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sadAshivendrastutiH

સદા શવે દ્ર તુ તઃ

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
પરત વલીનમનસે પ્રણમદ્ભવબ ધમાેચનાયાશુ ।
પ્રકિટતપરત વાય પ્રણ ત કુમર્ઃ સદા શવે દ્રાય॥ ૧॥
પરમ શવે દ્રકરા બુજસ ભૂતાય પ્રણમ્રવરદાય ।
પદધૂતપઙ્ક ય પ્રણ ત૦॥ ૨॥
િવજનનદ કુ જગ્ હે મ જુલપુ લનૈકમ જુતરત પે ।
શયનં કુવાર્ણાય પ્રણ ત- ॥ ૩॥
કામાિહ દ્વજપતયે શમદમમખુિદવ્યરત્નવાિરધયે ।
શમનાય માેહિવતતેઃ પ્રણ ત૦॥ ૪॥
નમદાત્મબાેધદાત્રે રમતે પરમાત્મત વસાૈધાગ્રે ।
સમબુદ્ધયેઽ મહે ાેઃ પ્રણ ત૦॥ ૫॥
ગ લતાિવદ્યાહાલાહલહતપુયર્ષ્ટકાય બાેધને ।
માેહા ધકારરવયે પ્રણ ત૦॥ ૬॥
શમમખુષટ્કમુમુક્ષાિવવેકવૈરાગ્યદાનિનરતાય ।
તરસા નતજનતતયે પ્રણ ત૦॥ ૭॥
સદ્ધા તક પવ લીમખુકૃ તકત્ર કપા લભ ક્તકૃતે ।
કરતલમુ ક્તફલાય પ્રણ ત૦॥ ૮॥
ણપઙ્ક લપ્તવપુષે ણતાેઽ યધરં જગ દ્વલાેકયતે ।
વનમ યિવહરણાય પ્રણ ત૦॥ ૯॥
િનગ્ હીતહૃદયહરયે પ્રગ્ હીતાત્મ વ પરત્નાય ।
પ્રણતા ધપૂણર્શ શને પ્રણ ત૦॥ ૧૦॥
અજ્ઞાન ત મરરવયે પ્રજ્ઞાના ભાેિધપૂણર્ચ દ્રાય ।
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પ્રણતાઘિવિપનશચુયે પ્રણ ત૦॥ ૧૧॥
મ તમલમાેચનદક્ષપ્રત્યગ્બ્રહ્મકૈ્યદાનિનરતાય ।
તમાત્રતુષ્ટમનસે પ્રણ ત૦॥ ૧૨॥

િનજગુ પરમ શવે દ્રશ્લા ઘતિવજ્ઞાનકાષ્ઠાય ।
િનજત વિનશ્ચલહૃદે પ્રણ ત૦॥ ૧૩॥
પ્રિવલા ય જગદશષેં પિર શષ્ટખ ડવ તુિનરતાય ।
આસ્યપ્રાપ્તાન્નભજેુ પ્રણ ત૦॥ ૧૪॥
ઉપધાનીકૃતબાહુઃ પિરર ધિવર ક્તરામાે યઃ ।
વસનીકૃતખાયા મૈ પ્રણ ત૦॥ ૧૫॥
સકલાગમા તસારપ્રકટનદક્ષાય નમ્રપક્ષાય ।
સ ચ્ચ સખુ પાય પ્રણ તમ્॥ ૩૬॥
દ્રાક્ષા શક્ષણચતુરવ્યાહારાય પ્રભૂતક ણાય ।
વીક્ષાપાિવતજગતે પ્રણ ત૦॥ ૧૭॥
યાેઽનુ પન્નિવકારાે બાહાૈ લેચ્છેન છન્નપ તતેઽિપ ।
અિવિદતમમતાયા મૈ પ્રણ ત૦॥ ૧૮॥
યપત સમુાિન મૂધર્િન યનેાેચ્ચિરતષેુ નામસગૂ્રસ્ય ।
ત મૈ સદ્ધવરાય પ્રણ ત૦॥ ૧૯॥
યઃ પાિપનાેઽિપ લાેકાન્ તરસા પ્રકરાે ત પુ યિનષ્ઠા યાન્ ।
ક ણા બુરાશયેઽ મૈ પ્રણ ત૦॥ ૨૦॥
સદ્ધશે્વરાય બુદ્ધઃે શુ દ્ધપ્રદપાદપદ્મનમનાય ।
બદ્વા પ્રમાેચકાય પ્રણ ત૦॥ ૨૧॥
હૃદ્યાય લાેકિવતતેઃ પદ્યાવ લદાય જન્મમૂકે યઃ ।
પ્રણતે યઃ પદયુગલે પ્રણ ત૦॥ ૨૨॥
જહ્વાપેસ્થરતાન યાહ્વાેચ્ચારેણ તુ નજૈસ્ય ।
કુવાર્ણાય િવરક્તા પ્રણ ત૦॥ ૨૩॥
કમનીયકવનકત્ર શમનીયભયાપહારચતુરાય ।
તપનીયસદશૃવપષુે પ્રણ ત૦॥ ૨૪॥
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તારકિવદ્યાદાત્રે તારકપ તગવર્વારકાસ્યાય ।
તારજપપ્રવણાય પ્રણ ત૦॥ ૨૫॥
મૂકાેઽિપ ય કૃપા ચે લાેકાેત્તરક તરાશુ યેત ।
અદ્ભુતચિરતાયા મૈ પ્રણ ત૦॥ ૨૬॥
દુજર્નદૂરાયતરાં સ જનસલુભાય હ તપાત્રાય ।
ત તલકે તનાય ગ્રણ ત૦॥ ૨૭॥
ભવ સ ધુધારિયત્રે ભવભક્તાય પ્રણમ્રવ યાય ।
ભવબ ધિવરિહતાય પ્રણ ત૦॥ ૨૮॥
િત્રિવધસ્યાિપ ત્યાગં વપષુઃ કતુ સ્થલત્રયે ય ઇવ ।
અકરાે સમાિધમ મૈ પ્રણ ત૦॥ ૨૯॥
કા મનમિપ જતહૃદયં કૂ્રરં શા તં જડં સિુધયમ્ ।
કુ તે ય ક ણાઽ મૈ પ્રણ ત૦॥ ૩૦॥
વેદ તસ્થિવદ્વ લક્ષણલકે્ષ્યષુ સ દહાનાનામ્ ।
િનશ્ચયકૃતે િવહત્ર પ્રણ ત૦॥ ૩૧॥
બાલા ણિનભવપષુે લીલાિનધૂર્તકામગવાર્ય ।
લાેલાય ચ તપરસ્યાં પ્રણ ત૦॥ ૩૨॥
શરણીકૃતાબ સગુુણૈણીકૃતરક્તપઙ્ક તાય ।
ધરણીસદકૃ્ક્ષમાય પ્રણ ત૦॥ ૩૩॥
પ્રણતાય ય તવરે યૈગર્ણનાથનેા યસા યિવઘ્નહૃતે ।
ગુણદાસીકૃતજગતે પ્રણ ત૦॥ ૩૪॥
સહમાનાય સહસ્રા ય યપરાધા પ્રણમ્રજનર ચતાન્ ।
સહસવૈ માેક્ષદાત્રે પ્રણ ત૦॥ ૩૫॥
તદેહાય નતાવ લતૂણપ્રજ્ઞાપ્રદાનવા છાતઃ ।
શ્રિદ ક્ષણવક્ત્રાય પ્રણ ત કુમર્ઃ સદા શવે દ્રાય॥ ૩૬॥
તાપત્રયાતર્હૃદય તાપત્રયહારદક્ષનમનમહમ્ ।
ગુ વરબાેિધતમિહમન્ શરણં યાસ્યે તવાઙ્ ઘ્રકમલયુગમ્॥ ૩૭॥
સદાઽઽત્મિન િવલીનહૃ સકલવેદશાસ્ત્રાથર્િવત્
સિરત્તટિવહારકૃત્ સકલલાેકહૃતાપહૃત્ ।
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સદા શવપદા બુજપ્રણતલાેકલ ય ગ્રભાે
સદા શવયતીટ્ સદા મિય કૃપામપારાં કુ ॥ ૩૮॥

