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AkrandamAnagirayA shivastutiH

આક્ર દમાન ગરયા શવ તુ તઃ

પ ડત શવ કાૈલ કૃતા

(રાેતી હુઈ વાણી મ ભ ક્ત-ભાવ સે ભગવાન શવ ક આરાધના)

આતર્ ભક્ત અપને ચચંલ ચત્ત (મન) કાે કહતા હૈ–

રે ચત્ત! ભીત! ચપલ! િવપુલાં િવહાય
ચ તાં, સમાશ્રય પદદ્વયમાતર્બ ધાેઃ ।
આક્ર દમાન ગરયા પરયા ચ ભ યા
જન્માિદદુઃખશમનમ ભપ્રાથર્ય વ॥ ૧॥

અથર્– સસંાર ભય સે પીિડત આૈર ચચંલ બને હુઅે હે મેરે
મન! તુમ સાર ચ તા (સસંાર-બ ધન મ ડાલને વાલી વાસનાઅ) છાેડ
દાે । આતર્ ભક્તા કે (અેકમાત્ર) બ ધુ (ભગવાન્ શવ) કે ચરણદ્વય
ક શરણ લાે । પરમ ભ ક્તઆૈર રાેતી હુઈ વાણી મ (ઉસસ)ે જન્મ-મરણ
આિદ દુઃખ શા ત કરને કે લઅે પ્રાથર્ના કરાે ।
[જન્મ-મરણ, શાેક-માેહ આૈર ત્-િપપાસા - યે વભાવ ક છ-
ઊ મયાં (ધમર્) હ । શવ ઇન ઊ મયા સે રિહત હૈ॥]

િક વં મુધા । કથય સસંરણાખ્યઘાેરાં-
ગારેષુ કાતરતયાઽ ભપચન્ સ્થતાેઽ સ ?

દૈ યં િવહાય ભવદુઃખિવમુક્તયે વં
આરાધનાં કુ શવસ્ય, તથાઽત્ર વકે્ષ્ય॥ ૨॥

અથર્– જરા કહાે,ક્યા તુમ વ્યથર્ હી સસંાર-ચક્ર નામ કે જલતે
અંગારા મ ડરપાેક બનકર સ તપ્ત હુ અે ઠહરે હાે ? ઇસ દ નતા
(અસહાય-ભાવ) કાે છાેડ◌़કર સસંાર દુઃખ સે મુક્ત હાનેે કે લઅે
ભગવાન શવ ક આરાધના મ લગ આે । (આરાધના િકસ પ્રકાર કરાેગે-)
વહ મ યહાઁ કહ દેતા હઁૂ । (આરાધના ઇસ પ્રકાર) ॥
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આક્ર દમાન ગરયા શવ તુ તઃ

હા િક ન પ ય સ દૃઢૈરિપ પાશ લ-ૈ
મા હ તુ મચ્છ ત પશુ મવ કાલવ્યાધઃ ।
કાલા તકારક! મહેશ્વર! ક્વા સ, ક્વા સ ?

ભીતં ન પાલય સ િક ? જગતાં િનવા સન્॥ ૩॥
અથર્– મહાકાલ કા અ ત કરને વાલે ભગવાન શવ! હાય,ક્યા નહી ં
દેખતે હાે િક મહાકાલ અપને દૃઢપાશ- લ લેકર મુઝે અૈસે હી
માર ડાલને ક ઇચ્છા કરતા હૈ જૈસે અેક શકાર વ ય પશુ કાે
(મારને કે લઅે પીછે દાૈડતા હૈ)? હે મહેશ્વર! તુમ કહાઁ હાે,
કહાઁ હાે! હે તીના જગત્ મ વાસ કરને વાલે (પરમેશ્વર)! (ઇસ)
ભય સે પીિડત મુઝ (અપને ભક્ત) ક રક્ષા ક્યા નહી ં કરતે હાે ?॥

આઃ િક ન ઉદ્ધર સ નાથ િનમ જમાનં
માેહાણર્વેઽ તગહને ભવભાર ક્ષ ણમ્ ?
મા પ ય મ કુકૃ તમ ય તગિહતાં ચ
વીક્ષ વ વાં મહદનુગ્રહશ ક્તમવે॥ ૪॥

