द् रू गत े साधौ सतयनारायणः िभ ुः |
्
स्जज्ञासां कृतिान ‘साधो
! हकमस्सत ति नौस्स्तम ||्
ુ જી બોલ્યા: “યાત્રા માટે િૈયારી કરિા એ શેઠે સ્વક્સ્િવાચન
શ્રી સિ
કરાવી બ્રાહ્મણોને દાન આપી નગર િરફ પ્રયાણ કય.ંુ આ
વેપારીઓના થોડે દૂર ગયા પછી િેઓની પરીક્ષા લેવા શ્રી
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સત્યનારાયણ ભગવાન એક સાં ન્યાસીના વેષમાાં િેમની પાસે આવ્યા
અને બોલ્યા:
“હે શેઠ! િમારી આ હોડીમાાં શાં ુ ભયંુ છે ?”
ततो महाजनौ मत्तौ ह ेिया िहसय िै |
क्ं पच्छचस
भो दंहडन! ् म ुरां न ेत ुं हकचमच्छचस ||
ृ
ितापत्राहदकं िै ित ात े तरणौ मम |
चनष्ठुरं ि नं श्र ुतिा ‘सतयं भित ु त े ि ः ||’
ઘણા ધનથી છકે લા િે બાં ને મહાજનોએ હસીને કહ્ુ:ાં “હે સાધ!ુ િમે
કે મ પૂછ ો છો? િમે શા માટે ધનની ઈચ્છા રાખો છો? અમારી
હોડીમાાં િો વેલા-પાાંદડાાં જ ભરેલાાં છે .”
શ્રી સત્યદેવ ભગવાને આ વેપારીઓની કડવી અને લમથ્યા વાણી
સાાંભળી કહ્ુાં:
“સારુાં ભાઇ, િમારી વાિ સાચી પડો.”
एिम ुक्ततिा गतः शीघ्रं दण्डी तसय समीपतः |
हकयद द् रेू ततो गतिा स्स्तः चसन्ध ुसमीपतः ||
એમ કહી સાધ ુ વેષધારી સત્યનારાયણ ભગવાન િરિ જ આગળ
જઇ એક જગ્યાએ દદરયાની નજીક બેસી ગયા.
गत े दस्ण्डचन साध ुश्च कृत चनतयहक्रयसतदा |
उस्त्तां तरणीं दष्ट्िा
ृ विसमयं परमं ययो ||
દાં ડી સાં ન્યાસીના ગયા પછી શેઠ તનત્ય કમાથી પરવારી જ્યારે હોડી
ુ વણમાાં
પર ગયો ત્યારે હોડીને પાણીથી ઉપર હલકી િરિી જોઇ ગાં ચ
પડી ગયો.
ा न्यपतद भ् विू |
दष्ट्िा
ृ िताहदकं िै मस्च्ू छतो
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िबधसंज्ञो िस्णक्तप ुत्रसततस्श्चन्तास्न्ितोऽभित ||्
િેણે હોડીમાાં વેલા-પાાંદડાાં જોયાાં અને મૂળછાિ થઇ જમીન પર ઢળી
પડ્યો. શેઠની એ દશા જોઈ એના જમાઇએ કહ્ુ:ાં
े
तदा त ु द ुहहत ुः कान्तो ि नं दमब्रिीत
|्
’हकम् ं हक्रयत े शोकः शापो दत्तश्च दंहडना ||
शक्तयत े त ेन सि ं हह कत ा ु ात्र न संशयः |
अतसतच्छरणं यामो िांचछता्ो ा भविष्यवत ||
“ હે તપિા ! આપ લચાં િા શા માટે કરો છો? શોકથી વ્યાકુળ શા
માટે થઇ રહ્ા છો? જરૂર એ પેલા સાધ ુ મહારાજના શાપને લીધે
થઇ રહ્ુાં છે , એમાાં શાં કા નથી. આપ એના શરણે જાઓ. એ સવા
શક્ક્િમાન છે અને કાં ઇ પણ કરી શકે છે .”
जामात ुि ा नं श्र ुतिा ततसकाशं गतसतदा |
दष्ट्िा
दंहडनं भक्ततया नतिा िोिा सादरम ||्
ृ
‘क्षमसि ापराधं म े यद ुक्ततं ति संचनधौ |’
एिं प ुनः प ुनन ातिा महाशोकाकुिोऽभित ||्
જમાઈનાાં આ વચન સાાંભળી િેઓ બાં ને સાધરૂુ પી ભગવાન પાસે જઇ
પગે પડી આદર સલહિ તવનાં તિ કરવા લાગ્યા:
“ હે ભગવાન! હુાં આપની સમક્ષ જ ે ખોટુાં બોલ્યો િે અમારો
અપરાધ ક્ષમા કરો. ” આમ વારાં વાર કહી ખૂબ શોક કરવા લાગ્યો.
