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॥ ભ ક્તરસાયનમ્॥

॥ ભ ક્તરસાયનમ્॥
પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્-િવશ્વિવખ્યાતવૈદુષીક

શ્રીમધુસદૂનસર વતીય તવર િવર ચતમ્
ભ ક્તસામા યિન પણનામકઃ

પ્રથમાે લાસઃ॥
નવરસ મ લતં વા કેવલં વા પુમથ
પરમ મહ મુકુ દે ભ ક્તયાેગં વદ ત ।
િન પમસખુસિંવદૂ્રપમ ષ્ટદુઃખં
તમહમ ખલતુષ્ટ ૈ શાસ્ત્રદષૃ્ટ ા વ્યન જ્મ॥ ૧॥
સસંારરાેગેણ બલીયસા ચરં
િનપીિડતૈ ત પ્રશમેઽ ત શ ક્ષતમ્ ।
ઇદં ભવદ્ ભબર્હુધા વ્યયા તગં
િનપીયતાં ભ ક્તરસાયનં બુધાઃ॥ ૨॥
દુ્રતસ્ય ભગવદ્ધમાર્દ્ધારાવાિહકતાં ગતા ।
સવશે મનસાે ત્તભર્ ક્તિરત્ય ભધીયતે॥ ૩॥
ચત્તદ્રવં્ય િહ જતવુ વભાવા કિઠનાત્મકમ્ ।
તાપકૈિવષયૈયાગે દ્રવ વં પ્ર તપદ્યતે॥ ૪॥
કામક્રાેધભય નેહહષર્શાેકદયાઽઽદયઃ ।
તાપકા શ્ચત્તજતનુ તચ્છા તાૈ કિઠનં તુ તત્॥ ૫॥
દુ્રત ચત્તે િવિન ક્ષપ્તઃ વાકારાે ય તુ વ તનુા ।
શ દસસં્કારવાસનાભાવભાવનાભાગસાૈ॥ ૬॥
શ થલીભાવમાત્રં તુ મનાે ગચ્છત્યતાપકૈઃ ।
ન તત્ર વ તુ િવશ ત વાસના વને િક ચન॥ ૭॥
દ્રવતાયાં પ્રિવષં્ટ સદ્ય કાિઠ યદશાં ગતમ્ ।
ચેતઃ પનુદુ્રર્તાૈ સત્યામિપ તન્નવૈ મુ ચ ત॥ ૮॥
સ્થાયીભાવ ગરાઽતાેઽસાૈ વ વાકારાેઽ ભધીયતે ।
વ્યક્તશ્ચ રસતામે ત પરાન દતયા પનુઃ॥ ૯॥
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॥ શ્રીભગવદ્ભ ક્તરસાયનમ્॥

ભગવા પરમાન દ વ પઃ વયમવે િહ ।
મનાેગત તદાકારાે રસતામે ત પુ કલમ્॥ ૧૦॥
કા તાઽઽિદ િવષયેઽ ય ત કારણં સખુ ચદ્ઘનમ્ ।
કાયાર્કારતયાઽભાનેઽ યા તં માયયા વતઃ॥ ૧૧॥
સદજ્ઞાત ચ તદ્બ્રહ્મ મેયં કા તાઽઽિદ માનતઃ ।
માયાઽઽ ત તરાેધાને ત્ત્યા સ વસ્થયા ક્ષણમ્॥ ૧૨॥
અત તદેવ ભાવ વં મન સ પ્ર તપદ્યતે ।
િક ચ યનૂા ચ રસતાં યા ત ડ્યિવ મશ્રણાત્॥ ૧૩॥
ઇ ત વેદા ત સદ્ધા તે સ્થાિયનાે રસતાેિદતા ।
સાઙ્ખ્ય સદ્ધા તમા શ્રત્યા યધનુા પ્ર તપદ્યતે॥ ૧૪॥
તમાેરજઃસ વગુણા માેહદુઃખસખુાત્મકાઃ ।
તન્મયી પ્રકૃ તહતુઃ, સવ કાયર્ ચ તન્મયમ્॥ ૧૫॥
િત્રગુણાત્મકમેકૈકં વ તુ યાકારમીક્ષ્યતે ।
િનજમાનસસઙ્ક પભેદેન પુ ષૈ સ્ત્ર ભઃ॥ ૧૬॥
કા મ યાઃ સખુતા ભત્રાર્ સપ યા દુઃખ પતા ।
તદલાભાત્તથાઽ યને માેહ વમનુભૂયતે॥ ૧૭॥
અેવં સ ત સખુાકારઃ પ્રિવષ્ટાે માનસે યદા ।
તદા સ સ્થાિયભાવ વં પ્ર તપદ્ય રસાે ભવેત્॥ ૧૮॥
પરમા વેક પં તુ ચત્તં ન િવષયાકૃ ત ।
ઇત્યાિદ મતમ યષેામપ્રમા યાદુપે ક્ષતમ્॥ ૧૯॥
ગ્ હ્ણા ત િવષયાકારં મનાે િવષયયાેગતઃ ।
ઇ ત વેદા ત ભ સાઙ્ખ્યરૈિપ સ યઙ્િન િપતમ્॥ ૨૦॥
મષૂા સક્તં યથા તામ્રં તિન્નભં યતે તથા ।
ઘટાિદ વ્યા ુવ ચ્ચત્તં તિન્નભં યતે ધ્રવુમ્॥ ૨૧॥
વ્ય જકાે વા યથાઽઽલાેકાે વ્યઙ્ગ્યસ્યાકારતા મયાત્ ।
સવાર્થર્ વ્ય જક વાદ્ધ રથાર્કારા પ્રદૃ યતે॥ ૨૨॥
ભગવ પૂજ્યપાદાના મયમુ ક્તઃ સયુ ક્તકા ।
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॥ ભ ક્તરસાયનમ્॥

