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shrIkRiShNakarNAmRitam

શ્રીકૃ ણકણાર્ તમ્

॥ પ્રથમાશ્વાસઃ॥

ચ તામ ણજર્ય ત સાેમ ગિરગુર્ મ
શક્ષાગુ શ્ચ ભગવાન્ શ ખિપ છમાૈ લઃ ।
ય પાદક પત પ લવશખેરેષુ
લીલા વયવંરરસં લભતે જયશ્રીઃ॥ ૧.૧॥
અ ત વ ત ણીકરાગ્રિવગલ ક પપ્રસનૂા લુતં
વ તપુ્ર તુતવે નાદલહર િનવાર્ણિનવ્યાર્કુલમ્ ।
સ્ર તસ્ર તિન દ્ધનીિવિવલસદ્ગાપેીસહસ્રા તં
હ ત ય તનતાપવગર્મ ખલાેદારં િકશાેરાકૃ ત॥ ૧.૨॥
ચાતુયકિનધાનસીમચપલાઽપાઙ્ગચ્છટામ દરં
લાવ યા તવી ચલા લતદશૃં લ મીકટક્ષાદતૃમ્ ।
કા લ દ પુ લનાઙ્ગણપ્રણિયનં કામાવતારાઙુ્કરં
બાલં નીલમમી વયં મધુિરમ વારાજ્યમારાધ્નુમઃ॥ ૧.૩॥
બહાત્તંસિવલા સકુ તલભરં માધુયર્મગ્ ાનનં
પ્રાને્મીલન્નવયાવૈનં પ્રિવલસદ્વે પ્રણાદા તમ્ ।
આપીન તનકુડ્મલા ભર ભતાે ગાપેી ભરારાિધતં
જ્યાે તશ્ચેત સ નશ્ચકા ત જગતામેકા ભરામાદ્ભુતમ્॥ ૧.૪॥
મધુરતર મતા તિવમુગ્ધમખુા બુ હં
મદ શ ખિપ છલા છતમનાેજ્ઞકચપ્રચયમ્ ।
િવષયિવષા મષગ્રસનગ્ ધ્નુ ષ ચેત સ મે
િવપુલિવલાેચનં િકમિપ ધામ ચકા ત ચરમ્॥ ૧.૫॥
મુકુલાયમાનનયના બુજં િવભાેમુર્રલીિનનાદમકર દિનભર્રમ્ ।
મુકુરાયમાણ દુગ ડમ ડલં મખુપઙ્કજં મન સ મે િવજૃ ભતામ્॥ ૧.૬॥
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કમનીયિકશાેરમુગ્ધમૂતઃ કલવે ક્વ ણતાદતૃાનને દાેઃ ।
મમ વા ચ િવજૃ ભતાં મુરારેમર્ધુિર ણઃ ક ણકાિપ કાિપ કાિપ॥ ૧.૭॥
મદ શખ ડ શખ ડિવભષૂણં મદનમ થરમુગ્ધમખુાંબુજમ્ ।
વ્રજવધનૂયના જનર જતં િવજયતાં મમ વાઙ્મય િવતમ્॥ ૧.૮॥
પ લવા ણપા ણપઙ્કજસઙ્ ગવે રવાકુલં
ફુ લપાટલપાટલીપિરવાિદપાદસરાે હમ્ ।
ઉ લસન્મધુરાધરદ્યુ તમ જર સરસાનનં
વ લવીકુચકુ ભકુઙુ્કમપિઙ્કલં પ્રભુમાશ્રયે॥ ૧.૯॥
અપાઙ્ગરેખા ભરભઙ્ગુરા ભરનઙ્ગલીલારસર જતા ભઃ ।
અનુક્ષણં વ લવસુ દર ભર યચર્માનં િવભુમાશ્રયામઃ॥ ૧.૧૦॥
હૃદયે મમ હૃદ્યિવભ્રમાણાં હૃદયં હષર્િવશાલલાેલનતે્રમ્ ।
ત ણં વ્રજબાલસુ દર ણાં તરલં િક ચન ધામ સિન્નધત્તામ્॥ ૧.૧૧॥
િન ખલભવુનલ મીિનત્યલીલા પદા યાં
કમલિવિપનવીથીગવર્સવર્ઙ્કષા યામ્ ।
પ્રણમદભયદાનપ્રાૈઢગાઢાેદ્ધતા યાં
િકમિપ વહતુ ચેતઃ કૃ ણપાદા બુ યામ્॥ ૧.૧૨॥
પ્રણયપિરણતા યાં પ્રાભવાલ બના યાં
પ્ર તપદલ લતા યાં પ્રત્યહં નૂતના યામ્ ।
પ્ર તમુહુરિધકા યાં પ્ર નવુ લાેચના યાં
પ્રભવતુ હૃદયે નઃ પ્રાણનાથઃ િકશાેરઃ॥ ૧.૧૩॥
માધુયર્વાિરિધમદા ધતરઙ્ગભઙ્ગીશ ◌ૃઙ્ગારસકં લતશીતિકશાેરવષેમ્ ।
આમ દહાસલ લતાનનચ દ્ર બ બમાન દસ લવમનુ લવતાં મનાે મે॥ ૧.૧૪॥
અવ્યાજમ જુલમખુા બુજમુગ્ધભાવૈરા વાદ્યમાનિનજવે િવનાેદનાદમ્ ।
આક્ર ડતામ ણપાદસરાે હા યામાદ્ર મદ યહૃદયે ભવુનાદ્રર્માજેઃ॥ ૧.૧૫॥
મ ણનપૂુરવાચાલં વ દે તચ્ચરણં િવભાેઃ ।
લ લતાિન યદ યાિન લ મા ણ વ્રજવી થષુ॥ ૧.૧૬॥
મમ ચેત સ સુ્ફરતુ વ લવીિવભાેમર્ ણનપૂુરપ્રણિયમ જુ શ જતમ્ ।
કમલાવનેચરક લ દક યકાકલહંસક ઠકલકૂ જતાદતૃમ્॥ ૧. ૧૭॥
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ત ણા ણક ણામયિવપુલાયતનયનં
કમલાકુચકલશીભરપુલક કૃતહૃદયમ્ ।
મુરલીરવતરલીકૃતમુિનમાનસન લનં
મમ ખેલ ત મદચેત સ મધુરાધરમ તમ્॥ ૧.૧૮॥
આમુગ્ધમધર્નયના બુજચુ બ્યમાન-
હષાર્કુલવ્રજવધૂમધુરાનને દાેઃ ।
આર ધવે રવમાિદિકશાેરમૂત-
રાિવભર્વ ત મમ ચેત સ કેઽિપ ભાવાઃ॥ ૧.૧૯॥
કલક્વ ણતકઙ્કણં કરિન દ્ધપીતા બરં
ક્રમપ્ર તકુ તલં ક લતબહર્ભષૂં િવભાેઃ ।
પનુઃ પ્ર તચાપલં પ્રણિયનીભુ યિ ત્રતં
મમ સુ્ફરતુ માનસે મદનકે લશ યાે થતમ્॥ ૧.૨૦॥
તાેક તાેકિન યમાન દુલપ્રસ્ય દમ દ મતં
પ્રેમાેદ્ભેદિનરગર્લપ્ર મરપ્રવ્યક્તરાેમાેદ્ગમમ્ ।
શ્રાે શ્રાતે્રમનાેહરવ્રજવધૂલીલા મથાે જ પતં
મ યા વાપમપુા મહે ભગવતઃ ક્ર ડાિનમીલદ્દશૃઃ॥ ૧.૨૧॥
િવ ચત્રપત્રાઙુ્કરશા લબાલા તના તરં માૈિનમનાેઽ તરં વા ।
અપાસ્ય દાવનપાદપાસ્યમપુાસ્યમ યન્ન િવલાેકયામઃ॥ ૧.૨૨॥
સાધ સ દ્ધરૈ તાયમાનૈરા યાયમાનૈમુર્રલીિનનાદૈઃ ।
મૂધાર્ ભ ષક્તં મધુરાકૃતીનાં બાલં કદા નામ િવલાેકિય યે॥ ૧.૨૩॥
શ શર કુ તે કદા નુ નઃ શ ખિપ છાભરણ શશદુૃર્શાેઃ ।
યુગલં િવગલન્મધુદ્રવ મતમુદ્રા દુના મખુે દુના॥ ૧.૨૪॥
કા યકબુર્રકટાક્ષિનર ક્ષણને તા યસવં લતશશૈવવૈભવને ।
આપુ ણતા ભવુનમદ્ભુતિવભ્રમેણ શ્રીકૃ ણચ દ્ર શ શર કુ લાેચનં મે॥ ૧.૨૫॥
કદા વા કા લ દ કુવલયદલ યામલતરાઃ
કટાક્ષા લક્ષ્ય તે િકમિપ ક ણાવી ચિન ચતાઃ ।
કદા વા ક દપર્પ્ર તભટજટાચ દ્ર શ શરાઃ
િકમ ય ત તાષેં દદ ત મુરલીકે લિનનદાઃ॥ ૧.૨૬॥
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અધીરમાલાેિકતમાદ્રર્જ પતં ગતં ચ ગંભીરિવલાસમ થરમ્ ।
અમ દમા લઙ્ ગતમાકુલાને્મદ મતં ચ તે નાથ વદ ત ગાેિપકાઃ॥ ૧.૨૭॥
અ તાેક મતભરમાયતાયતાક્ષં િનઃશષે તન િદતં વ્ર ઙ્ગના ભઃ ।
િન સીમ તબિકતનીલકા તધારં દૃ યાસં િત્રભવુનસુ દરં મહ તે॥ ૧.૨૮॥
મિય પ્રસાદં મધુરૈઃ કટાક્ષવૈશીિનનાદાનુચરૈિવધેિહ ।
વિય પ્રસન્ને િક મહાપરૈનર્ વ યપ્રસન્ને િક મહાપરૈનર્ઃ॥ ૧.૨૯॥
િનબદ્ધમુગ્ધા જ લરેષ યાચે નીર ધ્રદૈ યાેન્નતમુક્તક ઠમ્ ।
દયા બુધે દેવ ભવ કટાક્ષદા ક્ષ યલેશને સકૃિન્ન ષ ચ॥ ૧.૩૦॥
િપ છાવતંસરચનાે ચતકેશપાશે પીન તનીનયનપઙ્કજપજૂનીયે ।
ચ દ્રારિવ દિવજયાેદ્યતવક્ત્ર બ બે ચાપલ્યમે ત નયનં તવ શશૈવે નઃ॥ ૧.૩૧॥
વચ્છૈશવં િત્રભવુનાદ્ભુત મત્યવૈ મ યચ્ચાપલં ચ મમ વાગિવવાદગ યમ્ ।
તત્ િક કરાે મ િવરણન્મુરલીિવલાસમુગ્ધં મખુા બુજમુદ ક્ષતુમીક્ષણા યામ્॥ ૧.૩૨॥
પયાર્ ચતા તરસાિન પદાથર્ભઙ્ગીફ ગૂિન વ ગતિવશાલિવલાેચનનાિન ।
બાલ્યાિધકાિન મદવ લવભાિવતાિન ભાવે લુઠ ત સદુશૃાં તવ જ પતાિન॥ ૧.૩૩॥
પનુઃ પ્રસન્નને મખુે દુતજેસા પુરાેઽવતીણર્સ્ય કૃપામહા બુધેઃ ।
તદેવ લીલામુરલીરવા તં સમાિધિવઘ્નાય કદા નુ મે ભવેત્॥ ૧.૩૪॥
ભાવને મુગ્ધચપલને િવલાેકનને મન્માનસે િકમિપ ચાપલમુદ્વહ તમ્ ।
લાેલને લાેચનરસાયનમીક્ષણને લીલાિકશાેરમપુગૂિહતુમુ સકુાેઽ મ॥ ૧.૩૫॥
અધીર બ બાધરિવભ્રમેણ હષાર્દ્રર્વે વરસ પદા ચ ।
અનને કેનાિપ મનાેહરેણ હા હ ત હા હ ત મનાે ધનુાે ત॥ ૧.૩૬॥
યાવન્ન મે િન ખલમમર્દૃઢા ભઘાતિન સ ધબ ધનમુદેત્યસવાપેતાપઃ ।
તાવ દ્વભાે ભવતુ તાવકવક્ત્રચ દ્રચ દ્રાતપ દ્વગુ ણતા મમ ચત્તધારા॥ ૧.૩૭॥
યાવન્ન મે નરદશા દશમી દશૃાેઽિપ ર ધ્રાદુદે ત ત મર કૃતસવર્ભાવા ।
લાવ યકે લભવનં તવ તાવદેતુ લ યાઃ સમુ ક્વ ણતવે મખુે દુ બ બમ્॥ ૧.૩૮॥
આલાેલલાેચનિવલાેિકતકે લધારાનીરા જતાગ્રસરણેઃ ક ણા બુરાશઃે ।
આદ્રાર્ ણ વે િનનદૈઃ પ્ર તનાદપૂરૈરાકણર્યા મ મ ણનપૂુર શ જતાિન॥ ૧.૩૯॥
હે દેવ હે દિયત હે જગદેકબ ધાે કે કૃ ણ હે ચપલ હે ક ણૈક સ ધાે ।
હે નાથ હે રમણ હે નયના ભરામ હા હા કદા નુ ભિવતા સ પદં દશૃાેમ॥ ૧.૪૦॥
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અમૂ યધ યાિન િદના તરા ણ હરે વદાલાેકનમ તરેણ ।
અનાથબ ધાે ક ણૈક સ ધાે હા હ ત હા હ ત કથં નયા મ॥ ૧.૪૧॥
િક મવ શ ◌ૃ મઃ કસ્ય બ્રૂમઃ કથં કૃતમાશયા
કથયત કથાં ધ યામ યામહાે હૃદયેશયઃ ।
મધુરમધુર મેરાકારે મનાનેયનાે સવે
કૃપણકૃપણા કૃ ણે ણા ચરં બત લ બતે॥ ૧.૪૨॥
આ યાં િવલાેચના યામ બુજદલલ લતલાેચનં બાલમ્ ।
દ્વા યામિપ પિરર ધું દૂરે મમ હ ત દૈવસમાગ્રી॥ ૧.૪૩॥
અશ્રા ત મતમ ણા ણાધરાેષં્ઠ હષાર્દ્રર્ દ્વગુણમનાેજ્ઞવે ગીતમ્ ।
િવભ્રા ય દ્વપુલિવલાેચનાધર્મુગ્ધં વી ક્ષ યે તવ વદના બુજં કદા નુ॥ ૧.૪૪॥
લીલાયતા યાં રસશીતલા યાં નીલા ણા યાં નયના બુ યામ્ ।
આલાેકયેદદ્ભુતિવભ્રમા યાં બાલઃ કદા કા ણકઃ િકશાેરઃ॥ ૧.૪૫॥
બહુલ ચકુરભારં બદ્ધિપ છાવતંસં ચપલચપલનતંે્ર ચા બ બાધરાેષ્ઠમ્ ।
મધુર દુલહાસં મ થરાેદારલીલં ગય ત નયનં મે મુગ્ધવષંે મુરારેઃ॥ ૧.૪૬॥
બહુલજલદચ્છાયાચાેરં િવલાસભરાલસં
મદ શ ખ શખાલીલાેત્તંસં મનાેજ્ઞમખુા બુજમ્ ।
કમિપ કમલાપાઙ્કાેદગ્રપ્રપન્નજગ જતં
મધુિરમપર પાકાેદ્રકંે વયં ગયામહે॥ ૧.૪૭॥
પરા યં દૂરે પિરષિદ મનુીનાં વ્રજવધ-ૂ
દશૃાં દૃ યં શશ્વત્ િત્રભવુનમનાેહાિરવપષુમ્ ।
અના યં વાચામિનદમુદયાનામિપ કદા
દર દૃ યે દેવ દરદ લતનીલાે પલિનભમ્॥ ૧.૪૮॥
લીલાનના બુજમધીરમુદ ક્ષમાણં
નમાર્ ણ વે િવવરેષુ િનવેશય તમ્ ।
ડાેલાયમાનનયનં નયના ભરામં
દેવં કદા નુ દિયતં વ્ય તલાેકિય યે॥ ૧.૪૯॥
લગ્ ં મુહુમર્ન સ લ પટસ પ્રદાિય-
લખેાિવલખેનરસજ્ઞમનાેજ્ઞવષેમ્ ।
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લ જ દુ મતમધુ નિપતાધરાંશ-ુ
રાકે દુલા લતમખુે દુમુકુ દબાલ્યમ્॥ ૧.૫૦॥
અિહમકરકરિનકર દુ િદતલ મી-
સરસતરસર સ હસદશૃદૃ શ દેવે ।
વ્રજયવુ તર તકલહિવજિયિનજલીલા-
મદમુિદતવદનશ શમધુિરમ ણ લીયે॥ ૧.૫૧॥
કરકમલદલદ લતલ લતતરવંશી
કલિનનદગલદ તઘનસર સ દેવે ।
સહજરસભરભિરતદરહ સતવીથી-
સતતવહદધરમ ણમધુિરમ ણ લીયે॥ ૧.૫૨॥
કુસમુશરશરસમરકુિપતમદગાપેી-
કુચકલશઘુ ણરસલસદુર સ દેવે ।
મદલુ લત દુહ સતમુ ષતશ શશાેભા-
મુહુરિધકમખુકમલમધુિરમ ણ લીયે॥ ૧.૫૩॥
આનમ્રામ સતભ્રવુાે પ ચતામક્ષીણપ માઙુ્કરે-
વાલાેલામનુરા ગણાનેર્યનયાેરાદ્રા દાૈ જ પતે ।
આતામ્રામધરા તે મદકલામ લાનવંશીરવ-ે
વાશા તે મમ લાેચનં વ્રજ શશાેમૂર્ ત જગન્માેિહનીમ્॥ ૧.૫૪॥
ત કૈશાેરં તચ્ચ વક્ત્રારિવ દં ત કા યં તે ચ લીલાકટાક્ષાઃ ।
ત સાૈ દય સા ચ મ દ મતશ્રીઃ સતં્ય સતં્ય દુલર્ભં દૈવતષેુ॥ ૧.૫૫॥
િવશ્વાપે લવશમનૈકબદ્ધદ ક્ષં િવશ્વાસ તવિકતચેતસાં જનાનામ્ ।
પ યામઃ પ્ર તનવકા તક દલાદ્ર પ યામઃ પ થ પ થ શશૈવં મુરારેઃ॥ ૧.૫૬॥
માૈ લશ્ચ દ્રકભષૂણા મરકત ત ભા ભરામં વપ-ુ
વર્ક્ત્રં ચત્રિવમુગ્ધહાસમધુરં બાલે િવલાેલે દશૃાૈ ।
વાચ શશૈવશીતલામદગજશ્લાઘ્યા િવલાસ સ્થ ત-
મર્ દં મ દમયે ક અેષ મથુરાવીથી મતાે ગાહતે॥ ૧.૫૭॥
પાદાૈ પાદિવિન જતા બુજવનાૈ પદ્માલયાલઙૃ્કતાૈ
પાણી વે િવનાેદનપ્રણિયનાૈ પયર્ ત શ પ શ્રયાૈ ।
બાહૂ દાેહદભાજનં ગદશૃાં માધુયર્ધારા ગરાે
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વક્ત્રં વા ગ્વભવા તલઙ્ ઘતમહાે બાલં િકમેતન્મહઃ॥ ૧.૫૮॥
બહ નામ િવભષૂણં બહુમતં વષેાય શષેૈરલં
વક્ત્રં દ્વિત્રિવશષેકા તલહર િવ યાસધ યાધરમ્ ।
શીલૈર પિધયામગ યિવભવૈઃ શ ◌ૃઙ્ગારભઙ્ગીમયં
ચતં્ર ચત્રમહાે િવ ચત્રમહહાે ચતં્ર િવ ચત્રં મહઃ॥ ૧૧.૫૯॥
અગ્રે સમગ્રય ત કામિપ કે લલ મી-
મ યાસુ િદ વિપ િવલાેચનમવે સાક્ષી ।
હા હ ત હ તપથદૂરમહાે િકમેત-
દાસીત્ િકશાેરમયમ બ જગ ત્રયં મે॥ ૧.૬૦॥
ચકુરં બહુલં િવરલં ભ્રમરં દુલં વચનં િવપુલં નયનમ્ ।
અધરં મધુરં વદનં લ લતં ચપલં ચિરત તુ કદાઽનુભવે॥ ૧.૬૧॥
પિરપાલય નઃ કૃપાલયેત્યસકૃ જ પતમાત્મબા ધવઃ ।
મુરલી દુલ વના તરે િવભુરાકણર્િયતા કદા નુ નઃ॥ ૧.૬૨॥
કદા નુ કસ્યાં નુ િવપદ્દશાયાં કૈશાેરગ ધઃ ક ણા બુિધનર્ઃ ।
િવલાેચના યાં િવપુલાયતા યાં વ્યાલાેકિય યન્ િવષયીકરાે ત॥ ૧.૬૩॥
મધુરમધર બ બે મ જુલં મ દહાસે શ શરમ તવાક્યે શીતલં દૃ ષ્ટપાતે ।
િવપુલમ ણનતે્રે િવશ્રુતં વે નાદે મરકતમ ણનીલં બાલમાલાેકયે નુ॥ ૧.૬૪॥
માધુયાર્દિપ મધુરં મન્મથતાતસ્ય િકમિપ કૈશાેરમ્ ।
ચાપલ્યાદિપ ચપલં ચેતાે મમ હર ત હ ત િક કુમર્ઃ॥ ૧.૬૫॥
વક્ષઃસ્થલે ચ િવપુલં નયનાે પલે ચ મ દ મતે ચ દુલં મદજ પતે ચ ।
બ બાધરે ચ મધુરં મુરલીરવે ચ બાલં િવલાસિનિધમાકલયે કદા નુ॥ ૧.૬૬॥
આદ્રાર્વલાેિકતદયાપિરણદ્ધનતે્રમાિવ કૃત મતસધુામધુરાધરાેષ્ઠમ્ ।
આદં્ય પુમાંસમવતં સતબિહબહર્માલાેકય ત કૃ તનઃ કૃતપુ યપુ ઃ॥ ૧.૬૭॥
મારઃ વયં નુ મધુરદ્યુ તમ ડલં નુ માધુયર્મવે નુ મનાનેયના તં નુ ।
વાણી નુ મમ િવતવ લભાે નુ બાલાેઽયમ યુદયતે મમ લાેચનાય॥ ૧.૬૮॥
બાલાેઽયમાલાેલિવલાેચનને વક્ત્રેણ ચત્રીકૃતિદઙ્મખુને ।
વષેેણ ઘાષેાે ચતભષૂણને મુગ્ધને દુગ્ધે નયનાે સકંુ નઃ॥ ૧.૬૯॥
આ દાે લતાગ્રભજુમાકુલનતે્રલીલમાદ્રર્ મતાદ્રર્વદના બુજચ દ્ર બ બમ્ ।
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શ નભષૂણશતં શ ખિપ છમાૈ લ શીતં િવલાેચનરસાયનમ યપુૈ ત॥ ૧.૭૦॥
પશપુાલપાલપિરષ દ્વભષૂણં શશરેુષ શીતલિવલાેલલાેચનઃ ।
દુલ મતાદ્રર્વદને દુસ પદા મદયન્મદ યહૃદયં િવગાહતે॥ ૧.૭૧॥

