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॥ શ્રીનારાયણગુ િવર ચતાઃ સસૃં્કતકૃતયઃ॥
તાતે્રિક્રયાઃ

િવનાયક તાતે્રમ્
૧. િવનાયકાષ્ટકમ્

િવ તાતે્રા ણ
૨. શ્રીવાસદેુવાષ્ટકમ્
૩. િવ વષ્ટકમ્

દેવી તાતે્રમ્
૪. ભદ્રકાલ્યષ્ટકમ્

સબુ્રહ્મ ય તાતે્રા ણ
૫. ષા માતુર તવમ્
૬. ગુહાષ્ટકમ્
૭. બાહુલેયાષ્ટકમ્
શવ તાતે્રમ્
૮. ચદંબરાષ્ટકમ્

સકં ણાર્િન

૯. તિનણર્યમ્
૧૦. ધમર્ઃ
૧૧.આશ્રમમ્
૧૨. મુિનચયાર્પ ચકમ્

દાશર્િનકિક્રયાઃ

૧૩. દશર્નમાલા
૧૪. બ્રહ્મિવદ્યા પ ચકમ્
૧૫. િન ર્ તપ ચકમ્
૧૬. શ્લાેકત્રયી
૧૭. હાેમમ ત્રમ્
૧૮. વેદા તસતૂ્રમ્
૧૯. સમાિધ શ્લાેકાૈ
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॥ તાતે્રા ણ નારાયણગુ િવર ચતાિન॥

િવનાયક તાતે્રમ્

૧. િવનાયકાષ્ટકમ્
નમદે્દવ દં લસદ્વદેક દં
શરઃશ્રીમિદ દંુ શ્રતશ્રીમુકુ દમ્ ।
હચ્ચા તુ દં તુતશ્રીસન દં
જટાહી દ્રકુ દં ભજેઽભીષ્ટસ દમ્॥ ૧॥
િકલદે્દવગાતે્રં કનદ્ધમેગાતં્ર
સદાન દમાતં્ર મહાભક્ત મત્રમ્ ।
શરચ્ચ દ્રવક્તં્ર ત્રયીપૂતપાતં્ર।
સમ તા ત્તદાતં્ર ભજે શ ક્તપતુ્રમ્॥ ૨॥
ગલદ્દાનમાલં ચલદ્ભાે ગમાલં
ગલા ભાેદકાલં સદા દાનશીલમ્ ।
સરુારા તકાલં મહેશાત્મબાલં
લસ પુ ડ્રફાલં ભજે લાેકમૂલમ્॥ ૩॥
ઉર તારહારં શરચ્ચ દ્રહીરં
સરુશ્રીિવચારં હૃતાત્તાર્િરભારમ્ ।
કટે દાનપૂરં જટાભાે ગપૂરં
કલા બ દુતારં ભજે શવૈવીરમ્॥ ૪॥
કરા ઢમાેકં્ષ િવપદ્ભઙ્ગદક્ષં
ચલ સારસાકં્ષ પરાશ ક્તપક્ષમ્ ।
શ્રતામત્યર્ કં્ષ સરુાિરદુ્રતકં્ષ
પરાન દપકં્ષ ભજે શ્રી શવાક્ષમ્॥ ૫॥
સદાશં સરેુશં સદા પાતુમીશં
િનદાનાેદ્ભવં શાઙ્કરપ્રેમકાેશમ્ ।
તશ્રીિનશશેં લસદ્દ તકાેશં
ચલચ્છૂલપાશં ભજે કૃત્તપાશમ્॥ ૬॥
તતાનેકસ તં સદા દાનવ તં
બુધશ્રીકર તં ગ સ્યં િવભા તમ્ ।
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કરાત્મીયદ તં િત્રલાેકકૈક તં
સમુ દં પર તં ભજેઽહં ભવ તમ્॥ ૭॥
શવપ્રેમિપ ડં પરં વણર્વણ
લસદ્દ તખ ડં સદાન દપૂણર્મ્ ।
િવવણર્પ્રભાસ્યં ત વણર્ભા ડં
ચલચ્ચા શુ ડં ભજે દ તતુ ડમ્॥ ૮॥

િવ તાતે્રા ણ

૨. શ્રીવાસદેુવાષ્ટકમ્

શ્રીવાસદેુવ, સરસી હપા ચજ ય-
કાૈમાેદક ભયિનવારણચક્રપાણે ।
શ્રીવ સવ સ, સકલામયમૂલના શન,્
શ્રીભપૂત,ે હર હરે, સકલામયં, મે॥ ૧॥
ગાેિવ દ, ગાપેસતુ, ગાેગણપાલલાેલ,
ગાપેીજનાઙ્ગકમનીયિન ઙ્ગસઙ્ગ ।
ગાેદેિવવ લભ, મહેશ્વરમખુ્યવ દ્ય,
શ્રીભપૂત,ે હર હરે, સકલામયં, મે॥ ૨॥
નીલા લકેશપિરભૂ ષતબિહબહર્,
કાલાંબુદદ્યુ તકલાયકલેબરાભ ।
વીર, વભક્તજનવ સલ, નીર ક્ષ,
શ્રીભપૂત,ે હર હરે, સકલામયં મે॥ ૩॥
આન દ પ, જનકાનકપવૂર્દુ દુ-
યાન દસાગરસધુાકરસાૈકુમાયર્ ।
માનાપમાનસમ માનસરાજહંસ,
શ્રીભપૂત,ે હર હરે, સકલામયં મે॥ ૪॥
મ રમ જુમ ણ શ જતપાદપદ્મ,
ક યતાક્ષ, ક ણાકર, ક જનાભ ।
સ વનાષૈધસધુામય, સાધુર ય,
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॥ તાતે્રા ણ નારાયણગુ િવર ચતાિન॥

શ્રીભપૂત,ે હર હરે, સકલામયં મે॥ ૫॥
કંસાસરુ દ્વરદકેસિરવીર, ઘાેર-
વૈરાકરામયિવરાેધકરાજ, શાૈરે ।
હંસાિદર યસરસી હપાદમૂલ,
શ્રીભપૂત,ે હર હરે, સકલામયં મે॥ ૬॥
સસંારસઙ્કટિવશઙ્કટકઙ્કટાય
સવાર્થર્દાય સદયાય સનાતનાય ।
સ ચ્ચન્મયાય ભવતે સતતં નમાેઽ તુ
શ્રીભપૂત,ે હર હરે, સકલામયં મે॥ ૭॥
ભક્ત પ્રયાય ભવશાેકિવનાશનાય
મુ ક્તપ્રદાય મુિન દિનષેિવતાય ।
નક્ત દવં ભગવતે ન તર મદ યા
શ્રીભપૂત,ે હર હરે, સકલામયં મે॥ ૮॥

