
શવાનંદ	લહ ર

કલા ાં	ચૂડાલંકૃત-શ શ	કલા ાં	 નજ	તપઃ-
ફલા ાં	ભ ેશુ	 ક ટત-ફલા ાં	ભવતુ	મે	|
શવા ાં-અ તાેક- ભુવન	 શવા ાં	 દ	પુનર્-
ભવા ાં	અાનંદ	 ુર-દનુભવા ાં	ન ત રયમ્	||	1	||

ગલંતી	શંભાે	 ચ્-ચ રત-સ રતઃ	 કિ બશ-ર ે
દલંતી	ધીકુ ા-સર ણશુ	પતંતી	 વજયતામ્
દશંતી	સંસાર- મણ-પ રતાપ-ઉપશમનં
વસંતી	મચ્-ચેતાે- દભુ વ	 શવાનંદ-લહરી	2

યી-વે ં	 ં	 -પુર-હરં	અા ં	 -નયનં
જટા-ભારાેદારં	ચલદ્-ઉરગ-હારં	મૃગ	ધરમ્
મહા-દેવં	દેવં	મ ય	સદય-ભાવં	પશુ-પ ત
ચદ્-અાલંબં	સાંબં	 શવમ્-અ ત- વડંબં	 દ	ભજે	3

સહ ં	વતતે	જગ ત	 વબુધાઃ	 ુ -ફલદા
ન	મ ે	 ે	વા	તદ્-અનુસરણં	તત્-કૃત-ફલમ્
હ ર- ાદીનાં-અ પ	 નકટ-ભા ં-અસુલભં
ચરં	યાચે	શંભાે	 શવ	તવ	પદાંભાેજ-ભજનમ્	4

ૃતાૈ	શા ે	વૈ ે	શકુન-ક વતા-ગાન-ફ ણતાૈ
પુરાણે	મં ે	વા	 તુ ત-નટન-હા ેશુ-અચતુરઃ
કથં	રા ાં	 ી તર્-ભવ ત	મ ય	કાે(અ)હં	પશુ-પતે
પશું	માં	સવ 	 થત-કૃપયા	પાલય	 વભાે	5

ઘટાે	વા	મૃત્- પડાે-અ પ-અણુર્-અ પ	ચ	ધૂમાે-અ ર્-અચલઃ
પટાે	વા	તંતુર્-વા	પ રહર ત	 ક	ઘાેર-શમનમ્
વૃથા	કંઠ- ાેભં	વહ સ	તરસા	તક-વચસા
પદાંભાેજં	શંભાેર્-ભજ	પરમ-સાૈ ં	 જ	સુધીઃ	6

મનસ્-તે	પાદા ે	 નવસતુ	વચઃ	 તાે -ફ ણતાૈ
કરાૈ	ચ-અ ચાયાં	 ુ તર્-અ પ	કથાકણન- વધાૈ
તવ	 ાને	બુ ર્-નયન-યુગલં	મૂ ત- વભવે
પર- ંથાન્	કૈર્-વા	પરમ- શવ	 ને	પરમ્-અતઃ	7

યથા	બુ ઃ-શુ ાૈ	રજતં	ઇ ત	કાચા મ ન	મ ણર્-
જલે	પૈ ટે	 ીરં	ભવ ત	મૃગ-તૃ ણાસુ	સ લલમ્
તથા	દેવ- ાં ા	ભજ ત	ભવદ્-અ ં	જડ	જનાે
મહા-દેવેશં	 ાં	મન સ	ચ	ન	મ ા	પશુ-પતે	8
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ગભીરે	કાસારે	 વશ ત	 વજને	ઘાેર- વ પને
વશાલે	શૈલે	ચ	 મ ત	કુસુમાથ	જડ-મ તઃ
સમ કં	ચેતઃ-સર સજં	ઉમા	નાથ	ભવતે
સુખેન-અવ ાતું	જન	ઇહ	ન	 ના ત	 કમ્-અહાે	9

નર ં	દેવ ં	નગ-વન-મૃગ ં	મશકતા
પશુ ં	કીટ ં	ભવતુ	 વહગ ા દ-જનનમ્
સદા	 ત્-પાદા - રણ-પરમાનંદ-લહરી
વહારાસ ં	ચેદ્- દયં-ઇહ	 ક	તેન	વપુશા	10

વટુવા	ગેહી	વા	ય તર્-અ પ	જટી	વા	ત દતરાે
નરાે	વા	યઃ	ક દ્-ભવતુ	ભવ	 ક	તેન	ભવ ત
યદીયં	 ત્-પ ં	ય દ	ભવદ્-અધીનં	પશુ-પતે
તદીયસ્- ં	શંભાે	ભવ સ	ભવ	ભારં	ચ	વહ સ	11

ગુહાયાં	ગેહે	વા	બ હર્-અ પ	વને	વા(અ) - શખરે
જલે	વા	વહ્નાૈ	વા	વસતુ	વસતેઃ	 ક	વદ	ફલમ્
સદા	ય ૈવાંતઃકરણમ્-અ પ	શંબાે	તવ	પદે

