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Buddha’s Biography by Ashvaghosha - Buddhacharita

બુદ્ધચિરતમ્

Book I [ભગવ પ્રસૂ તઃ]
શ્રયં પરા યા િવદધ દ્વધા જત્ તમાે િનરસ્યન્ન ભભૂતભાનુ ત્ ।
નુદિન્નદાઘં જતચા ચ દ્રમાઃ સ વ દ્યતેઽહર્િન્નહ યસ્ય નાપેમા॥ ૧।૧*
આસી દ્વશાલાેન્નતસાનુલ યા પયાેદપઙ્ યવે પર તપાશ્વર્મ્ ।
ઉદગ્રિધ યં ગગણેઽવગાઢં પુરં મહષઃ કિપલસ્ય વ તુ॥ ૧।૨*
સતાેન્નતનેવે નયને હૃ વા કૈલાસશલૈસ્ય યદભ્રશાેભામ્ ।
ભ્રમાદુપેતાન્ વહદ બુવાહાન્ સભંાવનાં વા સફલીચકાર॥ ૧।૩*
રત્નપ્રભાેદ્ભા સિન યત્ર લેભે તમાે ન દાિરદ્ર્ય મવાવકાશમ્ ।
પરા યર્પાૈરૈઃ સહવાસતાષેાત્ કૃત મતવેા તરરાજ લ મીઃ॥ ૧।૪*
યદ્વિેદકાતાેરણ સહકણરત્નૈદર્ધાનં પ્ર તવેશમ શાેભામ્ ।
જગત્યદૃ ટે્વવ સમાનમ ય પધા વગેહૈ મથ અેવ ચકે્ર॥ ૧।૫*
રામામખુે દૂન્ પિરભૂતપદ્માન્ યત્રાપયાતાેઽ યિવમ ય ભાનુઃ ।
સ તાપયાેગાિદવ વાિર વેષંુ્ટ પશ્ચા સમુદ્રા ભમખુઃ પ્રતસ્થે॥ ૧।૬*
શક્યા જતાનાં યશસાં જનને દૃ ટ્વા તભાવં ગ મતાેઽય મ દ્રઃ ।
ઇ ત વજૈશ્ચા ચલ પતાકૈયર્ન્માષુ્ટર્મસ્યાઙ્ક મવાેદયચ્છત્॥ ૧।૭*
કૃ વાિપ રાત્રાૈ કુમુદપ્રહાસ મ દાેઃ કરૈયર્દ્રજતાલયસ્થૈઃ ।
સાવૈણર્હ યષુ ગતાકર્પાદૈિદવા સરાજેદુ્ય તમાલલ બે॥ ૧।૮*
મહી તાં મૂિધ્ન કૃતા ભષેકઃ શદુ્ધાેદનાે નામ પાેઽકર્બ ધુઃ ।
અ યાશયાે વા સુ્ફટપુદર કં પુરાિધરાજં તદલ ચકાર॥ ૧।૯*
ભૂ પરા યાઽિપ સપક્ષ અેવ પ્ર ત્તદાનાેઽિપ મદાનપુેતઃ ।
ઈશાેઽિપ િનતં્ય સમડૃ ષ્ટપાતઃ સાૈ ય વભાવાેઽિપ થપુ્રતાપઃ॥ ૧।૧૦*
ભજેુન યસ્યા ભહતાઃ પત તાે દ્વષદ્દિ્વપે દ્રાઃ સમરાઙ્ગણષેુ ।
ઉદ્વા તમુક્તાપ્રકરૈઃ શરાે ભભર્ યવે પુ પા જ લ ભઃ પ્રણેમુઃ॥ ૧।૧૧*
અ તપ્રતાપાદવધૂય શત્રનૂ્મહાપેરાગાિનવ તગ્મભાનુઃ ।
ઉદ્યાેતયામાસ જનં સમ તા પ્રદશર્યન્નાશ્રયણીયમાગાર્ન્॥ ૧।૧૨*
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ધમાર્થર્કામા િવષયં મથાેઽ યં ન વેશમાચક્રમુરસ્ય નીત્યા ।
િવ પધર્માના ઇવ તૂગ્ર સદ્ધઃે સગુાેચરે દ પ્તતરા બભવૂુઃ॥ ૧।૧૩*
ઉદારસઙ્ખ્યઃૈ સ ચવાઇરસઙ્ખ્યઃૈ કૃતાગ્રભાવઃ સ ઉદગ્રભાવઃ ।
શશી યથા ભૈરકૃતા યથાભૈઃ શક્યે દ્રરાજઃ સતુરાં રરાજ॥ ૧।૧૪*
તસ્યા તશાેભાિવ તા તશાેભા રિવપ્રભવેા તતમઃ પ્રભાવા ।
સમગ્રદેવીિનવહાગ્રદેવી બભવૂ માયાપગતવે માયા॥ ૧।૧૫*
પ્ર સુ માતવે િહતપ્ર ત્તા ગુરાૈ જને ભ ક્તિરવાનુ ત્તા ।
લ મીિરવાધીશકુલે કૃતાભા જગત્યભૂદુત્તમદેવતા યા॥ ૧।૧૬*
કામં સદા સ્ત્રીચિરતં ત મસ્રં તથાિપ તાં પ્ર ય શં િવરેજે ।
ન હી દુલખેામપુગ ય શભુાં નક્તં તથા સ તમસ વમે ત॥ ૧।૧૭*
અતી દ્રયનેાત્મિન દુ કુહાેઽયં મયા જનાે યાજેિયતું ન શક્યઃ ।
ઇતીવ સૂ માં પ્રકૃ ત િવહાય ધમણ સાક્ષા દ્વિહતા વમૂ તઃ॥ ૧।૧૮*
ચ્યુતાેઽથ કાયાત્તુ ષતાત્ િત્રલાેક મુદ્યાેતયન્નુત્તમબાેિધસ વઃ ।
િવવેશ તસ્યાઃ ત અેવ કુક્ષાૈ ન દાગુહાયા મવ નાગરાજઃ॥ ૧।૧૯*
વા િહમાિદ્રધવલં ગુ ષિડ્વષાણાં

દાનાિધવા સતમખું દ્વરદસ્ય પમ્ ।
શદુ્ધાેદનસ્ય વસધુાિધપતેમર્િહ યાઃ
કુ ક્ષ િવવેશ સ જગદ્વ્યસનક્ષયાય॥ ૧।૨૦*
રક્ષાિવધાનં પ્ર ત લાેકપાલા લાેકૈકનાથસ્ય િદવાેઽ ભજગ્મુઃ ।
સવર્ત્ર ભા તાેઽિપ િહ ચ દ્રપાદા ભજ ત કૈલાસ ગરાૈ િવશષેમ્॥ ૧।૨૧*
મયાિપ તં કુ ક્ષગતં દધાના િવદ્યુ દ્વલાસં જલદાવલીવ ।
દાના ભવષઃ પિરતાે જનાનાં દાિરદ્ર્યતાપં શમયા ચકાર॥ ૧।૨૨*
સાતઃ પુરજના દેવી કદા ચદથ લુ બનીમ્ ।
જગામાનુમતે રાજ્ઞઃ સ ભૂતાેત્તમદાેહદા॥ ૧।૨૩*
શાખામાલ બમાનાયાઃ પુ પભારાવલં બનીમ્ ।
દેવ્યાઃ કુ ક્ષ િવ ભદ્યાશુ બાેિધસ વાે િવિનયર્યાૈ॥ ૧।૨૪*
તતઃ પ્રસન્નશ્ચ બભવૂ પુ ય તસ્યાશ્ચ દેવ્યા વ્રતસસૃં્કતાયાઃ ।
પાશ્વાર્ સતુાે લાેકિહતાય જજ્ઞે િનવદનં ચવૈ િનરામયં ચ॥ ૧।૨૫ (૧।૯)
પ્રાતઃ પયાેદાિદવ તગ્મભાનુઃ સમુદ્ભવ સાેઽિપ ચ મા કુક્ષેઃ ।
સુ્ફરન્મયખૂૈિવહતા ધકારૈશ્ચકાર લાેકં કનકાવદાતમ્॥ ૧।૨૬*
તં તમાત્રમથ કા ચનયપૂગાૈરં
પ્રીતઃ સહસ્રનયણઃ શનકૈરગ્ હ્ણાત્
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મ દારપુ પિનકરૈઃ સહ તસ્ય મૂિધ્ન
ખાિન્નમર્લે ચ િવિનપેતતુર બુધારે॥ ૧।૨૭*
સરુપ્રધાનૈઃ પિરધાયર્માણાે દેહાંશુ લૈરનુર જયં તાન્ ।
સ યાભ્ર લાપેિરસિન્નિવષં્ટ નવાેડુરાજં િવ જગાય લ યા॥ ૧।૨૮*
ઊરાેયર્થાવૈર્સ્ય થાેશ્ચ હ તાન્મા ધાતુિર દ્રપ્ર તમસ્ય મૂધ્નર્ઃ ।
કક્ષીવતશ્ચવૈ ભુ ં સદેશાત્તથાિવધં તસ્ય બભવૂ જન્મ॥ ૧।૨૯ (૧।૧૦)
ક્રમેણ ગભાર્દ ભિનઃ તઃ સન્ બભાૈ ગતઃ ખાિદવ યાે ય તઃ ।
ક પે વનેકે વવ ભાિવતાત્મા યઃ સ પ્ર નન્ સષુવુે ન મૂઢઃ॥ ૧।૩૦ (૧।૧૧)
દ યા ચ ધૈયણ ચ યાે રરાજ બાલાે રિવભૂર્ મ મવાવતીણર્ઃ ।
તથા તદ પ્તાેઽિપ િનર ક્ષ્યમાણાે જહાર ચક્ષૂં ષ યથા શશાઙ્કઃ॥ ૧।૩૧ (૧।૧૨)
સ િહ વગાત્રપ્રભયાે વલ ત્યા દ પપ્રભાં ભાસ્કરવન્મુમાષે ।
મહાહર્ બૂનદચા વણા િવદ્યાેતયામાસ િદશશ્ચ સવાર્ઃ॥ ૧।૩૨ (૧।૧૩)
અનાકુલા ય જસમુદ્ગતાિન િન પષેવ ત્યાયતિવક્રમા ણ ।
તથવૈ ધીરા ણ પદાિન સપ્ત સપ્ત ષતારાસદશૃાે જગામ॥ ૧।૩૩ (૧।૧૪)
બાેધાય તાેઽ મ જગ દ્ધતાથર્મ ત્યા તથાે પ ત્તિરયં મમે ત ।
ચતુિદશં સહગ તિવલાેક્ય વાણી ં ચ ભવ્યાથર્કર મવુાચ॥ ૧।૩૪ (૧।૧૫)
ખા પ્રસ્રુતે ચ દ્રમર ચશભુ્રે દ્વે વાિરધારે શ શરાે ણવીય ।
શર રસાખૈ્યાથર્મનુત્તરસ્ય િનપેતતુમૂર્ધર્િન તસ્ય સાૈ યે॥ ૧।૩૫ (૧।૧૬)
શ્રીમ દ્વતાને કનકાે વલાઙ્ગે વૈડૂયર્પાદે શયને શયાનમ્ ।
યદ્ગાૈરવા કા ચનપદ્મહ તા યક્ષાિધપાઃ સ પિરવાયર્ તસ્થુઃ॥ ૧।૩૬ (૧।૧૭)
માયાતનજૂસ્ય િદવાૈકસઃ ખે યસ્ય પ્રભાવા પ્રણતૈઃ શરાે ભઃ ।
આધારયન્ પા ડરમાતપતં્ર બાેધાય જેપુઃ પરમા શષશ્ચ॥ ૧।૩૭ (૧।૧૮)
મહાેરગા ધમર્િવશષેતષાર્દુ્બદ્ધે વતીતષેુ કૃતાિધકારાઃ ।
યમવ્યજન્ ભ ક્તિવ શષ્ટનતે્રા મ દારપુ પૈઃ સમવાિકરંશ્ચ॥ ૧।૩૮ (૧।૧૯)
તથાગતાે પાદગુણને તુષ્ટાઃ શદુ્ધાિધવાસાશ્ચ િવશદુ્ધસ વાઃ ।
દેવા નન દુિવગતેઽિપ રાગે મગ્ સ્ય દુઃખે જગતાે િહતાય॥ ૧।૩૯ (૧।૨૦)
ય મન્ પ્રસતૂે ગિરરાજક લા વાતાહતા નાૈિરવ ભૂશ્ચચાલ ।
સચ દના ચાે પલપદ્મગભાર્ પપાત ષ્ટગર્ગણાદનભ્રાત્॥ ૧।૪૦ (૧।૨૧)
વાતા વવુઃ પશર્સખુા મનાેજ્ઞા િદવ્યાિન વાસાંસ્યવપાતય તઃ ।
સયૂર્ઃ સ અેવા યિધકં ચકાશે જ વાલ સાૈ યા ચરનીિરતાેઽ ગ્ ઃ॥ ૧।૪૧ (૧।૨૨)
પ્રાગુત્તરે ચાવસથપ્રદેશે કૂપઃ વયં પ્રાદુરભૂ સતા બુઃ ।
અ તઃ પુરા યાગતિવ મયાિન ય મન્ િક્રયા તીથર્ ઇવ પ્રચકુ્રઃ॥ ૧।૪૨ (૧।૨૩)
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ધમાર્ થ ભભૂર્તગણૈશ્ચ િદવ્યૈ તદ્દશર્નાથ બલમાપ પૂરઃ ।
કાૈતૂહલનેવૈ ચ પાદપૈશ્ચ પ્રપજૂયામાસ સગ ધપુ પૈઃ॥ ૧।૪૩ (૧।૨૪)
પુ પદુમાઃ વં કુસમંુ પુકુ લુઃ સસીરણાેદ્રા મતિદક્સુગ ધ ।
સસુ ભ્રમદ્નગૃવધપૂગીતં ભજુઙ્ગં દાિપિહતાત્તવાતમ્॥ ૧।૪૪*
ક્વ ચત્ ક્વણત્તૂયર્ દઙ્ગગીતવૈ ણામુકુ દામુર િદ ભશ્ચ ।
વીણાં ચલ કુ ડલભૂ ષતાનાં િવરા જતં ચાેભયપાશ્ચર્ત તત્॥ ૧।૪૫*
યદ્રાજશાસં્ત્ર ગુરઙ્ ગરા વા ન ચક્રતવુશકરા ષી તાૈ ।
તયાેઃ સતુાૈ તાૈ ચ સસજર્તુ ત કાલને શકુ્રશ્ચ હ પ તશ્ચ॥ ૧।૪૬ (૧।૪૧)
સાર વતશ્ચાિપ જગાદ નષં્ટ વેદં પનુય દદશૃનુર્ પવૂર્મ્ ।
વ્યાસ તથનંૈ બહુધા ચકાર ન યં વ શષ્ઠઃ કૃતવાનશ ક્તઃ॥ ૧।૪૭ (૧।૪૨)
વા મીિકનાદશ્ચ સસજર્ પદં્ય જગ્ર થ યન્ન ચ્યવનાે મહા ષઃ ।
ચિક સતં યચ્છ ચકાર નાિત્રઃ પશ્ચાત્તદાત્રેય ઋ ષજર્ગાદ॥ ૧।૪૮ (૧।૪૩)
યચ્ચ દ્વજ વં કુ શકાે ન લેભે તદ્ગાધનઃ સનૂુરવાપ રાજન્ ।
વેલાં સમુદ્રે સગરશ્ચ દધ્રે ને વાકવાે યાં પ્રથમં બબ ધુઃ॥ ૧।૪૯ (૧।૪૪)
આચાયર્કં યાેગિવધાૈ દ્વ નામપ્રાપ્તમ યજૈર્નકાે જગામ ।
ખ્યાતાિન કમાર્ ણ ચ યાિન શાૈરૈઃ શરૂાદય તે વબલા બભવૂુઃ॥ ૧।૫૦ (૧।૪૫)
ત મા પ્રમાણં ન વયાે ન કાલઃ ક શ્ચ ક્વ ચચ્છ્ર ૈ ઠ્યમપુૈ ત લાેકે ।
રાજ્ઞા ષીણાં ચ િહતાિન તાિન કૃતાિન પતુ્રૈરકૃતાિન પવૂઃ॥ ૧।૫૧ (૧।૪૬)
અેવં પઃ પ્રત્યિયતૈ દ્વજૈ તૈરાશ્વા સતશ્ચા ય ભન દતશ્ચ ।
શઙ્કામિનષ્ટાં િવજહાૈ મન તઃ પ્રહષર્મવેાિધકમા રાેહ॥ ૧।૫૨ (૧।૪૭)
પ્રીતશ્ચ તે યાે દ્વજસત્તમે યઃ સ કારપવૂ પ્રદદાૈ ધનાિન ।
ભૂયાદયં ભૂ મપ તયર્થાેક્તાે યાયા જરામેત્ય વનાિન ચે ત॥ ૧।૫૩ (૧।૪૮)
અથાૈ િન મત્તૈશ્ચ તપાેબલાચ્છ ત જન્મ જન્મા તકરસ્ય બુદ્ વા ।
શાક્યેશ્વરસ્યાલયમાજગામ સદ્ધમર્તષાર્દ સતાે મહા ષઃ॥ ૧।૫૪ (૧।૪૯)
તં બ્રહ્મિવદ્બ્રહ્મિવદાં વલ તં બ્રાહ્ યા શ્રયા ચવૈ તપઃ શ્રયા ચ ।
રાજ્ઞાે ગુ ગારવસ ક્રયા યાં પ્રવેશયામાસ નરે દ્રસદ્મ॥ ૧।૫૫ (૧।૫૦)
સ પા થવા તઃપુરસિન્નકષ કુમારજન્માગતહષર્વેગમ્ ।
િવવેશ ધીરાે બલસ જ્ઞયવૈ તપઃપ્રકષાર્ચ્ચ જરાશ્રયાચ્છ॥ ૧।૫૬ (૧।૫૧)
તતાે પ તં મુિનમાસનસં્થ પાદ્યાઘ્યર્પવૂ પ્ર તપજૂ્ય સ યક્ ।
િનમ ત્રયામાસ યથાપેચારં પુરા વ સષં્ઠ સ ઇવા તદેવઃ॥ ૧।૫૭ (૧।૫૨)
ધ યાેઽ યનુગ્રાહ્ય મદં કુલં મે યન્માં િદદૃ ભર્ગવાનપુેતઃ ।
આજ્ઞા યતાં િક કરવા ણ સાૈ ય શ યાેઽ મ િવશ્ર ભતુમહર્સી ત॥ ૧।૫૮ (૧।૫૩)
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અેવં પેણાપેિનમિ ત્રતઃ સ સવણ ભાવને મુિનયર્થાવત્ ।
સિવ મયાે ફુ લિવશાલદૃ ષ્ટગર્ ભીરધીરા ણ વચાંસ્યવુાચ॥ ૧।૫૯ (૧।૫૪)
મહાત્મિન વ યપુપન્નમેતત્ પ્રયા તથાૈ ત્યા ગિન ધમર્કામે ।
સ વા વયજ્ઞાનવયાેઽનુ પા નગ્ધા યદેવં મિય તે મ તઃ સ્યાત્॥ ૧।૬૦ (૧।૫૫)
અેતચ્ચ તદે્યન પષર્ય તે ધમણ સૂ મા ણ ધના યપાસ્ય ।
િનતં્ય ત્યજ તાે િવિધવદ્બભવૂુ તપાે ભરાઢ ા િવભવૈદર્િરદ્રાઃ॥ ૧।૬૧ (૧।૫૬)
પ્રયાજેનં યત્તુ મમાપેયાને તન્મે શ ◌ૃ પ્રી તમપુેિહ ચ વમ્ ।
િદવ્યા મયા િદવ્યપથે શ્રુતા વાગ્બાેધાય ત તનય તવે ત॥ ૧।૬૨ (૧।૫૭)
શ્રુ વા વચ તચ્છ મનશ્ચ યુ વા જ્ઞા વા િન મત્તૈશ્ચ તતાેઽ યપુેતઃ ।
િદદકૃ્ષયા શાક્યકુલ વજસ્ય શક્ર વજસ્યવે સમુિચ્ચ્ તસ્ય॥ ૧।૬૩ (૧।૫૮)
ઇત્યેતદેવં વચનં િનશ ય પ્રહષર્સ ભ્રા તગ તનર્રે દ્રઃ ।
આદાય ધા યઙ્કગતં કુમારં સ દશર્યામાસ તપાેધનાય॥ ૧।૬૪ (૧।૫૯)
ચક્રાઙ્કપાદં સ તથા મહા ષ ર્લાવનદ્ધાઙ્ગુ લપા ણપાદમ્ ।
સાેણર્ભ્રવું વારણવ તકાેશં સિવ મયં રાજસતંુ દદશર્॥ ૧।૬૫ (૧।૬૦)
ધા યઙ્કસિંવષ્ટમવેક્ષ્ય ચનંૈ દેવ્યઙ્કસિંવષ્ટ મવા ગ્ સનૂુમ્ ।
બભવૂ પ મા તિરવા ચતાશ્રુિનશ્વસ્ય ચવૈં િત્રિદવાને્મખુાેઽભૂત્॥ ૧।૬૬ (૧।૬૧)
દૃ ટ્વા સતં વશ્રપુિર લુતાક્ષં નેહાત્તુ પતુ્રસ્ય પશ્ચક પે ।
સગદ્ગદં બા પકષાયક ઠઃ પપ્રચ્ચ ચ પ્રા જ લરાનતાઙ્ગઃ॥ ૧।૬૭ (૧।૬૨)
વ પા તરં યસ્ય વપુમુર્નેઃ સ્યાદ્બહ્વદ્ભુતં યસ્ય ચ જન્મ દ પ્તમ્ ।
યસ્યાેત્તમં ભાિવનમા થ ચાથ તં પ્રેક્ષ્ય ક માત્તવ ધીર વા પઃ॥ ૧।૬૮ (૧।૬૩)
અિપ સ્થરાયુભર્ગવન્ કુમારઃ ક ચ્ચન્ન શાેકાય મમ પ્રસતૂઃ ।
લ ધઃ કથ ચત્ સ લલા જ લમ ન ખ વમં પાતુમપુૈ ત કાલઃ॥ ૧।૬૯ (૧।૬૪)
અ યક્ષયં મે યશસાે િનધાનં ક ચ્ચદ્ધ્રવુાે મે કુલહ તસારઃ ।
અિપ પ્રયાસ્યા મ સખંુ પરત્ર સપેુ્તઽિપ પતુ્રેઽિન મષૈકચ ઃ॥ ૧।૭૦ (૧।૬૫)
ક ચ્ચન્ન મે તમફુ લમવે કુલપ્રબાલં પિરશાષેભા ગ ।
ક્ષપં્ર િવભાે બ્રૂિહ ન મેઽ ત શા તઃ નેહં સતુે વે સ િહ બા ધવાનામ્॥ ૧।૭૧ (૧।૬૬)
ઇત્યાગતાવેગમિનષ્ટબુદ્ યા બુદ્ વા નરે દં્ર સ* મુિનબર્ભાષે ।
મા ભનૂ્મ ત તે પ કા ચદ યા િનઃસશંયં તદ્યદવાેચમ મ॥ ૧।૭૨ (૧।૬૭)
નાસ્યા યથા વં પ્ર ત િવિક્રયા મે વાં વ ચનાં તુ પ્ર ત િવક્લવાેઽ મ ।
કાલાે િહ મે યાતુમયં ચ તાે તક્ષયસ્યાસલુભસ્ય બાેદ્ધા॥ ૧।૭૩ (૧।૬૮)
િવહાય રાજં્ય િવષયે વનાસ્થ તીવ્રૈઃ પ્રયત્નૈરિધગ ય ત વમ્ ।
જગત્યયં માેહતમાે િનહ તું વ લ ય ત જ્ઞાનમયાે િહ સયૂર્ઃ॥ ૧।૭૪ (૧।૬૯)
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દુઃખાણર્વાદ્વ્યાિધિવક ણર્ફેના જરાતરઙ્ગાન્મરણાેગ્રવેગાત્ ।
ઉત્તારિય યત્યયમુહ્યમાનમાત્ત જગજ્જ્ઞાનમહા લવને॥ ૧।૭૫ (૧।૭૦)
પ્રજ્ઞા બુવેગાં સ્થરશીલવપ્રાં સમાિધશીતાં વ્રતચક્રવાકામ્ ।
અસ્યાેત્તમાં ધમર્નદ ં પ્ર ત્તાં ણાિદતઃ પાસ્ય ત વલાેકઃ॥ ૧।૭૬ (૧।૭૧)
દુઃખાિદતે યાે િવષયા તે યઃ સસંારકા તારપથ સ્થતે યઃ ।
આખ્યાસ્ય તહ્યષે િવમાેક્ષમાગ માગર્પ્રનષ્ટે ય ઇવા વગે યઃ॥ ૧।૭૭ (૧।૭૨)
િવદહ્યમાનાય જનાય લાેકે રાગા ગ્ નાયં િવષયે ધનને ।
પ્રહ્લાદમાધાસ્ય ત ધમર્ ષ્ટ ા ષ્ટ ા મહામેઘ ઇવાતપા તે॥ ૧।૭૮ (૧।૭૩)
ણાગર્લં માેહતમઃકપાટં દ્વારં પ્ર નામપયાનહેતાેઃ ।

િવપાટિય યત્યયમુત્તમને સદ્ધમર્તાડને દુરાસદેન॥ ૧।૭૯ (૧।૭૪)
વૈમાહપાશઃૈ પિરવે ષ્ટતસ્ય દુઃખા ભભૂતસ્ય િનરાશ્રયસ્ય ।
લાેકસ્ય સ બુ ય ચ ધમર્રાજઃ કિર યતે બ ધનમાેક્ષમષેઃ॥ ૧।૮૦ (૧।૭૫)
તન્મા કૃથાઃ શાેક મમં પ્ર ત વમ્ ત સાૈ ય શાેચ્યે િહ મનુ યલાેકે ।
માેહેન વા કામસખુૈમર્દાદ્વા યાે નૈ ષ્ઠકં શ્રાે ય ત નાસ્ય ધમર્મ્॥ ૧।૮૧ (૧।૭૬)
ભ્રષ્ટસ્ય ત માચ્ચ ગુણાદતાે મે યાનાિન લ વા યકૃતાથર્તવૈ ।
ધમર્સ્ય તસ્યાશ્રવણાદહં િહ મ યે િવપ ત્ત િત્રિદવેઽિપ વાસમ્॥ ૧।૮૨ (૧।૭૭)
ઇ ત શ્રુતાથર્ઃ સસહૃુ સદાર ત્ય વા િવષાદં મુમુદે નરે દ્રઃ ।
અેવંિવધાેઽયં તનયાે મમે ત મનેે સ િહ વામિપ સારમત્તામ્॥ ૧।૮૩ (૧।૭૮)
આયણ માગણ તુ યાસ્યતી ત ચ તાિવધેયં હૃદયં ચકાર ।
ન ખ વસાૈ ન પ્રયધમર્પક્ષઃ સ તાનનાશાત્તુ ભયં દદશર્॥ ૧।૮૪ (૧।૭૯)
અથ મુિનર સતાે િનવેદ્ય ત વં સતુિનયતં સતુિવક્લવાય રાજ્ઞે ।
સબહુમતમુદ ક્ષ્યમાણ પઃ પવનપથને યથાગતં જગામ॥ ૧।૮૫ (૧।૮૦)
કૃતમ તરનુ સતંુ ચ દૃ ટ્વા મુિનવચનશ્રવણે િપ તન્મતાૈ ચ ।
બહુિવધમનુક પયા સ સાધુઃ પ્રયસતુવ દ્વિનયાજેયા ચકાર॥ ૧।૮૬ (૧।૮૧)
નરપ તરિપ પતુ્રજન્મતુષ્ટાે િવષયમતાિન િવમુચ્ય બ ધનાિન ।
કુલસદશૃમચીકરદ્યથાવિ પ્રયતનયં તનયસ્ય તકમર્॥ ૧।૮૭ (૧।૮૨)
દશસુ પિરણતે વહઃસુ ચવૈં પ્રયતમનાઃ પરયા મુદા પર તઃ ।
અકુ ત જપહાેમમઙ્ગલાદ્યાઃ પરમતમાઃ સ સતુસ્ય દેવતજે્યાઃ॥ ૧।૮૮ (૧।૮૩)
અિપ ચ શતસહસ્રપૂણર્સઙ્ખ્યાઃ સ્થરબલવત્તનયાઃ સહેમશ ◌ૃઙ્ગીઃ ।
અનપુગતજરાઃ પય વનીગાર્ઃ વયમદદા સતુ દ્ધયે દ્વજે યઃ॥ ૧।૮૯ (૧।૮૪)
બહુિવધિવષયા તતાે યતાત્મા વહૃદયતાષેકર ઃ િક્રયા િવધાય ।
ગુણવ ત િદવસે શવે મુહૂત મ તમકરાને્મુિદતઃ પુરપ્રવેશે॥ ૧।૯૦ (૧।૮૫)
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દ્વરદરદમયીમથાે મહાહા સત સતપુ પ તાં મ ણપ્રદ પામ્ ।
અભજત શિવકાં શવાય દેવી તનયવતી પ્ર ણપત્ય દેવતા યઃ॥ ૧।૯૧ (૧।૮૬)
પુરમથ પુરતઃ પ્રવે ય પત્ની ંસ્થિવરજનાનુગતામપત્યનાથામ્ ।
પ તરિપ જગામ પાૈરસઙ્ઘૈિદવમમરૈમર્ઘવાિનવાચ્યર્માનઃ॥ ૧।૯૨ (૧।૮૭)
ભવનમથ િવગાહ્ય શાક્યરા ે ભવ ઇવ ષ મખુજન્મના પ્રતીતઃ ।
ઇદ મદ મ ત હષર્પૂણર્વક્ત્રાે બહુિવધપુ ષ્ટયશસ્કરં વ્યધત્ત॥ ૧।૯૩ (૧।૮૮)
ઇ ત નરપ તપતુ્રજન્મ દ્ યા સજનપદં કિપલાહ્વયં પુરં તત્ ।
ધનદપુર મવા સરાેઽવક ણ મુિદતમભૂન્નલકૂવરપ્રસતૂાૈ॥ ૧।૯૪ (૧।૮૯)
ઇ ત શ્રીબુદ્ધચિરતે મહાકાવ્યે ભગવ પ્રસૂ તનાર્મ પ્રથમઃ સગર્ઃ॥ ૧॥

Book II [આ તઃપુરિવહારાે]
આજન્મનાે જન્મજરા તકસ્ય તસ્યાત્મજસ્યાત્મ જતઃ સ રા ।
અહ યહ યથર્ગ શ્વ મત્રૈ ર્ દ્ધ યયાૈ સ ધિરવા બુવેગૈઃ॥ ૨।૧
ધનસ્ય રત્નસ્ય ચ તસ્ય તસ્ય કૃતાકૃતસ્યવૈ ચ કા ચનસ્ય ।
તદા િહ નૈકાત્મિનધીનવાિપ મનાેરથસ્યા ય તભારભૂતાન્॥ ૨।૨
યે પદ્મક પૈરિપ ચ દ્વપે દ્રનૈર્ મ ડલં શક્ય મહા ભનેતુમ્ ।
મદાે કટા હૈમવતા ગ તે િવનાિપ યત્નાદુપતસ્થુરેનમ્॥ ૨।૩
નાનાઙ્ક ચહૈ્નનર્વહેમભા ડરૈભૂ ષતૈલર્ બસટૈ તથા યૈઃ ।
સ ચુ ભે ચાસ્ય પુરં તુરઙ્ગૈબર્લને મૈ યા ચ ધનને ચાપ્તૈઃ॥ ૨।૪
પુષ્ટાશ્ચ તુષ્ટાશ્ચ તદાસ્ય રાજે્ય સા વ્યાેઽરજસ્કા ગુણવ પયસ્કાઃ ।
ઉદગ્રવ સઃૈ સિહતા બભવૂુબર્હ્વ્યાે બહુક્ષીરદુહશ્ચ ગાવઃ॥ ૨।૫
મ યસ્થતાં તસ્ય િરપજુર્ગામ મ ય વભાવઃ પ્રયયાૈ સહૃુ વમ્ ।
િવશષેતાે દાઢ્ર્ય મયાય મતં્ર દ્વાવસ્ય પક્ષાવપર તુ નાશમ્॥ ૨।૬
તથાસ્ય મ દાિનલમેઘશ દઃ સાૈદા મનીકુ ડલમ ડતાઙ્ગઃ ।
િવના મવષાર્શિનપાતદાષેૈઃ કાલે ચ દેશે પ્રવવષર્ દેવઃ॥ ૨।૭
રાેહ સયંક્ ફલવદ્યથાતુર્ તદાકૃતનેાિપ કૃ ષશ્રમેણ ।
તા અેવ ચવૈાષૈધયાે રસને સારેણ ચવૈા યિધકા બભવૂુઃ॥ ૨।૮
શર રસ દેહકરેઽિપ કાલે સઙ્ગ્રામસ મદર્ ઇવ પ્ર ત્તે ।
વસ્થાઃ સખંુ ચવૈ િનરામયં ચ પ્રજ જ્ઞરે ગભર્ધરાશ્ચ નાયર્ઃ॥ ૨।૯
યચ્ચ પ્ર ત વાે િવભવેઽિપ શક્યે ન પ્રાથર્ય ત મ નરાઃ પરે યઃ ।
અ ય થતઃ સૂ મધનાેઽિપ ચાયં તદા ન ક શ્ચ દ્વમખુાે બભવૂ॥ ૨।૧૦
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નાશે વધાે બ ધષુુ ના યદાતા નવૈાવ્રતાે ના તકાે ન િહસ્રઃ ।
આસીત્તદા કશ્ચન તસ્ય રાજે્ય રાજ્ઞાે યયાતેિરવ નાહુષસ્ય॥ ૨।૧૧
ઉદ્યાનદેવાયતનાશ્રમાણાં કૂપપ્રપાપુ કિરણીવનાનામ્ ।
ચકુ્રઃ િક્રયા તત્ર ચ ધમર્કામાઃ પ્રત્યક્ષતઃ વગર્ મવાપેલ ય॥ ૨।૧૨
મુક્તશ્ચ દુ ભક્ષભયામયે યાે હૃષ્ટાે જનઃ વગર્ મવા ભરેમે ।
પત્ની ં પ તવાર્ મિહષી પ ત વા પર પરં ન વ્ય ભચેરતુશ્ચ॥ ૨।૧૩
ક શ્ચ સષવેે રતયે ન કામં કામાથર્મથ ન જુગાપે ક શ્ચત્ ।
ક શ્ચદ્ધનાથ ન ચચાર ધમ ધમાર્ય ક શ્ચન્ન ચકાર િહસામ્॥ ૨।૧૪
તેયાિદ ભશ્ચા ય ભતશ્ચ નષં્ટ વસ્થં વચકં્ર પરચક્રમુક્તમ્ ।
ક્ષેમં સુ ભકં્ષ ચ બભવૂ તસ્ય પુરા યર યાિન યથવૈ રાષ્ટ્ર ે॥ ૨।૧૫
તદા િહ ત જન્મિન તસ્ય રાજ્ઞાે મનાેિરવાિદત્યસતુસ્ય રાજે્ય ।
ચચાર હષર્ઃ પ્રણનાશ પા મા જ વાલ ધમર્ઃ કલષુઃ શશામ॥ ૨।૧૬
અેવંિવધા રાજસતુસ્ય તસ્ય સવાર્થર્ સ દ્ધશ્ચ યતાે બભવૂ ।
તતાે પ તસ્ય સતુસ્ય નામ સવાર્થર્ સદ્ધાેઽય મ ત પ્રચકે્ર॥ ૨।૧૭
દેવી તુ માયા િવબુધ ષક પં દૃ ટ્વા િવશાલં તનયપ્રભાવમ્ ।
તં પ્રહષ ન શશાક સાેઢંુ તતાેઽિવનાશાય િદવં જગામ॥ ૨।૧૮

