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Shri Janaki Stavaraja

શ્રી નક તવરાજઃ

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
અથ મઙ્ગલાચરણમ્ ।
ૐ વક્રતુ ડમહાકાય કાેિટસયૂર્સમપ્રભ ।
િનિવઘ્નં કુ મે દેવ સવર્કાયષુ સવર્દા॥ ૧॥
ૐસવર્ પમયીદેવી સવ દેવીમયં જગત્ ।
અતાેઽહં િવશ્વ પં તાં નમા મ પરમેશ્વર મ્॥ ૨॥
કદ બવનચાિરણી ં મુિનકદ બકાદ બની ં
િનત બ જતભૂધરાં સરુિનત બનીસિેવતામ્ ।
નવા બુ હલાેચનામ ભનવા બુદ યામલાં
િત્રલાેચનકુટુ બની ં િત્રપુરસુ દર માશ્રયે॥ ૩॥
અશષેસસંારિવહારહીનમાિદત્યગં પૂણર્સખુા ભરામમ્ ।
સમ તસા ક્ષ તમસઃ પર તાન્નારાયણં િવ મહં ભ મ॥ ૪॥
યં શવૈાઃ સમપુાસતે શવ ઇ ત બ્રહ્મે ત વેદા તનાે
બાૈદ્ધા બુદ્ધ ઇ ત પ્રમાણપટવઃ કત ત નૈયાિયકાઃ ।
અહર્િન્નત્યથ જૈનશાસનરતાઃ કત ત મીમાંસકાઃ
સાેઽયં વાે િવદધાતુ વા છતફલં ત્રૈલાેક્યનાથાે હિરઃ॥ ૫॥
ત્યુ જયાય દ્રાય નીલક ઠાય શ ભવે ।
અ તેશાય શવાર્ય મહાદેવાય તે નમઃ॥
ગુ બ્રર્હ્મા ગુ િવ ઃ ગુ દવાે મહેશ્વરઃ ।
ગુ ઃ સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ ત મૈ શ્રીગુરવે નમઃ॥ ૭॥
॥ ઇ ત મઙ્ગલાચરણમ્॥
શ્રીસીતારામચ દ્રા યાં નમઃ॥
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શ્રી નક તવરાજઃ

અથ નક તવરાજઃ ।
તાં યાયે તવરાજેન પ્રાેક્ત પાં પરા પરામ્ ।
આહ્લાિદની ં હરેઃકા ચચ્છ ક્ત સા વતસિેવતામ્॥ ૧॥
શ્રુ ત વાચ -

ક દશૃઃ તવરા ેઽયં કેન પ્રાેક્તઃ સરેુશ્વર ।
ક યતાં કૃપયા દેવ! નક પબાેધકઃ॥ ૨॥
શ્રીસઙ્કષર્ણ ઉવાચ -

બ્રવી મ તવરાજં તે શ્રી શવને પ્રભા ષતમ્ ।
શ્રુતં શ્રીવક્ત્રતાે િદવ્યં પાવનાનાં ચ પાવનમ્॥ ૩॥
ચકારારાધનં તસ્ય મ ત્રરાજેન ભ ક્તતઃ ।
કદા ચચ્છ્ર શવાે પં જ્ઞાતુ મચ્છુહર્રેઃ પરમ્॥ ૪॥
િદવ્યવષર્શતં વેદિવિધના િવિધવેિદના ।
જ પ પરમં યં રહસ્યે સ્થતચેતસા॥ ૫॥
પ્રસન્નાેભૂત્તદા દેવઃ શ્રીરામઃ ક ણાકરઃ ।
મ ત્રારા યને પેણ ભજનીયઃ સતાં પ્રભુઃ॥ ૬॥
શ્રીરામ ઉવાચ -

