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શ્રીદ ક્ષણામૂ ત અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્ર

॥ અથ યાનમ॥્
વટ ક્ષ તટાસીનં યાેગી યેયાં ઘ્ર પઙ્કજમ।્
શરશ્ચ દ્ર િનભં પજંૂ્ય જટામુકુટ મ ડતમ્॥ ૧॥
ગઙ્ગાધરં લલાટાક્ષં વ્યાઘ્ર ચમાર્ બરા તમ।્
નાગભષૂં પરંબ્રહ્મ દ્વજરાજવતંસકમ્॥ ૨॥
અક્ષમાલા જ્ઞાનમુદ્રા વીણા પુ તક શાે ભતમ્।
શકુાિદ દ્ધ શ યાઢ ં વેદ વેદા તગાેચરમ્॥ ૩॥
યવુાનાં મન્મથારા ત દ ક્ષણામૂ તમાશ્રયે।
॥ અથ દ ક્ષણામૂ ત અષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રમ્ ।
ૐ િવદ્યા પી મહાયાેગી શદુ્ધજ્ઞાની િપનાક ત્ ।
રત્નાલઙૃ્કત સવાર્ઙ્ગી રત્નમાૈ લજર્ટાધરઃ॥ ૧॥
ગઙ્ગાધયર્ચલાવાસી મહાજ્ઞાની સમાિધકૃત્।
અપ્રમેયાે યાેગિનિધતાર્રકાે ભક્તવ સલઃ॥ ૨॥
બ્રહ્મ પી જગદ્વ્યાપી િવ મૂ તઃ પુરાતનઃ ।
ઉક્ષવાહશ્ચમર્વાસાઃ પીતા બર િવભષૂણઃ॥ ૩॥
માેક્ષદાયી માેક્ષિનિધશ્ચા ધકાર જગ પ તઃ।
િવદ્યાધાર શકુ્લતનુઃ િવદ્યાદાયી ગણાિધપઃ॥ ૪॥
પ્રાૈઢાપ ત સહંતાર્ શ શમાૈ લમર્હા વનઃ ।
સામ પ્રયાેઽવ્યયઃ સાધુઃ સવર્ વેદૈરલઙૃ્કતઃ॥ ૫॥
હ તે વિહ્નધરઃ શ્રીમાન્ ગધાર વશઙ્કરઃ ।
યજ્ઞનાથ ક્રતુ વંસી યજ્ઞભાેક્તા યમા તકઃ॥ ૬॥
ભક્તાનુગ્રહ મૂ તશ્ચ ભક્તસવે્યાે ષ વજઃ ।
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ભ માે દૂ લત સવાર્ઙ્ગઃ ચાક્ષમાલાધરાેમહાન્॥ ૭॥
ત્રયીમૂ તઃ પર બ્રહ્મ નાગરાજૈરલઙૃ્કતઃ ।
શા ત પાે મહાજ્ઞાની સવર્લાેકિવભષૂણઃ॥ ૮॥
અધર્નાર શ્વરાે દેવાેમુિન સવે્ય સરુાેત્તમઃ ।
વ્યાખ્યાનદેવાે ભગવાન્ રિવ ચ દ્રા ગ્ લાેચનઃ॥ ૯॥
જગદુ્ગ મર્હાદેવાે મહાન દ પરાયણઃ ।
જટાધાર મહાયાેગી જ્ઞાનમાલૈરલઙૃ્કતઃ॥ ૧૦॥
વ્યાેમગઙ્ગા જલ સ્થાનઃ િવશદુ્ધાે ય ત જતઃ ।
ત વમૂ તમર્હાયાેગી મહાસાર વતપ્રદઃ॥ ૧૧॥
વ્યાેમમૂ તશ્ચ ભક્તાનાં ઇષ્ટકામ ફલપ્રદઃ ।
પરમૂ તઃ ચ વ પી તે ેમૂ તરનામયઃ॥ ૧૨॥
વેદવેદાઙ્ગ ત વજ્ઞઃ ચતઃુ ષ ષ્ટ કલાિનિધઃ ।
ભવરાેગ ભય વંસી ભક્તાનામભયપ્રદઃ॥ ૧૩॥
નીલગ્રીવાે લલાટાક્ષાે ગજ ચમાર્ગ તપ્રદઃ ।
અરાગી કામદશ્ચાથ તપ વી િવ વ લભઃ॥ ૧૪॥
બ્રહ્મચાર ચ સં યાસી ગ્ હસ્થાશ્રમ કારણઃ ।
દા તઃ શમવતાં શ્રેષ્ઠાે સત્ય પાે દયાપરઃ॥ ૧૫॥
યાેગપટ્ટા ભરામશ્ચ વીણાધાર િવચેતનઃ ।
મ તપ્રજ્ઞા સધુાધાર મુદ્રાપુ તક ધારણઃ॥ ૧૬॥
વેતાલાિદ િપશાચાૈઘ રાક્ષસાૈઘ િવનાશનઃ ।
રાજ ય માિદ રાેગાણાં િવિનહ તા સરેુશ્વરઃ॥
॥ ઇ ત શ્રીદ ક્ષણામૂત્યર્ષ્ટાેત્તરશતનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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