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vAyu stuti, praising hari (trivikrama paNDita)

વાયુ તુ તઃ અથવા ખલવાયુ તુ તઃ

॥ શ્રીહિરવાયુ તુ તઃ॥
॥ અથ શ્રીનખ તુ તઃ॥
પા વ માન્ પુ હૂતવૈિર બલવન્માતઙ્ગ માદ્યદ્ઘટા
કુ ભાેચ્ચાિદ્ર િવપાટનાિધકપટુ પ્રત્યેક વ િયતાઃ ।

શ્રીમ ક ઠ રવાસ્ય પ્રતત સનુખરા દાિરતારા તદૂર
પ્રદ્ વ ત વા ત શા ત પ્રિવતત મનસા ભાિવતાનાિક દૈઃ॥ ૧॥ ભાિવતા ભૂિરભાગૈઃ

લ મીકા ત સમ તતાેઽિપકલયન્ નવૈે શતુ તે સમં
પ યા યુત્તમ વ તુ દૂરતરતાપેા તં રસાેયાેઽષ્ટમઃ ।

યદ્રાેશાે કર દક્ષ નતે્ર કુિટલ પ્રા તાે થતા ગ્ સુ્ફરત્
ખદ્યાેતાપેમ િવસુ્ફ લઙ્ગભ સતા બ્રહ્મશેશક્રાે કરાઃ॥ ૨॥

ઇ ત શ્રીમદાન દતીથર્ભગવ પાદાચાયર્િવર ચતા
શ્રી સહનખ તુ તઃ સ પુણાર્ ।

॥ અથ શ્રીહિરવાયુ તુ તઃ॥
શ્રીમ દ્વ વઙ્ ઘ્ર િનષ્ઠા અ તગુણગુ તમ શ્રીમદાન દતીથર્
ત્રૈલાેક્યાચાયર્ પાદાે વલ જલજલસત્ પાંસવાેઽ મા પનુ તુ ।

વાચાંયત્રપ્રણતે્રીિત્રભવુનમિહતા શારદા શારદે દુઃ
જ્યાે નાભદ્ર મત શ્રીધવ ળતકકુભાપ્રેમભાર બભાર॥ ૧॥

ઉ ક ઠાકુ ઠકાેલાહલજવિવિદતાજસ્રસવેાનુ દ્ધ
પ્રાજ્ઞાત્મજ્ઞાન ધૂતા ધતમસસમુનાે માૈ લરત્નાવળ નામ્ ।

ભ યુદ્રકેાવગાઢ પ્રઘટનસઘટા કાર સઙ્ઘ્ યમાણ
પ્રા તપ્રા યાઙ્ ઘ્ર પીઠાે થત કનકરજઃ િપ જરાર જતાશાઃ॥ ૨॥

જન્માિધવ્યા યપુાિધપ્ર તહ તિવરહપ્રાપકાણાં ગુણાનામ્
અ યાણાં અપર્કાણાં ચરમુિદત ચદાન દ સ દાેહદાનામ્ ।
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વાયુ તુ તઃ અથવા ખલવાયુ તુ તઃ

અેતષેામેશદાષે પ્રમુ ષતમનસાં દ્વે ષણાં દૂષકાણામ્
દૈત્યાનામા થમ ધે તમ સ િવદધતાં સં તવનેા મ શક્તઃ॥ ૩॥

અસ્યાિવ કતુર્કામં ક લમલકલષુેઽ મ જનેજ્ઞાનમાગર્મ્
વ દં્ય ચ દ્રે દ્ર દ્ર દ્યુમ ણફ ણવયાેઃ નાયકદ્યૈિરહાદ્ય ।

મ વાખ્યં મ ત્ર સદં્ધ િકમુતકૃતવતાે મા તસ્યાવતારમ્
પાતારં પારમેષ્ટ ં પદમપિવપદઃ પ્રાપ્તુરાપન્ન પુંસામ્॥ ૪॥

