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Parashambhumahimnastava

પરશ ભુમિહ તવઃ

શવા યાં નમઃ
પરશ ભુમિહ તવઃ
અનુક્રમ ણકા શ્લાેકસઙ્ખ્યાસિહતં
૧ ઉપાેદ્ઘાતપ્રકરણં પ્રથમમ્ ॥ ૧॥ ૧૮
૨ પરાશ ક્તસ્ક ધર મપ્રકરણં દ્વતીયમ્ ॥ ૨॥ ૭
૩ ઇચ્છાશ ક્તસ્ક ધર મ પ્રકરણં તીયમ્ ॥ ૩॥ ૮
૪ જ્ઞાનશ ક્તસ્ક ધર મપ્રકરણં ચતુથર્મ્ ॥ ૪॥ ૬
૫ િક્રયાશ ક્તસ્ક ધર મપ્રકરણં પ ચમમ્ ॥ ૫॥ ૧૨
૬ કુ ડ લનીશ ક્તસ્ક ધર મપ્રકરણં ષષ્ઠમ્ ॥ ૬॥ ૬
૭ મા કાશ ક્તસ્ક ધર મપ્રકરણં સપ્તમમ્ ॥ ૭॥ ૧૦
૮ ષડ વયર મિવવેકસ્ક ધપ્રકરણમષ્ટમમ્ ॥ ૮॥ ૫
૯ પાવક યાનયાેગપ્રકરણં નવમમ્ ॥ ૯॥ ૧૧
૧૦ મહાિવભૂ તપ્રકરણં દશમમ્ ॥ ૧૦॥ ૧૭
૧૧ અ તયાર્ગાપેાચારપરામશર્પ્રકરણમેકાદશમ્ ॥ ૧૧॥ ૮
૧૨ શા તપ્રકરણં દ્વાદશમ્ ॥ ૧૨॥ ૧૨
૧૩ ઉપસહંારપ્રકરણં ત્રયાેદશમ્ ॥ ૧૩॥ ૨૧
પૂણર્ તવશ્લાેકસઙ્ખ્યા ૧૪૧

૧. પ્રથમં પ્રકરણં ઉપાેદ્ઘાત
અનેકશ ક્તસઙ્ઘટ્ટપ્રકાશલહર તનુઃ ।
શદુ્ધસિંવ ચ્છવઃ પાયા દ્વભુઃ શ્રીપરમેશ્વરઃ ॥
શ્રીશ ભાે તે મિહ ઃ તુ તપથર ચતાઃ સાઙ્ગવેદાઃ સશાસ્ત્રાઃ

સદ્ધા તાઃ સાઙ્ગિવદ્યાઃ સચિકતમતયાે નવૈ પ ય ત પારમ્ ।
સાદ્ય તા વામન તં પરમ શવગુ ં તે કથં વણર્યેયુ-

ત મા પ્રજ્ઞાનુસારાદહમિપ ભવતઃ તાૈ મ િક ચચ્ચિરત્રમ્ ॥ ૧॥
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પરશ ભુમિહ તવઃ

ક્વાન દાત્મપ્રકાશ તવ પરમિહમાપારપીયષૂ સ ધુ-
વદ્ભ યામાેદમગ્ ાઃ ક્વ ચ કિવમધપુા બ્રહ્મિવ પ્રમખુ્યાઃ ॥

શ્રીશ ભાે માેહજૃ ભાે ન જનય ત પરાં વાત્મવત્તાં િકમેત-
ચ્ચતં્ર તદ્વન્મયાિપ વમ તિવભવતઃ તૂયસે વં ન દાષેઃ ॥ ૨॥

શ્રીમદ્ ભદૃર્ યભાવૈરહમહ મદ મત્યાત્મજૃ ભાિધ ઢૈ-
નાર્ના પૈઃ પદાથરનવિધિવભવૈરાશદેુદ યમાનઃ ।

સવાર્તીત વમેકઃ પર શવચરણ વપ્રકાશાત્મશ ભાે
ના ય વત્તઃ પરાેઽ તીત્યહ મહ ગુ ણા વાં વભાવૈરવૈ મ ॥ ૩॥

આત્મવૈષૈ વક યાે િનર તશય ચદાન દસદ્બ્રહ્મપૂણા
જહ્મઃ સસંારભાવૈર તદુરિધગમૈરાત્તમાયાિવલાસઃૈ ।

સવાર્ત્મ વાદન ત તવ શવમહસઃ શ્રીગુરાેઃ સત્યવાક્યૈઃ
િન તકાપાિધભેદૈઃ પરમપુ ષ તે ત વમદ્વતૈમે ત ॥ ૪॥

દ ક્ષાં યઃ શા ભવીયાં શવગુ િવિહતાં િદવ્યબી ગમાેક્તાં
પ્રા ય શ્રીશ મુતાદા યિવતરણચણાં જન્મ ત્યુપ્રભતે્રીમ્ ॥

ભ વા ભેદં્ય પશુ વં પર શવચરણ યાનયાેગેન પૂણર્ઃ
વાઘાેરબ્રહ્મિવદ્યાિવિદતપરપદં બ્રહ્મ સ પ્રૈ ત િવદ્વાન્ ॥ ૫॥

બ્રહ્મા ડં િપ ડમેત પતર મવ સતુ ત સમં નૈકધમ
િવજ્ઞાયાજ્ઞાનમુક્તઃ શવગુ વચનૈરાત્મિવજ્ઞાનશા તઃ ।

સવાર્ત્મૈકપ્રભાે તે પર શવચરણારાધનાસક્ત ચત્તાે
યઃ કાેઽ યેકઃ સ યાેગી જય ત જિન તી ભાે મહા ત્યુ ત્યાે ॥ ૬॥

િપ ડે ષાટ્કાે શકેઽ મન્નવિવવરપુરે પ ચભૂતે દ્રયાઢ ે
પુંસે્ક સૈ્ત્રણે ચ ષા ડે શવગુ વચનૈરત્ર િવજ્ઞાયસે ચેત્ ।

કેના યન્નાસુ ચત્તપ્ર મ તિન પમાન દકાેશાત્તરા શ-
વં ષાેઢા ભન્નમૂ તઃ પર શવ સ બુધાે િવશ્વ પ વમીયાત્ ॥ ૭॥

સવશ શ્રીપુરેશ િત્રભવુનભવનવ્યક્તયઃ શક્તય તે-
◌ંઅ તાદ્યાઃ શ્રીપરાદ્યા િનરવિધિવભવા મા કા તાઃ ક્ષકા તાઃ ।

િવજ્ઞાતાઃ સ્યુઃ વ પે યિદ શવગુ ણા િવશ્વદૃ યપ્રપ ચ-
વાત્મજ્યાે તિવલીના વદધ ત િવદુષાે યાે ગનઃ સવૈ મુ ક્તઃ ॥ ૮॥
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યા ષાેઢા પ ચધા ચ પ્રકિટતિવભવા શ્રીપરા દેવ શ ભાે
સવૈ શ્રીસુ દર ત શ્રુ ત ભર ભનુતા ચક્રરા સનસ્થા ।

સવર્ત્રાનેકકાેિટપ્રકિટતગણનાયાે ગનીવ્યર્શ્નવુાના
વત્તે ેઽ તિન ઢા રચય ત જગતામાિદમ યા તકાલાન્ ॥ ૯॥

યા શ ક્તઃ પ ચવાહપ્રવહણલહર વ્યક્તનૈ ત્મતજેઃ
સવંતાર્ ગ્ પ્રપીતિત્રભવુનજલિધઃ કાલસઙ્કષર્ણી તે ।

િદક્કાલાતીતમૂત પર શવ મહતાં ભ ક્તભા મિવદ્યાં
ત્યું િવજ્ઞાનદાના પ્રહર ત િવદુષાં તન્મહ વં વમવે ॥ ૧૦॥

સવર્જ્ઞાે િનત્ય પ્તઃ સદસદુભયઙ્ગાેઽનાિદબાેધઃ વત ત્રાે
િનત્યા લુપ્તાત્મશ ક્તિન પમચિરતાેઽન ત ઇત્યઙ્ગષટ્કૈઃ ।

ષટ્ચ્છ ક્તવ્યક્તભાવ વ મહ યિદ શવ જ્ઞાયસે દે શકાે યા
યને વાત્મ યનાદાૈ સકલિવલ સતં તે પરાયાઃ સ ભેદઃ ॥ ૧૧॥

ગાયત્રી વેદધાત્રી શતમખફલદા વેદશાસૈ્ત્રકવેદ્યા
ચચ્છ ક્ત બ્રહ્મિવદ્યા પરમ શવ તવ શ્રીપરાં વ્યાકરાે ત ।

શ દબ્રહ્મકૈ્યવાચ્યામ ખલમત મ ત વ્યક્તત વામવાચ્યાં
સપ્તસ્રાેતાેિવભૂ ત િત્રભવુનમયતાં ત વતઃ સવર્તુયાર્મ્ ॥ ૧૨॥

સસંારાસારભાવપ્રવહણચતુરામાિદશ ક્ત પરાં તાં
વાત્મા ભન્નાં િવિદ વા વપુરનુમ ત ભનાર્ તાહઙૃ્ક તસ્થઃ ।

ત્રૈલાેક્યે બ્રહ્મિવશ્વપ્રસરમનવિધ વપ્રકાશપ્રપૂણ
જ્ઞા વા મુક્તઃ સ યાેગી ભવ ત ગતભવ વ પ્રસાદાન્મહેશ ॥ ૧૩॥

િવશ્વેશ વપ્રકાશપ્રસર મહ િવના ના યદ તી ત ત વં
મીમાંસા પમેતત્તવ પરમગુરાે શ્રીમખુા ાય લમ્ ।

વપ્રત્યકં્ષ િવહાય વરિહત મ ત ચેદ ત ચા યત્ર ત વં
યે ધીરા તકર્યેયુ ત ઇહ જિન તીરા ુવ ત્યઙ્ગભારૈઃ ॥ ૧૪॥

