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શ્રીશષે શખિર વા મન્ રમા દ્વક્ષસ તવ
િવલસ પદ્મસઙ્કાશાૈ ચરણાૈ શરણં ભજે॥
વ કલ્યાણગુણાિઙ્કતામલવચઃપાળ સધુાસ્ય દની
ત્ય તી વદને વયં િવલસતે મૂઢસ્ય મે શ્રીિવભાે ।

ક્ષાેણીમ ડલસસં્થસવર્ર સકા ન દાૈઘસ દાિયની
દુમાસા શનત પરે વન ગે વ્યાપ્તા ન િક ચ દ્રકા॥ ૧॥
વેદા સવર્સરેુશ્વરાઃ કમલભૂ શ ભુશ્ચ મ વાદયઃ
તાેતું યસ્ય મહ વમક્ષમતમા વ્યાસાદયશ્ચાભવન્ ।
વદ્દાસ વદુપા શ્રત તવ સતુ ત માદહં િનભર્યઃ
વા મ તાદશૃવૈભસ્ય ભવતઃ કતુ ય ત યે તુ તમ્॥ ૨॥

શ્રીવ સાઙ્કયતી દ્રસનંુતહરે શ્રીવેઙ્કટાખ્યે ગરાૈ
વૈકુ ઠા વયમાગતઃ પ્રકૃ તસં શ્લષ્ટાિનમાન્ પ્રા ણનઃ ।
બ્રહ્મા ડા તરસં સ્થતાન્ િહ કૃપયા પાતું સદા વતર્સે
ત મા દ્વશ્વિવધાિયન તવ કૃપા િનહતુકૈવ ધ્રવુમ્॥ ૩॥
પ્રહ્લાદઃ કિરરાઙ્ િવભીષણ ઇ ત ખ્યાતાશ્ચ ભક્તા હ્યમી
ભ યા લ ધભવ કૃપાપિરણતાં તાં લે ભરે સપંદમ્ ।
ત મા કે ચદહાે સહેતુકપરાં વ્યાચ ક્ષરે વ કૃપાં
તષેાં ભ ક્તમિન દતાં તવ કૃપાલ ધાં કથં નાે ચરે॥ ૪॥
સવષાં જગતાં િહ રક્ષણિવધાૈ સક્તા કૃપા તાવક
કાકં ભૂ —– િનલયં સરંક્ષયન્નાદ્ભુતમ્ ? ।
માેહાદ્દિુવષયષેુ સક્તમનસાં પાપાત્મનામાિદમં
મ યાદાસ્યયુતં વરક્ષિદ ત માં ચતં્ર હરે શ્રીિવભાે॥ ૫॥
હે વા મન્ ભવરાજય મ ણ બહુપ્રાર ધનાનામય-
વ્યાલીઢ ઢે ક્ષણદુભર્રેતર ગુ તરૈ ર યૈ રસા યે પરમ્ ।
મગ્ ાનાં જડતાજુષાં પ્ર તપદં તાપત્રયીમૂચ્છર્યા
ક્લન્નાનાં સકલાત્મનાં િવજયતે સ વની વ કૃપા॥ ૬॥
દા ણાં પ્રવરેણ તને ભવતા દેયં ધનં શાશ્વતં
સઙ્ખ્યાતીતમન તમઙ્ગલપદં પ્રા યં સખુા વે ષણામ્ ।
ત્ય વા લાેષ્ટિવકાિદકા યમઘદં કાઙ્ક્ષ ત યે વૈિહકં
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॥ ષાિદ્રનાથ તાતે્રમ્॥

તાન્મૂઢાનિપ હે િવભાે તવ કૃપા માતવે સરંક્ષતે॥ ૭॥
સવષાં જગતામધીશ્વર ઇ ત વાં ખ્યાપયન્ શ્રીિવભાે
સૂ્ફજર્ પ્રત્ન ચરત્નરત્નખ ચતઃ કાેટ નતુલ્યપ્રભઃ ।
બ્રહ્મશેાનસરેુ દ્રસવર્િદિવજૈઃ સં તૂયમાનસ્ય તે
સાક્ષાન્મન્મથમન્મથસ્ય મકુટ સરંાજતે મ તકે॥ ૮॥
દેવ વન્મખુપઙ્ક પેિર મહાસાૈર યલાેભાગતાઃ
નગ્ધારાલિવનીલકુ તલગણા વ ગ ત ઙ્ગા યથા ।