िोिा ि नं दंडी वििपंत वििोक्तय |
्
ा ु ||
‘मा रोदीः श्र ुण ु मद िाक्तयं
मम पजाबहहम
खः
ू
मामिज्ञाय द ुबिेाु ! िबधं द ुःखं म ुहमु हा ु ःु |’
तच्रतु िा भगिद्वाक्तयं सत ुवतं कत ा ु सम ुद्यतः ||
વેપારીઓને રડિા જોઇ સાધ ુ વેષધારી ભગવાને કહ્ુાં:

53

“ હે શેઠ! તવલાપ ન કર. મારી વાિ સાાંભળ. માનિા રાખી હોવા
છિાાં િેં મારી પૂજા કરી નલહ. લમથ્યા વચનો બોલ્યો. આથી જ હે
દુબા ળુ દ્ધ ! િને વારાં વાર દુઃખ સહન કરવાાં પડ્યાાં.”
શ્રી સત્યદેવની વાિ સાાંભળી શેઠ િેમનાાં ચરણોમાાં પડી પ્રાથાના
કરવા લાગ્યો:
‘तिन्माया मोहहताः सि े ब्रह्माद्यास्सत्रहदिौकसः |
् तिाश्चय ाचमदं िभो ||
न जानावत ग ुणान रूपं
मढोऽहं
तिां क्ं जान े मोहहतसति मायया |
ू
िसीद पजचयष्याचम
य्ाविभिविसतरेૈઃ ||
ू
प ुरा वित्तं ततसि ं द ेहह मां शरणागतम |’्
श्र ुतिा भस्क्ततय ुतं िाक्तयं पररत ुष्टो जनाद ानः ||
“હે પ્રભુ! સવા બ્રહ્માદદ દેવિા પણ આપની માયાથી મોલહિ છે , અને
ુ અને રૂપને જાણિા નથી. િમારી
આ આપના આશ્ચયાજનક ગણ
માયાથી મોલહિ હુાં શી રીિે જાણી શકુાં? વહાણમાાં પહેલાાં મારુાં જ ે
ુ ાર આપનાં ુ પૂજન
ધન હિાં ુ િે મને પાછુાં આપો. હુાં મારા વૈભવ અનસ
કરીશ. શેઠનાાં ભક્ક્િયક્ુ િ વચનો સાાંભળી સ્વામી સત્યદેવ ભગવાન
પ્રસન્ન થયા.
िरं िांचछतं दतिा तत्रैिान्तद ाध े हररः |
ततो नािं समारुह्य दष्ट्िा
||्
ू
ृ वित्तिपररताम
ઈક્ચ્છિ વરદાન આપી ભગવાન અાંિધ્યાન
ા થઇ ગયા. શેઠે આવીને
પોિાની હોડીને ધન-ધાન્યથી પૂણા જોઇ.
‘कृपया सतयद ेिसय सफिं िांचछतं मम |’
इतय ुक्ततिा सिजनैः साध ं पजां
ू कृतिा य्ाविचधः ||
हष ेण ाभित प् णू ाः सतयद ेििसादत्तः |
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नािं संयोज्य यतन ेन सिद ेशगमनं कृतम ||्
‘સત્યદેવની કૃપાથી મારી ઈચ્છા સફળ થઈ’ એમ કહી શ્રી
સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરી અને પોિાના ઘર િરફ પ્રયાણ
કય.ંુ
साध ुजामा ातरं िाह पश्य रतनप ुरीं मम |
दतंू ि ेषयामास चनजवित्तसय रक्षकम ||्
दतोऽसौ
नगरं गतिा साध ुभायां वििोक्तय |
ू
िोिा िांचछतं िाक्तयं नतिा बिांजचिसतदा ||
નગર દેખાિાાં જ શેઠે પોિાના જમાઈને કહ્ુ,ાં ‘જુ ઓ મારુાં રત્નપુરી.’
અને પોિાના ધનનાં ુ રક્ષણ કરનાર એક દૂિને સમાચાર આપવા
રવાના કયોા. દૂિે નગરમાાં પહોાંચી શેઠની પત્નીને જોિાાં હાથ જોડી
ુ સમાચાર આપિાાં કહ્ુ.ાં
શભ
‘चनकट े नगरसयैि जामात्रा सहहतो िस्णक ् |
ा ु ||’
आगतो बंध ुिगश्चै वित्तैश्च बहचभय
ु तः
શેઠ પોિાના જમાઈ, બાાંધવો અને પુશ્કળ ધન સાથે નગરની નજીક
આવી પહોાંચ્યા છે .
