|| શ્રી નરસ હ
િં નખસ્ત ુસ િઃ ||
પાાંત્વસ્માન પુરુહ ૂ વૈરરબલવન્મા ગ
ાં માદ્યદ ઘટાકુાંભોચ્ચારિસવપાટનાસિકપટુપ્રત્યેકવજ્રાસય ાિઃ |
સુનખરા દારર ારાસ દૂર-

શ્રીમત્કાંઠીરવાસ્યપ્ર

પ્રધ્વસ્ ધ્વાાં શાાં પ્રસવ
માં

ોઽસપ કલયન નૈવેસશત ુસ્ ે

માં પશ્યામ્યુત્તમવસ્ત ુ

om

લક્ષ્મીકાાં

મન ા ભાસવ ા ભ ૂરરભાગૈિઃ || ૧ ||

દૂર ર ોઽપાસ્ ાં ર ો યોઽષ્ટમિઃ |

|| ઇસ

gm

ા બ્રહ્મેશશક્રોત્કરાિઃ || ૨ ||

ou
si

ખદ્યો ોપમસવષ્ુલલિંગભસ

a.
c

યિોષોત્કરદક્ષનેત્રકુરટલપ્રાાં ોત્ત્િ ાગ્નનસ્ુર -

શ્રીમદાનાંદ ીિથભગવત્પાદકૃ ા શ્રીનરસ િંહનખસ્ત ુસ િઃ

w

w
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||

w

ઓમ || શ્રીમદ્વિષ્્વાંસિસનષ્ઠાસ ગુર્ગુરુ મશ્રીમદાનાંદ ીિથ ત્રૈલોક્યાચાયથપાદોજ્જ્વલજલજલ ત્પાાં વોઽસ્માન પુનત
ાં ુ |
વાચાાં યત્ર પ્રર્ેત્રી સત્રભુવનમરહ ા શારદા શારદેં દુજ્યોત્સ્નાભિગ્સ્મ શ્રીિવલલ કકુભા પ્રેમભારાં બભાર || ૧ ||
ઉત્કાંઠાકુાંઠકોલાહલજવસવરદ ાજસ્ર ેવાનુવ ૃદ્ધપ્રાજ્ઞાત્મજ્ઞાનત ૂ ાાંિ મ સુમનોમિલલરત્નાવલીનામ |

પ
ાં ૂર્ાથ

ભક્તત્યુિકે ાવગાડપ્રઘટન િટાત્કાર ઘ
ાં ૃષ્યમાર્- પ્રાાં પ્રાાંગ્રયાાંસિપીઠ
ઓત્ત્િ કનકરજિઃસપિંજરા રાં ત્જ ાશાિઃ || ૨ ||
જન્માસિવ્યાધ્યુપાસિપ્રસ હસ સવરહપ્રાપકાર્ાાં ગુર્ાનામગ્રયાર્ામપથકાર્ાાં લચરમુરદ લચદાનાંદ દ
ાં ોહદાનામ |
એ ેષામેષ દોષપ્રમુસષ મન ાાં િેસષર્ાાં દૂષકાર્ાાં દૈ ત્યાનામાસ િમિ
ાં ે
સવદિ ાાં

સ્ાં વે નાગ્સ્મ શક્ત િઃ || ૩ ||
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મસ

અસ્યાસવષ્કતક
થ ુ ામાં કલલમલકલુષેઽગ્સ્મન જને જ્ઞાનમાગં વાંદ્ય ાં
કૃ વ ો મારુ સ્યાવ ારાં પા ારાં

gm

મધ્વાખ્યાં માંત્રસ દ્ધાં રકમુ

a.
c

ચાંિિેં રુિદ્યુમલર્ફલર્વયોનાયકાદ્યૈરરહાદ્ય |
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પારમેષ્ઠય ાં પદમપસવપદિઃ પ્રાપ્ત ુરાપન્નપુાં ામ || ૪ ||
ઉદ્યદ્વિદ્યુત્પ્રચાંડાાં સનજરુલચસનકરવ્યાપ્ લોકાવકાશો લબભ્રદ્ભીમો ભુજે