ન બ્રહ્મા િવ દ્રાૈ સરુપ તરમરા નાસરુા નવૈ વી
નાપાેઽ ગ્ નવ વાયનુર્ ચ ગગનતલં નાે િદશાે નવૈ કાલઃ ।

નાે વેદા નવૈ યજ્ઞા ન ચ રિવશ શનાૈ નાે િવયન્નાે િવક પઃ
વજ્યાે તઃ સત્યમેકં જય ત તવ પદં સ ચ્ચદાન દમૂત ॥ ૧૫॥

શ ભાે સદૈ્ધા તકા યે વમ તિવભવતાેઽખવર્ગવાર્ઃ પ્રમાણૈઃ
મીમાંસ તે ભવ તં બહુમતજનકૈરા તા શદુ્ધિવદ્યૈઃ ।
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અ યાે ય પિધન તે કથ મહ ભવત ત વમીયુઃ વતજેઃ
સવાર્તીતં િવક પગ્રહરિહતમજં માનતકાર્દ્યગ યમ્ ॥ ૧૬॥

ધીરાઃ કે ચન્મહા તાે ગુ વચનરતા ત્યક્તસસંારભાવા
િનઃશઙ્કાઘાેરિવદ્યા પિરણતમતયઃ સવર્સઙ્ક પમુક્તાઃ ।

વ કા યા ક્ષલક્ષ્યાઃ પરમ શવ ભવ સાધકાઃ પુ યપાપૈઃ
કૃત્યાકૃત્યૈિવહીનાઃ પરપદિવભવં વાં પ્રપ ય ત િવશ્વમ્ ॥ ૧૭॥

સદ્ધા તઃ શા ભવાેઽયં શવગુ વચનાઘાેરિવદ્યાક્ષરાેક્તઃ
તાતે્રવ્યાજેન િનવાર્હ્યત ઇ ત ભવતઃ શ્રીિવભાે ચાપલં મે ।

અત્ર યનૂા તરેકાે ક્તજિનતમસકૃ ક્ષ યતાં દાસબુદ્ યા
મ ચ્ચત્તસ્થઃ પ્રમેયં સમપુિદશ પરં મા કાવણર્રા શમ્ ॥ ૧૮॥

ઇ ત શ્રીદૂવાર્સકૃતપરશ ભુમિહ તવે
ઉપાેદ્ઘાતપ્રકરણં પ્રથમમ્ ॥ ૧॥

૨. દ્વતીયં પ્રકરણં પરાશ ક્તસ્ક ધર મ
શ્રીમદ્ર મપ્રભાવં િત્રભવુનભવનવ્ય જક વાત્મદ પં

કાે વા વક્તું િન યા પ્રભવ ત યતધીરાત્તસ ય ગ્વમશર્ઃ
યત્ર બ્રહ્માિદિવદ્વન્મ તરિપ િવગ તયાર્ ત ભીત્યા િવનાશં

શ્રુત્યા સાધ સ કેન પ્રિવતતમ તના વ યર્તે તે મહેશ ॥ ૧॥
ષ ણામ ય વયાનાં ક્ષ તજલદહન પશર્નાકાશચેતઃ-

પીઠસ્થાનાં પરાદ્યાઃ પર શવ ભવતઃ શક્તયાે મા કા તાઃ ।
બ્રહ્માિદપ્રેત સહાસનગતિવભવૈ તાવક યૈઃ ષડઙ્ગૈઃ

દ્વાિત્રશદ્ર મમખુ્યાઃ વિકરણકરણવ્યાપ્તિવશ્વૈિવભા ત ॥ ૨॥
બુદ્ધઃે સ ય ગ્વમશર્પ્રકિટતસરણેરથર્વદ્વાક્પ્ર તેઃ

યત્ર સ્થાને તુર યે નવક લતમહાવાક્યત વે િવનાશઃ ।
ત કજ્યાે ત તમાે વા સદસદુભયગં િક વમૂત નુ મૂત

િનધાર્રશ્ચે દ્વનાશાે ન િહ મ તવચસાં દેવ ત મા પર વમ્ ॥ ૩॥
જ્ઞાનં યાેગઃ પ્રકાશાે િવિધ ભયમ તદહધીઃ પ્રાણશૂ યા-
હઙ્કારશ્ચાિધકામઃ વિવષયમનઘં ચાશ્રયન્ન તરા તે ।

ઇત્યાત્માકાશસત્તા તવ પિરિવિદતા સ યગેત પ્રમેયા-
ધારે વ તઘ્ ર્તં ય પય સ તલચયે તૈલવદ્ભા સ હીશ ॥ ૪॥
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ષટ્િત્રશત્ત વપુ પ તબકપિરમલ તાવક યઃ સ તજેઃ-
ક પદુ્રશ્ચે પ્રબુદ્ધઃ શવગુ વચસા સવર્તઃ વાનુભૂતઃ ।

અદ્વતૈબ્રહ્મબુ દ્ધ જનય ત િવદુષામષે અેવા મદાિદ-
બ્રહ્મા તાત્મપ્રપ ચે િવલસ ત ન પરાેઽ તી ત ચે પાિર તઃ ॥ ૫॥

વપ્રત્યક્ષેઽિપ ત વે કરતલફલવદ્વે ત્ત નાસાૈ વ પં
નાના સદ્ધા ત લપ્રલિપતજિનતાજ્ઞાનમાેહા ધકારૈઃ ।

આક્રા તઃ પુ યપાપૈરિધગતિનધનૈરાત્મકમર્ યનાદાૈ
હેયાપેાદેયબુદ્ યા ભવ ઇ ત િવિહત તે મહામાયયેશ ॥ ૬॥

અેકાેઽસાૈ લક્ષણૈશ્ચેદ ખલતનુગતૈિર દ્રયાથરનેકૈઃ
ભન્નઃ વાત્મપ્રકૃત્યા િવિધજિન ત ભઃ સિન્નબદ્ધઃ િકમેતત્ ।

દેવ વં માનષુ વં વપુ ષ મજુગતાં સવર્ વાત્મક વં
ધ સે શલૈષૂવત્તે મર ત ન તુ પદં શ્રીમહાદેવમૂત ॥ ૭॥

ઇ ત શ્રીદૂવાર્સકૃતપરશ ભુમિહ તવે
પરાશ ક્તસ્ક ધર મપ્રકરણં દ્વતીયમ્ ॥ ૨॥

૩. તીયં પ્રકરણં ઇચ્છાશ ક્તસ્ક ધર મ
સ વં ચ વં મહ વં તવ પરમગુરાેરાત્મશક્તેઃ પરાયાઃ

િપ ડીકૃત્ય પ્રકૃત્યા પ્રથમર તપ તવ્યાજકાલા તવિહ્નઃ ।
ભૂ વા સસંાર ષ્ટ સ્થ તલયિનલયાદ્યા ત તાેયાણર્વા તં

ત વાનાે િનમર્મેચ્છ વ મહ િવજયસે િવ માયાિવભૂતે ॥ ૧॥
માયાયામ તરસ્થઃ કુસમુશરરસ તાવક યઃ વકાલે

જ્ઞાનજ્ઞેયપ્રમા પ્રકિટતમિહમા વપ્રરાેહપ્રસારૈઃ ।
ઉ પાદ્યાદં્ય િવિર ચં તદનુ ભવુનતામાત્મના વ્યશ્નવુાનાે

બી કારઃ વય ભૂિર ત કથય ત તે નામ િવશ્વાત્મ ષ્ટેઃ ॥ ૨॥।
આિદક્ષા તાણર્ ષ્ટ િત્રભવુનભવનાભાસભૂ મ શવાિદ-

ક્ષત્ય તાત્મીયત વાવ લિવકૃતગ ત વૈધસા ડા તભૂ મમ્ ।
આત્મીયાનુત્તરેચ્છાગુણપરવશતાં પ્રા ય સવં્યશ્નવુાનઃ

શ્રીશ ભાે િવશ્વ ષ્ટભર્વ સ િનજમલત્ર યપુપ્રાે ષતાત્મા ॥ ૩॥
ચ વારઃ કાલત વે તવ યુગપતય તે ચ ધાતુશ્ચ પતુ્રાઃ
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વ્યાખ્યાતા દ્વાદશતૈે સ્થ તકૃ તિવિદતાઃ સાવતારાઃ સદારાઃ ।
શ્રીક ઠાદ્યાશ્ચ નાથા તયુગિવધય વિન્નયત્યુ થતા તા-

શ્ચૈત યા અેવ ત માિ સ્થ તિર ત િવિદત વં સહસ્રાકર્દ પ્તે ॥ ૪॥
આત્મીયાનાિદર મીિનહ ભવજિનતાનેક સદ્ધા ત લ-

વ્યામાેહાેદ્ય દ્વક પા તિનજિવષયા પુ યપાપાિદભેદૈઃ ।
દુજ્ઞયા દે શકાે યા પ્રિવમલવપુ ષ વપ્રકાશકૈવહ્નાૈ

વાત્મ વને પ્રબુદ્ધા ઝિડ ત િવજયતે ય વદાત્માિવરાેધઃ ॥ ૫॥
ગ્ર વ પ્રસુ પ્તપ્રકિટતિવભવૈરાત્મમાયાગુણૈઃ વૈ-
જ્ઞાર્નેચ્છાક્રાેધ પૈિવિધહિરહરકૈરા તે માેક્ષમાગ ।

પા થાઃ કે ચ સધુીરાઃ શવગુ વચનજ્ઞાનશાસ્ત્રા ગ્ દ પ્તા-
તવ કા યૈકરક્ષાપિરિવિહત ભય વાં પ્રયા ત્યાિદમૂત ॥ ૬॥

વં માયાકામદેવપ્રથમમ સ તતઃ વસ્ય ષ્ટાૈ િવધાતા
રક્ષાયાં િવ ર તે પ્રબલતરમહા દ્રમૂ તઃ વમૂતા ।

