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Shri Bhaktamala by Shri Narayanadasa Nabha

શ્રીનારાયણદાસનાભાકૃત શ્રીભક્તમાલ

– અથ પવૂાર્ધર્ –

ભક્ત ભક્ત ભગવંત ગુ ચતુર નામ બપુ અેક ।
ઇનકે પદ બંદન િકઅે નાસિહ બઘ્ન અનેક॥ ૧॥
મંગલઆિદ બચાિર રહ બ તુ ન આૈર અનપૂ ।
હિરજન કે જસ ગાવતે હિરજન મંગલ પ॥ ૨॥
સતંન િનનર્ય િકયાે મ થ શ્રુ ત પુરાન ઇ તહાસ ।
ભ જબે કાે દાેઈ સઘુર કૈ હિર કૈ હિરદાસ॥ ૩॥
(શ્રી)અગ્રદેવઆજ્ઞા દઈ ભક્તન કે જસ ગાઉ ।
ભવસાગર કે તરન કાે નાિહન આૈર ઉપાઉ॥ ૪॥
ચાૈબીસ પ લીલા ચર (શ્રી)અગ્રદાસ ઉર પદ ધરાૈ॥
જય જય મીન બરાહ કમઠ નરહિર બ લ બાવન ।
પરશરુામ રઘુબીર કૃ ણ ક ર ત જગપાવન॥
બુદ્ધ કલક્ક બ્યાસ થૂ હિર હઁસ મ વંતર ।
જગ્ય ઋષભ હયગ્રીવ ધ્રવુ બરદેન ધ વ તર॥
બદર પ ત દત કિપલદેવ સનકાિદક ક ણા કરાૈ ।
ચાૈબીસ પ લીલા ચર (શ્રી)અગ્રદાસ ઉર પદ ધરાૈ॥ ૫॥
ચરન ચ હ રઘુબીર કે સતંન સદા સહાયકા॥
અંકુશ અંબર કુ લશ કમલ જવ વ ધનેપુદ ।
શખં ચક્ર વ તીક જ બુફલ કલસ સધુાહ્ર દ॥
અધર્ચદં્ર ષટકાને મીન બદુ ઊરધરેષા ।
અષ્ટકાને ત્રયકાને ઇંદ્ર ધનુ પુ ષ બશષેા॥
સીતાપ તપદ િનત બસત અેતે મંગલદાયકા ।
ચરન ચ હ રઘુબીર કે સતંન સદા સહાયકા॥ ૬॥
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ઇનક કૃપા આૈર પુિન સમુઝે દ્વાદસ ભક્ત પ્રધાન॥
બિધ નારદ શકંર સનકાિદક કિપલદેવ મનુ ભપૂ ।
નરહિરદાસ જનક ભીષમ બ લ શકુમુિન ધમર્ વ પ॥
અ તરંગ અનુચર હિરજૂ કે ે ઇનકાે જસ ગાવૈ ।
આિદ અંતલા મંગલ તનકાે શ્રાેતા બક્તા પાવૈ॥
અ મેલ પરસગં યહ િનણર્ય પરમ ધમર્ કે ન ।
ઇનક કૃપા આૈર પુિન સમુઝે દ્વાદસ ભક્ત પ્રધાન॥ ૭॥
માે ચત્ત ત્ત િનત તહઁ રહાે જહઁ નારાયણ પારષદ॥
બ વક્સને જય બજય પ્રબલ બલ મંગલકાર ।
નંદ સનંુદ સભુદ્ર ભદ્ર જગઆમયહાર ॥
ચડં પ્રચડં બનીત કુમુદ કુમુદાચ્છ ક ણાલય ।
શીલ સશુીલ સષુેણ ભાવ ભક્તન પ્ર તપાલય॥
લ મીપ ત પ્રીણન પ્રબીન ભજનાનઁદ ભક્તન સહૃુદ ।
માે ચત્ત ત્ત િનત તહઁ રહાે જહઁ નારાયણ પારષદ॥ ૮॥
હિરબ લભ સબ પ્રારથા ( જન) ચરનરેનુ આશા ધર ॥
કમલા ગ ડ સનંુદ આિદ ષાેડસ પ્રભપુદર ત ।
(હનુમંત) મવંત સગુ્રીવ િવભીષણ શબર ખગપ ત॥
ધ્રવુ ઉદ્ધવ અઁબર ષ બદુર અકૂ્રર સદુામા ।
ચદં્રહાસ ચત્રકેતુ ગ્રાહ ગજ પાંડવ નામા॥
કાષૈારવ કંુતીબધૂ પટ અચત લ હર ।
હિરબ લભ સબ પ્રારથા ( જન) ચરનરેનુ આશા ધર ॥ ૯॥
પદપંકજ બાઁછા સદા જનકે હિર ઉર િનત બસ॥
યાેગેશ્વર શ્રુતદેવ અંગ મુચ(ુકંુદ) પ્રયબ્રત જેતા ।
થૂ પર ક્ષત શષે સતૂ શાનૈક પરચેતા॥
શત પા ત્રય સતુા સનુી ત સ ત સબિહ મઁદાલસ ।
જગ્યપ ત્ન બ્રજનાિર િકયે કેશવ અપને બસ॥
અૈસે નર નાર જતે તનહી કે ગાઊઁ જસ ।
પદપંકજ બાઁછા સદા જનકે હિર ઉર િનત બસ॥ ૧૦॥
અંઘ્રી અ બુજ પાંસુ કાે જન્મ જન્મ હા ચહા॥
પ્રાચીનબિહ સત્યબ્રત રહૂગણ સગર ભગીરથ ।
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બા મીિક મ થલેસ ગઅે જે જે ગાે બદ પથ॥
ક્માંગદ હિરચદં ભરત દધી ચ ઉદારા ।
સરુથ સધુ વા શ બર સમુ ત અ ત બ લક દારા॥
નીલ માેર વજ તામ્ર વજ અલરક ક ર ત રા ચહા ।
અંઘ્રી અ બુજ પાંસુ કાે જન્મ જન્મ હા ચહા॥ ૧૧॥
તન ચરન ધૂર માે ભૂિર સર જે જે હિરમાયા તરે॥
િરભુ ઇ વાકુ અ અૈલ ગાિધ રઘુ રૈ ગૈ સુ ચ શતધ વા ।
અમૂર ત અ ર ત ઉતંક ભૂિર દેવલ વવૈ વતમ વા॥
નહુષ જ ત િદલીપ પુ જદુ ગુહ મા ધાતા ।
િપ પલ િન મ ભરદ્વાજ દચ્છ સરભંગ સઁઘાતા॥
સજંય સમીક ઉત્તાનપાદ ગ્યબ ક્ય જસ જગ ભરે ।
તન ચરન ધૂર માે ભૂિર સર જે જે હિરમાયા તરે॥ ૧૨॥
િન મ અ નવ યાેગેશ્વરા પાદત્રાન ક હા સરન॥
ક બ હિર કરભાજન ભ ક્તરત્નાકર ભાર ।
અ તિરચ્છ અ ચમસ અન યતા પધ ત ઉધાર ॥
પ્રબુધ પ્રેમ ક રા સ ભૂિરદા આ બરહાેતા ।
િપ પલ દુ્ર મલ પ્ર સદ્ધ ભવા ધ પાર કે પાેતા॥
જયંતીનંદન જગત કે િત્ર બધ તાપ આમયહરન ।
િન મ અ નવ યાેગેશ્વરા પાદત્રાન ક હા સરન॥ ૧૩॥
પદપરાગ ક ના કરાૈ જે નેતા નવધા ભ ક્ત કે॥
શ્રવન પર ચ્છત સમુ ત વ્યાસસાવક ક રંતન ।
સિુઠ સુ મરન પ્રહલાદ થુ પૂ કમલા ચરનિન મન॥
બંદન સફુલક સબુન દાસ દ પ ત્ત કપીશ્વર ।
સખ્ય વે પારથ સમપર્ન આતમ બ લધર॥
ઉપ વી ઇન નામ કે અેતે ત્રાતા અગ તકે ।
પદપરાગ ક ના કરાૈ જે નેતા નવધા ભ ક્ત કે॥ ૧૪॥
હિરપ્રસાદ રસ વાદ કે ભક્ત ઇતે પરમાન॥
શકંર શકુ સનકાિદ કિપલ નારદ હનુમાના ।
બ વક્સને પ્રહ્લાદ બલી ભીષમ જગ ના॥
અજુર્ન ધ્રવુ અઁબર ષ િવભીષણ મિહમા ભાર ।
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અનુરાગી અકૂ્રર સદા ઉદ્ધવ અિધકાર ॥
ભગવંત ભુક્ત અવ શષ્ટ ક ક ર ત કહત સુ ન ।
હિરપ્રસાદ રસ વાદ કે ભક્ત ઇતે પરમાન॥ ૧૫॥
યાન ચતુભુર્જ ચત ધયા તનિહ સરન હા અનુસરા॥
અગ ત્ય પુલ ત્ય પુલહ ચ્યબન બ સષ્ઠ સાૈભિર ઋ ષ ।
કદર્મ અિત્ર ઋચીક ગગર્ ગાૈતમ બ્યાસ શ ષ॥
લાેમસ ગુ દાલ ય અં ગરા શ ◌ૃં ગ પ્રકાસી ।
માંડવ્ય બશ્વા મત્ર દુબાર્સા સહસ અઠાસી॥
બા લ જમદ ગ્ માયાદશર્ ક યપ પરબત પારાશર પદરજ ધરા ।
યાન ચતુભુર્જ ચત ધયા તનિહ સરન હા અનુસરા॥ ૧૬॥
સાધન સા ય સત્રહ પુરાણ ફલ પી શ્રીભાગવત॥
બ્રહ્મ િવ શવ લગ પદમ અસઁ્કદ બ તારા ।
બામન મીન બરાહ અ ગ્ કૂરમ ઊદારા॥
ગ ડ નારદ ભિવ ય બ્રહ્મબૈબતર્ શ્રવણ શુ ચ ।
માકડયે બ્રહ્માંડ કથા નાના ઉપજે ચ॥
પરમ ધમર્ શ્રીમખુક થત ચતુઃશ્લાેક િનગમ શત ।
સાધન સા ય સત્રહ પુરાણ ફલ પી શ્રીભાગવત॥ ૧૭॥
દસઆઠ ત જન ઉચ્ચર તન પદ સર સજ ભાલ માે॥
મનુ ત આત્રેય વૈ ણવી હાર તક મી ।
ગ્યબ ક્યઅં ગરા શનૈશ્ચર સાવંતર્ક નામી॥

કાત્યાયિન શાંિડલ્ય ગાૈતમી બા સષ્ઠ દાષી ।
સરુગુ શાતાતાિપ પરાશર ક્રતુ મુિન ભાષી॥
આશા પાસ ઉદારધી પરલાેક લાેક સાધન સાે ।
દસઆઠ ત જન ઉચ્ચર તન પદ સર સજ ભાલ માે॥ ૧૮॥
પાવ ભ ક્તઅનપાિયની જે રામસ ચવ સુ મરન કર॥
ષ્ટ બજય જયંત ની તપર સુ ચ સુ બનીતા ।
રાષ્ટરબધર્ન િનપુણ સરુાષ્ટર પરમ પનુીતા॥
અશાેક સદા આનંદ ધમર્પાલક ત વવેતા ।
મંત્રીવયર્ સમંુત્ર ચતજુુર્ગ મંત્રી જેતા॥
અનાયાસ રઘપુ ત પ્રસન્ન ભવસાગર દુ તર તર ।
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પાવ ભ ક્તઅનપાિયની જે રામસ ચવ સુ મરન કર॥ ૧૯॥
શભુ દૃ ષ્ટ ષ્ટ માપેર કરાૈ જે સહચર રઘવુીર કે॥
િદનકરસતુ હિરરાજ બા લબછ કેસિર આૈરસ ।
દિધમખુ દ્વ બદ મયંદ ર છપ ત સમ કાે પાૈરસ॥
ઉલ્કાસભુટ સષુને દર મખુ કુમુદ નીલ નલ ।
શરભર ગવય ગવાચ્છ પનસ ગઁધમાદન અ તબલ॥
પદ્મ અઠારહ યૂથપ ત રામકાજ ભટ ભીર કે ।
શભુ દૃ ષ્ટ ષ્ટ માપેર કરાૈ જે સહચર રઘવુીર કે॥ ૨૦॥
બ્રજ બડ◌़અે ગાપે પજર્ ય કે સતુ નીકે નવ નંદ॥
ધરાનંદ ધ્રવુનંદ તય ઉપનંદ સનુાગર ।
ચતુથર્ તહાઁ અ ભનંદ નંદ સખુ સધુ ઉ ગર॥
સિુઠ સનંુદ પશપુાલ િનમર્લ િનશ્ચય અ ભનંદન ।
કમાર્ ધમાર્નંદ અનજુ બ લભ જગબંદન॥
આસપાસ વા બગર કે જહઁ બહરત પસપુ વછંદ ।
બ્રજ બડ◌़અે ગાપે પજર્ ય કે સતુ નીકે નવ નંદ॥ ૨૧॥
બાલ દ્ધ નર નાિર ગાપે હા અથ ઉન પાદ રજ॥
નંદગાપે ઉપનંદ ધ્રવુ ધરાનંદ મહિર જસાેદા ।
ક ર તદા ષભાનુ કઁુવિર સહચિર મન માેદા॥
મધુમંગલ સબુલ સબુાહુ ભાજે અજુર્ન શ્રીદામા ।
મંડ લ ગ્વાલ અનેક યામ સગંી બહુ નામા॥
ઘાષે િનવા સિન ક કૃપા સરુ નર બાઁ છતઆિદ અજ ।
બાલ દ્ધ નર નાિર ગાપે હા અથ ઉન પાદ રજ॥ ૨૨॥
બ્રજરાજસવુન સઁગ સદન મન અનુગ સદા ત પર રહ॥
રક્તક પત્રકઆૈર પિત્ર સબહી મન ભાવ ।
મધુકંઠ મધવુતર્ રસાલ બસાલ સહુાવ॥
પ્રેમકંદ મકરંદ સદા આનઁદ ચઁદહાસા ।
પયદ બકુલ રસદાન સારદા બુ દ્ધ પ્રકાસા॥
સવેા સમય બચાિરકૈ ચા ચતુર ચત ક લહ ।
બ્રજરાજસવુન સઁગ સદન મન અનુગ સદા ત પર રહ॥ ૨૩॥
સપ્ત દ્વ પ મ દાસ જે તે મેરે સરતાજ॥
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જ બુદ્વ પ અ લચ્છ સાલમ લ બહુત રાજિર ષ ।
કુસ પ બત્ર પુિન ક્રાચ કાનૈ મિહમા ને લ ખ॥
સાક બપુલ બ તાર પ્ર સદ્ધ નામી અ ત પુહકર ।
પબર્ત લાેકાલાેક આેક ટાપૂ કંચનઘર॥
હિર ત્ય બસત જે જે જહાઁ તન સન િનત પ્ર ત કાજ ।
સપ્ત દ્વ પ મ દાસ જે તે મેરે સરતાજ॥ ૨૪॥
મ યદ પ નવખંડ મ ભક્ત જતે મમ ભપૂ॥
ઇલાબતર્ આધીસ સકંરષન અનુગ સદા શવ ।
રમનક મછ મનુ દાસ િહર ય કૂમર્ અજર્મ ઇવ॥
કુ બરાહ ભૂ ત્ય બષર્ હિર સહ પ્રહલાદા ।
િકપુ ષ રામ કિપ ભરત નરાયન બીનાનાદા॥
ભદ્રાશ્વ ગ્રીવહય ભદ્રશ્રવ કેતુ કામ કમલા અનપૂ ।
મ યદ પ નવખંડ મ ભક્ત જતે મમ ભપૂ॥ ૨૫॥
શ્વેતદ્વ પ કે દાસ જે શ્રવન સનુાે તનક કથા॥
શ્રીનારાયન બદન િનરંતર તાહી દેખ ।
પલક પરૈ ે બીચ કાેિટ જમ તન લખે॥
તનકે દરસન કાજ ગઅે તહઁ બીનાધાર ।
યામ દઈ કર સનૈ ઉલિટ અબ નિહ અિધકાર ॥
નારાયન આખ્યાન દૃઢ◌़ તહઁ પ્રસગં નાિહન તથા ।
શ્વેતદ્વ પ કે દાસ જે શ્રવન સનુાે તનક કથા॥ ૨૬॥
ઉરગ અષ્ટકુલ દ્વારપ ત સાવધાન હિરધામ થ ત॥
ઇલાપત્ર મખુ અનઁત અનઁત ક ર ત બ તારત ।
પદ્મ સકું પન પ્રગટ યાન ઉરતે નહી ં ટારત॥
અઁશકંુબલ બાસકુ અ જતઆગ્યા અનુબરતી ।
કરકાેટક તચ્છક સભુટ્ટ સવેા સર ધરતી॥
આગમાેક્ત શવસિંહતા અગર અેકરસ ભજન ર ત ।
ઉરગ અષ્ટકુલ દ્વારપ ત સાવધાન હિરધામ થ ત॥ ૨૭॥
– અથ ઉત્તરાધર્ –

ચાૈબીસ પ્રથમ હિર બપુ ધરે ત્યા ચતવુ્યૂર્હ ક લજુગ પ્રગટ॥
(શ્રી)રામાનજુ ઉદાર સધુાિનિધ અવિન ક પત ।
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(શ્રીરામાનંદ ઉદાર સધુાિનિધ અવિન ક પત ।)

