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॥ પ્રણામપ્રણય તવમ્॥

॥ પ્રણામપ્રણય તવમ્॥
ક દપર્કાેિટર યાય સુ્ફરિદ દ વર વષે ।
જગન્માેહનલીલાય નમાે ગાપેે દ્રસનૂવ॥ે ૧॥
કૃ ણલાકૃતહારાય કૃ ણલાવ યશા લને ।
કૃ ણાકૂલકર દ્રાય કૃ ણાય કરવૈ નમઃ॥ ૨॥
સવાર્ન દકદ બાય કદ બકુસમુસ્રજે ।
નમઃ પ્રેમાવલ બાય પ્રલ બાિરકનીયસે॥ ૩॥
કુ ડલસુ્ફરદંસાય વંશાયત્તમખુ શ્રયે ।
રાધામાનસહંસાય વ્ર ેતં્તસાય તે નમઃ॥ ૪॥
નમઃ શખ ડચૂડાય દ ડમ ડતપાણયે ।
કુ ડલીકૃતપુ પાય પુ ડર કેક્ષણાય તે॥ ૫॥
રાિધકાપ્રેમમા વીકમાધુર મુિદતા તરમ્।
ક દપર્ દસાૈ દય ગાેિવ દમ ભવાદયે॥ ૬॥
ઙ્ગારરસ ઙ્ગારં ક ણકારાત્તક ણમ્ ।

વ દે શ્રયા નવાભ્રાણાં બભ્રાણાં િવભ્રમં હિરમ્॥ ૭॥
સા વીવ્રતમ ણવ્રાતપ યતાેહરવેણવે ।
ક હારકૃતચૂડાય શઙ્ખચૂડ ભદે નમઃ॥ ૮॥
રાિધકાધરબ ધૂકમકર દમધવુ્રજમ્ ।
દૈત્ય સ ધુરપાર દં્ર વ દે ગાપેે દ્રન દનમ્॥ ૯॥
બહ દ્રાયુધર યાય જગ વનદાિયને ।
રાધાિવદ્યુદ્વતૃાઙ્ગાય કૃ ણા ભાેદાય તૈ નમઃ॥ ૧૦॥
પ્રેમા ધવ લવી દલાેચને દ વરે દવે ।
કા મીર તલકાઢ ાય નમઃ પીતા બરાય તે॥ ૧૧॥
ગીવાર્ણેશમદાેદ્દામદાવિનવાર્ણનીરદમ્ ।
કુ દુક કૃતશલૈે દં્ર વ દે ગાેકુલબા ધવમ્॥ ૧૨॥
દૈ યાણર્વે િનમગ્ ાેઽ મ મ તુગ્રાવમદાિદતઃ ।
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॥ પ્રણામપ્રણય તવમ્॥

દુષ્ટે કા યપાર ણ મિય કૃ ણ કૃપાં કુ ॥ ૧૩॥
આધારાેઽ યપરાધાનામિવવેકહતાેઽ યહમ્ ।
વ કા યપ્રતીક્ષાેઽ મ પ્રસીદ મિય માધવ॥ ૧૪॥
ઇ ત પ્રમાણપ્રણય તવં સમાપ્તમ્ ॥

Proofread by PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com

.. praNAmapraNayastavam ..
Searchable pdf was typeset using XeTeXgenerateactualtext feature of XƎLATEX 0.99996

on August 20, 2017

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

2 sanskritdocuments.org


