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AtmArpaNastutiH

આત્માપર્ણ તુ તઃ

શ્રીમદ પ ય દ ક્ષત િવર ચતા

ક તે બાેદંુ્ધ પ્રભવ ત પરં દેવદેવ પ્રભાવં
ય માિદ થં િવિવધરચના ષ્ટરેષા બભવૂ ।
ભ ક્તગ્રાહ્ય વ મહ તદિપ વામહં ભ ક્તમાત્રાત્
તાેતું વા છા ય તમહિદદં સાહસં મે સહ વ॥ ૧॥
ક્ષત્યાિદનામવયવવતાં િન શ્ચતં જન્મ તાવત્
તન્ના ત્યેવ ક્વચન ક લતં કત્રર્િધષ્ઠાનહીનમ્ ।
નાિધષ્ઠાતું પ્રભવ ત જડાે ના યનીશશ્ચ ભાવઃ
ત માદાદ્ય વમ સ જગતાં નાથ ને િવધાતા॥ ૨॥
ઇ દં્ર મતં્ર વ ણમિનલં પનુરજં િવ મીશં var પદ્મજં
પ્રાહુ તે તે પરમ શવ તે માયયા માેિહતા વામ્ ।
અેતૈઃ સાકં સકલમિપ યચ્છ ક્તલેશે સમાપં્ત var અેતૈ સાધ
સ વં દેવઃ શ્રુ તષુ િવિદતઃ શ ભુિરત્યાિદદેવઃ॥ ૩॥
આન દાદ્યઃ કમિપ ચ ઘનીભાવમાસ્થાય પં var આન દા ધેઃ
શ યા સાધ પરમમુમયા શાશ્વતં ભાેગ ચ્છન્ । ભાેગ મચ્છન્
અ વાતીતે શુ ચિદવસકૃ કાેિટદ પે્ત કપિદન્ var દ પે
આદે્ય સ્થાને િવહર સ સદા સવે્યમાનાે ગણેશઃૈ॥ ૪॥
વં વેદા તૈઃ પ્ર થતમિહમા ગીયસે િવશ્વનેતઃ var િવિવધમિહમા
વં િવપ્રાદ્યવૈર્રદ િન ખલૈિરજ્યસે કમર્ ભઃ વૈઃ ।
વં દષૃ્ટાનુશ્રિવકિવષયાન દમાત્રાિવ ણૈ-
ર તગ્રર્ થપ્રિવલયકૃતે ચ ત્યસે યાે ગ દૈઃ॥ ૫॥
યાય ત વાં ક તચન ભવં દુ તરં િન તર ત
વ પાદા જં િવિધવિદતરે િનત્યમારાધય તઃ ।
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અ યે વણાર્શ્રમિવિધરતાઃ પાલય ત વદાજ્ઞાં
સવ િહ વા ભવજલિનધાૈ દેવ મ મ ઘાેરે॥ ૬॥
variation ભવજલિનધાવષે
ઉ પદ્યાિપ મરહર મહત્યુત્તમાનાં કુલેઽ મન્
આ વાદ્ય વન્મિહમજલધેર યહં શીકરાણનૂ્ ।
વ પાદાચાર્િવમખુહૃદયશ્ચાપલાિદ દ્રયાણાં
વ્યગ્ર તુચ્છે વહહ જનનં વ્યથર્યા યષે પાપઃ॥ ૭॥
અકર્દ્રાેણપ્ર તકુસમુૈરચર્નં તે િવધેયં
પ્રા યં તને મરહર ફલં માેક્ષસામ્રાજ્યલ મીઃ ।
અેત નન્નિપ શવ શવ વ્યથર્ય કાલમાત્મન્
આત્મદ્રાેહી કરણિવવશાે ભૂયસાધઃ પતા મ॥ ૮॥
િક વા કુવ િવષમિવષય વૈિરણા વૈિરણાહં
બદ્ધઃ વા મન્ વપુ ષ હૃદયગ્ર થના સાધર્મ મન્ ।
ઉ ણા દપર્ વરભરજુષા સાકમેકત્ર બદ્ધઃ
શ્રા ય વ સઃ મરહર યુગે ધાવતા િક કરાેતુ॥ ૯॥
નાહં રાેદંુ્ધ કરણિનચયં દુનર્યં પારયા મ