િવ વામી બાેિહ થ સ ધુ સસંાર પાર ક ॥
મ વાચારજ મેઘ ભ ક્ત સર ઊસર ભિરયા ।
િન બાિદત્યઆિદત્ય કુહર અજ્ઞાન જુ હિરયા॥
જનમ કરમ ભાગવત ધરમ સપં્રદાય થાપી અઘટ ।
ચાૈબીસ પ્રથમ હિર બપુ ધરે ત્યા ચતવુ્યૂર્હ ક લજુગ પ્રગટ॥ ૨૮॥
રમા પદ્ધ ત રામાનજુ િવ વા મ િત્રપુરાર ।
િન બાિદત્ય સનકાિદકા મધુ કર ગુ મખુ ચાિર॥ ૨૯॥
સઁપ્રદાય સરાેમિન સધુ રચ્યાે ભ ક્ત બત્તાન॥
બ વકસને મુિનવયર્ સપુુિન શઠકાપે પ્રનીતા ।
બાપેદેવ ભાગવત લુપ્ત ઉધયા નવનીતા॥
મંગલ મુિન શ્રીનાથ પુંડર કાચ્છ પરમજસ ।
રામ મશ્ર રસરા સ પ્રગટ પરતાપ પરાંકુસ॥
યામનુ મુિન રામાનજુ ત મરહરન ઉદય ભાન ।
સઁપ્રદાય સરાેમિન સધુ રચ્યાે ભ ક્ત બત્તાન॥ ૩૦॥
સહસઆસ્ય ઉપદેસ કિર જગત ઉદ્ધરન જતન િકયાે॥
ગાપેુર હૈ્વ આ ઢ◌़ ઉચ્ચ વર મંત્ર ઉચાયા ।
સતૂે નર પરે ગ બહત્તિર શ્રવનિન ધાયા॥
તતનેઈ ગુ દેવ પધ ત ભઈ યાર યાર ।
કુર તારક સષ પ્રથમ ભ ક્ત બપુ મંગલકાર ॥
કૃપનપાલ ક ણા સમુદ્ર રામાનજુ સમ નહી ં બયાે ।
સહસઆસ્ય ઉપદેસ કિર જગત ઉદ્ધરન જતન િકયાે॥ ૩૧॥
ચતુર મહંત િદગ્ગજ ચતુર ભ ક્ત ભૂ મ દાબે રહ॥
શ્રુ તપ્રજ્ઞા શ્રુ તદેવ ઋષભ પુહકર ઇભ અૈસે ।
શ્રુ તધામા શ્રુ તઉદિધ પરા જત બામન જૈસે॥
રામાનજુ ગુ બંધુ બિદત જગ મંગલકાર ।
શવસિંહતા પ્રનીત ગ્યાન સનકાિદક સાર ॥
ઇઁિદરા પધ ત ઉદારધી સભા સા ખ સારઁગ કહ ।
ચતુર મહંત િદગ્ગજ ચતુર ભ ક્ત ભૂ મ દાબે રહ॥ ૩૨॥
આચારજ માત ક કથા સનુત હિર હાેઇ ર ત॥

shrIbhaktamAla.pdf 7



શ્રીનારાયણદાસનાભાકૃત શ્રીભક્તમાલ

માલાધાર તક બહ્યાે સિરતા મ આયાે ।
દાહકૃત્યજ્યા બંધુ યાૈ ત સબ કુટઁુબ બુલાયાે॥
નાક સઁકાેચિહ બપ્ર તબિહ હિરપુર જનઆઅે ।
જવત દેખે સબિન ત કાહૂ નિહ પાઅે॥
લાલાચારજ લક્ષધા પ્રચુર ભઈ મિહમા જગ ત ।
આચારજ માત ક કથા સનુત હિર હાેઇ ર ત॥ ૩૩॥
શ્રીમારગ ઉપદેશ કૃત શ્રવન સનુાૈ આખ્યાન સુ ચ॥
ગુ ગમન (િકયાે) પરદેશ સ ય સરુધનુી દૃઢ◌़િ◌આઈ ।
અેક મ જન અેક પાન હૃદય બંદના કરાઈ॥
ગુ ગંગા મ પ્ર બ સ સ ય કાે બે ગ બુલાયાે ।
િવ પદ ભય માિન કમલપત્રન પર ધાયાે॥
પાદપદ્મ તા િદન પ્રગટ સબ પ્રસન્ન મુિન પરમ ચ ।
શ્રીમારગ ઉપદેશ કૃત શ્રવન સનુાૈ આખ્યાન સુ ચ॥ ૩૪॥
(શ્રી)રામાનંદ પદ્ધ ત પ્રતાપ અવિન અ ત હૈ્વ અવતયા॥
દેવાચારજ દુ તય મહામિહમા હિરયાનઁદ ।
તસ્ય રાઘવાનંદ ભયે ભક્તન કાે માનદ॥
વી પત્રાવલ બ કર કાસી અસ્થાયી ।

ચાિર બરનઆશ્રમ સબહી કાે ભ ક્ત દૃઢ◌़િ◌આઈ॥
તન કે રામાનંદ પ્રગટ બશ્વમંગલ જન બપુ ધયા ।

(શ્રી)રામાનંદ પદ્ધ ત પ્રતાપ અવિન અ ત હૈ્વ અવતયા॥ ૩૫॥
(શ્રી)રામાનઁદ રઘનુાથ જ્યા દુ તય સતેુ જગતરન િકયાે॥
અનંતાનંદ કબીર સખુા સરુસરુા પદ્માવતી નરહર ।
પીપા ભાવાનંદ રૈદાસ ધના સને સરુસરુ ક ઘરહર ॥
આૈરાે સ ય પ્ર સ ય અેક તે અેક ઉ ગર ।
જગમંગલઆધાર ભ ક્ત દસધા કે આગર॥
બહુત કાલ બપુ ધાર કે પ્રનત જનન કાે પાર િદયાે ।
(શ્રી)રામાનઁદ રઘનુાથ જ્યા દુ તય સતેુ જગતરન િકયાે॥ ૩૬॥
અનંતાનંદ પદ પર સ કૈ લાેકપાલ સે તે ભયે॥
ેગાનંદ ગયેસ કરમચઁદ અ હ પૈહાર ।

સાિરરામદાસ શ્રીરંગ અવિધ ગનુ મિહમા ભાર ॥
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તનકે નરહિર ઉિદત મુિદત મેઘા મંગલતન ।
રઘુબર જદુબર ગાઇ િવમલ ક ર ત સચં્યાે ધન॥
હિરભ ક્ત સ ધુબેલા રચે પાિન પદ્મ સર દયે ।
અનંતાનંદ પદ પર સ કૈ લાેકપાલ સે તે ભયે॥ ૩૭॥
િનવદ અવિધ ક લ કૃ ણદાસ અન પિરહિર પય પાન િકયાે॥
કે સર કર ધયા તાસુ કર તર નહી ંઆડ્યાે ।

અ યા પદ િનબાર્ન સાેક િનભર્ય કિર છાડ્યાે॥
તજેપુજં બલ ભજન મહામુિન ઊરધરેતા ।
સવેત ચરનસરાજે રાય રાના ભુિવ જેતા॥
દાિહમા બંસ િદનકર ઉદય સતં કમલ િહય સખુ િદયાે ।
િનવદ અવિધ ક લ કૃ ણદાસ અન પિરહર પય પાન િકયાે॥ ૩૮॥
પૈહાર પરસાદ ત સ ય સબૈ ભઅે પારકર॥
ક હ અગર કેવ લ ચરનબ્રત હઠ નરાયન ।
સરૂજ પુ ષા થૂ િત્રપુર હિરભ ક્ત પરાયન॥
પદ્મનાભ ગાપેાલ ટેક ટ લા ગદાધાર ।
દેવા હેમ કલ્યાન ગંગ ગંગાસમ નાર ॥
િવ દાસ ક હર રઁગા ચાઁદન સ બર ગાે બદ પર ।
પૈહાર પરસાદ ત સ ય સબૈ ભઅે પારકર॥ ૩૯॥
ગાંગેય ત્યુ ગજં્યાે નહી ં ત્યા ક હ કરન નિહ કાલ બસ॥
રામ ચરન ચતવિન રહ ત િન સ િદન લાૈ લાગી ।
સવર્ભૂત સર ન મત સરૂ ભજનાનઁદ ભાગી॥
સાખં્ય ેગ મત સદુૃઢ◌़ િકયાે અનુભવ હ તામલ ।
બ્રહ્મરંધ્ર કિર ગમન ભઅે હિરતન કરની બલ॥
સમુેરદેવસતુ જગ બિદત ભૂ બ તાયા બમલ જસ ।
ગાંગેય ત્યુ ગજં્યાે નહી ં ત્યા ક હ કરન નિહ કાલ બસ॥ ૪૦॥
(શ્રી)અગ્રદાસ હિરભજન બન કાલ થા નિહ બત્તયાે॥
સદાચાર જ્યા સતં પ્રાપ્ત જૈસે કિર આયે ।
સવેા સુ મરન સાવધાન (ચરન) રાઘવ ચત લાયે॥
પ્ર સધ બાગ સા પ્રી ત વહથ કૃત કરત િનરંતર ।
રસના િનમર્લ નામ મનહુ બરષત ધારાધર ।
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(શ્રી)કૃ ણદાસ કૃપા કિર ભ ક્ત દત મન બચ ક્રમ કિર અટલ દયાે ।
(શ્રી)અગ્રદાસ હિરભજન બન કાલ થા નિહ બત્તયાે॥ ૪૧॥
ક લજુગ ધમર્પાલક પ્રગટઆચારજ શકંર સભુટ॥
ઉચ્છંૃખલ અગ્યાન જતે અનઈશ્વરવાદ ।
બાૈદ્ધ કુતક જૈન આૈર પાખંડિહ આિદ॥
બમખુન કાે િદયાે દંડ અ ચ સન્મારગઆને ।
સદાચાર ક સીવં બશ્વ ક ર તિહ બખાને॥
ઈશ્વરાંસ અવતાર મિહ મયાર્દા માઁડી અઘટ ।
ક લજુગ ધમર્પાલક પ્રગટઆચારજ શકંર સભુટ॥ ૪૨॥
નામદેવ પ્ર તગ્યા િનબર્હી (જ્યા) ત્રેતા નરહિરદાસ ક ॥
બાલદસા બટ્ઠલ પાિન કે પય પીયાે ।
તક ગઊ જવાય પરચાૈ અસરુન કાે દ યાે॥
સજે સ લલ તે કાઢ◌़◌ૈ પિહલે જૈસી હી હાેતી ।
દેવલ ઉ ટ ાે દે ખ સકુ ચ રહે સબહી સાેતી॥
પઁડુરનાથ કૃત અનુગ જ્યા છાિન વકર છૈ ઘાસ ક ।
નામદેવ પ્ર તગ્યા િનબર્હી (જ્યા) ત્રેતા નરહિરદાસ ક ॥ ૪૩॥
જયદેવ કબી પચક્કવૈ ખઁડમઁડલેશ્વર આન ક બ॥
પ્રચુર ભયાે તહઁુ લાેક ગીતગાેિવ દ ઉ ગર ।
કાેક કાવ્ય નવરસ સરસ શ ◌ૃંગાર કાે સાગર॥
અષ્ટપદ અ યાસ કરૈ તેિહ બુ દ્ધ બઢ◌़આવૈ ।
રાધારમન પ્રસન્ન સનુત તહઁ િનશ્ચયઆવૈ॥
સતં સરાે હ ખંડ કાે પદ્માપ ત સખુજનક ર બ ।
જયદેવ કબી પચક્કવૈ ખઁડમઁડલેશ્વર આન ક બ॥ ૪૪॥
શ્રીધર શ્રીભાગવત મ પરમ ધરમ િનરનય િકયાે॥
તીિન કાંડ અેક વ સાિન કાેઉ અગ્ય બખાનત ।
કમર્ઠ જ્ઞાની અ ચ અથર્ કાે અનરથ બાનત॥
પરમહંસ સિંહતા બિદત ટ કા બ તાયા ।
ષટ સાસ્ત્ર અિવ દ્ધ વેદ સમંત િહ બચાયા॥
પરમાન દ પ્રસાદ તે માધાે વકર સધુાર િદયાે ।
શ્રીધર શ્રીભાગવત મ પરમ ધરમ િનરનય િકયાે॥ ૪૫॥
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કૃ ણ કૃપા કાપેર પ્રગટ બ વમંગલ મંગલ વ પ॥
ક ના ત સકુ બત્ત જુ ક્ત અનુ છષ્ટ ઉચાર ।
ર સક જનન વન જુ હૃદય હારાવ લ ધાર ॥
હિર પકરાયાે હાથ બહુિર તહઁ લયાે છુટાઈ ।
કહા ભયાે કર છુટ બદા ે િહયત ઈ॥
ચતામિન સઁગ પાઇ કૈ બ્રજબધુ કેલી બરિન અનપૂ ।
કૃ ણ કૃપા કાપેર પ્રગટ બ વમંગલ મંગલ વ પ॥ ૪૬॥
ક લ વ જઁ લી કારને િવ પુર બડ◌़ઇ િનિધ સચી॥
ભગવત ધમર્ ઉતંગ આન ધમર્ આન ન દેખા ।
પીતર પટતર બગત િનકષજ્યા કંુદનરેખા॥
કૃ ણકૃપા કિહ બે લ ફ લત સ સગં િદખાયાે ।
કાેિટ ગં્રથ કાે અથર્ તેરહ બરચન મ ગાયાે॥
મહાસમુદ્ર ભાગવત ત ભ ક્ત રત્ન રા રચી ।
ક લ વ જઁ લી કારને િવ પુર બડ◌़ઇ િનિધ સચી॥ ૪૭॥
િવ વા મ સઁપ્રદાય દૃઢ◌़ જ્ઞાનદેવ ગંભીરમ ત॥
નામ િત્રલાેચન સ ય સરૂ સ સ સદસૃ ઉ ગર ।
ગરા ગંગ ઉ હાિર કાબ્ય રચના પ્રેમાકર॥
આચારજ હિરદાસ અતુલ બલઆનઁદદાયન ।
તેિહ મારગ બ લભ બિદત થુ પધ ત પરાયન॥
નવધા પ્રધાન સવેા સદુૃઢ◌़ મન બચ ક્રમ હિરચરન ર ત ।
િવ વા મ સઁપ્રદાય દૃઢ◌़ જ્ઞાનદેવ ગંભીરમ ત॥ ૪૮॥
સતંસા ખ નત સબૈ પ્રગટ પ્રેમ ક લજુગ પ્રધાન॥
ભક્તદાસ ઇક ભપૂ શ્રવન સીતા હર ક નાે ।
માર માર કિર ખડ્ગ બા જ સાગર મઁહ દ નાે॥
નર સહ કાે અનુકરન હાેઇ િહરનાકુસ માયા ।
વહૈ ભયાે દસરથિહ રામ બછુરત તન છાયા॥
કૃ ણ દામ બાંધે સનુે તેિહ છન દ યાે પ્રાન ।
સતંસા ખ નત સબૈ પ્રગટ પ્રેમ ક લજુગ પ્રધાન॥ ૪૯॥
પ્રસાદ અવગ્યા િન કૈ પાિન તજ્યાે અેકૈ પ ત॥
હા કા કહા બનાઇ બાત સબહી જગ ને ।
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કરતે દાનૈા ભયાે સ્યામ સાૈરભ સખુ માને॥
છપન ભાેગત પિહલ ખીચ કરમા ક ભાવે ।
સલિપ લે કે કહત કઁુઅિર પૈ હિર ચ લઆવે॥
ભક્તન િહત સતુ િવષ િદયાે ભપૂનાિર પ્રભુ રા ખ પ ત ।
પ્રસાદ અવગ્યા િન કૈ પાિન તજ્યાે અેકૈ પ ત॥ ૫૦॥
આસય અગાધ દુહઁુ ભક્ત કાે હિરતાષેન અ તસય િકયાે॥
રંગનાથ કાે સદન કરન બહુ બુ દ્ધ બચાર ।
કપટ ધમર્ ર ચ જૈન દ્રવ્ય િહત દેહ બસાર ॥
હંસ પકરને કાજ બિધક બાના ધિર આઅે ।
તલક દામ ક સકુચ િન તિહ આપ બઁધાઅે॥
સતુબધ હિરજન દે ખ કૈ દૈ ક યા આદર િદયાે ।
આસય અગાધ દુહઁુ ભક્ત કાે હિરતાષેન અ તસય િકયાે॥ ૫૧॥
ચારા જુગ ચતુભુર્જ સદા ભક્ત ગરા સાઁચી કરન॥
દા મયી તરવાર સારમય રચી ભવુન ક ।
દેવા િહત સત કેસ પ્ર તગ્યા રાખી જન ક ॥
કમધજુ કે કિપ ચા ચતા પર કાષ્ઠ જુ લ્યાઅે ।
જૈમલ કે જુધ માિહ અશ્વ ચઢ◌़◌ૈ આપનુ ધાઅે॥
ઘ્ ત સિહત ભસ ચાૈગનુી શ્રીધર સઁગ સાયક ધરન ।
ચારા જુગ ચતુભુર્જ સદા ભક્ત ગરા સાઁચી કરન॥ ૫૨॥
ભક્તન સઁગ ભગવાન િનતજ્યા ગાૈ બછ ગાેહન િફર॥
િનિહિકચન ઇક દાસ તાસુ કે હિરજનઆયે ।
બિદત બટાેહી પ ભયે હિર આપ લુટાયે॥
સા ખ દેન કાે સ્યામ ખુરદહા પ્રભુિહ પધારે ।
રામદાસ કે સદન રાય રનછાેર સધારે॥
આયુધ છત તન અનુગ કે બ લ બંધન અપબપુ ધર ।
ભક્તન સઁગ ભગવાન િનતજ્યા ગાૈ બછ ગાેહન િફર॥ ૫૩॥
બચ્છહરન પાછ બિદત સનુાે સતં અચરજ ભયાે॥
જસૂ વા મ કે ષભ ચાેિર બ્રજબાસી લ્યાયે ।
તૈસઈે િદઅે સ્યામ બરષ િદન ખેત જુતાયે॥
નામા જ્યા નઁદદાસ મુઈ ઇક બ ચ્છ જવાઈ ।
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અંબ અ હ કાે નયે પ્ર સધ જગ ગાથા ગાઈ॥
બારમખુી કે મુકુટ કાે રંગનાથ કાે સર નયાે ।
બચ્છહરન પાછ બિદત સનુાે સતં અચરજ ભયાે॥ ૫૪॥
આૈર જુગન તે કમલનયન ક લજુગ બહુત કૃપા કર ॥
બીચ િદઅે રઘનુાથ ભક્ત સઁગ ઠ ગયા લાગે ।
િનજર્ન બન મ ય દુષ્ટ ક્રમ િકયે અભાગે॥
બીચ િદયાે સાે કહાઁ રામ કિહ નાિર પુકાર ।
આઅે સારઁગપાિન સાેકસાગર તે તાર ॥
દુષ્ટ િકયે િન ર્ વ સબ દાસપ્રાન સજં્ઞા ધર ।
આૈર જુગન તે કમલનયન ક લજુગ બહુત કૃપા કર ॥ ૫૫॥
અેક ભપૂ ભાગવત ક કથા સનુત હિર હાેય ર ત॥
તલક દામ ધિર કાેઇ તાિહ ગુ ગાે બદ નૈ ।
ષટદશર્ની અભાવ સવર્થા ઘિટ કિર માનૈ॥
ભાઁડ ભક્ત કાે ભષે હાઁ સ િહત ભઁડકુટ લ્યાયે ।
નરપ ત કે દૃઢ◌़િ◌ નેમ તાિહ યે પાઁવ ધવુાયે॥
ભાઁડ ભષે ગાઢ◌़◌ાે ગહ્યાે દરસ પરસ ઉપ ભગ ત ।
અેક ભપૂ ભાગવત ક કથા સનુત હિર હાેય ર ત॥ ૫૬॥
અંતરિનષ્ઠ પાલ ઇક પરમ ધરમ નાિહન ધુ ॥
હિર સુ મરન હિર યાન આન કાહૂ ન જનાવૈ ।
અલગ ન ઇિહ બિધ રહૈ અંગના મરમ ન પાવૈ॥
િનદ્રાબસ સાે ભપૂ બદન ત નામ ઉચાયા ।
રાની પ ત પૈ ર ઝ બહુત બસુ તાપર વાયા॥
ઋ ષરાજ સાે ચ કહ્યાે નાિર સા આજુ ભગ ત માેર કુ ।
અંતરિનષ્ઠ પાલ ઇક પરમ ધરમ નાિહન ધુ ॥ ૫૭॥
ગુ ગિદત બચન સષ સત્ય અ ત દૃઢ◌़િ◌ પ્રતી ત ગાઢ◌़◌ાે ગહ્યાે॥
અનુચર આગ્યા માઁ ગ કહ્યાે કારજ કાે જૈહા ।
આચારજ ઇક બાત તાેિહ આઅે તે કિહહા॥
વામી રહ્યાે સમાય દાસ દરસન કાે આયાે ।
ગુ ગરા માન બ વાસ ફેિર સબ ઘર કાે લ્યાયાે॥
સષપન સાઁચાે કરન િહત બભુ સબૈ સનુત સાેઈ કહ્યાે ।
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ગુ ગિદત બચન સષ સત્ય અ ત દૃઢ◌़િ◌ પ્રતી ત ગાઢ◌़◌ાે ગહ્યાે॥ ૫૮॥
સદેંહ ગં્ર થ ખંડન િનપનુ બાિન બમલ રૈદાસ ક ॥
સદાચાર શ્રુ ત સાસ્ત્ર બચન અિવ દ્ધ ઉચાયા ।
નીર ક્ષીર બબરન પરમહંસિન ઉર ધાયા॥
ભગવત કૃપા પ્રસાદ પરમ ગ ત ઇિહ તન પાઈ ।
રાજ સહાસન બૈિઠ ગ્યા ત પરતી ત િદખાઈ॥
બરનાશ્રમ અ ભમાન ત જ પદ રજ બંદિહ સ ક ।
સદેંહ ગં્ર થ ખંડન િનપનુ બાિન બમલ રૈદાસ ક ॥ ૫૯॥
કબીર કાિન રાખી નહી ં બરનાશ્રમ ષટદરસની॥
ભ ક્ત બમખુ ે ધમર્ સાેઇ અધરમ કિર ગાયાે ।
ેગ જગ્ય બ્રત દાન ભજન બન તુચ્છ િદખાયાે॥