ઉદ્ય દ્વદ્યુ પ્રચ ડાં િનજ ચ િનકરવ્યાપ્ત લાેકાવકાશાે
બભ્રદ્ભીમાે ભજેુયાેઽ યુિદત િદનકરાભાઙ્ગદાઢ પ્રકા ડે ।

વીયાદ્ધાયા ગદા યામય મહ સમુ તવાયુદેવાેિવદ યાત્
અ યાત્મજ્ઞાનનેતા ય તવરમિહતાે ભૂ મભષૂામ ણમે॥ ૫॥

સસંારાેત્તાપિનત્યાપેશમદ સદય નેહહાસા બુપૂર
પ્રાેદ્ય દ્વદ્યાવનદ્ય દ્યુ તમ ણિકરણ શ્રે ણસ પૂિરતાશઃ ।

શ્રીવ સાઙ્કાિધ વાસાે ચત તરસરલશ્રીમદાન દતીથર્
ક્ષીરા ભાેિધિવ ભ દ્યાદ્ભવદન ભમત ભૂિરમેભૂ ત હેતુઃ॥ ૬॥

મૂધર્ યષેાેઽ જ લમ દૃઢતર મહતે બ યતે બ ધપાશ
ક્ષતે્રેધાત્રે સખુાનાં ભજ ત ભુિવ ભિવ ય દ્વધાત્રે દ્યુભત્ર ।

અત્ય તં સ તતં વં પ્રિદશ પદયુગે હ ત સ તાપ ભા મ્
અ માકં ભ ક્તમેકાં ભગવત ઉતતે માધવસ્યાથ વાયાેઃ॥ ૭॥

સાભ્રાે ણાભીશુ શભુ્રપ્રભમભયનભાે ભૂિરભૂ દ્વભૂ તઃ
ભ્રા જ ભૂર્રભૃૂણાં ભવનમિપ િવભાેઽભેિદબભ્રેબભવૂે ।

યનેભ્રાેિવભ્રમ તે ભ્રમયતુસુ શં બભ્રવુદ્દ ુ ર્તાશાન્
ભ્રા તભદાવ ભાસિ વ તભયમ ભ ભાેભૂર્ક્ષ્યતાેમાિય ભક્ષનૂ્॥ ૮॥

યેઽમુ ભાવ ભજ તે સરુમખુસજુનારાિધતં તે તીયમ્
ભાસ તે ભાસરૈુ તે સહચરચ લતૈશ્ચામરૈશ્ચા વેશાઃ ।

વૈકુ ઠે ક ઠલગ્ સ્થરશુ ચ િવલસ કા ત તા યલીલા
લાવ યા પૂણર્કા તા કુચભરસલુભાશ્લષેસ માેદસા દ્રાઃ॥ ૯॥

આન દાન્મ દમ દા દદ ત િહ મ તઃ કુ દમ દારન દ્યાવતાર્
ઽમાેદાન્ દધાનાં દુપદ મુિદતાેદ્ગ તકૈઃ સુ દર ણામ્ ।
દૈરાવ દ્ય મુક્તે દ્વિહમગુ મદનાહી દ્ર દેવે દ્રસવે્યે
માૈકુ દે મ દરેઽ મન્નિવરતમુદયન્માેિદનાં દેવ દેવ॥ ૧૦॥
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વાયુ તુ તઃ અથવા ખલવાયુ તુ તઃ

ઉત્તપ્તાત્યુ કટ વટ્ પ્રકટકટકટ વાનસઙ્ઘટ્ટનાેદ્યદ્
િવદ્યુદ્વ્યૂઢસુ્ફ લઙ્ગ પ્રકર િવિકરણાે ક્વા થતે બાિધતાઙ્ગાન્ ।

ઉદ્ગાઢ પાત્યમાના તમ સ તત ઇતઃ િકઙ્કરૈઃ પિઙ્કલેતે
પઙ્ ક્તગ્રાર્ ણાં ગિર ણાં ગ્લપય ત િહ ભવદ્વે ષણાે િવદ્વદાદ્ય॥ ૧૧॥

