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|| શ્રી નરસ િંહનખસ્તતુ િઃ || 
 
પાાંત્વસ્માન પરુુહૂ વરૈરબલવન મા ાંગ માદ્યદ્ઘટા 
કુાંભોચ્ચારિ સવપાટનાસિ કપટુ પ્રત્યેક વજ્રાસય ાિઃ | 
શ્રીમત્કાંઠીરવાસ્ય પ્ર  સુનખરા દારર ારાત દૂર  
પ્રધ્વ સ્ ધ્વાાં શાાં  પ્રસવ  મન ા ભાસવ ા ભરૂરભાગિૈઃ || ૧ 
|| 
 
લક્ષ્મીકાાં   માં  ોઽસપ કલયન નવૈસેશ તસુ્  ે માં 
પશ્યામ યુત્તમવસ્ત ુદૂર ર ો આપાસ્ ાં ર ો યોઽષ્ટમિઃ | 
યિો ષોત્કર દક્ષનતે્રકુરટલ પ્રાાં ોત્ત્િ ાગ્નન સ્ુર  
ખદ્યો  ોપમ સવષ્ુલલિંગ ભસ  ા બ્રહ્મેશ શક્રોત્કરાિઃ || ૨ || 
|| ઇત  શ્રીમદ આનાંદ ીિથ ભગવ  પાદકૃ ા શ્રી નરસ િંહ 
નખસ્તતુ િઃ  ાંપરૂ્ાથ || 
 
માંગલાચરર્ 
 
ઓમ || શ્રીમદ સવષ્્વાંસિસનષ્ઠા આત ગુર્ ગુરુ મ 
શ્રીમદાનાંદ ીિથ  
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ત્રલૈોક્યા ચાયથ પાદો જ્જ્વલજલ જલ    પાાં  વોઽસ્માન 
પનુાંત ુ| 
વાચાાં યત્ર પ્રર્તે્રી તત્રભવુન મરહ ા શારદા શારદેંદુ  
જ્યોત્સ્ના ભિગ્સ્મ શ્રી િવલલ કકુભા પ્રમે ભારાંબભાર || ૧ 
|| 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૧: ઈ સ્લોકા ભાષર્ મતુ્ત લચિં નયેલ્લલ સ્પષ્ટ  ે
નીડુત્તદે.] 
 
ઉત્કાંઠા કુાંઠકોલા હલજવસવરદ ા જસ્ર  વેાનુવદૃ્ધ  
પ્રાજ્જા ત્મજ્ઞાનધ ૂાાં િ મ સુમનો મૌલલરત્નાવ લીનામ| 
ભક્તત્યુ િેકાવગાડ પ્રઘટન િટા ત્કાર  ાંઘૃષ્યમાર્ પ્રાાં  
પ્રાાંગ્રયાાંસિ પીઠ લ્ત્ત્િ કનકરજિઃ સપિંજરા રાં ત્જ ાશાિઃ ||૨|| 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૨: ઈ સ્લોકા ઓબ્બર આલોચન ેપ્રરક્રયેયનુ્ન 
સુિારરસુત્તદે.] 
 
જન્માસિ વ્યાધ્યુપાસિ પ્રત હત  સવરહ પ્રાપકાર્ાાં ગુર્ાનામ  
અગ્રયાર્ામ મપથકાર્ાાં લચરમુરદ  લચદાનાંદ  ાંદોહદાનામ| 
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એ ષેા મેષ દોષ પ્રમુસષ  મન ાાં દે્વસષર્ાાં દૂષકાર્ાાં 
દૈત્યાનામ આત િમાંિ ે મસ  સવદિ ાાં  ાંસ્ વે નાગ્સ્મ શક્ત િઃ 
|| ૩ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૩: ઈ સ્લોકા અડે ડેગળુ મતુ્ત દુિઃખરદિંદ 
સ્વા ાંત્ર્યવનુ્ન નીડુત્તદે] 
 
અસ્યા સવષ્કતુથકામાં કલલમલકલષુ ેઽગ્સ્મન્જન ેજ્ઞાનમાગં 
વાંદ્યાં ચાંિેંિ રુિ દુ્યમલર્ ફલર્વયો નાયકાદ્યૈરર હાદ્ય | 
મધ્વાખ્યાં માંત્રસ દ્ધાં રકમુ  કૃ વ ો મારુ  સ્યાવ ારાં 
પા ારાં  પારમેષ્ઠયાં પદમપસવપદિઃ પ્રાપ્તરુા પન્નપુાં ામ || ૪ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૪: ઈ સ્લોકા માંત્રગળુ મતુ્ત ાપગળ પઠર્દલ્લલ 
યશસ્ નુ્ન નીડુત્તદે.] 
 
ઉદ્યતદ્વદુ્ય  સવપ્રચાંડાાં સનજરુલચસનકર વ્યાપ્  લોકાવકાશો 
લબભ્રદ ભીમો ભજુેયો ઽભ્યુરદ રદનકરા ભાાંગદાઢ્ય પ્રકાાંડે | 
વીયો દ્ધાયા ંગદાગ્રયામ યસમહ સુમત િં વાયુદેવો સવદધ્ય  
આદધ્યાત્મ જ્જાનન ેા યત વર મરહ ો ભસૂમ ભષૂા મલર્મ ે|| 
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૫ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૫: ઈ સ્લોકાવ ુકૈગોંડ યાવદેુ કેલ દલ્લલ 
ઓબ્બર પ્રયત્નગળ  ાક્ષાત્કારવનુ્ન નીડુત્તદે] 
 
 ાં ારો ત્તાપસનત્યો પશમદ દય સ્નહેહા  ાાંબુપરૂ  
પ્રોદ્ય તદ્વદ્યાનવદ્ય દુ્યત મલર્ રકરર્ શે્રલર્  ાંપરૂર ાશિઃ| 
શ્રીવત્ ાાં કાસિવા ો લચ  ર રલ શ્રીમદ આનાંદ ીિથ  
ક્ષીરાાંભો સિસવિલભિંદ્યાદ ભવદનલભમ ાં ભરૂરમ ેભતૂ હેતિુઃ || ૬ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૬: ઈ સ્લોકાવ ુફલપ્રદ સ્નહેવનુ્ન નીડુત્તદે મતુ્ત 
દુિઃખગળનુ્ન  ગેેદુહાકુત્તદે.] 
 
મૂલા વાયુ 
 
મૂિથન્યે ષોઽંાંજલલમે દૃઢ્ ર સમહ  ેબધ્ય  ેબાંિ પાશ  
ચ્છેત્ર ેદાત્ર ેસુખાનાાં ભજત  ભસુવ ભસવષ્ય તદ્વિાત્ર ેદુ્યભત્ર ે| 
અત્યાં ાં  ાં  ાંત્વાં પ્રરદશ પદયુગ ેહાં   ાં ાપ ભાામ  
અસ્માકાં ભગ્ક્ત મેકાાં ભગવ  ઉ   ેમાિવસ્યાિ વાયોિઃ || 
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૭ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૭: ઈ સ્લોકાવ ુલૌરકક લગતુ્તગલળિંદ મતુ્ત 
ભાવનગેલળિંદ સ્વા ાંત્ર્યવનુ્ન નીડુત્તદે મતુ્ત દેહ મતુ્ત મનસ્ નુ્ન 
બલપરડસુત્તદે] 
 
 ાભ્રોષ્ર્ા ભીશુ શુભ્ર પ્રભમ ભયનભો ભરૂર ભ ૂભતૃદ્વ ભતૂ  
ભ્રાત્જષ્ણ ુભૂથ ઋ ભરૂ્ાાં ભવનમસપ સવભો ઽભરેદ બભ્ર ેબભવૂ ે| 
યેનભ્રૂ સવભ્રમસ્  ેભ્રમયત ુસુભશૃાં બભૃથ વદ્દુર ભ ૃાશાન 
ભ્રાાંત ર ભદેાવ ભા   ત્ત્વત  ભયમલભ ભરૂ ભોક્ષ્ય ો 
માસયલભકૂ્ષન || ૮ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૮: ઈ સ્લોકા અનગત્ય ઉત્ ાહરદિંદ વ્યગ્ક્ત યનુ્ન 
શમનગોલળસુત્તદે.] 
 