િહ દૂ તુ ક પ્રમાન રમનૈી સબદ સાખી ।
પચ્છપાત નિહ બચન સબન કે િહત ક ભાખી॥
આ ઢ◌़ દસા હૈ્વ જગત પર મખુદેખી નાિહન ભની ।
કબીર કાિન રાખી નહી ં બરનાશ્રમ ષટદરસની॥ ૬૦॥
પીપા પ્રતાપ જગ બાસના નાહર કાે ઉપદેસ િદયાે॥
પ્રથમ ભવાની ભગત મુ ક્ત માઁગન કાે ધાયાે ।
સત્ય કહ્યાે તિહ સ ક્ત સદુૃઢ◌़િ◌ હિર સરન બતાયાે॥
(શ્રી)રામાનઁદ પદ પાઇ ભયાે અ ત ભ ક્ત ક સીવાઁ ।
ગનુ અસખં્ય િનમાલ સતં રાખત ધિર ગ્રીવાઁ॥
પરસ પ્રનાલી સરસ ભૈ સકલ બ વ મંગલ િકયાે ।
પીપા પ્રતાપ જગ બાસના નાહર કાે ઉપદેસ િદયાે॥ ૬૧॥
ધ ય ધના કે ભજન કાે બનિહ બીજ અંકુર ભયાે॥
ઘરઆયે હિરદાસ તનિહ ગાેધૂમ ખવાઅે ।
તાત માત ડર ખેત થાેથ લાંગલિહ ચલાઅે॥
આસ પાસ કૃ ષકાર ખેત ક કરત બડ◌़◌ાઈ ।
ભક્ત ભજે ક ર ત પ્રગટ પરતી ત જુ પાઈ॥
અચરજ માનત જગત મ કહઁુ િનપજ્યાે કહઁુ વૈ બયાે ।
ધ ય ધના કે ભજન કાે બનિહ બીજ અંકુર ભયાે॥ ૬૨॥
બિદત બાત જન િનયે હિર ભઅે સહાયક સને કે॥
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પ્રભૂ દાસ કે કાજ પ નાિપત કાે ક નાે ।
છપ્ર છુરહર ગહી પાિન દપર્ન તહઁ લીનાે॥
તાદસૃ હૈ્વ તિહ કાલ ભપૂ કે તેલ લગાયાે ।
ઉલિટ રાવ ભયાે સ ય પ્રગટ પરચાે જબ પાયાે ।
સ્યામ રહત સનમખુ સદા જ્યા બચ્છા િહત ધને કે ।
બિદત બાત જગ િનયે હિર ભઅે સહાયક સને કે॥ ૬૩॥
ભ ક્ત દાન ભય હરન ભજુ સખુાનંદ પારસ પરસ॥
સખુસાગર ક છાપ રાગ ગાૈર ચ યાર ।
પદ રચના ગુ મંત્ર ગરા આગમ અનુહાર ॥
િન સ િદન પ્રેમ પ્રવાહ દ્રવત ભૂધર જ્યા િનઝર્ર ।
હિર ગનુ કથા અગાધ ભાલ રાજત લીલા ભર॥
સતં કંજ પાષેન બમલ અ ત િપયષૂ સરસી સરસ ।
ભ ક્ત દાન ભય હરન ભજુ સખુાનંદ પારસ પરસ॥ ૬૪॥
મિહમા મહાપ્રસાદ ક સરુસરુાનંદ સાઁચી કર ॥
અેક સમૈ અ વા ચલત વાક છલ બરા સપુાયે ।
દેખા દેખી સ ય તનહઁૂ પીછે તે ખાયે॥
તન પર વામી ખજે બમન કિર બન બ વાસી ।
તન તૈસે પ્રત્યચ્છ ભૂ મ પર ક ની રાસી॥
સરુસરુ સબુર પુિન ઉદગલે પુહુપ રેનુ તુલસી હર ।
મિહમા મહાપ્રસાદ ક સરુસરુાનંદ સાઁચી કર ॥ ૬૫॥
મહાસતી સત ઊપમા ત્યા સત સરુસિર કાે રહ્યાે॥
અ ત ઉદાર દંપતી ત્યા ગ ગ્ હ બન કાે ગવને ।
અચરજ ભયાે તહઁ અેક સતં સનુ જન હાે બમને॥
બૈઠે હુતે અેકાંત આય અસરુિન દુખ દ યાે ।
સુ મરે સારઁગપાિન પ નરહિર કાે ક યાે॥
સરુસરુાનંદ ક ઘરિન કાે સત રાખ્યાે નર સહ જહ્યાે ।
મહાસતી સત ઊપમા ત્યા સત સરુસિર કાે રહ્યાે॥ ૬૬॥
િનપટ નરહિરયાન દ કાે કર દાતા દુગાર્ ભઈ॥
ઝર ઘર લકર નાિહ સ ક્ત કાે સદન બદાર ।
સ ક્ત ભક્ત સા બાે લ િદનિહ પ્ર ત બરહી ડાર॥
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લગી પરાે સન હાસ ભવાની વૈ સાે માર ।
બદલે ક બેગાિર મૂઁડ◌़ વાકે સર ડાર॥
ભરત પ્રસઁગજ્યા કા લકા લડૂ દે ખ તન મ તઈ ।
િનપટ નરહિરયાન દ કાે કર દાતા દુગાર્ ભઈ॥ ૬૭॥
કબીર કૃપા ત પરમત વ પદ્મનાભ પરચૈ લહ્યાે॥
નામ મહા િનિધ મંત્ર નામ હી સવેા પૂ ।
જપ તપ તીરથ નામ નામ બનઆૈર ન દૂ ॥
નામ પ્રી ત નામ બૈર નામ કિહ નામી બાેલે ।
નામ અ મલ સા ખ નામ બંધન ત ખાેલે॥
નામ અિધક રઘનુાથ ત રામ િનકટ હનુમત કહ્યાે ।
કબીર કૃપા ત પરમત વ પદ્મનાભ પરચૈ લહ્યાે॥ ૬૮॥
ત વા વા દ ચ્છન દેસ બંસાેદ્ધર રાજત બિદત॥
ભ ક્ત સધુા જલ સમુદ ભઅે બેલાવ લ ગાઢ◌़ઈ ।
પૂરબ જ્યા ર ત પ્રી ત ઉતરાેતર બાઢ◌़ઈ॥
રઘુકુલ સદસૃ વભાવ સષ્ટ ગનુ સદા ધમર્રત ।
સરૂ ધીર ઊદાર દયાપર દચ્છ અનિનબ્રત॥
પદ્મખંડ પદ્મા પધ ત પ્રફુ લત કર સ બતા ઉિદત ।
ત વા વા દ ચ્છન દેસ બંસાેદ્ધર રાજત બિદત॥ ૬૯॥
બનય બ્યાસ મનાે પ્રગટ હૈ્વ જગ કાે િહત માધવ િકયાે॥
પિહલે બેદ બભાગ ક થત પૂરાન અષ્ટદસ ।
ભારતાિદ ભાગવત મ થત ઉદ્ધાયા હિરજસ॥
અબ સાેધે સબ ગં્રથ અથર્ ભાષા બ તાયા ।
લીલા જય જય જય ત ગાય ભવપાર ઉતાયા॥
જગન્નાથ ઇષ્ટ વૈરાગ્ય સીવં ક નારસ ભીજ્યાે િહયાે ।
બનય બ્યાસ મનાે પ્રગટ હૈ્વ જગ કાે િહત માધવ િકયાે॥ ૭૦॥
રઘનુાથ ગુસાઈં ગ ડ જ્યા સહપાૈિર ઠાઢ◌़◌ે રહ॥
સીત લગત સકલાત બિદત પુ ષાેત્તમ દ ની ।
સાૈચ ગઅે હિર સગં કૃત્ય સવેક ક ક ની॥
જગન્નાથ પદ પ્રી ત િનરંતર કરત ખવાસી ।
ભગવત ધમર્ પ્રધાન પ્રસન નીલાચલ વાસી॥
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ઉ કલ દેસ ઉડ◌़ઈસા નગર બૈનતેય સબ કાેઉ કહૈ ।
રઘનુાથ ગુસાઈં ગ ડ◌़ જ્યા સહપાૈિર ઠાઢ◌़◌ે રહ॥ ૭૧॥
િનત્યાન દ કૃ ણ ચૈત ય ક ભ ક્ત દસા િદ સ બ તર ॥
ગાૈડદેસ પાખંડ મેિટ િકયાે ભજન પરાયન ।
ક ના સધુ કૃતગ્ય ભયે અગ તન ગ ત દાયન॥
દસધા રસઆક્રાંત મહત જન ચરન ઉપાસે ।
નામ લેત િન પાપ દુિરત તિહ નર કે નાસે॥
અવતાર બિદત પૂરબ મહી ઉભય મહત દેહી ધર ।
િનત્યાન દ કૃ ણ ચૈત ય ક ભ ક્ત દસા િદ સ બ તર ॥ ૭૨॥
સરૂ ક બત સિુન કાનૈ ક બ ે નિહ સરચાલન કર॥
ઉ ક્ત ચાજે અનપુ્રાસ બરન અ સ્થ ત અ ત ભાર ।
બચન પ્રી ત િનબાર્હ અથર્ અદ્ભુત તુક ધાર ॥
પ્ર ત બ બત િદિવ દૃ ષ્ટ હૃદય હિરલીલા ભાસી ।
જનમ કરમ ગનુ પ સબૈ રસના પરકાસી॥
બમલ બુ દ્ધ ગનુ આૈર ક ે યહ ગનુ શ્રવનિન ધર ।
સરૂ ક બત સિુન કાનૈ ક બ ે નિહ સરચાલન કર॥ ૭૩॥
બ્રજબધૂ ર ત ક લજુગ બષે પરમાનઁદ ભયાે પ્રેમ કેત॥
પાૈગંડ બાલ કૈસાેર ગાપેલીલા સબ ગાઈ ।
અચરજ કહ યહ બાત હુતાૈ પિહલે જુ સખાઈ॥
નયનન નીર પ્રવાહ રહત રાેમાંચ રૈન િદન ।
ગદગદ ગરા ઉદાર સ્યામ સાેભા ભીજ્યાે તન॥
સારંગ છાપ તાક ભઈ શ્રવન સનુતઆબેસ દેત ।
બ્રજબધૂ ર ત ક લજુગ બષે પરમાનઁદ ભયાે પ્રેમ કેત॥ ૭૪॥
કેસવભટ નર મુકુટમિન જનક પ્રભુતા બ તર ॥
કાસમીર ક છાપ પાપ તાપન જગ મંડન ।
દૃઢ◌़િ◌ હિરભગ ત કુઠાર આન ધમર્ બટપ બહંડન॥
મથુરા મ ય મલેચ્છ બાદ કિર બરબટ તે ।
કા અ જત અનેક દે ખ પરચૈ ભયભીતે॥
બિદત બાત સસંાર સબ સતં સા ખ નાિહન દુર ।
કેસવભટ નર મુકુટમિન જનક પ્રભુતા બ તર ॥ ૭૫॥
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શ્રીભટ્ટ સભુટ પ્રગટે અઘટ રસ ર સકન મનમાેદ ઘન॥
મધુરભાવ સબં લત લ લત લીલા સબુ લત છ બ ।
િનરખત હરષત હૃદય પ્રેમ બરષત સકુ લત ક બ॥
ભવ િન તારન હેતુ દેત દૃઢ◌़િ◌ ભ ક્ત સબિન િનત ।
સુ સજુસ સ સ ઉદય હરત અ ત તમ ભ્રમ શ્રમ ચત॥

આનંદકંદ શ્રીનંદસતુ શ્રી ષભાનુસતુા ભજન ।
શ્રીભટ્ટ સભુટ પ્રગટે અઘટ રસ ર સકન મનમાેદ ઘન॥ ૭૬॥
હિરબ્યાસ તજે હિરભજન બલ દેવી કાે દ ચ્છા દઈ॥
ખેચિર નર ક સ ય િનપટ અચરજ યહઆવૈ ।
બિદત બાત સસંાર સતં મખુ ક ર ત ગાવૈ॥
બૈરા ગન કે દં રહત સઁગ સ્યામ સનેહી ।
નવ યાેગેશ્વર મ ય મનહઁુ સાે ભત બૈદેહી॥
શ્રીભટ્ટ ચરન રજ પરસ ત સકલ ષ્ટ કાે નઈ ।
હિરબ્યાસ તજે હિરભજન બલ દેવી કાે દ ચ્છા દઈ॥ ૭૭॥
અજ્ઞાન વાંત અંતઃકરન દુ તય િદવાકર અવતયા॥
ઉપદેસે પ સહ રહત િનતઆજ્ઞાકાર ।
પક્વ ચ્છજ્યા નાય સતં પાષેક ઉપકાર ॥
બાની ભાેલારામ સહૃુદ સબિહન પર છાયા ।
ભક્ત ચરનરજ ઁ ચ બસદ રાઘવ ગનુ ગાયા॥
કરમચંદ ક યપ સદન બહુિર આય મનાે બપુ ધયા ।
અજ્ઞાન વાંત અંતઃકરન દુ તય િદવાકર અવતયા॥ ૭૮॥
બટ્ઠલનાથ બ્રજરાજજ્યા લાડ◌़ લડ◌़◌ાય કૈ સખુ લયાે॥
રાગ ભાેગ િનત બ બધ રહત પિરચયાર્ ત પર ।
સ યા ભષૂન બસન ર ચત રચના અપને કર॥
વહ ગાેકુલ વહ નંદસદન દ ચ્છત કાે સાેહૈ ।
પ્રગટ બભવ જહઁ ઘાષે દે ખ સરુપ ત મન માેહૈ॥
બ લભસતુ બલ ભજન કે ક લજુગ મ દ્વાપર િકયાે ।
બટ્ઠલનાથ બ્રજરાજજ્યા લાડ◌़ લડ◌़◌ાય કૈ સખુ લયાે॥ ૭૯॥

