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kIrtanAni sadAshivabrahmendravirachitam

ક તર્નાિન સદા શવબ્રહ્મે દ્રિવર ચતમ્

િપબરે રામ રસં
રાગં– યમનુાકલ્યા ણ તાળં–આિદ

પ લિવ
િપબરે રામરસં રસને
િપબરે રામ રસં

ચરણં
દૂર કૃતપાતકસસંગ
પૂિરતનાનાિવધફલવગર્મ્॥ ૧॥
જનનમરણભયશાેકિવદૂરં
સકલશાસ્ત્રિનગમાગમસારમ્॥ ૨॥
પિરપા લત સર સજ ગભાર્ ડં
પરમપિવત્રીકૃતપાષા ડમ્॥ ૩॥
શદુ્ધપરમહંસા શ્રતગીતં
શકુશાનૈકકાૈ શકમખુપીતમ્॥ ૪॥

ખેલ ત મમ હૃદયે
રાગં– અઠાણા તાળં–આિદ

પ લિવ
ખેલ ત મમ હૃદયે રામઃ
ખેલ ત મમ હૃદયે

અનપુ લિવ
માેહમહાણર્વતારકકાર
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ક તર્નાિન સદા શવબ્રહ્મે દ્રિવર ચતમ્

રાગદ્વષેમખુાસરુમાર
ચરણં

શા તિવદેહસતુાસહચાર
દહરાયાે યાનગરિવહાર
પરમહંસસામ્રાજ્યાેદ્ધાર
સત્યજ્ઞાનાન દશર ર

ચેતઃ શ્રીરામં
રાગં– સરુિટ તાળં–આિદ

પ લિવ
ચેતઃ શ્રી રામં ચ તય
મૂત યામં
ચરણં

અંગીકૃતતુંબુ સગંીતં
હનુમદ્ગવયગવાક્ષસમેતમ્॥ ૧॥
નવરત્નસ્થાિપતકાેટ રં
નવતુલસીદળક પતહારમ્॥ ૨॥
પરમહંસહૃદ્ગાપેુરદ પં
ચરણદ લતમુિનત ણીશાપમ્॥ ૩॥

ભજ રે રઘવુીરં
રાગં– કલ્યા ણ તાળં– મશ્ર ચાપુ

પ લિવ
ભજ રે રઘવુીરં માનસ
ભજ રે બહુધીરં

અનપુ લિવ
અંબુદિડભિવડંબનગાત્રં
અંબુદવાહનન દનદાત્રં

ચરણં
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ક તર્નાિન સદા શવબ્રહ્મે દ્રિવર ચતમ્

કુ શકસતુાિપતકામુર્કવેદં
વ શહૃદયાંબુજભાસ્કરપાદં
કુ ડલમ ડનમ ડતકણ
કુ ડ લમ જકમદ્ભુતવણર્મ્॥ ૧॥
દ ડતસુ દસતુાિદકવીરં
મ ડતમનુકુલમાશ્રયશાૈિર
પરમહંસમ ખલાગમવેદં્ય
પરમવેદમકુટ પ્ર તપાદ્યમ્॥ ૨॥

ભજ રે ગાપેાલં
રાગં– િહ દાેળં તાળં –આિદ

પ લિવ
ભજ રે ગાપેાલં માનસ
ભજ રે ગાપેાલં

ચરણં
ભજ ગાપેાલં ભ જતકુચેલં
િત્રજગન્મૂલં િદ તસતુકાલમ્॥ ૧॥
આગમસારં યાેગિવચારં
ભાેગશર રં ભવુનાધારમ્॥ ૨॥
કદનકઠાેરં કલુ વદૂરં
મદનકુમારં મધુસહંારમ્॥ ૩॥
નતમ દારં ન દિકશાેરં
હતચાણૂરં હંસિવહારમ્॥ ૪॥

મર વારં વારં
રાગં– કાિપ તાળં– આિદ

પ લિવ
મર વારં વારં ચેતઃ
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મર ન દકુમારં
ચરણં

ઘાષેકુટ રપયાેઘ્ તચાેરં
ગાેકુલ દાવનસ ચારમ્॥ ૧॥
વે રવા તપાનકઠાેરં
િવશ્વ સ્થ તલયહેતુિવહારમ્॥ ૨॥
પરમહંસહૃ પ ચરક રં
પટુતરધનેુકબકસહંારમ્॥ ૩॥

