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nRisinhastotram

સહ તાતે્રમ્

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
બ્રહ્માવેાચ ।
નતાેઽ યન તાય દુર તશક્તયે િવ ચત્રવીયાર્ય પિવત્રકમર્ણે ।
િવશ્વસ્ય સગર્ સ્થ તસયંમા ગુણૈઃ વલીલયા સ દધતેઽવ્યયાત્મને॥ ૧॥
શ્રી દ્ર ઉવાચ ।
કાપેકાલાે યુગા ત તે હતાેઽયમસરુાેઽ પકઃ ।
ત સતંુ પાહ્યપુ તં ભક્તં તે ભક્તવ સલ॥ ૨॥
ઇ દ્ર ઉવાચ ।
પ્રત્યાનીતાઃ પરમ ભવતા ત્રાયતાં નઃ વભાગા
દૈત્યાક્રા તં હૃદયકમલં વદ્ગહંૃ પ્રત્યબાેિધ ।
કાલગ્ર તં િકયિદદમહાે નાથ શશુ્રષૂતાં તે
મુ ક્ત તષેાં ન િહ બહુમતા નાર સહાપરૈઃ િકમ્॥ ૩॥
ઋષય ઊચુઃ ।
વં ન તપઃ પરમમા થ યદાત્મતે ે યનેેદમાિદપુ ષાત્મગતં સસજર્ ।
ત દ્વપ્રલુપ્તમમનુાદ્ય શર યપાલ રક્ષાગ્ હીતવપષુા પનુર વમંસ્થાઃ॥ ૪॥
િપતર ઊચુઃ ।
શ્રાદ્ધાિન નાેઽિધબુભજેુ પ્રસભં તનજૈૂદર્ત્તાિન તીથર્સમયેઽ યિપબ ત્તલા બુ ।
તસ્યાેદરાન્નખિવદ ણર્વપાદ્ય આચ્છર્ત્ત મૈ નમાે હરયેઽ ખલ ધમર્ગાે ત્રે॥ ૫॥
સદ્ધા ઊચુઃ ।
યાે નાે ગ ત યાેગ સદ્ધામસાધુરહારષીદ્યાેગતપાેબલને ।
નાનાદપ તં નખૈિનદર્દાર ત મૈ તુ યં પ્રણતાઃ માે સહ॥ ૬॥
િવદ્યાધરા ઊચુઃ ।
િવદ્યાં થગ્ધારણયાઽનુરાદ્ધાં યષેધદજ્ઞાે બલવીયર્દપૃ્તઃ ।
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સ યને સખં્યે પશવુદ્ધત તં માયા સહં પ્રણતાઃ મ િનત્યમ્॥ ૭॥
નાગા ઊચુઃ ।
યને પાપને રત્નાિન સ્ત્રીરત્નાિન હૃતાિન નઃ ।
તદ્વક્ષઃપાટનનેાસાં દત્તાન દ નમાેઽ તુ તે॥ ૮॥
મનવ ઊચુઃ ।
મનવાે વયં તવ િનદેશકાિરણાે િદ તજેન દેવ પિરભૂતસતેવઃ ।
ભવતા ખલઃ સ ઉપસહૃંતઃ પ્રભાે કરવામ તે િકમનુશાિધ િકઙ્કરાન્॥ ૯॥
પ્ર પતય ઊચુઃ ।
પ્રજેશા વયં તે પરેશા ભ ષ્ટા ન યને પ્ર વૈ માે િન ષદ્ધાઃ ।
સ અેષ વયા ભન્નવક્ષાનુશતેે જગન્મઙ્ગલં સ વમૂતઽવતારઃ॥ ૧૦॥
ગ ધવાર્ ઊચુઃ ।
વયં િવભાે તે નટનાટ ગાયકા યનેાત્મસાદ્વ યર્બલાજૈસા કૃતાઃ ।
સ અેષ નીતાે ભવતા દશા મમાં િકમુ પથસ્થઃ કુશલાય ક પતે॥ ૧૧॥
ચારણા ઊચુઃ ।
હરે તવાંિગ્ઘ્રપઙ્કજં ભવાપવગર્મા શ્રતાઃ ।
યદેવ સાધુ હૃચ્છય વયાઽસરુઃ સમાિપતઃ॥ ૧૨॥
યક્ષા ઊચુઃ ।
વયમનુચરમખુ્યાઃ કમર્ ભ તે મનાેજ્ઞૈ ત ઇહ િદ તસતુને પ્રાિપતા વાહક વમ્ ।
સ તુ જનપિરતાપં ત કૃતં નતા તે નરહર ઉપનીતઃ પ ચતાં પ ચિવશઃ॥ ૧૩॥
િક પુ ષા ઊચુઃ ।
વયં િક પુ ષા વં તુ મહાપુ ષ ઈશ્વર ।
અયં કુપુ ષાે નષ્ટાે િધકૃ્કતઃ સાધુ ભયર્દા॥ ૧૪॥
વૈતા લકા ઊચુઃ ।
સભાસુ સત્રષેુ તવામલં યશાે ગી વા સપયા મહતી ં લભામહે ।
ય તાં વ્યનષૈીદ્ શમષે દુજર્નાે િદષ્ટ ા હત તે ભગવ યથાઽઽમયઃ॥ ૧૫॥
િકન્નરા ઊચુઃ ।
વયમીશ િકન્નરગણા તવાનુગા િદ તજેન િવ ષ્ટમમનુાઽનુકાિરતાઃ ।
ભવતા હરે સ જનાેઽવસાિદતાે નર સહ નાથ િવભવાય નાે ભવ॥ ૧૬॥
િવ પાષર્દા ઊચુઃ ।
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અદૈ્યતદ્ધિરનર પમદ્ભુતં તે દષંૃ્ટ નઃ શરણદ સવર્લાેકશમર્ ।
સાેઽયં તે િવિધકર ઈશ િવપ્રશપ્ત તસ્યેદં િનધનમનુગ્રહાય િવદ્મઃ॥ ૧૭॥
॥ ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતા તગર્તે સપ્તમસ્ક ધેઽષ્ટમ યાયે સહ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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