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tiruppAvai shlokAH with avatArikA
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SHRI ANDAL’s TIRUPPAVAI

Sanskrit Slokas

Author: S. N. Ramadesikan. (Siromani)

P R E F A C E

TIRUPPAVAI which consists of 30 songs is a small lyric,

an expression of intense love for the Lord, by Shri Andal,

one of the ten Vaishnavite saints of South India. Though it,

has been translated into English, the need for a translation

in Sanskrit, the language of the philosophy and religion of

India, was felt very much, since such translation will make the

non-Tamil knowing people understand the exquisite sweetness of

the lyric and derive pleasure and profit by a daily chanting

of it as the Tamil-knowing Shri Vaishnavas do. This versified

translation of Tiruppavai first appeared in l942, in a monthly

Journal called “Desika Shri Sukti Samrakshani᳚ published

in Madras, together with an introduction in sixteen Sanskrit

verses containing a short account of the origin of Tiruppavai

and the life of Shri Andal.

The merit of this small work is borne out by the foreword and

introductions by such eminent persons as Dr. B. Ramakrishna

Rao-who is a poet himself both in Sanskrit and Telugu, who has

translated Shri Jagannatha Pandita ’s five laharis in Telugu

poems, who is a Navabhasha Pandita and who has dived deep in

the Visishtadvaita literature, Shri V. V. Giri-a born-leader,
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whose head and heart are noted for clarity and compassion, Shri

M.Patanjali Sastriar-a great scholar in Sanskrit, the President

of the Central Sanskrit Board, and retired Chief Justice of

the Supreme Court of India, and Tarkarnava Pandita Ratna Shri

Uttamur T. Viraraghavacharya whose profound scholarship in the

Sastras has been recognised by the Central Government through

the Presidential award in 1959, and under whom I studied the

Nyaya Sastras.

I expresss my sincere thanks to all of them. I shall certainly

deem my labour of love fully recompensed if the large circle

of people for whose benefit this lyric has been prepared,

read it and imbibe the spirit of Shri Andal.

S.N. SRIRAMADESIKAN.

25, Burkit Road, T. Nagar, Madras.

29-5-196l.

Shri M. PATANJALI SASTRI,

Chairman, Central Sanskrit Board,

Krishna Vihar,

Luz, Mylapore, Madras, May 23, 1961.

The rendering in Sanskrit verse of the inspired outpourings

of Shri Andal in the celebrated Tamil lyric Tiruppavai is a

venturesome undertaking, but Pandit Shrirama Desikan has

carried it through with notable success.

Using the Sragdhara and Sardoola Vikriditam metres, the longest

known to Sanskrit prosody, the Pandit has becn able to compress

each pasuram of the poem within the framework of a single sloka,

but not without squeezing out in the process some of the ideas

here and there in the poem (e.g. pasurams 28 and 29). Such

instances are, however, few, and, on the whole, the stanzas

written in elegant and flowing Sanskrit keep commendably close
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to the original. The Avatarika (also in verse) gives a brief

account of Shri Andal and her manobhava in composing the poem. I

congratulate the Pandit on his fine performance.

-M. PATANJALI SASTRI.

Tarkarnava Pandita Ratna Shri Uttamaur T. Viraraghavacharya,

(Holder of the President’s Award in Sanskrit)

25, Nathamuni Street, T. Nagar, MADRAS-7.

I have gone through Pandit Shri Rama Desikan’s Sanskrit,

Tiruppavai verses. The well known Tamil Divya Prabandha named

Tiruppavai by the Great Andal Devi has been rendered into

Sanskrit by Shri Rama Desikan, who has studied under me the whole

Nyaya Siromani Course when I was the Senior Nyaya Professor

in the Tirupati Venkateswara Sanskrit College. He passed

his Nyaya, Siromani Examination in 1942. He has diligently

studied the Nyya Sastra for four years and got some awards

during his studentship. He possesses the teaching capacity

in Nyaya and other subjects like Sahitya. He has studied

Vedanta and written some articles in Sanskrit and Tamil. He

has translated into Tamil some Sanskrit works also. His

ability to speak fluently and to write verses in Sanskrit

will be appreciated by every Sanskrit lover. This Sanskrit

translation of the “Thiruppavai Prabandha᳚ will clearly show

his profound knowledge in Sahitya. His knowledge in Nyaya

Sastra, his character, and his endeavour to study the Nyaya

works critically and to analyse the facts stated in them are

to be appreciated. He deserves all encouragement.