સત્યાેઽન તઃ પ્રમાતા શવગુ િર ત ચ વાત્મમૂ તપ્રભાવૈઃ
વેચ્છાવસ્થાગુણાઢ ાેઽ યગુણ ઇ ત િવભાે વ તુતઃ તૂયસે વમ્ ॥ ૭॥

ઇચ્છાશ યા યયૈત કબ લતમ ખલં તે જગ લ પં
ષ્ટ સ્થત્ય ત ત્યા સર સ જલધરાસારતુલ્યાત્મગત્યા ।

સવૈાન તા તરઙ્ગપ્રસરબહુિવધાનેકસઙ્ક પભાવૈ-
રાિવભૂર્ વા વદૈઙ્ગપ્રકટનકૃતયે બાેધ સ ધુ વમવે ॥ ૮॥

ઇ ત શ્રીદૂવાર્સકૃતપરશ ભુમિહ તવે
ઇચ્છાશ ક્તસ્ક ધર મ પ્રકરણં તીયમ્ ॥ ૩॥

૪. ચતુથર્ પ્રકરણં જ્ઞાનશ ક્તસ્ક ધર મ
સવંેદ્યં ત વ લં પર શવધરણીમૂલપારં િવ ચત્રં

કમાર્ન તપ્રપ ચં િન પમમિહમાનાિદમ યાવસાનઃ ।
બ્રહ્માન દા તા ધઃ સમરસિવધનુા જૃ ભત વાત્મભાસાે

હેતુ વને પ્રબાેધ વલન તવ મહાજ્ઞાનશ ક્તવ્યન ક્ત ॥ ૧॥
ગાજંે ક્ષીરં યથૈકં દ્યુ તિવિવધગુણ વે દ્રયાથર્પ્રકાશાેઽ-

યેક તદ્વણર્નાના ચરિધકરણસ્યૈકતા કારણને ।
નીલાદ્યાભાસબુદ્ યા નભ સ પિર તાે ધૂમભાસિૈરવા ગ્ ઃ
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પ્રાચુયણ પ્રદ પ્તઃ પરમ શવ તતઃ સત્યિવશ્વાત્મક વમ્ ॥ ૨॥
િનત્યાખ ડપ્રકાશાદમલતરિવભાે વ સકાશા કદા ચ-

ન્માયા સ યમાના િત્રગુણમખુગણવ્યક્તશ ક્ત વભાવા ।
સદ્ધા તૈ ભન્નમાનપ્ર મ ત ભરસખુૈભદબુ દ્ધપ્રધાનૈઃ
સસંાિર વં પ્રસાયર્ દૃઢય ત ભવતઃ સત્યતાં વેદિવદ્યા ॥ ૩॥

અ યઃ પક્ષાેઽથવાત્ર પ્રિવમલકલનાન તશ ક્તપ્રકાશઃ
સત્યાખ્યઃ સાેઽિપ યત્ર પ્રિવલયમયતે શૂ યગત તદાત્મા ।

યાૈ માકઃ સત્યભાવઃ સ ચ િનજમહસાં કામ પાત્મમાયા-
મુ પાદૈ્યત પ્રપ ચં ઘટય ત તિદદં વ્યશ્નષુે વાત્મયાનેે ॥ ૪॥

અૈક્યા ચ્છચ્છક્તયાેશ્ચેિદદમહ મ ત ચ દ્વ દ્વભાવસ્ય વ-
બ્રહ્માિદદ્વતૈબુદ્ યાેિદનકરશ શનાેર ડિવ ય ડયાેશ્ચ ।

પ્રાણાપાનાખ્યવા વાેઃ સકૃુતદુિરતયાેઃ સ્યાદ્યદા સામરસ્ય-

પ્રાદુભાર્વ તદા વં ભવ સ સદસદાન દનાથઃ પરાેઽગ્રે ॥ ૫॥
સયંે િવજ્ઞાનશ ક્ત તવ શવગુ ણા દ શતા િનત્યશદુ્ધા

િનદ્વર્ દ્વબ્રહ્મત વં ગમય ત સિુધયાં સ ચ્ચદાન દપૂણર્મ્ ।
લાેકે મેયપ્રમા પ્ર મ ત ભિર ત ચેદ થતા ભન્નમાગાર્ઃ

મુદ્રા નાના વ પાઃ પ્રકટય ત મુદાહઙૃ્ક તસ્થાઃ પરેશ ॥ ૬॥
ઇ ત શ્રીદૂવાર્સકૃતપરશ ભુમિહ તવે
જ્ઞાનશ ક્તસ્ક ધર મપ્રકરણં ચતુથર્મ્ ॥ ૪॥

૫. પ ચમ પ્રકરણં િક્રયાશ ક્તસ્ક ધર મ
બુ દ્ધજ્ઞાને દ્રયાણાં િનજિનજિવષયા વાદભાેગપ્રબાેધ-

ક્ષીરા ધઃ પ્રાેદ્યિદચ્છા તકરણ ચા વાઙ્મખુક્ષા લતૈશ્ચ ।
સઙ્ક્રા તશ્ચા લતાથર્પ્રસરબહુપથઃ વાત્મમાયાે પૂર-

ત્રુટ દ્બ્રહ્મા ડ બ દૂ વિકર ત તવ ચે વં શવાતઃ િક્રયાત્મા ॥ ૧॥
સુ ષ્ટ સ્થત્ય તલીલાવક લતસર ણયર્ પ્રયત્રાે યદ યં

ધૈય િવખ્યાતવીય સકલ મ ત ગતા યસ્ય બુ દ્ધઃ સ દ્ધા ।
ય સામ ય પ્રભૂતં િનરવિધગણના ડ દ્રા ડભા ડા-

ગારં યદ્બ્રહ્મસત્તા જય ત તવ મનાે પિવશ્વાત્મક વમ્ ॥ ૨॥
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સવંેશં દૂરદેશં કલય ત સકલં કમર્કૃતં્ય ચ ત વં
વં યદ્બાહ્યે દ્રયાણાં ચલનમિપ િવના વા તમ તઃપ્રકાશમ્ ।

તત્તે વીર વત ત્રપ્રકૃ તિનગમનં િનગર્તાપેાિધતક
બાહ્યાખ્યાદશર્નાથ િવમલ શવ તત વં હૃષીકાશ્રયાત્મા ॥ ૩॥

યદ્વ યગ્રાેધબીજં થુતરિવટપાનાેકહ વને ઢં
સામ યર્ દશર્યે વં પરમ શવ સદા સત્યિવજ્ઞાનબીજમ્ ।

ઇચ્છાકે્ષત્રે સબુુદ્ધ દ્રયકુલક લતં સવર્તઃ વિક્રયા ભઃ
વાત્માનં િવશ્વ પં પ્રકટય સ યદા વં તદા ગાેચરઃ સ્યાઃ ॥ ૪॥

વાત્માશષેાક્ષ ત્તેઃ થગયનતયા ક્વાિપ ભૂતાિન પ ચ
ક્વાિપ પ્રેક્ષાપ્રપ ચઃ ક્વ ચ િનનદમખુાઃ ક્વાિપ વાક્યાદયશ્ચ ।

અેતૈરેવ પ્ર ત્તાે િનજિવષયતયા સવર્િવશ્વાત્મજૃ ભ-
ત મા વં લાેકમખુ્યાેઽદ્વય મ ત રિહતઃ વપ્રકાશપ્રમેયઃ ॥ ૫॥

કાલાવસ્થાશ્ચ તસ્રાે ગિરશ દશ િદશઃ સપ્તધા ભૂ મરાપાે
નાના તજેઃ સમીરા દશ િવયદ ખલવ્યાિપ ચૈકાદશાક્ષાઃ ।

ભન્નાથાર્ન તબાેધપ્રકિટતમિહમા બીજભેદા વન તા-
વ સક્તા બીજ તાઃ વગુણમનુસર ત્યેવ તે દેવ સ વાત્ ॥ ૬॥

પ ચાશદ્વણર્માલા બહુિવધિનનદાેચ્ચારણાત્ત વ લ-
વ્ય ક્તવ્યાપારસક્તા ગિરશ ગુ મખુા ાયિવદ્યા વ પા ।

ધાત્રાદ્યુ પ ત્તપવૂ શ્રુ તમખુિવિવધાનેક સદ્ધા તિવદ્યા
નાનાભાષાિક્રયા ભઃ પ્રકટય ત તતઃ સવૈ તે સાઙ્ગવેદાન્ ॥ ૭॥

વણ યાે ધાતવઃ સ્યુિવિવધપદચય તદ્ભવ તને વાક્યં
ત મા તં પ્રમાણં િવિવધિનગમનં તને સદ્ધા ત લમ્ ।

ત માન્નાનાત્મત વપ્રકટન મ ત યત્ત વિવદ્યા વદ યા
વં ચેદેકાેઽ દ્વતીયઃ ક્રમરિહતમહાસિંવદાત્મા મહેશઃ ॥ ૮॥

યજ્ઞસ્થાનં મશાનં સકલ મ ત ગ્ હં ભા વદાેઙ્કારપીઠં
પ્રાદુભૂર્તપ્રયાણસ્થલ મ ત િવપુલં ક પ ક્ષાિધ ઢૈઃ ।

સવંીતૈભરવૈશ્ચાેરગપ તગણપૈ તત્ર િદવ્યાઘ્યર્પાતં્ર
વિહ્નબધ્ને દુક્ પં્ત પર શવ સકલં વ્યશ્નષુે વાત્મના વમ્ ॥ ૯॥

ચ પૂ દૃ ક્ક્રયાત્મા ગુ ક થતમહા દ્રમૂ તઃ સમ તા-
દાત્મીયૈરઙ્ગદેવૈરિધગતિવષયાજ્યાહુ તિનિવક પઃ ।
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િન કામૈરાત્મકામૈ પ ચતયજન શ્ચ વત ત્રૈરત દ્ર-ૈ
રાત્માગ્ ાૈ બ્રહ્મિવદ્યાપિરણતમ ત ભઃ શ્રીિવભાે હૂયસે વમ્ ॥ ૧૦॥