्
ा सती |
श्र ुतिा दतम
महाहषिती
ू ुखाद िाक्तयं
सतयपजां
ू ततः कृतिा िोिा ं तन ुजां िवत ||
‘व्रजाचम शीघ्रमागच्छ साध ुसंदश ानाय |’
इवत मातिृ ः श्र ुतिा व्रतं कृतिा समाप्य |
िसादं पररतयज्य गता साऽवप पवतं िवत ||
દૂિનો સાં દેશો સાાંભળી લીલાવિી બહુ જ ખુશ થઇ, અને ભગવાન
સત્યનારાયણની પૂજા કરી પુત્રીને કહ્ુાં કે હુાં જઇને એ લોકોનાં ુ

55

સ્વાગિ કરુાં છુાં , અને િાં ુ પણ (પૂજા પૂરી કરીને) જલદી આવ.
કલાવિીએ માનાાં વચનો સાાંભળી (પ્રસન્ન થઇ) પૂજા પૂરી કરી પરાં િ ુ
પ્રસાદ લીધા તવના પોિાના પતિને મળવા િે પણ દોડી ગઇ.
त ेन रुष्टः सतयद ेिो भतारा ं तरणीं त्ा |
्
संहतय
धनैः साध ं जि े तस्समन न्यमज्जयत
||्
ृ
પ્રસાદ ન લેવાથી ભગવાન સત્યદેવ નારાજ થયા | અને કલાવિીના
પતિને એની હોડી સલહિ અદૃશ્ય કરી દીધો.
ततः किािती कन्या न वििोक्तय चनजं पवतम |्
शोकेन महता तत्र रुदती ापतद भ् ुवि ||
કલાવિી પોિાના પતિને ન જોિાાં િરિ જ શોકથી વ્યાકુળ થઇ
જમીન પર ઢળી પડી.
दष्ट्िा
ृ त्ाविधां नौकां कन्यां बहदु ुःस्खताम |्
्
भीत ेन मनसा िाह ‘हकमाश्चय ाचमदं भि ेत ||’
च न्तयाकुचिताः सि े िभिू ुसतररिाहकाः ||
ततो िीिािती कन्यां दष्ट्िा
ृ सा विह्ििा भित |्
े
विििापावतद ुःखने भतारा ं दमब्रिीत
||्
‘इदानीं नौकया साध ं क्ं सोऽभदिस्
ू क्षतः |
न जान े कसय द ेिसय ह ेिया िै सा हता
ृ ||
सतयद ेिसय माहातम्यं ज्ञात ुं िा केन शक्तयत े |’
इतय ुक्ततिा विििापा् ततश्च सिजनैः सह ||
કન્યા કલાવિીને બહુ જ દુઃખી અને હોડીને અદૃશ્ય થયેલી જોઈ શેઠે
મનમાાં તવચાયંુ ‘આ િે કે વાં ુ આશ્ચયા?’ હોડી ચલાવનાર નાતવકો પણ
સહુ લચાં િાિરુ થયા. પોિાની પુત્રી કલાવિીની ક્સ્થતિ જોઈ
લીલાવિી પણ ખુબ ગભરાઈ ગઈ અને અતિ દુઃખથી તવલાપ કરવા
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લાગી.
‘જરા વારમાાં જમાઈ સાથે હોડી શી રીિે અદૃશ્ય થઈ ગઈ? કોણ
જાણે કયા દેવની અવગણના થઈ? હુાં કશાં ુ જાણી શકિી નથી.
સત્યદેવનાં ુ માહત્્ય જાણવા કોણ શક્ક્િમાન છે ?’ આમ કહી
લીલાવિી પોિાનાાં સ્વજનો સાથે તવલાપ કરવા લાગી.
ततो िीिािती कन्यां क्रोडे कृतिा रुरोद ह |
ततः किािती कन्या नष्ट े सिाचमचन द ुःस्खता ||
ग ृहहतिा पाद ुकां तसयान ुगन्त ुं मनो दध े ||
પોિાના સ્વામીના નષ્ટ થવાથી દુઃખી થયેલી કલાવિીને પછી
લીલાવિીએ ખોળામાાં બેસાડી ખુબ રુદન કય.ંુ કલાવિીએ પાદુકા
લઈ પતિની પાછળ સતિ થવાનો મનસૂબો કયોા.
कन्यायाश्चररतं दष्टिा
ृ सभाय ाः सज्जनो िस्णक ् |
अवतशोकेन संतप्तस्श्चन्तयामास धम ावित ||्
કન્યાની આ દશા જોઈ અતિ શોકથી સાં િપ્ત િે ધમાતવદ સજ્જન
વળણક પોિાની પત્ની સલહિ તવચારવા લાગ્યો.