તં	ચ�દ્-યાેગાે(અ)સાૈ	સ	ચ	પરમ-યાેગી	સ	ચ	સુખી	12

અસારે	સંસારે	 નજ-ભજન-દૂરે	જડ ધયા
ભરમંતં	મામ્-અંધં	પરમ-કૃપયા	પાતુમ્	ઉ ચતમ્
મદ્-અ ઃ	કાે	દીનસ્-તવ	કૃપણ-ર ા ત- નપુણસ્-
દ્-અ ઃ	કાે	વા	મે	 -જગ ત	શર યઃ	પશુ-પતે	13

ભુસ્- ં	દીનાનાં	ખલુ	પરમ-બંધુઃ	પશુ-પતે
મુ ાે(અ)હં	તેશામ્-અ પ	 કમ્-ઉત	બંધુ મ્-અનયાેઃ
યૈવ	 ંત ાઃ	 શવ	મદ્-અપરાધાશ્-ચ	સકલાઃ
ય ાત્-કત ં	મદ્-અવનમ્-ઇયં	બંધુ-સર ણઃ	14

ઉપે ા	નાે	ચેત્	 ક	ન	હર સ	ભવદ્- ાન- વમુખાં
દુરાશા-ભૂ ય ઠાં	 વ ધ- લ પમ્-અશ ાે	ય દ	ભવાન્
શરસ્-તદ્-વ દધા ં	ન	નખલુ	સુવૃ ં	પશુ-પતે
કથં	વા	 નર્-ય ં	કર-નખ-મુખેનૈવ	લુ લતમ્	15

વ રિ ચર્-દીઘાયુર્-ભવતુ	ભવતા	તત્-પર- શરશ્-
ચતુ કં	સંર યં	સ	ખલુ	ભુ વ	દૈ ં	 લ ખતવાન્
વચારઃ	કાે	વા	માં	 વશદ-કૃપયા	પા ત	 શવ	તે
કટા - ાપારઃ	 યમ્-અ પ	ચ	દીનાવન-પરઃ	16

ફલાદ્-વા	પુ યાનાં	મ ય	કરુણયા	વા	 ય	 વભાે
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સ ે(અ) પ	 ા મન્	ભવદ્-અમલ-પાદા -યુગલમ્
કથં	પ યેયં	માં	 ગય ત	નમઃ-સં મ-જુશાં
ન લપાનાં	 ે ણર્- નજ-કનક-મા ણ -મકુટૈઃ	17

મ્-અેકાે	લાેકાનાં	પરમ-ફલદાે	 દ -પદવ
વહંતસ્- ૂલાં	પુનર્-અ પ	ભજંતે	હ ર-મુખાઃ
કયદ્-વા	દા યં	તવ	 શવ	મદાશા	ચ	 કયતી
કદા	વા	મદ્-ર ાં	વહ સ	કરુણા-પૂ રત- શા	18

દુરાશા-ભૂ ય ઠે	દુર ધપ-ગૃહ- ાર-ઘટકે
દુરંતે	સંસારે	દુ રત- નલયે	દુઃખ	જનકે
મદાયાસમ્	 ક	ન	 પનય સ	ક ાેપકૃતયે
વદેયં	 ી તશ્-ચેત્	તવ	 શવ	કૃતાથાઃ	ખલુ	વયમ્	19

સદા	માેહાટ ાં	ચર ત	યુવતીનાં	કુચ- ગરાૈ
નટ ્-અાશા-શાખાસ્-વટ ત	ઝ ટ ત	 ૈરમ્-અ ભતઃ
કપા લન્	 ભ ાે	મે	 દય-ક પમ્-અ ંત-ચપલં
ઢં	ભ ા	બદ્ ા	 શવ	ભવદ્-અધીનં	કુરુ	 વભાે	20

ધૃ ત- તંભાધારં	 ઢ-ગુણ	 નબ ાં	સગમનાં
વ ચ ાં	પ ા ાં	 ત- દવસ-સ ાગ-ઘ ટતામ્
રારે	મ ેતઃ- ુટ-પટ-કુટ 	 ા 	 વશદાં

જય	 ા મન્	શ ા	સહ	 શવ	ગણૈઃ-સે વત	 વભાે	21

લાેભા ૈર્-અથાહરણ-પર-તં ાે	ધ ન-ગૃહે
વેશાે ુ ઃ-સન્	 મ ત	બહુધા	ત ર-પતે

ઇમં	ચેતશ્-ચાેરં	કથમ્-ઇહ	સહે	શ ર	 વભાે
તવાધીનં	કૃ ા	મ ય	 નરપરાધે	કુરુ	કૃપામ્	22

કરાે મ	 ત્-પૂ ં	સપ દ	સુખદાે	મે	ભવ	 વભાે
વ ધ ં	 વ ણુ મ્	 દશ સ	ખલુ	ત ાઃ	ફલમ્-ઇ ત
પુન 	 ાં	 ટંુ	 દ વ	ભુ વ	વહન્	પ -મૃગતામ્-
અ ા	તત્-ખેદં	કથમ્-ઇહ	સહે	શ ર	 વભાે	23

કદા	વા	કૈલાસે	કનક-મ ણ-સાૈધે	સહ-ગણૈર્-
વસન્	શંભાેર્-અ ે	 ુટ-ઘ ટત-મૂધા લ-પુટઃ
વભાે	સાંબ	 ા મન્	પરમ- શવ	પાહી ત	 નગદન્
વધાતૃઋણાં	ક ાન્	 ણમ્-ઇવ	 વને યા મ	સુખતઃ	24

