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॥ ચ ડીકુચપ ચા શકા તાતે્રમ્॥

॥ ચ ડીકુચપ ચા શકા તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
શ્રયં નાૈ મ દેવી ં પરાં પાિર તાં પદા ભાજેરેણપૂસવેાપરાણામ્ ।
યદાદ્યાક્ષરસ્યા ભધેયને શલૂી પ્રલીઢાેઽિપ ત્યુપ્રજેતા ગરેણ॥ ૧॥
આશાદાસી ભ વ કરિવ તચતુ કાેણભાગાભખ ડઃૈ

ખ ડરૈાઢ ા પટાનાં િવધુરિવઘિટતા શુ કતાવાસયેયા ।
વાત્માનાધઃ પત તી ં સજવમસકૃદાકષર્ણક્લા તપિઙ્ક-

શ્વાસાેચ્છ્વાસાૈઘપૂણાર્ િહમ ગિરદુિહતુઃ પાતુ વાેઽપવૂર્ક થા॥ ૨॥
આસી દ્વિર ચવરદા સરુસાથર્તીથ તે ેમયી મખભુ મ ખલા ત શ ક્તઃ ।
અેવં ભિવ ય ત પુરાેઽિપ પુરાિરપત્ની ત્રૈકા લકં યિદ ત તન્મહ આદ્યમીડે॥ ૩॥
મ યે પીયષૂ સ ધાેધર્નકુસમુલસ ક પ ક્ષા તરાલે

િદવ્યે મ ય તર પે િત્રદશપિર ઢપ્રાૈઢગીવાર્ણવ યાર્ ।
શવાર્ણી પૂણર્મ યાભરણરણરણ પા ણના યણર્વાણી ં

તૂણ ચ તામણેમાર્મિપ સદ સ સદાઽઽ શ્લ ય સહાસનેઽ ત॥ ૪॥
વ દા દારકસુ દર ણાં સીમ ત ઙ્ગા ચતપાદપદ્મા ।
સં તાે પદ્માપ તપદ્મજન્મ વારાટ્િપકાલ્યાભ્રગુણા િવભા ત॥ ૫॥
યત્રાેદગ્રહિરન્મ ણપ્રિવલસ સાૈધાઙુ્કરાણાં ગણૈ-

દ્ગ ણિનજગભર્તશ્ચ ચણકૈઃ સા યં ગતાનાં નવૈઃ । દ્ગ ણિનજ
મુક્તાનામ તદુ્યતેરિપ ભરં વીક્ષ્ય સ્થતાનાં હૃિદ

શ્રા ત્યાખૂ રભસાે પપાત હૃદયે સારઙ્ગ અેતન્મુધા॥ ૬॥
પાદારિવ દસ્ય પુર દરાેઽિપ સવેાં િવધાતાઽ યહમવે દેવ્યાઃ ।
નાહર્ વમ મિન્ન ત વજ્રપા ણવ્યાર્ ક્ષ યતે યત્ર ગણૈિવ ચત્રમ્॥ ૭॥
બડાજૈ સ પદા બુજે િન બડતજે સ ય બક સ્ત્રયાઃ

પ્રણ તમી સતપ્ર તપદાપ્તયે િનજર્રૈઃ ।
હરાવિપ હરે િવધાૈ પ્રણ તકમર્કામ ણકે

જયા બ જગદ બકે જય જયે ત યત્ર વિનઃ॥ ૮॥
તત્રૈકદા િન ખલલાેકચિરત્રિવદ્ ભઃ
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॥ ચ ડીકુચપ ચા શકા તાતે્રમ્॥

સ પ્રા થતા ભગવતી પ્ર ણધીનવગઃ ।
િવજ્ઞા યમ ત િકમપી ત રહસ્યમ મદ્-
દગૃ્યાિયનઃ કિવવરસ્ય કૃતેિવ ચત્રમ્॥ ૯॥
િક કુઙુ્કમાેઽ ત ક લતામરભાજે્યવીચી-
સારપ્રસારવચસાં પ્રમખુઃ કવીનામ્ ।
ય કાવ્યમ યકિવતાં િવધનુાે ત ણા