બ્રૂિહ મુકુ દે ત
રાગં– કુર ચ તાળં–આિદ

પ લિવ
બ્રૂિહ મુકુ દે ત રસને
બ્રૂિહ મુકુ દે ત

ચરણં
કેશવમાધવગાેિવ દે ત
કૃ ણાન દસદાન દે ત॥ ૧॥
રાધારમણહરેરામે ત
રા વાક્ષઘન યામે ત॥ ૨॥
ગ ડગમનન દકહ તે ત
ખ ડતદશક ધરમ તે ત॥ ૩॥
અકૂ્રર પ્રયચક્રધરે ત
હંસિનર જનકંસહરે ત॥ ૪॥

માનસ સ ચર રે
રાગં– સામ તાળં–આિદ

પ લિવ
માનસ સ ચર રે બ્રહ્મ ણ
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ક તર્નાિન સદા શવબ્રહ્મે દ્રિવર ચતમ્

માનસ સ ચર રે
અનપુ લિવ

મદ શ ખિપ છાલઙૃ્કત ચકુરે
મહનીયકપાેલિવ જતમુકરે

ચરણં
શ્રીરમણીકુચદુગર્િવહારે
સવેકજનમ દરમ દારે॥ ૧॥
પરમહંસમખુચ દ્રચકાેરે
પિરપૂિરતમુરળ રવધારે॥ ૨॥

ગાય ત વનમાલી
રાગં– મશ્ર કાિપ તાળં–આિદ

પ લિવ
ગાય ત વનમાલી મધુરં
ગાય ત વનમાલી

ચરણં
પુ પસગુ ધસમુલયસમીરે
મુિનજનસિેવતયમનુાતીરે॥ ૧॥
કૂ જતશકુિપકમખુખગકુ જે
કુિટલાલકબહુનીરદપુ જે॥ ૨॥
તુલસીદામિવભષૂણહાર
જલજભવ તુતસદુ્ગણશાૈર ॥ ૩॥
પરમહંસહૃદયાે સવકાર
પિરપૂિરતમુરળ રવધાર ॥ ૪॥

ક્ર ડ ત વનમાલી
રાગં– સ ધુભૈરિવ તાળં–આિદ

પ લિવ
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ક્ર ડ ત વનમાલી ગાેષે્ઠ
ક્ર ડ ત વનમાલી

ચરણં
પ્રહ્ળાદપરાશરપિરપાલી
પવનાત્મજ ં બવદનુકૂલી॥ ૧॥
પદ્માકુચપિરરંભણશાલી
પટુશરશા સતમા લસમુાલી॥ ૨॥
પરમહંસવરકુસમુસમુાલી
પ્રણવપયાે હગભર્કપાલી॥ ૩॥

ભજ રે યદુનાથં
રાગં– પીલૂ તાળં–આિદ

પ લિવ
ભજ રે યદુનાથં માનસ
ભજ રે યદુનાથં

ચરણં
ગાપેવધપૂિરરંભણલાેલં
ગાપેિકશાેરકમદ્ભુતલીલમ્॥ ૧॥
કપટાંગીકૃતમાનષુવષેં
કપટનાટ કૃતકૃ નસવુષેમ્॥ ૨॥
પરમહંસહૃત્ત વ વ પં
પ્રણવપયાેધરપ્રણવ વ પમ્॥ ૩॥

પ્ર તવારં વારં
રાગં– કાંભાે જ તાળં– મશ્રચાપુ

પ લિવ
પ્ર તવારં વારં
માનસ ભજ રે રઘવુીરં
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અનપુ લિવ
કાલાંભાેધરક તશર રં
કાૈ શકશકુશાનૈકપિરવારં

ચરણં
કાૈસલ્યાદશરથસકુુમારં
ક લક મષભયગહનકુઠારમ્॥ ૧॥
પરમહંસહૃ પદ્મિવહારં
પ્ર તહતદશમખુબલિવ તારમ્॥ ૨॥

