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utpaladevavirachitA shivastotrAvaliH

ઉ પલદેવિવર ચતા શવ તાતે્રાવ લઃ

સે ચ્તઆેન્અનુક્રમ ણકા
૧. ભ ક્તિવલાસાખ્યં પ્રથમં તાતે્રમ્ ।
૨. સવાર્ત્મપિરભાવનાખ્યં દ્વતીયં તાતે્રમ્ ।
૩. પ્રણયપ્રસાદાખ્યં તીયં તાતે્રમ્ ।
૪. સરુસાેદ્બલાખ્યાં ચતુથ તાતે્રમ્ ।
૫. વબલિનદેશનાખ્યં પ ચમં તાતે્રમ્ ।
૬. અ વિવસુ્ફરણાખ્યં સસં્થ તાતે્રમ્ ।
૭. િવધુરિવજયનામધેયં સપ્તમં તાતે્રમ્ ।
૮. અલાૈિકકાેદ્બલનાખ્યમષ્ટમં તાતે્રમ્ ।
૯. વાત યિવજયાખ્યં નવમં તાતે્રમ્ ।
૧૦. અિવચ્છેદભઙ્ગાખ્યં દશમં તાતે્રમ્ ।
૧૧.આૈ સકુ્યિવશ્વ સતનામૈકાદશં તાતે્રમ્ ।
૧૨. રહસ્યિનદશનામ દ્વાદશં તાતે્રમ્ ।
૧૩. સઙ્ગ્રહ તાતે્રનામ ત્રયાેદશં તાતે્રમ્ ।
૧૪. જય તાતે્રનામ ચતુદર્શં તાતે્રમ્ ।
૧૫. ભ ક્ત તાતે્રનામ પ ચદશં તાતે્રમ્ ।
૧૬. પાશાનુદ્ભેદનામ ષાેડશં તાતે્રમ્ ।
૧૭. િદવ્યક્ર ડાબહુમાનનામ સપ્તદસં તાતે્રમ્ ।
૧૮.આિવ કારનામ અષ્ટાદશં તાતે્રમ્ ।
૧૯. ઉદ્યાેતના ભધાનમેકાનેિવશં તાતે્રમ્ ।
૨૦. ચવર્ના ભધાનં િવશં તાતે્રમ્ ।

અથ શવ તાતે્રાવ લઃ॥
ૐ ત સત્ ।
શ્રી િવઘ્નહત્ર નમઃ ।
શ્રીગુરવે શવાય નમઃ ।
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ભ ક્તિવલાસાખ્યં પ્રથમં તાતે્રમ્ ।
ન યાયતાે ન જપતઃ સ્યાદ્યસ્યાિવિધપવૂર્કમ્ ।
અેવમવે શવભાસ તં નુમાે ભ ક્તશા લનમ્॥ ૧.૧॥
આત્મા મમ ભવદ્ભ ક્તસધુાપાનયવુાિપ સન્ ।
લાેકયાત્રાર ેરાગા પ લતૈિરવ ધૂસરઃ॥ ૧.૨॥
લ ધત સ પદાં ભ ક્તમતાં વ પુરવા સનામ્ ।
સ ચારાે લાેકમાગઽિપ સ્યાત્તયવૈ િવજૃ ભયા॥ ૧.૩॥
સાક્ષાદ્ભવન્મયે નાથ સવર્ મન્ ભવુના તરે ।
િક ન ભ ક્તમતાં ક્ષતંે્ર મ ત્રઃ ક્વષૈાં ન સદ્ ય ત॥ ૧.૪॥
જય ત ભ ક્તપીયષૂરસાસવવરાને્મદાઃ ।
અ દ્વતીયા અિપ સદા વ દ્વતીયા અિપ પ્રભાે॥ ૧.૫॥
અન તાન દ સ ધાે તે નાથ ત વં િવદ ત તે ।
તાદશૃ અેવ યે સા દ્રભ યાન દરસા લુતાઃ॥ ૧.૬॥
વમવેાત્મેશ સવર્સ્ય સવર્શ્ચાત્મિન રાગવાન્ ।
ઇ ત વભાવ સદ્ધાં વદ્ભ ક્ત ન જયે જનઃ॥ ૧.૭॥
નાથ વેદ્યક્ષયે કેન ન દૃ યાેઽસ્યેકકઃ સ્થતઃ ।
વેદ્યવેદકસઙ્ક્ષાેભેઽ ય સ ભક્તૈઃ સદુશર્નઃ॥ ૧.૮॥
અન તાન દસરસી દેવી પ્રયતમા યથા ।
અિવયુક્તા ત તે તદ્વદેકા વદ્ભ ક્તર તુ મે॥ ૧.૯॥
સવર્ અેવ ભવ લાભહેતુભર્ ક્તમતાં િવભાે ।
સિંવન્માગાઽયમાહ્લાદદુઃખમાેહૈ સ્ત્રધા સ્થતઃ॥ ૧.૧૦॥
ભવદ્ભ ય તા વાદાદ્બાેધસ્યસ્યા પરાિપ યા ।
દશા સા માં પ્ર ત વા મન્નાસવસ્યવે શકુ્તતા॥ ૧.૧૧॥
ભવદ્ભ ક્તમહાિવદ્યા યષેામ યાસમાગતા ।
િવદ્યાિવદ્યાેભયસ્યાિપ તા અેતે ત વવેિદનઃ॥ ૧.૧૨॥
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આમુલાદ્વાગ્લતા સયંે ક્રમિવસ્ફારશા લની ।
વદ્ભ ક્તસધુયા સક્તા તદ્રસાઢ ફલા તુ મે॥ ૧.૧૩॥
શવાે ભૂ વા યજેતે ત ભક્તાે ભૂ વે ત ક યતે ।
વમવે િહ વપુઃ સારં ભક્તૈરદ્વયશાેિધતમ્॥ ૧.૧૪॥
ભક્તાનાં ભવદદ્વતૈ સદ્ યૈ કા નાપેપત્તયઃ ।
તદ સદ્ યૈ િનકૃષ્ટાનાં કાિન નાવરણાિન વા॥ ૧.૧૫॥
કદા ચ ક્વાિપ લ યાેઽ સ યાેગનેેતીશ વ ચના ।
અ યથા સવર્કક્ષ્યાસુ ભા સ ભ ક્તમતાં કથમ્॥ ૧.૧૬॥
પ્રત્યાહારાદ્યસં ષ્ટાે િવશષેાેઽ ત મહાનયમ્ ।
યાે ગ યાે ભ ક્તભા ં યદ્વ્યુ થાનેઽિપ સમાિહતાઃ॥ ૧.૧૭॥
ન યાેગાે ન તપાે નાચાર્ક્રમઃ કાેઽિપ પ્રનીયતે ।
અમાયે શવમાગઽ મન્ ભ ક્તરેકા પ્રશસ્યતે॥ ૧.૧૮॥
સવર્તાે િવલસદ્ભ ક્તતે ે વ તા તેમર્મ ।
પ્રત્યક્ષસવર્ભાવસ્ય ચ તાનામિપ ન યતુ॥ ૧.૧૯॥
શવ ઇત્યેકશ દસ્ય જહ્વાગ્રે તષ્ઠતઃ સદા ।
સમ તિવષયા વાદાે ભક્તે વવેા ત કાેઽ યહાે॥ ૧.૨૦॥
શા તક લાેલશીતાચ્છ વાદુભ ક્તસધુા બુધાૈ ।
અલાૈિકકરસા વાદે સસૈુ્થઃ કાેઽનામ ગ યતે॥ ૧.૨૧॥
સાદશૃઃૈ િક ન ચવ્યત ભવદ્ભ ક્તમહાષૈિધઃ ।
તાદશૃી ભગવન્ યસ્યા માેક્ષાખ્યાેઽન તરાે રસઃ॥ ૧.૨૨॥
તા અેવ પરમ યર્ તે સ પદઃ સદ્ ભર શ યાઃ ।
વદ્ભ ક્તરસસ ભાેગિવસ્ર ભપિરપાે ષકાઃ॥ ૧.૨૩॥
ભવદ્ભ ક્તસધુાસાર તૈઃ િકમ યપુલ ક્ષતઃ ।
યે ન રાગાિદ પઙે્કઽ મઌ લ ય તે પ તતા અિપ॥ ૧.૨૪॥
અ ણમાિદષુ માેક્ષા તે વઙ્ગે વવે ફલા ભધા ।
ભવદ્ભક્તેિવપક્વાયા લતાયા ઇવ કેષુ ચત્॥ ૧.૨૫॥
ચતં્ર િનસગર્તાે નાથ દુઃખબીજ મદં મનઃ ।
વદ્ભ ક્તરસસં સક્તં િનઃશ્રેયસમહાફલમ્॥ ૧.૨૬॥
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સવાર્ત્મપિરભાવનાખ્યં દ્વતીયં તાતે્રમ્ ।
અગ્ ીષાેમરિવબ્રહ્મિવ સ્થાવરજઙ્ગમ ।
વ પ બહુ પાય નમઃ સિંવન્મયાય તે॥ ૨.૧॥
િવશ્વે ધનમહાક્ષારાનુલપેશુ ચવચર્સે ।
મહાનલાય ભવતે િવશ્વૈકહિવષે નમઃ॥ ૨.૨॥
પરમા તસા દ્રાય શીતલાય શવાગ્ યે ।
ક મૈ ચ દ્વશ્વસ લાષેિવષમાય નમાેઽ તુ તે॥ ૨.૩॥
મહાદેવાય દ્રાય શઙ્કરાય શવાય તે ।
મહેશ્વરાયાિપ નમઃ ક મૈ ચન્મ ત્રમૂતર્યે॥ ૨.૪॥
નમાે િનકૃત્તિનઃશાષેત્રૈલાેક્યિવગલદ્વસા-
વસકેિવષમાયાિપ મઙ્ગલાય શવાગ્ યે॥ ૨.૫॥
સમ તલક્ષનાયાેગ અેવ યસ્યાપેલક્ષણમ્ ।
ત મૈ નમાેઽ તુ દેવાય ક મૈ ચદિપ શ ભવે॥ ૨.૬॥
વેદાગમિવ દ્ધાય વેદાગમિવધાિયને ।
વેદાગમસત વાય ગુહ્યાય વા મને નમઃ॥ ૨.૭॥
સસંારૈકિન મત્તાય સસંારૈકિવરાેિધને ।
નમઃ સસંાર પાય િનઃસસંારાય શ ભવે॥ ૨.૮॥
મૂલાય મ યાયાગ્રાય મૂલમ યાગ્રમૂતર્યે ।
ક્ષીનાગ્રમ યમૂલાય નમઃ પૂણાર્ય શ ભવે॥ ૨.૯॥
નમઃ સકૃુતસ ભરિવપાકઃ સકૃદ યસાૈ ।
યસ્ય નામગ્રહ ત મૈ દુલર્ભાય શવાય તે॥ ૨.૧૦॥
નમશ્ચરાચરાકારપરેતિનચયૈઃ સદા ।
ક્ર ડતે તુ યમેક મૈ ચન્મયાય કપા લને॥ ૨.૧૧॥
માયાિવને િવશદુ્ધાય ગુહ્યાય પ્રકટાત્મને ।
સૂ માય િવશ્વ પાય નમ શ્ચત્રાય શ ભવે॥ ૨.૧૨॥

4 sanskritdocuments.org



ઉ પલદેવિવર ચતા શવ તાતે્રાવ લઃ

બ્રહ્મે દ્રિવ િનવ્યૂર્ઢજગ સહંારકેલયે ।
આશ્ચયર્કરણીયાય નમ તે સવર્શક્તયે॥ ૨.૧૩॥
તટે વવે પિરભ્રા તૈઃ લ ધા તા તા િવભૂતયઃ ।
યસ્ય ત મૈ નમ તુ યમગાધહર સ ધવે॥ ૨.૧૪॥
માયામયજગ સા દ્રપઙ્કમ યાિધવા સને ।
અલપેાય નમઃ શ ભુશતપત્રાય શાે ભને॥ ૨.૧૫॥
મઙ્ગલાય પિવત્રાય િનધયે ભષૂણાત્મને ।
પ્રયાય પરમાથાર્ય સવા કૃષ્ટાય તે નમઃ॥ ૨.૧૬॥
નમઃ સતતબદ્ધાય િનત્યિનમુર્ ક્તભા ગને ।
બ ધમાેક્ષિવહીનાય ક મૈ ચ દિપ શ ભવે॥ ૨.૧૭॥
ઉપહાસકૈસારેઽ મન્નેતાવ ત જગ ત્રયે ।
તુ યમવેા દ્વતીયાય નમાે િનત્યસખુા સને॥ ૨.૧૮॥
દ ક્ષણાચારસારાય વામાચારા ભલા ષણે ।
સવાર્ચારાય શવાર્ય િનરાચારાય તે નમઃ॥ ૨.૧૯॥
યથા તથાિપ યઃ પજૂ્યાે યત્ર તત્રાિપ યાેઽ ચતઃ ।
યાેઽિપ વા સાેઽિપ વા યાેઽસાૈ દેવ ત મૈ નમાેઽ તુ તે॥ ૨.૨૦॥
મુમુ જનસવે્યાય સવર્સ તાપહાિરણે ।
નમાે િવતતલાવ યવરાય વરદાય તે॥ ૨.૨૧॥
સદા િનર તરાન દરસિનભર્િરતા ખલ-
િત્રલાેકાય નમ તુ યં વા મને િનત્યપવર્ણે॥ ૨.૨૨॥
સખુપ્રધાનસવંેદ્યસ ભાેગૈભર્જતે ચ યત્ ।
વામવે ત મૈ ઘાેરાય શ ક્ત દાય તે નમઃ॥ ૨.૨૩॥
મનુીનામ યિવજ્ઞેયં ભ ક્તસ બ ધચે ષ્ટતાઃ ।
આ લઙ્ગ ત્યિપ યં ત મૈ ક મૈ ચદ્ભવતે નમઃ॥ ૨.૨૪॥
પરમા તકાેશાય પરમા તરાશયે ।
સવર્પાર યપાર યપ્રા યાય ભવતે નમઃ॥ ૨.૨૫॥
મહામ ત્રમયં નાૈ મ પં તે વચ્છશીતલમ્ ।
અપવૂર્માેદસભુગં પરા તરસાે વણમ્॥ ૨.૨૬॥
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વાત યા તપૂણર્ વદૈક્યખ્યા તમહાપટે ।
ચતં્ર ના ત્યેવ યત્રેશ તન્નાૈ મ તવ શાસનમ્॥ ૨.૨૭॥
સવાર્શઙ્કાસિન સવાર્લ મીકાલાનલં તથા ।
સવાર્મઙ્ગલ્યક પા તં માગ માહેશ્વરં નુમઃ॥ ૨.૨૮॥
જય દેવ નમાે નમાેઽ તુ તે સકલં િવશ્વ મદં તવા શ્રતમ્ ।
જગતાં પરમેશ્વરાે ભવાન્ પરમેકઃ શરણાગતાેઽ મ તે॥ ૨.૨૯॥

