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nirguNamAnasapUjA

િનગુર્ણમાનસપૂ

શ ય ઉવાચ ।
અખ ડે સ ચ્ચદાન દે િનિવક પૈક િપ ણ ।
સ્થતેઽ દ્વતીયભાવેઽિપ કથં પૂ િવધીયતે॥ ૧॥
પૂણર્સ્યાવાહનં કુત્ર સવાર્ધારસ્ય ચાસનમ્ ।
વચ્છસ્ય પાદ્યમઘ્ય ચ શદુ્ધસ્યાચમનં કુતઃ॥ ૨॥
િનમર્લસ્ય કુતઃ નાનં વાસાે િવશ્વાેદરસ્ય ચ ।
અગાતે્રસ્ય વવણર્સ્ય કુત તસ્યાપેવીતકમ્॥ ૩॥
િનલપસ્ય કુતાે ગ ધઃ પુ પં િનવાર્સનસ્ય ચ ।
િનિવશષેસ્ય કા ભષૂા કાેઽલઙ્કારાે િનરાકૃતેઃ॥ ૪॥
િનર જનસ્ય િક ધપૂૈદ પવૈાર્ સવર્સા ક્ષણઃ ।
િન ન દૈક પ્તસ્ય નવૈેદં્ય િક ભવેિદહ॥ ૫॥
િવશ્વાન દિયતુ તસ્ય િક તા બૂલં પ્રક યતે ।
વયપં્રકાશ ચદૂ્રપાે યાેઽસાવકાર્િદભાસકઃ॥ ૬॥
ગીયતે શ્રુ ત ભ તસ્ય નીરાજનિવિધઃ કુતઃ ।
પ્રદ ક્ષણમન તસ્ય પ્રણામાેઽદ્વયવ તનુઃ॥ ૭॥
વેદવાચામવેદ્યસ્ય િક વા તાતંે્ર િવધીયતે ।
અ તબર્િહઃ સં સ્થતસ્યાેદ્વાસનિવિધઃ કુતઃ॥ ૮॥
ગુ વાચ ।
આરાધયા મ મ ણસિંનભમાત્મ લઙ્ગમ્
માયાપુર હૃદયપઙ્કજસિંનિવષ્ટમ્ ।
શ્રદ્ધાનદ િવમલ ચત્તજલા ભષેકૈ-
િનત્યં સમાિધકુસમુનૈર્પનુભર્વાય॥ ૯॥
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અયમેકાેઽવ શષ્ટાેઽ મીત્યેવમાવાહયે ચ્છવમ્ ।
આસનં ક પયે પશ્ચા વપ્ર તષ્ઠાત્મ ચ તનમ્॥ ૧૦॥
પુ યપાપરજઃસઙ્ગાે મમ ના તી ત વેદનમ્ ।
પાદં્ય સમપર્યે દ્વદ્વ સવર્ક મષનાશનમ્॥ ૧૧॥
અનાિદક પિવ તમૂલાજ્ઞાનજલા જ લમ્ ।
િવ જેદાત્મ લઙ્ગસ્ય તદેવાઘ્યર્સમપર્ણમ્॥ ૧૨॥
બ્રહ્માન દા ધક લાેલકણકાેટ ંશલેશકમ્ ।
િપબ તી દ્રાદય ઇ ત યાનમાચમનં મતમ્॥ ૧૩॥
બ્રહ્માન દજલનેવૈ લાેકાઃ સવ પિર લુતાઃ ।
અચ્છેદ્યાેઽય મ ત યાનમ ભષેચનમાત્મનઃ॥ ૧૪॥
િનરાવરણચૈત યં પ્રકાશાેઽ મી ત ચ તનમ્ ।
આત્મ લઙ્ગસ્ય સદ્વસ્ત્ર મત્યેવં ચ તયને્મુિનઃ॥ ૧૫॥
િત્રગુણાત્માશષેલાેકમા લકાસતૂ્રમ યહમ્ ।
ઇ ત િનશ્ચયમવેાત્ર હ્યપુવીતં પરં મતમ્॥ ૧૬॥
અનેકવાસના મશ્રપ્રપ ચાેઽયં તાે મયા ।
ના યનેેત્યનુસ ધાનમાત્મનશ્ચ દનં ભવેત્॥ ૧૭॥
રજઃસ વતમાે ત્તત્યાગ પૈ તલાક્ષતૈઃ ।