યેઽમુાં ભાવાં ભજાં  ેસુરમુખ સુજના રાસિ ાં   ેત ૃીયાં 
ભા ાં  ેભાસુરૈસ્  ે હચરચલલ  ૈશ્ચામરૈ શ્ચારુવષેાિઃ | 
વકુૈાંઠે કાંઠલનન ગ્સ્િરશુલચ સવલ   કાાંત   ારુ્યલીલા  
લાવ્યા પરૂ્થકાાં ા કુચભરસુલભા શ્લેષ  મ્મોદ  ાાંિાિઃ || 
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૯ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૯: ઈ સ્લોકા મરહળેયરરિંદ  ૌકયથવનુ્ન કાંડુકોળ્ળલુ 
 હાય માડુત્તદે] 
 
આનાંદા ન્માંદમાંદા દદત રહ મરુ િઃ કુાંદ માંદાર નાંદ્યા  
વત્યાથમોદાન દિાના મૃદપદમુરદ ો દ્ગી કૈિઃ સુાંદરીર્ામ | 
વૃાંદૈ રાવાંદ્યમુક્ત ેં દ્વરહ મગુમદ નાહીંિ દેવેંિ વે્યે 
મૌકુાંદે માંદરેઽગ્સ્મન નસવર મુદયન મોરદનાાં દેવદેવ || ૧૦ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૧૦: ઈ સ્લોકા મક્કળુ મતુ્ત  ામાન્ય  ાં ોષરદિંદ 
 ાં ોષવનુ્ન નીડુત્તદે.] 
 
ઉત્તપ્ ા ત્યુત્કટત્ત્વટ  પ્રકટકટકટ ધ્વાન ાંઘટ્ટ નોદ્યતદ્વદ 
યુદ્વવ્ય ઊઢ્સ્ુલલિંગ પ્રકર સવરકરર્ો ત્ક્તવાસિ  ેબાસિ ાાંગાન | 
ઉદ્ગાઢ્ાં પાત્યમાના  મસ     ઇ િઃ રકિંકરૈિઃ પાંરકલ ે ે
પાંગ્ક્ત ર્ગ્ાથવ્ર્ાાં ગરરમ્ર્ા નલપયત રહભવ દ્દવ્સેષર્ો સવદ્વદાદ્ય || 
૧૧ || 
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[ફલશુ્રત િઃ ૧૧: ઈ સ્લોકા ઓબ્બર શતુ્રગળ મેલ ેગલેુવનુ્ન 
નીડુત્તદે.] 
 
અગ્સ્મન્ન સ્મદ્ગુરૂર્ાાં હરરચરર્ લચરધ્યાન  ન્માંગલાનાાં 
યુષ્માકાં પાર્શ્થ ભસૂમિં ધ ૃરર્રલર્ક સ્વલગિ વે્યાાં પ્રપન્નિઃ | 
યસ્તદૂાસ્  ે આસ્  ેઅસિભવમ સુલભ ક્તલશે સનમોકમસ્   
પ્રાયાનાંદાં કિાંલચ ન્નવ ત     ાં પાંચ કષ્ટેઽત  કષ્ટે || ૧૨ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૧૨: ઈ સ્લોકાવ ુ ોમારર નવનુ્ન  ગેદુેહાકુત્તદે 
મતુ્ત ભગ્ક્ત  યનુ્ન દેવર કડેગ ેહદગોલળ લ ુ હાય માડુત્તદે] 
 
કુ્ષત્ ક્ષામાન રૂક્ષરક્ષો રદખરનખર કુ્ષ્ર્ સવક્ષોલભ  ાક્ષાન 
આમનના નાંિકૂપ ેકુ્ષરમુખ મુખરૈિઃ પલક્ષલભ સવિક્ષ ાાંગાન | 
પયૂા સૃઙ્મૂત્રસવષ્ઠા કૃસમકુલ કલલલ ે ત્ ક્ષર્ લક્ષપ્ શક્તત્યા  
દ્યસ્ત્ર વ્રા ારદ ાાંસ્ત્વ દ્દસ્વષ ઉપત્જહ  ેવજ્રકલપા જલકૂાિઃ || 
૧૩ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૧૩: ઈ સ્લોકા બડ ન મતુ્ત  ોમારર નવનુ્ન 
 ગેદુેહાકુત્તદે મતુ્ત શતુ્રગળનુ્ન નાશમાડુત્તદે.] 
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મા મે મા રરર્શ્ન સપ રતલુગુરો ભ્રા રરષ્ટાપ્  બાંિો 
સ્વાસમન  વા ંરાત્મન નજરજરસય ર જન્મ મૃત્યામ 
અયાનામ | 
ગોસવિંદે દેરહ ભગ્ક્ત િં ભવત  ચ ભગવન્ન ઊત્િ ાાં સનસનિસમત્તાાં 
સનવ્યાથાાં સનશ્ચલાાં  દ્ગુર્ગર્ બૃહ ીં શાર્શ્ ીમ આશુદેવ || 
૧૪ | 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૧૪: ઈ સ્લોકા રહરરયરરગ ેગૌરવ મતુ્ત સવિયે  ે
બળેે લ ુમતુ્ત  માજદલ્લલન જનરલ્લલ ગૌરવવનુ્ન ગલળ લુ 
 હાય માડુત્તદે] 
 
સવષ્ર્ો રત્યુત્તમત્વાદ અલખલગુર્ગર્ૈ સ્ ત્ર ભગ્ક્ત િં 
ગરરષ્ઠામ  
આલ્શ્લષ્ટે શ્રીિરાભ્યામ અમુમિ પરરવારાત્મના  વેકેષ ુ| 
યિઃ  ાંિત્તે સવરરિંચે ર્શ્ નસવહગપા નાં રુિેંિપવૂે  
ષ્વાધ્યાયાં સ્ ાર મ્યાં સ્ુટમવત   દા વાયુરસ્મદ ગુરુસ્ મ 
|| ૧૫ || 
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[ફલશુ્રત િઃ ૧૫: ઈ સ્લોકા દેવર અરરવ ુમતુ્ત મહત્તર યેનુ્ન 
અલભવતૃદ્ધપરડ લ ુ હાય માડુત્તદે.] 
 
 ત્ત્વજ્ઞાન મુગ્ક્ત ભાજિઃ સુખયસ  રહ ગુરો યોનય ા 
 ાર મ્યાદ  
આિત્  ેસમશ્રબુદ્ધીં ત્સ્ત્રરદવસનરયભ ૂગોચરા સન્નત્યબદ્ધાન | 
 ાસમસ્રાાં િારદકાખ્યે  મસ  સુબહુલાં દુિઃખ યસ્યન્ય િાજ્ઞાન 
સવષ્ર્ો રાજ્ઞા લભરરત્િાં શુ્રત શ સમત  હા ારદચાઽ કર્થયામિઃ || 
૧૬ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૧૬: ઈ સ્લોકા મોક્ષવનુ્ન પડેદુકોળ્ળલ ુ હાય 
માડુત્તદે.] 
 
હનૂમાન 
 
વાંદેઽહાં   ાં હનૂમાન ઇત  મરહ મહા પૌરુષો બાહુશાલી 
ખ્યા  સ્ ઽેગ્રયોઽવ ારિઃ  રહ  ઇહ બહુ બ્રહ્મ ચયાથરદ િમમિઃ | 
 સ્નહેાનાાં  હસ્વાન અહરહરરહ ાં સનદથહન દેહભાામ  
અંહો મોહાપહોયિઃ સ્પહૃયત  મહ ીં ભગ્ક્ત મદ્યાસપ રામે || 
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૧૭ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૧૭: ઈ સ્લોકા અ ાધ્યવાદ કાયથગળનુ્ન 
સનવથરહ લ ુ હાય માડુત્તદે.] 
 
પ્રાક પાંચા શત્ હસ્ર ૈવ્યથવરહ મસમ ાં યોજનિૈઃ પવથ ાં ત્વાં 
યાવ   ાંજીવના દ્યૌષિ સનસિ મસિક પ્રાર્ લાંકામનષૈીિઃ | 
અિાક્ષી દુત્પ ાં ાં    ઉ  લગરરમુ  પાટયાં ાં ગૃહીત્વા 
યાાં ાં ખ ેરાઘવાાંિૌ પ્રર્ મસપ  દૈ કક્ષર્ે ત્વાાં રહ લોકિઃ || ૧૮ 
|| 
[ફલશુ્રત િઃ ૧૮: ઈ સ્લોકા અનકે ભીત ગોલળસુવ 
રોગગલળગ ેસવરુદ્ધવાલગ પ્રત સવષવાલગ કાયથસનવથરહસુત્તદે.] 
 