તથા વા તકકારૈર યયમથા િન િપતઃ॥ ૨૩॥
માતુમાર્ના ભિન પ ત્તિન પન્નં મેયમે ત તત્ ।
મેયા ભસઙ્ગતં તચ્ચ મેયાભ વં પ્રપદ્યતે॥ ૨૪॥ var. addition
અેવં અેતાદશૃં વાક્યમુદાહાયર્મનેકશઃ ।
ચત્તસ્ય િવષયાકારગ્રાહક વાપેપાદને॥ ૨૫॥ var. addition
અતાે માંસમયી યાે ષ કા ચદ યા મનાેમયી ।
માંસમ યા અભેદેઽિપ ભદ્યતેઽત્ર મનાેમયી॥ ૨૬॥
ભાયાર્, નષુા, નના દા ચ, યાતા, માતેત્યનેકધા ।

માતા, શ્વશરુઃ, પતુ્રઃ, િપતેત્યાિદ પુમાનિપ॥ ૨૭॥
બાહ્ય િપ ડસ્ય નાશઽેિપ તષ્ઠત્યેવ મનાેમયઃ ।
અતઃ સ્થાયી ત િવદ્વદ્ ભરયમવે િન િપતઃ॥ ૨૮॥
અેવં સામા યતાે ભાવ વ પમ ભવ ણતમ્ ।
િવશષેેણ તુ સવષાં લક્ષણં વક્ષ્યતે થક્॥ ૨૯॥
ભગવ તં િવભું િનતં્ય પૂણ બાેધસખુાત્મકમ્ ।
યદ્ગહૃ્ણા ત દુ્રતં ચત્તં િકમ યદવ શ યતે॥ ૩૦॥
કિઠના શ થલા વા ધીનર્ ગ્ હ્ણા ત ન વાસ્યતે ।
ઉપેક્ષાજ્ઞાન મત્યાહુ તદુ્બધાઃ પ્ર તરાિદષુ॥ ૩૧॥
કાિઠ યં િવષયે કુયાર્દ્દ્રવ વં ભગવ પદે ।
ઉપાયૈ શાસ્ત્રિનિદષ્ટૈરનુક્ષણમતાે બુધઃ॥ ૩૨॥
ઉપાયાઃ પ્રથમસ્ક ધે નારદેનાપેવ ણતાઃ ।
સઙે્ક્ષપાત્તાનહં વકે્ષ્ય ભૂ મભેદિવભાગતઃ॥ ૩૩॥
પ્રથમં મહતાં સવેા તદ્દયાપાત્રતા તતઃ ।
શ્રદ્ધાઽથ તષેાં ધમષુ તતાે હિરગુણશ્રુ તઃ॥ ૩૪॥
તતાે રત્યઙુ્કરાે પ ત્ત વ પાિધગ ત તતઃ ।
પ્રેમ દ્ધઃ પરાન દે તસ્યાથ સુ્ફરણં તતઃ॥ ૩૫॥
ભગવદ્ધમર્િનષ્ઠાઽત વ મન્ તદુ્ગણશા લતા ।
પ્રે ણાેઽથ પરમાકાષે્ઠત્યુિદતા ભ ક્ત ભૂ મકા॥ ૩૬॥
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॥ શ્રીભગવદ્ભ ક્તરસાયનમ્॥