हतंृ िा सतयद ेि ेन भ्रोन्तोऽहं सतयमायया |
सतयपजां
ू कररष्याचम य्ाविभिविसतरैः ||
् यू क्चयतिा मनोर्म |्
इवत सिाना समाह
नतिा दंडिद भ् मौ
ू सतयद ेिं प ुनः प ुनः ||
“આ ઘટના કયા દેવિાના કોપને લીધે બની? ભગવાન સત્યદેવની
માયાથી અમે ભ્રમણામાાં પડ્યાાં છીએ.” એમ માની શેઠે પોિાનાાં
સગાાં વહાલાાંને બોલાવી સાં કલ્પ કયોા, ‘આ ઘોર સાં કટ દૂર થિાાં જ હુાં
ભગવાન સત્યનારાયણની પૂજા કરીશ.’ અને નમીને શ્રી સત્યદેવને
વારાં વાર દાં ડવિ પ્રણામ કરવા લાગ્યો.
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ततसत ुष्ट सतयद ेिो दीनानां पररपािकः |
जगाद ि् नं नै ं कृपया भक्ततितसिः ||
‘तयक्ततिा िसादं त े कन्या पवतं दष्टुृ ं समागता |
्
ा ु ||्
अतोऽदश्योऽभित
तसयाः
कन्यकायाः पवतध्रिम
ृ
े ुनः |
ग ृहं गतिा िसादं भ ुक्ततिा सा यावत तप
िबदभत्री स ुता साधो भविष्यवत न संशयः ||’
ુ થઈ કૃપા
આથી દીન જનોના ઉદ્ધારક ભક્િવત્સલ સત્યદેવે સાં િષ્ટ
કરી આકાશવાણીથી કહ્ુ,ાં ‘પ્રસાદનો ત્યાગ કરી આ કન્યા પોિાના
પતિને જોવા દોડી આવી આથી જ ખરેખર એનો પતિ એ જોઇ
શકિી નથી.” જો એ ઘરે જઈ પ્રસાદ આરોગી પાછી આવશે િો
એને એનો પતિ િરિ જ પ્રાપ્ત થશે એમાાં સાં શય નથી.
कन्यका तादशंृ िाक्तयं श्र ुतिा गगनमंडिात |्
स्क्षिम ेि ग ृहं गतिा िसदं ब ुभ ुज े सा ||
ततपश्चात प् ुनरागतय ददश ा चनजं पवतम| ्
ततः किािती त ुष्टा जगाद वपतरं िवत |
्
‘इदानीं त ु ग ृहं याहह वििंबं कुरुष े क्म ||’
કલાવિીએ જ્યારે આ આકાશવાણી સાાંભળી કે િરિ જ ઘરે જઇ
પ્રસાદ લીધો, અને ફરીથી જ્યાાં એનો પતિ અાંિધ્યાન
ા થયો હિો ત્યાાં
ુ થઈ તપિાને કહ્ુ,ાં
આવી. પોિાના પતિને સામે જોઇ સાં િષ્ટ
“ચાલો હવે ઘરે જઈએ, તવલાં બ શા માટે કરો છો?’
् णकस ुतः |
तच्रतु िा कन्यकािाक्तयं संत ुष्टोऽभदू िस्
पजनं
ू सतयद ेिसय कृतिा विचधविधानतः |
धनैःबन्ध ुगणैः साध ं जगाम चनजमंहदरम ||्
पौण ामासयां संक्रान्तौ पजां
ू कृतिा य्ाविचध |
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इह िोके स ुखं भ ुक्ततिा ान्त े सतयप ुरं ययौ ||
ુ સાથે
કલાવિીની વાિ સાભળી શેઠ પ્રસન્ન થઇ ભાઇ-ભાાંડઓ
પોિાના ઘરે આવ્યો અને સત્યદેવનાં ુ તવધધસર યોગ્ય ધન વડે પૂજન
કય.ંુ આપછી પણ દર મલહનાની પૂળણામા િથા સાં ક્રાાંતિના દદવસે
તનયમ પૂવાક િે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનાં ુ વ્રિપૂજન કરવા
ુ ભોગવી
લાગ્યો. આ વ્રિના પ્રિાપથી શેઠ આ લોકનાાં સઘળાાં સખ
અાંિે વૈકાં ુઠના ધામમાાં પહોાંચ્યો.
ईवत श्री सकंदप ुराण े रेिाखंड े सतयनारायण व्रतक्ायाम ् त ु्ोऽा ध्यायः ||
બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનો જય ||

અધ્યાય ૫
सतू उिा
अ्ान्यच् ििक्ष्याचम श्र ुण ुध्िं म ुचनसत्तमाः |
आसीत त् गुं ध्िजो राजा िजापािनततपरः |
िसादं सतयद ेिसय तयक्ततिा द ुःखमिाप सः ||
ુ જીએ કહ્ુ,ાં “આ પછીનાં ુ ચદરત્ર પણ ધ્યાન પૂવાક સાાંભળો.
