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Shri Shastakeshadipadanta Varnana Stotram

શ્રીશા તાકેશાિદપાદા ત વણર્ન તાતે્રમ્

આશાનુ પફલદં ચરણારિવ દ-
ભા મપારક ણાણર્વપૂણર્ચ દ્રમ્ ।

નાશાય સવર્િવપદામિપ નાૈ મ િનત્ય-

મીશાનકેશવભવં ભવુનૈકનાથમ્॥ ૧॥
િપ છાવલી વલિયતાક લતપ્રસનૂ-

સ તકા તભરભાસરુકેશભારમ્ ।
શજ્ઞાન મ જુમ ણભષૂણ ર જતાઙ્ગં
ચ દ્રાવતંસહિરન દનમાશ્રયા મ॥ ૨॥

આલાેલનીલલ લતાળુકહારર ય-
માકમ્રનાસમ ણાધરમાયતાક્ષમ્ ।

આલ બનં િત્રજગતાં પ્રમથાિધનાથં
માનમ્રલાેક હિરન દનમાશ્રયા મ॥ ૩॥

કણાર્વલ બમ ણકુ ડલભાસમાન
ગ ડસ્થલં સમુિદતાનનપુ ડર કમ્ ।

અણાજનાભહરયાેિરવ મૂ તમ તં
પુ યા તરેક મવ ભૂતપ ત નમા મ॥ ૪॥

ઉદ્દ ડચા ભજુદ ડયુગાગ્રસસંં્થ
કાેદ ડબાણમિહતા તમતા તવીયર્મ્ ।

ઉદ્ય પ્રભાપટલદ પ્રમદભ્રસારં
િનતં્ય પ્રભાપ તમહં પ્રણતાે ભવા મ॥ ૫॥

માલેયપઙ્કસમલઙૃ્કતભાસમાન
દાેર તરાળતરળામલહાર લમ્ ।

નીલા તિનમર્લદુકૂલધરં મુકુ દ-
કાલા તકપ્ર તિનિધ પ્રણતાેઽ મ િનત્યમ્॥ ૬॥
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શ્રીશા તાકેશાિદપાદા ત વણર્ન તાતે્રમ્

ય પાદપઙ્કજયુગં મનુયાેઽ યજસં્ર
ભ યા ભજ ત ભવરાેગિનવારણાય ।

પતંુ્ર પુરા તકમુરા તકયાે દારં
િનતં્ય નમા યહમ મત્રકુલા તકં તમ્॥ ૭॥

કા તં કળાયકુસમુદુ્ય તલાેભનીય-
કા તપ્રવાહિવલસ કમનીય પમ્ ।

કા તાતનજૂસિહતં િન ખલામયાૈઘ-
શા તપ્રદં પ્રમથયૂથપ ત નમા મ॥ ૮॥

ભૂતેશ ભૂિરક ણા ત પૂરપૂણર્-
વારાિન્નધે, વરદ, ભક્તજનૈકબ ધાે ।

પાયાદ્ભવાન્ પ્રણતમનેમપારઘાેર-
સસંારભીત મહ મામ ખલામયે યઃ॥ ૯॥

હે ભૂતનાથ ભગવન્, ભવદ ય ચા -

પાદા ભજેુ ભવતુ ભ ક્તરચ ચલા મે ।
નાથાય સવર્જગતાં ભજતાં ભવા ધ-

પાેતાય િનત્યમ ખલાઙ્ગભવુે નમ તે॥ ૧૦॥
ઇ ત શ્રીશા તાકેશાિદપાદા તવણર્ન તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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