-T. Viraraghavacharya

FOREWORD BY

Dr. B. Ramakrishna Rao,

(Governor of Uttar Pradesh )
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I am exceedingly happy to introduce this translation into

Sanskrit of the exquisite poem “Thiruppavai᳚ by Shri

S.N. Shrirama Desikachari of Madras. “Thiruppavai᳚ is a famous

devotional poem composed by Andal, otherwise known as Godadevi,

who was the foster-daughter of Shri Vishnuchittar or Perialwar,

who is one of the famous twelve Shrivaishnava Saints called

Alwars in the South. The Alwars and the Nayanmars have been

famous Vaishnavaite and Shaivite saints in the South who were

responsible for propagating the bhakti cult, which has made

the people intensely devotional in their lives. The large

number of temples in the South and the millions of people

who are devoted to worship in the temples, their maintenance,

construction, improvement etc., is an eloquent testimony to

the background of the Bhakti Cult, which is popular throughout

India, but particularly so in the South.

Andal is supposed to have been found by her foster-father

in a Tulasi-garden which he had reared for making mAlAs for

the worship of Vatapatra Shayi, the deity at Shri Villiputtur

near Tenkasi. Shri Vishnuchittar brought up Andal like his own

daughter, and reared in that devotional atmosphere, she grew

up into beautiful womanhood coupled with a sense of devotion,

which only reminds us of the great woman-saint, of Rajasthan,

Mirabai. Vishnuchittar used to offer tulasi and flower garlands

to the Deit every evening for worship. Young Andal used to adorn

herself with the flower garlands daily lefore they were taken to

the temple for offering without the knowledge of her father. She

set to put them on and delight herself by looking into the

glass and admiring her own beauty. She was once detected

by her father with the garlands on her and looking into the

glass. Vishnuchittar was naturally upset and did not take those

garlands for offering. The Lord Vatapatrashayi appeared in the
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dream of Vishnuchittar that night, and was cross with him that

flower garlands were not offered to Him as usual. Vishnachittar

with folded hands excused himself by pointing out that they

were not offered because they had been polluted by being worn

by his daughter. The reply of the lord was that it was that

very garland which he loved and that if only garlands worn by

Andal were offered he would accept them and not otherwise. This

miraculous dream resulted in the recognition by Vishnuchittar of

Andal’s greatness as a devotee and saintliness. It is believed

that ultimately Andal who insisted on getting married only to

the Lord Himself, became identified with Ranganatha, the Deity

at Shrirangam. The temples of Shri Vatapatra-shayi and Andal are

situated in Shri Villiputtur and the custom of sending flower

garlands worn by Andal to the Deity of Vatapatrashayi temple,

still continues to this day. This legend is one of the many

which are characteristic of the bhakti cult and the particular

form of upasana which is followed by devotees belonging to

the Shrivaishnava Sampradaya of Shri Ramanuja.

This book “Thiruppavai ᳚ is a collection of thirty devotional
songs said to have been composed by Andal. The songs celebrate

the festival of Dhanurmasa, which is held every year in

the month of Margashirsha, which has been declared by Shri

Krishna to be a favourite with him in the Geetha. Masanan

Margashirashomi is what Shri Krishna says and this month is

devoted to early rising and worship of the Lord in a form which

is peculiar to Shrivaishnavas. Men and women, particularly

women, are anxious to rise very early, have their ablutions

and bath and engage themselves in a vrata which seems to have

been performed by the Gopis in order to win the affection of

Lord Krishna. In this poem which is recited one on every day

during this month by Shrivaishnava devotees, Andal exhorts the
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Gopis and other women to rise early, do their duties and join

in the worship of the Lord and win His affection. The poems are

exquisite in their sweet Tamil and can compare with the best

of devotional songs in any literature. The homely sentiments

expressed in the Pashurams or stanzas and the beautiful language

in which they are expressed constitute a true representation of

what is called anuragabhakti or devotion in the relationship of

divine love. This lovely poem has been translated into Telugu

and English and probably into other languages. An attempt has

been made by Shriramadesikachari to clothe it in simple Sanskrit,

which is very faithful to the original Tamil composition. The

author is a well-known Sanskrit Pandit, who has been serving

the cause of Sanskrit learning for some yoars. He is a fluent,

speaker in Sanskrit and has to his credit some compositions both

in Telugu which is his mother-tongue and also in Sanskrit. He

has translated many Sanskrit dramas like Mudrarakshasam,

Avimarakam, Malathi-Madhavam etc., into Tamil. He has also

published many articles in Tamil on Sanskrit writers and

Sanskrit literature. As the Secretary of the South Indian

Sanskrit Pandits Association for six years, he conducted many

conferences and public meetings and organized free Sanskrit,

classes for its propagation. I am glad that, Tiruppavai has

been translated by him into Sanskrit. I gladly introduce

this beautiful poem to readers outside Tamilnad and I do hope

that it will rouse interest among lovers of Sanskrit in other

languages of the South like Tamil, which has an inexhaustible

store of great literature.