કણાર્ટાેણા ચાે પલકણર્પૂર િવસર કા ત છટારા જતાૈ
પ યે સુ દરશ કુલીપિર ચતાૈ શ્રીશષેભૂ દ્વભાે॥ ૯॥
કપૂર્રાિપતમૂ વર્પુ ડ્રમ લકે િવભ્રાજતે સ તતં
હાિરદં્ર તલકં ચ શષેધરણી દ્વ લભ શ્રીિવભાે ।
લાવ યા તપૂરપૂિરતમખુે િક પુ ડર કદ્વયં
ભાભાતી ત મહાદ્ભુતં જનયતે દ્વ દં્વ િહ તે નતે્રયાેઃ॥ ૧૦॥
ભ્રૂભઙ્ગાઙ્કયુતં શુ ચ મત ચજ્યાે નાપિર કાિરતં
સવેે વન્મખુચ દ્રમ ડલમહં જૃ ભત્તમાેહાિરણમ્ ।
વા મન્ શકુ્ર હ પતી ચરતરાત્તસ્યાેભયાેઃ પાશ્વર્યાેઃ

ભ્રાજ તાિવવ રત્નપુ જખ ચતે દ્વે કુ ડલે ગ ડયાેઃ॥ ૧૧॥
દ તા લ તવ કુ દકુડ્મલતતે તુલ્યા પરં રાજતે
સાૈગ યાદિહચા પકેયક લકાપ્રાેદ્ભા સકા ના સકા ।
વા મન્ િવદુ્રમ બ બયુગ્મમધરં વ્યાત વતે માધુર -

સાૈર યા ણતાશ્રય વદધરઃ શ્રીશષેભૂ દ્વભાે॥ ૧૨॥
ગ્રવૈેયાિદિવભષૂણાનુક લતઃ ક ઠ વદ યાે હરે
શષેાદ્ર શ સવુણર્પટ્ટક લતં શઙ્ખં િવડ બીયતે ।
ચ વારઃ િકલ તપ લવસરુક્ષાેણીજશાખા ઇવ
દ્યાેત તે તવ બાહવઃ પ્રિવલસદ્રત્નાઙ્ગદાલઙૃ્કતાઃ॥ ૧૩॥
શ્રીવૈકુ ઠ મદં પદા જયુગ મત્યાદશર્યન્નાત્મનાં
શ્રીહ ત તવ દ ક્ષણ શમયતે તાપં ભવાપેા જતમ્ ।
હ તાેઽ યઃ કિટસઙ્ગતઃ કથયતે કુ ક્ષસ્થસઙ્ખ્યા તગ-
બ્રહ્મા ડા તભરાેદૃ્ધતેદૃર્ઢબલં મ યસ્ય કતુ દશામ્॥ ૧૪॥
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અ યાે દ ક્ષણપા ણર યમરરા ત્ય તબાધાકૃતાં
દૈત્યાનાં વધકાિર ચક્રમિનશં ધત્તેઽ જનાિદ્રપ્રભાે ।
અ યાે વામકર તદ જનયનાગભકિનભદના-
રાવં શઙ્ખમુદારચ દ્રસષુમં ધત્તે િત્રલાેક િવભાે॥ ૧૫॥
ય મન્ કાૈ તુભ બ બતાં િનજતનું દૃ ટ્વા રમાઽ યે યર્યા
વાં પ યત્યધ ઈક્ષ્યદકૃ્પ્રસરણવૈર્ક્ષ તદુદ્ભાવયે ।
સવંત િવશતે યદ તરગ્ હં બ્રહ્માિદ વાવ લઃ
તસ્યાં તે િવિનવતર્તે ચ જઠરં ત ક તર્યે તે હરે॥ ૧૬॥
બ્રહ્માવાસપયાજેનાલિનલયં મે ચત્તહં સાેઽધનુા
લાવ યા તપૂિરતં પ્રિવશતે ના ભહ્રતં તાવકમ્ ।
ક યર્ કા ચનવાિર યતરજ તુલ્યા બરાલઙૃ્કતં
વ ગન્મખેલયા પિર કૃતમહં મ યં ભજે સુ દરમ્॥ ૧૭॥
ર ભા ત ભમદેભહ તકરભપ્રાગ યચાૈયર્ક્ષમાૈ
ઊ મે હૃદયા જદપર્ણતલ તંભાનુભાવં ગતાૈ ।
વા મન્ન જનશલૈનાથ સતતં સવેે ભવ જઙ્ ઘકે