દ્વતંૈ યત્રાનઘે મં પશરુિધિપ શતાે ત્યુરક્ષા ણ જહ્વા-
હવ્યં ચાથ પ્રબાેધઃ પ્રકટહુતવહાે િનમર્લાત્મવૈ હાેતા ।

અ વયુર્ઃ વચ્છચેતાે ગુ મખુિવિદતા મા કાેદ્ગા વગર્ઃ
વાચાયા દે શકે દ્રઃ પરમખમુગ સ વં પરઃ શ ભુર શઃ ॥ ૧૧॥

યાગાશ્ચા યે સકામૈઃ પશુ ભિરહ કૃતાઃ સવર્ સદ્ધા તકૃત્યાઃ
નાનાયજ્ઞિક્રયાશ્ચ િત્રભવુનભવને ચત્રકમર્પ્રસારાઃ ।

િવશ્વાે પ ત્તપ્ર તષ્ઠાપ્રહરણિવધયઃ વિક્રયાશ ક્તબી ઃ
સ તાઃ સવર્ત વં પ્રભવ સ મનસા ચત્રિનમાર્ણમૂત ॥ ૧૨॥

ઇ ત શ્રીદૂવાર્સકૃતપરશ ભુમિહ તવે
િક્રયાશ ક્તસ્ક ધર મપ્રકરણં પ ચમમ્ ॥ ૫॥

૬. ષષં્ઠ પ્રકરણં કુ ડ લનીશ ક્તસ્ક ધર મ
િનત્યા લુપ્તાત્મશ ક્તઃ સકલ ત થફણાપ ચદ યા પ્રદ પ્ત-

સુ્ત્રટ ાદ કાલવાયૂ ગ્રસદુ રસનશ્ચક્રવ મીકવત ।
સ યક્ ચૈત યગુમૈ્ફરવગતિકરણાે િવશ્વજૃ મૈકભતાર્

કૃ ણા વાક દુયાેિનભુર્જગપ તતનુ વં તતઃ કુ ડલીશઃ ॥ ૧॥
વસ્થાત્મા ચત્તપવૂ રિવશ શપદવી ં પૂિરતાંશપુ્રચારાં
દ પા તવર્િહ્નવેધૈરિવતતગ ત ભબાિધતાધારશ ક્તમ્ ।

તત્તચ્ચક્રપ્રભેદાેદ્ભવિવિવધમહાશ દ પામન ત-
બ્રહ્માન દપ્રવાહામનુભવ સ પરામાિદસાષૈુ ણમૂત ॥ ૨॥

ય મા પ્રાણઃ પ્રરાેહત્યુપિરગ તરધઃ સ પ્રધાવત્યપાન-
ત માદેવાિવરાેધાત્તદુભયજિનકૃદ્વાયુસરંાેધમાત્રાત્ ।

િવદ્યાિવદ્યાિદયુગ્મપ્રસરસમરસા ભાેિધજૃ ભૈરદ ભૈઃ
સાધ હંસઃ પર મન્મહ સ ખલુ લયં પ્રૈ ત તે પ્રાણસતૂ્રઃ ॥ ૩॥

સવષા મ દ્રયાણાં િનજિનજિવષયાેદ્યાેતનં ય પ્રસતંૂ
સારાઃ સવષુ કમર્ વનપુમિવષયાઃ સા વસાન દકાપેાઃ ।

ય તાઃ સવર્નાડીપથચલદિનલવ્યાપ્તયઃ સવર્ભાવાઃ
નાના પાશ્ચ સવાર્યનપ થકમહા પ દકઃ સ વમવે ॥ ૪॥
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બુદ્ વા સદે્દ શકાે યા સિુવિદતિવભવાં ખેચર ં િદવ્યમુદ્રા-
મથાર્ન તપ્રપ ચા વતિનજકરણા યાત્મ ચત્તે િન ય ।

ત ચ્ચત્તં જ્યાે તરઙ્ગં િનરવિધકરણં ચ તયેદ્યઃ સ યાેગી
િનવાર્ણઃ કૃ ણવત્માર્ ભવ ત તવ મહા પ દતામેત્ય શ ભાે ॥ ૫॥

પ્રાણાખ્યા કુ ડ લ યા જગિદદમ ખલં પ્રા ણતં તે યયેશ
જ્ઞા વા યાં યાે ગન તે પરતરમભયં યા ત શા તં પદં તત્ ।

યામજ્ઞા વા ભવા ધાૈ જનનમરણકૃ કૂ્રરકમર્પ્રબદ્ધા
મ જ ત્યાદ્ય તહીના યિદ કૃપય ત સા માેચયે ત્યુબ ધાત્ ॥ ૬॥

ઇ ત શ્રીદૂવાર્સકૃતપરશ ભુમિહ તવે
કુ ડ લનીશ ક્તસ્ક ધર મપ્રકરણં ષષ્ઠમ્ ॥ ૬॥

૭. સપ્તમં પ્રકરણં મા કાશ ક્તસ્ક ધર મ
અજ્ઞાતં બ્રહ્મત વં િનજહૃદયદર લીનમાત્મપ્રકાશં

વ્યક્તીકતુ વિનત્યાક્ષરિવિદતમહામા કા વં પ્રપન્નઃ ।
વં િદવ્યા ાયિવદ્યા સિુવિદતમિહમાન તશ ક્તપ્રકાશ-

તત્તદ્વણાર્ત્મભેદૈ પિદશ સ પદં શ્રીગુરાે વ વ પમ્ ॥ ૧॥
શ્રીશ દબ્રહ્મમૂત સકલરવમયાનાહત વાનભેદા-

નાત્મીયાનક્ષરસ્થા બહુિવધિનનદૈભૂર્િરવાદ્યપ્રભેદૈઃ ।
ભૈર િનઃ સાણઘ ટાદરમુરજમહાશ ◌ૃઙ્ગનાલાે તાલૈ-

વર્શયૈર્ ત્રૈશ્ચ ગાત્રજૈર્લધરપટલૈ વં બ્રવી ષ વિનજ્ઞઃ ॥ ૨॥
ત વાનાં વ્ય ક્તહેતુઃ સકલ ત થગતઃ સપ્તપુયર્ષ્ટકાઙ્ગ-

સ્ત્રીપુંસદ્વ દ્વ પાે દ્યુમ ણશ શમહાવિહ્નપાદઃ ષડાત્મા ।
સવાર્ ભપ્રાયસિંવ પ્રકિટતિવભવ વં મહા ાયિવદ્યા-

સારસ્ફાર વ પઃ પુ ષ ઇ ત તતઃ સાેઽક્ષરાત્માિદવણર્ઃ ॥ ૩॥
ર યાેદાત્તાનુદાત્ત વિરતિવકૃ તગઃ પ્રાેચ્ચનીચાેભયસ્થાે

ભેદાદષ્ટાદશાત્મા મિહતિનજમહાસૂ્ફ તરેકાેઽક્ષરાિદઃ ।
ષડ્ િદગ્રામ તશ્રુ તિવતતલસદ્ગ તસપ્ત વરાેદ્ય-

ન્નાનારાગા પ્રબ ધાનિધવસ ત ભવાનાિદિનત્ય વરાત્મન્ ॥ ૪॥
સવાર્સ્યસ્થાનવણર્ઃ પ્રથમિવગ ણત વં તુતઃ ષાેડશી ત
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વેચ્છાશ યા િન ઢદ્રિઢમિનજમહાપ્રાૈિઢમાઢાૈકમાનઃ ।
કાલવ્યક્ત સ્ત્ર લઙ્ ગિન્નજગ તિવલયા હ્ર વદ ઘર્ લુતાદ ન્

િવદ્યાિવદ્યાેભયાત્મા જનય સ પિરતઃ શ્રીમહાવણર્ ત્મન્ ॥ ૫॥
પક્ષદ્વ દ્વકૈકતાર્વિનજલહુતભુઙ્મા તાકાશમૂત

શ્રાતે્રાદ્યક્ષા ણ સવાર્ યિધગતચરણઃ વપ્રકૃત્યા િનબદ્ધઃ ।
અ તસ્થાે િવશ્વ પઃ પુ ષ ઇ ત યતાે જ્ઞાયસે વક્રમેણ

જ્ઞાતા વગાર્ક્ષરાણાં પરમ શવ જનૈ વં તતાે વગર્ ેઽ સ ॥ ૬॥
સવાર્તીતાત્મધામાનલિનલયપદજ્ઞાિપકા મ ત્રિવદ્યાઃ

સત્યા ભપ્રાયબુદ્ યા શવગુ વદના ભાે હાદ્ભાસમાનાઃ ॥
નાનાથાર્ ધાતવશ્ચ પ્રકિટતિવભવા શ્ચત્રવાગ્બ્રહ્મવેદાઃ

સવ ન ય દ્વના વાં પર શવ સહજં વણર્સયંાેગ પમ્ ॥ ૭॥
આેઙ્કારં વાત્મવાસ શ્રુ ત ભર ભનુતં વાગ્ભવં શ ક્તબીજં

માબીજં મારબીજં પરતરિવભવં મા કાબીજયુગ્મમ્ ।
શવૈા ત્ય ચાિપ ગ વા ષડયનિવલસ કૂટષટ્કં ચ ભ વા

હંસઃ સાેઽહં તથા વં િવરમ સ મનસામ તરે મ ત્રમૂત ॥ ૮॥
બ દ્વે દાે વર્નાદૈરવક લતકલાવ્યા પ્ત ભઃ સાિધદેવૈ-

નાર્નાન તાિધદેવૈઃ પિરણ તસલુભૈઃ શ્રીગુ ક્તાગમસ્થૈઃ ।
યાસિૈવદ્યાિવશષેૈઃ શ્રુ તમખુિવિવધાનેક સદ્ધા તમ ત્રૈઃ
િવ વક્પ્રાેતપ્રતીકાે દહ સ ભવમઘં દુ પ્રભામ ત્રવહ્નાૈ ॥ ૯॥

વણાર્ તે મ ત્રિવદ્યા દશિવકરણગા ધાતવાે િનત્યશ દાઃ
વાક્યા યા ાયભેદા બહુિવધમત ઃ સાઙ્ગવેદાશ્ચ ભાષાઃ ।