તતઃ કુમારં સરુગભર્ક પં નેહેન ભાવને ચ િનિવશષેમ્ ।
મા વસા મા સમપ્રભાવા સવંધર્યામાત્મજવદ્બભવૂ॥ ૨।૧૯
તતઃ સ બાલાકર્ ઇવાેદયસ્થઃ સમીિરતાે વિહ્નિરવાિનલને ।
ક્રમેણ સ યગ્વ ધે કુમાર તારાિધપઃ પક્ષ ઇવાતમસે્ક॥ ૨।૨૦
તતાે મહાહાર્ ણ ચ ચ દનાિન રત્નાવલીશ્ચાષૈિધ ભઃ સગભાર્ઃ ।
ગપ્રયુક્તાન્રથકાંશ્ચ હૈમાનાચિક્રરેઽ મૈ સહૃુદાલયે યઃ॥ ૨।૨૧
વયાેઽનુ પા ણ ચ ભષૂણાિન િહર મયા હ ત ગાશ્વકાશ્ચ ।
રથાશ્ચ ગાવાે વસનપ્રયુક્તા ગ ત્રીશ્ચ ચામીકર ય ચત્રાઃ॥ ૨।૨૨
અેવં સ તૈ તૈિવષયાપેચારૈવર્યાેઽનુ પૈ પચયર્માણઃ ।
બાલાેઽ યબાલપ્ર તમાે બભવૂ ત્યા ચ શાૈચને િધયા શ્રયા ચ॥ ૨।૨૩
વયશ્ચ કાૈમારમતીત્ય મ યં સ પ્રા ય બાલઃ સ િહ રાજસનૂુઃ ।
અ પૈરહાે ભબર્હુવષર્ગ યા જગ્રાહ િવદ્યાઃ વકુલાનુ પાઃ॥ ૨।૨૪
નૈઃશ્રેયસં તસ્ય તુ ભવ્યમથ શ્રુ વા પુર તાદ સતાન્મહાષઃ ।
કામષેુ સઙ્ગં જનયા બભવૂ દ્ધભર્વચ્ચાક્યકુલસ્ય રાજ્ઞઃ॥ ૨।૨૫
કુલાત્તતાેઽ મૈ સ્થરશીલયુક્તા સા વી ં વપુહ્ર િવનયાપેપન્નામ્ ।
યશાેધરાં નામ યશાેિવશાલાં તુલ્યા ભધાનં શ્રયમાજુહાવ॥ ૨।૨૬
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અથાપરં ભૂ મપતેઃ પ્રયાેઽયં સન કુમારપ્ર તમઃ કુમારઃ ।
સાધ તયા શાક્યનરે દ્રવ વા શચ્યા સહસ્રાક્ષ ઇવા ભરેમે॥ ૨।૨૭
િક ચન્મનઃક્ષાેભકરં પ્રતીપં કથ ચ પ યેિદ ત સાેઽનુ ચ ત્ય ।
વાસં પાે હ્યાિદશ ત મ ત મૈ હ યાદરે વવે ન ભપૂ્રચારમ્॥ ૨।૨૮
તતઃ શરત્તાેયદપા ડરેષુ ભૂમાૈ િવમાને વવ ર જતષેુ ।
હ યષુ સવર્તુર્સખુાશ્રયષેુ સ્ત્રીણામુદારૈિવજહાર તૂયઃ॥ ૨।૨૯
કલૈિહ ચામીકરબદ્ધકક્ષનૈાર્ર કરાગ્રા ભહતૈ ર્દઙ્ગૈઃ ।
વરા સરાે ત્યસમૈશ્ચ ત્યૈઃ કૈલાસવત્તદ્ભવનં રરાજ॥ ૨।૩૦
વા ગ્ભઃ કલા ભલર્ લતૈશ્ચ હારૈમર્દૈઃ સખેલૈમર્ધુરૈશ્ચ હાસઃૈ ।
તં તત્ર નાયા રમયા બભવૂુભ્રૂર્વ ચતૈરધર્િનર ક્ષતૈશ્ચ॥ ૨।૩૧
તતશ્ચ કામાશ્રયપ ડતા ભઃ સ્ત્રી ભગ્ ર્હીતાે ર તકકર્શા ભઃ ।
િવમાન ષ્ઠાન્ન મહી ં જગામ િવમાન થાિદવ પુ યકમાર્॥ ૨।૩૨
પ તુ તસ્યવૈ િવ દ્ધહેતાે તદ્ભાિવનાથન ચ ચાેદ્યમાનઃ ।
શમેઽ ભરેમે િવરરામ પાપાદ્ભજેે દમં સિંવબભાજ સાધનૂ્॥ ૨।૩૩
નાધીરવત્ કામસખુે સસ જે ન સરંર જે િવષમં જન યામ્ ।
ત્યે દ્રયાશ્વાંશ્ચપલાન્ િવ જગ્યે બ ધૂંશ્ચ પાૈરાંશ્ચ ગુણૈ જગાય॥ ૨।૩૪
ના યૈષ્ટ દુઃખાય પરસ્ય િવદ્યાં જ્ઞાનં શવં યત્તુ તદ યગીષ્ટ ।
વા યઃ પ્ર યાે િહ યથા તથવૈ સવર્પ્ર યઃ શવમાશશસંે॥ ૨।૩૫
તં ભાસરંુ ચાઙ્ ગરસાિધદેવં યથાવદાનચર્ તદાયષુે સઃ ।
જુહાવ હવ્યા યકૃશે કૃશાનાૈ દદાૈ દ્વજે યઃ કૃશનં ચ ગાશ્ચ॥ ૨।૩૬
સ નાૈ શર રં પિવતું મનશ્ચ તીથાર્ બુ ભશ્ચવૈ ગુણાંબુ ભશ્ચ ।
વેદાપેિદષં્ટ સમમાત્મજં ચ સાેમં પપાૈ શા તસખંુ ચ હાદર્મ્॥ ૨।૩૭
સા વં બભાષે ન ચ નાથર્વદ્ય જજ પ ત વં ન ચ િવ પ્રયં યત્ ।
સા વં હ્યત વં પ ષં ચ ત વં િહ્રયાશકન્નાત્મન અેવ વક્તુમ્॥ ૨।૩૮
ઇષ્ટે વિનષે્ટષુ ચ કાયર્વ સુ ન રાગદાષેાશ્રયતાં પ્રપેદે ।
શવં સષવેેઽવ્યવહારલ ધં યજ્ઞં િહ મનેે ન તથા યથાવત્॥ ૨।૩૯
આશાવતે ચા ભગતાય સદ્યાે દેયા બુ ભ તષર્મચે ચ્છિદષ્ટ ।
યુદ્ધાદતૃે ત્તપરશ્વધને દ્વદપર્મુદ્વતૃ્તમબે ભિદષ્ટ॥ ૨।૪૦
અેકં િવિન યે સ જુગાપે સપ્ત સપ્તવૈ તત્યાજ રરક્ષ પ ચ ।
પ્રાપ િત્રવગ બુબુધે િત્રવગ જજ્ઞે દ્વવગ પ્રજહાૈ દ્વવગર્મ્॥ ૨।૪૧
કૃતાગસાેઽિપ પ્ર તપાદ્ય વ યાન્ના ઘનન્નાિપ ષા દદશર્ ।
બબ ધ સા વને ફલને ચૈતાં ત્યાગાેઽિપ તષેાં હ્યનપાયદષૃ્ટઃ॥ ૨।૪૨
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આષાર્ યચાર પરમવ્રતાિન વૈરા યહાસી ચ્છરસ તાિન ।
યશાં સ ચાપદુ્ગણગ ધવ ત ર ં સ્યહાસીન્મ લનીકરા ણ॥ ૨।૪૩
ન ચા જહીષ દ્બ લમપ્ર ત્તં ન ચા ચક ષ પરવ વ ભ યામ્ ।
ન ચાિવવક્ષીદ્દિ્વષતામધમ ન ચાિદધક્ષીદૃ્ધદયને મ યુમ્॥ ૨।૪૪
ત મ તથા ભૂ મપતાૈ પ્ર ત્તે ત્યાશ્ચ પાૈરાશ્ચ તથવૈ ચે ઃ ।
શમાત્મકે ચેત સ િવપ્રસન્ને પ્રયુક્તયાેગસ્ય યથે દ્રયા ણ॥ ૨।૪૫
કાલે તતશ્ચા પયાેધરાયાં યશાેધરાયાં સયુશાેધરાયામ્ ।
શાૈદ્ધાેદનેરાહુસપત્નવક્ત્રાે જજ્ઞે સતુાે રાહુલ અેવ ના ા॥ ૨।૪૬
અથેષ્ટપતુ્રઃ પરમપ્રતીતઃ કુલસ્ય દ્ધ પ્ર ત ભૂ મપાલઃ ।
યથવૈ પતુ્રપ્રસવે નન દ તથવૈ પાતૈ્રપ્રસવે નન દ॥ ૨।૪૭
પાતૈ્રસ્ય મે પતુ્રગતાે મમવૈ નેહઃ કથં સ્યાિદ ત તહષર્ઃ ।
કાલે સ તં તં િવિધમાલલ બે પતુ્ર પ્રયઃ વગર્ મવા ક્ષન્॥ ૨।૪૮
સ્થ વા પ થ પ્રાથમક પકાનાં રાજષર્ભાણાં યશસા વતાનામ્ ।
શકુ્લા યમુ વાિપ તપાંસ્યતપ્ત યજ્ઞે ચ િહસારિહતૈરયષ્ટ॥ ૨।૪૯
અ વ લષ્ટાથ સ પુ યકમાર્ પ શ્રયા ચવૈ તપઃ શ્રયા ચ ।
કુલને ત્તને િધયા ચ દ પ્ત તજેઃ સહસ્રાંશિુરવાે સ ઃ॥ ૨।૫૦
વાય ભવું ચા ચકમચર્િય વા જ પ પતુ્ર સ્થતયે સ્થતશ્રીઃ ।
ચકાર કમાર્ ણ ચ દુ કરા ણ પ્ર ઃ સ ઃ ક ઇવાિદકાલે॥ ૨।૫૧
ત જ્યાજ શસં્ત્ર િવમમશર્ શાસં્ત્ર શમં સષવેે િનયમં િવષેહે ।
વશીવ ક ચ દ્વષયં ન ભજેે િપતવે સવાર્ વષયાન્ દદશર્॥ ૨।૫૨
બભાર રાજં્ય સ િહ પતુ્રહેતાેઃ પતંુ્ર કુલાથ યશસે કુલં તુ ।
વગાર્ય શ દં િદવમાત્મહેતાેધર્માર્થર્માત્મ સ્થ તમાચકાઙ્ક્ષ॥ ૨।૫૩
અેવં સ ધમ િવિવધં ચકાર સદ્ ભિનપાતં શ્રુ તતશ્ચ સદ્ધમ્ ।
દૃ ટ્વા કથં પતુ્રમખંુ સતુાે મે વનં ન યાયાિદ ત નાથમાનઃ॥ ૨।૫૪
િરર ક્ષષ તઃ શ્રયમાત્મસસં્થા રક્ષ ત પતુ્રાન્ ભુિવ ભૂ મપાલાઃ ।
પતંુ્ર નરે દ્રઃ સ તુ ધમર્કામાે રરક્ષ ધમાર્ દ્વષયે વમુ ચત્॥ ૨।૫૫
વનમનપુમસ વા બાેિધસ વા તુ સવ
િવષયસખુરસજ્ઞા જગ્મુ પન્નપતુ્રાઃ ।
અત ઉપ ચતકમાર્ ઢમૂલેઽિપ હેતાૈ
સ ર તમપુ સષવેે બાેિધમાપન્નયાવત્॥ ૨।૫૬
ઇ ત શ્રીબુદ્ધચિરતે મહાકાવ્યેઽ તઃપુરિવહારાે નામ દ્વતીયઃ સગર્ઃ॥ ૨॥
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Book III [સવંેગાે પ ત્તઃ]
તતઃ કદા ચ દુશાદ્વલાિન પુંસ્કાેિકલાેન્નાિદતપાદપાિન ।
શશુ્રાવ પદ્માકરમ ડતાિન શીતે િનબદ્ધાિન સ કાનનાિન॥ ૩।૧
શ્રુ વા તતઃ સ્ત્રીજનવ લભાનાં મનાેજ્ઞભાવં પુરકાનનાનામ્ ।
બિહઃપ્રયાણાય ચકાર બુ દ્ધમ તગ્ ર્હે નાગ ઇવાવ દ્ધઃ॥ ૩।૨
તતાે પ તસ્ય િનશ ય ભાવં પતુ્રા ભધાનસ્ય મનાેરથસ્ય ।
નેહસ્ય લ યા વયસશ્ચ યાેગ્યામ્-આજ્ઞાપયામાસ િવહારયાત્રામ્॥ ૩।૩
િનવતર્યામાસ ચ રાજમાગ સ પાતમાતર્સ્ય થગ્જનસ્ય ।
મા ભૂ કુમારઃ સકુુમાર ચત્તઃ સિંવગ્ ચેતા ઇવ મ યમાનઃ॥ ૩।૪
પ્રત્યઙ્ગહીનાન્ િવકલે દ્રયાંશ્ચ ણાર્તુરાદ ન્ કૃપણાંશ્ચ ભક્ષનૂ્ ।
તતઃ સમુ સાયર્ પરેણ સા ા શાેભાં પરા રાજપથસ્ય ચકુ્રઃ॥ ૩।૫
તતઃ કૃતે શ્રીમ ત રાજમાગ શ્રીમાન્ િવનીતાનુચરઃ કુમારઃ ।
પ્રાસાદ ષ્ઠાદવતીયર્ કાલે કૃતા યનુજ્ઞાે પમ યગચ્ચત્॥ ૩।૬
અથાે નરે દ્રઃ સતુમાગતાશ્રુઃ શરસ્યપુાઘ્રાય ચરં િનર ક્ષ્ય ।
ગચ્ચે ત ચાજ્ઞાપય ત મ વાચા નેહાન્ન ચનંૈ મનસા મુમાેચ॥ ૩।૭
તતઃ સ બૂનદભા ડ દ્ ભયુર્ક્તં ચતુ ભિન તૈ તુરઙ્ગૈઃ ।
અક્લીવિવ યુચ્ચુ ચર મધારાં િહર મયં સ્ય દનમા રાેહ॥ ૩।૮
તતઃ પ્રક ણા વલપુ પ લં િવષક્તમાલ્યં પ્રચલ પતાકમ્ ।
માગ પ્રપેદે સદશૃાનુયાત્રશ્ચ દ્રઃ સનક્ષત્ર ઇવા તર ક્ષમ્॥ ૩।૯
કાૈતૂહલા સ્ફ તતરૈશ્ચ નતે્રનૈ લાે પલાભૈિરવ ક યર્માણઃ ।
શનૈઃ શનૈ રાજપથં જગાહે પાૈરૈઃ સમ તાદ ભવીક્ષ્યમાણઃ॥ ૩।૧૦
તં તુષુ્ટવુઃ સાૈ યગુણને કે ચદ્વવ દરે દ પ્તતયા તથા યે ।
સાૈમખુ્યત તુ શ્રયમસ્ય કે ચદ્વપૈુલ્યમાશં સષુરાયષુશ્ચ॥ ૩।૧૧
િનઃ ત્ય કુ શ્ચ મહાકુલે યાે વ્યૂહાશ્ચ કૈરાતકવામનાનામ્ ।
નાયર્ઃ કૃશે યશ્ચ િનવેશને યાે દેવાનુયાન વજવત્ પ્રણેમુઃ॥ ૩।૧૨
તતઃ કુમારઃ ખલુ ગચ્ચતી ત શ્રુ વા સ્ત્રયઃ પ્રે યજના પ્ર ત્તમ્ ।
િદદકૃ્ષયા હ યર્તલાિન જગ્મજુર્નને મા યને કૃતા યનુજ્ઞાઃ॥ ૩।૧૩
તાઃ સ્ર તકા ચીગુણિવ ઘ્નતાશ્ચ સપુ્તપ્રબુદ્ધાકુલલાેચનાશ્ચ ।
ત્તા તિવ ય તિવભષૂણાશ્ચ કાૈતૂહલનેાિપ તાઃ પર યુઃ॥ ૩।૧૪
પ્રાસાદસાપેાનતલપ્રણાદૈઃ કા ચીરવનૈૂર્પુરિન વનૈશ્ચ ।
િવભ્રામય ત્યાે ગ્ હપ ક્ષસઙ્ઘાન યાે યવેગાંશ્ચ સમા ક્ષપ ત્યઃ॥ ૩।૧૫
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કાસા ચદાસાં તુ વરાઙ્ગનાનાં ત વરાણામિપ સાે સકુાનામ્ ।
ગ ત ગુ વા જગ્ હુિવશાલાઃ શ્રાેણીરથાઃ પીનપયાેધરાશ્ચ॥ ૩।૧૬
શીઘં્ર સમથાર્િપ તુ ગ તુમ યા ગ ત િનજગ્રાહ યયાૈ ન તૂણર્મ્ ।
િહ્રયા પ્રગ ભાિન િનગૂહમાના રહઃ પ્રયુક્તાિન િવભષૂણાિન॥ ૩।૧૭
પર પરાે પીડનિપ ડતાનાં સ મદર્સશંાે ભતકુ ડલાનામ્ ।
તાસાં તદા સ વનભષૂણાનાં વાતાયને વપ્રશમાે બભવૂ॥ ૩।૧૮
વાતાયને ય તુ િવિનઃ તાિન પર પરાપેા સતકુ ડલાિન ।
સ્ત્રીણાં િવરેજુમુર્ખપઙ્ક િન સક્તાિન હ ય વવ પઙ્ક િન॥ ૩।૧૯
તતાે િવમાનૈયુર્વતીકલાપૈઃ કાૈતૂહલાેદ્ઘાિટતવાતયાનૈઃ ।
શ્રીમ સમ તાન્નગરં બભાસે િવય દ્વમાનૈિરવ સા સરાે ભઃ॥ ૩।૨૦
વાતાયનાનામિવશાલભાવાદ યાે યગ ડાિપતકુ ડલાિન ।
મખુાિન રેજુઃ પ્રમદાેત્તમાનાં બદ્ધાઃ કલાપ ઇવ પઙ્ક નામ્॥ ૩।૨૧
ત મન્ કુમારં પ થ વીક્ષમાણાઃ સ્ત્રયાે બભુગાર્ મવ ગ તુકામાઃ ।
ઊ વાન્મખુાશ્ચનૈમુદ ક્ષમાણા નરા બભુદ્યાર્ મવ ગ તુકામાઃ॥ ૩।૨૨
દૃ ટ્વા ચ તં રાજસતંુ સ્ત્રય તા વલ્યમાનં વપષુા શ્રયા ચ ।
ધ યાસ્ય ભાય ત શનૈરવાેચ શદુ્ધમૈર્નાે ભઃ ખલુ ના યભાવાત્॥ ૩।૨૩
અયં િકલ વ્યાયતપીનબાહૂ પેણ સાક્ષાિદવ પુ પકેતુઃ ।
ત્ય વા શ્રયં ધમર્મપુે યતી ત ત મન્ િહતા ગાૈરવમવે ચકુ્રઃ॥ ૩।૨૪
ક ણ તથા રાજપથં કુમારઃ પાૈરૈિવનીતૈઃ શુ ચધીરવષેૈઃ ।
ત પૂવર્માલાેક્ય જહષર્ િક ચન્મનેે પનુભાર્વ મવાત્મનશ્ચ॥ ૩।૨૫
પુરં તુ ત વગર્ મવ પ્રહૃષં્ટ શદુ્ધાિધવાસાઃ સમવેક્ષ્ય દેવાઃ ।
ણ નરં િનમર્ મરે પ્રયાતું સ ચાેદનાથ ક્ષ તપાત્મજસ્ય॥ ૩।૨૬

તતઃ કુમારાે જરયા ભભૂતં દૃ ટ્વા નરે યઃ થગાકૃ ત તમ્ ।
ઉવાચ સઙ્ગ્રાહકમાગતાસ્થ તત્રવૈ િન ક પિનિવષ્ટદૃ ષ્ટઃ॥ ૩।૨૭
ક અેષ ભાેઃ સતૂ નરાેઽ યપુેતઃ કેશઃૈ સતૈયર્ ષ્ટિવષક્તહ તઃ ।
ભ્રૂસં તાક્ષઃ શ થલાનતાઙ્ગઃ િક િવિક્રયષૈા પ્રકૃ તયર્દચૃ્ચા॥ ૩।૨૮
ઇત્યેવમુક્તઃ સ રથપ્રણેતા િનવેદયામાસ પાત્મ ય ।
સરંક્ષ્યમ યથર્મદાષેદશ તૈરેવ દેવૈઃ કૃતબુ દ્ધમાેહઃ॥ ૩।૨૯
પસ્ય હત્ર વ્યસનં બલસ્ય શાેકસ્ય યાેિનિનધનં રતીનામ્ ।
નાશઃ તીનાં િરપુિર દ્રયાણામષેા જરા નામ યયષૈ ભગ્ ઃ॥ ૩।૩૦
પીતં હ્યનનેાિપ પયઃ શશુ વે કાલને ભૂયઃ પિર ષ્ટમવુ્યાર્મ્ ।
ક્રમેણ ભૂ વા ચ યવુા વપુ માન્ ક્રમેણ તનેવૈ જરામપુેતઃ॥ ૩।૩૧
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ઇત્યેવમુક્તે ચ લતઃ સ િક ચદ્રા ત્મજઃ સતૂ મદં બભાષે ।
િકમષે દાષેાે ભિવતા મમાપીત્ય મૈ તતઃ સાર થર યવુાચ॥ ૩।૩૨
આયુ મતાેઽ યષે વયઃપ્રકષાર્િન્નઃસશંયં કાલવશને ભાવી ।
અેવં જરાં પિવનાશિયત્રી ં ના ત ચવૈેચ્છ ત ચષૈ લાેકઃ॥ ૩।૩૩
તતઃ સ પવૂાર્શયશદુ્ધબુ દ્ધિવ તીણર્ક પા ચતપુ યકમાર્ ।
શ્રુ વા જરાં સિંવિવજે મહાત્મા મહાશનેઘાષ મવા તકે ગાૈઃ॥ ૩।૩૪
િનઃશ્વસ્ય દ ઘ સ શરઃ પ્રક ય ત મશ્ચ ણ િવિનવે ય ચ ઃ ।
તાં ચવૈ દૃ ટ્વા જનતાં સહષા વાક્યં સ સિંવગ્ મદં જગાદ॥ ૩।૩૫
અેવં જરા હ ત ચ િનિવશષેં ત ચ પં ચ પરાક્રમં ચ ।
ન ચવૈ સવંેગમપુૈ ત લાેકઃ પ્રત્યક્ષતાેઽપીદશૃમીક્ષમાણઃ॥ ૩।૩૬
અેવં ગતે સતૂ િનવતર્યાશ્વાન્ શીઘં્ર ગ્ હા યવે ભવા પ્રયાતુ ।
ઉદ્યાનભૂમાૈ િહ કુતાે ર તમ જરાભવે ચેત સ વતર્માને॥ ૩।૩૭
અથાજ્ઞયા ભ ર્સતુસ્ય તસ્ય િનવતર્યામાસ રથં િનય તા ।
તતઃ કુમારાે ભવનં તદેવ ચ તાવશઃ શૂ ય મવ પ્રપેદે॥ ૩।૩૮
યદા તુ તત્રવૈ ન શમર્ લેભે જરા જરે ત પ્રપર ક્ષમાણઃ ।
તતાે નરે દ્રાનુમતઃ સ ભૂયઃ ક્રમેણ તનેવૈ બિહજર્ગામ॥ ૩।૩૯
અથાપરં વ્યાિધપર તદેહં ત અેવ દેવાઃ સ જુમર્નુ યમ્ ।
દૃ ટ્વા ચ તં સાર થમાબભાષે શાૈદ્ધાેદિન તદ્ગતદૃ ષ્ટરેવ॥ ૩।૪૦
સ્થૂલાેદરઃ શ્વાસચલચ્છર રઃ સ્ર તાંસબાહુઃ કૃશપા ડુગાત્રઃ ।
અ બે ત વાચં ક ણં બ્રવુાણઃ પરં સમા શ્લ ય નરઃ ક અેષઃ॥ ૩।૪૧
તતાેઽબ્રવી સાર થરસ્ય સાૈ ય ધાતપુ્રકાપેપ્રભવઃ પ્ર દ્ધઃ ।
રાેગા ભધાનઃ સમુહાનનથર્ઃ શક્રાેઽિપ યનેષૈ કૃતાેઽ વત ત્રઃ॥ ૩।૪૨
ઇત્યૂ ચવાન્ રાજસતુઃ સ ભૂય તં સાનુક પાે નરમીક્ષમાણઃ ।
અસ્યવૈ તઃ થગષે દાષેઃ સામા યતાે રાેગભયં પ્ર નામ્॥ ૩।૪૩
તતાે બભાષે સ રથપ્રણેતા કુમાર સાધારણ અેષ દાષેઃ ।
અેવં િહ રાેગૈઃ પિરપીડ્યમાનાે તુરાે હષર્મપુૈ ત લાેકઃ॥ ૩।૪૪
ઇ ત શ્રુતાથર્ઃ સ િવષ ણચેતાઃ પ્રાવપેતા બૂ મગતઃ શશીવ ।
ઇદં ચ વાક્યં ક ણાયમાનઃ પ્રાવેાચ િક ચ દુના વરેણ॥ ૩।૪૫
ઇદં ચ રાેગવ્યસનં પ્ર નાં પ યંશ્ચ િવશ્ર ભમપુૈ ત લાેકઃ ।
િવ તીણર્િવજ્ઞાનમહાે નરાણાં હસ ત યે રાેગભયૈરમુક્તાઃ॥ ૩।૪૬
િનવત્યર્તાં સતૂ વિહઃપ્રયાણાન્નરે દ્રસદ્મવૈ રથઃ પ્રયાતુ ।
શ્રુ વા ચ મે રાેગભયં ર ત યઃ પ્રત્યાહતં સઙુ્કચતીવ ચેતઃ॥ ૩।૪૭
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તતાે િન ત્તઃ સ િન ત્તહષર્ઃ પ્ર યાનયુક્તઃ પ્રિવવેશ સદ્મ ।
તં દ્વ તથા પ્રેક્ષ્ય ચ સિન્ન તં્ત પુયાર્ગમં ભૂ મપ તશ્ચકાર॥ ૩।૪૮
શ્રુ વા િન મતં્ત તુ િનવતર્નસ્ય સ ત્યક્તમાત્માનમનને મનેે ।
માગર્સ્ય શાૈચાિધકૃતાય ચવૈ ચુક્રાેશ ષ્ટાેઽિપ ચ નાેગ્રદ ડઃ॥ ૩।૪૯
ભૂયશ્ચ ત મૈ િવદધે સતુાય િવશષેયુક્તં િવષયપ્રકારમ્ ।
ચલે દ્રય વાદિપ નાિપ શક્તાે ના મા વજહ્યાિદ ત નાથમાનઃ॥ ૩।૫૦
યદા ચ શ દાિદ ભિર દ્રયાથર તઃપુરે નવૈ સતુાેઽસ્ય રેમે ।
તતાે વિહવ્યાર્િદશ ત મ યાત્રાં રસા તરં સ્યાિદ ત મ યમાનઃ॥ ૩।૫૧
નેહાચ્ચ ભાવં તનયસ્ય બુદ્ વા સવંેગદાષેાનિવ ચ ત્ય કાં શ્ચત્ ।
યાેગ્યાઃ સમાજ્ઞાપય ત મ તત્ર કલા વ ભજ્ઞ ઇ ત વારમખુ્યાઃ॥ ૩।૫૨
તતાે િવશષેેણ નરે દ્રમાગ વલઙૃ્કતે ચવૈ પર ક્ષતે ચ ।
વ્યત્યાસ્ય સતંૂ ચ રથં ચ રા પ્રસ્થાપયામાસ બિહઃ કુમારમ્॥ ૩।૫૩
તત તથા ગચ્ચ ત રાજપતુ્રે તૈરેવ દેવૈિવિહતાે ગતાસઃુ ।
તં ચવૈ માગ તમુહ્યમાનં સતૂઃ કુમારશ્ચ દદશર્ ના યઃ॥ ૩।૫૪
અથાબ્રવીદ્રાજસતુઃ સ સતંૂ નરૈશ્ચતુ ભિહ્રયતે ક અેષઃ ।
દ નૈમર્નુ યૈરનુગ યમાનાે યાે ભૂ ષતાેઽશ્વાસ્યવ દ્યતે ચ॥ ૩।૫૫
તતઃ સ શદુ્ધાત્મ ભરેવ દેવૈઃ શદુ્ધાિધવાસરૈ ભભૂતચેતાઃ ।
અવાચ્યમ યથર્ મમં િનય તા પ્રવ્યાજહારાથર્િવદ શ્વરાય॥ ૩।૫૬
બુદ્ધ દ્રયપ્રાણગુણૈિવયુક્તઃ સપુ્તાે િવસ જ્ઞ ણકાષ્ઠભૂતઃ ।
સ બ ય સરંક્ષ્ય ચ યત્નવદ્ ભઃ પ્રયા પ્રયૈ ત્યજ્યત અેષ કાેઽિપ॥ ૩।૫૭
ઇ ત પ્રણેતુઃ સ િનશ ય વાક્યં સ ચુ ભે િક ચદુવાચ ચનૈમ્ ।
િક કેવલસ્યવૈ જનસ્ય ધમર્ઃ સવર્પ્ર નામયમીદશૃાેઽ તઃ॥ ૩।૫૮
તતઃ પ્રણેતા વદ ત મ ત મૈ સવર્પ્ર નામયમ તકમાર્ ।
હીનસ્ય મ યસ્ય મહાત્મનાે વા સવર્સ્ય લાેકે િનયતાે િવનાશઃ॥ ૩।૫૯
તતઃ સ ધીરાેઽિપ નરે દ્રસનૂુઃ શ્રુ વવૈ ત્યું િવષસાદ સદ્યઃ ।
અંસને સં શ્લ ય ચ કૂબરાગ્રં પ્રાવેાચ િનહ્ર ાદવતા વરેણ॥ ૩।૬૦
ઇયં ચ િનષ્ઠા િનયતં પ્ર નાં પ્રમાદ્ય ત ત્યક્તભયશ્ચ લાેકઃ ।
મનાં સ શઙે્ક કિઠનાિન ણાં વસ્થા તથા હ્ય વિન વતર્માનાઃ॥ ૩।૬૧
ત માદ્રથં સતૂ િનવત્યર્તાં નાે િવહારભૂમાૈ ન િહ દેશકાલઃ ।
ન વનાશં કથમા ત્તકાલે સચેતનઃ સ્યાિદહ િહ પ્રમત્તઃ॥ ૩।૬૨

ઇ ત બ્રવુાણેઽિપ નરાિધપાત્મજે િનવતર્યામાસ સ નવૈ તં રથમ્ ।
િવશષેયુક્તં તુ નરે દ્રશાસના સ પદ્મખ ડં વનમવે િનયર્યાૈ॥ ૩।૬૩
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તતઃ શવં કુસુ મતબાલપાદપં પિરભ્રમ પ્રમુિદતમત્તકાેિકલમ્ ।
િવપાનવ સકમલચા દ ઘકં દદશર્ તદ્વન મવ ન દનં વનમ્॥ ૩।૬૪
વરાઙ્ગનાગણક લલં પાત્મજ તતાે બલાદ્વનમ ભનીયતે મ તત્ ।
વરા સરાે તમલકાિધપાલયં નવવ્રતાે મુિનિરવ િવઘ્નકાતરઃ॥ ૩।૬૫
ઇ ત શ્રીબુદ્ધચિરતે મહાકાવ્યે સવંેગાૈ પ ત્તનાર્મ તીયઃ સગર્ઃ॥ ૩॥

