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॥આયાર્દુગાર્ષ્ટકમ્॥

॥આયાર્દુગાર્ષ્ટકમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
આયાર્દુગાર્ઽ ભધાના િહમનગદુિહતા શઙ્કરાધાર્સનસ્થા

માતા ષા માતુરસ્યા ખલજનિવનુતા સં સ્થતા વાસનેઽ યે ।
ગીતા ગ ધવર્ સદ્ધિૈવર ચત બ દૈયાર્ઽ ખલાઙ્ગષેુ પીતા

સવંીતા ભક્ત દૈર તશભુચિરતા દેવતા નઃ પનુાતુ॥ ૧॥
માત વાં સા બપત્ની ં િવદુર ખલજના વેદશાસ્ત્રાશ્રયેણ

નાહં મ યે તથા વાં મિય હિરદિયતામ બુજૈકાસનસ્થામ્ ।
િનતં્ય િપત્રા સ દેશે િનજતનજુિનતા સ્થા યતે પ્રેમભાવાત્

અેતાદૃ યાનુભૂત્યાે દિધતટસિવધે સં સ્થતાં તકર્યા મ॥ ૨॥
નાસીદાલાેિકતા વત્તનુર ત ચરાઽદ્યાવધીત્યાત્મદષૃ્ટ ા

લાેકાે યા મે ભ્રમાેઽભૂ સર સજિનલયે નામયુગ્માક્ષરાથાર્ત્ ।
સાેઽયં સવા િનર ત તવ કનકમયી ં મૂ તમાલાેક્ય સદ્યઃ

સાઽપણાર્ વણર્વણાર્ણર્વતનજુિનતે ન શ્રુતા નાિપ દષૃ્ટા॥ ૩॥
શ્રીસકૂ્તાેક્તાદ્યમ ત્રા કનકમયતનુઃ વણર્ક ેચ્ચહારા

સારા લાેકત્રયા તભર્ગવ તભવતીત્યેવમવેાગમાેક્તમ્ ।
તન્નામાેક્તાક્ષરાથાર્ કથમિય િવતથં સ્યા સિરન્નાથક યે

દષૃ્ટાથ વ્યથર્તકા હ્યનયપથગ ત સચૂયત્યથર્દષૃ્ટ ા॥ ૪॥
ત વ તે માતર મ જગ ત ગુણવશા દ્વશ્રુતા તસ્ર અેવ

કાલી શ્રીગ શ્ચ તાસાં પ્રથમમ ભિહતા કૃ ણવણાર્ હ્મપણાર્ ।
લ મી તુ વણર્વણાર્ િવશદતનુરથાે ભારતી ચેદમષૂુ

વચ્છા નાનેાિપ કૃ ણા ભગવ ત ભવતી શ્રીરસીત્યેવ સદ્ધમ્॥ ૫॥
નામાદ્યાયાઃ વ પં કનકમય મદં મ યમાયાશ્ચ યાન-

મ ત્યાયાઃ સહ પં િત્રતયમિપ તનાૈ ધારય ત્યા તવેદક્ૃ ।
દૃ ટ્વા નૂત્નવૈ સવાર્ વ્યવહૃ તસરણીિર દરે ચેદતક્યાર્

વામાદ્યાં િવશ્વવ દ્યાં િત્રગુણમયતનું ચેતસા ચ તયા મ॥ ૬॥
વદૂ્રપજ્ઞાનકામા િવિવધિવધસમાકૢપ્તતકરનેકૈ-
ના શક્તા િનજર્રા તે િવિધ-હિર-હરસજં્ઞા જગદ્વ દ્યપાદાઃ ।
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કા શ ક્તમ ભિવત્રી જલિનિધતનયે જ્ઞાતુમુગં્ર તવેદં
પં ના ા પ્રભાવાદિપ િવતથફલાે મે બભવૂ પ્રયત્નઃ॥ ૭॥

અ વ બ વ યનેકૈરશભુશભુતરૈઃ ક પતૈર બ તક-
રદ્યાહં મ દબુ દ્ધઃ સર સજિનલયે સાપરાધાેઽ મ તઃ ।

ત મા વ પાદપદ્મદ્વયન મત શરા પ્રાથર્યા યેતદેવ
ક્ષ તવ્યાે મેઽપરાધાે હિરહરદિયતે ભેદબુ દ્ધનર્ મેઽ ત॥ ૮॥

આયાર્દુગાર્ષ્ટક મદમન તકિવના કૃતમ્ ।
તવ પ્રી તકરં ભૂયાિદત્ય યથર્નમ બકે॥ ૯॥
ઇ ત શ્રીમદન તકિવિવર ચતમાયાર્દુગાર્ષ્ટકં સ પૂણર્મ્ ।
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