સૂ્ફજર્ન્મન્મથકાહલીકમલગભાર્કારલીલા જુષાૈ॥ ૧૮॥
વા મન્ વેદસવુણર્હંસકકૃતપ્રાેદ્વલેશાેભાઝર -

ચ ચિદ્દવ્યમનુીશમાનસસરાે તા જલીલાવહાૈ ।
િનતં્ય શ્રીકરપ લવાનુકલનાસવંાિહતાૈ સુ દરાૈ
પાદાૈ તેઽ જનશલૈનાયક િનિધપ્રાયાૈ સદા સશં્રયે॥ ૧૯॥
પ્રાગુત્તુઙ્ગપયાેિધવાિરિધજલે વં યાેગિનદ્રાં ભજન્
ના ભપ્રાે થતપઙ્કજ સ્થતિવિધ દૃ ટ્વા બહુવ્યાકુલમ્ ।
પુચ્છાેદ્ઘટ્ટનક પતા ખલજગન્મીનાકૃ ત ભે જવાન્
ઘાેરાકારયુતં સરુાિરમવધીશ્ચાેરં શ્રુતીનાં હરે॥ ૨૦॥
જૃ ભદૈ્દત્યસપુવર્બાહુપટલીસસંક્તસપાર્િધરાડ્-
ભાેગાલીઢિવઘૂ ણતાવિનધરે મગ્ ે જલે વાિરધેઃ ।
વા તલ્યાદુદધા ષ ? ભૂધરમમું વં કચ્છપાકારવાન્
બ્રહ્મશેાનબલાિરપુ તુ તપરે વ ભાે હાક્ષ પ્રભાે॥ ૨૧॥
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॥ ષાિદ્રનાથ તાતે્રમ્॥

સ વં જૃ ભતઘુઘુર્રારવિવ ભન્નાશાવશાવ લભ-
શ્રાતે્રાે યજ્ઞવરાહમૂ તરસરંુ હ વા િહર યાક્ષકમ્ ।
અ ભાેધાૈ સરસીવ નાગદશનાગ્રાસક્તપદ્માકૃ ત
દંષ્ટ્ર ાગ્રેણ રસામધા ષ ભગવઞ્ શ્રીશષેભૂ દ્વભાે॥ ૨૨॥
પ્રહ્લાદાભયદામરેશ્ચ ભયદાં તે નાર સહી ં તનું
વ દે ભૂિરસટાચ્છટાિવદ લત પ્રાેત્તુઙ્ગ ધારાધરામ્ ।
ઘૂણર્ પાટલનતે્રકાેણિનપત વાલાસુ્ફ લઙ્ગા ત-
ક્ષાેણીચક્રતલાં િહર યક શપુપ્ર વં સકાં શ્રીિવભાે॥ ૨૩॥
ભ વાટ્બહુદૈ યતાે બ લસખે ખન્ન તદા સાયનૈઃ વામનઃ
તષ્ઠ વેઙ્કટભૂધરે બહુજના દ્વત્તં બલાદા સ્યસે । ?
ક્ષત્રાન્ પાપવતાે મહાબલયુતાં સ્ત્ર સપ્તકૃ વાેઽવધીઃ
તી ણાગ્રેણ પરશ્વથને ભગવં વં ભાગર્વ સન્ હરે॥ ૨૪॥
રામાે દાશર થભર્વં સ્ત્રભવુનપ્રખ્યાતતે ેરિવ-
પ્રાેદ્વલેાંશગુણૈિરવા તિન શતાૈ સા દ્રૈ શરૈ સાનજુઃ ।
શષેાદ્ર શ િવભાે સરુાિરમવધી સીતારમાચાેરકં
પાૈલ ત્યં દશક ધરં યુિધ જગ દ્વદ્રાવણં રાવણમ્॥ ૨૫॥
વા મન્ હ તુમશક્યમ બુજભવાસ્ત્રાદૈ્ય શરૈ તીક્ષણૈઃ