.y

યોઽભ્યુરદ રદનકરાભાાંગદાઢ્યપ્રકાાંડે |

w

w

વીયોદ્ધાયાં ગદાગ્રયામયસમહ સુમસ િં વાયુદેવો સવદધ્યાદ-

w

ધ્યાત્મજ્ઞાનને ા યસ વરમરહ ો ભ ૂસમભ ૂષામલર્મે || ૫ ||
ુ ૂરાં ારોત્તાપસનત્યોપશમદ દયસ્નેહહા ાાંબપ
પ્રોદ્યદ્વિદ્યાનવદ્યદ્યુસ મ લર્રકરર્શ્રેલર્ પ
ાં ૂરર ાશિઃ|
શ્રીવત્ ાાંકાસિવા ોલચ

ર રલશ્રીમદાનાંદ ીિથ-

ક્ષીરાાંભોસિસવિલભિંદ્યાદ્ભવદનલભમ ાં ભ ૂરર મે ભ ૂસ હેત ુિઃ || ૬ ||
મ ૂિથન્યેષોઽંાંજલલમે દૃઢ્ રસમહ

ે બધ્ય ે બાંિપાશ- ચ્છે ત્રે દાત્રે

સુખાનાાં ભજસ
અત્યાં ાં

ાં

ભુસવ ભસવષ્યદ્વિિાત્રે દ્યુભત્રે |
ાં ત્વાં પ્રરદશ પદયુગે હાં

ભગ્ક્ત મેકાાં ભગવ

ઉ

ાં ાપભાજા- મસ્માકાં

ે માિવસ્યાિ વાયોિઃ || ૭ ||

ુ પ્રભમભય નભો ભ ૂરર ભ ૂભ ૃદ્વિભ ૂસ ાભ્રોષ્ર્ાભીશુશભ્ર
ૂથ ભ ૂર્ાાં ભવનમસપ સવભોઽભેરદ બભ્રે બભ ૂવે |
ભ્રાત્જષ્ણુભઋ

om

યેન ભ્ર ૂસવભ્રમસ્ ે ભ્રમયત ુ સુભ ૃશાં બભવ
થ ૃ દ્દુભથ ૃ ાશાન

ભયમલભભ ૂભોક્ષ્ય ો માસયલભક્ષ ૂન || ૮ ||

ભ્રાાંસ ભેદાવભા સ્તસ્ત્વસ

gm

હચરચલલ ૈશ્ચામરૈ શ્ચારુવેષાિઃ |

ે ત ૃ ીયાં ભા ાં ે ભાસુરૈસ્ ે

a.
c

યેઽમુાં ભાવાં ભજ ાં ે સુરમુખસુજનારાસિ ાં
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વૈકુાંઠે કાંઠલનનગ્સ્િરશુલચસવલ ત્કાાંસ

ારુ્યલીલાલ-

આવ્યાપ ૂર્થકાાં ાકુચભરસુલભાશ્લે ષ મ્મોદ ાાંિાિઃ || ૯ ||
રહ મરુ િઃ કુાંદમાંદારનાંદ્યા- વત્યાથ મોદાન

.y

આનાંદાન્માંદમાંદા દદસ

w

w

દિાના મ ૃદપદમુરદ ોદ્ગી કૈ િઃ સુદરીર્ામ
ાં
|

w

વદ
ાંૃ ૈ રાવાંદ્યમુક્ત ેંિરહમગુમદનાહીંિદે વેંિ ેવ્યે મિકુાંદે
માંદરે ઽગ્સ્મન્નસવર મુદયન્મોરદનાાં દે વદે વ || ૧૦ ||
ઉત્તપ્ ાત્યુત્કટત્ત્વટપ પ્રકટકટકટધ્વાન ઘ
ાં નોદનોદ્યદ્વિદ્યુદ્વવ્ય ૂઢ્સ્ુલલિંગપ્રકરસવરકરર્ોત્ક્તવાસિ ે બાસિ ાાંગાન |
ઉદ્ગાઢ્ાં પાત્યમાના