(શ્રી) બટ્ઠલેસસતુ સહૃુદ શ્રીગાેબધર્નધર યાઇયે॥
શ્રી ગિરધરજૂ સરસ સીલ ગાે બદજુ સાથિહ ।
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બાલકૃ ણ જસ બીર ધીર શ્રીગાેકુલનાથિહ॥
શ્રીરઘનુાથજુ મહારાજ શ્રીજદુનાથિહ ભ જ ।
શ્રીઘન યામજુ પગે પ્રભૂ અનુરાગી સિુધ સ જ॥
અે સાત પ્રગટ બભુ ભજન જગ તારન તસ જસ ગાઇયે ।
(શ્રી) બટ્ઠલેસસતુ સહૃુદ શ્રીગાેબધર્નધર યાઇયે॥ ૮૦॥
ગિરધરન ર ઝ કૃ ણદાસ કાે નામ માઁઝ સાઝાે િદયાે॥
શ્રીબ લભ ગુ દત્ત ભજનસાગર ગનુ આગર ।
ક બત નાખે િનદાષ નાથસવેા મ નાગર॥
બાની બંિદત બદુષ સજુસ ગાપેાલ અલંકૃત ।
બ્રજરજ અ તઆરા ય વહૈ ધાર સબર્સુ ચત॥
સાિન્ન ય સદા હિરદાસબર ગાૈર યામ દૃઢ◌़િ◌ બ્રત લયાે ।
ગિરધરન ર ઝ કૃ ણદાસ કાે નામ માઁઝ સાઝાે િદયાે॥ ૮૧॥
બધર્માન ગંગલ ગઁભીર ઉભય થભં હિરભ ક્ત કે॥
શ્રીભાગવત બખાિન અ તમય નદ બહાઈ ।
અમલ કર સબ અવિન તાપહારક સખુદાઈ॥
ભક્તન સા અનુરાગ દ ન સા પરમ દયાકર ।
ભજન જસાેદાનંદ સતં સઘંટ કે આગર॥
ભીષમ ભટ અંગજ ઉદાર ક લયુગ દાતા સગુ ત કે ।
બધર્માન ગંગલ ગઁભીર ઉભય થભં હિરભ ક્ત કે॥ ૮૨॥
રામદાસ પરતાપ ત ખેમ ગુસાઈં ખેમકર॥
રઘનંુદન કાે દાસ પ્રગટ ભૂમંડલ નૈ ।
સબર્સ સીતારામ આૈર કછુ ઉર નિહ આનૈ॥
ધનષુ બાન સા પ્રી ત વા મ કે આયુધ યારે ।
િનકટ િનરંતર રહત હાેત કબહઁૂ નિહ યારે॥
શરૂવીર હનુમત સદસૃ પરમ ઉપાસક પ્રેમભર ।
રામદાસ પરતાપ ત ખેમ ગુસાઈં ખેમકર॥ ૮૩॥
બટ્ઠલદાસ માથુર મુકુટ ભયે અમાની માનદા॥
તલક દામ સા પ્રી ત ગનુિહ ગનુ અંતર ધાયા ।
ભક્તન કાે ઉ કષર્ જનમ ભિર રસન ઉચાયા॥
સરલ હૃદય સતંાષે જહાઁ તહઁ પર ઉપકાર ।
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ઉ સવ મ સતુ દાન િકયાે ક્રમ દુ કર ભાર ॥
હિર ગાે બદ જય જય ગુ બદ ગરા સદા આનંદદા ।
બટ્ઠલદાસ માથુર મુકુટ ભયે અમાની માનદા॥ ૮૪॥
હિરરામ હઠ લે ભજન બલ રાના કાે ઉત્તર િદયાે॥
ઉગ્ર તજે ઊદાર સઘુર સથુરાઈ સીવંાઁ ।
પ્રેમપુજં રસરા સ મહા ગદગદ વર ગ્રીવાઁ॥
ભક્તન કાે અપરાધ કરૈ તાકાે ફલ ગાયાે ।
િહરનક સપુ પ્રહ્લાદ પરમ દષૃ્ટાંત િદખાયાે॥
સસુ્ફટ વક્તા જગત મ રાજસભા િનધરક િહયાે ।
હિરરામ હઠ લે ભજન બલ રાના કાે ઉત્તર િદયાે॥ ૮૫॥
કમલાકર ભટ જગત મ ત વબાદ રાપેી ધુ ॥
પંિડત કલા પ્રબીન અિધક આદર દ આરજ ।
સપં્રદાય સર છત્ર દ્વ તય મના મ વાચારજ॥
જે તક હિર અવતાર સબૈ પૂરન કિર નૈ ।
પિરપાટ વજ બજૈ સદસૃ ભાગવત બખાનૈ॥
શ્રુ ત તી સમંત પુરાન તપ્તમુદ્રાધાર ભુ ।
કમલાકર ભટ જગત મ ત વબાદ રાપેી ધુ ॥ ૮૬॥
બ્રજભૂ મ ઉપાસક ભટ્ટ સાે ર ચ પ ચ હિર અેકૈ િકયાે॥
ગાે ય સ્થલ મથુરામંડલ જતે બારાહ બખાને ।
તે િકયે નારાયન પ્રગટ પ્ર સધ વી મ ને॥
ભ ક્તસધુા કાે સધુ સદા સ સગં સભાજન
પરમ રસગ્ય અન ય કૃ ણલીલા કાે ભાજન॥
ગ્યાન સમારત પચ્છ કાે નાિહન કાેઉ ખ ડન બયાે ।
બ્રજભૂ મ ઉપાસક ભટ્ટ સાે ર ચ પ ચ હિર અેકૈ િકયાે॥ ૮૭॥
બ્રજબ લભ બ લભ પરમ દુલર્ભ સખુ નયનન િદયે॥
ત્ય ગાન ગનુ િનપનુ રાસ મ રસ બરષાવત ।
અબ લીલા લ લતાિદ બ લત દંપ તિહ િરઝાવત॥
અ ત ઉદાર િન તાર સજુસ બ્રજમંડલ રાજત ।
મહા મહાે સવ કરત બહુત સબહી સખુ સાજત॥
શ્રીનારાયનભટ્ટ પ્રભુ પરમ પ્રી ત રસ બસ િકયે ।
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બ્રજબ લભ બ લભ પરમ દુલર્ભ સખુ નયનન િદયે॥ ૮૮॥
સસંાર વાદ સખુ બાંત જ્યા દુહઁુ પ સનાતન ત જ િદયાે॥
ગાૈડ◌़દેસ બંગાલ હુતે સબહી અિધકાર ।
હય ગય ભવન ભઁડાર બભવ ભૂભજુ અનુહાર ॥ ।
યહ સખુ અિનત બચાિર બાસ દંાવન ક નાે ।
યથાલાભ સતંાષે કંુજ કરવા મન દ નાે॥
બ્રજભૂ મ રહસ્ય રાધાકૃ ણ ભક્ત તાષે ઉદ્ધાર િકયાે ।
સસંાર વાદ સખુ બાંત જ્યા દુહઁુ પ સનાતન ત જ િદયાે॥ ૮૯॥
હિરબંસગુસાઈં ભજન ક ર ત સકૃુત કાેઉ િનહૈ॥
રાધાચરન પ્રધાન હૃદય અ ત સદુૃઢ◌़િ◌ ઉપાસી ।
કંુજ કે લ દંપતી તહાઁ ક કરત ખવાસી॥
સબર્સ મહાપ્રસાદ પ્ર સધ તાકે અિધકાર ।
બિધ િનષેધ નિહ દાસ અનિન ઉ કટ બ્રતધાર ॥
બ્યાસસવુન પથ અનુસરે સાેઈ ભલે પિહચાિનહૈ ।
હિરબંસગુસાઈં ભજન ક ર ત સકૃુત કાેઉ િનહૈ॥ ૯૦॥
આસધુીર ઉદ્યાેત કર ર સક છાપ હિરદાસક ॥
જુગલ નામ સા નેમ જપત િનત કંુજ બહાર ।
અવલાેકત રહ કે લ સખી સખુ કે અિધકાર ॥
ગાન કલા ગંધબર્ સ્યામ સ્યામા કાે તાષે ।
ઉત્તમ ભાેગ લગાય માેર મકર્ટ ત મ પાષે॥
પ ત દ્વાર ઠાઢ◌़◌ે રહ દરસનઆસા સ ક ।
આસધુીર ઉદ્યાેત કર ર સક છાપ હિરદાસ ક ॥ ૯૧॥
ઉ કષર્ તલક અ દામ કાે ભક્ત ઇષ્ટ અ તબ્યાસ કે॥
કાહૂ કે આરા ય મચ્છ કછ સકૂર નરહિર ।
બામન ફરસાધરન સતેુબંધન જુ સલૈકર ॥
અેકન કે યહ ર ત નેમ નવધા સા લાયે ।
સકુુલ સમુાખેન સવુન અચ્યુત ગાતે્રી જુ લડ◌़◌ાયે॥
નાૈગનુ તાેિર નપુુર ગુહ્યાે મહઁત સભા મિધ રાસ કે ।
ઉ કષર્ તલક અ દામ કાે ભક્ત ઇષ્ટ અ તબ્યાસ કે॥ ૯૨॥
(શ્રી) પસનાતન ભ ક્તજલ શ્રી વ ગુસાઈં સર ગઁભીર॥
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બેલા ભજન સપુક્વ કષાય ન કબહઁૂ લાગી ।
દંાબન દૃઢ◌़િ◌ બાસ જુગલ ચરનિન અનુરાગી॥
પાેથી લખેન પાન અઘટ અચ્છર ચત દ નાે ।
સદ્ગ્ર થન કાે સાર સબૈ હ તામલ ક નાે॥
સદેંહ ગ્ર થ છેદન સમથર્ રસ રાસ ઉપાસક પરમ ધીર ।
(શ્રી) પસનાતન ભ ક્તજલ શ્રી વ ગુસાઈં સર ગઁભીર॥ ૯૩॥
દંાવનક માધુર ઇન મ લઆ વાદન િકયાે॥
સબર્સ રાધારમન ભટ્ટ ગાપેાલ ઉ ગર ।
હૃષીકેસ ભગવાન બપુલ બટ્ઠલ રસસાગર॥
થાનેશ્વર જગ(ન્નાથ) લાેકનાથ મહામુિન મધુ શ્રીરંગ ।
કૃ ણદાસ પંિડત ઉભય અિધકાર હિર અંગ॥
ઘમંડી જુગલિકસાેર ત્ય ભૂગભર્ વ દૃઢ◌़િ◌વ્રત લયાે ।
દંાવનક માધુર ઇન મ લઆ વાદન િકયાે॥ ૯૪॥
ર સકમુરાિર ઉદાર અ ત મત્ત ગજિહ ઉપદેસુ િદયાૈ॥
તન મન ધન પિરવાર સિહત સવેત સતંન કહઁ ।
િદબ્ય ભાેગ આરતી અિધક હિરહૂ તે િહય મહઁ॥
શ્રી દાબનચદં્ર યામ યામા રઁગ ભીનાે ।
મગ્ પ્રેમપીયષૂ પયિધ પરચૈ બહુ દ નાે॥
હિર પ્રય યામાનંદવર ભજન ભૂ મ ઉદ્ધાર િકયાૈ॥
ર સકમુરાિર ઉદાર અ ત મત્ત ગજિહ ઉપદેસુ િદયાૈ॥ ૯૫॥
ભવપ્રબાહ િનસતાર િહત અવલંબન યે જન ભઅે॥
સાેઝા સીવઁ અધાર ધીર હિરનાભ િત્રલાેચન ।
આસાધર દ્યાૈરાજ નીર સધના દુખમાેચન॥
કાસીશ્વર અવધૂત કૃ ણ િકકર કટહિરયા ।
સાેભૂ ઉદારામ નામડુંગર વ્રત ધિરયા॥
પદમ પદારથ રામદાસ બમલાનઁદ અ ત સ્રઅે ।
ભવપ્રબાહ િન તાર િહત અવલંબન યે જન ભઅે॥ ૯૬॥
ક ના છાયા ભ ક્તફલ અે ક લજુગ પાદપ રચે॥
જતી રામરાવલ યામ ખાે સઁત સીહા ।
દ હા પદમ મનાેરથ રાકા બાઁકા દ્યાૈગૂ જપ હા॥
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ડ◌़◌ા ચાચા ગુ સવાઈ ચાઁદા નાપા ।
પુ ષાેત્તમ સા સાઁચ ચતુર ક તા મન (કાે જેિહ) મેટ ાે આપા॥
મ તસુદંર ધીઙ્ ધાઙ્ શ્રમ સસંારનાચ નાિહન નચે ।
ક ના છાયા ભ ક્તફલ અે ક લજુગ પાદપ રચે॥ ૯૭॥
પર અથર્ પરાયન ભક્ત યે કામધનેુ ક લજુગ્ગ કે॥
લ મન લફરા લડૂ સતં ેધાપુર ત્યાગી ।
સરૂજ કંુભનદાસ બમાની ખેમ બરાગી॥
ભાવન બરહી ભરત નફર હિરકેસ લટેરા ।
હિરદાસ અયાે યા ચક્રપાણી સરયૂતટ ડરેા॥
તલાેક પખુરદ બીજુર ઉદ્ધવ વનચર બંસ કે ।
પર અથર્ પરાયન ભક્ત યે કામધનેુ ક લજુગ્ગ કે॥ ૯૮॥
અ ભલાષ અિધક પૂરન કરન યે ચતામ ણ ચતુરદાસ॥
સાેમ ભીમ સાેમનાથ બકાે બસાખા લમ યાના ।
મહદા મુકંુદ ગનેસ િત્ર બક્રમ રઘુ જગ ના॥
બા મીક ધબ્યાસ જગન ઝાઁઝૂ બટ્ઠલઆચારજ ।
હિરભૂ લાલા હિરદાસ બાહુબલ રાઘવ આરજ॥
લાખા છ તર ઉદ્ધવ કપૂર ઘાટમ ઘૂર િકયાે પ્રકાસ ।
અ ભલાષ અિધક પૂરન કરન યે ચતામ ણ ચતુરદાસ॥ ૯૯॥
ભક્તપાલ િદગ્ગજ ભગત અે થાનાઇત શરૂ ધીર॥
દેવાનંદ નરહિરયાનંદ મુકંુદ મહીપ ત સતંરામ ત માેર ।
ખેમ શ્રીરંગ નંદ િવ બીદા બાજૂ સતુ ેર ॥
છ તમ દ્વાિરકાદાસ માધવ માંડન પા દામાેદર ।
ભક્ત નરહિર ભગવાન બાલ કા હર કેસવ સાેહ ઘર॥
દાસ પ્રયાગ લાેહઁગ ગપુાલ નાગૂ સતુ ગ્ હ ભક્ત ભીર ।
ભક્તપાલ િદગ્ગજ ભગત અે થાનાઇત શરૂ ધીર॥ ૧૦૦॥
બદર નાથ ઉડ◌़ઈસે દ્વાિરકા સવેક સબ હિરભજન પર॥
કેસવ પુિન હિરનાથ ભીમ ખેતા ગાે બદ બ્રહ્મચાર ।
બાલકૃ ણ બડ◌़ભરત અચ્યુત અપયા બ્રતધાર ॥
પંડા ગાપેીનાથ મુકઁુદ ગજપતી મહાજસ ।
ગનુિનિધ જસગાપેાલ િદયાે ભક્તન કાે સરબસ॥
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શ્રીઅંગ સદા સાિનિધ રહ કૃત પુ યપુજં ભલ ભાગ ભર ।
બદર નાથ ઉડ◌़ઈસે દ્વાિરકા સવેક સબ હિરભજન પર॥ ૧૦૧॥
હિર સજુસ પ્રચુર કર જગતમ યે ક બજન અ તસય ઉદાર॥
બદ્યાપ ત બ્રહ્મદાસ બહાેરન ચતુર બહાર ।
ગાે બ દ ગંગારામ લાલ બરસિનયાઁ મંગલકાર ॥
પ્રયદયાલ પરસરામ ભક્ત ભાઈ ખાટ કાે ।
નંદસવુન ક છાપ ક બત્ત કેસવ કાે નીકાે॥
આસકરન પૂરન પ ત ભીષમ જનદયાલ ગનુ નાિહન પાર ।
હિર સજુસ પ્રચુર કર જગતમ યે ક બજન અ તસય ઉદાર॥ ૧૦૨॥
જે બસે બસત મથુરા મંડલ તે દયા દૃ ષ્ટ માપેર કરાે॥
રઘનુાથ ગાપેીનાથ રામભદ્ર દાસૂ વામી ।
ગું માલી ચત ઉત્તમ બટ્ઠલ મરહઠ િન કામી॥
યદુનંદન રઘનુાથ રામાનંદ ગાેિવદ મુરલી સાેતી ।
હિરદાસ મશ્ર ભગવાન મુકુ દ કેસવ દંડાૈતી॥
ચતુભુર્જ ચિરત્ર િવ દાસ બેની પદ માે સર ધરાે ।
જે બસે બસત મથુરા મંડલ તે દયા દૃ ષ્ટ માપેર કરાે॥ ૧૦૩॥
ક લજુગ જુવતીજન ભક્તરાજ મિહમા સબ નૈ જગત॥
સીતા ઝાલી સમુ ત સાેભા પ્રભુતા ઉમા ભિટયાની ।
ગંગા ગાૈર કઁુવિર ઉબીઠા ગાપેાલી ગનેસદેુ રાની॥
કલા લખા કૃતગઢ◌़◌ાૈ માનમ ત સુ ચ સતભામા ।
યમનુા કાેલી રામા ગા દેવાદે ભક્તન બશ્રામા ।
જુગ વા ક ક કમલા દેવક હીરા હિરચેર પાષેૈ ભગત ।
ક લજુગ જુવતીજન ભક્તરાજ મિહમા સબ નૈ જગત॥ ૧૦૪॥
હિર કે સમંત જે ભગત તન દાસન કે દાસ॥
નરબાહન બાહન બર સ પૂ જૈમલ બીદાવત ।
જયંત ધારા પા અનુભઈ ઉદા રાવત॥
ગંભીરે અજુર્ન જનાદર્ન ગાે બદ તા ।
દામાેદર સાઁિપલે ગદા ઈશ્વર હેમ બનીતા॥
મયાનંદ મિહમા અનંત ગુઢ◌़ઈલે તુલસીદાસ ।
હિર કે સમંત જે ભગત તન દાસન કે દાસ॥ ૧૦૫॥
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શ્રીમખુ પૂ સતં ક આપનુ ત અિધક કહી॥
યહૈ બચન પરમાન દાસ ગાઁવર જિટયાને ભાઊ ।
બઁૂદ બિનયારામ મઁડાૈતે માેહનબાર દાઊ॥
માડાૈઠ જગદ સદાસ લ છમન ચટુથાવલ ભાર ।
સનુપથ મ ભગવાન સબૈ સલખાન ગપુાલ ઉધાર ॥
ેબનેર ગાપેાલ કે ભક્ત ઇષ્ટતા િનરબહી ।

