|| શ્રી નરસ િંહનખસ્તુત િઃ ||
પાાંત્વસ્માન પુરુહૂ વૈરરબલવન મા ગ
ાં માદ્યદ્ઘટા
કુાં ભોચ્ચારિ સવપાટનાસિ કપટુ પ્રત્યેક વજ્રાસય ાિઃ |
શ્રીમત્કાં ઠીરવાસ્ય પ્ર

સુનખરા દારર ારાત દૂ ર

પ્રધ્વ સ્ ધ્વાાં શાાં પ્રસવ

મન ા ભાસવ ા ભૂરરભાગૈિઃ || ૧

||
લક્ષ્મીકાાં

માં

ોઽસપ કલયન નૈવસે શ તુસ્ ે

માં

પશ્યામ યુત્તમવસ્તુ દૂ ર ર ો આપાસ્ ાં ર ો યોઽષ્ટમિઃ |
યિો ષોત્કર દક્ષનેત્રકુ રટલ પ્રાાં ોત્ત્િ ાગ્નન સ્ુર
ખદ્યો ોપમ સવષ્ુલલિંગ ભસ

ા બ્રહ્મેશ શક્રોત્કરાિઃ || ૨ ||

|| ઇત શ્રીમદ આનાંદ ીિથ ભગવ પાદકૃ ા શ્રી નરસ િંહ
નખસ્તુત િઃ

પ
ાં ર્
ૂ ાથ ||

માંગલાચરર્
ઓમ || શ્રીમદ સવષ્્વાંસિસનષ્ઠા આત ગુર્ ગુરુ મ
શ્રીમદાનાંદ ીિથ
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ત્રૈલોક્યા ચાયથ પાદો જ્જ્વલજલ જલ

પાાં વોઽસ્માન

પુનત
ાં ુ |
વાચાાં યત્ર પ્રર્ેત્રી તત્રભુવન મરહ ા શારદા શારદેં દુ
જ્યોત્સ્ના ભિગ્સ્મ શ્રી િવલલ કકુ ભા પ્રેમ ભારાં બભાર || ૧
||
[ફલશ્રુત િઃ ૧: ઈ સ્લોકા ભાષર્ મત્તુ લચિં નેયલ્લલ સ્પષ્ટ ે
નીડુ ત્તદે .]
ઉત્કાં ઠા કુાં ઠકોલા હલજવસવરદ ા જસ્ર

વ
ે ાનુવદ્ધ
ૃ

પ્રાજ્જા ત્મજ્ઞાનધૂ ાાં િ મ સુમનો મૌલલરત્નાવ લીનામ|
ભક્તત્યુ િે કાવગાડ પ્રઘટન િટા ત્કાર

ઘ
ાં ૃ ષ્યમાર્ પ્રાાં

પ્રાાંગ્રયાાંસિ પીઠ લ્ત્ત્િ કનકરજિઃ સપિંજરા રાં ત્જ ાશાિઃ ||૨||
[ફલશ્રુત િઃ ૨: ઈ સ્લોકા ઓબ્બર આલોચને પ્રરક્રયેયન્નુ
સુિારરસુત્તદે .]
જન્માસિ વ્યાધ્યુપાસિ પ્રત હત સવરહ પ્રાપકાર્ાાં ગુર્ાનામ
અગ્રયાર્ામ મપથકાર્ાાં લચરમુરદ લચદાનાંદ

દાં ોહદાનામ|
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એ ષ
ે ા મેષ દોષ પ્રમુસષ મન ાાં દ્વે સષર્ાાં દૂ ષકાર્ાાં
દૈ ત્યાનામ આત િમાંિે મસ

સવદિ ાાં

સ્
ાં વે નાગ્સ્મ શક્ત િઃ

|| ૩ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૩: ઈ સ્લોકા અડે ડે ગળુ મત્તુ દુ િઃખરદિંદ
સ્વા ત્ર્ાં યવન્નુ નીડુ ત્તદે ]
અસ્યા સવષ્કતુકથ ામાં કલલમલકલુષે ઽગ્સ્મન્જને જ્ઞાનમાગં
વાંદ્યાં ચાંિેંિ રુિ દ્યુમલર્ ફલર્વયો નાયકાદ્યૈરર હાદ્ય |
મધ્વાખ્યાં માંત્રસ દ્ધાં રકમુ કૃ વ ો મારુ સ્યાવ ારાં
પા ારાં પારમેષ્ઠયાં પદમપસવપદિઃ પ્રાપ્તુરા પન્નપુાં ામ || ૪ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૪: ઈ સ્લોકા માંત્રગળુ મત્તુ ાપગળ પઠર્દલ્લલ
યશસ્ ન્નુ નીડુ ત્તદે .]
ઉદ્યતદ્વદ્યુ સવપ્રચાંડાાં સનજરુલચસનકર વ્યાપ્ લોકાવકાશો
લબભ્રદ ભીમો ભુજેયો ઽભ્યુરદ રદનકરા ભાાંગદાઢ્ય પ્રકાાંડે |
વીયો દ્ધાયાં ગદાગ્રયામ યસમહ સુમત િં વાયુદેવો સવદધ્ય
આદધ્યાત્મ જ્જાનને ા યત વર મરહ ો ભૂસમ ભૂષા મલર્મે ||
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૫ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૫: ઈ સ્લોકાવુ કૈ ગોંડ યાવુદે કે લ દલ્લલ
ઓબ્બર પ્રયત્નગળ ાક્ષાત્કારવન્નુ નીડુ ત્તદે ]
ાં ારો ત્તાપસનત્યો પશમદ દય સ્નેહહા ાાંબુપરૂ
પ્રોદ્ય તદ્વદ્યાનવદ્ય દ્યુત મલર્ રકરર્ શ્રેલર્ પ
ાં રૂ ર ાશિઃ|
શ્રીવત્ ાાં કાસિવા ો લચ

ર રલ શ્રીમદ આનાંદ ીિથ

ક્ષીરાાંભો સિસવિલભિંદ્યાદ ભવદનલભમ ાં ભૂરરમે ભૂત હે તુિઃ || ૬ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૬: ઈ સ્લોકાવુ ફલપ્રદ સ્નેહવન્નુ નીડુ ત્તદે મત્તુ
દુ િઃખગળન્નુ ગ
ે ેદુહાકુ ત્તદે .]
મૂલા વાયુ
મૂિન્થ યે ષોઽંાંજલલમે દૃ ઢ્ ર સમહ ે બધ્ય ે બાંિ પાશ
ચ્છે ત્રે દાત્રે સુખાનાાં ભજત ભુસવ ભસવષ્ય તદ્વિાત્રે દ્યુભત્રે |
અત્યાં ાં

ાં

ત્ાં વાં પ્રરદશ પદયુગે હાં

અસ્માકાં ભગ્ક્ત મેકાાં ભગવ ઉ

ાં ાપ ભાામ
ે માિવસ્યાિ વાયોિઃ ||
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૭ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૭: ઈ સ્લોકાવુ લૌરકક લગત્તુગલળિંદ મત્તુ
ભાવનેગલળિંદ સ્વા ત્ર્ાં યવન્નુ નીડુ ત્તદે મત્તુ દે હ મત્તુ મનસ્ ન્નુ
બલપરડસુત્તદે ]
ાભ્રોષ્ર્ા ભીશુ શુભ્ર પ્રભમ ભયનભો ભૂરર ભૂ ભૃતદ્વ ભૂત
ભ્રાત્જષ્ણુ ભૂઋ
થ ભૂર્ાાં ભવનમસપ સવભો ઽભેરદ બભ્રે બભૂવે |
યેનભ્રૂ સવભ્રમસ્ ે ભ્રમયતુ સુભશ
ૃ ાં બભૃથ વદ્દુર ભૃ ાશાન
ભ્રાાંત ર ભેદાવ ભા

ત્ત્વત ભયમલભ ભૂર ભોક્ષ્ય ો

માસયલભક્ષૂ ન || ૮ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૮: ઈ સ્લોકા અનગત્ય ઉત્ ાહરદિંદ વ્યગ્ક્ત યન્નુ
શમનગોલળસુત્તદે .]
યેઽમુાં ભાવાં ભજાં ે સુરમુખ સુજના રાસિ ાં ે તૃ ીયાં
ભા ાં ે ભાસુરૈસ્ ે

