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॥આયાર્શતકમ્ શ્રીઅ પ યાદ ક્ષતિવર ચતમ્॥

॥આયાર્શતકમ્ શ્રીઅ પ યાદ ક્ષતિવર ચતમ્॥
દયયા યદ યયા વાઙ્નવરસ ચરા સધુાિધકાેદે ત ।
શરણાગત ચ તતદં તં શવ ચ તામ ણ વ દે॥ ૧॥
શર સ સતાંશકુલાઢ ં ક ણાપીયષૂપૂિરતં નયને ।
મતદુગ્ધમુગ્ધવદનં લલનાક લતં મહઃ કલયે॥ ૨॥
અ તે ચ તયતે યત્તત્તામેતી ત ચ વયા ગિદતમ્ ।
શવ તવ ચરણદ્વ દ્વ યાનાિન્નદ્વર્ દ્વતા ચત્રમ્॥ ૩॥
દુ્રતમુદ્ધર હર સહંર સહંર ભવવૈિરણં વ ત વરયા।
ભવ ભવતાેઽિપ ભવાેઽયં િરપુરેતિન્ન દતં જગ ત॥ ૪॥
ચેત સ ચ તય વામાં વા માં વા ન દ્વધા સ્થતસ્યાહમ્ ।
ઇ ત યિદ વદ સ દયા ધે વામાધ સા તવા ય ત॥ ૫॥
મત્રકલત્રસતુાદ ન્ યાયસ્યિનશં ન માં ક્ષણં તુ।
યિદ કુ ય સ મિય દ ને તુલયા મ વાં કથં સહ તૈઃ॥ ૬॥
મ કૃતદુ કૃતશા તિવષવિહ્નજલાિદયાતનયા ।
યિદ િનશ્ચય તવાયં પ્રષેય ગરલા ગ્ ગઙ્ગાૈઘાન્॥ ૭॥
ભાેગં િવહાય યાેગં સાધય દાસ્યે તવાિપ પરભાગમ્ ।
મમ િક ન વાવકાશ વદ્ભષૂાભાે ગનાં મ યે॥ ૮॥
લલનાલાેલિવલાેકન જત મત્યવમ યસે કથં માં વમ્।
વિય યાધર્શર રે શવ શવ નાઽઽલાેકનાનુભવઃ॥ ૯॥
મરણાદનપુદમીદૃ ગ્વ તશીલાે ન વ લભાેઽ સ મમ।
ઉ પાદ્યાશાં ભઙ્ક્તુલર્ગ્ ા ત્ત તવવૈેયમ્॥ ૧૦॥
પતુ્રઃ િપ વ પતુ્રી મા વિદ થં મમાત્ર કાે દાષેઃ ।
અહમિપ ભાેગાસક્તઃ પ્રકૃ ત ર્તા િવષાદવતી॥ ૧૧॥
વપુરધ વામાધ શર સ શશી સાેઽિપ ભષૂણં તેઽધર્મ્ ।
મામિપ તવાધર્ભક્તં શવ શવ દેહે ન ધારય સ ॥ ૧૨॥
તનપં શશું વદ યં પાલય સા બ દુ્રતં ન પા સ યિદ ।
જગતઃ િપતે ત ગીતં યાતં નામે ત નીિહ॥ ૧૩॥
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॥આયાર્શતકમ્ શ્રીમદ પ યદ ક્ષતિવર ચતમ્॥