અથર્– હે વામી! હાય, સસંાર-ભાર સે પરેશાન (આૈર) બહુત
ગહરે માેહ સમુદ્ર મ ડૂબતે હુઅે મુઝ (અૈસે ભક્ત) કા ઉદ્ધાર ક્યા
નહી ં કરતે હાે ? બહુત િન દા કે યાેગ્ય ભી મેરે કુકૃત્યા ક આેર મત
દેખાે । અપની મહાન અનુગ્રહ શ ક્ત ક આેર હી (તાે) યાન દાે॥

કષં્ટ કરાલદશનાે હ્યિપ કાલવ્યાલાે
દષંુ્ટ મહત્તરજવને પ્રધાવ ત મામ્ ।
નષંુ્ટ િકમસ્ય તવ શ ક્તરપાેિહતવૈ
યનેાતુરં િહ ઉરગાય હ્યપુેક્ષસે મામ્॥ ૫॥

અથર્– હાય કષ્ટ હૈ, િવકરાલ દાઁત િનકાલકર કાલ પી સાઁપ
મુઝે ડસને કાે તે સે દાૈડ◌़ રહા હૈ । ઇસકા નાશ કરને કે લઅે આપક
શ ક્ત માનાે છપ ગઈ (મ દ પડ◌़◌ી) હૈ । ન પડતા હૈ િક સાઁપ (કાે
સરુ ક્ષત રખન)ે કે લઅે મેર આેર યાન નહી ં દેતે (ક્યાિક સાઁપ
આપકે અંગા સે લપટે રહને કે કારણઆપકાે યારે હ ન) ॥

દગ્ધું કુકમર્પવનને ચ દ યમાનઃ
કાલાનલાેઽયમ ભતાે હ્ય ચરા પ્રયા ત ।
ભ મીકરાેત્યહહ માં ઝિટ ત િપનાિકન્ !
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શા ત નય વ સકૃુપા તવષર્ણને॥ ૬॥
અથર્– મેરે કુકમર્ પ વાયુ સે વલ્યમાન યહ મહાકાલ પ અ ગ્
(મેરે) ચારા તરફ તે સે ફૈલ રહી હૈ । હાય, હાય! યહ મુઝે
શીઘ્ર હી ભ મ કર ડાલેગી । હે િપનાકધાર શવ! અપને સ કૃપા પી
વષર્ણ સે ઇસ (કાલ પ અ ગ્ ) કાે શા ત કર દાે॥

ગ્ ઃ લુઠા યવિન ભગ્ કટ વ સપર્ઃ
કંદપર્દપર્હર! મે હર સ ન દુઃખમ્ ।
કાે વા પરઃ વદપરઃ વરણાહર્બ્રૂિહ
યં વાં િવહાય કૃપણઃ શરણાં ગ મ યે॥ ૭॥

અથર્– હે કામદેવ કે દપર્ કાે હરણ કરને વાલે શવ! મ ટૂટ હુઈ
કમર વાલે સાઁપ ક તરહ રાેગ-ગ્ર ત હાેકર વી પર લુઢ◌़કતે
રહા હઁૂ આપ મેરા દુઃખ દૂર નહી ં કરતે । આપ હી બતાઇઅે િક આપ

સે ઉ કૃષ્ટ આૈર કાનૈ હૈ ે બેરાેક (અનગર્લ) અનુગ્રહ કરને મ
સમથર્ હૈ જસક શરણ મ,આપકાે છાેડકર, મેરે જૈસા કૃપણ
સકતા હૈ ।

[કૃપણ (ક મીર મ િક્રિપત્ર) ઉસે કહતે હ ે ઉસ અક્ષર પરમાત્મા
કા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરને કે બના હી શર ર ત્યાગ કરતા હૈ– ’યાે
વા અેતદક્ષરમિવિદ વાઽ મા લાેકાત્ પ્રૈ ત સ કૃપણઃ’ ઋ ષ
યાજ્ઞવ ક્ય હદાર યકાપેિનષદ્ મ ગાગ કે પ્ર ત અૈસા કહતે
હ॥]

