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Shivananda LaharI

શ્રી શવાન દલહર

કલા યાં ચૂડાલઙૃ્કતશ શકલા યાં િનજતપઃ-
ફલા યાં ભક્તષેુ પ્રકિટતફલા યાં ભવતુ મે ।

શવા યામ તાેકિત્રભવુન શવા યાં હૃિદ પનુ-
ભર્વા યામાન દસુ્ફરદનુભવા યાં ન તિરયમ્ ॥ ૧॥

ગલ તી શ ભાે વચ્ચિરતસિરતઃ િક બષર ે
દલ તી ધીકુલ્યાસર ણષુ પત તી િવજયતામ્ ।

િદશ તી સસંારભ્રમણપિરતાપાપેશમનં
વસ તી મચ્ચેતાેહ્ર દભુિવ શવાન દલહર ॥ ૨॥

ત્રયીવેદં્ય હૃદ્યં િત્રપુરહરમાદં્ય િત્રનયનં
જટાભારાેદારં ચલદુરગહારં ગધરમ્ ।

મહાદેવં દેવં મિય સદયભાવં પશપુ ત
ચદાલ બં સા બં શવમ તિવડ બં હૃિદ ભજે ॥ ૩॥

સહસ્રં વતર્ તે જગ ત િવબુધાઃ દ્રફલદા
ન મ યે વ ે વા તદનુસરણં ત કૃતફલમ્ ।

હિરબ્રહ્માદ નામિપ િનકટભા મસલુભં
ચરં યાચે શ ભાે શવ તવ પદા ભાજેભજનમ્ ॥ ૪॥

તાૈ શાસે્ત્ર વૈદે્ય શકુનકિવતાગાનફ ણતાૈ
પુરાણે મ ત્રે વા તુ તનટનહાસ્યે વચતુરઃ ।

કથં રાજ્ઞાં પ્રી તભર્વ ત મિય કાેઽહં પશપુતે
પશું માં સવર્જ્ઞ પ્ર થત કૃપયા પાલય િવભાે ॥ ૫॥

ઘટાે વા પ ડાેઽ ય રિપ ચ ધૂમાેઽ ગ્ રચલઃ
પટાે વા ત તવુાર્ પિરહર ત િક ઘાેરશમનમ્ ।

થા ક ઠક્ષાેભં વહ સ તરસા તકર્વચસા
પદા ભાજંે શ ભાેભર્જ પરમસાખૈ્યં વ્રજ સધુીઃ ॥ ૬॥

1



શ્રી શવાન દલહર

મન તે પાદા જે િનવસતુ વચઃ તાતે્રફ ણતાૈ
કરાૈ ચા યચાર્યાં શ્રુ તરિપ કથાકણર્નિવધાૈ ।

તવ યાને બુ દ્ધનર્યનયુગલં મૂ તિવભવે
પરગ્ર થાન્ કૈવાર્ પરમ શવ ને પરમતઃ ॥ ૭॥

યથા બુ દ્ધઃ શકુ્તાૈ રજત મ ત કાચા મિન મ ણ-

જર્લે પૈષ્ટે ક્ષીરં ભવ ત ગ ણાસુ સ લલમ્ ।
તથા દેવભ્રા ત્યા ભજ ત ભવદ યં જડજનાે

મહાદેવેશં વાં મન સ ચ ન મ વા પશપુતે ॥ ૮॥
ગભીરે કાસારે િવશ ત િવજને ઘાેરિવિપને

િવશાલે શલૈે ચ ભ્રમ ત કુસમુાથ જડમ તઃ ।
સમ યકં ચેતઃ સર સજમુમાનાથ ભવતે

સખુનેાવસ્થાતું જન ઇહ ન ના ત િકમહાે ॥ ૯॥
નર વં દેવ વં નગવન ગ વં મશકતા

પશુ વં ક ટ વં ભવતુ િવહગ વાિદ જનનમ્ ।
સદા વ પાદા જ મરણપરમાન દલહર -

િવહારાસક્તં ચેદૃ્ધદય મહ િક તને વપષુા ॥ ૧૦॥
વટુવાર્ ગેહી વા ય તરિપ જટ વા તિદતરાે

નરાે વા યઃ ક શ્ચદ્ભવતુ ભવ િક તને ભવ ત ।
યદ યં હૃ પદં્મ યિદ ભવદધીનં પશપુતે

તદ ય વં શ ભાે ભવ સ ભવભારં ચ વહ સ ॥ ૧૧॥
ગુહાયાં ગેહે વા બિહરિપ વને વાઽિદ્ર શખરે

જલે વા વહ્નાૈ વા વસતુ વસતેઃ િક વદ ફલમ્ ।
સદા યસ્યવૈા તઃકરણમિપ શ ભાે તવ પદે

સ્થતં ચેદ્યાેગાેઽસાૈ સ ચ પરમયાેગી સ ચ સખુી ॥ ૧૨॥
અસારે સસંારે િનજભજનદૂરે જડિધયા

ભ્રમ તં મામ ધં પરમકૃપયા પાતુમુ ચતમ્ ।
મદ યઃ કાે દ ન તવ કૃપણરક્ષા તિનપુણ-

વદ યઃ કાે વા મે િત્રજગ ત શર યઃ પશપુતે ॥ ૧૩॥
પ્રભુ વં દ નાનાં ખલુ પરમબ ધુઃ પશપુતે
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પ્રમખુ્યાેઽહં તષેામિપ િકમુત બ ધુ વમનયાેઃ ।
વયવૈ ક્ષ તવ્યાઃ શવ મદપરાધાશ્ચ સકલાઃ
પ્રયત્ના કતર્વ્યં મદવન મયં બ ધુસર ણઃ ॥ ૧૪॥