હચરચલલ ૈ શ્ચામરૈ શ્ચારુવેષાિઃ |

વૈકુાંઠે કાં ઠલનન ગ્સ્િરશુલચ સવલ

કાાંત

લાવ્યા પૂર્થકાાં ા કુ ચભરસુલભા શ્લેષ

ારુ્યલીલા
મ્મોદ

ાાંિાિઃ ||
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૯ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૯: ઈ સ્લોકા મરહળે યરરિંદ

ૌકયથવન્નુ કાં ડુકોળ્ળલુ

હાય માડુ ત્તદે ]
આનાંદા ન્માંદમાંદા દદત રહ મરુ િઃ કુાં દ માંદાર નાંદ્યા
વત્યાથમોદાન દિાના મૃદપદમુરદ ો દ્ગી કૈ િઃ સુદાં રીર્ામ |
વૃદાં ૈ રાવાંદ્યમુક્ત ેં દ્વરહ મગુમદ નાહીંિ દે વિેં વ્ે યે
મૌકુાં દે માંદરે ઽગ્સ્મન નસવર મુદયન મોરદનાાં દે વદે વ || ૧૦ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૧૦: ઈ સ્લોકા મક્કળુ મત્તુ
ાં ોષવન્નુ નીડુ ત્તદે .]

ામાન્ય

ાં ોષરદિંદ

ઉત્તપ્ ા ત્યુત્કટત્ત્વટ પ્રકટકટકટ ધ્વાન ઘ
ાં ટ્ટ નોદ્યતદ્વદ
યુદ્વવ્ય ઊઢ્સ્ુલલિંગ પ્રકર સવરકરર્ો ત્ક્તવાસિ ે બાસિ ાાંગાન |
ઉદ્ગાઢ્ાં પાત્યમાના મસ

ઇ િઃ રકિંકરૈ િઃ પાંરકલે ે
્ સે ષર્ો સવદ્વદાદ્ય ||
પાંગ્ક્ત ર્ગ્ાથવ્ર્ાાં ગરરમ્ર્ા નલપયત રહભવ દ્દવ
૧૧ ||
Page 6 of 37

[ફલશ્રુત િઃ ૧૧: ઈ સ્લોકા ઓબ્બર શત્રુગળ મેલે ગેલુવન્નુ
નીડુ ત્તદે .]
અગ્સ્મન્ન સ્મદ્ગુરૂર્ાાં હરરચરર્ લચરધ્યાન

ન્માંગલાનાાં

યુષ્માકાં પાર્શ્થ ભૂસમિં ધૃ રર્રલર્ક સ્વલગિ વ્ે યાાં પ્રપન્નિઃ |
યસ્તૂદાસ્ ે

આસ્ ે અસિભવમ સુલભ ક્તલેશ સનમોકમસ્

પ્રાયાનાંદાં કિાંલચ ન્નવ ત

ાં પાંચ કષ્ટે ઽત કષ્ટે || ૧૨ ||

[ફલશ્રુત િઃ ૧૨: ઈ સ્લોકાવુ ોમારર નવન્નુ ગ
ે દે ુ હાકુ ત્તદે
મત્તુ ભગ્ક્ત યન્નુ દે વર કડે ગે હદગોલળ લુ હાય માડુ ત્તદે ]
ક્ષુ ત્ક્ષામાન રૂક્ષરક્ષો રદખરનખર ક્ષુ ્ર્ સવક્ષોલભ ાક્ષાન
આમનના નાંિકૂ પે ક્ષુ રમુખ મુખરૈ િઃ પલક્ષલભ સવિક્ષ ાાંગાન |
પૂયા સૃઙ્મૂત્રસવષ્ઠા કૃ સમકુ લ કલલલે ત્ક્ષર્ લક્ષપ્ શક્તત્યા
દ્યસ્ત્ર વ્રા ારદ ાાંસ્ત્વ દ્દસ્ વષ ઉપત્જહ ે વજ્રકલપા જલૂકાિઃ ||
૧૩ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૧૩: ઈ સ્લોકા બડ ન મત્તુ ોમારર નવન્નુ
ગ
ે દે ુ હાકુ ત્તદે મત્તુ શત્રુગળન્નુ નાશમાડુ ત્તદે .]
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મા મે મા રરર્શ્ન સપ રતુલગુરો ભ્રા રરષ્ટાપ્ બાંિો
સ્વાસમન

વાં રાત્મન નજરજરસય ર જન્મ મૃત્યામ

અયાનામ |
ગોસવિંદે દે રહ ભગ્ક્ત િં ભવત ચ ભગવન્ન ઊત્િ ાાં સનસનિસમત્તાાં
સનવ્યાથાાં સનશ્ચલાાં

દ્ગુર્ગર્ બૃહ ીં શાર્શ્ ીમ આશુદેવ ||

૧૪ |
[ફલશ્રુત િઃ ૧૪: ઈ સ્લોકા રહરરયરરગે ગૌરવ મત્તુ સવિેય ે
બેળે લુ મત્તુ માજદલ્લલન જનરલ્લલ ગૌરવવન્નુ ગલળ લુ
હાય માડુ ત્તદે ]
સવષ્ર્ો રત્યુત્તમત્વાદ અલખલગુર્ગર્ૈ સ્ ત્ર ભગ્ક્ત િં
ગરરષ્ઠામ
આલ્શ્લષ્ટે શ્રીિરાભ્યામ અમુમિ પરરવારાત્મના
યિઃ

વ
ે કે ષુ |

િ
ાં ત્તે સવરરિંચે ર્શ્ નસવહગપા નાં રુિેં િપૂવે

ષ્વાધ્યાયાં સ્ ાર મ્યાં સ્ુટમવત

દા વાયુરસ્મદ ગુરુસ્ મ

|| ૧૫ ||
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[ફલશ્રુત િઃ ૧૫: ઈ સ્લોકા દે વર અરરવુ મત્તુ મહત્તર ય
ે ન્નુ
અલભવૃતદ્ધપરડ લુ

હાય માડુ ત્તદે .]

ત્ત્વજ્ઞાન મુગ્ક્ત ભાજિઃ સુખયસ

રહ ગુરો યોનય ા

ાર મ્યાદ
આિત્ ે સમશ્રબુદ્ધીં ત્સ્ત્રરદવસનરયભૂ ગોચરા સન્નત્યબદ્ધાન |
ાસમસ્રાાં િારદકાખ્યે મસ

સુબહુ લાં દુ િઃખ યસ્યન્ય િાજ્ઞાન

સવષ્ર્ો રાજ્ઞા લભરરત્િાં શ્રુત શ સમત હા ારદચાઽ કર્થયામિઃ ||
૧૬ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૧૬: ઈ સ્લોકા મોક્ષવન્નુ પડે દુકોળ્ળલુ

હાય

માડુ ત્તદે .]
હનૂમાન
વાંદેઽહાં

ાં હનૂમાન ઇત મરહ મહા પૌરુષો બાહુ શાલી

ખ્યા સ્ ઽે ગ્રયોઽવ ારિઃ
સ્નેહાનાાં

રહ ઇહ બહુ બ્રહ્મ ચયાથરદ િમમિઃ |

હસ્વાન અહરહરરહ ાં સનદથ હન દે હભાામ

અંહો મોહાપહોયિઃ સ્પૃહયત મહ ીં ભગ્ક્ત મદ્યાસપ રામે ||
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૧૭ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૧૭: ઈ સ્લોકા અ ાધ્યવાદ કાયથગળન્નુ
સનવથરહ લુ

હાય માડુ ત્તદે .]

