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॥આન દમ દાિકની॥

॥આન દમ દાિકની॥
શ્રીમધુસદૂનસર વતીિવર ચતા
આન દમ દાિકની ।

વાગ્દેવીચતુરાસ્યપ ચવદના િનતં્ય સહસ્રાનનાે-
ઽ યુચ્ચૈયર્ત્ર જડાત્મતામપુગતાઃ કેઽ યે વરાકાઃ સરુાઃ ।

મત્યાર્ઃ વ પિધયઃ કથં નુ કુશલા તત્રા યહં પ્રજ્ઞયા
હીનઃ િક કરવા ણ તાં વ્રજકુલાેત્તંસ પ્રશસંાં તવ॥ ૧॥

િનતં્ય બ્રહ્મસરેુ દ્રશઙ્કરમખુૈદર્ત્તાપેહારાય તે
િવ વાદાં તષુ મશ્રત ડુલકણા વપ્રઃ સદુામા દદાૈ ।

તદ્વદે્દવ િનરથર્કૈઃ ક તપયૈ ક્ષાક્ષરૈિન મતાં
વાગીશપ્રમખુ તુતસ્ય ભવતઃ કુયા તુ ત િનસ્ત્રપઃ॥ ૨॥

શશ્વદ્બ્રહ્મ શવે દ્રદેવગુ વાગ્દેવીફણી દ્રાિદ ભઃ
તુત્યસ્યાિપ હરે મમા તુ ર ચતા વાણી િવનાેદાય તે ।

ચત્રાલઙૃ્ક તશા લ ભઃ સલુ લતૈિનત્યં કવીનાં તવૈઃ
સમ્રાજઃ સમપુા સતસ્ય શકુગીધર્ત્તે પ્રમાેદં યથા॥ ૩॥

ચત્રાકારિકર ટકાેિટિવલસદ્રત્નાૈઘકા તચ્છટા-
સઙ્ઘટે્ટન િવ ચત્રમ બરતલં કુવર્િ સ્થતં મૂધર્િન ।
યા કેિક શખ ડમ ડન મદં નીલાચલસ્થાિયની
વણાર્દ્રઃે શખરે પુર દરધનવુ્યૂર્હસ્ય િન દાવહમ્॥ ૪॥

ય પાદા તનખાંશુ ચ તનવશાદજ્ઞાનમ ધં તમા-ે
ઽ ય તં યા ત મુકુ દ તસ્ય ભવતાે વા તાિન િક મૂધર્િન ।

જ્ઞાતં વાં દિયતં સમેત્યજલદા યે કેશતામા શ્રતા-
તે બદ્ધાશ્ચપલાગણૈઃ પ્રણયજક્રાેધા કર ટચ્છલાત્॥ ૫॥

વચ્ચ ઃ સિવતુઃ સરાે હ ચેઃ સાક્ષા કથં ગ ડયા-ે
ભાર્લે ચ વ્રજનાથ નતર્નપરા વા તાભર્કાઃ સ તતમ્ ।

િનણ તં મખુનતે્રપઙ્કજવનીમા વીકપાનાન્મુહુ-
માર્દ્ય તાે મધપુા ભ્રમ ત પિરતાે વક્ત્રાલકવ્યાજતઃ॥ ૬॥

વદ્ભાલે િનકષાપેલે િવજયતે કા મીરગાેરાેચના-
સ ભૂત તલકઃ પર ક્ષણિવધાૈ િક હેમરેખાેદ્ગમઃ ।
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॥આન દમ દાિકની॥

ચા ચલ્યં ચપલા િવહાય જલદં િક વા સમાલ બતે
િક વા મારકતસ્થલે સમુિદતઃ ક દપર્ ક્ષાઙુ્કરઃ॥ ૭॥

વદ્ભવૂ લ મષેણ કામુર્કલતામાકૃ ય પુ પાશગુઃ
કૃ વા ચ પકકાેરકં ચ તલકવ્યાજેન બાણં હરે ।

લકં્ષ્ય કુ તલનીલક ઠમતુલશ્રીચ દ્રકં િવ ય ત
પ્રાયઃ શત્રુસમાનના યિપજને ક્રાેધાે યદૂજર્ વનામ્॥ ૮॥

િનઃશષેપ્રમદામનાેમન સજક્ર ડામહામ દર-
વ્રીડાવજ્રકપાિટકાિવઘટનપ્રાૈઢાકૃ તઃ કુ ચકા ।

દુમાર્નગ્રિહલિત્રલાેકમિહલામાન ચ્છદાકતર્ર
ઙ્ગારદુ્રમમ જર સુ્ફર ત િક ગાેિવ દ તે ભ્રૂલતા॥ ૯॥

નાે કાય શ્રુ તવત્મર્લઙ્ઘન મદં નાલીકમુગ્ધાકૃ તઃ
પયર્ તાકલનં િવધાય સહજ વચ્છેન ભાવ્યં સદા ।

અ તઃ કૃ ણમપુાસ્ય તદુ્ર ચમતા સ ભાવના સવર્તઃ
કાયત્ય બુજલાેચના ક્ષયુગલં માનં દધાૈ તે સતામ્॥ ૧૦॥

સાૈ દયાર્ તદ ઘ્હકે તવ દશૃાૈ પ માવ લશ્ચૈતયાેઃ
કૂલે કામકૃષીવલને ર ચતા ઙ્ગારસસ્યાેન્ન તઃ ।

દગૃ્ભઙ્ગીિનગદ ત યા તુ િવબુધા રત્ય ભસાં વીચય-
તાઃ સ્યુગાપવધૂહૃદ બુજવનીદાેલાિયતા યત્નતઃ॥ ૧૧॥

દૂરે બ્રહ્મ શવે દ્રપવૂર્િદિવષદ્વ ૃ દે નમસુ્કવર્ ત
વ્યાવ ગદ્વ્રજબાલકાૈઘલગુડત્રુટ કર ટે હઠાત્ ।

સાવજ્ઞા મધુમત્તસુ દરદશૃાં શાેભા દ્વષઃ સાલસાઃ
દકૃ્પાતા તવ ન દવંશ તલક વા તે સદા સ તુ મે॥ ૧૨॥

મુક્તેર ય તદુલર્ભા િહમ ગિરપ્રસ્ય દમ દાિકની-
ધારાતાેઽ ય તશીતલા તમ ણા ચા દ્રાન્મયખૂાદિપ ।