તવૈર્- ાદીનાં	જય-જય-વચાે ભર્- નયમાનાં
ગણાનાં	કેલી ભર્-મદકલ-મહાે 	કકુ દ

તં	નીલ- ીવં	 -નયનં-ઉમાિ લ ટ-વપુશં
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કદા	 ાં	પ યેયં	કર-ધૃત-મૃગં	ખંડ-પરશુમ્	25

કદા	વા	 ાં	 ા	 ગ રશ	તવ	ભ ાિ -યુગલં
ગૃહી ા	હ તા ાં	 શર સ	નયને	વ સ	વહન્
સમાિ લ યા ાય	 ુટ-જલજ-ગંધાન્	પ રમલાન્-
અલ ાં	 ા ૈર્-મુદમ્-અનુભ વ યા મ	 દયે	26

કર ે	હેમા ાૈ	 ગ રશ	 નકટ ે	ધન-પતાૈ
ગૃહ ે	 ભૂ (અ)મર-સુર ભ- ચતામ ણ-ગણે
શર ે	શીતાંશાૈ	ચરણ-યુગલ ે(અ) ખલ	શુભે
કમ્-અથ	દા ે(અ)હં	ભવતુ	ભવદ્-અથ	મમ	મનઃ	27

સા ં	તવ	પૂજને	 શવ	મહા-દેવે ત	સંકીતને
સામી ં	 શવ	ભ -ધુય-જનતા-સાંગ -સંભાશણે
સાલાે ં	ચ	ચરાચરા ક-તનુ- ાને	ભવાની-પતે
સાયુ ં	મમ	 સ મ્-અ 	ભવ ત	 ા મન્	કૃતાથાે હમ્	28

ત્-પાદાંબુજમ્-અચયા મ	પરમં	 ાં	 ચતયા મ-અ વહં
ામ્-ઈશં	શરણં	 મ	વચસા	 ામ્-અેવ	યાચે	 વભાે

વી ાં	મે	 દશ	ચા ુશ 	સ-કરુણાં	 દ ૈશ્- ચરં	 ા થતાં
શંભાે	લાેક-ગુરાે	મદીય-મનસઃ	સાૈ ાેપદેશં	કુરુ	29

વ ાેદ્-ધૂત	 વધાૈ	સહ -કરતા	પુ પાચને	 વ ણુતા
ગંધે	ગંધ-વહા તા(અ) -પચને	બ હર્-મુખા તા
પા ે	કા ચન-ગભતાિ ત	મ ય	ચેદ્	બાલદુ	ચૂડા-મણે
શુ ૂશાં	કરવા ણ	તે	પશુ-પતે	 ા મન્	 -લાેકી-ગુરાે	30

નાલં	વા	પરમાેપકારકમ્-ઇદં	 ેકં	પશૂનાં	પતે
પ યન્	કુ -ગતાન્	ચરાચર-ગણાન્	બા તાન્	ર તુમ્
સવામ -પલાયનાૈશધમ્-અ ત- વાલા-કરં	ભી-કરં
ન ં	ગરલં	ગલે	ન	ગ લતં	નાેદ્ગીણમ્-અેવ- યા	31

વાલાે ઃ	સકલામરા ત-ભયદઃ	 ેલઃ	કથં	વા	 યા
ટઃ	 ક	ચ	કરે	ધૃતઃ	કર-તલે	 ક	પ -જંબૂ-ફલમ્

જ ાયાં	 ન હત 	 સ -ઘુ ટકા	વા	કંઠ-દેશે	ભૃતઃ
ક	તે	નીલ-મ ણર્- વભૂશણમ્-અયં	શંભાે	મહા ન્	વદ	32

નાલં	વા	સકૃદ્-અેવ	દેવ	ભવતઃ	સેવા	ન તર્-વા	નુ તઃ
પૂ 	વા	 રણં	કથા- વણમ્-અ પ-અાલાેકનં	મા શામ્

ા મ ્-અ ર-દેવતાનુસરણાયાસેન	 ક	લ તે
કા	વા	મુ ર્-ઇતઃ	કુતાે	ભવ ત	ચેત્	 ક	 ાથનીયં	તદા	33
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ક	 ૂમસ્-તવ	સાહસં	પશુ-પતે	ક ાિ ત	શંભાે	ભવદ્-
ધૈય	ચે શમ્-અા નઃ- તર્-ઇયં	ચા ૈઃ	કથં	લ તે

યદ્-દેવ-ગણં	 સન્-મુ ન-ગણં	ન યત્- પ ચં	લયં
પ યન્- નભય	અેક	અેવ	 વહર ત-અાનંદ-સાં ાે	ભવાન્	34

યાેગ- ેમ-ધુરં-ધર 	સકલઃ- ેયઃ	 દાે ાે ગનાે
ટા ટ-મતાેપદેશ-કૃ તનાે	બા ાંતર- ા પનઃ

સવ 	દયા-કર 	ભવતઃ	 ક	વે દત ં	મયા
શંભાે	 ં	પરમાંતરંગ	ઇ ત	મે	 ચ ે	 રા મ-અ વહમ્	35

ભ ાે	ભ -ગુણાવૃતે	મુદ્-અમૃતા-પૂણ	 સ ે	મનઃ
કંુભે	સાંબ	તવાિ -પ વ	યુગં	સં ા 	સં વત્-ફલમ્
સ ં	મં મ્-ઉદીરયન્- નજ	શરીરાગાર	શુ 	વહન્
પુ યાહં	 કટી	કરાે મ	રુ ચરં	ક ાણમ્-અાપાદયન્	36