શ્રી સિ
ુ ધ્વજ નામે રાજા હિો. િેણે શ્રી
પોિાની પ્રજાનાં ુ પાલન કરનાર િાં ગ
સત્યદેવ ભગવાનનો પ્રસાદ િરછોડી ઘણાં ુ દુઃખ મેળવ્યાં .ુ
् नू |्
एकदा स िनं गतिा हतिा बहविधान
पश
ु
्
आगतय िटमिंू ापश्यत सतयसय
पजनम
ू ||्
गोपाः कुि ास्न्त संत ुष्टा भस्क्ततय ुक्तताः सबांधिाः |
राजा दष्ट्िा
ृ त ु दपेण न गतो नननाम सः ||
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ુ ધ્વજ અનેક પશપુ ાં ખી મારી પાછા ફરિાાં એક
એક વાર રાજા િાં ગ
વડના ઝાડ નીચે આરામ કરવા બેઠો. િે ઝાડ નીચે ગોવાળો પોિાનાાં
ભાઇ-ભાાંડ ુ સાથે સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરી રહ્ા હિા.
રાજા અળભમાનના કારણે ન િો ત્યાાં ગયો કે ન િો િેણે ભગવાનને
હાથ જોડ્યા.
ततो गोपगणाः सि े िसादं नपसस्
ृ न्नधौ |
संस्ाप्य प ुनरागतय भ ुक्ततिा सि े य् ेस्प्सतम ||्
ततः िसादं संतयज्य राजा द ुःखमिाप सः |
तसय प ुत्रशतं नष्टं धनधान्याहदकं यत ||्
પૂજા બાદ ગોવાળોએ રાજાને પ્રસાદ આપ્યો, પરાં િ ુ રાજાએ િે પ્રસાદ
ન લીધો. પ્રસાદની અવજ્ઞાને લીધે રાજાના સો પુત્રો, ધનસાં પળત્ત
વગેરે જ ે કાં ઇ હિાં ુ િે બધાં ુ નાશ પા્યાં .ુ
‘सतयद ेि ेन ततसि ं नाचशतं मम चनस्श्चतम |्
अतसतत्रैि गच्छाचम यत्र द ेिसय पजनम
ू ||्
मनसा त ु विचनस्श्चतय ययौ गोपािसंचनधौ |
ततोऽसौ सतयद ेिसय पजां
ू गोपगणैः सह |
भस्क्ततश्रिास्न्ितो भतिा
कार विचधना नपः
ृ ||
ू
सतयद ेििसाद ेन धनप ुत्रास्न्ितोऽभित |्
इह िोके स ुखं भ ुक्ततिा ान्त े सतयपरं ययौ ||
(આ રીિે ભયાં કર દુઃખો પડવાથી રાજાએ બહુ ગાં ભીરિા પૂવાક આ
દુઃખો પડવાનાં ુ કારણ તવચાય,ંુ અને તનણાય કયોા,)
“શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાને જ મારા સવાસ્વનો નાશ કયોા છે .
આથી જ્યાાં પેલા ગોવાળો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કરી
રહ્ા હિા; ત્યાાં જાઉાં.”
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આ રીિે મનમાાં તનશ્ચય કરીને રાજા પેલા ગોવાળો પાસે ગયો. િે
લોકો સાથે મળી ઘણી ભક્ક્િ અને શ્રદ્ધાથી શ્રી સત્યનારાયણ
ભગવાનનાં ુ પૂજન કય.ંુ પ્રસાદ લીધો. આથી શ્રી સત્યદેવની કૃપાથી
ફરથી ધન-ધાન્ય, પુત્ર-પૌત્રાદદથી સાં પન્ન થઇ ગયો, અને આ
ુ ો ભોગવી અાંિે વૈકાં ુઠવાસી થયો.