કક્ષે રાવણમાિનબ ય ચતુરાે વાિધન્ ય આસિેદવાન્ ।
તાદૃ ગ્વક્રમશા લનં બલવતામગ્રેસરં વા લનં
ધૈયાર્દેકશરેણ ઘાેરમવધી શ્ચત્રં મહ વં તવ્॥ ૨૬॥
ત્ય વા વા મહ ધમર્ પમનઘં યત્તુચ્છધમાર્ થને
વ પત્રે ન કૃતવૈ માેક્ષસર ણ ર્તાય સયૂાર્ વયે ।
ત કાય મમ ધમર્ ઇત્ય ભમતં પ્રાપ્તાય ગ્ ઘ્રાય વૈ
ત ચ્ચતં્ર પરમં પદં ભગવતા દતં્ત વયા શ્રીિવભાે॥ ૨૭॥
ય તે ભૂયર્પરાધકૃચ્ચલમ તદૃર્પ્તશ્ચ કાકાસરુઃ
પાપાત્મા ભવદસ્ત્રઘષર્ણ ભયા ધાવ વધી દ્રશે્વરાન્ ।
માં રક્ષ વ મતીચ્છયા શરણમાગ યાક્ષમૈર ક્ષતું
ત્યક્ત તૈઃ પનુરાગત તવ કૃપાપાતં્ર બભવૂ પ્રભાે॥ ૨૮॥
અત્રત્યા ખલભક્તરક્ષણ મષાદ્બ્રહ્માિદ ભઃ સં તુતઃ
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કા તારે િપ વાક્યપાલનપરઃ વા યાગ મ યત્યસાૈ ।
ઇત્યેવં દૃઢિનશ્ચયાત્તમનસા દતં્ત શબયાર્ ફલં
ભુ તા પ્તમવા યસે રઘવુર શ્રીશષેભૂ દ્વભાે॥ ૨૯॥
કૂ્રરાણાં ભુિવ દાનવા શજનષુાં કંસાિદદુષ્ટાત્મનાં
સહંારાય વસુ ધરા સ્થતજનાત્ય તવ્યથાકાિરણામ્ ।
શ્રીકૃ ણાેઽ સ િન ઙ્ ઘ્રપદ્મયુગસવેાસક્ત શષ્ટાત્મનાં
સરંક્ષાભરકારણાય ચ હરે શ્રીશષેભૂ દ્વભાે॥ ૩૦॥
પાૈરાવેિદતનજૈચે ષ્ટતગણાનાક યર્ માત્રા શં
કુ ય ત્યા યદુલખૂલે દૃઢતરં ર વા િનબદ્ધાે ભવાન્ ।
લીલા ભ તદુલખૂલં કરતલનેાેદ્ધાટ ગ વાઽજુર્ન-
દ્વ દ્વસ્યામર પતામિવદધચ્છેષક્ષમા દ્વભાે॥ ૩૧॥
બાલે માતુલસજં્ઞકેન િરપુણા કંસને યા પ્રે ષતા
વક્ષાજે (દ્વય) ગુપ્તભૂિરગરલા ત પૂતના યા પુરા ।
ત યં વેલમયં સહાસુ ભરહાે પી વા ચ િનશ્ચેતનાં