અા ાયાંબુ ધમ્-અાદરેણ	સુમનઃ-સ ઘાઃ-સમુ ન્-મનાે
મંથાનં	 ઢ	ભ -ર ુ-સ હતં	કૃ ા	મ થ ા	તતઃ
સાેમં	ક -તરંુ	સુ-પવ-સુર ભ	 ચતા-મ ણ	ધીમતાં
ન ાનંદ-સુધાં	 નરંતર-રમા-સાૈભા યમ્-અાત વતે	37

ાક્-પુ યાચલ-માગ-દ શત-સુધા-મૂ તઃ	 સ ઃ- શવઃ
સાેમઃ-સદ્-ગુણ-સે વતાે	મૃગ-ધરઃ	પૂણાસ્-તમાે-માેચકઃ
ચેતઃ	પુ કર-લ તાે	ભવ ત	ચેદ્-અાનંદ-પાથાે- ન ધઃ
ાગ ેન	 વજંૃભતે	સુમનસાં	વૃ સ્-તદા	 યતે	38

ધમાે	મે	ચતુર્-અિ કઃ	સુચ રતઃ	પાપં	 વનાશં	ગતં
કામ- ાેધ-મદાદયાે	 વગ લતાઃ	કાલાઃ	સુખા વ કૃતાઃ

ાનાનંદ-મહાૈશ ધઃ	સુફ લતા	કૈવ 	નાથે	સદા
મા ે	માનસ-પુંડરીક-નગરે	રા વતંસે	 તે	39

ધી-યં ેણ	વચાે-ઘટેન	ક વતા-કુ ાેપકુ ા મૈર્-
અાનીતૈ 	સદા શવ 	ચ રતાંભાે-રા શ- દ ામૃતૈઃ
ત્-કેદાર-યુતાશ્-ચ	ભ -કલમાઃ	સાફ મ્-અાત વતે

દુ ભ ાન્-મમ	સેવક 	ભગવન્	 વ ેશ	ભી તઃ	કુતઃ	40

પાપાે ાત- વમાેચનાય	રુ ચરૈ યાય	મૃ ું-જય
તાે - ાન-ન ત- દ ણ-સપયાલાેકનાકણને
જ ા- ચ - શરાેિ -હ ત-નયન- ાે ૈર્-અહમ્	 ા થતાે
મામ્-અા ાપય	તન્- ન પય	મુહુર્-મામેવ	મા	મે(અ)વચઃ	41

ગાંભીય	પ રખા-પદં	ઘન-ધૃ તઃ	 ાકાર-ઉ દ્-ગુણ
તાેમશ્-ચા -બલં	ઘન ય-ચયાે	 ારા ણ	દેહે	 તઃ
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વ ા-વ તુ-સમૃ ર્-ઇ ત-અ ખલ-સામ ી-સમેતે	સદા
દુગા ત- ય-દેવ	મામક-મનાે-દુગ	 નવાસં	કુરુ	42

મા	ગ 	 મ્-ઇતસ્-તતાે	 ગ રશ	ભાે	મ ેવ	વાસં	કુરુ
ા મ ્-અા દ	 કરાત	મામક-મનઃ	કાંતાર-સીમાંતરે

વતતે	બહુશાે	મૃગા	મદ-જુશાે	મા ય-માેહાદયસ્-
તાન્	હ ા	મૃગયા- વનાેદ	રુ ચતા-લાભં	ચ	સં ા સ	43

કર-લ 	મૃગઃ	કર -ભ ગાે
ઘન	શાદૂલ- વખંડનાે(અ) ત-જંતુઃ
ગ રશાે	 વશદ્-અાકૃ તશ્-ચ	ચેતઃ
કુહરે	પ ચ	મુખાેિ ત	મે	કુતાે	ભીઃ	44

ચંદઃ-શા ખ- શખાિ વતૈર્- જ-વરૈઃ	સંસે વતે	શા તે
સાૈ ાપા દ ન	ખેદ-ભે દ ન	સુધા-સારૈઃ	ફલૈર્-દી પતે
ચેતઃ	પ - શખા-મણે	 જ	વૃથા-સ ચારમ્-અ ૈર્-અલં
ન ં	શ ર-પાદ-પ -યુગલી-નીડે	 વહારં	કુરુ	45

અાકીણ	નખ-રા જ-કાં ત- વભવૈર્-ઉ ત્-સુધા-વૈભવૈર્-
અાધાૈતે પ	ચ	પ -રાગ-લ લતે	હંસ- જર્ૈ-અા તે
ન ં	ભ -વધૂ	ગણૈશ્-ચ	રહ સ	 ે ા- વહારં	કુરુ

ા	માનસ-રાજ-હંસ	 ગ ર 	નાથાિ -સાૈધાંતરે	46

શંભુ- ાન-વસંત-સિ ગ ન	 દારામે(અ)ઘ- ણ દાઃ
તા	ભ 	લતા ટા	 વલ સતાઃ	પુ ય- વાલ- તાઃ

દી ંતે	ગુણ-કાેરકા	જપ-વચઃ	પુ પા ણ	સદ્-વાસના
ાનાનંદ-સુધા-મરંદ-લહરી	સં વત્-ફલા ુ તઃ	47