પ્રાક પાંચા શત્ હસ્રૈ વ્યથવરહ મસમ ાં યોજનૈિઃ પવથ ાં ત્વાં
યાવ

જી
ાં વના દ્યૌષિ સનસિ મસિક પ્રાર્ લાંકામનૈષીિઃ |

અિાક્ષી દુ ત્પ ાં ાં

ઉ લગરરમુ પાટયાં ાં ગૃહીત્વા

યાાં ાં ખે રાઘવાાંિૌ પ્રર્ મસપ દૈ કક્ષર્ે ત્વાાં રહ લોકિઃ || ૧૮
||
[ફલશ્રુત િઃ ૧૮: ઈ સ્લોકા અનેક ભીત ગોલળસુવ
રોગગલળગે સવરુદ્ધવાલગ પ્રત સવષવાલગ કાયથસનવથરહસુત્તદે .]
લક્ષપ્ િઃ પશ્ચાત્ લીલાં શ મતુલમ ે યોજનાનાાં

ૌચ્ચ

સ્ ાવતદ્વ સ્ ારવાાંશ્ચા પ્યુપલલવ ઇવ વ્યર્ગ્બુદ્વધ્યા ત્વયાઽ િઃ
|
સ્વસ્વસ્િા નગ્સ્િ ાત

સિરશકલસશલા ાલ

શ્ાં લેષનષ્ટ

ચ્છે દાાંકિઃ પ્રાલગવાભૂ કસપવરવપુષ સ્ ન
ે મિઃ કૌશલાય || ૧૯
||
Page 10 of 37

[ફલશ્રુત િઃ ૧૯: ઈ સ્લોકા ત્વગળ મેલે ઓબ્બર સનલુવુ
ાસિ લુ, નષ્ટગળન્નુ મત્તુ મનગ્સ્ ન અ મિથ ય
ે ન્નુ
સનવથરહ લુ

હાય માડુ ત્તદે .]

દૃ ષ્્વા દુ ષ્ટાસિ પોરિઃ સ્ુરટ કનક

દ્વમથ ઘૃ ષ્ટાગ્સ્િકૂ ટાં

સનગ્ષ્પષ્ટાં હાટકારિ પ્રકટ ટ ટા કાત શાંકો જનોઽભૂ |
યેનાજૌ રાવર્ારર સપ્રયનટનપટુ મુષ્થ ષ્ટરરષ્ટાં પ્રદે ષ્ટુાં
રકિં નેષ્ટે મે

ઽે ષ્ટા પદકટક રટ ત્કોરટભા મૃષ્ટકાષ્ઠિઃ || ૨૦

||
[ફલશ્રુત િઃ ૨૦: ઈ સ્લોકા ઓબ્બર શત્રુગળ મેલે ગેલુવન્નુ
નીડુ ત્તદે .]
દે વ્યા દે શપ્રર્ીત દ્રુરહર્ હરવરા વધ્યરક્ષો સવઘા ાદ
યા વ
ે ો દ્યદ્દયાિથ િઃ

હભુજમકરો િામનામા મુકુાંદિઃ |

દુ ષ્પ્રાપે પારમેષ્ઠયે કર લમતુલાં મૂલ્ધ્નથ સવન્યસ્ય િન્યાં
ન્વન ભૂયિઃ પ્રભૂ પ્રર્ય સવકસ

ા બ્જેક્ષર્ સ્ત્વેક્ષમાર્િઃ

|| ૨૧ ||
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[ફલશ્રુત િઃ ૨૧: ઈ સ્લોકા ઓબ્બર આ ગ
ે ળન્નુ પૂરૈસુત્તદે .]
ભીમ ન
ે
જઘ્ને સનઘ્નેન સવઘ્નો બહુ લ બલબક ધ્વાં નાદ્યેન શોચતદ્વ
પ્રાનુક્રોશપાશૈ રસુસવધૃત સુખસ્યૈક ચક્રાજનાનામ|
સ્મૈ ે દે વ કુ મથિઃ કુ રુકુ લપ યે કમથર્ા ચ પ્રર્ામાન
રકમીરાં દુ મથ ીનાાં પ્રિમમિ ચ યો નમથર્ા સનમથમાિ || ૨૨ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૨૨: ઈ સ્લોકા ઓબ્બર પ્રગત યલ્લલ
અડે ડે ગળન્નુ સનવથરહ લુ હાય માડુ ત્તદે .]
સનમૃદ્ન
થ ન્ન અત્યયત્નાં સવજરવરજરા

િ
ાં કાયાગ્સ્િ

િ
ાં ી

ન્યુદ્ધેત્વાં સ્વધ્વરે વા પશુસમવ દમયન સવષ્ણુપક્ષદ સવડીશમ |
યાવ પ્રત્યક્ષભૂ ાં સનલખલ મખભુજ ાં પથયા માસ િા ૌ
ાવત્યા ઽઽયોત્જ તૃપ્ત્યા રકમુ વદ ભગવન રાજસૂ યાર્શ્મેિે
|| ૨૩ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૨૩: ઈ સ્લોકા શત્રુગળ મેલે
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સવજયવન્નુટ
ાં ુ માડુ ત્તદે .]
ક્ષ્વેલા ક્ષીર્ાટ્ટહા ાં વરર્મરર હન્ન ઉદ્ગદો દ્દામબાહો
બથહ્વક ષૌરહ્યનીક ક્ષપર્ સુસનપુર્ાં યસ્ય

વોત્તમસ્ય |

શુશ્રૂષાિં ચકિથ સ્વયમયમિ ાં વક્તતુમ આનાંદ ીિથશ્રીમન્નામન

મિથ સ્ત્વમસપ રહ યુવયોિઃ પાદપદ્માં પ્રપદ્યે ||

૨૪ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૨૪: ઈ સ્લોકા મેલસિકારરગલળગે સનષ્ઠે યન્નુ
પ્રત ફલ નીડુ ત્તદે .]
દ્રુહ્યાં ીં હૃદ્દ્ર ુહાં માાં દ્રુ મસનલબલા દ્દ્રાવયાં ીમ સવદ્યા
સનિાાં સવિાવ્ય

દ્યો રચનપટુ મિાઽ પાદ્ય સવદ્યા મુિ |

વાનદે વી ાસુસવદ્યા િસવર્દ સવરદ ા િૌપદી રુિપત્ન્યા
દ્યુરિક્ત ા િાગભિા િહયતુ દસય ા પૂવથ ભીમાઽજ્ઞ યા ે || ૨૫
||
[ફલશ્રુત િઃ ૨૫: ઈ સ્લોકા ભાષર્દલ્લલ સ્પષ્ટ ે નીડુ ત્તદે
મત્તુ અજ્ઞાનવન્નુ નાશપરડસુત્તદે .]
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યાભ્યાાં શુશ્રૂષરુ ા ીિઃ કુ રુકુ લ જનને ક્ષત્ર સવપ્રો રદ ાભ્યાાં
બ્રહ્મભ્યાાં બૃરાં હ ાભ્યાાં લચત સુખ વપુષા કૃ ષ્ર્નામા
સ્પદાભ્યામ |

સનભેદાભ્યાાં સવશેષાદ્દસ્ વ વચન સવષયાભ્યા મુભાભ્યામ
અમૂભ્યાાં
તુભ્યાં ચ ક્ષેમદે ભ્યિઃ

રસ જ સવલ

લલોચનેભ્યો નમોઽસ્તુ

|| ૨૬ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૨૬: ઈ સ્લોકા ગુરુ ભગ્ક્ત નીડુ ત્તદે .]
ગચ્ચન

ૌગાંસિકાિં પસિ

પ્રોદ્ધતું નાશકત્

હનુમ િઃ પુચ્છ મચ્છસ્ય ભીમિઃ

ત્વમુમુરુ વપુષા ભીષયા મા ચેત |

પૂર્થજ્ઞાનૌ જ ોસ્ ે ગુરુ મ વપુષોિઃ શ્રીમદ આનાંદ ીિથ
ક્રીડામાત્રાં દે

પ્રમદદ સુસિયાાં મોહક દ્વે ષ ભાામ || ૨૭ ||

[ફલશ્રુત િઃ ૨૭: ઈ સ્લોકા ઓબ્બર કે લ ગળલ્લલ
યશસ્ ન્નુ નીડુ ત્તદે .]
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બહ્વીિઃ કોટીરટીકિઃ કુ રટલ કટુ મ ી નુત્કટા ટોપકોપાન
િાક ચ ત્વાં