ઉપેક્ષા નાે ચેત્ િક ન હર સ ભવદ્ યાનિવમખુાં
દુરાશાભૂિયષ્ઠાં િવિધ લિપમશક્તાે યિદ ભવાન્ ।

શર તદ્વધૈાતં્ર ન નખલુ સુ તં્ત પશપુતે
કથં વા િનયર્તં્ન કરનખમખુનેવૈ લુ લતમ્ ॥ ૧૫॥

િવિર ચદ ઘાર્યુભર્વતુ ભવતા ત પર શર-
શ્ચતુ કં સરંકં્ષ્ય સ ખલુ ભુિવ દૈ યં લ ખતવાન્ ।

િવચારઃ કાે વા માં િવશદ કૃપયા પા ત શવ તે
કટાક્ષવ્યાપારઃ વયમિપ ચ દ નાવનપરઃ ॥ ૧૬॥

ફલાદ્વા પુ યાનાં મિય ક ણયા વા વિય િવભાે
પ્રસન્નેઽિપ વા મન્ ભવદમલપાદા જયુગલમ્ ।

કથં પ યેયં માં સ્થગય ત નમઃ સ ભ્રમજુષાં
િન લ પાનાં શ્રે ણિનજકનકમા ણક્યમકુટૈઃ ॥ ૧૭॥

વમેકાે લાેકાનાં પરમફલદાે િદવ્યપદવી ં
વહ ત વન્મૂલાં પનુરિપ ભજ તે હિરમખુાઃ ।

િકયદ્વા દા ક્ષ યં તવ શવ મદાશા ચ િકયતી
કદા વા મદ્રક્ષાં વહ સ ક ણાપૂિરતદશૃા ॥ ૧૮॥

દુરાશાભૂિયષે્ઠ દુરિધપગ્ હદ્વારઘટકે
દુર તે સસંારે દુિરતિનલયે દુઃખજનકે ।

મદાયાસં િક ન વ્યપનય સ કસ્યાપેકૃતયે
વદેયં પ્રી તશ્ચેત્તવ શવ કૃતાથાર્ઃ ખલુ વયમ્ ॥ ૧૯॥

સદા માેહાટવ્યાં ચર ત યવુતીનાં કુચ ગરાૈ
નટત્યાશાશાખા વટ ત ઝિટ ત વૈરમ ભતઃ ।

કપા લન્ ભક્ષાે મે હૃદયકિપમત્ય તચપલં
દૃઢં ભ યા બદ્ વા શવ ભવદધીનં કુ િવભાે ॥ ૨૦॥
ત ત ભાધારાં દૃઢગુણિનબદ્ધાં સગમનાં
િવ ચત્રાં પદ્માઢ ાં પ્ર તિદવસસન્માગર્ઘિટતામ્ ।

મરારે મચ્ચેતઃસુ્ફટપટકુટ ં પ્રા ય િવશદાં
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જય વા મન્ શ યા સહ શવગણૈઃ સિેવત િવભાે ॥ ૨૧॥
પ્રલાેભાદ્યૈરથાર્હરણપરત ત્રાે ધિનગ્ હે

પ્રવેશાેદ્યુક્ત સન્ ભ્રમ ત બહુધા તસ્કરપતે ।
ઇમં ચેતશ્ચાેરં કથ મહ સહે શઙ્કર િવભાે

તવાધીનં કૃ વા મિય િનરપરાધે કુ કૃપામ્ ॥ ૨૨॥
કરાે મ વ પૂ ં સપિદ સખુદાે મે ભવ િવભાે

િવિધ વં િવ વં િદશ સ ખલુ તસ્યાઃ ફલ મ ત ।
પનુશ્ચ વાં દ્રષંુ્ટ િદિવ ભુિવ વહન્ પ ક્ષ ગતા-

મદૃ ટ્વા ત ખેદં કથ મહ સહે શઙ્કર િવભાે ॥ ૨૩॥
કદા વા કૈલાસે કનકમ ણસાૈધે સહગણૈ-

વર્સન્ શ ભાેરગ્રે સુ્ફટઘિટતમૂધાર્ જ લપુટઃ ।
િવભાે સા બ વા મન્ પરમ શવ પાહી ત િનગદન્

િવધા ણાં ક પાન્ ક્ષણ મવ િવને યા મ સખુતઃ ॥ ૨૪॥
તવૈબ્રર્હ્માદ નાં જયજયવચાે ભિનય મનાં
ગણાનાં કેલી ભમર્દકલમહાેક્ષસ્ય કકુિદ ।

સ્થતં નીલગ્રીવં િત્રનયનમુમા શ્લષ્ટવપષંુ
કદા વાં પ યેયં કર ત ગં ખ ડપરશમુ્ ॥ ૨૫॥

કદા વા વાં દૃ ટ્વા ગિરશ તવ ભવ્યાઙ્ ઘ્રયુગલં
ગ્ હી વા હ તા યાં શર સ નયને વક્ષ સ વહન્ ।