પ્રણયપ્રસાદાખ્યં તીયં તાતે્રમ્ ।
સદસ વને ભાવાનાં યુક્તા યા દ્વતયી ગ તઃ ।
તામુ લઙ્ઘ્ય તીય મૈ નમ શ્ચત્રાય શ ભવે॥ ૩.૧॥
આસરુ ષજનાદ મન્ન વત ત્રે જગ ત્રયે ।
વત ત્રા તે વત ત્રસ્ય યે તવવૈાનુ િવનઃ॥ ૩.૨॥
અશષેિવશ્વખ ચતભવદ્વપુરનુ તઃ ।
યષેાં ભવ મેકં ભષેજં તે સખુા સનઃ॥ ૩.૩॥
સતાતપતં્ર યસ્યે દુઃ વપ્રભાપિરપૂિરતઃ ।
ચામરં વધુર્નીસ્રાેતઃ સ અેકઃ પરમેશ્વરઃ॥ ૩.૪॥
પ્રકાશાં શીતલામેકાં શદુ્ધાં શ શકલા મવ ।
દશૃં િવતર મે નાથ કામ ય તવાિહનીમ્॥ ૩.૫॥
વ ચ્ચદાન દજલધે યુતાઃ સિંવ ત્તિવપુ્રષઃ ।
ઇમાઃ કથં મે ભગવન્ના તા વાદસુ દરાઃ॥ ૩.૬॥
વિય રાગરસે નાથ ન મગ્ ં હૃદયં પ્રભાે ।
યષેામહૃદયા અેવ તેઽવજ્ઞ પદમીદશૃાઃ॥ ૩.૭॥
પ્રભુણા ભવતા યસ્ય તં હૃદયમેલનમ્ ।
પ્રાભવીણાં િવભૂતીનાં પરમેકઃ સ ભાજનમ્॥ ૩.૮॥
હષાર્ણામથ શાેકાનાં સવષાં લાવકઃ સમમ્ ।
ભવદ્ યાના તાપૂરાે િન ા ણ ભવુા મવ॥ ૩.૯॥
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કેવ ન સ્યાદ્દશૃા તષેાં સખુસ ભારિનભર્રા ।
યષેામાત્માિધકેનેશ ન ક્વાિપ િવરહ વયા॥ ૩.૧૦॥
ગ ર્ મ બત ત્યા મ પૂણાર્ મમ મનાેરથાઃ ।
વામી મમષૈ ઘિટતાે ય વમત્ય તરાેચનઃ॥ ૩.૧૧॥
ના યદ્વદંે્ય િક્રયા યત્ર ના યાે યાેગાે િવદા ચ યત્ ।
જ્ઞાનં સ્યા ક તુ િવશ્વૈકપૂણાર્ ચ વં િવજૃ ભતે॥ ૩.૧૨॥
દુજર્યાનામન તાનાં દુઃખાનાં સહસવૈ તે ।
હ તા પલાિયતા યષેાં વા ચ શશ્વ ચ્છવ વિનઃ॥ ૩.૧૩॥
ઉત્તમઃ પુ ષાેઽ યાેઽ ત યુ મચ્છેષિવશે ષતઃ ।
વં મહાપુ ષ વેકાે િનઃશષેપુ ષાશ્રયઃ॥ ૩.૧૪॥
જય ત તે જગદ્વ દ્યા દાસા તે જગતાં િવભાે ।
સસંારાણર્વ અેવષૈ યષેાં ક્ર ડામહાસરઃ॥ ૩.૧૫॥
આસતાં તાવદ યાિન દૈ યાનીહ ભવ જુષામ્ ।
વમવે પ્રકટ ભૂયા ઇત્યનનેવૈ લ જ્યતે॥ ૩.૧૬॥
મ પરં ના ત તત્રાિપ પકાેઽ મ તદૈક્યતઃ ।
ત વને જપ ઇત્યક્ષમાલયા િદશ સ ક્વ ચત્॥ ૩.૧૭॥
સતાેઽવ યં પરમસ સચ્ચ ત મા પરં પ્રભાે ।
વં ચાસતઃ સતશ્ચા ય તનેા સ સદસન્મયઃ॥ ૩.૧૮॥
સહસ્રસયૂર્િકરણાિધકશદુ્ધપ્રકાશવાન્ ।
અિપ વં સવર્ભવુનવ્યાપકાેઽિપ ન દૃ યસે॥ ૩.૧૯॥
જડે જગ ત ચદૂ્રપઃ િકલ વેદ્યેઽિપ વેદકઃ ।
િવભુ મતે ચ યનેા સ તને સવાત્તમાે ભવાન્॥ ૩.૨૦॥
અલમાક્ર દતૈર યૈિરયદેવ પુરઃ પ્રભાેઃ ।
તીવં્ર િવરાૈ મ યન્નાથ મુહ્યા યવેં િવદન્નિપ॥ ૩.૨૧॥

સરુસાેદ્બલાખ્યાં ચતુથ તાતે્રમ્ ।
ચપલમ સ યદિપ માનસ તત્રાિપ શ્લાઘ્યસે યતાે ભજસે ।
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શરણાનામિપ શરણં િત્રભવુનગુ મ બકાકા તમ્॥ ૪.૧॥
ઉ લઙ્ઘ્ય િવિવધદૈવતસાપેાનક્રમમપેુય શવચરણાન્ ।
આ શ્રત્યા યધરતરાં ભૂ મ નાદ્યાિપ ચત્રમજુ્ઝા મ॥ ૪.૨॥
પ્રકટય િનજમ વાનં સ્થગયતરામ ખલલાેકચિરતાિન ।
યાવદ્ભવા મ ભગવં તવ સપિદ સદાેિદતાે દાસઃ॥ ૪.૩॥
શવ શવ શ ભાે શઙ્કર શરણાગતવ સલાશુ કુ ક ણામ્ ।
તવ ચરણકમલયુગલ મરણપરસ્ય િહ સ પદાેઽદૂરે॥ ૪.૪॥
તાવકાઙ્ ઘ્રકમલાસનલીના યે યથા ચ જગદ્રચય ત ।
તે િવિર ચમિધકારમલનેા લપ્તમ વવશમીશ હસ ત॥ ૪.૫॥
વ પ્રકાશવપષુાે ન િવ ભન્નં િક ચન પ્રભવ ત પ્ર તભાતુમ્ ।
ત સદૈવ ભગવન્ પિરલ ધાેઽસીશ્વર પ્રકૃ તતાેઽિપ િવદૂરઃ॥ ૪.૬॥
પાદપઙ્કજરસં તવ કે ચદ્ભેદપયુર્ ષત ત્તમપુેતાઃ ।
કે ચનાિપ રસય ત તુ સ યાે ભાતમક્ષતવપુદ્વર્યશૂ યમ્॥ ૪.૭॥
નાથ િવદ્યુિદવ ભા ત િવભાતે યા કદા ચન મમા તિદગ્ધા ।
સા યિદ સ્થરતરૈવ ભવેત્ત પૂ જતાેઽ સ િવિધવ કમુતા યત્॥ ૪.૮॥
સવર્મસ્યપરમ ત ન િક ચદ્વ વવ તુ યિદ વે ત મહત્યા ।
પ્રજ્ઞાય વ્યવ સતાેઽત્ર યથવૈ વં તથવૈ ભવ સપુ્રકટાે મે॥ ૪.૯॥
વેચ્છયવૈ ભગવિન્નજમાગ કાિરતઃ પદમહં પ્રભનુવૈ ।
ત કથં જનવદેવ ચરા મ વ પદાે ચતમવૈ મ ન િક ચત્॥ ૪.૧૦॥
કાેઽિપ દેવ હૃિદ તષેુ તાવકાે જૃ ભતે સભુગભાવ ઉત્તમઃ ।
વ કથા બુદિનનાદચાતકા યને તેઽિપ સભુગીકૃતા શ્ચરમ્॥ ૪.૧૧॥
વ જુષાં વિય કયાિપ લીલયા રાગ અેષ પિરપાષેમાગતઃ ।
ય દ્વયાેગભુિવ સઙ્કથા તથા સં તઃ ફલ ત સઙ્ગમાે સવમ્॥ ૪.૧૨॥
યાે િવ ચત્રરસસકેવિધતઃ શઙ્કરે ત શતશાેઽ યુદ િરતઃ ।
શ દઆિવશ ત તયર્ગાશયે વ યયં નવનવપ્રયાજેનઃ॥ ૪.૧૩॥
તે જય ત મખુમ ડલે ભ્રમન ત યષેુ િનયતં શવ વિનઃ ।
યઃ શાશીવ પ્ર તાેઽ તાશયા વાદુ સસં્રવ ત ચા તં પરમ્॥ ૪.૧૪॥
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પિરસમાપ્ત મવાેગ્ર મદં જગ દ્વગ લતાેઽિવરલાે મનસાે મલઃ ।
તદિપ ના ત ભવ પુરાગર્લકવાટિવઘટ્ટનમ વ િપ॥ ૪.૧૫॥
સતતફુ લભવન્મખુપઙ્ક ેદરિવલાેકનલાલસચેતસઃ ।
િકમિપ ત કુ નાથ મના ગવ સુ્ફર સ યને મમા ભમખુ સ્થ તઃ॥ ૪.૧૬॥
વદિવભેદમતેરપરં નુ િક સખુ મહા ત િવભૂ તરથાપરા ।
તિદહ તાવકદાસજનસ્ય િક કુપથમે ત મનઃ પિરહૃત્ય તામ્॥ ૪.૧૭॥
ક્ષણમપીહ ન તાવકદાસતાં પ્ર ત ભવેયમહં િકલ ભાજનમ્ ।
ભવદભેદરસાસવમાદરાદિવરતં રસયેયમહં ન ચેત્॥ ૪.૧૮॥
ન િકલ પ ય ત સત્યમયં જન તવ વપુદ્વર્યદૃ ષ્ટમલીમસઃ ।
તદિપ સવર્િવદા શ્રતવ સલઃ િક મદમારિટતં ન શ ◌ૃણાે ષ મે॥ ૪.૧૯॥
મર સ નાથ કદા ચદપીિહતં િવષયસાખૈ્યમથાિપ મયા થતમ્ ।
સતતમવે ભવદ્વપુર ક્ષણા તમભીષ્ટમલં મમ દેિહ તત્॥ ૪.૨૦॥
િકલ યદૈવ શવા વિન તાવકે કૃતપદાેઽ મ મહેશ તવેચ્છયા ।
શભુશતા યુિદતાિન તદૈવ મે િકમપરં ગયે ભવતઃ પ્રભાે॥ ૪.૨૧॥
યત્ર સાેઽ તમયમે ત િવવ વાંશ્ચ દ્રમઃ પ્ર ત ભઃ સહ સવઃ ।
કાિપ સા િવજયતે શવરાિત્રઃ વપ્રભાપ્રસરભા વર પા॥ ૪.૨૨॥
અ યપુા જતમહં િત્રષુ લાેકે વિધપત્યમમરેશ્વર મ યે ।
નીરસં તદ ખલં ભવદઙ્ ઘ્ર પશર્ના તરસને િવહીનમ્॥ ૪.૨૩॥
બત નાથ દૃઢાેઽયમાત્મબ ધાે ભવદખ્યા તમય વયવૈ કૢપ્તઃ ।
યદયં પ્રથમાનમવે મે વામવધીયર્ શ્લથતે ન લેશતાેઽિપ॥ ૪.૨૪॥
મહતામમરેશ પજૂ્યમાનાેઽ યિનશં તષ્ઠ સ પજૂકૈક પઃ ।
બિહર તરપીહ દૃ યમાનઃ સુ્ફર સ દ્રષૃ્ટશર ર અેવ શશ્વત્॥ ૪.૨૫॥