આતાઽ યહં િહ િવલપા મ વદઙ ઘ્રલગ્ ઃ ।
વં તુ સિુવ તપ્રદાષૈિધપાનમગ્ ઃ ।
અેતત્ ચિરત્રમુભયાેરવલાેકમાનાઃ
વાં શીઘ્રતાે ષત! કથં જગ ત તવુ ત॥ ૮॥

અથર્– મ તાે આતર્ હઁૂ આૈર આપકે ચરણા ક શરણ લેકર િવલાપ
કર રહા હઁૂ, પર તુ આપ ભુલા દેને વાલી આૈષિધ કાે પીતે મગ્
(િદખાઈ દેત)ે હ ( ે મેરે ઇસઆતર્નાદ ક આેર કાેઈ યાન નહી ં દેતે હ)
હે શીઘ્ર હી પ્રસન્ન હાનેે વાલે શવ! (હમ દાનેા કા) યહ ચિરત્ર
દેખતે હુઅે (લાેગ) કૈસે આપક તુ ત કરતે હી હ॥

શક્નાેઽ સ વં યિદ ન સં તદુઃખમેતત્
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હતુ સમથર્ય સ ના થનમુક્તર ચ ।
નાહાર્ મ ચેત્ તવ કૃપાલવલેશમીશ
શીઘં્ર બિહ કૃ તથાિપ પ્રપંચકાેશાત્॥ ૯॥

અથર્– હે ઈશ્વર! યિદ આપ મેરા યહ સસંાર મ આવાગમન કા
દુઃખ દૂર નહી ં કર સકતે આૈર યિદ (મુઝ) પ્રાથર્ના કરને વાલે
(આતર્ ભક્ત) કાે ઉત્તર દેને મ ભી સમથર્ નહી ં હાે, (ઇસ પ્રકાર)
યિદ મઆપક કૃપા કા લેશ-માત્ર ભી પ્રાપ્ત કરને કે યાેગ્ય નહી ં
હઁૂ, તાે િફર જ દ હી મુઝે ઇસ સસંાર પ કાેશ (કાેઠર ) સે બાહર
કર દાે (વં્યગ્ય મ કહા હૈ િક મુ ક્ત કા ભાજન બનાઆ)ે ॥

યાચે ન વૈશ્રવણકાેશસમાિધકારં
નાે વાઽમરે દ્રસમતાં ન િદિવ િવહારમ્ ।
ભાેગેચ્છયાિપ ભગવન્! ન ચ સાવર્ભાૈમં
ય ચ્ચ તયા તવ મનઃ નનુ ખેદમાયાત્॥ ૧૦॥

અથર્– હે ભગવાન્! મ કુબેર કે સમાન ધનપ ત બનને કા
અિધકાર આપસે નહી ં માઁગતા હઁૂ ન રા ઇ દ્ર કે સાથ સમતા આૈર ન
વગર્-લાેક મ રહને ક માઁગ કરતા હઁૂ । મ ભાેગા ક ઇચ્છા
સે ભી સબસે બઢકર નહી ં બનના ચાહતા હઁૂ, જન (માઁગા) ક
ચ તા સે આપકે મન મ ખેદ (કષ્ટ) હાે!॥
દ નાેઽ મ કમર્ગ તના સરણાૈ િન ક્ષપ્તઃ
જન્મજરામરણવ્યાિધશતૈશ્ચતપ્તઃ ।
વામથર્યા મ ગિર વર! અેતદેવ
મામુદ્ધરાશુ કૃપયા નનુ કાેઽત્ર ખેદઃ॥ ૧૧॥

અથર્– મ અપની કમર્-ગ ત સે દ ન-હીન હાેકર ઇસ સસંારચક્ર
મ પડા હઁૂ જસકે ફલ વ પ મ જન્મ-જરા-મરણઆૈર સકૈડા
વ્યાિધયા સે સતંપ્ત હઁૂ । હે ગિર વર! (પાવર્તી પ ત) મ (ઇસ
અવસ્થા મ)આપસે કેવલ યહી માઁગતા હઁૂ િક કૃપા કરકે મેરા
(ઇસ દુઃખમય સસંાર સ)ે જ દ ઉદ્ધાર કરાે । ઇસમ (આપકા)ે ખેદ
હી ક્યા હૈ॥