વા છાતાેઽ ય તિવ તા િવષિયણાં વ પાદ ચ તાપર-
વા તાદ ય તિનમર્લા મિય કૃપાદૃ ષ્ટ તવા તાં હરે॥ ૧૩॥

ક પા તા ગ્ શખાેન્ન તિદ તસતુવ્રાતે પ્રપન્ને જને
પીયષૂદ્રવ સ ધુ દ્ધરમર તાેમે િવભૂત્યાય તઃ ।

સીમા પ્રેમભરસ્ય ગાપેિનકરે ક દપર્કા ડાહ ત-
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॥આન દમ દાિકની॥

બ્રર્હ્મા ડાેદરસુ દર હૃિદ હરે યાદ્દશૃાે તે દ્યુ તઃ॥ ૧૪॥
િનબર્ ધને યદ દ્રનીલમહસા સ પાિદતાૈ દપર્ણાૈ
તા યાં િક તુલના કપાેલતલયાેઃ સ ભાવ્યતે વા ન વા ।

અેવં જ્ઞાતુમપુાગતે શ્રુ તપથં નતે્રે ત્રપાકુ ચતે
શઙે્ક દ્વધૈવતી વદ યવદનપ્રા ત શ્રયં પ યતઃ॥ ૧૫॥

વાં પાદાઙ્ગદકઙ્કણાઙ્ગદ શરાેલઙ્કારહારા બરૈઃ
સ પજૂ્ય પ્રદદાૈ સતુામથ મ ણ રત્નાકરઃ કાૈ તુભમ્ ।

આસ્યે તસ્ય સતુઃ સધુાંશરુ ખલાં કા ત યદા દત્તવા-
વાકારં વ્યતરં તદૈવ મકરાઃ િક કુ ડલા ત તવ॥ ૧૬॥

લાવ યા તવાિહની તવ મખુસ્યેયં મનાેજ્ઞાકૃ ત-
તસ્યામદ્ભુતબુદુ્બદઃ સમભવત્તત્રાિપ ફેનાેદ્ગમઃ ।

નાસાવંશગતં તમવે િવશદં મુક્તાફલં યે િવદુ-
તે મા યા મધુસદૂન વિય મનાે ત્ત્યૈવ ધ યા યતઃ॥ ૧૭॥

નતે્રા ભાજેમખુે દુભાલ તલકૈિનત્યં િવવાદાે યતઃ
સાૈ દયાર્થર્ મ ત પ્રતીત્ય િવિધના સીતા કૃતા ના સકા ।

તૂણી વા કુસમુાયુધસ્ય પતેયર્ન્મ લકાકાેરકઃ
કા ડ તત્ર ચકા ત માૈ ક્તકફલવ્યાજેન ન દાત્મજ॥ ૧૮॥

યાેઽહં તે પદપઙ્કજદ્યુ તલવં પ્રા યાભવં પ લવઃ
ક પ મા હમ તકાભરણતાં યાતશ્ચ રાધાપતે ।

તં માં િન દ ત બ બિવદુ્રમલતાશ્રીતસ્કરાેઽયંશ્રુતા-
વવેં જ પતુમાગતે િકસલયે સ્થાનેઽધરાે રાગવાન્॥ ૧૯॥

દગૃ્ભઙ્ગીઃ સુ્ફરિદ દ્રનીલિનચયઃ પ મા ણ ક તૂિરકા
જહે્વયં તવ પદ્મરાગિનકરઃ શાેણાધરાે િવદુ્રમઃ ।

દ તાલી ગજમાૈ ક્તકાિન મધુ જન્મ દ મતં ચ દનં
પ યસ્થાન મદં મનાજેવ ણ ે ને તવા તે મખુમ્॥ ૨૦॥

યા રક્તા વદને દુમ ડલગતં માધુયર્મુચ્ચૈ તરા-
મા વાદ્યેહ સર વતી સ્થતવતી સતં્ય રસજ્ઞવે સા ।

ય સપ્ત વરમ ડલાિન બહુધા વ ક ઠદેશાદ્બિહઃ
પ્રાદુભૂર્ય મુદં શ્રુતાૈ સકૃુ તનાં યચ્છ ત ન દાત્મજ॥ ૨૧॥
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॥આન દમ દાિકની॥

સા યં વદ્વદનસ્ય વા છ ત િવધુદાષાકરાે યદ્યિપ
ક્ષપ્તાેઽ ય બુિન પદ્મરાગશકલાે દ તચ્છદં પધર્તે ।

દૃ ટૈ્વવં કુશલઃ કુશશેયભવઃ ક્લેશાદ્યશાેદાત્મજ
વ્યક્તં વ ચ્ચબુકં તથવૈ િવદધે યત્તુલ્યતા ન ક્વ ચત્॥ ૨૨॥

માધુય ન લવં મધૂિન દધ ત દ્રાક્ષા તુ સાક્ષા દ્વષં
પીયષૂા યિપ યા ત િન બસમતાં કે દુગ્ધખ ડાદયઃ ।

પ્રાલેયાિન ન શીતલાિન સરસં નાે કાેિકલાકૂ જતં
ગાેધુગ્વંશવતંસ તુ જય ત વદ્વા ગ્વલાસાેદયે॥ ૨૩॥

વેદાશ્ચ દ્રમસં વદ ત ભવતઃ વા તં કથં તદ્વથૃા-
કુવર્ ત્યત્ર િવવાદમાત્રકુશલા ગાેિવ દ ન દાદયઃ ।

તસ્યવૈા તપિઙ્કલા તવ મખુાદાિવભર્વ તાે બિહ-
વાર્ તં ય ત્તરય ત હ ત િકરણા મ દ મતવ્યાજતઃ॥ ૨૪॥

યન્નામ મરણાદિપ શ્રવણતઃ પ્રક્ષીણરાગાશયા
યા ત વ પરમં સદા શવપદં યદ્યાે ગનાં દુલર્ભમ્ ।

તસ્યા યાનનપઙ્કજે તવ જયત્યુચ્ચૈ તરાં રા ગતા
યનેાભીરકુલપ્રદ પ તદલં તા બૂલમા તાં મુદે॥ ૨૫॥

