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dvAdasha stotra (Shri Madhva)

દ્વાદશ તાતે્રા ણ શ્રીમ વકૃત

॥ દ્વાદશ તાતે્રા ણ॥

અથ પ્રથમ તાતે્રમ્

વ દે વ દં્ય સદાન દં વાસદેુવં િનર જનમ્ ।
ઇ દરાપ તમાદ્યાિદ વરદેશ વરપ્રદમ્॥ ૧॥
નમા મ િન ખલાધીશ િકર ટાઘ્ ષ્ટપીઠવત્ ।
હૃત્તમઃ શમનેઽકાર્ભં શ્રીપતેઃ પાદપઙ્કજમ્॥ ૨॥
બૂનદા બરાધારં િનત બં ચ ત્યમી શતુઃ ।
વણર્મ રસવંીતં આ ઢં જગદ બયા॥ ૩॥
ઉદરં ચ ત્યં ઈશસ્ય તનુ વેઽિપ અ ખલ ભરમ્ ।
વ લત્રયાિઙ્કતં િનતં્ય આ ઢં શ્રયૈકયા॥ ૪॥
મરણીયમુરાે િવ ણાેઃ ઇ દરાવાસમુત્તમૈઃ । var

ઇ દરાવાસમી શતુઃ ઇ દરાવાસમુત્તમમ્
અન તં અ તવિદવ ભજુયાેર તરઙ્ગતમ્॥ ૫॥
શઙ્ખચક્રગદાપદ્મધરા શ્ચ ત્યા હરેભુર્ ઃ ।
પીન ત્તા જગદ્રક્ષા કેવલાેદ્યાે ગનાેઽિનશમ્॥ ૬॥
સ તતં ચ તયે ક ઠં ભા વ કાૈ તુભભાસકમ્ ।
વૈકુ ઠસ્યા ખલા વેદા ઉદ્ગ યર્ તેઽિનશં યતઃ॥ ૭॥
મરેત યા મનીનાથ સહસ્રા મતકા તમત્ ।
ભવતાપાપનાેદ ડ્યં શ્રીપતેઃ મખુપઙ્કજમ્॥ ૮॥
પૂણાર્ન યસખુાેદ્ભા સ અ દ મતમધી શતુઃ ।
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દ્વાદશ તાતે્રા ણ શ્રીમ વકૃત

ગાેિવ દસ્ય સદા ચ ત્યં િનત્યાન દપદપ્રદમ્॥ ૯॥
મરા મ ભવસ તાપ હાિનદા તસાગરમ્ ।
પૂણાર્ન દસ્ય રામસ્ય સાનુરાગાવલાેકનમ્॥ ૧૦॥
યાયેદજસ્રમીશસ્ય પદ્મ િદપ્રતી ક્ષતમ્ ।
ભ્રૂભઙ્ગં પારમે ઠ્યાિદ પદદાિય િવમુ ક્તદમ્॥ ૧૧॥
સ તતં ચ તયેઽન તં અ તકાલે var અ ત્યકાલે િવશષેતઃ ।
નવૈાેદાપુઃ ગ્ ણ તાેઽ તં યદુ્ગણાનાં અ દયઃ॥ ૧૨॥

ઇ ત શ્રીમદાન દતીથર્ભગવ પાદાચાયર્ િવર ચતં

દ્વાદશ તાતે્રષેુ પ્રથમ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્

અથ દ્વતીય તાતે્રમ્

વજનાેદિધસં દ્ધ પૂણર્ચ દ્રાે ગુણાણર્વઃ ।var સજુનાેદિધસં દ્ધ
અમ દાન દ સા દ્રાે નઃ સદાવ્યાિદ દરાપ તઃ॥ ૧॥ var પ્રીયાતા મ દરાપ તઃ
રમાચકાેર િવધવે દુષ્ટદપાદવહ્નયે (દુષ્ટસપાદવહ્નયે) ।
સ પા થજનગેહાય નમાે નારાયણાય તે॥ ૨॥
ચદ ચદ્ભેદં અ ખલં િવધાયાધાય ભુ જતે ।
અવ્યાકૃતગુહસ્થાય રમાપ્રણિયને નમઃ॥ ૩॥
અમ દગુણસારાેઽિપ મ દહાસને વી ક્ષતઃ ।
િનત્ય મ દરયાઽન દસા દ્રાે યાે નાૈ મ તં હિરમ્॥ ૪॥
વશી વશાે (વશ)ે ન કસ્યાિપ યાેઽ જતાે િવ જતા ખલઃ ।
સવર્કતાર્ ન િક્રયતે તં નમા મ રમાપ તમ્॥ ૫॥
અગુણાયગુણાેદ્રકે વ પાયાિદકાિરણે ।
િવદાિરતાિરસઙ્ઘાય વાસદેુવાય તે નમઃ॥ ૬॥
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આિદદેવાય દેવાનાં પતયે સાિદતારયે ।
અનાદ્યજ્ઞાનપારાય નમઃ પારાવરાશ્રય॥ ૭॥ var નમાે વરવરાય તે
અ ય જનિયત્રેઽસ્ય િવ જતા ખલદાનવ ।
અ િદ પજૂ્યપાદાય નમ તે ગ ડ વજ॥ ૮॥
ઇ દરામ દસા દ્રા ય કટાક્ષપ્રે ક્ષતાત્મને ।
અ મિદષ્ટૈક કાયાર્ય પૂણાર્ય હરયે નમઃ॥ ૯॥

