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િનગ્રહાષ્ટકમ્

શ્રીમદ પ યદ ક્ષતિવર ચતમ્ ।
માગ સહાયં ભગવ તમવે

િવશ્વસ્ય િવશ્વાિધક િનગર્તાેઽ મ ।
શાસં્ત્ર પ્રમાણં યિદ સા િવપ સ્યા-

ત્તસ્યવૈ મ દાે મિય યાં ચક ષત્॥ ૧॥
કા તારે પ્રા તરે વા મદકુશલકૃતાૈ સા તરં સા તરઙ્ગં

મહં્ય દુ્રહ્ય તમ તં ગમયતુ ભગવાન તકસ્યા તકાર ।
ક્ષપં્ર િવપ્રાધમસ્ય ક્ષપતુ તદુદરસ્યવે માયાિવવતાર્

નાતાર્ બ ધનૂબ ધૂિનવ મમ શ શરા ય તરા સ તનાેતુ॥ ૨॥
સહસ્રં વતર્ તાં પ થપ થ પરે સાહસકૃતં

પ્રવતર્ તાં બાધં મિય િવિવધમ યારચિયતુમ્ ।
ન લક્ષીકુવઽહં ન લનજ લિપ પ્રાપ્તમિપ તન-

મમ વામી ચામીકર શખરચાપાેઽ ત પુરતઃ॥ ૩॥
સઙ્ક ય સ્થા શાસ્ત્રપ્રચરણિવહ તઃ વને કાયાર્ ભવુી ત

મશ્રૂ ણ વૈરમશ્રૂ યિપ ખલુ મહતાં પધર્યા વધર્ય તમ્ ।
દં્ર િવદ્રાવયેયુઝર્િટ ત ષપ તક્રાેધિનઃશ્વાસલેશાઃ
શાસં્ત્ર શલૈાિદ ત્યા તનુયુર ખલભૂમ ડલવ્યાપ્તમેતત્॥ ૪॥

ક્વ ચદવયવે દગ્ધું ક શ્ચદ્બલાદનુ ચ તયન્
િનરસન મતાે દેશા કતુ મહેશ્વરમા શ્રતાન્ ।

પ્રમથપિરષદ્રાેશદૈર્ગ્ધાઽ ખલાવયવઃ વયં
િનરસન મતાે લાેકાદેવ ક્ષણને સમશ્નુતામ્॥ ૫॥

કાલપ્રતીક્ષા નિહ તસ્ય કાયાર્
પુલ ત્યપતુ્રાઽઽિદવદ તકારે ।
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વદા શ્રતદ્રાેહકૃતાેદ્યમાનાં
સદ્યઃ પતેદેવ િહ મૂિધ્ન દ ડઃ॥ ૬॥

ક ઠે દ્રાક્ષમાલાં ભ સતમ ત સતં ભાલદેશે ચ પ યન્
ન યન્નવે કુ્રધં ય તદપહૃતમ તઃ સ સુ કુવ ત ગવુ મ્ ।

ત ફાલાત્તૂણર્માયુ લ ખતમસગુણં ચાિપ ત ક ઠદેશાત્
કુ્રદ્ધા તે હ્યુદ્ધરેયુિનજપદકમલાઙ્ગુષ્ઠલીલાિવલાસાત્॥ ૭॥

સકલભવુનકતાર્ સા બમૂ તઃ શવશ્ચેત્
સકલમિપ પુરાણં સાગમં ચે પ્રમાણમ્ ।

યિદ ભવ ત મહ વં ભ મ દ્રાક્ષભા ં
િક મ ત ન તર મદ્રાેિહણઃ સ્યાદકા ડે॥ ૮॥

ઇ ત શ્રીભારદ્વાજકુલજલિધકાૈ તુભશ્રીમદદ્વતૈિવદ્યાચાયર્
શ્રીમદ પ યદ ક્ષતકૃતં ચક્રાિઙ્કતિનગ્રહાષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥

શ્રીર તુ । શભુમ તુ ।
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