var De’s version has additional verse. Numbers are not changed wi De’s.

િક મદમધરવીથીકૢપ્તવંશીિનનાદં િકર ત નયનયાનેર્ઃ કામિપ પ્રેમધારામ્ ।
તિદદમમરવીથીદુલર્ભં વ લભં નઃ િત્રભવુનકમનીયં દૈવતં િવતં
ચ ॥ ૧.૭૨॥
var

તિદદમપુનતં તમાલનીલં તરલિવલાેચનતારકા ભરામમ્ ।
મુિદતમુિદતવક્ત્રચ દ્ર બ બં મખુિરતવે િવલાસ િવતં મે॥ ૧.૭૨॥
ચાપલ્યસીમ ચપલાનુભવૈકસીમ ચાતુયર્સીમ ચતુરાનન શ પસીમ ।
સાૈર યસીમ સકલાદ્ભુતકે લસીમ સાૈભાગ્યસીમ તિદદં વ્રજભાગ્યસીમ॥ ૧.૭૩॥
માધુયણ દ્વગુણ શ શરં વક્ત્રચ દં્ર વહ તી
વંશીવીથીિવગલદ તસ્રાેતસા સચેય તી ।
મદ્વાણીનાં િવહરણપદં મત્તસાૈભાગ્યભા ં
મ પુ યાનાં પિરણ તરહાે નતે્રયાે સિન્નધત્તે॥ ૧.૭૪॥
તજેસઽે તુ નમાે ધનેપુા લને લાેકપા લને ।
રાધાપયાેધરાે સઙ્ગશાિયને શષેશાિયને॥ ૧.૭૫॥
ધનેપુાલદિયતા તનસ્થલીધ યકુઙુ્કમસનાથકા તયે ।
વે ગીતગ તમૂલવેધસે તજેસે તિદદમા નમાે નમઃ॥ ૧.૭૬॥
દુક્વણન્નપૂુરમ થરેણ બાલને પાદા બુજપ લવને ।
અનુક્વણન્મ જુલવે ગીતમાયા ત મે િવતમાત્તકે લ॥ ૧.૭૭॥
સાેઽયં િવલાસમુરલીિનનદા તને સ ચન્નુદ ચત મદં મમ કણર્યુગ્મમ્ ।
આયા ત મે નયનબ ધુરન યબ ધુરાન દક દ લતકે લકટાક્ષલક્ષ્યઃ॥ ૧.૭૮॥
દૂરા દ્વલાેકય ત વારણખેલગામી ધારાકટાક્ષભિરતને િવલાેચનને ।
આરાદુપૈ ત હૃદયઙ્ગમવે નાદવેણીદુઘને દશનાવરણને દેવઃ॥ ૧.૭૯॥
િત્રભવુનસરસા યાં દ પ્તભષૂાપદા યાં
દૃ શ દૃ શ શ શરા યાં િદવ્યલીલાકુલા યામ્ ।
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અશરણશરણા યામદ્ભુતા યાં પદા યા-
મયમયમનુકૂજદ્વે રાયા ત દેવઃ॥ ૧.૮૦॥
સાેઽયં મનુી દ્રજનમાનસતાપહાર સાેઽયં મદવ્રજવધવૂસનાપહાર ।
સાેઽયં તીયભવુનેશ્વરદપર્હાર સાેઽયં મદ યહૃદયા બુ હાપહાર ॥ ૧.૮૧॥
સવર્જ્ઞ વે ચ માૈગ્ યે ચ સાવર્ભાૈમ મદં મમ ।
િનિવશન્નયનં તે ે િનવાર્ણપદમશ્નુતે॥ ૧.૮૨॥
પુ ણાનમેત પનુ ક્તશાેભમુ ણેતરાંશાે દયાન્મખુે દાેઃ ।
ણા બુરા શ દ્વગુણીકરાે ત કૃ ણાહ્વયં િક ચન િવતં મે॥ ૧.૮૩॥