લોકનાાં બધાાં સખ
य इदं कुरुत े सतयव्रतं परम द ुिभा म |्
श्र ुणोवत ि क्ां पण्यां
ू भस्क्ततय ुक्ततः फििदाम ||्
्
धनधान्याहदकं तसय भि ेत सतयिसादतः
|
दरररो िभत े वित्तं बिो म ुच्य ेत बन्धनात ||्
् ुच्य ेत सतयम ेतन्न संशयः |
भीतो भयात् िम
ईस्प्सतं फिं भ ुक्ततिा ान्त े सतयप ुरं व्रजते ||्
इवत िः कस््तं वििाः सतयनारायणव्रतम |्
े म ुक्ततो भिवत मानिः ||
यतकृतिा सि ाद ुःखभ्यो
े कचिय ुग े सतयपजा
विषतः
ू फििदा |
केच तकािं िहदष्यस्न्त सतयमीशं तम ेि हह |
्
ेिं त्ापरे ||
सतयनारायणं केच त सतयद
नानारूपधरो भतिा
ू सि ेषामीस्प्सतिदः |
भविष्यवत किौ सतयव्रतरूपी सनातनः ||
य इदं पठत े चनतयं शणोवत
म ुचनसत्तमाः |
ृ
तसय नश्यस्न्त पापचन सतयद ेििसादतः ||
પરમ દુલાભ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનાં ુ વ્રિ જ ે મનષ્ુ ય કરે છે િથા
બધી મનોકામના પૂણા કરનારી ઉત્તમ પતવત્ર કથાનાં ુ શ્રવણ કરે છે િે
સત્યનારાયણ ભગવાનની કૃપાથી ધનધાન્ય િથા સાં િતિ પ્રાપ્ત કરે
છે . દદરદ્ર હોય િે ધનવાન બને છે , કોઇ જાિનાાં બાં ધનમાાં હોય િો
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િેનાથી મક્ુ િ થાય છે . ભયળભિ મનષ્ુ ય ભયમક્ુ િ બને છે , એમાાં
લેશ માત્ર શાં કા નથી. આ વ્રિના પ્રભાવથી મનષ્ુ ય અહીં મનપસાં દ
ફળ ભોગવી અાંિમાાં મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરે છે . હે મહતષા! હે બ્રાહ્મણો!
આપ સહુના કલ્યાણ માટે મેં સત્યનારાયણ ભગવાનના વ્રિનાં ુ
ુ માાં શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની
વણાન કયંુ છે . આ ઘોર કળીયગ
પૂજા જ બધાાં દુઃખોનાં ુ તનવારણ કરી શકે છે . હે શ્રેષ્ઠ મતુ નઓ! જ ે આ
કથા દરરોજ વાાંચે છે કે સાાંભળે છે અને સત્યનાં ુ પાલન કરે છે િેનાાં
બધાાં પાપ સત્યદેવની કૃપાથી નાશ પામે છે .
व्रतं यैसत ु कृतं पिू ं सतयनारायणसय |
त ेषां तिपरजन्माचन क्याचम म ुचनश्वराः ||
હે મતુ નશ્વરો! જ ે લોકોએ પહેલાાં વ્રિ કયંુ હિાં ુ િેમના બીજા જન્મની
કથા સાાંભળો.|
शतानंदो महािाज्ञः स ुदामा ब्राह्मणो ह्यभतू |्
्
तस्समन जन्मचन
श्रीकृष्णं ध्यातिा मोक्षमिाप ह ||
काष्ठभारिहो चभल्िो ग ुहराजो बभिू ह |
्
तस्समन जन्मचन
श्रीरामं स ेव्य मोक्षं जगाम िै ||
उल्काम ुखो महाराजो नपो
ृ दशर्ोऽभित |्
श्रीरं गना्ं संपज्य
ू श्रीिैकं ठंु तदाऽगमत ||्
धाचम ाकः सतयसंधश्च साध ुमोरध्िजोऽभित |्
द ेहाध ं क्रक स्ै च्छतिा दत्त्िा मोक्ष मिाप ह ||
तगुं ध्िजो महाराजः सिायंभ ुरभिस्तकि |
्
् तिा श्रीिैकं ठंु तदाऽगमत ||्
सिाना भागितान
कृ
કાશી નગરનો પેલો શિાનાં દ બ્રાહ્મણ બીજા જન્મમાાં સદુ ામા હિો.
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ ેવા લમત્ર પામી િેને પરમ પદ પ્રાપ્ત થયાં .ુ લાકડાાં
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વેચનાર પેલો કદઠયારો કે વટ થયો, જ ેણે પોિાના હાથે ભગવાન
રામચાં દ્રનાાં ચરણો ધોયાાં અને િેમની સેવા કરી જન્મ-મરણનાાં
ુ રાજા બીજા જન્મમાાં રાજા
બાં ધનોથી મક્ુ િ થઇ ગયો. ઉલ્કામખ
દશરથ થયો. િેણે ભગવાન રામચાં દ્ર જ ેવા પુત્ર પામી વૈકાં ુઠ મેળવ્યાં .ુ
પેલો વેપારી શેઠ બીજા જન્મમાાં રાજા મોરધ્વજ થયો. પોિાના પુત્રનાં ુ
અડધાં ુ શરીર કરવિ વડે કાપી િેણે ભગવાનને પ્રસન્ન કયા.ા મહારાજ
ુ ધ્વજ બીજા જન્મમાાં સ્વયાં ભૂ મન ુ બન્યા. િેમણે ભગવિ સાં બાંધી
િાં ગ
કથાઓ દ્વારા સહુને ભગવાનના ભક્િ બનાવ્યા.