માતિર િહ વા બાલં કાયાર્કુલધીઃ િપતા બિહયાર્ ત ।
શવ બત શક્નાે ષ કથં વાઙ્ગાન્મન્માતરં માેક્તુમ્॥ ૧૪॥
ગુણહીનતાં તનજેૂ મિય દૃ ટ્વા િક પિરત્યજસ્યવેમ્ ।
ઉ ચતં ગુ ણન વેતિન્નગુર્ણ પસ્ય તેઽનુ ચતમ્॥ ૧૫॥
કામક્રાેધકટા યાં મદજલધારાં િનરઙુ્કશે સ્રવ ત ।
મ કૃતદુ કૃતકિર ણ પ્રકટા પ ચાસ્યતા તેઽ તુ॥ ૧૬॥
વદ્ધ નં માં દ નં દૃ ટ્વા િવષયા તરાગસ બદ્ધમ્ ।
ધાવત્યક તરેષા નાથઃ શક્તાેઽ યુદાસીનઃ॥ ૧૭॥
અિર ભ જતૈરશક્તૈિવજ્ઞા યં સવેકૈઃ પ્રભાને તઃ ।
િવષયૈ જતાેઽ મ શ ભાે તવ યચ્છ્લાઘ્યં તદારચય॥ ૧૮॥
સરંક્ષ્યતે વદાસયૈર્દ્યદ્વ તુ પ્રભાેરભીષ્ટતરમ્ ।
દાસ તવેષ્ટકામઃ કા તાં કનકં કથં ત્યજેયમહમ્॥ ૧૯॥
પાપી પાપં સકૃુતી સકૃુતં ભુઙ્ક્તે મમાત્ર િક નુ ગતમ।્
ઇત્યાૈદાસ્યમયુક્તં ત્યાક તઃ પ્રભાેરેવ॥ ૨૦॥
િવકલેઽ તદ ન ચત્તે િવષયાશામાત્રધાિર ણ િનતા તમ્ ।
મિય રાષેતઃ િકયત્ તે વદ વદ શ ભાે યશાે ભાિવ॥ ૨૧॥
વગ્ હે ભવુનિત્રતયે યાેગક્ષેમે મખુાિન ચ વાિર ।
મ પ્ર તવચનં િહ િવના પ ચમવદનસ્ય કુત્ર ગ તઃ॥ ૨૨॥
તવ કાેઽહં વં મમ કઃ પ ચ વવંે િવચારય વે ત ।
બ્રષૂે દ નદયા ધે પ ચમખુ વં વિય વ્યક્તમ॥્ ૨૩॥
યાચ વા યં ધિનનં ભિવતા તવ કાે િદગ બરા લાભઃ ।
માં મા પ્રતારયવૈં ખ્યાતઃ શ્રીક ઠનામા સ॥ ૨૪॥
વસનાશનપ્રદાતિર મિય વ ત િક સમાકુલ વ મ ત ।
દાેહાય માેચ્યમાનાે વ સઃ િક ન વરામયતે॥ ૨૫॥
પાતકરા શિરતીદં વયા ભધાનં શ્રુતં ન તદ્ દષૃ્ટમ।્
તદ્દશર્નકુતુકં યિદ માં દ્રષંુ્ટ િક િવલ બસે દેવ॥ ૨૬॥
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॥આયાર્શતકમ્ શ્રીઅ પ યાદ ક્ષતિવર ચતમ્॥

પાતકરા શર સ વં પ યા યત અેવ નાહ મ ત વદ સ ।
પાતક પાજ્ઞાને શવ તવ સવર્જ્ઞતાભઙ્ગઃ॥ ૨૭॥
પાપં પાપ મતીદં કરાે ષ શવ િક મુધા બુધાન્ ભ્રા તાન્ ।
ત સતં્ય ચેન્ન કથં વયાનુભૂતં ન દષંૃ્ટ વા॥ ૨૮॥
પાપે લાેકાનુભવઃ સ અેવ માનં મમા યનનુભૂતે ।
ન િહ પરક યાનુભવઃ જ્ઞાતું શક્યઃ પરેણાિપ॥ ૨૯॥
લાેકા ભન્નઃ સાેઽહં વક્તું વાક્યં હ્યપુક્રમ તવ ચેત।્
સદ્ધા મનાેરથા મે વત્તઃ કસ્યાિપ લાેકસ્ય॥ ૩૦॥
અ તવ ગનં મમૈતન્મૂઢ વં યદ્યિપ પ્રભાેઃ પુરતઃ ।
દ નઃ કરાે મ િક વા મ દ્વષયે કાે િનવેદય ત॥ ૩૧॥
લઘુર સ િક વિય દયયા મા મા મંસ્થાઃ શવે ત સહસા વમ્।
ભારાે ભવુાેઽ મ વા વકરે તુલયાશુ માં શ ભાે॥ ૩૨॥
સસ્યે ણે ચ ષ્ટ તુલ્યાં દેવઃ સદૈવ િવદધા ત ।
દેવાે મહાન્ બત વં ગુ લઘવુાતા કથં કુ ષે॥ ૩૩॥
િદષ્ટાેિદ્દષં્ટ દાસ્યા ય યન્નેષં્ટ યિદ સુ્ફટં વાક્યમ્ ।
દત્તા કથં વયાસાવજરામરતા ક ડુજનેઃ॥ ૩૪॥
નાદત્તં પ્રા ાેતીત્યેતદ્વાક્યં પ્રતારણામાત્રમ્ ।
ઉપમ યનુા કદા વા ક મૈ દુગ્ધાેદિધદર્ત્તઃ॥ ૩૫॥
પ્રબલતરાને્માદાઢ ં વામ યગણ ય ધાવમાનં ચ ।
મચ્ચેતાેઽપ મારં િનયમય શ ભાે પદા યાં તે॥ ૩૬॥
આશાિપશા ચકા માં ભ્રમય ત પિરતાે દશ વિપ િદશાસુ ।
વીયે િપશાચવગ સવેાયૈ િક ન યાજેય સ॥ ૩૭॥
યક્ષાધીનાં રક્ષાં યક્ષ િનધીનાં કુતાે નુ વા કુ ષે।
સાક્ષાન્મનુ યધમાર્ઽ યહહ કથં નુ િવ તમર્મ તે॥ ૩૮॥
ધનદે સ ખ વમેતત્ તવ યત્ તત્રા ત િવ મયઃ ક ઇવ ।
મિય િનધર્ને તદા તાં િત્રજગ ત ચતં્ર િકયદ્ભાિવ॥ ૩૯॥
સ ખતા પિનધાનં િવત્તિનધાનં દ્વધા ધનં તવ યત્ ।
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॥આયાર્શતકમ્ શ્રીમદ પ યદ ક્ષતિવર ચતમ્॥