તદેતદાતામ્રિવલાેચનશ્રીસ ભાિવતાશષેિવનમ્રવગર્મ્ ।
મુહુમુર્રારેમર્ધુરાધરાેષં્ઠ મખુા બુજં ચુ બ ત માનસં મે॥ ૧.૮૪॥
કરાૈ શરદુદ ચતા બુજિવલાસ શક્ષાગુ
પદાૈ િવબુધપાદપપ્રથમપ લવાે લઙ્ ઘનાૈ ।
દશૃાૈ દ લતદુમર્દિત્રભવુનાપેમાન શ્રયાૈ
િવલાેક્ય સિુવલાેચના તમહાે મહચ્છૈશવમ્॥ ૧.૮૫॥
આ ચ વાનમહ યહ યહિન સાકારાન્ િવહારક્રમા-
ના ધાનમ ધતીહૃદયમ યાદ્રર્ મતાસ્ય શ્રયા ।
આત વાનમન યજન્મનયનશ્લાઘ્યામનઘ્યા દશા-
માન દં વ્રજસુ દર તનતટ સામ્રાજ્યમા જૃ ભતે॥ ૧.૮૬॥
સમુચ્છ્વ સતયાવૈનં તરલશશૈવાલઙૃ્કતં
મદચ્છુિરતલાેચનં મદનમુગ્ધહાસા તમ્ ।
પ્ર તક્ષણિવલાેકનં પ્રણયપીતવંશીમખંુ
જગ ત્રયિવમાેહનં જય ત મામકં િવતમ્॥ ૧.૮૭॥
ચતં્ર તદેતચ્ચરણારિવ દં ચતં્ર તદેતન્નયનારિવ દમ્ ।
ચતં્ર તદેતદ્વદનારિવ દં ચતં્ર તદેત પુનર બ ચત્રમ્॥ ૧.૮૮॥
અ ખલભવુનૈકભષૂમિધભૂ ષતજલિધદુિહ કુચકુ ભમ્ ।
વ્રજયવુતીહારવ લીમરકતનાયકમહામ ણ વ દે॥ ૧.૮૯॥
કા તાકચગ્રહણિવગ્રહબદ્ધલ મીખ ડાઙ્ગરાગરસર જતમ જુલશ્રીઃ ।
ગ ડસ્થલીમુકુરમ ડલખેલમાનઘમાર્ઙુ્કરં િકમિપ ખેલ ત કૃ ણતજેઃ॥ ૧.૯૦॥
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મધુરં મધુરં વપુરસ્ય િવભાેમર્ધુરં મધુરં વદનં મધુરમ્ ।
મધુગ ધ દુ મતમેતદહાે મધુરં મધુરં મધુરં મધુરમ્॥ ૧.૯૧॥
શ ◌ૃઙ્ગારરસસવર્ વં શ ખિપ છિવભષૂણમ્ ।
અઙ્ગીકૃતનરાકારમાશ્રયે ભવુનાશ્રયમ્॥ ૧.૯૨॥
નાદ્યાિપ પ ય ત કદાચન દશર્નને ચત્તને ચાપેિનષદા સદુશૃાં સહસ્રમ્ ।
સ વં ચરં નયનયાેરનયાેઃ પદવ્યાં વા મન્ કયા નુ કૃપયા મમ સિન્નધ સે॥ ૧.૯૩॥
કેયં કા તઃ કેશવ વન્મખુે દાેઃ કાેઽયં વષેઃ કાેઽિપ વાચામભૂ મઃ ।
સયંે સાેઽયં વાદુતા મ જુલશ્રીઃ ભૂયાે ભૂયાે ભૂયશ તાં નમા મ॥ ૧.૯૪॥
વદને દુિવિન જત શશી દશધા દેવ પદં પ્રપદ્યતે ।
અિધકાં શ્રયમશ્નુતેતરાં તવ કા યિવજૃ ભતં િકયત્॥ ૧.૯૫॥
ત વન્મખંુ કથ મવા જસમાનકક્ષં વાઙ્માધુર બહુલપવર્કલાસ દ્ધમ્ ।
તત્ િક બ્રવુે િકમપરં ભવુનૈકકા તં યસ્ય વદાનનસમા સષુમા સદા સ્યાત્॥ ૧.૯૬॥
શશુ્રષૂસે યિદ વચઃ શ ◌ૃ મામક નં પવૂરપવૂર્કિવ ભનર્ કટા ક્ષતં યત્ ।
નીરાજનક્રમધુરં ભવદાનને દાેઃ િનવ્યાર્જમહર્ ત ચરાયા શ શપ્રદ પઃ॥ ૧.૯૭॥
અખ ડિનવાર્ણરસપ્રવાહૈિવખ ડતાશષેરસા તરા ણ ।
અયિ ત્રતાેદ્વા તસધુાણર્વાિન જય ત શીતાિન તવ મતાિન॥ ૧.૯૮॥
કામં સ તુ સહસ્રશઃ ક તપયે વારસ્યધાૈરેયકાઃ
કામં વા કમનીયતાપિરણ ત વારાજ્યબદ્ધવ્રતાઃ ।
તનૈવં િવવદામહે ન ચ વયં દેવ પ્રયં બ્રૂમહે
ય સતં્ય રમણીયતાપિરણ ત વ યવે પારંગતા॥ ૧.૯૯॥
મ દારમૂલે મદના ભરામં બ બાધરાપૂિરતવે નાદમ્ ।
ગાેગાપેગાપેીજનમ યસસંં્થ ગાપંે ભજે ગાેકુલપૂણર્ચ દ્રમ્॥ ૧.૧૦૦॥
ગલદ્વ્રીડા લાેલા મદનવિનતા ગાપેવિનતા
મધુસ્ફ તં ગીતં િકમિપ મધુરા ચાપલધુરા ।
સમુ જૃ ભા ગુમ્ફા મધુિરમ ગરાં માદશૃ ગરાં
વિય સ્થાને તે દધ ત ચપલં જન્મ ચ ફલમ્॥ ૧.૧૦૧॥
ભવુનં ભવનં િવલા સની શ્રી તનય તામરસાસનઃ મરશ્ચ ।
પિરચારપર પરાઃ સરેુ દ્રા તદિપ વચ્ચિરતં િવભાે િવ ચત્રમ્॥ ૧.૧૦૨॥
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દેવ સ્ત્રલાેકસાૈભાગ્યક તૂર તલકાઙુ્કરઃ ।
યાદ્ વ્ર ઙ્ગનાનઙ્ગકેલીલ લતિવભ્રમઃ॥ ૧.૧૦૩॥

પ્રેમદં ચ મે કામદં ચ મે વેદનં ચ મે વૈભવં ચ મે ।
વનં ચ મે િવતં ચ મે દૈવતં ચ મે દેવ નાપરમ્॥ ૧.૧૦૪॥

માધુયણ િવજૃ ભ તાં વાચાે ન તવ વૈભવે ।
ચાપલ્યને િવવધર્ તાં ચ તા ન તવ શશૈવે॥ ૧.૧૦૫॥
યાિન વચ્ચિરતા તાિન રસનાલેહ્યાિન ધ યાત્મનાં
યે વા ચાપલશશૈવવ્ય તકરા રાધાપરાધાને્મખુાઃ ।
યા વા ભાિવતવે ગીતગતયાે લીલામખુા ભાે હે
ધારાવાિહકયા વહ તુ હૃદયે તા યવે તા યવે મે॥ ૧.૧૦૬॥
ભ ક્ત વિય સ્થરતરા ભગવન્ યિદ સ્યા-
દૈ્દવને નઃ ફ લતિદવ્યિકશાેરવષેે ।
મુ ક્તઃ વયં મુકુ લતા જ લ સવેતેઽ માન્
ધમાર્થર્કામગતયઃ સમયપ્રતીક્ષાઃ॥ ૧.૧૦૭॥
જય જય જય દેવ દેવ દેવ િત્રભવુનમઙ્ગલિદવ્યનામધેય ।
જય જય જય બાલકૃ ણદેવ શ્રવણમનાનેયના તાવતાર॥ ૧.૧૦૮॥
તુ યં િનભર્રહષર્વષર્િવવશાવેશસુ્ફટાિવભર્વદ્-
ભૂયશ્ચાપલભૂ ષતષેુ સકૃુતાં ભાવષેુ િનભાર્સતે ।
શ્રીમદ્ગાેકુલમ ડનાય મહતે વાચાં િવદૂરસુ્ફટન-્
માધુયકરસાણર્વાય મહસે ક મૈ ચદ મૈ નમઃ॥ ૧.૧૦૯॥
ઈશાનદેવચરણાભરણને નીવીદામાેદર સ્થરયશઃ તબકાેદ્ગમને ।
લીલાશકેુન ર ચતં તવ દેવ કૃ ણકણાર્ તં વહતુ ક પશતા તરેઽિપ॥ ૧.૧૧૦॥
var De’s book has additional two verses

ધ યાનાં સરસાનુલાપસરણીસાૈર યમ યસ્યતાં
કણાર્નાં િવવરેષુ કામિપ સધુા ષ્ટ દુહાનં મુહુઃ ।
વ યાનાં સદુશૃાં મનાનેયનયાેમર્ગ્ સ્ય દેવસ્ય નઃ
કણાર્નાં વચસાં િવજૃ ભતમહાે કૃ ણસ્ય કણાર્ તમ્॥ ૧.૧૧૧॥
અનુગ્રહ દ્વગુણિવશાલલાેચનૈરનુ મરન્ દુમુરલીરવા તૈઃ ।
યતાે યતઃ પ્રસર ત મે િવલાેચનં તત તતઃ સુ્ફરતુ તવવૈ વૈભવમ્॥ ૧.૧૧૨॥
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var

॥ ઇ ત શ્રીકૃ ણકણાર્ તે પ્રથમાશ્વાસઃ સમાપ્તઃ॥

॥ દ્વતીયાશ્વાસઃ॥

અ ભનવનવનીત નગ્ધમાપીતદુગ્ધં
દિધકણપિરિદગ્ધં મુગ્ધમઙં્ક મુરારેઃ ।
િદશતુ ભવુનકૃચ્છ્ર ચ્છેિદ તાિપ છગુચ્છ-
ચ્છિવ નવ શ ખિપ છા લા છતં વા છતં નઃ॥ ૨.૧॥
યાં દૃ ટ્વા યમનુાં િપપાસરુિનશં વ્યૂહાે ગવાં ગાહતે
િવદ્યુ વાિન ત નીલક ઠિનવહાે યાં દ્રષુ્ટમુ ક ઠતે ।
ઉતં્તસાય તમાલપ લવ મ ત છ દ ત યાં ગાેિપકાઃ
ક તઃ કા લયશાસનસ્ય વપષુઃ સા પાવની પાતુ નઃ॥ ૨.૨॥
દેવઃ પાયા પય સ િવમલે યામનુે મ જતીનાં
યાચ તીનામનનુયપદૈવર્ ચતા યંશકુાિન ।
લ લાેલૈરલસિવલસૈ ન્મષ પ ચબાણૈ-
ગાપસ્ત્રીણાં નયનકુસમુૈર ચતઃ કેશવાે નઃ॥ ૨.૩॥
માતનાર્તઃપરમનુ ચતં ય ખલાનાં પુર તા-
દ તાશઙં્ક જઠરિપઠર પૂતર્યે ન તતા સ ।
ત ક્ષ તવં્ય સહજસરલે વ સલે વા ણ કુયા
પ્રાય શ્ચત્તં ગુણગણનયા ગાપેવષેસ્ય િવ ણાેઃ॥ ૨.૪॥
અઙ્ગુલ્યગ્રૈર ણિકરણૈમુર્ક્તસં દ્ધર ધ્રં
વારં વારં વદનમ તા વે માપૂરય તમ્ ।
વ્યત્ય તાઙ્ ઘ્ર િવકચકમલચ્છાયિવ તારનતે્રં
વ દે દાવનસચુિરતં ન દગાપેાલસનૂુમ્॥ ૨.૫॥
મ દં મ દં મધુરિનનદૈવ માપૂરય તં
દં દાવનભુિવ ગવાં ચારય તં ચર તમ્ ।
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છ દાેભાગે શતમખમખુ વં સનાં દાનવાનાં
હ તારં તં કથય રસને ગાપેક યાભજુઙ્ગમ્॥ ૨.૬॥
વેણીમૂલે િવર ચતઘન યામિપ છાવચૂડાે
િવદ્યુ લખેાવલિયત ઇવ નગ્ધપીતા બરેણ ।
મામા લઙ્ગન્મરકતમ ણ ત ભગંભીરબાહુઃ
વ ે દષૃ્ટ ત ણતુલસીભષૂણાે નીલમેઘઃ॥ ૨.૭॥
કૃ ણે હૃ વા વસનિનચયં કૂલકુ િધ ઢે
મુગ્ધા કા ચન્મુહુરનનુયૈઃ િક વ ત વ્યાહર તી ।
સભ્રૂભઙ્ગં સદરહ સતં સત્રપં સાનુરાગં
છાયાશાૈરેઃ કરતલગતા ય બરા યાચકષર્॥ ૨.૮॥
અિપ જનુ ષ પર મન્નાત્તપુ યાે ભવેયં
તટભુિવ યમનુાયા તાદશૃાે વંશનાલઃ ।
અનુભવ ત ય અેષઃ શ્રીમદાભીરસનૂાે-
રધરમ ણસમીપ યાસધ યામવસ્થામ્॥ ૨.૯॥
અિય પિર ચનુ ચેતઃ પ્રાતર ભાજેનતંે્ર
કબરક લતચ ચ પ છદામા ભરામમ્ ।
વલ ભદુપલનીલં વ લવીભાગધેયં
િન ખલિનગમવ લીમૂલક દં મુકુ દમ્॥ ૨.૧૦।
અિય મુર લ મુકુ દ મેરવક્ત્રારિવ દ-
શ્વસનમધુરસજ્ઞે વાં પ્રણ યાદ્ય યાચે ।
અધરમ ણસમીપં પ્રાપ્તવત્યાં ભવત્યાં
કથય રહ સ કણ મદ્દશાં ન દસનૂાેઃ॥ ૨.૧૧।
સજલજલદનીલં વ લવીકે લલાેલં
શ્રતસરુત મૂલં િવદ્યુદુ લા સચેલમ્ ।
સરુિરપુકુલકાલં સન્મનાે બ બલીલં
નતસરુમુિન લં નાૈ મ ગાપેાલબાલમ્॥ ૨.૧૨॥
અધર બ બિવડ બતિવદુ્રમં મધુરવે િનનાદિવનાેિદનમ્ ।
કમલકાેમલકમ્રમખુા બુજં કમિપ ગાપેકુમારમપુા મહે॥ ૨.૧૩॥
અધરે િવિનવે ય વંશનાલં િવવરા યસ્ય સલીલમઙ્ગુલી ભઃ ।
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મુહુર તરયન્મુહુિવવણર્ન્ મધુરં ગાય ત માધવાે વના તે॥ ૨.૧૪॥
વદને નવનીતગ ધવાહં વચને તસ્કરચાતુર ધુર ણમ્ ।
નયને કુહનાશ્રુમાશ્રયેથાશ્ચરણે કાેમલતા ડવં કુમારમ્॥ ૨.૧૫॥
અમનુા ખલગાપેગાપેનાથ યમનુારાેધ સ ન દન દનને ।
દમનુા વનસ ભવઃ પપે નઃ િકમુ નાસાૈ શરણા થનાં શર યઃ॥ ૨.૧૬॥
જગદાદરણીય રભાવં જલ પત્યવચાેિવચારગ યમ્ ।
તનુતાં તનુતાં શવેતરાણાં સરુનાથાપેલસુ દરં મહાે નઃ॥ ૨.૧૭॥
યા શખેરે શ્રુ ત ગરાં હૃિદ યાેગભા ં પાદા બુજે ચ સલુભા વ્રજસુ દર ણામ્ ।
સા કાઽિપ સવર્જગતામ ભરામસીમા કામાય નાે ભવતુ ગાપેિકશાેરમૂ તઃ॥ ૨.૧૮॥
અત્ય તબાલમતસીકુસમુપ્રકાશં િદગ્વાસસં કનકભષૂણભૂ ષતાઙ્ગમ્ ।
િવસ્ર તકેશમ ણાધરમાયતાક્ષં કૃ ણં નમા મ મનસા વસદેુવસનૂુમ્॥ ૨.૧૯॥
હ તાઙ્ ઘ્રિનક્વ ણતકઙ્કણિકિઙ્કણીકં મ યે િનત બમવલ બતહેમસતૂ્રમ્ ।
મુક્તાકલાપમુકુલીકૃતકાકપક્ષં વ દામહે વ્રજવરં વસદેુવભાગ્યમ્॥ ૨.૨૦॥
દાવનદુ્રમતલષેુ ગવાં ગણષેુ વેદાવસાનસમયષેુ ચ દૃ યતે યત્ ।