ઇ ત શ્રીમદાન દતીથર્ભગવ પાદાચાયર્ િવર ચતં

દ્વાદશ તાતે્રષેુ દ્વતીય તાતે્રં સ પૂણર્મ્

અથ તીય તાતે્રમ્

કુ ભુઙ્ વ ચ કમર્ િનજં િનયતં હિરપાદિવનમ્રિધયા સતતમ્ ।
હિરરેવ પરાે હિરરેવ ગુ ઃ હિરરેવ જગ પ મા ગ તઃ॥ ૧॥
ન તતાેઽ ત્યપરં જગદ ડ્યતમં (જગતીડ્યતમં) પરમા પરતઃ પુ ષાેત્તમતઃ ।
તદલં બહુલાેકિવ ચ તનયા પ્રવણં કુ માનસમીશપદે॥ ૨॥
યતતાેઽિપ હરેઃ પદસં મરણે સકલં હ્યઘમાશુ લયં વ્રજ ત ।
મરત તુ િવમુ ક્તપદં પરમં સુ્ફટમે ય ત ત કમપાિક્રયતે॥ ૩॥
શ ◌ૃ તામલસત્યવચઃ પરમં શપથેિરતં ઉ ચ્છ્ર તબાહુયુગમ્ ।
ન હરેઃ પરમાે ન હરેઃ સદશૃઃ પરમઃ સ તુ સવર્ ચદાત્મગણાત્॥ ૪॥
યિદ નામ પરાે ન ભવેત (ભવે સ) હિરઃ કથમસ્ય વશે જગદેતદભૂત્ ।
યિદ નામ ન તસ્ય વશે સકલં કથમવે તુ િનત્યસખંુ ન ભવેત્॥ ૫॥
ન ચ કમર્િવમામલ કાલગુણપ્ર તીશમ ચત્તનુ ત દ્ધ યતઃ ।
ચદ ચત્તનુ સવર્મસાૈ તુ હિરયર્મયેિદ ત વૈિદકમ ત વચઃ॥ ૬॥
વ્યવહાર ભદાઽિપ ગુરાજેર્ગતાં ન તુ ચત્તગતા સ િહ ચાેદ્યપરમ્ ।
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બહવઃ પુ ષાઃ પુ ષપ્રવરાે હિરિરત્યવદ વયમવે હિરઃ॥ ૭॥
ચતુરાનન પવૂર્િવમુક્તગણા હિરમેત્ય તુ પવૂર્વદેવ સદા ।
િનયતાેચ્ચિવનીચતયવૈ િન ં સ્થ તમાપુિર ત મ પરં વચનમ્॥ ૮॥
આન દતીથર્સન્ના ા પૂણર્પ્રજ્ઞા ભધાયુ ।
કૃતં હયર્ષ્ટકં ભ યા પઠતઃ પ્રીયતે હિરઃ॥ ૯॥