Book IV [સ્ત્રીિવઘાતનાે]
તત ત માત્ પુરાેદ્યાનાત્ કાૈતૂહલચલેક્ષણાઃ ।
પ્રત્યુ જગ્મુ ર્પસતંુ પ્રાપ્તં વર મવ સ્ત્રયઃ॥ ૪।૧
અ ભગ ય ચ તા ત મૈ િવ મયાે ફુ લલાેચનાઃ ।
ચિક્રરે સમુદાચારં પદ્મકાેશિનભૈઃ કરૈઃ॥ ૪।૨
તસ્થુશ્ચ પિરવાયનં મન્મથા ક્ષપ્તચેતસઃ ।
િનશ્ચલૈઃ પ્રી તિવકચૈઃ િપબ ત્ય ઇવ લાેચનૈઃ॥ ૪।૩
તં િહ તા મેિનરે નાયર્ઃ કામાે િવગ્રહવાિન ત ।
શાે ભતં લક્ષણૈદ પ્તૈઃ સહજૈભૂર્ષણૈિરવ॥ ૪।૪
સાૈ ય વાચ્ચવૈ ધૈયાર્ચ્છ કા શ્ચદેનં પ્રજ જ્ઞરે ।
અવતીણા મહી ં સાક્ષાદ્ સધુાંશશુ્ચ દ્રમા ઇવ॥ ૪।૫
તસ્ય તા વપષુા ક્ષપ્તા િનગ્રર્હીતું જજૃ ભરે ।
અ યાે યં દૃ ષ્ટ ભગર્ વા શનૈશ્ચ િવિનશશ્વસઃુ॥ ૪।૬
અેવં તા દૃ ષ્ટમાત્રેણ નાયા દદશૃરેુવ તમ્ ।
ન વ્યાજહનર્ જહસઃુ પ્રભાવેણાસ્ય યિ ત્રતાઃ॥ ૪।૭
તા તથા તુ િનરાર ભા દૃ ટ્વા પ્રણયિવક્લવાઃ ।
પુરાેિહતસતુાે ધીમાનુદાયી વાક્યમબ્રવીત્॥ ૪।૮
સવાર્ઃ સવર્કલાજ્ઞાઃ સ્થ ભાવગ્રહણપ ડતાઃ ।
પચાતુયર્સ પન્નાઃ વગુણૈમુર્ખ્યતાં ગતાઃ॥ ૪।૯
શાેભયેત ગુણૈરે ભરિપ તાનુત્તરાન્ કુ ન્ ।
કુવેરસ્યાિપ ચ ક્ર ડં પ્રાગવે વસધુા મમામ્॥ ૪।૧૦
શક્તાશ્ચાલિયતું યૂયં વીતરાગા ષીનિપ ।
અ સરાે ભશ્ચ ક લતાન્ ગ્રહીતું િવબુધાનિપ॥ ૪।૧૧
ભાવજ્ઞાનને હાવને ચાતુયાર્દૂ્રપસ પદા ।
સ્ત્રીણામવે ચ શક્તાઃ સ્થ સરંાગે િક પનુ ર્ણામ્॥ ૪।૧૨
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તાસામવેંિવધાનાં વાે િનયુક્તાનાં વગાેચરે ।
ઇયમવંેિવધા ચેષ્ટા ન તુષ્ટાેઽ યાજર્વને વઃ॥ ૪।૧૩
ઇદં નવવધનૂાં વાે હ્ર ીિનકુ ચતચ ષામ્ ।
સદશૃં ચે ષ્ટતં િહ સ્યાદિપ વા ગાપેયાે ષતામ્॥ ૪।૧૪
યદ્યિપ સ્યાદયં વીરઃ શ્રીપ્રભાવાન્મહાિન ત ।
સ્ત્રીણામિપ મહત્તજે ઇ ત કાયાઽત્ર િનશ્ચયઃ॥ ૪।૧૫
પુરા િહ કા શસુ દયાર્ વેશવ વા મહા ષઃ ।
તાિડતાેઽભૂત્ પદ યાસાદ્દધુર્ષા દૈવતૈરિપ॥ ૪।૧૬
મ થાલગાૈતમાે ભ જર્ઙ્ઘયા બાલમખુ્યયા ।
િપપ્રીષુશ્ચ તદથાર્થ વ્યસનૂ્ િનરહરત્ પુરા॥ ૪।૧૭
ગાૈતમં દ ઘર્તપસં મહા ષ દ ઘર્ િવનમ્ ।
યાે ષત્ સ તાષેયામાસ વણર્સ્થાનાવરા સતી॥ ૪।૧૮
ઋ યશ ◌ૃઙ્ગં મુિનસતંુ તથવૈ સ્ત્રી વપ ડતમ્ ।
ઉપાયૈિવિવધૈઃ શા તા જગ્રાહ ચ જહાર ચ॥ ૪।૧૯
િવશ્વા મત્રાે મહ ષશ્ચ િવગાઢાેઽિપ મહત્તપાઃ ।
દશવષાર્ યર યસ્થાે ઘ્ તાચ્યા સરસા હૃતઃ॥ ૪।૨૦
અેવમાદ ષી ં તાં તાનનયન્ િવિક્રયાં સ્ત્રયઃ ।
લ લતં પવૂર્વયસં િક પનુ ર્પતેઃ સતુમ્॥ ૪।૨૧
તદેવં સ ત િવશ્ર ધં પ્રયત વં તથા યથા ।
ઇયં પસ્ય વંશશ્રીિરતાે ન સ્યા પરાઙ્મખુી॥ ૪।૨૨
યા િહ કા શ્ચદ્યવુતયાે હર ત સદશૃં જનમ્ ।
િનકૃષ્ટાે કૃષ્ટયાેભાર્વં યા ગ્ હ્ણ ત તુ તાઃ સ્ત્રયઃ॥ ૪।૨૩
ઇત્યુદાિયવચઃ શ્રુ વા તા િવદ્ધા ઇવ યાે ષતઃ ।
સમા હુરાત્માનં કુમારગ્રહણં પ્ર ત॥ ૪।૨૪
તા ભ્રૂ ભઃ પ્રે ક્ષતૈભાર્વૈહર્ સતૈલર્ લતૈગર્તૈઃ ।
ચકુ્રરાક્ષેિપકાશ્ચેષ્ટા ભીતભીતા ઇવાઙ્ગનાઃ॥ ૪।૨૫
રાજ્ઞ તુ િવિનયાેગને કુમારસ્ય ચ માદર્વાત્ ।
જહઃ ક્ષપ્રમિવશ્ર ભં મદેન મદનને ચ॥ ૪।૨૬
અથ નાર જન તઃ કુમારાે વ્યચરદ્વનમ્ ।
વા સતાયૂથસિહતઃ કર વ િહમવદ્વનમ્॥ ૪।૨૭
સ ત મન્ કાનને ર યે જ વાલ સ્ત્રીપુરઃસરઃ ।
આક્ર ડ ઇવ બભ્રાજે િવવ વાન સરાે તઃ॥ ૪।૨૮
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મદેનાવ જતા નામ તં કા શ્ચત્તત્ર યાે ષતઃ ।
કિઠનૈઃ પ શઃુ પીનૈઃ સઙ્ઘટૈ્ટવર્ ગુ ભઃ તનૈઃ॥ ૪।૨૯
સ્ર તાંસકાેમલાલ બ દુબાહુલતાબલા ।
અ તં ખ લતં કા ચ કૃ વનૈં સ વજે બલાત્॥ ૪।૩૦
કા ચત્ તામ્રાધરાેષે્ઠન મખુનેાસવગ ધના ।
િવિનશશ્વાસ કણઽસ્ય રહસ્યં શ્રૂયતા મ ત॥ ૪।૩૧
કા ચદાજ્ઞાપય તીવ પ્રાવેાચાદ્રાર્નુલપેના ।
ઇહ ભ ક્ત કુ વે ત હ તં સં શ્લ ય લ સયા॥ ૪।૩૨
મુહુમુર્હુમર્દવ્યાજસ્ર તનીલાંશકુાપરા ।
આલક્ષ્યરસના રેજે સુ્ફર દ્વદ્યુિદવ ક્ષપા॥ ૪।૩૩
કા શ્ચ કનકકા ચી ભમુર્ખરા ભિરત તતઃ ।
બભ્રમુદર્શર્ય ત્યાેઽસ્ય શ્રાેણી ત વંશકુા તાઃ॥ ૪।૩૪
ચૂતશાખાં કુસુ મતાં પ્રગ્ હ્યા યા લલ બરે ।
સવુણર્કલશપ્રખ્યાન્ દશર્ય ત્યઃ પયાેધરાન્॥ ૪।૩૫
કા ચ પદ્મવનાદેત્ય સપદ્મા પદ્મલાેચના ।
પદ્મવક્ત્રસ્ય પાશ્વઽસ્ય પદ્મશ્રીિરવ તસ્થષુી॥ ૪।૩૬
મધુરં ગીતમ વથ કા ચ સા ભનયં જગાૈ ।
તં વસં્થ ચાેદય તીવ વ ચતાેઽસીત્યવે ક્ષતૈઃ॥ ૪।૩૭
શભુને વદનનેા યા ભ્રૂકામુર્કિવક ષણા ।
પ્રા ત્યાનુચકારાસ્ય ચે ષ્ટતં વીરલીલયા॥ ૪।૩૮
પીનવ ગુ તની કા ચદ્વાતાઘૂ ણતકુ ડલા ।
ઉચ્ચૈરવજહાસનૈં સમા ાેતુ ભવાિન ત॥ ૪।૩૯
અપયા તં તથવૈા યા બબ ધુમાર્લ્યદામ ભઃ ।
કા શ્ચ સાકે્ષપમધુરૈજર્ગ્ હુવર્ચનાઙુ્કશઃૈ॥ ૪।૪૦
પ્ર તયાેગા થની કા ચદ્ગહૃી વા ચૂતવ લર મ્ ।
ઇદં પુ પં તુ કસ્યે ત પપ્રચ્ચ મદિવક્લવા॥ ૪।૪૧
કા ચ પુ ષવ કૃ વા ગ ત સસં્થાનમવે ચ ।
ઉવાચનૈં જતઃ સ્ત્રી ભજર્ય ભાેઃ થવી મમામ્॥ ૪।૪૨
અથ લાેલેક્સણા કા ચ જઘ્ર તી નીલમુ પલમ્ ।
િક ચન્મદકલવૈાર્ક્યૈ ર્પાત્મજમભાષત॥ ૪।૪૩
પ ય ભતર્ શ્ચતં ચૂતં કુસમુૈમર્ધુગ ધ ભઃ ।
હેમપ જર દ્ધાે વા કાેિકલાે યત્ર કૂજ ત॥ ૪।૪૪
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અશાેકાે દૃ યતામષે કા મશાેકિવવધર્નઃ ।
વ ત ભ્રમરા યત્ર દહ્યમાના ઇવા ગ્ ના॥ ૪।૪૫
ચૂતયષ્ટ ા સમા શ્લષ્ટાે દૃ યતાં તલકદુ્રમઃ ।
શકુ્લવાસા ઇવ નરઃ સ્ત્રયા પીતાઙ્ગરાગયા॥ ૪।૪૬
ફુ લં કુ વકં પ ય િનમુર્ક્તાલક્તકપ્રભમ્ ।
યાે નખપ્રભયા સ્ત્રીણાં િનભર્ સત ઇવાનતઃ॥ ૪।૪૭
બાલાશાેકશ્ચ િન ચતાે દૃ યતામષે પ લવૈઃ ।
યાેઽ માકં હ તશાેભા ભલર્ જમાન ઇવ સ્થતઃ॥ ૪।૪૮
દ ઘકાં પ્રા તાં પ ય તીરજૈઃ સ દુવારકૈઃ ।
પા ડુરાંશકુસવંીતાં શયાનાં પ્રમદા મવ॥ ૪।૪૯
દૃ યતાં સ્ત્રીષુ માહા યં ચક્રવાકાે હ્યસાૈ જલે ।
ષ્ઠતઃ પ્રે યવદ્ભાયાર્મનુ ત્યાનુગચ્ચ ત॥ ૪।૫૦
મત્તસ્ય પરપુષ્ટસ્ય વતઃ શ્રૂયતાં વિનઃ ।
અપરઃ કાેિકલાેઽનુ કઃ પ્ર તશ્રુત્યેવ કૂજ ત॥ ૪।૫૧
અિપ નામ િવહઙ્ગાનાં વસ તનેાિહતાે મદઃ ।
ન તુ ચ તયત શ્ચતં્ત જનસ્ય પ્રાજ્ઞમાિનનઃ॥ ૪।૫૨
ઇત્યેવં તા યવુતયાે મન્મથાેદ્દામચેતસઃ ।
કુમારં િવિવધૈ તૈ તૈ પચક્ર મરે નયૈઃ॥ ૪।૫૩
અેવમા ક્ષ યમાણાેઽિપ સ તુ ધૈયાર્ તે દ્રયઃ ।
મતર્વ્ય મ ત સાેદ્વગેાે ન જહષર્ ન સ મયે॥ ૪।૫૪
તાસાં ત વને વસ્થાનં દૃ ટ્વા સ પુ ષાેત્તમઃ ।
સસિંવગ્ ેન ધીરેણ ચ તયામાસ ચેતસા॥ ૪।૫૫
િક િવના નાવગચ્ચ ત ચપલં યાવૈનં સ્ત્રયઃ ।
યતાે પેણ સ પનં્ન જરેયં નાશિય ય ત॥ ૪।૫૬
નનૂમેતા ન પ ય ત કસ્ય ચદ્ રાેગસ લવમ્ ।
તથા હૃષ્ટા ભયં ત્ય વા જગ ત વ્યાિધધ મ ણ॥ ૪।૫૭
અન ભજ્ઞાશ્ચ સવુ્યકં્ત ત્યાેઃ સવાર્પહાિરણઃ ।
તથા વસ્થા િન દ્વગેાઃ ક્ર ડ ત ચ હસ ત ચ॥ ૪।૫૮
જરાં વ્યાિધ ચ ત્યું ચ કાે િહ નન્ સચેતનઃ ।
વસ્થ તષ્ઠન્ િનષીદેદ્વા સપુેદ્વા િક પનુહર્સતે્॥ ૪।૫૯
ય તુ દૃ ટ્વા પરં ણ વ્યાિધતં તમવે ચ ।
વસ્થાે ભવ ત નાે દ્વગ્ ાે યથાચેતા તથવૈ સઃ॥ ૪।૬૦
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િવયજુ્યમાનેઽિપ તરાૈ પુ પૈરિપ ફલૈરિપ ।
પત ત ચ્ચદ્યમાને વા ત ર યાે ન શાેચતે॥ ૪।૬૧
ઇ ત યાનપરં દૃ ટ્વા િવષયે યાે ગત હમ્ ।
ઉદાયી ની તશાસ્ત્રજ્ઞ તમવુાચ સહૃુત્તયા॥ ૪।૬૨
અહં પ તના દત્તઃ સખા તુ યં ક્ષમઃ િકલ ।
ય મા વિય િવવક્ષા મે તયા પ્રણયવત્તયા॥ ૪।૬૩
અિહતાત્ પ્ર તષેધશ્ચ િહતે ચાનપુ્રવતર્નમ્ ।
વ્યસને ચાપિરત્યાગ સ્ત્રિવધં મત્રલક્ષણમ્॥ ૪।૬૪
સાેઽહં મતૈ્રી ં પ્ર તજ્ઞાય પુ ષાથાર્ પરાઙ્મખુમ્ ।
યિદ વાં સમપુેકે્ષયં ન ભવે ન્મત્રતા મિય॥ ૪।૬૫
તદ્બ્રવી મ સહૃુદ્ભૂ વા ત ણસ્ય વપુ મતઃ ।
ઇદં ન પ્ર ત પં તે સ્ત્રી વદા ક્ષ યમીદશૃમ્॥ ૪।૬૬
અ તનેાિપ નાર ણાં યુક્તં સમનવુતર્નમ્ ।
તદ્વ્રીડાપિરહારાથર્માત્મરત્યથર્મવે ચ॥ ૪।૬૭
સન્ન ત ચાનુ ત્તશ્ચ સ્ત્રીણાં હૃદયબ ધનમ્ ।
નેહસ્ય િહ ગુણા યાેિનમાર્નકામાશ્ચ યાે ષતઃ॥ ૪।૬૮
તદહર્ સ િવશાલાક્ષ હૃદયેઽિપ પરાઙ્મખુે ।
પસ્યાસ્યાનુ પેણ દા ક્ષ યનેાનવુ તતુમ્॥ ૪।૬૯
દા ક્ષ યમાષૈધં સ્ત્રીણાં દા ક્ષ યં ભષૂણં પરમ્ ।
દા ક્ષ યરિહતં પં િન પુ પ મવ કાનનમ્॥ ૪।૭૦
િક વા દા ક્ષ યમાત્રેણ ભાવનેા તુ પિરગ્રહઃ ।
િવષયાન્ દુલર્ભાં લ વા ન હ્યવજ્ઞાતુમહર્ સ॥ ૪।૭૧
કામં પર મ ત જ્ઞા વા દેવાેઽિપ િહ પુર દરઃ ।
ગાૈતમસ્ય મનુેઃ પત્નીમહલ્યાં ચકમે પુરા॥ ૪।૭૨
અગ ત્યઃ પ્રાથર્યામાસ સાેમભાયા ચ રાેિહણીમ્ ।
ત માત્ ત સદશૃં લેભે લાપેામુદ્રા મ ત શ્રુ તઃ॥ ૪।૭૩
આૈત યસ્ય ચ ભાયાર્યાં મમતાયાં મહાતપાઃ ।
મા ત્યાં જનયામાસ ભરદ્વાજં હ પ તઃ॥ ૪।૭૪
હ પતેમર્િહ યાં ચ જુહ્વત્યાં જુહ્વતાં વરઃ ।
બુધં િવબુધધમાર્ણં જનયામાસ ચ દ્રમાઃ॥ ૪।૭૫
કાલીમ્ ચવૈ પુરા ક યાં જલપ્રભવસ ભવામ્ ।
જગામ યમનુાતીરે તરાગઃ પરાશરઃ॥ ૪।૭૬

buddhacharita.pdf 19



બુદ્ધચિરતમ્

માતઙ્ગ્યામક્ષમાલાયાં ગિહતાયાં િરરંસયા ।
કિપ જલાદં તનયં વ સષ્ઠાેઽજનયન્મુિનઃ॥ ૪।૭૭
યયા તશ્ચવૈ રાજ ષવર્યસ્યિપ િવિનગર્તે ।
િવશ્વાચ્યા સરસા સાધ રેમે ચતૈ્રરથે વને॥ ૪।૭૮
સ્ત્રીસસંગ િવનાશા તં પા ડુજ્ઞાર્ વાિપ કાૈરવઃ ।
માદ્ર પગુણા ક્ષપ્તઃ સષવેે કામજં સખુમ્॥ ૪।૭૯
કરાલજનકશ્ચવૈ હૃ વા બ્રાહ્મણક યકામ્ ।
અવાપ ભ્રંશમ્ અ યવે ન તુ ત્યજેચ્ચ મન્મથમ્॥ ૪।૮૦
અેવમાદ્યા મહાત્માનાે િવષયાન્ ગિહતાનિપ ।
ર તહેતાેબુર્ભુ જરે પ્રાગવે ગુણસિંહતાન્॥ ૪।૮૧
વં પનુ યાર્યતઃ પ્રાપ્તાન્ બલવાન્ પવાન્ યવુા ।
િવષયાનવ ના સ યત્ર સક્ત મદં જગત્॥ ૪।૮૨
ઇ ત શ્રુ વા વચ તસ્ય શ્લ ણમાગમસિંહતમ્ ।
મેઘ તિનતિનઘાષઃ કુમારઃ પ્રત્યભાષત॥ ૪।૮૩
ઉપપન્ન મદં વાક્યં સાૈહાદર્વ્ય જકં વિય ।
અત્ર ચ વાનનુે યા મ યત્ર મા દુષુ્ઠ મ યસે॥ ૪।૮૪
નાવ ના મ િવષયા ને લાેકં તદાત્મકમ્ ।
અિનતં્ય તુ જગન્મ વા નાત્ર મે રમતે મનઃ॥ ૪।૮૫
જરા વ્યાિધશ્ચ ત્યુશ્ચ યિદ ન સ્યાિદદં ત્રયમ્ ।
મમાિપ િહ મનાેજ્ઞષેુ િવષયષેુ ર તભર્વેત્॥ ૪।૮૬
િનતં્ય યદ્યિપ િહ સ્ત્રીણામેતદેવ વપુભર્વેત્ ।
સસિંવ કસ્ય કામષેુ તથાિપ ન ર તઃ ક્ષમા॥ ૪।૮૭
યદા તુ જરયા પીતં પમાસાં ભિવ ય ત ।
આત્મનાેઽ યન ભપ્રેતં માેહાત્તત્ર ર તભર્વેત્॥ ૪।૮૮
ત્યુવ્યાિધજરાધમા ત્યુવ્યાિધજરાત્મ ભઃ ।
રમમાણાેઽ યસિંવગ્ ઃ સમાનાે ગપ ક્ષ ભઃ॥ ૪।૮૯
યદ યા થ મહાત્માન તેઽિપ કામાત્મકા ઇ ત ।
સવંેગાેઽત્ર ન કતર્વ્યાે યદા તષેામિપ ક્ષયઃ॥ ૪।૯૦
માહા યં ન ચ તન્મ યે યત્ર સામા યતઃ ક્ષયઃ ।
િવષયષેુ પ્રસ ક્તવાર્ યુ ક્તવાર્ નાત્મવત્તયા॥ ૪।૯૧
યદ યા થા તનેાિપ સ્ત્રીજને વત્યર્તા મ ત ।
અ તં નાવગચ્ચા મ દા ક્ષ યનેાિપ િક ચન॥ ૪।૯૨
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ન ચાનવુતર્નં તન્મે ચતં યત્ર નાજર્વમ્ ।
સવર્ભાવને સ પકા યિદ ના ત િધગ તુ તત્॥ ૪।૯૩
અ તે શ્રદ્દધાનસ્ય સક્તસ્યાદાષેદ શનઃ ।
િક િહ વ ચિયતવ્યં સ્યા તરાગસ્ય ચેતસઃ॥ ૪।૯૪
વ ચય ત ચ યદે્યવ તરાગાઃ પર પરમ્ ।
નનુ નવૈ ક્ષમં દ્રષંુ્ટ નરાઃ સ્ત્રીણાં ણામ્ સ્ત્રયઃ॥ ૪।૯૫
તદેવં સ ત દુઃખાત્ત જરામરણભાે ગનમ્ ।
ન માં કામે વનાયષુ પ્રતારિયતુમહર્ સ॥ ૪।૯૬
અહાેઽ તધીરં બલવચ્ચ તે મનશ્ચલષેુ કામષેુ ચ સારદ શનઃ ।
ભયેઽિપ તીવ્રે િવષયષેુ સ જસે િનર ક્ષમાણાે મરણા વિન પ્ર ઃ॥ ૪।૯૭
અહં પનુભ રતીવિવક્લવાે જરાિવપદ્વ્યાિધભયં િવ ચ તયન્ ।
લભે ન શા ત ન ત કુતાે ર ત િનશામયન્ દ પ્ત મવા ગ્ ના જગત્॥ ૪।૯૮
અસશંયં ત્યુિર ત પ્ર નતાે નરસ્ય રાગાે હૃિદ યસ્ય યતે ।
અયાેમયી ં તસ્ય પરૈ મ ચેતનાં મહાભયે રક્ષ ત યાે ન રાેિદ ત॥ ૪।૯૯
અથાૈ કુમારશ્ચ િવિનશ્ચયા ત્મકાં ચકાર કામાશ્રયઘા તની ં કથામ્ ।
જનસ્ય ચ ગર્મનીયમ ડલાે મહીધરં ચા ત મયાય ભાસ્કરઃ॥ ૪।૧૦૦
તતાે થાધાિરતભષૂણસ્રજઃ કલાગુણૈશ્ચ પ્રણયૈશ્ચ િન ફલૈઃ ।
વ અેવ ભાવે િવિનગ્ હ્ય મન્મથં પુરં યયુભર્ગ્ મનાેરથાઃ સ્ત્રયઃ॥ ૪।૧૦૧
તતઃ પુરાેદ્યાનગતાં જન શ્રયં િનર ક્ષ્ય સાયં પ્ર તસહૃંતાં પનુઃ ।
અિનત્યતાં સવર્ગતાં િવ ચ તયન્ િવવેશ િધ યં ક્ષ તપાલકાત્મજઃ॥ ૪।૧૦૨
તતઃ શ્રુ વા રા િવષયિવમખું તસ્ય તુ મનાે
ન શ યે તાં રાિત્ર હૃદયગતશલ્યાે ગજ ઇવ ।
અથ શ્રા તાે મ ત્રે બહુિવિવધમાગ સસ ચવાે
ન સાેઽ ય કામે યાે િનયમનમપ ય સતુમતેઃ॥ ૪।૧૦૩
ઇ ત શ્રીબુદ્ધચિરતે મહાકાવ્યે સ્ત્રીિવઘાતનાે નામ ચતુથર્ઃ સગર્ઃ॥ ૪॥

Book V [અ ભિન ક્રમણાે]
સ તથા િવષયૈિવલાે યમાનઃ પરમાેહૈરિપ શાક્યરાજસનૂુઃ ।
ન જગામ ર ત ન શમર્ લેભે હૃદયે સહ ઇવા તિદગ્ધિવદ્ધઃ॥ ૫।૧
અથ મિ ત્રસતુૈઃ ક્ષમૈઃ કદા ચ સ ખ ભ શ્ચત્રકથૈઃ કૃતાનુયાત્રઃ ।
વનભૂ મિદદકૃ્ષયા શમે સનુર્રદેવાનુમતાે વિહઃ પ્રતસ્થે॥ ૫।૨
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નવ ક્મખલીનિકિઙ્કણીકં પ્રચલચ્છામરચા હેમભા ડમ્ ।
અ ભ હ્ય સ ક ઠકં સદશં્વ પ્રયયાૈ કેતુ મવ દુ્રમા જકેતુઃ॥ ૫।૩
સ િનકૃષ્ટતરાં વના તભૂ મ વનલાેભાચ્ચ યયાૈ મહીગુણેચ્છુઃ ।
સ લલાે મિવકારસીરમાગા વસધુાં ચવૈ દદશર્ કૃ યમાણામ્॥ ૫।૪
હલ ભન્નિવક ણર્શ પદભા હતસૂ મિક્ર મકા ડજ તુક ણાર્મ્ ।
સમવેક્ષ્ય રસાં તથાિવધાં તાં વજનસ્યવે બધે શં શશુાેચ॥ ૫।૫
કૃષતઃ પુ ષાંશ્ચ વીક્ષમાણઃ પવનાકાશરુ ેિવ ભન્નવણાર્ન્ ।
વહનક્લમિવક્લવાંશ્ચ ધુયાર્ન્ પરમાયર્ઃ પરમાં કૃપાં ચકાર॥ ૫।૬
અવતીયર્ તત તુરઙ્ગ ષ્ઠાચ્ચનકૈગા વ્યચરત્ શચુા પર તઃ ।
જગતાે જનનવ્યયં િવ ચ વન્ કૃપણં ખ વદ મત્યુવાચ ચાત્તર્ઃ॥ ૫।૭
મનસા ચ િવિવક્તતામભી સઃુ સહૃુદ તાનનુયાિયનાે િનવાયર્ ।
અ ભતારલચા પણર્વત્યા િવજને મૂલમપુેિયવાન્ સ જ વાઃ॥ ૫।૮
િનષસાદ ચ પત્રખાેરવત્યાં ભુિવ વૈદૂયર્િનકાશશાદ્વલાયામ્ ।
જગતઃ પ્રભવવ્યયાૈ િવ ચ ત્ય મનસશ્ચ સ્થ તમાગર્માલલ બે॥ ૫।૯
સમવાપ્તમનઃ સ્થ તશ્ચ સદ્યાે િવષયેચ્છાિદ ભરાિધ ભશ્ચ મુક્તઃ ।
સિવતકર્િવચારમાપ શા તં પ્રથમં યાનમનાશ્રવપ્રકારમ્॥ ૫।૧૦
અિધગ ય તતાે િવવેકજં તુ પરમપ્રી તસખંુ [મનઃ] સમાિધમ્ ।
ઇદમવે તતઃ પરં પ્રદ યાૈ મનસા લાેકગ ત િનશ ય સ યક્॥ ૫।૧૧
કૃપણં વત ય જનઃ વયં સન્નરસાે વ્યાિધજરાિવનાશધમર્ઃ ।
જરયાિદતમાતુરં તં વા પરમજ્ઞાે િવજુગુ સતે મદા ધઃ॥ ૫।૧૨
ઇહ ચેદહમીદશૃઃ વયં સન્ િવજુગુ સયે પરં તથા વભાવમ્ ।
ન ભવે સદશૃં િહ ત ક્ષમં વા પરમં ધમર્ મમં િવ નતાે મે॥ ૫।૧૩
ઇ ત તસ્ય િવપ યતાે યથાવ જગતાે વ્યાિધજરાિવપ ત્તદાષેાન્ ।
બલયાવૈન િવતપ્ર ત્તાૈ િવજગામાત્મગતાે મદઃ ક્ષણને॥ ૫।૧૪
ન જહષર્ ન ચાિપ ચાનુતપેે િવ ચિક સાં ન યયાૈ ન ત દ્રિનદ્રે ।
ન ચ કામગુણષેુ સરંર જે ન ચ િદદ્વષે પરં ન ચાવમનેે॥ ૫।૧૫
ઇ ત બુ દ્ધિરયં ચ નીરજસ્કા વ ધે તસ્ય મહાત્મનાે િવશદુ્ધા ।
પુ ષૈરપરૈરદૃ યમાનઃ પુ ષશ્ચાપેસસપર્ ભ વેશઃ॥ ૫।૧૬
નરદેવસતુ તમ ય ચ્ચદ્વદ કાેઽસી ત શશસં સાેઽથ ત મૈ ।
સ ચ પુઙ્ગવ જન્મ ત્યુભીતઃ શ્રમણઃ પ્રવ્ર જતાેઽ મ માેક્ષહેતાેઃ॥ ૫।૧૭
જગ ત ક્ષયધમર્કે મુમુ ર્ગયેઽહં શવમક્ષયં પદં તત્ ।
અજનાેઽ યજનૈરતુલ્યબુ દ્ધિવષયે યાે િવિન ત્તરાગદાષેઃ॥ ૫।૧૮
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િનવસન્ ક્વ ચદેવ ક્ષમૂલે િવજને વાયતને ગરાૈ વને વા ।
િવચરા યપિરગ્રહાે િનરાશઃ પરમાથાર્ય યથાપેપન્ન ભ ઃ॥ ૫।૧૯
ઇ ત પ યત અેવ રાજસનૂાેિરદમુ વા સ નભઃ સમુ પપાત ।
સ િહ તદ્વપુર યબુ દ્ધદશ તયે તસ્ય સમેિયવાન્ િદવાૈકાઃ॥ ૫।૨૦
ગગનં ખગવદ્ગતે ચ ત મન્ વરઃ સ જહૃષે િવ સ મયે ચ ।
ઉપલ ય તતશ્ચ ધમર્સ જ્ઞામ ભિનયાર્ણિવધાૈ મ ત ચકાર॥ ૫।૨૧
તત ઇ દ્રસમાે જતે દ્રયશ્ચ પ્રિવિવ ઃ પરમાશ્વમા રાેહ ।
પિરવત્યર્ જનં વવેક્ષમાણ તત અેવા ભમતં વનં ન ભજેે॥ ૫।૨૨
સ જરામરણક્ષયં ચક ષુર્વર્નવાસાય મ ત તાૈ િનધાય ।
પ્રિવવેશ પનુઃ પુરં ન કામાદ્વનભૂમેિરવ મ ડલં દ્વપે દ્રઃ॥ ૫।૨૩
સુ ખતા વત િન ર્તા ચ સા સ્ત્રી પ તર દૃ વ મવાયતાક્ષ યસ્યાઃ ।
ઇ ત તં સમુદ ક્ષ્ય રાજક યા પ્રિવશ તં પ થ સા જ લજર્ગાદ॥ ૫।૨૪
અથ ઘાષે મમં મહાભ્રઘાષેઃ પિરશશુ્રાવ શમં પરં ચ લેભે ।
શ્રુતવાંશ્ચ િહ િન ર્તે ત શ દં પિરિનવાર્ણિવધાૈ મ ત ચકાર॥ ૫।૨૫
અથ કા ચનશલૈશ ◌ૃઙ્ગવ માર્ ગજમેઘષર્ભબાહુિન વનાક્ષઃ ।
ક્ષયમક્ષયધમર્ તરાગઃ શ શ સહાનનિવક્રમઃ પ્રપેદે॥ ૫।૨૬
ગરાજગ ત તતાેઽ યગચ્ચ પ ત મિ ત્રગણૈ પાસ્યમાનમ્ ।
સ મતાૈ મ તા મવ વલ તં મઘવ તં િત્રિદવે સન કુમારઃ॥ ૫।૨૭
પ્ર ણપત્ય ચ સા જ લબર્ભાષે િદશ મહં્ય નરદેવ સા વનુજ્ઞામ્ ।
પિરિવવ્ર જષા મ માેક્ષહેતાેિનયતાે હ્યસ્ય જનસ્ય િવપ્રયાેગઃ॥ ૫।૨૮
ઇ ત તસ્ય વચાે િનશ ય રા કિરણવેા ભહતાે દુ્રમશ્ચચાલ ।
કમલપ્ર તમેઽ જલાૈ ગ્ હી વા વચનં ચેદમવુાચ વા પક ઠઃ॥ ૫।૨૯
પ્ર તસહંર તાત બુ દ્ધમેતાં ન િહ કાલ તવ ધમર્સશં્રયસ્ય ।
વય સ પ્રથમે મતાૈ ચલાયાં બહુદાષેાં િહ વદ ત ધમર્ચયાર્મ્॥ ૫।૩૦
િવષયષેુ કુતૂહલે દ્રયસ્ય વ્રતખેદે વસમથર્િનશ્ચયસ્ય ।
ત ણસ્ય મનશ્ચલત્યર યાદન ભજ્ઞસ્ય િવશષેતાેઽિવવેકમ્॥ ૫।૩૧
મમ તુ પ્રયધમર્ ધમર્કાલ વિય લ મીમવ જ્ય લક્ષ્યભૂતે ।
સ્થરિવક્રમ િવક્રમેણ ધમર્ તવ િહ વા તુ ગુ ં ભવેદધમર્ઃ॥ ૫।૩૨
તિદમં વ્યવસાયમુ જ વં ભવ તાવિન્નરતાે ગ્ હસ્થધમ ।
પુ ષસ્ય વયઃસખુાિન ભુ વા રમણીયાે િહ તપાવેનપ્રવેશઃ॥ ૫।૩૩
ઇ ત વાક્ય મદં િનશ ય રાજ્ઞઃ કલિવઙ્ક વર ઉત્તરં બભાષે ।
યિદ મે પ્ર તભૂશ્ચતષુુર્ રાજન્ ભવ સ વં ન તપાવેનં શ્રિય યે॥ ૫।૩૪
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ન ભવને્મરણાય િવતં મે િવહરે વા ય મદં ચ મે ન રાેગઃ ।
ન ચ યાવૈનમા ક્ષપે જરા મે ન ચ સ પ ત્તમપાહરે દ્વપ ત્તઃ॥ ૫।૩૫
ઇ ત દુલર્ભમથર્મૂ ચવાંસં તનયં વાક્યમવુાચ શાક્યરાજઃ ।
ત્યજ બુ દ્ધમ તમાં ગ તપ્ર ત્તામવહાસ્યાેઽ તમનાેરથક્રમશ્ચ॥ ૫।૩૬
અથ મે ગુ ગુર્ ં બભાષે યિદ ના ત ક્રમ અેષ ના ત વાયર્ઃ ।
શરણા વલનને દહ્યમાનાન્ન િહ િન શ્ચક્ર મષું ક્ષમં ગ્રહીતુમ્॥ ૫।૩૭
જગતશ્ચ યથા ધ્રવુાે િવયાેગાે ન તુ ધમાર્ય વરં વયં િવયાેગઃ ।
અવશં નનુ િવપ્રયાજેયને્મામકૃત વાથર્મ પ્તમવે ત્યુઃ॥ ૫।૩૮
ઇ ત ભૂ મપ તિનશ ય તસ્યવ્યવસાયં તનયસ્ય િનમુર્મુક્ષાેઃ ।
અ ભધાય ન યાસ્યતી ત ભૂયાે િવદધે રક્ષણમુત્તમાંશ્ચ કામાન્॥ ૫।૩૯
સ ચવૈ તુ િનદ શતાે યથાવદ્બહુમાનાત્ પ્રણયાચ્ચ શાસ્ત્રપવૂર્મ્ ।
ગુ ણા ચ િનવાિરતાેઽશ્રપુાતૈઃ પ્રિવવેશાવસથં તતઃ સ શાેચન્॥ ૫।૪૦
ચલકુ ડલચુ બતાનના ભઘર્નિનશ્વાસિવક પત તની ભઃ ।
વિનતા ભરધીરલાેચના ભ ર્ગશાવા ભિરવા યુદ ક્ષ્યમાણઃ॥ ૫।૪૧
સ િહ કા ચનપવર્તાવદાતાે હૃદયાને્માદકરાે વરાઙ્ગનાનામ્ ।
શ્રવનાઙ્ગિવલાેચનાત્મભાવાન્ વચન પશર્વપુગુર્ણજૈર્હાર॥ ૫।૪૨
િવગતે િદવસે તતાે િવમાનં વપષુા સયૂર્ ઇવ પ્રદ યમાનઃ ।
ત મરં િવ જઘાંસરુાત્મભાસા રિવ દ્યિન્નવ મે મા રાેહ॥ ૫।૪૩
કનકાે વલદ પ્તદ પ ક્ષં વરકાલાગુ ધપૂપૂણર્ગભર્મ્ ।
અિધ હ્ય સ વજ્રભ ક્ત ચત્રં પ્રવરં કા ચનમાસનં સષવેે॥ ૫।૪૪
તત ઉત્તમમુત્તમાશ્ચ નાયા િન શ તૂય પતસ્થુિર દ્રક પમ્ ।
િહમવ ચ્ચરસીવ ચ દ્રગાૈરે દ્રિવણે દ્રાત્મજમ સરાેગણાૈઘાઃ॥ ૫।૪૫
પરમૈરિપ િદવ્યતૂયર્ક પૈઃ સ તુ તનૈવ ર ત યયાૈ ન હષર્મ્ ।
પરમાથર્સખુાય તસ્ય સાધાેર ભિન શ્ચક્ર મષા યતાે ન રેમે॥ ૫।૪૬
અથ તત્ર સરૈુ તપાવેિરષૈ્ઠરકિનષૈ્ઠવ્યર્વસાયમસ્ય બુદ્ વા ।
યુગપ પ્રમદાજનસ્ય િનદ્રા િવિહતાસી દ્વકૃતાશ્ચ ગાત્રચેષ્ટાઃ॥ ૫।૪૭
અભવચ્ચિયતા િહ તત્ર કા ચ દ્વિનવે ય પ્રચલે કરે કપાેલમ્ ।
દિયતામિપ ક્મપ ત્ર ચત્રાં કુિપતવેાઙ્કગતાં િવહાય વીણામ્॥ ૫।૪૮
િવબભાૈ કરલગ્ વે ર યા તનિવસ્ર ત સતાંશકુા શયાના ।
ઋજુષટ્પદપઙ્ ક્તજુષ્ટપદ્મા જલફેનપ્રહસત્તટા નદ વ॥ ૫।૪૯
નવપુ કરગભર્કાેમલા યાં તપનીયાે વલસઙ્ગતાઙ્ગદા યામ્ ।
વિપ ત મ તથા પુરા ભુ યાં પિરર ય પ્રયવ દઙ્ગમવે॥ ૫।૫૦
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નવહાટકભષૂણા તથા યા વસનં પીતમનુત્તમં વસાનાઃ ।
અવશા વત િનદ્રયા િનપેતુગર્જભગ્ ા ઇવ ક ણકારશાખાઃ॥ ૫।૫૧
અવલ બ્ય ગવાક્ષપાશ્વર્મ યા શિયતા ચાપિવભુગ્ ગાત્રય ષ્ટઃ ।
િવરરાજ િવલ બચા હારા ર ચતા તાેરણશાલભ જકેવ॥ ૫।૫૨
મ ણકુ ડલદષ્ટપત્રલખંે મખુપદં્મ િવનતં તથાપરસ્યાઃ ।
શતપત્ર મવાધર્ચક્રનાડં સ્થતકાર ડવઘિટ્ટતં ચકાશે॥ ૫।૫૩
અપરાઃ શિયતા યથાપેિવષ્ટાઃ તનભારૈરવમ યમાનગાત્રાઃ ।
ઉપગુહ્ય પર પરં િવરેજુભુર્જપાશૈ તપનીયપાિરહાયઃ॥ ૫।૫૪
મહતી ં પિરવાિદની ં ચ કા ચદ્વિનતા લઙ્ગ્ય સખી મવ પ્રસપુ્તા ।
િવજુઘૂણર્ ચલ સવુણર્સતૂ્રાં વદનનેાકુલક ણકાે વલને॥ ૫।૫૫
પણવં યવુ તભુર્ ં સદેશાદવિવસ્રં સતચા પાશમ યા ।
સિવલાસરતા તતા તમવૂાિવવરે કા ત મવા ભનીય શ યે॥ ૫।૫૬
અપરા ન બભુિનમી લતાક્ષ્યાે િવપુલાક્ષ્યાેઽિપ શભુભ્રવુાેઽિપ સત્યઃ ।
પ્ર તસઙુ્ક ચતારિવ દકાેશાઃ સિવતયર્ ત મતે યથા ન લ યઃ॥ ૫।૫૭
શ થલાકુલમૂધર્ તથા યા જઘનસ્ર તિવભષૂણાંશકુા તા ।
અશિયષ્ટ િવક ણર્ક ઠસતૂ્રા ગજભગ્ ા પ્ર તપા તતાઙ્ગનવે॥ ૫।૫૮
અપરા વવશા િહ્રયા િવયુક્તા તમત્યાેઽિપ વપુગુર્ણૈ પેતાઃ ।
િવિનશશ્વસુ વણં શયાના િવકૃતા ક્ષપ્તભુ જજૃ ભરે ચ॥ ૫।૫૯
વ્યપિવદ્ધિવભષૂણસ્ર ેઽ યા િવ તાગ્ર થનવાસસાે િવસ જ્ઞાઃ ।
અિનમી લતશકુ્લિનશ્ચલાક્ષ્યાે ન િવરેજુઃ શિયતા ગતાસકુ પાઃ॥ ૫।૬૦
િવ તાસ્યપુટા િવ દ્ધગાત્રા પ્રપતદ્વક્ત્રજલા પ્રકાશગુહ્યા ।
અપરા મદઘૂ ણતવે શ યે ન બભાષે િવકૃતં વપુઃ પપુાષે॥ ૫।૬૧
ઇ ત સ વકુલાનુ પ પં િવિવધં સ પ્રમદાજનઃ શયાનઃ ।
સરસઃ સદશૃં બભાર પં પવનાવ જત ગ્ણપુ કરસ્ય॥ ૫।૬૨
સમવેક્ષ્ય તતશ્ચ તાઃ શયાના િવકૃતા તા યવુતીરધીરચેષ્ટાઃ ।
ગુણવદ્વપષુાેઽિપ વ ગુભાસાે પસનૂુઃ સ િવગહર્યાં બભવૂ॥ ૫।૬૩
અશુ ચિવકૃતશ્ચ વલાેકે વિનતાનામયમીદશૃઃ વભાવઃ ।
વસનાભરણૈ તુ વ ચ્યમાનઃ પુ ષઃ સ્ત્રીિવષયષેુ રાગમે ત॥ ૫।૬૪
િવ શદે્યિદ યાે ષતાં મનુ યઃ પ્રકૃ ત વ િવકારમીદશૃં ચ ।
ધ્રવુમત્ર ન વધર્યે પ્રમાદં ગુણસઙ્ક પહત તુ રાગમે ત॥ ૫।૬૫
ઇ ત તસ્ય તદ તરં િવિદ વા િન શ િન શ્ચક્ર મષા સમુદ્બભવૂ ।
અવગ ય મન તતાેઽસ્ય દેવૈભર્વનદ્વારમપા તં બભવૂ॥ ૫।૬૬
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અથ સાેઽવતતાર હ યર્ ષ્ઠાદ્યવુતી તાઃ શિયતા િવગહર્માણઃ ।
અવતીયર્ તતશ્ચ િનિવશઙ્કાે ગ્ હકક્ષ્યાં પ્રથમં િવિનજર્ગામ॥ ૫।૬૭
તુરગાવચરં સ બાેધિય વા જિવનં ચ દક મ થ મત્યુવાચ ।
હયમાનય ક થકં વરાવાન્ અ તં પ્રાપ્તુ મતાેઽદ્ય મે િયયાસા॥ ૫।૬૮
હૃિદ યા મમ તુ ષ્ટરદ્ય તા વ્યવસાયશ્ચ યથા તાૈ િનિવષ્ટઃ ।
િવજનેઽિપ ચ નાથવાિનવા મ ધ્રવુમથાઽ ભમખુઃ સ મે ય ઇષ્ટઃ॥ ૫।૬૯
િહ્રયમવે ચ સન્ન ત ચ િહ વા શિયતા મ પ્રમખુે યથા યવુત્યઃ ।
િવ તે ચ યથા વયં કપાટે િનયતં યાતુમનામયાય કાલઃ॥ ૫।૭૦
પ્ર તગ્ હ્ય તતઃ સ ભતુર્રાજ્ઞાં િવિદતાથાઽિપ નરે દ્રશાસનસ્ય ।
મનસીવ પરેણ ચાેદ્યમાન તુરગસ્યાનયને મ ત ચકાર॥ ૫।૭૧
અથ હેમખલીનપૂણર્વક્તં્ર લઘુશ યા તરણાપેગૂઢ ષ્ઠમ્ ।
બલસ વજવ વરાપેપન્નં સ વરાશ્વં તમપુાિનનાય ભત્ર॥ ૫।૭૨
પ્રતતિત્રકપુચ્ચમૂલપા ણ િન તં હ્ર વતનજૂ ષ્ઠકણર્મ્ ।
િવનતાેન્નત ષ્ઠકુ ક્ષપાશ્વ િવપુલપ્રાેથલલાટકઠુ્યરસ્કમ્॥ ૫।૭૩
ઉપગુહ્ય સ તં િવશાલવક્ષાઃ કમલાભને ચ સા વયન્ કરેણ ।
મધુરાક્ષરયા ગરા શશાસ વ જનીમ ય મવ પ્રવેષુ્ટકામઃ॥ ૫।૭૪
બહુશઃ ક લશત્રવાે િનર તાઃ સમરે વામિધ હ્ય પા થવને ।
અહમ ય તં પરં યથાવત્તુરગશ્રેષ્ઠ લભેય ત કુ વ॥ ૫।૭૫
સલુભાઃ ખલુ સયંુગે સહાયા િવષયાવાપ્તસખુે ધનાજર્ને વા ।
પુ ષસ્ય તુ દુલર્ભાઃ સહાયાઃ પ તતસ્યાપિદ ધમર્સશં્રયે વા॥ ૫।૭૬
ઇહ ચવૈ ભવ ત યે સહાયાઃ કલષુે ધમર્ ણ ધમર્સશં્રયે વા ।
અવગચ્ચ ત મે યથા તરાત્મા િનયતં તેઽિપ જના તદંશભાજઃ॥ ૫।૭૭
તિદદં પિરગ ય ધમર્યુકં્ત મમ િનયાર્ણમતાે જગ દ્ધતાય ।
તુરગાેત્તમ વેગિવક્રમા યાં પ્રયત વાત્મિહતે જગ દ્ધતે ચ॥ ૫।૭૮
ઇ ત સહૃુદ મવાનુ શ ય કૃત્યે તુરગવરં વરાે વનં િયયાસઃુ ।
સતમ સતગ તદ્યુ તવર્પુ માન્ રિવિરવ શારદમભ્રમા રાેહ॥ ૫।૭૯
અથ સ પિરહરિન્નશીથચ ડં પિરજનબાેધકરં વિન સદશ્વઃ ।
િવગતહનુરવઃ પ્રશા તહેષશ્ચિકતિવમુક્તપદક્રમા જગામ॥ ૫।૮૦
કનકવલયભૂ ષતપ્રકાેષૈ્ઠઃ કમલિનભૈઃ કમલાિન ચ પ્રિવ ય ।
અવનતતનવ તતાેઽસ્ય યક્ષાશ્ચિકતગતેદર્િધરે ખુરાન્ કરાગ્રૈઃ॥ ૫।૮૧
ગુ પિરઘકપાટસં તા યા ન સખુમિપ દ્વરદૈરપાિવ્રય તે ।
વ્રજ ત પસતુે ગત વના તાઃ વયમભવન્ િવ તાઃ પુરઃ પ્રતાેલ્યઃ॥ ૫।૮૨
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િપતરમ ભમખંુ સતંુ ચ બાલં જનમનુરક્તમનુત્તમાં ચ લ મીમ્ ।
કૃતમ તરપહાય િનવ્યર્પેક્ષઃ િપ નગરાત્ સ તતાે િવિનજર્ગામ॥ ૫।૮૩
અથ સ િવકચપઙ્ક યતાક્ષઃ પુરમવલાેક્ય નનાદ સહનાદમ્ ।
જનનમરણયાેરદષૃ્ટપારાે ન પનુરહં કિપલાહ્વયં પ્રિવષ્ટા॥ ૫।૮૪
ઇ ત વચન મદં િનશ ય તસ્ય દ્રિવણપતેઃ પિરષદ્ગણા નન દુઃ । ૫।૮૫
પ્રમુિદતમનસશ્ચ દેવસઙ્ઘા વ્યવ સતપારણમાશશં સરેઽ મૈ॥
હુતવહવપષુાે િદવાૈકસાેઽ યે વ્યવ સતમસ્ય દુ કરં િવિદ વા ।
અકુ ત તુિહને પ થ પ્રકાશં ઘનિવવરપ્ર તા ઇવે દુપાદાઃ॥ ૫।૮૬
હિરતુરગતુરઙ્ગવત્તુરઙ્ગઃ સ તુ િવચરન્ મનસીવ ચાેદ્યમાનઃ ।
અ ણપ ષભારમ તર કં્ષ સરસબહૂિન જગામ યાજેનાિન॥ ૫।૮૭
ઇ ત શ્રીબુદ્ધચિરતે મહાકાવ્યેઽ ભિન ક્રમણાે નામ પ ચમઃ સગર્ઃ॥ ૫॥

