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शिवमहिम्नः स्तोत्र ं
महिम्नः पारं ते परमववदषुो यज्ञसदृिी स्ततुतर्ब्रह्मादीना मवप तदवसन्नास््वतय गिरः । 
अथावाच्यः सवरः स्वमततपररणामगि िणृन ्ममाप्येषः स्तोत्र ेिर तनरपवादः पररकरः ॥१॥ 

mahimnah param te parama vidusho yadya sadrishi 

stutir brahma dina mapi tadava sannastvayi girah, 

atha vacyah sarvah svamati parinam avadhi grinan 

mamapyeshah stotre hara nirapavadah parikarah 

તમારો ના જાણ ેપરુણ મહિમા તે સ્તતુત કરે, ન િો યોગ્ય તે તો સ્તતુત વ્યરથ બ્રહ્માની પણ છે; 

અન ેજો પોતાની મતત મજુબ ગાવાનુું તમને, ગણો સારું તો તો, અનચુિત નથી ગીત મજુ આ ॥ ૧ ॥ 

૧. પ્રભો ! તમારા ગણુ ગાવાને આજે આવ્યો છું. તમારા મુંહિરન ેપગતથયો ઉભો ઉભો તમારા કોહિ કામસુુંિર રપન ે

જોઈ રહ્યો છું. કેિલુું મુંગલ, કેિલુું સુુંિર, અનપુમ છે તમારુું રપ ! કોહિ કોહિ સયૂય ઊગ,ે કોહિ કોહિ કામિેવ આવે તોય 

તેની સરખામણી કરી ના શકે. તમારી આંખમાું જે મધરુતા છે, શાુંતત છે, કરુણા છે, કોહિ કોહિ િુંદ્ર ઊગ ેતોય તેની 
સરખામણી ના કરી શકે ! વસુંત પોત ેઆવે તોય તમારા શરીરની જે સવુાસ છે તેન ેસજી ના શકે. એવુું છે તમારુું 
રપ.... તમારુું સૌન્િયય ને માધયુય !! 

ને તમારો મહિમા ? મિાન મિાન ઋતિઓ, પુંહિતો કે યોગીઓ પણ તે મહિમાન ેપામી શક્યા નથી; તો હુ ું તો કેમ જ 

પામુું ? પણ મારુું મન તો તમારી સ્તતુત કરવા નાિી રહ્ુું છે. શુું તમારા મહિમાન ેપરૂોપરૂો ના જાણ ેતે તમારી સ્તતુત 

કરી ના શકે ? તો તો પછી બ્રહ્મા જેવાએ પણ તમારી સ્તતુત કરી છે તે નકામી સમજવી પિે. પરુંત ુહુ ું તો માનુું છું કે 

પોતપોતાની બદુ્ધિ પ્રમાણ ેસૌ સ્તતુત કરી શકે છે. પોતાની સમજણ પ્રમાણેની તોતિી ભાિા બોલવાનો બાળકન ેિક છે. 

તમે તો કેવળ ભાવ જ જુઓ છો; પ્રેમ જ જુઓ છો ને તમારા ગણુ સાુંભળી ખશુ ને પ્રસન્ન બનો છો. એિલ ેજ હુ ું આ ગીત 

ગાઉં છું, તમારી સ્તતુત કરુું છું. તમને તે ગમશ ેજ, મારા પ્રભો, એમ માનુું છું. પ્રભો, જય િો, તમારો જય િો; િજારો, 
લાખો કરોિો વાર જય િો!  

१. िे प्रभु ! बड ेबड ेपंडित और योिीजन आपके महिमा को निी ंजान पाये तो मैं तो एक सािारण बालक ि ूँ, मेरी क्या 
गिनती ? लेककन क्या आपके महिमा को प णरतया जाने बबना आपकी स्तुतत निी ंिो सकती ? मैं ये निी ंमानता क्योंकक 

अिर ये सच िै तो किर र्ब्ह्मा की स्ततुत भी व्यथर किेलायेिी । मैं तो ये मानता ि ूँ कक सबको अपनी मतत अनुसार स्तुतत 

करने का िक िै । इसशलए िे भोलेनाथ ! आप कृपया मेरे हृदय के भाव को देखें और मेरी स्ततुत का स्वीकार करें । 

अतीतः पंथान ंतव च महिमा वाड् मनसयो रतद्वव्यावृ् याय ंचककतमशभि्ते श्रुततरवप । 
स कस्य स्तोतव्यः कततववििुणः कस्य ववषयः पदे ्ववारचीने पततत न मनः कस्य न वचः ॥२॥ 

atitah panthanam tava cha mahima vang-mana-sayor  

atad vyavrittya yam chakita mabhi dhatte shrutir api, 
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sa kasya stotavyah katividha gunah kasya vishayah  

pade tvarvachine patati na manah kasya na vacah. 

શકે તારો જાણી, પરમ મહિમા વાઙ્મન નિીં, કરે છે વેિો યે, સ્તતુત પણ ભય ે'નેતત' સ્વરથી; 
ગવાય ેતો કો'થી, સલુભ પણ કો'થી શુું ગણુનો ? ધરે રપ ત્યારે, તુુંજ પ્રતત વળે વાઙમન છતાું ॥૨॥ 

૨. વાણી અન ેમનથી તુું પર છે એિલ ેવાણી ને મન તારા મહિમાન ેજાણી શકતા નથી. એિલ ેતો વેિ પણ જ્યારે તારુું 
વણયન કરવા બેસ ેછે ત્યારે આખરે ' આ નહિ તે નહિ ' એમ કિીને જ અિકે છે. એવો મહિમા કોણ ગાઇ શકે ? પામી પણ 

કોણ શકે ? ને તે કેવા ગણુનો છે તે પણ કોણ કિી શકે ? છતાું તુું સાકાર બન ેછે, રપ ધારણ કરે છે, ત્યારે તારા 
સ્વરપના ગણુગાન ભક્તો કરે છે. ખરેખર એ પે્રમનુું જ કારણ છે. 

२. िे प्रभु ! आप मन और वाणी से पर िै ईसशलए वाणी से आपकी महिमा का वणरन कर पाना असंभव िै । यिी वजि िै 

की वेद आपकी महिमा का वणरन करते िुए 'नेतत नेतत' (मतलब ये नहि, ये भी नहि) किकर रुक जाते िै । आपकी महिमा 
और आपके स्वरूप को प णरतया जान पाना असंभव िै, लेककन जब आप साकार रूप में प्रकट िोते िो तो आपके भक्त 

आपके स्वरूप का वणरन करते निी ंथकते । ये आपके प्रतत उनके प्यार और प ज्यभाव का पररणाम िै । 

मिुस्िीता वाचः परमममतृ ंतनशमरतवत स्तव र्ब्ह्मनन्कं वा िवप सुरिुरोववरस्मयपदम ्। 
मम ्वेता ंवाणी ंिुणकथनपणु्येन भवतः पुनामी्यथेनस्मन ्पुरमथनबुविव्यरवशसता ॥३॥ 

madhusfita vachah paramam amritam nirmitavata 

stava brahman kim vag api suraguror vismaya padam, 

mama tvetam vanim guna kathana punyena bhavatah 

punam ityarthe'smin puramathana buddhir vyavasita. 

સ્તવ ેછે િેવોના, ગરુ પણ શુું આશ્વયય તજુને, પરબ્રહ્મ મીઠા, અમતૃમય તેં વેિ રિીયા; 
ગણુો ગાવાથી આ પતુનત મજુ વાણી પણ થશે, હુ ું એવુું માની ને, સ્તવુું છું તિપરૂાનાશક તને ॥૩॥ 

૩. િ ેપ્રભો ! િ ેઇશ્વર ! અમતૃથી ભરેલા ને ખબુ મીઠા એવા વેિની તે રિના કરી છે. પછી તારી સ્તતુત ગમ ેતે કરે તો 
પણ તને અિુંબો ક્યાુંથી થાય ? ને એિલ ેજ િેવોના ગરુ બિૃસ્પતત તારી સ્તતુત કરે છે છતાું તને આશ્ચયય થતુું નથી. તો 
પછી મારી રિલેી સ્તતુતથી તો તને અિુંબો ક્યાુંથી જ થાય? છતાું પણ તારા ગણુો ગાવાથી મારી વાણી ખરેખર પતવિ 

થશે એમ માનીને હુ ું આ સ્તતુત કરુું છું. 

३. िे बत्रपुरानािक प्रभु, आपने अमतृमय वेदों की रचना की िै । इसशलए जब देवों के िुरु, बिृस्पतत आपकी स्ततुत करते 

िै तो आपको कोई आश्चयर निी ंिोता । मै भी अपनी मतत अनसुार आपके िुणानुवाद करने का प्रयास कर रिा ि ूँ । मैं 
मानता ि ूँ कक इससे आपको कोई आश्चयर निी ंिोिा, मिर मेरी वाणी इससे अगिक पववत्र और लाभानन्वत अवश्य िोिी । 

तवैश्चयें य्तद्व जिददुयरक्षाप्रलयकृत त्रयी वस्त ुव्यस्त ंततसषृ ुिुणशभन्नासु तनषु ु। 
अभव्यानामनस्मन ्वरद रमणीयामरमणी ंवविंतु ंव्योक्रोिी ंववदित इिै के जिगियः ॥४॥ 
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tav aisvaryam yat taj jagad udaya raksa pralaya krit 

trayi vastu vyastam tisrishu guna-bhinnasu tanushu, 

abhavyanam asmin varada ramaniyam aramanim 

vihantum vyakrosim vidadhata ihai ke jadadhiyah. 

રિ ેસષૃ્ટિ ધારે, પ્રલય પણ અંતે તુું જ કરે, શરીરો તારા છે, િણ વરિ એમ શ્રતુત કિ;ે 

છતાું આ સામે કૈં જિ જન કરે સુંશય ઘણાું, ભલ ેતેથી થાયે, ખશુ જિ જનો, તે નવ ખરા ॥૪॥ 

૪. તુું સષૃ્ટિને ઉત્પન્ન કરે છે, ને તેનો નાશ પણ કરે છે. તારાું શરીર પણ આ રીતે બ્રહ્મા, તવટણ ુને મિશે એવા િણ છે. 

વેિમાું તે કહ્ુું છે. આ સાુંભળીને કેિલાક અજ્ઞાની લોકો શુંકાઓ કરે છે કે ઈશ્વરને તે િણ શરીર િોય ? પણ તેવી 
શુંકાઓ સાુંભળીન ેજે મખૂય માણસ છે તે જ ખશુ થાય છે. તે શુંકાઓ સાિી નથી. 

४. िे प्रभु, आप इस सनृटट के सजृनिार िै, पालनिार िै और ववसजरनकार िै । इस प्रकार आपके तीन स्वरूप िै – र्ब्ह्मा, 
ववटण ुऔर मिेि तथा आप में तीन िुण िै – स्व, रज और तम । वेदों में इनके बारे में जीक्र ककया िया िै किर भी 
अज्ञानी लोि आपके बारे में उटपटांि बातें करते रिते िै । एसा करने से भले उन्िें संतनुटट शमलती िो, मिर िकककत से 

वो मुूँि निी ंमोड सकते । 

ककशमिः ककंकायः स खलु ककमुपायनस्त्रभुवन ं। ककमािारो िाता सजृतत ककमुपादान इतत च ॥ 

अतकयैश्वये्वय्यनवसरदःुस्थो ितगियः । कुतकोियकंानंश्च न्मुखरयतत मोिाय जितः ॥५॥ 

kimihah kimkayah sa khalu kimupayas tribhuvanam 

kim-adharo dhata srijati kim-upadana iti cha, 

atarkyaish varye tvay ya navasara duhstho hatadhiyah 

kutah ko’yam kashchin mukhara yati mohaya jagatah. 