યા મવા ભનવમુગ્ધવધૂ તનશ્રીઃ॥ ૧૦॥
અસહ્યભરસહ્યભૂધરમણાૈ મહારાષ્ટ્ર કે
મહાબલજટાઢ િન પ્ર થતકૃ ણવેણી ધનુી ।
તદ બુલહર લુતા જય ત વા જસજં્ઞા પુર
સ લ મણકવીશ્વરાે વસ ત તત્ર ત્ત્યા વયા॥ ૧૧॥
વેણીમાધવ અેવ યસ્ય જનકઃ પ્રખ્યાતક ત તથા
રાધા ય જનની સતી ગુણવતી રામાેઽિપ ય સાેદરઃ ।
અિત્રગાત્રપુમાંશ્ચ યસ્ય કિવતા ચેતાેહરા સામગાપેાહ્વાે
યઃ િકલ રાજતે ચરણયાેદવ્યા ભવા યાઃ વયમ્॥ ૧૨॥
યસ્ય ગુ યા તાે દ ડકરા ભન્નપવર્તા વયતઃ ।
રઘનુાથમ દરાિદ્રમર્ થતું તકાર્િદશાસ્ત્રચયજલિધમ્॥ ૧૩॥
સ વ મ પદપઙ્કજસુ્ફરદમ દાન દસ દાેહદ-
સ્ય દન્મ જુમર દસુ દરમધવુ્યાલાેલરાેલ બકઃ ।
સ પાેતેતરતાિવનીતવિનતાસ ભાેગશૂ યઃ પનુ-
યાઽસાૈ સ પ્ર ત ક યતે મમ ગુણપ્રાૈિઢપ્રબદ્ધાત્મકઃ॥ ૧૪॥
તસ્યવૈ ચે કમિપ કાવ્યમકવ્યયેચ્છા-ે
ર મ સભાપિરસરે પઠનીયમ ત ।
યન્મ પદા બુજમધપુ્ર તષેચનેઽસ્ય
દ્વ કયાિપ ન કયાિપ ન દ્વકાસઃ॥ ૧૫॥

શ્રુ વાઽઽદેશં દૂતવગભર્વા યા યાસા ધ યા વીક્ષ્ય વાચઃ કવે તાન્ ।
ય તાે મૂધાર્ વા મનીપાદપદ્મે કત્રત્યુકં્ત ત કૃતેયર્ કૃતેઽત્ર॥ ૧૬॥
સાવધાના તતાે દેવી કાવ્યશ્રવણકમર્ ણ ।
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॥ ચ ડીકુચપ ચા શકા તાતે્રમ્॥

તેત્યાલાેચ્ય સહગવગઃ કાવ્યં પ્રવ યર્તે॥ ૧૭॥
યદ્યિપ પદનુ તરાદાૈ કાયાર્ માતુ તથાિપ િવશ્વસ્ય ।
મખુ્ય મ ત તનપાનં લ મણબાલને ત તુ તિવિહતા॥ ૧૮॥
પ્રાલેયશલૈજનષુઃ સિુહર યવ લ્યા
ગાૈયાર્ઃ પયાેધરિવ ચત્રફલં િપબા મ ।
ય પશર્નાદિપ બભવૂ સ શૂ લનાેઽિપ
ત્યુ જય વિવભવૈકપદેઽ ભષેકઃ॥ ૧૯॥

કલ્યાણાવ લમાતનાેતુ િનતરાં કપૂર્રપૂરાિધક-
પ્રાલેયં તુિહના લશલૈદુિહતુ તુઙ્ગં તદઙ્ગં હૃદઃ ।
યનેાકાિર પુરાિરભાલનયન વાલાકરાલાવલી-
બાઢાે લીઢતનુ તદ યહૃિદ સાેઽનઙ્ગાેઽિપ રઙ્ગે નટઃ॥ ૨૦॥
આ વં તદુપા મહેઽિદ્રદુિહતુઃ કપૂર્રગાૈરં કુચદ્વ દં્વ

નીલગલં સચુ દનયુતં ત પ્રાઙ્મખુે દ્વિઙ્કતમ્ ।
યદ્વ કૈ્ષ્યવ મમદર્ િક નવ મદં વત્યશષેે મિય

પ્રા ઢં શવયુગ્મમ યદબલાહૃન્મમર્ણીતી યર્યા॥ ૨૧॥
પ્રત્યૂહાવ લમાલનુાતુ દયયા યશ્ચાધર્નાર કુચ-

પ્રા તાેત્તુઙ્ગપટ રપઙ્કમદનીમીનૈકમુદ્રાઙુ્કરઃ ।
યં કૃ વા વયમવે મન્મથિરપુઃ પા ણ શ્રત વેદતાે

