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yatirAja saptatiH

ય તરાજ સપ્ત તઃ

શ્રીમાન્ વેઙ્કટનાથાયર્ઃ કિવતાિકકકેસર ।
વેદા તાચાયર્ વયામે સિન્નધત્તાં સદા હૃિદ॥
કમ યા યં ગુ ં વ દે કમલાગ્ હમેિધનમ્ ।
પ્રવક્તા છ દસાં વક્તા પ ચરાત્રસ્ય યઃ વયમ્॥ ૧॥
સહધમર્ચર ં શાૈરેઃ સમંિ ત્રતજગ દતામ્ ।
અનુગ્રહમયી ં વ દે િનત્યમજ્ઞાતિનગ્રહામ્॥ ૨॥
વ દે વૈકુ ઠસનેા યં દેવં સતૂ્રવતીસખમ્ ।
યદ્વતે્ર શખર પ દે િવશ્વમેતદ્ વ્યવ સ્થતમ્॥ ૩॥
યસ્ય સાર વતસ્રાેતાે વકુલામાેદવા સતમ્ । var સાર વતં સ્રાેતાે
શ્રુતીનાં િવશ્રમાયાલં શઠાિર તમપુા મહે॥ ૪॥
નાથને મુિનના તને ભવેયં નાથવાહનમ્ । var મુિનનાથને
યસ્ય નૈગ મકં ત વં હ તામલકતાં ગતમ્॥ ૫॥
નમસ્યા યરિવ દાક્ષં નાથભાવે વ્યવ સ્થતમ્ ।
શુ દસ વમયં શાૈરેરવતાર મવાપરમ્॥ ૬॥
અનુ જ્ઝતક્ષમાયાેગમપુ યજનબાધકમ્ ।
અ ષ્ટમિદરાગં તં રામં તુયર્મપુા મહે॥ ૭॥ var અ ષ્ટમિદરા ગ ધં

િવગાહે યામનંુ તીથ સાધુ દાવને સ્થતમ્ ।
િનર ત જહ્મગ પશ યત્ર કૃ ણઃ કૃતાદરઃ॥ ૮॥
દયા િનઘં્ન યતી દ્રસ્ય દે શકં પૂણર્માશ્રય।ે
યને િવશ્વ ે િવ ણાેરપૂયર્ત મનાેરથઃ॥ ૯॥
પ્રણામં લ મણમુિનઃ પ્ર તગ્ હ્ણાતુ મામકમ્ ।
પ્રસાધય ત ય સૂ ક્તઃ વાધીન પ તકાં શ્રુ તમ્॥ ૧૦॥
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ઉપવી તનમૂ વર્પુ ડ્રવ તં
િત્રજગ પુ યફલં િત્રદ ડહ તમ્ ।
શરણાગતસાથર્વાહમીડે
શખયા શખેિરણં પ ત યતીનામ્॥ ૧૧॥
પ્રથયન્ િવમતષેુ તી ણભાવં
પ્રભુર મ પિરરક્ષણે યતી દ્રઃ ।
અ થક્પ્ર તપન્ન યન્મય વૈઃ
વ ધે પ ચ ભરાયુધૈમુર્રારેઃ॥ ૧૨॥
શ મતાેદયશઙ્કરાિદગવર્ઃ
વબલાદુ દતૃયાદવપ્રકાશઃ ।
અવરાેિપતવાન્ શ્રુતેરપાથાર્ન્
નનુ રામાવરજઃ સ અેષ ભૂયઃ॥ ૧૩॥ var અેવ