B. Ramakrishna Rao

Governor’s Camp,UTTAR PRADESH.

April 24, 1961

Shri V. V. GIRI.
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Governor of Kerala

Kerala Governor’s Camp,

MADRAS.

19th April, 196l.

I am very happy to receive a presentation of the Sanskrit

version of the poems written by Andal (Tiruppavai) and

these thirty poems are a very valuble contribution to Tamil

Literature. Shri Sreerama Desikan’s rendering of these

poem into Sanskrit will help the whole of India to know the

significance and the spirit underlying these poems and he

has done a distinct service to that great Andal in getting

these circulated throughout India in Sanskrit. Shri Sreerama

Desikan is a Sanskrit scholar of very great eminence and he is

a Nyaya, Siromani of the Madras University. He is a gentleman

of character, integrity, ability and knowledge. I wish him

every success in his trying to render his humble service to

the country.

V. V. Giri.

શ્રીર તુ
શ્રીિનવાસપરબ્રહ્મણે નમઃ ।

શ્રીગાેદાદેવીિવર ચત
ત પાવૈ - પદ્યાનાં સસૃં્કતશ્લાેકાઃ

અવતાિરકા
વૈકુ ઠે રમયા સાકં કદા ચ જગતીપ તઃ ।
સસંારસાગરે મગ્ ાન્ જનાન્ વા વ્ય ચ તયત્॥ ૧॥
અહાે માેહવશાદેતે સાગરા તિનમ જતાઃ ।
યયા કયાઽિપ િવધયા યુદ્ધિર યા મ તાન્ ધ્રવુમ્॥ ૨॥
અેવં સ ચ ત્ય ભગવાન્ વૈ ણવાગ્રેસરાન્ બહૂન્ ।
સસજર્ નાૈસમાનાં તાન્ આ વાર્-શ દા ભધાન્ ગુ ન્॥ ૩॥
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અેતે વ યતમઃ સ વશીલાદ્યૈ સમલઙૃ્કતઃ ।
િવ ચત્તા ભધાે િવ કુલદ પ ઇવાે થતઃ॥ ૪॥
આસીદ્ભગવતાે ધ વપુરેશસ્ય પદા બુજે ।
કુવર્ન્ િહ તુલસીપત્રમ જયાર્દૈ્યઃ સમચર્નામ્॥ ૫॥
તુલસીભૂ મખનનવેળાયાં પેિટકાગતા ।
અેકદા બા લકા લ ધા િવ ભ ત શખામણેઃ॥ ૬॥
િદને િદને વચ્છપક્ષકલવે શ શનઃ શભુા ।
વ ધે યાવૈનં ચાિપ તસ્યાઃ પ્રાદુરભૂદ્વયઃ॥ ૭॥
સવર્દા ભગવ તં તં રઙ્ગનાથાહ્વયં પ્રભુમ્ ।
વસ્ય ભતાર્રમા ચ ત્ય તદ્વ્યગ્રા સમભૂ સદા॥ ૮॥

અના ષ્ટરભૂદ્વ ૃ દાવને કૃ ણાપચારતઃ ।
પવૂર્મેત સમાલાેચ્ય કતુ કાત્યાયનીવ્રતમ્॥ ૯॥
અૈહ ત હ ત તા ગાે યઃ સા યં િત્રશિદ્દનૈઃ શભુમ્ ।
પ્રાથર્ય તે મ તં કૃ ણં વ્રતાપેકરણં પ્ર ત॥ ૧૦॥
અઙ્ગીકૃત્ય તદ યાં તાં પ્રાથર્નાં સફલાં વ્યધાત્ ।
કૃ ણઃ કમલપત્રાક્ષાે ભક્તાનામભયપ્રદઃ॥ ૧૧॥
તત તાઃ સઙ્ગતાઃ વાસુ િનયમં પયર્ક પયન્ ।
યા પવૂ પ્રાત ત્તષે્ઠ પ્રબાેધયતુ સાપરાઃ॥ ૧૨॥
ઇ થં િવધાય િનયમં તથવૈ પ્રાત થતાઃ ।
યમનુાયાં સખંુ ના વા ચિક્રરે વ્રતમુત્તમમ્॥ ૧૩॥
પૂ ણમાયાં માગર્શીષર્મા સ પુ યિદને શભુે ।
આખ્યાિયકા મમાં કૃ નાં મર તી મનસા સતી॥ ૧૪॥
ગાેિપકા ભઃ કૃતં સવ કાયર્ તં વમ યત ।
વનેવૈ િક્રયમાણં સા ગાેદા સવાર્ઙ્ગસુ દર ॥ ૧૫॥

