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om

પિમ ભગવદ્ભક્તસરિદિાદિરદ કેળુવુદુ

કાિદોળગૈદૈદુ તસન્ચમા
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ત્રા સરહતસ ઓંદધિક પંચિદ્વણણ વેદ્ય
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પ્રણવપ્રધતસપાદ્ય ધત્રિામરદ
તસનુધવિોળુ ધત્રસ્થાિગધિરુ
દ્ધનુ ધત્રપંચક એકધવિંિધતસ ચત ુિધવિંિધતસગ
એધિધસ એપ્પત્તેિડુ સાધવિ
ઇધિત ુ િારિગળોળુ ધિયાધમસુ
તસિગભસ્સ્તસગ િોકદોળુ સવત્ર બેળગુવનુ ૭-૨
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ળે વિગળલિ ધવશ્વ ત ુિગ
ગ્રીવ મ ૂિેિા્યુતસત્રય હંસ મુધતસગળા
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કલુષધવલ્િદ દપણરદ પ્રધતસ
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ગોલળસુવદ
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િોળગે મિદપણરદ તસાધિ

w

શ્ચિ ધિિામય ધિધવકાિ ધિિાશ્રયાિંતસ ૭-૪
ઈ િિીિ ચત ુષ્ટયગળોળુ
કોિ િાત ુગ ભાિતસીપધતસ પ્રા
ણેિધિપ્પત્તોંદુ સાધવિદારુન ૂિે ધિપ
શ્વાસ રૂપક હંસ ભાસ્કિ
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ભેિિોળલગદ્દવિ કૈ ધવરિ
ું
દીસિોજ ભવાંિદોળુ સવત્ર તલબહનુ
૭-૫
ધિિલગળૈ દૈ દે િડુ બાહગ
ુ
ળે િડુ પાદગળોંદુ મધ્યો
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દિરદ િોલભપ વાણ્ઘ્મિોમયિેધિપ ધિત્યદલિ
કિણ િાત ુગળલ્લ્િ એપ્પ
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પ્પિધવદૂિનુ ભાિતસ પ્રધતસપાદ્યિેંદેધિધસ ૭-૬
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ળાિધિક દિ ઇસ્વવનુતસ િ
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મીિમણ ધવષ્ણ્ઘવાખ્યરુપરદ ચત ુષષ્ષ્ટકિા
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િાિકનુ તસાિાલગ બ્રહ્મ પુ
િારિ મુખ્યિોલળદ્દુ સતસતસ ધવ
હાિ માળ્પનુ ચત ુષ્પાદાવ્હયરદ િોકદોળુ ૭-૭
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તસનુ ચત ુષ્ટયગળલિ િાિા
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યણિ સાધવિદૈ દુ ન ૂરિપ્પત્તુ મેિારુ
ગણિે માળ્પુદુ બુિરુ રૂપવ
ઘઇલણુઃ સ ૂયારદત્ય િામગ

ઐદુ ન ૂિે પ્પત્ત િાિકુ
આધિ ભૌધતસકદલિ ધતસલળવુદુ
ભેદગળલિન્ન ૂરુ મ ૂવ
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આઇદે િડુિતસ એકધવિંિધતસ રૂપવધ્યાત્મ
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ળનુરદિરદ જધપસુવરિગીવાિોવય સંપદવ ૭-૮
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સુરુલચ િાવિીકિિેધિધસ સં
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કરુષણ પ્રદ્યુમ્િ િધિ ભા
સ્કિિોળગે અિવત્તધિક મુન્ન ૂરુ રૂપદલિ
કિે ધસકોંબનુ અહસ્સંવ
ત્સિિેધિપનુ ધવધિષ્ટ િામદ
િરિતસવરિગાિોવયભાવયવિીવાિંદમય ૭-૧૦
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એક પંચાિદ્વણણગતસ
માકળત્રનુ સવિોળગ
વ્યાકઇતસાકાિાંતસ વ્યાધપધસ ધિગમતસધતસગળનુ
વ્યાકિણ ભાિતસ મુિાદ્ય
િેક િાસ્ત્ર પુિાણ ભાષ્યા
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િીકગળ કલ્લ્પધસ મિોવાણ્ઘ્મયિેધિધસકોંબ ૭-૧૧
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ભાિભઇન્નાામક સાધવિ
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દારુ ન ૂરિપ્પત્તુ િાલુકુ
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મ ૂરુધતસગળુ ચાિાચિરદ સવત્ર તલબહવુ
આરુ િાલ્કુ જિગળલિ હરદ