ઇ ત શ્રીમદાન દતીથર્ભગવ પાદાચાયર્ િવર ચતં

દ્વાદશ તાતે્રષેુ તીય તાતંે્ર સ પૂણર્મ્

અથ ચતુથર્ તાતે્રમ્

િનજપૂણર્સખુા મતબાેધતનુઃ પરશ ક્તરન તગુણઃ પરમઃ ।
અજરામરણઃ સકલા તહરઃ કમલાપ તર ડ્યતમાેઽવતુ નઃ॥ ૧॥
યદસુ પ્તગતાેઽિપ હિરઃ સખુવાન્ સખુ િપણમાહુરતાે િનગમાઃ ।
વમ તપ્રભવં જગદસ્ય યતઃ પરબાેધતનું ચ તતઃ ખપ તમ્॥ ૨॥ var સમુ તપ્રભવમ્
બહુ ચત્રજગત્ બહુધાકરણા પરશ ક્તરન તગુણઃ પરમઃ ।
સખુ પમમુ યપદં પરમં મરત તુ ભિવ ય ત ત સતતમ્॥ ૩॥
મરણે િહ પરે શતુરસ્ય િવભાેમર્ લનાિન મનાં સ કુતઃ કરણમ્ ।
િવમલં િહ પદં પરમં વરતં ત ણાકર્સવણર્મજસ્ય હરેઃ॥ ૪॥
િવમલૈઃ શ્રુ તશાણિનશાતતમૈઃ સમુનાેઽ સ ભરાશુ િનહત્ય દૃઢમ્ ।
બ લનં િનજવૈિરણમાત્મતમાે ભદમીશમન તમપુા વ હિરમ્॥ ૫॥
ન િહ િવશ્વ ે િવભુશ ભપુુર દર સયૂર્મખુાનપરાનપરાન્ ।
જતીડ્યતમાેઽવ ત હ ત િનજં પદમાપય ત પ્રણતાં વિધયા॥ ૬॥
પરમાેઽિપ રમે શતુરસ્ય સમાે ન િહ ક શ્ચદભૂન્ન ભિવ ય ત ચ ।
ક્વ ચદદ્યતનાેઽિપ ન પૂણર્સદાગ ણતેડ્યગુણાનુભવૈકતનાેઃ॥ ૭॥

4 sanskritdocuments.org



દ્વાદશ તાતે્રા ણ શ્રીમ વકૃત

ઇ ત દેવવરસ્ય હરેઃ તવનં કૃતવાન્ મુિન ત્તમમાદરતઃ ।
સખુતીથર્પદા ભિહતઃ પઠત તિદદં ભવ ત ધ્રવુમુચ્ચસખુમ્॥ ૮॥

ઇ ત શ્રીમદાન દતીથર્ભગવ પાદાચાયર્ િવર ચતં

દ્વાદશ તાતે્રષેુ ચતુથર્ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્

અથ પ ચમ તાતે્રમ્

વાસદેુવાપિરમેયસધુામન્ શદુ્ધસદાેિદત સુ દર કા ત ।
ધરાધરધારણ વેધુરધતર્ઃ સાૈ તદ િધ તવે િવધાતઃ॥ ૧॥
અિધકબ ધં ર ધય બાેધા ચ્છ ધિપધાનં બ ધુરમદ્ધા ।
કેશવ કેશવ શાસક વ દે પાશધરા ચત શરૂપરેશ (શરૂવરેશ) ॥ ૨॥
નારાયણામલતારણ (કારણ) વ દે કારણકારણ પૂણર્ વરે ય ।
માધવ માધવ સાધક વ દે બાધક બાેધક શદુ્ધ સમાધે॥ ૩॥
ગાેિવ દ ગાેિવ દ પુર દર વ દે સ્ક દ સન દન વ દત પાદ ।
િવ જ ગ્ર સ િવવ દે કૃ ણ સદુ ણ વિધ ણ સુ ણાે॥ ૪॥
var િવ ણાે જ ણાે ગ્ર સ ણાે િવવ દે કૃ ણ સદુ ણવિધ ણાે સુ ણાે
મધુસદૂન દાનવસાદન વ દે દૈવતમાેદન (દૈવતમાેિદત) વેિદત પાદ ।
િત્રિવક્રમ િન ક્રમ િવક્રમ વ દે સકુ્રમ સઙ્ક્રમહુઙૃ્કતવક્ત્ર॥ ૫॥ var સઙ્ક્રમ સકુ્રમ હુઙૃ્કતવક્ત્ર
વામન વામન ભામન વ દે સામન સીમન સામન સાનાે ।
શ્રીધર શ્રીધર શધંર વ દે ભૂધર વાધર્ર ક ધરધાિરન્॥ ૬॥
હૃષીકેશ સકેુશ પરેશ િવવ દે શરણેશ કલેશ બલેશ સખુેશ ।
પદ્મનાભ શભુાેદ્ભવ વ દે સ તલાેકભરાભર ભૂરે ।
દામાેદર દૂરતરા તર વ દે દાિરતપારક પાર (દાિરતપારગપાર) પર માત્॥ ૭॥
આન દસતુીથર્ મનુી દ્રકૃતા હિરગી તિરયં પરમાદરતઃ ।
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પરલાેકિવલાેકન સયૂર્િનભા હિરભ ક્ત િવવધર્ન શાૈ ડતમા॥ ૮॥

