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િવયત્તલે સયૂર્િવભાપ્રભાવાદ્
યથા િદવા ખે ન િવભા ત ભાિન ।
િવભુ તથા માેહબલાદ્દ ૃ ટ્વા
િનર શ્વરં કેઽિપ વદ ત િવશ્વમ્॥ ૧॥
અ ય ધનીરં લવણને પૂણ
ના વાદનાત્ પ્રાગવગ યતે કૈઃ ।
ઇદં જગત્ પૂણર્મપીશશ યા
ક તાં િવ ના ત િવના સચુેષ્ટામ્॥ ૨॥
ઉડ્ડીયમાનાે િવયતીહ ગ્ ધ્રાે
દૃ ષ્ટ યથાયં કુણપષેુ ધત્તે ।
દૃ ષ્ટ તથા યાત્યિપ પ ડતાનાં
િનરથર્કે વથર્યશઃસુ િનત્યમ્॥ ૩॥
યતાેઽ યાસાત્ વભાવાેઽયં સ્ત્રીપુંસાં યતે ધ્રવુમ્ ।
યતઃ સવર્ઃ સદૈવેહ વભાવમનવુતર્તે ।
કદ યાસં તતઃ સવા િવહાય સ વભાવતઃ ।
સદ્ભાવાન્ સમનુષ્ઠાય િવમલાન દભાગ્ ભવેત્॥ ૪॥
કૃપણષેુ યથાથષુ હા ત બલવત્તમા ।
તથવૈ તવ લાેભાેઽ તુ શ્રીહરેઃ પાદસવેને॥ ૧॥
ફલાેદયે ક્ષયં યા ત યથા પુ પદલાિન વૈ ।
જ્ઞાનાેદયે તથા હ્યત્ર માનમાેહમદા ધતાઃ॥ ૨॥
હૃદાકાશ મદં યાવદ્ વાસનાતમસા તમ્ ।
બ્રહ્મસયૂાદયસ્યા મન્ તાવદ્ વૈ સ ભવઃ કુતઃ ? ॥ ૩॥
તાવદ્ ગુ જ ત ઙ્ગાેઽયં યાવત્ પુ પં ન ગચ્છ ત ।
પુ પા લઙ્ગનમાસાદ્ય િનઃશ દાે મધપુઃ સદા॥ ૪॥
તથાયં પ ડત તાવદ્ વાદતકર્પરાયણઃ ।
પા ડત્યઘાષેણાયાેચ્ચૈઃ શાસ્ત્રાથર્કથનાે સકુઃ॥ ૫॥
શાસ્ત્રાણાં પ્ર તપાદ્યસ્ય સવષામીશ્વરસ્ય તુ ।
યાવન્ન લભતે ભ ક્ત પાદપઙ્કજયુગ્મયાેઃ॥ ૬॥
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યદા તુ ત કૃપાલેશાત્ તદ્ભ ક્ત લભતે પરામ્ ।
તદાલાેકનિન ર્ત્યા િનશ્ચેષ્ટાે યતે તદા॥ ૭॥
ચત્તે માયાપિર ચ્છન્ને િવભનુવ િવકાશતે ।
પં મલસમાચ્છન્ને દપર્ણે િક પ્રકાશતે ? ॥ ૮॥
યથા ઘનઘટાકાશે સયૂર્મા ત્ય તષ્ઠ ત ।
મહામાયા તથવૈેહ િવભુમા ત્ય વતર્તે॥ ૯॥
માયાયાં િવગતાયા તુ િવભુઃ સવર્ત્ર ભા યતે ।
જલદેઽપગતે સયૂા યથા સવર્ત્ર દ યતે॥ ૧૦॥
તરઙ્ગસઙુ્કલેઽ ભાેધાૈ ચ દ્ર બ બાિન ખ ડશઃ ।
ખેલ તીવ યથા ચ દં્ર સિંવભજ્ય સહસ્રશઃ॥ ૧૧॥
તથા સચુ ચલે ચત્તે સસંારાબદ્ધચેતસામ્ ।
પિવત્રેઽિપ બ્રહ્મભાવાઃ ક્ષણમાયા ત યા ત ચ॥ ૧૨॥
સહસ્રવ સરવ્યાિપ-તમઃપૂણર્ગ્ હાેદરમ્ ।
સવર્ત્ર દ્યુ તમદ્ભા ત દ પયાેગાદ્યથા જસા॥ ૧૩॥
મનાેમલં િક બષાખ્યં સહસ્રજન્મસ ચતમ્ ।
શ્રીહરેઃ ક ણાલેશાત્ તથા તૂણ પલાયતે॥ ૧૪॥
ત્યજ ત સા વકાઃ સવ કથં ગાેિવ દમાનસાઃ ।
ધનં ધા યં યશાેમાનં પતુ્રદારગ્ હાિદકમ્ ? ॥ ૧૫॥
િવ ત્ય િન ખલાન્ ભાેગાન્ િવહાય િવત હા ।