પીયષૂદ્રવસારસારઘમધુદ્રાેણી વદ યાધરા-
વાદાયાકર્સતુાતટે શ્રતવતી સદં્વશ તા તપઃ ।

ત પુ યૈમુર્રલી મષેણ ર સકા માધુયર્મુચ્ચૈ તરા-
માસ્યે દાેરનુભૂય ગાેકુલપતે ગીતા તં મુ ચ ત॥ ૨૬॥

સાફલ્યં શ્રુ તસ પદાં િત્રજગતાં પ્રાલેયધારાપ્રપા
પીયષૂદ્રવમાધુર પિરભવક્લેશા બુધેઃ શાષેણમ્ ।

બ્રહ્માન દ તરસૃ્ક તઃ કુલવધૂધૈયાર્િદ્રવ હ તઃ
કંસ વંસન શસં િક ન ભવતાે વંશીિનનાદાેદયઃ॥ ૨૭॥

ધૈય િધકુ્ક તે ત્રપાં િવ ચનુતે કાૈલં યશઃ પ્રાે છ ત
પ્રત્યેકં ગુ વગર્ગ જનશતં િવ મારયત્ય જસા ।

સા વીનામ િનરાકરાે ત ભવનં ભતુર્િવધત્તે િવષં
િક િક નાે િવદધા ત હ ત સદુશૃાં વંશીિનનાદ તવ॥ ૨૮॥
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॥આન દમ દાિકની॥

લાવ યૈર ખલૈ વદાસ્યમુકુરં િનમાર્ય ઘાતા ચરા-
ન્મુ ષ્ટ મારકતં િવધાય તદધઃ ક ઠસ્થલવ્યાજતઃ ।

યાયં યાયમશષેવ તુસષુમાધારાય રેખાત્રયં
બ્રૂતે ના ત બભવૂ નાે ન ભિવતા સાૈ દયર્મેતાદશૃમ્॥ ૨૯॥

આશાનાગકરપ્રસાિરમહસા િનઃશષેવામભ્રવુા-
માશા ભ સ્ત્રદશશેિનભર્રશભુૈઃ કંસાિદનાશ શ્રયા ।

પ્રે ણા ન દયશાેદયાે તનજુુષાં િનઃસીમભાગ્યૈદૃર્શાં
સાૈભાગ્યવૈ્રર્જસભુ્રવુાં વ્રજપતે િક તે ભુ ૈ િન મતાૈ॥ ૩૦॥

કં ય માદલમ યુદે ત ભવતઃ સવાર્ઙ્ગમેતાદશૃં
સા યં વા ભજતાં કથં જલ હે સવર્જ્ઞમ યસ્યતાેઃ ।

મત્તકર્ઃ પનુરત્ર ગાેકુલપતે ત્રૈલાેક્યલ મી યત-
વ પા યાેિર ત તાૈ વદ ત કમલે સા યત્તદેકાલયા॥ ૩૧॥

અઙ્ગુલ્ય તવ હ તયાેમુર્રહર પ્રાયાે રસાલાઙુ્કર-
શ્રેણી ય પિરતાેઽઙ્ગુલીયક મષ નગ્ધાલવાલાવ લઃ

િક વા પ ચશરપ્રચ ડતપસા પ ચાશગુાઃ પ ચતાે-
ત્તીણાર્ઃ સ ફ લનઃ પનુભર્વ ચા પુ ણ ત નતે્રાે સવાન્॥ ૩૨॥

ભક્તાનુગ્રહકાતરેણ ભવતા કૃ વા સહાકૃ ત
રાગા ધસ્ય પુરા િહર યક શપાવેર્ક્ષસ્થલી પાિટતા ।

તનેાભૂત્તવ પા ણપઙ્કજયુગે રાગઃ સ રાધાપતે
ગાપેીનાં કુચકુઙુ્કમૈ દ્વગુ ણતાે નાદ્યાિપ િવશ્રા ય ત॥ ૩૩॥

અેતાૈ પ ચ શરિ વષા દશિદશઃ સ ભાવય તાૈ શં
દૈત્યપ્રાણસમીરસહં તયમાૈ યામાૈ ભજુઙ્ગાેત્તમાૈ ।

તન્માૈ લદુ્ય તશા લની પનુિરયં રત્નાવલી જૃ ભતે
યાં પ્રાહુ તવ ગાેકુલેશ નખરશ્રેણી ં કરસ્થાં જનાઃ॥ ૩૪॥

દાેદર્ ડદ્વયબ ધનાિન િવદધનુર્ દાપેન દાદય-
તદ્ગ્ર થત્રુિટશઙ્કયા તચિકતા ગાવેધર્નાેદ્ધારણે ।

તા યવેાપ્ર તમપ્રભા ણ હિરતાે િવદ્યાેતય ત્યદ્ભુતં
િવદ્વાંસ તવ કઙ્કણાઙ્ગદતયા ગાેિવ દ ય નતે॥ ૩૫॥
ઙ્ગારદુ્રમસારક ડનવશા ત્રૈલાેક્યસીમ તની-
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॥આન દમ દાિકની॥

ક્ર ડામ દરમ ડનાય િવિધના ત ભાૈ પ્રલ બાૈ કૃતાૈ ।
તન્મ યે પનુિર દ્રનીલમ ણ ભઃ સ પાિદતા વેિદકા
તાૈ બાહૂ મધુ જદ્વદ ત ભવતાે વક્ષઃસ્થલીં તામિપ॥ ૩૬॥

યદ્રક્તઃ કમલાકરં કરતલનેાલ બતે ભાસ્કર-
વચ્ચ મુર્ખપા ણપાદકમલે ત તતઃ શાે ણમા ।

ત ન્મતં્ર પનુરાકલ ય સ તઃ ક ઠે વયા કાૈ તુભ-
વ્યાજેને ત મુકુ દ માદૃ શ જને તકર્ઃ સમુ જૃ ભતે॥ ૩૭॥

આલાેક્યા ખલવેદશાસ્ત્રજલધે ત વં યદેકા તતઃ
કૃ વા સઙ્ક લતં વક યિનલયે ક્ષીરા ધમ યે તમ્ ।

સવાર્થર્પ્ર તભાસકં વ્રજકુલાલઙ્કાર ત કાૈ તુભ-
વ્યા દ્વ તશઙ્કયવે ભવતા ક ઠે કૃતં સા પ્રતમ્॥ ૩૮॥

યા વા િવ પદં સમા શ્રતવતી નક્ષત્રમાલા સુ્ફર-
દ્દ પ્તયાગ્ય મદં કથં મુરિરપાે નક્ત દનં દ્યાેતતે ।