Book VI [ચ દકિનવતર્નં]
તતાે મુહૂતઽ યુિદતે જગચ્ચ ષ ભાસ્કરે ।
ભાગર્વસ્યાશ્રમપદં સ દદશર્ ણાં વરઃ॥ ૬।૧
સપુ્તિવશ્વ તહિરણં વસ્થ સ્થતિવહઙ્ગમમ્ ।
િવશ્રા ત ઇવ યદ્દષૃ્ટા કૃતાથર્ ઇવ ચાભવત્॥ ૬।૨
સ િવ મયિન ત્ત્યથ તપઃપૂ થર્મવે ચ ।
વાં ચાનવુ તતાં રક્ષન્નશ્વ ષ્ઠાદવાતરત્॥ ૬।૩
અવતીયર્ ચ પ પશર્ િન તીણર્ મ ત વા જનમ્ ।
છ દકં ચાબ્રવીત્ પ્રીતઃ નાપયિન્નવ ચ ષા॥ ૬।૪
ઇમં તાક્ષ્યાપમજવં તુરઙ્ગમનુગચ્ચતા ।
દ શતા સાૈ ય મદ્ભ ક્તિવક્રમશ્ચાયમાત્મનઃ॥ ૬।૫
સવર્થા ય યકાયાઽિપ ગ્ હીતાે ભવતા હૃિદ ।
ભ ર્ નેહશ્ચ યસ્યાયમીદશૃઃ શક્ત અેવ ચ॥ ૬।૬
અ નગ્ધાેઽિપ સમથાઽ ત િનઃસામ યાઽિપ ભ ક્તમાન્ ।
ભ ક્તમાં ચવૈ શક્તશ્ચ દુલર્ભ વ દ્વધાે ભુિવ॥ ૬।૭
ત પ્રીતાેઽ મ તવાનને મહાભાગને કમર્ણા ।
દૃ યતે મિય ભાવાેઽયં ફલે યાેઽિપ પરાઙ્મખુે॥ ૬।૮
કાે જનસ્ય ફલસ્થસ્ય નસ્યાદ ભમખુાે જનઃ ।
જનીભવ ત ભૂિયષં્ઠ વજનાેઽિપ િવપયર્યે॥ ૬।૯
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કુલાથ ધાયર્તે પતુ્રઃ પાષેાથ સવે્યતે િપતા ।
આશયા શ્લ ય ત જગન્ના ત િન કારણા વતા॥ ૬।૧૦
િકમુ વા બહુ સઙે્ક્ષપા કૃતં મે સમુહિ પ્રયમ્ ।
િનવતર્ વાશ્વમાદાય સ પ્રાપ્તાેઽ મી સતં વનમ્॥ ૬।૧૧
ઇત્યુ વા સ મહાબાહુરનુશસં ચક ષર્યા ।
ભષૂણા યવમુચ્યા મૈ સ તપ્તમનસે દદાૈ॥ ૬।૧૨
મુકુટાેદ્દ પ્તકમાર્ણં મ ણમાદાય ભા વરમ્ ।
બ્રવુન્ વાક્ય મદં તસ્થાૈ સાિદત્ય ઇવ મ દરઃ॥ ૬।૧૩
અનને મ ણના છ દ પ્રણ ય બહુશાે પઃ ।
િવજ્ઞા યાેઽમુક્તિવશ્ર ભં સ તાપિવિન ત્તયે॥ ૬।૧૪
જરામરણનાશાથ પ્રિવષ્ટાેઽ મ તપાવેનમ્ ।
ન ખલુ વગર્તષણ ના નેહેન ન મ યનુા॥ ૬।૧૫
તદેવમ ભિન ક્રા તં ન માં શાે ચતુમહર્ સ ।
ભૂ વાિપ િહ ચરં શ્લષેઃ કાલને ન ભિવ ય ત॥ ૬।૧૬
ધ્રવુાે ય માચ્ચ િવશ્લષે ત માન્માેક્ષાય મે મ તઃ ।
િવપ્રયાેગઃ કથં ન સ્યાદ્ભૂયાેઽિપ વજનાિદ ભઃ॥ ૬।૧૭
શાેકત્યાગાય િન ક્રા તં ન માં શાે ચતુમહર્ સ ।
શાેકહેતષુુ કામષેુ સક્તાઃ શાેચ્યા તુ રા ગણઃ॥ ૬।૧૮
અયં ચ િકલ પવૂષામ માકં િનશ્ચયઃ સ્થરઃ ।
ઇ ત દાયાદભૂતને ન શાેચ્યાેઽ મ પથા વ્રજન્॥ ૬।૧૯
ભવ ત હ્યથર્દાયાદાઃ પુ ષસ્ય િવપયર્યે ।
થવ્યાં ધમર્દાયાદા દુલર્ભા તુ ન સ ત વા॥ ૬।૨૦

યદિપ સ્યાદસમયે યાતાે વનમસાિવ ત ।
અકાલાે ના ત ધમર્સ્ય િવતે ચ ચલે સ ત॥ ૬।૨૧
ત માદદૈ્યવ મે શ્રેયશ્ચેતવ્ય મ ત િનશ્ચયઃ ।
િવતે કાે િહ િવશ્ર ભાે ત્યાૈ પ્રત્ય થિન સ્થતે॥ ૬।૨૨

અેવમાિદ વયા સાૈ ય િવજ્ઞા યાે વસધુાિધપઃ ।
પ્રયતેથા તથા ચવૈ યથા માં ન મરેદિપ॥ ૬।૨૩
અિપ નૈગુર્ યમ માકં વાચ્યં નરપતાૈ વયા ।
નૈગુર્ યાત્ત્યજ્યતે નેહઃ નેહત્યાગાન્ન શાેચ્યતે॥ ૬।૨૪
ઇ ત વાક્ય મદં શ્રુ વા છ દઃ સ તાપિવક્લવઃ ।
વા પગ્ર થતયા વાચા પ્રત્યુવાચ કૃતા જ લઃ॥ ૬।૨૫
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અનને તવ ભાવને બા ધવાયાસદાિયના ।
ભતર્ઃ સીદ ત મે ચેતાે નદ પઙ્ક ઇવ દ્વપઃ॥ ૬।૨૬
કસ્ય નાે પાદયેદ્વા પં િનશ્ચય તેઽયમીદશૃઃ ।
અયાેમયેઽિપ હૃદયે િક પનુઃ નેહિવક્લવે॥ ૬।૨૭
િવમાનશયનાહ િહ સાૈકુમાયર્ મદં ક્વ ચ ।
ખરદભાર્ઙુ્કરવતી તપાવેનમહી ક્વ ચ॥ ૬।૨૮
શ્રુ વા તુ વ્યવસાયં તે યદશ્વાેઽયં મયા હૃતઃ ।
બલા કારેણ તન્નાથ દૈવનેવૈા મ કાિરતઃ॥ ૬।૨૯
કથં હ્યાત્મવશાે નન્ વ્યવસાય મમં તવ ।
ઉપાનયેયં તુરગં શાેકં કિપલવ તનુઃ॥ ૬।૩૦
તન્નાહર્ સ મહાબાહાે િવહાતું પતુ્રલાલસમ્ ।
નગ્ધં દં્ધ ચ રા નં સદ્ધમર્ મવ ના તકઃ॥ ૬।૩૧

સવંધર્નપિરશ્રા તાં દ્વતીયાં તાં ચ માતરમ્ ।
દેવ નાહર્ સ િવ મતુ કૃતઘ્ન ઇવ સ ક્રયામ્॥ ૬।૩૨
બાલપતુ્રાં ગુણવતી ં કુલશ્લાઘ્યાં પ તવ્રતામ્ ।
દેવીમહર્ સ ન ત્યક્તું ક્લીવઃ પ્રાપ્તા મવ શ્રયમ્॥ ૬।૩૩
પતંુ્ર યાશાેધરં શ્લાઘ્યં યશાેધમર્ તાં વરઃ ।
બાલમહર્ સ ન ત્યક્તું વ્યસનીવાેત્તમં યશઃ॥ ૬।૩૪
અથ બ ધું ચ રાજં્ય ચ ત્યક્તુમવે કૃતા મ તઃ ।
માં નાહર્ સ િવભાે ત્યક્તું વ પાદાૈ િહ ગ તમર્મ॥ ૬।૩૫
ના મ યાતું પુરં શક્તાે દહ્યમાનને ચેતસા ।
વામર યે પિરત્યજ્ય સુ મત્ર ઇવ રાઘવમ્॥ ૬।૩૬
િક િહ વક્ષ્ય ત રા માં વદતૃે નગરં ગતમ્ ।
વક્ષ્યા યુ ચતદ શ વા ક તવા તઃપુરા ણ વા॥ ૬।૩૭
યદ યા થાિપ નૈગુર્ યં વાચ્યં નરપતાિવ ત ।
િક તદ્વક્ષ્યા યભૂતં તે િનદાષસ્ય મનુેિરવ॥ ૬।૩૮
હૃદયને સલ જેન જહ્વયા સ જમાનયા ।
અહં યદ્યિપ વા બ્રૂયાં ક તચ્ચ્ દ્ધાતુમહર્ ત॥ ૬।૩૯
યાે િહ ચ દ્રમસ તૈ ય કથયેચ્છ્ર દ્દધીત વા ।
સ દાષેાં તવ દાષેજ્ઞ કથયેચ્ચ્ દ્દધીત વા॥ ૬।૪૦
સાનુક્રાેશસ્ય સતતં િનતં્ય ક ણવેિદનઃ ।
નગ્ધત્યાગાે ન સદશૃાે િનવતર્ વ પ્રસીદ મે॥ ૬।૪૧
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ઇ ત શાેકા ભભૂતસ્ય શ્રુ વા છ દસ્ય ભા ષતમ્ ।
વસ્થઃ પરમયા ત્યા જગાદ વદતાં વરઃ॥ ૬।૪૨
મ દ્વયાેગં પ્ર ત ચ્ચ દ સ તાપ ત્યજ્યતામયમ્ ।
નાનાભાવાે િહ િનયતં થગ્ તષુ દેિહષુ॥ ૬।૪૩
વજનં યદ્યિપ નેહાન્ન ત્યજેયં મુમુક્ષયા ।
ત્યુર યાે યમવશાન માન્ સ ત્યાજિય ય ત॥ ૬।૪૪
મહત્યા ણયા દુઃખૈગર્ભણા મ યયા તઃ ।
તસ્યા િન ફલયત્નાયાઃ ક્વાહં માતુઃ ક્વ સા મમ॥ ૬।૪૫
વાસ ક્ષે સમાગ ય િવગચ્ચ ત યથા ડ ઃ ।
િનયતં િવપ્રયાેગા ત તથા ભૂતસમાગમઃ॥ ૬।૪૬
સમેત્ય ચ યથા ભૂયાે વ્યપયા ત વલાહકાઃ ।
સયંાેગાે િવપ્રયાેગશ્ચ તથા મે પ્રા ણનાં મતઃ॥ ૬।૪૭
ય માદ્યા ત ચ લાેકાેઽયં િવપ્રલ ય પર પરમ્ ।
મમ વં ન ક્ષમં ત મા વ ભૂતે સમાગમે॥ ૬।૪૮
સહજેન િવયજુ્ય તે પણર્રાગેણ પાદપાઃ ।
અ યનેા યસ્ય િવશ્લષેઃ િક પનુનર્ ભિવ ય ત॥ ૬।૪૯
તદેવં સ ત સ તાપં મા કાષ ઃ સાૈ ય ગ યતામ્ ।
લ બતે યિદ તુ નેહાે ગ વાિપ પનુરાવ્રજ॥ ૬।૫૦
બ્રૂયાશ્ચા મા વનાકે્ષપં જનં કિપલવ તુિન ।
ત્યજ્યતાં તદ્ગતઃ નેહઃ શ્રૂયતાં ચાસ્ય િનશ્ચયઃ॥ ૬।૫૧
ક્ષપ્રમે ય ત વા કૃ વા જરા ત્યુક્ષયં િકલ ।
અકૃતાથા િનરાલ બાે િનધનં યાસ્યતી ત વા॥ ૬।૫૨
ઇ ત તસ્ય વચઃ શ્રુ વા ક થક તુરગાેત્તમઃ ।
જહ્વયા લ લહે પાદાૈ વા પમુ ણં મુમાેચ ચ॥ ૬।૫૩
લના વ તકાઙે્કન વક્રમ યને પા ણના ।

આમમશર્ કુમાર તં બભાષે ચ વયસ્યવત્॥ ૬।૫૪
મુ ચ ક થક મા વા પં દ શતેયં સદશ્વતા ।
યતાં સફલઃ શીઘં્ર શ્રમ તેઽયં ભિવ ય ત॥ ૬।૫૫

મ ણ સ ં છ દકહ તસસંં્થ તતઃ સ ધીરાે િન શતં ગ્ હી વા ।
કાેશાદ સ કા ચનભ ક્ત ચત્રં િવલાિદવાશીિવષમુદ્બબહર્॥ ૬।૫૬
િન કાસ્ય તં ચાે પલપ ત્રનીલં ચચ્છેદ ચતં્ર મુકુટં સકેશમ્ ।
િવક યર્માણાંશકુમ તર ક્ષે ચક્ષપે ચનંૈ સરસીવ હંસમ્॥ ૬।૫૭
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પૂ ભલાષેણ ચ બાહુમા યાિદ્દવાૈકસ તં જગ્ હુઃ પ્રિવદ્ધમ્ ।
યથાવદેનં િદિવ દેવસઙ્ઘા િદવ્યૈિવશષેૈમર્હયાં ચ ચકુ્રઃ॥ ૬।૫૮
મુ વા વલઙ્કારકલત્રવત્તાં શ્રીિવપ્રવાસં શરસશ્ચ કૃ વા ।
દૃ ટ્વાંશકંુ કા ચનહંસ ચત્રમ્ વ યં સ ધીરાેઽ ભચકાઙ્ક્ષ વાસઃ॥ ૬।૫૯
તતાે ગવ્યાધવપુિદવાૈકા ભાવં િવિદ વાસ્ય િવશદુ્ધભાવઃ ।
કાષાયવસ્ત્રાેઽ ભયયાૈ સમીપં તં શાક્યરાજપ્રભવાેઽ યવુાચ॥ ૬।૬૦
શવં ચ કાષાય ષ વજ તે ન યજુ્યતે િહસ્ર મદં ધનુશ્ચ ।
ત સાૈ ય યદ્ય ત ન સ ક્તરત્ર મહં્ય પ્રયચ્ચેદ મદં ગ્ હાણ॥ ૬।૬૧
વ્યાધાેઽબ્રવી કામદ કામમારાદનને િવશ્વાસ્ય ગાન્ િનહત્ય ।
અથર્ તુ શક્રાપેમ યદ્યનને હ ત પ્રતીચ્ચાનય શકુ્લમેતત્॥ ૬।૬૨
પરેણ હષણ તતઃ સ વ યં જગ્રાહ વાસાેઽંશકુમુ સસજર્ ।
વ્યાધ તુ િદવ્યં વપુરેવ બભ્રત્ તચ્ચુક્લમાદાય િદવં જગામ॥ ૬।૬૩
તતઃ કુમારશ્ચ સ ચાશ્વગાપે ત મ તથા યા ત િવ સ મયાતે ।
આર યકે વાસ સ ચવૈ ભૂય ત મન્નકાષ્ટા બહુમાનમાશુ॥ ૬।૬૪
છ દં તતઃ સાશ્રુમખંુ િવ જ્ય કાષાયસિંવદ્વતૃક ત સઃ ।
યનેાશ્રમ તને યયાૈ મહાત્મા સ યાભ્રસવંીત ઇવાિદ્રરાજઃ॥ ૬।૬૫
તત તથા ભતર્િર રાજ્યિનઃ હે તપાવેનં યા ત િવવણર્વાસ સ ।
ભુ ૈ સમુિ ક્ષ ય તતઃ સ વા જ દ્ શં િવચુક્રાેશ પપાત ચ ક્ષતાૈ॥ ૬।૬૬
િવલાેક્ય ભૂયશ્ચ રાેદ સ વરં હયં ભુ યામપુગુહ્ય ક થકમ્ ।
તતાે િનરાશાે િવલપન્મુહુમુર્હુયર્યાૈ શર રેણ પુરં ન ચેતસા॥ ૬।૬૭
ક્વ ચ પ્રદ યાૈ િવલલાપ ચ ક્વ ચત્ ક્વ ચ પ્રચ ખાલ પપાત ચ ક્વ ચત્ ।
અતાે વ્રજન્ ભ ક્તવશને દુઃ ખતશ્ચચાર બહ્વ રવશઃ પ થ િક્રયાઃ॥ ૬।૬૮
ઇ ત શ્રીબુદ્ધચિરતે મહાકાવ્યે ચ દકિનવતર્નં નામ ષષ્ઠઃ સગર્ઃ॥ ૬॥

Book VII [તપાવેનપ્રવેશા]ે
તતાે િવ જ્યાશ્રુમખંુ દ તં છ દં વનચ્છ દતયા િનરાસ્થઃ ।
સવાર્થર્ સદ્ધાે વપષુા ભભૂય તમાશ્રમં સદ્ધ મવ પ્રપેદે॥ ૭।૧
સ રાજસનૂુ ર્ગરાજગામી ગા જરં ત ગવત્ પ્રિવષ્ટઃ ।
લ મીિવયુક્તાેઽિપ શર રલ યા ચક્ષૂં ષ સવાર્શ્ર મણાં જહાર॥ ૭।૨
સ્થતા િહ હ તસ્થયુગા તથવૈ કાૈતૂહલાચ્ચક્રધરાઃ સદારાઃ ।
ત મ દ્રક પં દદશૃનુર્ જગ્મુધુર્યાર્ ઇવાધાર્વનતૈઃ શરાે ભઃ॥ ૭।૩
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િવપ્રાશ્ચ ગ વા બિહિર મહેતાેઃ પ્રાપ્તાઃ સ મ પુ પપિવત્રહ તાઃ ।
તપઃપ્રધાનાઃ કૃતબુદ્ધયાેઽિપ તં દ્રષુ્ટમીયનુર્ મઠાનભીયુઃ॥ ૭।૪
હૃષ્ટાશ્ચ કેકા મુમુચુમર્યૂરા દૃ ટ્વા બુદં નીલ મવાેન્નમ તમ્ ।
શ પા ણ િહ વા ભમખુાશ્ચ તસ્થુ ર્ગાશ્ચલાક્ષા ગચાિરણશ્ચ॥ ૭।૫
દૃ ટ્વા ત મ વાકુકુલપ્રદ પં વલ તમુદ્ય ત મવાંશમુ તમ્ ।
કૃતેઽિપ દાેહે જિનતપ્રમાેદાઃ પ્રસસુ્રવુુહામદુહશ્ચ ગાવઃ॥ ૭।૬
ક શ્ચદ્વસનૂામયમષ્ટમઃ સ્યા સ્યાદ શ્વનાેર યતર યુતાેઽત્ર ।
ઉચ્છે ચ્છૈિર ત તત્ર વાચ તદ્દશર્ના દ્વ મય મનુીનામ્॥ ૭।૭
લખેષર્ભસ્યવે વપુ દ્વતીયં ધામવે લાેકસ્ય ચરાચરસ્ય ।
સ દ્યાેતયામાસ વનં િહ કૃ નં યદચૃ્ચયા સયૂર્ ઇવાવતીણર્ઃ॥ ૭।૮
તતઃ સ તૈરાશ્ર મ ભયર્થાવદ ય ચતશ્ચાપેિનમિ ત્રતશ્ચ ।
પ્રત્યચર્યાં ધમર્ તાે બભવૂ વરેણ ભાદ્રા બુધરાપેમને॥ ૭।૯
ક ણ તતઃ પુ યકૃતા જનને વગાર્ ભકામને િવમાેક્ષકામઃ ।
તમાશ્રમં સાેઽનુચચાર ધીર તપાં સ ચત્રા ણ િનર ક્ષમાણઃ॥ ૭।૧૦
તપાેિવકારાંશ્ચ િનર ક્ષ્ય સાૈ ય તપાવેને તત્ર તપાેધનાનામ્ ।
તપ વનં ક ચદનવુ્રજ તં ત વં િવ જજ્ઞાસિુરદં બભાષે॥ ૭।૧૧
ત પૂવર્મદ્યાશ્રમદશર્નં મે ય માિદમં ધમર્િવિધ ન ને ।
ત માદ્ભવાનહર્ ત ભા ષતું મે યાે િનશ્ચયાે યં પ્ર ત વઃ પ્ર ત્તઃ॥ ૭।૧૨
તતાે દ્વ તઃ સ તપાેિવહારઃ શાક્યષર્ભાયષર્ભિવક્રમાય ।
ક્રમને ત મૈ કથયા ચકાર તપાેિવશષંે તપસઃ ફલં ચ॥ ૭।૧૩
અગ્રા યમન્નં સ લલપ્ર ઢં પણાર્િન તાેયં ફલમૂલમવે ।
યથાગમં ત્તિરયં મનુીનાં ભન્ના તુ તે તે તપસાં િવક પાઃ॥ ૭।૧૪
ઉ છેન વ ત ખગા ઇવા યે ણાિન કે ચ ગવચ્છર ત ।
કે ચદ્ભજુઙ્ગૈઃ સહ વતર્ય ત વ મીકભૂતા ઇવ મા તને॥ ૭।૧૫
અ મપ્રયત્ના જત ત્તયાેઽ યે કે ચ વદ તાપહતાન્નભક્ષાઃ ।
કૃ વા પરાથ શ્રપણં તથા યે કુવર્ ત કાય યિદ શષેમ ત॥ ૭।૧૬
કે ચ જલ ક્લન્નજટાકલાપા દ્વઃ પાવકં જુહ્વ ત મ ત્રપવૂર્મ્ ।
મીનૈઃ સમં કે ચદપાે િવગાહ્ય વસ ત કૂમા લ ખતૈઃ શર રૈઃ॥ ૭।૧૭
અેવંિવધૈઃ કાલ ચતૈ તપાે ભઃ પરૈિદવં યા ત્યપરૈ ર્લાેકમ્ ।
દુઃખને માગણ સખંુ ક્ષય ત દુઃખં િહ ધમર્સ્ય વદ ત મૂલમ્॥ ૭।૧૮
ઇત્યેવમાિદ દ્વપદે દ્રવ સઃ શ્રુ વા વચ તસ્ય તપાેધનસ્ય ।
અદષૃ્ટત વાેઽિપ ન સ તુતાષે શનૈિરદં ચાત્મગતં જગાદ॥ ૭।૧૯
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દુઃખાત્મકં નૈકિવધં તપશ્ચ વગર્પ્રધાનં તપસઃ ફલં ચ ।
લાેકાશ્ચ સવ પિરણામવ તઃ વ પે શ્રમઃ ખ વયમાશ્રમાણામ્॥ ૭।૨૦
શ્રયં ચ બ ધનૂ્ િવષયાંશ્ચ િહ વા યે વગર્હેતાૈ િનયમં ચર ત ।
તે િવપ્રયુક્તાઃ ખલુ ગ તુકામા મહત્તરં વં વનમવે ભૂયઃ॥ ૭।૨૧
કાયક્લમૈયર્શ્ચ તપાેઽ ભધાનૈઃ પ્ર ત્તમાકાઙ્ક્ષ ત કામહેતાેઃ ।
સસંારદાષેાનપર ક્ષમાણાે દુઃખને સાેઽ વચ્ચ ત દુઃખમવે॥ ૭।૨૨
ત્રાસશ્ચ િનતં્ય મરણા પ્ર નાં યત્નને ચેચ્છ ત પનુઃ પ્રસૂ તમ્ ।
સત્યાં પ્ર ત્તાૈ િનયતશ્ચ ત્યુ તત્રવૈ મગ્ ાે યત અેવ ભીતઃ॥ ૭।૨૩
ઇહાથર્મેકે પ્રિવશ ત ખેદં વગાર્થર્મ યે શ્રમમા ુવ ત ।
સખુાથર્માશાકૃપણાેઽકૃતાથર્ઃ પતત્યનથ ખલુ વલાેકઃ॥ ૭।૨૪
ન ખ વયં ગિહત અેવ યત્નાે યાે હીનમુ જ્ય િવશષેગામી ।
પ્રાજ્ઞૈઃ સમાનને પિરશ્રમેણ કાય તુ તદ્યત્ર પનુનર્ કાયર્મ્॥ ૭।૨૫
શર રપીડા તુ યદ હ ધમર્ઃ સખંુ શર રસ્ય ભવત્યધમર્ઃ ।
ધમણ ચા ાે ત સખંુ પરત્ર ત માદધમ ફલતીહ ધમર્ઃ॥ ૭।૨૬
યતઃ શર રં મનસાે વશને પ્રવતર્તે વાિપ િનવતર્તે વા ।
યુક્તાે દમશ્ચેતસ અેવ ત મા ચ્છત્તાદતૃે કાષ્ઠસમં શર રમ્॥ ૭।૨૭
આહારશદ્ુ યા યિદ પુ ય મષં્ટ ત મા ગાણામિપ પુ યમ ત ।
યે ચાિપ બાહ્યાઃ પુ ષાઃ ફલે યાે ભાગ્યાપરાધને પરાઙ્મખુ વાત્॥ ૭।૨૮
દુઃખેઽ ભસ ધ વથ પુ યહેતુઃ સખુેઽિપ કાયા નનુ સાેઽ ભસ ધઃ ।
અથ પ્રમાણં ન સખુેઽ ભસ ધદુર્ઃખે પ્રમાણં નનુ ના ભસ ધઃ॥ ૭।૨૯
તથવૈ યે કમર્િવશુ દ્ધહેતાેઃ શ ત્યપ તીથર્ મ ત પ્ર ત્તાઃ ।
તત્રાિપ તાષેાે હૃિદ કેવલાેઽયં ન પાવિય ય ત િહ પાપમાપઃ॥ ૭।૩૦
ષં્ટ િહ યદ્યદુ્ગણવદ્ ભર ભ તત્ત થવ્યાં યિદ તીથર્ મષ્ટમ્ ।

ત માદુ્ગણાનવે પરૈ મ તીથર્માપ તુ િનઃસશંયમાપ અેવ॥ ૭।૩૧
ઇ ત મ તત્તદ્બહુયુ ક્તયુક્તં જગાદ ચા તં ચ યયાૈ િવવ વાન્ ।
તતાે હિવધૂર્મિવવણર્ ક્ષં તપઃપ્રશા તં સ વનં િવવેશ॥ ૭।૩૨
અ યુદૃ્ધતપ્ર વ લતા ગ્ હાતે્રં કૃતા ભષેક ષજનાવક ણર્મ્ ।
ય વનાકૂ જતદેવકાેષં્ઠ ધમર્સ્ય કમાર્ ત મવ પ્ર ત્તમ્॥ ૭।૩૩

કા શ્ચિન્નશા તત્ર િનશાકરાભઃ પર ક્ષમાણશ્ચ તપાંસ્યવુાસ ।
સવ પિરક્ષે ય તપશ્ચ મ વા ત માત્તપઃકે્ષત્રતલા જગામ॥ ૭।૩૪
અ વવ્રજન્નાશ્ર મણ તત તં તદૂ્રપમાહા યગતૈમર્નાે ભઃ ।
દેશાદનાયર ભભૂયમાનાન્મહાષર્યાે ધમર્ મવાપયા તમ્॥ ૭।૩૫
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તતાે જટાવલ્કલચીરખેલાં તપાેધનાંશ્ચવૈ સ તા દદશર્ ।
તપાં સ ચષૈામનુબુ યમાન તસ્થાૈ શવે શ્રીમ ત માગર્ ક્ષે॥ ૭।૩૬
અથાપે ત્યાશ્રમવા સન તં મનુ યવય પિરવાયર્ તસ્થુઃ ।
દ્ધશ્ચ તષેાં બહુમાનપવૂ કલને સા ા ગર મત્યુવાચ॥ ૭।૩૭
વ યાગતે પૂણર્ ઇવાશ્રમાેઽભૂ સ પદ્યતે શૂ ય ઇવ પ્રયાતે ।
ત માિદમં નાહર્ સ તાત હાતું જ િવષાેદહ મવેષ્ટમાયુઃ॥ ૭।૩૮
બ્રહ્મ ષરાજ ષસરુ ષજુષ્ટઃ પુ યઃ સમીપે િહમવાન્ િહ શલૈઃ ।
તપાં સ તા યવે તપાેધનાનાં ય સિન્નકષાર્દ્બહુલીભવ ત॥ ૭।૩૯
તીથાર્િન પુ યા ય ભત તથવૈ સાપેાનભૂતાિન નભ તલસ્ય ।
જુષ્ટાિન ધમાર્ત્મ ભરાત્મવદ્ ભદવ ષ ભશ્ચવૈ મહા ષ ભશ્ચ॥ ૭।૪૦
ઇતશ્ચ ભૂયઃ ક્ષમમુત્તરૈવ િદક્સેિવતું ધમર્િવશષેહેતાેઃ ।
ન િહ ક્ષમં દ ક્ષણતાે બુધને પદં ભવેદેકમિપ પ્રયાતુમ્॥ ૭।૪૧
તપાવેનેઽ મન્નથ િન ક્રયાે વા સઙ્ક ણર્ધમાર્ પ તતાેઽશુ ચવાર્ ।
દષૃ્ટ વયા યને ન તે િવવ સા તદ્બ્રૂિહ યાવદુ્ર ચતાેઽ તુ વાસઃ॥ ૭।૪૨
ઇમે િહ વાંછ ત તપઃસહાયં તપાેિનધાનપ્ર તમં ભવ તમ્ ।
વાસ વયા હી દ્રસમને સાધ હ પતેર યુદયાવહઃ સ્યાત્॥ ૭।૪૩
ઇત્યેવમુક્તે સ તપ વમ યે તપ વમખુ્યને મની ષમખુ્યઃ ।
ભવપ્રણાશાય કૃતપ્ર તજ્ઞઃ વં ભાવમ તગર્તમાચચક્ષે॥ ૭।૪૪
ઋ વાત્મનાં ધમર્ તાં મનુીના મષ્ટા ત થ વા વજનાપેમાનમ્ ।
અેવંિવધૈમા પ્ર ત ભાવ તૈઃ પ્રી તઃ પરાત્મા જિનતશ્ચ માગર્ઃ॥ ૭।૪૫
નગ્ધા ભરા ભહૃર્દયઙ્ગમા ભઃ સમાસતઃ નાત ઇવા મ વા ગ્ભઃ ।

ર તશ્ચ મે ધમર્નવગ્રહસ્ય િવ પ દતા સ પ્ર ત ભૂય અેવ॥ ૭।૪૬
અેવં પ્ર ત્તાન્ ભવતઃ શર યાનતીવ સ દ શતપક્ષપાતાન્ ।
યાસ્યા મ િહ વે ત મમાિપ દુઃખં યથવૈ બ ધૂં ત્યજત તથવૈ॥ ૭।૪૭
વગાર્ય યુ માકમયં તુ ધમા મમા ભલાષ વપુનભર્વાય ।
અ મન્ વને યને ન મે િવવ સા ભન્નઃ પ્ર ત્ત્યા િહ િન ત્તધમર્ઃ॥ ૭।૪૮
તન્નાર તમ ન પરાપચારાે વનાિદતાે યને પિરવ્ર મ ।
ધમ સ્થતાઃ પવૂર્યુગાનુ પે સવ ભવ તાે િહ મહા ષક પાઃ॥ ૭।૪૯
તતાે વચઃ સૂ તમથર્વચ્છ સશુ્લ ણમાજે વ ચ ગિવતં ચ ।
શ્રુ વા કુમારસ્ય તપ વન તે િવશષેયુક્તં બહુમાનમીયુઃ॥ ૭।૫૦
ક શ્ચદ્દિ્વજ તત્ર તુ ભ મશાયી પ્રાંશઃુ શખી દારવચીરવાસાઃ ।
આિપઙ્ગલાક્ષ તનુદ ઘર્ઘાેણઃ કુ ડાેદહ તાે ગર મત્યુવાચ॥ ૭।૫૧
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ધીમન્નુદારઃ ખલુ િનશ્ચય તે ય વં યવુા જન્મિન દષૃ્ટદાષેઃ ।
વગાર્પવગા િહ િવચાયર્ સ યગ્યસ્યાપવગ મ તર ત સાેઽ ત॥ ૭।૫૨
યજ્ઞૈ તપાે ભિનયમૈશ્ચ તૈ તૈઃ વગ િયયાસ ત િહ રાગવ તઃ ।
રાગેણ સાધ િરપુણવે યુદ્ વા માેકં્ષ પર સ ત તુ સ વવ તઃ॥ ૭।૫૩
તદુ્બ દ્ધરેષા યિદ િન શ્ચતા તે તૂણ ભવાન્ ગચ્છતુ િવ યકાેષ્ઠમ્ ।
અસાૈ મુિન તત્ર વસત્યરાડાે યાે નૈ ષ્ઠકે શ્રેય સ લ ધચ ઃ॥ ૭।૫૪
ત માદ્ભવા છ્ર ાે ય ત ત વમાગ સત્યાં ચાૈ સ પ્ર તપ સ્યતે ચ ।
યથા તુ પ યા મ મ ત તવષૈા તસ્યાિપ યાસ્યત્યવધૂય બુ દ્ધમ્॥ ૭।૫૫
પુષ્ટાશ્વઘાેણં િવપુલાયતાક્ષં તામ્રાધરાેષં્ઠ સતતી ણદંષ્ટ્રમ્ ।
ઇદં િહ વક્ત્રં તનુરક્ત જહં્વ જ્ઞેયાણર્વં પાસ્ય ત કૃ નમવે॥ ૭।૫૬
ગ ભીરતા યા ભવત વગાધા યા દ પ્તતા યાિન ચ લક્ષણાિન ।
આચાયર્કં પ્રા સ્ય સ ત થવ્યાં યન્ન ષ ભઃ પવૂર્યુગેઽ યવાપ્તમ્॥ ૭।૫૭
પરમ મ ત તતાે પાત્મજ ત ષજનં પ્ર તન દ્ય િનયર્યાૈ ।
િવિધવદનુિવધાય તેઽિપ તં પ્રિવિવશરુાશ્ર મણ તપાવેનમ્॥ ૭।૫૮
ઇ ત શ્રીબુદ્ધચિરતે મહાકાવ્યે તપાવેનપ્રવેશાે નામ સપ્તમઃ સગર્ઃ॥ ૭॥