અબહુશ્રુતસભંવં શ્રુતીનાં
જરતીનામયથાયથ પ્રચારમ્ ।
િવિનવતર્િયતું યતીશ્વરાે ક્તઃ
િવદધે તાઃ સ્થરની તપ જરસ્થાઃ॥ ૧૪॥
અમનુા તપના તશાિય ભૂ ા
ય તરાજેન િનબ દનાયકશ્રીઃ ।
મહતી ગુ પઙ્ ક્તહારય ષ્ટઃ
િવબુધાનાં હૃદયઙ્ગમા િવભા ત॥ ૧૫॥
અલનૂપક્ષસ્ય ય ત ક્ષમા તાે
િવભા ત વંશે હિરત વમક્ષતમ્ ।
યદુદ્ભવાઃ શુ દસુ ત્તશીતલાઃ
ભવ ત મુક્તાવ લભષૂણં ભવુઃ॥ ૧૬॥
અનપાય િવ પદસશં્રયં ભજે
કલયા કયાઽિપ કલયાઽ યનુ જ્ઝતમ્ ।
અકલઙ્કયાેગમજડાશયાેદયં var અકલઙ્કયાેગમજડાશયાેિદતં
ય તરાજચ દ્રમપુરાગ દૂરગમ્॥ ૧૭॥
અ ભગ ય સ યગનઘાઃ સમુેધસાે
ય ત ચક્રવ તપદપદ્મપત્તનમ્ ।
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હિરભક્તદાસ્યર સકાઃ પર પરં
ક્રયૈક્રયાહર્દશયા સ મ ધતે॥ ૧૮॥
પ ષા તવાદપિરવાદપૈશનુ-
પ્ર ત પ્રભૂતપતનીયપિઙ્કલા ।
વદતે મમા ય સભુગા સર વતી
ય તરાજક ત્તકતકૈિવશાેિધતા॥ ૧૯॥
અનુક પભૂતમુર ભ પદં સતાં
અજહિ ત્રવગર્મપવગર્વૈભવમ્ ।
ચલ ચત્ત ત્તિવિનવત્તર્નાષૈધં
શરણં યતી દ્રચરણં ણીમહે॥ ૨૦॥
શ્વ સતાવધૂતપરવા તવૈભવાઃ
િનગમા તની તજલધે તલ શઃ ।
પ્ર તપાદય ત ગ તમાપવ ગક ં
ય તસાવર્ભાૈમપદસા કૃતાશયાઃ॥ ૨૧॥
મૂલે િનિવ ય મહતાં િનગમદુ્રમાણાં
મુ ણન્ પ્રતારકભયં તનૈકદ ડઃ ।
રઙ્ગેશ ભક્તજનમાનસરાજહંસાે
રામાનજુઃ શરણમ તુ મુિનઃ વયં નઃ॥ ૨૨॥
સન્મ ત્રિવત્ ક્ષપ ત સયં મનાં નરે દ્રઃ
સસંાર જહ્મગમખુૈઃ સમપુ સ્થતં નઃ ।
િવ વક્તતં િવષયલાેભિવષં િન ભઃ
ગાઢાનુભાવગ ડ વજભાવના ભઃ॥ ૨૩॥
નાથઃ સ અેષ ય મનાં નખર મ લૈઃ
અ ત િનલીનમપનીય તમાે મદ યમ્ ।
િવજ્ઞાન ચત્રમનઘં લખતીવ ચત્તે
વ્યાખ્યાનકે લર સકેન કરા બુજેન॥ ૨૪॥
ઉદ્ગહૃ્ણતીમપુિનષ સુ િનગૂઢમથ
ચત્તે િનવેશિયતુમ પિધયાં વયં નઃ ।
પ યેમ લખ◌़◌્ મણ્ મનુેઃ પ્ર તપન્નહ તાં
ઉિન્નદ્રપદ્મસભુગામપુદેશમુદ્રામ્॥ ૨૫॥ var ત વ
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આકષર્ણાિન િનગમા તસર વતીનાં
ઉચ્ચાટનાિન બિહર ત પ લવાનામ્ ।
પ યાિન ઘાેરભવસં વરપીિડતાનાં
હૃ યાિન ભા ત ય તરાજમનુવેર્ચાં સ॥ ૨૬॥
શીત વભાવસભુગાનુભવઃ શખાવાન્
દાષેાવમદર્િનયતાેન્ન તરાષેધીશઃ ।
તાપાનુબ ધશમન તપનઃ પ્ર નાં
રામાનુ ે જય ત સવં લતિત્રધામા॥ ૨૭॥
જય ત સકલિવદ્યાવાિહની જન્મશલૈાે
જિનપથપિર ત્તશ્રા તિવશ્રા તશાખી ।
િન ખલકુમ ત માયા શવર્ર બાલસયૂા
િનગમજલિધવેલા પૂણર્ચ દ્રાે યતી દ્રઃ॥ ૨૮॥
મુિનબહુમતસારા મુ ક્તિનશ્રે ણકેયં
સહૃદયહૃદયાનાં શાશ્વતી િદષ્ટ સ દઃ ।
શ મતદુિરતગ ધા સયંમી દ્રસ્ય સૂ ક્તઃ var શ મતિવમતખેદા
પિર ચતગહના નઃ પ્ર નવુીત પ્રસાદમ્॥ ૨૯॥
ભવમ પિર ખન્નસ્ફ તપાનીય સ ધુઃ var સ દ્ધઃ
દુિરતરિહત જહ્વા દુગ્ધકુલ્યા સકુલ્યા ।
શ્રુ તનયનસના ભઃ શાેભતે લ મણાે ક્તઃ
નરકમથનસવેા વાદનાિડધમા નઃ॥ ૩૦॥
હિરપદમકર દસ્ય દનઃ સં શ્રતાનાં
અનુગતબહુશાખા તાપમનુ્મૂલય ત॥
શ મતદુિરતગ ધાઃ સયંમી દ્રપ્રબ ધાઃ
કથકજનમનીષા ક પના ક પ ક્ષાઃ॥ ૩૧॥
નાનાભૂતજૈર્ગ ત સમયનૈર્મર્લીલાં િવિધ સાેઃ
અ ત્યં વણ પ્રથય ત િવભાેરાિદમવ્યૂહભેદે । var ભેદૈઃ
િવશ્વં ત્રાતું િવષયિનયતં વ્ય જતાનુગ્રહઃ સન્
િવ વક્સનેાે ય તપ તરભૂદ્વતે્રસાર સ્ત્રદ ડઃ॥ ૩૨॥
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લકં્ષ્ય બુ દે ર સકરસનાલાસ્યલીલાિનદાનં
શુ દા વાદં િકમિપ જગ ત શ્રાતે્રિદવ્યાષૈધં નઃ ।
લક્ષ્યાલકૈ્ષ્યઃ સતજલિધવદ્ભા ત તા પયર્રત્નૈઃ
લ મીકા ત સ્ફિટકમુકુરાે લ મણાયાપદેશઃ॥ ૩૩॥
સ્થ તમવધીરય ત્ય તમનાેરથ સ દમતી ં
ય તપ તસપં્રદાયિનરપાયધનાપે ચતાઃ ।
મધુકરમાૈ લદઘ્નમદદ તુરદ તઘટા-
કરટકટાહવાિહ ઘનશીકરશીભિરતામ્॥ ૩૪॥ var શીફિરતામ્