ત્વરત્વા ચ્છરર્દ ગદયા પોિયા માસ િારીન

|
ઉન્મથ્યા થ્યસમથ્યા ત્વવચન વચના નુત્પિ સ્િાાંસ્ િા
ઽન્યાન્પ્રાયચ્છિઃ સ્વસપ્રયાયૈ સપ્રય મ કુ સુમાં પ્રાર્ સ્મૈ
નમસ્ ે || ૨૮ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૨૮: ઈ સ્લોકા સુળ્ળુ મત્તુ વાંચનેય સવરુદ્ધ
રલક્ષસુત્તદે .]
મધ્વા
દે હા દુ ત્ક્રાસમ ાનામ અસિપત ર

ામ અક્રમાદ વક્રબુતદ્ધિઃ

ક્રુદ્ધિઃ ક્રોિૈક વશ્યિઃ કૃ સમરરવ મલર્માન દુ ષ્કૃ ી સનષ્ષ્ક્ર યાિથમ |
ચક્રે ભૂચક્ર મેત્ય ક્રકચસમવ

ાાં ચે

િઃ કષ્ટ શાસ્ત્રાં

દુ સ્ કં ચક્રપાર્ે ગુર્ગર્ સવરહાં જીવ ાાં ચાસિકૃ ત્ય || ૨૯ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૨૯: ઈ સ્લોકાવુ સનમ્મન્નુ માજક્કે હે ચ્ચુ
જનસપ્રયગોલળસુત્તદે મત્તુ બેલેબાળુવાં ે માડુ ત્તદે .]
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દ્દુષ્પ રે ક્ષાનુ ારા ત્કત પયકુ નરૈ રાદૃ ોઽન્યૈ સવિસૃષ્ટો
બ્રહ્માઽહાં સનગુથર્ોઽહાં સવ િ સમદસમત હ્યેષ પાષાંડ વાદિઃ |
દ્યુક્તત્યા ભા ાલ પ્ર રસવષ રૂ દ્દાહદક્ષ પ્રમાર્
્વાલા માલાિરોઽગ્નનિઃ પવન સવજય ે ઽે વ ાર સ્તૃ ીયિઃ
|| ૩૦ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૩૦: ઈ સ્લોકાવુ ચચેગળલ્લલ યશસ્ ન્નુ
નીડુ ત્તદે .]
આક્રોશાં ો સનઆશા ભયભરસવ વશસ્વાશયા ગ્શ્છન્નદપાથ
વાશાં ો દે શનાશ લ્સ્ત્વત બ કુ સિયાાં નાશમાશા દશાઽશુ |
િાવાં ો ઽશ્લીલશીલા સવ િ શપિ શાપાસશવાિઃ શાાં શૌયાથ
સ્ત્વદ્વવ્યાખ્યા સ િંહનાદે

પરદ દદૃ સશરે માસયગો માયવસ્ ે ||

૩૧ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૩૧: ઈ સ્લોકા ઓબ્બર શત્રુગળન્નુ
તત્રષ્વપ્યે વાવ ારે ષ્વરરલભરપઘૃ ર્ાં રહિંસ

ોલલસુત્તદે .]

ો સનસવિકારિઃ
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વથજ્ઞિઃ

વથશગ્ક્ત િઃ

કલ ગુર્ગર્ા પૂર્થરૂપ પ્રગલભિઃ |

સ્વચ્છિઃ સ્વચ્છાં દ મૃત્યુિઃ સુખયસ

સુજનાં દે વ રકિં લચત્રમત્ર

ત્રા ા યસ્ય તત્રિામા જગદુ વશગાં રકિંકરાિઃ શાંકરાદ્યાિઃ || ૩૨
||
[ફલશ્રુત િઃ ૩૨: ઈ સ્લોકા અકાલલક મરર્વન્નુ ડે યુત્તદે મત્તુ
ખ્યાત યન્નુ ાસિ લુ હાય માડુ ત્તદે .]
ઉદ્યન માંદગ્સ્મ શ્રી મૃદુમધુમધુરા લાપપી યૂષિારાપ
ઊરા

કે ોપશાાં ા સુખસુજનમનોલોચના પીયમાનમ|

િાં ક્ષ્યે સુદાં રાં ાં દુ હરદહ મહદાનાંદમ આનાંદ ીિથ
શ્રીમદ વક્તત્રેંદુલબિંબાં દુ રર નુદુરદ ાં સનત્યદાહાં કદાનુ || ૩૩ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૩૩: ઈ સ્લોકા પ્રબલ મત્તુ આકષથક
વ્યગ્ક્ત ત્વવન્નુ અલભવૃતદ્ધપરડ લુ હાય માડુ ત્તદે .]
પ્રાચીના ચીર્થપ્
ુ યો ચ્ચયચતુર રા ચાર શ્ચારુલચત્તા
નત્યુચ્ચાાં રોચયાં ીં શ્રુત લચ વચનાાં શ્રાવ કાાંશ્ચોદ્ય ચુચ
ાં ૂન |
વ્યાખ્યા મુત્ખા દુ િઃખાાં લચરમુલચ મહાચાયથ લચિં ાર ાાંસ્ ે
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લચત્રાાં

ચ્છાસ્ત્ર ક થ શ્ચરર્ પરરચરાાં છ્રાવયા સ્માાંશ્ચ રકિંલચ

|| ૩૪ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૩૪: ઈ સ્લોકા ઓબ્બર આશયગળન્નુ પૂરૈસુત્તદે
મત્તુ આ ગ
ે ળન્નુ પરરર્ામકારરયાલગ ત લળસુવ ામથ્યથ
નીડુ ત્તદે .]
પીઠે રત્નોપક્તલૄપ્ ે રુલચર રુલચમલર્ જ્યોત ષા

સન્નષ્ર્ાં

બ્રહ્માર્ાં ભાસવનાંત્વાાં ્વલત સનજપદે વૈરદકાદ્યારહ સવદ્યાિઃ |
વ
ે ાં ે મૂત િમત્યિઃ સુચરર ચરર ાં ભાત ગાંિવથ ગી ાં
પ્રત્યેકાં દે વ

ાં ત્સ્વસપ વ ભગવન નત િ દ્યોવધૂષુ || ૩૫

||
[ફલશ્રુત િઃ ૩૫: ઈ સ્લોકા હે રુ મત્તુ ખ્યાત યન્નુ
ાસિ લુ

હાય માડુ ત્તદે .]

ાનુ ક્રોશૈરજસ્રાં જસન મૃત સનરયા દ્યૂસમિ માલાસવલેઽગ્સ્મન
ાં ારા બ્િૌસનમનનાાં છરર્ મશરર્ા સનચ્છ ો વીક્ષ્ય જાંતન
ૂ
|
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યુષ્માલભિઃ પ્રાસિિ િઃ

ઞ જલસનસિ શયનિઃ

ત્યવત્યાાં મહષે

વ્યથક્ત સશ્ચ ન્માત્રમૂત િર નખલુ ભગવ િઃ પ્રાકૃ ો ાતુ દે હિઃ ||
૩૬ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૩૬: ઈ સ્લોકાવુ લૌરકક લગત્તુગળન્નુ લબરડસુવદુ ુ
મત્તુ ઉત્તમ મક્કળન્નુ પડે યુવદુ ક્કે હાય માડુ ત્તદે .]
અસ્ વ્યસ્ ાં

મસ્ શ્રુત ગ મિમૈ રત્નપૂગાં યિાાંિૈ

રિં લોકોપ કૃ ત્યૈ ગુર્ગર્ સનલયિઃ સૂત્રયા મા
યોઽ ૌ વ્યા ાલભિાન સ્ મહ મહરહર ભગ્ક્ત

કૃ ત્સ્નમ |
સ્

પ્ર ાદા
દ્યોસવદ્યો પલબ્ધ્યૈ ગુરુ મ મગુરુાં દે વદે વાં નમાસમ || ૩૭ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૩૭: ઈ સ્લોકા નષ્ટગલળિંદ ચે રરસ કોળ્ળલુ
હાય માડુ ત્તદે .]
આજ્ઞામન અન્યૈરિાયાં સશરસ
કૃ ષ્ર્સ્યા લ્ક્તલષ્ટકમાથ દિદનુ