સમા શ્લ યાઘ્રાય સુ્ફટજલજગ ધાન્ પિરમલાન-્
અલ યાં બ્રહ્માદૈ્યમુર્દમનુભિવ યા મ હૃદયે ॥ ૨૬॥

કરસ્થે હેમાદ્રાૈ ગિરશ િનકટસે્થ ધનપતાૈ
ગ્ હસ્થે વભૂર્ ઽમરસરુ ભ ચ તામ ણગણે ।

શરસ્થે શીતાંશાૈ ચરણયુગલસ્થેઽ ખલશભુે
કમથ દાસ્યેઽહં ભવતુ ભવદથ મમ મનઃ ॥ ૨૭॥

સા યં તવ પજૂને શવ મહાદેવે ત સઙ્ક તર્ને
સામી યં શવભ ક્તધુયર્જનતાસાઙ્ગત્યસ ભાષણે ।

સાલાેક્યં ચ ચરાચરાત્મકતનુ યાને ભવાનીપતે
સાયજંુ્ય મમ સદ્ધમત્ર ભવ ત વા મન્ કૃતાથાઽ યહમ્ ॥ ૨૮॥
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વ પાદા બુજમચર્યા મ પરમં વાં ચ તયા ય વહં
વામીશં શરણં વ્ર મ વચસા વામવે યાચે િવભાે ।

વીક્ષાં મે િદશ ચા ષી ં સક ણાં િદવ્યૈ શ્ચરં પ્રા થતાં
શ ભાે લાેકગુરાે મદ યમનસઃ સાખૈ્યાપેદેશં કુ ॥ ૨૯॥

વસ્ત્રાેદૂ્ધતિવધાૈ સહસ્રકરતા પુ પાચર્ને િવ તા
ગ ધે ગ ધવહાત્મતાઽન્નપચને બિહમુર્ખા યક્ષતા ।

પાત્રે કા ચનગભર્તા ત મિય ચેદ્ બાલે દુચૂડામણે
શશુ્રષૂાં કરવા ણ તે પશપુતે વા મન્ િત્રલાેક ગુરાે ॥ ૩૦॥

નાલં વા પરમાપેકારક મદં વેકં પશનૂાં પતે
પ યન્ કુ ક્ષગતાન્ ચરાચરગણાન્ બાહ્ય સ્થતાન્ ર ક્ષતુમ્ ।

સવાર્મત્યર્પલાયનાષૈધમ ત વાલાકરં ભીકરં
િન ક્ષપં્ત ગરલં ગલે ન ગ લતં નાેદ્ગ ણર્મવે વયા ॥ ૩૧॥

વાલાેગ્રઃ સકલામરા તભયદઃ વેલઃ કથં વા વયા
દષૃ્ટઃ િક ચ કરે તઃ કરતલે િક પક્વજ બૂફલમ્ ।

જહ્વાયાં િનિહતશ્ચ સદ્ધઘુિટકા વા ક ઠદેશે તઃ
િક તે નીલમ ણિવભષૂણમયં શ ભાે મહાત્મન્ વદ ॥ ૩૨॥

નાલં વા સકૃદેવ દેવ ભવતઃ સવેા ન તવાર્ નુ તઃ
પૂ વા મરણં કથાશ્રવણમ યાલાેકનં માદશૃામ્ ।

વા મન્ન સ્થરદેવતાનુસરણાયાસને િક લ યતે
કા વા મુ ક્તિરતઃ કુતાે ભવ ત ચેત્ િક પ્રાથર્નીયં તદા ॥ ૩૩॥

િક બ્રૂમ તવ સાહસં પશપુતે કસ્યા ત શ ભાે ભવ-
દ્ધયૈ ચેદશૃમાત્મનઃ સ્થ તિરયં ચા યૈઃ કથં લ યતે ।

ભ્ર યદે્દવગણં ત્રસન્મુિનગણં ન ય પ્રપ ચં લયં
પ યિન્નભર્ય અેક અેવ િવહરત્યાન દસા દ્રાે ભવાન્ ॥ ૩૪॥

યાેગક્ષેમધુર ધરસ્ય સકલશ્રેયઃપ્રદાેદ્યાે ગનાે
દષૃ્ટાદષૃ્ટમતાપેદેશકૃ તનાે બાહ્યા તરવ્યાિપનઃ ।

સવર્જ્ઞસ્ય દયાકરસ્ય ભવતઃ િક વેિદતવ્યં મયા
શ ભાે વં પરમા તરઙ્ગ ઇ ત મે ચત્તે મરા ય વહમ્ ॥ ૩૫॥

ભક્તાે ભ ક્તગુણા તે મુદ તાપૂણ પ્રસન્ને મનઃ
કુ ભે સા બ તવાઙ્ ઘ્રપ લવયુગં સસં્થા ય સિંવ ફલમ્ ।
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સ વં મ ત્રમુદ રયિન્નજશર રાગારશુ દ્ધ વહન્
પુ યાહં પ્રકટ કરાે મ ચરં કલ્યાણમાપાદયન્ ॥ ૩૬॥

આ ાયા બુિધમાદરેણ સમુન સઙ્ઘાઃ સમુદ્યન્મનાે
મ થાનં દૃઢભ ક્તર જુસિહતં કૃ વા મ થ વા તતઃ ।

