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ખેશ પિમ સુભક્ક્તપૂિક
વ્યાસકૃ ત ગ્રંથગળનરિતુ પ્ર
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વસતદ્ધદાયક શીિરદિં પાણલપુદુ ણબન્નપિ
બુતદ્ધ વિદ્ય જ્નન્યાન બલ પરિ
શુદ્ધ ભક્ક્ત વિિક્ક્ત વનરુતન
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રુક્રમશ્રીિામચંદ્રનુ સેતુમુખદલ્લલ
ચક્રિતતપ િમિાજનુ
ચક્રપાણણય નુરિગે ભજજવસદ
િક્રતુંિને વનન્નોળેં તટ
ુ ો ઈશનુગ્રહવુ ૨૮-૧૨
કૌિિેંદ્રનુ વનન્ન ભજજસદ
કાિણરદ વનજકુ લ સરહત સં
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હાિ ઐરદદ ગુરુિિ વૃકોદિન ગદે વયિંદ
તાિકાંતકનનુજ એન્ન
શિીિદોળુ નીવનિંતુ િમ
પ્રેિકનુ નીનાણગ સંતસ
ૈ ન્ન
ે કરુણદણલ ૨૮-૧૩
એકવિિંશતત મોદક વપ્રય
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વનત્યદણલ નેનન
ે ન
ે દે ુ સુણખસુિ ભાગ્ય કરુણણપુદુ ૨૮-૧૫
પંચભેદ જ્નન્યાનિરુપુ વિ
રિિંણચજનકન તોરુ મનદણલ
િાંવિતપ્રદ ઓલુમેવયિંદણલ દાસનેંદરિદુ
પંચિક્ત્રન તનય ભિદોળુ
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િંણચસદે સંતસ
ૈ ુ વિષયરદ
સંચરિદં દદણલ માડુ મનારદકિણગળ ૨૮-૧૬
એનુ બેડુવરુ દલલ વનન્ન કુ
યોવનગળુ બિલંજે લકુ મી
પ્રાણપતત તત્િેશરિિંદોિગૂરિ ગુણકાય
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જયજયતુ ચાિાંગ કરુણા
નયનરદિંદણલ નોરિ જનુમા
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