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॥ પ્રેમા તરસાયન તાતે્રમ્॥

॥ પ્રેમા તરસાયન તાતે્રમ્॥
પ્રેમાવતારશ્રીમન્મહાપ્રભુકૃ ણચૈત યદેવ
મખુપદ્મિવિનગર્તમ્

અેકદા કૃ ણિવરહાદ્ યાય તી પ્રયસઙ્ગમમ્ ।
મનાેબા પિનરાસાય જ પતીદં મુહુમુર્હુઃ॥ ૧॥
કૃ ણઃ કૃ ણે દુરાન દાે ગાેિવ દાે ગાેકુલાે સવઃ ।
ગાપેાલાે ગાપેગાપેીશાે વ લવે દ્રાે વ્રજેશ્વરઃ॥ ૨॥
પ્રત્યહં નૂતનતર ત ણાન દિવગ્રહઃ ।
આન દૈકસખુ વામી સ તાષેાક્ષયકાષેભૂઃ॥ ૩॥
આભીરા ભનવાન દઃ પરમાન દક દલઃ ।

દાવનકલાનાથાે વ્ર નઙ્ગનવાઙુ્કરઃ॥ ૪॥ વ્ર ન દ

નયનાન દકુસમુાે વ્રજભાગ્યફલાેદયઃ ।
પ્ર તક્ષણા તસખુદાે માેહનાે મધુરદ્યુ તઃ॥ ૫॥
સધુાિનયાર્સિનચયઃ સુ દરઃ શીતલાકૃ તઃ । યામલાકૃ તઃ
નવયાવૈનસ ભન્ન યામા તરસાણર્વઃ॥ ૬॥
ઇ દ્રનીલમ ણ વચ્છાે દ લતા જન ચક્કણઃ ।
ઇ દ વરસખુ પશા નીરદ નગ્ધસુ દરઃ॥ ૭॥
કપૂર્રાગ ક તૂર કુઙુ્કમાક્તાઙ્ગધૂસરઃ ।
સકુુ ચતકચગ્ર તાે લસચ્ચા શખ ડકઃ॥ ૮॥
મત્તા લિવભ્રમ પાિર તપુ પાવતંસકઃ । મત્તા લિવલસત્
આનને દુ જતાન તપૂણર્શારદચ દ્રમાઃ॥ ૯॥
શ્રીમ લલાટપાટ ર તલકાલકર જતઃ ।
લીલાેન્નતભ્રૂિવલાસાે મદાલસિવલાેચનઃ॥ ૧૦॥
આકણાર્રક્તસાૈ દયર્લહર દૃ ષ્ટમ થરઃ ।
ઘૂણાર્યમાનનયનઃ સાચીક્ષણિવચક્ષણઃ॥ ૧૧॥
અપાઙ્ગેઙ્ ગતસાૈભાગ્યતરલીકૃતચેતનઃ ।
ઈષન્મુિદ્રતલાેલાક્ષઃ સનુાસાપુટસુ દરઃ॥ ૧૨॥
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॥ પ્રેમા તરસાયન તાતે્રમ્॥

ગ ડપ્રા તાે લસ કણર્મકરાકૃ તકુ ડલઃ ।
પ્રસન્નાન દવદનાે જગદાહ્લાદકાનનઃ॥ ૧૩॥ જગદાહ્લાદકારકઃ

સુ મેરા તલાવ યપ્રકાશીકૃતિદઙ્મખુઃ । તસાૈ દયર્
સ દૂરા ણસુ નગ્ધમા ણક્યદશનચ્છદઃ॥ ૧૪॥
પીયષૂાિધકમા વીકસકૂ્તઃ શ્રુ તરસાયનઃ । સૂ ક્ત
િત્રભઙ્ગલ લત તયર્ગ્ગ્રીવસૈ્ત્રલાેક્યમાેહનઃ॥ ૧૫॥
કુ ચતાધરસં સક્તકૂજદ્વે િવનાેદવાન્ । સાસક્તકૂજ
કઙ્કણાઙ્ગદકેયૂરમુિદ્રકાિદલસદ્ભજુઃ॥ ૧૬॥ મુિદ્રકાિવલસદ્

વણર્સતૂ્રસિુવ ય તકાૈ તુભામુક્તક ધરઃ ।
મુક્તાહારાે લસદ્વક્ષઃ સુ્ફરચ્છ્ર વ સલા છનઃ॥ ૧૭॥
આપીનહૃદયાે નીપમાલ્યવાન્ બ ધુરાેદરઃ ।
સવંીતપીતવસનાે રશનાિવલસ કિટઃ॥ ૧૮॥
અ તર યઘટ બ ધપ્રપદા દાે લતા ચલઃ ।
અરિવ દપદદ્વ દ્વકલક્વ ણતનપૂુરઃ॥ ૧૯॥ ક્વણ કાિરતનપૂુરઃ