સાેમં ક પત ં સપુવર્સરુ ભ ચ તામ ણ ધીમતાં
િનત્યાન દસધુાં િનર તરરમાસાૈભાગ્યમાત વતે ॥ ૩૭॥

પ્રાક્પુ યાચલમાગર્દ શતસધુામૂ તઃપ્રસન્નઃ શવઃ
સાેમઃ સદ્ગણસિેવતાે ગધરઃ પૂણર્ તમાેમાેચકઃ ।

ચેતઃ પુ કરલ ક્ષતાે ભવ ત ચેદાન દપાથાેિનિધઃ
પ્રાગ યને િવજૃ ભતે સમુનસાં ત્ત તદા યતે ॥ ૩૮॥

ધમા મે ચતુરઙ્ ઘ્રકઃ સચુિરતઃ પાપં િવનાશં ગતં
કામક્રાેધમદાદયાે િવગ લતાઃ કાલાઃ સખુાિવ કૃતાઃ ।

જ્ઞાનાન દમહાષૈિધઃ સફુ લતા કૈવલ્યનાથે સદા
મા યે માનસપુ ડર કનગરે રા વતંસે સ્થતે ॥ ૩૯॥

ધીય ત્રેણ વચાેઘટેન કિવતાકુલ્યાપેકુલ્યાક્રમૈ-
રાનીતૈશ્ચ સદા શવસ્ય ચિરતા ભાેરા શિદવ્યા તૈઃ ।

હૃ કેદારયુતાશ્ચ ભ ક્તકલમાઃ સાફલ્યમાત વતે
દુ ભક્ષાન્ મમ સવેકસ્ય ભગવન્ િવશ્વેશ ભી તઃ કુતઃ ॥ ૪૦॥

પાપાે પાતિવમાેચનાય ચરૈશ્વયાર્ય ત્યુ જય
તાતે્ર યાનન તપ્રદ ક્ષણસપયાર્લાેકનાકણર્ને ।

જહ્વા ચત્ત શરાેઙ્ ઘ્રહ તનયનશ્રાતે્રૈરહં પ્રા થતાે
મામાજ્ઞાપય તિન્ન પય મુહુમાર્મવે મા મેઽવચઃ ॥ ૪૧॥

ગા ભીય પિરખાપદં ઘન તઃ પ્રાકાર ઉદ્યદુ્ગણ-

તાેમશ્ચાપ્તબલં ઘને દ્રયચયાે દ્વારા ણ દેહે સ્થતઃ ।
િવદ્યાવ તુસ દ્ધિરત્ય ખલસામગ્રીસમેતે સદા

દુગાર્ ત પ્રયદેવ મામકમનાેદુગ િનવાસં કુ ॥ ૪૨॥
મા ગચ્છ વ મત તતાે ગિરશ ભાે મ યવે વાસં કુ

વા મન્નાિદિકરાત મામકમનઃકા તારસીમા તરે ।
વતર્ તે બહુશાે ગા મદજુષાે મા સયર્માેહાદય-

તાન્ હ વા ગયાિવનાેદ ચતાલાભં ચ સ પ્રા સ્ય સ ॥ ૪૩॥
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કરલગ્ ગઃ કર દ્રભઙ્ગાે
ઘનશાદૂર્લિવખ ડનાેઽ તજ તુઃ ।

ગિરશાે િવશદાકૃ તશ્ચ ચેતઃ-
કુહરે પ ચમખુાે ત મે કુતાે ભીઃ ॥ ૪૪॥

છ દઃશા ખ શખા વતૈ દ્વજવરૈઃ સસંિેવતે શાશ્વતે
સાખૈ્યાપાિદિન ખેદભેિદિન સધુાસારૈઃ ફલૈદ િપતે ।

ચેતઃપ ક્ષ શખામણે ત્યજ થાસ ચારમ યૈરલં
િનતં્ય શઙ્કરપાદપદ્મયુગલીનીડે િવહારં કુ ॥ ૪૫॥

આક ણ નખરા જકા તિવભવૈ દ્ય સધુાવૈભવૈ-
રાધાૈતેિપ ચ પદ્મરાગલ લતે હંસવ્રજૈરા શ્રતે ।

િનતં્ય ભ ક્તવધૂગણૈશ્ચ રહ સ વેચ્છાિવહારં કુ
સ્થ વા માનસરાજહંસ ગિર નાથાઙ્ ઘ્રસાૈધા તરે ॥ ૪૬॥

શ ભુ યાનવસ તસઙ્ ગિન હૃદારામેઽઘ ણર્ચ્છદાઃ
સ્ર તા ભ ક્તલતાચ્છટા િવલ સતાઃ પુ યપ્રવાલ શ્રતાઃ ।

દ ય તે ગુણકાેરકા જપવચઃપુ પા ણ સદ્વાસના
જ્ઞાનાન દસધુામર દલહર સિંવ ફલા યુન્ન તઃ ॥ ૪૭॥

િનત્યાન દરસાલયં સરુમુિન વા તા બુ તાશ્રયં
વચ્છં સદ્દિ્વજસિેવતં કલષુહૃ સદ્વાસનાિવ કૃતમ્ ।

શ ભુ યાનસરાવેરં વ્રજ મનાે હંસાવતંસ સ્થરં
િક દ્રાશ્રયપ વલભ્રમણસ તશ્રમં પ્રા સ્ય સ ॥ ૪૮॥

