
 1 

શ્રી સત્યનારાયણ પજૂા-કથા 
ગાાંડાભાઈ વલ્લભ 

અનકુ્રમ 

કથાનો સામાન ................................................................................................ 2 

ગણપતિ પજૂન ............................................................................................... 5 

કળશ પજૂા....................................................................................................... 9 

શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ પજૂન ............................................................................. 11 

તવષ્ણ ુસહસ્રનામાવલલ .................................................................................. 16 

કથા ............................................................................................................. 31 

અધ્યાય ૧ .................................................................................................... 31 

અધ્યાય - ૨ ................................................................................................. 36 

અધ્યાય - ૩ ................................................................................................. 41 

અધ્યાય-૪ ................................................................................................... 50 

અધ્યાય ૫ .................................................................................................... 58 

ઉત્તર પજૂન .................................................................................................. 62 

દશાવિારની આરિી .................................................................................... 62 

अच्यतु ं......................................................................................................... 64 

થાળ ............................................................................................................. 65 

આશીવાાદ .................................................................................................... 66 

તવસજાન ....................................................................................................... 66 



 2 

 

કથાનો સામાન 

બાજઠ, સફેદ કાપડ, સત્યનારાયણની મૂતિા, નાની થાળી 
નાનુાં બાજઠ કે પાટલો, લાલ કપડુાં, ગણપતિની મૂતિા, નાની થાળી કે 
િરભાણુાં 
િાાંબાનો કળશ, નાળળયેર-૧, અગરબત્તી, એનુાં સ્ટેન્ડ, કાં કુ (એક 
વાડકીમાાં)  
રૂ, ઘી, દદવાસળી, ત્રણ દીવા, છૂટાાં ફૂલ, ફૂલના હાર 
થાળી-૨ ( ફૂલ માટે અન ેપજૂાના સામાન માટે ), વાડકી-૩, ચમચી-
૨, એક મોટો ચમચો 
આખી કાચી સોપારી-૧૨, નાડાછડી, દૂવાા, પાંચપલ્લવ(૧-૧ પાાંચ 
જાિનાાં નાનાાં પાાંદડાાં-કળશની અાંદર નાખવા માટે), પાંચધાન્ય (પાાંચ 
જાિનુાં અનાજ-એક ચપટી), આાંબાનાાં પાન-પાાંચ (કળશ માટે) 
અબીલ, ગલુાલ, ચાંદન, લસાંદરુ, ગલુાબજળ 
દૂધ, દહીં, ઘી, મધ, સાકર (થોડુાં થોડુાં અલગ અલગ નાની 
વાડકીમાાં) 
નાગરવેલ(ખાવા)નાાં પાન, એલચી, લવીંગ 
પ્રસાદ, આરિી, કપરુ, ૫-૧૦ સેન્ટના થોડા લસક્કા 
ચોખા-૫૦૦ ગ્રામ, િલુસીપત્ર નાંગ ૧૧૦૦ ( મળી શકે િો ) 
પાાંચ- સાિ િાજાાં ફળ  
નોાંધઃ દેશ અને કાળ અનસુાર જ ે સામાન મળી શકે િેમ હોય િે 
મેળવી પજૂા કરી શકાય. જ ેન મળી શકે િેમ હોય િેની અવેજીમાાં 
ચોખા વાપરી શકાય. 
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પજૂાતવધધ 
 

દૂવાા વડ ેયજમાન પર | આસન પર અન ેઆજુબાજુ પાણી છાાંટવુાં . 
ॐ अपवित्रः पवित्रो िा  सिाािस्ांगतोऽवप िा | 
यः   समरतेप ुंडरीकाक्ष ंस   बाह्याभ्यंतर  शचु ः || 

આચમન - ડાબા હાથ વડ ેચમચી પકડી જમણા હાથમાાં પાણી 
લવેુાં . માંત્ર બોલાયા પછી દરકે વખિે પાણી પી જવુાં . 

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

ચાાંલ્લા  

सिस्सतसत ुपाविचन साक्षात ् पणू्यकल्याण िसृ्िदा | 
विनायक विया चनतया तां   सिस्सत ंब्रिुन्त ुनः | 

નાડાછડી    

यने  बिो  बचिराजा  दानिने्रो  महाबि | 
तने तिामऽवप बिनाचम रक्ष ेमा  ि मा  ि || 
यािद ्  भागीर्ी  गंगा यािद ्  दिेो महशे्वर | 
यािद ्  िदेा  ििततं े ताित्त्ि ंविजयी  भि || 

નમસ્કાર-   
ॐ श्रीमन्न महागणाचधपतय ेनमः | ॐ गरुि ेनमः | परमषे्ठी गरुि ेनमः 
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| परातपर गरुि ेनमः | ईष्टदिेताभ्यो नमः | किुदिेताभ्यो नमः | 
ग्राम  दिेताभ्यो नमः | िासत ु दिेताभ्यो नमः | िाणीहहरण्यगभााभ्यां 
नमः | िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः | उमामहशे्वराभ्यां नमः | श ीपरंुदराभ्यां 
नमः | मातावपता रण  कमिभे्यो नमः | निग्रह दिेताभ्यो नमः | 

षोडशमातकेृभ्यो नमः | सिभे्यो दिेताभ्यो नमः |  
सिभे्यो ब्राह्मणभे्यो नमः |  

ॐ एतत ् कम ा िधान सतयनारायणाय दिेताभ्यो नमः || 

દદગ્બાંધન- ડાબા હાથમાાં ચોખા લઈ જમણો હાથ ઢાાં કી રાખવો. 
ॐ अपसप ान्त ु त ेभतूा य ेभतूा भ ूचम संस्स्ता | 
य ेभतूा विघ्न कताारस ् त ेनश्यन्त ु चशिाज्ञया || 
अपक्रामन्त ु भतूाचन  वपशा ा  सि ातो  हदशम ् | 
सिषेाम विरोधने  सतयनारायणपजूा करोम्यहम ् || 
यदत्र  संस्स्त ं  भतू ं  स्ानमाचश्रतय सि ातः | 
स्ान ंतयक्ततिा त ुततसि ं यत्रस्ं तत्र गच्छत ु|| 
भतूाचन राक्षसा  िाऽवप  यऽेत्र वतष्ठस्न्त के न | 
त े सि ाप्य  गच्छन्त ु  दिेपजूां  करोम्यहम ् || 

-પોિાની ફરિે ચોખા ચાર ેદદશામાાં વિુાળાકાર ેવેરવા. 

--દદવો, અગરબત્તી સળગાવવાાં . 
પ્રાણાયામ-સાિ વાર પ્રાણાયામ કરવા, અથવા માંત્ર બોલી 

ભગવાનન ેફૂલ ચડાવી દેવુાં . 
(१) ॐ भःु (२) ॐ भिूः (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 વડ ેશરીરનાાં અાંગોન ેસ્પશા કરવો.  
ॐ िांगम ेआसय ेअसत ु(હોઠ)   
ॐ नसोम ेिाणाः असत ु(નાક) 

ॐ अक्ष्णोम े  क्षुः असत ु( આાંખ)  
ॐ कण ायोम े श्रोत ंअसत ु(કાન) 
ॐ बाह्िोम े बिम ् असत ु(ખભા)   
ॐ ऊिो ाम ेओजः  असत ु(ઘૂાંટણ) 

ॐ अररष्टाचन म ेअंगाचन तनसुतन्िा म ेसह सन्त ु(આખા શરીર)ે 

ગણપતિ પજૂન 

ધ્યાન-    

ॐ गजानन ंभतूगणाहद सवेित ंकवपत् जांबफुि  ारु भक्षणम ् | 
उमासतु  शोकविनाशकारकं नमामी  विघ्नशे्वर  पादपंकजम ् || 
ॐ  चसस्िबसु्ि सहहत  श्री गणशेाय नमः गणशे ंध्यायाचम || 

આહ્વાનાં-હાથમાાં ચોખા લવેા  
आह्िायाचम  दिेशें  गणराजं   तभु ुाजम ् | 
चसस्िबसु्ि समायकु्तत ंदिेानां िीवत िध ानम ् || 

ॐ चसस्िबसु्ि सहहत श्री गणशेाय नमः गणशे ंआह्िायाचम || 
--- ચોખા વધાવી દેવા. 

સ્મરણ- હાથમાાં ફૂલ લવેુાં  || 

नमसतसम ै गणशेाय  सि ा विध्न  विनाचशन े| 
कायाारंभषे ु सिषे ु  प ूस्जतो  यः  सरैुरवप || 
समुखुश्चकै   दंतश्च   कवपिो  गजकण ाकः | 
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िंबोदरश्च   विकटो  विघ्ननाशो  विनायकः || 
धमु्रकेतरु ्  गणाध्यक्षो   भाि ंरो  गजानन | 
द्वादशतैाचन  नामाचन  यः पठचे्छृण ु यादऽवप || 
विद्यारंभ ेवििाह े     ििशे े चनग ाम े त्ा | 
संग्राम ेसंकट े िै   विघ्नसतसय  न जायत े|| 
शकु्तिांबर  धरं  दिे ं   शचशिण ं  तभु ुाजम ् | 
िसन्न िदन ंध्यायते ्  सि ा    विघ्नोपशांतय े|| 
जपदे ् गणपवत सतोत्र ं  षस्भभमाास ेफिं िभते ् | 
संितंसरणे  चसस्िं     िभत े नात्र  संशयः || 
िक्रत ुडं  महाकाय   सयू ाकोहट   सम  िभ | 
चनवि ाघ्न ं करुु म े दिे   सि ा कायषे ुसि ादा || 

अचभस्प्सता् ा  चसद्धध्य् ं प ूस्जतो  यः सरुासरैुः | 
सि ा  विघ्न  हरसतसम ै  गणाचधपतय े नमः || 

 
विघ्नशे्वराय िरदाय सरुवियाय िंबोदराय सकिाय जगस्तधताय | 

नागाननाय श्रवुतयज्ञ विभवुषताय गौरीसतुाय गणना् नमो नमसत े|| 
ॐ चसस्िबसु्ि  सहहत श्री गणशेाय  नमः गणशे ंसमराचम || 

ફૂલ ચડાવી દેવુાં . 
(ટૂાં કી પજૂા હોય િો)  

ॐ चसस्िबसु्ि  सहहत श्री गणशेाय नमः  
गंध ंपषु्पं धपंु दीपं निैदे्य ंकुं कमंु अक्षतान ् समप ायाचम || 

અથવા  
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ષોડશોપચાર પજૂન 

આસનાં-  

रम्यं सशुोभन ंहदव्यं सि ा सौख्यकरं शभुम ् | 
आसन ं   मया दतं्त गहृाण गणनायक || 

ॐ चसस्िबसु्ि सहहत श्री गणशेाय नमः आसन ंसमप ायाचम || 

પાદ્યાં-      

उष्णोदकं चनम ािं   सि ा सौगंध्य संयतुम ् | 
पाद िक्षािना्ााय  दतं्त त ेिवतगहृ्यताम ् || 

ॐ चसस्िबसु्ि सहहत श्री गणशेाय नमः पाद्य ंसमप ायाचम || 

ચાંદન-   

श्रीखडंं  ंदन ंहदव्यं  गंधाढ्य समुनोहरम ् | 
वििपेन ंसरूश्रषे्ठ     ंदन ं िवतगहृ्यताम ् || 

ॐ चसस्िबसु्ि सहहत श्री गणशेाय नमः  दन ंसमप ायाचम || 

કુાં કુમ-   
कुं कमंु कामदं हदव्यं काचमन्या कामपरूकं | 
कुं कमुनेाच ातो दिे  िसीद  गणनायक || 

ॐ चसस्िबसु्ि सहहत श्री गणशेाय नमः कुं कमंु समप ायाचम || 

અક્ષિા-  
अक्षताश्च सरुश्रषे्ठ   कुं कमुाक्तता सशुोचभता | 
मया चनिहेदता भक्ततया गहृाण गणनायक || 

ॐ चसस्िबसु्ि सहहत श्री गणशेाय नमः अक्षतान ् समप ायाचम || 

પષુ્પ-   
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माल्याहदचन सगंुचधचन माल्याहदचन ि ैिभो 
मयाऽऽनीताचन पजूा् ं गहृाण गणनायक 

ॐ चसस्िबसु्ि सहहत श्री गणशेाय नमः पषु्पास्ण समप ायाचम || 

દૂવાા-   
दिूांकरुान सहुररतान मतृान ् मंगि िदान | 
आचनतासति पजूा् ं गहृाण गणनायक || 

ॐ चसस्िबसु्ि सहहत श्री गणशेाय नमः दिूांकरुान समप ायाचम || 
ધપૂાં- (અગરબત્તી)  

िनसपवत रसो हदव्यो गंधाढ्यो गंध उत्तमः | 
आघ्रये सि ा दिेानां धपूोऽयं िवतगहृ्यताम ् || 

ॐ चसस्िबसु्ि सहहत श्री गणशेाय नमः धपंू समप ायाचम || 
દીપાં-   

आज्यने िवत ाना यकु्तत ंिस्ह्नना   ियोस्जतम ् 
दीपं गहृाण दिेशे   त्रिेोक्तय  वतचमरापहम ् || 

ॐ चसस्िबसु्ि सहहत श्री गणशेाय नमः दीपं दश ायाचम || 
નૈવેદ્યાં- ગણશેજીન ેનૈવેદ્ય ધરાવવુાં 

शकारा खडंखाद्याचन   दचधक्षीर घतृाचन   | 
आहारं भक्ष्यं भोज्यं   गहृाण गणनायक || 

ॐ चसस्िबसु्ि सहहत श्री गणशेाय नमः निैदे्यं चनिदेयाचम || 
મખુવાસ- પાન, સપારી, એલચી અન ેલતવાંગ. 

एिािि ेंग संयकु्तत ंपगुीफिं समस्न्ितम ् | 
तांबिंु   मया दतं्त गहृाण गणनायक || 

ॐ चसस्िबसु्ि सहहत श्री गणशेाय नमः मखुिासं समप ायाचम || 
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દલક્ષણા-  
हहरण्य गभ ा गभ ास्ं हमेबीजं विभािसो | 
अनतं पणू्य फिदमतः शांवत ंियच्छ म े|| 

ॐ चसस्िबसु्ि सहहत श्री गणशेाय नमः दस्क्षणां समप ायाचम || 
પ્રદલક્ષણા-  

याचन काचन   पापाचन जन्मान्तर कतृाचन   | 
ताचन  सिाास्ण  नश्यन्त ु  िदस्क्षणा पद ेपद े|| 

ॐ चसस्िबसु्ि सहहत श्री गणशेाय नमः िदस्क्षणां करोचम || 
ફરીથી એક ચાંદનવાળુાં ફૂલ ચડાવવુાં 

ॐ सिो ाप ारा् ेगंधपषु्पाभ्यां संपजु्याचम || 

કળશ પજૂા  
-કળશન ેહાથ અડાડવા 

हमेरोप्याहद संभतू ं    ताम्रजं सदुढृ ंनिम ् | 
किश ंधौत कल्माष ं  चछरिण ा वििस्ज ातम ् || 

-કળશમાાં પાણી રડેવુાં  
जीिन ंसि ा जीिानां पािन ंपािनातमकं | 
बीज सिौ ाषचधनां   तज्जिं परूयाम्यहम ् || 

-કળશન ેનાડાછડી બાાંધવી 
सतू्र ंकापाास संभतू ं ब्रह्मणा चनचम ात ं परुा | 
यने  बिं  जगतसि ंिषे्टन ं किशसय   || 

-કળશમાાં દૂવાા નાખવી 
दिू े ह्यमतृ  संपन्न े शतमिू े शतांकरु े| 

शत ंपातक संहवत ा किश ेतिां स्क्षपाम्यहम ् || 
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પાંચપલ્લવ- 
अश्वस्ो दमु्बर प्िक्ष आम्र न्यग्रोध पल्ििाः | 
पं भ ृगंा ईम ेिोक्तताः  किश ेचनस्क्षपाम्यहम ् || 

પષુ્પ-  
विविध ंपषु्पं जात ं दिेानां िीवत  िध ानम ् | 
स्क्षप्त ंयतकाय ा संभतू ं किश ेचनस्क्षपाम्यहम ् || 

પાંચધાન્ય- 
धान्यौषचध मनषु्याणां  जीिन ंपरमं समतृम ् | 
स्क्षप्त ंयतकाय ा संभतू ं किश ेचनस्क्षपाम्यहम ् || 

સોપારી- 
पगूीफिं महद्दीव्यं पवित्र  पापनाशनम ् | 

पतु्रपौत्राहद फिदः   किश े िस्क्षपाम्यहम ् || 
દલક્ષણા- 

हहरण्यगभ ा  गभ ास्ं   हमेबीजं  विभािसो | 
अनतं पणू्य फिदमतः किश ेिस्क्षपाम्यहम ् || 

પાંચરત્ન- 
कनकं कचुिश ंनीिं पद्मरागं   मौस्क्ततकम ् | 
एताचन पं  रतनाचन  किश ेिस्क्षपाम्यहम || 

નાળળયેર-    
वपधान ंसि ा िसतनुां   सि ा कायाा् ा साधनम ् | 
संपणू ा किशो यने      पात्र ंततकिशोपरर || 

-હાથમાાં ચોખા લવેા. વરુણદેવનુાં ધ્યાન ધરવુાં . 
ॐ अस्समन्किश ेिरुण ंसांगं सपररिारं सायधुम ् | 

सशस्क्तत ंआह्िायाचम स्ापयाचम 
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िवतष्ठा सि ा दिेानाम ् || 
चमत्रािरुण चनचम ाता िवतष्ठां त ेकरोम्यत्र | 
किश े  दिैते ेसह ॐ िरुणाय नमः || 

िरुण सिुवतष्ठो िरदो भि पाशहसत ं  िरुणम ् | 
अम्भसांपवतम ् ईश्वरं आिाहयाचम यज्ञऽेस्समन ् || 
ॐ िरुणाम ् आह्िायाचम स्ापयाचम ध्यायाचम || 

ચોખા વધાવી દેવા. 