વબલિનદેશનાખ્યં પ ચમં તાતે્રમ્ ।
વ પાદપદ્મસ પકર્માત્રસ ભાેગસઙ્ ગનમ્ ।
ગલપેાિદકયા નાથ માં વવે મ પ્રવેશય॥ ૫.૧॥
ભવ પાદા બુજર ેરા જર જતમૂધર્જઃ ।
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અપારરભસાર ધનતર્નઃ સ્યામહં કદા॥ ૫.૨॥
વદેકનાથાે ભગવિન્નયદેવાથર્યે સદા ।
વદ તવર્સ તમૂર્કાે ભવેયં મા યથા બુધઃ॥ ૫.૩॥
અહાે સધુાિનધે વા મન્નહાે ષ્ટ િત્રલાેચન ।
અહાે વાદાે િવ પક્ષેત્યેવ ત્યેયમારટન્॥ ૫.૪॥
વ પાદપદ્મસં પશર્પિરમી લતલાેચનઃ ।
િવજૃ ભેયભવદ્ભ ક્તમિદરામદઘૂ ણતઃ॥ ૫.૫॥
ચત્તભૂ દ્ભુિવ િવભાે વસયંે ક્વાિપ યત્ર સા ।
િનર તર વ પ્રલાપમયી ત્તમર્હારસા॥ ૫.૬॥
યત્ર દેવીસમેત વમાસાૈધાદા ચ ગાપેુરાત્ ।
બહુ પઃ સ્થત ત મન્ વા તવ્યઃ સ્યામહં પુરે॥ ૫.૭॥
સમુ લસ તુ ભગવન્ ભવદ્ભાનુમર ચયઃ ।
િવકસ વષે યાવન્મે હૃ પદ્મઃ પજૂનાય તે॥ ૫.૮॥
પ્રસીદ ભગવન્ યને વ પદે પ તતં સદા ।
મનાે મે તત્તદા વાદ્ય ક્ષીવેિદવ ગલેિદવ॥ ૫.૯॥
પ્રહષાર્દ્વાથ શાેકાદ્વા યિદ કુઙ્યાદ્ધટાદિપ ।
બાહ્યાદથા તરાદ્ભાવા પ્રકટ ભવ મે પ્રભાે॥ ૫.૧૦॥
બિહર ય તરિપ ત સ્ય દમાનં સદા તુ મે ।
ભવ પાદા બુજ પશાર્ તમત્ય તશીતલમ્॥ ૫.૧૧॥
વ પાદસં પશર્સધુાસરસાેઽ તિનમ જનમ્ ।
કાેઽ યષે સવર્સ ભાેગલઙ્ઘી ભાેગાેઽ તુ મે સદા॥ ૫.૧૨॥
િનવેિદતમપુાદ વ રાગાિદ ભગવન્મયા ।
આદાય ચા તીકૃત્ય ભુઙ્ વ ભક્તજનૈઃ સમમ્॥ ૫.૧૩॥
અશષેભવુનાહારિનત્ય પ્તઃ સખુાસનમ્ ।
વા મન્ ગ્ હાણ દાસષેુ પ્રસાદાલાેકનક્ષણમ્॥ ૫.૧૪॥
અ તભર્ ક્તચમ કારચવર્ણામી લતેક્ષણઃ ।
નમાે મહં્ય શવાયે ત પજૂયં સ્યાં ણા યિપ॥ ૫.૧૫॥
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અિપ લ ધભવદ્ભાવઃ વાત્માે લાસમયં જગત્ ।
પ યન્ ભ ક્તરસાભાેગૈભર્વેયમિવયાે જતઃ॥ ૫.૧૬॥
આકા ક્ષણીયમપરં યને નાથ ન િવદ્યતે ।
તવ તનેા દ્વતીયસ્ય યુક્તં ય પિરપૂણર્તા॥ ૫.૧૭॥
હસ્યતે ત્યતે યત્ર રાગદ્વષેાિદ ભજુ્યતે ।
પીયતે ભ ક્તપીયષૂરસ ત પ્રા ુયાં પદમ્॥ ૫.૧૮॥
તત્તદપવૂાર્માેદ વ ચ્ચ તાકુસમુવાસના દૃઢતામ્ ।
અેતુ મમ મન સ યાવન્ન યતુ દુવાર્સનાગ ધઃ॥ ૫.૧૯॥
ક્વ નુ રાગાિદષુ રાગઃ ક્વ ચ હરચરણા બુજેષુ રા ગ વમ્ ।
ઇ થં િવરાેધર સકં બાેધય િહતમમર મે હૃદયમ્॥ ૫.૨૦॥
િવચરન્ યાેગદશા વિપ િવષયવ્યા ત્તવતર્માનાેઽિપ ।
વ ચ્ચ તામિદરામદતરલીકૃતહૃદય અેવ સ્યામ્॥ ૫.૨૧॥
વા ચ મનાેમ તષુ તથા શર રચેષ્ટાસુ કરણર ચતાસુ ।
સવર્ત્ર સવર્દા મે પુરઃસરાે ભવતુ ભ ક્તરસઃ॥ ૫.૨૨॥
શવ શવ શવે ત નામિન તવ િનરવિધ નાથ જ યમાનેઽ મન્ ।
આ વાદયન્ ભવેયં કમિપ મહારસમપનુ ક્તમ્॥ ૫.૨૩॥
સુ્ફરદન ત ચદાત્મકિવષ્ટપે પિરિનપીતસમ તજડા વિન ।
અગ ણતાપર ચન્મયગ ડકે પ્રિવચરેયમહં ભવતાેઽ ચતા॥ ૫.૨૪॥
વવપુ ષ સુ્ફટભા સિન શાશ્વતે સ્થ તકૃતે ન િકમ યપુયજુ્યતે ।
ઇ ત મ તઃ સદુૃઢા ભવતા પરં મમ ભવચ્ચરણા જરજઃ શચુેઃ॥ ૫.૨૫॥
િકમિપ નાથ કદાચન ચેત સ સુ્ફર ત તદ્ભવદઙ્ ઘ્રતલ શામ્ ।
ગલ ત યત્ર સમ ત મદં સધુાસર સ િવશ્વ મદં િદશ મે સદા॥ ૫.૨૬॥

અ વિવસુ્ફરણાખ્યં સસં્થ તાતે્રમ્ ।
ક્ષણમાત્રમપીશાન િવયુક્તસ્ય વયા મમ ।
િન બડં ત યમાનસ્ય સદા ભૂયા દશૃઃ પદમ્॥ ૬.૧॥
િવયાેગસારે સસંારે પ્રયેણ પ્રભુણા વયા ।
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અિવયુક્તઃ સદૈવ સ્યાં જગતાિપ િવયાે જતઃ॥ ૬.૨॥
કાયવાઙ્મનસયૈર્ત્ર યા મ સવ વમવે તત્ ।
ઇત્યેષ પરમાથાઽિપ પિરપૂણાઽ તુ મે સદા॥ ૬.૩॥
િનિવક પાે મહાન દપૂણા યદ્વદ્ભવાં તથા ।
ભવ તુ તકર ભૂયાદનુ પવૈ વાઙ્મમ॥ ૬.૪॥
ભવદાવેશતઃ પ યન્ ભાવં ભાવં ભવન્મયમ્ ।
િવચરેયં િનરાકાઙ્ક્ષઃ પ્રહષર્પિરપૂિરતઃ॥ ૬.૫॥
ભગવ ભવતઃ પૂણ પ યેયમ ખલં જગત્ ।
તાવતવૈા મ સ તુષ્ટ તતાે ન પિર ખદ્યસે॥ ૬.૬॥
િવલીયમાના વ યવે વ્યાે મેઘલવા ઇવ ।
ભાવા િવભા તુ મે શશ્વ ક્રમનૈમર્લ્યગા મનઃ॥ ૬.૭॥
વપ્રભાપ્રસર વ તાપયર્ ત વા તસ ત તઃ ।
સ તતં ભાતુ મે કાેઽિપ ભવમ યાદ્ભવન્મ ણઃ॥ ૬.૮॥
કાં ભૂ મકાં નાિધશષેે િક ત સ્યાદ્યન્ન તે વપુઃ ।
શ્રા ત તનેાપ્રયાસને સવર્ત વામવા ુયામ્॥ ૬.૯॥
ભવદઙ્ગપિર વઙ્ગસ ભાેગઃ વેચ્છયવૈ મે ।
ઘટતા મય ત પ્રાપ્તે િક નાથ ન જતં મયા॥ ૬.૧૦॥
પ્રકટ ભવ ના યા ભઃ પ્રાથર્ના ભઃ કદથર્નાઃ ।
કુમર્ તે નાથ તા ય ત વામવે ગયામહે॥ ૬.૧૧॥

િવધુરિવજયનામધેયં સપ્તમં તાતે્રમ્ ।
વ યાન દસર વ ત સમરસતામેત્ય નાથ મમ ચેતઃ ।
પિરહરતુ સકૃિદય તં ભેદાધીનં મહાનથર્મ્॥ ૭.૧॥
અેતન્મમ ન વદ મ ત રાગદ્વષેાિદિનગડદૃઢમૂલે ।
નાથ ભવન્મયતૈક્યપ્રત્યયપરશઃુ પત વ તઃ॥ ૭.૨॥
ગલતુ િવક પકલઙ્કાવલી સમુ લસતુ હૃિદ િનરગર્લતા ।
ભગવન્નાન દરસ લુતા તુ મે ચન્મયી મૂ તઃ॥ ૭.૩॥
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રાગાિદમયભવા ડકલુિઠતં વદ્ભ ક્તભાવના બકા તૈ તૈઃ ।
આ યાયયતુ રસમૈા પ્ર દ્ધપક્ષાે યથા ભવા મ ખગઃ॥ ૭.૪॥
વચ્ચરણભાવના તરસસારા વાદનપૈુણં લભતામ્ ।
ચત્ત મદં િનઃશે ષતિવષયિવષાસઙ્ગવાસનાવિધ મે॥ ૭.૫॥
વદ્ભ ક્તતપનદ િધ તસં પશર્વશાન્મમષૈ દૂરતરમ્ ।
ચેતાેમ ણિવમૂ ચતુરાગાિદકતપ્તવિહ્નકણાન્॥ ૭.૬॥
ત મન્ પદે ભવ તં સતતમપુશ્લાેકયેયમત્યુચ્ચૈઃ ।
હિરહયર્શ્વિવિર ચા અિપ યત્ર બિહઃ પ્રતીક્ષ તે॥ ૭.૭॥
ભ ક્તમદજિનતિવભ્રમવશને પ યેયમિવકલં કરણૈઃ ।
શવમયમ ખલં લાેકં િક્રયાશ્ચ પૂ મયી સકલાઃ॥ ૭.૮॥
મામકમનાેગ્ હીત વદ્ભ ક્તકુલાઙ્ગના ણમાિદસતુાન્ ।
સૂ વા સબુદ્ધમૂલા મમે ત બુ દ્ધ દૃઢ કુ તામ્॥ ૭.૯॥

અલાૈિકકાેદ્બલનાખ્યમષ્ટમં તાતે્રમ્ ।
યઃ પ્રસાદલવ ઈશ્વર સ્થતાે યા ચ ભ ક્તિરવ મામપુેયષુી ।
તાૈ પર પરસમ વતાૈ કદા તાદશૃે વપુ ષ િઢમે યતઃ॥ ૮.૧॥
વ પ્રભુ વપિરચવર્ણજન્મા કાેઽ યુદેતુ પિરતાષેરસાેઽ તઃ ।
સવર્કાલ મહ મે પરમ તુ જ્ઞાનયાેગમિહમાિદ િવદૂરે॥ ૮.૨॥
લાેકવદ્ભવતુ મે િવષયષેુ સ્ફ ત અેવ ભગવ પિરતષર્ઃ ।
કેવલં તવ શર રતયૈતાન+્ લાેકયેયમહમ તિવક પઃ॥ ૮.૩॥
દેહભૂ મષુ તથા મન સ વં પ્રાણવત્મર્િન ચ ભેદમપેુતે ।
સિંવદઃ પ થષુ તષેુ ચ તને વાત્મના મમ ભવ સુ્ફટ પઃ॥ ૮.૪॥
િનજિનજેષુ પદેષુ પતિ વમાઃ કરણ ત્તય ઉ લ સતા મમ ।
ક્ષણમપીશ મનાગિપ મવૈ ભૂ વદિવભેદરસક્ષ તસાહસમ્॥ ૮.૫॥
લઘુમ ણ સતાચ્છશીતલં ભવદાવેશવશને ભાવયન્ ।
વપુર ખલપદાથર્પદ્ધતવે્યર્વહારાન તવતર્યેય તાન્॥ ૮.૬॥
િવકસતુ વવપુભર્વદાત્મકં સમપુયા તુ જગ ત મમાઙ્ગતામ્ ।
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વ્રજતુ સવર્ મદં દ્વયવ ગતં તપથાપેગમેઽ યનપુાખ્યતામ્॥ ૮.૭॥
સમુિદયાદિપ તાદશૃતાવકાનન િવલાેક પરા તસ લવઃ ।
મમ ઘટેત યથા ભવદદ્વયાપ્રથનઘાેરદર પિરપૂરણમ્॥ ૮.૮॥
અિપ કદાચન તાવકસઙ્ગમા તકણાચ્છુરણને તનીયસા ।
સકલલાેકસખુષેુ પરાઙ્મખુાે ન ભિવતા યુભયચ્યુત અેવ િકમ્॥ ૮.૯॥
સતતમવે ભવચ્ચરણા બુ કરચરસ્ય િહ હંસવરસ્ય મે ।
ઉપિર મૂલતલાદિપ ચા તરાદુપનમ વજ ભ ક્ત ણા લકા॥ ૮.૧૦॥
ઉપયા તુ િવભાે સમ તવ તૂ યિપ ચ તાિવષયં દશૃઃ પદં ચ ।
મમ દશર્ન ચ તનપ્રકાશા તસારા ણ પરં પિરસુ્ફર તુ॥ ૮.૧૧॥
પરમેશ્વર તષેુ તષેુ કૃચ્છ્ર ે વિપ નામાપેનમ વહં ભવેયમ્ ।
ન પરં ગતભી વદઙ્ગસઙ્ગાદુપ તાિધકસ મદાેઽિપ યાવત્॥ ૮.૧૨॥
ભવદાત્મિન િવશ્વમુ ભતં યદ્ભવતવૈાિપ બિહઃ પ્રકા યતે તત્ ।
ઇ ત યદ્દઢૃિનશ્ચયાપેજુષં્ટ તિદદાિન સુ્ફટમવે ભાસતામ્॥ ૮.૧૩॥