દ્રષુ્ટ મચ્છ સ યદૂ્રપં મદ યં ભાવના પદમ્ ।
આહ્લાિદની ં પરાં શ ક્ત તૂયાઃ સા વતસ મતામ્॥ ૭॥
તદારા ય તદારામ તદધીન તયા િવના ।
તષ્ઠા મ ન ક્ષણાં શ ભાે ! વનં પરમં મમ॥ ૮॥
ઇત્યુ વા દેવદેવેશાે વશીકરણમાત્મનઃ ।
પ યત તસ્ય પં વમ તધાર્નં દધાૈ પ્રભુઃ॥ ૯॥
શ્રુ વા પં તદા શ ભુઃ તસ્યાઃ શ્રીહિરવક્ત્રતઃ ।
અ ચ તય સમાધાય મનઃ કારણમાત્મનઃ॥ ૧૦॥
અસુ્ફર કૃપયા તસ્ય પં તસ્યાઃ પરા પરમ્ ।
દુિનર કં્ષ્ય દુરારા યં સા વતાં હૃદયઙ્ગમમ્॥ ૧૧॥
આશ્રયં સવર્લાેકાનાં યેયં યાે ગિવદાં તથા ।
આરા યં મુિનમખુ્યાનાં સવંે્ય સયં મનાં સતામ્॥ ૧૨॥
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દૃ ટ્વાશ્ચયર્મયં સવર્ પં તસ્યાઃ સરેુશ્વરઃં
તુષ્ટાવ નક ં ભ યા મૂ તમતી ં પ્રભાિવનીમ્॥ ૧૩॥
તુ ત પ્રાર ભઃ
ચરણારિવ દ –
વ દે િવદેહતનયાપદપુ ડર કં
કૈશાેરસાૈરભસમાહૃતયાે ગ ચત્તમ્ ।
હ તું િત્રતાપમિનશં મુિનહંસસવંે્ય
સન્માનસા લપિરપીતપરાગપુ જમ્॥ ૧૪॥
ચરણતલ –

પાદસ્ય યાવકરસને તલં સરુકં્ત
સાૈભાગ્યભાજન મદં િહ પરં જનાનામ્ ।
યુક્તીકૃતં સભુજતાં તવ દેિવ િનતં્ય
દત્તાશ્રયં સમુનસાં મનસાનુરાગમ્॥ ૧૫॥
અઙ્ગુલી –
પાદઙ્ગુલીનખ ચ તવ દેિવર યા
યાેગી દ્ર દમનસા િવશદા િવભાવ્યા ।
ત્રૈતાપ ક્લા ત્યુપશમાય શશાઙ્કકા ત
દાષેેણ િક સમપુયા ત તુલાં યુતા સા॥ ૧૬॥
નપૂુર –
મ ર ધીરિનનદં કલહંસકાલી
હાસાય સા ભવ ત ભાવય ત વદ યમ્ ।
િક ચાયરં ર સકમાૈ લમનાે િનય તું
દષંૃ્ટ મયા પરમકાૈશલમત્ર તસ્ય॥ ૧૭॥
ગુ ફ –
સદ્ધ શબુ દ્ધવરર જનગૂઢગુ ફાૈ
પાદારિવ દયુગલાૈ જનતાપવગા ।
િવ દ ત તે િત્રભવુનેશ્વિર! ભાવ સ દ્ધ
યાય ત યે િન ખલ સાૈભગભાનુભા ૈ॥ ૧૮॥
શ્રીચરણ –

હેમા ભવ દ્ધતિવભષૂણભૂ ષત તે
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ત્રૈલાેક્યતજે ઇવ મ જુલ-પુ જભૂતમ્ ।
ભાવા મ સુ દિર પદં સરસી હાભં
ભીતાભયપ્રદમન તમનાે ભ યેયમ્॥ ૧૯॥
િનત બ –

