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ું
રા રદોળગે તલબહ

નધવરદતસન સાકલ્ય ભલ્િવરારુ સુરરોળગે ૧૨-૨૬
વ્યાપ્તસનંદરદ સવજીવરો
લળપ્પ લ ન્મય ઘોરભવ સં

10

તસપ્ય માનરુ ભજીસે ભકુધતસયલળિંદલિહપરરદ
પ્રાપ્યનાગુવનવરવગુણગ
ળોપ્પુગોંબનુ ભક્તસ વત્સિ

હિવુ બગેયલિ હરરય મનદલિ
ઓલિધસ ધનલ્લ્િધસ એનુ માડુવ
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સ્થળગળલિ નેલિધસદ્દુ ધનિં

gm

હિિરાનુજ તસાને સવ

a.
c

કેિસગળુ અવનંધિપ ૂજેગળેં દુ નેનેવધુ તસરુ
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તસલ્પ્પસુવ બહજ
ુ ન્મ દોષગળવરરગનવરતસ ૧૨-૨૭
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િ ભકુધતસ સુજ~નાન ભાગ્યવ કોટ્ટુ સંતસૈપ ૧૨-૨૮
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w

દોષગંિધવદૂર નાના

w

વેષિારક ઈ જગત્રય
પોષક પુરાતસન પુરુષ પુરુહતસ
ૂ મુખધવનુતસ
શેષવર પરરયંક શયન ધવ
ભીષણ ધપ્રય ધવજયસખ સં
તસોષબરડસુવ સુજનરરિટાથથગળ પ ૂરૈ ધસ ૧૨-૨૯
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ુ
શ્રીમહીસેધવતસ પદાંબજ
ભ ૂમ સદ્ભક્તસૈકિભ્ય ધપ
તસામહાદ્યમરાસુરાલ તસ પાદ પંકેજ
વામ વામન રામ સંસા
રામયૌષિ હે મમકુિ

om

સ્વાધમ સંતસૈસેનલુ બંદોદગુવનુ કરુણાળુ ૧૨-૩૦
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રનુસરરધસ કમગળ માળ્પનુ

a.
c

દનુજ રદધવજરોલળદ્દુ અવરવ
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જનનમરણાદ્યલખળદોષધવદૂર એમ્મોડને
જધનસુવનુ જીધવસુવ સંર
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અણેય માડુવનેલ્િ કાિરદ

w

w

w

િનવ કાધયરદહ સપનંતસધનધમત્ત બાંિવનુ ૧૨-૩૧
લબસરુહાપ્તસાગસરદ તસાનુદ
ધયસલુ વઇઅંગગળ નેળલુ પસ
રરસુવધુ વળે યોળુ અસ્તસધમસલ્િલ્િે િીધનપવુ
શ્વસન મુખ્યમરાંતસરાત્મક
નોશદોલળરુધતસપ્પવુ ઈ જગત્રય
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બધસરોલળિંલબટ્ટેલ્િ કમવ તસોપ નોળ્પરરગે ૧૨-૩૨
ધત્રભુવનૈકારાધ્ય િમી
ુ યુગળાલિિંલગતસાંગ
સુભજ
સ્વભુ સુખાત્મ સુવણવણ સુપણવરવહન
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અભયદાનંતસાક શધશસ
ધન્નભ ધનરં જન ધનત્યદલિ તસન
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કધવગલળિંદલિ ધતસલળદુ પ્રાતસિઃ
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a.
c

ગલભનધમસુવરરગીવ સવાથગળ તસડેયદિે ૧૨-૩૩

સવન મધ્યંરદનવુ સાયમ
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સવનગળુ વસુ ઇદ્રરારદત્યરોળુ રાક્કજસુવ

w

w

પવનનોળુ કઇધતસ જય સુમાયા

w

િવન મ ૂધતસત્રયવ લ િંધતસધસ
રદવસવેંબાહધુ તસગલળિંદલ સુતસ સુલખસુધતસરુ ૧૨-૩૪
ત ુરધવિંશત્યબ્દ વસુદે
વતસેગળોળુ પ્રદ્યુમ્નધનપ્પનુ
ત ુિત્વારરિંશધતસગળલિ સંકષણાખ્ય
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હતસ
ુ વહાઅનોલળહનુ માયા
પધતસયુ હરદનારધિક િાધત્રિં
શધતસ વરુષગળલિપ્પનારદત્યનોળુ ધસતસકાય ૧૨-૩૫

