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shrI rAjarAjeshvarI churNikA

શ્રીરાજરાજેશ્વર ચૂ ણકા

શ્રીમત્ કમલાપુર કનકધરાધરવર િન પમ પરમ પાવન
મનાેહર પ્રા તે, સર સજભવાપેમ
િવશ્વંભરામરવગર્ગિનગ્ગલ સસભં્રમ ગુંભાનુગંુભ િનર તર
પઠ્યમાન િન ખલ િનગમાગમ શાસ્ત્ર પુરાણે તહાસ કથાિનમર્લ
િનનાદસમાક્રા તે॥ ૧॥
તત્ર પ્રવ દ્ધત
મ દાર-મયૂર-ખજુર્ર-કાેિવદાર-જંબીર-જંબૂ-
િનબ-કદંબાેદંુબર-સાલ-રસાલ-તમાલ-તક્કાેલ-િહ તાલ-
ના ળકેર-કદલી-ક્રમુક-માતુલુંગ-નારંગ-લવંગ-બાદર -
ચપંકાશાેક-પુન્નાગાગ ચ દન-કુ વક-મ વક-વેલદ્રાક્ષા-
મ લકા-માલતી-માધવીલતા-શાેભાયમાન-પુ પતફ લત-લ લત
િવિવધ વનત વાિટકા મ યપ્રદેશે॥ ૨॥
શકુિપકશાિરકા િનકરમયૂર ચકાેર ચક્રવાક
ભરદ્વાજ-િપગલ-િટિટ્ટભ-ગ ઢ-િવહગકુલાયન કાેલાહલારવ
પિરપૂિરતાશ,ે તત્ર સધુારસાપેમ-પાનીયકાસાર સુ્ફટક લત
કુમુદે દ વરષ ડ-સ ચરન્મરાલ ચક્રવાક કાર ડવ પ્રમખુ
જલા ડજમ ડલી શાેભાયમાન,ે ન દનવન કૃતબહુમાને॥ ૩॥
ચા ચામીકર પ્રાકારગાપેુર વલિયતે, સલુ ળતે,
સુ નગ્ધિવરા જત વજ્ર તંભ સહસ્રપત્મરાગપલફલક
ત પ ત્રતન િન મત પ્રથમમ તપ-
દ્વ તીયમ ટપા તરાળમ ટપ મૂલમહામ ટપસ્થાન,ે
શ પશાસ્ત્રપ્રધાન,ે
ક લતવજ્રવૈઢૂયર્-મા ણક્ય-ગાેમેતક-પુ પરાગ-
પત્મરાગ-મરકત-નીલ-મુક્તા-પ્રવાળાખ્ય
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નવરત્નતે ેિવરા જત બ દુિત્રકાેણ ષટ્કાેણવસકુાેણ શ્રીચક્ર વ પ
ભદ્ર સહાસનાસીને, દેવતાપ્રધાને॥ ૪॥
ચરણાંગુ ળનખમખુ ચિનચય પરાભ્રતતારકે, શ્રીમન્મા ણક્ય
મં રમ ડત શ્રીપદાંબુજદ્વયે, મીનકેતનમ ણ
તુણીરિવલાસિવજિયજંઘાયુગળે, કનકરંભા તં ભતાે દ્વયે,
ક દપર્ વણર્સ્ય દનપટુતર શકટસિન્નભિનતંબ બબે॥ ૫॥
િદનકરાેદયાધર્િવક સતારિવ દના ભપ્રદેશ,ે
રાેમરા િવરા જતવ ળત્રયે, ભાસરુકરભાેદરે,
જંભાસરુિરપુકંુ ભકંુભસમુ જં્ય ભત શાતકંુભકંુભાયમાન
સભંાિવતપયાેધરદ્વયે, અદ્વયે, ગાેિવત કુશકલશ
કક્ષદ્વયા ણત સયૂર્ પટ્ટા ભધાનમુક્તામ ણપ્રાેત
ક ચુકિવરાજમાને, કાેમળતરક પવ લીસમાન
પાશાઙુ્કશવરાભય મુદ્રામુિદ્રત સ સણ કાર િવરા જત
ચતુભુર્જે॥ ૬॥
ત્રૈલાેક્યજૈત્રયાત્રાગમનસરુવરકર બધમંગળસતૂ્ર
િત્રમખેાશાે ભતક ડરે, નવપ્રવાલવ લવપક્વ બબફલાધરે,
િનર તરકપૂર્રતાંબૂલચ્યવર્ણા ણતરદનપઙ્ ક્તદ્વયે,
ચ પકપ્રસનૂ તલપુ પસમાન
નાસાપુટાગ્રાેદ ચતમાૈ ક્તકાભરણે,