ચક્રાભહાિરસિુનત બયુગં ભવત્યઃ
યેયં સધુી ભરિનશં રસના ભષક્તમ્ ।
યાના પદં રઘપુતેમર્નસાે મનુીનાં
ભાવૈકગ યમમરેશનતાઙ્ ઘ્રપદ્મે॥ ૨૦॥
કિટ –
કાૈશયે વસ્ત્ર પિરણદ્ધમલઙૃ્કતં તે
કાતર્ વરાશિનમ ણ પ્રવરપ્રવેકૈઃ ।
રત્નાેત્તમૈ રસનયા ગ્રહકા તમદ્ ભ-
ભાર્ વ ત િન મતતયા વિધય ત મ યમ્॥ ૨૧॥
ઉદર –
અશ્વ થપત્રિનભમ બ િધયાેદર તે
ભવં્ય ભવા ધતિરકેવલકાલનાશે ।
ભૂયાે ન ભાિવ જનનીજઠરેિનવાસ-
તષેાં મનાે ધર ણજેઽત્ર સલુગ્ માસીત્॥ ૨૨॥
ના ભ –

નાભીહૃદં હિરમનઃ કિરણઃ કૃશાંશાે
પુ ષ્ટપ્રદં પ્રચ લતં િત્રવલીતરઙ્ગમ્ ।
રા સશુવૈલિનભં ભ્ર મભૂતરાે ણાં
શા ત્યૈ તવ િત્રતપતામ તભાવયામઃ॥ ૨૩॥
વક્ષાજે –

નીલાભક ચુકમણી દ્રસમૂહિન કૈ-
વર્ક્ષાજેયુગ્મમ તતુઙ્ગમલઙૃ્કત તે ।
હારૈમર્નાેહરતરૈ ત ણ! ક્ષતીજે!
સાૈ દયર્વાિરિનિધવાિરતરઙ્ગસઙ્ગમ્॥ ૨૪॥
બાહુ –

બાહૂ ણાલમદખ ડનપ ડતાૈ તે
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ભીતાભયપ્રદવદા યતમાૈ જનાનામ્ ।
ક્માઙ્ગદાિઙ્કત-િવટિઙ્કતમુિદ્રકાૈ તાૈ
હૈર યકઙ્કણ તાવલયાૈ ભ મઃ॥ ૨૫॥
ક ઠ –
ક ઠં કપાેત-ત ણીગલકા તમાષેં
ભષૂૈરનેકિવધભૂ ષત-મ બ તુ યમ્ ।
યાયેમ માનસિવશુ દ્ધકૃતે કપાલાે
યાેગી દ્રભાિવતપદે શમદે શર યે॥ ૨૬॥
મખુમ ડલ –

વક્ત્રે દુ મ દુચયખ ડતમ ડતાંશુ
ખ ડાંશપ ડતમનઃ પિરદ ડતાશમ્ ।
સન્માનસા જમુિદતદ્યુ તદં વરે યં
રામા ક્ષતારકચકાેરમહં ભજે તે॥ ૨૭॥
મખુ –

તા બૂલરાગપિરર જતદ તપઙ્ ક્ત
પ્રદ્યાે તતાધરમધઃ કૃત બ બરાગમ્ ।
ઈષિ મતદ્યુ તકટાક્ષિવકા શતાશં
વક્ત્રં પરેશનયના પદમાભજે તે॥ ૨૮॥
નકબેસર –
નાસાગ્રમાૈ ક્તકફલં ફલદં પરેશે
યાય ત યે ચ િનજ ડ્યિવનાશહેતાે ।
ત્રૈલાેક્યિનમર્લપદં સમુખંુ વદ યં var સખુદં વદ યં
વેચ્છા ભકાિઙ્ક્ષણ ઇદં બહુસાે રસજ્ઞાઃ॥ ૨૯॥
નતે્ર –

જ્ઞાનં િનર જન મદં િવવદ ત યે તે
મુહ્ય ત સિૂરિનવહા ત ણીકટાક્ષૈઃ ।
નાલાેકય ત િનતરાં તવ દેિવતાવદ્
દ ઘાર્યષુા ક્ષયુગમ જનર જતં તે॥ ૩૦॥
ભાૈહ –