પરર ર િગ્શ્મ કોટીર કોટૌ
રર્ા દસિિ ો દે વ ઘ
ાં ૈિઃ |

ભૂમાવાગત્ય ભૂમન્ન અસુકર મકરો બ્રથહ્મસૂત્રસ્ય ભાષ્યાં
Page 19 of 37

દુ ભાથષ્યાં વ્યસ્યદસ્યો મથલર્મ ઉરદ ાં વેદ

દ્યુગ્ક્ત લભસ્ત્વમ

|| ૩૮ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૩૮: ઈ સ્લોકા હર્વન્નુ ગલળ લુ

હાય

માડુ ત્તદે .]
ભૂત્વા ક્ષેત્રે સવશુદ્ધે તદ્વજગર્ સનલયે રૂપ્યપી ઠાલભિાને
ત્રાસપ બ્રહ્માત ત્સ્ત્રભુવનસવશદે મધ્ય ગેહાખ્યગેહે |
પારર વ્રાજ્યાસિરાજિઃ પુનરસપ બદરીં પ્રાપ્ય કૃ ષ્ર્ાં ચનત્વા
કૃ ત્વા ભાષ્યાલર્

મ્યગ વ્ય નુ ચ ભવાન ભાર ાિથ

પ્રકાશમ || ૩૯ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૩૯: ઈ સ્લોકાવુ મક્કલળિંદ લાભ પડે યલુ
અનકૂ લ માડુ ત્તદે .]
વાંદે ાં ત્વા સુપર્
ૂ થ પ્રમત મનુરદના

સે વ ાં દે વવૃદાં ૈ

વંદે વાંદારુમીશે સશ્રય ઉ સનય ાં શ્રીમદ આનાંદ ીિથમ |
વાંદે માંદારકની

રરદ મલજલા

વાંદેઽહાં દે વ ભક્તત્યા ભવભય દહનાં

કે ાસિક્ય

ગ
ાં ાં

જ્જજનાન મોદયાં મ ||
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૪૦ ||
[ફલશ્રુત િઃ ૪૦: ઈ સ્લોકાવુ ર્ગ્હગળ કે ટ્ટ પરરર્ામગળન્નુ
પરરહરરસુત્તદે .]
ફલશ્રુત િઃ
સુબ્રહ્મ્યાખ્ય સૂરેિઃ સુ ઇત સુભશ
ૃ ાં કે શવા નાંદ ીિથશ્રીમ પાદાબ્જભક્ત િઃ સ્તુત મકૃ

હરે ર વાયુદેવસ્ય ચાસ્ય

|
ત્પાદાર ચાદરે ર્ ર્ગ્સિ પદલ
રાં ાધ્યા મૂનમાંત પ્ર

ન્માલયા ત્વે યા યે

મત ગુર્ા મુગ્ક્ત મે ે વ્રજાંત || ૪૧ ||

|| ઇત કસવકુ લત લક શ્રીમ તત્રસવક્રમપાંરડ ાચાયથ કૃ ા
વાયુસ્તુત િઃ

પ
ાં ર્
ૂ ાથ ||

[ફલશ્રુત િઃ ૪૧: ઈ સ્લોકાવુ લૌરકક લગત્તુગલળિંદ
લબડુ ગડે ગોળ્ળુત્તદે .]
|| શ્રી નરસ િંહનખસ્તુત િઃ ||
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પાાંત્વસ્માન પુરુહૂ વૈરરબલવન મા ગ
ાં માદ્યદ્ઘટા
કુાં ભોચ્ચારિ સવપાટનાસિ કપટુ પ્રત્યેક વજ્રાસય ાિઃ |
શ્રીમત્કાં ઠીરવાસ્ય પ્ર

સુનખરા દારર ારાત દૂ ર

પ્રધ્વ સ્ ધ્વાાં શાાં પ્રસવ

મન ા ભાસવ ા ભૂરરભાગૈિઃ || ૧

||
લક્ષ્મીકાાં

માં

ોઽસપ કલયન નૈવસે શ તુસ્ ે

માં

પશ્યામ યુત્તમવસ્તુ દૂ ર ર ો આપાસ્ ાં ર ો યોઽષ્ટમિઃ |
યિો ષોત્કર દક્ષનેત્રકુ રટલ પ્રાાં ોત્ત્િ ાગ્નન સ્ુર
ખદ્યો ોપમ સવષ્ુલલિંગ ભસ

ા બ્રહ્મેશ શક્રોત્કરાિઃ || ૨ ||

પુરસ્ચરર્

|| શ્રી નરસ િંહનખસ્તુત િઃ ||
પાાંત્વસ્માન પુરુહૂ વૈરરબલવન મા ગ
ાં માદ્યદ્ઘટા
કુાં ભોચ્ચારિ સવપાટનાસિ કપટુ પ્રત્યેક વજ્રાસય ાિઃ |
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શ્રીમત્કાં ઠીરવાસ્ય પ્ર

સુનખરા દારર ારાત દૂ ર

પ્રધ્વ સ્ ધ્વાાં શાાં પ્રસવ

મન ા ભાસવ ા ભૂરરભાગૈિઃ || ૧

||
લક્ષ્મીકાાં

માં

ોઽસપ કલયન નૈવસે શ તુસ્ ે

માં

પશ્યામ યુત્તમવસ્તુ દૂ ર ર ો આપાસ્ ાં ર ો યોઽષ્ટમિઃ |
યિો ષોત્કર દક્ષનેત્રકુ રટલ પ્રાાં ોત્ત્િ ાગ્નન સ્ુર
ખદ્યો ોપમ સવષ્ુલલિંગ ભસ

ા બ્રહ્મેશ શક્રોત્કરાિઃ || ૨ ||

|| ઇત શ્રીમદ આનાંદ ીિથ ભગવ પાદકૃ ા શ્રી નરસ િંહ
નખસ્તુત િઃ

પ
ાં ર્
ૂ ાથ ||

ફલશ્રુત િઃ
સુબ્રહ્મ્યાખ્ય સૂરેિઃ સુ ઇત સુભશ
ૃ ાં કે શવા નાંદ ીિથશ્રીમ પાદાબ્જભક્ત િઃ સ્તુત મકૃ

હરે ર વાયુદેવસ્ય ચાસ્ય

|
ત્પાદાર ચાદરે ર્ ર્ગ્સિ પદલ
રાં ાધ્યા મૂનમાંત પ્ર

ન્માલયા ત્વે યા યે

મત ગુર્ા મુગ્ક્ત મે ે વ્રજાંત || ૪૧ ||

|| ઇત કસવકુ લત લક શ્રીમ તત્રસવક્રમપાંરડ ાચાયથ કૃ ા
વાયુસ્તુત િઃ

પ
ાં ર્
ૂ ાથ ||
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મધ્વા
વાંદે ાં ત્વા સુપર્
ૂ થ પ્રમત મનુરદના

સે વ ાં દે વવૃદાં ૈ

વંદે વાંદારુમીશે સશ્રય ઉ સનય ાં શ્રીમદ આનાંદ ીિથમ |
વાંદે માંદારકની

રરદ મલજલા

વાંદેઽહાં દે વ ભક્તત્યા ભવભય દહનાં

કે ાસિક્ય

ગ
ાં ાં

જ્જજનાન મોદયાં મ ||

૪૦ ||
ભૂત્વા ક્ષેત્રે સવશુદ્ધે તદ્વજગર્ સનલયે રૂપ્યપી ઠાલભિાને
ત્રાસપ બ્રહ્માત ત્સ્ત્રભુવનસવશદે મધ્ય ગેહાખ્યગેહે |
પારર વ્રાજ્યાસિરાજિઃ પુનરસપ બદરીં પ્રાપ્ય કૃ ષ્ર્ાં ચનત્વા
કૃ ત્વા ભાષ્યાલર્