યાતઃ સા વકતાં િહ ત કજ ઇ ત યા વા મરાતાઽભવત્॥ ૨૨॥
શવાર્ણીકુચકૂલમૂલિવલસ કપૂર્રક તૂિરકા-

કા મીરિત્રતયાવલપેરચનાચાતુયર્ચયાર્વતાત્ ।
યામુિદ્દ ય મહેશમાનસમહાહંસઃ પ્રયાગ સ્થતા

વે યવેેત્યવધારયિન્નવ મમ ન ય ત્ત શ્ચરમ્॥ ૨૩॥
િનતં્ય પાયાદપાયા જગિદહ તુ શરચ્ચ દ્રગાૈરપ્રભાસાૈ

ગાૈયાર્ વક્ષાજેયુગ્મદ્વય શખરચરત્તારહીરા લમાલા ।
ચ ડ્યા મે નાથચેતાેિવહરણિનપુણેતી યર્યા તત્ર બદ્ધાં

ગઙ્ગાં િન શ્ચત્ય ભગર્ઃ કરમિપ ચ દદાૈ ય પદે માેક્ષકામઃ॥ ૨૪॥
નુમાેઽપણાર્ઽઽરામસ્થલહૃદયકાસારતટગ-
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॥ ચ ડીકુચપ ચા શકા તાતે્રમ્॥

પ્રવ ગદ્વક્ષાજેચ્છલ મ લતચક્રાહ્વયુગલમ્ ।
દરાલાેકાચ્છ ભાેઃ શ શરશ શરેખાનખગતા
મર તી સાપ યં વ્યથય ત િનતા તં યિદહ સા॥ ૨૫॥
વ દે ત કુસમુાયુધા તકવધૂતુઙ્ગ તના જદ્વયં
દુગ્ધામ દમર દમ દર મદં ચૂચા લલીઢં પરમ્ ।
િનત્યાસ્યે દુિવકાસનાન્મુકુ લતં ષડ્વક્ત્રવક્ત્રા બુજૈઃ
પીતં િક િક મતીશ્વરસ્ય મનસાે યનેાભવ દ્વ મયઃ॥ ૨૬॥
મ લીસ્રક્ફ ણભાેગભષૂણમ ણશ્રેણીિવદૂરાે લસન્-
મનૈાકાચલસાેદર કુચરસાધારદ્વયી મ જુલા ।
યસ્યાઃ પશર્નત સ્ત્રલાેચનમનાેમાનવ્યપાયાેઽભવત્
પાયા સા િન ખલાં િહ િવષ્ટપલતાં સસંારઝ ઝાિનલાત્॥ ૨૭॥
તષુાર ગિરક યકાકુચતટ પટ રાટવી
િવપાટયતુ કઙ્કટાેદ્ભવકઠાેરતાપં િહ સા ।
યદ યદરદશર્નાદિપ ગરપ્રલીઢાે હરઃ
સખુને ઘનસારિવ મરિરપુમર્હાેગ્રઃ શવઃ॥ ૨૮॥
રચયતુ શવં વક્ષાજેન્મદ્વયં દુ્રિહણાે વલત્-
કનકકલશ વઢ્બીજં ત ભશુ ભિરપાે શ્ચરમ્ ।
તદિપ ચ મુહુદર્શ દશ કપા લકરાે ચ્છ્ર ત-
પ્રખરનખરપ્રા ચચ્ચ દ્રાેદયાેઽિપ ભવત્યહાે॥ ૨૯॥
દૂર કરાેતુ દુિરતાિન પુરાિરદારવક્ષાજેશલૈ મથનું જતમ દરાિદ્ર ।
યનેાભવદ્ભવમનાેઽણર્વતઃ પ્રમાેદપીયષૂમત્ર હુતમન્મથ વનાય॥ ૩૦॥
અપારાં સ પ ત્ત િદશતુ કુચરત્ન ક્ષ તધરઃ
સમુત્તુઙ્ગસ્થાનં સમુનસ ઉમે તે મમ ચરમ્ ।
યદ યે મૂ ઘ્ન શ્રીગલકરનખા લદ્યુ તભર-
સુ્ફરદ્ગઙ્ગાભઙ્ગા ઇહ િહ િવહર ત્યેવ સતતમ્॥ ૩૧॥
તં કાસરાસરુિવમદર્સમુ થશાેણ-
શાેણાદ્રર્શાે ણતકણં તનમ બકાયાઃ ।
વ દેઽમરે દ્રકિરણઃ કૃત શ પ ચતં્ર
યચ્છ ભુહૃદ્યિપ કટં મરણીબભવૂ॥ ૩૨॥
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॥ ચ ડીકુચપ ચા શકા તાતે્રમ્॥