મસ

ઇ િઃ રકિંકરૈ િઃ પાંરકલે

ે પાંગ્ક્ત ર્ગ્ાથ વ્ર્ાાં

ગરરમ્ર્ા નલપયસ

્ સષર્ો સવિદાદ્ય || ૧૧ ||
રહ ભવદ્દવે

અગ્સ્મન્નસ્મદ્ગુરૂર્ાાં હરરચરર્લચરધ્યાન ન્માંગલાનાાં યુષ્માકાં પાર્શ્થભ ૂસમિં
ત ૃ રર્રલર્કસ્વલગિ ેવ્યાાં પ્રપન્નિઃ |
યસ્ત ૂદાસ્ ે

આસ્ ેઽસિભવમસુલભક્તલેશસનમોકમસ્ - પ્રાયાનાંદાં

કિાંલચન્ન વ સ

ાં પાંચકષ્ટેઽસ કષ્ટે || ૧૨ ||

ક્ષુત્ક્ષામાન રૂક્ષરક્ષોરદખરનખરક્ષુ્ર્સવક્ષોલભ ાક્ષા- નામનનાનાંિકૂપે
પ ૂયાસ ૃઙ્મૂત્રસવષ્ઠાકૃસમકુલકલલલે

om

ક્ષુરમુખમુખરૈ િઃ પલક્ષલભસવિક્ષ ાાંગાન |

ત્ક્ષર્લક્ષપ્ શક્તત્યા-

a.
c

્
દ્યસ્ત્રવ્રા ારદ ાાંસ્ત્વદ્દસવષ
ઉપત્જહ ે વજ્રકલ્પા જલ ૂકાિઃ || ૧૩ ||

gm

મા મે મા રરર્શ્ન સપ રત ુલગુરો ભ્રા રરષ્ટાપ્ બાંિો સ્વાસમન
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વાં રાત્મન્નજર જરસય ર્જન્મમ ૃત્યામયાનામ |
ગોસવિંદે દે રહ ભગ્ક્ત િં ભવસ

દ્ગુર્ગર્બ ૃહ ીં શાર્શ્ ીમાશુ દે વ || ૧૪ ||

.y

સનશ્ચલાાં

ચ ભગવન્ન ૂત્ર્જ ાાં સનસનિસમત્તાાં સનવ્યાથજાાં

w

w

સવષ્ર્ોરત્યુત્તમત્વાદલખલગુર્ગર્ૈસ્ ત્ર ભગ્ક્ત િં ગરરષ્ઠા- માસ્તશ્લષ્ટે
યિઃ

w

શ્રીિરાભ્યામમુમિ પરરવારાત્મના

ેવકેષ ુ |

િ
ાં ત્તે સવરરિંચર્શ્ નસવહગપાનાં રુિિેં પ ૂવે- ષ્વાધ્યાયાંસ્ ાર મ્યાં

સ્ુટમવસ

દા વાયુરસ્મદ્ગુરુસ્ મ || ૧૫ ||

ત્ત્વજ્ઞાન મુગ્ક્ત ભાજિઃ સુખયસ

રહ ગુરો યોનય ા ાર મ્યા- દાિત્ ે

સમશ્રબુદ્ધીંત્સ્ત્રરદવસનરયભ ૂગોચરાસન્નત્યબદ્ધાન |
ાસમસ્રાાંિારદકાખ્યે

મસ

સુબહલ
ુ ાં દુિઃખયસ્યન્યિાજ્ઞાન

સવષ્ર્ોરાજ્ઞાલભરરત્િાં શ્રુસ શ સમસ હા ારદ ચાઽકર્થયામિઃ || ૧૬ ||
વાંદેઽહાં

મરહ મહાપિરુષો બાહશ
ુ ાલી

ાં હન ૂમાસનસ

ખ્યા સ્ ેઽગ્રયોઽવ ારિઃ
સ્નેહાનાાં
સ્પ ૃહયસ

રહ

ઇહ બહબ્ર
ુ હ્મચયાથ રદિમમિઃ |

હસ્વાનહરહરરહ ાં સનદથ હન દે હભાજા- માંહોમોહાપહો યિઃ

મહ ીં ભગ્ક્ત મદ્યાસપ રામે || ૧૭ ||

om

પ્રાક પાંચાશત્ હસ્રૈવ્યથવરહ મસમ ાં યોજનૈિઃ પવથ ાં ત્વાં
યાવત્ જી
ાં વનાદ્યિષિસનસિમસિકપ્રાર્ લાંકામનૈષીિઃ |