Book VIII [અ તઃપુરિવલાપા]ે
તત તુરઙ્ગાવચરઃ સ દુમર્ના તથા વનં ભતર્િર િનમર્મે ગતે ।
ચકાર યત્નં પ થ શાેકિવગ્રહે તથાિપ ચવૈાશ્રુ ન તસ્ય ચ ક્ષપે॥ ૮।૧
યમેકરાત્રેણ તુ ભતુર્રાજ્ઞયા જગામ માગ સહ તને વા જના ।
ઇયાય ભતુર્િવરહં િવ ચ તયં તમવે પ થાનમહાે ભરષ્ટ ભઃ॥ ૮।૨
હયશ્ચ સાજૈ વ ચચાર ક થક તતામ ભાવને બભવૂ િનમર્દઃ ।
અલઙૃ્કતશ્ચાિપ તથવૈ ભષૂણૈરભૂદ્ગતશ્રીિરવ તને વ જતઃ॥ ૮।૩
િન ત્ય ચવૈા ભમખુ તપાવેનં શં જહેષે ક ણં મુહુમુર્હુઃ ।
ધા વતાેઽ ય વિન શ પમ બુ વા યથા પુરા ના ભનન દ નાદદે॥ ૮।૪
તતાે િવહીનં કિપલાહ્વયં પુરં મહાત્મના તને જગ દ્ધતાત્મના ।
ક્રમેણ તાૈ શૂ ય મવાપેજગ્મતુિદવાકરેણવે િવનાકૃતં નભઃ॥ ૮।૫
સપુ ડર કૈરિપ શાે ભતં જલૈરલઙૃ્કતં પુ પધરૈનર્ગૈરિપ ।
તદેવ તસ્યાપેવનં વનાપેમં ગતપ્રહષનર્ રરાજ નાગરૈઃ॥ ૮।૬
તતાે ભ્રમદ્ ભિદ શ દ નમાનસરૈનુ વલવૈાર્ પહતેક્ષણનૈર્રૈઃ ।
િનવાયર્માણાિવવ તાવુભાૈ પુરં શનૈરજઃ નાત મવા ભજગ્મતુઃ॥ ૮।૭
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િનશ ય ચ સ્ર તશર રગા મનાૈ િવનાગતાૈ શાક્યકુલષર્ભેણ તાૈ ।
મુમાેચ વા પં પ થ નાગરાે જનઃ પુરા રથે દાશરથેિરવાગતે॥ ૮।૮
અથ બ્રવુ તઃ સમપુેતમ યવાે જનાઃ પ થ ચ્ચ દકમાગતાશ્રવઃ ।
ક્વ રાજપતુ્રઃ કુલરાષ્ટ્રવધર્નાે હૃત વયાસાિવ ત ષ્ઠતાેઽ વયુઃ॥ ૮।૯
તતઃ સ તાન્ ભ ક્તમતાેઽબ્રવી જનાન્નરે દ્રપતંુ્ર ન પિરત્ય યહમ્ ।
દન્નહં તને તુ િનજર્ને વને ગ્ હસ્થવેશશ્ચ િવસ જતાિવ ત॥ ૮।૧૦
ઇદં વચ તસ્ય િનશ ય તે જનાઃ સદુુ કરં ખ વ ત િનશ્ચયં યયુઃ ।
પત દ્વજહઃ સ લલં ન નતે્રજં મનાે િનિન દુશ્ચ ફલાથર્માત્મનઃ॥ ૮।૧૧
અથાેચુરદ્યવૈ િવશામ તદ્વનં ગતઃ સ યત્ર દ્વપરાજિવક્રમઃ ।
જ િવષા ના ત િહ તને નાે િવના યથે દ્રયાણાં િવગમે શર િરણામ્॥ ૮।૧૨
ઇદં પુરં તને િવવ જતં વનં વનં ચ તત્તને સમ વતં પુરમ્ ।
ન શાેભતે તને િહ નાે િવના પુરં મ વતા ત્રવધે યથા િદવમ્॥ ૮।૧૩
પનુઃ કુમારાે િવિન ત્ત ઇત્યથાૈ ગવાક્ષમાલાઃ પ્ર તપેિદરેઽઙ્ગનાઃ ।
િવિવક્ત ષં્ઠ ચ િનશ ય વા જનં પનુગર્વાક્ષા ણ િપધાય ચુકુ્રશઃુ॥ ૮।૧૪
પ્રિવષ્ટદ ક્ષ તુ સતુાપેલ ધયે વ્રતને શાેકેન ચ ખન્નમાનસઃ ।
જ પ દેવાયતને નરાિધપશ્ચકાર તા તાશ્ચ યથાશ્રયાઃ િક્રયાઃ॥ ૮।૧૫
તતઃ સ વા પપ્ર તપૂણર્લાેચન તુરઙ્ગમાદાય તુરઙ્ગમાનસઃ । ૮।૧૬
િવવેશ શાેકા ભહતાે પાલયં ક્ષયં િવનીતે િરપુણવે ભતર્િર॥
િવગાહમાનશ્ચ નરે દ્રમ દરં િવલાેકયન્નશ્રવુહેન ચ ષા ।
વરેણ પુષ્ટેન રાવ ક થકાે જનાય દુઃખં પ્ર તવેદયિન્નવ॥ ૮।૧૭
તતઃ ખગાશ્ચ ક્ષયમ યગાેચરાઃ સમીપબદ્ધા તુરગાશ્ચ સ કૃતાઃ ।
હયસ્ય તસ્ય પ્ર તસ વનુઃ વનં નરે દ્રસનૂાે પયાનશિઙ્કતાઃ॥ ૮।૧૮
જનાશ્ચ હષાર્ તશયને વ ચતા જનાિધપા તઃપુરસિન્નકષર્ગાઃ ।
યથા હયઃ ક થક અેષ હેષતે ધ્રવું કુમારાે િવશતી ત મેિનરે॥ ૮।૧૯
અ તપ્રહષાર્દથ શાેકમૂ છતાઃ કુમારસ દશર્નલાેલલાેચનાઃ ।
ગ્ હા દ્વિનશ્ચક્રમુરાશયા સ્ત્રયઃ શર પયાેદાિદવ િવદ્યુતશ્ચલાઃ॥ ૮।૨૦
િવલ બવે યાે મ લનાંશકુાંબરા િનર જનવૈાર્ પહતેક્ષણૈમુર્ખૈઃ ।
સ્ત્રયાે ન રેજુ ર્જયા િવનાકૃતા િદવીવ તારા રજનીક્ષયા ણાઃ॥ ૮।૨૧
અરક્તતામ્રૈશ્ચરણૈરનપૂુરૈરકુ ડલૈરાજર્વક ણકૈમુર્ખૈઃ ।
વભાવપીનજૈર્ઘનૈરમખેલૈરહારયાેક્ત્રૈમુર્ ષતૈિરવ તનૈઃ॥ ૮।૨૨
િનર ક્ષતા વા પપર તલાેચનં િનરાશ્રયં ચ દકમશ્વમવે ચ ।
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િવવણર્વક્ત્રા દુવર્રાઙ્ગના વના તરે ગાવ ઇવષર્ભાે જ્ઝતાઃ॥ ૮।૨૩
તતઃ સવા પા મિહષી મહીપતેઃ પ્રનષ્ટવ સા મિહષીવ વ સલા ।
પ્રગ્ હ્ય બાહૂ િનપપાત ગાૈતમી િવલાેલપણાર્ કદલીવ કા ચની॥ ૮।૨૪
હત વષાેઽ યાઃ શ થલાત્મબાહવઃ સ્ત્રયાે િવષાદેન િવચેતના ઇવ ।
ન ચુકુ્રશનુાર્શ્રુ જહુનર્ શશ્વસનુર્ ચેતના ઉ લ ખતા ઇવ સ્થતાઃ॥ ૮।૨૫
અધીરમ યાઃ પ તશાેકમૂ છતા િવલાેચનપ્રસ્રવણૈમુર્ખૈઃ સ્ત્રયઃ ।
સ ષ ચરે પ્રાે ષતચ દનાન્ તનાન્ ધરાધરઃ પ્રસ્રવણૈિરવાપેલાન્॥ ૮।૨૬
મખુૈશ્ચ તાસાં નયના બુતાિડતૈઃ રરાજ તદ્રાજિનવેશનં તદા ।
નવા બુકાલેઽંબુદ ષ્ટતાિડતૈઃ સ્રવ જલૈ તામરસયૈર્થા સરઃ॥ ૮।૨૭
સુ ત્તપીનાઙ્ગુ લ ભિનર તરૈરભષૂણૈગૂર્ઢ શરૈવર્રાઙ્ગનાઃ ।
ઉરાં સ જઘુ્નઃ કમલાપેમૈઃ કરૈઃ વપ લવવૈાર્તચલા લતા ઇવ॥ ૮।૨૮
કરપ્રહારપ્રચલૈશ્ચ તા બભુયર્થાિપ નાયર્ઃ સિહતાેન્નતૈઃ તનૈઃ ।
વનાિનલાઘૂ ણતપદ્મક પતૈઃ રથાઙ્ગના ાં મથનુૈિરવાપગાઃ॥ ૮।૨૯
યથા ચ વક્ષાં સ કરૈરપીડયં તથવૈ વક્ષાે ભરપીડયન્ કરાન્ ।
અકારયં તત્ર પર પરં વ્યથાઃ કરાગ્રવક્ષાંસ્યબલા દયાલસાઃ॥ ૮।૩૦
તત તુ રાષેપ્રિવરક્તલાેચના િવષાદસ બ ધકષાયગદ્ગદમ્ ।
ઉવાચ િનઃશ્વાસચલ પયાેધરા િવગાધશાેકાશ્રુધરા યશાેધરા॥ ૮।૩૧
િન શ પ્રસપુ્તામવશાં િવહાય માં ગતઃ ક્વ સ ચ્ચ દક મન્મનાેરથઃ ।
ઉપાગતે ચ વિય ક થકે ચ મે સમં ગતષેુ િત્રષુ ક પતે મનઃ॥ ૮।૩૨
અનાયર્મ નદ્ઘમ મત્રકમર્ મે શસં કૃ વા િક મહાદ્ય રાેિદ ષ ।
િનયચ્ચ વા પં ભવ તુષ્ટમાનસાે ન સવંદત્યશ્રુ ચ તચ્છ કમર્ તે॥ ૮।૩૩
પ્રયેણ વ યને િહતને સાધનુા વયા સહાયને યથાથર્કાિરણા ।
ગતાેઽયર્પતુ્રાે હ્યપનુિન ત્તયે રમ વ િદષ્ટ ા સફલઃ શ્રમ તવ॥ ૮।૩૪
વરં મનુ યસ્ય િવચક્ષણાે િરપનુર્ મત્રમપ્રાજ્ઞમયાેગપેશલમ્ ।
સહૃુદ્બ્રવુેણ હ્યિવપ શ્ચતા વયા કૃતઃ કુલસ્યાસ્ય મહાનપુ લવઃ॥ ૮।૩૫
ઇમા િહ શાેચ્યા વ્યવમુક્તભષૂણાઃ પ્રસક્તવા પાિવલરક્તલાેચનાઃ ।
સ્થતેઽિપ પત્યાૈ િહમવન્મહીસમે પ્રનષ્ટશાેભા િવધવા ઇવ સ્ત્રયઃ॥ ૮।૩૬
ઇમાશ્ચ િવ ક્ષપ્તિવટઙ્કબાહવઃ પ્રસક્તપારાવતદ ઘર્િન વનાઃ ।
િવનાકૃતા તને સહૈવ રાેધનૈ ર્શં દ તીવ િવમાનપઙ્ક્તયઃ॥ ૮।૩૭
અનથર્કામાેઽસ્ય જનસ્ય સવર્થા તુરઙ્ગમાેઽિપ ધ્રવુમષે ક થકઃ ।
જહાર સવર્ વ મત તથા િહ મે જને પ્રસપેુ્ત િન શ રત્નચાૈરવત્॥ ૮।૩૮
યદા સમથર્ઃ ખલુ સાેઢુમાગતાિનષપુ્રહારાનિપ િક પનુઃ કશાઃ ।
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ગતઃ કશાપાતભયાત્ કથં વયં શ્રયં ગ્ હી વા હૃદયં ચ મે સમમ્॥ ૮।૩૯
અનાયર્કમાર્ શમદ્ય હેષતે નરે દ્રિધ યં પ્ર તપૂરયિન્નવ ।
યદા તુ િનવાર્હય ત મ મે પ્રયં તદા િહ મૂક તુરગાધમાેઽભવત્॥ ૮।૪૦
યિદ હ્યહે ષ યત બાેધય જનં ખુરૈઃ ક્ષતાૈ વા યકિર યત વિનમ્ ।
હનુ વનં વાજનિય યદુત્તમં ન ચાભિવ યન્મમ દુઃખમીદશૃમ્॥ ૮।૪૧
ઇતીહ દેવ્યાઃ પિરદેિવતાશ્રયં િનશ ય વા પગ્ર થતાક્ષરં વચઃ ।
અધાેમખુઃ સાશ્રુકલઃ કૃતા જ લઃ શનૈિરદં છ દક ઉત્તરં જગાૈ॥ ૮।૪૨
િવગિહતું નાહર્ સ દેિવ ક થકં ન ચાિપ રાષેં મિય કતુર્મહર્ સ ।
અનાગસાૈ વઃ સમવેિહ સવર્શાે ગતાે દેવઃ સ િહ દેિવ દેવવત્॥ ૮।૪૩
અહં િહ નન્નિપ રાજશાસનં બલા કૃતઃ કૈરિપ દૈવતૈિરવ ।
ઉપાનયં તૂણર્ મમં તુરઙ્ગમં તથા વગચ્ચં િવગતશ્રમાેઽ વિન॥ ૮।૪૪
વ્રજન્નયં વા જવરાેઽિપ ના શન્મહી ં ખુરાગ્રૈિવ તૈિરવા તરા ।
તથવૈ દૈવાિદવ સયંતાનનાે હનુ વનં નાકૃત ના યહેષત॥ ૮।૪૫
યદા વિહગર્ચ્ચ ત પા થવાત્મજ તદાભવદ્દવ્ારમપા તં વયમ્ ।
તમશ્ચ નૈશં રિવણવે પાિટતં તતાેઽિપ દૈવાે િવિધરેષ ગ્ હ્યતામ્॥ ૮।૪૬
યદાપ્રમત્તાેઽિપ નરે દ્રશાસનાદ્ગહેૃ પુરે ચવૈ સહસ્રશાે જનઃ ।
તદા સ નાબુ યત િનદ્રયા હૃત તતાેઽિપ દૈવાે િવિધરેષ ગ્ હ્યતામ્॥ ૮।૪૭
યતશ્ચ વાસાે વનવાસસ મતં િવ ષ્ટમ મૈ સમયે િદવાૈકસા ।
િદિવ પ્રિવદં્ધ મુકુટં ચ તદૃ્ધતં તતાેઽિપ દૈવાે િવિધરેષ ગ્ હ્યતામ્॥ ૮।૪૮
તદેવમાવાં નરદેિવ દાષેતાે ન ત પ્રયાતં પ્ર તગ તુમહર્ સ ।
ન કામકારાે મમ નાસ્ય વા જનઃ કૃતાનુયાત્રઃ સ િહ દૈવતૈગર્તઃ॥ ૮।૪૯
ઇ ત પ્રયાણં બહુધવૈમદ્ભુતં િનશ ય તા તસ્ય મહાત્મનઃ સ્ત્રયઃ ।
પ્રનષ્ટશાેકા ઇવ િવ મયં યયુમર્નાે વરં પ્રવ્રજનાત્તુ લે ભરે॥ ૮।૫૦
િવષાદપાિર લવલાેચના તતઃ પ્રનષ્ટપાેતા કુરર વ દુઃ ખતા ।
િવહાય ધૈય િવ રાવ ગાૈતમી તતામ ચવૈાશ્રુમખુી જગાદ ચ॥ ૮।૫૧
મહાે મમ તાે દવાેઽ સતાઃ શભુાઃ થક્ થગ્મૂલ હાઃ સમુદ્ગતાઃ ।
પ્રચેિરતા તે ભુિવ તસ્ય મૂધર્ નરે દ્રમાૈલીપિરવેષ્ટનક્ષમાઃ॥ ૮।૫૨
પ્રલ બબાહુ ર્ગરાજિવક્રમાે મહાષર્ભાક્ષઃ કનકાે વલદ્યુ તઃ ।
િવશાલવક્ષા ઘનદુ દુ ભ વન તથાિવધાેઽ યાશ્રમવાસમહર્ ત॥ ૮।૫૩
અભા ગની નનૂ મયં વસુ ધરા તમાયર્કમાર્ણમનુત્તમં પ્ર ત ।
ગત તતાેઽસાૈ ગુણવાન્ િહ તાદશૃાે પઃ પ્ર ભાગ્યગુણૈઃ પ્રસયૂતે॥ ૮।૫૪
સુ ત લાવતતાઙ્ગુલી દૂ િનગૂઢગુ ફાૈ િવષપુ પકાેમલાૈ ।
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વના તભૂ મ કિઠનાં કથં નુ તાૈ સચક્રમ યાૈ ચરણાૈ ગ મ યતઃ॥ ૮।૫૫
િવમાન ષે્ઠ શયનાસનાે ચતં મહાહર્વસ્ત્રાગુ ચ દના ચતમ્ ।
કથં નુ શીતાે ણજલાગમષેુ તચ્ચર રમાજે વ વને ભિવ ય ત॥ ૮।૫૬
કુલને સ વને બલને વચર્સા શ્રુતને લ યા વયસા ચ ગિવતઃ ।
પ્રદાતુમવેા યુિદતાે ન યા ચતું કથં સ ભક્ષાં પરતશ્ચિર ય ત॥ ૮।૫૭
શચુાૈ શિય વા શયને િહર મયે પ્રબાે યમાનાે િન શ તૂયર્િન વનૈઃ ।
કથં વત વ સ્ય ત સાેઽદ્ય મે વ્રતી પટાૈકદેશા તિરતે મહીતલે॥ ૮।૫૮
ઇમં િવલાપં ક ણં િનશ ય તા ભજૈુઃ પિર વજ્ય પર પરં સ્ત્રયઃ ।
િવલાેચને યઃ સ લલાિન તત્યજુમર્ધૂિન પુ પે ય ઇવેિરતા લતાઃ॥ ૮।૫૯
તતાે ધરાયામપતદ્યશાેધરા િવચક્રવાકેવ રથાઙ્ગસાહ્વયા ।
શનૈશ્ચ તત્ત દ્વલલાપ િવક્લવા મુહુમુર્હુગર્દ્ગદ દ્ધયા ગરા॥ ૮।૬૦
સ મામનાથાં સહધમર્ચાિરણીમપાસ્ય ધમ યિદ કતુર્ મચ્છ ત ।
કુતાેઽસ્ય ધમર્ઃ સહધમર્ચાિરણી ં િવના તપાે યઃ પિરભાેક્તુ મચ્છ ત॥ ૮।૬૧
શ ◌ૃણાે ત નનંૂ સ ન પવૂર્પા થવાન્ મહાસદુશર્પ્ર તીન્ િપતામહાન્ ।
વનાિન પત્નીસિહતાનપુેયષુ તથા સ ધમ મદતૃે ચક ષર્ ત॥ ૮।૬૨
મખષેુ વા વેદિવધાનસસૃં્કતાૈ ન દ પતી પ ય ત દ ક્ષતાવુભાૈ ।
સમં બુભુક્ષૂ પરતાેઽિપ ત ફલં તતાેઽસ્ય તાે મિય ધમર્મ સરઃ॥ ૮।૬૩
ધ્રવું સ નન્ મમ ધમર્વ લભાે મનઃ પ્રયેઽ યાકલહં મુહુ મથઃ ।
સખંુ િવભીમાર્મપહાય રાેસણાં મહે દ્રલાેકેઽ સરસાે જઘ્ ક્ષ ત॥ ૮।૬૪
ઇયં તુ ચ તા મમ ક દશૃં નુ તા વપુગુર્ણં બભ્ર ત તત્ર યાે ષતઃ ।
વને યદથ સ તપાં સ ત યતે શ્રયં ચ િહ વા મમ ભ ક્તમવે ચ॥ ૮।૬૫
ન ખ વયં વગર્સખુાય મે હા ન ત જનસ્યાત્મવતાેઽિપ દુલર્ભમ્ ।
સ તુ પ્રયાે મા મહ વા પરત્ર વા કથં ન જહ્યાિદ ત મે મનાેરથઃ॥ ૮।૬૬
અભા ગની યદ્યહમાયતેક્ષણં શુ ચ મતં ભતુર્ દ ક્ષતું મખુમ્ ।
ન મ દભાગ્યાેઽહર્ ત રાહુલાેઽ યયં કદા ચદઙે્ક પિરવ તતું િપતુઃ॥ ૮।૬૭
અહાે શસંં સકુુમારવચર્સઃ સદુા ણં તસ્ય મન વનાે મનઃ ।
કલપ્રલાપં દ્વષતાેઽિપ હષર્ણં શશું સતંુ ય ત્યજતીદશૃં વતઃ॥ ૮।૬૮
મમાિપ કામં હૃદયં સદુા ણં શલામયં વા યયસાિપ વા કૃતમ્ ।
અનાથવચ્ચ્ ીરિહતે સખુાે ચતે વનં ગતે ભતર્િર યન્ન દ યર્તે॥ ૮।૬૯
ઇતીહ દેવી પ તશાેકમૂ છતા રાેદ દ યાૈ િવલલાપ ચાસકૃત્ ।
વભાવધીરાિપ િહ સા સતી શચુા ત ન સ માર ચકાર નાે િહ્રયમ્॥ ૮।૭૦
તત તથા શાેકિવલાપિવક્લવાં યશાેધરાં પ્રેક્ષ્ય વસુ ધરાગતામ્ ।
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મહારિવ દૈિરવ ષ્ટતાિડતૈમુર્ખૈઃ સવા પવૈર્િનતા િવચુકુ્રશઃુ॥ ૮।૭૧
સમાપ્ત યઃ કૃતહાેમમઙ્ગલાે પ તુ દેવાયતના દ્વિનયર્યાૈ ।
જનસ્ય તનેાત્તર્રવેણ ચાહતશ્ચચાલ વજ્ર વિનનવે વારણઃ॥ ૮।૭૨
િનશા ય ચ ચ્છ દકક થકાવુભાૈ સતુસ્ય સશં્રુત્ય ચ િનશ્ચયં સ્થરમ્ ।
પપાત શાેકા ભહતાે મહીપ તઃ શચીપતે ર્ત્ત ઇવાે સવે વજઃ॥ ૮।૭૩
તતાે મુહૂત સતુશાેકમાેિહતાે જનને તુલ્યા ભજનને ધાિરતઃ ।
િનર ક્ષ્ય દષૃ્ટ ા જલપૂણર્યા હયં મહીતલસ્થાે િવલલાપ પા થવઃ॥ ૮।૭૪
બહૂિન કૃ વા સમરે પ્રયા ણ મે મહ વયા ક થક િવ પ્રયં કૃતમ્ ।
ગુણ પ્રયાે યને વને સ મે પ્રયઃ પ્રયાેઽિપ સન્ન પ્રયવત્ પ્રચેિરતઃ॥ ૮।૭૫
તદદ્ય માં વા નય તત્ર યત્ર સ વ્રજ દુ્રતં વા પનુરેનમાનય ।
ઋતે િહ ત માન્મમ ના ત િવતં િવગાઢરાેગસ્ય સદાષૈધાિદવ॥ ૮।૭૬
સવુણર્િનષ્ઠ િવિન ત્યુના હૃતે સદુુ કરં યન્ન મમાર જયઃ ।
અહં પનુધર્મર્રતાૈ સતુે ગતેઽમુમુ રાત્માનમનાત્મવાિનવ॥ ૮।૭૭
િવભાેદર્શક્ષત્રકૃતઃ પ્ર પતેઃ પરાપરજ્ઞસ્ય િવવ વદાત્મનઃ ।
પ્રયેણ પતુ્રેણ સતા િવનાકૃતં કથં ન મુહ્યે દ્ધ મનાે મનાેરિપ॥ ૮।૭૮
અજસ્ય રાજ્ઞ તનયાય ધીમતે નરાિધપાયે દ્રસખાય મે હા ।
ગતે વનં ય તનયે િદવં ગતાે ન માેઘવા પઃ કૃપણં જ વ હ॥ ૮।૭૯
પ્રચ વ મે ભદ્ર તદાશ્રમા જરં હૃત વયા યત્ર સ મે જલા જ લઃ ।
ઇમે પર સ ત િહ તે િપપાસવાે મમાસવઃ પ્રેતગ ત િયયાસવઃ॥ ૮।૮૦
ઇ ત તનયિવયાેગ તદુઃખં ક્ષ તસદશૃં સહજં િવહાય ધૈયર્મ્ ।
દશરથ ઇવ રામશાેકવ યાે બહુ િવલલાપ પાે િવસ જ્ઞક પઃ॥ ૮।૮૧
શ્રુતિવનયગુણા વત તત તં મ તસ ચવઃ પ્રવયાઃ પુરાેિહતશ્ચ ।
અવ ત મદમૂચતુયર્થાવન્ન ચ પિરતપ્તમખુાૈ ન ચા યશાેકાૈ॥ ૮।૮૨
ત્યજ નરવર શાેકમેિહ ધૈય કુ તિરવાહર્ સ ધીર નાશ્રુ માેક્તુમ્ ।
સ્રજ મવ િદતામપાસ્ય લ મીં ભુિવ બહવાે િહ પા વના યતીયુઃ॥ ૮।૮૩
અિપ ચ િનયત અેષ તસ્ય ભાવઃ મર વચનં તદષૃેઃ પુરા સતસ્ય ।
ન િહ સ િદિવ ન ચક્રવ તરાજે્ય ક્ષણમિપ વાસિયતું સખુને શક્યઃ॥ ૮।૮૪
યિદ તુ વર કાયર્ અેવ યત્ન વિરતમુદાહર યાવદત્ર યાવઃ ।
બહુિવધ મહ યુદ્ધમ તુ તાવત્તવ તનયસ્ય િવધેશ્ચ તસ્ય તસ્ય॥ ૮।૮૫
નરપ તરથ તાૈ શશાસ ત માદ્દુ્રત મત અેવ યવુામ ભપ્રયાતમ્ ।
ન િહ મમ હૃદયં પ્રયા ત શા ત વનશકુનેિરવ પતુ્રલાલસસ્ય॥ ૮।૮૬
પરમ મ ત નરે દ્રશાસનાત્તાૈ યયતુરમાત્યપુરાેિહતાૈ વનં તત્ ।
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કૃત મ ત સવધજૂનઃ સદારાે પ તરિપ પ્રચકાર શષેકાયર્મ્॥ ૮।૮૭
ઇ ત શ્રીબુદ્ધચિરતે મહાકાવ્યેઽ તઃપુરિવલાપાે નામાષ્ટમઃ સગર્ઃ॥ ૮॥

Book IX [કુમારા વષેણાે]
તત તદા મિ ત્રપુરાેિહતાૈ તાૈ વા પપ્રતાેદા ભહતાૈ પેણ ।
િવદ્ધાૈ સદશ્વાિવવ સવર્યત્ના સાૈહાદર્શીઘં્ર યયતવુર્નં તત્॥ ૯।૧
તમાશ્રમમ્ તપિરશ્રમાૈ તાવપુેત્ય કાલે સદશૃાનુયાત્રાૈ ।
રાજ દ્ધમુ જ્ય િવનીતચેષ્ટાવપુેયતુભાર્ગર્વિધ યમવે॥ ૯।૨
તાૈ યાયત તં પ્ર તપજૂ્ય િવપં્ર તનેા ચતાૈ તાવિપ ચાનુ પમ્ ।
કૃતાસનાૈ ભાગર્વમાસનસ્થં છ વા કથામૂચતુરાત્મકૃત્યમ્॥ ૯।૩
શદુ્ધાજૈસઃ શદુ્ધિવશાલક તિર વાકુવંશપ્રભવસ્ય રાજ્ઞઃ ।
ઇમં જનં વેત્તુ ભવાનધીરં શ્રુતગ્રહે મ ત્રપિરગ્રહે ચ॥ ૯।૪
તસ્યે દ્રક પસ્ય જય તક પઃ પતુ્રાે જરા ત્યુભયં તતીષુર્ઃ ।
ઇહા યપુેતઃ િકલ તસ્ય હેતાેરાવામપુેતાૈ ભગવાનવૈતુ॥ ૯।૫
તાૈ સાેઽબ્રવીદ ત સ દ ઘર્બાહુઃ પ્રાપ્તઃ કુમારાે ન તુ નાવબુદ્ધઃ ।
ધમાઽયમાવતર્ક ઇત્યવેત્ય યાત વરાડા ભમખુાે મુમુ ઃ॥ ૯।૬
ત માત્તત તાવપુલ ય ત વં તં િવપ્રમામ ત્ત્ય તદૈવ સદ્યઃ ।
ખન્નાવ ખન્નાિવવ રાજપતુ્રઃ પ્રસસ્રતુ તને યતઃ સ યાતઃ॥ ૯।૭
યા તાૈ તત તાૈ જયા િવહીનમપ યતાં તં વપષુા વલ તમ્ ।
પાપેિવષં્ટ પ થ ક્ષમૂલે સયૂ ઘનાભાેગ મવ પ્રિવષ્ટમ્॥ ૯।૮
યાનં િવહાયાપેયયાૈ તત તં પુરાેિહતાે મ ત્રધરેણ સાધર્મ્ ।
યથા વનસં્થ સહવામદેવાે રામં િદદૃ મુર્િનરાવૈર્શયેઃ॥ ૯।૯
તાવચર્યામાસતુરહર્ત તં િદવીવ શકુ્રાઙ્ ગરસાૈ મહે દ્રમ્ ।
પ્રત્યચર્યામાસ સ ચાહર્ત તાૈ િદવીવ શકુ્રાઙ્ ગરસાૈ મહે દ્રઃ॥ ૯।૧૦
કૃતા યનુજ્ઞાવ ભત તત તાૈ િનષીદતુઃ શાક્યકુલ વજસ્ય ।
િવરેજતુ તસ્ય ચ સિન્નકષ પનુવર્સૂ યાેગગતાિવવે દાેઃ॥ ૯।૧૧
તં ક્ષમૂલસ્થમ ભ વલ તં પુરાેિહતાે રાજસતંુ બભાષે ।
યથાપેિવષં્ટ િદિવ પાિર તે હ પ તઃ શક્રસતંુ જય તમ્॥ ૯।૧૨
વચ્ચાેકશલ્યે હૃદયાવગાઢે માેહં ગતાે ભૂ મતલે મુહૂતર્મ્ ।
કુમાર રા નયના બુવષા ય વામવાેચત્તિદદં િનબાેધ॥ ૯।૧૩
ના મ ધમ પ્ર ત િનશ્ચયં તે પરૈ મ તેઽચ્યાિવનમેતમથર્મ્ ।
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અહં વકાલે વનસશં્રયાત્તે શાેકા ગ્ ના ગ્ પ્ર તમને દહ્યે॥ ૯।૧૪
તદેિહ ધમર્ પ્રય મિ પ્રયાથ ધમાર્થર્મવે ત્યજ બુ દ્ધમેતામ્ ।
અયં િહ મા શાેકરયઃ પ્ર દ્ધાે નદ રયઃ કૂલ મવા ભહ ત॥ ૯।૧૫
મેઘા બુકક્ષાિદ્રષુ યા િહ ત્તઃ સમીરણાકાર્ ગ્ મહાશનીનામ્ ।
તાં ત્તમ માસુ કરાે ત શાેકાે િવકષર્ણાેચ્ચાષેણદાહભેદૈઃ॥ ૯।૧૬
તદ્ભુઙ્ વ તાવદ્વસધુાિધપતં્ય કાલે વનં યાસ્ય સ શાસ્ત્રદષૃ્ટે ।
અિનષ્ટબ ધાૈ કુ મા યપેુક્ષાં સવષુ ભૂતષેુ દયા િહ ધમર્ઃ॥ ૯।૧૭
ન ચષૈ ધમા વન અેવ સદ્ધઃ પુરેઽિપ સ દ્ધિનયતા યતીનામ્ ।
બુ દ્ધશ્ચ યત્નશ્ચ િન મત્તમત્ર વનં ચ લઙ્ગં ચ િહ ભી ચહ્નમ્॥ ૯।૧૮
માૈલીધરૈરંસિવષક્તહારૈઃ કેયૂરિવષ્ટ ધભજૈુનર્રે દ્રઃૈ ।
લ યઙ્કમ યે પિરવતર્માનૈઃ પ્રાપ્તાે ગ્ હસ્થૈરિપ માેક્ષધમર્ઃ॥ ૯।૧૯
ધ્રવુાનુ ૈ યાૈ બ લવજ્રબાહૂ વૈભ્રાજમાષાઢમથા તદેવમ્ ।
િવદેહરાજં જનકં તથવૈ પાકદુ્રમં સને જતશ્ચ રાજ્ઞઃ॥ ૯।૨૦
અેતાન્ ગ્ હસ્થાન્ પતીનવેિહ નૈઃશ્રેયસે ધમર્િવધાૈ િવનીતાન્ ।
ઉભેઽિપ ત માદ્યુગપદ્ભજ વ ચત્તાિધપતં્ય ચ પ શ્રયં ચ॥ ૯।૨૧
ઇચ્ચા મ િહ વામપુગુહ્ય ગાઢં કૃતા ભષેકં સ લલાદ્રર્મવે ।
તાતપતં્ર સમુદ ક્ષમાણ તનેવૈ હષણ વનં પ્રવેષુ્ટમ્॥ ૯।૨૨
ઇત્યબ્રવીદ્ભૂ મપ તભર્વ તં વાક્યને વા પગ્ર થતાક્ષરેણ ।
શ્રુ વા ભવાનહર્ ત તિ પ્રયાથ નેહેન ત નેહમનપુ્રયાતુમ્॥ ૯।૨૩
શાેકા ભ સ વ પ્રભવે હ્યગાધે દુઃખાણર્વે મ જ ત શાક્યરાજઃ ।
ત માત્તમુત્તારય નાથહીનં િનરાશ્રયં મગ્ મવાણર્વે ગામ્॥ ૯।૨૪
ભી મેણ ગઙ્ગાેદરસ ભવને રામેણ રામેણ ચ ભાગર્વેણ ।
શ્રુ વા કૃતં કમર્ િપતુઃ પ્રયાથ િપતુ વમ યહર્ સ કતુર્ મષ્ટમ્॥ ૯।૨૫
સવંધર્િયત્રી ં ચ સમેિહ દેવીમગ ત્યજુષ્ટાં િદશમપ્રયાતામ્ ।
પ્રનષ્ટવ સા મવ વ સલાં ગામજસ્રમાત્તા ક ણં દ તી ં ॥ ૯।૨૬
હંસને હંસી મવ િવપ્રયુક્તાં ત્યક્તાં ગજેનવે વને કરે મ્ ।
આત્તા સનાથામિપ નાથહીનાં ત્રાતું વધૂમહર્ સ દશર્નને॥ ૯।૨૭
અેકં સતંુ બાલમનહર્દુઃખં સ તાપમ તગર્તમુદ્વહ તમ્ ।
તં રાહુલં માેક્ષય બ ધુશાેકાદ્ રાહૂપસગાર્િદવ પૂણર્ચ દ્રમ્॥ ૯।૨૮
શાેકા ગ્ ના વ દ્વરહે ધનને િનઃશ્વાસધૂમને તમઃ શખને ।
વદ્દશર્નાયછર્ ત દહ્યમાનઃ સાેઽ તઃપુરં ચવૈ પુરં ચ કૃ નમ્॥ ૯।૨૯
સ બાેિધસ વઃ પિરપૂણર્સ વઃ શ્રુ વા વચ તસ્ય પુરાેિહતસ્ય ।
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યા વા મુહૂત ગુણવદુ્ગણજ્ઞઃ પ્રત્યુત્તરં પ્ર શ્રત મત્યુવાચ॥ ૯।૩૦
અવૈ મ ભાવં તનયપ્રસકં્ત િવશષેતાે યાે મિય ભૂ મપસ્ય ।
નન્નિપ વ્યાિધજરાિવપદ્ યાે ભીત વગત્યા વજનં ત્ય મ॥ ૯।૩૧