મ વા તથવૈ સા ગાેદા પ્રાવેાચેમાં કથાં તામ્ ।
િત્રશતા રસપૂણાર્ ભઃ િદવ્યૈદ્રર્ મડસૂ ક્ત ભઃ॥ ૧૬॥

અથ ત પાવૈ શ્લાેકાઃ ।
યા વયં ભટ્ટનાથસ્ય સીતવે મ થલે શતુઃ ।
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લ ધાઽ ભવિધતા ચવૈ તાં ગાેદાં મર હે મનઃ॥
ગાેિપકા વ યતમા ઉષસ્યુ થાય વ્રતાનુષ્ઠાનકાલં વણર્ય તી
અ યાઃ પ્રબાેધય ત - માગર્ ળ ત્તઙ્ગળ્ - ઇ ત ।

માસાેઽયં માગર્શીષા િદનમિપ સિુદનં ચ દ્રસ પૂિરત વાત્
ત માદુ થાય ગાે યઃ શભુતરવપુષઃ નાતુકામાઃ પ્રયાત ।

યઃ સવાર્ન્ શત્રવુગાર્ન્ ણ મવ મનુતે તસ્ય ગાપેસ્ય પતુ્રઃ
કૃ ણઃ પદ્માયતાક્ષાે િદશ ત ચ કરણા ય મદ ય થતાિન॥ ૧॥
વ્રતાપે ક્ષતિનયમાનાહ કા ચદ્ગાેિપકા - વૈયત્તુ વા વીકાર્ળ્ - ઇ ત

હે ભૂલાેકમવા ય નઃ ત સદ્ગાે યાે લસ ત્યાે શં
વાક્યં મઙ્ગલદાયકં વ્રતપરં તત્રાપેયુક્તાન્ િવધીન્ ।

ના મા ભિવમખુી ભર થિનવહે ભાવ્યં પ્રસનૂા જને
ધાય નવૈ કુપુ તકાિદપઠનં ત્યાજં્ય હ્યકૃતં્ય તથા॥ ૨॥
વ્રતાનુષ્ઠાનસ્ય ફલં બ્રૂતે - આેઙ્ ગ ઉલગલ દ - ઇ ત ।

પાદાક્રા તસમ તલાેકિવભવં તુ વા પ્રભું શ્રીધરં
નાનં ચે ક્રયતે વ્રતાય સકલાે લાેકાે િવબાધાે શમ્ ।

ગાવાેઽભીષ્ટપયઃપ્રદાઃ િકલ મહી સસ્યૈઃ સ દ્ધા ભવેત્
દેવાે વષર્ ત મા સ મા સ ચ જનાઃ િનત્ય શ્રયં પ્રા ુયુઃ॥ ૩॥
ગાે યઃ વષર્કતાર્રં પજર્ યદેવં પ્રાથર્ય તે - આ ળ મળૈક્ક ણા - ઇ ત ।

હે પજર્ ય સમુદ્રમેત્ય સ લલં પી વા સ દં્ધ તતાે
ભૂ વા નીલતનુયર્થાઽઽિદપુ ષઃ શ્રીચક્રપાણેઃ કરે ।

શઙ્ખ માનસમાનગજર્નયુત વં વષર્ વારાં ચયં
ના વા તત્ર સમા ય સવુ્રત મદં તુષ્ટા ભવામાે વયમ્॥ ૪॥

ભગવન્નામ મરણસ્ય દુિરતિનવતર્ક વમાહ - માયનૈ મન્નુ - ઇ ત ।
યં માયાિવનમામન ત િવવુધાઃ યં માથુરં નતે

યં પ્રાહુયર્મનુાિવહારકુશલં દામાેદરં કેશવમ્ ।
તં દેવં મનસા મરેમ વચસા સઙ્ક તર્યામાે યિદ

હ્યગ્ ાૈ તૂલ મવા ખલં કૃતમઘં ન યેદ્ભિવ યચ્ચ નઃ॥ ૫॥
કા ચદ્ગાેિપકા અપરામુદ્બાેધય ત - પુ ળું સલ પન કાણ્ - ઇ ત ।