ખેલ ત બ્રહ્મા ડે
રાગં– સ ધુભૈરિવ તાળં–આિદ

પ લિવ
ખેલ ત બ્રહ્મા ડે ભગવાન્
ખેલ ત બ્રહ્મા ડે

ચરણં
હંસઃ સાેઽહં હંસઃ સાેઽહં
હંસઃ સાેઽહં સાેઽહ મ ત॥ ૧॥
પરમાત્માેઽહં પિરપૂણાઽહં
બ્રહ્મવૈાહમહં બ્રહ્મે ત॥ ૨॥
વક્ચ ઃ શ્રુ ત જહ્વાઘ્રાણે
પ ચિવધપ્રાણાપેસ્થાને॥ ૩॥
શ દ પશર્રસાિદકમાત્રે
સા વકરાજસતામસ મત્રે॥ ૪॥
બુ દ્ધમન શ્ચત્તાહઙ્કારે
ભજૂલતે ેગગનસમીરે॥ ૫॥
પરમહંસ પેણ િવહતાર્
બ્રહ્મિવ દ્રાિદકકતાર્॥ ૬॥
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સ્થરતા નિહ નિહ રે
રાગં– પુન્નાગવરા ળ તાળં–આિદ

પ લિવ
સ્થરતા નિહ નિહ રે માનસ
સ્થરતા નિહ નિહ રે

ચરણં
તાપત્રયસાગરમગ્ ાનાં
દપાર્હઙ્કારિવલગ્ ાનામ્॥ ૧॥
િવષયપાશવે ષ્ટત ચતાનાં
િવપર તજ્ઞાનિવમતાનામ્॥ ૨॥
પરમહંસયાેગિવ દ્ધાનાં
બહુચ ચલતરસખુ સદ્ધાનામ્॥ ૩॥

નિહ રે નિહ રે શઙ્કા કા ચત્
રાગં– માેહનં તાળં–આિદ

પ લિવ
નિહ રે નિહ રે શઙ્કા કા ચત્
નિહ રે નિહ રે શઙ્કા

ચરણં
અજમક્ષરમદ્વતૈમન તં
યાયા મ બ્રહ્મ પરં શા તમ્॥ ૧॥
યે ત્યજ ત બહુતરપિરતાપં
યે ભજ ત સ ચ્ચ સખુ પમ્॥ ૨॥
પરમહંસગુ ભ ણતં ગીતં
યે પઠ ત િનગમાથર્સમેતમ્॥ ૩॥

ચ તા ના ત િકલ
રાગં– નવરાજ્ે તાળં–આિદ
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પ લિવ
ચ તા ના ત િકલ તષેાં
ચ તા ના ત િકલ

ચરણં
સમદમક ણાસ પૂણાર્નાં
સાધુસમાગમસઙ્ક ણાર્નામ્॥ ૧॥
કાલત્રય જતક દપાર્ણાં
ખ ડતસવ દ્રયદપાર્ણામ્॥ ૨॥
પરમહંસગુ પદ ચત્તાનાં
બ્રહ્માન દા તમત્તાનામ્॥ ૩॥

બ્રહ્મવૈાહં િકલ
રાગં– નાથનામિક્રયા તાળં–આિદ

પ લિવ
બ્રહ્મવૈાહં િકલ સદુ્ગ કૃપયા
બ્રહ્મવૈાહં િકલ

ચરણં
બ્રહ્મવૈાહં િકલ ગુ કૃપયા
ચન્મયબાેધાન દઘનં તત્॥ ૧॥
શ્રુત્ય તૈકિન િપતમતુલં
સત્યસખુાંબુિધસમરસમનઘમ્॥ ૨॥
કમાર્કમર્િવકમર્િવદૂરં
િનમર્લસિંવદખ ડમપારમ્॥ ૩॥
િનરવિધસત્તા પદપદમજરં
િન પમમિહમિન િનિહતમનીહમ્॥ ૪॥
આશાપાશિવનાશનચતુરં
કાેશપ ચકાતીતમન તમ્॥ ૫॥
કારણકારણમેકમનેકં
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કાલકાલક લદાષેિવહીનમ્॥ ૬॥
અપ્રમેયપદમ ખલાધારં
િન પ્રરપ ચિનજિન ક્રય પમ્॥ ૭॥
વપ્રકાશ શવમદ્વયમભયં
િનષ્ પ્રતક્યર્મનપાયમકાયમ્॥ ૮॥

સવ બ્રહ્મમયં
રાગં– ચે ચુ િટ્ટ તાળં–આિદ

પ લિવ
સવ બ્રહ્મમયં રે રે
સવ બ્રહ્મમયં

ચરણં
િક વચનીયં િકમવચનીયં
િક રચનીયં િકમરચનીયમ્॥ ૧॥
િક પઠનીયં િકમપઠનીયં
િક ભજનીયં િકમભજનીયમ્॥ ૨॥
િક બાેદ્ધવ્યં િકમબાેદ્ધવ્યં
િક ભાેક્તવ્યં િકમભાેક્તવ્યમ્॥ ૩॥
સવર્ત્ર સદા હંસ યાનં
કતર્વં્ય ભાે મુ ક્તિનદાનમ્॥ ૪॥