ઇ ત શ્રીમદાન દતીથર્ભગવ પાદાચાયર્ િવર ચતં

દ્વાદશ તાતે્રષેુ પ ચમ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્

અથ ષષ્ઠ તાતે્રમ્

મ સ્યક પ લયાેદિવહાિરન્ વેદિવનતે્ર ચતુમુર્ખવ દ્ય ।
કૂમર્ વ પક મ દરધાિરન્ લાેકિવધારક દેવવરે ય॥ ૧॥
સકૂર પક દાનવશત્રાે ભૂ મિવધારક યજ્ઞાવરાઙ્ગ ।
દેવ સહ િહર યકશત્રાે સવર્ ભયા તક દૈવતબ ધાે॥ ૨॥
વામન વામન માણવવષે દૈત્યવરા તક કારણ પ ।
રામ ગૂદ્વહ સૂ જતદ પ્તે ક્ષત્રકુલા તક શ ભવુરે ય॥ ૩॥
રાઘવ રાઘવ રાક્ષસ શત્રાે મા તવ લભ નિકકા ત ।
દેવિકન દન ન દકુમાર દાવના ચન ગાેકુલચ દ્ર॥ ૪॥
ક દફલાશન સુ દર પ ન દતગાેકુલવ દતપાદ ।
ઇ દ્રસતુાવક ન દકહ ત ચ દનચ ચત સુ દિરનાથ॥ ૫॥
ઇ દ વરાેદર દળનયન મ દરધાિરન્ ગાેિવ દ વ દે ।
ચ દ્રશતાનન કુ દસહુાસ ન દતદૈવતાન દસપુૂણર્॥ ૬॥
દેવિકન દન સુ દર પ ક્મ ણવ લભ પા ડવબ ધાે ।
દૈત્યિવમાેહક િનત્યસખુાદે દેવિવબાેધક બુદ્ધ વ પ॥ ૭॥
દુષ્ટકુલા તક ક લ્ક વ પ ધમર્િવવધર્ન મૂલયુગાદે ।
નારાયણામલકારણમૂત પૂણર્ગુણાણર્વ િનત્યસબુાેધ॥ ૮॥
આન દતીથર્કૃતા હિરગાથા પાપહરા શભુિનત્યસખુાથાર્॥ ૯॥
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ઇ ત શ્રીમદાન દતીથર્ભગવ પાદાચાયર્ િવર ચતં

દ્વાદશ તાતે્રષેુ ષષ્ઠ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્

અથ સપ્તમ તાતે્રમ્

િવશ્વ સ્થ તપ્રળયસગર્મહાિવભૂ ત ત્તપ્રકાશિનયમા ત બ ધમાેક્ષાઃ ।
યસ્યા અપાઙ્ગલવમાત્રત ઊ જતા સા શ્રીઃ ય કટાક્ષબલવત્ય જતં નમા મ॥ ૧॥
બ્રહ્મશેશક્રરિવધમર્શશાઙ્કપવૂર્ ગીવાર્ણસ ત તિરયં યદપાઙ્ગલેશમ્ ।
આ શ્રત્ય િવશ્વિવજયં િવ જત્ય ચ ત્યા શ્રીઃ ય કટાક્ષબલવત્ય જતં નમા મ॥ ૨॥
ધમાર્થર્કામસમુ તપ્રચયાદ્યશષેસન્મઙ્ગલં િવદધતે યદપાઙ્ગલેશમ્ ।
આ શ્રત્ય ત પ્રણતસ પ્રણતા અપીડ્યા શ્રીઃ ય કટાક્ષબલવ ત અ જતં નમા મ॥ ૩॥
ષડ્વગર્િનગ્રહિનર તસમ તદાષેા યાય ત િવ ષયાે યદપાઙ્ગલેશમ્ ।
આ શ્રત્ય યાનિપ સમેત્ય ન યા ત દુઃખં શ્રીઃ ય કટાક્ષબલવ ત અ જતં નમા મ॥ ૪॥
શષેાિહવૈિર શવશક્રમનપુ્રધાન ચત્રાે કમર્રચનં યદપાઙ્ગલેશમ્ ।
આ શ્રત્ય િવશ્વમ ખલં િવદધા ત ધાતા શ્રીઃ ય કટાક્ષબલવ ત અ જતં નમા મ॥ ૫॥
શક્રાેગ્રદ િધ તિહમાકરસયૂર્સનૂુ પવૂ િનહત્ય િન ખલં યદપાઙ્ગલેશમ્ ।
આ શ્રત્ય ત્ય ત શવઃ પ્રકટાે શ ક્તઃ શ્રીઃ ય કટાક્ષ બલવ ત અ જતં નમા મ॥ ૬॥
ત પાદપઙ્કજમહાસનતામવાપ શવાર્િદવ દ્યચરણાે યદપાઙ્ગલેશમ્ ।
આ શ્રત્ય નાગપ તઃ અ યસરૈુદુર્રાપાં શ્રીઃ ય કટાક્ષબલવ ત અ જતં નમા મ॥ ૭॥
નાગાિર ગ્રબલપાૈ ષ આપ િવ વાહ વમુત્તમજવાે યદપાઙ્ગલેશમ્ । var