પજૂનઃ ॐ िरुणाय नमः गंध ंपषु्पं धपंु दीपं  

     निैदे्य ंकुं कमंु अक्षतान ् समप ायाचम || 

શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ પજૂન 

ધ્યાનઃ હાથ જોડી રાખી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનનુાં  ધ્યાન ધરવુાં . 
शांताकारं भजुगशयन ंपद्मनाभ ंसरुशेम ् | 

विश्वाधारं  गगन  सदशृ ं  मघेिण ं शभुांगम ् || 
िक्ष्मीकात ंकमिनयन ंयोचगचभध्याानगम्यम ् |  
िदं ेविष्ण ु ंभिभयहरं सि ािोकैक  ना्म ् || 

આહ્વાનાં- હાથમાાં  ચોખા લવેા.- 
आगच्छ भगिन्दिे स्ान े ात्र स्स्रो भि | 
याितपजूा कररष्याचम  ताित्त्ि ं संचनधो भि || 

ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः आह्िाना् ेअक्षतान ् समप ायाचम || 
આસનાં- આસનના પ્રતિક િરીકે સૂિરનો ટૂકડો લેવો || 

रम्यं सशुोभन ंहदव्यं सि ा सौख्यकरं शभुम ् | 
आसन ं    मया  दतं्त  गहृाण परमशे्वर || 

ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः  
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आसन ंसमप ायाचम || 
પાદ્યાં-  ચમચીમાાં પાણી લઈ જમણા હાથમાાં પકડી રાખવુાં . 

उष्णोदकं चनम ािं   सि ा सौगंध्य संयतुम ् | 
पाद िक्षािना्ााय दतं्त त ेिवतगहृ्यताम ् || 
ॐ  श्री  िक्ष्मीनारायणाभ्यां  नमः   

पाद्य ं समप ायाचम || 
અર્ઘ્ય-ં આચમનીમાાં પાણી, ફૂલ, ફળ, ચાંદન, ચોખા, દલક્ષણા વગેર ે
અર્ઘ્યા  માટે મૂકવુાં . 

रोप्यपात्र ेस्स्त ंतोयं गंध पषु्प फिास्न्ितम ् | 
सहहरण्यं   ददाम्यघ्य ं  गहृाण  परमशे्वर || 

ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः अघ्य ंसमप ायाचम || 
આચમનાં- ચમચીમાાં પાણી લઈ જમણા હાથમાાં પકડી રાખવુાં  || 

सि ा ती् ा समायकु्तत ंसगंुचध ंचनम ािं जिम ् | 
आ म्यतां मया दतं्त   गहृाण परमशे्वर || 
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः  

आ मन ंसमप ायाचम || 
પયઃ સ્નાનાં-દૂધ- ભગવાનન ેદૂધ ચડાવવુાં || 

कामधने ुसमतुपन्न ंसिषेाम जीिन ंिदम ् | 
पािन ं यज्ञहतेशु्च  पयः  सनाना् ामवप ातम ् || 
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः पयः  

सनान ंसमप ायाचम || 
દધધસ્નાનાં- ભગવાનન ેદહીં ચોળી સ્નાન કરાવવુાં .  

पयससत ुसमदु्धभतू ं  मधरुाम्ि शचशिभम ् | 
दध्यानीत ंमया दिे ंसनाना् ंिवतगहृ्यताम ् || 
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ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः  
दचध सनान ंसमप ायाचम || 

ઘિૃસ્નાનાં- ઘી વડ ેસ્નાન.  
निनीत  समतुपन्न   दिेानां  िीवतिध ानम ् | 

आज्यं तभु्यं िदासयाचम सनाना् ंिवतगहृ्यताम ् || 
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः  

घतृ सनान ंसमप ायाचम || 
મધસુ્નાનાં-   

तरुपषु्प  समदु्धभतू ं ससुिाद ु मधरंु  मध ु| 
तजेः पसु्ष्ट करं हदव्यं सनाना् ंिवतगहृ्यताम ् || 

ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः  
मध ुसनान ंसमप ायाचम || 

શકારાસ્નાનાં-   
ईक्षुसार  समदु्धभतूा  शकारा  पसु्ष्टकाररका || 
मिापहाररका हदव्या मया सनाना् ामवप ाता || 

ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः  
शकारा सनान ंसमप ायाचम || 

ગાંધોદકસ્નાનાં (ચાંદનયકુ્િ પાણી) 
मिया ि  संभतू ं  ंदनागरु  संभिम ् | 
गंधोदक मया दतं्त सनाना् ंिवतगहृ्यताम ् || 

ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः  
गंधोदक सनान ंसमप ायाचम || 

ઉદ્વિાનસ્નાનાં- (ગલુાબજળ) 
नाना सगंुधी रव्यं    ंदन ंरजचनयतुम ् | 
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उद्वत ान ंमया दतं्त सनाना् ंिवतगहृ्यताम ् || 
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः  
उद्वत ान सनान ंसमप ायाचम || 

શદુ્ધોદક સ્નાનાં 
सनाना् ा ति दिेशे पवित्र ंतोयमतु्तमम ् 
ती्भे्यश्च समानीत ं  गहृाण  परमशे्वर || 
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः  
शिुोदक सनान ंसमप ायाचम || 

સત્યનારાયણ ભગવાનન ેિરભાણામાાંથી લઈ ચોખ્ખા કપડા વડ ેલૂછી, પોિાના 
સ્થાન ેમૂકવા, અન ેપછી આગળની પજૂા કરવી. 

વસ્ત્રાં વસ્ત્રના પ્રતિક િરીકે લાલ સૂિરનો (નાડાછડીનો) ટૂકડો લેવો. 
सिााभषूाचधके साम्य ेिोकिज्जा चनिारण े| 
मयोपयाहदत ेतभु्यं  िाससी िवतगहृ्यताम ् || 

ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः  
िसत्रोपिसत्र ेसमप ायाचम || 

યજ્ઞોપતવિાં  ઃ સફેદ દોરાના નવ િાાંિણાની જનોઈ બનાવી પહેરાવવી.   
निचभसततंचुभय ुाक्तत ंवत्रगणु ंदिेतामयम ् | 
यज्ञोपवित ंपरमं  गहृाण  परमशे्वर || 
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः  

उपिीत ंसमप ायाचम || 
ગાંધાં (ચાંદન): ભગવાનન ેચાંદનનો ચાાંલ્લો કરવો.  

श्रीखडंं  ंदन ंहदव्यं गंधाढ्य सनुमोहरम ् | 
वििपेन ंसरु श्रषे्ठ   ंदन ं िवतगहृ्यताम ् || 

ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः  ंदन ंसमप ायाचम || 
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અક્ષિાન ઃ ચોખા વધાવવા.   
अक्षता ાંश्च सरुश्रषे्ठ  कुं कमुाता  सशुोचभता | 
मया चनिहेदता भक्ततया  गहृाण परमशे्वर || 

ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः  
अक्षतान ् समप ायाचम || 

પષુ્પાળણઃ ફૂલ ચડાવવાાં .   
माल्याहदचन सगंुचधचन माल्याहदचन ि ैिभो | 
मयाऽऽहतृाचन  पषु्पास्ण  पजूा् ंपरमशे्वर || 

ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः  
पषु्पास्ण समप ायाचम || 

િલુસીદલાતનઃ િલુસીદળ ચડાવવાાં. 
सिेस्न्तका बकिु  ंपकपाटिाबजःै  
पनु्ना गजातीकरिीर रसाि पषु्पःै | 
वबल्िििाि तिुसीदिमस्ल्िकाचभः  
तिां पजू्याचम जगदीश म ेिसीद || 
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः  
तिुसीदिाचन समप ायाचम || 

અાંગપજૂનાં- ડાબા હાથમાાં ચોખા લઈ જમણા હાથે બબ્બે દાણા 
વધાવવા. 

ॐ नारायणाय नमः पाद्यौ पजू्याचम |  
ॐ परुुषोत्तमाय नमः गलु्फो पजू्याचम | 
ॐ मधसुदुनाय नमः जाननुी पजू्याचम |    
ॐ केशिाय नमः जंघ े पजू्याचम |  
ॐ अनतंाय नमः  कहट  पजू्याचम |    
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ॐ विष्णि े नमः  मढे ंपजू्याचम | 
ॐ िद्युम्नाय नमः नाचभ ंपजू्याचम |    
ॐ अचनरुिाय  नमः हदृयं पजू्याचम |  
ॐ श्रीकंठाय नमः कंठं पजू्याचम |    

ॐ  गोविदंाय  नमः  बाह ु पजू्याचम |  
ॐ िा सपत ेनमः मखु ंपजू्याचम |   

ॐ  िासदुिेाय  नमः  नते्र े पजू्याचम |  
ॐ सिाातमन ेनमः चशरः पजू्याचम |   

ॐ  विश्वरूवपण ेनमः  सिांग पजू्याचम || 
અથાવરણ પજૂનાં- હાથમાાં ફૂલ અને ચોખા લવેા || 

पिू ेहदृयाय नमः | दस्क्षण ेचशरस ेनमः 
पस्श्चम ेचशखाय ैनमः | उत्तर ेकि ाय नमः | 
पिू ेशखंाय नमः | दस्क्षण े क्राय नमः | 
पस्श्चम ेगदाय नमः | उत्तर ेपद्माय नमः || 
अचभष्ट  चसस्ि म ेदहेह    शरणागत  ितसि | 
भक्ततया समप ाय ेतभु्यं समसतािरणा ानम ् || 

----ચોખા વધાવી દેવા. 