નાનાચ્છ દાં સ તાલાઃ વરિવકૃ તગુણાઃ સવર્તાે વાઙ્મયસ્થાઃ
નાના પાઃ પરાગ્ ેઃ સમજિનષત તે મા કાશ ક્તબી ત્ ॥ ૧૦॥

ઇ ત શ્રીદૂવાર્સકૃતપરશ ભુમિહ તવે
મા કાશ ક્તસ્ક ધર મપ્રકરણં સપ્તમમ્ ॥ ૭॥

૮. અષ્ટમં પ્રકરણં ષડ વયર મિવવેકસ્ક ધ
અેવં રાિત્ર દવસ્થાઃ પર શવઘિટકા અેવ તે ર મભૂતાઃ

સ્ત્રીપુંસદ્વ દ્વ પા રિવશ શચરણાક્રા તયાે રક્તશકુ્લાઃ ।
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ષટ્છ યંશપ્રભેદા દહરપુરયુગે કાેણષટ્કા તરસ્થાઃ
કાલાવસ્થાશ્ચતુ ભઃ પ્રિવદધ ત યુગૈિવશ્વભૂતૈિનદાનૈઃ ॥ ૧॥

ષટ્િત્રશત્ત વમાલામવિનમખુ શવા તામપેુતાત્મ ત્ત
ખે વાયાૈ સપ્તિવશત્યુડુગણિવકૃતી ર્ વમાયા શવાંશાત્ ।

તજેસ્થાઃ વા તરાત્મા તરતનુિવકૃતીર સ્થમાંસપ્રમખુ્યાઃ
ક્ષાે યા વં વમાયાગુણગણમ ભતાે ભાસયસ્યંશમુા લન્ ॥ ૨॥

યાવ તસ્થે મયખૂાઃ ક્ષ તજલદહન પશર્નાકાશચેતઃ
પીઠસ્થાઃ ષટ્પ્રમાણાઃ પરમિધપતયાે ભૈરવા અેવ સવ ।

તષેાં મ યે વમેકઃ પરતરમિહમાે જૃ ભમાણઃ પ્રચ ડાે
માતર્ ડાે ર મમ ય સ્થત ઇવ પિરતાે ભા સ ચદ્ભૈરવાગ્ ે ॥ ૩॥

ભૈરવ્યાે ર મદેવ્ય તવ શવ ક ણાપૂિરતાક્ષાઃ પ્રસન્ના-
વ સત્તાકાશવાહાેિદતિનજગતયશ્ચિવતાત્માથર્કૃત્યાઃ ।

તદ્ધામ યવે શા તાઃ સરુમુિનિપ ભઃ પુ યપાપૈશ્ચ બદ્ધાન્
ભક્તાંશ્ચાનેકબાધા ઝિટ ત િવઘટય ત્યાત્મબાેધા ગ્ જૃ ભૈઃ ॥ ૪॥

શ્રીનાથ શ્રીપરેશશે્વર પર શવ તે િદવ્યિદવ્યા મર ચી-
બ્રર્હ્માદ નાં મનાવેાગનવગતમહા ચત્રનાનાથર્ ઢાઃ ।

ગૂઢપ્રાૈઢપ્રકાશાઃ સરુમુિનવચનૈર યબુદ્ધાઃ કથં વા
તાેતું જ્ઞાતું સમથા ભવ ત કિવજનઃ કાેઽત્ર મ દાે માત્રઃ ॥ ૫॥

ઇ ત શ્રીદૂવાર્સકૃતપરશ ભુમિહ તવે
સાધાર યને ષડ વયર મિવવેકસ્ક ધપ્રકરણમષ્ટમમ્ ॥ ૮॥

૯. નવમં પ્રકરણં પાવક યાનયાેગ
સાઙ્ગા ભૂ મઃ શતાઙ્ગઃ શત તરિપ ત સાર થઃ સપ્તય તે

વેદા બ્રહ્મકૈવેદ્યાઃ થુતરચરણાૈ પુ પવ તાૈ તદક્ષઃ ।
મ ત ક લબ ધઃ કમઠપ તિરભા ત થુ ત ભપઙ્ ક્તઃ

શષે તદ્ર જુબ ધ તદુપિર િપ ભૂ તત્ર ચ ત્યાે રથી વમ્ ॥ ૧॥
ક પા તાન તસયૂર્દ્યુ તમ ત િવકટાનેકદંષ્ટ્રં ષડાસ્યં

વહ્ન દ્વકાર્ બુકાષ્ઠાદશયુતમ ભતઃ પ્ર વલ તં મયખૂૈઃ ।
શલૂાસીષૂગ્રશ યઙુ્કશવર શરઃ શ્રીફલે વાસનાિર

દ્યાેત પાશાભયાઙૈ્કિનજમજુપિરઘૈ વાં ગુ ં શ ભુમીડે ॥ ૨॥
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નાગાસ્થી દુપ્રસતૂૈઃ શ્રવણગતમહાભષૂણૈઃ કુ ડલી દ્ર-ૈ
રાક્રાેશન્મુ ડમાલાપિર તવપષુા િદ વલ્યમાનમ્ ।

મત્તેભે દ્રાે કૃત્ત્ય તરઘિટતકટ મ ડલં સાટ્ટહાસં
તં ભા વદ્વ્યાેમગભાદરિવ તકરાઙ્મુષ્ઠમાત્રં પ્રપદે્ય ॥ ૩॥

નાગે દ્રઃૈ ક પ કૈ્ષરિધગતિવહગૈભરવૈદવદૈત્યૈઃ
ભૂતૈઃ પ્રેતૈઃ િપશાચૈઃ પિર તમ ભતાે યાે ગની ભઃ મશાને ।

સવર્પ્રજ્ઞૈકવાસં િત્રભવુનિનલયં વાત્મના યાત્મદ પ્તં
સવાત્તીણાર્ત્મત વેશ્વરમનલમખંુ વાં ગુ ં શ ભુમીડે ॥ ૪॥

નાના યાનાત્મયાેગપ્રકિટત શવતા સદ્ધ પપ્રસાદઃ
વેચ્છાજ્ઞાનિક્રયાત્મિત્ર શખિવદ લતત્ર યુદ ણર્પ્રમાેહઃ ।

સત્યજ્ઞાના સ ભન્નપ્ર મ તજિનિરપુઃ વાત્મયાેગષેુ ધારા-
ચ્છન્નાિવદ્યાસુ લક્ષ્યઃ પરમ શવ િવભાે તને ત્યુ જય વમ્ ॥ ૫॥

દેવ બ્રહ્મા ડ ષ્ટ સ્થ તલયસમય વં સની તે િત્રશ ક્ત-

માર્યાશ ક્તપ્રચ ડાેદ્ઘતઘનકિરણી વાિરણી સા ણ તે ।
ધમાર્થાર્ત્મેષ્ટમુ ક્તપ્રિવતરણચણ તે વર તેઽ યભી ત-

િવશ્વગ્રાસાેગ્ર ત્યુપ્ર તભયદ લની તદ્ભવા ત્યુ ત્યુઃ ॥ ૬॥
પાશ તે િવશ્વવ યઃ િપ પ તકૃત ભહર્ તની- સહ ત્ત-

શ્ચક્રઃ સસંારરાિત્રદ્યુમ ણસમુદય તાવક તે િપનાકઃ ।
આક્રા તાશષેમાેહપ્રકૃ તિવકૃ તમહામા કા ચ પરાત્મા

પ્રાણા તે ત કપાલં હતિવિધમખુસ પ્રેત ચદૂ્રપમીશ ॥ ૭॥
અેવં તે િદવ્યિદવ્યાયુધપરમિહમા ગીયતે વેદશાસૈ્ત્રઃ

પ્રાગુક્ત તે શતાઙ્ગાેઽ યિપ ચ િપ ગણપ્રેતશીષાચ્ચરઙ્ગે ।
ઉચ્ચ ડં તા ડવં તે િત્રભવુનભયકૃદ્વજ્રપાતાટ્ટહાસાે

ભીષા મા વ સકાશાદપાર ઇવ પરાે ના ત તનેાેગ્રવીરઃ ॥ ૮॥
ચત્તાકાશાિનલાગ્ ય વવિનતલપ તપે્રત સહાસનસ્થઃ
ષટ્ચ્છ ક્તવ્યક્તમૂ તઃ ષડયનપ થકઃ સાેમસયૂાર્ ગ્ પાદઃ ।

બ્રહ્મા ગ્ ઃ સપ્ત જહ્વાકબ લતિવષયીભૂતિવશ્વપ્રપ ચ-
સ્થૂલાેઽિપ યાનદષૃ્ટે વમિધકતમસાં જ્યાે તષામ યગ યઃ ॥ ૯॥

ઇત્યુક્ત યાન ચ ત્યાેઽ યનવગતમનાવેાક્પ્ર ત્ત વભાવઃ
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વચ્છ દાત્મીયસત્તા ચદુ ચતિવભવઃ પાવકઃ શ ભુ પઃ ।
સવાર્તીત વભાવાેઽ યપુિનષદુિદતજ્ઞાનમીમાંસ્યમાનઃ

સ વં યસ્યા તરઙ્ગે િનવસ સ સ શવ વન્મયઃ સ્યાન્મહેશ ॥ ૧૦॥
શ્રીમાન યાિદ ભ સ્ત્રભવુનજનકાેઽ યાત્મભૂરાગમાે ક્ત-

વ્યાખ્યાવેદ્યાેઽ યવાચઃ પ્રકૃ તસિુવમલાેઽ યાત્મમાયાિવલાસઃ ।
ત વાદેકાેઽ યનેકઃ પરયવુ તરતાેઽ યાત્મિવ સવે્યમાનઃ

ત મા વચ્છ દલીલ વ મહ િવજયસે માનસી ં ભાવ ત્તમ્ ॥ ૧૧॥
ઇ ત શ્રીદૂવાર્સકૃતપરશ ભુમિહ તવે પાવક યાનયાેગપ્રકરણં
નવમમ્ ॥ ૯॥