૩. િવ વષ્ટકં

િવ ં િવશાલા ણપદ્મનતંે્ર
િવભા તમીશાંબુજયાેિનપૂ જતમ્ ।
સનાતનં સન્મ તશાેિધતં પરં
પુમાંસમાદં્ય સતતં પ્રપદે્ય॥ ૧॥
કલ્યાણદં કામફલપ્રદાયકં
કા ય પં ક લક મષઘ્નમ્ ।
કલાિનિધ કામતનજૂમાદં્ય
નમા મ લ મીશમહં મહા તમ્॥ ૨॥
પીતાંબરં ઙ્ગિનભં િપતામહ-
પ્રમખુ્યવ દં્ય જગદાિદદેવમ્ ।
િકર ટકેયૂરમખુૈઃ પ્રશાે ભતં
શ્રીકેશવં સ તતમાનતાેઽ મ॥ ૩॥
ભજુઙ્ગત પં ભવુનૈકનાથં
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પનુઃ પનુઃ વીકૃતકાયમાદ્યમ્ ।
પુર દરાદૈ્યરિપ વ દતં સદા
મુકુ દમત્ય તમનાેહરં ભજે॥ ૪॥
ક્ષીરાંબુરાશરે ભતઃ સુ્ફર તં
શયાનમાદ્ય તિવહીનમવ્યયમ્ ।
સ સિેવતં સારસનાભમુચ્ચૈઃ
િવઘાે ષતં કે શિનષૂદનં ભજે॥ ૫॥
ભક્તા ત્તહ તારમહિન્નશ તં
મનુી દ્રપુ પા જ લપાદપઙ્કજમ્ ।
ભવઘ્નમાધારમહાશ્રયં પરં
પરાપરં પઙ્કજલાેચનં ભજે॥ ૬॥
નારાયણં દાનવકાનનાનલં
નત પ્રયં નામિવહીનમવ્યયમ્ ।
હત્તુ ભવુાે ભારમન તિવગ્રહં
વ વીકૃત માવરમીિડતાેઽ મ॥ ૭॥
નમાેઽ તુ તે નાથ! વરપ્રદાિયન્
નમાેઽ તુ તે કેશવ! િકઙ્કરાેઽ મ ।
નમાેઽ તુ તે નારદપૂ જતાઙ્ઘે્ર
નમાે નમ વચ્ચરણં પ્રપદે્ય॥ ૮॥
ફલશ્રુ તઃ
િવ વષ્ટક મદં પુ યં યઃ પઠેદ્ભ ક્તતાે નરઃ ।
સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે, િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥

દેવી તાતે્રમ્

૪. ભદ્રકાલ્યષ્ટકમ્

શ્રીમચ્છઙ્કરપા ણપ લવિકર લાેલંબમાલાે લસ-
ન્માલાલાેલકલાપકાલકબર ભારાવલીભાસરુ મ્ ।
કા યા તવાિરરા શલહર પીયષૂવષાર્વલી ં
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॥ તાતે્રા ણ નારાયણગુ િવર ચતાિન॥

બાલાંબાં લ લતાલકામનુિદનં શ્રીભદ્રકાલી ં ભજે॥ ૧॥
હેલાદાિરતદાિરકાસરુ શરઃશ્રીવીરપાણાને્મદ-
શ્રેણીશાે ણતશાે ણમાધરપુટ ં વીટ રસા વાિદનીમ્ ।
પાટ રાિદસગુ ધચૂચુકતટ ં શાટ કુટ ર તની ં
ઘાેટ દસમાનધાિટયુયુધી ં શ્રીભદ્રકાલી ં ભજે॥ ૨॥
બાલાકાર્યુતકાેિટભાસરુિકર ટામુક્તમુગ્ધાલક-
શ્રેણીિન દતવા સકામ સરાે કા ચલાે શ્રયમ્ ।
વીણાવાદનકાૈશલાશયશય યાન દસ દાિયની-
મ બામ બુજલાેચનામનુિદનં શ્રીભદ્રકાલી ં ભજે॥ ૩॥
માતઙ્ગશ્રુ તભૂ ષણી ં મધુધર વાણીસધુામાે ષણી ં
ભ્રૂિવક્ષપેકટાક્ષવીક્ષણિવસગર્ક્ષેમસહંાિરણીમ્ ।
માતઙ્ગી ં મિહષાસરુપ્રમ થની ં માધુયર્ધુયાર્કર-
શ્રીકારાેત્તરપા ણપઙ્કજપુટ ં શ્રીભદ્રકાલી ં ભજે॥ ૪॥
માતઙ્ગાનનબાહુલેયજનની ં માતઙ્ગસગંા મની ં
ચેતાેહાિરતનુચ્છવી ં શફિરકાચ મતીમ બકામ્ ।
જંૃભ પ્રાૈિઢિનશુભંશુભંમ થનીમંભાજેભપૂૂ જતાં
સ પ સ ત તદાિયની ં હૃિદ સદા શ્રીભદ્રકાલી ં ભજે॥ ૫॥
આન દૈકતરઙ્ ગણીમમલહૃન્નાલીકહંસીમણીં
પીનાેત્તુઙ્ગઘન તનાં ઘનલસ પાટ રપઙ્કાે વલામ્ ।
ક્ષાૈમાવીતિનતંબ બબરશનાસ્યૂતક્વણત્ િકિઙ્કણી ં
અેણાંઙ્કાંબુજભાસરુાસ્યનયનાં શ્રીભદ્રકાલી ં ભજે॥ ૬॥
કાલાંભાેદકલાયકાેમલતનુચ્છાયા શતીભૂ તમત્-
સખં્યાના તિરત તના તરલસન્માલાિકલન્માૈ ક્તકામ્ ।
નાભીકૂપસરાજેનાલિવલસચ્છાતાેદર શાપદ ં
દૂર કુવર્િય દેિવ, ઘાેરદુિરતં શ્રીભદ્રકાલી ં ભજે॥ ૭॥
આત્મીય તનકંુભકુઙુ્કમરજઃપઙ્કા ણાલંકૃત-
શ્રીક ઠાૈરસભૂિરભૂ તમમર કાેટ રહીરાિયતામ્ ।
વીણાપા ણસન દન દતપદામેણીિવશાલેક્ષણાં
વેણીહ્ર ી ણતકાલમેઘપટલી ં શ્રીભદ્રકાલી ં ભજે॥ ૮॥
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ફલશ્રુ તઃ
દેવીપાદપયાજેપજૂન મ ત શ્રીભદ્રકાલ્યષ્ટકં
રાેગાૈઘાઘઘનાિનલાિયત મદં પ્રાતઃ પ્રગેયં પઠન્ ।
શ્રેયઃ શ્રી શવક તસ પદમલં સ પ્રા ય સ પન્મયીં
શ્રીદેવીમનપાિયની ં ગ તમયન્ સાેઽયં સખુી વતર્તે॥

સબુ્રહ્મ ય તાતે્રા ણ

૫. ષા માતુર તવમ્

ગાૈર સહાયસહૃુદૂર કૃતાવયવભૂર ષુ વૈિરષુ તમ-
સરૂ કૃતાયુધિનવાર તદાષે િનજનાર કલાલસમનઃ ।
કૂ્રર ભવ ત્ત મરચાર િહતાપદુરર ની તસિૂર ક ણા-
વાર ણવાિરધર, ગાૈર િકશાેર, મમ દૂર કુ વ દુિરતમ્॥ ૧॥
મ લીકૃતિત્રદશમ લીસદા સદુ તવ લીકુચાઙ્કણલસત્
સ લીનકુઙુ્કમરસાે લીનવ સ, યુિધ ભ લી મયાેઽ સ િદ તજૈઃ ।
ફુ લીકુ વ સ ચ વ લીતગાેિધતલવ લીિવલાેલબુધહૃદ્-
વ લીિનવાસ, મમ સાે લીનકેિક હયસ લીલપાહૃદુદજમ્॥ ૨॥
પ્રાણીકૃત વનખરાણીતભક્તજનવાણીશમખુ્યસમુન-
શ્રેણીસુ નુતલતૂણીતમાલ ત મરાણીલચૂચુકભરા ।
વાણીિવલાસમ લવેણીિવપ ચ દુવાણી તવાંગરમણી
શ્રાેણીઘના સમુ ત, શાણીતનાેતુ શમેણીિવશાલનયના॥ ૩॥
રાગા ભ ષક્તિનજકેશાિદપાદવપુરાશાિપશાચદહના
શ્રીશાતકંુભિનભપાશાઙુ્કશાભરણનાશા તકાનુચર! ભાેઃ ।
ભીશાડ્વલાહરણગાેશાબકાવનતકાેશાિધપાશુ ભગવન્
પાશાટવી ભવ હૃતાશાશયાવિપ શતાશા િહ ભાેગભુગમુમ્॥ ૪॥
સ તાપસ ત તિનશા તાવસ તમિય કા તાયુગા તરરતે,
િક તાવકે હૃિદ િનતા તાકુલાશયમહ તાનપેતમિવતુમ્ ।
િક તામસં ભવ સ, ચ તામણી ચરસ તાનપાદપદવ-
શ્ચ તાધુતા ત જમ તાિદહીન કુ મા તાવક નભજનમ્॥ ૫॥
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॥ તાતે્રા ણ નારાયણગુ િવર ચતાિન॥

