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ીિકરાતશાતઃુ અોરશતનામતો

{ ીિકરાતશાતઃુ અોરશતનામતો }

િકરાતામા િશવઃ શાત િશવામા િશવનદનઃ 

પરુાણપુષોધવી પુહુત સહાય  ૧

નીલાબરો મહાબાહુવયવા િવજયદઃ 

િવધમુૌિલ વરાડામા િવામા વીયમોહનઃ  ૨

વરદો વામદવે વાસદુવેિયો િવભઃુ 

કયેરૂવા િપછમૌિલઃ િપલાઃ પાણવા  ૩

શાવતઃ શરકોદડી શરણાગતવસલઃ 

યામલાઃ શરધીમા શરિદદ ુિનભાનનઃ  ૪

પીનકઠો િવપાઃ ુહા ુિરકાયધુઃ 

ધારાધર વપધુમા સયસધઃ તાપવા  ૫

કરૈાતપિતરાખેટિયઃ ીિતદઃ ભઃુ 

રેકામજ ીરામ િચપમાલયો બલી  ૬

યાધપધરો યાિધનાશનઃ કાલશાસનઃ 

કામદવેસમો દવેઃ કાિમતાથ ફલદઃ  ૭

અતઃ વતો ધીરઃ સારઃ સાવકસમઃ 
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સામવદેિયો વધેાઃ વદેો વદેિવદાંવરઃ  ૮

યરામા િલોકશેઃ િવરામા િલોચનઃ 

િગણુામા િકાલઃ િમૂયા મા િવગદઃ  ૯

પાવતીનદનઃ ીમા પાવનઃ પાપનાશનઃ 

પારાવારગભીરામા પરમામા પરાપરઃ  ૧૦

ગીતિયો ગીતકીતઃ કાતકયેસહોદરઃ 

કાયસાગરો હસંઃ િસ િસહપરામઃ  ૧૧

સુલોકઃ સમુખુો વીરઃ સુદરઃ સરુવિદતઃ 

સરુવિૈરકુલવસંી થલૂમરુિમહા  ૧૨

અતઃ સવગઃ સૂમ થલૂતરુગવાહનઃ 

અમલો િવમલો દો વસમુા વનગો ગુઃ  ૧૩

સવિયઃ સવસાી સવયોગીરેરઃ

તારક પી ચ ચિકાિવશદિમતઃ

િકરાત વપરુારામસચારી પરમેરઃ  ૧૪

ઇિત ી િકરાતશાતઃુ અોરશતનામતો ંસપણૂ ં
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