કયી ઈચ્છાથી ને કવણ િતથયારે મિિથી, કયી વસ્ત ુકાયા સહિત ઘહિયાું છે તિભવુન ? 

તિારું ઐશ્વયય નવ મન તવિારી કિી શકે, છતાું તકો એવા જિ જન કરે ભ્ાુંતત કરવા ॥૫॥ 

૫. કયી ઈચ્છાથી ને કોની મિિથી તે આ સષૃ્ટિ રિી છે ? વળી કેવુું શરીર ધારણ કરીને કયા સાધનથી તે તિભવુનની 
રિના કરી છે ? આ બધા પ્રશ્નો તારી મિાન શક્ક્તન ેલગતા છે ને મનથી તારી મિાન શક્ક્તનો તવિાર થઈ શકતો 
નથી. છતાું પણ મખૂય માણસો એવા એવા તકય કરે છે. તેથી તો ઊલટુું બીજા માણસોમાું ભ્મણા ઉત્પન્ન થાય છે. 

५. िे प्रभु, म खर लोि अक्सर तकर  करते रिते िै कक ये सनृटट की रचना कैसे िुई, ककसकी ईच्छा से िुई, ककन गचजों से उसे 

बनाया िया विैरि विैरि । उनका उद्देश्य लोिों में भ्ांतत पदैा करने के अलावा कुछ नहि । सच प छो तो ये सभी प्रश्नों के 

उ्तर आपकी हदव्य िनक्त से जुड ेिै और मेरी सीशमत िनक्त से उसे बयाूँ करना असंभव िै । 

अजन्मानो लोकाः ककमवयवंवतोिवप जिता । मगिटठातारं ककं भवववगिरनाद्य भवतत ॥ 

अनीिो वा कुयारद भुवनजनने कः पररकरो । यतो मंदास््वा ंप्र्यमरवर संिेरत इमे ॥६॥ 

ajanmano lokah kimavayava vanto'pi jagata 

madhisthataram kim bhava vidhira na dritya bhavati, 
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anisho va kuryad bhuvana janane kah parikaro 

yato mandastvam pratyamaravara samsherata ime. 

બન ેિૈવી આવુું, જગત કિી કતાયતવણ અિા ? ન િોય ેકો' આહિ જગનુું, પ્રભ ુિ ેિેવ સહુના ! 
વળી બીજો કોઈ પ્રભ ુતવણ રિી આ જગ શકે ? કરે શુંકા તારી, મરૂખજન તે તો સહુય છે ॥૬॥ 

૬. કોઈ પણ કતાય ના િોય તો આવુું જગત કિી બની શકે ખરુું ? જગતનુું આહિ કે મળુ કારણ તો િોવુું જ જોઈએ. ને 

પ્રભ ુતવના જગતનો રિનાર બીજો કોઈ પણ િોઈ શકે ખરો ? આ બધુું તવિારતાું તુું છે જ એમ સ્પટિ સમજાય છે. 

એિલ ેતારે માિે જે શુંકા કરે છે તે સૌ મરૂખ માણસો જ છે. 

६. िे प्रभु, आपके बबना ये सब लोक (सप्त लोक – भ : भुव: स्व: मि: जन: तप: स्य)ं का तनमारण क्या संभव िै ? ये 

जित का कोई रचतयता न िो, एसा क्या मुमककन िै ? आपके अलावा ईस सनृटट का तनमारण कौन कर सकता िै भला ? 

आपके अनस्त्व के बारे केवल म खर लोिों को िी िंका िो सकती िै । 

त्रयी सांख्य ंयोिः पिुपततमत ंवैटणवशमतत प्रशभन्ने प्रस्थाने परशमदमदः पथ्यशमतत च । 
रुचीना ंवैगचत्र्या दजुकुहटलनानापथजषुा ंनणृामेको िम्य स््वमशस पयसामणरव इव ॥७॥ 

trayi sankhyam yogah pasupati matam vaishnavamiti 

prabhinne prasthane paramidamadah pathyam iti cha, 

ruchinam vaichitrya drijukutilana na pathajusham 

nrinameko gamya stvam asi payasam arnava iva. 

મતો સાુંખ્ય યોગ, પશપુતતમત વૈટણવમત, વળી વેિ માગય, તવતવધ પથ છે ઉન્નતત તણાું; 
સ્વીકારે છે લોકો રુચિ મજુબ લાગ ેપરમ તે, તને પિોંિ ેછે સૌ પથ જલતધ ને જેમ જલ સૌ ॥ ૭ ॥ 

૭. તને પિોંિવાના કેિકેિલા રસ્તા છે ? સાુંખ્યમત, વૈટણવમત ને શૈવમત; તેમજ વેિમાગય ને યોગમાગય તારી 
પ્રાપ્તતના જુિા જુિા રસ્તા છે. તેન ેજે ઠીક લાગ,ે પોતાની રુચિ પ્રમાણ ેજે ઉત્તમ લાગ,ે તે માગ ેતે િાલ ેછે, પરુંત ુબધી 
જ જાતનાું પાણી જેમ િહરયામાું મળે છે તેમ બધી જ જાતના માગયથી તારી પ્રાપ્તત થઈ શકે છે. 

७. िे प्रभु ! आपको पाने के शलए अनगिनत मािर िै - सांख्य मािर, वैटणव मािर, िैव मािर, वेद मािर आहद । लोि अपनी 
रुगच के मुताबबक कोई एक मािर को पसंद करते िै । मिर आखखरकार ये सभी मािर, जैसे अलि अलि नहदयों का पानी 
बिकर समंदर में जाकर शमलता िै वैसे िी, आप तक पि ूँचते िै । सचमुच, ककसी भी मािर का अनुसरण करने से आपकी 
प्रानप्त िो सकती िै । 

मिोक्षः खड्वांिं परिुरनजन ंभस्म िखणनः कपाल ंचेतीय ्तव वरद तंत्रोपकरणम ्। 
सुरास्ता ंतामवृि ंदितत त ुभव द्वभ् प्रखणहिता ंनहि स्वा्माराम ंववषयमिृतटृणा भ्मयतत ॥८॥ 

mahoksah khatvangam parashurajinam bhasma faninah  

kapalam chetiyat tava varada tantra upakaranam, 

surastam tamriddhim dadhati tu bhavad bhru pranihitam 

na hi svatma-ramam vishaya mriga-trishna bhramayati. 
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કુિાિી ને િમય, બળિ તજુ છે તમલ્કત અને, શરીરે છે ભસ્મ, સરપ, કરમાું ખતપર ખરે ; 

ધયાય દ્રષ્ટિપાત,ે પરમસખુ તેં િેવગણન,ે રમે જે આત્મામાું તવિય નવ તેન ેભ્મ કરે ॥ ૮ ॥ 

૮. તારુું ઐશ્વયય એિલુું બધુું અપાર છે કે ફક્ત દૃષ્ટિપાતથી તેં િેવોન ેઅનેક જાતના ભોગ ને સખુનાું સાધન ધરી િીધાું 
છે. પણ તારી તટૃણા તો છેક મરી ગઈ છે. ને તેથી જ તેં તારી પાસે તિશળૂ, વ્યાઘ્રિમય, પોહઠયો, સાપ ને ખતપર તેમજ 

શરીર પર ભસ્મ રાખી છે. આ પરથી સમજાય છે કે જેને આત્માનો આનુંિ મળ્યો છે તે તવિયી પિાથોમાું ફસાતો નથી. 

८. िे प्रभु, आपने केवल एक दृनटटपात से देविण को सवर भोि-सुख से संपन्न कर हदया, मिर अपने शलए क्या छोिा ? 

शसिर  कुल्िािी, बैल, व्याघ्रचमर, िरीर पर भस्म तथा िाथ में खप्पर (खोपडी) ! इससे ये िशलत िोता िै कक जो आ्मानदं 

में लीन रिता िै वो संसार के भोिपदाथो में निी ंिूँ सता । 

ध्रुव ंकनश्च्सव ंसकलमपरस््वद्वध्रवुशमदं परो ध्रोव्याध्रोव्ये जितत िदतत व्यस्तववषये । 
समस्तेिप्येतनस्म न्पुरमथन तवैवरनस्मत इव स्तुवनंजहे्रशम ्वा ंन खलु नन ुिटृटा मुखरता ॥९॥ 

dhruvam kaschit sarvam sakalam aparastva dhruvam idam 

paro dhrauvya dhrauvye jagati gadati vyasta vishaye, 

samaste’pye tasmin puramathana tair vismita iva 

stuvan jihremi tvam na khalu nanu dhrishta mukharata. 

કિ ેછે કોઈ આ જગત સત ને કો' અસત કે, અતનત્ય ને તનત્ય, ઉભયતવધ કોઈ જન કિ ે; 

તવવાિે અંજાઈ શરમ ગણુું ગાતાું નવ તને, બતાવ ેછે દુટિ મજુ પ્રખર વાિાળપણુું તે ॥ ૯ ॥ 

૯. તત્વજ્ઞાનન ેસમજાવનારા જે જે ગ્રુંથો છે તેમાુંથી કોઈ જગતન ેસત્ય કે તનત્ય કિ ેછે તો કોઈક તેન ેઅસત્ય અન ે

અતનત્ય માને છે. પરુંત ુઆ બધા જુિા જુિા વાિ છે; ને તે તારા ભક્તન ેઆંજી શકતા નથી. તારો ભક્ત તો િણ ેકાળમાું 
ને તને જ સત્ય સમજે છે. આ બધા તત્વજ્ઞાનના વાિ જાણ્યા છતાું તારો ભક્ત તારી ભક્ક્તમાું આનુંિ માને છે; ને મને 

પણ તેવો આનુંિ લાગ ેછે. ભલ ેઆને કોઈ મારુું વાિાળપણુું (વધારે પિતુું બોલવાપણુું ) કિ,ે પણ આ સત્ય જ છે. 