દ્રષંુ્ટ પ્રયં કઃ વજનં િહ નેચ્ચેન્નાસાૈ યિદ સ્યાિ પ્રયિવપ્રયાેગઃ ।
યદા તુ ભૂ વાિપ ભવે દ્વયાેગ તતાે ગુ ં નગ્ધમિપ ત્ય મ॥ ૯।૩૨
મદ્ધતેુકં યત્તુ નરાિધપસ્ય શાેકં ભવાનહર્ ત ન પ્રયં મે ।
ય વ ભૂતષેુ સમાગમષેુ સ ત યતે ભાિવિન િવપ્રયાેગૈઃ॥ ૯।૩૩
અેવં ચ તે િનશ્ચયમેતુ બુ દ્ધદૃર્ ટ્વા િવ ચત્રં િવિવધપ્રચારમ્ ।
સ તાપહેતનુર્ સતુાે ન બ ધુરજ્ઞાનનૈ મ ત્તક અેષ તાપઃ॥ ૯।૩૪
યદા વગાના મવ સઙ્ગતાનાં કાલે િવયાેગાે િનયતઃ પ્ર નામ્ ।
પ્રાજ્ઞાે જનઃ કાે નુ ભજેત શાેકં બ ધુ પ્રયઃ સન્નિપ બ ધુહીનઃ॥ ૯।૩૫
ઇહૈ ત િહ વા વજનં પરત્ર પ્રલ ય ચેહાિપ પનુઃ પ્રયા ત ।
ગ વાિપ તત્રા યપરત્ર ગચ્ચેત્યેવં જનાે યાે ગિન કાેઽનુરાેધઃ॥ ૯।૩૬
યદા ચ ગભાર્ પ્ર ત પ્ર ત્તઃ સવાર્ વ્ અવસ્થાસુ વધાય ત્યુઃ ।
ક માદકાલે વનસશં્રયં મે પતુ્ર પ્રય તત્ર ભવાન્ અવાેચત્॥ ૯।૩૭
ભવત્યકાલાે િવષયા ભપત્તાૈ કાલ તથવૈા ભિવધાૈ પ્રિદષ્ટઃ । ૯।૩૮
કાલાે જગ કષર્ ત સવર્કાલાનચાર્હર્કે શ્રેય સ સવર્કાલઃ॥
રાજં્ય મુમુ મર્િય યચ્ચ રા તદ યુદારં સદશૃં િપતુશ્ચ ।
પ્ર તગ્રહીતું મમ ન ક્ષમં તુ લાેભાદપ યાન્ન મવાતુરસ્ય॥ ૯।૩૯
કથં નુ માેહાયતનં પ વં ક્ષમં પ્રપત્તું િવદુષા નરેણ ।
સાેદ્વગેતા યત્ર મદઃ શ્રમશ્ચ પરાપેચારેણ ચ ધમર્પીડા॥ ૯।૪૦
બૂનદં હ યર્ મવ પ્રદ પ્તં િવષેણ સયંુક્ત મવાેત્તમાન્નમ્ ।

ગ્રાહાકુલં ચાિ વવ સારિવ દં રાજં્ય િહ ર યં વ્યસનાશ્રયં ચ ॥ ૯।૪૧
ઇ થં ચ રાજં્ય ન સખંુ ન ધમર્ઃ પવૂ યથા તઘ્ ણા નરે દ્રાઃ ।
વયઃપ્રકષઽપિરહાયર્દુઃખે રાજ્યાિન મુ વા વનમવે જગ્મુઃ॥ ૯।૪૨
વરં િહ ભુક્તાિન ણા યર યે તાષેં પરં રત્ન મવાપેગુહ્ય ।
સહાે ષતં શ્રીસલુભનૈર્ ચવૈ દાષેૈરદૃ યૈિરવ કૃ ણસપઃ॥ ૯।૪૩
શ્લાઘ્યં િહ રાજ્યાિન િવહાય રાજ્ઞાં ધમાર્ ભલાષેણ વનં પ્રવેષુ્ટમ્ ।
ભગ્ પ્ર તજ્ઞસ્ય ન તપૂપનં્ન વનં પિરત્યજ્ય ગ્ હં પ્રવેષુ્ટમ્॥ ૯।૪૪
તઃ કુલે કાે િહ નરઃ સસ વાે ધમાર્ ભલાષેણ વનં પ્રિવષ્ટઃ ।

કાષાયમુ જ્ય િવમુક્તલ જઃ પુર દરસ્યાિપ પુરં શ્રયેત॥ ૯।૪૫
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લાેભા દ્ધ માેહાદથવા ભયને યાે વા તમન્નં પનુરાદદ ત ।
લાેભા સ માેહાદથવા ભયને સ ત્યજ્ય કામાન્ પનુરાદદ ત॥ ૯।૪૬
યશ્ચ પ્રદ પ્તાચ્છરણા કથ ચિન્ન ક્ર ય ભૂયઃ પ્રિવશતે્તદેવ ।
ગાહર્ યમુ જ્ય સ દષૃ્ટદાષેાે માેહેન ભૂયાેઽ ભલષેદ્ગ્રહીતુમ્॥ ૯।૪૭
યા ચ શ્રુ તમાક્ષમવાપ્તવ તાે પા ગ્ હસ્થા ઇ ત નૈતદ ત ।
શમપ્રધાનઃ ક્વ ચ માેક્ષધમા દ ડપ્રધાનઃ ક્વ ચ રાજધમર્ઃ॥ ૯।૪૮
શમે ર તશ્ચે ચ્છ થલં ચ રાજં્ય રાજે્ય મ તશ્ચેચ્છમિવ લવશ્ચ ।
શમશ્ચ તૈ યં ચ િહ નાપેપનં્ન શીતાે ણયાેરૈક્ય મવાેદકાગ્ યાેઃ॥ ૯।૪૯
તિન્નશ્ચયાદ્વા વસધુાિધપા તે રાજ્યાિન મુ વા શમમાપ્તવ તઃ ।
રાજ્યાઙ્ ગતા વા િન તે દ્રય વાદનૈ ષ્ઠકે માેક્ષકૃતા ભમાનાઃ॥ ૯।૫૦
તષેાં ચ રાજે્યઽ તુ શમાે યથાવ પ્રાપ્તાે વનં નાહમિનશ્ચયને ।
છ વા િહ પાશં ગ્ હબ ધુસ જં્ઞ મુક્તઃ પનુનર્ પ્રિવિવ ર મ॥ ૯।૫૧
ઇત્યાત્મિવજ્ઞાનગુણાનુ પં મુક્ત હં હેતુમદૂ જતં ચ ।
શ્રુ વા નરે દ્રાત્મજમુક્તવ તં પ્રત્યુત્તરં મ ત્રધરાેઽ યવુાચ॥ ૯।૪૨ (૯।૫૨)
યાે િનશ્ચયાે મ ત્રવર તવાયં નાયં ન યુક્તાે ન તુ કાલયુક્તઃ ।
શાેકાય િહ વા િપતરં વયઃસ્થં સ્યાદ્ધમર્કામસ્ય િહ તે ન ધમર્ઃ॥ ૯।૪૩ (૯।૫૩)
નનંૂ ચ બુ દ્ધ તવ ના તસૂ મા ધમાર્થર્કામે વિવચક્ષણા વા ।
હેતાેરદષૃ્ટસ્ય ફલસ્ય ય વં પ્રત્યક્ષમથ પિરભૂય યા સ॥ ૯। ૪૪ (૯।૫૪)
પનુભર્વાેઽ તી ત ચ કે ચદાહુનાર્ તી ત કે ચિન્નયતપ્ર તજ્ઞાઃ ।
અેવં યદા સશંિયતાેઽયમથર્ ત માત્ ક્ષમં ભાેક્તુમપુ સ્થતા શ્રીઃ॥ ૯।૪૫ (૯।૫૫)
ભૂયઃ પ્ર ત્તયર્િદ કા ચદ ત રંસ્યામહે તત્ર યથાપેપત્તાૈ ।
અથ પ્ર ત્તઃ પરતાે ન કા ચ સદ્ધાેઽપ્રયત્ના જગતાેઽસ્ય માેક્ષઃ॥ ૯।૪૬ (૯।૫૬)
અ તી ત કે ચ પરલાેકમાહુમાક્ષસ્ય યાેગં ન તુ વણર્ય ત ।
અગ્ ેયર્થા હ્યુ ણમપાં દ્રવ વં તદ્વ પ્ર ત્તાૈ પ્રકૃ ત વદ ત॥ ૯।૪૭ (૯।૫૭)
કે ચ વભાવાિદ ત વણર્ય ત શભુાશભંુ ચવૈ ભવાભવાૈ ચ ।
વાભાિવકં સવર્ મદં ચ ય માદતાેઽિપ માેઘાે ભવ ત પ્રયત્નઃ॥ ૯।૪૮ (૯।૫૮)
યિદ દ્રયાણાં િનયતઃ પ્રચારઃ પ્રયા પ્રય વં િવષયષેુ ચવૈ ।
સયંજુ્યતે ય જરયા ત્ત ભશ્ચ ક તત્ર યત્નાે નનુ સ વભાવઃ॥ ૯।૪૯ (૯।૫૯)
અદ્ ભહુર્તાશઃ શમમ યપુૈ ત તે ં સ ચાપાે ગમય ત શાષેમ્ ।
ભન્નાિન ભૂતાિન શર રસસં્થા યૈક્યં ચ દ વા જગદુદ્વહ ત॥ ૯।૫૦ (૯।૬૦)
ય પા ણપાદાેદર ષ્ઠમૂધ્નાર્ િનવર્તર્તે ગભર્ગતસ્ય ભાવઃ ।
યદાત્મન તસ્ય ચ તને યાેગઃ વાભાિવકં ત કથય ત તજ્જ્ઞાઃ॥ ૯।૫૧ (૯।૬૧)
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કઃ ક ટકસ્ય પ્રકરાે ત તૈ યં િવ ચત્રભાવં ગપ ક્ષણાં વા ।
વભાવતઃ સવર્ મદં પ્ર તં્ત ન કામકારાેઽ ત કુતઃ પ્રયત્નઃ॥ ૯।૫૨ (૯।૬૨)
સગ વદ તીશ્વરત તથા યે તત્ર પ્રયત્ને પુ ષ ય કાેઽથર્ઃ ।
ય અેવ હેતજુર્ગતઃ પ્ર ત્તાૈ હેતુિન ત્તાૈ િનયતઃ સ અેવ॥ ૯।૫૩ (૯।૬૩)
કે ચદ્વદ ત્યાત્મિન મત્તમવે પ્રાદુભર્વં ચવૈ ભવક્ષયં ચ ।
પ્રાદુભર્વં તુ પ્રવદ ત્યયત્નાદ્યત્નને માેક્ષાિધગમં બ્રવુ ત॥ ૯।૫૪ (૯।૬૪)
નરઃ િપ ણામ ણઃ પ્ર ભવદૈરષૃીણાં ક્રતુ ભઃ સરુાણામ્ ।
ઉ પદ્યતે સાધર્ ણૈ સ્ત્ર ભ તૈયર્સ્યા ત માેક્ષઃ િકલ તસ્ય માેક્ષઃ॥ ૯।૫૫ (૯।૬૫)
ઇત્યેવમેતને િવિધક્રમેણ માેકં્ષ સયત્નસ્ય વદ ત તજ્જ્ઞાઃ ।
પ્રયત્નવ તાેઽિપ િહ િવક્રમેણ મુમુક્ષવઃ ખેદમવા ુવ ત॥ ૯।૫૬ (૯।૬૬)
ત સાૈ ય માેક્ષે યિદ ભ ક્તર ત યાયને સવે વ િવિધ યથાેક્તમ્ ।
અેવં ભિવ યત્યુપપ ત્તરસ્ય સ તાપનાશશ્ચ નરાિધપસ્ય॥ ૯।૫૭ (૯।૬૭)
યા ચ પ્ર ત્તા ભવદાષેબુ દ્ધ તપાવેને યાે ભવનં પ્રવેષુ્ટમ્ ।
તત્રાિપ ચ તા તવ તાત મા ભૂત્ પવૂઽિપ જગ્મુઃ વગ્ હં વને યઃ॥ ૯।૫૮ (૯।૬૮)
તપાવેનસ્થાેઽિપ તઃ પ્ર ભજર્ગામ રા પુરમ બર ષઃ ।
તથા મહી ં િવપ્રકૃતામનાય તપાવેનાદેત્ય રરક્ષ રામઃ॥ ૯।૫૯ (૯।૬૯)
તથવૈ શા વાિધપ તદુ્રર્માક્ષાે વના સસનૂુઃ વપુરં પ્રિવ ય ।
બ્રહ્મ ષભૂતશ્ચ મનુવેર્ શષ્ઠાદ્દધ્રે શ્રયં સાઙૃ્ક તર તદેવઃ॥ ૯।૬૦ (૯।૭૦)
અેવંિવધા ધમર્યશઃપ્રદ પ્તા વનાિન િહ વા ભવના યભીયુઃ ।
ત માન્ન દાષેાેઽ ત ગ્ હં પ્રવેષંુ્ટ તપાવેનાદ્ધમર્િન મત્તમવે॥ ૯।૬૧ (૯।૭૧)
તતાે વચ તસ્ય િનશ ય મિ ત્રણઃ પ્રયં િહતં ચવૈ પસ્ય ચ ષઃ ।
અનનૂમવ્ય તમસક્તમદુ્રતં તાૈ સ્થતાે રાજસતુાેઽબ્રવીદ્વચઃ॥ ૯।૬૨ (૯।૭૨)
ઇહા ત ના તી ત ય અેષ સશંયઃ પરસ્ય વાક્યનૈર્ મમાત્ર િનશ્ચયઃ ।
અવેત્ય ત વં તપસા શમને વા વયં ગ્રહી યા મ યદત્ર િન શ્ચતમ્॥ ૯।૬૩ (૯।૭૩)
ન મે ક્ષમં સઙ્ગશતં િહ દશર્નં ગ્રહીતુમવ્યક્તપરં પરાહતમ્ ।
બુદ્ધઃ પરપ્રત્યયતાે િહ કાે વ્રજે જનાેઽ ધકારેઽ ધ ઇવા ધદે શતઃ॥ ૯।૬૪ (૯।૭૪)
અદષૃ્ટત વસ્ય સતાેઽિપ િક તુ મે શભુાશભુે સશંિયતે શભુે મ તઃ ।
થાિપ ખેદાેઽિપ વરં શભુાત્મનઃ સખંુ ન ત વેઽિપ િવગિહતાત્મનઃ॥ ૯।૬૫ (૯।૭૫)
ઇમં તુ દૃ ટ્વાગમમવ્યવ સ્થતં યદુક્તમાપ્તૈ તદવેિહ સા વ ત ।
પ્રહીણદાષે વમવેિહ ચાપ્તતાં પ્રહીણદાષેાે હ્ય તં ન વક્ષ્ય ત॥ ૯।૬૬ (૯।૭૬)
ગ્ હપ્રવેશં પ્ર ત યચ્ચ મે ભવાનવુાચ રામપ્ર તીન્ િનદશર્નમ્ ।
ન તે પ્રમાણં ન િહ ધમર્િનશ્ચયે વલં પ્રમાણાય પિરક્ષતવ્રતાઃ॥ ૯।૬૭ (૯।૭૭)
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તદેવમ યવે રિવમર્હી ં પતેદિપ સ્થર વં િહમવાન્ ગિર ત્યજેત્ ।
અદષૃ્ટત વાે િવષયાને્મખુે દ્રયઃ શ્રયેય ન વવે ગ્ હાન્ થગ્જનઃ॥ ૯।૬૮ (૯।૭૮)
અહં િવશયેં વ લતં હુતાશનં ન ચાકૃતાથર્ઃ પ્રિવશયેમાલયમ્ ।
ઇ ત પ્ર તજ્ઞાં સ ચકાર ગિવતાે યથેષ્ટમુ થાય ચ િનમર્માે યયાૈ॥ ૯।૬૯ (૯।૭૯)
તતઃ સવા પાૈ સ ચવ દ્વ વુભાૈ િનશ ય તસ્ય સ્થરમવે િનશ્ચયમ્ ।
િવષ ણવક્ત્રાવનુગ ય દુઃ ખતાૈ શનૈરગત્યા પુરમવે જગ્મતુઃ॥ ૯।૭૦ (૯।૮૦)
ત નેહાદથ પતેશ્ચ ભ ક્તત તાૈ સાપેકં્ષ પ્ર તયયતુશ્ચ તસ્થતુશ્ચ ।
દુધર્ષ રિવ મવ દ પ્તમાત્મભાસા તં દ્રષંુ્ટ ન િહ પ થ શકેતનુર્ માેક્તુમ્॥ ૯।૭૧ (૯।૮૧)
તાૈ જ્ઞાતું પરમગતેગર્ ત તુ તસ્ય પ્રચ્ચન્નાંશ્ચરપુ ષા ચુચીન્ િવધાય ।
રા નં પ્રયસતુલાલસં નુ ગ વા દ્રક્ષ્યાવઃ કથ મ ત જગ્મતુઃ કથ ચત્॥ ૯।૭૨ (૯।૮૨)
ઇ ત શ્રીબુદ્ધચિરતે મહાકાવ્યે કુમારા વષેણાે નામ નવમઃ સગર્ઃ॥ ૯॥

Book X [શ્રે યા ભગમનાે]
સ રાજવ સઃ થપુીનવક્ષા તાૈ હવ્યમ ત્રાિધકૃતાૈ િવહાય ।
ઉત્તીયર્ ગઙ્ગાં પ્રચલત્તરઙ્ગાં શ્રીમદ્ગહંૃ રાજગ્ હં જગામ॥ ૧૦।૧
શલૈૈઃ સગુુપં્ત ચ િવભૂ ષતં ચ તં ચ પૂતં ચ શવૈ તપાેદૈઃ ।
પ ચાચલાઙં્ક નગરં પ્રપેદે શા તઃ વય ભૂિરવ નાક ષ્ઠમ્॥ ૧૦।૨
ગા ભીયર્માજેશ્ચ િનશા ય તસ્ય વપુશ્ચ દ પ્તં પુ ષાનતીત્ય ।
િવ સ મયે તત્ર જન તદાની ંસ્થા વ્રતસ્યવે ષ વજસ્ય॥ ૧૦।૩
તં પ્રેક્ષ્ય યાેઽ યને યયાૈ સ તસ્થાૈ યશ્ચાત્ર તસ્થાૈ પ થ સાેઽ વગચ્છત્ ।
દુ્રતં યયાૈ યં સદયં સધીરં યઃ ક શ્ચદા તે મ સ ચાે પપાત॥ ૧૦।૪
ક શ્ચત્તમાનચર્ જનઃ કરા યાં સ કૃત્ય ક શ્ચ ચ્છરસા વવ દે ।
નગ્ધને ક શ્ચદ્વચસા યન દન્નવંૈ જગામાપ્ર તપજૂ્ય ક શ્ચત્॥ ૧૦।૫

તં જિહ્રયુઃ પ્રેક્ષ્ય િવ ચત્રવષેાઃ પ્રક ણર્વાચઃ પ થ માનૈમીયુઃ ।
ધમર્સ્ય સાક્ષાિદવ સિન્નકષાર્ન્ન ક શ્ચદ યાયમ તબર્ભવૂ॥ ૧૦।૬
અ યિક્રયાણામિપ રાજમાગ સ્ત્રીણાં ણાં વા બહુમાનપવૂર્મ્ ।
તદેવ ક પં નરદેવસતંૂ્ર િનર ક્ષમાણા ન તુ તસ્ય દૃ ષ્ટઃ॥ ૧૦।૭
ભ્રવુાૈ લલાટં મખુમીક્ષણં વા વપુઃ કરાૈ વા ચરણાૈ ગ ત વા ।
યદેવ ય તસ્ય દદશર્ તત્ર તદેવ તસ્યાનુબબ ધ ચ ઃ॥ ૧૦।૮
દૃ ટ્વા શભુાેણર્ભ્રવુમાયતાક્ષં વલચ્ચર રં શભુ લહ તમ્ ।
તં ભ વેશં ક્ષ તપાલનાહ સ ચુ ભે રાજગ્ હસ્ય લ મીઃ॥ ૧૦।૯

46 sanskritdocuments.org



બુદ્ધચિરતમ્

શ્રે યાેઽથ ભતાર્ મગધા જરસ્ય વાહ્યા દ્વમાના દ્વપુલં જનાૈઘમ્ ।
દદશર્ પપ્રચ્ચ ચ તસ્ય હેતું તત તમ મૈ પુ ષઃ શશસં॥ ૧૦।૧૦
જ્ઞાનં પરં વા થવી શ્રયં વા િવપ્રૈયર્ ઉક્તાેઽિધગ મ યતી ત ।
સ અેવ શાક્યાિધપતે તનૂ ે િનર ક્ષ્યતે પ્રવ્ર જતાે જનને॥ ૧૦।૧૧
તતઃ શ્રુતાથા મનસા ગતાથા રા બભાષે પુ ષં તમવે ।
િવજ્ઞાયતાં ક્વ પ્ર તગચ્ચતી ત તથેત્યથનંૈ પુ ષાેઽ વગચ્છત્॥ ૧૦।૧૨
અલાેલચ યુર્ગમાત્રદશ િન ત્તવાગ્યિ ત્રતમ દગામી ।
ચચાર ભક્ષાં સ તુ ભ વયા િનધાય ગાત્રા ણ ચલં ચ ચેતઃ॥ ૧૦।૧૩
આદાય ભૈકં્ષ ચ યથાપેપનં્ન યયાૈ ગરેઃ પ્રસ્રવણં િવિવક્તમ્ ।
યાયને તત્રા યવહૃત્ય ચનૈન્મહીધરં પા ડવમા રાેહ॥ ૧૦।૧૪
ત મ વને લાેધ્રવનાપેગૂઢે મયૂરનાદપ્ર તપૂણર્કુ જે ।
કાષાયવાસાઃ સ બભાૈ સયૂા યથાેદયસ્યાપેિર બાલસયૂર્ઃ॥ ૧૦।૧૫
તત્રવૈમાલાેક્ય સ રાજ ત્યઃ શ્રે યાય રાજ્ઞે કથયાં ચકાર ।
સશં્રુત્ય રા સ ચ બાહુમા યાત્તત્ર પ્રતસ્થે િન તાનુયાત્રઃ॥ ૧૦।૧૬
સ પા ડવં પા ડવતુલ્યવીયર્ઃ શલૈાેત્તમં શલૈસમાનવ માર્ ।
માૈલીધરઃ સહગ ત ર્ સહશ્ચલ સટઃ સહ ઇવા રાેહ॥ ૧૦।૧૭
ચલસ્ય તસ્યાપેિર શ ◌ૃઙ્ગભૂતં શા તે દ્રયં પ ય ત બાેિધસ વમ્ ।
પયર્ઙ્કમાસ્થાય િવરાેચમાનં શશાઙ્કમુદ્ય ત મવાભ્રકૂટાત્॥ ૧૦।૧૮
તં પલ યા ચ શમને ચવૈ ધમર્સ્ય િનમાર્ણ મવાપેિદષ્ટમ્ ।
સિવ મયઃ પ્રશ્રયવાન્ નરે દ્રઃ વય ભવું શક્ર ઇવાપેતસ્થે॥ ૧૦।૧૯
તં યાયતાે યાયવતાં વિરષ્ઠઃ સમેત્ય પપ્રચ્ચ ચ ધાતુસા યમ્ ।
સ ચા યવાેચ સદશૃને સા ા પં મનઃ વા યમનામયં ચ॥ ૧૦।૨૦
તતઃ શચુાૈ વારણકણર્નીલે શલાતલેઽસાૈ િનષસાદ રા ।
પાપેિવ યાનુમતશ્ચ તસ્ય ભાવં િવ જજ્ઞાસિુરદં બભાષે॥ ૧૦।૨૧
પ્રી તઃ પરા મે ભવતઃ કુલને ક્રમાગતા ચવૈ પર ક્ષતા ચ ।
તા િવવક્ષા સતુ યા યતાે મે ત માિદદં નેહવચાે િનબાેધ॥ ૧૦।૨૨

આિદત્યપવૂ િવપુલં કુલં તે નવં વયાે દ પ્ત મદં વપુશ્ચ ।
ક માિદયં તે મ તરક્રમેણ ભૈક્ષાક અેવા ભરતા ન રાજે્ય॥ ૧૦।૨૩
ગાતં્ર િહ તે લાેિહતચ દનાહ કાષાયસશં્લષેમનહર્મેતત્ ।
હ તઃ પ્ર પાલનયાેગ્ય અેષ ભાેક્તું ન ચાહર્ઃ પરદત્તમન્નમ્॥ ૧૦।૨૪
ત સાૈ ય રાજં્ય યિદ પૈ કં વં નેહા પતનુચ્ચ સ િવક્રમેણ ।
ન ચ ક્ષમં મષર્િયતું મ ત તે ભુ વાધર્મ મ દ્વષયસ્ય શીઘ્રમ્॥ ૧૦।૨૫
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અેવં િહ ન સ્યા વજનાવમદર્ઃ કાલક્રમેણાિપ શમશ્રયા શ્રીઃ ।
ત મા કુ વ પ્રણયં મિય વં સદ્ ભઃ સહીયા િહ સતાં સ દ્ધઃ॥ ૧૦।૨૬
અથ વદાની ં કુલગિવત વાદ માસુ િવશ્ર ભગુણાે ન તેઽ ત ।
વ્યૂહા યનેકાિન િવગાહ્ય વાણૈમર્યા સહાયને પરા જગીષ॥ ૧૦।૨૭
તદુ્બ દ્ધમત્રા યતરાં ણી વ ધમાર્થર્કામાન્ િવિધવદ્ભજ વ ।
વ્યત્યસ્ય રાગાિદ હ િહ િત્રવગ પ્રેત્યેહ િવભ્રંશમવા ુવ ત॥ ૧૦।૨૮
યાે હ્યથર્ધમા પિરપીડ્ય કામઃ સ્યાદ્ધમર્કા યે પિરભૂય ચાથર્ઃ ।
કામાથર્યાેશ્ચાપેરમેણ ધમર્ ત્યાજ્યઃ સ કૃ નાે યિદ કાિઙ્ક્ષતાથર્ઃ॥ ૧૦।૨૯
ત માિ ત્રવગર્સ્ય િનષવેણને વં પમેત સફલં કુ વ ।
ધમાર્થર્કામાિધગમં હ્યનનંૂ ણામનનંૂ પુ ષાથર્માહુઃ॥ ૧૦।૩૦
તિન્ન ફલાૈ નાહર્ સ કતુર્મેતાૈ પીનાૈ ભુ ૈ ચાપિવકષર્ણાહા ।
મા ધા વ જેતુ મમાૈ િહ યાેગ્યાૈ લાેકાિન િહ ત્રી ણ િહ િક પનુગાર્મ્॥ ૧૦।૩૧
નેહેન ખ વેતદહં બ્રવી મ નૈશ્વયર્રાગેણ ન િવ મયને ।
ઇમં િહ દૃ ટ્વા તવ ભ વેશં તાનુક પાેઽ યિપ ચાગતાશ્રુઃ॥ ૧૦।૩૨
તદ્ભુઙ્ વ ભક્ષાશ્રમકામ કામાઙ્કાલેઽ સ કતાર્ પ્રયધમર્ ધમર્મ્ ।
યાવ વવંશપ્ર ત પ પં ન તે જરા યેત્ય ભભૂય ભૂયઃ॥ ૧૦।૩૩
શક્નાે ત ણર્ઃ ખલુ ધમર્માપ્તું કામાપેભાેગે વગ તજર્રાયાઃ ।
અતશ્ચ યનૂઃ કથય ત કામાન્મ યસ્ય િવત્તં સ્થિવરસ્ય ધમર્મ્॥ ૧૦।૩૪
ધમર્સ્ય ચાથર્સ્ય ચ વલાેકે પ્રત્ય થભૂતાિન િહ યાવૈનાિન ।
સરંક્ષ્યમાણા યિપ દુગ્રર્હા ણ કામા યત તને યથા હર ત॥ ૧૦।૩૫
વયાં સ ણાર્િન િવમશર્ય ત ધીરા યવસ્થાનપરાયણાિન ।
અ પને યત્નને શમાત્મકાિન ભવ ત્યગત્યેવ ચ લ જયા ચ॥ ૧૦।૩૬
અતશ્ચ લાેલં િવષયપ્રધાનં પ્રમત્તમક્ષા તમદ ઘર્દ શ ।
બહુચ્ચલં યાવૈનમ યતીત્ય િન તીયર્ કા તાર મવાશ્વસ ત॥ ૧૦।૩૭
ત માદધીરં ચપલપ્રમાિદ નવં વય તાવિદદં વ્યપૈતુ ।
કામસ્ય પવૂ િહ વયઃ શરવં્ય ન શક્યતે ર ક્ષતુ મ દ્રયે યઃ॥ ૧૦।૩૮
અથાૈ ચક ષાર્ તવ ધમર્ અેવ યજ વ યજ્ઞં કુલધમર્ અેષઃ ।
યજ્ઞૈરિધષ્ઠાય િહ નાક ષં્ઠ યયાૈ મ વાનિપ નાક ષ્ઠમ્॥ ૧૦।૩૯
સવુણર્કેયૂરિવદષ્ટબાહવાે મ ણપ્રદ પાે વલ ચત્રમાૈલયઃ ।
પષર્ય તાં િહ ગ ત ગતા મખૈઃ શ્રમેણ યામવે મહાષર્યાે યયુઃ॥ ૧૦।૪૦
ઇત્યેવં મગધપ તર્[વચાે] બભાષે યઃ સ યગ્વલ ભિદવ ધ્રવું બભાષે ।
તચ્ચ્ ુ વા ન સ િવચચાર રાજસનૂુઃ કૈલાસાે ગિરિરવ નૈક ચત્રસાનુઃ॥ ૧૦।૪૧
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ઇ ત શ્રીબુદ્ધચિરતે મહાકાવ્યેઽશ્વઘાષેકૃતે શ્રે યા ભગમનાે નામ દશમઃ સગર્ઃ॥ ૧૦॥

Book XI [કામિવગહર્ણાે]
અથવૈમુક્તાે મગધાિધપને સહૃુન્મખુને પ્ર તકૂલમથર્મ્ ।
વસ્થાેઽિવકારઃ કુલશાૈચશદુ્ધઃ શાૈદ્ધાેદિનવાર્ક્ય મદં જગાદ॥ ૧૧।૧
નાશ્ચયર્મેતદ્ભવતાેઽ ભધાતું તસ્ય હયર્ઙ્કકુલે િવશાલે ।
ય ન્મત્રપકે્ષ તવ મત્રકામ સ્યાદ્વ ૃ ત્તરેષા પિરશદુ્ધ ત્તેઃ॥ ૧૧।૨
અસ સુ મતૈ્રી વકુલાનુ પા ન તષ્ઠ ત શ્રીિરવ િવક્લવષેુ ।
પવૂઃ કૃતાં પ્રી તપર પરા ભ તામવે સ ત તુ િવવધર્ય ત॥ ૧૧।૩
યે ચાથર્કૃચ્છ્ર ેષુ ભવ ત લાેકે સમાનકાયાર્ઃ સહૃુદાં મનુ યાઃ ।
મત્રા ણ તાની ત પરૈ મ બુદ્ યા વસ્થસ્ય દ્ધ વહ કાે િહ ન સ્યાત્॥ ૧૧।૪
અેવં ચ યે દ્રવ્યમવા ય લાેકે મત્રષેુ ધમ ચ િનયાજેય ત ।
અવાપ્તસારા ણ ધનાિન તષેાં ભ્રષ્ટાિન ના તે જનય ત તાપમ્॥ ૧૧।૫
સહૃુત્તયા ચાયર્તયા ચ રાજન્ િવભાવ્ય મામવે િવિનશ્ચય તે ।
અત્રાનનુે યા મ સહૃુત્તયવૈ બ્રૂયામહં નાેત્તરમ યદત્ર॥ ૧૧।૬
અહં જરા ત્યુભયં િવિદ વા મુમુક્ષયા ધમર્ મમં પ્રપન્નઃ ।
બ ધૂ પ્રયાનશ્રુમખુાન્ િવહાય પ્રાગવે કામાનશભુસ્ય હેતનૂ્॥ ૧૧।૭
નાશીિવષે યાેઽિપ તથા બભે મ નવૈાશિન યાે ગગનાચ્ચ્યુતે યઃ ।
ન પાવકે યાેઽિનલસિંહતે યાે યથા ભયં મે િવષયે ય અે યઃ॥ ૧૧।૮
કામા હ્યિનત્યાઃ કુશલાથર્ચાૈરા િરક્તાશ્ચ માયાસદશૃાશ્ચ લાેકે ।
આશાસ્યમાના અિપ માેહય ત ચત્તં ણાં િક પનુરાત્મસસં્થાઃ॥ ૧૧।૯
કામા ભભૂતા િહ ન યા ત શમર્ િત્રિપષ્ટપે િક વત મત્યર્લાેકે ।
કામૈઃ સ ણસ્ય િહ ના ત પ્તયર્થે ધનવૈાર્તસખસ્ય વહે્નઃ॥ ૧૧।૧૦
જગત્યનથા ન સમાેઽ ત કામૈમાહાચ્ચ તે વવે જનઃ પ્રસક્તઃ ।
ત વં િવિદ વવૈમનથર્ભી ઃ પ્રાજ્ઞઃ વયં કાેઽ ભલષેદનથર્મ્॥ ૧૧।૧૧
સમુદ્રવસ્ત્રામિપ ગામવા ય પારં જગીષ ત મહાણર્વસ્ય ।
લાેકસ્ય કામનૈર્ િવ પ્તર ત પતદ્ ભર ભાે ભિરવાણર્વસ્ય॥ ૧૧।૧૨
દેવને ષ્ટેઽિપ િહર યવષ દ્વ પા સમુદ્રાંશ્ચતુરાેઽિપ જ વા ।
શક્રસ્ય ચાધાર્સનમ યવા ય મા ધાતુરાસી દ્વષયે વ પ્તઃ॥ ૧૧।૧૩
ભુ વાિપ રાજં્ય િદિવ દેવતાનાં શતક્રતાૈ ત્રભયા પ્રનષ્ટે ।
દપાર્ન્મહાષ નિપ વાહિય વા કામે વ પ્તાે નહુષઃ પપાત॥ ૧૧।૧૪
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અૈડશ્ચ રા િત્રિદવં િવગાહ્ય ની વાિપ દેવી ં વશમવુર્શી ં તામ્ ।
લાેભાદૃ ષ યઃ કનકં જહીષુર્જર્ગામ નાશં િવષયે વ પ્તઃ॥ ૧૧।૧૫
બલેમર્હે દં્ર નહુષં મહે દ્રાિદ દં્ર પનુય નહુષાદુપેયુઃ ।
વગ ક્ષતાૈ વા િવષયષેુ તષેુ કાે િવશ્વસદ્ેભાગ્યકુલાકુલષેુ॥ ૧૧।૧૬
ચીરા બરા મૂલફલાંબુભક્ષા જટા વહ તાેઽિપ ભજુઙ્ગદ ઘાર્ઃ ।
યૈર યકાયાર્ મનુયાેઽિપ ભગ્ ાઃ કઃ કામસ જ્ઞાન્ ગયેત શત્રનૂ્॥ ૧૧।૧૭
ઉગ્રાયુધશ્ચાૈગ્ર તાયુધાેઽિપ યષેાં કૃતે ત્યુમવાપ ભી માત્ ।
ચ તાિપ તષેામ શવા વધાય તદ્વ ૃ ત્તનાં િક પનુરવ્રતાનામ્॥ ૧૧।૧૮
આ વાદમ પં િવષયષેુ મ વા સયંાજેનાે કષર્મ પ્તમવે ।
સદ્ યશ્ચ ગહા િનયતં ચ પાપં કઃ કામસ જં્ઞ િવષમાસસાદ॥ ૧૧।૧૯
કૃ યાિદ ભધર્મર્ ભર વતાનાં કામાત્મકાનાં ચ િનશ ય દુઃખમ્ ।
વા યં ચ કામે વકુતૂહલાનાં કામાન્ િવહાતું ક્ષમમાત્મવદ્ ભઃ॥ ૧૧।૨૦
જ્ઞેયા િવપ કા મિન કામસ પ સદ્ધષેુ કામષેુ મદં હ્યપુૈ ત ।
મદાદકાય કુ તે ન કાય યને ક્ષતાે દુગર્ તમ યપુૈ ત॥ ૧૧।૨૧
યત્નને લ ધાઃ પિરર ક્ષતાશ્ચ યે િવપ્રલ ય પ્ર તયા ત ભૂયઃ ।
તે વાત્મવાન્ યા ચતકાપેમષેુ કામષેુ િવદ્વાિનહ કાે રમેત॥ ૧૧।૨૨
અ વ ય ચાદાય ચ તતષાર્ યાનત્યજ તઃ પિરયા ત દુઃખમ્ ।
લાેકે ણાેલ્કાસદશૃષેુ તષેુ કામષેુ કસ્યાત્મવતાે ર તઃ સ્યાત્॥ ૧૧।૨૩
અનાત્મવ તાે હૃિદ યૈિવદષ્ટા િવનાશમછર્ ત ન યા ત શમર્ ।
કુ્રદ્ધાૈગ્રસપર્પ્ર તમષેુ તષેુ કામષેુ કસ્યાત્મવતાે ર તઃ સ્યાત્॥ ૧૧।૨૪
અ સ્થ ધાત્તાર્ ઇવ સારમેયા ભુ વાિપ યાન્નવૈ ભવ ત પ્તાઃ ।
ણાર્ સ્થકઙ્કાલસમષેુ તષેુ કામષેુ કસ્યાત્મવતાે ર તઃ સ્યાત્॥ ૧૧।૨૫