મારં મારં જિનપથ જં નાથ સીદા મ ભીત્યા ।
િક વા કુવ િકમુ ચત મહ ક્વાદ્ય ગચ્છા મ હ ત
વ પાદા જપ્રપતન તે નવૈ પ યા યપુાયમ્॥ ૧૦॥
ઉ લઙ્ઘ્યાજ્ઞામુડુપ તકલાચૂડ તે િવશ્વવ દ્ય
ત્યક્તાચારઃ પશવુદધનુા મુક્તલ જશ્ચરા મ ।
અેવં નાનાિવધભવત તપ્રાપ્તદ ઘાર્પરાધઃ
ક્લેશા ભાેિધ કથમહ તે વ પ્રસદાત્તરેયમ્॥ ૧૧॥
ક્ષા યસ્યવે વ મહ ક ણાસાગરઃ કૃ નમાગઃ
સસંારાે થં ગિરશ સભયપ્રાથર્નાદૈ યમાત્રાત્ ।
યદ્ય યવેં પ્ર તકલમહં વ્યક્તમાગઃસહસ્રં
કુવર્ન્ મખૂર્ઃ કથ મવ તથા િનસ્ત્રપઃ પ્રાથર્યેયમ્॥ ૧૨॥
સવ ક્ષેપ્તું પ્રભવ ત જનઃ સં તપ્રાપ્તમાગઃ
ચેતઃ શ્વાસપ્રશમસમયે વ પાદા જે િનધાય ।
ત મ કાલે યિદ મમ મનાે નાથ દાષેત્રયાત
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પ્રજ્ઞાહીનં પુરહર ભવેત્ ત કથં મે ઘટેત॥ ૧૩॥
પ્રાણાે ક્રા તવ્ય તકરદલ સ ધબ ધે શર રે
પ્રેમાવેશપ્રસરદ મતાક્ર દતે બ ધવુગ ।
અ તઃ પ્રજ્ઞામિપ શવ ભજન્ન તરાયૈરન તૈઃ
આિવદ્ધાેઽહં વિય કથ મમામપર્િય યા મ બુ દ્ધમ્॥ ૧૪॥
અદૈ્યવ વ પદન લનયાેરપર્યા ય તરાત્મન્
આત્માનં મે સહ પિરકરૈરિદ્રક યાિધનાથ ।
નાહં બાેદંુ્ધ શવ તવ પદં ન િક્રયા યાેગચયાર્ઃ
કતુ શક્નાે યિનતરગ તઃ કેવલં વાં પ્રપદે્ય॥ ૧૫॥
યઃ સ્રષ્ટારં િન ખલજગતાં િનમર્મે પવૂર્મીશઃ
ત મૈ વેદાનિદત સકલાન્ યશ્ચ સાકં પુરાણૈઃ ।
તં વામાદ્યં ગુ મહમસાવાત્મબુ દ્ધપ્રકાશં
સસંારાતર્ઃ શરણમધનુા પાવર્તીશં પ્રપદે્ય॥ ૧૬॥
બ્રહ્માદ ન્ યઃ મરહર પશનૂ્માેહપાશને બદ્ વા
સવાર્નેક શ્ચદ ચદિધકઃ કારિય વાઽઽત્મકૃત્યમ્ ।
યશ્ચૈતષેુ વપદશરણા વદ્યયા માેચિય વા
સા દ્રાન દં ગમય ત પરં ધામ તં વાં પ્રપદે્ય॥ ૧૭॥
ભક્તા યાણાં કથમિપ પરૈયાઽ ચિક સ્યામમત્યઃ
સસંારાખ્યાં શમય ત જં વાત્મબાેધાષૈધને ।
તં સવાર્ધીશ્વર ભવમહાદ ઘર્તીવ્રામયને
ક્લષ્ટાેઽહં વાં વરદ શરણં યા મ સસંારવૈદ્યમ્॥ ૧૮॥
યાતાે યત્ના દ્વ જતકરણૈયા ગ ભયા િવમુ યૈ (િવ ગ્યઃ)
તે યઃ પ્રાણાે ક્રમણસમયે સિંનધાયાત્મનવૈ ।
તદ્વ્યાચષે્ટ ભવભયહરં તારકં બ્રહ્મ દેવઃ
તં સવેેઽહં ગિરશ સતતં બ્રહ્મિવદ્યાગુ ં વામ્॥ ૧૯॥
દાસાેઽ મી ત વિય શવ મયા િનત્ય સદં્ધ િનવેદ્યં
નાસ્યેતત્ વમિપ યદહં િનગર્ તઃ સભં્રમા મ ।