લક્ષણં ભગવદ્ભક્તેઃ સાધનં સાપેપ ત્તકમ્ ।
સભૂ મકં વ પ ચ યથાબુદ્ધ હ વ ણતમ્॥ ૩૭॥
ઇ ત શ્રી પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્ શ્રીમધુસદૂનસર વતીિવર ચતે
ભગવદ્ભ ક્તરસાયને વ પભૂ મકાસાધનસિહતભ ક્તસામા યિન પણં
નામ પ્રથમાે લાસ સમાપ્તઃ॥

અથ દ્વતીયાે લાસઃ॥
દુ્રતે ચત્તે પ્રિવષ્ટા યા ગાેિવ દાકારતા સ્થરા ।
સા ભ ક્તિરત્ય ભિહતા િવશષે વધનુાેચ્યતે॥ ૧॥
ચત્તદુ્રતેઃ કારણાનાં ભેદાદ્ભ ક્ત તુ ભદ્યતે ।
તા યુક્તાિન તુ સઙે્ક્ષપાદ્વ્યાખ્યાય તેઽધનુા સુ્ફટમ્॥ ૨॥
કામ શર રસ બ ધિવશષે હયાલુતા ।
સિન્નધાનાસિન્નધાનભેદેન સ ભવેદ્દિ્વધા॥ ૩॥
ત જ યાયાં દુ્રતાૈ ચત્તે યા સ્યાચ્છ્ર કૃ ણિનષ્ઠતા ।
સ ભાેગિવપ્રયાેગાખ્યા ર ત સા સા ક્રમાદ્ભવેત્॥ ૪॥
ક્રાેધ ઈ યાર્િન મતં્ત તુ ચત્તા ભ વલનં ભવેત્ ।
ત જ યાયાં દુ્રતાૈ સા તુ દ્વષે શ દેન ગ્ હ્યતે॥ ૫॥
અત્ર ચેતાે વ્યાકુલ વં સાપેદ્રાવકદશર્નાત્ ।
ઉપદ્રાવકનાશાથ ત પ્રીત્યથ ચ તદ્દિ્વધા॥ ૬॥
તત્રાદં્ય દ્વષે અેવ સ્યાદ્દિ્વતીયં ર તશ દભાક્ ।
ઉપિરષ્ટાત્તદુભયં મયા પષ્ટ કિર યતે॥ ૭॥
દ્વષેા હેતુ વમ તૂ થં વૈક્લવ્યં ચત્તગં તુ યત્ ।
ત જ યાયાં દુ્રતાૈ યાઽઽ તે ર ત સા ભયમુચ્યતે॥ ૮॥
નેહઃ પતુ્રાિદિવષયઃ પાલ્યપાલકલક્ષણઃ ।

સવે્યસવેકભાવાેઽ યઃ સાેઽ યુક્ત સ્ત્રિવધાે બુધૈઃ॥ ૯॥
ભગવદ્દાસ્યસખ્યા યાં મ શ્રતં ચાપરં જગુઃ ।
યા કૃ ણાકારતા ચત્તે ત જ યદુ્ર તશા લિન॥ ૧૦॥
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॥ ભ ક્તરસાયનમ્॥

પાલ્યપાલકભાવને સા વ સલર તભર્વેત્ ।
સવે્યસવેકભાવને પ્રેયાેર તિરતીયર્તે॥ ૧૧॥
હષર્ શ્ચત્તસમુ લાસઃ ક યતે સ ચતુિવધઃ ।
અેકઃ પરાન દમયઃ શ્રીશમાહા યકારણાત્॥ ૧૨॥
ત જ યાયાં દુ્રતાૈ શદુ્ધા ર તગાિવ દગાેચરા ।
અેતદ તં િહ શાસે્ત્રષુ સાધના ાન મ યતે॥ ૧૩॥
વ્રીડાિવકૃતવાગ્વષેચેષ્ટાઽઽિદ જિનતાેઽપરઃ ।
ત જ યાયાં દુ્રતાૈ ચેતાેિવકાસાે હાસ ઉચ્યતે॥ ૧૪॥
લાેકાેત્તરચમ કાિરવ તુદશર્નજઃ પરઃ ।
ત જ યાયાં દુ્રતાૈ ચેતાેિવકાસાે િવ મયાે મતઃ॥ ૧૫॥
યુદ્ધાિદતાપજિનતાે વીરાણાં યતે પરઃ ।
તત શ્ચત્તસ્ય િવ તારાે દુ્રતસ્યાે સાહ ઉચ્યતે॥ ૧૬॥
ઇષ્ટિવચ્છેદજિનતાે ય શ્ચત્તે ક્લષ્ટતાેદયઃ ।
ત જ યાયાં દુ્રતાૈ િવષ્ટા રતતા શાેક ઉચ્યતે॥ ૧૭॥
દયા ઘ્ ણા સ્યા દ્વષયતુચ્છ વજ્ઞાનપૂિવકા ।
તયા દુ્રતે તુ મન સ જુગુ સા યતે િત્રધા॥ ૧૮॥
પૂ તવ્રણાિદિવષયે ક થતાેદ્વે ગની બુધૈઃ ।
મશાનાે થિપશાચાિદિવષયા ક્ષાે ભણી ભવેત્॥ ૧૯॥