આન દા તપૂિરતા હરપદા ભાે લવાલાેદ્યતા
સ્થૈયાપઘ્નમપુેત્ય ભ ક્તલ તકા શાખાપેશાખા વતા ।

ઉચ્છૈમાર્નસકાયમાનપટલીમાક્ર ય િન ક મષા
િનત્યાભીષ્ટફલપ્રદા ભવતુ મે સ કમર્સવંિધતા ॥ ૪૯॥

સ યાર ભિવજૃ ભતં શ્રુ ત શરસ્થાના તરાિધ ષ્ઠતં
સપ્રેમભ્રમરા ભરામમસકૃત્ સદ્વાસનાશાે ભતમ્ ।

ભાેગી દ્રાભરણં સમ તસમુનઃપૂજં્ય ગુણાિવ કૃતં
સવેે શ્રી ગિરમ લકાજુર્નમહા લઙ્ગં શવા લઙ્ ગતમ્ ॥ ૫૦॥

ઙ્ગીચ્છાનટનાે કટઃ કિરમદગ્રાહી સુ્ફરન્માધવા-
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હ્લાદાે નાદયુતાે મહા સતવપુઃ પ ચષેુણા ચાદતૃઃ ।
સ પક્ષઃ સમુનાવેનષેુ સ પનુઃ સાક્ષાન્મદ યે મના-ે

રા વે ભ્રમરાિધપાે િવહરતાં શ્રીશલૈવાસી િવભુ: ॥ ૫૧॥
કા યા તવ ષણં ઘનિવપદ્ગ્રી મ ચ્છદાકમર્ઠં

િવદ્યાસસ્યફલાેદયાય સમુનઃસસંવે્ય મચ્છાકૃ તમ્ ।
ત્યદ્ભક્તમયૂરમિદ્રિનલયં ચ ચ જટામ ડલં
શ ભાે વા છ ત નીલક ધર સદા વાં મે મનશ્ચાતકઃ ॥ ૫૨॥

આકાશને શખી સમ તફ ણનાં નતે્રા કલાપી નતા-
ઽનુગ્રાિહપ્રણવાપેદેશિનનદૈઃ કેક ત યાે ગીયતે ।

યામાં શલૈસમુદ્ભવાં ઘન ચ દૃ ટ્વા નટ તં મુદા
વેદા તાપેવને િવહારર સકં તં નીલક ઠં ભજે ॥ ૫૩॥

સ યાઘમર્િદનાત્યયાે હિરકરાઘાતપ્રભૂતાનક-
વાનાે વાિરદગ જતં િદિવષદાં દૃ ષ્ટચ્છટા ચ ચલા ।

ભક્તાનાં પિરતાષેબા પિવત ત ર્ ષ્ટમર્યૂર શવા
ય મન્નુ વલતા ડવં િવજયતે તં નીલક ઠં ભજે ॥ ૫૪॥

આદ્યાયા મતતજેસે શ્રુ તપદૈવદ્યાય સા યાય તે
િવદ્યાન દમયાત્મને િત્રજગતઃ સરંક્ષણાેદ્યાે ગને ।

યેયાયા ખલયાે ગ ભઃ સરુગણૈગયાય માયાિવને
સ યક્તા ડવસ ભ્રમાય જિટને સયંે ન તઃ શ ભવે ॥ ૫૫॥

િનત્યાય િત્રગુણાત્મને પુર જતે કાત્યાયનીશ્રેયસે
સત્યાયાિદકુટુ બને મુિનમનઃ પ્રત્યક્ષ ચન્મૂતર્યે ।

માયા ષ્ટજગ ત્રયાય સકલા ાયા તસ ચાિરણે
સાયં તા ડવસ ભ્રમાય જિટને સયંે ન તઃ શ ભવે ॥ ૫૬॥

િનતં્ય વાેદરપૂરણાય સકલાનુિદ્દ ય િવત્તાશયા ( વાેદરપાષેણાય)
વ્યથ પયર્ટનં કરાે મ ભવતઃ સવેાં ન ને િવભાે ।

મ જન્મા તરપુ યપાકબલત વં શવર્ સવાર્ તર-
તષ્ઠસ્યવે િહ તને વા પશપુતે તે રક્ષનીયાેઽ યહમ્ ॥ ૫૭॥

અેકાે વાિરજબા ધવઃ ક્ષ તનભાે વ્યાપં્ત તમાેમ ડલં
ભ વા લાેચનગાેચરાેઽિપ ભવ ત વં કાેિટસયૂર્પ્રભઃ ।

વેદ્યઃ િકન્ન ભવસ્યહાે ઘનતરં ક દગૃ્ભવને્મત્તમ-

8 sanskritdocuments.org



શ્રી શવાન દલહર

ત સવ વ્યપનીય મે પશપુતે સાક્ષાત્ પ્રસન્નાે ભવ ॥ ૫૮॥
હંસઃ પદ્મવનં સ મચ્છ ત યથા નીલા બુદં ચાતકઃ

કાેકઃ કાેકનદ પ્રયં પ્ર તિદનં ચ દં્ર ચકાેર તથા ।
ચેતાે વા છ ત મામકં પશપુતે ચન્માગર્ ગ્યં િવભાે