આં જ્ઞાતં દિયતં તવાનનિવધું યા તી મમાં યા મની
રાેમશ્રે ણ મષાત્તતાે તવતી જ્ઞા વા સ ની મયમ્॥ ૩૯॥

યઃ પાશને યશાેદયા િનય મતાે યનેાપરાધં િવના
ત મન્ન ત વ લ સ્ત્રધા મિય પુરઃ સાેઽયં બ લ વં સનઃ ।

અેવં ચ તનત પરઃ કૃશતર વન્મ યદેશાે શં
યાશાેદેય સ શાેકમુિદ્ગર ત તે રાેમાવ લવ્યાજતઃ॥ ૪૦॥
ષ્ટ ાદાૈ પ્રકૃ તગુર્ણત્રયમયી યા વીકૃતાઽઽસી વયા
સયંે સ વમયી સખુાય જગતાં હારાકૃ ત તે ભુિવ ।

ગુ દામ મષાન્મુકુ દ દધતી રાગાદ્ર ેિવગ્રહં
નાભીસી તમાેમયી પનુિરયં રાેમાવલી રાજતે॥ ૪૧॥

સાૈ દયાર્ તવાિરધાૈ મરમહાયાદઃસમાર ભતઃ
સ ભૂતા ભ્ર મર ભસાં સલુ લતા તા તતાે વીચયઃ ।

તાં ને સુ્ફરિદ દ્રનીલઘિટતશ્રીસ પુટાધર્દ્યુ ત
વન્નાભીમિપ તાં વ લત્રય મ ત યામા ભરામાકૃતે॥ ૪૨॥

નીલા ભાે હવ લ લસ ત તે નાભીસરસ્યાં ધ્રવું
યચ્છ્ર વ સ મષા દ્બભ ત કુસમંુ નાલં ચ રાેમાવલી ।
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॥આન દમ દાિકની॥

યં વા વક્ષ સ કાૈ તુભં બુધજના ન ત ન દાત્મજ
પ્રાયઃ સાેઽ યનુરાગ અેવ ભિવતા ત્રૈલાેક્યવામભ્રવુામ્॥ ૪૩॥

ની પાેઽિપ ઘનદુ્ય તમુર્િનમનાેમાત્રૈકપાત્રીકૃતાે-
ઽ યાભીર ગણસઙ્ગતઃ સખુઘનાેઽ યાન દતાે બ ધવૈઃ ।

જ્ઞાનાત્મા ય તમુગ્ધતામપુગતાે વામભ્રવુાં િવભ્રમૈ-
િર થં તે િત્રવલી મષાન્મુરહર ત્ર ય ત ચત્રાિપતા॥ ૪૪॥

દેવ્યઃ પ લવસ પદા િવદધતે સાૈભાગ્યલ મી ં શ્રુતાૈ
વચ્છ દં સમુનઃફલાિન િવબુધા િવ દ ત તે સવેયા ।

વેદેનાિપ િનગદ્યતે મુરહર વં ભક્તક પદુ્રમઃ
પ્રાયઃ ક પલતા તતઃ શ્રતવતી વાં વજૈય તીછલાત્॥ ૪૫॥

િવશ્વાન દકદ બસ પદમ ત નગ્ધં તમાલદ્યુ ત
દૃ ટ્વા િનભર્રિવભ્રમં ઘન ઇ ત વાં સઙ્ગતા િવદ્યુતઃ ।

વદૂ્રપા ત સ ધુસઙ્ગમવશા પ્રા યા બરપ્રચ્યવં
ચા ચલ્યા કમુ ન દન દન ભવ પીતા બર વં દધુઃ॥ ૪૬॥

કા ચી તે તયાેગસ પદ ભતાે તા િવશાલાકૃ ત-
યાર્વ તી મધુરા વિન િવદધતી પશ્ચાદયાે યાભવત્ ।

માયાદ્વારવતી શવાિધવસ તઃ સા કા શકા દૃ યતે
ત ચ્ચતં્ર ન વદા મ માધવ યત વાં સા સદા સં શ્રતા॥ ૪૭॥
નીમઃ સહ ં વદઙ્ગ મ લતામાલાેક્ય પદ્માલયાં
ત સઙ્ગ સ્થ તભઙ્ગકાતરતમાૈ ક પદુ્રમૈરાવતાૈ ।

આદ્યઃ પ લવસ પદં કરપદે બ બાધરે ચાપરઃ
શુ ડાદ ડગુણં તવાે યુગલે યનેાદધે માધવ॥ ૪૮॥

ર ભા ત ભયુગં ન તદ્યદુપિર સ્થૂલં તથાે દ્વયં
તૂણીરાૈ મકર વજસ્ય સમુનાેમાેદેન િવદ્માે વયમ્ ।

હા કષં્ટ મધુકૈટભાૈ સુ્ફટમદાૈ િક કૈટભારે હઠા-
િન્ન પષ્ટાૈ શતકાેિટકાેિટકિઠનાૈ ત મ સ્થલે કાેમલે॥ ૪૯॥

ત ભદ્વતૈ મદં પયાેિનિધસતુાગેહસ્ય મ દાિકની-
સ્ય દામ દમર દતાઙ્ ઘ્રકમલદ્વ દ્વસ્ય નાલાયુગમ્ ।

વ જઙ્ઘાયુગલં િવમુ ક્તકલશીિનમાર્ણદ ડદ્વયં
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॥આન દમ દાિકની॥

સ પ ત્ત દ્વપસઙ્ઘય ત્રણિવધાવાલાનયુગ્મં ભજે॥ ૫૦॥
િવદ્વાન્ સાેઽિપ કથં કઠાેરકમઠ ષે્ઠન તુલં્ય વદ-

ન્નીદકૃ્પાદયુગં કથં નુ કમલાવક્ષાજેશલૈે દધત્ ।
િધઙ્મ દાં વસધુા મદં મધુિરપાે ગાેચારણે સ ચરત્-

પાષાણાઙુ્કરક ટકાિદષુ હઠાદ્દ ૃ ટ્વા િવદ ણાર્ ન યત્॥ ૫૧॥
યદ્રત્નાૈઘમર ચયાેઽિપ સમતાવ્યાવતર્નં િવશ્વતઃ
કૃ વા િદગ્વલયં ભ્રમ ત મિહતા નાદૈમર્ધુસ્ય દ ભઃ ।