૧૦. દશમં પ્રકરણં મહાિવભૂ ત
દ્રષ્ટવ્ય વં જગદ્ ભબર્હુિવધિવિધ ભઃ સવર્ સદ્ધા તવાક્યૈઃ

શ્રાેતવ્યાે િનિવક પઃ શવગુ વદના ભાે હેણ પ્રબુદ્ધઃ ।
મ તવ્યઃ સવર્ત વાવક લતચરણ તિન્નદ યા સતવ્યઃ

સત્તામાનાવલ બીત્યમરનુતપદાે ના ત દેવ વદ ય ॥ ૧॥
ઉગં્ર શા તં ચ વીરં સકલમયમહાિવ મ ગ્ વલ તં

સવર્ત્રાન તવક્તં્ર નર ગવપષંુ ભીષણં સવર્ભદ્રમ્ ।
સવર્જ્ઞં ત્યુ ત્યું બહુિવધનુ ત ભવર્ દતં સવર્લાેકૈઃ

િવશ્વાહઙ્કારજૃ ભં પરમ શવ ગુ ં વાં ભજે મ ત્રરાજમ્ ॥ ૨॥
શ ભાે વાં ભૂભુર્વઃ વમર્હ િદતતનું વ તિરક્ષદ્યુસયૂાર્-

રજ્ઞાચાય દુશકુ્રાિક ભરિપ િનગમબ્રહ્મ ભઃ પ્રાેતશ ક્તમ્ ।
પ્રાણાપાનાિદભેદૈઃ કલય ત સકલં માનસં યાનયાેગં

યષેાં તષેાં સપયાર્ ભવ ત સરુકૃતબ્રહ્મતા યાે ગતા ચ ॥ ૩॥
સવા કૃષં્ટ પરં ત સિવતુરનપુમં તે વરે યં શર યં

ભગા દેવસ્ય ધીમહ્ય ભદધ ત િધયાે યાે ન ઇત્યાવૈર્તજેઃ ।
તુય સવાર્ ણભૂતા યિધગતમમલં સવર્તાે દકૃ્ક્રમાદ્યં

યાયા મ યેયમ તઃકરણસિુનયતૈયા ગ ભઃ શ્રીમહેશ ॥ ૪॥
કાલાેઽન તાે યુગાત્મા શવ િદવસિનશાપક્ષમાસા તથા દાઃ

તદ્ભેદાઃ ષડૃતુસ્થા તદનુગતજગ સવર્ ત્તા તભેદાઃ ।
નાનાયજ્ઞિક્રયાશ્ચ િત્રદશિદ તસતુા માનષુાઃ સવર્નાગાઃ
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યાેગી દ્રા વસઙ્ઘા તવ ચરણ બલં યા ત જન્મા તમ યાત્ ॥ ૫॥
ભૂતં ભવં્ય ભિવ યિ ત્રભવુનભવને ષ મહાશ ક્ત ભ વં

ત સવ વ્યશ્નવુાનાે િવચર સ ક લતઃ ષ્ટગત્ય તકામૈઃ ।
દેવૈદત્યેમર્નુ યૈ રગપ તકુલૈઃ સવર્ વપ્રસારૈ-

રાત્મીયૈ શ્ચિત્રતાઙ્ગઃ શવ ભવતમસઃ સયૂર્ભા વં પર તાત્ ॥ ૬॥
શ્રાેતા પશ િનજરસર સકઃ સવર્ગ ધા તરજ્ઞાે

વક્તા કતાર્ ચ ગ તા િત્રભવુન ભવતાે િવશ્વસગર્ઃ પ્રમાેદ ।
કામી મીમાંસકશ્ચ પ્ર થતશુ ચ શખાસપ્તકવ્યાપ્તિવશ્વાે

બાેદ્ધા વાથાર્નન તાનિધગતચરણઃ સવર્ત વં શવાેઽ સ ॥ ૭॥
સવાર્થ સવર્નામા સકલકુલપ તઃ સવર્લાેકાઙ્ગનેશઃ

શ ◌ૃઙ્ગાર સવર્ભાેગી નવરસરર સકઃ પ્રાજ્યસામ્રાજ્યભાેક્તા ।
ત્રૈલાેક્યે વાક્પ્રપ ચે પ્રવચનપિઠતઃ સાેમયા ચ યજ્ઞઃ

સસંાર કામચાર ત્યનવુદ ત જનાે યઃ સ ધ યઃ શવ વામ્ ॥ ૮॥
ક્ષતંે્ર ક્ષતે્રપ્રમાતા શવગુ વદનાઘાેરિવદ્યાિધદેવાે

મ ત્રાે મ ત્રાિધદેવાે મખિવિધરનઘાે યાેગયાેગ્યઃ પદાથર્ઃ ।
વં દશર્ઃ પૂણર્માસઃ પિરિધરિપ મખાચાયર્વયર્શ્ચ હાેતાે-
દ્ગાતા વયુર્શ્ચ હવ્યં િત્રિવધહુતવહ વાં િવના ના ત શ ભાે ॥ ૯॥

ક્ષતે્રજ્ઞાઃ સવર્દેવાઃ સરુનરભજુગાઃ સવર્ વાશ્ચ તચ્ચ
ક્ષતંે્ર બ્રહ્મા ડ પં િત્રભવુનભવુનવ્યાપકં ચત્ર પમ્ ।

અેતાવદ્વ્યા ય તત્ર સ્થતમ ખલજગદ્ભક્તભાેક્તારમ ગ્
જ્ઞા વા ષટ્ચ્છ ક્ત ભ વાં પરમ શવ મહા ત્યુમત્યે ત િવદ્વાન્ ॥ ૧૦॥

ઉક્તક્ષતે્રાિધદેવે પરતરપુ ષે વ યન ત વ પે
િદવ્યા ાયા ગુ ક્તા િનજિનજિનય તસૂ્ફતર્યઃ સવર્વેદાઃ ।

સાઙ્ગાપેાઙ્ગાશ્ચ શાસ્ત્રા યિધગતમિહમા યાે ય સદ્ધા તિવદ્યા
ભાષા વાથિવભા ત િત્રણયન ભવતાે િવશ્વમૂત પરઃ કઃ ॥ ૧૧॥

મૂલં વ્યાેમવૈ વાયુ વલનજલધરા મ યમં યસ્ય શાખા
દેવાઃ પણાર્િન દૈત્યાઃ િકસલયિનચયાઃ માનષુાશ્ચ પ્રતાનાઃ ।

નાગાઃ પુ પા ણ વા બહુિવધતનવાે પક્વસસ્યપ્રબાેધાે
િવશ્વ યગ્રાેધકદ્રાેઃ પરમ શવ ભવાન્ બીજભૂતાે િવભા ત ॥ ૧૨॥
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માયા પેણ કાલાે જનનમરણકૃ સવર્ વાઙ્ગ ત્તે-
િવદ્યા પેણ કાલા તક ઇ ત િવનુતઃ સ વમવેાપરાે ન ।

દેહાહઙ્કાર અેવા તક ઇ ત ગુ ણા યઃ પ્રિવજ્ઞાય માયાં
ગત્યાર્ત્મપ્રબાેધે શવ તવ કૃપયા સાેઽત્ર ત્યુ જયઃ સ્યાત્ ॥ ૧૩॥

વં નાથ વં ગુ વં પરપદજિનતા ાયિવદ્યાથર્કાેશ-
વં શ ભુ વં પરેશઃ પરતરમિહમા વે પરા વં પરા ગ્ ઃ ।

વં ભાનુ વં સધુાંષુ વમિપ ચ જનની વં િપતા વં સુ મત્ર-
વં ભ્રાતા બા ધવ વં વમ સ ધનિનિધ વાં િવના ના ત મેઽ યઃ ॥ ૧૪॥

શ દાથાર્ધારભૂતં િત્રભવુનજનકં સવર્તાે િદક્સત વં
ત્રૈલાેક્યસ્થાિય લઙ્ગત્રયિવિદતપદં સવર્ત વૈકવેદ્યમ્ ।

સવાર્િનવાર્ચ્યસત્તાગતપરિવભવજ્યાે ત જૃ ભમાણં
વ્યક્તીકૃત્યાત્મવણઃ પ્રકટય સ પરં ત વમાત્મીયમગ્રે ॥ ૧૫॥

વં િવશ્વં િવશ્વહેતુિવરિહત કરણે િવશ્વકાયકકતાર્
િવશ્વાતીતશ્ચ િવશ્વેશ્વર ઇ ત બહુધા િન શ્ચતશ્ચાક્ષરજ્ઞૈઃ ।

અદ્વતૈાત્મપ્રબાેધાનલબહુલ શખાચિવતત્મીયહવ્યઃ
શ્રીશ ભાે િવશ્વસત્તા પરતરિવય ત પૈ ષ િનવાર્ણપૂ મ્ ॥ ૧૬॥

અેવં યઃ તાૈ ત ભૂ ત િત્રભવુનમહતી ં િવ વગાશ્ચયર્ચયાર્-
મ તબાર્હ્યાગમાે ક્તપ્રિવનુતિવભવામાિદમ યા તહીનામ્ ।

સાૈ યાેગ્રાકારદેવાસરુનરભજુગાનેક વપ્રભેદાે-
પ ત્ત સ્થત્ય તભૂ મઃ સ ભવ ત જગદાશ્ચયર્વાનવે શ ભાે ॥ ૧૭॥

ઇ ત શ્રીદૂવાર્સકૃતપરશ ભુમિહ તવે
મહાિવભૂ તપ્રકરણં દશમમ્ ॥ ૧૦॥

૧૧. અેકાદશં પ્રકરણં અ તયાર્ગાપેાચારપરામશર્
કા પૂ પજૂકઃ કઃ શવગુ િર ત કઃ કાે િવિધઃ કશ્ચ મ ત્રઃ