શ્રીમખુ પૂ સતં ક આપનુ ત અિધક કહી॥ ૧૦૬॥
પરમહંસ બંસિન મ ભયાે બભાગી બાનરાે॥
મુરધર ખંડ િનવાસ ભપૂ સબઆજ્ઞાકાર ।
રામ નામ બશ્વાસ ભક્તપદરજબ્રતધાર ॥
જગન્નાથ કે દ્વાર દંડાેતિન પ્રભુ પૈ ધાયાે ।
દઈ દાસ ક દાિદ હઁુડી કિર ફેિર પઠાયાે॥
સરુધનુી આેઘ સસંગર્ ત નામ બદલ કુ ચ્છત નરાે ।
પરમહંસ બંસિન મ ભયાે બભાગી બાનરાે॥ ૧૦૭॥
જગત બિદત નરસી ભગત ( જન) ગુ જર ધર પાવન કર ॥
મહા સમારત લાેગ ભ ક્ત લાૈલેશ ન ન ।
માલા મુદ્રા દે ખ તાસુ ક િનદા ઠાન॥
અૈસે કુલ ઉ પન્ન ભયાે ભાગવત શરાેમિન ।
ઊસર ત સર િકયાે ખંડ દાષેિહ ખાેયાે જિન॥
બહુત ઠાૈર પરચાે િદયાે રસર ત ભગ ત િહરદૈ ધર ।
જગત બિદત નરસી ભગત ( જન) ગુ જર ધર પાવન કર ॥ ૧૦૮॥
િદવદાસબંસ યશાેધર સદન ભઈ ભ ક્તઅનપાિયની॥
સતુ કલત્ર સમંત સબૈ ગાે બદ પરાયન ।
સવેત હિર હિરદાસ દ્રવત મખુ રામ રસાયન॥
સીતાપ ત કાે સજુસ પ્રથમ હી ગમન બખા યાે ।
દ્વૈ સતુ દ જૈ માેિહ ક બત્ત સબ હી જગ યાે॥
ગરાગિદત લીલા મધુર સતંિન આનઁદદાિયની ।
િદવદાસ બંસ યશાેધર સદન ભઈ ભ ક્તઅનપાિયની॥ ૧૦૯॥
નંદદાસઆનંદિનિધ ર સક સુ પ્રભુ િહત રઁગમગે॥
લીલા પદ રસ ર ત ગં્રથ રચના મ નાગર ।
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સરસ ઉ ક્ત જુત જુ ક્ત ભ ક્ત રસ ગાન ઉ ગર॥
પ્રચુર પયાેિધ લા સજુસ રામપુર ગ્રામ િનવાસી ।
સકલ સકુુલ સબં લત ભક્તપદરે ઉપાસી॥
ચદં્રહાસ અગ્રજ સહૃુદ પરમ પ્રેમ પય મ પગે ।
નંદદાસઆનંદિનિધ ર સક સુ પ્રભુ િહત રઁગમગે॥ ૧૧૦॥
સસંાર સકલ બ્યાપક ભઈ જકર જનગાપેાલ ક ॥
ભ ક્ત તજે અ ત ભાલ સતં મંડલ કાે મંડન ।
બુિધ પ્રવેશ ભાગવત ગં્રથ સસંય કાે ખંડન॥
નરહડ◌़ ગ્રામ િનવાસ દેશ બાગડ◌़ િન તાયા ।
નવધા ભજન પ્રબાેધ અનિન દાસન બ્રત ધાયા॥
ભક્ત કૃપા બાંછ સદા પદરજ રાધાલાલ ક ।
સસંાર સકલ બ્યાપક ભઈ જકર જનગાપેાલ ક ॥ ૧૧૧॥
માધવ દૃઢ◌़િ◌ મિહ ઊપરૈ પ્રચુર કર લાેટા ભગ ત॥
પ્ર સધ પ્રેમ ક બાત ગઢ◌़◌ાગઢ◌़ પરચૈ દ યાે ।
ઊઁચે ત ભયાે પાત યામ સાઁચાૈ પન ક યાે॥
સતુ નાતી પુિન સદશૃ ચલત ઊહી પિરપાટ ।
ભક્તન સા અ ત પ્રેમ નેમ નિહ િકહઁુ અઁગ ઘાટ ॥
ત્ય કરત નિહ તન સઁભાર સમસર જનકન ક સક ત ।
માધવ દૃઢ◌़િ◌ મિહ ઊપરૈ પ્રચુર કર લાેટા ભગ ત॥ ૧૧૨॥
અ ભલાષ ભક્તઅંગદ કાે પુ ષાેત્તમ પૂરન કયા॥
નગ અમાેલ ઇક તાિહ સબૈ ભપૂ ત મ લ ચ ।
સામ દામ બહુ કર દાસ નાિહન મત કાચ॥
અેક સમૈ સકંટ લૈ વહ પાની મિહ ડાયા ।
પ્રભૂ તહાર બ તુ બદન ત બચન ઉચાયા॥
પાઁચ દાેય સત કાેસ ત હિર હીરા લૈ ઉર ધયા ।
અ ભલાષ ભક્તઅંગદ કાે પુ ષાેત્તમ પૂરન કયા॥ ૧૧૩॥
ચતુભુર્જ પ ત ક ભ ક્ત કાે કાનૈ ભપૂ સરવર કર॥
ભક્તઆગમન સનુત સન્મખુ જેન અેક ઈ ।
સદનઆિન સતકાર સદશૃ ગાેિવદ બડ◌़◌ાઈ॥
પાદ પ્રછાલન સહુથ રાય રાની મન સાઁચે ।
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ધપૂ દ પ નવૈેદ્ય બહુિર તનઆગે નાચે॥
યહ ર ત કરાૈલીધીશ ક તન મન ધનઆગે ધર ।
ચતુભુર્જ પ ત ક ભ ક્ત કાે કાનૈ ભપૂ સરવર કર॥ ૧૧૪॥
લાેકલાજ કુલશ ◌ૃંખલા ત જ મીરાઁ ગિરધર ભ ॥
સદશૃ ગાેિપકા પ્રેમ પ્રગટ ક લજુગિહ િદખાયાે ।
િનરાંકુશ અ ત િનડર ર સક જસ રસના ગાયાે॥
દુષ્ટન દાષે િવચાર ત્યુ કાે ઉદ્યમ ક યાે ।
બાર ન બાઁકાે ભયાે ગરલ અ તજ્યા પીયાે॥
ભ ક્ત િનશાન બ ય કૈ કાહૂ તે નાિહન લ ।
લાેકલાજ કુલશ ◌ૃંખલા ત જ મીરાઁ ગિરધર ભ ॥ ૧૧૫॥
આમેર અછત કૂરમ કાે દ્વારકાનાથ દશર્ન િદયાે॥
કૃ ણદાસ ઉપદેશ પરમ ત વ પિરચૈ પાયાે ।
િનગુર્ણ સગુણ િન િપ ત મર અગ્યાન નશાયાે॥
કાછ બાચ િનકલંક મનાે ગાંગેય યુિધ ષ્ઠર ।
હિરપૂ પ્રહ્લાદ ધમર્ વજધાર જગ પર॥
થીરાજ પરચાે પ્રગટ તન શખં ચક્ર મંિડત િકયાે ।
આમેર અછત કૂરમ કાે દ્વારકાનાથ દશર્ન િદયાે॥ ૧૧૬॥
ભક્તન કાે આદર અિધક રાજબંસ મ ઇન િકયાે॥
લઘુ મથુરા મેડ◌़તા ભક્ત અ ત જૈમલ પાષેે ।
ટાેડ◌़અે ભજન િનધાન રામચઁદ હિરજન તાષેૈ॥
અભયરામ અેક રસિહ નેમ નીવાઁ કે ભાર ।
કરમસીલ સરુતાન બીરમ ભપૂ ત બ્રતધાર ॥
ઈશ્વર અખૈરાજ રાયમલ ક હર મધુકર પ સવર્સુ િદયાે ।
ભક્તન કાે આદર અિધક રાજબંસ મ ઇન િકયાે॥ ૧૧૭॥
ખેમાલ રતન રાઠાૈર કે અટલ ભ ક્તઆઈ સદન॥
રૈના પર ગનુ રામ ભજન ભાગવત ઉ ગર ।
પ્રેમી પ્રેમ િકશાેર ઉદર રા રતનાકર॥
હિરદાસન કે દાસ દસા ઊઁચી ધજુધાર ।
િનભર્ય અનિન ઉદાર ર સક જસ રસના ભાર ॥
દશધા સપં ત સતં બલ સદા રહત પ્રફુ લત બદન ।
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ખેમાલ રતન રાઠાૈર કે અટલ ભ ક્તઆઈ સદન॥ ૧૧૮॥
ક લજુગ ભ ક્ત કરર કમાન રામરૈન ક િરજુ કર ॥
અજર ધમર્ આચયા લાેકિહત મનાે નીલકઁઠ ।
િનદક જગ અિનરાય કહા (મિહમા) નૈગાે ભૂસઠ॥
બિદત ગઁધબ બ્યાહ િકયાે દુ યંત પ્રમાનૈ ।
ભરત પતુ્ર ભાગવત વમખુ સકુદેવ બખાનૈ॥
આૈર ભપૂ કાેઉ છ્વૈ સકૈ દૃ ષ્ટ ય નાિહન ધર ।
ક લજુગ ભ ક્ત કરર કમાન રામરૈન ક િરજુ કર ॥ ૧૧૯॥
હિર ગુ હિરદાસન સા રામઘરિન સાઁચી રહી॥
આરજ કાે ઉપદેશ સતુાે ઉર નીકે ધાયા ।
નવધા દશધા પ્રી ત આન ધમર્ સબૈ બસાયા॥
અચ્યુત કુલ અનુરાગ પ્રગટ પુ ષારથ યાે ।
સારાસાર બબેક બાત તીનાે મન મા યાે॥
દાસ વ અનિન ઉદારતા સતંન મખુ રા કહી ।
હિર ગુ હિરદાસન સા રામઘરિન સાઁચી રહી॥ ૧૨૦॥
અ ભલાષ ઉભૈ ખેમાલ કા તે િકસાેર પૂરા િકયા॥
પાઁયિન નપૂુર બાઁિધ ત્ય નગધર િહત નાચ્યાે ।
રામકલસ મન રલી સીસ તાતે નિહ બાઁચ્યાે॥
બાની બમલ ઉદાર ભ ક્ત મિહમા બ તાર ।
પ્રેમપુજં સિુઠ સીલ બનય સતંન ચકાર ॥
ષ્ટ સરાહૈ રામસવુન લઘુ બૈસ લછનઆરજ લયા ।

અ ભલાષ ઉભૈ ખેમાલ કા તે િકસાેર પૂરા િકયા॥ ૧૨૧॥
ખેમાલ રતન રાઠાૈડ◌़ કે સફુલ બે લ મીઠ ફલી॥
હર દાસ હિરભક્ત ભ ક્ત મંિદર કાે કલસાે ।
ભજનભાવ પિરપક્વ હૃદય ભાગીર થ જલ સાે॥
િત્રધા ભાઁ ત અ ત અનિન રામ ક ર ત િનબાહી ।
હિર ગુ હિર બલ ભાઁ ત તનિહ સવેા દૃઢ◌़િ◌ સાહી॥
પૂરન ઇંદુ પ્રમુિદત ઉદિધ ત્યા દાસ દે ખ બાઢ◌़◌ે રલી ।
ખેમાલ રતન રાઠાૈડ◌़ કે સફુલ બે લ મીઠ ફલી॥ ૧૨૨॥
હિરબંસચરણ બલ ચતુભુર્જ ગાૈડદેશ તીરથ િકયાે॥
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ગાયાે ભ ક્ત પ્રતાપ સબિહ દાસ વ દૃઢ◌़િ◌આયાે ।
રાધાવ લભ ભજન અનિનતા વરગ બઢ◌़◌ાયાે॥
મુરલીધર ક છાપ ક બત અ ત હી િનદૂર્ષણ ।
ભક્તન ક અઁ ઘ્રરે વહૈ ધાર સરભષૂણ॥
સતસગં મહા આન દ મ પ્રેમ રહત ભીજ્યાે િહયાે ।
હિરબંસચરણ બલ ચતુભુર્જ ગાૈડદેશ તીરથ િકયાે॥ ૧૨૩॥
ચાલક ક ચરચર ચહઁૂ િદ સ ઉદિધ અંત લા અનુસર ॥
સક્ર કાપે સિુઠ ચિરત પ્ર સધ પુિન પંચા યાઈ ।
કૃ ન ક્મની કે લ ચર ભાજેન બિધ ગાઈ॥
ગિરરાજધરન ક છાપ ગરા જલધરજ્યા ગાજૈ ।
સતં સખંડી ખંડ હૃદય આનઁદ કે કાજૈ॥
ડ◌़◌ા હરન જગ ડ◌़તા કૃ ણદાસ દેહી ધર ।

ચાલક ક ચરચર ચહઁૂ િદ સ ઉદિધ અંત લા અનુસર ॥ ૧૨૪॥
બમલાન દ પ્રબાેધ બંસ સતંદાસ સીવાઁ ધરમ॥
ગાપેીનાથ પદરાગ ભાેગ છ પન ભું અે ।
થુ પધ ત અનુસાર દેવ દંપ ત દુલરાઅે॥
ભગવત ભક્ત સમાન ઠાૈર દ્વૈ કાે બલ ગાયાે ।
ક બત સરૂ સા મલત ભેદ કછુ ત ન પાયાે॥
જન્મ કમર્ લીલા જુગ ત રહ સ ભ ક્ત ભેદ મરમ ।
બમલાન દ પ્રબાેધ બંસ સતંદાસ સીવાઁ ધરમ॥ ૧૨૫॥
મદનમાેહન સરૂદાસ ક નામ ખંલા જુિર અટલ॥
ગાન કાબ્ય ગનુ રા સ સહૃુદ સહચિર અવતાર ।
રાધાકૃ ણ ઉપાસ્ય રહ સ સખુ કે અિધકાર ॥
નવ રસ મખુ્ય સગાર બ બધ ભાઁ તન કિર ગાયાે ।
બદન ઉચારત બેર સહસ પાઁયિન હૈ્વ ધાયાે॥
અઁગીકાર ક અવિધ યહજ્યાઆખ્યા ભ્રાતા જમલ ।
મદનમાેહન સરૂદાસ ક નામ ખંલા જુિર અટલ॥ ૧૨૬॥
કાત્યાયિન કે પ્રેમ ક બાત ત કાપૈ કહી॥
મારગ ત અકેલ ગાન રસના જુ ઉચારૈ ।
તાલ દંગી ચ્છ ર ઝ અંબર તહઁ ડારૈ॥
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ગાપે નાિર અનુસાિર ગરા ગદ્ગદ આવેસી ।
જગ પ્રપંચ ત દૂિર અ પરસે નિહ લેસી॥
ભગવાન ર ત અનુરાગ ક સતંસા ખ મેલી સહી ।
કાત્યાયિન કે પ્રેમ ક બાત ત કાપૈ કહી॥ ૧૨૭॥
કૃ ણ બરહ કંુતી સર ર ત્યા મુરાિર તન ત્યા ગયાે॥
બિદત બલાદા ગાઁવ દેશ મુરધર સબ નૈ ।
મહામહાેચ્છાે મ ય સતં પિરષદ પરવાનૈ॥
પગિન ઘૂઁઘુ બાઁિધ રામ કાે ચિરત િદખાયાે ।
દેસી સારઁગપા ણ હંસ તા સગં પઠાયાે॥
ઉપમા આૈર ન જગત મ થા િવના નાિહન બયાે ।
કૃ ણ બરહ કંુતી સર ર ત્યા મુરાિર તન ત્યા ગયાે॥ ૧૨૮॥
ક લ કુિટલ વ િન તારિહત બા મીિક તુલસી ભયે॥
ત્રેતા કાબ્ય િનબંધ િકયાે સત કાેિટ રમાયન ।
ઇક અચ્છર ઉદ્ધરે બ્રહ્મહત્યાિદ પરાયન॥
અબ ભક્તન સખુ દેન બહુિર લીલા બ તાર ।
રામચરન રસમત્ત રહત અહિન સ બ્રતધાર ॥
સસંાર અપાર કે પાર કાે સગુમ પ નાૈકા લયે ।
ક લ કુિટલ વ િન તારિહત બા મીિક તુલસી ભયે॥ ૧૨૯॥
ગાે યકે લ રઘનુાથ ક માનદાસ પરગટ કર ॥
ક ણા વીર સગાર આિદ ઉ વલ રસ ગાયાે ।
પર ઉપકારક ધીર કિવત કિવજન મન ભાયાે॥
કાેશલેશ પદકમલ અનિન દાસન બ્રત લીનાે ।
નિક વન સજુસ રહત િન શ િદન રઁગ ભીનાે॥