સીમાિવહીનગુણ સાેમાવચૂડ જતકામા ભમાન સમુત!ે
ભૂમાધવાિદનુત ભૂમાસમાન, પુરકામા ધકા તકગુરાે ।
નામા લ િપજનકામાવસાનફલદામાશમાતનુ િવભાે,
હેમા ણાિહતિનકામા તભીમ, ગુહ સામાિદ વેદિવદયમ્॥ ૬॥
વેદાનુગીતનુતપાદારિવ દયુગમાદાય સવેનિવધે-
રાદાવમું સરસમાદાતુકામ શભુકેદારકે લિનલયે ।
તાદા યલીનમ તસાદાપનાેદ, સકલાદાનદૈવતતરાે
ભૂદાસક પલ તકાેદારદામ કુ માેદાંબુરા શવસ તમ્॥ ૭॥
િક ચાસરુ દ્વરદપ ચાનનપ્રણવસ ચાિરહંસસમને
િક ચાપલન્નમન, તુ ચાનુ િવ મમ સ ચા તાભ કૃપયા ।
પ ચાનનપ્રણય ક ચાિપ શા સક ત મુ ચાશુ બદ્ધકમ ત
પ ચાશગુાિરસરુપ ચાનનાત્મજ મમ ચાિપ પાિહ સતતમ્॥ ૮॥
કાલાય શીત ચબાલાવચૂડ, શભુશીલાવધૂતદુિરત
શ્રીલાઘમીવરદ લીલાિહવાિરસખ બાલાશયાશયશચુે ।
કાલાનલાપે મત ફાલાવલાેકનક
blank. Missing line
વેલયુધાે મહ ત કાેલાહલારવસલુીલા તનાેતુ કુશલમ્॥ ૯॥

૬. ગુહાષ્ટકમ્

શા તં શભંુતનજંૂ સત્યમનાધારં જગદાધારં
જ્ઞા જ્ઞાનિનર તરલાેકગુણાતીતં ગુ ણાતીતમ્ ।
વ લીવ સલ ઙ્ગાર યકતા યં વરકા યં
સનેાસારમુદારં પ્રણમત દેવેશં ગુહમાવેશમ્॥ ૧॥
િવ બ્રહ્મસમચ્ય ભક્તજનાિદત્યં વ ણા ત યં
ભાવાભાવજગ ત્રય પમથા પં જતસા પમ્ ।
નાનાભવુનસમાધેયં િવનુતાધેયં વરરાધેયં
કેયુરાઙ્ગિનષઙ્ગં પ્રણમત દેવેશં ગુહમાવેશમ્॥ ૨॥
સ્ક દં કુઙુ્કમવણ પ દમુદાન દં પરમાન દં
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જ્યાે તઃ તાેમિનર તરર યમહ સા યં મનસાયા યમ્ ।
માયા ઙ્ખલબ ધિવહીનમનાદ નં પરમાદ નં
શાેકાપેતમુદાતં્ત પ્રણમત દેવેશં ગુહમાવેશમ્॥ ૩॥
વ્યાલવ્યા તભષૂં ભ મસમાલપંે ભવુનાલપંે
જ્યાે તશ્ચક્રસમિપતકાયમનાકાયવ્યયમાકાયમ્ ।
ભક્તત્રાણનશ યા યુક્તમનુદુ્યક્તં પ્રણયાસક્તં
સબુ્રહ્મ યમર યં પ્રણમત દેવેશં ગુહમાવેશમ્॥ ૪॥
શ્રીમ સુ દરકાયં શષ્ટજનાસવે્યં સજુટાસવંે્ય
સવેાતુષ્ટસમિપતસતૂ્રમહાસતં્ર િનજષડ્વક્ત્રમ્ ।
પ્રત્ય યાર્નતપાદસરાે હમાવાહં ભવભીદાહં
નાનાયાેિનમયાેિન પ્રણમત દેવેશં ગુહમાવેશમ્॥ ૫॥
મા યં મુિન ભરમા યં મ જુજટાસપ જતક દપ
આક પા તતરલતરઙ્ગમનાસઙ્ગં સકલાસઙ્ગમ્ ।
ભાસા હ્યધિરતભા વ તં ભિવક વા તં જતભી વા તં
કામં કામિનકામં પ્રણમત દેવેશં ગુહમાવેશમ્॥ ૬॥
શષં્ટ શવજનતુષં્ટ બુધહૃદયાકૃષં્ટ હૃતપાિપષં્ઠ
નાદા તદ્યુ તમેકમનેકમનાસઙ્ગં સકલાસઙ્ગમ્ ।
દાનિવિન જતિનજર્રદા મહાભી ં ત મરાભી ં
કાલાકાલમકાલં પ્રણમત દેવેશં ગુહમાવેશમ્॥ ૭॥
િનતં્ય િનય મહૃિદસ્થં સત્યમનાગારં ભવુનાગારં
બ ધૂકા ણલ લતશર રમુરાેહારં મિહમાહારં
કાૈમાર કરપીિડતપાદપયાે તં િદિવ ભૂ તં
ક ઠેકાલમકાલં પ્રણમત દેવેશં ગુહમાવેશમ્॥ ૮॥

૭. બાહુલેયાષ્ટકં

ૐૐૐ હાેમધૂમપ્રકટતટજટાકાેિટભાે ગપ્રપૂરં
આં આં આં આિદતેયપ્રણતપદયુગાંભાે હશ્રીિવલાસમ્ ।
ઊં ઊં ઊં ઉગ્રનતે્રત્રયલ સતવપજુ્યા તરાન દ પં
શ્રી ં શ્રી ં શ્રી ં શીઘ્ર ચત્તભ્રમહરમિનશં ભાવયે બાહુલેયમ્॥ ૧॥
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॥ તાતે્રા ણ નારાયણગુ િવર ચતાિન॥

હ્ર ી ં હ્ર ી ં હ્ર ી ં હૃષ્ટષટ્ક ધરમઘમરણાર યસવંત્તર્વિહ્ન
અ અ અઅૈઙ્ગુદ સ ફલ દુ મ લતપ્રા શયાેગી દ્રવ દ્યમ્ ।
ક્લી ં ક્લી ં ક્લી ં ક્લષ્ટકાયક્લમદવદહનક્લેશિનમૂર્લનાશં
સા સા સા સાૈરકા તભ્રમહરમિનશં ભાવયે બાહુલેયમ્॥ ૨॥
શં શં શં શ દ પં શ શધરમમલં શઙ્કરં સાંબમૂ ત
શ શ શ શષ્ટવ દં્ય શખિરિનલયનં શ ક્ષતાનેકલાેકમ્ ।
શું શું શું શભુ્રહાસં શભુકરમ તસ દેહસ દાેહનાશં
શા શા શા શાૈ ક્લતાઙ્ગં સતભ સતગણૈભાર્વયે બાહુલેયમ્॥ ૩॥
રં રં રં ર યદેહં રજત ગિરગ્ હં રક્તપદ્માઙ્ ઘ્રયુગ્મં
િર િર િર િરક્તશાેકપ્રકૃ તપરમજંઘાલમાનીલનતે્રમ્ ।
ં ં ં ક્ષકાયપ્ર તભટહનનં રક્તકાૈશયેવસં્ત્ર
રા રા રા રા રાૈરવાિદદુ્રતહરકુહરં ભાવયે બાહુલેયમ્॥ ૪॥
હં હં હં હંસયાે ગપ્રવરસખુકરં હ તલ મીસમેતં
િહ િહ િહ હીનમાનં િહતસખુવરદં િહસયાપેતક લમ્ ।
હંુ હંુ હંુ હંુકૃ ત વં સતરજિનચરક્રાૈયર્કાૈિટલ્યમૂ ત
હ હ હ હૈમકંુભાયતકરસહજં ભાવયે બાહુલેયમ્॥ ૫॥
ણં ણં ણં ન દકેશપ્રવરભજુગિનિવઘ્નકમર્પ્રપ ચં
ણ ણ ણ નીલક ઠ પ્રયસતુમ જતં િનમર્લાઙ્ગં િનર હમ્ ।
ં ં ં ત્તનાભાેત્તરિન તિનરાલંબકૈવલ્યમૂ ત