િક પીઠં િક પ્રસનંૂ િકમમલસ લલં કેઽત્ર સવાપચારાઃ ।
િનદ્વર્ દ્વસ્યાત્મન તે દ્વય મ ત ર ચતં સવર્મેત કથં સ્યા-

સ તાષેાથ મહેશ િત્રકરણિવમલજ્ઞાનપૂ પ્રસન્નાઃ ॥ ૧॥
ત્રૈકાલ્યં સવર્ત તે સકલજગિદદં વ્યશ્નવુાનાત્મસત્તા-

િવસૂ્ફતરષ્ટમૂતર ખલજનમનઃપ્રાેચ્ય સહાસનસ્ય ।
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ક માદાવાહનં સ્યાદ્બિહિરહ ચિરતં ક્વાસનં ચ દ્રમાૈલે-
માર્યા સસંારભાવાે રચય ત િનતરામાત્મભાેગાય ભેદમ્ ॥ ૨॥

આધારાેઽ ગ્ ઃ સપુાતં્ર રિવર તકલાનાયકઃ પૂણર્મદં્ય
શક્તીશ વં પ્રપજૂ્યઃ ષડવયવયુત તત્ર પાત્રપ્રવગ ।

પાદં્ય તે તપર્ણં ચ પ્રભવ ત સમુદે બાહ્યયાગાઘ્યર્પાત્રૈઃ
સ તુષ્ટઃ સ્યાઃ કથં વં પર શવ િવમલજ્ઞાનદુગ્ધા ધશાિયન્ ॥ ૩॥

ભા વચ્ચ દ્રા ગ્ બ બાેિદતિવમલ શવજ્ઞાનિનત્યપ્રમાેદ-
જ્ઞાનાન દપ્રવાહા સ્ત્રગુ ણતસિરતાે મખુ્યનાડીત્રયસ્થાઃ ।

કા લ દ જહ્નકુ યા તરસિરદ ભધા તે તનુ નાનકૃત્યે
ષ્ટા હૃ લઙ્ગમૂતઃ કથ મતરજલૈઃ સ્યાત્તવ નાનમત્ર ॥ ૪॥

લ રાગાિદમાયા ત મરિદનકર ભૂતચેતઃપ્રબાેધ-
જ્યાે તઃપુ જપ્ર ત્તેગર્તભવતમસાે િદક્પટાલઙૃ્કતસ્ય ।

પ્રજ્ઞાયજ્ઞાપેવીતૈ પ ચતવપુષઃ પ્રેતભ માઙ્ગરાગ-
સ્યા યે મ યાપેચારા તવ વસનમહાસતૂ્રબ ધાનુલપેાઃ ॥ ૫॥

સવાર્િહસે દ્રયાશ્વદુ્રતગ તશમનં સવર્ભૂતાનુક પા-
શા તઃ સતં્ય પ્રબાેધાે ગુ ક થતતપાે િનશ્ચલ યાનદૃ ષ્ટઃ ।

શ્રદ્ધાભ ક્તશ્ચ િનતં્ય િનજિવષયપિરત્યા ગતા િનઃ હ વં
સિંવ પૂજે્ય ત પુ પા યમલ શવ ભવ પજૂનાય િક્રય તે ॥ ૬॥

બ્રાહ્ યાદ્યા માતરાેઽષ્ટાૈ વિવષયકુસમુૈરાત્મભાવપ્રસનૂૈઃ
યાે ગ યઃ શક્તય તે િનજિનજમિહમસૂ્ફ તસન્મ જર ભઃ ।

વદ્ભાવં ભાવયદ્ ભ તવ િકરણમહાભૈરવૈરાત્તસઙ્ગા-
વાં શ્રી ચદ્ભૈરવેશં પરમ શવગુ ં પજૂય ત મર ત્યઃ ॥ ૭॥

સ દ્વદ્યાઙ્ગારમ યાિપતસતતમહાવાસના યાસધપૂૈઃ
શ્રીમદ્વક્ત્રારિવ દાેિદતસકલકુલા ાયબાેધપ્રદ પૈઃ ।

સવાર્ક્ષાથાર્ન્નભેદૈ પર ચતમહાિદવ્યનવૈેદ્યપાનૈ-
રારા યાે યાે ગ ભ વં કથ મતરકૃતૈ તાે યસે શ્રીપરેશ ॥ ૮॥

ઇ ત શ્રીદૂવાર્સકૃુતપરશ ભુમિહ તવે
અ તયાર્ગાપેાચારપરામશર્પ્રકરણમેકાદશમ્ ॥ ૧૧॥
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૧૨. દ્વાદશં પ્રકરણં શા ત
િવદ્યા નાનાિવભષૂા ગમદઘનસારાિદસાૈર યવ તુ-

પ્રાેતશ્રીચ દનાિન પ્રિવકચકુસમુા યદ્ભુતા ય બરા ણ ।
નાનામાેદાશ્ચ ધપૂાઃ ક્રમુકશકલવદ્વ િટકાઃ પાનભેદાઃ

નાનાપાત્રા ણ ભૂ યાઃ પર શવ ભવતઃ પજૂનાય િક્રય તે ॥ ૧॥
સપ્તૈતે મ દલસ્થાશ્ચ જલિનધયાે િદવ્યનવૈેદ્યરાશી-

ન્નાનાપક્વાન્નભેદા વિવધિપ ષતવચ્છાકનાનાપેદંષાન્ ।
ભકં્ષ્ય ભાજંે્ય ચ ચાે યં િવિવધશ ષસધુા વાદવદ્વ તુલેહ્યં

હાલાદ યાજ્યદુગ્ધા યિપ િવદધ ત તે સપૂહારાય શ ભાે ॥ ૨॥
મ ત્રાકારૈઃ પ્રદ પૈદર્હનરિવકલાનાથનક્ષત્રમાલા-

િવદ્યનુ્મા ણક્યમુક્તારજતકનકધા વાિદનાનાપ્રકાશઃૈ ।
યુ મન્નીરાજનાયૈ િવર ચતરચનઃ વપ્રકાશાિદમૂ ત

સવાર્ન દાત્મ પં પરમ શવગુ ં ભાસયત્યાવૈર્તે ઃ ॥ ૩॥
મુદ્રા નાનાથર્પાષેાન તપથચ લતાનેષ્ટયાેગાંશ્ચ નાટ ં

તીથાર્ક્રા ત પ્રણામં િનજકરણગ ત સવર્ સદ્ધા તવાચઃ ।
કમાર્જ્ઞાનપ્રવાહા વ્યજનમિપ મહાચામરા યાતપતં્ર

હ ત્યશ્વાદ ન્રથાં તે પર શવચરણા યાસ્ય દાસ્યં િવધત્તે ॥ ૪॥
આકાશઃ શ દભેદૈઃ પ્રલયજલધરામ દદ ભાે લજૃ ભૈ-

ભર િનઃસાણવાદ્યૈદર્રિનકરરવૈભૂર્િરઘ ટાિનનાદૈઃ ।
તાલનૈાર્દૈ ર્દઙ્ગૈમુર્રજડમ કૈગ તસદ્વ લક ભઃ

સવવાર્દ્યપ્રભેદ વિન ભિરહ િવભાે નાથ પૂ ં કરાે ત ॥ ૫॥
શા ભવ્યાે ર મદેવ્યઃ સમરસમુિદતા મા કાવણર્ પા

ભા વ તાે ભૈરવાષ્ટા અિપ સરસકલાપાનમત્તાઃ ક્રમસ્થાઃ ।
વેદા તૈરાગમા તૈર ભદધ ત પરં શા ભવં વૈભવં તે

સવાર્િનવાર્ચ્યસત્તાિવયદુિદતપદં શ્રીિવભાે િવશ્વમૂત ॥ ૬॥
યાે ગ યઃ ક્ષતે્રપાલાઃ સરસમધુમદાવેદશાસ્ત્રાથર્ત વ-

વ્યાખ્યાન યાનવક્ત્રાઃ િપ વનદશિદગ્ ક્ષગા ભૈરવાશ્ચ ।
સાૈધા વાદપ્રમત્તાઃ પ્રકિટતિવકટાટાપે સહાટ્ટહાસાઃ

વ વવ્યાપારપુ પૈઃ પરમ શવગુ ં વાં િવભાે પજૂય ત ॥ ૭॥
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ભૂતાઃ પ્રેતાઃ િપશાચાઃ વિવકૃ તિવભવૈઃ પ્રાપ્તબીભ સવષેા
યાે ગ ય તે મશાનાવરણગતમહાદેવતા ભાસય ત ।-

દેવા તે પવૂર્દેવા મધુરસમુિદતા િવ મયાિવષ્ટ ચત્તાઃ
શા તા યાય ત ગાય ત્યિપ પરમ શવ વાં મુદાપેાસતે ચ ॥ ૮॥

બ્રહ્મા વેદાે ક્તગાનૈહર્િરરિપ કમલૈ તા ડવૈશ્ચ ડ દ્રા-
તાૈયર્ત્ર યા મહે દ્રાે િનજિનજિવષયૈર યિદક્પાલદેવાઃ ।

સદ્ધાઃ સવ મનુી દ્રા તુ તનુ તવચનૈઃ સવર્દુગાર્ગણેશા
ત્ત્યૈવાર્દ્યપ્રભેદૈિવદધ ત સમુુદં તે મહાદેવ શ ભાે ॥ ૯॥

સ તપ્તઃ પ્રેત સહાસનિવિહતમહાભૈરવઃ શા ભવા ગ્ ઃ
પ ચાશ દ્વસુ્ફ લઙ્ગાક્ષરિવિદતપરાઘાેરિવદ્યાેગ્રતે ઃ ।

સત્યા તયર્જ્ઞદેવ સ્ત્રભવુનહિવષા તાે ષતાત્મીયર મ-
વાર્ગથર્વ્યક્તભાવા સઙ્કલ મહ તનું વ્યશ્નવુાનાે િવભા ત ॥ ૧૦॥

સવર્જ્ઞાનૈકભૂ મ સ્ત્રભવુનકરવીરાખ્યશૂ ય મશાન-
જ્ઞાનાકૂપારપૂરશ્રુતમખુબહુિવચ્છાસ્ત્રબાેધાેદવાહાન્ ।