તદ્વે નાદનપરં શ ખિપ છચૂડં બ્રહ્મ મરા મ કમલેક્ષણમભ્રનીલમ્॥ ૨.૨૧॥
વ્યત્ય તપાદમવતં સતબિહબહ સાચીકૃતાનનિનવે શતવે ર ધ્રમ્ ।
તજેઃ પરં પરમકા ણકં પુર તાત્ પ્રાણપ્રયાણસમયે મમ સિન્નધત્તામ્॥ ૨.૨૨॥
ઘાષેપ્રઘાષેશમનાય મથાેગુણને મ યે બબ ધ જનની નવનીતચાેરમ્ ।
તદ્બ ધનં િત્રજગતામુદરાશ્રયાણામાક્રાેશકારણમહાે િનતરાં બભવૂ॥ ૨.૨૩॥
શવૈા વયં ન ખલુ તત્ર િવચારણીયં પ ચાક્ષર જપપરા િનતરાં તથાિપ ।
ચેતાે મદ યમતસીકુસમુાવભાસં મેરાનનં મર ત ગાપેવધૂિકશાેરમ્॥ ૨.૨૪॥
રાધા પનુાતુ જગદચ્યુતદત્ત ચત્તા મ થાનમાકલયતી દિધિરક્તપાત્રે ।
તસ્યાઃ તન તબકચ ચલલાેલદૃ ષ્ટદવાેઽિપ દાેહનિધયા ષભં િન ધન્॥ ૨.૨૫॥
ગાેધૂ લધૂસિરતકાેમલકુ તલાગ્રં ગાવેધર્નાેદ્ધરણકે લકૃતપ્રયાસમ્ ।
ગાપેીજનસ્ય કુચકુઙુ્કમમુિદ્રતાઙ્ગં ગાેિવ દ મ દુવદનં શરણં ભ મઃ॥ ૨.૨૬॥
યદ્રાેમર ધ્રપિરપૂ તિવધાવદક્ષા વારાહજન્મિન બભવૂુરમી સમુદ્રાઃ ।
તં નામ નાથમરિવ દદશૃં યશાેદા પા ણદ્વયા તરજલૈઃ નપયાં બભવૂ॥ ૨.૨૭॥
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વર મમમપુદેશમાિદ્રય વં િનગમવનષેુ િનતા તચાર ખન્નઃ ।
િવ ચનુત ભવનષેુ વ લવીનામપુિનષદથર્મુલખૂલે િનબદ્ધમ્॥ ૨.૨૮॥
દેવક તનયપજૂનપૂતઃ પૂતનાિરચરણાેદકધાૈતઃ ।
યદ્યહં તધન જયસતૂઃ િક કિર ય ત સ મે યમદૂતઃ॥ ૨.૨૯॥
ભાસતાં ભવભયૈકભષેજં માનસે મમ મુહુમુર્હુમુર્હુઃ ।
ગાપેવષેમપુસદુેષ વયં યાિપ કાિપ રમણીયતા િવભાેઃ॥ ૨.૩૦॥
કણર્લ બતકદ બમ જર કેસરા ણકપાેલમ ડલમ્ ।
િનમર્લં િનગમવાગગાેચરં ની લમાનમવલાેકયામહે॥ ૨.૩૧॥
સા ચ સ ચ લતલાેચનાે પલં સા મકુડ્મ લતકાેમલાધરમ્ ।
વેગવ ગતકરાઙ્ગુલીમખું વે નાદર સકં ભ મહે॥ ૨.૩૨॥
સ્ય દને ગ ડમ ડત વજે કુ ડનેશતનયાિધરાેિપતા ।
કેન ચન્નવતમાલપ લવ યામલને પુ ષેણ નીયતે॥ ૨.૩૩॥
મા યાત પા થાઃ પ થ ભીમર યા િદગંબરઃ કાેઽિપ તમાલનીલઃ ।
િવ ય તહ તાેઽિપ િનત બ બ બે ધૂતર્ સમાકષર્ ત ચત્તિવત્તમ્॥ ૨.૩૪॥
રાસક્ર ડા

અઙ્ગનામઙ્ગનામ તરે માધવાે માધવં માધવં ચા તરેણાઙ્ગના ।
ઇ થમાક પતે મ ડલે મ યગઃ સ જગાૈ વે ના દેવક ન દનઃ॥ ૨.૩૫॥
કેિકકેકાદતૃાનેકપઙે્ક હાલીનહંસાવલીહૃદ્યતા હૃદ્યતા ।
કંસવંશાટવીદાહદાવાનલઃ સ જગાૈ વે ના દેવક ન દનઃ । ૨.૩૬॥
ક્વાિપ વીણા ભરારાિવણા ક પતઃ ક્વાિપ વીણા ભરાિકિઙ્કણીન તતઃ ।
ક્વાિપ વીણા ભરામ તરં ગાિપતઃ સ જગાૈ વે ના દેવક ન દનઃ । ૨.૩૭॥
ચા ચ દ્રાવલીલાેચનૈશ્ચુ બતાે ગાપેગાે દગાપેા લકાવ લભઃ ।
વ લવી દ દારકઃ કામુકઃ સ જગાૈ વે ના દેવક ન દનઃ । ૨.૩૮॥
માૈ લમાલા મલન્મત્ત ઙ્ગીલતાભીતભીત પ્રયાિવભ્રમા લઙ્ ગતઃ ।
સ્ર તગાપેીકુચાભાેગસ મે લતઃ સ જગાૈ વે ના દેવક ન દનઃ । ૨.૩૯॥
ચા ચામીકરાભાસભામાિવભવુજય તીલતાવા સતાેરઃસ્થલઃ ।
ન દ દાવને વા સતામ યગઃ સ જગાૈ વે ના દેવક ન દનઃ । ૨.૪૦॥
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બા લકાતા લકાતાલલીલાલયાસઙ્ગસ દ શતભ્રૂલતાિવભ્રમઃ ।
ગાેિપકાગીતદત્તાવધાન વયં સ જગાૈ વે ના દેવક ન દનઃ । ૨.૪૧॥
પાિર તં સમુદૃ્ધત્ય રાધાવરાે રાપેયામાસ ભામાગ્ હસ્યાઙ્કણે ।
શીતશીતે વટે યામનુીયે તટે સ જગાૈ વે ના દેવક ન દનઃ । ૨.૪૨॥
અગ્રે દ ઘર્તરાેઽયમજુર્નત તસ્યાગ્રતાે વતર્િનઃ
સા ઘાષેં સમપુૈ ત ત પિરસરે દેશે ક લ દાત્મ ।
તસ્યા તીરતમાલકાનનતલે ચકં્ર ગવાં ચારયન્
ગાપેઃ ક્ર ડ ત દશર્િય ય ત સખે પ થાનમવ્યાહતમ્॥ ૨.૪૩॥
ગાેધૂ લધૂસિરતકાેમલગાપેવષેં ગાપેાલબાલકશતૈરનુગ યમાનમ્ ।
સાય તને પ્ર તગ્ હં પશબુ ધનાથ ગચ્છ તમચ્યુત શશું પ્રણતાેઽ મ િનત્યમ્॥ ૨.૪૪॥
િનિધ લાવ યાનાં િન ખલજગદાશ્ચયર્િનલયં
િન વાસં ભાસાં િનરવિધકિનઃશ્રેયસરસમ્ ।
સધુાધારાસારં સકૃુતપિરપાકં ગદશૃાં
પ્રપદે્ય માઙ્ગલ્યં પ્રથમમિધદૈવં કૃતિધયામ્॥ ૨.૪૫॥
આતામ્રપા ણકમલપ્રણયપ્રતાેદમાલાેલહારમ ણકુ ડલહેમસતૂ્રમ્ ।
આિવશ્રમા બુકણમ બુદનીલમવ્યાદાદ્યં ધન જયરથાભરણં મહાે નઃ॥ ૨.૪૬॥
નખિનય મતક ડૂન્ પા ડવસ્ય દનાશ્વાનનુિદનમ ભ ષ ચન્ન જ લસ્થૈઃ પયાે ભઃ ।
અવતુ િવતતગાત્ર તાતે્રિન ઠ્યૂતમાૈ લદર્શનિવ તર મદવક પુ યરા શઃ॥ ૨.૪૭॥
વ્રજયવુ તસહાયે યાવૈનાે લા સકાયે સકલશભુિવલાસે કુ દમ દારહાસે ।
િનવસતુ મમ ચત્તં ત પદાયત્ત તં્ત મુિનસર સજભાનાૈ ન દગાપેાલસનૂાૈ॥ ૨.૪૮॥
અર યાનીમાદ્રર્ મતમધુર બ બાધરસધુા
સર યા સકં્રા તૈ સપિદ મદયન્ વે િનનદૈઃ ।
ધર યા સાન દાે પુલકમપુગૂઢાઙ્ ઘ્રકમલઃ
શર યાનામાદ્ય સ જયતુ શર ર મધુિરમા॥ ૨.૪૯॥
િવદગ્ધગાપેાલિવલા સનીનાં સભંાેગ ચહ્નાિઙ્કતસવર્ગાત્રમ્ ।
પિવત્રમા ાય ગરામગ યં બ્રહ્મ પ્રપદે્ય નવનીતચાેરમ્॥ ૨.૫૦॥
var De’s book. Numbers retained.

મુગ્ધાં નગ્ધાં મધુરમુરલીમાધુર ધીરનાદૈઃ
કારં કારં કરણિવવશં ગાેકુલવ્યાકુલ વમ્ ।
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યામં કામં યવુજનમનાેમાેહનં માેહન વં
ચત્તે િનતં્ય િનવસતુ મહાે વ લવીવ લભં નઃ॥ ૨.૫૦॥
var

અ તગ્ ર્હે કૃ ણમવેક્ષ્ય ચાેરં બદ્ વા કવાટં જનની ં ગતૈકા ।
ઉલખૂલે દામિનબદ્ધમનંે તત્રાિપ દૃ ટ્વા ત મતા બભવૂ॥ ૨.૫૧॥
રત્નસ્થલે નુચરઃ કુમારઃ સઙ્ક્રા તમાત્મીયમખુારિવ દમ્ ।
આદાતુકામ તદલાભખેદા દ્વલાેક્ય ધાત્રીવદનં રાેદ॥ ૨.૫૨॥
આન દેન યશાેદયા સમદનં ગાપેાઙ્ગના ભ શ્ચરં
સાશઙં્ક બલિવ દ્વષા સકુસમુૈઃ સદ્ધઃૈ પ થ વ્યાકુલમ્ ।
સે ય ગાપેકુમારકૈ સક ણં પાૈરૈજર્નૈઃ સ મતં
યાે દષૃ્ટઃ સ પનુાતુ નાે મુરિરપુઃ પ્રાેિ ક્ષપ્તગાવેધર્નઃ॥ ૨.૫૩॥
ઉપાસતામાત્મિવદઃ પુરાણાઃ પરં પુમાંસં િનિહતં ગુહાયામ્ ।
વયં યશાેદા શશબુાલલીલાકથાસધુા સ ધષુુ લીલયામઃ॥ ૨.૫૪॥
િવકે્રતુકામા િકલ ગાપેક યા મુરાિરપાદાિપત ચત્ત ત્તઃ ।
દ યાિદકં માેહવશાદવાેચદ્ગાેિવ દ દામાેદર માધવે ત॥ ૨.૫૫॥
ઉલખૂલં વા ય મનાં મનાે વા ગાપેાઙ્ગનાનાં કુચકુડ્મલં વા ।
મુરાિરના ઃ કલભસ્ય નનૂમાલાનમાસીત્ ત્રયમવે ભૂમાૈ॥ ૨.૫૬॥
કરારિવ દેન પદારિવ દં મખુારિવ દે િવિનવેશય તમ્ ।
વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનં બાલં મુકુ દં મનસા મરા મ॥ ૨.૫૭॥
શ ભાે વાગતમાસ્યતા મત ઇતાે વામને પદ્માસન
ક્રાૈ ચારે કુશલં સખંુ સરુપતે િવત્તેશ નાે દૃ યસે ।
ઇ થં વ ગતસ્ય કૈટભ જત શ્રુ વા યશાેદા ગરઃ
િક િક બાલક જ પસી ત ર ચતં ધૂધૂકૃતં પાતુ નઃ॥ ૨.૫૮॥
માતઃ િક યદુનાથ દેિહ ચષકં િક તને પાતું પય-
તન્ના ત્યદ્ય કદા ત વા િન શ િનશા કા વાઽ ધકારાેદયે ।
આમીલ્યા ક્ષયુગં િનશા યપુગતા દેહી ત માતુમુર્હુ-
વર્ક્ષાે ં શકુકષર્ણાેદ્યતકરઃ કૃ ણસ્ય પુ ણાતુ નઃ॥ ૨.૫૯॥
કા લ દ પુ લનાેદરેષુ મુસલી યાવદ્ગતઃ ખે લતું
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તાવ કાપર્િરકં પયઃ િપબ હરે વિધ યતે તે શખા ।
ઇ થં બાલતયા પ્રતારણપરાઃ શ ◌ૃ વા યશાેદા ગરઃ
પાયાન્ન વ શખાં શન્ પ્રમુિદતઃ ક્ષીરેઽધર્પીતે હિરઃ॥ ૨.૬૦॥
કૈલાસે નવનીત ત ક્ષ તિરયં પ્રાગ્જગ્ધ લાેષ્ટ ત
ક્ષીરાેદાેઽિપ િનપીતદુગ્ધ ત લસત્ મેરે પ્રફુ લે મખુે ।
માત્રાઽ ણર્િધયા દૃઢં ચિકતયા નષ્ટાઽ મ દષૃ્ટાઃ કયા
ધૂધૂ વ સક વ વ ચર મત્યુક્તાેઽવતાન્નાે હિરઃ॥ ૨.૬૧॥
િક ચ કુ ચતલાેચનસ્ય િપબતઃ પયાર્યપીત તનં
સદ્યઃ પ્ર નુતદુગ્ધ બ દુમપરં હ તને સ માજર્તઃ ।
માત્રૈકાઙ્ગુ લલા લતસ્ય ચુબુકે મેરાનનસ્યાધરે
શાૈરેઃ ક્ષીણકણા વતા િનપ તતા દ તદ્યુ તઃ પાતુ નઃ॥ ૨.૬૨॥
ઉત્તુઙ્ગ તનમ ડલાપેિરલસ પ્રાલ બમુક્તામણે-
ર ત બ બત મ દ્રનીલિનકરચ્છાયાનુકાિરદુ્યતેઃ ।
લ વ્યાજમપુેત્ય નમ્રવદના પષં્ટ મુરારેવર્પુઃ
પ ય તી મુિદતા મુદાેઽ તુ ભવતાં લ મીિવવાહાે સવે॥ ૨.૬૩॥
કૃ ણનેા બ ગતને ર તુમધનુા દ્ભ ક્ષતા વેચ્છયા
ત યં કૃ ણ ક અેવમાહ મુસલી મ યા બ પ યાનનમ્ ।
વ્યાદેહી ત િવદાિરતે શશમુખુે દૃ ટ્વા સમ તં જગત્
માતા યસ્ય જગામ િવ મયપદં પાયાત્ સ નઃ કેશવઃ॥ ૨.૬૪॥
વાતી સપત્ની િકલ તારકાણાં મુક્તાફલાનાં જનની ત રાષેાત્ ।
સા રાેિહણી નીલમસતૂ રત્નં કૃતા પદં ગાપેવધૂકુચષેુ॥ ૨.૬૫॥
ત્ય તમત્ય તિવલાેકનીયં કૃ ણં મ ણસ્થ ભગતં ગાક્ષી ।
િનર ક્ષ્ય સાક્ષાિદવ કૃ ણમગ્રે દ્વધા િવતનેે નવનીતમેકમ્॥ ૨.૬૬॥
વ સ ગ્ િહ િવભાતમાગતં વ કૃ ણ શરદાં શતં શતમ્ ।
ઇત્યુદ યર્ સુ ચરં યશાેદયા દૃ યમનવદનં ભ મહે॥ ૨.૬૭॥
આેષં્ઠ જઘ્રન્ શશિુર ત િધયા ચુ બતાે વ લવી ભઃ
ક ઠં ગ્ હ્ણન્ન ણતપદં ગાઢમા લઙ્ ગતાઙ્ગઃ ।
દાે ણા લ પદમ ભ શન્નઙ્કમારાેિપતાત્મા
ધૂતર્ વામી હરતુ દુિરતં દૂરતાે બાલકૃ ણઃ॥ ૨.૬૮॥