તવષ્ણ ુસહસ્રનામાવલલ 

ધ્યાનાં- હાથ જોડી રાખવા. 
शांताकारं   भजुगशयन ं पद्मनाभ ं  सरुशेम ् | 
विश्वाधारं  गगन  सदशृ ं  मघेिण ंशभुांगम ् || 
िक्ष्मीकात ंकमिनयन ंयोचगचभध्याानगम्यम ् | 
िदं े विष्ण ु ं भिभयहरं   सि ािोकैक   ना्म ् || 
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દરકે વખિે નમઃ કહેિાાં િલુસીપત્ર કે ચોખા ચડાવવા. 
ॐ श्री विष्णि ेनमः ------ॐ અને नमः દરકે જગ્યાએ લવેુાં  || 
१ || ॐ विश्वसम ै नमः २ || विष्णि े ३ || िषट्काराय ४ || 
भतूभव्यभितिभि े५ || भतूभतृ े६ || भतूकतृ े७ || भािाय ८ || भतूातमन े
९ || भतूभािनाय १० || पतूातमन े  ११ || परमातमन े १२ || 
मकु्ततानांपरमागतय े १३ || अव्याय १४ || परुुषाय ૧१५ सास्क्षण े १६ || 
क्षते्रज्ञाय १७ || अक्षराय १८ || योगाय १९ || योगविदां नते्र े २० || 
िधानपरुुषशे्वराय २१ || नारचसंहिपषु े२२ || श्रीमत े२३ || केशिाय २४ || 
परुुषोत्तमाय २५ || सिााय २६ || शिााय २७ || चशिाय २८ || स्ाणि े
२९ || भतूादय े३० || चनचधरव्याय ३१ || संभिाय ३२ || भािनाय ३३ || 
भत्र े३४ || िभिाय ३५ || िभि े३६ || ईश्वराय ३७ || सियंभिु े३८ || 
शभंि े३९ || आहदतयाय ४० || पषु्कराक्षाय ४१ || महासिनाय ४२ || 
अनाहदचनचधनाय ४३ || धात्र े४४ || विधात्र े४५ || धातरुुत्तमाय ४६ || 
अिमयेाय ४७ || हवृषकेशाय ४८ || पद्मनाभाय ४९ || अमरिभि े५० || 
विश्वकम ाण े ५१ || मनि े ५२ || तिष्र े ५३ || स्विष्ठाय ५४ || 
स्विरोध्रिुाय ५५ || अग्राह्याय ५६ || शाश्वताय ५७ || कषृ्णाय ५८ || 
िोहहताक्षाय ५९ || ितद ानाय ६० || िभतुाय ६१ || वत्रक्तकबुधाम्न े६२ || 
पवित्राय ६३ || मंगिपराय ६४ || ईशानाय ६५ || िाणदाय ६६ || िाणाय 
६७ || ज्यषे्ठाय ६८ || श्रषे्ठाय ६९ || िजापतय े७० || हहरण्यगभााय ७१ 
|| भगुभााय ७२ || माधिाय ७३ || मधसुदुनाय ७४ || ईश्वराय ७५ || 
विक्रचमण े७६ || धस्न्िन े७७ || मधेाविन े७८ || विक्रमाय ७९ || क्रमाय 
८० || अनतु्तमाय ८१ || दरुाधषााय ८२ || कतृज्ञाय ८३ || कतृय े८४ || 
आतमित े८५ || सरुशेाय ८६ || शरणाय ८७ || शम ाण े८८ || विश्वरतेस े
८९ || िजाभिाय ९० || अहन े९१ || संितसराय ९२ || व्यािाय ९३ || 
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ितयाय ९४ || सि ादश ानाय ९५ || अजाय ९६ || सिशे्वराय ९७ || चसिाय 
९८ || चसिय े९९ || सिाादय े१०० || अच्यतुाय १०१ || िषृाकपय े१०२ || 
अमयेातमन े१०३ || सि ायोगविचनसतूाय १०४ || िसि े१०५ || िसमुनस े
१०६ || सतयाय १०७ || समातमन े १०८ || असंचमताय १०९ || समाय 
११० || अमोघाय १११ || प ुंडरीकाक्षाय ११२ || िषृकम ाण े ११३ || 
िषृाकतृय े  ११४ || रुराय ११५ || बहचुशरस े ११६ || बभ्रि े ११७ || 
विश्वयोनय े११८ || शचु श्रिस े  ११९ || अमतृाय १२० || शाश्वतस्ाणि े
१२१ || िरारोहाय १२२ || महातपस े१२३ || सि ागाय १२४ सि ाविद्धभानि े
१२५ || विश्वक्तसनेाय १२६ || जनाद ानाय १२७ || िदेाय १२८ || िदेांविदं े
१२९ || अव्यंगाय १३० || िदेांगाय १३१ || िदेविद े१३२ || किय े१३३ || 
िोकाध्यक्षाय १३४ || सरुाध्यक्षाय १३५ || धमााध्यक्षाय १३६ || 
कतृाकतृाय १३७ ||  तरुातमन े १३८ ||  तवु्य ुाहाय १३९ ||  तदु ृाष्टाय 
१४० ||  तभु ुाजाय १४१ || भ्रास्जष्णि े१४२ || भोजनाय १४३ || भोक्तत्र े
१४४ || सहहष्णि े १४५ || जगदाहदजाय १४६ || अनघाय १४७ || 
विजयाय १४८ || जते्र े १४९ || विश्वयोनय े १५० || पनुि ासि े १५१ || 
उपने्राय १५२ || िामनाय १५३ || िांशि े १५४ || अमोघाय १५५ || 
श ुय े १५६ || ऊस्ज ाताय १५७ || अतीन्राय १५८ || संग्रहाय १५९ || 
सगााय १६० || धतृातमन े१६१ || चनयमाय १६२ || यमाय १६३ || िदे्याय 
१६४ || िदै्याय १६५ || सदायोचगन े१६६ || िीरघ्न े१६७ || माधिाय १६८ 
|| मधि े १६९ || अतीन्राय १७० || महामायाय १७१ || महोतसाहाय 
१७२ || महाबिाय १७३ || महाबिुय े १७४ || महािीयााय १७५ || 
महाशक्ततय े १७६ || महाद्युतय े १७७ || अचनदशे्यिपषु े १७८ || श्रीमत े
१७९ || अमयेातमन े १८० || महाहरधषृ े १८१ || महषे्िासाय १८२ || 
महीभत्र े१८३ || श्रीचनिासाय १८४ || सतांगतय े१८५ || अचनरुिाय १८६ 
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|| सरुानदंाय १८७ || गोविदंाय १८८ || गोविदंापतय े १८९ || मरी य े
१९० || दमनाय १९१ || हंसाय १९२ || सपुणााय १९३ || भजुगोत्तमाय 
१९४ || हहरण्यनाभाय १९५ || सतुपस े १९६ || पद्मनाभाय १९७ || 
िजापतय े १९८ || अमतृयि े १९९ || सि ादशृ े २०० || चसंहाय २०१ || 
संधात्र े २०२ || संचधमत े २०३ || स्स्राय २०४ || अजाय २०५ || 
दमु ाष ाणाय २०६ || शासत्र े२०७ || विश्रतृातमन े२०८ || सरुाररघ्न े२०९ || 
गरुि े २१० || गरुुत्तमाय २११ || धाम्न े २१२ || सतयाय २१३ || सतय 
पराक्रमाय २१४ || चनचमषाय २१५ || अचनचमषाय २१६ || स्रस्विण े२१७ || 
िा सपवतरुदारचधय े२१८ || अग्रण्य े२१९ || ग्रामण्य े२२० || श्रीमत े२२१ 
|| न्यायाय २२२ || नते्र े२२३ || समीरणाय २२४ || सहस्रमधू्न े२२५ || 
विश्वातमन े २२६ || सहस्रक्षाय २२७ || सहस्रपद े २२८ || आित ानाय 
२२९ || चनि ृातातमन े २३० || संितृाय २३१ || संितद ानाय २३२ || 
अहःसंित ाकाय २३३ || िहनय े२३४ || अचनिाय २३५ || धरणीधराय 
२३६ || सिुसादाय २३७ || िसन्नातमन े २३८ || विश्वभजु े २३९ || 
विश्वधगृ े २४० || विभि े २४१ || सतकत े २४२ || सतकतृाय २४३ || 
साधि े २४४ || जहनि े २४५ || नारायणाय २४६ || नराय २४७ || 
असंख्ययेाय २४८ || अिमयेातमन े२४९ || विचशष्टाय २५० || चशष्टकतृ े
२५१ || श ुय े २५२ || चसिा्ााय २५३ || चसिसकंल्पाय २५४ || 
चसस्िदाय २५५ || चसस्िसाधनाय २५६ || िषृाहहण े २५७ || िषृभाय 
२५८ || विष्णि े२५९ || िषृपि ाण े२६० || िषृोदराय २६१ || िध ानाय 
२६२ || िध ामानाय २६३ || विविक्तताय २६४ || श्रवुतसागराय २६५ || 
सभुजुाय २६६ || दधु ाराय २६७ || िास्वमन े २६८ || महने्राय २६९ || 
िसदुाय २७० || िसि े२७१ || नकैरूपाय २७२ || बहृरपूाय २७३ || 
चशवपविष्टाय २७४ || िकाशनाय २७५ || ओजसतजेोद्युवतधराय २७६ || 
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िकाशातमन े२७७ || ितापनाय २७८ || ऋिाय २७९ || सपष्टाक्षराय 
२८० || मंत्राय २८१ ||  ंरांशि े २८२ || भासकरद्युतय े २८३ || 
अमतृांशदु्धभिाय २८४ || भानि े२८५ || शचशवबदंि े२८६ || सरुशे्वराय 
२८७ || औषधाय २८८ || जगतसतेि े२८९ || सतयधम ा पराक्रमाय २९० 
|| भतूभव्यभिन्ना्ाय २९१ || पिनाय २९२ || पािनाय २९३ || 
अनिाय २९४ || कामघ्न े२९५ || कामकतृ े२९६ || कांताय २९७ || 
कामिदाय २९८ || कामाय २९९ || िभि े३०० || यगुाहदकतृ े३०१ || 
यगुाितााय ३०२ || नकैमायाय ३०३ || महाशनाय ३०४ || अदशृ्याय 
३०५ || अव्यक्ततरूपाय ३०६ || सहस्रस्जत े३०७ || अनतंस्जत े३०८ || 
ईष्टाय ३०९ || विचशष्टाय ३१० || चशष्टषे्टाय ३११ || चशखहंडन े३१२ || 
नहषुाय ३१३ || िषृाय ३१४ || क्रोधघ्न े३१५ || क्रोधकतृकत े३१६ || 
विश्वबाहि े३१७ || महीधराय ३१८ || अच्यतुाय ३१९ || िस््ताय ३२० 
|| िाणाय ३२१ || िाणदाय ३२२ || िासिानजुाय ३२३ || अपांचनधय े
३२४ || अचधष्ठानाय ३२५ || अिमत्ताय ३२६ || िवतस्ष्ठताय ३२७ || 
सकंदाय ३२८ || सकंदधराय ३२९ || धयुााय ३३० || िरदाय ३३१ || 
िायिुाहनाय ३३२ || िासदुिेाय ३३३ || बहृद्धभानि े३३४ || आहददिेाय 
३३५ || परंुदराय ३३६ || अशोकाय ३३७ || तारणाय ३३८ || ताराय 
३३९ || शरुाय ३४० || शौरय े३४१ || जनशे्वराय ३४२ || अनकुिुाय 
३४३ || शताितााय ३४४ || पचद्मन े ३४५ || पद्मचनभके्षणाय ३४६ || 
पद्मनाभाय ३४७ || अविदंाक्षाय ३४८ || पद्मगभााय ३४९ || शरीरभतृ े
३५० || पािन े३५१ || ऋिाय ३५२ || ििृाय ३५३ || महाक्षयाय ३५४ 
|| गरुडध्िजाय ३५५ || अतिुाय 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 || माग ाहतेि े३६६ || दामोदराय ३६७ || सहाय ३६८ || महीधराय 
३६९ || महाभागाय ३७० || िगेित े३७१ || अचमताशनाय ३७२ || 
उद्धभिाय ३७३ || क्षोभनाय ३७४ || दिेाय ३७५ || श्रीगभााय ३७६ || 
परमशे्वराय ३७७ || करणाय ३७८ || कारणाय ३७९ || कत्र े३८० || 
विकत्र े३८१ || गहनाय ३८२ || गहुाय ३८३ || व्यिसायाय ३८४ || 
व्यिस्ानाय ३८५ || संस्ानाय ३८६ || स्ानाय ३८७ || ध्रिुाय ३८८ 
|| परिाय े ३८९ || परमाय ३९० || सपष्टाय ३९१ || तषु्टाय ३९२ || 
पषु्टाय ३९३ || शभुके्षणाय ३९४ || रामाय ३९५ || विरामाय ३९६ || 
विरजाय ३९७ || मागााय ३९८ || नयेाय ३९९ || नयाय ४०० || 
अनयाय ४०१ || िीराय ४०२ || शस्क्ततमतां श्रषे्ठाय ४०३ || धमााय 
४०४ || धम ाविदतु्तमाय ४०५ || िकैुं ठाय ४०६ || परुुषाय ४०७ || 
िाणाय ४०८ || िाणदाय ४०९ || िणिाय ४१० || प ृ् ि े ४११ || 
हहरण्यगभााय ४१२ || शत्रघु्नाय ४१३ || व्याप्ताय ४१४ || िायि े४१५ || 
अधोक्षजाय ४१६ || ऋति े४१७ || सदुश ानाय ४१८ || कािाय ४१९ || 
परमसे्ष्ठन े४२० || पररग्रहाय ४२१ || उग्राय ४२२ || संितसराय ४२३ || 
सक्षाय ४२४ || विश्रमाय ४२५ || विश्वदस्क्षणाय ४२६ || विसताराय 
४२७ || स्ािरस्ाणि े४२८ || िमाणाय ४२९ || बीजमव्ययाय ४३० || 
अ्ााय ४३१ || अन्ााय ४३२ || महाकोशाय ४३३ || महाभोगाय ४३४ 
|| महाधनाय ४३५ || अचनवि ाण्णाय ४३६ || स्विष्ठय े४३७ || अभिु े
४३८ || धम ायपुाय ४३९ || महामखाय ४४० || नक्षत्रनमेय े ४४१ || 
नक्षवत्रण े४४२ || क्षमाय ४४३ || क्षामाय ४४४ || समीहनाय ४४५ || 
यज्ञाय ४४६ || ईज्याय ४४७ || महजे्याय ४४८ || क्रति े४४९ || सत्राय 
४५० || सतांगतय े ४५१ || सि ादचश ान े४५२ || विमकु्ततातमन े ४५३ || 
सि ाज्ञाय ४५४ || ज्ञानमतु्तमाय ४५५ || सवु्रताय ४५६ || समुखुाय ४५७ 
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|| सकु्ष्माय ४५८ || सघुोषाय ४५९ || सखुदाय ४६० || सहुदृ े४६१ || 
मनोहराय ४६२ || स्जतक्रोधाय ४६३ || िीरबाहि े४६४ || यज्ञाय ४६५ 
|| विदारणाय ४६६ || सिापनाय ४६७ || सििशाय ४६८ || व्यावपन े
४६९ || नकैातमन े ४७० || नकैकम ाकतृ े ४७१ || ितसिाय ४७२ || 
ितसराय ४७३ || िस्तसन े४७४ || धनशे्वराय ४७५ || धम ागपु े४७६ || 
धम ाकतृ े४७७ || धचम ाण े४७८ || सत े४७९ || असत े४८० || क्षराय ४८१ 
|| अक्षराय ४८२ || अविज्ञात्र े४८३ || सहस्रांशि े४८४ || विधात्र े४८५ || 
कतृिक्षणाय ४८६ || गभ ास्सतनमेय े४८७ || सतिस्ाय ४८८ || चसंहाय 
४८९ || भतूमहशे्वराय ४९० || आहददिेाय ४९१ || महादिेाय ४९२ || 
दिेशेाय ४९३ || दिेभेदृ्धगरुि े४९४ || उत्तराय ४९५ || गोपतय े४९६ || 
गोप्त्र े ४९७ || ज्ञानगम्याय ४९८ || परुातनाय ४९९ || शरीरभतूभतृ े
५०० || भोक्तत्र े ५०१ || कपीन्राय ५०२ || भरुरदस्क्षणाय ५०३ || 
सोमपाय ५०४ || अमतृपाय ५०५ || सोमाय ५०६ || परुूस्जत े५०७ || 
परुूसत्तमाय ५०८ || विनयाय ५०९ || जयाय ५१० || सतयसधंाय ५११ || 
दाशाद्दााय ५१२ || सातितांपतय े५१३ || जीिाय ५१४ || विनचयतासास्क्षण े
५१५ || मकुुं दाय ५१६ || अचमतविक्रमाय ५१७ || अंभोचनधय े५१८ || 
अनतंातमन े५१९ || महोदचधशयाय ५२० || अंतकाय ५२१ || अजाय 
५२२ || महाहााय ५२३ || सिाभाव्याय ५२४ || स्जताचमत्राय ५२५ || 
िमोदाय ५२६ || आनदंाय ५३७ || नदंनाय ५२८ || नदंाय ५२९ || 
सतयधचम ाण े५३० || वत्रविक्रमाय ५३१ || महवष ा कवपिा ायााय ५३२ || 
कतृज्ञाय ५३३ || महेदनीपतय े५३४ || वत्रपदाय ५३५ || वत्रदशाध्यक्षाय 
५३६ || महाश ृगंाय ५३७ || कृं तांतकतृ े५३८ || महािराहाय ५३९ || 
गोविदंाय ५४० || सषुणेाय ५४१ || कनकांगहदन े५४२ || गहु्याय ५४३ || 
गभीराय ५४४ || गहनाय ५४५ || गपु्ताय ५४६ ||  क्रगदाधराय ५४७ 
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|| िधेस े५४८ || सिांगाय ५४९ || अस्जताय ५५० || कषृ्णाय ५५१ || 
दढृाय ५५२ || संकषााय ५५३ || अच्यतुाय ५५४ || िरूणाय ५५५ || 
िारूणाय ५५६ || िकृ्षाय ५५७ || पषु्कराक्षाय ५५८ || महामनस े५५९ 
|| भगित े५६० || भगघ्न े५६१ || आनहंदन े५६२ || िनमाचिन े५६३ || 
हिायधुाय ५६४ || आहदतयाय ५६५ || ज्योवतराहदतयाय ५६६ || 
सहहष्णि े ५६७ || गवतसत्तमाय ५६८ || सधुन्िन े ५६९ || खडंपरशि े
५७० || दारुणाय ५७१ || रविणपिदाय ५७२ || हदिसपशृ े ५७३ || 
सि ाद ृवव्यासाय  ५७४ || िा सपतय े ५७५ || अयोचनजाय ५७६ || 
वत्रसाम्न े५७७ || शांवतदाय ५७८ || सामगाय ५७९ || चनिााणाय ५८० 
|| भषेजाय ५८१ || चभषज े५८२ || संन्यासकतृ े५८३ || शमाय ५८४ || 
शांताय ५८५ || चनष्ठाशांवतपरायणाय ५८६ || शभुांगाय  ५८७ || 
शांवतदाय ५८८ || स्रष्ट े५८९ || कमुदुाय ५९० || किुिशेयाय ५९१ || 
गोहहताय ५९२ || गोपतय े५९३ || गोप्त्र े५९४ || िषृभाक्षाय ५९५ || 
िषृवियाय ५९६ || अचनिवत ान े५९७ || चनितृ्तातमन े५९८ || सकं्षपे्त्र े५९९ 
|| क्षमेकतृ े ६०० || चशिाय ६०१ || श्रीितसिक्षस े ६०२ || श्रीिासाय 
६०३ || श्रीपतय े६०४ || श्रीमतांिराय ६०५ || श्रीदाय ६०६ || श्रीशाय 
६०७ || श्रीचनिासाय ६०८ || श्रीचनधय े६०९ || श्रीविभािनाय ६१० || 
श्रीधराय ६११ || श्रीकराय ६१२ || श्रयेस े ६१३ || श्रीमत े ६१४ || 
िोकत्रयाश्रयाय ६१५ || सिक्षाय ६१६ || सिगंाय ६१७ || शतानदंाय ६१८ 
|| नहंदन े ६१९ || ज्योवतग ाणशे्वराय ६२० || विस्जतातमन े ६२१ || 
विधयातमन े६२२ || सतकीत ाय े६२३ || चछन्नसंशयाय ६२४ || उदीणााय 
६२५ || सि ातश्चक्षुष े६२६ || अनीशाय ६२७ || शाश्वतस्स्राय ६२८ || 
भशूयाय ६२९ || भषूणाय ६३० || भतुय े ६३१ || विशोकाय ६३२ || 
शोकनाशनाय ६३३ || अच ाष्मत े ६३४ || अच ाताय ६३५ || कुं भाय 
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६३६ || विशिुातमन े६३७ || विशोधनाय ६३८ || अचनरुिाय ६३९ || 
अिवतर्ाय ६४० || िद्युम्नाय ६४१ || अचमतविक्रमाय ६४२ || 
कािनचेमचनघ्न े६४३ || िीराय ६४४ || शौरय े६४५ || शरूजनशे्वराय ६४६ 
|| वत्रिोकातमन े६४७ || वत्रिोकेशाय ६४८ || केशिाय ६४९ || केचशघ्न े
६५० || हरय े६५१ || कामदिेाय ६५२ || कामपािाय ६५३ || काचमन े
६५४ || कांताय ६५५ || कतृागमाय ६५६ || अचनदशे्यिपषु े ६५७ || 
विष्णि े ६५८ || िीराय ६५९ || अनतंाय ६६० || धनजंयाय ६६१ || 
ब्रस्ह्मण्याय ६६२ || ब्रह्मकतृ े६६३ || ब्रह्मण े६६४ || ब्रस्ह्मण े६६५ || 
ब्रह्मवििध ानाय ६६६ || ब्रह्मविद े ६६७ || ब्रह्मणाय ६६८ || ब्रास्ह्मण े
६६९ || ब्रह्मज्ञाय ६७० || ब्राह्मणवियाय ६७१ || महाक्रमाय ६७२ || 
महाकम ाण े ६७३ || महातजेस े ६७४ || महोदगाय ६७५ || महाक्रति े
६७६ || महायज्िन े ६७७ || महायज्ञाय ६७८ || महाहविष े ६७९ || 
सतव्याय ६८० || सतिवियाय ६८१ || सतोत्राय  ६८२ || सततुय े६८३ || 
सतोत्र े६८४ || रणवियाय ६८५ || पणूााय ६८६ || परूचयत्र े६८७ || पणु्याय 
६८८ || पणु्यकीत ाय े ६८९ || अनामयाय ६९० || मनोजयाय ६९१ || 
ती् ाकराय ६९२ || िसरुतेस े६९३ || िसिुदाय ६९४ || िासिुदाय ६९५ || 
िासदुिेाय ६९६ || िसि े ६९७ || िसमुनस े ६९८ || हविष े ६९९ || 
सद्धगतय े७०० || सतकतृय े७०१ || सत्ताय ै७०२ || सद्धभतुय ै७०३ || 
सतयपरायणाय ७०४ || शरूसनेाय ७०५ || यदशु्रषे्ठाय ७०६ || 
सस्न्निासाय ७०७ || सयुामनुाय ७०८ || भतुािासाय ७०९ || 
िासदुिेाय ७१० || सिाासचुनिायाय ७११ || अनिाय ७१२ || दप ाघ्न े
७१३ || दप ादाय ७१४ || दप्ताय ७१५ || दधु ाराय ७१६ || अपरास्जताय 
७१७ || विश्वमतू ाय े ७१८ || महामतू ाय े ७१९ || दीप्तमतू ाय े ७२० || 
अमवूत ामत े७२१ || अनकेमतू ाय े७२२ || अव्यक्तताय ७२३ || शतमतू ाय े
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७२४ || शताननाय ७२५ || एकाय ७२६ || नकैाय ७२७ || सिाय 
७२८ || काय ७२९ || कसम ै७३० || यसम ै७३१ || तसम ै७३२ || 
पद्यनतु्तमाय ७३३ || िोकबधंि े७३४ || िोकना्ाय ७३५ || माधिाय 
७३६ || भक्ततितसिाय ७३७ || सिुण ािणााय ७३८ || हमेांगाय ७३९ || 
िरांगाय ७४० ||  ंगनांगहदन े७४१ || िीरघ्न े७४२ || विषमाय ७४३ || 
शनु्याय ७४४ || धतृाचशष े७४५ || अ िाय ७४६ ||  िाय ७४७ || 
अमाचनन े७४८ || मानदाय ७४९ || मान्याय ७५० || िोकसिाचमन े
७५१ || वत्रिोकधपू े७५२ || समुघेस े७५३ || मघेजाय ७५४ || धन्याय 
७५५ || सतयमघेस े७५६ || धराधराय ७५७ || तजेोिषृाय ७५८ || 
द्युवतधराय ७५९ || सि ाशसत्रभतृांगिराय ७६० || िग्रहाय ७६१ || 
चनग्रहाय ७६२ || व्यग्रहाय ७६३ || नकैश ृगंाय  ७६४ || गदाग्रजाय 
७६५ ||  तमु ूात ाय े ७६६ ||  तबुााहि े ७६७ ||  तवु्य ुाहाय ७६८ || 
 तगु ातय े७६९ ||  तरुातमन े७७० ||  तभुाािाय ७७१ ||  तिुदेविद े
७७२ || एकपद े७७३ || समाितााय ७७४ || चनितृ्तातमन े७७५ || 
दजु ायाय ७७६ || दरुवतक्रमाय ७७७ || दिु ाभाय ७७८ || दगु ामाय ७७९ 
|| दगुााय ७८० || दरुािासायाय ७८१ || दरुाररघ्न े७८२ || शभुांगाय 
७८३ || िोकसारंगाय ७८४ || सतुतंि े७८५ || ततंिुध ानाय ७८६ || 
ईन्रकम ाण े७८७ || महाकम ाण े७८८ || कतृकम ाण े७८९ || कतृागमाय 
७९० || उद्धभिाय ७९१ || स ुंदराय ७९२ || स ुंदाय ७९३ || रतनाभाय 
७९४ || सिुो नाय ७९५ || अकााय ७९६ िाजसनाय ७९७ || श ृचंगण े
७९८ || जयंताय ७९९ || सि ाविजचयन े ८०० || सिुण ावबदंि े ८०१ || 
अक्षोभ्याय ८०२ || सि ािागीश्वरशे्वराय ८०३ || महाहदृाय ८०४ || 
महागतााय ८०५ || महाभतूाय ८०६ || महाचनधय े८०७ || कमुदुाय ८०८ 
|| कुं दराय ८०९ || कुं दाय ८१० || पज ान्याय ८११ || पािनाय ८१२ || 
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अचनिाय ८१३ || अमतृांशाय ८१४ || अमतृिपषु े८१५ || सि ाज्ञाय ८१६ 
|| सि ातोमखुाय ८१७ || सिुभाय ८१८ || सवु्रताय ८१९ || चसिाय ८२० 
|| शत्रसु्जत े ८२१ || शत्रतुापनाय ८२२ || न्यग्रोधाय ८२३ || उद ुाबराय 
८२४ || अश्वत्ाय ८२५ ||  ाणरुांध्रचनषदुनाय ८२६ || सहस्राच ाष े८२७ 
|| सप्तस्जह्िाय ८२८ || सप्तघैस े८२९ || सप्तिाहनाय ८३० || अमतू ाय े
८३१ || अनघाय ८३२ || अच ंतयाय ८३३ || भयकतृ े ८३४ || 
भयनाशनाय ८३५ || अणि े ८३६ || बहृत े ८३७ || कशृाय ८३८ || 
स्िुाय ८३९ || गणुभतृ े ८४० || चनग ुाणाय ८४१ || महत े ८४२ || 
अधतृाय ८४३ || सिधतृाय ८४४ || सिासयाय ८४५ || िाविशंाय ८४६ || 
िशंिध ानाय ८४७ || भारभतृ े८४८ || कस््ताय ८४९ || योचगन े८५० || 
योगीशाय ८५१ || सि ाकामदाय ८५२ || आश्रमाय ८५३ || श्रमणाय 
८५४ || क्षामाय ८५५ || सपुणााय ८५६ || िायिुाहनाय ८५७ || 
धनधु ाराय ८५८ || धनिुदेाय ८५९ || दंडाय ८६० || दमच त्र े ८६१ || 
दमाय ८६२ || अपरास्जताय ८६३ सि ासहाय ८६४ || चनयंत्र े ८६५ || 
चनयमाय ८६६ || यमाय ८६७ || सतिित े८६८ || सास्तिकाय ८६९ || 
सतयाय ८७० सतयधम ा परायणाय ८७१ || अचभिायाय ८७२ || वियाहााय 
८७३ || अहााय ८७४ || वियकतृ े ९७५ || िीवतिध ानाय ८७६ || 
विहायसगतय े८७७ || ज्योवतष े८७८ || सरुु य े८७९ || हतुभजु े८८० 
|| विभि े८८१ || रिय े८८२ || विरो नाय ८८३ || सयूााय ८८४ || सवित्र े
८८५ || रवििो नाय ८८६ || अनतंाय ८८७ || हतुभजु े८८८ || भोक्तत्र े
८८९ || सखुदाय ८९० || नकैजाय ८९१ || अग्रजाय ८९२ || अचनवि ाण्याय 
८९३ || सदामवष ाण े८९४ || िोकाचधष्ठानाय ८९५ || अद्धभतूाय ८९६ || 
सनात ् ८९७ || सनातनतमाय ८९८ ||कवपिाय ८९९ || कपय े९०० || 
अव्याय ९०१ || सिस्सतदाय ९०२ || सिस्सतकतृ े९०३ || सिस्सतन े९०४ || 
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सिस्सतभजू े९०५ || सिस्सतदस्क्षणाय ९०६ || अरौराय ९०७ || कुं डचिन े
९०८ ||  हक्रण े९१० || ऊस्ज ातशासनाय ९११ || शबदावतगताय ९१२ || 
शबदसहाय ९१३ || चशचशराय ९१४ || शि ारीकराय ९१५ || अकरुाय ९१६ 
|| पशेिाय ९१७ || दक्षाय ९१८ || दस्क्षणाय ९१९ || क्षचमणांिराय ९२० || 
विद्वत्तमाय ९२१ || िीतभयाय ९२२ || पणू्यश्रिणकीत ानाय ९२३ || 
उत्तारणाय ९२४ || दषु्कवृतघ्न े९२५ || पणू्याय ९२६ || दःुसिप्ननाशनाय 
९२७ || िीरघ्न े९२८ || रक्षणाय ९२९ || संताय ९३० || जीिनाय ९३१ 
|| पय ािस्स्ताय ९३२ || अनतंरूपाय ९३३ || अनतंचश्रय े ९३४ || 
जीतमन्यि े९३५ || भयापहाय ९३६ ||  तरुसत्राय ९३७ || गभीरातमन े
९३८ ||विहदशाय ९३९ || व्याहदशाय ९४० || हदशाय ९४१ || अनादय े
९४२ || भिु े९४३ || भिुोिक्ष्म्य ै९४४ || सिुीराय ९४५ || रुच रांगदाय 
९४६ जननाय ९४७ || जनजन्मादय े ९४८ || भीमाय ९४९ || 
भीमपराक्रमाय ९५० || आधारचनियाय ९५१ || धात्र े९५२ || पषु्पहासाय 
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 || जन्ममतृयजुरावतगाय ९६७ || 
भभू ुािसिसतरि े९६८ || ताराय ९६९ || सवपत्र े९७० || िवपतामहाय ९७१ 
|| यज्ञाय ९७२ || यज्ञपतय े९७३ || यजिन े९७४ || यज्ञांगाय ९७५ || 
यज्ञिाहनाय ९७६ || यज्ञभतु े९७७ || यज्ञकतृ े९७८ || यस्ज्ञन े९७९ || 
यज्ञभजु े९८० || यज्ञसाधनाय ९८१ || यज्ञान्कतृ े९८२ || यज्ञगहु्याय ९८३ 
|| अन्नाय ९८४ || अन्नादाय ९८५ || आतमयोनय े९८६ || सियंजाताय 
९८७ || िखैानस े९८८ || सामगामनाय ९८९ || दिेकीनदंनाय ९९० || 
स्रष्ट े९९१ || स्क्षताशाय ९९२ || पापनाशनाय ९९३ || शखंभतु े९९४ || 
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नदंहकन े९९५ ||  हक्रण े९९६ || शांग ाधस्न्िन े९९७ || गदाधराय ९९८ || 
र्ांगपाणय े ९९९ || अक्षोभ्याय १००० || ॐ सि ािहरणायधुाय नमः 
ईवत श्री विष्णोहद ाव्य सहस्र नामाििीः समाप्ता || 