નૈકકરે પની ત તત્રા યતરિન્નધેિહ મિય॥ ૪૦॥
પાલય વા માં મા વા મત્તનુભૂતા તુ પ ચભૂતત તઃ ।
પાે યાવ યં ભવતા ભિવતા નાે ચેન્ન ભૂતપ તઃ॥ ૪૧॥
અ તકાેમલં મન તે મુિન ભગ તં કુતાેઽધનુા કિઠનમ્ ।
મ યે િવષાશનાથ કિઠનં ચેત વયા િવિહતમ્॥ ૪૨॥
માં દ્રષુ્ટમષ્ટમૂત ક ણા તેઽદ્યાિપ િક ન વાે લસ ત ।
ભક્ષાપ્રસઙ્ગતાે વા િકયતાં નાે યા સ સદનાિન॥ ૪૩॥
િવત્તાિધપઃ સખા તે ભાયાર્ દેહે તવાન્નપૂણાર્ખ્યા ।
ઊર કૃતં ન દૂર કુ ષે ભક્ષાટનમપીશ॥ ૪૪॥
નાઙ્ગીકૃતાે મયા વં તત અેવ ન દશર્નં મમ તવા ત ।
ઇ ત નાેત્તરં પ્રદેયં શવ શવ િવશ્વેશનામા સ॥ ૪૫॥
યિદ દેહગેહ પં દદા સ દેશાિધકારકાય મમ ।
રસનાખ્યલખેપત્રે સદુૃઢાં કુ નામમુદ્રાં તે॥ ૪૬॥
રસનાેકં્ત કુ સવ શવ તવ નામાિધમુિદ્રતા તીયમ્ ।
ગણય સ મુદ્રાં ન િહ ચેત્ પ્રભુતાે ચ્છન્ના તવવૈ સ્યાત્॥ ૪૭॥
અત્યાિટનં કરાલં ભક્ષાયુક્તં કપાલશલૂકરમ્ ।
મદ્દાિરદ્ર્યં ભૈરવ પં કુ ચાધર્ચ દ્રયુતમ્॥ ૪૮॥
દાિરદ્ર્યચ ડર માૈ પ્રતપ ત કેદારવચ્ચ મિય શુ કે ।
જલધરતાયાં સત્યાં વિય શવ નાદ્યાિપ સમપુૈ ષ॥ ૪૯॥
દાિરદ્ર્યાખ્યમનાેભૂઃ ક્લીબં ચેતાેઽિપ માેહયત્યિનશમ્ ।
અેનં લીનં કતુ ધ યઃ કાેઽ ય વદ યાેઽ ત॥ ૫૦॥
ભાલાનલા ક્ષયુક્ત સ્ત્રજગ ત ના યાે મદ ય ઇ ત।
ગવ મા વહ યાવદ્દાિરદ્ર્યા ગ્ ઃ કપાલે મ॥ે ૫૧॥
ચેતઃ કુ મા કલહં તવ વૈક્લવ્યેઽિપ શ ભનુા પ્રભુણા।
ન વદ ત યદ્યિપ ભતાર્ તવાપેકતાર્ સ અેવા ત॥ ૫૨॥
અિય ચત્ત િવત્તલેશે સહજપ્રે ણા િકયન્નુ લુ ધમ સ ।
ન તથાિપ ત દ્વયાેગઃ કેવલમા તે શવનેાિપ॥ ૫૩॥
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॥આયાર્શતકમ્ શ્રીઅ પ યાદ ક્ષતિવર ચતમ્॥