ઉદ્દામ દ્વપકુ ભદપર્દમનં પ્રાલેયશલૈાઙ્ગ -
વક્ષાજેદ્વયમત્ર ભદ્રમિનશં ધત્તાં મમાપ્રાકૃતમ્ ।
યચ્છ્ર ક ઠકઠાેરકાેિટનખરશ્રેણી ણસ્થાપન-
પ્રદ્યાેત થુભાજનં સમભવ પુ પાયુધાયાેધને॥ ૩૩॥
સાવૈણાર્ચલસાનુસ મતકુચદ્વ દં્વ ભવા યાઃ તુમઃ
સનેાનીસુ્ફિરત દ્વવેદરસનાસસંપર્મ ચાિયતમ્ ।
ઈશાે નજૈકરાે ભષૂણગણં મ વે ત ભૂય તરા-
માદાતું યતતે યદ ય શખરપ્રાગ્ભારપા ણભ્રમઃ॥ ૩૪॥
માલૂરદુ્રફલપ્રદપર્શમનં પ્રાલેયભૂમીધર-
પ્રત્યુપ્તપ્ર તપક્ષબીજમપરં દુગાર્ તનાિદ્રદ્વયમ્ ।
યદ્ભાેગૈકદશૃઃ િપશાચ પતવેર્ક્ષઃસ્થલે ગ્રતી
ચત્રા કાિપ િવસસં્થુલા નમત ત ક ડૂરખ ડાભવત્॥ ૩૫॥
િદગ્દ તાવલકુ ભમાૈ ક્તકમ ણશ્રેણીકમેણીદશૃઃ
શવાર્ યાઃ કુચગુચ્છયુગ્મમવતા સસંારતાપાદ્દુ્રતમ્ ।
યસ્યાપેા તસમુ પત પશપુ તવ્યાલાેલસા ભસુ્ફર-
લીલાપાઙ્ગતરઙ્ગ ઙ્ગસભુગૈઃ ઙ્ગારરઙ્ગાિયયત્॥ ૩૬॥
મરારાતેઃ વા તપ્રકટકુમુદં માેદય ત યાે
હૃદાકાશસ્થ તદ્દહનનયના જં મુકુલયન્ ।
દધચ્ચૂચં લ મ પ્રકટય ત ચક્રાહ્વયુગલં
િનહ વદ્રઃે ક યાકુચિવધુરઘ વા તપટલીમ્॥ ૩૭॥
પ્રાલેયાચલક યકાકુચતટ પાટ રમાેટ્ટાિયતાં
પાપાટાપેકઠાેરકષ્ટપટલા યાપાટય તી ં તુમઃ ।
યત્રાપીનિપનાકપા ણકિઠનાેરઃપીઠક ઠાે લુઠદ્-
વ્યાલાલીવલયાવલખેમકરાેદા લઙ્ગનેઽ યાે યતઃ॥ ૩૮॥
માતઃ પયર્ ભવાદયે સરુપુરાેદ્યાના તરાલાે લસદ્-
ભજૂ યપ્રસવાસવાવસથમુદ્વક્ષાજેકાષેદ્વયમ્ ।
યસ્યા તઃ પરમેશ્વરસ્ય કરતઃ સ મદર્નવ્યા તાૈ
ભૂ તઃ સઙ્ક્ષર ત ક્ષપાપિર ઢાભર્પ્રેઢ ચૂડામણેઃ॥ ૩૯॥
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॥ ચ ડીકુચપ ચા શકા તાતે્રમ્॥

