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laghuShoDashArNakalAvilAsaH

લઘષુાેડશાણર્કલાિવલાસઃ

કલ્યાણં જગતામહં કથમુમે યાયા મ સ ચ્ચદ્વપુ-
સ્ત્ર ય તૈમર્નસાિપ તે સહ ચરં ગ્યાિપ યત્નને ચ ।
જ્ઞાતુમ્ નાે વિદતું શક્યમભવદ્ ય માત્ તથા ભ ક્તતઃ
શ્રીચક્રાગ્રગશવૈમ ચપરશવૈાઙ્ક સ્થતાં ભાવયે॥ ૧॥
અેલાસાૈર ભકુ તલે પરમુમે વાં વ્યા ય સવ સ્થતાં
કાષ્ઠાિદ વવ તૈલવિહ્નનવનીતા બુપ્રવાહાિદકમ્ ।
શ્રીમૂ ત વ તસુ દરાસુ નવબ ધૂકપ્રભા વ બકે
શકં્ય િક નુ તથાિપ તે પર શવે ચાસ્થાનમાવાહયે॥ ૨॥
ઈશાવાસ્ય મદં વયા સકલમ ય બાસને મ જુલે
વામારાેહિયતું સમ તભવુનાધારં કથં શક્નુયામ્ ।
મ વા તા જમિપ વદાસનવરં ભૂયાદ્યતઃ સવર્દા
સવષાં હૃદયારિવ દભવને િનતં્ય વસસ્ય બકે॥ ૩॥
લક્ષ્યાલક્ષ્યિવલક્ષણં તવ વપુઃ પાદાિદહીનં પરં
પાદૈ્ય તત્ પિરતાષેયા મ કથમ યત્ય તમચ્છાત્મકમ્ ।
મ વા તદુ્રતહેમરત્નકલશાનીતા તભ ય બુના
િવજ્ઞાનામર સ ધજેુન રચયે પ્રક્ષાલનં વ પદે॥ ૪॥
હ્ર ીકંારદુ્રમમ જર શિવનુતેઽનઘ્યાર્ય હ તાય તે
સવાર્ભીષ્ટફલપ્રદાનિનરતાયાઘ્ય કથં ક પયે ।
ગ્ હ્ણ વા બ મયા પ્રદત્તમનઘે િવજ્ઞાનપાત્રે સ્થતં
વદૂ્રપાનુભવા બુક પતમથા યઘ્ય મહાસુ દિર॥ ૫॥
હ ત વન્મખુિનગર્તને સકલં પૂતં જગત્ સવર્દા
વેદેનાચમનીયમદ્ય સહસા દાતું કથં શક્નુયામ્ ।
તુ યં શ્રીપરદેવતે મિય તથા ય બાનુક પાવશાદ્
ગ્ હ્ણ વાચમનં પ્રક પતમુમે ગ ધાિદ ભ મ શ્રતમ્॥ ૬॥
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સવ સવર્ત અેવ પૂણર્િવભવે પૂણન પૂણ કથં
વ્યા ય વત્તનુમા સ્થતામ તતરાં શદુ્ધાં જગ પાવનીમ્ ।
ગાઙ્ગૈિનમર્લવાિર ભઃ પ્રભવ ત પ્રાણી જગત્યાં તથા-
યાન દા તવાિરણાહમ ભ ષ ચા યાદરાદ બકે॥ ૭॥
ક પય ક પક ક્ષસ ભવમહ કાૈસુ ભવસ્ત્રદ્વયં
નાનારત્નિવ ચત્રમ બ પરમપ્રીત્યા કથં તે મયા ।
વ્યાિપ યૈ જગતાં તથાિપ િવમલનેાચ્છાદયે વાં પરં
િવજ્ઞાનાત્મકવાસસા પર શવે ગ્ હ્ણ વ તત્ પ્રી તતઃ॥ ૮॥
હંસસ્ફાિટકકુ દસુ દરતરશ્રીમૂ તમાય શવે
કપૂર્રાગ કુઙુ્કમાિદ મ લતૈગર્ ધૈઃ કથં લપેયે ।
શ્રુત્યુક્તાં તવ સવર્ગ ધતનુગાં િનલપનાં િન કલાં
બ્રહ્માત્મૈક્યભવાનુભૂ તિવમલજ્ઞાનાખ્યગ ધૈઃ પરમ્॥ ૯॥
લગ્ ે દૂ વલરેખમ બ મકુટં મા ણક્યદ યુ વલં
કાલાને્મી લતચ પકા બુજમહ દ્બ વીદલાનાં સ્ર ।
સવંેષ્ટ ાહમખ ડિનમર્લપરાન દા બુધાૈ વા કદા
મ જે મન્મથવૈિરભા મિન વદ વાન દવારાંિનધે॥ ૧૦॥
હ્ર ીકંાર ં િનગમાગમા તિવિદતાં ભ યા કથં તપર્યે
ધપૂૈગુર્ગ્ગુલુસ ભવજૈર્ગિદદં સવં્યા ય િનતં્ય સ્થતમ્ ।
શ્રીમૂત્યુર્દ્ભવવાસના ભરધનુા િદવ્યા ભરારાધયે
સિંવદ્વિહ્નસમિપતા ખલજગ કાલાગરાેધૂર્પકૈઃ॥ ૧૧॥
સવર્જ્ઞે સકલેષ્ટદાનિનરતે સામાિદ ભઃ સં તુતે
તુ યં ક પિયતું પ્રદ પમ ણે સાજં્ય કથં શક્નુયામ્ ।
બાલાકાર્યુતકાેિટસુ દરતનાે ભ યા તથા ય ચતે
િવજ્ઞાનાત્મકદ પદ પ્ત ભરહં સતંપર્યા ય બકે॥ ૧૨॥
કલ્યા ય બ કથં િનવેિદતુમહં નવૈેદ્યમાય શભુે
તપ્તાષ્ટાપદભાજનાે વલમુમે ભક્ષ્યાિદ ભઃ સયંુતમ્ ।
શકે્ષ્ય સ તસવર્લાેકજઠરાયૈ તુ યમત્યુ વલં
િવશ્વાસને સમપર્યા મ જગદાત્મૈક્યાન્નમાન દદમ્॥ ૧૩॥
લ મીવ દતપાદપદ્મયુગલે લ મીધવાદ્ય ચતે