અ મન્ન મદુ્ગ ણાં હિરચરણ ચર યાન સન્મઙ્ગલાનામ્
યુ માકં પા વર્ભૂ મ તરણર ણકઃ વ ગસવે્યાપં્રપન્નઃ ।

ય તૂદા તે સ આ તેઽિધભવમસલુભ ક્લેશ િનમૂર્કમ ત
પ્રાયાન દં કથં ચન્નવસ ત સતતં પ ચકષ્ટેઽ તકષ્ટે॥ ૧૨॥
ત્ ક્ષામાન્ ક્ષરક્ષાે રદખરનખર ણિવક્ષાે ભતાક્ષાન્
આમગ્ ાના ધકૂપે રમખુમખુરૈઃ પ ક્ષ ભિવક્ષતાઙ્ગાન્ ।

પૂયા ન્મતૂ્ર િવષ્ઠા િક્ર મકુલક લલેત ક્ષણ ક્ષપ્ત શ યાદ્યસ્ત્ર
વ્રાતાિદતાન્ વ દ્વષ ઉપ જહતે વજ્રક પા જલૂકાઃ॥ ૧૩॥

માતમમાતિરશ્વન્ િપતરતુલગુરાે ભ્રાતિરષ્ટાપ્તબ ધાે
વા મ સવાર્ તરાત્મન્નજરજરિયતઃ જન્મ ત્યામયાનામ્ ।

ગાેિવ દે દેિહભ ક્ત ભવ તચ ભગવન્નૂ જતાં િનિન મત્તામ્
િનવ્યાર્ ં િનશ્ચલાં સદુ્ગણગણ હતી ં શાશ્વતીમાશદેુવ॥ ૧૪॥

િવ ણાેરત્ત્યુત્તમ વાદ ખલગુણગણૈ તત્ર ભ ક્તઙ્ગિરષ્ઠામ્
સં શ્લષ્ટે શ્રીધરા યામમુમથ પિરવારાત્મના સવેકેષુ ।

યઃ સ ધત્તે િવિર ચ શ્વસન િવહગપાન ત દ્રે દ્ર પવૂ
વા યાયં તારત યં સુ્ફટમવ ત સદા વાયુર મદુ્ગ તમ્॥ ૧૫॥

ત વજ્ઞાન્ મુ ક્તભાજઃ સખુિય સ િહ ગુરાે યાેગ્યતાતારત યાત્
આધ સે મશ્રબુ દ્ધ સ્ત્રિદવિનરયભૂગાેચરાિન્નત્યબદ્ધાન્ ।

તા મસ્રા ધાિદકાખ્યે તમ સસબુહુલં દુઃખયસ્ય યથાજ્ઞાન્
િવ ણાેરાજ્ઞા ભિર થં શ ◌ૃ ત શત મ તહાસાિદ ચાકણર્યામઃ॥ ૧૬॥

વ દેઽહં તં હનૂમાિન ત મિહતમહાપાૈ ષાે બાહુશા લ
ખ્યાત તેઽ યાેઽવતારઃ સિહત ઇહ બહુબ્રહ્મચયાર્િદ ધમઃ ।

સ નેહાનાં સહ વાનહરહરિહતં િનદર્હન્ દેહભા મ્
અંહાેમાેહાપહાે યઃ હય ત મહતી ં ભ ક્તમદ્યાિપ રામે॥ ૧૭॥

પ્રાક્પ ચાશ સહસ્રવૈ્યર્વિહતમિહતં યાજેનૈઃ પવર્તં વમ્
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યાવ સ વનાદ્યાષૈધ િનિધમિધકપ્રાણલઙ્કામનૈ ષઃ ।
અદ્રાક્ષીદુ પત તં તત ઉત ગિરમુ પાટય તં ગ્ હી વા
યા તં ખે રાઘવાઙ્ઘ્રાૈ પ્રણતમિપ તદૈકક્ષણે વાંિહલાેકઃ॥ ૧૮॥