કૃ વા તાં ગિરસિન્નભામિવહરચ્છ્ર માન્ ભવાન્ શ્રીિવભાે॥ ૩૨॥
અેકં બાલમધાે િવધાય િવજને સ્થ વા ચ તસ્યાપેિર
ક્ષપં્ર ગાપેગ્ હે િપબન્ દિધ મહાય ત્રે ઘટા તઃ સ્થતમ્ ।
શષંે તસ્ય મખુે િવ જ્ય સહસા િનગર્ત્ય તત્રા તરે
હ્યાયાતૈગ્ ર્િહ ભિનર ક્ષ્ય સ ભવાન્ તં તાિહતં પ્રાહસત્॥ ૩૩॥
બાલ્યને વિય ત્તકાં કબલયત્યાક્રાેશતઃ સાદરં
માત્રા પિરહારણાય વદનં ચાેદ્ધાઠ્ય તે પા ણના ।
યત્રાલાેક્ય િકલા જ ડપટલીમાશ્ચયર્સમંાેિહતા
તસ્થાવ જનશલૈનાયક હરે માયા તવાત્યદ્ભુતા॥ ૩૪॥
કા લ દ સિવધે િવનાેદમુરલીનાદેન સમંાેિહતાઃ
સુ દયર્ વરયાઽઽગતાઃ મરિનભં વાં વીક્ષ્ય ગાપેાઙ્ગનાઃ ।
વદ્બ્રહ્માત્મકતાિવલાેકનદશાપન્ના મનુીશા યથા
િદવ્યાન દપયાેિધમગ્ મનસાેઽભવૂન્ ષાિદ્ર પ્રભાે॥ ૩૫॥
હે વા મન્ યમનુાતટે તવ પરં વેત્તું મહ વં પુરા
વ સાન્ ધનેુગણાંશ્ચ ગાપે થુકાન્ ધાત્રા વમાયાહૃતાન્ ।
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॥ ષાિદ્રનાથ તાતે્રમ્॥

જ્ઞા વા તાદશૃ પકાં વમિપ તાન્ કૃ વા મનાેહઙૃ્ક ત
છ વા તસ્ય બહૂકૃ ત ચ કમલા વા મન્નકાષ ઃ પ્રભાે॥ ૩૬॥
અકૂ્રરાય ભવ પદૈકપ્રનસે પવૂ વયા દ શતાન્
દ ય કાૈ તુભશઙ્ખચક્રમકુટ શ્રીિવદુ્યતા શાે ભતાન્
િદવ્યાન દમયા મતા તરસાસારપ્રદાન્ શ્રીિવભાે
સવેેઽહં બહુિવગ્રહાન્ ઘનિનભાં વ દ્વશ્વ પાત્મકાન્॥ ૩૭॥
બભ્ર લાઙ્ગલમાયુધં સરુિરપનૂ્ ભ દન્ સપક્ષા પાન્
સરંક્ષન્ ક ણાદ્રર્દૃ ષ્ટ ભરમનૂ્ લાેકાન્ સમાલાેકયન્
ઇ દ્રાદૈ્યિદિવ ૈ તુતે કિટતટ નીલા બરાલઙૃ્કતાે
રેવત્યા હૃદય પ્રયાેઽ સ ભગવન્ શ્રીશષેભૂ દ્વભાે॥ ૩૮॥
બુદ્ધાેઽ સ િત્રપુરાઙ્ગનાવ્રતકૃતે ભઙ્ગં િવધાયાસરુાન્
તદ્ભ ર્ન્ શ તક ઠસાયકહતાન્ કૃ વા પુરા શ્રીિવભાે ।
લેચ્છા વા જખુરાેદ્ધત ક્ષ તપરાગાચ્છાિદતાશા બરાન્
દ્રાન્ ભૂિરબલાન્ શસંચિરતાન્ કલ્ક હિર યસ્યહાે॥ ૩૯॥