ગાૈર નાથ ભવ પદા જયુગલં કૈવલ્યસાખૈ્યપ્રદમ્ ॥ ૫૯॥
રાેધ તાેયહૃતઃ શ્રમેણ પ થક છાયાં તરાે ર્ ષ્ટતાે

ભીતઃ વસ્થગ્ હં ગ્ હસ્થમ ત થદ નઃ પ્રભું ધા મકમ્ ।
દ પં સ તમસાકુલશ્ચ શ ખનં શીતા ત વં તથા

ચેતઃ સવર્ભયાપહં વ્રજ સખંુ શ ભાેઃ પદા ભાે હમ્ ॥ ૬૦॥
અઙ્કાેલં િનજબીજસ ત તરયસ્કા તાપેલં સૂ ચકા

સા વી નજૈિવભું લતા ક્ષ ત હં સ ધુઃ સિરદ્વ લભમ્ ।
પ્રા ાેતીહ યથા તથા પશપુતેઃ પાદારિવ દદ્વયં

ચેતાે ત્ત પેત્ય તષ્ઠ ત સદા સા ભ ક્તિરત્યુચ્યતે ॥ ૬૧॥
આન દાશ્રુ ભરાતનાે ત પુલકં નૈમર્લ્યત છાદનં

વાચા શઙ્ખમખુે સ્થતૈશ્ચ જઠરાપૂ ત ચિરત્રા તૈઃ ।
દ્રાક્ષૈભર્ સતને દેવ વપષુાે રક્ષાં ભવદ્ભાવના-
પયર્ઙે્ક િવિનવે ય ભ ક્તજનની ભક્તાભર્કં રક્ષ ત ॥ ૬૨॥

માગાર્વ તતપાદુકા પશપુતેરઙ્ગસ્ય કૂચાર્યતે
ગ ડૂષા બુિનષેચનં પુરિરપાેિદવ્યા ભષેકાયતે ।

િક ચદ્ભ ક્ષતમાંસશષેકબલં નવ્યાપેહારાયતે
ભ ક્તઃ િક ન કરાેત્યહાે વનચરાે ભક્તાવતંસાયતે ॥ ૬૩॥

વક્ષ તાડનમ તકસ્ય કિઠનાપ મારસમંદર્નં
ભૂ પયર્ટનં નમ સરુ શરઃકાેટ રસઙ્ઘષર્ણમ્ ।

કમદં દુલસ્ય તાવકપદદ્વ દ્વસ્ય િક વાે ચતં
મચ્ચેતાેમ ણપાદુકાિવહરણં શ ભાે સદાઙ્ગીકુ ॥ ૬૪॥

વક્ષ તાડનશઙ્કયા િવચ લતાે વવૈ વતાે િનજર્રાઃ
કાેટ રાે વલરત્નદ પક લકાનીરાજનં કુવર્તે ।

દૃ ટ્વા મુ ક્તવધૂ તનાે ત િન તાશ્લષેં ભવાનીપતે
યચ્ચેત તવ પાદપદ્મભજનં તસ્યેહ િક દુલર્ભમ્ ॥ ૬૫॥
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ક્ર ડાથ જ સ પ્રપ ચમ ખલં ક્ર ડા ગા તે જનાઃ
ય કમાર્ચિરતં મયા ચ ભવતઃ પ્રીત્યૈ ભવત્યેવ તત્ ।

શ ભાે વસ્ય કુતૂહલસ્ય કરણં મચ્ચે ષ્ટતં િન શ્ચતં
ત માન્મામકરક્ષણં પશપુતે કતર્વ્યમવે વયા ॥ ૬૬॥

બહુિવધપિરતાષેબા પપૂર-
સુ્ફટપુલકાિઙ્કતચા ભાેગભૂ મમ્ ।

ચરપદફલકાિઙ્ક્ષસવે્યમાનાં
પરમસદા શવભાવનાં પ્રપદે્ય ॥ ૬૭॥

અ મતમુદ તં મુહુદુર્હ તી ં
િવમલભવ પદગાેષ્ઠમાવસ તીમ્ ।

સદય પશપુતે સપુુ યપાકાં
મમ પિરપાલય ભ ક્તધનેુમેકામ્ ॥ ૬૮॥

જડતા પશતુા કલિઙ્કતા
કુિટલચર વં ચ ના ત મિય દેવ ।

અ ત યિદ રાજમાૈલે
ભવદાભરણસ્ય ના મ િક પાત્રમ્ ॥ ૬૯॥

અરહ સ રહ સ વત ત્રબુદ્ યા
વિરવ સતું સલુભઃ પ્રસન્નમૂ તઃ ।

અગ ણતફલદાયકઃ પ્રભુમ
જગદિધકાે હૃિદ રાજશખેરાેઽ ત ॥ ૭૦॥

આ ઢભ ક્તગુણકુ ચતભાવચાપ-
યુક્તૈઃ શવ મરણબાણગણૈરમાેઘૈઃ ।

િન જત્ય િક બષિરપનૂ્ િવજયી સધુી દ્રઃ
સાન દમાવહ ત સુ સ્થરરાજલ મીમ્ ॥ ૭૧॥

યાના જનને સમવેક્ષ્ય તમઃપ્રદેશં
ભ વા મહાબ લ ભર શ્વરનામમ ત્રૈઃ ।

િદવ્યા શ્રતં ભજુગભષૂણમુદ્વહ ત
યે પાદપદ્મ મહ તે શવ તે કૃતાથાર્ઃ ॥ ૭૨॥

ભૂદારતામુદવહદ્યદપેક્ષયા શ્રી-
ભૂદાર અેવ િકમતઃ સમુતે લભ વ ।
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કેદારમાક લતમુ ક્તમહાષૈધીનાં
પાદારિવ દભજનં પરમેશ્વરસ્ય ॥ ૭૩॥