િવ ણાવેાર્હ
આ શ્રત્ય શક્રમખુદેવગણૈઃ અ ચ ત્યં શ્રીઃ ય કટાક્ષ બલવ ત અ જતં નમા મ॥ ૮॥
આન દતીથર્મુિનસન્મખુપંક ે થં સાક્ષાદ્રમાહિરમનઃ પ્રયં ઉત્તમાથર્મ્ ।
ભ યા પઠ ત અ જતમાત્મિન સિન્નધાય યઃ તાતે્રમેત ભયા ત તયાેરભીષ્ટમ્॥ ૯॥
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ઇ ત શ્રીમદાન દતીથર્ભગવ પાદાચાયર્ િવર ચતં

દ્વાદશ તાતે્રષેુ સપ્તમ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્

અથ અષ્ટમ તાતે્રમ્

વ દતાશષેવ દ્યાે દારકં ચ દનાચ ચતાેદારપીનાંસકમ્ ।
ઇ દરાચ ચલાપાઙ્ગનીરા જતં મ દરાેદ્ધાિર ત્તાેદ્ભુ ભાે ગનમ્ ।
પ્રીણયામાે વાસદેુવં દેવતામ ડલાખ ડમ ડનં પ્રીણયામાે વાસદેુવમ્॥ ૧॥
ષ્ટસહંારલીલાિવલાસાતતં પુષ્ટષાડ્ગુ યસ દ્વગ્રહાે લા સનમ્ ।

દુષ્ટિનઃશષેસહંારકમાદ્યતં હૃષ્ટપુષ્ટા ત શષ્ટ (અનુ શષ્ટ) પ્ર સશં્રયમ્ ।
પ્રીણયામાે વાસદેુવં દેવતામ ડલાખ ડમ ડનં પ્રીણયામાે વાસદેુવમ્॥ ૨॥
ઉન્નતપ્રા થતાશષેસસંાધકં સન્નતાલાૈિકકાન દદશ્રીપદમ્ ।
ભન્નકમાર્શયપ્રા ણસ પ્રેરકં તન્ન િક ને ત િવદ્વ સુ મીમાં સતમ્ ।
પ્રીણયામાે વાસદેુવં દેવતામ ડલાખ ડમ ડનં પ્રીણયામાે વાસદેુવમ્॥ ૩॥
િવપ્રમખુ્યઃૈ સદા વેદવાદાને્મખુૈઃ સપુ્રતાપૈઃ ક્ષતીશશે્વરૈશ્ચા ચ્ચતમ્ ।
અપ્રતક્યા સિંવદુ્ગણં િનમર્લં સપ્રકાશાજરાન દ પં પરમ્ ।
પ્રીણયામાે વાસદેુવં દેવતામ ડલાખ ડમ ડનં પ્રીણયામાે વાસદેુવમ્॥ ૪॥
અત્યયાે યસ્ય (યને) કેનાિપ ન ક્વાિપ િહ પ્રત્યયાે યદુ્ગણષેૂત્તમાનાં પરઃ ।
સત્યસઙ્ક પ અેકાે વરે યાે વશી મત્યનનૂૈઃ સદા વેદવાદાેિદતઃ ।
પ્રીણયામાે વાસદેુવં દેવતામ ડલાખ ડમ ડનં પ્રીણયામાે વાસદેુવમ્॥ ૫॥
પ યતાં દુઃખસ તાનિનમૂર્લનં દૃ યતાં દૃ યતા મત્યજેશા ચતમ્ ।
ન યતાં દૂરગં સવર્દા યાઽત્મગં વ યતાં વેચ્છયા સ જને વાગતમ્ ।
પ્રીણયામાે વાસદેુવં દેવતામ ડલાખ ડમ ડનં પ્રીણયામાે વાસદેુવમ્॥ ૬॥
અગ્રજં યઃ સસ ર્જમ યાકૃ ત િવગ્રહાે યસ્ય સવ ગુણા અેવ િહ ।
ઉગ્રઆદ્યાેઽિપ યસ્યાત્મ યાત્મજઃ સદ્ગહૃીતઃ સદા યઃ પરં દૈવતમ્ ।
પ્રીણયામાે વાસદેુવં દેવતામ ડલાખ ડમ ડનં પ્રીણયામાે વાસદેુવમ્॥ ૭॥
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અચ્યુતાે યાે ગુણૈિનત્યમવેા ખલૈઃ પ્રચ્યુતાેઽશષેદાષેૈઃ સદા પૂ તતઃ ।
ઉચ્યતે સવર્વેદાે વાદૈરજઃ વ ચતાે બ્રહ્મ દ્રે દ્રપવૂઃ સદા ।
પ્રીણયામાે વાસદેુવં દેવતામ ડલાખ ડમ ડનં પ્રીણયામાે વાસદેુવમ્॥ ૮॥
ધાયર્તે યને િવશ્વં સદા િદકં વાયર્તેઽશષેદુઃખં િનજ યાિયનામ્ ।
પાયર્તે સવર્મ યનૈર્ય પાયર્તે કાયર્તે ચા ખલં સવર્ભૂતૈઃ સદા ।
પ્રીણયામાે વાસદેુવં દેવતામ ડલાખ ડમ ડનં પ્રીણયામાે વાસદેુવમ્॥ ૯॥
સવર્પાપાિનય સં તેઃ સઙ્ક્ષયં સવર્દા યા ત ભ યા િવશદુ્ધાત્મનામ્ ।
શવર્ગવુાર્િદગીવાર્ણ સસં્થાનદઃ કુવર્તે કમર્ ય પ્રીતયે સ જનાઃ ।
પ્રીણયામાે વાસદેુવં દેવતામ ડલાખ ડમ ડનં પ્રીણયામાે વાસદેુવમ્॥ ૧૦॥
અક્ષયં કમર્ ય મન્ પરે વિપતં પ્રક્ષયં યા ત દુઃખાિન યન્નામતઃ ।
અક્ષરાે યાેઽજરઃ સવર્દૈવા તઃ કુ ક્ષગં યસ્ય િવશ્વં સદાઽ િદકમ્ ।
પ્રીણયામાે વાસદેુવં દેવતામ ડલાખ ડમ ડનં પ્રીણયામાે વાસદેુવમ્॥ ૧૧॥
ન દતીથા સન્ના મનાે ન દનઃ સ દધાનાઃ સદાન દદેવે મ તમ્ ।
મ દહાસા ણા પાઙ્ગદત્તાેન્ન ત વ દતાશષેદેવાિદ દં સદા ।
પ્રીણયામાે વાસદેુવં દેવતામ ડલાખ ડમ ડનં પ્રીણયામાે વાસદેુવમ્॥ ૧૨॥