ન ાનંદ-રસાલયં	સુર-મુ ન- ાંતાંબુ તા યં
ં	સદ્- જ-સે વતં	કલુશ- ત્-સદ્-વાસના વ કૃતમ્

શંભુ- ાન-સરાેવરં	 જ	મનાે-હંસાવતંસ	 રં
ક	 ુ ા ય-પ વલ- મણ-સં ત- મં	 ા સ	48

અાનંદામૃત-પૂ રતા	હર-પદાંભાે લવાલાે તા
ૈયાેપ મ્-ઉપે 	ભ 	લ તકા	શાખાેપશાખાિ વતા

ઉ ૈર્-માનસ-કાયમાન-પટલીમ્-અા 	 નશ્-ક શા
ન ાભી ટ-ફલ- દા	ભવતુ	મે	સત્-કમ-સંવ ધતા	49

સં ારંભ- વજંૃ ભતં	 ુ ત- શર- ાનાંતર્-અા ધિ ઠતં
સ- ેમ	 મરા ભરામમ્-અસકૃત્	સદ્-વાસના-શાે ભતમ્
ભાેગ ાભરણં	સમ ત-સુમનઃ-પૂ ં	ગુણા વ કૃતં
સેવે	 ી- ગ ર-મ કાજુન-મહા- લ ગં	 શવા લિ ગતમ્	50
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ભૃ ગી ા-નટનાે ટઃ	ક ર-મદ- ાહી	 ુરન્-માધવ-
અાહ્લાદાે	નાદ-યુતાે	મહા સત-વપુઃ	પ ચેશુણા	ચા તઃ
સત્-પ ઃ	સુમનાે-વનેશુ	સ	પુનઃ	સા ાન્-મદીયે	મનાે
રા વે	 મરા ધપાે	 વહરતાં	 ી	શૈલ-વાસી	 વભુઃ	51

કારુ યામૃત-વ શણં	ઘન- વપદ્- ી મ દા-કમઠં
વ ા-સ -ફલાેદયાય	સુમનઃ-સંસે મ્-ઇ ાકૃ તમ્
નૃ દ્-ભ -મયૂરમ્-અ - નલયં	ચ ચજ્-જટા-મંડલં
શંભાે	વા ચ ત	નીલ-કંધર-સદા	 ાં	મે	મનશ્-ચાતકઃ	52

અાકાશેન	 શખી	સમ ત	ફ ણનાં	ને ા	કલાપી	નતા-
(અ)નુ ા હ- ણવાેપદેશ- નનદૈઃ	કેકી ત	યાે	ગીયતે
યામાં	શૈલ-સમુ વાં	ઘન-રુ ચ	 ા	નટંતં	મુદા
વેદાંતાેપવને	 વહાર-ર સકં	તં	નીલ-કંઠં	ભજે	53

સં ા	ઘમ- દના યાે	હ ર-કરાઘાત- ભૂતાનક-
ાનાે	વા રદ	ગ જતં	 દ વશદાં	 િ ટ ટા	ચ ચલા

ભ ાનાં	પ રતાેશ	બા પ	 વત તર્-વૃિ ટર્-મયૂરી	 શવા
ય ્-ઉ લ-તાંડવં	 વજયતે	તં	નીલ-કંઠં	ભજે	54

અા ાયા મત-તેજસે- ુ ત-પદૈર્-વે ાય	સા ાય	તે
વ ાનંદ-મયા ને	 -જગતઃ-સંર ણાે ાે ગને
ેયાયા ખલ-યાે ગ ભઃ-સુર-ગણૈર્-ગેયાય	માયા વને

સ ક્	તાંડવ-સં માય	જ ટને	સેયં	ન તઃ-શંભવે	55

ન ાય	 -ગુણા ને	પુર- જતે	કા ાયની- ેયસે
સ ાયા દ	કુટંુ બને	મુ ન-મનઃ	 - ચન્-મૂતયે
માયા-સૃ ટ-જગત્- યાય	સકલ-અા ાયાંત-સ ચા રણે
સાયં	તાંડવ-સં માય	જ ટને	સેયં	ન તઃ-શંભવે	56

ન ં	 ાેદર-પાેશણાય	સકલાન્-ઉ ય	 વ ાશયા
થ	પયટનં	કરાે મ	ભવતઃ-સેવાં	ન	 ને	 વભાે

મજ્-જ ાંતર-પુ ય-પાક-બલતસ્- ં	શવ	સવાંતરસ્-
ત ઠ ેવ	 હ	તેન	વા	પશુ-પતે	તે	ર ણીયાે(અ) હમ્	57

અેકાે	વા રજ-બાંધવઃ	 ત-નભાે	 ા ં	તમાે-મંડલં
ભ ા	લાેચન-ગાેચરાે પ	ભવ ત	 ં	કાે ટ-સૂય- ભઃ
વે ઃ	 ક	ન	ભવ હાે	ઘન-તરં	કી ભવેન્-મ મસ્-
તત્-સવ	 પનીય	મે	પશુ-પતે	સા ાત્	 સ ાે	ભવ	58