લગરરમુત્પાટયાં ાં ગૃહીત્વા યાાં ાં ખે રાઘવાાંિિ

દૈ કક્ષર્ે ત્વાાં રહ લોકિઃ || ૧૮ ||

gm

પ્રર્ મસપ

ઉ

a.
c

અિાક્ષીદુત્પ ાં ાં
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લક્ષપ્ િઃ પશ્ચાત્ લીલાં શ મત ુલમ ે યોજનાનાાં

ઉચ્ચ-

સ્ ાવદ્વિસ્ ારવાાંશ્ચાપ્યુપલલવ ઇવ વ્યર્ગ્બુદ્વધ્યા ત્વયાઽ િઃ |

.y

સ્વસ્વસ્િાનગ્સ્િ ાસ ગ્સ્િરશકલસશલાજાલ શ્ાં લેષનષ્ટ- ચ્છે દાાંકિઃ

w

w

પ્રાલગવાભ ૂ કસપવરવપુષસ્ ે નમિઃ કિશલાય || ૧૯ ||

w

દૃષ્્વા દુષ્ટાસિપોરિઃ સ્ુરટ કનક િમથ ઘ ૃષ્ટાગ્સ્િકૂટાં સનગ્ષ્પષ્ટાં
હાટકારિપ્રકટ ટ ટાકાસ શાંકો જનોઽભ ૂ |
યેનાજિ રાવર્ારરસપ્રયનટનપટુમષ્થ ુ ષ્ટરરષ્ટાં પ્રદે ષ્ટુાં રકિં નેષ્ટે મે
ેઽષ્ટાપદકટક રટત્કોરટભામ ૃષ્ટકાષ્ઠિઃ || ૨૦ ||
દે વ્યાદે શપ્રર્ીસ દ્ર ુરહર્હરવરાવધ્યરક્ષોસવઘા ા- દ્યા ેવોદ્યદ્દયાિથિઃ
હભુજમકરોિામનામા મુકુાંદિઃ |

દુષ્પ્રાપે પારમેષ્ઠયે કર લમત ુલાં મ ૂસ્તધ્નથ સવન્યસ્ય િન્યાં
પ્રભ ૂ પ્રર્યસવકસ

ન્વન ભ ૂયિઃ

ાબ્જજેક્ષર્સ્ત્વેક્ષમાર્િઃ || ૨૧ ||

જઘ્ને સનઘ્નેન સવઘ્નો બહલ
ુ બલબકધ્વાં નાદ્યેન શોચદ્વિપ્રાનુક્રોશપાશૈરસુસવત ૃસ સુખસ્યૈકચક્રાજનાનામ |
સ્મૈ

ે દે વ કુમથિઃ કુરુકુલપ યે કમથર્ા ચ પ્રર્ામાન રકમીરાં દુમથ ીનાાં
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પ્રિમમિ ચ યો નમથર્ા સનમથમાિ || ૨૨ ||

સનમદ્ન
થ ૃ ન્નત્યયત્નાં સવજરવર જરા િ
ાં કાયાગ્સ્િ િ
ાં ી- ન્યુદ્ધે ત્વાં સ્વધ્વરે
પ્રત્યક્ષભ ૂ ાં સનલખલમખભુજ ાં પથયામાસ િા િ

gm

યાવ

a.
c

વા પશુસમવ દમયન સવષ્ણુપક્ષદ્વિડીશમ |

ક્ષ્વેલાક્ષીર્ાનોદહા ાં
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si

ાવત્યાઽઽયોત્જ ત ૃપ્ત્યા રકમુ વદ ભગવન રાજસ ૂયાર્શ્મેિે || ૨૩ ||
વ રર્મરરહન્નુદ્ગદોદ્દામબાહો-