९. िे प्रभु, कोई किता िै कक ये जित स्य िै, तो कोई किता िै ये अस्य और अतन्य िै । लोि जो भी किें, आपके 

भक्त तो आपको िमेंिा स्य मानते िै और आपकी भनक्त मे आनंद पाते िै । मैं भी उनका समथरन करता ि ूँ, चािे 

ककसीको मेरा ये किेना ज्यादा लिे, मुझे उसकी परवाि निी ं। 

तवैश्वय ंय्ना द्वयदपुरर ववररगंचिररररिः पररच्छेतु ंयाता वनलमनलस्कंिवपुषः । 
ततो भनक्तश्रिा भरिुरुिणृद्वभया ंगिररि यत ्स्वय ंतस्थे ताभया ंतव ककमनवुनृ्तने िलतत ॥१०॥ 

tav-aisvaryam yatnad yadupari virinchir-hari-radhah 

paricchettum yata vanala manala skandha vapushah, 

tato bhakti sraddha bhara-guru-grinad-bhyam Girisha yat 

svayam tasthe tabhyam tava kim anuvrittir na falati. 

http://www.portlandpandit.com/
mailto:portlandpandit@gmail.com


  PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON, USA) 

 

 PORTLAND PANDIT (HINDU PRIEST, PORTLAND, OREGON| WWW.PORTLANDPANDIT.COM | PORTLANDPANDIT@GMAIL.COM  

બની અક્ગ્નસ્થુંભ, ચગરીશરપ જ્યારે ધહરયુું તેં, મથ્યા બ્રહ્મા તવટણ ુઉભય પણ માપી નવ શક્યા ; 
પછી જ્યારે શ્રધ્ધાભગતત ઉર ધારી સ્તતુત કરી, બતાવ્યુું તે રપ; તજુ ભગતત ના તનટફળ જતી ॥ ૧૦ ॥ 

૧૦. બ્રહ્મા ને તવટણ ુવચ્િ ેએકવાર તવવાિ થયો કે બુંનેમાું મોિો કોણ, ત્યારે િ ેપ્રભ ુ! તમે અક્ગ્નસ્થુંભનુું રપ લઈન ેતે 

બુંનેની સામે પ્રગિ થયા. બ્રહ્મા ને તવટણ ુબુંન ેપોતપોતાના બળન ેબતાવવા તમારા એ શરીરને માપવા માુંિયા, પરુંત ુ

કોઈ માપી ન શક્યા. અંત ેિતાશ થઈને તે બુંન ેતમારી સ્તતુત કરવા માુંિયા ત્યારે તમે પ્રસન્ન થયા. ખરેખર, કોઈ સાિા 
હિલથી તમારી સ્તતુત કરે ને તમે પ્રસન્ન ના થાવ એ કિી બનતુું જ નથી. 

१०. िे प्रभु ! जब र्ब्ह्मा और ववटण ुके बीच वववाद िुआ की दोनों में से कौन मिान िै, तब आपने उनकी परीक्षा करने के 

शलए अनननस्तंभ का रूप शलया । र्ब्ह्मा और ववटण ु- दोनोंनें स्तंभ को अलि अलि छोर से नापने की कोशिि की मिर 
वो नाकाशमयाब रिे । आखखरकार अपनी िार मानकर उन्िोंने आपकी स्तुतत की, नजससे प्रसन्न िोकर आपने अपना मुल 

रूप प्रकट ककया । सचमुच, अिर कोई सच्चे हदल से आपकी स्तुतत करे और आप प्रकट न िों एसा कभी िो सकता िै 

भला ? 

अय्नादापाद्वय बत्रभुवनमवैरव्यततकरं दिास्यो यद्वबाि  नभनृ रणकंिुपरविान ्। 
शिरःपद्मशे्रणी रगचतचरणांभोरुिबलेः नस्थरायास््वद्भक्ते नस्त्रपरुिर ववस्ि नजरतशमदम ्॥११॥ 

ayatnada padya tribhuvanam-avaira vyatikaram  

dashasyo yad bahu nabhrita ranakandu paravashan,  

shirah padma-sreni rachita charanam bhoruhabaleh  

sthirayas tvad bhaktes tripurahara visfurjitam idam. 

રહ્યો ના કો' વેરી તિભવુન મિીં રાવણતણો, મળી સષૃ્ટિ બાહુ લિત લિવા આતરુ રહ્યા; 
ધયાાં તારે પાયે કમલરપમાું શીશ સઘળાું, િતી તેની ભક્ક્ત દ્રઢ, ફળ મળ્યુું તેનુું પ્રભ ુઆ ॥ ૧૧ ॥ 

૧૧. તમારો પરમ ભક્ત રાવણ તમારી પજૂા કરતો િતો ત્યારે કમળન ેબિલ ેપોતાનાું નવ મસ્તકને તેણ ેતમારે િરણ ે

ધયાય. જ્યારે િસમુું મસ્તક કાપીને ધરવા જતો િતો ત્યારે તરત જ તમે પ્રગિ થયા ને તેન ેવરિાન આતયાું. આ 

વરિાનના પ્રતાપથી જ રાવણ રણમાું તવજયી થયો છે, અન ેતિભવુનનો સ્વામી બન્યો છે. તમારી ક્સ્થર ને દૃઢ 

ભક્ક્તનુું આ પહરણામ છે.  

११. िे बत्रपुरानािक ! आपके परम भक्त रावण ने पद्म की जिि अपने नौ-नौ मस्तक आपकी प जा में समवपरत कर हदये । 
जब वो अपना दसवाूँ मस्तक काटकर अपरण करने जा रिा था तब आपने प्रकट िोकर उसको वरदान हदया । ये वरदान 

की वजि से िी उसकी भुजाओं में अत ट बल प्रकट िुआ और वो तीनो लोक में ित्रओंु पर ववजय पाने में समथर रिा । ये 

सब आपकी दृढ भनक्त का नतीजा िै । 

अमुटय ्व्सेवा समगिितसारं भुजवन ंबला्कैलासेिवप ्वदगिवसतौ ववक्रमयतः । 
अलभयापाताले िप्यलसचशलतािुंटठशिरशस प्रततटठा प्र्वय्या सीद्वध्रवुमुपगचतो मुह्यतत खलः ॥१२॥ 
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amushya tvat seva samadhigata-saram bhujavanam  

balat-kailase'pi tvadadhivasatau vikramayatah,  

alabhya patale pyalasa-chalitan-gustha-shirasi  

pratishtha tvayyasid dhruvam upachito muhyati khalah 

તિારી ભક્ક્તથી પરમ બલ જે બાહુનુું લભ્યો; લઈ તે કૈલાસચગહર ઉંિકવા રાવણ મથ્યો; 
િલાવ્યો િસ્તાગ્ર તજુ, ન મળ્યુું પાતાલ મિીંયે;અન ેસ્થાન તેન,ે તવભવશઠન ેમોિ જ કરે ॥ ૧૨ ॥ 

૧૨. રોજ રોજ પજૂા કરવા કૈલાસ જવુું પિે તેના કરતાું કૈલાસને ઉઠાવીન ેલુંકામાું મકુૂું તો રોજ જવુું ના પિે એમ 

તવિારી રાવણ ેકૈલાસન ેઉંિકવા િાથ ફેલાવ્યો. એ જોઈન ેપાવયતી ગભરાઈ ગઈ. તેના ગભરાિન ેદૂર કરવા તમે 

તમારા પગના અંગઠૂાને ફક્ત િલાવ્યો; તેથી તે પાતાલમાું પિયો ને ત્યાું પણ રિવેા માિે તેન ેસ્થાન ના મળ્યુું. આ 

પરથી સમજાય છે કે લચુ્િા માણસન ેજ્યારે ખબુ બળ કે સુંપતત્ત મળે છે ત્યારે તેનો ઉપભોગ કરવામાું તે તવવેક ખોઈ 

બેસ ેછે. 

१२. आपकी परम भनक्त से रावण अतशुलत बल का स्वामी बन बैठा मिर इससे उसने क्या करना चािा ? आपकी प जा 
के शलए िररोज कैलाि जाने का श्रम बचाने के शलए कैलाि को उठाकर लंका में िाढ़ देना चािा । जब कैलाि उठाने के 

शलए रावण ने अपनी भ जाओं को िैलाया तब पावरती भयभीत िो उठी । उसे भयमुक्त करने के शलए आपने शसिर  अपने 

पैर का अंि ठा हिलाया तो रावण जाकर पाताल में गिरा और विाूँ भी उसे स्थान निी ंशमला । सचमुच, जब कोई आदमी 
अनगिकृत बल या संपन्त का स्वामी बन जाता िै तो उसका उपभोि करने में वववेक खो देता िै । 

यदवि ंसुत्राम्णो वरद परमोच्चरैवप सती मिश्चके्र बाणः पररजनवविेयनस्त्रभुवनः । 
न तनच्चत्र ंतनस्मंन्वररवशसतरर ्वच्चरणयो नर कस्याप्युन्न्य ैभवतत शिरसस््वय्यवनततः ॥१३॥ 

yad-riddhim sutramno varada paramo-chchairapi satim 

adhashchakre banah parijana vidheyas tribhuvanah,  

na tat-chitram tasmin vari vasitari tvat charanayor  

na kasya unnatyai bhavati shiras astvay yavanatih. 

પ્રભો ! બાણ જેનુું તિભવુન પરે રાજ્ય િત ુું તે, વધ્યો ઈન્દ્રથીય ેતવભવ મિીં આશ્વયય નવ એ ; 

િતી પરૂી ભક્ક્ત, તજુ િરણમાું એ અસરુને, નમાવ્ય ેમક્સ્તટક તજુ પિ, શુું સુંપતત ન મળે ? ॥ ૧૩ ॥ 

૧૩. બાણ નામનો રાક્ષસ, જેને િજાર િાથ િતાું ને તમારો જે મિાન ભક્ત િતો તે ઈન્દ્ર કરતાુંય વધારે વૈભવવાળો 
બની ગયો. એનાું શુું કાુંઈ નવાઈ પામવા જેવુું છે ? નિીં જ. કેમ કે તમારા િરણોમાું જે ભક્ક્તપવૂયક તશર નમાવે છે તેની 
ઉન્નતત કે સમદૃ્ધિ થયા તવના રિતેી નથી. 

१३. िे प्रभु ! बाण जैसा सािारण राक्षस बत्रभुवन का स्वामी और देवराज ईन्र से ज्यादा ऐश्वयरवान बन िया । लेककन 

इसमें आश्चयर करने जैसी कोई बात निी ंिै क्योंकक वो आपका परम भक्त था । जो मनुटय आपके चरण में 
श्रिाभनक्तप वरक िीि रखता िै उसकी उन्नतत और समवृि तननश्चत िै । 
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अकाण्िर्ब्ह्माण्िक्षयचककतदेवासुरकृपा वविेयस्यासीद्वयनस्त्रनयववष ंसंह्रतवतः । 
स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न गश्रयमिो ववकारोिवप श्लाध्यो भुवनभयभंिव्यसतननः ॥१४॥ 

akanda brahmanda kshaya chakita devasura kripa  

vidheya syasidyas trinayana visham samhrita vatah, 

sa kalmashah kanthe tava na kurute na shriya maho  

vikaro’pi shlaghyo bhuvana-bhaya-bhanga-vyasaninah. 

િતો સષૃ્ટિનાશ ક્ષણમિીં થવાનો, તિનયન ! કૃપા વરસાવી તેં સરુઅસરુપે પીધુું તવિન;ે 

બન્યુું ચિન્િ કુંઠે, કુરપ તજુને તે નવ કરે, દુુઃખોના િતાયના પજૂનીય તવકારો પણ ખરે ॥ ૧૪ ॥ 

૧૪. જ્યારે સમદુ્રમુંથન થયુું ત્યારે સમદુ્રમાુંથી બીજા રત્નોની સાથે મિાભયુંકર ઝેર પણ નીકળ્યુું. આ ઝેરથી સમસ્ત 

સષૃ્ટિનો નાશ થઈ જાય તેમ િત ુું, પરુંત ુતે વખત ેજગત પર િયા કરીને ઝેરન ેતમે પી ગયા. આથી તમારા કુંઠમાું િાઘ 

પિી ગયો ને તમે નીલકુંઠ કિવેાયા. પરુંત ુિ ેપ્રભ,ુ આ િાઘ તમને કુરપ બનાવતો નથી. તમ ેતો સારાય જગતન ે

સુુંિરતા િેનારા છો તો એ િાઘ તમને શુું શોભા ન િે ? એન ેલીધ ેતમે ને તમારે લીધ ેએ િાઘ શોભી ઊઠયો છે. 

જગતના દુ:ખન ેજે દૂર કરે છે તેવા પરુુિોમાું કોઈ ના સમજાય તેવો તવકાર કે િાઘ િોય તો તે પણ પજૂા કરવા યોગ્ય 

છે. 