પ્રજ્ઞાં ગા ભીયર્ગવાર્ ગ્રસ ત રિવિરવ વપ્રકાશા પ્રકાશા-
ન યાિન દૂડુમખુ્યાિન્ન બડતર ચ વાર્ તપૂરાં તવા ગ્ ઃ ॥ ૧૧॥

શ્રીશ ભાે િવશ્વમૂત પરમ શવ ગુરાે નાથ િવશ્વેશ્વરાત્મ-

ન્નષેાશષેાથર્વદ્વાક્પ્રસવિવર ચતા સ્રગ્ધરા ત્તપૂ ।
વ યવે જ્ઞાનવહ્નાૈ હુતવહરસને સહંતા મુક્તયે મે
ભૂયાદાગઃ ક્ષમ વ પ્રવચનપિઠતઃ શ્રીિવભાે મે પ્રસીદ ॥ ૧૨॥

ઇ ત શ્રીદૂવાર્સકૃતપરશ ભુમિહ તવે િવશષેાપેચારપરામશ
શા તપ્રકરણં દ્વાદશમ્ ॥ ૧૨॥

૧૩. ત્રયાેદશં પ્રકરણં ઉપસહંાર
ઇ ત તવ કૃપાદાેગ્ધ્રી પૂ સભુ ક્તસ્રુતા તા

જનનમરણપ્રાદુભાર્વપ્રભેદપટ યસી ।
જનય ત મુદં બ્રહ્માન દપ્રવાહતરઙ્ ગણીં

દહ ત િવપદઃ પુ યં પાપં દુર તભવાટવીમ્ ॥ ૧॥
પર શવ મમ જન્મ ધ યમેત-

ત્તવ મિહમ તુ તમાે ચતાે યતાેઽહમ્ ।
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કુલ મદમ ખલં દ્વધા િવ ભન્નં
પરમપદં ગતમવે તે પ્રસાદાત્ ॥ ૨॥

હતાે માયા ત્યુગુર્ વચનખડ્ગને મનસઃ
પ્ર ભનં્ન મા લ યં વ્યપહતમહઙ્કાર ત મરમ્ ।

હતા મે કામાદ્યાઃ પ્રબલિરપવઃ વાત્મિવષયાઃ
મહેશ વ સવેાિવિદતસિુવવેકા ગ્ મહસા ॥ ૩॥
તલર્ િનજકુલમદઃ સવર્સશંી તરાિધ-
દહાહ તાસકૃુતદુિરતદ્વ દ્વપાશાેઽ ભમાનઃ ।

સવહ્યેતે મમ િવિનહતા વન્મહાવાક્યસયૂર્-
જ્યાે તઃપુ જૈઃ િકમપરમહં દેવ ભદં્ર સમીહે ॥ ૪॥

મ દ્વદ્યા યસનમભૂિદહૈવ સાથ સાિન્ન યાત્તવ ચ તદુ ક્તચરસ્ય ।
અદ્ય વં િત્રભવુનવાઙ્મનસ્યલ યાે િનબાર્ધઃ સકલપથૈકગ યમૂત ॥ ૫॥
શ્રુ ત ત મથઃપથે પ્રચ લતાેઽહમેકા તતઃ

પ્રભાેઃ શવગુરાેઃ તવ િત્રજગદુન્નતાજ્ઞાં ગતઃ ।
ભ મ પરપાવકં િત્રજગદાત્મહવ્યા શનં

ભવ તમિધદૈવતં ભવવને વલ તં વતઃ ॥ ૬॥
બ્રહ્મ વં સરુનાયક વમ ખલં ક્ષાેણીપ ત વં લસ-

દ્બ્રાહ્મ યં સરુયક્ષનાગિપ તા ગ ધવર્તા સદ્ધતા ।
અેત સવર્મિનત્યમવે ગ ણતં નાહં સમીહે સખંુ

િક તુ વે પદપદ્મિનશ્ચલતર યાનં સમીહે િવભાે ॥ ૭॥
સ પ્રાપ્તા કૃતકૃત્યતા સફલતા વાચાં તવ તાતે્રતા

ત્યાેરપ્ર મતૈશ્ચ ત્યુરભવદ્વ યં ગત વ પદમ્ ।
સસંારાનવિધપ્રચ ડજલિધ તીણર્ઃ પ્રમાેહાે હતઃ

પુ યં પાપમગા દ્વનાશ મહ મે પ્રાપ્તઃ પ્રબાેધાે િવભાે ॥ ૮॥
ઇ ત પર શવશ ભાેઽન તકા તે મિહ -

તવિવર ચતમેત તાતે્રમાત્માે ક્તશ યા ।
પ્રભવતુ સમુુદે તે વં મમ વા તવત

ભવ ભવગતદુઃખં છ ધ ચાગઃ ક્ષમ વ ॥ ૯॥
યાવાં તે વલાેકઃ પર શવચતુરાશી તલક્ષૈકસઙ્ખ્ય-
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તત્ત કમર્પ્રભેદાપેગતજિન તી ઘાેરસસંારચકે્ર ।
ષ્ટ સ્થત્ય ત ત્ત ભજ ત િનરવિધ વ પદ યાનહીનાે
દૃ ટૈ્વનં ભીતભીતં શરણમપુગતં ત્રાિહ માં દેવ ત્યાેઃ ॥ ૧૦॥

દુવાર્સાઃ સત્યવાસાઃ કનક ગિરરહ ક દરે મે હૃદાખ્યે
શ્લાેકાશ્ચૈતે ગે દ્રાઃ પદનખદશનાઃ શા ભવાસૈ્ત્રકવીયાર્ઃ ।

માયા વા તેભયૂથપ્રદલનપટવાે બ્રહ્માવદ્યાટવીસ્થાઃ
વ શ્રાે પ્રમા િન્નજહૃદયગુહાબ્રહ્મસત્તાં નય ત ॥ ૧૧॥

ભૂ યં વૈદુ યમુદ્યિદ્દનકરિકરણાકારમાકારતજેઃ
પ્રજ્ઞાનં ભૂિરમાનં િનજકરક લતં દુગર્મં યાેગમાગર્મ્ ।

આયુ યં બ્રહ્મપાે યં હર ગિરિવશદાં ક તમ યેત્ય ભૂમાૈ
દેહા તે બ્રહ્મપારં પર શવચરણાકારમ યેત્ય િવદ્વાન્ ॥ ૧૨॥

યે શ્રીશા ભવશાસને કૃતિધયઃ શ્રીશાસને કમર્ઠાઃ
શ્રાૈત માતર્િવિધ વમ દમતયઃ સત્યવ્રતા બ્રાહ્મણાઃ ।

િવદ્વાંસઃ સકલાગમષેુ ચ કલાિવદ્યાસુ તે શા ભવ-
બ્રહ્મપ્રા પ્તમવા ુવ ત પઠનાચ્છ ભાેમર્િહ તુતેઃ ॥ ૧૩॥

તાતંે્ર ચૈત પટેદ્યઃ શવગુ વદનાઘાેરિવદ્યાત્તદ ક્ષઃ
સત્યજ્ઞાનપ્રકાશા પ્રબલભવિરપું પુ યપાપાદ્યિવદ્યામ્ ।

ભ વા મુક્તાે િવક પ સ્ત્રજગ ત મિહતં સાખૈ્યમાત્મપ્રબાેધં
તજેઃ ક ત ચ લ મીમ ભલ ષતપદં વ્યશ્નુતે તાતે્રવીરઃ ॥ ૧૪॥

મિહ તાતે્રસ્ય િત્રભવનગુરાેયા જપરતઃ
પરાશક્તે ત વં પર શવપદં વે ત્ત સ બુધઃ ।

અગાધં ગા ભીય તુ તગતમન તપ્ર મ તજં
સમ તાઃ સદ્ધ ર યનુભવ ત ગચ્છે પરપદમ્ ॥ ૧૫॥

શ્રીક્રાેધભટ્ટારકિદવ્યના ા દુવાર્સસા સકૂ્તમહામિહ ઃ ।
તાતંે્ર પઠેદ્યાે ભવુનાિધપત્યં િનતં્ય ગુ વં શવતામપુૈ ત ॥ ૧૬॥

મહેશાન્નાપરાે દેવાે મિહ ાે નાપરા તુ તઃ ।
અઘાેરાન્નાપરાે મ ત્રાે ના ત ત વં ગુરાેઃ પરમ્ ॥ ૧૭॥
સદસદનુગ્રહિનગ્રહગ્ હીતમુિનિવગ્રહાે ભગવાન્ ।
સવાર્સામપુિનષદાં દુવાર્સા જય ત દે શકઃ પ્રથમઃ ॥ ૧૮॥
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શ્રીગુ ક ણાલક્ષ્યાે યઃ કાેઽ યાત્મિવદનુગ્ હી તપરઃ ।
પરશ ભુ તુ તબાેધાે જગદાધારાે ભવે સદા ધીરમ્ ॥ ૧૯॥
પરશ ભાે તવ પદં્ય રિવપ્રકરણં પઠં સ્ત્રકાલેઽિપ ।
રિવિરવ જગ પ્રકાશમ તચાતુયાર્ જગદુ્ગ ભર્વ ત ॥ ૨૦॥
ત મા તમ તબુ દ્ધપ્રજ્ઞાવાનાત્મિવન્મહાદેવઃ ।
પરશ ભાે તવ હૃદયં સ પાત્રષેુ પ્રકાશયે સદયમ્ ॥ ૨૧॥
ઇ ત શ્રીદૂવાર્સકૃતપરશ ભુમિહ તવે
ઉપસહંારપ્રકરણં ત્રયાેદશમ્ ॥ ૧૩॥
ઇ ત શ્રીક્રાેધભટ્ટારકાપરના ા મહામિહ ા દુવાર્સસા મનુીશ્વરેણ
િવર ચતપરશ ભુમિહ તવઃ સ પૂણર્ઃ ॥
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