બ ધૂકા ણમાધુયર્સકુુમારપદા બુજઃ । પ લવા ણ
નખચ દ્ર જતાશષેદપર્ણે દુમ ણપ્રભઃ॥ ૨૦॥
વજવ ઙુ્કશા ભાજેરાજચ્ચરણપ લવઃ ।

ત્રૈલાેક્યાદ્ભુતસાૈ દયર્પિરપાકમનાેહરઃ॥ ૨૧॥
સાક્ષા કે લકલામૂ તઃ પિરહાસરસાણર્વઃ ।
યમનુાપેવનશ્રેણીિવહાર વ્રજનાગરઃ॥ ૨૨॥ શ્રેણીિવલાસે

ગાપેાઙ્ગનાજનાસક્તાે દાર યપુર દરઃ ।
આભીરનાગર પ્રાણનાયકઃ કામશખેરઃ॥ ૨૩॥
યમનુાનાિવકાે ગાપેીપારાવારકૃતાેદ્યમઃ ।
રાધાવ ધનરતઃ કદ બવનમ દરઃ॥ ૨૪॥ રાધાવરાેધન

વ્રજયાે ષ સદાહૃદ્યાે ગાપેીલાેચનતારકઃ ।
વનાન દર સકઃ પૂણાર્ન દકુતૂહલઃ॥ ૨૫॥ યમનુાન દ
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ગાેિપકાકુચક તૂર પિઙ્કલઃ કે લલાલસઃ ।
અલ ક્ષતકુટ રસ્થાે રાધાસવર્ વસ પુટઃ॥ ૨૬॥
વ લવીવદના ભાજેમધુમત્તમધવુ્રતઃ ।
િનગૂઢરસિવદ્ગાપેી ચત્તાહ્લાદકકાનનઃ॥ ૨૭॥ ચત્તાહ્લાદકલાિનિધઃ

કા લ દ પુ લનાન દ ક્ર ડાતા ડવપ ડતઃ ।
આભીિરકાનવાનઙ્ગરઙ્ગભૂ મસધુાકરઃ॥ ૨૮॥ જનાનઙ્ગ

િવદગ્ધગાપેવિનતા ચત્તાકૂતિવનાેદકૃત્ ।
નાનાપેાયનપા ણસ્થગાપેનાર ગણા તઃ॥ ૨૯॥
વા છાક પત ઃ કામકલારસ શરાેમ ણઃ ।
ક દપર્કાેિટલાવ યઃ કાેટ દુલ લતદ્યુ તઃ॥ ૩૦॥
જગ ત્રયમનાેમાેહકરાે મન્મથમન્મથઃ ।
ગાપેસીમ તનીશશ્વદ્ભાવાપેક્ષાપરાયણઃ॥ ૩૧॥
નવીનમધુર નેહઃ પ્રેયસીપ્રેમસ ચયઃ ।
ગાપેીમનાેરથાક્રા તાે નાટ લીલાિવશારદઃ॥ ૩૨॥
પ્રત્યઙ્ગરભસાવેશપ્રમદાપ્રાણવ લભઃ ।
રાસાે લાસમદાને્મત્તાે રાિધકાર તલ પટઃ॥ ૩૩॥
ખેલાલીલાપિરશ્રા તઃ વેદાઙુ્કર ચતાનનઃ । હેલાલીલા
ગાેિપકાઙ્કાલસઃ શ્રીમાન્ મલયાિનલસિેવતઃ॥ ૩૪॥
(સકૃ પ્રપન્નજનતાસરંક્ષણધુર ધરઃ ।
સપુ્રસન્ને વાસદેુવાે ગાેિપકાજનવ લભઃ॥)
ઇત્યેવં પ્રાણનાથસ્ય પ્રેમા તરસાયનમ્ ।
યઃ પઠેચ્છરાવયેદ્ વાિપ સ પ્રે ણ પ્ર મલેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૩૫॥
ઇ ત ચૈત યમહાપ્રભુિવર ચતં કૃ ણપ્રેમા તરસાયન તાતે્રમ્ સ પૂણર્મ્ ।
Encoded by Malika Das
Proofread by Malika Das, Shankara, NA
There are variations from Vishnustutimanjari 1
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॥ પ્રેમા તરસાયન તાતે્રમ્॥
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