१४. िे प्रभु ! जब समुरमंथन िुआ तब अन्य म ल्यवान र्नों के साथ मिाभयानक ववष तनकला, नजससे समग्र सनृटट का 
ववनाि िो सकता था । आपने बडी कृपा करके उस ववष का पान ककया । ववषपान करने से आपके कंठ में नीला गचन्ि िो 
िया और आप नीलकंठ किलाये । परंत ुिे प्रभु, क्या ये आपको कुरुप बनाता िै ? िरगिझ निीं, ये तो आपकी िोभा को 
ओर बढाता िै । जो व्यनक्त ओरों के दःुख दरु करता िै उसमें अिर कोई ववकार भी िो तो वो प जापात्र बन जाता िै । 

अशसिाथार नवै कवगचदवप सदेवासुरनरे तनवतरन्ते तन्य ंजितत जतयनो यस्य ववशिखाः । 
स पश्यन्नीि ्वाशमतरसरुरसािारणमभ त ्स्मरः स्मतरव्या्मा नहि वशिष ुपथ्यः पररभवः ॥१५॥ 

asiddhartha naiva kvachidapi sadeva sura-nare  

nivartante nityam, jagati jayino yasya vishikhah,  

sa pashyannisa tvam itara sura sadharana mabhut  

smarah smarta-vyatma nahi vasishu pathyah paribhavah 

જતાું જેના બાણો સરુનર પરે વ્યથય ન કિી, સિાય ેપામે છે તવજય અસરુો ના પર પિી; 
ગણ્યો તેવા કામે, અપરસમ સાધારણ તને, થયો ભસ્મ તેથી, યતતનુું અપમાન ેશભુ નિીં ॥ ૧૫ ॥ 

૧૫. િ ેપ્રભો ! તમે રાતહિવસ આત્માના ધ્યાનમાું જ મસ્ત રિતેા િતાું ત્યારે તારકાસરુની સામે લિવા માિે તમારા 
દ્વારા કોઈ પિુ થાય તો સારુું એવી િેવોન ેઈચ્છા થઈ એિલ ેકામિેવન ેતમારા તપમાું ભુંગ પાિવા મોકલ્યો. તે 

કામિેવ સારી સષૃ્ટિમાું સફળ થતો િતો, પરુંત ુતમારુું િીજુ નેિ ઉઘાિીન ેતમે તેન ેભસ્મ કરી િીધો. ખરેખર, સુંયમી 
માણસનુું અપમાન થાય તો તેનુું ફળ સારુું આવતુું નથી. 
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१५. िे प्रभु, जब आप समागि में लीन थे तब (तारकासुर को मारने के शलए आपके द्ववारा कोई पुत्र िो एसा सोचकर) देवोंने 

आपकी समागि भंि करने के शलए कामदेव को भेजा । य ूँ तो कामदेव के बाण मनुटय िो या देवता - सब के शलए अमोघ 

शसि िोते िै मिर आपने तो कामदेव को िी अपने तीसरे नेत्र से भस्मीभ त कर हदया । सचमुच, ककसी संयमी मनुटय का 
अपमान करने से अच्छा िल निी ंशमलता । 

मिी पादािाताद्व व्रजतत सिसा संियपदं पदं ववटणोभ्ारम्यद्भजुपररघरुनणग्रििणम ्। 
मुिुद्वयौंदोस्थ्य ंया्यतनभतृजटाताडिततटा जिरक्षाय ै्व ंनटशस नन ुवामैव ववभुता ॥१६॥ 

mahi padaghatad vrajati sahasa sanshaya-padam  

padam visnor-bhramyad bhujaparigha-rugna-graha-ganam,  

muhur-dyaur-dausthyam yatyanibhrita-jata-tadita-tata 

jagad-rakshayai tvam natasi nanu vamaiva vibhuta. 

મિીરક્ષા કાજે મનિર કયુાં નતૃ્ય પ્રભ ુતેં, પિાઘાત ેપથૃ્વી, ગ્રિ સહુ િયાય મતૃ્યભુયથી; 
િયુય કેશ ેસ્વગય, ભયભર થયુું લોકિરના, િલ્યાથી વૈકુુંઠ, તજુ બલ ખરે કટિપ્રિ છે ॥ ૧૬ ॥ 

૧૬. એકવાર એક રાક્ષસ ેબ્રહ્માની સ્તતુત કરી ને જગતનો નાશ થાય તેવુું વરિાન માુંગ્યુું. બ્રહ્માએ કહ્ુું કે ભતવટયમાું 
કોઈ વખત તેવુું વરિાન મળશ.ે આથી િેવો ભયભીત થયા ને તમારી પાસે રક્ષાન ેમાિે આવ્યા. તમે તેમની તવનુંતી 
સાુંભળી તાુંિવ નતૃ્ય શર કયુાં, જેથી વરિાન માિેની સ્તતુતનો સમય જતો રિ;ે પરુંત ુસારી સષૃ્ટિ આ નતૃ્યથી ભયભીત 

થઈ ગઈ. તમારા પગના વાગવાથી પથૃ્વી નાશ થવાની બીકે િાલી ઊઠી. ગ્રિ, નક્ષિ ને સ્વગય તમારા લોખુંિી િાથના 
િલનથી િરી ઊઠયાું અન ેતમારી જિાથી વૈકુુંઠ દુ:ખી થઈ ગયુું. ખરેખર તમારુું બળ ખબૂ જ છે, ને કટિ પણ આપી શકે 

તેવુું છે. 

१६. जब ववश्व की रक्षा के शलये आपने तांिव नृ् य करना प्रारंभ ककया तब समग्र सनृटट भय के मारे कांप उठी । आपके 

पदप्रिार से पथृ्वी को लिा कक उसका अतं समीप िै, आपकी जटा से स्विर में ववपदा आ पडी और आपकी भुजाओं के बल 

से वैंकंुठ में खलबली मच िई । िे प्रभु ! सचमुच आपका बल अततिय कटटप्रद िै । 

ववयद्वव्यापी तारािणिुखणतिेनोद्विमरुगचः प्रवािो वारा ंयः पषृतलघदुटटः शिरशस ते । 
जिद्व द्ववीपाकारं जलगिवलय ंतेन कृतशम ्यनेनवैोन्नेय ंितृमहिम हदव्य ंतव वपुः ॥१७॥ 

viyadvyapi tara gana-gunita fenod-gama-rucih  

pravaho varam yah prishatala ghudristah shirasi te,  

jagad-dvipakaram jaladhi-valayam tena kritami- 

tyane-naivon-neyam dhrita-mahima divyam tava vapuh. 

નિી વ્િ ેઆકાશ,ે મધરુ િીસતાું તારકગ્રિ,ે તરુંગો જેના તે, તજુ તશર િીસ ેચબિંદુ સરખી; 
બન્યા છે તેથી આ જગત પર તો બેિ જલના, જણાય ેછે આથી તજુ તન શુું િૈવી પ્રભ ુઅિા! ॥ ૧૭ ॥ 
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૧૭. ગુંગાજી જ્યારે આકાશમાું મુંિાહકની નામથી વિ ેછે ત્યારે તારામુંિળથી તેનાું તરુંગો ખબૂ શોભા ધારણ કરે છે. એ 

જ ગુંગા તમારા તશર ઉપર એક પાણીના ચબિંદુ જેિલી લાગ ેછે ને જગતમાું વિવેા માુંિ ેછે ત્યારે જળના બેિ બનાવતી 
િોય તેમ તે ઠેર ઠેર વિવેાું માુંિ ેછે. આ વસ્ત ુપરથી સમજાય છે કે તમારુું િૈવી શરીર કેવુું મિાન ને સામથ્યયવાન છે ! 

१७. िंिा नदी जब मंदाककनी के नाम से स्विर से उतरती िै तब नभोमंिल में चमकते िुए शसतारों की वजि से उसका 
प्रवाि अ्यतं आकषरक हदखाई देता िै, मिर आपके शिर पर शसमट जाने के बाद तो वि एक बबदं ुसमान हदखाई पिती िै 

। बाद में जब िंिाजी आपकी जटा से तनकलती िै और भ शम पर बिने लिती िै तब बड ेबड ेद्ववीपों का तनमारण करती िै । 
ईससे पता चलता िै कक आपका िरीर ककतना हदव्य और महिमावान िै । 

रथः क्षोणी यन्ता ितितृतरिेन्रो िनुरथो रथाििे चन्राकौ रथचरणपाखणः िर इतत । 
हदिक्षोस्ते कोिय ंबत्रपुरतणृमािम्बरववगिर ्वविेयःै क्रीिन््यो न खलु परतन्त्राः प्रभुगियः ॥१८॥ 

rathah kshoni yanta shata-dhriti-ragendro dhanuratho  

rathange chandrarkau ratha-charana-panih shara iti, 

didhakshoste ko’yam tripura-trinam-adambara-vidhir  

vidheyaih kridantyo na khalu paratantrah prabhu-dhiyah. 

રથી બ્રહ્મા, પથૃ્વી રથ, ધનિુને મેરનુું કરી, લઈ તવટણ ુબાણ, સરૂજ શશી બે િક્ર રથનાું; 
કયો શાને િોળ, િણ નગરન ેભસ્મ કરવા ? કરી લીલા તેં તો, પર પર નથી તનભયર પ્રભ ુ॥ ૧૮ ॥ 

૧૮. િેવોએ સ્તતુત કરી ત્યારે િ ેપ્રભો ! તમે તારકાસરુના િણ પિુોના િણ નગર બાળવા માિે િાલી નીકળ્યા. આ 

વખત ેતમે પથૃ્વીનો રથ કયો, બ્રહ્માન ેસારતથ કયાય, મેરુ પવયતનુું ધનટુય કયુાં, સયૂય ને િુંદ્રન ેરથનાું પૈિાું કયાય, ને 

તવટણનુ ુું તીર કયુાં. આ બધો આિુંબર તણખલા જેવા નગરન ેભસ્મ કરવા તમે શા માિે કયો ? તમે તો પ્રભ ુછો, કોઈના 
પર આધાર રાખતા નથી; તમારા િાથ નીિ ેજે શક્ક્તઓ િતી તેની સાથે તમે આ રીતે ફક્ત ખલે જ કયો િતો. લીલા 
જ કરી િતી. 