પિરધીમિહતે કુચસ્થલીં મ ણકા તદ્યનુદ નભઃસ્થલીમ્ ।
શવપા ણનખે દુમ ડલી ં િનજમાૈલાૈ િવિનધાય યા સ્થતા॥ ૪૦॥
માતનુા મ પયાેધરાૈ િત્રજગતામાર ભકુભાૈ શભુાૈ
ભાવ કાૈ ભુિવ તાૈ ભવ પ્રયતમે ભાવ્યક્ષતાૈ ભાસરુાૈ ।
યાૈ શ્રીક ઠકરપ્રવાલલ તકામૂધર્સુ્ફર પ લવાૈ
ષડ્વક્ત્ર દ્વરદાનનાનનવનાે જન્મા ભલીઢાૈ ચરમ્॥ ૪૧॥
વક્ષઃપીઠે પટાઢ ં મતિવબુધધનુીિનઝર્રૈશ્ચા ભ ષક્તં
માતવર્ક્ષાજેરાજં શ્રતપિવમ ણ ક્ચામરં તે નમા મ ।
છતં્ર ક્ષીરં િપપાસાેિનિટલશ શકલાં યત્ર પતુ્રસ્ય મ વા
દુગાર્ધીશાે મહેશઃ કરમિપ સ દદાૈ ત સ્થમારા ભનુન્નઃ॥ ૪૨॥
પટાસકં્ત વક્ષાજેિનયુગમપવૂ ગિરપતેઃ
સકુ યે મ યે તે નવસભુગસાિરદ્વય મ ત ।
યદુત્તુઙ્ગાે સઙ્ગે ગધરધરાક્ષાનુસરણં
કરા જવ્યાપારૈઃ સમમિનશમનુ્મૂલ તતરામ્॥ ૪૩॥
ધયત્યેતાૈ ધાતા જગદ ખલમેતદ્રચિયતું
તથા પાતું િવ ઃ િપબ ત હર યે તવ કુચાૈ ।
ઇ ત પ્રેકં્ષ પ્રેકં્ષ વયમિપ હરાે મદર્ય ત તાૈ
જગ સ મદાર્યા યસ ત િકમુ િવદ્યામ ભનવામ્॥ ૪૪॥
ભવેતાં ક્ષેમાય મરહરવધૂરાજેકિરણાૈ
યયાેરેકા રાેમાવ લકપટશુ ડાદ્ભુતકર ।
મહાદેવ વા તપ્રચુરતરકાસારગતયા
યયા તદ્વ્યાપારા બુજમપહૃતં ક્ર ડનિવધાૈ॥ ૪૫॥
ઉદ ચ તાૈ માત તવ કુચહર હૃદ્દિરમખુાત્
કુરઙ્ગાનાં તારાૈ શવહૃદટવીસીમિનહતામ્ ।
િનહત્યૈનઃશ્રેણીમદદુરિધરાેહ દ્વપપ ત
પ્રકુવાર્ણાૈ મુક્તાવ લમય મદં યાૈ િત્રભવુનમ્॥ ૪૬॥
તવેમાૈ વક્ષાે ૈ જનહરણાૈ િદવ્યહિરણાવહં
યાયે માતિદ તજ ણરા યદ્મરવરાૈ ।
િવ પાક્ષ વા તાપેવનવરયાત્રા ચરતરં
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॥ ચ ડીકુચપ ચા શકા તાતે્રમ્॥

યયાેર ત મારા ભધશબરધાટ વ્ય તકરે॥ ૪૭॥
દૃઢં કૂપાર્સને પ્ર તિપિહતમવુ ધરસતુે
ભવાિન વદ્વક્ષાે હયુગલમીડે તદિનશમ્ ।
મર તં વૈરં તં મરમપરમાસાદ્ય સહૃુદં
સ્થતં સલંીયે ત વ્યથય ત હરાે ય પટગ્ હે॥ ૪૮॥
વક્ષ તર વરસસં્થમુમે કુચં તે
તં નીલક ઠપિર લઙ્ ગતભાેગમીડે ।
યત્રેશ્વરસ્ય મનસ તવ પમવે-ે
ત્યાક પક પનમભૂત્ પ્રિવલાેકનને॥ ૪૯॥
ઘનં વક્ષાજંે તે નવનવિહર યાકૃ તધરં
નુમ તં પ્રહ્લાદાવ લજનકમદ્ર શ્વરસતુે ।
યદ યાભાેગેઽ મન્નનપુમનખા લવ્રણત તઃ
સુ્ફરત્યાક પં શ્રીગલકપટક ઠ રવકરૈઃ॥ ૫૦॥
વિધ બર્ લમ તક સ્થતપદાે વક્ષઃકૃતશ્રીઃ સખંુ
કુયાર્ન્ન તુિહનાવનીધરસતુે વક્ષાજેિવ તવ ।
િવ ઃ શ ભુહૃદ ત વાક્યમમલં સતં્ય િવધાતું વયં
ય તૂણ કૃતસં સ્થ તિવજયતે તસ્યવૈ હૃન્મ દરે॥ ૫૧॥
મન ત મરશા તયે પ્ર તપદં કુચાકર્દ્વયં
ભવાિન તવ ચ ત્યતે હૃદયદેવવત્મર્ સ્થતમ્ ।
િવકાસય ત સ તતં શવમનઃસરાજંે પરં
યદેવ િદવસે કથં વ્યથયતીહ કાેકાનહાે॥ ૫૨॥
મરા તકરવ લભે તવ પયાેધરશ્રીફલદ્વયં
મર ત યાે જનઃ સ ભવતીહ સચ્છ્ર ફલઃ ।
ઇતીવ િકલ બાેધયન્ તભવ કુચશ્રીઃ વયં
સમુદ્રમથને પપાવિપ ગરં હરઃ શ્રીફલઃ॥ ૫૩॥