દેહે દ્રયાિદદુઃખ વિવચારણપુર સરા ।
ઘ્ ણા શદુ્ધે ત કિવ ભ સા જુગુ સા પ્રક તતા॥ ૨૦॥
યા તુ શાેચ્યસ્ય રક્ષાથ પ્ર ત્તરનુક પયા ।
તયા દુ્રતે તુ મન સ દયાે સાહ તાે બુધૈઃ॥ ૨૧॥
સવર્ વમિપ દાસ્યા મ પ્રાથર્યે ત ચ યાે મહાન્ ।
ઉદ્યમાે દુ્રત ચત્તસ્ય દાનાે સાહ સ ઉચ્યતે॥ ૨૨॥
તથા વધમર્રક્ષાથ યા પ્ર ત્તઃ પ્રયત્નતઃ ।
તયા ચત્તસ્ય િવ તારાે ધમા સાહાે દુ્રતાૈ ભવેત્॥ ૨૩॥
વશીકારાખ્યવૈરાગ્યં ય કામા હતાત્મકમ્ ।
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॥ શ્રીભગવદ્ભ ક્તરસાયનમ્॥

તને દુ્રતસ્ય ચત્તસ્ય પ્રકાશઃ શમ ઉચ્યતે॥ ૨૪॥
ઇતાેઽ યથા તુ ચત્તસ્ય ન દુ્ર તિવદ્યતે ક્વ ચત્ ।
તદભાવાત્તુ ભાવાે ન િન ક્તા યાેઽ ત કશ્ચન॥ ૨૫॥
યાવત્યાે દુ્રતય શ્ચત્તે ભાવા તાવ ત અેવ િહ ।
સ્થાિયનાે રસતાં યા ત િવભાવાિદ સમાશ્રયાત્॥ ૨૬॥
ધમા સાહાે દયાે સાહાે જુગુ સા િત્રિવધા શમઃ ।
ષડ યેતે ન િવષયા ભગવ દ્વષયા ન િહ॥ ૨૭॥
ધમર્વીરાે દયાવીરાે બીભ સઃ શા ત ઇત્યમી ।
અતાે ન ભ ક્ત રસતાં યા ત ભન્ના પદ વતઃ॥ ૨૮॥
ઈ યાર્જભયજદ્વષેાૈ ભગવ દ્વષયાવિપ ।
ન ભ ક્તરસતાં યાતઃ સાક્ષાદ્દુ્ર તિવરાેધતઃ॥ ૨૯॥
શદુ્ધાે રાૈદ્રરસ તત્ર તથા રાૈદ્રભયાનકઃ ।
ના વાદ્યઃ સિુધયા પ્રી તિવરાેધને મનાગિપ॥ ૩૦॥
કામજે દ્વે રતી શાેકઃ પ્રી તભીિવ મય તથા ।
ઉ સાહાે યુિધ દાને ચ ભગવ દ્વષયા અમી॥ ૩૧॥
વ્યા મશ્રભાવ પ વં યા ત્યેતે ક્ષીરનીરવત્ ।
િવભાવાિદ સમાયાેગે તથા ભ ક્તરસા અિપ॥ ૩૨॥

ઙ્ગારઃ ક ણાે હાસ્ય તથા પ્રી તભર્યાનકઃ ।
અદ્ભુતાે યુદ્ધવીરશ્ચ દાનવીરશ્ચ મ શ્રતાઃ॥ ૩૩॥
શદુ્ધા ચ વ સલર તઃ પ્રેયાેર તિર ત ત્રયી ।
ભાવા તરા મ શ્રત વાદ મશ્રા ર ત ચ્યતે॥ ૩૪॥
િવશદુ્ધાે વ સલઃ પ્રેયાિન ત ભ ક્તરસાસ્ત્રયઃ ।
રસા તરા મ શ્રતા તે ભવ ત પિરપુ કલાઃ॥ ૩૫॥