યચ્ચ બ્રહ્મ શવે દ્રવ દતપદદ્વ દ્વાપેિર દ્યાેતતે
ત કૃ ણસ્ય પદાઙ્ગદદ્વયમતઃ િક વ યર્તાં માદશૃઃૈ॥ ૫૨॥
શતેે ય કમલાલયા તવ પદા ભાજેદ્વયે સગંતા
ધાતા તત્ર તનપૂધા યુગલં ગુ ફચ્છલાિન્નમર્મે ।

િક વા મન્મથકા ણા િવર ચતે તસ્યા મુદે ક દુકે
સા ય ક્ર ડ ત પા ણપઙ્કજતલે કૃ વા સખી ભઃ સહ॥ ૫૩॥

યા રક્તા દશલાેકપાલમુકુટપ્રા ત વષઃ સ તતં
ક પ મા હપુ પસ ત ચ વ પાદમૂલે બભુઃ ।

તા દ વ્યન્નખરા ચતાઙ્ગુ લતયા ન ત સતં્ય જનાઃ
વ મન્નવે સદાધરેણ દધતે લખેા યદૂ વર્ શ્રયમ્॥ ૫૪॥

પીયષુદ્યુ ત બ બમ બરતલે િવદ્યાેતમાનં પુરઃ
પ્રેક્ષ્યાે ફુ લદશૃા વયા મુહુિરદં દેહી ત યદ્ભા ષતમ્ ।

તન્મ યે તવ પઙ્કજેક્ષણ મહ ચ્ચતં્ર યશાેદાથર્નં
ય વ પાદસરાજેયાનેર્ખમ ણવ્યાજેન શીતાંશવઃ॥ ૫૫॥

સતં્ય ય દ્વબુધા વદ ત પદયાેદ્વર્ દં્વ તવા ભાે હે
ગાેધૂ લચ્છલતઃ સ્થતાિન પિરતાે હંસા લચેતાંસ્યલમ્ ।

પી વૈતન્મકર દ બ દુમસકૃદ્વ ૃ દાવનીભપૂતે
મ રદ્વયમ જુ શ જત મષાદ ચ ત ય પ ચમમ્॥ ૫૬॥

આકૃ યા ખલવ તુતઃ પ્રથમતાે રાગં મનુી દ્રૈ તતઃ
કૃ વા માનસપઙ્કજે તવ પદદ્વ દં્વ સ ત મ તૈઃ ।

યનેા મન્નરિવ દલાેચન પનુ ત કેસરાણાં દ્યુ ત-
તાેમનેાિપ સમ ચતઃ સમુદયત્યુચ્ચૈ તરાં શાે ણમા॥ ૫૭॥
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॥આન દમ દાિકની॥

હંસા વામપુનીય માનસસરાજેન્મપ્રદેશઽેિનશં
ક્ર ડ તઃ કમલાલયને ભવતા સાધ પ્રમાેદં દધુઃ ।

સ વં લાેચનલાેિહતાધરપદદ્યાેતઃ શ્રતાે હંસતાં var લાેિહતલાેચના
ત સ પકર્વશાિદ ત વ્રજકુલાલઙ્કાર શઙ્કામહે॥ ૫૮॥
દ્રાત્મા િનતરાં િકમુન્નતતરઃ કાિઠ યવાિન્નભર્યં
િક યા કેવલકાેમલઃ શ્રય ત ચે ક ચન્મદ યં પદમ્ ।

ધ યઃ સાેઽય મતીવ લાેકમ ખલં સ બાેધયન્માધવ
વં ધ સે પદયાેયર્વં વજવરં દ ભાે લમ ભાે હમ્॥ ૫૯॥

વાં િનતં્ય સમપુાસ્ય દાસ્યિવધયા સ્થાસ્યામ ઇત્યાશયા
બ્રહ્મે દ્રાદ્યમરૈ વદ યપદયાેઃ વીયા તાઃ સ પદઃ ।

તાસામઙુ્કશનીર શિનલસચ્છત્ર વ દ્યાકૃ ત
બભ્રાણા િવજય શ્રયં િત્રજગતાં વ દ્યારિવ દાલયા॥ ૬૦॥

વ પાદા બુજસઙ્ગમાિ ત્રજગતાં વ દ્યારિવ દાલયા
સ્થાને સ્થાનગુણાદ્ભવ ત િહ જનાઃ પ્રાયઃ પદં સ પદામ્ ।

િક વેકં શતપત્રલાેચન મહ ચ્ચતં્ર યદ માદધઃ
પાતા પુ યતમા િવમુ ક્તનગર િનઃશ્રે ણકા વધુર્ની॥ ૬૧॥

ય પાદા બુ િવધાય મૂધર્િન ચતાવાસઃ શવ વં હઠા-
પ્રાપ્તાે ભ ક્ષતકાલકૂટિનકરાે ત્યુજય વં યયાૈ ।

િદગ્વાસા કપાલમાત્રિવભવશ્ચાિવ દદ શાનતાં
સ વં ન દ સ યસ્ય મ દરગતાે ન દાય ત મૈ નમઃ॥ ૬૨॥

ધૂલીધૂસિરતં મખંુ તવ શર પૂણ દુિન દાવહં
વ્યાલાેલાલકકુ ડલદ્યુ ત ચલન્નતે્ર શ્રયા પ્રાે લસત્ ।

યાલાેક્યાદ્રર્િવલાેચના મતમખુી પ્રસ્ય દમાન તની
પા ણ યામવલ બ્ય ચુ બતવતી તાં ન દ યાં ભજે॥ ૬૩॥

પી વા ત યિવષં સહાસપુવનૈઃ સ પા તતે પૂતના-
દેહે વૈ ભવતા જનાદર્ન ણાવત ચ નીતે ક્ષયમ્ ।

રાહૂન્મુક્તસધુામયખૂસષુમા યાદકૃ્ચકાેરા લ ભ-
યાર્ ભ વદ્વદનદ્યુ તશ્ચુલુિકતા તા ગાપેક યાઃ તુમઃ॥ ૬૪॥
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॥આન દમ દાિકની॥

યદ્બ ધસ્ય િવિધ સયાિપ િવવશઃ ક નાશપાશદૈૃર્ઢં
બદ્ધઃ સાનુગપતુ્રબા ધવજનાે દુયાધનાેઽ તં ગતઃ ।