યે રાજચાૈરાેદકપાવકે યઃ સાધારણ વા જનય ત દુઃખમ્ ।
તષેુ પ્રિવદ્ધા મષસિન્નભષેુ કામષેુ કસ્યાત્મવતાે ર તઃ સ્યાત્॥ ૧૧।૨૬
યત્ર સ્થતાનામ ભતાે િવપ ત્તઃ શત્રાેઃ સકાશાદિપ બા ધવે યઃ ।
િહસ્રષેુ તે વાયતનાપેમષેુ કામષેુ કસ્યાત્મવતાે ર તઃ સ્યાત્॥ ૧૧।૨૭
ગરાૈ વને ચા સુ ચ સાગરે ચ યદ્ભં્રશમચર્ ત્ય ભલઙ્ઘમાનાઃ ।
તષેુ દુ્રમપ્રાગ્રફલાપેમષેુ કામષેુ કસ્યાત્મવતાે ર તઃ સ્યાત્॥ ૧૧।૨૮
તીથઃ પ્રયત્નૈિવિવધૈરવાપ્તાઃ ક્ષણને યે નાશ મહ પ્રયા ત । ૧૧।૨૯
વ ાપેભાેગપ્ર તમષેુ તષેુ કામષેુ કસ્યાત્મવતાે ર તઃ સ્યાત્ ।
યાનચર્િય વાિપ ન યા ત શમર્ િવવધર્િય વા પિરપાલિય વા ।
અઙ્ગારકષર્પ્ર તમષેુ તષેુ કામષેુ કસ્યાત્મવતાે ર તઃ સ્યાત્॥ ૧૧।૩૦
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િવનાશમીયુઃ કુરવાે યદથ ય ધકા મૈ થલદ ડકાશ્ચ ।
શલૂા સકાષ્ઠપ્ર તમષેુ તષેુ કામષેુ કસ્યાત્મવતાે ર તઃ સ્યાત્॥ ૧૧।૩૧
સુ દાપેસુ દાવસરુાૈ યદથર્મ યાે યવૈરપ્ર તાૈ િવનષ્ટાૈ ।
સાૈહાદર્િવશ્લષેકરેષુ તષેુ કામષેુ કસ્યાત્મવતાે ર તઃ સ્યાત્॥ ૧૧।૩૨
કામા ધસ જ્ઞાઃ કૃપયા વ કે ચ ક્રવ્યા સુ નાત્માન મહાે જ ત ।
સપત્નભૂતે વ શવષેુ તષેુ કામષેુ કસ્યાત્મવતાે ર તઃ સ્યાત્॥ ૧૧।૩૩
કામા ધસ જ્ઞઃ કૃપણં કરાે ત પ્રા ાે ત દુઃખં વધબ ધનાિદ ।
કામાથર્માશાકૃપણ તપ વી ત્યુશ્રમં ચાહર્ ત વલાેકે॥ ૧૧।૩૪
ગીતૈિહ્રય તે િહ ગા વધાય પાથર્મગ્ ાૈ શલભાઃ પત ત ।
મ સ્યાે ગરત્યાયસમા મષાથ ત માદનથ િવષયાઃ ફલ ત॥ ૧૧।૩૫
કામા તુ ભાેગા ઇ ત યન્મતં સ્યાદ્ભાેગ્યા ન કે ચ પિરગ યમાનાઃ ।
વસ્ત્રાદયાે દ્રવ્યગુણા િહ લાેકે દુઃખપ્રતીકાર ઇ ત પ્રધાયાર્ઃ॥ ૧૧।૩૬
ઇષં્ટ િહ તષર્પ્રશમાય તાેયં ન્નાશહેતાેરશનં તથવૈ ।
વાતાતપા વાવરણાય વે મ કાપૈીનશીતાવરણાય વાસઃ॥ ૧૧।૩૭
િનદ્રાિવઘાતાય તથવૈ શ યા યાનં તથા વશ્રમનાશનાય ।
તથાસનં સ્થાનિવનાેદનાય નાનં રાેગ્યબલાશ્રયાય॥ ૧૧।૩૮
દુઃખપ્રતીકારિન મત્તભૂતા ત મા પ્ર નાં િવષયા ન ભાેગ્યાઃ ।
અશ્ના મ ભાેગાિન ત કાેઽ યપુેયા પ્રાજ્ઞઃ પ્રતીકારિવધાૈ પ્ર ત્તાન્॥ ૧૧।૩૯
યઃ િપત્તદાહેન િવદહ્યમાનઃ શીતિક્રયાં ભાેગ ઇ ત વ્યવસ્યેત્ ।
દુઃખપ્રતીકારિવધાૈ પ્ર ત્તઃ કામષેુ કુયાર્ સ િહ ભાેગસ જ્ઞામ્॥ ૧૧।૪૦
કામે વનૈકા તકતા ચ ય માદતાેઽિપ મે તષેુ ન ભાેગસ જ્ઞા ।
ય અેવ ભાવા િહ સખંુ િદશ ત ત અેવ દુઃખં પનુરાવહ ત॥ ૧૧।૪૧
ગુ ણ વાસાંસ્યગુ ણ ચવૈ સખુાય શીતે હ્યસખુાય ઘમ ।
ચ દ્રાંશવશ્ચ દનમવે ચાે ણે સખુાય દુઃખાય ભવ ત શીતે॥ ૧૧।૪૨
દ્વ દ્વાિન સવર્સ્ય યતઃ પ્રસક્તા યલાભલાભપ્ર તીિન લાેકે ।
અતાેઽિપ નૈકા તસખુાેઽ ત ક શ્ચન્નૈકા તદુઃખઃ પુ ષઃ િ ઠવ્યામ્॥ ૧૧।૪૩
દૃ ટ્વા ચ મશ્રાં સખુદુઃકતાં મે રાજં્ય ચ દાસ્યં ચ મતં સમાનમ્ ।
િનતં્ય હસત્યેવ િહ નવૈ રા ન ચાિપ સ ત યત અેવ દાસઃ॥ ૧૧।૪૪
આજ્ઞા પ વેઽ યિધકે ત ય માત્મહા ત દુઃખા યત અેવ રાજ્ઞઃ ।
આસઙ્ગકાષ્ઠપ્ર તમાે િહ રા લાેકસ્ય હેતાેઃ પિરખેદમે ત॥ ૧૧।૪૫
રાજે્ય પ ત્યા ગિન વઙ્ક મત્રે િવશ્વાસમાગચ્ચ ત ચે દ્વપન્નઃ ।
અથાિપ િવશ્ર ભમપૈુ ત નેહ િક નામ સાખૈ્યં ચિકતસ્ય રાજ્ઞઃ॥ ૧૧।૪૬
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યદા ચ જ વાિપ મહી ં સમગ્રાં વાસાય દષંૃ્ટ પુરમેકમવે ।
તત્રાિપ ચૈકં ભવનં િનષવે્યં શ્રમઃ પરાથ નનુ રાજભાવઃ॥ ૧૧।૪૭
રાજ્યાેઽિપ વાસે યુગમેકમવે સિન્નરાેધાય તથાન્નમાત્રા ।
શ યા તથૈકાસનમેકમવે શષેા િવશષેા પતેમર્દાય॥ ૧૧।૪૮
તુષ્ટ થર્મેતચ્ચ ફલં યદ ષ્ટ તેઽિપ રાજ્યાન્મમ તુ ષ્ટર ત ।
તુષ્ટાૈ ચ સત્યાં પુ ષસ્ય લાેકે સવ િવશષેા નનુ િનિવશષેાઃ॥ ૧૧।૪૯
તન્ના ત કામાન્ પ્ર ત સ પ્રતાયર્ઃ ક્ષેમે શવં માગર્મનપુ્રપન્નઃ ।
વા સહૃુ વં તુ પનુઃ પનુમા બ્રૂિહ પ્ર તજ્ઞાં ખલુ પાલય ત॥ ૧૧।૫૦

ન હ્ય યમષણ વનપ્રિવષ્ટાે ન શત્રુબાણૈરવધૂતમાૈ લઃ ।
કૃત હાે નાિપ ફલાિધકે યાે ગ્ હ્ણા મ નૈતદ્વચનં યત તે॥ ૧૧।૫૧
યાે દ દશકંૂ કુિપતં ભજુઙ્ગં મુ વા વ્યવસ્યે દ્ધ પનુગ્રર્હીતુમ્ ।
દાહા ત્મકાં વા વ લતાં ણાૈલ્કાં સ ત્યજ્ય કામા સ પનુભર્જેત॥ ૧૧।૫૨
અ ધાય યશ્ચ હયેદન ધાે બદ્ધાય મુક્તાે િવધનાય વાઢ ઃ ।
ઉન્મત્ત ચત્તાય ચ કલ્ય ચત્તઃ હાં સ કુયાર્ દ્વષયાત્મકાય॥ ૧૧।૫૩
ભક્ષાપેભાેગી વર નાનુક યઃ કૃતી જરા ત્યુભયં તતીષુર્ઃ ।
ઇહાેત્તમં શા તસખંુ ચ યસ્ય પરત્ર દુઃખાિન ચ સં તાિન॥ ૧૧।૫૪
લ યાં મહત્યામિપ વતર્માન ણા ભભૂત વનુક પતવ્યઃ ।
પ્રા ાે ત યઃ શા તસખંુ ન ચેહ પરત્ર દુઃખં પ્ર તગ્ હ્યતે ચ॥ ૧૧।૫૫
અેવં તુ વક્તું ભવતાેઽનુ પં સ વસ્ય ત્તસ્ય કુલસ્ય ચવૈ ।
મમાિપ વાેઢંુ સદશૃં પ્ર તજ્ઞાં સ વસ્ય ત્તસ્ય કુલસ્ય ચવૈ॥ ૧૧।૫૬
અહં િહ સસંારરસને િવદ્ધાે િવિનઃ તઃ શા તમવાપ્તુકામઃ ।
નેચ્ચેયમાપ્તું િત્રિદવેઽિપ રાજં્ય િનરામયં િક વત માનષુષેુ॥ ૧૧।૫૭
િત્રવગર્સવેાં પ યત્તુ કૃ નતઃ પરાે મનુ યાથર્ ઇ ત વમા થ મામ્ ।
અનથર્ ઇત્યા થ મમાથર્દશર્નં ક્ષયી િત્રવગા િહ ન ચાિપ તપર્કઃ॥ ૧૧।૫૮
પદે તુ ય મન્ન જરા ન ભી તા ન જન્મ નવૈાપેરમાે ન વાધયઃ ।
તમવે મ યે પુ ષાથર્મુત્તમં ન િવદ્યતે યત્ર પનુઃ પનુઃ િક્રયા॥ ૧૧।૫૯
યદ યવાેચઃ પિરપાલ્યતાં જરા નવં વયાે ગચ્છ ત િવિક્રયા મ ત ।
અિનશ્ચયાેઽયં ચપલં િહ દૃ યતે જરા યધીરા તમચ્છ યાવૈનમ્॥ ૧૧।૬૦
વકમર્દક્ષશ્ચ યદા તુ કાે જગદ્વયઃસુ સવષુ ચ સિંવકષર્ ત ।
િવનાશકાલે કથમવ્યવ સ્થતે જરા પ્રતીક્ષ્યા િવદુષા શમે સનુા॥ ૧૧।૬૧
જરાયુધાે વ્યાિધિવક ણર્સાયકાે યદા તકાે વ્યાધ ઇવા શ્રતઃ સ્થતઃ ।
પ્ર ગાન્ ભાગ્યવના શ્રતાં તુદન્ વયઃપ્રકષ પ્ર ત કાે મનાેરથઃ॥ ૧૧।૬૨
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સતુાે યવુા વા સ્થિવરાેઽથવા શશુ તથા વરાવાિનહ કતુર્મહર્ ત ।
યથા ભવેદ્ધમર્વતઃ કૃપાત્મનઃ પ્ર ત્તિરષ્ટા િવિન ત્તરેવ વા॥ ૧૧।૬૩
યદા થ વા દ પ્તફલાં કુલાે ચતાં કુ વ ધમાર્ય મખિક્રયા મ ત ।
નમાે મખે યાે ન િહ કામયે સખંુ પરસ્ય દુઃખિક્રયયાપિદ યતે॥ ૧૧।૬૪
પરં િહ હ તું િવવશં ફલે સયા ન યુક્ત પં ક ણાત્મનઃ સતઃ ।
ક્રતાેઃ ફલં યદ્યિપ શાશ્વતં ભવેત્ તથાિપ કૃ વા િકમપુક્ષયાત્મકમ્॥ ૧૧।૬૫
ભવેચ્ચ ધમા યિદ નાપરાે િવિધવ્રર્તને શીલને મનઃશમને વા ।
તથાિપ નવૈાહર્ ત સિેવતું ક્રતું િવશસ્ય ય મન્ પરમુચ્યતે ફલમ્॥ ૧૧।૬૬
ઇહાિપ તાવ પુ ષસ્ય તષ્ઠતઃ પ્રવતર્તે ય પરિહસયા સખુમ્ ।
તદ યિનષં્ટ સઘ્ ણસ્ય ધીમતાે ભવા તરે િક વત યન્ન દૃ યતે॥ ૧૧।૬૭
ન ચ પ્રતાયાઽ મ ફલપ્ર ત્તયે ભવષેુ રાજન્ રમતે ન મે મનઃ ।
લતા ઇવા ભાેધર ષ્ટતાિડતાઃ પ્ર ત્તયઃ સવર્ગતા િહ ચ ચલા॥ ૧૧।૬૮
ઇહાગતશ્ચાહ મતાે િદદકૃ્ષયા મનુેરરાડસ્ય િવમાેક્ષવાિદનઃ ।
પ્રયા મ ચાદૈ્યવ પા તુ તે શવં વચઃ ક્ષમેથાઃ શમત વિનષુ્ઠરમ્॥ ૧૧।૬૯
અથે દ્રવિદ્દવ્યવ શશ્વદકર્વદુ્ગણૈરવ શ્રેય ઇહાવ ગામવ ।
અવાયુરાયરવ સ સતુાન્ અવ શ્રયશ્ચ રાજન્નવ ધમર્માત્મનઃ॥ ૧૧।૭૦
િહમાિરકેતૂદ્ભવસ લવા તરે યથા દ્વ ે યા ત િવમાેક્ષયં તનુમ્ ।
િહમાિરશત્રું ક્ષયશત્રુઘા તન તથા તરે યાિહ િવમાેચયન્મનઃ॥ ૧૧।૭૧
પાેઽબ્રવી સા જ લરાગત હાે યથેષ્ટમા ાે ત ભવાનિવઘ્નતઃ ।
અવા ય કાલે કૃતકૃત્યતા મમાં મમાિપ કાયા ભવતા વનુગ્રહઃ॥ ૧૧।૭૨
સ્થરં પ્ર તજ્ઞાય તથે ત પા થવે તતઃ સ વૈશ્વ તરમાશ્રમં યયાૈ ।
પિરવ્રજ તં સમુદ ક્ષ્ય િવ મતાે પાેઽિપ ચ પ્રાપુિરમં ગિર વ્રજન્॥ ૧૧।૭૩
ઇ ત શ્રીબુદ્ધચિરતે મહાકાવ્યેઽશ્વઘાષેકૃતે કામિવગહર્ણાે નામૈકાદશઃ સગર્ઃ॥ ૧૧॥

Book XII [અરાડદશર્નાે]
તતઃ શમિવહારસ્ય મનુેિર વાકુચ દ્રમાઃ ।
અરાડસ્યાશ્રમં ભજેે વપષુા પૂરયિન્નવ॥ ૧૨।૧
સ કાલામસગાતે્રેણ તનેાલાેક્યવૈ દૂરતઃ ।
ઉચ્ચૈઃ વાગત મત્યુક્તઃ સમીપમપુજ ગ્મવાન્॥ ૧૨।૨
તાવુભાૈ યાયતઃ ટ્વા ધાતુસા યં પર પરમ્ ।
દારવ્યાેમ યયાે ર્ યાેઃ શચુાૈ દેશે િનષીદતુઃ॥ ૧૨।૩
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તમાસીનં પસતંુ સાેઽબ્રવીન્મુિનસત્તમઃ ।
બહુમાનિવશાલા યાં દશર્ના યાં િપબિન્નવ॥ ૧૨।૪
િવિદતં મે યથા સાૈ ય િન ક્રા તાે ભવનાદ સ ।
છ વા નેહમયં પાશં પાશં દપૃ્ત ઇવ દ્વપઃ॥ ૧૨।૫
સવર્થા તમચ્ચવૈ પ્રાજ્ઞં ચવૈ મન તવ ।
ય વં પ્રાપ્તઃ શ્રયં ત્ય વા લતાં િવષફલા મવ॥ ૧૨।૬
નાશ્ચય ણર્વયસાે ય જગ્મુઃ પા થવા વનમ્ ।
અપત્યે યઃ શ્રયં દ વા ભુક્તાે ચ્ચષ્ટા મવ સ્રજમ્॥ ૧૨।૭
ઇદં મે મતમાશ્ચય નવે વય સ યદ્ભવાન્ ।
અભુ વવે શ્રયં પ્રાપ્તઃ સ્થતાે િવષયગાેચરે॥ ૧૨।૮
ત દ્વજ્ઞાતુ મમં ધમ પરમં ભાજનં ભવાન્ ।
જ્ઞાનપવૂર્મિધષ્ઠાય શીઘં્ર દુઃખાણર્વં તર॥ ૧૨।૯
શ યે યદ્યિપ િવજ્ઞાતે શાસં્ત્ર કાલને વતર્તે ।
ગા ભીયાર્દ્વ્યવસાયાચ્ચ સપુર ક્ષ્યાે ભવાન્ મમ॥ ૧૨।૧૦
ઇ ત વાક્યમરાડસ્ય િવજ્ઞાય સ નરાિધપઃ ।
બભવૂ પરમપ્રીતઃ પ્રાવેાચાેત્તરમવે ચ॥ ૧૨।૧૧
િવરક્તસ્યાિપ યિદદં સાૈમખુ્યં ભવતઃ પરમ્ ।
અકૃતાથાઽ યનનેા મ કૃતાથર્ ઇવ સ પ્ર ત॥ ૧૨।૧૨
િદદૃ િરવ િહ જ્યાે તિયયાસિુરવ દૈ શકમ્ ।
વદ્દશર્નાદહં મ યે તતીષુર્િરવ ચ લવમ્॥ ૧૨।૧૩
ત માદહર્ સ તદ્વક્તું વક્તવ્યં યિદ મ યસે ।
જરામરણરાેગે યાે યથાયં પિરમુચ્યતે॥ ૧૨।૧૪
ઇત્યરાડઃ કુમારસ્ય માહા યાદેવ ચાેિદતઃ ।
સિઙ્ક્ષપ્તં કથયાં ચકે્ર વસ્ય શાસ્ત્રસ્ય િનશ્ચયમ્॥ ૧૨।૧૫
શ્રૂયતામયમ માકં સદ્ધા તઃ શ ◌ૃ વતાં વર ।
યથા ભવ ત સસંારાે યથા વૈ પિરવતર્તે॥ ૧૨।૧૬
પ્રકૃ તશ્ચ િવકારશ્ચ જન્મ ત્યુજર્રૈવ ચ ।
તત્તાવ સ વ મત્યુક્તં સ્થરસ વ પરેિહ નઃ॥ ૧૨।૧૭
તત્ર તુ પ્રકૃ તનાર્મ િવ દ્ધ પ્રકૃ તકાેિવદ ।
પ ચ ભૂતા યહઙ્કારં બુ દ્ધમવ્યક્તમવે ચ॥ ૧૨।૧૮
િવકાર ઇ ત બુ દ્ધ તુ િવષયાિન દ્રયા ણ ચ ।
પા ણપાદં ચ વાદં ચ પાયપૂસં્થ તથા મનઃ॥ ૧૨।૧૯
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અસ્ય ક્ષતે્રસ્ય િવજ્ઞાનાત્ ક્ષતે્રજ્ઞ ઇ ત સિ જ્ઞ ચ ।
ક્ષતે્રજ્ઞ ઇ ત ચાત્માનં કથય ત્યાત્મ ચ તકાઃ॥ ૧૨।૨૦
સ શ યઃ કિપલશ્ચેહ પ્ર તબુદ્ધ ઇ ત તઃ ।
સપતુ્રઃ પ્ર તબુદ્ધશ્ચ પ્ર પ તિરહાેચ્યતે॥ ૧૨।૨૧
યતે યર્તે ચવૈ બુ યતે મ્રયતે ચ યત્ ।

તદ્વ્યક્ત મ ત િવજ્ઞેયમવ્યક્તં તુ િવપયર્યાત્॥ ૧૨।૨૨
અજ્ઞાનં કમર્ ણા ચ જ્ઞેયાઃ સસંારહેતવઃ ।
સ્થતાેઽ મ સ્ત્રતયે ય તુ ત સ વં ના ભવતર્તે॥ ૧૨।૨૩
િવપ્રત્યયાદહઙ્કારા સ દેહાદ ભસ લવાત્ ।
અિવશષેાનપુાયા યાં સઙ્ગાદ યવપાતતઃ॥ ૧૨।૨૪
તત્ર િવપ્રત્યયાે નામ િવપર તં પ્રવતર્તે ।
અ યથા કુ તે કાય મ તવં્ય મ યતેઽ યથા॥ ૧૨।૨૫
બ્રવી યહમહં વે દ્મ ગચ્ચા યહમહં સ્થતઃ ।
ઇતીહૈવમહઙ્કાર વનહઙ્કાર વતર્તે॥ ૧૨।૨૬
ય તુ ભાવને સ દગ્ધાનેક ભાવને પ ય ત ।
પ ડવદસ દેહ સ દેહઃ સ ઇહાેચ્યતે॥ ૧૨।૨૭

ય અેવાહં સ અેવેદં મનાે બુ દ્ધશ્ચ કમર્ ચ ।
યશ્ચવંૈ સ ગણઃ સાેઽહ મ ત યઃ સાેઽ ભસ લવઃ॥ ૧૨।૨૮
અિવશષેં િવશષેજ્ઞ પ્ર તબુદ્ધાપ્રબુદ્ધયાેઃ ।
પ્રકૃતીનાં ચ યાે વેદ સાેઽિવશષે ઇ ત તઃ॥ ૧૨।૨૯
નમસ્કારવષટ્કારાૈ પ્રાેક્ષણા યુક્ષણાદયઃ ।
અનપુાય ઇ ત પ્રાજ્ઞૈ પાયજ્ઞ પ્રવેિદતઃ॥ ૧૨।૩૦
સ જતે યને દુમધા મનાવેાક્કમર્બુ દ્ધ ભઃ ।
િવષયે વન ભ વઙ્ગ સાેઽ ભ વઙ્ગ ઇ ત તઃ॥ ૧૨।૩૧
મમેદમહમસ્યે ત યદ્દઃુખમ ભમ યતે ।
િવજ્ઞેયાેઽ યવપાતઃ સ સસંારે યને પાત્યતે॥ ૧૨।૩૨
ઇત્યિવદ્યા િહ િવદ્વાંસઃ પ ચપવાર્ સમીહતે ।
તમાે માેહં મહામાેહં તા મસ્રદ્વયમવે ચ॥ ૧૨।૩૩
તત્રાલસં્ય તમાે િવ દ્ધ માેહં ત્યું ચ જન્મ ચ ।
મહામાેહ વસ માેહ કામ ઇત્યવગ યતામ્॥ ૧૨।૩૪
ય માદત્ર ચ ભૂતાિન પ્રમુહ્ય ત મહા ત્યિપ ।
ત માદેષ મહાબાહાે મહામાેહ ઇ ત તઃ॥ ૧૨।૩૫
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તા મસ્ર મ ત ચાક્રાેધ ક્રાેધમવેાિધકુવર્તે ।
િવષાદં ચા ધતા મસ્રમિવષાદ પ્રચક્ષતે॥ ૧૨।૩૬
અનયાિવદ્યયા બાલઃ સયંુક્તઃ પ ચપવર્યા ।
સસંારે દુઃખભૂિયષે્ઠ જન્મ વ ભિન ષચ્યતે॥ ૧૨।૩૭
દ્રષ્ટા શ્રાેતા ચ મ તા ચ કાય કરણમવે ચ ।
અહ મત્યેવમાગ ય સસંારે પિરવતર્તે॥ ૧૨।૩૮
ઇત્યે ભહતુ ભધ મન્ તમઃસ્રાેતઃ પ્રવતર્તે ।
હે વભાવે ફલાભાવ ઇ ત િવજ્ઞાતુમહર્ સ॥ ૧૨।૩૯
તત્ર સ યગ્મ તિવદ્યાન્માેક્ષકામ ચતુષ્ટયમ્ ।
પ્ર તબુદ્ધાપ્રબુદ્ધાૈ ચ વ્યક્તમવ્યક્તમવે ચ॥ ૧૨।૪૦
યથાવદેત દ્વજ્ઞાય ક્ષતે્રજ્ઞાે િહ ચતુષ્ટયમ્ ।
આજર્વં જવતાં િહ વા પ્રા ાે ત પદમક્ષરમ્॥ ૧૨।૪૧
ઇત્યથ બ્રાહ્મણા લાેકે પરમબ્રહ્મવાિદનઃ ।
બ્રહ્મચય ચર તીહ બ્રાહ્મણાન્ વાસય ત ચ॥ ૧૨।૪૨
ઇ ત વાક્ય મદં શ્રુ વા મનુે તસ્ય પાત્મજઃ ।
અ યપુાયં ચ પપ્રચ્છ પદમવે ચ નૈ ષ્ઠકમ્॥ ૧૨।૪૩
બ્રહ્મચયર્ મદં ચય યથા યાવચ્છ યત્ર ચ ।
ધમર્સ્યાસ્ય ચ પયર્ તં ભવાન્ વ્યાખ્યાતુમહર્ ત॥ ૧૨।૪૪
ઇત્યરાડાે યથાશાસં્ત્ર િવ પષ્ટાથ સમાસતઃ ।
તમવેા યને ક પને ધમર્મ મૈ વ્યભાષત॥ ૧૨।૪૫
અયમાદાૈ ગ્ હાન્મુ વા ભૈક્ષાકં લઙ્ગમા શ્રતઃ ।
સમુદાચારિવ તીણ શીલમાદાય વતર્તે॥ ૧૨।૪૬
સ તાષંે પરમાસ્થાય યને તને યત તતઃ ।
િવિવક્તં સવેતે વાસં િનદ્વર્ દ્વઃ શાસ્ત્રિવ કૃતી॥ ૧૨।૪૭
તતાે રાગાદ્ભયં દૃ ટ્વા વૈરાગ્યાચ્ચ પરં શવમ્ ।
િનગ્ હ્ણિન્ન દ્રયગ્રામં યતતે મનસઃ શ્રમે॥ ૧૨।૪૮
અથાે િવિવક્તં કામે યાે વ્યાપાદાિદ ય અેવ ચ ।
િવવેકજમવા ાે ત પવૂર્ યાનં િવતકર્વત્॥ ૧૨।૪૯
તચ્ચ યાનં સખંુ પ્રા ય તત્તદેવ િવતકર્યન્ ।
અપવૂર્સખુલાભને િહ્રયતે બા લશાે જનઃ॥ ૧૨।૫૦
શમનેવંૈિવધનેાયં કામદ્વષેિવગિહણા ।
બ્રહ્મલાેકમવા ાે ત પિરતાષેેણ વ ચતઃ॥ ૧૨।૫૧
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જ્ઞા વા િવદ્વાન્ િવતકા તુ મનઃસઙ્ક્ષાેભકારકાન્ ।
ત દ્વયુક્તમવા ાે ત યાનં પ્રી તસખુા વતમ્॥ ૧૨।૫૨
િહ્રયમાણ તયા પ્રીત્યા યાે િવશષેં ન પ ય ત ।
સ્થાનં ભા વરમા ાે ત દેવે વાભાસરેુ વિપ॥ ૧૨।૫૩
ય તુ પ્રી તસખુાત્ત મા દ્વવેચય ત માનસમ્ ।
તીયં લભતે યાનં સખંુ પ્રી તિવવ જતમ્॥ ૧૨।૫૪
તત્ર કે ચદ્વ્યવસ્ય ત માેક્ષ ઇત્યિપ માિનનઃ ।
સખુદુઃખપિરત્યાગાદવ્યાપારાચ્ચ ચેતસઃ॥ ૧૨।૫૫ (૫૭)
ય તુ ત મ સખુે મગ્ ાે ન િવશષેાય યત્નવાન્ ।
શભુકૃ નૈઃ સ સામા યં સખંુ પ્રા ાે ત દૈવતૈઃ॥ ૧૨।૫૬ (૫૫)
તાદશૃં સખુમાસાદ્ય યાે ન રજ્યન્નપુેક્ષતે ।
ચતુથ યાનમા ાે ત સખુદુઃખિવવ જતમ્॥ ૧૨।૫૭ (૫૬)
અસ્ય યાનસ્ય તુ ફલં સમં દેવૈ ર્હ ફલૈઃ ।
કથય ત હ કાલં હ પ્રજ્ઞાપર ક્ષકાઃ॥ ૧૨।૫૮
સમાધવે્યુર્ થત ત માદ્દ ૃ ટ્વા દાષેાં છર િરણામ્ ।
જ્ઞાનમારાેહ ત પ્રાજ્ઞઃ શર રિવિન ત્તયે॥ ૧૨।૫૯
તત તદ્ યાનમુ જ્ય િવશષેે કૃતિનશ્ચયઃ ।
કામે ય ઇવ સ પ્રાજ્ઞાે પાદિપ િવરજ્યતે॥ ૧૨।૬૦
શર રે ખાિન યા યસ્ય તા યાદાૈ પિરક પયન્ ।
ઘને વિપ તતાે દ્રવ્યે વાકાશમિધમુચ્યતે॥ ૧૨।૬૧
આકાશસમમાત્માનં સિઙ્ક્ષ ય વપરાે બુધઃ ।
તદૈવાન તતઃ પ યન્ િવશષેમિધગચ્ચ ત॥ ૧૨।૬૨
અ યાત્મકુશલે વ યાે િનવત્યાર્ત્માનમાત્મના ।
િક ચન્ના તી ત સ પ યન્નાિક ચ ય ઇ ત તઃ॥ ૧૨।૬૩
તતાે મુ િદષીકેવ શકુિનઃ પ જરાિદવ ।
ક્ષતે્રજ્ઞાે િનઃ તાે દેહાન્મુક્ત ઇત્ય ભધીયતે॥ ૧૨।૬૪
અેતત્ત પરમં બ્રહ્મ િન લઙ્ગં ધ્રવુમક્ષરમ્ ।
યન્માેક્ષ ઇ ત ત વજ્ઞાઃ કથય ત મની ષણઃ॥ ૧૨।૬૫
ઇત્યુપાયશ્ચ માેક્ષશ્ચ મયા સ દ શત તવ ।
યિદ જ્ઞાતં યિદ ચર્ યથાવ પ્ર તપદ્યતામ્॥ ૧૨।૬૬
જૈગીષવ્યાેઽથ જનકાે દ્ધશ્ચવૈ પરાશરઃ ।
ઇમં પ થાનમાસાદ્ય મુક્તા હ્ય યે ચ માે ક્ષણઃ॥ ૧૨।૬૭
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ઇ ત તસ્ય સ તદ્વાક્યં ગ્ હી વા ન િવચાયર્ ચ ।
પવૂર્હેતુબલપ્રાપ્તઃ પ્રત્યુત્તરમવુાચ સઃ॥ ૧૨।૬૮
શ્રુતં જ્ઞાન મદં સૂ મં પરતઃ પરતઃ શવમ્ ।
ક્ષતે્રે વસ્યાપિરત્યાગાદવૈ યેતદનૈ ષ્ઠકમ્॥ ૧૨।૬૯
િવકારપ્રકૃ ત યાે િહ ક્ષતે્રજં્ઞ મુક્તમ યહમ્ ।
મ યે પ્રસવધમાર્ણં વીજધમાર્ણમવે ચ॥ ૧૨।૭૦
િવશદુ્ધાે યદ્યિપ હ્યાત્મા િનમુર્ક્ત ઇ ત ક યતે । (અબ્ = ૧૨।૭૧અબ્)
ભૂયઃ પ્રત્યયસદ્ભાવાદમુક્તઃ સ ભિવ ય ત॥ ૧૨।૭૧
ઋતુભૂ ય બુિવરહાદ્યથા બીજં ન રાેહ ત ।
રાેહ ત પ્રત્યયૈ તૈ તૈ તદ્વ સાેઽિપ મતાે મમ॥ ૧૨।૭૨
ય કમાર્જ્ઞાન ણાનાં ત્યાગાન્માેક્ષશ્ચ ક યતે ।
અત્ય ત ત પિરત્યાગઃ સત્યાત્મિન ન િવદ્યતે॥ ૧૨।૭૧ (ચ્દ્ = ૧૨।૭૩ચ્દ્)
િહ વા િહ વા ત્રય મદં િવશષે તપૂલ યતે ।
આત્મન તુ સ્થ તયર્ત્ર તત્ર સૂ મ મદં ત્રયમ્॥ ૧૨। ૭૨ (૧૨।૭૪)
સૂ મ વાચ્ચવૈ દાષેાણામવ્યાપારાચ્છ ચેતસઃ ।
દ ઘર્ વાદાયષુશ્ચવૈ માેક્ષ તુ પિરક યતે॥ ૧૨।૭૩ (૧૨।૭૫)
અહઙ્કારપિરત્યાગાે યશ્ચષૈ પિરક યતે ।
સત્યાત્મિન પિરત્યાગાે નાહઙ્કારસ્ય િવદ્યતે॥ ૧૨।૭૪ (૧૨।૭૬)
સઙ્ખ્યાિદ ભરમુક્તશ્ચ િનગુર્ણાે ન ભવત્યયમ્ ।
ત માદસ ત નૈગુર્ યે નાસ્ય માેક્ષાેઽ ભધીયતે॥ ૧૨।૭૫ (૧૨।૭૭)
ગુ ણનાે િહ ગુણાનાં ચ વ્ય તરેકાે ન િવદ્યતે ।
પાે ણા યાં િવરિહતાે ન હ્ય ગ્ પલ યતે॥ ૧૨।૭૬ (૧૨।૭૮)
પ્રાગ્દેહાન્ન ભવેદે્દહી પ્રાગ્ગુણે ય તથા ગુણી ।
ક માદાદાૈ િવમુક્તઃ સ શર ર બ યતે પનુઃ॥ ૧૨।૭૭ (૧૨।૭૯)
ક્ષતે્રજ્ઞાે િવશર રશ્ચ જ્ઞાે વા સ્યાદજ્ઞ અેવ વા ।
યિદ જ્ઞાે જ્ઞેયમસ્યા ત જ્ઞેયે સ ત ન મુચ્યતે॥ ૧૨।૭૮ (૧૨।૮૦)
અથાજ્ઞ ઇ ત સદ્ધાે વઃ ક પતને િકમાત્મના ।
િવનાિપ હ્યાત્મનાજ્ઞાનં પ્ર સદં્ધ કાષ્ઠકુડ્યવત્॥ ૧૨।૭૯ (૧૨।૮૧)
પરતઃ પરત ત્યાગાે ય માત્તુ ગુણવાન્ તઃ ।
ત મા સવર્પિરત્યાગાન્મ યે કૃ નાં કૃતાથર્તામ્॥ ૧૨।૮૦ (૧૨।૮૨)
ઇ ત ધમર્મરાડસ્ય િવિદ વા ન તુતાષે સઃ ।
અકૃ ન મ ત િવજ્ઞાય તતઃ પ્ર તજગામ હ॥ ૧૨।૮૧ (૧૨।૮૩)
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િવશષેમથ શશુ્રષૂુ દ્રકસ્યાશ્રમં યયાૈ ।
આત્મગ્રાહાચ્ચ તસ્યાિપ જગ્ હે ન સ દશર્નમ્॥ ૧૨।૮૨ (૧૨।૮૪)
સ જ્ઞાસિ જ્ઞ વયાેદાષં જ્ઞા વા િહ મુિન દ્રકઃ ।
આિક ચ યા પરં લેભે સ જ્ઞાસ જ્ઞા ત્મકાં ગ તમ્॥ ૧૨।૮૩ (૧૨।૮૫)
ય માચ્ચાલ બને સૂ મે સ જ્ઞાસ જ્ઞે તતઃ પરમ્ ।
નાસ જ્ઞી નવૈ સ જ્ઞી ત ત માત્તત્ર ગત હઃ॥ ૧૨।૮૪ (૧૨।૮૬)
યતશ્ચ બુ દ્ધ તત્રવૈ સ્થતા યત્રાપ્રચાિરણી ।
સૂ માપાિદ તત તત્ર નાસિ જ્ઞ વં ન સિ જ્ઞતા॥ ૧૨।૮૫ (૧૨।૮૭)
ય માચ્ચ તમિપ પ્રા ય પનુરાવતર્તે જગત્ ।
બાેિધસ વઃ પરં પ્રે સુ ત માદુદ્રકમત્યજત્॥ ૧૨।૮૬ (૧૨।૮૮)
તતાે િહ વાશ્રમં તસ્ય શ્રેયાેઽથ કૃતિનશ્ચયઃ ।
ભજેે ગયસ્ય રાજષનર્ગર સ જ્ઞમાશ્રમમ્॥ ૧૨।૮૭ (૧૨।૮૯)
અથ નૈર જનાતીરે શચુાૈ શુ ચપરાક્રમઃ ।
ચકાર વાસમેકા તિવહારા ભવ્રતી મુિનઃ॥ ૧૨।૮૮ (૧૨। ૯૦)
<xxx> ત પૂવ પ ચે દ્રયવશાેદ્ધતાન્ ।
તપઃ <xx> વ્ર તનાે ભક્ષનૂ્ પ ચ િનરૈક્ષત॥ (૧૨।૯૧)
પ ચાપેતસ્થુદૃર્ ટ્વાત્ર ભક્ષવ તં મુમુક્ષવઃ ।
પુ યા જતધનારાેગ્ય મ દ્રયાથાર્ ઇવેશ્વરમ્॥ ૧૨।૮૯ (૧૨।૯૨)
સ પજૂ્યમાન તૈઃ પ્રહૈ્વિવનયાનતમૂ ત ભઃ ।
તદં્વશસ્થાિય ભઃ શ યૈલાલૈમર્ન ઇવે દ્રયૈઃ॥ ૧૨।૯૦ (૧૨।૯૩)
ત્યુજન્મા તકરણે સ્યાદુપાયાેઽય મત્યથ ।
દુ કરા ણ સમારેભે તપાંસ્યનશનને સઃ॥ ૧૨।૯૧ (૧૨।૯૪)
ઉપવાસિવધીન્ નેકાન્ કુવર્ન્ નરદુરાચરાન્ ।
વષાર્ ણ ષટ્કમર્પ્રે સરુકરાે કા યર્માત્મનઃ॥ ૧૨।૯૨ (૧૨।૯૫)
અન્નકાલષેુ ચૈકૈકૈઃ સકાેલ તલત ડુલૈઃ ।
અપારપારસસંારપારં પ્રે સરુપારયત્॥ ૧૨।૯૩ (૧૨।૯૬)
દેહાદપચય તને તપસા તસ્ય યઃ કૃતઃ ।
સ અેવાપેચયાે ભૂય તજેસાસ્ય કૃતાેઽભવત્॥ ૧૨।૯૪ (૧૨।૯૭)
કૃશાેઽ યકૃશક તશ્રીહ્લાર્દં ચકે્રઽ યચ ષમ્ ।
કુમુદાના મવ શરચ્ચુક્લપક્ષાિદચ દ્રમાઃ॥ ૧૨।૯૫ (૧૨।૯૮)
વગ સ્થશષેાે િનઃશષેૈમદઃિપ શતશાે ણતૈઃ ।
ક્ષીણાેઽ યક્ષીણગા ભીયર્ઃ સમુદ્ર ઇવ સ વ્યભાત્॥ ૧૨।૯૬ (૧૨।૯૯)
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અથ કષ્ટતપઃ પષ્ટવ્યથર્ ક્લષ્ટતનુમુર્િનઃ ।
ભવભી િરમાં ચકે્ર બુ દ્ધ બુદ્ધ વકાઙ્ક્ષયા॥ ૧૨।૯૭ (૧૨।૧૦૦)
નાયં ધમા િવરાગાય ન બાેધાય ન મુક્તયે ।
જ બુમૂલે મયા પ્રાપ્તાે ય તદા સ િવિધધ્રુર્વઃ॥ ૧૨।૯૮ (૧૨।૧૦૧)
ન ચાસાૈ દુબર્લનેાપ્તું શક્ય મત્યાગતાદરઃ ।
શર રબલ દ્ યથર્ મદં ભૂયાેઽ વ ચ તયત્॥ ૧૨।૯૯ (૧૨।૧૦૨)
પપાસાશ્રમક્લા તઃ શ્રમાદ વસ્થમાનસઃ ।

