દ્ર ુવતાલ
કોતતયાદરે બિડેનો િલુપરર
ભુતલદોલુ પાયાડલુ બિડેનો
ખ્યાતત તોરે દુ કચ્ચુટહાકલુ બિદે નો
ચાત ુર બિટ્ટરે બિડેનો ના બિડેનો

om

િીતત િીરલુ બિડેનો માત ુ
ગાત ુર ગગનક્કે િેલેસલુ બિડેનો

gm

કોતત સેતવસલુ બિડેનો

a.
c

માતતગે હલ્લુ તોરલુ બિદે ણો

ou
si

આત ુરદબલ વનરદ લંતિતસદરે બિડે
આ ત ુરુગલ રકત્તેલ ુ બિડેનો

.y

વીતતહોત્રન િાલદલ્લ્લ ઇટ્ટરે બિડેનો

w

w

જાતત ધમમવ બિટ્ટરે બિડેનો

w

ઈ તેરેદલ્લ્લ ની ઇદ્દરે નૈય્ય ભે
ુ દ
ુ ુ ના બિડિલ્લેને
ન્નાત ુ કેલવ
તાતા ઇતન્નદરરિંદ આવુદાદરુ િરબલ
દાતા મેતત્તદરરન્દ એનાદરાગબલ
સોત ુ રહિંદાગદુપોદરે તનન્ન પદદાણે
યાતેક્કે સંશયવો બિડેનો બિડેનો ખ

દ્યોત મંડલ પોગલુ બિડેનો
માત ુ પોળ્ળાદરે નુરોંદુ કુલ એન્ન
ગોત્રદવરરગે ગતત એલ્લ્લદો
વાતન્ન મગનાદ આતન્ન રુપવ
ગાત ુરદલ્લ્લ તનન્નોળગે તોરો

om

જોતતમમય રુપ તવજયતવટ્ટલરે યન
મટય તાલ

ou
si

ભીતતનામવન્નુ ઇટ્ટુકોંડરે બિડે

gm

ભુતળદોળગે ઇદ્દ ભુતમસુત્તલુ બિડે

a.
c

દૂત દુર્જનહારર દુખતનવારર

ની તતરરદુંડરે બિડેનો બિડેનો આ

.y

રાતતગબલગે સ ૂત ુ અડતવ સીરલુ બિડેનો

w

w

સ ૂત ુમતન બિટ્ટુ અરડબગમાડલુ બિડે

w

પાતક નીનાબગ કુલવ કોન્દરે બિડે
માત ુગારરકેતયિંદ યતતયાદરે બિડેનો
તિતત સલહો એન્ન સાકરદદ્દરે તનન્ન
પુતરે દ્વિતતયોશનેંદુ પોગળલ્યાકે
નાથનલ્લ્લ તનન્ન મંતત્ર તનવેનો
પોતિાવ નમ્મ તવજયતવટ્ટલરે યના

ત ુમદોળબગટ્ટ ભારતત રમણા
તત્રતવડ તાલ
ભારવે નાનોબ્િ શરણા તનનગલ્લવે
િારરિારરગે તનન્ન ઐરહક સૌખ્યા
તમરદે કોડુ એંદુ િેરડ બ્યાસરરતસ તવ

om

સ્તારવાબગ ગુરુવે કારડદે નો
ધારુબણયોળુ પુટ્ટટ્ટ પારુગાણદ સં

gm

દૂરરદે નો ઇદુ દૈ ન્યરદિંદલ્લ્લ તવ

a.
c

શાર હેયવેંદુ કેબલ તનનગે

ou
si

ચારરતસદરોબળતે ઇલ્લ્લરદદ્દરે લીસે

ભારરભારરગે તનન્ન સૌભાગ્ય ચરણવ

.y

તોરરતસ દન્યન્ન માડેંદેનો

w

w

કારુણ્યદબલ કૈ ટભારર તિયને

w

આરન્ન કાણેનો તનન્ન તવના
રકરુતત અપરકતતિ તનનદૈ ય્યા
વારણાવર વંદ્ય તવજયતવટ્ટલરે યન
સેરુવ પરરમાડો તારતમ્ય ભાવદબલ
અટ તાલ
નીનુ ઓબલયે હરર તાને ઓબલવનૈય્ય

નીનુ મુતનદરે હરર તાને મુતનવનુ
એનેંિે તનન્ન મેબલન હરર કારુણ્ય
નીનલ્લરદલ્લદ સ્થાનવ તાતનલ્લા
િાણેશ નમો નમો તનન્ન પાદાબ્જકે
વાનરે શ સુગ્રીવ વાબલ સાબિ

om

જ્યાનેશ ભક્તત તવરતતેશ અમરે શ
પાબણગ્રહણ માડુ પતતત પાવન દે વ

gm

િાણીંરિયગલુ દે હ ચેતન બચત્તવ

a.
c

આનંદ આનંદ મુરુતત ગુરુરાય

ou
si

દાન માડબલ સવમ તનન્નદીનવેંદુ

નીતનરલાવાગ અન્ય જનરરગે મત્તાનુ

.y

બિન્નૈપેનો દે હ ત્યાગવાબગ

w

w

તિનાથ તવજયતવટ્ટલરે ય પાદ

w

રીણુ દરરસુવ સવમરુદ્દારી
આરદ તાલ

એલ્લ કાલદલ્લ્લ તનન્નલ્લ્લ ભક્તત ઇપ્પ
સલ્લબલત મનુજર પદપાંસ તશર
દલ્લ્લ દરરસુવત
ં ે સતત મતત તયત્તુ
િલ્લ્લદ કામ બિરડસુ િલવંત ગુણવંત

િલ્લવ ભવદુર નીને ગતતયો જગ
દોલ્લભ મુદ
ં ણ િાણેશ સુખપુણમ
અલ્લરદદ્દરે એન્ન કાવ કરુબણય કાણે
મલ્લમદમ ન નમ્મ તવજય તવટ્ટલરે યન
જતે તાલ
અનંત જનુમક્કે નીને ગુરુ એંિ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

જ્યાનવે કોડુ જીયા તવજયતવટ્ટલન દાસા

om

તનલ્લ્લસુ મનદલ્લ્લ િતતકુલવાગદે