.y

બથહ્વક્ષિરહ્યનીકક્ષપર્સુસનપુર્ ાં યસ્ય

w

w

શુશ્ર ૂષાિં ચકિથ સ્વયમયમિ

વોત્તમસ્ય |

વ
ાં ક્તત ુમાનાંદ ીિથ- શ્રીમન્નામન

w

મિથસ્ત્વમસપ રહ યુવયોિઃ પાદપદ્માં પ્રપદ્યે || ૨૪ ||
દ્ર ુહ્યાં ીં હૃદ્દ્રુહ ાં માાં દ્ર ુ મસનલબલાદ્દ્રાવયાં ીમસવદ્યા- સનિાાં સવિાવ્ય
રચનપટુમિાઽપાદ્ય સવદ્યા મુિ |
વાનદે વી

ા સુસવદ્યાિસવર્દ સવરદ ા િિપદી રુિપત્ન્યાદ્યુરિક્ત ા-

િાગભિાિહયત ુ દસય ા પ ૂવથભીમાઽજ્ઞયા

ે || ૨૫ ||

યાભ્યાાં શુશ્ર ૂષુરા ીિઃ કુરુકુલજનને ક્ષત્રસવપ્રોરદ ાભ્યાાં બ્રહ્મભ્યાાં

દ્યો

બરાંૃ હ ાભ્યાાં લચસ સુખવપુષા કૃષ્ર્નામાસ્પદાભ્યામ |
્
સનભેદાભ્યાાં સવશેષાદ્દસવવચનસવષયાભ્યામુ
ભાભ્યામમ ૂભ્યાાં ત ુભ્યાં ચ
ક્ષેમદે ભ્યિઃ

રસ જસવલ લ્લોચનેભ્યો નમોઽસ્ત ુ || ૨૬ ||
હનુમ િઃ પુચ્છમચ્છસ્ય ભીમિઃ પ્રોદ્ધત ં ુ

ગચ્ચન

િગાંસિકાિં પસિ

નાશકત્

ત્વમુમરુ ુ વપુષા ભીષયામા

ચેસ

|
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પ ૂર્થજ્ઞાનિજ ોસ્ ે ગુરુ મ વપુષોિઃ શ્રીમદાનાંદ ીિથ ક્રીડામાત્રાં દે
પ્રમદદ સુસિયાાં મોહક િેષભાજામ || ૨૭ ||
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બહ્વીિઃ કોટીરટીકિઃ કુરટલકટુમ ીનુત્કટાટોપકોપાન િાક ચ ત્વાં
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ત્વરત્વાચ્છરર્દ ગદયા પોિયામાસ િારીન |
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ઉન્મથ્યયા થ્યયસમથ્યયાત્વવચનવચનાનુત્પિસ્િાાંસ્ િાઽન્યાુ ાં પ્રાર્
ન્પ્રાયચ્છિઃ સ્વસપ્રયાયૈ સપ્રય મકુસમ
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દે હાદુત્ક્રાસમ ાનામસિપસ ર

સ્મૈ નમસ્ ે || ૨૮ ||

ામક્રમાિક્રબુદ્વદ્ધિઃ ક્રુદ્ધિઃ ક્રોિૈકવશ્યિઃ

w

w

કૃસમરરવ મલર્માન દુષ્કૃ ી સનષ્ષ્ક્રયાિથમ |

w

ચક્રે ભ ૂચક્રમેત્ય ક્રકચસમવ

ાાં ચે

િઃ કષ્ટશાસ્ત્રાં દુસ્ કં

ુ ગર્સવરહાં જીવ ાાં ચાસિકૃત્ય || ૨૯ ||
ચક્રપાર્ેગર્
દ્દુષ્પ્રેક્ષાનુ ારાત્કસ પયકુનરૈ રાદૃ ોઽન્યૈસવિસ ૃષ્ટો બ્રહ્માઽહાં સનગુથર્ોઽહાં
સવ િસમદસમસ

હ્યેષ પાષાંડવાદિઃ |

દ્યુક્તત્યાભા જાલપ્ર રસવષ રૂદ્દાહદક્ષપ્રમાર્્વાલામાલાિરોઽગ્નનિઃ પવન સવજય ે

ેઽવ ારસ્ત ૃ ીયિઃ || ૩૦ ||

આક્રોશાં ો સનઆશા ભયભરસવવશસ્વાશયાગ્શ્છન્નદપાથ વાશાં ો
દે શનાશસ્તસ્ત્વસ

કુસિયાાં નાશમાશા દશાઽશુ |

બ

િાવાં ોઽશ્લીલશીલા સવ િશપિશાપાસશવાિઃ શાાં શિયાથપરદ દદૃસશરે માસયગોમાયવસ્ ે || ૩૧ ||