પ્રા ુયાન્મનસાવા યં ફલં કથમિન ર્તઃ॥ ૧૨।૧૦૦ (૧૨।૧૦૩)
િન ર્ તઃ પ્રા યતે સ યક્સતતે દ્રયતપર્ણાત્ ।
સ તિપતે દ્રયતયા મનઃ વા યમવા યતે॥ ૧૨।૧૦૧ (૧૨।૧૦૪)
વસ્થપ્રસન્નમનસઃ સમાિધ પપદ્યતે ।
સમાિધયુક્ત ચત્તસ્ય યાનયાેગઃ પ્રવતર્તે॥ ૧૨।૧૦૨ (૧૨।૧૦૫)
યાનપ્રવતર્નાદ્ધમાર્ઃ પ્રા ય તે યૈરવા યતે ।
દુલર્ભં શા તમજરં પરં તદ તં પદમ્॥ ૧૨।૧૦૩ (૧૨।૧૦૬)
ત માદાહારમૂલાેઽયમપુાય ઇ તિનશ્ચયઃ ।
અસિૂરકરણે ધીરઃ કૃ વા મતમ તમર્ તમ્॥ ૧૨।૧૦૪ (૧૨।૧૦૭)
નાતાે નૈર જનાતીરાદુત્તતાર શનૈઃ કૃશઃ ।
ભ યાવનતશાખાગ્રૈદર્ત્તહ ત તટદુ્રમૈઃ॥ ૧૨।૧૦૫ (૧૨।૧૦૮)
અથ ગાપેાિધપસતુા દૈવતૈર ભચાેિદતા ।
ઉદ્ભૂતહૃદયાન દા તત્ર ન દબલાગમત્॥ ૧૨।૧૦૬ (૧૨।૧૦૯)
સતશઙ્ખાે વલભુ નીલક બલવા સની ।
સફેણમાલાનીલા બુયર્મનુવે સિરદ્વરા॥ ૧૨।૧૦૭ (૧૨।૧૧૦)
સા શ્રદ્ધાવિધતપ્રી તિવકસ લાેચનાે પલા ।
શરસા પ્ર ણપત્યૈનં ગ્રાહયામાસ પાયસમ્॥ ૧૨।૧૦૮ (૧૨।૧૧૧)
કૃ વા તદુપભાેગને પ્રાપ્તજન્મફલાં સ તામ્ ।
બાેિધપ્રાપ્તાૈ સમથાઽભૂ સ તિપતષિડ દ્રયઃ॥ ૧૨।૧૦૯ (૧૨।૧૧૨)
પયાર્પ્તા યાનમૂતર્શ્ચ સાધ સયુશસા મુિનઃ ।
કા તધૈયકભારૈકઃ શશાઙ્કાણર્વવ બભાૈ॥ ૧૨।૧૧૦ (૧૨।૧૧૩)
આ ત્ત ઇ ત િવજ્ઞાય તં જહુઃ પ ચ ભક્ષવઃ ।
મની ષણ મવાત્માનં િનમુર્કં્ત પ ચધાતવઃ॥ ૧૨।૧૧૧ (૧૨।૧૧૪)
વ્યવસાય દ્વતીયાેઽથ શાદ્વલા તીણર્ભૂતલમ્ ।
સાેઽશ્વ થમૂલં પ્રયયાૈ બાેધાય કૃતિનશ્ચયઃ॥ ૧૨।૧૧૨ (૧૨।૧૧૫)
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તત તદાની ં ગજરાજિવક્રમઃ પદ વનનેાનપુમને બાેિધતઃ ।
મહામનુેરાગતબાેિધિનશ્ચયાે જગાદ કાલાે ભજુગાેત્તમઃ તુ તમ્॥ ૧૨।૧૧૩ (૧૨।૧૧૬)
યથા મનુે વચ્ચરણાવપીિડતા મુહુમુર્હુિનષ્ટનતીવ મેિદની ।
યથા ચ તે રાજ ત સયૂર્વ પ્રભા ધ્રવું વ મષં્ટ ફલમદ્ય ભાેક્ષ્યસે॥ ૧૨।૧૧૪ (૧૨।૧૧૭)
યથા ભ્રમ ત્યાે િદિવ વાયપઙ્ક્તયઃ પ્રદ ક્ષણં વાં કમલાક્ષ કુવર્તે ।
યથા ચ સાૈ યા િદિવ વા ત વાયવ વમદ્ય બુદ્ધાે િનયતં ભિવ ય સ॥ ૧૨।૧૧૫ (૧૨।૧૧૮)
તતાે ભજુઙ્ગપ્રવરેણ સં તુત ણા યપુાદાય શચુીિન લાવકાત્ ।
કૃતપ્ર તજ્ઞાે િનષસાદ બાેધયે મહાતરાેમૂર્લમપુા શ્રતઃ શચુેઃ॥ ૧૨।૧૧૬ (૧૨।૧૧૯)
તતઃ સ પયર્ઙ્કમક યમુત્તમં બબ ધ સપુ્તાેરગભાેગિપ ડતમ્ ।
ભન દ્મ તાવદ્ભુિવ નૈતદાસનં ન યા મ તાવ કૃતકૃત્યતા મ ત॥ ૧૨।૧૧૭ (૧૨।૧૨૦)
તતાે યયુમુર્દમતુલાં િદવાૈકસાે વવા સરે ન ગગના ન પ ક્ષણઃ ।
ન સ વનવુર્નતરવાેઽિનલાહતાઃ કૃતાસને ભગવ ત િનશ્ચલાત્મિન॥ ૧૨।૧૧૮ (૧૨।૧૨૧)
ઇ ત શ્રીબુદ્ધચિરતે મહાકાવ્યેઽશ્વઘાષેકૃતેઽરાડદશર્નાે નામ દ્વાદશઃ સગર્ઃ॥ ૧૨॥

Book XIII [મારિવજયાે]
ત મ શ્ચ બાેધાય કૃતપ્ર તજ્ઞે રાજ ષવંશપ્રભવે મહાષા ।
તત્રાપેિવષે્ટ પ્રજહષર્ લાેક તત્રાસ સદ્ધમર્િરપુ તુ મારઃ॥ ૧૩।૧
યં કામદેવં પ્રવદ ત લાેકે ચત્રાયુધં પુ પશરં તથવૈ ।
કામપ્રચારાિધપ ત તમવે માેક્ષ દ્વષં મારમુદાહર ત॥ ૧૩।૨
તસ્યાત્મ િવભ્રમહષર્દપાર્ તસ્રાે ર તપ્રી ત ષશ્ચ ક યાઃ ।
પપ્રચ્ચુરેનં મનસાે િવકારં સ તાંશ્ચ તાશ્ચવૈ વચાે બભાષે॥ ૧૩।૩
અસાૈ મુિનિનશ્ચયવમર્ બભ્રત્ સ વાયુધં બુ દ્ધશરં િવકૃ ય ।
જગીષુરા તે િવષયાન્મદ યાન્ ત માદયં મે મનસાે િવષાદઃ॥ ૧૩।૪
યિદ હ્યસાૈ મામ ભભૂય યા ત લાેકાય ચાખ્યાત્યપવગર્માગર્મ્ ।
શૂ ય તતાેઽયં િવષયાે મમાદ્ય ત્તાચ્ચ્યુતસ્યવે િવદેહભતુર્ઃ॥ ૧૩।૫
તદ્યાવદેવષૈ ન લ ધચ મર્દ્ગાેચરે તષ્ઠ ત યાવદેવ ।
યાસ્યા મ તાવદ્વ્રતમસ્ય ભેત્તું સતેું નદ વેગ ઇવા ભ દ્ધઃ॥ ૧૩।૬
તતાે ધનુઃ પુ પમયં ગ્ હી વા શરાં તથા માેહકરાંશ્ચ પ ચ ।
સાેઽશ્વ થમૂલં સસતુાેઽ યગચ્ચદ વા યકાર મનસઃ પ્ર નામ્॥ ૧૩।૭
અથ પ્રશા તં મુિનમાસનસં્થ પારં તતીષુ ભવસાગરસ્ય ।
િવષજ્ય સવં્ય કરમાયુધાગ્રે ક્ર ડ શરેણેદમવુાચ મારઃ॥ ૧૩।૮
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ઉ ત્તષ્ઠ ભાેઃ ક્ષિત્રય ત્યુભીત વર વ ધમ ત્યજ માેક્ષધમર્મ્ ।
વાણૈશ્ચ [યજ્ઞૈશ્ચ] િવનીય લાેકાન્ લાેકાન્ પરાન્ પ્રા ુિહ વાસવસ્ય॥ ૧૩।૯
પ થા િહ િનયાર્તુમયં યશસ્યાે યાે વાિહતઃ પવૂર્તમનૈર્રે દ્રઃૈ ।
તસ્ય રાજ ષકુલે િવશાલે ભૈક્ષાકમશ્લાઘ્ય મદં પ્રપત્તુમ્॥ ૧૩।૧૦

અથાદ્ય નાે ત્તષ્ઠ સ િન શ્ચતાત્મા ભવ સ્થરાે મા િવમુચઃ પ્ર તજ્ઞામ્ ।
મયાેદ્યતાે હ્યષે શરઃ સ અેવ યઃ સયૂર્કે મીનિરપાૈ િવમુક્તઃ॥ ૧૩।૧૧
ષ્ટઃ સ ચાનને કથ ચદૈડઃ સાેમસ્ય નપ્તા યભવ દ્વ ચત્તઃ ।
સ ચાભવચ્છા તનુર વત ત્રઃ ક્ષીણે યુગે િક વત દુબર્લાેઽ યઃ॥ ૧૩।૧૨
તિ ક્ષપ્રમુ ત્તષ્ઠ લભ વ સ જ્ઞાં વાણાે હ્યયં તષ્ઠ ત લે લહાનઃ ।
પ્રયા ભધેયષેુ ર ત પ્રયષેુ યં ચક્રવાકે વિપ નાે મ॥ ૧૩।૧૩
ઇત્યેવમુક્તાેઽિપ યદા િનરાસ્થાે નવૈાસનં શાક્યમુિન બભેદ ।
શરં તતાેઽ મૈ િવસસજર્ મારઃ ક યાશ્ચ કૃ વા પુરતઃ સતુાંશ્ચ॥ ૧૩।૧૪
ત મ તુ વાણેઽિપ સ િવપ્રમુક્તે ચકાર નાસ્થાં ન તેશ્ચચાલ ।
દૃ ટ્વા તથનંૈ િવષસાદ માર શ્ચ તાપર તશ્ચ શનજૈર્ગાદ॥ ૧૩।૧૫
શલૈે દ્રપતુ્રી ં પ્ર ત યને િવદ્ધાે દેવાેઽિપ શ ભુશ્ચ લતાે બભવૂ ।
ન ચ તયત્યેષ તમવે વાણં િક સ્યાદ ચત્તાે ન શરઃ સ અેષઃ॥ ૧૩।૧૬
ત માદયં નાહર્ ત પુ પવાણં ન હષર્ણં નાિપ રતેિનયાેગમ્ ।
અહર્ત્યયં ભૂતગણૈરશષેૈઃ સ ત્રાસનાતજર્નતાડનાિન॥ ૧૩।૧૭
સ માર મારશ્ચ તતઃ વસૈ યં િવ વંસનં શાક્યમનુે શ્ચક ષર્ન્ ।
નાનાશ્રયાશ્ચાનુચરાઃ પર યુઃ શરદુ્રમપ્રાસગદા સહ તાઃ॥ ૧૩।૧૮
વરાહમીનાશ્વખરાેષ્ટ્રવક્ત્રા વ્યાઘ્રક્ષર્ સહ દ્વરદાનનાશ્ચ ।
અેકેક્ષણા નૈકમખુા સ્ત્રશીષાર્ લ બાેદરાશ્ચવૈ ષાેદરાશ્ચ॥ ૧૩।૧૯
અ સુ સક્તા ઘટ નવશ્ચ દંષ્ટ્ર ાયુધાશ્ચવૈ નખાયુધાશ્ચ ।
કબ ધહ તા બહુમૂતર્યશ્ચ ભગ્ ાધર્વક્ત્રાશ્ચ મહામખુાશ્ચ॥ ૧૩।૨૦
તામ્રા ણા લાેિહતિવ દુ ચત્રાઃ ખટ્વાઙ્ગહ તા હિરધૂમ્રકેશાઃ ।
લ બસ્ર ે વારણલંબકણાર્શ્ચમાબરાશ્ચવૈ િનરંબરાશ્ચ॥ ૧૩।૨૧
શ્વેતાધર્વક્ત્રા હિરતાધર્કાયા તામ્રાશ્ચ ધૂમ્રા હરયાેઽ સતાશ્ચ ।
વ્યાડાેત્તરાસઙ્ગભુ તથવૈ પ્રઘુષ્ટઘ ટાકુલમખેલાશ્ચ॥ ૧૩।૨૨
તાલપ્રમાણાશ્ચ ગ્ હીતશલૂા દંષ્ટ્ર ાકરાલાશ્ચ શશપુ્રમાણાઃ ।
ઉરભ્રવક્ત્રાશ્ચ િવહઙ્ગમાશ્ચ મા ર્રવક્ત્રાશ્ચ મનુ યકાયાઃ॥ ૧૩।૨૩
પ્રક ણર્કેશાઃ શ ખનાેઽધર્મુ ડા ર વ બરા વ્યાકુલવેષ્ટનાશ્ચ ।
પ્રહૃષ્ટવક્ત્રા કુટ મખુાશ્ચ તે ેહરાશ્ચવૈ મનાેહરાશ્ચ॥ ૧૩।૨૪
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કે ચદ્વ્રજ તાે શમાવવ ગુર યાેઽ યમાપુ લુિવરે તથા યે ।
ચક્ર ડુરાકાશગતાશ્ચ કે ચ કે ચચ્છ ચે ત મ તકેષુ॥ ૧૩।૨૫
નનતર્ ક શ્ચદ્ભ્રમયં સ્ત્રશલૂં ક શ્ચદ્ધ પુસૂ્ફજર્ ગદાં િવકષર્ન્ ।
હષણ ક શ્ચદ્વષૃવન્નનતર્ ક શ્ચ પ્રજ વાલ તનૂ હે યઃ॥ ૧૩।૨૬
અેવંિવધા ભૂતગણાઃ સમ તાત્તદ્બાેિધમૂલં પિરવાયર્ તસ્થુઃ ।
જઘ્ ક્ષવશ્ચવૈ જઘાંસવશ્ચ ભતુર્િનયાેગં પિરપાલય તઃ॥ ૧૩।૨૭
તં પ્રેક્ષ્ય મારસ્ય ચ પવૂર્રાત્રે શાક્યષર્ભસ્યવૈ ચ યુદ્ધકાલમ્ ।
ન દ્યાૈશ્ચકાશે થવી ચક પે પ્રજ વલુશ્ચવૈ િદશઃ સશ દાઃ॥ ૧૩।૨૮
િવ વગ્વવાૈ વાયુ દ ણર્વેગ તારા ન રેજુનર્ બભાૈ શશાઙ્કઃ ।
તમશ્ચ ભૂયાે િવતતાર રાત્રેઃ સવ ચ સ ચુ ભરે સમુદ્રાઃ॥ ૧૩।૨૯
મહી તાે ધમર્પરાશ્ચ નાગા મહામનુેિવઘ્નમ યમાણાઃ ।
મારં પ્ર ત ક્રાેધિવ ત્તનતે્રા િનઃશશ્વસશુ્ચવૈ જજૃ ભરે ચ॥ ૧૩।૩૦
શદુ્ધાિધવાસા િવબુધષર્ય તુ સદ્ધમર્ સદ્ યથર્ મવ પ્ર ત્તાઃ ।
મારેઽનુક પાં મનસા પ્રચકુ્રિવરાગભાવાત્તુ ન રાષેમીયુઃ॥ ૧૩।૩૧
તદ્બાેિધમૂલં સમવેક્ષ્ય ક ણ િહસાત્મના મારબલને તને ।
ધમાર્ત્મ ભલાકિવમાેક્ષકામૈબર્ભવૂ હાહાકૃતમ તર ક્ષમ્॥ ૧૩।૩૨
ઉપ લુતં ધમર્િવદ તુ તસ્ય દૃ ટ્વા સ્થતં મારબલં મહા ષઃ ।
ન ચુ ભે નાિપ યયાૈ િવકારં મ યે ગવાં સહ ઇવાપેિવષ્ટઃ॥ ૧૩।૩૩
માર તતાે ભૂતચમૂમુદ ણાર્માજ્ઞાપયામાસ ભયાય તસ્ય ।
વૈઃ વૈઃ પ્રભાવૈરથ સાસ્ય સનેા તદ્ધયૈર્ભેદાય મ ત ચકાર॥ ૧૩।૩૪
કે ચચ્છલન્નૈકિવલ બ જહ્વા તી ણાેગ્રદંષ્ટ્ર ા હિરમ ડલાક્ષાઃ ।
િવદાિરતાસ્યાઃ સ્થરશઙુ્કકણાર્ઃ સ ત્રાસય તઃ િકલ નામ તસ્થુઃ॥ ૧૩।૩૫
તે યઃ સ્થતે યઃ સ તથાિવધે યઃ પેણ ભાવને ચ દા ણે યઃ ।
ન િવવ્યથે નાે દ્વિવજે મહા ષઃ ક્ર ડન્ સબુાલે ય ઇવાેદ્ધતે યઃ॥ ૧૩।૩૬
ક શ્ચત્તતાે રાૈદ્રિવ ત્તદૃ ષ્ટ ત મૈ ગદામુદ્યમયા ચકાર ।
ત ત ભ બાહુઃ સગદ તતાેઽસ્ય પુર દરસ્યવે પુરા સવજ્રઃ॥ ૧૩।૩૭
કે ચ સમુદ્ય ય શલા ત ંશ્ચ િવષેિહરે નવૈ મનુાૈ િવમાેક્તુમ્ ।
પેતુઃ સ ક્ષાઃ સ શલા તથવૈ વ વભગ્ ા ઇવ િવ યપાદાઃ॥ ૧૩।૩૮
કૈ શ્ચ સમુ પત્ય નભાે િવમુક્તાઃ શલાશ્ચ ક્ષાશ્ચ પરશ્વધાશ્ચ ।
તસ્થનુર્ભસ્યવે ન ચાવપેતુઃ સ યાભ્રપાદા ઇવ નૈકવણાર્ઃ॥ ૧૩।૩૯
ચક્ષપે તસ્યાપેિર દ પ્તમ યઃ કડઙ્ગરં પવર્તશ ◌ૃઙ્ગમાત્રમ્ ।
યન્મુક્તમાત્રં ગગનસ્થમવે તસ્યાનુભાવાચ્ચતધા બભવૂ॥ ૧૩।૪૦
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ક શ્ચ વલન્નકર્ ઇવાેિદતઃ ખાદઙ્ગારવષ મહદુ સસજર્ ।
ચનૂાર્િન ચામીકરક દરાણાં ક પાત્યયે મે િરવ પ્રદ પ્તઃ॥ ૧૩।૪૧
તદ્બાેિધમૂલે પ્રિવક યર્માણમઙ્ગારવષ તુ સિવસુ્ફ લઙ્ગમ્ ।
મતૈ્રીિવહારાદૃ ષસત્તમસ્ય બભવૂ રક્તાે પલપત્રવષર્ઃ॥ ૧૩।૪૨
શર ર ચત્તવ્યસનાતપૈ તૈરેવંિવધૈ તૈશ્ચ િનપાત્યમાનૈઃ ।
નવૈાસનાચ્ચાક્યમુિનશ્ચચાલ વં િનશ્ચયં બ ધુ મવાપેગુહ્ય॥ ૧૩।૪૩
અથાપરે િનજર્ગલુમુર્ખે યઃ સપાર્ વ ણ ય ઇવ દુ્રમે યઃ ।
તે મ ત્રબદ્ધા ઇવ ત સમીપે ન શશ્વસનુા સ જુનર્ ચેલુઃ॥ ૧૩।૪૪
ભૂ વાપરે વાિરધરા હ તઃ સિવદ્યુતઃ સાશિનચ ડઘાષેાઃ ।
ત મન્ દુ્રમે તત્યજુર મવષ ત પુ પવષ ચરં બભવૂ॥ ૧૩।૪૫
ચાપેઽથ વાણાે િનિહતાેઽપરેણ જ વાલ તત્રવૈ ન િન પપાત ।
અનીશ્વરસ્યાત્મિન ધૂયર્માણાે દુમર્ષર્ણસ્યવે નરસ્ય મ યુઃ॥ ૧૩।૪૬
પ ચષેવાેઽ યને તુ િવપ્રમુક્તા તસ્થનુર્યત્યેવ મનુાૈ ન પેતુઃ ।
સસંારભીરાેિવષયપ્ર ત્તાૈ પ ચે દ્રયાણીવ પર ક્ષકસ્ય॥ ૧૩।૪૭
જઘાંસયા યઃ પ્રસસાર ષ્ટાે ગદાં ગ્ હી વા ભમખુાે મહાષઃ ।
સાેઽપ્રાપ્તકાલાે િવવશઃ પપાત દાષેે વવાનથર્કરેષુ લાેકઃ॥ ૧૩।૪૮
સ્ત્રી મેઘકાલી તુ કપાલહ તા કતુ મહાષઃ િકલ માેહ ચત્તમ્ ।
બભ્રામ તત્રાિનયતં ન તસ્થાૈ ચલાત્મનાે બુ દ્ધિરવાગમષેુ॥ ૧૩।૪૯
ક શ્ચ પ્રદ પં્ત પ્ર ણધાય ચ નત્રા ગ્ નાશીિવષવિદ્દધ ઃ ।
તત્રવૈ નાસીત્ત ષ દદશર્ કામાત્મકઃ શ્રેય ઇવાપેિદષ્ટમ્॥ ૧૩।૫૦
ગવુ શલામુદ્યમયં તથા યઃ શશ્રામ માેઘં િવહતપ્રયત્નઃ ।
િનઃશ્રેયસં જ્ઞાનસમાિધગ યં કાયક્લમૈધર્મર્ મવાપ્તુકામઃ॥ ૧૩।૫૧
તર સહાકૃતય તથા યે પ્રણેદુ ચ્ચૈમર્હતઃ પ્રણાદાન્ ।
સ વાિન યૈઃ સ ચુકુચુઃ સમ તાદ્વ હતા દ્યાૈઃ ફલતી ત મ વા॥ ૧૩।૫૨
ગા ગ શ્ચાત્તર્રવાન્ જ તાે િવદુદુ્રવુશ્ચવૈ િન લ લ્યરે ચ ।
રાત્રાૈ ચ તસ્યામહનીવ િદગ્ યઃ ખગા વ તઃ પિરપેતુરાત્તાર્ઃ॥ ૧૩।૫૩
તષેાં પ્રણાદૈ તુ તથાિવધૈ તૈઃ સવષુ ભૂતે વિપ ક પતષેુ ।
મુિનનર્ તત્રાસ ન સ ચુકાેચ રવૈગર્ ત્માિનવ વાયસાનામ્॥ ૧૩।૫૪
ભયાવહે યઃ પિરષદ્ગણે યાે યથા યથા નવૈ મુિન બભાય ।
તથા તથા ધમર્ તાં સપત્નઃ શાેકાચ્ચ રાષેાચ્છ સસાર મારઃ॥ ૧૩।૫૫
ભૂતં તતઃ િક ચદદૃ ય પં િવ શષ્ટ પં ગગનસ્થમવે ।
દૃ ટ્વાષર્યે દુ્રગ્ધમવૈર ષં્ટ મારં બભાષે મહતા વરેણ॥ ૧૩।૫૬
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માેઘં શ્રમં નાહર્ સ માર કતુ િહસ્રાત્મતામુ જ ગચ્ચ શમર્ ।
નષૈ વયા ક પિયતું િહ શક્યાે મહા ગિરમ િરવાિનલને॥ ૧૩।૫૭
અ યુ ણભાવં વલનઃ પ્રજહ્યાદાપાે દ્રવ વં થવી સ્થર વમ્ ।
અનેકક પા ચતપુ યકમાર્ ન વવે જહ્યાદ્વ્યવસાયમષેઃ॥ ૧૩।૫૮
યાે િનશ્ચયાે હ્યસ્ય પરાક્રમશ્ચ તજેશ્ચ યદ્યા ચ દયા પ્ર સુ ।
અપ્રા ય નાે થાસ્ય ત ત વમષે તમાંસ્યહ વવે સહસ્રર મઃ॥ ૧૩।૫૯
કાષં્ઠ િહ મ ન્ લભતે હુતાશં ભૂ મ ખનન્ િવ દ ત ચાિપ તાેયમ્ ।
િનબર્ ધનઃ િક ચ ન નાસ્ય સા યં યાયને યુક્તં ચ કૃતં ચ સવર્મ્॥ ૧૩।૬૦
ત લાેકમાત્ત ક ણાયમાનાે રાેગષેુ રાગાિદષુ વતર્માનમ્ ।
મહા ભષગ્ ાહર્ ત િવઘ્નમષે જ્ઞાનાષૈધાથ પિર ખદ્યમાનઃ॥ ૧૩।૬૧
હૃતે ચ લાેકે બહુ ભઃ કુમાગઃ સન્માગર્મ વચ્છ ત યઃ શ્રમેણ ।
સ દૈ શકઃ ક્ષાેભિયતું ન યુક્તં સદેુ શકઃ સાથર્ ઇવ પ્રનષે્ટ॥ ૧૩।૬૨
સ વષેુ નષ્ટેષુ મહા ધકારૈજ્ઞાર્નપ્રદ પઃ િક્રયમાણ અેષઃ ।
આયર્સ્ય િનવાર્પિયતું ન સાધુ પ્ર વાલ્યમાન તમસીવ દ પઃ॥ ૧૩।૬૩
દૃ ટ્વા ચ સસંારમયે મહાૈઘે મગ્ ં જગ પારમિવ દમાનમ્ ।
યશ્ચેદમુત્તારિયતું પ્ર ત્તઃ ક શ્ચન્નયેત્તસ્ય તુ પાપમાયર્ઃ॥ ૧૩।૬૪
ક્ષમા શફાે ધૈયર્િવગાઢમૂલશ્ચાિરત્રપુ પઃ તબુ દ્ધશાખઃ ।
જ્ઞાનદુ્રમાે ધમર્ફલપ્રદાતા નાે પાટનં હ્યહર્ ત વધર્માનઃ॥ ૧૩।૬૫
બદ્ધાં દૃઢૈશ્ચેત સ માેહપાશયૈર્સ્ય પ્ર ં માેક્ષિયતું મનીષા ।
ત મન્ જઘાંસા તવ નાપેપન્ના શ્રા તે જગદ્બ ધનમાેક્ષહેતાેઃ॥ ૧૩।૬૬
બાેધાય કમાર્ ણ િહ યા યનને કૃતાિન તષેાં િનયતાેઽદ્ય કાલઃ ।
સ્થાને તથા મન્નપુિવષ્ટ અેષ યથવૈ પવૂ મનુય તથવૈ॥ ૧૩।૬૭
અેષા િહ ના ભવર્સધુાતલસ્ય કૃ નને યુક્તા પરમેણ ધા ા ।
ભૂમેરતાેઽ યાેઽ ત િહ ન પ્રદેશાે વેશં સમાધેિવષયાે િહતસ્ય॥ ૧૩।૬૮
તન્મા કૃથાઃ શાેકમપુેિહ શા ત મા ભનૂ્મિહ ા તવ માર માનઃ ।
િવશ્ર ભતું ન ક્ષમમધ્રવુા શ્રીશ્ચલે પદે િક પદમ યપૈુ ષ॥ ૧૩।૬૯
તતઃ સ સશં્રુત્ય ચ તસ્ય તદ્વચાે મહામનુેઃ પ્રેક્ષ્ય ચ િન પ્રક પતામ્ ।
જગામ મારાે િવમના હતાેદ્યમઃ શરૈજર્ગચ્ચેત સ યૈિવહ યસે॥ ૧૩।૭૦
ગતપ્રહષાર્ િવફલીકૃતશ્રમા પ્રિવદ્ધપાષાણકડઙ્ગરદુ્રમા ।
િદશઃ પ્રદુદ્રાવ તતાેઽસ્ય સા ચમૂહર્તાશ્રયવે દ્વષતા દ્વષચ્છમૂઃ॥ ૧૩।૭૧
દ્રવ ત સપરપક્ષે િન જતે પુ પકેતાૈ
જય ત જતતમસે્ક નીરજસે્ક મહાષા ।
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યવુ તિરવ સહાસા દ્યાૈશ્ચકાશે સચ દ્રા
સરુ ભ ચ જલગભ પુ પવષ પપાત॥ ૧૩।૭૨
તથાિપ પાપીય સ િન જતે ગતે િદશઃ પ્રસદુેઃ પ્રબભાૈ િનશાકરઃ ।
િદવાે િનપેતુભુર્િવ પુ પ ષ્ટયાે રરાજ યાષેવે િવક મષા િનશા । ૧૩।૭૩*
ઇ ત શ્રીબુદ્ધચિરતે મહાકાવ્યેઽશ્વઘાષેકૃતે મારિવજયાે નામ ત્રયાેદશઃ સગર્ઃ॥ ૧૩॥
Book XIV

તતાે મારબલં જ વા ધૈયણ ચ શમને ચ ।
પરમાથ િવ જજ્ઞાસઃુ સ દ યાૈ યાનકાેિવદઃ॥ ૧૪।૧
સવષુ યાનિવિધષુ પ્રા ય ચૈશ્વયર્મુત્તમમ્ ।
સ માર પ્રથમે યામે પવૂર્જન્મપર પરામ્॥ ૧૪।૨
અમતુ્રાહમયં નામ ચ્યુત ત માિદહાગતઃ ।
ઇ ત જન્મસહસ્રા ણ સ મારાનુભવિન્નવ॥ ૧૪।૩
વા જન્મ ચ ત્યું ચ તાસુ તાસપૂપ ત્તષુ ।

તતઃ સ વષેુ કા યં ચકાર ક ણાત્મકઃ॥ ૧૪।૪
કૃ વેહ વજનાે સગ પનુર યત્ર ચ િક્રયાઃ ।
અત્રાણઃ ખલુ લાેકાેઽયં પિરભ્રમ ત ચક્રવત્॥ ૧૪।૫
ઇત્યેવં મરત તસ્ય બભવૂ િનયતાત્મનઃ ।
કદલીગભર્િનઃસારઃ સસંાર ઇ ત િનશ્ચયઃ॥ ૧૪।૬
દ્વતીયે વાગતે યામે સાેઽ દ્વતીયપરાક્રમઃ ।
િદવં્ય ચ ઃ પરં લેભે સવર્ચ મતાં વરઃ॥ ૧૪।૭
તત તને સ િદવ્યને પિરશદુ્ધને ચ ષા ।
દદશર્ િન ખલં લાેકમાદશર્ ઇવ િનમર્લે॥ ૧૪।૮
સ વાનાં પ યત તસ્ય િનકૃષ્ટાે કૃષ્ટકમર્ણામ્ ।
પ્રચ્યુ ત ચાપેપ ત્ત ચ વ ધે ક ણાત્મતા॥ ૧૪।૯
ઇમે દુ કૃતકમાર્ણઃ પ્રા ણનાે યા ત દુગર્ તમ્ ।
ઇમેઽ યે શભુકમાર્ણઃ પ્ર તષ્ઠ તે િત્રિપષ્ટપે॥ ૧૪।૧૦
ઉપપન્નાઃ પ્ર તભયે નરકે શદા ણે ।
અમી દુઃખૈબર્હુિવધૈઃ પીડ્ય તે કૃપણં વત॥ ૧૪।૧૧
પા ય તે ક્વ થતં કે ચદ ગ્ વણર્મયાેરસમ્ ।
આરાે ય તે વ તાેઽ યે િનષ્ટપ્ત ત ભમાયસમ્॥ ૧૪।૧૨
પચ્ય તે િપષ્ટવ કે ચદયસુ્ક ભી વવાઙ્મખુાઃ ।
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દહ્ય તે ક ણં કે ચદ્દ પ્તે વઙ્ગારરા શષુ॥ ૧૪।૧૩
કે ચત્તી ણૈરયાેદંષ્ટ્ર ૈભર્ક્ષ્ય તે દા ણૈઃ શ્વ ભઃ ।
કે ચદૃ્ધષ્ટૈરય તુ ડવૈાર્યસરૈાયસિૈરવ॥ ૧૪।૧૪
કે ચદ્દાહપિરશ્રા તાઃ શીતચ્છાયા ભકાિઙ્ક્ષણઃ ।
અ સપતં્ર વનં નીલં બદ્ધા ઇવ િવશ ત્યમી॥ ૧૪।૧૫
પાટ તે દા વત્ કે ચ કુઠારૈબર્હુબાહવઃ ।
દુઃખેઽિપ ન િવપદ્ય તે કમર્ ભધાર્િરતાસવઃ॥ ૧૪।૧૬
સખંુ સ્યાિદ ત ય કમર્ કૃતં દુઃખિન ત્તયે ।
ફલં તસ્યેદમવશદુૈર્ઃખમવેાપેભજુ્યતે॥ ૧૪।૧૭
સખુાથર્મશભંુ કૃ વા ય અેતે શદુઃ ખતાઃ ।
આ વાદઃ સ િકમેતષેાં કરાે ત સખુમ વિપ॥ ૧૪।૧૮
હસદ્ ભયર્ કૃતં કમર્ કલષું કલષુાત્મ ભઃ ।
અેત પિરણતે કાલે ક્રાેશદ્ ભરનુભૂયતે॥ ૧૪।૧૯
યદે્યવ પાપકમાર્ણઃ પ યેયુઃ કમર્ણાં ફલમ્ ।
વમેયુ ણ િધરં મમર્ વ ભહતા ઇવ॥ ૧૪।૨૦
શાર રે યાેઽિપ દુઃખે યાે નારકે યાે મન વનઃ ।
અનાયઃ સહ સવંાસાે મમ કૃચ્ચ્ તમાે મતઃ॥ । ૧૪।૨૧*
ઇમેઽ યે કમર્ ભ શ્ચત્રૈ શ્ચત્તિવ પ દસ ભવૈઃ ।
તયર્ગ્યાનેાૈ િવ ચત્રાયામપુપન્ના તપ વનઃ॥ ૧૪।૨૨ (૧૪।૨૧)
માંસ વગ્બાલદ તાથ વૈરાદિપ મદાદિપ ।
હ ય તે કૃપણા યત્ર બ ધનૂાં પ યતામિપ॥ ૧૪।૨૩ (૧૪।૨૨)
અશક્નવુ તાેઽ યવશાઃ ત્તષર્શ્રમપીિડતાઃ ।
ગાેઽશ્વભૂતાશ્ચ વાહ્ય તે પ્રતાેદક્ષતમૂતર્યઃ॥ ૧૪।૨૪ (૧૪।૨૩)
વાહ્ય તે ગજભૂતાશ્ચ બલીયાંસાેઽિપ દુબર્લૈઃ ।
અઙુ્કશ ક્લષ્ટમૂધાર્ન તાિડતાઃ પાદપા ણર્ ભઃ॥ ૧૪।૨૫ (૧૪।૨૪)
સ વ ય યષેુ દુઃખષેુ દુઃખં યત્ર િવશષેતઃ ।
પર પરિવરાેધાચ્ચ પરાધીનતયવૈ ચ॥ ૧૪।૨૬ (૧૪।૨૫)
ખસ્થાઃ ખસ્થૈિહ બા ય તે જલસ્થા જલચાિર ભઃ ।
સ્થલસ્થાઃ સ્થલસસં્થૈ તુ પ્રા ય તે ચેતરેતરૈઃ॥ ૧૪।૨૭ (૧૪।૨૬)
ઉપપન્ના તથા ચેમે મા સયાર્ક્રા તચેતસઃ ।
િપ લાેકે િનરાલાેકે કૃપણં ભુ જતે ફલમ્॥ ૧૪।૨૮ (૧૪।૨૭)
સચૂી ચદ્રાપેમમખુાઃ પવર્તાપેમકુક્ષયઃ ।
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ત્તષર્જિનતૈદુર્ઃખૈઃ પીડ્ય તે દુઃખભા ગનઃ॥ ૧૪।૨૯ (૧૪।૨૮)
પુ ષાે યિદ નીત મા સયર્સ્યેદશૃં ફલમ્ ।
સવર્થા શિવવદ્દદ્યાચ્ચર રાવયવાનિપ॥ ૧૪।૩૦ (૧૪।૩૦)
આશયા સમ ભક્રા તા ઘાયર્માણાઃ વકમર્ ભઃ ।
લભ તે ન હ્યમી ભાેક્તું પ્ર દ્ધા યશચુી યિપ॥ ૧૪।૩૧ (૧૪।૨૯)
ઇમેઽ યે નરકં પ્રા ય ગભર્સ જ્ઞેઽશુ ચહ્ર દે ।
ઉપપન્ના મનુ યષેુ દુઃખમછર્ ત જ તવઃ॥ ૧૪।૩૨ (૧૪।૩૧)
Anandajoti Bhikkhu
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