લક્ષપ્ િઃ પશ્ચાત્ લીલાં શ મતુલમ  ેયોજનાનાાં  ૌચ્ચ 
સ્ ાવતદ્વ સ્ ારવાાંશ્ચા પ્યુપલલવ ઇવ વ્યર્ગ્બુદ્વધ્યા ત્વયાઽ િઃ 
| 
સ્વસ્વસ્િા નગ્સ્િ ાત   સિરશકલસશલા ાલ  ાંશ્લેષનષ્ટ  
ચ્છેદાાંકિઃ પ્રાલગવાભ ૂ કસપવરવપષુ સ્ નેમિઃ કૌશલાય || ૧૯ 
|| 
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[ફલશુ્રત િઃ ૧૯: ઈ સ્લોકા  ત્વગળ મેલ ેઓબ્બર સનલવુ ુ
 ાસિ લ,ુ નષ્ટગળનુ્ન મતુ્ત મનગ્સ્ ન અ મિથ યેનુ્ન 
સનવથરહ લ ુ હાય માડુત્તદે.] 
 
દૃષ્્વા દુષ્ટાસિ પોરિઃ સ્ુરટ  કનક  દ્વમથ ઘૃષ્ટાગ્સ્િકૂટાં 
સનગ્ષ્પષ્ટાં હાટકારિ પ્રકટ  ટ ટા કાત શાંકો જનોઽભ ૂ | 
યેનાજૌ રાવર્ારર સપ્રયનટનપટુ મુથષ્ષ્ટરરષ્ટાં પ્રદેષ્ટુાં 
રકિં નષે્ટે મે  ઽેષ્ટા પદકટક રટ ત્કોરટભા મૃષ્ટકાષ્ઠિઃ || ૨૦ 
|| 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૨૦: ઈ સ્લોકા ઓબ્બર શતુ્રગળ મેલ ેગલેુવનુ્ન 
નીડુત્તદે.] 
 
દેવ્યા દેશપ્રર્ીત  દ્રરુહર્ હરવરા વધ્યરક્ષો સવઘા ાદ  
યા વેો દ્યદ્દયાિથિઃ  હભજુમકરો િામનામા મુકુાંદિઃ | 
દુષ્પ્રાપ ેપારમેષ્ઠયે કર લમતુલાં મૂલ્ધ્નથ સવન્યસ્ય િન્યાં 
 ન્વન ભયૂિઃ પ્રભ ૂ પ્રર્ય સવકસ  ા બ્જેક્ષર્ સ્ત્વકે્ષમાર્િઃ 
|| ૨૧ || 
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[ફલશુ્રત િઃ ૨૧: ઈ સ્લોકા ઓબ્બર આ ગેળનુ્ન પરૈૂસુત્તદે.] 
 
ભીમ ને 
 
જઘ્ન ેસનઘ્નને સવઘ્નો બહુલ બલબક ધ્વાં નાદ્યેન શોચતદ્વ  
પ્રાનુક્રોશપાશ ૈરસુસવધતૃ  સુખસ્યૈક ચક્રાજનાનામ| 
 સ્મ ૈ  ેદેવ કુમથિઃ કુરુકુલપ યે કમથર્ા ચ પ્રર્ામાન 
રકમીરાં  દુમથ ીનાાં પ્રિમમિ ચ યો નમથર્ા સનમથમાિ || ૨૨ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૨૨: ઈ સ્લોકા ઓબ્બર પ્રગત યલ્લલ 
અડે ડેગળનુ્ન સનવથરહ લુ  હાય માડુત્તદે.] 
 
સનમૃથદ્નન્ન અત્યયત્નાં સવજરવરજરા  ાંિકાયાગ્સ્િ  ાંિી  
ન્યુદે્ધત્વાં સ્વધ્વરે વા પશુસમવ દમયન સવષ્ણપુક્ષદ સવડીશમ | 
યાવ  પ્રત્યક્ષભ ૂાં સનલખલ મખભજુાં  પથયા માસ િા ૌ 
 ાવત્યા ઽઽયોત્જ તપૃ્ત્યા રકમુ વદ ભગવન રાજસૂ યાર્શ્મેિ ે
|| ૨૩ || 
[ફલશુ્રત િઃ ૨૩: ઈ સ્લોકા શતુ્રગળ મેલ ે
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સવજયવનુ્નાંટુમાડુત્તદે.] 
 
ક્ષ્વલેા ક્ષીર્ાટ્ટહા ાં  વરર્મરર હન્ન ઉદ્ગદો દ્દામબાહો  
બથહ્વક ષૌરહ્યનીક ક્ષપર્ સુસનપરુ્ાં યસ્ય  વોત્તમસ્ય | 
શુશૂ્રષાિ ંચકિથ સ્વયમયમિ ાં વક્તતુમ આનાંદ ીિથ- 
શ્રીમન્નામન  મિથ સ્ત્વમસપ રહ યુવયોિઃ પાદપદ્માં પ્રપદ્યે || 
૨૪ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૨૪: ઈ સ્લોકા મેલસિકારરગલળગ ેસનષ્ઠેયનુ્ન 
પ્રત ફલ નીડુત્તદે.] 
 
દ્રહુ્યાં ીં હૃદ્દ્રુહાં  માાં દ્ર ુમસનલબલા દ્દ્રાવયાં ીમ સવદ્યા 
સનિાાં સવિાવ્ય  દ્યો રચનપટુમિાઽ પાદ્ય સવદ્યા મુિ | 
વાનદેવી  ાસુસવદ્યા િસવર્દ સવરદ ા િૌપદી રુિપત્ન્યા  
દુ્યરિક્ત ા િાગભિા િહયત ુદસય ા પવૂથ ભીમાઽજ્ઞ યા  ે|| ૨૫ 
|| 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૨૫: ઈ સ્લોકા ભાષર્દલ્લલ સ્પષ્ટ  ેનીડુત્તદે 
મતુ્ત અજ્ઞાનવનુ્ન નાશપરડસુત્તદે.] 
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યાભ્યાાં શુશૂ્રષરુા ીિઃ કુરુકુલ જનન ેક્ષત્ર સવપ્રો રદ ાભ્યાાં 
બ્રહ્મભ્યાાં બૃાંરહ ાભ્યાાં લચત સુખ વપષુા કૃષ્ર્નામા 
સ્પદાભ્યામ | 
સનભદેાભ્યાાં સવશષેાદ્દસ્વ વચન સવષયાભ્યા મુભાભ્યામ 
અમૂભ્યાાં 
તભુ્યાં ચ કે્ષમદેભ્યિઃ  રસ જ સવલ  લલોચનભે્યો નમોઽસ્ત ુ
|| ૨૬ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૨૬: ઈ સ્લોકા ગુરુ ભગ્ક્ત  નીડુત્તદે.] 
 
ગચ્ચન  ૌગાંસિકાિ ંપસિ  હનુમ િઃ પચુ્છ મચ્છસ્ય ભીમિઃ 
પ્રોદ્ધતુ ંનાશકત્  ત્વમુમુરુ વપષુા ભીષયા મા ચેત  | 
પરૂ્થજ્ઞાનૌ જ ોસ્  ેગુરુ મ વપષુોિઃ શ્રીમદ આનાંદ ીિથ 
ક્રીડામાત્રાં  દે   પ્રમદદ સુસિયાાં મોહક દે્વષ ભાામ || ૨૭ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૨૭: ઈ સ્લોકા ઓબ્બર કેલ ગળલ્લલ 
યશસ્ નુ્ન નીડુત્તદે.] 
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બહ્વીિઃ કોટીરટીકિઃ કુરટલ કટુમ ી નુત્કટા ટોપકોપાન 
િાક ચ ત્વાં  ત્વરત્વા ચ્છરર્દ ગદયા પોિયા માસ િારીન 
| 
ઉન્મથ્યા  થ્યસમથ્યા ત્વવચન વચના નુત્પિ સ્િાાંસ્ િા  
ઽન્યાન્પ્રાયચ્છિઃ સ્વસપ્રયાયૈ સપ્રય મ કુસુમાં પ્રાર્  સ્મૈ 
નમસ્  ે|| ૨૮ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૨૮: ઈ સ્લોકા સુળ્ળુ મતુ્ત વાંચનયે સવરુદ્ધ 
રલક્ષસુત્તદે.] 
 