આત્મ લઙ્ગં યજેિન્નત્યં વન્મુ ક્તપ્ર સદ્ધયે॥ ૧૮॥
ઈશ્વરાે ગુ રાત્મે ત ભેદત્રયિવવ જતૈઃ ।
બ વપત્રૈર દ્વતીયૈરાત્મ લઙ્ગં યજે ચ્છવમ્॥ ૧૯॥
સમ તવાસનાત્યાગં ધપંૂ તસ્ય િવ ચ તયેત્ ।
જ્યાે તમર્યાત્મિવજ્ઞાનં દ પં સ દશર્યેદુ્બધઃ॥ ૨૦॥
નવૈેદ્યમાત્મ લઙ્ગસ્ય બ્રહ્મા ડાખ્યં મહાેદનમ્ ।
િપબાન દરસં વાદુ ત્યુરસ્યાપેસચેનમ્॥ ૨૧॥
અજ્ઞાનાે ચ્છષ્ટકરસ્ય ક્ષાલનં જ્ઞાનવાિરણા ।
િવશદુ્ધસ્યાત્મ લઙ્ગસ્ય હ તપ્રક્ષાલનં મરેત્॥ ૨૨॥
રાગાિદગુણશૂ યસ્ય શવસ્ય પરમાત્મનઃ ।
સરાગિવષયા યાસત્યાગ તા બૂલચવર્ણમ્॥ ૨૩॥
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અજ્ઞાન વા તિવ વંસપ્રચ ડમ તભાસ્કરમ્ ।
આત્મનાે બ્રહ્મતાજ્ઞાનં નીરાજન મહાત્મનઃ॥ ૨૪॥
િવિવધબ્રહ્મસદંૃ ષ્ટમાર્ લકા ભરલઙૃ્કતમ્ ।
પૂણાર્ન દાત્મતાદૃ ષ્ટ પુ પા જ લમનુ મરેત્॥ ૨૫॥
પિરભ્રમ ત બ્રહ્મા ડસહસ્રા ણ મયીશ્વરે ।
કૂટસ્થાચલ પાેઽહ મ ત યાનં પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૨૬॥
િવશ્વવ દ્યાેઽહમવેા મ ના ત વ દ્યાે મદ યતઃ ।
ઇત્યાલાેચનમવેાત્ર વાત્મ લઙ્ગસ્ય વ દનમ્॥ ૨૭॥
આત્મનઃ સ ક્રયા પ્રાેક્તા કતર્વ્યાભાવભાવના ।
નામ પવ્યતીતાત્મ ચ તનં નામક તર્નમ્॥ ૨૮॥
શ્રવણં તસ્ય દેવસ્ય શ્રાેતવ્યાભાવ ચ તનમ્ ।
મનનં વાત્મ લઙ્ગસ્ય મ તવ્યાભાવ ચ તનમ્॥ ૨૯॥
યાતવ્યાભાવિવજ્ઞાનં િનિદ યાસનમાત્મનઃ ।
સમ તભ્રા તિવકે્ષપરાિહત્યેનાત્મિનષ્ઠતા॥ ૩૦॥
સમાિધરાત્મનાે નામ ના ય ચ્ચત્તસ્ય િવભ્રમઃ ।
તત્રવૈ બહ્મ ણ સદા ચત્તિવશ્રા તિર યતે॥ ૩૧॥
અેવં વેદા તક પાેક્ત વાત્મ લઙ્ગપ્રપૂજનમ્ ।
કુવર્ન્નામરણં વાિપ ક્ષણં વા સસુમાિહતઃ॥ ૩૨॥
સવર્દુવાર્સના લં પદપાંસુ મવ ત્યજેત્ ।
િવધૂયાજ્ઞાનદુઃખાૈઘં માેક્ષાન દં સમશ્નુતે॥ ૩૩॥
॥ ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્સ્ય
શ્રીગાેિવદભગવ પૂજ્યપાદ શ યસ્ય
શ્રીમચ્છઙ્કરભગવતઃ િવર ચતા િનગુર્ણમાનસપૂ સમાપ્તા॥
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