ક્ષપ્તઃ પશ્ચા સ સલીલં શતમતુલમતે યાજેનાનાં સ
ઉચ્ચ તાવ દ્વ તાર વં યાિપ ઉપલલવવૈ વ્યગ્રબુદ્ યા વયાતઃ ।
વ વસ્થાન સ્થતા ત સ્થરશકલ શલા લ સશં્લષે નષ્ટ
છેદાઙ્કઃ પ્રા ગવાભૂત્ કિપવરવપષુ તે નમઃ કાૈશલાય॥ ૧૯॥

દૃ ટ્વા દષૃ્ટાિધપાેરઃ સુ્ફિટતકનક સદ્વમર્ ઘ્ ષ્ટા સ્થકૂટમ્
િન પષં્ટ હાટકાિદ્ર પ્રકટ તટ તટાકા ત શઙ્કાે જનાેઽભૂત્ ।

યનેા ૈ રાવણાિર પ્રયનટનપટુમુર્ ષ્ટિરષં્ટ પ્રદેષુ્ટમ્
િકનેષ્ટે મે સ તેઽષ્ટાપદકટ કતિટ કાેિટ ભા ષ્ટ કાષ્ઠઃ॥ ૨૦॥

દેવ્યાદેશ પ્રણી ત દિૃહણ હરવરાવદ્ય રક્ષાે િવઘાતા
ઽદ્યાસવેાેદ્યદ્દયાદ્રર્ઃ સહભજુમકરાેદ્રામનામા મુકુ દઃ ।

દુ પ્રાપે પારમે ઠ્યે કરતલમતુલં મૂિધિવ યસ્ય ધ યમ્
ત વ ભૂયઃ પ્રભૂત પ્રણય િવક સતા જેક્ષણ વેક્ષમાણઃ॥ ૨૧॥

જઘે્નિનઘે્નનિવઘ્નાે બહુલબલબક વંસ નાદે્યનશાેચત્
િવપ્રાનુક્રાેશ પાશરૈસુ િવ ત સખુસ્યૈકચક્રાજનાનામ્ ।

ત મૈતેદેવ કુમર્ઃ કુ કુલપતયે કમર્ણાચપ્રણામાન્
િકમ રં દુમર્તીનાં પ્રથમં અથ ચ યાે નમર્ણા િનમર્માથ॥ ૨૨॥

િન ર્દ્નન્નત્ય યત્નં િવજરવર જરાસ ધ કાયા સ્થસ ધીન્
યુદ્ધે વં વ વરે વાપશુ મવદમયન્ િવ પક્ષ દ્વડીશમ્ ।

યાવ પ્રત્યક્ષ ભૂતં િન ખલમખભજંુ તપર્યામા સથાસાૈ
તાવત્યાયાે જ યાિકમવુદ ભઘવન્ રાજસયૂાશ્વમેધે॥ ૨૩॥

વેલાક્ષીણાટ્ટહાસહં તવરણમિરહન્નુદ્ગદાેદ્દામબાહાેઃ
બહ્વક્ષાૈિહ ય નીકક્ષપણ સિુનપુણં યસ્ય સવાત્તમસ્ય ।

શષુ્રૂશાથ ચકથર્ વયમયમથ સવંક્તુમાન દતીથર્
શ્રીમન્નામ સમથર્ વમિપ િહ યવુયાેઃ પાદપદં્મ પ્રપદે્ય॥ ૨૪॥

દહૃ્ય તીહૃંદહંૃ માં દતૃમિનલ બલાદ્રાવય તીમિવદ્યા
િનદ્રાંિવદ્રાવ્ય સદ્યાે રચનપટુમથાપાદ્યિવદ્યાસમુદ્ર ।

વાગ્દેવી સા સિુવદ્યા દ્રિવણદ િવિદતા દ્રાપૈદ દ્રપ યાત્
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ઉિદ્રક્તાદ્રાગભદ્રા દ્રહયતુ દિયતા પવૂર્ભીમાજ્ઞયાતે॥ ૨૫॥
યા યાં શશુ્રષૂુરાસીઃ કુ કુલ જનને ક્ષત્રિવપ્રાેિદતા યામ્
બ્રહ્મ યાં િંહતા યાં ચતસખુ વપષુા કૃ ણનામા પદા યામ્ ।