મધ્વા 
 
દેહા દુત્ક્રાસમ  ાનામ અસિપત  ર  ામ અક્રમાદ વક્રબુતદ્ધિઃ 
ક્રુદ્ધિઃ ક્રોિકૈ વશ્યિઃ કૃસમરરવ મલર્માન દુષ્કૃ ી સનષ્ષ્ક્ર યાિથમ | 
ચકે્ર ભચૂક્ર મેત્ય ક્રકચસમવ  ાાં ચે  િઃ કષ્ટ શાસ્ત્રાં 
દુસ્ કં ચક્રપાર્ે ગુર્ગર્ સવરહાં  જીવ ાાં ચાસિકૃત્ય || ૨૯ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૨૯: ઈ સ્લોકાવ ુસનમ્મનુ્ન  માજકે્ક હેચ્ચુ 
જનસપ્રયગોલળસુત્તદે મતુ્ત બેલેબાળુવાં  ેમાડુત્તદે.] 
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 દ્દુષ્પ રેક્ષાનુ ારા ત્કત પયકુનરૈ રાદૃ ોઽન્યૈ સવિસૃષ્ટો 
બ્રહ્માઽહાં  સનગુથર્ોઽહાં  સવ િ સમદસમત  હે્યષ પાષાંડ વાદિઃ | 
 દુ્યક્તત્યા ભા ાલ પ્ર રસવષ રૂ દ્દાહદક્ષ પ્રમાર્  
્વાલા માલાિરોઽગ્નનિઃ પવન સવજય  ે ઽેવ  ાર સ્ત ૃીયિઃ 
|| ૩૦ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૩૦: ઈ સ્લોકાવ ુચચેગળલ્લલ યશસ્ નુ્ન 
નીડુત્તદે.] 
 
આક્રોશાં ો સનઆશા ભયભરસવ વશસ્વાશયા ગ્શ્છન્નદપાથ 
વાશાં ો દેશનાશ લ્સ્ત્વત  બ  કુસિયાાં નાશમાશા દશાઽશુ | 
િાવાં ો ઽશ્લીલશીલા સવ િ શપિ શાપાસશવાિઃ શાાં શૌયાથ  
સ્ત્વદ્વવ્યાખ્યા સ િંહનાદે  પરદ દદૃસશરે માસયગો માયવસ્  ે|| 
૩૧ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૩૧: ઈ સ્લોકા ઓબ્બર શતુ્રગળનુ્ન  ોલલસુત્તદે.] 
 
તત્રષ્વપ્યે વાવ ારે ષ્વરરલભરપઘૃર્ાં રહિંસ  ો સનસવિકારિઃ 
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 વથજ્ઞિઃ  વથશગ્ક્ત િઃ  કલ ગુર્ગર્ા પરૂ્થરૂપ પ્રગલભિઃ | 
સ્વચ્છિઃ સ્વચ્છાંદ મૃત્યુિઃ સુખયસ  સુજનાં દેવ રકિં લચત્રમત્ર 
ત્રા ા યસ્ય તત્રિામા જગદુ  વશગાં રકિંકરાિઃ શાંકરાદ્યાિઃ || ૩૨ 
|| 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૩૨: ઈ સ્લોકા અકાલલક મરર્વનુ્ન  ડેયુત્તદે મતુ્ત 
ખ્યાત યનુ્ન  ાસિ લ ુ હાય માડુત્તદે.] 
 
ઉદ્યન માંદગ્સ્મ શ્રી મૃદુમધમુધરુા લાપપી યૂષિારાપ 
ઊરા  કેોપશાાં ા સુખસુજનમનોલોચના પીયમાનમ| 
 ાંિક્ષ્યે સુાંદરાં ાં દુહરદહ મહદાનાંદમ આનાંદ ીિથ 
શ્રીમદ વક્તત્રેંદુલબિંબાં દુરર  નુદુરદ ાં સનત્યદાહાં  કદાનુ || ૩૩ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૩૩: ઈ સ્લોકા પ્રબલ મતુ્ત આકષથક 
વ્યગ્ક્ત ત્વવનુ્ન અલભવતૃદ્ધપરડ લુ  હાય માડુત્તદે.] 
 
પ્રાચીના ચીર્થપુ્ યો ચ્ચયચતરુ રા ચાર શ્ચારુલચત્તા  
નત્યુચ્ચાાં રોચયાં ીં શુ્રત લચ વચનાાં શ્રાવ કાાંશ્ચોદ્ય ચુાંચૂન | 
વ્યાખ્યા મુત્ખા  દુિઃખાાં લચરમુલચ  મહાચાયથ લચિં ાર  ાાંસ્  ે



Page 18 of 37 

 

લચત્રાાં  ચ્છાસ્ત્ર ક થ શ્ચરર્ પરરચરાાં છ્રાવયા સ્માાંશ્ચ રકિંલચ  
|| ૩૪ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૩૪: ઈ સ્લોકા ઓબ્બર આશયગળનુ્ન પરૈૂસુત્તદે 
મતુ્ત આ ગેળનુ્ન પરરર્ામકારરયાલગ ત લળસુવ  ામથ્યથ 
નીડુત્તદે.] 
 
પીઠે રત્નોપક્તલપૄ્  ેરુલચર રુલચમલર્ જ્યોત ષા  સન્નષ્ર્ાં 
બ્રહ્માર્ાં ભાસવનાંત્વાાં ્વલત  સનજપદે વરૈદકાદ્યારહ સવદ્યાિઃ | 
 વેાં  ેમૂત િમત્યિઃ સુચરર  ચરર ાં ભાત  ગાંિવથ ગી ાં 
પ્રત્યેકાં દેવ  ાં ત્સ્વસપ  વ ભગવન નત િ  દ્યોવધષૂ ુ|| ૩૫ 
|| 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૩૫: ઈ સ્લોકા હે રુ મતુ્ત ખ્યાત યનુ્ન 
 ાસિ લ ુ હાય માડુત્તદે.] 
 
 ાનુ ક્રોશરૈજસ્રાં જસન મૃત સનરયા દૂ્યસમિ માલાસવલઽેગ્સ્મન 
 ાં ારા બ્િૌસનમનનાાં છરર્ મશરર્ા સનચ્છ ો વીક્ષ્ય જાંતનૂ 
| 
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યુષ્માલભિઃ પ્રાસિિ િઃ  ઞ જલસનસિ શયનિઃ  ત્યવત્યાાં મહષ ે 
વ્યથક્ત સશ્ચ ન્માત્રમૂત િર નખલ ુભગવ િઃ પ્રાકૃ ો ાત ુદેહિઃ || 
૩૬ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૩૬: ઈ સ્લોકાવ ુલૌરકક લગતુ્તગળનુ્ન લબરડસુવદુુ 
મતુ્ત ઉત્તમ મક્કળનુ્ન પડેયુવદુકે્ક  હાય માડુત્તદે.] 
 
અસ્ વ્યસ્ ાં  મસ્  શુ્રત ગ  મિમૈ રત્નપગૂાં યિાાંિ ૈ 
રિ ંલોકોપ કૃત્યૈ ગુર્ગર્ સનલયિઃ સૂત્રયા મા  કૃત્સ્નમ | 
યોઽ ૌ વ્યા ાલભિાન સ્ મહ મહરહર ભગ્ક્ત  સ્   
પ્ર ાદા  
 દ્યોસવદ્યો પલબ્ધ્યૈ ગુરુ મ મગુરુાં દેવદેવાં નમાસમ || ૩૭ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૩૭: ઈ સ્લોકા નષ્ટગલળિંદ ચે રરસ કોળ્ળલ ુ
 હાય માડુત્તદે.] 
 
આજ્ઞામન અન્યૈરિાયા ંસશરસ  પરર ર િગ્શ્મ કોટીર કોટૌ 
કૃષ્ર્સ્યા લ્ક્તલષ્ટકમાથ દિદનુ  રર્ા દસિિ ો દેવ ાંઘૈિઃ | 
ભમૂાવાગત્ય ભમૂન્ન અસુકર મકરો બ્રથહ્મસૂત્રસ્ય ભાષ્યાં 
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દુભાથષ્યાં વ્યસ્યદસ્યો મથલર્મ  ઉરદ ાં વદે  દુ્યગ્ક્ત  લભસ્ત્વમ 
|| ૩૮ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૩૮: ઈ સ્લોકા હર્વનુ્ન ગલળ લ ુ હાય 
માડુત્તદે.] 
 