ણા ણા ણા નામ પાત્મકજગદ ખલં ભાવયે બાહુલેયમ્॥ ૬॥
ભં ભં ભં ભાગધેયં ભગવદનુચરપ્રા જ લ તાતે્રપૂરં
ભ ભ ભ ભીમનાદા તકમદનહરં ભી ષતારા તવગર્મ્ ।
ભું ભું ભું ભૂ તભષૂા ચ્ચતમ મતસમ તાથર્શાસ્ત્રા તરઙ્ગં
ભા ભા ભા ભાૈમમખુ્યં ગ્રહગણનપટંુ ભાવયે બાહુલેયમ્॥ ૭॥
વં વં વં વાિહનીશં વલિરપુિનલય તાતે્રસ પ સમૂહં
િવ િવ િવ વીરબાહુપ્ર તસહચરં િવઘ્નરા નુ તમ્ ।
વું વું વું ભૂતનાથં ભવુનિનલયનં ભૂિરકલ્યાણશીલં
વા વા વા ભાિવતાિરપ્ર તભયમિનશં ભાવયે બાહુલેયમ્॥ ૮॥
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શવ તાતે્રમ્

૮. ચદંબરાષ્ટકમ્

બ્રહ્મમખુામરવ દત લઙ્ગં જન્મજરામરણા તક લઙ્ગમ્ ।
કમર્િનવારણકાૈશલ લઙ્ગં ત દુ પાતુ ચદંબર લઙ્ગમ્॥ ૧॥
ક પકમૂલપ્ર ત ષ્ઠત લઙ્ગં દપર્કનાશયુિધ ષ્ઠર લઙ્ગમ્ ।
કુપ્રકૃ તપ્રકરા તક લઙ્ગં ત દુ પાતુ ચદંબર લઙ્ગમ્॥ ૨॥
સ્ક દગણેશ્વરક પત લઙ્ગં િકન્નરચારણગાયક લઙ્ગમ્ ।
પન્નગભષૂણપાવન લઙ્ગં ત દુ પાતુ ચદંબર લઙ્ગમ્॥ ૩॥
સાંબસદા શવશઙ્કર લઙ્ગં કા યવરપ્રદકાેમલ લઙ્ગમ્ ।
સા યિવહીનસમુાનસ લઙ્ગં ત દુ પાતુ ચદંબર લઙ્ગમ્॥ ૪॥
ક લમલકાનનપાવક લઙ્ગં સ લલતરંગિવભષૂણ લઙ્ગમ્ ।
પ લતપતંગપ્રદ પક લઙ્ગં ત દુ પાતુ ચદંબર લઙ્ગમ્॥ ૫॥
અષ્ટતનપુ્ર તભાસરુ લઙ્ગં િવષ્ટપનાથિવક વર લઙ્ગમ્ ।
શષ્ટજનાવનશી લત લઙ્ગં ત દુ પાતુ ચદંબર લઙ્ગમ્॥ ૬॥
અ તકમદર્નબ ધુર લઙ્ગં કૃ તતકામકલેબર લઙ્ગમ્ ।
જ તુહૃિદ સ્થત વક લઙ્ગં ત દુ પાતુ ચદંબર લઙ્ગમ્॥ ૭॥
પુષ્ટિધય સુ ચદંબર લઙ્ગં દષૃ્ટ મદં મનસાનપુઠ ત ।
અષ્ટકમેતદવાઙ્મનસીયં અષ્ટતનું પ્ર ત યા ત નરા તે॥ ૮॥

સકં ણાર્િન

૯. તિનણર્યમ્

મનુ યાણં મનુ ય વં તગાત્રં ગવાં યથા ।
ન બ્રાહ્મણાિદરસ્યવૈં હા ત વં વે ત્ત કાેઽિપ ન॥

૧૦. ધમર્ઃ
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॥ તાતે્રા ણ નારાયણગુ િવર ચતાિન॥

ધમર્ અેવ પરં દૈવં ધમર્ અેવ મહાધનમ્ ।
ધમર્ સવર્ત્ર િવજયી ભવતુ શ્રેયસે ણામ્॥

૧૧.આશ્રમમ્
આશ્રમેઽ મન્ ગુ ઃ ક શ્ચ દ્વદ્વાન્ મુિન દારધીઃ ।
સમદૃ ષ્ટઃ શા તગંભીરાશયાે િવ જતે દ્રયઃ॥ ૧॥
પરાપેકાર સ્યાદ્દ નદયાલુઃ સત્યવાક્પટુઃ ।
સદાચારરતઃ શીઘ્રકતર્વ્યકૃદત દ્રતઃ॥ ૨॥
અિધષ્ઠાયાસ્ય ને વં કુયાર્ત્ કા ચત્ સભાં શભુામ્ ।
અસ્યામાયા ત યે તે સ્યુઃ સવ સાેદરબુદ્ધયઃ॥ ૩॥
યદ્વદત્રવૈ તદ્વચ્ચ સ્ત્રીણાં પુંસાં થક્ થક્ ।
િવદ્યાલયા િદ શ િદ શ િક્રય તામાશ્રમાઃ સભાઃ॥ ૪॥
અેકૈકસ્યામાસુ નેતા ચૈકૈકઃ સ્યા દ્વચક્ષણઃ
સવાર્ ભરનુબ ધાેઽદ્વતૈાશ્રમસ્યા ભર વહમ્॥ ૫॥

૧૨. મુિનચયાર્પ ચકમ્

ઇત્યાિદ વાદાપેરતં મહા તં પ્રશા તગંભીરિનજ વભાવમ્ ।
શાેણાચલે શ્રીરમણં સમીક્ષ્ય પ્રાવેાચ નારાયણસયંમી દ્રઃ॥
ભજુઃ િકમપુધાનતાં િકમુ ન કંુ ભની મ ચતાં
વ્રજેત્ જનહાિરણી વપદપા તની મેિદની ।
મનુેરપરસ પદા િક મહ મુક્તરાગસ્ય ત-
વમસ્યિધગમાદયં સકલભાેગ્યમત્યશ્નુતે॥ ૧॥
મુિનઃ પ્રવદતાં વરઃ ક્વચન વાગ્યમી પ ડતાે
િવમૂઢ ઇવ પયર્ટન્ ક્વચન સં સ્થતાેઽ યુ થતઃ ।
શર રમિધગ ય ચ ચલમનેહસા ખ ડતં
ભજત્યિનશમાત્મનઃ પદમખ ડબાેધં પરમ્॥ ૨॥
અયા ચતમ લ સયા િનય તદત્તમનં્ન મુિન-
તનાેઃ સ્થતય ઇત્યદન્ પ થ શયાનકાેઽવ્યાકુલઃ ।
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સદાત્મદગૃનશ્વરં વપરમાત્મનાેરૈક્યતઃ
સુ્ફરન્ િન પમં પદં િનજમપુૈ ત સ ચ્ચત્ સખુમ્॥ ૩॥
અસ સિદ ત વાદતાે બિહર ચ ત્યમગ્રાહ્યમ-
વખવર્મમલં પરં ત મતિન મત્યુન્નતમ્ ।
પરાઙ્મખુ ઇત તતઃ પિરસમે ત તુય પદં
મુિન સદસતાેરદ્વયાદુપિરગ તુમ યુદ્યતઃ॥ ૪॥
વવે મિન વને તથા પુ લનભૂ મષુ પ્રા તરે
ક્વ વા વસતુ યાે ગનાે વસ ત માનસં બ્રહ્મ ણ ।
ઇદં મ મર ચકાસદશૃમાત્મ,દષૃ્ટ ા ખલં
િનર ક્ષ્ય રમતે મુિનિન પમે પરબ્રહ્મ ણ॥ ૫॥