अनने तिुसीदि  समप ाणाख्यने कम ाणा 
श्री िक्ष्मी सहहत श्री नारायणः िीयताम ् || 

સૌભાગ્ય દ્રવ્ય- કાં કુ અને લસાંદરુ 
हरीरीम ् कुं कमंु  िै सींदरंु कज्जिास्न्ितम ् | 
सौभावय रव्यं एतत ्  ति ंगहृाण परमशे्वर || 

ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः  
सौभावय रव्यास्ण समप ायाचम || 

ધપૂ 
िनसपवत  रसोद्धभतूो  गंधाढ्यो  गंधोत्तमः | 
आघ्रये  सि ा दिेानां  धपूोऽयं िवतगहृ्यताम ् || 

ॐ  श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां  नमः  
धपंू समप ायाचम || 

દીપ 
साज्यं  िवत ासंयकु्तत ं िस्ह्नना  योस्जत ंमया | 
दीपं  गहृाण दिेशे   त्रिैोक्तय वतचमरापहम ् || 

ॐ  श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां  नमः  
दीपं दश ायाचम || 

નૈવેદ્ય એક પાત્રમાાં થોડો પ્રસાદ કાઢી પાત્ર ભગવાન આગળ  નીચેનો 
માંત્ર  ભણી મૂકવુાં . 

शकारा खडं खाद्याचन दचधक्षीरघतृाचन   |  
आहारं भक्ष्यं भोज्यं    निैदे्य ंिवतगहृ्यताम ्  || 
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ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः   
निैदे्य ंचनिदेयाचम || 

--પ્રસાદમાાં િલુસીપત્ર મૂકી શદુ્ધ જળના છાાંટા નાખી ભગવાનન ે
જમાડવા. 

ॐ िाणाय सिाहा | ॐ अपानाय सिाहा | 
ॐ व्यानाय सिाहा | ॐ उदानाय सिाहा | 

ॐ समानाय सिाहा || 
मध्य ेपानीयं समप ायाचम || 

અને ફરીથી પાાંચ વખિ ઉપરના માંત્રો વડ ેજમાડવા.  નીચેના માંત્રો 
બોલી ત્રણ વખિ પાણી આપવુાં . 

ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः   
उत्तर पोषण ंसमप ायाचम | 

ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः   
हसतिक्षािन ंसमप ायाचम | 

ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः   
मखुिक्षािन ंसमप ायाचम || 

ચાંદનયકુ્િ પાણી ચડાવવુાં . 
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः   
करोद्वत ाना् ेगंध ंसमप ायाचम || 

દલક્ષણા  
हहरण्यगभ ा गभ ास्ं हमेबीजं विभािसो | 
अनतं पणू्यफिदमतः शांवत ंियच्छ म े|| 
ॐ श्री िक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः   

दस्क्षणां समप ायाचम || 
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આરિી- કપરુનો ટુકડો મોટા ચમચામાાં સળગાવી ભગવાનની 
આરિી ઉિારવી. 

मंगिं भगिान विष्ण ुमंगिं गरुडध्िज | 
मंगिं प ुंडरीकाक्षो मंगिायतनो हररः || 

कप ुार फिरंै करुणाितारं संसारसारं जगने्रहारं | 
सदा िसंती हदृयारं वबन्द े
भि ंभिाचन सहस्र ंनमाचम || 

- આરિીની ફરિે પાણી છાાંટવુાં . પષુ્પો લઈ ભગવાનન ેઆરિી 
આપવી. પોિે પણ લવેી. પ્રણામ કરવા.  
હાથ ધોઈ ફૂલ લઈ ભગવાનનુાં સ્મરણ કરવુાં . હાથ જોડી રાખવા. 

शांताकारं  भजुगशयन ं पद्मनाभ ं सरुशेम ् | 
विश्वाधारं गगन सदशृ ं  मघेिण ं शभुांगम ्  || 
िक्ष्मीकात ंकमिनयन ंयोचगचभध्याान गम्यम ् | 
िदं ेविष्ण ु ंभिभयहरं    सि ािोकैक  ना्म ् || 
जानाचम पजूनमहं  न  हह शासत्र  चसस्िं 
शस्क्ततसत ु  त े पररच ता  मम  सि ातश्च | 
पषु्पांजचिः   भक्ततश ्     रणाबजयोसत े
संदीयत े पररगहृाण  विसजृ्य   गिषान || 

પ્રદલક્ષણા  
याचन काचन   पापाचन जन्मान्तर कतृाचन   | 
ताचन  सिाास्ण नश्यन्त ु  िदस्क्षणा  पद ेपद े|| 

તવશષે અર્ઘ્યા –ચમચીમાાં પાણી, ચોખા ચાંદન ફૂલ વગેર ેલવેુાં . 
ईदं  फिं  मया दिे  स्ावपत ं परुतसति | 

तने म ेसफिा िावपतभ ािते ् जन्मचन जन्मचन || 
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--હાથમાાં ફૂલ લઈ ધ્યાન ધરવુાં  ||  
सतयव्रत ंसतयपरं वत्रसतयं  

सतयसय योचन चनहहत ं  सतय े| 
सतयसय सतयमतृ सतयनते्र ं 

सतयातमकं तिां शरण ंिपन्नाः || 
--કાં કુવાળુાં ફૂલ અને ચોખા ભગવાનન ેચડાવવાાં || 

ॐ सिो ाप ारा् ेगंधाक्षत पषु्पास्ण समप ायाचम || 
--હાથ જોડી પ્રાથાના કરવી | 

यन्मया भस्क्ततयकु्ततने पत्र ंपषु्पं फिं जिं | 
चनिहेदत ं  निैदे्य ंन तद ् गहृाणानकंुपया || 
मंत्रहीन ंहक्रयाहीन ं भस्क्ततहीन ं जनाद ान | 
यतप ूस्जत ं मया  दिे पररपणू ा तदसत ुम े|| 

 

 
 
 
 

કથા 

અધ્યાય ૧ 

--જમણા હાથમાાં ફૂલ લઈ રાખી કથાનુાં શ્રવણ કરવુાં . 
एकदा नचैमषारण्य ेऋषयः शौनकादयः | 
पिच्छुम ुानयः सि ेसतू ंपौरास्णकं खि ु|| 

સજ્જનો! એક સમયની વાિ છે. નૈલમષારણ્ય િીથા કે્ષત્રમાાં શૌનક 
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વગેર ે ઋષીઓ  ભેગા થયા હિા. િે સમયે પરુાણો િથા 
મહાભારિના રચયીિા શ્રી વ્યાસ મતુનના પ્રધાન લશષ્ય સિુજી પણ 
ત્યાાં તવરાજમાન હિા. 

ऋषय ऊ ःु 
व्रतने तपसा हकं िा िाप्यत ेिांचछत ंफिम ् | 
तत ् सि ंश्रोतचुमच्छामः क्यसि महामनु े|| 

શૌનક વગેર ેઋતષઓએ શ્રી સિુજીન ેપછુુ્ાં કે હે મહામતુન! વ્રિ 
અથવા િપથી કયુાં વાાંળછિ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે િે આપ અમને 
સમજાવીન ેકહેવાની કૃપા કરો.  

सतू उिा  
नारदनेिै संपषृ्टो भगिान ् कमिापवतः | 
सरुष ाय ेय्िैाह तच्छृणधु्ि ंसमाहहताः || 

શ્રી સિુજીએ કહ્ુાં: એક વાર આજ પ્રશ્ન યોગીરાજ નારદજીએ શ્રી 
લક્ષ્મીપતિ તવષ્ણ ુભગવાનન ેપછૂ્ો હિો. એનો જ ેઉત્તર ભગવાન ે
આપ્યો હિો િે જ કથા હ ુાં  િમને સાંભળાવુાં છુાં .  

एकदा नारदो योगी परानगु्रहकांक्षया | 
पय ाटन विविधान ् िोकान ् मतय ािोकमपुागतः || 
ततो द ृष्ट्िा जनान ् सिाान ् नानाक्तिशेसमस्न्ितान ् | 
नानायोचनसमतुपन्नान ् स्क्तिश्यमानान ् सिकम ाचभः || 

એક સમયે પરોપકારની ઈચ્છાથી બધા લોકમાાં ફરનાર યોગીરાજ 
નારદજી ફરિા ફરિા મતૃ્ય ુ લોકમાાં આવ્યા. ત્યાાં એમણ ે ઘણા 
લોકોન ે પોિ પોિાના પવૂા જન્મનાાં કમા અનસુાર અનેક પ્રકારનાાં 
દ:ુખો ભોગવિાાં જોયાાં. 

केनोपायने  तैषेां दःुखनाशो भिदे ् ध्रिुम ् | 
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ईवत सं ीतय मनसा विष्णिुोकं गतसतदा || 
 “એવો કયો ઉપાય છે કે જનેાથી લોકોનાાં આ દ:ુખો દૂર થઈ શકે”  
એવુાં  તવચારી યોગીરાજ નારદજી તવષ્ણ ુલોકમાાં ગયા.  

तत्र नारायण ंदिे ंशकु्तििण ं तभु ुाजम ् | 
शखं क्रगदापद्मिनमािाविचभवषतम ् || 

ત્યાાં શાંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ અને વનમાલા ધારણ કરનાર શકુ્લવણા 
ચિભુૂાજ શ્રી તવષ્ણ ુભગવાન પાસે પહોાંચ્યા.  

नारद उिा  
द ृष्ट्िा त ंदिेदिेशे सतोत ु ंसमपु क्रम े| 
नमो िांगमनसातीत रूपायानन्तशक्ततय े|| 
आहदमध्यान्तहीनाय चनग ुाणाय गणुातमन े| 
सिषेामाहदभतूाय भक्ततानामावत ानाचशन े|| 

 
મન-વાણીથી પર, આદદ, મધ્ય અને અાંિ રલહિ, અનાંિ 
શક્ક્િવાળા, સવાના મૂળ કારણરૂપ, તનગુાણ છિાાં ગણુાત્મા, 
ભક્િોનાાં દઃુખો દૂર કરનાર િે દેવોના દેવન ેજોઈ નારદજી બોલ્યા, 
‘હ ુાં આપન ેવાંદન કરુાં છુાં .’ 
श्रतुिा सतोत्र ंततो विष्णःु नारदं ितयभाषत | 

हकम् ामागतोऽवप ति ंहकं त ेमनचस ित ात े| 
क्यसय महाभाग तत ् सि ंक्याचम त े|| 

શ્રી ભગવાન બોલ્યા, હે ભાગ્યશાળી િમે શા માટે આવ્યા  છો? 
િમારા મનમાાં જ ે કાંઈ હોય િે સઘળુાં કહો, હ ુાં  િમન ે બધુાં જ 
જણાવીશ.  

नारद उिा  
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मतय ािोके जनाः सि ेनानाक्तिशेसमस्न्िताः | 
नानायोचनसमतुपन्नाः पच्यन्त ेपापकम ाचभः || 
तत ् क्ं शमयने्ना् िघपूायने तद ् िद | 

तत ् सि ंश्रोतचुमच्छाचम कपृास्सत यहद त ेमचय || 
નારદ બોલ્યા: હે ભગવાન! પથૃ્વી પર કેટલાયે લોકો તવતવધ 
પ્રકારનાાં દ:ુખોથી પીડાય છે. એ દ:ુખો દૂર કરવાનો કોઈ સરળ 
ઉપાય આપ જાણિા હો િો કૃપા કરી મન ે કહેવા આપન ે નમ્ર 
તવનાંતિ કરુાં છુાં . 

श्री भगिानिुा  
साधपुषृ्ट ंतिया ितस िोकानगु्रहकांक्षया | 

यतकतृिा मचु्यत ेमोहात ् तच्छृणषु्ि िदाचम त े|| 
व्रतमस्सत महतपणु्यं सिग ेमतय े  दिु ाभम ् | 

ति सनहेान्मया ितस ! िकाशः हक्रयतऽेधनुा || 
सतयनारायणसयदंे व्रत ंसम्यस्विधानतः | 

कतृिा सद्यः सखु ंभकु्ततिा परत्र मोक्षमाप्नयुात ् || 
 

શ્રી તવષ્ણ ુભગવાન ેકહ્ુાં: હે નારદ! લોકકલ્યાણની આકાાંક્ષાથી િમે 
સારો પ્રશ્ન પછુ્ો. જ ેકરવાથી મોહમાાંથી મકુ્િ થવાય િે હ ુાં કહ ુાં  છુાં  િે 
સાાંભળો. મનષુ્ય લોકમાાં અન ે સ્વગાલોકમાાં પણ દલુાભ િથા મહા 
પણૂ્ય આપનારુાં એક વ્રિ છે. હે વત્સ ! િારા પરના પ્રમેન ેકારણ ેહ ુાં 
િન ેએ કહ ુાં  છુાં . એ છે સત્યનારાયણનુાં વ્રિ. યોગ્ય તવધધતવધાનથી 
એ વ્રિ કરવાથી િરિ જ સખુ મેળવી પરલોકમાાં મોક્ષ મળે છે.  
तच्छृतिा भगिद्वाक्तयं नारदो मचुनरब्रिीत ् | 

हकं फिं हकं विधान ं  कतृ ंकेनिै तद्धव्रतम ् | 
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तत ् सि ा विसतराद ् ब्रहूह कदा काय ा हह तद्धव्रतम ् || 
ભગવાનનાાં આ વાક્યો સાાંભળી નારદ બોલ્યા: ‘આ વ્રિનુાં ફળ શુાં? 
એની તવધધ શી છે? એ વ્રિ ક્યાર ેકરવુાં? િથા એ કોણ ેકયુ ંહિુાં  િે 
આપ મન ેતવસ્િરથી કહો.’ 