હંસઃ	પ -વનં	સ મ ત	યથા	નીલાંબુદં	ચાતકઃ
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કાેકઃ	કાેક-નદ- યં	 ત- દનં	ચં ં	ચકાેરસ્-તથા
ચેતાે	વા ચ ત	મામકં	પશુ-પતે	 ચન્-માગ	મૃ યં	 વભાે
ગાૈરી	નાથ	ભવત્-પદા -યુગલં	કૈવ -સાૈ - દમ્	59

રાેધસ્-તાેય તઃ	 મેણ-પ થકશ્-ચાયાં	તરાેર્-વૃિ ટતઃ
ભીતઃ	 	ગૃહં	ગૃહ મ્-અ ત થર્-દીનઃ	 ભં	ધા મકમ્
દીપં	સંતમસાકુલશ્-ચ	 શ ખનં	શીતાવૃતસ્- ં	તથા
ચેતઃ-સવ-ભયાપહં- જ	સુખં	શંભાેઃ	પદાંભાેરુહમ્	60

અ ાેલં	 નજ	બીજ	સંત તર્-અય ાંતાેપલં	સૂ ચકા
સા ી	નૈજ	 વભું	લતા	 ત-રુહં	 સધુહ્-સ રદ્-વ ભમ્
ા ાેતીહ	યથા	તથા	પશુ-પતેઃ	પાદાર વદ- યં

ચેતાેવૃ ર્-ઉપે 	 ત ઠ ત	સદા	સા	ભ ર્-ઇ ત-ઉ તે	61

અાનંદા ુ ભર્-અાતનાે ત	પુલકં	નૈમ તશ્-ચાદનં
વાચા	શ ખ	મુખે	 તૈશ્-ચ	જઠરા-પૂ ત	ચ ર ામૃતૈઃ
રુ ા ૈર્-ભ સતેન	દેવ	વપુશાે	ર ાં	ભવદ્-ભાવના-
પય ે	 વ નવે ય	ભ 	જનની	ભ ાભકં	ર ત	62

માગા-વ તત	પાદુકા	પશુ-પતેર્-અંગ 	કૂચાયતે
ગંડૂશાંબુ- નશેચનં	પુર- રપાેર્- દ ા ભશેકાયતે
કિ ચદ્-ભ ત-માંસ-શેશ-કબલં	ન ાેપહારાયતે
ભ ઃ	 ક	ન	કરાે ત-અહાે	વન-ચરાે	ભ ાવત ાયતે	63

વ તાડનમ્-અંતક 	ક ઠનાપ ાર	સ દનં
ભૂ-ભૃત્-પયટનં	નમત્-સુર- શરઃ-કાેટીર	સ ઘશણમ્
કમદં	મૃદુલ 	તાવક-પદ- ં 	ગાૈરી-પતે
મ ેતાે-મ ણ-પાદુકા- વહરણં	શંભાે	સદા ગી-કુરુ	64

વ સ્-તાડન	શ યા	 વચ લતાે	વૈવ તાે	 નજરાઃ
કાેટીરાે લ-ર -દીપ-ક લકા-નીરાજનં	કુવતે

ા	મુ -વધૂસ્-તનાે ત	 નભૃતા લેશં	ભવાની-પતે
યચ્-ચેતસ્-તવ	પાદ-પ -ભજનં	ત ેહ	 ક	દુર્-લભમ્	65

ીડાથ	સૃજ સ	 પ ચમ્-અ ખલં	 ીડા-મૃગાસ્-તે	જનાઃ
યત્-કમાચ રતં	મયા	ચ	ભવતઃ	 ી ૈ	ભવ ેવ	તત્
શંભાે	 	કુતૂહલ 	કરણં	મ ેિ ટતં	 ન તં
ત ાન્-મામક	ર ણં	પશુ-પતે	કત મ્-અેવ	 યા	66

બહુ- વધ-પ રતાેશ-બા પ-પૂર-
ુટ-પુલકા ત-ચારુ-ભાેગ-ભૂ મમ્

ચર-પદ-ફલ-કાિ -સે માનાં
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પરમ	સદા શવ-ભાવનાં	 પ ે	67

અ મત-મુદમૃતં	મુહુર્-દુહંત
વમલ-ભવત્-પદ-ગાે ઠમ્-અાવસંતીમ્
સદય	પશુ-પતે	સુપુ ય-પાકાં
મમ	પ રપાલય	ભ 	ધેનુમ્-અેકામ્	68

જડતા	પશુતા	કલ તા
કુ ટલ-ચર ં	ચ	નાિ ત	મ ય	દેવ
અિ ત	ય દ	રાજ-માૈલે
ભવદ્-અાભરણ 	ના 	 ક	પા મ્	69

અરહ સ	રહ સ	 તં -બુદ્ ા
વ ર-વ સતું	સુલભઃ	 સ -મૂ તઃ
અગ ણત	ફલ-દાયકઃ	 ભુર્-મે
જગદ્-અ ધકાે	 દ	રાજ-શેખરાેિ ત	70

અા ઢ-ભ -ગુણ-કુિ ચત-ભાવ-ચાપ-
યુ ૈઃ- શવ- રણ-બાણ-ગણૈર્-અમાેઘૈઃ
ન જ 	 કિ બશ- રપૂન્	 વજયી	સુધ ઃ-
સાનંદમ્-અાવહ ત	સુ ર-રાજ-લ મીમ્	71