રામાયન નાટક્ક ક રહ સ ઉ ક્ત ભાષા ધર ।
ગાે યકે લ રઘનુાથ ક માનદાસ પરગટ કર ॥ ૧૩૦॥
(શ્રી)બ લભજૂકે બંસ મ સરુત ગિરધર ભ્રાજમાન॥
અથર્ ધમર્ કામ માેક્ષ ભ ક્તઅનપાયિન દાતા ।
હ તામલ શ્રુ ત જ્ઞાન સબહી શાસ્ત્રન કાે જ્ઞાતા॥
પિરચયાર્ બ્રજરાજ કઁુવર કે મન કાે કષ ।
દશર્ન પરમ પનુીત સભા તન અ તવષ॥
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બટ્ઠલેશનંદન સભુાવ જગ કાેઊ નિહ તા સમાન ।
(શ્રી)બ લભજૂકે બંસ મ સરુત ગિરધર ભ્રાજમાન॥ ૧૩૧॥
(શ્રી)બ લભ જૂ કે બંસ મ ગુણિનિધ ગાેકુલનાથ અ ત॥
ઉદિધ સદા અચ્છાેભ સહજ સુદંર મતભાષી ।
ગુ વર તન ગિરરાજ ભલ પન સબ જગ સાખી॥
બટ્ઠલેશ ક ભ ક્ત ભયાે બેલા દૃઢ◌़િ◌ તાકે ।
ભગવત તજે પ્રતાપ ન મત નરબર પદ કે॥
િનબ્યર્લીક આશય ઉદાર ભજન પુજં ગિરધરન ર ત ।
(શ્રી)બ લભ જૂ કે બંસ મ ગુણિનિધ ગાેકુલનાથ અ ત॥ ૧૩૨॥
ર સક રઁગીલાે ભજન પુજં સિુઠ બનવાર સ્યામ કાે॥
બાત ક બત બડ◌़ ચતુર ચાખે ચાૈકસ અ ત ને ।
સારાસાર બબેક પરમહંસિન પરવાને॥
સદાચાર સતંાષે ભૂત સબ કાે િહતકાર ।
આરજ ગનુ તન અ મત ભ ક્ત દસધા બ્રતધાર ॥
દશર્ન પનુીત આશય ઉદાર આલાપ ચર સખુધામ કાે ।
ર સક રઁગીલાે ભજન પુજં સિુઠ બનવાર સ્યામ કાે॥ ૧૩૩॥
ભાગવત ભલી બિધ કથન કાે ધિન જનની અેકૈ જ યાે॥
નામ નરાયન મશ્ર બંસ નવલા જુ ઉ ગર ।
ભક્તન ક અ ત ભીર ભ ક્ત દસધા કાે આગર॥
આગમ િનગમ પુરાન સાર સાસ્ત્રન સબ દેખે ।
સરુગુ સકુ સનકાિદ બ્યાસ નારદ જુ િવશષેે॥
સધુા બાેધ મખુ સરુધનુી જસ બતાન જગ મ ત યાે ।
ભાગવત ભલી બિધ કથન કાે ધિન જનની અેકૈ જ યાે॥ ૧૩૪॥
ક લકાલ કિઠન જગ ત યા રાઘવ ક પૂર પર ॥
કામ ક્રાેધ મદ માેહ લાેભ ક લહર ન લાગી ।
સરૂજજ્યા જલ ગ્રહૈ બહુર તાહી જ્યા ત્યાગી॥
સુદંર સીલ વભાવ સદા સતંન સવેાબ્રત ।
ગુ ધમર્ િનકષ િનબર્હ્યાે િવશ્વ મ બિદત બડ◌़આે ત॥
અ હરામ રાવલ કૃપા આિદ અંત ધુકતી ધર ।
ક લકાલ કિઠન જગ ત યા રાઘવ ક પૂર પર ॥ ૧૩૫॥
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હિરદાસ ભલ પન ભજન બલ બાવનજ્યા બઢ◌़યાે બાવનાે॥
અચ્યુતકુલ સા દાષે સપનેહઁુ ઉર નિહ આનૈ ।
તલક દામ અનુરાગ સબન ગુ જન કિર માનૈ॥
સદન માઁિહ બૈરાગ્ય બદેહન ક સી ભાઁતી ।
રામચરન મકરંદ રહત મનસા મદમાતી॥
ેગાનંદ ઉ ગર બંસ કિર િન સિદન હિરગનુ ગાવનાે ।

હિરદાસ ભલ પન ભજનબલ બાવનજ્યા બઢ◌़યાે બાવનાે॥ ૧૩૬॥
જંગલી દેશ કે લાેગ સબ પરસરુામ િકઅે પારષદ॥
જ્યા ચદંન કાે પવન િનબ પુિન ચદંન કરઈ ।
બહુત કાલ તમ િન ડ◌़િ◌ ઉદય દ પક જ મ હરઈ॥
શ્રીભટ પુિન હિરબ્યાસ સતં મારગ અનુસરઈ ।
કથા ક રતન નેમ રસન હિરગનુ ઉચ્ચરઈ॥
ગાે બદ ભ ક્ત ગદ રાેગ ગ ત તલક દામ સદ્વદૈ્ય હદ ।
જંગલી દેશ કે લાેગ સબ પરસરુામ િકઅે પારષદ॥ ૧૩૭॥
ગનુિનકર ગદાધર ભટ્ટ અ ત સબહી કાે લાગે સખુદ॥
સ જન સહૃુદ સસુીલ બચનઆરજ પ્ર તપાલય ।
િનમર્ સર િનહકામ કૃપા ક ના કાે આલય॥
અનિન ભજન દૃઢ◌़િ◌ કરન ધયા બપુ ભક્તન કાજૈ ।
પરમ ધરમ કાે સતેુ બિદત દંાવન ગાજૈ॥
ભાગવત સધુા બરષૈ બદન કાહૂ કાે નાિહન દુખદ ।
ગનુિનકર ગદાધર ભટ્ટ અ ત સબહી કાે લાગે સખુદ॥ ૧૩૮॥
ચરન સરન ચારન ભગત હિરગાયક અેતા હુઆ॥
ચાૈમખુ ચાૈરા ચડં જગત ઈશ્વર ગનુ ને ।
કમાર્નઁદ આૈ કાે હ અ હ અચ્છર પરવાને॥
માધવ મથુરા મ ય સાધુ વાનઁદ સીવંા ।
ઉદા નરાયનદાસ નામ માઁડન નત ગ્રીવા॥
ચાૈરાસી પક ચતુર બરનત બાની જૂજુવા ।
ચરન સરન ચારન ભગત હિરગાયક અેતા હુઆ॥ ૧૩૯॥
નરદેવ ઉભય ભાષા િનપનુ વીરાજ ક બરાજ હુવ॥
સવૈયા ગીત શ્લાેક બે લ દાેહા ગનુ નવરસ ।
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િપગલ કાબ્ય પ્રમાન બ બધ બિધ ગાયાે હિરજસ॥
પરદુખ બદુષ શલાઘ્ય બચન રચના જુ બચારૈ ।
અથર્ બત્ત િનમાલ સબૈ સારઁગ ઉર ધારૈ॥
ક્મની લતા બરનન અનપૂ બાગીશ બદન કલ્યાન સવુ ।

નરદેવ ઉભય ભાષા િનપનુ વીરાજ ક બરાજ હુવ॥ ૧૪૦॥
દ્વારકા દે ખ પાલંટતી અચઢ◌़ સીવંૈ ક ધી અટલ॥
અસરુ અ જ અની ત અ ગિન મ હિરપુર ક ધાે ।
સાઁગન સતુ નયસાદ રાય રનછાેરૈ દ ધાે॥
ધરા ધામ ધન કાજ મરન બી હઁૂ માઁડ◌़◌ાઇ ।
કમધજુ કુટકાે હુવાૈ ચાૈક ચતુરભજુની ચાઁડ◌़◌ાઇ॥
બાઢ◌़◌ેલ બાઢ◌़ ક વી કટક ચાઁદ નામ ચાઁડ◌़◌ાઇ સબલ ।
દ્વારકા દે ખ પાલંટતી અચઢ◌़ સીવંૈ ક ધી અટલ॥ ૧૪૧॥
વીરાજ પ કુલબધૂ ભક્ત ભપૂ રતનાવતી॥

કથા ક રતન પ્રી ત ભીર ભક્તન ક ભાવૈ ।
મહા મહાેછાે મુિદત િનત્ય નઁદલાલ લડાવૈ॥
મુકઁુદચરન ચતવન ભ ક્ત મિહમા વજ ધાર ।
પ ત પર લાેભ ન િકયાે ટેક અપની નિહ ટાર ॥
ભલપન સબૈ બશષેહી આમેર સદન સનુખા જતી ।
વીરાજ પ કુલબધૂ ભક્ત ભપૂ રતનાવતી॥ ૧૪૨॥

પાર ષ પ્ર સધ કુલ કાઁથડ◌़યા જગન્નાથ સીવાઁ ધરમ॥
રામાનજુ ક ર ત પ્રી ત પન િહરદૈ ધાયા ।
સસંકાર સમ ત વ હંસજ્યાે બુ દ્ધ િવચાયા॥
સદાચાર મુિન ત્ત ઇંિદરા પધ ત ઉ ગર ।
રામદાસ સતુ સતં અનિન દસધા કાે આગર॥
પુ ષાેત્તમ પરસાદ ત ઉભૈ અંગ પિહયા બરમ ।
પાર ષ પ્ર સધ કુલ કાઁથડ◌़યા જગન્નાથ સીવાઁ ધરમ॥ ૧૪૩॥
ક રતન કરત કર સપનેહઁૂ મથુરાદાસ ન મંડ્યાે॥
સદાચાર સતંાષે સહૃુદ સિુઠ સીલ સભુાસૈ ।
હ તક દ પક ઉદય મેિટ તમ બ તુ પ્રકાસૈ॥
હિર કાે િહય બશ્વાસ નંદનંદન બલ ભાર ।

shrIbhaktamAla.pdf 33



શ્રીનારાયણદાસનાભાકૃત શ્રીભક્તમાલ

કૃ ણકલસ સા નેમ જગત ને સર ધાર ॥
બધર્માન ગુ બચન ર ત સાે સગં્રહ નિહ છંડ્યાે ।
ક રતન કરત કર સપનેહઁૂ મથુરાદાસ ન મંડ્યાે॥ ૧૪૪॥
તક નરાયનદાસ કાે પ્રેમપુજં આગે બઢ◌़યાે॥
પદ લીનાે પર સદ્ધ પ્રી ત મ દૃઢ◌़િ◌ નાતાે ।
અચ્છર તનમય ભયાે મદનમાેહન રઁગ રાતાે॥
નાચત સબ કાેઉ આિહ કાિહ પૈ યહ બિન આવૈ ।
ચત્ર લ ખત સાે રહ્યાે િત્રભઁગ દેસી જુ િદખાવૈ॥
હઁડ◌़◌ૈયા સરાય દેખત દુની હિરપુર પદવીકાે કઢ◌़યાે ।
તક નરાયનદાસ કાે પ્રેમપુજં આગે બઢ◌़યાે॥ ૧૪૫॥
ગનુગન બશદ ગાપેાલ કે અેતે જન ભઅે ભૂિરદા॥
બાેિહત રામગપુાલ કઁુવરબર ગાે બદ માઁિડલ ।
છ ત વામી જસવંત ગદાધર અનઁતાનઁદ ભલ॥
હિરનાભ મશ્ર દ નદાસ બછપાલ ક હર જસ ગાયન ।
ગાેસૂ રામદાસ નારદ સ્યામ પુિન હિરનારાયન॥
કૃ ણ વન ભગવાનજન સ્યામદાસ બહાર અ તદા ।
ગનુગન બશદ ગાપેાલ કે અેતે જન ભઅે ભૂિરદા॥ ૧૪૬॥
િનરબત્તર્ ભઅે સસંાર ત તે મેરે જજમાન સબ॥
ઉદ્ધવ રામરેનુ પરસરામ ગંગા ધ્રખૂેતિનવાસી ।
અચ્યુતકુલ બ્રહ્મદાસ બશ્રામ સષેસાઇ કે બાસી॥
િકકર કંુડા કૃ ણદાસ ખેમ સાેઠા ગાપેાનઁદ ।
જયદેવ રાઘવ બદુર દયાલ દામાેદર માેહન પરમાનઁદ॥
ઉદ્ધવ રઘનુાથી ચતુરાનેગન કંુજ આેક જે બસત અબ ।
િનરબત્તર્ ભઅે સસંાર ત તે મેરે જજમાન સબ॥ ૧૪૭॥
શ્રી વામી ચતુરાનેગન મગન રૈનિદન ભજન િહત॥
સદા જુક્ત અનુરક્ત ભક્તમંડલ કાે પાષેત ।
પુર મથુરા બ્રજભૂ મ રમત સબહી કાે તાષેત॥
પરમ ધરમ દૃઢ◌़િ◌ કરન દેવ શ્રીગુ આરા યાે ।
મધુર બૈન સિુઠ ઠાૈર ઠાૈર હિરજન સખુ સા યાે॥
સતં મહંત અનંત જન જસ બ તારત સુ િનત ।
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શ્રી વામી ચતુરાનેગન મગન રૈનિદન ભજનિહત॥ ૧૪૮॥
મધુકર માઁ ગ સવે ભગત તનપર હા બ લહાર િકયાે॥
ગાેમા પરમાનઁદ પ્રધાન દ્વાિરકા મથુરા ખાેરા ।
કાલષુ સાઁગાનેર ભલાે ભગવાન કાે ેરા॥
બટ્ઠલ ટાેડ◌़અે ખેમ પઁડા ગનૂાેરૈ ગાજ ।
સ્યામ સને કે બંસ ચીધર પીપાર બરાજ॥
જૈતારન ગાપેાલ કાે કેવલ કૂબૈ માેલ લયાે ।
મધુકર માઁ ગ સવે ભગત તનપર હા બ લહાર િકયાે॥ ૧૪૯॥
(શ્રી)અગ્ર અનુગ્રહ ત ભઅે સ ય સબૈ ધમર્ ક વ ॥
જંગી પ્ર સધ પ્રયાગ બનાેિદ પૂરન બનવાર ।
નર સહ ભક્ત ભગવાન િદવાકર દૃઢ◌़િ◌ બ્રતધાર ॥
કાેમલ હૃદય િકસાેર જગત જગનાથ સલૂધાૈ ।
આૈરાૈ અનુગ ઉદાર ખેમ ખીચી ધમર્ધીર લઘુ ઊધાૈ॥
િત્ર બધ તાપમાેચન સબૈ સાૈરભ પ્રભુ જન સર ભુ ।
(શ્રી)અગ્ર અનુગ્રહ ત ભઅે સ ય સબૈ ધમર્ ક વ ॥ ૧૫૦॥
ભરતખંડ ભૂધર સમુે ટ લા લાહા(ક ) પદ્ધ ત પ્રગટ॥
અંગજ પરમાનંદદાસ ેગી જગ ગૈ ।
ખરતર ખેમ ઉદાર યાન કેસાે હિરજન અનુરાગૈ॥
સસુ્ફટ ત્યાેલા શ દ લાેહકર બંસ ઉ ગર ।
હર દાસ કિપપ્રેમ સબૈ નવધા કે આગર॥
અચ્યુત કુલ સવે સદા દાસન તન દસધા અઘટ ।
ભરતખંડ ભૂધર સમુે ટ લા લાહા(ક ) પદ્ધ ત પ્રગટ॥ ૧૫૧॥
મધપુુર મહાેછાૈ મંગલ પ કા હર કૈસાૈ કાે કરૈ॥
ચાિર બરનઆશ્રમ રંક રા અન પાવૈ ।
ભક્તન કાે બહુમાન બમખુ કાેઊ નિહ વૈ॥
બીર ચદંન બસન કૃ ણ ક રંતન બરષૈ ।
પ્રભુ કે ભષૂન દેય મહામન અ તસય હરષૈ॥
બટ્ઠલસતુ બમલ્યાે િફરૈ દાસ ચરનરજ સર ધરૈ ।
મધપુુર મહાેછાૈ મંગલ પ કા હર કૈસાૈ કાે કરૈ॥ ૧૫૨॥
ભક્તન સા ક લજુગ ભલે િનબહી નીવા ખેતસી॥
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આવિહ દાસ અનેક ઊિઠ આદર કિર લીજૈ ।
ચરન ધાેય દંડવત સદન મ ડરેા દ જૈ॥
ઠાૈર ઠાૈર હિરકથા હૃદય અ ત હિરજન ભાવ ।
મધુર બચન મુઁહ લાય બ બધ ભાઁ તન જુ લડ◌़◌ાવ॥
સાવધાન સવેા કરૈ િનદૂર્ષણ ર ત ચેતસી ।
ભક્તન સા ક લજુગ ભલે િનબહી નીવા ખેતસી॥ ૧૫૩॥
બસન બઢ◌़યાે કંુતીબધૂ ત્યા તૂઁબર ભગવાન કે॥
યહ અચરજ ભયાે અેક ખાઁડ ઘ્ ત મૈદા બરષૈ ।
રજત ક્મ ક રેલ ષ્ટ સબહી મન હરષૈ॥
ભાજેન રાસ બલાસ કૃ ણ ક રંતન ક નાે ।
ભક્તન કાે બહુમાન દાન સબહી કાે દ નાે॥
ક ર ત ક ની ભીમસતુ સિુન ભપૂ મનાેરથ આન કે ।
બસન બઢ◌़યાે કંુતીબધૂ ત્યા તૂઁબર ભગવાન કે॥ ૧૫૪॥
જસવંત ભક્ત જૈમાલ ક ડ◌़◌ા રાખી રાઠવડ◌़ ॥
ભક્તન સા અ તભાવ િનરંતર અંતર નાહી ં ।
કર ેરે ઇક પાઁય મુિદત મનઆજ્ઞા માહી ં॥
શ્રી દંાબન બાસ કંુજ ક્ર ડા ચ ભાવૈ ।
રાધાબ લભ લાલ િનત્ય પ્ર ત તાિહ લડ◌़◌ાવૈ॥
પરમ ધમર્ નવધા પ્રધાન સદન સાઁચિનિધ પ્રેમ જડ◌़ ।
જસવંત ભક્ત જૈમાલ ક ડ◌़◌ા રાખી રાઠવડ◌़ ॥ ૧૫૫॥
હર દાસ ભક્તિન િહત ધિન જનની અેકૈ જ યાે॥
અ મત મહાગનુ ગાે ય સારિવત સાેઈ નૈ ।
દેખત કાે તુલાધાર દૂર આસૈ ઉનમાનૈ॥
દેય દમામાૈ પજૈ બિદત દંાબન પાયાે ।
રાધાબ લભ ભજન પ્રગટ પરતાપ િદખાયાે॥
પરમ ધમર્ સાધન સદુૃઢ◌़િ◌ કામધનેુ ક લજુગ(મ) ગ યાે ।
હર દાસ ભક્તિન િહત ધિન જનની અેકૈ જ યાે॥ ૧૫૬॥
ભ ક્ત ભાવ જૂડ◌़◌ાઇં જુગલ ધમર્ધુરંધર જગ બિદત॥
બાઁબાેલી ગાપેાલ ગનુિન ગંભીર ગનુારટ ।
દ ચ્છન િદ સ િવ દાસ ગાઁવ કાસીર ભજન ભટ॥
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ભક્તિન સા યહ ભાવ ભજૈ ગુ ગાે બદ જૈસે ।
તલક દામ આધીન સબુર સતંિન પ્ર ત તૈસે॥
અચ્યુત કુલ પન અેક રસ િનબહ્યાે જ્યા શ્રીમખુગિદત ।
ભ ક્ત ભાવ જૂડ◌़◌ાઇં જુગલ ધમર્ધુરંધર જગ બિદત॥ ૧૫૭॥
ક હ કૃપા ક ર ત બસદ પરમ પારષદ શષ પ્રગટ॥
આસકરન િર ષરાજ પ ભગવાન ભ ક્ત ગુર ।
ચતુરદાસ જગ અભૈ છાપ છ તર જુ ચતુર બર॥
લાખૈ અદ્ભુત રાયમલ ખેમ મનસા ક્રમ બાચા ।
ર સક રાયમલ ગાૈર દેવા દામાેદર હિર રઁગ રાચા॥
સબૈ સમંુગલ દાસ દૃઢ◌़િ◌ ધમર્ધુરંધર ભજન ભટ ।
ક હ કૃપા ક ર ત બસદ પરમ પારષદ શષ પ્રગટ॥ ૧૫૮॥
રસ રાસ ઉપાસક ભક્તરાજ નાથ ભટ્ટ િનમર્લ બયન॥
આગમ િનગમ પુરાન સાર સાસ્ત્રન જુ બચાયા ।
જ્યા પારાે દૈ પુટિહ સબિન કાે સાર ઉધાયા॥
પ સનાતન વ ભટ્ટ નારાયન ભાખ્યાે ।
સાે સવર્સ ઉર સાઁચ જતન કિર નીકે રાખ્યાે॥
ફની બંસ ગાપેાલ સવુ રાગા અનુગા કાે અયન ।
રસ રાસ ઉપાસક ભક્તરાજ નાથ ભટ્ટ િનમર્લ બયન॥ ૧૫૯॥
કિઠન કાલ ક લજુગ્ગ મ કરમૈતી િનકલઁક રહી॥
નશ્વરપ ત ર ત ત્યા ગ કૃ ણપદ સા ર ત ેર ।
સબૈ જગત ક ફાઁ સ તરિક તનુકા જ્યા તાેર ॥
િનમર્લ કુલ કાઁથડ◌़યા ધ ય પરસા જિહ ઈ ।
બિદત ઁદાબન બાસ સતં મખુ કરત બડ◌़◌ાઈ॥
સસંાર વાદ સખુ બાંત કિર ફેર નહી ં તન તન ચહી ।
કિઠન કાલ ક લજુગ્ગ મ કરમૈતી િનકલઁક રહી॥ ૧૬૦॥
ગાે બદચંદ્ર ગનુ ગ્રથન કાે ખડ્ગસને બાની બસદ॥
ગાેઽિપ ગ્વાલ િપતુ માતુ નામ િનરનય િકય ભાર ।
દાન કે લ દ પક પ્રચુર અ ત બુ દ્ધ બચાર ॥
સખા સખી ગાપેાલ કાલ લીલા મ બતયાે ।
કાયથ કુલ ઉદ્ધાર ભ ક્ત દૃઢ◌़િ◌ અનત ન ચતયાે॥
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ગાૈતમી તંત્ર ઉર યાન ધિર તન ત્યાગ્યાે મંડલ સરદ ।
ગાે બદચંદ્ર ગનુ ગ્રથન કાે ખડ્ગસને બાની બસદ॥ ૧૬૧॥
સખા સ્યામ મન ભાવતાે ગંગ ગ્વાલ ગંભીરમ ત॥
સ્યામાજૂ ક સખી નામ આગમ બિધ પાયાે ।
ગ્વાલ ગાય બ્રજ ગાઁવ થક નીકે કિર ગાયાે॥
કૃ ણકે લ સખુ સધુ અઘટ ઉર અંતર ધરઈ ।
તા રસમ િનત મગન અસદઆલાપ ન કરઈ॥
બ્રજ બાસઆસ બ્રજનાથ ગુ ભક્તચરન અ ત અનિન ગ ત ।
સખા સ્યામ મન ભાવતાે ગંગ ગ્વાલ ગંભીરમ ત॥ ૧૬૨॥
સાે ત શ્લાઘ્ય સતંિન સભા દ્વ તય િદવાકર િનયાે॥
પરમ ભ ક્ત પરતાપ ધરમ વજ ને ધાર ।
સીતાપ ત કાે સજુસ બદન સાે ભત અ ત ભાર ॥
નિક વન ચરન સરન થાતી થર પાઈ ।