કણાર્વતંસીકૃતે દવરિવરા જતકપાેલભાગે,
અરિવ દદળદ ઘર્લાેચને॥ ૭॥
કુસમુશરકાેડ દલખેાલઙ્કાિર મનાેહાિર લતાયુગળે,
સલુ ળતાષ્ટમીચ દ્રલાવ યલલાટફલકે, ક તૂિરકા તલકે,
હિરન્મ ણ દ્વરેફાવ લ પ્રકાશકેશપાશ,ે કનકાંગદહારકેયૂર
નાનાિવધાયુધ સ્થર તસાૈદા મની
તુ લતલ ળત ત્રતનત ત્રલતે॥ ૮॥
કા યપાિત્ર
ભરદ્વાજવ્યાસપરાશર-માકર્ ડયે-િવશ્વા મત્ર-
ક વકિપલગગર્પુલ ત્યાગ ત્યાિદ
સકલમુિનમનાે યબ્રહ્મ તે ેમય,ે ચન્મયે॥ ૯॥
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સવેાથાર્ગતાંગ-વંગ-ક લગ-કાંભાજે-સાવૈીર-સાૈરાષ્ટ્ર-
મહારષ્ટ્ર-માગધ-િનષધ-ચાેલ-ચેર-પા ડ્ય-પા ચાલ-દ્રિવડ-
દ્રાિવડ-ઘાેટ-લાટ-વરાટ-કણાર્ટકાસ્ડ્ર-ભાજે-કુ -ગા ધાર-
િવદભર્-િવજંુ્રભ-બાહ્લ ક-બબર્ર-કેરળ-કૈકય-કાેસલ-શરૂસને-
ચ્યવન-ટઙ્કણ-કાેઙ્કણ-મ સ્ય-મા વ-સૈ ધવ-કાશી-ભદ્રાશી-
અૈ દ્રાંશી-ઉત્તર ગિર-ષટ્પ ચાશત-્દેશાદ શાિદ-ગ ધવર્
હેષારવહી કારવરથાંગકૈ્રમ્કારભેર -ઝંકાર મદુળ
વિનહંુકારયુક્ત ચતુરંગસમેત જતસરુરા િધરાજ
પુખંાનપુુખંગમનાગમન િવશીણાર્ભરણાદ્યયુત પાટલી
વાલુકાયમાન પ્રથમ મ ટપ સિન્નધાને॥ ૧૦॥
તત્તત્ પજૂ લ
િક્રયમાનાઘ્યર્-પાદ્યાચમનીય- નાન-વસ્ત્રાભરણ-
જલગ ધ-પુ પાક્ષત-ધપૂદ પ-નવૈેદ્યતા બૂલ-
પ્રદ ક્ષણનમસ્કાર- તાતે્ર વા ત
સ તાે ષતવરપ્રદાનશીલે, શ્રીબાલે॥ ૧૧॥
ર ભાવેર્શીમનેકા- તલાેત્તમા-હિરણી-ઘ્ તાચી
મ જૂઘાષે-અલંબુસાદ્યુતાફ્સરસ્ત્રી- ᳚િધ મ ધ મત ᳚
ચત્રાપે મત્ર નતર્નાે લાસાવલાેકનદ્વયે, કૃ ત્તવાસઃ પ્રયે,
બ ડાસરુ-પ્રેિરતાખ ડદાેદુર્ ડ રક્ષાેમ ડલી ખ ડને॥ ૧૨॥
િનજરાંગુળ યકાિદ મ સ્ય-કૂમર્-વરાહાિદ નારાયણ
દશાવતારે, િહમવ કુલાચલરાજક યે, સવર્લાેકમા યે॥ ૧૩॥
શ્રી િવદ્યાધીશર ચત ચૂ ણકશ્રવણપઠનાન દનાં
સ પ્રા થતાયુરારાેગ્યસાૈ દયર્ િવદ્યાબુ દ્ધ પતુ્રપાતૈ્ર
કળત્રૈશ્વયાર્િદ સકલસાખૈ્યપ્રદે ,
શ્રીમ કમલા બકે ! પરાશક્તે !
નમ તે ! નમ તે ! નમ તે !
મુક્તાિવદુ્રમ હેમકુ ડલધરા સહાિધ ઢા શવા ।
રક્તાંભાજેસમાનકા ત વદના શ્રીમ કર ટા વતા॥
મુક્તાહેમિવ ચત્રહારકટકૈઃ પીતાંબરા શઙ્કર ।
ભક્તાભીષ્ટવરપ્રદાનચતુરા માપંાતુ હેમા બકા॥
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॥ શ્રી િવદ્યાધીશ િવર ચત શ્રી રાજરાજેશ્વર ચૂ ણકા
સમાપ્તા॥
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