પતઙ્ગાેઽયં યથા યા ત પ્રદ પ્ત વલનં પ્ર ત॥ ૧૬॥
યથાિપ મ ક્ષકા તૂણ તુચ્છ કૃત્ય વ િવતમ્ ।
પરમાન દમાસ્થાય મધુભા ડે િનમ જ ત॥ ૧૭॥
તથેતરરસાન્ સવાર્ન્ િવ ત્ય સિંવહાય ચ ।
શ્રીિવ મપુગચ્છ ત ભગવ પરમાયણાઃ॥ ૧૮॥
જલં યથા ભન્નનામ ભઃ બ્રવુતે જનાઃ ।
“આેવાટિર ત” વા કે ચદ્ “આકાવેા” ઇ ત વા પરે॥ ૧૯॥
“પાની ત” વા વદ ત્યેકે વ ભન્નં સ લલં ભુિવ ।
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તથવંૈ સ ચ્ચદાન દં નામ ભબર્હુ ભઃ થક્ ।
વદ ત ભન્નપુ ષા “અ લા” “ગૅાડ્” “ જહાવેે”- ત વા॥ ૨૦॥
“અધનુવૈ મયા દષૃ્ટઃ કૃકલાસાે મનાેહરઃ ।
ક્ષશાખાગ્ર-ભાગેઽ મન્ રક્તવણર્ઃ સમુ વલઃ॥ ૨૧॥
પત્રા તરં પ્રિવષ્ટાેઽસાૈ ઇદાની તુ ન દૃ યતે ।
િક ભ્રાતઃ સ વયા દષૃ્ટઃ સરટાે શમદ્ભતઃ” ॥ ૨૨॥
ભ્રાતમર્યાિપ દષૃ્ટાેઽસાૈ નનંૂ પીતાે ન રક્તભાક્ ।
તસ્ય તદ્વચનં શ્રુ વાઽબ્રવીત્તં પ્રથમાેઽ વગઃ॥ ૨૩॥
“િક કામલ ભ્રાતદૃર્ ષ્ટ તે કલષુીકૃતા ।
કથં વં મ યસે પીતમમું કાેકનદચ્છિવમ્” ॥ ૨૪॥
પિરહાસ મમં શ્રુ વા તમવુાચ તતાેઽપરઃ ।
“નાહં કામલવાન મ ન મે દૃ ષ્ટભ્રર્મા ત્મકા” ॥ ૨૫॥
“પીતં દ્રક્ષ્યા મ શાનંે ચેદ્ યાસ્યા મ દુષ્ટદૃ ષ્ટતામ્ ।
પીતાન્ સરટિનવહાન્ િવધાતા ષ્ટવાન્ પુરા॥ ૨૬॥
રક્તાેઽસાૈ સરટાે નનંૂ નવ ષ્ટ તવાધનુા ।”
ઇ થં િવવદમાનાૈ તાૈ તીયઃ પ્રાપ્તવાન્ પ થ ।
સાગ્રહં સમકાલ ચ તં પ્રા ય ચ્છતઃ મ તાૈ॥ ૨૭॥
ભ્રાતયર્િદ િવ ના સ સતં્ય નુ વદ સા પ્રતમ્ ।
“િકવણર્ઃ સરટાે ભા ત પીતઃ િકમુત લાેિહતઃ ”॥ ૨૮॥
તયાે તદ્વચનં શ્રુ વા સ મતં તાવવુાચ નઃ ।
“યવુયાવેર્ચને સતં્ય બહુ પઃ સ અેવ િહ॥ ૨૯॥
પત્રા તરેઽસાૈ હિરતાેઽિપ ભૂ વા ચાપેક્ષતે કાલવશાત્ પ્રનેયાન્ ।
આહાયર્ક ટાન તતી ણદૃ ષ્ટઃ વપત્રવણાર્ચ્ચ સગુુપ્તદેહઃ॥ ૩૦॥
આહાયર્માહતુર્મનેક પં પ્રયાજેનસ્યાનુમતં સ ધત્તે ।
વભાવ મત્યસ્ય િનર ક્ષ્ય ધીરા ઇમ ચ િનતં્ય બહુ પમાહુઃ॥ ૩૧॥
અન તભાવસ્ય ચ િવશ્વમૂતદર્ભ્રાન્ િવ ભન્નાનિધગ ય ભાવાન્ ।
પર પરં મૂઢમનુ યસઙ્ઘાઃ ઇ થં થવ્યાં િવવદ ત અેવ॥ ૩૨॥
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॥ શ્રીરામકૃ ણપરમહંસાપેદેશાવ લઃ ૧॥

યવુાં તતાે નાહર્થ અેવમવે ચત્તે િનધાતું ખલુ દ નભાવમ્ ।
ના યસ્ય ધમ કુ ત ચ િન દાં સવ િવવાદા િહ તમઃપ્રસતૂાઃ॥ ૩૩॥
ઇ ત ।
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