આશાપાશક્લેશદુવાર્સનાિદ-
ભેદાેદ્યુક્તૈિદવ્યગ ધૈરમ દૈઃ ।

આશાશાટ કસ્ય પાદારિવ દં
ચેતઃપેટ ં વા સતાં મે તનાેતુ ॥ ૭૪॥

કલ્યા ણનં સરસ ચત્રગ ત સવેગં
સવઙ્ ગતજ્ઞમનઘં ધ્રવુલક્ષણાઢ મ્ ।

ચેત તુરઙ્ગમિધ હ્ય ચર મરારે
નેતઃ સમ તજગતાં ષભાિધ ઢ ॥ ૭૫॥

ભ ક્તમર્હેશપદપુ કરમાવસ તી
કાદ બનીવ કુ તે પિરતાષેવષર્મ્ ।

સ પૂિરતાે ભવ ત યસ્ય મન ત્તટાક-
ત જન્મસસ્યમ ખલં સફલં ચ નાઽ યત્ ॥ ૭૬॥

બુ દ્ધઃ સ્થરા ભિવતુમીશ્વરપાદપદ્મ-
સક્તા વધૂિવરિહણીવ સદા મર તી ।

સદ્ભાવના મરણદશર્નક તર્નાિદ
સમંાેિહતવે શવમ ત્રજપને િવ તે ॥ ૭૭॥

સદુપચારિવિધ વનુબાેિધતાં
સિવનયાં સહૃુદં સમપુા શ્રતામ્ ।

મમ સમુદ્ધર બુ દ્ધ મમાં પ્રભાે
વરગુણને નવાેઢવધૂ મવ ॥ ૭૮॥

િનતં્ય યાે ગમનઃ સરાજેદલસ ચારક્ષમ વ ક્રમઃ
શ ભાે તને કથં કઠાેરયમરાડ્વક્ષઃકવાટક્ષ તઃ ।

અત્ય તં દુલં વદઙ્ ઘ્રયુગલં હા મે મન શ્ચ તય-
ત્યેત લાેચનગાેચરં કુ િવભાે હ તને સવંાહયે ॥ ૭૯॥

અે યત્યેષ જિન મનાેઽસ્ય કિઠનં ત મન્નટાની ત મ-
દ્રક્ષાયૈ ગિરસી કાેમલપદ યાસઃ પુરા યા સતઃ ।

નાેચેિદ્દવ્યગ્ હા તરેષુ સમુન ત પષેુ વેદ્યાિદષુ
પ્રાયઃ સ સુ શલાતલષેુ નટનં શ ભાે િકમથ તવ ॥ ૮૦॥
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ક ચ કાલમુમામહેશ ભવતઃ પાદારિવ દાચર્નૈઃ
ક ચદ્ યાનસમાિધ ભશ્ચ ન ત ભઃ ક ચ કથાકણર્નૈઃ ।

ક ચત્ ક ચદવેક્ષનૈશ્ચ નુ ત ભઃ ક ચદ્દશામીદશૃી ં
યઃ પ્રા ાે ત મુદા વદિપતમના વન્ સ મુક્તઃ ખલુ ॥ ૮૧॥

બાણ વં ષભ વમધર્વપષુા ભાયાર્ વમાયાર્પતે
ઘાે ણ વં સ ખતા દઙ્ગવહતા ચેત્યાિદ પં દધાૈ ।

વ પાદે નયનાપર્ણં ચ કૃતવાન્ વદે્દહભાગાે હિરઃ
પજૂ્યા પૂજ્યતરઃ સ અેવ િહ ન ચેત્ કાે વા તદ યાેઽિધકઃ ॥ ૮૨॥

જનન તયુતાનાં સવેયા દેવતાનાં
ન ભવ ત સખુલેશઃ સશંયાે ના ત તત્ર ।

અજિનમ ત પં સા બમીશં ભજ તે
ય ઇહ પરમસાખૈ્યં તે િહ ધ યા લભ તે ॥ ૮૩॥

શવ તવ પિરચયાર્સિન્નધાનાય ગાૈયાર્
ભવ મમ ગુણધુયા બુ દ્ધક યાં પ્રદાસ્યે ।

સકલભવુનબ ધાે સ ચ્ચદાન દ સ ધાે
સદય હૃદયગેહે સવર્દા સવંસ વમ્ ॥ ૮૪॥

જલિધમથનદક્ષાે નવૈ પાતાલભેદ
ન ચ વન ગયાયાં નવૈ લુ ધઃ પ્રવીણઃ ।

અશનકુસમુભષૂાવસ્ત્રમખુ્યાં સપયા
કથય કથમહં તે ક પયાની દુમાૈલે ॥ ૮૫॥

પૂ દ્રવ્યસ દ્ધયાે િવર ચતાઃ પૂ ં કથં કુમર્હે
પ ક્ષ વં ન ચ વા િકિટ વમિપ ન પ્રાપ્તં મયા દુલર્ભમ્ ।
ને મ તકમઙ્ ઘ્રપ લવમુમા ને ન તેઽહં િવભાે
ન જ્ઞાતં િહ િપતામહેન હિરણા ત વને તદૂ્રિપણા ॥ ૮૬॥