પુરા યવનકતર્નસ્રવદમ દરક્તાેઽિપ યઃ
પનુઃ પદસરાે હપ્રણતમનેમનેાેિવિધમ્ ।

કૃપાપરવશઃ પદં પતનવ જતં પ્રાપ યત-્
સદા શવયતીટ્ સ મ યનવિધ કૃપાં સ ચતુ॥ ૩૯॥

હૃષીકહૃતચેત સ પ્રહૃતદેહકે રાેગકૈ-
રનેક જનાલયે શમદમાિદિદગ ધાે જ્ઝતે ।

તવાઙ્ ઘ્રપ તતે યતાૈ ય તપતે મહાયાે ગરાટ્
સદા શવ કૃપાં મિય પ્રકુ હેતુશૂ યાં દુ્રતમ્॥ ૪૦॥

ન ચાહમ તચાતુર ર ચતશ દસઙ્ઘૈઃ તુ ત
િવધાતુમિપ ચ ક્ષમાે ન ચ જપાિદકેઽ ય ત મે ।

બલં બલવતાં વર પ્રકુ હેતુશૂ યાં િવભાે
સદા શવ કૃપાં મિય પ્રવર યાે ગનાં સ વરમ્॥ ૪૧॥

શ દાથર્િવજ્ઞાનયુતા િહ લાેકે વસ ત લાેકા બહવઃ પ્રકામમ્ ।
િનષ્ઠાયુતા ન શ્રુતદષૃ્ટપવૂાર્ િવના ભવ તં ય તરાજ નનૂમ્॥ ૪૨॥
તાેકાચર્નપ્રીતહૃદ બુ ય પાદા જચૂડાપર પધત્ર ।
શાેકાપહત્ર તરસા નતાનાં પાકાય પુ યસ્ય નમાે યતીશ॥ ૪૩॥
નાહં હૃષીકા ણ િવજેતુમીશાે નાહં સપયાર્ભજનાિદ કતુર્મ્ ।
િનસગર્યા વં દયયવૈ પાિહ સદા શવેમં ક ણાપયાેધે॥ ૪૪॥
કૃતયાઽનયાનતાવ લકાેિટગતનેા તમ દબાેધને ।
મુદમેિહ િનત્ય પ્તપ્રવર તુત્યા સદા શવાયાશુ॥ ૪૫॥
ઇ ત શ્રીજગદુ્ર શ ◌ૃઙ્ગ ગિરશ્રીસ ચ્ચદાન દ શવા ભનવ-
સહભારતી વા મ ભિવર ચતા સદા શવમહે દ્ર તુ તઃ સમાપ્તા॥
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