બાલે વં ન ણાે ષ િક ખગ તા યાહ્વાનશઙ્ખ વિનઃ
નવૈ શ્રાતે્રપથં ગતાેઽ ત ગ ડાધીશાલયા ગ્ િહ ।
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યાનાવ સ્થતતદ્ગતને મનસા સઙ્ક તર્યદ્ ભહર્િર
શ દાનુચ્ચિરતાન્ મહાજનગણૈઃ શ્રુ વાિપ નાેદુ્બ યસે॥ ૬॥
અ યાં કા ચદુ થાપય ત - ક ચુ ક ચુ - ઇ ત ।

ભ્રા તે ખ જનસઙ્ગ તિનનદાન્ વં ક ચુક ચીત્યમનૂ્
ગાે યઃ સુ દરકેશપાશભિરતા માઙ્ગલ્યમાલા તાઃ ।

યન્મ ત દધીહ તને જિનતાન્ શ દાંશ્ચ ય કેશવં
બ્રૂમ તદ્ભવતી ન િક િનશમયત્યુ ત્તષ્ઠ બાલે શભુે॥ ૭॥
અેકા અપરાં પ્રબાેધય ત - ક વાનમ્ - ઇ ત ।

દષૃ્ટ્રવા પ્રાચ્યાં પ્રકાશં તદનુ યદુવરૈમુર્ચ્યમાના મિહ યઃ
ધાવ ત્યેકત્ર તુષ્ટાઃ ણચરણિધયા નવૈ વતાર્મહેઽત્ર ।

ઇત્યેવં બદ્ધકાપેાઃ વલદનલસમાઃ સ્થાપિય વવૈ ગાપેીઃ
પ્રાપ્તાઃ મ વાં િહ નેતું બકમખુશમનં કૃ ણમુચ્ચેઃ તવુ ત્યઃ॥ ૮॥
ગાેિપકા વ યતમા અપરાં ગાેિપકાં ઉદ્બાેધય ત - તૂમ ણ માટત્તુ - ઇ ત ।

પયર્ઙે્ક બહુરત્નદ પભિરતે ધપૂૈ તથા વ્યા તે
િનદ્રા સ હ્યબલે કવાટયુગલં વં ક્ષપ્રમુદ્ઘાટય ।

મૂકા િક બિધરાલસા તવ સતુા વાપા ભચારં ગતા
િક વા ક તર્ય માિયનં હિર મમાં ક્ષપં્ર વમુ થાપય॥ ૯॥
ગાેિપકામેકાં અપરા પ્રબાેધય ત - નાેટ વગર્મ્ - ઇ ત ।

અ માકં પટહપ્રદેન તુલસીયુઙ્માૈ લના શાઙ્ર્ ગણા
વ તાે રાવણસાેદરઃ સ િવ જતાે િનદ્રાપર ક્ષાિવધાૈ ।

ચહં્ન વીયપરાજયસ્ય મહતી ં િનદ્રામદા ક નુ તે
યને વં વિપષીદશૃં બહુિવધં સ બાે યમાના મુહુઃ॥ ૧૦॥
ગાઢિનદ્રાસખુમનુભવ તી ં અ યાં ગાપેી ં ઉ થાપય ત - કટક્કરવૈ - ઇ ત ।

સ પન્નસ્ય ચ શત્રનુાશનિવધાૈ દ ક્ષાજુષઃ પુિત્રકે
વ મીકાગ્રફણાધરપ્રિવલસન્મ યે મયૂર િનભે ।

સખ્ય તે સમપુાગતા જલધરચ્છાયં ભજ ત્યાે હિર
નાે ત્તષ્ઠસ્યિપ મૂકભાવસિહતા િક મ યસે િનદ્રયા॥ ૧૧॥
અ યાં કા ચત્ ગાેિપકાં ઉ થાપય ત - કનૈ ત્તળમ્ - ઇ ત ।

બદ્ધવૈર્ સપરાયણૈઃ સમુિહષી દૈઃ પયઃ ક્ષારણા-
દા સ તાઙ્ગણભુ મસદ્ગહૃપતેગાપેશ્વરસ્ય વસઃ ।
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ગેહદ્વારસમાગતૈિહમજલા સક્ત વશીષઃ સખી-
દૈઃ સં તુતરાવણાિરિવભવં શ્રુ વાિપ નાેદુ્બ યસે॥ ૧૨॥