પઙે્ક તભવાે જગ જનનકૃટ્બ્રહ્મા ચતુ ભમુર્ખૈઃ
ક્ષાેણીમ ડલભારવાહચતુર શષે સહસ્રાનનૈઃ ।
ય ખેલાિવિહતાવતારગણનાં કતુ ન શક્તાે હરે
તેઽન તાઃ ખલુ િદવ્યમઙ્ગલગુણૈઃ સશંાે ભતા તાવકાઃ॥ ૪૦॥
વ પાદા બુજયુગ્મ ચ તનસધુાપાનૈકલાેલાત્મનઃ
પુંસાે માનસમ યદેવ િવષયં કૃતં્ય કથં વા છ ત ।
ત્ય વા િદવ્યરસાલસાલજિનતં માધુયર્સારં ફલં
ક રઃ કાઙ્ક્ષ ત િક શલાટુપટલં નૈ બં હરે શ્રીિવભાે॥ ૪૧॥
અજ્ઞાના તમાત્મધમર્રિહતં દૂ યં ચ નીચૈગુર્ણૈઃ
નાનાદુિવષયાનષુક્તહૃદયં દં્ર કૃતઘં્ન જડમ્ ।
વદ્ભક્તષેુ કૃતાપચારમિપ માં સરંક્ષસે ? બ ધવુત્
ત મા વાં ન ચ િવ મરા મ સતતં શ્રીશષેભૂ દ્વભાે॥ ૪૨॥
સશંાે યન્મ ણદ પક સ્થરદશૃા સ યાં શતા સ ત્યજન્ ?
લ વા વજ્રમનધર્માત્તકુતુક સન્ન ત્યજત્યાદરાત્ ।
ત્ર યા શાેધયતા મુમુ ર ખલાન્ સામા યદેવાં ત્યજન્
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લ વા વાં શરણં પરા પરતરં હૃ યન્ન મુ ચત્યહાે॥ ૪૩॥
ભૂસસં્થાશ્ચ પરાશરપ્ર તયઃ ખે નારાદાદ્યષર્યઃ
પઙે્ક ેદ્ભવલાેકસસં્થમનુય સવ સન દાદયઃ ।
ત સાયજુ્યસમુદ્યુ ેઽિપ પરમે વ્યાે સ્થતા સરૂયઃ
વમવેા જનશલૈરાજિનલયં પસ્ય ત વૈ સ તતમ્॥ ૪૪॥
શષેાદ્રે શખરે સવુણર્ર ચતે સાલે કટાહાકૃતાૈ
ગુપ્તં મૂલધનં યથા તવ પરબ્રહ્મ વ પં હરે ।
િવજ્ઞાના જનમુિદ્રતા તરદશૃા દષૃ્ટ ા શં યાે ગનઃ
પ્રયચ્છન્નપુલ ય માેક્ષસરણીદાિરદ્ર્યિનમાચનમ્॥ ૪૫॥
ઈશાનં જગતામન તગુ ણનં િદવ્યાે લસ દ્વગ્રહં
લ મીશં તશઙ્ખચક્રમનઘં શષેક્ષમા દ્વભાે ।
સતં્ય જ્ઞાનમન ત મત્ય ભમતશ્રુત્યથર્વષૈ યતઃ
વ્યાચક્ષન્ કુદશૃાે િનરાકૃ તકલં વાં િનગુર્ણં માિયનઃ॥ ૪૬॥
બ્રહ્માદ્યઈઃ સકલૈ સપુવર્પ ત ભયર્દ્વૈ દુરાપં પદં
યાનાને્મી લતયાે ગનામિપ શં યચ્ચેતસાં દૂરગમ્ ।
યદ્વાચામિપ દૂરવ ત પરમં દદ્ધામ લ મીિવભાે
વ પાદા જયુગપ્રપ ત્તિનરતા ગચ્છ ત સાૈલ યતઃ॥ ૪૭॥
વદ્ભક્તાે િનવસિન્નહૈવ દુ્રિહણસ્યા ડાદ્બિહ સં સ્થતે
વૈકુ ઠેઽનુભવત્યપારક ણં વાં િદવ્યદષૃ્ટ ા હરે ।
વા સલ્યાદનવુતર્સે વમિપ તં િનત્યાનપાયાત્મના
વ સં ધનેુિરવાનુલાલનરતા શ્રીશષેભૂ દ્વભાે॥ ૪૮॥
શષેાદ્ર શ િકયિન્નશાકરસધુાસારાસલુુ ટાિકની ?
દક્ૃ તે સ ચિરણી જ વિયષતે ગ ક વવ્ર ન્ ।
ક પ સ વ્યવહ્ન હ્ય ભધી યતે સિહ લયઃ કાલઃ પર ફ યતે
હાલાહલ્ય શખાવલીસહચર ય મ વસિપ ય ત॥ ૪૯॥
ષ્ટ ાં ભાૈ તક પકા યપઘના યા વાદ્ય વૈ પ્રા ણનઃ