18 sanskritdocuments.org



શ્રીકૃ ણકણાર્ તમ્

અેતે લ મણ નક િવરિહતં માં ખેદય ત્ય બુદા
મમાર્ણીવ ચ ઘટ્ટય ત્યલમમી કૂ્રરાઃ કદ બાિનલાઃ ।
ઇ થં વ્યહૃતપવૂર્જન્મચિરતં યાે રાધયા વી ક્ષતઃ
સે ય શિઙ્કતયા સ ન સખુયતુ વ ાયમાનાે હિરઃ॥ ૨.૬૯॥
આેષં્ઠ મુ ચ હરે બભે મ ભવતા પાનૈહર્તા પૂતના
ક ઠાશ્લષેમમું જહીિહ દ લતાવા લઙ્ગનનેાજુર્નાૈ ।
મા દેિહ છુિરતં િહર યક શપનુ તાે નખૈઃ પ ચતા-
મ થં વાિરતરાિત્રકે લરવતા લ યાપહાસાદ્ધિરઃ॥ ૨.૭૦॥
રામાે નામ બભવૂ હંુ તદબલા સીતે ત હંુ તાૈ િપત-ુ
વાર્ચા પ ચવટ તટે િવહરત તામાહરદ્રાવણઃ ।
િનદ્રાથ જનની કથા મ ત હરેહુર્ઙ્કારતઃ શ ◌ૃ વતઃ
સાૈ મત્રે ક્વ ધનુધર્નુધર્નુિર ત વ્યગ્રા ગરઃ પાતુ નઃ॥ ૨.૭૧॥
બાલાેઽિપ શલૈાેદ્ધરણાગ્રપા ણન લાેઽિપ નીર ધ્રતમઃ પ્રદ પઃ ।
ધીરાેઽિપ રાધાનયનાવબદ્ધાે રાેઽિપ સસંારહરઃ કુત વમ્॥ ૨.૭૨॥
બાલાય નીલવપષુે નવિકિઙ્કણીક લા ભરામજઘનાય િદગ બરાય ।
શાદૂર્લિદવ્યનખભષૂણભૂ ષતાય ન દાત્મ ય નવનીતમષુે નમ તે॥ ૨.૭૩॥
પાણાૈ પાયસભક્તમાિહતરસં બભ્રન્મુદા દ ક્ષણે
સવ્યે શારદચ દ્રમ ડલિનભં હ યંગવીનં દધત્ ।
ક ઠે ક પતપુ ડર કનખમ યુદ્દામદ પ્ત વહન્
દેવાે િદવ્યિદગ બરાે િદશતુ ન સાખૈ્યં યશાેદા શશઃુ॥ ૨.૭૪॥
િકિઙ્ક ણિક ણિક ણરભસરૈઙ્ગણભુિવ િરઙ્ગણૈઃ સદાઽટ તમ્ ।
કુઙુ્ક કુ પદયુગલં કઙ્કણકરભષૂણં હિર વ દે॥ ૨.૭૫॥
સ બાધે સરુભીણામ બામાયાસય તમનુયા તીમ્ ।
લ બાલકમવલ બે તં બાલં તનુિવલગ્ જ બાલમ્॥ ૨.૭૬॥
અ ચતિપ છાચૂડં સ ચતસાજૈ યવ લવીવલયમ્ ।
અધરમ ણિનિહતવે ં બાલં ગાપેાલમિનશમવલ બે॥ ૨.૭૭॥
પ્રહ્લાદભાગધેયં િનગમમહાદ્રગુેર્હા તરાધેયમ્ ।
નરહિરપદા ભધેયં િવબુધિવધેયં મમાનુસધંેયમ્॥ ૨.૭૮॥
સસંારે િક સારં કંસારેશ્ચરણકમલપિરવસનમ્ ।
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જ્યાે તઃ િકમ ધકારે યદ ધકારેરનુ મરણમ્॥ ૨.૭૯॥
કલશનવનીતચાેરે કમલાદકુૃ્કમુદચ દ્રકાપૂરે ।
િવહરતુ ન દકુમારે ચેતાે મમ ગાપેસુ દર રે॥ ૨.૮૦॥
ક વં બાલ બલાનજુઃ િક મહ તે મન્મ દરાશઙ્કયા
યુક્તં તન્નવનીતપાત્રિવવરે હ તં િકમથ યસઃે ।
માતઃ ક ચન વ સકં ગિયતું મા ગા િવષાદં ક્ષણા-
િદત્યેવં વરવ લવીપ્ર તવચઃ કૃ ણસ્ય પુ ણાતુ નઃ॥ ૨.૮૧॥
ગાપેાલા જરકદર્મે િવહરસે િવપ્રા વરે લ જસે
બ્રષૂે ગાેકુલહુઙૃ્કતૈઃ તુ તશતૈમાનં િવધ સે િવદામ્ ।
દાસ્યં ગાેકુલપુંશ્ચલીષુ કુ ષે વા યં ન દા તાત્મસુ
જ્ઞાતં કૃ ણ તવાઙ્ ઘ્રપઙ્કજયુગં પ્રે ણાચલં મ જુલમ્॥ ૨.૮૨॥
નમ ત મૈ યશાેદાયા દાયાદાયા તુ તજેસે ।
ય દ્ધ રાધામખુા ભાજંે ભાજંે ભાજંે વ્યવધર્ત॥ ૨.૮૩॥
અવતારાઃ સ વ યે સર સજનયનસ્ય સવર્તાેભદ્રાઃ ।
કૃ ણાદ યઃ કાે વા પ્રભવ ત ગાેગાપેગાેિપકામુ યૈ॥ ૨.૮૪॥
મ યે ગાેકુલમ ડલં પ્ર તિદશં ચા બારવાે જૃ ભતે
પ્રાતદાહમહાે સવે નવઘન યામં રણન્નપૂુરમ્ ।
ફાલે બાલિવભષૂણં કિટરણ સ કિઙ્કણીમખેલં
ક ઠે વ્યાઘ્રનખં ચ શશૈવકલાકલ્યાણકા ય ભજે॥ ૨.૮૫॥
સજલજલદનીલં દ શતાેદારલીલં
કરતલ તશલંૈ વે નાદૈ રસાલમ્ ।
વ્રજજનકુલપાલં કા મનીકે લલાેલં
ક લતલ લતમાલં નાૈ મ ગાપેાલબાલમ્॥ ૨.૮૬॥
મતલ લતકપાેલં નગ્ધસઙ્ગીતલાેલં
લ લત ચકુર લં ચાૈયર્ચાતુયર્લીલમ્ ।
શતમખિરપુકાલં શાતકુ ભાભચેલં
કુવલયદલનીલં નાૈ મ ગાપેાલબાલમ્॥ ૨.૮૭॥
મુર લિનનદલાેલં મુગ્ધમાયૂરચૂડં
દ લતદનજુ લં ધ યસાજૈ યલીલમ્ ।
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પરિહતનવહેલં પદ્મસદ્માનુકૂલં
નવજલધરનીલં નાૈ મ ગાપેાલબાલમ્॥ ૨.૮૮॥
સરસગુણિનકાયં સ ચ્ચદાન દકાયં
શ મતસકલમાયં સત્યલ મીસહાયમ્ ।
શમદમસમુદાયં શા તસવાર્ તરાયં
સહૃુદયજનદાયં નાૈ મ ગાપેાલબાલમ્॥ ૨.૮૯॥
લ મીકલતં્ર લ લતા જનતે્રં પૂણ દુવક્તં્ર પુ હૂત મત્રમ્ ।
કા યપાતં્ર કમનીયગાત્રં વ દે પિવતં્ર વસદેુવપતુ્રમ્॥ ૨.૯૦॥
મદમયમદમયદુરગં યમનુામવતીયર્ વીયર્શાલી યઃ ।
મમ ર તમમર તરસૃ્ક તશમનપર સ િક્રયાત્ કૃ ણઃ॥ ૨.૯૧॥
માૈલાૈ માયૂરબહ ગમદ તલકં ચા લાલાટપટે્ટ
કણર્દ્વ દ્વે ચ તાલીદલમ ત દુલં માૈ ક્તકં ના સકાયામ્ ।
હારાે મ દારમાલાપિરમલભિરતે કાૈ તુભસ્યાપેક ઠે
પાણાૈ વે શ્ચ યસ્ય વ્રજયવુ તયુતઃ પાતુ પીતા બરાે નઃ॥ ૨.૯૨॥
મુરાિરણા વાિરિવહારકાલે ગેક્ષણાનાં મુ ષતાંશકુાનામ્ ।
કરદ્વયં વા કચસહં તવાર્ પ્રમીલનં વા પિરધાનમાસીત્॥ ૨.૯૩॥
યાસાં ગાપેાઙ્ગનાનાં લસદ સતતરાલાેલલીલાકટાક્ષા
યન્નાસા ચા મુક્તામ ણ ચિનકરવ્યાેમગઙ્ગાપ્રવાહે ।
મીનાય તેઽિપ તાસામ તરભસચલચ્ચા નીલાલકા તા
ઙ્ગાય તે યદઙ્ ઘ્રદ્વયસર સ હે પાતુ પીતા બરાે નઃ॥ ૨.૯૪॥
યદ્વે શ્રે ણ પ સ્થતસુ ષરમખુાેદ્ગ ણર્નાદપ્ર ભન્ના
અેણાક્ષ્ય ત ક્ષણને ત્રુિટતિનજપ તપ્રેમબ ધા બભવૂુઃ॥
અ તવ્ય તાલકા તાઃ સુ્ફરદધરકુચદ્વ દ્વના ભપ્રદેશાઃ
કામાવેશપ્રકષર્પ્રકિટતપુલકાઃ પાતુ પીત બરાે નઃ॥ ૨.૯૫॥
દેવક્યા જઠરાકરે સમુિદતઃ ક્ર તાે ગવાં પા લના
ન દેનાનકદુ દુભેિનજસતુાપ યને પુ યાત્મના ।
ગાપેાલાવ લમુગ્ધહારતરલાે ગાપેીજનાલઙૃ્ક તઃ
સ્થેયાન્નાે હૃિદ સ તતં સમુધુરઃ કાેઽપી દ્રનીલાે મ ણઃ॥ ૨.૯૬॥
પીઠે પીઠિનષ ણબાલકગલે તષ્ઠન્ સ ગાપેાલકાે
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ય ત્રા તઃ સ્થતદુગ્ધભા ડમપકૃ યાચ્છાદ્ય ઘ ટારવમ્ ।
વક્ત્રાપેા તકૃતા જ લઃ કૃત શરઃક પં િપબન્ યઃ પયઃ
પાયાદાગતગાેિપકાનયનયાેગર્ ડૂષફૂ કારકૃત્॥ ૨.૯૭॥
યજ્ઞૈર જમહે ધનં દિદમહે પાત્રષેુ નનંૂ વયં
દ્ધાન્ ભે જમહે તપશ્ચકૃમહે જન્મા તરે દુશ્ચરમ્ ।
યનેા માકમભૂદન યસલુભા ભ ક્તભર્વદ્વે ષણી
ચાણૂર દ્વ ષ ભક્તક મષમુ ષ શ્રેયઃપુ ષ શ્રીજુ ષ॥ ૨.૯૮॥
વિય પ્રસન્ને મમ િક ગુણને વ યપ્રસન્ને મમ િક ગુણને ।
રક્તે િવરક્તે ચ વરે વધનૂાં િનરથર્કઃ કુઙુ્કમપત્રભઙ્ગઃ॥ ૨.૯૯॥
ગાય ત ક્ષણદાવસાનસમયે સાન દ મ દુપ્રભા
ધ ત્યાે િનજદ તકા તિનવહૈગાપાઙ્ગના ગાેકુલે ।