વં ચેન્ન ઉદ્ધર સ માં હર સ ન તાપં
પાપસ્ય વસ્ય ફલમવે તુ ત દ્વ ને ।
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િકચ જના તવગુણાનુ ણે વદેરન્
નવૈાતર્ત્રાણકુશલાે જિટલાે કપાલી ।૧૨॥

અથર્– યિદ આપ મેરા ઉદ્ધાર નહી ં કરતે આૈર (ઇસ તરહ) મેરે
સતંાપ કાે દૂર નહી ં કરતે તાે મ યહ નતા હી હઁૂ િક યહ મેરે
અપને પાપ કા ફલ હૈ! િક તુ આપકે ભક્તજનઆપકે ગુણા કા અનુ ન
(ચચાર્) કરતે સમય કહગે હી િક યહ જટાધાર શવ ે હાથ મ
કપાલ લેકર વયં ભક્ષા કે લઅે ઘૂમતા રહતા હૈ,આતર્ ભક્તા ક
(અનુગ્રહ દ્વારા) રક્ષા કરને મ કુશલ નહી ં હ॥

યચ્ચ વયા િત્રપુરધાનવ વંસકાલે
યચ્ચા તકા તકરણે દહને મરસ્ય ।
િદવં્ય બલમતુલમીશ! પ્રદ શતં તત્
દ નસ્ય ત્રાણકરણાવસરે ક્વ યાતમ્॥ ૧૩॥

અથર્– હે ઈશ્વર! ે િદવ્ય (અલાૈિકક)આૈર અતુલ ( જસક કાેઈ બરાબર
ન હાે અૈસા) બલઆપકે (ક) િત્રપુરધાનવ કા નાશ કરતે સમય િદખાયા
(ખ) મહાકાલ કા ભી અ ત કરને કે સમય િદખાયા,આૈર (ગ) કામદેવ કાે
દગ્ધ કરને કે અવસર પર િદખાયા, વહ (અનપુમ બલ) મુઝ શરણ
મઆયે હુઅે ભક્ત કે સમય કહાઁ ચલા ગયા? (અથાર્ત્ સવર્સમથર્
હાેકર મેરે સમય ક્યા અસમથર્ જૈસે અપને આપકાે બતા રહે હાે?) ॥

વં િનબર્લાેસ્ય યથવા બલવત્તરાેઽ સ
કત્તુર્ કૃપાં વમક્ષમાેસ્યથવા ક્ષમાેઽ સ ।
વા મન્ ! મમા સ ભવદઙ ઘ્રયુગં કથ ચત્

પ્રાપ્તાેઽ મ નાથ! શરણં ન તુ તં િવમુ ચે॥ ૧૪॥
અથર્–આપ િનબર્લ હાે અથવા આપ બહુત બલવાન હાે,આપ કૃપા
(અનુગ્રહ) કરને મ અસમથર્ હાે અથવા આપ (િકસી-િકસી પર) કૃપા
કરને મ સમથર્ હાે (- ઇન બાતા સે મેરા કાેઈ અ ભપ્રાય નહી ં હૈ ।
પર ત)ુ હે વામી!આપ મેરે હાે । હે નાથ! મને તાે આપકે ચરણા ક
ેડ◌़◌ી ક શરણ (િકસી પવૂર્ પુ ય-પુ જ કે પિરપાક સે આૈર સ ગુ

કે કૃપા કટાક્ષ સ)ે લી હૈ । મ તાે અબ ઉસ (શરણ અથાર્ત્
’પકડ’) કાે નહી ં છાેડ◌़◌ૂઁગા॥

વા મન્ ! િવનાિપ િવનયને યિદ વદગ્રે
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તી ણૈઃ પદૈઃ પ્રકટયા મ ચ વા ભસિંધમ્ ।
લ ે જ્ઝત વમિપ તત્ ભગવન્! ક્ષમાેઽ સ
સાેઢંુ ભવાન્ િપતુિરવાભકદુવર્ચાં સ॥ ૧૫॥