નરહિર ગુ પરસાદ પૂત પાેતે ચ લ આઈ॥
રામ ઉપાસક છાપ દૃઢ◌़િ◌ આૈર ન કછુ ઉર આિનયાે ।
સાે ત શ્લાઘ્ય સતંિન સભા દ્વ તય િદવાકર િનયાે॥ ૧૬૩॥
વત જસ પુિન પરમપદ લાલદાસ દાનેા લહી॥

હૃદય હર ગનુ ખાન સદા સતસઁગ અનુરાગી ।
પદ્મપત્રજ્યા રહ્યાે લાેભ ક લહર ન લાગી॥
િવ રાત સમ ર ત બઘેરે ત્યા તન ત્યાજ્યાે ।
ભક્ત બરાતી દં મ ય દૂલહજ્યા રાજ્યાે॥
ખર ભ ક્ત હિરષાઁપુરૈ ગુ પ્રતાપ ગાઢ◌़ઈ રહી ।
વત જસ પુિન પરમપદ લાલદાસ દાનેા લહી॥ ૧૬૪॥

ભક્તન િહત ભગવત રચી દેહી માધવ ગ્વાલ ક ॥
િન સિદન યહૈ િવચાર દાસ જેિહ બિધ સખુ પાવ ।
તલક દામ સા પ્રી ત હૃદય અ ત હિરજન ભાવ॥
પરમારથ સા કાજ િહઅે વારથ નિહ નૈ ।
દસધા મત્ત મરાલ સદા લીલા ગનુ ગાનૈ॥
આરત હિરગનુ સીલ સમ પ્રી ત ર ત પ્ર તપાલ ક ।
ભક્તન િહત ભગવત રચી દેહી માધવ ગ્વાલ ક ॥ ૧૬૫॥

38 sanskritdocuments.org



શ્રીનારાયણદાસનાભાકૃત શ્રીભક્તમાલ

શ્રીઅગર સગુુ પરતાપ ત પૂર પર પ્રયાગ ક ॥
માનસ બાચક કાય રામચરનન ચત દ નાે ।
ભક્તન સા અ ત પ્રેમ ભાવના કિર સર લીનાે॥
રાસ મ ય િન ર્ન દેહ દુ ત દસા િદખાઈ ।
આડ◌़આે બ લયાે અંક મહાેછાે પૂર પાઈ॥
ક્યારે કલસઆૈલી વ બદુષશ્લાઘા ભાગ ક ।
શ્રીઅગર સગુુ પરતાપ ત પૂર પર પ્રયાગ ક ॥ ૧૬૬॥
પ્રગટ અ મત ગનુ પ્રેમિનિધ ધ ય બપ્ર જેિહ નામ ધયા॥
સુદંર સીલ વભાવ મધુર બાની મંગલક ।
ભક્તન કાે સખુ દેન ફલ્યાે બહુધા દસધા ત ॥
સદન બસત િનબદ સારભુક જગત અસગંી ।
સદાચાર ઊદાર નેમ હિરકથા પ્રસગંી॥
દયાદૃ ષ્ટ બ સઆગરે કથા લાેક પાબન કયા ।
પ્રગટ અ મત ગનુ પ્રેમિનિધ ધ ય બપ્ર જેિહ નામ ધયા॥ ૧૬૭॥
દૂબરાે િહ દુિનયાઁ કહૈ સાે ભક્ત ભજન માેટાે મહંત॥
સદાચાર ગુ સ ય ત્યાગ બિધ પ્રગટ િદખાઈ ।
બાિહર ભીતર બસદ લગી નિહ ક લજુગ કાઈ॥
રાઘવ ચર વભાવ અસદઆલાપ ન ભાવૈ ।
કથા ક રતન નેમ મલે સતંન ગનુ ગાવૈ॥
તાપ તાે લ પૂરાે િનકષજ્યા ઘન અહરિન હીરાે સહંત ।
દૂબરાે િહ દુિનયાઁ કહૈ સાે ભક્ત ભજન માેટાે મહંત॥ ૧૬૮॥
દાસન કે દાસ વ કાે ચાૈકસ ચાૈક અે મડ◌़ઈ॥
હિરનારાયન પ ત પદમ બેરછૈ બરાજૈ ।
ગાઁવ હુસગંાબાદ અટલ ઉદ્ધવ ભલ છાજૈ॥
ભેલૈ તુલસીદાસ ખ્યાત ભટ દેવ કલ્યાનાે ।
બાેિહથ બીરા રામદાસ સહેુલૈ પરમ સુ નાે॥
આૈલી પરમાનંદ કે સબલ ધમર્ િક વ ગડ◌़ઈ ।
દાસન કે દાસ વ કાે ચાૈકસ ચાૈક અે મડ◌़ઈ॥ ૧૬૯॥
અબલા સર ર સાધન સબલ અે બાઈ હિરભજનબલ॥
દમા પ્રગટ સબ દુની રામબાઈ (બીરા) હીરામિન ।
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લાલી નીરા લ ચ્છ જુગલ પાબર્તી જગત ધિન॥
ખીચિન કેસી ધના ગાેમતી ભક્ત ઉપા સિન ।
બાદરરાની બિદત ગંગ જમનુા રૈદા સિન॥
જેવા હિરષા ેઇ સિન કુવઁિરરાય ક ર ત અમલ ।
અબલા સર ર સાધન સબલ અે બાઈ હિરભજનબલ॥ ૧૭૦॥
કા હરદાસ સતંિન કૃપા હિર િહરદૈ લાહાે લહ્યાે॥
શ્રીગુ સરનૈ આય ભ ક્ત મારગ સત યાે ।
સસંાર ધમર્િહ છાઁડ◌़◌ૈ ઝઁૂઠ અ સાઁચ િપછા યાે॥
જ્યા સાખાદુ્રમ ચદં્ર જગત સા યિહ બિધ યારાે ।
સવર્ભૂત સમદૃ ષ્ટ ગનુિન ગઁભીર અ ત ભારાે॥
ભક્ત ભલાઈ બદત િનત કુબચન કબહઁૂ નિહ કહ્યાે ।
કા હરદાસ સતંિન કૃપા હિર િહરદૈ લાહાે લહ્યાે॥ ૧૭૧॥
લટ ાે લટેરા આન બિધ પરમ ધરમ અ ત પીન તન॥
કહની રહની અેક અેક હિરપદ અનુરાગી ।
જસ બતાન જગ ત યાે સતંસ મત બડ◌़ભાગી॥
તૈસાેઇ પૂત સપૂત નૂત ફલ જૈસાેઇ પરસા ।
હિર હિરદાસિન ટહલ કિવત રચના પુિન સરસા॥
સરુસરુાનઁદ સપં્રદાય દૃઢ◌़િ◌ કેસવ અિધક ઉદાર મન ।
લટ ાે લટેરા આન બિધ પરમ ધરમ અ ત પીન તન॥ ૧૭૨॥
કેવલરામ ક લજુગ કે પ તત વ પાવન િકયા॥
ભ ક્ત ભાગવત બમખુ જગત ગુ નામ ન ન ।
અૈસે લાેગ અનેક અ ચ સન્મારગઆને॥
િનમર્લ ર ત િનહકામ અ ત સહજ ઉદાસી ।
ત વદર સ તમહરન સીલ ક ના ક રાસી॥
તલક દામ નવધા રતન કૃ ણ કૃપા કિર દૃઢ◌़િ◌ િદયા ।
કેવલરામ ક લજુગ કે પ તત વ પાવન િકયા॥ ૧૭૩॥
માેહન મ શ્રત પદકમલઆસકરન જસ બ તયા॥
ધમર્ સીલ ગનુસીવં મહાભાગવત રાજિર ષ ।
થીરાજ કુલદ પ ભીમસતુ બિદત ક હ સ ષ॥
સદાચાર અ ત ચતુર બમલ બાની રચનાપદ ।
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સરૂ ધીર ઉદ્દાર બનય ભલપન ભક્તિન હદ॥
સીતાપ ત રાધાસબુર ભજન નેમ કૂરમ ધયા ।
માેહન મ શ્રત પદકમલઆસકરન જસ બ તયા॥ ૧૭૪॥
િન કચન ભક્તિન ભજૈ હિર પ્રતી ત હિરબંસ કે॥
કથા ક રતન પ્રી ત સતંસવેા અનુરાગી ।
ખિરયા ખુરપા ર ત તાિહ જ્યા સબર્સુ ત્યાગી॥
સતંાષેી સિુઠ સીલ અસદઆલાપ ન ભાવૈ ।
કાલ થા નિહ ય િનરંતર ગાે બદ ગાવૈ॥
સષ સપૂત શ્રીરંગ કાે ઉિદત પારષદ અંસ કે ।
િન કચન ભક્તિન ભજૈ હિર પ્રતી ત હિરબંસ કે॥ ૧૭૫॥
હિરભ ક્ત ભલાઇ ગનુ ગઁભીર બાઁટે પર કલ્યાન કે॥
નવિકસાેર દૃઢ◌़િ◌ બ્રત અનિન મારગ ઇક ધારા ।
મધુર બચન મનહરન સખુદ નૈ સસંારા॥
પર ઉપકાર બચાર સદા ક ના ક રાસી ।
મન બચ સબર્સ પ ભક્ત પદરેનુ ઉપાસી॥
ધમર્દાસસતુ સીલ સિુઠ મન મા યાે કૃ ણ સુ ન કે ।
હિરભ ક્ત ભલાઇ ગનુ ગઁભીર બાઁટે પર કલ્યાન કે॥ ૧૭૬॥
બઠલદાસ હિરભ ક્ત કે દુહઁૂ હાથ લાડૂ લયા॥
આિદ અંત િનબાર્હ ભક્તપદરજબ્રતધાર ।
રહ્યાે જગત સા અડ◌़ તુચ્છ ને સસંાર ॥
પ્રભુતા પ ત ક પધ ત પ્રગટ કુલદ પ પ્રકાસી ।
મહત સભા મ માન જગત નૈ રૈદાસી॥
પદ પઢ◌़ત ભઈ પરલાેક ગ ત ગુ ગાે બદ જુગ ફલ િદયા ।
બઠલદાસ હિરભ ક્ત કે દુહઁૂ હાથ લાડૂ લયા॥ ૧૭૭॥
ભગવંત રચે ભાર ભગત ભક્તિન કે સન્માન કાે॥
ક્વાહબ શ્રીરઁગ સમુ ત સદાનઁદ સબર્સ ત્યાગી ।
સ્યામદાસ લઘુલંબ અનિન લાખૈ અનુરાગી॥
મા મુિદત કલ્યાન પરસ બંસી નારાયન ।
ચેતા ગ્વાલ ગપુાલ સઁકર લીલા પારાયન॥
સતં સયે કારજ િકયા તાષેત સ્યામ સુ ન કાે ।

shrIbhaktamAla.pdf 41



શ્રીનારાયણદાસનાભાકૃત શ્રીભક્તમાલ

ભગવંત રચે ભાર ભગત ભક્તિન કે સન્માન કાે॥ ૧૭૮॥
તલક દામ પરકાસ કાે હર દાસ હિર િનમર્યાે॥
સરનાગત કાે શ બર દાન દધીચ ટેક બ લ ।
પરમ ધમર્ પ્રહ્લાદ સીસ જગદેવ દેન ક લ॥
બીકાવત બાનૈત ભ ક્તપન ધમર્ધુરંધર ।
તૂઁવર કુલ દ પક્ક સતંસવેા િનત અનુસર॥
પાથર્પીઠ અચરજ કાનૈ સકલ જગત મ જસ લયાે ।
તલક દામ પરકાસ કાે હર દાસ હિર િનમર્યાે॥ ૧૭૯॥
નંદકઁુવર કૃ ણદાસ કાે િનજ પગ ત નપૂુર િદયાે॥
તાન માન સરુ તાલ સલુય સુદંર સિુઠ સાેહૈ ।
સધુા અંગ ભ્રૂભંગ ગાન ઉપમા કાે કાે હૈ॥
રત્નાકર સગંીત રાગમાલા રઁગરાસી ।
િરઝયે રાધાલાલ ભક્તપદરેનુ ઉપાસી॥
વનર્કાર ખરગૂ સવુન ભક્ત ભજન દૃઢ◌़િ◌ બ્રત લયાે ।
નંદકઁુવર કૃ ણદાસ કાે િનજ પગ ત નપૂુર િદયાે॥ ૧૮૦॥
પરમધમર્ પ્ર તપાષે કાે સં યાસી અે મુકુટમિન॥
ચ સખુ ટ કાકાર ભ ક્ત સબાપિર રાખી ।
શ્રીદામાેદરતીથર્ રામ અચર્ન બિધ ભાખી॥
ચદં્રાેદય હિરભ ક્ત નર સહાર ય ક હી ।
માધવ મધુસદૂન (સર વતી) પરમહઁસ ક ર ત લી હી॥
પ્રબાેધાનંદ રામભદ્ર જગદાનંદ ક લજુગ ધિન ।
પરમધમર્ પ્ર તપાષે કાે સં યાસી અે મુકુટમિન॥ ૧૮૧॥
અષ્ટાંગ ેગ તન ત્યા ગયાે દ્વાિરકાદાસ ને દુની॥
સિરતા કૂકસ ગાઁવ સ લલ મ યાન ધયા મન ।
રામચરન અનુરાગ સદુૃઢ◌़ કે સાઁચાે પન॥
સતુ કલત્ર ધન ધામ તાિહ સા સદા ઉદાસી ।
કિઠન માેહ કાે ફંદ તરિક તાેર કુલ ફાઁસી॥
ક હ કૃપા બલ ભજન કે ગ્યાનખડ્ગ માયા હની ।
અષ્ટાંગ ેગ તન ત્યા ગયાે દ્વાિરકાદાસ ને દુની॥ ૧૮૨॥
પૂરન પ્રગટ મિહમા અનઁત કિરહૈ કાનૈ બખાન॥
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ઉદય અ ત પરબત્ત ગિહર મિધ સિરતા ભાર ।
ેગ જુગ ત બશ્વાસ તહાઁ દૃઢ◌़િ◌ આસન ધાર ॥