દાશર્િનકિક્રયાઃ

૧૩. દશર્નમાલા

૧. અ યારાપેદશર્નમ્
આસીદગ્રેઽસદેવેદં ભવુનં વ વ પનુઃ ।
સસજર્ સવ સઙ્ક પમાત્રેણ પરમેશ્વરઃ॥ ૧॥
વાસનામયમવેાદાવાસીિદદમથ પ્રભુઃ ।
અ જન્માયયા વસ્ય માયાવીવા ખલં જગત્॥ ૨॥
પ્રાગુ પત્તેિરદં વ મન્ િવલીનમથ વૈ વતઃ ।
બી દઙુ્કરવ વસ્ય શ ક્તરેવા જ વયમ્॥ ૩॥
શ ક્ત તુ દ્વિવધા જ્ઞેયા તજૈસી તામસી ત ચ ।
સહવાસાેઽનયાનેાર્ ત તજે ત મરયાેિરવ॥ ૪॥
મનાેમાત્ર મદં ચત્ર મવાગ્રે સવર્મીદશૃમ્ ।
પ્રાપયામાસ વૈ ચ યં ભગવાં શ્ચત્રકારવત્॥ ૫॥
આસીત્ પ્રકૃ તરેવેદં યથાઽદાૈ યાેગવૈભવઃ ।
વ્યતનાેદથ યાેગીવ સ દ્ધ લં જગ પ તઃ॥ ૬॥
યદાઽઽત્મિવદ્યાસઙ્કાેચ તદાઽિવદ્યા ભયઙ્કરમ્ ।
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॥ તાતે્રા ણ નારાયણગુ િવર ચતાિન॥

નામ પાત્મનાઽત્યથ િવભાતીહ િપશાચવત્॥ ૭॥
ભયઙ્કર મદં શૂ યં વેતાલનગરં યથા ।
તથવૈ િવશ્વમ ખલં વ્યકરાેદદ્ભુતં િવભુઃ॥ ૮॥
અકાર્દ્યથાક્રમં િવશ્વં તથા નવૈેદમાત્મનઃ ।
સપેુ્તિરવ પ્રાદુરાસીદ્યુગપ વસ્ય વીક્ષયા॥ ૯॥
ધાનાિદવ વટાે ય માત્ પ્રાદુરાસીિદદં જગત્ ।
સ બ્રહ્મા સ શવાે િવ ઃ સ પરઃ સવર્ અેવ સઃ॥ ૧૦॥
૨. અપવાદદશર્નમ્
ચૈત યાદાગતં સ્થૂલસૂ માત્મક મદં જગત્ ।
અ ત ચે સદ્ઘનં સવ ના ત ચેદ ત ચદ્ઘનમ્॥ ૧॥
અ યન્ન કારણા કાયર્મસદેતદતાેઽ ખલમ્ ।
અસતઃ કથમુ પ ત્તરનુ પન્નસ્ય કાે લયઃ॥ ૨॥
યસ્યાે પ ત્તલર્યાે ના ત ત પરં બ્રહ્મ નેતરત્ ।
ઉ પ ત્તશ્ચ લયાેઽ તી ત ભ્રમત્યાત્મિન માયયા॥ ૩॥
કારણાવ્ય તિરક્ત વાત્ કાયર્સ્ય કથમ તતા ।
ભવત્યતઃ કારણસ્ય કથમ ત ચ ના તતા॥ ૪॥
કાયર્ વાદસતાેઽસ્યા ત કારણં ન હ્યતાે જગત્ ।
બ્રહ્મવૈ તિહ સદસિદ ત મુહ્ય ત મ દધીઃ॥ ૫॥
અેકસ્યવૈા ત સત્તા ચેદ યસ્યાસાૈ ક્વ િવદ્યતે ।
સત્યસ્યાત્માશ્રયાે યદ્ય યસ ત સ્યાદસભંવઃ॥ ૬॥
િવભજ્યાવયવં સવર્મેકૈકં તત્ર દૃ યતે ।
ચન્માત્રમ ખલં ના યિદ ત માયાિવદૂરગમ્॥ ૭॥
ચદેવ ના યદાભા ત ચતઃ પરમતાે ન િહ ।
યચ્ચ નાભા ત તદસદ્યદસત્તન્ન ભા ત ચ॥ ૮॥
આન દ અેવા ત ભા ત ના યઃ ક શ્ચદતાેઽ ખલમ્ ।
આન દઘનમ યન્ન િવનાઽઽન દેન િવદ્યતે॥ ૯॥
સવ િહ સ ચ્ચદાન દં નેહ નાનાઽ ત િક ચન ।
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યઃ પ યતીહ નાનવે ત્યાે ર્ત્યું સ ગચ્છ ત॥ ૧૦॥
૩. અસત્યદશર્નમ્
મનાેમય મદં સવ ન મનઃ ક્વાિપ િવદ્યતે ।
અતાે વ્યાે ીવ નીલાિદ દૃ યતે જગદાત્મિન॥ ૧॥
મનસાેઽન યયા સવ ક યતેઽિવદ્યયા જગત્ ।
િવદ્યયાઽસાૈ લયં યા ત તદાલખે્ય મવા ખલમ્॥ ૨॥
િવજંૃભતે યત્તમસાે ભીરાેિરહ િપશાચવત્ ।
તિદદં ગ્ર ત વ લાેકવદ્ દૃ યતે બુધૈઃ॥ ૩॥
સઙ્ક પક પતં દૃ યં સઙ્ક પાે યત્ર િવદ્યતે ।
દૃ યં તત્ર ચ ના યત્ર કુત્ર ચદ્ર જુસપર્વત્॥ ૪॥
સઙ્ક પમનસાે ક શ્ચન્ન િહ ભેદાેઽ ત યન્મનઃ ।
તદિવદ્યાતમઃ પ્રખ્ય મ દ્ર લ મવાદ્ભુતમ્॥ ૫॥
મર ચકાવત્ પ્રાજ્ઞસ્ય જગદાત્મિન ભાસતે ।
બાલસ્ય સત્ય મ ત ચ પ્ર ત બબ મવ ભ્રમાત્॥ ૬॥
આત્મા ન ક્ષીરવદ્યા ત પા તરમતાેઽ ખલમ્ ।
િવવતર્ મ દ્ર લને િવદ્યતે િન મતં યથા॥ ૭॥
માયવૈ જગતામાિદકારણં િન મતં તયા ।
સવ િહ માિયનાે ના યદસતં્ય સ દ્ધ લવત્॥ ૮॥
િવભા ત િવશ્વં દ્ધસ્ય િવયદ્વન મવાત્મિન ।
અસતં્ય પુિત્રકા પં બાલસ્યવે િવપયર્યઃ॥ ૯॥
અેકં સતં્ય ન દ્વતીયં હ્યસતં્ય ભા ત સત્યવત્ ।
શલવૈ શવ લગં ન દ્વતીયં શ પના કૃતમ્॥ ૧૦॥
૪. માયાદશર્નમ્
ન િવદ્યતે યા સા માયા િવદ્યાઽિવદ્યા પરાઽપરા ।
તમઃ પ્રધાનં પ્રકૃ તબર્હુધા સવૈ ભાસતે॥ ૧॥
પ્રાગુ પત્તેયર્થાઽભાવાે દેવ બ્રહ્મણઃ થક્ ।
ન િવદ્યતે બ્રહ્મ િહ યા સા માયાઽમેયવૈભવા॥ ૨॥
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॥ તાતે્રા ણ નારાયણગુ િવર ચતાિન॥