વાત યિવજયાખ્યં નવમં તાતે્રમ્ ।
કદા નવરસાદ્રાર્દ્રર્સ ભાેગા વાદનાે સકુમ્ ।
પ્રવતત િવહાયા યન્મમ વ પશર્ને મનઃ॥ ૯.૧॥
વદેકરક્ત વ પાદપૂ માત્રમહાધનઃ ।
કદા સાક્ષા કિર યા મ ભવ તમયમુ સકુઃ॥ ૯.૨॥
ગાઢાનુરાગવશતાે િનરપેક્ષીભૂતમાનસાેઽ મ કદા ।
પટપિટ ત િવઘિટતા ખલમહાગર્લ વામપુૈ યા મ॥ ૯.૩॥
વસિંવ સારહૃદયાિધષ્ઠાનાઃ સવર્દેવતાઃ ।
કદા નાથ વશીકુયા ભવદ્ભ ક્તપ્રભાવતઃ॥ ૯.૪॥
કદા મે સ્યા દ્વભાે ભૂિર ભ યાન દરસાે સવઃ ।
યદાલાેકસખુાન દ થઙ્નામાિપ લ સ્યતે॥ ૯.૫॥
ઈશ્વરમભયમુદારં પૂણર્મકારણમપહ્નતુાત્માનમ્ ।
સહસા ભજ્ઞાય કદા વા મજનં લ જિય યા મ॥ ૯.૬॥
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કદા કામિપ તાં નાથ તવ વ લભતા મયામ્ ।
યયા માં પ્ર ત ન ક્વાિપ યુક્તં તે સ્યા પલાિયતુમ્॥ ૯.૭॥
ત વતાેઽશષેજ તનૂાં ભવ પૂ મયાત્મનામ્ ।
દષૃ્ટ ાનુમાેિદતરસા લાિવતઃ સ્યાં કદા િવભાે॥ ૯.૮॥
જ્ઞાનસ્ય પરમા ભૂ મયાગસ્ય પરમા દશા ।
વદ્ભ ક્તયાર્ િવભાે કિહ પૂણર્ મે સ્યાત્તદ થતા॥ ૯.૯॥
સહસવૈસાદ્ય કદા ગાઢમવષ્ટ ય હષર્િવવશાેઽહમ્ ।
વચ્ચરણવરિનધાનં સવર્સ્ય પ્રકટિય યા મ॥ ૯.૧૦॥
પિરતઃ પ્રસરચ્છુદ્ધ વદાલાેકમયઃ કદા ।
સ્યાં યથેશ ન િક ચન્મે માયાચ્છાયા બલં ભવેત્॥ ૯.૧૧॥
આત્મસા કૃતિનઃશષેમ ડલાે િનવ્યર્પેક્ષકઃ ।
કદા ભવેયં ભગવં વદ્ભક્તગણનાયકઃ॥ ૯.૧૨॥
નાથ લાેકા ભમાનાનામપવૂ વં િનબ ધનમ્ ।
મહા ભમાનઃ કિહ સ્યાં વદ્ભ ક્તરસપૂિરતઃ॥ ૯.૧૩॥
અશષેિવષયાશૂ યશ્રીસમાશ્લષેસુ સ્થતઃ ।
શયીય મવ શીતાઙ્ ઘ્રકુશશેયયુગે કદા॥ ૯.૧૪॥
ભ યાસવસ દ્ધાયા વ પૂ ભાેગસ પદઃ ।
કદા પારં ગ મ યા મ ભિવ યા મ કદા કૃતી॥ ૯.૧૫॥
આન દબા પપૂર ખ લતપિરભ્રા તગદ્ગદાક્ર દઃ ।
હાસાે લા સતવદન વ પશર્રસં કદા સ્યા મ॥ ૯.૧૬॥
પશજુનસમાન ત્તામવધૂય દશા મમાં કદા શ ભાે ।
આ વાદયેય તાવકભક્તાે ચતમાત્મનાે પમ્॥ ૯.૧૭॥
લ ધા ણમાિદ સ દ્ધિવગ લતસકલાપેતાપસ ત્રાસઃ ।
વદ્ભ ક્તરસાયનપાનિક્રઢાિનષ્ટઃ કદાસીય॥ ૯.૧૮॥
નાથ કદા સ તથાિવધ આક્ર દાે મે સમુચ્ચરેદ્વા ચ ।
ય સમન તરમવે સુ્ફર ત પુર તાવક મૂ તઃ॥ ૯.૧૯॥
ગાઢગાઢભવદઙ્ ઘ્રસરાે લઙ્ગનવ્યસનત પરચેતાઃ ।
વ વવિ વદમયત્નત અેવ વાં કદા સમવલાેકિયતા મ॥ ૯.૨૦॥
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અિવચ્છેદભઙ્ગાખ્યં દશમં તાતે્રમ્ ।
ન સાેઢવ્યમવ યં તે જગદેકપ્રભાેિરદમ્ ।
માહેશ્વરાશ્ચ લાેકાના મતરેષાં સમાશ્ચ યત્॥ ૧૦.૧॥
યે સદૈવાનુરાગેણ ભવ પાદાનુગા મનઃ ।
યત્ર તત્ર ગતા ભાેગાં તે કાં શ્ચદુપભુ જતે॥ ૧૦.૨॥
ભતાર્ કાલા તકાે યત્ર ભવાં તત્ર કુતાે જઃ ।
તત્ર ચેતરભાેગાશા કા લ મીયર્ત્ર તાવક ॥ ૧૦.૩॥
ક્ષનમાત્રસખુનેાિપ િવભુયના સ લ યસે ।
તદૈવ સવર્ઃ કાલાેઽસ્ય વદાન દેન પૂયર્તે॥ ૧૦.૪॥
આન દરસ બ દુ તે ચ દ્રમા ગ લતાે ભુિવ ।
સયૂર્ તથા તે પ્ર તઃ સહંાર તજેસઃ કણઃ॥ ૧૦.૫॥
બ લ યામ તીયાય નતે્રાયા મૈ તવ પ્રભાે ।
અલાૈિકકસ્ય કસ્યાિપ માહા યસ્યૈકલ મણે॥ ૧૦.૬॥
તનેવૈ દષૃ્ટાેઽ સ ભવદ્દશર્નાદ્યાેઽ તહૃ ય ત ।
કથ ચદ્યસ્ય વા હષર્ઃ કાેઽિપ તને વમી ક્ષતઃ॥ ૧૦.૭॥
યષેાં પ્રસન્નાેઽ સ િવભાે યૈલર્ ધં હૃદયં તવ ।
આકૃ ય વ પુરાત્તૈ તુ બાહ્યમા ય તર કૃતમ્॥ ૧૦.૮॥
વદતૃે િન ખલં િવશ્વં સમદગૃ્યાતમીક્ષ્યતામ્ ।
ઈશ્વરઃ પનુરેતસ્ય વમેકાે િવષમેક્ષણઃ॥ ૧૦.૯॥
આ તાં ભવ પ્રભાવેણ િવના સત્તવૈ ના ત યત્ ।
વદ્દષૂણકથા યષેાં વદતૃે નાપેપદ્યતે॥ ૧૦.૧૦॥
બાહ્યા તરા તરાયાલીકેવલે ચેત સ સ્થ તઃ ।
વિય ચે સ્યાન્મમ િવભાે િકમ યદુપયજુ્યતે॥ ૧૦.૧૧॥
અ યે ભ્રમ ત ભગવન્નાત્મ યવેા તદુઃ સ્થતાઃ ।
અ યે ભ્રમ ત ભગવન્નાત્મ યવેા તસુ સ્થતાઃ॥ ૧૦.૧૨॥
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અપી વાિપ ભવદ્ભ ક્તસધુામનવલાેક્ય ચ ।
વામીશ વ સમાચારમાત્રા સદ્ ય ત જ તવઃ॥ ૧૦.૧૩॥
ત્યા વયં તવ િવભાે તને િત્રજગતાં યથા ।
બભ યાર્ત્માનમવેં તે ભત્તર્વ્યા વયમ યલમ્॥ ૧૦.૧૪॥
પરાન દા તમયે દષૃ્ટાેઽિપ જગદાત્મિન ।
વિય પશર્રસઽેત્ય તતરસુ ક ઠતા(ે?)ઽ મ તે॥ ૧૦.૧૫॥
દેવ દુઃખા યશષેા ણ યાિન સસંાિરણામિપ ।
ઘ્ ત્યાખ્યભવદ યાત્મયુતા યાયા ત સહ્યતામ્॥ ૧૦.૧૬॥
સવર્જ્ઞે સવર્શક્તાૈ ચ વ યવે સ ત ચન્મયે ।
સવર્થા યસતાે નાથ યુક્તાસ્ય જગતઃ પ્રથા॥ ૧૦.૧૭॥
વ પ્રા ણતાઃ સુ્ફર તીમે ગુણા લાેષ્ટાપેમા અિપ ।
ત્ય ત પવનાેદૂ્ધતાઃ કાપાર્સાઃ િપચવાે યથા॥ ૧૦.૧૮॥
યિદ નાથ ગુણે વાત્મા ભમાનાે ન ભવેત્તતઃ ।
કેન હીયેત જગત વદેકાત્મતયા પ્રથા॥ ૧૦.૧૯॥
વ દ્યા તેઽિપ મહીયાંસઃ પ્રલયાપેગતા અિપ ।
વ કાપેપાવક પશર્પૂતા યે પરમેશ્વર॥ ૧૦.૨૦॥
મહાપ્રકાશવપુ ષ િવ પષ્ટે ભવ ત સ્થતે ।
સવર્તાેઽપીશ ત ક માત્તમ સ પ્રસરા યહમ્॥ ૧૦.૨૧॥
અિવભાગાે ભવાનવે વ પમ તં મમ ।
તથાિપ મત્યર્ધમાર્ણામહમવેૈકમા પદમ્॥ ૧૦.૨૨॥
મહેશ્વરે ત યસ્યા ત નામકં વા ગ્વભષૂણમ્ ।
પ્રણામાઙ્કશ્ચ શર સ સ અેવૈકઃ પ્રભાિવતઃ॥ ૧૦.૨૩॥
સદસચ્ચ ભવાનવે યને તનેાપ્રયાસતઃ ।
વરસનેવૈ ભગવં તથા સ દ્ધઃ કથં ન મે॥ ૧૦.૨૪॥
શવદાસઃ શવૈકાત્મા િક યન્નાસાદયે સખુમ્ ।
ત યાઽ મ દેવમખુ્યાનામિપ યનેા તાસવૈઃ॥ ૧૦.૨૫॥
હૃન્ના યાેર તરાલસ્થઃ પ્રા ણનાં િપત્તિવગ્રહઃ ।
ગ્રસસે વં મહાવિહ્નઃ સવ સ્થાવરજઙ્ગમમ્॥ ૧૦.૨૬॥
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આૈ સકુ્યિવશ્વ સતનામૈકાદશં તાતે્રમ્ ।
જગિદદમથવા સહૃુદાે બ ધજુનાે વા ન ભવ ત મમ િકમિપ ।
વં પનુરેત સવ યદા તદા કાેઽપરાે મેઽ તુ॥ ૧૧.૧॥
વા મન્મહેશ્વર વં સાક્ષા સવ જગ વમવેે ત ।
વ વવે સ દ્ધમે વ ત યાચ્ઞા તત્રાિપ યાચ્ઞવૈ॥ ૧૧.૨॥
િત્રભવુનાિધપ ત વમપીહ ય ણ મવ પ્ર તભા ત ભવ જુષઃ ।
િક મવ તસ્ય ફલં શભુકમર્ણાે ભવ ત નાથ ભવ મરણાદતૃે॥ ૧૧.૩॥
યને નવૈ ભવતાેઽ ત િવ ભન્નં િક ચનાિપ જગતાં પ્રભવશ્ચ ।
વ દ્વજૃ ભતમતાેઽદ્ભુતકમર્ વ યુદે ત ન તવ તુ તબ ધઃ॥ ૧૧.૪॥
વન્મયાેઽ મ ભવદચર્નિનષ્ઠઃ સવર્દાહ મ ત ચા યિવરામમ્ ।
ભાવયન્નિપ િવભાે વરસને વ ગાેઽિપ ન તથા િક મવ સ્યામ્॥ ૧૧.૫॥
યે મનાગિપ ભવચ્ચરણા ેદ્ભૂતસાૈરભલવને િવ ષ્ટઃ ।
તષેુ િવસ્ર મવ ભવ ત સમ તં ભાેગ તમમરૈરિપ ગ્યમ્॥ ૧૧.૬॥
હૃિદ તે ન તુ િવદ્યતેઽ યદ યદ્વચને કમર્ ણ ચા યદેવ શ ભાે ।
પરમાથર્સતાેઽ યનુગ્રહાે વા યિદ વા િનગ્રહ અેક અેવ કાયર્ઃ॥ ૧૧.૭॥
મૂઢાેઽ મ દુઃખક લતાેઽ મ જરાિદદાષેભીતાેઽ મ
શ ક્તરિહતાેઽ મ તવા શ્રતાેઽ મ
શ ભાે તથા કલય શીઘ્રમપુૈ મ યને ।
સવાત્તમાં ધુરમપાે જ્ઝતદુઃખમાગર્ઃ॥ ૧૧.૮॥
વ કણર્દેશમ િધશ ય મહાઘર્ભાવમાક્ર દતાિન મમ તુચ્છતરા ણ યા ત ।
વંશા તરાલપ તતાિન જલૈકદેશખ ડાિન માૈ ક્તકમ ણ વ મવાેદ્વહ ત॥ ૧૧.૯॥
િક મવ ચ લ યતે બત ન તૈરિપ નાથ જનૈઃ
ક્ષણમિપ કૈતવાદિપ ચ યે તવ ના રતાઃ
શ શરમયખૂશખેર તથા કુ યને મમ ।
ક્ષતમરણાેઽ ણમાિદકમપુૈ મ યથા િવભવમ્॥ ૧૧.૧૦॥
શ ભાે શવર્ શશઙ્કશખેર શવ યક્ષાક્ષમાલાધર
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શ્રીમન્નુગ્રકપાલલા છન લસદ્ભીમિત્રશલૂાયુધ
કા યા બુિનધે િત્રલાેકરચનાશીલાેગ્રશ યાત્મક શ્રીક ઠાશુ ।
િવનાશયાશભુભરાનાધ વ સ દ્ધ પરામ્॥ ૧૧.૧૧॥
ત ક નાથ ભવેન્ન યત્ર ભગવાિન્નમાર્ તામશ્નુતે
ભાવઃ સ્યા કમુ તસ્ય ચેતનવતાે નાશા ત યં શઙ્કરઃ
ઇ થં તે પરમેશ્વરાક્ષતમહાશક્તેઃ સદા સં શ્રતઃ ।
સસંારેઽત્ર િનર તરાિધિવધુરઃ ક્લ યા યહં કેવલમ્॥ ૧૧.૧૨॥
યદ્ય યત્ર વરપ્રદાેદ્ધતતમાઃ પીડાજરા ત્યવ
અેતે વા ક્ષણમાસતાં બહુમતઃ શ દાિદરેવા સ્થરઃ
તત્રાિપ હયા મ સ તતસખુાકાઙ્ક્ષ ચરં સ્થા નવે ।
ભાેગા વાદયુત વદઙ્ ઘ્રકમલ યાના ય વાતવે॥ ૧૧.૧૩॥
હે નાથ પ્રણતા તનાશનપટાે શ્રેયાેિનધે ધજૂર્ટે
દુઃખૈકાયતનસ્ય જન્મમરણત્ર તસ્ય મે સા પ્રતમ્
તચ્ચેષ્ટ વ યથા મનાેજ્ઞિવષયા વાદપ્રદા ઉત્તમા ।
વન્નવે સમશ્નવુેઽહમચલાઃ સદ્ધ વદચાર્પરઃ॥ ૧૧.૧૪॥