ના ત્યેવા યન્મમ િકમિપ તે નાથ િવજ્ઞાપનીયં
કા યાન્મે શરણવરણં દ ન ત્તેગ્ ર્હાણ॥ ૨૦॥
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બ્રહ્માપેે દ્રપ્ર ત ભરિપ વે સતપ્રાથર્નાય
વા મન્નગ્રે ચરમવસર તાષેયદ્ ભઃ પ્રતીક્ષ્યઃ ।
દ્રાગવે વાં યિદહ શરણં પ્રાથર્યે ક ટક પઃ
ત દ્વશ્વાધીશ્વર તવ કૃપામવે િવશ્વસ્ય દ ને॥ ૨૧॥
કમર્જ્ઞાનપ્રચયમ ખલં દુ કરં નાથ પ યન્
પાપાસકં્ત હૃદયમિપ ચાપારય સિન્નરાેદુ્ધમ્ ।
સસંારાખ્યે પુરહર મહત્ય ધકૂપે િવષીદન્
હ તાલ બપ્રપતન મદં પ્રા ય તે િનભર્યાેઽ મ॥ ૨૨॥
વામવેૈકં હતજિનપથે પા થમ મ પ્રપ ચે
મ વા જન્મપ્રચયજલધેઃ બ યતઃ પારશૂ યાત્ ।
યત્તે ધ યાઃ સરુવર મખંુ દ ક્ષણં સશં્રય ત
ક્લષં્ટ ઘાેરે ચર મહ ભવે તને માં પાિહ િનત્યમ્॥ ૨૩॥
અેકાેઽ સ વં શવ જિનમતામીશ્વરાે બ ધમુ યાેઃ
ક્લેશાઙ્ગારાવ લષુ લુઠતઃ કા ગ ત વાં િવના મે ।
ત માદ મિન્નહ પશપુતે ઘાેરજન્મપ્રવાહે
ખનં્ન દૈ યાકરમ તભયં માં ભજ વ પ્રપન્નમ્॥ ૨૪॥
યાે દેવાનાં પ્રથમમશભુદ્રાવકાે ભ ક્તભા ં
પવૂ િવશ્વાિધક શત ત યમાનં મહ ષઃ ।
દષૃ્ટ ાપ ય સકલજગતી ષ્ટસામ યર્દા યા
સ વં ગ્ર થપ્રિવલયકૃતે િવદ્યયા યાજેયા માન્॥ ૨૫॥
યદ્યાકાશં શભુદ મનુ શ્ચમર્વદ્વષે્ટયેયુઃ
દુઃખસ્યા તં તદિપ પુ ષ વામિવજ્ઞાય નૈ ત ।
િવજ્ઞાનં ચ વિય શવ ઋતે વ પ્રસાદાન્ન લ યં
તદ્દઃુખાતર્ઃ ક મહ શરણં યા મ દેવં વદ યમ્॥ ૨૬॥
િક ગૂઢાથરકૃતકવચાેગુમ્ફનૈઃ િક પુરાણૈઃ
ત ત્રાદૈ્યવાર્ પુ ષમ ત ભદુર્િન યૈકમત્યૈઃ ।
િક વા શાસૈ્ત્રરફલકલહાે લાસમાત્રપ્રધાનૈઃ
િવદ્યા િવદ્યેશ્વર કૃતિધયાં કેવલં વ પ્રસાદાત્॥ ૨૭॥
પાિપષ્ટાેઽહં િવષયચપલઃ સ તતદ્રાેહશાલી var સ તતં દ્રાેહશાલી
કાપર્ યૈક સ્થરિનવસ તઃ પુ યગ ધાન ભજ્ઞઃ ।
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યદ્ય યવેં તદિપ શરણં વ પદા જં પ્રપનં્ન
નનંૈ દ નં મરહર તવાપેે ક્ષતું નાથ યુક્તમ્॥ ૨૮॥
આલાેચ્યવૈં યિદ મિય ભવાન્ નાથ દાષેાનન તાન્
અ મ પાદાશ્રયણપદવી ં નાહર્તી ત ક્ષપને્મામ્ ।
અદૈ્યવેમં શરણિવરહા દ્વ દ્ધ ભીત્યૈવ નષં્ટ
ગ્રામાે ગ્ હ્ણાત્યિહતતનયં િક નુ માત્રા િનર તમ્॥ ૨૯॥
ક્ષ તવં્ય વા િન ખલમિપ મે ભૂતભાિવ વ્યલીકં
દુવ્યાર્પારપ્રવણમથવા શક્ષણીયં મનાે મે ।
ન વવેાત્ત્યાર્ િનર તશયયા વ પદા જં પ્રપનં્ન
વ દ્વ ય તા ખલભરમમું યુક્તમીશ પ્રહાતુમ્॥ ૩૦॥
સવર્જ્ઞ વં િનરવિધકૃપાસાગરઃ પૂણર્શ ક્તઃ
ક માદેનં ન ગણય સ મામાપદ ધાૈ િનમગ્ મ્ ।
અેકં પાપાત્મકમિપ સવર્તાેઽત્ય તદ નં
જ તું યદ્યુદ્ધર સ શવ ક તાવતા તપ્રસઙ્ગઃ॥ ૩૧॥
અત્ય તા તવ્ય થતમગ ત દેવ મામુદ્ધરે ત
ણાે માગર્ તવ શવ પુરા કેન વાઽનાથનાથ ।