તદ્વ વ વં બ્રહ્મ ણ
રાગં– ક રવા ણ તાળં–આિદ

પ લિવ
તદ્વ વ વં બ્રહ્મ ણ
તદ્વ વ વં

અનપુ લિવ
યદ્વત્ તાેયે ચ દ્ર દ્વ વં
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યદ્વન્મુકુરે પ્ર ત બબ વં
ચરણં

સ્થાણાૈ યદ્વન્નર પ વં
ભાનુકરે યદ્વત્ તાેય વમ્॥ ૧॥
શકુ્તાૈ યદ્વત્ રજતમય વં
ર ૈ યદ્વત્ ફ ણદેહ વમ્॥ ૨॥
પરમહંસગુ ણાઽદ્વયિવદ્યા
ભણ ત િધકૃ્કતમાયાિવદ્યા॥ ૩॥

પૂણર્ બાેધાેહં
રાગં– પૂિવકલ્યા ણ તાળં–આિદ

પ લિવ
પૂણર્બાેધાેઽહં સદાન દ
પૂણર્બાેધાેઽહં

અનપુ લિવ
વણાર્શ્રમાચારકમાર્િદદૂરાેઽહં
વણર્વદ ખલિવકારગતાેઽહં

ચરણં
પ્રત્યગાત્માઽહં પ્રિવતતસત્યઘનાેઽહં
શ્રુત્ય તશતકાેિટપ્રકિટતબ્રહ્માહં
િનત્યાેઽહમભયાેઽહમ દ્વતીયાેઽહમ્॥ ૧॥
સા ક્ષમાત્રાેઽહં પ્રગ લતપક્ષપાતાેઽહં
માેક્ષ વ પાેઽહમાેઙ્કારગ યાેઽહં
સૂ માેઽહમનઘાેઽહમદ્ભુતાત્માઽહમ્॥ ૨॥
વપ્રકાશાેઽહં િવભુરહં િનષ્ પ્રપ ચાેઽહં
અપ્રમેયાેઽહમચલાેઽહમકલાેઽહં
િન પ્રતક્યાર્ખ ડકૈરસાેઽહમ્॥ ૩॥
અજિન મતાેઽહં બુધજનભજનીયાેઽહં
અજરાેઽહમમરાેઽહમ ત વ પાેઽહં
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િનજપૂણર્મિહમિન િનિહતમિહતાેઽહમ્॥ ૪॥
િનરવયવાેઽહં િન પમિન કળઙ્કાેઽહં
પરમ શવે દ્ર શ્રીગુ સાેમસમુિદત -

િનરવિધિનવાર્ણસખુસાગરાેઽહમ્॥ ૫॥

આન દપૂણર્ બાેધાેહં (૧)
રાગં– મ યમાવ ત તાળં – ખ ડ ચાપુ (ઝ પ)

પ લિવ
આન દપૂણર્બાેધાેઽહં સતત -

માન દપૂણર્બાેધાેઽહજરાેહં
ચરણં

પ્રત્યગદ્વતૈસારાેઽહં સકલ
શ્રુત્ય તત ત્રિવિદતાેઽહં અ તાેઽહં
અત્યન તરભાિવતાેઽહં િવિદત -

િનત્યિન કલ પિનગુર્ણપદાેઽહમ્॥ ૧॥
સા ક્ષ ચન્માત્રગાત્રાેઽહં પરમ -

માેક્ષસામ્રાજ્યાિધપાેઽહમ તાેઽહં
પક્ષપાતા તદૂરાેઽહં અિધક -
સૂ માેઽહમનવિધકસખુસાગરાેઽહમ્॥ ૨॥
વપ્રકાશકૈસારાેઽહં સદહ -

મપ્રપ ચાત્મભાવાેઽહમભયાેઽહં
િન પ્રતક્યાઽહં અમરાેઽહં ચદહ -

મપ્રમેયાખ્યમૂ તરેવાહમ્॥ ૩॥

આન દપૂણર્બાેધાેહં (૨)
રાગં– શઙ્કરાભરણં તાળં – મશ્ર ચાપુ

પ લિવ
આન દપૂણર્બાેધાેઽહં સ ચ્ચ -

દાન દપૂણર્બાેધાેઽહં શવાેઽહં
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ચરણં
સવાર્ત્મચરાેઽહં પિર -
િનવાર્ણિનગુર્ણિન ખલાત્મકાેઽહં
ગીવાર્ણવયાર્નતાેઽહં કામ -