ાના નેન	સમવે ય	તમઃ- દેશં
ભ ા	મહા-બ લ ભર્-ઈ ર	નામ-મં ૈઃ
દ ા તં	ભુજગ-ભૂશણમ્-ઉ હં ત
યે	પાદ-પ મ્-ઇહ	તે	 શવ	તે	કૃતાથાઃ	72

ભૂ-દારતામ્-ઉદવહદ્-યદ્-અપે યા	 ી-
ભૂ-દાર	અેવ	 કમતઃ	સુમતે	લભ
કેદારમ્-અાક લત	મુ 	મહાૈશધીનાં
પાદાર વદ	ભજનં	પરમે ર 	73

અાશા-પાશ- ેશ-દુર્-વાસના દ-
ભેદાે ુ ૈર્- દ -ગંધૈર્-અમંદૈઃ
અાશા-શાટીક 	પાદાર વદં
ચેતઃ-પેટ 	વા સતાં	મે	તનાેતુ	74

ક ા ણનં	સરસ- ચ -ગ ત	સવેગં
સવિ ગત મ્-અનઘં	 ુવ-લ ણા મ્
ચેતસ્-તુર ગમ્-અ ધરુ 	ચર	 રારે
નેતઃ-સમ ત	જગતાં	વૃશભા ધ ઢ	75
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ભ ર્-મહેશ-પદ-પુ કરમ્-અાવસંતી
કાદં બનીવ	કુરુતે	પ રતાેશ-વશમ્
સંપૂ રતાે	ભવ ત	ય 	મનસ્-તટાકસ્-
તજ્-જ -સ મ્-અ ખલં	સફલં	ચ	ના ત્	76

બુ ઃ- રા	ભ વતુમ્-ઈ ર-પાદ-પ
સ ા	વધૂર્- વર હણીવ	સદા	 રંતી
સદ્-ભાવના- રણ-દશન-કીતના દ
સ ાે હતેવ	 શવ-મં -જપેન	 વતે	77

સદ્-ઉપચાર- વ ધશુ-અનુ-બાે ધતાં
સ વનયાં	સુ દં	સદુપા તામ્
મમ	સમુ ર	બુ મ્-ઇમાં	 ભાે
વર-ગુણેન	નવાેઢ-વધૂમ્-ઇવ	78

ન ં	યાે ગ-મનહ્-સરાેજ-દલ-સ ચાર- મસ્- ત્- મઃ-
શંભાે	તેન	કથં	કઠાેર-યમ-રાડ્-વ ઃ-કવાટ- તઃ
અ ંતં	મૃદુલં	 દ્-અિ -યુગલં	હા	મે	મનશ્- ચતય ત-
અેતલ્-લાેચન-ગાેચરં	કુરુ	 વભાે	હ તેન	સંવાહયે	79

અે ય ેશ	જ ન	મનાે(અ) 	ક ઠનં	ત ન્-નટાની ત	મદ્-
ર ાયૈ	 ગ ર	સી 	કાેમલ-પદ- ાસઃ	પુરા ા સતઃ
નાે-ચેદ્- દ -ગૃહાંતરેશુ	સુમનસ્-ત ેશુ	વે ા દશુ
ાયઃ-સ ુ	 શલા-તલેશુ	નટનં	શંભાે	 કમથ	તવ	80

કિ ચત્-કાલમ્-ઉમા-મહેશ	ભવતઃ	પાદાર વદાચનૈઃ
કિ ચદ્- ાન-સમા ધ ભશ્-ચ	ન ત ભઃ	કિ ચત્	કથાકણનૈઃ
કિ ચત્	કિ ચદ્-અવે ણૈશ્-ચ	નુ ત ભઃ	કિ ચદ્-દશામ્-ઈ શ
યઃ	 ા ાે ત	મુદા	 દ્-અ પત	મના	 વન્	સ	મુ ઃ	ખલુ	81

બાણ ં	વૃશભ મ્-અધ-વપુશા	ભાયા મ્-અાયા-પતે
ઘાે ણ ં	સ ખતા	મૃદ ગ	વહતા	ચે ા દ	 પં	દધાૈ
ત્-પાદે	નયનાપણં	ચ	કૃતવાન્	 દ્-દેહ	ભાગાે	હ રઃ

પૂ ાત્-પૂ -તરઃ-સ	અેવ	 હ	ન	ચેત્	કાે	વા	તદ ાે(અ) ધકઃ	82

જનન-મૃ ત-યુતાનાં	સેવયા	દેવતાનાં
ન	ભવ ત	સુખ-લેશઃ	સંશયાે	નાિ ત	ત
અજ નમ્-અમૃત	 પં	સાંબમ્-ઈશં	ભજંતે
ય	ઇહ	પરમ	સાૈ ં	તે	 હ	ધ ા	લભંતે	83

શવ	તવ	પ રચયા	સ ધાનાય	ગાૈયા
ભવ	મમ	ગુણ-ધુયાં	બુ -ક ાં	 દા ે
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સકલ-ભુવન-બંધાે	સ દ્-અાનંદ- સધાે
સદય	 દય-ગેહે	સવદા	સંવસ	 મ્	84

જલ ધ	મથન	દ ાે	નૈવ	પાતાલ	ભેદી
ન	ચ	વન	મૃગયાયાં	નૈવ	લુ ઃ	 વીણઃ
અશન-કુસુમ-ભૂશા-વ -મુ ાં	સપયાં
કથય	કથમ્-અહં	તે	ક યાન દુ-માૈલે	85