श्री भगिानिुा  
दःुखशोकाहदशमन ंधनधान्यििध ानम ् | 
सौभावयसंतवतकरं सि ात्र विजयिदम ् || 

यस्समन ् कस्समन ् हदन ेमतयो ा भस्क्ततश्रिासमस्न्ितः || 
सतयनारायण ंदिे ंयज े ्  िै चनशामखु े| 
ब्राह्मणबैाान्धिशै्चैि सहहतो धम ाततपरः || 
निैदे्य ंभस्क्तततो दद्यात ् सपादं भक्षसंयतुम ् | 
रंभाफिं घतृ ंक्षीरं गोधमूसय    णू ाकम ् || 
अभाि ेशाचि णू ंिा शकारां   गडंू त्ा | 
सपादं सि ाभक्ष्यास्ण  कैीकतृय चनिदेयते ् || 

वििाणां दस्क्षणा दद्यात ् क्ां श्रतुिा जनःै सह | 
ततश्च सिगहंृ गच्छते ् सतयनारायण ंसमरन ् || 
एि ंकतृ ेमनषु्याणां िांछाचसस्िभ ािदे्धध्रिुम ् | 
विशषेतः कचियगु ेिघपूायोऽस्सत भतूि े|| 

આ પતવત્ર વ્રિ દ:ુખ શોક દૂર કરી સખુ, સૌભાગ્ય અન ે સાંિતિ 
વધારી સવાત્ર જય અપાવે છે. ભક્ક્િ અને શ્રદ્ધાથી કોઈ પણ દદવસે 
સાાંજ ેબ્રાહ્મણો, વડીલો, ઈષ્ટ લમત્રો અન ેસગાાં વહાલાાં સલહિ ભેગાાં 
મળી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનુાં વ્રિપજૂન કરવુાં  જોઈએ. સવાયો 
પ્રસાદ ભગવાનના ચરણોમાાં અપાણ કરી પાંચામિૃ અન ે પ્રસાદ 
બધાાંન ેવહેંચવો અને પોિે પણ લવેો. આ પછી શ્રી સત્યનારાયણ 
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ભગવાનનુાં સ્મરણ કરિાાં કરિાાં બધાાં લોકો પોિ પોિના ઘર ેજાય, 
અને તનશ્ચય કર ે કે સત્ય વાણી અને સત્યાચરણ દ્વારા પોિાના 
જીવનન ે સફળ કરીશુાં . આ રીિે સત્યનારાયણ ભગવાનનુાં વ્રિ 
કરવાથી મનષુ્યની બધી મનોકામના અવશ્ય પણૂા થાય છે.   
      ईवत श्री सकंदपरुाण े रिेाखडं े सतयनारायण व्रतक्ायाम ् 
ि्मोऽध्यायः || 
બોલો શ્રી સત્ય નારાયણ ભગવાનનો જય.  
 

અધ્યાય - ૨ 

सतू उिा  
अ्ान्यात ् संििक्ष्याचम कतृ ंयने परुा हद्वजाः | 
कस्श्चत ् काशीपरु ेरम्य ेह्यासीत ् वििोऽवतचनध ानः | 
क्षुतंु्तगभ्यां व्याकिुो भतूिा चनतयं बभ्राम भतूि े|| 
हकम् ंभ्रमस ेविि महीं चनतयं सदुःुस्खतः | 
तत ् सि ंश्रोतचुमच्छाचम कथ्यतां हद्वजसत्तम || 

આ રીિે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનાાં વ્રિ તવધાન િથા મહાત્્ય 
જણાવિાાં શ્રી સિુજીએ શૌનક આદદ ઋતષઓન ેકહ્ુાં, આ વ્રિ સૌ 
પ્રથમ જણે ેકયુ ંિેની કથા કહ ુાં  છુાં .  
હે ઋતષઓ! અત્યાંિ રમણીય કાશી નગરીમાાં શિાનાંદ નામનો એક 
ગરીબ બ્રાહ્મણ રહેિો હિો. ભૂખ િરસથી વ્યાકુળ થઈ િે દરરોજ 
ભીક્ષા માગીન ેપોિાના જીવનનો તનવાાહ કરિો હિો. એક દદવસ 
જને ેબ્રાહ્મણ તપ્રય છે એવા ભગવાન પોિે જ એક વદૃ્ધ બ્રાહ્મણનો 
વેષ ધારણ કરી એમની પાસે આવ્યા અને આદરપવૂાક કહ્ુાં: 
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 “હે તપ્રય! િમે અત્યાંિ દીન બની રોજ ેરોજ શા માટે ળભક્ષા માગો 
 છો?” 

ब्राह्मण उिा  
ब्रामणोऽवतदरररोऽहमं चभक्षा् ंि ैभ्रम ेमहम ् | 
उपायं यहद जानाचस कपृया क्य िभो || 

વદૃ્ધ બ્રાહ્મણની પ્રમેભરી વાણી સાાંભળી િે શિાનાંદ બ્રાહ્મણ ેકહ્ુાં: 
   “હ ુાં  બહ ુ જ ગરીબ છુાં , આથી ળભક્ષા માટે ભટકુાં  છુાં . જો આ 
કષ્ટમાાંથી મકુ્િ થવાનો કોઈ ઉપાય આપ જાણિા હો િો કૃપા કરીને 
મને અવશ્ય કહો.” 

ििृ ब्राह्मण उिा  
सतयनारायणो विष्णिुांचछता् ाफििदः | 
तसय ति ंपजून ंविि करुुष्ि व्रतमतु्तमम ् | 

यतकतृिा सि ा दःुखभे्यो मकु्ततो भिवत मानिः || 
विधान ं  व्रतसयावप वििायाभाष्य यतनतः | 
सतयनारायणो ििृसतत्रिैान्तरधीयत || 

   વદૃ્ધ બ્રાહ્મણ વેષધારી ભગવાન બોલ્યા: 
    “હે બ્રાહ્મણ! ઈક્ચ્છિ ફળ આપનાર અને બધી જ મનોકામના 
પણૂા કરનાર શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન છે. િમે એનુાં જ પજૂન 
અને સવાશે્રષ્ઠ વ્રિ કરો. આ વ્રિ કરવાથી મનષુ્ય આવાગમનના 
બાંધનમાાંથી મકુ્િ થાય છે અન ેપથૃ્વી પર સ્વગાનુાં સખુ મેળવે છે.” 
િે દદરદ્ર બ્રાહ્મણન ેવ્રિની તવધધ બિાવી વદૃ્ધ બ્રાહ્મણનો વેષ ધારણ 
કરલે ભગવાન શ્રી સત્યનારાયણ અાંિધ્યાાન થઈ ગયા.  

तद ् व्रत ंकररष्याचम यदकु्तत ंब्राह्मणने ि ै| 
ईवत संच न्तय वििोऽसौ रात्रौ चनरां न िबधिान ् || 
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ततः िातः समतु्ानाय ‘सतयनारायणव्तम ् | 
कररष्य’ इवत संकल्प्य चभक्षा् ामगमद ् हद्वजः || 
तस्समन्निे हदन ेवििः ि रंु रव्यमाप्तिान ् | 
तनेिै बन्धचुभः साध ंसतयसय व्रतमा रत ् | 
सि ादःुखविचनम ुाक्ततः सि ासंपतसमस्न्ितः | 
बभिू स हद्वजश्रषे्ठो व्रतसयासय िभाितः || 
ततः िभवृत काि े  माचस माचस व्रत ंकतृम ् | 
एि ंनारायणसयदंे व्रत ंकतृिा हद्वजोत्तमः | 
सि ापापविचनम ुाक्ततो दिु ाभ ंमोक्षमाप्तिान ् || 
व्रतमसय यदा वििाः प ृस््व्यां सं ररष्यवत | 
तदिै सि ादःुख ं  मनजुसय विनगंक्ष्यवत || 
एि ंनारायणनेोक्तत ंनारदाय महातमन े| 

मया कस््त ंवििाः हकमन्यत ् क्याचम िः || 
આ બ્રાહ્મણ ેજ ેવ્રિ કહ્ુાં િે હ ુાં  કરીશ એવો તનશ્ચય િેણ ેકયોા, આથી 
રાત્ર ે િેન ે બરાબર ઊાં ઘ પણ ન આવી. બીજ ે દદવસે વ્રિ અને 
પજૂનનો સાંકલ્પ કરી શિાનાંદ હાંમેશની જમે નગરમાાં ળભક્ષા માગવા 
ગયો. િે દદવસે િેન ે દરરોજ કરિાાં વધ ુ ધન મળયુાં . િે ધન વડ ે
શિાનાં દે ભાઈબાંધઓુ સલહિ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનુાં વ્રિ કયુ.ં 
આ વ્રિ કરવાથી િે બ્રાહ્મણ બધાાં દઃુખોથી મકુ્િ થઈ ગયો િથા 
સાંપળત્તવાન  બન્યો. શિાનાંદ આ વ્રિના પ્રભાવથી બ્રાહ્મણોમાાં શે્રષ્ઠ 
બની ગયો. ત્યારથી િે દર મલહને શ્રી સત્યનારાયણનુાં વ્રિ કરિો. 
એ રીિે બધાાં દઃુખોથી મકુ્િ થઈ અત્યાંિ દલુાભ મોક્ષન ેપ્રાપ્ત થયો.  
શ્રી સિુજી બોલ્યા: 
 “ હે ઋતષમતુનઓ! શ્રી તવષ્ણ ુભગવાન ેયોગીરાજ નારદજીન ેજ ે
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કાંઈ કહ્ુાં હિુાં  િે બધુાં જ મેં િમન ે કહ્ુાં છે. બીજુાં વધાર ેિમાર ેશુાં 
સાાંભળવુાં છે?” 

ऋषय ऊ ःु 
तसमाहद्विाच्रतु ंकेन प ृस््व्यां  ररत ंमनु े| 
ततसि ंश्रोतचुमच्छामः श्रिासमाकं िजायत े|| 

શૌનકાદદ ઋતષઓએ કહ્ુાં: 
            “હે મતુનશે્રષ્ઠ! અમને શ્રદ્ધા જન્મે આથી વધ ુસાાંભળવાની 
ઈચ્છા થાય છે. િે બ્રાહ્મણ ઉપરાાંિ બીજા કોણ ેઆ પથૃ્વી પર એ 
વ્રિ કયુ ંિે અમે સાાંભળવા ઈચ્છીએ છીએ. િો કૃપા કરીન ેિે અમને 
કહો.” 

सतू उिा   
श्रणुधु्ि ंमनुयः सि ेव्रत ंयने कतृ ंभवुि | 
एकदा स हद्वजश्रषे्ठो य्ा विभिविसतरैः | 
बधंचुभः सिजनःै साध ंव्रत ंकत ुा समदु्यतः || 
एतस्समन्नन्तर ेकाि ेकाष्ठके्रता समागमत ् | 
बहहः काष्ठं   संस्ाप्य वििसय गहृमाययौ || 
तषृ्णया पीहडतातमा   द ृष्ट्िा वििं कतृव्रतम ् | 
िस्णपतय हद्वजं िाह ‘हकचमदं हक्रयत ेतिया | 

कतृ ेहकं फिमाप्नोवत विसतराद ् िद म ेिभो’ || 
શ્રી સિુજી બોલ્યા: 
“ હે ઋતષઓ! એક સમયે આ બ્રાહ્મણ જ્યાર ેશ્રી સત્યનારાયણ 
ભગવાનનુાં વ્રિ કરી રહ્ો હિો ત્યાર ે એક કદઠયારો એના ઘર 
પાસેથી  નીકળયો. િરસથી પીડાિો િે લાકડાનો ભારો બહાર મૂકી 
બ્રાહ્મણના ઘરમાાં ગયો. િેન ેવ્રિ કરિાાં જોઈન ેનમન કરી કદઠયારાએ 
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પછૂ્ુાં: 
       “હે બ્રાહ્મણ ! આપ આ શુાં કરી રહ્ા  છો અને એ કરવાથી શુાં 
ફળ મળે એ તવસ્િાર પવૂાક મન ેકહેવાની કૃપા કરો.” 

ब्राह्मण उिा  
‘सतयनारायणसयदंे व्रत ंसिसे्प्सतिदम ् | 

तसय िसादान्म ेसि ा धनधान्याहदकं महत ् |’ 
 કદઠયારાની વાણી સાાંભળી બ્રાહ્મણ ેકહ્ુાં | 
       “બધાાં ઈચ્છીિ ફળ આપનાર આ શ્રી સત્યનારાયણ 
ભગવાનનુાં વ્રિ છે. એની કૃપાથી જ મન ેધનધાન્યાદદ સવા પ્રાપ્ત થયુાં 
છે.” 

तसमादतेद ् व्रत ंज्ञातिा काष्ठके्रतावतहवष ातः | 
पपौ जिं िसादं   भकु्ततिा स नगरं ययौ || 
सतयनारायण ंदिे ंमनसा इतयच न्तयत ् | 

‘काष्ठं विक्रयतो ग्राम ेिाप्यत े ाद्य यिनम ् | 
तनेिै सतयदिेसय कररष्य ेव्रतमतु्तमम ् ||’ 

इवत संच तय मनसा काष्ठं धतृिा त ुमसतके | 
जगाम नगर ेरम्य ेधचननां यत्र संस्स्तः || 
तहद्दन ेकाष्ठमलू्यं   वत्रगणु ंिाप्तिानसौ | 
ततः िसन्नहदृयः सपुक्ति ंकदिीफिम ् | 
शकाराघतृदवुध ं  गोधमूसय    णू ाकम ् || 
कतृिकैत्र सपादं गहृीतिा सिगहंृ ययौ | 

ततो बधंनु ् समाहयू  कार विचधना व्रतम ् || 
तद्धव्रतसय िभािणे धनपतु्रास्न्ितोऽभिते ् | 
इह िोके सखु ंभकु्ततिा  ान्त ेसतयपरंु ययौ || 
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િેની પાસેથી આ વ્રિનુાં મહાત્્ય જાણી કદઠયારો ઘણો જ ખશુી 
થયો, અન ેપ્રસાદ લઈ િથા પાણી પી લાકડાાંનો ભારો માથે મૂકી 
“હ ુાં પણ આ વ્રિ કરીશ" એમ તવચારિો નગરમાાં એના સદ્ભાગ્યે 
જ્યાાં ધતનક લોકો રહેિા હિા ત્યાાં પહોાંચી ગયો. િે દદવસે 
કદઠયારાન ેએનાાં લાકડાાંનો રોજ કરિાાં બમણો ભાવ મળયો. આ 
પછી ખશુી થઈ સારાાં પાકાાં કેળાાં, દૂધ, ઘી, ઘઉાંનો લોટ વગેર ેલઈ 
ઘર ેઆવ્યો. આ પછી પોિાનાાં સગાાં વહાલાાંન ેબોલાવી તવધધપવૂાક 
શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનુાં વ્રિ કયુ.ં આ વ્રિના પ્રભાવથી ધન 
અને સાંિાન વગેરથેી સાંપન્ન થઈ આ લોકનાાં સમસ્િ સખુો ભોગવી 
અાંિમાાં મોક્ષ પદન ેપ્રાપ્ત થયો. 
इवत श्री सकन्दपरुाण ेरिेाखडं ेसतयनारायणव्रतक्ायां हद्वतीयोऽध्यायः||   

બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનો જય || 

અધ્યાય - ૩ 

सतू उिा   
पनुरग्र ेििक्ष्याचम श्रणुधु्ि ंमचुनसत्तमाः | 

परुा  ोल्कामखूो नाम नपृश्चासीन्महीपवतः || 
स्जतसे्न्रयः सतयिादी ययौ दिेाियं िवत | 

हदन ेहदन ेधन ंदतिा हद्वजान ् संतोषयन ् सधुीः || 
भायाा तसय िमवुधा   सरोजिदना सती | 
भराशीिा नदीतीर ेसतयसय व्रतमा रत ् || 
एतस्समन्नन्तर ेतत्र साधरुकेः समागतः | 
िास्णज्या् ंबहधुनरैनकैेः पररपरूरतः || 
नाि ंसंस्ाप्यं तत्तीर ेजगाम नपृवत ंिवत | 
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द ृष्ट्िा स व्रवतन ंभपंू पिच्छ विनयास्न्ितः || 
શ્રી સિુજી બોલ્યા | 

       “હે મતુનશે્રષ્ઠ! હવે એની આગળની કથા ધ્યાન પવૂાક 
સાાંભળો. ઘણા સમય પહેલાાંની વાિ છે. ઉલ્કામખુ નામનો એક 
ઘણો મોટો, ઈક્ન્દ્રયજીિ અન ેબળુદ્ધમાન રાજા હિો. િે તનયલમિ 
દેવમાં દદરમાાં ભગવાનનુાં દશાન કરીને બ્રાહ્મણો અને ળભક્ષઓુન ે દાન 
આપિો. આ રાજાની પ્રમગુ્ધા નામની રાણી પતિવ્રિા અન ે કમળ 
સમાન સુાંદર મખુવાળી હિી. ઉલ્કામખુ રાજાએ પત્ની સલહિ ભદ્રા 
નદીના કાાંઠ ેશ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનુાં વ્રિ પ્રારાંભ કયુ.ં િે જ 
સમયે એક શઠે વેપાર માટે ઘણુાં ધન લઇ ત્યાાં આવી પહોાંચ્યો. 
પોિાના વહાણન ેમાલ સલહિ દકનારા પર રાખી રાજા નજીક આવ્યો 
અને તવનય પવૂાક પછૂ્ુાં: 

साधरुुिा  
हकचमदं करुुष ेराजन ् भस्क्ततयकु्ततने  तेसा | 
िकाश ंकरुु ततसि ंश्रोतचुमच्छाचम सांितम ् || 

      “હે રાજા! ભક્ક્િપણૂા મનથી આપ શુાં કરી રહ્ા  છો? એ 
કરવાથી શુાં ફળ મળે? એ બધુાં આપ મન ેતવગિવાર કહેવાની કૃપા 
કરો.” 