િન પિધ રઙ્ગ ત્ત ર સકાન ભતા ડવયન્
િનગમિવમશર્કે લર સકૈિન તૈિવ તઃ । var િનરતૈઃ
ગુણપિરણદ્ધસૂ ક્ત દૃઢકાેણિવઘટ્ટનયા
રટ ત િદશા મખુષેુ ય તરાજયશઃ પટહઃ॥ ૩૫॥
ઇદં પ્રથમસભંવ કુમ ત લકૂલઙ્ગષાઃ
ષા મતિવષાનલ વ લત વ વાતવઃ ।
ક્ષર ત્ય તમક્ષરં ય ત પુર દરસ્યાેક્તયઃ
ચર તનસર વ ત ચકુરબ ધસરૈિ ધ્રકાઃ॥ ૩૬॥
સધુાશનસદુુગ્રર્હ શ્રુ તસમ ષ્ટમુ ષ્ટ યઃ
કથાહવમસાૈ ગતાન્ કપટસાૈગતાન્ ખ ડયન્ ।
મુિનમર્ન સ લ મણાે મુદ દ ચયત્ય જસા
મુકુ દ ગુણમાૈ ક્તકપ્રકરશુ ક્ત ભઃ સૂ ક્ત ભઃ॥ ૩૭॥
કપિદમતકદર્મં કિપલક પનાવાગુરાં
દુરત્યયમતીત્ય તદ્દુ્રિહણત ત્રય ત્રાેદરમ્ ।
કુદૃ ષ્ટ કુહનામખુે િનપતતઃ પર હ્મણઃ
કરગ્રહિવચક્ષણાે જય ત લ મણાેઽયં મુિનઃ॥ ૩૮॥
કણાદપિરપાિટ ભઃ કિપલક પનાનાટકૈઃ
કુમાિરલકુભા ષતૈગુર્ િનબ ધનગ્ર થ ભઃ ।
તથાગતકથાશતૈ તદનુસાિર જ પૈરિપ
પ્રતાિરત મદં જગત્ પ્રગુ ણતં યતી દ્રાે ક્ત ભઃ॥ ૩૯॥
કથાકલહકાૈતુકગ્રહ હીતકાૈતસુ્કત-
પ્રથા જલિધ સં લવગ્રસનકુ ભસ ભૂતયઃ ।