ભ્રવૂ લર િવલ સતં જગદાહુર શે
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વ્યાસાદયાે મુિનવરા તુત અેવ િનત્યમ્ ।
નાશાય તસ્ય ત ણી તલકે વદ યા
પાશીકૃતા હિરમનાે ગબ ધનાય॥ ૩૧॥
ભાલ –

ભાલં િવશાલમ તસાૈભગભાજનં તે
સ દૂરિવ દુ ચરદ્યુ તદ પ્તમ તમ્ ।
િપ ડીકૃતઃિકમુતરાગ ઇતીવ ત મન્
પ્રદ્યાેતતે જનિન ગતજન્મભા મ્॥ ૩૨॥
કણર્ –
આદશર્વતુર્લકપાેલિવલાેલલાેલં
કણાર્વતંસ યુગલં જન ડ્યનાશમ્ ।
સયૂાર્િદકા તહરમાશ્રયમાજેસા તે
તીવં્ર િધયા ધર ણજે વિધય ત ધીરાઃ॥ ૩૩॥
કણર્ફૂલ –

કાલાેિવભે ત જગતામ તભક્ષક તે
જૈવા કાે ભવદસીમગુણાે યતાે સાૈ ।
સવાર્ તવ લભતયા ભજનીય પે
મ યામહે હિરિર ત શ્રુ તભષૂસારમ્॥ ૩૪॥
કેશપાશ –

સીમ તમ બતવ સુ દરતા તસીમં
મુક્તાિવભૂ ષતમલં સમભાગભાજમ્ ।
િનઃસીમતાપદકૃતે યતયાે યત ત
નીમહે મિહતવ દતસીમમૂત॥ ૩૫॥

વેણી –
કાલાિહભી તભજતામિહભાેગ ભન્ના
પાયા પરેશ્વિર સતામવતી સદાનઃ ।
અેણીદશૃ તવ િવશાલતરા નવુેણી
દભાર્ગ્રભાગસદશૃી સદુશૃાં િત્રલાેક્યાઃ॥ ૩૬॥ var િવલાેક્યાઃ

સાડી –
સાટ સસુૂ મતરા તગતા ત નીલા

6 sanskritdocuments.org



શ્રી નક તવરાજઃ

સાવૈણર્સતૂ્ર ક લતા કૃપયા તાતે ।
ભતુર્ઃ વ પમનુભાવયતાં જનાનાં
પ્રીત્યૈ કરાે ષ પરદેિવ યદાિપધાનમ્॥ ૩૭॥
વ પવણર્ વણર્ન –

પારે ગરાં ગુણિનધ!ે શ્રુતયાે વદ ત
પં વદ યમપરં મનસાે યગ યમ્ ।
સાક્ષાત્ કથં સર સ ક્ષ ભવેદતૃે તે
બુદ્ધાૈ કૃપામનુ કૃશાેદિર માદશૃાં તત્॥ ૩૮॥
િક ચત્રમત્ર જનિન! પ્રભયા પ્રકા યં
િવશ્વં વદ ત મનુય તવ દેિવ! દેવાઃ ।
તાશ્રય સ્ત્રભવુનૈગુર્ણતાે ભવ દ્ય-

સ્ત્રાણાિદકમર્ િવભવં પરમસ્ય યસ્યાઃ॥ ૩૯॥
વેદા તવા બ! િવવદ ત િનજ વ પં
િનત્યાનુભૂ તભવભાવપરાઃ પરેશઃૈ ।
િનણતુમદ્ય યતય તપસા યત તે
બાેધાય પાદસરસી હયુગ્મ ઙ્ગાઃ॥ ૪૦॥
તં વદેવ િનતરાં જગતાં િનદાનં

મ યામહે તિદદમ બ! કૃતં શ્રુતીનામ્ ।
સવ યતઃ ખલુ િવચે ષ્ટતમાશુ શક્તેઃ
કાય િહ કારણગુણાનવલ બ િવદ્યાત્॥ ૪૧॥
નીમહે જનિન! તે નયનારિવ દ-