પુ યાપુ યપર ણતાિન પિરતશ્ચારાચરવ્યાિપનઃ ।
વગ નાકર્મ બુ સનપદં ધાત્રીમધાેિવષ્ટપં

યાતાયાતશતૈઃ પ્રયા ત ભવતે માયાિવમાેહીકૃતાઃ॥ ૫૦॥
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॥ ષાિદ્રનાથ તાતે્રમ્॥

માયા ત્તકલેબરા તરગતા સવ તનૂ દ્ગણાઃ
બ્રહ્મા ડા તરકાેણકૂપકુહરે િવભ્રા મતાઃ કમર્ ભઃ ।
તિન્ન ક્રા મકમાગર્બાેધરિહતા તષ્ઠ ત મૂઢાત્મકાઃ
બદ્ધદ્વારિવટઙ્કમ યિવચરાઃ ક ટા ઇવ શ્રીિવભાે॥ ૫૧॥
અેતાય તાવદ્ભવમગ્ જ તુગ ણતઃ પાપાત્મનામાિદમઃ
દ્રઃ કૂ્રરમના શસંચિરત ચાપલ્યદાષેાકરઃ ।

દપૃ્ત સ તતનીચકૃત્યિનરતાે ગત્ય તરાભાવવાન્
સાેઽહં તે ચરણાૈ વ્ર મ શરણં શ્રીશષેભૂ દ્વભાે॥ ૫૨॥
સવ વ જભવા ડકાેિટષુ જના સઙ્ખ્યાપરાશ્ચે સદા
તષેામાયુરન તકા લક મ ત સ્યાચ્ચે પરાધાર્િદકમ્ ।
સઙ્ખ્યાઽ યા સમપુા જતા યિદ ભવેદાજન્મજન્મા તરં
વા મન્ મ કૃતપાતકાિન ગ ણતું શક્યાિન લ મીિવભાે॥ ૫૩॥

આ તાં ક પશતાનુભાવ્યદુિરતવ્રાતઃ પરં દુવર્ચઃ
વ કૈઙ્કયર્ ચઃ કદા ચદિપ વા ના ત્યેવ મે પાિપનઃ
શષે માધરનાથ મામથ યતાે રક્ષે ત વાઙ્ના ત તત્
વા મન્ કેવલતાવક યકૃપયા સરંક્ષણીયાે હરે॥ ૫૪॥

પતુ્ર વાન્ન ચ હાતુ મચ્છ સ હરે પાપાત્મક વાચ્ચ માં
વા મન્નાનુગ્રહીતુ મચ્છ સ પરં નાચા ? શઙ્ક્ય દાૈ કા મકમ્ ।

ત માન્નારકદુઃખહેતુદુિરતં દૃ ટ્વા પરં દુઃખ્ય સ
હાહા હ ત તવાિપ દુઃખવશતાં દાસ્યા મ લ મીિવભાે॥ ૫૫॥
પાપાનીહ મયા કૃતાિન ગ ણતું શક્યાિન લ મીિવભાે
સદ્ય તાિન સમુહ્ય વારય કૃપાદષૃ્ટ ા િનરાતઙ્કયા ।
યદ્વા તાવકભ ક્તમવે પરમાં તિન્ન કૃ ત દેિહ મે
નાપેેક્ષ્ય શરણાગતઃ ખલુ ધરાનાથસ્ય સત્યાત્મનઃ॥ ૫૬॥
યદ્વા દુવર્ચપાપકૃત્યિનરતં મં રક્ષ લ મીિવભાે
વા સલ્યાિદગુણાેદિધ મમ ગુ ં સવંીક્ષ્ય સ વાત્મકમ્ ।
કૃ વા માિયિનરાકૃ ત તવ મતપ્રખ્યાતિનવાર્હકં
બ્રહ્મે દ્રાિદિકર ટરત્નસષુમાનીરા જતાઙ્ઘે્ર હરે॥ ૫૭॥
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વદ્યાથા યિનબાેધકે મનવુરે િનષ્ટામવા યાદરાત્
આેઙ્કારાથર્મવેત્ય ત વસશરણાણ તન્નારશ દાેિદતમ્
અથ ચાયનશ દવેદ્યમમલં વ્યુ પ ત્તયુગ્મે સતં
મુક્ત સ્યા દ્વબુધાે ચતાથર્મિપ વૈ જ્ઞાની ચતુથ િરતમ્॥ ૫૮॥
લ મીનાથ પરાત્મન શ્ચદ ચતાે ત વસ્ય પં િવદન્
શે ષ વં ભવતશ્ચરાચરિવભાે શષે વમ યાત્મનઃ ।
વષૈ યં પ્રકૃતેિવચાય સદુપાયાપેેયભાવાત્ સધુીઃ
વ પાદાૈ શરણં ગત તિદતરાે સન્મુક્તાે ભવે સ ત્યજન્॥ ૫૯॥
સકુ્ત સપં્ર તપૂ જત સરુવરૈબ્રર્હ્માિદ ભ સવં્રજન્
અ ડં ચાવરણા યતીત્ય ચ મહાવ્યક્તે તક્તે ત ર વૈ તતઃ
નાત સન્ િવર સિરત્યથ ભજન્ િદવ્યાે લસ દ્વગ્રહં