राजोिा  
पजून ंहक्रयत ेसाधो विष्णोरतिुतजेसः | 

व्रत ं  सिजनःै साध ंपतु्रद्यािास्प्तकाम्यया || 
 રાજાએ કહ્ુાં, 
       “હે શઠે! અમે પતુ્રાદદની ઇચ્છાથી અમારા સ્વજનો સાથે 
અિલુ િેજસ્વી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનુાં વ્રિ-પજૂન કરીએ 
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છીએ.” 
भपूसय ि न ंश्रतुिा साधःु िोिा  सादरम ् | 
सि ंक्य म ेराजन ् कररष्यऽेहं तिोहदतम ् || 
ममावप संतवतनाास्सत हे्यतसमाज ् जायत ेध्रिुम ् | 
ततो चनितृय िास्णज्यात ् सानदंो गहृमागतः | 
भायााय ैकस््त ंसि ंव्रत ंसंतवतदायकम ् || 

‘तदा व्रत ंकररष्याचम यदा म ेसतंवतभ ािते ् | 
इवत िीिाितीं िाह पतनीं साधःु स सत्तमः || 
एकस्समन ् हदिस ेतसय भायाा िीिािती सती | 
भत ृायकु्तताऽऽनदंच त्ताऽभिद ् धम ापरायणा | 

गचभ ाणी  ाऽभित ् तसय भायाा सतयिसादतः || 
રાજાની આવી વાણી સાાંભળી આદરપવૂાક શઠે ેકહ્ુાં: 
       “હે રાજન ! આ પતવત્ર વ્રિની તવધધ અમને કહેવાની કૃપા 
કરો, કેમ કે અમને પણ સાંિતિ નથી. જો એ કરવાથી ચોક્કસ સાંિતિ 
થિી હોય િો  જરૂર એ વ્રિ હ ુાં કરીશ.” 
આ રીિે રાજાનાાં વચનો સાાંભળી વેપારમાાંથી પરવારી િે શઠે ે
આનાંદપવૂાક ઘર ેઆવી પોિાની પત્નીન ેસાંિતિ આપનારા વ્રિ તવષ ે
બધુાં જ કહ્ુાં. સાંિતિ દેનાર શ્રી સત્યનારાયણનુાં એ વ્રિ જ્યાર ે
આપણન ેસાંિાન થશ ેત્યાર ેઅવશ્ય કરીશ.” 
 એક દદવસ િેની ધમાપરાયણ સિી પત્ની લીલાવિી આનાંદપણૂા 
મનથી પતિ સાથે યકુ્િ બની. આથી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની 
કૃપાથી િે ગભાવિી થઈ.   

दशम ेमाचस त ेतसयाः कन्यारतनमजायत | 
हदन ेहदन ेसा िििेृ शकु्तिपक्ष ेय्ा शशीम ् || 
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नाम्ना किािती  वेत तन्नामकरण ंकतृ ं|  
ततो िीिािती िाह सिाचमन ंमधरंु ि ः || 
‘न करोवष हकम् ंि ैपरुा संकस्ल्पत व्रतम?्’ 
वििाहसमय ेतसयाः कररष्याचम व्रत ंविय े|| 

દસમા મલહન ેએક સુાંદર કન્યાન ેિેણ ેજન્મ આપ્યો. િે કન્યા રોજ 
રોજ શકુ્લ પક્ષના ચાંદ્રમાની જમે  મોટી થવા લાગી. િેનુાં નામ 
કલાવિી રાખવામાાં આવ્યુાં . આ પછી એક દદવસ લીલાવિીએ મધરુ 
વચન ેપોિાના પતિન ેકહ્ુાં: 
        “ આપ ેશ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનુાં વ્રિ કરવાનો સાંકલ્પ 
કરલેો િે કેમ પરુો  કરિા નથી?” 
શઠે ે કહ્ુાં: “અત્યાર ે વેપારમાાં િેજીન ેલીધ ેઅવકાશ નથી, પતુ્રીના 
લગ્ન સમયે કરીશુાં .” 

इवत भायां समाश्वासय जगाम नगरं िवत | 
ततः किािती कन्या िििेृ वपतिृशे्मचन || 
द ृष्ट्िा कन्यां ततः साधनु ागर ेसस्खचभः सह | 
मंत्रचयतिा ध्रतु दतू ंिषेयामास धम ावित ् || 

આ રીિે પોિાની પત્નીન ેદદલાસો આપી વેપાર અથ ેબીજા નગરમાાં 
ચાલ્યો ગયો. સમય તવિવા સાથે કલાવિી મોટી થવા લાગી. એક 
વાર કલાવિીન ેશઠે ેસખીઓ સાથે રમિી જોઈ અને િે તવવાહન ે
યોગ્ય થયેલી લાગી. આથી શઠે ે પોિાના ભાઇ-ભાાંડઓુની સલાહ 
લઇ વાળાંદન ેઆજ્ઞા આપી કે િે જલદી કલાવિીન ેયોગ્ય મરુતિયો 
શોધી લાવે.  

वििाहा् ा   कन्याया िरं श्रषे्ठं वि ारय | 
तनेाज्ञतपश्च दतूोऽसौ कां न ंनगरं ययौ || 
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શઠે ની આજ્ઞાથી વાળાંદ કન્યાના તવવાહ માટે શે્રષ્ઠ વર મેળવવાના 
તવચારથી કાાંચન નામ ની નગરીમાાં પહોાંચ્યો. 

तसमादकंे िस्णक्तपतु्र ंसमादायागतो हह सः | 
द ृष्ट्िा त ुस ुंदरं बािं िस्णक्तपतु्र ंगणुास्न्ितम ् || 

એક સુાંદર શરીરવાળા અન ેગણુવાન વૈશ્ય પતુ્રન ેજોઇ તવવાહની 
વાિ પાકી કરી આવ્યો.  

ज्ञावतचभब ान्धचुभः साध ंपररतषु्टने  तेसा | 
दत्तिान ् साधपुतु्राय कन्यां तसम ैविधानतः || 
ततोऽभावयिशात ् तने विसमतृ ंव्रतमतु्तमम ् | 
वििाहसमय ेतसयासतने रुष्टोऽभित ् िभःु || 

શઠે ેસાંિષુ્ટ મનથી જ્ઞાતિજનો સાથે રાખી િે શાહકુારપતુ્રન ે પોિાની 
કન્યા તવધધ પવૂાક અપાણ કરી. દભુાાગ્યે શઠે આ સમયે પણ શ્રી 
સત્યનારાયણ ભગવાનનુાં વ્રિ કરવાનુાં ભૂલી ગયો. આથી શ્રી 
સત્યનારાયણ ભગવાન નારાજ થયા.  

ततः कािने चनयतो चनजकम ाविशारदः | 
िास्णज्या् ंततः शीघं्र जामात्रा सहहतो िस्णक ्|| 

रतनसारपरु ेरम्य ेगतिा चसंध ुसमीपतः | 
िास्णज्यमकरोत ् साधजुाामात्रा श्रीमता सह || 
तौ गतौ नगर ेरम्य े न्रकेतोन ृापसय   | 
एतस्समन ् निेकाि ेत ुसतयनारायणः िभःु || 
भ्रष्टिवतज्ञमािोक्तय शापं तसम ैिदत्तिान ् | 

‘दारुण ंकहठन ं ासय महद ् दःुख ंभविष्यवत ||’ 
કન્યાના તવવાહ બાદ તનયિ સમય મજુબ વેપારમાાં પરમ ચિરુ િે 
શઠે પોિાના જમાઇન ે લઇ રાજા ચાંદ્રકેિનુા રત્નસારપરુ નામના 
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સમદુ્ર નજીકના સુાંદર નગરમાાં વેપાર કરવા પહોાંચી ગયો. િે સમયે 
શઠેન ે પ્રતિજ્ઞાભ્રષ્ટ થયેલો જોઈ સત્ય નારાયણ ભગવાન ે શાપ 
આપ્યો કે િન ેમહાન, દારુણ અને કદઠન દઃુખ પ્રાપ્ત થાઓ. 

एकस्समन हदिस ेराज्ञो धनमादाय तसकरः | 
तत्रिै  ागतश्चौरो िस्णज्यौ यत्र संस्स्तौ || 

तत ् पश्चािािकान ् दतूान ् द ृष्ट्िा भीतने  तेसा | 
धन ंसंस्ाप्य तत्रिै स त ुशीघ्रमिस्क्षतः || 

એક ચોર રાજાના ખજાનામાાંથી ધન ચોરી લઇ આ વેપારીઓ જ્યાાં 
હિા ત્યાાં આવ્યો. રાજાના લસપાઇઓએ પીછો પકડ્યો જોઇ ભયન ે
લીધ ેિેણ ેત્યાાં ધન નાાંખી દીધુાં અને ભાગી ગયો.  

ततो दतूाः समायाता यत्रासत ेसज्जनो िस्णक ्| 
द ृष्ट्िा नपृधन ंतत्र बध्िानीतौ िस्णक्तसतुौ || 
हषणे धािमानाश्च ऊ नु ृाप समीपतः | 

तसकरौ द्वौ समानीतौ वििोक्तयाज्ञापय िभो || 
જ્યાાં આ સજ્જન વળણકો હિા ત્યાાં રાજાના લસપાઇઓ આવ્યા, અને 
રાજાનુાં ધન ત્યાાં જોયુાં   આથી એ બાંનેન ેદોરડાાંથી બાાંધી રાજા પાસે 
લઇ આવ્યા અને કહ્ુાં: 
        “હે પ્રભ!ુ આપનુાં ધન ચોરનાર આ બાંને ચોર આપની સમક્ષ 
હાજર છે.” 

राज्ञाज्ञप्तासततः शीघं्र दढृ ंबििा त ुतािभुौ | 
स्ावपतौ द्वौ महादगु ेकारागारऽेवि ारतः || 
मायाया सतयदिेसय न श्रतु ंकैसतयोि ा ः | 
अतसतयोध ान ंराज्ञा गहृहत ं न्रकेतनुा || 

સત્યદેવ ભગવાનની માયાથી ચાંદ્રકેિ ુરાજાએ એમનુાં કહેવાનુાં કશુાં ન 
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સાાંભળયુાં અને બાંનેન ેમજબૂિ રીિે બાાંધી કારાગારમાાં પરુાવી દીધા. 
િેમનુાં જ ેધન હિુાં  િે પણ લઇ લીધુાં .  

तच्छापाच्  तयोग ृाह ेभायाा  िैावतदःुस्खता | 
 ौरणेापहतृ ंसि ंगहृ ेयच्  स्स्त ंधनम ् || 

आचधव्याचध समायकु्तता क्षुस्तपपासावतदःुस्खता | 
अन्नच न्ता परा भतूिा बभ्राम   गहृ ेगहृ े|| 
किािती त ुकन्यावप बभ्राम िवतिासरम ् | 
एकस्समन ् हदिस ेजाता क्षुधाताा हद्वजमंहदरम ् | 
गतिाऽपश्यद ् व्रत ंतत्र सतयनारायणसय   || 
उपविश्य क्ां श्रतुिा िरं िास्् ातितयवप | 
िसाद भक्षण ंकतृिा ययौ रात्रौ गहंृ िवत || 

શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનના શ્રાપન ેલીધ ેશઠેના ઘર ેએની પત્ની 
અને પતુ્રીની પણ ઘણી ખરાબ દશા થઇ. ઘરમાાં જ ેકાં ઇ ધન-સાંપળત્ત 
હિી િે ચોર લોકો ચોરી ગયા. ભૂખ િરસથી દઃુખી થઇ િેઓ 
મજુરી કરવા લાગી અને ભીક્ષા માગવા લચત્તભ્રમ થઈ ઘર ઘર 
ભટકવા લાગી. એક દદવસ ભૂખ-િરસથી વ્યાકુળ કલાવિી એક 
બ્રાહ્મણના ઘર ેગઇ. ત્યાાં િેણ ેશ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનુાં વ્રિ-
પજૂન જોયુાં . શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા સાાંભળી, પ્રસાદ લઇ 
મોડી રાિે કલાવિી ઘર ેગઇ. 

माता किाितीं कन्यां क्यामास िमेतः | 
पवुत्र ! रात्रौ स्स्ता कतु्र हकं त ेमनचस ित ात े|| 

 માિાએ કલાવિીન ેપ્રમેથી પછૂયુાં : 
         “હે પતુ્રી! આટલી રાિ વીિવા સધુી િુાં  ક્યાાં હિી? િુાં  
મનમાન્યુાં કેમ કર ેછે?” 
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कन्या किािती िाह मातरं िवत सतिरम ् | 
‘हद्वजािय ेव्रत ंमातर ् द ृष्टं िांचछतचसस्िदम ् |’ 

કલાવિીએ શાાંિ સ્વર ેકહ્ુાં: “મા, એક બ્રાહ્મણના ઘર ેમેં એવુાં  વ્રિ-
પજૂન જોયુાં , જ ેબધી ઈક્ચ્છિ મનોકામના પણૂા કરનારુાં છે.” 

तच्रतुिा कन्यका िाक्तयं व्रत ंकत ुा समदु्यता | 
सा तदा त ुिस्णवभायाा सतयनारायणसय   || 
व्रत ं के्र सिै साध्िी बधंचुभः सिजनःै सह | 
‘भत ृाजामातरौ स्क्षिमागच्छतेां सिमाश्रमम ् || 
अपराध ं  म ेभत ृाजामातःु क्षन्तमुह ाचस ||’  

કલાવિીનાાં વચન સાાંભળી લીલાવિીન ે શ્રી સત્યનારાયણ 
ભગવાનના વ્રિનુાં સ્મરણ થઇ આવ્યુાં . િેણ ેઆ વ્રિ કરવાનો સાંકલ્પ 
કયોા અન ેપોિાનાાં સગાાં વહાલાાં સાથે વ્રિ પણૂા કયુ.ં લીલાવિીએ 
ભગવાનન ેપ્રાથાના કરી વારાંવાર તવનાંતિ કરી: 
         “હે પ્રભ!ુ મારા પતિ અને જમાઇન ે જલદી ઘર ે મોકલો. 
િેઓના અપરાધ ક્ષમા કરવામાાં આપ જ સમથા  છો.” 

व्रतनेानने तषु्टोऽसौ सतयनारायणः िभःु | 
दश ायामास सिप्न ंहह  न्रकेत ु ंनपृोत्तमम ् || 
‘बस्न्दनौ मो य िातर ् िस्णजौ नपृसत्तम | 
दये धन ं  तत ् सि ंगहृीत ंयत्त्ियाधनुा || 

नो  ते ् तिां नाशचयष्याचम सराज्यं धनपतु्रकम ् || 
વ્રિથી સાંિષુ્ટ થયેલા સત્યનારાયણ પ્રભએુ રાજા ચાંદ્રકેિનુ ેિે જ રાત્ર ે
સ્વપ્નમાાં કહ્ુાં: 
          “હે રાજન ! પલેા બન્ન ેબાંદીવાન વળણકોન ેજલેમાાંથી મકુ્િ 
કરી જ ેકાં ઇ ધન િેમનુાં લઇ લીધુાં છે િે િરિ જ પાછુાં  આપી દો. જો 
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િુાં  નલહ ચેિીશ િો ધનપતુ્ર સલહિ િારા રાજ્યનો નાશ કરીશ.”  
एिमाभाष्य राजान ंध्यानगम्योऽभित ् िभःु | 
ततः िभातसमय ेराजा   सिजनःै सह || 
उपविश्य सभामध्य ेिाह सिप्न ंजन ंिवत | 

‘बिौ महाजनौ शीघं्र मो य द्वौ िस्णक्तसतुौ || 
આમ કહીને ભગવાન અદૃશ્ય થયા. સવાર થિાાં જ રાજા ચાંદ્રકેિએુ 
માંત્રીને આદેશ આપ્યો કે જલેમાાં પરુલેા પલેા બાંને વળણક મહાજનન ે
પોિાની સમક્ષ લાવવામાાં આવે.  

इवत राज्ञो ि ः श्रतुिा मो चयतिा महाजनौ | 
समानीय नपृसयाग्र ेिाहसुत ेविनयास्न्िताः || 

‘आनीतौ द्वौ िस्णक्तपतु्रौ मकु्ततौ चनगडबन्धनात ् |’ 
ततो महाजनौ नतिा  न्रकेत ु ंनपृोत्तमम ् || 

રાજાનાાં આ વચનો સાાંભળી બાંન ેમહાજનોન ે સેવકોએ મકુ્િ કરી 
રાજા સમક્ષ હાજર કયાા અને તવનયપવૂાક કહ્ુાં: ‘બાંન ેવળણક પતુ્રોન ે
મકુ્િ કરી લાવવામાાં આવ્યા છે.’  બાંનેએ  રાજા ચાંદ્રકેિનુ ેનમસ્કાર 
કયાા. 

समरन्तौ पिू ाितृान्त ंनो तभु ायविह्ििौ | 
राजा िस्णक्तसतुौ िीक्ष्य ि ः िौिा  सादरम ् || 
दिैातिाप्त ंमहदःुखचमदानीं नास्सत ि ैभयम ् | 
तदा चनगडसंतयागं क्षौरकमााद्यकारयत ् || 
िसत्रािंकारकं दतिापररतोष्य नपृश्च तौ  | 
परुसकतृय िस्णक्तपतु्रौ ि साऽतोषयद ् भशृम ् || 
परुानीत ंत ुयद ् रव्यं हद्वगणुी कतृय दत्तिान ् | 

िोिा  त ंततो राजा गच्छ साधो चनजाश्रमम ् ||  
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         અન ેપોિાની સાથે બનેલા આગલા બનાવન ેયાદ કરી બાંન ે
જણા ભયતવહ્વળ બની મૌન રહ્ા || ત્યાર ેરાજાએ કહ્ુાં | “િમન ે
આ દારુણ દઃુખ દૈવના પ્રકોપન ેલઇન ેભોગવવુાં પડ્યુાં | પણ હવે 
િમાર ે કોઈ ભય રાખવાનુાં કારણ નથી.” હજામિ િથા સ્નાનાદદ 
કરાવી, વસ્ત્રાલાંકાર આપી, એમની પાસેથી લઈ લીધેલા ધનથી 
બેવડુાં ધન આપી રાજાએ િેમન ેસાંિોષ્યા અન ેકહ્ુાં: “હવે ખશુીથી 
િમે િમારા ઘર ેજાઓ.” 

राजानां िस्णपतयाह गन्तव्यं तितिसादतः | 
इतयकु्ततिा तौ महािशै्यौ जवमतःु सिगहंृ िवत || 

રાજાન ેપ્રણામ કરી ‘આપની કૃપાથી અમે હવે અમારા ઘર ેજઈશુાં .’ 
કહી િે બાંન ેવૈશ્યોએ પોિાના ઘર િરફ પ્રયાણ કયુ.ં         
ईवत श्री सकंदपरुाण ेरिेाखडं ेसतयनारायण व्रतक्ायाम ् ततृीयोऽध्यायः || 

બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનનો જય. 

અધ્યાય-૪ 
 

सतू उिा  
यात्रां त ुकतृिान ् साधःु मंगिा ारपवूि ाकाम ् | 
ब्राह्मणभे्यो धन ंदतिा तदा त ुनगरं ययौ || 
हकयद ् दरू गत ेसाधौ सतयनारायणः िभःु | 

स्जज्ञासां कतृिान ् ‘साधो ! हकमस्सत ति नौस्स्तम ् || 
શ્રી સિુજી બોલ્યા: “યાત્રા માટે િૈયારી કરિા એ શઠે ેસ્વક્સ્િવાચન 
કરાવી બ્રાહ્મણોન ે દાન આપી નગર િરફ પ્રયાણ કયુ.ં આ 
વેપારીઓના થોડ ે દૂર  ગયા પછી િેઓની પરીક્ષા લવેા શ્રી 
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સત્યનારાયણ ભગવાન એક સાંન્યાસીના વેષમાાં િેમની પાસે આવ્યા 
અને બોલ્યા: 
        “હે શઠે! િમારી આ હોડીમાાં શુાં ભયુ ંછે?”  