સ્યાને્મીલનેઽજિન જગત્ ક્ષય તિન્નમીલાત્ । var ક્ષયતાિન્નમીલાત્
વષૈ યશૂ યસમતાં સમપુાગતે ય-
સ્યાદસ્ય પાલનમસશંયમસ્ય નનૂમ્॥ ૪૨॥
જ્ઞાત વદ યમપરં ચિરતં િવશાલં
ભાવં ભવે નનુિનજે પ્રકટ કરાે ષ ।
પ્રે ણવૈ તૈઃ પ્રથમતઃ પરમાનુભાવં
ભાવ્યં પદા જમિનશં વજનૈરત તે॥ ૪૩॥
યષેામદઃ પરમવ તુ ચ ત જનાનાં
પ્રદ્યાેતતે જનક ચરણારિવ દમ્ ।
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સવસમીક્ષ્ય ઇહ કમર્મનાવેચાે ભ-
બ્રર્હ્મ વ પમ તદુલર્ભતાનુસવે્યમ્॥ ૪૪॥
િક દુલર્ભં ચરણપઙ્કજસવેયા તે
પૂણાર્રમ ત રમણી યતયા િત્રલાેક્યામ્ ।
વ તપુ્રકાશિવશદં હૃદયે વદ યં
તષેામહાે િકમુત સાધનકાેિટયત્નૈઃ॥ ૪૫॥
ધ યા ત અેવ તવ દેિવ પદારિવ દં
સ્ય દાયમાનમકર દમહિનશં યે ।
ઙ્ગાયમાનમનસાે િનતરાં ભજ તે
ભાવાવબાેધિનપુણાઃ પરદેવતાયાઃ॥ ૪૬॥
પાદા જરાગપિરર જત ચત્ત ઙ્ગાે
યષેાં સમીક્ષ્ય ઇહ ત મદં વ પમ્ ।
તષેાં ન િક પ્રવદતે પિરતાે વિરષં્ઠ
સા યં ભવેિદહ પરત્ર ન િક ચદ યત્॥ ૪૭॥
ચુ બ ત ચદ્ઘનમહાેમકર દમસ્યા
દેવૈમુર્ની દ્રિનચયૈર ત દુલર્ભં તે ।
પાદા જયાેર તિવકાશિવલાસબાેધ-
સ્યાર્દેવ દેિવ તવકા તિનજ વ પે॥ ૪૮॥
યાવન્ન તે સર સજદુ્ય તહાિરપાદે
નસ્યાદ્ર ત ત નવાઙુ્કરખ ડતાશે
તાવ કથં ત ણમાૈ લમણે જનાનાં
જ્ઞાનં દૃઢં ભવ ત ભા મિન રામ પે॥ ૪૯॥
સાક્ષાત્તપાવે્રતયમૈિનયમૈઃ સમીહે
કતુર્ઙૃ્કપા ત મહ પ્રસભં વ પમ્ ।
નાથસ્યતે શ્રુ તવચાે િવષયંકથસં્યા-
ન્મૂઢાે થાે જ ત દેિવ સખુા યમૂિન॥ ૫૦॥
યાેગાિધ ઢમનુયાે હિરપાદપદ્મે
યાય ત યે ચરણપઙ્કજયુગ્મમ તઃ ।
વા છ ત િવઘ્નશતતાે યિનવાયર્માણાં
ભ ક્ત ભવા ધતરણાય કૃપાપયાેધે॥ ૫૧॥
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ચાવર્ઙ્ ગતે ચરણચારણવ દસઙ્ગં var ચાવર્િઙ્કતે
મહં્ય િવદેહ તનયે પિરદેિહ ના યમ્ ।
યાચવેરં વરિવદાં વરદે ભવત્યા
યનેામનુા તવ ધવે મમ ર જના સ્યાત્॥ ૫૨॥
યાચેઽહમ બ રઘનુ દનમૂ તભાવં
સાદ્ધ વયા તદૃઢ મ જ લનાિવશષેમ્ ।
વં દેિહ વે વરદે મુિનસઙ્ઘમખુ્યા-
મ ય તવ લભતરાં વપતેભવ તીમ્॥ ૫૩॥
ઉપસહંાર –
અેવં તુ વા પરં પં નક્યા ડ્યનાશનમ્ ।
ઉપારરામ શા તાત્મા યાેગેશ્વરઃ સદા શવઃ॥ ૫૪॥
િનર ક્ષ્ય તન્મખુા ભાજંે ભાવયન્ પમદ્ભુતમ્ ।
કાઙં્ક્ષ તસ્યાઃ પરાં ભ ક્ત પાદપઙ્કજયાેદૃર્ઢામ્॥ ૫૫॥
ઉવાચ તં વરારાેહા નક ભક્તવ સલા ।
અેવમ તુ મહાદેવ ય વયાેક્તં ચ ના યથા॥ ૫૬॥
અ યત્તે કાિઙ્ક્ષતં બ્રૂિહ દાસ્યા મ દેવદુલર્ભમ્ ।
સત્યા મિયકૃપાને્મખુ્યાં ન િક ચ તસ્યદુલર્ભમ્॥ ૫૭॥
પ્રસન્નવદનાં દૃ ટ્વા સાેઽિપ દેવ શરાેમ ણઃ ।
યયાચે વરમાત્મીયં રહસ્યં ભાવબાેધકઃ॥ ૫૮॥
પ્રાદાત્ત મૈ વદા યા સા યદ્યન્મન સકાિઙ્ક્ષતમ્ ।
વરં-વરેશ્વર સાક્ષા પુન વાચ સા િહતમ્॥ ૫૯॥
અયં પિવત્રમાૈ લમ તવરાજઃ વયા શવ ।
પ્રકા શતાે તગાે યાેઽિપ મ પ્રસાદા સરુાેત્તમ॥ ૬૦॥
ફલશ્રુ ત િન કામ –

