ુ િાાંદ્ર સુખ
સિદ્દિદાયક સિષ્યજન પદ્દિપાલ પિમા| શુિાત્મા સુગણ
વાદ્દિદ્દદ|
સનદ્રિદ્દિતસનદ્રા િમણ સનસવિકાિ|
ચિિે િ િવવકાલ સુદિ
ાં િાિ-|
પદ્મિાંભવ બચલ પ્રક્ષાચલત પાદ મિા

om

હ્રદ્રોગ નાિ વૈકુાંઠવાિ|
સવદ્ય ઉિાિક ઉદદ્દદ િદના|

gm

સિિાદ્દદ સવનુત િાંતત પાતાળવાસિ|

a.
c

સવદ્યાતીત સવશ્વનાટક નાિાયણા|

ou
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બુદ્દિ સવિાલ મદ્દિમ પાપિાદ્દિ|

કધ્યોત વણવ િકલ વ્યાપ્તા આકાિ અસમત|

.y

બિ સવચ્િેદ નાના રૂપાત્મકા|

w

w

અદ્વૈત કાયા માયાિમણ િાજીવનેત્રા|

w

અદ્વય અનાદ્દદ પુરુષા ચિત્ર|
કદવ મ મુચણસ ૂનુ સવજય સવઠ્ઠલ કસપલ |
સનદોષ કરુનાબ્દદ િવવિાદાદ્દિ||૧||
આદ્દદ મન્વાંતિદ્દદ જસનસિદ મિદૈ વ|
આદ્દદ પિ બોમ્મ બોમનય્ય જીયા|

િાધુ જનિ સપ્રય િાંતત મુસનસતલકા|
ભોદા િિીિ ભકુતિ મનોિિ િદ્દિ|
માધવ સિદ્દિ સવજય સવઠ્ઠલ સવમલેિા|
મોદમસત કોડુવ કસપલ ભગવન્મ ૂસતિ||૨||

om

ઘન મદ્દિમ ઘૌણાાંડદોલગે લીલેસયિંદ|

ઇનનાંતે ઓપ્પુવ સિિોરુિવો|

gm

ુ દ્વયિસ્ત અપ્રાક્રત કાયા|
સમનુગવ

a.
c

જસનસિ મેિેદે ચબિંદુ િિોવિદલ્લલ|

ou
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કનક પુથ્થચલયાંતે કાાંસત સત્રભુવનક્કે
ુાં સુસત
ુ ચલદકો|
અનવિત તચબ

.y

જનસન દે વહસુ તગે ઉપદે િવનુ માદ્દડ|

w

w

ગુણ મોદલાદ તત્વવ સતચલસિદે |

w

તનુસવનોલગે નીને સતચલદુ સતચલદે સનત્ય|
જનિન્ન પાચલસુવ કસપલાખ્યને|
અનુદ્દદનદ્દદ સનન્ન ધ્યાનવ માદ્દડ મચણસયિંદ|
યેસનસુવ સુજનક્કે જ્યાન કોડુવે|
એણેગાણે સનન્ન લોિનદ િક્તતગે િગિ|
જનપ નાંદનિન્નુ ભાંચગસિદે |

અનુમાનસવદદ્દકલલ સનન્ન નાંચબદ મ ૂઢ-|
મનુજસનગે મિ પદસવ બરુવદૈ ય્ય|
મુસન કુલોત્તમ કસપલ સવજયસવઠ્ઠલિે ય|
એનેગે યોગમાગવ તોરુ તવકદ્દદિંદ||૩||

om

કસપલ કસપલયેંદુ પ્રાતઃકાલદલેદ્દુ|
અપજય મોદલાદ તલેિગળોંદ્દદલલા|

a.
c

િપુત િાદ્દિગેચલ નુદ્દડદ મનવસનગે|

gm

અપદ્દિસમત િૌખ્ય અવન કુલકોદ્દટગે|

ou
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ુ નામસવદુ મનદોળચગડુવદુ|
ગુપત

કપટ જીવરુ ઇતનુ ઓદબ દ્દિસિ એંદુ|

.y

તસપસુવરુ કાણો સનત્ય નિકદલ્લલ|

w

w

દ્દક્રપણવત્િલ નમ્મ સવજયસવઠ્ઠલ િે યા|

w

કસપલાવતાિનુ બલલવગે બલુ સુલભ||૪||
બલ િસ્તદલ્લલ યજ્ય િાલેયલ્લલ કાંગલ કલ્પ્પનલ્લલ હ્રુદય સ્તાન નાચભયલ્લલ|
જલદ્દદ ગન્ગાિાંગમદલ્લલ ગમનદલ્લલ|
ત ુલસિપત્રદલ્લલ ત ુિગ ત ુરુસવનલ્લલ|

મલગુવ મનેયલ્લલ નૈવેદ્ય િમયદલ્લલ|
બલુકમવ બાંદગલુ મોિકવાગુવલ્લલ|
ુ નાદવનલ્લલ સવદ્ય પેલવ
ુ નલ્લલ|
િેલવ
ફલદલ્લલ પ્રસતકૂલ ઇલલદ સ્થલદલ્લલ|
બેલેદ દભેગળલ્લલ અક્નનયલ્લલ િદ્દિવ|
બચલમુખ બલગદલ્લલ આિાિ િીલનલ્લલ|

a.
c

ઘચલગે આિાં ભદલ્લલ પસિમ ભાગદલ્લલ|

om

ુ દ નદ્દદયલ્લલ શ્લોકદલ્લલ|
જલદલ્લલ જાંબન

gm

પોલેવ સમિંચિનલ્લલ બાંગાિદલ્લલ ઇસનત ુ

ou
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કાલ કાલક્કે ચબડદે સ્મદ્દિસુ કસપલ પિમાત્મન્ન|
ુ ટુાં ુ સનનગેલવો િમ્િાિદ્દદિંદ વેગ|
ગેલવ

.y

કચલયુગદોળચગદ કોંડાદ્દડદવદ્દિગે|

w

w

ખળિ અંજજકેસયલલ સનિંદલ્લલ શુભયોગ|

w

બલવૈદ્દિ નુત નમ્મ સવજયસવઠ્ઠલ િે ય|
ઇળે યોળગે કસપલાવતાિનાચગ નમ્મ ભાિવદ્દિસુવ||૫||
તમ પદ્દિચ્િેદ ઈતન સ્મિણે નોડુ હ્ર|
ત્કમલદોળગે સવજયસવઠ્ઠલન્ન િિણાદજ||૬|