ततो महाजनौ मत्तौ हिेया   िहसय ि ै| 
क्ं पचृ्छचस भो दंहडन ्! मरुां नते ु ंहकचमच्छचस || 

ितापत्राहदकं  िै ित ात ेतरणौ मम | 
चनष्ठरंु   ि न ंश्रतुिा ‘सतयं भित ुत ेि ः ||’ 

ઘણા ધનથી છકેલા િે બાંન ેમહાજનોએ હસીન ેકહ્ુાં: “હે સાધ!ુ િમે 
કેમ પછૂો  છો? િમે શા માટે ધનની ઈચ્છા રાખો  છો? અમારી 
હોડીમાાં િો વેલા-પાાંદડાાં જ ભરલેાાં છે.” 
શ્રી સત્યદેવ ભગવાન ેઆ વેપારીઓની કડવી અન ે લમથ્યા વાણી 
સાાંભળી કહ્ુાં: 
      “સારુાં ભાઇ, િમારી વાિ સાચી પડો.” 

एिमकु्ततिा गतः शीघं्र दण्डी तसय समीपतः | 
हकयद ् दरू ेततो गतिा स्स्तः चसन्धसुमीपतः || 

એમ કહી સાધ ુ વેષધારી સત્યનારાયણ ભગવાન િરિ જ આગળ 
જઇ એક જગ્યાએ દદરયાની નજીક બેસી ગયા. 

गत ेदस्ण्डचन साधशु्च कतृ चनतयहक्रयसतदा | 
उस्त्तां तरणीं द ृष्ट्िा विसमयं परमं ययो ||  

 
દાંડી સાંન્યાસીના ગયા પછી શઠે તનત્ય કમાથી પરવારી જ્યાર ેહોડી 
પર ગયો ત્યાર ેહોડીન ેપાણીથી ઉપર હલકી િરિી જોઇ ગુાંચવણમાાં 
પડી ગયો.  

द ृष्ट्िा िताहदकं  िै  म ूस्च्छ ातो न्यपतद ् भवूि | 
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िबधसंज्ञो िस्णक्तपतु्रसततस्श्चन्तास्न्ितोऽभित ् || 
િેણ ેહોડીમાાં વેલા-પાાંદડાાં જોયાાં અને મૂળછા િ થઇ જમીન પર ઢળી 
પડ્યો. શઠેની એ દશા જોઈ એના જમાઇએ કહ્ુાં: 

तदा त ुदहुहतःु कान्तो ि न ं देमब्रिीत ् | 
’हकम् ंहक्रयत ेशोकः शापो दत्तश्च दंहडना || 
शक्तयत ेतने सि ंहह कत ुा  ात्र न संशयः | 
अतसतच्छरण ंयामो िांचछता्ो ा भविष्यवत || 

   “ હે તપિા ! આપ લચાંિા શા માટે કરો  છો? શોકથી વ્યાકુળ શા 
માટે થઇ રહ્ા  છો? જરૂર એ પલેા  સાધ ુમહારાજના શાપન ેલીધ ે
થઇ રહ્ુાં છે, એમાાં શાંકા નથી. આપ એના શરણ ેજાઓ. એ સવા 
શક્ક્િમાન છે અને કાં ઇ પણ કરી શકે છે.” 

जामातिु ा न ंश्रतुिा ततसकाश ंगतसतदा | 
द ृष्ट्िा   दंहडन ंभक्ततया नतिा िोिा  सादरम ् || 

‘क्षमसि  ापराध ंम ेयदकु्तत ंति संचनधौ |’ 
एि ंपनुः पनुन ातिा महाशोकाकिुोऽभित ् || 

જમાઈનાાં આ વચન સાાંભળી િેઓ બાંન ેસાધરુૂપી ભગવાન પાસે જઇ 
પગે પડી આદર સલહિ તવનાંતિ કરવા લાગ્યા: 
“ હે ભગવાન! હ ુાં  આપની સમક્ષ જ ે ખોટુાં  બોલ્યો િે અમારો 
અપરાધ ક્ષમા કરો. ” આમ વારાંવાર કહી ખબૂ શોક કરવા લાગ્યો.  

िोिा  ि न ंदंडी वििपंत वििोक्तय   | 
‘मा रोदीः श्रणु ुमद ् िाक्तयं मम पजूाबहहम ुाखः || 
मामिज्ञाय दबु ुािे ! िबध ंदःुख ं महुमु ुाहःु |’ 
तच्रतुिा भगिद्वाक्तयं सतवुत ंकत ुा समदु्यतः || 

 વેપારીઓન ેરડિા જોઇ સાધ ુવેષધારી ભગવાન ેકહ્ુાં: 
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  “ હે શઠે! તવલાપ ન કર. મારી વાિ સાાંભળ. માનિા રાખી હોવા 
છિાાં િેં મારી પજૂા કરી નલહ. લમથ્યા વચનો બોલ્યો. આથી જ હે 
દબુુા ળદ્ધ ! િન ેવારાંવાર દઃુખ સહન કરવાાં પડ્યાાં.” 
શ્રી સત્યદેવની વાિ સાાંભળી શઠે િેમનાાં ચરણોમાાં પડી પ્રાથાના 
કરવા લાગ્યો:  

‘तिन्माया मोहहताः सि ेब्रह्माद्यास्सत्रहदिौकसः | 
न जानावत गणुान ् रूपं तिाश्चय ाचमदं िभो || 
मढूोऽहं तिां क्ं जान ेमोहहतसति मायया | 
िसीद पजूचयष्याचम य्ाविभिविसतर ेૈ ઃ || 
परुा वितं्त   ततसि ंदहेह मां शरणागतम ् |’ 
श्रतुिा भस्क्ततयतु ंिाक्तयं पररतषु्टो जनाद ानः || 

“હે પ્રભ!ુ સવા બ્રહ્માદદ દેવિા પણ આપની માયાથી મોલહિ છે, અને  
આ આપના આશ્ચયાજનક ગણુ અન ે રૂપન ેજાણિા નથી. િમારી 
માયાથી મોલહિ હ ુાં  શી રીિે જાણી શકુાં? વહાણમાાં પહેલાાં મારુાં જ ે
ધન હિુાં  િે મને પાછુાં  આપો. હ ુાં મારા વૈભવ અનસુાર આપનુાં પજૂન 
કરીશ. શઠેનાાં ભક્ક્િયકુ્િ વચનો સાાંભળી સ્વામી સત્યદેવ ભગવાન 
પ્રસન્ન થયા. 

िरं   िांचछत ंदतिा तत्रिैान्तद ाध ेहररः | 
ततो नाि ंसमारुह्य द ृष्ट्िा वित्तिपरूरताम ् ||  

 ઈક્ચ્છિ વરદાન આપી ભગવાન અાંિધ્યાાન થઇ ગયા. શઠે ેઆવીન ે
પોિાની હોડીન ેધન-ધાન્યથી પણૂા જોઇ. 

‘कपृया सतयदिेसय सफिं िांचछत ंमम |’ 
इतयकु्ततिा सिजनःै साध ंपजूां कतृिा य्ाविचधः || 

हषणे  ाभित ् पणू ाः सतयदिेिसादत्तः | 
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नाि ंसंयोज्य यतनने सिदशेगमन ंकतृम ् || 
‘સત્યદેવની કૃપાથી મારી ઈચ્છા સફળ થઈ’ એમ કહી શ્રી 
સત્યનારાયણ ભગવાનની પજૂા કરી અને પોિાના ઘર િરફ પ્રયાણ 
કયુ.ં  

साधजुाामातरं िाह पश्य रतनपरुीं मम | 
दतू ं  िषेयामास चनजवित्तसय रक्षकम ् || 

दतूोऽसौ नगरं गतिा साधभुायां वििोक्तय   | 
िोिा  िांचछत ंिाक्तयं नतिा बिांजचिसतदा || 

નગર દેખાિાાં જ શઠે ેપોિાના જમાઈન ેકહ્ુાં, ‘જુઓ મારુાં રત્નપરુી.’ 
અને પોિાના ધનનુાં રક્ષણ કરનાર એક દૂિન ે સમાચાર આપવા 
રવાના કયોા. દૂિે નગરમાાં પહોાંચી શઠેની પત્નીન ેજોિાાં હાથ જોડી 
શભુ સમાચાર આપિાાં કહ્ુાં.  

‘चनकट ेनगरसयिै जामात्रा सहहतो िस्णक ्| 
आगतो बधंिुगशै्च वित्तशै्च बहचुभय ुातः ||’ 

શઠે પોિાના જમાઈ, બાાંધવો અને પશુ્કળ ધન સાથે નગરની નજીક 
આવી પહોાંચ્યા છે. 

श्रतुिा दतूमखुाद ् िाक्तयं महाहष ािती सती | 
सतयपजूां ततः कतृिा िोिा ं तनजुां िवत || 
‘व्रजाचम शीघ्रमागच्छ साधसुंदश ानाय   |’ 
इवत मातिृ ः श्रतुिा व्रत ंकतृिा समाप्य   | 
िसादं   पररतयज्य गता साऽवप पवत ंिवत || 

 
દૂિનો સાં દેશો સાાંભળી લીલાવિી બહ ુજ ખશુ થઇ, અને ભગવાન 
સત્યનારાયણની પજૂા કરી પતુ્રીન ે કહ્ુાં કે હ ુાં જઇન ે એ લોકોનુાં 
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સ્વાગિ કરુાં છુાં , અન ે િુાં  પણ (પજૂા પરૂી કરીને) જલદી આવ. 
કલાવિીએ માનાાં વચનો સાાંભળી (પ્રસન્ન થઇ) પજૂા પરૂી કરી પરાંિ ુ
પ્રસાદ લીધા તવના પોિાના પતિન ેમળવા િે પણ દોડી ગઇ.  

तने रुष्टः सतयदिेो भताारं तरणीं त्ा | 
संहतृय   धनःै साध ंजि ेतस्समन ् न्यमज्जयत ् ||  

પ્રસાદ ન લવેાથી ભગવાન સત્યદેવ નારાજ થયા | અને કલાવિીના 
પતિન ેએની હોડી સલહિ અદૃશ્ય કરી દીધો.  

ततः किािती कन्या न   वििोक्तय चनजं पवतम ् | 
शोकेन महता तत्र रुदती  ापतद ् भवुि || 

કલાવિી પોિાના પતિન ે ન જોિાાં િરિ જ શોકથી વ્યાકુળ થઇ 
જમીન પર ઢળી પડી.  

द ृष्ट्िा त्ाविधां नौकां कन्यां   बहदुःुस्खताम ् | 
भीतने मनसा िाह ‘हकमाश्चय ाचमदं भिते ् ||’ 
च न्तयाकचुिताः सि ेिभिूसुतररिाहकाः || 

ततो िीिािती कन्यां द ृष्ट्िा सा विह्ििा भित ् | 
विििापावतदःुखने भताारं  देमब्रिीत ् || 

‘इदानीं नौकया साध ंक्ं सोऽभदूिस्क्षतः | 
न जान ेकसय दिेसय हिेया  िै सा हतृा || 
सतयदिेसय माहातम्यं ज्ञात ु ंिा केन शक्तयत े|’ 
इतयकु्ततिा विििापा् ततश्च सिजनःै सह ||  

કન્યા કલાવિીન ેબહ ુજ દઃુખી અને હોડીન ેઅદૃશ્ય થયેલી જોઈ શઠે ે
મનમાાં તવચાયુ ં‘આ િે કેવુાં  આશ્ચયા?’ હોડી ચલાવનાર નાતવકો પણ 
સહ ુ લચાંિાિરુ થયા. પોિાની પતુ્રી કલાવિીની ક્સ્થતિ જોઈ 
લીલાવિી પણ ખબુ ગભરાઈ ગઈ અન ેઅતિ દઃુખથી તવલાપ કરવા 
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લાગી.  
‘જરા વારમાાં જમાઈ સાથે હોડી શી રીિે અદૃશ્ય થઈ ગઈ? કોણ 
જાણ ે કયા દેવની અવગણના થઈ? હ ુાં કશુાં જાણી શકિી નથી. 
સત્યદેવનુાં માહત્્ય જાણવા કોણ શક્ક્િમાન છે?’ આમ કહી 
લીલાવિી પોિાનાાં સ્વજનો સાથે તવલાપ કરવા લાગી. 

ततो िीिािती कन्यां क्रोड ेकतृिा रुरोद ह | 
ततः किािती कन्या नष्ट ेसिाचमचन दःुस्खता || 
गहृहतिा पादकुां तसयानगुन्त ु ं  मनो दध े|| 

પોિાના સ્વામીના નષ્ટ થવાથી દઃુખી થયેલી કલાવિીન ે પછી 
લીલાવિીએ ખોળામાાં બેસાડી ખબુ રુદન કયુ.ં કલાવિીએ પાદકુા 
લઈ પતિની પાછળ સતિ થવાનો મનસૂબો કયોા. 

कन्यायाश्चररत ंद ृष्टिा सभाय ाः सज्जनो िस्णक ्| 
अवतशोकेन संतप्तस्श्चन्तयामास धम ावित ् ||  

કન્યાની આ દશા જોઈ અતિ શોકથી સાંિપ્ત િે ધમાતવદ  સજ્જન 
વળણક પોિાની પત્ની સલહિ તવચારવા લાગ્યો.        

हतृ ंिा सतयदिेने भ्रोन्तोऽहं सतयमायया | 
सतयपजूां कररष्याचम य्ाविभिविसतरैः || 
इवत सिाान ् समाहयू क्चयतिा मनोर्म ् | 
नतिा   दंडिद ् भमूौ सतयदिे ंपनुः पनुः ||    

“આ ઘટના કયા દેવિાના કોપન ેલીધ ેબની? ભગવાન સત્યદેવની 
માયાથી અમે ભ્રમણામાાં પડ્યાાં છીએ.” એમ માની શઠે ે પોિાનાાં 
સગાાં વહાલાાંન ેબોલાવી સાંકલ્પ કયોા, ‘આ ઘોર સાંકટ દૂર થિાાં જ હ ુાં 
ભગવાન સત્યનારાયણની પજૂા કરીશ.’ અને નમીન ેશ્રી સત્યદેવન ે
વારાંવાર દાંડવિ  પ્રણામ કરવા લાગ્યો. 
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ततसतषु्ट सतयदिेो दीनानां पररपािकः | 
जगाद ् ि न ं नै ंकपृया भक्ततितसिः || 

‘तयक्ततिा िसादं त ेकन्या पवत ंद ृष्ट ु ंसमागता | 
अतोऽदशृ्योऽभित ् तसयाः कन्यकायाः पवतध्र ुािम ् || 
गहंृ गतिा िसादं   भकु्ततिा सा यावत  तेपनुः | 
 िबदभत्री सतुा साधो भविष्यवत न संशयः ||’ 

આથી દીન જનોના ઉદ્ધારક ભક્િવત્સલ સત્યદેવે સાંિષુ્ટ થઈ કૃપા 
કરી આકાશવાણીથી કહ્ુાં, ‘પ્રસાદનો ત્યાગ કરી આ કન્યા પોિાના 
પતિન ેજોવા દોડી આવી આથી જ ખરખેર એનો પતિ એ જોઇ 
શકિી નથી.” જો એ ઘર ેજઈ પ્રસાદ આરોગી પાછી આવશ ેિો 
એન ેએનો પતિ િરિ જ પ્રાપ્ત થશ ેએમાાં સાંશય નથી.   

कन्यका तादशृं िाक्तयं श्रतुिा गगनमंडिात ् | 
स्क्षिमिे गहंृ गतिा िसदं बभुजु े  सा || 
ततपश्चात ् पनुरागतय ददश ा   चनजं पवतम ्| 
ततः किािती तषु्टा जगाद वपतरं िवत | 

‘इदानीं त ुगहंृ याहह वििंब ंकरुुष ेक्म ् ||’ 
કલાવિીએ જ્યાર ેઆ આકાશવાણી સાાંભળી કે િરિ જ ઘર ેજઇ 
પ્રસાદ લીધો, અને ફરીથી જ્યાાં એનો પતિ અાંિધ્યાાન થયો હિો ત્યાાં 
આવી. પોિાના પતિન ેસામે જોઇ સાંિષુ્ટ થઈ તપિાન ેકહ્ુાં, 
       “ચાલો હવે ઘર ેજઈએ, તવલાંબ શા માટે કરો  છો?’  

तच्रतुिा कन्यकािाक्तयं संतषु्टोऽभदू ् िस्णकसतुः | 
पजून ंसतयदिेसय कतृिा विचधविधानतः | 
धनःैबन्धगुणःै साध ंजगाम चनजमंहदरम ् || 

पौण ामासयां   संक्रान्तौ पजूां कतृिा य्ाविचध | 
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इह िोके सखु ंभकु्ततिा  ान्त ेसतयपरंु ययौ || 
કલાવિીની વાિ સાભળી શઠે પ્રસન્ન થઇ ભાઇ-ભાાંડઓુ સાથે 
પોિાના ઘર ેઆવ્યો અને સત્યદેવનુાં તવધધસર યોગ્ય ધન વડ ેપજૂન 
કયુ.ં આપછી પણ  દર મલહનાની પળૂણામા િથા સાંક્રાાં તિના દદવસે 
તનયમ પવૂાક િે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનુાં વ્રિપજૂન કરવા 
લાગ્યો. આ વ્રિના પ્રિાપથી શઠે આ લોકનાાં સઘળાાં સખુ ભોગવી 
અાંિે વૈકુાં ઠના ધામમાાં પહોાંચ્યો. 
ईवत श्री सकंदपरुाण ेरिेाखडं ेसतयनारायण व्रतक्ायाम ्  त ु् ो ाऽध्यायः || 

બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનો જય || 
 

અધ્યાય ૫ 

सतू उिा  
अ्ान्यच्  ििक्ष्याचम श्रणुधु्ि ंमचुनसत्तमाः | 
आसीत ् त ुगंध्िजो राजा िजापािनततपरः | 
िसादं सतयदिेसय तयक्ततिा दःुखमिाप सः || 

 
શ્રી સિુજીએ કહ્ુાં, “આ પછીનુાં ચદરત્ર પણ ધ્યાન પવૂાક સાાંભળો. 
પોિાની પ્રજાનુાં પાલન કરનાર િુાંગધ્વજ નામે રાજા હિો. િેણ ેશ્રી 
સત્યદેવ ભગવાનનો પ્રસાદ િરછોડી ઘણુાં દઃુખ મેળવ્યુાં .  