yatirAjasaptatiH.pdf 5



ય તરાજ સપ્ત તઃ

જય ત સિુધયાે ય ત ક્ષ ત દ તકાપેાસના- var ય ત ક્ષ ત દ તકાપેાસનપ્રભાવ
પ્રભાવપિરપિક્ત્રમ પ્ર મ ત ભારતી સપંદઃ॥ ૪૦॥
યતીશ્વરસર વતી સરુ ભતાશયાનાં સતાં
વહા મ ચરણા બુજં પ્રણ ત શા લના માૈ લના ।
તદ યમતદુમર્દ વ લતચેતસાં વાિદનાં
શર સુ િનિહતં મયા પદમદ ક્ષણં લક્ષ્યતામ્॥ ૪૧॥
ભજ વ ય તભપૂતેરિનદમાિદદુવાર્સના
કદ વ પિરવતર્નશ્રમિનવતર્ની ં વતર્નીમ્ ।
લભસ્ય હૃદય વયં રથપદાયુધાનુગ્રહ-
દુ્રતપ્રહૃ ત િન ટદ્દિુરતદુ ર્ ત િન ર્ તમ્॥ ૪૨॥
કુમ તિવિહતગ્ર થગ્ર થપ્રભૂતમતા તર-
ગ્રિહલમનસઃ પ ય ત્ય પાં યતીશ્વરભારતીમ્ ।
િવકટમુર ભદ્વક્ષઃ પીઠ પિર કરણાે ચતઃ
કુલ ગિરતુલારાેહે ભાવી િકયાિનવ કાૈ તુભઃ॥ ૪૩॥
સ્થિવરિનગમ તાેમસ્થેયાં યતીશ્વરભારતી ં
કુમ તફ ણ તક્ષાેભક્ષીબાઃ ક્ષપ તુ ભજ તુ વા ।
રસપિરમલશ્લાઘા ઘાષેસુ્ફટ પુટભેદનં
લવણવ ણજઃ કપૂર્રાઘ િક મત્ય ભમ વતે॥ ૪૪॥ var કપૂર્રાેદં્ધ

વહ ત મિહલામા યાે વેધાસ્ત્રયી મખુરૈમુર્ખૈઃ
વરતનુતયા વામાે ભાગઃ શવસ્ય િવવતર્તે ।
તદિપ પરમં ત વં ગાપેીજનસ્ય વશવંદં
મદનકદનનૈર્ ક્લ ય તે યતીશ્વરસશં્રયાઃ॥ ૪૫॥
િનગમપ થકચ્છાયા શાખી િનરાશમહાિનિધઃ
મિહતિવિવધચ્છાત્રશ્રેણી મનાેરથસાર થઃ ।
િત્રભવુનતમઃપ્રત્યૂષાેઽયં િત્રિવદ્ય શખામ ણઃ
પ્રથય ત ય ત મા પારાવર મિવપયર્યામ્॥ ૪૬॥
જડમ ત મુધા દ તાદ તવ્યથાષૈધ સ દયઃ
પ્ર મ તિનધયઃ પ્રજ્ઞાશા લ પ્રપાલનયષ્ટયઃ ।
શ્રુ તસરુભયઃ શુ દાન દા ભવષુર્કવાિરદાઃ
યમગ ત કથા િવચ્છેિદ યાે યતીશ્વરસકૂ્તયઃ॥ ૪૭॥