ઙ્ગારાે મ શ્રત વેઽિપ સવ યાે બલવત્તરઃ ।
તીવ્ર તીવ્રતર વં તુ રતે તત્રવૈ વીક્ષ્યતે॥ ૩૬॥
કે ચ કેવલસઙ્ક ણાર્ઃ કે ચ સઙ્ક ણર્ મ શ્રતાઃ ।
કે ચ કેવલ મશ્રાશ્ચ શદુ્ધાશ્ચ સ્યુશ્ચતુિવધાઃ॥ ૩૭॥
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॥ ભ ક્તરસાયનમ્॥

તત્ર કેવલસઙ્ક ણાર્ રાૈદ્રાે રાૈદ્રભયાનકઃ ।
ધમર્વીરાે દાનવીરાે બીભ સ શા ત ઇત્યિપ॥ ૩૮॥
મશ્રા અેવા યિવષયાઃ પ્રાેક્તા સઙ્ક ણર્ મ શ્રતાઃ ।
ભગવ દ્વષયા તે તુ ખ્યાતાઃ કેવલ મ શ્રતાઃ॥ ૩૯॥
શદુ્ધાસ્ત્રયઃ પુરૈવાેક્તાઃ સઙ્ક યર્ તે ન કેન ચત્ ।
અેવં િન િપતા ભ ક્તઃ સઙે્ક્ષપાદુચ્યતે પનુઃ॥ ૪૦॥
રાજસી તામસી શદુ્ધસા વક મશ્રતા ચ સા ।
ઈ યાર્જદ્વષે ઽઽદ્યા સ્યાદ્ભયજદ્વષે પરા॥ ૪૧॥
હષર્ શદુ્ધસ વાે થા કામાશાેકાિદજેતરા ।
સ વજ વે તુ સવાર્સાં ગુણા તરકૃતા ભદા॥ ૪૨॥
તત્ર તે ર તતાં નવૈ યાતઃ સખુિવરાેધતઃ ।
ર તશ દં તુ ભજતઃ સખુમ યાૈ પરે દુ્રતી॥ ૪૩॥
ભ ક્તશ્ચતુિવધા યષેા ભગવ દ્વષયા સ્થરા ।
દષૃ્ટાદષૃ્ટાેભયૈકૈકફલા ભ ક્ત સ્ત્રધા ભવેત્॥ ૪૪॥
રાજસી તામસી ભ ક્તરદષૃ્ટફલમાત્રભાક્ ।
દષૃ્ટાદષૃ્ટાેભયફલા મ શ્રતા ભ ક્તિર યતે॥ ૪૫॥
શદુ્ધસ વાેદ્ભવાઽ યવેં સાધકે વ મદાિદષુ ।
દષૃ્ટમાત્રફલા સા તુ સદ્ધષેુ સનકાિદષુ॥ ૪૬॥
દષૃ્ટાદષૃ્ટફલા ભ ક્તઃ સખુવ્યક્તેિવધેરિપ ।
િનદાઘદૂનદેહસ્ય ગઙ્ગા નાનિક્રયા યથા॥ ૪૭॥
રજ તમાઽ ભભૂતસ્ય દષૃ્ટાંશઃ પ્ર તબ યતે ।
શીતવાતાતુરસ્યવે નાદષૃ્ટાંશ તુ હીયતે॥ ૪૮॥
તથવૈ વન્મુક્તાનામદષૃ્ટાંશાે ન િવદ્યતે ।
ના વા ભુક્તવતાં ભૂયાે ગઙ્ગાયાં ક્ર ડતાં યથા॥ ૪૯॥

વતર્માનતનપુ્રા યં ફલં દષૃ્ટમુદાહૃતમ્ ।
ભાિવદેહાપેભાેગ્યં યત્તદદષૃ્ટમુદ િરતમ્॥ ૫૦॥
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॥ શ્રીભગવદ્ભ ક્તરસાયનમ્॥