મ ત્યાે દિધ પા ણકઙ્કણઝણ કારાનુકારં જવાદ્
વ્યાવ ગદ્વસના જલા યમિનશં પીતા બરાેઽવ્યા સ નઃ॥ ૨.૧૦૦॥
અંસાલ બતવામકુ ડલભરં મ દાેન્નતભ્રૂલતં
િક ચ કુ ચતકાેમલાધરપુટં સા ચ પ્રસારેક્ષણમ્ ।
આલાેલાઙ્ગુ લપ લવૈમુર્ર લકામાપૂરય તં મુદા
મૂલે ક પતરાે સ્ત્રભઙ્ ગલ લતં ને જગન્માેહનમ્॥ ૨.૧૦૧॥
મ લૈ શલૈે દ્રક પઃ શશિુરતજનૈઃ પુ પચાપાેઽઙ્ગના ભ-
ગાપૈ તુ પ્રાકૃતાત્મા િદિવ કુ લશ તા િવશ્વકાયાેઽપ્રમેયઃ ।
કુ્રદ્ધઃ કંસને કાલાે ભયચિકતદશૃા યાે ગ ભ યયમૂ તઃ
દષૃ્ટાે રઙ્ગાવતારે હિરરમરગણાન દકૃત્ પાતુ યુ માન્॥ ૨.૧૦૨॥
સિંવષ્ટાે મ ણિવષ્ટરેઽઙ્કતલમ યાસીનલ મીમખુે
ક તૂર તલકં મુદા િવરચયન્ હષાર્ કુચાૈ સં શન્ ।
અ યાે ય મતચ દ્રકાિકસલયૈરારાધયન્મન્મથં
ગાપેીગાપેપર તાે યદુપ તઃ પાયા જગન્માેહનઃ॥ ૨.૧૦૩॥
આકૃષ્ટે વસના ચલે કુવલય યામા ત્રપાધઃકૃતા
દૃ ષ્ટઃ સવં લતા ચા કુચયુગે વણર્પ્રભે શ્રીમ ત ।
બાલઃ કશ્ચન ચૂતપ લવ ઇ ત પ્રા ત મતાસ્ય શ્રયં
શ્લ યં તામથ ક્મણીં નતમખુી ં કૃ ણ સ પુ ણાતુ નઃ॥ ૨.૧૦૪॥
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ઉવ્યા કાેઽિપ મહીધરાે લઘુતરાે દાે યા તાે લીલયા
તને વં િદિવ ભૂતલે ચ સતતં ગાવેધર્નાેદ્ધારકઃ ।
વાં ત્રૈલાેક્યધરં વહા મ કુચયાેરગ્રે ન તદ્ગ યતે
િક વા કેશવ ભાષણને બહુના પુ યૈયર્શાે લ યતે॥ ૨.૧૦૫॥
સ યાવ દન ભદ્રમ તુ ભવતાે ભાેઃ નાન તુ યં નમાે
ભાે દેવાઃ િપતરશ્ચ તપર્ણિવધાૈ નાહં ક્ષમઃ ક્ષ યતામ્ ।
યત્ર ક્વાિપ િનષીદ્ય યાદવકુલાેત્તંસસ્ય કંસ દ્વષઃ
મારં મારમઘં હરા મ તદલં મ યે િકમ યને મે॥ ૨.૧૦૬॥
હે ગાપેાલક હે કૃપાજલિનધે હે સ ધુક યાપતે
હે કંસા તક હે ગજે દ્રક ણાપાર ણ હે માધવ ।
હે રામાનજુ હે જગ ત્રયગુરાે હે પુ ડર કાક્ષ માં
હે ગાપેીજનનાથ પાલય પરં ના મ ન વાં િવના॥ ૨.૧૦૭॥
ક તૂર તલકં લલાટફલકે વક્ષઃસ્થલે કાૈ તુભં
નાસાગ્રે નવમાૈ ક્તકં કરતલે વે ં કરે કઙ્કણમ્ ।
સવાર્ઙ્ગે હિરચ દનં ચ કલયન્ ક ઠે ચ મુક્તાવ લ
ગાપેસ્ત્રીપિરવે ષ્ટતાે િવજયતે ગાપેાલચૂડામ ણઃ॥ ૨.૧૦૮॥
લાેકાનનુ્મદયન્ શ્રુતીમુર્ખરયન્ શ્રાેણી હા હષર્યન્
શલૈા વદ્રવયન્ ગા વવશયન્ ગાે દમાન દયન્ ।
ગાપેાન્ સભં્રમયન્ મનુીન્મુકુલયન્ સપ્ત વરાન્ જૃ ભયન્
આકારાથર્મુદ રયન્ િવજયતે વંશીિનનાદ શશાેઃ॥ ૨.૧૦૯॥

॥ ઇ ત શ્રીકૃ ણકણાર્ તે દ્વતીયાશ્વાસઃ સમાપ્તઃ॥

॥ તીયાશ્વાસઃ॥

અ ત વ ત્યયનં સમ તજગતામ ય તલ મી તનં
વ તુ વ તરજ તમાે ભરિનશં ય તં પુર તાિદવ ।
હ તાેદ ત ગર દ્રમ તકત પ્ર તારિવ તાિરત-
સ્ર ત વ ત સનૂસં તરલસ પ્ર તાિવ રાધા તુતમ્॥ ૩.૧॥
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રાધારાિધતિવભ્રમાદ્ભુતરસં લાવ યરત્નાકરં
સાધાર યપદવ્યતીતસહજ મેરાનના ભાે હમ્ ।
આલ બે હિરનીલગવર્ગુ તાસવર્ વિનવાર્પણં
બાલં વૈણિવકં િવમુગ્ધમધુરં મૂધાર્ ભ ષક્તં મહઃ॥ ૩.૨॥
કિરણામલ યગ તવૈભવં ભજે ક ણાવલ બતિકશાેરિવગ્રહમ્ ।
ય મનામનારતિવહાિર માનસે યમનુાવના તર સકં પરં મહઃ॥ ૩.૩॥
અતિ ત્રતિત્રજગદિપ વ્ર ઙ્ગનાિનયિ ત્રતં િવપુલિવલાેચનાજ્ઞયા ।
િનર તરં મમ હૃદયે િવ જૃ ભતાં સમ તતઃ સરસતરં પરં મહઃ॥ ૩.૪॥
ક દપર્પ્ર તમ લકા તિવભવં કાદ બનીબા ધવં
દાર યિવલા સનીવ્યસિનનં વષેેણ ભષૂામયમ્ ।

મ દ મેરમખુા બુજં મધુિરમવ્યા ષ્ટ બ બાધરં
વ દે ક દ લતાદ્રર્યાવૈનવનં કૈશાેરકં શાઙ્ર્ ગણઃ॥ ૩.૫॥
આમુક્તમાનષુમમુક્તિન નુભાવ-
મા ઢયાવૈનમગૂઢિવદગ્ધલીલમ્ ।
આ ષ્ટયાવૈનમનષ્ટિકશાેરભાવ-
માદં્ય મહઃ િકમિપ માદ્ય ત માનસે મે॥ ૩.૬॥
તે તે ભાવા સકલજગદ લાેભનીયપ્રભાવાઃ
નાના ણાસહૃુિદ હૃિદ મે કામમાિવભર્વ તુ ।
વીણાવે ક્વ ણતલ સત મેરવક્ત્રારિવ દા-
ન્નાહં ને મધુરમપરં ન દપુ યા બુરાશઃે॥ ૩.૭॥
સકૃુ ત ભરાદતૃે સરસવે િનનાદસધુા-
રસલહર િવહારિનરવગ્રહકણર્પુટે ।
વ્રજવરસુ દર મખુસરાે હસાર સકે
મહ સ કદા નુ મ જ ત મદ ય મદં હૃદયમ્॥ ૩.૮॥
ણાતુરે ચેત સ જૃ ભમાણં મુ ણન્મુહુમાહમહા ધકારમ્ ।

પુ ણાતુ નઃ પુ યદયૈક સ ધાેઃ કૃ ણસ્ય કા યકટાક્ષકે લઃ॥ ૩.૯॥
િન ખલાગમમાૈ લલા લતં પદકમલં પરમસ્ય તજેસઃ ।
વ્રજભુિવ બહુમન્મહેતરાં સરસકર ષિવશષે ષતમ્॥ ૩.૧૦॥
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ઉદાર દુલ મતવ્ય તકરા ભરામાનનં
મુદા મુહુ દ ણર્યા મુિનમનાેઽ બુ મ્રેિડતમ્ ।
મદાલસિવલાેચનવ્રજવધૂમખુા વાિદતં
કદા નુ કમલેક્ષણં કમિપ બાલમાલાેકયે॥ ૩.૧૧॥
વ્રજજનમદયાે ષ લાેચનાે ચ્છષ્ટશષેી-
કૃતમ તચપલા યાં લાેચના યામુભા યામ્ ।
સકૃદિપ પિરપાતું તે વયં પારયામઃ
કુવલયદલનીલં કા તપૂરં કદા નુ॥ ૩.૧૨॥
ઘાષેયાે ષદનુગીતયાવૈનં કાેમલ તિનતવે િન વનમ્ ।
સારભૂતમ ભરામસ પદાં ધામ તામરસલાેચનં ભજે॥ ૩.૧૩॥
લીલયા લ લતયાવલ બતં મૂલગેહ મવ મૂ તસ પદામ્ ।
નીલનીરદિવકાસિવભ્રમં બાલમવે વયમાિદ્રયામહે॥ ૩.૧૪॥
વ દે મુરારેશ્ચરણારિવ દદ્વ દં્વ દયાદ શતશશૈવસ્ય ।
વ દા દારક દમાૈ લમ દારમાલાિવિનમદર્ભી ॥ ૩.૧૫॥
ય મન્ ત્ય ત યસ્ય શખેરભરૈઃ ક્રાૈ ચ દ્વષશ્ચ દ્રક
ય મન્ દૃ ય ત યસ્ય ઘાષેસરુ ભ જઘ્રન્ ષાે ધજૂર્ટેઃ ।
ય મન્ સ જ ત યસ્ય િવભ્રમગ ત વા છન્ હરે સ ધુર-
તદ્વ ૃ દાવનક પકદુ્રમવનં તં વા િકશાેરં ભજે॥ ૩.૧૬॥
અ ણાધરા તિવશે ષત મતં વ ણાલયાનુગતવણર્વૈભવમ્ ।
ત ણારિવ દદલદ ઘર્લાેચનં ક ણામયં કમિપ બાલમાશ્રયે॥ ૩.૧૭॥
લાવ યવીચીર ચતાઙ્ગભષૂાં ભષૂાપદારાેિપતપુ યબહાર્મ્ ।
કા યધારાલકટાક્ષમાલાં બાલાં ભજે વ લવવંશલ મીમ્॥ ૩.૧૮।
મધુરૈકરસં વપુિવભાેમર્થુરાવી થચરં ભ મહે ।
નગર ગશાબલાેચનાનાં નયને દ વરવષર્વ ષતમ્॥ ૩.૧૯॥
પયાર્કુલને નયના તિવજૃ ભતને વક્ત્રેણ કાેમલદર મતિવભ્રમેણ ।
મ દ્રણે મ જુલતરેણ ચ જ પતને ન દસ્ય હ ત તનયાે હૃદયં ધનુાે ત॥ ૩.૨૦॥
ક દપર્ક ડૂલકટાક્ષવ દ િર દ વરાક્ષીર ભલાષમાણાન્ ।
મ દ મતાધારમખુારિવ દાન્ વ દામહે વ લવધૂતર્પાદાન્॥ ૩.૨૧।
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લીલાટાપેકટાક્ષિનભર્રપિર વઙ્ગપ્રસઙ્ગાિધક-
પ્રીતે ગી તિવભઙ્ગસઙ્ગરલસદ્વે પ્રણાદા તે ।
રાધાલાેચનલા લતસ્ય લ લત મેરે મુરારેમુર્દા
માધુયકરસે મખુે દુકમલે મગ્ ં મદ યં મનઃ॥ ૩.૨૨॥
શરણાગતવ્રજપ જરે શરણે શાઙ્ર્ગધરસ્ય વૈભવે ।
કૃપયા તગાપેિવગ્રહે િકયદ ય ગયામહે વયમ્॥ ૩.૨૩॥
જગ ત્રયૈકા તમનાેજ્ઞભૂ મચેતસ્યજસ્રં મમ સિન્નધત્તામ્ ।
રામાસમા વાિદતસાૈકુમાય રાધા તનાભાેગરસજ્ઞમાજેઃ॥ ૩.૨૪॥
વયમેતે િવશ્વ સમઃ ક ણાકર કૃ ણ િકવદ તીમ્ ।
અિપ ચ િવભાે તવ લ લતે ચપલતરા મ તિરયં બાલ્યે॥ ૩.૨૫॥
વ સપાલચરઃ કાેઽિપ વ સઃ શ્રીવ સલા છનઃ ।
ઉ સવાય કદા ભાવીત્યુ સકેુ મમ લાેચને॥ ૩.૨૬॥
મધુિરમભિરતે મનાે ભરામે દુલતર મતમુિદ્રતાનને દાૈ ।
િત્રભવુનનયનૈકલાેભનીયે મહ સ વયં વ્રજભા જ લાલસાઃ મઃ॥ ૩.૨૭॥
મખુારિવ દે મકર દ બ દુિન ય દલીલામુરલીિનનાદે ।
વ્ર ઙ્ગનાપાઙ્ગતરઙ્ગ ઙ્ગસગં્રામભૂમાૈ તવ લાલસાઃ મઃ॥ ૩.૨૮॥
આતામ્રાયતલાેચનાંશલુહર લીલાસધુા યાિયતૈઃ
ગીતામ્રેિડતિદવ્યકે લભિરતૈઃ સ્ફ તં વ્રજસ્ત્રીજનૈઃ ।
વેદા ભઃકણભૂ ષતને િકમિપ મેરેણ વક્ત્રે દુના
પાદા ભાજે દુપ્રચારસભુગં પ યા મ દૃ યં મહઃ॥ ૩.૨૯॥
પાણાૈ વે ઃ પ્રકૃ તસકુુમારાકૃતાૈ બાલ્યલ મીઃ
પાશ્વ બાલાઃ પ્રણયસરસાલાેિકતાપાઙ્ગલીલાઃ ।
માૈલાૈ બહ મધુરવદના ભાે હે માૈગ્ યમુદ્ર-ે
ત્યાદ્રાર્કારં િકમિપ િકતવં જ્યાે તર વષેયામઃ॥ ૩.૩૦॥
આ ઢવે ત ણાધરિવભ્રમેણ માધુયર્શા લવદના બુજમુદ્વહ તી ।
આલાેક્યતાં િકમનયા વનદેવતા વઃ કૈશાેરકે વય સ કાિપ ચ કા તય ષ્ટઃ॥ ૩.૩૧॥
અન યસાધારણકા તકા તમાક્રા તગાપેીનયનારિવ દમ્ ।
પુંસઃ પુરાણસ્ય નવં િવલાસં પુ યને પૂણન િવલાેકિય યે॥ ૩.૩૨॥
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સાષ્ટાઙ્ગપાતમ ભવ દ્ય સમ તભાવૈઃ સવાર્ન્ સરેુ દ્રિનકરાિનદમવે યાચે ।
મ દ મતાદ્રર્મધુરાનનચ દ્ર બ બે ન દસ્ય પુ યિનચયે મમ ભ ક્તર તુ॥ ૩.૩૩॥
અેષુ પ્રવાહેષુ સ અેવ મ યે ક્ષણાેઽિપ ગ યઃ પુ ષાયષુષેુ ।
આ વાદ્યતે યત્ર કયાિપ ભ યા નીલસ્ય બાલસ્ય િનજં ચિરત્રમ્॥ ૩.૩૪॥
િનસગર્સરસાધરં િનજદયાદ્રર્િદવ્યેક્ષણં
મનાેજ્ઞમખુપઙ્કજં મધુરસાદ્રર્મ દ મતમ્ ।
રસજ્ઞહૃદયા પદં ર મતવ લવીલાેચનં
પનુઃપનુ પા મહે ભવુનલાેભનીયં મહઃ॥ ૩.૩૫॥
સ કાેઽિપ બાલ સરસી હાક્ષઃ સા ચ વ્રજસ્ત્રીજનપાદધૂ લઃ ।
મુહુ તદેતદ્યુગલં મદ યે માેમુહ્યમાનાેઽિપ મનસ્યુદેતુ॥ ૩.૩૬॥
મિય પ્રયાણા ભમખુે ચ વ લવી તનદ્વયીદુલર્ લત સ બાલકઃ ।
શનૈ શનૈઃ શ્રાિવતવે િન વનાે િવલાસવષેેણ પુરઃ પ્રતીયતામ્॥ ૩.૩૭॥
અ તભૂ મમભૂ મમવે વા વચસાં વા સતવ લવી તનમ્ ।
મનસામપરં રસાયનં મધુરાદ્વતૈમપુા મહે મહઃ॥ ૩.૩૮॥
જનના તરેઽિપ જગદેકમ ડને કમનીયધા કમલાયતેક્ષણે ।
વ્રજસુ દર જનિવલાેચના તે ચપલાિન સ તુ સકલે દ્રયા ણ મે॥ ૩.૩૯॥
મુિનશ્રેણીવ દં્ય મદભરલસદ્વ લવવધ-ૂ
તનશ્રાેણી બ બ ત મતનયના ભાજેસભુગમ્ ।
પનુઃ શ્લાઘાભૂ મ પુલિકત ગરાં નૈગમ ગરાં
ઘન યામં વ દે િકમિપ કમનીયાકૃ ત મહઃ॥ ૩.૪૦॥
અનુચુ બતામિવચલને ચેતસા મનુ કૃતેમર્ધુિરમ શ્રયં િવભાેઃ ।
અિય દેવ કૃ ણ દિયતે ત જ પતામિપ નાે ભવેયુરિપ નામ તાદશૃઃ॥ ૩.૪૧॥
િકશાેરવષેેણ કૃશાેદર દશૃાં િવશષેદૃ યને િવશાલલાેચનમ્ ।
યશાેદયા લ ધયશાનેવા બુધેિનશામયે નીલિનશાકરં કદા॥ ૩.૪૨॥
પ્રકૃ તરવતુ નાે િવલાસલ યાઃ પ્રકૃ તજડં પ્રણતાપરાધવી યામ્ ।
સકૃુ તકૃતપદં િકશાેરભાવે સકૃુ તમનઃ પ્ર ણધાનપાત્રમાજેઃ॥ ૩.૪૩॥
અપહ સતસધુામદાવલપેૈર તસમુનાેહરમાદ્રર્મ દહાસઃૈ ।
વ્રજયવુ તિવલાેચનાવલેહ્યં રમયતુ ધામ રમાવરાેધનં નઃ॥ ૩.૪૪॥
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અઙુ્કિરત મેરદશાિવશષેૈરશ્રા તહષાર્ તવષર્મ ણામ્ ।
સકં્ર ડતાં ચેત સ ગાપેક યાઘન તન વ ત્યયનં મહાે નઃ॥ ૩.૪૫॥
ગમદપઙ્કસઙ્કરિવશે ષતવ યમહા-
ગિરતટગ ડગૈિરકઘનદ્રવિવદુ્ર મતમ્ ।
અ જતભુ તરં ભજત હે વ્રજગાપેવધ-ૂ
તનકલશસ્થલીઘુ ણમદર્નકદર્ મતમ્॥ ૩.૪૬॥
આમૂલપ લિવતલીલમપાઙ્ગ લૈરા સ ચતી ભવુનમાદતૃગાપેવષેા ।
બાલાકૃ ત ર્દુલમુગ્ધમખુે દુ બ બા માધુયર્ સ દ્ધરવતાન્મધુિવ દ્વષાે નઃ॥ ૩.૪૭॥
િવરણન્ મ ણનપૂુરં વ્રજે ચરણા ભાજેમપુા વ શાઙ્ર્ ગણઃ ।
સરસે સર સ શ્રયા શ્રતં કમલં વા કલહંસનાિદતમ્॥ ૩.૪૮॥
શરણમશરણાનાં શારદા ભાજેનતે્રં
િનરવિધમધુિર ણા નીલવષેેણ ર યમ્ ।
મરશરપરત ત્ર મેરનતે્રા બુ ભ-
વ્રર્જયવુ ત ભરવ્યાદ્ બ્રહ્મ સવંે ષ્ટતં નઃ॥ ૩.૪૯॥
સવુ્યક્તકા તભરસાૈરભિદવ્યગાત્ર-
મવ્યક્તયાવૈનપર તિકશાેરભાવમ્ ।
ગવ્યાનપુાલનિવધાવનુ શષ્ટમવ્યા-
દવ્યાજર યમ ખલેશ્વરવૈભવં નઃ॥ ૩.૫૦॥
અનુગતમમર ણામ બરાલ બનીનાં
નયનમધુિરમશ્રીનમર્િનમાર્ણસી ામ્ ।
વ્રજયવુ તિવલાસવ્યા તાપાઙ્ગમવ્યાત્
િત્રભવુનસકુુમારં દેવકૈશાેરકં નઃ॥ ૩.૫૧॥
આપાદમાચૂડમ તપ્રસક્તૈરાપીયમાના ય મનાં મનાે ભઃ ।
ગાપેીજનજ્ઞાતરસાઽવતાન્નાે ગાપેલભપૂાલકુમારમૂ તઃ॥ ૩.૫૨॥
િદષ્ટ ા દાવન ગદશૃાં િવપ્રયાેગાકુલાનાં
પ્રત્યાસનં્ન પ્રણયચપલાપાઙ્ગવીચીતરઙ્ગૈઃ ।
લ મીલીલાકુવલયદલ યામલં ધામ કામાન્
પુ ણીયાન્નઃ પુલકમુકુલાભાેગભષૂાિવશષેમ્॥ ૩.૫૩॥
જય ત ગુહ શખી દ્રિપ છમાૈ લઃ સરુ ગિરગૈિરકક પતાઙ્ગરાગઃ ।
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સરુયવુ તિવક ણર્સનૂવષર્ નિપતિવભૂ ષતકુ તલઃ કુમારઃ॥ ૩.૫૪॥
મધુરમ દશુ ચ મતમ જુલં વદનપઙ્કજમઙ્ગજવે લતમ્ ।
િવજયતાં વ્રજબાલવધજૂન તનતટ િવલુઠન્નયનં િવભાેઃ॥ ૩.૫૫॥
અલસિવલસન્મુગ્ધ નગ્ધ મતં વ્રજસુ દર -
મદનકદન વન્નં ધ યં મહદ્વદના બુજમ્ ।
ત ણમ ણજ્યાે નાકા યાર્ મત નિપતાધરં
જય ત િવજયશ્રેણીમેણીદશૃાં મદયન્મહઃ॥ ૩.૫૬॥
રાધાકે લકટાક્ષવી ક્ષતમહાવક્ષઃસ્થલીમ ડના
યાસઃુ પુલકાઙુ્કરા સ્ત્રભવુના વાદ યસ તજેસઃ ।