ગવર્િનવાર્પણધીરતરાેઽહમ્॥ ૧॥
સત્ય વ પાપરાેઽહં વર -
શ્રુત્ય તબાેિધતસખુસાગરાેઽહં
પ્રત્યગ ભન્નપરાેઽહં શદુ્ધ -

મ તરિહતમાયાતીતાેઽહમ્॥ ૨॥
અવબાેધરસસાગરાેઽહં વ્યાેમ -

પવનાિદપ ચભૂતા તદૂરાેઽહં
કિવવરસસંવે્યાેઽહં ઘાેર -
ભવ સ ધુતારકપરમસૂ માેઽહમ્॥ ૩॥
બાિધતગુણકલનાેઽહં બુદ્ધ -

શાેિધતસમરસપરમાત્માઽહં
સાધન તાતીતાેઽહં િન -

પાિધકિનઃસીમભૂમાન દાેઽહમ્॥ ૪॥
િનરવયવાેઽહમ ેઽહં
િન પમમિહમિન િનિહતમિહતાેઽહં
િનરવિધસ વઘનાેઽહં ધીર -
પરમ શવે દ્ર શ્રીગુ બાેિધતાેઽહમ્॥ ૫॥

કૃ ણ પાિહ
રાગં– મ યમાવ ત તાળં–આિદ

પ લિવ
કૃ ણ પાિહ જતકૃશાનાે પાિહ
કૃ ણ ણકુલદ પ િવ ણાે પાિહ

ચરણં
અત્ય તસકુુમાર સાધુશીલ વર
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શ્રુત્ય તખેલન ગાપેાલ લીલ॥ ૧॥
દારક મુિન દવ દ્યપાદ
દાવનચર વે રસિવનાેદ॥ ૨॥

સત્યભામા કુચકુઙુ્કમાિઙ્કતાંગ
સત્યકામ સનકનુત પાદ ગંગ॥ ૩॥
પરમહંસમાનસ િવલાસ હંસ
પરમ પાવન નામ ભાિવત હંસ॥ ૪॥

તુંગ તરંગે ગંગે
રાગં– કુ તળવરા ળ તાળં–આિદ

પ લિવ
તુંગતરંગે ગંગે જય
તુંગતરંગે ગંગે

અનપુ લિવ
કમલભવા ડકર ડપિવત્રે
બહુિવધબ ધચ્છેદલિવત્રે

ચરણં
દૂર કૃતજનપાપસમૂહે
પૂિરતકચ્છપગુચ્છગ્રાહે
પરમહંસગુ ભ ણતચિરત્રે
બ્રહ્મિવ શઙ્કરનુ તપાત્રે

Encoded and proofread by P. P. Narayanaswami swami at mun.ca

kIrtanAni sadAshivabrahmendravirachitam

pdf was typeset on November 22, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

14 sanskritdocuments.org



ક તર્નાિન સદા શવબ્રહ્મે દ્રિવર ચતમ્

kIrtanAnisadAshivabrahmendra.pdf 15


	Document Information
	Document Text
	પિબરે રામ રસં
	ખેલતિ મમ હૃદયે
	ચેતઃ શ્રીરામં
	ભજ રે રઘુવીરં
	ભજ રે ગોપાલં
	સ્મર વારં વારં
	બ્રૂહિ મુકુન્દેતિ
	માનસ સઞ્ચર રે
	ગાયતિ વનમાલી
	ક્રીડતિ વનમાલી
	ભજ રે યદુનાથં
	પ્રતિવારં વારં
	ખેલતિ બ્રહ્માણ્ડે
	સ્થિરતા નહિ નહિ રે
	નહિ રે નહિ રે શઙ્કા કાચિત્
	ચિન્તા નાસ્તિ કિલ
	બ્રહ્મૈવાહં કિલ
	સર્વં બ્રહ્મમયં
	તદ્વજ્જીવત્વં બ્રહ્મણિ
	પૂર્ણ બોધોહં
	આનન્દપૂર્ણ બોધોહં (૧)
	આનન્દપૂર્ણબોધોહં (૨)
	કૃષ્ણ પાહિ
	તુંગ તરંગે ગંગે

	Document Credits