તા તવ કુચદ્વયી તુિહનશલૈબાલે હર-
ત્યસાવઘભરં ભવ પ્રયતમે ભઃ કૈરિપ ।
ઇતીવ હૃિદ તાં દધાૈ િવિધ શરાેિવભેદાેદ્ભવં
પ્રચ ડ જનાવલીકવ લતઃ કપાલી ધવુમ્॥ ૫૪॥
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॥ ચ ડીકુચપ ચા શકા તાતે્રમ્॥

ઉચ્ચૈ ચ્ચૈઃ પદં યા નય ત ગુ તરં વધર્યત્યેવ ભાેગં
ભૂ સત્તાં તનાે ત ક્ષ તધરતનયે વ કુચશ્રીઃ શ્રયે નઃ ।

યદ્દ ક્ષા ભઃ કપદ પ્રથમપિર ઢાે ભૈક્ષ્ય ત્તઃ કપાલી
સાેઽિપ શ્રીમા વ ચત્રં સપિદ ચ જગતામીશ્વરાેઽભૂ સખુને॥ ૫૫॥

વક્ષઃસ્થં િદ તજિરપાે તવા ભવ દે
તા યાેદિધજમુરાજેકાૈ તુભં તમ્ ।
ય સ્થાને મરજનકં મહાે િહ િક ચત્
સ માેહં સપિદ મહે શતુશ્ચકાર॥ ૫૬॥
તા યા ભાેિધજન્મા દ લતસમુકરઃ કામદસ્રે પ્રકામં
કામં યચ્છ વપણ થુહૃદયજનુઃ પાિર તદુ્ર તઃ ।
દૈત્યવ્રાતાતપઘ્નઃ પદગતજગતી ં છાયયા વૈ રસાૈઘૈ
રકં્ષ પ્ત ચ કુવર્ ભવહૃદયમહાન દને ન દતે યઃ॥ ૫૭॥
માતઃ ત યમધુ તનસ્થમનઘં યચ્છ વજસ્રં તવ
પ્રાૈઢાે લાસમખ ડતં પશજુનઃુપાશ ચ્છદં સુ દિર ।
ય પાનં ગણપે પ્રકુવર્ ત શશાૈ ચેતાેદશૃાૈ પ યતઃ
શ ભાેમુર્ગ્ધમભૂદ્બભવૂતુરહાે વ્યાઘૂ ણતે ચ ક્ષણાત્॥ ૫૮॥
શલૈેલાપાલબાલે નુમ ઇહ િવબુધપ્રાણ વાતુમૂ ત
ક્ષીરાેદ વ પ્રભૂતં ભવગદહમુરાજેન્મધ વ તિર તે ।
યસ્યાપેા તપ્રભાવા પ ગહનગતાે વાસિુક કાલકૂટં
ક ઠે બભ્રચ્ચ શલૂી નયનગહુતભુક્સાેઽિપ ત્યુ જયાેઽભૂત્॥ ૫૯॥
ચ ચન્નીલાભચાેલીસ લલદપટલીલીનમ લાનમાલા-
લાેલા પાઙં્ક દધાનં ધર ણધરસતુે નાૈ મ તે તં કુચે દુમ્ ।
યસ્યાલાેકૈિવિનદં્ર ભવ ત ભવમનઃકૈરવં હ ષતં ચ
ક્ષીરાસારા તાૈઘં રસવદનમખુૈઃ પાતુકામૈશ્ચકાેરૈઃ॥ ૬૦॥
ક્ષીરાશસસંકલકામદમાવકે તે વક્ષાજેનુઃ સરુ ભ પમકં િનહ તુ ।
ય પા ષ મખુગ સ્યહર દ્રમખુ્યા વ સા રસસ્થરસનાવસનૈિવરેજુઃ॥ ૬૧॥
િવ ચત્રાલખેાઢ ં સમરદસચુાતુયર્ક લતં
દધે માત તં તે હૃિદ હૃદયજૈરાવણમહમ્ ।
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॥ ચ ડીકુચપ ચા શકા તાતે્રમ્॥