एकदा स िन ंगतिा हतिा बहवुिधान ् पशनू ् | 
आगतय िटमिंू  ापश्यत ् सतयसय पजूनम ् ||  

गोपाः किु ास्न्त संतषु्टा भस्क्ततयकु्तताः सबांधिाः | 
राजा द ृष्ट्िा त ुदपणे न गतो नननाम सः || 
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એક વાર રાજા િુાંગધ્વજ અનેક પશપુાંખી મારી પાછા ફરિાાં એક 
વડના ઝાડ  નીચે આરામ કરવા બેઠો. િે ઝાડ  નીચે ગોવાળો પોિાનાાં 
ભાઇ-ભાાંડ ુ સાથે સત્યનારાયણ ભગવાનની પજૂા કરી રહ્ા હિા. 
રાજા અળભમાનના કારણ ેન િો ત્યાાં ગયો કે ન િો િેણ ેભગવાનન ે
હાથ જોડ્યા.  

ततो गोपगणाः सि ेिसादं नपृसस्न्नधौ | 
संस्ाप्य पनुरागतय भकु्ततिा सि ेय्से्प्सतम ् || 
ततः िसादं संतयज्य राजा दःुखमिाप सः | 
तसय पतु्रशत ंनष्ट ंधनधान्याहदकं   यत ् || 

પજૂા બાદ ગોવાળોએ રાજાને પ્રસાદ આપ્યો, પરાંિ ુરાજાએ િે પ્રસાદ 
ન લીધો. પ્રસાદની અવજ્ઞાન ે લીધ ે રાજાના સો પતુ્રો, ધનસાંપળત્ત 
વગેર ેજ ેકાં ઇ હિુાં  િે બધુાં નાશ પા્યુાં .  

‘सतयदिेने ततसि ंनाचशत ंमम चनस्श्चतम ् | 
अतसतत्रिै गच्छाचम यत्र दिेसय पजूनम ् || 

 मनसा त ुविचनस्श्चतय ययौ गोपािसंचनधौ | 
ततोऽसौ सतयदिेसय पजूां गोपगणःै सह | 

भस्क्ततश्रिास्न्ितो भतूिा  कार विचधना नपृः || 
सतयदिेिसादने धनपतु्रास्न्ितोऽभित ् | 

इह िोके सखु ंभकु्ततिा  ान्त ेसतयपरं ययौ || 
(આ રીિે ભયાંકર દઃુખો પડવાથી  રાજાએ બહ ુગાંભીરિા પવૂાક આ 
દઃુખો પડવાનુાં કારણ તવચાયુ,ં અને તનણાય કયોા,)  
     “શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન ેજ મારા સવાસ્વનો નાશ કયોા છે. 
આથી જ્યાાં  પલેા ગોવાળો શ્રી  સત્યનારાયણ ભગવાનની પજૂા કરી 
રહ્ા હિા; ત્યાાં જાઉાં.” 
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આ રીિે મનમાાં તનશ્ચય કરીન ે રાજા પલેા ગોવાળો પાસે ગયો. િે 
લોકો સાથે મળી ઘણી ભક્ક્િ અને શ્રદ્ધાથી શ્રી સત્યનારાયણ 
ભગવાનનુાં પજૂન કયુ.ં પ્રસાદ લીધો. આથી શ્રી સત્યદેવની કૃપાથી 
ફરથી ધન-ધાન્ય, પતુ્ર-પૌત્રાદદથી સાંપન્ન થઇ ગયો, અને આ 
લોકનાાં બધાાં સખુો ભોગવી અાંિે વૈકુાં ઠવાસી થયો. 

य इदं करुुत ेसतयव्रत ंपरम दिु ाभम ् | 
श्रणुोवत ि क्ां पणू्यां भस्क्ततयकु्ततः फििदाम ् || 
धनधान्याहदकं तसय भिते ् सतयिसादतः | 
दरररो िभत ेवितं्त बिो मचु्यते बन्धनात ् || 
भीतो भयात ् ् िमचु्यते सतयमतेन्न संशयः | 
ईस्प्सत ं  फिं भकु्ततिा  ान्त ेसतयपरंु व्रजते ् || 
इवत िः कस््त ंवििाः सतयनारायणव्रतम ् | 
यतकतृिा सि ादःुखभे्यो मकु्ततो भिवत मानिः || 

विषतेः कचियगु ेसतयपजूा फििदा | 
केच तकािं िहदष्यस्न्त सतयमीश ंतमिे हह | 
सतयनारायण ंकेच त ् सतयदिे ंत्ापर े|| 
नानारूपधरो भतूिा सिषेामीस्प्सतिदः | 
भविष्यवत किौ सतयव्रतरूपी सनातनः || 
य इदं पठत ेचनतयं शणृोवत मचुनसत्तमाः | 
तसय नश्यस्न्त पापचन सतयदिेिसादतः || 

પરમ દલુાભ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનુાં વ્રિ જ ેમનષુ્ય કર ેછે િથા 
બધી મનોકામના પણૂા કરનારી ઉત્તમ પતવત્ર કથાનુાં શ્રવણ કર ેછે િે 
સત્યનારાયણ ભગવાનની કૃપાથી ધનધાન્ય િથા સાંિતિ પ્રાપ્ત કર ે
છે. દદરદ્ર હોય િે ધનવાન બન ેછે, કોઇ જાિનાાં બાંધનમાાં હોય િો 
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િેનાથી મકુ્િ થાય છે. ભયળભિ મનષુ્ય ભયમકુ્િ બન ે છે, એમાાં 
લશે માત્ર શાંકા નથી. આ વ્રિના પ્રભાવથી મનષુ્ય અહીં મનપસાંદ 
ફળ ભોગવી અાંિમાાં મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કર ેછે. હે મહતષા! હે બ્રાહ્મણો! 
આપ સહનુા કલ્યાણ માટે મેં સત્યનારાયણ ભગવાનના વ્રિનુાં 
વણાન કયુ ંછે. આ ઘોર કળીયગુમાાં શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનની 
પજૂા જ બધાાં દઃુખોનુાં તનવારણ કરી શકે છે. હે શે્રષ્ઠ મતુનઓ! જ ેઆ 
કથા દરરોજ વાાંચે છે કે સાાંભળ ેછે  અને સત્યનુાં પાલન કર ેછે િેનાાં 
બધાાં પાપ સત્યદેવની કૃપાથી નાશ પામે છે. 

व्रत ंयसैत ुकतृ ंपिू ंसतयनारायणसय   | 
तषेां तिपरजन्माचन क्याचम मचुनश्वराः || 

 હે મતુનશ્વરો! જ ેલોકોએ પહેલાાં વ્રિ કયુ ંહિુાં  િેમના બીજા જન્મની 
કથા સાાંભળો.|  

शतानदंो महािाज्ञः सदुामा ब्राह्मणो ह्यभतू ् | 
तस्समन ् जन्मचन श्रीकषृ्ण ंध्यातिा मोक्षमिाप ह || 
काष्ठभारिहो चभल्िो गहुराजो बभिू ह | 

तस्समन ् जन्मचन श्रीरामं सवे्य मोक्ष ंजगाम ि ै|| 
उल्कामखुो महाराजो नपृो दशर्ोऽभित ् | 
श्रीरंगना्ं संपजू्य श्रीिकैुं ठं तदाऽगमत ् || 
धाचम ाकः सतयसधंश्च साधमुोरध्िजोऽभित ् | 
दहेाध ंक्रक सै्च्छतिा दत्त्िा मोक्ष मिाप ह || 
त ुगंध्िजो महाराजः सिायंभरुभिस्तकि | 

सिाान ् भागितान ् कतृिा श्रीिकैुं ठं तदाऽगमत ् ||  
કાશી નગરનો પલેો શિાનાંદ બ્રાહ્મણ બીજા જન્મમાાં સદુામા હિો. 
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવેા લમત્ર પામી િેન ેપરમ પદ પ્રાપ્ત થયુાં . લાકડાાં 
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વેચનાર પલેો કદઠયારો કેવટ થયો, જણે ે પોિાના હાથે ભગવાન 
રામચાંદ્રનાાં ચરણો ધોયાાં અન ે િેમની સેવા કરી જન્મ-મરણનાાં 
બાંધનોથી મકુ્િ થઇ ગયો. ઉલ્કામખુ રાજા બીજા જન્મમાાં રાજા 
દશરથ થયો. િેણ ેભગવાન રામચાંદ્ર જવેા પતુ્ર પામી વૈકુાં ઠ મેળવ્યુાં . 
પલેો વેપારી શઠે બીજા જન્મમાાં રાજા મોરધ્વજ થયો. પોિાના પતુ્રનુાં 
અડધુાં શરીર કરવિ વડ ેકાપી િેણ ેભગવાનન ેપ્રસન્ન કયાા. મહારાજ 
િુાંગધ્વજ બીજા જન્મમાાં સ્વયાંભૂ મન ુબન્યા. િેમણ ેભગવિ  સાંબાંધી 
કથાઓ દ્વારા સહનુ ેભગવાનના ભક્િ બનાવ્યા. 
ईवत श्री सकंदपरुाण ेरिेाखडं ेसतयनारायण व्रतक्ायाम ् पं मोऽध्यायः|| 

બોલો શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાનનો જય.| 

ઉત્તર પજૂન 

ચાંદન, ફૂલ, અલબલ-ગલુાલ-લસાંદરુ, અગરબત્તી અન ે દદવો 
ભગવાનન ેચડાવવાાં . 
ॐ स्ावपत दिेता सहहत श्री सतयनारायणाय नमः गंध ंसमप ायाचम|| 

अवबिं   गिुािं   चसंदरंु   समप ायाचम|| 
धपंू आघ्रापयाचम | दीपं दश ायाचम|| 

દશાવિારની આરિી 

થાળીમાાં કાં કુનો ૐ અને સ્વક્સ્િક (卐)  કાઢી સોપારી, ચોખા, ફૂલ 
મૂકવાાં .   

જયદેવ જયદેવ જય જાદવરાયા પ્રભ ુશ્રી માધવરાયા 
આરિી કરીએ કરુણાનાંદન વ્યાપ ેનહીં માયા... 
પ્રથમે મચ્છ િણો અવિાર માયોા શાંખાસરુ પાપી 
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ચિરુા નાંદન દેવ વેદ તવપ્રન ેઆપી...જયદેવ0  
બીજ ેસરુ ન ેઅસરુ મળળયા સાગર મથવાન ેકાજ ે
વાાંસા પર વાળયો વીંધ્યાચળ   કૌરવ મહારાજ.ે.. 
ત્રીજ ે લહરણ્યાક્ષ ભૂપ દમિો પથૃ્વીન ેપાપી 

દાઢ ગ્રહી લાવ્યા વરાહસરુ અવતન ક્સ્થર સ્થાપી... 
ચોથે નૃાં લસહનો અવિાર માયોા લહરણ્યલશપ ુપાપી 
નખ ેકરી તવદાયોા નરહર  પ્રહલાદના સ્વામી... 

પાાંચમે અતિ બળળયો બળદેવ જથેી સરુપતિઓ કાાંપ ે
વામન રૂપ ધયુ ંમહારાજ ેબલલન ેપાિાળ ેચાાંપી... 
છઠે્ઠ પરશરુામ અવિાર ફરસી હાથોમાાં ઝાલી 
સહસ્ર અરજુન  મારી  પથૃ્વી  નક્ષત્રી   કીધી... 
સાિમે રઘવુાંશી અવિાર આનાંદ કૌશલ્યા પામી 
પાંચવટીમાાં વલસયા રાઘવ  સીિાના  સ્વામી... 

આઠમે કૃષ્ણ િણો અવિાર કૃષ્ણ ેગોકુલ ગૌ ચારી 
રાખ્યા  ગોપી   ગોવાળ   ગોવધાનધારી... 

નવમે બદુ્ધ િણો અવિાર ભાર પથૃ્વી પર વાધ્યો 
ધ્યાન ધરી બેઠા ધરણીધર  જોગજગન સાધ્યો... 
દસમે  કલાં કી  અવિાર  પથૃ્વી નકલાંકી કરશો 
્લચે્છન ેમારી રાઘવજી  સેવક સખુ   દેશો... 

અલગયારમે મોહન ને મહાદેવ, આરિી અાંિરમાાં ધરશો 
ભાવે   ભૂધરને  ભજિાાં   ભવસાગર િરશો...  
એ આરિીનો મોટો મલહમા, સનુીવરમતુન જાણ ે
મોિી  પષુ્પ વધાવે મનવાાંછીિ  ફળ આપ.ે..  
કેવડો  કેશવન ે વહાલો   લશવન ે  ધાંિરુો 
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િલુસી  ત્રીકમને વહાલાાં   લશવન ે બીલીપત્ર... 
દશ અવિારની આરિી, જ ેકોઇ ભાવ ધરી ગાશ ે
ભણ ે લશવાનાંદ  સ્વામી  િે નર વૈકુાં ઠ ેજાશ.ે.. 

अच्यतु ं

अच्यतु ंकेशि ंरामनारायण ं 
कषृ्ण दामोदरं िासदुिे ंहर े

श्रीधरं  माधि ं गोवपकािल्िभ ं  
जानकी नायकं राम ंर ंभज े| 

राम राम राम राम रामनाम तारकं  
कषृ्ण दामोदरं िासदुिे ंहर े| 

श्री जानकी मनोहरं सि ा िोकनायकं  
कषृ्ण दामोदरं िासदुिे ंहर े|| 

---આરિીમાાં કપરુ સળગાવવુાં  || 
कप ुारफिरंै करुणाितारं संसारसारं भजूगने्रहारम ् | 
सदा िसंती हदृयारं वबन्द ेभि ंभिाचनसहस्र ंनमाचम || 

मंगिं भगिान विष्ण ुमंगिं गरुडध्िज | 
मंगिं  प ुंडरीकाक्षो मंगिायतनो हरर || 
सि ा मंगि मांगल्य ेचशि ेसिाा् ा साचधके | 
शरण्य ेत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोसततु े|| 

જયકાર- બોલો શ્રી ગણપતિ ગજાનનકી જય-શાંકર ભોળાનાથ-

હરહર મહાદેવ-કૃષ્ણ કનૈયા લાલ-રામચાંદ્ર ભગવાન-પવનસિુ 
હનમુાન-આદ્યશક્ક્િ અાંબેમાિ-કાલલકા માિ-ગાયત્રી માિ-સદ્ગરુુ 
દેવ-ॐ नमस ् पाि ाती पतय ेहर हर महादिे हर ||  
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થાળ 

પ્રભ ુપ્રમેે ધરાવ્યો મેં થાળ જમવા આવોન ે
મારા આાંગળણયે બોલાવે બાળ જમવા આવોન ે

પ્રભ ુપ્રમેથી જમાડુાં હ ુાં  િાાંદળની ભાજી,  
ભાજીના સ્વાદ જોઈ પ્રભજુી રાજી, 

મારા હાથે જમાડુાં હ ુાં  થાળ જમવા આવોને...  
વાલ વટાણા સુાંદર િળળયા,  
કારલેાના  ઘૂઘરા  જ ભદરયા 

મારા હાથે જમાડુાં હ ુાં  થાળ જમવા આવોન.ે..   
ઘારી જલબેી ઘેબર ઘીના,  

કાંચન થાળ િો ભદરયા બરફીના 
મારા હાથે જમાડુાં હ ુાં  થાળ જમવા આવોન.ે..  

દાળ ભાિ શાક અને પાપડ િળાવુાં,  
ખાટા િે દહીંનો મઠો બનાવુાં .| 

મારા  હાથે  જમાડુાં  હ ુાં  થાળ જમવા આવોન.ે...|  
લવાંગ સોપારી ન ેએલચી  લાવુાં ,  
ઉપરથી પાનનુાં બીડુાં  ુબનાવુાં , 

મારા હાથે જમાડુાં હ ુાં  થાળ જમવા આવોન.ે..        
 

રામ કહે સખુ ઉપજ ેકૃષ્ણ કહે દઃુખ જાય મલહમાનો પ્રસાદ કો ખાિાાં 
પાવન થાય, ચરણામિૃન ેકારણ ેમીટ ગઈ આળજાંજાળ, નારી   પ્રીિે 
નર થયો પ્રભ ુઐસા દીનદયાળ, ભક્િ અજુાન પીરસે ન ે ભાવિાાં 
ભોજન ખાટુાં  ખોળુાં લાગશ ેજનેાાં જવેાાં મન ર ે રામ, રણછોડરાય 
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જમી ઊઠ્યા ને પહોાંચ્યા મનના કોડ સબ હદરજન િમે બોલજો .... 
જય જય  શ્રી રણછોડ રાય...| 

આશીવાાદ 
 બ્રાહ્મણ ેચોખા અન ેફૂલ લવેાાં  

आहदतया िसिो रुरा   विश्वेदिेा मरुद्धगणा | 
िोकपािाः ियछन्त ु मंगिाचन श्रीयं यशः || 
गायवत्र सवत सावित्री श ी िक्ष्मी सरसिवत | 
मडृास्वन मातरा सिाा   भिन्त ुिरदा सदा || 

-ચોખા | ફૂલ યજમાન પર વધાવવાાં 

તવસજાન 
યજમાન ેચોખા અને ફૂલ લવેાાં  

यान्त ुदिेगणा सि े पजूामादाय मामकीम ् | 
ईष्टकाम िचसद्धध्य् ं मया पनुरागमनाय   || 
गच्छागच्छ  सरुश्रषे्ठ   सिस्ान े परमशे्वर | 
यत्र  ब्रह्मादयो दिेास ्  तत्र गच्छ  हतुाशन || 
गच्छ ति ंभगिन्नवन े  सिस्ान ेकुं डमध्यम | 
हतुमादाय  दिेभे्यः  शीघं्र दहेह  िसीद  म े|| 

- ફૂલ ચોખા વધાવી દેવા   

 તવષ્ણ ુસ્મરણ 
यसय समतृया   नामोक्ततया तपोयज्ञहक्रयाहदष ु| 
न्यनू ंसंपणू ातां यात ु  सद्यो िदं ेतमच्यतुम ् || 
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ॐ विष्णि ेनमः विष्णि ेनमः विष्णि ेनमः | 
ईवत  विष्णसुमरणातकतृ ंकम ा  पररपणू ामसत ु|| 

असत ुपररपणू ाम ् || 
સહનુ ેનમસ્કાર કરી ઊઠી જવુાં || 
 
 