ईवत श्री सकंदप ुराण े रेिाखंड े सतयनारायण व्रतक्ायाम पं् मोऽध्यायः||
બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનો જય.|

ઉત્તર પૂજન
ુ ાલ-લસાં દરુ , અગરબત્તી અને દદવો
ચાં દન, ફૂ લ, અલબલ-ગલ
ભગવાનને ચડાવવાાં.
ॐ स्ावपत द ेिता सहहत श्री सतयनारायणाय नमः गंधं समपायाचम||
अवबिं ग ुिािं चसंद ुरं समपायाचम||
धपंू आघ्रापयाचम | दीपं दश ायाचम||

દશાવિારની આરિી
થાળીમાાં કાં કુનો ૐ અને સ્વક્સ્િક (卐) કાઢી સોપારી, ચોખા, ફૂ લ
મૂકવાાં.
જયદેવ જયદેવ જય જાદવરાયા પ્રભુ શ્રી માધવરાયા
આરિી કરીએ કરુણાનાં દન વ્યાપે નહીં માયા...
પ્રથમે મચ્છ િણો અવિાર માયોા શાં ખાસરુ પાપી
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ચિરુ ા નાં દન દેવ વેદ તવપ્રને આપી...જયદેવ0
બીજ ે સરુ ને અસરુ મળળયા સાગર મથવાને કાજ ે
વાાંસા પર વાળયો વીંધ્યાચળ કૌરવ મહારાજ.ે ..
ત્રીજ ે લહરણ્યાક્ષ ભૂપ દમિો પૃથ્વીને પાપી
દાઢ ગ્રહી લાવ્યા વરાહસરુ અવતન ક્સ્થર સ્થાપી...
ચોથે નૃાં લસહનો અવિાર માયોા લહરણ્યલશપુ પાપી
નખે કરી તવદાયોા નરહર પ્રહલાદના સ્વામી...
પાાંચમે અતિ બળળયો બળદેવ જ ેથી સરુ પતિઓ કાાંપે
વામન રૂપ ધયંુ મહારાજ ે બલલને પાિાળે ચાાંપી...
છઠ્ઠે પરશરુ ામ અવિાર ફરસી હાથોમાાં ઝાલી
સહસ્ર અરજુ ન મારી પૃથ્વી નક્ષત્રી કીધી...
સાિમે રઘવુ ાં શી અવિાર આનાં દ કૌશલ્યા પામી
પાં ચવટીમાાં વલસયા રાઘવ સીિાના સ્વામી...
આઠમે કૃષ્ણ િણો અવિાર કૃષ્ણે ગોકુલ ગૌ ચારી
રાખ્યા ગોપી ગોવાળ ગોવધાનધારી...
નવમે બદ્ધુ િણો અવિાર ભાર પૃથ્વી પર વાધ્યો
ધ્યાન ધરી બેઠા ધરણીધર જોગજગન સાધ્યો...
દસમે કલાં કી અવિાર પૃથ્વી નકલાં કી કરશો
ુ દેશો...
્લેચ્છને મારી રાઘવજી સેવક સખ
અલગયારમે મોહન ને મહાદેવ, આરિી અાંિરમાાં ધરશો
ભાવે ભૂધરને ભજિાાં ભવસાગર િરશો...
ુ ીવરમતુ ન જાણે
એ આરિીનો મોટો મલહમા, સન
મોિી પુષ્પ વધાવે મનવાાંછીિ ફળ આપે...
કે વડો કે શવને વહાલો લશવને ધાં િરુ ો
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ુ સી ત્રીકમને વહાલાાં લશવને બીલીપત્ર...
િલ
દશ અવિારની આરિી, જ ે કોઇ ભાવ ધરી ગાશે
ભણે લશવાનાં દ સ્વામી િે નર વૈકાં ુઠે જાશે...

