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10

ુ ેવેંિધતસ હરુષરદિંદલિ
જિગતસોડુપનમિ લિિંિવ મેલવ
જિચરપ્રાલણગળુ ધનત્વયરદ યત્વનગૈવતસ
ં ે
હિિરાનુજ ભોગ્યરસગળ
નેિેયનરરયદે પ ૂક્કજસુતસ હં

om

િલિસુવરુ પુરુષાથગળ સત્વકુિજરાવેંદુ ૧૩-૨૮
દે વ ઇધષ ગંિવ ધપતસઇ નર દે વ માનવ દનુજ ગોજ ખ

ou
si

માવરનુ સ્વીકરરપ યાવ

gm

યાવદવયવગળોળલગદ્દુ ર

a.
c

રાધવ મોદિાદલખળ ચેતસન ભોગ્યરસગળનુ

.y

જ્જજીવગણક્કે સ્વયોગ્ય રસગળનીયનેંદેંદુ ૧૩-૨૯

w

w

હરટે ગળનીિારિ કાંચન

w

પરરટ િોષ્ટારદગળુ સમવેંદરરત ુ ધનત્વયદલિ
પુરુટગભાંિોદરનુ સ
ત્વપુરુટનેંદેધનસેલ્િરોળલગ
દ્દુરુટુકમવ માળ્પનેંદરિગરિગે નેનેવધુ તસરુ ૧૩-૩૦
િુઃઊતસળરદ જનરુગળુ મમક માત ુગળનારિદરે સરહસદે
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ઘાધતસસુવરધતસકોપરદિંદલિ એચ્ચરરપ તસેરરદ
માત ુળાંતસક જર હે નવ
નીતસચોરને એન્નલુ તસન્ન ધન
ુ નુ કરુણાળુ ૧૩-૩૧
કેતસનદોલળટ્ટવર સંતસૈસવ

om

ુ ુ ધન
હરરકથામઇતસસારધવદુ સં તસરુ સદા લચત્તધયસુવદ
ષ્ઠુરરગલળગે ધપશુનરરગયોગ્યરરદનુ પેળદિે

gm

ચ્ચરરતસેગળ કોંિારિ રહગ્ગુવ

a.
c

ધનરુતસ સદ્ભક્ક્તસયલિ ભગવ

ou
si

ુ ુ ઈ રહસ્ય ૧૩-૩૨
પરમ ભગવદ્દાસરરગે ધતસલળસુવદ

.y

સત્વયસંકલ્પનુ સદા એ ધનત્તુદે પુરુષાથવેંદરર

w

w

ુ ભુક્કં જસુવદ
ુ ુ
દત્વયધિક સંતસોષદલિ નેનેવત્ત

w

ધનત્વયસુખસંપ ૂણ પરમ સુ
હઇત્તમ જગન્નાથધવઠ્ઠિ
િધત્તધસ ભવાંબધુ િય લચત્વસુખ વયક્ક્તસ કોડુધતસપ્પ ૧૩-૩૩
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