ઇ ત શ્રીમદાન દતીથર્ભગવ પાદાચાયર્ િવર ચતં

દ્વાદશ તાતે્રષેુ અષ્ટમ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્

અથ નવમ તાતે્રમ્

અ તમતતમાે ગિરસ મ તિવભેદન િપતામહભૂ તદ ગુણગણિનલય ।
શભુતમ કથાશય પરમસદાેિદત જગદેકકારણ રામરમારમણ॥ ૧॥
િવિધભવમખુસરુસતતસવુ દતરમામનાવે લભ ભવ મમ શરણમ્ ।
શભુતમ કથાશય પરમસદાેિદત જગદેકકારણ રામરમારમણ॥ ૨॥
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અગ ણતગુણગણમયશર ર હે િવગતગુણેતર ભવ મમ શરણમ્ ।
શભુતમ કથાશય પરમસદાેિદત જગદેકકારણ રામરમારમણ॥ ૩॥
અપિર મતસખુિનિધિવમલસદેુહ હે િવગત સખુેતર ભવ મમ શરણમ્ ।
શભુતમ કથાશય પરમસદાેિદત જગદેકકારણ રામરમારમણ॥ ૪॥
પ્રચ લતલયજલિવહરણ શાશ્વતસખુમયમીન હે ભવ મમ શરણમ્ ।
શભુતમ કથાશય પરમસદાેિદત જગદેકકારણ રામરમારમણ॥ ૫॥
સરુિદ તજસબુલિવલુ ળતમ દરધર પર કૂમર્ હે ભવ મમ શરણમ્ ।
શભુતમ કથાશય પરમસદાેિદત જગદેકકારણ રામરમારમણ॥ ૬॥
સ ગિરવરધરાતળવહ સસુકૂરપરમિવબાેધ હે ભવ મમ શરણમ્ ।
શભુતમ કથાશય પરમસદાેિદત જગદેકકારણ રામરમારમણ॥ ૭॥
અ તબલિદ તસતુ હૃદય િવભેદન જય હરેઽમલ ભવ મમ શરણમ્ ।
શભુતમ કથાશય પરમસદાેિદત જગદેકકારણ રામરમારમણ॥ ૮॥
બ લમખુિદ તસતુિવજયિવનાશન જગદવના જત ભવ મમ શરણમ્ ।
શભુતમ કથાશય પરમસદાેિદત જગદેકકારણ રામરમારમણ॥ ૯॥
અિવ જતકુ પ તસ મ તિવખ ડન રમાવર વીરપ ભવ મમ શરણમ્ ।
શભુતમ કથાશય પરમસદાેિદત જગદેકકારણ રામરમારમણ॥ ૧૦॥
ખરતરિન શચરદહન પરા ત રઘવુર માનદ ભવ મમ શરણમ્ ।
શભુતમ કથાશય પરમસદાેિદત જગદેકકારણ રામરમારમણ॥ ૧૧॥
સલુ લતતનવુર વરદ મહાબલ યદુવર પાથર્પ ભવ મમ શરણમ્ ।
શભુતમ કથાશય પરમસદાેિદત જગદેકકારણ રામરમારમણ॥ ૧૨॥
િદ તસતુિવમાેહન િવમલિવબાેધન પરગુણબુદ્ધ હે ભવ મમ શરણમ્ ।
શભુતમ કથાશય પરમસદાેિદત જગદેકકારણ રામરમારમણ॥ ૧૩॥
ક લમલહુતવહ સભુગ મહાે સવ શરણદ કલ્ક શ ભવ મમ શરણમ્ ।
શભુતમ કથાશય પરમસદાેિદત જગદેકકારણ રામરમારમણ॥ ૧૪॥
અ ખલજિનિવલય પરસખુકારણ પરપુ ષાેત્તમ ભવ મમ શરણમ્ ।
શભુતમ કથાશય પરમસદાેિદત જગદેકકારણ રામરમારમણ॥ ૧૫॥
ઇ ત તવ નુ તવરસતતરતેભર્વ સશુરણમુ સખુતીથર્મનુેઃ ભગવન્ ।
શભુતમ કથાશય પરમસદાેિદત જગદેકકારણ રામરમારમણ॥ ૧૬॥
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ઇ ત શ્રીમદાન દતીથર્ભગવ પાદાચાયર્ િવર ચતં