ચેતઃ ક ર િવહારં પિરહર પિરતઃ વયં પ્રયત્નને।
અત્તું કાલ બડાલાે ધાવ ત શવપ જરં પ્રિવશ॥ ૫૪॥
ચેતઃ સદાગતે વં પ્રત્યાશાવાત્યયાનુગતમૂ તઃ।
મા વહ િવષયાર યે લીનાે ભવ સ ચ્ચદાકાશે॥ ૫૫॥
ચેતઃ મદ્વચનં મા કુ રચનં મનાેરથાનાં વમ્ ।
શરણં પ્રયાિહ શવ સવ સકૃદેવ સાેઽપર્િયતા॥ ૫૬॥
ભ્રાતઃ મચ્ચેતાે મા નય કાલં વત તતાે ભ્રમણાત્ ।
કાલક્ષપેેચ્છા ચેદવલ બય કાલકાલં વમ્॥ ૫૭॥
અિય ચેતાેિવહગ વં િવષયાર યે ભ્રમન્ન સ શ્રા તઃ ।
િવશ્રામકામના ચે ચ્છવક પ હે ચરં તષ્ઠ॥ ૫૮॥
ચેતાેમધુકર દૂરં દૂરં કમલાશયા કુતાે યા સ ।
યાનાદનપુદમેત ચ્છવપદકમલં તવાયા ત॥ ૫૯॥
ચેતશ્ચકાેર તાપં ભપંૂ સસંવે્ય િક થા યા સ ।
યિદ ચ દ્રકા ભલાષાે િનકષા ભવ ચ દ્રચૂડસ્ય॥ ૬૦॥
ચેતઃકુરઙ્ગ ગીતે રકં્ત ચેત તવા વનવગીતે ।
ભગવદ્ગ તાગીતે નગ ક લતે તદારચય॥ ૬૧॥
રસને િન દાવ્યસને પૈશુ યે વા ન વા ગ્મતાં યાિહ ।
િત્રપુરાિરનામમાલાં જતકાલાં શીલયાશુ વમ્॥ ૬૨॥
રસને રસાન્ સમ તાન્ રસિય વા ત દ્વવેચને કુશલા ।
અ સ તદ્વદાશુ પ યેઃ શવના ઃ કાે રસાેઽય મ ત॥ ૬૩॥
શવનામસ લતાં વં રસનાપ લવ કદાિપ ન િવહાતુમ્ ।
યિદ વા છસે તદા મા કાેમલતાં સવર્થા જિહિહ॥ ૬૪॥
હાલાહલસ્ય તાપઃ શ શના ગઙ્ગા બુના ન યિદ યા ત ।
શવ મા ગ્ હાણ ભજુગાન્ મદ્રસનાપ લવે વિપિહ॥ ૬૫॥
લાેચન કાેઽભૂ લાભઃ સવાર્નવે દ્વલાેચનાન્ વીક્ષ્ય ।
દષૃ્ટ સ્ત્રલાેચનશ્ચેત્ સફલં જન્મવૈ તે ભાિવ॥ ૬૬॥
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॥આયાર્શતકમ્ શ્રીમદ પ યદ ક્ષતિવર ચતમ્॥