6 sanskritdocuments.org



ય તરાજ સપ્ત તઃ

પ્ર તકલ મહ પ્રત્યક્ત વાવલાેકનદ િપકાઃ
ય તપિર ઢગ્ર થા શ્ચ તાં િનર તરય ત નઃ ।
અકલષુપરજ્ઞાનાૈ સકુ્ય ધાતુરદુદર્શા- var અકલષુપિરજ્ઞાન
પિરણત ફલ પ્રત્યાસીદત્ ફલેગ્રિહ સગુ્રહાઃ॥ ૪૮॥
મુકુ દાઙ્ ઘ્રશ્ર દા કુમુદવનચ દ્રાતપિનભાઃ
મુમુક્ષામાક્ષાે યાં દદ ત મુિન દારક ગરઃ ।
વ સ દા ત વા ત સ્થરકુતુકદુવાર્િદપિરષદ્-
િદવાભીતપ્રેક્ષા િદનકરસમુ થાનપ ષાઃ॥ ૪૯॥
િનરાબાધા બાેધાયનભ ણ ત િન ય દસભુગાઃ var ફ ણ ત, ભ ણત
િવશદુ્ધાપે યાસવ્ય ત ભદુરશાર રકનયાઃ ।
અકુ ઠૈઃ ક પ તે ય તપ તિનબ ધા િનજમખુૈઃ
અિનદ્રાણપ્રજ્ઞારસધમિન વેધાય સિુધયામ્॥ ૫૦॥
િવક પાટાપેેન શ્રુ તપથમશષંે િવઘટયન્
યદચૃ્છાિનિદષ્ટે ય ત પ ત શ દે િવરમ ત ।
િવત ડાહંકુવર્ પ્ર તકથકવેત ડ તના-
િવયાતવ્યાપારવ્ય તમથનસરં ભકલહઃ॥ ૫૧॥
પ્ર તષ્ઠા તકાર્ણાં પ્ર તપદ ચાં ધામ યજુષાં
પિર કારઃ સા ાં પિરપણમથવાર્ઙ્ ગરસયાેઃ ।
પ્રદ પ ત વાનાં પ્ર તકૃ તરસાૈ તાપસ ગરાં
પ્રસ ત્તમ્ સિંવત્તેઃ પ્રિદશ ત યતીશાનફ ણ તઃ॥ ૫૨॥ var પ્રિદશતુ