.y

િારુ ચેતસિગળલિ લચિંધતસસે
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તસોરિકોંબનુ તસન્ના રૂપવ સકિ ઠાધવિલિ ૭-૧૨
ધમસુધિ મેલિિ મલણયવોિ િા
જજસુવ બ્રહ્મારદગળ મિદલિ
લબસજજંિાિાિકનુ આિેયિેંદેધિધસ
દ્વદ્વિતસ િાલ્વત્તેિડુ રૂપરદ
િધિયોલળપ્પનુ િિદોળગે િો
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લભસુવ િાલ્વત્તેિિધિક િતસરૂપદલિ લબિદે ૭-૧૩
એિડુ સાધવિદેં ત ુ રૂપવ
િરિત ુ સવ પદાથદલિ ધસરિ
વિિ પ ૂજેય માડુ વિગિ બેડુ કોંિાડુ
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બરિદે જિદલિ મુણલુ ગ લબધસળોળુ
બેિળિેલણધસદિે ન ુ સદ્ગુરુ
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પ્પત્ત ઐદુ િઇધસિંહ રૂપદલ્લ્િદ્દુ જીવરિગે
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ધિત્યદલિ હગલિરુળુ બપ્પપ
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મઇત્યુધવગે તસા મઇત્યુવેધિસુવ
ભઇત્યુવત્સિ ભય ધવિાિિ ભાવય સંપન્ના ૭-૧૫
જ્વિિોલળપ્પત્તેળુ હિિોળ
લગરુવધિપ્પત્તેંટુ રૂપરદ
એિડુ સાધવિદેં ટુ ન ૂરિપ્પત્તિે ળેધિપ
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જ્વિહિાવ્હય િાિધસિંહિ
સ્મિણે માત્રરદ દુરિતસિાધિગ
લળિદે પોપવુ તસિલણ લબિંબવ કંિ રહમદં તસે ૭-૧૬
માસ પરિયંતસિવુ લબિદે િઇ
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કેસરિય શુભિામ મંત્ર જજ
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રુતસિોલળપ્પત્તેળુ રૂપદોલળપ્પ પ્રદ્યુમ્િ
સુતસિોલળપ્પત્તૈદુ હરદિેં
ટત ુળ રૂપગળારિત ુ વત્સિ
િતસગળલિ પુજજસુતસલિરુ ચત ુિાત્મકિ પદવ ૭-૧૮
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મ ૂરુધતસગળિે િેિેદુ સવા
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8
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ઓંદુ રૂપરદ સઇષ્ષ્ટ પ્રળયવ
ઇંરદિે િિોળે ધિદ્ચરિ અપ્રમેય સદા ૭-૨૪
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વારિજભવાંિદોળુ િકુધમ
િાિધસિંહિ રૂપગુણગળુ

10

વારિધિયોલળહ તસેિેગળંદરદ સંદલણધસ ઇહવુ
કાિણાંિાવેિ વ્યાપ્તસવ
તસાિ કાય વ્યક્તસવ્યક્તસવુ

મલણગળોળલગહ સ ૂત્રદં દરદ
પ્રણવપાદ્યનુ ચેતસિાચે

gm

રુલણકિંતસાિંતસ જીવિ

ou
si

દણુધવકેય ુ ઇવલગલ્િ બહક
ુ ા

a.
c

તસિ જગધત્તિોળનુરદિદોળાડુવનુ સુિપ ૂણ

om

આરુિાલ્કુ ધવભ ૂધતસયંતસયાધમ રૂપગળુ ૭-૨૭

.y

ગણદોળે કાંિા રૂપરદ ધિિંત ુ િેધમસુવ ૭-૨૮

w

w

જીવજીવિભેદ જિ જિ

w

જીવજિ જિજીવરિિંદલિ
શ્રીવિનુ અત્યંતસ લભન્ના ધવિઅણનુ િક્ષ્મી
મ ૂવરિિંદલિ પદુમજંિરદ
તસા ધવિઅણળે ધિસુધતસપ્પળુ
સાવધિક સમશ ૂન્ચયળેં દરિતસીવિનુ ભજજસુ ૭-૨૯
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આરદતસેયરુ ધતસલળયરદહ ગુણ
વેદમાધિગળેં દેધિપ વા
ણ્ઘયરદગળુ બલ્િિવિરિયદ ગુણગણંગળનુ
વેિબલ્િનુ બોમ્મિરિયદ
ગાિગુણગળુ િકુધમ બલ્િળુ

om

શ્રીિિોબ્બનુપાસ્ય સદ્ગુણપ ૂણ હરિયેંદુ ૭-૩૦

gm

પ્રાંતસગાણદે મહાિકુધમ ભગ

a.
c

ઇંતસિંતસાિંતસ ગુણગળ

ou
si

વંતસગાભિણાયુિાંબિવાિયગળાલગ
સ્વાંતસદલિ િેિેગોલળધસ પિમ દુ

.y

િં તસ મરહમિ દૌત્ય કમ ધિ

w

w

w

િં તસિરદ માડુતસલિ તસદિીિત્વવૈરદહળુ ૭-૩૧
પ્રળય જિધિયોળુળ્ળ િાવેય ુ
ુ દ
હોિબુગાણદે સુત્તવ
ં રદ
જિરુહઅ
ે ણિમિ ગુણરૂપગળ લચિંધતસસુતસ
િેિેય ગાણદે મહિકુધમ ચં
ચિવિૈરદહળલ્પ જીવરિ
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ુ ે ધિવિ મરહમેગળી જગત્રયરદ ૭-૩૨
ગળવડુવદ
શ્રીધિકેતસિ સાત્વતસાંપધતસ
જ~િાિગંય ગયાસુિાદિ
મૌધિકુિસન્ચમાન્ચય માિદ માત ુળ ધ્વંધસ

om

દીિજિ મંદાિ મધુરિપુ
પ્રાણદ જગન્નાાથ ધવટ્ઠિ

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

તસાિે ગધતસયેંદનુરદિરદ િંલબદવિનુ પોિે વ ૭-૩૩
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