અનાત્મા ન સદાત્મા સિદ ત િવદ્યાેતતે યયા ।
સા િવદ્યેયં યથા ર જુસપર્ત વાવધારણમ્॥ ૩॥
આત્મા ન સદનાત્મા સિદ ત િવદ્યાેતતે યયા ।
સવૈાિવદ્યા યથા ર જુસપર્યાેરયથાથર્દક્ૃ॥ ૪॥
ઇ દ્રયા ણ મનાેબુદ્ધ પ ચપ્રાણાદયાે યયા ।
િવ જ્ય તે સવૈ પરા સૂ માંગાિન ચદાત્મનઃ॥ ૫॥
અંગા યેતા યવષ્ટ ય સખુી દુઃખીવ મુહ્ય ત ।
ચદાત્મા માયયા વસ્ય ત વતાેઽ ત ન િક ચન॥ ૬॥
ઇ દ્રયાણાં િહ િવષયઃ પ્રપ ચાેઽયં િવ જ્યતે ।
યયા સવૈાઽપરાઽ યાત્મસ્થૂલસઙ્ક પનામયી॥ ૭॥
શુ ક્તકાયાં યથાઽજ્ઞાનં રજતસ્ય યદાત્મિન ।
ક પતસ્ય િનદાનં તત્તમ ઇત્યવગ યતે॥ ૮॥
ધીયતેઽ મન્ પ્રકષણ બીજે ક્ષ ઇવા ખલમ્ ।
અતઃ પ્રાધા યતાે વાઽસ્ય પ્રધાન મ ત ક યતે॥ ૯॥
કરાેતી ત પ્રકષણ પ્રકૃત્યૈવ ગુણાન્ થક્ ।
િનગદ્યતેઽસાૈ પ્રકૃ તિર ત હ િત્રગુણા ત્મકા॥ ૧૦॥
૫. ભાનદશર્નમ્
અ તબર્િહવર્દાસીનં સદા ભ્રમરચ ચલમ્ ।
ભાનં દ્વધવૈ સામા યં િવશષે ઇ ત ભદ્યતે॥ ૧॥
સ્થૂલં સૂ મં કારણં ચ તુય ચે ત ચતુિવધમ્ ।
ભાનાશ્રયં િહ તન્નામ ભાનસ્યા યપુચયર્તે॥ ૨॥
દૃ યતા મહ કાયાેઽહં ઘટાેઽય મ ત દૃ યતે ।
સ્થૂલમા શ્રત્ય યદ્ભાનં સ્થૂલં તિદ ત મ યતે॥ ૩॥
અત્ર કાયાે ઘટ ઇ ત ભાનં યત્ત દ્વ શ યતે ।
તથાઽહમય મ ત યત્ સામા ય મ ત ચ તમ્॥ ૪॥
ઇ દ્રયા ણ મનાેબુદ્ધ િવષયાઃ પ ચવાયવઃ ।
ભાસ્ય તે યને ત સૂ મમસ્ય સૂ માશ્રય વતઃ॥ ૫॥
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અજ્ઞાેઽહ મ ત યદ્ભાનં ત કારણમુદાહૃતમ્ ।
અત્રાહ મ ત સામા યં િવશષેાેઽજ્ઞ ઇ ત સુ્ફરત્॥ ૬॥
અહં બ્રહ્મે ત યદ્ભાનં તત્તુયર્ મ ત શસં્યતે ।
સામા યમહ મતં્યશાે બ્રહ્મતે્યત્ર િવ શ યતે॥ ૭॥
યત્ર ભાનં તત્ર ભાસ્યં ભાનં યત્ર ન તત્ર ન ।
ભાસ્ય મત્ય વયનેાિપ વ્ય તરેકેણ બાે યતે॥ ૮॥
યથા દગૃ્દશૃમાત્માનં વયમાત્મા ન પ ય ત ।
અતાે ન ભાસ્યતે હ્યાત્મા યં પ ય ત સ ભાસ્યતે॥ ૯॥
યદ્ભાસ્યતે તદ ય તમન ય તં ન ભાસ્યતે ।
યદ ય તં તદસદ યન ય તં સદેવ તત્॥ ૧૦॥
૬. કમર્દશર્નમ્
આત્મવૈ માયયા કમર્ કરાે ત બહુ પ ક્ ।
અસગંઃ વપ્રકાશાેઽિપ િનદ્રાયા મવ તજૈસઃ॥ ૧॥
મ યે વદા મ ગ્ હ્ણા મ ણાેમીત્યાિદ પતઃ ।
િક્રયતે કમર્ પરમાત્મના ચત્તે દ્રયાત્મના॥ ૨॥
આત્મવૈ કમર્ણઃ પવૂર્મ યત્ િક ચન્ન િવદ્યતે ।
તતઃ વનેવૈ કમાર્ ણ િક્રય તે િનજમાયયા॥ ૩॥
શ ક્તર ત્યાત્મનઃ કા ચદ્દઘુર્ટા ન થક્ વતઃ ।
તયવૈારાે યતે કમર્ િન ખલં િન ક્રયાત્મિન॥ ૪॥
સવર્દાઽસગં અેવાત્માઽજ્ઞતયા કમર્ સં ગવત્ ।
કરાે ત ન કરાેમી ત ન જ્ઞઃ કમર્સુ સ જતે॥ ૫॥
વલ ત વલનાે વાયવુાર્ ત વષર્ ત વાિરદઃ ।
ધરાત્મા સન્ ધર ત ખ વેકાે વહ ત વાિહની॥ ૬॥
ઊદ્ર્ વં પ્રાણાે હ્યધાેઽપાનઃ ખ વેકાે યા ત િન ક્રયઃ ।
નાડ્ય તરાલે ધમ ત ક્ર દ ત પ દ ત સ્થતઃ॥ ૭॥
અ ત જન્મ દ્ધપિરણત્યપક્ષયિવનાશનમ્ ।
ષડ્ભાવ મહ યાે યા ત સ ના યાેઽિવિક્રયાત્મનઃ॥ ૮॥
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॥ તાતે્રા ણ નારાયણગુ િવર ચતાિન॥

વયં િક્રય તે કમાર્ ણ કરણૈિર દ્રયૈરિપ ।
અહં વસગંઃ કૂટસ્થ ઇ ત ના ત કાેિવદઃ॥ ૯॥
દૃ ય વાદ્ ભાસ્યમહમ યતાેઽહં શુ ક્તરંગવત્ ।
અ ય તમેક અેવાદ્ય શ્વાેઽિપ સવાપિર સ્થતઃ॥ ૧૦॥
૭. જ્ઞાનદશર્નમ્
જ્ઞાનમેકં િહ િન પાિધકં સાપેાિધકં ચ તત્ ।
અહઙ્કારાિદહીનં યજ્જ્ઞાનં તિન્ન પાિધકમ્॥ ૧॥
અહ તયા તબર્િહર ત યદેવ મદ તયા ।
ભાન ત્ત્યાઽ વતં યત્તુ જ્ઞાનં સાપેાિધકં મતમ્॥ ૨॥
અનાત્મનામહઙ્કારાદ નાં યનેાનુભૂયતે ।
સાક્ષી તદાત્મજ્ઞાનં સ્યાદ્યનેવૈા તમશ્નુતે॥ ૩॥
અહઙ્કારાિદ કાય યદનાત્મકમસખં્યકમ્ ।
યનેાવગ યતેઽનાત્મજ્ઞાનં તદવધાયર્તે॥ ૪॥
યથાવદ્વ તુિવજ્ઞાનં ર જુત વાવબાેધવત્ ।
યત્તદ્યથાથર્િવજ્ઞાનમયથાથર્મતાેઽ યથા॥ ૫॥
ય સાિન્ન યાદેવ સવ ભાસતે વયમવે તત્ ।
પ્રત્યક્ષજ્ઞાન મ ત ચાપરાેક્ષ મ ત લક્ષ્યતે॥ ૬॥
યયાનુઽસાધકં સા યં મીયતે જ્ઞાન પયા ।
ત્ત્યા સાઽનુ મ તઃ સાહચયર્સસં્કારજ યયા॥ ૭॥
ગ વા સમીપં મેયસ્ય મીયતે શ્રુતલક્ષણઃ ।
યયા સિંવત્ સાપે મ ત ર્ગાેઽય મ ત પયા॥ ૮॥
અહં મમે ત જ્ઞાનં યિદદં તિદ ત યચ્ચ તત્ ।
વજ્ઞાનં તદપર મ દ્રયજ્ઞાન મ યતે॥ ૯॥