િનભદા યાં િવશષેા દ્વવચન િવશયા યામુભા યામમૂ યામ્
તુ યં ચ ક્ષેમદે યઃ સિર સજિવલસ લાેચને યાે નમાેઽ તુ॥ ૨૬॥

ગચ્છન્ સાૈગ ધકાથ પ થ સ હનુમતઃ પુચ્છમચ્છસ્ય
ભીમઃ પ્રાેદ્ધતુ નાશક સ વમુમુ વપષુા ભીષયામાસ ચે ત ।

પૂણર્જ્ઞાનાજૈસાે તે ગુ તમવપષુાેઃ શ્રીમદાન દતીથર્
ક્ર ડામાત્રં તદેતત્ પ્રમદદ સિુધયાં માેહક દ્વષેભા મ્॥ ૨૭॥

બહ્વ ઃ કાેટ રટ કઃ કુટલકટુમતીનુ કટાટાપે કાપેાન્
દ્રાક્ચ વં સ વર વાચ્ચરણદ ગદયા પાેથયામા સથાર ન્ ।

ઉન્મ યા ત ય મ યા વ વચન વચનાન્ ઉ પથસ્થાં તથાઽયાન્
પ્રાયચ્છઃ વ પ્રયાયૈ પ્રયતમ કુસમંુ પ્રાણ ત મૈ નમ તે॥ ૨૮॥

દેહાદુ ક્રા મતાનામિધપ ત રસતામક્રમાદ્વક્રબુ દ્ધઃ
કુ્રદ્ધઃ ક્રાેધૈકવ યઃ િક્ર મિરવ મ ણમાન્ દુ કૃતી િન ક્રયાથર્મ્ ।

ચકે્ર ભૂચક્રમેત્ય ક્રકચ મવ સતાં ચેતસઃ કષ્ટશાસં્ત્ર
દુ તક ચક્રપાણેગુર્ણગણ િવરહં વતાં ચાિધકૃત્ય॥ ૨૯॥

તદ્દ ુ પે્રક્ષાનુસારા ક તપય કુનરૈરાદતૃાેઽ યૈિવ ષ્ટાે
બ્રહ્માહં િનગુર્ણાેઽહં િવતથ મદ મ ત હ્યષેપાશ ડવાદઃ ।

તદ્યુ યાભાસ લ પ્રસર િવષત દ્દાહદક્ષપ્રમાણ
વાલામાલાધરાેઽ ગ્ ઃ પવન િવજયતે તેઽવતાર તીયઃ॥ ૩૦॥

આક્રાેશ તાેિનરાશા ભયભર િવવશ વાશયા ચ્છન્નદપાર્
વાશ તાે દેશનાશ વ ત બત કુિધયાં નાશમાશાદશાઽશુ ।

ધાવ તાેઽશ્લીલશીલા િવતથ શપથ શાપા શવાઃ શા ત શાૈયાર્ઃ
વદ્વ્યાખ્યા સહનાદે સપિદ દદૃ શરે માિય ગાેમાયવ તે॥ ૩૧॥

િત્ર વ યવેાવતારે વિર ભરપઘ્ ણં િહ સતાેિનિવકારઃ
સવર્જ્ઞઃ સવર્શ ક્તઃ સકલગુણગણાપૂણર્ પપ્રગ ભઃ ।
વચ્છઃ વચ્છ દ ત્યુઃ સખુય સ સજુનં દેવિક ચત્રમત્ર
ત્રાતા યસ્ય િત્રધામા જગદુતવશગં િકઙ્કરાઃ શઙ્કરાદ્યાઃ॥ ૩૨॥
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ઉદ્યન્મ દ મત શ્રી ર્દુ મધુમધુરાલાપ પીયષૂધારા
પૂરાસકેાપેશા તા સખુસજુન મનાેલાેચના પીયમાનં ।

સ દ્રકે્ષ્યસુ દરં સ દુહિદહ મહદાન દં આન દતીથર્
શ્રીમદ્વક્તે દુ્ર બ બં દુરતનુદુિદતં િનત્યદાહં કદાનુ॥ ૩૩॥