१८. िे प्रभु ! आप जब (तारकासुर के पुत्रों द्ववारा रगचत) तीन निरों का ववध्वंि करने तनकले तब आपने पथृ्वी का रथ 

बनाया, र्ब्ह्माजी को रथी ककया, स यर और चंर के दो पहिये ककये, मेरु पवरत का िनुटय बनाया और ववटणजुी का बाण 

शलया .. मिर ये सब हदखावा करने की आपको क्या जरूरत थी ? (अथारत ्आप स्वय ंईतने मिान िै कक आपको ककसीका 
साथ लेने की जरूरत निी ंथी ।) आपने तो केवल (अपने तनयंत्रण में रिी) िनक्तयों के साथ खेल ककया था, लीला की थी । 

िररस्ते सािस्त्र ंकमलबशलमािाय पदयो यहदकोने तनस्मन ्तनजमुदिरन्नेत्रकमलम ्। 
ितो भक्युरेकः पररणततमसौ चक्रवपषुा त्रयाणा ंरक्षाय ैबत्रपुरिर जािततर जिताम ्॥१९॥ 

hariste sahasram kamala-balimadhaya padayor  

yadekone tasmin nija-mudaharan-netra-kamalam,  

gato bhaktyu-drekah parinatimasau chakra-vapusha 

trayanam rakshayai tripura-hara jagarti jagatam. 
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િજારો પદ્મોથી િહર-િર તને રોજ પજૂતા, ખિૂ્ુું એક પદ્મ ધયુાં તરત ત્યાું લોિન કિા; 
થતાું ભક્ક્ત ગાઢી તરત પ્રકિ્ુું તારું રપ ત્યાું પ્રભો ! તુું રક્ષે છે તિભવુન રિી જાગ્રત સિા ॥ ૧૯ ॥ 

૧૯. િ ેપ્રભો ! િુંમેશા એક િજાર કમળ લઈન ેતમારી પજૂા કરવાનો તવટણનુો તનયમ િતો. એકવાર તેમની પરીક્ષા 
કરવા એક કમળ તમે ઓછું કયુાં. પરમ ભક્ત તવટણએુ કમળન ેબિલ ેપોતાની આંખ ધરી િીધી. આથી તને પ્રસન્ન 

થયાને તવટણનેુ સિુશયન િક્ર આતયુું. િ ેપ્રભો ! તમે સ્વગય, પથૃ્વી ને પાતાલ, િણ ેલોકોની રક્ષા કરવા રાતહિવસ જાગો 
છો. 

१९. िे प्रभु ! िजार पद्मों से आपकी प जा करने का ववटणजुी का तनयम था । एक बार ववटणजुी की परीक्षा करने के शलए 

आपने एक पद्म िायब कर हदया । तब ववटणजुीने पद्म के बजाय अपना एक नेत्र आपके चरणों में अवपरत ककया । उनकी 
भनक्त से प्रसन्न िोकर आपने ववटणजुी को सुदिरन चक्र प्रदान ककया । िे प्रभु, आप तीनों लोक (स्विर, पथृ्वी और 
पाताल) की रक्षा के शलए सदैव जाग्रत रिते िो । 

क्रतौ सुप्ते जाग्र््वमशस िलयोिे क्रतुमता ंक्व कमर प्रध्वस्त ंिलतत पुरुषारािनमतेृ । 
अतस््वा ंसम्पे्रक्ष्य क्रतुष ुिलदानप्रततभुव ं श्रुतौ श्रिा ंबद्वध्वा दटपररकरः कमरसु जनः ॥२०॥ 

kratau supte jagrat tvam asi phala-yoge kratumatam  

kva karma pradhvastam phalati purusha-radhana-mrite,  

atas-tvam sampreksya kratusu phaladana-pratibhuvam  

srutau shraddham baddhva dridha-parikarah karmasu janah. 

થતાું યજ્ઞો પરૂાું તુું જ ફળ ધરે યજ્ઞતપ્રયન,ે ફલ ેના કો' યજ્ઞ પ્રભભુગતતથી જે રહિત છે ; 

તને તેથી જાણી ફળ પરમ િેતો યજનનુું કરી વેિે શ્રધ્ધા, જન રત બન ેકમય મિીં સૌ ॥ ૨૦ ॥ 

૨૦. યજ્ઞ પરૂા થાય છે ત્યારે યજ્ઞ કરનારને યજ્ઞનુું ફળ તમે જ આપો છો; અન ેએ સાચુું જ છે કે તમારી ઉપાસના કે 

શ્રિા તવનાનુું કોઈ કમય ફળિાયક થતુું નથી. આથી કમય ને યજ્ઞના ફળિાતા તમને જ જાણીન ેવેિમાું શ્રિા રાખીન ેલોકો 
કમય કરે છે. 

२०. िे प्रभु ! यज्ञ की समानप्त िोने पर आप यज्ञकतार को उसका िल देते िो । आपकी उपासना और श्रिा बबना ककया 
िया कोई कमर िलदायक निी िोता । यिी वजि िै कक वेदों मे श्रिा रखके और आपको िलदाता मानकर िरकोई अपने 

कायो का िुभारंभ करते िै । 

कक्रयादक्षो दक्षः क्रतुपततरिीिस्तनभुतृा मषृीणामान्वरज्य ंिरणद सदस्याः सुरिणाः । 
क्रतुभं्षस््व्तः क्रतुिलवविानव्यसतननो ध्रुव ंकतुरः श्रिावविुरमशभचाराय हि मखाः ॥२१॥ 

kriya-daksho dakshah kratupatira-dhisha-stanu bhritam  

mrishinam artvijyam sharanada sadasyah suraganah,  

kratu-bhramshas-tvattah kratu-fala-vidhana-vyasanino  

dhruvam kartuh sraddha vidhuram abhicharaya hi makhah. 
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િતો યજ્ઞકતાય જગતપતત જ્યાું િક્ષ સરખો, ગરુ યોગી સવે, સરુગણ િતાું સભ્ય સઘળાું; 
કયો તેવો યજ્ઞ, તરત જ તમે નટિ પ્રભ,ુ િા, ન િોય ેશ્રધ્ધા તો, દુુઃખિ બનતા યજ્ઞ સઘળાું ॥ ૨૧ ॥ 

૨૧. િક્ષ પ્રજાપતત જેવો યજ્ઞકતાય, જેની પાસે ઋતિઓ યજ્ઞના કરાવનારા િતાું ને િેવતાઓ યજ્ઞના જોનારા િતાું, તેવો 
યજ્ઞ પણ તમે નટિ કરી િીધો; કેમ કે તે યજ્ઞમાું તમારુું અપમાન કરવામાું આવ્યુું િત ુું. ભક્ક્ત તવના જે યજ્ઞો થાય છે તે 

યજ્ઞકતાયન ેિુંમેશા નકુશાન કરે છે. 

२१. िे प्रभु, आप यज्ञकतार को िमेिा िल देते िो । मिर दक्ष प्रजापतत का यज्ञ, नजसमें बड ेऋवषमुतन यज्ञकतार थे और 
नजसे देखने के शलए कई देवता पिारे थे, उसे आपने नटट कर हदया, क्य ूँकक उसमें आपका सम्मान निी ंककया िया । 
सचमुच, भनक्त के बबना ककये िये यज्ञ ककसी भी यज्ञकतार के शलए िातनकारक शसि िोते िै । 

प्रजानाथ ंनाथ प्रसभमशभकं स्वां दहुितरं ित ंरोहिद्भ ता ंरररमतयषुमटृयस्य वपषुा । 
िनुटपाणेयारत ंहदवमवप सपत्राकृतंममंु त्रसन्त ंतेिद्वयावप ्यजतत न मिृव्यािरभसः ॥२२॥ 

praja-natham natha prasabham abhikam svam duhitaram  

gatam rohid-bhutam rira-mayishu-mrishyasya vapusha,  

dhanus paner yatam divamapi sapatra kritamamum  

trasantam te'dyapi tyajati na mriga-vyadha rabhasah. 

બનલેો તુું જ્યારે ધન ુલઈ તશકારી વન મિીં ઘવાયેલા બ્રહ્મા તુુંજ શર થકી ત્યાું બહુ િયાય; 
િજીયે બ્રહ્માનો ભય નવ ગયો છે પ્રભ ુખરે, ગયા છે જો કે એ ગગન મિીં ભીતતભર ઉિી ॥ ૨૨ ॥ 

૨૨. પ્રજાના પતત બ્રહ્માએ િરણનુું રપ લઈન ેપોતાની પિુી પ્રત્ય ેઆસક્ક્ત ને કામના બતાવી ત્યારે તમે તશકારી થઈને 

તેન ેઆકાશમાું નસાિી મકૂ્યા એ વખત ેતમે બતાવલેો ભય બ્રહ્મા િજી ભલૂ્યા નથી. 

२२. एक बार प्रजावपता र्ब्ह्मा को अपनी पुत्री पर मोि िुआ । जब उसने मगृिनी का रूप िारण ककया तो र्ब्ह्माजी ने मिृ 

का रूप शलया । उि वक्त िे प्रभु ! आपने िाथ में िनटुयबाण लेकर शिकारी का रूप शलया और र्ब्ह्मा को मार भिाया । 
र्ब्ह्माजी नभोमंिल में अदृश्य अवश्य िुए मिर आज तक आपसे िरते रिते िै । 

स्वलावण्यािंसाितृिनषुमह्नाय तणृवत ्पुरः प्लुटटं दटटवा पुरमथन पुटपायुिमवप । 
यहद स्त्रणै ंदेवी यमतनरत देिािरघटना दवतैत ्वामिा बत वरद मुनिा युवतयः ॥२३॥ 

sva-lavanya-shamsa dhrita-dhanusha-mahnnaya trinavat  

purah plustam drishtva pura-mathana pushpa-yudhamapi,  

yadi strainam devi yama-nirata dehardha-ghatana 

davaiti tvam-addha bata varada mugdha yuvatayah. 

િતો બાળ્યો કામ, તણૃસમ ગણી તેં ક્ષણ મિીં, છતાુંય ેિેવી જો તનજ રપ તણો ગવય કરતી, 
તપે પામી સ્થાન, તન મિીં તેથી જ સમજતી તને મગુ્ધ તો તો યવુતી જગની મોિવશ છે ॥ ૨૩ ॥ 
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૨૩. તમને તપશ્ચયાયમાું િચલત કરવા જે કામ તમારી પાસે આવેલો તેન ેતમે તણખલાની જેમ નટિ કરી િીધો. આ 

બધુું જાણવા છતાું પણ જો પાવયતી, તમારા શરીરમાું તપથી તેન ેસ્થાન મળ્યુું છે તેથી, ગવય કરતી િોય ને તમને 

પોતાના સૌન્િયયથી મગુ્ધ થયલેા માનતી િોય, તો તેવુું માનવુું ખરે જ િયાજનક છે. જુવાન સ્ત્રી પોત ેજ ખરુું જોતાું 
મગુ્ધ થઈ ગયેલી િોય છે. 

२३. िे बत्रपुरानािक ! जब कामदेव ने आपकी तपश्चयार में बािा िालनी चाहि और आपके मन में पावरती के प्रतत मोि 

उ्पन्न करने की कोशिि की, तब आपने कामदेव को तणृवत ्भस्म कर हदया । अिर त्पश्चात ्भी पावरती ये समझती 
िै कक आप उन पर मुनि िै क्योंकक आपके िरीर का आिा हिस्सा उसका िै, तो ये उसका भ्म िोिा । सच प छो तो िर 
युवती अपनी संुदरता पे मुनि िोती िै । 

 स्मिानेटवाक्रीिा स्मिर वपिाचाः सिचरा नश्चताभस्मालेपः स्तिवप नकृरोटीपररकरः । 
अमंिल्य ंिीलं तव भवत ुनामवैमखखल ंतथािवप स्मतृरणा ंवरद परमं मंिलमशस ॥२४॥ 

shmashanes-va-krida smarahara pishachah sahacharash 

chita-bhasma-lepah stragapi nrikaroti-parikarah. 

amangalyam shilam tava bhavatu namaivam akhilam  

tath api smartrinam varada paramam mangalam asi. 