યઃ પઠેિદમમગ્રે મે પૂ કાલે પ્રયત્નતઃ ।
તસ્યેહામતુ્ર િક ચન્ન વ તુસ્યાદ્દગૃગાેચરમ્॥ ૬૧॥
ફલશ્રુ ત સકામ –

ધનં ધા યં યશઃ પતુ્રાનૈશ્વયર્મ તમાનષુમ્ ।
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પ્રા યેહામાેદતે ભૂયાે મ પદં તદ્વ્રજે સહ॥ ૬૨॥
યદ્ય લાેકાેત્તરં વ તુ િત્રષુલાેકેષુ દૃ યતે ।
ત સવર્મસ્ય પાઠેન પ્રા ુયાદ્ભુિવમાનવઃ॥ ૬૩॥
આજ્ઞા –
ઇદં મે પરમૈકા તં રહસ્યં સરુસત્તમ ।
ન પ્રકા યં વયા શ ભાે શઠાય ભાવદ્વે ષણે॥ ૬૪॥
ભ ક્તયર્સ્યા તદેવેશે સવશ્વય તથા મિય ।
ગુરાૈસવાર્ત્મ ભાવને િવદ્યતેભ ક્ત ત્તમા॥ ૬૫॥
ત મૈ દેયં વયા શ ભાે ભાવનાદ્રર્હૃદે ગુરાૈ ।
સવર્ભૂતિહતાથાર્ય શા તાય સાૈ યમૂતર્યે॥ ૬૬॥
ઇત્યુ વા ભાવનામૂ તઃ સીતા જનકન દની ।
કૃપાપાત્રાય ત મૈ સા પનુઃ પ્રાદાદ્વરા તરમ્॥ ૬૭॥
સવર્દુઃખપ્રશમનં નક્યા તુ પ્રસાદતઃ॥ ૬૮॥
॥ ઇ ત શ્રીમદગ ત્યસિંહતા તગર્તઃ પરમરહસ્યઃ
શ્રી નક તવરાજઃ સ પૂણર્ઃ॥
ઇ ત શભુમ્॥

The individual bodily description in the verses is

given in Hindi for reference.
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