કામાલ બે બત તદિધકાં પ્રાથર્નાર તમ યાં
ત્રાય વનંૈ સપિદ કૃપયા વ તુત વં િવ ચ ત્ય॥ ૩૨॥
અેતાવ તં ભ્રમણિનચયં પ્રાિપતાેઽયં વરાકઃ
શ્રા તઃ વા મન્નગ તરધનુા માેચનીય વયાહમ્ ।
કૃત્યાકૃત્યવ્યપગતમ તદ નશાખા ગાેઽયં
સતંાડ્યનંૈ દશનિવ ત પ યત તે ફલં િકમ્॥ ૩૩॥
માતા તાતઃ સતુ ઇ ત સમાબ ય માં માેહપાશ-ૈ
રાપાત્યૈવં ભવજલિનધાૈ હા િકમીશ વયાઽઽપ્તમ્ ।
અેતાવ તં સમય મયતીમા તમાપાિદતેઽ મન્
કલ્યાણી તે િક મ ત ન કૃપા કાિપ મે ભાગ્યરેખા॥ ૩૪॥
ભુઙે્ક્ષ ગુપ્તં બત સખુિનિધ તાત સાધારણં વં
ભક્ષા ત્ત પરમ ભનયન્માયયા માં િવભજ્ય ।
મયાર્દાયાઃ સકલજગતાં નાયકઃ સ્થાપક વં
યુક્તં િક તદ્વદ િવભજનં યાજેય વાત્મના મામ્॥ ૩૫॥
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ન વા જન્મપ્રલયજલધે દ્ધરામી ત ચેદ્ધ ઃ
આ તાં તન્મે ભવતુ ચ જિનયર્ત્ર કુત્રાિપ તાૈ ।
વદ્ભક્તાનામિનતરસખુૈઃ પાદધૂલીિકશાેરૈઃ
આર ધં મે ભવતુ ભગવન્ ભાિવ સવ શર રમ્॥ ૩૬॥
ક ટા નાગા તરવ ઇ ત વા િક ન સ ત સ્થલષેુ
વ પાદા ભાે હપિરમલાેદ્વાિહમ દાિનલષેુ ।
તે વેકં વા જ પનુિરમં નાથ દ ના ત્તહાિરન્
આતાષેાન્માં ડ ભવમહાઙ્ગારનદ્યાં લુઠ તમ્॥ ૩૭॥
કાલે ક ઠસુ્ફરદસકુલાલેશસત્તાવલાેક-
વ્યાગ્રાેદગ્રવ્યસિનસકલ નગ્ઘ દ્ધાપેક ઠે ।
અ ત તાેદૈરવિધરિહતામા તમાપદ્યમાનાે-
ઽ યિઙઘ્રદ્વ દ્વે તવ િનિવશતામ તરાત્મન્ મમાત્મા॥ ૩૮॥
અ તબાર્ પાકુ લતનયનાન તરઙ્ગાનપ યન્
અગ્રે ઘાષેં િદતબહુલં કાતરાણામશ્રુ વન્ ।
અત્યુ ક્રા તશ્રમમગણયન્ અ તકાલે કપિદન્
અઙ્ ઘ્રદ્વ દ્વે તવ િનિવશતામ તરાત્મન્ મમાત્મા॥ ૩૯॥
ચા મેરાનનસર સજં ચ દ્રરેખાવતંસં
ફુ લન્મ લીકુસમુક લકાદામસાૈભાગ્યચાેરમ્ ।
અ તઃપ યા યચલસતુયા રત્નપીઠે િનષ ણં
લાેકાતીતં સતત શવદં પમપ્રાકૃતં તે॥ ૪૦॥
વ ે વાિપ વરસિવકસિદ્દવ્યપઙે્ક હાભં
પ યેયં િક તવ પશપુતે પાદયુગ્મં કદા ચત્ ।
ક્વાહં પાપઃ ક્વ તવ ચરણાલાેકભાગ્યં તથાિપ
પ્રત્યાશાં મે ઘટય ત પનુિવશ્રુતા તેઽનુક પા॥ ૪૧॥
ભક્ષા ત્ત ચર િપ વને ભૂતસઙ્ઘૈભ્રર્મેદં