अच्य ुतं
अच्य ुतं केशिं रामनारायणं
कृष्ण दामोदरं िास ुद ेिं हरे
श्रीधरं माधिं गोवपकािल्िभं
जानकी नायकं राम ंरं भज े |
राम राम राम राम रामनाम तारकं
कृष्ण दामोदरं िास ुद ेिं हरे |
श्री जानकी मनोहरं सि ा िोकनायकं
कृष्ण दामोदरं िास ुद ेिं हरे ||
---આરિીમાાં કપુર સળગાવવાં ુ ||
े
ा ु रं करुणाितारं संसारसारं भजग
कपरफिै
|्
ू न्रहारम
सदा िसंती हदयारं
ृ वबन्द े भिं भिाचनसहस्रं नमाचम ||
मंगिं भगिान विष्ण ु मंगिं गरुडध्िज |
मंगिं पडुं रीकाक्षो मंगिायतनो हरर ||
सि ा मंगि मांगल्य े चशि े सिा्ा ा साचधके |
शरण्य े त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोसत ुत े ||

જયકાર- બોલો શ્રી ગણપતિ ગજાનનકી જય-શાં કર ભોળાનાથુ
હરહર મહાદેવ-કૃષ્ણ કનૈયા લાલ-રામચાં દ્ર ભગવાન-પવનસિ
ુ ાન-આદ્યશક્ક્િ અાંબેમાિ-કાલલકા માિ-ગાયત્રી માિ-સદ્ગરુુ
હનમ
् ाती पतय े हर हर महाद ेि हर ||
દેવ-ॐ नमस पाि
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થાળ
ે ે ધરાવ્યો મેં થાળ જમવા આવોને
પ્રભુ પ્રમ
મારા આાંગળણયે બોલાવે બાળ જમવા આવોને
ે થી જમાડુાં હુાં િાાંદળની ભાજી,
પ્રભુ પ્રમ
ભાજીના સ્વાદ જોઈ પ્રભુજી રાજી,
મારા હાથે જમાડુાં હુાં થાળ જમવા આવોને...
વાલ વટાણા સદુાં ર િળળયા,
કારેલાના ઘૂઘરા જ ભદરયા
મારા હાથે જમાડુાં હુાં થાળ જમવા આવોને...
ઘારી જલેબી ઘેબર ઘીના,
કાં ચન થાળ િો ભદરયા બરફીના
મારા હાથે જમાડુાં હુાં થાળ જમવા આવોને...
દાળ ભાિ શાક અને પાપડ િળાવાં ,ુ
ખાટા િે દહીંનો મઠો બનાવાં .ુ |
મારા હાથે જમાડુાં હુાં થાળ જમવા આવોને....|
લવાં ગ સોપારી ને એલચી લાવાં ,ુ
ઉપરથી પાનનાં ુ બીડુાંુ બનાવાં ,ુ
મારા હાથે જમાડુાં હુાં થાળ જમવા આવોને...
ુ ઉપજ ે કૃષ્ણ કહે દુઃખ જાય મલહમાનો પ્રસાદ કો ખાિાાં
રામ કહે સખ
પાવન થાય, ચરણામૃિને કારણે મીટ ગઈ આળજાંજાળ, નારી પ્રીિે
નર થયો પ્રભુ ઐસા દીનદયાળ, ભક્િ અજુ ના પીરસે ને ભાવિાાં
ભોજન ખાટુાં ખોળાં ુ લાગશે જ ેનાાં જ ેવાાં મન રે રામ, રણછોડરાય
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જમી ઊઠ્યા ને પહોાંચ્યા મનના કોડ સબ હદરજન િમે બોલજો ....
જય જય શ્રી રણછોડ રાય...|

આશીવાદા
બ્રાહ્મણે ચોખા અને ફૂ લ લેવાાં
आहदतया िसिो रुरा विश्वेद ेिा मरुद्धगणा |
िोकपािाः ियछन्त ु मंगिाचन श्रीयं यशः ||
गायवत्र सवत सावित्री श ी िक्ष्मी सरसिवत |
मडास्
ृ वन मातरा सिा ा भिन्त ु िरदा सदा ||
-ચોખા | ફૂ લ યજમાન પર વધાવવાાં

તવસજના
યજમાને ચોખા અને ફૂ લ લેવાાં
यान्त ु द ेिगणा सि े पजामादाय
मामकीम |्
ू
ईष्टकाम िचसद्धध्य् ं मया प ुनरागमनाय ||
गच्छागच्छ स ुरश्र ेष्ठ सिस्ान े परम ेश्वर |
यत्र ब्रह्मादयो द ेिास ् तत्र गच्छ हताशन
||
ु
गच्छ तिं भगिन्नवन े सिस्ान े कुंडमध्यम |
हतमादाय
द ेि ेभ्यः शीघ्रं द ेहह िसीद म े ||
ु
- ફૂ લ ચોખા વધાવી દેવા

તવષ્ણ ુ સ્મરણ
यसय समतया
नामोक्ततया तपोयज्ञहक्रयाहदष ु |
ृ
न्य ूनं संपणू ातां यात ु सद्यो िंद े तमच्य ुतम ||्
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ॐ विष्णि े नमः विष्णि े नमः विष्णि े नमः |
ईवत विष्ण ुसमरणातकृतं कम ा पररपणू ामसत ु ||
असत ु पररपणू ाम ||्
સહુને નમસ્કાર કરી ઊઠી જવાં ુ ||