અેકાં ગાેિપકાં પ્રબાેધય ત - પુઌન્ વાય્ - ઇ ત ।
િવ ં ઘાેરબકાસ્યદારકમમું રક્ષઃ શર છેિદનં

ગાય ત્યઃ પ્ર તપેિદરે વ્રતભવંુ સવાર્શ્ચ ગાપેાઙ્ગનાઃ ।
શકુ્રઃ પ્રાદુરભૂદ્બહૃ પ તરગાદ તં દ્વ શ્ચાે થતાઃ

બાલે વીદશૃકાલ અેવ શિયતા નાનં હ્યકૃ વા શભુે॥ ૧૩॥
પ્રભાતલક્ષણં વણર્ય તી કા ચદ્ગાેિપકામુદ્બાેધય ત - ઉઙ્ગળ્ પુળક્કડૈ - ઇ ત ।

ગેહારામગવાિપકાજલગતં રક્તાે પલં પુ પતં
ભ્રા તે સઙુ્ક ચતાઽભવ કુમુિદની માય ત શઙ્ખં જનાઃ ।

શ્વઃ પ્રાતઃ પ્રથમાે થતા નનુ સખી દ્બાેધિય યેઽહ મ-
ત્યુ ક્તઃ િક તવ નવૈ લ જય ત ત પ્રાે થાય કૃ ણં ભજ॥ ૧૪॥
અપરાં ગાેિપકામુ થાપય ત - અે લે ઇળિઙ્ક ળયે - ઇ ત ।

અદ્યાિપ વિપષીહ બાલશિુકસખ્યદ્ય પ્રબુદ્ધા યહં
નેઽહં તવ વાક્યકાૈશલમહં યૂયં તથા દ્રક્ષ્યથ ।

િક સવાર્ઃ સમપુાગમન્ ? નનુ તથા સઙ્ખ્યાય નીિહ તત્
વં તં માિયનમુગ્રશત્રુશમનં કૃ ણં સખાયં મર॥ ૧૫॥
અેતાવતા સવાર્ઃ ઉદુ્બ ય સ પ્ર ત ન દગાપેસ્ય ગ્ હદ્વારમાગતવત્યઃ
પ્રથમં દાવૈાિરકં યાચ તે - નાયકનાય્ િન ડ્ર - ઇ ત ।

શ્રીમદ્ગાપેજને શતુગ્ ર્હપિરત્રાત તથાેચ્ચ વજ-
પ્રાલ બાે વલતાેરણપ્રગુ ણતદ્વારસ્થ દાવૈાિરક ।

કૃ ણઃ પ્રાગવદદ્વ્રતાપેકરણં દાસ્યા મ યુ મ ય મ-
ત્યાપ્તાઃ સિેવતુમવે તં મ ણમયં ત મા કવાટં નુદ॥ ૧૬॥
ન દાદ નુદ્બાેધય ત - અ બરમે ત ણીરે - ઇ ત ।

વા મન્ દાનપરાયણ પ્રભવુર પ્રાે ત્તષ્ઠ ન દપ્રભાે
વા મ યુત્તમવંશજે શભુગુણે િનદં્ર યશાેદે ત્યજ ।

વ્યા ય વ્યાેમ પદત્રયેણ તુ જગન્માતઃ પ્રબુ ય વ હે
િવ ણાે વં બલભદ્ર કૃ ણસિહતશ્ચાે ત્તષ્ઠ કૃ ણ પ્રય॥ ૧૭॥
પુ ષકારભૂતાં નીલામુદ્બાેધય ત - ઉ દુ મદક ળટ્ટ્રન્ - ઇ ત ।

નીલે વા સતચા કેશિનચયે હે ન દગાપે નષુે
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કૂજ ત્યત્ર ચ કુકુ્કટા અિપ કુહૂક ઠા લતામ ટપે ।
અ મ ક તતકૃ ણનામિવભવં ભ યા વયં વતી

ભષૂા શ જતમ જુપા ણકમલનેાેદ્ઘાટય વાગર્લમ્॥ ૧૮॥
નીલાદેવી ં પુરસૃ્કત્ય કૃ ણપરમાત્માનમુ થાપય ત - કુત્તુ િવળકે્કિરય - ઇ ત ।

પયર્ઙે્ક બહુદ પરા જલ સતે કા તાકુચાગ્રસ્થલી-
િવ ય તાત્મભુ તરાલ ભગવન્ વાચં ન દ સે િહ નઃ ।