આતત્ સિદ ત િનિદ્દષં્ટ બ્રહ્માત્મૈક્યમપુાગતમ્ ।
ક પનાિદિવહીનં યત્તત્ પરજ્ઞાનમીયર્તે॥ ૧૦॥
૮. ભ ક્તદશર્નમ્
ભ ક્તરાત્માનુસ ધાનમાત્માઽઽન દઘનાે યતઃ ।
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આત્માનમનુસ ધત્તે સદૈવાત્મિવદાત્મના॥ ૧॥
અનુસ ધીયતે બ્રહ્મ બ્રહ્માન દઘનં યતઃ ।
સદા બ્રહ્માનુસ ધાનં ભ ક્તિરત્યવગ યતે॥ ૨॥
આન દમવે યાય ત સવ દુઃખં ન કશ્ચન ।
યદાન દપરં યાનં ભ ક્તિરત્યુપિદ યતે॥ ૩॥
આત્મવૈ બ્રહ્મ ભજ ત ના યમાત્માનમાત્મિવત્ ।
ભજતી ત યદાત્માનં ભ ક્તિરત્ય ભધીયતે॥ ૪॥
આન દઆત્મા બ્રહ્મે ત નામૈતસ્યવૈ ત યતે ।
ઇ ત િન શ્ચતધીયર્સ્ય સ ભક્ત ઇ ત િવશ્રુતઃ॥ ૫॥
આન દાેઽહમહં બ્રહ્માત્માઽહમ મી ત પતઃ ।
ભાવના સતતં યસ્ય સ ભક્ત ઇ ત િવશ્રુતઃ॥ ૬॥
ભાયાર્ ભજ ત ભત્તાર્રં ભત્તાર્ ભાયા ન કેવલમ્ ।
વાન દમવે ભજ ત સવાઽિપ િવષય સ્થતમ્॥ ૭॥
અેવં પ ય ત કુત્રાિપ િવદ્વાનાત્મસખું િવના ।
ન િક ચદપરં તસ્ય ભ ક્તરેવ ગર યસી॥ ૮॥
લાેકસ્ય િપતિર વસ્ય ગુરાૈ િપતિર માતિર ।
સત્યસ્યસ્થાિપતિર ચ ત પથનેવૈ યાતિર॥ ૯॥
િનય તિર િન ષદ્ધસ્ય સવષાં િહતકતર્િર ।
યાેઽનુરાગાે ભ ક્તરત્ર સા પરા પરમાત્મિન॥ ૧૦॥
૯. યાેગદશર્નમ્
સતતં યાજેય ત યદ્યનુ ક્ત ચ ચદાત્મિન ।
મનાેિનરાેધ પાેઽયં સ યાેગ ઇ ત શં સતઃ॥ ૧॥
ન દ્રષ્ટા દશર્નં દૃ યં િવદ્યતે યત્ર તત્ર હૃત્ ।
યાજેયેદ્વાસના યાવદ્યાેગાેઽય મ ત યાેગિવત્॥ ૨॥
નામ પ મદં સવ બ્રહ્મવૈે ત િવલીયતે ।
યદ્બ્રહ્મ ણ મનાે િનતં્ય સ યાેગ ઇ ત િન શ્ચતઃ॥ ૩॥
ચત્તસ્ય તૈલધારાવદ્વતૃ્ત્યાઽઽિવ ચ્છન્નયાઽઽત્મિન ।
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િનર તરં ર યતે યત્ સ યાેગાે યાે ગ ભઃ તઃ॥ ૪॥
યતાે યતાે મનાે યા ત સદાઽઽત્મિન તત તતઃ ।
િનય ય યાજેયેદેતદ્યાેગાેઽયં યજુ્યતા મહ॥ ૫॥
સવાર્નથર્કરઃ પુંસાં સઙ્ક પઃ ક પતૈઃ સહ ।
ઉન્મૂલ્ય વાસના લૈયનાત્મિન િન યતે॥ ૬॥
દૃ યસ્ય ન દશૃાેઽ ત વમતાે દૃ યં દગૃાત્મકમ્ ।
ઇ ત યુ ત દગૃ્રપૂે યઃ સ યાેગિવદાં વરઃ॥ ૭॥
યદા િપબન્ મનાે ગંઃ વાન દમધુમાધુર મ્ ।
ન પ દ ત વશીકૃત્ય યાે જતાે યાેગવાયનુા॥ ૮॥
યાનમ તભ્રુર્વાેદૃર્ ષ્ટ જહ્વાગ્રં લં બકાે વર્તઃ ।
યદા સ્યાત્ ખેચર મુદ્રા િનદ્રાલસ્યાિદના શની॥ ૯॥
જ્ઞાનં કમ ત લાેકેઽ મન્ દ્વધા યાેગઃ સમાસતઃ ।
અનયાેયાગિવ તારઃ સવર્ઃ પિરસમા યતે॥ ૧૦॥
૧૦. િનવાર્ણદશર્નમ્
િનવાર્ણં દ્વિવધં શદુ્ધમશદંુ્ધ ચે ત તત્ર યત્ ।
શદંુ્ધ િનવાર્સનં તદ્વદશદંુ્ધ વાસના વતમ્॥ ૧॥
અ તશદંુ્ધ શદુ્ધ મ ત શદંુ્ધ ચ દ્વિવધં તથા ।
અશદુ્ધશદંુ્ધ ચાશદુ્ધમશદુ્ધાશદુ્ધમુચ્યતે॥ ૨॥
અ તશદંુ્ધ િત્રધા પશ્ચાદ્વરે ચૈકં વર ય સ ।
અેકમેકં વિરષે્ઠઽથ શદંુ્ધ બહ્મિવિદ સ્થતમ્॥ ૩॥
અશદુ્ધશદંુ્ધ િવરજ તમાેઽ યત્ સરજ તમઃ ।
મુમુક્ષાૈ પ્રથમં િવદ્યાત્ દ્વતીયં સ દ્ધકા મષુ॥ ૪॥
દગ્ વા જ્ઞાના ગ્ ના સવર્મુિદ્દ ય જગતાં િહતમ્ ।
કરાે ત િવિધવત્ કમર્ બ્રહ્મિવદ્બ્રહ્મ ણ સ્થતઃ॥ ૫॥
સ યસ્ય સવર્કમાર્ ણ સતતં બ્રહ્મિનષ્ઠયા ।
યશ્ચરત્યવનાૈ દેહયાત્રાયૈ બ્રહ્મિવદ્વરઃ॥ ૬॥
અ યને વેિદતાે વે ત્ત ન વે ત્ત વયમવે યઃ ।

20 sanskritdocuments.org



.. shrInArAyaNaguruvirachitAH saMskRitakriyAH ..