પ્રાચીનાચીણર્ પુ યાેચ્ચય ચતુરતરાચારતશ્ચા ચત્તાન્
અત્યુચ્ચાં રાેચય તી ં શ ◌ૃ ત ચત વચનાંશ્રાવ કાંશ્ચાેદ્યચુ ચનૂ્ ।

વ્યાખ્યામુ ખાત દુઃખાં ચરમુ ચત મહાચાયર્ ચ તારતાં તે
ચત્રાં સચ્છાસ્ત્રકતાર્શ્ચરણ પિરચરાં છ્ર ાવયા માંશ્ચિક ચત્॥ ૩૪॥

પીઠેરત્નાેકપક્ પે્ત ચર ચમ ણજ્યાે તષા સિન્નષ ણમ્
બ્રહ્માણં ભાિવનં વાં વલ ત િનજપદે વૈિદકાદ્યા િહ િવદ્યાઃ ।

સવે તે મૂ તમત્યઃ સચુિરતચિરતં ભા ત ગ ધવર્ ગીતં
પ્રત્યેકં દેવસસં વિપ તવ ભઘવન્ન તતદ્દય્ાવેધષૂુ॥ ૩૫॥

સાનુક્રાષેૈરજસ્રં જિન ત િનરયાદૂ્ય મમાલાિવલેઽ મન્
સસંારા ધાૈિનમગ્ ાંશરણમશરણાિનચ્છતાે વીક્ષ્યજ તનૂ્ ।

યુ મા ભઃ ા થતઃ સન્ જલિનિધશયનઃ સત્યવત્યાં મહષઃ
વ્યક્ત શ્ચન્માત્ર મૂ તનખલુ ભગવતઃ પ્રાકૃતાે તુ દેહઃ॥ ૩૬॥

અ તવ્ય તં સમ તશ ◌ૃ ત ગતમધમૈઃ રત્નપૂગં યથા ધૈઃ
અથ લાેકાપેકૃત્યૈઃ ગુણગણિનલયઃ સતૂ્રયામાસ કૃ નમ્ ।

યાેઽસાૈ વ્યાસા ભધાન તમહમહરહઃ ભ ક્તત વ પ્રસાદાત્
સદ્યાે િવદ્યાપેલ યૈ ગુ તમમગુ ં દેવદેવં નમા મ॥ ૩૭॥

આજ્ઞામ યૈરધાયા શર સ પિરસરદ્ર મ કાેટ રકાેટાૈ
કૃ ણસ્યા ક્લષ્ટ કમાર્દધદનુ સરાણાદ થતાે દેવસઙ્ઘૈઃ ।

ભૂમાવાગત્ય ભૂમન્નસકુરમકરાેબ્રર્હ્મસતૂ્રસ્ય ભા યમ્
દુભાર્ યં વ્યાસ્યદસ્યાેમર્ ણમત ઉિદતં વેદસદુ્ય ક્ત ભ વમ્॥ ૩૮॥

ભૂ વાક્ષતે્રે િવશદુ્ધે દ્વજગણિનલયે રાૈ યપીઠા ભધાને
તત્રાિપ બ્રહ્મ ત સ્ત્રભવુન િવશદે મ યગેહાખ્ય ગેહે ।

પાિરવ્રાજ્યાિધ રાજઃ પનુરિપ બદર ં પ્રા ય કૃ ણં ચ ન વા
કૃ વા ભા યા ણ સ યક્ વ્યતનુત ચ ભવાન્ ભરતાથર્પ્રકાશમ્॥ ૩૯॥

વ દે તં વાં સપુૂણર્ પ્રમ તમનુિદના સિેવતં દેવ દૈઃ
વ દે વ દા મીશે શ્રય ઉત િનયતં શ્રીમદાન દતીથર્મ્ ।
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વ દે મ દાિકની સ સિરદમલ જલાસકે સાિધક્ય સઙ્ગમ્
વ દેઽહં દેવ ભ યા ભવ ભય દહનં સ જનાન્માેદય તમ્॥ ૪૦॥