દેિવ વં ન િકલેચ્છ સ વશયના કા તં કદા યુ થતં
વં ચેન્ન ક્ષણિવપ્રયાેગસહના ત વં ન તન્નાે દયા॥ ૧૯॥
શ્રયઃપ ત કૃ ણપરમાત્માનં ગાેિપકાઃ પ્રબાેધય ત - મુ પત્તુમવૂર્ - ઇ ત ।

િત્રશ કાેિટિદવાૈકસામિપ પુરાે ગ વા તદા ત ચ્છદા-
કાિરન્ના શ્રતવ સલાિરશમનાે ત્તષ્ઠ વયં િનમર્લ ।

નીલે િવદુ્રમરક્તવણર્વદને કુ ભ તિન વં િહ નઃ
કૃ ણં ચા યદપે ક્ષતં ચ કરણં દ વા વ્રતં કારય॥ ૨૦॥
કૃ ણપરમાત્માનં ગાેિપકાઃ પ્રબાેધય ત - અેટ્ટ્ર કલઙ્ગળ્ - ઇ ત ।

આપૂયર્ પ્ર તાન્ ઘટાન્ બહુપયાેધારા બિહમુર્ ચતઃ
વામી ધનેુગણસ્ય યાેઽ તમહતાે ગાપેસ્ય તસ્યાત્મજ ।

દ ના ત્યક્તપરાક્રમાિરસદશૃા વ પાદપદ્મા તકં
પ્રાપ્તાઃ મઃ શ્રતપાલનાેદ્યત જગદ્દ પ પ્રબુ ય વ ભાે॥ ૨૧॥

અેતાવતા ભગવ તમુ થા ય સ પ્ર ત ત કટાક્ષાન્ પ્રાથર્ય તે -આઙ્ગણ્ મા ઞાલત્ત-ુઇ ત ।
નષ્ટાહઙૃ્ક તશત્રુસઙ્ઘવિદહાગત્ય સ્થતાનામપુયર્-

માકં ન પતેયુર જ ચયઃ િક તે કટાક્ષાઃ શનૈઃ ।
અ ક્ષ યામુિદતાકર્ચ દ્રસદશૃ વઙ્ યાં મનાક્ ચેદ્ભવા-

ન માન્ પ ય ત નષ્ટપાપિનચયાઃ સ્યામ પ્રહૃષ્ટા વયમ્॥ ૨૨॥
ગાપેાઙ્ગનાઃ કૃ ણપરમાત્માને વાગમનં િનવેદય ત - માિરમલૈ મુળૈ ચલ્ - ઇ ત ।

ક્ષાેણી દ્વરક દરાેદરશયઃ સહઃ પ્રબુદ્ધાે યથા
દૃ ટ્વાેગં્ર પિરધૂય કેસરચયં ચા ચેદ્ગભીરાં ગ તમ્ ।

આગત્યૈવમિધ ષ્ઠતઃ સિુવિહતં સહાસનં ય કૃતે
પ્રાપ્તાઃ કાયર્ મદં િવ ચ ત્ય ક ણામ માસુ સ દશર્ય॥ ૨૩॥
ભગવતઃ કૃ ણસ્ય દૃ ષ્ટદાષેપિરહારાય વ્રજ સ્ત્રયઃ મઙ્ગલાિન
પ્રાથર્ય તે -અ ડ ઇ વુલગમળ દાય્ - ઇ ત ।
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લઙ્કાધીશદશાનનાિદશમન વ દ્વક્રમાે વધર્તાં
વ સાખ્યાિરિવના શન તવ જગન્માતુઃ પ્રથેતાં પદે ।

તં ગાવેધર્નપવર્તં કૃતવત છતં્ર ગુણા તે જય-
વેતં વાં શરણં ગતા વયમહાે લ ધું વ્રતસ્યાે ચતમ્॥ ૨૪॥

વ લવ્યઃ વાગમનકારણં કૃ ણાય િનવેદય ત - આે ત્ત મગનાય્ - ઇ ત ।
કસ્યા શ્ચ જઠરાદ્ભવિન્ન શ તદૈવાસીઃ પરસ્યાઃ સતુઃ

તસ્યવૈં પરના શનાે વ્યરચય કંસાેઽ પ્રયં તે બહુ ।
ત સવ વિય િન ફલ વમગમત્ત મન્ ભવત્ય થતાં

પ્રાપ્તાઃ મઃ પટહાિદકં બહુિવધં દ વા વ્રતં કારય॥ ૨૫॥
ગાેિપકાઃ ન દાત્મ ત્ વ્રતસાધનાિન પ્રાથર્ય તે - માલે મ ણવ ણા - ઇ ત ।