લગાવીને ભસ્મ સ્મરિર સ્મશાન ેતુું રમતો, 
ઘણાું ભતૂો સાથે, મતૃ તશર તણી માળ કરતો; 
નથી કૈં તારામાું મધરુ તપ્રય કૈં મુંગલ ખરે, 

સ્મરે જે તેનુું તુું, પણ પ્રભ ુસિા મુંગલ કરે ॥ ૨૪ ॥ 

૨૪. પ્રભો ! તમારો વેશ તો જુઓ ! શરીર પર ભસ્મ છે, સપય છે, ને કુંઠમાું િાિકાની માળા છે. સ્મશાનમાું તમે ક્રીિા કરો 
છો, ને ભતૂપે્રત તમારા ભાઈબુંધો છે. િ ેકામિેવન ેિરનાર પ્રભ ુ! આ પ્રમાણ ેજોઈએ તો તમારી કોઈ વાત મુંગળ નથી; 
પરુંત ુજે તમારા નામનુું રિણ કરે છે તેન ેમાિે તમે મુંગળ થાવ છો એમાું શુંકા નથી. 

२४. िे प्रभु ! आप स्मिानवासी िै, भ त-पे्रत आपके शमत्र िै, आपके िरीर पर भस्म का लेपन िै और खोपिीयों की माला 
आपके िले में सुिाती िै । अिर बाह्य रूप से देखा जाय तो आप में कुछ मंिल या िुभ निी ंहदखाई पिता, मिर जो 
मनुटय आपका स्मरण करते िै, उसका आप सदैव िुभ और मंिल करते िै । 

मनः प्र्यनक्च्ते सवविमविाया्तमरुतः प्रह्रटयरोमाणः प्रमदसशललो्सगंितदिः । 
यदालोक्याह्लादं ह्रद इव तनमज्ज्यामतृमये दद्वय्यतंस्त््व ंकक्रमवप यशमनस्तन्कल भवान ्॥२५॥ 

manah pratyak-chitte savidha-mavadhayatta-marutah  

prahrishya dromanah pramada-salilot-sangita drisah  

yada-lok(y)-ahladam hrada iva nimajya-mritamaye 

dadhat-yantas-tattvam kimapi yaminas-tat kila bhavan. 
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રિી શાસ્ત્રાજ્ઞામાું તનશહિન કરે સાધન મતુન, લભ ેછે આત્મા ને શ્વસન તવતધમાું મક્કમ રિી; 
રિે ને આનુંિે, અમતૃ સખુમાું મસ્ત બનતાું મળ્યાથી જે સત્ય પરમ, પ્રભ ુતે સત્ય તુું જ છે ॥ ૨૫ ॥ 

૨૫. એકાુંતમાું વાસ કરીને, અખુંિ ધ્યાન કરીને, ને શ્વાસ-પ્રશ્વાસની ગતતન ેકાબમુાું કરીને યોગીઓ પોતાના આત્માનુું 
િશયન કરે છે. તે વખત ેતે રિે છે, િસે છે ને અમતૃાનુંિમાું ડબૂકી મારી ધન્ય ધન્ય બન ેછે. તે પરમતત્વ િ ેપ્રભ ુ! તમે 

જ છો.  

२५. िे प्रभु ! आपको पाने के शलए योिी क्या क्या निी ंकरते ? बस्ती से द र, एकातं में आसन जमाकर, िास्त्रों में बताई 

िई ववगि के अनुसार प्राण की ितत को तनयंबत्रत करने की कहठन सािना करते िै और उसमें कामयाब िोने पर िषारश्र ु

बिाते िै । सचमुच, सभी प्रकार की सािना का अंततम लक्ष्य आपको पाना िी िै । 

्वमकर स््व ंसोमस््वमशस पवनस््व ंिुतवि स््वमापस््व ंव्योम ्वमु िरखणरा्मा ्वशमतत च । 
पररनच्छन्नामेव ं्वतयपररणता बबभ्त ुगिरं न ववद्मस्त्त्व ंवयशमि त ुय््व ंन भवशस ॥२६॥ 

tvam arkas-tvam somas tvam asi pavanas tvam hutavahas  

tvam apas-tvam vyoma tvamu dharanir-atma tvamiti cha,  

parichhinnam-evam tvayi parinata bibhratu giram  

na vidmas-tat-tattvam vayamiha tu yat-tvam na bhavasi. 

તુું છે સયૂય િુંદ્ર, પવન જલ ને અક્ગ્ન પણ તુું, તુું પથૃ્વી ને આત્મા, ગગન પણ તુું છે પ્રભ,ુ ખરે ; 

ધરે તારે માિે પહરતમત અચભપ્રાય બધુ આ, અમ ેના જાણીએ કયુું નવ છે તત્વ પ્રભ ુિ ે! ॥ ૨૬ ॥ 

૨૬. િ ેપ્રભો ! તમે સયૂય છો, િુંદ્ર છો, પવન છો, અક્ગ્ન છો, જળ છો, આકાશ છો અન ેપથૃ્વી પણ તમે જ છો. આ પ્રમાણ ે

તમારો તવિાર કરીએ છીએ ત્યારે વાણી તમારા ઉપર ઉપરના સ્વરપનો જ તવિાર કરી શકે છે. પરુંત ુએવુું કયુું તત્વ છે 

જે તમે નથી અથવા તમારાથી રહિત છે ? મતલબ કે સુંપણૂય જગત તમે જ છો. 

२६. िे प्रभु ! आप के बारे में किा जाता िै कक आप स यर िो, चरं िो, पंच त्व यातन पथृ्वी, आकाि, जल, अननन और वाय ु

भी आप िो । लेककन यि सोच भी संकुगचत और सीशमत िै क्य ूँकक सच प छो तो एसा क्या िै जो आप निी ंिो ? मतलब 

कक आप िी सबकुछ िो । 

त्रयी ंततस्त्रो वृ् तीनस्त्रभुवनमथो त्रीनवप सुरा नकाराद्वयैवरण ैनस्त्रशभरशभदि्तीणर ववकृततः । 
तुरीय ंते िाम ध्वतनशभरवरुन्िानमणशुभः समस्त ंव्यस्त ं्वा ंिरणद िणृा्योशमतत पदम ्॥२७॥ 

trayim tisro vrittis tribhuvana-matho trinapi sura 

nakaradyair-varnais tribhir-abhid adhattirna vikriti, 

turiyam te dhama dhvanibhi-rava-rundhana-manubhih 

samastam vyastam tvam sharanada grinatyom-iti padam. 

તને િશાયવ ેછે, પથૃકરપમાું ઓમ ્! 'અઉમ' માું, બતાવ ેવેિોન,ે ક્સ્થતત જગત ને િેવ િણ ને; 

અન ેઆખો શબ્િ મધરુ ધ્વતનમાું વ્યક્ત કરતો, તિારા સુંપણૂય તહુરય પિન ેિ ેપ્રભ ુમિા! ॥ ૨૭ ॥ 
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૨૭. જે ૐ કારનો અથય સ્વગય, પથૃ્વી ને પાતાલ એ િણ લોક ને બ્રહ્મા, તવટણ ુને મિશે એ િણ િેવતા એવો થાય છે 

તેમજ જાગતૃત, સ્વતન ને સષુપુ્તત એ િણ અવસ્થાન ેજે બતાવ ેછે તે ૐ કાર જ્યારે સુંપણૂયપણ ેનાિ સાથે ઉચ્િારવામાું 
આવે છે ત્યારે િણ ેઅવસ્થાથી પર જે તમારુું સનાતન, સત્ય ને તનત્ય એવુું તરુીય પિ છે તને ેવ્યક્ત કરે છે. 

२७. ॐ िब्द अ, उ और म से बनता िै । ये तीन िब्द तीन लोक – स्विर, पथृ्वी और पाताल; तीन देव – र्ब्ह्मा, ववटण ु

और मिेि तथा तीन अवस्था – स्वप्न, जाितृत और सुषुनप्त के द्वयोतक िै । लेककन जब प री तरि से ॐ कार का ध्वतन 

तनकलता िै तो ये आपके तरुरय पद (तीनों से पर) को अशभव्यक्त करता िै । 

भवः िवो रुरः पिुपततरथोग्रः सिमिां स्तथा ंभीमिानाववतत यदशभिानाटटकशमदम ्। 
अमुनटमन्प्र्येकं प्रववतरतत देव श्रुततरवप वप्रयायास्म ैिाम्ने प्रखणहितनमस्योिनस्म भवते ॥२८॥ 

bhavah sarvo rudrah pashupati-rathograh sahamahan 

statha bhimesha naviti yad abhidhana-shtakam-idam, 

amushmin-pratyekam pravicharati deva shrutir api 

priya yasmai dhamne pravihita-namasyo'smi bhavate. 

પ્રભો! શવય રુદ્ર, પશપુતત મિાિેવ ભવ ને, ઈશાન ને ભીમ, ઉગર તજુ નામાટિક ખરે; 

બધાુંય ેએ નામો શ્રતુત પણ કિ ેછે તજુ પ્રભો ! વિાલાું એ નામ, તશર નમવુું છ તે સહુયને ॥ ૨૮ ॥ 

૨૮. િ ેપ્રભો ! ભવ, શવય, રુદ્ર, પશપુતત, ઉગ્ર, મિાિેવ, ભીમ ને ઈશાન આ પ્રમાણ ેતમારા આઠ નામ છે. આ બધાુંય 

નામો વેિમાું પણ કિલેા છે. આ બધા નામ ખબૂ તપ્રય લાગ ેતેવા છે. તે નામોન ેહુ ું ભાવપવૂયક પ્રણામ કરુું છું. 

२८. िे प्रभो ! वेद में आपके इन आठ नामों का जीक्र ककया िया िै – भव, िवर, रुर, पिुपतत, उग्र, मिादेव, भीम और 
इिान । आपके ये सभी नामों को मैं भावप वरक नमस्कार करता ि ूँ । 

नमो नेहदटठाय वप्रयदवदववटठाय च नमो नमः क्षोहदटठाय स्मरिर महिटठाय च नमः । 
नमोववषरटठाय बत्रनयन यववटठा च नमः नमः सवरस्म ैते तहददशमततिवारय च नमः ॥२९॥ 

namo nedisthaya priyadava davishthaya cha namo 

namah kshodisthaya smarahara mahishthaya cha namah 

namo varshishthaya trinayana yavishthaya cha namo 

namah sarvasmai te tad-idam-iti-sarvaya cha namah. 

તુું છે પાસે, દૂર તવજનતપ્રય નમુું પ્રભ ુતને ! તુું છે નાનો મોિો, સ્મરિર નમુું છું પ્રભ ુતને ! 

યવુા ને વધૃ્ધ તુું, નમન કરતો ત્ર્યુંબક તને, રહ્યો સૌમાું સૌથી, પર કરુું નમસ્કાર તજુને ॥ ૨૯ ॥ 

૨૯. તમે દૂર છો ને નજિીક પણ છો, નાનામાું નાના છો ને મોિામાું મોિા છો, તમે વધૃ્ધ છો ને જુવાન છો. તમે સવયમાું 
છો ને સવયથી પર પણ છો. િ ેિણ નેિવાળા ! િ ેવનમાું વાસ કરનારા ! કામિેવન ેિરનારા, તમને મારા નમસ્કાર િો ! 
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२९. िे एकातंवप्रय प्रभु ! आप सब से द र िै किर भी सब के पास िै । िे कामदेव को भस्म करनेवाले प्रभु ! आप अतत स क्ष्म 

िै किर भी ववराट िै । िे तीन नेत्रोंवाले प्रभु ! आप विृ िै और यवुा भी िै । िे मिादेव ! आप सब में िै किर भी सब से पर िै 

। आपको मेरा प्रणाम िो । 

बिलरजसे ववश्वो्प्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे त्संिारे िराय नमो नमः । 
जनसुखकृते स््वोहरक्तौ मिृाय नमो नमः प्रमिशस पदे तनस्त्रिुैण्ये शिवाय नमो नमः ॥३०॥ 

bahala-rajase vishvotpattau bhavaya namo namah 

prabala-tamase tat-samhare haraya namo namah, 

jana-sukha-krite sattvo-driktau mridaya namo namah 

pramahasi pade nistrai-gunye Shivaya namo namah. 