નમાે માેહમહા વા ત વંસનાન યકમર્ણે ।
સવર્પ્રકાશા તશયપ્રકાશાયે દુલ મણે॥ ૧૧.૧૫॥

રહસ્યિનદશનામ દ્વાદશં તાતે્રમ્ ।
સહકાિર ન િક ચિદ યતે ભવતાે ન પ્ર તબ ધકં દૃ ષ ।
ભવતવૈ િહ સવર્મા લુતં કથમદ્યાિપ તથાિપ નેક્ષસે॥ ૧૨.૧॥
અિપ ભાવગણાદપી દ્રયપ્રચયાદ યવબાેધમ યતઃ ।
પ્રભવ તમિપ વતઃ સદા પિરપ યેયમપાેઢિવશ્વકમ્॥ ૧૨.૨॥
કથં તે યેરન્ કથમિપ ચ તે દશર્નપથં
વ્રજેયુઃ કેનાિપ પ્રકૃ તમહતાઙે્કન ખ ચતઃ
તથાે થાયાે થાય સ્થલજલ ણાદેર ખલતઃ ।
પદાથર્દ્યા ષ્ટસ્રવદ તપૂરૈર્(?) િવિકર સ॥ ૧૨.૩॥
સાક્ષ કૃત ભવદૂ્રપપ્ર તા તતિપતાઃ ।
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ઉન્મૂ લત ષાે મત્તા િવચર ત યથા ચ॥ ૧૨.૪॥
ન તદા ન સદા ન ચૈકદેત્યિપ સા યત્ર ન કાલધીભર્વેત્ ।
તિદદં ભવદ યદશર્નં ન ચ િનતં્ય ન ચ ક યતેઽ યથા॥ ૧૨.૫॥
વ દ્વલાેકનસમુ કચેતસાે યાેગ સ દ્ધિરયતી સદા તુ મે ।
ય દ્વશયેમ ભસ ધમાત્રત વ સધુાસદનમચર્નાય તે॥ ૧૨.૬॥
િનિવક પભવદ યદશર્નપ્ર પ્તફુ લમનસાં મહાત્મનામ્ ।
ઉ લસ ત િવમલાિન હેલયા ચે ષ્ટતાિન ચ વચાં સ ચ સુ્ફટમ્॥ ૧૨.૭॥
ભવ ભવદ યપાદયાેિનવસન્ન તર અેવ િનભર્યઃ ।
ભવભૂ મષુ તાસુ તા વહં પ્રભુમચયમનગર્લિક્રયઃ॥ ૧૨.૮॥
ભવદઙ્ ઘ્રસરાે હાેદરે પિરલીનાે ગ લતપરૈષણઃ ।
અ તમાત્રમધપૂયાેગતઃ પિર પ્તાે િવચરેય મચ્છયા॥ ૧૨.૯॥
યસ્ય દ ભાિદવ ભવ પૂ સઙ્ક પ ઉ થતઃ ।
તસ્યા યવ યમુિદતં સિન્નધાનં તવાે ચતમ્॥ ૧૨.૧૦॥
ભગવિન્નતરાનપે ક્ષણા િનતરામેકરસને ચેતસા ।
સલુભં સકલાપેશાિયનં પ્રભુમા પ્ત િપબેયમ મ િકમ્॥ ૧૨.૧૧॥
વયા િનરાકૃતં સવ હેયમેતત્તદેવ તુ ।
વન્મયં સમપુાદેય મત્યયં સારસઙ્ગ્રહઃ॥ ૧૨.૧૨॥
ભવતાેઽ તરચાિર ભાવ તં પ્રભવુન્મખુ્યતયવૈ પૂ જતં તત્ ।
ભવતાે બિહર યભાવમાત્રા કથમીશાન્ ભવે સમચ્યર્તે વા॥ ૧૨.૧૩॥
િનઃશ દં િનિવક પં ચ િનવ્યાર્ક્ષપેમથાિનશમ્ ।
ક્ષાેભેઽ ય યક્ષમી ક્ષેયં યક્ષ વામવે સવર્તઃ॥ ૧૨.૧૪॥
પ્રકટય િનજધામ દેવ ય મ વમ સ સદા પરમેશ્વર સમેતઃ ।
પ્રભુચરણરજઃસમાનકક્ષ્યાઃ િકમિવશ્વાસપદં ભા ત ત્યાઃ॥ ૧૨.૧૫॥
દશર્નપથમપુયાતાેઽ યપસર સ કુતાે મમેશ ત્યસ્ય ।
ક્ષણમાત્રક મહ ન ભવ સ કસ્ય ન જ તાેદૃર્શાેિવષયઃ॥ ૧૨.૧૬॥
અૈક્યસિંવદ તાચ્છધારયા સ તતપ્ર તયા કદા િવભાે ।
લાવના પરમભેદમાનયં વાં િનજં ચ વપુરા ુયાં મુદમ્॥ ૧૨.૧૭॥
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અહ મત્યમુતાેઽવ દ્ધલાેકાદ્ભવદ યા પ્ર તપ ત્તસારતાે મે ।
અ માત્રકમવે િવશ્વિનષં્ઠ ઘટતાં યને ભવેયમ ચતા તે॥ ૧૨.૧૮॥
અપિર મત પમહં તં તં ભાવં પ્ર તક્ષણં પ યન્ ।
વામવે િવશ્વ પં િનજનાથં સાધુ પ યેયમ્॥ ૧૨.૧૯॥
ભવદઙ્ગગતં તમવે ક માન્ન મનઃ પયર્ટતીષ્ટમથર્મથર્મ્ ।
પ્રકૃ તક્ષ તર ત નાે તથાસ્ય મમ ચેચ્છા પિરપૂયર્તે પરૈવ॥ ૧૨.૨૦॥
શતશઃ િકલ તે તવાનુભાવાદ્ભગવન્ કેઽ યમનુવૈ ચ ષા યે ।
અિપ હા લકચેષ્ટયા ચર તઃ પિરપ ય ત ભવદ્વપુઃ સદાગ્રે॥ ૧૨.૨૧॥
ન સા મ ત દે ત યા ન ભવ ત વિદચ્છામયી સદા
શભુમથેતરદ્ભગવતવૈમાચયર્તે અતાેઽ મ ભવદાત્મકાે ભુિવ યથા ।
તથા સ ચરન્ સ્થ તાેઽિનશમબાિધત વદમલઙ્ ઘ્રપૂ ે સવઃ॥ ૧૨.૨૨॥
ભવદ યગભીરભા ષતષેુ પ્ર તભા સ યગુદેતુ મે પુરાેઽતઃ ।
તદનુ ષ્ઠતશ ક્તર યત તદ્ભવદચાર્વ્યસનં ચ િનિવરામમ્॥ ૧૨.૨૩॥
વ્યવહારપદેઽિપ સવર્દા પ્ર તભા વથર્કલાપ અેષ મામ્ ।
ભવતાેઽવયવાે યથા ન તુ વત અેવાદરણીયતાં ગતઃ॥ ૧૨.૨૪॥
મન સ વરસને યત્ર તત્ર પ્રચરત્ય યહમસ્ય ગાેચરેષુ ।
પ્ર તાેઽ યિવલાેલ અેવ યુ મ પિરચયાર્ચતુરઃ સદા ભવેયમ્॥ ૧૨.૨૫॥
ભગવન્ ભવિદચ્છયવૈ દાસ તવ તાેઽ મ પરસ્ય નાત્ર શ ક્તઃ ।
કથમષે તથાિપ વક્ત્ર બ બં તવ પ યા મ ન તુ ચત્રમેતત્॥ ૧૨.૨૬॥
સમુ સકુા વાં પ્ર ત યે ભવ તં પ્રત્યથર્ પાદવલાેકય ત ।
તષેામહાે િક તદુપ સ્થતં સ્યા ક સાધનં વા ફ લતં ભવેત્તત્॥ ૧૨.૨૭॥
ભાવા ભાવતયા સ તુ ભવદ્ભાવને મે ભવ ।
તથા ન િક ચદ ય તુ ન િક ચદ્ભવતાેઽ યથા॥ ૧૨.૨૮॥
યન્ન િક ચદિપ તન્ન િક ચદ ય તુ િક ચદિપ િક ચદેવ મે ।
સવર્થા ભવતુ તાવતા ભવાન્ સવર્તાે ભવ ત લ ધપૂ જતઃ॥ ૧૨.૨૯॥
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સઙ્ગ્રહ તાતે્રનામ ત્રયાેદશં તાતે્રમ્ ।
સઙ્ગ્રહેન સખુદુઃખલક્ષણં માં પ્ર ત સ્થત મદં શ ◌ૃ પ્રભાે ।
સાખૈ્યમષે ભવતા સમાગમઃ વા મના િવરહ અેવ દુઃ ખતા॥ ૧૩.૧॥
અ તર ય તતરામણીયસી યા વદપ્રથનકા લકા ત મે ।
તામપીશ પિર જ્ય સવર્તઃ વં વ પમમલં પ્રકાશય॥ ૧૩.૨॥
તાવકે વપુ ષ િવશ્વિનભર્રે ચ સધુારસમયે િનરત્યયે ।
તષ્ઠતઃ સતતમચર્તઃ પ્રભું િવતં તમથા યદ તુ મે॥ ૧૩.૩॥
ઈશ્વરાેઽહમહમવે પવાન્ પ ડતાેઽ મ સભુગાેઽ મ કાેઽપરઃ ।
મ સમાેઽ ત જગતી ત શાેભતે માિનતા વદનુરા ગણઃ પરમ્॥ ૧૩.૪॥
દેવદેવ ભવદદ્વયા તાખ્યા તસહંરણલ ધજન્મના ।
તદ્યથા સ્થતપદાથર્સિંવદા માં કુ વ ચરણાચર્નાે ચતમ્॥ ૧૩.૫॥
યાયતે તદનુ દૃ યતે તતઃ યતે ચ પરમેશ્વરઃ વયમ્ ।
યત્ર પજૂનમહાે સવઃ સ મે સવર્દા તુ ભવતાેઽનુભાવતઃ॥ ૧૩.૬॥
યદ્યથા સ્થતપદાથર્દશર્નં યુ મદચર્નમહાે સવશ્ચ યઃ ।
યુગ્મમેતિદતરેતરાશ્રયં ભ ક્તશા લષુ સદા િવજૃ ભતે॥ ૧૩.૭॥
તત્તિદ દ્રયમખુને સ તતં યુ મદચર્નરસાયનાસવમ્ ।
સવર્ભાવચષકેષુ પૂિરતે વાિપબન્નિપ ભવેયમનુ્મદઃ॥ ૧૩.૮॥
અ યવેદ્યમ માત્રમ ત ન વપ્રકાશમ ખલં િવજૃ ભતે ।
યત્ર નાથ ભવતઃ પુરે સ્થતં તત્ર મે કુ સદા તવા ચતુઃ॥ ૧૩.૯॥
દાસધા િવિનયાે જતાેઽ યહં વેચ્છયવૈ પરમેશ્વર વયા ।
દશર્નને ન િકમ મ પાિત્રતઃ પાદસવંહનકમર્ણાિપ વા॥ ૧૩.૧૦॥
શ ક્તપાતસમયે િવચારણં પ્રાપ્તમીશ ન કરાે ષ કિહ ચત્ ।
અદ્ય માં પ્ર ત િકમાગતં યતઃ વપ્રકાશનિવધાૈ િવલ બસે॥ ૧૩.૧૧॥
તત્ર તત્ર િવષયે બિહિવભાત્ય તરે ચ પરમેશ્વર યુતમ્ ।
વાં જગિ ત્રતયિનભર્રં સદા લાેકયેય િનજપા ણપૂ જતમ્॥ ૧૩.૧૨॥
વા મસાૈધમ ભસ ધમાત્રતાે િનિવબ ધમિધ હ્ય સવર્દા ।
સ્યાં પ્રસાદ પરમા તાસવાપાનકે લપિરલ ધિન ર્ તઃ॥ ૧૩.૧૩॥
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ય સમ તસભુગાથર્વ તષુુ પશર્માત્રિવિધના ચમ કૃ તમ્ ।
તાં સમપર્ય ત તને તે વપુઃ પજૂય ત્યચલભ ક્તશા લનઃ॥ ૧૩.૧૪॥
સ્ફારયસ્ય ખલમાત્મના સુ્ફરન્ િવશ્વમા શ સ પમા શન્ ।
ય વયં િનજરસને ઘુણર્સે ત સમુ લસ ત ભાવમ ડલમ્॥ ૧૩.૧૫॥
યાેઽિવક પ મદમથર્મ ડલં પ યતીશ િન ખલં ભવદ્વપુઃ ।
વાત્મપક્ષપિરપૂિરતે જગત્યસ્ય િનત્યસુ ખનઃ કુતાે ભયમ્॥ ૧૩.૧૬॥
ક ઠકાેણિવિનિવષ્ટમીશ તે કાલકૂટમિપ મે મહા તમ્ ।
અ યપુાત્તમ તં ભવદ્વપુભદ ત્ત યિદ રાેચતે ન મે॥ ૧૩.૧૭॥
વ પ્રલાપમયરક્તગી તકાિન ત્ય યુક્તવદનાપેશાે ભતઃ ।
સ્યામથાિપ ભવદચર્નિક્રયાપ્રેયસીપિરગતાશયઃ સદા॥ ૧૩.૧૮॥
ઈિહતં ન બત પારમેશ્વરં શક્યતે ગણિયતું તથા ચ મે ।
દત્તમ ય તિનભર્રં વપુઃ વં ન પાતુમનુમ યતે તથા॥ ૧૩.૧૯॥
વામગાધમિવક પમદ્વયં વં વ પમ ખલાથર્ઘ મરમ્ ।
આિવશન્નહમુમેશ સવર્દા પજૂયેયમ ભસં તવુીય ચ॥ ૧૩.૨૦॥