સબુ્રહ્મ યાખ્ય સરેૂઃ સતુ ઇ ત સુ શં કેશવાન દતીથર્
શ્રીમ પાદા જ ભક્તઃ તુ તમકૃત હરેવાર્યુદેવસ્ય ચાસ્ય ।

વ પાદાચાર્દરેણ ગ્ર થત પદલ સન્માલયા વેતયાયે
સરંા યામનૂમ ત પ્રતતમ તગુણા મુ ક્તમેતે વ્રજ ત॥ ૪૧॥

ઇ ત શ્રીિત્રિવક્રમપ ડતાચાયર્ િવર ચતં
શ્રીહિરવાયુ તુ તઃ સ પૂણર્મ્ ।

॥ અથ શ્રી નખ તુ તઃ॥
પા વ માન્ પુ હૂતવૈિર બલવન્માતઙ્ગ માદ્યદ્ઘટા
કુ ભાેચ્ચાિદ્ર િવપાટનાિધકપટુ પ્રત્યેક વ િયતાઃ ।

શ્રીમ ક ઠ રવાસ્ય પ્રતત સનુખરા દાિરતારા તદૂર
પ્રદ્ વ ત વા ત શા ત પ્રિવતત મનસા ભાિવતાનાિક દૈઃ॥ ૧॥

લ મીકા ત સમ તતાેઽિપકલયન્ નવૈે શતુ તે સમમ્
પ યા યુત્તમ વ તુ દૂરતરતાપેા તં રસાેયાેઽષ્ટમઃ ।

યદ્રાેશાે કર દક્ષ નતે્ર કુિટલઃ પ્રા તાે થતા ગ્ સુ્ફરત્
ખદ્યાેતાપેમ િવસુ્ફ લઙ્ગભ સતા બ્રહ્મશેશક્રાે કરાઃ॥ ૨॥

ઇ ત શ્રીમદાન દતીથર્ભગવ પાદાચાયર્િવર ચતં
શ્રી સહનખ તુ તઃ સ પુણર્મ્ ।

॥ ભારતીરમણમખુ્યપ્રાણા તગર્ત શ્રીકૃ ણાપર્ણમ તુ॥
વાયુભ માે ભીમનાદાે મહૂ ઃ સવશાં ચ પ્રા ણનાં પ્રાણભૂતઃ ।
અના ત્તદિહનાં દેહપાતે ત માદ્વાયુદવદેવાે િવ શષ્ટઃ॥ ॥
જ્ઞાને િવરાગે હિરભ ક્તભાવે ત સ્થ તપ્રાણબલે ષ યાેગે ।
બુદ્ધાૈ ચ ના યાે હનુમ સમાનઃ પુમાન્ કદા ચત્ ક્વચકશ્ચ નવૈ॥ ॥
વાતને કુ ત્યાં બલવાન્ સ તઃ શરૂ તપ વી દ્વષતાં િનહ તા ।
સત્યે ચ ધમ ચ રતઃ સદૈવ પરાક્રમે શત્રુ ભરપ્ર યઃ॥ ॥
યાે િવપ્રલ ભિવપર તમ તપ્રભૂતાન્ વાદાિન્નર ત કૃતવા ભુિવ ત વવાદમ્ ।
સવશ્વરાે હિરિર ત પ્ર તપાદય તમાન દતીથર્ મુિનવયર્મહં નમા મ॥ ॥