ક્ર ડા તપ્ર તસપુ્તદુગ્ધતનયામુગ્ધાવબાેધક્ષણ-

ત્રાસા ઢદૃઢાપેગૂહનમહાસામ્રાજ્યસા દ્ર શ્રયઃ॥ ૩.૫૭॥
મત નુતસધુાધરા મદ શખ ડબહાર્િઙ્કતા
િવશાલનયના બુ વ્રજિવલા સનીવા સતાઃ ।
મનાેજ્ઞમખુપઙ્ક મધુરવે નાદદ્રવા
જય ત મમ ચેતસ શ્ચરમપુા સતા વાસનાઃ॥ ૩.૫૮॥
યાદસાૈ શ ખ શખ ડકૃતાવતંસા

સાં સ દ્ધક સરસકા તસધુાસ દ્ધઃ ।
ય દ્બ દુલેશકણીકાપિરણામભાગ્યાત્
સાૈભાગ્યસીમપદમ ચ ત પ ચબાણઃ॥ ૩.૫૯॥
આયામને દશૃાેિવશાલતરયાેરક્ષ યમાદ્રર્ મત-
ચ્છાયાધ ષતશારદે દુલ લતં ચાપલ્યમાતં્ર શશાેઃ ।
આયાસાનપરા વધૂય ર સકૈરા વાદ્યમાનં મુહુ-
ર્ યાદુન્મદવ લવીકુચભરાધારં િકશાેરં મહઃ॥ ૩.૬૦॥
સ્ક ધાવારસદાે વ્રજઃ ક તપયે ગાપેા સહાયાદયઃ
સ્ક ધાલ બિન વ સદા ધનદા ગાપેાઙ્ગનાઃ વાઙ્ગનાઃ ।
શ ◌ૃઙ્ગારા ગિરગૈિરકં શવ શવ શ્રીમ ત બહાર્ ણ ચ
શ ◌ૃઙ્ગગ્રાિહકયા તથાિપ તિદદં પ્રાહુ સ્ત્રલાેકેશ્વરમ્॥ ૩.૬૧॥
શ્રીમદ્બિહ શખ ડમ ડનજુષે યામા ભરામ વષે
લાવ યૈકરસાવ સક્તવપષુે લ મીસરઃપ્રા ષે ।
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લીલાકૃષ્ટરસજ્ઞધમર્મનસે લીલા તસ્રાેતસે
કે વા ન હય ત હ ત મહસે ગાપેીજનપ્રેયસે॥ ૩.૬૨॥
આપાટલાધરમધીરિવલાેલનતે્ર-
મામાેદિનભર્િરતમદ્ભુતકા તપૂરમ્ ।
આિવ મતા તમનુ તલાેભનીય-
મામુિદ્રતાનનમહાે મધુરં મુરારેઃ॥ ૩.૬૩॥
ગ્ િહ ગ્ િહ ચેત શ્ચરાય ચિરતાથાર્ય ભવતઃ ।

અનુભૂયતા મદ મદં પુરઃ સ્થતં પૂણર્િનવાર્ણમ્॥ ૩.૬૪॥
ચરણયાેર ણં ક ણાદ્રર્યાેઃ કચભરે બહુલં િવપુલં દશૃાેઃ ।
વપુ ષ મ જુલમ જનમેચકે વય સ બાલમહાે મધુરં મહઃ॥ ૩.૬૫॥
માલાબહર્મનાેજ્ઞકુ તલભરાં વ યપ્રસનૂાે ક્ષતાં
શલૈેયદ્રવકૢપ્ત ચત્ર તલકાં શશ્વન્મનાેહાિરણીમ્
લીલાવે રવા તૈકર સકાં લાવ યલ મીમયી ં
બાલાં બાલતમાલનીલવપષું વ દે પરાં દેવતામ્॥ ૩.૬૬॥
ગુ દુપદે ગૂઢં ગુ ફે ઘનં જઘન તલે
ન લનમુદરે દ ઘ બાહ્વાેિવશાલમુરસ્થલે ।
મધુરમધરે મુગ્ધં વક્ત્રે િવલા સ િવલાેચને
બહુ કચભરે વ યં વષેે મનાેજ્ઞમહાે મહઃ॥ ૩.૬૭॥
જહાનં જહાનં સુ નને માૈગ્ યં દુહાનં દુહાનં સધુાં વે નાદૈઃ ।
લહાનં લહાનં સધુીઘરપાઙ્ગૈમર્હાન દસવર્ વમેતન્નમ તાત્॥ ૩.૬૮॥
લસદ્બહાર્પીડં લ લતલ લત મેરવદનં
ભ્રમ ક્ર ડાપાઙ્ગં પ્રણતજનતાિન ર્ તપદમ્ ।
નવા ભાેદ યામં િનજમધુિરમાભાેગભિરતં
પરં દેવં વ દે પિર મ લતકૈશાેરકરસમ્॥ ૩.૬૯॥
સારસ્યસામ ય મવાનનને માધુયર્ચાતુયર્ મવ મતને ।
કા યતા ય મવે ક્ષતને ચાપલ્યસાફલ્ય મદં દશૃાેમ॥ ૩.૭૦॥
યત્ર વા તત્ર વા દેવ યિદ િવશ્વ સમ વિય ।
િનવાર્ણમિપ દુવાર્રમવાર્ચીનાિન િક પનુઃ॥ ૩.૭૧॥
રાગા ધગાપેીજનવ દતા યાં યાેગી દ્ર ઙ્ગે દ્રિનષેિવતા યામ્ ।