રજ તમઃપ્રચ ડ વે સખુવ્ય ક્તરસ સમા ।
તીવ્રવાયુિવિન ક્ષપ્તદ પ વાલવે ભાસતે॥ ૫૧॥
ત મા વય પ્રભાઽઽન દાકારાઽિપ મ તસ ત તઃ ।
પ્ર તબ ધવશાન્ન સ્યા સખુવ્ય ક્તપદા પદમ્॥ ૫૨॥
રજઃ પ્રબલસ વાંશાદ યાર્જદ્વષે મ શ્રતા ।
મનાે ત્તઃ પરાન દે ચૈદ્યસ્ય ન સખુાયતે॥ ૫૩॥
તમઃપ્રબલસ વાંશાદ્ભી તજદ્વષે મ શ્રતા ।
મનાે ત્તઃ પરાન દે કંસસ્ય ન સખુાયતે॥ ૫૪॥
તયાેભાર્િવશર રે તુ પ્ર તબ ધક્ષયે સ ત ।
સવૈ ચત્તદુ્ર તભર્ ક્તરસતાં પ્ર તપદ્યતે॥ ૫૫॥
અધનુાઽિપ ભજ તાે યે દ્વષેા પાશપુતાદયઃ ।
તષેામ યવેમવે સ્યાદથ વાઽનને તુલ્યતા॥ ૫૬॥
દુ્રતાૈ સત્યાં ભવેદ્ભ ક્તરદુ્રતાૈ તુ ન િક ચન ।
ચત્તદુ્રતેરભાવને વને તુ કતમાેઽિપ ન॥ ૫૭॥
રજ તમાેિવહીના તુ ભગવ દ્વષયા મ તઃ ।
સખુા ભવ્ય જક વને ર તિરત્ય ભદ યતે॥ ૫૮॥
નેહસ્યવૈ િવકારઃ પ્રયયાેરત્ય તભાવનાદિનશમ્ ।

િવરહાસિહ તાઽઽત્મા પ્રી તિવશષેાે ર તનાર્મ ॥ ૫૯॥ var. addition
રજ તમ સમુચ્છેદતારત યને ગ યતે ।
તુલ્યેઽિપ સાધના યાસે તારત યં રતેરિપ॥ ૫૯॥
િવરહે યાદશૃં દુઃખં તાદશૃી દૃ યતે ર તઃ ।

દુમ યાિધમાત્ર વા દ્વશષેાેઽત્રાિપ વીક્ષ્યતે॥ ૬૦॥
વૈકુ ઠે દ્વારકાયાં ચ શ્રીમદ્બ ૃ દાવને તથા ।

દુતીવ્રા મ યતીવ્રા તીવ્રતીવ્રા ચ સા ક્રમાત્॥ ૬૧॥
ઇયં િનસગર્સસંગાપ યા યાત્મા ભયાેગ ।
સ પ્રયાેગા ભમાના યાં સમારાપેે સ્થતા તથા॥ ૬૨॥
પશ શ દે તથા પે રસે ગ ધે ચ કેવલે ।
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॥ ભ ક્તરસાયનમ્॥

સમુ ચ્ચતે ચ સા તત્રેત્યેકા ષિડ્વધા ભવેત્॥ ૬૩॥
શદુ્ધા વ્યા મ શ્રતા ચે ત પનુરેષા દ્વધા ભવેત્ ।
તત્રાનપુાિધ શદુ્ધા સ્યા સાપેાિધ મ શ્રતાેિદતા॥ ૬૪॥
અનપુાિધઃ પરાન દ મિહમૈક િનબ ધના ।
ભજનીયગુણાન ત્યાદેક પવૈ સાેચ્યતે॥ ૬૫॥
કામસ બ ધભયતઃ સાપેાિધ સ્ત્રિવધા ભવેત્ ।
િવભાવાિદસમાયાેગે શદુ્ધભ ક્તરસાે ભવેત્॥ ૬૬॥

ઙ્ગાર મ શ્રતા ભ ક્તઃ કામ ભ ક્તિર યતે ।
સ બ ધ ર તયાર્ ત પવૂાક્તાં રસતાં દ્વયાેઃ॥ ૬૭॥
અેકાે વ સલભ યાખ્યઃ પ્રેયાેભ ક્ત તથાઽપરા ।
ભય ર તર યા તે રસં પ્રી તભયાનકમ્॥ ૬૮॥
અેકદૈવ યિદ વ્યક્ત મદં ર ત ચતુષ્ટયમ્ ।
તદા તુ પાનકરસ યાયને પરમાે રસઃ॥ ૬૯॥
અેકદ્વ્યાિદરસવ્ય ક્તભેદાદ્રસ ભદા ભવેત્ ।
ત મા ક્વ ચત્તદ યાસં કુયાર્દ્ર તચતુષ્ટયે॥ ૭૦॥
વ્રજદેવીષુ ચ પષં્ટ દષંૃ્ટ ર તચતુષ્ટયમ્ ।
ત ચ્ચત્તાલ બન વને વ ચત્તં તાદશૃં ભવેત્॥ ૭૧॥
રસા તરિવભાવાિદ સઙ્ક ણાર્ ભગવદ્ર તઃ ।
ચત્ર પવદ યાદગૃ્રસતાં પ્ર તપદ્યતે॥ ૭૨॥
રસા તરિવભાવાિદ રાિહત્યે તુ વ પભાક્ ।
દશમીમે ત રસતાં સનકાદેિરવાિધકામ્॥ ૭૩॥
ર તદવાિદિવષયા વ્ય ભચાર તથાે જતઃ ।
ભાવઃ પ્રાેક્તાે રસાે ને ત યદુક્તં રસકાેિવદૈઃ॥ ૭૪॥
દેવા તરેષુ વ વા પરાન દાપ્રકાશનાત્ ।
તદ્યાજંે્ય, પરમાન દ પે ન પરમાત્મિન॥ ૭૫॥
કા તાિદિવષયા વા યે રસાદ્યા તત્ર નેદશૃમ્ ।
રસ વં પુ યતે પૂણર્સખુા પ શ વકારણાત્॥ ૭૬॥
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॥ શ્રીભગવદ્ભ ક્તરસાયનમ્॥