સ વર યાન્ સદા બ્રહ્મિનવાર્ણમયમશ્નુતે॥ ૭॥
વયં ન વે ત્ત િક ચન્ન વેિદતાેઽિપ તથવૈ યઃ ।
સ વિરષ્ઠઃ સદા ત્તશૂ યાેઽયં બ્રહ્મ કેવલમ્॥ ૮॥
હેયાપેાદેયતા ન હ્યસ્યાત્મા યા વપ્રકાશકઃ ।
ઇ ત મ વા િનવત્તત ત્તનાર્વતર્તે પનુઃ॥ ૯॥
અેકમવેા દ્વતીયં બ્રહ્મા ત ના યન્ન સશંયઃ ।
ઇ ત િવદ્વાન્ િનવતત દ્વતૈાન્નાવતર્તે પનુઃ॥ ૧૦॥
આતત્ સત્

૧૪. બ્રહ્મિવદ્યા પ ચકમ્

િનત્યાિનત્યિવવેકતાે િહ િનતરાં િનવદમાપદ્ય સદ્-
િવદ્વાનત્ર શમાિદષટ્કલ સતઃ સ્યાન્મુ ક્તકામાે ભુિવ ।
પશ્ચાદ્બ્રહ્મિવદુત્તમં પ્રણ તસવેાદ્યૈઃ પ્રસનં્ન ગુ ં
ચ્છેત્ કાેઽહ મદં કુતાે જગિદ ત વા મન!્ વદ વં પ્રભાે! ॥ ૧॥
વં િહ બ્રહ્મ ન ચે દ્રયા ણ ન મનાે બુ દ્ધનર્ ચત્તં વપુઃ
પ્રાણાહઙૃ્કતયાેઽ યદ યસદિવદ્યાક પતં વાત્મિન ।
સવ દૃ યતયા જડં જગિદદં વત્તઃ પરં ના યતાે
તં ન વત અેવ ભા ત ગ ણાભં દર દૃ યતામ્॥ ૨॥

વ્યપં્ત યને ચરાચરં ઘટશરાવાદ વ સત્તયા
યસ્યા તઃસુ્ફિરતં યદાત્મક મદં તં યતાે વતર્તે ।
ય મન્ યત્ પ્રલયેઽિપ સદ્ઘનમજં સવ યદ વે ત તત્
સતં્ય િવ ય તાય િનમર્લિધયાે ય મૈ નમસુ્કવર્તે॥ ૩॥
ટે્વદં પ્રકૃતેરનપુ્રિવશતી યેયં યયા ધાયર્તે

પ્રાણી ત પ્રિવિવક્તભુગ્બિહરહં પ્રાજ્ઞ સષુુપ્તાૈ યતઃ ।
યસ્યામાત્મકલા સુ્ફરત્યહ મ ત પ્રત્ય તરઙ્ગં જનૈ-
યર્સ્યૈ વ ત સમ યર્તે પ્ર તપદા પૂણાર્ વં િહ સા॥ ૪॥
પ્રજ્ઞાનં વહમ મ ત વમ સ તદ્ બ્રહ્માયમાત્મે ત સ-ં
ગાયન્ િવપ્રચર પ્રશા તમનસા વં બ્રહ્મબાેધાેદયાત્ ।
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॥ તાતે્રા ણ નારાયણગુ િવર ચતાિન॥

પ્રાર ધં ક્વનુ સ ચતં તવ િકમાગા મ ક્વ કમાર્ યસત્
વ ય ય તમતાેઽ ખલં વમ સ સ ચ્ચન્માત્રમેકં િવભુઃ॥ ૫॥

૧૫. િન ર્ તપ ચકમ્

કાે નામ દેશઃ કા તઃ પ્ર ત્તઃ કા િકયદ્વયઃ ।
ઇત્યાિદ વાદાપેર તયર્સ્ય તસ્યવૈ િન ર્ તઃ॥ ૧॥
આગચ્છ ગચ્છ મા ગચ્છ પ્રિવશ ક્વ નુ ગચ્છ સ ।
ઇત્યાિદ વાદાપેર તયર્સ્ય તસ્યવૈ િન ર્ તઃ॥ ૨॥
ક્વ યાસ્યા સ કદાઽઽયાતઃ કુત આયા સ કાેઽ સ વૈ ।
ઇત્યાિદ વાદાપેર તયર્સ્ય તસ્યવૈ િન ર્ તઃ॥ ૩॥
અહં વં સાેયઽમ તિહ બિહર ત ન વા ત વા ।
ઇત્યાિદ વાદાપેર તયર્સ્ય તસ્યવૈ િન ર્ તઃ॥ ૪॥
જ્ઞાતાજ્ઞાતસમઃ વા યભેદશૂ યઃ કુતાે ભદા ।
ઇત્યાિદ વાદાપેર તયર્સ્ય તસ્યવૈ િન ર્ તઃ॥ ૫॥

૧૬. શ્લાેકત્રયી

અ ત ધમ ત્યનુ મ તઃ કથં ભવ ત વાગિપ ।
અસિન્નકૃષ્ટ વાદ મન્ પ્રત્યક્ષમનુમાનવત્॥ ૧॥
ન િવદ્યતેઽ ત ધમ ત પ્રત્યક્ષમનુમાનવત્ ।
માનાભાવાદસાૈ ને ત બાેધ અેવાવ શ યતે॥ ૨॥
અસિન્નકૃષ્ટ વાદસ્ય પ્રત્યકં્ષ ધમર્ધ મણાેઃ ।
અ ષ્ટસાહચયાર્ચ્ચ ધ મ યનુ મ તઃ કુતઃ? ॥ ૩॥

૧૭. હાેમમ ત્રમ્

ૐ

અગ્ ે તવ યત્તજે તદ્બ્રાહ્મં
અત વં પ્રત્યકં્ષ બ્રહ્મા સ
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વદ યા ઇ દ્રયા ણ મનાે બુ દ્ધિર ત સપ્ત જહ્વાઃ
વિય િવષયા ઇ ત સ મધાે જુહાે મ
અહ મત્યાજ્યં જુહાે મ
વં નઃ પ્રસીદ પ્રસીદ
શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ પ્રયચ્છ વાહા
આ શા તઃ શા તઃ શા તઃ

૧૮. વેદા તસતૂ્રમ્

અથ યદાત્મનાે જજ્ઞાસુ તિદદં બ્રહ્મવૈાહમ્॥ ૧॥
િક તસ્ય લક્ષણમસ્ય ચ ક ત ગણનયે ત॥ ૨॥
ત જ્યાે તઃ॥ ૩॥
તનેેદં પ્ર વ લતમ્॥ ૪॥
તિદદં સદસિદ ત॥ ૫।
ભૂયાે સતઃ સદસિદ ત॥ ૬॥
સચ્છ દાદયાેઽસદભાવશ્ચે ત॥ ૭॥
પવૂ સિદદમનુ ત્ય ચ રાદયશ્ચૈકં ચે ત॥ ૮॥
જ્ઞા જ્ઞાનયાેર યાે યિવષયિવષિય વા ન્મથનુ વ મ ત॥ ૯॥
અેવં જ્ઞાનજ્ઞેયિવભાગે॥ ૧૦॥
અેકૈકં દ્ર વમાસીિદ ત॥ ૧૧॥
બ્રહ્મવૈાહં તિદદં બ્રહ્મવૈાહમ મ॥ ૧૨॥
અતીતાગા મનાેરસ વં યતઃ યદેતદ વચ્છત॥ ૧૩॥
પિરણામં તતઃ॥ ૧૪॥
સદસતાેર યાે યકાયર્કારણ વાત્॥ ૧૫॥
અહં મમે ત િવજ્ઞાતઃ॥ ૧૬॥
મત્તાે ના ય તદ્વત્ ત માત્॥ ૧૭॥
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॥ તાતે્રા ણ નારાયણગુ િવર ચતાિન॥

દગૃ્દૃ યયાેઃ સમાનકાલીન વાત્॥ ૧૮॥
સખુૈક વાત્॥ ૧૯॥
વ્યાપકતયા િદશામ ત વાત્॥ ૨૦॥
અ મહદવયવતારત યસ્યાભાવાત્॥ ૨૧॥
અસતાેઽવ્યાપક વાત્॥ ૨૨॥
આત્મા યત્ િક ચન્ના ત॥ ૨૩॥
ત માત્ તસ્ય સ વાચ્ચ॥ ૨૪॥

૧૯. ચટ્ટ પ વા મનઃ મહાસમાિધમનુબ ય
કૃતાૈ સમાિધ શ્લાેકાૈ

સવર્જ્ઞઃ ઋ ષ ક્રા તઃ સદુ્ગ ઃ શકુવત્મર્ના ।
આભા ત પરમવ્યાે પિરપૂણર્કલાિનિધઃ॥ ૧॥
લીલયા કાલમિધકં ની વાઽ તે સ મહાપ્રભુઃ ।
િન વં વપુઃ સમુ જ્ય વં બ્રહ્મ વપુરા સ્થતઃ॥ ૨॥
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