મ્યગ વ્ય નુ ચ ભવાન ભાર ાિથ

પ્રકાશમ || ૩૯ ||
આજ્ઞામન અન્યૈરિાયાં સશરસ
કૃ ષ્ર્સ્યા લ્ક્તલષ્ટકમાથ દિદનુ

પરર ર િગ્શ્મ કોટીર કોટૌ
રર્ા દસિિ ો દે વ ઘ
ાં ૈિઃ |

ભૂમાવાગત્ય ભૂમન્ન અસુકર મકરો બ્રથહ્મસૂત્રસ્ય ભાષ્યાં
દુ ભાથષ્યાં વ્યસ્યદસ્યો મથલર્મ ઉરદ ાં વેદ દ્યુગ્ક્ત લભસ્ત્વમ
|| ૩૮ ||
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અસ્ વ્યસ્ ાં

મસ્ શ્રુત ગ મિમૈ રત્નપૂગાં યિાાંિૈ

રિં લોકોપ કૃ ત્યૈ ગુર્ગર્ સનલયિઃ સૂત્રયા મા
યોઽ ૌ વ્યા ાલભિાન સ્ મહ મહરહર ભગ્ક્ત

કૃ ત્સ્નમ |
સ્

પ્ર ાદા
દ્યોસવદ્યો પલબ્ધ્યૈ ગુરુ મ મગુરુાં દે વદે વાં નમાસમ || ૩૭ ||
ાનુ ક્રોશૈરજસ્રાં જસન મૃત સનરયા દ્યૂસમિ માલાસવલેઽગ્સ્મન
ાં ારા બ્િૌસનમનનાાં છરર્ મશરર્ા સનચ્છ ો વીક્ષ્ય જાંતન
ૂ
|
યુષ્માલભિઃ પ્રાસિિ િઃ

ઞ જલસનસિ શયનિઃ

ત્યવત્યાાં મહષે

વ્યથક્ત સશ્ચ ન્માત્રમૂત િર નખલુ ભગવ િઃ પ્રાકૃ ો ાતુ દે હિઃ ||
૩૬ ||
પીઠે રત્નોપક્તલૄપ્ ે રુલચર રુલચમલર્ જ્યોત ષા

સન્નષ્ર્ાં

બ્રહ્માર્ાં ભાસવનાંત્વાાં ્વલત સનજપદે વૈરદકાદ્યારહ સવદ્યાિઃ |
વ
ે ાં ે મૂત િમત્યિઃ સુચરર ચરર ાં ભાત ગાંિવથ ગી ાં
પ્રત્યેકાં દે વ

ાં ત્સ્વસપ વ ભગવન નત િ દ્યોવધૂષુ || ૩૫

||
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પ્રાચીના ચીર્થપ્
ુ યો ચ્ચયચતુર રા ચાર શ્ચારુલચત્તા
નત્યુચ્ચાાં રોચયાં ીં શ્રુત લચ વચનાાં શ્રાવ કાાંશ્ચોદ્ય ચુચ
ાં ૂન |
વ્યાખ્યા મુત્ખા દુ િઃખાાં લચરમુલચ મહાચાયથ લચિં ાર ાાંસ્ ે
લચત્રાાં

ચ્છાસ્ત્ર ક થ શ્ચરર્ પરરચરાાં છ્રાવયા સ્માાંશ્ચ રકિંલચ

|| ૩૪ ||
ઉદ્યન માંદગ્સ્મ શ્રી મૃદુમધુમધુરા લાપપી યૂષિારાપ
ઊરા

કે ોપશાાં ા સુખસુજનમનોલોચના પીયમાનમ|

િાં ક્ષ્યે સુદાં રાં ાં દુ હરદહ મહદાનાંદમ આનાંદ ીિથ
શ્રીમદ વક્તત્રેંદુલબિંબાં દુ રર નુદુરદ ાં સનત્યદાહાં કદાનુ || ૩૩ ||
તત્રષ્વપ્યે વાવ ારે ષ્વરરલભરપઘૃ ર્ાં રહિંસ
વથજ્ઞિઃ

વથશગ્ક્ત િઃ

ો સનસવિકારિઃ

કલ ગુર્ગર્ા પૂર્થરૂપ પ્રગલભિઃ |

સ્વચ્છિઃ સ્વચ્છાં દ મૃત્યુિઃ સુખયસ

સુજનાં દે વ રકિં લચત્રમત્ર

ત્રા ા યસ્ય તત્રિામા જગદુ વશગાં રકિંકરાિઃ શાંકરાદ્યાિઃ || ૩૨
||
આક્રોશાં ો સનઆશા ભયભરસવ વશસ્વાશયા ગ્શ્છન્નદપાથ
વાશાં ો દે શનાશ લ્સ્ત્વત બ કુ સિયાાં નાશમાશા દશાઽશુ |
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િાવાં ો ઽશ્લીલશીલા સવ િ શપિ શાપાસશવાિઃ શાાં શૌયાથ
સ્ત્વદ્વવ્યાખ્યા સ િંહનાદે

પરદ દદૃ સશરે માસયગો માયવસ્ ે ||

૩૧ ||
દ્દુષ્પ રે ક્ષાનુ ારા ત્કત પયકુ નરૈ રાદૃ ોઽન્યૈ સવિસૃષ્ટો
બ્રહ્માઽહાં સનગુથર્ોઽહાં સવ િ સમદસમત હ્યેષ પાષાંડ વાદિઃ |
દ્યુક્તત્યા ભા ાલ પ્ર રસવષ રૂ દ્દાહદક્ષ પ્રમાર્
્વાલા માલાિરોઽગ્નનિઃ પવન સવજય ે ઽે વ ાર સ્તૃ ીયિઃ
|| ૩૦ ||
દે હા દુ ત્ક્રાસમ ાનામ અસિપત ર

ામ અક્રમાદ વક્રબુતદ્ધિઃ

ક્રુદ્ધિઃ ક્રોિૈક વશ્યિઃ કૃ સમરરવ મલર્માન દુ ષ્કૃ ી સનષ્ષ્ક્ર યાિથમ |
ચક્રે ભૂચક્ર મેત્ય ક્રકચસમવ

ાાં ચે

િઃ કષ્ટ શાસ્ત્રાં

દુ સ્ કં ચક્રપાર્ે ગુર્ગર્ સવરહાં જીવ ાાં ચાસિકૃ ત્ય || ૨૯ ||
ભીમ ન
ે
બહ્વીિઃ કોટીરટીકિઃ કુ રટલ કટુ મ ી 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 કુ સુમાં પ્રાર્ સ્મૈ
નમસ્ ે || ૨૮ ||
ગચ્ચન

ૌગાંસિકાિં પસિ

પ્રોદ્ધતું નાશકત્

હનુમ િઃ પુચ્છ મચ્છસ્ય ભીમિઃ

ત્વમુમુરુ વપુષા ભીષયા મા ચેત |

પૂર્થજ્ઞાનૌ જ ોસ્ ે ગુરુ મ વપુષોિઃ શ્રીમદ આનાંદ ીિથ
ક્રીડામાત્રાં દે

પ્રમદદ સુસિયાાં મોહક દ્વે ષ ભાામ || ૨૭ ||

યાભ્યાાં શુશ્રૂષરુ ા ીિઃ કુ રુકુ લ જનને ક્ષત્ર સવપ્રો રદ ાભ્યાાં
બ્રહ્મભ્યાાં બૃરાં હ ાભ્યાાં લચત સુખ વપુષા કૃ ષ્ર્નામા
સ્પદાભ્યામ |

સનભેદાભ્યાાં સવશેષાદ્દસ્ વ વચન સવષયાભ્યા મુભાભ્યામ
અમૂભ્યાાં
તુભ્યાં ચ ક્ષેમદે ભ્યિઃ

રસ જ સવલ

લલોચનેભ્યો નમોઽસ્તુ

|| ૨૬ ||
દ્રુહ્યાં ીં હૃદ્દ્ર ુહાં માાં દ્રુ મસનલબલા દ્દ્રાવયાં ીમ સવદ્યા
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સનિાાં સવિાવ્ય