નાલાેકતે યિદ વાં મન્નતંે્ર કૃ ણમ તુ મખુમસ્ય ।
વાં યક્ષ દક્ષતાં મે દશર્ય નયનાવલાેકસ્ય॥ ૬૭॥
વં લાેચના ધકારે દ્રષંુ્ટ વ વ ધકાર ભન્નં િકમ્ ।
વાચ્છસ્યનને સઙ્ગેઽદ્દ ૃ યમપીદં વયા દૃ યમ્॥ ૬૮॥
શ્રવણ સખે મે વં યદ્યિપ તાે બહુશ્રુતાેઽ ત ભવાન્ ।
શ દાતીતં શ્રાેતું શવમ ત્રાત્ કાેઽપરાે મ ત્રઃ॥ ૬૯॥
ઘ્રાણ પ્રાણસખાે મે ભવ સ ભવાન્ પા થવાેઽ ત િકમુ વા યત્ ।
શવપદકમલામાેદે માેદં ગ તા સ યિદ શીઘ્રમ્॥ ૭૦॥
રામા પશર્સખુે તે િનતરાં ભાે િવગ્રહાગ્રહાેઽ ત યિદ ।
આ લઙ્ગયાધર્રામં રામાઽ ભન્નઃ વયં ભવ સ॥ ૭૧॥
િવગ્રહ િવગ્રહમવે વં કુ દેવને નાઽમનુા સખ્યમ્ ।
ચર ય મન્ શ ભાૈ જનયત્ય ચ વદેહેઽિપ॥ ૭૨॥

સ મીલયાશુ રામાં વદ્વામાઙ્ગાન્મયા સમં શ ભાે ।
તં મમાિપ ય માદ્ દુઃખનેાધ શર ર મદમ્॥ ૭૩॥

અપરાધકાિરણં માં મ વા શ ભાે યિદ ત્યજસ્યવેમ્ ।
વ્યાધઃ શર સ પદં તે દ વા ન જગામ િક મુ ક્તમ્॥ ૭૪॥
પાથર્ઃ કલહં ધનષુા તાડનમિપ મૂિધ્ન તે ન િક કૃતવાન્ ।
તત્રાિપ તે પ્રસનં્ન ચેતઃ સન્ને મિય કુતાે ન॥ ૭૫॥
વિય તુષ્ટે ષ્ટે વા શવ કા ચ તા વદુઃખભઙ્ગે મે ।
ઉ ણં વાનુ ણં વા શમય ત સ લલં સદૈવા ગ્ મ્॥ ૭૬॥
દાષેાકરે દ્વ જહે્વ ર તમ તશિયતાં કરાે ષ યિદ શ ભાે।
અહમ મ તથા િવતથા કુ ષે માં દકૃ્પથાતીતમ્॥ ૭૭॥
ચેતાે મદ યમેત સવેાચાૈય યિદ પ્રસકં્ત તે ।
દ ડય િનતરાં શ ભાે સવર્ વં લુ ઠયૈતસ્ય॥ ૭૮॥
સદનં પ્રત્યાગમનં કુશલપ્રશ્નાે ક્તર તુ દૂરતરે ।
આલાેકનેઽિપ શ ભાે યિદ સ દેહઃ કથં વે॥ ૭૯॥
આવાિહતઃ વભક્તૈ વરયવૈાયા સ સવર્પાષાણે ।