બ્યાઘ્ર સહ ગુજૈં ખરા કછુ સકં ન માનૈ ।
અદ્ધર્ ન તે પવન ઉલિટ ઊરધ કાે આનૈ॥
સા ખ સ દ િનમર્લ કહા ક થયા પદ િનબાર્ન ।
પૂરન પ્રગટ મિહમા અનઁત કિરહૈ કાનૈ બખાન॥ ૧૮૩॥
(શ્રી)રામાનજુ પદ્ધ ત પ્રતાપ ભટ્ટ લચ્છમન અનુસયા॥
સદાચાર મુિન ત્ત ભજન ભાગવત ઉ ગર ।
ભક્તન સા અ તપ્રી ત ભ ક્ત દસધા કાે આગર॥
સતંાષેી સિુઠ સીલ હૃદય વારથ નિહ લેસી ।
પરમધમર્ પ્ર તપાલ સતં મારગ ઉપદેસી॥
શ્રીભાગવત બખાિન કૈ નીર ક્ષીર બબરન કયા ।
(શ્રી)રામાનજુ પદ્ધ ત પ્રતાપ ભટ્ટ લચ્છમન અનુસયા॥ ૧૮૪॥
દધી ચ પાછે દૂ કર કૃ ણદાસ ક લ ત॥
કૃ ણદાસ ક લ ત યાે ત નાહર પલ દ યાે ।
અ ત થધમર્ પ્ર તપાલ પ્રગટ જસ જગ મ લીયાે॥
ઉદાસીનતા અવિધ કનક કા મિન નિહ રાતાે ।
રામચરનમકરંદ રહત િન સિદન મદમાતાે ।
ગલતે ગ લત અ મત ગનુ સદાચાર સિુઠ ની ત ।
દધી ચ પાછે દૂ કર કૃ ણદાસ ક લ ત॥ ૧૮૫॥
ભલી ભાઁ ત િનબહી ભગ ત સદા ગદાધરદાસ ક ॥
લાલ બહાર જપત રહત િન સબાસર ફૂલ્યાે ।
સવેા સહજ સનેહ સદા આનઁદરસ ઝૂલ્યાે॥
ભક્તન સા અ ત પ્રી ત ર ત સબહી મન ભાઈ ।
આસય અિધક ઉદાર રસન હિર ક ર ત ગાઈ॥
હિર બશ્વાસ િહય આિન કૈ સપનેહઁુ અ ય નઆસ ક ।
ભલી ભાઁ ત િનબહી ભગ ત સદા ગદાધરદાસ ક ॥ ૧૮૬॥
હિરભજન સીવં વામી સરસ શ્રીનારાયનદાસ અ ત॥
ભ ક્ત ેગ જુત સદુૃઢ◌़િ◌ દેહ િનજબલ કિર રાખી ।
િહયે સ પાનંદ લાલ જસ રસના ભાખી॥
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પિરચૈ પ્રચુર પ્રતાપ નમિન રહસ સહાયક ।
શ્રીનારાયન પ્રગટ મનાે લાેગિન સખુદાયક॥
િનત સવેત સતંિન સિહત દાતા ઉત્તરદેસ ગ ત ।
હિરભજન સીવં વામી સરસ શ્રીનારાયનદાસ અ ત॥ ૧૮૭॥
ભગવાનદાસ શ્રીસિહત િનત સહૃુદ સીલ સ જન સરસ॥
ભજનભાવ આ ઢ◌़ ગૂઢ◌़ ગનુ બ લત લ લત જસ ।
શ્રાેતા શ્રીભાગવત રહ સ ગ્યાતા અચ્છર રસ॥
મથુરાપુર િનવાસઆસ પદ સતંિન ઇક ચત ।
શ્રીજુત ખાે સ્યામ ધામ સખુકર અનુચરિહત॥
અ ત ગંભીર સધુીર મ ત હુલસત મન કે દરસ ।
ભગવાનદાસ શ્રીસિહત િનત સહૃુદ સીલ સ જન સરસ॥ ૧૮૮॥
ભક્તપચ્છ ઊદારતા યહ િનબહી કલ્યાન ક ॥
જગન્નાથ કાે દાસ િનપનુ અ ત પ્રભુ મન ભાયાે ।
પરમ પારષદ સમુ ઝ િન પ્રય િનકટ બુલાયાે॥
પ્રાન પયાનાે કરત નેહ રઘપુ ત સા ેયા ।
સતુ દારા ધન ધામ માેહ તનકા જ્યા તાેયા॥
કાધની યાન ઉર મ લસ્યાે રામનામ મખુ નક ।
ભક્તપચ્છ ઊદારતા યહ િનબહી કલ્યાન ક ॥ ૧૮૯॥
સાેદર સાેભૂરામ કે સનુાૈ સતં તનક કથા॥
સતંદાસ સદ ત્ત જગત છાેઈ કિર ડાયા ।
મિહમા મહા પ્રબીન ભ ક્તિવત ધમર્ િવચાયા॥
બહુયા માધવદાસ ભજનબલ પિરચૈ દ નાે ।
કિર ે ગિન સા બાદ બસન પાવક પ્ર ત લીનાે॥
પરમધમર્ બ તાર િહત પ્રગટ ભઅે નાિહન તથા ।
સાેદર સાેભૂરામ કે સનુાૈ સતં તનક કથા॥ ૧૯૦॥
બૂડ◌़◌ૈયે બિદત કા હર કૃપાલુ આત્મારામ આગમદરસી॥
કૃ ણભ ક્ત કાે થભં બ્રહ્મકુલ પરમ ઉ ગર ।
છમાસીલ ગંભીર સબૈ લચ્છન કાે આગર॥
સબર્સુ હિરજન િન હૃદય અનુરાગ પ્રકાસૈ ।
અસન બસન સન્માન કરત અ ત ઉ વલઆસૈ॥
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સાેભૂરામ પ્રસાદ ત કૃપાદૃ ષ્ટ સબપર બસી ।
બૂડ◌़◌ૈયે બિદત કા હર કૃપાલુ આત્મારામ આગમદરસી॥ ૧૯૧॥
ભક્તરતનમાલા સધુન ગાે બદ કંઠ બકાસ િકય॥
ચરસીલ ઘનનીલ લીલ ચ સમુ ત સિરતપ ત ।
બ બધ ભક્તઅનુરક્તબ્યક્તબહુ ચિરત ચતુર અ ત॥
લઘુ દ રઘ વર સદુ્ધ બચન અ બ દ્ધ ઉચારન ।
બશ્વબાસ બશ્વાસ દાસ પિરચય બ તારન॥
િન જગતિહત સબ ગનુિન સસુમ નરાયનદાસ િદય ।

ભક્તરતનમાલા સધુન ગાે બદ કંઠ બકાસ િકય॥ ૧૯૨॥
ભક્તેસ ભક્ત ભવ તાષેકર સતં પ ત બાસાે કઁુવર॥
શ્રીજુત પમિન જગત સહ દૃઢ◌़િ◌ ભ ક્ત પરાયન ।
પરમપ્રી ત િકઅે સબુસ સીલ લ મીનારાયન॥
સુ સજુસ સહજહી ં કુિટલ ક લ ક પ જુ ઘાયક ।

આજ્ઞા અટલ સપુ્રગટ સભુટ કટકિન સખુદાયક॥
અ ત પ્રચડં માતડ સમ તમખંડન દાેદડ બર ।
ભક્તેસ ભક્ત ભવ તાષેકર સતં પ ત બાસાે કઁુવર॥ ૧૯૩॥
ગિરધરન ગ્વાલ ગાપેાલ કાે સખા સાઁચ લાૈ સગંકાે॥
પ્રેમી ભક્ત પ્ર સદ્ધ ગાન અ ત ગદ્ગદ બાની ।
અંતર પ્રભુ સા પ્રી ત પ્રગટ રહ નાિહન છાની॥
િનત્ય કરતઆમાેદ બિપન તન બસન બસારૈ ।
હાટક પટ િહત દાન ર ઝ ત કાલ ઉતારૈ॥
માલપુરૈ મંગલકરન રાસ રચ્યાે રસ રંગકાે ।
ગિરધરન ગ્વાલ ગાપેાલ કાે સખા સાઁચ લાૈ સગંકાે॥ ૧૯૪॥
ગાપેાલી જનપાષે કાે જગત જસાેદા અવતર ॥
પ્રગટ અંગ મ પ્રેમ નેમ સા માેહન સવેા ।
ક લજુગ કલષુ ન લગ્યાે દાસ ત કબહઁુ ન છેવા॥
બાની સીતલ સખુદ સહજ ગાે બદધુિન લાગી ।
લચ્છન કલા ગઁભીર ધીર સતંિન અનુરાગી॥
અંતર સદુ્ધ સદા રહૈ ર સક ભ ક્ત િનજ ઉર ધર ।
ગાપેાલી જનપાષે કાે જગત જસાેદા અવતર ॥ ૧૯૫॥
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શ્રીરામદાસ રસ ર ત સા ભલી ભાઁ ત સવેત ભગત॥
સીતલ પરમ સસુીલ બચન કાેમલ મખુ િનકસૈ ।
ભક્ત ઉિદત ર બ દે ખ હૃદય બાિરજ જ મ બકસૈ॥
અ તઆનઁદ મન ઉમ ગ સતં પિરચયાર્ કરઈ ।
ચરન ધાેઇ દંડવત બ બધ ભાજેન બ તરઈ॥
બછવન િનબાસ બશ્વાસ હિર જુગલ ચરન ઉર જગમગત ।
શ્રીરામદાસ રસ ર ત સા ભલી ભાઁ ત સવેત ભગત॥ ૧૯૬॥
બપ્ર સારસતુ ઘર જનમ રામરાય હિર ર ત કર ॥
ભ ક્ત ગ્યાન બૈરાગ્ય ેગ અંતર ગ ત પાગ્યાે ।
કામ ક્રાેધ મદ લાેભ માેહ મ સર સબ ત્યાગ્યાે॥
કથા ક રતન મગન સદા આનઁદ રસ ઝૂલ્યાે ।
સતં િનર ખ મન મુિદત ઉિદત ર બ પંકજ ફૂલ્યાે॥
વૈર ભાવ જન દ્રાેહ િકય તાસુ પાગ ખ સ વ પિર ।
બપ્ર સારસતુ ઘર જનમ રામરાય હિર ર ત કર ॥ ૧૯૭॥
ભગવઁત મુિદત ઉદાર જસ રસ રસના આ વાદ િકય॥
કંુજ બહાર કે લ સદા અ યંતર ભાસૈ ।
દંપ ત સહજ સનેહ પ્રી ત પિર મ ત પરકાસૈ॥
અનિન ભજન રસર ત પુ ષ્ટમારગ કિર દેખી ।
બિધ િનષેધ બલ ત્યા ગ પા ગ ર ત હૃદય િવશષેી॥
માધવ સતુ સમંત ર સક તલક દામ ધિર સવે લય ।
ભગવઁત મુિદત ઉદાર જસ રસ રસના આ વાદ િકય॥ ૧૯૮॥
દુલર્ભ માનષુદેહ કાે લાલમતી લાહાે લયાે॥
ગાૈરસ્યામ સા પ્રી ત પ્રી ત જમનુાકંુજન સા ।
બંસીબટ સા પ્રી ત પ્રી ત બ્રજરજપુજંન સા॥
ગાેકુલ ગુ જન પ્રી ત પ્રી ત ઘન બારહ બન સા ।
પુર મથુરા સા પ્રી ત પ્રી ત ગિર ગાેબધર્ન સા॥
બાસ અટલ દંા બિપન દૃઢ◌़િ◌ કિર સાે નાગિર િકયાે ।
દુલર્ભ માનષુદેહ કાે લાલમતી લાહાે લયાે॥ ૧૯૯॥
અગ્ર કહ ત્રૈલાેક મ હિર ઉર ધર તેઈ બડ◌़અે॥
ક બજન કરત બચાર બડ◌़આે કાે તાિહ ભિન જૈ ।
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કાેઉ કહ અવની બડ◌़ઈ જગતઆધાર ફિન જૈ॥
સાે ધાર સર શષે તાિહ સવ ભષૂન ક નાે ।
સવઆસન કૈલાસ ભુ ભિર રાવન લીનાે॥
રાવન ત્યાે બા લ બા લ રાઘવ ઇક સાયક દઁડ◌़અે ।
અગ્ર કહ ત્રૈલાેક મ હિર ઉર ધર તેઈ બડ◌़અે॥ ૨૦૦॥
હિર સજુસ પ્રી ત હિરદાસ કૈ ત્યા ભાવૈ હિરદાસ જસ॥
નેહ પરસપર અઘટ િનબિહ ચારા જુગ આયાે ।
અનુચર કાે ઉ કષર્ સ્યામ અપને મખુ ગાયાે॥
આેતપ્રાેત અનુરાગ પ્રી ત સબહી જગ નૈ ।
પુર પ્રવેસ રઘવુીર ત્ય ક ર ત જુ બખાનૈ॥
અગ્ર અનુગ ગનુ બરન ત સીતાપ ત િનત હાેત બસ ।
હિર સજુસ પ્રી ત હિરદાસ કૈ ત્યા ભાવૈ હિરદાસ જસ॥ ૨૦૧॥
ઉ કષર્ સનુત સતંન કાે અચરજ કાેઊ જન કરાૈ॥
દુવાર્સા પ્ર ત સ્યામ દાસબસતા હિર ભાખી ।
ધ્રવુ ગજ પુિન પ્રહ્લાદ રામ સબર ફલ સાખી॥
રાજસયૂ જદુનાથ ચરન ધાેય જઁૂઠ ઉઠાઈ ।
પાંડવ બપ ત િનવાિર િદઅે બષ બષયા પાઈ॥
ક લ બસષે પરચાૈ પ્રગટ આ તક હૈ્વ કૈ ચત ધરાૈ ।
ઉ કષર્ સનુત સતંન કાે અચરજ કાેઊ જન કરાૈ॥ ૨૦૨॥
પાદપ પેડ◌़િહ સીચંતે પાવૈ અઁગ અઁગ પાષે ।
પૂરબ જ્યા બરન ત સિુન માિનયાે સઁતાષે॥ ૨૦૩॥
ભક્ત જતે ભૂલાેક મ કથે કાનૈ પૈ ય ।
સમુઁદપાન શ્રદ્ધા કરૈ કહઁ ચિર પેટ સમાય॥ ૨૦૪॥
શ્રીમૂર ત સબ વૈ ણવ લઘુ બડ◌़ ગનુિન અગાધ ।
આગે પીછે બરન ત જિન માનાૈ અપરાધ॥ ૨૦૫॥
ફલ ક શાેભા લાભ ત ત શાેભા ફલ હાેય ।
ગુ શ ય ક ક ત મ અચરજ નાહી ં કાેય॥ ૨૦૬॥
ચાિર જુગન મ ભગત જે તનકે પદ ક ધૂિર ।
સવર્સુ સર ધિર રા ખહા મેર વન મૂિર॥ ૨૦૭॥
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જગ ક ર ત મંગલ ઉદય તીના તાપ નશાય ।
હિરજન કે ગનુ બરન ત હિર હૃિદ અટલ બસાય॥ ૨૦૮॥
હિરજન કે ગનુ બરનતે ( ે) કરૈ અસયૂા આય ।
ઇહાઁ ઉદર બાઢ◌़◌ાઇ બથા અ પરલાેક નસાય॥ ૨૦૯॥
( ે) હિરપ્રાપ ત ક આસ હૈ તાે હિરજન ગનુ ગાવ ।
નત સકૃુત ભુઁજે બીજ લા જનમ જનમ પ છતાવ॥ ૨૧૦॥
ભક્તદામ સગં્રહ કર કથન શ્રવન અનુમાેદ ।
સાે પ્રભુ યારાે પતુ્ર જ્યા બૈઠે હિર ક ગાેદ॥ ૨૧૧॥
અચ્યુતકુલ જસ ઇક બેરહઁૂ જનક મ ત અનુરા ગ ।
તનક ભગ ત સકૃુત મ િનશ્ચૈ હાેય બભા ગ॥ ૨૧૨॥
ભક્તદામ જન જન કહે તનક જઁૂઠિન પાય ।
માે મ ત સાર અચ્છર દ્વૈ ક ના સલાૈ બનાય॥ ૨૧૩॥
કાહૂ કે બલ ેગ જગ કુલ કરની ક આસ ।
ભક્તનામમાલા અગર (ઉર) બસાૈ નરાયનદાસ॥ ૨૧૪॥
॥ ઇ ત શ્રીનારાયણદાસનાભાકૃત શ્રીભક્તમાલ॥
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