પિરપૂણર્રસા દ્રરસે યાે ભગવદ્ર તઃ ।
ખદ્યાેતે ય ઇવાિદત્યપ્રભવે બલવત્તરા॥ ૭૭॥
ક્રાેધશાેકભયાદ નાં સાક્ષા સખુિવરાેિધનામ્ ।
રસ વમ યપુગતં તથાઽનુભવમાત્રતઃ॥ ૭૮॥
ઇહાનુભવ સદ્ધઽેિપ સહસ્રગુ ણતાે રસઃ ।
જડનેવે વયા ક માદક માદપલ યતે॥ ૭૯॥
ઇ ત શ્રીપરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્શ્રીમધુસદૂનસર વતીિવર ચતે
ભગવદ્ભ ક્તરસાયને ભ ક્તિવશષેપ્ર તપાદકાે નામ દ્વતીયાે લાસ સમાપ્તઃ॥

અથ તીયાે લાસઃ॥
નનુ કેયં રસાે નામ, િકિન્નષ્ઠાે વા ભવેદસાૈ ।
અસ્ય પ્રત્યાયકઃ કાે વા, પ્રતી તરિપ ક દશૃી॥ ૧॥
િવભાવૈરનુભાવૈશ્ચ વ્ય ભચાિર ભર યુત ।
સ્થાયીભાવઃ સખુ વને વ્યજ્યમાનાે રસઃ તઃ॥ ૨॥
સખુસ્યાત્મ વ પ વાત્તદાધારાે ન િવદ્યતે ।
તદ્વ્ય જકાયા ત્તે તુ સામા જકમનઃ પ્ર ત॥ ૩॥
કાવ્યાથર્િનષ્ઠા રત્યાદ્યાઃ સ્થાિયનઃ સ ત લાૈિકકાઃ ।
તદ્બાેદૃ્ધિનષ્ઠા વપરે ત સમા અ યલાૈિકકાઃ॥ ૪॥
બાે યિનષ્ઠા યથા વં તે સખુદુઃખાિદ હેતવઃ ।
બાેદૃ્ધિનષ્ઠા તુ સવઽિપ સખુમાત્રૈકહેતવઃ॥ ૫॥
અતાે ન ક ણાદ નાં રસ વં પ્ર તહ યતે ।
ભાવાનાં બાેદૃ્ધિનષ્ઠાનાં દુઃખાહેતુ વિનશ્ચયાત્॥ ૬॥
તત્ર લાૈિકકરત્યાદેઃ કારણં લાૈિકકં તુ યત્ ।
કાવ્યાપેદ શતં તત્તુ િવભાવ ઇ ત ક યતે॥ ૭॥
લાૈિકકસ્યવૈ રત્યાદેલાકે ય કાયર્મી ક્ષતમ્ ।
કાવ્યાપેદ શતં ત સ્યાદનુભાવપદા પદમ્॥ ૮॥
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॥ ભ ક્તરસાયનમ્॥