vAyu_stuti.pdf 7



વાયુ તુ તઃ અથવા ખલવાયુ તુ તઃ

યસ્ય ત્રી યુિદતાિન વેદવચને પા ણ િદવ્યા યલમ્ ।
બટ્ તદ્દશર્ન મ થમવે િનિહતં દેવસ્ય ભગા મહત્ ।
વાયાે રામવચાનેયં પ્રથમકં ક્ષાે દ્વતીયં વપુઃ ।
મ વાે યત્તુ તીયમેતદમનુા ગ્ર થઃ કૃતઃ કેશવે॥ ॥
મહાવ્યાકરણા ભાેિધ મ થમાનસમ દરમ્ ।
કવય તં રામક ત્યાર્ હનૂમ તમપુા મહે॥ ॥
બ્રહ્મા તા ગુરવઃ સાક્ષાિદષં્ટ દૈવં શ્રયઃ પ તઃ ।
આચાયાર્ઃ શ્રીમદાચાયાર્ઃ સ તુ મે જન્મ જન્મિન॥ ॥
પ્રથમાે હનુમાન્નામા દ્વતીયાે ભીમ અેવ ચ ।
પૂણર્પ્રજ્ઞ તીય તુ ભગવ કાયર્સાધકઃ॥ ॥
મખુ્યપ્રાણાય ભીમાય નમાે યસ્ય ભુ તરમ્ ।
નાના વીરસવુણાર્નાં િનકષા માિયતં બભાૈ॥ ॥
વા તસ્થાન તશયૈાય પૂણર્જ્ઞાનરસાણર્સે ।
ઉત્તુઙ્ગવાક્તરઙ્ગાય મ વદુગ્ધા ધયે નમઃ॥ ॥
યનેાહં ઇહ દુમાર્ગાર્ત્ ઉદૃ્ધત્યાિદ િનવે શતઃ ।
સ યક્ શ્રીવૈ ણવે માગ પૂણર્પ્રજં્ઞ નમા મ તમ્॥ ॥
હનૂમાન જનાસનૂુઃ વાયપુતુ્રાે મહાબલઃ ।
રામેષ્ટઃ ફ ગુણસખઃ િપઙ્ગાક્ષાેઽ મતિવક્રમઃ॥ ॥
ઉદિધક્રમણશ્ચવૈ સીતાસ દેશહારકઃ ।
લ મણપ્રાણદાતા ચ દશગ્રીવસ્ય દપર્હા॥ ॥
મા તઃ પા ડવાે ભીમાે ગદાપા ણ ર્કાેદરઃ ।
કાૈ તેયઃ કૃ ણદૂતશ્ચ ભીમસનેાે મહાબલઃ॥ ॥
જરાસ ધા તકાે વીરાે દુઃશાસન િવનાશનઃ ।
પૂણર્પ્રજ્ઞાે જ્ઞાનદાતા મ વાે વ ત દુરાગમઃ॥ ॥
ત વજ્ઞાે વૈ ણવાચાયા વ્યાસ શ યાે યતીશ્વરઃ॥ ॥
શભુતીથાર્ ભધાનશ્ચ જતા મત્રાે જતે દ્રયઃ ।
શ્રીમદાન દ સન્ના ામવે દ્વાદશકં જપેત્ ।
લભતે વૈ ણવી ં ભ ક્ત ગુ ભ ક્ત સમ વતમ્॥ ॥
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મનાજેવં મા તતુલ્યવેગં જતે દ્રયં બુ દ્ધમતાં વિરષ્ઠમ્ ।
વાતાત્મજં વાનરયૂથમખુ્યં શ્રીરામદૂતં શરસા નમા મ॥ ॥
બુ દ્ધબર્લં યશાે ધૈય િનભર્ય વં અરાેગતા ।
અ ડ્યં વાક્પટુ વં ચ હનૂમ મરણદ્ભવેત્॥ ॥
ન માધવસમાે દેવાે ન ચ મ વ સમાે ગુ ઃ ।
ન તદ્વાક્યસમં શાસં્ત્ર ન ચ તસ્ય સમઃ પુમાન્॥ ॥
ભીમસને સમાે ના ત સનેયાે ભયાેરિપ ।
પા ડત્યેચ પટુ વે ચ શરૂ વે ચ બલેિપ ચ॥ ॥
આચાયર્ઃ પવનાેઽ માકં આચાયાર્ણી ચ ભારતી ।
દેવાે નારાયણઃ શ્રીશઃ દેવી મઙ્ગળ દેવતા॥ ॥
ઇ ત િત્રિવક્રમપ ડતાચાયર્િવર ચતા વાયુ તુ તઃ સમાપ્તા ।
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