સ્ત્વદ્વવ્યાખ્યાસ િંહનાદે

સત્રષ્વપ્યેવાવ ારે ષ્વરરલભરપઘ ૃર્ાં રહિંસ

ો સનસવિકારિઃ

વથજ્ઞિઃ

સ્વચ્છિઃ સ્વચ્છાંદમ ૃત્યુિઃ સુખયસ
સત્રિામા જગદુ
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કલગુર્ગર્ાપ ૂર્થરૂપપ્રગલ્ભિઃ |

વથશગ્ક્ત િઃ

સુજનાં દે વ રકિં લચત્રમત્ર ત્રા ા યસ્ય
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c

વશગાં રકિંકરાિઃ શાંકરાદ્યાિઃ || ૩૨ ||
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ઉદ્યન્માંદગ્સ્મ શ્રીમ ૃદુમતુમતુરાલાપપીય ૂષિારાિાં ક્ષ્યે સુદરાં
ાં
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પ ૂરા ેકોપશાાં ાસુખસુજનમનોલોચનાપીયમાનમ |
દ
ાં ુ હરદહ મહદાનાંદમાનાંદ ીિથ શ્રીમિક્તત્રેંદુલબિંબ ાં
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દુરર નુદુરદ ાં સનત્યદાહાં કદા નુ || ૩૩ ||

w

w

પ્રાચીનાચીર્થપ્ુ યોચ્ચયચત ુર રાચાર શ્ચારુલચત્તા- નત્યુચ્ચાાં

w

રોચયાં ીં શ્રુસ લચ વચનાાં શ્રાવકાાંશ્ચોદ્યચુચ
ાં ૂન |
વ્યાખ્યામુત્ખા દુિઃખાાં લચરમુલચ મહાચાયથ લચિં ાર ાાંસ્ ે લચત્રાાં
ચ્છાસ્ત્રક થશ્ચરર્પરરચરાાંછ્રાવયાસ્માાંશ્ચ રકિંલચ
પીઠે રત્નોપક્તલ ૄપ્ ે રુલચરરુલચમલર્જ્યોસ ષા
ભાસવનાં ત્વાાં ્વલસ

|| ૩૪ ||
સન્નષ્ર્ાં બ્રહ્માર્ાં

સનજપદે વૈરદકાદ્યા રહ સવદ્યાિઃ |

ેવ ાં ે મ ૂસ િમત્યિઃ સુચરર

ચરર ાં ભાસ

ગાંિવથગી ાં પ્રત્યેકાં

દે વ ાં ત્સ્વસપ

વ ભગવન્નસ િ દ્યોવત ૂષુ || ૩૫ ||

ાનુક્રોશૈરજસ્રાં જસનમ ૃસ સનરયાદ્ય ૂસમિમાલાસવલેઽગ્સ્મન

ાં ારાબ્જિિ

સનમનનાાંછરર્મશરર્ાસનચ્છ ો વીક્ષ્ય જતાં ૂન |
યુષ્માલભિઃ પ્રાસિિ િઃ

ઞ્જલસનસિશયનિઃ

ત્યવત્યાાં મહષે-

વ્યથક્ત સશ્ચન્માત્રમ ૂસ િનથ ખલુ ભગવ િઃ પ્રાકૃ ો જાત ુ દે હિઃ || ૩૬ ||
મસ્ શ્રુસ ગ મિમૈ રત્નપ ૂગાં યિાાંિૈ- રિં લોકોપકૃત્યૈ
કૃત્સ્નમ |

ગુર્ગર્સનલયિઃ સ ૂત્રયામા

સ્ ત્પ્ર ાદા- ત્ દ્યો
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યોઽ િ વ્યા ાલભિાનસ્ મહમહરહભથગ્ક્ત
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અસ્ વ્યસ્ ાં