હતાવ યે હૃ યે હિરચરણપઙે્ક હયુગે
િનબધ્ન ત્યૈકા ત્યં િકમિપ ય ત ભૂ ફ ણતયઃ ।
શનુાસીરસ્ક ધદુ્રિહણહરહેર બહુતભુક્-
પ્રભેશાિદ દ્રપ્રણ ત પિરહારપ્ર તભવુઃ॥ ૫૩॥
યથાભૂત વાથાર્ ય ત પ તસૂ ક્તિવજયતે
સધુા સદંાેહા ધઃ સચુિરતિવપ ક્તઃ શ્રુ તમતામ્ ।
કથા દૃ ય કાૈતસુ્કતકલહકાેલાહલહત-
િત્રવેદ િનવદપ્રશમનિવનાેદપ્રણયીની॥ ૫૪॥
શ્રુ તશ્રેણીચૂડાપદબહુમતે લ મણમતે
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વપક્ષસ્થાન્ દાષેાન્ િવતથમ તરારાપેય ત યઃ ।
વહ તનેાેિ ક્ષપ્તૈઃ સ ખલુ િનજગાત્રષેુ બહુલં
ગલદ્ ભજર્ બાલૈગર્ગનતલમા લ પ ત જડઃ॥ ૫૫॥
િનરાલાેકે લાેકે િન પિધ પર નેહભિરતાે
ય ત મા દ્દ પાે યિદ ન િકલ વલ્યત ઇહ ।
અહંકાર વા તં િવજહ ત કથકંારમનઘાઃ
કુતકર્ વ્યાલાૈઘં કુમ ત મતપાતાળકુહરમ્॥ ૫૬॥
ય ત ક્ષમા દૃ્ધષં્ટ મત મહ નવીનં તદિપ િક
તતઃ પ્રાગવેા યદ્વદ તદિપ િક વણર્િનકષે ।
િનશા ય તાં યદ્વા િનજમ ત તરસ્કારિવગમાત્ var િનજમત
િનરાતઙ્કાષ્ટઙ્કદ્ર મડગુહદેવ પ્ર તયઃ॥ ૫૭॥
સધુાસારં શ્રીમ ય તવર ભવુઃ શ્રાતે્રકુહરે
િન ષ ચ ત ય ચિન્નગમગિરમાણઃ ફ ણતયઃ ।
યદા વાદા યાસપ્રચયમિહમાે લા સતિધયાં
સદા વા યં કાલે તદ તમન તં સમુનસામ્॥ ૫૮॥
ય ત ક્ષાેણીભતુર્યર્િદદમિનદં ભાેગજનતા-
શરઃ શ્રેણીજુષં્ટ તિદહ દૃઢબ ધં પ્રભવ ત । var મન સ દૃઢબદં્ધ પ્રભવતુ
અિવદ્યાર યાની કુહરિવહરન્મામકમનઃ-
પ્રમાદ્યન્માતઙ્ગપ્રથમિનગલં પાદયુગલમ્॥ ૫૯॥
સિવત્રી મુક્તાનાં સકલજગદેનઃ પ્રશમની
ગર યાે ભ તી થ પ ચતરસા યામનુમખુૈઃ ।
િન ચ્છેદા િન ેતરમિપ સમા લાવય ત માં var દુ ચ્છેદા
યદચૃ્છા િવખ◌़◌્શપેાદ્ ય તપ તદયા િદવ્યતિટની॥ ૬૦॥
ચ તાશષેદુરથર્દ તુરવચઃ ક થા શતગ્ર થલાઃ
સ દા તા ન સ મ ધતે ય તવરગ્ર થાનુસધંાિયિન ।
મુક્તા શુ ક્તિવશુ દ સ દતિટની ચૂડાલચૂડાપદઃ
િક કુલ્યાં કલયેત ખ ડપરશમુર્ ડૂકમ જૂ ષકામ્॥ ૬૧॥
વ દે તં ય મનાં ધુર ધરમહં માના ધકારદુ્રહા
પ થાનં પિરપ થનાં િનજદશૃા ધાન મ ધાનયા ।
દતં્ત યને દયા સધુા બુિનિધના પી વા િવશુ દં પયઃ
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કાલે નઃ કિરશલૈકૃ ણજલદઃ કાઙ્ક્ષાિધકં વષર્ ત॥ ૬૨॥
કાષાયેણ ગ્ હીતપીતવસનાદ ડસૈ્ત્ર ભમર્ ડતા
સા મૂ તમુર્રમદર્નસ્ય જય ત ત્ર ય તસરં ક્ષણી ।
યત્ પ્રખ્યાિપતતીથર્વિધતિધયામ યસ્યતાં યદુ્ગણાન્
આ સ ધાેરિનદં પ્રદેશિનયતા ક તઃ પ્ર ગ ત નઃ॥ ૬૩॥
લ સે લ મણયાે ગનઃ પદયુગં ર યા પરાગચ્છટા
રક્ષારાપેણધ યસિૂરપિરષ સીમ તસીમા તકમ્ ।
ભક્ષા પયર્ટનક્ષણષેુ બભરાંચકે્ર ગળ ક બષા
ય દ્વ યાસ મષેણ પત્રમકર મુદ્રાં સમુદ્રા બરા॥ ૬૪॥ var પદ્મમકર મુદ્રાં

નાના ત ત્રિવલાે ભતને મનસા િનણ તદુન ત ભઃ
કષં્ટ કુ સતદૃ ષ્ટ ભયર્ તપતેરાદેશવૈદે શકૈઃ ।
વ્યાસાે હાસપદ કૃતઃ પિરહૃતઃ પ્રાચેતસશ્ચેતસઃ
ક્લુપ્તઃ કે લશકુઃ શકુઃ સ ચ મુધા બાધાય બાેધાયનઃ॥ ૬૫॥var મુધાબાેધાય