પૂ - -સમૃ યાે	 વર ચતાઃ	પૂ ં	કથં	કુમહે
પ ં	ન	ચ	વા	કી ટ મ્-અ પ	ન	 ા ં	મયા	દુર્-લભમ્
ને	મ તકમ્-અિ -પ વમ્-ઉમા- ને	ન	તે(અ)હં	 વભાે

ન	 ાતં	 હ	 પતામહેન	હ રણા	ત ેન	તદ્- પણા	86

અશનં	ગરલં	ફણી	કલાપાે
વસનં	ચમ	ચ	વાહનં	મહાે ઃ
મમ	દા સ	 ક	 કમ્-અિ ત	શંભાે
તવ	પાદાંબુજ-ભ મ્-અેવ	દે હ	87

યદા	કૃતાંભાે- ન ધ-સેતુ-બંધનઃ
કર -લાધઃ-કૃત-પવતા ધપઃ
ભવા ન	તે	લિ ઘત-પ -સંભવસ્-
તદા	 શવાચા- તવ	ભાવન- મઃ	88

ન ત ભર્-નુ ત ભસ્- મ્-ઈશ	પૂ
વ ધ ભર્- ાન-સમા ધ ભર્-ન	તુ ટઃ
ધનુશા	મુસલેન	ચા મ ભર્-વા
વદ	તે	 ી ત-કરં	તથા	કરાે મ	89

વચસા	ચ રતં	વદા મ	શંભાેર્-
અહમ્-ઉ ાેગ	 વધાસુ	તે(અ) સ ઃ
મનસાકૃ તમ્-ઈ ર 	સેવે
શરસા	ચૈવ	સદા શવં	નમા મ	90

અા ા(અ) વ ા	 દ્-ગતા	 નગતાસીત્-
વ ા	 ા	 દ્-ગતા	 ત્- સાદાત્
સેવે	 ન ં	 ી-કરં	 ત્-પદા ં
ભાવે	મુ ેર્-ભાજનં	રાજ-માૈલે	91

દૂરીકૃતા ન	દુ રતા ન	દુર રા ણ
દાૈર્-ભા ય-દુઃખ-દુરહંકૃ ત-દુર્-વચાં સ
સારં	 દીય	ચ રતં	 નતરાં	 પબંતં
ગાૈરીશ	મામ્-ઇહ	સમુ ર	સત્-કટા ૈઃ	92
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સાેમ	કલા-ધર-માૈલાૈ
કાેમલ	ઘન-કંધરે	મહા-મહ સ

ા મ ન	 ગ ર 	નાથે
મામક	 દયં	 નરંતરં	રમતામ્	93

સા	રસના	તે	નયને
તાવેવ	કરાૈ	સ	અેવ	કૃત-કૃ ઃ
યા	યે	યાૈ	યાે	ભગ
વદતી ેતે	સદાચતઃ	 ર ત	94

અ ત	મૃદુલાૈ	મમ	ચરણાૈ-
અ ત	ક ઠનં	તે	મનાે	ભવાનીશ
ઇ ત	 વ ચ ક ાં	સં જ
શવ	કથમ્-અાસીદ્- ગરાૈ	તથા	 વેશઃ	95

ધૈયા ુશેન	 નભૃતં
રભસાદ્-અાકૃ ય	ભ - ખલયા
પુર-હર	ચરણાલાને
દય-મદેભં	બધાન	 ચદ્-યં ૈઃ	96

ચર ભતઃ	 ગ -વૃ ા
મદવાન્-અેશ	મનઃ-કરી	ગરીયાન્
પ રગૃ 	નયેન	ભ -ર ા
પરમ	 ાણુ-પદં	 ઢં	નયામુમ્	97

સવાલ ાર-યુ ાં	સરલ-પદ-યુતાં	સાધુ-વૃ ાં	સુવણાં
સ ઃ-સ તૂય-માનાં	સરસ	ગુણ-યુતાં	લ તાં	લ ણા ામ્
ઉ દ્-ભૂશા- વશેશામ્-ઉપગત- વનયાં	 ાેત-માનાથ-રેખાં
ક ાણ 	દેવ	ગાૈરી- ય	મમ	ક વતા-ક કાં	 ં	ગૃહાણ	98

ઇદં	તે	યુ ં	વા	પરમ- શવ	કારુ ય	જલધે
ગતાૈ	 તયગ્- પં	તવ	પદ- શરાે-દશન- ધયા
હ ર- ાણાૈ	તાૈ	 દ વ	ભુ વ	ચરંતાૈ	 મ-યુતાૈ
કથં	શંભાે	 ા મન્	કથય	મમ	વે ાે સ	પુરતઃ	99

તાે ેણાલમ્-અહં	 વ 	ન	મૃશા	દેવા	 વ ર ચાદયઃ
તુ ાનાં	ગણના- સ ગ-સમયે	 ામ્-અ ગ યં	 વદુઃ

માહા ા - વચારણ- કરણે	ધાના-તુશ તાેમવદ્-
ધૂતાસ્- ાં	 વદુર્-ઉ માે મ	ફલં	શંભાે	ભવત્-સેવકાઃ	100
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