દ્યો રચનપટુ મિાઽ પાદ્ય સવદ્યા મુિ |

વાનદે વી ાસુસવદ્યા િસવર્દ સવરદ ા િૌપદી રુિપત્ન્યા
દ્યુરિક્ત ા િાગભિા િહયતુ દસય ા પૂવથ ભીમાઽજ્ઞ યા ે || ૨૫
||
ક્ષ્વેલા ક્ષીર્ાટ્ટહા ાં વરર્મરર હન્ન ઉદ્ગદો દ્દામબાહો
બથહ્વક ષૌરહ્યનીક ક્ષપર્ સુસનપુર્ાં યસ્ય

વોત્તમસ્ય |

શુશ્રૂષાિં ચકિથ સ્વયમયમિ ાં વક્તતુમ આનાંદ ીિથશ્રીમન્નામન

મિથ સ્ત્વમસપ રહ યુવયોિઃ પાદપદ્માં પ્રપદ્યે ||

૨૪ ||
સનમૃદ્ન
થ ન્ન અત્યયત્નાં સવજરવરજરા

િ
ાં કાયાગ્સ્િ

િ
ાં ી

ન્યુદ્ધેત્વાં સ્વધ્વરે વા પશુસમવ દમયન સવષ્ણુપક્ષદ સવડીશમ |
યાવ પ્રત્યક્ષભૂ ાં સનલખલ મખભુજ ાં પથયા માસ િા ૌ
ાવત્યા ઽઽયોત્જ તૃપ્ત્યા રકમુ વદ ભગવન રાજસૂ યાર્શ્મેિે
|| ૨૩ ||
જઘ્ને સનઘ્નેન સવઘ્નો બહુ લ બલબક ધ્વાં નાદ્યેન શોચતદ્વ
પ્રાનુક્રોશપાશૈ રસુસવધૃત સુખસ્યૈક ચક્રાજનાનામ|
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સ્મૈ ે દે વ કુ મથિઃ કુ રુકુ લપ યે કમથર્ા ચ પ્રર્ામાન
રકમીરાં દુ મથ ીનાાં પ્રિમમિ ચ યો નમથર્ા સનમથમાિ || ૨૨ ||
હનુમન
દે વ્યા દે શપ્રર્ીત દ્રુરહર્ હરવરા વધ્યરક્ષો સવઘા ાદ
યા વ
ે ો દ્યદ્દયાિથ િઃ

હભુજમકરો િામનામા મુકુાંદિઃ |

દુ ષ્પ્રાપે પારમેષ્ઠયે કર લમતુલાં મૂલ્ધ્નથ સવન્યસ્ય િન્યાં
ન્વન ભૂયિઃ પ્રભૂ પ્રર્ય સવકસ

ા બ્જેક્ષર્ સ્ત્વેક્ષમાર્િઃ

|| ૨૧ ||
દૃ ષ્્વા દુ ષ્ટાસિ પોરિઃ સ્ુરટ કનક

દ્વમથ ઘૃ ષ્ટાગ્સ્િકૂ ટાં

સનગ્ષ્પષ્ટાં હાટકારિ પ્રકટ ટ ટા કાત શાંકો જનોઽભૂ |
યેનાજૌ રાવર્ારર સપ્રયનટનપટુ મુષ્થ ષ્ટરરષ્ટાં પ્રદે ષ્ટુાં
રકિં નેષ્ટે મે

ઽે ષ્ટા 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

શ્ાં લેષનષ્ટ

ચ્છે દાાંકિઃ પ્રાલગવાભૂ કસપવરવપુષ સ્ ન
ે મિઃ કૌશલાય || ૧૯
||
પ્રાક પાંચા શત્ હસ્રૈ વ્યથવરહ મસમ ાં યોજનૈિઃ પવથ ાં ત્વાં
યાવ

જી
ાં વના દ્યૌષિ સનસિ મસિક પ્રાર્ લાંકામનૈષીિઃ |

અિાક્ષી દુ ત્પ ાં ાં

ઉ લગરરમુ પાટયાં ાં ગૃહીત્વા

યાાં ાં ખે રાઘવાાંિૌ પ્રર્ મસપ દૈ કક્ષર્ે ત્વાાં રહ લોકિઃ || ૧૮
||
વાંદેઽહાં

ાં હનૂમાન ઇત મરહ મહા પૌરુષો બાહુ શાલી

ખ્યા સ્ ઽે ગ્રયોઽવ ારિઃ
સ્નેહાનાાં

રહ ઇહ બહુ બ્રહ્મ ચયાથરદ િમમિઃ |

હસ્વાન અહરહરરહ ાં સનદથ હન દે હભાામ

અંહો મોહાપહોયિઃ સ્પૃહયત મહ ીં ભગ્ક્ત મદ્યાસપ રામે ||
૧૭ ||
મૂલા વાયુ
ત્ત્વજ્ઞાન મુગ્ક્ત ભાજિઃ સુખયસ

રહ ગુરો યોનય ા

ાર મ્યાદ
આિત્ ે સમશ્રબુદ્ધીં ત્સ્ત્રરદવસનરયભૂ ગોચરા સન્નત્યબદ્ધાન |
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ાસમસ્રાાં િારદકાખ્યે મસ

સુબહુ લાં દુ િઃખ યસ્યન્ય િાજ્ઞાન

સવષ્ર્ો રાજ્ઞા લભરરત્િાં શ્રુત શ સમત હા ારદચાઽ કર્થયામિઃ ||
૧૬ ||
સવષ્ર્ો રત્યુત્તમત્વાદ અલખલગુર્ગર્ૈ સ્ ત્ર ભગ્ક્ત િં
ગરરષ્ઠામ
આલ્શ્લષ્ટે શ્રીિરાભ્યામ અમુમિ પરરવારાત્મના
યિઃ

વ
ે કે ષુ |

િ
ાં ત્તે સવરરિંચે ર્શ્ નસવહગપા નાં રુિેં િપૂવે

ષ્વાધ્યાયાં સ્ ાર મ્યાં સ્ુટમવત

દા વાયુરસ્મદ ગુરુસ્ મ

|| ૧૫ ||
મા મે મા રરર્શ્ન સપ રતુલગુરો ભ્રા રરષ્ટાપ્ બાંિો
સ્વાસમન

વાં રાત્મન નજરજરસય ર જન્મ મૃત્યામ

અયાનામ |
ગોસવિંદે દે રહ ભગ્ક્ત િં ભવત ચ ભગવન્ન ઊત્િ ાાં સનસનિસમત્તાાં
સનવ્યાથાાં સનશ્ચલાાં

દ્ગુર્ગર્ બૃહ ીં શાર્શ્ ીમ આશુદેવ ||

૧૪ |
ક્ષુ ત્ક્ષામાન રૂક્ષરક્ષો રદખરનખર ક્ષુ ્ર્ સવક્ષોલભ ાક્ષાન
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આમનના નાંિકૂ પે ક્ષુ રમુખ મુખરૈ િઃ પલક્ષલભ સવિક્ષ ાાંગાન |
પૂયા સૃઙ્મૂત્રસવષ્ઠા કૃ સમકુ લ કલલલે ત્ક્ષર્ લક્ષપ્ શક્તત્યા
દ્યસ્ત્ર વ્રા ારદ ાાંસ્ત્વ દ્દસ્ વષ ઉપત્જહ ે વજ્રકલપા જલૂકાિઃ ||
૧૩ ||
અગ્સ્મન્ન સ્મદ્ગુરૂર્ાાં હરરચરર્ લચરધ્યાન

ન્માંગલાનાાં

યુષ્માકાં પાર્શ્થ ભૂસમિં ધૃ રર્રલર્ક સ્વલગિ વ્ે યાાં પ્રપન્નિઃ |
યસ્તૂદાસ્ ે

આસ્ ે અસિભવમ સુલભ ક્તલેશ સનમોકમસ્

પ્રાયાનાંદાં કિાંલચ ન્નવ ત

ાં પાંચ કષ્ટે ઽત કષ્ટે || ૧૨ ||

ઉત્તપ્ ા ત્યુત્કટત્ત્વટ પ્રકટકટકટ ધ્વાન ઘ
ાં ટ્ટ નોદ્યતદ્વદ
યુદ્વવ્ય ઊઢ્સ્ુલલિંગ પ્રકર સવરકરર્ો ત્ક્તવાસિ ે બાસિ ાાંગાન |
ઉદ્ગાઢ્ાં પાત્યમાના મસ