તં વાં યને િનબ ય ન દદિયતા દારકૈવર્ દતા
તાઽઽન દમયી મુકુ દ મહતે ભાવાય ત મૈ નમઃ॥ ૬૫॥

િન ભન્ને યમલાજુર્નેઽ તચિકતા તૂણ ગ્ હાિન્નગર્તાઃ
પી વા દકૃ્ચષકૈ વદક્ષતતનૂ પા તં િન ર્તાઃ ।

વામાદાય િવધાય નતે્રસ લલૈઃ સક્તં વરામા શ્રતા
યે દાવનમાગતાઃ કૃતિધય તા ગાપે દ્ધા તુમઃ॥ ૬૬॥

કૃ વા કા લયદ દશકૂદમનં વ યા સ્થતે તા ડવં
તસ્યાેત્ત ધસમ તમ તકમ ણ તાેમે સમુત્તસ્થુ ષ ।

યનેાલ ભ િવભાતભાસ્કરસરુપ્રાગ્ભારશાેભાસુ્ફર-
દ્રત્ના ભાજેયુગદ્યુ તઃ પ્ર તપદં તત્તેઽઙ્ ઘ્રયુગ્મં ભજે॥ ૬૭॥

ઉ ફુ લૈઃ પિરપીય કણર્પુટકૈવશીિનનાદા તં
તચ્ચ ઘ્રાણમુદસ્ય દત્તકવલં પ્રાેદ્ ભન્નરાેમાઙુ્કરમ્ ।

િનઃ પ દૈનર્યનૈરમ દમધુરૈઃ યામં મહ તાવકં
યનેાેદ્વ ક્ષતમ બુજેક્ષણ ભજે તદ્ગાેકદ બં તવ॥ ૬૮॥

જ મારેઃ સુ્ફરદાયુધસ્ય ભવતા દ ભાિદ્રિવદ્રાવણં
કૃ વા વામભજેુન સપ્તિદવસા યાેઽસાૈ તઃ પવર્તઃ ।

સાેઽ તુ નગ્ધતમાલસારઘિટત ત ભૈકસ ભાિવત-
પ્રાસાદદ્યુ તિન દકઃ પ્ર તપદં ભવ્યાય ગાવેધર્નઃ॥ ૬૯॥

વદ્બાહૂદૃ્ધતપવર્તાિપતદશૃઃ પ્રેક્ષ્ય પ્રયાયાઃ ખલ-
દ્વાસઃપીનપયાેધર ક્ષ તધરાૈ દાેઃ ત ભક પે તવ ।

શલૈે ચ ચલતાં ગતે વ્રજપતે ત્રાસાકુલે ગાેકુલે
ન દે મ દમખુદ્યુતાૈ જય ત તે મ દાક્ષમ દેક્ષણમ્॥ ૭૦॥

પાૈગ ડં મદખ ડનં બલ ભદઃ િક તે હરે તૂયતે
કાૈમારં ચિરતં યતાે િવજયતે વ્યામાેહનં બ્રહ્મણઃ ।

િક તવં્ય તવ યાવૈનં િત્રપુર જદ્યદ્બાણયુદ્ધે જતઃ
સ માેહં ગ મતા વયા યદબલા ભાવેઽિપ નતે્ર શ્રયા॥ ૭૧॥

પીતે દાવહુતાશને િનજજનત્રાણૈકહેતાે વયા
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॥આન દમ દાિકની॥

િનઃ પ દં પશપુાૈઘપ ક્ષપશુ ભઃ પપેીયમાને વિય ।
પ્રેમાદ્રાર્ ય તિનમર્લાિન િદિવષ ચ્ચત્તાિન સતં્ય મુહુ-

વદ્ગાત્રે નુ િવતીયર્માણકુસમુવ્યાજેન ભા ત પ્રભાે॥ ૭૨॥
કઙે્ક લ તબકં મુહુઃ કમ લનીકા તં પ્રતીચીગતં
પયાર્લાેચ્ય િવલાેક્ય ધૂમપટલં ગાેધૂ લબુદ્ યાકુલાઃ ।

ઉચ્ચૈઃ કાેિકલકૂ જતં ચ મુરલીનાદં િવિદ વા ગ્ હા-
વાં યા વી ક્ષતુમાગતાઃ પ થ ગવાં ગાપેાઙ્ગના તાઃ તુમઃ॥ ૭૩॥

સાયાહે્ન સમુદ ચ ત શ્રુ તપથં વંશીિનનાદે હઠા-
ન્નપે યસ્ય સમાપનને શપથૈરાલીજનૈઃ પ્રા થતે ।

પા ણ યામવલ બ્ય નીિવરશના િનગર્ ય તૂણ બિહ-
દૃર્ગ્ યાં તે મખુસાૈરભં ચુલુિકતં યા ભભર્જે તા જનીઃ॥ ૭૪॥

યત્રાઘાસરુકે શધનેુકબકાિરષ્ટપ્રલ બાદયઃ
ક્રાેધાગ્ ાૈ ભવતા હુતા િદ તસતુાઃ સ તિપતા દેવતાઃ ।

ય મ તે પદપઙ્કજદ્વયરજઃ પદ્માેદ્ભવપ્રા થતં
ભજુેગા ગપ ક્ષભૂ હલતા દાવનં તદ્ભજે॥ ૭૫॥

દેવે દ્રસ્ય પરાભવં િકમપરં વ્યામાેહનં બ્રહ્મણઃ
સ પ યન્નિપ વૈભવં વ્રજકુલાેત્તંસ પ્રચેતા તવ ।

ન દં ય પતરં જહાર ભવતઃ સ્થાને જલાત્મ યદઃ
સ્થાને તાદૃ શ તે બભવૂ ન મનાક્ક્રાેધસ્ય લેશાેઽિપ તત્॥ ૭૬॥

મ રદ્વયકઙ્કણાવ લલસ કા ચીઘટા શ જતે
વીણાવે દઙ્ગઝઝર્રકરાેત્તાલે િદશશ્ચુ બ ત ।

કામં પૂણર્કલાિનધાૈ િવલસ ત ભ્ર ય પટે વવર્ધૂ-
દે વષર્ ત દૈવતે સમુનસાે રાસ તવા તાં મુદે॥ ૭૭॥