વૈકુ ઠં ભવતવૈ ન દ ત સમં શ્રીશષેભૂ દ્વભાે॥ ૬૦॥
સાવૈણાર્ ચતિદવ્યવજ્રફલકપ્રત્યુપ્તસાલા તે
ભવ્યાેત્તુઙ્ગસહસ્રરત્નખ ચત ત ભાેદૃ્ધતે મ ડપે ।
દેવી ભ સહ સં સ્થતં ફ ણપતેભાગે ફણાલઙૃ્કતે
યાયે વાં તશઙ્ખચક્રમનઘં સવંે ષ્ટતં સિૂર ભઃ॥ ૬૧॥
િદવં્ય ત પુરધામનામકપુરદ્વારાે લસદ્ગાપેુરં
ભા વ કાેિટસમપ્રભં હૃિદ સદા યાયેઽ જનાિદ્રપ્રભાે ।
ત મન્ યા િવર નદ પ્રવહતે તસ્યાેભયાેઃ પાશ્વર્યાેઃ
સાવૈણર્દુ્રમપુ પગુચ્છસરુભી યુદ્યાન દાિન ચ॥ ૬૨॥
હરે સરૂય તે પરે ધા સસં્થાઃ
નમ તાે વદ તેતાે ભવ ક તર્નાિન ।
પ્રગીયયાથ સામ પ્રધીય ત ક ત
િવત વ ત િનતં્ય િવ ચત્રં ચ કૃત્યમ્॥ ૬૩॥
ક્વ ચ ક ર પા હરે સરૂય તે
પ્રવક્ષ્ય ત નામાિન શા ખવ્રજેષુ ।
ક્વ ચદ્ ઙ્ગ પા ભવન્માલ્યગ ધાન્
સમાઘ્રાય િદવં્ય પ્રમાેદં લભ તે॥ ૬૪॥
તવ પરમપદે વૈ સરૂયઃ પા વર્યાે તે
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॥ ષાિદ્રનાથ તાતે્રમ્॥

પિરષિદ રચય તે દ્રાિવડા ાયગાનમ્ ।
ઇ ત ય તકુલનાથશ્રીશઠાિરપ્રમખુ્યાઃ
અિપ ચ ગુ વરા તે મઙ્ગલા યાચર ત॥ ૬૫॥
શ્રીશષેશલૈ શખરે ચદ ચ દ્વ શષં્ટ
શ્રીસં શ્રતાેરસમપારકૃપૈકપાત્રમ્ ।
આપાદશીષર્મવલાેક્ય હરે જના વાં
ભક્તાભયપ્રદ સદૈવ મુદં લભ તે॥ ૬૬॥
અ મઙ્ ગવેઙ્કટાચાયર્ચરણા બુજસં શ્રતઃ ।
ચકાર રઘનુાથાયર્ઃ શષેભૂ દ્વભાે તુ તમ્॥
॥ ઇ ત ત ન દા વંશરઘનુાથાચાયણ કૃતં
ષાિદ્રનાથ તાતે્રં સપંૂણર્મ॥્
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