2 sanskritdocuments.org



લઘષુાેડશાણર્કલાિવલાસઃ

કપૂર્રાજ્યલસ સવુણર્કલશપ્રાેદ્ભા સ નીરાજનમ્ ।
નાનાશાેભનગીત ત્તસિહતં િદવ્યાઙ્ગના ભ ર્તં
વીક્ષ્યાદ્યા બ મુદં પ્રયાિહ કૃપયા શ્રીકામરાજેશ્વિર॥ ૧૪॥
હ્ર ીહં્ર ી મત્યનુભાવ્યતાં હૃતતમઃપુ જે સમ તાથર્દે
વ પાદા જયુગે ભવ વનુિદનં બ વા બુ ચાર્િવિધઃ ।
હ્ર ીકંારાણર્મનપુ્રયુક્તમ ણે મ વા તજૈઃ વાનુભ-ૂ
ત્ય જૈઃ સાકમખ ડસાખૈ્યિનલયે શ્રીચક્રરાજેશ્વિર॥ ૧૫॥
હ્ર ીકંારાેન્નતરત્નમ જુલમહ સહાસને ભાસરુા-
મૂઢે બ્રહ્મહર શ્વરાિદિવરલં શ્રીકામરા ઙ્કકમ્ ।
સવર્જ્ઞાિદસમ તશ ક્તિનવહૈઃ સસંિેવતામ બકાં
સવૈા મી ત િવભાવનાન તશતૈઃ સતંાષેયા ય વહમ્॥ ૧૬॥
યે યે સ તતમ ધકાિરગ્ િહણી તાતંે્ર સમ તાથર્દં
જ્ઞા વાથ હૃિદ મ ત્રરાજિવમલશ્રીબીજવણર્ક્રમાત્ ।
પ્રાેક્તં મ ત્રિવદઃ પઠ ત સહસા કાલત્રયેઽ ય બકા-
સાંિન યે તદન યભાવનાિધય તત્રૈક્યતાં પ્રા ુયુઃ॥ ૧૭॥
॥ ઇ ત શ્રીલઘષુાેડશાણર્કલાિવલાસ તાતે્રં સ પૂણર્મ॥્
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