જય તાતે્રનામ ચતુદર્શં તાતે્રમ્ ।
જયલ મીિનધાનસ્ય િનજસ્ય વા મનઃ પુરઃ ।
જયાેદ્ઘાષેણપીયષૂરસમા વાદયે ક્ષણમ્॥ ૧૪.૧॥
જયૈક દ્રકૈ શવ મહાદેવ મહેશ્વર ।
પાવર્તીપ્રણિય શવર્ સવર્ગીવાર્ણપૂવર્જ॥ ૧૪.૨॥
જય ત્રૈલાેક્યનાથૈકલા છના લકલાેચન ।
જય પીતતર્લાેકા તકાલકૂટાઙ્કક ધર॥ ૧૪.૩॥
જય મૂતર્િત્રશ યા ત્મશતશલૂાે લસ કર ।
જયેચ્છામાત્ર સદ્દાથર્પૂ હર્ચરણા બુજ॥ ૧૪.૪॥
જય શાેભશતસ્ય દલાેકાેત્તરવપુધર્ર ।
જયૈકજિટકાક્ષીણગઙ્ગાકૃત્યાત્તભ મક॥ ૧૪.૫॥
જય ક્ષીરાેદપયર્ તજ્યાે નાચ્છાયાનુલપેન ।
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જયેશ્વરાઙ્ગસઙ્ગાે થરત્નકા તાિહમ ડન॥ ૧૪.૬॥
જયાક્ષયૈકશીતાંશકુલાસદશૃસશં્રય ।
જય ગઙ્ગાસદા ધર્િવશ્વૈશ્વયાર્ ભષેચન॥ ૧૪.૭॥
જયાધરાઙ્ગસં પશર્પાવનીકૃતગાેકુલ ।
જય ભ ક્તમદાબદ્ધગાેષ્ઠ િનયતસિન્નધે॥ ૧૪.૮॥
જય વેચ્છાતપાેદેશિવપ્રલ ભતબા લશ ।
જય ગાૈર પિર વઙ્ગયાેગ્યસાૈભાગ્યભાજન॥ ૧૪.૯॥
જય ભ ક્તરસાદ્રાર્દ્રર્ભાવાપેાયનલ પટ ।
જય ભ ક્તમદાેદ્દામભક્તવાઙ્ ત્તતાે ષત॥ ૧૪.૧૦॥
જય બ્રહ્માિદદેવેશપ્રભાવપ્રભવવ્યય ।
જયલાેકેશ્વરશ્રે ણ શરાેિવ તશાસન॥ ૧૪.૧૧॥
જયસવર્જગ ય ત વમુદ્રાવ્યક્તવૈભવ ।
જયાત્મદાનપયર્ તિવશ્વેશ્વરમહેશ્વર॥ ૧૪.૧૨॥
જય ત્રૈલાેક્યસગચ્છાવસરાસ દ્વતીયક ।
જયૈશ્વયર્ભરાેદ્વાહદેવીમાત્રસહાયક॥ ૧૪.૧૩॥
જયાક્રમસમાક્રા તસમ તભવુનત્રય ।
જયાિવગીતમાબાલગીયમાનેશ્વર વને॥ ૧૪.૧૪॥
જયાનુક પાિદગુણાનપેક્ષસહ ેન્નતે ।
જય ભી મમહા ત્યુઘટનાપવૂર્ભૈરવ॥ ૧૪.૧૫॥
જય િવશ્વક્ષયાેચ્ચ ડિક્રયાિન પિરપ થક ।
જય શ્રેયઃશતગુણાનુગનામાનુક તર્ન॥ ૧૪.૧૬॥
જય હેલાિવતીનતદ તાકરસાગર ।
જય િવશ્વક્ષયક્ષેિપક્ષણકાપેાશશુકુ્ષણે॥ ૧૪.૧૭॥
જય માેહા ધકારા ધ વલાેકૈકદ પક ।
જય પ્રસપુ્તજગતી ગ કાિધપૂ ષ॥ ૧૪.૧૮॥
જય દેહાિદ્રકુ તિનકૂજ વ વક ।
જય સન્માનસવ્યાેમિવલા સવરસારસ॥ ૧૪.૧૯॥
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જય બૂનદાેદગ્રધાતૂદ્ભવ ગર શ્વર ।
જય પાિપષુ િન દાેલ્કાપાતનાે પાતચ દ્રમઃ॥ ૧૪.૨૦॥
જય કષ્ટતપઃ ક્લષ્ટમુિનદેવદુરાસદ ।
જય સવર્દશા ઢભ ક્તમ લાેકલાેિકત॥ ૧૪.૨૧॥
જય વસ પ પ્રસરપત્રીકૃતિન શ્રત ।
જય પ્રપન્નજનતાલાલનૈકપ્રયાજેન॥ ૧૪.૨૨॥
જય સગર્ સ્થ ત વંસકારણૈકાવદાનક ।
જય ભ ક્તમદાલાેલલીલાે પલમગાે સવ॥ ૧૪.૨૩॥
જય જયભાજન જય જતજન્મજરામરણ જય જગ જ્યેષ્ઠ
જય જય જય જય જય જય જય જય જય ।

જય જય જય જય યક્ષ॥ ૧૪.૨૪॥

ભ ક્ત તાતે્રનામ પ ચદશં તાતે્રમ્ ।
િત્રમલક્ષા લનાે ગ્ર થાઃ સ ત ત પારગા તથા ।
યાે ગનઃ પ ડતાઃ વસ્થા વદ્ભક્તા અેવ ત વતઃ॥ ૧૫.૧॥
માયીયકાલિનય તરાગાદ્યાહારતિપતાઃ ।
ચર ત સુ ખનાે નાથ ભ ક્તમ તાે જગત્તટે॥ ૧૫.૨॥
દ તાે વા હસ તાે વા વામુચ્ચૈઃ પ્રલપ ત્યમી ।
ભક્તાઃ તુ તપદાેચ્ચારાપેચારાઃ થગવે તે॥ ૧૫.૩॥
ન િવરક્તાે ન ચાપીશાે માેક્ષાકાઙ્ક્ષ વદચર્કઃ ।
ભવેયમિપ તૂિદ્રક્તભ યાસવરસાને્મદઃ॥ ૧૫.૪॥
બાહ્યં હૃદય અેવા તર ભહૃત્યૈવ યાેઽચર્ ત ।
વામીશ ભ ક્તપીયષૂરસપૂરૈનર્મા મ તમ્॥ ૧૫.૫॥
ધમાર્ધમાર્ત્મનાેર તઃ િક્રયયાેજ્ઞાર્નયાે તથા ।
સખુદુઃખાત્મનાેભર્ક્તાઃ િકમ યા વાદય ત્યહાે॥ ૧૫.૬॥
ચરાચરિપતઃ વા મન ય ધા અિપ કુ ષ્ઠનઃ ।
શાેભ તે પરમુદ્દામભવદ્ભ ક્તિવભષૂણાઃ॥ ૧૫.૭॥
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શલાે છિપચ્છક શપુિવચ્છાયાઙ્ગા અિપ પ્રભાે ।
ભવદ્ભ ક્તમહાે મણાે રાજરાજમપીશતે॥ ૧૫.૮॥
સધુાદ્રાર્યાં ભવદ્ભક્તાૈ લુઠતા યા ણા ।
ચેતસવૈ િવભાેઽચર્ ત કે ચ વામ ભતઃ સ્થતાઃ॥ ૧૫.૯॥
રક્ષણીયં વધર્નીયં બહુમા ય મદં પ્રભાે ।
સસંારદુગર્ તહરં ભવદ્ભ ક્તમહાધનમ્॥ ૧૫.૧૦॥
નાથ તે ભક્તજનતા યદ્યિપ વિય રા ગણી ।
તથાપી યા િવહાયાસ્યા તુષ્ટા તુ વા મની સદા॥ ૧૫.૧૧॥
ભવદ્ભાવઃ પુરાે ભાવી પ્રાપ્તે વદ્ભ ક્તસ ભવે ।
લ ધે દુગ્ધમહાકુ ભે હતા દધિન ગ્ ધ્નુતા॥ ૧૫.૧૨॥
િક મયં ન સ દ્ધરતુલા િક વા મખુ્યં ન સાખૈ્યમાસ્રવ ત ।
ભ ક્ત પચીયમાના યેયં શ ભાેઃ સદાતની ભવ ત॥ ૧૫.૧૩॥
મન સ મ લને મદ યેમગ્ ા વદ્ભ ક્તમ ણલતા કષ્ટમ્ ।
ન િન નિપ તનુતે તાનપાૈ ષેયાન્ વસ પદુ લાસાન્॥ ૧૫.૧૪॥
ભ ક્તભર્ગવ ત ભવ ત િત્રલાેકનાથે નનૂત્તમા સ દ્ધઃ ।
િક વ ણમાિદકિવરહા સવૈ ન પૂણ ત ચ તા મે॥ ૧૫.૧૫॥
બાહ્યતાેઽ તરિપ ચાે કટાે ન્મષ ય બક તવકસાૈરભાઃ શભુાઃ ।
વાસય ત્યિપ િવ દ્ધવાસનાન્ યાે ગનાે િનકટવા સનાેઽ ખલાન્॥ ૧૫.૧૬॥
જ્યાે તર ત કથયાિપ ન િક ચ દ્વશ્વમ ય તસષુુપ્તમશષેમ્ ।
યત્ર નાથ શવરાિત્રપદેઽ મિન્નત્યમચર્ય ત ભક્તજન વામ્॥ ૧૫.૧૭॥
સ વં સત્યગુણે શવે ભગવ ત સ્ફાર ભવ વચર્ને
ચૂડાયાં િવલસ તુ શઙ્કરપદપ્રાેદ્યદ્રજઃસઙ્ચયાઃ

રાગાિદ તવાસનામિપ સમુચ્છેત્તું તમાે જૃ ભતામ્ ।
શ ભાે મે ભવતા વદાત્મિવલયે ત્રૈગુ યવગાઽથવા॥ ૧૫.૧૮॥

સસંારા વા સદૂુરઃ ખરતરિવિવધવ્યાિધદગ્ધાઙ્ગય ષ્ટઃ
ભાેગા નવૈાપેભુક્તા યદિપ સખુમભૂ તુ નન્નાે ચરાય

ઇ થં વ્યથાઽ મ તઃ શ શધરચરણાક્રા તકા તાેત્તમાઙ્ગ-
વદ્ભક્તશ્ચે ત તન્મે કુ સપિદ મહાસ પદાે દ ઘર્દ ઘાર્ઃ॥ ૧૫.૧૯॥
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પાશાનુદ્ભેદનામ ષાેડશં તાતે્રમ્ ।
ન િક ચદેવ લાેકાનાં ભવદાવરણં પ્ર ત વયર્ ક ચદેવ
ભૂતાનાંઅ ચ ણરે વરપર ક્સા ।

ન િક ચદેવ ભક્તાનાં ભવદાવરણં પ્ર ત॥ ૧૬.૧॥
અ યપુાયક્રમપ્રા યઃ સઙુ્કલાેઽિપ િવશષેણૈઃ ।
ભ ક્તભા ં ભવાનાત્મા સકૃચ્છુદ્ધાેઽવભાસતે॥ ૧૬.૨॥
જય તાેઽિપ હસ ત્યેતે જતા અિપ હસ ત ચ ।
ભવદ્ભ ક્તસધુાપાનમત્તાઃ કેઽ યવે યે પ્રભાે॥ ૧૬.૩॥
શુ કકં મવૈ સદ્ધયે મવૈ મુચ્યેય વાિપ તુ ।
વાિદષ્ઠપરકાષ્ટાપ્ત વદ્ભ ક્તરસિનભર્રઃ॥ ૧૬.૪॥
યથવૈજ્ઞાતપવૂાઽયં ભવદ્ભ ક્તરસાે મમ ।
ઘિટત તદ્વદ શાન સ અેવ પિરપુ યતુ॥ ૧૬.૫॥
સત્યેન ભગવન્ના યઃ પ્રાથર્નાપ્રસરાેઽ ત મે ।
કેવલં સ તથા કાેઽિપ ભ યાવેશાેઽ તુ મે સદા॥ ૧૬.૬॥
ભ ક્તક્ષીવાેઽિપ કુ યેયં ભવાયાનુશયીય ચ ।
તથા હસયેમુદ્યાં ચ રટેયં ચ શવેત્યલમ્॥ ૧૬.૭॥
િવષમસ્થાેઽિપ વસ્થાેઽિપ દન્નિપ હસન્નિપ ।
ગ ભીરાેઽિપ િવ ચત્તાેઽિપ ભવેયં ભ ક્તતઃ પ્રભાે॥ ૧૬.૮॥
ભક્તાનાં ના ત સવંેદં્ય વદ તયર્િદ વા બિહઃ ।
ચદ્ધમાર્ યત્ર ન ભવાિન્નિવક પઃ સ્થતઃ વયમ્॥ ૧૬.૯॥
ભક્તા િન દાનુકરેઽિપ તવા તકણૈિરવ ।
હૃ ય ત્યેવા તરાિવદ્ધા તી ણરાેમા ચસૂ ચ ભઃ॥ ૧૬.૧૦॥
દુઃખાિપ વેદના ભ ક્તમતાં ભાેગાય ક પતે ।
યષેાં સધુાદ્રાર્ સવવ સિંવ વચ્ચ દ્રકામયી॥ ૧૬.૧૧॥
યત્ર તત્રાપે દ્ધાનાં ભક્તાનાં બિહર તરે ।
િનવ્યાર્જં વદ્વપુઃ પશર્રસા વાદસખું સમમ્॥ ૧૬.૧૨॥
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તવેશ ભક્તેરચાર્યાં દૈ યાંશં દ્વયસશં્રયમ્ ।
િવલુ યા વાદય ત્યેકે વપુરચ્છં સધુામયમ્॥ ૧૬.૧૩॥
ભ્રા તા તીથર્દશૃાે ભન્ના ભ્રા તેરેવ િહ ભન્નતા ।
િન પ્ર તદ્વિ દ્વ વ વેકં ભક્તાનાં વં તુ રાજસે॥ ૧૬.૧૪॥
માનાવમાનરાગાિદિન પાકિવમલં મનઃ ।
યસ્યાસાૈ ભ ક્તમાં લાેકતુલ્યશીલઃ કથં ભવેત્॥ ૧૬.૧૫॥
રાગદ્વષે ધકારાેઽિપ યષેાં ભ ક્ત વષા જતઃ ।
તષેાં મહીયસામગ્રે કતમે જ્ઞાનશા લનઃ॥ ૧૬.૧૬॥
યસ્ય ભ ક્તસધુા નાનપાનાિદિવિધસાધનમ્ ।
તસ્ય પ્રાર ધમ યા તદશાસચૂ્ચૈઃ સખુા સકા॥ ૧૬.૧૭॥
ક ત્યર્ શ્ચ તાપદં ગ્યઃ પજૂ્યાે યને વમવે તત્ ।
ભવદ્ભ ક્તમતાં શ્લાઘ્યા લાેકયાત્રા ભવન્મયી॥ ૧૬.૧૮॥
મુ ક્તસજં્ઞા િવપક્વાયા ભક્તેરેવ વિય પ્રભાે ।
તસ્યામાદ્યદશા ઢા મુક્તક પા વયં તતઃ॥ ૧૬.૧૯॥
દુઃખાગમાેઽિપ ભૂયાન્મે વદ્ભ ક્તભિરતાત્મનઃ ।
વ પરાચી િવભાે મા ભૂદિપ સાખૈ્યપર પરા॥ ૧૬.૨૦॥
વં ભ યા પ્રીયસે ભ ક્તઃ પ્રીતે વિય ચ નાથ યત્ ।
તદ યાે યાશ્રયં યુક્તં યથા વે થ વમવે તત્॥ ૧૬.૨૧॥
સાકારાે વા િનરાકરાે વા તવાર્ બિહરેવ વા ।
ભ ક્તમત્તાત્મનાં નાથ સવર્થા સ સધુામયઃ॥ ૧૬.૨૨॥
અ મન્નવે જગત્ય તભર્વદ્ભ ક્તમતઃ પ્ર ત ।
હષર્પ્રકાશનફલમ યદેવ જગિ સ્થતમ્॥ ૧૬.૨૩॥
ગુહ્યે ભ ક્તઃ પરે ભ ક્તભર્ ક્તિવશ્વમહેશ્વરે ।
વિય શ ભાૈ શવે દેવ ભ ક્તનાર્મ િકમ યહાે॥ ૧૬.૨૪॥
ભ ક્તભર્ ક્તઃ પરે ભ ક્તભર્ ક્તનાર્મ સમુ કટા ।
તારં િવરાૈ મ યત્તીવ્રા ભ ક્તમઽ તુ પરં વિય॥ ૧૬.૨૫॥
યતાેઽ મ સવર્શાેભાનાં પ્રસવાવિનર શ તત્ ।
વિય લગ્ મનઘ સ્યાદ્રત્નં વા યિદ વા ણમ્॥ ૧૬.૨૬॥
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આવેદકાદા ચ વેદ્યાદ્યષેાં સવંેદના વિન ।
ભવતા ન િવયાેગાેઽ ત તે જય ત ભવ જુષઃ॥ ૧૬.૨૭॥
સસંારસદસાે બાહ્યે કૈ શ્ચ વં પિરર યસે ।
વા મન્ પરૈ તુ તત્રવૈ તા યદ્ ભ ત્યક્તય ત્રણૈઃ॥ ૧૬.૨૮॥
પાનાશનપ્રસાધનસ ભુક્તસમ તિવશ્વયા શવયા ।
પ્રલયાે સવસરભસયા દૃઢમપુગૂઢં શવં વ દે॥ ૧૬.૨૯॥
પરમેશ્વરતા જયત્યપવૂાર્ તવ િવશ્વેશ યદ શતવ્યશૂ યા ।
અપરાિપ તથવૈ તે યયેદં જગદાભા ત યથા તથા ન ભા ત॥ ૧૬.૩૦॥