યદ યા ચદ્રાેમાવ લકપટશુ ડા શવમનઃ-
સરાજંે તચ્ચ ઃ સર સ પિરિવ યવૈ હર ત॥ ૬૨॥
ભગવ ત તવ વક્ષાજેન્મર ભા વ પં
શકુહૃિદ સફુલસ્ય ભ્રા તદં દશર્નને ।
િદશતુ મમ શવં ત ત્યતીશસ્ય ચેતઃ
કમલ મવ સધુમાર્ િદવ્યદેશે ચરં યત્॥ ૬૩॥
ઉદગ્રગ્રીવં તેઽિવરલમ ણં નાૈ મ ગિરજે
સુ તં્ત હીરાેદ્યન્મ ણ ચમુરાજેે દ્રતુરગમ્ ।
પયઃ પાતું શ્લષ્ટ દ્વરદમખુષડ્વક્ત્રવદના-
યપ ય સપ્તેશાે ગણપ તિપતા યત્ર સહસા॥ ૬૪॥
િદ તજજનિવનાશકં નમ તે ભગવ ત કુચકૂટકાલકૂટમ્ ।
યિદહ હૃિદ હરસ્ય ક ઠલગ્ ં િક મ ત મદ યિદતી યર્યાવતસ્થે॥ ૬૫॥
કપૂર્રકુઙુ્કમસનુા ભજ ચત્રલખંે
મ યે કુચં વલિયતં જનની દ્રચાપમ્ ।
યસ્યાેદ્ભવે મરિરપાેઃ પ્રવવષર્ શ ભાે-
રાન દ શ્રુસ લલં નયના બુવાહઃ॥ ૬૬॥
શવાર્ ણ તે ત ણમાેદ્ગમ સ ધુ તં
મ યે કુચં દરમહં જનાવ લઘ્નમ્ ।
યં કુવર્તાે િનજકરે શ શશખેરસ્ય

તઃ મરૈકજનક વપદેઽ ભષેકઃ॥ ૬૭॥
ધરાધરસતુે સતુિત્રદશપેયમાશા મહે
તવ તનજનુઃસધુારસમસારસસંારહમ્ ।
મરા મ નયનાે વલ વલન લદગ્ધાેઽ યસા-
વનઙ્ગ ઇહ ય પદે કૃતપદેન સ િવતઃ॥ ૬૮॥
અલમલમમલાેહૈઃ શ્લાેક લૈઃ કવે તૈઃ
યિદદમ ખલમેતૈઃ ક્ર તમવેા મદ યમ્ ।
પનુરિપ યિદ ચવૈં વ યર્તે તહ્યર્હં સ્યાં
તદિપ ભવતુ ચે ક પાિરતાષેીયમસ્ય॥ ૬૯॥
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॥ ચ ડીકુચપ ચા શકા તાતે્રમ્॥

ઇત્યાક યર્ વચાે િવચાયર્ ચ ચમ કારા ચતં ચેત સ
શ્રીદેવ્યાશ્ચિકતાઃ પ્રભાેઃ પ્ર ણધયશ્ચકુ્ર તથા તૈઃ પરમ્ ।
ભૂયઃ િક ચદુદ ચત તબકયા વાચેદમ વ યતે
યચ્ચાેક્તં િકલ પાિરતાે ષક મ ત સ્યા ક તદુક્તં વદ॥ ૭૦॥
તાતંે્ર ગ્ હીતમનઘં તનપાલલ યા