િવજ્ઞાતં તે ચિરતમ ખલં િવપ્ર લ સાેઃ કપા લન્ ।
આવૈકુ ઠદુ્રિહણમ ખલપ્રા ણનામીશ્વર વં
નાથ વ ેઽ યહ મહ ન તે પાદપદં્મ ત્ય મ॥ ૪૨॥
આલપેનં ભ સતમાવસથઃ મશાનં
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અસ્થીિન તે સતતમાભરણાિન સ તુ ।
િનહ્નાેતુમીશ સકલશ્રુ તપાર સદં્ધ
અૈશ્વયર્મ બુજભવાેઽિપ ચ ન ક્ષમ તે॥ ૪૩॥
િવિવધમિપ ગુણાૈઘં વેદય ત્યથર્વાદાઃ
પિર મતિવભવાનાં પામરાણાં સરુાણામ્ ।
તનુિહમકરમાૈલે તાવતા વ પર વે
ક ત ક ત જગદ શાઃ ક પતા નાે ભવેયુઃ॥ ૪૪॥
િવહર િપ વને વા િવશ્વપારે પુરે વા
રજત ગિરતટે વા રત્નસાનુસ્થલે વા ।
િદશ ભવદુપક ઠં દેિહ મે ત્યભાવં
પરમ શવ તવ શ્રીપાદુકાવાહકાનામ્॥ ૪૫॥
બલમબલમમીષાં બ બ નાં િવ ચ ત્યં
કથમિપ શવ કાલક્ષપેમાત્રપ્રધાનૈઃ ।
િન ખલમિપ રહસ્યં નાથ િન કૃ ય સાક્ષાત્
સર સજભવમખુ્યઃૈ સાિધતં નઃ પ્રમાણમ્॥ ૪૬॥
ન િક ચન્મનેેઽતઃ સમ ભલષણીયં િત્રભવુને
સખંુ વા દુઃખં વા મમ ભવતુ યદ્ભાિવ ભગવન્ ।
સમનુ્મીલ પાથાે હકુહરસાૈભાગ્યમુ ષતે
પદદ્વ દ્વે ચેતઃ પિરચયમપુેયાન્મમ સદા॥ ૪૭॥
ઉદરભરણમાતં્ર સા યમુિદ્દ ય નીચે-
વસકૃદુપિનબદ્ધામાિહતાે ચ્છષ્ટભાવામ્ ।
અહ મહ નુ તભઙ્ગીમપર્િય વાપેહારં
તવ ચરણસરાજેે તાત તાેઽપરાધી॥ ૪૮॥
સવ સદા શવ સહ વ મમાપરાધં
મગ્ ં સમુદ્ધર મહત્યમુમાપદ ધાૈ ।
સવાર્ત્મના તવ પદા બુજમવે દ નઃ
વા મન્નન યશરણઃ શરણં પ્રપદે્ય॥ ૪૯॥
આત્માપર્ણ તુ તિરયં ભગવિન્નબદ્ધા
યદ્ય યન યમનસા ન મયા તથાિપ ।
વાચાિપ કેવલમયં શરણં ણીતે
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દ નાે વરાક ઇ ત રક્ષ કૃપાિનધે મામ્॥ ૫૦॥
ઇ ત શ્રીમદ પ યદ ક્ષતે દ્રાણાં કૃ ત વ યતમા આત્માપર્ણ તુ તઃ સ પૂણાર્ ।

Proofread by Rajani Arjun Shankar rajani_arjun at yahoo.com

AtmArpaNastutiH

pdf was typeset on August 28, 2021

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

8 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

