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natopadeshastotram

નતાપેદેશ તાતે્રમ્

મનઃ સમાધાૈ પરમાથર્રઙ્ગં િવધાય િન પ દમનુત્તરઙ્ગમ્ ।
બુધા િવધાતું ભવભી તભઙ્ગં િવભું ભજ વં ગિર ભજુઙ્ગમ્॥ ૧॥
પા યાવશનેવે મહાિવહઙ્ગં વ ગાબલનેવે મહાતુરઙ્ગમ્ ।
િન ય યાેગને મનઃ લવઙ્ગં િવભું ભજ વં ગિર ભજુઙ્ગમ્॥ ૨॥
મ ત્રાષૈધાિદિક્રયયા ભજુઙ્ગં યથા તથા વાગુરયા કુરઙ્ગમ્ ।
મન તદાય ય િધયા તસઙ્ગં િવભું ભજ વં ગિર ભજુઙ્ગમ્॥ ૩॥
ભ વા લકં સભુ્રુકુટ િવભઙ્ગં યસ્યા ગ્ દ્યદ્રભસાદનઙ્ગમ્ ।
દદાહ તં માેહતમઃપતઙ્ગં િવભું ભજ વં ગિર ભજુઙ્ગમ્॥ ૪॥
વહ તમુદ્દામભજુઙ્ગમઙ્ગં જટાભરં િનભર્રનાકગઙ્ગમ્ ।
િવલાેચનં ચા ગ્ શખાિવષઙ્ગં િવભું ભજ વં ગિર ભજુઙ્ગમ્॥ ૫॥
ભવબ ધબદ્ધિવધુરાેદ્ધરણં ફ ણમ ડલ વલદલઙ્કરણમ્ ।
વ્રજત માધરદર શરણં શરણં તષુારિકરણાભરણમ્॥ ૬॥
કૃતાઘ મરિનરાકરણં કટુકાલકૂટકબલીકરણમ્ ।
ભજત પ્રપન્નજનતાશરણં શરણં તષુારિકરણાભરણમ્॥ ૭॥
મ મેિદનીર ચતસ ચરણં િત્રદશે દ્રશખેરનતચરણમ્ ।
વ્રજત િત્રદુઃખહર મરણં શરણં તષુારિકરણાભરણમ્॥ ૮॥
પ્રણતજન જતજરામરણં રચય તમાપ્તભવિન સરણમ્ ।
વ્રજતાિહતિત્રપુરસહંરણં શરણં તષુારિકરણાભરણમ્॥ ૯॥
અવધૂતમાેહ ત મરાવરણં કિરકૃત્તક પતપરાવરણમ્ ।
વ્રજત પ્રક પતપુરેશરણં શરણં તષુારિકરણાભરણમ્॥ ૧૦॥
ત ણતમાલમલીમસતાલં વલન શખાપટલાે વલભાલમ્ ।
શર સ લસ પરમે ષ્ઠકપાલં શ્રયત િવભું હતક મષ લમ્॥ ૧૧॥
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નરમખુક પતશખેરમાલં નતજનજૃ ભતમાેહતમાલમ્ ।
નયન શખાશતશા તતકાલં શ્રયત િવભું હતક મષ લમ્॥ ૧૨॥
િવષમિવષા ગ્ શખાિવકરાલં ફ ણપ તહારમતીવ િવશાલમ્ ।
ગલભુિવ બભ્રદ્ગરલકરાલં શ્રયત િવભું હતક મષ લમ્॥ ૧૩॥
િવદલિયતું ય તે ભવનાલં િત્રભવુનસીમિન કશ્ચન નાલમ્ ।
તમમલમાનસવાસમરાલં શ્રયત િવભું હતક મષ લમ્॥ ૧૪॥
કમલપરાગિપશઙ્ગજટાલં જલિધસમપર્ણતિપતબાલમ્ ।
ભવભટભઙ્ગમહાકરવાલં શ્રયત િવભું હતક મષ લમ્॥ ૧૫॥
અિધક મરભ મર ેધવલં નતલાેકસમિપતબાેધબલમ્ ।
વજધામિવરા જમહાધવલં ભજત પ્રભુમિદ્રસતુાધવલમ્॥ ૧૬॥
પ્રભયા પિરભૂતદલદ્ધવલં ગલમઙ્ગદરત્ન શખાશબલમ્ ।
દધતં િવષક્ પ્તમહાકબલં ભજત પ્રભુમિદ્રસતુાધવલમ્॥ ૧૭॥
શખરં દ્યનુદ લહર તરલં ગલમૂલમપુાેઢમહાગરલમ્ ।
દધતં હૃદયં ચ સધુાસરલં ભજત પ્રભુમિદ્રસતુાધવલમ્॥ ૧૮॥
અપનીતકુકમર્કલઙ્કમલં નતલાેકિવતીણર્મહાઘમલમ્ ।
દદતં શભુ સ દ્ધિવપાકમલં ભજત પ્રભુમિદ્રસતુાધવલમ્॥ ૧૯॥
દધતં વચનં ઘનહાસકલં નમતાં દલય તમઘં સકલમ્ ।
ભજતાં ચ િદશ તમભીષ્ટફલં ભજત પ્રભુમિદ્રસતુાધવલમ્॥ ૨૦॥
ઇ ત નતાપેદેશ તાતંે્ર સમાપ્તમ્॥
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