દ્વાદશ તાતે્રષેુ નવમ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્

અથ દશમ તાતે્રમ્

અવ નઃ શ્રીપ તરપ્ર તરિધકેશાિદભવાદે ।
ક ણાપૂણર્વરપ્રદચિરતં જ્ઞાપય મે તે॥ ૧॥
સરુવ દ્યાિધપ સદ્વરભિરતાશષેગુણાલમ્ ।
ક ણાપૂણર્વરપ્રદચિરતં જ્ઞાપય મે તે॥ ૨॥
સકલ વા તિવનાશન (િવનાશક) પરમાન દસધુાહાે ।
ક ણાપૂણર્વરપ્રદચિરતં જ્ઞાપય મે તે॥ ૩॥
િત્રજગ પાેત સદા ચતચરણાશાપ તધાતાે ।
ક ણાપૂણર્વરપ્રદચિરતં જ્ઞાપય મે તે॥ ૪॥
િત્રગુણાતીતિવધારક પિરતાે દેિહ સભુ ક્તમ્ ।
ક ણાપૂણર્વરપ્રદચિરતં જ્ઞાપય મે તે॥ ૫॥
શરણં કારણભાવન ભવ મે તાત સદાઽલમ્ ।
ક ણાપૂણર્વરપ્રદચિરતં જ્ઞાપય મે તે॥ ૬॥
મરણપ્રાણદ પાલક જગદ શાવ સભુ ક્તમ્ ।
ક ણાપૂણર્વરપ્રદચિરતં જ્ઞાપય મે તે॥ ૭॥
ત ણાિદત્યસવણર્કચરણા મલ ક ત ।
ક ણાપૂણર્વરપ્રદચિરતં જ્ઞાપય મે તે॥ ૮॥
સ લલપ્રાે થસરાગકમ ણવણાચ્ચનખાદે ।
ક ણાપૂણર્વરપ્રદચિરતં જ્ઞાપય મે તે॥ ૯॥
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કજ (ખજ) તૂણીિનભપાવનવરજઙ્ઘા મતશક્તે ।
ક ણાપૂણર્વરપ્રદચિરતં જ્ઞાપય મે તે॥ ૧૦॥
ઇબહ તપ્રભશાેભનપરમાે સ્થરમાળે ।
ક ણાપૂણર્વરપ્રદચિરતં જ્ઞાપય મે તે॥ ૧૧॥
અસનાે ફુ લસપુુ પકસમવણાર્વરણા તે ।
ક ણાપૂણર્વરપ્રદચિરતં જ્ઞાપય મે તે॥ ૧૨॥
શતમાેદાેદ્ભવસુ દિરવરપદ્માે થતનાભે ।
ક ણાપૂણર્વરપ્રદચિરતં જ્ઞાપય મે તે॥ ૧૩॥
જગદાગૂહકપ લવસમકુક્ષે શરણાદે ।
ક ણાપૂણર્વરપ્રદચિરતં જ્ઞાપય મે તે॥ ૧૪॥
જગદ બામલસુ દિરગ્ હવક્ષાવેર યાે ગન્ ।
ક ણાપૂણર્વરપ્રદચિરતં જ્ઞાપય મે તે॥ ૧૫॥
િદ ત તપ્રદ ચક્રધરગદાયુગ્વરબાહાે ।
ક ણાપૂણર્વરપ્રદચિરતં જ્ઞાપય મે તે॥ ૧૬॥
પરમજ્ઞાનમહાિનિધવદન શ્રીરમણે દાે ।
ક ણાપૂણર્વરપ્રદચિરતં જ્ઞાપય મે તે॥ ૧૭॥
િન ખલાઘાૈઘિવનાશન (િવનાશક) પરસાખૈ્યપ્રદદષૃ્ટે ।
ક ણાપૂણર્વરપ્રદચિરતં જ્ઞાપય મે તે॥ ૧૮॥
પરમાન દસતુીથર્સમુુિનરા ે હિરગાથામ્ ।
કૃતવાિન્નત્યસપુૂણર્કપરમાન દપદૈ ષન્॥ ૧૯॥