અશનં ગરલં ફણી કલાપાે
વસનં ચમર્ ચ વાહનં મહાેક્ષઃ ।

મમ દાસ્ય સ િક િકમ ત શ ભાે
તવ પાદા બુજભ ક્તમવે દેિહ ॥ ૮૭॥

યદા કૃતા ભાેિનિધસતેુબ ધનઃ
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કરસ્થલાધઃકૃતપવર્તાિધપઃ ।
ભવાિન તે લઙ્ ઘતપદ્મસ ભવઃ

તદા શવાચાર્ તવભાવનક્ષમઃ ॥ ૮૮॥
ન ત ભનુર્ ત ભ વમીશપૂ -

િવિધ ભ યાર્નસમાિધ ભનર્ તુષ્ટઃ ।
ધનષુા મુસલને ચા મ ભવાર્

વદ તે પ્રી તકરં તથા કરાે મ ॥ ૮૯॥
વચસા ચિરતં વદા મ શ ભાે-

રહમુદ્યાેગિવધાસુ તેઽપ્રસક્તઃ ।
મનસા કૃ તમીશ્વરસ્ય સવેે

શરસા ચવૈ સદા શવં નમા મ ॥ ૯૦॥
આદ્યાઽિવદ્યા હૃદ્ગતા િનગર્તાસી-

દ્વદ્યા હૃદ્યા હૃદ્ગતા વ પ્રસાદાત્ ।
સવેે િનતં્ય શ્રીકરં વ પદા જં

ભાવે મુક્તેભાર્જનં રાજમાૈલે ॥ ૯૧॥
દૂર કૃતાિન દુિરતાિન દુરક્ષરા ણ

દાૈભાર્ગ્યદુઃખદુરહઙૃ્ક તદુવર્ચાં સ ।
સારં વદ યચિરતં િનતરાં િપબ તં

ગાૈર શ મા મહ સમુદ્ધર સ કટાકૈ્ષઃ ॥ ૯૨॥
સાેમકલાધરમાૈલાૈ

કાેમલઘનક ધરે મહામહ સ ।
વા મિન ગિર નાથે
મામકહૃદયં િનર તરં રમતામ્ ॥ ૯૩॥

સા રસના તે નયને
તાવવે કરાૈ સ અેવ કૃતકૃત્યઃ ।

યા યે યાૈ યાે ભગ
વદતીક્ષેતે સદાચર્તઃ મર ત ॥ ૯૪॥

અ ત દુલાૈ મમ ચરણા-
વ તકિઠનં તે મનાે ભવાનીશ ।

ઇ ત િવ ચિક સાં સ ત્યજ
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શવ કથમાસીિદ્ગરાૈ તથા વેશઃ (વે મઃ) ॥ ૯૫॥
ધૈયાર્ઙુ્કશને િન તં

રભસાદાકૃ ય ભ ક્તશ ◌ૃઙ્ખલયા ।
પુરહર ચરણાલાને

હૃદયમદેભં બધાન ચદ્ય ત્રૈઃ ॥ ૯૬॥
પ્રચરત્ય ભતઃ પ્રગ ભ ત્ત્યા

મદવાનષે મનઃ કર ગર યાન્ ।
પિરગ્ હ્ય નયને ભ ક્તર વા

પરમ સ્થા પદં દૃઢં નયામુમ્ ॥ ૯૭॥
સવાર્લઙ્કારયુક્તાં સરલપદયુતાં સાધુ ત્તાં સવુણા

સદ્ ભઃસં તૂયમાનાં સરસગુણયુતાં લ ક્ષતાં લક્ષણાઢ ામ્ ।
ઉદ્યદ્ભષૂાિવશષેામપુગતિવનયાં દ્યાેતમાનાથર્રેખાં

કલ્યાણી ં દેવ ગાૈર પ્રય મમ કિવતાક યકાં વં ગ્ હાણ ॥ ૯૮॥
ઇદં તે યુક્તં વા પરમ શવ કા યજલધે

ગતાૈ તયર્ગ્રપંૂ તવ પદ શરાેદશર્નિધયા ।
હિરબ્રહ્માણાૈ તાૈ િદિવ ભુિવ ચર તાૈ શ્રમયુતાૈ

કથં શ ભાે વા મન્ કથય મમ વેદ્યાેઽ સ પુરતઃ ॥ ૯૯॥
તાતે્રેણાલમહં પ્રવ ચ્મ ન ષા દેવા િવિર ચાદયઃ

તુત્યાનાં ગણનાપ્રસઙ્ગસમયે વામગ્રગ યં િવદુઃ ।
માહા યાગ્રિવચારણપ્રકરણે ધાનાતષુ તાેમવ-

દૂ્ધતા વાં િવદુ ત્તમાેત્તમફલં શ ભાે ભવ સવેકાઃ ॥ ૧૦૦॥
॥ ઇ ત શ્રીમચ્છઙ્કરાચાયર્િવર ચત શવાન દલહર સમાપ્તા ॥
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