શલંુ્ક મદ યમ ખલં િહ મયાસ્ય દ વા ।
શષ્ટાહમ મ મદભેદમનઘર્મેતં
દાસ્યા મ તસ્ય પિરતાષે ણકં સખુને॥ ૭૧॥
અેતદેવ કિવરાજમાનસે કાિઙ્ક્ષતં લસ ત સ તતં િકલ ।
અ યદેકમિપ દ યતે વતઃ ભૂયતામનુચરેશ્વરાઃ સુ્ફટમ્॥ ૭૨॥
ઇ ત તનઘટ તવં પઠ ત ય તુ ચ ડ્યા મમ
પ્રસન્નહૃદયઃ પ્રયાે ભવ ત મે સદા સનૂવુત્ ।
કિવભર્વ ત ભૂ મપ તુતવચઃપ્રપ ચઃ ક્ષતાૈ
લભેત િકલ વા છતં સહૃિદ સુ દર ણાં મરઃ॥ ૭૩॥
મદ યચરણા બુજે ભવ ત ભ ક્તભા ં પ્રભુઃ
ક્ષતીશમુકુટ સ્થતપ્રસવપૂજ્યપાદા બુજઃ ।
અનેકનવપ દ્મની તન ગર દ્રકા તચ્છટા-
જટાલહૃદયા તરઃ સદ સ સં સ્થતાે રાજતે॥ ૭૪॥
યઃ શ્રદ્ધયા મમ ઘન તનકુ ભલ યાઃ
તાતંે્ર પઠેચ્ચ િકલ સં યા સલાેકઃ ।

ગીવાર્ણવામનયનાનયનારિવ દ-
લપ્રભાસર ણક જલતામપૈુ ત॥ ૭૫॥
થવ્યાં ભપૂાલાે ભવ ત નવવામાે નયન-

પ્રફુ લા ભાજેન્મદ્યુમ ણરિપ વાચા સરુગુ ઃ ।
િનર તપ્રાેચ્ચ ડા ખલિરપુગણાે મ કુચતટ -
તવં કુવર્િન્નત્યં જય ત િનજલ યાિપ ધનદમ્॥ ૭૬॥

ય શ્ચત્તે મમ કુચસં તવં દધા ત પ્રાવી યં સકલકલાસુ સાેઽયમે ત ।
આ ાય મરણમપીહ મામક ને પાદા ભાે હયુગલે લભેત ભ ક્તમ્॥ ૭૭॥
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રમાિપ સદને સદા કૃતપદા મુદા દાસવદ્-
િરપુભર્વ ત મત્રવદ્યવુ તસઙ્ગમાે માેક્ષવત્ ।
અવાગિપ કવીશવદ્ભવ ત પાતકં પુ યવદ્-
યશાે ભરમલા િદશાે દશ ભવ ત ય તં પઠેત્॥ ૭૮॥
ચ ડીકુચપ ચાશ સજં્ઞ મમં યઃ તવં નવં પઠ ત ।
સ નરાે ન પનુજર્નષુે ભવ ત િહ િનઃશ્રેયસાય મે દયયા॥ ૭૯॥
તથાઽ તુ િકલ ત પરં તવ જય તુ માતઃ પ્રભાે
પદા બુજમધુચ્છદાઃ કિવવરસ્ય માૈલાૈ વરમ્ ।
યતાે િહ કિવતા તં િપબ ત યઃ સ મુક્તઃ શ્રુત-
તતઃ સ ભવતા ન િક જગ ત મુ ક્તકા તાપ તઃ॥ ૮૦॥

ઇત્યુક્તવત્યનુચરે દ્રગણે પુર તા-
દ બાપદા બુજિનતા મકર દધારા ।
યા સ્ય દતા શર સ મે કિવલ મણસ્ય
વ ાે થતસ્ય તુ પનુાતુ પનુ સ્ત્રલાેક મ્॥ ૮૧॥

યાવ ચ્છવાધર્ગતમ ત વપુ વદ યં
યાવ વદઙ્ ઘ્રકમલં ચ પનુા ત િવશ્વમ્ ।
તાવત્તવા બ ચરણા બુજયાેિનપત્ય
યાચે વહં િકમિપ યઃ શયનાે થત વામ્॥ ૮૨॥
વાક્કાય ચત્તપ્રકૃ ત વભાવબુદ્ યાત્મ ભઃ સદસતાેરિપ સઙ્ગમને ।
યદ્ય કૃતં યદિપ ભાવ્યમશષેમાતયર્દ્ય કરાે ય ખલમ તુ તવાપર્ણં તત્॥ ૮૩॥
ઇ ત શ્રીમદિત્રગાતે્રમા ણક્યસામગાપેનામકવેણીમાધવાચાયર્સતુ-
રસાલઙ્કારપારાવારપાર ણલ મણાચાયર્કૃતા
શ્રીચ ડીકુચપ ચા શકા તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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॥ ચ ડીકુચપ ચા શકા તાતે્રમ્॥
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