6 sanskritdocuments.org



॥આયાર્શતકમ્ શ્રીઅ પ યાદ ક્ષતિવર ચતમ્॥

ચત્તાપેલે મદ યે હે શવ વ તું કુતાેઽસ્યલસઃ॥ ૮૦॥
ષભે પશાૈ દયા તે િકયતી શ ભાે પશુ પ્રયાેઽ સ યિદ ।
િવષયિવષાશનતાેઽહં પશરેુવા મી ત માં પાિહ॥ ૮૧॥
વિય દૃ ટ્વાૈદાસી યં ત પધાર્તાે િવવધર્તે દૈ યમ્ ।
મિય ત જેતું વરયા પ્રષેય િનકટેઽ ત યત્ સૈ યમ્॥ ૮૨॥
પિરપાલયા યહં વાં િનકટેન મયા િકમ ત તે કાયર્મ્ ।
મવંૈ દૂરે રમણે સુ તાઽિપ ન માેદતે સા વી॥ ૮૩॥
ક તક તવારં જનનં તવ નાે તં ન મ તઃ ક્વાિપ ।
ઇ ત કુિપતાેઽ સ યિદ વ પદયાેિનદધા મ મૂધાર્નમ્॥ ૮૪॥
શવ શઙ્કર મરારે િક ચ પ્રષ્ટવ્યમ ત ત કથય ।
વ ચનમવે કિર ય સ િક વા કાલા તરે પ્રી તમ્॥ ૮૫॥
યાે યન્ન વે ત્ત દુઃખં કમર્ સ ત મિન્નયાજેયતુ શ ભાે ।
ભક્ષાદુઃખં નં તત્ર કથં માં િનયાજેય સ॥ ૮૬॥
કાકૂ ક્તમુર્ખદૈ યં શવ મે બા પ તથાશ્રુસ પાતઃ ।
વ યેક મન્ પુ ષે સવર્ મદં િન ફલં ભવ ત॥ ૮૭॥
શવ દેિહ મે વભ ક્ત ણા વયમવે યાસ્ય ત તતાે મે ।
પ તમ યત્ર િવષક્તં દૃ ટ્વા કા તા ન િક ત્યજ ત॥ ૮૮॥
ગુણહીનાેઽિપ શવાહં વ કરમુક્તાેઽિપ તત્ પદં યાસ્યે ।
ભ્રષ્ટાેઽિપ ભપૂહ તાદુ્ગણતાેઽિપ શરાે યથા લક્ષ્યમ્॥ ૮૯॥
ભક્તજને વનુરક્તં ધરણીધરક યયા પિર વક્તમ્ ।
પ્રખ્યાતનામધેયં જય તતરાં ભાગધેયં મે॥ ૯૦॥
ફ ણકુ ડલં વહ તી શ્રવણે તાટઙ્કમ યપરભાગે ।
સતશાેણકા તયુક્તા કા ચન્મદ્વાસના જય ત॥ ૯૧॥
આ લઙ્ ગતાેઽિપ સવ્યે શ પાતત્યા શવઃ પ્રકૃ તતાેઽયમ્ ।
ક ણા બુપૂણર્ગભર્ઃ ક શ્ચદ્ધારાધરાે જય ત॥ ૯૨॥
જિટલં શરઃપ્રદેશે િનિટલે કુિટલં ગલે તથા નીલમ્ ।
હૃદયીકૃતાિદ્રબાલં િવલસ ત કાલં જયત્ તજેઃ॥ ૯૩॥
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॥આયાર્શતકમ્ શ્રીમદ પ યદ ક્ષતિવર ચતમ્॥

ધનુરેકત્ર િપનાકં સશરં બભ્રત્ તથાઽપરત્રાઽિપ ।
શરમૈક્ષવં ચ ચાપં િક ચત્ તત્ પ્રેમ મે જય ત॥ ૯૪॥
વા છતિવતરણશીલં િવ ચત્રલીલં િનરાલવાલં ચ ।
લલનાલતૈકતાનં કલયે શવક પભૂ મ હમ્॥ ૯૫॥
પિરહૃતદુજર્ન ત મરં નગ ન દૈક સ ધુ દ્ધકરમ્ ।
ન દતભક્તચકાેરં વ દે ચ દ્રાેદયં ક ચત્॥ ૯૬॥
િન ખલિનગમૈગદુગ્ધાં દાનિવદગ્ધાં શકુાિદમુિનદુગ્ધામ્ ।
વપષુા સદૈવ મુગ્ધાં કલયે શવકામધનેુમહમ્॥ ૯૭॥
િનત્યપ્રભા ભરામં િવદ લતકામં સદાધર્ તભામમ્ ।
હૃિદ કાેમલં િનકામં શ્રી શવ ચ તામ ણ વ દે॥ ૯૮॥
િનવ્યાર્િધ મે શર રં િનરાિધ ચેતઃ સદા સમાિધપરમ્ ।
કુ શવર્ સવર્દા વં ના યં કામં ણે ક ચત્॥ ૯૯॥
આયાર્પતેઃ પદા જે િનિહતં શતપદ્યપત્રમયપુ પમ્ ।
આયાર્શતં સકૃુ તનાં હૃદયામાેદં સદા વહતુ॥ ૧૦૦॥
॥ ઇ ત ભરદ્વાજકુલ તલકશ્રીમદ પ યદ ક્ષત-

િવર ચતશવૈાયાર્શતકં સ પૂણર્મ્॥
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