ત્યદ્ભ્રનૂયનાે પલ મતમખુ વદ્ય કપાેલસ્થલં
લીલાચ ચલકુ ડલં ભજુલતા દાેલક્વણ કઙ્કણમ્ ।

ત્રુટ ક ચુકબ ધમુન્નતકુચં તયર્િક્ત્રકં પ્ર ખલ-
ન્નીિવ વ્ય જત શ જતં જય ત તે રાસઃ પ્રયા ભઃ સહ॥ ૭૮॥

આકુ ચદ્વદનં ક્વ ચ દ્વલ સતા ભાે સ્યશાેમં ક્વ ચ-
ન્મ દસ્ય દિવલાેચલં ક્વ ચદલં દકૃ્ચાપલં કુત્ર ચત્ ।
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॥આન દમ દાિકની॥

ક્વા યુદ્દામમદા ધ સ ધુરગતં કુત્રાિપ િવદુ લતા-
ચા ચલ્યં મરવધર્નં િવજયતે લાસ્યં પ્રયાણાં તવ॥ ૭૯॥

અ યાસ્યાે તલં વપુઃ પુલિકતં વદ્ય કપાેલસ્થલીં
દાવેર્ લીમિપ તાવકાંસ મ લતાં ક પાકુલાં બભ્ર ત ।

પ્રાેદ્ય પૂણર્કલાિનધાવ ચરે મેરે મુહુઃસી કૃતે
રાધા ધ યતમા દધાર વદને તા બૂલકલં્ક તવ॥ ૮૦॥

યસ્યાં તુઙ્ગતરઙ્ગસઙ્ગમવશાદ્ભીતા ભજુઙ્ગભ્રમા-
દા લઙ્ગ ત વરાઙ્ગના તવ જલક્ર ડાજુશાેઽઙ્ગં હઠાત્ ।

સા િનતં્ય દ લતે દ્રનીલિનકરશ્રીતસ્કરા ભાસ્કર-
સ્યાપતં્ય તિટની શવં િદશતુ મે ગાપેાલભપૂાલજ॥ ૮૧॥

ઉ ફુ લા બુજમાકલ ય દિયતા મેરાનનં િવભ્રમ-
દ્ ઙ્ગશ્રે ણમનઙ્ગભઙ્ગુરદશૃ તસ્યાઃ કટાક્ષચ્છટામ્ ।

શવૈાલં પિરગ્ હ્ય કુ તલિધયા દ્રાક્ચુ બનાયાેદ્યત-
વં યસ્યાં હ સતઃ પ્રયા ભર ભત તાં ભાનુક યાં ભજે॥ ૮૨॥

પુ પં વ યવ ચ વ ત પ્રયતમા દેન સાધ મુદા
દાર યમહી હસ્ય િનકરે ક પાકુલે િનભર્રમ્ ।

ત મ વષર્ ત કાૈતુકેન કુસમુા યુચ્ચૈઃ પનુદવત-
તાેમેઽિપ વ્રજભપૂતે િવજયતે તૈ તૈ શ્ચતં તે વપુઃ॥ ૮૩॥

કા તાકાેિટકલાકુલસ્ય ભવતઃ સ તાે ય રાસે મર-
ક્ષીણાં વીક્ષ્ય િનશાં િનશાકરકર તાેમે પરં મુ ચ ત ।

સાતઙં્ક સમપુાગતસ્ય સદનાદ્યા તં શયાને જને
ક રસ્યાિપ ગરા જય ત પિરતઃ પયાર્કુલા દષૃ્ટયઃ॥ ૮૪॥

ઉદ્યન્નવે ભવાિનવ વ્રજભવુાં સવાર્પદાં સહં ત-
વા ત તાેમમનુત્તમં તમનય કા તઃ સરાજેન્મનામ્ ।

સાે લાસાિન સરાે હા ણ નયનાનીવ વદાલાેકને
લાેકાનાં િકલ ન દવંશ તલક વાપસ્ય નાયં ક્ષણઃ॥ ૮૫॥

મત્રેણેહ તમ વની ં િવિનહતાં નાથ વયા પૂતનાં
વ્યાધૂતા મવ કૈરવે વિપ ભવ દ્વદ્વે ષવક્ત્રદ્યુ તમ્ ।

આશાં પ ય પુર દરસ્ય દિયતાં રક્તા બરાલઙૃ્કતાં
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॥આન દમ દાિકની॥

સ દૂરા વતકુ ભમ બરમણે બ બં વહ તી ં પુરઃ॥ ૮૬॥
ગીતજ્ઞાઃ કવયાે નટા બહુકલા શક્ષાસુ દક્ષાઃ પરે
િવપ્રે દ્રાઃ કુશપાણયાેઽિપ ભવનદ્વારેષુ સ ત્યુ સકુાઃ ।

ત પં મુ ચ દદ વ લાેચનફલં વં દેહભા મ ત
પ્રાતવર્ દ ગરાે જય ત ભવતઃ સ બાેધને િનત્યશઃ॥ ૮૭॥ (િવશષેકમ્)

ભાનાેમર્ ડલમાિવર ત પુરતાે નાદ્યાિપ િનદ્રાહ તઃ
િક તે તાત બલાનજેુ ત જનનીવાગ્વી ચમાચામતઃ ।

અધાન્મી લતપાટલા ક્ષયુગલં પયર્ તનીલાલકં
જૃ ભાર ભિવશષેશાે ભ વદના ભાજંે ભ મ તવ॥ ૮૮॥

મુ ચ તં શયનં ભવ તમ ભતઃ સઙ્ગ યગાપેાઙ્ગના-
તૈલા ય જનમ જનાિદ દધતીઃ સવંીક્ષ્ય દેવ્ય શ્ચરમ્ ।

ઉજ્ઝ ત્યઃ સમુનાેઽ બરા ણ સમુનાેભાવા વરં સઙ્ગતાઃ
પ્રાયાે ગાપેવધૂ વલ ધમનસવૈાકાશસા યં દધુઃ॥ ૮૯॥ var ભૂયાે

પ્રાતભાજનમારચ ય િવિપનં પ્રસ્થાતુકામે વિય
પ્રાયાે ગાપેવધૂલતાસુ મ લતઃ ક દપર્દાવાનલઃ ।