પરર રિગ્શ્મકોટીરકોટિ
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આજ્ઞામન્યૈરિાયાં સશરસ
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સવદ્યોપલબ્જધ્યૈ ગુરુ મમગુરાંુ દે વદે વ ાં નમાસમ || ૩૭ ||
કૃષ્ર્સ્યાસ્તક્તલષ્ટકમાથ દિદનુ રર્ાદસિિ ો દે વ ઘ
ાં ૈિઃ |

w

ઉરદ ાં વેદ દ્યુગ્ક્ત લભસ્ત્વમ || ૩૮ ||

w

દસ્યોમથલર્મ
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ભ ૂમાવાગત્ય ભ ૂમન્નસુકરમકરોબ્રથહ્મસ ૂત્રસ્ય ભાષ્યાં દુભાથ ષ્યાં વ્યસ્ય

w

ભ ૂત્વા ક્ષેત્રે સવશુદ્ધે દ્વિજગર્સનલયે રૂપ્યપીઠાલભિાને

ત્રાસપ

બ્રહ્મજાસ ત્સ્ત્રભુવનસવશદે મધ્યગેહાખ્યગેહે |
પારરવ્રાજ્યાસિરાજિઃ પુનરસપ બદરીં પ્રાપ્ય કૃષ્ર્ાં ચ નત્વા કૃત્વા
ભાષ્યાલર્
વાંદે

મ્યગ વ્ય નુ

ચ ભવાન ભાર ાિથપ્રકાશમ || ૩૯ ||

ાં ત્વા સુપ ૂર્થપ્રમસ મનુરદના ેસવ ાં દે વવદૈાંૃ - વંદે વાંદારુમીશે

સશ્રય ઉ

સનય ાં શ્રીમદાનાંદ ીિથમ |

વાંદે માંદારકની ત્ રરદમલજલા ેક ાસિક્ય ગ
ાં ાં વાંદેઽહાં દે વ ભક્તત્યા
ભવભયદહનાં

જ્જજનાન્મોદયાં મ || ૪૦ ||

સુબ્રહ્મ્યાખ્યસ ૂરે િઃ સુ

સુભ ૃશાં કેશવાનાંદ ીિથ-

ઇસ

શ્રીમત્પાદાબ્જજભક્ત િઃ સ્ત ુસ મકૃ

ુ ે વસ્ય ચાસ્ય |
હરે વાથ યદ

ત્પાદાચાથ દરે ર્ ર્ગ્સિ પદલ ન્માલયા ત્વે યા યે
નમાંસ

પ્ર

|| ઇસ

કસવકુલસ લકશ્રીમસિસવક્રમપાંરડ ાચાયથકૃ ા વાયુસ્ત ુસ િઃ
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|| ૪૧ ||

om

મસ ગુર્ા મુગ્ક્ત મે ે વ્રજસાં

રાં ાધ્યામ ૂ

ou
si

|| શ્રી નરસ હ
િં નખસ્ત ુસ િઃ ||

પાાંત્વસ્માન પુરુહ ૂ વૈરરબલવન્મા ગ
ાં માદ્યદ ઘટાસુનખરા દારર ારાસ દૂર-

w

w

શ્રીમત્કાંઠીરવાસ્યપ્ર

.y

કુાંભોચ્ચારિસવપાટનાસિકપટુપ્રત્યેકવજ્રાસય ાિઃ |

લક્ષ્મીકાાં

w

પ્રધ્વસ્ ધ્વાાં શાાં પ્રસવ
માં

મન ા ભાસવ ા ભ ૂરરભાગૈિઃ || ૧ ||

ોઽસપ કલયન નૈવેસશત ુસ્ ે

માં પશ્યામ્યુત્તમવસ્ત ુ

દૂર ર ોઽપાસ્ ાં ર ો યોઽષ્ટમિઃ |
યિોષોત્કરદક્ષનેત્રકુરટલપ્રાાં ોત્ત્િ ાગ્નનસ્ુર ખદ્યો ોપમસવષ્ુલલિંગભસ
|| ઇસ

ા બ્રહ્મેશશક્રોત્કરાિઃ || ૨ ||

શ્રીમદાનાંદ ીિથભગવત્પાદકૃ ા શ્રીનરસ િંહનખસ્ત ુસ િઃ
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