અથર્– હે વામી! યિદ આપકે સામને બડી તજે વાણી મ મ અિવનય સે
હી (આપકે સાથ) અપના મેલ (સત્તાસામા ય ભાવ સે અેકતા) પ્રકટ કરતા
હઁૂ આૈર વહ ભી લ ( શષ્ટાચરણ) કાે ત્યાગ કર, તાે ભગવન્! વહ
આપ હી સહન કરને મ સમથર્ હાે જૈસે (લાેકવ્યવહાર મ) િપતા હી
અપને બાલક કે (અિવનય સ)ે કહે દુવર્ચના કાે સહન કર સકતા હૈ॥

આક્ર દન તુ તિરયં શવસિન્નધાને
ભ યા તુ દ નમનસા પઠ ત પુમાન્ યઃ ।
તસ્ય નગે દ્રતનુ પ તરાશતુાષેઃ
દુવાર્ર દુઃખશમનં દયયા કરાે ત॥ ૧૬॥

અથર્– ઇસ તુ ત કા ફલ યહ હૈ િક ે ભી સાધારણ પુ ષ ઇસ
આક્ર દન તુ ત કાે બડ◌़◌ી ભ ક્તઆૈર િવનમ્ર ભાવ સે ભગવાન્ શવ કે
સિન્નધાન પૂ - તુ ત કે પ મ પઢતા હૈ ઉસ પર પાવર્તી-પ ત
આશતુાષે ભગવાન્ શવ અપની (અહૈતુક ) દયા સે (કઠારે સસંાર ભય
સે પૈદા હુઆ) દુઃખ શા ત કરતે હ અથાર્ત્ શવ ઉસ ભક્ત કાે મુ ક્ત
કા ભાજન બનાતે હ ।

ઇ ત પ ડત શવકાૈલ કૃતા આક્ર દન તુ તઃ સમાપ્તા ।
િટ પ ણયાઁ –
પૂ - તુ ત મ ભગવાન્ કા ચ તન ( યાન) કરના આવ યક
હૈ । પૂ િદ કમર્ સફલ હાેતે હ । મહ ષ પત જ લ ને કહા
હૈ- ’ત જપ તદથર્ભાવના’ - ભગવાન્ કે નામ (ૐ) કા જપ
ઉસ (મ ત્ર) કે અથર્ કાે નતે હુઅે કરને સે સ દ્ધ મલતી હૈ॥
રચનાકાર કે બારે મ –

યહ સુ દર તથા ભાવપૂણર્ શવ તુ ત િપતામહ પ ડત શવકાૈલ ક
કૃ ત હૈ । ભગવાન લ મણ જૂ ને ઇસે ’અલાૈિકક તુ ત’
કહ કર સરાહા હૈ । પં. શવકાૈલ વૈકુ ઠવાસ પચાસ વષર્
સે કુછ કમઆયુ મ, જૂન ૧૯૨૨ ઈ. મ હુઆ થા । ઇસ તરહ ઉનકા
જન્મ ૧૮૭૨ ઈ. કે આપ-પાસ હુઆ હાેગા । ઉનકે ગુ મહારાજ હિરદ્વાર
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પાત જલાશ્રમ કે વામી તજેનાથ થે । અપને ગ્ હસ્થ કા યથાયાેગ્ય
િનવાર્હ કરતે હુઅે ઉ હ મૂ તકલા તથા ચત્રકલા મ ભી ચ થી ।
યાેગચયાર્, સ સગં તથા વેદા ત શ્રવણ ક આેર અિધક આકૃષ્ટ થે ।
શ્રીનગર કે પ્ર સદ્ધ િવદ્વદ્વયર્ પં. સનુકાક રાજદાન સે વેદા ત
શાસ્ત્રા કા અ યયન િકયા થા । ઇન બાતા કા મુઝે યવુા હાનેે પર -
અપની દાદ વગ યા અમરાવતી સે પતા ચલા થા । શવ તુ ત આૈર
મા ડૂક્યાપેિનષદ્ ગાૈડપાદ કાિરકાઆ કા ક મીર ભાષા મ પદ્યાનવુાદ,
ઇનક પા ડુ લિપયાં સરુ ક્ષત હ ।
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