ભતૂ્વા કે્ષત્ર ેસવશુદે્ધ તદ્વજગર્ સનલયે રૂપ્યપી ઠાલભિાન ે
 ત્રાસપ બ્રહ્માત  ત્સ્ત્રભવુનસવશદે મધ્ય ગહેાખ્યગહેે | 
પારર વ્રાજ્યાસિરાજિઃ પનુરસપ બદરીં પ્રાપ્ય કૃષ્ર્ાં ચનત્વા 
કૃત્વા ભાષ્યાલર્  મ્યગ વ્ય નુ ચ ભવાન ભાર ાિથ 
પ્રકાશમ || ૩૯ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૩૯: ઈ સ્લોકાવ ુમક્કલળિંદ લાભ પડેયલ ુ
અનકૂલ માડુત્તદે.] 
 
વાંદે  ાં ત્વા સુપરૂ્થ પ્રમત  મનુરદના  સેવ ાં દેવવૃાંદૈ  
વદેં વાંદારુમીશ ેસશ્રય ઉ  સનય ાં શ્રીમદ આનાંદ ીિથમ | 
વાંદે માંદારકની     રરદ મલજલા  કે ાસિક્ય  ાંગાં 
વાંદેઽહાં  દેવ ભક્તત્યા ભવભય દહનાં  જ્જજનાન મોદયાં મ || 
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૪૦ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૪૦: ઈ સ્લોકાવ ુર્ગ્હગળ કેટ્ટ પરરર્ામગળનુ્ન 
પરરહરરસુત્તદે.] 
 
ફલશુ્રત િઃ 
 
સુબ્રહ્મ્યાખ્ય સૂરેિઃ સુ  ઇત  સુભશૃાં કેશવા નાંદ  ીિથ- 
શ્રીમ  પાદાબ્જભક્ત િઃ સ્તતુ  મકૃ  હરેર વાયુદેવસ્ય ચાસ્ય 
| 
 ત્પાદાર ચાદરેર્ ર્ગ્સિ પદલ  ન્માલયા ત્વે યા ય ે
 ાંરાધ્યા મૂનમાંત  પ્ર   મત ગુર્ા મુગ્ક્ત મે  ેવ્રજાંત  || ૪૧ || 
|| ઇત  કસવકુલત લક શ્રીમ  તત્રસવક્રમપાંરડ ાચાયથ કૃ ા 
વાયુસ્તતુ િઃ  ાંપરૂ્ાથ || 
 
[ફલશુ્રત િઃ ૪૧: ઈ સ્લોકાવ ુલૌરકક લગતુ્તગલળિંદ 
લબડુગડેગોળ્ળુત્તદે.] 
 
|| શ્રી નરસ િંહનખસ્તતુ િઃ || 
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પાાંત્વસ્માન પરુુહૂ વરૈરબલવન મા ાંગ માદ્યદ્ઘટા 
કુાંભોચ્ચારિ સવપાટનાસિ કપટુ પ્રત્યેક વજ્રાસય ાિઃ | 
શ્રીમત્કાંઠીરવાસ્ય પ્ર  સુનખરા દારર ારાત દૂર  
પ્રધ્વ સ્ ધ્વાાં શાાં  પ્રસવ  મન ા ભાસવ ા ભરૂરભાગિૈઃ || ૧ 
|| 
 
લક્ષ્મીકાાં   માં  ોઽસપ કલયન નવૈસેશ તસુ્  ે માં 
પશ્યામ યુત્તમવસ્ત ુદૂર ર ો આપાસ્ ાં ર ો યોઽષ્ટમિઃ | 
યિો ષોત્કર દક્ષનતે્રકુરટલ પ્રાાં ોત્ત્િ ાગ્નન સ્ુર  
ખદ્યો  ોપમ સવષ્ુલલિંગ ભસ  ા બ્રહ્મેશ શક્રોત્કરાિઃ || ૨ || 
 
પરુસ્ચરર્ 
 
 
|| શ્રી નરસ િંહનખસ્તતુ િઃ || 
 
પાાંત્વસ્માન પરુુહૂ વરૈરબલવન મા ાંગ માદ્યદ્ઘટા 
કુાંભોચ્ચારિ સવપાટનાસિ કપટુ પ્રત્યેક વજ્રાસય ાિઃ | 
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શ્રીમત્કાંઠીરવાસ્ય પ્ર  સુનખરા દારર ારાત દૂર  
પ્રધ્વ સ્ ધ્વાાં શાાં  પ્રસવ  મન ા ભાસવ ા ભરૂરભાગિૈઃ || ૧ 
|| 
લક્ષ્મીકાાં   માં  ોઽસપ કલયન નવૈસેશ તસુ્  ે માં 
પશ્યામ યુત્તમવસ્ત ુદૂર ર ો આપાસ્ ાં ર ો યોઽષ્ટમિઃ | 
યિો ષોત્કર દક્ષનતે્રકુરટલ પ્રાાં ોત્ત્િ ાગ્નન સ્ુર  
ખદ્યો  ોપમ સવષ્ુલલિંગ ભસ  ા બ્રહ્મેશ શક્રોત્કરાિઃ || ૨ || 
|| ઇત  શ્રીમદ આનાંદ ીિથ ભગવ  પાદકૃ ા શ્રી નરસ િંહ 
નખસ્તતુ િઃ  ાંપરૂ્ાથ || 
ફલશુ્રત િઃ 
 
સુબ્રહ્મ્યાખ્ય સૂરેિઃ સુ  ઇત  સુભશૃાં કેશવા નાંદ  ીિથ- 
શ્રીમ  પાદાબ્જભક્ત િઃ સ્તતુ  મકૃ  હરેર વાયુદેવસ્ય ચાસ્ય 
| 
 ત્પાદાર ચાદરેર્ ર્ગ્સિ પદલ  ન્માલયા ત્વે યા ય ે
 ાંરાધ્યા મૂનમાંત  પ્ર   મત ગુર્ા મુગ્ક્ત મે  ેવ્રજાંત  || ૪૧ || 
|| ઇત  કસવકુલત લક શ્રીમ  તત્રસવક્રમપાંરડ ાચાયથ કૃ ા 
વાયુસ્તતુ િઃ  ાંપરૂ્ાથ || 
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મધ્વા 
વાંદે  ાં ત્વા સુપરૂ્થ પ્રમત  મનુરદના  સેવ ાં દેવવૃાંદૈ  
વદેં વાંદારુમીશ ેસશ્રય ઉ  સનય ાં શ્રીમદ આનાંદ ીિથમ | 
વાંદે માંદારકની     રરદ મલજલા  કે ાસિક્ય  ાંગાં 
વાંદેઽહાં  દેવ ભક્તત્યા ભવભય દહનાં  જ્જજનાન મોદયાં મ || 
૪૦ || 
 
ભતૂ્વા કે્ષત્ર ેસવશુદે્ધ તદ્વજગર્ સનલયે રૂપ્યપી ઠાલભિાન ે
 ત્રાસપ બ્રહ્માત  ત્સ્ત્રભવુનસવશદે મધ્ય ગહેાખ્યગહેે | 
પારર વ્રાજ્યાસિરાજિઃ પનુરસપ બદરીં પ્રાપ્ય કૃષ્ર્ાં ચનત્વા 
કૃત્વા ભાષ્યાલર્  મ્યગ વ્ય નુ ચ ભવાન ભાર ાિથ 
પ્રકાશમ || ૩૯ || 
 
આજ્ઞામન અન્યૈરિાયા ંસશરસ  પરર ર િગ્શ્મ કોટીર કોટૌ 
કૃષ્ર્સ્યા લ્ક્તલષ્ટકમાથ દિદનુ  રર્ા દસિિ ો દેવ ાંઘૈિઃ | 
ભમૂાવાગત્ય ભમૂન્ન અસુકર મકરો બ્રથહ્મસૂત્રસ્ય ભાષ્યાં 
દુભાથષ્યાં વ્યસ્યદસ્યો મથલર્મ  ઉરદ ાં વદે  દુ્યગ્ક્ત  લભસ્ત્વમ 
|| ૩૮ || 
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અસ્ વ્યસ્ ાં  મસ્  શુ્રત ગ  મિમૈ રત્નપગૂાં યિાાંિ ૈ 
રિ ંલોકોપ કૃત્યૈ ગુર્ગર્ સનલયિઃ સૂત્રયા મા  કૃત્સ્નમ | 
યોઽ ૌ વ્યા ાલભિાન સ્ મહ મહરહર ભગ્ક્ત  સ્   
પ્ર ાદા  
 દ્યોસવદ્યો પલબ્ધ્યૈ ગુરુ મ મગુરુાં દેવદેવાં નમાસમ || ૩૭ || 
 