અ યાર્ તષ્ઠ ત મા મકા મ તરસાવાજન્મરાજ વતી
પત્યા સયં મનામનને જગતામત્યાિહતચ્છેિદના ।
ય સાર વતદુગ્ધસાગરસધુા સદ્ધાષૈધા વાિદનાં
પ્ર વાપાય ન બાેભવી ત ભગવન્માયા મહાયા મની॥ ૬૬॥
શુ દાદેશવશદંદ કૃતય તક્ષાેણીશવાણીશતા-
પ્રત્યાિદષ્ટબિહગર્ તઃ શ્રુ ત શરઃ પ્રસાદમાસીદ ત ।
દુગ્ધાેદ વદપત્યસિન્નિધ સદા સામાેદદામાેદર-
શ્લ ણાલાેકેન દાૈલર્ લત્ય લ લતાને્મષેા મનીષા મમ॥ ૬૭॥
આ તાં નામ યતી દ્રપ દ ત જુષામા નશુ દા મ તઃ
તચ્ચા વ્યાજિવદગ્ધમુગ્ધમધુરં સાર વતં શાશ્વતમ્ ।
કાે વા ચ દ ચયેદિપ પુરઃ સાટાપેતકર્ચ્છટા
શસ્ત્રાશ સ્ત્રિવહારસં તરણા વા દેષુ વાદેષુ નઃ॥ ૬૮॥
પયાર્પં્ત પયર્ચષંૈ કણચરણકથામાક્ષપાદં શ શક્ષે
મીમાંસા માંસલાત્મા સમજિન ષ મુહુઃ સાખં્યયાેગાૈ સમાખ્યમ્ ।
ઇ થં તૈ તૈયર્તી દ્રત્રુિટતબહુ ષા ત ત્રકા તારપા થૈઃ
અ તમાહક્ષપા ધૈરહહ િક મહ ન શ્ચ તનીયં તનીયઃ॥ ૬૯॥
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ગાથા તાથાગતાનાં ગલ ત ગમિનકા કાિપલી ક્વાઽિપ લીના var ગાધા
ક્ષીણા કાણાદવાણી દુ્રિહણહર ગરઃ સાૈરભં નારભ તે ।
ક્ષામા કાૈમાિરલાે ક્તજર્ગ ત ગુ મતં ગાૈરવાત્ દૂરવા તં
કા શઙ્કા શઙ્કરાદેભર્જ ત ય તપતાૈ ભદ્રવેદ ં િત્રવેદ મ્॥ ૭૦॥
િવ વગ્વ્યાિપ યગાધે ય ત પ ત યશઃ સપંદેકાણર્વેઽ મન્
શ્ર દા શુ દાવગાહૈઃ શભુમ ત ભરસાૈ વેઙ્કટેશાેઽ ભ ષક્તઃ ।
પ્રજ્ઞાદાજૈર્ યગજર્ પ્ર તકથકવચ તૂલવાતૂલ ત્યા
સપ્તત્યા સારવત્યા સમતનુત સતાં પ્રી તમેતાં સમેતામ્॥ ૭૧॥
આશામતઙ્ગજગણાનિવષહ્ય વેગાન્
પાદે ય ત ક્ષ ત તઃ પ્રસભં િન ધન્ ।
કાયર્ઃ કથાહવ કુતૂહ લ ભઃ પરેષાં
કણ સ અેષ કિવતાિકક્ સહનાદઃ॥ ૭૨॥
ઉપશ મતકુદૃ ષ્ટિવ લવાનામ્
ઉપિનષદામપુચારદ િપકેયમ્ ।
કબ લતભગવ દ્વભૂ તયુગ્માં
િદષતુ મ ત ય તરાજસપ્ત તનર્ઃ॥ ૭૩॥
કરતલામલક કૃતસ પથાઃ var સ કથાઃ
શ્રુ તવતં સતસૂ તસકૂ્તયઃ ।
િદવસતારકય ત સમ સરાન્
ય તપુર દરસપ્ત તસાદરાઃ॥ ૭૪॥
કિવતાિકક સહાય કલ્યાણગુણશા લને ।
શ્રીમતે વેઙ્કટેશાય વેદા તગુરવે નમઃ॥
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