યદ્ગાેધૂ લ મષાદુદે ત પિરતાે ધૂમા લરભ્રં લહા
તાસામશ્રુરસાઃ સ્રવ ત ચ મુહુદર્ દહ્યમાનેઽ તરે॥ ૯૦॥

પ ચાસ્યે ચતુરાનને દશશતીનતે્રાિદપવૂ ગવા-
મ વ ય વિન લાેકપાલિનવહે ભૂમીલુઠન્મૂધર્િન ।

તદ્વ્યાઘ્રા જનભષૂણાિદ ભરલં ત્ર તે સમ તે પશાૈ
ગાપેાઃ કાપેવશાદ્ગહૃીતલગુડા હીહીરવાઃ સ્યુમુર્દે॥ ૯૧॥

તગ્માંશાૈ તપ ત ક્વ ચ જલમુચાં તાેમે જલં મુ ચ ત
પ્રેમાદ્રર્ઃ પ્રતનાે ત યઃ વવપષુા ચત્રાતપતં્ર તવ ।

સાેઽયં ભાસ્કરકાેિટભા વરમહઃસ ભારપાટચ્ચરઃ
પાર દ્રાેઽસરુદ તનાં િદશતુ મ ભવં્ય ભજુઙ્ગા તકઃ॥ ૯૨॥

મ યાહે્ન યમનુાતટે િવટિપનાં મૂલે વયસ્યૈઃ સમં
દ યન્ના યપુભજુ્ય રજ્ય ત પનુ ત ક્ર ડને ચ વિય ।

દેવે દ્ર સ્ત્રપુરા તકઃ કમલભૂર યે ચ નાકાલયાઃ
કાકાકારજુષાે મુહુઃ કવલય ત્યુ ચ્છષ્ટ મષં્ટ તવ॥ ૯૩॥
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॥આન દમ દાિકની॥

િનદ્રાણે વિય શીતલે ત તલે ત પૈ દલૈઃ ક પતે
સવંીક્ષ્યા બુજપત્રમ દમ તા સવંાિહતે પાદયાેઃ ।
દ્રબ્રહ્મમહે દ્રતજર્નિવધાૈ ગાપેાભર્કાણાં કર-
વ્યાધૂતાિન જય ત ભઙ્ગુરદશૃાં કા તશ્ચ શાેણાિયતા॥ ૯૪॥

સૂ્ફજર્ ત તપસા પુલ ત્યપુલહાગ ત્યાઃ સદુવાર્સસઃ
સ ત્યુચ્ચૈયર્શસઃ પરેઽિપ સ પરં ધ યાે મુિનનાર્રદઃ ।

યસ્ય વદુ્ગણગાનમગ્ મનસાે વ્યાપાિદતે કે શિન
પ્રાલેયાિદ્રિવિનઃ તામરધનુીધારાયતેઽસ્રાવ લઃ॥ ૯૫॥

લ મા ણ વજવજ્રપઙ્કજયવચ્છત્રાે વર્લખેાયુતા-
યાલ યા બુ હાક્ષ તે ચરણયાેઃ ક્ષાેણીતલેઽહ્નાય યઃ ।

યાયત્ત્યુ પુલકત્યુદ ચ ત લુઠત્યાક્ર દ ત પ્રીયતે
કાેઽ યાે ધ યતમ તત સ્ત્રભવુને સ્યાદ્ગા દનીન દનાત્॥ ૯૬॥

ધ યં તસ્ય જનુ તથવૈ િપતરાૈ ધ યં તદ યં કુલં
ધ યા તને વસુ ધરા િકમિધકં તનેવૈ ધ યં જગત્ ।

યઃ કંસકૈિનદેશવત્યર્િપ ભવ પાદા બુ લાેકના-
દકૂ્રરાેઽશ્રુિન દ્ધક ઠકુહરઃ પ્રેમા ધમગ્ ાેઽજિન॥ ૯૭॥

પયાર્ ત્ત્ય પશનૂશષેસ ખ ભઃ સાકં વયા વીકૃતે
ગાપેીલાેચનપઙ્ક લિન ચતે સાયં ગવામ વિન ।
યાસદુર્િયતાનનષેુ િનતરાં સાકૂત ત્યાકુલાઃ
કા લ દ સદશૃાઃ મતને સરુસા વચ્ચ ષાેઃ કા તયઃ॥ ૯૮॥

યાે વાચાે મનસાેઽિપ નવૈ િવષય વં વાં િવધાયાત્મજં
યા યઙ્ગ નપનાશનપ્ર ત ભઃ સલંાલયત્ય વહમ્ ।

નાે દાનને ન ચજે્યયા ન તપસા નાે સાઙ્ખ્યયાેગાિદ ભ-
યર્ લ યં તદવાપ ગાપેદિયતા સાઽઽ તાં યશાેદા મુદે॥ ૯૯॥

પૂણ દાનપતેમર્નાેરથશતૈઃ સાધ પ્રલ બાિરણા
ત પે િન દતદુગ્ધ સ ધુસષુમાસારે વયા વીકૃતે ।

સ દષ્ટાેષ્ઠમુદશ્રુ મિદતકરં તચ્ચે ષ્ટતં વતઃ
કંસ વંસમભી સતાે જય ત તે ભ્રાતા સમં મ ત્રણા॥ ૧૦૦॥

યા સવં્યા ય સવુણર્ભૂધરપદં તા ગર શા ચતા
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વચ્છા હંસકિવ પ્રયા કમલમુદ્ગા ભીયર્મ ય ચ ત ।
યેયં કૃ ણપદા જભ ક્તવસધુાપાતાલમાલ બતા
સા તાપં મમ સવર્તઃ પ્રશમય વાન દમ દાિકની॥ ૧૦૧॥

યે પા ડત્યકિવ વસનૂુધરણીધમાર્થર્કામા ણમા-
દ શ વે દ્રપદા પ્તમાેક્ષમથવા વા છ ત ભ ક્ત હરાૈ ।

સ ભૂતાં મધુસદૂનપ્રપદતઃ સ તાે ભજ વાદરા-
ત્તે સસંારદવા ગ્ તાપશમનીમાન દમ દાિકનીમ્॥ ૧૦૨॥

ઇ ત શ્રીમન્ન દન દનપદદ્વ દ્વસમુદ ચન્નખચ દ્રચ દ્રકાચય-
દત્ત ચત્તચકાેરશ્રીમધુસદૂનસર વતીિવર ચતાન દમ દાિકની સ પૂણાર્॥
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