ઇ ત શ્રીમદાન દતીથર્ભગવ પાદાચાયર્ િવર ચતં

દ્વાદશ તાતે્રષેુ દશમ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્
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અથ અેકાદશ તાતે્રમ્

ઉદ ણર્મજરં િદવં્ય અ તસ્ય દ્યધી શતુઃ ।
આન દસ્ય પદં વ દે બ્રહ્મે દ્રાિદ અ ભવ દતમ્॥ ૧॥
સવર્વેદપદાેદ્ગ તં ઇ દરાવાસમુત્તમમ્ (ઇ દરાધારમુત્તમમ)્ ।
આન દસ્ય પદં વ દે બ્રહ્મે દ્રાિદ અ ભવ દતમ્॥ ૨॥
સવર્દેવાિદદેવસ્ય િવદાિરતમહત્તમઃ ।
આન દસ્ય પદં વ દે બ્રહ્મે દ્રાિદ અ ભવ દતમ્॥ ૩॥
ઉદારમાદરાિન્નત્યં અિન દં્ય સુ દર પતેઃ ।
આન દસ્ય પદં વ દે બ્રહ્મે દ્રાિદ અ ભવ દતમ્॥ ૪॥
ઇ દ વરાેદરિનભં સપુૂણ વાિદમાેહનમ્ (વાિદમાેહદમ્) ।
આન દસ્ય પદં વ દે બ્રહ્મે દ્રાિદ અ ભવ દતમ્॥ ૫॥
દા સવાર્મરૈશ્વયર્િવમુ યાદેરહાે પરમ્ (વરમ્) ।
આન દસ્ય પદં વ દે બ્રહ્મે દ્રાિદ અ ભવ દતમ્॥ ૬॥
દૂરાદ્દરુતરં યત્તુ તદેવા તકમ તકાત્ ।
આન દસ્ય પદં વ દે બ્રહ્મે દ્રાિદ અ ભવ દતમ્॥ ૭॥
પૂણર્સવર્ગુણૈકાણર્મનાદ્ય તં સરેુ શતુઃ ।
આન દસ્ય પદં વ દે બ્રહ્મે દ્રાિદ અ ભવ દતમ્॥ ૮॥
આન દતીથર્મુિનના હરેરાન દ િપણઃ ।
કૃતં તાતે્ર મદં પુ યં પઠન્નાન દમા ુયાત્॥ ૯॥

ઇ ત શ્રીમદાન દતીથર્ભગવ પાદાચાયર્ િવર ચતં

દ્વાદશ તાતે્રષેુ અેકાદશ તાતે્રં સ પૂણર્મ્

અથ દ્વાદશ તાતે્રમ્
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આન દમુકુ દ અરિવ દનયન ।
આન દતીથર્ પરાન દવરદ॥ ૧॥
સુ દર મ દરગાેિવ દ વ દે ।
આન દતીથર્ પરાન દવરદ॥ ૨॥
ચ દ્રકમ દરન દક વ દે ।
આન દતીથર્ પરાન દવરદ॥ ૩॥
ચ દ્રસરેુ દ્રસવુ દત વ દે ।
આન દતીથર્ પરાન દવરદ॥ ૪॥
મ દારસનૂસચુ ચત વ દે ।
આન દતીથર્ પરાન દવરદ॥ ૫॥
દાર દસવુ દત વ દે ( દારક દસવુ દત વ દે) ।

આન દતીથર્ પરાન દવરદ॥ ૬॥
ઇ દરાઽન દક સુ દર વ દે ।
આન દતીથર્ પરાન દવરદ॥ ૭॥
મ દરસ્ય દનસ્ય દક વ દે ।
આન દતીથર્ પરાન દવરદ॥ ૮॥
આન દચ દ્રકાસ્ય દક વ દે ।
આન દતીથર્ પરાન દવરદ॥ ૯॥

ઇ ત શ્રીમદાન દતીથર્ભગવ પાદાચાયર્ િવર ચતં

દ્વાદશ તાતે્રષેુ દ્વાદશં તાતંે્ર સ પૂણર્મ્

॥ ભારતીરમણમખુ્યપ્રાણા તગર્ત શ્રીકૃ ણાપર્ણમ તુ॥
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