લાૈિકકસ્યવૈ રત્યાદેયભાવાઃ સહકાિરણઃ ।
કાવ્યાપેદ શતા તે તુ ક ય તે વ્ય ભચાિરણઃ॥ ૯॥
અલાૈિકકસ્ય રત્યાદેઃ સામા જકિનવા સનઃ ।
ઉદ્બાેધે કારણં જ્ઞેયં ત્રયમેત સમુ ચ્ચતમ્॥ ૧૦॥
જ્ઞાત વપરસ બ ધાદ યે સાધારણાત્મના ।
અલાૈિકકં બાેધય ત ભાવં ભાવાસ્ત્રયાેઽ યમી॥ ૧૧॥
ભાવિત્રતયસં ષ્ટસ્થાિયભાવાવગાિહની ।
સમૂહાલ બનાત્મૈકા યતે સા વક મ તઃ॥ ૧૨॥
સાઽન તરક્ષણેઽવ યં વ્યન ક્ત સખુમુત્તમમ્ ।
તદ્રસઃ, કે ચદાચાયાર્ તામવે તુ રસં િવદુઃ॥ ૧૩॥
તષેાં પ્રત્યેકિવજ્ઞાનં કારણ વને તૈમર્તમ્ ।
સ્થાયીભાવાે રસ ઇ ત પ્રયાેગ તપૂચારતઃ॥ ૧૪॥
અેવમવ્યવધાનને ક્રમાે ય માન્ન લક્ષ્યતે ।
અસલંક્ષ્યક્રમવ્યઙ્ગ્યં વિન ત માિદમં િવદુઃ॥ ૧૫॥
વ્યવધાના ક્રમાે લક્ષ્યાે વ વલઙ્કારયાે વર્નાૈ ।
લક્ષ્યવ્યઙ્ગ્યક્રમં ત માદ્ વિનમેતં પ્રચક્ષતે॥ ૧૬॥
રસભાવતદાભાસભાવશા ત્યાિદરક્રમઃ ।
અન તરક્ષણે ય માદ્વ્યજ્યતેઽવ યમવે સઃ॥ ૧૭॥
શ્રુ તદુષ્ટાદયાે દાષેા યે રસપ્ર તબ ધકાઃ ।
તદભાવાેઽિપ સામ યાં િનિવષ્ટાેઽિનષ્ટહાિનકૃત્॥ ૧૮॥
યા ર તયાે યે ચ ગુણા તજ્જ્ઞાનમિપ કારણમ્ ।
અલઙ્કારાશ્ચ િવજ્ઞાતા ભવ ત પિરપાષેકાઃ॥ ૧૯॥
ગુણાલઙ્કારર તીનાં ભાવાનાં ચ િનવેદકઃ ।
તસ્ય પ્રત્યાયકઃ શ દાે ત્ત્યા વ્ય જન પયા॥ ૨૦॥

ત્તઃ કાયાર્ઽપરાેક્ષાઽસ્ય શ દસ્ય સખુગ ભણી ।
દશમ વમસીત્યાિદ વાક્યાે થમ ત ત્તવત્॥ ૨૧॥
િનતં્ય સખુમ ભવ્યકં્ત “રસાે વૈ સ” ઇ ત શ્રુતેઃ ।
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॥ શ્રીભગવદ્ભ ક્તરસાયનમ્॥

પ્રતી તઃ વપ્રકાશસ્ય િનિવક પસખુા ત્મકા॥ ૨૨॥
કાયર્જ્ઞા યાિદ વૈધ ય યત્તુ કૈ શ્ચિન્ન િપતમ્ ।
તદ યેતને માગણ યાજંે્ય શાસ્ત્રાિવરાેધતઃ॥ ૨૩॥
પરમાન દ આત્મવૈ રસ ઇત્યાહુરાગમાઃ ।
શ દત તદ ભવ્ય ક્તપ્રકારાેઽયં પ્રદ શતઃ॥ ૨૪॥
અથર્વાદાિધકરણે વનશલૈાિદવણર્નમ્ ।
શ્રાે ણામ્ સખુમાત્રાથર્ મ ત ભટૈ્ટ દાહૃતમ્॥ ૨૫॥
કાયાર્ વત વવાદેઽિપ ન િવરાેધાેઽ ત કશ્ચન ।
ય મા કૃતી સત વને કાય સખુમપી યતે॥ ૨૬॥
અલાૈિકક િનયાેગે તુ ન િક ચન્માનમીક્ષ્યતે ।
લાેકે વાચાં ચ સવષાં ત પર વં ન યજુ્યતે॥ ૨૭॥
પ્રયાજેનવદજ્ઞાતજ્ઞાપક વં ચ માનતા ।
શ દસ્ય કાયર્પરતા વાચાયરેવ ખ ડતા॥ ૨૮॥
દેવતાિધકૃ ત યાયા પદૈર યપરૈરિપ ।
પ્રયાજેનવદજ્ઞાતાબાિધતાથર્મ તભર્વેત્॥ ૨૯॥
ત માદ યપર વે વા વાત યે વા પદાિન નઃ ।
વ્ય જય ત પરાન દં સહકાયાર્નુ પતઃ॥ ૩૦॥
ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્ શ્રીમધુસદૂનસર વતીિવર ચતે
શ્રીભગવદ્ભ ક્તરસાયને ભ ક્તરસપ્ર તપાદકાે નામ તીયાે લાસ સમાપ્તઃ॥
સવ સ પૂણર્મ્॥
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