શઙ્ખાન્ શકુ્લતમાન્ િનનાદભિરતાન્ દ પાન્ બહૂન્ સુ દરાન્
િક ચાત્યદ્ભુતનાદવાિદપટહાન્ વેદપ્રવ ન્ જનાન્ ।

અત્યુચ્ચ વજમાિવતાનમ ખલં ચા યદ્ધરે શ્રીપતે
દેિહ વં વટપત્રત પ જલદ યામ પ્રભાે સાદરમ્॥ ૨૬॥

ગાપે સ્ત્રયઃ વ્રતમનુષ્ઠાય ત જિનતં હષર્માિવ કુવર્ ત - કૂડારૈ વે લુમ્ સીર્ - ઇ ત ।
હે શત્રુ જય ગાપેતે પ્રય િવભાે તુ વા વયં વાં મુહુઃ

પ્ર યેમાન્ પટહાન્ બહૂન્ બહુમ ત લ સ્યામહે ચાેત્તમામ્ ।
વસ્ત્રા યઙ્ગદકણર્પત્રકટકાન્ વા તતઃ સઙ્ગતાઃ

વાદ્વન્નં ઘ્ તદુગ્ધપૂરભિરતં ભાેક્ષ્યામહે ચ વયા॥ ૨૭॥
પિરસમાપ્તવ્રતા ગાેિપકાઃ ભગવ ત અપરાધક્ષમાં યાચ તે - કરવૈકળ્ િપન્ ચે ડ - ઇ ત ।

ગાે ત્ત્યૈવ િહ વતામહરહઃ ગાપેાલકાનાં કુલે
યને પ્રાદુરભૂ વમેતદુ ચતં પુ યં સ દં્ધ િહ નઃ ।

અ મા ભઃ પ્રય કૃ ણ ગાપેતનયેત્યાહૂયમાનાેઽસકૃત્
મ યું મા કુ ચા મિદષ્ટમ ખલં સદ્યઃ પ્રયચ્છ પ્રભાે॥ ૨૮॥

અેતાવતા અૈિહકસખુાિન સ પ્રા યર્ સ પ્ર ત વા ભલ ષતમામુ મકસખંુ
યાચ તે - છટ્ર ચ કાલે - ઇ ત ।

કૃ ણ પ્રાતિરહાગતૈ તવ જનૈરાવેદ્યમાનં
પ્રાગ્દત્તૈિરહ વાદ્યચામરમખુનૈર્ સ્યામ તુષ્ટાઃ પ્રભાે ।

િક વ પાન્ સહ નપાેહ્ય િવષયાન્ સાંસાિરકાન્ સવર્દા
કૈઙ્કય કરવામ તેઽઙ્ ઘ્રકમલે કુયાર્ દયાં ન તથા॥ ૨૯॥
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ત પાવૈ શ્લાેકાઃ અવતાિરકાસિહતાઃ

ત પાવૈ ગ્ર થપઠનસ્ય ફલં બ્રૂતે - વઙ્ગક્કડલ્ કડૈ દ માધવનૈ- ઇ ત ।
ગાે યશ્ચ દ્રસમાનચા વદનાઃ સં તુત્ય દામાેદરં

પ્રાપ્તા ય પટહાિદકં કૃ ત મમાં ગાેદાખ્યદેવ્યા કૃતામ્ ।
િત્રશદ્દ્રાિવડપદ્યગુ ભનમયી ં યે વા પઠ ત્યાદરાત્

પદ્માકા તદયામવા ય ભુિવ તે િનતં્ય સખંુ પ્રા ુયુઃ॥ ૩૦॥
ઇ ત ત પાવૈ શ્લાેકાઃ સમાપ્તાઃ ।
સ પ્રદાયિવદામત્ર વક્તવ્યં બહુ શ યતે ।
િવ શષ્ટભાવિવ પષ્ટજ્ઞાનહેતુિરયં કૃ તઃ॥
શ્રીવીરરાઘવાયાર્ણાં ઉત્તમૂચર્ક્રવ તનામ્ ।
સવર્શાસ્ત્રપ્રવીણાનામ તવેાસી હ્યયં જનઃ॥
વરદાયર્ગુરાેઃ સનૂુઃ વા સ્યઃ શ્રીરામદે શકઃ ।
વ્યતાનીત્ શ્લાેક પેણ ગાેદાદેવ્યાઃ કૃ ત શભુામ્॥

શ્રીગાેદાદેવ્યૈ નમઃ ।
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