િદવ્યક્ર ડાબહુમાનનામ સપ્તદસં તાતે્રમ્ ।
અહાે કાેઽિપ જયત્યેષ વાદુઃ પૂ મહાે સવઃ ।
યતાેઽ તરસા વાદમશ્રૂ યિપ દદત્યલમ્॥ ૧૭.૧॥
વ્યાપારાઃ સ દ્ધદાઃ સવ યે વ પૂ પુરઃસરાઃ ।
ભક્તાનાં વન્મયાઃ સવ વયં સદ્ધય અેવ તે॥ ૧૭.૨॥
સવર્દા સવર્ભાવષેુ યુગપ સવર્ િપણમ્ ।
વામચર્ય ત્યિવશ્ર તં યે મમૈતેઽિધદેવતાઃ॥ ૧૭.૩॥
યાનાયસ તરસ્કાર સદ્ધ વ પશર્નાે સવઃ ।
પૂ િવિધિર ત ખ્યાતાે ભક્તાનાં સ સદા તુ મે॥ ૧૭.૪॥
ભક્તાનાં સમતાસારિવષવુ સમયઃ સદા ।
વદ્ભાવરસપીયષૂરસને્નષૈાં સદાચર્નમ્॥ ૧૭.૫॥
યસ્યાનાર ભપયર્ તાૈ ન ચ કાલક્રમઃ પ્રભાે ।
પૂ ત્માસાૈ િક્રયા તસ્યાઃ કતાર્ર વ જુષઃ પરમ્॥ ૧૭.૬॥
બ્રહ્માદ નામપીશા તે તે ચ સાૈભાગ્યભા ગનઃ ।
યષેાં વ ેઽિપ માેહેઽિપ સ્થત વ પજૂનાે સવઃ॥ ૧૭.૭॥
જપતાં જુહ્વતાં નાતાં યાયતાં ન ચ કેવલમ્ ।
ભક્તાનાં ભવદ યચાર્મહાે યાવદ્યદા તદા॥ ૧૭.૮॥
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ભવ પૂ સધુા વાદસ ભાેગસુ ખનઃ સદા ।
ઇ દ્રાદ નામથ બ્રહ્મમખુ્યાનામ ત કઃ સમઃ॥ ૧૭.૯॥
જગ ક્ષાેભૈકજનકે ભવ પૂ મહાે સવે ।
ય પ્રા યં પ્રા યતે િક ચદ્ભક્તા અેવ િવદ ત તત્॥ ૧૭.૧૦॥
વદ્ધા ચન્મયે સ્થ વા ષટ્િત્રશત્ત વકમર્ ભઃ ।
કાયવા ક્ચત્તચેષ્ટાદ્યૈરચર્યે વાં સદા િવભાે॥ ૧૭.૧૧॥
ભવ પૂ મયાસઙ્ગસ ભાેગસુ ખનાે મમ ।
પ્રયાતુ કાલઃ સકલાેઽ યન તાેઽપીયદથર્યે॥ ૧૭.૧૨॥
ભવ પૂ તરસાભાેગલ પટત િવભાે ।
િવવધર્તામનુિદનં સદા ચ ફલતાં મમ॥ ૧૭.૧૩॥
જગ દ્વલયસ તસધુૈકરસિનભર્રે ।
વદ ધાૈ વાં મહાત્માનમચર્ન્નાસીય સવર્દા॥ ૧૭.૧૪॥
અશષેવાસનાગ્ર થિવચ્છેદસરલં સદા ।
મનાે િનવેદ્યતે ભક્તૈઃ વાદુ પૂ િવધાૈ તવ॥ ૧૭.૧૫॥
અિધષ્ઠાયવૈ િવષયાિનમાઃ કરણ ત્તયઃ ।
ભક્તાનાં પ્રષેય ત વ પૂ થર્મ તાસવમ્॥ ૧૭.૧૬॥
ભક્તાનાં ભ ક્તસવંેગમહાે મિવવશાત્મનામ્ ।
કાેઽ યાે િનવાર્ણહેતુઃ સ્યા વ પૂ તમ જનાત્॥ ૧૭.૧૭॥
સતતં વ પદા યચાર્સધુાપાનમહાે સવઃ ।
વ પ્રસાદૈકસ પ્રા પ્તહેતુમ નાથ ક પતામ્॥ ૧૭.૧૮॥
અનુભૂયાસમીશાન પ્ર તકમર્ ક્ષણા ક્ષણમ્ ।
ભવ પૂ તાપાનમદા વાદમહામુદમ્॥ ૧૭.૧૯॥
દષૃ્ટથર્ અેવ ભક્તાનાં ભવ પૂ મહાેદ્યમઃ ।
તદૈવ યદસ ભાવં્ય સખુમા વાદય ત તે॥ ૧૭.૨૦॥
યાવન્ન લ ધ વ પૂ સધુા વાદમહાે સવઃ ।
તાવન્ના વાિદતાે મ યે લવાેઽિપ સખુસ પદઃ॥ ૧૭.૨૧॥
ભક્તાનાં િવષય વષેાભાસાયાસા દ્વનવૈ સા ।
અયત્ન સદં્ધ વદ્ધામ સ્થ તઃ પૂ સુ યતે॥ ૧૭.૨૨॥
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ન પ્રા યમ ત ભક્તનાં ના યષેામ ત દુલર્ભમ્ ।
કેવલં િવચર ત્યેતે ભવ પૂ મદાને્મદાઃ॥ ૧૭.૨૩॥
અહાે ભ ક્તભરાેદારચેતસાં વરદ વિય ।
લાઘ્યઃ પૂ િવિધઃ કાેઽિપ યાે ન યાચ્ઞાકલિઙ્કતઃ॥ ૧૭.૨૪॥
કા ન શાેભા ન કાે હ્લાદઃ કા સ દ્ધનર્ વાપરા ।
કાે વા ન માેક્ષઃ કાેઽ યષે મહાદેવાે યદચ્યર્તે॥ ૧૭.૨૫॥
અ ત લસદચ્છાચ્છભ ક્તપીયષૂપાે ષતમ્ ।
ભવ પૂ પેયાેગાય શર ર મદમ તુ મે॥ ૧૭.૨૬॥
વ પાદપૂ સ ભાેગપરત ત્રઃ સદા િવભાે ।
ભૂયાસં જગતામીશ અેકઃ વચ્છ દચે ષ્ટતઃ॥ ૧૭.૨૭॥
વદ્ યાનદશર્ન પશર્ ષ કેષામિપ પ્રભાે ।
યતે શીતલ વાદુ ભવ પૂ મહાસરઃ॥ ૧૭.૨૮॥

યથા વમવે જગતઃ પૂ સ ભાેગભાજનમ્ ।
તથેશ ભ ક્તમાનવે પૂ સ ભાેગભાજનમ્॥ ૧૭.૨૯॥
કાેઽ યસાૈ જય ત વા મન્ ભવ પૂ મહાે સવઃ ।
ષટ્િત્રશતાેઽિપ ત વાનાં ક્ષાેભાે યત્રાે લસત્યલમ્॥ ૧૭.૩૦॥
નમ તે યાે િવભાે યષેાં ભ ક્તપીયષૂવાિરણા ।
પજૂ્યા યવે ભવ ત વ પૂ પેકરણા યિપ॥ ૧૭.૩૧॥
પૂ ર ભે િવભાે યા વા મ ત્રાધેયાં વદાત્મતામ્ ।
વાત્મ યવે પરે ભક્તા મા ત હષણ ન ક્વ ચત્॥ ૧૭.૩૨॥
રાજ્યલાભાિદવાે ફુ લૈઃ કૈ શ્ચ પૂ મહાે સવે ।
સધુાસવને સકલા જગતી સિંવભજ્યતે॥ ૧૭.૩૩॥
પૂ તાપાનમયાે યષેાં ભાેગઃ પ્ર તક્ષણમ્ ।
િક દેવા ઉત મુક્તા તે િક વા કેઽ યવે તે જનાઃ॥ ૧૭.૩૪॥
પૂ પેકરણીભૂતિવશ્વવેશને ગાૈરવમ્ ।
અહાે િકમિપ ભક્તાનાં િકમ યવે ચ લાઘવમ્॥ ૧૭.૩૫॥
પૂ મયાક્ષિવક્ષપેક્ષાેભાદેવા તાેદ્ગમઃ ।
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ભક્તાનાં ક્ષીરજલિધક્ષાેભાિદવ િદવાૈકસામ્॥ ૧૭.૩૬॥
પૂ ં કે ચન મ ય તે ધનેું કામદુઘા મવ ।
સધુાધારાિધકરસાં ધય ત્ય તમુર્ખાઃ પરે॥ ૧૭.૩૭॥
ભક્તાનામક્ષિવક્ષપેાેઽ યષે સસંારસ મતઃ ।
ઉપનીય િકમ ય તઃ પુ ણાત્યચાર્મહાે સવમ્॥ ૧૭.૩૮॥
ભ ક્તક્ષાેભવશાદ શ વાત્મભૂતેઽચર્નં વિય ।
ચતં્ર દૈ યાય નાે યાવદ્દ નતાયાઃ પરં ફલમ્॥ ૧૭.૩૯॥
ઉપચારપદં પૂ કેષાં ચ વ પદાપ્તયે ।
ભક્તાનાં ભવદૈકા યિન ર્ ત્તપ્રસર તુ સઃ॥ ૧૭.૪૦॥
અ યસ બદ્ધ પાચાર્ભ યનુ્માદિનરગર્લૈઃ ।
િવત યમાના લભતે પ્ર તષ્ઠાં વિય કામિપ॥ ૧૭.૪૧॥
વાદુભ ક્તરસા વાદ ત ધીભૂતમન યુતામ્ ।
શ ભાે વમવે લ લતઃ પૂ નાં િકલ ભાજનમ્॥ ૧૭.૪૨॥
પિરપૂણાર્િન શદુ્ધાિન ભ ક્તમ ત સ્થરા ણ ચ ।
ભવ પૂ િવધાૈ નાથ સાધનાિન ભવ તુ મે॥ ૧૭.૪૩॥
અશષેપૂ સ કાેશે વ પૂ કમર્ ણ પ્રભાે ।
અહાે કરણ દસ્ય કાિપ લ મીિવજૃ ભતે॥ ૧૭.૪૪॥
અેષા પેશ લમા નાથ તવવૈ િકલ દૃ યતે ।
િવશ્વેશ્વરાેઽિપ ત્યૈયર્દચ્યર્સે યશ્ચ લ યસે॥ ૧૭.૪૫॥
સદામુત્તાર્દમૂત્તાર્દ્વા ભાવાદ્યદ્વા યભાવતઃ ।
ઉ થેયાન્મે પ્રશ તસ્ય ભવ પૂ મહાે સવઃ॥ ૧૭.૪૬॥
કામક્રાેધા ભમાનૈ વામપુહર કૃતૈઃ સદા ।
યેઽચર્ય ત નમ તે ય તષેાં તુષ્ટાેઽ મ ત વતઃ॥ ૧૭.૪૭॥
જયત્યેષ ભવદ્ભ ક્તભા ં પૂ િવિધઃ પરઃ ।
ય ણૈઃ િક્રયમાનાેઽિપ રત્નૈરેવાપેક પતે॥ ૧૭.૪૮॥
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આિવ કારનામ અષ્ટાદશં તાતે્રમ્ ।
જગતાેઽ તરતાે ભવ તમા વા પનુરેતદ્ભવતાેઽ તરા લભ તે ।
જગદ શ તવવૈ ભ ક્તભા ે ન િહ તષેા મહ દૂરતાેઽ ત િક ચત્॥ ૧૮.૧॥
ક્વ ચદેવ ભવાન્ ક્વ ચદ્ભવાની સકલાથર્ક્રમગ ભણી પ્રધાના ।
પરમાથર્પદે તુ નવૈ દેવ્યા ભવતાે નાિપ જત ત્રયસ્ય ભેદઃ॥ ૧૮.૨॥
નાે નતે સભુગમ યવલપેવ તાે લાેકાઃ પ્રયત્નસભુગા િન ખલ િહ ભાવાઃ ।
ચેતઃ પનુયર્િદદમુદ્યતમ યવૈ ત નવૈાત્મ પ મહ હા તદહાે હતાેઽ મ॥ ૧૮.૩॥
ભવન્મય વાત્મિનવાસલ ધસ પદ્ભરા ય ચતયુ મદઙ્ ઘ્રઃ ।
ન ભાજેનાચ્છાદનમ યજસ્રમપેક્ષતે ય તમહં નતાેઽ મ॥ ૧૮.૪॥
સદા ભવદે્દહિનવાસ વસ્થાેઽ ય તઃ પરં દહ્યત અેષ લાેકઃ ।
તવેચ્છયા ત કુ મે યથાત્ર વદચર્નાન દમયાે ભવેયમ્॥ ૧૮.૫॥
વરસાેિદતયુ મદઙ્ ઘ્રપદ્મદ્વયપૂ તપાનસક્ત ચત્તઃ ।
સકાથર્ચયે વહં ભવેયં સખુસં પશર્નમાત્રલાેકયાત્રઃ॥ ૧૮.૬॥
સકલવ્યવહારગાેચરે સુ્ફટમ તઃ પુર ત વિય પ્રભાે ।
ઉપયા ત્યપયા ત ચાિનશં મમ વ તૂિન િવભા તુ સવર્દા॥ ૧૮.૭॥
સતતમવે તવવૈ પુરેઽથવા યરિહતાે િવચરેયમહં વયા ।
ક્ષણલવાેઽ યથ મા મ ભવે સ મે ન િવજયે નનુ યત્ર ભવન્મયઃ॥ ૧૮.૮॥
ભવદઙ્ગપિરસ્રવ સશુીતા તપૂરૈભર્િરતે સમ તતાેઽિપ ।
ભવદચર્નસ પદેહ ભક્તા તવ સસંારસરાેઽ તરે ચર ત॥ ૧૮.૯॥
મહામ ત્રત ચ્છાયાશીતલે વન્મહાવને ।
િન ત્મિન સદા નાથ વસયેં તવ પજૂકઃ॥ ૧૮.૧૦॥
પ્ર તવ તુ સમ ત વતઃ પ્ર તભા સ પ્ર તભામયાે યથા ।
મમ નાથ તથા પુરઃ પ્રથાં વ્રજ નતે્રત્રયશલૂશાે ભતઃ॥ ૧૮.૧૧॥
અ ભમાનચ પહારતાે મમતાભ ક્તભરેણ ક પતાત્ ।
પિરતાષેગતઃ કદા ભવાન્મમ સવર્ત્ર ભવેદ્દશૃઃ પદમ્॥ ૧૮.૧૨॥
િનવસ પરમા તા ધમ યે ભવદચાર્િવિધમાત્રમગ્ ચત્તઃ ।
સકલં જન ત્તમાચરેયં રસયન્ સવર્ત અેવ િક ચનાિપ॥ ૧૮.૧૩॥
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ભવદ ય મહા તુ વ તુ ત વં િવવર તું ક ઇવાત્ર પાત્રમથ ।
ઇદમવે િહ નામ પચેષ્ટાદ્યસમં તે હરતે હરાેઽ સ ય માત્॥ ૧૮.૧૪॥
શા તયે ન સખુ લ સતુા મનાગ્ભ ક્તસ તમદેષુ તૈઃ પ્રભાેઃ ।
માેક્ષમાગર્ણફલાિપ નાથર્ના મયર્તે હૃદયહાિરણઃ પુરઃ॥ ૧૮.૧૫॥
ગરેતરદશાથવા પરા યાિપ કાચન મનાગવ સ્થતેઃ ।