જગત રિતા બ્રહ્માન,ે હુ ું નમુું રાજસ રપ જે, નમુું જગતના કતાય, રદ્ર બન્યા તામસ રપ તે, 

સખુ જગતન ેિેતા, તવટણ ુનમુું સત્વ સ્વરપન ે; ગણુાતીત સ્વરપ તેજોમય સિાતશવન ેનમુું ॥ ૩૦ ॥ 

30. રજોગણુને વધારીને બ્રહ્માનુું રપ ધારણ કરીને તમે જગતની ઉત્પતત્ત કરો છો. તમારા તેવા રપન ેનમસ્કાર ! વળી 
તમોગણુ ધારણ કરીને રુદ્ર બનતાું તમે જગતનો નાશ કરો છો. િ ેપ્રભ ુતમને નમસ્કાર ! તવટણ ુબનીન ેસત્વ ગણુ 

વધારીને તમે લોકોના સખુને માિે કાયય કરો છો. તમારા તે રપન ેપણ નમસ્કાર ! તેમજ તશવરપ ેતમારુું જે તિગણુાતીત 

સ્વરપ છે તે સ્વરપન ેપણ નમસ્કાર ! 

३०. िे प्रभु, रजोिुण को िारण करके आप जित की उ्पन्त करते िो, आपके उस र्ब्ह्मा स्वरूप को मेरा प्रणाम िो । 
तमोिुण को िारण करके आप जित का संिार करते िो, आपके उस रुर स्वरूप को मेरा नमस्कार िो । स्विुण िारण 

करके आप लोिों के सुख के शलए कायर करते िो, आपके उस ववटण ुस्वरूप को मेरा वंदन िो । और ईन तीनों िुणों से पर 
आपका बत्रिुणातीत स्वरूप िै, आपके उस शिव स्वरूप को मेरा नमस्कार िो । 

कृिपररणतत चेतः क्लेिवश्य ंक्व चेदं क्व च तव िुणसीमोल्लंगिनी िश्वरविः 
इतत चककतममन्दीकृ्य मा ंभनक्तरािाद्व वरद चरणयोस्ते वाक्य-पुटपोपिारम ्॥३१॥ 

krisha-parinati chetah klesha-vashyam kva chedam 

kva cha tava gunasi mollanghini shashva-driddhih,  

iti chakita-mamandi kritya mam bhakti-radhad  

varada charanayoste vakya-pushpa-upaharam. 

અવગણુભર મારુું ચિત્ત ક્યાું ક્લેશવાળું, પરમગણુ ભરેલી, શક્ક્ત ક્યાું હિવ્ય તારી ! 
િહકત થાઉં તવિારી, ભીતતવાળો બનુું છું, પિ મિીં પણ ગીત ભક્ક્તભાવ ેધરુ છું ॥ ૩૧ ॥ 

૩૧. શોક, મોિ ને દુુઃખને લીઘ ેમારુું ચિત્ત ક્લશેવાળું બનેલુું છે ને તમારો મહિમા અપરુંપાર છે. એ તવિાર કરુું છું ત્યારે 

િહકત થઈ જાઉં છું ને તમારા ગણુગાન કેવી રીતે કરી શકુું તે તવિારમાું પડુું છું. છતાું ભક્ક્તનો પ્રભાવ ઘણો ભારે છે. 

તમારા પ્રત્યેની પરમ ભક્ક્તન ેલીધ ેમારુું હૃિય ગાયા તવના રિી શકતુું નથી. તેથી જ તમારા િરણમાું આ સ્તતુતની 
પટુપમાળા ધરુું છું. 
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३१. िे वरदाता ! मेरा मन िोक, मोि और दःुख से संतप्त तथा क्लेि से भरा पडा िै । मैं दवुविा में ि ूँ कक एसे भ्शमत मन 

से मैं आपके हदव्य और अपरंपार महिमा का िान कैसे कर पाउूँिा ? किर भी आपके प्रतत मेरे मन में जो भाव और भनक्त 

िै उसे अशभव्यक्त ककये बबना मैं निी ंरि सकता । अतः ये स्तुतत की माला आपके चरणों में अवपरत करता ि ूँ  

अशसतगिररसमंस्यात ्कज्जल ंशसिंपुात्र ेसुरतरुवरिाखा लेखखनी पत्रमुववर । 
शलखतत यहद ििृी्वा िारदा सवरकाल ंतदवप तव िुणाना मीि पारं न यातत ॥३२॥ 

asita-giri-samam syat kajjalam sindhu-patre 

sura-taruvara-shakha lekhani patra-murvi, 

likhati yadi grhitva Sharada sarva-kalam 

tadapi tava gunanam isha param na yati. 

જલતધનુું પ્રભ ુપાિ િોય ને તિાિ શાિી, કલમ કલ્પવકૃ્ષ િાળની પિ પથૃ્વી ; 
તનત તનત કર તેન ેલ ૈલખ ેશારિા યે, તજુ ગણુ સહુ તેનો પાર તોય ેન પામે ॥ ૩૨ ॥ 

૩૨. સાગરનો જો ખહિયો કરવામાું આવે, કાળા પવયતની જો શાિી કરવામાું આવે, પાહરજાત વકૃ્ષની િાળીની જો કલમ 

બન ેઅન ેપથૃ્વીનો કાગળ બન ેતેમજ તે બધુું લઈન ેસરસ્વતી પણ રાતને હિવસ લખ્યા કરે, તો પણ િ ેપ્રભ ુતમારા 
ગણુોનો પાર આવે તેમ નથી ! 

३२. अिर समंदर का पात्र बनाया जाय, उसमें काले पवरत की स्यािी िाली जाय, कल्पवकृ्ष के पेि की िाखा को कलम 

बनाकर और पथृ्वी का कािज़ बनाकर स्वय ंमा िारदा हदनरात आपके िुणों का वणरन करें किर भी िे प्रभु ! आपके िुणों 
को प णरतया बयाूँ करना नामुमककन िै । 

असुरसुरमुनीन्रैरगचरतस्येन्दमुौले ग्ररगथतिुणमहिम्नो तनिुरणस्येश्वरस्य । 
सकलिणवररटठः पुटपदन्ताशभिानो रुगचरमलिवुृ् तःै स्तोत्रमेतच्चकार ॥३३॥ 

asura-sura-munindrai rarchitasyendumauler 

grathita-guna-mahimno nirgunasyesvarasya, 

sakala-gana-varisthah Pushpadant-abhidhano  

ruchiramal aghuvrittaih stotra-metac-chakara. 

અસરુસરુમતુનથી પજૂ્ય જે િુંદ્રમૌલી, ગણુરહિત સિા જે, ખબૂ પવેૂ ગવાયા ; 
સ્તતુત કરુું મધ ુતેની ભક્ત ગુંધવય તે હુ ું, રસમય બનુું, મારું નામ છે પટુપિુંત ॥ ૩૩ ॥ 

૩૩. જે પ્રભ ુઅસરુ, સરુ ને મતુનથી પજૂાય છે તેમજ જેમના મસ્તક ઉપર િુંદ્ર છે ને જે તનગુયણ છે તેમનો આ મહિમા ખબુ 

ભક્ક્તભાવથી પ્રેરાઈન ેસવય ગુંધવયમાું શ્રેટઠ એવા પટુપિુંત નામના ગુંધવ ેસુુંિર એવા સ્તોિમાું રચ્યો છે. 

३३. िे प्रभु, आप सुर, असुर और मुतनयों के प जनीय िै, आपने मस्तक पर चंर को िारण ककया िै, और आप सभी िुणों 
से पर िै । आपके एसे हदव्य महिमा से प्रभाववत िोकर मैं, पुटपदंत िंिवर, आपकी स्ततुत करता ि ूँ ।  
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अिरिरनवद्वय ंि जरटेः स्तोत्रमेतत ्पठतत परमभक््या िुिगच्तः पुमान्यः । 
स भवतत शिवलोके रुरतुल्यस्तथाित्र प्रचुरतरिनायःु पुत्रवान्कीतत रमांश्च ॥३४॥ 

aharahara-navadyam dhurjateh stotra-metat 

pathati parama bhaktya shuddha-chittah pumanyah. 

sa bhavati shivaloke rudra-tulya-stathatra  

prachuratara-dhan-ayuh putravan-kirtimanshca. 

પતુનત હૃિયથી જે રોજ આ સ્તોિ વાુંિ,ે મધરુ સખુિ જે છે, મેં રચ્ય ુશુંભ ુમાિે; 

તશવસમ બનશ ેતે રદ્રલોકે અિીં ને, બહુ ધનસતુઆય ુકીતતિન ેપામશે તે ॥ ૩૪ ॥ 

૩૪. િિયન ેપતવિ કરીને તેમજ પરમ ભક્ક્તન ેધારણ કરીને જે કોઈ મનટુય રાતહિવસ આ સ્તોિનો પાઠ કરે છે તે 

શરીર છોિયા પછી તશવલોકમાું જઈ તશવતલુ્ય સખુ ભોગવ ેછે ને જીવે ત્યાું લગી આ જગમાું રિી ઈચ્છા પ્રમાણ ેખબૂ 

ધન, પિુો ને આયટુય તેમજ કીતતિ પ્રાતત કરે છે. લૌહકક ને પારલૌહકક બુંન ેઈચ્છાઓ આ સ્તોિના પાઠથી પરુી થાય 

છે. 

३४. पववत्र और भनक्तभावप णर हृदय से अिर कोई मनुटय यि स्तोत्र का तन्य पाठ करेिा, तो वो पथृ्वीलोक में अपनी 
ईच्छा के मुताबबक िन, पुत्र, आयुटय और कीतत र को प्राप्त करेिा । ईतना िी निी,ं देि्याि के पश्चात ्वो शिवलोक में 
ितत पाकर शिवतलु्य िांतत का अनुभव करेिा । शिवमहिम्न स्तोत्र के पठन से उसकी सभी लौककक व पारलौककक 

कामनाएूँ प णर िोिी । 

34. Anyone who recites this hymn with a pure heart and devotion will be blessed with fame (कीतत र), 
wealth (िन), long life (आय)ु and many children (सुत) in this mortal world, and will attain Kailas, 

Shiva’s abode, after death. 

मिेिान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्ततुतः । अघोरान्नापरो मंत्रो नानस्त त््व ंिुरोः परम ्॥३५॥ 

Maheshan-na-paro devo mahimno na-para stutih,  

aghoran-na-paro mantro nasti tattvam Guroh param. 

તશવથી અન્ય ના િેવ, સ્તતુત અન્ય મહિમ્નથી ; 
તશવમુંિ થકી મુંિ, ગરુથી પર તત્વ ના ॥ ૩૫ ॥ 

૩૫. શુંકરથી શ્રેટઠ બીજો કોઈ િેવ નથી; મહિમ્નસ્તોિથી બીજી કોઈ શ્રેટઠ પ્રભનુી સ્તતુત નથી; શુંકરના નામના મુંિથી 
શ્રેટઠ કોઈ મુંિ નથી ને ગરુુથી શ્રેટઠ એવુું કોઈ તત્વ નથી. 