શોડશોત્તરશતસ સુરૂપરદ
રીરડસુવ વસુઇદ્રારદત્યરોળુ સધતસસરહતસ
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પીરડસુવ દુરરતસૌઘગળ દૂ

a.
c

વ્રીડધવલ્િદે ભક્કજપ ભક્તસર
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ષોદશોત્તરશતસ વરુષદલિ
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મ ૂરધિક એંભત્તુ સહસ્રૈ
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રોરડસુતસ બલળયલિ લબડદે નેિધસપ્પ ભયહારર ૧૨-૩૬

w

w

ન ૂરુ ઇપ્પત્તેધનપ રૂપરદ

w

તસોરુધતસપ્પ રદવાધનશાધિપરોળગે ધનત્યદલિ
ભારતસી પ્રાણરોળલગદ્દુ ધન
વારરસુતસ ભક્તસર દુરરતસ રહિં
કાર ધનિન પ્રથમ રૂપરદ ધપતસઇગળને પોરે વ ૧૨-૩૭
બુદ્વદ્ધ પ ૂવક ઉત્તમોત્તમ
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શુદ્ધ ઊણાંબરવ પંકદો
ુ ે પરીઇસલુ
ળરદ તસેગેયલુ િેપવાગુવદ
પદ્મનાભનુ સવજીવરો
લળદ્દરે ન ુ ગુણત્રયગલળિં
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બદ્ધનાગુવનેનો ધનત્ય સુખાત્મ લ ન્મયનુ ૧૨-૩૮
સકિ દોષધવદુર શધશ પા

a.
c

વક સહસ્રાનંતસ સ ૂયથ

દ્યલખળ
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ધવખનસાંડદોલળપ્પ બ્રહ્મા
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પ્રકર સધન્નભગાત્ર િકુમીકળત્ર સુરધમત્ર
ેતસનગણકે તસાને

w

w
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સખનેધનધસકોંડકુરટિાત્મકધનપ્પનવરં તસે ૧૨-૩૯

w

દે શભેદગળલ્લ્િ ઇપ્પા
કાશદોપારદયલિ

ેતસન

રાધશયોળુ નેિેધસપ્પનવ્યવિાનદલિ ધનરુતસ
શ્રીસરહતસ સવત્ર ધનરવા
કાશ કોડુવદ
ં દલિ કોડુતસ ધન
રાશેયલિ સવાંતસરાત્મક શોલભસુવ સુખદા ૧૨-૪૦
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શ્રીધવરીં ાદ્યમરગણ સં
સેધવતસાંધિ સરોજ ઈ જડ
જીવરાધશગળોળહોરગે નેલિધસદ્દુ ધનત્યદલિ
સાવકાશનુ એધનધસ તસન્ન ક

om

ળે વરદોલળલ્મ્બટ્ટુ સિહવ
ુ

ત્વા
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શ્વાસગળુ અહવિટ
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માસ ઓંદકે પ્રધતસરદવસદલિ

a.
c

દે વ દે વરકરમણ દાનવહરણ ક્કજતસમરણ ૧૨-૪૧

રરિંશધતસ સહસ્રાધિકારુ સુિક્ષ સંખ્યેયલિ
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હંસ નામક હરરય ષોડશ

w

w

ઈ શતસાબ્દરદ ભક્કજસે ઓલિવ દ

w

યા સમુદ્ર કુ ેિગોલિદં દદલિ રદનરદનરદ ૧૨-૪૨
સ્થ ૂિદે હદોલળદ્દુ વરુષકે
એળધિક એપ્પત્તુ િઅદ
મેિે એપ્પત્તારુ સાધવર શ્વાસ જપગળનુ
ગાલળદે વનુ કરુણદલિ ઈ
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રે ળુ િોકદોળુળ્ળ

ેતસન

જાિદોળુ માડુવનુ ધત્રજગદ્વવ્યાપ્તસ પરમાપ્તસ ૧૨-૪૩
ઈરે રદુ દે હગળોલળદ્દુ સ
મીરદે વનુ શ્વાસ જપ ના
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ન ૂરધિકવાલગપ્પ એંભત્તારુ સાહસ્ર
તસા રલ સુવનુ રદવસ ઓંદકે

a.
c

મ ૂરુધવિ જીવરોળલગદ્દુ ખ
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રારર કરુણાબિધવદેં ત ુટો પવનરાયનોળુ ૧૨-૪૪
શ્રીિવ જગન્નાથધવઠિનુ
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તસા દયરદ વદનદોળુ નુરડદો

w

w

પારદયલિ ના નુરડદે નલ્િદે કેલળ બુિજનરુ

w

સાધુલિિંગ પ્રદ₹હકરુ ધન
ષેધિધસદરે નહદ
ુ ુ એન્નપ
રાિવેધનદરોળગે પેળ્વુદુ ધતસલળદ કોધવદરુ ૧૨-૪૫
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