 ાનુ ક્રોશરૈજસ્રાં જસન મૃત સનરયા દૂ્યસમિ માલાસવલઽેગ્સ્મન 
 ાં ારા બ્િૌસનમનનાાં છરર્ મશરર્ા સનચ્છ ો વીક્ષ્ય જાંતનૂ 
| 
યુષ્માલભિઃ પ્રાસિિ િઃ  ઞ જલસનસિ શયનિઃ  ત્યવત્યાાં મહષ ે 
વ્યથક્ત સશ્ચ ન્માત્રમૂત િર નખલ ુભગવ િઃ પ્રાકૃ ો ાત ુદેહિઃ || 
૩૬ || 
 
પીઠે રત્નોપક્તલપૄ્  ેરુલચર રુલચમલર્ જ્યોત ષા  સન્નષ્ર્ાં 
બ્રહ્માર્ાં ભાસવનાંત્વાાં ્વલત  સનજપદે વરૈદકાદ્યારહ સવદ્યાિઃ | 
 વેાં  ેમૂત િમત્યિઃ સુચરર  ચરર ાં ભાત  ગાંિવથ ગી ાં 
પ્રત્યેકાં દેવ  ાં ત્સ્વસપ  વ ભગવન નત િ  દ્યોવધષૂ ુ|| ૩૫ 
|| 
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પ્રાચીના ચીર્થપુ્ યો ચ્ચયચતરુ રા ચાર શ્ચારુલચત્તા  
નત્યુચ્ચાાં રોચયાં ીં શુ્રત લચ વચનાાં શ્રાવ કાાંશ્ચોદ્ય ચુાંચૂન | 
વ્યાખ્યા મુત્ખા  દુિઃખાાં લચરમુલચ  મહાચાયથ લચિં ાર  ાાંસ્  ે
લચત્રાાં  ચ્છાસ્ત્ર ક થ શ્ચરર્ પરરચરાાં છ્રાવયા સ્માાંશ્ચ રકિંલચ  
|| ૩૪ || 
 
ઉદ્યન માંદગ્સ્મ શ્રી મૃદુમધમુધરુા લાપપી યૂષિારાપ 
ઊરા  કેોપશાાં ા સુખસુજનમનોલોચના પીયમાનમ| 
 ાંિક્ષ્યે સુાંદરાં ાં દુહરદહ મહદાનાંદમ આનાંદ ીિથ 
શ્રીમદ વક્તત્રેંદુલબિંબાં દુરર  નુદુરદ ાં સનત્યદાહાં  કદાનુ || ૩૩ || 
 
તત્રષ્વપ્યે વાવ ારે ષ્વરરલભરપઘૃર્ાં રહિંસ  ો સનસવિકારિઃ 
 વથજ્ઞિઃ  વથશગ્ક્ત િઃ  કલ ગુર્ગર્ા પરૂ્થરૂપ પ્રગલભિઃ | 
સ્વચ્છિઃ સ્વચ્છાંદ મૃત્યુિઃ સુખયસ  સુજનાં દેવ રકિં લચત્રમત્ર 
ત્રા ા યસ્ય તત્રિામા જગદુ  વશગાં રકિંકરાિઃ શાંકરાદ્યાિઃ || ૩૨ 
|| 
 
આક્રોશાં ો સનઆશા ભયભરસવ વશસ્વાશયા ગ્શ્છન્નદપાથ 
વાશાં ો દેશનાશ લ્સ્ત્વત  બ  કુસિયાાં નાશમાશા દશાઽશુ | 
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િાવાં ો ઽશ્લીલશીલા સવ િ શપિ શાપાસશવાિઃ શાાં શૌયાથ  
સ્ત્વદ્વવ્યાખ્યા સ િંહનાદે  પરદ દદૃસશરે માસયગો માયવસ્  ે|| 
૩૧ || 
 
 દ્દુષ્પ રેક્ષાનુ ારા ત્કત પયકુનરૈ રાદૃ ોઽન્યૈ સવિસૃષ્ટો 
બ્રહ્માઽહાં  સનગુથર્ોઽહાં  સવ િ સમદસમત  હે્યષ પાષાંડ વાદિઃ | 
 દુ્યક્તત્યા ભા ાલ પ્ર રસવષ રૂ દ્દાહદક્ષ પ્રમાર્  
્વાલા માલાિરોઽગ્નનિઃ પવન સવજય  ે ઽેવ  ાર સ્ત ૃીયિઃ 
|| ૩૦ || 
 
દેહા દુત્ક્રાસમ  ાનામ અસિપત  ર  ામ અક્રમાદ વક્રબુતદ્ધિઃ 
ક્રુદ્ધિઃ ક્રોિકૈ વશ્યિઃ કૃસમરરવ મલર્માન દુષ્કૃ ી સનષ્ષ્ક્ર યાિથમ | 
ચકે્ર ભચૂક્ર મેત્ય ક્રકચસમવ  ાાં ચે  િઃ કષ્ટ શાસ્ત્રાં 
દુસ્ કં ચક્રપાર્ે ગુર્ગર્ સવરહાં  જીવ ાાં ચાસિકૃત્ય || ૨૯ || 
 
ભીમ ને 
 
બહ્વીિઃ કોટીરટીકિઃ કુરટલ કટુમ ી નુત્કટા ટોપકોપાન 
િાક ચ ત્વાં  ત્વરત્વા ચ્છરર્દ ગદયા પોિયા માસ િારીન 
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| 
ઉન્મથ્યા  થ્યસમથ્યા ત્વવચન વચના નુત્પિ સ્િાાંસ્ િા  
ઽન્યાન્પ્રાયચ્છિઃ સ્વસપ્રયાયૈ સપ્રય મ કુસુમાં પ્રાર્  સ્મૈ 
નમસ્  ે|| ૨૮ || 
 
ગચ્ચન  ૌગાંસિકાિ ંપસિ  હનુમ િઃ પચુ્છ મચ્છસ્ય ભીમિઃ 
પ્રોદ્ધતુ ંનાશકત્  ત્વમુમુરુ વપષુા ભીષયા મા ચેત  | 
પરૂ્થજ્ઞાનૌ જ ોસ્  ેગુરુ મ વપષુોિઃ શ્રીમદ આનાંદ ીિથ 
ક્રીડામાત્રાં  દે   પ્રમદદ સુસિયાાં મોહક દે્વષ ભાામ || ૨૭ || 
 
યાભ્યાાં શુશૂ્રષરુા ીિઃ કુરુકુલ જનન ેક્ષત્ર સવપ્રો રદ ાભ્યાાં 
બ્રહ્મભ્યાાં બૃાંરહ ાભ્યાાં લચત સુખ વપષુા કૃષ્ર્નામા 
સ્પદાભ્યામ | 
સનભદેાભ્યાાં સવશષેાદ્દસ્વ વચન સવષયાભ્યા મુભાભ્યામ 
અમૂભ્યાાં 
તભુ્યાં ચ કે્ષમદેભ્યિઃ  રસ જ સવલ  લલોચનભે્યો નમોઽસ્ત ુ
|| ૨૬ || 
 
દ્રહુ્યાં ીં હૃદ્દ્રુહાં  માાં દ્ર ુમસનલબલા દ્દ્રાવયાં ીમ સવદ્યા 
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સનિાાં સવિાવ્ય  દ્યો રચનપટુમિાઽ પાદ્ય સવદ્યા મુિ | 
વાનદેવી  ાસુસવદ્યા િસવર્દ સવરદ ા િૌપદી રુિપત્ન્યા  
દુ્યરિક્ત ા િાગભિા િહયત ુદસય ા પવૂથ ભીમાઽજ્ઞ યા  ે|| ૨૫ 
|| 
 