30 sanskritdocuments.org



શ્રીકૃ ણકણાર્ તમ્

આતામ્રપઙે્ક હિવભ્રમા યાં વા મન્ પદા યામયમ જ લ તે॥ ૩.૭૨॥
અધાર્નુલાપા વ્રજસુ દર ણામકૃિત્રમાણા ચ સર વતીનામ્ ।
આદ્રાર્શયને શ્રવણા ચલને સભંાવય તં ત ણં ગ્ ણીમઃ॥ ૩.૭૩॥
મન સ મમ સિન્નધત્તાં મધુરમખુા મ થરાપાઙ્ગા ।
કરક લતલ લતવંશા કાિપ િકશાેર કૃપા લહર ॥ ૩.૭૪॥
રક્ષ તુ નઃ શ ક્ષતપાશપુાલ્યા બાલ્યા તા બિહ શખાવતંસાઃ ।
પ્રાણ પ્રયાઃ પ્ર તુતવે ગીતાઃ શીતા દશૃાેઃ શીતલગાપેક યાઃ॥ ૩.૭૫॥
મત તબિકતાધરં શ શરવે નાદા તં
મુહુ તરલલાેચનં મદકટાક્ષમાલાકુલમ્ ।
ઉરસ્થલિવલીનયા કમલયા સમા લઙ્ ગતં
ભવુ તલમપુાગતં ભવુનદૈવતં પાતુ નઃ॥ ૩.૭૬॥
નયના બુજે ભજત કામદુઘં હૃદયા બુજે િકમિપ કા ણકમ્ ।
ચરણા બુજે મુિનકુલૈકધનં વદના બુજે વ્રજવધૂિવભવમ્॥ ૩.૭૭॥
િનવાર્સનં હ ત રસા તરાણાં િનવાર્ણસામ્રાજ્ય મવાવતીણર્મ્ ।
અવ્યાજમાધુયર્મહાિનધાનમવ્યાદ્વ્ર નામિધદૈવતં નઃ॥ ૩.૭૮॥
ગાપેીનામ ભમતગીતવષેહષાર્દાપીન તનભરિનભર્રાપેગૂઢમ્ ।
કેલીનામવતુ રસૈ પાસ્યમાનં કા લ દ પુ લનચરં પરં મહાે નઃ॥ ૩.૭૯॥
ખેલતાં મન સ ખેચરાઙ્ગનામાનનીય દુવે િન વનૈઃ ।
કાનને િકમિપ નઃ કૃપા પદં કાલમેઘકલહાેદ્વહં મહઃ॥ ૩.૮૦॥
અેણીશાબિવલાેચના ભરલસશ્રાેણીભરપ્રાૈિઢ ભ-
વણીભૂતરસક્રમા ભર ભત શ્રેણીકૃતા ભ ર્તઃ ।
પાણી દ્વાૈ ચ િવનાેદયન્ ર તપતે તૂણીશયૈ સાયકૈ-
વાર્ણીનામપદં પરં વ્રજજનક્ષાેણીપ તઃ પાતુ નઃ॥ ૩.૮૧।
કા લ દ પુ લને તમાલિન બડચ્છાયે પુરઃસચંરત્
તાેયે તાેયજપત્રપાત્રિનિહતં દ યન્નમશ્ના ત યઃ ।
વામે પા ણતલે િનધાય મધુરં વે ં િવષાણં કિટ-
પ્રા તે ગાશ્ચ િવલાેકયન્ પ્ર તકલં તં બાલમાલાેકયે॥ ૩.૮૨॥
યદ્ગાપેીવદને દુમ ડનમભૂત્ ક તૂિરકાપત્રકં
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ય લ મીકુચશાતકંુભકલશવ્યાકાેશ મ દ વરમ્ ।
યિન્નવાર્ણિનધાનસાધનિવધાૈ સદ્ધા જનં યાે ગનાં
તન્નઃ યામલમાિવર તુ હૃદયે કૃ ણા ભધાનં મહઃ॥ ૩.૮૩।
ફુ લે દ વરકા ત મ દુવદનં બહાર્વતંસ પ્રયં
શ્રીવ સાઙ્કમુદારકાૈ તુભધરં પીતા બરં સુ દરમ્ ।
ગાપેીનાં નયનાે પલા ચતતનું ગાેગાપેસઙ્ઘા તં
ગાેિવ દં કલવે નાદિનરતં િદવ્યાઙ્ગભષૂં ભજે॥ ૩.૮૪॥
યન્નાભીસરસી હા તરપુટે ઙ્ગાયમાનાે િવિધ-
યર્દ્વક્ષઃ કમલાિવલાસસદનં યચ્ચ ષી ચેિ દ્વનાૈ ।
ય પાદા જિવિનઃ તા સરુનદ શભંાેઃ શરાેભષૂણં
યન્નામ મરણં ધનુાે ત દુિરતં પાયાત્ સ નઃ કેશવઃ॥ ૩.૮૫॥
રક્ષ તુ વામ સતજલજૈર જ લઃ પાદમૂલે
મીના નાભીસર સ હૃદયે મારબાણાઃ મુરારેઃ ।
હારાઃ ક ઠે હિરમ ણમયા વક્ત્રપદ્મે દ્વરેફાઃ
િપ છાચૂડા શ્ચકુરિનચયે ઘાષેયાે ષ કટાક્ષાઃ॥ ૩.૮૬॥
દિધમથનિનનાદૈ ત્યક્તિનદ્રઃ પ્રભાતે
િન તપદમગારં વ લવીનાં પ્રિવષ્ટઃ ।
મખુકમલસમીરૈરાશુ િનવાર્ ય દ પાન્
કબ લતનવનીતઃ પાતુ ગાપેાલબાલઃ॥ ૩.૮૭॥
પ્રાતઃ મરા મ દિધઘાષેિવનીતિનદં્ર
િનદ્રાવસાનરમણીયમખુારિવ દમ્ ।
હૃદ્યાનવદ્યવપષું નયના ભરામ-
મુિન્નદ્રપદ્મનયનં નવનીતચાેરમ્॥ ૩.૮૮॥
ફુ લહ લકવતંસકાે લસદ્ગ લમાગમગવીગવે ષતમ્ ।
વ લવી ચકુરવા સતાઙ્ગુલીપ લવં કમિપ વ લવં ભજે॥ ૩.૮૯॥
તેયં હરેહર્ર ત યન્નવનીતચાૈય ર વમસ્ય ગુ ત પકૃતાપરાધમ્ ।
હત્યાં દશાનનહ તમર્ધપુાનદાષેં ય પૂતના તનપયઃ સ પનુાતુ કૃ ણઃ॥ ૩.૯૦॥
માર મા વસ મદ યમાનસે માધવૈકિનલયે યદચૃ્છયા ।
શ્રીરમાપ તિરહાગમેદસાૈ કઃ સહેત િનજવે મલઙ્ઘનમ્॥ ૩.૯૧॥
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આકુ ચતં નુ કરં ચ વામં યસ્ય ક્ષતાૈ દ ક્ષણહ તપદે્મ ।
આલાેકય તં નવનીતખ ડં બાલં મુકુ દં મનસા મરા મ॥ ૩.૯૨॥
નુ યામ ભધાવ તં પા ણ યામ તસુ દરમ્ ।

સકુુ તલાલકં બાલં ગાપેાલં ચ તયેદુષઃ॥ ૩.૯૩॥
િવહાય કાેદ ડશરાૈ મુહૂત ગ્ હાણ પાણાૈ મ ણચા વે મ્ ।
માયૂરબહ ચ િન ેત્તમાઙ્ગે સીતાપતે વાં પ્રણમા મ પશ્ચાત્॥ ૩.૯૪॥
અયં ક્ષીરા ભાેધેઃ પ તિર ત ગવાં પાલક ઇ ત
શ્રતાેઽ મા ભઃ ક્ષીરાપેનયનિધયા ગાપેતનયઃ ।
અનને પ્રત્યૂહાે વ્યર ચ સતતં યને જનની-
તનાદ ય માકં સકૃદિપ પયાે દુલર્ભમભૂત્॥ ૩.૯૫॥
હ તમા ક્ષ ય યાતાેઽ સ બલા કૃ ણ િકમદ્ભુતમ્ ।
હૃદયાદ્યિદ િનયાર્ સ પાૈ ષં ગણયા મ તે॥ ૩.૯૬॥
તમ સ રિવિરવાેદ્યન્મ જતામ બુરાશાૈ
લવ ઇવ ષતાનાં વાદુવષ વ મેઘઃ ।
િનિધિરવ િવધનાનાં દ ઘર્તીવ્રામયાનાં
ભષ ગવ કુશલં નાે દાતુમાયાતુ શાૈિરઃ॥ ૩.૯૭॥
કાેદ ડં મ ણં સગુ ધ િવ શખં ચક્રા જપાશાઙુ્કશં
હૈમી ં વે લતાં કરૈશ્ચ દધતં સ દૂરપુ ણમ્ ।
ક દપાર્િધકસુ દરં મતમખંુ ગાપેાઙ્ગનાવે ષ્ટતં
ગાપેાલં સતતં ભ મ વરદં ત્રૈલાેક્યરક્ષામ ણમ્॥ ૩.૯૮॥
સાયઙ્કાલે વના તે કુસુ મતસમયે સકૈતે ચ દ્રકાયાં
ત્રૈલાેક્યાકષર્ણાઙ્ગં સરુનરગ ણકામાેહનાપાઙ્ગમૂ તમ્ ।
સવંે્ય શ ◌ૃઙ્ગારભાવનૈર્વરસભિરતૈગાપક યાસહસ્રૈ-
વર્ દેઽહં રાસકેલીરતમ તસભુગં વ યગાપેાલકૃ ણમ્॥ ૩.૯૯॥
કદ બમૂલે ક્ર ડ તં દાવનિનવે શતમ્ ।
પદ્માસન સ્થતં વ દે વે ં ગાય તમચ્યુતમ્॥ ૩.૧૦૦॥
બાલં નીલા બુદાભં નવમ ણિવલસત્ િકિઙ્કણી લબદ્ધ-
શ્રાેણીજઙ્ઘા તયુગ્મં િવપુલ નખપ્રાે લસ ક ઠભષૂમ્ ।
ફુ લા ભાે ભવક્ત્રં હતશકટમ ત્ પૂતનાદં્ય પ્રસનં્ન
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ગાેિવ દં વ દતે દ્રાદ્યમરવરમજં પજૂયેદ્વાસરાદાૈ॥ ૩.૧૦૧॥
વ દં્ય દેવૈમુર્કુ દં િવક સતકુ િવ દાભ મ દ વરાક્ષં
ગાેગાપેી દવીતં જતિરપુિનવહં કુ દમ દારહાસમ્ ।
નીલગ્રીવાગ્રિપ છાકલનસિુવલસ કુ તલં ભાનુમ તં
દેવં પીતા બરાઢ ં જપ જપ િદનશાે મ યમાહે્ન રમાયૈ॥ ૩.૧૦૨॥
ચક્રા ત વ તવૈિરવ્રજમ જતમપા તાવનીભારમાદ્યૈ-
રાવીતં નારદાદ્યૈમુર્િન ભર ભનુતં ત વિનણ તહેતાેઃ ।
સાયાહે્ન િનમર્લાઙ્ગં િન પમ ચરં ચ તયેન્નીલભાસં
રાત્રાૈ િવશ્વાેદય સ્થત્યપહરણપદં મુ ક્તદં વાસદેુવમ્॥ ૩. ૧૦૩॥
કાેદ ડમૈક્ષવમખ ડ મષું ચ પાૈ પં
ચક્રા જપાશ ણકા ચનવંશનાલમ્ ।
િવભ્રાણમષ્ટિવધબાહુ ભરકર્વણ
યાયેદ્ધિર મદનગાપેિવલાસવષેમ્॥ ૩.૧૦૪॥
અઙ્ગુલ્યાઃ કઃ કવાટં પ્રહર ત કુિટલે માધવઃ િક વસ તાે
નાે ચક્ર િક કુલાલાે ન િહ ધર ણધરઃ િક દ્વ જહ્વઃ ફણી દ્રઃ ।
નાહં ઘાેરાિહમદ િકમ સ ખગપ તના હિરઃ િક કપી દ્રઃ
ઇત્યેવં ગાપેક યાપ્ર તવચન જતઃ પાતુ વશ્ચક્રપા ણઃ॥ ૩.૧૦૫॥
રાધામાેહનમ દરાદુપગતશ્ચ દ્રાવલીમૂ ચવાન્
રાધે ક્ષેમમયેઽ ત તસ્ય વચનં શ્રુ વાઽઽહ ચ દ્રાવલી ।
કંસ ક્ષેમમયે િવમુગ્ધહૃદયે કંસઃ ક્વ દષૃ્ટ વયા
રાધા ક્વે ત િવલ જતાે નતમખુઃ મેરાે હિરઃ પાતુ વઃ॥ ૩.૧૦૬॥
યા પ્રી તિવદુરાિપતે મુરિરપાે કુ ત્યિપતે યાદશૃી
યા ગાવેધર્નમૂિધ્ન યા ચ થુકે ત યે યશાેદાિપતે ।
ભારદ્વાજસમિપતે શબિરકાદત્તેઽધરે યાે ષતાં
યા પ્રી તમુર્િનપ ત્નભ ક્તર ચતેઽ યત્રાિપ તાં તાં કુ ॥ ૩.૧૦૭॥
કૃ ણાનુ મરણાદેવ પાપસઙ્ઘાતપ ચરઃ ।
શતધા માેઘમાયા ત ગિરવર્જ્રહતાે યથા॥ ૩.૧૦૮॥
યસ્યાત્મભૂતસ્ય ગુરાેઃ પ્રસાદાદહં િવમુક્તાેઽ મ શર રબ ધાત્ ।
સવાપદેષુ્ટઃ પુ ષાેત્તમસ્ય તસ્યાં ઘ્રપદં્મ પ્રણતાેઽ મ િનત્યમ્॥ ૩.૧૦૯॥
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॥ ઇ ત શ્રીકૃ ણકણાર્ તે તીયાશ્વાસઃ સમાપ્તઃ॥

॥ ઇ ત શ્રીકૃ ણકણાર્ તં સમાપ્તમ્॥

Poet Bilwamangala (Leelashuka) lived during 1220-1300 AD. In

the early days, he was very mu involved in a dasi by name

Chintamani; once she told him that if he diverted even one

percent of the attention he gave to her to Lord Krishna, he

would attain salvation. This statement changed him completely,

he became an ardent devotee of Lord Krishna, and obtained mukti

throu his Guru Somagiri. He composed shrI Krishnakarnamrtam,

beginning wi the words ‘Chintamanirjayati.’

It contains three AshvAsas (chapters), and a total of 328

shlokas, (wi the addition of the extra slokas, the number of

slokas will be: 112+109+112=333) ea one depicting an incident in

the story of Krishna. The poem is full of literary beauties,

and tongue-twisting alliterations, and many of the shlokas

are well-known.

There is another version in the South. Fed up wi his relations

wi the dasi, his wife makes him promise in front of the Lord

that hencefor he will not tou another woman. In front of

the Lord, he promisesd ‘Henceforth, I will not tou any woman’

and immediately left his wife and home and became a Krishna

devotee.)

Notes :

AshvAsa 1 : In the book edited by Sri Sushil Kumar De
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(Bengal version), there are 112 slokas in the 1st AshvAsa.

shloka No.100 (mandAramUle) in this version has been omitted.

3 extra slokas have been included in De’s book as under:

૧ િક મદમધરવીથીકૢપ્તવંશીિનનાદં
િકર ત નયનયાનેર્ઃ કામિપ પ્રેમધારામ્ ।
તિદદમમરવીથીદુલર્ભં વ લભં નઃ
િત્રભવુનકમનીયં દૈવતં િવતં ચ ॥ - as shloka 72

૨ ધ યાનાં સરસાનુલાપસરણીસાૈર યમ યસ્યતાં
કણાર્નાં િવવરેષુ કામિપ સધુા ષ્ટ દુહાનં મુહુઃ ।
વ યાનાં સદુશૃાં મનાનેયનયાેમર્ગ્ સ્ય દેવસ્ય નઃ
કણાર્નાં વચસાં િવજૃ ભતમહાે કૃ ણસ્ય કણાર્ તમ્॥ - as shloka 111

૩ અનુગ્રહ દ્વગુણિવશાલલાેચનૈરનુ મરન્ દુમુરલીરવા તૈઃ ।
યતાે યતઃ પ્રસર ત મે િવલાેચનં તત તતઃ સુ્ફરતુ તવવૈ
વૈભવમ્॥ - as sloka 112

The resultant AshvAsa will have 112 slokas.

AshsvAsa 2 : 1 : In the book edited by Sri Sushil Kumar De

(Bengal version), there are 110 slokas in the 2nd AshvAsa.

The extra shloka in the book is as under:

મુગ્ધાં નગ્ધાં મધુરમુરલીમાધુર ધીર-નાદૈઃ
કારં કારં કરણિવવશં ગાેકુલવ્યાકુલ વમ્ ।
યામં કામં યવુજનમનાેમાેહનં માેહન વં
ચત્તે િનતં્ય િનવસતુમહાે વ લવી-વ લભં નઃ॥ included as shloka 50.

AshvAsa 3: Doubtful portions are in shlokas 25, 59 and 73 above.

shrIkRiShNakarNAmRitam
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Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
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