३५. शिव से अगिक कृपालु कोई देव नहि ंिै, और शिवमहिम्न स्तोत्र से शे्रटठ ना िी कोई स्ततुत िै । भिवान िंकर के 

नाम से अगिक महिमावान ना कोई मंत्र िै और ना िी िुरु से बढकर कोई प जनीय त्व । 
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दीक्षा दान ंतपस्तीथ ंज्ञान ंयािाहदकाः कक्रयाः । 
महिम्नस्तवपाठस्य कला ंनािरनन्त षोििीम ्॥३६॥ 

diksha danam tapas tirtham jnanam yaga-dikah kriyah, 

mahimnah stava pathasya kalām narhanti shodashim 

િાન, િીક્ષા, તપ, જ્ઞાન, તીથય, યજ્ઞ સમી હક્રયા, 
મહિમ્ન પાઠના નાિે, સોળમા ભાગનુું ફળ ॥ ૩૬ ॥ 

૩૬. િીક્ષા, િાન, તપ, તીથય, જ્ઞાનન ેયજ્ઞ જેવી હક્રયાઓથી જે ફળ મળે છે તે ફળ તમારા મહિમ્નસ્તોિના પાઠના 
સોળમાું ભાગના ફળની પણ બરાબર થતુું નથી. 

३६. शिवनहिम्न स्तोत्र का पाठ करने से जो िल शमलता िै वो दीक्षा या दान देने से, तप करने से, तीथारटन करने से, 

िास्त्रों का ज्ञान पाने से तथा यज्ञ करने से किी ंअगिक िै । 

 36. Benefit of singing Shivmahimna stotra is far greater than either the benefit of spiritual initiation 

(दीक्षा), charity (दान), austerity (तप), pilgrimage (तीथर), knowledge of the scriptures (ज्ञान), or the 

performance of ceremonial sacrifice (यज्ञ-याि). 

कुसुमदिननामा सवरिन्िवरराजः शििुिशििरमौलेदेव देवस्य दासः । 
स खलु तनजमहिम्नो भ्टट एवास्य रोषात ्स्तवनशमदमकाषीद्व हदव्यहदव्य ंमहिम्नः ॥३७॥ 

Kusumadashana-nama sarva-gandharva-rajah 

shishu-shashadhara-mauler deva-devasya dasah  

sa khalu nija-mahimno bhrashta evasya roshat  

stavanam-idam-akarsid divya-divyam mahimnah. 

કુસમુિશન નામે સવય ગુંધવય રાજા, તશર પર તવધ ુજેના, િાસ તે શુંભ ુકેરો, 
કુતપત તશવ થવાથી, જે થયો ભ્ટિ તેણ,ે સ્તવન તશવનુું આ છે હિવ્ય બનાવ્યુું ॥ ૩૭ ॥ 

૩૭. પટુપિુંત નામે ગુંધવય સવય ગુંધવયનો રાજા િતો ને મસ્તકમાું િુંદ્રવાળા શુંકરનો તે િાસ િતો. એકવાર અપરાધ 

થવાથી તે શુંકરના ક્રોધન ેલીધ ેપોતાના મહિમાથી ભ્ટિ થયો. પ્રભનેુ ફરી પ્રસન્ન કરવા તેમના હિવ્ય મહિમાનુું આ 

સ્તોિ તે ગુંધવ ેબનાવ્યુું છે. 

३७. पुटपदंत िंिवराज था और भिवान िंकर, जो अपने मस्तक पर चरं को िारण करते िै उसका, परम भक्त था । 
मिर भिवान शिव के क्रोि की वजि से वि अपने स्थान से च्युत िुआ । मिादेव को प्रसन्न करने के शलए उसने ये 

महिम्नस्तोत्र की रचना की िै । 
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सुरवरमुतनप ज्य ंस्विरमोक्षैकिेतु ंपठतत यहद मनुटयः प्रांजशलनारन्यचेताः । 
व्रजतत शिवसमीप ंककन्नरैः स्त यमानः स्तवनशमदममोघ ंपुटपदन्तप्रणीतम ्॥३८॥ 

suravara-muni-pujyam sarvaga-mokshaika-hetum  

pathati yadi manushyah pranjalir-nanyachetah, 

vrajati Shiva-samipam kinnaraih stuyamanah  

stavanam-idam-amogham Puspadanta-pranitam. 

સરુગરુ તશવ પજૂી સ્વગય ને મકુ્ક્તિાતા, જન કિી કર જોિી પાઠ ચિત્ત ેકરે આ, 

તશવગમન કરે તે ગાય છે હકન્નરો ત્યાું, સ્તતુત જરર ફળે છે, પટુપિુંતે કરી આ ॥ ૩૮ ॥ 

૩૮. સ્વગયન ેમકુ્ક્તને િેનાર તેમજ િેવના પજૂ્ય એવા શુંકરને પજૂીને િાથ જોિીને એકચિત્તથી જે કોઈ આ સ્તતુતનો 
પાઠ કરે છે તે ગુંધવોથી સિા ગવાતા શુંકરની પાસે જાય છે. પટુપિુંતે રિેલુું આ સ્તવન કિીય ેતનટફળ ના જાય તેવુું 
છે. 

३८. अिर कोई मनुटय अपने दोनों िाथों को जोडकर, भनक्तभावप णर, इस स्तोत्र का पठन करेिा, तो वि स्विर-मुनक्त 

देनेवाले, देवता और मुतनओं के प ज्य तथा ककन्नरों के वप्रय ऐसे भिवान िंकर के पास अवश्य जायेिा । पुटपदंत द्ववारा 
रगचत यि स्तोत्र अमोघ और तननश्चत िल देनेवाला िै । 

आसमाप्तशमदं स्तोत्र ंपुण्य ंिंिवरभावषतम ्। अनौपम्य ंमनोिाररशिवमीश्वरवणरनम ्॥३९॥ 

asamaptam idam stotram punyam gandharva bhashitam,  

anaupamyam manohari Shivam-ishvara-varnanam. 

પણૂય આ થાય છે સ્તોિ, જેમાું છે પ્રભવુણયન, 

પણુ્યવુંત મનોિારી ગુંધવ ેતે રિલે છે ॥ ૩૯ ॥ 

૩૯. ઈશ્વરના વણયનથી ભરેલુું, અનન્ય ને મનોિર એવુું આ પણુ્યસ્તોિ, જે ગુંધવ ેરચ્યુું છે તે, િવે પરુુું થયુું. 

३९. पुटपदंत िांिवर द्ववारा रगचत, भिवान शिव के िुणानुवाद से भरा, मनमोिक, अनुपम और पुण्यप्रदायक स्तोत्र यिाूँ 
पर संप णर िोता िै । 

इ्येषा वािमयी प जा श्रीमच्छंकरपादयोः । 
अवपरता तेन देवेिः प्रीयता ंमे सदाशिवः ॥४०॥ 

ityesa vangmayi puja shrimad Shankara padayoh, 

arpita tena devesah priyatam me Sadashivah. 
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આ છે વાણીમયી પજૂા, તશવન ેિરણ ેધરી, 
સ્વીકારી પ્રસન્ન તમે મિાિેવ જજો બની ॥ ૪૦ ॥ 

૪૦. શુંકર ભગવાનના િરણકમળમાું આ વાણીમયી પજૂા હુ ું અપયણ કરુું છું. તે સ્વીકારીન ેિેવોના િેવ શુંકર મારા પર 

પ્રસન્ન બનો ! 

४०. िे प्रभु ! वाणी के माध्यम से की िई मेरी यि प जा आपके चरणकमलों में सादर अवपरत िै । कृपया इसका स्वीकार 
करें और आपकी प्रसन्नता मुझ पर बनाये रखें । 

तव त््व ंन जानाशम कीद्विोिशस मिेश्वर । 
याद्वसोिशस मिादेव ताद्विाय नमो नमः ॥४१॥ 

tava tattvam na janami kidrashosi maheshwara 

yadrashosi Mahadeva tadrashaya namo namah 

તત્વથી ના તને જાણુું, કેવો છે તુું મિશે્વર, 

જેવો તુું િોય તેવો યે, નમસ્કાર તને કરું ॥ ૪૧ ॥ 

૪૧. િ ેપ્રભો ! િ ેમિશે્વર ! તમારુું તત્વ કેવુું છે તે હુ ું જાણતો નથી. તમે ખરેખર કેવા છો તેની સમજ મને નથી. તેથી િ ે

પ્રભો ! િ ેમિાિેવ ! જેવા િો તેવા તમને મારા નમસ્કાર છે. 

४१. िे प्रभु ! िे मिेश्वर ! मैं आपका सिी स्वरूप निी ंपिेचानता, लेककन आप जैसे भी िै, जो भी िै, मैं आपको प्रणाम 

करता ि ूँ ।  

एककाल ंद्वववकाल ंवा बत्रकाल ंयः पठेन्नरः । सवरपापववतनमुरक्तः शिवलोके मिीयते ॥४२॥ 

eka kālam dvikālam wa trikālam yah pathennarah  

sarva pāpa vinirmuktah shivaloke mahiyate 

એક બ ેિણ કે વાર, જે કો' આ પાઠ વાુંિશ,ે 

સવય પાપ થકી છૂિી, તશવલોકે સખુી થશે ॥ ૪૨ ॥ 

૪૨. જે કોઈ મનટુય આ સ્તોિન ેએકવાર, બ ેવાર કે રોજ િણવાર વાુંિશ ેતો તે સવય પ્રકારના પાપથી મકુ્ત ને પતવિ 

થઈ તશવલોકમાું જઈ સમદૃ્ધિ મેળવશ.ે 

४२. अिर कोई मनुटय यि स्तोत्र का (िररोज) केवल एक, दो या तीन बार भी पठन करेिा तो वि पववत्र और सवर प्रकार 
के पाप से ववमुक्त िोकर शिवलोक में सुख और समवृि का िकदार िोिा । 

श्री पुटपदंतमुखपंकजतनिरतेन स्तोत्रेंण ककनल्बिरेण िरवप्रयेण । 
कंठनस्थतेन पहठतेन समाहितेन सुप्रीखणतो भवतत भ तपततमरिेिः ॥४३॥ 
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shri pushpadanta mukha-pankaj nirgatena 

stotrena kilbisha harena hara-priyena, 

kanthasthitena pathitena samahitena 

suprinito bhavati bhutapatir maheshah. 

શ્રીપટુપિુંત મખુપુંકજથી થયુું આ, 

છે સ્તોિ પાપિર શુંકરન ેવ્િાલુું ; 
કુંઠે રિ,ે પઠન થાય, ગિૃ ેરિ ેતે, 

તો લોકનાથ તશવ થાય પ્રસન્ન સાિ ે॥ ૪૩ ॥ 

૪૩. પટુપિુંતના મખુરપી કમળમાુંથી નીકળેલી આ પ્રભનેુ તપ્રય તેમજ પાપને િરનારી સ્તતુત જે મનટુય મોઢે કરશે, 

વાુંિશ ેકે ઘરમાું રાખશ ેતેના પર જગતના નાથ ભગવાન શુંકર જરર જરર પ્રસન્ન થશે. 

४३. अिर कोई मनुटय पुटपदंत के मुखपंकज से उहदत, पाप का नाि करनेवाली, भिवान िंकर की अततवप्रय यि स्तुतत 

का पठन करेिा, िान करेिा या उसे शसिर  अपने स्थान में रखेिा, तो भोलेनाथ शिव उन पर अवश्य प्रसन्न िोंिे । 

 

॥ इतत श्री पुटपदंतववरगचत शिवमहिम्नः स्तोत्र ंसंप णरम ्॥ 
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