ક્ષ્વલેા ક્ષીર્ાટ્ટહા ાં  વરર્મરર હન્ન ઉદ્ગદો દ્દામબાહો  
બથહ્વક ષૌરહ્યનીક ક્ષપર્ સુસનપરુ્ાં યસ્ય  વોત્તમસ્ય | 
શુશૂ્રષાિ ંચકિથ સ્વયમયમિ ાં વક્તતુમ આનાંદ ીિથ- 
શ્રીમન્નામન  મિથ સ્ત્વમસપ રહ યુવયોિઃ પાદપદ્માં પ્રપદ્યે || 
૨૪ || 
 
સનમૃથદ્નન્ન અત્યયત્નાં સવજરવરજરા  ાંિકાયાગ્સ્િ  ાંિી  
ન્યુદે્ધત્વાં સ્વધ્વરે વા પશુસમવ દમયન સવષ્ણપુક્ષદ સવડીશમ | 
યાવ  પ્રત્યક્ષભ ૂાં સનલખલ મખભજુાં  પથયા માસ િા ૌ 
 ાવત્યા ઽઽયોત્જ તપૃ્ત્યા રકમુ વદ ભગવન રાજસૂ યાર્શ્મેિ ે
|| ૨૩ || 
 
જઘ્ન ેસનઘ્નને સવઘ્નો બહુલ બલબક ધ્વાં નાદ્યેન શોચતદ્વ  
પ્રાનુક્રોશપાશ ૈરસુસવધતૃ  સુખસ્યૈક ચક્રાજનાનામ| 
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 સ્મ ૈ  ેદેવ કુમથિઃ કુરુકુલપ યે કમથર્ા ચ પ્રર્ામાન 
રકમીરાં  દુમથ ીનાાં પ્રિમમિ ચ યો નમથર્ા સનમથમાિ || ૨૨ || 
 
હનુમન 
દેવ્યા દેશપ્રર્ીત  દ્રરુહર્ હરવરા વધ્યરક્ષો સવઘા ાદ  
યા વેો દ્યદ્દયાિથિઃ  હભજુમકરો િામનામા મુકુાંદિઃ | 
દુષ્પ્રાપ ેપારમેષ્ઠયે કર લમતુલાં મૂલ્ધ્નથ સવન્યસ્ય િન્યાં 
 ન્વન ભયૂિઃ પ્રભ ૂ પ્રર્ય સવકસ  ા બ્જેક્ષર્ સ્ત્વકે્ષમાર્િઃ 
|| ૨૧ || 
 
દૃષ્્વા દુષ્ટાસિ પોરિઃ સ્ુરટ  કનક  દ્વમથ ઘૃષ્ટાગ્સ્િકૂટાં 
સનગ્ષ્પષ્ટાં હાટકારિ પ્રકટ  ટ ટા કાત શાંકો જનોઽભ ૂ | 
યેનાજૌ રાવર્ારર સપ્રયનટનપટુ મુથષ્ષ્ટરરષ્ટાં પ્રદેષ્ટુાં 
રકિં નષે્ટે મે  ઽેષ્ટા પદકટક રટ ત્કોરટભા મૃષ્ટકાષ્ઠિઃ || ૨૦ 
|| 
 
લક્ષપ્ િઃ પશ્ચાત્ લીલાં શ મતુલમ  ેયોજનાનાાં  ૌચ્ચ 
સ્ ાવતદ્વ સ્ ારવાાંશ્ચા પ્યુપલલવ ઇવ વ્યર્ગ્બુદ્વધ્યા ત્વયાઽ િઃ 
| 
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સ્વસ્વસ્િા નગ્સ્િ ાત   સિરશકલસશલા ાલ  ાંશ્લેષનષ્ટ  
ચ્છેદાાંકિઃ પ્રાલગવાભ ૂ કસપવરવપષુ સ્ નેમિઃ કૌશલાય || ૧૯ 
|| 
 
પ્રાક પાંચા શત્ હસ્ર ૈવ્યથવરહ મસમ ાં યોજનિૈઃ પવથ ાં ત્વાં 
યાવ   ાંજીવના દ્યૌષિ સનસિ મસિક પ્રાર્ લાંકામનષૈીિઃ | 
અિાક્ષી દુત્પ ાં ાં    ઉ  લગરરમુ  પાટયાં ાં ગૃહીત્વા 
યાાં ાં ખ ેરાઘવાાંિૌ પ્રર્ મસપ  દૈ કક્ષર્ે ત્વાાં રહ લોકિઃ || ૧૮ 
|| 
વાંદેઽહાં   ાં હનૂમાન ઇત  મરહ મહા પૌરુષો બાહુશાલી 
ખ્યા  સ્ ઽેગ્રયોઽવ ારિઃ  રહ  ઇહ બહુ બ્રહ્મ ચયાથરદ િમમિઃ | 
 સ્નહેાનાાં  હસ્વાન અહરહરરહ ાં સનદથહન દેહભાામ  
અંહો મોહાપહોયિઃ સ્પહૃયત  મહ ીં ભગ્ક્ત મદ્યાસપ રામે || 
૧૭ || 
 
મૂલા વાયુ 
 ત્ત્વજ્ઞાન મુગ્ક્ત ભાજિઃ સુખયસ  રહ ગુરો યોનય ા 
 ાર મ્યાદ  
આિત્  ેસમશ્રબુદ્ધીં ત્સ્ત્રરદવસનરયભ ૂગોચરા સન્નત્યબદ્ધાન | 
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 ાસમસ્રાાં િારદકાખ્યે  મસ  સુબહુલાં દુિઃખ યસ્યન્ય િાજ્ઞાન 
સવષ્ર્ો રાજ્ઞા લભરરત્િાં શુ્રત શ સમત  હા ારદચાઽ કર્થયામિઃ || 
૧૬ || 
 
સવષ્ર્ો રત્યુત્તમત્વાદ અલખલગુર્ગર્ૈ સ્ ત્ર ભગ્ક્ત િં 
ગરરષ્ઠામ  
આલ્શ્લષ્ટે શ્રીિરાભ્યામ અમુમિ પરરવારાત્મના  વેકેષ ુ| 
યિઃ  ાંિત્તે સવરરિંચે ર્શ્ નસવહગપા નાં રુિેંિપવૂે  
ષ્વાધ્યાયાં સ્ ાર મ્યાં સ્ુટમવત   દા વાયુરસ્મદ ગુરુસ્ મ 
|| ૧૫ || 
 
મા મે મા રરર્શ્ન સપ રતલુગુરો ભ્રા રરષ્ટાપ્  બાંિો 
સ્વાસમન  વા ંરાત્મન નજરજરસય ર જન્મ મૃત્યામ 
અયાનામ | 
ગોસવિંદે દેરહ ભગ્ક્ત િં ભવત  ચ ભગવન્ન ઊત્િ ાાં સનસનિસમત્તાાં 
સનવ્યાથાાં સનશ્ચલાાં  દ્ગુર્ગર્ બૃહ ીં શાર્શ્ ીમ આશુદેવ || 
૧૪ | 
 
કુ્ષત્ ક્ષામાન રૂક્ષરક્ષો રદખરનખર કુ્ષ્ર્ સવક્ષોલભ  ાક્ષાન 
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આમનના નાંિકૂપ ેકુ્ષરમુખ મુખરૈિઃ પલક્ષલભ સવિક્ષ ાાંગાન | 
પયૂા સૃઙ્મૂત્રસવષ્ઠા કૃસમકુલ કલલલ ે ત્ ક્ષર્ લક્ષપ્ શક્તત્યા  
દ્યસ્ત્ર વ્રા ારદ ાાંસ્ત્વ દ્દસ્વષ ઉપત્જહ  ેવજ્રકલપા જલકૂાિઃ || 
૧૩ || 
 
અગ્સ્મન્ન સ્મદ્ગુરૂર્ાાં હરરચરર્ લચરધ્યાન  ન્માંગલાનાાં 
યુષ્માકાં પાર્શ્થ ભસૂમિં ધ ૃરર્રલર્ક સ્વલગિ વે્યાાં પ્રપન્નિઃ | 
યસ્તદૂાસ્  ે આસ્  ેઅસિભવમ સુલભ ક્તલશે સનમોકમસ્   
પ્રાયાનાંદાં કિાંલચ ન્નવ ત     ાં પાંચ કષ્ટેઽત  કષ્ટે || ૧૨ || 
 