ભ ક્તભાજનજનસ્ય સા ખલા વ સનાથમનસાે મહાે સવઃ॥ ૧૮.૧૬॥
આમનાેઽક્ષવલયસ્ય ત્તયઃ સવર્તઃ શ થલ ત્તયાેઽિપ તાઃ ।
વામવા ય દૃઢદ ઘર્સિંવદાે નાથ ભ ક્તધનસાે મણાં કથમ્॥ ૧૮.૧૭॥
ન ચ િવ ભન્નમ જ્યત િક ચદ ત્યથ સખુેતરદત્ર ન િન મતમ્ ।
અથ ચ દુઃ ખ ચ ભેિદ ચ સવર્થા યસમિવ મયધામ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૮.૧૮॥
ખરિનષેધખદા તપૂરણાેચ્છ લતધાૈતિવક પમલસ્ય મે ।
દ લતદુજર્યસશંયવૈિરણ વદવલાેકનમ તુ િનર તરમ્॥ ૧૮.૧૯॥
સુ્ફટમિવશ મામથાિવશયેં સતતં નાથ ભવ તમ મ ય માત્ ।
રભસને વપુ તવવૈ સાક્ષા પરમાસ ત્તગતઃ સમચર્યેયમ્॥ ૧૮.૨૦॥
વિય ન તુ તશ ક્તર ત કસ્યા યથવા ત્યેવ યતાેઽ તસુ દરાેઽ સ ।
સતતં પનુર થતં મમૈતદ્યદિવશ્રા ત િવલાેકયેયમીશમ્॥ ૧૮.૨૧॥

ઉદ્યાેતના ભધાનમેકાનેિવશં તાતે્રમ્ ।
પ્રાથર્નાભૂ મકાતીતિવ ચત્રફલદાયકઃ ।
જયત્યપવૂર્ ત્તા તઃ શવઃ સ ક પપાદપઃ॥ ૧૯.૧॥
સવર્વ તુિન ચ યૈકિનધાના વાત્મન વદ ખલં િકલ લ યમ્ ।
અસ્ય મે પનુરસાૈ િન આત્મા ન વમવે ઘટસે પરમા તામ્॥ ૧૯.૨॥
જ્ઞાનકમર્મય ચદ્વપુરાત્મા સવર્થષૈ પરમેશ્વર અેવ ।
સ્યાદ્વપુ તુ િન ખલષેુ પદાથ વષેુ નામ ન ભવે કમુતા યત્॥ ૧૯.૩॥
િવષમા તમષુાનને ફલને વદ્દગૃાત્મના ।
અ ભલીય પથા નાથ મમા તુ વન્મયી ગ તઃ॥ ૧૯.૪॥
ભવદમલચરણ ચ તારત્નલતાલઙૃ્કતા કદા સ દ્ધઃ ।
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સદ્ધજનમાનસાનાં િવ મયજનની ઘટેત મમ ભવતઃ॥ ૧૯.૫॥
કિહ નાથ િવમલં મખુ બ બં તાવકં સમવલાેકિયતા મ ।
ય સ્રવત્ય તપૂરમપવૂ યાે િનમ જય ત િવશ્વમશષેમ્॥ ૧૯.૬॥
યાતમાત્રમુિદતં તવ પં કિહ નાથ પરમા તપૂરૈઃ ।
પૂરયે વદિવભેદિવમાેક્ષાખ્યા તદૂરિવવરા ણ સદા મે॥ ૧૯.૭॥
વદ યાનુત્તરરસાસઙ્ગસ ત્યક્તચાપલમ્ ।
નાદ્યાિપ મે મનાે નાથ કિહ સ્યાદ તુ શીઘ્રતઃ॥ ૧૯.૮॥
મા શુ કકટુકા યવે પરં સવાર્ ણ સવર્દા ।
તવાપેહૃત્ય લ ધાિન દ્વ દ્વા ય યાપત તુ મે॥ ૧૯.૯॥
નાથ સા મખુ્યમાયા તુ િવશદુ્ધા તવ ર મયઃ ।
યાવ કાયમન તાપતમાે ભઃ પિરલુ યતામ્॥ ૧૯.૧૦॥
દેવ પ્રસીદ યાવન્મે વન્માગર્પિરપ થકાઃ ।
પરમાથર્મષુાે વ યા ભૂયાસગુુર્ણતસ્કરાઃ॥ ૧૯.૧૧॥
વદ્ભ ક્તસધુાસારૈમાર્નસમાપૂયર્તાં મમાશુ િવભાે ।
યાવિદમા ઉહ્ય તાં િનઃશષેાસારવાસનાઃ લુ વા॥ ૧૯.૧૨॥
માેક્ષદશાયાં ભ ક્ત વિય કુત ઇવ મત્યર્ધ મણાેઽિપ ન સા ।
રાજ ત તતાેઽનુ પામારાપેય સ દ્ધભૂ મકામજ મામ્॥ ૧૯.૧૩॥
સ દ્ધલવલાભલુ ધં મામવલપેને મા િવભાે સસં્થાઃ ।
ક્ષામ વદ્ભ ક્તમખુે પ્રાે લસદ ણમાિદપક્ષતાે માેક્ષઃ॥ ૧૯.૧૪॥
દાસસ્ય મે પ્રસીદતુ ભગવાનેતાવદેવ નનુ યાચે ।
દાતા િત્રભવુનનાથાે યસ્ય ન તન્માદશૃાં દશૃાે િવષયઃ॥ ૧૯.૧૫॥
વદ્વપુઃ તસધુારસપૂણ માનસે તવ પદા બુજયુગ્મમ્ ।
મામકે િવકસદ તુ સદૈવ પ્રસ્રવન્મધુ િકમ ય તલાેકમ્॥ ૧૯.૧૬॥
અ ત મે પ્રભુરસાૈ જનકાેઽથ ય બકાેઽથ જનની ચ ભવાની ।
ન દ્વતીય ઇહ કાેઽિપ મમા તીત્યેવ િન ર્તતમાે િવચરેયમ્॥ ૧૯.૧૭॥
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ચવર્ના ભધાનં િવશં તાતે્રમ્ ।
નથં િત્રભવુનનાથં ભૂ ત સતં િત્રનયનં િત્રશલૂધરમ્ ।
ઉપવીતીકૃતભાે ગન મ દુકલાશખેરં વ દે॥ ૨૦.૧॥
નાૈ મ િનજતનુિવિન મરદંશકુપિરવષેધવલપિરધાનમ્ ।
િવલસ કપાલમાલાક પત ત્તાે સવાક પમ્॥ ૨૦.૨॥
વ દે તાન્ દૈવતં યષેાં હરશ્ચેષ્ટા હરાે ચતાઃ ।
હરૈકપ્રવણાઃ પ્રાણાઃ સદા સાૈભાગ્યસદ્મનામ્॥ ૨૦.૩॥
ક્ર િડતં તવ મહેશ્વરતાયાઃ ષ્ઠતાેઽ યિદદમવે યથૈતત્ ।
ઇષ્ટમાત્રઘિટતે વવદાને વાત્મના પરમપુાયમપુૈ મ॥ ૨૦.૪॥
વદ્ધા િવશ્વવ દ્યેઽ મિન્નય ત ક્ર ડને સ ત ।
તવ નાથ િકયાન્ ભૂયાન્નાન દરસસ ભવઃ॥ ૨૦.૫॥
કથં સ સભુગાે મા ભૂદ્યાે ગાૈયાર્ વ લભાે હરઃ ।
હરાેઽિપ મા ભૂદથ િક ગાૈયાર્ઃ પરમવ લભઃ॥ ૨૦.૬॥
યાના તમયં યસ્ય વાત્મમૂલમનશ્વરમ્ ।
સિંવ લતા તથા પા તસ્ય કસ્યાિપ સત્તરાેઃ॥ ૨૦.૭॥
ભ ક્તક ડૂસમુ લાસાવસરે પરમેશ્વર ।
મહાિનકષપાષાણસ્થૂણા પજૈૂવ યતે॥ ૨૦.૮॥
સદા િ ષ્ટિવનાેદાય સદા સ્થ તસખુા સને ।
સદા િત્રભવુનાહાર પ્તાય વા મને નમઃ॥ ૨૦.૯॥
ન ક્વાિપ ગ વા િહ વાિપ ન િક ચિદદમવે યે ।
ભવં્ય વદ્ધામ પ ય ત ભવ્યા તે યાે નમાે નમઃ॥ ૨૦.૧૦॥
ભ ક્તલ મીસ દ્ધાનાં િકમ યદુપયા ચતમ્ ।
અેતયા વા દિરદ્રણાં િકમ યદુપયા ચતમ્॥ ૨૦.૧૧॥
દુઃખા યિપ સખુાય તે િવષમ ય તાયતે ।
માેક્ષાયતે ચ સસંારાે યત્ર માગર્ઃ સ શઙ્કરઃ॥ ૨૦.૧૨॥
મૂલે મ યેઽવસાને ચ ના ત દુઃખં ભવ જુષામ્ ।
તથાિપ વયમીશાન સીદામઃ કથમુચ્યતામ્॥ ૨૦.૧૩॥
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જ્ઞાનયાેગાિદના યષેામ યપે ક્ષતુમહર્ ત ।
પ્રકાશઃ વૈિરણા મવ ભવાન્ ભ ક્તમતાં પ્રભાે॥ ૨૦.૧૪॥
ભક્તાનાં નાતર્યાે ના ય ત્યા યાનં વાત્મન તવ ।
તથા ય ત શવેત્યેત કમ યષેાં બિહમુર્ખે॥ ૨૦.૧૫॥
સવાર્ભાસાવભાસાે યાે િવમશર્વ લતાેઽ ખલમ્ ।
અહમેતિદ ત તાૈ મ તાં િક્રયાશ ક્તમીશ તે॥ ૨૦.૧૬॥
વતર્ તે જ તવાેઽશષેા અિપ બ્રહ્મે દ્રિવ ણવઃ ।
ગ્રસમાના તતાે વ દે દેવ િવશ્વં ભવન્મયમ્॥ ૨૦.૧૭॥
સતાે િવનાશસ બ ધાન્મ પરં િન ખલં ષા ।
અેવમવેાેદ્યતે નાથ વયા સહંારલીલયા॥ ૨૦.૧૮॥
યાતમાત્મપુ તષ્ઠત અેવ વદ્વપવુર્રદ ભ ક્તધનાનામ્ ।
અ ય ચ ત્યમ ખલાદ્ભુત ચ તાક ર્તાં પ્ર ત ચ તે િવજય તે॥ ૨૦.૧૯॥
તાવકભ ક્તરસાસવસકેાિદવ સુ ખતમમર્મ ડલસુ્ફિરતૈઃ ।
ત્ય ત વીરજનાે િન શ વેતાલકુલૈઃ કૃતાે સાહઃ॥ ૨૦.૨૦॥
આર ધા ભવદ ભનુ તરમનુા યનેાઙ્ગકેન મમ શ ભાે ।
તનેાપયર્ ત મમં કાલં દૃઢમ ખલમવે ભિવષીષ્ટ॥ ૨૦.૨૧॥
ઇ ત ઉ પલદેવિવર ચતા શવ તાતે્રાવ લઃ સ પૂણાર્ ।
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