ઇ િઃ રકિંકરૈ િઃ પાંરકલે ે
્ સે ષર્ો સવદ્વદાદ્ય ||
પાંગ્ક્ત ર્ગ્ાથવ્ર્ાાં ગરરમ્ર્ા નલપયત રહભવ દ્દવ
૧૧ ||
આનાંદા ન્માંદમાંદા દદત રહ મરુ િઃ કુાં દ માંદાર નાંદ્યા
વત્યાથમોદાન દિાના મૃદપદમુરદ ો દ્ગી કૈ િઃ સુદાં રીર્ામ |
વૃદાં ૈ રાવાંદ્યમુક્ત ેં દ્વરહ મગુમદ નાહીંિ દે વિેં વ્ે યે
મૌકુાં દે માંદરે ઽગ્સ્મન નસવર મુદયન મોરદનાાં દે વદે વ || ૧૦ ||
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યેઽમુાં ભાવાં ભજાં ે સુરમુખ સુજના રાસિ ાં ે તૃ ીયાં
ભા ાં ે ભાસુરૈસ્ ે

હચરચલલ ૈ શ્ચામરૈ શ્ચારુવેષાિઃ |

વૈકુાંઠે કાં ઠલનન ગ્સ્િરશુલચ સવલ

કાાંત

ારુ્યલીલા

લાવ્યા પૂર્થકાાં ા કુ ચભરસુલભા શ્લેષ

મ્મોદ

ાાંિાિઃ ||

૯ ||
ાભ્રોષ્ર્ા ભીશુ શુભ્ર પ્રભમ ભયનભો ભૂરર ભૂ ભૃતદ્વ ભૂત
ભ્રાત્જષ્ણુ ભૂઋ
થ ભૂર્ાાં ભવનમસપ સવભો ઽભેરદ બભ્રે બભૂવે |
યેનભ્રૂ સવભ્રમસ્ ે ભ્રમયતુ સુભશ
ૃ ાં બભૃથ વદ્દુર ભૃ ાશાન
ભ્રાાંત ર ભેદાવ ભા

ત્ત્વત ભયમલભ ભૂર ભોક્ષ્ય ો

માસયલભક્ષૂ ન || ૮ ||
મૂિન્થ યે ષોઽંાંજલલમે દૃ ઢ્ ર સમહ ે બધ્ય ે બાંિ પાશ
ચ્છે ત્રે દાત્રે સુખાનાાં ભજત ભુસવ ભસવષ્ય તદ્વિાત્રે દ્યુભત્રે |
અત્યાં ાં

ાં

ત્ાં વાં પ્રરદશ પદયુગે હાં

અસ્માકાં ભગ્ક્ત મેકાાં ભગવ ઉ

ાં ાપ ભાામ
ે માિવસ્યાિ વાયોિઃ ||

૭ ||
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માંગલાચરર્
ાં ારો ત્તાપસનત્યો પશમદ દય સ્નેહહા ાાંબુપરૂ
પ્રોદ્ય તદ્વદ્યાનવદ્ય દ્યુત મલર્ રકરર્ શ્રેલર્ પ
ાં રૂ ર ાશિઃ|
શ્રીવત્ ાાં કાસિવા ો લચ

ર રલ શ્રીમદ આનાંદ ીિથ

ક્ષીરાાંભો સિસવિલભિંદ્યાદ ભવદનલભમ ાં ભૂરરમે ભૂત હે તુિઃ || ૬ ||
ઉદ્યતદ્વદ્યુ સવપ્રચાંડાાં સનજરુલચસનકર વ્યાપ્ લોકાવકાશો
લબભ્રદ ભીમો ભુજેયો ઽભ્યુરદ રદનકરા ભાાંગદાઢ્ય પ્રકાાંડે |
વીયો દ્ધાયાં ગદાગ્રયામ યસમહ સુમત િં વાયુદેવો સવદધ્ય
આદધ્યાત્મ જ્જાનને ા યત વર મરહ ો ભૂસમ ભૂષા મલર્મે ||
૫ ||
અસ્યા સવષ્કતુકથ ામાં કલલમલકલુષે ઽગ્સ્મન્જને જ્ઞાનમાગં
વાંદ્યાં ચાંિેંિ રુિ દ્યુમલર્ ફલર્વયો નાયકાદ્યૈરર હાદ્ય |
મધ્વાખ્યાં માંત્રસ દ્ધાં રકમુ કૃ વ ો મારુ સ્યાવ ારાં
પા ારાં પારમેષ્ઠયાં પદમપસવપદિઃ પ્રાપ્તુરા પન્નપુાં ામ || ૪ ||
જન્માસિ વ્યાધ્યુપાસિ પ્રત હત સવરહ પ્રાપકાર્ાાં ગુર્ાનામ
અગ્રયાર્ામ મપથકાર્ાાં લચરમુરદ લચદાનાંદ

દાં ોહદાનામ|

એ ષ
ે ા મેષ દોષ પ્રમુસષ મન ાાં દ્વે સષર્ાાં દૂ ષકાર્ાાં
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દૈ ત્યાનામ આત િમાંિે મસ

સવદિ ાાં

સ્
ાં વે નાગ્સ્મ શક્ત િઃ

|| ૩ ||
ઉત્કાં ઠા કુાં ઠકોલા હલજવસવરદ ા જસ્ર

વ
ે ાનુવદ્ધ
ૃ

પ્રાજ્જા ત્મજ્ઞાનધૂ ાાં િ મ સુમનો મૌલલરત્નાવ લીનામ|
ભક્તત્યુ િે કાવગાડ પ્રઘટન િટા ત્કાર

ઘ
ાં ૃ ષ્યમાર્ પ્રાાં

પ્રાાંગ્રયાાંસિ પીઠ લ્ત્ત્િ કનકરજિઃ સપિંજરા રાં ત્જ ાશાિઃ ||૨||
ઓમ || શ્રીમદ સવષ્્વાંસિસનષ્ઠા આત ગુર્ ગુરુ મ
શ્રીમદાનાંદ ીિથ
ત્રૈલોક્યા ચાયથ પાદો જ્જ્વલજલ જલ

પાાં વોઽસ્માન

પુનત
ાં ુ |
વાચાાં યત્ર પ્રર્ેત્રી તત્રભુવન મરહ ા શારદા શારદેં દુ
જ્યોત્સ્ના ભિગ્સ્મ શ્રી િવલલ કકુ ભા પ્રેમ ભારાં બભાર || ૧
||
|| શ્રી નરસ િંહનખસ્તુત િઃ ||
પાાંત્વસ્માન પુરુહૂ વૈરરબલવન મા ગ
ાં માદ્યદ્ઘટા
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કુાં ભોચ્ચારિ સવપાટનાસિ કપટુ પ્રત્યેક વજ્રાસય ાિઃ |
શ્રીમત્કાં ઠીરવાસ્ય પ્ર

સુનખરા દારર ારાત દૂ ર

પ્રધ્વ સ્ ધ્વાાં શાાં પ્રસવ

મન ા ભાસવ ા ભૂરરભાગૈિઃ || ૧

||
લક્ષ્મીકાાં

માં

ોઽસપ કલયન નૈવસે શ તુસ્ ે

માં

પશ્યામ યુત્તમવસ્તુ દૂ ર ર ો આપાસ્ ાં ર ો યોઽષ્ટમિઃ |
યિો ષોત્કર દક્ષનેત્રકુ રટલ પ્રાાં ોત્ત્િ ાગ્નન સ્ુર
ખદ્યો ોપમ સવષ્ુલલિંગ ભસ

ા બ્રહ્મેશ શક્રોત્કરાિઃ || ૨ ||

|| ઇત શ્રીમદ આનાંદ ીિથ ભગવ પાદકૃ ા શ્રી નરસ િંહ
નખસ્તુત િઃ

પ
ાં ર્
ૂ ાથ ||

Page 37 of 37