ઉત્તપ્ ા ત્યુત્કટત્ત્વટ  પ્રકટકટકટ ધ્વાન ાંઘટ્ટ નોદ્યતદ્વદ 
યુદ્વવ્ય ઊઢ્સ્ુલલિંગ પ્રકર સવરકરર્ો ત્ક્તવાસિ  ેબાસિ ાાંગાન | 
ઉદ્ગાઢ્ાં પાત્યમાના  મસ     ઇ િઃ રકિંકરૈિઃ પાંરકલ ે ે
પાંગ્ક્ત ર્ગ્ાથવ્ર્ાાં ગરરમ્ર્ા નલપયત રહભવ દ્દવ્સેષર્ો સવદ્વદાદ્ય || 
૧૧ || 
આનાંદા ન્માંદમાંદા દદત રહ મરુ િઃ કુાંદ માંદાર નાંદ્યા  
વત્યાથમોદાન દિાના મૃદપદમુરદ ો દ્ગી કૈિઃ સુાંદરીર્ામ | 
વૃાંદૈ રાવાંદ્યમુક્ત ેં દ્વરહ મગુમદ નાહીંિ દેવેંિ વે્યે 
મૌકુાંદે માંદરેઽગ્સ્મન નસવર મુદયન મોરદનાાં દેવદેવ || ૧૦ || 
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યેઽમુાં ભાવાં ભજાં  ેસુરમુખ સુજના રાસિ ાં   ેત ૃીયાં 
ભા ાં  ેભાસુરૈસ્  ે હચરચલલ  ૈશ્ચામરૈ શ્ચારુવષેાિઃ | 
વકુૈાંઠે કાંઠલનન ગ્સ્િરશુલચ સવલ   કાાંત   ારુ્યલીલા  
લાવ્યા પરૂ્થકાાં ા કુચભરસુલભા શ્લેષ  મ્મોદ  ાાંિાિઃ || 
૯ || 
 
 ાભ્રોષ્ર્ા ભીશુ શુભ્ર પ્રભમ ભયનભો ભરૂર ભ ૂભતૃદ્વ ભતૂ  
ભ્રાત્જષ્ણ ુભૂથ ઋ ભરૂ્ાાં ભવનમસપ સવભો ઽભરેદ બભ્ર ેબભવૂ ે| 
યેનભ્રૂ સવભ્રમસ્  ેભ્રમયત ુસુભશૃાં બભૃથ વદ્દુર ભ ૃાશાન 
ભ્રાાંત ર ભદેાવ ભા   ત્ત્વત  ભયમલભ ભરૂ ભોક્ષ્ય ો 
માસયલભકૂ્ષન || ૮ || 
 
મૂિથન્યે ષોઽંાંજલલમે દૃઢ્ ર સમહ  ેબધ્ય  ેબાંિ પાશ  
ચ્છેત્ર ેદાત્ર ેસુખાનાાં ભજત  ભસુવ ભસવષ્ય તદ્વિાત્ર ેદુ્યભત્ર ે| 
અત્યાં ાં  ાં  ાંત્વાં પ્રરદશ પદયુગ ેહાં   ાં ાપ ભાામ  
અસ્માકાં ભગ્ક્ત મેકાાં ભગવ  ઉ   ેમાિવસ્યાિ વાયોિઃ || 
૭ || 
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માંગલાચરર્ 
 ાં ારો ત્તાપસનત્યો પશમદ દય સ્નહેહા  ાાંબુપરૂ  
પ્રોદ્ય તદ્વદ્યાનવદ્ય દુ્યત મલર્ રકરર્ શે્રલર્  ાંપરૂર ાશિઃ| 
શ્રીવત્ ાાં કાસિવા ો લચ  ર રલ શ્રીમદ આનાંદ ીિથ  
ક્ષીરાાંભો સિસવિલભિંદ્યાદ ભવદનલભમ ાં ભરૂરમ ેભતૂ હેતિુઃ || ૬ || 
 
ઉદ્યતદ્વદુ્ય  સવપ્રચાંડાાં સનજરુલચસનકર વ્યાપ્  લોકાવકાશો 
લબભ્રદ ભીમો ભજુેયો ઽભ્યુરદ રદનકરા ભાાંગદાઢ્ય પ્રકાાંડે | 
વીયો દ્ધાયા ંગદાગ્રયામ યસમહ સુમત િં વાયુદેવો સવદધ્ય  
આદધ્યાત્મ જ્જાનન ેા યત વર મરહ ો ભસૂમ ભષૂા મલર્મ ે|| 
૫ || 
 
અસ્યા સવષ્કતુથકામાં કલલમલકલષુ ેઽગ્સ્મન્જન ેજ્ઞાનમાગં 
વાંદ્યાં ચાંિેંિ રુિ દુ્યમલર્ ફલર્વયો નાયકાદ્યૈરર હાદ્ય | 
મધ્વાખ્યાં માંત્રસ દ્ધાં રકમુ  કૃ વ ો મારુ  સ્યાવ ારાં 
પા ારાં  પારમેષ્ઠયાં પદમપસવપદિઃ પ્રાપ્તરુા પન્નપુાં ામ || ૪ || 
જન્માસિ વ્યાધ્યુપાસિ પ્રત હત  સવરહ પ્રાપકાર્ાાં ગુર્ાનામ  
અગ્રયાર્ામ મપથકાર્ાાં લચરમુરદ  લચદાનાંદ  ાંદોહદાનામ| 
એ ષેા મેષ દોષ પ્રમુસષ  મન ાાં દે્વસષર્ાાં દૂષકાર્ાાં 
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દૈત્યાનામ આત િમાંિ ે મસ  સવદિ ાાં  ાંસ્ વે નાગ્સ્મ શક્ત િઃ 
|| ૩ || 
 
ઉત્કાંઠા કુાંઠકોલા હલજવસવરદ ા જસ્ર  વેાનુવદૃ્ધ  
પ્રાજ્જા ત્મજ્ઞાનધ ૂાાં િ મ સુમનો મૌલલરત્નાવ લીનામ| 
ભક્તત્યુ િેકાવગાડ પ્રઘટન િટા ત્કાર  ાંઘૃષ્યમાર્ પ્રાાં  
પ્રાાંગ્રયાાંસિ પીઠ લ્ત્ત્િ કનકરજિઃ સપિંજરા રાં ત્જ ાશાિઃ ||૨|| 
 
ઓમ || શ્રીમદ સવષ્્વાંસિસનષ્ઠા આત ગુર્ ગુરુ મ 
શ્રીમદાનાંદ ીિથ  
ત્રલૈોક્યા ચાયથ પાદો જ્જ્વલજલ જલ    પાાં  વોઽસ્માન 
પનુાંત ુ| 
વાચાાં યત્ર પ્રર્તે્રી તત્રભવુન મરહ ા શારદા શારદેંદુ  
જ્યોત્સ્ના ભિગ્સ્મ શ્રી િવલલ કકુભા પ્રમે ભારાંબભાર || ૧ 
|| 
 
|| શ્રી નરસ િંહનખસ્તતુ િઃ || 
 
પાાંત્વસ્માન પરુુહૂ વરૈરબલવન મા ાંગ માદ્યદ્ઘટા 
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કુાંભોચ્ચારિ સવપાટનાસિ કપટુ પ્રત્યેક વજ્રાસય ાિઃ | 
શ્રીમત્કાંઠીરવાસ્ય પ્ર  સુનખરા દારર ારાત દૂર  
પ્રધ્વ સ્ ધ્વાાં શાાં  પ્રસવ  મન ા ભાસવ ા ભરૂરભાગિૈઃ || ૧ 
|| 
 
લક્ષ્મીકાાં   માં  ોઽસપ કલયન નવૈસેશ તસુ્  ે માં 
પશ્યામ યુત્તમવસ્ત ુદૂર ર ો આપાસ્ ાં ર ો યોઽષ્ટમિઃ | 
યિો ષોત્કર દક્ષનતે્રકુરટલ પ્રાાં ોત્ત્િ ાગ્નન સ્ુર  
ખદ્યો  ોપમ સવષ્ુલલિંગ ભસ  ા બ્રહ્મેશ શક્રોત્કરાિઃ || ૨ || 
 
|| ઇત  શ્રીમદ આનાંદ ીિથ ભગવ  પાદકૃ ા શ્રી નરસ િંહ 
નખસ્તતુ િઃ  ાંપરૂ્ાથ || 


